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Popiežius kviečia tautas prie sutarimo
TAUTOMS IR JŲ 

VALDOVAMS. DARBININKŲ REIKALAI.
Tė-Genoa. — Šventasis 

vas Pius XI išleido atsišau- 
kima valdžioms ir tautoms, 
kviesdamas prie sutarimo ir 
taikos, nes naujos skerdynės 
gali netrukus kilti, jei da
bar taikingos pastangos nu
eis niekais.

Šitas Šventojo Tėvo raš
tas tautų konferencijos de
legatus labai suindomavo. 
Anglijos premieras Lloyd 
George apie popiežiaus raš- • 
tą pasakė: “Aš negaliu nei 
pasakyti, kaip man patinka 
tas ypatingas dokumentas, 
neigi galiu perdėti išsireiš
kimus, kuriuose dalykai iš
dėti. Popiežius kalba apie 
rytinę Europą, turėdamas 
žinias iš tiesioginių šaltinių 
iš aš jaučiu, kad toks aiš
kus ir tikras Šventojo Tėvo 
išsireiškimas už taiką su Ru
sija yra dideliu padrąsini
mu krikščioniškoms tau- 

susrrinkušloms Geno- Mėsos svaras apie-

• v KIEK LIETUVIŲ IŠVA- Džiaugiamės neįsileide len- 
ŽIAVO LIETUVON

KOVO MĖNESĮ.

Vašingtonas, IV. 27
(Elta) Š. m. kovo mėnesį iš 
Amerikos iš viso lietuvių iš
važiavo Lietuvon 664. Iš
važiuojančių skaičių sudarė 
355 vyrai, 69 moterys ir 130 
vaikiu

RUSĮĮ IR LENKŲ ŪKIS.
Rusų laikraščio “Echo” 

N. 84 duoda indomių žinių, 
kokios yra dabar rusuose 
pragyvenimo kainos. Ir 
taip:

kiškų markių (tik gaila bro
lių vilniečių).

J Bet ir vokiškos markės 
mums jau baigia atgristi. 
Geriausia bus Įsitaisius savi 
lietuviški pinigai. Jie bus 
tiek tvirti, kiek mes būsime 
stiprūs. Ir atsiminkime, kad 
čia ne žmonių skaičius nu
svers, bet gera vienybė, su
sipratimas ir ištvermė.

Netrukus bus pirmas mū
sų pa jėgli išbandymas, kai 
bus vykinamas aukso-sidab- 
ro fondas. Apie tai bus ne
trukus laikraščiuose praneš
ta.

GAL IŠTEISINS.

Charleston, TU. Va.—Pra
sidėjo bila 23 angliakasių. 
Valdžia liudininkų sutrau
kė 250. Yra kaltinama, kad 
United Mine Workers of 
America surengė žygi ant 
Mingo apskričio. Unija liu
dininkų turi sušaukus čielą 

į 1.000. Angliakasiams pri- 
Įkišama, kad jie norėję nu
versti valstijos valdžią. To
dėl kaltinama išdavystėje.

Išanksto yra spėjama, kad 
intartieji 23 angliakasiai 
bus išteisinti ir paleisti.

kama didžiausios algos, kad 
suktybių nekeltų aikštėn. 
Žuvo $4.000.000, kuriuos 
buvo sudėję 8.000 lengvati
kių. Dabar kalbama, kad 
gal būsią galima grąžinti po 
10c. ant dolerio.

., UŽDIRBO $500.000.

Ryga. — Vietos laikraš
čiai skelbia, kad Rusijos 
dainininkas Šaliapin pasi
važinėjęs ir dainavęs Angli
joj ir Amerikoj uždirbęs 
$500.000.

ton.”

KARALIAUS NELAIMĖ.

Ženeva. — Švedijos- kara
lius Gustavas vyko automo
biliu iš Nizos į Genevą. Ke
lyje susikūlė su kitu auto
mobiliu ir karalius buvo len
gvai sužeistas. Karalius sė
dėjo greta su šoferiu, o jo 
palydovas buvo viduryje au- 
tomobiliaus. Tai palydovas 
buvo sunkiai sužeistas ir 
vargu pagys. Karalius 
trauks atsakomybėn antrąjį 
automobilistą, kurs yra Ita
lijos bankininkas.

SUDEGĖ; 20 ŽMONIŲ.

Naminis karas Chinijoj.
KRAUJAS LIEJASI 

CHINIJOJ.
jos prezidentas išleido pro- 
klemacijas, kuriose aiškina, 
kad dėl šitų naminių karų 
kenčia kitų valstybių pramo
nininkai ir biznieriai. Už jų 
nuostolius reikėsią atsakyti. 
Nurodo chinams, kad Chini- 
ja gali labai nukentėti dėl ki
tų valstybių Įsikišimo.

Jaltos duonos svaras a- 
pie...............................

Juodos duonos svaras 
pradedant nuo ..

Rublių

200,000

100,000 <
■ fine nnn i

900,000 
1,000,000

Lašinių svaras iki.....
Sviesto svaras iki
Narskės su vand ) pra

dedant nuo ..............
Cukraus svaras prade

dant nuo ..................
Čiokolado svaras ........
j. kilogramas sacharino 17,000,000

250,00(5

650,000
5,000,000

ŽEMĖS DREBĖJIMAS.

Tokio, Japonija. — Buvo 
jaučiamas smarkus žemės 
drebėjimas Tokioj ir Joko- 
Lamoj. Blėdies nemažai 
padaryta. Žuvo keletas žmo
nių. Truputi nukentėjo A 
nių. Truputi nukentėjo A- 
merikos ambasada.

NELAIMĖ KASYKLOJ.

Bucharestas^ Rumuni j a. 
Kasykloj ištiko didelė eks- 
pliozija. Žuvo arti 100 
žmonių. 50 žmonių tapo su
draskyta i šmotelius, o kiti 
buvo nesvietiškai apdegę.

— ■■--- —■ ■ ■
ANO.

AMERIKOS SAVAITĖ.

Bremen. — Šitame Vokie
tijos mieste kasmet bus ren
giama Amerikos savaitė. 
Tuomi bus daroma pastangų 
užmegsti artimesnius biz
nio ryšius su Amerika.

Pekinas, Chinija. — Chi
nijoj prasidėjo didelis na
minis karas. Įvairių Chini- 
jos provincijų vadai susior
ganizavo armijas ir eina 
prieš centralę Pekino val
džią.

Pekino. Chinijos sostinėj, 
paskelbta karo stovis. Smar
kas mūšiai apie Pekiną pra
sidėjo nedėlioj ir tęsėsi visą 
dieną. Amerikos ambasado
rius paprašė Washingtono 
valdžios atsiųsti karo laivų 
apsaugai. Mūšiai eina už 
12 mailių nuo Pekino.

Ant Pekino atvedė armi
jas du generolu Chang Tso 
Lin ir Wu Pei Fu. Chini- kaipo banditą.

v

PRIEŠ RUSIJOS PRI 
PAŽINIMĄ.

Chicago, TU. — S. Gom- 
pers, Amerikos Darbo Fede
racijos prezidentas, išleido 
pareiškimą, kuriame griež
tai stoja prieš Rusijos bolše
vikų valdžios pripažinimą. 
Gompers Leniną smerkia,

Malaga, Ispanija. — Bu
vo iškilęs didis gaisras. Ik
šiol sužinota, kad žuvo 20 
žmonių. Sudegė daug val
diškų namų. Vos neužside
gė muitinė, kur buvo daug 
amunicijos.

spirito bonka............ 4,500,000
Vidutiniai pietūs ........ 1,000,000

obolys.......................... 100,000
Degtukų dėžutė.......... 100,000
Malkų vežimėlis .......... 6,000,000
Avižų pūdas.................. 3,000,000
Bulbų maišelis (s—pusė

pūdo) ......................... 2,000,000
100 papirosų ................ 1,000,000
1 pora vyriškų čevery-
tą............................... 15,000,000

1 marškiniai.................. 6,000,000
Gelumbinis garnituras 150,000,000
10 rublių auksu .......... 11,000,000
1 sidabrinis rublis .... 400,000

Nenuostabu, kad Rusija
savo skolas skaito ne milijo-

DIDELĖS EKSPLIO- 
ZIJOS.

Aleksandropol, Armėni
ja. — Visa apygarda tapo 
labai sudrebinta baisiomis 
ekspliozijomis. Yra kalba
ma, būk rusų karininkai 
darę bandymus su naujai iš
rasta amunicija.

PINIGŲ KURSAS.
Žemiau paduodame kiek 

.Mnnavo pasiuntimas 1,000 
aukisnų į Lietuvą. Prie že
miau paduotų kainų yra 
priskaityta pasiuntimo kaš
tai:
Pirmadieny, balandi 24 — $4.60 
Antradieny, baland. 25 — $5.10 
Trečiadieny, baland. 26 — $4.60 

Ketvirtadieny, bal 27 — $4.40 
Penktadieny, bal. 28 — $4.40 
leštadieny, baland. 29 — $4J0 
Pirmadieny, gegnl 1 — $4JO

LITHUANIAN SALES
CORPORATION,

nais,. ir ne bilijonais, bet jau 
trilijonais.

Tečiau ir Lenkija, matyt, 
nusprendė nenusileisti Rusi
jai. Ir ji jau laimingai įžen
gė į trilijonų karalystę. 
“Lietuvos” 76-ame numery
je skaitome žinią:
• “Lenkų finansų ministe- 
rio pranešimu... lenkų vi
daus skolos ligi š. m. sausio 
mėp. 1 d. siekė 251 bilijono; 
užsienių skolos, kurių treč
dalis padaryta Prancūzijoj 
ginklų užpirkimui siekė 1 
trilijono, 130 bilijonų lenkų 
marktų. Taigi jau biagia- 
ma dasivaryti iki pusės ant
ro trilijono. Bet po teisy
bei, kas čia ypatingo? Jei
gu rusai gali turėti trilijo
nus skolos, tai kodėl jie, len
kai negalėtų. Kuo jie pras
tesni už rusus t

Mes lietuviai, džiaugiamės

Japonijos val-

SAUGOS SAVO 
ŽVEJUS.

i
Tokio.

ūžia nutarė siųsti keletą ka
ro laivų į Sibiro pakrantes 
saugoti savo žvejų. Vladi
vostoko valdžia nepildo savo 
pažado garantuoti Japonijos 
žvejų saugumą Tolimų Ry
tų vandenyne.

BIJO RIAUŠIŲ.

Oppeln, Silezija. — Ali- 
jantai rengiasi atšaukti sa
vo kariuomenę iš Silezijos. 
Bet yra baimės, kad ten ga
lės kilti riaušės ir pagalios 
naminis karas tarp lenkų ir 
vokiečių.

DVIEJŲ VAIKŲ MUŠ- 
TYNĘS.

ar

GREIČIAUSIU IR DIDŽIAUSIU CUNARD LINIJOS LAIVU

BERENGARIA
SUDEGĖ 600 VIŠTŲ.

TAI BENT PINIGAI.

KOMUNIKACIJA PA
GERĖJO.

Maskva. — Už $1.00 čia 
duodama 4.000.000 rublių. 
Dabar valdžia ketina spaus
dinti popierines po 50.000.- 
000 ir po 100.000.000 rublių.

. • \
, ——

Pittsburg Kas. — Al. 
Howat buvusis Kansas vals
tijos angliakasių unijos pre
zidentas išnaujo Įkalintas 
vieniems metams.

Charlton, Mass. — Sude
gė viena farma ir tarp to 
dvi vištinyčios. Kartu su
degė 600 vištų. Nuostolių 
už $20.000.

Iš New Yorko į Kauną per 9 dienas
►TTO

i

TREČIOS KLESOS
KAINOS

Ryga. — Vyriausias per- 
dėtinis Amerikos Šelpimo 
administracijos Rusijoj 
pulk. Haskell pasakė, kad 
gabenimas Rusijoj maisto 
pagerėjo. Volga jau atda
ra navigacijai, nuo gegužio 
10 d. Petrogrado uostas bus 
liuosas nuo ledų. Pulk. Has
kell į Rygą atvyko iš Petro
grado.

PO 10c. ANT DOLERIO.

New York. — Du vaikinu
16 ir 19 m. amžiaus turėjo 
dvikovą. Jaunesnysis nušo
vė vyresnįjį. Kulka prieši- 

pabėgę nuo rusiškų rublių, ninkui pateko galvon.

New York. — Šerų mek- 
lerių kompanija vardu E. D. 
Dier & Co. jau sausio 17 d. 
subankrutijb, bet tik dabar 
paaiškėjo suktybės tų mek- 
lerių. Ta kompanija turėjo 
ofisus Bostone, Philadelphi- 
joj ir New Yorke. Kler
kams ir agentams buvo mo

01

Keliauninkus palydės iš New York’o iki Kauno Lietuvių Prekybos Bendro
vės prezidentas JONAS J. ROMANAS.

* > L- *

ANTROS KLESOS
$107.50 KARO TAKSŲ $5.00. $152.50* . -•

Iš Piliavos iki Eidkūnų ir Kauno bus parengtas speeijalis lietuviams keliau
ninkams traukinys. /' ■ • ■ ’ ' -

BERENGARIA” IŠPLAUKIA U NEW YORK’O GEGUŽIO 30 DIENI
• ■ • ■ ■ '

Norintieji važiuoti į Lietuvą “Berengaria” laivu ir turėti sau už palydovą 
JONĄ J. ROMANĄ — skubiai atsišaukit visais kelionės reikalais į

Lithuanian Sales Corporation 
lUBos toiSL Ifass.414 Broadway,

•s



DIRBTFINKSB
są skleidėjų šmeižtų ir pa
skalų apie šaulius ir būk bu
vę kalbėtojų agituota prįeš 
šaulius, turi tam rimtus pri
rodymus. Dėl labo nepri
klausomos Lietuvos ir dėl
abo šaulių prašome Žmui- nepermatymo ar įtikėjimo į 

dzinavičiaus, L. Šaulių žts- 
x>vo, paskelbti — įvardinti 

tuos kalbėtojus, agitavusius 
prieš šaulius.

suomenės reikaluose, ypač 
mūsų kolonijoje, tai nėra ko 
stebėtis kad radosi priešų.

Dalyvaujant visuomenės 
vęikime tenka pastebėti kad 
yra žmonių^ kurie ar tai iš

"Entered as second-dam matter Bept 
12, 1915 at the post offlce at Boston, 
Masa, under the Act of Mareli 8,1879.”

•Acceptance for mailing at speclal rate 
of Dostage provided for in Section 1103, 
Act of Oct. 8, 1917, authorlzed on July 
12. 1918."

Su&scripNon Botsn
Tearly ................................................$4.50
Boeton and suburbs .......................$5.50
Torelgn countries yearly...............$5.50

SKAITYTOJI KAMPELIS.
. «

DARBININKAI IR 
LIUOSLAIKIS.

NUGĄZDINO.
“Draugas” num. 99 indė- 

jo M. Bagdono, buvusio L. 
St. Seimo nario ir Krikšč. 
Deru, atstovo, “Pareiškimą 
Visuomenei.” Bagdonas pa
reiškia, kad jis atsilankęs 
bal. 24 d. į Lietuvos socija
listų - liaudininkų atstovų, 
Natkevičiaus ir Žygelio, bu
vusių L. St. Seimo narių, 
prakalbas Mildos salėj Chi
cago j. Bagdonas, išgirdęs 
faktų iškraipymą ir šmeiž
tus, paprašė Dr. Graičiūno 
prakalbtu vedėjo duoti progą 
netiesai parodyti.

Rodos dviem prieš vieną, 
dargi akivaizdoj liberališ
kos publikos lengva buvo 
atsilaikyti. Rodos nereikė
jo bijoti Bagdonui duoti 
progos keletą žodžių tarti. 
Bet ką-gi? Nusigando Ge
ležinio Vilko organiaztorius 
su visais savo vilkais vieno 
Bagdono. Nedavė jam bal- 

^soT^k'ležinio Vilko organi
zatorius prieš visą lietuvių 
tautą zuikiu pasirodė. Juk 
jei jie tiesą būtų kalbėję ir 
jei Bagdonas būtų netiesą 
pasakęs, tai nebuvo geresnės 
progos sukirsti katalikus, 
arba anot liberalų klerika
lus.

Matyt, socijalistų-liaudi- 
ninkų ne gryna sąžinė.

Darbininkai liuoslaikio 
niri nemažai. Nėra darbi
ninkų, dirbančių ilgas va- 
andas, gal niekur nedirba 

virš 10 valandų dienoj. O 
dabar nedarbo laikas, tai 
daugelis bedarbiauja, arba 
ne visomis dienomis dirba.

O ką mūsų darbininkai 
daro kuosomis valandomis, 
kuo jie užsiima? Jei to jų 
paklausi, tai dauguma atsa
kys niekuo neužsiimą.

Tai labai negeras pasielgi
mas. Yra tai dalina patžu- 
dystė. >

Ar žinote, kas daro prog
resą, kas eina prie būvio pa
gerinimo? Kas unijas su
tverė ir kas jas veda? Ar 
tie, kurie laikraščių neskai
to, nesimokina, liuosą laiką 
niekais praleidžia? Juk ne. 
Per daršbtumą, per apsuk
rumą, per lavinimąsi einama 
prie pagerinimo būvio.

Visą tą gerai supraskime 
ir neleiskime brangaus laiko 
uždyką. Prigulėkime prie 
gerų organizacijų, būkime 
veikliais jų nariais, trauki
me nesusipratusius brolius 
prie tų organizacijų. Skai
tykime laikraščius, sekime 
visuomeninį gyvenimą 'ir 
darbus. Supraskime katali
kiškos visuomenės užduotis 
ir darbus, kad bile kokie 
laisvamaniai neklaidintų ir 
neišnaudotų katalikų. La
biausia dėkimės prie L. D. 
S. ir traukime prie jos savo 
brolius ir seseris.

bedievių spaudą ir visokius 
melus, pasielgia labai blo
gai. Tenka matyti, kad su
sirinkime užsispiria nežiū
rint ar tas svarstymas geras 
ar ne, nežiūrint, ar didžiu- 
ma pritaria ar ne, bet Varo
si, kad pastatyti ant savo, 
vietoj kad ramiai svarstyti, 
tai kelia triukšmą susirinki
me.

Vienas kartą sakė, kad 
Amerikos lietuviai tiek au
kavę dėl Lietuvos, kad būtų 
galima kelias Lietuvas nu
pirkti tais pinigais ir kad 
nežinia, kur tie pinigai esą. I 
Žmogelis taip nepamatuotai 
kalbėdamas užsipelno pasi
gailėjimo. Kažin ar Lietu
va nė ^000,000 nėra verta, 
nes amerikiečių lietuvių su
ėmus visas partijas, be Pa
skolos Bonų, tai nei $1,000,- 
000 nėra suaukavę. Toliaus 
kalbamas asmuo buvo išsi
reiškęs, kad nereikią aukau
ti universitetui ir kitiems 
reikalams, nes ir čia vargas 
yra gyventi ir reikalinga pa- 
šelpa. Tiesa, yra ir šelpia
ma, bet pasirodo, kad tuos 
šelpia tie, kurie ir Lietuvą 
šelpia.

Jaunikaitis.

KVIEČIAME j DEBATUS

T

J. B.

KAS AGITAVO PRIEŠ 
ŠAULIUS?

MŪSŲ TAUTOS 
VARGAI.

Mažai tėra pasaulyje tau
tų kurios tiek daug vargų ir 
priespaudos nuo kitų tautų 
būtų turėję kaip mūsų lietu
vių tauta. Nereikia grįžti 
šimtmečius atgal, bet užten
ka paimti pastaruosius me
tus. Lenkai nuo senovės iki 
šiai dienai dėjo ir deda vi
sa* pastangas kad kodau
giausia pridirbti Lietuvai 
blėdies ištautėjimo žvilgs
niu. Rusai visomis pastan
gomis slėgė mūsų tautą var
todami įvairius žiaurumus. 
Vokiečiai tap-pat nors švel
nesniu būdu, bet gana žy
miai leido savo nagus į Lie
tuvos kūną.

Vien didžiuma katalikų 
darbininkų vargai ir pasi
šventimas, vargdienio dai
nelės, • maldaknygės ir mo
kykla prie ratėlio, išlaikė 
lietuvių tautą nuo pražūties.

Nebūtų tiek nukentėjus 
mūsų tauta, kad būtų buvę 
mūsų žmones apšviestesni,

Žmuidzinavičius, Lietuvos 
-Šaulių Sąjungos įgaliotinis 
Amerikon, nesenai išsiunti- 

- nėjo Amerikos lietuvių lai
kraščiams Lietuvos Šaulių 
Įstatymą L. Steigiamojo 

. Seimo priimtą. Prie to pri
dėjo šitokį prierašą: “Delei 
skleidžiami} Lietuvos Nepri
klausomos Valstybės priešų 
įvairių šmeižtų ir paskalų a- 
pie Lietuvos Šaulių Sąjun
gą, prašau visus Amerikos 
Lietuvių laikraščius šį įsta
tymą atšpausdinti.”

Šiame “Darbininko” nu
meryje korespondencijoj iš 
Newarko, N. J. rašoma apie 
Žmuidzinavičiaus prakalbas 
ir rašoma, būk jis sakęs, kad 
buvę kalbėtojų agituota 
prieš šaulius. O tų kalbėto
jų, kalbėjusi!} prieš šaulius, 
neįvardino.
: Nepriklausomos Lietuvos 

priešus ir jos gynėjų, įstai
gų, veikėjų šmeižikus reikia 
kuogreičiauria demaskuoti, bet tame ir vargas buvo, kad 
parodyti Lietuvių ištikimai 
visuomenei. Svarba žinoti 
ir šaulių šmeižikat ir paska
tų skleidėjai apie šu

Mes tikime, kad' Ži 
navičius, rašydamas, <kade-|

galėdavo panaudoti mus pa
čiu* lietuvius mūsų nelai-

. dirbimą i. vi- kuvieči&i, perskaitę savo gimtinės
da

“DARBININKO” IR L. D. S. UOLUS PBIETELIUS

I “

*

Tėvas Alfonsas Maria, 

pasionistas, kurs dabar laikydamas lietuvių kolonijose 
šv. misijas uoliai pasidarbuoja ir dėl LDS. Gerb. misi

jonierius visuomet buvo “Darbininkui” ir LDS. prie
lankus, bet dabar pradėjo dar uoliau veikti.

STOUGHTON, MASS.

Misijos.

. __________ ________________ , > _______ ji; ____________

SUIRKITE IR PLATINKITE DARBININKĄ.” ] 

DABAR YRA PROGA PRISIRAŠYTI PRIE L. D. S.

M« c

Susivienijimas Lietuvių 
R. K. Amerikoje 

yra GYVAM DŽIAUGSMAS! SERGANČIAM VILTIS!
MIRŠTANČIAM RAMYBĖ!

Tai musų, lietuvių kaialikų nesugriaunama tvir
tovė. Lietuvy katalike! Jei dar prie šios organi- 
eijos nepriklausai, nieko nelaukdamas tuoj prisi
rašyk, nes ji:

1. Apsaugoja nariu gyvastis ir molui pomirtines $150.00, 
$250.00, $500.00, $750.00. 51000.00, $2,000.00, $3,000.00.

2. Moka pašalpa nariams ligoniams kas savaitę po: 
$3.50, $7j00, $10.00, $14.00 $21.00.

3. Šelpia suvargusius -orius ir našlaičius.
4 Nariai gauna S. L. R. K. A. organą, savaitinį laik

raštį „Garsą”. '
5. Skleidžia apšvietą, Aidžia genis raštus ir dalina na

riams veltui.
6. Platina tikėjimą, derą, rūpinasi tautos reikalais, re

mia Lietuvos respubliką.
7. Lengvomis sąlygomis apdraudžia vaikus nuo vienų 

metų amžiaus.
Įstojimas į S. L. R. K. A. į igus, mėnesini mokestis lengva. Kuo

pos yra visose didesnėse lietuviu kolionijose Amerikoje, todėl, norin
tieji informacijų, kreipkitės pr:? kuopų Sekretorių arba tiesiai į Cen
tro Raštinę:

S. L. R. K. AMERIKOJE
222 So. 9th str., Brooklyn, N. Y.

•b

Kadangi, kaip ‘‘Drauge” 
num. 99 pranešama, Lietu
vos socijalistų liaudininkų 
agitatoriai Natkevičius ir 
Žygelis pabijojo padebatuo- 
ti su buvusiu St. Seimo na
riu M. Bagdonu, tai Nau
josios Anglijos LDS. apskri
tys šiuomi pasiūlo Natkevi
čiui ir Žygeliui lengvesnę 
propoziciją. Mes pasiūlome 
Natkevičiui ir Žygeliui stoti 
į debatus su paprastais dar
bininkais. Kviečiame atsi
liepti.

Dėl vietos, laiko ir išlygų 
kreiptis adresu: A. J. Na
vickas, 58 Heaton Avė., 
Norvvood, Mass.

V. Kudirka, 
apskričio pirm.

A. Navickas, 
apskričio rašt.

Nuo 23 d. balandžio š. m. airių 
bažnyčioje rūpesčiu gerb. misijo- 
nierio Tėvo Alfonso Maria buvo 
visą savaitę šv. misijos.

Žmonės skaitlingai lankėsi ir 
atydžiai klausėsi gerb. Tėvo Al
fonso misijonieriaus pamokslų ir 
visi tie atliko katalikiškas prie
dermes.

Labai gražus būrelis ateidavo 
rytais 5 vai. ant šv. mišių.

Ypatingai pasižymėjo- moterys 
užpirkdamos šv. mišias, kurias at
laikydavo pats misijonierius.

Nedėlioj, 30 d. balandžio buvo 
užbaigimas šv. misijų. Tėvas Al
fonsas Maria atsisveikindamas pa
sakė graudingą pamokslą ir ragi
no laikytis vienybės ir darbuotis 
ant katalikiškai-tautiškos dirvos. 
Suteikė palaiminimą ir atnaujino 
krikšto apžadus.

Dar kaip šios kolionijos 
viai gyvena tokių iškilmių 
rėjo.

Labai džiaugiamės, kad
misijonierius Tėvas Alfonsas pa
sižadėjo mus neužmušti ir ant to
liau.

lietu- 
netu-

gerb

ŽINIOS Iš LIETUVOS.
Laukuva, 28-III-1922. 

Gerbiamajam p. Antanui Vaitkui, 
' Daytone, Ohio.

Gerbiamasai!
Pranešu Tamstai, kad šį metą 

16 sausio sudegė ką tik pastaty
ta nauja klebonija Laukuvoj. Ta 
netikėta nelaimė stato mane sun
kiame padėjime: reik būtinai sta
tyti naują, o lėšų gauti bus sun
ku, nes jau daug davė parapijo- 
nys ir juos spaudžia sunkūs mo- 
kesniai valdžiai. Jūs, Tautieti ir 
gimimu parapijonys padėkit 
mums tame sunkiame padėjime, 
atsiųskit nors kelis dolerius; gal 
dar nuo pažįstamų Tautiečių gau
tumėt aukų tam tikslui. Kitų nau
jų dalykų nežinau. Laukiam nau
jų rinkimų į eilinį seimą ir po 
biskį ruošiamos prie j6. Veliju 
Tamsta viso labo ir Viešpaties 
Dievo palaiminimo Jūsų darbuo
se! •-

Su pagarba, .
Kun. Butkevičius.

Antrašas: paš{. Laukuva, Tau- 
ragfe apakr. .LITHUANIA. , i

PRIERAŠAS? Gerbiamieij Ląu-

Susitvėrė E. D. S. nauja kuopa; 
prisirašė 17 narių.

Dėka gerb. misijonieriaus už
sibaigus misijoms buvo sušaukta 
susirinkimas 
ių ir kuopų.

Susirinkus 
gerb. Tėvas 
kad užkviestas iš Bostono kalbė
tojas A. F. Kneižys, LDS. sekre
torius pribuvo ir kad bus mėgina
ma organizuoti LDS. kuopa.

Po to aiškino apie reikalingu
mą suorganizuoti Amžinojo Ro
žančiaus kuopelę. Prirašinėjimui 
nariij buvo pakviesta L. Gedmi
naitė iš So. Bostono.

Gerb. Tėvas Alfonsas baigda
mas savo kalbą trumpais žodžiais 
priminė apie LDS. ir tuo reikalu 
perstatė kalbėti A. F. Kneižį, L. 
D. S. sekretorių.

A. F. Kneižys savo kalboje trum
pais ruožais apibudino darbinin
kų klausimą ir LDS. tikslą ir vei
kimą. Ragino visus dėtis prie L. 
D. S.‘

Pabaigęs kalbą pakvietė p-les 
A. Kohanskiutę ir’ J. Butkevičiu- 
tę pereiti prirašynėjant naujus 
narius. Pasirodė gana geros pa
sekmės. Prisirašė 17 nariui Iš šių 
išrinkta valdyba:

N. Česnulevičius, pirm.
J. Jakavičius, vice-pirm.
P. Svirnelis, rašt.

suorganizavimui dr-

D. Tamulevičius, ižd.
K. Česnulevičius ir
J. Grigas kasos globėjais.
K. Mockus, maršalka.
Z. Antulionis, korcsp.
Jie visi yra veiklūs nariai ir pil

ni energijos darbuotis. Aišku, 
kad tokius asmenis turint valdy
boje kuopa išaugs j vieną iš di
džiausių.

Sekantis susirinkimas bus nedė
lioj, gegužės 7 d. š. m. Nekalto 
Prasidėjimo P. Marijos (airių) 
parapijos salėje, 4 vai. po pietų. 
Į tą susirinkimą kviečiami visi L. 
D. S. nariai ir tie, kurie nori pa
stoti jais.

A. F. Kneižys varde LDS. iš
reiškė padėką gerb. misijonieriui 
Tėvui Alfonsui už pasidarbavimą 
ir paramą LDS. Tą patį padarė 
vietos lietuviai išreikšdami karš
tą padėką atsistojimu ir delnų 
plojimu. m

Gerb. Tėvas Alfonsas atissvei- 
kindamas dėkojo už prijautimą ir 
ragino dar kartą darbuotis ir bū
ti ištikimais Bažnyčiai ir Tėvy
nei.

Taip-pat susirinkusieji išreiškė 
padėką atsistojimu ir delnų ploji
mu A. F. Kneižiui ir padėjėjams 
ūž prakalbą ir pasidarbavimą prie 
suorganizavimo LDS. kuopos.

Apart LDS. kuopos suorgani
zuota Amžinojo Rožančiaus kuo
pa iš 14 narių. Po to visi skirstė
si patenkinti j namučius.

Vietinis.

j salę pirmiausia 
Alfonsas paaiškino,

PASKELBĖ OŲEN 

SHOP.

t

U

F ~-jį \

VISUS SPAUDOS DARBUS SIŲSKITE J 
“DARBININKĄ”

JEIGU NORITE, kad jūsų visi SPAUDOS 
DARBAI, pradedant nuo mažiausios kortelės 
ir baigiant didžiausia knyga, būtų atlikti: k u o- 
graičiausia, geriausia ir pigiau- 
s i a, tai siųskite tik į “DARBININKĄ, ” o pa
tirsite, kad čia netušti pasigyrimo žodžiai buvo 
jums rašyti, o vien tik tas, su kuo “Darbinin
kas” šiandie gali pasididžiuodamas tai padaryti. 
Dėl to, kad “Darbininkas” turi moderniškiau
sias visiems spaudos darbams mašinas, kokių 
nei viena Amerikos lietuvių spaustuvė dar netu- - 
ri.

Tai-gi, visais spaudos reikalais visuomet 
kreipkitės į

ii!DARBININKĄ”
366 %R0ADWAY, BOSTON 27, MASS.
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Mass. — Čeverykiy 
dirbtuvėse nuo senai ėjo 
silpnai darbai ir kompanijos 
varėsi už numušimą algų 
20 nuoš. Susitaikinimo ne
buvo ir kompanijos nutarė 
pertraukti ryšius su unijo
mis ir paskelbti open shop. 
Tą padarė gegužio 1 d. Ant 
visų 58 dirbtuvių pakabinta 
plakatai, kad kas tik nori 
gali eiti darbo gauti — uni- 
jist as ar ne. O kas ineis dirb
ti tai dirbs open shop sąly
gomis.------ - . • • _ - ,

parapijos ganyt o jaus laišką, ne- 
praleiskim neatjautę jų nelaimės 
pagelbėkime jiems jų nelaimėje, 
pasiųskime po keletą dolerių. Au
kas siųskite tiesiog Laukuvos kle
bonui. i*

A. S. Vaitkus, 
P. 0. Clerk Dayton, O.

KĄ TIK Iš LIETU VOS 
“GIESMYNO

Bažnyčių chorams 1 ir 4 mišriems 
balsams.

Pagamino J. NAUJALIS.
Gerb. pp. Vargonininkai steng- 

kitės įgyti, nes labai mums jie y- 
ra reikalingi- Kaina 50e.

“Missa pro Defanc.,” 1 balsui, 
labai meliodija turtinga.
80e.
- Duetas “Meilė” 2 bals.
75e.

Galima gauti: ,
J. ČIŽAU8KAS,

123 W. Sarataga St.,
Baltinote, Md.

H

Kaina

K^rna

LAIMINGAS TAS, KURIS TURI GERŲ DRAUGI |
GEROJE ORGANIZACIJOJE, GERI 

IR DRAUGAI.
Viena iš rimčiausių, gyviausių ir geriausių 

lietuvių darbininkų organizacija Amerikoje yra
:«

LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄJUNGA.
Ši organizacija rūpinasi pagerinimu darbi

ninkų būvio. Leidžia 3 sykius į savaitę laikraš
tį “DARBININKĄ.” . Prie šios organizacijos 

. gali prigulėti vyrai, merginos ir moterys puo 16 
m. amžiaus.

VIENYBĖJE--GALYBĖ.
Tik susispietę į vieną būrelį galėsime page- 

' rinti darbo ir gyvenimo sąlygas. Norintieji pri
sirašyti prie Lietuvių Darbininkų Sąjungos dė
lei platesnių informacijų kreipkitės prie arti
miausios kuopos arba tiesiog į

*♦*

X L. D. S. CENTRĄ 1
jr 366 BROADWAY, BOSTON 27, mass. <
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L. D. S. Reikalai
AUKOS PASIUNTIMUI KNYGŲ ti iš Centro paliudymą, kuria bus

LIETUVON.

Bridgeport, Conn.

Aukotojų vardai:
Po $1.00: Jonas Bukauskas ir 

Juozas Dulbis. ' - ■
Po 50c.: K. Pilutis, J. Bernotas 

P. Kabuošis.
Po 25c.; P. Stumbris, F. Bilnis- 

kas, J. Ramanauskas ir P. Bezgi- 
las. J. Šerkšnys 10 centų.

Viso $4.70.
Tos aukos surinkta Šv. Kazi

miero Karalaičio draugijos susi
rinkime.
sis, raštininkas. Varde Lietuvos 
darbininkų ir kareivių tariame a- 
čiū.

labai naudingos ten. Toks paliū- 
dymas nieko nekainuoja ir išduo
damas kiekvienam pilnai užsimo
kėjusiam nariui

LD6. Centro Raštinė.

F AR ROCKWAY, L. L, N. Y.
v 1

Pranešu visiems draugams ir 
prieteliams, kad aš balandžio 18 
d. š. m. apleidau New Haven, Ct. 
ir apsigyvenau čia. Turėdami ko
kį nors reikalą arba norėdami 
pirkti pas manę knygų, laikraščių 

Prisiuntė P. J. Kabuo- arba kitokių dalykų meldžiu 
kreiptis žemiau pažymėtu adresu, 
o užtikrinu, kad visiems bus atsa
kyta ir patarnauta. Adresuoki
te šiaip: J. Mickevičius, Grove 
Club, Far Rockaway, L. I., N. Y.

Aš dėl darbo turėjau apleisti. 
New Haveną. Nors yra nesmagu 
apleisti tokią garbingą kolioniją, 
bet ką padarysi, kad to gyveni
mas reikalauja.

New Haven’e susipra tusieji 
katalikai pažymėtinai gražiai dar
buojasi Bažnyčios ir Tėvynės la
bui. Labai gražiai ir sutikime su
gyvena su gerb. klebonu kun. V. 
Karkausku. Yra ir apsileidėlių 
arba taip Vadinamų šikšnospar
nių, kurie neva iš vardo katali
kai, bet tarnauja nusmukusiai 
laisvamaniij partijai. Bet tokiij 
labai mažai yra ir tie patįs pasi
slėpę nuo dienos šviesos.

Pažymėtinai gražus būrelis dar
bininkų ir darbininkų susispietę 
prie LDS. 28 kp.,# kurios nariu ir 
aš esu. Jie visi smarkiai veikia. 
Prie šios organizacijom turėtų dė
tis visi darbininkai (ės). Kuo di
desnis būrelis prigulės, tuo dau
giau darbo bus atlikta.

Bedarbė, streikai, brangus pra
gyvenimas smaugia darbininkus. 
Kapitalistai-darbdaviai lėbauja 
darbininko prakaitu.

Tik gerai susiorganizavę tą visą 
prašalinsime ir sulauksime švie
sesnio ir laimingesnio gyvenimo. 
Tad dar kartą broliai ir sesutės 
aš toks pat skriaudžiamas darbi
ninkas 'kviečiu jus stoti LDS. or
ganizacijom

Aš prisirašęs prie šios organiza
cijos pamačiau, kad tai vienintelė 
organizacija, kuri veda prie lai
mingesnio ir šviesesnio gyvenimo 
ir duoda stiprų ginklą kovoje 
prieš išnaudotojus kapitalistus.

Šios organizacijos organas 
“Darbininkas” yra kelrodžiu vi
siems darbininkams. . Vienybėje 
— galybė.

LDS. Centro Rastinė.

NEWTON FALLS, OHIO.

Iš lietuvių gyvenimo.

Čia yra kelios šeimynos lietu
vių, kurios rūpinasi sutverti pa
rapiją ir pastatyti koplyčią.

Jau pakvietė kunigą iš Youngs- 
tovvn, Ohio, kurs atvažiuos kartą 
į mėnesį kad aprūpinus vietos lie
tuvių dvasios reikalus. -

Tas viskas įvyko pasidarbavi
mu P. Bražinsko ir kitų 10 šeimy
nų.

Lietuviams norintiems čia apsi
gyventi ir įsigyti'žemės visuomet 
patariu kreiptis pas P. M. Bra
žinską, nes jis turi didelį plotą že
mės vertės $20,000 ir parduos už 
$15.000. Tai yra gera proga ge
roj vietoj pirkti.

Jo adresas yra: P. M. Bražins
kas, 2016 Sarah St., S. S. Pitts- 
burgh, Pa. Newton Falls, Ohio 
135 Janate St.

B. M. P.

IŠVAŽIAVO LIETUVON.

Apie keletą savaičių atgal iš So: 
Bostono išvažiavo Lietuvon p. A. 
ir K. Dagiai. Jiedu buvo begalo 
darbštūs veikėjai ir uolūs platin
tojai katalikiškos spaudos. Nuo 
pat įsikūrimo LDS. buvo jos na
riais. Kaip tik išleidome LDS. 
namo bonus jiedu pirko ne po vie
ną, bet po kelius. A. Dagis pirko 
net už $100. K. Petraičiutė (da
bar Dagienė) pirko už $50. Iš
važiuodami į Tėvynę sako: “Nors 
mums pinigai Lietuvoje bus laimi 
reikalingi, bet brangindami LDS. 
ir matydami, kad organizacijai 
dar daugiau reikalingi paliekame 
įdėtus pinigus; o kaip jau orga
nizacija sustiprės ir išgalės, pa
prašysime gražinti.”

-------- ?
Taip-gi'smarkus veikėjas, LDS. 

70 kp. narys Adomas Stravinskas 
iš Lavvrence, Mass. važiuodamas į 
Lietuvą apsilankė “Darbininke” 
ir atsisveikindamas paliko boną 
UŽ $25.00 ir už tai paėmė fontani- 
nę plunksną, prenumeratą Lietu
von ir knygų. ,

LDS. 28 kp. narys.

TAMAQUA, PA.

Susiorganizavo nauja LDS. 
kuopa.

----- .12"'---- Į. ,X ..n—..Į, I 11 I i.

Ji veda-darbininkus prie švie
sesnio gyvenimo ir giną nuo iš- 
nąndotoų

Tad risi, kurie tik norite gauti 
platesnių informacijų apie LDS. 
ir kaip pastoti jos nariu kreipki
tės pas vietos kleboną kun. P. Gu
daitį, 307 Pine St., arba bile pas 
kurį kitą valdybos narį.

Pageidaujama, kad visi šios ko
lionijos lietuviai ir lietuvaitės pa
stotų nariais šios garbingos or
ganizacijos LIETUVIŲ DARBI
NINKŲ SĄJUNGOS.

j Naujas Narys.

MONTELLO, MASS.

LDS. 2 kp. savo susirinkime pa
darė šiuos nutarimus: surengti 
vajų katalikiškos spaudos platini
mo. Nutarta surinkti $50 kny
goms siųsti į Lietuvą ir paskirti 
$10 iš kasos. Pinigų sukėlimo ko
mitetas — M Kamandulis ir P. 
Varnauskis. Skaityta M. Bagdo
no laiškas ir priimtas. Skaityta ir 
priimta laiškas 52 kp. iš Middle- 
boro, Mass. Atsišaukta paramos. 
Prašo, kad mes jiems surengtūme 
kokią pramogą. Tuo reikalu pa
sirūpinti išrinkti M. Kamandulis, 
J. Daugelevičius ir G. Baronas. 
Buvo N. A. LDS. kuopų apskri
čio pakvietimas į pikniką, rengia
mą Montelloj ant Ruomuvos kal
no gegužio 30 d. Nutarta pikni
ke dalyvauti. Nutarta surengti 
pramogą kuopos naudai. Nutar
ta nusifotografuoti dėl L. Misijos 
rengiamo albumo.

Montelliečiai sujudo ir pasiryžo 
sumušt aukomis brightoniečius.

V. Pigaga.

WESTVILLE, ILL. 
------- ?Remia “Darbininko 

bendradarbius.

DARBININKAI

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLIONIJOSE.
CLEVELAND, OHIO.

Katalikų susipratimas.
i w — m

Mūsų kolionijos katalikai šian
diena gali didžiuotis, ne tik gra
žia bažnyčia, erdvia mokykla, pui
kia sale, bet daugiausia katalikų 
visuomenės susipratimu. Kas su
daro pamatą pamatą iš stipriau^, 
šios medžiagos, kad laimins Auk
ščiausias minėtas įstaigas, iš ku
rių bbtų Dievui garbė ir visuo
menei nauda.

Katalikų susipratimą galima 
pastebėti iš jų sutartino veikimo, 
gerų darbų. Nemažiau katalikai 
galima pagirti už nesidavimą ap
gaudinėti laisvamaniams, kurie 
visokiais būdais stengiasi pinti 
pinkles, kad tik ardžius katali
kų vienybę. Liberalams, kuomet 
kas nenusiseka, tai jie nesigaili 
“gerbimo žodžių,” kurie yra iš
reiškiami keikimais, melagystė
mis ir koliojimais. Tas viskas tai
koma katalikų darbuotojams. Kas- 
gi juos pažintų, kad jie yra libe
ralai, jeigu jie taip nesielgtų?

Pradžioje bal. mėn. čia buvo su
rengta prakalbos socialistų atsto
vams, Natkevičiui ir Žygeliui. 
Kuomet buvo renkamos aukos, tai 
aukų nedavė (išskyrus keletą 
menševikų agentų). Nors kalbė
tojai sakė, kad iš jų partijos daug 
esą katalikų ir baugino klerika
lizmu, bet tai buvo veltui. Va
lio katalikams už susipratimą!

pas krautuvninką; neilgai trukus 
pribuvo ir policija, kuri gavo au
tomobilio tą numerį. Už trijų va
landų laiko trys plėšikai suimti 
Gudrusis vaikas yra 12 m. am
žiaus. " . .,

Pavasario veikimas.

Po ilgoš ųjavėnios clevelandie- 
sujudo veikti, darbuotis. Pir-1 

miausia po Velykų buvo sureng
tas balius S. L. R. K A. 8 kp., 
kur žmonų buvo gana daug ir 
kuopai kaip matyt liko dar pel
no.

Pirmą nedėlią po Velykų buvo 
surengtas L. Vyčių 25 kp. vaka
ras. Statė scenoj veikalą “Už, 
Tėvynę Malonu Kentėti.v Vei
kalas ir dainos gana puikiai pa
vyko. Žmonių buvo atsilankę la
bai daug. Nors visada ant jau
nimo vakarų žmonių netrukdavo 
bet šiuo kart tai tikrai nustebi
no.

Gegužio 7 dieną bus jaunimo 
draugijos C. L. T. Choro kur bus 
pastatytas veikalas “Dvi seserys.’ 
Vertėtų clevelandiečiams neap
leisti nepamačius, nes kaip L. Vy
čiai taip ir Clevelando L.,T. Cho
ro Draugija stengiasi gerai pasi
rodyt ir užganėdyti clevelandie- 
čius.

Vargo Vaikas

Skiedrukės.

8
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nergingo vargonininko E. Juškos Ameriką ir — Naujam Yorke kaiji 
mūsų autovas-konsulia- apturte 
tuos žmones, — jie tau-išinokfc 
sulig sutarties. Grįžo atgal ir 
kaip kalba, pasitaręs su “Tėvy 
ate” redaktorium, p. Račkausku 
nieko neveikė tame atvėjuje; ū 
taip jis, kaipo ir jo draugas pa 
tarėjas, tylėjo, kad žmonės na 
pradėtų juoktis. Vienok alyva ii 
plaukia viršun... Žmonės prade 
da kalbėti Ir jei tas teisybė, t« 
su laiku viskas išsiaiškina.

-Girdšjęs
■---------------- -
NEWARK, ir. i.

Štai šiomis dienomis išplauks 
Lietuvon ir-gi smarkus darbuoto
jas LDS. narys Stasys Daunoras, 
vargonininkas. Jisai šiaip atsi
sveikina su savo vienminčiais:

“Gerbiamieji:
“Gegužės 2 d. išplaukiu Lietu

von. Visiems savo draugams ir 
pažįstamiems ir kartu veikėjams 
tariu su-Diev.

7 Jaučiuos laimingu, nes tikiuo
si matyti -laisvą Lietuvą.

“Už 3 mėn. vėl žadu grįžti.
“Su pagarba,

Stasys Daunoras,
222 So. 9-th St., 

Brooklyn, N. Y.”

kad ir daugiau to

y

t

Bal. 9 d. š. m. pastangomis 
gerb. Tėvo Alphonso Maria, A. 
Kazio ir vietos klebųno kun. P. 
Gudaičio suorganizuota L. D. S. 
nauja kuopa iš 15 narių.

Pirmas-steigiamasis susirinki
mas įvyko balandžio 23 d. š. m. 
Išpildyta narių aplikacijos ir iš
rinkta valdyba, kurion įėjo šie:

Viktoras Bozis, pirm., x
Jonas Milius, rast.,
Kun. P. Gudaitis ižd. ir dvasios 

vadovas.
Tai-gi kaip matome valdyba iš

rinkta iš darbščiausių narių, ku
rie beabejo pašvęs visą liuosą lai
ką šios organizacijos labui.

Šis' susirinkimas buvo gyvas ir 
tvarkus. Visi nariai pasižadėjo 
darbuotis, kad išauginus kuopą 
nariais.

Mums darbininkams begalo 
smagu, kad vietos gerb klebonas 
kun. P. Gudaitis padeda darbuo
tis ir net valdybon įėjo.

Šios kolionijos lietuviai yra su
sipratę ir darbštūs ir tikimės, kad 
kitame LDS. kuopos susirinkime 
turėsime daug naujų narių.

Kaip girdėt, tai visi labai uŽin- 
teresuoti LDS. organizacija ir la
bai džiaugiasi laikraščiu “Darbi
ninku.”

Aš nors dar tik dabar prisira- 
šiąu prie šios organizacijos, bet

Girdžiame,
kių smarkių darbuotojų LDS. na
rių yra pasirengusių grįžti Tėvy
nėn, tik gaila, kad nevisi prane
ša centrui.

Visiems keliaujantiems Tėvy
nėn linkime laimingos kelionės; o 
perkeliavusiems pasekmingai dar
buotis ant katalikiškai-tautiškos 
dirvos. Stoti į eiles organizuotų 
kataliku darbininkų Lietuvos 
Darbo Federacijom .

LDS. nariai neturėtų pamiršti [jau pamačiau kokią didelę naudą 
pirm važiuosiant pasirūpinti gau- ji neša darbininkui.

X \ ♦

Balandžio 23 d. š. m. įvyko 
D. S. 75 kuopos mėnesinis susirin
kimas. Perskaičius praeito susi- 
ringimo protokolą, kuris buvo 
vienbalsiai priimtas, vienas iš na
rių įnešė skirti dovanėlę mūsų 
gerb. tėvui, LDS. Dvasios Vado
vui kun. F. Kemešiui, kuris da
bar stojo augšton mokyklon. Na
riai matydami su kokiu pasišven
timu ir energija gerb. Kun. F. Ke
mėšis darbuojasi darbo žmonių ir 
Tėvynės labui skyrė iš kuopos, 
nors ir neturtingo iždo, $10.00, 
kuriuos pasiųs su geriausiais lin
kėjimais pasiekti užsibriežtąjį 
tikslą.

Antras gražus nutarimas, tai 
užpirkti šv. mišias mūsų organi
zacijos patrono-sv. Juozapo dięnos 
paminėjimui gegužės 7, d. š. m.

Taip-gi plačiai svarstyta, kad 
mūsų kuopos .nariai atėjus rinki
mams nesimėtytų kur pakampiais, 
bet laikytūsi visi vienybėj ir ati
duotų balsą už tokį kandidatą, 
kuris stoja už darbininkus, o ne 
už kapitalistų pakalikus.

Audros privargino žmones.

Po Velykų oras šiek tiek atsi
mainė. Lytus su audra privargi
no žmonelius; užliejo skiepus ir 
šiaip jau daug žalos pridarė. Ši 
kolioniją ne tiek nukentėjo kaip 
kad kitos apielinkės.

L. Vyčių kuopos perstatymas.

Antrą diedą Velykų L. Vyčių 
kuopa perstatė du veikalu. Atli
ko gerai. Apart veikalų buvo dai
nų, monologų ir kitokių pamargi- 
nimų. Labai gerai lošė žydo ro- 
lėe J. Santaras, vietos vargoninin
kas ir tarnaitės rolėje — J. K^r- 
paučiukė. * Apie kitus neminėsiu, 
nes perdaug vietos užimtų.

Taip-gi reikia paminėti kad ant 
šios vakaro buvo atvykus viešnia 
D. Gustaičiukė iš Detroit, Mich. 
Ji taip-gi dalyvavo ir programo
je. Padainavo porą dainelių a- 
kompanuojant vietos .vargonin- 
kuL

Vaisiai “naminės.”
Velykas bešvęsdami vienas at

sisveikino su šiuo pasauliu. Buvo 
laisvadaris-bambizas ir kaikurios 
moterėlės, kurioms padėdavo tuš- 
tyti “naminę/’ apraudojo. Jis 
turėjo Lietuvoje moterį ir vaikus, 
bet apie juos buvo visai pamiršęs.

Tai matote ką daro praradę ti
kėjimą ir dorą.

L.

Iškišo galvas.

Nuo seniai buvo pramatoma, 
kad iš tų žmonių, kurie save va
dina “karštais katalikais,” “rim
tais žmonėmis” yra keli Judos rū
buose. Jų kūnai draugijose kata
likų, bet dvasia pasirengusi tek
ti į socijalistų “žemišką rojų.” 
'patvirtino jų duoti doleriai, Nat
kevičiui ir Žygeliui “Dirvos” 
no. 15, yra garsinama pavardės, 
kurie aukojo Natkevieiaus-Žyge- 
lio prakalbose. Iš tų pavardžių, 
matomai “katalikai.” Vieni iš jų 
yra biznieriai, kiti darbininkai. 
Biznieriai aiškinasi, £ad dėlei biz
nio, tai aukavo, reikia duot ir vie
niems ir kitiems. Bet kitaip yra 
su darbininkais.

Iš visų kitų pavardžių matoma 
yra J. Urbšaitis aukavęs du dole
riu. Mums yra žinoma, kad Juo
zas Urbšaitis eina pareigas valdy
bos nario kai-kuriose katalikų 
draugijose, teipo-gi yra nariu da
bartinio komiteto šv. Jurgio para
pijos !

Ką J. Urbšaitis mano, remda
mas tokius žmones, kurie veda 
kovą prieš katalikus? Atleisti
na jeigu nežinojo ką darė, bet teip 
rodosi nebuvo. Jis padarė gėdą 
dr-joms, o labiausia šv. Jurgio 
parapijai. Ko parapija gali laukt 
iš tokių. Dviem ponam negalima 
tarnauti.

karštas “katalikas,” 
nepajuto kai Natkevi- 
Žygelio prakalbose drė- 
dolerių ant bedievybės

Čionai pan Žygelicz kalbėda
mas, rusišką kazoką atšoko. Be
šokdamas taip rankom mosikavo 
kad vėliaus pasigyrė, jog jie Lie
tuvoje tokiu būdu šaukiasi prie 
matuškos Maskvos.

Clevelando pirmininkas taip 
pasidarė 
kad nei 
čiaus ir 
be porą 
aukuro.

“Dirvos” pulsas pradėjo taip 
plakti kaip kalvio dumplės. Šau
kiasi pagelbos pas daktarą aku- 
listą. Akulistas persitikrino, kad 
tai buvo didelis džiaugsmas dėl 
Šimonies išvažiavimo.

Kirvukas.
Balandžio 23 d. L. Vyčių 25 kp. 

svaidininkų būrelis turėjo pirmą 
persi ėmimą su Bermon Drugs 
svaidininkais. Nors mūsų svaidi- 
ninkai pirmą kartą stojo imtynės- 
na, bet kaip matyt, tai ateityje 
bus pirmi bolininkai, nes ir iš pra
džios puikiai atsižymėjo. Dabai 
ir amerikonai žiūri, kaip lietuviai 
vyčiai smarkiai veikia. Buvo net 
amerikoniškam laikraštyje para
šyta, kad L. Vyčių svaidininkai 
laimėjo. Nors mūsų svaidininkai 
neturi dar tam tikrų drapanų, bet 
girdėt, kad visa kuopa ketina pa- 
remt pagal savo išgalės.

pasidarbavimu atvelykyje buvo 
surengtą' mažesnio jo ehoro kan
tata arba vaikų operetė, imta iš 
angliškos kalbos, kurią tai sulie
tuvino gerb. kun. Urbanavičius, 
didžiai bostoniečių lietuvių myli
mas klebonas, šitas vakaras, ga
lima sakytų pilnai pasisekė. Dėl 
pasisekimo vakaro daug pasidar
bavo šv. Onos Dr-jos narės, iškal- 
no pardavinėdamos tikietus. Sve
tainė buvo kimšte-prikimšta žmo
nių, daugel net turėjo grįžti dėl 
stokos vietos. Tėvai atėjo pama
tyti ir pasigerėti kaip jųjų mer
gytė bei vaikiukas atrodo ant es
trados. Bevaikiai, arba tėvai su
augusiųjų vaikų* norėjo būtinai iš
girsti, kaip čia gimę ir augę ga
li lietuvių kalbą vartoti arba to 
labiaus lietuviškai dainuoti. Vai
kučiai neapvylė , patenkino vi
sus atsilankiusius. Nors aprašy
to vakarėlio tikėtai ir buvo ne
brangūs, vos 35c., bet atsilankiu
sių skaitlius nurodė, kad pelnas 
atliko geras. Tai tiek apie Pro- 
vinden.ee’o finansinį stovį ir vei
kimą.

Besidarbuojant parapijos fi
nansinėj srityj., kun. J. Čaplikas 
nepamiršo ir dvasinio aprūpini
mo. Ačiū jojo pasidarbavimui, 
1-mą nedėlią advento turėjome 40 
vai. atlaidus. Buvo gera proga 
atlikti adventinę išpažintį kiek
vienam norinčiam, nes ir svečių 
kunigų buvo net 9. Pradžioje ga
vėnios partraukė dvi stovylas — 
Šv. Antano ir Šv. Juozapo, kurių 
pašventinimas įvyko Šv. Juozapo 
dienoje, būtent kovo 19 d. Stovy
las šventino kun. Urbanavičius. 
Laike pašventinimo virš minėtų 
stovylų buvo taip pat klausymas 
Velykinės išpažinties. Be kun. 
Urbanavičiaus dar buvo ir šie ku
nigai: Petraitis, Taškūnas, Kava
liauskas ir Juškaitis.

Nors visi jau beveik atliko savo 
Velykinę išpažintį, vienok kad ge
naus dar suprasti tikėjimo daly
kai ir pasinaudojus dvasišku 
maistu, girdėjau kleboną garbi
nant misijas, kurios prasidės ge
gužio 7 dieną ir tęsis iki 12 die
nai. Misijas duos gerb. tėvas ma
rijonas Andrius Čikota patrijotas 
baltgudis, tik ką atvykęs iš Lie
tuvos. r 
pasinaudoti visi Providence’o ir 
apielinkės miesčiukų lietuviai ir 
balt gūdžiai, nes reta kada tokia 
gera proga pasitaiko. Jeigu gerb. 
misionierius baltgudis, tai tikiuos 
kad norintieji galės prieiti išpa
žinties ir baltgudiškai arba kaip 
jie patys sako poprostemu.

Parapijonas.

fcs-Tas.

9 d. balandžio šv. CiciJjjos chp 
ras, jau kelintu kartu statė sce 
noje veikalą “Marija Magdelia 
tė.” Klebonas bažnyčioj gražia 
paskelbė apie tą pramogą An 
apgarsinimų choras riebiomis rai 
d&.iis pažymėjo: “peįnas bažny 
čir; naudai” Veikalą atlošus, 21 
dol. bažnyčios naudai, o arti /im 
to dolerių sau. Tai taip eina pel 
na: bažnyčios naudai. O 
na.' gražiai iš sakyki 
jie : is padėkavojo. /

Velykų rytą bažnyčioje teip va 
dinamas N. L. Benas, jau “Dai 
bilduko” skaitytojams biskutį ži 
nomas, grajino giesmę “Linksmi 
dieną apturėjom,” kuri išėj1 
tikrai po “svojemu.” Kunigą 
pradeda: “Linksmą dieną aptx 
rėjom” ir jie praded tą pat punk 
tą Galop iš linksmos dienos nu 
krypta į “Verkit Aniuolai” < 
tų šlekučių su barabonėliais žvai 
gėj'mas!

Šv. Cicilijos choristai rūstauj 
ant “Darb.” kam šis netalpinę 
jų korespondentų choro kilniu 
darbus aprašinėjančių korespor 
dcncijų. Bet kad jūsų darbų d 
džioji dalis neatatinka katalikai 
ko laikraščio dvasiai. Ana ve, sti 
tymą veikalo “M. Magdelietė' 
garsinote bedievių šlamšte “Vk 
į.vbėje,” vakaro vedėju pastati 
te A. Pempę, kuris . anuomet I 
Laisvės Sargų Sąjungos prisiege 
žodžius “mano doras krikščioni 
kas gyvenimas ir teip mąn padė 
Dieve,” teip užmaliavojo, kad v 
sai jų nebebuvo galimaj

pelai

PROVIDENCE, R. I.

Parapljonas.

Išvažiavo.

Aplinkybių verčiamas, visiems 
clevelandiečiams gerai žinomas 
kaipo katalikų tarpe darbuotojas 
ir nenuilstantis veikėjas Matas 
Šimonis išvažiavo į Detroit, Mich. 
M. Šimonis buvo veikliausias na
rys prie L. Vyčių 25 kp. ir Lietu
vių Darbininkų Sąjungos 51 kp. 
Per keletą metų L. Vyčių 25 kp. 
buvo pirmininku. • Per tą visą lai
ką kuopa pavyzdingai augo. , M. 
Šimonis buvo laisvamaniam kau
lu gerklėje. Laisvamaniai jį der
gė, šmeižė, bet jis dirbo nenuils
tančiai naudingą visuomenei dar
bą Tas jo pavyzdingas darbas 
daug atnešė katalikiškai visuome
nei naudos.

Jo draugas.

Vaikas didvyris.
W. Mozson, gyvenantis po no. 

2159 W. 104-th St eidamas na
mo ųuo krutamųjų paveikslų su- 
batos vakare balandžio 15 dieną, 
pamatė, kad mėsinyčios savinin
ką po no. 10211 Madison Avė. trys 
vyrai su revolveriais krausto. 
Išėmę iš registerio 225.00, išbėgo į 
aotemobiiių, susėdo ir nuvažiavo, 
bet vaiko gudraus būta. . Pasi
traukė į tamsą ir su peiliuku 
parašė ant akmens numerį. Nu-

Korespandentas. važiavus plėšikams, vaikas įbėgo

šis miestas tai ar tik nebus vie
nas iš gražesnių Naujosios Ang
lijos miestų. Užima pirmą vietą 
po Boston, Mass. ne savo gražu
mu, bet didumu. Lietuvių čia y- 
ra virš 200 šeimynų ir apie 100 
pavieiiių. Tarp jųjų be abejo, 
kaip ir visur,'yra ir garbintojų 
Markso, nors nedidelis būrelis.

Providence’o lietuviai katalikai 
turi nuosavą mūrinę bažnytėlę su 
svetaine. Klebonauja nuo neku
rto laiko kun. J. Čaplikas, atvy
kęs pas mus gerb. kun. J. Čapli
kas (rugsėjo 18, 1921 m.) atra
do skolos $7,500 ir nemokėtų bilų 
apie $4,000, išviso $11,500. Per 
šiuAreptynis mėnesius savo bu- 
vimoWdar bedarbės laikuose, at
mokėjo skolos $1,200 ir bilų $3,- 
600, kaip kad pagarsino bažny
čioje išduodamas mėnesinę ats
kaitą Girdėjom, kad gegužio 2 
dieną sueina notos laikaą 4,300 
dol., kuriai sumažinti, pagal žo
džių mūsų klebono, jau turi apie 
600 dol., o iki gęg. 2 dienos gal 
pasiseks sukrapštyti ir visą tūks
tantinę. Kiek teko patėmyti per 
šiuos septynis mėnesius, tai gali
ma pasakyti atvirai kad kun. J. 
Čaplikas dirba kaip tik gali,taip
gi ir parapijonus ragina ir spau
džia, kad jojo užmanymus remtų 
ir mėnesines mokestis į parapiją 
neožvilktų.

Gerb. kun. Čapliko darbštumu 
ir mūsų jauno, bet gabaus ir e-

♦

Šiomis misijomis turėtų Tą blanką’ žiemos

MILWAUKEE, WIS.

Šiuomi pranešu vietos lietu
viams, teip-gi ir apielinkiniams, 
kad pas mus atvažiuos arcivysku- 
pas. Padrūtinimo sakramentą su
teiks 7 d. gegužio, Lietuvių Šv. 
Gabrijelio bažnyčioje. Tai-gi kas 
dar nesate priėmę šio sakramen

tai dabar galite tą padaryti.
P. Komitetas.

to,

PHILADELPHIA, PA.

“Gudrybė” sandariečių vado.

Pas mus žmonės, tuo tarpu dar 
pašnabždomis, pradėjo vienas ki
tam pasakoti štai tokią istorijė- 
lę: Girdi, kaip susitvėrė sahdarie- 
čių sąjunga, ir ji sužvejojus nuo 
mulkių jiiek-tiek grašių, kaip vi
si žino, tuoj pasiuntė savo vadą 
R. Karužą į Europą lietuvių poli
tikos reikaluose. Tai R. Karuža 
ne koks ten mulkis — jis ten ne- 
kiš nosį kur nematys sau ypatiš- 
kds naudos; juk ne veltui jis lan
kė ir aukštesnę biznio mokyklą. 
Tad nuvažiavęs į Prancūziją, susi
uostė su kuom reikia, ir apsiėmė 
jiems pristatyti trumpu laiku 20,- 
000z lietuvių darbininkų iš Suvie
nytų Valstijų. Mat karė — žmo
nių prancūzams reikėjo, tai jis ir 
manė, kad prancūzai ant tiek 
kvaili, ant kiek jis “gudras” — 
tuoj šmakšt ir atkiš jam $60,000 
dolerių kaipo komišeną niekie
no uždarbį už kiekvieną žmogų 
3 dolerius, sulig sutarties. Bet 
pasirodė kitaip — prancūzai ne 
iš piršto iščiulpti, kaip manė san
dariečių vadas 
tiek kvaili, 
—* nedavė 
uostyti —

jie ne yra ant 
ant kiek jis “gudras” 
jam pinigėlių nei pa- 
girdi, važiuok atgal į

(dienos nebeatsimenu) tuom 
kinis L. S. Sąjungos vietinio bt 
rio raštininkas Stasys Misiūną 
Šv. Jurgio Dr-jos salėj rodė.

žabam

Parapijos susirinkimas.

23 balandžio klebonas tuoj p 
s’nnia sušaukė parapijoms pan 
pi jos nuosavybių sutvarkymo re 
kalu pasitarti, bet keno tai pakii 
ta biskį platesnė dienotvarkė m 
gu klebono norėta, kuri ir priin 
ta. Kalbėta daug, nutartą ti 
kad skubotai taisyti kleboniją, ne 
pradėjo slėptis žemėn.

Žmuidzinavičiaus prakalbo*.

Tą pat nedėlią vakare vietin 
Paskolos Bonų Stotis sureng 
Šaulių Sąjungos atstovui p. Zmu 
dzinavičiui prakalbas.. Žmoni 
prisirinko mažokai. Kalbėjo dvi 
juose atvejuose. Sakė,, būk S 
(suprantama Nevarke) buvę ką 
bėtojų agituota prieš Š. Sąjungi 
7 ų kalbėtojų neįvardino. O sv«i 
bu žinoti, ką p. Žmuidzinavičių 
turėjo omenėje. Aukų surinki 
83 dol. su centais. Klebonas km 
I. Kelmelis aukavo 10 dol., t> 
stambiausia auka. Per visas pn 
kalbas išbuvo vienas tautininko 
ir apie septynetas dvasios kryv< 
kų. Atstovas pas kleboną raki 
rieniavo, gal ir pusryčiavo.

Posunžl
• •

šiomis dienomis “Darbininko 
redakcijos narys p. KAZYS 
VILIS važinėja po Mass. 
jos lietuvių kolonijas parda
mas knygas, užrašinėdamas“ 
bininką” ir prirašin ėdamas 
prie L. D. Sąjungos. Apieli 
lietuviai galite jam pilnai 
kėti.

“D-ko”

NAUJIENA
AMERIKIEČIAM!.

Siųsk tuojaus 75e. •* 
kai” o gausi “RUOlfUVĄ”

“DARBININKAS." 
366 Broadway, Boston n
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Vedėja.

VAKARO ĮSPŪDIS.
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DANTISTAS

705 Main St., Montello, Mass.

(Kampas Broad St.)

TeL Brockton 5112-W.

Piliau 
mauretania . 
AQUITANIA ... 
BERENGARIA..

“Nereikia daugiau kankintis bo miego 
per ištisas naktis su verkiančiu kūdikiu.” 
ji pareiškė, “nes aš jam duodu BAMBINO 
ir paguldau į lovą.”

Bell Phone: Poplar 7545
ADOLF F. STANKUS 

rpį RA ^4

LIETUVIS GRABORIUS
1023 Mt. Vernon St.,

PHILADELPHIA, PA

Tel. So. Boston 270

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

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

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

į Negalima praleisti nepaminėjus 
kuris įvyko balandžio 23 

d., 1922 m. Puikus vakaras buvo 
Surengtas naudai Seserų Pasionis- 
Čių dėl pastatymo fundamento 

^vienuolynui. Buvo gabiai suloš
ti du veikalai: “Aptiekorius” ir 
“Šalaputris,” kurie publiką pa- 

Į linksmino.
g Klierikas Strakauskas puikioje 

savo kalboje paaiškino apie didelį 
^pasišventimą seserų .vienuolių. 
I Klierikas Kneižys ir-gi nors trum- 
: yai paaiškino apie vienuoliją. 
: Mergaičių driliai ir šokiai pridavė 

^.įvairumo ant to vakaro.
; ?Taip-gi puikią dali programo 
atliko So. Bostono gabūs solistai;

s p-lės M. Grybaitė, S. Motiejūnai- 
gįtė, A. Dusevičiutė ir p. St. Paura.

Publikai taip patiko dainelės kad 
po kelis kartus buvo solistai iš- 

r šaukti.
Atsilankė ant to vakaro gerb. 

| Tėvas Alphonsas ir nors trumpo
je savo kalboje išreiškė širdingą 
padėkos žodi visiems rėmėjams to 
prakilnaus darbo.

Žmonnj buvo atsilankę pusėtinai 
■ ir Visi eidami i namelius jautėsi 

f?-užganėdintais linksmai praleidę 
laiką o kas naudingiausia, intei- 
kė didelę pašalpą tokiam prakil
niam tikslui.

Vahikonis; iš Laivrence — Igna
cas Kulikaitis ir J. A Kriviutė 
buvo pakviesta dalyvauti, kuri at
važiavo su LDS. reikalais.

Susirinkimą atidarė su malda 
Gervilis pranešė suvažiavusiems, 
kad buvo nuvažiavęs su kitais ko
misijos nariais apžiūrėti vietos 
Billerica Park, kuri užtikrina, 
kad visiems bus tinkama, nes y- 
ra vietos žaidimams, šokiams ir 
ežeras.

Ignacas Kulikaitis išdavė ra
portą, kuris buvo priimtas.

V. Dziulionis, užkvietimo komi- 
ūjos narys Išdavė raportą būk ga- 
•ęs atsakymą vien tik nuo moks- 
eivhi kuopos So. Boston, Latvren- 
>e’o*ir AVorcesteri’o chorų.

Susirinkimas 'įgaliojo Ignacą 
Kūlikai tį ir A. Stašauską rūpintis 
,u basebolninkais.

Užkvietimo komisija apsiėmė 
■usižinoti su chorais, kad kogrei- 
čiausia praneštų savo programus.

Presos komisija, K Gervilis, 
jranešė būk nieko negarsinęs ka- 
langi negavęs jokių žinių. J. 
Skudris pranešė kad pagarsinęs 
bent dviejuose anghi laikraščiuo- 
e. Nutarta kad kiekviena kuo- 

in skleistų propagandą visokiais 
būdais, net anglų spaudoje kurio
je kolonijoje bus galima.

Įnešė pageidavimą padaryti di
delių kortų su didžiųjų paveiks
lais ir mažučių su Įvairais pamar- 1 
ginimais kad kiekvienas lietuvys 
.tkreiptų atvdą. Palikta apskri-' ■ 

čia suvažiavimui dėl nutarimo. 
:'eip-gi pakėlė mintį pagarsinti 
“Darbininke” pilną puslapį pirm , 
išvažiavimo paskutiniomis dieno- 
,.iis. Nutarė kad Įžanga būtų po 
50c. Į daržą.

Susirinkimą uždarė pirm. K. 
Kiškis 6 vai. vakare.

Rašt. J. A. Kriviutė.

Rengėjai deda visas pastangas 
kad iš puoli Išvažiavimo vie
ta kuopuikiausia ir gražiausia, 
kad dalivauvusieji tame Išva
žiavime turėtų ilga ir ne iš dil
domą atminti.

Visos katalikiškos draugijos 
Bostone ir apielinkėje yra pra
šoma nerengti jokių pikninkų 
bei išvažiavimų ant 30 dienos 

■ '*• • Gegužio, o sykiu dalivauti L.D. 
S. Naujos Anklijos Išvažiavi
me. .

Tel. So. Boston 323 
LIETUVYS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPER

L. D. S. Conn. Apskritys 
rengdamas GEGUŽINĘ 30 
d. gegužės š. m. Owartette 
kliubo darže, New Britain, 
Conn. nuoširdžiai kviečia vi
sas LDS. Conn. apskričio 
kuopas dalyvauti su progra
mų pagražinimui šio milži
niško išvažiavimo.

Taip-gi kviečiame gerb. 
chorų vedėjus ir chorus pa- 
gelbon su gražiomis tautiš
komis dainelėmis. Prigerė
kite mums iškelti darbinin
kų vardą, o mes jus neuž
miršime.

Jūsų dalyvavimas progra
moje padės sutraukti minias 
darbininkų gegužinėm

Vieta puiki ant augšto 
kalno tarp žalių ir ošiančių 
medžių, kur galės toli, toli 
nusitęst jūsų išlavinti bal
sai.

New Britainiečiai darbi- 
ninkai(ės) smarkiai rengia
si patikti svečius, nes dar 
čia bus pirmu kartu toki 
didelė iškilmė — gegužinė.

Geistina, kad ir kitos ka
talikiškų organizacijų kuo
pos ir draugijos imtų daly- 
vumą šioje rengiamoje iš- 
kilmėėje. Ypatingai kreipia
me domę mūsų jaunimo ir 
moterų. Be jūsų išvažiavi
mas nebus pilnas.

Esame pilnai įsitikinę, 
kad pritarimą ir pagelbą ra
dime pas visus.

Prašome gerb. chorų, kuo
pų ir draugijii tuojau pra
nešti su kuo prisidėsite prie 
paįvairinimo GEGUŽINĖS 
programo.

Visais reikalis kreipkitės 
Šiuo adresu:

M. Mičiūnienė, 
251 Fairview St.,

New Britain, Conn.
L. D. S. Conn. Apskričio 

raštininkė.

30 d, Gegužio š. m. Šv. Roko 
parapijos darže MonteUo, Mass. 
rengiamas milžiniškas išvažia
vimas. Orchestra paimta vie
na iš tų, kuria kiekvienas šokė
jas yra pamylėjas, o ypatingai 
jaunimas. ' Kai kurie žimus 
darbuotojai iš tolimesnių lietu- 
viųkolionijų jau pasižadėjo da- 
livaūti Išvažiavime su prakal
bomis kiti taip kaipo svečiai.

Mėšlungis, dieglys, 
suiręs pilvas, perpilni 
vuduriai suteikia mažy
čiui bereikalingą nes
magumą

į LIETUVĄ.

3B JUT ZB I 3XT O
Vaizbaienklls užreg. S. V. Pat. Ofise

pašalina šiuos nesmagumus. Kūdikiai mėgsta ji! Jie prašo 
daugiaus! Aptiekose parsiduoda po 35c. arba norint, kad pri- 
siųstumėm per paštą, tai reikia siųsti 40c. j

F. AD. RICHTER & CO., Eorcugh cf Erccklyc, New Ycrlc

HOMERIC. Geg. 6, Birželio 10
OLYMPIC. ...Geg. 13, Birž. 3
MAJEST1C, Didžiausias Laivas Pa

saulyje.......................Geg 20. Birž. 17
Greitai pribuvus j Southampton pa- 

sc.žieriai yra pervedami į kitą laivą 
keliaujant tiesiok j Danzigą ir Liepo
ją. Užtikrinant linksmą kelionę ir 
tinkamą bagažiaus priežiūrą.

V1 Red Star Line
Tiesioginis patarnavimas į Liepoją. 

Dideli linksmi laivai, reguleris išplau
kimas.

AmericanLine
Į Hamburgą:

MINNEKAHDA........ Geg. 24. Birž. 28
ST. PAUL—Birž. 7, Liep. 12, Rugp. 16 
MANCHURIA Geg. 31. Liep. 5, Rugp 9 

(Tik 3-čia klesa)
MONGOLIA.... Birželio 21, Liepos 2G 

Parankus permainymas pasažierių 
bagažiaus j laivus* keliaujant i Liepoją 
ir Danzigą.

Parsitrauk savo pažįstamus ir gimi
nes iš Lietuvos ant šitą smagių laivą 
ant musą linijos. Geras valgis, sma
gios kvatieros. Mandagus patarnavi
mas. Klausk mus apie kainas delei 
pasažierių. - '

PASSENGER DEPARTMENT,
84 Statė St., Boston, Mass.

13
25

(KASPARAVIČIUS) 
Laikinai perkėlė ofisą po No. 

425 Bboadwat, 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.LIETUVIS GRABORIUS

Šiuomi pranešu visiems, kad nupiginau kainas ant grabų 
ir už visą palaidojimą. Palaidoju numirusį nuo $100.00 ir 
aukščiau. Taigi Boston’o ir apielinkės lietuviai, pasitaikius 
virš minėtam reikalui, visuomet kreipkitės pas mane. Už 
nuvažiavimą į kitus miestus nieko nerokuoju. Darbą atlieku 

gerai, gražiai, mandagiai ir pigiau bile kur kitur.
Patarnavimas visiem dykai. Viršminėtais reikalais kreip

kitės šiuo adresu:
P. J. AKUNEVIČIUS,

258 Broadway, So. Boston, Mass.
Tel. S. B. 1891 M. ir S. B. 381.

GREIČIAUSI MODERNIŠKI 
LAIVAI PASAULYJE.

Šaunus apsėjimas su keleiviais.
Ten yra vietinis agentas jūsų mieste 

ar netoli jo.
I LIETUVĄ, LENKIJA, RUSIJĄ 
LATVIJĄ UKRAINĄ IR Į VISAS 

BALTIJOS VALSTIJAS 
PER HAMBURGĄ.

CARONIA ............................Gegužio
SANONIA ...................................Geg.

Cabin $130. 3-čia kl. $103.50.
Taksų $5.00.

Per Cherbourg, Southampton, 
Liverpool ir Glasgow:

CARMANIA ......................... Gegužio
SCYTHIA ,............................Gegužio

Iš Bostono:
CARONIA (j Hamburgą) Gegužio
ASSYRIA ...............................Gegužio 24
Asmeniškai vedama ekskursija susisie

kime į _Soutliampton į Danzig, 
ir Libau:
...Geg. 1G ir Birž. 6 
..Geg. 23 ir Birž. 13 

________ ..Geg. 30 ir Birž. 20
Per Angliją ar Hamburgą

į Danzig’ą $106.50 — Liepoją $107. 
Taksų $5.00.

S -

Balandžio 30 d. L. Vyčių 17 
kuopa statė scenoj “Gražią Ma- 
gelioną.” Iš rengėjų pusės matyt 

. dėta visos pastangos, kad vakaras 
‘ būtų įspūdingas, patenkintų žiū- 
ĮLlėto jus ir atneštų moralę naudą, 

:okią gerai suloštas teatras gali 
uoti. Scenerijos ir parėdai bu- 
o gana gerai pritaikinti, tik gai- 
1, kad aktoriai perlėtai kalbėjo, 

1 nes matyt So. Bostono publika su
sirenka ant teatro ne dėlto, kad 

bpamatyt kas dedasi ant scenos ir 
; įsigilinti į veikalo turinį, bet kad 
apkalbėti savo reikalus, kartoti 

Aktorių pasakytus žodžius, uz.tad 
ėję laike lošimo <gįr<jfei ū- 

aš,* klegesys, klikšmai, nevie
toje juokai, kad norinčiam įsigi- 
inti į veikalą ir suprasti jo turi- 

Ifią, tiesiog darosi koktu ir pikta. 
J.Nors kiek man teko būti So. Bos

toniečių rengiamuose vakaruose, 
publikos užsilaikymas niekuomet 

' nebuvo pagirtinas, bet visada bu
rdavo kaičia suverčiama ant vai
kų. Bet šį sykį vaikų kaip ir ne
simatė. Todėl kaikurie suaugu

sieji pasielgė vaikiškai.
Pakeleivis.

JUOKAI NAUDINGI 
VISIEMS.

TllUpibll VpV€l‘avy> Kukardą, visokių Ženklelių, Guzikučią, Ant- ' Ii U v U. V C spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų.
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tes vardą.
STRUPAS CO.. 90-92 Fcrry St. Newark, N. J.

Juokas ne vien pasmagina ir at
gaivina žmogaus dvasią, bet tai- 
o sveikatą ir pailgina gyveni

mą, o kartais net išgelbsti nuo 
mirties. <

Viename laikraštyje buvo pra
nešta, jog tūlas kaimietis mirtin- 
gattife padėjime būdamas tai pra
juokintas, kad nuo kvatojimo iš- 
kosėjo pinigą kuriuo buvo pa- 
springęs.

Taiprgi buvo pranešta apie vie
tą Anglijos oficierą, kuris besi
juokdamas išsigelbėjo nuo mirties 
Jam ant plaučių buvo skaudulys, 
padėjimas buvo baisus, bet ant 
Jaimės jam teko skaityti juokų lai- 
,-aštį, kuriame buvo daug juokų 
’r jis taip smarkiai susijuokė kad 
skaudulys trūko ir išsigelbėjo nuc 
mirties.

Kaikurie daktarai užtikrina 
kad juokas, yra geriausis vidurių 
gromuliavimo taisytojas. O kuo
met malimo organai esti sveiki 
tai ir visas žmogus tankiausiai es 
ti sveikas. Todėl Prūsijos kara 
liūs laikydavo tam tikrus juokda 
rius, laike valgio savo, kad visus 
tki sočiai prijuokinti.

Amerikoj Michigan valstijoj 
vienas biznierius būdavo visada 
piktas, ir pertai negalėjo pritrauk
ti daugiau kostumerių. Jam vie
nas patyręs žmogus pataria skai
tyti pačiam juokų laikraštį ir lai
kyti dėl pardavimo. Tas pamė: 
ginimas greitu laiku parodė daug 
geresnį pasisekimą.

So. Bostone garsus. daktaras 
vienam redaktoriui kuris sirgo 
nervų liga, patarę jam skaityti 
juokų laikraštį “Perkūną.” Dak
taras parodė kad žmogui yra ge
riausias vaistas nuo nervų.

Panašių atsitikimų galima 
daugybę pasakyti ir tikrai pripa- 
rodyti, kad yra buvę.

Už tai jeigu norime būti sveiki 
ir kad turėti paissekimą visuose 
darbuose, tai skaitykime juokų 
laikraštį “PERKŪNĄ,” kuris bus 
mūsų geriausis pagelbininkas vi
suose nepasisekimuose. Jeigu iki 
šiam laikui negavai minėto laik
raščio, tai siųsk 15 centų stampo- 
mis žemiau paduotu adresu.

O jeigu skaitei laikraštį “Per
kūną,” tai siųsk $1.50, o “Perkū
nas” tave juokins per visus me
tus ir tada būsi laimingas šiame 
ir aname pasaulyje.

- ■
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APSKRIČIO SUVAŽIAVIMAS.

PROT. RAST.

*

VYČIŲ SUVAŽIAVIMAS.

Pereitą nedėlią Montelloj buvo 
Naujosios Anglijos Federacijos 

yrių, apskričio suvažiavimas. Iš 
Bostono buvo nuvykę Jonas Gli- 
neckis ir Andrius Zaleckas.

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

SO. BOSTON, MASS.

Reikalavimą kainos 2c. už žodi už 
kiekvieną sykį.

REIKALAVIMAI.

Av i

DOVANOMS

FONTANINĘ
PLUNKSNĄ

Kuri bus atminčiai ilgam 
laikui.

LINIJA 9Broadvay, - NevŪotk.NY
SdLIETUVV

PER. HAMBURGĄ,PILI/ŠSĄ 
/- ARBA LIEP O JŲ. *

> y VAŽIUOKIT VISI PARANKIU 
< IR TIESIU KELIU.
ietuviai važiuojanti į Piliavą aplenkia 

_ juostą (karidorą)
Visa Trečia Klesa Padalinta Į Kambarius 

ant 2-jų, 4-rių, 6-šių ir 8-nių lovą

LATVIA .......................................... Geg. 10
POLONI A .............................................Gegužės 17
3-čios kl. kainos: į Hamburgą $103.50, Piliavą 

Liepoją ir Klaipėdą $107.00.
Dėl laivakorčių ir žinią kreipkitės prie savo agento

PARSIDUODA
Didelis “dry good” storas lie

tuvių apgyventoj vietoj. Prekė 
tiktai $3000.

A. IVAŠKEVIČIUS
361 Broadway, So. Boston.

ŠĖRININKŲ SUSIRINKIMAS.
t --------------------

>■ Pereitą nedėlią Šv. Petro salėj 
vo L. Žemės Banko Bostoncr ir 

apylinkių šėrininkų susirinkimas. 
“Darbininko” buvo perskaity

tas gerb. kun. Kemėšio atviras 
iškas kun. Jonui Žiliui. Nevei

kiančio banko reikalais nutarta 
iptis į Lietuvos atstovybę Wa- 

ingtone, kad ji per Lietuvos au- 
tetus pasirūpintų šėrininkų pi- 

Teip-gi nutarta parašyti 
ie tai Jo Malonybei, Žemaičių 

vyskupui P. Kariui. Jei per Lie
tuvos autoritetus nebus galima 

uti užganapadarymą, tai nutar- 
kreiptis į Washingtono valdžią, 

komitetas iš M. Šeikio ir 
O. Stanruliutčs šėrininkų reika- 
lams vesti.

Kainos Prieinamos. 
Reikalauk Katalogo.

“DARBININKAS,
366 Broadway

Boston 27, Mass.

ANERKA UNE

L. Vyčių N. A. A. Komisijos
• važiavimas įvyko 23 d. balan-

: LDS. name, vyčių savuose
:a.~. anuose. Atstovai dalyvavo 

fi '^-^įčių kolonijų: H So. Bos- 
to- K. Kiškis, M. Kerbelis, K. 
G*1—■ it Jonas Skudria; iš C-am- 
bridsr - P. Rudaitis; iš Worces- “PERKŪNAS,”

’ ter Vaclovas Dzuilionis, M 866 Broadway, Sa. Boston, Mm

Geriausias ir tiesiausias susinė
simas per vandenį su Lietuva. 
Laivai iš Rotterdamo 'nuveža 
pasažierius tiesiai į Piliavą. 
Laivai išplauks iš New Yorko 

N°8B9AM 
BOTTERDAM 

Gegužio 13 ■■

Rvndam
" Birželio 3. Ti
Mnzų laivai tart geriausius pa

togumus trečios tiesos pasažieriams. 
Užsakant vietą kreipkitės prie 

prie vietos agentų arba pas

H0LLAND AMERI0A LINE 
89 Statė St, Boston, Mass.

ANT PARDAVIMO FARMA.
15 akerių ūkis. 5 akeriai dir

bamos, dėl daržovių ,likusi ganyk- 
Į la ir miškas. 10 obuolynių me- 
■ džių ir teip-pat visokių uogų. 5 
kambarių stuba, aplinkui pijazas. 
1 barnė, dėl 100 vištų vištininkas 
1 arklys, 2 karvės, 2 kiaulės, 30 
vištų. Teip-gi visi ūkės įrankiai. 
IĮ milios iki stotei. 19 milių i 
Bostoną. Netoli dideli ežerai. 
Triobos geros. Kaina tik $3,000. 
Išlygos visai lengvos. Norėdami 
plačiau sužinoti, kreipkitės šiuo 
adresu

LEOPALDAS GRUBIS, 
Mountain St., Sharon, Mass.

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

VICE-PIRM. — V. J. Jakštas,
27 Story St, Bostou 27, Mass. 

PROT. RAŠT. — Antanas Janušonis, 
1422 Columbla Rd.,

Boston 27, Mass. 
FTN. RAŠT. — Juozas Juška, 

Merycliff Academy,
Arlinghtou Heigths, Mass. 

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

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

Antanas Kmitas,
284 5-th St, Boston 27, Masa. 

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

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

DRAUGIJOS susirinkimai laikomi 
kas antrą nedSdienl mėnesio 1-ą vaL 
po pietą parapijinėj svetainėj, 492 E. 
7-th St. Boston 27, Mass.

KAMBARYS OFISUI.

D. L. K. Keistučio Dr-jos Val
dybos Adresai, Boston, Mass. 
PIRMININKAS — J. AdomavlOus,

122 Bowen St, So. Boston, Man. 
VICE-PIRM. — Vincentas Zaleckas,

81 Mercer St, So. Boston, Mass. 
PROT. RAST. — Antanas Macejunas,

450 E. 7-th St, So. Bostfh, Mass. 
FIN. RAST. — Juozapas Vjnkeviaos,

109 W. 6-th St, So. Bošton, Masa. 
KASIERIUS — Andriejus Zaheckas,

307 E. 9-th St. So. Boston, Masa. 
MARŠALKA — Viktoras -Zičkls,

209 E. Cottage St, DorcbMter, Mass.
D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mane- 

slniua susirinkimus gaa jrtnna nedik 
dienj kiekvieno mėnesio po No. 0M 
VVashlngton St, Boston, Maas. 6-tą ▼. 
vakare. Ateidami drauge ir naują na
rtą su savim atai veskite prie musą dr- 
jos prlraiytL '

TRIJŲ ŠEIMYNŲ NAMAS 
$4,500

42 Sheridian St., Jamaica Pisiu, 
paranki vieta pire krautuvių ir 
bažnyčių. 13 kambarių mūro na
mas geroj tvarkoj. Galima pama
tyti bile kada. Nedėliotos nuo 2 
iki 5 P. M.




