
K .tina 4 cent\

Italija rengiasi prieVilniaus byla teisman
TEISMAS PRASIDĖJO.

ĖMĖ KYŠĮ.

TYRINĖJA.

NUSKENDO LAIVAS.

DIDELIS SUJUDIMAS./

PERŽIŪRI TEATRUS.
NORI DALYVAUTI.

KIEK IŠAUKAVO.

t

PRIĖMĖ DELEGATUS.

KAVO. PADŪKA.

ir

PRANEŠIMAS. I'

. UŽDRAUDĖ RŪKYTI.

v

DINGO MOKYKLŲ 
PERDĖTINIS.

Paryžius.—Francijos pre- 
mieras Poincare priėmė Ai
rijos delegaciją.

DIDIS NEDARBAS 
ITALIJOJ.

PALIKO LAIVĄ 
JŪRĖJ.

New York.—Miliarderius 
John D. Rockeffeler mokslo 
įstaigoms per visą savo gy
venimą išaukavo $221.000.- 
000.

Springfield, Mass. — Su
streikavo unijiniai barberiai 
dėlto, kad negalėjo su darb
daviais sutikti viršlaikio 
komišino klausimuose.

PRIEŠ BANDI
TUS.

ANKSTYBAS PAVA
SARIS.

Biddeford, Me. — Pauk- 
ščių veisintojai pranašauja 
ankstybą pavasarį. Spėja 
pagal savo paukščius.

■ • '

NESUTARIMAI ..
DIDĖJA.

RUSAMS NĖRA PA 
GELBOS.

St. John’s, N. F. — Lai
vas Optimist gabenęs drus
ką nuskendo Atlantiko vidu
ryje. Jureivai pusgyviai iš 
bado išgelbėti kito laivo.

— Valdžia 
pradėjo tyrinėjimus apie 
Knickerbocker teatro lubų 
įgriuvimą,* kur žuvo virš 100 
žmonių.

GAVO DARBUS.

LABAI INDOMAUJA

NUSIŽUDĖ TURTINGA 
NAŠLĖ.

ĮVEIKĖ VILKĄ.

Minneapolis, Minn. — Art- 
hur Lener už miesto sutiko 
vilką ir plikomis rankomis 
jį įveikė ir užmušė.

Organas Amerikos Lietuvių
R. K. Švento Juozapo 

; Darbininkų Są-gos.

NERAMUMAI DIDI
NASI.

BARBERIAI SUSTREI-. ležinkelių darbininkai grū
moja streiku. Teip-gi Ber- 
ino visų teatrų artistai ren

giasi streikam

$

Krikščionys darbininkai vie
nykitės! Spieskitės į vienin
telę darbo žmonių organiza
ciją Amerikoje — Lietuvių

X 

Darbininkų Sąjungą.

“DARBININKAS”
—ElriA 

UTARNINKAIS, KETVKBGAI8 IB
SUKATOMIS.

Metams    ........................... $4.50
tžrubežy metams ........................5.50

“Darbininkas”
866 Bboadwat, Boston 27. Mam.

Tel. South Boston 620
i ’
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LIETUVOS GINČĄS 
TEISMAN.

• i

London. — Iš Rotterdamo 
laikraščiui London Times te
legrafu pranešta, kad laik
raštis Courant rašo, jog 
Lįetuva padarė žingsnius 
lenkų-lietuvių ginčą nunešti 
Tarptautinin Teisman Ha- 
agoj.

GAVO INFLUENZĄ.

Paryžius.—Garsioji Fran- 
cijo sartistė Sarah Bem- 
hardt susirgo influenza.

Haaga. — tarptautinis 
Teismas Taikos Rūmuose 
prasidėjo. Teisėjai suvažia
vo nuo Anglijos, Italijos, 
Francijos, Rumunijos, Bra
zilijos, Japonijos, Chinijos, 
Suv. Valstijų, Ispanijos, 
Šveicarijos ir kitų valsty
bių. Laikinai pirmininkau
ja Holandijos teisėjas Lo- 
der, Tasai Teismas yra 
Tautų Lygos įsteigta^ ir jis 
riš tarptautinius ginčus pri
valomai besiginčijamoms pu
sėms.

Socijalistas kalejman už 
kyšių ėmimą.

baigiasi

KONFERENCIJA
BAIGIAS.

Washington. — Nusigin
klavimo konferencija dar 
laikys porą posėdžių ir išsi
skirstys. Pastaruoju laiku 
svarbiausia kliūtis buvo 
Shantungo klausimas. Dėl 
tos žemės ginčijosi Japonija 
ir Chinija. Pagalios jos su
sitaikė. Japonija ir Ameri
ka susitarė dėl nestatymo 
tvirtovių ant Pacifiko. Val
stybės turi liuosas rankas 
tik submarinų ir • orlaivių 
statyme, nes tuose klausi
muose nesusitarta.

LAUKS AMERIKONŲ.

London. — Laikraštis Dai- 
ly Express skelbia iš Rymo 
telegramą, kur pranešama, 
kad kardinolai nutarę tęsti 
rinkimus naujo popiežiaus 
iki Amerikos kardinolai at
vyks. Daug kalbama apie 
kandidatūrą į popiežius Bos
tono kardinolo O’Connello.

Philadelphia, Pa. — Mies
to majoras Įsakė viešo sau
gumo direktoriui peržiūrėti 
visus teatrus ir visokias sa
les, kur minios žmonių ren
kasi. Tą padarė dažinojęs a- 
pie baisią nelaimę Washing- 
tono teatro.

New York. — Inspekto
riai pradėjo peržiūrėti visus 
teatrus, kad neįvyktų pana
šios nelaimės, kaip Wash- 
ingtone.

Vašingtonas, 1. 20 d. (El- 
Lietuvos Atstovas V.ta).

Cameikis vasario mėnesyje 
aplankys šias lietuvių kolo
nijas Pennsylvanijoje:
Vasario 1 —WUkes Barre, Pa.

2 — Kingston, Pa.
4 — Piymouth, Pa.
5 — Scranton, Pa.
7 — Forert Oity, Fa.
8 — Sugar Notch, Pa.
9 — Pittston, Pa.

19 — Mahanoy Oity, Pa.
20 — Tamaųua ir

Coaldale, Pa.
22 — New Philadelphia,

Pa.
23 — Minersville, Pa.
25 — Mt. Carinei, Pa. - 
28 — H&sleton, Pa.

Kartu su Atstovu važiuo
ja Atstovybės Sekretorius 
M. Vinikas ir Juriskonsul
tas B. Mastauskas.

London. — Anglijos laik
raščiai baimingai rašo apie 
apie Indijoj kįlančins judė
jimus. Vienas iš judėjimų 
yra tai tas, kad nieko netu
rėti su anglais. Tarp liau
dies varoma agitacija pil
niausia boikotuoti Anglijos 
valdžią, įstaigas, nemokėti 
mokesčių. Toji agitacija tū
li pasisekimo. Toliau indė
nai rengiasi prie ginkluoto

BOIKOTUOS STRYT- 
KARIUS.

TAISOSI PRIE KON
FERENCIJOS.

i

Rymas. — Italijos valdžia 
puošia Genoos miestą, kur 
kovo mėnesyj nutarta laiky
ti ekonominę valstybių kon
ferenciją. Nors Amerika 
vargu ten dalyvaus, nors 
Franci j a kreivai į ją žiūri, 
bet Italijos valdžia taip ren
giasi, kaip kad viskas būtų 
gerai. Genoos majoras buvo 
Ryme ir tarėsi su ministe- 
riais apie konferenciją. Ge
noos majoras rekvizavo pui
kiausius hotelius dėl delega
tu. • Rekvizavo senovės ka
rališkus rūmus dėl posėdžių. 
Leninui ir jo delegacijai pa
skyrė hotelį Germania. Le- 
nin atvažiuos su daug pata
rėjų, 30 tarnų ir penimais 
l rūkoriais.

Dėl laikraščių korespon
dentų hotelio neliko. Jie tu
rės apsigyventi ant seno, ne
naudojamo laivo.

,. ' t Ii • *

f
London. — Francijos ir 

Anglijos nesutarimas išnau- 
io padidėjo .dėl Turkijos že
mių. Anglijos užsienio rei
kalu ministeris pienavo vyk
ti Paryžiunitartis, bet tą ke
lionę atidėjo dėl paaštrėjimo 
santikių. I 

H—v
RUSŲ NOTA.

W ashington.—Sibiro Pri- 
Amuro valdžios atstovas Ko- 
lesnikov inteikė valstybės 
sek r. Hughes notą, kur sako, 
kad rusų tauta nepripažį
stanti jokių sutarčių su bol
ševikais padarytų. Ragina 
Ameriką nedalyvauti Ge
nuos konferencijoj .

Minneapolis, Minn. — B. 
B. Jackson, mokyklų supe
rintendentas, nežinia kur 
dingo. Jis buvo skaudžiai į- 
tariamas bloguose santikiuo- 
se su mokinėmis.

London.—Oficialiuose ra
teliuose pripažinta, kad 
Turkija alijantų prašė leisti 
jai dalyvauti ekonominėj 
konferencijoj Genooj. 
sukilimo. .

Rymas. — Italijos valdžia 
labai indomauja popiežiaus 
rinkimais. Nori, kad būtų 
išrinktas prielankus susiar
tinimui su valdžia, kaip kad 
buvo popiežius Benediktas 
KV.

DARBININKŲ REIKALAI..
I

SUKČIŲ DARBAI.

New York,. — Per pasta
ruosius keturis metus nete
ko $6.000.000.000, pirkdami 
Wallstreeto šėrus. Perei
tais metais žmonėms nuneš
ta $750.000.000.

Rymas. — Italija pergy
vena baisiausią nedarbą. Iš 
jos 40.000.000 gyventojų 
500.000 bedarbiauja.

BANDĖ NUSIŠAUTI.
- I

Fitchburg, Mass. — Hen
ry Erickson, ex-kareivis 35 
m. amžiaus, iš nusiminimo 
jdel darbo negavimo bandė 
nusišauti. Bet tik susižei
dė.

Worcester, Mass. — Stryt- 
karių kompanija atsisakė 
numažinti fėrą. Kompani
jai buvo induotas prašymas 
numažinti .fėrą pasirašytas 
10.000 žmonių. Kai kompa
nija atsisakė tą daryti, tai 
prirašiusieji. nutarė eiti 
pėsti ir boikotuoti - strytka- 
rius ild fėras bus numažin
tas.

________ / 
STREIKUOJA.

Pittsburg, Pa. — Polici
ja įsitaisė du kulkosvaidžiu 
ir tam tikrą automobilių 
banditam gaudyti. Tą pa
darė po apvogimo First Na- 
tional banko.

Kas nusipirko šių metų L. 
D. S. Kalendorių, tas turi iš 
ko pasigerėti beskaitydamas 
garsiausių Lietuvių Tautos 
rašytojų straipsnius bei ei
les. Šių metų LDS. Kalen- 

, skaitytojas ras 
gražių

London. — Anglijos dar
bo ministerija skelbia, kad iš 
363.625 amžinai sužeistų ka
reivių gavo darbus 29.230 ex- 
kareiviat Iš pradžios jie 
buvo išlavinti prie tų darbų. Jį^iuose,

---------- :— , Į daug gražių moksliškų 
•straipsnių parašyta, kurių 
(retai kurioje knygoje galima

New York. — Moterų dra
bužių siuvėjos išėjo strei- 
kan dėl numušimo algų ant 
25 nuoš. Streikuoja 2.000 
siuvėjų. Netrukus dar pri
sidės 3.000 siuvėjų.

G RUSIA STREIKAS.
_______

Berlin. — Vokietijos ge-

Neiv York. — Helen Kni- 
ckerb^cker, našlė, 64 metų 
amžiaus, nusižudė šokdama 
iš lango nuo vienuolikto aug- 
ščio. Jos tą šokimą mirčiai 
į glėbį mate būrys moterų ir 
vaikų. Jos vyras mirdamas 
paliko milijonus dolerių. Gy
veno puošniai, laikė 10 tar
nų ir tarnaičių. Jos arti
mieji nepasakė, kas do prie
žastis buvo jos nusižudymo.

Hdlifaz, N. S. — Laivas 
losalind, sutikęs pagedusį 
Švedijos laivą Thyra, vilko 
jį tūlą laiką. Bet pats turė
damas mažai anglių, turėjo 
tą laivą palikti jūrėj.

Nashua, N. H. -p AiA 
Reeds Ct. garadžiuje įvyko 
gazolino ekspliozija. Kilo 
gaisras ir aplinkiniai namai 
atsirado pavojuje. Žmonės 
didžiame išgąstyje pradėjo 
lėgti iš namų. Bet sudegė 
tik garadžius su 50 automo
bilių, kalvė, daržinė ir vie
nas namas.

KIEK ŽUVO NUO 
AUTOMOBILIŲ.

Providence, R. I. — Per 
nereitus 1921 metus Rhode 
Island valstijoj nuo automo
bilių žuvo 98 žmonės, o ma
žesnių nelaimių buvo 3450 
Užpernai žmonių žuvo 82, o 
maesni nelaimių buvo 3070.

atšaukė STREIKĄ.

Omaha. -^Šteeikuoįančių l18811-. T"į Įurie norite į- 
darbininkų masmitinge veik*^^1 Kalendorių arba 
vienu balsu priimta rezoliu- P?W>ti kaipo dovaną gimi-

Loveli, Mass. — Sveika
tos Departmentas paliepė 
uždrausti rūkymą ant stryt- 
kari. Tą padarė dėlto, kad 
Sveikatos Departmentas ga
vo daug prašymų tą pada
ryti.

cija atšaukianti streiką, pra
sidėjusi gruodžio 5 d. Strei
kininkų vadas Jacob H. Da- 
vis pareiškė, kad Omahoj ir 
kitose skerdyklose padėtis 
tokia, kad streiku nieko ne
galima laimėti, o streiką tę
siant tik pakenkti darbinin
kų reikalams tegalima.

nėms į Lietuvą, tai tuojaus 
siųskite 25c. stampoms arba 
money orderį, o mes pasiųsi
me nurodytu adresu.

Agentams duodame nuo
laidą. Agentai pasiskubin
kite su užsakymais.

"DARBININKAS

Berlin. — Vokietijos 
vusis premieras Oerster, 
cijalistas, tapo nuteistas 
lėjiman 4-riems mėnesis 
už ėmimą kyšio. Jis i 
hypnotisto Otto Sclflesin 
paėmė 10.000 markių kj 
už suteikimą tam hypno 
tui profesoriaus titulą. K 
tu su kyšio ėmėju socijali 
Oersteriu eis kalėjimai 
kyšio davėjas “profesorii 
Schlesinger, Bet jam tik 
mėnesiu tereikės kalėti.

London.—Dr. Nansen/ 
timai surištas su Rusijos 
daujančių šelpimu, pas 
liūdną tiesą. Sakė, kad 
pervėlu išgelbėti badauj 
čia Rusiją. Kas ten neb 
dabar daroma, milijonai 
sų miršta ir mirs. Gyvu 
visur gaišta-ir. jei nieką 
bus padaryta, tai jų nei 
Paskui jo paklausta ar 
sybė, kad Rusijoj žmogėc 
tė prasidėjo. Dr. Nar 
atsakė, kad taip, bet dar 
jrasiplatinus. Sakė:
“Daugelyje vietų žmc 

valgo mirusių žmonių 1< 
nūs. Bet Samaros gube 
joj žmonės pradeda viens 
tą užmušinėti maistui.”

PER RŪKYMĄ.
Westfield, Mass. — Pas 

John Koziero burdingierus 
lovoj rūkė ir uždegė pataly
nes. Nuostolių pasidarė už 
$100.

LAIMĖJO 1 CENTĄ.
Washington.—John Arm 

strong Clialoner buvo( pa
traukęs teisman 
AVashington Post.99

366 Broadvray, So. Boston, Man. jam priteisė le.

laikraštį
Teismas

Lietuvos Respublikcs
ĮGALIOTINIS .

Sibire 
No. 550.

Pasjietskaja 13
Vladivostok, 

Gruodžio 28 d.
Redakcijai “Darbininko”.

366 Broadway,
Boston 27, Mas 

Gerbiamieji Tamstos!
Vienintelis šaltinis iš kur S 

Atstovybė gaudavo laikrašč 
tuom pačiu ir žinių iš Lietuve 
‘ ‘ Darbininko ’ ’ Redakcija, 
damas širdingų ačiū kaip nu 
stovybės, taip ir nuo lietuvi 
lonijos, kuri taip gi naud 
tais laikraščiais, prašau Gi 
mos Redakcijos neatsisakyti 
ūmesniam laikui aprūpinti 
minimais laikraščiais.

Iš priežasties kritiškos e 
inčs padėties mūs krašto (Te 
jų Rytų) apie materiali atl 
mų Redakcijai pakol kfls m 
užsiminti, tiktai geistina ii 
siog reikalinga kain carm> 
kiau gauti Atstovybėje “V; 
lybės Žinias.”

Sužinojau, jog tapo išl 
“Lietuvos Albumas.” Ar B 
cija negalėtų jį man prisių 
•šlaidas už siuntimų ir kainą 
mo grąžinsiu su dėkingumu

Su pagarba,
K J<

Lietuvos Respublikos Įgal 
Sibiro Kraštui
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^DARBININKAS” 
(The Wobkeb) 

Jbn Lithuanian T»t-Wmbxt Papkb

enoi’.shed every inenotf, nHirsday. 
«nd Saturday by St. Joszph’s Lira 

“ Batman R. C. Association ar Labom.

“Entered aa-tiecond-class oatter Sept 
12, 1915 at the post offlce at Boston. 
Mass., under the Act of March 3, 1879.’'

•Acceptance for mailing at special rate 
postage provided for In Section 1103, 

Act of Oct 8, 1917, anthorlzed on Jnly 
12, 191&1

Bubtcription Rater:
Yearly .................................. ..'....$4.50
Boston and suburbs ..................... $5.50
Foreign countries yearly..............$5.50

Viso pasaulio darbininkai 
vienykitės Kristuje, po Ba& 

' nyėios vėliava, visuomenei 
genui. -

i DEl ffllSO-SUBRO

E Nuo ketvirtų Lietuvos ne- 
•igulmybės metiniu sukak

tuvių — vasario 16 dienos 
prasidės tarp Amerikos lie- 

< tuvių aukso, sidabro rinki- 
; mas Lietuvos valstybei. Iki 
r minėtos šventės neliko nei 

pusės mėnesio, o patarimų, 
,-kaip auksą-sidabrą rinkti, 

nėra. Mums išrodo, kad štai 
kas reikėtii padaryti. Au- 
kuotojai prie savo auksinio 

į ar sidabrinio daikto turėti] 
prisegti vardą pavardę ir ad- 

t resą. Paskolos stotis tas 
| brangenybes surinkus turė- 
Rg" šuTuilkli į“saV(T knygas 
^aukuotojiis ir jų dovanas. 
: Lietuvos Finansinė Misija 
Į be abejonės paves žinovams 
I apkainuoti tas brangenybes. 
E Kiekvienam tada aukuotojui 
[ iš Misijos turėti] būt pasiųs- 
t tas laiškelis su pažymėjimu 
į jo aukuoto daikto kainos 
[ Tas laiškelis būtų kartu au- 
ĮL kuotojui liūdymu.
K Aukso-sidabro fondą stei- 
I gti yra labai geras sumany- 
| mas ir Amerikos lietuvių vi- 
| suomenė privalo jį uoliai pa 
| remti. Tūkstančiai lietuvių 
[ turi nusipirkę įvairių brang- 
|menų, iš kurių neturi jokie 
[ gero. Dargi reikia būti nuo 
llatinėj baimėj, kad neįsi 
Lbriautų bomas ir nepavogtų 
Ebrangmenas. Kad ramesni? 
|l>ūtų miegas ir kad nereikė 
Etų taip bijoti bonuj įsibrio- 
■rimo. tai paaukuokite Lietu 
Evai savo brangmenas.
K Štai lenkų laikraščiai skel 
Etia. kad Molopolskos len 
■kės išreiškusios pa^atavumr 
kukuoti savo brangmenas 
■Jaujos Lenkijos valiutos pa 
Rriirdui sudaryti. Keturios 
^nitnties moterį] organiza 
Kajų delegacija buvo Varsa 
Broj ir pasiūlė tokiu būdu sa 
Bro tėvynei pasitarnauti.
B Mos dažnai pa si tyčioj a m( 
K lenkų, iš jų pinig^nupuo 
®mo.' Bet jiems nestingi 
«flrumo ir pasiaukuoji 
■.yįk Jei jie su užsidogimt 

j Bdo didinti savo krašt

■..B sv-
, Bu dūles- dominu
Bp'

r fiįuoti. kad atlaikyti tą 
B-muim

š/ Btime ark-; 
j Ėmės auk".:-

Atitaisymas melagingos 
korespondencijos.

“Naujienose” No. 282 rašoma, 
būk šioji kolonija yra apsigyven- : 
ta daugiausia vilniškių lietuvių. 
Girdi jie kalbą bent penkiomis 
raibomis kaip tai: lietuviškai, ru
siškai, lenkiškai, ukrainiškai, sla
viškai ir amerikoniškai. Tai ma
tome, kad lietuviai yra gabūs. Sa
ko autorius, kad jie esą labai su
lenkėję. Nors jie lenkiškai kal
ba, bet jie priklauso prie lietu
viškų draugijų ir myli Lietuvą. 
Tos korespondencijos autorius sa
ko, būk lietuviai priklausą prie 
lenkiškų organizaeijų. Tai labai 
melagingai pasakyta. Žinome, kad 
lietuviai nepriklauso prie lenkiš
kų organizacijų. Žinome, kad 
ik pora teskaito lenkiškus laikra- 

čius, o apie tuzinas skaito lietu
viškus laikraščius ir visi karštai 
iiyli Lietuvą ir kovoja už jos ne
priklausomybę. Ištiesų ne visi jie 
pirko lietuviškus bonus, bet 1920 
n. mūsų stotis pardavė bonų už 
£3.000.00, surinkome aukų dėl 
daulių $330.00. O lenkiškų bo- 
įų pirko tik dvi ypatos, bet vie- 
:as pirkęs ir lietuvišką boną ir 
iauliams aukavo. Šioji kolonija 
kaito apie 275 y patas su mažais 
•aikučiais ir moterimis. Tas ap- 
,kaitliavimas buvo atliktas dar 
1919 m. prieš pasiuntimą delegato 

tautišką seimą Chicagon. Bet 
•abar tas skaitlius yra sumažėjęs 
odei, kad daugumas iškeliavo į 
sietuvą, o kiti pristygę darbo iš- 

’.eliavo' į kitus miestus, tai dabar 
galime skaityti apie 150 ypatų ir 
įpie 50 vaikučių, o autorius lais
vamanių nesužinojęs padavė, kad 
ietuvių yra į 300.

Šioj kolonijoj lietuviai gerame 
utikirae gyvena, nebuvo įvairių 

partijų, kaip tai: socialistų, ko- 
mnistų, bolševikų, arba laisva

manių. Čion jie visi ėjo išvieno 
drbdami viską dėl labo mūsų tė- 
yliės ir mūsų kolonijos ir dėl la- 

>o mūsų visos lietuvių visuome
nės. Laisvamanis autorius rašo 
o j žinelėj, kad nors čion Lietu- 
iai turį savo šv. Jurgio draugiją, 
et ir toji į lenkus palinkus. Tas 

’.eapšviestas laisvamanis to tur
būt nežino, kad tik per draugijos 
.'asidarbavimą ši kolonija sudrū- 
ejo. Draugija pasiuntus $55.00 
L. G. D. ir 1920 m. pirkus L. L. 

’. B. ūž $200.00, o 1921 m. pirko 
j. L. P. boną už $100.00. Tai-gi 
r tokia draugija yra į lenkus pa- 
.nkus? Toliaus per draugijos pa- 
idarbavimą nupirkta lietuviška 
ėliava, kurios ceremonija buvo 

z -tą liepos, 1920 m., kada demon- 
tracija buvo prieš lenkus ir pasi- 
odėme kad lietuvių tauta yra at- 
kira nuo lenkų. Į draugiją pri- 
lauso apie 67 nariai stovintieji 
ž Lietuvą. Vėliavos iškilmėse bu- 
o išrinktas už pirmininką Juoza- 
as Vasiliauskas. Buvę parodo, i 
isi svetimtaučiai gavo didelio į- 
pūdžio. Ir dabar šioj kolonijoj 
merikonai gerai žino skirtume 
mrp lietuvių ir lenkų. O pinigai 
as yra pas Juozapą Vasiliauską 
urnoj $27.00 tai jie nėra niekur 
liuvę ir jie bus paskirti ant šiau- 
ių, jie pasieks tą tikslą ir bus pa- 
iųsti į Lietuvos Atstovybę grei
ti laiku, o kiti $25.00 ką pas Ka- 
imierą Jurėną* tai mes už tuos 
teatsakome, ba tas žmogelis pa- 
prudo į kitą miestą. O kaip lais- 
amanis rašo, kad lietuviai yra 
enkų parapijos geriausi nariai, 
ai neteisybė. Čionykščiai lietu- 
.iai neturi savo bažnyčios. Tai 
celetas eina į lenkų bažnyčią. Ki- 
;i eina į italų bažnyčią, o kiti ke- 
iauja net įTftica, N. Y. Dievą 
jarbyti. 0 laisvamanis neprikkra- 
:o nei prie jokios bažnyčios, jis 
įegarbina Dievo, o tik šmeižia sa- 
o tautiečius, kurie yra Lietuvai 
štikiini.

aleNors nesu pratęs rašinėt, 
matydamas, kad nieks neparašo 
.okios žinutės iš šios didžiausios 
ietuvių ūkininkų kolionijos, tai 

rodosi kad nieko čia nei neveikia
ma. Pirmiausia noriu parašyt a- 
pie lietuvius ūkininkus.

Čionai yra apsigyvenę per ke- 
ias mailęs vieni lietuviai ūkinin
kai. Tarp jų yra visokių pažiū
rų : katalikų ir laisvų, kaip jie sa
ve vadina. Kaip kur pradeda po 
liskį judėt krutėt tuoktis į drau
gijas. Ale mat yra sunku suor- 
ganizuot. ViSni nori tokių pažiū
rų, kiti kitokių. Per tai ir pakri
kę kaip Grigo bitės. Vienok ka
talikai nesnaudžia, palengva dar
buojasi, kiek galiodami, kad kaip 
nors susituokuk nors į kokią orga
nizaciją. Nors da šiam kamputyj 
nėra jokios draugijos, ale prama- 
toma, kad ji bus. Ir laikas turėt. 
Net sarmata, kad tarpe tiek ūki
ninkų neturėt jokios organizaci
jos. Negalima labai peikti, pra
džia trukdo visą veikimą. Du me
tai atgal sumanyta sušaukt susi
rinkimą, kur buvo kalbėta apie 
reikalingumą čia lietuviškos baž
nyčios ir pradėta rinkt komitetai 
tam darbui rūpintis. Per tą perei
tą laiką mažai kas buvo nuveik
ta. Tik prieitą vasarą per susi
rinkimą visi sukruto ir sako: ga
na būt apsileidėliais. Pradėta 
dirbti energingiau. Apsiėmė ke
turi vyrai ir dvi moterys pereit 
per visus ūkininkus ir vertelgas 
parinkt aukų dėl manomos statyt 
naujos bažnyčios. O ką pasaky
sit, pasirodė labai graži pradžia. 
Paskui pasirodavota su vietiniu 
klebonu-. Klebonas maloniai pri
ėmė tą žinelę ir tuoj pasižadėjo 
duot gausią auką, kurią jau ir da
vė. Pasižadėjo remt kiek galėda
mas darbu ir aukomis, nes yra ge
ros širdies ganytojas, kuris ir da
bar aprūpina čionykščius lietu
vius dvasiniais reikalais, pramo
kęs jau ir lietuviškai biskį. Jau 
iš bėdos susikalba. Gautas jau ir 
nuo vyskupo leidimas. Kazimie
ras Žvirgždas paaukavo 1 akerį 
žemės dėl bažnyčios, labai gra
žioj vietoj prie akmeninio kelio. 
Dabar tik lieka mums parapijo- 
nims darbuotis kiek leidia sveika
ta ir kišenius, kad kitą metą šiuo 
laiku galėtume savo naujoj baž
nytėlėj pasiskųst Aukščiausiam a- 
pie savo vargus ir bėdas ir užgie
dotume “Pulkim ant Kebų.” Tik 
būtinai reikalinga katalikiška 
draugystė, kuri galėtų daug pa
gelbėti parapijai, surengdama ko
kį nors vakarėlį. Man nusižiūri 
kad būt parankiausia suorgani- 
mot ŠLRKA. kuopą.

Buvo surengta vakarėlis pasku
tinę dieną senų metų. Pirmiausia 
buvo programėlis, pasakyta eilės, 
padeklemuota, padainuota. Išvi
so buvo apie 20 šmotelių. Pašok
ta “Rūtelė,” “Aguonėlė” ir dau
giau tam panašių žaismių buvo. 
Išpildė lietuvių ūkininkų vaiku
čiai. Po programui užprašyta su
brinkusius ant vakarienės. Prie 
stalų susėdo apie 100 svečių, o vi
ralai buvo tikrai lietuviški. Ta
riam ačiū lietuvaitėms ūkininkėms 
už surengimą tokios puikiotrvaka- 
rienės, o labiausia P. Zigmantie- 
fiei ir Feleksienei, kurios daugiau
sia padėjo triūso. Po vakarienei 
prasidėjo šokiai ir traukėsi į vė
lumos. To vakarėlio surengimu 
daugiausia rūpinosi Alena Baibo- 
kienė ir M. Litvaitis. Tik labai 
apgailėtinas daiktas, užmirštas 
Šioj kolionijoj, tai rūpinimasis a- 
pie mūa brangią tėvynę Lietuvą. 
Net nesnflrgu darosi rašant šią ži
nelę, 
siu.

r Teisybės Mylėtojas.

WORC1STER, MASS.
Spaudos Dr-jos po iv. Povilo 

rloba susirinkimas bus 5 d. vasa
lo pobažnytinėj svetainėj. Visi 
ariai privalo ant minėto susirin- 

ūmo ateiti, nes bus bagalo svar
aus ir tie kurie da knygų negavo,, 
lai ateina ir atsiima savo dalį.

V. Blavackas, rašt.'

—*

’abaigoj priminė, jog ne . visa 
spauda lygiai gera. Gera spauda 
neša naudą žmonijai, o bloga blė- 
dį ir nenaudą. Išvardijo visus ka
talikiškus laikraščius ir ragino 
, uos skaityti.

Aukos.

Po pirmojo kalbėtojo vakaro ve
dėjas J. A Vilkišins priminė kad 
moksleiviams kelionė kainavo at
važiuoti ir kitokios išlaidos pasi
darė, tokiu būdu prašė susirinku
sių paaukuoti kas kiek išgali pa
dengimui lėšų. Aukojusių vardai 
po $1.00: Gerb. kun. J. Čiuberkis, 

A.
V, 
J. 

po

ilstančiai dirba visokiose draugi- valandą vakare. Pirmiausia kai- ta viso $25.20. •'
Antras kalbėjo A Kneižys, L. 

D. S. sekretorius apie LDS. tiks
lą ir veikimą. Ragino raš?
LDS. ir sudaryti kuopą. Po pra
kalbos ėjo prirašinėdamas prie L. 
D. S. narius. Viso prisitašė 14 
narių, iš kurių susidarė nauja kuo
pa Lowellyj. Pabaigoje dar kal
bėjo M. Bagdonas apie įvairius 
nuotikius Lietuvoje.

Prakalbos visais žvilgsniais pa
vyko. Susirinkusieji skirstėsi la
bai patenkinti. • ~

K. Paulauskas, J. Radžius, 
Maurušis, A. A. Mikalauskas, 
Klapatauskas, Z. Šulkauskas, 
Gusčius. Vardai kurie aukavo
50c.: A Rubliauskas, P. Ganu- 
šauskienė, J. Vengraitis, P. Ža
ra uska, P* Vajinskis, A. Kizlaitis, 
A Musteika. Viso aukų su smul
kiomis surinkta $13.58. Visiems 
aukavusiems daugiau ar mažiaus 
širdingai tariame per laikraštį 
viešą ačiū už tokį Harboro lietu
vių parėmimą moksleivių ir jųjų 
organizacijos.

Po trumpos pertraukos kalbėjo 
P. Česnulis temoj iš praeities ir. 
dabarties. Nurodinėjojdaidingus 
riekuriij žmonių įsitikinimus ir su
pratimus kas link skaitymo laik
raščių ir atlikimo priedermių ir 
rėimo Lietuvos. Kalbėtojas pri
minė, jog randasi daug tokių žmo
nių, kurie geriau Trockį žydelį, 
negu Lietuvos valdžią ir jos gy
ventojus.

Kalbos abiejų kalbėtojų patiko 
publikai ir domiai klausėsi, už ką 
verti pagyrimo. Žodžiu sakant, 
vakaras nusisekė gerai.

V. Balanda spaudos išplatino už 
$11.05. ‘Giedrą”, moksleivių or
ganą užsisakė S. Radžiutė ir K. 
Paulauskas.

Padėka.
X

J

Kitą syk daugiau paraŽy-

“Dart.” aoityUjas.

VALPARAI90, DTD.

jose bei kp. ir deda savo visas spė- Į bėjo Mikas Bagdonas, Lietuvos 
kas kad lietuvių tauta nebūt pa
žeminta Clevelando visuomenės a- 
kyse, tai buvau parašęs per 
“Darbininką” ir “Garsą,” kad 
tokis darbas ir šmeižimas yra ka
talikų vienybės ardymas. Ma
niau, kad gal tiek turės suprati
mo senas clevelandietis, Jog per
stos bliovęs 
šmeiždamas 
>arapi jonu, 
mėjas, kad 
gio parapijos rekordus, pasirodo, 
tad nei vieno cento nėra davęs 
ekstra mokesties ir dar mėnesinių 
nėra pilnai užmokėta. O pažiūrėk 
L. Vyčių 25 kp. yra dešimtinėmis 
aukuota ir sausio 22 dieną L. Vy-< 
čių 25 kp. dėl parapijos naudos 
pastatė veikalą “Šv. Elzbieta,” 
tūrio suėjo pažiūrėti beveik visi 
šv. Jurgio parapijonys. Bet to 
“rėmėjo” nebuvo matyt. Cleve
lando Lietuviai katalikai gana ge- 
~rai permato ir žino visus “trik- 
sus” seno blioviko ir mato kas ne
sutikimus kelia tarpe lietuvių ir 
kas remia parapijos reikalus. Juk 
vyčiai nebėga pas “Dirvos” šta
bą, susirinkimų daryti kad užbė
gus lietuviams katalikams už akių 
surengime lietuvių dienos 16 va
sario, kaip tai daro senas Clevė- 
landietis.

per “Dirvą.” Kitus 
save nuduoda uoliu
Bet yra menkas rė- 

pažiūrėjus į šv. Jur-

AMSTERDAM, N. Y.

Darbo Federacijos atstovas ir St. 
Seimo narys, nurodydamas Lietu
vos Darbo Federacijos tikslą, kiek 
yra gero padarius dėl Lietuvos la
bo ir dėl darbininkų. Baigdamas 
savo prakalbą, atsišaukė į publi
ką prašydamas aukų dėl viršminė- 
tos organizacijos. Seka rinkliava. 
Aukavo šie po $2.00: Kun. S. Ku
čas ir V. Valiulis; po $1.00: D. 
Laukša, Jokūbas Ramanauskas, 
VI. Staniulionis, St. Aleknavičius, 
J. Puskonis, J. Karsokas ir M. Ke- 
seliausgas. Su smulkiais surink Lowelheth.

L.D. S. Reikalai.
_______ \

BRIDGEPORT, CONN.

Antra kuopa Giedrininkų reiš
kia padėkos žodį gerb. kun. J. 
Čiuberkiui už suteiktą syetainę ir 
parsinimą bažnyčioj mūsų rengto 
vakarėlio, kuris gerai pavyko ir 
paramą suteikė dėl moksleivių.

Vaišės.

Ponia Radzevičienė užkvietė 
moksleivius į svečius ir pavaišino 
skania vakariene ir gardžiais už
kandžiais. Kadangi mes negalėjo
me ankščiau gauti traukinį į Val- 
paraiso kaip tik po dvyliktos va
landos, tai malonu mums buvo 
linksmai laikas leisti pas geruo
sius mones. Todėl šiuomi taria
me širdingai ačiū ponams Radze- 
vičianis už taip malonų pavaišini
mą ir užojautą del,sveeių mokslei
vių.

Linksmus.
Indiana Harbor, Ind. maža lie

tuvių kolionija, bet randasi ne
mažai gerų lietuvių tautiečių ir 
užjaučiančių kaip tautos reika
lams teip pat ir moksleiviams at
silankiusiems su spaudos platini
mu. Todėl mes esame patenkinti 
tuomi ir linksmi sugrįžome namo. 
Ilgai pasiliks atmintyj geri įspū
džiai ir progai pasitaikius aplan
kysime vėl.

J. A. Vilkišins.

CLEVELAND, OHIO.

Senas Clevelandietis Bliauna.

Žmonių patarlė sako: Su durnu 
du turgu, su pliku nėr ko peštis. 
Kaip tik tas pasakymas ir tinka 
senam Clevelando bliovikui. Jei
gu karvė apsiėda durnarope, tai 
negi tu ją sustabdysi nuo bliovi
mo. Taip ir senas bliovikas. Sy- 
kį^alaižęs eks-saliūnininko čeba- 
tus » gavęs nuo “Dirvos” Nyk
štuko paglostyt ir paleido savo 
bliovimą per “Dirvą,” kai Lietu
voje mirgoji.

Aš nemanau taip tankiai vesti 
polemikų su blioviku, nes kaip 
reikia laukti kol karvei išgaruoja 
durnaropės ir paliauja bljovus, 
taip ir senam Clevelando bliovi
mui kaip išgaruos eks-saliūninin
ko čebatų ąuolaižas,' tada. gal ir 
su juom bus galima rimčiau pasi
kalbėti. ,

Nepriguliu prie L. Vyčių 25 kp., 
bet matant sufanatizuotus laisva
manių pakalikus užsipakMftėjant 
ant ant L. Vyčių 25 kp. išvadinant 

vien
kad L. Vyčiai nenu-

Giedrininkų 2-ra kuopa suren
gė prakalbas Indiana Harbor, 
Ind. sausio 2 2d. parapijos svetai
nėj. Pirmas kalbėjo P. Daužvar- 
dis apie spaudą ir josios svarbą. 
Kalbėtojas savo užduotį atliko ko- 
geriausiai, išaiškindamas vigą 
spaudos istoriją Lietuvių Tautoj
ir darbuotojus už spaudos atgavi- visokiais biauriais žodžiais 
mą ir skleidimą tarpe lietuvių, tik už tai,

Sausio 16 d. Vyčių 100 kuopa 
surengė gražų vakarą pobažnyti- 
nėj svetainėj. Vaidino “Vagis.” 
Puikiai nusisekė ir publiką prijuo
kino ligi soties; kiti už kelių die
nų nepamiršo priežodžių. Be te
atro gražiai padainavo Morta 
Kreivutė. Taip-gi gražiai pade- 
klemavo porą eilueiij maža mer
gaitė^. Augiutė ir labai puikiai 
atliko juokingą monologą “Vis
kas ant mano galvos” Nastazija 
Kazlauskienė (Kiuderiutė).

Dar pirfn pradėsiant programą 
p-lė M. Žukauskai^ ture jo trum
pą paskaitą apie Lietuvių Preky
bos Bendrovę,,kurios yra ingalio- 
tiniu Amsterdame... Ragino vi
suomenę prigulėti prie . jos per- 
kan šėrus iš kurių yra didelis pel
nas ir su visokiais reikalais kas
link siuntimo pinigų į Lietuvą ar
ba važiavime Lietuvon kreiptis į 
šią bendrovę.

Pelno šis vakaras davė nemažai, 
o kas linksmiausia buvo vyčiams, 
kad publika buvo užganėdinta iš 
lošimo.

NORWOOD, MASS.

Slapukai.

Auka.

I

Čia laisvamaniai turėjo “kon
certą.” Apie jį korespondenciją 
pasiuntė ne į savo laikraščius, o į 
“Draugą,” kur ir tilpo num. 15. 
Mat kokios strategijos pradėjo 
griebtis.

Koncertas buvo žemiau kriti
kos.

Sausio 28 d. LDS. 39 kp. persta
tė veikalą “Ponas ir Mužikai.” 
Vakarą atidarė gerb. klebonas 
M. Pankus, kuris nemažai yra pa
sidarbavęs šioje kolonijoje, o la
biausia tarpe vietinės LDS. kuo
pos.

Vakaras nusisekė gana puikiai. 
Aktoriai atliko savo roles neblo
giausia ir visi buvo išmokę gana 
gerai. Publikos buvo gana daug 
ir visi užsilaikė gana ramiai, kas 
yra pagirtina^

“Magerskio” rolėje— K. Ka
valiauskas kalbėjo aiškiai ir įspū
dingai ir jam rolė labai tiko, 
“Baltruvienės” rolėje P. V. £al- 
bienė gana gerai, “Onytės” rolė
je p. E. Mačiulienė atliko neblo
giausiai, “Tamošius” — J. Blažys 
atiiko geriausia. Jis tai kaip tik
ras lošėjas judėjimu užnteresavo 
publiką; ‘ ‘ Alaburda ” —> V. By- 
linskas, žmogus pasišventęs darbi
ninkams savo rolę atliko gerai. 
“Liūdytės” rolėje V. Zalbytė tu
rėjo gana ilgą rolę, bet atliko ge
rai. Apart tt] turiu dar primin
ti ir kitus lošikus kurių rolės bu
vo gana trumpos: “Jono” rolėje 
R. Žaibas, “Leizerio” ir t“Bere- 
lio ’ ’ rolėse J. ^Šilingas ir D. Gai
damavičius. “Ignukas” — J. Pa- 
vilonis, “Stonys” — A. Paulaitis 
ir “Antanukas” EL Minelgis. Iš 
tų lošėjų nekurie dar pirmą kartą 
pasirodė ant estrados ir kiek buvo 
galima nužiūrėti tai iš jų gali išei
ti geri lošėjai.

Laike pertraukos buvo pardavi
nėjama katalikiška spauda ir de- 
klemacijos, kurias išpildė J. Šat- 
kaus ir V. Bylinskio vaikučiai. 
Maži ir jauni, O'deklemuoja kaip 
suaugę.

Juk ne pirmas ir ne paskutinis 
vietinės kuopos veikimas; ji pa
statė keletą veikalų; įsteigė kny
gyną; pasistatė kliubą; surengė 
LDS. Conn. apsk. susivažiavimui 
vakarienę; dabar rengiasi prie ap- 
vaikščiojimo.

Tai-gi broliai spieskimės visi 
prie darbininkų, sudarydami vie
ną didelę šeimyną ir tik tuomet 
galėsime pasidžiaugti iš nuveiktų 
darbų. * a

Vilnietis.
A. V.

______ _ t

HUDSON, MASS.
LOWELL, MASS.

Sauiso 29 d. buvo surengtos pra
kalbos pilnųjų blaivininkų. Žmo
nių atsilankė daug, pilna buvo 
svetainė/ Pirmiausia vietinis cho
rus sudainavo 2 daineles. Kalbė
jo vietinis klebonas kun. Kučas. 
Labai plačia 'paaiškino apie blai
vybę ir jos tikslą. Visus kvietė 
kad rašytūsi prie blaivininkų or
ganizacijos ir kad visi dirbtų iš- 
vieno. Paskum buvo dcklemaci- 
ja, kurią pasakė M. Gobys iš 
Lawrence. Deklemacija buvo 
kas link girtybės. Paskui kalbėjo 
geras veikėjas. Ignas Kulikaitis. 
Solo dainavo vietinio choro narys 
Vincas Baranauskas. Paskum 
kalbėjo Jonas Bundulas iš Law- 
rcnce. Vietinis choras dar sudai
navo 2 daineles ir Lietuvos himną. 
Buvo rašomi nariai prie naujos 
kuopos. Prisirašė 6 nariai. Nu- 
ta‘ laikyti savo susirinkimą atei
nančią nedėlią 5 <L vasario tuo
jaus po mišparų.

P. Baltuškenis.

LOWELL. MASS

21 d. sausio čia b 
kų prakalbos bažny

protokolai Ir išduota atskaita kuo
pos iždininko.

Paskui buvo rinkimas naujos 
valdybos. Išrinktas naujas kuo
pos pirmininkas Antanas Domei
ka, vienas iš veikliausių šioje ko
lonijoje katalikiškų organizaci
jų veikėjas. Naujam pirmininkui 
linkėtina kogeriausių pasekmių.

C. Brooklyno katalikiškos orga
nizacijos visos nutarė paskirti po 
$15.00 iš kuopų iždų dėl išpuoši
mo šv. Jurgio parap. svetainės vė
liavomis. LDS. 10 kp. tam tiks
lui aukavo $15.00.

Gerbiami nariai, kurie'nebuvo
te ant susirinkimo, neužvilkinkite 
mėnesinių duoklių, malonėkite 
ateiti ant sekančio susirinkimo ir 
užsimokėti iš kalno, nes užvilkiis 
kuomet priseina mokėti, išrado 
perdaug. '
* Kp. Rašt. J. Banišan^kas.

DETROIT, MICH.

buvoDarbininkiškos prakalbos 
surengtos 25 d. sausio, 1922 m. 
LDS. 56-tos kuopos. Kalbėtojais 
buvo gerb. svečias M. Bagdonas, 
Lietuvos Darbo Federacijos įga
liotinis ir Lietuvos Steigiamojo 
Seimo narys ir M. Kerbelis, “Dar
bininko” administratorius. Gerb. 
svečias M. Bagdonas kalbėjo gana 
plačiai apie Lietuvos Darbo Fede
raciją ir abelnai apie darbo žmo
nių reikalus. M. Kerbelis, “Dar
bininko” administratorius kalbė
jo apie LDS. reikalus, ragindamas 
visus lietuvius ir lietuvaites dėtis 
prie organizacijos LDS. Gerbia
mas M. Bagdonas kalbėjo sfitru 
atvėju apie Lietuvos darbininkus 
ir jų gyvenimą.

Šios prakalbos visiems patiko ir 
tai dar pirmu kartu tokios pra
kalbos čia buvo.

Aukų surinkta $7.75. Už sve
tainę užmokėta $2.50. LDS. 56 kp. 
paskyrė iš savtriždo $5.00. Aukų 
pasiųsta $10.25 Tautos Forldan. , 

LDS. M kp. Raštininkas

O. BROOKLYN, N. Y.

j LDS. 10 kuopos metiniame 
sirinkime buvo skaityta

su-
I

Federacijos metinis susirinki
mas įvyko 22 d. sausio 1922 m. Su
sirinkimą atidarė pirmininkas K. 
Abišala su malda. Pranas Vai
čiūnas turėjo surinkęs $Š0.50, o 
kiti tai pasiaiškino, jog dar nei 
nepradėję.

Užsibaigus raportams buvo im
ta nauji sumanymai. Prie naujų 
sumanymų kalbėjo gerb. kinį F. 
Kemėšis. 16-toj vasario Lietuvių 
Nepriklausomybės pasiskelbimo 
šventės delei pranešė, jog tą die
ną vakare bus surengtas vakaras 
paminėjimui keturių metų sukak
tuvių atgavimo Lietuvai laisvės. 
Primindamas dar ir tą, jog tame 
vakare, 16 d. vasario, bus pa
skelbta kiek kuri draugija jau y- 
ra aukavus Lietuvos labui pirki
mais bonų ir teip jau aukomis a- 
belnai. Teip-gi ragino ir tas, ku
rios dar visai neprisidėjo o galėtų 
tą padaryti, kad neliktų nei vie
nos neprisidėjusios. Nutarta, kad 
būtų laikomi susirinkimai kas 
ketvirtas mėnesio nedėldienis tuoj 
po pamaldų. Bekalgant apie dr- 
jas gerb. kun. F. Kemešiui aukų 
reikale, .paaiškėjo da tas iš tų 
draugijų, kurios to nepadarė, kad 
jas sulaikiusios tam tikros priežas
tys, tai jų silpnas gyvavimas kaip 
finansinis, teip moralia, kaip Vy
čių teip ir Darbininkų Sąj. 72 kp. 
Kad tas visas priežastis geriaus 
išaiškinus,- tai tam ilgai buvo va
romos diskusijos ir kas-gi patekė
jo, tai stoka veiklumo kaip pačių 
tarpe savęs, teip pat ir organiza
cijų centruose, tai už tai paragi
nimo delei išnešta šioki rezoliuci- 
’a;

, federacijos 4-to skyriaus susi
rinkime LDS. 72-ros kuopos atsto
vas nusiskundė kad jų kuopos vei
kimas yra apmiręs, nariai į susi
rinkimus nesilanko, vakarai nenu
siseka, visuomenė neužjaučianti ir 
neremianti LDS veikimo, atsto
vas prašė Federacijos narių mo
ralės paramos LDS. kuopai. Iš 
diskusijų paaiškėjo, kad svaigiau
sia priežastis LDS. kuopų menkų 
susirinkimų yra organizacijos cen
tre ir jos organe. .Organizacijos 
vadai ar nesistengia ar nesirūpina 
sužadinti geresnio domėsio katali
kų darbininkų kovos darbininkiš
kais reikalais ir visų darbininkų 
klausimu, krikščioniškos demo
kratijos dėsniais ir dvasia. Jei 
darbininkų klausymo kėlimas ir 
aiškinimas būtų gyvai, tiksliai, 
programingai vedamas, tuomet 
be abejo ir kuopose daugiau atsi
rasiu gyvumo, veiklumo ir orga
nizacija imtų klestėti Susirin-
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^■dmas Ubą: apgailes:avc esamą. Kalba begalo gyvai ii- W- 

■ tuo reikalu padėtį ir reiškia vii- l-yiningai ir išimtinai apie 
W ties, kad ateityje LDS. širdis ims darbininkus.
f gyviau plakti ir atgaivins ritą ae-1 „ ,, , . . .
? gmnzaciją. Į. Kuopų valdybos ir nariai

Bet kreipė IMokite į darbų, kad į prakal-
visų savo narių J reikalą atlikti i bos sukvietus skaittingiaU; 
ir paskiaus savo priedermės dalį Irias minias išgirsti svarbių 
linkui krikščįonių darbininkij 
dėjimo: įsirašyti viriems į LDS., Į 
pažinti jos tikslus, platinti jos. Ii-1 
teratūrą, dalyvauti ir remti nuo-1 
širdžiai visą jos veikimą.

Po šiai rezoliucijai dar buvo! 
renkama valdyba 4-to skyriausi 
1922 m. Pirmininkas išrinktas tas I 
pats K. Abišala, jo pageįbininkas I 
B. Daumantaitė, nutarimų rasti-1 
ninkas K_ Tvarkūnas, finansų raš-1 

taMtetininkams J. Dambrovas, kasie- 
rius M. Širvaitienė, iždo globėjai 
— E. Tamošaitienė ir K. Petrokas 
ir dar į pabaigą buvo išrauktas ir 
atstovas į būsiantį seimą, ku- 
riuom likos išrinktas M. širvaitie- 

I nė.
Dar geresnės tvarkos delei ir 

kad daugiau draugijų gavus tam 
buvo išrinkta agitacijos komisijai 
iš K. Šližio ir F. Gustaičio.

Raportas Tautos Fondo sk. bu
vo išduotas' ir iš jo paaiškėjo, jog 
ineigų buvo 775 iš praeito mėne
sio. i

Knygų peržiūrėjimo komisijon 
apsiėmė B. Daumantaitė ir Jur
gis Dambrauskas.

Viens iš Agitacijos Komisijos.

SUS-

♦

■
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LDS. 40 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks nedėlioj, vasario 
5, tuojaus po pamaldų, paprastoj' 
svetainėj. Visi nariai malonėkite 
pribūti, nes turėsime daug svar
bių reikalų aptarti. Nepamirški
te naujų narių atsivesti.

EASTON, PA

r

L. D. S. NARIŲ DOMEI.
LDS. naujų narių vajus 

1 tęsis per visų vasario mene-1 
■ sį. Tad neperdaugiausia tu-1 
r rime laiko, kad padvigubi- 

? nūs mūsų organizacijų na-j 
riais. '

I . Sujuskite, kad paskui mū-i 
sų idėjos priešai negalėtų 
mums prikaišioti nerangu
mų ir apsileidimų.

Beto, nepamirškite pa- i 
reikalauti kad kuopos rasti- ■ 
ninkas siųsdamas aplikaci
jas Centran pažymėtų pasi
darbavusio nario vardų. Ki
taip Centras negalės ati
duoti kreditų pasidarbavu
siam nariui.

LDS. Centro Raštinė.
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CHICAGO, ILL. laukti pašalpos, ir vargais negalais gaudavo jų nebent iš j tautos kultūra; čia bręsta ir Lietuvos nepriklausomybės 
lenku labdaringu ų ^rganizadjų, žinoma, UŽ susOenkin?- jidėja; visi vadovaujantieji Lietuvos darbui alsiai - 

***' * 'skrenda iš čia, ir čia visa Lietuva ieško nurodymų ir va-';
dovų; Savaime7Vilnius sutampa su ta svajojama atsta-"' 
tomą Lietuva, kaip neabejotinas ir būtinas tos Lietuvos 
atributas, gražiausias ir garbingiausias jos vainikas, kai- ; 
po jos vyriausias centras — sostinė visais atžvilgiais.

Visi tie atgyjančios lietuvybės darbai draugėn paim-. 
ti reikalauja nemaža energijos, taigi ir nemaža atatinka-. 
mų inteligentingų žmonių. Taigi Vilniaus lietuvių inte
ligentų ir pusinteligenčių skaičius nuolat auga didėja nau
jai čia atvykstančiais iš visos Lietuvos ir iš svetur lietu
vių visuomeninio darbo darbininkais. Ir visi tie mūsų dar
bininkai yra visai ne toki, kaip šiandien vadinamieji “va1 
karykščiai lietuviai,” kurių, kaip grybų po lietaus, pra
deda pas mus rastis pastaraisiais laikais, kada dingo ,Rur. /< 
suose visos šiltos vietelės, o darbas Lietuvai, jau kaipo ;: 
valstybei, 'duoda apčiuopiamos realės naudos! Tų Vilniaus 
laikų mūsų darbininkai (kaip ir kitų Lietuvos vietų) ne^ 
daug kų galėjo sau iš to darbo tikėtis. Ir todėl į tų darbų 
.stojo, mažomis tik išimtimis, žmonės visiškai atsidavę sa
vo visuomenei ir šalies gerovei, žmonės mažiausia turin
tys omeny savo asmeninius reikalus. Todėl ir darbas žen-

tai

NĘW PHILADELPHIA, 
PA

LDS. 87 kuopos susirinkimas įvyta 
I <L vas. 1922 m., pobažnytinėj salėj, 
tuojaus po antrą šv. Mišią. Kvtečta- 
teii pribūti visi nartai ant susirinkimo, 
sos bos išdaotas raportas iŠ buvusio 
tpskrifio suvažiavimo. Taip-gi atsives
ta nors po vieną naują narį prisira
šyti.

f

DU BOKI, PA
LDS. K tampa® mtatatnta •erirtaU- 

iAū Įvyta 5 A vuftrt® po pamaldą 
į U pasirinkimą kriMatae vta« tartas 
knoskaltiingtausta ateiti.

Valdyba.

DETROIT, MICH. '
LDS. 72 kaopoe mėnesinis sesirinld- 

mas įvyta nedėlioj, 5 ČL vasario, ttib- 
jnss po pamsldą šv. Jezgta parapijos 
svetainėj. Visi nariai malonėkite pri
būti, nes tariiM daug svarbią reika
lų aptarti. Atsiveskite ir naują na
rtą.

susi-

/

EASTON, PA.
LDS. 40-tos kuopos mėnesinis 

rinkimas įvyks nedėlioj, 5 d. vasario,
aojaus po sumos Sv. Mykolo parapijos 
vetaiaėj. Visi nariai autonšUj* pri
tilti paskirtu taika, nes turime daug 
vartau reikalą aptarti. Atsiveskite ir 
iaujų nartą.

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

vyks nedėlioj, 5 d. vasario, tuojaus 
■o sumai, antrą valandą po pietų baž- 
■ytinėje Svetainėje 556 Broome St šta
te susirinkime turėsime daug svarbių 
nlkalų aptarti.

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kp. mėnesinis susirinkimas 

vyks utarnlnke, 7 d. vasario, parapiji
ne salgje, 20 VVebster St. I Sį susi- 
inkimą kviečiame visus narius ko- 

-kaitilngiausia ateiti.

SVARBUS PRANEŠI
MAS LDS. CONN. 

APSKRIČIO 
KUOPOMS.

■ 1 —  /

Prakalbų maršrutas gerb. 
M. Bagdono, Lietuvos Dar
bo Federacijos atstovo ir

k ^Lietuvos Steigiamojo Seimo 
nario bus sekančiai:

r

mo karną, /ei būt; buvusi ji prieinamesnė žmonėms, be 
jau savaime gyvesnė, judresnė, pla- 

savo (o tuo pat ir lietuvybės) šaknis Vilniuje įleidu- 
Paeidariusi gyvesnė ji, be abejo, ir kapitalo daugiau 

būtų sau susidėjusi, nes vis besiplėciantys reikalai verste 
verstų joa valdybų apsukriau darbuotis, geriau ieškoti lė
šų draugijos kasai papildyti. Galima buvo kreiptis į pla
čiąją Lietuvos visuomenę, kuri, visada jautri būdama sa
ro sostinės Vilniaus lietuvybės reikalams, tinkamai paaiš
kinta, paraginta, be abejo, būtų nesigailėjusi aukų savam 
reikalui aprūpinti. Bet nieko tai nebuvo daroma, ar la- 

nevykusiai tebuvo daroma. Savitarpiečių, kaip ir dau
gelio kitų mūsų to laiko organizacijų, buvo daroma viena 
pamatinė klaida: ji neėjo į liaudį, į žmones, o tik tenki
nosi tais, kurie patys į juos ėjo. O kadangi tokių mūsų 
liaudyje, ypač sulenkintuose ir lenkinamuose miestuose, 
rasdavosi labai, labai maža, tai besispiečiančių aplink tas 
draugijas žmonių būrelis buvo vis beveik tas pats įr tas 
pats. Kol atsistojo ant kojų, kol išgavo, įsitaisė savo bu
tų, kol pati viena atstovąyo lietuvių menui Vilniuje, kol 

_ _ ; — savitarpiečių
O kai visa tai susitvarkė ir tų

GRAND RAPIDS, MICH
LDS. 93 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks panedėly, 6 d. vasario, 7:30 v?L 
vakare, šv. Petro Irt Pavyto parapijos 
svetainėje. Visi nariai malonėkite 
pribūti paskirtu laiku, nes turim daug 
svarbi!} reikalu aptarti. Taip-gi at
siveskite ir nauju nariu.

Kviečia Valiy&c-

Valyta. 
PHILĄDELPHIA, PA 
LDS. 78-tos kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks nedėlioj, 5 d. vasario, 
uojaus po sumos bažnytinėje salėje, 
tsi nariai malonėkite pribūti paskir

ti laiku, nes turime daug svarbių rel- 
ilų aptarti. Atsiveskite ir naujų na- 

Į i?- ______________

į MONTREAL, CANADA.
LDS. 92 kp. mėnesinis susirinkimas 

vyks nedėHoj, 5 d. vasario, tuoj po 
•amaldų, bažnytinėj svetainėj, 720 
’orthenois St Todėl broliai ir sesu- 
ės malonėkite visi atsilankyti paskir
ti laiku, nes turim aptarti neužbaig- 

[ tts reikalus ir pradėti naujus. Nepra- 
Į ’eiskite nei vienas šio susirinkimo. 
I tteidami atsiveskite ir naujų narių, 
į kurie žiuri į ateitį ir myli darbininkiš- 
Įcis Organizacijas.

Krečia Valdyba.
-T------

PRANEŠIMAS
LDS. NAUJOS ANGLUOS 
APSKRIČIO KUOPOMS.

LDS. Naujos Anglijos Apskri
čio suvažiavimas įvyks vasario 19 
dieną 1922,1-mą vai. po pietą Lie
tuvių Svetainėj, 26 Lincoln St., 
Brigrton, Mass.

Gerbiamos LDS. N. A Apskri
čio kuopos .malonėkite atsiųsti sa
vo atstovus: į šį suvažiavimą, nes 
yra daug svarbią reikalą aptarti 
dėl LDS. organizacijos. Taip-gi, 
kurios kuopos dar neprisiuntėte 
savo duoklę po 5c. ant metą nuo 
nario, tai malonėkite prisiųsti iki 
suvažiavimo. Neprigulinčios kuo
pos kviečiamos prisidėti prie
D. S. Nauj. Anglijos Apskričio už- 
mokėdamos po 5 centus nuo nario 
ant metą į apskričio agitacijos iž
dą. Taip-gi atsiųskite savo atsto
vus į šį suvažiavimą. Neišgalin
čios prisiųsti atstovų, siųskite įne
šimus raštu apskričio valdybai; 
mokesčius siųskite apskričio iždi
ninkui M. Abračinskui 187 Ames 
S t., Montello, Mass. Siųskite at
stovus ir gerus įnešimus suvažia
vimam

LDSS. N. Angį. Apsk. Valdyba: 
Pirm. V. J. Kudirka, 

37 Franklin St.,
Norvood, Mass.

Rašt. A 3. Navickas,
58 Heaton Are., 

Norvrood, Mass.

CHICAGO, ILL.
LDS. 29 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks ketverge. 2 d. vasario, pa
prastoj vietoj. Visi nartai, prafiomi 
susirinkti ir nauju nariu atsivesti pri- 
irašyti.

I*** ,<■ ■■■■L '"I ■

Vilniaus ISTORIJA.
K

(Tęsinys)
Tačiau drauge reikia pažymėti, kad toji gana nusi

pelniusioji draugija būtų galėjusi praskinti Vilniuje daug 
platesnį barų žengiančiai lietuvybei, jei būtų buvusi dau
giau domės kreipusi į patį šelpimo darbų ir — jei būtų

Jl C vtaario i tt. 7:30 vaL va
kar®, Wai«rtairy, 0MB.

6 d. vasario i. m. 7:80 v>L v«r
kare, New Haven, Cmb.

8 d. vasario i. tt. 7:30 v*L vt-j turėjusi daugiau kapitalo. Teisingai kai kurie ją ir smer- 
kare, Anzonia, Oom. tė, kad ji, rūpindamosi visu kuo kitu, permaža rūpino- 

vasario L tt. 7:30 vai. vtaLį savo tiesioginiu uždaviniu. Savo įstatais buvo tai ne 
kare, New Britain, Conn.

10 d. vasario š. tt. 7 JO vaL va
kare, So. Manchsrter, Conn.
12 d. vasario^. m. 7 JQ vaL vaka
re, Hartf ord, Gena.

18 d. Vasario š. tt. 7 JO vai. va
kare, Bridgeport, C6na.

Gerb. LDS. Conn. Apskri
čio kuopų valdybos teiksis 
kogreičiausia paimti svetai
nę ir tinkamai išgarsinti, a-

| pie atKiiankymų nuo seniai 
mūsų laukiamo svečio ir dar- 

’ bininkų prieteiio iŠ Lietuvos 
j gerb. M. Bagdono.

labdarybės iš viso, bet savytarpio susišelpimo draugija. 
Bet ir tokia būdama ji būtų galėjusi įtraukt į šelpimo sri
tį plačias lietuvių darbininkų bei tarnaičių mases, jei ji bū
ti) buvusi prieinama tiems, kurie buvo reikalingi sušelpi- 
ino. Jos gi nario mokesčio aukštumas (išpradžios per ke
letą metų buvo 25 rub. ^i^ns, vėliau 12 ru&) darė jų 
einamai 
Engi. Tai
Taip antai, buvo tokių atsitikimų, kad valdyba ieškote ieš
kojo kam iš savo narių išduotų pašalpos ir rasti tokių ne
galėjo, kas statė valdybų tiesiog į keblių padėtį, kadangi 

j sulig įstatų mažiausia bent dviem nariam per metus turė
jusi būti išduodama tam tikra pašalpos suma. O tuo tar
pu kiek tai Vilniaus lietuvių kiemsargių bei darbininkų ir1 

nes laukte laukė ir negalėjo iš niekur su-

kaip tik tiems, kurie jokio šušelpimo nebuvo reika
lai faktas patvirtintas pačios draugijos gyvenimo.

• * m W « te te te te - •“ - —

sutvarkė savo mokyklų ir kitas įstaigas 
draugija rodė gyvumo, 
rūpesčių didelė dalis nuo d-jos valdybos pečių nuslūgo, — 
ir visas draugijos veikimas, jos gyvenimas kaip ir sustin
go ir, kaip jau sakiau, viešajam Vilniaus gyvenime jos 
reikšmę ėmė nustelbti kitos jaunesnės draugijos bei įstai- 

os. O nesusipratusioji Vilniaus lietuvių liaudis, visi tie 
daugiausia susimaišę su jau seiliau sulenkėjusiais (vedę 
“lenkes*’ bei ištekėjusios už “lenkų”) mūsų žmonės iš su- 
terėnų ir priemiesčių, kurių tautybę begalėj o atgaivinti 
vien bažnyčia (kuri, deja, juos sistematinai tik lenkino) 
arba aiškiai matomas iš lietuvybės materialinis pelnas, — 
nematydami iš tos lietuvybės jokios apčiuojiamos naudos 
(kurios kaip tik galėjo duoti plačiai pastatyta labdarybės 
susišelpimo organizacija) 
gilyn į lenkybės tvenkinį.

Iš kitų Vilniaus lietuvių organizacijų į draugijinį 
vilniečių gyvenimų teturėjo įtakos 1905 m. įsikūrusios2) 
“Vilniaus Kanklės” (bet jos neilgiausiai veikliai tegyva
vo) ir paskui “Rūta,” kuri savo vakarais gana sėkmingai 
platino lietuvybę sulenkėjusio Vilniaus jaunimo tarpe sa
vo gyvu ūpu ir tikruoju demokratizmu, atitraukdama ne 
vienų net nuo tokios populerės ir gana įsigalėjusios lenkų 
panašios įstaigos “Lutnės.” Deja, karas visiškai ir galu
tinai išardė “Rūtų,” dėl ko lietuvybė Vilniuje, be abejo, 
nukentėjo nemaža. Visos kitos lietuvių draugijos, gy
vavusios Vilniuje nuo 1905 ligi 1914 m., neturėdamos lo
kalinio pobūdžio, bet liesdamos jau tai Vilnijos kraštų 
(“Vilniaus Aušra,” “Rytas”), jau tai visų Lifetuvų (L. 
Mokslo D-ja, L. Dailės D-ja ir k.), įtraukdamos į savo 
darbų sūkurį vien tik lietuvių inteligentų būrelį, jokios 
reikšmės Vilniaus atlietuvinimui turėti negalėjo, nebent 
dar kiek L. Dailės D-ja savo ruošiamomis kasmet parodo
mis.

Nuo 1905—6 metų Vilnius darosi lietuvių politinių or
ganizacijų, žinoma slaptųjų centras. Bet visos jos, išsky
rus tik vienų Lietuvos Sočiai. Demokratų Partijų, Čionai 
turi tik savo štabus ir generolus, kareivių kadro čia pat, 
Vilniuje, sudaryti nesirūpina įsižiūrėję vien į Lietuvos so* 
džių. Taigi Vilniaus liaudies gyvenime vieni tik tie sočiai, 
demokratai aktyviai pasireiškia ir, rodos, šiokio tokio pėd
sako palieka, darbininkų krikščionių bent dalį atitrauk- 

i nuo lenkų kunigų darbininkams steigiamų organiza
cijų, ir tolau būdu bent tų darbininkų krikščionių (dau
giausia sulenkėjusių arba lenkų) dalį apsaugoja nuo tau
tinio lenkų šovinizmo ir lietuvių neapkentimo.
- Pradėjusieji eiti, spaudai atgavus, iš Vilniaus lietu
vių laikraščiai, kaip “Vilniaus Žinios” (vėliau “Juietu- 
vos Žinios”), kurių pirmas Nr. išėjo 1904 m. gruodžio 
men. 10d., “Lietuvos Ūkininkas” (nuo 1906 m. pradžios), 

Viltis” (1907 m.) — spiečia aplink save inteligentų bū
relius ir žymiai prisideda prie mūsų politinės minties vys
tymosi ir partijų formavimos ir stiprėjmo, tačau patį Vil- 

Liudos Gira. gyvenimų irgi, gali sakyt, nepaveikia2). Ir Didy
sis Seimas, posėdžiavusis Vilniuje, miesto salėje, 1905 m. 
lapkr. m. 21 ir 22 d. (s. kai.), praėjo taip pat žymės pa- 

Vilniaus gyvenime nepalikęs.
Tačiau visa tų draugijų, politinių organizacijų, pa

galiau Vilniaus lietuvių spaudos varomoji akcija sukelia 
visoje Lietuvos šalyje vis didesnio susidomėjimo savo se- 
nųja- sostine, su kuria ligi tol rišo kraštų ekonominiai bei 
administracijos reikalai ir istoriniai praeities atsiminimai 
tradicijos, o nuo šiol pradeda rišti vis stipriau ir stipriau 
dvasinio bendravimo sir tautinės kultūros ryšiai. Vilnius, 

uvęs ligi tol Lietuvai'dar tikybinė Meka (Aušros Var
tai, Vilniaus Kalvarijos), tampa labar susipratusiųjai 
Lietuvai tokia pat Meka politiniu atžvilgiu. Ir juo gyviau 
stojasi tautos vaizduotėje senas lietuvių Vilnius, taip mū- 

dainose apdainuotas; prisimena sau tauta “Vilniaus 
miesto žalius bromus” ir vėl mato joje savo sostinę. Tad 
ir į savo pirmąjį Seimų “Laisvės Metais” suvažiuoja ne 
ur kitur, tik į Vilnių, suvažiuoja iš visų Lietuvos valsčių 

ir parapijų. Tais pat 1905 metais kyla taip pat sumany
čiau ne kur kitur, pastatyti “Tautos Namus.” žo

džiu, Vilniuje susiburia visi Lietuvos rūpesniai ir min
tys; čia auga stiprėja jauna, bet podraug ir sena lietuvių

kitokios bėdulio

užsimerkę akis bristo brido
z

gė pirmyn palyginti gana sparčiais žingsniais. Vieno tik 
didžiai trūko, tai kapitalo, ir toji aplinkybė labiausia sun- -. 
kino mums nutautusio Vilniaus pasivergimų. Tačiau, ne-;,, 
žiūrint į visus lietuvių darbo sunkumus ir netobulumus iš 
vienos pusės, ir smarkiausių, su nieku nesiskaitančių len
kininkų agitacijų bei kurstymus iš antros — lietuvybę, 
nors pamažėle, bet. sistema t ingai vergėsi sau savo senųjų 
sostinę vis labiau ir labiau. Valstybės kūrimo darbas, pra
dėtas Vilniuje 1918 m., jeigu jisai ir ligšiol iš tenai pat bū
tų varomas, be abejo, nepalyginti, greitesniais žingsniais 
privedęs būti) lietuvybės dvasia prie prideramo jai seno
jo mūsų sostinėje laimėjimo. Ir jei ne vokiečių karo sfe
rų vylinga politika, atidavusi 1919 m. sausio men. 1 die
nų Vilnių lenkams, o po kelių dienų to pat sausio mėlt. 6 
d. bolševikams; jei ne Želigovskio avantiūra 1920 m. ir 
Entantos Lenkų jprotegavimas; galop, jei ne mūsų pačių 
naivus idealizavimas ir politinis žioplumas, ko vaisiumi 
buvo mūsų neprisiruošimas ir nesugebėjimas laiku atrem
ti puolikus ir apginti savo sostinę, — šiandien jokie ple
biscitai nebaisūs mums būtų Vilniuje, o pagaliau nė jokių 

; plebiscito klausimų nebūti) kilę, visiems aišku būtų buvę, 
. kad Vilnius yra lietuviij miestas ir toks palikti, privalo.

Būkime tikri, kad jis toks gal gale ir bus, nežiūrint į ne
palankiausių to klausimo išsprendimų šiandien, kada me
las ir prievarta laikinai paėmė viršų tų tarpe, kurie turi 
galybę tai spręsti. O bus, nors ir negreit gal, Vilnius mū
sų dėl tą, kad kiekvienas susipratęs lietuvis, net ir tas, ku
ris šiandien neturi drąsos griežtai šavo ir tautos nusista- '' ‘ 
tymo pareikšti ir eina į žalingų kompromisų kelių, vis tiek 
savo širdies gelmėje saugoja pasiryžimų: — Vilnius pri
valo būti mūsų!

Tuo tarpu konstantuoti reikia, kad toks ilgas lenkų 
kariuomenės viešpatavimas Vilniuje ne tik sutrukdė visų 
taip sėkmingai ligi tol varomąjį ten lietuvybės darbų, bet 
ir išardė,.daug kų iš to, kas jau buvo ten lietuvių pa
daryta. Tad gaila mums, žinoma, žuvusio darbo ir taip 

skaudžiai apviltų vilčių. Tačiau tiems, kas turi pasiryži
mų kovot ligi galo, tai negali rodytis per baisu.

i (Galas)
______________ oi___________  \

2) Vilniaus lietuviij inteligentą gyvenime daugiausia yra nu- 
svėrusios “Vilniaus Žinios,” kurios savo gyvenimo pirmaisiais me
tais buvo tiesiog politinis visuomeninis lietuvią šviesuomenės klu
bas. Čia tarėsi jau 1905 m. kovo mėn. lietuviai inteligentą, suva
žiavę iš Lietuvos provinciją išsiaiškinti sau bendrai politikos pa
dėtį ir Lietuvos reikalus. Rusą Konstituciją paskelbus tuojau da
romi čia įvairūs inteligentą susirinkimai bėgamaisiais politikos rei
kalais. 1905 m. spalią mėn. sudaromas čia tam tikras Organizaci
nis Komitetas, kuris sutaiso ir paskelbia “Viln. Žinią” spalią m.. 
29 dienos numery atsišaukimą į lietuvią tautą suvažiuoti į Didįjį 
Seimą Lietuvos sostinėj Vilniuje. L. G.

3) 1910 m. Tautos Namą idėjos įvykimą pasiima ant. savęs pu
siau L. M. D. ir L. D. D. 1911 m. snalią mėn. 8 d., susirinkus tam 
reikalui iš aukų užtenkamą sumą, užpirktas buvo tam tikslui že
mės plotas prie Akmens ir Apvažiuojamosios (Objezdnaja) gat
vių, apie 1.300 kvadr. sieksnių, mokant po 10 rub. 50 kap. sieks
niui. Tačiau, reikia pasakyt, toli gražu, ne reikiamąja tokiam su
manymui energija buvo jis vykinamas, todėl taip ir užsitęsė, o pas- ' 
kui įvykusis karas ir visai tai išardė. L. G.

VILNIUS.

1) Pirmasis tos draugijos spe ktaklis buvo suruoštas Pagirių 
galžkelio valdybos salčje Didžiojo Vilniaus Seimo prieŠdieny, 1905 I 

m. lapkričio men. 20 d. L. G.
>

A

Antai, pažvelgki, tai Vilnius rūmais 
Dunkso tarp kalnų plačiiai!
Naktis jį rūbais tamsiais, lyg dūmais^ 
Dengia!.. jis miega giliai!

Kame tas garsas, kuriuo skambėjai? 
Kamę galybė ir pranokėjai?
Kur tavo, Vilniau, tie spinduliai,
' Kuriuos skleidei
Lietuvai, mūsų tėv^ųei?

Ko taip nuliūdai?. Ko ant krūtinės 
Ašara krinta gaili?
Gailies gal, amžius didžius atminęs? 
Prieš ateigų, rasit, drebi ?

Žiūrėk, — iš ryto aušra jau teka! 
Pabudę paukščiai pagiriais šneka;

' Laikai jau mainos; matom visi, 
Užšvis kiti
Lietuvai, mūsų tėvynei

Maironis.

-įv-ojį
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NĖRA SKIRTUMO.

VIENU VAKARU DU TEATRU

“KUPROTAS OŽELIS”
"GEGUŽINĖ”

♦ Rengia Lietuvių Darbininkų Sąj. 
8-ta kuopa

VASARIO-FEB. 5 D, 1922
BAŽNYTINĖJ SVETAINĖJ, 

Windsor St., Cambridge, Mass.
Pradžia 7-tą vai. vak. 

GERBIAMIEJI;
Kaip jau visiems yra žinoma, L. 

D. S18 kp^visuomet surengia gra
žiausius ir indomiausius vakarus. 
Tai-gi ir šis vakaras bus vienas iš 
tų, kurių retai kuomet pasitaiko 
mūsų kolionijoje. Virš minėtus 
veikalus vaidins So. Bostono ga
biausi aktoriai, Taip-gi dainuos 
talentingi-gos So. Boston’o daini
ninkai ir dainininkės, k. t.: Sta
sys Pauras, M. Grybaitė, S. Mo
tiejūnaitė, A. Dusevičiutė ir k.

Tai-gi nepraleiskite progos nei 
vienas, jei norite linksmai vakarą 
praleisti beklausant malonių dai
nelių ir bežiūrint į gražius vaidi
namus veikalus.
Įžanga: 35 ir 25c.,‘ vaikams 15c.

Kviečia Veiikančioji

KOMISIJA.

PRANEŠIMAS

L. R. K. Federacijos Naujos į 
Anglijos Apskričio 

Skyriams.

NAUJIENA LIETUVIAMS 
AMERIKIEČIAMS.

Neseniai atėjo iš Lietuvos 1-mas
numeris Tautinės Kultūros ir 
Pilnutinio Gyvenimo Žurnalas 
“RUOMUVA.” x

Siųsk tuojaus 75c. “Darbinin
kui” o gausi “RUOMUVĄ.”

^“DARBININKAS,”
366 Broadway, Boston. 27, Mass.

LIETUVOS ŽEMLAPIS

į

Kaip jau žinote, Federacijos N. 
Anglijos apskritys yra nutaręs, 
kad kiekvienas skyrius, prigulin
tis prie to apskričio, mokės savo 
duoklę. Federacijos skyriai ran
dasi kiekvienoje lietuvių kolioni- 
joje. Prie skyrių priguli visos vie
tos katalikiškos organizacijos, k. 
t.: pašelpinės dr-jos ir idėjinės 
kuopos. Kožna moka įstojimo j 
Federacijos skyrių po $1.00 me
tams. Iš tų pinigų Federacijos sk. 
turės mokėti pusę į Federacijos 
apskriičo agitacijos iždą. Tai-gi 
gerbiamieji A. L. R. K Federaci
jos Naujos Anglijos Apskričio sk. 
malonėkite pasimokėti savo duok
lę vasario mėnesyje. Pinigus siųs
kite apskričio iždininkui J. Gli- 
neekiui, *366 Broadvav, So. Bos
ton, Mass.

A. L. R .K. Federacijos Naujos 
Anglijos Apskričio Valdyba:

Pirm. V. J. Kudirka,

Rašt. M. M. Kamandulis.

Kaina 75 Centai.

Tai naujausios laidos 
žemlapis ir kiekvienas 
lietuvis turėtų įsigyti. 
Sulankstomas ir apda
rytas puikiais viršeliais.

< *

Didžio Išlankstytas 
26i/2x33y2

* Tt *
Sulankstyti 

6y2x9%”
s

Galima gauti
“DARBININKE,”

366 Broaduay,

Boston 27, Mass.

Mums nėra skirtumo ar 
Jūsų bila už spaudos dar
bus $50.00 arba $500.00 į 
mėnesį.

Mes priimsime užsaky
mą didelį ar mažą ir nori
me parodyti Jums delko 
mes manome, kad galime 
būti Jūsų spaustuvinin
kais.

Jeigu nebūtų gera prie
žastis, tai mes neužimtume 
brangios laikraštyje vie
tos šiam apgarsinimui.

“Darbininko” Spaustu- 
vč iiaiijcMisioniis
moderniškomis mašinomis 
ir spaudos darbai atlieka
mi greit ir gerai.

Su visais spaudos dar
bais kreipkitės šiuo adre
su:

“DARBININKAS”
366 Broadway,

Ic

|g

Ea

ič

ic
feIT

IČ

Ic

fe 

J?
Boston 27, Mass.

Telefonas So. Boston 620 inįs
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Vasario 2 d. š. m. 7:30 vai. va
kare įvyks Pilnųjų Blaivininkų 
Susivienijimo 49 kp. atnaujinimas 
apžadų pilnosios blaivybės. To
dėl kviečiame visus narius ir na
res susirinkti į Šv. Petro lietuvių 
bažnyčių ant paskirto laiko 7:30 
vai. vakare.

Vasario 3 d. š. m. tuoj po šven
tos valandos apie 8 vai. vakare 
bažnytinėje svetainėje bus svar
bios prakalbos apie blaivybę ir ki
tus šių dienų reikalus.

Bus žymūs kalbėtojai: gerb. kle
bonas kun. K. Urbanavyčius, M. 
Kerbelis ir kiti.

Tad kviečiame visus skaitlingai 
ateiti į šias prakalbas. Nauji na
riai bus priimami už labai ma
žų įstojimą; mėnesinė 10c. Na
riai gauna kas savaitę organų 
“Draugų” 8 pusi. . '

Valdyba.

DARBININKAS
DARBININKO” ADM. 

PRANEŠIMAS.• ‘ y~~ - ’
Sulig LDS, 6-to Seimo nu

tarimo, su 1 d. sausio 1922 
hl “Darbinįnko” prenume
ratos kaina turėjo būt pa
kelta ant 50 eentų. Bet pra
ilginus Kalėdinę “Darbi
ninko” prenumeratų nuolai
dą iki 15 d. sausio š. m. pra
sitęsė dtl savaiti ir pakėli
mas prenumeratos kainos.

Tai-gi dabar pranešame 
gerb. skaitytojams ir rėmė
jams, kad nuo 15 d. sausio 
1922 m. “Darbininko” pre
numeratos kaina bus:

’ . Suv. Valstijose .
Metams..................... $4.50
6 mėnesiams............. 2.25 •
3 mėnesiams............ 1.25

Užsienyje (ir Lietuvoj)
Metams...................... $5.50
6 mėnesiams................ 2.75
3 mėnesiams ......... 1.50

“Darb.” Administracija,
366 Broadway,

So. Boston, Mass.

Darbininkai organizuoki 
t ė s! Spieskitės ^vienintelę lie 
tuvių darbininku organizaciją L

Greičiausi Moderniški Laivai 
Pasaulyje, 

šaunus Apsėjimas Su Keleiviais.
Ten Yra Vietinis Agentas J ūsą Mieste 

' Ar Netoli Ja
Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą, Bu 
siją ir i visas Baltijos Valstijas 

per Hamburg’ą
SAX0NIA..............Kovo 7
Cabin $130. 3-čia kl. $103.50. Taksą $5.

Per Cherburg, Southampton, 
Liverpool ir Glasgow.

SATURNIA (iŠ Portland) Vasario lt
ALBANIA (tiktai fabln) Vasario 18
ALGERIA ........................i..Vasario 25
PCYTHIA .............................. Vasario 21

Per Angliją ar Hamburgą į
Į Danzig’ą ir Ilambnrg’ą — $106.50 

l Liepoją — $110.00. Taksą — $5.00

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
Vaizbaženklis užreg. S. V. Pat. Ofis*.

/
Ganus per daugiau kaip

50 metų.

Tėmyk Įkaro (Anekor) Vaizbaženklj.

Reikalavimai
Reikalavimų kalno* 2c. oi le

di ui kiekvieną sykį.

Tai. bo. Boston 2488

DR. j,C. LANDŽIOS
Liiiuvib

Gydytojas ib Chjbubgab 
Gydo aitrias ir chroniška* ligas 

vyrą, moterų ir vaiką. Egzami-
I nuoja kraują, spjaudalus, šlapu
mą ir tt savo laboratorijoj. Su
teikia patarimus laiškais kitur gy
venantiems. Adresas:

506 Broadvay, 
South Boston, Mass. 
Kampas G St. ir Broadvay

VALANDOS: 9—11, 2—4, 7—9

Su naujausiais įtaisymais elek 
tra malama mašina, nauji shov 
eases ir viskas kas tik reikalinga 
krautuvei. Parduosiu gana pi 
-'iai. Kam reikalinga atsišaukitf 
arba ateikite po šiuo adresu: 317 
□orchester St., So. Boston.

Reikaligna (Salesmen) pardavėja 
lirbt delei didelės Insnranee kompa 
įijos. Nebūtinai prityrusieji tame dar 
be. Rašyk kokį darbą dirbai, kokj ta 
• orą pardavei per pereitus penkius me 
HF. Taip-gi duok paliudymą. Rašyt 

North American Accident Insurance 
Co., 120 Milk St., Boston, Mass.

TeL So. Boaton 270

FOTOGRAFAS IR 
MALIORIUS VAŽIUOJA

Jis Turi Sveikata, Tvirtuma LIETUVON,

Į
Į h

rau
dą ! Tai ‘ 

silpnų, 
Lėtu v i- 
nervus.
Nusa- 

lengvai 
puikus ir.ai- 
ns. Jis yra 

Ccležia Kraujui.

DR. JOHN MacDONNELL, M. D
TeL So. Boston 270

; DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Gožima susikauni ir MetvvtfiNi.
Osnso Valakdob:

Rytais ik 9 vaL 
Po pietų 1 Iki 8 vaL

Vakarais nuo 6 iki 8
536 Broadway, S. Boston

Galima muikaUčM ir UgtnvOiMi.
Omeo Valaitoos:

Rytate ik 9 vaL 
Po pietų 1 Iki 8 vaL

Vakarais nuo 6 iki 9
536 Broadway, S. Boston

?eee*e®®®®®®©®S@®S®®©©©©®<«

F.J.KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway,
8. BOSTON 27 MASS.

TeL S. B. 044L
Antro* lubos—VtržuJ L. P. B-vįt 

GYVENIMO VIETA:
135 Rowe St, Auburndale, Mass. 

Tel. W. Newton 1016—R.

Buvęs Nashua, N. H. fotografas ant- 
jru kartu važiuoja Lietuvon. Ameri- 
kiečiai lietuviai kas norite kad just] 
Lietuvoj butų nutraukta ant fotogra
fijų tėvai, broliai, seserys, triobos ai 
oalybos su gyvuliais arba bile vieta 
Lietuvoj, tai rašykite tuojaus trumpa’ 
ir aiškiai keno ir kokį paveikslą pagei 
daujat. parašant pilną adresą jūsų gi 
Ulinių Lietuvoj ir teip-gi savo adresą 
Ikad sugrįžęs ateinančią vasarą 1922 m 
galėčiau prisiųsti jums prabas nuimti 
paveiksiu. Gavę prabas galėsite užsi 
!<akyt paveikslų kiek matysite reikalą 
! Pinigų ant rankos nereikalauju, už 
ienka garbės žodžio. Norintiems suži 

Įnot apie savo paliktą turtą Lietuvoj ai 
[kitokius reikalais, mielai patarnausiu 
■r visas žinias atvešiu Amerikon. Ad 
iresas:

V. J. STANKUS, Fotogr.,
>013 Melrose Street. Philadelphia, Pa 

R-------------------------------------------------------------------------

NaticnaI Laboratory, Chicago.
“Šiuomi pranešu Tamstoms, kad išbaigę Nu.ja-Tone’ą, 

kvrį man buvote prisiuntę, aš jaučiausi puikiai. Aš pali
kau diktas, mano svarumas padidėjo 2€ svarais ir aš jau
čiuosi toks tvirtas* kad aš galėčiau pakelti viską. Aš 
siunčiu Jums savo fotografiją, kad Jus galėtumėte pama
tyti ir įsitikinti patys. Tariu Jums didelį ačiū, nes Nuga- 
Tone suteikė man naują gyvastį ir aš patariu ji visiems 
savo draugams”. Andreas Lyvas, Kcw York, N. Y.

P-na s Lyvas tikrai yra puikus vyriškumo 
pavyzdys! Pasižiūrėkite į jo standžius 
menis i r. t virtą griežtą jo veido pavidaJ 
šitą Nuga-Tono padaro tūkstančiams 
nervuotų, sunykusių vyrų ir moterų, 
nikai dabar visur vartoja šitą garsų 
kraują ir sveikatą duodantį vaistą, 
Tcnc’ą stebuklingu sėkmingumu. Tas 
išaiškinama, nes Nu«a-Tone yr: 
?tas kraujui, kaulams ir nerv; 
sraunus Fosforu Nervams ir 
J-s daro tvirtus, patvarius nervus: rau»ų 
raudoną kraują, ir pajiejfius vyrus bei moteris. į

Nuga-Tone paakstina, maitina ir /tiprina 1 
visus gyvybinius organus. Jis įdeda gyvybę ’ 
į kepenis, sustiprina vidurius taip, kad jie 
išeina tiksliai. Jis atgaivina inkstus, išvaro 
ląukan nuodingas išmatas. Gaaų, išpūtimo, 
nearardaus kvapo ar apkloto liežuvio negali 
būti daugiau! Skausmai ir diegliai yra dingę! 
Nuga-Tone suteikia stebuklingą norą valgyti, 
gerą virškinimą, ištvermingus nervus ir sveiką 
gaivingą miegą.' Nuga-Tone pagausina kraują, 
pagerina kraujo tekėjimą, įdeda sveikatos žė
rėsi i vaidus ir žibo s į į akis! Jis padaro tvirtus 
moteris. Nuga-Tone’e nėra jokių opįumo vaistų - 
yra sudėtas parankiau pakeliu. Jis yra cukrumi 
imti. Pabandyk. Patarsi imti jį visiems savo dra 
graikų kad daro.

MUSU ABSOLIUTA GARANTIJA: 
$1.00) Doleris bonkelei. 
Plokštelių, arba vienam piinam mėnesiui gydytis, 
bonkcles, arba šešiems mėnesiams gydytis už Penkis ($5.00) dolerius. Var 
tok Nuga-Tone dvidešimtį (20) dienu; jei nebūsi patenkintas pasekmėmis 
sugrąžink likusią pakelio dalį drauge su dėžute mums, o mes tuojaus sugrą- 
šinsim pinigus. Čia Tamsta neprikiši nei cento. Mes rizikuejam. Nuga-Ton< 
yra pardavinėjamas visų gerų aptiekininkų tomis pačiomis išlygomis ir ta 
pačia garantija.

Prisiiisk Mums Šitą Kuponą Šiandien. 
National Laboratory, L 604, 1018 So. Wabash Avė., Chicago, III.
Gerbiamieji:—Indedu čia ............... už kuriuos malonėkit prisių man..........................
bonkcles Nusra-Tone’o.
Vardas ir pavardė.................,..

Gatvė ir numeris, arba R. F. D.

Miestas .............................. .............

standžius vyrus, sveikesnes ir gražesnes
- jokiu paprotį auklėjančių gyduolių. Jis . 

apvilktas, turi srardų skonj ir lensrva: 
įsrams, taip kaip p. Lyvas ir šimtai kiti’

Ntiga-Tone’o kaina yra Vienas 
Kiekvienoj bonkelej yra Devynois dešimtis (90} 

Galina nusipirkti šešior

Pajieskojimgi
Paieškojimą kainos LDS. na

riams ir “Darbininko” skaityto 
jams 1 sykį j metus už dyką, už 
3 sykius $1.00. Prieteilams už ? 
sykius $1.50.
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i DR. A. J. GORMAN

a

(GUMAUSKAS)
DANTISTAS

I

705 Main St., Montello, Mass.

(Kampas Broad St.)

Tel. Brockton 5112-W.
I

DR. F. MATULAITIS
Gtdo Visokias Ligas 

PSlBKLEA AKUČIUS, 
Valandos: 1—8 k T—8 P. M.

17 Millbury Street, 
VVORCESTER, MASS.

Paieškau švogerio Jukilos ir se 
■ ;eries Stepkos Saunoriutės, po vy 

u Jūkelicnė. Prieš karų gyvenc 
i jietuvoj, Vacgirio parapijoj, Pa 
pabirbio kaime, Šimkaičių vai. 
: Raseinių apskr. Malonėkite atsi 
Saukti jie patįs arba kas kitaž 
pranešti. Kuris praneš man apie 
juos, tas gaus dovanų ant pusė: 
netų laikraštį “Darbininkų.”

z- Juozas Saunoras,
>75 Joseph Avė., Rochester, N. Y

Bell Phone: PoDlar 7545
ADOLPH F. STANKUS

EXTRAį 
nepraIeiskite 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
tą, pilį, apskritį, Lietuvių Valstybę ir kaip ku
riuos mūsų'tautos didvyrius. Štai tų istoriškų žen
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. Šiauliai
9. Marijampolė.

10. Geranainys. ,
ĮL Telšiai. \
12. Jurbarkas.
13. Viekšniai.
14. Ariogala.
15. Kernavą.
16. Kodinė.
17. Rietavas.
18. Alytus.
19. Babtai
20. Ašmena. ,

EXTRA!
A

N

S....................

Valstija Paieškau Povilo Šarkausko, pa 
nna iš Kauno rėd., Kretingos ap 
ikričio, Viežaičių par., Pajuodu 
pčs kaimo. Pirma jis gyveno Dėt 
’oit, Mich. Kas apie jį žinote ai 
jis pats, atsišaukite sekančiu ant 
rašų:

Antanas Stančius,
110 So. Rose St., Easton, Pa

MOTINŲ MODERNIŠKOJI LOPŠINĖ
“Cit neverki mano 
mažulėli — neraudok, 
aš tau duosiu BAMBINO 
čiučia-liulia.”

Greičiau bėgki į aptieką ir 
nunirki 35c. bonką

BAMBINO
V«izb«2»aklis xižreg. S. V. Pat Ofise

„ Arbatinis šaukštukas 
tuojaus pašalins kūdi

kio vidurių diegimą ir į kelias valandas sutaisys vidurius ir galu
tinai pašalins užkietėjimą. “Kūdikiai mėgsta ji! Jie prašo daugiaus I” 

Motinos! Jeigu jųsų aptiekorius neturi jo, tai prisiųskite 
40c. pašto markėmis tiesiog į

F. AD. R1CHTER & CO., Berough of Brocklyn, Ne> York.

TIKRAS LIETUVIS
GRABORIU8 

1023 Mr. Vksnoit St. 
PHILADELPHIA, PA.

21. Skirsnemunė.
22. Baisogala.
23. Vilkaviškis.
24. Kalvarija.
25. Darsūniškiss.
26.
27.
28.
29.
30. Šeduva.
31. Veliuona.
32. Žiežmariai.
33. Kiedainiai.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40. Balninkai.

Aš Katrina čeponienė, paieškau sa 
vo pažjstamo Jono Laurušonio, kuris 
gyveno Gardner, Mass. 1920 m. Buvo 
oasl rengęs važiuoti Lietuvon ir jau tu 
rėjo laivakortę ir paspirtą. Nuo to 
laiko jokios žinios neturėjome apie j; 
(J. L.). Aplaikėme iš Lietuvos nuo 
’o tėvo laišką su labai svarbiomis ži
niomis.
ij arba jis pats meldžiu pranešti že
miau nurodytu adresu.
Pasvalio apsk., Dangėnų parap., Smil
gių kaimo.

KOTRINA CEPONIENfi, 
23 Battle- Street, Orange. Mass

PIRMININKAS — J. Adomavičius, 
122 Bowen St, So. Boston, Mass. 

vTCE-PIRM. — Vincentas Zaleckas, 
81 Mercer St, So. Boston, Mase.

PROT. RAST. — Antanu* Macejunas, 
450 E. 7-th St, So. Boston, Mass.

PIN. RAŠT. — Juozapas VlnkeriOuB, 
169 W. 6-th St, So. Boston, Mass.

KASIERIL’S — Andriejus Zalieckas, 
307 E. 9-th St, So. Boston. Mass. ' 

MARŠALKA — Viktoras ZI3ds, 
209 E. Cottage St, Dorcbester, Mass.

D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne
sinius susirinkimus gas pirmą nedS* 
dlen| kiekvieno mėnesio po No. 0M 
\Vashington St, Boston, Mass. 6-tą v. 
vakare. Ateidami drauge ir naują na
rių su savim atsiveskite prie musą dr- 
jos prirašyti.

Pn-nin. 
Suvalkai. 
Biržai 
Reseiniai.

Tni-gl jeigu kas žinote apie

Jis paeina i.’

a

I

■Ji

SUSTOK IR SKAITYK!
----------- * ' -JBJei nori sužinoti apie įvai

rins pasaulio atsitikimus, skai
tyk laikrašti “Perkūną.” Kad 
visi tavo namai butą linksmi 
parsitrauk viena numeri, o ne
sigailėsi. ♦

Jeigu nenori nusidėti Perkū
nui dievaičiui tai užsirašyk 
sau, draugams, arba užrašyk į 
Lietuvą savo gimininis, kaipo 
Kalėdų dovaną. Kainą metams I 
$1.50; pusė metų 85 centai. •

Maisiogala. 
Lyda. 
Žasliai.
Valkininką^ 
Daugai 
Plungė.

Kas prisius vieną dolerį ($1.00), tam tuojaus 
pasiųsime 40 tų gražių ženklų (visų sąsiuvinį). L. 
D. S. nariams po 85c.

Tai-gi pasiskubinkite įsigyti kuogreiČiausia, 
nes nedaug jų teturime. Pinigus siųskite

“DARBININKAS,”
366 y. Broaduay, Boston 27, Mass

RALTIJO8-AMER8KOC
IJ LINIJA 9Broa<lvay, Nev'l&rk.HY U

KEMONeĮ LIETUVA
1 . PER HAMBUPGĄ^LIz\\ĄA I z / • ARBA UEPOJUr --------- -------------- jų.

VAŽIUOKIT VBH PARANKIU 
IR T1KHU KELIU. , 

ietuviai važiuojanti į Piliavą aplenkia 
Lenkų juostą (karidorų) 

Visa TbtCia, Klksa. Padalinta Į Kam
ant 2-jų, 4-rią, 6-šią ir 8-nią lovą 

LTTUANIA išplauks...................Vasario 1, 1922
POLOMA ......................  Vasario 22, 1922

TRECIOS KLESOS KAINOS: 
Hamburgą $108.50, Pllllavą $106.50, Liepoją $110. 
Dėl laivakorčių ir žinią kreipkitės prie savo agento

ŠV. KAZIMIERO B. K. DR-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI 

SO. BOSTON, MASS.
PIRM. — Vladas Paulauskas, 
- 90 B St, So. Boston. Mass.

VICE-PTRM. — V. J. Jakštas,
27 Story St, Boston 27. Mass. 

PROT. RAST. — Antanas Janušonis, 
1422 Columbia Rd..

Boston 27, Mass. 
PIN. RAST. — Juozas Juška,

Merycliff Academy, 
Arlinghton Heigths, Mass. 

IŽDININKAS — Leonas Svagždys,
111 Bowen St, Boston 27, Mass. 

IŽDO GLOB. — J. Grublnskas.
3 Jay St, Boston 27, Mass. ir 

Antanas Kmttas.
284 5-th St., Boston 27, Mass. 

MARŠALKA — Povilas Lančka.
61 Story St. Boston 27. Mass. 

DRAUGIJOS antrašas reikale:
866 Broedvay, So. Boston, Mass. 

DRAUGIJOS susirinkimai laikomi 
kas antrą nedėldienį mėnesio 1-ą vai. 
po pietą parapijinėj svetainėj, 492 E. 
7-th St, Boston 27, Maus.

ŠV. JONO EV. BL. PAŽELPINtS 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

An-RTMAT ?
PIRM. — M. Zoba,

539 K. 7-th St, So. Boston, Mass. 
VICE-PIRM. — P. Mikalauskas,

248 W. 4-th St, So. Boston, Mass. 
PROT. RAfT. — J. Šeduikis,

280 Sllver SU So. Boston, Mase. 
EIN. RAST. — J. Svagždys,

171 W. 5-th St, So. Boston. Maas. 
KASIERIUS — A. NaudŽtanas,

16 WlnfMd SU 8o. Boston, Mass. 
MARŠALKA — J. Zaikte,

7 WlnfieM St. So. Boston,
Dr-ja laiko sustrtnttarat kas tre4< 

nedėldienį kiekvieno mšnesto, 2«| 
po pietų Iv. Petro parapijom «a'ė' 
E. Seventh St.. ? - - M*®s.




