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$4.50
$5.50

kiečiams už dovaną, 
brošiūrų sunaudos 
mams,

Kaina 4 centai.

Ryšiai L. D. S. siu L. D

“Publlshed and distrlbuted under 
permlt (No. 534) authorlzed by the 
Act at October 6, 191T, on flle at the 
Post Office of Boston, Mass. By order 
of the Presldent, A. S. Burleson, Post- 
master GeneraL”

Organas Amerikos Lietuvių 
Rymo Katalikų Švento . 

Juozapo Darbininkų * 
Sąjungos.

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

“DARBININKAS”
----- Eina------

ŪTARNINKAIS, KETVERGAIS IR
SUBATOMIS.

Metams.......................................
yžrubežy metams .....................

“Darbininkas”
įadwat, Boston 27, Mass.
Tel. South Boston 620.

VOL. VII. No. 101 (899). KETVERGAS, RUGPJŪČIO 31 D., 1922.

Nuskendo laivas, prigėrė 
daug žmonių

TIK ŠEŠI TEIŠSIGEL- 
BĖJO.

Šiuomi noriu pasidalinti 
su gerb. LDS. nariais(ėms) 
gauta žinia nuo mūsų vien
minčių brolių darbininkų iš 

J Tėvynės Lietuvos. Jau nuo 
seniai mes troškome užmegs- 

į ti artimesnius draugiškus 
ryšius su Lietuvos Darbo 

: Federacija. Turėjome iš- 
| rinkę tam tikrą komisiją, 
| kuri kreipėsi Lietuvos Dar- 
bzbo Federacijos Cėntran; va

žiavo Lietuvon mūsų redak
torius P. Gudas, kurio svar- 

: biausias tikslas buvo pasi
tarti apie užmezgimą ryšių 
ir vis neturėjome tikrų ži
nių kaip ir kokiu būdu mes 
galėtume vieni kitiems padė
ti. Praeitų metų Seimas į- 
galiojo Centro Valdybą, kad 
kaip nors susižinojus ir .su
sitarus, kad grįžtantieji į< 

į Lietuvą LDS. nariai gautų 
atskila vimą ir kad galėtų 

be trukdymų pastoti nariais 
Lietuvos Darbo Federacijos. 
Nors ir neturėjome tam tik
ro projekto, kuris mus riš
tų, bet širdyje jie mums ir 
mes jiems labai artimi. Štai 
šiandiena gavome atsakymą 
ir projektą.

Perskaitę pamatysite, kad 
jame nėra to punkto kurio 

>• mes negalėtume priimti ir 
sutikti. Nuo šiandien lai 
mūsų širdys dar daugiau pa
linksta prie Lietuvos Darbo 
-Federacijos, vienintelės dar
bo žmonųi organizacijos Lie
tuvoje.

Parodykime jog mes jų 
pasižadėjimą mums visame 
kame padėti priimame šir
dingai ir esame labai dėkin
gi-

Sakau geresnio ir širdin
gesnio atsakymo mes iš nie
kui* nebūtume gavę.

Prašau gerb. LDS. narių 
tą atsakymą ir projektą atv- 
džiai perskaityti ir į jį įsigi- 
inti. Ypatingai kreipiu do- 

mę gerb. delegatų(čių) va
žiuojančių LDS. Seiman.

Valio Lietuvos Darbo Fe
deracija!

Valio LDS.!
Launaisų ryšiai būna am

ui.

Lietuvos Darbo Federacija 
Vyriausias Sekretariatas 
: [aunas, Ožeškienės g-vė 12 
: .922 VIII mėn. 10 d.
No.

gai dėkoja broliams ameri- stovauti.
Pora Jau §T?žusiems Lietuvon Jūsą na- 

rinki- 
o kitas pardavinės

nustatytomis kainomis ir pi
nigus už parduotas knygas 
panaudos rinkimams ir iš
leidimui naujų brošiūrų pri
taikintų Lietuvos darbinin
kams. LDS. kuopos dar ne 
visos prisidėjo prie atlygini
mo už pasiųstas knygas. 
Prašome pasiskubinti, nes 
aukavusių vardai bus pa
siųsti Lietuvon. Kurie ne
turėjote progos savo auką 
priduoti kuopos susirin
kime galite siųsti tiesiog 
centran kur bus užrašyta 
kiekvienas centas ir paskelb
ta organe “Darbininke.”

LDS. Centro Raštinė.

A. F. Kneižys, 
L. D. S. Sekretorius.

427-1509.
Lietuvos Darbininką Są-gai 
Boston 27, Mass.
Į rasta iš 1922-VII-15. 

Gerbiamieji!
Dar tebeviešint “Darbininko” 

redaktoriui P. Gudui Lietuvoje 
mes turėjom progos išsiaiškinti 
kokiuo būdu mes galėtume už- 
megsti artimesnius ryšius su Jū- 
są sąjunga. Turėdami omenyje 
gilą Amerikos lietavią praktišku
mą, mes siūlėm tokį proėktą, kurs 
kaip tik čia mūsą brolią laikinai 
gyvenančią Amerike reikalus pa
tenkintą. Mes manom kad ir da
bar dar nevėlu teįvykdinti. Svar
biausieji mūsą projekto bruožai 
šie.

1. Visą skyrią valdyboms pa
vedama teikti grįžtantiems iš A- 
merikos lietuviams Jūsą sąjungą 
nariams visas reikalingas žinias 
apie parduodamas žemes, krautu
ves, pramonės įstaigas, nurodi
nėti geresnes pozicijas supažindin
ti su gyviausiais to krašto reika
lais.

Tai turėtą būti* teikiama krei
piantiems asmeniškai visiškai vel
tui o tiems kurie kreipsis raštu 
ar čia iš Lietuvos ir dar iš Ame
rikos už tam tikrą pašto išlaidą 
didumo atlyginimą (popierą, mar
kes).

2. Grįžtantieji iš Amerikos Jū
są nariai be jokią kliūčią tik su < 
Jūsą sąjungos bilietu galės būti 
priimami Darbo Federadjon tik
rais nariais, ir jiems bus teikia
ma visokiariopa visiems Darbo 
Federacijos nariams teikiama pa 
gelba.

3. Vyriausias Sekretoriatas tu
rintiems reikalus į Valstybės, Sa-

į vyvaldybės ar Teisino įstaigas

riams, tiek dar tebešautiems A- 
merikoje, žinoma nevisus čia mi
nėtus reikalus galima būtą atlik
ti veltui. Pati organizacija kai
po toika patarnauja savo nariams 
veltui, tik kai kurie dalykai rei
kėtų apmokėti žiūrint kurią pa
reikalauja ji pačio darbo ir išlai
dą pavyzdin žyminius mokesnius 
ir tt.

4. Vyriausias Sekretoriatas ap
siima nuolat informuoti Vyriausią 
Jūsą. sąjungos .Valdybą ar kitu 
nurodytu adresu, apie politinę, e- 
konominę ir darbo ypatingai pa
dėtį Lietuvoje ir jos perspekty
vas. Be šią visą čia minėtą rei
kalą gal būti turite kitokius kū
rins mes apsiimtame patenkinti 
Gyvenimas iškels nevieną dar. Iš 
savo pusės mes prašytume jūsą 
skyrią, kurie turės su mumis rei
kalus, ar bendrai Jūsą Centro 
Valdyba nusitatyti mūsą naudai 
tam tikrą nuoš., išlaidoms pa
dengti. čia mes norime primin
ti nekartą savo laiškuose išdėsty
tą mūsą padėtį labai dar reikalin
gą finansinės padėties. Tai pa
aiškės kodėl mes to nuoš. norėtu
me. Antra prašytume palaikyti 
mūsą organą “Darbininką” užsa
kant jį savo giminėms Lietuvoje. 
Galop bendrai turime pažimėti, 
kad mes Besiderame tikroj to žo
džio prasmėj dėl kokio nors daly
ko, kurį mes įgyti norėtame. E- 
same vienos idėjos žmonės ir su
lig galimybės visus ją reikahil 
tenkinsimės ne dėl tds materija- 
lės naudos kurią galėtume iš Jū
sų turėti, bet dėl tą aukštą idė
ją kurias mes bendrai keliame. 
Tikimės kad ir Jūs iš savo pusės 
taip į dalyką žiūrite.

Siunčiame Jums susipažinti mū
są statutą ir Jūsą prašomus sky
rių adresą sąrašą.

Kuogeriausią linkėjimą!
Tikrai gerbiąs,

P. RADZEVIČIUS,

Pirmininkas.

~ . h
Santiago, C Jule. — Laivas 

Itata užėjus audrai nusken
do. Laivas neteko vairo, be 
to buvo perpildytas ir nu
skendo. Ant jo buvo 322 
žmogų. Pasažierių buvo 
250. Karo laivas, gavęs ži
nią, ^kad Itata skęsta pasku
bo pagelbon. Atplaukęs ne
laimės vieton rado plūdu
riuojančius lavonus, ske
veldras nuskendusio laivo. 
Išgelbėta keturi laivo darbi
ninkai ir 2 pasažieriai.

PRAŠO NAUJO 
ĮSTATYMO.

JONAS E. KAROSAS, 
kurs bus palydovu didžiausiam 
grįžtančią Lietuvon būriui, iš
plauksiančiam rugsėjo 19 d. laivu 
Berengaria.

NEFRITĄ R Ė PROITI-
BICIJAI.

Washington.—Prez. Hard
ing panoro, kad kongresas 
tuoj išleistų įstatymą, sutei
kiantį prezidentui teisę pa
imti į savo rankas geležinke
lius ir kasyklas. Sako, kad 
tuo įstatymu pasinaudotų 
tik kraštutiniame atsitiki
me.

Prez. Harding asmeniškai 
prašė kažkurių kongreso va
dų perleisti šitokį įstatymą.

Yra spėjama, kad kongre
sas šitokio įstatymo 
leis.

neper-

GRĮŽK LIETUVON SU 
J. E. KAROSU.

rika pripažino Lietuvą, tai Ame
rikos lietuviai labiau panoro grįž
ti Lietuvon. Visiems aišku, kad 
Amerika savo pripažinimu sudrū- 
tino Lietuvą.

Paskutinioji mūsą ekskursija e
Lietuvon, išplaukusi rugpj. 26 d. 
š. m. t. y. tuoj po pripažinimo 
Lietuvos buvo už visas skaitlin
giausia. Rengiame naują dar di
desnę ekskursiją su Jonu E. Ka
rosu rugsėjo 19 d., s. m. milžiniš
ku laivu BERENGARIA. Oras 
dar bus gražus, jūrė ne audrin
ga. žinokite, kad tame mėnesy
je Kolumbas, Amerikos atradė
jas, pirmu sykiu su savo menkais 
laivais plaukė per Atlantiką.

Laiko nedaug, grįžtantieji tuoj 
kreipkitės visais reikalais adre
su:

Stockholm. — Švedijoj 
mvo balsavimai dėl prohibi- 
cijos įvedimo. Už prohibi- 
ciją buvo 897.584, prieš 
942.129. Reiškia šlapių bal
sų buvo ant 44.545 daugiau,

o • r

STREIKAS NEPA

VYKO.

Ame, negu, sausy..

RUSIJOJ UŽDERĖJI
MAI BLOGI.

Paryžius. — Korespon
dentas laikraščio Victoire 
praneša iš Rusijos, kad šios 
vasaros Rusijoj užderėjimai 
labai prasti ir žiema Rusi
joj bus baisi žmonėms. Val
džia skubiai rekvizuoja ja
vus, kad būtų kuo užlaiky
ti komisarus ir raudonąją

•armiją.'

>

IŠTREMIA MOKY
TUOSIUS.

LITHUANLAN SALES CORP.,
414 Broadway, Boston 27, Mass.

Paryžius.—Francijos rau
donieji buvo paskelbę gene- 
ralį streiką protestui iš- ‘1 1 * • v J • •
kariuomenės Havre’o mieste 
prieš streikininkus. Rau
donųjų proklemacijų niekas 
nepaisė ir darbai ėjo po 
nove i.

se-
z

NEBLUGUOJA.

Detroit, Mieli. — Ford pa
antrino savo pasiryžimą už- 
darytkrlirbtuves rugsėjo 16 
d. protestui išreikšti prieš 
anglių ir plieno kainų pakė
limą. Sako, kad jis neblu- 
fuojfs.

KAUNAS. Šmidto, Tilmanso, 
Nemuno, Tilkos, Kaulinyčios ir 
Šokolado dirbtuvių darbininkai 
susibūrę L. Darbo Federacijos- 
Kauno skyriuje buvo pateikę savo 
daribninkas žemiau sekančius rei
kalavimus. Darbdaviai kalbino 
darbininkus derėtis skyrium nors 
tikėjosi, suskaldę juos, galės ma
žiau duoti. Bet darbininkai tai 
žinodami griežtai nusistatė ir rei
kalauja derėtis kartu. Darbda
viai turėjo nusileisti ir su tuo su
tiko. ;

Savininkams šmidto, Tilmanso, 
Nemuno, Tilkos, Kaulinyčios ir 
Šokolado dirbtuvių.

Šiuo prisiunčiama nutarimą 
darbininkų aukščiau minėtų dirb
tuvių kas link pakilusios paskuti
niu laiku brangenybės. — <

Nutarimas. 1) reikalai^ 
jame pakėlimo brangenybei sulig 
kilimo kainų kuoreikalingiausių 
produktų, kurios yra kilę ant 150 
nuoš. Taigi mes reikalaujame pa
kelti be derybų 100 nuoš. ant ’ 
brangenybės, to priedo, kurįjjyi 
mes gauname nuo lapkričio ir ko
vo mėn. tai yra tuos nuoš. ir pro
duktus ta pačia norma ir kaina 
kartu visiems kurie priguli prie 
organizacijos.

2) Reikalaujame ateinančiai 
žiemai malkų vieną po sieks.

3) Reikalaujame dvi savaites 
atostogų su apmokėjimu visiems 
tiems kurie yra išdvrbę nemažiau 
metus laiko, kaip yra nurodyta į- 
statymuose.

4) Reikalaujame pakėlimo nuo 
birželio 1922 m.
5) Reikalaujame galutinai re

zultato 22 d. birželio 1922 m.

*£Er-

1

Lietuvių Darbininkų Są
jungos knygas siųstas Lietu
von Lietuvos Darbo Federa
cijos vaTdu jau gavo ir pla
tina. P. Radzevičius, Lie
tuvos Darbo Federacijos 
pirmininkas rašo, kad dar- da* reikalingą nurodymą, pata- 
bininkai labai džiaugiasi rimą, užtarimą, galop reikalui •- 
prisiųsta parama ir širdin- apsiimti ją reikalus at-

LENKŲ PARUBEŽY.
Ek. MERKINĖ. Lenką karei

vių ir partizanų plėšimai Liepos 
mėn. 22 ideną 3 kaimuose Kabe
liai, Darželiai, Marglonys, Aly
taus apskr. baisiai apiphėšė lenką 
kareiviai su partizanais. Vieni 
apstojo su knlkosvidžiais kaimus, 
o kiti plėšė turtą, grobstė vyrus; 
jaunus mušė kuo papuolė, keliems 
vyram ssautuvą apysodomis su
laužė šonkaulius. Sugavę jaunus 
vyrus: K. Nirtinį, J. Bakanaus- 
ką, Ą. Grigą, K Grigą, J- Valen- 
tukevičią ir E. Gridį, kuriuos 
mušė iki tol, kol pradėjo kirsti 
nuo kaulą mėsa. J. Bakanauską 
paliko, kitus išsivežė. • Išvažiuo
dami pareiškė, kad iki rugpiūčio 
1 dienos visus jaunuolius išgandy- 
sią, tai tuomet dvariuinkai ramiai 
galėsią gyventi.

(Kauno “Laisvė”)

i

VISUR TURĖS SAVUS 
PAŠTO NAMUS.

Washingtoh. — Postmas- 
ter General Work pasiūlė 
kongresui įsteigti paštų na
rnas visuose miestuose, kur' 
valdžia dar jų neturi. Dau
gelyje vietų valdžia paštui 
namus randavoja.

Ryga. — Rusijos valdžia 
pradėjo naują ablavą ant 
mokytųjų. Juosius rinks 
krūvon ir gabens ant salos 
Noiaja Zemlia. Prie caro 
nei kriminalistai i ta žiaurią 
vietą nebuvo siunčiami. Ka
dangi iš Archangelsko kon
centracijos lagerio pabėgo 
daug socijalistų revoliucijo- 
nierių, tai jie bus gabenami 
ant salos Novaja Zemlia. 
Dabar mokytųjų ištrėmiman 
bus pasiųsta apie 200.

DĖL FORDO
“STREIKO.”

— Henry 
Ford, garsusis automobilių 
išdirbėjas, pareiškė, kad 
uždarysiąs dirbtuves dėl 
anglių ir plieno pabrangimo. 
Komercijos sekr. Hoover 
sako, kad dėl tų kainų paki
limo Fordo automobiliai te- 
pabraųgtų ant $1.50.

PINIGO KURSAS.

PROTESTAS PRIEŠ SAUVA- 
LINGUS LENKŲ VYRIAU

SYBĖS AKTUS.
E. KAUNAS. Užsienių Reika

lų Ministeris prof. Jurgutis rug- 
piūčio 1 d. pareikalavo iš Tautų 
Sąjungos Sekretoriato, kad įneš
tų Tautų Sąjungos visumos posė- 
din svarstyti šį klausimą: “Lie
tuvos Vyriausybės protestas prieš 
sauvalingus lenką Vyriausybės 
aktus, įvykusius po Tautą Sąjun
gos Tarybos rezoliucijos, padary

tos 1922 m. sausio 13 d.

(Kauno “Lietuva”)

l

.. ŽVALGĖ PER 8 
METUS.

*

Rochester, N. Y.—Jau as
tuoni metai, kaip J erini© Ko- 
vanski nevalgė. Jos rij amo-> 
ji gerklė visai užsiraukė. 
Kuomet ji buvo trijų metų 
amžiaus, tai jai daryta ton- 
siliečio operacija. Nuo to 
laiko ji nieko negalėjo pra
ryti Tai buvo padaryta pil
vą skylė ir maistas pilamas 
per guminę žarnelę.

■

/ r »*

KIEK SUVALGO 
KIAUŠINIŲ. t

Washington. — Agrikul
tūros Departmentas suroka- 
vo, kad šioje šalyje per me
tus žrponės suvalgo po 182% 
kiaušinio. Tai atseina po pu
sę kiaušinio kasdien. Agri
kultūros .DepartĮnentas pa
taria daugiau veisti vištų ir 
daugiau valgyti kiaušinių. 
Reikia, kad visems po čie- 
lą kiaušinį atseitų. Sako, 
kad kiaušiniai esąs pigus 
maistas.

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

Antradieny, rugpj. 22 — $1.60 
Trečiadieny, rugpj. 23 — $1.60 
Ketvirtadieny, rugpj. 24—$140 
Penktadieny, rugpj. 25 — $1.30 
šeštadieny, rugpj. 28 — $L00 
Pirmadieny, rugpj. 28 — $1.00 
Antrtdieny, rugpj. 29 — $1.10 
Trečiadieny, rugpj. 30 — $1.30 

LITHUANIAN 'SALES 
CORPORATION, 

BOSTON 27, MASS.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
KONSTITUCIJA

4b

Tik ką išėjo iš spaudos gra
žioje knygutėje Lietuvos 
Respublikos konstitucija. 
Taigi kiekvieno lietuvio yra 
privalumu neatidėliojant ją 
nusipirkti.

Kaina tiktai 15 centų.

“DARBININKAS”
366 W. Broadvay,

Boston 27, Mm.

■ ■
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ATEIVYSTĖ,
A-I

Kiekviena jos juda tękinukas, 
Pirmvn, tai atbulai.V 7.

Ir viens į kitą kimba sukas 
Ir bėga tekinai.

St Joszph's IgiH-
OOATION C® LabO4

įvairūs kuopų nutarimai, 
Skirtingos mintys jų. 
Mat nevienoki įkvėpimai 
Ir norai jų širdžių.

Ašis visus sukontroliuoja 
Ir veikia naudingai,
Nors ne visi vienaip važiuoja, 
Daug sukas priešingai.

Seimai panašūs į mašiną, 
Su aibe tekinių,
Kuri reikmenis prigamina 
Dėl įvąirių šalių.

Ir štai .atplaukia, atkeliauja 
Daugybė išrinktų .
Ir savo kuopas atstovauja 
Ir laikos jų minčių.

“Entered as matter Sept
12, 1915 at tbė office at Boston, 
Mass.,"un8er the Act at Mareli 3,187ŠF
■ ■ i i i ■■ i Jii ■ —i sm ni’e aię —

“Acceptance for mailing at speclal rate 
of postage prorldęd for ip Secflon UOS. 
Act of Oct 8, 1017, authorized on July 
12, 1918.”

' Subscbibtion RaTes: S. 
Yearly ........................ ....n......... $4^0
Boston and suburbs .....................
Foreign countrles yearly ..............$5.50

?■' f ,, - ______ __

tvarka ir gerovė priklafu- 
nuo policijos gerumo.

Eina Iš South Boston’o ntarninkaiz, 
į - tetvertais ir subatomis. Leidžia Am.

LūnuviC RTmo KataIikų šv. Juozapo 
? Dj®BiNiNkę Sį/crNaA,

i “DARBININKAS” 
(The Wqrkeb)

Thz Lithuanian Txi-Weeki.y Papzb.
Pablished evęry Tuesday, Thnrada& 

and Saturc* • ~ ” *-*
UANIS.N B.

pėda būsianti duotą Lietu
vai, o Vilnius esąs Lenkijai 
reikalingu punktu prieš Ru
sijos bolševikus. Ateity gir
di vistiek Vilnius teksiąs
Lietuvai. Šitame atsitikime, 
nesą ministerių vienodos 
nuomonės.
' Antras dalykas tai emisi
jos bankas, kurs turėtų bū
ti Lietuvos, valiutos nugar
kauliu. Reiškia savų pinigų 
įvedimas„ gali, užsitęsti ir 
Lietuva, vartodama puolad-- 
eią Vokietijos markę vis neš 
nuostolius.

Iš teisybės ar. nebūtų Lie
tuvoj galima įvesdinti Ame- 
rikos pinigus, kaip kad yra 
dabar įvesdintos vokiečių 
markės;

UOSIS IR LĖTUVIO 
MILIJONININKAI.

| • Gerb. Uosis savo teoriją
| efesto labąi gabiai ir aiškiai, 
E gaila tik, kad rašo apie to

kius daiktus kuriuos visi ge- 
[,' ’rai žino, bet, kurie prakti- 

[. koje nebūtinai atatinka 
Kristaus idealui. Naikinda
mas Lietuvos gerbūvio rykš- 

r nius, Uosis sakosi engiąs 
lietuviški] milijoninkų die- 

g.\ gus, bet kas jį užtikrino,
kad jie visi ar net didžiumų tik 1919,
virs kapitalistais ? Kristus 
ne taip elgėsi. Apaštalams 
norintiems išrankioti iš 
kviečių kūkalius, jis liepė 

F • palaukti pjūties, nes, girdi. 
B berankiodami kūkalius gali

te išrauti nemaža ir kviečių. 
S- Jei iškeisime Lietuvos taip 

vadinamųjų milijdnininkų 
auksinus i Amerikos dolie- 

i ienas Amerikos 
turįs keletą ‘ 

tūkstančių dolierių, bus pa
našus Lietuvos milijoninin- 
kams. Argi, pritaikant Uo
sio principą kaip nepermal
daujamą logikos dalgį lygiai 
prie visų, reikės naikinti A- 
merikos darbininkų gerovę? 
Sulig Uosio teorijos taip iš
eina.

Mums išrodo, kad užuot 
griovus tuos vargšus-ne- 
ūžaugas Lietuvos neva kapi
talistus, kurių turtas vos iš
neštų kelesdešimts tūkstan
čių dolierių, geriau būtų iš
vystyti kiek pozityvaus vei
kimo mūsų darbininkų tar
pe^ pamokinant juos kai]) 
tverti kooperacijas ir jas iš
laikyti.

Tikimės, kad Uosis vei
kiai užbaigs Lietuvos “ka
pitalistų” anaįvzą ir prieis 
prie tikro dalyko: koopera
cijų auklėjimo. Tuomet at
sidėję skaitysime jo gabius 
straipsnius ir vykinsime jo 
teoriją.

rius, tai neVi

Prieškarinę ateivystė 
merikon, matyt, nesugrįš 
daugiau. Statistika paro
do, kad į Suv. Valstijas at
vyksta vis-gi daugiau, negu 
iškeliauja. Per metus į šią 
šalį įleista^432.<505. o iške
liavo 345.384. Ateiviu per
viršis 87.121.

Kaikurių tautų skaičius 
mažėja, kitų didėja. La
biausia didėja žydų skaičius. 
Jų- įleista 55.356, iškeliavo 

’’ ateivių perviršis
53.437. Lenkų skaičius la
biau sumažėjo, negu bile ku
rios kitos tautos. _ Lenkti į- 
leista 8.214, o jų iškeliavo 
34.289, iškeliavusių pervir
šis 26.075.

Lietuvių skaičius ir-gi ma
žėja. Per metus lietuvių į- 
leista 1.690, o iškeliavo 5.- 
188. Grįžusių lietuvių Lie
tuvon perviršis 3.498?

Reiškia, aiškus faktas, 
kad Amerikos lietuvių skai
čius mažėja, jei nerokuoti 
priaugančiosios kartos.

v — •
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GAL GRIUS KABINETAS.
Pereitame “Darbininko” 

numerije F. Virako raštely
je skaitytojai matė, kad 
Lietuvoj laukiama uniAiste.-. 
rių kabineto krizio. Esą 
rimtų priežasčių., Dabar 
atėj usiame ‘1 Tėvynės Bal
se” prof. Vol^maro besąs 
straipsnis apie tai, kad Gal
vanausko kabinetas braška. 
To priežastys esančios dvi: 
atsakymas į alijantų ultima- 

' .' tuma dėl pripažinimo sąlv- 
1 _gemisijos bankas.į \

Kaikurių valstybių buvę 
Li<-u r ai pašnibždėta ilekiŠ*- 

t ti VPnaus klavrano prie 
į. pripažinimu Kl;u-

t

k/*- i

AMERIKOS LIETUVIU 
DRAUGIJA.

reiškė: “ Taip... Amerikos 
pripažinimas Lietuvos de 
jure yra išimtinai užpelnąs 
mūsų brolių amerikiečių.” 
Tame pat laikraštyje kun.
J. Jankauskas apgailestau- žymesnieji valdinnkai, karinikai, 
ja, kad Lietuvos ultra-de- 
mokratai į amerikiečius žiū
rėjo kaip į buržujus, į buo
žes, tykojo iš’jų tik dolerių, 
o jų pačių nepageidavo. 
Kun. T. Jankauskas nūrodo, 
kad amerikiečiai tiktij į po- 
licistus. Rašo: “Visi šian
dien žinome, arba bent ture- 
tūme suprasti, kad valsty
bės 
so 
Mūsų policija daugiausia 
surinkta iš kaimo blogai ap
mokamų bernų. Taigi Lie
tuvos policijoje turėtų ras
tis bent 1.000 vietų iš Ame
rikos grįžusiems. Jie gyve
no daug metų dideliuose 
miestuose, įsižiūrėjo į pa
vyzdingą užsienio tvarką, jų 
kaktos plaęios. Jų respub- 
likonizmas • greitai įvestų 
Lietuvoj e tvarkos /ir ger ov 
vės. Gi 1.000 žmonių be to 
įnešti] į valstybės banką bent 
po $1.000.” %

Taigi prielankesnė Ame
rikos lietuviams atmosfera 
Lietuvoje ima užviešpatau
ti.

2) Baigia formuotis mūsų vi
durinysis luomas, t. 
žmonių gerai pasiturinčių ir pusė
tinai aprūpintų. Čia ineina :■ 
stambesnieji žemdirbiai, pasauli
niai profesijonalai, dvarininkai,

milioninkais ir laukti atsirandant
y. luomas naujų, susipratę katalikai darbi-, 

ninkai verčiau ims energingai vy-’ 
kinti savo idealą, paties Kristaus 
jiems nurodytą.

Uosis.

. MŪSŲ PIRMYNEIGOS 
KELIAI.

, Senai pageidaujamas arti
mesnis ryšys tarp Amerikos 
lietuvių ir Lietuvos lietuvių 
pradeda kūnytis. Šiomis 
dienomis Lietuvos Darbo 
Federacijos sekret orifrtas' 
pranešdamas apie “Darbia 
ninko” siųstų knygų gavi
mą, pranešė teipgi apie tos 
organizacijos ryšius šu L. D. 
S. Kaip skaityto jai* iš jų 
pačių rašto matys pasiūly
mai yra labai praktiško po
būdžio, kas-grįžtantiems A- 
nierikos lietuviams bus labai 
žvarbu.

Palangoje Yčas po ap
vaikščiojimo Lietuvos pri- 
paži/iimo šeimyniškose vai
šėse užsiminė apie įsteigimą 
Amerikos Lietuviii Mylėto
jų Dr-jos. Pasiūlymas bu
vęs maloniai sutiktas. Ši
toji- Dr-ja rūpintųsi grįž
tančiais Amerikos lietu
viais ir prigelbėtų įsikurti 
Lietuvoje. /

Jau pereitą žiemą j. Ro
manas Bostone būdamas kal
bėjo, kad Lietuvoje reikė
tų steigti Amerikos lietuvių 
partiją, steigti laikraštį ir 
statyti amerikiečius kandi
datus į seimą. \

Iš šitų sumanymų kas 
nors nepaprasto turės gimti. 
Prakilnieji Lietuvos lietu- 
riaj įvėrtina Amerikos lie
tuvius ir jų darbus. Ame
rikai pripažinus Lietuvą 
prof. Al Voldemaras Lietu
vos “Tėvynės Balse” pa-kus.

~~—1" -

Ginčai Uosio su Baltarankiu 
Proletaru “Darbininko” skiltyse 
buvo netik indomūs, bet prašan
tieji rimtesnio pagalvojimo. Kur 
yra tikroji tų ginčų priežastis? 
Kokia jų reikšmė ir kurlink jie 
veda? Keli metai atgal Uosis ir 
Baltarankis Proletaras buvo re
dakcijoj to paties laikraščio. Ke
li metai atgal (1916 pi.) p. J. Ro
manas rašinėjo į “Darbininką” 
straipsnius apie koperacijos Rei
kalus, vadavosi darbininkų judė
jimo mintin. Anais laikais nebū
ta idealų skirtumo tarp Romanų 
ir Baltarankių iš vienos pusės ir 
tarp Uosių iš kitos. Asmeniniai 
santikiai, reikia tikėties< liks tar
pe ją geri*ir toliau. Idealai ti
kybiniai, tautiniai ir politiniai 
liks bendri ir toliau. Tečiau jei
gu šiandien Uosio straipsniai ko
peracijos mintin užtraukė ant jo 
neiy^lonę kai-kurią Jo draugą, 
jeigu išjudino .net primiršusius 
rašyti mūsą>publ leistus, jeigu to
ji tėma apie korporacijas ir kope- 
racijas.pasirodė tokia gyva ir ak- 
tualė mūsą gyvenime, —< tai tani 
priežasčių reikia paieškoti giliau.

Mes pragyvename laikotarpį, 
kuriame matome sudygusiuos pir
muosius daigus lietuviškojo kapi
talizmo. ' Mūsą tautoje -reiškiasi 
naują formą, tveriasi nauja vi
suomeninė klasė, naujai nusista- 
to sodijaliai tautos santikiai. Dar 
po rusais tebėsant mes turėjome 
tik vieną klasę: sunkaus darbo 
žmonių klasę. Viduriifiosios kla
sės žmonių: inteligentą, įvairių 
profesijoųalą, dvasiškių ir pasau
linių buvo tiek maža, kad jie ne
sudarė tautoje tikros klasės. Bu- 
įvo luomas dvarininką, luomas 
pirklių ir pramoninkų, , luonias 
valdininkų, — reiškia žmonių iš 
viduriniosios ir augštosiostklasčs; 
tečiau jie visi buvo mūsų'tautai 
svetimi: nes arba išsigimėliai, ar
ba kitataučiai atėjūnai.

Kada atbudusi liaudis nusikra
tė vergijos pančių, drauge su .po
litine laisve, gyvenimui ųžkunku- 
liavus, turėjo įvykti ir svarbių so- 
cijalių permainų. Tik kelių me
tų bėgyje mūsų laisvo-savito gy
venimo, mes pastebime šiuos reiš
kinius :

1) Vikriai organizuojasi, švie
čiasi ir kįla sodžių ir miestą dar
bininkų klasė ir jau pradžioje Lie
tuvos valstybinio gyvenimo, da
ro į tą gyvenimą žymios iirtakos. 
Į tą darbininką luomą reikia pri- 
skaityti. ir smulkiuosius ūkiniu- _ ♦

savi, nors dar ir neskaitlingi, bet 
gana greitai augantieji ir daugė- 
jantieji pirkliai ir pramoninkai.

3) Sudygsta daigai pirmąją lie
tuvių turčių. Savus turtuolius 
galėtume skirstyti į keletą laips
nių, . bet pasitenkinsime paskirs
tę juos į du laipsniu: į milijoni- 
ninkus ir į kopiančius prie milijo
ną. Milijoilin inkais skaitysime 
t uos, kurią turtas išneša milijoną 
ousdolerią, arba milijoną senąją 
caro rublių, arba 24 milijono lie
tuvišką “litų” (litas — 20 ceA- 
tą) Tokią pirmųjų milijonįninkų 
•ies kol kas turime, rodos, vos 
kelis. Lietuvoje broliai Vailokai
čiai, Martynas Yčas.; čia Ameri
koje gal tik broliai Brenzos. Už
tat daug daugiau mes turime ko
piančią prie milijoną Tarpe tą 
matome lietuvišką bendrovią di
rektorius. Kai-kurie iš ją taip 
sėkmingai nudirektoriavo, kad 
pačios bendrovės atsidūrė grabe, 
arba baigia ten žengti, gi tą ben
drovių kapitalų didžiuma kaž ko
kiu keistu nesuprantamu būdu 
atsirado jų kišeniuose. Tokie 
šiandien tik dairosi progą pelnin
gai įvesdinti pinigus, ir, žinoma, 
jiems pirmiems vartai į milijonus 
bus atidaryti. Matome čia ir pra- 
lobusiuos Amerikos biznierius, 
daugiausiai ex-saliūninkus; mato
me vieną-kitą pirklį ir profesijo- 
Iial4- . , k .

Apskritai imant, pcržvalgyda- 
mi tuos pirmuosius mūsą lietuviš
kojo kapitalizmo daigus, mes pri
einame prie sekamą išvadą:

a) Turčių luomui augti ir plė- 
toties mūsų tautoje sąlygos nėra 
labai patogios: dvarų aristokra
tija tautos valios nutarimu bus 
panaikinta; tad turčiai galės ras- 
ties tik prekybos ir pramonės dir
voje, šioms gi plėtotis sąlygos 
Lietuvoje nėra labai parankios, 
neturint savo gelžies ir anglių ir 
dėl nelengvos konkurencijos su 
žydais.

b) Pirmiesiems mūsą turčiams 
atsirasti ir tarpti, kaip kitur taip 
ir pas mus davė progos bankai ir 
bendrovės.

c) Kada kitose tautose viduri
nė klasė susidarė paskučiausiai, 
pas mus ji išaugusi iš pačios liau
dies, su ta liaudimi yra ankštais 
ryšiais surišta. Trečiąją gi, ir 
paskutiniaja klase iš eilės yra mū
sų turčių klasė, dar tik pirmuo
sius diegus teleidžianti ir auganti 
irgi iš apačios, įsigalint pirmąją 
dviejų klasių ištekliais.

Nors tai turčių klasei augti są 
lygos ir/tėra taip patogios, kaip 
kitose jutose, tečiau šioks toks 
pamatas jiems augti vis ęlelto y- 
ra. Jiems augti daug padeda to
ji aplinkybėj kad mūsų liaudyje 
ir vidurinėje klasėje dar gana 
silpnai tėra prigijusi koperacijos 
idėja, kuri turčių neveisia, bet 
vykina socijalės ir ekonominės ly
gybės idėją.

Dar lieka atsakyti tik vienas 
klausimas: ar katalikai darbinin
kai privalo džiaugties atsiradirtiu 
pirmąją lietuvišką milijoninką? 
Ar juos privalo džiuginti viltis, 
kad milijoninkų skaičius vis dėl
to galės augti! Atvirai atsako
me, kad džiaugties čia nėra kuo. 
Darbininkai^ šviečia idealąs sbci- 
jaįės lygybės ir visų žmonių ger
būvio ir ramybės. Milijoninkų 
buvimas darbininkams tik prime
na faktą didelės socijalės nelygy
bės. Geruoju milijoninkai neat
siranda. Kad milijoniųku tapti, 
reikią pirma apmauti dAbgelį 
žmonių. Gi ar tas milijoninkas 
vadinsis Soloveičikas, ar Yčas, ar 
^Vailokaitis, ar koks kitoks — tai 
darbininkui žmogui didelio skir
tumo nedaro. Nedžiugins kri-. 
ksčionių darbininkų ir tasai fak
tas, kad tarpe pirmųjų lietuviš
kų milijoninkų matome ir katali
kų kunigą ir protestonų kanau
ninką. Amžių patyrimą atsimin
dami katalikai dąrbininkai ne
jauks savo jrtpįiains dątbminkams 
malonių iš savųjų turčių. Jie ži 
no, kad turtai lygiai apjakina ir 
širdį užkietina ir augiai, ir žy
dui, ir amerikonui ir lietųyiui.

Užuot džiaugties jau esamais >

Amerikos Lietuvių R. K.
cijos XII Kongreso, {vykstan
čio Rugsėjo 5A-7-8 dd., tvar
ka.

% • . L .U—r
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1) ANTRADIENY, 5 d. rugsė
jo:

a) x«:30 rytą IŠKILMINGOS 
MIŠIOS šv. Petro Lietuvių Bažny
čioje, West Fifth St.

b) ' 11 vai. Šv. Petro Lietuvių 
salėj, 492 East 7th St., 'A. L. B. 
K Federacijos Kongreso pirmoji 
sesija.

e) 2 vai. po piet ten pat Tautos 
Fondo Seimas.

8 vai. vakare pobažnytinėje sa
lėje šeiminės prakalbos.
~ 2) TREČIADIENY, Rugsėjo 6 
d-;

9 vai. ryto, A. L. R. K. Fede
racijos Kongreso antroji sesija.

8 valandą vakare, Moterų Są
jungos 13 kuopos rengiama sve
čią pagerbimui vakarienė, toje 
pat salėje.

3) KETVIRTADIENY, Rugsė
jo 7 d.:

9 vai. ryto LDS. pirmoji sesija. 
8val. vakare KONCERTAS Šv.

Juozapo mokyklos salėje prie 
Broadvvay.

4) PENKTADIENY, Rugsėjo
8 d.: ,

9 vai. ryto, LDS. seimo tąsa.
PASIBAIGUS LDS. seimui ten 

pat Lietuvią Kat. laikraštininką 
susirinkimas.
Amerikos Liet. R. K. Federacijos 

XII Kongreso Dienotvarkė.
1. Kongreso atidarymas.
2. Atstovą priėmimas 

Fed.)
a)
b) 
e) 
d)

4. Komisijos
a) z rezoliuciją
b) presos ir pasveikinimą
c) mandatą, prašymą etc.

5. Sveikinimai.
a) Šventojo Tėvo.
b) Prez. Harding’o.
c) Liet, seimo etc. 
Sveikinimą skaitymas 
Valdybos raportai.
Referatas Moksleivią šelpi
mas (teoretiškoji pusė).

A)- Referatas Moksleivią Šelpi
mas (praktiškoji pusė).

10. Tampresnis subendrinimas 
/! Fed. ir T. Fondo.

Nauji įnešimai.
Kataliką Spaudos Savaitė. 
Skyrių raportai.
Galutinas mokesties nustaty
mas (Dr-joms ir pavieniams) 
Registracijos klausymas.
Klaipėdos -Lietuvią atsišau
kimas.
Konstitucijos dapildymai. 
VkHybos rinkimai.
Nuskyrimaš vietos kitam 
kongreshi.

Visos prie Federacijos priklau
sančios draugijos, Centralės or
ganizacijos, Fed. kuopos,/skyriai 
ir Apskričiai siunčia po vieną ats
tovą į Federacijos Kongresą.

V A. L. R. K. Fed. Sekret.
' • y

Pirmininko 
Pavaduotojo 
2 Raštininkų 
Tvarkdario

X

(tik

Štai Bostone nekantriai laukia 
Ateinančių dienų, 

'Nes jau sveteliai rengias, traukia, 
/Pradžia arti seimų.

Seniai jau kuopos juda, kruta) 
Atsiųs delegatus^ 
Kožna jų rūpinas kiek drūta 
Kad būt narys gabus.

Teip ir seimuose visad kįla 
Daug priešingų minčių. 
Bet pabaigoje rami tyla 
Užstoja po audrų.

Ir vėl centrai vadauja, veikia, 
O kuopos aplink juos. 
Didžiausius darbus jos nuveikia 
Prie Sąjungos bendros.

6.
7.
8.

Gyvuokie seime dabartini 
Begalės tu svarbus.
Ir sukie darbą sutartinį _ 
Per ištisus metus.

Rateliai, ratai tegu sukas, 
Vikriai ir mandagiai. 4 
Ar tai didesnis ar mažiukas 
Tiesiog ar atbulai.

U. Gudienė.

I

TURK AL PLIEKIA 
GRAIKUS.

PBANfšIMAS

I,
12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.

OAMBRSCK, MASS.

LYNN, MASS.
Nepftpnfeta. — Žv. Misijos.

Malonu pranešti visiems Cam- 
bridge’io ir Lynno ir apielinkės 
lietuviams jogei sekančiame mė
nesyje rugsėjo 3-10 71. d. bus lai
komos šv. Misijos W. Lynne Sal
džiausios V. J. Širdies bažnyčioj 
ant Boston S£ O rugsėjo 10-17 
d. d. šv. Misijos atsibus Cambrid
ge’iuje lietuvių Nekalto Prasidė
jimo bažnyčioje. Misijas duos 
Tėvai Marijonai: Kun. Andziulis 
ir Kun. Čikota, nesenai iš Lietu
vos atvykę. Kviečiu visus kaip 

>W. Lvnn’o taip ir. Cambridge’io, 
Brightono lietuvius kuoskaitlin- 
giausiai lankytis į šv. Misijas pa
siklausyti trražią pamoK.sią ir 
naudotis iš atlaidą.

Kun. Pranciškus Juškaitis.

Alenai. — Oficialiai Grai- 
kij os valdžioš pripažinta, 
kad Mažojoj Azijoj turkai 
ėmė graikus taip užpuldinė
ti, kad graikai turėjo trauk
tis.

\

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

METINIS

BALIUS
Rengia Sv. Vincento vyrų ir Moterų 

Draugyste j
Rugsėjo-Sept. 4 d., 1922 

(LABOS DAY) 

LIETUVIŲ SAE£JEt 
Lincoln St., Brighton, Mass.

Prasidės 2 andą jjo pietų

*

H

“ ' '• ' ■ " 1 ' ■ V•. *
Taigi Brightoniečiai ir apielinkės miestelių lietu

viai, meldžiam jumis ant m inėtif baliaus. Bus geri mu
zikantai, gros lietuviškus ir angliškus šokius. _>Bus ir 
skanių valgių, gaidžių gėrimų.

ĮŽANGA VYRAMS 50c.; MOTERIMS IR MERGINOMS 35c.

Balins trauksis iki 11:30 nakties.

Kviečia VALDYBA.

*

4



' IDARBININKAS

BeH UETUYiy KOLIONI JOSE Per to perstatė kalbėti Kearnys |
• •» r a v •> i 5 y • •

Išmokėta

ir-gi su-

AMSTERDAM, N. Y.'

Papildymas.

HARRBBON ir KEARNY, N. Y.

2.00
2.00

keliamom 
parėję į 

maršalka

19
a-

siu. Po jo perstatytas kun. F; 
Jakštys pakalbėti, kuris iš to

NEW BRITAIN,. CONN.

Raštininkės kelionės lėšos
ir išk&ščiai.......................’

Iždininkui kelionės lėšos..

L D. S. Reikalai

o iš ke- 
vėliavą, 
vaikiną 
kepurių 

Sūnų

žiuimu ir pasakė: “Jeigu jums 
reiktą kokio patarimo/ kaipo lie-

merginoms ir muietims už pusi- ris kalbėjo prielankiai lietuviams, 
darbavimą ir tiems kurie aukavo. ]
Čia dar turim paminėti kad. bu- majorą Mr. Archibald, kuris svei- 
vo skirti trys praisai: pirmai pen- .kino lietuvius su Amerikos pripa-

LDS. Conn. Apskričio suvažia
vimas įvyko Liepas 30 dieną 1924
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20 d. rugpj. mūsą kolionijoį 
buvo apvaikščiojimas Lietuvos’ 
neprigulmybės pripažinimo. Pei 

'Vporą savaičių visą Lovėllio lietui 
vią buvo rengtasi prie milžiniškos {įausįaį važiavo daug automobi-

ką ir kitą naują Lietuvos Respub-1 
tiką. Milžiniškos eilės ėjo vyrą su 
maltomis kepurėmis, nešė ameri
koniškas ir lietuviškas vėliavutes. 
Du trokai su mažais vaikais aprė
dyti su vėliavomis ir gėlėmis. Pas-

parodos, visi tiek senaą tiek jau
nas net ir'maži vaikeliai, rengėsi 
prie parodos. Lenkų-gi kunigas 
iš ambono savo parapijonus pri
spyrė melstis, kad Dievas nubaus
tą lietuvius, sakydamas: Wszist-. 
kię proscie Pana Boga, zebysą 
pan Bog dal by dešč na druga 
niedzielia. Antras priešas, tai lie- 
tųyiški bolševikėliai, kurie laike 
mitingų visokias propagandas va
rė — įtikrindami, kad Amerika 
neryipažino de jure. Sakė, kad 
tai melagystė ir dar ant paskuti
nio susirinkimo susirinko visos 
bolševiką mergos ir laike rinkimų 
pradėjo perstatinėti jas. Jau be
veik visuomenė būtų pristojus ant 
tą, bet ačiū vietiniam vargom-, 
ninkui, kuris taip greitai supra
to jų veidmainystę ir kad apsisau
gojus nuo bolševikų pinklių, pa
sakė, kad bus blogai Į jų vie
tą išrinkta p-lės M. Bažadragiu- 
tė ir Z. Kraučiuniutė. Jos liko už 
Liberty išrinktos;- Tuomet visos 
bolševikėlės apleido salę. Tada ir 
visi suprato, kad anos mergos bu
vo kokių noi-s šposų iškirsti, bet 
nepavyko ir su gėda bėgo iš visuo
menės akių. Viską sutvarkę su 
nerimasčia laukėm sekmadienio, 
t. y. 2 0d. rugpj., kurioje paroda 
turėjo įvykti Kada sulaukėm 
subatos dienos, tai pradėjo lietus- 
lyfi, užtai visuomenei ir vėl smū
gis ir nusiminimas, manė, kad 
kaštai ir darbas žuvo, manė, kad 
polskas bogas ir ištikro pradeda 
lietuvius koroti ir bausti. Bet ko
misija, kuri buvo išrinkta iš 22

■ ypatų, dirbo išsijuosusi neatis- 
žvelgdama ant biauraus oro ir di
delio lietaus; nors visi šlapi, su
lyti, o vienok puošė su gėlėmis ir 
vėliavomis t rokus ir automobilius. 
Visi kalbėjos: “Vyrai, nors ir di- 
džiausis lietus ir biauriausis oras 
rytoj ryte Tj^tą,* 6 paroda turės 
būti. Nagi atsikėlus sekmadienio 
ryte, išvydome puikiausią ir gied
rą dieną. Taigi ir vėl visi links
mi stojo į darbą ir po šventų mi
šių gerbiamas klebonas S. Kučas 
nesakė pamokslo, bet užgiedojo 
Te Deum Laudamus, idant pa- 
dėkavOti Dievui už giedrą diene
lę ir kad mūsų tautą gelbėtų nuo 
užpuolikų lenkų ir kitų nepriete
lių. I’o pamaldų pradėjo žmonės 
rinktis prie bažnyčios ant paro
dos. Eilės sustojo gana skaitlin
gos, taip kad sustačius po ketu-^ 
rius į eilę, tai paroda nusitiesė pu
sę amerikoniškos milios. Parodos 
vedėjas buvo A. Uždanavičius, 
kuris darbą atliko kuopuikiausiai 

Pirma jojo vedėjas parodos, 
paskiau ėjo Dėdė Šamas. Benas, 
Vytautas ant balto, arklio su 10 
raitelių lydimas, parašas padėko- 
nės Suvienytoms Valstijoms už 
pripažinimą laisvos Lietuvos. Ma
žos mergaitės nešė amerikonišką 
gulsčią Vėliavą, būrys mergaičių, 
pasirėdę amerikoniškos vėliavosI
spalvomis, lygios eilės, raudona, 
balta ir mėlyna. Astuonios mer
ginos pasirėdę Lietuvos tautiškais 
rūbais su rūtų vainikėliais ant 

y’ galvą nešė gulčisą Lietuvos Vėlia
vą. Didelis būrys mergaičių ė- 
jo pasirėdę Lietuvos vėliavos spal
va. Ėjo trys eilės: geltona, žalia, 

. ir raudona. Tai buvo gražiausia 
reginys iš tų dviejų būrių, taip 
kad amerikoniški »laikraščiai ąp- 
rašinėjo net per tris dienas ir vis 
pažymėjo, kad milžiniška minia 
ant šalygatvių ir iš didžiausią na- 
<ny per langus žiūrėjo į parodą ir 
plojo rankomis, T _
kad ir ašaras nuo veidų šluostės, 
matydami tokį nepaprastą reginį; 
Vaikų ėjo būrys-amerikoniškoms 
kepurėtas ir būrys vaikų lietuviš
koms kepurėms. Ėjo dideli bū
riai moterų, visos baltai apširč- 

į džiusios su Amerikos kepurėms.
'H ; rys moterų su lietuviškomis 
kepurėmis pasirėdę. Laisvės (Li- 
berty) vežimas, kur stovėjo dvi 
mer j-i nos baltai pasirėdę, kurūnos 
a- j vą, jos sveikinos tarp sa

vana amerikoniška vėliava 
p< --:_ : < .si o kita lietuvišta, Jarf 
reprezentavo Aau-rik-..> Rcspnbli-

ią su gėlėmis ir vėliavomis pa
puošti f

Nuėjus gatvėmis iki Miesto Sa- 
ės, 'paskiau sugrįžę kitomig gat- 
eėmis'tiesiog į parką (sodną) į- 
naršavo. Kada suėjo visa paro
da į sodną, .tuomet vienas benas 
itgrajino amerikonišką himną, 
paskiau antras grajino Lietuvos 
įimną. Prakalbų vedėju buvo 
idvokalas Mileris iš Worcester, 
"Žip pat ir prakalbas pasakė ang- 
išką ir lietuvišką. Antras kalbė
jo advokatas Bagoeius. Po tokio 
lidelio triukšmo amerikoniški lai
kraščiai aprašinėjo net per tris 
lienas, labai išgirdami lietuvius ir 
ją parodą. Taigi lenkai nerimau
jami nubėgo pas miešto vyriausy
bę ir prašė pavelyti jiems parodą 
■udaryti. Viršininkai užklausė 
lel kokio tikslo jūs darysite paro
tą ? Ir nežinodami ką sakyti,'* 
eptelėjo: girdi taip kaip lietu
mi. Valdininkai sako: “Lietu- 
iai išreiškė padėkavonę Suvieny- 
oms Valstijoms už pripažinimą.” 
ai jie sako: “Mes galim gražes- 

ię parodą padaryti, tik pavelyki- 
e polską vėliavą nešti.” Valdžia 
akė, kad paroda valia tik su Iie- 
uviij vėliava.

ki doleriai, antrai trys, trečiai du 
doleriai. Išlaimėjo pirmą praisą
M. Pitaiskiutė, antrą Ona Maku- 'tuviams, su mielu noru pa-tarnau- 
liutė, trečią Ona Valinčiutė. Tos 
aukos pasiųstos del Lietuvos vals
tybinio universiteto vardu prof.
Šimkaus, Kaunan. /

• A. J. Krušinis.

į. į

Vęs

28-tą dieną liepos 1922 čia gavo 
elegramą iš Lietuvos Atstovybės 

Amerikoje^sekančios ypatos: kun? 
E. V. Grikis ir A. J. Krušinis, L. 
L. Paskolos stoties’raštininkas su 
paraginimu rengtis prie apvaik- 
ščiojimo 6-tą dieną rugpjūčio. 
Tuojaus tapo sušauktas visuotinas 
susirinkimas vietinių lietuvių, ku
ris Įvyko 31-nią liepos. Susirinki
mą atidarė kun. Grikis, vietinis 
klebonas apibrieždamas savo kal
boje Lietuvos istoriją iš praeities 
ir dabarties, išreikšdamas prie
žastį sušaukto susirinkimo. Tuo- 
jnus tapo išrinktas prezidiumas 
pirm. kun. E. V. Grikis, viee-pirm. 
Jonas Skritulskis, rašt. A. J. Kru
šinis, ižd. Juozas Maloska. Ūžė 
p.us valdybai vietas, tuojaus už
klausta viso susirinkimo ar paro
da rengti ar ne. Visi vienbalsiai 
pritarė rengti. Pakeltas klausi
mas kaip lėšos bus uždengtos. 
Nutarta parinkti auką. S’usirin- 
' ime ir tapo surinkta keletas šim
tų dolerių. Garbė jums New 
P-ritainiečiai už tokį gražų atjau
timą. Su keliais vakarais surin
kome $753.05, kas uždengė visas 
lėšas ir dar liko. /

6-tą dieną .rugpj. į paskirtą lai
ką susirinkus dideliam būriui lie
tuvių prie Tautiško Namo, prasi
dėjo maršavihias 4-tą valandą po 
pi“ tų. Paroda susidarė iš dvie
ju benų ir trijų flotų. Plotai bu- 
\o 1 mas Dėdė Šamas ir Lietuvai
tė. duodanti gyvų gėlių bukietą? 
antras atvaizdino “Justice and 
Fieee,” trečias mažų vaikučių, 
ilaršuojant parodai, lietuvių or
laivis suraidė viršuj parodos, pa
puoštas Amerikos ir Lietuvos vė
liavom^. Tia-turim prisimint’, 
kad pirmutinė paroda buvo tokia 
didelė iš vienos tautos žmonių. 
Nes kartu dalyvavo ir Bristolio ir 
Forvstvillės lietuviai. Didelis 
būrys specitl trūkyje atvažiavo, 
atsiveždami savo beną. Už ką 
jiem New Britam’o lietuviai di
deliai dėkingi, nes padidino ir pa
puošė mūsų parodą. Po parodai 
sugrįžus į lietuvių svetainę, kal-

Rugpj. 12-tą d. įvyko manifes- 
taeija, kurią Harrisono ir Kear- 
nys lietuviai ąpvaikščiojo padėko
dami Suvienytoms Valstijoms už 
pripažinimą Lietuvos. Prie tos 
dienos rengtasi visą labai uoliai

6 d. rugpj. buvo sušaukta L. L. 
P. Stoties komiteto masinis susi
rinkimas ir nutarta surengti pa
rodą. Sutvarkymui to darbo ir 
sudarymui pieno, išrinktą komisi
ja iš keliolikos ypatą, kuriai pa
vestas visas darbas. O del pa
dengimo parodos lėšą išrinkta ke
lios ypatos pereiti per stubas pa- 
kolektuoti, idant padengus paro
dos lėšas. 1 — •

Išrinktoji komisija dėjo visas 
pastangas ir be poilsio dirbo; 
kaip tik sužinojo apie parodą, tai 
visi griebėsi už darbo: pagelbinė- 
jo komisijai, moterys siuvo sau 
rūbus įvairiai dabinosi, yyrai 
ruošėsi, kareiviai organizavosi ir 
visi ruošėsi prie to prakilnaus 
darbo.

Visi nekantriai laukė tos die
nos, kurioje galės su savo vėlia
vos ženklu viešai pasirodyti kaipo 
nepriklausomos šalies piliečiai, 
gerbdami Ameriką, kuri draugiš
kai padavė ranką Lietuvai

Gražus buvo reginys, kuomet a- 
pie 4 vai. po pietą nuo Hantmano 
Svetainės ir Harrison Avė. pradė
jo tiestis kaip retežis įvairios dių 
vizijos viena paskui kitos; būta a- 
pie 16-kos diviziją .

Pirmiausia ėjo Visuomenės Be
nas, kurį pasamdė L. Vyčių kuo
pa, LDS. kuopa, B. B. choras, A. 
L. R. K Susivienijimo kp. Pas
kui beną nešė Amerikos ir Lietu
vos vėliavas. Paskui Dėdė Šamas 
ir Smetona, paskui juos jojo Vy
tautas ir U šalių jo jojo du ka
reiviu, paskui ėjo pulkas karei
vių, paskui juos ėjo Geležinio 
Vilko vaikų rata, paskui juos ė- 
jo keliolika merginų, norsėmis ap- 
sirėdžiusios, paskui jas nešė guls
čią lietuvišką vėliavą. Ją nešė 
virš 20 mergaičių apsirėdžiusių 
amerikoniška vėliava, paskui ne
šė 6 mažos mergaitės Rūtų Vaini
ką, paskui ėjo didžiausis būrys 
mergaičių, jų apsivilkimas sudarė 
lietuvišką vėliavą, paskui ėjo 
merginos apsirėdžiusios lietuviš
kom drapanom, paskui ėjo mote
rys baltai apsitaisiusios, 
purių sudarė lietuvišką 
paskui ėjo būrys jaunų 
taip pat sudarydami iš
liet, vėliavą, paskui ėjo L. 
dr-ja su savo benu, paskui ėjo 
kartu trys dr-jos: Ringaudo, Šv. 
Juozapo ir Gabijos dr-ja, taip-pat 
turėjo beną.

Paskui važiavo išpuoštas tre
kas, kur stovėjo Liberty su Lietu
va pasidavusios* rankomis ir Bi
rutė ir dar keturios merginos bal
tomis drapanomis apsivilkusios. 
Tas išpuoštas trokas su tom sto
vinčiom merginom didžiausią į- 
spūdį svetimtaučiams darė, nes 
jos stovėjo nesijudindamos, išro
dė kaip pulkelis angelą, o antra 
buvo aprinktos tam tyčia dailios 
merginos. Paskui važiavo keli 
trekai mažą vaikučią ir mergai- 
čių, paskui buvo nutiesta ilgiau
sia linija automobilių. Kaip len
kai pamatė tokį didelį skaičių 
Harrisono ir Keamys lietuvių, 
tai jie sako, iš kurAįek “litvinų,” 
tai atsistebėti aėgalėjo. Nors 
prasidėjus parodai pradėjo biskį 
linoti, bet tas jpkio sutrukdymo 
parodaujančiuose nepadarė, visi 
kaip didi teip ir maži linksmus, 
pilni narsumo, margavo. Perė
jus kelias gatves, lietus nustojo 
lijęs. Numtršavom nužymėtam 
gatvėm pas’Kearnys Btavylą, kur 
laukė .Harris<mo ir dCjNUEpys abu 
majoiuį ir viėt. kleb/kiui F.-Ak
stys.

xL. L. P. Stoties ir parodos pirm. 
V. Klimavičia perstatė kalbėti

u ♦ a k b5J° miesto majoras ir miesto &d- bet daug buvo „ ..., J - ____ .vokalas, ištardami gerus linkėsi
mus del naujos respublikos. Kai 
bėjo klebonas Grikis, Jonas Skri- 
tuiskas, Jonas Mikalauskas ir 
Juozas Maloskas. Pasirodžius to- A
kįąm geram Ūpui, pirmininkas 
inešė, kad reikia surengti New 
Birtain’e ta g day ant 19 dienos 
rugpjūčio. Tas likos užgirta/Ta 
pati komisija kaip viršuj minėta, 
sušaukė susirinkimą, užkvietė jau
nas merginas ir moferis prie pa- 
rihkįmo auką. Nors nedidelis 
skaičius buvo, bet didelį darbą 

«p' iko, nes surinko del Tėvynės
IlUK .* * x__ _

I

džiaugsmo net pro ašaras sveiki- m- New Britain,-Conn. Sy. And- Balansas 31 d. liepos 1922 
no visą minią ir išreikšdamas, kad 
Vilnius greitu laitu bus lietuvių 
rankose. Tuoj visi ėmė ploti ran
komis ir rėkti valio. Paskui 
pirm. V. Milinayičia pats pratarė 
kelis žodžius ir padėkodamas A- 
merikai ir prez. Hardingui už pri
pažinimą Lietuvos, sušukta tris 
kartus valio ir lai gyvuoja laisva' 
nepriklausoma Lietuva 
šukta tris kartus valio.

Po to viso triukšmo 
kitais keliaįs į namus, 
svetainę, tuoj parodos 
gerb. Skučas pats pratarė kelis 
žodžius ir perstatė Dėde Šamą, 
kuris ir-gi pakalbėjo po jopersta- 
tė K Mečionį pakalbėti, po jo pa
rodos marš, perstatė B: B. chorą 
po vad. Pr. Odelio padainuoti abu 
himnus amerikonišką ir lietuviš
ką, pritariant^ visuomenei. Po 
himnui B. B. Choras dar sudaina
vo dvi daini: Kur bėga Šešupė ir 
Kur 4iria žaliuoja. Po to viso 
buvo pasilinksminimas, senesnie
ji išėjo namo, o jaunimas pasili
ko pasilinksminti.

Ištiesų čia reikia tarti padėkos 
žodį visuomenei, kad ji uoliai ren
gėsi prie to prakilnaus darbo, o 
ypač didžiausia padėka, tai mūsų 
komitetui ir L. . P. S. pirm. V. Mi- 
linavičiai už jo pasišventimą, nes 
ne tik ką jis pats dirbo, bet dar
gi ir su savo automobilium, kur 
tik reikėjo ir ko reikėjo, tai jis 
viską pristatė, už tai jam yra di
delė garbėj \ s

Reikia tarti padėkos žodis ir 
merginoms, kaip tai: M. Augusti- 
navičiutei, M. Veliviutei ir M. 
Džindžiliauskiutei. Jei ne jos, tai 
būtų vargiai ką ir nuveikę. Jos 
su visu pasišventimu rengė ir ko- 
lektavo pinigus eidamos per stu- 
bas, idant padengus iškaščius ir 
'jos organizavo visus vaikus ir 
meragites ir jos dirbo su jais vi
sokius muštrus, kad tik geriau pa
sirodyti. Ištiesų per darbuotę ir 
išėjo gražiai

K. Mečionis teip pat pasidarba
vo daug ir uolus tėvynainis, ku
riam suteikiam garbės žodį.

Pr. Odelis.

riejaus parapijos svetainėj.
Apskričio pirmininkas P. J, Tu

toraitis pradėjo susirinkimą 1:30 
vai. poąaietų su prakalbėle, svei
kindamas delegates bei delegatus. 
Teipogi pakvietė vietos kleboną 
gerb. kun. E, V. Grikį atkalbėti 
maldą.

Po maldos gerb. kun. E. V. Gri
kis pasveikino delegates ir dele
gatus linkėdamas pasekmingiau- 
sio darbavimosi LDS. reikalai^ 
Prieg tam gerb. klebonas primi
nė apie Lietuvos pripažinimą, ku
ris daug entuziazmo ir džiaugs
mo sukėlė suvažiavusiems delega
tams.

57.95*
į

m. yra ............................ 659.02
LDS. Conn. apskr. turtas ran
dasi sekančiai:

Cash pinigais ................... . 259.02
Bendrovės šėrais ....z... 200.00 
Lietuvos Laisvės Paskolos

Bonais.............................100.00
LDS. namo bonas..............-100.00
r v ■

‘ ‘ Darbininko ’ ’ numery7 je 
rugpj. 1922 korespondencijoj 
pie Amsterdamo parodas 6 rug
pjūčio buvo daug nedateklių ap
rašymuose, bet vienas svarbiau- 
sis tai apie papuoštą trobą su Li- 
berty stovyla. Nebuvo paminėta, 
jog šalę Liberty ant to paties tro- 
ko stovėjo geltonkasė mergelė su 
rūtų vainiku ir baltu rūbu, kuri 
reprezentavo Lietuvą ir teikė di
dį gėlių vainiką del Liberty — pa
dėką Amerikai už pripažinimą.

Komisijos valdyba;
Pirm. J. Goska, 
Rašt. M. Žukauskaitė, 
Ižd. Simas Ambrasas.

X

» NASHUA, N. iL

Rugpj. 20 d. įvyko Marijos Vai
kelių išvažiavimas. Minėtą dieną 
v^isi draugystės vaikai susirinko 9 
vai. ryte ant šv. mišią. Po pa- 
maldų darbininkai minėtos drau
gystės vaikai nuvažiavo ant para
pijos daržo, kur esti visi išvažia- 
vimaf. Nors oras nelabai malo
nus buvo, bet žmonių buvo daug* 
Visį žaidė ir-muzika buvo, visi 
buvo patenkinti iš minėto išvažia
vimo. >Pusė pelno skirta parapi* 
jai.

Užėmus valdybai vietas, buvo. 
Iššaukta atstovai nuo kuopą. Pa
sirodė, kad Atstovaujama ketu
rios LDS. kuopos. Mandatą per
žiūrėjimas* pavesta raštininkei, 
kuri pranešė, kad mandatai visi 
yra legališki. z į

y^ekė rinkimas prezidiumo sesi
joms vesti. Išrinkta vedėju — 
P. J. Tutoraitis, pagelbininku — 
V. Bylinskas, raštinnlke — M. 
Blažauskiutė, raštininkės pagelbi
ninku — J. Tveri jonas, maršalka 
— J. Poškus, reporteris — J. Tve-‘ 
rijonas.

Šaukiama delegatai nuo LDS. 5 
kp. Waterbury, Conn.: 1. P. Gry
bauskas, 2. J. Augis, 3. J. Tveri- 
jonas, 4. P. J. Tutoraitis, 5. Tau- 
tilas, 6. S. Cibulskas.

LDS. 6-tos kp. Hartford, Conn. 
-— 1. A. Mašiotas, 2. I. Grušas  ̂3. 
A. Pateckis.

LDS. 36-tą kp., New Britain, 
Conn.: 1. M. Blažauskiutė, 2. M. 
Nevulis, 3. A.Mičiunas, 4. V. Važ- 
nys, 5. J. Poškus, 6. M. Grimai- 
la, 7. P;. Kavaliauskas.

LDS. _39-tps kp. Bridgeport^ 
Conn.: L. Maciulevičienė, 2. V. 
Bylinskas.

Viso delegatą 19.
Visiems delegatams buvo su

teiktas ženklelis.
Duota pastaba, kad išrinkti re

zoliucijų komisiją suformuluoti 
padėkos rezoliuciją Prez. Hard
ingui ir Congresmanui MeLeon už 
jų pasidarbavimą pripažinime 
Lietuvos de jute. Prieg tam siųs
ti užuojautos telegramą guberna
toriui Lake ir miesto majorui Par- 
nes8a. Nutarta rezoliucijas siųs
ti. Į komisiją pateko šie: gerb. 
kun. E. Grikis, V. ^užnys ir A. 
Mašiotas.

Perskaitytas pereito suvažiavi
mo protokolas, kuris buvo priim
tas vienbalsiai ir pirmininkas pa
sirašė.

Valdybos Raportai.
Pirmininkas išdavė raportą, iš 

kurio paaiškėjo, kad jis dirbo 
kiek galėjo del organizacijos ,1a- 
bo ir matytis, kad pirmininkas rū
pinosi atlikti gerai savo pareigas. 
Pirmininko raportas priimtas del
nų plojimu. Toliaus kaslink pir
kimo darbininkiškų knygą, pra
nešė, kad tokių x knygų lietuvių 
kalboje kaipir nėra.

Iš eilės xsekė pagelbininko ra
portas, Kuris buvo vienbalsiai 
priitatas. Raštininkė skaitė bu
vusios raštininkės raportą, kuris 
taip pat buvo priimtas. Organi
zatorius pranešė, kad jis dirbo 
kiek galėjo ir kaslink steigimo a- 
gentūrų, pranešė, kad nėra tin
kamų vietą, tai palikta ant me- 
tfiiio suvažiavimo. Jo raportas 
buvo priimtas.
torius nepribuvo ir raporto nepri- 
siuntė. -

Ištrauka*iš iždininkė raporto;' 
Balansas 15 dieną. 1922. .$510.94 
Pribuvo nuoš už b-vės šėrus 6.00 
Nuo išvažiavimo NewBri- — 
E

kimaa Jvyks nedalioj, 3 d. rugsėjo, tuo 
deed’as y<a užrašytas. Šitas Įne
šimas paliktas seimui (

9) 36-ta kp. išreikšti nemaloni* 
mą kaslink korespondencijos til- 
pusios “Darbininke” apie Conn 
apskričio išvažiavimą ir geidė 
kad apskritys pataisytų tą klaidą 
Nutarta, kad ^apskričio raštiniu 
kė pataisytą tą klaidą.

10) Nutarta, kad apskritys pa 
reikalautų iš centro pranešimo 
kas laimėjo tą laikrodėlį kurį ji< 
leido ir kiek pinigų inėjo. <

11) įnešta ir nutarta, kad pir 
mininkas apskričio nuvažiuotų 
centro posėdžius. Jeigu pirmi 
ninkas negalės, tai viee-pirminin 
kas.

.12) Ekstra suvažiavimą nutar 
ta palikti valdybos nuožiūrai nu 
statyti. -•

13) Metinį suvažiavimą nutar 
ta laikyti Hartforde, Ct.

Po to daugiau nieko nebuvo 
Pirm. P. J. Tutoraitis pasakė gra 
:?ą ir 'turiningą prakalbėlę, iš ku 
rios b vo galima daug ko pasinio 
kyti.

Suvažiavimas užbaigtas 6:30 i 
vakare su malda kurią atkalboj* 
pirmininkas P. J. Tutoraitis.

Pirm. P. J. Tutoraitis, 
llašt. M. Blažauskiutė.

Per šį pusmetį pri- 
Prieg tam kuopa 

Su 
au
dei 
del

Antras,organiza- mą-

Viso ...................$659.02
Komisija rengimo apskričio iš

važiavimo išdavė raportą. Pra
nešė, kad pelno apskričiui likor 
$200.03. Raportas priimtai su už- 
gyrimu ir vienbalsiai išreikšta 
širdingiausia padėka komisijai už 
jų pasidarbavimą rengime gegu
žinės.

Tuo pačiu kartu klebonas at
nešė suformuluotą rezoliuciją, ku
ri buvo vienbalsiai priimta ir raš
tininkei įsakyta pasiųsti

Kuopą raportai
LDS. 5 kp. Waterbury, Conn.: 

Pilnų narių 74: vyrų 68, moterų 
6. Iš tų 15 artistų, 6 dainininkai, 
10 amatninkų, 3 prakalbininkai, 
jais yra kun. J. Bakšys, P. J. Tu
toraitis, J. Tautila. Per šį pus
metį prisirašė 6 nauji nariai. Kuo
pa surengė prakalbas ir geguži
nę.

LDS. 28 kp. New Haven Ct. —< 
Kuopoje randasi 27 nariai: 23 vy
rai, 4 moterys; dainininkų 5, a- 
matninkų 2. Iš tą prakalbininką 
yra: 1) Kun. V. Karkauskas, 2) 
Marijona Jokubaičiutė. Per šį 
pusmetį prisirašė 2 nauji nariai ir 
kuopa surengė" teatrą.

LDS. 36 kp. New Britain, Ct.
— Pilnų narių 25: vyrų 18, mote
rų 7. Iš tų yra 2 dainininku, 1 
amat,įlinkas,
sirašė 3 nariai, 
surengė prakalbas ir pikniką, 
aukomis prisidėjo sekančiai: 
kavo $10 del bažnyčios, $2 
knygų į “Darbininką” ir $5 
Aukso ir Sidabro Fondo.

LDS. 39 kp. Bridgeport, Conn.
— Iš viso narių yra 60 vyrų ir 
moterų. Per šį pusmetį surengė 
prakalbas ir surinko aukų $120. 
Dabar rengiasi pirkti parką.

Kuopų raportai tapo priimti su 
tižgyrinfti. ,

Buvo inešta ir nutarta daryti 
pertrauką 15 miliutų ir nusifoto
grafuoti.

įnešimai.
1) 39-ta kuopa ineša, -kad ap

skritys suteiktų paskolą “Darbi
ninko” reikalams. Nutarta lauk
ti seimo, o po seimo ant ekstpa 
susirinkimo pasižadėti remti viso- 
rnis pajėgomis ir skolinti.

2) 39-ta kp. ineša, kad centras 
gavęs nuo kuopų raštininkų pra
nešimą suspenduotų narius, kad 
sulaikymas laikraščio būtų pildo
mas. Nutarta šitą įnešimą palik
ti seimui

3) 39 kp. pageidauja kad Conn. 
apskritys statytą apskričio pirmi
ninko P. J. Tutoraičio kandidatū
rą j centro pirmininkus. Nutarta, 
kad jeigu Tutoraitis apsiimtų, /tai 
kad lieks-ienos kuopos atstovas 
stovėt tj nž jo kandidatūrą.

4) 36-ta kp. ineša, kad apskri
tys pareikalautą kad centras 
kreiptų domę į kuopą korespon
dencijas ir jas lalpytų ar gerai a 
pie tai aprašyta ar ne. įnešimas 
priimtas ir paliktas seimui

5) Kad Conn. apskritys siųst'.i 
nors 4 atstovus iš apskričio į sei-

Inešimas p*, i imtas ir išrink
ti .sekantieji: T. J. Tutoraitis, M. 
BhžausMvtė, V. Bylinskas, M. 
Grimaila. v ‘

6) 36-ta kp <HHsą, kad apskri
tys dažaurią l <kiunris Sąlygonrii 
L. D. S. organizacija gali susidė
ti su Federation ef Labor. šitas 
įnešimas paliktas ant metinio su- 
sirinkjmo o valdyba bužuos.

7) Kad LDS. Conn. apskritys
paklaustų centro su kokiuo tikslu 
ir kokiomis išlygomis jie siuntė 
Gudą į Lietuvą nekokią nsu^ą\aU 
nešė mums? Nutarta šį ]
mą -duoti į seimą.
. 8) Kad Conn. apskritys parei
kalautų, kad seimas išrinktą ko
misiją ištirti ant ko LDS. namo

LDS. NAUJI NARIAI.
1 kp. So. Boston, MagS;

Povilas Miškinis
. 6 kp. Hartford, Conn.

Antanas Kočiūnas, 
Mykolas Sukadolskis 

10 kp. Brooklyn, N. Y.
Liudvikas Žiūkas

12 kp. Brooklyn, N. Y. t
Kazimieras Paulionis

17 kp. Gilberton, Pa.
Marė Česnulevieienė

21 kp. Forest City, Pa.
Ši kuopa buvo visai apmirus 

Pasidarbavimu gerb. Tėvo Alfor 
so Maria kuopa iš naujo atgyj 
ir išnaujo pradėjo veikti. Pris: 
rašė naujų ir senieji stojo darbai 

V. Matulaitis, 
Martinas Ancevičius 
Jonas Andraitis 
Jurgis Balionas 
Z<. Bilbokienč. ___
Z. Buividienė 
Jonas Bulotas 
Kun. A. Ežerskis 
Ignas Girdauskas 
M. Gudauskas 
Jonas Jeskutėlis 
Jonas Kalasiūnas 
Pranas Kalesinskas 
Juozas Kaminskas • 
V. Kavaliauskas 
Juozas Lincevičia 
Pranas Mickevičius * 
Antanas Petrauskas 
J. J. Pranaitis 
Marijona Purinskienė* 
Pr. Š. Rakauskas 
Kazimieras Rudaitis 
Uršulė Stankuvienė 
Juozas Velička

30 kp. Batlimore, Md.
Jonas Jasaitis

39 kp. Bridgeport, Conn.
Pr. Blaževičius 
A. Ignatavičius 
Antanas Mitchell 
Bronė Misevičiutė 
Ona Šloksšnaitė 

56 kp. Hudson, Mass.
Juozas Milašauskas

63 kp. Rocine, Wis.
Stanislovas Šapikas 

69 kp. Dayton, Ohio.
■ Juozas Sinkevičius \ 

Simonas Repą 
90 kp. Minersville, Pa.

Petras Rutka 
97 kp. Lowell, Mass.

Jokūbas Staniulionis.
Labai malonu, kad mūsų orgi 

nizacija nors ir nepersmarkiaarii 
bet auga.

Tikimės jog atėjus rudeniui da 
smarkiau pradės veikti Nat 
jiems nariams linkime ištvermii 
gai dirbti savo organizacijos ii 
darbininką labui.

Raginkite ii* kitus savo draugu 
rašytis prie LDS.

LDS. Centro RaitlU

KAM KENTĖTI?
4laumatiz<no, neuralgijos ir raumet

Iin»ai greitai mrstoja, jeigu patrini i 

& PAIN-HPEILER 4 
VAMMfcMa 8. V Pit OSm.

Znirėk, kad gantum tikraji-srars jjj p< 
daugiąu kaip 50 metų.

Relkalaok.^kad turėtu Ikaro (AaciM1619.62XGa rUvs zui-LLs wO1Xls ZJhitisooo majoru Išlu*
t

, 7-

MagdA
I 

---------- ;----------------

baigusi mokytojų kursus ir turin- 
! ti patyrimą,' ieško vietos lietuvių 

katalikiškoje mokykloje. Gali mo
kinti lĮetttįviškai, ; angliškai įr mu« 

! zik’os.S&Žinbti ddugian informa
ciją krepkitės prie “Mokytoja” 
“Darbininko"
366 Broadway,

Administracijoj,
Boston 27, Mass. 

O)

-fc „V

1

tame, Ct.......................   200.03
/ .............. ■*

Viso labo ...........$716.97
Išmokėjimai:

J. Vaičiuliui ligoje pašalpa
Bridgepeff^' 

Organizatoriui J. TautRai 
* už organizarimą ...........
P. Tutoraičiui apskr. pirm.

išlaidos ...............
N. Byliuskui vice-pirm. iš-

^>a:dos

w.oo

•>z*• J/Ą fiA30.00

375

4.00

4
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L D. S. KUOPŲ SUSI
RINKIMAI.- - - .» v

v •. . .

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

ia- įvyks nedėlioj, 3 d. rūgs, tuo- 
iu- po sumos, bažnytinėj svetainėj, 

147 Montgomery St Visi nariai malo
nėkite pribūti paskirtu .laiku, nes turi
me svarbių reikalų aptarti. Atsives
kite ir naujų narių.

Valdyba.

EASTON, PA.
HE LDS. 40-tos kuopos mėnesinis susi 
įsukimas įvyks nedėljoj, 3 d. rugsėjo,

. tuojaus po sumos Šv. Mykolo parapijų? 
-svetainėj. Visi nariai malonėkite pri
■ būti paskirtu laiku, nes turime daug 

arbių reikalų aptartu Atsiveskite ir 
tujų narių. ' fy. t

BRIGHTON, MASS.
LDS. 22 kp. mėnesinis susirinkimas, 
yks pėtnyčioj, 1 d. rūgs., 7:30 vai. 
ikare Lietuvių Svetainėje. Kviečia- 
e visus narius ateiti. Taip-gi atsi
ekite ir naujų narių.

Kviečia Valdyba

NEW YORK, N. Y.
®/-LDS. 9 kp. mėnesinis susirinkimą.- 

yyks nedėlioj. 3 d. rūgs., tnojatis po 
"vnąi, bažnytinėje svetainėje, 5GJ- 

roome St šiame susirinkime turėsi- 
e daug svarbių reikalų -aptarti.

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kp. mėnesinis susirinkimą.- 
yks utaminke. 5 <1. nigs., parapiji
ne salėje. 20 VVebster St. Į šį susi 
ūkimų kviečiame visus narius ko 
aitiingiausia ateiti.

Valdyba

FRAND RAPIDS, MICH.
■ LDS. 93 kp. mėnesinis susirinkimas 

n ryks panedėlyje. 4 d. rūgs., 7:30 vai. 
vakare, šv. Petro ir Povylo parapijoj- 

reisinėje. Visi nariai malonėkite 
tikuti paskirtu laiku, nes turim daug 
rarbių reikalų aptarti. Taip-gi at
veskite ir naujų narių.

Kviečia Valdyba

DETROIT. MICH.
LDS. 72 kuopos mėnesinis susirinki 

jas Įvyks nedėlioj. 2 d. nigs., tuo- 
po pamaldų šv. Jurgio parapijom 

svetainėj. Visi nariai malonėkite pri 
4buti. nes turime daug svarbių reika
lų aptarti. Atsiveskite ir naują na 
rių.

------- - --------------s

VIETINĖS ŽINIOS
- ■>■ l

UŽBAIGIMAS VASARI
NĖS MOKYKLOS.

Pirmas vakaras.
South Bostono Lietuvių 

Vasarine Mokykla užbaigė 
savo mokslo kursus Rugpj. 
25 dieną. Tą patį vakarą šv. 
Petro Bažnytinėje svetainė
je atsibuvo koncertas ir da
linimas pagyrimų vaikam 
kurie atsižymėjo šavo moks
lų gabumais. Programas 
buvo įvairus, parodžius tė
vams ir draugams kurie sa
vo skatikais užlaikė mokyk
lą, kad užlaikymas mokyk
los atnešė didę naudą. Žmo
nių prisirinko pilna svetai
nė nežiūrint kad oras buvo 
sran šiltas.

4

UŽBAIGIMAS VASARINĖS 
MOKYKLOS.

I

I
I
Ii

Į NEW PHILADELPHIA.I;' pa.

- LDS. 87 kuopos susirinkimas įvvkf Į 
? *1- rgg^. 1922 m., pobažnytinėj salėj • 
noĮaiSTSb antrų šv. Mišių. Kviečia ’ 
ii pribūti visi nariai ant susirinkimo 
'aip-Si atsiveskite nors po vieną naują 
ari prisirašyti.

DU BOIS. PA.
LDS. 55 kuopos mėnesinis susirinki 

las Įvyks 3 d. rugsėjo po pamaldų, 
šį susirinkimą kviečiame visus nariu*- 
noskaitlingiausia ateiti.

Valdybe iI

E- KENOSHA, WIS.
K LDS. 80 kuopos mėnesinis susirin 
į^aus po sumai šv. Petro parapijos sve 
painėje. Kviečiame visus narius bn 
įtinai ateiti, nes yra svarbių reikale 
t apsvarstyti.

CHICAGO, ILL.
B* LDS. 57 kuopos mėnesinis susirin
Irimas įvyks nedėlioj. 3 d. rūgs.. Nek.
Pras. parapijos salėje, 1-mą vai. p< 
pietų.- Visi nariai širdingai kviečia 
>ni atsilankyti ir nepamirškite atsives 
Įti naujų narių.

i

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

linkimus įvyks nedėlioj. 3 d. rugsėjo, 
tuojaus po sumos bažnytinėje salėje 
Visi nariai malonėkite pribūti paskir 
tu laiku, nes turime daug svarbių rei 
kalų aptarti. Atsiveskite ir naujų na

čius 3-eią — Ona Augustinavičiu- 
tė; verti pagyrimo — Magd. Grin- 
kevičiutė, Zofija Brasiutė, Ona 
Dansiutė.

Mok. Em. ? o m a n i u tž,
Pirmą pagyrimą gavo Jieva Ple- 

kavičiutė, 2-rą — Pranciškus Ka
volius, 3-čią — Petras Mačiulevi- 
čius; verti pagyrimo — Adolfas 
Janulis, Jonas Virbickas, Anta
nas Tutkus.• , ■ . ■ ‘

Trečio Skyriaus.

Mok. Alena S a v i 1 i o n i u t ė
Pirmą pagyrimą gavo Jonas O- 

verka, 2-rą — Bronislava Rač- 
kauskiutė, 3-čią — Steponas San- 
gaila; verti pagyrimo — Evelina 
Šunskiutė, Mikolas Remeika, Jo
nas Jakaitis.

Ketvirto Skyriaus.

Mok. Feliksas E. N o r b u t a s
Pirmą pagyrimą gavo Vladislo

vas Pocius, 2-rą — Adelė Žuroms- 
kiutė, 3-čią — Ona Ambroziutė; 
verti pagyrimo—Bronislava Rač- 
kauskiutė, Ona Tetuliutė, Eveli
na Kališiutė.

- - —
prasidės 7:30 vai. vakare. 

Širdingai kviečia
Y Rengėjai.

t

?? i; j,

LAUK, LENKBERNIAI!
Nesenai aš buvau užėjęs į 

Stuko bolinę. z Besą lietuvių 
vyrų arti 30. Žiūrime inei- 
na “Keleivio” platintojas ir 
siūlinėja šlamštą. Tai vie
nas kitas susuko: “Šalin 
lenkberniai! la.uk su proše- 
panišku laikraščiu. ’ ’ Kėlei- 
vininkas nei vieno numerio 
nepardavęs dūmė lauk. 
Girdėjau, kad visur pana
šiai pasitinka 
pardavinėtojus, 
kad “Keleivis” 
tekti platintojų.
matijasi pasirodyti žmo
nėms į akis su tuo lenkber- 
nišku šlamštu.

Ten buvęs.

TEATSILIEPIA 
DAUGIAU.

Buvo atsišaukta, kad tu
rintieji dykų kambarių su
tiktų primti ateinančią sa
vaitę seimų delegatų. Dau
gelis jau atsiliepė, bet norė
tume, -kad atsirastų dau
giau. Taigi prašymą pakar
tojame.

REIKALINGAS
-4 Reikalingas gabus vyras mo
kantis arba norintis mokytis sta- 
liorystės arba nuo A iki Z prie iš
dirbinio gramafonų, čia yra ge
ra proga išmokti gerai apmokamo 
amato. Atsišaukite į

LDS. CHICAGOS DARBO 
BIURAS

4414 So. California Avė., Chicago.

PRANEŠIMAS GERB. 
KLEBONAMS.

“Keleivio” 
Girdėjau, 

baigia ne
visi sar-

* - N,

PASIPIRKITE 
IŠANKSTO..

Šeiminiu puikiausių pra
mogų tikintai jau gatavi. Jų 
galima gauti pas J. Glinecki, 
V. Valatką, M. Žukauskai
tę, Z. Glineckienę, Oną Ado
maitienę7 ir kitus. Teip-gi 
pas visas choristes ir choris
tus. ‘ ‘Darbininke ’ ’ ir-gi ga
lima pirkti.

Tikietai yra karališkai 
šeiminei vakarienei ir pui
kiausiam koncertui.

LITHUANIAN AMERICAN 
LUNCH

nuo seno, So. Bostono lie
pa geidavo lietuviškos val- 

Taigi šiandien jau ją tu- 
Ji yra 244 W. Broadtvav, So.

V

“Darbininkas” neseniai yra at
spausdinęs MAŽA KATEKIZMR- 
LĮ» sutaisytą gerb. Kun. T. Jnš- 
kaičio “Pirma Išpažintis. Labai 
parankus KATEKIZMĖLIS vai
kučiams prirengimui prie PIR
MOS IŠPAŽINTIES. Kaina $7.50 
už 100 egz. Imant ant syk 100 
egz. ar daugiau, duodame 25 nuoš.

Jau 
tuviai ] 
gyklos. 
ri. 
Bostone. Čia galima gauti tikrai 
lietuviškų valgių. Ateikite ir pa
mėginkite.

LITHUANIAN AMERICAN 
LUNCH,

244 West Broadway,
Souts Boston, Mass.

“DARB.” ADMINISTRACIJA,
366 Broadway, So. Boston, Mass.

TeL So. Boston 323
LIETUVYS DANTISTAS

DR. M. V. GASPER
(KASPARAVIČIUS)

Laikinai perkėlė ofisų po No. * 
425 Bboadway, So. Boston, Mass. 

Oji»o 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 nedeliomis.

ANT RENDOS
KAMBARYS OFISUI. 

Puikus, iviesus ir geras kamba
rys tinkamas ofisui ant rendos L. 
D. S. Name, 366 Broadway, South 
Boston, Mass, Kampas Broad- 
way Ir E gatvių. Kreipkitės pas 
“Darbininką.”
366 Broadway, So. Boston, Mass

Penkto Skyriaus.

Mok. J. K o m i č i u t ė.
Pirmą pagyrimą gavo — Kazi

mieras Stravinskas, 2-rą — Ma
rijoną Martinoniutė, 3-čią — Sily 
vestras Jeskevičius; verti pagyrM 
mo — Adelė Martinoniutė, Alena 
Valentukė, Anelė Kabalinskiutė.

1

i
i 
t 
i

FARMA ANT PARDAVIMO 
ARBA MAINO.

16 Metų South Bostone

DR. H. S .STONE
AKIŲ SPECIALISTAS
399a W. BR0ADWAI

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

Pirmas vakaras, rugpjūčio
25, 1922.

Programas

1. įžanga, kalba perdėtinio klie
riko F. \V. St rakai čio.

2. Piano Solo — Jadvyga Savi- 
lioniutė.

3. Veikalas, “Saugokitės Raga
nų,” po vadovyste mok. F. E. Nor- 
būtaitė. Raganius — Ed. Skris- 
kis, I Ragana — Juoz. Antanai- 
čiutė,’ll Ragana — Jul. Pečiuliu- 
lė, Dėdukas — Bron. Skriskis, 
.Marijona — Liudvisa Antanavi- i 
čiutė, Ona Nevieriutė, Ona Am- 
broziutė, Ona Tetuliutė. Šokikės
— Adelia Žuromkiusė, Stan. Se-
nukevičiutė, Bron. Giigaliuniutė, ■ 
Konst. Skriskintė, Jieva Norbu- 
taitė. *

4. Duetas — Mar. ir Jonas Trei- 
navičiai.

5. Daina — Mar. Bruneikiutė.
6. Skaitymas 5 skyriaus moki

nės J. Obikevičiutės.
7. Šaki-s 1. skyriaus mokinių. ' 

“Parašėlių šokis” — Severiną 
Trečiokiut'č, Marijona Ambroziu- ' 
t ė. Jul. Lukošiūte, Ona Pečiu- 
liutė, Amelia Rudokiutč, Pranciš
ka Šidlauskiutė.

S. Skaitymas, “Mano Nelaimė”
— Jonas Kartavičiuš.

9. Smuikus solo — Juozapas 
Antanėlis, Alena Savilioniutė, so
lo Paulina Švagždžiutč.
10. Deklamacija — Bron.' Lepe- 
kiufė.
11. šokis — Cecilija Karbauskiu- 
te.

12. Daina — Silvestras Ješkelc- 
V irius.
13. Skaitymas — Stan. Buivydas, 
5 skyriaus mokinys..

Daina — Palmira Antanėliutė, 
pritariant ant piano mok. Floren
cijai Karbauskiutei. r

14. Šokis 5 skyriaus mokinių — 
Ona Vervečkiutė, Mar. Martino- 
niutė, Mar. Treinavičiutė, Juoz.

į Beržinskiutė, Ona Valentukė, Jo
ana Valentukė.

15. Duetas — Vai. ir Bron. Be- 
leskiutės.
16. Anelė Bartieniutė, 7 Deli Adei 
Dovislaičiutė.
17. Šokis 3 skyriaus mokinių — 
Mag. Leščinskiutė, Juoz. Mačaitė, 
Anelė Januškevičiūtė, Joana Tre- 
čiokiutė, Bronisl. Račkauskiutė, 
Ona Armoniutė, Mik. Remeika, 
Jonas Jakaitis, Kaz. Pečiulis, 
Pranas Jakimavičius, Mamertas 
Karbauskas, Povilas Jurkonis.

18. Skaitymas — Joana Babins- 
kaitė, 5 skyriaus mokinė.

19. Šokis — Agnieška Viltra- 
kiutė.

20. Piano solo — Anelė Bartė-
niutė. j

21. Deklamacija — Anelė Smi- 
glauskiutė.

22. Veikalas, “Mokykloje” — 
aukščiau šio skyriais mokiniai.
• 23. Tarjje 1 ir 2 akto duetas — 
smuiką Stan. Beleskis, piapo Vai. 
Beleskiutė.

24. KaHia kleb. kun. K. Urbo-' 
navyčiaus.

25. Suteikimas dovanų.

Pagyrimai Antro Skyriaus.

Mok. F. Karbauskiutė.
Pirmą pagyrimą — Ona Kenevi- 
čiutė, antrą — Jonas Virginavi-

Mok. K. Švagždžiutč.
Pirmą pagyrimą gavo Marijona 

Vaičaitė, 2-rą — Ona Januškevi
čiūtė, 3-čią -A Bronislava Beles
kiutė; verti pagyrimo — Malvina 

i Šidlauskiutė, Antanina Bartusevi- 
! čiutė, Julijona Obikevičiutė.

Mok. M. Babinskiutė
Pirmą dovaną gavo Stanislovas 

Būdvytis, 2-rą — Kazimieras 
Vengras. 3-čią — .Jonas Kras- 
nauskas.

Augščiausio Skyriaus.
Mok. Klierikas Steponas 

Kneižis.
Pirmą pagyrimą gavo Valerija 

Beleskiutė, 2-rą — Anelė Džerviu- 
te, 3-čią — Magdalena Jankaus- 
ikutė, ketvirtą — Juozas Anta
nėlis, 
vyga 
t ė.

Paulina Švagždžiutč, Jad- 
Savilioniutė, Zofija šimkiu-

TEATEINIE.
Kaž kas “Darbininke” paliko 

registruoti laišką, ant kurio nesą 
siuntėjo adreso. Laiškas siunčia-^ 
mas Lietuvon Paulinai Alasavi- 
čiutei, Ainorių sodž., Kupreliškio 
m., Panevėžio pav., Vabalninku 
p. Siuntėjas teateinie “Darbinin- 
kan” ir tepraneša vardą-pavardę 
ir adresą.

NEPAMIRŠKITE, kad 
laike seimų bus vakarienė, 
koncertas ir darbininkiškos 
prakalbos. Vakarienės ti- 
kietus pasirūpinkite iš anks
to taip pat ir koncertui, nes 
vėliau galite negauti. Į pra
kalbas tikieto nereiks. Pra
kalbos bus rugsėjo 5 d., va
karienė 6 d., o koncertas 7 
d.

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

Įrių žemės, kurios didžiuma žemės 
•yra dirbama, vienok yra užtekti
nai miško ir ganyklos, kuris sie
kia dideli ežerą. t

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

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

Namai, kaip virš minėjau, yra 
moderniški, su visais Įtaisais, kaip 
tai: elektros šviesa, šilto vande
nio šiluma, kaip stuboj, skerdyk
loj taip pat ir nekuriuose tvar
tuose. Apie visus namus apaugę 
tankiai neapsakomai augšti me
džiai, kuriij papuošimas ateiviui 
palieka didelį Įspūdį mintyje.

Šioji farma parsiduoda pirmu 
ortu per keletą desėtkų metų, o 
galų gale neužsimoka sakyti kad 
ji parsiduoda, ries pagal prekę už 
<urią ją galima dabar nupirkti, 
tad geriau sakyti kad ją pusdy
kiai atiduoda.

Jeigu kas turi atsakantį biznį, 
namą arba kelis namus, arba 
mažesnę farmą, tad su da,dėjimu 
$2000. arba $3000. pinigais aš ga
lėčiau mainyti

Šioji farma yra Befast, Maine, 
apie keturios mylios nuo pat cen- l 
tro miesto. Kurie interesuojates, 
kreipkitės Į manę laišku, telefonu, 
telegramų arba ypatiškai dėl pla
tesnių informacijų. Veliju lietu
viui pasinaudot šia proga.

VINCENT A. JENKINS, 
(Jankauskas)

43 Treemont Street, Room 603 
Boston, Mass.

TELEFONAS, Haymarket 4112-

Tel. So. Boston 270

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

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

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

(GUMAUSKAS)
DANTISTAI

705 Main St., Mostelio, Man

(Kampas Broad St.)
TeL Brockton 5112-5?.

N u o s n v a m e Darže

P 2V N E D Ė L Y J E

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

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

Širdingai užkvieeia VISA DRAUGYSTĖ.

PASARGA. Važiuojantiems iš Bostono ir iš visų apielinkių reikia imti 
EleVatorj ir važiuoti pietų, link iki I’orest Hills, o iš ten imti gatvekaris 
V'.'ishington-Grove St. ir važiuoti pakol karas veš iki vietos, o ten stovės 
žmogus ir nurodys kelią {draugystės daržų arba imti jitney ir važiuoti iki 
varžo. z O kurie norės .treku važiuoti, tai gali užsiregistruoti pas Antaną 
Pastolį. 14G Bcoven St.. So. Boston. arba pas Vincentą Trakelj, 92 “A" St., 
So. Boston. Registruokitės nevėliau kaip iki Rugpjūčio 31. d., T922.

P TĖMYKITE LIETUVIAI! §
UTARNINKE, RUGPJŪČIO 29 D. 1922, ATIDAROME 0 

VALGYKLĄ-RESTORANĄ. X
Šioje valgykloje bus galima gauti visokių lietuviškų valgių, į 
kopūstų, barščių ir tt. Kurie netikite, tai ateikite ir persi- A 
tikrinkite. y

LI B E R T Y LUNCH ' X
28 West Broadway, South Boston, Mass. U

VISOKIS VALGIS BUS l’IOESNIS NEGU KUR KITUR. X

JUOZAS KEŠYS, Savininkas. z v

\

i

Bell Phone: Poplar 7545
ADOLF F. STANKUS

TIKRAS

LIETUVIS GRABORIUS
1023 Mt. Vernon St., 

PHILADELPHIA, PA

SV. KAZIMIERO R. K. DR-JOS 
VALDYBOS ANTRAJAI 

80. BOSTON, MASS.
PIRM. — Vladai Paulauskas, 

90 B St, So. Boston, Malt,
VICE-PIRM. — V. J. Jakštas, . 

27 Story St, Boston 27, Masa.
PROT. RAŠT. — Antanai Janušonis, 

1426 Columbia Rd, So. Boston ,
FTN. RAŠT. — Juozas Juška, 

Merycliff Academy,
Arlinghton Heigtbs, Ma**. 

IŽDININKAS — Leonas švagždys, 
111 Bowen St., Boston 27, Maū. 

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

Antanas Kmitas,
284 5-th St., Boston 27, Mas* 

MARŠALKA — Povilas Laučka,
61 Story St, Boston 27, Man. 

DRAUGIJOS antrašas reikale:
366 Broadway, So. Boston, Masa. 

DRAUGIJOS susirinkimai laikomi 
kas antrų nedėldienį mėnesio 1-ą vai. 
po pietų parapijinėj svetainėj, 492 BL 
7-th St, Bosforu 27. Masu.

IV. JONO EV. BL. PA1ELPŪTM 
DRAUGYSTE8 VALDYBOS 

ADRE8AL 
l’IRM. — M. Zoba,

539 E. 7-th St, So. Boston, Mase, 
VICE-PIRM. — P. Mikalauskas,

248 W. 4-th St, So. Boston, Masa. 
I’ROT. RAžT. — J. Šeduikis,

315 — 4-th St, So. Boston, Mass. 
FIN. RAŠT. — J. švagždys,

171 W. 5-th St, So. Boston, Mana. 
KASIERIUS — A. Naudžiūnas,

16 Winfleld St, So. Boston, Maaa. 
MARŠALKA — J. Zaikis,

7 Winfield St, So. Boston, Mass.
Dr-ja laiko susirinkimus kai trečia 

nedėldienį kiekvieno mėnesio, 2-rą vaL 
pu pietų šv. PetAo parapijos salėj, 489 
tt. Bevanth St, South Boetoa. Mm

Valdyba

| STOUGHTON, MASS.
- LDS. 100 kp. mėnesinis susirinki- 
ins Įvyks nedėlioj. 3 d. rugsėjo, 3:30 
ai. po piety, Airių parapijos svetai
nėje,' 120 Canton Street. Visi nariai 
sakinėkite pribūti paskirtu laiku, nes 
Orime svarbių reikalų aptarti. Atsi 
leskite ir naujų narių.

Valdyba

LOWELL, MASS.
■f LDS. 97 kp. mėnesinis susirinkimas 
< jvyks nedėlioj. 3 d. rugsėjo, tuojaus 
| po pamaldų bažnytinėj svetainėj. Vi- 
“ si narini malonėkite pribūti paskirtu 

i: - nes turime daug svarbių reikn-
tų aptarti. Atsiveskite ir naujų na 
ttų.

Z

CHICAGO, ILL.
L. D. S. 29 kupos mėnesinis susirin

ki’ IS jvyks nedėlioj, 3 d. rugsėjo šv. 
Jurufo parapijos svetainėje. 1:30 vaL 
I*’ >tų. ' Visi nariai prašomi snsl- 
rit k i ir naujų narių atsivesti prisirn-

SVARBIOS PRAKAL
BOS.

Kalbės Žymi Veikėja Mo
terų Dirvos” Redaktorė.

- ---- «
Nedėlioj, rugsėjo 3 d., š. 

m. bažnytinėje salėje ant 
Penktos gatvės įvyks svar" 
bios prakalbos. Kalbės pir-' 
mą kartų Bostone p-ni A. 
Nausėdienė iš Chicagos. Ji 
yra “Moterių Dirvos” re
daktorė, žymi veikėja ir ge
ra kalbėtoja. Apart jos bus 
ir daugiau svečių kalbėtojų, 
kurie bus atvažiavę į seimus. 
So. Bostono ir apielinkės lie
tuviai pasinaudokite proga, 
atsilankykite skaitlingai į 
rengiamas prakalbas iš
klausyti žymių svečių kalbė
tojų. Rengia Akademijos 
Rėmėju skvrius. Prakalbos

Jis linksmas, nes turi

BAMBINO
■ V*l»b«i«nkUs Reg. S. V. Pat. Biure

Kūdikiai mėgsta jį!
Jie prašo daugiau!

i

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

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

P. AD. RICHTER & CO. 
104*114 So. 4th St.

Brooklyn, N. Y

L1NIJA ęBroadvayJ* Nev^IorkNYJSbILIETUX^X
PER HAMBURGĄ.pTUA\Ą 
/- AR5A ĮJEPOJg.

j/17 VAŽIUOKIT VISI PARANKIU
ir tiesiu keliu.

Lietuviai važiuojanti J PTLIAVĄ aplenkia 
.lenk ųjnostų (karidor*)* 

Visa trečia klesa padalinta i kambarina ant j 
2-jų. 4-rių. ir 8-nių lovų.

LITUANIA Rūgs. 6; POLONIA Rūgs. 20;
Iš New Yorko ar Bostono ) Hamburgu—-$108.50, ' 
Plliavų—$106.50. Klaipėdą ir Plliavų—$107.00. 

Mes užmokame gelžkelio tikėtą iš Bostono j Į 
Ncw York».X KreipkitBa paa vietini agentų. !

M

D. L. K. Keistučio Dr-jo» Val
dybos Adresai, Boston, M&ss. 

PIRMININKAS — J. Adomajam,
122 Bowen St, 8o. Boston, Masa, 

VICE-PIRM. — Vincentas Zaleckas,
81 Mercer St, So. Boston, Masa. 

PROT. RAŠT. — Antanas Macejunaa,
450 K. 7-th St, 8o. Bost&n, Mas*. 

FIN, RAŠT. — Juozapas Vlnkeviaua,
169 W. 6-th St, So. Boston, Mas*. 

KASIERIUS — Andriejus Zalleckas,
807 B. 9-th St_ So. Boston, Masa. 

MARŠALKA — Viktoras Zlčkla,
209 E. Coftage St, Dorchester. Masa. 

D. L. K. Keistučio dr-ja laiko tnčnfr- 
gmina susirinkimus gaa pirma MdW-

. r>k- em mėnesio po No. 694 
V/ashlngton St, Boston, Mass. 6-U ▼. 
vakare. Ateidami drauge Ir nauju Ba
rių ra savim atsivmMta pria

la.uk



