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Krikščionyi darbininkai vie
nykitės! Spiėskitės į vienin
telę darbo žmonių organiza
ciją Amerikoje — Lietuvių 
Darbininkų Sąjungą.
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Lietuvos vyskupų suvažiavimas
Kurs Lietuvoj naujų vyskupijų.

SVARBIOS NAUJIENOS

Kaunas, gegužio 9.—Šian
die Kaune turime Lietuvos 
vyskupų konferenciją. Da
lyvauja visi Lietuvos vysku
pai. Vilniaus vyskupą ats
tovauja lenki} ištremtas iš 
Vilniaus kun. Kukta. Va
dovauja apaštališkas delega
tas. Be kitko dienotvarkėje 
yra tvėrimas keletos naujų 
vyskupysčių Lietuvoje, kad 
susidarytii daugiau vysku
pu.

Pragyvenimas eina bran- 
gyn ir brangyn. Kyla, kaip 
ant mielių.

DARBININKU REIKALAI.
REMS AUDĖJUS.

Manchester, N. II. — Ja- 
mes Starr, audėjų unijos vi- 
ce-prezidentas, pranešė 
streikuojantiems audė j ams, 
kad Amerikos Darbo Fede
racija savo metiniame suva
žiavime birželio 12 d. nutar
sianti remti audėjus. Tos 
organizacijos nariai bus ase- 
syti. streikuojančių audėjų 
paramai.

STREIKAS RYME.
F. V.

< __________________________

PIRMA KELIONĖ APIE 
PASAULĮ.

Paskelbta ge-

ŽUVO PENKI 
ŽMONĖS.

Milicaukec, JU/’s. — Trys 
gaisrininkai ir du šiaip dar
bininku žuvo vandens 
vados dūdoj.

NELAIMĖ.

Tautininkų “kunigas” bėdoj
--------------------------- ,-----------------------------------------------

“REV. J. KRICIIUNOS” 
BĖDOJ.

Croydon, Anglija. — Trys 
lakūnai išlėkė kelionėn apie 
pasaulį. Turės padaryti iš
viso 30.000 mailių. Kelionė 
tęsis apie 90 dienų. Išlėkė 
gegužio 24 d. 1 vai. po pietų. 
Nesvietiškos minios žmonių 
suėjo palydėti tris drąsuo
lius. Lekia per Franci ją, 
per Italiją, paskui per In
diją, Japoniją, Alaską, Su
vienytas Valstijas ir galop 
per Atlantiką atgal į Angli
ja-

Rymas.
neralis streikas protestui iš
reikšti prieš kautynes išti
kusias Rymo dalyje vadina
moj San Lorenzo. Kauty
nės ištiko tarp tautininkų 
(fašistų) ir socijalistų. Su
žeista daugiau, negu 20 

■žmonių. Streikas įvyko ge- 
Ineralis ir sustojo strytka- 
riai. Eukaristinio kongreso 
delegatai, kurių yra 20.000, 
turėjo pėsti eiti į Šv. Petro 
baziliką ant mišių, šv. Tė
vo laikytų.

NUMAŽINO GABENIMO 
MOKESTĮ.

W ashington. — Interstate 
Commeree Commission įsa
kė geležinkelių kompani
joms numažinti prekių ga
benimo kainas ant 14 nuoš. 
Numažintomis kainomis tu
rės gabenti nuo liepos 1 d.,

_________
PAVAIŠINO LENKU (Ą 

MINISTERĮ.

Vienna. — Lenkijos užsie 
nio reikalų ministeris Kas 
tautas Skirmuntas gegužk 
24 d. vakare buvo apdrabsty 
tas pasmirdusiais kiauši 
niais. Tas atsitiko jam be 
važiuojant i pakili, kurį ji 
buvo iškėlęs laikraščių re 
porteriams. Jo veidas buv< 
kevalui išdraskytas ir jo dra 
bužiai i niekus paversti.

Vaišintojai pasirodė besi 
buvusieji Ukrainos oficie 
rai. Jie buvo suareštuoti 
Sakė, kad jie tuorni lenkams 
keršija už Ukrainos smaugi 
mą.

Austrijos premieras atsi 
lankė pas Skirmuntą ir atsi 
prašė už tokias vaišes.

niai uždėtas per visą pusią-\DIDIS SUVAŽIAVIMAS. 
pi toks Pastor Says Fake 
Priest was arrested i n South 
Boston.

Toliau rašoma, kad “mys- 
tery man,” apie 55 m. am
žiaus s veriąs apie 230 svarų, 
daugiau, negu 6 pėdų augš- 
tumo Rev. J. Kricliunos da
rąs Brocktone pastangas į- 
kurti lietuvių neprigulmin- 
gą parapiją.

Jis pasisakė buvęs į kuni
gus įšventintas. Bet kaip 
Telegram’e rašoma kun. Jo
nas S. Švagždys išvilko jį 
švieson pasakydamas, kad 
jis nekuomet nebuvo įšven
tintas į R. Katalikų kuni
gus ir be to j m buvęs So. 
Bostone suareštuotas uz gir
tybę. Toliau Tele grame ra
šoma, kad Peter K. Wychu- 
nas (Vaičiūnas), savininkas 
Montello Coal Co. pasakė, 
kad tas pat žmogus prieš 
septynis metus su tuo pat 
tikslu buvęs čia ir tada vadi- 
nęsis Rev. J. Buzos.

Taip tai tautininkų kuni
gas” ir tapo išnaujo išvilk
tas, kaip apuokas, švieson.

Rymas. — Į Eukaristinį 
Kongresą suvažiavo 10.000 
delegatų iš viso pasaulio. Tai 
yra 26-tas tarptautinis kon
gresas. Tęsis iki ateinančio 
panedėlio. Bus surengta iš
kilminga* procesija iš Šv. Jo
no Loterano bazilikos i šv. 
Petro baziliką. Tai bus pe
reita svarbiausioji Rymo 
li«. Pagalios iškilminga 
komunija Colosseume.

Pėtnyčios ryte, gegužio 
26 d. į “Darbininką” užėjo 
poliemonas Chas. L. Skelton 
ir pradėjo pasakoti, kad ap
simetėlis kunigas, buvusis 
nesenai So. Bostone, pate
kęs bėdon Brocktone. Po
liemonas Chas. L. Skelton 
pasakoja, jog iš pirmo pa
matymo tas “misi j orderius” 
sutanoj ir su kryžium ant 
krūtinės pasirodęs įtartinu. 

ka_i Paskui, kaip Chas. L. Skel
ton sakė, patyręs, kad tas 
“misijonierius” pradėjęs 
daryti “date’us” su mergi
nomis. Tada, sakė poliemo
nas Skelton, pamanęs, kad 
laikas . pradėti žingsnius 
prieš tą “misijonierių.” To
dėl netrukus ir neliko jo So. 
Bostone.

Mes tuoj supratome, kad 
poliemonas Skelton turi o- 
menėje tautininkų globoja
mą Kriszciuną.

Apie jo patekimą bėdon 
Brocktone plačiai rašė Bos
ton Telegram gegužio 26 
d. laidoje. Antgalvis tai ži-

nuo-
da-
v
S V.

Bcrlin. — Vokietijos k~ 
ro laivas Ilanover naktį su
sidūrė su submarinu. Dešimt1 
jūreivių ant submarino tapo 
užmušta.

UŽSISAKĖ GARVEŽIŲ

Phūadelphia, Pa.—Bald- 
win Loeomdtive AVorks gavo 
iš Argentinos užsakymą ant 
devynių garvežių.

RASI RAŠĖ SUTARTĮ.

Genoa. — Rusija ir Itali
ja pasirašė pirklybinę sutar
ti karaliaus rūmuose gegu
žio 24 d.

NEPRITARV.

NESITIKI GREIT
GAUTI SKOLAS.

Washington. — Suv. Val
stijų iždo departmentas ofi
cialiai paskelbė, j^g Ameri
ka nesitiki greito skolų su
grąžinimo iš Europos vals
tybių. Dabar su skolingomis 
valstybėmis valdžia daro 
žingsnius, kad susitarti dėl 
nuošimčių gavimo. Europos 
valstybės Amerikai 
gos $11.000.000.000.

skolin-

DIDELĖ KAITRA.

KAME MATO -a
IŠGaNYM£

i* -'š
___________

Bcrlin. — Vokietija, pri 
smaugta milžiniška kontri 
bucija. mato savo išganym: 
kuouoliausiame darbe. Vo 
kiečiai tiki, kad tik kruvini 
prakaitu save teišgelbės 
Tiršti dūmai, veržiantys i 
dirbtuvių dūmtraukių ir so 
diečių uolus darbas nuo tam 
sos iki tamsos rodo, kad Vo 
kiečiai nepažįsta nusimini 
mo.

Vokietija yra padarius 
su Rusija draugingą sutari 
(gentlemen‘s agreemeni 
sulyg kurios Rusijos bolše 
vikų valdžia pasižada neva « 
ryti Vokietijoj savo propa 
gandos.

Paryžius. — Gegužio 24 d. 
buvo karščiausia nuo 116 
metų. Termometras pavė
syje rodė 94 laipsnių. Dau
gelyje Europos vietų per 
pastarąsias penkias pienas 
buvo didelės kaitros. Alpuo- 
se buvo toks karštis kokio 
nebuvo per 90 metų. Sniegai 
ir gletčerai tirpo tokiose 
vietose, kur per metų metus 
netirpdavo.

Cleveland, O. — Moterį} 
Rūbų Siuvėjų unija savo su
važiavime atmetė pasiūlymą 
dėtis į One Big Union. Vie
nu balsu nutarė laikytis taip, 

Pritarėjai One 
yra šalininkai 

Šitame suva- 
neturėjo jokio

♦♦♦ "
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BAISI KOVA SU 
DEGTINDARIAIS

Chattanooga. Tenn.—Ke
turios valstijos Tennessee, 
Kentucky ir abi Karolinos 
įasiryžo pasmaugti nelega
li girtą biznį. Jei reikės, tai 
ir kraujuose paskandys. 
Degtindarystė labai prasi
platinus kalnuose ir gabe
nama į visas puses. Jau da
bar kovoje prieš degtinda
rius liejasi kraujas. Jau da
bar “shoot on sight” patapo 
nerašytu įstatymu. Per 
pastaruosius tris mėnesius 
du šerifu ir trys deputi} še
rifai sutiko mirtį vien Chat- 
tanoogos mieste. Kovose 
degtindariai ir.degtinės ga
bentojai savo sužeistus drau
gus visuomet stengiasi nusi
gabenti ir nepąduoti į “prie
šo nelaisvę. Prieš prohibici- 
ją visi šie munšhiuįninkai

kaip ikšiol. 
Big Unijai 
komunizmo, 
žiavime jie 
pritarimo.

GEROJE ORGANIZACIJOJE, GERI 
IR DRANGAI.

Viena iŠ rimčiausių, gyviausių ir geriausių 
lietuvių darbininkų organizacija Amerikoje yra

PAVOGĖ $15.000.

Bridgeport, C t. — Peni 
banditai buvo užpuoĮ 
Connecticut kompanijos iš 
dininką, kurs vežė algas dai 
bininkams. Vežė $15.00 
Banditai išplėšę turtą auti 
mobili j norėjo pabėgti. Ju< 
sius pradėjo vytis policista 
Banditai bandė išlakstyti Į 
mišką. Tai policistams pi

' vyko du banditu, pagaut 
Buvo iškilęs susišaudymą 
Trečias banditas vietoj bwi 
nušautas.

------------U -V .1
BANDYS SUNAIKYT1

FORTĄ. |
—— t

Baltimore, Md. — Ati 
nanti utarninkąiš oriai! 
bus daroma bandymai ir b 
mėginta subomb6rdųj 

i Fort Carroll. Bus mestai 
Išvarų bombos.

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 nuo 16 
m. amžiaus.

VIENYBĖJE-GALYBĖ.

Ralph M.

$4.20

kasdien. mainos.

bar jie yra atkaklūs kovoje 
su savo persekiotojais. Su-

Panama.
Chase, vienas iš žymesniųjų 
Naujosiom Anglijos bižnie-

PINIGO KURSAS.

X
JI.

buvo ramūs gyventojai. Da- rių, metė savo'amatą ir pa- 
sidavė į jūreivius. Tarnau
ja ant tavorinio garlaivio, 

sįšaudymai tarp, dėgtinda- Jisai sakė, kad bizniavimas 
CORPORATION, rių ir jtolicistų Įvyksta veik nusibodęs ir panorėjęs per-

PASIDAVĖ Į
" JŪREIVIUS.

LAIMĖJO PO METŲ.

Žemiau paduodame kiek 
kainavo pasiuntimas 1,000 
auksinų į Lietuvą. Prie že
miau paduotų kainų yra 
priskaityta pasiuntimo kaš
tai:
šeštadienį, geguž. 20 — $4.10 
Pirmadienį, geguž. 22 — $4.10 
Antradienį, geguž. 23 — $4.00 
Trečiadienį, geguž. 24
Ketvirtadienį, geg. 25- — $420 
Penktadienį, geg. 26 4- $4.30 

LITHUANIAN SALES

Lockport, IU. — Karpen- 
terių unijos nariai buvo at
statyti iš darbo prieš metus 
laiko. Dabar darbdaviai su 
ta unija pasirašė kontraktą. 
Pripažino uniją ir mokės po 
$1.00 valandoj. 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 kuopds arba tiesiog į

L D. S. CENTRĄ
BR0ADWAY, BOSTON 27, MASS. t

Neatidėk darbo ryto die- Kaip kritikuoti lengva, 
nai. jei gali jį nudirbti šian- taip statyti kurti sunku.



GEGUZIO-MAY 30 d., 1922
RUOMUVOS

Montello, Mass

ŠOKIAI!!

Angliški

TAUTOS FONDUI 
AMERIKOJE.

GERB. TAUTOS FONDO 
IR FED. SKYRIŲ 

VALDYBOMS.

sirdystes vargingesmame 
lp& dėjime esantiems Bro- 
vliams-Seserims tėvynėje. 
L Didžiojo karo baisenybės

Us įpratino į labdarybę. 
Bet gelbėdami nelaiminguo- 
slus už jūrių marių, paste- 
bime, kad labdarybės darbas 

^Amerikoje yra vos prade- 
damas. Kiek tai mūsų tar-

NAUJOSIOS ANGLUOS L. D. S 
APSKRIČIO VALDYBOS 

‘ ANTRASAI.

Am. L. R. K Moterų Sąjungos 
Conn. apskričio pusmetinis suva
žiavimas įvyks birželio 25 d. Šv. 
Jwgio par. salėj, Bridgeport, Ct. 
Sesijos prasidės 1 vai. po pietų. 
Kuopos yra prašomos skaitlingai 
atsiųsti delegačių, suprantančių 
organizacijos reikalą. Tuomet bus 
padaryta gerų nutarimų organi
zacijos labui. Visos Moterų Są
jungos Conn.. valstijos kuopos 
prašomos į tai atkreipti domę ir 
ruoštis prie suvažiavimo.

Apskričio rast.

Žemė yra tat viena iš pla
netų, mažutytis skritulėlis, 
pakabintas oro erdvėse, ir 
vis besisukantis apie savųjų 
saulę, iš kuries gauna švie
sų ir šilimų, žodžiu sakant, 
visų gyvybę. Bet žemė su
kasi ne vien apie saulę. Ji 
dar sukasi ir aplink save pa
čių, aplinkui vadinamosios 
žemės ašies. Kelių aplipk 
saulę žemė padaro per 365 
dienas 6 valandas 9 min. ir 
9 sekun. Aplink savajųjų 
ašį apsisuka ji per 24 valan-

Gerbiamieji:—
Tautos Fondas yra gavęs 

nuo gerb. Kun. V. Drauge
lio žemiau paduotų šelpimo 
reikalais atsišaukimo laiš
kų. Laiškas, kaip matysi
me, kalba apie sušelpimų Ru
sijoje badaujančių lietuvių. 
Bet Tautos Fondo Valdyba 
yra be-jė-gė, neturi tam tiks
lui aukų, nes visos labdary
bės aukos pasiųsta Lietuvon 
Vilniaus lietuvių sušelpi- 
mui. Todėl, gerb. T. F. ir 
federacijos skyriai, malo
nės pasistengti bent kiek 
parinkti aukų, kad nors iš 
dalies galėtume sušelpti sa
vo brolius badaujančius Ru
sijos vergijoje. Jei kiekvie
nas T. F. skyrius bent po do- 
lerį-kitų kas mėnuo surinks

Atsilankiusieji ant to IŠVAŽIAVIMO^ jausi* iYkokuujfrUuJ***£* 
jimai dalyvauti IŠVAŽIAVIME, plaukia iš vigų- Ametikoslnetuviii k 
išgirsti garsiausių A. lietuvių solistų-Čių bei-cboros dainuojant, žaislus 

ir tt ______„ ' _

MŪSŲ PAREIGOS ŠELP
TI VARGO ŽMONES.

R. -----------------•'

| Pastarasis Amerikos Lie- 
l tuvių-Katalikų Kongresas 

‘ Brooklyne, aprūpinant svar
biuosius tautos ir tikybos 

^ reikalus, rimtai svarstė mū
sų pareigų duodant paramų 

f nalaimingesniemš už mus, 
| būtent, tiems vargo žmo

nėms, kuriems iš šalies pa- 
E galba yra būtina.

Nuožmus karas paliko 
| Lietuvoje daugybę našlaičių 
; ir ubagų. Skaitlingai po vi

sų Gimtinį Kraštų išdygu- 
I sios prieglaudos našlaičiams 

ir pavargėliams, yra tai pa- 
ih sėkmė kruvinų imtynių 'su- 
| tnateriulizė jusiu XX am

žiaus galiūnų. Didžiojo ka- 
ro metu, Amerikos Lietu- 

| viai katalikai duosniai rėmė 
| karo nukentėjusius tautie- 
' Čius. Žymiausia pagalba bu- 
|vo suteikta per TAUTOS 
f^ONDĄ ir per LIETU- 
I VOS RAUDONOJO KRY

ŽIAUS RĖMĖJŲ DRAU- 
GIJĄ. ,Nors ir visa Ameri
kos pagalba Lietuvos karo 

.varguoliams buvo ir yra tik 
Ilašas jūrėse, tečiaus išsklai- 
: lytiems po plačių Rusija lie- 
| tuviams karo pabėgėliams, 

tai jaivo žymi parama, LIE- 
TUVJg CENTRALINIS 
VrrttKBTP'T A « VJInmio ten-

Kaunas, 22-IV-1922. 
Gerbiamieji:—

Odesoje Ukrainos Val
džia pereitais metais neiš
leido visų lietuvių dėlto, kad 
jie buvo atvažiavę da prieš 
karų, o dabar užėjus badui 
jie ten iš niekur nesulaukia 
jokios pagalbos, užtat šiuo
mi laiškeliu pranešame ju
mis antrašų Kun. Juozapo 
Jasiuko, Odesos lietuvių ka
talikų parapijos klebono, 
kurio vardu galima, būtų 
siųsti kas mėnuo nors po du, 
tris davinius pro vizijos, už 
50 dolerių išduodamos iš 0- 
desos skyriaus Organizaci
jos “ARA.” Visos kitos 
tautos Odesoje gelbsti nuo 
bado savo tautiečius per šių 
organizacijų; taigi bū\ite 
malonūs kiek išgalint per 
kunigų Juozapa Jasiukų, 
gyvenąntį Odesoje prie se
nosios bažnyčios (Odesa, 
gatvė Lenino (Rišelievska- 
ja) No. 20) siųsti balaujan- 
tiems lietuviams, kurių Ode
soje vra nemažiau penkių 
šimtų žmonių, pagalbos nors 
mažiausių davinių 2, ar 10 
dolerių; tik darykite tai sku
biai, nes jau prieš Velykas 
pavyzdin, šeimynoje Kaza
kevičių nuo bado mišė vai-' 
kai, o mums gyvenantiems 
Lietuvoje nėra galimybės 
kas-nors daryti, nes “ARA” 
auksimj neima, ir reikalau
ja tik dolerių.

(parašas)
Kun. V. Draugelis.

ligūsti^įmonių! Kiek, y- 
pač nuo influenzos laikų, 
našlaičių žūsta nekatalikų ir 
ne lietuvių globoje!.. Ka
talikų kongrese paaiškėjo 
opeikalfts-steigimo bent trijų 
gerai įrengtų prieglaudų A- 
metikoje. Ne vienų metų 
rai darbas, bet prie to turi
me artftTtis. Jau Chicago,1 
Phihtffelphia, Waterburv, 
V~ rcfcster toje srytyje stam- 
Įjius žingsnius padarė pir
myn. - iietuvių Katalikų 
K įgresas gėrėjosi tų mies- 
vi lietuvių labdarybės dar- 
b; is iV'^katino visus miestus 
k ti Į tižleistų labdarybės

GRAŽIAI RAŠYTI.
Rašant su Fontanine Plunksna' 
: ■ greičiau galima. išmokti ir raš

tas gražiau išrodo.
Reikalauk platesnio paaiš-: 

\ kinimo apie Fontaninę 
X Plunksnų arba Katalo- 
\ go. :

BŪDO SPĖJIMAS IŠ 
SMAKRO LYTIES.

Sako, kad mažas smakras 
it plati kakta yra didelių ga
bumų ženklu. Didelis smak
ras—lėto būdo ženklas, pla
tus ir ketvirtuotas ženkli
na didelį fiziškų stipru
mų. Juokdarių smakras — 
smailas ir atsikišęs priekin. 
Ilgas ir siauras — ženklina 
atkaklumų. Platus ir pil
nas smakras ženklina fiziš
kos grožės mėgimų. Veidas 
pilnai suderintas su smakro 
išvaizda, lūpos pilnos ir 
raudonos ženklina jėgų ir 
sveikatos pilnumų. Manda
gūs žmonės turi plačius 
smakrus. Egoistai ir apri
boti žmonės turi siaura 
smakrų.

Pas silpnus žmones smak
ras truputį aukštyn paplėš
tas. Visi gi drąsūs, energiš
ki ir turinti prigimtų palin
kimą turi smakrą atsisuku
sį priekin.

visą Annfhką būtų renkam 
mos aukos lietuvių labdary- 

juje priimtos aukos bus iš
dalintos sulig aukotojų no
rai; Jeigu aukotojai savo 
valios nepareikš, tuomet pu
se priimtų aukų bus per
siųsta Lietuvos.vargšų prie
glaudoms, kita-gi pusė bus 
skirta steigimui prieglaudų 
Amerikoje.

Patsai sunkusis, būtent, 
aukų rinkimo darbas, reikės 
at.:*l;ti T lutes Fondo sky
riams. kur’i išmėgintos-pri- 
tyrūsios spėkos jau spėjo 
daug didelių darbų nuveik
ti.

Visi TAUTOS FONDO 
SKYRIAI pasirūpins j 
trumpų la'kų surengti d'da
lias prakalbas, kuriose iš 
dėscnis labdarybės reikalą, 
reikia tam tikslui aukų pa
linkti. YpsdĮngų kalbėtojų 
L.jbdarybU, Vajui CENT
RAS nėra pakvietęs, tečiaus 
gerų katalikų kalbėtojų vra 
daug ir Tautos Fondo sky
riai lengvai jų ras artimoje 
apyiiknėje.

Patartume TAUTOS 
FONDO SKYRIAMS iš
leisti kokį nors daiktų išlai- 
mėjimui. Tuomi būdu ir 
nesunkiai darbuojantis būtų 
galima labdarybei surinkti 
$100 ar daugiaus.

Surengti pelningą vakarą 
ar gegužinę labdarybės tiks
lams, turėtų būti karštu 
noru visų Tautos Fondo sky
rių. Koncertai, vaidinimai, 
Tautiški šokiai yra ir sma
giu laiko praleidimu ir pro
ga gerą tikslų paremti. Kas- 
gi nenorėtų paremti labda
rybės ?

Žodžiu, reika sunaudoti 
visus žinomus būdus, kad 
Lįkgsumažinus ašakas var- 
^ESSių. Tai-gi pirmyn po 
labdarybės vėliava!

Kun. Jonas J. Jakaitis, 
Labdarybės direktorius prie 

Tautos Fondo. 1

Į

rius kelio per vienų sekun
dų.

Žemės kelias aplink sau- 
ę, kuris reikia jai kas me

tai padaryti, tūri nemažiau, 
taip 930 milijonų kilom. To
kį kelių padaryti per metus

per savfi skyrius Rusijoje ir 
Lietuvoje maitino ir mokino 

; tuc®—nelaiminguosius, dar 
Bfe IrdyaEąiien su didžiausią. 
’ padekg^iunėja tuos Ameri- 
į kos liUttiviujs kurie taip di- 
Cdžią -Jižuojautą gausiomis 
aukomis, pinigais ir drabu- 

-tiais parodė.
|_Ir šiame laike Lietuvoje 
skurdo, vargo daug. Nėra 
mūsųrghlimybėje visų Lie- 

'tUvošJ^Tčdnuomenę aprūpin
ti, tešaus, atsižvelgiant į 
didelį^etuvos našlaičių ir

Šokiai prasidės 2avalanda popiety, griež M

m
į^Įj Į Jį
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Birželio 24 ir 25 d. subatų ir nedėldienį, visi Ameri-
kos lietuviai, yra šaukiami Tėvynei Lietuvai į talką. .

Amerikos lietuviai tomis dienomis padės pamatų Lie
tuvos valiutai, saviems lietuviškiems pinigams, 
bus —

AUKSO—SIDABRO FONDO DIENOS.
VISI prirengkime dovanas. Kas gali 

koja aukso pinigus ar daiktus. Kas negali auksu, lai au
koja sidabru, daiktais, ir pinigais. Bet risi, esantieji 
darbo metuose vyrai ir vaikinai, moters ir merginos yra 
prašomi aukoti nemažiau, kaip po sidabrinį dolerį, gi vi
si vaikai —nemažiau kaip po 25c.

VISI, dideli ir maži, neškime ir paduokime aukų pa
tys. i

VISI, visų partijų, visų tikėjimų, visokių pakraipų, 
visokių tautų, by tik jaučiasi Lietuvos vaikais, — visi su 
dovanomis.

VISI lai neša savo dovanėles į savo kolonijos nuskir- Į 
tų vietų.

VISI aukotojai bus skaitomi Lietuvos kūrėjais.
VISI bus užrašyti Lietuvos Valstybės knygose.
VISI gaus paliūdijimus, kad iš jų auka buvo priimta.
VISI LIETUVAI J TALK4

TĖVYNE ŠAUKIA JUS!
Liętuvos Atstovybė Apriko

Tai

tai lai au-

n > ti > r » kgfiE

Susįvienijimas Lietuvių 
R. K. Amerikoje

yra GYVAM DŽIAUGSMAS! SERGANČIAM VILTIS! 
MIRŠTANČIAM RAMYBE!

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 nariu gyvastis ir seka pomirtines $156.00, 
$250.00, $500.00, $750.10. $1000.00, $2,000.00, $8,000.00.

2. Moka pašalpą Mariams ligeniams kas savaitę po:
$3.50, $7.00, $10.00, $14.00, $21.0$. : ■
, 8. Šelpia aavargaaiua nariaa rr na&aišias.

4 Nariai gaila* S. L. >. K. A. organą, savaitinį laik- 
Wtį ”Garsą”‘. .

5. Skleidžia apšrietą, leidžia geras raštas iec dalina na
riams veltui.

(. Platina tikijimą, dorą, mpiaasi tautos reikalais, re
mia Lietuvos respubliką.

7. Lengvomis sąlygomis ąpdraadfta vaikus nuo vienų 
metų amžtaus.

Įstoimo į % L. R. I- A pigML ■•kestia learra. Kaa*
p»s yra vitoM didessii* AmeMkSje, ttfdęj, ■•na*
tieji iifjrrmačijų, tolięiatis ka*yą SAreterią arba ftemi į Cen
tre laitiaį:

g. L. R. K. AimiKOJl
222 So. 9th rtr., Brooldyn, M. Y.
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p. J. J. Romanui, 
Bostone,

Gerbiamasai:
Sveikinu linkėdamas viso 

.labo.
Iš gauto iš Chicagos Tams

tos telegramo matosi, kad 
Tamsta ketinate būt Lietu
voje pradžioje Birželio mė- 

I nėšio. Dėlto skubinu su 
laišku norėdamas išdėt vie
ną propozicijų^ būtent:

Ar mes šeip ar kitaip į'da
lykus žiūrėsime visvien jei 
mes daugiau apyvartai pini- 

Igu turėsime, tai bus geriau 
j ir daugiau ko galėsime nu- 
1 veikti ir greičiau savo tikslų 
atsieksime, išauginsime Ben- 

jdrovę į stiprių milžiniškų fi
nansinę organizacijų.

Mano nuomone ar; nebūtų 
geriau, kad Tamsta išva
žiuodamas iš Amerikos nu- 
statytūmei tvarkų pardavi
nėjimo Amerikoje akcijų 
(Kauniškių) Amerikos Lie
tuvių Prekybos Akcinės 
Bendrovės ir Lietuvos Tarp
tautinio Banko. Mano nuo- 
Įmone jų būtų galima gana 
daug išparduot Amerikoje. 
Matant kaip galima būtų vėl 
didint kapitalų ir vėl paimti 
didžiumų akcijų į bendrovės 
rankas. Tokiu būdu mes at
silygintume nuostolius kurie 
kilo iš dolerio kurso mainv-* 
mosi. Pagalvok apie tai ge- 

I rai ir pasitark su kitais 
Iboard direktoriais, nes čia 
lyra vienas iš svarbesniųjų 
klausimų. Mes Lietuvoje 

I šiek tiek akcijų parduoda
me. Yra norinčių pirkt už 
milijonus. Va žydai, Cho- 
das nori pirkt už 3,000,000 
auksinų. Salaveičikas klau- 

Isinėja ar neparduosime. Ir 
J daug kitų naguočių žydų no
rėtų pirkt mūsų akcijų.

Šitas žydų siūlymasi prie 
Į mūsų B-vės su savo milijoni- 
Iniais kapitalais aiškiai rodo, 
kaip mes stovime.

Žiūrėkite, jei šitų laidų 
I gautume Amerikoje, tai tuo
jaus galėtume didint vėl ka
pitalų ir tuomet kad ir ko- 

I kiam žydui galėtume par
duoti už vienų kitų milijonų, 

j Taigi pasvarstykite, kaip 
I padidinti kapitalų ir kaip 
įdaryti 
| mais.

‘4 a t

4

ii

tuvon. Čia kiekvienas pilie
tis turi pilnas teises, gali į- 
sigyti nuosavybę ir turi liuo
sybę. Turėdamas ameriko
niški} dolerių užgyvensi Lie
tuvoje gerai.
.f1 . . ! > ■'tS ■’ ’• t

LIETUVOS MIESTAI.

Vakarti Europos kraštuo
se valstybės gyvenime dide
lę įtakų turėjo didesnieji 
miestai. Didieji Lietuvos 
kunigaikščiai, norėdami pa
laikyti savo valstybėje, nuo 
keturioliktojo amžio sutei
kia jiems savivaldybę su 
magdeburgiškomis teisėmis, 
tokiomis, kokias miestai tu
rėjo Vokietijoje ir kituose 
kraštuose.

Bet Lietuvoje miestams 
plėtotis nebuvo reikalingų 
sąlygų. Gyventojų daugu
ma buvo užsiėmusi žemės 
dirbimu, didesnieji dvarai 
turėjo savus amatninkus, 
kurie aprūpindavo visus 
dvaro žmonių reikalus, di
desnių prekybos kelių neėjo 
per Lietuvą, todėl ir mies
tai Lietuvoje negalėjo pakil
ti ir įgyti didelės reikšmės 
valstybės gyvenime.

A. AZeAna.

SENOVĖS LIETUVOS 
MONOPOLIJOS. . į

Dėl pelno didysis 1 kuni
gaikštis kai kurių daiktų ga-1 
minimų arba pardavinėjimą 
pasilikdavo tiktai sau, arba 
leisdavo tiems tiktai, kurie 
už tai užmokėdavo. Prie to-• i / .
kių monopolijų ‘ priderėjo 
spiritinių gėrimų pardavi
nėjimas. Leidimas parda
vinėti už tam tikrą atlygini
mų gausiai buvo dalijamas. 
Todėl Lietuvoje tiek daug 
buvo karčemų. Buvo taipo
gi įvesta monopolija- drus
kai, salyklai, malūnams, 
1561 m. uždėta net mokestis 
girnoms. Vyriausybe sten
gėsi kiek galėdama suvaržy
ti naminio alaus darymą.

A. Alekna.
t \ • ’
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ŠIO TRUMPO DOROS 
KATEKIZMO NIE-
K.J) NEUŽMIRŠK.
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GEGUŽIO 27, 1932.
NonnnaT’parduiTT

•f lė kaina
Lietuvos Laisvės Paskolos Bonai 
Lietuvių Prekybos Bendrovės Šerai 
Lietuvos Atstatymo B-ves , > ” 
Žeųiės Banko.
Lietuvos-Am. Pramonės B-vės ” 
Lietuvos Tarptautinio Banko ” 

i - Į ‘ ‘

$100.00
5.00

’ 10.00 ’ 9.00
100.00

10.00 . 
238.00 z •

’arduą- Perka;Paddawna3 
dauf už j pirkte

60.00 
5.06

1. Sūnau! Jei nemoki per
galėti save, kaip gi tu mir
ti pergalėsi?

2. Jei neturi vidujinių jė- 
gij, ką tau gelbės kūno stip
rybe ?

3. Jei neturi pastovių Įsi
tikinimų, kas per nauda iš 
tavo sąprotavimų?

4. Jeigu nemoki tylėti, ar-

■".75.00 
8.0$' M

•ii.r 1 
100.00 ,

..................... .... .................. .. ........................ b-fe-00 ■• • i
BIRŽOS TAISYKLES.

NORĖDAMAS PARDUOTI serus ar bonus turi prisiųsti savtfi^-šį 
rus ar bonus ant žemiau paduoto adreso nurodant žemiausią. 
už kurią sutiktumei parduoti. Mes stengsimės parduoti už tiek^įek « J 
daugiausiai galėsime gauti, bet už nemažiau kaip Tamstos bus nuro-. 
<iyta. Gavę pinigus mes Tamstai visus prisiusime pasilikdami tiktai’ 11 
sau už darbą 5 centus nuo dolerio.

NORĖDAMAS PIRKTI šėrus ar bonus turi prisiųsti pinigus.nu-' | 
rodydamas kelis ir kokius bonus ar šėrus nori pirkti ir augščiąusžą ’-’S 
kainą kurią nori mokėti. Mes nupirkę šėrus ar bonus pagal Tams
tos noro prisiusime bonus ar šėrus ir likusius pinigus atskaitydemi ’f'Į 
sau už darbą po 5 centus nuo dolerio. Mes esame tiktai tarpininkai,ri

Dėl platesnių informacijų ir su visokiais reikalais kreipkitės ant 
sekančio adreso:

LITHUANIAN SALES CORPORATION, -13
414 BR0ADWAY BOSTON 27, MASS:

 u *

80.0C
. 8,00

25.00Į

l

gi mokėsi gerai kalbėti?
5. Jei rangi tavo siela, 

kaip gi kitus galėsi sužadin
ti?

6. Jei neturi tvirto būdo, 
kas iš tavo gerų norų?

7. Tat nuo šios dienos pra- 
dėkie lavintis, tyrinėti, pa-

1

i

v

J 
u 

'■'■J

žinti, susiturėti, padaryti : 
savo širdį tikrai žmogišką įr Kt 
būk virš pačių savųjų pajaujni’ 
timų.

8. Žmogus, kursai : 
tepažįsta save, darbe 
pastumdėlis.

ĮVYKS

DARBININKŲ

i

su žydų pasisiūly-

F. V traks.
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New Britain, Conn.
LAIŠKAS.

(Rašo Petrui Ragauskui 
Detroit, Mieh. Jonas Mane
lis, sugrįžęs iš Rusijos į Sa- 
lakus).

Ačiū už laiškų ir fotogra
fijas. Sveikinu su apsivedi- 
mu. Aš labai apsidžiaugiau, 
1/ad nepatapai bolševiku-ko- 
munistu. Klausi apie Rusi
jos tvarkų. Sakau suplika
cijų žodžiais: “nuo maro, 
bado, ugnies ir karo ir ko
munistų valdžios išgelbėk 
mus Vieipatie.” Reikėtų 
didelio jaučio odos, kad 
bent dalį baisenybių apra
šius. Rusijos liuosybė — 
jungas gyvuliškas ir kalėji
mas. Už nepatinkamo komi
sarui žodžio ištarimų esi 
kankinamas, prie sienos su
šaudomas /ir tt Jei neva
žiuotum iš Amerikos Lietu
von, tai daugiau parašyčiau.

Kaip rašai, kad Lietuvos 
valdžių kaikurie peikiu, tai 
pasakysiu, kad tas šmeižtas.

Rengia L D. S. Conn. Apskritys
* • a

• F
» F
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Parkas bus atdaras nuo 10 vai. ryto iki vėlaus vakaro
r" V

Šokiai prasidės 12 valandą vidurdienyje.

Dainos, žaislai ir kiti margumynai 2 vi. po pietų.

p

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

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

Visiems galima užtikrinti; 
kad būsite patenkinti, nes 
vieta labai puiki, ant aukšto 
kalno, tarp žaliuojančių me
džių. Tai tikras lietuviškas

'gojelis. Ant kalno puiki erd
vi salė šokiams.

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

Šios gegužinės programa 
bus ilga ir,įvairi, nes pasi
žadėjo iš visos Conn. valsti
jos žymiausi chorai ir solis
tai, kaip tai: Waterburio, 
Hartfordo, New Britain ir 
tt. Svečių bus iš visos Ame
rikos lietuvių kolionijų.

Užkandžių ir gėrimų bus

iki sočiai. Pagamins New 
Britain’o šeimyninkės.

ĮŽANGA SUAUGUSIEMS 
į parką 25c. 

ŠOKIAI DYKAI.
Kviečia KOMISIJA.

i
■ ——

PLAINVILLE važiuokite MZW 
BRITAIN KELIU iki BARNES- 
DALE ir po to pasukite ppf |ošL 
nes. Važiuojantiems 
riais atvažiavus į New 
Center imkite PLAiNViLLE 

MERIDEN gatvekariu ir 
kitę iki Barnesdale. Išlipą* 

tiesiog | kalną, kur rasi 
čius rengimo komisijos nariu* 

Jeigu dar kam reikštų 

nių informacijų apie šią 
kreipkite pas B. MIČIUNUMB. 

251 Fairview St, New Btiteic. 

Gonn.
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KNYGŲ SKAITYMO 
TAISYKLĖS.

ci.7
kių darydavo komunistų 
kuopų posėdžius, susirinki
mus, kuo ne mitingus, ku
riuos ne kartą užtiko vyriau
sybė. Rinkdavo savo “Rau
donajam Kryžiui” aukas, 
kuris šelpdavo visus, visuo
se Lietuvos kalėjimuose ne
sančius politinius nusikaltė
lius. ■.

apkenčia kapitalistai ir rau
donieji agitatoriai. Nei vie
ni nei kiti nėra jūsų priete- 
liais, nors ir kažin kaip gra
žiai kalbėtų. .Tie kalba bet 
unijos dirba jūsų naudai ir

Jei nori, kad knygų skai
tymas būtų tau naudingas, 
skaitydamas užlaikyk Situs 
patarimus.

1) Skaityk knygas, tinka
mas tavo amžiui ir suprati
mui. *

2) Perskaitęs ką naudin
ga, užsirašyk į tam tikrą 
knygelę, nes kitaip užmirši. 
Juk nedaug terasi tokių 
žmonių, kurie tokią gerą at
mintį turėtų, kaip karalius 
Cvrus, kuTs visų savo karei
vių vardus žinojęs, arba kaip 
popiežius Grigalius III, 
kurs visą psalmų knygą at
mintinai mokėjęs, arba kaip 
kardinolas Mezzofani, kurs 
daugiau negu 50 kalbomis 
■šnekėti galėjęs.

3) Perskaitęs pasirūpink
kitiems apsakyti tą, ką per
skaitei. Tada perskaitytas 
dalykas ilgiau tavo atminty
je užsiliks, ir kitiems ne- 
skaičiusiems atneši ne mažą 
naudą. j

4) Skaityk neskubėdamas, 
bet palengva, atsidėjęs, ge
rai apsvarstydamas tai, ką 
skaitai. Taip skaityti pa
taria ir galvočius Baimes, 
sakydamas: “Mažai skaityk, 
daug galvok ir išsirink ge
ras įmygąs.”

—:—’
užduočių, aktivesnięji , 
fesinių sąjungų dar|w^ojąi r 
( žinoma vėl tie patys^kęąpĮ' 
nistai) pasiskubino įkurti tų 
sąjungų * ‘ Centralinį Bių- t 
rą,” kuris globojo ir yiėįijo 
ne tik visas Kaune, hpt 'ir 
visoj Lietuvoj esančias pro
fesines sąjungas bei kitas 
darbininkų organizacijafc. 
Prie šito , biuro neužilgo ii- 
ko įkurti du kliubaL- vienas 
taip tariant, pačio Biuro 
vardu ir pasivadino “Inter
nacionalas,” o kitas Žydų 
“Idischer Arbeiter Kukšt 
Verein.”

jų akmenų. Kai kuris nore 
tokių akmernj savo kely susi
tinka su mūsų žemės oru, tai 
nuo smarkaus susitrenkimo 
užsidega ir bematant sudega 
staigiai sužibęs. Tai ir yra 
dažnai mūsų matomos vadi
namosios krintančios žvaig- 
dės arba meteorai. Jis su
dega paprastai jau ant 80- 
100 varstų aukščio nuo že
mės ir tik reti iš jų, dides
nieji, suspėja nukristi že
mėn kietos masės pavydai?. 
Vadinami jie bolidais. Pa
stebėta yra, kad^kai kurio
mis metų dienomis tokių me
teorų ypačiai daug pasitai
ko. Tokios dienos yra tei 
nuo liepos 15-18 d., spalių 
19-22 ir lapkričio 1-3 d. Be 
to, ypačiai krinta jie dar bi- 
landžio mėn. pirmoje pusė
je. Meteorai krenta greitu
mu 40-ties varstų per 1 se
kundą.

Rusijos, ir išsidanginę į 
Rusiją Lietuvos komunistai, 
nusprendė per įvairias ma
sių organizacijas bei profe
sines sąjungas sutelkti revo
liucinį proletariatą ir tuo 
būdu įgyvendinti Lietuvoj 
Sovietų valdžią, uoliai sto
jo į tą organizacijos darbą. 
Komunistai, ar tai siunčia 
iš Rusijos, ar tai vietoj, Lie
tuvoj, išstumia žymiausias 
savo jėgas—-agitatorius pro- 
pogandistus, suteikdami 
jiems dideles, beveik neri- 
buotas pinigų sumas tiems 
tikslams. Tat nieko stebėti
no, kad netrunka čia pasi
rodyti, gerai jau žinomi, pa
tyrę savo srity komunistai 
darbuotojai: Vikt<$ras-Griš- 
kelis Survila, Mickevičius- 
Paprūsis, Jasaitis, Jurgis 
Apanavičius, Ginsburgas 
(“Siergej” “Volkas”) Nor- 
bertas-Kovaliukas, Lenkai- 
tis-Stonkus, Budinąs, Fe- 
deravičius ir kiti, kurie už 
savo “darbuotę” ir pasižy
mėjimą “revoliucinių ma
sių” organizavime, savo lai
ku gavo tinkamą “atlygini
mą.” Šiems Sovietų prisie
kusiems propogandistams 
organizatoriams Lietuvoj 
buvo visai derlinga ir plati 
dirva, nes tikrų., sąmonin
gų, ekonominiais pagrindais 
paremtų profesinių sąjungų 
nebuvo kam tverti, ar bent 
jų niekas netvėrė. Tat dar
bininkai, kurie niekuomet ir 
sapnuoti nesapnavo, ne tik 
kad nemanė apie komuniz
mą, revoliucinius žygius, 
gi Sovietų valdžios Lietuvoj 
įvedimui, buvo griežtai prie
šingi, o rūpinosi tik savo e- 
konominiu būviu, liko suvi
lioti ir apgaulingai įtraukti 
į šias neva profesines sąjun
gas, o ištikrųjų, į bolševisti- 
nes organizacijas, komunis
tų nusprendimus vikdan- 
čius organus. Ir ištikrųjų 
profesinis judėjimas plečia
si, profesinės sąjungos dyg-. 
sta viena po kitos. Jau 1919 
metų rugsėjo mėnesy, vien 
tik Kaune galima buvo pri- 
skąitliuoti virš 19 profesinių 
sąjungų: 1) gelžkelio tar
nautojų, 2) spaudos darbi
ninkų, 3) tartokų ir malūnų 
darbininkų, 4) arklių gelž
kelio tarnautojų, 5) odos, 
6) statymo, 7) prekybos ir 
pramonės, 8) adatos, 9) 
ofreiantų, 10) gaisrininkų, 
11) kepėjų, 12) degtukų fa
brikas, 13) elektros stoties 
tarnautojai, 14) įvairaus 
sunkaus darbo darbininkai, 
15) mokytojų, 16) orkestro, 
17 metalo, 18) konservų fa
briko, 19 vagonų dirbt ir tt 
Gi arsenale Šmidto centrali- 
nėse armijos dirbtuvėse, 
konservų fabrikoj buvo dar 
fabrikų komitetai. Šiij visų 
prof. sąjungų ir organizaci
jų vadovavimui, koordinavi
mui jų darbuotės, intrukta- 
vimui ir teikimui jau iš 
anksto komunistų užbrėžtų

Tą jų nuslopusią darbuo
tę ir ūpą, šiek tiek mėgina 
atgaivinti atvykusi iš Mas
kvos, Sovietų Rusijos atsto
vybė, kuri tuojaus užmezga 
tampriausius ryšius su vieti
niais komunistais, duoda 
jiems, pašalpą, nurodymus, 
instrukcijas, o kaip kada, e- 
sant reikalui ir pačius in
struktorius. .. Profesinių 
Sąjungų Centro Biuras, tiek 
buvo įsidrąsinęs ir neslėpė 
savo komunistinio veido, o iš 
kitos pusės taip pat Sovietų 
Atstovybė neslėpė savo daly
vavimo jų darbuotėje, kad 
Tarybų Valdžios sukaktuvių 
dienoje, C. Biuras kelia di
dėlę iškilmę-šventę, kurioj 
viešai dalyvauja Sovietų at
stovybės nariai, pačiam ats
tovui Akselrodui vadovau
jant. ', ... ••• , V C. - «A-. , r’ J i

: Kiek ir kokių pastahgų 
nedėjo komunistai bei So
vietų Atstovybė Kaune, bet 
jų tariamos profesinės są- 
jungos bei Č. Biuras, nei pa- 
.susekimo^‘ riėį užuojautos, 
bent plačiųjų,. žinoma ne iš 
Maskvos atvykusių, darbo 
masių tarpe neturėjo ir^ne- 
gaiėjo įgyti; Nes tiems dar- 
bininkams, kurie neturėjo 
tikslo plėšti Lietuvoj komu
nizmą, tokios profesinės są
jungos, kurios susirūpina ir 
nekovoja už ekųnominį dar
bininkų būviopagerinimą— 
yra svetimos. Ta ilgėjai iš 
greit suprato fyei pastebėjo 
komunistai,. pradėjo ieškoti 
naujų kelių, pradeda surag

inąs ar pralaimėjimas atsi-
• lieps į visus Amerikos dar- 
. bininkus, į pačius gi maine- 
. rius pirmoj eilėj. Mainose

bus išrišti klausimai: unija, 
ar open shop ? ar pirmoj vie
toj turi būt statoma šėrinin- 

: kų dividendos, ar darbinin
ko mokestis? toliau į ateitį 

i žiūrint: evoliucija, ar revo
liucija?

Apskaitliuota, kad mainų 
yra visu trečdaliu perdaug. 
Mainerių irgi tiek pat per
daug.J Pasekmė to yra ta, 
kad maineriai aplamai imant 
per metus lieka be darbo a- 
pie trečdalį 'aiko. Supran
tama, kad negana surasti 
vietą^Joir yra anglių po že
me; ręikia įtaisyti kasyklas 
ir jas ^užlaikyti. To nepada
rysi ae' kapitalo. Gi kapita
lo niekas nekiša ten, kur ne
sitiki gauti pelno, nesitiki 

dividendų. Esant mai- 
; nų perdaug negalima dirbti 

per visus metus, nes nebus 
kur dėti anglių. Taigi dir-

• bama tik du trečdaliu laiko
• į metus ir iš to 1) -užlaikoma 

mainos, 2) mokama šerinin- 
kams dividendos ir 3) moka
ma darbininkams.

Tas reiškia štai ką darbi- 
; ninkui: dėlto kad kas ten su

kišo sąvo kapitalą į nereika- 
. lingas mainas ir būtinai už- 
. sispyrė gauti iš jų dividen- 
■ das, maineriai turi likti per 
. visą metų trečdalį be darbo. 

Negana to, kuomet pakilo 
klausimas kas turi sumažė
ti, ar šerininkų dividendos 
(o gal kartais juos nori pa
didėti?) ar darbininko už
darbis, operatoriai griežtai 
užsispyrė, kad mainerio mo
kestis turi būti numušta. Ar 
maineris galės pragyventi, 
tas juos mažai teapeina. 
Jiems užvis labiausia rūpi 
Šerų dividendos.

Ir nutarė numušti maine- 
ri ųuždarbius. Nepanorėjo 
rių uždarbius. Nepanorėjo 
Testreikuoja sau. Čia tai ir 
bus geriausia proga sulau
žyti unijas, paimti jas į sa
vo “tėvišką globą” ir “glo
boti” juos taip, kaip kad jie 
yra “globojilmi” Mingo pa
viete W. Virginijoj. Kaip 
tenai maineriai yra “globo
jami” pakalbėsim kitu atve
ju. Tuotarpu, maineriai, 
laikykitės visi išvien ir pa- 
sitikėkit savo vadais. Be 
jūsų pritarimo jie nesusitai- 
kvs, bet nevaržykit jų strei
ko vedime ir palaikykit de- 

y^okįa^feonėmis,

New Philadelphia, Pa. ko
respondentas rašo praeita
me “D-ko” numery, kad 
mainieriai esą nepatenkinti 
diį to, kąd unijų vadai ne
duodą žinoti jiems, ką keti- 
ri^daryti su operatoriais. 
Reiškia: mainierių tarpe 

BĮįįranda nepasitikėjimo sa- 
.yo'vadaįz Operatoriai to 
■tajaiir laukia. Greičiau-

■g^rių agitatoriai ir 
įkalbir^l^^ueriams, kad 
tie; nepasreflMKr savo vadais 
ir “stengiasi 4^ nepasitįkėji- 
mą praplatinti kiek galint 
mainierių tarpe. Jų tikslas 
aiskus. Jie gerai supran
ta, kad ir gabiausi vadai nie
ko nepeš, jei mainieriai neis 
su'jais išvien ir jų nerems 
arba rems murmėdami, kaip, 
kad “rėmė” Kuropatkiną 
riišų kareiviai Japonų ka
re. '

z pr visuomet
' Pažvelgti į tai, 

^HMBgg||wno yra darbi- 
Ire^^^ėti straiką. A- 

pie. tą > pasiryžimą arba jo 
stoką žino be abejo ir kapi-. 
talistai. Jei pasirodo, kad 
darbininkai yra nepatenkin- 

jti ir neužsitiki savo vadais, 
neina visi išvien, tuomet 
darbininkų vadai yra pri-

- versti nusileisti, gi kapita- 
listai stato drąsiai savo rei
kalavimus. Priešingai: jei 
darbininkai streikuoja ener
gingai ir išvien, tuomet jų 
vadai stato drąsiai savo iš
lygas ir kapitalistams pri
seina galvoti apie nusileidi-

• Be to dar maineriai turė
tų ‘atsiminti, kad pirm pra
sėsiant šį straiką nuo dery
bų atsisakė ne maineriai, bet 
operatoriai. Jei dabar/mai
neriai paskelbtų savo išly
gas, būtų tai lyg prisipaži
nimas, kad jau streikas juos 
privargino ir kad būtinai no
ri 'taikytis su operatoriais, 
ir,"žinoma, straiką pralai
mėtų.

Jau dabar operatoriai no
ri taikytis bet ne su visais 
laineriais, tik su įvairiais 
apskričiais skyrium. Reiš
kia;' nori suardyti visų mai- 
nęjjų vienybę. Bet tas reiš
kia irgi, kad jie jaučia, kad 
streikas negalės' tęstis daug 
ilgiau. Pradės trukti ang
lių dirbtuvėms, įsikiš val- 
džia ir streikas pasibaigs 
mainerių laimėjimu... jei 

”Mkvs. , '. / ; 'Įjąjįįį
Išlaikyti reildą-b^^^^,^^.^.

- Mainerių streiko laimeji-pąsifikčti.; Jųlabiausiai ne-

: vykindavo savo pirmtakūnų 
: užbrėžtus tikslus, būtent: 
revoliucinio proletarijato or
ganizavimas ir įgyvendini
mas Lietuvos Sovietų Val
džios? Tik kada Lietuvos 
vyriausybės pastangomis, 
■būva - griežtai užkirstas ke
lias, prisiuntimui iš Mas
kvos, naujų “Lietuvos ir 
B'altgudijos komunistų par
tijos” narių, o jau Lietuvoj 
esantieji tinkamai likviduo
ti, tai ir C. Biuro darbuotė 
beveik sustojo, nes pamatė 
komunistai, kad po priedan
ga prof. sąjungų ir C. Biu
ro, revoliucijos sukelti nesi
seka, metė visą tą darbą, 
nes tikri prof. sąjungų už
daviniai, darbininkų ekono
minio būvio pagerinjmas 
jiems nerūpėjo, ne tas buvo 
jų idealas!

Kad tos profesinės sąjun
gos, o itin Centralinis Bip- 
ras buvo grynai komunistų 
padaras ir uolūs jų uždu»-‘ 
čių vykintojas, dar aiškiau 
įrodo, kad ir tas, kad kada 
Kauno miesto ■ karo-komen- 
dantas, gerai nužiūrėjęs kur 
eina ir ko siekia “C. Biu
ras,” be -to' turėdamas pa
kankamai jo. priešvalstybi
nės darbuotės faktų, pasi
remdamas Kr. Ap. Yp.įst. 
8 § išsiuntė iš. Lietuvos visą 
Centrai m i o Biuro prezidiu
mą — ant 2 ar 3 dienos slap
tai pasipilia kbmunistų pro
klamacijos,' kuriose šaukia

Centralinis Biuras išleidi- 
nėjo savo organą “Darbinin
kų Gyvenimas,” kuris‘Spe
cialiai užsiimdavo' agitaci
ja prieš Lietuvos valstybę 
ir kiršindavo darbininkus 
prieš esančią valstybės tvar
ką ir valdžią. 1920 mėtų, va
sario mėnesio 8 dieiios 5 No. 
savo straipsny “Proletaria
to diktatūra” be jokįos prip? 
dangos ir kurios nors ilgos į- 
žangos, trumpai ir gana aišr 
kiai pasisako: “jei pirma 
socialistinės partijos tiktai 
apie proletariato diktatūrą 
kalbėjo (redakcijos pa
braukta), tai dabar metas 
tą diktatūrą vikinti.” - Ir 
ištikrųjų ką jų organas skel
bė, tą Centralinis Biuras,* 
neatidėliojant griežtai ėmė
si gyveniman vikinti. Turė
jo visai aiškiai nustatyta 
tendenciją, jei nesudaryti 
antrą darbininkij valdžią 
krašto viduje, tai bent dau
gumoj atžvilgių pasisavinti 
jos teises, kaip tą Vaizdžiai 
galima matyt iš; 1919 metų 
rugsėjo mėnesio 13 ir 23 die
nos, spaliiF»ėn< I dien., lap
kričio mėn. 10 ir 24 dienos 
nusprendimu. Biuro įsteig
tieji kliubai, “Internaciona
las” ir “Idischer Arbeiten 
Kunot Verein,” užsiėmė ko-’ 
munistine propoganda; ku
rią vykino įvairiais legaliais 
ir nelegaliais būdais: rengė 
tendencinio pobūdžio vaidi-

Icofu^tus, dėklema- 
laike repeticijų ir šo-
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• *1 i • 1 4 f V • •į Na jau dešimtis iki dviejų -
| ponaV, Durnelęvičius Ištraukas laikrodį ;— 
| ar atdis mano Ragutis* kaip liepiau, mato- 
Ę mai iaosį nuleido, tęfcįjjaūčjp aįpsiląn^ymąš 
| jam ęe po širdies!

Aš manau, rasit tikėjosi,- kad ir to- 
L. liau "pusvelčiui sėdės čia kaip pas dėdę! —- 
1 tarė Vonė ir susijuokė.

Matomai, kad aukso obuolys tie Vilkai- 
čiai,-jeigu dėdė'su savo altruistiškais žais- 

E- lais įr maitindamas tokį dykaduonį kaip 
K Ragifįis. pats neatsakydamas sau ir nuva- 
b žiavinao į miestų ir šiaip gabenimui visokių 

knygų, galėjo gryno kapitalo da palikti dvi- 
f dešimts tūkstančių, tai žmogus su galva ga- 
■| li turėti trigubai, aš tą viską suimsiu į savo 
B kontrolę tai kitaip bus!

Negalima duoti taip begėdiškai savę 
^'išnaudoti, žiūrėk pas juos visko yra, mė

lt dus, jmėsų rūkytų, dešros, sūriai, sviestas, 
i o ištj&rųjų juk tai viskas mūsų tuo tarppu 
f jie naudojasi mūsų geru, p mes viską per- 
| kamcmiešte sėdėdami.
Bi.
■

__ _____ ______________ (žmonių dd. saio:žemės,. kiirią. tikrai mylū-| Ragutienė mesiiiėdama-kal.
Kalbėjo vįsąip, su m p rot ay o ir vakare 

persitikrino, *ka4 jų baimė turėjo- savo pa-
~ - — ♦ . ....... .r? .. ....

’! į!!

‘ ■ I

- tarė
'■

akutą_ . J
- K< žviosi — atsakė Kj.i.ū, y- pa:s 

nes sėdi išsižioji ’ |statvš-į’.ger- 
dę tokią tulelę, ir pasakyti nemoku! toks 
yg žarna nudrvkęs ir puosle, vienas galas: 
lejstąs į tokį krųžėlį po kurio ugnis dega, į 

tą puoslę gniaužia o į gerklę lygu migla ei- i -am • _3 • _ ' ,
. ... ( • t

— Tegul juos! — juk ne šventė, eikim 
— pasigirdo vjttj tarpe.
Eikim, bet sakykit, Vibra neatė-

■ i ; .
JO ...: , .. • .« •

— Ar negirdėjote ką sakė? ketino, ir 
nuėjo, rasit ir geriau kad šiandien ant nie
kti nuėjo! ■

. Tą vįsą dieną sodiečiai turėjo atkreip
tą domę į Vibros triobą: senis viengungis 
buvo, taigi galima buvo suprasti kada jis 
namie, o kada jo nėra. Laikas nuo laiko 
žiūrėjo žmonės į menką laužą pamiškėj ir 
sakydavo: — nerūksta iš čiukurio! mato- 
mai namie nėra.

Staiga linksmą žinią apskelbė mažiu
kas Petris: — Tata, sušuko jis, iš dėdės čiu
kurio rūksta!

—Vibra namie! — pralėkė per sodą ži
nia, Vibra parėjo ir iš visų butų po vieną 
ėjo vyrai prie senio su kokiu tai pasitikėji
mu ir vilčia širdyse, kartodami: — Vibra 
be reikalo nešneka, tur būt ką nors žino.

Led įėjo į triobelį tuoj patėmijo, kad 
senis gerą žinią turi: Vibra ugnį susikūręs, 
virė sau valgyti, sėdėjo prieš ugnį, pypkę 
rūkė o jo primerktos akys lygu juoktis juo
kėsi.

Pamatęs sodiečius prasijuokė į juos pil
nai užsitraukęs gerai savo pypkę išleido di
delį gumulą dūmų į augštą.

— Žiūrėkit dabar į tuos dūmus kaip jie 
skleidžiasi ir išnyksta, taip ir jūsų baimė 
išnyks, ot ką jums pasakiau.

— Kaip kodėl ? ar-gį jau mūsų Neišva
rys ?

— Neišvarys, ne, jis pats nežino da 
rubežiaus savo galybės, sužinos šiandien, aš 
jam nunešiu pyragėlį!

— Čia senis tartum atjaunėjęs, nuo 
kelmo pas ugnį, pasikėlė ir priėjęs prie lan
gelio augštyn į dangų pažvelgė:

Jau saulužė per pusę savo tako perėjo, 
pomažiu galėsime pradėti eiti, aš tik biskį 
užsikąsiu, ant tuščios da tebeesmi.

— Ką tamsta ten padarei! ištikrųjų 
sunku suprasti, pasakyk dėdele — prašė 
vienas ir kitas.

— Vis-a-m kam, - bus — laikas! nebū
kit lygu bobos, čia nieko užgaidalams pa
taikauti, ateis laikas, sužinosite, — kalbėjo 
senis šypsodamas ir pildamas sau į bliude- 
lį išvirtą viralą iš katiliuko.

Valgė atsidėjęs rainiai, be paskubos 
pavalgė, persižegnojo, linktinėlį švariai 
nuo duonos nuvalė į kišenę įleido, pypkę 
užsikūrė, pa-~mė nuo gembės savo zuikiną 
ausėtą kepurę, užsimovė ir iš kerčios imda
mas lazda tarė: — na, eikim!

Vienas į kitą vyrai žvilgterėjo, šypte
lėjo ir iš triobelės ėmė eiti. Senis paskuti
nis išėjo, duris uždarė, zilgį ištraukė, į ki
šenę senovinės atsekliotos sermėgos įleido, 
pamėgino su keliu ar gerai uždarytos ir vi
sas būrys nudūmė dvaro linkon.

Kieme susti ko Ragutį: — na ką ? prieisim 
šiandien ar ne ? — užklausė Vibra ypatingai 
šiandien našus. -

— Prieisite, pri, pasus jums visiems 
rašo, — tarė niūrai Ragutis, šįryt dešim
toj išsirioglino iš lovos, pašaukė manę ir vi
sų sodiečių vardus pavardes surašė, pasus 
duos ant laimingos kelionės!

— Toli gražu — atsiliepė Vibra juok
damasi, palauk kas kam ką duos!

— Na ? — plačiai žiūrėdamas į senį ta
rė Ragutis.

— Taip, taip! — kartais ne taip yra 
kaip atrodo,- na eikim pamatysime ką jis 
pagiedos!

(Bus daugiau)

- - -jo. Da palūkėkit, dą visaip ir jam gali iš
eiti, et verčiau kaip sako daug žinok maž 
kalbėk! -_

— Kaip, kodėl? tamsta ką nors žinai 
dėduk! pasigirdo keli balsai, pasakyk, juk 
gali numanyti kad ir mums širdis skauda.

Visi įdūrė akis:į seniuką, Vibrą, jis 
pypkę iš užančio ištraukė, užsikūrė ir iš- 
engvo, atsidėjęs tarė: Pasakyti negaliu, 

nes ir aš pats nesuprantu kas darosi, vien 
tik pasakysiu, kad nenusiminkit, nors jis 
jums pasakytų laukan eiti, lai pasirodo kas 
esąs, kentėkim iki galo, aš ryt jums pasa
kysiu, ant tuščios Vibra nevėpla!..

* į • * • . S ' , ' f ■ . J t ‘ ' - • r

Vienas į kitą žiūrėjo kaimynai, bet Vi-1 
bros klausti niekas nedrįso, žinojo gerai, 
kad klausę nieko nelaimės, nes senis jeigu 
tarė žodį, tai kaip su kirviu įkirto. Vien 
tik kokia tai viltis žibėjo akyse.;

— Sakyk dėdė

jf .Al
tw būt!..

jJ I
jhibreškiį jau, per sodą, kumelę ap- 
jpjo Ragučio piemuo Stape 'ir vi

siems papasakodavo,:—Ppnas liepė ryto ry
te įfdv^ą susirinkti. , .... .. . ._ .ų

— Na kaipj ar daugiau nieko nesakė ?
— klausinėj| žmonėsgdvaro pasiuntinio.

— Nieko nežinau, nieko nesakė dau
giau, atsakydavo^ ir toliau jojo per sodą.

Šią naktį, visur sodiečių laužuose, per 
mažus langelius- matėsi žiburėlis, buvo1 tai 
sunki naktis, ilga, pilna neramybės, belau
kiant kažin ko baisaus, neišvengiamo besi
artinančio į tą ramią, tykią, vargšų apylin
ke ? * < •t ‘-..-J V

Ir dvare, pas Ragutį* žiburys degė, šei
myna sugulė, sumigo, bet nei Ragučiui, nei 
jo žmonai miegas neėjo. .

Lygu dvasios klajūnės netekusios am
žinojo poilsio slinko nuo sodžiaus dvaro lin- 
kon juodi šešėliai ir kas laikas Ragučio trio- 
boje didinosi skaičius kaimynų, kurie nete
kę kantrybės sulaukti rytojaus, ėjo pasitei
rauti ką girdėjo ponus bevažinėjant.

— Sakyk broleli, bent žinosime maž 
daug!

O Ragutis vien pečius traukė ir visiem 
kartojo: — Kas juos supras! čilum poča- 
lum, visako nesupratau, ką supratau pasa
kau: Per sodą važiuojant tartum jį kilno
ti kilnojo, nepasėdėjo, ot, — sako šašai, li
kosi skauduliai, tiek dykaduonių maitinti, 
kada galima laikyti šeimyną, bernus, mer
gas, kur darbų dirba! o čia žiūrėk žiūrėk! 
vaikų kiek! arba toks senis kam ? — ir tą vi
są minią “mes” maitiname. Turiu pirmiau
siai su tuo tvarką padaryti! — nutarė, — na 
ot ir jus liepė sušaukti, aiškino Ragutis, 
man matosi, kad ir man prisieis keliauti iš 
čia! — užbaigė rūpestingai kasydamas pa
kaušį.

Ragučio žodžių išklausę, visi tylėjb, 
vien galvomis kinkavo, katras savo vargą 
apmąstydamas.

— Kas-žin kas pasirodys tos žemelės ša- 
;, susikūprinęs senelis, ma

tomai daug metų nešęs gyvenimo naštą, — 
kas-žin ar tie kurie nuo bočių prabočių tą 
žemelę kaip motiną mylėjome, ir nesakysi, 
augti į ją įaugome, ar toks atklajūnas, ku
ris čia atsiplovė nuviltas begaliniais turtais, 
kuriuos išspaudęs nuo veiklaus vėl truks 
galvą juos praleisti, nes čia ilgu, mačiau aš 
per savo amži keletas tokių siurbėlių!

— Mat kaip plačiai žiojasi! lygu ta 
kiaulė nelemta į daržą įsispraudus, čia gro
bia,, čia paknisa, pati nepririja, vien nuo- 
sloli padaro! — patėmijo kitas.

— O kokia puikybė! — pertraukė Ra
gutis, — man išsitarė, kad už trejetos me
tų visi pas ji eis mokintis gyventi!

— Ka, ka, ka už trejų metų jis pats ke
lines palikęs, išlėks į Rygos miesto pabriką 
šunšūdžių skaldyti, gyventojo ir akys! atsi
liepė senelis Viebra, lai jis man pasako aš 
jam ant to atsakysiu!

— Ir išeis žemelė knisiais, atsiųs val
džia gidus pasieleneus kaip į Žagrėnų dva
rą, Viviršėnų, Girdupio ir daug daug to
kių! kalbėjo Žauga, augštas pusamžis vy
ras niūrai sutraukęs kaktą.

— Oi, oi. sulauksime ko nesitikėjome! 
— pasigirdo nusiminusiame būrelyje.

— Kas-žin kas bus su ta amatų mokyk
la? taip gražiai pradėjo plėtotis, šiaip taip 
kyšius pakišdamas ralidonsiuliams, senasis 
ponas vis apart amato išmokino ne vieną 
skaityti, rašyti gimtinėje kalboje, akis pra
blaškė, kas esąs, supratimą įdavė!

— Jau nutarė, — pertraukė Ragutis, 
tenai bus...

— Nekaip karčiama — atsiliepė vienas 
iš būrelio.

— Kol kas sako, kad paktininkų žydą 
įleis, bet tas vien, kožnas gali suprasti ir 
supranta, kad pakto bus vardas, o tuo tar
pu bus smuklė, arklių-vagiams stotis, va
gių prieglauda ir vieta kurioje už pinigus 
bus viskas gaunamas! tokios vietos daug at
neša pelno, matėme juos!.. •

— Biesui ir jo broliui, tokiam kaip tas, 
bet sakykit, jog niekas per tiek metų, jo ne
matė pas dėdę apsilankant, iš kur dabar iš
lindo lygu ta yla iš maišo. , > -

— Aš viską žinau, — tarė Vibra, po
no tikro brolio sūnus, nesilankė, bet ir bro-

Aš apie tą maniau — i>ertraukė po
nas ‘ir taip pavesiu dalykus; kad jie pats 
atsisakys! tas bus visu geriau.

Tuo tarpu seklyčios durys atsidarė ir 
įėjo ftagutis su kokiu tai geltonu, nuo laiko 
surūkusiu popierių rankoje.

Tį- Tegul bus pagarbintas! tarė lenkda
mas galvą, atėjau kaip ponas sakėte — aš 
norėčiau su tuo kontraktu pabaigti — toli- 

[' mesri&m laikui žinoti šiaip ar taip...
ifonas nežymiai šyptelėjo: — kontrak- 

| tas yfa dalykas svarbus, be židžių, bet man 
I matosi, kad aš pirma turiu žinoti, ką iš- 

r nuomuoju ir abelnai ar išnuomuoju, už tai, 
| mano feaguti tuoj pakinkysi arkliuką ir mu- 

' du sų ponia apvažiuosime rubožį antras da- 
L lyka$,; reikia ką nors raitą pasiųsti į mies- 
| telį, hės galiu pritrukti popierosų. Paši- 
| skubink mano Raguti, kad iki pietų atlikti 
L kas nutarta, reikia viską daryti liogiškai, 
r iš eilės iš eilės, iš eilės!..

Ragutis žymiai nusiminė, pakasė 
^kąušiii^teiduscstąre: - ų s \

WB^ti‘~k;- op
Ktis iš seklvci^RMjęs, įėjo į trio- 

■Imė kabinti nuo gernl^ kinkimus. 
jKą girdėjai tėvai? — užklbusė žmo-

-g Ką ten girdėsi! nei rask, nei pamesk 
,L, tokiais, ot monija akis ir tiek! kaip tik

Įsiminsiu apie kontraktą tai sukiasi lyg gy- 
BFvate is- praskilo, ką nors kitą užkišo, šian- 
L: dien užsimanė važiuoti rubežiaus paziūrė- 
K ti, ka? kitas vež ? žinoma aš, Stapį reikia 
| į miestelį jodinti popierosų atvežti, galo ne- 
K bus juos beslaugant! vienam reikia ant to 
I būti kad juos lygu atsikėlė pašerti ir apva- 
B lyti, biesų posamonui! tartum mumis iš Si- 
| berijus išpirko! — pavažinėsiu aš jus! — už- 
I baigė-Ragutis ir užsidėjęs kinkimus ant pe-

I ties išėjo pro duris.
Netrukus šlajeliai pakinkyti vienu ark-

K liu, pašliaužė po gonkomis.
-^ Raguti, ar yra mano miške baravy- 

| kų? -— užklausė pone rioglindamosi į šlaje- 
jpius.

-S.Kurgi nebus! — atsakė rimtai Ragu-
tis, nors akys juokėsi.

—-Baroviki yra! O Raguti baraviki!
Raguti-! — čia pone sugriebė Ragutį už al- 

Kkūnės’įr kratė ją kartodama jausmingai:
• —^Baravikai su Smetona! kaip aš my- 

g liu baravykų su smetona, mniam, niam, 
į niam išimam, niam, niam!
| Ragutis išsišiepė kaip tai keistai steng- 
l damas'sulaikyti juoką, kuris jam širdį ka- 
f čiulavę; pasilenkė ko tai prie dišliuko o po- 
f nė tuoj&rpu pasakojo vyrui kaip galima žie- 
| mai sutaisyti jaunus baravykus prie'ariel- 
| k s užkandžiui apetitui susmailinti.

Ragutis sutempė arklį ir priešais sėde- 
| da mas blausėsi tos kalbos, kuri jam išrodė 
Į lyg vaįto plepėsiai. ’ . 
r Visi sodiečiai neramiai lydėjo akimis 
Į važiuojančius per sodą naujus dvaro savi- 
I nir.kus.
I Baisiausiai išrodė jiems* tas, kad pas 
E tri< bos'šlajeliai sustodavo,. ponas rioglino-
E si į ž< ’’..ę. pone stovėdama šlakeliuose sklai- lis nesilankė, nesutiko, anas žiūrėjo vien 
įdėsi, ka<žin ką rodė su ranka, dairėsi, pas-savo pilvo ir kišenės, antrasis gyveno dėl

kS II
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pa-

šas, — atsiliepė.

na; o jis tik kirkų, karkų išsižiojęs.
_ m « • . • , v •' t

namon

atsiliepė Ragutis kas, 
ta jo žmona, aš kad ir lenkiškai nemoku vie
nok kiek girdėjau ji ir lenkiškai nevisai pai
so, kas ji toki ?

— Kas ją žino! Ponas nenorėjo apie tą 
kalbėti, žinau tiek kad nekatalikė ir smuk
lininko duktė, pas juos buvo poniški smuk
lė, kaip sakant linksmus namai, brudas!

— Kas tai linksmus namai ? — užklau
sė iš būrelio.

Vibra ranka pamojo: — nesiteirauk 
verčiau, jeigu žilo plauko sulaukęs nesuži
nojai, tavo laimė ir žinoti nereikia! — Na 
ką, eikim namon gaidys jau seniai girdėjau 
nugiedojo, laikas pailsėti, užbaigė senis im
damas savo lazdą nuo suolo ir zuikiną, ausė
tą kepurę maudimas ant galvos.

— Sudiev, sudiev! — mes tamstą su
trukdėme, rasit būtumei bemiegąs — kalbė
jo kaimynai į Ragutį.

— Anaip, neeina ir man miegas, pa
kol ta šmėkla čia maivijasi, atsakė Ragutis 
rodydamas i seklyčios duris.

. / k

— Tas senis Vibra kasžin ką žino, — 
tarė vyrui Ragutienė visiems išėjus.

— Žino, matysim rytoj rasit išaiškins 
dalykus, eikim motin gulti galva jau ap
svaigo nuo to visako, mąstyk nemąstęs čia 
nieko neišgalvosi, ką Dievas duos tas bus!

*
*

Dešimtoj iš ryto suėjo sodiečiai į dva
rą. ' ■ H - -4 ■ . ,

— Dieve tu mano, taip anksti! — tarė 
Ragutienė ir pražilsite belaukdami.

— Sakė iš rvto susirinkti, — atsakė vie- 
nas iš būrio.

— Pas juos rytmetys apie dvyliktą, il- 
bus laukti!
— O ką dabar padarysi!
Ir laukė susėdę, žiovavo belaukdami, 

o valandos lygu tyčia slinko išlengvo, laik
rodis tykčiojo — tik, tak, tik, tak, paskui 
išmušo vienuolika, dvyliką, pirmą ir vėl ne
lemtas : — tik, tak, tik, tak!..

Staiga bildesys į seklyčios duris pra
linksmino laukiančius, Katrė nubėgo juo
kingai nurodydama savo paskubą ir neilgai 
trukus sugrįžo su sidabriniu rindeliilku ir 
biauriaį atsivijus tarė badydama su pirštu 
į rindeliukų dugną:

— Čia įdėk pien! du kiaus pon, du 
kiauš mon, ir sviest, ir sviest — sucypė len
gvai.

Visi ėmė juoktis, kvatoti, Rągutienė 
paėmė rindeliuką ir nuėjo į kamarą, 
t — Ar jau apsirengė ? 
rėš sodiečiai.

— Kurgi- da plaukai ant stalo, dantis 
stiklinėje, snukiai netepti, šutros neplau
tos ! palaukit da! juokėsi mergaitė.

— Meluoji! — patėmijo kasžin kas, no
rėdamas da ką nors ištraukti nuo merginos.

— Meluoju! nagi eikit pažiūrėti, sta
las apkrautas.

— Te nešk — tarė Ragutienė paduoda
ma mergaitei reikalaujamus dalykus ir pien 
ir kiauš, lai ryja bi sveiki, pasakyk, kad 
žmonės seniai laukia.

— Mergaitė nubėgo ir grįžo tuoj su pri
rašytu popierių rankoje.

— Ant rytojaus, apie antrą po pietų, 
dėdelė apsirgo matote, tą raštą liepė į vais
tinę tuoj nešti, bet ką aš ten mačiau!

— Šie tau — ištikrųjų kantrybės trūk
sta su jais, aš nuo pat ryto su tuo kalakutu 
žūnu, kol nupešiau kol ką, dabar kepk, ki
tas į vaistinę, mergė apie jų uodegas, o čia 
visas sodžius vėl švęsk kad loska! O jie drib- 
so! Kas do kolera apniko, kalbėjo piktai i

* 
X

gu

- užklausė Kat-
I . ' .. •

-

/ :

kalbėjosi vyrai išeidami.
i * .•

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

NI[UWAMfllRDAM
" Birželio 3. ™ j|

N°9«DAM I

RYNDAM
Musų laivai turi geriausius pa

togumus trečios tiesos pasažieriams.
Užsakant vietų kreipkitės prie 

prie vietos agentų arba pas
HOLLAND AMERICA LINE 

39 Statė St, Boston, Mass.

’->•>? i

i,’t

GREIČIAUSI MODERNIŠKI 
LAIVAI PASAULYJE. t.

Šaunus apsėjimas su keleiviais.
Ten yra vietinis agentas jūsų mieote 

ar netoli Jo.
I LIETUVĄ, LENKIJĄ, RUSIJA 
LATVIJĄ UKRAINĄ IR I VISAS ‘ 

BABTUOS VALSTIJAS ;
I’ER HAMBURGĄ.

CARONIA ..............................Brželio 17

SANONIA ................................Liepos) 1

Cabin $1SO. 8-čia kl. $108.50. ■
Taksų $5.00.

Per Liverpool ir Glassgow
COLUMBIA ........................Gegužio 27
CAMEItONIA .......................Birželio S
LACONIA .............................Birželio 8
Asmeniškai vedama ekskursija susisie

kime j Southampton j Danzlg, 
Piliau ir Libau:

SAMARIA ....Gegužio 31, Birželio'28
CARMANIA..........................Birželio 16

Per Cherbourg
KIEKVIENĄ VTARNINKĄ

MAURETANIA—AQUITANIA 
BERENGARIA 

Per Angliją, ar Hamburgą 
į Danzig’ų $106.50 — Llepojų $107.

Taksų $5.00.

NAUJALIO KONCERTAI.
e

geg.--------Detroit, Micbj
geg. Cleveland, Ohio. 
birž.----- Pittsburgh, Pa.

27
28

3
Jeigu atsirastų norinčių

parengti p. J. Naujaliui 
koncertų kolonijose suraša 
neminėtose, meldžiu kreipi 
ties laiškais šiuo adresu r

Xavier Strumskis,

312 Milford Street,
Brooklyn, N. Y.

IŠEGZAMINUOJU AKIS
PADIRBU AKINIUS.

Žemiaus paduodu 
symptomus kuriuos 
pagimdo nenormališ- 

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

J. L. PA5AKAENIS, O. D. 
į AKIŲ SPECIALISTAS 

377a' Broadway, So. Boston, Mass.

LIETUVIU Ht LENKU DARBU 
OFISAS

Dėl vyrų ir moterų. Reikalaujama dar
bininkų kiekvienų dienų prie jvairlų 
darbų. 103 STANIFORD ST., BOS
TONU MASS., arti North Station.

ANT RENDOS
KAMBARYS OFISUI. 

Puikus, Šviesus ir geras kamba
rys ttakamM ofisui ant rendos L. 
D. 8. Name, 866 Broadway, South 
Boston, Masa, Kampas Broad- 
way ir E gatvių. Kreipkitės pas 
“Darbininką.”
366 Broadway, So. Boston, Mass.
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KAS GIRDĖTI LIETU 
;ew philadelphia, 
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’Iš angliakasių streiko.
F L i 1 r

■ Patčrnifau ^Dajbininkė,” 
kad pageidaujate žinių iš 
streikuojančių anglrakastį. 
gyvenimo. Tai čia bent pa
viršutiniai parašysiu.

Pas mus yra Įdėtųjų ang
lių kasyklos už pusės mailius 
nuo rrfiestelio. Kai nuo bal. 
1 d. kilo streikas, tai kom
panijos privarė tuščių karų. 
Ir kada juos išvežė pilnus, 
tai mažai kas tų matė, nesi 
vežė naktį. Dabar gegužio 
mėn. įvežė tuščių karų ir ve 
ža naktį pilnus. Unijos vir 
šininkams kompanijos atsa 
kė, kad iš po žemės anglių 
neimą, o tik seiliaus iškas 
tus -išveža. Veža ir trokais 
kas kiek nori. Tai pamislyl 
skaitytojau kiek kompanijo: 
“labar turi pelno, kada pa 
brangintas anglis išveža 
Kuomet kompanijos peln;. 
ima, tai tu biednas mainie 
ri sėdėk stubelėj ir kada vo 
vėrė išpuls iš medžio.

Unijos susirinkimas buve 
gegužio 22 d. Nutarė tęst 
streiką, o nepriimti nukapo 
tų algų. Vienas darbininkė 
Bis pasakė, kad iš unijos tu 
retų'eiti pašelpa, nes dauge 
lis jau neturi iš ko gyventi 
Gavo atsakymą, kad girdi 
unija neturi pinigų. Kur ti( 
pinigai dingo, juk per 2( 
metų nebuvo streikų, o vi? 
darbininkai mokėjo. Pir 
miau mokėjo į uniją po 50e. 
o paskui pakėlė iki 75c. Pei 
pastaruosius-gi du metu mo 
kėjome po $1.00 mėnesyje.

pinigų unijoj nėra bene

iViy K0L10NIJŪSE.
Paskolos Komiteto susirinkimai 

laikomi kas antrą ketvirtadienį 
kiekvieno mėnesio Lietuvių Salė
je-

14 d. gegužio, Motinos dienoje, 
vietinė Mot. Sąjungos kuopa bu
vo įrengusi vakarėlį, kurį klebb- 
nas iš sakyklos labai gražiai išgar
sino, kviesdamas parapijomis ja
me dalyvauti. Einant iš bažny
čios sąjungietės pridėjo dar po ap
garsinimo lapelį. Tikėtasi gausios 
publikos, bet... ir devintoj 30 y- 
patų tebuvo. Gaila. Vakaras pra
dėtas. Brooklyniškiai šauniai su
lošė “Kuprotą Oželį,” kuris ištik
tųjų beesąs gražus veikalas. J. 
Bružas užtraukė gana gražių jaus
mingų trejatą dainelių.

15 d. įvyko parapijos susirin
kimas vargonų užbaigimo reika
lais. Virš dviejų valandų smar
kiai laužytas tas klausymas. Nu
tarta vargonų dirbėjui dar damo- 
kėti $9.000 ir... ir būsią vargonai 
.išbaigti. Žinoma reikia padaryti

\ naują kontraktą.
17 d. sąjungietės turėjo narių 

rajaus prakalbas. Naujos narės 
'iriimamos su numažintu įstojimo 
nokesčiu. Klausytojų prisirinko 
ipgailėtinai maža. Kalbėjo Joku- 
:aitė. Dalino brošiūrėles, įrodan
čias moterims organizatyviško gy- 

Neteko matyti 
Tiesa ir

J
Geg. 7 d. Šv. Kazimiero bažny

čioj Tėvas P. Andziulis laikė šv.

NASHUA, N. H. WATERBURY, CONN.

>US.

n-gi darbininkai susirū 
žiūri, kas iš to pagalios

Mainieris

•enimo vertę, 
taujų narių prisirašant, 
prakalboms ’ apgarsinimų nedary- 
a.

20 d. Lietuvon išvažiavo ant vi- 
ad šios kolionijos ir apielinkės 
tymus darbuotojas Antanas Stak- 
įys. Šv. Jurgio dr-ja įteikė at- 
ninties dovaną už jo pasidarba
vimą. Apie jo išvažiavimą plačiai 
įprašė amerikoniški laikraščiai.

14 d. vietiniai L. Atstatymo B- 
'ės šėrininkai laikė susirinkimą, 
■komisijai paaiškinus, jog kaip į 
paudą taip ir laiškus direkto- 
iams pasiuntusi ir nuo B-vės po- 
■o sekretoriaus gavę porą laiškų, 
•-.urių viename nurodinėja B-vės 
statų dalis o kitas tyčiojasi iš šė- 
•ininkų. Girdi jūs esate ta užsu- 
ama mašina, kuri grajyja kol 
prendžųia traukia. Kur dingo 
Tisų kapelmeisteriai kur ją už- 
riubuoja ? Suraskite-tą žmogų, 
utis Taiko raktą nuo mašinerijos 
r prisiųskit mums pirm direkto- 
ių susirinkimo ir tt. Girdėjau, 
ad šėrininkų komisija žada 
reiptis teisman.

misijas.
Nors dar 

jome misijas, bet 
kad atvyko iš Lietuvos misi j eme
riai, tai paprašėme klebono juos 
pakviesti Nashuon.

Tai gražių pamokslų pasiklau
sėme, ir tiek žmonių prieidavo 
bažnyčion, kad kartais ir sėsties 
nebūdavo vietos, nors mūsų baž
nyčioj telp^apie 600 žmonių.

Kunigų paskutinėse dienose bu
vo daug. Buvo kun. Jakaitis, Ur
bonavičius, Taškūnas, Švagždys, 
Virmauskis, o kitų nepažinau. 
z Užbaigiant šv. misijas ėjo pro
cesija. Dalyvavo Marijos vaike
lių Dr. apie 100 narių, vadovau
jant p-lei O. Bugailaitei.

Kaip klebonas paaiškino ~ po 
misijų, tai apie 600 priėjo išpa
žinties.

Užbaigiant misijas žmonių buvo 
bažnyčioje virš 800, nes tiek bu
vo paveikslėlių išdalinta kaipo at
mintis laikytų šv. misijų...

Labai mes dėkavojame Tėvui 
misijonieriui už jo tokius gražius 
pamokinimus, kurie mumyse pasi
liks amžinai.

Tokią Čia didelę įtekmę padarė 
jo pamokslai, kad net netikintie
ji lietuviai pasitaisė ir dabar pra
dėjo bažnyčion vaikščioti.

Parapijonas.

metais turė-
i sužinojome,

NEWARK, N. J.
Atitaisymas.

“Darbininko” num. 58 aprašy
me apie šv. Cecilijos choro reika
lus įvyko klaida. Pasirašo choro 
pirm. J. Švagždantis, o turi būti 
Jonas Gvazdaitis.

LOWELL, MASS.

P. šapas.
CLEVELAND, OHIO.

Nepavyko.

Ex-karčiamninkas su savo Kar 
pa turi, daug darbo ir vargo, kai 
palaikius savo gazetą ant kojų h 
atsigynus nuo giltinės. Laisva
maniai su gazietos štabu priešą 
kyje buvo padavę į miesto kny 
gyną prašymą perkelti lietuvišku 
skyrių į lenkų spaustuvę, kuri y 
ra šalę ‘ ‘ Dirvos. ’ ’ Bet buvo mies 
tui pranešta, kad grynieji lietu 
viai šitokiai permainai bus prie 
šingi. Tai miestas neišklausė ir # 
viešojo knygyno lietuvišką skyrių 
nekėlė į lenkų knygyną, kaip t< 
laisvamaniai prašė.

Kriaušius K. Bagdonas buvv 
kataliku, bet paskui virto sanda 
roku. Tada organizavo kriaučių 
šapą. Kaip girdėjau biznis ne 
kaip ėjo ir sako, būk jo jau nesą 
Clevelande. Sako, būk jo šapa 
įsteigti buvo sudėta $28.000. Pi
nigus dėjo lietuviai katalikai, lais
vamaniai ir lenkai.

Šašuotas Vanagas su Karpa ge 
riausia moka šmeižti katalikų vei
kėjus. Bet bene tik juodviem bus 
•“įdaryta gera pirtis. k

Kirvukas.

PHILADELPHIA, PA.

Pasipiovė lietuvis.
3

Gegužio 19 d. ryte papyldė pat- 
udystę Petras Lipšta, 38 m. am- 
liaus. Jis gyveno su žmona ir 
etverta vaikelių Wilkes Barre, 
’a. Bet dėl streiko ir nedarbo 
>uvo atvažiavęs į Philadelphią 
as švogerį Kušlį po num. 107 Si- 

;el St. Darbo ir čia negavo. Tai 
įinėtą dieną Kušlienės akyveiz- 
loje pasitaisė barzdą skusti. Bet 
įasiėmęs skustuvą patraukė sau 
įer gerklę ir puolė ant Kušlienės. 
i.'oji nesvietiškame išgąstyje lėkė 
auk. Patžudys-gi sudribo krau
piose apsipylęs. Pašaukta polici
ja rado jį negyvą. Daktaras pri- 
>ažino, kad jis gavo proto pami- 
imą. A a. velionis vartodavo 
nunšainą. Taigi nedarbas ir 
nunšain išvarė iš šio svieto.

Gegužio 21 d. 8 valš vak. nusi
žudė policmonas. Kalbama, būk 
is apsčiai gaudavęs munšaino ir 
as jam protą sumaišęs.

Aš ir jūs.

20
J. Naujalio koncertas. Šį koncer
tą buvo surengęs Šv. Juozapo cho
ras. Taipogi buvo ir iš kitų mies
tų giesmininkų ir garsių solistų, 
tarpe kurių buvo garsi soliste p-ni 
M. Truskienė-iš Haverhill, Mass. 
su savo maloniu balseliu visus ža- 
. ėti žavėjo, taip-gi p-lė M.. Ar- 
lauskiutė-ir p-lė A. Valiukevičiū
tė iš Haverhillio gražiai sudaina
vo solo ir duetus. Žodžiu sakant, 
visi puikiai atsižymėjo, choras 
gražiai atliko savo užduotį; taipo
gi vietinės p-lės J. Narinkaitė ir 
L. Blaveckaitė, vadovaujant R. 
Ainoriui gražiai sudainavo solius 
:r duetus. P-nas J. Naujalis, lie
tuvių muzikos tėvas, skambino 
augščiausio laipsnio tvarinius sa- 
•0 ir kitų augštų pasaulio kompo
zitorių.

Pabaigoj koncerto Vietinis kle
bonas pasakė publikai kad rytoj, 
tai yra nedėlioj ant pirmų mišių 
p. J. Naujalis grajis ant vargo
nų. Tai-gi nedėlioj ant pirmų mi
šių prisirinko pilna bažnyčia žmo
nių paklausyti

d. gegužio m. čia įvyko p.

Lowellietis

WATERBURY, CONN. 
Vyčių vakaras.

NEWARK, M. I
Krisleliai.

Vėliausiame L. L. Paskolos Sto
ja, arba Paskolos Komiteto su
rinkime. sųiulkmeniškąi apčiupi; 
ita prieruosa Aukso-Sidabro 
indo Vajus. Visi žinoktrte, jog 
kso-Sidabro Fondo visą ' dar-1 

lotą ves vietinis Paskolos Komi- 
tas. a' ■ ■ - -!
Atsisveikinta su p-le Naste’ 
tankaite iškeliaujančia Lietu- 
m, ištikimai ėjusi* fcMfthtinia- 

< L. L. Paskolos vajuje T nuta- 
mų -ašt. pareigas. Garbė iri 

vieš.'1, pr. ėka jai už tai! Laimiu-Į 
s kelionė*.

HARTFORD, CONN.
• *

Gegužio 21 d. vyčių kp. buvo 
surengus gražų vaidinimų. Paro
dyta nelaimingas lietuvio gyveni
mas lenkę vedus. Malonu, kad čia 
ąimęs augęs jaunimas tarp savų
jų uoliai veikia. Vakaro vedėja 
buvo p-lė P. Geležiutė. „Buvo 
viešnia kalbėtoja p-lė Jokubaičru- 
tė. Žmonių buvo pusėtinai prisi
rinkę. Pagalios pasirodė vyčių 
pirmininkas jaunikaitis BojariS- 
kas. Pranešė, kad šiandie vyčiai 
su amerikonų team’u susikirto ant 
baseball lauko ir vyčiai juos nu
galėjo. Tada salė sudrebėjo nuo 
gausių aplodismentų.

Moterų Sąjungos kp. rengia 
vakarienę ant 28 d. gegužio.

Mano Būgnas.

V

FHTT.ADET.PHIA, PA.

(Port Richmond)

Kaip jau buvo minėta “Darbi
ninke” No. 55-me (753) tik tame 
numeryje įvyko klaida, nes vieton 
21-mo gogelio, ten įsiskverbė — 
27 gegužio) , tai 21-mo gegužio ta
po pašventinti nauji vargonai šv. 
Jurgio lietuvių bažnyčioj prieš 
pat sumą. Gi parapijiečiai apkai- 
nuodami darbštumą klebono, 
gerb. kun. Igno Zimblio, laike su
mos kaipo auką dėl tų naujų var
gonų sumetė su kaupu 600 dolerių. 
Vargonai gi tie kainuoja su vir
šum 3000 dolerių. Vakare tą pa
čią dieną atsibuvo naujų vargo
nų koncertas. Koncerto progra
ma buvo gan įvairi ir skaitlinga 
— net 15 gabalėlių atgrajyta ir 
atgiedota. Ir programa buvo 
puikiai išpildyta. Tik gaila, kad 
publikos buvo neperdaug; ypa
tingai : vyrų mažai; tie, kurie bu
vo, tai vis daug-maž tokie, kurie 
šiek-tiek supranta dailą; tai to
kių'net buvo atvažiavę ir iš South 
pusės miesto; ir man teko iš jų 
patėmyti Daktarą Stankų, Olbiką 
ir Stadelninką. Dabar šiek-tiek 
apkainuokime ir pakritikuokime 
išpildytojus koncerto programos. 
Šitai, negalint pribūti Naujaliui, 
didžiausia figūra koncerte buvo 
tūlas “profesorius” W. G. — jis 
viską grajyno ant tų vargonų lai
ke koncerto (vien tik vieną gaba
lėlį — “Guga-Bacho grajyno J. 
Čižauskas) — čia tai tapo padary
ta didelė klaida—tas ponas “pro
fesorius” liepė sau už pagrajyni- 
mą valandą laiko užmokėti “NE
DAUG” — 25 dolerius! O tiesą 
pasakius, neblogiau pagrajyno ir 
mūsų vietinis vargonininkas P. 
Grajauskas. Toliau: vietinis cho
ras po vadovyste P. Grajausko at
liko savo užduotį grandijoziai — 
viši buvo užžavėti choro giedoji
mu; žinia: tame yra nuopelnas 
P. Grajausko, kuris nebegailėjo 
sveikatos delei gero ištobulinimo 
to -choro tam tikslui. O apie J. 
Čižauską ir . jo gražią pačiutę, tai 
nėra ką daug kalbėti — visi, ku
rie juos girdėjo, žino, kad jie 
artistai savo srityje. Vienok po
nios Čižauskįenės, tos lakštinga
los lakštingalų kur-kas malones
nis buvo čiulbėsis...

28 vasario Muzikališkoj Svetai-

(Gal Balandžio mėn....... )
nėj Jaikė Naujalis koncertą; rasi, 
gal dėlto, kad geresnis akompani
mentas buvo, tai ir jinai maloniau 
čiulbėjo... O p. J. Čižauską tame 
koncerte perviršijo Antanas Ba
nys, vietinis mūs lietuviškas Ca- 
ruso. Giedojo solo dar ir p. Ma
čiūnas.

Prie progos turiu priminti, kad 
šįmet sukako 20 metų nuo įkūri
mo šv. Jurgio parapijos.

Korespondentas.

LAWRENCE, MASS.

Gegužio 21 d. vakare įvyko Vy
čių 7-tos kuopos vakarėlis. Pro
gramas susidėjo iš daugelio šmo
telių, kaip tai: komedijų, duetų, 
solių ir tt. Tarpais grojo, jau pui
kiai išsilavinusi, jaunutė, vyčių 
orkestrą. Turiu pažymėti, kad 
prie vyčių nūnai yra daug susis
pietę gabių aktorių, dainininkų- 
kių ir taip dailos mylėtojų. Kaip 
linksma yra matyti Amerikoje gi-' 
musį ir augusį jaunimą augant 
lietuviškoje dvasioje ir imant da- 
lyvumą veikime.

Publikos atsilankė nemažai, 
matyt, kad atjaučia jaunuolių pa
sišventimą ir jų rūpestį, darbą. 
Žinoma yra ir tokių, kurie skai
tosi esą amerikonai, ar turi ko
kias kitokias tam priežastis, kad 
nesilanko į surengtus lietuviškus 
vakarus. Kurie atsilankė links
mai praleido laiką ir šia to pasi
mokino. Aktoriai ir visi progra- 
me dalyvavusieji atliko savo už
duotis- kogeriausiai ir atsilankiu
sieji buvo patenkinti. Minėtas va
karėlis buvo vedamas gerb. A 
Vismino, vyčių režisieriaus. Va
karai atidarė ir paaiškino prog
ramą vietoš kleb. kun. J. Valan- 
tiejus. čiai.
Mlfį Papartis.

Išdegė girios, šv. Pranciškaus 
Ūkės girioje, Methuen, Mass. ki
lo ugnis ir apdegino dikčiai gra
žių pušių. Važiuojant pro šalį 
keliu Rainelis ne kaip atrodo. Ru
denį parapijonys ketina apdegu
sį pušynėlį išrauti ir pasodinti o- 
belių.

Stato vasarnamį. Šv. Pranciš
kaus parapijos žmonės susitarė 
sutaupyti senos bažnyčios mede- 
gą ir iš jos pastatyti diktoką na
mą išvažiavimų vietoje. Darbas 
jau varomas. Namas tiks susirin
kimams, pamaldoms, o ateityje 
net ir našlaičiams.- Lavrenciečiai 
įriasi pirmyn'-nors streikų metu.

Naujalio ' koncertas pavyko. 
Nors žmonių tebuvo mažai iš prie
žasties streikų, tečiaus buvo pui
kus vakaras. Ponas prof. Nauja
lis skambino gražiai ant piano. 
Choras ir solistai labai pasižymė
jo. Viso vakaro programas bu
vo tvirtas, turiningas ir rimtas. 
Garbė tai vargonininkui, A. Stan- 
šauskui. Jis į taip trumpą laiką 
taip spėjo išlavinti chorą ir solis
tes.

iv. Kazimiero vyrų katalikų 
draugija labai veikia kad pada
rius daug pelno o su mažai iška- 
ščių — per savo pikniką 30 geg. 
kurio pelnas eina naujai bažnv- 

l
Reporteris.

I

Mūsų kolionijoje daug kas vei
kiama, bet niekeno nepastebia- 
ma, laikraščiuose nesimato jokio 
veikimo. Turi būti mūsų kores
pondentus — katinas Spjovė pe
lių vietoje. ,

Prabėgus kelioms savaitėms 
skaitau už priedermę nor keletą 
žodžių pabriežti apie įvykusį p. 
J. Naujalio koncertą.

Gegužio 7 d. 1922 m. Poli’s Pa- 
lace, mūsų miesto didžiausiame 
teatre įvyko kompozitoriaus J. 
Naujalio koncertas, kuris visų bu
vo laukiamas.

Atėjus laikui apie 1:30 vai. po 
pietų, salės prieangyje minios 
žmonių grūdosi prie langelio ti- 
kietų.

Teip-gi “special” carai pilni at
važiavo iš New Haven ir Anso- 
nia, su savo vadais kunigais: V. 
Ksrkausku ir J. Jankausku.

Teip-gi daug buvo svečių iš 
Hartford, New Britain, Bridge- 
port ir kitų apielinkių.

Kompozitoriaus J. Naujalio 
garsus vardas sutraukė negirdėtą 
Waterbury didelę žmonių, 2,500 
atsilankė klausytojų.

Buvo daug ir svetimtaučių, ku
rie sakėsi nesitikėję jog lietuvių 
tarpe randasi tokių muzikos ta
lentų kaip p. J. Naujalis, kuris 
užžavėjo savo nepaprastu gabu
mu išpildyme sunkių muzikos vei
kalų, kaipo ant piano, o labiau
siai užžavėjo vargonavimas.

Koncertas prasidėjo 2:15 
pietų. Pirmiausiai kaipo įžangos 
pamatą padėjo patsai p. J. Nau
jalis, kuris vargonavo: Fantasie 
Seringo. Savo kompozicijos; Com- 
munio, —' lietuvių bažnytinių 
giesmių meliodijos supintos į mu
zikos vainiką. Ir: Funeral and 
Hymn of seraphs-Guilmanto.

2. Toliaus seka: Vyrų kvintetas 
— Žvaigždelės augštumoj, ir ang
liška : Call Me Baek, Pal O. Mine. 
Dainavo: M. Šeronas, A. Glavec
kas, J. Šervila, A. Šobrinskas ir 
R. Šobrinskas. Sudainavo gana 
gerai.

3. Ponia T. Urbienė, turi labai 
maitinu ir švelnų balselį, puikiai 
sudainavo: Lopšinė daina — J J 
Naujalio, ir Anglišką: Sing me to 
sleep — Greene.

4. J. Dovidonis, Yale konserva
torijos studentas, pagarsėjęs kai
po smuiko virtuozas, graino — 
Berceuse — B. Godardo.

5. P-lė M. Blažauskaitė iš New 
Britain, Conn., žinoma visoje a- 
pielinkėje, kaipo įžymiausia solis
tė ir dainų mėgėja. Dainavo: Se
renada — Schuberto ir Lullaby 
from Joselyn — Godardo.

6. Ponas J. Naujalis skambino 
pianu savo kompozicijos Noktur- 
nas ir Valsas Ch. Mayer.

7. Toliaus šv. Juozapo par. ko- 
ras susidedąs iš 80 ypatų, veda
mas A. Z. Vismino ,pasekmingai 
sudainavo: Sužadink Jausmus — 
Gounod ir Jaunimo Giesmė — J. 
Naujalio.

8. J. Kazlauskas, turįs švelnų 
ir malonų tenoro balsą, gerai su
dainavo : Kaitink šviesi saulutė — 
Petrausko ir Absent — Metcalfo.

9. Komp. J. Naujalis skambino 
pianu: Valsas — Meszkowskio ir 
Preliude — Rachmaninofo.

10. J. Dovidonis ir jo draugai: 
smuikas, piano ir čello sugraino 
trio — Vakarinė daina (Leidos 
saulelė) J. Naujalio. Buvo ma
lonu klausyties.

11. P-lės M. ir B. Blažauskai- 
tės sudainavo duetą: Plaukia sau 
laivelis —i Šimkaus ir Meilė Tėvy
nės Nemari — J. Naujalio. Išpil
dymas buvo tikrai geras.

12. p. J. Naujalis grojo vargo
nais: Fuga g. minor J. S. Bacho, 
Canteline Pastorale — A. Guil- 
manto ir Toccato — A. Hess’es.

13. Užbaigė šv. Juozapo par. 
koras su dainomis: Ko liūdi Pu
tinėli — J. Naujalio, Karvelėli — 
Č. Sosnauskio ir Mūsų Dirva — J. 
Naujalio.

Koncertas pasisekė visais at
žvilgiais. Tuomi ir nemažai pa
kėlė lietuvių vardą tarpe svetim
taučių.

Priguli pagarbūs žodis rengė
jams kaipo gerb. klebonui kun. J. 
Valantiejui, p. Janušaičiui ir šv. 
Juozapo par korui ir kitiems re- 
mfjattis.

A.

% ' *-1

Suv. Valstijose
Metams...................... $4.50
6 mėnesiams................ 2.25
3 mėnesiams................ 1.25

Užsieny (ir Lietuvoj)
Metams ....
6 mėnesiams
3 mėnesiams

$5.50
2.75
1.50

Tai Geriausia Žmogaus Mokykla, 

KELRODIS PRIE LAIMINGESNIO 
ir Šviesesnio gyvenimo.

Skaityk Laikrašti, Kuris Paduoda Naujausias 
Žinias iš Viso Pasaulio

JUO YRA LAIKRAŠTIS

‘DARBININKAS
EINA TRIS SYKIUS Į SAVAITĘ

4-rių ir 8-nių puslapių.

Prenumeratos Kaina :

VISUS SPAUDOS DARBUS PAVESK

“DARBININKO”
MODERNIŠKAI 
SPAUSTUVEI

Mes atliekame SPAUDOS DARBUS nuo Vi- 
vitin&s Korčiukės iki Knygos ir Laikraščio. 
Kainos Prieinamos. Parbus Atliekame Grei
tai.

“DARBltflNKAS”
366 W. Broadtvay, Boston 27, Mass.

TEL. S. B. 620.

<7 Ar Tu t Kankam
NAUDOKITE
Ar Jum* Galvos 
NAUDOKITE

J’H’i Plaukai 51eaka? 
NAUDOKITE „ 

Ar Jų* Norite Apsaugoti* Juos?

TC. u?AUO<L,‘T ■ fVgiAikymiu mvo plauku gražiais ir tankiai* 
NAUDOKITE

UzJaHęnnui ^alvo» odoj (veikai ir švariai
NAUDOKITE įitįįfles

t

Rufflea galima gauti visose aptiekose po 65<y bonką, arba tiesiog 
iž išdirbūju per paštj. už 75c. bonką.

— F. AD. RICHTE^^CO.-------
3rd Avė. & 3Sth SU Broolcljm.

ĮSIGYK "ŽELMENYS

ŽELMENĮ JĄ” yra botanikos mokslo žurnalas, lei 
džiamas kas 3-čią mėnesį. / (

“ŽELMENIJA” yra šios rūšies lietuvių vienjntėlis 
žurnalas. Nekurie numeriai su artistiškais piešiniais (pa
veikslais). Reikalauk dabar. Vasaros laiku geriausia 
proga studijuoti augalus (gėles). Naudinga daug žinoti 
apie juos. Prisiųsdamas vieną dolerį ($1.00) gausi “žel
menį jos” numerius: 1, 2, 3 ir 4. Visi gatavi laukia jūsų 
reikalavimo.

Reikalavimus sykiu su pinigais siųskite: : <

P. A. JATUL,
P. 0. Box 2128, Boston, Mass.

P. S. Rašydamas laišką, pažymėk “DARBININKAS,*^

Gluosnis,



ATSIŠAUKITE

Komisija.

Stone 2566

Komisija.

DIDŽIAUSIAS PIKNIKAS!
TIESI _ 
KELIONE

(Kampas Broad St.)
TeL Brockton 5112-W

(GUDAUSKAS)
DANTISTAS

RENGIA DRAUGYSTĖ D. L. K. KEISTUČIO 
BOSTON, MASS.

PASARGA: Važiuojantiems iš visų apielinkių imki
te Elevatorį ir važiuokite iki Forcst Hills, o iš ten imki
te karą Washington-Grove St. Važiuokite pakol vež iki 
vietos, o ten stovės žmogus, kuris nurodys kelią į daržą 
draugystės. Ir Draugystės trokas Keis 10 vai. iš ryto nuo 
Lietuvių Svetainės, kampas E ir Silver Sts., So. Boston, 
Mass. Tai kurie norėsite važiuoti troku iš So. Bostono ant 
pikniko ir atgal, tai galite užsiregistruoti pas M. Versiac- 
ką Pool-rom, 330 W. Broadvay, So. Boston, Mass. ir pas 
Ant. Pastelj, 146 Bowen St., So. Boston, Mass. Važiuo
jantiems troku j ten ir atgal tikietas 50 centą.

Širdingai užkviečia
D. L. K. KEISTUČIO DRAUGIJA.

WALW0RTH 
MANUFACTURING COMPANY 

800 FirsvySt., So. Boston.

Darbo ofisas atsidaro nuo
8 vai. ryte.

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

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

P. LOZORAITIS,
407 Millbury St., Worcester, Mass.

DRAUGAI IR DRAUGĖS! 
“G I E D R A”

Skaitykite ir platinkite lai 
kraštį “GIEDRĄ.” Lietuvių 
Katalikų Moksleivių Organų.

Kaina metams Amerikoj $2.50.
55 W. Market Str.,

Wilkes Barre, Pa.

Prasidės 10 valandų ryte ir trauksis
iki vėlumai nakties.

Dabartinis piknikas bus vienas iš linksmiausių, nes 
bus lietuviški} valgių ir gėrimų iš Lietuvos atvežtų, teipo- 
gi bus bėgikų, ristikų ir virvės traukikų. Todėl kurie 
norite gerai pasilinksminti ir pakvėpuoti sveiku oru, pra
šome visų lietuvių ir lietuvaičių iš visų apielinkių atsi: 
lankyti ant mūsų pikniko koskaitlingiausia, nes Drau
gystė deda visas pastangas kad visuomenė būtų užganė
dinta.

PARSIDUODA VIENAI
• ŠEIMYNAI NAMAS

8 kambarių su visais įrengimais ir 
žemė dėl garadžiaus. Kreipkitės 
šiuo adresu: 9 Elton St., Dor- 
chester.

. VYČIU NAUJ. A. A. PIKNIKO 
KOMISIJOS SUVAŽIAVIMAS.
Visa Lietuvos Vyčių Naujos 

Anglijos pikniko komisija 
suvažiavimą 30 d. gegužio 
muvos Parke, Montello, 
(laike LDS. išvažiavimo), 
nariai 
mo.
mą

PRANEŠIMAS.
Šiuomi pranešame vietos lietu

viams, kad vežimas (trokas) va
žiavimui į LDS. N. A. Apskričio 
pikniką kainuos $1.00. Taigi, ku
rie norėsite gauti tikiet^ važiavi
mui ant trokų, kreipkitės prie šių 
ypatų: P. Miliaus, A. Kohanskiu- 
tės, O. Jankienės, K. Rusteikos ir 
M. Kerbelio. Pasiskubinkite ti- 
kietus įsigyti kuogreičiausia. ne 
laukite paskutinios dienos, gali 
nebebūt vietos.

Turi būti nuo 18 iki 35 metų 
amžiaus. Gera mokestis ant 
piece tvork.

WALW0RTH
MANUFACTURING COMPANY

800 First St., So. Boston.

VISI Į PIKNIKĄ.
Visus kviečiam į LDS. Naujo

sios Anglijos pikniką, kurs įvyks 
gegužio 30 d. Montello, Mass. Ruo- 
muvos parke. Pranešame, jog 
So. Bostoniečiams trokai jau pa
imti. Trokai yra geri. Jokio var
go nebus. Kelionė linksmoj kom
panijoj bus smagi. Komisija už
tikrina, kad visi būsite patenkin
ti.

Kviečiame tikietus išanksto- 
pirktis. Trokai išeis 10 vai. ryte 
nuo LDS. namo, kampas Broad- 
way ir E gt. Tikietus parduoda 
p-lė S. Motiejūnaitė, V. Valatka, 
A. Bendoraitis, V. Medonis, K. 
Rusteika, O. Jankienė, M. Kerbe- 
lis, P. Milius, A. Kohanskiutė ir 
“Darbininke.”

Gera mašina bonkoms plauti, 
gera automatiška mašina į bon- 
kas pilstymui ir korkavimui, ma
šina kuri lėbelius lipina, daug 
bonkų ir baksų, du geri trokai. 
Gera proga kas nori pasinaudot. 
Priežastis pardavimo noriu va
žiuot į Lietuvą. Dėl platesnių in
formacijų kreipkitės šiuo adre
su:

SVARBUS SUSIRINKIMAS.
Panedėlyj, gegužės 29 d. š. m. 

bažnytinėje salėje, 8 vai. vakare 
bus L. L. Paskolos stoties SVAR
BUS SUSIRINKIMAS.

Visų draugijų ir kuopų valdy
bos kviečiamos dalyvauti. Lietu
va mūsų tėvynė leis savo valiutą- 
pinigus. Būtinai reikalinga ame
rikiečių parama paremti tą valiu
tą auksu ar sidabru. Plačiau a- 
pie pinigų leidimą ir kitus svar
bius reikalus bus paaiškinta su
sirinkime.

L. L. Paskolos Stoties pirm.

IŠKELIAUJANTIEJI.
Laivu “Berengaria’^ gegužio

30 d» išplauks Lietuvon arti 200

NAUJIENA LIETUVIAMS 
AMERIKIEČIAMS.

Siųsk tuo jaus 75c. “Darbinin
kui” o gausi “RUOMUVĄ.” 

“DARBININKAS,” 
366 Broadway, Boston 27, Mass.

PARSIDUODA OVERLAND 
AUTOMOBILIUS.

5 sėdynių gerame padėjime vi
sai pigiai. Priežastis pardavimo, 
savininkas važiuoja Lietuvon. 
Gera proga pasinaudoti norin
tiems pirkti gerą automobilį.

Jonas Jakštas,
27 Story St., So. Boston, Mass.

. GERAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS
JUOZAS RICKIS, vienatinis lietuvis Notary Public Ro- 

chesteryje užsiregistravęs Lietuvos Atstovybėje Washingtone. 
Laikau didelį ofisą Real Estate; turiu ant pardavimo keletą 
gerų namų arti lietuvių bažnyčios; dvi didelės bučernės par
siduoda nebrangiai. Gerai išdirbtas duonkepystės biznis, la
bai paranki vieta lietuviui; galima pirkti namą arba tik bizni. 
Keletas gerų farmų arti Rochesterio parsiduoda už prieinamą 
kainą.

Atlieku visokius reikalus su Lietuvos Atstovybe Ameri
koje. Padarau aktus, ingaliojimus, aprašymus ir kitokius 
reikalus. Visados kreipkitės pas mane, o būsite užganėdin
ti
JUOZAS RICKIS, 583 Hudson Avė. Telefonas 
GYVENIMO VIETA: 1060 North St. Telefonas Main 1191-R

ROCHESTER, N. Y.

LIETUVIU GARAGE.
Parduodame visokius automo

bilius, dalis ir reikmenis (sup- 
plies). Išrandavojame automobi
lius dėl pasivažinėjimo; ir užlai
kome expertą mekaniką dėl šute i 
symo mašinos. PETRAS JAKI
MAVIČIUS, 541 East Broadwav. 
South Boston, Mass. Telefonas : 
So. Boston 51370.

150 AKELIU F ALMA. — 50 
akerių dirbamos ir 100 akerių 
miško ir ganyklos. Miškas vertas 
$8000. Stuba 10 kambarių, kute 
dėl 14 galvijų, vištinyčios, 2 ark
liai. 2 karvės, 20 vištų, visoki į- 
rankiai dėl dirbinio žemės, teip- 
gi yra Buick trokas, Fordson trak
torius, plūgai, akėčios ir piūklas 
malkom liauti. Prekė už viską 
$5500, $2.500 įmokėtir ,

LITHUANIAN AGENCY,
A. Ivaškevičius,

331 Broadway, So. Boston, Mass.

turės 
Ruo-

Mass. 
Visi 

būkite ant LDS. išvažiavi- 
o vakare turėsime pasitari- 

kas-link rengimo pikniko.
Presos Komisija.

REIKALINGAS KEPĖJAS 
delei ruginės duonos ir bulkų. Te- 
lefonuokit šiuo numeriu: Dcr 
chester 8586.

Kiek laiko atgal So. Bos- 
tonietis atnešė į “Darbinin
ką” laišką užregistruoti ir 
paliko. Ant konverto nėra 
parašyta siuntėjo vardo ne 
adreso. Toks laiškas negali 
būti užrėgistruotas. Adre
suotas Marijonai Kalaušie- 
nei, Žižmarių valsčiaus, 
Trakų apskričio.

Kas tokį laišką atnešė už
registruoti atsišaukite į 
“Darbininko” Administra
ciją.

T)} pl'Yfi-iĄTpVėliavų, Kukardų, visokių Ženklelių, GuzikuČių, Ant- 
UVU V C spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų.

Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą^
STRUPAS QO., 90-92 Ferry St. Newark, N. J.

Susirinkimas visų draugijų at
stovų, kas-link pasiskyrimo ne- 
dėldienių dėl piknikų, įvyko se-. 
rėdos vakare po pamaldų gegužio* 
2Ątą. P-nas Račkauskas pranešė 
kad jis su pagelba kitų draugi} 
Saidž. Širdies draugijos pasidar
bavo prie suradimo vietos ir išga
vimo leidinio lietuviams laikyti 
išvažiavimus “Sallys Roek.” 
Taip-gi pranešė kad gerb. kleb. 
paliko draugijoms susitvarkyti ir 
pasiskirti nedėldienius. '

Tuojaus tapo išrinkta pirm. A. 
Bendųraitis ir rast. K. Alasevičiu-. 
tė vesti susirinkimą.
^^MUtarta, kad pmra nedėldienį, 
r molio U-tą dieną surengti pik- 

parapijos naudai. O antras 
■klienis paskirtas Saidž. šir- 

■H®lraugijai. kadangi tos dr.-.n- 
^^s komisija pasidarbavo išga
vime vietos.

Taip-gi nutarta kad jeigu lie
tus ištiktų kokį nedėldienį, tai se
kantis nedėldienis bus paimtas tos 
pačios draugijos.

Draugijos kurios buvo atsto
vautos ir dienas kurias ištraukė 
yra sekančios:

Parapijos naudai — 11-tą birž. 
Saidž. Širdies dr-ja — 25 birž. 
L. Vyčių kp. — 2 liepos
Tautos Fondo sk. — 9 liepos 
Moksleivių kp. — 16 liepos 
Raud. Kryžiaus sk. — 23 liepos 
Susivienijimo kp. — 30 liepos 
Mpterų Są-gos kp. — 6 rugpj. 
LDS. 1 kp. — 13 rugpj.
Moksleivių Šelp. Fondo — rug. 
Bažn. Choras — 27 rugp. 
Akadem. Rėmėjų — 3 Rūgs. 
Piln. Blaivininkų — 10 rūgs.
Seserį} Pasionisčių — 17. rūgs. 
Liet. Dukterų — 24 rūgs. 
Šv. Jono Evange. — 1 spalio.

Raštininkė.

SUSIRINKIMAS.
L. Vyčių 17 kp. mėnesinis susi- 

rinkimas įvyks savuose kamba
riuose “Darbininko” name nedė- 
lioj gegužio 28 d. 3:30 vai. po 
pietų. Visi nariai prašomi atsi
lankyti.

lietuvių. Sekantieji lietuviai tuo 
laivu plaukti užsisakė laivakortes 
per Lietuvių Prekybos B-vę (čia 
neįskaitoma užsisakiusieji laiva
kortes jos skyriuose):

F. Kansiavičius su žmona ir 2 
vaikais. I

■ Mik. Patinskas
Juozapas Bartkus
Motiejus Janulevičiųs 
Kazimieras Pasirestas
Al. Degutis '
Jonas Drazdis f
Uršulė Drazdienė
Albinas Drazdis
Juozapas Gudiškis
Antanas Nutautas
Julijonas Dravinskas 
Simonas Jesevičius '
XValter Serdekevicz
Petronėlė Rajauskienė 
Zenana Rajauskiutė
Julijona Rajauskiutė
Rapolas Kumštis
Paulina Kumštienė
Morkus Kumštis
Ona Kumštaitė
Agnieška Skreliūnienė 
Karolina Vaižmožiutė
Magdalena AVelička 
George Kaminskas 
Juozas Garalis
Jonas Rudnickas
Mikolas Varapickas
Anelė Kaškonienė
Petras Kaškonas
Izabelė Gudalienė
Juozas Gudalis
Jonas Bauša i
Bernašius Stankevicz
Tamošius Čiras
Juozas Kamandulis
Jieva Žitkienė
Vincas Velička
Mikalia Veličkienė
Vaclovas Veličkis
Bronislava Velečkiutč
Katrina Mumngienė
Julijona Muningis
Juozapas Latvis
Juozapas Zupkauskas 
Adomas Janušauskas
Eleniutė Janušauskaitė
Petras Dankevičius
Danielius Gutauekas
Jonas Žitkus
Bronislava Žitkienė
Magdė Kirelavičienė
Elzbieta Sklenikicnė
Antanas Živaitis
Liudvika Živaitienė
Elzbieta Živaitaitė >
Alena Živaitaitė
Vladislovas Kaziukaitis 
Vincas Kutaitis
Ona Kulaitienė
Alfonsas Kulaitis

Kambariai su 2, 4 ir & lovom'antVisų. laivų. Puikus vai
somieji kambariai, sultonai Ir erdvus dėkai trečios kle- 
sos pasažieriaras. Ant laivų “HANSA,” “BAYERN,” 
tVUERTTEMBERG ir MOUNT CLAY yra keli specialiai 
puikus kambariai.

Du nauji 20,000 tonų laivai
RE S OLŲ TE ir R E L I A N C E 

išplaukia kas antrą Htaminką su 1-mos. 2-ros ir 3-čios kle- 
sospnsažieriais. Paskiau bus mainoma. Klauskite agento: 

JULIUS ROTTENBERG,
260 Hanover St., Boston, Mass.

TR ŪKSMINGAS 
IŠVAŽIAVIMAS 

kurį rengia A. L. R. K. M. Sąjun
gos Conn. apskritys 4 d. Liepos, 
1922 m., Light House Grove, 
Station 24, Glastonbury, Hart
ford, Conn., Lietuvių Darže. Iš 
miesto iki tai vietai kur bus ta 
GEGUŽINĖ tik ims 15 min. laiko. 
Daržas bus atdaras nuo 10 vai. 
iš ryt. Po pietų prasidės progra
mas ir kiti -žaidimai.

X Taigi užkviečiame visus kaip 
vietinius taip ir iš. apielinkių ko- 
lionijų.

Užtikriname, kad būsite visi 
patenkinti »

Įžanga į daržą tik 25c.
Kviečia Rengimo Komisija.

, •    ■ .. ——-—■■■■ . .

I LIETUVĄ IR*IŠ LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

ir ant geriausių laivų visų linijų pas seniausią LIETUVIŠ
KĄ agentą — G. KUNAŠAUSKĄ. Agentūra uždėta 1910 m.

PASP0RTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į 
LIETUVĄ. '

'Atvažiuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties. 
Persiuntimas PINIGU Į LIETUVĄ pagal dieninį kursą. 
ATYDA. Mainymas pinigų ne priverstinas, bet išmai

nau, jeigu ka's klausia.

G. Kunašauskas
’ 179 E. 3-rd Street, New York, N. Y.

Unit e d 
American 
Line s Ine.

Hamburg 
American




