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Apie streiką.

LDS. 12 kp. rašt.

GREIČIAUSIU IR DIDŽIAUSIU CUNARD LINIJOS LAIVU

NAUJALIO KONCERTAI. PINIGŲ KURSAS

Lietuvos Atstovybė Amerikoje.

SUDEGS DIRBTUVĖ.V

• 9
2 •

Mass. 
Mass. 
Mass. 
Mass.

DEMONSTRACIJA
W ASHINGTONE.

SLAPIEJI IR SAUSIEJI 
KOVON.

4 •

•’v

* 4 
«f t

Gegužės 21 ir 28 d. subatą ir nedėldienį, visi Ameri
kos lietuviai, yra šaukiami Tėvynei Lietuvai i talką.

Amerikos lietuviai tomis dienomis padės pamatą Lie-
Tai

bant, kad ji gal yra komu-
1 nistė.

prašomi aukoti nemažiau, kaip po sidabrinį dolerį, gi vi- 
’’ ‘ " ■'nemažiau kaip po 25c.

and dlKtritratad imdsr par* 
■lt (No. 634) authorized by the Act 
of October 6, 1»17, on flle at the Post 
Offlce of Boston, Mass. By order of 
the Presldent,' A. S. Burleeoo. Post* 
■aster GeneraL”

Krikščionys darbininkai vie
nykitės! Spieskitės į vienin
telę darbo žmonių organiza- 
cijų Amerikoje
Darbininkų Sąjungų.
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Rusija nusileisianti
RUSIJA NUSILEIDŽIA.

Genoa. — Į Alijantų me
morandumą Rusijos delega
cija rengia atsakymą. Yra 
laukiama Rusijos nusileidi
mų. Todėl konferencija 
šiuo tarpu dar nesprogs.

Vokietijos ir Lenkijos de
legacijos Genooj sutarė dėl 
rubežių ir valdžios Silezijoj.

Šventasis Tėvas per Fran
cijos delegaciją kreipėsi į 
konferenuija su' patarimu

•i i -v t> • • i • pora menesiu,reikalauti is Rusijos tikvbi- *- i • - ‘ i los ii buvo sulaikyta,nes laisves garantijos. d ’

i
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Rusijos delegacijos narys 
Joffe grįžtąs Rusijon, Ber- 
line pasakė, kad esąs paten
kintas konferencijos rezuk 
tatai s.

ATVYKO VOKIETE.

New York. — Iš Berlino 
atvyko Gertrūda Baer. Ji 
laikys prakalbas reikale Mo
terų Tarptautinės Taikos 
Lygos. Amerike išbus apie 

Ant Ellis sa- 
spė-

KALINIŲ MAIŠTAS.

Columbia, S. C. — Kali
niai, skaičiuje 150, buvo pa-, 
kėlę revoliuciją. Tuo pat 
laiku krėslų dirbtuvė buvo 
padegta. Po pietų kaliniai 
atsisakė eiti į krėslų dirbtu
vę dirbti. Pagriebę įran
kius užpuolė sargus ir pade
gė dirbtuvę. Sargai malšin
dami revoliuciją sužeidė 14 

falinių, o 2 mirtinai sužei- 
'dė.

SS
LIETUVIAI!

Iš New Yorko į Kauną per 9 dienas

BERENGARIA
tuvos valiutai, saviems lietuviškiems pinigams, 
bus —

AUKSO—SIDABRO FONDO DIENOS.
VISI prirengkime dovanas. Kas gali — tai lai au

koja aukso pinigus ar daiktus. Kas negali auksu, lai au
koja sidabru, daiktais, ir pinigais. Bet visi, esantieji 
darbo metuose vyrai ir vaikinai, moters ir merginos yra

si vaikai — nemažiau Kaip po
VISI, dideli ir maži, neškime ir pajuokime auką pa

tys.
VISI, visų partijų, visu tikėjimų, visokių pakraipų, 

visokių tautų, by tik jaučiasi Lietuvos vaikais, — visi su 
dovanomis.

VISI lai neša savo dovanėles į savo kolonijos nuskir
tą vietą.

VISI aukotojai bus skaitomi Lietuvos kūrėjais.
VISI bus užrašyti Lietuvos Valstybės knygose.
VISI gaus paliudijimus, kad iš jų auka buvo priimta.
VISI LIETUVAI Į TALKĄ

T Ė FFAt£ ŠA ŪKIA J US!

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

KAINOS i

ANTROS KLESOS
$107.50 KARO TAKSŲ $5.00. $152.50

Iš Piliavos iki Eidkūnų ir Kauno bus parengtas specijalis lietuviams keliau
ninkams traukinys.

TREČIOS KLESOS
KARO TAKSŲ $5.00.

BERENGARIA” IŠPLAUKIA IŠ NEW YORK’O GEGUŽIO 30 DIENĄ
Norintieji važiuoti į Lietuvų “Berengaria” laivu ir turėti sau už palydovų 
JONĄ J. ROMANĄ — skubiai atsišaukit visais kelionės reikalais į •

Lithuanian Sales Corporation
414 Broadway, Boston 27, Mass

New York. — Ateinantį 
rudenį rinkimuose į kongre
są svarbiausiu klausimu bus 
atšaukimas prohibicijos į- 
statymo. Svarbesnio klau
simo nebus iškelta. Taip sa
ko Louis Livingston, Slapių
jų organizatorius. Tuo pat 
laiku atėjo žinia iš Albany, 
skelbianti, kad organizuoti 
darbininkai per savo nepar
tinį komitetų pareiškę, kad 
darbininkai balsuosiu tik už 
tuos kandidatus, kurie žadės 
stovėti už atšaukimų prohi
bicijos ir leidimų dirbti 
alaus ir lengvių vynų. To
kių organizuotų darbininkų 
New Yorke yra 1.000.000.

Sausieji tų pramato ir su
judo rengtis kovon.

Washington, D. C. — Bū
rys moterų ir vaikų su Ame
rikos vėliavomis atmaršavo 
prie Baltųjų Rūmų. Tam 
tikra delegacija paskui inė
jo į prezidento sekretoriaus 
kambarį ir pareiškė prašy
mų paleisti politiškuosius 
kalinius. Prezidento sekre
torius atsakė, kad nieko nau
jo nenutarta tų kalinių rei
kale.

NUKENTĖJO DĖL 
POTVINIO.

J

——■———m

Kaina 4 centai.

DARBININKŲ REIKALAI.

Sustreikavusieji H. B. 
Smith kompanijos darbinin
kai gerai laikosi. Šioki toki 
unija jau buvo nuo seniau. 
Streikui kilus, tai per 3 die
nas įsirašė 500 darbininkų. 
Dabar taip sustiprėję netik 
nemanome grįžti už nukapo
tas algas dirbti, bet negrįši- 
me nei už senas. Reikalau
jame ant 5 nuoš. pakelti. Y- 
ra lietuvių, kurie nesirašo į 
uniją. Bet kai streiką lai
mėsime, tai jiems bus blo
ga.

Nuo Granville’o ežero bu
vo kilęs miškij gaisras ir jau 
buvo bepasiekiąs West- 
field’ą. Keturos mailės miš
ko išdegė. Tai iš visų aplin- 
kinių miestukų buvo su
šaukti gaisrininkai ir jie 
atitolino pavojų. Labai nu
kentėjo ūkininkai. Lietuvio 
ūkininko Juozo Tamausko 
išdegė daug miško ir daug 
gatavų malkų sudegė. Jam 
nuostolių gaisras padarė už 
$4.000. Vienas gaisro kal

New Orleans, La.— Dėl 
potvinių Mississippi upės be 
pastogės liko 70.000 žmonių. 
Juos globoja A. Raudonasis 
Kryžius.

APUOLE.
....

Clinton, Mass. — 
išplėšė prekinį vagonų dra
bužių ir avalo už $3.000. . bininkų.

Vagys

Georgetoion. — Visiškai 
sudegė Fred W. Baker čeve
rykų kompanijos dirbtuvė. 
Dėlto neteko darbo 120 dar-

tininkas jau sugautas.
Pinavijas.

BROOKLYN, N. Y.
■ -v.

Darbai nekaip eina. Lie
tuviai daugiausia dirba siu
vyklose prie vyriškų drabu
žių ir priklauso prie Amal- 
gameitų unijos, kurioje vi
sur vadovauja žydeliai ir ki
ti bolševikuojantįs gaivalai. 
Tai-gi sulig vadų ir tvarka. 
Yra tokių, kurie jau nedir
ba daugiau kaip šeši mėne
siai. Nors algas nukapojo, 
bet darbų vis nėra. Darbų 
padaro neunijistai darbinin
kai. Uunijistai vaikščioja 
be darbo ir nežino kas iš to 
bus.

DAYTON, OHIO.

Darbai gerėja.

Jau kaip kuriose dirbtu
vėse darbai pagerėjo ir pri
buvusiems iš kitur darbas 
nors ir sunkokai, bet galima 
gauti. Yra ir bedarbiaujan
čių, bet tokie užimti namų 
darbu — razinkomis. Ar ne 
gėda tokiems.. .

J. A. T.

■Worcester, Mass. 
-Norwood, 
—Boston, 
—Lowell, 

geg.------Brockton,
geg.------ Westfield, Mass.
geg.------ Lawrence, Mass.
geg.--------- Detroit, Mich.
geg.------ Cleveland, Ohio.
birž.------Pittsburgh, Pa.

Jeigu atsirastų norinčių 
parengti p. J. Nau jakui 
koncertų kolonijose surašė 
neminėtose, meldžiu kreip
ties laiškais šiuo adresu: 

Yo-vier Strumskis, 
312 Milford Street, 

Brooklyn, N. Y.

13 geg.-
14 geg.
16 geg.- 
20* geg.-
21'
22 |
23 :
27
28
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Žemiau paduodame kiek 1 
kainavo pasiuntimas 1,000 i 
aukisnų į Lietuva. Prie že- ' 
miau paduotų kainų yra 
priskaityta pasiuntimo kaš
tai:
Ketvirtadieny, geg. 4 — $410 
Penktadieny, geguž. 5 — $4.20 
šeštadieny, geguž. 6 — $4.30
Pirmadieny, geguž. 8 — $4.20 
Antradieny, geguž. 9 — $420
Trečiadieny, geguž. 10 — $4.20

•

LITHUANIAN SALES
CORPORATION,

BOSTON 27, MASS.

6

Susivienijimas Lietuvių 
R. K. Amerikoje

yra GYVAM DŽIAUGSMAS! SERGANČIAM VILTIS! 
MIRŠTANČIAM RAMYBE! f

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

1. Apsaugoja narių gyvastis ir moka pomirtines $150.00, 
$260.00, $500.00, $750.00, $1000.00, $2,000.00, $34)00.00.

2. Moka paialpą nariams ligoniams kas savaitę po: 
$3.50, $7.00, $10.00, $14.00, $21.00.

3. Šelpia suvargusius narius ir nail sičius.
4 Nariai gauna S. L. R. K. A. organą, savaitinį laik

raštį ”Gartą”.
5. Skleidžia apšvietę, leidžia gerus raštus ir dalina na

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

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

metų amžiaus.
Įstojimas j 8. L. R. K. A. pigas, mėnesiu* mokestis leasva. Kuo

pos yra visose didesnėse lietuvių kolionijose Amerikoje, todėl, noria- 
Heji informacijų, kreipkitės prie kuopą Sekretorių arba tissisi į Csn-

& L R K. AMERIKOJE
222 So. 9th rtr- Brooldyn, N. Y
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WORCESTER,

APIE U RAŠYTI.

Čia Šv. Kazimiero Mtatfej* 
prasidėjo šv. misijos au* 33 (lia
nos balandžio ir pasibaigė f dta 
ną gegužio. Misijas dari TtVsi 
Marijonai: Tėvas Pijus Andriuli* Į 
ir Tėvas Andriejus Čikota. Pir- 
miaus buvo dėl moterų, y* ***** 
rų berniukų ir mergaite* tarini 
ir ant galo vyrams. Tai-gi turiu ' 
pažymėti, kad Worc esterio mote- ’ 
rys lankiai labai skaitlingai visai* 
vakarais. Bažnyčia būro pilnu- 
tė, kad ir sėdynių pritruko. Vai
kučiai teip-gi skaitlingai pasiro
dė. Taf-gi dabar reikia primin
ti kad vyrai su nekantrumu lau
kė kolei moterų it vaikų misijos 
pasibaigs. Taigi kada 30 dieną 
baL 7 vai. vakare prasidėjo vyrų 
misijos, tai dar ii anksto jau bu
vo ruiminga bažnyčia pilnutė. O 
antrą vakarą da daugiau atėjo ir 
teip iki pabaigai bažnyčia buvo 
kupina .

Šiuo laiku Amerikos dar
bininkai pergyvena sun
kius laikus. Nedarbas, strei
kai, algų kapojimas, darbo 
valandų liginimas ir kitos 
bėdos tebegula ant darbinin
kų klesos. Be abejonės tos 
bėdos palietė ir lietuvius 
darbininkus. Tečiau kores
pondencijose labai retai te- 
užsimenama apie šiuos daly
kus. Ne kartų “Darbinin
ke” buvo primenama malo
niems korespondentams ra
šyti darbininkiškų žinučių. 
Teisybė pastaromis dieno
mis padaugėjo koresponden
cijose užsiminimai apie vie
tos darbo lauke įvykius. 
Bet reikia, kad tų žinučių 
'daugis padaugėtų 
kartų.

dešimt

V. B-a.

MILWAUKXK WIS.

Lietuvių Benas bal. 29 d. buvo 
surengęs balių. Bet nekaip te
pavyko. O ant rytojaus bažnyti
nėj salėj Dailės Ratelis vaidino 
“Gudrią Našlę.” Pavyko gerai 
ir veikalas atvaidinta labai gerai.

Šio miesto lietuvių draugijos ir 
kuopos nesnaudžia.

Ten buvę*.

KENOSHA, VIS.

-• » . • . t *. *■
4 d. jaunimą* su-

L VHta fr Sv. Kaz. baž
nytinis staa* dėl garb. kun. kb- 
b<wo J. kmk*w taetaivęa Ge- 

I i kfe Stata* sėdo į ta 
ir tanki j tam h žadėjo 

stoti i ir. Tėvo universitetą. Per 
išleistaves gerb. kun. Šimkaus 
dalyvavo visas jaunimas ir nema
žai būt* prisirinkę parapijonų. 
Pobažnytinėj svetainėj buvo pui
kiai stalu papuoštas, nukrautas 
visokiais vaisiais, gėrimais ir už
kandžiai*. Gyvų gėlių didelis bu
kietas stovėjo viduryje stalo. P-lė 
P. Bukeviėiutė turėdama ant ran
kų vainiką gyVų gėlių nupintą, 
pasakė puikių pritaikintą prakal
bėtą. Gerb. kun. kl. J. Šimkus 
padėkavojo jaunimui už surengi
mą vakarienėlės ir atsisveikino 
graudingais Sodžiais, palikdamas 
savo vietoje gerb. kn. kleboną P. 
Vanagą. Pasibaigus vakarienei, 
buvo užkviesta* bažnytinis cho
ras po vadovyste varg. J. Au- 
cėtea. Sudainavo keliu daineles. 
Ta® vakarui pasidarbavo ketu
rios lietavaitEs ir ištaisė puikią 
vakarienę ant 50 ypatų: p-lę O. 
Buziutė, p-15 A. Bandžiutė, p-lė A. 
Budrintė ir p-lė P. Bukevičiutė.

Montrealės jaunimas pradėjo 
gyvuoti, nes kun. Šimkus daug 
gražių išreikšdavo minčių jauni
mui ir kaip yra brangus vardas 
lietuvaitis.

KATALIKYSTĖ
AMERIKOJE.

Amerikos' katalikai gan 
dažnai pasididžiuoja savo 

r stiprybe, uolumu ir daugė
jimu. Šių' metų Catholic 
iDirectory parodo, kad kata
likų po Suv. Valstijoj vėlia
va yra 28.558.048. Neskai
tant katalikų kolonijose, 

| vien Suv. Valstijose katali
kų yra 18.104.804, tai yra 
ant 219.158 asmenų daugiau, 
negu buvo 1920. Bet Dr. 
Dr. Carroll, protestantų sta
tistikos rinkėjas, parodo, 
kad protestantų skaičius 
Suv. Valstijose pernai padi
dėjo ant 900.000.

Amerikos katalikai yra 
duosnūs bažnyčioms ir mo
kykloms, uoliai pildo kata
likiškas pareigas. Bet dvie
juose dalykuose parodė di
delį neapsižiūrėjimą. Vienas 
yra tai stiprios katalikiškos 
spaudos 'neįkūrimas. Vos 
nesenai teįsteigė šiokį tokį 
dienraštį ir tai ne kokiame 
dideliame mieste o mažame 
miesčiuke Iowos valstijoj.

Antras dalykas, kur Ame
rikos katalikai didį neapsi
žiūrėjimu padarė, tai atei

tų nepaisymas. Štai pe
reitais 1921 m. į Suv. Vais

ia atvyko 805.000 ateivių. 
T jų 119.000 buvo žydai. 
Tarp kitų ateivių nemažiau, 
kam 400.000 buvo katalikai, 

t jie buvo iš katalikiškų 
ša j. Vien italų atvyko 220.- 
(X.O juk Italija yra ka- 
u . ildška šalis.

A iš r, kad čia katalikų 
Bažnyčia neišdirbo patogių 
sąlygų, kad katalikai atei-Į 

jf vaikai liktųsi prie 
j. Amerikos kata-Į 
iu pamatė^ apie tą|

Bal. 23 d. buvo nepaprastas 
programas. Programas prasidėjo 
trečią valandą po pietų. Pir
miausia išreikšta svečių pasveiki
nimas per p-lę Oną Gibiutę. Pir
moji dalis programo buvo įvairios 
eilės, veikalas “Dantistas,” dri- 
liai, deklamaeijos ir dainos. Visa 
atliko diriguojant seserei Ralistai 
ir akompaninojant pijanu seserei 
Vinfredai. Paskui svečiai susėdo 
prie skanios vakarienės, sureng
tos šaunių ir gabių gaspadinių. 
Laike vakarienės sudainavo daug 
gražių dainelių ir pasakė kopui- 

Tdausių eilelių. Įteikta naujajam 
klebonui gėlių bukietas per p-lę 
Oną Kavaliauskiutę. Trečioji 
programo dalis susidėjo iš Unks
mių šokių griežiant žavėtinai ma
loniai muzikai. Pagalios progra
mas užsibaigė judamais paveiks
lais, kuriuos rodė Pranas Stan
kus. Turiu priminti kad šioji 
puota tapo surengta visų katali
kiškų draugijų spėkomis. Tai 
pradžia naujos gadynės, gadynės 
vienybės ir ramybės mūsų para
pijoj. Katalikams nusisekė ko- 
puikiausia ir sutraukė niekad ne
matytai didelį skaitlių žmonių. 
Darbu pasižymėjo kodaugiausiai 
A. Lauraitis, J. Trakšelis, S. Ra
lis ir P. Stankus. Lygiai ir mūsų 
biznieriai, kurie nepešykštavo au
koms 
nų.

šiaip puotai visokių reikme-

ELIZABKTH, JT. J.
■ > ‘ •

Tautos Fondo 75 skyriaus mė
nesinis susirinkimas įvyks pane- 
dėly, 15 d. gegužės 7:30 vai. va
kare bažnytinės mokyklos kamba
ryj. Malonėkit ateit ant minėto 
susirinkimo. Bus -Sdalyti paliu
dijimai iž Tautos Fondo, katrie 
aukavo Lietuves univtrsitetni. 
Galėsit prisirašyti prie Tautos 
Fondo vietinio skyriaus.

F. BataMtaku, rašt.

...... * ' H-"" y

Choristas.

G1RD1OE, MASS.

Retai tenka patėmyti laikraš
čiuose apie S. L. R. K. A. 162 kp. 
veikimą. Šiuo sykiu negalima 
praleisti nepaminėjus. Kp. nėra 
perdaug skaitlinga nariais, bet 
darbuojas ir narių skaičius vis au
ga. Trumpoj ateityj gali pasilik
ti viena iš didžiausių kuopų 
Gardneryje. Pagirtina, kad šioj 
šalyj gimę ir. augę darbuojas ko- 
daųgiausia. Štai 28 d. balandžio 
pirmą tokį SLRKA. 162 kp. sulo
šė puikų ir gana juokingą teatrą 
“Piršlybos.” Kapitono Pelėsio 
rolę sulošė J. Likas, Motiejaus — 
L. Kisielius, Cicilijos — N. Pet
rauskienė, Bimbilo — St. Noku- 
tis, Magdutės — M. Andrikiutė, 
Pariaspilvienės — A. Endrikiu- 
tė, Blyną — A. Podelevičius, 
Baltanosio — K. Genaitis, Rožy
tė* — A. Parmerauskiutė. Visi 
kUBgsriM^a atliko savo užduotis, 
teatro vedėju buvo žymiauisas 
Gardner’io lietuvių katalikų vei
kėjas L. Deltuvas. Publikos at
silankė virš trijų šimtų. Visi ko- 
geriausia buvo užganėdinti. Vaka
ras užsibaigė su šokiais. Pelno li
ko nemažai.

Trfrime veikti ir toliau, kad pa
dvigubinąs kuopą.

Kapitono Draugas.

SIMTYTOJŲJAMPEUS.
IR MANO PRIMINIMAS.

Lietuvos Žvalgas iš Phila- 
delphijos “Darbininko” 
num. 49 primena liberalams, 
kaip chamiškai jie pasitiko 
Lietuvos atstovą V. Čarnec
kio kurs Philadelphijoj lan
kosi spal. 30, 1921. Be kitko 
prikiša chamystę, būk libe- 
ralai-tautininkai kišę atsto
vui Čameckiui svaigalų.

Svaigalų kišimas Lietu
vos atstovui Čameckiui gali 
būti liberalų atvira, sužini 
chamystė, o gal ir “ščyras” 
noras liberališkai “pačesta- 
voti.” Svaigalai tai libera
lų tikra “eestavonė.” Štai 

, nesugriaunamas prirody- 
į mas.

Kai atvyko pirmoji Lie- 
' tuvos misija su Vileišiu 

priešakyje ir kai ji buvo pir
mu sykiu Bostone atsilan
kiusi, tai nuterioti draugai 
visokiausiais būdais bandė 
atstovą Vileišį ir jo draugą 
Žadeikį “pačestavoti.” Na 
tai vienas nuteriotų draugų 
atsinešė į hoteli, kur Vilei
šis buvo, stipraus konjako 
autelį. Ir susigaudę stiklų 
autelį ištuštino be jokių už
kandžių. Išgėrė visi konja
ko butelį taip, kaip alkoho
likai, kurie be svaigalų ne-
®®®®®©®ee®s©©s^©e®®ee©®@®s©®®®©®®©©©s®s©©e®e®®®e®®®a®©©©©@©©e©®©©©®©ffi©e©®®s©©e®©©©®©ee®s®©©®©®©©@©@@®©®©a

gali gyventi. Tai ti
So. Bostono Žvalgos.

MOLIO MOT IK J AI.
Nekuriema gal yra neaiš

ku kas tie yra do molio Mo- __ __
tie jai f Molio Motiejai yra medinė, valsčiaus raštinė, pradi- 
tie, kurie nesistengia arba 
neįstengia suprasti kas yra 
gera, o kas bloga. Tai jie ir 
daro priešingai savo idėjai. 
Kaip tai mūsų kolonijoj 
.Clevelande vienas, kuris sa
ve vadina žymesniu, už kitus 
katalikų darbuotojus, atsi
lankius Lietuvos bedievybės 
agentams Natkevičiui ir Žy
geliui, meilinosi jiems. Ne 
tik kų atsižymėjo su auko
mis, bet surengtam bendram 
pokylyj, spyčių rėžė. Žino
ma, koks veikėjas toks ir 
spyčius.

Reikėtų clevelandiečiams 
susiprasti ir tokiems pakirp
ti sparnus, nes kol tokie Mo
lio Motiejai maišysis katali
kų veikime, tol nebus tarp 
katalikų, vienybės ir duos 

; progų lįsti bedieviams prie 
katalikų ir kelti partijose 
nesutikimus. Toks asmuo 
neturi teisės dalyvauti drau
gijų valdybose, įvairiose ko
misijose ar tvarkyme para
pijos.

Tai toki yra Molio Motie
jai arba kitaip sakant vilkai 
avies kailyje.

Korespondentas.

ŠVENTEŽERIS, Seinų apskr. 
Šventežeris, tai Dzūkijos kampe
lis. Šventežeryje yra bažnyčia

nė mokykla, šaulių štabas, gyvuo
ja “Ūkininkų Sąjunga,” Pavasa
rininkų skyrius. Yra kelios lie- 
tuviškos krautuvėlės, na ir praga
ro skystimėlio dvi įstaigos. Šiam 
valJčiuj iki šiol nebuvo eieilikėlių 
arba čičilikų, kaip čia juos vadi
na. Dabar grifo 9 bolševikų ‘1 TO- I 
jaus” vienas “veikėjas” parsive
žęs visokių gėrybių, na ir rusę mo-' 
terj. šiaip jau daug yra parva
žiavusių, bet labai suvargę. Tas 
“ponas” įsiskverbė j valščiaus 
raštininkus ir štai į trumpą laiką 
raštinės langai ir šėpos liko už
verstos cieilikų šlamštais, prisi
traukęs dar porą tokių, dabar tuos 
šlamštus platina. Raštinėj atei
nantiems pardavinėja. Vienas ū- 
kininkas, Pet. Margialis liko pri
kalbintas užsirašyti cieilikų laik
raštį. Jam sakė kad tai geras lai
kraštis, bet kuomet gavo pirmą 
numerį, tai daugiau į rankas ne
ėmė, bet jau įmokėtų pinigų ne
gaus. Valščiaus taryba ir-gi nu
tarus imti sau ui organą eicilikų 
laikraštį vietoj “Lietuvos.” Ma
tyt čia tų “ponų” darbas. Viens 
puHenkis pradėjo “L. Ūkininką” 
pa’davinėti Bet niekas neperka. 
Kun. J. Marma per pamokslą per
sergėjo žmones nuo tų laikraščių. 
Visi katalikai sujudo ir matyt kad 
titms apaštalams' bus uždrausta 
platinimas bedievybės per raštinę, 
nes raštinė nėra tam kad platinus 

cieilikų spaudą. Čia daug parei-

na "Darbininko,” “Draugo” ir 
“Garso.” Žmonės jais džiaugia
si. Lietuvos laikraščius skaito 
tik apie 15 ypatų. Pastangos yra 
dedamos kad praplatint kat. spau
dą Šventežerio parapijoje. Para
ginti žmonės užsirašo. Nieks ne
sirūpina platinimu, išskyrus ma
ne. Tikiuos, kad ir kun. J. Mar
ma padės. O jūs draugai Ame
rikoje aprūpinkite mus laikraš
čiais ir knygomis.

Ant. žatiaduonis,

Teirių kaimo, Šventežerio vaL, 
Seinų apskr. Lazdijų paštas, 
LITHUANIA.

 y

GRAND RAPIDS, MICH.

Darbas padidėjo.

93 ’ kp. pradėjo gyviau 
Susirinkimą laikė gegu-
Dat nekuomet -neturėjo-

LDS. 
veikti, 
žio 1 d.
me tokio smagaus susirinkimo,
kaip šį kartą. Pas visus matėsi 
gyvas noras veikti. Visiems e- 
nergijos pridavė svečias gerb. 
kun. Bumša, kurs susirinkime da
lyvavo. Jis Suteikė daug patari
mų ir žadėjo pasakyti prakalbą. 
Jis čia apsibuvo ilgesniam laikui, 
tai jo buvimą pajus visa lietuvių 
kolonija.

Bal. 30 d. buvo vaikelių pirmo
ji komunija. Jų buvo arti 70.

Čia buvo pusgalvis prakalbi- 
ninkas, kurs aiškino, kad žmonės 
daugiau nemirsią.

Dzūkelė.

a

DARBININKŲ

L
/ .*1
r • ' ■ ■ L

ta 1
■ 1

/
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Gegužio-May 30 d., 1922
QUARTETTE CLUB PARK

sąiy 
viai h 
B;: / —
likai

S. L. B. K. A. Conneetieuto 
Apskritis laikytame susivažiavi
me Batadfie 30, 192, šv. Juoza
po Parapijos svetainėj, Waterbu- 
ry, Conn., vienbalsiai priimta to
kią rezoliucijų:

“Kadangi Žygelis ir Natkevi
čius yra gerai žinomi kaip Seimo 
nftn&i nuo aocijaiistŲ mudininKŲ. 
dar uabiau yra žinomi jų darbai, 
vietoj* darbuotis delei labo Vals
tybės, tai jie visą taką triukšmą 
kalia ir Valstybės darbą trukdė 
Seime.

“Kadangi pageltam apleidę 
Seimą, tiedu rėksniai, atvyko į A- 
meriką savo partijos reikalais, ir 
dabar važinėdami po Lietuvių ko
lonijas Šmeižia kiek tik įmanyda
mi Krikščionių Demokratų veikė 
jna, Lietuva* Seimą Ir abrisai vi-

V*a*tyb» tatalyiną.
•‘Kadangi savo prakalbose ren

ta ir pinigus dėl savo partijos 
kad dar labiau* gaištų šmeižti ir

New Britain, Conn.

Rengia L. D. S. Conn. Apskritys
Parkas bus atdaras nuo 10 vai. ryto iki vėlaus vakaro

Šokiai prasidės 12 valandą vidurdienyje.✓

Dainos, žaislai ir kiti margumynai 2 vai. po pietų.
Jk

A. L. R. K. Moterių
54 kuopa rengia labai juokingą 
teatrą, kokio nebuvo Detroite. 
Bus gardžių užkandi^ ««rimų h 
pasilinksminimų... Įvyta 14 d f*- 
gužėa, 7:30 vaL vakare. ' .Jfoterys 
jus priimamos ttitmn taojta*

minėtą teatrą sueitų. trafcdyti, k*aa

svarsto ir rengiami tame at
vejyje dirbti. Bet ar paai- 
rinks tinkamus btbh» veik
ti, lai klausimas. ✓

ivhda visiem budėti.
Todėl Ir protestuojame prieš 

ir Xttkrričių ui Tėvynei 
MavftSke ir tatatiau dar- 
H

(Pasinio Sesijų Valdyba)
' Pirmininkas J. P. Mrtoraitis, 

Raitininkas A J. Paleckis.

• •- - -
Tad kviečiame visus lietu

vius ir lietuvaites, o ypač L. 
D. S. narius(es) koskaitlin- 
giausia suvažiuoti, nes tu
rėsite puikiausių progų pasi
linksminti ant tyro oro.

Važiuoti galite kaip kas 
norite: savo loenu vežimu, 
makabiliu, traukiniu, gatve- 
katiu arba kitkuo.

Visiems galima užtikrinti, 
kad būsite patenkinti, neš

—

gojelis. Ant kalno puiki erd
vi salė šokiams.

Griež vienas iš geriausių 
New Britain’o lietuvių be- 
nas. . ?

Šios gegužinės programa 
J>us ilga ir įvairi, nes pasi
žadėjo iš viso* Conn. valsti
jos žymiausi chorai ir solis
tai, kaip tai: Waterburio, 
Hartfordo, New Britain ir 

vieta labai puiki, ant ankšto H- Svečių bus iš visos Ame
rikos lietuvių kolionijų.

Užkandžių ir gėrimų bus
kalno, tarp žaliuojančių me
džių. Tai tikras lietuviškas

iki sočiai. Pagamins New 
Britain^o šeimyninkės.

ĮŽANGA 'SUAUGUSIEMS
j parką 25c. 

ŠOKIAI DYKAI, 
Kviečia KOMISIJA.*



D. S. Reikalai
D. B. CENTRO RAATIMIS ATSKAITA KUO RUGPJ. 1 d., 1921 m. 

nu SAUSIO 1 d., 1922 m.

Ineigos Rugpjūčio mėnesio 1921 m.
Rugpj. 1, Balansas ant Rugpjūčio 1 d., 1921 ..........

1, 5 kp. Waterbury, Conn. '...... .....................
1, 9 kp. New York, N. Y..............................
1, J. J. Kašnieraitis (mėnesiniai) ....
I, 25 kp. Chicago, I1L.....................................
1, 37 kp. Leviston, Me....................................
2, A. Krušas (mėnesiniai)................ .
3, 34 kp., Scranton, Pa....................................
3, 39 kp. Bridgeport, Conn.............................
4, 1 kp. So. Boston, Mass........................... .
4, 22 kp. Brighton, Mass..................................
6, P. Balčiūnaitė (mėnesiniai) ........ .
8, 1 kp. South Boston, Mass....................... .
9, 84 kp. So. Bethlehem, Pa. '.............
9 Vincentas Savickas (mėnesiniai) .

10 22 kp. Brighton, Mass.................................
10 9 kp. New York, N. Y...............................
II, 53 kp. Homestead, Pa. ............................
11, 44 kp. Poųuonock, Conn............................
H, 
11,
12, 
12, 
15, 
15, 
15, 
15, 
15,
15 72 kp. Detroit, Mich............................. ...
15 55 kp. DuBois, Pa................................. •..

kp. Chicago, III. ..................................
kp. Easton, Pa............................................. i..........

.Juozapo Mačiulio (mėnesiniai mokesčiai)..
kp. Newark, N. J............................................. .
kp. Baltimore, Md....................................................

K. S. Pocius (mėnesiniai mokesčiai) ..........
19 76 kp. Jersey City, N. J.

4 kp. Athol, Mass........
43 kp. Ansonia, Conn.
8 kp. Cambridge, Mass. 

kp. Gardner, Mass. . 
kp. Lewiston, Me. ... 
kp. Philadelphia, Pa. 
kp. Hudson, Mass. ..

Vlado Aukštikalnio (mėnesiniai mokesčiai).. 
kp. Chicago, III........................................................
kp. Worcester, aMss............... ................................
kp. Paterson, N. J............................... ....................
kp. Middleboro, Mass, ..........................................

....................................
kp. Cumbola, Pa. (skola už finansų knygą).... 
kp. Cumbola, Pa......................................................
kp. New*Britain, Conn...........................................
kp. Hartford, Conn.................................................
kp. Montreal, Canada ...........  ,
kp. Grand Rapids, Mich.........................................
kp. South Boston, Mass.........................................
kp. Brooklyn, N. Y.......... . . .. .................................

F. Perminienė (mėnesiniai mokesčiai).. 
J. J. Romano sugrąžinta skola Centrui 
nuo 1916 m................... ...........................
J. J. Romano mokeseai)..........................
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99
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99

99

i 99

H ’ ’
9 9

99

99

9 9

99

9 9

99

99

99

77
3

69
78

2

12
51
71

kp. Waukegan, III. .
kp. Nonvood, Mass.
kp. Dayton, Ohio. ..
kp. Philadelphia, Pa.
kp. Montello, Mass. .

Jurgis Tamusionis (mėnesiniai mokesčiai) 
kp. Brooklyn, N. Y................................... .. . . ... . .
kp. Cleveland, Ohio. ..............................................
kp. Rochester, N. Y.................................................

/.

15, 25
15, 40

'•16,
19, 14
19, 30
19,

19,
19,
19
19,
22,
22,
22,

99

»9

99

99

99

99

9 9

I. .

3

85
37
13
56
0

60
7

18
52

22,
24,
24,
24,
25, 16 Kp. Elizai*
25 43 kp.
25,
25,
25,
25,
25,
25,
26,
26,
26,
26,

b

26,

26
29
29
29

88
88
36

6
92
93

1
10

kp. Westville, III.........
kp. Amsterdam, N. Y.
kp. Racine, Wisconsin

75
81
63
16 kp. Elizabeth, N. J..........

29, 45 kp. Duryea, Pa...............
29, 1 kp. South Boston, Mass. j.

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

ff

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

$396.81
20.10
11.50

4.60
7.75
5.10

, 5.20
8.70 

. 10.25

. 33.90
7.20
3.60
1.00 

, 2.40
. 1.50
. 12.90

7.70
7.55
1.20
2.70

12.70
9.00

25.50
8.10
2.50

14.10
6.90
3.90

29.20
4.20
3.85

10.80
4.00

28.10
11.70
3.00

11.40
10.20
15.50
8.20
2.40
7.50

22.80
7.50
2.10

18.00
6.40

10.50
3.00

15.30
5.70
5.70
2.60

17.00
19.40
17.90

9.00
32.60

.90
3.60

74.00
10.00

9.00
11.80
5.40
4.20
4.80
1.00

$1,099.66

82 kp. Trenton, N. J.............................. ....
87 kp. Silver Creek, Pa....................................... r....

Rev. B. Žindžius (mėnesiniai mokesčiai)
24 kp. Lynn, Mass...................................................♦
5 kp. Waterbury, Conn. ........................................ .

Ineigos Rugsėjo mėnesio 1921 m.
Rugsėjo 7, 49 kp. Cicero, III........................................

7 73 kp. Linden, N. J....................................
7
7
7
7
7
7 25 kp. Chicago, I1L..................... ...........................
7 33 kp. Hyde Park, Mass. .................... . ................
7 28 kp. New Haven, Conp.........................................
7 80 kp. Kenosha, Wiseonsin >.......................... ..
9 D. Zabulionis (mėnesiniai mokesčiai)..
9 16 kp. Elizabeth, N. J.

12 40 kp. Easton, Pa...........
12 55 kp. DuBois, Pa...........
13, 10 kp. Brooklyn, N. Y.
14, 52 kp. Midleboro, Mass.
14, 85 kp. Gardner, Mass. .
14, 14 kp. Newark, N. J. ,.
14, 6 kp. Hartford, Cem*.
16,
18, 12
16,
16, 3

*

4
...................... /.

S. Stadelninkas (mėnesiniai mokesčiai).... 
kp. Brooklyn, N. Y. ................................................
kp. Cambridge, Mass...............................................
kp. Norrood, Mass. ........................................ .

V. Čepulionis (mėnesiniai mokesčiai)..........
■ U. PanlikaitS (mėneeiniai no

U. Stelingaitč (mėnesiniai
D. Selinta (mėnesiniai mokesčiai)................

...

• ••*••.................  • • • • •••♦

19,
19,
19, 51 kp. Cleveland, Ohio. .
19 89 kp. Dayton, Ohio.........
21, 4 kp. Athol, Mass..........
21, 71
21, 67
21, 67
21. 56

) 
)

kp. ^Icehester, Y. .............. —......... 
kp. Albany, N. Y. (Rugpjūčio mėnesio)..............
kp. Albany, N. Y. (Rue-^jo mėnesio)..................
kp. Hudson, Mass......................................... .. .

21, 7 kp. Vorceater, Man........ . . . ................... .  M.
Žl. 2 ko. MonteTlor. Masa, ................... . ............
23, 78 kp. Philadalphia, Pa. .............. ...........
23, 13 kp. Philadelphia, Pa........................... ...
23, A. tivąitis (mėnesiniai mokesčiai)..
24, 37 kp. Larfeton, Me.........................................
24, 75 kp. We«tvflle, HL................................
24, 84 kp. Akron, Cflūo............................. ............
26, 28 kp. New Haven, Conn...............................
26, 38 kp. New Britain, Conn.................. ........
26, 49 kp. Cicero, HL .....................................
27, 39 kp. Bridgeport, Cotm. (Rugpjūčio mėn.) 
27, 39 kp. Bridgeport, Conn. (Rngsėo mėn.)....
27, 26 kp. RumfonŲMe................................. ..
28, 1 kp. South Boston, Mass.........................
29, 22 kp. Brighton, Mass. f............
29, J. B. Šalitao (mėnesiniai mokesčiai)
29, 63 kp. Racine, Wiseonsm................................
29, 53 kp. Homestead, Pa............. .. .......
29, 15 kp. Harrison, N. J.......................................
29, 70 kp. Lawrence, Mass. (Rugp. mėn.)..........
29, 70 kp. Laurenee, Mass. (Rūgs. mėn.)......

♦

4

(Bus daugiau)

LDS. CENTRO RAŠTINĖS 
KAMPELIS.

J. J. Liudvinaftis, LDS. 73. kp. 
rašt., iš LindenN. J., P. Svirnia- 
liui, LDS. 100 kp. rašt. i. Stough- 
ton, Mass. — Atsakymą kas link 
kooperatyviškų draugijų gavome. 
Tamistos pažymite pašelpinių ir i- 
dėjinių draugijų vardus ir adre
sus. Matyt gerai nesupratote mū
sų prašymo. Ueigu rastūsi Tamis- 
tų kolionijoje kooperatyviškos 
draugijos užsiimančios kokiuo 
nors bizniu, tai praneškite jų rašt. 
vardus ir adresus. ✓

A. Steponavičiui, LDS. 98 kp. 
raštininkui iš Fitchburg, Mass.— 
Atsakymą apie kooperaeijų drau
gijas gavome. Tamista matyt ne
supratote kaip ir daugelis kitų 
mūsų prašymo. Mes prašėme ne 
pašelpinių ar idėjinių draugijų 
raštininkų adresų, bet kooperaty
viškų draugijų užsiimančių ko
kiuo nors bizniu. Jeigu toki drau
gija rastūsi pranešk jos raštinin
ko adresą.

12.00
940
8.50
8.10
2.80
3.90
7.80

20.80
3.00
6.00
4.80

13.80
7.50
8.10
2.00

13.80
6.30
4.20
6.95
2.70
6.30
8.70

$409.60

Tuomet susidarytų dar didesnė kino valdybą ir pirmininkui įtei- 
vienybė ir galėtūmedar smarkiau! 
veikti.

J. AT.v

BROOKLYN, N. Y.
LDS. 12 kp. gyvuoja gerai. 

Nors ir neturtinga, bet iš savo iž
do paskyrė $5.00 Lietuvos Darbo 
Federacijai rinkimams į Lietuvos 
Parlamentą. Visų LDS. .narių no
ras yra, kad rinkimus visoje di
džiumoje laimėtų Krikščionys De
mokratai.

LDS. 12 kp .narys.

8.80
4.80
4.80
1.00
3.60

13.20
17.30
11.55
16.20

9.00
6.00
1.80
9.60
7.50
4Ą0
1.80
6.00
4.20
8.20
4.70 

. 240
8.10

16.80 
'16.30

2.10
4J0

%

LAIŠKAS LDS. SEKRETORIUI.
Md- 

Gerb. A. F.
So. Boston, Msas.

Brangus Tėvynaini:
Gavau nuo Taimstos pranešimą 

užsimokėti duokles už ką tariu 
Tamistai širdingą ačiū. Aš jau 
.užsimokėjau dvi savaitės atgal ir 
pinigai randasi pas raštininką. 
Taip-gi primenu, jog aš niekados 
neturėsiu tokios drąsos nemokėti 
mano užvilktų duoklių ir palikti 
tą taip garbingą organizaeiją L. 
D. S., kuri yra nešėja šviesos ir 
tiesos darbininkui žmogui.

Linkėdamas Tamistos darbe 
riausio pasisekimo pasilieku 

Jūsų —
Konst. K. tviaUia.

Labai malonu, kad žymūs kolio- 
nijų veikėjai tarpe kurių turime 
ir gerb. K K. Žvinklį patenkinti 
LDS. ir pasiryžę jos labui darbuo
tis -ir niekados nuo jos nesiskirti. 
Tas turėtų pažadinti ir kitus dar
bininkus dėtis prie LDS. ir jos la
bui darbuotis. Dirbdami L. D. 
S., dirbame sau.

reikale ir nuo M. Bagdono, Lietu
vos Krikščionių Demokratų Par
tijos įgaliotinio prašant aukų bū
siantiems rinkimams priimta ir 
tuojau padaryta rinkliava. Su
rinkta $15.50. Aukavo šie: I. Va- 
liušis $2.00. Po $1.00; P. Miču- 
ta, L. Būdvietis, F. Gustaitis, R. 
Kundrotas, J. Yankunas, A. Šilin
gas, A. Ablašinskienė.

Po 50c.: K Petrokas, P. Ra
gauskas, K. Tvarkūnas, M. Vara- 
nauskas, S. Druskauskas, F. Stan
kevičius, A. Stankus, K Kerna
gis.

Po 25c.: M. Jaruševičius, M. 
■Budinąs, J. Vaškevičius, K Abro
maitis, A. Kakanauskas, B. Dap
kienė, S. Laurinas, M. Laurinie- 
nė, M. Laurinaitukė, U. Kerna- 
gienė.

Aukos nutarta pasiųst per L. 
D. S. Centrą atstovui M. Bagdo
nui

P. S. Centras tas aukas gavo ir 
persiųs Tautos Fondui pažymint 
kam yra skiriama.

Tai labai graži euka ir Lietuvos 
Krikščionių Demokratų Partija 
bus dėkinga aukuotojams.

Aukos pasiuntimui knygų 
Lietuvon.

Petras Mikalajūnas iš Philadel
phia, Pa. 50 centų.

Visą penkinę paklojo Antanas 
J. Paldauskis iš Albany, N. Y.

............ t

STOUGHTON, MASS.

LDS. 100 kp. pirmas susirin
kimas.

Gegužės 7 d. š. m. įvyko LDS. 
100 kp. pirmas susirinkimas. 
Kaip jau skaitytojai žino, kad 
tos kuopos pradžia buvo gerb. mi- 
sijonierius Tėvas Alfonsas Maria, 
kuris pakvietė A. F. Kneižį LDS. 
sekretorių iš So. Bostono suorga
nizavimui.

Organizatyviame susirinkime 
susirašė 17 narių iš kurių ir buvo 
išrinkta valdyba.

Į šį susirinkimą apart vietinių 
narių ir pašaliečių dar pribuvo 
svečių iš Bostono A. F. Kneižys, 
LDS. sekretorius ir iš Montello, 
M. Kamandulis, P. Juškaitis, J. 
Baronas, J. Treinevičius, P. Vir- 
mauskis, Pigaga ir kiti.

Pirmiausia A. F. Kneižys paaiš
kino LDS. tikslą ir pakvietė M. 
Kamandulį paaiškinti apie LDS. 
2 kp. veikimą. M. Kamandulis 
kalbėjo trumpai, bet gyvai. Pa
sakė, kad LDS. 2 kp. nariais ne- 
perdidžiausia, bet veikimu pra
lenkia visas kitas draugijas ir 
kuopas.

Tas vietos darbininkams prida
vė daugiau energijos darbuotis 
darbo žmonių ir visuomenės la
bui.

Po to A. F. Kneižys pakvietė
naują LDS. 100 kp. valdybą už

imti vietas ir valdyba drauge su ni energijos darbuotis Bažnyčios, 
visais nariais priėmė prižadus. darbo žmonių ir Tėvynės labui.

Po prižadų A. F. Kneižys svei- Korespondentas.

kė čarterį ir konstituciją.
Pirmininkas Nikodimas Česnu- 

evičius savo įžangine kalba gra- ■ 
žiai visus pasveikino ir ragino na- 
rius laikytis vienybės. ,

Taip-gi svečiams priminė, kad 
neįmanytų jog Stoughtone nėra 
susipratusių veikėjų katalikų.
: Jis sakė: “Iki mes katalikai 
nieko neveikėme, tai mūsų idėjos 
priešai darė ką tik norėjo ir ma
nė, kad jau jie užkariavo ir kad 
mes jiems pasiduosime. Nesu
lauks. Šiandiena, kuomet mes 
pradėjome veikti, tai jie prieš 
mus nieko nereiškia ir mes prie 
šios kuopos sutrauksime visus su
sipratusius lietuvius darbinin- 
kus(es).’’

Šiame susirinkime buvo kelia- 
tas priešininkų, kurie užgirdę 
tuos žodžius dikčiai pasiraukė.

Eita prie svarstymų. Pirmiau
sia nutarta rengti vakarą su pro
gramų. Kviesti smarkius kalbė
tojus ir Montello Šv. Roko para
pijos chorą.

Vakarą rengti birželio (June) 
4 d. š. m. Surengti pavesta val
dybai

Tą pačią dieną įvyks ir kuopos 
susirinkimas 4 vai. po pietų.

Taip-gi nutarta prisidėti prie L. 
D. S. N. A. Apskričio.

A. F. Kneižys varde LDS. N. 
A. Apskričio Rengimo išvažiavi
mų komisijos kviečia kuopą va
žiuoti ant apskričio gegužinės, ge
gužės 30 d. š. m.

Vienbalisai nutarta važiuoti.
Nesant daugiau įnešimų pirm. 

N. Česnulevičius pakvietė P. Juš- 
kaitį, Šv. Roko parapijos choro 
pirm, ir P. Virmauskį iš Montello 
pratarti gėlėtą žodžių į susirin
kusius. Abu svečiu sveikino ir 
linkėjo geriausių pasekmių dar
buotėje darbo žmonių ir visuome
nės labui.

Svečiams atsisveikinus su 
Stoughtoniečiais susirinkimas už
darytas. 4

Visi skirstėsi patenkinti ir pil-

Jau nekartą buvo rašyta, kad 
visos LDS. kuopos praneštų Gen«- 
tro raštinei kada ir kur laiko re- . 
guleriai mėnesinius susirinkimus. * 
Ligšiol dar negavome pranešima a 
nuo šių kuopų:

4 kp. Athol, Mass.
10 kp. Broklyn, N. Y.
11 kp. Providence, R.L
24
25
26
27
30
31
32
33 ■

kp. W. Lynn, Mass. ' -
kp. Chicago, I1L
kp. Rumford, Me. ,
kp. Kingston, Pa.
kp. Baltimore, Md. “ -

___ • *ftt ‘
kp. Wilkes Barre, Pa. . * 
kp. Pittston, Pa. 
kp. Hyde Park, Mass.

34 k p. Scranton, Pa.
44 k p. Poųuonock, Conn.
45 k p. Duryea, Pa.
47 k p. Pittsburgh, Pa.
50 k p. Collinsville, Pa.
51 k p. Cleveland, Ohio. —— 
52* k ?. Middleboro, Mass.

kp. Homestead, Pa. 
t p. Hudson, Mass. 
k p. Chicago, HL 
k p. Racine, Wisconsin. 
k >. Akron, Ohio. 
k >. Youngstown, Ohio. 
k p. Rochester, N. Y. 
L p. Linden, N. J. 
k p. Manchester, N. H. 
k p. Westville, III. 
k p. Waukegan, III. 
kp. Amsterdam, N. Y. 
k p. Perth Amboy, N. J. 
k p. So. Bethlehem, Pa. 
k p. Gardner, aMss. 
kp. Torrington, Con. 
kp. Middleport, Pa. 
kp. Minersviile, Pa. 
kp. Shenandoah, aP. 
kp. Montreal, Canada. ' 
kp. Camden, N. J. 
kp. Mahanoy iCty, Pa. -- 
kp. Lowell, Mass. 
kp. W. Fitchburg, Mass. 
kp. Tamaąua, Pa.

Siųskite tuojau, kad galėtume 
įtraukti į Centro knygas ir regu- 
lcriai kas mėnuo garsinti organe 
‘ ‘ Darbininke. ’ ’

LDS. Centro Raštjjję.

53
56
60
63
64
66
71
73
74
75
77
81
83
84
85
86
89
90
91
92
94
95
97
98
99
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O. BROOKLYN, N. Y.

SvtaMtaM.
LDS. 10 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks gegužės 14 d. š. 
m. šv. Jurgio parapijos svetainė
je, 207 York St tuoj po sumos. 
Visus narius ir nares kviečiu skri
tingai ateiti ant šio susirinkimo, 
nes turime daug svarbių reikalų 
ir žinių iš Centro. Beto, užsimo
kėsite duokles. Būtinai atsiveski
te po keletą naujų narių. Raginki
te brolius ir sesutes darbininkus 
dėtis prie LDS., nes tai vienintė- 
|ė organizacija, kuri rūpinas 
darbo žmonių reikalais.

*■' ' A J. Domeika, pirm,
r* -' ’ J
>. )--------------------------------

AUKO8 LIETUVOS KRIKŠČIO
NIŲ DEMOKRATŲ PARTIJAI.4.20

2.10t.®
9.96

11.10
9.101 Detroit, Mich.
1.80 Į

W susirinkime perskaičius laišką
2.10 nuo LDS. Centro knygų siuntimo

Šiomis dienomis gavome laišką 
blanką ir čekį ant $15.50 nuo L 
D. S. 72 kp. rašt. Pr. Gustaičio iš

Rašo, kad laikytame LDS. 72

DAYTON, OHtO.

LDS. 69 kp. smarkiai veikia.
_____

Gal kas mano, kad šios kolo
nijos lietuviai snaudžia ir nieko 
neveikia arba jei ir veikia, tai la
bai mažai.

Tiesa, yra čia lietuvių, kurie 
snaudžia, bet tikrieji tėvynainiai 
susispietę į katalikiškas draugi
jas ir kuopas pažymėtinai gražiai 
darbuojasi.

Tds visos draugijos labai pa
vyzdingai sugyvena.

Iš visų draugijų ir kuopų vė
liausia susiorganizavo tai LDS. 69 
kp.

Bet šiandiena savo veikimu pra
lenkė visas kitas kuopas ir drau
gijas ne nariais, bet savo veiki
mu.

aKikurios kuopelės jau davė 
garbės žodį LDS. 69 kp. už gra
žų ir teisingą pasidarbavimą.

Ši kuopa skaičiumi narių nėra 
didelė, bet tįsi nariai laikosi vie
nybėje. Lankosi viri į susirinki
mus ve rimtai svarsto savo reika
lus.

Kas mėnuo prisirašo naujų na
rių ir kuopelė nors nedideliais 
šuoliais, bet auga ir narių skai
čiumi.

Jokių nesusipratimų tarpe dar
bininkų nėra.

Darbininkai visuomet rūpinasi 
■avo reikalais. Traukia ir kitus! 
darbininkus po L D. S. vėlia
va.

Bal. 23 d. š. m. laikytame susi
rinkime buvo skaitytas laiškas 
nuo vieno krutamu paveikslų sa
vininko. Nutarta jį kviesti su pa
veikslais. Štai gegužės 4 d. p 
Račiūnas rodė krutamas paveiks 
lūs ir visiems patiko, nes paro
dė paveikslų iš Tėvynės Lietuvos 

Vienyti*. ,
Kaip girdėt, kad bažnytini* 

choras ir Teatrališkas ratelis ža
da prisidėti prie LDS. Tai būtų 
labai gražus ir pagirtinas darbas.

b-

AMERIKA LIETUVOJE:!»
r

LIET. AM. RUBy IŠDIRBIMO BENDROVĖ “RŪBAS”
SUSITVERUSI 1920 M. CHICAGOJE

KURIA “AMERIKĄ” LIETUVOJE STEIGDAMA FABRIKUS IR DIRBTUVES !
----------- ----- ĮSTEIGTA------------------

RUBy SIUVIMO FABRKKAS
B-vė“RUBAS” turi įsteigus Kaune vėliausio išradimo mašinoms įrengtą ir elektros jėga va
romą didžiausi rūbų siuvimo fabriką, kuriame šiandien dirba virš dviejų šimtų 
darbininkų. \

/

ĮSTEIGTA

VANDENPUOLINIS ELEKTROS FABRIKAS
» ,

B-vė “RŪBAS” pagal Tauragės miestą, Jūros upėje išbudavojo BETONO TVENKINĮ, įren
gė vandeniu varomą MILŽINIŠKĄ ELEKTROS STOTĮ, kuri gamina elektros jėgą ir 
duoda Tauragės miestui ir jojo gyventojams ELEKTROS ŠVIESĄ nuo praeitų metų.

[U

STEIGIAMA

LINŲ VERPIMO IR AUDIMO FABRIKAS
B-vė “RŪBAS” prie elektros stoties Tauragėje rengiasi užbaigti statyti dar šiais metais 
PIRMUTINĮ Lietuvoje LINŲ APDIRBIMO FABRIKĄ, kuris talpins vėliausio x išradimo • 
verpimo-audimo mašinas ir visus kitus techninius parankumus. Užbaigimui statymo fabri- . 
ko ir tobulinimui linų pramonės, šiais metais B-vė “RŪBAS” PADIDINA SAVO KAPI
TALĄ IKI $200,000.00. . .
B-vės “RŪBAS” šėrai dar parsiduoda, bet jau yra pabrangę 15 nuoš. ir dabar kainuoja vie
nas šėras $11.50. Graitai šėrų kaina pabrangs. Kapitalas.jau baigiamas kelti, bet visiems 
svarbu kolei dar galima u&i- ašyti sau šėrų ir tuo parengti sau LAIMINGESNĘ ATEITĮ. 
Kad suteikus geresnę progą Amerikos lietuviams likti Lietuvos PRAMONINKAIS, šiuo lai
ku, važinėja po lietuvių kolonijas B-VES “RŪBAS” atstovai, todėl nei vienas nepraleis
kite progos ĮSIGYTI “RŪBO” B?VA8 ŽIRŲ. A
AMERIKIEČIAI LIETUVIAI TALKON I Būkim Lietuvos PRAMONINKAIS, mus laukia 
savoji Tėvynė ir gražus pelnas 1

Norintieji platesnių informacijų kreipkitės sekančiai:

CENTRO RAŠTINĖ AMERIKOJE! LII

<
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809 west 35-th Street, 
Chicago, UI. DED. VILNIAUS G-VE Nr. 14, KAUNE.
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CAMERIDGE, MASS.

ATSISTATYDINA TEISĖJAS.
John Adams Aiken, Superior 

Court’o chief justice padavė gub. 
Cox rezignaciją.

j Reikalavimų kainos 2c. už žodį už 
kiekvienų sykį.

Apskričio Valdyba.
x

LIETUVIŲ IR LENKŲ DARBŲ 
OFISAS.

Dėl vyrų ir moterų. Reikalaujama dar
bininkų kiekvienų dienų prie įvairių 
darbų. 103 STANĮ FORD ST., BOS
TON, MAŠS., arti North Station.

2-1
27

24
31
16

NEVĖLIOJ,
GEGUŽIO-MAY . 14 d., 1922 m.

VIETINĖS ŽINIOS nėj svetainėj, So .Boston, Mass., 
pasitarti būsiamojo piknyko rei
kalais.

Piknvkas įvyks 11-tą dieną Bir
želio, ant Dean pievos, Nonvood, 
Mass. 1:

ATĖMĖ teises.
Joseph C. Pelltier, district 

attomey, už “extortion” seniau 
buvo prašalintas nuo vietas, o -da
bar jam atimtos ir advokato, tei
sės. Jis yra Kolumbo Vytis.

AUKOS.
Saldžiausios Širdies V. J. Drau

gia So. Boston prakalbose laiky- 
pobažnytinėj svetainėj 9 Bal. 
irė rinkliavą Krikščionims

mokratams Lietuvoje. Auka- 
o po $2.00: Kun. K. Urbanavy- 

t žius ir Vincentas Vaikšnoras; 
K iZgmas Strašunskas $1.50. Po 
t $1 .00: Jonas Račkauskas, Paulius 
s Mikalauskas, F. Žibaitts, A. Jasiu- 
£ liūnus, K. Rudokas. A. Pralgaus- 
I kas, F. Šimkevyčius, F. Jankaus- 
B’kas. Viso su smulkiomis aukomis 
|J surinkta $16.51. Pinigai išsiųsti 

Vyskupo Karevyčiaus vardu.
Būtų pageidaujama, kad ir ki

tos katalikiškos draugijos pasek
ti} šį gražų pavyzdi ir aukuotų to
kiam gražiam tikslui.

Valdyba.

ENTRA! ENTRA!

NEPAPRASTOS 
PRAKALBOS

TAVO KRAUJAS TURI 
TURĖTI GELEŽIES.

v“ te te
I
’lf=i

DIDŽIAUSIA 
SO. BOSTONE 
LIETUVIO 
ČEVERYKĮI 
KRAUTUVĖ

p
įS-
|

MIRĖ.
fe Utarninko ryte, 4 vai., mirė 
Juozas Jutkevičius, gyv. 21 AVirf- 
-field St. Paliko pačią su penkiais 
Vaikais. Kilęs iš Vilniaus gub. 
Laidotuvėmis užisėmč grabinin- 
kas Akunevičius. Sirgo tik vie
ną savaitę. Buvo gavęs plaučių 

.uždegimą. Buvo pasiturįs žmo- 
; gus — savininkas dviejų namų.
Turėjo 40 metų su viršum.

Užkviesti yra žymūs kalbėtojai, 
p.ip tai: Dr. Landžius iš South 

Bostono ir kiti, kurie papasakos 
■aug svarbių dalykų apie Įvairius 
gyvenimo reikalus ir nuotikius. 
Taigi atsilankykite kuoskaitlin- 
"iausia pasiklausyti tų svarbių 
i albėtojų.

t }

/
I
■
L

Norintieji prisirašyti prie Susi- 
. ienijimo ir turėti užtikrintą pa
lipą ir pomirtinę apsaugą, tą va- 

: arą galės Įsirašyti ir būti tos mil- 
■niškos organizacijos nariu.
Kviečia visus atsilankyti

Valdyba.

“HOPE CHEST.”
Daugeliui jau žinoma, kad uo

lesniųjų parapijom) sumanymu 
norima nauju būdu pagelbėti šv. 
Petro lietuvių parapijai. Sumany- 
ta ruošti “Ilope Chest” — vilties

BąSkrynią. Jau laikas tam reika- 
ffe' lui sudėti daiktus. Kas vra naši- K* v .K-ryžę kokiu nors daiktu prisidėti, 

tesiteikia atnešti arba į kleboniją,
K. arba pas 31. Kyburienę 67 G St., 
E; arba pas A. Strakauskienę 120 
E Bovven St.
t- - - - - - - - - -
| DARBININKŲ VAKARAS.

Nedėlioj, gegužės 14 d. š. m. 
| 7:30 vai. vakare, Šv. Petro Baž- 
E,Rytinėj Salėj ant Penktos gatvės 
& bus puikiausias vakaras. Rengia 
| Lietuvių Darbininkų Sąjungos 1 
lįkuopa.
f? Darbininkai visuomet surengia 
Įfeą nors gero ir naudingo darbi-’ 
Kainkams. Ši kartą ypatingai bus 
K'daug ko naujo.
g- Iš Cambridge’io žymiausi artis- 
B t0* sulos du puikiu veikalu: “Ko- 
r va ties Giedraičiais” arba aiškiau 

kant, “Kova sū prošepanais” ir 
pputas ‘‘Vienuolio su Rabinu.” 
Čia pamatysite pagarsėjusį Žu- 
lovvskĮ. prošepanų “generolą” 

' Lietuvos narsiuosius piliečius, 
iurie išpėrė

r Beto, bus 
^margumynų,

• miausi artistai.
gį Tokio vakaro dar nėra buvę ir 
btodel vietos ir apielinkės liet 
Ąurėtų pasinaudoti ta proga, 
į’- Įžanga labai maža.

Širdingai kviečiame visus.
Rengimo Komisija.

I

!

OPERETĖ “IŠEIVIS”
Žodžiai ir muzika S. ŠIMKAUS

Bus statoma pirmą kartą 
šiojfe kolonijoje

7EGUŽIO-MAY 14 d., 1922

Ar tu žinai kad negali gyventi be ge
ležies tavo organizme? ‘ Neturėdamas 
užtektinai geležies tavo kūne, negali 
turėti gerų sveikatų. Tūkstančiai žmo
nių palengva miršta delei stokos gele
žies. Jie palieka išblyškę, jaučiasi si!i>- 
ni ir Ite jokio stiprumo. Maistas, ku
rį valgo neina ant gero, bet padaro 
silpnus ir nervuotus. Vienintelis ba
das savo kūnų sveiku ir stipriu pada
ryti, tai reikia imti daugiau geležies. 
Geležis kraują padaro turtingu, raudo
nu ir gyvu.

NUGA-TONE. didžiausi sveikatos 
vaistai yra turtingi geležim. Geležies 
vartojimas Nuga Tone yra labai leng
vai imamas, todėl jis skiriasi nuo kito
kių vaistu su geleže. Nėra geresnių 
geležies vaistų visame pasauly už Nu- 
ga-Tone. Todėl tūkstančiai žmonių tu
si geriausių rezultatų vartojant Nuga- 
Tone. l»a yra septyni kiloki vaistai la
kai naudingi sveikatai ir stiprumui su
dėti i Nuga-Tone.

NUGA-TONE yra absoliutiškai gva- 
rantuojamsts pilnam patenkinimui ar
iat tavo pinigai sugrąžinsimi. Vienas 
mėnesi s gydymuisi su Nuga-Tone kai
stuoju tik 81.00. Yra parduodama kiek
vienoje aptiekoje. .Teigti jūsų aptie- 
koritts neturi, tįsi prisiųskite mums $1.. 
o mes prisiusime jums apmokėtą už
tektinai ant viso mėnesio.

NATIONAL LABORATORY, 
1018 S. Wabash Avė., Chicago, III.

Užlaikome geriausių išdirbysčių ČEVERYKUS, kaip 
tai: Commonwealth, Bostonia, Hamilton, Broivn, Ameri- 
can Lady and Gentleman ir kitų. Prirenkame ir pritai

kome visiems prie kojų kogeriausia. Prie to dar užlai
kome marškinių, pančekų ir kitokių aprėdalų delei vy
rų ir vaikų. Malonėkite užeiti persitikrinti o rasite gerą 
ir mandagų patarnavimą.

KODIS SHOE STORE,
377 West Broadtvay, Sojith Boston, Mass.

GREIČIAUSI MODERNIŠKI 
LAIVAI PASAULYJE. 

Šaunus apsėjimas su keleiviais.
Ten yra vietinis agentas jūsų mieste 

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

BALTIJOS VALSTIJAS 
PER HAMBURGĄ.

SANONIA ..................................Geg.
CARONIA ........................... Birželio

Cabin $1SO. 3-čia kl. J10S.50.
Taksų 35.00.

Per Liverpool ir Glassgow
SCYTHIA ............................Gegužio
COI.UMBLV .......................... Gegužio

Iš Bostono:
ASSYRIA..............................Gegužio
SAMARIA ............................Gegužio
CARMANIA ........................ Birželio
Asmeniškai vedama ekskursija susisie

kime į Southampton į Danzig, 
Piliau ir Libau:
Per Cherbourg 

KIEKVIENĄ UTARNINKĄ 
MAURETANIA—AQUITANIA 

BERENGARIA
Per Angliją ar Hamburgą

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

SULAIKYK
DUOK JIEMS PROGĄ AUGTL

PLAUKU SLINKIMį
/

IŠSIRAŠYK UŽ ?1J)O DĖŽUTĘ IŠBANDYMUI
Mokėk tik PO tavo plaukų PAGERINIMO.

Jei tavo daržo dirvai trūksta tam tikrų reikalingu chemikalų, tai lais
tydamas ją jos nepataisysi. Tu ją turi Įtręšti, turi indėti Į dirvą reikalingų 
chemikalų.

Tu pats tą žinai. Tą pasako sveikas protas.
Tą pat galima pasakyti ir apie galvą ir plaukų augimą.
Pats sau prirodyk og FERTILEN ištikro jtręšia galvą, sulaiko plau

kų slinkimą, panaikina pleiskanas, stidrutina. sudailina ir sušvelnina plau
kus.

Duok mums progą Tau atsiųsti regulerų dėžutę už $1.00. Jei ji tau ne
pagelbės. tai tu nieko neprastosi. Jei tau pagelbės, tai atsiųsk regulerę 
kainą. - *

Ar gali būti geresnis pasiūlymas? Tas tiesiog rodo musų tikėjimą j 
FERTILEN. tai tikėjimas, kurį ir pats išbnn<!ęs ingysi.

Savo ščyrybei parodyti su prašymu atsiųsk 10c. Tas padengs tik pa
kavimo ir pašto lėšas. Adresas:

FERTILEX COMPANY, 13—13-th Avė., Binghamton, N. Y.

prošepanams kailį, 
ir daugiau Įvairių 
kuriuos atliks žy-

Šv. Roko parapijos choras pri
ėjo nemaža pastaugi) supažindin- 
t monteliečius su dailia operete 
išEIVIS.” Plakatuose papras
ti garsiai skelbiami scenon stato- 
ii dalykai nežiūrint kokios jie 
utų vertės. Mes čia to nedarysi

me, pagirs mūsų triūsą ir veika- 
> vertę kurie jį pamatys.

Kviečiame tad susipažinti su 
:iiiėta operete, tuolabjeus, kad 
r įžanga su darbu sulyginant la- 

feai menka; suaugusiems 50c. ir 
aikanis 20c.

Chorai.

ŠV. ROKO PARAPIJOS 
SALĖJE,

Pradžia 7:30 vai. vakare.

MONTELLO, MASS.

ANT RENDOS
KAMBARYS OFISUI. 

Puikus, šviesus ir geras kamba
rys tinkamas ofisui ant rendos L. 
D. S. Name, 366 Broadway, South 
Boston, Mass, Kampas Broad- 
vay ir E gatvių. Kreipkitės pas 
“Darbininkų.”

PARSIDUODA STUDIJA 
PIGIAI.

Didelė studija puikioj vietoj, 
biznis išdirbtas per daug metų. 
Lietuvių 4,000 kolionija ir vienin
telė lietuvio galerija Amsterdame. 
Savininkas išvažiuoja Lietuvon. 
Uotografai kas pirmas, naudoki- 
lės puikia proga. Kreipkitės ypa- 
tiškai ar laišku:

JONAS ANDRIUŠIS,
134 E. Main St., Amsterdam, N. Y.

KAS GREITESNIS-- -
TAS PIRMESNIS!

P' K

SUSIRINKIMAS.

Susirinkimas Šv. Kazimiero 
idemjjos Rėmėjų So. Bostono 
yriaus buvo laikytas nedėlioję, 
gūžės 7-tą dieną. Skaitlingai 
sirinko narės ir rimtai svarstė 
gančius reikalus. Tarpe svar

esnių nutarimų buvo nutarta pri
sidėti prie rengiamo bazaro, kų- 

K ris atsibus birželio 4-tą dieną, 
K Chicago, Ulinois. Bazaras rengia- 
r mas dėl pastatytno naujos koply- 
f elos. Tam tikslui nutarta kreip

tai į draugijas ir Tikietai arba va- 
hamos “serijos” pardavinėti 
nonėms.
Pirmininkei p-tei M. Kilmoniu- 

tči rezignavus jos vieton išrinkta 
p-ni O. Jankienė. Likusi valdy
ba ta pati: K. Alasevičiutė rast., 
A. Majauskiuiė vice-pirm.

Turime viltį, kad ateityje bus 
galima sutelkti didelę pašalpą šv. 
Kazimiero Seserims jeigu visuo
menė pritars ir prisidės su auko- 
■Įfiut ,

NAUJIENA LIETUVIAMS 
AMERIKIEČIAMS.

Siųsk tuo jaus 75c. “Darbiniu 
<ui” o gausi “RUOMUVĄ.

“DARBININKAS,”
'66 Broadway, Boston 27, Mass i

į LIETUVIS GRABOR1US
| 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 
■g virš minėtam reikalui, visuomet kreipkitės pas mane.
« nuvažiavimą į kitus miestus nieko nerokuoju.
1 gerai, gražiai, mandagiai ir pigiau bile kur 
f Patarnavimas visiem dykai. Viršrainėtais 
f kitės šiuo adresu:
i P. J. AKUNEVIČIUS,
|258 Broadway, So. Boston, Mass.
1 Tel. S. B. 1891 M. ir S. B. 381.

PIERCE-ARROW septynių sė- 
lynių limuzin-automobilius parsi- 
luoda už labai prieinamą kainą. 
Turėdamas toki automobilių jau
tiesi esąs milijonierium. Dabar y- 
•a patogiausia proga jį įsigyti. 
Neatidėliok, bet skubiai kreipkis

I

PRANĄ ŽILINSKĄ,
104 E. Main St. Amsterdam. N. Y.

Už
Darbą atlieku 
kitur.
reikalais kreip-

Tel. So. Boston 270

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

Ofiso Valandos:
Rytais iki 9 vai. I’o pietų nuo 1—3. 

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

DR. A. J. GORMAN i

(Kampas Broad St.}

TeL Brockton 5112-W.

(GUDAUSKAS)

DANTISTAS

705 Main St., Montello, Mass.

1023 Mt. Verncn St., 
PHILADELPHIA, PA.

Bell Pilone: Poplar 7545
ADOLF F. STANKUS

TIKRAS
♦ »

i LIETUVIS GRABORIUS
I 
» 
» 
♦ANT PARDAVIMO

Puikus Krokel Sėdam karas 
tik 1920 metų.

Labai geras karas su naujau
siais Įtaisymais: steamu ir viskuo 
■as tik reikalinga dėl .septynių 
įmonių. Bus labai pigiai parduo- 
lama. tad pasinaudokit ta proga 
r atsišaukit ant šio adreso:

F. RAZEVIČIUS,
11 Bellevue Avė., Montello, Mass.

iV. KAZIMIERO B. K. DR-JOS 
VALDYBOS ANTRASAI 

SO. BOSTON, MASS.

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

VTCE-PIRM. — V. J. Jakštas.
27 Story St., Boston 27. Mass. 

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

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

Meryctiff Academy, 
Arlingliton Heigtbs. Mass. 

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

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

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

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

DRAUGIJOS antrašas reikale:
3G6 Broadvcay. So. Boston, Mass. 

DRAUGIJOS susirinkimai laikomi 
kas antrų nedėldienį mėnesio 1-ą vaL 
po pietų parapijinėj svetainėj, 492 E. 
7-th St. Boston 27. Maso. ‘

f

WIIJ TE STAR LINE
/'7 f,l N

_ ILIETUVON

/

OLYMPIC--------------
HOMERIC (naujas)

Paieškau Kazimiero Krasausko, apie 
00 metų amžiaus, jau senai kaip iš 
Lietuvos, paeina nuo Naumiesčio, Ku
bilėlių kaimą Kiek vėliaus jis gyve
no miestelyje LEDFORD, ILL. Pra
šau jo paties atsišaukti, nes turiu 
svarbų reikalą, arba kitas kas praneš
ėt, už ką ištartu širdingai ačiū.

. S. GREGIS,
Gardeli, Sask, Canada.

LINiJA 9Broackčay, Nev^York.NV 

^ktL!ETOW
PEIŽ 
/- ABBA LTEPO JŲ

VAŽIUOKIT VISI PARANKIU 
’ IR TIESIU KELIU.

/Lietuviai važiuojanti į Piliavą ap/enkia 1 
juostą (karidorą) , I

Visa TkeCia Klesa Padalinta Į Kambarius ■ 
ant 2-jų, 4-rių, (Wių ir S-nių jotu 

POLONI A ............ ............... '................Gegužės 171
ESTONIA ...............................................Gegužės 31 J
3-čios kl. kainos: Į Hamburgą $103.50. Piliavą 

$106.50, Liepoją Ir Klaipėdą $107.00. :
Dėl laivakorčių ir žinių kreipkitės prie savo agento |»

PARSIDUODA FARMA.
30 akrų žemės. Didesnė pusė dir

bimas ant kurios galima auginti tnbo- 
:ą ir kitus įvairius javus, žodžiu sa
lint, žemė derlinga ir gera. Didelis 
<xlnas su įvairiais- vaisiniais medžiais, 
’er Jauką bėga upelis. 9-nit> kambarių 

stnba su skiepu. Yra ir kiti mažesni 
mdinkai. 5 geros karvės. Pienas par- 
ilduoda kompanijai. 40 vištų. 100 viš
čiukų ir visi tarmes Įrankiai. Netoli 
bažnyčia, mokykla, miestas ir kiti pa
rankamai. Ta vieta randasi North 
< ’anton City tarp Hartford ir New Ha- 
ven, Conn. Parsiduoda su viskuom už 
$4.800. Inešt $2.090, jeigu kas galės 
inešt daugiau, tai gaus pigiau. Norin
tieji pirkti, kreipkitės laišku ar ypa- 
iškai šiuo adresu:

J. BREIVA,
Box 25, North Couton, Conn. 1D. L. K. Keistučio Dr-jos Val

dybos Adresai, Boston, Mass. 
PIRMININKAS — J. Adomavičius,

122 Boweu St, So. Boston, Masa. 
VTCE-PIRM. — Vincentos Zaleckas,

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

• 450 E. 7-th St, So. Boston, Mass. 
FIN. RAST. — Juozapas Vlnkevlčius,

109 W. 6-th St, So. Boston, Mass. 
KASIERIUS — Andriejus Zalleckaa,

307 E. 9-th St. So. Boston, Mass. 
MARŠALKA — Viktoras Zičkis,

200 E. Cottage St, Dorchester, Masa.
D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne

sinius susirinkimus gas pirmą nedėl- 
iienį kiekvieno mėnesio po No. 094 
Washlngton St, Boston, Mass. 0-tą ▼. 
vakare. Ateidami drauge ir naujų na
rių su savim atsiveskite prie musų dr- 
km prirašyti.

Koresp.

r

Pajieškohmat
Paieėkojlmų kainos UDS. na

riams Ir “Darbininko” skaityto
jams 1 syk| | metus už dyka, už 
3 sykius 8100. Prleteliams už 3 
sykius $1.50.“Nereikia daugiau kankintis bo miego 

per ištisas naktis su verkiančiu kūdikio,” 
ji pareiškė, “nes aš jam duodu B AM B INO 
ir paguldau į lovą.”

MAJESTIC
-* Milžiniškas 4-rių sriubų, 950 pėdų ilgio.

GEGUOŽIO 20, BIRŽELIO 17, LIEPOS 8, LIEPOS 29.
Taip-gi dideli laivai
-^Gegužio 13, Birželio 3. Birželio 24, Liepos 15 
----- Birželio 10, Liepos 1, Liepos 22, Rugpj. 19 

Tiesioginis kelias per Southnmptoną | Danzigą laivais. 
Keliauninkai ir bagažius greitai perkeliami.

AMERICAN LINE 
Keliavimai Lietuvon per Hamburgą. 

Pašaliniai keltai iš Hamburgo nekliudant Vokietijos. Reguliaria išplau
kimas,—dideli parankus laivai.

RED STAR LINE
Geriausias kelias Lietuviams per Plymontą į Danzigą. 

Išplaukia iš New Yorko kiekvieną savaitę.
Geriausias patarnavimas. Sužinojimui klausk vtette agentų arba

INTERNATIONAL MERCANTILE MARINE COMPANY
84 Statė St., Boston, Mass.

X

SUS ĮVAŽIUOKITE.
Moterų Sąjungos Mass. ir Mai

ne apskričio piknyko rengimo Ko
misija.
; Malonėkit visos išrinktos komi- 

on nn-fs si;-trinkti geg. 14 d., 1 
l .po pir' ; Šv. Petro pobažnyti-

MėSlungis, dieglys, 
suiręs pilvas, perpilni 
vuduriai suteikia mažy
čiui bereikalingą nes-

b a m: b i ikt o
Vtizbateeklli nžrag. 8. V. Pat- OSm

pašalina šiuos nesmagumus. Kūdikiai mėgsta ji I Jie prašo 
d augia u s! Aptiekose parsiduoda po 35c. arba norint, kad pri- 
8iųstumčm per paštą, tai reikia siųsti 4()c. į

F- AD. IUCTJTER A CO., Bcrou~h ei Drocklyn, Ntov Ycrk

AA Vladas Vlado BENIUAEVIčIFS 
paiežkau brolėnų Vlado. Stasio. Alek
sandro. Juozo ir Kazio PIKELIŲ, 
Kastanto ir Adomo (Petro sūnų) BE- 
NIUSEVICIŲ, Jono PAtTLAUSKIO ir 
Vaclovo KĘSTAVICIAUS. visi <ž Luo
kės m.. Šiaulių apskr. ir gyvens Ameri- 
ke. Meldžiu rąžyti žinomi antrašu ;< 
VLADIVOSTOK, post offlce T. Kala 
lis d« V. B.

tV. JONO IV. BL. PAŠELPINĖ8 
DRAUGYSTĖS VALDYBOS 

ADRESAI
PIRM. — M. Zoba, 1

580 E. 7-th St. 8a Boston, Mm 
VICE-PIRM. — P. Mikalauskai.

248 W. 4-th 8t, So. Boston, Mm 
PROT. RAfT. — X Šeduikis,

89 B Strest, 8a Boston, Mass. 
FIN. RAST. — X ftvagždys.

171 W. 5-th St, 8a Boston, Mai 
KASIERIUS — A. Namttiunaii.

16 WinfleM St, Sa Boston, Mm 
MARŠALKA — J. Zatkli

7 Wlnf1e1d St, Sa Boston, Maai
Dr-ja laiko susirinkimus kas treėJą 

oedėldicnj kiekvieno mėnesio, 2-rą v«L 
oo pietų šv. Petro parapijos salėj, 493 
a Sev»n th St, South Boston.




