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Organas Amerikos Lietuvių S 
Rymo Katalikų Švento 

Juozapo Darbininkų 
Sąjungos.
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BAIGIA SUSITAI

KINTI.

New York. f— Karšapių 
darbininkų streikas baigia
si. Derybos dar tebeina 
tarp geležinkeliečių unijų ir 
kompanijų atstovų. Darbi
ninkai nusileidę “senioritv” 
klausime. Yra spėjama, 
kad kompanijos ir gi nusi
leis.

Unijų vadai kalba labai 
optimistiškai apie greitą 
streiko pasibaigimą.

PADIDINO PI KIR

TAU IMĄ.
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“DARBININKAS”
.---- Eina —

UTARNINKAIS, KETVERGAIS IR 
SUBATOMIS.

Metams........................................ ..$4-50
Užrubežy metams  .................$5.50

“Darbininkas” »
366 Bboadway. Boston 27, Mass. 

Tel. Soutb Boston 620.

■ ■■ • • '
■z,

........................................• I .1 ■■

A

T>‘f V

Z z 
' •

PADĖKOS ŽODIS.

Šaulių Atstovui Ameriko
je pasveikinus Lietuvos At
stovą, p. Čameckį delei'Su
vienytų Valstijų Lietuvos 
pripažinimo, gautas pil. 
Žmuidzinavičiaus vardu 
šioks raštas:
Gerb. A. Žmuidzinavičiui, 
Lietuvos Šaulių Sąjungos 
Atstovui.
Gerbiamas Tamsta:

Prašau priimti mano gi
lios padėkos už atsiųstąjį 
Lietuvos Šaulių Sąjungos 
vardu pasveikinimą.

Suvienytų Valstybių Lie
tuvos pripažinimas — tai 
naujas didelis mūsų tautos 
laimėjimas. Kartu tai yra 
galingas mūsų nepriklauso
mybės laidas.

Nors šia linksma žinia ne
galėjo dar laisvai pasi
džiaugti nei Vilnius nei

pačios lietuvių visuomenės 
sunkiaisiais laikais buvo ap
rūpinama, tad neprivalo 
būti ji užmiršta ir šioje tau
tos džiaugsmo ir laimėjimo 
valandoje. ,

Reiškiu Tamstai mano 
tikros pagarbos ir šia p toga 
linkiu pasisekimo tolimes
nėje Tamstoj darbuotėje.

V. Čarneckis, 
Lietuvos Respublikbs 

Atstovas.
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KORESPONDENCIJOS Iš LIETUVOS.

Ldierence, Mass. — Paci- 
fic Mills paskelbė, jog nuo 
spalio 1 d. atidarys dirbtu
ves ir priims darbininkus 
senomis išlygomis. Unijų 
vadai paskelbė, kad tokio 
pasiūlymo negalinta priimti 
ir padidino pila davimą.

Kadangi iš 20.000 strei- 
r*’ kuo j ančių audėjų tik 6.- 
. ^><Ltėra ^mijistai/Tai yra Klaipyda^ vienok. aš tikiu 

r baimė, kad daugelis grįž
darban.

PENKIŲ METŲ VAIKAS 

GAUS $2.000.000.

New York. — Jobu Jacob 
Astor. 5 metų amžiaus vai
kas, iš tėvo palikimo pagal 
teisėjo James O'Malley nuo
sprendį, gaus $2.000.000. Jo 
tėvas Vineent Astor žuvo su 
Titanieu.

-V

MTSKŲ GAISRAI.

Dulutli, Minn. — Dėl ki
lusių miškų gaisrų darosi 
baisūs nuostoliai ir didžios 
nelaimės. Sudegė šeši žmo
nės. Su miškais kartu sude
gė du miesteliu. Jau pavo
juje yra šeši kiti'miesteliai. 
Dabar siaučia didžiausias 
miško gaisras po 1918 metų, 
kada žuvo 400 žmonių.

RADO NEGYVĄ. >

Maskva. — Enver Paslia, 
buvusis Turkijos karo mi
nisteris, rastas negyvas mū
šio lauke rytinėj Bokhoroj. 
Jis besąs angliškoj imifor- 
moj. Jis buvo vienas iš žy
miausių turkų siu laikų vei
kėjų.

NUMETĖ BOMBA.c
Varšuva. — Ali este Putzig 

buvo daroma orlaiviais ma- 
niebrai. Netikėtai viena 
bomba iškrito ir pataikė į

mūsų tautos ištverme ir ga
lutinu jos teisingu siekiniu 
laimėjimu. .

Mūsų tautos gili Tėvynės 
meilė ir kartu valstybingu
mo idėja, prie kurių auklė- 
•jimo ii- vystimo tiek daug y- 
ra prisidėjusi Šaulių Sąjun
ga. yra ir bus visuomet kel
rodžiu plačiajame laisvųjų 
tautų vieškelyje, kuriuo mūr 
sų tauta jau žengia prie švie
sios savo ateities.

Šia. mūsų teisės priė lais
vės "pripažinimo valanda, 
kartu su visa tauta neabejo
tinai giliai džiaugiasi ir 
Lietuvos Šauliai. Lai tas 

(naujas mūsų tautos laimėji- 
I mas sustiprina Šaulius vyki
nant jiems didelius tautos i- 
dealus, o visiems Šaulių 
prieteliams, ypatingai čionai 
Amerikoje, Jai tai primena, 
kad Šaulių organizacija yra kų.
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Netoli nuo Panevėžio yra 
Žalioji Giria. Karo laiku 
joj slapstėsi pabėgę nelais- 
viai ir plėšikai, o dabar pri
viso joj vilkų. Jau papiovė 
keletą arklių. Pro pamatus 
jie lenda tvartuosna. Žalio
joj yra daug uogų ir grybui, 
begauti nuo šiemet reikia 
turėti leidimas, už kuri rei
kia mokėti 100 auksinų.

—------ , ri
Kaikuriose vietose Kre

tingos apskrityje atsirado 
nematyta daugybė kirminų, 
kurie naikina bulves, pupas, 
žirnius, vi k i ils ir kitus la
puotus augalus.

, . .šį

Panevėžio apskrities savi
valdybė stato ligoninę 60 li
gonių.

minią žmonių. 10 žmonių j tąjį mol 
vietoj užmušta, o 50 sužeis-’yra šie: 
ta.

LAUKĖ PIKTOS 

DVASIOS.

Rali Rivers, Mass. — Bu
vo pasklidęs gandas, kad 
ant vienų namų naktimis e- 
są piktų dvasių metama ak- 
menai. Tie namai yra po 
num. 6 Aberdeen St. Tai vi
so miestelio žmonės buvo su
sidomėję ir 5.000 žmonių tė- 
mijo kada atsikartos bom- 
bordavimas. Bet piktos dva
sios nepasirodė.

DĖL KAITRŲ.

B rišt oi, Ct. — Dėl didžių 
kaitrų Sessions Foundrv Co. 
turėjo uždaryti savo dirbtu
vę. J o j dirba 400 darbinin-
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K u n. Jonas N avickas,

|šią vasarą gavęs Teologijos
Daktaro laipsnį Fribourgo 
amiversitete. Šveicarijoj. • 
f

>

Grenoble (Craucugijoj) 
universite išlaikė kvotimus 
ir gavo mokytojos aukštes
niojo kurso diplomą p-lė 

•ve. T <T -r»/-v* is- vv -ttieesueir,-

Fribonrg, Šveicarija. —

Šiais 1922 m<ais universite
Jbaigė ir dar |aigs rudenyje 

 

daugelis lietusių savo aukš-
"'moksT; " ' ' tarpe į Ona Vosylaiiė 

v •

Teologijos skyriuje—dak
taro laipsnį gavo kun. J. Na
vickas (amerikietis J. Šir
vintas) ; licencijos laipsnį 
gavo kun. Enrikas Žilevi
čius.

F i lozof i j os-1 iteratūros sky
riuje daktaro laipsnį gavo 
kun. V. Mykolaitis (poetas 
Putinas); licencijos laips
nius — p-lė Uršulė Urneižy- 
tė ir p-lė Ona Petrauskaitė.

Civilių tęisių skyriuje — 
licencijos laipsnį gavo kun. 
Adomas Vilimas.

z

f Šį rudenį dar baigia filo- 
zofijos-istorijos skyrių su 
daktaro laipsniu p-lė Marija 
Ąndziulytė. Politinės ekono
mijos su daktaro laipsniu p. 
Pranas Raulinaitis ir p. 
Kazimieras Pakštas.

Mass.

DEPORTUOS TRIUKŠ

MADARIUS.

Washingfon. — Pennsyl- 
vanijos respublikonų atsto
vas Edmunds įnešė bilių. 
kuriuo ateiviai, dalyvaujan
tieji riaušėse arba agituo
jantieji sugriovimą valdžios 
būtų deportuojami. Depor
tavimą Įsakytų Attomev Ge- 
neral. reikalui skiria
ma $1

SUDINAMITAVO 

TILTĄ.

Buffalo, N. Y. — Didelis 
tiltas.kurhio eina greiti elek- 
trikiniai traukiniai į Niaga
ra Falls tapo sudinamituo- 
tas.

Lenkijos valdžia iš Vest
falijos grąžina 100.000 len
ku apgyvendinimui Vilniaus 
krašte.

Kauno pagautas šešių mi
lijonų auksinų vertės šmuge
lis. Šmugelis norėta nuga
benti Rusijon.

Žagarėje yra 14 smuklių. 
Žydai pasipelno gerai. Be 
to žydai varo platų šmugelį 
Latvijon. Jei valdžia šmu
gelį pagauna, tai žydai šau
kia, kad Lietuvos valdžia 
juos persekioja, jų teises 
varžo.

Prie Kaišedorių depo su
degė sandėlis. Kareivių uo
lumo dėka gaisras neišsiplė- 
tė. —

Darbėnų apylinkėje atsi- 
l. Nausodžių 

rne vieną plėŠrkĄ milici-'J 
ninkai nukovė,

Iš liepos 28 į 29 d. naktį į rado plėšikų, 
■Kafirie ^az kas nuplėšė' vieną '
Rusijos atstovybės iškabas. 
Atstovybė Lietuvos valdžiai 
padavusi protestą už valsty
bės emblemos išniekinimą.

Apie Marijampolę lietus 
daug šieno išgadino. Šieno 
vogimas teipgi madoj.

Liepos 27 d. įkaušusiam 
milicininkui Kauno sode 
šposininkai ištraukė iš mak
šties revolverį. Tas pajutęs 
netekęs ginklo pradėjo da
ryti kratą pas visus žmones 
sode.

Ašmenos apskrityje pasi
rodė daugybė šarančių, ku
rie naikina žirnius, linus ir 
vykius. Kaikur užpuola ir 
miežius.

Klaipėdos krašto lietuviai 
pasiuntė ambasadorių kon
ferencijai protestą prieš var
žymą lietuvių spaudos.

PINIGŲ KURSAS.
Žemiau paduodame kiek 

kainavo pasiuntimas 1,000 
auksinų į Lietuvą. Prie že
miau paduotų kainų yra 
priskaityta pasiuntimo kaš
tai? 4

Pirmadieny, rugpj. 14 — $2.00 
Antradieny, rugpj. 15 — $1.90 
Trečiadieny, rugpj. 16 — $1.70
Ketvirtadieny, rugpj. 17—$1.70 
Penktadieny, rugpj. 18—$1.60

LITHUANIAN SALES
CORPORATION,

BOSTON 27, MAS&

---- • ,
Atitraukiame iš Lietuvos Amerikos lietuvių gimines, parduodame laivakortes 

ant geriausių, didžiausių ir greičiausių laivų, siunčiame pinigus į Lietuvą doleriais 
ir auksinais pigiausiu kursu, siunčiantiems didesnes sumas duodame specijalę 
nuolaidą, priimame depozitus doleriais ar auksinais į Tarptautinį Lietuvos Ban
ką, kuris moka aukštus nuošimčius, 
duotis musų patarnavimu.

Grįškite per mus į Amerikos pripažintą Lietuvą laivu Rotterdam Rugpjūčio 26 "d., 
] š. m. su palydovų Feliksu Zalieskiu. Platesni paaiškinimai laiškais. Adresas: ~~
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PIGIAU! 
GREIČIAU! 
GERIAU! 
SAUGIAU! 

NEGU PAS KITUS.
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Naudokitės patys ir patarkite
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ce tat maiUng at special 
pfęvided toriu Secfion: 

L 8,1917, auUfortseu oh

SUBSCBIBTIOS JU.TK8 Z

Boston and suburbs ..................... I
Foteign countrieS yearly..............
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ANGLIAKASIU 
LAIMĖJIMAS.

F*' E

Angliakasių streikas pa- 
| sibaigė. Džiaugiasi iš to 
j angliakasiai, džiaugiasi vi

sa Amerikos visuomenė.
i Darbininkų luomas gali 
I dvigubai džiaugtis. Džiau- 

: giasi streiko pasibaigimu ir 
g jo laimėjimu. Juk kapita- 
K listai buvo pasiryžę sulaužy

ti angliakasių uniją, kuri y- 
I ra drūčiausia darbininkų 
| organizacija. Bandė tą pa- 
& 'daryti įvairiais būdais. Ban- 
i dė pasmaugti streiką su val- 
| ’džios parama. Valdžia siun- 

1 tė kariuomenę saugoti mai- 
E nas ir žadėjo pilną apsaugą 

grįžtantiems angliakasiams 
I; darban. Bet angliakasiai 
I negrįžo. Laikėsi. Pama

tė ir kompanijos ir valdžia, 
į" kad darbininkų neįveiks ir- 
I turėjo susitaikinti.
i i Kur darbininkų yra vie- 
Ufiybe, ten nėra galybės jų į- 

veikti. •-Bet jei sustreikavę 
g 'darbininkai išeina iš darbo 
| per vienas durys, o streik- 
I laužiai ineina per kitas du- 
| rys, tai laimėjimo tada ne- 
I galima laukti.

T

•9

U SAKĖ IR U DARO.
įJ Laisvamaniai prikaišiojo 
E katalikams negerbimą ir net 
| išniekinimą pilietybės. Pri- 
į kaišiojo tada, kai laisvama- 
I niai su Vileišiu priešakyje 
f sutvėrė L. Piliečių Sąjungą, 
I kuriai katalikai negalėjo 

pritarti. Prie tvėrimo tos 
Sąjungos katalikai nedaly
vavo, jos statutas nebuvo 

E .tinkamas. Todėl . katalikai 
prie jos neprisidėjo.

h Bet štai Lietuvos valdžia 
išleidžia registracijos įsta-

I tymą. Lietuvos piliečiai už
sieniuose turi registruotis 
turi gauti Lietuvos pasą ir 

'- mokėti pirmais metais $10, 
| o sekamais po $5.00. Daly- 
l 'kas pastatytas ant grynai 

valstybinių pamatų. Lais- 
įyamaniai prieš tą įstatymą 

gvoltą šaukia. Tą daryda- 
I mi laisvamaniai parodo ne- 
I žiną pilietybės nei A-B-C.

dar ir dfflto, kad klausimas 
buvo pereiaurai pastatytas. 
Lenkų priežodis sako: kokis S. 
medis, tokis pleiškas (ky
lys) ; kokis tėvas, /okis sū
nus. Taigi koki LDS., toks 
ir organas; ką L. D.'S. vei
kia, tą organas registruoja. 
Svarstant tad “D-ko” var
gus, priseina nepamiršti ir 
apie jo tėvą arba tikriau sa
kant motiną — L. D. S., nes 
jiedviejų vargai tie patys.

L. D. S. pilnas vardas su- 
lyg konstitucijos yra Ame
rikos Lietuių Rvmo-Katali- 
kų Šv. Juozapo Darbininkų 
Sąjunga. Vardas trumpai 
išreiškia organizacijos tiks
lus. Iš tų tikslų varde iš
reikštų L. D. S. vienus pil
nai atsiekė, kitų gi neatsie
kė. L. D. S. praeities dar
buotė parodė, kad jos nariai 
daug padirbėjo Lietuvai ir 
todėl pilnai užsipelnė ne tik 
lietuvių, bet dagi prakilnių 
ir • pasišventusių Lietuvos 
Sūnų vardą; lygiai taip pat 
dirbo ir Katalikų tikėjimui; 
darbininkų srity tečiaus pu
sę darbo teatliko, būtent, ap
saugojo savo narius nuo tu
ščių bolševikinių sapnų apie 
Trockio rojų. Tai pliusai.

Dabar minusai. Savo na
riams kaipo darbininkams 
labai mažai poiztivaus teda
vė, beveik nieko.,/ Nesupa
žindino juos su Amerikos 
darbininkų judėjimu nei per 
savo agitatorius nei per lai
kraštį. Jei kurie jos nariai 
yra “aristokratinių” unijų 
nariais, tai ne L. D. S. nuo
pelnas (ar gal anot Uosio 
“griekaš”); jei iš lietuvių 
susidedu unijų lokalai nėsi- 
domėja L. D. S. orientacija^ 
tai dėlto, kad jos niekur ne
suranda; jei yra patekę po 
Laisviečių globa, tai dėlto, 
kad L. D. S. jų nei nepatė- 
mijo. Ar daug L.,D- S. na
rių žino, kas tai yra Labor 
Board dabar kada gelžkelių 
dirbtuviiĮ darbininkai strei
kuoja prieš jo nutarimus? 
dėlko streikuoja? Keli žino 
apie audinyčių streiką? Ke
li galėtų pasakyti, ar tie 
streikai jau užsibaigė, ar ne? 
o juk tūkstančiai lietuvių 
ten 'dirba. Ar jie reikalau
ja mūsų pašelpos ? ir tt.

. Jei kas apie tuos dalykus
AuMVtai Ugi nu ačiū L. D.

Apie k operacijas kalbam 
prakilniai kaipo apie vieną 
iš trijų galingų ginklų, su 
kurių pagelba darbininkai 
apsigins nuo kapitalistų už- 
puolimų ir panaikina asme
ninio pelno sistemą, bet kiek 
L. D. S. yra ligšiol padėjusi 
kooperatoriams ? Klausi
mas, ar K D. S. kartais ne
manė, kad kooperacijų da
lykai jai visai nepriklau
so?!

O ir-- pačios ideologijos 
klausime... ar nebuvo taip, 
kad'tankiausiai tik reagavo
me į kitų nesąmones, bet į tų 
nesąmonių vietą nepatiekėm 
aiškaus, konkrečio krikščio
niško programa? neatsilie
pė m pozityviai į dienos klau
simus. *

Prie to viso pridėkim dar 
mūsų lietuviškąjį apsileidi
mą ir nerangumą. Nevel
tui gi mes visur vėlinamės; 
neveltui gi mes turime tris 
laikus: daylight saving time, 
standard time ir... Lithua- 
nin time. Manding jau atė
jo Lithuanian time užtverti 
L. D. S. spragas.

F. K. Toskanos.

L. D. S. SOMAS.

PADĖKOS.
1922 m. rugp. mėn. 11 d.

Nr. 18592
Gerb. D-rui
P. J. Jakimavičiui, 
366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. .
Gerbiamas Tamsta:

Tamstos prisiųstą Lietu
vos Steigiamo Seimo ir Val
džios sveikinimo laišką esu 
persiuntęs Kaunan.

Reiškiu Tamstai mano 
tikros pagarbos.

V. Čarneckis, 
Lietuvos Respublikos 
Atstovas.

1922 m. rugp. mėn. 11 d.
Nr. 18591

Gerb. D-rui
Povilui J. Jakimavičiui, 
366 W. Broathvay,
Sd. Boston, Mass.
Gerbiamas Tamsta :

Prašau perduoti Boston’o, 
Cambridge’io, Norvvood’o ir 
apielinkių lietuviams mano 
nuoširdžios padėkos už pa
sveikinimus dėl Lietuvos 
pripažinimo.

Šia proga aš skaitau savo 
malonia pareiga pažymėti, 
kad Boston’o, Cambridge’o, 
Norvvood’o ir apielinkių lie
tuviai ir jų vadai visuomet 
uoliai rūpinosi Lietuvos ma- 
terjaliu ir moraliu rėmimu 
ir tuomi žymiai prisidėjo 
prie paskubinimo to taip 
mūšy tautai brangintino 
Suvienytų Valstybių akto — 
Lietuvos nepriklausomybės 
pripažinimo.

Prašau priimti mano tik
ros pagarbos pareiškimą.

V. Čarneckis, 
Lietuvos Respublikos 
Atstovas.

, L D, S. SPRAGOS.
7 --------------

į Į Uosis buvo užsiminęs apie 
. “Darbininko*’ vargus, bet 
atbalsis pasigirdo ne iš te
nai. iš kur-galimą buvo 
laukti. Dar sykį tapo pa- 

;tvir i; \ . rusų priežodis: 
kak aukiiėtsa tak i otklikhėt- 

pryktėlsi, taip ir at- 
— balsas dūj^jįįj^j 
es. Gal atbalsis 'iš i 

s nepasigirdb;

8a (kai
(uilieps) 
pbeu’iro' ( 
plaukiamos pusė

PRAŽUDYTAS GYVENIMAS.t.------ -' ,
Buvo puiki gavėnioj diena. Iš mieste 

gyvenančio katalikų būrelio šiandie dauge
lis dalyvavo bendrose mokinių pamaldose. 
Visi stengėsi su -jais švęsti tą rimtą momen
tą ant kiek darbų verpete buvo galima.

Pasibaigė mišios. Mišių laike viešpata
vusią, prakilnią, rimtą tylą, pertraukė da
bar duslūs, švelnūs vargonų akordai. Ea- 
davė toną —ir, štai, suskambėjo gryni, pil
ni jaunos jėgos mergaičių balsai: sopranas 
ir altas: “Jėzau, Tau gyvenu; Jėzau, Tau 
mirštu. >. ” Dabar paleidė vargonai pilnus 
balsus ir šimtas tvirtų, jausmingų vaikiškų 
balsų kartojo: “Jėzau, Tau gyvenu; Jezau, 
Tau mirštu...” Tai buvo žemesniųjų klasių 
mokiniai. Jie rengiasi prie šv.Komųnijos 
ir dabar gieda Šv. Sakramentui Hymną. 
Paprasta, bet jautri ši giesmė labai veikia 
į jaunas jų Širdis. Vaikams begiedant ne 
viena motina širdingai meldėsi: “D, kad iš
sipildytų visa, ką jie čia gieda!” Po pa
maldų pradėjo žmones skirstytisjdekvienas 
prie savo užsiėmimo. Tačiau ne vieno sty- 
dą atkreipė dvi dainininkės. Tai buvo dvi 
jaunutės seserys, meilio išvaizdos, neprity
rusiai, bet nekaltai žiūrinčios į pasaulį. 
“Jei jos gautų gėją iša 
nas setas-- žpęgus ttEOuE 
kas .nepaprasto išeiti.” - 
Bieyas.il trrzr—__ ______ _
Matvt-]-. eerąu zniuta įdvieri cvvenimo du.<ter> suveo.;:: - ■

ras. — lai buvo anoje gavėnėje. jei verktume! ką beadžiauį
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trumpai* i piratai1 a^satkė antrasis.'
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. Nuo rugsėjo 6 d. i._m. praside
da ffidfiųjų organliaiį? ratarai 

kartu su A. L. R. K. keCteradgca 
kongresu.

L. D. 8. Seimu? skirta dvi As

ai: rugsėjo 7 ir 8 d. d. i. m.
L D. 8. kuopos suskubkite su- 

feuktf susirinktaus kr juose pri- 
ruofldto gerą įoefimą, sumany
ta? ir išrinkite gerus ir sumaniu- 
gus delegatus.

BUtą labai geni, kad bent 
svarbesnieji įnešimai tr sumano
mai apskrietą, kuojai ir narių 
dar nried seimą Wvtu ccsane 
“ Darbininką M

Tuomet seimas daug pssrlnnin- 
giaueitą, susitaupytą daug bran
gaus laiko, kmį delegatai sunau
dotą ttakamesniam Sriifanui svar
biausią da^pką, kurią be abejo 
atsiras dasg.

Tegul neatsffieka nė viena L. 
D. 8. kuopa, kari į Bą arėtą sei
mą neprisiąstą tavo atstovo. Jei

M > -.Į... ' *
Praslinko dveji metai.
Stoties restorane, kur kiekvieną vaka

rą prisirinkdavo visokios rūšies žmonių, ne- 
1 žiūrint gavėnės laiko, buvo labai linksma.
■ Net praeivių domę atkreipdavo skambūs 

stygų instrumento ir dainų balsai, kartkar
tėmis linksmo juoko pertraukiami. Ir žmo
gus nesykį eidamas pro šalį, nežiūrint blo
go oro, sustodavai to linksmaus gyvenimo

■ pasiklausytu. Žinia, kas buvo viduje. Tai 
1 Milė griežė citra, gitaTu arba smuiku mat

truputį mokėjo ir savo dainas dainavo; su
sirinkusieji gi klausės, stebėjos, plojo jai 
ir kartais pritardavo. Kad pasitaikydavo 
visokių nepadorumų, savaime aišku, nes 
buvo visokios rūšies žmonių. Kas gi buvo 
toji Milė ? Ogi apie šešioliką metų mergai
tė, daili, gyva, gelsvais plaukais, rusvomis 
akimis, lengvai ir be rūpesnių žiūrinti į pa
saulį, lyg jame nebūtų jokios blogybės, jo
kio pavojaus. Godžiai vartojo ji savo in
strumentą ir dainavo prie jo. Tik kartais, 
kad jai klausytojai plojo, paraudonuoda
vo ir aplink apsidairydavo. Gaila, reikda
vo sakyti, kad tas vaikas viešbutyje, nakti
mis turi griežti ir dainuoti!

“Gaila vargšės Milės” tarė sau vienas 
pyaąivis. Tai buvo bažnytinio choro moky
tojas, kurs ją gerai pažinojo. Metęs žvilgs- 

......... £» VfeCT?
1‘iš jų les h£-><*dmciąJir -avų dukters patekimais 
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ar kada nors tas laikas neateis!” Tuo tar
pa pažvelgė jis į visus asmenis prismilky- 1 
tame kambary besėdinčius ir į mergaitę sa
vo akimis įsmeigusius. Daugiausia tai buvo 
vis jauni senkiai, kurie čia atvykdavo pra
leisti laiko ir pinigų. Kam netyčia tekda
vo ta draugija pažinti arba kas sykį šalę 
jų atsisėsdavo — žinojo, - koki dvasia juose 
yiešpatavo. Toji gi Milė, jei skaitytojas no
rės žinoti, buvo viena iš dviejų seserų, ku
rios dveji metai atgal taip jausmingai gie
dojo: “Jėzau, Tau gyvenu... ” Koks prie- 
šingumas!. O vienok gyvenimas savaime 
tąįp susidarė. Tėvas vaikų auklėjimu ne
sirūpino. Jis buvo neturtingas rankpelnis, 
visą dieną būdavo darbu užimtas, vakare 
gi bandų su žmona nemėgo. Taigi visus na
mus valdė motina. O ji, galima sakyti, bu
vo įsikūninusi kvailybė ir puikybė. Mer
gaitės privelėdavo savo dainavimu kodau- 
giausia uždirbtų o ji norėjo jomis kodau- 
giausia pasirodyti ir pasigirti. O kad tas 
buvo joms pavojinga, tai ji nematydavo ir 
nei .nenorėjo matyti. “Mano mergaitės są- 
žinigos yra” tardavo ji, ir viskas užbaig
ta. Atėjo jai į galvą mintis lankyti su jomis 
susirinkimus ir viešbučius, kad mergaitės 
kam nors “į akį įkristų” ir pinigų užsidirb
tų. Vieną kitą sykį pavykus, kvaila mote
riškė pradėjo po visus viešbučius valkiotis. 
Geresni žmonės,gailėjosi vargšių mergaičių; 
sykį ir kunigas motiną perspėjo mesti tą pa
vojingą ir nevisai padorų uždarbiavimą; to 
reikalaująs dukterų išganymas ir sąžinės 
ųamybė. Bet tie perspėjimai buvo it žir
niai beiti į sieną. Tai ne kunigo esąs da
lykas, ji pati esanti su jomis, jos esančios 
doros ir geros, dainavimas nieko nekenkiąs 
ir tt. Paskui ji eisianti ir su Alžbieta dai
nuoti, kaip dabar kad su Mile einanti. Ga
lop daėjo iki to, kad ji savo dukterims vi
sai užgynė bažnytiniame chore giedoti. Iš
girdus tokį užgynimą, .Alžbieta, kuri buvo 
visada bailesne Jaikoma, tarė: “Mama, nuo 
šios dienos aš jau nebeisiu į viešbutį dai
nuoti.” Senei net žadą piktis užėmė, ta
riau Alžbieta ramiai tęsė toliau: “Jau iš 
pradžios tas man buvo labai nemalonu, be ; 
ėjau vien dėl tavo meilės. Dabar jau gana. 
Aš irgi turiu sąžinę ir nebesu kūdikis; ne
noriu savo gero vardo sutepti ir kas vaka
ras klausytis visSkių biaurybių ir šlykšty
bių.” Motina- pyko, keikės, siuto, mušė 
ją, bet nieko negelbėjo: Alžbieta pasiliko 
prie savo. Milė gi ėjo su motina, manyda
ma, nieko pikto tame nesant. Tačiau tame 
ir buvo jos klaida, kad neturėjo savo valios 
ir pastovumo, bet’sekė aklą motiną.

Ir taip tais metais seserys bažnyčioje 
jau nebegiedojo. Alžbieta nusišluostė gai
lias ašaras, kad, vietoje ėjus pria vargonų, 
turėjo žemai sau vietą susirasti. -H)! nebe
galiu ištverti,” tarė sau vieną sykį “kad 
kaip nors pasišalinus toliau iš čia!” Nuo 
to laiko toji mįptis jos jau nebepaleido, kol 
pagaliau gavo svetimame krašte sau vietą. 
Ją pasekė ir Milė kuriai jau pradėjo anas 
uždarbis nubosti. Motina kaikurį laiką svy
ravus sutiko pagaliau Milę išleisti, tačiau 
ne dėl Alžbietos draugystės, tik dėl kitų 
priežasčių. “Tu esi už kitas gražesnė, ap
sukresnė ir turi gražų balsą; nebūk tik kvai
la ir mokėk pasirodyti, o tada mūsiškėms 
galėsi pasirodyti didele ponia ir tapsi tur- 
tingesrKj už jas visas sykiu.” Tokį maždaug 
pamokinimą davė savo dukteriai atsisvei
kindama neprotinga moteriškė. Svarbių gi 
ir rimtų dalykų ji savo dukters širdin neįdė-
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Sutrumpinkim tolesnį gyvenimo bėgį. 
Didžiausio ir gražiausio Italijos miesto uos- 
te$ kur suvažiuoja tūkstąpčiai svetimtau
čių, žmonių dideliame judesy atsirado ir 
mūsų seserys.. .t >■

Buvo kitų metų gavėnė.
Vėl anksti rytą skamba varpai, šaukia 

į pamaldas, žmones skuba bažnyčion. Vie
na moteriškė neina į bažnyčią: tai Milės mo
tina. Bet ji seniai jau atsikėlus. Sėdi ji 
begaliniai susikrimtus prie lango mažos lem
putės apšviestame kambary ir siųdidžiausiu 
rūpesčiu žiūri tai pro langą, tai vėl įsmei
gia savot pageltusias akis į gulintį prieš ją 
laišką, kurs jau senokai, matyt, yra atsiųs
tas.
reiškia mažiausios vilties. Tai Alžbietos

Tyliai ir ilgai 4iftri f jį, veidas ne-

a Raiškas, kuri'štai ką rašo iš didėlio Italijos 
ir ta-[mieeto‘: | t j _

^tu^savo į
r' I
J
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Miela Mama.**
Zu nu ačjis-gąąosyr'-

lė, -šešios savaites atgal, metdtarnystą:

ji jatesanti persunki, permažas nemokes
nis, sn ja per žiauriai apsieinama ir tt. 
Tuo tarpu aš būčiau tik džiaugūsis tokia 
tamysta. Norėdama gauti geresnės, da- 
bflr paliko visai be vičtos. Iš pradžios 
dažnai ateidavo pas mane, bet dabar jau 
trys savaitės kaip bebu vo. Susidėjo ji da
bar su mišrais lengvamaniais ir dainuoja 
po aludes nešvarias dainas — žodžiu atsi
stojo ant pražūties kelio. Apie tą drau
giją eina visokių negerų gandų. Keliūtą 
sykių norėjau ją prieiti ir pas save parsi- 
kviesti,. tačiau ji manęs vengta. O Mo
tin! rašyk čionykščiai valdžiai, kad ją na
mon parsiųstų. - Pasimelsk už ją ir pa
bark ją už taip negražų gyvenimą. Šia
me nedorame mieste pražudys 'ji savo dū
šią ir kūną...” z

Toks tai turinys laiško, atsiųsto moti
nai pusė metų atgal. Tuomet savo apjaki- 
rąe motina laiškui netikėjo, dar nurašė Alž- 
bietai išmetinėjimų; tėvui gi apie tai nei žo
džio neminėjo. Nuo to laiko iš tolimos ša
lies motina>nebegavo jokių žinių; tačiau ka
žin kas pradėjo jai širdį g^Įti. Sykių sy
kiais skaitydavo tą liūdną laišką, ilgai už
simąsčiusi sėdėdavo, pagaliau pradėjo kle
joti. .. ir gydytojus pranešė, kad į sunkią 
melancholiją įpuolė. Taip ir šiandie sėdi 
ji prieš tą laišką.

Tuo tarpu aname dideliame pietų mies
te šiandie dedasi kas tai labai baisaus ii- at
stumiančio. Ant aukšto kalno >stovi didelis 
namas, vėsių jūros vėjų ir žydinčių mirtų 
apsuptas — tai didžiausia miesto ligoninė. 
Ten, iš kambarių daugybės viename kam
barėlyje, šaly kitų dviejų ligonių guli tre
čioji patalinėje giliai pasislėpus. Jos vei
do nesimato, nes būtų perdaug biaurus re
ginys, kadangi jis virto viena žaizda.

Negirdėti ten suraminančio, užuojau
tos bei paguodos žodelio, negirdėti ten mal
dos, nematyti ten kryžiaus nei švęsto van
dens. Mat ji yra netikėlių ligoninė. Už pi
nigus darbuojasi ten visi netikėliai gydyto-

> jai ir netikėlės slaugytojos. Kelios savai
tės jau guli čia nelaiminga Milė; šiandie ji 
mirs. Tik apie tai nieko ji nežino, nes to 
reikalauja modemas žmoniškumas. Matyt, 
kitoks buvo jos likimas, negu motina pa
našavo. Taip žemai pavyko jai nupulti, kaa ~

; moteriškė žemiau nupulti nebegali. Jos pa- 
, čios ir kitų geiduliai greitai su ja apsidir- 
. bo. Dabar,' iš nuodėmės išaugusios neišgy- 
, domos ligos ištikta guli ji čia nelaiminga, ir 
į priėjo jos nuvytusio gyvenimo galas. O ji 

to nežino, ji nepasirengus mirtį sutikti. To
> nežino nei jos sesuo: jei ji žinotų ’dėtų vi- 
. sas pastangas sesers sielai išgelbėti. Bet gy

dytojai ir visos slaugytojos tyli, nes griež
čiausiai užginta ligoniai tais dalykais gąs
dinti. Jau prasidėjo paskutinė mirties ko-

i va — nelaimingosios žūties pradžia. Girdė- 
Į ti ligonė klajojant. Staigiai šoksta ji iš lo- 
, vos, numeta veido uždangą ir įsmeigia į 
t kampą pilnas mirtino išgąsčio akis. Pra- 
. deda baisiai šaukti: “Konori?! ko nori?!” 
L Kreipiasi į ten esančius: “ Oi! dėl Dievo mei- 
t lės gelbėkite, gelbėkite!.. ” Jos nesupran- , 

ta. “Klajoja,” sako gydytojas, “greitai su 
. ja«bus baigta.” Ir ištikrųjų neilgai truko, 
i Dar valandos bertainį tę'sės nelaimingosios 

šauksmai. Ant galo, išsiveržė paskutinis 
iki kaulų žmogų perveriąs mirštančiojo 
šauksmas, ir krenta negyva. Numirė. Nu
mirė be tikėjimo, be kunigo, be išpažinties. 
Numirė su apsunkinta sąžine! Po kelių a- 
kymirksnių staigiai įsiveržia Alžbieta į kam
barį. Ji girdi Milės šauksmus, ji mato ją 
be miršt ant, ji regi jos baisų veidą. To jai 
perdaug... širdis neišlaikė, ji guli pas Mi
lės lovą apalpus. Tilo pačiu laiku abiejų se
serų gimtinėje po mišių vėl dulsiai maloniai 
sugriežė vargonai ir vėl žmones girdi dviejų 
mergaičių jausmingus balsus: “Jėzau, Tau 
gyvenu; Jėzau, Tau mirštu... ” Dabar jie 
nei nepamano, koks likimas teko dviem se
serim, iš kurių nekaltų širdžių taip grynai 
keliatą metų^atgal toji giesmė skambėjo.

Dabar guli nelaimingai mirusios kūnas 
ano didelio jūros miesto neturtėlių kapų 
kampelyje. Jokio ženklo, jokio kryžiaus, 
jokio medelio nėra ant jos kapo— bėra kur ( 
juodam varnui nutūpti ir nelaimingąją ap
raudoti. Nieks nežiiio, kas čia guli palai- 
dotas: pražuvus, užriūršta, apleista...
♦ Alžbieta gi Milės mirtimi tapo taip su- 
iudinta. kadHarvisas;pasaulį^ apkarto. Vie- 5 •*v J ’ <•rname-vjenuolvne atrado*ji sau ramybę." 
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Net ir kūdikiai pastebi!

DIDELIS

Pašalpa-paskola nevisiems 
šelpiamiems asmenims buvo 
duodama lygiai Pašalpą-

jos formoje gauna tik pa
sauliniai studentai ir stu
dentės. Kunigai gi, kurie 
gauna šiek tiek mišių ir gy
vena bendrabučiuose, kur 
pragyvenimas yra pigesnis, 
negu privačiai gyvenant, — 
jie gauna tik laikas nuo lai
ko vienkartinę pašai pą-pa- 
skolą. Pasauliniams stu
dentams, kuriems visiems

Bet didžiausia ligšiol mok
sleivių rėmimo darbas buvo 
Tautos Fondo varomas Va
kari]. Europoj, ypač gi Švei
carijoj. Tenai, Friburgo 
universitete pereitais metais 
iš 16-os lietuvių studentų — 
net 12 buvo įautos Fondo 
stipendijantais. Štai jų var- 
dai-pavardės: Ambrazieju
te Marija, 2) Andriulytė Ma
rija, 3) Čepulis Liudas, 4) 
kun. Mykolaitis Vincas, 5) 
kun. Navickas Jonas, 6) 
kim. Pakalka Nikodemas, 
7) Pakštas Kazys, 8) Pet
rauskaite Ona, 9) Raulinai- 
Us Pranas, 10)Huginis Kle
mensas, 11) Urnežytė Uršu
lė, 12) kun. Žilevičius En
rikas. Be tų 12-os seniau 
dar kiti Friburgo studentai 
gaudavo paramos.

Pašalpa buvo duodama ne 
dovanos formoje — bet pa
skolos formoje. Remiamas 
moksleivis turėjo duoti pasi
žadėjimų raštu, kad gautų 
iš Tautos Fondo paramų tu
rės grąžinti, kaip tik turės • v 1 1lis ko.

Dainos su gaidomis.

WORCESTER, MASS. 
Ekstra susirinkimas.

Seredoj rugpjūčio 23, š. m., toj 
pačioj vietoj 8 vai. vakare bus L. 
D. S. 7 kuopos nepaprastas su
sirinkimas. Visi nariai (ės) pri
valo ateiti, nes turėsime daug 
svarbių priešseiminių reikalų.

Turime iš Centro laiškų, kurie 
turi būti apsvarstyti dar prieš 
seimą. Beto, bus rinkimas atsto
vų į seimą, kuris bus Bostone rug
sėjo 5-6-7-8 dd.

Kviečia Valdyba.

_ >. Bus visokių žaismių ir pamargr 
gi kurie'bus šiame bazare turės gerų progų įsigyti g 
Bus gyvų ir negyvų daiktų, kurie kiekvienam naudingi.

Svarbiausia tai tas, kad šiame niknike ir bazare pasižadėjo dalyvaifti 
žymiausi mūsų veikėjai, kurie atvažiuos į seimus mūsų didžiųjų organizacijų. 
Visi turės gerų progų susipažinti. * . ,

Tad dar kartų -kviečiame skaitlingai ateiti ir paremti parapijų.
' S ' / * RENGĖJAI

GERAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS
JUOZAS BICKIS

Vienatinis Lietuvis Notary Pubhc Boohesteryje 
Užsiregistravęs Lietuvos Atstovybėje Waebingtone.

Laikau dideli ofisą Heat Estete; turiu ant pardavimo keletą gerų 
namų arti lietuvių bažnyčios; dvi dideles buCemfis parsiduoda ne
brangiai. Gerai Išdirbtas duonkepystdB biznis, labai paranki vieta 
lietuviui; galima pirkti namą arba tik blznj. Keletas gerų farmų 
arti Kochester’io parsiduoda už prieinamų kainų.
Atlieku visokius reikalus su Lietuvos Atstovybe Amerikoje. I’adarap 
aktus, lugaliojimuB. aprašymus ir kitokias reikalus. Visados kreip
kitės pas mane, o busite užganėdinti.

JUOZAS BICKIS
583 Hudson Avenue, * Rochester, N. Y.

Telefonas
GYVENIMO VIETA: 1000 North Street, Rochester, N. Y.

Telefonas Main 1191—R.

Atvažiuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties.
Persfunjimas PINIGŲ I LIETUVĄ. dieninį kursą.

. AT V f) A. Manymas pinigų ne priverstinas, bet išmai
nau, jeigu kis klausia.

G. Kunašauskas >
179 E. 3-rdStreet, New York, N. Y

DRAUGIJOS IR KUOPOS 
TĖMYKIT.z

ONAŠAUSl LĄ. Agentūra uždėta lįJlO 
išreikalauju visiems keliaujantiems

I LIETUVĄ IR’lŠ LIETUVOS
^ĄIVAKOB'ĮES galima ąęut fąg'adl prckeskopipanijų 

K4°

tą pleiskanų mirtinąjį priešą — ir jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Ruffles pagelbės jums visuomet ją r * ®
tokia užlaikyti. Švari gaivos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nusipirkite bonkįi Rnfflcs savo aptiektų© šiandie už G5c., arba priaiųskite 75e. 
j»gšto ženkleliais tiesiai į labaratoriją.

P. AD. RIČHTER & CO.
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

VĖLIAVOS IR ĮVAIRŪS 
ŽENKLAI.

Ilgų metų praktikos artistišką 
mūsų darbą liudija tūkstančiai 
draugijų. Informacijų-'delei rašy
kite: •„

M. A. Norkūnas,
16 Pleasant St., Lawrence, Mass.

priseina gyventi privačiai, 
buvo duodama į mėnesį 250 
frankų. Studentės gyveno 
prie vienuolynų intaisytuose 
pensijanatuose; ten pragy
venimas kainuoja kiek pi
giau ir dėlto joms buvo duo
dama į mėnesį po 200 fran
kų.

Šitos pašalpos studentams 
vos tik užtekdavo papras
čiausiam ‘4 studęųtiškam ’ ’ 
valgiui, kambariui ir reika
lingiausioms smulkmenoms 
išlaidoms, kaip tai: popie- 
rai, rašalui, baltinių skal
bimui ir tt. Reikia žinoti, 
kad Friburge pragyvenimas 
yra nepigus, ypač dabar po 
karo. k

Iš tų dvylikos Tautos 
Fondo stipendijantų — trys 
studentės ir du ^studentai jau 
šią vasarą baigė universite
to mokslą.»

Kitame straipsnyje supa
žindinsime Tautos Fondo 
narius arčiau su kai-kuriais 
musų stipendijantąiš šveica- 
riečiais. -

Senai ir gražiai dirba mū
sų Tautos Fondo kultūros 
sekcija. Štai jau' kelinti 
metai, kaip Tautos Fondas 
šelpia moksleivius einančius 
augštuosius mokslus ir ruo
šia tautai vadus — didžia
vyrius. Reikia mūsų visuo
menei arčiau susipažinti su 
tuo darbu. Mūsų duosnie- 
ji Tautos Fondo rėmėjai, 
daugiausiai patys varguoliai 
darbininkai, turi matyti sa
vo pasišventimo vaisių, nau
dą iš savo aukų. Čia Ame
rikoje Tautos Fondas dar 
nesenai tepradėjo šelpti mo
ksleivius. Bet jau gali pa
sidžiaugti,-kad tarpe jo šel
piamųjų buvo tokie žymūs paskolą nuolatinės stipendi 
vyrai, kaip bijologas, filoso
fijos daktaras Pranas Šivic- 
kis, turintis pakvietimų į 
profesorius net iš kelių uni
versitetų; kaip medicinos 
daktaras Aleksandras Rač
kus, pradėjęs nesenai medi
ciną praktikuoti ir savo 
mokslo žiniomis dalmties su 
plačiąja visuomene per dien
rašti “Draugą.” ■

PARDAVIMUI
AUTOMOBILIUS

Parsiduotfe. naujas labai ^eras 
automobilius penkių sėdynių, še
šių ciliuderių 1922 metų, mažai 
važinėtas. Yra labai gražus, gra
žiausias automobilus apielinkėje. 
Savininkas eina į biznį ir todėl 
nori parduoti greitai. Parduoda 
beveik už pusę kainos. Atsišaukit 
į “Darbininko” Adm. B. J. P.

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

Mūsų tautai atbudus, pir- 
masai uždavinys buvo at
gauti • laisvę, sukurti savo 
.valstybę. Tai jau esame at
siekę. Esame politiniai lais
vi,'turime savo valstybę, be
veik, viso pasaulio jau pri
pažintą. Dar čia ne viskas 
užbaigta: dar sienos nenus
tatytos, dar Vilnius, Klai
pėda svetimų rankose. Bet 
ir tuo tikslu jau veikia ga
lingas ir nuolat stiprėjantis 
valstybinis aparatas: rausi] 
diplomatija. kariuomenė, 
valdžia, visi piliečiai.

Antras didysis mūsų už
davinys, tai tą atkovotą 
laisvę amžiams apsaugoti it 
užtikrinti Lietuvai sveiką ir 
materijalinę pažangą.—Kad 
tai atsiekus, visa mūsų tau
ta turės mokinties ir švies- 
ties, ir netik vaikai, bet ir 

- jaunimas, ir suaugę žmonės. 
Visų-pirma gi, pirmoj eilėj
— tauta turi sau išsiauginti 
deru prakilnių vadų, kurie 
sugebėtų vesti tautą šviesos 
ir doros keliais prie tautos 
prakilniųjų idealų.

Tame darbe mes, katali
kai, 'randame sau priešinin
kų jau nebe svetiniuose, bet 
pačių lietuvių tarpe. Tai 
mūsų laisvamani j a ir bedie
vi j a. Daugelis tų bedievių 
iš gilaus įsitikinimo kovoja 
prieš katalikų Bažnyčią ir 
visuomenę, manydami tuo 
Lietuvai tikrą naudą darą. 
Jie negali įžiūrėti ir supras
ti to, kad jie tautai didžiau
sią blėdį neša ir skriaudą da
ro, atimdami jai sveikatos 
ir stiprybės pamatą, naikin
dami idealizmą, vietoje ga
lingo tautos skriejimo prie 
laikinojo ir amžinojo idealo,
— pakišdami miglas ir dū
mus, it geidulių vergiją. Nė
ra būdo į juos prieiti, jų in- 
tikinti, nes jie tveria savo 
pasaulį su savo kariuomene,

LAWRENCE’O IR APIELINKĖS LIETUVIAMS.
, • .PINIGUS SIUNČIAME sulig pigiausio dienos kurso ■ 
perlaidomis ir pinigais į -paštą į visas dalis Lietuvos ir 
Lenkijos.

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: išgarmame pasportus ir vizas, išpildome įgalio
jimus ir affidavitus grįžimo atgal arba atitraukimo gimi
nių į Ameriką ir sutaisome visokius įvairios rūšies doku
mentus. >

z MŪSŲ PASAŽIERIAI keliauja geriausiais ir pasto
vais laivais, aplenkdami lenkų koridorą jūrėmis ir tokiu 
būdu "išvengia daug įvairių nemalonumų. »

VIETINIAI IR APIELINKĖS 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: 

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS SKYRIUS 
K A. VENCIUS, Vedėjas ir Notory Public.

70 LAWRENCE STREET, LAWRENCE, MASS.
Tel. 1543.

Darbo Dienoje, Rugsėjo 4 dieną
-nuo 10 vaL ryto iki vėlumos. ’

VISKAS BUS ANT DEAN PIEVOS
K -

h Dean Street, Norwood, Mass. 
VISAS TO PIKNIKO IR BAZARO PELNAS EIS ŠV. JUK G|O LIETUVIŲ PARAPIJAI.- -

Piknikui ir bazarui 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- 

ių ir naudingų daiktų.

Hambnrg
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KAS GIRDĖT! LIETUVIU kolionijose.
u

AMSTERDAM, N. Y.

Kf Rugpjūčio 6-tą įvyko svarbus 
apvaikščiojimas, kurį amsterda- 

EC. miečiai surengė padėkai išreikšti 
K Suvienytoms Valstijoms už pri- 
K , pažinimą Lietuvos.

Prie tos iškilmės rengtasi labai 
E- uoliai. Sutvarkymui to viso dar- 
K, ’bo išrinkta komisija iš 12 ypatų, 
Ky o dėl padengimo lėšų išrinktą 10 
|L porų kolektorių, kurie perėjo vi- 
| sas lietuvių stubas ir apvažinėjo 
E apielinkės ūkės. Taįp surinkta 
ĮF;. pinigų ir išgarsinta. Aukų buvo 
r greitu laiku surinkta $524.95.

Per. pasidarbavimą vietinio kle- 
bono kun. J. Židanavičiaus ir 

E vargonininko A. Grigoraičio gau
ta leidimas nuo miesto majoro da- 

K, ryt parodą. Išrinktoji komisija 
p dėjo visas pastangas ir be nųUsi- 

mo dirbo, nors dėl prisirengmo 
laikas buvo labai trumpas, bet e- 
sant geram žmonių ūpui viskas 
suspėta, nes kaip tik sužinojo’ a- 
pie parodą, tai žmonės tuoj grie- 

E besi už darbo pagelbėdami koSni- 
P sijai; moterys siuvo sau rūbus, da- 
[ binosi, vvrai ruošėsi, kareiviai or-
K ganizavosi, “Vytauto” benas la-
Bjrį- vinosi ir tt. 7

L Ta diena pradėta su iškilmingo- 
L mis pamaldomis bažnyčioj ir pa

mokslu, kurį vietinis klebonas sa- 
► kė primindamas, jog dar neturi- 
į me nuleist rankti ir i(*škot poilsio 
k iki neužplevėsuos mūs vėliava ant 

Gedemino kalno Vilniuj.
Gražus buvo reginys kuomet a- 

R - pie 2-rą valandą po piet nuo lie- 
L tuviškos bažnyčios pradėjo tiestis 

_ kaip retežiu sukabintos įvairios 
t divizijos.

Visupirmiausia gražiai griežda- 
r" mas ėjo puikiausis visoj apielin- 
' kėj benas, paskui nešamos Ame- 

Įfey- rikos ir Lietuvos vėliavos, kurias 
ak lydėjo skaitlingos kareivių lini- 

Ki jos. Už jų nešė gulsčią Ameri- 
|f- kos vėliavą 12 jaunų mergelių. 
L Paskui būrys moterių pasipuošu- 
|į šių Amerikos vėliavos spalvomis, 

už jų kitas būrys pasipurusių 
Lietuvos vėliavos spalvomis. To- 

■r liaus būrys vyrų su baltomis skry
bėlėmis. įAnt galo trakas visas 

. baltas išpuoštas gėlėmis, eglaitė- 
~~ml^fr vėliavomis. Ant jo stovė

jo Amerikoniška Liberty stovyla. 
Praėjus trakui, sekė antra dalis 
susidedanti iš lietuviško “Vytau
to” beno, amerikonišrios velia ves 

p- sudarytos iš 180 vaikučių apreng- 
tų baltai, raudonai ir 48 mėlynai 
su baltomis žvaigždėmis ant gal- 

įy vų. O sustatyta teip kaip tikrai 
fc' - vėliava išrodo. Už jų būrys mer

ginų ir moteriij baltai pasipuošu- 
siu su Amerikos vėliavos kepurai- 

®: temis. Po to vėl gulsčia Ameri
kos vėliava ir lietuviška nešama 

g*- 12 mergelių pasipuošusių tautiš-
kai, o paskui ėjo būrys moterių 
teip pat pasipuošę. Ant galo mer
ginos ir moterys su lietuviškos vė
liavos kepuraitėmis, už jų di
džiausia minia vyrų su Amerikos 
ir Lietuvos veliavukėmis rankose. 
Ant pat galo apie 100-tas automo
bilių gražiai išpuoštų, kurių savi
ninkais yra vietiniai lietuviai..

Nors vos parodai pradėjus mar
guoti užpuolė lietus, bet tas jo
kio sutrukdymo nepadarė, visi 
kaip dideli teip ir maži pilni nar
sumo maršavo. Praėjus keletą 
gatvių lietus nustojo ir pasiro
džiusi skaisti saulutė apšvietė pa- 
rodaujančią minią, kuri apėjusi 
nusistatytas gatves, susirinko į 
didžiausią Amsterdamo Opera 
House.

Pirmiausia šalę estrados griežė 
lietuvių “Vytauto’’ benas, paki
lus uždangai pasirodė šv. Cecili
jos choras su savo vedėju A. Gri
goraičiu ir A. Domeika paogramo 
tvarkytojas, kuris trumpa kalba 
pareiškė šio susirinkimo svarbą 
ir perstatė šv. Cecilijos chorą, ku
ris užtraukė Amerikos ir Lietuvos 
himnus. Po to ant estrados pa
simatė miesto majoras su kun. J. 
Židanavičium. M. J. Vinikas pa
siųstas nuo atstovybės ir Dr. Kli
mas iš Philadelphijos. Pirmas 
buvo perstatytas M. J.' Vinikas. 
Po jo kalbėjo Dr. Klimas. Kalbė
jo miesto mijoras T. Eccin užgir- 
damas lietuvius už jų darbštu
mus, išreikšdamas, kad šios die
nos lietuvių pasirodymas labai jį 
nustebino. Jam baigus kalbėti, 
publikoj pasipylė gausus delnų

plojimas ir šauksmas valio.
Dar dainavo mažų mergaičių 

choras po vadovyste viet. varg. A 
Grigoraičio. Galop šv. Cecilijos 
choras padainavo keletą dainelių. 
Po to vietinis klebonas dėkojo vi
siems vietos lietuviams už pasi
darbavimą surengime tos iškil
mės. Užbaigiant šv. Cecilijos cho
ras ir visa publika sustojusi už
traukė Amerikos ir Lietuvos him
nus; griežiant “Vytauto” benui.

Dar nuo komisijos priklauso vi
siems pasidarbavusiems širdin- 
giausis ačiū, o’ypač šv. Cecilijos 
chorui, kareiviams ir “Vytauto” 
benui, kurie daug prisidėjo prie 
pagražinimo.

Nors toji iškilmė kainavo ams- 
terdamiečiams daug darbo ir pi
nigų iki $484.00, bet apsimokėjo, 
nes padarė gilaus įspūdžio ame
rikonams, kurių laikraščiai gra
žiai apie lietuvius aprašė, o lietu
viams brangios atminties ant 
sados.

Komisijos valdyba:
Pirm. Jurgis Gaška, 
Rast. M. Žukauskaitė, 
Ižd. K. Ambrazas.

HARTFORD, CONN.

Pavyko kopuikiausiai.

Vi

NEW HAVEN, CONN.

vi-

Rugpj. 6 d. lietuvių demonstra
cija visais atžvilgiais nusisekė. 
Nors buvo trumpas laikas prisi
rengimui, bet klebonui pranešus 
iš sakyklos tą linksmą žinią, kad 
Amerika pripažino Lietuvą, drau
gijų valdybos visu smarkumu ė- J 
mės darbo, šaukė ekstra susirin- < 
kimus, po tam padarytas bendras 
susirinkimas, išrinkta valdyba ir 
rengimo komitetas. Pirmininku 
Jonas Mončiūnas, rašt. Jonas La- 
beckis. Svarbiausi dalykai teko 
gerb. klebonui kun. Ambotui, kaip 
tai pasirūpinti leidimas iš miesto 
paroduoti, suredaguoti tinkami 
parašai, gauti kalbėtojai ir tt.

Parodos maršalka išrinktas 
Antanas Šimkus, pagelb. Edv. Ba- 
jarčius ir Bened. Gaurąuskas. Ki
ti komisijantai: M. Aukštakalniu, 
J. Mozulauskas, A. Mazalas, M. 
Labeckiutė, F. Plikūniutė, Ona 
Jakaičiutėf V. Labeckis, M. Kele- 
nienė, T. Blužienė, R. Mončiūnie- 
nė, T. Buividžiutė, Aukštakalnie- 
nė ir Antanas Mašiotas.

Parodoj buvo 3 dideli benai: 
vienas šv. Jono Evan. dr-jos. ant
ras A. L. P. N. Kliubo, trečias ben
dras visų dr-jų. Maršavo apie 
1.600 žmonių ir 72 automobiliai. 
Šv. Jono E. Dr-ja yra viena iš se
niausių ir didžiausių, tad jai duo
ta pirma vieta, bet pirma jų ėjo 
būrys ex-kareivių uniformose. 
Paskui ėjo gyva Lietuvos vėlia
va. Tame pasidarbavo A. Maza
las,~kuris pasiuvo drabužius, mo
terims padarė kepuraites. Pui
kiai išrėdytas trokas parašą turė
jo, Lietuva sveikina Ameriką. 
Jurgis Maženis buvo Dėdė Šamas, 
Eva Alinskiutė Lietuva. Marijo
na Armaitienė — Amerikos Lais
vė. Iš šalių stovėjo kareiviai.

Po tam sekė moterys: Šv. Elz
bietos dr-ja ir Moterų Sąjungos 
kuopa, visos baltai pasirėdę ir bal
tomis kepurėmis. Tolesniai L. 
Vyčiai su Amerikos-Lietuvos ir 
organizacijos vėliavomis, su Lie
tuvos spalvos kepurėmis, kurias 
padarė pačios vytos. Paskui ėjo 
Šv. Juozapo dr-ja, S. L. R. K. A. 
89 kp. ir LDS. 6-ta kuopa. Vėl 
aprėdytas įlotas su vaikučiais. To
lesniai A. L. P. Nepngulmingas 
Kliubas ir pašaliečiai lietuviai.

Po parodos šv. Petro svetainėj 
buvo prakalbos. Kalbėjo vieti
nis gerb. klebonas kun. J. Ambo- 
tas. anetras advokatas .Kazimieras 
M. Lukošius, iš Waterbury, Conn., 
trečias amerikonas advokatas W. 
F. Foley. Visų kalbos buvo turi
ningos ir patrijotiškos.

Presos komosija puikiai pasi
darbavo ; Edward Biers-Bajar- 
čius, Bened. Gaurauskas ir Vikto
ras Labeckis. Plačiai išgarsino 
anglų spaudoj, prieš tai ir ant ry
tojaus tilpo platūs aprašymai. A- 
merikonus tiesiok stebino tokis 
skaitlingas ir puikus lietuvių pa- 
rodavimas.

Reporteris.

***■-

12 d. rugpj. įvyko visuomeniš
kas- susirinkimas, kur plačiai kal
bėta apie prisirengimą iškilmingai 
apvaikščioti Suvienytų Valstijų 
pripažinimą Lietuvos. Apvaik
ščiojimas įvyks 27 d. rugpj. Da
bar mes visi lietuviai ir lietuvai- 
tės be skirtumo pažiūrų ir parti
jų, privalom išreikšti padėką Su
vienytoms Valstijoms, dalyvauda
mi apvaikščiojime.

Žinoma kad surengimui tos vi
sos manifestacijos reikia ir finan
sų. Taigi kiekvienas pagal išgalę 
yra kviečiamas prisidėti su auko
mis. ,

Broliai ir sesutės! jei mes no
rim pakelti vardą mūsų tautos, 
jei norim padaryti šį apvaikščio
jimą pasekmingu, tai kiekvienas 
turėkim sau už priedermę daly
vauti.

Visi išvieno dirbkim, o bus ge
ros pasekmės.

M. Jokubaite.

PHILADELPHIA, PA.

Čia lietuvių paroda 6 rugpj. š. 
m. delei pripažinimo Lietuvos ne- 
prigulmybės, kaip jau paaiškėjo, 
ne tiek buvo-svarbi savo grandi- 
joziškumu ir puiki, taip ir tuomi, 
kad niekam nebuvo nemaloni naš
ta kąs ilnk jos apmokėjimo. — 
Sąryšis Lietuvių Krikščionių 
jų taip vikriai ir vertelgiškai 
sidarbavo, kad ne tik, kad 
viską apmokėjo — suviršum
dolerių, bet dar ir jo kasoj, kai
po magaričiai, pasiliko su viršum 
150 dolerių.

• Korespondentas.

Dr- 
pa- 
jau
900

eįją atsibuvo prie didžiausios mi- 
nios svieto einančių , in eorpore. 
Ant šalygatvių ir parke galėjo bū
ti arti 40,000 žmonių,, net vienų 
automobilių įvairiais papuošimais 
ir parašais skaitlius buvo 64. Bu- 
vo nešta didi lietuviška vėliava, 
kurią nešė jaunos 6 moterys, vie
naip pasipuošusios lietuviškuose 
rūbuose. Buvo apie pora tuzi
nų tikrų lietuvių kareivių, tarna
vusių S. Valst. kariuomenėje. 
Nuo kiekvieno miesto ir draugijos 
didi lietuviška vėliava ir greta 
teip pat Suvienytų Valstijų buvo 
nešta. Kas tik gyvas parodoje 
turėjo po mažą vėliavą, kas labai 
puošė eiles paroduojančių; dar 
pasirodė ir didi ukrainų vėliava, 
kartu su lietuvių ir S. Valst. Mat 
unijotai Ukrainai, kartu su savo 
kun. klebonu J. Kovalskiu iš 
Watervliet, N. Y. parodė lietu
viams didį prielankumą ir ant už- 
kvietimo į manifestaciją greitai 
sutiko ir nuoširdžiai dalyvavo. 
Prie išpuošimo manifestacijos 
daugiausia pasidarbavo Rimkus ir 
poni Rimkienė, Teklė Marcinke
vičienė ir kitos; surinkime karei
vių pasidarbavo Jurgis Bubinas, 
pats ex-kąreivis S. Valstijų; prie 
šitos progos visi dirbo, kiek kas 
ko nuveikti galėjo.

Manifestacija traukės per 3 vai. 
Oras pasitaikė labai gražus, tik 
sugrįžus pas bažnyčią, gerokas 
būrelis lytaus paraduojančius už
tiko. Manifestacija užsiabigė 
Padėkavonės Mišparais ir palai
minimu su Švenčiausiu Sakramen
tu.

BALTIMORE, MD.

K. K.

ALBANY, N. Y.

Sekmadienyje 6 d. rugpj. 1922 
m. nuo pat ryto pradėjo lietuviai 
būriais rinkties pas lietuvišką 
bažnyčią rengti apvaikščiojimą. 
Mat buvo rengėjų siųsti delega
tai į visus aplinkinius miestus ir 
gautas leidimas miesto majoro 
Sekmadienyje apvaikščioti su iš
kilmingu parodavimu ir benų 
triukšmu. Nors per 16 pasku
tinių metų jokio parodavimo sek
madieniais New Yorko sostinėje 
nebuvo, bet nenuilstančiai dar- 
buojanties kun. kleb. K. F. Šat- 
kui, M. Martinkui, J. Jankaus
kui ir J. Dzikui dar pritariant Al- 
bany vyskupui, buvo gautas lei
dimas daryti triukšmą visam mie
stui šventoje dienoje. 3 vai. P.
M. jau 4 gatvės buvo užkimštos
svieto ir paraduojantys sustoję į 
eiles, užtraukus benui, pasileido 
į gražiausias miesto gatves. Pa
roda išsitiesė daugiau nė milią il
gio, traukė Livingston Avė., į 
Northern Boulevard ant Wash- 
ington Park, kame jau minios 
laukė ateinančios parodos. At
vykus parodai ant paskirtos vie
tos, buvo sutikta Lietuvos vėlia
va kartu su .Suvienytų Valstijų, 
miesto teisėjo Daniel H. Prier. 
Gerb. kun. kleb. K. P. Szatkus su 
visais veikėjais patiko teisėju ir 
tuojaus prasidėjo prakalbos. Pir
mas kalbėtojas kalbėjo kun. K. 
F. Szatkus iš pirmučiausių žings
nių Lietuvos istorijos. Apipasa
kojo visą istoriją. Antras kalbė
jo miesto teisėjas Daniel H. 
Prier. Savo kalboje išreiškė didį 
prielankumą lietuviams ir jų val
džiai. Trečias kalbėjo ukrainų 
unijotų R. K. kunigas anglų kal
boje Rev. J. Kowalski iš Water- 
vliet, N. Y., kuris savo kalboj pa
rodu neišgydomas žaizdas lenkų 
padarytas. <
* Dar buvo ir kitų kalbėtojų, ku
rie keliais trumpais žodžiais savo 
priešingumą lenkams parodė; vi
si kalbėtojai išreiškė padėką S. V. 
ir Prez. Hardingui už pripažini
mą Lietuvos de jure. Buvo šauk 
ta “Valio! Neprigulminga Lietu
va! S. Valstijos, Prez. Hardi n g, 
Miestas Albany!” Manifestacijoj 
dalyvavo sekančių miestų lietu
viai: iš HoOsick Falls, N. Y.# ku
rių atsižymėjo šv. Jurgio drau
gystės gražiausia uniforma; iš 
MechanicviUe, N. Y;'teip-gi atsi
žymėjo gražia uniforma draugys
tė Liet. D. K. Vytauto; iš Sche- 
nectkdy, N. Y. atsižymėjo gražiu 
aprengimu mažų bernaičių ir 
mergaičių; teipgi dalyvavo eilėse 
dar iš Watervliet, N. Y., Hudson,
N. Y., Coxsakie, N. Y. Reikia 
teisybę pasakyti, kad manifesta-

Rugpj. 12 d. Įvyko lietuvių ma
nifestacija pagerbimui Amerikos 
už pripažinimą Lietuvos. Tuo
jaus po paskelbimui Federacijos 
skyrius dėjo pastangų, kad su
traukti visus Baltimorės lietuvius 
ir pasirodyti kopuikiausia, bet Į 
masini susirinkimą atėjo tik 40 
asmenų. Tai Federacijos skyriui 
vienam pasiliko rengti visą paro
dą7. Bet klausymas kas lėšas pa
dengs? Pašalinės agitacijos ėjo 
kad tik bus gėda, kad keli teišeis. 
Tautininkai visai domės nekrei
pė, nematė reikalo tame momen
te dalyvauti. O draugijos be su
sirinkimą neturi teisės skirti lė
šas. Tai Federacijos skyrius vis
ką darė, kad kuomažiausia išlai
dų būtų. Paroda įvyko gražiai, 
dalyvaujant šv. Kazimiero ir šv. 
Jurgio draugijų kareiviai, mer- 
gaičių draugija Nekalto Prasidė
jimo Panelės Šve., Moterų Sąjun
gos kuopa, Vytautb draugija, vai
kinų Šv. Aloizo draugija, LDS. ir 
SLRKA. kuopos. Automobilių 
buvo apie 40, papuoštų Lietuvos 
ir Amerikos veliavnkėmis, Dėdė 
Šamas tinkamai apsirėdęs, dvi 
merginos Amerikos ir Lietuvos vė
liavomis apsisiautę nešė gyvų gė
lių vainiką, kurį paskiaus pas 
Washingtono paminklą padavė 
Dėdei Šamui ir užkabino ant stul
po ties paminklo trepais, giedant 
Amerikos ir Lietuvos himnus. S. 
Valst. senatorius Hon. Joseph 
Irivin France,- pasakė įspūdingą 
prakalbą. Paroda numaršavo pas 
City Hali ir viešomis gatvėmis 
grįžo į parapijos svetainę, kur 
kalbėjd tas pats senatorius ir 
gerb. Vol. Čarneckis, mūsų ats
tovas. Kalbėjo ir gerb. klebonas 
kun. J. Lietuvninkas.

J. Karalius.

nuėjo nambn. Mat nebuvo tikė-r f ’ . - - .
tąsi kad tiek bus norinčių važiuot Bostono lietuviai atėjo, 
į šį pikniką.

Brightonas irgi neatsiliko. Vie
nas didelis trokas ir keletas au
tomobilių pribuvo iš Brightono. 
Moterų Sąjungos kuopa turėjo 
pasirengus stalą. Daug Brighto
no sąjungietės pasidarbavo prie 
šio pikniko. Aut savo stalo ką 
turėjo viską buvo pačios suauka- 
vusios. Garbė ir padėka už tai 
Brightono sąjungietėms. Anuo 
tarpu kuomet Cambridge’io para
pijos buvo vakarienė, Brightono 
sąjungietės vėl daug buvo vis- 
kuom prisidėjusios.

Cambridge’io M. S. 22 kuopa 
Nekalto Prasidėjimo Panos Ma
rijos Draugija, Blaivininkai ir-gi 
turėjo pasirengusios stalus. Cam
bridge’io gaspadnės buvo nema
žai prikepusios daug skanių val
gių, saldžių ir kitokių daiktų.

Kaip Cambridgeietėms taip ir 
Brightonietėms ir visiems kuomi 
nors prisidejusiems pre šio pikni
ko gerb. kun. Pr. Juškaitiš nuo
širdžiai dėkavojo. Tikrai už to
kį pasišventimą aukautojams ir 
darbininkams, o ypač rengėjams 
priguli didelė padėka.

Apie pavakarę sode ant pievu
tės po medžiais tapo sudainuota 
keletas dainelių, vadovaujant vie
tiniam vargonininkui. Gerb. 
kun. Pr. Juškaitiš trumpai kalbė
jo apie praeitį ir tolimesnę dar
buotę. Visi džiaugėsi kad jau 
skolas mažina ir varosi prie ati
darymo parapijinės mokyklos. Pa
gyrė Cambridge’io ir Brighton’o 
lietuvius už puikų pasirodynią 
rugpj. 6, parodoje. Apgailestavo 
kad iš tiek lietuvių esančių Cam
bridge’iuje. ir Brighton’e taip ma
žai lankosi sekmadieniais bažny
čioje, nes tai tik kelinta dalis. 
Apgailestavo irgi kad didžiulė 
kolionija So. Bostonas mus Cam- 
bridgeiečius taip ignoruoja. Cam- 
bridge’io lietuviai jei So. Bosto
nas ką surengia uoliai remia, daug 
važiuoja, o So. Bostono šiame 
pikninke lyg tyčia nė vieno žmo
gaus nebuvo kad kurs būt atvy
kęs ir rėmęs mūsų parapiją. Gai
la ! So. Bostoniečiai galėt per
daug savymeiliai. Pamiršta Įsa
kymą mylėt savo artimą.

Kadangi mažne viskas buvo su- 
aukauta, išlaidos nebus didelės, 
tai pelno liks nemažai, 
ponas Joseph McHugh 
rokavo — davė veltui, 
šiai jam už tai dėkojo, 
ko nugirsti parapijai liks pelno a- 
pie tris šimtus dolerių nepilnai.

Ant rudens Cambridgiečiai ren
giasi prie didelio bazaro. Prasi
dės rugsėjo 18 iki 23. Atsibus 
ant Cambridge Field, netoli baž
nyčios.

Sode turėjo laukti pakol So.
- • Tada 

prasidėjo programas, kurs jau 
•uvo nuodugniai seniau aprašy
tas. . š

Parodoje būva daugelis įvairių 
Skabų. Daugiausiai padėkos žo
džiai Suvienytoms Valstijoms, ir 
protestai prieš lenkus kad Vilniu
je šeimininkauja. Tų Skabų 
(signų) buvo apščfai. Kiekvie
na draugija turėjo ir-gi savo iška
bas. Cambridge’iaus visos drau
gijos apart lalsvamanių-bolševi- 
kų, dalyvavo. Laisvamaniams 
mat nereikia laisvos Lietuvos. 
Jie visa gerkle šaukia kad kleri
kalai parduoda Lietuvą. Dabar 
matosi visiems kas nenori Laisvos 
Lietuvos, kas ją parduoda. Sar
mata visiems laisvamaniams už to
kį nepatrijotiškumą. Jų šulas p. 
Natk. prie sienos prispirtas turė
jo kalbėti už Lietuvą, bet matėsi 
kad Lietuvos reikalai nebuvo jam 
prie širdies. Norėjo kad publika 
šauktų valio Lietuvos kariuome
nei, bet nė sykį nesakė valio Lie
tuvos prezidentui, Lietuvos atsto
vui ir abeln'ai Lietuvos valstybei.

Nežiūrint ant laisvamanių-tokio 
nepatrijotisitumo paroda iš visų 
atžvilgių pasisekė ir lietuviai sve
timtaučių akyse daug pakilo. Na
mo skirstėsi su gerais ūpais.

Buvęs.

VIETINES ŽINIOS
GAVO LAIŠKŲ.

So. Bostonįetis t Andrius 
Zalieckas gavo- laišką nuo 
St. Noreikos iš Kauno. Ra
šo, kad esąs pasmaugtas 
keistų įspūdžių ir nežinąs ką 
daryti. Buvęs Šauliuose ir 
Palangoj. Ten neradęs ra
mybes sugrįžęs Kaunan. Jo 
gimtinė po lenkais ir negalįs 
ten vvkti. ' -

r

Vladas Jakštas gavo iš 
Lietuvos nuo sugrįžusio bro
lio ir brolienės laišką. Abu 
džiaugiasi, kad be galo sma
gu ir linksma. Lietuvoj. Vi
sas nepatogumas, kad trio
bos prastos.

I

EXTRA!
Lietuvos Vyčiu 17 kuopos 

susirinkimas atsibus panedė- 
’io vakare 7:30 Vyčių kam
bariuose. -

* '

Už vietą 
nieko ne
visi gau-
Kiek te-

/ ____________

Paroda nusisekė.

Tėmytojas.

TeL So. Boston 323
LIETUVYS DANTISTAS

DR. M. V. GASPER
(KASPARAVIČIUS) 

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

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

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

ir nedaliomis.

I Metų South Bostone

DR. H. S MONE
AKIŲ SPECIALISTAS 
399a W. BR0ADWAY 

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

-J

TĖMYKITE VISI.
Subatoje, rugpj. 19 d. ati

darau Bostono lietuviams 
parankiausią ir lietuviško 
skonio valgyklą. Visus lie
tuvius ir lietuvaites kviečiu 
kuoskaitl i ogiausia ateiti j 
mano valgyklą, kur gausite 
geriausius valgius ir puiki] 
patarnavimą. A
SOUTH BOSTON LITHUANIAN 

AMERICAN LUNCH
244 W. Broadway, South Boston. 
M. K. VIRBALAS, Savininkas

Rugpj. 6, kaip kituose miestuo
se taip ir Cambridge’iuje buvo 
surengta didžiulė demonstracija 
išreikšt Amerikai padėką už pri
pažinimą Lietuvos Respublikos de 
jure.

Dar visa valanda prieš prasidė- 
siant demonstracijai, žmonės bū
riais prie bažnyčios rinkosi. Pri
sirinko tiek daug kad visą Cam
bridge nustebino. Niekas nema
nė kad tiek lietuvių Cambridge- 
iuje randasi.

Kaip išsitiesė maršuot, tai vie
nas galas parodos buvo vidur- j 
miėsty, o dar kitas prie lietuvių 
bažnyčios. Buvo daug labai ir 
mažųjų lietuvių — vaikų ir mer
gaičių, gražiai pasipuošusių. Dau
gelis mergaičių buvo pasirėdę rau
donai, žaliai, geltonai, perstatė 
Lietuvos trispalvę vėliavą.

Cambridge’io lietuvių būrį pa
didino brightonieeiai. Apie ko
kius tris ar keturis šimtus lietu
vių pribuvo iš Brightono. Moters 
buvo tautiškai pasirėdžiusios. 
Vaikų irgi buvo būrys. Garbė 
brightoniečiams kad. teįp puikiai 
pasirodė šioje parodoje. -

Nuo lietuviškos bažnyčios visi ir 
cambridgiečiai ir brightoniečiai 
maršavo Cambridge’io svarbiau
siomis gatvėmis per Centrai 
Sųuare Massachusetts Avenue į 
Bostono sodą. Beeinant per tiltą 
pasitiko Bostono raiti policmonai, 
eskortavo į Boston Common. Po
licmonai patįs stebėjosi iš tiek 
daug lietuvių. Jie sakė, jog bvC 390 Van Dyke Avė., Haledon, 

nekurie ėmė automobilius, o kiti vo; apie netoli trijų tūkstančių.

F. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway, So. Boston.
Tel. S. B. 0441.

Antros lubos—Viršuj L. P^-B-vės

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

Tel. W. Nevvton 1016—R.-

PARSIDUODA.
Parsiduoda, beveik nauji for-CAMBRIDGE, MASS.

Parapijos piknikas pasek
mingas.

♦ ničiai. Pigiai. Taipgi mažai var
totas pianas. Kreipkitės 206 W. 
Broadway. Ant 3-čų lubų. (97)

LAIMINGAI NUKE
LIAVO.

Dr. Landžius laiške, rašy
tai?)? rugpj. 4 d., praneša, 
kad visi laimingai pasiekė 
Kauną. Siunčia danų labų 
dienų visiems pažįstamiems.

CAMBRIDGE, MASS.
L. Vyčių 18 kp. ekstra susirin

kimas įvyks 20 <1. rugpj. bažny
tinėj svetainėj, tuoj po pamaldų 
1-mą vai. po pietų, kampas Web- 
ster Avė. Visi nariai malonėki
te susirinkti, nes yra daug svar
bių dalykų aptarti.

PO SENOVEI.
Lanrence, JMss. — Paci- 

fic Mills buvo pasiūliusios 
priešstrei kilios išlygas.
Streikininkai nesutiko ant 
to.

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

V n I I IH

EXTRA! Extra! EXTRA!
Naujos Anglijos Vyčių Apskri

tis rengiasi prie milžiniško išva
žiavimo, kuris atsibus nedėtoje, 
Rugpjūčo 27 d. šv. Francškaus 
parapijos darže, Methuen, Mass. 
Visos kuopos rengkitės.

Agitacijos Komisija.J

“DARBININKO” NO. 85 
ĮVYKO KLAIDA.

K. Paulauskas, LDS. 1 kp. na
rys aukavo pasiuntimui knygų 
Lietuvon ne $2.00, bet $3.00..’l

Tel. So. Boston 270

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

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

Rugpj. 13, Nekalto Prasidėji
mo Panos Marijos parapijonys tu
rėjo išvažiavimą į Piriehurst Park, 
Billerica, Mass. Iš daugelio žvilgs
nių piknikas nuvyko gerai.

Subata prieš pikniką buvo ly
tinga. Atrodė jog ir nedėlia bus 
tokia pat. Bet kaip buvo visiems 
linksma, kad nedėlia buvo tokia 
puiki. Geresnės drenos nereikė
jo ir negalėjo būti.

*• Tuoj po pirmų šv. Mišių išėjo' 
trys trokai pilni su žmonėmis. 
Vienas buvo prisigrūdęs vaikų. Po 
antrų šv. mišįų vėlei išėjo rodos 
keturi trokai, teipgi prisikimšę ir 
dar daugelis norėjo važiuot, ne
sulaukdami troko iš nekantrumo

V,. . ■“ .yį

[Pajieškojimai
Paieškojimą kainos LDS. na

riams ir “Darbininko” skaityto
jams 1 syki J metus už dyką, už 
3 sykius $1.00. Prietellams už 8 
sykius $1.50.

Aš Barbora Abramavičiutė, po 
vyru Rupšienė paieškau savo se
sers Viktorijos Abramavičiutės po 
vyru Danielkienė. Pirm karės 
gyveno Kauno gub., Telšių apsk., 
Zavėnų par.; o dabar nežinau kur. 
Meldžiu pati ar akas kitas duoti 
man atsakymą.

Barbora Rupšienė,

Vakarais nuo 8 iki 9.
536 Broadway, So. Boston.

Tel. So. Boston 270

J. MAC DONELL, 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.

Bell Phone: Poplar 7545
ADOLF F. STANKŪS

__ TIKRAS

Paterson, N. J. U. S. A.

LIETUVIS GRABORIUS
1023 Mt Vernon Bt, 

PHILADELPHIA, PA.
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