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LENKŲ PRAGARIŠKI DARBAI.

Anglijos
NUŽENGĖ NUO SOSTO.

NUSIŽUDĖ MERGINA.

(Tauragės

Le-
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PAKĖLĖ ALGAS. STREIKAS.
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Tai kompani>^a^a^°^as MažeikiHose.Pra-

į

t

NELAIMĖ.

Sudergo parapijoj Per-
injunction'ą prieš džitnes. v^inkll kaivmo Jofcysų du spauzdinami. Jųspauzdini-

LIETUVIŲ POGROMAI KA
NIAVOS VALŠČ. LYDOS 

APSK.

LABIAU SAUGOS 
RUBEŽIUS.

KUR LEKIA KREGŽ
DĖS.

Rugsėjo 1 d. Pasvalyje ai 
ridate vidurinioji mokyki; 
Yra keturios klesos.

BEPROTĖ TURTUOLĖ 
MIRĖ.

Proetor, Vt. — Vermont 
Marble Co. paskelbė pakėli
mą algų ant 10 nuoš. Ta 
kompanija samdo 3.000 dar
bininkų.

APIE ORO UŽKARIA
VIMĄ.

sikaltėliai Stepas ir Kazys 
Juodkos, 18 ir 20 m. am
žiaus, po ilgo ieškojimo su
imti

London. — Paukščių tyri
nėtojai susekė, kad Europos 
kregždės, žiemai artinantis 
lekia į Pietinę Afriką, 
kia 5.000 mailių.

---- -— "
Kaina 4 centai.

BININK
------Eina------- .

UTARNINKAIS, KETVERGAIS IR
* SUBATOMIS.

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

“Darbininkas”
366 Bboadway, Boston 27, Mass.

Tel. South Boston 620.

ir susirūpini- 
padidėjo. To- 
kariniai prisi-

Lietuvos Susisiekimo mi
nisterija išleido įsakymą ne
leisti girtų keleivių į trauki
nius.

Gaurės p ir.
apskr.) vagilių šaika susida
riusi rubavoją žmones.

(

VOL. VII. No. 132 (910).

London. — Graikijos ka
ralius atsisakė nuo sosto, 
užleisdamas jį savo sūnui.

Prieš abdikaciją karalius 
paskelbė karo stovi. Sumi
šimas po nepasisekimų Ma
žojoj Azijoj brendo ir paga
lios Salonikuose 8.000 karei
viui pakėlė atvirą karą prieš 
valdžią ir pareikalavo nau
jos valdžios.

Kitose vietose kareiviai 
teipgi pakėlė maištų. Reika
lavo permainos valdžioje.

Prieš toki kylantį sumiši
mą karalius inatė neatsispir- 
siąs ir nulipo nuo sosto. Jo 
ministeriai teip-gi rezigna
vo.

danelių. Iš Chanuko, kurs 
randasi prie Dardanelių įsi- 
briovę turkai nesitraukia. 
Vietoj pasitraukti, tai dar 
daugiau jų atėjo.

Anglijos jėgų vadas Kon
stantinopolyje gen. Har- 
rington pasiuntė turkų ra
kiui Kemalui ultimatumą. 
! reikalaudamas turkų pasi- 
traukti iš neitrales zonos per 

*48 valandas.i .
į Nerimastis 
■ mas Anglijoj 
dėl Anglijoj
rengimai padidinti.

I DALYKAI PABLOGĖJO

LonJon. -— Anglijos val
džia buvo nusileidusi tur
kams. pažadėdama Kon
stantinopoli, Dardanelius, 
Adrianopolį ir Trakija. Bet 
statėsi už tai. kad dėlto bū
tų sušaukta konferencija. 
Išrodė, kad tas Anglijos nu
sileidimas nuramins turkus. 
Pasirodė, kad ne. Turkai 
nieko nelaukia briaujasi į 
Anglijos valdomas vietas. 
Briaujasi arčiau prie Dar- kų.

i

Juozapo Darbininkų 
Sąjungos.

KETVERGASį RUGSĖJO 28 D

Prof. A. Voldemaras “Te- į ’ Šiarautuose, Seinų aps- 
vynes Balso" niun. 163 pači-'krityje nuo Lazdijų atslinko 
tavęs “Darbininką” apie debesys ir siauru plotu puo- 
Lietuvos rėmimą šitaip pri- le dideliausi įedai. Ledai iš
pažįsta amerikiečių nuopel- daužė langu 5, iškapojo ja- 
ną: “Su savo kapitalu ėjo jvus. Ledų krūvos vandens 
Lietuvon amerikiečiai, no-'sumestos liesutirpo per išti- 
rėdarni kelti jos gerovę. Rei-’są dieną. Tąs Įvyko rugpj. 
kia pripažinti vėl teisybę, S'd’.
jie ėjo ne kaip spekulentai, į ---------------

i Kauno niiefcto Taryba vra 
šviesos

pra-

pie (‘jo ne Kaip speKUiemai. | 
■o Tikrai norėjo kelti pramo-Į 
II
Į
i

Berlin. — Kai vokiečiams 
nepavyko žemių užkariavi- 
įmas, kai jie neteko laivų, tai 
I dabar jie nukreipė savo do.- 
ūne i oro užkariavimo. Ple- 
Inuoja didžiulius orlaivius, 
i Tie laivai lėktų po 140 mai- 
įlių valandoj ir i Ameriką at
lėktų į 00 valandų. Laivai 
turėtų apie 275 metrus ilgio, 
35 metrus pločio ir 39 met
rus augščio. Turėtų arti 800 
arklių jėgų. Neštų 90.000 
kilogramų prekių. 100 pasa- 
žierin ir 50 laivo darbinin-

DARBININKU REIKALAI.
v

PRITRŪKO VAGONŲ.

W asliington. — Pasibai
gus angliakasių streikui, at
sirado tiek anglių, kad pri
trūko vagonų jas gabenti. 
Tas pritrūkimas labiausia 
dėlto apsireiškė, kad strei
kuoja karšapių darbininkai.

Washington. — Darbo, Iž
do ir Agrikultūros Depart- 
mentai svarstė apie bendri- 
nimą jėgų kovai ant rubežių, 
kur slapta gabenama į Suv. 
Valstijas svaigalai, narkoti
kai ir ateiviai. Sutarimas 
jau padarytas. Bus budriau 
saugojami Kanados ir Mek
siko rubežiai.

Maskva. — Japonų-rusų 
derybos vestos mieste Chan 
Chun Fu, nutrūko. Japo
nai atsisakė kraustytis iš 
Šiaurinės dalies Sakalino 
ir todėl rusai atsisakė toliau 
derėtis.

ne. prekvba ir gainvba. | mitą rusi elektros 
štai kadir Amerikos L. ITe-:Kaune pageiįininią ir 
kybos B-ve, kurios priešaky i plėtimą, 
stovi p. Romanas. .Ji daro į---------------
didelį kultūrinį darbą. įvir
dama susisiekimą tarp Įvai
rią Lietuvos miestų savo au
tomobiliais, bei autobu
sais."

“Lietuvos Žinios." esan
čios lilierališkos jiakraipos ir 
opozicijoj Lietuvos valdžiai 
num. 151 be kitko pareiškė: 

l“Vis-gi juo arčiau prisižiū- 
Irim Lietuvos vidujiniam gy- 
ivenimui. juo ryškiau kyla 
neabejotina tiesa, jog net 
dabartiniame mūsų -stovyje 

i— be sienos»su rusais. Jie sa- 
■ vojo uosto ir tai Valstybė su
geba pilnai ar lx*nt pilniau, 
negu anuomet rusu valdžia, 
patenkinti gyvus 80 nuoš. 
žmonių reikalavimus.”

Vokiečių okupacijos metu 
čigonai Lietuvoje buvo išny
kę. Dabar jų vėl priviso.

--- -J-----
Šiaulių miesto taryba tik 

nuo 7 vaistyto iki 9 vai. vak. 
leidžia landyti kapines, 

i Griežtai draudžiama kapi
nėse rauti žolę, skinti gėles, 
rūkyti, laužyti medžius.Pra- 
sižengusieji baudžiami pini
gine pabauda ar kalėjimu.

Rugpj. 27 ir 28 d. Kaune 
įvyko “laisvosios" mokslei
vijos dalies koilferencija ir 
rikūrė “Soči ialistinės Moks- 
įleivijos Sąjungą.”
Į

Buffdlo, N. Y. — Wick- 
wire kompanija vieną iš sa
vo darbininkų atleido už uo
lų veikimą sutvėrime unijos. 
Kompanija buvo nusistačiu
si prieš uniją. -----------------
nors neorganizuoti sumanė i 
užsistoti už pavarytąjį drau-j^]5^8;

ti. 
tą 
ja

Iš Židikių į Latviją du 
vaikinu šmugeliavo keletą 

Darbininkai imiltų Latvijon. Ant 
-jrubežiauš juos užklupo sar- 

Bet šmugelnirtkai 
ir pareikalavo sugražin-ia^mt~ *8 kareivio šautuvą ir 
Pareikalavo per išrink-i™5oT?- Velionis karėms 

komitetą. ' 
atstatė ir komitetninkuš 

iš darbo. Tada darbininkai 
sustreikavo ir susiorganiza
vo.

KAITINA MAJORĄ. sargybiniai
____  L_ inn Ufn

Buffdlo, N. Y. — Stryt- 
karių kompanija labai supy
ko ant majoro ir nori ant jo 
užtraukti ‘ ‘ impeachmentą. ’ ’ 
Kompanija buvo išgaVusi

i Prūsų parabelyje Sudergė 
i suėmė šmugelį 

!— 100 litrų prūsiško •spiri
to ir kitu kartu 150 litrų spi
rito ir 300 pakelių vokiškų 
cigaretų.

Bet majoras nesirūpina vyk
dyti tą įsakymą. Tai kom
panija ir kimba į majorą.

JPorrf.s/er, Mass. — Cathe- 
rine Perrin. 18 metų mergi
na, bandė nusišauti. Mirti
nai susižeidė. Ligoninėj ji 
daktarų prašo negydyti jos. 
nes norinti mirti. Ji žudėsi 
iš nusiminimo ir ilgesio mo
tinai minis.

Norfolk, Efl.—Mirė Marie 
Marshall. Ji iš proto išėjo 
būdama 17 m. amžiaus. Ta
da ji turėjo nepaprastą troš
kimą turėti daug lėlių. Tė
vai jai lėlių partraukė iš vi
sų pasaulio kraštų. Turėjo 
arti 1.000 lėlių. Tėvai mir
dami jai buvo palikę $3.000.- 
000.

Rugsėjo 1 dš Lietuvon 
parkeliavo iš Maskvos ir’ 
Petrapilio tremtinių — 427 
lietuviai, 51 žydas. 28 rusai. 
4 lenkai, 1 latvis ir 10 vo
kiečių.

# ___________

Gruzdžių valsčiuje (Šiau
lių apskr.) yra šešios prade- _ 
damosios mokyklos. Pačia
me miestelyje statomas 
dviem aukštais mūrinis mo
kyklai namas, kurs dar 
prieš karą pradėtas statyti.

-------------------------------------

Vevieržėnų, Andrejavo ir 
kituose valsčiuose atsirado 
kirmėlaičių naikinančių li
nus. Nuėda galvas ir lapus, 
lieka tik stagaras.

Rugpj. 31 d. Virbalio 
muitinės ir gelžkelio stoties 
darbininkai pabaigė streiką. 
Dabar mėnesiui darbininkas 
gaus 4.500 auksinų, o darbi
ninkė 3.000 auks.

Kaune steigiama ir pa
duota užregistruoti “Lietu
vos ir Amerikos Susiartini
mo Draugija,” kurios užda
vinys bus padėti įsigyventi 
Lietuvoje grįžtantiems ame
rikiečiams.f « 1A ' : , I"

Lietuvos pinigai Čekoslo
vakijos sostinėj Pragoj jau •j •  • ' T J * *

Vew Bedford, Mass. — 
Luey Van Cincio 18 m. mer
gina bandė nusiskandyti. 
Keturi vyrai šoko ją gelbėti 
ir išgelbėjo. Sakė, kad no
rėjusi dėlto, kad tėvai nelei
do tekėti už vyro, kurs jai 
tiko. Pasakė ji: “Namie 
gyvenimas man pragaras. 
Bjauriau, negu kalėjimas 
kada nors gali būti.”

IŠSIGELBĖJO SU 
PINIGAIS.

Ne w York.— Banko pa
siuntinys William Finn vy
ko su $40.000 su pervažų. 
Ant nelaimės pervažas susi
kūlė su kitu. Tai Finn nesi
rūpino gelbėtis o tik laikė 
pinigus. Kaip jis buvo iš
gelbėtas jo ranka besanti la
bai sužeista.

sūnų susiginčijo dėl mergi- mą prižiūri dailininkas Var
nos. Dalykas baigėsi tuo, nas, Kalvaitis, Ritėnas ir nukrito.

Chicago.—Fred Sjeliman, 
12 metų vaikas, miegoda
mas užėjo ant namų stogo ir 

>. Išsisuko ranką.

Lenkai okupantai griebėsi Vil

nijos krašte tiesiog pragarišku 

priemonių lietuviams nuslopinti. 

Sunkesni laikai užėjo negu buvo 

prie Muravjovo-Koriko. Pasta

ruoju laiku lenkai pasiuntė Lydos 

apskritin budelių kuopas, pava
dinę jas “karna ekspedicija,“ dėl I 

kurios darbų tiesiog plaukai ant 

galvos stojasi. Vaikščiodami bu

delių būriai provokuoja, terori- I 
zuoja, kankina žmones, kimba | 

prie visu, net bažnyčioje neduoda 

žmonėms ramybės, kaip tai buvo 

per atlaidus 2-VI1I Kurtinoje 

(Kaniavos valšč.). Esi lietuvis, 

baltgudis. žydas, tai < 

naktį pernakvojęs, nes 

kaip dieną praleisti, 

koks įtarimas 

bajorpalaikio 

rie čia ir 

žinok, 

mo tikrai paragausi, 
rie faktai iš šimto panašių : Pau- j 

žolėje (Kaniavos vai.) baisiausiaij 

sumušė ūkininką Bernatavičių, i 

kankino visokiais būdais, kuriuos ; 

tik kipšas tegalėtų išgalvoti. Nu- j 

šė per papades, adatomis badė ir ; 

galutinai nusiuntė Gardinau. 1 .

VIII Beliūnų sodžium, Kaniavos ■ 

valse, atvyko budelių būrys ir , 

prasidėjo “darbas“ —- tiesiog vel

niškas: mušė senius, moteris, 

mergaites net vaikus, jau nekal

bant apie jaunus vyrus reikalau

dami. kad pasakytų, kur yra 

lietuvių partizanai ir kas prie jų 

priklauso. Vieną berną, surišę 

rankas ir kojas pakorė ir mušė 

kiek įmanydami — visą paplūdu

sį kraujais. Kai mušamasis apal

po, liepė paguldyti į šaltą vande

nį ir kuomet atsigavo, vėl mušė 

iki apalpimo. Tam pačiam kai

me sučiupo 10 metų vaiką ir pri

sispyrę klausė, kur ginklai: vai

kas nusigandęs ir nesuprasdamas, 

ko nuo jo nori, atsakė — “čia.” 

Tuojau pradėjo kasti ir ieškoti 

ginklų, bet nieko nerado, nes nie

ko ir nebuvo, o vaiką taip sumu- įcukrinu į Lietuvą. Frie Ž- 
šė, kad vos pusgyvį paleido. Ten jau paduotų kainų yT 
pat vieną merginą kankino, net 

degino skarda: mergaitė negalė- 

dama« iškęsti pradėjo rėkti ne sa

vu balsu; tada ją įmetė vežiman 

sakydami: “to vvaryatka, zeba, 

wywtecž de szipala waryatow.”

15. VIII. Tdys budeliai atvyko 
' Kriviliuosna (Kaniavos valse.) 
Žmonių namie nebuvo, nes visi 
buvo bažnyčioje, kadangi tai šv. 
Panelės Ėmimo į Dangij diena. 
Užpuolė Jurgį Matiošką, liepė pa
kurti pirtį, išprausti juos ir du 
šunis, kuriuos su savimi atsivedė. 
Liėep pavalgydinti juos pačius ir 
degtine prigirdyti, o šunims liepė 
pripilti saldaus pieno, pritrupin
ti smulkiai duonos ir prilakinti 
šunis. Atlikę “karžygišką darbą” 
išvažiavo žadėdami tankiau lan
kytis. - ‘ A

t f

17. VIII, tau pačian kaiman vėl 
atrilarikė budeliai. Tuo laiku iš 
kaimyniško kaimo atėjo du žyde* 
liai savo reikalais; vienas budelis 
nrikibo visai nekaltai prie žydų, 
Dairiausiai juos sumušė, pasity-

* znndantaa ant

t kad tai yra negalimas daiktas, ti 
'pradėjo vėl mušti, paskui privei 

tė lašinius valgyti, pagalios da 

labai sumušę paleido.

Dar faktas prie pogromo Bielii 

nų kaime, .\etol kaimo yra Bi< 

liūnų dvaras, kurio savininku yr 

dvarponis Jundzilas. Kai Bielii 

nų kaime siautė budeliai, taKnit 

terys, nesutiiauydanios ką daryt 

nubėgo pas aną dvarponį prašv- 

pagelbos bei užtarymo, o jisai 

tai: “a ežy przyjdziecie siac žj 

to'“ — ar tai nepasityčiojimas i 

nelaimės tų žmonių.'! Žinom; 

moterys sutiko ir per dvarponi

i“interveiieiją” nutilo sužvėrėji 

■siu kareivių siautimas-, kuris tęsi 

si nuo vakaro 13. VIII, iki dvylil 

tos vai. dienos 14. VIII, 
džiaugkis .
. nežinai! Gardino koks tai prokuroras 

Mažiausis ; v*vn‘l dvarponį, pasipiktinusi ta;

arba įskundimas •taurumais, pasakęs: “ griežti 

ar dvarponio, ku-‘1visokių priemonh 

užsiima šnipavimu, tai "l'' varymo naguosna. ne
kad gausi lupti, o kalėji-"iekas neprisipažins.

Štai kaiku- ! įmonės verkia aimanuoja, b( 

bijo skųsties; ir kam gi skusis, si 

.ko Pilsudskiui? <> kieno gi ti 
Ihudeliai, jei ne TiTsudskio rDSCį 

labai daug galima parašyti, bet a 

! viską surašysi. Pasakoja, būk š 

jtas teroras turi sąryšio ir su būs 
'mais rinkimais j Varšuvos seimą 

'mat žmonės bauginti bijosis ned; 

Ivvauti rinkimuose, o lenkai tu 

p nori prieš pasaulį pasirodyti, ka 

visi Vilnijos gyventojai dalyvav 

rinkimuose į seimą, esą visai p; 

tenkinti susidariusia padėtimi : 

jokios Lietuvos jiems nereikia.

(Kauno “Laisvė”)

-----------  — -.„o-..— x.Wx^xx„o XX x.unxx«^. X.™™™ _ri

kad vienas brolis antrą pei- Dievinskas. Pinigai bus ga- Krito nuo 40 pėdų augštu-^a
•eiodamas liepė lipti ant sienos, bet

PINIGU KURSAS.
V

Žemiau paduodame kie 
kainavo pasiuntimas 1,00

įpriskaityta pasiuntimo kas 
tai:
Ketvirtadieny, rūgs. 21 — $1.2( 
Penktadieny, rūgs. 22 — $1.& 
šeštadieny, rugsėjo 23 — $1.3( 
Pirmadieny, rugsėjo 25 — $1.3( 
Antradieny, rugsėjo 26 — $1.3( 
Trečiadieny, rugsėjo 27 — $1.2( 
Šiomis dienomis gavome

JJetuvos <lu svarbiu ir indom: 
Amerikos lietuviams veiksli 
LIETUVOS ĮSTATYMAI (105 
puslapiu) ir PALYDOVAS (L 
pusi.) Abu veikalu apdarote 
PALYDOVAS turi daugybes i 
formacijų apie Lietuvą, turi Ka 
no miesto pieną ir Lietuvos c 
džiulį žemlapį, kurs skyrium a 
seitų apie 35c. LIETUVOS Į8T. 
TYMŲ kaina .12.00, (kiti ima j 
$3), o PALYDOVO kairia 50c. i 
prisiuntimu. Išsirašykite tuoj, 
pač ketinantieji grįžti Lietuvon

LITHUANIAN SALES 
7 CORPORATION,

MMTOV27, MA2tavi lapkričio mėnesio gale. mos.

1

liu subadė.
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DARBI MINKĄS
tik dėlto, kad padarius pra- “Bis! Bravo! kad su Lietuvių Begu bus galimadaroma šitokiame atsitiki

me, bet parlamento policis^gyvenimą ir išsidirbus rei- 
tai nuvijo prohibicijos agen
tus. ' _______ ______________

Jei kultūringą .senų vals- gu ir pageidaujamu žmogu- 
tybią parlamentuose tokie 
dalykai atsitinka, tai betu
rime perdaug nusiminti, jei 
mūsą seime dalykai netaip 
yra kaip turi būti.

X .*

kalingą prityrimą, paskui ir 
kooperatyvuose būt naudin-

' KOOPERACIJA.

"Acceptuoa for mailing at spedal rate 
•f pertage provided for in Sectlon UOS, 
Act *f Oet 8, 1917, authortadon July 
12, 1918.”

Sumckbtioh Rites:
Yeariy................................................ $4.50
Baston and suburbs ....................$5.50
Foreign countries yearly...............$5.50

" -------------------------------------------------------------------------------

BLAIVYBĖ IR
' DARBININKAI e

aplinkybių vystosi,

turi Kooperacijos 
kurio skyriai veik

rėks tas vokietis
vašij.štuk!
Kurį sutaisė jum teliuk 
Ir jūs visi esat veršiai;
O ne kurie net ir paršai.
Jūs mokat knist ne tik kitų, 
Bet net ir dirvą’ lietuvių 
Vienok ateis galas dėl jūs 
Ir šunės grauž jūsų kaulus.

Barbė.

lietuviškai ir susikalbėti Bet ap
sirikta. Kadangi Cambridge ’iaus 
Lietuvių Benas, kuris susideda iš 
20 muzikantų lietuvių, svetimtau
čių ir vieno nigerio ir kadangi tik 
viena diena tarpe, tai jie ir im> 
nė, kad lietuviai kito beno nega
lės pasisamdyti ir.mokės jiems 
tiek kiek jie norės. Todėl ir pa
reikalavo net šimtą penkis dole
rius. S. ir V. matydami, kad lietu
vių Benas nori lietuvius t A išnau
doti o ne patarnauti, todėl ir ne
sutiko tiek mokėti ir pasamdė pa
rodai beną ne nuo Salėm Street’o 
kaip kad C. L. Benas “Keleivy” 
rašo, bet nusamdė Cambrid
ge’iaus portugalų beną, kuris su
sideda iš 30 muzikantų 2* teroka- 
vo už darbą tik $80.00 ir dešimts 
sykių geriau grajino, negu “lie
tuvių” benas. Tai dabar tegu 
bus visuomenei aišku ar Cambrid
ge’iaus lietuviai nuskriaudė C. L. 
Beną ar C. L. Benas norėjo ne
žmoniškai nuplėšti Cambridgeiaus 
lietuvius.

bus ir šokiai. Visi^^vakarus 
grieš J. Piikūijo orchestra.

Visi ateikite kur linksmai laikąRugsėjo 17 d. įvyko LDS. 23
kp. susirinkimas. Iš priežasties praleisite. Įžanga visai maža, 

džiausią stoka kooperatyvą pasitaikiusio pikniko vienas kuo-
mt O tokių kaip tik kodi-

Tas bus parapijos svetainėj, 41 
pos susirinkimas buvo apleistas. Capitol Avė.darbuotoją tarpe.

Idėjos idėjomis, prityri
mai prityrimais o gyveni
mas pasiliks gyvenimu. Žmo
gus kiekvienas kam nors 
tinka, bet nei vienas žmogus 
toks nesiras, kuris viskam 
būtą tinkamu teip ir koope
racijai ne visi tinka. Rei
kia apart užuojautos dar ir 
praktišką gabumą/ mokslo, 
prityrimo, ištvermės, darbš
tumo. Ne vienas idealistas 
neturėdamas kitų, augščiau 
įvardintą privalumą ma
žiau kooperacijai padaro 
naudos, negu ne idealistas, 
bet praktiškas pirklys, kurs 
tarnauja vien už algą koope
racijai, žinoma jei jis tik y- 
ra žmogus teisingas, doras.

Teip ir mes broliai ir sese
lės, vystydami kooperaciją, 
kiek galėdami stengkirhėsi 
sunaudot ir išnaudot visas 
progas, kur galima mokslo 
įgyti, kur galima praktiško 
prityrimo gauti, kad iš mū
są išeitą ne tik idealistai, 
bet geri praktikai kooperaci
jos veikime, kad pirmas 
gudragalvis apgavikas neap
gautu, neapsuktą, bet kad!"*-tos dienos ir jau atlaikyta kele-

Šiuo kartu susirinko nemažas na
rių būrelis. Buvo ir dvasios va
dovas. Pikniko rengimo komisi
ja pranešė, kad pelno buvę. Pas
kui kaikurie aiškino, kad į LDS. 
kaikurie nenorį rašytis, kad ne
są pašelpos skyriaus. Nutarta 
paskirti komisijon S. Atkočiūną ir 
J. Bizauską pasirūpinti ar negali
mai būtų tą skyrių įvesti. Paskui 
nutarta rengti pramogą. Tuomi 
pasirūpins valdyba. Pirm. Atko
čiūnas visus kvietė uoliau stoti 
darban.

Šv. Petro parapijos dalykai pa
gerėjo, nes bažnyčia jau užbaig
ta, viskas gražiai įrėdyta. Rug
sėjo 23 d. pradėta kasti skiepas 
klebonijai. Netrukus bus viskas 
gerai sutvarkyta.

% Komitetas.
»

NASHUA, N. H.
# ___________ EASTON, PA.

Lds. 40 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks spalio 1 d. tuojaus 
po sumai parapijos svetainėje. Vi
si nariai malonėkite pribūt paskir
tu laiku ir naujų narių atsivest.

Valdyba.

Prošepanų laikraštyje “Kelei
vyje,” 36 numeryje besanti mela
ginga korespondencija, kur pasi
rašo M. Straikierka. Nashua’os 
lietuviams gerai, yra žinoma kas 
pirmi pradėjo skebauti ir kas iš 
Nashua’os nuvažiavo į Lowell, 
Mass. skebaut. Ar ne komunistai, 
ar ne komunistų lyderiai ten ske- 
bauja,ar ne komunistų raštinin
kas popiemėj skebavo, ar ne L. 
D. L. D. nariai čeverykų dirbtu
vėj skebavo. O ana streikierka 
rėkia, būk parapijonys streiką 
laužo. Girdi ti^. viena moteris iš 
komunistų dirba ir ta yra privers
ta, nes iš stubos meta kompanija. 
Na o kur-gi dirba jūsų tėvas Kar- 
zūnas, kur Žabukas, kur «dirba 
Rašt. moteris ir kiti. Nenoriu aš 
visų skaityt, nes jūsų darbeliai ir 
teip visiems yra žinomi. Jūsų 
kuopą žmonės ir vadina skebų or
ganizacija. Net jūs ir patįs pir
ma sakėt, kad komunistai pradė
jo skebaut o katalikai pabaigė. O 
dabar tai tamstos šaukiat kitaip, 
bet jau perkėlų žmonėms meluot, 
nes visi jus žino, o prireikus gali 
ir vardus paskelbti tų, kurie pir
mi iš lietuvių pradėjo dirbti.

Genelis.
✓

CAMBRIDGE, MASS.

Atsakymas C. L. Benui.

Lenkų burdingbosių laikraštyje 
“Keleivyje” No. 34 C. L. Benas 
rašo, kad Cambridge’iaus lietu
viai du sykiu nuskriaudę Lietuvių 
Beną. Pirmą sykį benas patarna
vęs Cambridge’iaus lietuviams pa
rodoje arba apvaikščiojime kas- 
link nuvertimo kaizerio. Tai bu
vę 12 d. lapkričio, 1918 m. Ta
da buvę atlyginta tik pusė to kas 
buvę sutikta. Gal tai ir tiesa, bet | naj 
kodėl C. L. Benas nepasako kas t 
jį buvo samdęs ir kas tą pusę at- sj 
lygino. Toliau C. L. benas rašo 
antru kartu nuskriaudę šįmet 
rengdamiesi prie apvaikščiojimo 
ant 6 d. rugpj. Sako jie pakvie
tę beną patarnauti parodoje ir be
nas sutikęs, bet paskutinį vakarą 
atėję du vyru iš komiteto S. ir W. 
pasiteirauti kas-link beno kainos. 
Kuomet jie pasakę, kad bus ro- 
kuojama po penkis dol. nuo muzi- 
Jcanto, tai mes pašokę iki lubų ir 
pasakę, kad beno nariai esą ne 
lietuviai ir širdies neturį.

Bet^aš turiu pasakyti, kad tas 
visai netiesa ką C. L. Benas “Ke
leivyje” rašo. Dalykas buvo 
teip: Kai Amerika pripažino Lie
tuvą, tai tuojau ant greitųjų L. 
L. P. Stotis sušaukė susirinkimą ir 
nutarė rengti apvaikšeiojimą ant 

\ 6 d. rugpj. Teipgi nutarė pasam- 
1 ' dyti kaip visuomet taip ir dabar 

Lietuvių Beną. Kadangi tik vie
na savaitė tebuvo laiko, tai S. ir 
nuėjo vieną vakarą pas beno va
dą pasiklausti ar galės benas pa- 
grajyti parodoje. Bet kad vado 
nerado namie, tai moterei pasakė,’ 
kad lietuviai nori paimti beną ant 
6 d. rugpj. Kadangi benas lai
ko praktiką tik vieną sykį savai
tėj, būtent pėtnyčioj ir kadangi 
vadas be visų muzikantų nesutin
ka nustatyti kainos, tai kito išė
jimo ir nebuvo kaip tik laukti be
no susirinkimo. Kada 4 d. rugp. 
vakare -S. ir V. nuėjo ant Beno 
susirinkimo, tai buvo manyta,

Lietuvoje kooperacija ne
žiūrint įvairiausią kliūčių ir 
sunkią 
auga.

Žydai 
Banką,
kiekviename Lietuvos mies
telyje randasi, ir turi daug 
įvairią krautuvėlių, būk tai 
kooperacijai skleisti. Bet 
ar tas tiesa, kad tos krautu
vėlės yra kooperacijos dva
sioje vedamos ar ne, tai ky
la daug abejonių. Mat Lie
tuvos valdžia kooperaty
vams suteikia nemaža privi
legijų, palengvinimą. Tai 
kiti spėja, kad žydų koope
ratyvai ir esą tik tų paleng
vinimų išnaudojimui, 

j kaip ten ištikrųjų yra, 
sunku tą tikrai pasakyt.

Antras skyrius, tai, abel
nai lietuviški kooperatyvai, 
kurie ir-gi turi Kooperatyvų 
Banką, kooperatyvų sąjun
gas ir kitokias prekybos i- 

' ■ *

WATERBURY, CONN.

O kas-link nuskriaudimo 12 d. 
lapkričio 1918 ra., tai jeigu benas 
nereikalauja nuo tų kas juos tada 
samdė ir jeigu tie ir-gi nesirūpina 
atsilyginti, katrie samdė tą beną, 
tai ne visuomenės kaltė tiktai pa

lties beno, kad tylėjo iki šiai die- 
į Akis ir protą turintieji ži
no, kad kas į su lenkais susidėju- 
į “Keleivį” rašo, teisybės nepa

rašo. Mes atsiliepėme tik tam, 
kad ir užsimerkėliams parodyti 
teisybę.

. Pastaraisiais laikais, per
gyvenome ^didelius streikus. 
Streikavo angliakasiai, strei
kavo audėjai. Geležinkelie- 
Sai tebestreikuoja. Buvo ir 
kitokią menkesnių streiką. 
Gal ne vienas pastebėjo, 
kad* tie dideli streikai taip ] 
ramiai ir tvarkiai ėjo. Jo-! 
kią žymesnių riaušių nebu- 

. jėi neskaityti kruviną 
tragediją Herrine, III., kur 
skebai skaudžiai nukentėjo. 
Baisesnėms tragedijoms 
progą, buvo nemažai. Ypač jsfaįga5z 
kuomet valdžia buvo palie-! 
pus atidaryti kasyklas ir 1 
saugoti streiklaužius pasiun-! 
te kariuomenę. Bet nieko 
baisaus neatsitiko.

Kodėl šitokie dideli dar 
bininkų judėjimai be trage- 

apsėjo ? Kodėl krūvi | 
. ną susirėmimą su polirija,

■ su karąiomene neįvyko? To 
priežastis yra ne viena. Pir
miausia reikia žinoti, kad 
darbininkai moka dabar ge
riau valdytis, negu kada 
pirmiau, 
pasidavė 

' Streiko

bet 
tai

Baigiantis vasaros sezonui Wa- 
terburiečiai užsibriežą visą eilę 
darbų.

Dabar veikėjų pilnos rankos vi
sokių darbų, tik reikia, kad vi
suomenė suprastų ir remtų tuos 
visus užmanymus.

Svarbiausia yra tai šelpimas 
Waterburio lietuvių našlaičių.

Pirmoji — Labdarybės draugi
ja sumanė ir gavo leidimą nuo vie
tinės valdžios daryti po visą mies
tą “Tag Day” našlaičiij naudai.

Leidimas yra gautas Ant spalio

Tiesos Mylėtojas.

ATSTOVO LAIŠKAS.
BROOKLYN, N. Y.

tas susirinkimų tam tikslui kaip 
būtų geriausia išnaudoti progą.

Bus ir daugiau susirinkimų lai
kyta, nes be apsvarstymo, be ge
ro prisirengimo, . be visuomenės 
parėmimo nėra gerų rezultatų.

Tad čionai ir norima kreipti do
mės į mūs pačius lietuvius, kaip 
mes į tą visą atsinešime? Man 
rodos nėra kilnesnio darbo kaip 
globojimas vientaučių našlaičių, 
kurių mūsų tarpe nemažas skai
čius randasi.

Dėl našlaičių užlaikomas namas 
ir priežiūra pačių našlaičių suda
ro per metus dideles sumas pini
gų. O tai vis per geraširdžius 
žmones ir nors neperdidelėmis au
komis, per keletą metų darbas bu
vo stumiamas pirmyn.

Ir ‘ ‘ Tag Day ’ ’ sumanymas rem
tinas ir jau darbas pradėtas.

Turiu priminti, kad yra skirta 
dovanos tiems, kurie daugiausia 
aukų surinks.

A. E. Petrauskaitė pažadėjo 
dovaną vieną (1) tuziną geriausių 
paveikslų padaryti tam, kuris 
daugiausia aukų surinks.

Presos Komisija.

patys biznį suprastume ge
rai ir kitus galėtume reika
lui esant perspėt, pamokyt 
ar sukontroliuot. Teip pat 
neniekinkime ir tą žmonių, 
kurie dirba būk tai kapita
listinėse biznio įstaigose. 
Kiekvienas darbas, jei jis 
yra daromas be skriaudos 
artimo ir jei jis kam nors ne
ša pelno yra geras ir naudin
gas. Kaip kiekvienas medis 
ir žolė vra kitoniškais, bet
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visi Dievo sutverti reikalin
gi ir naudingi, teip ir įvai
rios įstaigos ir bendrovės, 
kooperacijos ir korporacijos 
turi savo gerąsias ir blogą
sias puses, nes pasaulyje 
nieko tobulo nėra.

Aš iš principo esu mylėto
jas kooperacijos, ir man ko
operacijos idėja prie širdies 
labai artima, bet gyvenimo 
aplinkybių esu įkinkytas į 
kitokias organiazcijas, iš ku
rią darau pragyvenimą. 
Teip yra su ne vienu Uitu, 
teip buvo, yra, tuTet teip ir 
ateityje bus, kad ne visuo
met žmogus ten dirbs, kur 
jam maloniau, bet ten kur 
ji gyvenimo audros nu
stums, o dirbdamas šiokioje 
ar kitokioje srityje protin
gas darbininkas vis šio to iš
moksta, patiria ir tais savo 
patyrimais, savo mokslu ne 
kartą gali būti ir esti nau
dingu savo numylėtai idėjai, 
duokim sau, kad ir koopera
cijai.

Dėlto visi kaip vienas bro
liai ir seselės stokime į dar- laiku bus patogu susirinkti prfiv 
bą nustatytais LDS. seimo 
pagrindais o kooperacijos 
dirvoje ieškokime žmonijos 
gerbūvio šaltinių, koopeYa- 
Čijos judėjimo, kuom kas ga
lime remkime. Tuomet sei
mo nutarimas išduos tuos 
vaisius, kurią iš jo tikimasi 
ir kuriuos jis išduot privalė
tą, tik man atrodo, kad ko
operacijos prieteliai ir idea
lizuotoj ai permažai aiškina 
kooperacijos dalykus “Dar
bininke,” o tas būtą labai

1922 m. Rugsėjo mėn. 13 d.
Nr. 20872.

Didžiojo New York’o Liet. Ka
talikų Federacijos Apskr. susirin
kimas įvyks 29 d. rugsėjo, 1922, 
7:30 vai. vakare “Garso” name, 
Federacijos Raštinėj.

Visrj šio apskričio katalikų or
ganizacijų priklausančių prie Fe
deracijos, kuopų ir draugijų ats
tovai ir atstovės malonėkit pribū
ti į šį susirinkimą, kuriame bus iš
klausyta atstovo raportas iš Fede
racijos kongreso. Teipgi ir kiti 
šios apylinkės svarbūs reikalai 
bus svarstomi.

Fed. Aps. Sek. K.

Kol kas medeginės naudos 
į kooperatyvai duoda ne kiek. 
Jų didžiumą vidutiniškai iš
silavinusieji pirkliai pirk- 
lvstėje pralenkia, bet visuo
menės dirvoje kooperatyvų 
veikimas neša labai didelę 
naudą. Kooperatyvuose dar
buojasi įvairių pažiūrų 
žmonės ir daugumoje juos į 
tą veikimą traukia bendras 
visuomenės gerbūvio kėlimo 
jausmas, o kariu darbuojan
tis vieni kitus geriaus pažįs
ta ir daugelis nesusipratimų 
net partijų užsikirtimų 
švelnėja, darosi kultūringes- 
niais, draugiškais. Tai jau 
yra didelis Lietuvai pliusas 
moraliu žvilgsniu.

Yra ir silpnų pusių. Štai 
kai-kurios. Kooperatyvai 
leidžia sa<o laikraščius ir 
juose visgi vyrauja socijalis- 
tų pakraipa kas ne karią 
daug ką suerizna. Arba iš 
kooperatyvo pelno skiriama 
tam tikra dalis apšvietos Rei
kalams, knygą spauzdini- 
mui. Bet tie visi pakliūva 
socijalistams, kuriems ki
tus apdumt ir apeit energi
jos ir gerą akių nestoka.

Dabar labiau pradeda 
bruždėt kooperatyvuose ir 
katalikų jaunimas. Gal tos 
blogosios puses bus ir praša- 

I lintol, bet tai padaryt nebus' 
teip lengva kaip ne vienas 
mano.

Gerb. Jonas P. Vaitkus,
XII Pilnųjų Blaivininkų Seimo 
Pirmininkas,
Worcesjter, Mass.

Gerbiamas Tamsta:
Prašau perduoti XII Pilnųjų 

Blaivininkų Seimo dalyviams ma
no nuoširdžios padėkos už išreikš^ 
tus pasveikinimus ir ištikimybę 
Lietuvos Valdžiai. Jūsų laišką 
persiunčiau Kaunan.

Prašau priimti mano tikros pa
garbos pareiškimą.

V. Čarneckis,
Lietuvos Respublikos Atstovas.PHILADELPHIA, PA.

Mūs kolonijos tautinikai-laisva- 
maniai paskiausiais laibais ‘suma 
nė veltui visuomenei rodyti kome
dijas. Šitai: 10-to rugsėjo Lietu
vių Muzikališkoj Svetainėj buvo 
pastatytas ant scenos veikalas, 
kaip lenkai vadina; “Mordybi- 
cia” — snukio daužymas — Mat, 
Račkauskas gavo puikią tada 
(10-to rūgs.) žandinę; o Igną Lė- 
pą tada nuo estrados nutraukta 
už kojos kaip kad kokį ciucį, ku
ris virtuvėj virėjui nuo stalo no
rėjo mėsą nušveisti.

Dabar gi — 24-to rugsėjo jie 
pakvietė Natkevičių, drąsų “Lie
tuvos “karžygį,” kuris, kaip 
daugelis pasakoja, kad pamatęs 
prie Giedraičių Žulikovskio bandi
tus, taip “įsidrąsino,” kad vos 
motorciklė apsistojo prie pat Eit
kūnų; ir tai tik, regis, delei sto- 
kos<azolinos. Bet tiek to. — Ma
tyt, kad tai “didelis” vyras Lie
tuvos, nes mūsų komunistai to
kią “puikią” ovaciją ir serenadą 
suruošė jam, kad buvo jau net iri 
perdaug, per puikiai. Todėl A- 
leksandras Uršinskas šoko prie 
telefono ir pašaukė policiją, kad 
ji atšaldintų jų^ntuziazmą. Bet. 
veltui jo triūsas — tai. ne kvaili 
žvirbliai, kaip kad yra mūsų tau
tininkai vadovaujami J. Grinių, 
jie byl-kokiam kvailam vanagui 
neduosią savę sugauti — visi iš
nyko, kaip kaa išnyksta kumpa- 
ras iš neužkitnšto butelio, ir da
bar jiems pašvilpk... O tą kome
diją žmonės užvardino taip: “ka
čių muzika Nattevičiui ir jo paka
likams.” Loškit, loškit meldžia
mieji! tai gal kaip kad į cerkvę 
užklydęs vokietis, pamatęs smilki- 
nimą iš kodilninčios pradėjo plo
ti'delnais sakydamas; “Bis! Bra
vo! ruskij stuk! — Kurit finiku 
bez m užtuk! Tai nžklidęs į Muzi- 
kališką Svetainę ir pamatęs jūsų 
sorkes, be abejonės plos delnais ir

Darbininkai ne- 
provokacijoms. 

lauke tragedijos 
dažnai būdavo kapitalistų 

. iššaukiamos ir tos tragedijos 
išeidavo kapitalistams nau- 
don. Streikas tada pakrik- 
daro, ūpas darbininką nu
pūdavo. Bet viena iš sv^r- 
biausiij priežasčią, kad 
streikai galėjo būti tvarkūs 

^vra tai prohibicija. Girti 
streikininkai prie menkos 
kibirkštėlės gali sukurti 
gaisrą. Blaivūs darbininkai 
lengviau atsilaiko, mažiau 
duodasi išsiprovokuoti ir 
lengviau susivaldo. Taigi 
smuklią uždarymas paleng
vino darbininkams kovą už 
būvio pagerinimą.

Ui- •- -----------------

PAS KITUS IR PAS ■v A, </ .>
MUS. i

Lietuvos Steigiamasis Sei
mas prisiklausęs yra įvairią 
komplimentą ir priekaištĄ. 
Kuo Lietuvos įstatimdavėjai 
buvo- ir kuo jie nebuvo, bet 
tikresnis jų veidas pasirodo 
palyginus su Iptą šalių par
lamentais. Netaip jau dide
lė retenybė, kad parlamente 
iskįla susikumščiavimai. O 
Kanados pa/amento rū
muose štai kas nesenai atsi
tiko. Kanados sostinė Ofta.- 
wa randasi sausoj valstijoj, 
o nesenai parlamento rū- 
muose buvusiame pokilyje 

t svaigalų buvo gausybė. Pra
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Girdėjau, kad kun. J. Do- 
bužis mano atsiduoti koope
racijos idėjos , skleidimui 
Lietuvoje. Duok, Dieve, 
kad tas įvyktų. Jis tam dar
bui tikrai tiktų, bet tetari. be 
jo dar reikės šimtų darbinin
kų ir darbudfojų ir ar mes 
šiaip sakysime ar kitaip,, o 
visvien dalį tų darbininkų 
turėsime gaut iš kapitalisti
nėmis pravardžiuojamų kor
poracijų, bendrovių ir pri
vačių pirklių įstaigų, o jose 
rasime ne vienų gal ir labai

Kibicijos agentai buvo atėję užjaučiantį kooperacijos i- 
L ir norėjo padaryti tų. kas dėjai žmogų, kurs ten dirba

Al

—

“DARBININKAS” pasiuntė 
Lietuvos Darbo Federacijai kny
gų už $5.597.50. Už tas knygas 
“Darbininkas” laukia iš visuo
menės atlyginimo. LDS. kuopos, 
LDS. nariai, mūsų prieteliai, ka
talikiškos spaudos rėmėjai priva
lo kiekvieną progą tam tikslui au
kų rinkimui sunaudotu

HARTFORD, . CONN.

Išvažiavo.

Rugsėjo 20 d. Beifediktas Gau- 
ranskas išvažiavo į Niagara Falls, 
N. Y. seminarijon. Vakacijų lai
ku yra daug čia psidarbavęs tar
pe jaunimo. Linkėtina jam gerų 
pasekmių.

Sportas.

Tarpe Hartfordo ir Waterburio 
Vyčių basebolninkų susirėmime, 
kuris įvyko 17 d. rūgs. Waterbu- 
ry, Waterburiečiai laimėjo pada
rydami 6 to 1. Dar vienas loši
mas sutartas įvyks" spalio 1, 1922, 
Hartforde.

Vyčiai rengiasi atidaryti kliubą 
parapijos namuose, kur žiemos

leisti padoriai laiką, o taip-gi bus 
duodami tam tikri kursai.

Reporteris.

HARTFORD, CONN.

Tautos Fondo bazaras bus tik 3 
dienas, būtent rugsėjo 26, 28 ir 
30 dienomis, tai yra utarninke, 
ketverge ir subatoj. Be’ bazaro

juo geriau, kurią idėją pa
žįsta juo labiau jai atsiduo
da.

pageidaujama, nes žmogus: F. V.
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DARBIVIKKAS

Iždininkus — V. Jakas.

Iždo globėjai — J. Glineekas ir 
A. Vaisiauskas.

L D. S. Reikalai.
LDS. KUOPOMS IR VI
SAI AMERIKOS LIET.

KATALIKŲ VISUO
MENEI.

Lietuvių Darbininkų. Są
jungos Centro Valdyba, su
sirinkime Rūgs. 21 <L, pasi
remdama pereito LDS. sei
mo pageidavimu, surengti 
spalių ir lapkričio mėn. ka
talikų spaudos vajų ir turė
dama viltį, kad plačioji A- 
merikos lietuvių katalikų vi
suomenė, su aukščiausia lie
tuvių katalikų šios šalies į- 
staiga, Amerikos Lietuvių 
R. K. Federacija rems, skel
bia virš minėtuose mėnesiuo
se, t. y. spalių ir lapkričio 
mėnesiuose, 1922 metais L. 
D. S. narių prirašymo, kata
likų spaudos platinimo ir 
stiprinimo aukomis katali
kų laikraščių vajų.

Kiekviena L.‘D. S. kuopa 
turėtų tuojaus sukrusti, 
šaukti susirinkimus *ir su
rengti bile viename iš virš 
minėtų mėnesių prakalbas, 
rinkliavas “Darbininko” 
pagerinimui ir prirašymui 
prie LDS. narių taip-gi už
rašymui “Darbininko.”

Kviečiame taip-gi visą A- 
merikos lietuvių katalikų vi
suomenę darban. Ypatingai 
prašytumėm gerbiamų liet, 
parapijų kunigų klebonų, 
kad jie, ypatingai tose die
nose, kada bus jų kolionijo
je tame reikalo- veikiama, 
kad gerb. klebonai ne pasi
gailėtų truputį laiko pašvęs
ti, paraginimui savo para- 
pijonų paremti lietuvių ka- 

H talikų spaudą.
Visi lietuviai katalikai 

prie darbo, prie platinimo 
katalikiškos spaudos ir ko
vojimo su besiplečiančia lie
tuvių tarpe bedievybe! « 

J. Tumasonis,
L. D. S. Raštininkas.

L. D. S. SEPTINTOJO
OT111A HnATAMAI 40SElMu IRuTuaUlASi

PUIKIAI PASIRODĖ.
?!

f

I
I

niųjų bilų visai nesikreipta pas 
kasierių ir be jo žinios išmokėta. 
Šiaip atskaita, sakė, tinkanti su 
finansų knygomis. Teip-gi prašė 
atlyginimo už 1921-1922 metus, 
kur.turėjęs pernešti sau ir nuos
tolių. Raportas tapo priimtas su 
pastabomis: Iždininkas turėtų pri
žiūrėti geriau inplaukų ir išmokė
jimų. Raportas priimtas. Už
klausus apie įeigas ir Soda 
Fountain. Pasirodė šis . įtaisy
mas pelno neneša, bet duoda 
nuostolių.

Iždo globėjai Kun. J. Bakšys, 
B. Ajauskas ir A Kneižienė, pra
neša, kad viskas buvo gerai ir 

. tvarkoje. Nieko nepatėmijo. Ra
portas priimtas.

Redaktorius P. Gudas išdavė 
raportą raštu. Raportas priimtas 
su pagyrimu.

Raportas Liter. Komisijos. Ra
portuoja kun. F. Kemėšis, aiškin
damas plačiai apie savo darbuotę 
išsireikšdamas kad darbininkai L. 
D. S. nariai yra brangūs, bet or
ganizacija turi būti dar branges
nė. Teip-gi priminė apie kripsnį 
“Darbininko” į kitas vėžes Bet 
tikisi kad ant toliaus tas neatsi
kartos. Dar priminė, kad dabar
tinį redaktorių p. Gudą prašytu
mėm būti su mumis kol jis galės. 
Gale siūlo Kr. Demokratų parti
jos programą priimti. Raportas 
priimtas su pagyrimu ir prašymu 
ir ant toliaus remti savo raštais 
“Darbininką.”
♦ Kun. J. Jakaitis raportuoja 
skundos formoje, būk pereitame 
seime buvęs rinktas į Liter. Komi
siją, bet protokole nebuvęs pažy
mėtas, .pažymi, kad jeigu būtų 
buvęs, tai gal nebūtų išėjusios 
tarpe kunigų ypatiškos polemikos 
“Darbininke” kas sukėlė nesma
gumų. Prideda, kad tokie raš
tai kapi Uosio ir Baltarankio 
Proletaro esą geri ir nušvie
čianti abi pusi tikrenybėje. Dar 
pažymi, kad LDS. name įvedimas 
biznio “Ice ereamo” buvęs neap
galvotas, kas padaręs vietoje pel
no, nuostolių. Raportas priim
tas.

Raportas kun. K. Urbonavy- 
čiaus, Liter. ir Kontrolės komisi
jos nario. Praneša iš kontrolės 
tovio. Knygos vesta tvarkiai. O 
kaslink “D-ko” stovio ir prana
šaujamo krizio. Tai sumažėjimas 
biznio. Iš darbininkų nebuvo pa
stebėta jokio blogo noro pildyme 
savo pareigų. Bet reikia kas nors 
daryti, išrasti būdą kad pataisius 
tą nedateklių.

Literatinės komisijos reikalai 
buvo sunku vesti, nes nei vienas 
nežinojo katram pradėti. Verta 
būtų ateičiai nustatyti jiems dar
bą.

Raportas priimtas su pa gir imu. 
Raportas Federacijos atstovo. 

Kuri J. Bakšys praneša kad bu
vęs nuvažiavęs ant Federacijos su- , 
sirinkimo, bet delei priežasties li
gos turėjęs apleisti. Raporto ne
galėjo išduoti.

Toliaus kun. F. Kemėšis skaito 
referatą. Perskaičius ištisai, ap
kalbėjus ir gavus nekuriuos paaiš- 

i kūlimus iš gerb. kun. F. Kemėšio,, 
referatas priimtas. Dėl įvedimo į 
programą išrinkta komisija iš 5 
ypatų: Kun. K. Urbonavyčius, 
Kun. J. Jakaitis, L. Šimutis, P. 
Gudas ir F. Kemėšis.

Posėdis ketvirtas

užuojautos darbo žmonėms ir iš
reiškė padėką, primindama^ lr»d 
tik per darbo žmones ir jų Agen
tus norus šiandie Lietuvą jau ma
tome prisikėlusią, pastatytą ant 
tvirto pamato.

Toliaus užima vietą .išrinktoji 
valdyba šeiniui vesti. Dienotvar
kė perskaityta? ir priimta.
-Pasveikinimai seimo varde kam 

reikia, nutarta paliktinam išrink
tai komisijai, pasirūpinti pasiųs-

> - i

Iš delegatų sveikino seimą se- 
i kanti: Kun. Dr. L Česaitis varde 
“Draugo” ir-kunigų Marijonų. J. 
B. Šaliūnas SLRKA. Kun. P. Juš
kaitis Blaivininkų. K Krušins
kas Tautos Fondo ir Federacijos. 
LDS. Conn. aps. M. Grimaila. L. 
Šimutis “Garso.” A Kazla’š L. 

. D. S. N. Y. ir N. J. aps. P. Gu
das “Darbininko” redakcijos, ad
ministracijos ir visų darbininkų 
varde. O. Kašėtaitė Moterų Są
jungos.

Šiuomi pirmoji sesija užsibaigė 
12 .15 vai.
\

Ryžiai L. D. 8. su L. D. F.
Seimas išklausęs LDF. projek

to kuriuo žadama sumegsti šias 
dvi giminingas organizacijas, L. 
D. S. Seimas užgiris L. D. F. pro
jektą ir iš savo pusės nutaria: Vi
siems L. D. F. nariams atvyku- 
siems Amerikon teikti reikalingų 
žinių apie darbo sąlygas, surasti 
atatinkamą darbą, priimti be jo
kių kliūčių tik su L'p. F. bilietu 
į L. D. Sąjungą teikiant paramos 

, ir pagelbės, surandant mirusių 
Amerikoje lietuvių palikimą jų 
giminėms informuojant L. D. F. 
sekretoriatą apie mūsų gyvuosius 

į klausimus ir naudingus L. D. Fe- 
l deracijal Visi tie patarnavimai 
į bus teikiami veltui nebent jie bū

tų- surišti su tomis įstaigomis, 
prie kurių LDS. Sekretoriatas ne
gali prieiti be ypatingų išlaidų.

L. D. S. Kliubai.

Imant domėn mūsų Sąjungos 
socialinio ir kultūrinio gyvenimo 
trūkumus, LDS. Seimas nutaria 
steigti kliubus, kurie palaikytų 
draugirigus ryšius narių tarpe, 
duotų jiems -progos arčiaus susi
pažinti, patobulintų jų profesi
nius bei švietimosi reikalus ir įga
lioja Centro Valdybą pagaminti 
atatinkamą konstituciją.

Pinigų siuntimo ir laivokorčių 
ofisas.

s Dėmė Centro raštinįnkųiratęi- 
tyje kad J>ūtųijįi|t-ojAKi^arSi 
taojaus po gavimo J *wp»-pfc-

.. Kalendoriaus klausimas palikta 
Centro Valdybai.

___ ’ 
Laikrodėlio reikale nutarta, kad 

C. Valdyba tą darbą varytų- pir
myn.

'i . . • ,

Pet. Liutkienes skundas į)av£S- 
ta būsiančiai Centro Valdybai

Seimas išreiškė pagei 
pavieniai asmenys stengtūsi 
kad LDS. apskričiai, kuopos Jr 
“Darbininką” rengdami kokias 
pramogas ir dovanodami savo bo- ’
ĄUS. A. < r

♦.

Seimas, permatęs gyvą reikalą 
užtraukti paskolą ant LDS. nuo
savybės, nutaria kreipties į Tau-* 
tos Fondą su paskola ant $5000.00 
apmokėjimui skolų, už mašinas.

Palikta Centro valdybai, kuri 
principe rūpinsis pagerinti ir 
tvarkvti Streikięrių fondą.! • ’.J 

i<—> ’

Nutarta, kitą metą Seimą lai
kyti kartu su Federacios seimu, 
Chicagoje, III.

Rinkimas valdybos: Per akla
maciją išrinktas dvasios vadu 
kun. F. Kemėšis.

Pirmininku teipgi per aklama
ciją —> Motiejus Žioba.,

Vicė-pirm. — J. Versiaekas.
• Sekretorium — J. Tumasonis.

Septintasis LDS. seimas atsibu
vo Boston, Mass., rugsėjo 7 ir 8 
d. 1922 m.

Seimą atidarė 9:30 vai. ryte 
pirm. M. Abračinskas. Maldą at
kalbėjo kun. F. Kemėšis. Valdy
ba seimo vedimui tapo išrinkta iš 
sekančių ypatų: Seimo vedėjas—
L. Šimutis, Brooklyn, N. Y. Pa- 
gelb. — V. Kudirka, Nonvood, 
Mass. t Raštininkas — A. Vismi
nas, Waterbury, Conn. Pagelb. 
— J. Tumasonis, Boston, Mass. 
Tvarkdarys: A. Bendoraitis, Bos
ton, Mass.

Rezoliucijų, presos, mandatų, 
inešimų ir skundų'komisiją, nuta
rė išrinkti vieną, ir jai viską pa
vesta tvarkyti Komisijon pate
ko: Kun. Dr. Česaitis, kun. J. Ja
kaitis, Jurgis Versiaekas, Pranas 
Kavaliauskas, Juozas Svirskis.

Knygų peržiūrėjimo ir prirengi- 
mo seimui raporto iš LDS. stovio 
išrinkta komisija: J. B. Šaliūnas, 
K. Krušinskas, M. Kerbelis, S. 
Bugnaitis ir J. Smilgis.

Delegatų pribuvo iš sekančių 
vietų: LDS. 1 kp. So. Boston, 
Mass. Kun. K. Urbonavyčius, A. 
šapalis, J. Urbonas, M. Kerbelis,
M. Karčiauskienė, P. Milius, K. 
Gervilis, A Naikas, A Zaleckas, 
A. Bendoraitis.

2 kp. Montello, Mass. Kun. J. 
Švagždys, 0. Kašėtaitė, 0. Sam- 
soniutė, M. Abračinskas, J. Ba
nys.

3 kp. Norwood, Mass. Kun. V. 
K. Taškūnas, K. Akstinas, J. Ver- 
siackas, A. Navickas.

5 kp. Waterbury, Conn. A. Vis
minas, J. B. Šaliūnas.

6 kp. Hartford, Conn K. P. Ta
mošiūnas.

7 kp. Worcester, Mass. Kun. J. 
Jakaitis, J. Vaitkus, Iz. Ročkie- 
nė, J. Svirskas

8 kp Cambridge, Mass. Kun. J. 
Juškaitis, V. Širka, J. Smilgis, P. 
Kisielius, 
siauskas.

11 kp. Providence,
J. Čaplikas.

12 kp. Brooklyn, N 
šinskas, L. Šimutis, J.

14 kp. Nevvark, N. J. A Kazlas,
K. Krūmėnas.

22 kp. Brighton, 
leika. j

24 kp. W. Lynn, 
davinis.

36 kp. New Britain, Conn. B. 
Kavaliauskas.

39 kp. Bridgeport, Conn. Kun. 
M. Pankus, V. Bilinskas.

55 kp. Westville, III. kun. L. S. 
Brigmanas.

65 kp. Nashua, N. H. Kun. P. 
Daniūnas.

70 kp. Lawrence, Mass. Kun. J. 
Virmauskas, Kun? Pr. Juras, A. 
Stanšauskas ir O. Baubinienė.

81 kp. Amsterdam, N. Y. St. 
Kerbelis.

99 kp. Tamaąua, Pa. Kun. P. 
Gudaitis.

LDS. Centro Valdybos: Kun. 
F. Kemėšis, M. Abračinskas, P. 
Gudas, A Kneižis, J. Glineekas, 
M. Žukauskaitė, Kun. J. Bakšys, 
B Ajauskas, A Kneižienė.

LDS. N. Anglios apsk. V. Ku
dirka ir V. Jakas.

LDS. Chicagoe apsk Kun. Dr. 
Česaitis. / ,

LDS. Conn. Apskr. M. Grimai-
la.

LDS. New York ir New Jersey 
Apskr. J. Spranaitis. t -

Svečiai: Kun. Am botas ir kun. 
Albavičius. Seimas jiems suteikė 
sprendžiamąjį balsą.

Užsiregistravus delegatams bei 
svečiams, atsilankė Jo Ekscelen
cija Lietuvos Respublikos atsto
vas Voldemaras Čarneckis. Kai
po augštas svečias sutiktas dele
gatų atsistojimu ir aplodismentų 
griausmu, po to sugiedota Lietu
vos imnas.

Buvusia LDS. Centro pirm. M. 
Abračinskas, sveikino gerb. Ats
tovu varde LDS. ir išreiškė padė
ką už atsilankymą, kas suteikė 
daug garbės LDS. organizacijai 
/ Gerb. Atstovas V. Čarneckis

V. Sereika, A.

R. I.

Vai-

Kun.

Kru-Y. K. 
Tumasonis.

Mass. V. Va-

Cambridge’o, Mass. LDS. 
8-ta kuopa savo susirinkime 
laikytame utarninko vakare 
nutarė uoliai darbuotis dėl 
LDS. ir “Darbininko.” Na
rių entuziazmas buvo toks 
kad tuoj suaukuota $337.00 
“Darbininko” reikalams.

Visi sekite Cambriageie- 
čių darbą. Kas Cambridge- 
iečius subytys?

* SUJUDO VEIKTI.

So. Bostono LDS. 1-oji 
kuopa turėjo mėnesinį susi
rinkimą. Buvo išduoti sei
mo raportai, buvo skaitytas 
LDS. Centro sekretoriaus J. 
Tumasonio atsišaukimas, 
kur raginama surengti spa
lio ir lapkričio mėnesiuose 
spaudos savaitę ir pasidar
buoti LDS. ir “Darbininko” 
reikaluose. Tam tikslui nu
tarta surengti dideles pra
kalbas, o spalio 15 d. su
rengti judomuosius paveiks
lus, kuriuos pasižadėjo at
likti uolus LDS. rėmėjas 
Urbonas.

Reporteris.

PELNAS IŠ DEGTUKŲ

New York. — Diamond 
degtukų kompanija gryno 
pelno per pereitą pusmetį 
turėjo $1.444.988.

Mass. V. Už-
/

i

Posėdis Antras.
Rugsėjo 7 d. 2:30 vai. po pietų. 1 

Seimą atidarė vice-pirm. V. Ku
dirka. Maldą atkalbėjo kun. Am- 
botas. Peršaukta delegatų var- ] 
Jai, pasirodė daug susivėlinusių, i 
Toliaus skaitoma pasveikinimai. 
Nuo Miko Bagdono iš Chicagos, , 
111., Julės Stoškienės Worcester, 
Mass. ir Mačiulio Brooklyn, N. Y.

A. Kneižis, centro raštininkas 
skaitė protokolą iš pereitų metų 
seimo. Protokolas su mažom pa- 
r iLsom priimtas.

To paties sekretoriaus buvo 
perskaitytas protokolas iš Centro 
valdybos darbuotės pereitų metų. 
Protokolas priimtas su pastaba 
per J. Šaliūną, kad ateityje Cen
tro valdybos protokoluose būtų 
žymima ir finansiniai reikalai 
smulkmeniškai.

Toliaus seka raportai Centro 
valdybos. Dvasios vado raportas. 
Dvasios vadas kun. F. Kemėšis 
praneša kad organizacijoje tie rei
kalai yra geri. Kalbėjo apie po
lemikas organe tilpusias, išreikš
damas džiaugsmą kad jos jau pa
sibaigė. Taipgi kalbėjo apie da
bartinę padėtį “Darbininko” ra
gindamas visus nenuleisti rankų, 
bet stengties palaikyti jį ant to
liaus. Raportas priimtas.

Raportas pirm. M. Abračinsko, 
kalba kad neturįs ko pranešti, nes 
buvo jau skaitoma protokoluose
C. Vald. darbuotės vaisiai. Tik 
pranešė, kad jam baigiant tarnys- 
tą sužinota, kad be jo žinios “Dar
bininke” buvo įvestas pinigų siun
timo skyrius, ir per Lith. Sales 
Corp. buvo siunčiama, bet surin
kus 2600 doL išleista “Darbinin
ko” reikalams. Raportas priim
tas.

M. Žukauskaitės vice-pirm. ra
portas. Praneša dirbusi pagal 
savo išgalės kiek laikas pavelijo. 
Pažymi, kad nuo pereito seimo, 
nebuvo Centro valdyboje sutiki
mo. Priežastis, tai sekretoriaus 
sauvališkumas.

Sekretorius A. Kneižis, prieš 
raporto davimą, prašo LDS. Cen
tro pirm, paaiškinti nekuriuos 
jam užmetimus padarytus. Tą iš
pildžius pirmininkui, A Kneižis 
skaito raportą iš LDS. organiząci- 
jos stovio, Raštinės, Administraci
jos ir LDS. namo. Taipgi išskai
tė ir narių stovį kuopose. Į pa
liausimus atsakinėjus sekretoriui, 
raportas tapo priimtas. Paaiškė
jus raporte nepergeriausio stovio 
LDS. finansiškai, Kun. J. Bakšys 
padovanojo savo boną pirktą L.
D. S. už 50 doL Seimas išreiškė 
padėką delnų plojimu.

Posėdis užsibaigė 6:45 vai. 
į vakare. Maldą atkalbėjo Kun. F. 

Kemėšis. A

Posėdis Trečias.

sveikino seimą išreikšdamas daug ro valdyboje, dėl daug smulkes- tų be LDS. Centro valdybos ži-
" *"■ ' * " ~ — nios ir pritarimo.

Toliaus seka nutarimai: L. D. 
S. Apskričių pirmininkai turi tei
sę imti dalyvumą LDS. Centro po
sėdžiuose su patariamu balsu.

2. Centras išvažiuojantiems Lie
tuvon išduoda LDS. narystės pa
liudijimą pirmiau gavęs nuo kuo
pos paliūdijimą.

\ 3. LDS. apmokamieji vaidinin
kai privalo sąžiningai išdirbti nu
statytas darbo valandas, ir kad 
darbo valandomis neužsiimtų pa
šaliniais dalykais._

4. Jei organo redaktorius nepa
talpina kuopų korespondentų 
svarbių raštų, tuomet jisai turi 
teisę i paduoti skundą literatinei 
komisijai. f

5. Seimas kreipia LDS. Admi
nistratoriaus ir valdybos domę i- 
dant parūpintų daugiau “Darbi
ninko” agentų.

J5. Administratorius suveda ats
kaitas kasdiena ir tris atskaitas ir 
registerio ineigas patikrina Cent
ro valdybos įgaliotinis.

7. Centro valdyba privalo parei- 
'■ kalauti kas mėnesis pilną raportą 
• iš biznio stovio, kurį turi užrekor- 
■ duoti C. Valdybos protokoluose.

Rezoliucijos priimtos sekančios:

Seimas išklausęs delegatų nuo
monių apie LDS. organo turinį, į- 
sako būsimai literatiškai komisi
jai rūpintis kad būtų kuodaugiau- 
siai žinių, paduodamo iš darbo 
lauko, ypač gi iš organizuotų A- 
merikos, Lietuvos ir viso pasau
lio darbininkų darbuotės; be to 
dar kad redakcija pirmučiausiai 
editorijaliai atsilieptų į svarbiau
sius įvykius darbo lauke.

Seimas reikalauja kad centro 
valdyba neleistų redaktorių tal
pinti organe asmeninių ginčų ar
dančių katalikų vienybę.

Centro dvasios vadovas pasirū
pins aprūpinti patsai arba per ki
tą kunigą tikybos reikaluose tas 
kuopas kur nėra lietuvių parapi
jos.

Rezoliucija Pilietybės Klausimu.
LDS. Seimas pareiškia savo di

delį džiaugsmą Suv. Valstijoms 
pripažinus Lietuvą, o tuomi pat 
konstantuoja didelį laimėjimą kad 
lietuviai-išeiviai laisvoje Wash- 
ingtono šaly ghli vadintis Lietu
vos Respublikos piliečiais ir turi 
visas piliečio teises. 
Vyriausybės išleistą 
statymą, pranešant 
kad įsiregistravimo 
prailgintas ir kad lietuviai jau į- 
sigyję Amerikos pilietybę sugrįžę 
Lietuvon galėtų palengvintomis 
sąlygomis patapti jos piliečiais, drovių reikalų su LDS. reikalais. ’

Atsižvelgiant į pelningą prie
monę kuri galėtų ekonominiai su
stiprinti mūsų organą “Darbinin
ką” LDS. Seimas nutaria įsteigti 
prie laikraščio pinigų siuntimo ir 
laivokorčių ofisą.

/ Skundai.
LDS. Conn. apsk. įtaria Centro 

sekretorių, kad tasai nesuspen
duoja skubiai narių po kuopų raš- 

’tininko pranešimo.
2. Nusiskundimas kad ligšio . 

nepranešta kas gavo laikrodėlį ir 
kiek pelnyta.

3. Petronėlė Liutkienė iš 
Nashua, N. II. nusiskundžia delei 

į negrąžinimo jai $700.00 paskolos, 
ir negavimo jokio atsakymo iš 
centro.

4. Montello, Mass. LDS’. 2 kp. 
skundžia spaustuvę kad į 
neatliko darbo.

Delto remia 
pilietybės į- 
Atstovybei, 

laikas būtą

laiką

skun- 
admi-

Kontrolės komisija — Kun. V. 
K. Taškūnas, Kun. J. Čaplikas ir 
V. Sereika.

Literatiška komisija: kun. J. 
Čaplikas, kun. P. Juškaitis, kun. 
V. Taškūnas, kun. J. Jakaitis, L. 
Šimutis ir P. Gudas

Į Federaciją atstovai: kun. K. 
Urbonavyčius ir kun. Taškū
nas. /

• ’

Dar gauta pasveikinimą: per
skaityta nuo M. Jokubaitės .varde 
A,L.. R. K. Moterų S. ir 35 
kp. su $5.00 dovana.

Dar pratarė “Darb.” darbi
ninkai keletą žodžių į seimą ir 
naująją valdybą, kas-link atsi
žvelgimo į užsitęsusias jų algas. 
Naujoji Centro valdyba pasižadė-

Seimas išklausęs visokių 
dų, dėl Centro raštinės ir 
nistracijos nerangumo, . įgalioja į 
Centro valdybą, permalant admi- j° pirmoje progoje jų reikalus ap- 
nistratoriaus netinkamą veikimą, 
paliuosuoti nuo vietos ir pasam
dyti kitą iki seimui.

Nutarta, kad LDS .Centro, val
dybos nariai nemaišytų kitų ben-

rūpinti.

Šiuomi seimas užsibaigė410 vai. 
vakare. Maldą atkalba kun. F. 
Kemėšis.

ryte.

Rugsėjo 8 d. 1 ;30 vai. po pietų. 
Seimą atidarė pirm. L. Šimutis. 
Toliaus einama prie dienotvarkės.

Knygų peržiūrėjimo komisijos 
raportas: K. Krušinskas aiškinda
mas praneša kad komisija buvo 
pasidalinus darbus ir kiekvienas 
išduos savo raportą. .

J. B. Šaliūnas išduoda raportą, 
pažymėdamas, kad didelė betvar
kė knygose, palikti taip toliaus 
neleistina. Reikia griežtai daryti 
reformas visame vedime. {‘pa
klausimus paaiškinus, raportas 
priimtas.

Plačiai apsvarsčius L. D. S. rei
kalus nutarta kad nuo šio seimo, 
Administracija ir Bfekretorijatas 
bus sujungti. Ir šiame reikale 
priimta sekanti rezoliucija:*- 
' Administratorius yra po kauci
ja. kurios didumą nustato centro 
valdyba. Administratorius netu
ri teif ?ės samdyti ar paleisti darbi-

Rugsėjo 8 d. 9:00 vai. 
Maldą atkalbėjus kun. V. Taškū- 
nui, einama prie dienotvarkės. 
Raštininkas peršaukė vardus, de
legatų pasirodė daug susivėlinu
sių. Skaitoma pasveikinimai bei 
telegramos. LDS. Easton, Pa. 40 
kp. ir 69 kp. valdyba per A S. 
Vaitkų

Seka raportas iždininko J. Gli- 
necko. Paaiškino savo darbuotę, 
Ipodrauge ir nesusipratimus Cent- ninku ir pirkti stambesnių daik-

Seimo vedėjas: L. Šimutis. 
Raštininkas: A. Visminas.

«



T

VAKARINES MOKYK
LOS.

L D. S. KUOPŲ SUSI 
RINKIMAI.

į." Vakarinėse molĄ’klose 
mokinių registracija prasi
dėjo pereitą panedėlį. Re- 

E* gistravimas bus ir ketverge, 
Rugsėjo 28. Mokinimas pra- 

I Srities ateinantį panedėlį spa- 
| lio 2 d. Vakarinėse mokyk- 
| lose mokihama angliška kal

ba ir prirengiama prie pilie- 
■ tystės.

£ 
■f:BE.

L

*
K'

/

Parankiausia lietuviams 
mokykla yra Bigelow School 
prie 4-tos ir E gatvių.

NUSIŽUDĖ MOTINA.

W-

Passaic, N. J. — Moterįs 
Gertrude Provisor indėj o 
kūdikį į ceiberį ir persipio- 
vė sau gerklę. Kūdikis cer
beryje būtų nuskendęs jei 
vyresnioji 5 metų duktė ne
būtų atbėgusi ir išėmusi kū
dikio.

APSIRIKO.

S-S?
F-.A

San Francisco.—D. Clark- 
son mylėjo merginą per še
šis metus. Apsivedė su ja 
ir į trečią dieną pareikalavo 
divorso. Pasakė, kad apsi
riko ženijęsis.

PAGAVO PABĖGĖLIUS.

V

New York. — Du vaikinu 
tapo pagauti. Vienas besąs 
15 o antras 13 metų amžiaus. 
Jiedu nuo tėvų paliego iš 
Portland, Me. Per tris die
nas jie pasiekė Brooklyn, N. 
Y., kur policijos buvo pa
gauti.

UŽMOKĖJO BELGIJAI

.j Lonclon. — Vokietija Bel- 
* “gi’ išmokėjo 90.000.000 

auksinių markių, kurių bu
vo pareikalauta taikos sutar
timi.

.

NUSKENDO ANGLYS.

Portsmoutk, N. H.—Nau
jai pastatytas prietiltis, ant 
kurio buvo užljuoduota 900 
tonų anglių griuvo. Nuosto
lių už $15.000.

1

PATERSON, N. J.
LDS. 18 kuopos mėnesinis susirinki- 

nlas įvyks nedėlioj, 1 d. spalių, tuo
jaus po sumos, bažnytinėj svetainėj, 
147 Montgomery St Visi nariai malo
nėkite pribūti paskirtu laiku, nes turi
me svarbių reikalų aptarti. Atsives
kite ir naujų narių.

, ~ Valdyba.

EASTON, PA.
LDS. 40-tos kuopos mėnesinis susi

rinkimas jvyks nedėlioj, 1 d. spalių 
tuojaus po sumos'šv. Mykolo parapijos 
svetainėj. Visi nariai malonėkite pri
būti paskirtu laiku, nes turime daug 
svarbių reikalų aptarti. Atsiveskite ir 
naujų narių.

BRIGHTON, MASS.
LDS. 22 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks pėtnyčioj, 6 d. spalių, 7:30 vai. i 
vakare Lietuvių Svetainėje:. Kviečia
me visus narius ateiti. Taip-gi atsi
veskite ir naujų narių.

Kviečia Valdyba.

NEW YORK, N. Y.
LDS. 9 kp. mėnesinis susirinkimas 

jvyks nedėlioj, 1 d. spalių, tuojaus po 
sumai, bažnytinėje svetainėje, 568 
Broome St šiame susirinkime turėsi
me daug svarbių reikalų aptartu

!

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks utaminke. 3 d. spalių, parapiji
nėje salėje, 20 tVebster St. Į šį susi
rinkimų kviečiame visus narius ko- 
skaitlingiausia ateiti.

Valdyba.

GRAND RAPIDS, MICH.
LDS. 93 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks panedėlyje. 2 d. spalių. 7:30 vai. 
vakare, šv. Petro ir Povylo parapijos 
svetainėje. Visi nariai 
pribūti paskirtu laiku, nes 
svarbių reikalų aptarti, 
siveskite ir naujų narių.

Kviečia Valdyba.

malonėkite 
turim dantį 
Taip-gi at-

DETROIT, MICH.
LDS. 72 kuopos mėnesinis susirinki- i 

mas Įvyks nedėlioj. 1 d. spalių, tuo- ' 

jaus po pamaldų šv. Jurgio parapijos ‘ 
svetainėj. Visi nariai malonėkite pri- ; 
būti, nes turime daug svarbių reika- ! 
lų aptarti. Atsiveskite ir naujų na- ; 
rių.

NEW PHILADELPHIA,
PA. '

LDS. 87 kuopos susirinkimas jvyks 
1 d. spalių, 1922 m., pobažnytinėj salėj 
tuojaus po antrų šv. Mišių. Kviečia
mi pribnti visi nariai ant susirinkimo. 
Taip-gi atsiveskite nors po vieną naują 
narį prisirašyti.

DU BOIS, PA.
LDS. 55 kuopos mėnesinis susirinki

mas įvyks 1 d. spalių, po pamaldų. 
I šį susirinkinią kviečiame visus narius 
kuoskaitlingiausia ateiti.

Valdyba.

KENOSHA, WIS.
LDS. 80 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks i dienų, spalių, tuo
jaus po sumai šv. Petru parapijos sve
tainėje. Kviečiame visus narius bū
tinai ateiti, 
apsvarstyti.

PRANEŠIMAS
Duosiu misijas šį rudenį

nes yra svarbiu reikalu sekančiose vietose:

CHICAGO, ILL.
LDS. 57 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks nedėlioj, 1 d. spalių, Net 
Pras.^ parapijos salėje, 1-mą vai. po 
pietų. Visi nariai širdingai kviečia
si atsilankyti ir nepamirškite atsives
ti naujų narių.

PHILADELPHIA, PA.
LDS. 78-tos kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks nedėlioj, 1 d. spalių, 
tuojaus po sumos bažnytinėje salėje. 
Visi nariai malonėkite pribūti paskir
tu laiku, nes turime daug svarbių rei
kalų aptarti. Atsiveskite ir naujų na
rių.

STOUGHTON, MASS.
LDS. 100 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks nedėlioj, 1 d. spalių, 3:30 
vai. po pie.tų, Airių parapijos svetai
nėje, 120 Canton Street. Visi nariai 
malonėkite pribūti paskirtu laiku, nes 
turime svarbių reikalų aptarti. Atsi
veskite ir naujų narių.

Valdyba.

L0WELL, MASS.
I.DS. 97 kp. mėnesinis susirinkimas 

Įvyks nedėlioj, 1 d. spalių, tuojaus 
po pamaldų bažnytinėj svetainėj. Vi
si nariai malonėkite pribūti paskirtu 
laiku, nes turime daug svarbių reika
lų aptarti. Atsiveskite ir naujų na
rių.

Valdyba.

CHICAGO, ILL.
n D. S. 29 ktn*>s mėnesinis susirin

kimas jvyks nedėlioj. 1 <1. spalių, šv. 
Jurgio parapijos svetainėje. 1 :30 vai. 
po pietų. Visi nariai prašomi susi
rinkti ir naujų narių atsivesti prisira
šyti.

Nuo Rugsėjo 17 iki 24 Šv, 
Kazimiero Bažnyčioj 68 
Chestnut. St., Plvmouth, Pa.

Nuo Spalio 1 iki 8 Sacred 
Heart baž. Sagamoye, Pa. 
(Lietuviams) Re v. FeldmeL 
er kleb.

Nuo Spalio 15 iki 22 Šv. 
Petro ir Povilo baž. 1534 So. 
West. St., Rockford, I1L 
—■ Nuo Spalio 29 iki Lapkri
čio 5 Šv. Onos baž. Spring 
Vallev, III. Gerb. S. Bvstras 
klebonas.

Nuo Lapkričio 12 iki 19 
Šv. Kazimiero baž. 285 E. 
14th St. Chicago Ileigtlis, 
III.

Nuo Lapkričio 29 iki 
Gruodžio 3 Šv. Petro baž. 65 
Mihvaukee Avė., Kenosha. 
Wis.

t

Nuo Gruodžio 10 iki 17 
Šv. Kazimiero baž. 815 Park 
Avė., Racine, Wis. Gerb. 
A. Balinskas klebonas.

Per kelias dienas prieš 
■ Kalėdas šv. Gabrieliaus 
Milwauk(*e, Wis. Tas pats 
klebonas.

Tėvas Alfonsas 
Maria. (\ P.

♦

O nelaimė! Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto ! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

ANT RENDOS
KAMBARYS OFISUI.

Paikos, Maras ir geras kamba
rys tinkamas ofisui ant rendos L. 
D. 8. Name, 366 Broadvay, South 
Boston, Maso, Kampas Broad- 
way ir E gatvių. Kreipkitės pas 
“Darbininką.

V. .
GIESMININKAI TĖMYKITE

Dainos su gaidomis.

“Darbininkas” yra gavęs labai gra-
žiu dainų. Taigi jų mylėtojai galite
gauti labai prieinamomis kainomis.
Atsiminkite, kad katras bus pirmes-
nis, tai geresnis.

štai tos nepaprastos dainos:
Dainos Kaina
Ak Myliu Tavę berneli ......... .75
Aš įsivilkčiau čigono rūbą .... 1.00
Aš pas tėvelį, močiutė mano.. .15
Blaivininkų Himnas ................. .15
Graži čia giružė ..................... .50
Jojau dieną ...'..........   ...... .60
Ko liūdit sveteliai ................. .20
Lietuvos Himnas .....................
Lihgo............................................ .15
Meile uždeuta krūtinė ............. .65
Musicai Echo ............................. .25
Muzikos Aidas ........................... .40
Oi tai dėkui močiutei ............. .50
Plaukia sau laivelis ................. .75
Saulelė Raudona \................. .25
šių nakcialy ............................... .30
Siuntė mane motynėlė ............. .20
Skyniau skynvmėlį ................... .15
Vai aš pavirsčiau ..................... .20
Vienas žodis ne $aeka ............. .45
Visuomet širdis surakinta .... .60
Vyčių Himnas ........................... .25

Užsakymus ir pinigus siųsti:

“DARBININKAS”
366 Broadway, Boston 27, Mass

Iš BOSTONO į LIETUVA 
per LTVERPOOL

ant naujo, didelio, puošnaus, greito 
aliejų varomo

SAMA'RIA ..
TYRRHENIA
ALGERIA ...

...Spalio 20 

.Lapkričio 4 
Lapkričio 25

su greitu persikėlimu j LIETUVA i' 
visas Baltijos valstijas. Geriausias 
patarnavimas ir valgis.

TAIP-GI IŠ NEW YORK’O 
asmeniškai prižiūrima ekskursija Lie 
tuvon ir į kitas Baltijos valstybes 
kiekvieną utaminką vienas iš trijų jn 
rių milžinų su užjūrio persikėlimn 

Southampton’e.
MAURETANIA AQUITANIA 

BERENGARIA
i

' pasiekia LIETUVĄ j devynias dienas
i Delei informacijų kreipkitės prie ar- 
I Ūmiausio agento arba prie CUNARD 
Į ANCHOR LINES, 126 Statė SU Bos 
■ ton. Mass.

i

DRAUGAI IR DRAUGES!
Skaitykite ir platinkite lai

kraštį “GIEDRĘ” Lietuvių 
Katalikų Moksleivių Organą.

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

55 W. Market Str.M
Wilkes Barre, Pa

pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Suvilginkite Rnffles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65c. aptLekose, arba prisiųs- 
kite 75c. tiesiai į labaratoriją.

F. AD. RiCHTER & CO. 
104-114 So. 4th St. 

Brooklyn, N. Y.

REIKALAVIMAI.

Į

Tel. So. Boston 323
LIETUVYS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

Laikinai perkėlė oZIsą po No. 
425 Bboadway, So. Uostos, Mass. 

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

iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. vak. 
Ofisas uždar/tas subatos vakarais 

ir nedėliomis. .

FARMA ANT PARDAVIMO.
68 akerių ūkė. labai geros tro

bos ir geri dirbami laukai. iMš- 
ko yra su ganyklomis apie 20 a- 
kerin, kita visa gyvenama žemė. 
Kaip kas nori su gyvuliais ir pa
darais ar tuščia. Parsiduoda pi
giai. Netoli gelžkelio stoties ir 
gatvekario. Vaikams mokykla 
tik gale lauko. Vanduo suvestas 
i trobas reikalingas. Dėl plates
nių informacijų rašyti pas savi
ninką.

C. J. Majauskas, 
R. F. D. No. 1, Collegeville, 
(12) Montgomery Co„ Pa.

Lietuvos meilė brangesnė už 
auksą ir sidabrą. Bet jeigu mei
lė bus, tai bus Lietuvai ir aukso 
ir sidabro.

-1 
I16 Metų South Bostone

DR. H. S .STONE
AKIŲ SPECIALIST AS 
399a W. BR0ADWAY 

VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v. vak.FARMA ANT PARDAVIMO 
ARBA MAINO.

Aš turiu tris farmas, viena prie 
kitos, susidedančias virš 630 ake
rių žemės, kurios didžiuma žemės 
yra dirbama, vienok yra užtekti
nai miško ir ganyklos, kuris sie
kia didelį ežerą.

Yra treji būriai modernališkų 
namų, teip pat dauguma tarmiš
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- . 
numo. 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 didelį Įspūdį 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 biznį, 
namą arba kelis namus, arba ■ 
mažesnę farmą, 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 manę laSku, telefonu, 
telegramų arba ypatiskai dėl pla
tesnių informacijų. Veliju lietu
viui pasinaudot šia proga.

VTNCENT A. JENKINS, 
(Jankauskas)

43 Treemont Street, Room 603 ,
Boston, Mass. 

TELEFONAS, Haymarket 4112- .

Reikalavimų kainos 2c. už žodį už 
kiekvieną sykį.

PARSIDUODA FARMA,
Parsiduoda pigiai graži farm;. 

135 akrai žemės, 11 kambarių na 
mas su vandeniu, 48x75 pėdų ba 
nė, galima laikyt 25 galvijus, si 
lo, apie 50 tonii šieno, ganyki*' 
su giria, sodas, 200 obuoliu ir 25i 
pyčių, 50 vyšnių, apie 300 bark 
obuolių ir tiek pyčių. 35 vištos, 
arkliai, 13 karvių, 3 veršiukai 
visos daržovės, ir visi farmos r? 
kandai. Viskas parsiduoda tik 
už $7,500. Yra daug didesnės vei 
tės. Dėl žinių rašykite sekančii 
adresu: (28)

P. ŠIMKUS,
Church St., Gilvertville, Mass

Tel. So. Boston 270 g
J.MACDONELL,M.D.| 
Galima susikalbėti ir lietuviikai. g 

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

Vakarais nuo G iki 9.
536 Broadway, So. Boston. y

■ i murmi i.tr-iim.- »in,r»..mn> i n.rii-n m.iiii
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DR. A. J. GORMAN i
(GUMAUSKAS)

DANTISTAS

705 Main St., Montello, Mass.

(Kampas Broad St.)

TeL Brockton 5112-A'.

PARDAVIMUI
Mėsinyčia ir Valgomų Daiktų 

Krautuvė, 
tarpe lietuvių, lenkų ir amerike 
nų. Gerai išdirbtas biznis. Ge
ra vieta Bridgeporte. Atsišaukti 
šiam greit pigiai parduosime 
Pardavimon priežastis tai nauja, 
didesnis biznis. Kreipkitės:

PARK MARKET,
382 Park Avė., Bridgeport, Conn 

(26 >

7. KAZIMIERO K. K, DR-JOS 
VALDYBOS ANTRASAI 

SO. BOSTON. MASS.

Štai tų istoriškų žen-

v

raštinę ir

Kernavą. 
Rodūnė.

LITHUANIA.

[Pajieškojimai
Paieškojimų kainos LDS. na

riams lrv J'barbininko” skaįtyto- 
Jams 1 sykį į metus už dyką, už 
3 sykius $1.00. Prleteliams už 3 
sykius $1.50.

200 MEDŽIŲ KIRTĖJŲ

1 E A’ T R A !

>3

PASIKORĖ.

I

LIETUVOS PILIEČIŲ 
REGISTRACIJOS 

REIKALU.
Esame gavę iš Washingto-_ 

no Lietuvos piliečių regis- 
| tracijos blankų, 
| lietuvių norėtų 

gauti malonės kreipties į 
“Darbininko”
gaus visas žinias ir paaiški- 

įunimus. i
“DARBININKAS”

366 Broad'ivąy,

Boston 27, Mass.

taigi kurie 
tų blankų

SVARBUS PRANEŠIMAS
Federacijos ir Blaivininkų Seimų 

Delegatams.
Paveikslai jau gatavi. Labai dailus 
ir mažos kainos, tik vienas doleris 
($1.00). Jeigu kas norėtą turėt at- 

■> minčiai dailų paveikslą, kreipkitėa.
šiuo antrašu:

/ JONAS ČERNIUS,
8 Vernon St., Worcester, Mass. 
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NEPRALEISKITE PROGOS.
Ką tik atėjo, iš Lietuvos siuntinys, Lietuvos 

Valstybės, Žemaičių, Gedimino, Vytauto ir Lietu
vos senovės pilių ženklų.

Tie nepaprastai gražūs ženklai yra atvirlaiškių 
formoje, kurių eina 40 į vieną, sąsiuvinį. Kiekvie
nas minėtas ženklas, reiškia kokį nors atskirą mies
tų, pilį, apskritį, Lietuvių Valstybę ir kaip ku
riuos mūsų tautos didvyrius, 
klų reikšmė:

1. Lietuvos ženki.—Vytis.
2. Žemaičių ženki—Meška
3. Gedimino ženki—Stulpai
4. Vytauto ženki.—Skydas.
5. Vilnius. '
6. Kaunas.
7. Gardinas.
8. žiauliai.
9. Marijampolė.

10. Geranainys.
11. Telšiai

/

12. Jurbarkas.
18. ViekžniaL
14. Ariogala.
15.
16.
17. Rietavas.
18. Alytus.
19. Babtai.
20. Ašmena.

Kas prisius vieną dolerį ($1.00), tam tuojaus 
Tai-gi pasiskubinkite įsigyti kuogreičiausia, 

D. S- nariams po 85c.
pasiųsime 40 tų gražių ženklų (visą sąsiuvinį). L. 
nes nedaug jų teturime. Pinigus siųskite:

“DARBININKAS,”
366 W. Broadtoay, Boston 27, Mass.
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21. Skirsnemunė
22. Baisogala.
23. Vilkaviškis.
24. Kalvarija.
25. Darsūniškiss.
26. Pūnia.
27. Suvalkai
28. Biriai
29. Reseirdai.
30. Šeduva.
31. Veliuona.
32. Žiežmariai
33. Kiedainiai.
34. Maižiogala.
35. Lyda.
36. Žasliai
37. Valkininkai
38. Dangai
39. Plungė.
40. Balninkai

Jis linksmas, nes turi <

BAMBINO
Vaisbaženklis Reg. S. V. Pat. Biuro 

Kūdikiai mėgsta jį! .
Jie prašo daugiau! 

Bambino ypa geriausia gy
duolė nuo užkietėjimo, die
gimo ir kitų vidurių suirimų. 
Veikia greitai ir visiškai. Jis 
yra geriausias kūdikių drau
gas.

35c. aptiekose arba už 40c. 
prisiunčiame tiesiai iš labara- 
torijos.

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th St. 

Brooklyn, N. Y.

i

Maine’os valstijom Šis kirti 
mas yra pagal naujo būdo, ku 
yra galima užsidirbti pinigu kei 
tant medžius ant sieksnių.
NATIONAL LABOR AGENCY 

108 Friend St., Boston, Mass

IRM. — Vladas Paulauskas,
90 B St, So. Boston, Mr.as. 

ICE-PIRM. — V. J. Jakštas,
27 Story St, Boston 27, Mass. 

ROT. RAŠT. — Antanas Janušonis, 
1426 Coiumbia Rd., So. Boston

IN. RAŠT. — Juozas Juška.
Merydiff Academy, 

Arlinghton Heigths, M ai*. 
šDINTNKAS — Leonas Svagždys,

111 Bowen S t, Boston 27, Mass. 
ŽDO GLOB. — J. Grubfnskas.

3 Jay St., Boston 27, Mass. ir 
Antanas Kmitas.

284 5-th St, Boston 27, Mass. 
1ARŠALKA — Povilas Laučka.

61 Story St, Boston 27. Mass. 
RAUGIJOS antrašas reikale:

366 Bro8dway, So. Boston. Mass. 
DRAUGIJOS susirinkimai laikomi 

as antrą nedėldlenj mėnesio 1-ą vaL 
o pietų parapijinėj svetainėje 492 H 
-th St, Boston 27, Man.

LINIJA 9Broadvay, * Nev K>rk.NY 
TIES! ‘ 
KĘLIONiibI LIETUVA.

VAŽIUOKIT VISI PARANKIU 
IR TIESIU KELIU.

Lietuviai važiuojanti J PILIAVA aplenkia 
lenk ųjnostą (karldorą). i

Visa trečia klesa padalinta Į kambarius aat ’ 
' v 2-rt. 4-rių, ir 8-nlų lovų.
ESTONIA Spal. 4; LITUANIA Spal. 18 J 
H N’ew Yorko ar Bostono | Hamburgą—8108.50. 
PIliavą—$108.50. Klaipėdą Ir PIHavą—$107.00. 

Mes užmokame gelžkelio tikėtą ii Bostono ] , 
New Yorką. Kreipkitės pas vietinį agentą, k 

e « t
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Aš Antanas Vaitkus, paieškai 
savo mamos Valerijos Vaitkienės 
Paeina iš Kauno Tėd., Telšit 
apsk., Tveno parapijos, Adomai
čių kaimo. 18 metų atgal kaip 
apleidome tėvynę. Dabar jokio? 
žinios negirdėti. Kas žino, mel 
džiu duoti atsakymą, kuoširdin 
giausiai lauksiu. Rašykit šiuo ad
resu:

Mr. Anthony, Vaitkus,
93 Henry St., New York, N. Y.

Ieškau savo vyro Antano Za- 
kulskio, kilusio iš Kauno, Panevė 
žio apskričio, Kratiškių kaimo 
Išvažiavo Amerikon 1913 m., gy
venusio 2412 SmaHman St., Pittit 
burgh. Pa. Kas apie' jį žinotų ar 
jis pats lai atsišaukia šiuo antra 
šu t

Paulina ZakulskienČ, Vilniaus 
gatvė No. 19, butas 52, Kaunas, 
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J. L. K. Keistučio Dr-jos Vai- 
iybos Adresai, Boston, Mass. 
1RM ĮNINKĄS — J, Adomavičius,

122 Bowen St, So. Boston, Mara, 
TCE-PIRM. — Vincentas Zaleckas,

81 Mercer St, So. Boston, Mass.
'BOT. RAŠT. — Antanas Macejunas, 

450 E. 7-th St, So. Boston, Mass. 
IN. RAST. — Juozapas Vinkevičiua, 

169 W. 6-th St, So. Boston, Mass. 
CASIERIUS — Andriejus Zalleckas, 

307 K. 9-th St. So. Boston, Mass. 
LARšALKA — Viktoras Zičkis,

209 E. Cottage St, Dorchester, Mass. 
D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne- 

Intus susirinkimus gas pirmą nedėl- 
Jenį kiekvieno mėnesio po No. 694 
Vashlngton St, Boston, Mass. 6-tą ▼. 
akare. Ateidami drauge ir naujų na- 
lų su savim atsiveskite prie musų dr
oš prirašyti.

IV. JONO IV. BL PAiKLPINM 
DRAUGYSTES VALDYBO8 

ADRESAI.
•IRM. — M. Zoba.

589 E. 7-th SU So. Boston, Mara. 
TCE-PIRM. — P. Mikalauskas.

248 W. 4-th SU So. Boston, Mara. 
•ROT. RAžT. — i. Šeduikis.

315 — 4-th SU So. Boston, Mana. 
TN. RAŠT. — J. švarždys,

171 W. 5-th SU S« Boston, Mass. 
CASIERIŪ8 — A. Nandžiunaa,

16 WlnfWd SU 8o. Bestom Mara. 
MARŠALKA — J. Zaikls,

7 Wlnf1eld SU So. Boston. Mass.
Dr-ja laiko susirinkimus kas trečią 

edėldlenį kiekvieno mėnesio, 2-r» vaL 
x> pietų tr. Petro parapijos salėj. 498 
£, Seventh SU South Boston Mana.




