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LIETUVOS ATSTOVAS 

PAS p. HUGHES’Ą.

no pagerbimui vieton vaini
ko padariusi atitinkamą au
tą Lietuvos Raudonajam 
Kryžiui.

Neitralinėj juostoj lenkai 
| d;no arkliu mobilizaciją.—

Pirmosios komunijos bernaičiai ir mergaites ties Providence’o, R. I., lietuvių bažnyčia su gerb. klebonu kun. J. Čapliku.

Kaimo miesto tarnauto
jams nuo liepos 1 d. algos 
pakeltos 60 nuoš.

Krikščionys darbininkai 
vienykitės! Spieskitės į vie
nintelę darbo žmonių orga- 
nizaciją Amerikoje—Lietu
vių. Darbininkų Sąjungą.

SUBATA, RUGPJŪČIO ; 12 D.,

Priimta Lietuvos 
konstitucija

LIETUVOS KONSTITU
CIJA PRIIMTA.

Vašingtonas, 1922 m. rug
pjūčio 8 d. “Elta.”

Rugpjūčio 1 d. Lietuvos 
Steigiamasis Seimas galuti
nai trečiuoju skaitymu pri
ėmė Lietuvos Respublikos 
Konstituciją.

Visoje šalyje iš tos prie
žasties rengiamos didžiau
sios iškilmės.

Vašingtonas, 1922 m. rug- 
piūčio 3d. “Elta.”

Vakar Lietuvos Atstovas 
gerb. V. Čarneckis atsilankė 
pas Valstybės Sekretorių p. 
Hughes’ą, kuriam išreiškė 
padėką už suteiktą Lietuvai 
pripažinimą. Lietuvos Ats
tovas buvo labai maloniai 

^priimtas. Pasikalbėjime p. 
Wflughes’as pareiškė savo pa
sitikėjimo, kad tarpe dvie
jų Valstijų Amerikos ir Lie
tuvos įvyks artimų ir drau
gingų san tikiu.

Šiandien buvo raštu in- 
teikta Valstybės sekretoriui 
Lietuvos Vyriausybės padė
ka Amerikos valdžiai už pri
pažinimą.

KELIAS IS AMERIKOS 
LIETUVON PER 

KLAIPĖDĄ.

Vašingtonas, 1922 m. rug
pjūčio 9 d. “Elta.’’

Iš Lietuvos Atstovybės 
Klaipėdoje gauta praneši
mas, jog Aleks. Gr. Tyške- 
vičius, Lietuvos Garlaivių 
Akcinės Bendrovės Klaipė
dos skyriaus Vedėjas prane
šė Lietuvos Atstovybei Klai
pėdoje, jog Lietuvos Garlai
vių akcinė Bendrovė pernai 
metais spalių 15 d. padariu
si sutartį su “White Star 
Line.” sulig kurios ji atida
vusi Garlaivių Bendrovei sa
vo atstovavimą Lietuvoje: 
kad 16 balandžio ji atidavu
si toki pat savo atstovavimą 
Klaipėdos krašte Garlaivių 
Bendroves Klaipėdos-sky
riui ir kad Amerikos lietu
viai turės galimybės keliau
ti Lietuvon su “White 
Star” linijos ir L. Gari. 
Bendrovės garlaiviais per 
Klaipėdą.

iš Varsa vos tardymo komisi- 
Ją-

Barzduose, Šakių apskr., 
Įsteigta kooperacijos pagrin
dais Barzdų Liaudies Ban
kas.

kyklos namai bus pavesti u- 
niversitetnir^ljet pasirodė, 
kad pavedami gyventi vie
nam ministeriui.

Žasliuose L. K. Moterų ■ 
Dr-jos skyrius parapijos 
namuose atidarė arbatinę, 
kurią žmonės skaitlingai 
lanko.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS.
v

LIETUVOS ATSTOVYBĖ 

PAGERBIA a. a. JUOZĄ 
ADOMAITĮ-SERNĄ

Vašingtonas, VIII. 9 d. 
‘' Elta. ’ ’ Lietuvos Atstovy
bė Vašingtone sužinojusi a- 
pie ihirtį seno Lietuvos pat- 
rijoto ir vieno pirmutinio 
tautinio lietuvių susiprati
mo žadintojų a. a. Juozo A- 
"domaičio Šerno ir negalėda
ma dėl laiko stokos pagerbti 
jo atmintį uždedant ant 
karsto vainiką, yra a. a. Šer-

Nuo liepos 16 d. Lietuvoj 
pakelta geležinkelių mokes
čiai. Keleivių mokestis pa
kelta ant 80 nuoš., ir prekių 
gabennimaš tiekų pat nuo
šimčių pakeltas.

Jūžintų miestelyje. Rokiš
kio apskr., atidaryta pašto 
skyrius.

Tauragės apskrityje kri
kščionių demokratų judėji
mas išsiplėtojęs, socrjalisti- 
nis gaivalas silpnas. Socija- 
listėliai sako.- kad paprasta
sis seimas vėl būsiąs “kleri- 
kališkas.”

Liepos 14 d. Kaune buvo 
sustreikavę svetimų kalbų 
laikraščių pardavinėtojai. 
Rusiško laikraščio “Echo” 
streiklaužiaujantis vaikėzas 
buvo apiplutintas.

Dėl pastarųjų žydų po
gromų Vilniuje susirūpino 
Varšuvos valdžia. Atsiuntė

*
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Vokietijos. Danijos . irį 
Švedijos inžinieriai ir fir
mos siūlosi Lietuvos valdžiai- 
Įsteigti Šventosos upes žio
tyse uostą. J ei Lietuvos pa
ti valdžia to darbo neimsisį. 
-tai bus pavesta danams.

Maletų apylinkėje buvo, 
atsiradęs velnias. Vieną 
dieną Inketrio dvarelio tas 
velnias pavogė jauti. Pie
muo surado, kad jauti nu-, 
sivedė Į mišk;) velnias. Per-, 
sigandęs piemuo nubėgo vy
rams pasakyti. Tie griebė 
po kuolą ir bėgo velnio ieš
koti. Jauti rado, 1x4 vėl
inąs jau dingęs.

kil pos 13 d Raseiniuose 
Įvyko katalikę’ organizacijų, 
at.sbr ų suvažiavimas. Bu
vo pakviesti krikščionys de
mokratai ir pa žangi n inkai. 
Iš kr.-dem. kalbėjo Ambro- 
za’dis ir Dr. Eretas, iš paę

Tauragėj kiaušinių desėt- 
kas 80-90 auksinų, jautienos 
svaras 35-45 auks., sviesto 
svaras — 70 auks. Mėnesį 
pramisti vidutiniam asme
niui atseina apie 2.500 auks. 
Algos valdininkams tėra 2.- 
(M)0 auks. mėnesyje.

Liepos 8 d. Rodūnėj lenkų 
raiteliai atjoję iškėlė žydų 
pogromą.

Klaipėdoj ant turgaus su
mažėjo sviestas ir kiauši
niai. Sviesto svarui moka
ma 70 auks., kiaulienos sva- 

irui 70-80 auks., lydekų svą-
Karo mokyklą iš Kauno įrui 25 auks., menkių — 12 

žadama iškelti priemiestin. auks., ešerių — 10, rūkytų 
Buvo laukta, kad tos mo-,ungurių—70-80 auks.

Liepos 14 d. Lazdijuose 
sudegė 26 triobos. Sudegė 
apskrities Įstaigos.

Klaipėdos Taryboje 
kiečių atstovai išnešė protes
tą prieš leidimą vokiečių 
kalboj lietuvių dvasioj laik
raščius.

VO-

Lenkų valdomame Adutiš
kyje lenkės bandė 
riaušes bažnyčioj, 
sipratę lietuviai 
lenkes.

sukelti 
Bet su- 
suvaldo

jaut pakelta ant 40, 30 ar 20:i ža^būnkų-Smetona ir Val- 
nuoši Kauno spaustuvių j-( 
darbininkai pareikalavo pa
dvigubinti algas. Derybos 
dar tebeina.

Kaune lietuviškos iškabos 
darkyto j kalboj parašytos 
turės būti pakeistos taisyk
lingomis. Tą daryti vers 
valdžia.

. demara s. Kalbėto j ai užVėr 
■ fle diskusijas. prasidėjo gitv 
į čai de] žemės reformos ir su
sirinkimas neatsiekė savo 
tiksi".

X

PINIGU KURSAS.

Lietuvos rašytojai, ir lai
kraštininkai pasitarime lie
pos 20 d. nutarė reikalauti 
didesnio atlyginimo už raš
tus. Reikahlus po 3 auksi
nus minimum nuo eilutės ir 
po 4 auks. — maximum.

Birštone, 
jas arti 900 svečių 
stogų ir gydymosi

leidžia vakaci- 
. Tos ato- 
vietos at-

Žemiau paduodame kiek 
kainavo pasiuntimas 1,000 
auksinų i Lietuvą. Prie že
miau paduotų kainų yra 
priskaityta pasiuntimo kas
tai:

šeštadieny, rugpj. 5 — $2.20- 
Pirmadieny, rugpj. 7 — $2.10 
Antradieny, rugpj. 8 — $2.10 
Trečiadieny, rugpj. 9 — $2.00 
Ketvirtadieny, rugp. 10 — $2.00 
Penktadieny, rugpj. 11 — $2.00Įvairiose Lietuvos dirbtu

vėse prasidėjo reikalavimai statymui Vidaus Reikalų LITHUANIAN SALES 

pakelti algas. Valdžios in
spektoriams tarpininkau-

ministerija išleido 
milijono auksinu.

t

pusantro CORPORATION,

BOSTON 27,1

Atitraukiame iš Lietuvos Amerikos lietuvių gimines, parduodame laivakortes
' ' ♦ * ’ * r ■ ■

ant geriausių, didžiausių ir greičiausių
ir auksinais) pigiausiu kursu, siunčiantiems didesnes sumas duodame specįjalę 
nuolaidą, priimame depozitus doleriais ar auksinais į Tarptautinį Lietuvos Ban- 
ką, kuris moka aukštus nuošimčius. Naudokitės patys ir patarkite kitiems nau- 
duotis musų patarnavimu.

Grįškite per mus į Amerikos pripažintą Lietuvą laivu Rotterdam Rugpjūčio 26fd., 
š. m. su palydovu Feliksu Zalieskiu. Platesni paaiškinimai

siunčiame pinigus į Lietuvą doleriais

Adresas:

414 BR0ADWAY, BOSTON 27, MASS.
i . ' w
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U
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Eini Iž South Boston’o ntarninkaia, 
tetverguU įr sątoąlom|s. Leidžia A-M. 
EHrrutią'BtMbTtkTAtiKę šv. Juozapo 
UUkbisi.nkV SąJUKOA.

“DARBININKAS” 
B- (Tųe Workeb)
TĖTĖ LlTHUAiaAK ĮM-WZE¥1Y pAPEB.

Published every Tuesday, Hiurstjay, 
ęnd Saturday by §r. įosEPH’ė Lira- 
UANIAN R. C. ASSOCIATION OF LaBOB.

•Entered as second-class mattei? Sepį. 
12, 1915 at the post office at Boston, 
Mass., under the Act of March 3,187$”
----------------------- -------------------------- -
“Acceptance for mailing at speclal ratą 
of postage providęd for In Sectton 110B. 
Act of Oct 8, 1917, authorized on JuU 
12, 1918.”

SvBscsiBTioN Kates :
Yearly........ . ....................................$4.50
Boston and suburbs ..................... $5.5#
Forelgn couutrfės yearly............. $5.50
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Nes štai be tųdviejų plačių 
! ir išgarsintų keįįijL, nuo tos 
i kryžkelės eina dar ir trečias 
kelias, ten pro kryžių, ku
ris netoli anava stovi. Sa
lias neatrodo labai ištrintas 
ir patogus, bet ten tolumoje 
prieš akis nepaprasti regi
niai atsidaro; nežemiškų 
vaizdų grožė vilioti vilioju, 
dangiškos šviesoj spinduliai 
juos nušviečia. Lyg kokia 
nepatirta laimė ir slaptas 
džiaugsmas traukte traukia 
tuo keliu eiti Atsipeikėju
si žmonijos žymi dalis eis 
tuo keliu.

KRYŽKELĖ. .
•r —<5- , . • J

Socijaliu žvilgsniu, drau- 
gijinio surėdymo žvilgsniu 

• —žmonija stovi ant kryžke
lės. Susidūrė dvejopas pa
saulis ; kiekvienas iš jų tem
pia žmoni jų eiti jo keliu. 
Vienas — tai senasis pasau
lis su kapitalizmo tvarka, su 
piniguočių visišku ir pilnu 
viešpatavimu ir su nedaval- 

; gančių darbininkų milijo
nais; kitas, tai jau penkti 
metai vykinamoji revoliubi 
joniukų svajone, socijaliz 
mas su sočiais komisarais ii 
su visa tauta badaujančia 
Bet kad ir badų kęsdamos 
Rusijos masės tiki į ateitį, ii 
tas tikėjimas jųsias palaiko 
B.olševikų Rusija kad ir ba 
dųudama, tečiau išlaiko so 
čius ir aprėdytus pusantro 
milijono kareivių, ir gal dai 
ko gera rudenį ūžtels į Eu 
ropų, kad primetus jai sa 

tikėjimą į socijalizmo a^ 
tęilį.

Amerikos plutokratija ka 
riuomenės nemobilizuoja; j 
pasitiki savo auksu, kurię 
nesiskubina kitiems duoti 
nek skolinti. Džiaugiasi pa 
ti būdama soti. Ji lauki: 
Rusijos svajotojų supliuški 

| mo. Ji liepia ir Europai t< 
laukti. Ji nesigaili tai Eu 
ropai patarimų ir pamokini 
mų, tik nesiskubina jai pa 
gelbos duoti. (Pro šalį eida 
mi pastebėsime, kad ir vie 
nų ir kitų — ir Rusijos ko 
misarų ir Amerikos pluto- 
kratų pirmose eilėse mato 
mę žydus). Ir Rusijos vai 
dpnai (žydai), ir Ameriko; 
piniguočiai (žydai) suk; 
žųionijai galvas, šaukdam 
eiti jų nurodomu keliu. Dali 
gelio galvos apsukamos. Ša 
lininkų vienų ir kitų skai 
čius labai didelis ir dar vi: 
nuolat auga. Rodos dar va 
landėlė, ir puls vieni ant ki 
tų į mirtinas imtynes, į ko 
va ant žūt ar4>ūt. Jei bol 
ševijsai rudenį puls Europą 
jos piniguočiai gal vėl šauk 
sis Amerikos pagelbos. į Pa 
gf lba bus duota, jei ne žmo 
ųėmis tai pinigais. Kair 

‘ nors yra isrokavimo nuolat 
į drumsti pasaulio ramybę 

Mat reikia griauti krikščio 
nių civilizacijų. Sumiš vis 

; kas: idėjos, teorijos, rasės 
I pasaulis paplūs kraujuose...: 

o audrai praūžus, staiga iš 
^Vilęs genijus apsišauks dik 

tatorium, atsisės Jeruzalėje, 
\ ir lieps savęs klausyti. Žmo 
' uija nustebusi pamatys, kad 
Ki žydelis. Jisai pasiskelbs 
|«ąs iš Dovido karaliaus gi 
•ainės. Edi • ■ L v-;

kntikristas. *
Bet gal to visa dar nebus.

•V.

DARBINI N K A 3 — — ... . ■ — ■ ■ ■ I . —---------------------------   ——   .— 
nijų lietuvus aplenkdavo. Jie

nesipūsdavo, bet 
raudai dirbdami didelius darbus 
ąuvęikė Bažnyčiai ir Tėvynei.

Z- Jęgetevičius, Par. Kor. 
i z”_______

*
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padidėjo.
g.u<. j eigą jas imti pagal per
kamosios jų jėgos,' privę- 
dant' jas prie 1913 metų kai-

Darbininkų ai- mas daro nutarimus p v nufa- L gA, skriaudos didėja, sočija-
■ rimo, kurie pamina po kojų lė revoliucija bręsta. uesigarsmdavo,rimo, kurie pamina pp kojų lė revoliucija bręsta. . 

žmoniškumų ir teisingumui 
(vaiką dari*) reikale, trus- 

nų, tai pasirodys, kad tos ai- tų reikale, unijų pinigiškos
atsakoęptybės reikale j, ir ku
rie daro nųudų’ tik vienam 
piniguočių luomui.

Ęorporącijų viešpatijoj 
kaž kas gendai iš pamatų r

r

štai kokį dalyką visuomenei pra
nešu. >

Kai 'ėjo anuomet plieno strei
kas ir kai buvo atsišaukta para
mos, tai aukos gausiai plaukė. Tų 
aukų komitete liko po streiko 
$200. Tai rugpj. 6 d. nutarta 
pusę minėtų pinigų streikieriams 
sunaudoti, o kitą pusę $100 nuta
rė laisvamanių kapinėms steigti. 
Tai begėdiškas sauvaliavimas.

Draugijos ir visi aukuotojai 
privalo kelti aštriausius protestus 
prieš sauvalninkus ir darbininkų 
neprietelius. **

Girdėjęs nutarimus.

Visiems, kuriems rūpi iš
vengti kraujo maudymų sų 
'revoliucijos tribųnalais ir 
črezvičaikomis — privalo la
idui rimtai susirūpinti ir pa
ieškoti tikro išeities kelio iš 
tij. nuodijančių kapitalizme 
dujų.

l r ■ F

gos buvo tokios : 
1909 Bą. — vidutiniška 

darbininko ąlga bu
vo .... ....63^.00

19,16 nj. — vidutiniška v Ų 
darbininko alga bu
vo ................ ....745,QP

1918 m. vidutiniška al
ga krito iki.......... 682.00

Taigi kada produkcija čia 
buvo didžiausia, darbininkų 
uždarbiai, imant jų perka
mųjų pajėgų, nekilo, o ma
žėjo. Nuo 1909 m. iki 1918 
m. krašto ineigos padidėjo 
12%, o darbininkų uždar
biai užaugo tik 4%. Dauge
lyje išdirbysčių tie uždarbiai 
ųe tik nepadidėjo, bęt žiū
rint jų inperkamosios pajė
gos dar gi sumažėjo. Ir'štai 
kur priežastis, kad anais ne
va didelio gerbūvio, laikais, 
ateivių darbininkų žmonos ir 
vaikai turėjo eiti ieškoti 
sau darbo, nes 'vieno tėvo 
uždarbio neužteko net pra
gyvenimui, nors jisai ir at
rodė didelis.

• 1919 m. septintoji dalis 
gyventojų suėmė du penkta
daliu (40%) visti krašto in- 
įęigų-
i. Per pereitų dešimtmetį 
tik penki nuošimčiai visų 
gyventojų (iš šimto — pen
ki) suimdavo visų trečdalį 
krašto ineigų.

Kur nėra teisingumo, ten 
negali būti patenkinimo ir 
ramybės. Galima drųsiai 
net tvirtinti, kad juo labjau 
auga neteisingumas, juo 
greičiau artinasi socijalės 
kovos ir revoliucijos. Karo 
laiku neteisingumas ineigų 
padalinime Amerikoje padi
dėjo, bet dar labiau tasai ne
teisingumas padidėjo dviem 
pastaraisiais metais. Algos 
darbininkams buvo nukapo
tos daug labjau, negu suma
žėjo pragyvenimo brangeny
bė. Amerikos istorijoje bu
vo žinomi trys dideli pragy
venimo kainų pakilimai: lai
ke revoliucijos karo, laike 
naminio karo ir laike pasta
rojo pasaulinio karo. Po 
'kiekvieno iš dviejų pirmųjų 
karų į metus-kitus kainos 
grįždavo į normų. Tik ne
tižo į normų kainos po šio 
paskutinio karo. Nuo pava
sario 1920-ų metų ir iki pa
vasario 1921 metų — pro
duktų kainos sumažėjo apie 
50%, gi buvo iškilusios bene’ J 
114% virš kainų 1913-tų me
tų. Bet čia kainų kritimas 
sustojo ir štai jau antri me
tai; kaip tos kainos laikosi, 
būdamos augštesnėš negu 
1913 ir 1914 m. — ant 56%. 
Tuo tarpu algos darbininkų 
vis kapojamos ir .toliau ir 
darbininkai spiriaųii stačiai 
prie sienos ir verčiami kelti 
revoliucijų. To dar negana,, 
užsimota ant darbininkų u- 
nijų. Sumanyta jas suardy
ti, sugriauti. Pačibse vir
šūnėse prarasta netik sąžinė, 
bet ir paprasčiausias pado
rumas. Senatoriai už 'pini
gus perka sau vietas, 'ir ka
da teismas tai įrodo, vis vie
na jie paliekami savo vieto
se. Pačios administracijos 
galvos, sekretoriai, švaisto 
valstybės turtų,, drąsina ir 
pridengia didžiausias vagys
tes ir plėšimus, o kada laik
raščiai tai dokumentaliai į- 
rodo — administracija to vi
sa nepaiso.

Uagočių apetitai nuolat au-

KAS girdėti lietuviu kouonuose.

Kristus — mūsų vaj šau
kia mus tuo keliu eiti.

♦ ■

Bedieviškai žydiškas ♦ko
munizmas šiandien mažiau 
pasekėjų turi, negu senasai 
pagoniškai-žydiškaa kapita
lizmas. Štai ir tarp lietuvių 
darbininkų — komunistų y- 
ra daug mažiau, negu, sa
kysime, kapitalistinių ben
drovių šėrininkų. Nors dau
gelis tų šėrininkų, Šerus pir
ko ne iš. meiles prie kapita- 
’istinės tvarkos, bet kadangi 
jie tuo, šiaip ar taip, tų ka
pitalistinę tvarkų parėmė, 
•odei visiems, tokiems šėri- 
ainkams (tame skaičiuje ir 
nan, nes ir aš tų klaidų ne- 
;ykį buvau daręs), — nebus 
>ro šalį pažvelgti į kapitaliz- 
no eigų. Infarne vėl Ameri-

Šių metų pavasarį Ameri
koje pasirodę labai rim.tas 
/eikalas, vardu: “Income in 
he United Statės: Its 
Vmount and Distribution” 
(Ineigos Suvienytose Vals- 
ijose: Jų kiekybė ir Padali- 
įimas). Jį išleido ekonomi
jų tyrinėjimų biuras (Staff 
>f the National Bureau of 
Sconomic Research). Dirbo 
abai rimti žmonės, įvairių 
>olitinių nusistatymų. Tai- 
;i jų darbas vertas pilno pa- 
dtįkėjimo. Jie tyrinėjo de- 
imties metų laikotarpį: nuo 
'909 m. iki 1919 m. Jų iš- 
ados buvo štai kokios: 

, 1) Amerika padaro tiek 
urto, turi tiek ineigų, kad 
isiems jos gyventojams pil
iai užtektų gražiam, sočiam 
r patogiam' pragyvenimui. 
Lmant normalius 1914 me- 
us, kiekvienai galvai pri- 
>uolė metinių ineigų $335.00 
(Tais pačiais metais Austra- 
ijoje $263, Anglijoje — 
5243, Vokietijoje

2) Ineigos Amerikoje au- 
greičiaus, negu gy vento-

ų skaičius, taigi, rodos, vi- 
liems kelias prie gerbūvio 
■ ra užtikrintas. 1909 m. vi

jų ineigų buvo 30 bilijonų 
juviršum; 1916 ir 1917 m.— 
mivo ineigų kas met po 40 bi- 
ijonų suviršum, 1918 su
mažėjo iki arti 39 bilijonų, 
žiūrint td, kiek buvo gali
na is algos nusipirkti, lygi
nant algas prie kainų 1913- 
ų metų, — kiekvienai gal
iai, didelei* ir mažai ineigų 
iuvo: ,1909 m. — $333; 1916 

$400; 1918 m. — $372. 
Imant tų paskutinę skaitli- 
įę $372.00 — pritaikius prie 
zidutinės šeimynas iš 5 žmo
nų gauname $1860.00; tai 

; nagai kainų 1913 metų. Gi 
nųgal dabartinių kainų, pri- 

1 Įėjus dar bent pusę to — iš
eitų kiekvienai šeimynai vi- 
iutinišlpii po $2.790.00.

3) Tečiau ineigų dalini- 
na8 ne tik nėjo teisingyn, 
bet net karo laiku tasai išda
linimo neteisingumas dargi 1 Tuo tarpa viišiausis teis-risi apsistojo Lie

$146).

Uosis.

i

n.

WESTFIELD, MASS.
J

Iš priežasties Suvienytą Valsti
ją pripažinimo Lietuvos nepri
klausomybės “de jure” šios kolio- 
nijos lietuviai sujudo kaip nieka
dos dar. Visą vadovavimą ir ini- 
cijatyvą paėmė čia į savo raįkas 
Draugiją Sąryšys, kuris susideda 
iš katalikišką draugijų atstovą ir 
veda garbingai bei pasekmingai 
visą lietuvią tautinį judėjimą šio
je kolionijoje. Kaip tik gauta ži
ną iš Washingtonoapie Lietuvos 
pripažinimą, tuoj tapo padaryta 

"keletas susirinkimą, išreikšta 
džiaugsmas ir nutarta rengtis prie 
iškilmės rugpjūčio 6 dieną. Visą 
ūpas taip buvo pakilęs, kad ne
sigailėta nei triūso nei pinigo. Iš
rinkta įvairios komisijos, kurios 
iškilmes surengtą: Sąryšio Valdy
ba visame vadovauti, komisiją sa
lę puošti, kuri taip salę išpuošė 
gražiai, ^ad , ijė niekad dar taip 
nebuvo išpuošta, komisiją svečius 
priimti, komisija simboliškąjį ve
žimą parėdyai, komisija parodą 
'vesti ir t. Visi kiti pasižadėjo 
visame gelbėti komisijoms. Na 
ir visi dirbo kek galėjo, o mūsą 
klebonu tai nei pavalgyti nebuvo 

. laiko belakstant, bedarant užma
nymus ir gelbstint kiekvienai ko
misijai. Subatoje jau galima bu-

■ ’vo matyti, kad iškilmės bus ne- 
1 paprastos.

Galutinai atėjo Rugpj. 6 diena. 
Atlaikyta padėkos pamaldos tuoj 
po sumos. Gatvėmis parodos mar- 
šavimas turėjo prasidėti antrą Va
landą po pietą.* Taip ir prasidė
jo. Pradėta nuo bažnyčios. Pir
miausia jojo parodos vadas P<ū- 
ras Baliukonis, Lietuvos Kuni
gaikščių rūbais pasirėdęs; jis iš
rodė tikras Vytautas ir visą aty- 
dą atkreipė. Paskui jį automo- 

. bilyje važiavo miesto Majorasį J. 
B. Ely kondidatas į Mass. guber
natorius ir kun. K. A. Vasys. To
liau ėjo lietuviai kareiviai S. V. 
armijos, eilė policijantą, muzi- 
kantai-dūdoriai. G*alutinai seka 

i didžiausia eile marguojančią: ber
naičiai baltuose marškiniuose, juo
domis kelnaitėmis, S. V. spalvą 
kepuraitėmis, veliavukėmis plevė
suodami ; baltai pasirėdžiusios 
mergaitės tokiomis pat kepurai
tėmis ir veliavukėmis; toliaus bal
tai pasirėdžiusios moterys su Lie
tuvos spalvą kepurėmis; paskui 
jas didžiulėje eilėje vyraią na ir 
galutinai visa parodos grožė tai 

"merginą parėdytas simbęlinis ve
žimas, kuris reiškė Suvienytas 
Valstijas ir Lietuvą. Visas veži
mas papuoštas baltai su eglaičių, 
kvietką ir spalvų pagražinimais. 

.Lietuvą reprezentavo Ona Kle- 
bauskaitč, pasipuošus baltai su 
Lietuvos spalvomis ir dedele Lie
tuvos vęliava rankoje; Ameriką 
reprezentavo M. Bakšcnskaitė, A- 
mėrikos spalvose ir vėliava ran
koje, kaipo draugiškumo ženklui 
jos buvo pasidavusios viena kitai 
dešinę ranką. Apie jas sėdėjo 11 
baltai pasirėdžiusią su palaidais 
plaukais merginų, dar kitos mer
ginos ėjo vežimo, šalimis, laiky 
damos įvairią spalvą nuleistus 
.kaspinus. Vežimas darė nepap
rastą įspūdį ir visi} akį traukė. 
Paskui tą vežimą, sekė daugybė 
automobilių, S. V. ir Lietuvos 
spalvomis pasipuošusių, ♦ pildai 
žmonių prisėsti Parodoje buvo 
nešamos didelės S. V. ir Lietuvos 

t vėliavos, ir įvairios anglų kalbą

tęsėsi prakalbos ir ovacijos. Pra
kalbas atidarė įžangine kalba Są
ryšio pirm. M. Damkauskas. 
Sudainuota Amerikos ir Lietuvos 
inlnai. Pradėjo kalbėti kun. K.

:A. Vasys, nupiešdamas lietuvių 
būdą, ištvermę kovoje už liuosy- 
bę ir dabartinius lietuvių-siekius 
jau liuosybę atgavus. Užbaigus 
jam kalbėti, o pirmininkui pa
prašius, jis vėl pakalbėjo angliš- 
-kai, išdėstydamas šios iškilmės 
: tikslą ir paduodamas keliatą fak
tų iš Lietuvos istorijos; ir toliaus 
pakvietė kalbėti miesto majorą. 
^Majoras gyrė lietuvius, žymėjo 
šios iškilmės svarbą ir kvietė to- 
liaųs darbuotis Lietuvos ir S. Val
stijų labui, būdami-ištikimais pa- 
tarosįos piliečiais. Po majoro 
kalbėjo demokratų kandidatas į 
gubernatorius J. B. Ely. Jie į- 
spūdingai žymėjo lietuvių ištver
mingą kovą už liuosybę, jų užsi- 
tarnavimą ir pilną pribrendimą 
būti liuosais, o taip-gi pažymėjo,' 
kad susijungimas Lietuvos su j 
Lenkija tai buvo tikra Lietuvai 
nelaime. Salėje ūpas buvo paki
lęs, ovacijoms nebuvo galo. Už
baigimui, dar kalbėjo kun. K. A. 
Vasys, pažymėjo iškilių ės nusise- 
kimą, pašiepė lenkus ir pridarė 
iš jų tiek juokų, kad kiti net pro 
ašaras juokėsi. Galutinai uždai- 
mavus Lietuvos ir Amerikos im- 
nus, iškilmės užsibaigė.

Šios iškilmės tai niekuomet ne
užmirštamas Westfielde įvykis. 
Ne tik kad čia buvo išreikšta sa
vo meilė prie Lietuvos^ nė tik kad 
padaryta padėka ^.“Valstijoms už 
Lietuvos pripažinimą ir išreikšta 
pagarba Lietuvos Atstovui Gerb. 
V. Čarneckiui už jo taktingą pa
sidarbavimą to pripažinimo reika
le, bet taipgi parodyta ka lietu
viai gali ir ką jie reiškia Kitų tau
tų akyse." Kitos tautos to nesten
gia paadryti, ką lietuviai gali, jei
gu jie vienybėje sukrunta. Galu
tinai tai buvo džiaugsiu vainikas 
už visas aukas ir pasišventimus 
Lietuvos labui, ko šios kolionijos 
lietuviai nesigailėjo ir kitų kolio-

šos, kurios nušvietė parodos*: 
reikšmę, paroda buvo nepapras- 

i didelė, įspūdinga ir graži 
■etimtaučiai net pažymi kad jie 

dar tokios gražios parodos Wcst- 
fielde niekad nėra matę.

Parodos maršavhnui užsibaigus, 
uvią salėje, juir

BRIGHTON, MASS-

Puikiai pasidarbavo.

Mūsą veikėjas Baltrus Asaus
kas gavo telegramą iš Washingto- 
no apie išgavimą Amerikos pripa
žinimo Lietuvai. Ta žinia tuoj 
pasklido tarp visą lietuvią. Vi
sus gerus tėvynainius toji žinia 
uždegė ir darbas užvirė, kad tą 
įvykį paminėti. Katalikiškos dr- 
jos ir kuopos stojo darban. Nu
tarė prisidėti prie Cambridge 'ie
čių ir kartu maršuoti į Bostono 
sodą. Mūsą mažos kolonijos lie
tuviai puikiai pasirodė. Mūsą ko
lonija buvo viena iš pirmutinią 
paremti Lietuvą/ Todėl Lietuvos 
pripažinimu labai nudžiugo ir 
džiaugsmu dalinosi bendroj de
monstracijoj.

BROOKLYN, N. Y.

> Vietinis.

PITTSBURGH, PA.

Laisvamanių suktybės.

Kad žinotume, kaip laisvama
niai pasielgia su aukomis ir kad 
žmonės nuo jų apsisaugotų, tai

■
1
I

X

Šv. Jurgio par. Čia praleidau 
ilgesnį laiką. Gerb. kun. kleb. 
Kodis. Šv. Kazimiero dr-jai ir man 
parodė didelio sąjausmo, už ką 
jam širdingiausiai dėkoju. Lietu
viai čia daugiausiai kauniškiai-že- 
maičiai, ramigališkiai, kėdainiš
kiai ir mažuma vilniečiai. Visi 
labai malonaus būdo ir ištikimi 
Bažnyčios sūnus ir Lietuvos pilie
čiui ir be viešesnio susirinkimo ne
mažai įsirašė į Šv. Kaz. Dr-ją. 
Štai ir vėl 5 stambūs nariai; gerb. 

i kl. kun. Kodis, Rožė Jatkauskie- 
nė, Anelė Grinčiuvienė, Ona Za- 
borskienė ir Kotrina- Vaitkevičie
nė įsirašė amžinais nariais ir su-

XII AMERIKOS LIETUVIU R. KATALIKŲ 
FEDERACIJOS KONGRESAS

BUS SOUTH BOSTON, MASS.

RUGSĖJO 5-6-7-B D., 1922 METAIS
ŠVENTO PETRO LIETUVIŲ 

PARAPIJOS SALĖJE
492 E. Seventh Street.
J

f it 
ii

i

KUN. JONAS ŠVAGŽDYS, 
Fed. Prez.

K. J. KRUŠINSKAS, 
Fed. Sekr.

/

A. L; R. K. Federacijos ir Tautos Foh- 
do skyriai prašomi iškalncrpradėti ruošties 
prie\Kongreso.

Gi visos organizacijos priklausančios 
prie Am. Lietuvių R. K. Federacijos kvie
čiamos kuoskaitlingiausia dalyvauti.

1
$v

Knygos Knygos
ATEINA RUDUO, PRASIDEDA ILGESNI VAKARAI I

Kiekvienas gerai mąstąs lietuvis, kuris žiūri j 
rytojų su viltimi geresnės ateities, kuris nenori pa
silikti tamsiu, lai iš kalno pasirūpina gauti iš žemiau 
surašytų knygų nors kelias, o mes užtikriname, kad 
bus jam sveika netik ant kišeniaus, ne tik ant kū
no, bet ir dvasios. Štai brolau, pasiūlome mes tau 
šias knygas, skaityk jas, o neapsivilsi.

GRAŽŪS SKAITYMAIę^^_^^_
1) Apsakymėliai, gražios pasakaitės
2) Biurdkratai, apie Lietuvos ponus
3) Delegatų Kelionė Lietuvon .
4) Didesnis negu Hindenburgas
5) Darbininko darbininkams dovanėlė ..........
6) Draugas, kalendorius ir žinių knygutė...

TEATRUI VEIKALAI:
1) Daina be galo, 1 akto lošimas........ ..........
2) F&ririzėjai, 4 aktų veikalas.......................
3) Kova po Giedraičiais...........' ........................
4) Vaikų teatrėliai, dalis I..................................
4) Vaikų teatrėliai, dalis n ..........................

’ DAINŲ KNYGOS:
1) Cit paklausykite, gražių dainų rinkinys............50
2) Dainos iš visur surinktos .........15
3) Svodbos dainos, labai gražios................
4> Kariškos dainos su gaidomis................. >.

MOKSLIŠKOS KNYGOS: " z
1) Dangaus augštumas ir žemės senumas .
2) Ęaip pasilikti Jungt. Vaisi. piliečiu ...
3)
4)
5)
6)

.15 
25'
25 
03

.05 

.50

JO 
.35
J5
.20 
.20

4

• ••••• •'• • • •• • •

..20 
.50

Liet. Lenkų unija .........................................
Pradinė Aritmetika, skaitliavimo mokslas..
Socijalizmas ir Krikščionybė 
Vargo mokyklai ..

t
•aš; 
.10
.50
35 i

•f • • 366 BROADWAY,

7) Visas svietas, apie žemę...................................20
8) Žinojimas irtikėjimas fizikoje...................... .20

DVASIŠKO TURINI OKNYGOS:
1) Dogmatika, mokslas apie tikybą .................. .75
2) Dangaus Karalienė, gražūs skaitymčliai, apd. 1.00
3) Eucharistlškos stacijos ......................
4) Evangelijos ..............................................*.
5) Gegužės Mėnuo...........................................
6) Gyvasis Rožančius ................. ...................
7) Kataliką tikybos katekizmas ..........
8) Mūsą tikėjimas............„...........................

MALDAKNYGĖS:
Pulkim ant kelią anHiipb- apd ..............
Pulkim, ant kelią geresnis apd. ..............
Pulkim ant kelią, geresnis apd.
Pulkim ant kelią, skūros apd, .............. ...........
Pulkim ant kelią, maroko auksuotos........ 3.50

2) Dangaus žvaigždutė.
Audimo apdarais raudonais kraštais ..... .60 

' Skūros apdaras, minkšti auksuoti krašt.... 1.75

MOKYKLAI.
Žiburėlis, vaikams mokintis knygutė ................... 40

Šios ir kitos knygos, kurios bus vėliau skelbią* 
mos, yra gaunamos “Darbininke.”

Pinigus už knygas geriausia yra siųsti money 
orderiu, arba, mažiau dolerio siunčiant, krasos žen
klais. y *

Laiškus adresuokite:

.15 
1.50
.65
•15
.35
.50

1) . L50 
.1.85
. 2.Q0 
. 2 50

“DARBININKAS”
BOSTON 27, MASS.



Bronius

Pripažinimo Lietuvos iškilmės.

Rugpjūčio 6 d. šv. Franciškatis 
parapijos bažnyčioje Vyčių cent-

LDS. seimas artinasi. Visi na
riai turėtų atkreipti daugiau ati
dos ir atsilankyti sekantin susirin
kimam

A. S., Manchester, N. H. — Ta- 
mista norėdamas kokį reikalų at
likti ar paaiškinimų per laikraštį 
gauti, privalai paduoti pilnų vąr- 
dą-pavardę ir adresų. Su pir
mu klausimu Tamsta gali kreiptis 
į Tautos Fondo sekretorių K. Kru- 
šinskas, 222 So. 9-th St. Brook
lyn, N. Y. Piliečių registracijos 
įstatymas nustatė $10 pirmais me
tais, o $5 sekamais metais.

LAWRENCE’O Ht ARELIMIĖS LIETIMAMS. 
. .PINIGUS SIUNČIAME sulig pigiausio dienos kurso 
perlaidomis jr pinigais į paštų į visas dalis Lietuvos’ ir 
Lenkijos. ' * f

LAIVAKORTES, nustatytas kompanijų kaina, par
duodame keliaujantiems į Lietuvą, iš Lietuvos ir*į visas 
dalis pasaulio.

KELIAUJANČIUS LIETUVON IR Iš LIETUVOS 
tinkamiausia ir pigiausia aprūpiname visais jų kelionės 
reikalais : išgauname pasportusūr vizas" išpildome įgalio
jimus ir affidavitus grįžimo atgal arba atitraukimo gimi
nių į Ameriką ir sutaisome visokius įvairios rūšies doku
mentus. .-

MŪSŲ PASAŽIERIAI keliauja geriausiais ir pašta- 
vais laivais, aplenkdami lenkų koridorų jūrėmis ir tokiu 
būdu išvengia daug įvairių nemalonumų.

VIETINIAI IR APIELINKSS LIETUVIAI turėda
mi reikalus ir norėdami gauti- tinkamą ir sąžiningą patar
navimą,. “malonėkite visada ir su visais reikalais kreiptis 
ypatiškai arba laiškais tik pas tikrai lietuvių įstaigą:

Jeigu kas turi atsakantį biznį, 
namų arba kelis namus, arba 
mažesnę farmų, 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 laišku, telefonu, 
telegramų arba ypatiškai dėl.pla
tesnių informacijų. Veliju lietu
viui pasinaudot šia proga.

VINCENT A. JENKINS, 
(Jankauskas)

43 Tremont St. Rocm 603
Boston, Mass.

Telefonas, Haymarket 4113.

3. P-nos G. A. Walter — ameri-1 
konas, Deputy Policijos Komisi-j 
; onierius trumpai bei jausmingai 
pakalbėjo anglų kalboj apie Lie
tuvos nepriklausomybę ir jos 
svarbą. - •

4. P-ni M. Širvaitienė žymi Det
roit’o solistė padedant kun. Ol
šauskui prie piano, padainavo 
anglišką dainą, užžavėjo publiką 
savo balseliu^ Publika iššaukė jų 
ir gerb. dainininkė teikėsi lietu
višką dainų sudainuoti.

5. Michigan Agrikultūros Kole
gijos buvęs profesorius Ezra La- 
vin kalbėjo apie “Lietuvos isto
rijų ir jos praeitį.” Kadangi-jo 
tėvai paeina iš Lietuvos,“todėl jis 
mat žinąs gerai Lietuvos istorijų. 
Jo kalba labai patiko publikai.

6. Šv. Jurgio choro žymūs dai
nininkai p-nai Valiūkas ir Pranai
tis, akomponuojant kun. Čižaus- 
kdi ant piano padainavo lietuviš- 
ką dainų. Taip patiko visiems, 
tad buvo iššaukti antru kartu.

7. Advokatas Jonas G. Emery 
(varantis už senatorių S. V. sena
te) kalbėjo apie Lietuvos praeitį 
ir svarbų Amerikos pripažinimo 
sietuvos nepriklausomybės. Kal- 
)ėjo gyvai ir jausmingai

8. Šv. Jurgio parap. choras pa
dainavo keletą lietuviškų daine

lių. Kun. Čižauskas vedė, o p-le 
A. Ostrauskaitė garsi Detroito 
pianistė akomponavo ant piano. 
Choro (laina labai užžavėjo publi
ką kad.visi gėrėjosi tokiu choro 
dainavimu. Net amerikonai nu- 
.sįstebėįo kad lietuviai turi tokį 
išlavintą chorą.

9. Kl. M. F. Daumantas kalbė
jo trumpai, bet. jausmingai .apie 

; Amerikos pripažinimų ir lietuvių 
džiaugsmų. Prašė vardan mass- 

į mitingo rengimo komisijos, publi
kos aukoti padengimui kaštų šios 
iškilmės ir kas liks eis Aukso-Si- 
dabro Fondui. Surinkta $121.39 

į aukų. .
•V

10. Kun. J. Čižauskas, Lietuvių 
Paderevvskis, gabus pianistas ir 
kompozitorius skambino solo ant

r piano.' Jo graudinga harmonija 
sukėlė daug ūpo publikai Iš
šauktas net antrų kartų skambin
ti Svetimtaučiams buvo nuosta- 

I bu kad lietuvis kunigas taip mik
liai vartoja pianą. Garbė mums 
lietuviams turėti tokį pianistą.

11. Kalbėjo Dr. P. Matulaitis 
vietinis gydytojas “Kodėl mes tu
rime džiaugties tokiu istorijos

r nuotikiu. ’ ’ Jo kalba buvo įspū- 
I dingą.

12. Kalbėjo, Juoz. P. Unjavičius 
Į— advokatas iš Omaha Nebraska
“Kas iškovojo Lietuvai pripažini- 

I mą.” Jis padarė daug juoko. Kal-

Švč. Panelės Apreiškimo par. 
7 rugpj. Šv. Kaz. Dr-jos-tiariai 
atsiimdami, atėjusias iš Kauno 
knygas iš metinių įsirašė į amži
nuosius iarius, būtent: J. Butkus, 
Ona Laurinaitytė, P. Jonkytė, P. 
Medžiūnaitė ir Af. Barusevičiutė. 
Kiti-metiniai. Visiems nariams 
reiškiu didžos padėkos ir pagar
bos žodžius.

Vasarinė vaikų mokykla maž
daug skaitlingesnė kaip mokiniai 
sako. Tėvai kurie neleidžia savo 
vaikučių gailėsis po laiko, nes mo
kina kūn. Juras, A. Stanšauskįs, 
S. Bugnaitis, Juzė .Leonaitė iš 
W0rcesterio. Deda visų energijų 
išauklėjime vaikučių lietuvių kal
boje su Dievo pagelba.

SLRKA. kpi išvažiavimas buvo 
pusėtinai gražus. Lietus maž
daug trukdė, bet Lovvellio choris
tai, vadovaujant R. Ainoriui- ne- 
atbojo, palinksmino visus su gra
žiomis dainelėmis, ypatingai p-lė 
Narinkaitė su savo švelniu balse
liu ir malonia mina visus užžavė
jo. Kalbėjo gerb. tėvas Juškaitis 
iš Cambridge’io, virš’minėtos or
ganizacijos didis rėmėjas. Jo kal
ba visiems labai patiko. Kalbėjo 
vietiniai kunigai: tėvas Juras ir 
tęvas Virmauskis. Abu kaip ir 
visuomet ragino visus prisidėt pa- 
gražinikiui mūsų Palangos. Pro- 
gramo vedėjas buvo varg. Anta
nas Stanšauskas. Nekurie ma
no, kad jisai antras Karosas Nauj. 
Anglijoj.

Atlaidai 40 vai. Lietuvių Šv. 
Kazimiero par. bus rugpj. 21, 22 
ir 23. Keletas liet, kunigų iš Su
vienytų Valstijų, prižadėjo man 
atvykti į pagelbą. Užtat kaip vie
tiniai, teip ir iš kitų miestų lie
tuviai yra kviečiami apsilankyti 
ant tų atlaidų. Prie tos progos 
visi pamatys, atnaujintų šią vasa
rą mūsų bažnyčią iš viršaus ir vi
daus

ba buvo įdomi ir interesinga.
13. Kalbėjo kum^Ig. Boreišis a- 

pie “Lietuvių džiaugsmą istorijos 
nuotikiu, ir ragino remti Lietu
vą.” Jo kalba kaip visuomet .pa
tiko publikai.

14. Kta. J. Jonaitis trumpa kal
ba užbaigė programą.

15. KL M. F. Daumantas vėl 
antru kartu ragino publikų zauko- 
ti Aukso Sidabro Fondui. Pada
ryta antra rinkliava. Surinkta vėl 
apie $56.00. Po tam jam perskai
čius rezoliucijas, nutarta pasiųs
ti S. V. prezidentui, sekretoriui, 
senatoriams, kongresmonams ir 
atstovui V. Čarneckiui pasveiki
nimas. \

15. Kun. J. Čižauskui pianu a- 
komponuojant sudainuota Lietu* 
vos Himnas ir publika suriko va
lio Amerikai, Lietuvos valdžiai ir 
L. Atstovui ir kitiems kurie 
daug darbavosi išgalime Lietu
vai pripažinimų.

Šis susirinkimas padarė visuo
menei nemažai įspūdžio ir pakėlė 
Detroito Lietuvių vardų anglų 
spaudoj. Šios iškilmės liks ilgai 
lietuvių atmintyje.

‘I LIETUVĄ IR‘1Š LIETUVOS 
. MIVAKOMBS galima gaut pagal prekes kompanijų 
ir ant geriausių laivų visų linijų pas seniausią LIETUVIŠ
KĄ agentą — G. KUNAĖAUSKĄ. Agentūra uždėta 1910 m.

PASPIRTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į 
LIETUVĄ.*

Atvažiuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties.
Persiuntimas PINIGŲ Į LIETUVĄ pagal dieninį bursą. 
A'pTDA. Mainymas pinigų ne priverstinas, bet išmai

nau, jeigu kate klausia. -
" Y * ‘ ■’ ■ z ~

G. Kunašauskas
♦ 179 B. 3-rd Street, •' ' New York, N. Y.

Yra pagirtina šv. Onos draugys
tė. Labai puikiai pasirodė. Vi
sos buvo vienodais drabužiais. 
Airių kunigas sakydaams prakal
bą pagyrė už tokį gražų tautišką 
apsirėdymą. Toliau sekė lietuvių 
draugystės: šv. Jurgio kareivių 
uniformose, šv. Antano draugystė 
ir Šv. Juozapo draugystė. Visos 
draugystės buvo apsirėdę unifor
mose. Teip-gi dalyvavo bažnyti. 
nis choras didelių ir mažų.' Po 
maršavimui buvo pradėtas prog
ramas ant Forest House balkano. 
Visu pirma vietos gerb. klebonas 
kun. Ežerskis kalbėjo ir perstatė 
programo vedėjų Mr. Straford, 
miesto gabiausių valdybos narį ir 
uolų lietuvių tautos rėmėjų. Be
nas sugriežė Amerikos himnų. Po 
tam perstatė visu pirma vietos šv. 
Antano parapijos chorą. Sudai
navo “America” ir Lietuvos him
ną. Tbliau sekė prakalbos. Kal
bėjo klebonas kun. Menley, airių 

; parapijos. Savo kalboj, nupiešė
ietuvių tautos dailę, kalbą, muzi- 
<ą, dainas ir drabužius ir teip to
liau ir linkėjo ilgiausių metų lie
tuvių tautai. Po jo sekė kalba 
į“ Forest City News” redakto- 
raius. Labai plačiai lietuvių tau
tos istoriją išdėstę. Po jo sekė 
kalba advokato Mexs. Po jo kal- 
bėo vietos klebonas gerb. kun. A. 
Ežerskis. Programas užbaigta su 
dainomis. Bažnytinis choras su
dainavo “Ant Tėvelio Kiemo” ir 
Lietuvos himną po vadovyste p. 
Emil. C. Šlapelio.

Bravo Forest- City lietuviai už 
tokį pasirodymą svetimtaučių 

. akyse.
Teipgi ačiū komitetui už pasi

darbavimą prisirengime prie tos 
parodos — Baliūnui, Rakauskui, 
Miliauskui ir Kanišauskui.

Miškinis

NANTASKET BEACH, graži 
vieta ir švarūs rūmai. Galima 
praleisti linksmai laiką dėl jau
nuomenės ir vedusių porų, gali
ma parendavoti rūmus savaitei, 
dienai ar nakčiai. Taip-gi galima 
gauti ant vietos visokių ■valgių’ir 
saldžių gėrymų. Arti vandens. 
Teipgi yra geras daržas dėl au
tomobilių dykai.
24 Samaret Avė., White Nead Sta. 

Nantasket, Mass.
(94)

Nedėlioj rugpj. 6 d. š. m. 3 va . 
po pietų Lietuvos Bendrovės sve
tainėj ant Dix ir 25 gatvių (iWest 
Side), įvyko didelis “mašinis mi
tingas” tikslu apvaikščioti pripa
žinimų Lietuvos nepriklausomy
bės. Svetainėn puikiai paruošton 
susibūrė iš visų Detroit’o kraštų 
lietuviai visokių srovių, kad pa
rodžius Amerikai ir jos valdžiai 
pagarbų ir tarus padėkos žodį, už 
pripažinimų Lietuvos de jure. 

{Tam tikslui buvo parūpinta turi
ninga programa pasidarbuojant 
.manifestacijos rengimo komisijai, 
kurion inėjo veiklūs Detroito vei
kėjai: Kui. Ig. Boreišis, kun. J. 
Jonaitis, kl. M. F. Daumantas, Pr. 
Gustaitis ir A. Bundžaitė. Vedė
ju šio susirinkimo buvo kun. J. 
Jonaitis. Programa sekė šiokiu 
būdu: t '•

1. Šv. Jurgio parap. choras 
(Eagt Side) po vadovyste gabaus

UNIJA SūroaAay • Nev iorK.rri 
SSUlLIETUVA,

VAUU0K - —s: PARAI

NEWARK, N. J.'

A. L.' R. K. Federacijos 8-tas 
skyr. laikytame pusmetiniame su
sirinkime birželio 28 d. š. m. nu
tarėm permainyti susirinkimų die
ną aht kas trečio utarninko. Se
kantis susirinkimas įvyks rugpj. 
15. Tada malonėkite visi atsto
vai susirinkti, nes yra daug svar
bių dalykų aptarti. Išrinkta val
dyba: pirm. J. Yučius, rašt. P. 
Elseika, kasierius B. Abromaitie- 
nė. '

Federacijos 8-to skyriaus rašt.
Pranas Elseika,

88 Warwick St., Newark, N. J.

Suvienytų Valstijų pripažini
mas Lietuvos, šioje kolionijoje 
lietuvių su dideliu entuziazmu nu
tiko ir todėl visi lietuviai, be skir
tumo kaip seni taip ir jauni stojo 
paruduojančių eilėsna, idant iš
reiškus S. V. padėkų už pripaži
nimų Lietuvos.

Apie du tūkstančiu lietuvių 
maršavo nuo Šv. Kazimiero lietu- 
viij bažnyčios šiomis gatvėmis: 
Smith, Francis, Darrance, West- 
minister, Empirs, Broadway ir 
Olneyville gatvėmis iki Library 
Hali Paroda prasidėjo nedėlio
ję lygiai ant dviejų po pietų.

Parodoje pirmiausiai jojo pollc 
monai, paskui benas ir kareiviai 
kurie neJUS Lietuvių ir Amerikonų 
vėliavas. Vienas vežimas buvo iš
puoštas su perstatymu: Lietuva 
stovinti su pertrūkusiais pančiais, 
kuriuos Dėdė Šamas perkirpęs, o 
Rusas, nusigandęs stovėjo žiūrė
damas į perkirstus retežius ir to
liau sstovėjo “Liberty.” Be to 
dar ir daugiau buvo parėdytų ve 
žirni} su lietuviškais papuošalais. 
Paskui maršavo vaikai su tautiš 
kais rūbais ir papuošalais. Ir dar 
sekančios draugystės: Šv. Kazi
miero, Šv. Jono, Gedimino ir 
Kliubo; draugystės parodavo su 
savo draugystės pajiuošaalis. To- 
liaus buvo kitasJicnas, po jo visi 
likusieji maršavo ir automobiliavo 
su išpuoštais vežimais.

Numaršavus į Library Hali pra
sidėjo kalbos. Mūsų gerb. klebo
nas J. Čaplikas atidarė susirinki
mą su introduktine kalba. Paskui 
padainavo keletą dainelių vaikų 
korųs, vedamas mūsų gabaus var- 
gohjnko Rafolo Juškos. Po to bu- 
vo ^perstatytas Dr. B. Čapas, kuris 
trumpai ir labai gražiai išsireiškė 
apie Lietuvą. Kitas kalbėtojas. 
Dr. Pr. Šivickis, zoologijos profe
sorius, labai puikiai nupiešė Lie
tuvą ir jos reikalus. Ant galo 
gerb. klebonas kalbėjo, kuris tiek 
prikalbėjo ir prijuokino publikų, 
kad net visi buvo pamiršę kad tai 
buvo karšta diena, iš to buvo ma
tyt kad ramiai užsilaikė.

Providence’o visi laikraščiai, iš
skyrus vieną, aprašė parodą su di
džiausiu pasigerėjimu ir nusiste
bėjimu; Net buvo aprašyta trum
pai mūsų paroda ir gituose laik
raščiuose, k. a. “Boston Globė.”

Žodžiu sakant paroda nusisekė 
geriausiai, tai vis ačiū mūsų gerb. 
klebonui už jo sumaningumą ir 
darbštumą. Parodos tvarkytojas 
(maršalas) buvo A. Avižinis, raš
tininkas Šv. Kazimiero draug. Jis 
daug pasidarbavo šiame darbe, 
netiktai kad jis buvo tinkamas ta
me darbe bet dar ir jo įžiūra da
rė ddesnį įspūdį.
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New York.

drovūs, nes ten gausite rū
pestinga patarnavimą.

Juozapas Beniušis.

gresmonųi Chandler. Pas- anglų kalboje. Antras kal- 
veikinimus siųsti Lietuvos 
Steigiamajam Seimui ir 
Valdžiai ir Atstovui Arheri- 
koje V. V. Čarneckiui.

Vyriausiu demonstracijos 
vedėju buvo nuskirtas kom
pozitorius Mikas Petraus- 

Mastausku kas, programo vedėju Dr. P.

Važinoju Lietuvon. Turiu par- 
duoti gerą namą ant lengvų išly
gų. Medinis namas dėl penkių šei
mynų, po 5-6-6 kambarius. Ren
dų neša suvirs $60.00 į mėnesį. 
Kaina $4,500.

~ . F. A Zaleckas,
414 Broadvvay, S. Boston, Mass. 

Tel. S. Boston 2334.

bėjo Ladas Natkevičius, lie
tuvių kalboje. Tarpuose 
kalbėjo amerikonai.

Vėliaus kalbėjo adv. Ka
linauskas, W. F. Saunders, 
John W. McCormick, Mer- 
rill Griswold, adv. F. J. W. 
Ford, A. Ivaškevičius, Lat
vių atstovas J. Sieberg, adv. 
W. F. J. Howard. Visų 
kalbos buvo sutiktos su ova
cijoms. Išnešta rezoliucijos 
prieš lenkus, pasiųsta padė
kos telegramos: Prez. Hard- 
ingui,' senatoriui Lodge ir 
kitiems. Pasveikinimai pa
siųsta^ Lietuvos ’ Steigiama
jam Seimui, valdžiai ir ats
tovui Amerikoje V. V. Čar
neckiui.

Taip tai šauniai užsibaigė 
Bostono ir apieiinkės lietu
vių demonstracija.

Darbininkas.

darbo

PIKNIKAS.

GAISRAS.

Rengėjos.

ATŠAUKIMAS.

DIDELIS

savaites.

A

Uuitecl

Lines Ine. ‘ Line

PADĖKA LIETUVIŲ 
PREKYBOS B-VEI.

’ 7

Jeigu mes nuo pat pradžios dingui, Senat. Lodge, Kon-|pai pakalbėjęs perstatė adv.
Atstovybėje būtume turėję gresmonųi Gallivan ir Kon- F. Bagočių, kuris kalbėjo

/

PRANEŠIMAS
—— ■

Liudvinavo bažnyčios fondas jau 
atdaras.

PRANEŠIMAS.

utamiaka 1-moa 2-ms ir SJSos....... ffiFII
Boston, Mass.

Naujosios Anglijos L. R. K Fe
deracijos apskričio išvažiavimas 
negalės įvykti frugpj. 13 d. dėl ne
gavimo permitb.

Pikniko rengimo komisija lai
dys susirinkimą “Darb.” name 
nedėlioj rugpj. 13 d. ir tarsimės 
<ą daryti toliau. Visi komisijos 
nariai privalo pribūti.

PRANEŠIMAS
Dr-stė D. L. K. Keistučio, Bos- ; 

ton, Mass. leidžia daržą dėl pik
nikų už labai prieinamą kainą. 
Daržas randasi puikiausioj vietoj, 
East Dedham, Mass. Norėdami 
daugiau informacijų, kreipkitės 
pas VINCĄ TRĄKELĮ (Išleidėją! 
daržo) 92 A St., So. Boston, 
Mass. Tel. S. B. 2037-W.

ŠAUNIAI PASIŽYMĖJO.

L. L. Paskolos Stoties val
dyba susidedanti vien iš ka
talikų gavusi žinią, kad A- 
merika pripažino Lietuvą 
tuojau paskelbė masinį su
sirinkimą, kuris įvyko rug
pjūčio 1 d. š. m. bažnytinėje 
salėje. Į tą susirinkimą atė
jo visi užinteresuoti be skir
tumo partijų ir pažiūri}. 
Pirmiausia Paskolos stoties 
pirm. A. F. Kneižys- paaiš
kino susirinkimo tikslą ir iš
davė raportą iš buvusio sto
čių suvažiavimo, Washing- 
ton, D. C. Susirinkusieji a- 
tydžiai klausėsi ir džiaugėsi 
nuveiktais darbais.

Po to visi pakiliu ūpu 
reiškė padėką Suv. Valstijų 
administracijai už pripaži
nimą Lietuvos sušukdami 
tris kartus valio!

Sušukta valio Lietuvos 
Stengiamajam Seimui ir 
Valdžiai ir Atstovui Ameri
koje V. V: Čarneckiui.

Tame susirinkime kalbėjo 
kun. K. Urbonavičius, S. 
Mockus, M. Venis, K. Pau
lauskas, St. Kneižys ir lat
vių atstovas J. Sieberg.

Visų kalbos "buvo nukreip
tos kaip geriau ir šauniau 
paminėjus Amerikos pripa
žinimą Lietuvai.

Begalo gražią ir turiningą 
prakalbėlę pasakė gerb. kun. 
K. Urbonavyčius. Jis pažy
mėjo nuopelnus Amerikos 
lietuvių, ir džiaugėsi, kad 
Lietuvos valdžia parinko ir 
pastatė tinkamus asmenis 
Lietuvos Atstovybėje Ame
rikoje, kurie sugebėjo atitai
syti Lietuvos vardą ir įtik- 
rinti Suv. Valstijų Adminis
traciją jog Lietuva užsipel
no pripažinimą.

tSa man prisimint* adv. 
Milerio žodžiai Paskolos 
Stočių Suvažiavime, Wash- 
ingfon, D. C.
U

pa- 
V.

adv. B. F. Mastauską, tai 
gal Lietuva jau būtų pripa
žinta.”

Reikia pripažinti, kad 
adv. Mileris tuo pasakymu 
nė kiek neperdėjo. Rašan
čiam šiuos žodžius .teko tai 
vienur, tai kitur drauge su 
Juriskonsultu
būti pas žymius amerikonus 
ir jo iškalbumas tiesiog ste
bina amerikonus.

Svarbiausia gal, tai 
ties gerb. Atstovo V. 
Čarneckio taktingumas.

Šiandiena visi džiaugia
mės, kad pasaulio galiūnas 
Suv. Valstijos pripažinę 
Lietuvą. Tuo džiaugsmu 
užsidegę Bostoniečiai pa
miršo parėjimus ginčus ir 
ėjo prie bendro darbo.

Tuojau išrinkta komisija 
rengimui demonstracijos ir 
padaryta keletą geni nutari
mų.

Tuoj po masinio susirin
kimo turėjo pasitarimą iš
rinktoji komisija ir išsirin
ko prezidiumą. Pirm. A. F. 
Kneižys, vice-pirm. A. Ivaš
kevičius, rašt. S. Mockus, 
ižd. J. Glineckis.

Komisija, ėmėsi
Antras masinis susirinki
mas įvyko Lietuvių Salėj. 
Vedėju buvo komisijos pir
mininkas A. F. Kneižys. Čia 
taip-gi visa eilė kalbėtojų 
ragino susirinkusius prie de
monstracijos.

M. V arietis sa
ko: “nuo šiandien mes turi
me užmiršti pirtijinius gin
čus ir teikti paramą Lietu
vai.” Nors gaila, kad tik 
dabar suprato blogai darą, 
bet sykiu ir džiaugsmas, kad 
susiprato. Išrinkta demon
stracijai tvarkdariai.

Pasibaigus masiniam tvar
kiam susirinkimui buvo 
rengimo komisijos susirin
kimas. Čia pasiginčyta de
lei sveikinimų, bet galų ga
le didžiumai prieš du ar tris 
nusileidus nutarta siųsti pa- 

Jis sako: dėkos telegramas Prez. Har-

Jakimąvičius.
Demonstracija.

Nors jau trumpai buvo ra
šyta, kad demonstracija 
šauniai pavyko, bet gal bus 
neprošalį pažymėti smulk- 
meniškiau. Jau apie 1 vai, 
po pietų žmonės grupavosi 
prie kampo Broadway ir E 
.gatvių. Tvarkdariai bėgio
jo ir tvarkė kas moteris, 
kas vaikus, kas vyrus. Adv. 
F. J. Bagočius tvarkė karei
vius uniformose. Atėjo ir 
latvių apie porą šimtų p. J. 
Sieberg vedami. Besitvar
kant atvažiavo Norwoodie- 
čiai. Ant kito kampo Broad- 
way puošė didžiulį troką 
Worcesteriečiai Vyčiai. Jie 
nesigailėjo lėšų ir triūso at
važiavo, kad tik didesnį į- 
spūdį padarius į ameriko
nus. Jie perstatė “Gedemi- 
no Sapną.” Taipgi Wor- 
cesterietis Jonas Vaitkus 
perstatė “Dėdę Šamą.” Tai 
buvo gražiausia ir įspūdin
giausia demonstracijos da
lis.

Abu choru Šv. Petro para
pijos ir Gabijos vedė p. M. 
Karbauskas. . *

Didžiulė minia apie 10,000 
išsitiesusi Broadtvay net iki 
Boston Common kur nuėjus 
radome tūkstančius iš Cam
bridge, Brighton ir kitur.

Sode galėjo būti apie 15,- 
000.

Abu choru sudainavo ke
letą dainelių.

Pradedant programą vėl 
abu choru vedant M. Pet
rauskui ir pritariant benui 
sugiedojo imnus Amerikos 
ir Lietuvos.

Dr. P. Jakimavičius trum-

MŠiuomi pranešu visiems 
Šv. Kazimiero R. K. Dr-jos 
nariams, jog susirinkimas i- 
vyks nedėlioj rugpj. 13 d. 
^bažnytinėj salėj ant 5-tos 
gatvės, nes parapijinė salė 
ant 7-tos gatvės užimta.

A. Janušonis, 

Prot. rašt.

Gerbiamas kun. J. Lietuvninkas 
apsiėmė priiminėt aukas ir naalo- 
niai užjaučia mūsų bažnyčiai. La
bai būtų malonu, kad ir kitos ko- 
lionijos pasidarbuotų. Aukas 
siųskite paduodami savo vardą ii 
pavardę ir iškur, šiuomi antrašu: 
Rev. J. Lietuvninkas, 114 W. Sa- 
ratoga St., Baltimore, Md.

Didžiai malonu kalbėti apie 
Lietuvą, šimtą kartų maloniau at
minti savo prigimtą parapiją. 
Taigi atminus savo kūdikystę ko
kius įspūdžius toji bažnyčia davė, 
tuojaus gailios ašaros veidą vilgo, 
ypatingai kad mūsų parapija be 
bažnyčios likus. Lai nenurimsta 
mūsų širdys iki mūsų maldos na
mas nebus atbudavotas, nes ten 
mūsų motinos tyliomis ašaromis 
savo vaikelių sielas ramino, tenai 
šiandien mūsų tėvelių kaulai/ka
puose ilsisi.

Jonas J. Karalius, 
1337 Glyndon Avė., 
Baltimore, Md.

r -”

Ties Ocean

| RADO NEGYVĄ 
KŪDIKĮ,

Parktvay pajūrėj rasta ne
gyvas kūdikis apie trijų sa
vaičių amžiaus. Apie kak
liuką besą randų, kas rodo, 
jog kūdikis buvo pasmaug
tas.

IŠEGZAMINUOJU AKIS
_____ .

PADIRBU AKINIUS.
Žemiaus paduodu 

į|į symptomus kuriuos 
pagimdo nenormališ-

kos akys: nematymas, kreivos a 
kys, pavargtosios ir skaudančios 
akys, bėgimas ašarų, sausos akys, 
trūkčiojimas akies ir blakstienų, 
galvos i? nugaros skaudėjimas, 
ūžimas ir svaigimas galvos, nervų 
liga, negalėjimas važiuoti gatve- 
kariais ir daug kitokių nesmagu
mų. Prašalinkite pyiežastį ir bū
site sveiki. Visuomet pagelbės 
jums

J. L. PAŠAKABNIS, O. D.
AKIŲ SPECIALISTAS 

377a Broadway, So. Boston, Mass.

F. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway, So. Boston.
Tel. S. B. O44L

Antros lubos—Viršuj L. P. B-vSs

GYVENIMO VIETA:
135 Rowe St., Aububndale, Mass. 

Tel. W. Newton 1016—R.

Bus Subatoj, Rugsėjo 2 dieną po pietų
--------------- IR ------- --------

Darbo Dienoje, Rugsėjo 4 dieną .
nuo 10 vai. ryto iki vėlumos. . *

VISKAS BUS ANT DEAN PIEVOS
I

Dean Street, Norwood, Nass.
VISAS TO PIKNIKO Tt BAZABO PELNAS EIS *V. JUBOIO LIETU T1Ų PABAPUAI.

Piknikui ir bazdrui vieta puiki ir prieinama. Tad kviečiame visus vie-. 
tos ir iš kitų kolionijų skaitlingai ateiti, nes tokios pramogos dar nėra buvę 
Visoje Amerikoje. Bus visokių žaismių ir pamarginimų. Apart to giliukin- 
gi kurie bus šiame bazare turės gerą progą įsigyti gražių ir naudingų daiktų. 
Bus gyvų ir negyvų daiktų, kurie kiekvienam naudingi.

Svarbiausia tai tas, kad šiame piknike ir bazare pasižadėjo dalyvauti 
žymiausi mūsų veikėjai, kurie atvažiuos į seimus mūsų didžiųjų organizacijų. 
Visi turės gerą progą susipažinti.

Tad dar kartą kviečiame skaitlingai ateiti ir paremti parapiją.
RENGĖJAI

1 16 Metų South Bostone
no U C CTfiUE

į >
. -

DR. H. S .STONE
AKIŲ SPECIALISTAS 
399a W. BROADWAY 

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

DR. PAUL J. J AKMAUH
' (JAKIMAVIČIUS)
509 EAST BROADWAY

Telephone 502.

_______ Tel. So. Boston 323 
LIETUVYS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

Laikinai perkeis ofisą po No. 
425 Bboadway, So. Boston, Maso. 

Ojiso Valandos:
Nuo 10 iki 12:30 ryte ir nuo 1:80 

iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. vak.
Ofisas uždarytas subatos vakarais 

ir v nedaliomis.
a

Tel. So. Boston 270

J. MACDONELL, M. D.
Galima susikalbėti ir lietuviškai.

Ofiso Valandos:
Rytais iki 9 vai. Po pietą nuo 1—8.

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

Ateinančią nedėlią rugpj. 
.3 d. įvyks Moterų Sąjungos 
3 kuopos piknikas Sallys 
lock darže. Viskas pride
ramai priruošta ir visi pik
nike būsite patenkinti. Vi
sus kviečia Providence, R. I. — Eilė 

dirbtuvių buvo užsidegus. 
Nuostolių padaryta už $160.- 
000. Keletas gaisrininkų 
apalpo nuo dūmų. Dirbtu
vės buvo palei J aekson. 
Francisco ir Limists gatvių.

NAUJIENA LIETUVIAMS 
AMERIKIEČIAMS.

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

“DARBININKAS,”
366 Broadway, Boston 27, Mass

REIKALAVIMAI,

DR. A. J. fiORMAN
KGUMAUSKAS)

DANTISTAS

705 Malu St., Montello, Mass.

{Kampas Broad St.}
Tel. Brcckton 5112-W.
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UŽPUOLĖ VAIKUS.

Arrovcsiv, Me. — Du far- 
merio vaiku ėjo Įmesti į dė
žutę laiškų. Pasitaikė ne- 
labėlis, kurs ėmė vėzdu plu- 
tinti vaikus. Atbėgęs vyres
nysis brolis nuvijo nelabėli. 
Policija ieško mušeikos.

SOUTH BOSTONE 
penkių šeimynų medinis namas. 
Po 5-6-6 kambarius dėl šeimynos 
Rendų neša $63.00 i mėnesį. Ga 
sas ir toiletai. Kaina $4,500. Įneš 
t i visai mažai.

A. J. Kupstis,
332 Broadtvay, South Boston.

Bell Pilone: Poplar 7545
ADOLF F. STANKUSADOLF F. STARKUS 1

..___ ,, TIKRAS tt) (

LIETUVIS GRABORIUS !i
1023 Mt Vernon St, 

PHILADELPHIA, PA.

Aš Juozapas Beniušis, 261 
Athens St., South Boston, 
Mass.; tariu viešą padėkos 
žodį Lietuvių Prekybos Ben
drovei už rūpestingą patar
navimą visuose kelionės rei
kaluose, k. t. išgavimą rei
kalingų leidimų ir prirengi- 
mą kelionėn mano posūnio 
Kostantio Eismonto, kurs 
Rugpjūčio 4 d. laivu POLO- 
NIA laimigai pasiekė Ame
riką.

Visa kelionė buvus gera, 
patarnavimas visur manda
gus.

Patarčiau visems giminių
atsiėmimo reikale kreiptis kasyklose darbai prasidės už 
prie Lietuvių Prekybos Ben_

RESPUBLIKONAI

ĮVEIKIAMI.

London. — Airijos respu
blikonų kariuomenė apleido 
Cork’o miestą. Išeidama iš- 
dinamitavo goriausiuosius 
namus. Pasitraukė todėl, 
kad matė, jog neatsilaikys 
prieš valdžios kariuomenę.

DERYBOS EINA.

Cleveland, Ohio. — Ang
liakasių unijų vadai nubal
savo tęsti derybas dėl algų. 
Angliakasių prez. Lewis sa
ko, kad derybos baigsis ir

iraHanibiutf
American SSAuteritcin

1 _ 1 < I. i n p a

TARP NEW YORK’O IR HAMBURGU 
TRUMPIAUSIAS SUSISIEKIMAS SU VISAIS POETAIS 

/ CENTRALftS EUROPOS.
Savaitiniai DpUtukimai Kas Ketvergis

nuo Pier 86 Na River, 46-th St, New York.
Kambariai 8U 2, 4 ir 6 lovom ant risŲ lalrij. Boūnjs vąl- 

pnmiejl kambariai, šaitanai ir erdvus dėkai trefios kl©. 
soę pasažlerlams. Ant talvų -."flAYKRN.*
tPUER-ETEUREKG ir 14OUNT C eli
pulkus kambariai.

Du nauji 20,000 tonų laivai 
RESOLUTE ir RELIANCE 

lžplaukla tau *n 
sos pasalierUls.

JULIŲ
260 Hanover St

“DARBININKAS” pasiunti 
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 
tallkiškoe spaudos rėmėjai priva 
lo kiekvieną progą tam tikslui au 
kų rinkimui sunaudoti

JPajieškojtmai
Į’alei]toj!nių kainos LDS. na- 

Ir “Darbininko" gkaltyto- 
Jam» J arki 1 metus ui dyka, už 
Ž lykini $1.00. Prietellama ui S 
sykius $1.50.

Paieškau pusseseries Mortos 
Laukoniutės, kilus iš Seinų apsk.. 
Leipalingio par. Girdėjau, kad 
gyvena Connecticut valstijoj. Tu 
riu svarbų reikalą.

St. Laukbnis,
28 Bristol St., Cambridge. Mass

Aš Barbora Abramavleiutė, po 
vyru Rupšienė paieškau savo se
sers Viktorijos Abrftmavičiutės po 
vyru Danielkien£ Pirm karės 
gyveno Kauno gub., Telšių apsk., 
Zavėnų par.? o dabar nežinau kur: 
Meldžiu pati ar kas, kitas duoti 
man atsakymą. x

Barbora Bupžienė,
390 Vai Dyke Avė., Haledon, 

Paterton, N. J. Ū. S. A.
—     —; —————

AV. KAZIMIERO B. K. DK-J08 
VALDYBOS ANTRAŽAI 

80. BOSTON, MASS.

PIRM. — Vladas Paulauskas,
90 B St, So. Boston, Maaa. 

VICE-PIRM. — V. J. Jakštas,
27 Story St, Boston 27, Maaa. 

PROT. RAšT. — Antanas Janušonis,
2 Mt Wash!ngton PI., Sa Boston.

ETJf. RAST. — Juozas Juška, 
Merycliff Academy,

Arlinghton HeigttB, Ha* 
IŽDININKAS — Leonas švagždys, 

111 Bowen St, Boston 27, Maaa. 
IŽDO GLOB. — J. Gntblnskaa, i 

* Jay St, Boston SK, Maaa. ir 
Antanas Kmitas,

284 5-th St, Boston 37, Maa. 
MARŠALKA — Povilas LanČka,

01 Story St, Boston 27, Mat, 
DRAUGIJOS antrašas reikale:

866 Broadway, So. Boston, Maaa. 
DRAUGIJOS snslrinkiinai laikomi 

kas antrą nedėldienj mėnesio 1-ą vaL 
po pietų parapijinėj svetainėj, 492 BL 
7-th St, Boston 27. Maaa.

Aš Antanas. Vaitkus, sūnus, Va
lerijos Vaitkienės paieŠkau savo 
mamytės. Paeina iš Kauno rady
bos, Telšių apskr,, Tveno parap., 
Adomaičių kaimo. 18 metų atgal 
apleidau tėvynę ir dabar jokios 
žinios neturiu. Kas ją žino, ar ji 
yra gyva ar mirus malonės'pra
nerti šiuo adresu;

Ant. Vaitkus,
93 Henry St., New Yofk, N. Y. 
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