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Kaina 4 centai.

Lenkija prašo Amerikos 
paramos prieš Lietuvą.

SPRĘS LIETUVIŲ LEN

KŲ KLAUSIMI.

Varšava. — Specialė Tau
tu Lygos komisija susirinks 
Varšuvoje birželio 15 d. 
svarstyti galutiną dispozici
ją neitralinės zonos tarp 
Lenkijos ir Lietuvos. Len
kijos užsienio reikalu minis
terija kreipėsi į Amerikos 
atstovybę paremti Lenkijos 
reikalavimus.

KARAS TARP ANGLI

JOS IR AIRIJOS.

London. — Anglijos ka
riuomenė pasitiko įsibriovu- 
sią Airijos kariuomenę i 
Ulsterį. Ant ilgo fronto iš
tiko smarkus susišaudymas. 
Anglijos kariuomenė užėmė 
keletą airių laikytų poizeijų. 
Didoka airių kariuomenės 
ilalis su savo vadu pateko 
Tingiams į nelaisvę.

IŠPLAUKĖ Į ŽEMGALĮ

Seatlle, Wasli. — Laivu 
Maud išplaukė ekspedicija į 
šiaurinį žemgalį. Ekspedici
jos viršininku yra Roald 
Anrundsen. Išplaukė pen
kiems metams.

RADO AUKSO.

DARBININKU REIKALAI.
NUMUŠĖ ALGAS. IŠĖJO STREIKAN.

Brockton, Mass. — Čeve- 
rykų dirbtuvių piece-work’o 
darbininkams numušama al
gos ant 10 nuoš. Tas palie
čia 550 darbininkų. Algų 
numušimą nutarė valstijos 
arbitracijos komitetas.

PARDAVĖ DIRBTUVĘ.

Manchester, N. H. — 

Amoskeag Manufacturing 
Co. nupirko Stark kompani
jos dirbtuves. Stark kom
panija samdydavo 
darbininkų.

1.700

SVEČIUOSE PAS

PREMIERĄ.

London. — Anglijos pre
mjeras Lloyd George buvo 
pasikvietęs William Ran- 
dolph Hearst’ą, garsią savi
ninką daugelio ląikraščių A- 
merikoj. Prie pietų daly
vavo tik artimi premiero 
prieteliai.’

Sanbornton, N. H. — A- 
pie Baltuosius kalnus rasta 
Įvairiose vietose aukso. Ap
linkiniai gyventojai labai 
sujudę ir stropiai kasinėja, 
norėdami rasti aukso.

NUŠOVĖ IR PATS 
NUSIŠOVĖ.

Halifax, U. S. — Ralph 
Mylės, 24 m. amžiaus" karei
vis, įsimylėjęjo į 19 metų 
merginą. Dėl kokios tai 
priežasties abu sutarė nusi
žudytu Mergina su kulka 
j5erverta širdimi tuoj mirė, 
vyras dar truputį gyvas.

PINIGŲ KURSAS

Milanas, Italija. — Išėjo 
streikan 50.000 metalo dar
bininkų dėl numušimo algų. 
Kompanija pasakė, kad be 
išlaidų sumažinimo negali 
biznio vesti.

PRISIPAŽINO JAUNAS 

PIKTADARYS.

i

Alma gan, Mieli, — 13-kos 
m. amžiaus Perey Kiter pri
sipažino, kad jis nužudė sa
vo draugą ir jį įmetė upėn. 
Prisipažino, kad jis su drau
gu vogė ir besidalindami 
grobį susipyko. Ginčas vedė 
prie žmogžudystės.

PASISKAITĘS BIBLI

JOS^ PASIPLOVĖ.

New Y ark. — Otto Benzer 
perskaitęs keletą perskyri
mų Biblijoj inėjo į maudy
mosi kambarį ir per^ipiovg 
skustuvu gerklę.

Konstantinopolis. — Uba
gų unija savo metiniame su
sirinkime nutarė nepriimti 
aukų, mažesnių, negu 100 
parų, kas lyginasi dviem 
centam. Pareiškė, kad dėl 
pragyvenimo pabrangimo 
priseiną to griebtis.

SUTEIKĖ LYGIAS 

TEISES.

Atenai, — Prie Graikijos 
konstitucijos padaryta pa
taisa, suteikianti moterims 
balsavimo teises.

■ •
KIEK SURŪKĖ.

Berlin. — Pernai Vokie
tijoj surūkyta $23.000.000.- 
000 eigaretų ir 4.500.000.000 
cigarų.

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

Trečiadienį, gegnž. 31 — $4.40 

Ketvirtadienį, biri. 1 — $4.40 

Penktadienį, biri. 2 — $4.50 

šeštadienį, birželio 3 — $4.40 

Pirmadienį, birželio 4 — $4.40

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION, 

BOSTON 27, MASS.

SULAUŽĖ TRADICIJA.

Rymas. — šventasis Tė
vas Pius XI sulaužė šimt
mečiais įsigyvenusį paprotį. 
Būdavo taip, kad Vatikane 
tarnaudavo vien vyrai. Da
bartinis Šventasis Tėvas pri
ėmė savo seną tarnaitę ir vi
rėją. Kaikurie Vatikano 
dignitoriai dėlto išreiškė ne
pasitenkinimo, bet Šventa
sis Tėvas pasakė: “Tai mū
sų valia.” Dadėjo, kad 
jam dabar reikią priprasto 
patarnavimo labiau, negu 
bile kada pirmiau.

’ ŽINIOS Iš LIETUVOS.
LENKŲ PROVOKACIJA.

Paskutiniu laiku lenkų 
spaudoje plačiai provokuo
jama prieš Lietuvą. Ypač 
pasižymėję laikraščiai “Rze- 
ozpospolita” ir “Dziennik 
Wilenski.” jRašo visai ne
būtus daiktus, k. a. “...lietu-

l
vių kariuomfcn ėdažnai už
puldinėja ant neitralinės zo
nos gyventoji}” ir tt. Tokie 
skleidžiami J lenkų gandai 
spaudoje, \asai neatatinka 
tikrenybei. Maip tik prie
šingai : lenkij partizanų ban
dos daužosi no neitralinę zo
ną ir kankini ramius gyven
tojus — lietuvius ir dažnai 
iššaukia -net «pasipriešinimo 
iš gyventojų pusęs. Taigi 
lenkai, kaip visuomet pratę 
yra šmeižti Lietuvą, tai ir to
lesnis jų šmeižimas ne nau
jiena. • j

J. Zagotskis-Kalnėnas.

PRAPUOLĖ ŽMOGUS. .

Bootbay Harbor, Me. — 

William Savey, žymus šio 
miesto biznierius dingo ir 
neatsirado per ištisą savaitę. 
Buvo ieškoma po visą apy
linkę ir nesurasta.

f SULAIKO ŠĖRĮJ PARDAVINĖJIMU *
I

BROLIAI AMERIKOS
lietuviai!

tautuose organizacijų čia 
nepersenai prisidėjo dar 
“žemdirbių” sąjungos sky
rius. Žmonės jau ruošiasi 
prie būsiančių parlamento 
rinkimų. Nuolat jau girdi
si kartais atkaklūs ginčai 
tarp “ūkininkų” ir “žem
dirbių,” kurie, tiesa, nors 
abeji remiasi bendrais tiky
bos pagrindais, tačiaus vis- 
tik raute raujasi vieni su ki
tais. Ta nesantaika beabe- 
jo mokės pasinaudot socia
listai, nes kur du pešasi ten 
trečias pasinaudoja. Be po
litinių ^inčų čia dažnai gir
disi ir nesąmoningu šūkavi- 
mr Sintautų girtuoklėlių. 
Mat, čia yra keletas nuola
tinių girtuoklių. (Ak kad 
taip žmonės kilnesniems tik
slams būtų taip pasišven- 
;ę!) Žinia, gal tiek nė gir
tuoklių čia nebūtų, jei ne
būtų kur gerti. Bet čia jau 
kelinti metai kai gyvuoja ke- 
ios smuklės. Reikia pažy

mėti, kad du smuklininku 
yra turtingi amerikantai. 
Kasžin ar amerikiečiai jau 
nemokėtų už savo pinigus į- 
steigti gudresnių dalykų ne
gu tvirkinančios karčemos ?!

Nelaimes
mokdavo švebeldžioti nesu
prantamus poterėlius, o'čia 
i dvi savaites vaikai atsimi
nė tėvų mokintąsias malde
les. ■ Dar daug gera galima 
būtų rašyti ir apie vietos 
kleboną kun. Przemieniec- 
kį.

GARLIAVA. Labai ka
ro sunaikinta Garliavos a- 
pylinkė keliasi iš pelenų. Vi
sur jau matosi naujinteliai 
trobesiai. Deja, draug su 
kitais trobesiais Garliavoje 
priviso ir 8 smuklės. Tik 
andai valsčius braukšt ir už
darė 4 karčemas. Žinia, tuo 
>ūdu girtuokliaujančių skai
čių vargu bau sumažino, 
greičiau tik pelną, kftri se
niau 8 smuklininkai dalino
si dabar 4. 6 pasidalins. Bet 
čia reikia tikėtis daug nu
veiks Blaivybės draugija, 
turinti apie 300 narių ir sa
vo salę susirinkimams.

EKSPLIOZIJA ANT 
LAIVO.

Buenos Aires. — Ant lai
vo Vilią Franco, kurs plau
kė upe Farana, ištiko eks- 
pliozija. Žuvo arti šimto 
žmonių. Iš viso ant laivo 
buvusių žmonių išgelbėta tik 
apie 20.

J/LLVŠMLV TEIKIA 
STIPRYBE.

Vur — Kad mun-
šain teikia nesvietišką stip
rybę, tai štai prirodymas. 
George James. munšaino pri
sipūtos, tiek stiprybės įga
vo, kad pergalėjo tris polic
inėmis ir šie negarbingai pa
bėgo kartu su kitais vyrais, 
kurie poliemonams stojo t /- 
kon prieš munšainininką. 
Tada ant munšainininko 
daktaras užmetė maišą su e- 
teru ir taip jį įveikė.

-------------- --------- &
Lietuvių Prekybos B-vės direktoriai savo paskutinio-

me susirinkime, įvykusiame gegužio 23 A, nutarė gulai- y 
X kyti tolimesnį serą pardavinėjimą, idant palikti pla- /

♦♦♦ tesnę rinką tiems L. Prekybos B-vės sėrininkams, kurie &
dėl svarbių priežasčių Savo Šerus nori parduoti. L. Pre- X 

*|* kybos B-vė pradavinės seniau atpirktus Šerus ir stengsis 

T rasti pirkėjus tiems Šerams, kuriuos šėrininkai norės par- V 
X duoti.

X " , PB. GUDAS, I-mas vice-prez. J
X JONAS E. KAROSAS, sekretorius. J

t I

Kas su manimi turėjo ry
šius tai mftljadKt man’fdetu- 
vos kariuomenės eilėse, bū
tent: paskutiniu laiku III 
x Divizijos štabe, tai dabar 
manau, kad neatsiras prie
šingų palaikyti ryšius to- 
iau, nors jau ne kario as

meny mane rasdami, bet 
laisvo piliečio — Lietuvos 
Šaulio! Gana gražiai džiu- 
ginot mane, Brangieji A- 
merikos Lietuviai, būnant 
man kariu, suteikdami sie
lai broliškų jausmų iš toli
mojo krašto, — iš Ameri
kos!

Kartais geraširdžių brolių 
net ir doleriais buvau svei
kinamas, o jau literatūra re
miamas, tai nuolatai, kurį 
piliečių bei karių tarpe buvo 
platinama. O tai-gi vis švie
sos spindulėlis Lietuvos liau
džiai buvo įnešta, tik Jūsų, 
Broliai, dėka! Aš manau, 
kad ir toliau dalinsimės tuo, 
ką vykdėme praeity. Ypač 
knygomis neužmirškite rem
ti, nes josios, kad ir termi
nui praėjus vis galima nau
doti apšvietos tikslams. *

Taigi, Broliai Amerikos 
Lietuviai, tęskite ir toliau 
siuntinėjimą knygų, laikra
ščių ir kiti} įvairumų, kas 
tik Jums yra išgalima.

Su aukšta pagarba,
JT. Zagorskis-Kalnėnas.

Siųsti prašoma: Kaunas, 
Laisvės Alėja No. 26, Lietu
vos Šaulių Sąjunga, J. Za- 
gorskiui-Kalnėnui.
1922 m. gegužės m. 17 d.

P. S. Kitų laikraščių pra
šau atsispaUMĖBMtA>-:^ ® _ ______

J. Z.-K—as. būtų nei rašyti. Žmonės la-ters bevėik visiškai be paša- 
------------ bai džiaugiasi dar ir tuomijįnės pagalbos drąsiai ir SU

SINT AUTAI (Šakių ap- kad lenkų mokyklose vaikaimaniai aptarė savo reikalus, 
skrities). Prie buvusių Sin- per tris metus prastai lepra-Vienas iš netyčių čia pakliu-

v •

KETURVALAKIAI. Der
li žemė ir susipratę žmonės 
Keturvalakių apylinkėje su
geba įsitaisyti gan gražius 
trobesius, pagerinti savo 
laukus ir tt. Be įvairių smul
kios pramonės įstaigų gali
ma pažymėti ir tai, kad ke- 
turvalakiečiai supranta ir 
organizacijų naudą. Pa
čiuos Keturvalakiuos yra L. 
K. Moterų draugijos sky
rius, “Žiburio,” “Darbo 
Federacijos ir tt. yra ir so
cialistų įsteigta profesinė 
darbininkų sąjunga. Taigi 
čia nuolat girdisi įvairiausių 
susikirtimų tarp socialistų, 
ir gerokai jau susipratusių 
katalikų. Reikia dar pasa
kyti, kad Keturvalakių pir
meivi j a turi vieną savo ats
tovą ir Steig. Seime, kuris 
čia nuolat parvažiuodamas 
duoda įvairių pranešimų a- 
pie išmetimą iš mokyklos ti
kėjimo, nuvalymą kataliky
bės nuo kaž kokių purvų ir 
tt. Tačiaus dažnai tenka 
nabagui su savo nunešiotais 
“pranešimais” dumti iš mi
tingo ; ypač tai pasitaiko ta
da, kai čia parvažiuoja uo
lus Marijampolės moksleivis 
ateitininkas Masaitis. Vie
ną kartą jį Masaitis taip su
pylė, kad šaukiant “atstove 
palauk, palauk! dar pakal
bėsim apie tikybą!” tas 
žmogelis nei neatsisukęs nu
kūrė nuo rinkos... Čia taip- 
pat puikiai laikosi L. Ė Mo- 

.-t—~terj Draugijos skyrius. Taip 
štvtė pasirodė nė tik karšti pavyzdžiui antrą dieną Ve- 
Hetuviai bet ir aukštos doros lykų “žiburio” Draugijos 
žmonės. Gi apie leikų mo- salėj įvyko skaitlingas jų su- 
kytojų ištvirkimą negražusirinkimas. Čia pačios mo-

DEVYNIŠKIS (Ašmenos 
apskr.). Senai jau čia 
viešpatauja lenkai. Bet gar
sioji lenkų “kultūra’ čia ik
šiol tesireiškia daugiausia 
karčemomis, su poniškąja 
degtine. Sakau poniška 
degtine, nes vienas buteliu
kas kainuoja 3-5 tūkstan
čius lenkiškųjų markių. Be- 
to dar kaip visuos lenkų o- 
kupuotuos Lietuvos kraš
tuos taip ir čia labai apsi
reiškė lenkų priespauda. 
Žmones jie bauginte baugi
na kad nekalbėtų lietuviš
kai. Ir lietuvių drąsuoliams 
grąsina atimti gyvulį ar ki
tą kokią bausmę uždėti už 
tai ■kad jie lietuviškai kalba. 
Ligi pernai rudens čia lietu
viai negalėjo įsigyti jokios 
mokyklos. Tik pernai ru
deniop čia atsigyvenus po 
naminių areštu lenkų perse
kiojamam klierikui Meciū- 
nui su klebono Przemeniec- 
kio pagelba pavyko čia įkur
ti net dvi lietuviškos mo
kyklos. Iš pradžių žmonės 
labai bailiai rašėsi po prašy
mais ir leido mokyklon savo 
vaikelius. Bet pamatę kad 
lenkų žandarai jau nesten
gia užgniaužti lietuvių ju
dėjimo patys prašyte prašė 
daugiau panašių mokyklų 
išrūpinti. Juoba kad lietu
vių mokytojai k. a. M. Pauk-

MIŠKO GAISRAS.

Cuvllng. N.-. F. — BiLva 
kilęs miško gaisras, l^itsitai- 
kęs vėjas gaisrą išplėtė. Su
degė ir vienas miestukas 
Woodv Point.

Scranton, Pa. — Erie 
Railroad kompanijos trūko 
tvenkinys. Nuostolių už 
<elis šimtus tūkstančių dole
rių padaryta.

13 ŽMONIŲ SUŽEISTA.

Cliicago. — Ties Quarry, 
Ta traukinys nusprudo nuo 
bėgių. 13 žmonių tapo su
žeista.

NUTEISĖ MIRIOP.

Atlanta. Ga. — Cora Vin- 
son nuteista miriop už nužu
dymą savo vyro. Ji bus pa
karta birželio 23 d. Jos vy
rąs buvo daktaras.

vęs svečias ir p-lė Kailiutė 
gražiai nupasakojo apie rei
kalą moterims lavintis, pla
tinti katalikiškąją spaudą ir 
atkakliai kovoti su plintan
čia Lietuvoje girtuoklybe. 
Matyt iš visa ko, kad Ketur
valakių moterims labai ir la
bai rūpi daugiau prasilavin
ti. Malonu yra pastebėti ir 
tai, kad Keturvalakių mer
ginos per tą susirinkimą pui
kiai pasirodė su savo dekla
macijomis. Net reikia ste
bėtis kaip paprastos kaimo 
mergaitės deklemuoja su to
kiu dailės nujautimu. Tarp 
kitų riutarimų moters pagei
davo, kad čia atvyktų Tė
vas Kazimieras su misijo- 
mis*. r d



DIRBIVISKIB

Amerikos lietuviai

Chicagos Stulpino kalba Detroi- 
tiečiams taip patiko, kaip patin 
ka žmogaus akim krieną tarkuo
jant.

Mūsų mieste .yra pora vyrukų, 
kurie save vadina “bell is slim.” 
Jų užduotis salėse ir piknikuose 
kelti trukšmą. Kažin ar neatsi
ras kas juos suvaldytų?

niai, jos tvėrime katalikai šykštuoliai, kietaširdžiai 
nedalyvavo. Kad organiza- nei kiek nesidąrbayo ir nie 
cija būtų visiems bendra, tai ko neaukavo dėl Lietuvos. C 
ją reikia bendrai steigti. Tą trecia Amerikos lietuvių da- 
supranta, kas bent ABC 
valstybingumo pažįsta. Lais
vamaniai nepažinojo valsty- 
biningumo ABC prieš po
rą metų, pasirodo neišmokę 
jos ikšiol. Labai nemoksiūs 
tie mūsų laisvamaniai. Pri- 
seina jiems ant kaktų pasta
tyti po O (zero).

Šioje kolionijoje tik dvi drau- 
giji katalikų dar nepriklauso prie 
Federacijos, tai Šv. Juozapo ir 
Šv. Jurgio.

Nors sykį clevelandiečiai gali 
pasidžiaugti, nes atsirado naujas 
ir didis veikėjas, kuris pradeda 
tyrinėt žvaigždes. Lenkai tuomi 
patenkinti, nes tikisi, kad ant Po- 
znaniaus liks visos žvaigždes su
skaitytos. (Mat tenai gyvena dau
giausia lenkų).Štai gegužės 21 d. š. m.-statė vei

kalą “Graži Mageliona.” Geriau
sia atlošė tarno rolėje J. Stankus, 
Magelionos — Meldažiutė, Petro 
— Krištopaitis. Kiti kiek silp
niau. Prie šios draugijos smar
kiausia veikia p-ni Dapkienė ir 
tik jos dėka perstatomi didesni 
veikalai.

Prie dabartinio pirmininko jau
nimo susirinkimai labai panašūs 
į laurukų susirinkimus.

Vargstantis.

Gegužio 29 d. mūsų koloniją ap
lankė kun. Alaburda iš Camden, 
N. J. Aprūpino dvasiniais reika
lais. Bažnyčioje pasakė gražų pa
mokslą, o salėje pasakė indomią 
ir svarbią prakalbą. Jau per ke
lis metus vietos lietuviai nebuvo 
girdėję Dievo žodžio prigimtoje 
kalboje. * Prakalbą pasakė gegu
žio 30 d. 2 vai. po pietų Kliubo sa
lėj. Gerb. kalbėtojas ragino pri
gulėti prie katalikiškų dr-jų, pa
tarė prigulėti prie šv. Jurgio dr- 
jos. Aiškino draugijų naudingu
mą.

Gerb. dvasios vadas buvo • pa
kviestas Šv. Jurgio dr-jos pastan
gomis. Gerb. kalbėtojas be kito 
ko papasakojo indomių dalykų a- 
pie padėtį Lietuvoj, nes jis nese
nai ten buvęs. Šv. Jurgio dr-ja 
išreiškė padėką gerb. kun. Ala- 
burdai už atsilankymą.

Šv. Jurgio Draugijos Valdyba:
Pranas Seinauskas, pirm. 
Antanas Junca, rašt.

Iki šiol mūsų “tautininkai” 
laisvamaniai lindo prie katalikų 
šaukdami “braeie,” “bracie” 
mes nekliudome tikėjimo, nei 
bažnyčios, mes dirbam dėl tau
tos. Atvažiavo Žygelis ir Natke
vičius ir atidengė laisvamanių 
kortas ir pasakė atvirai, “kad 
mes ne tautai dirbam, bet laisva
many bei.” O dar rasime katali
kų, kurie pučia- laisvamanių dū
dom Kada jūs susiprasite?

Mes
nuo senokai jaučiame dirbą 
nedėkingą darbą dėl Lietu
vos . Lietuva mums parode 
ne motinos, o pamotės širdį. 
Bet kartais labai navatną dė
kingumą išgirstame iš Lie
tuvos. Navatna mums bu
vo išgirsti Lietuvoj sujudi
mą, gavus varpą, ir padėkos 
reiškimą kablegrama.

Dabar navatnas dėkingu
mas išreikštas Lietuvos Šau
liu Sąjungos organe “Trimi
te.” To laikraščio num 17 
štai ką randame:

Kiekvienas čia turi nusi
stebėti, ką tie bemoksliai 
Rimkai darė atstovybėj ? 
Džanitdriavo ? Turbūt ne. 
Na ir dėl tų prašalinamų 
beraščių darbininkų iš ats
tovybės laisvamaniai kelia 
triukšmą. Mat laisvama
nių supratimu valdvietę ga
li užimti kadir negalintis 
nei kelių sakinių parašyti 
lietuvių kalboje, ti tik jis 
laisvamanis. Ir jo nevalia 
pakeisti tinkamu darbinin
ku, jei jis yra katalikas, o 
jei jau kunigas tai reikia 
kelti triukšmą po visus lai
kraščius.

is nievien kad nieko neau- 
' tavo ir nesidarbavo dėl Lie
tuvos, bet dargi tą darbą ' 
trukdė kiek galėdami per sa
vo spaudą, per spauzdintus 
Lapelius ir viešai gyvu žo- , 
džiu varė agitacijas kiek ga
lėdami prieš aukų rinkimą ir 
prieš bonų pirkimą. Šian
die tų prieš Lietuvą agita
vusių didžiuma grįžta į-Lie
tuvą, lenda į valdvietes ir 
knisa mūsų tautos gyvenimu 
šaknis.

Tad mūsų Liet. L. Pasko
los Stotis kreipiasi į Lietu
vos atstovybę čia Amerike 
su prašymu užgirti mūsų 
stoties sumanymą.

1) Kožnas Lietuvis, grįž
tantis Lietuvon, turi užsire
gistruoti Liet. Laisvės Pas
kolos stotyje. Stoties val
dyba užrašytų grįžtančio 
vardą pavardę, adresą ir ki
limą iš Lietuvos. Stoties val
dyba korčiukę pasirašo. To
kią korčiukę įduodama grįž
tančiam ir kopija pasilieka
ma. Padaroma liūdimai a- 
pie jo veikimą dėl Lietuvos 
— ar jis buvo rėmėjas, ar 
pirko boną, ar aukavo ar 
veikė prieš Lietuvą. Viena 
tokio liūdymo kopija stoty
je pasilieka, o kita siunčia
ma į atstovybę.

2) Kad Lietuvos atstovy
bė nevizuotų paso be vieti
nės stoties registracijos kor
čiukės. Atstovybė, gavusi iš 
stoties liūdymą apie grįžtan
tį, vieną sau pasilieka o ki
tą siunčia Lietuvos valdžiai. 
Tokiu būdu Lietuvos val
džia žinos kokie žmonės grįž
ta ir žinos kaip su kuriais 
elgtis.

Jei tokia ar panaši tvar
ka būtų įvykinta, tai tada 
būtų lengviau darbuotis čia 
Amerike dėl Lietuvos. Da
bar viena ranka dirbam tau
tos darbą, o antra reikia gin
tis nuo savųjų priešų. Vienu 
atveju turime raginti už Lie
tuvos rėmimą, o antru turi
me gintis nuo apkalbų, pa
sityčiojimų iš tarpo savųjų. 
Tokiose sąlygose veikti jau 
pavargome.

Jei Lietuvos atstovybė ne
atsižvelgs į mūsų pasiūlymą, 
jei jį atmes ir viskas eis po 
senovei, jei Lietuvoj lygiai 
bus gerbiami ir bonus pirku
sieji ir prieš jų pirkimą agi
tavusieji, tai tolimesnis Lie
tuvos šelpimas bus silpnas ir 
juo toliau, juo silpniau eię.

Rrierašas. Mūsų many
mu grįžtantįs Lietuvon tu
rėtų užsiregistruoti Lietu
vos Laisvės Paskolos Stoty
je ne vėliau kaip pora savai
čių prieš važiavimą ir žinia 
iš atstovybės apie jį turi pa
siekti Lietuvos valdžią pir
miau, negu grįžtantis pa
sieks Lietuvos rubežių.

L. Laisvės Paskolos Sto
ties Valdyba:

J. CiwMjs> pirmininkas, 
M. Abracinskas, pagelb.

merikos lietuviu dalis buvo be maišelio,

Sandarokų Solistas pradėjo 
bliauti per “Dirvą” už neužlai- 
kymą Dėdės Šamo “dry,” bet gal 
Solistas dar nepamiršo kaip prisi
sodinęs “Fordukan” visai “nusi- 
kukoriavusius” ir per naktis pra
jovus išdarinėjo.

Laisvamanių laikraščiai 
nesiliauja kėlę triukšmą dėl 
prašaHnimų vieno kito dar
bininko iš Atstovybės. Ra
šo būk prašalintas Rimkus, 
kurs esąs jų vienmintis. Tai 
girdi atstovybė nuo bedievių 
norinti apsivalyti. Jau e- 
same nurodę laisvamanių 
keliamo triukšmo nepama- 
tingumą. Mūsų mintį neno
romis patvirtino “Tėvynė” 
num. 22. Tame laikraštyje 
straipsnyje Skubinasi apsi
valyti nuo “ bedievių” be 
kitko pasakoma: “iš viso p. 
Čarneckio šiandieninio šta
bo, išskyrus atstovybės sek
retorių ir patį p. Čarnecki 
nei vienas negali parašyti 
nei kelių sakinių lietuviai

Ar tai ne begalinis keistu
mas. Šimtai išbandytų lie
tuvių dėjo šauliams per 
Ant. Žmuidzinavičių gau
sias aukas, bet padėka tik 
“Keleiviui,” kurio ištikimy
bė Lietuvai pasižymėjo pa
reiškimu, kad Lietuvai ge
riausia dėtis su Rusija ir at
grasinę j imu nuo rėmimo 
Lietuvos. Dabar-gi Ameri
kos lietuviai perskaitę “Tri
mite” dėkingumą “Kelei
viui” kartu perskaitė Lietu
vos smaugėjų lenkų laikraš
tyje ‘ ‘ Kuryer Codzienny ’ ’ 
pranešimą, kad tas lenkų 
laikraštis persikelia kampi
ninkauti pas “Keleivį,” ku
riam kloniojasi L. Šaulių 
Valdyba.

Vilimės, kad ši žinia Lie
tuvos veikėjams bus tuo, kuo 
yra devinta diena kaly
čiams.

Gegužio 21, 1922 m. Šv. Kazi
miero parapijos choras surengė 
labai puikų koncertą. Programas 
prasidėjo Lietuvos himnu, paskui 
puikiai pakalbėjo mūsų gerb. kun. 
P. Vanagas apie Lietuvą. Tai y- 
ra mūsų naujas klebonas, kuris 

Lūžima vietą gerb. kun. J. Šim
kaus.

Po prakalbos, visas choras po 
vadovyste gabaus ir nenuilstan
čio varg. J. Aučiaus sudainavo ke
letą dainelių, kurios užžavėjo pu
bliką, Choras skaitlingas ir dai- 

I navimas darė labai didį įspūdį. Po 
to buvo 15 minutų pertrauka. Po 

Į pertraukos sulošta komedija 
r “Nuo Ausies Lig Ausies.” Labai 
I juokingai ir puikiai išėjo. P. 
j Staigvila atvaidino Pono rolę, J. 
I Norkeliūnas — S. Valento, V. Na- 
I ruševičia — Barzdaskučio. Po to 
| keturios vytės p-lės O. Buziutė, A. 
I Bandžiutė, E. Budriutė ir P. Bu- 
| kevičiutė pasirengusios tautiškais 
| rūbais labai puikiai pašoko tautiš- 
| kus šokius. Tas šokimas visiems 
| patiko, užtaigi šokikėms buvo su
peiktas gyvų gėlių bukietas.

Po trumpos pertraukos p-lė Elz. 
Į Pankauskiutė padainavo dvi la
bai puikias dainas (solo): “Kur 

I Bėga Šešupė” ir “Kur Bakūžė 
I Samanota.” Jai dainuojant Alf. 
{Dubauskas vargonėliais pagraji-- 
|no. Paskui buvo mandalinų du-1 
j etas. Pagrajyno J. Kajackas ir 
j S. Valentą. Toliau kornetų du- 
I etas J. Bražauskas ir K. Žižiūnas. 
| Jiedu labai puikiai pagrajyno. 
I Publika juodu iššaukė atkartoti. 
| Muzikai pasibaigus vėl choras su 
| gražiais balsais padainavo keletą 
Į dainelių kad tik gerėkis. Ant pat 
| galo buvo sulošta “Išdykėlis.” 
| Roles užėmė: Alf. Dubauskas — 
I Petro Išdykėlio, P. Abraitis — 
I Juozo, J. Kajackas — Dėdės. Ma- 
jžas vaikas L. Križinauskas pade- 
| klevo. Pabaigoje perstatė lietu- 
| viškus ubagus. Ubagas puikiai 
| smuiku griežė, tai buvo J. Mika- 
I lauskas. Ubago pati, p-lė P. Bu-
I kevičiutė puikiai padainavo. U- 
Ibagėlis sau šypsojo J. Mikalaus-

II kas. Ir taip visi pilnai užganėdin- 
’ I ti išsiskirstė.

Pelnas pusiau parapijai ir cho- 
I rui.
I Vakaro vedėjas pirm. J. Brak- 
| nis.
| Daugiau tokių naudingų vaka- 
Irų.

“Padėka ‘Keleivio’ 
redakcijai.

“Amerikos Lietuvių laikraš
čio ‘Keleivio’ Redakcija per 
Ant. Žmuidzinavičių paaukavo 
Šaulių Sąjungai dvidešimts pen
kis tūkstančius (25.000) auksi
nų.

“Tuos pinigus C. V. jau ga
vo.

“Centro valdyba reiškia ‘Ke
leivio’ Redakcijai gilios padė
kos už taip gausią auką ir už 
prielankumą Šaulių Sąjungai.

“Centro Valdybos 
Prezidiumas.”

Šios kolfenjjos gyventojai yra j 
laimingi tuo, kad čia randasi . 
< aug išdirbysčių iš kur gabena- ■ 
ma net ir į užsienį.

Dabartiniu laiku visos dirbtu
vės dirba, tik algos kaikuriose 

irbtuvėse baisiai nukapotos. Bo
sai nesigėdi pasiūlyti po 25c. į va- 
andą. Tai baisus išnaudojimas 

vargšų darbininkų. Tokiose apy- 
stovose darbininkas, kad ir dirb
damas negali žmoniškai pragy
venti, o apie patogumus nėra ką 
ir kalbėti.

“Patogumai mums turčiams 
Vlarbadaviams, ” sako darbadavis: 

Pragyvenimo kainos stovi be
veik ant vietos, o algas nukapojo 
iki žemiausio laipsnio.

Beveik nėra skirtumo tarpe va
gies ir darbadavio turčio: vienas 
nematant apiplėšia, o kitas viešai 
tą patį atlieka. Pirmasis baudžia
mas įstatymu, o antrasis užtaria
mas. Kur teisybė ?

Kiek mes neaimanuosime, o vis- 
tiek savo būvio nepagerįsime. čia 
reikia darbo ir tai sunkaus dar
bo. Pirmiausia ir svarbiausia 
mūsų darbininkų užduotis yra 
pažinti savo tikslą. Tą atsiekti, 
mes turime lavintis, skaityti, ra
šyti, skaitliuoti, kalbėti, o svar
biausia, tai būti organizuotais jr 
susirinkimuose diskusuoti darbi
ninkų klausimą ir kitus įvairius 
klausimus, čia mes turime savo 
organizaciją LDS. ir prie jos visi 
darbininkai privalo prigulėti. Pa
žinę savo tikslą ir būdami organi
zuotais, mes lengvai aplaužysime 
ragvs išnaudotojams kapitalis
tams. Beto, savo prityrimą ga- 
lėsimre perkelti Lietuvon. Jeigu 
mes nesiimsime darbo, tai nė ne
norėkime, kad mūsų būvis‘page
rėtų. - Žmogus, kuris nesirūpina 
savo ir kitų gerove, kuris leidžia 
neteisybei Įsigyventi nevertas bū
ti ant šio pasaulio. Tad dar kar
tą atsišaukiu į jus broliai ir sesu
tės darbininkai ragindamas spies
tis po LDS. vėliava ir darbuotis 
iki atsieksime mūsų visų pagei
daujamą tikslą.

Vakarai.

Brocktono, Mass. Lietu
vių Paskolos Stotis turėjo 
susirinkimą gegužio 23, 
1922. Sušaukėm visus šios 
kolonijos pirkėjus L. P. bo
nų kad kogeriausia prisiruo- 
šus prie aukso-sidabro va
jaus ir tęsti tolimesnį L. L. 
Paskolos bonų platinimą. Iš 
kalbų pasirodė, kad dalis 
mūsų brolių ir sesučių lietu
vių nuo pasaulinio karo pra
sidėjimo 1914, dažinoję apie 
Lietuvos vis baisesnę padėtį, 
sujudo tvert kuopeles kož- 
noj kolionijoj su tikslu rink
ti aukų Lietuvos reikalams. 
Jautresnėsės* širdies lietu
viai patys aukojo, kitus ra-, 
gino ir vaikščiojo po stabas 

jaukas rinkdami.. Antra A-

Daug pas mus yra perstatymų, 
bet neturint gero režisieriaus vi
suomet išeina nė šis nė tas. Y- 
pač dramatiški veikalai baisiai su
darkomi. L. Vyčių dramos sky
rius veikia nemažai ir į trumpą 
laiką pastatė 3 veikalus. Ant ru
dens žadama statyti du dideliu 
veikalu, "kurie nustebins visus. 
Iki šiol pirmą vietą užėmė Lietu
vos Dukterų Draugija, kuri su
gebėjo pastatyti didesnius veika
lus.

Vakarienė.

L. Vyčių 79 kp. surengė vaka
rienę priėmimui gerb. svečių, ku
rie Detroite apsigyveno, tai M. Ši
monio iš Cleveland, Ohio ir K. Jo- 
naičo, vaistininko. Beto, keletas 
smarkių darbuotojų užėjus bedar
bei buvo išvažiavę kitur, o dabar 
vėl sugrįžo, kaip tai: S. P3ura- 
zas, P. Andrejauskas ir S. Stepu- 
lionis. Susirinkusieji džiaugėsi 
susilaukę daugiau veikėjų. Ypa
tingai Detroitiečiai džiaugiasi Ši
moniu. Tikimės iš jo turėti sau 
vadą. Nemažiau džiaugiamės p. 
Šimoniene, nes turėsime gerą dai
nininkę. Taip-gi čia apsigyveno 
p. Matulaitis, iš Cleveland ir-gi 
geras dainininkas.

Kratiniai. -

“Naujienų” korespondentas ra- 
respondentas rašo, kad Žygelis su 
Natkevičium būdami Detroite ap
lankė “Naujienų” skyrių. Ne
tiesa. Žygelis su Natkevičium ap
lankė galiūną ir įsitraukė. Čia jofl 
kio “Naujienų” skyriaus nežino
me.
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U. K. UartinkvA.

KNYGOS IR JŲ SPAUS 
DINIMAS LIETUVOJE.

PIRMOSIOS MOKYK 
LOS LIETUVOJE.

LIETUVOS GYVENTO
JŲ STATISTIKA 

XVIII ŠIMT- 
‘ METYJE.

kios rūšies buvę 731,611, ta 
me skaičiuje prie žemės ne- 
privaržytų, nuomininkų, ko
lonistų ir kitokių liuosųjų 
valstiečių 205,995. Miestie
čių Lietuvoje buvo daug ma 
žiau, negu Lenkijoje.

A. Alekna.

ĮSIGYK °ŽELMENYJA”
JAU ATSPAUZDINTAS “ŽELMENLTO8” No. A

Mokyklos viduriniais am
žiais buvo laikomos daugiau
siai vienuolynų ir didesnių
jų bažnyčių. Todėl ir ap
švietimas labiau ėmė plėstis 
Lietuvoje įvedus krikščionių 
tikėjimą. Tuomet Lietuvo
je ėmė atsirasti ir mokyklų. 
Pirmoji bent kiek didesnė 
mokykla, lyg kokia gimna
zija, įsteigta Vilniuje prie 
katedros bažnyčios didžiojo 
kunigaikščio Kazimiero lai
kais. 1513 metais mokytas 
kunigas ispanas Royzius į- 
riirė Vilniuje antrą panašią, 
mokyklą. Protestantai atsi-i 
radę Lietuvoje irgi buvo į- 
iūrę Vilniuje savo mokyklą 
(1539). Žemaičių vyskupi
joje buvo įsteigtos dides
nės mokyklos: Tauragėje 
(1507)’, Joniškyje (1530), 
Jurbarke (1557). Taigi jei 
šešioliktame amžiuje buvo į 
jau mokyklų tokiuose nedi-: 
deliuose miesteliuose, kaip 
Joniškis, Jurbarkas, Tau
ragė, tai turėjo būti mokyk
lų ir didesniuose Lietuvos 
miestuose, kaip antai Kau
ne. Didesnieji bajorai savo 
vaikams mokyti samdydavo 
į namus mokytojus. Kad 
mokslas Lietuvoje jau gero
kai tuomet buvo pakilęs, 
matyti ir iš to, jog nemažas 
skaičius lietuvių ieškodavo 
aukštesnio mokslo vakarų 
Europos universitetuose.

A. Alekna.

Adenoidai vargina, dau
giau, kai dešimt nuošimčių 
Amerikos kūdikių. Tai ne
leidžia kūdikiams išaugti į 
dorus ir sveikus žmones. 
Taip rodo platūs tyrinėji
mai, kuriuos vedė Suv. Val
stijų Sveikatos Biuras.

Medikalis tyrinėjimas ka
riuomenėn imamų vyrų pa
rodė, kad didelė dalis ne
sveikumų beabejonės' yra ki
lę iš tėvų apsileidimo ir ne
vedimo pas daktarą mažų 
kūdikių, kurie turi kokius 
nors paviršutinus nesveiku
mus. Išskyrus nesveikus 
dantis, visoje šalyje prakti
ka parodė, kad adenoidai 
dažniausiai yra priežastimi 
paviršutinių kūdikių neto
bulumų

Adenoidų galima išsisau
goti arba pagydyti, kuomet 
jie išauga. Kaip tai pada
ryti galima sužinoti iš kny
gutės, kurią nesenai išleido 
Suv. Valstijų Sveikatos Biu
ras.

Tėvai gali lengviausiai 
pastebėti pirmuosius ade- 
moidų apsireiškimus kūdi- 
Įkiui miegant. Jis, jei turi 
adenoidus negali kaip kiti 
kūdikiai alsuoti, bet alsuo
ja sunkiai per burną. Ka= 
daugi žmogus turi alsuoti 
per nosį, per kurią eidamas 
oras apsivalo ir sušyla pirm, 
neg ineiti į plaučius, tai ir 
žinoma, kad per burną al
suoti yra nenaturališka ir į- 
vairūs nešvarumai gauna 
[progos ineiti į plaučius. Nuo 
K vieno yra daug pavojų 
Bet beto yra ir kitų kaikada 
net labai sunkių Kūdikis 
su adenoidais beveik visuo
met nesveria kiek reikia, tu
ri indubusią krūtinę ir nu
leistus pečius, dėlto kad jis 
turi sunkiai dirbti bealsuo- 
damas. Veido subiaurini- 
mas yra kita to* pasekme. 
Viršutiniai dantįs prasikiša, 
susispaudžia pro vieną kitą 
ir yra svarbi priežastis, ve
danti prie Riggso ligos. Kū
dikiai dažnai serga slogo
mis, ingauna kronišką no
sies katarą ir kaikada net 
nustoja užuodimo ir girdėji
mo jausmo.

Tinkamai gydant kūdikis 
greit pasveiksta. Jis prade
da atgauti savo pražudytą 
svarumą, ingauti sveiką 
spalvą ir greit pasidaro to
kiu kokiu turi būti.

Lietuvos Atstovybė Wash- 
ingtone šiomis dienomis ga- 

’ vo pranešimą iš Klaipėdos, 
’ jog Prūsų lietuviai nutarę 

pasiųsti į Ameriką -savo de- 
’ legaciją (vardai bus praneš- 
- ii vėliau), kuri norės supa- 
’ žindinti Amerikos lietuvius 
’ su Prūsų Lietuvos padėti

mi, jų vargais, jų kovomis, 
jų pastangomis prisidėti 
prie Didžiosios Lietuvos.

Be to toji delegacija turės 
tikslu susipažinti su Ameri
kiečių lietuvių kolonijomis, 
užmegsti su jomis artimes
nių ryšių.

Tokią delegaciją buvo ma
nyta siųsti į Ameriką dar 
pernai metais. Tečiau dėl 
mi-kurių kliūčių pernai 
sumanymas neįvykęs. Da- 
>ar idėja jau vykinama ir 
netrukus Amerikos Eetu- 
viai susilauks dviejų svečių 
iš Mažosios Lietuvos.

Kaip svarbus tautai šitos 
delegacijos atsilankymas A- 
merikoje — rodos, nei aiž
anti nebereikėtų Mūsų 
tautai negyvenimas kaip be 
Vilniaus, taip ir be Klaipė
dos. Klaipėdos kraštui vėl
gi nėra ateities, atsiskyrus 
nuo Lietuvos. Kol diploma
tai parašys iškilmingus su
jungimo aktus, tuo tarpu 
jungkimės patys arčiau vie
ni kitus pažinkime, vieni ki
tų troškimus paremkime. 
Kaunas, Vilnius, Palanga, 
Tauragė, Tilžė, Klaipėda, 
Rambyno kalnas nesykį jau 
buvo liudininkais broliškų 
susitikimų lietuvių iš Di
džiosios ir Mažosios Lietu
vos. Tik dar nebuvo iki šiol 
susitikimo Amerikiečių lie
tuvių su teisėtais pasiuti
mais mūsų kraujo ir kalbos 
brolių iš Mažosios Lietuvos. 
Brangūs atvykstantieji sve
čiai gali būti tikri nuošir
daus, lietuviško sutikimo ir 
priėmimo Amerikos lietuvių 
naujokynuose.

Lietuvoje* ir Lenkijoje 
1791 metais gyventojų skai
čius, pagal Korzono apskai
tymą, siekė 8,790.000 galvų 
Sulig luomais taip dalijosi: 
dvasiškių 50,000 (tame skai
čiuje Rymo katalikų 10,000, 
unitų'ir stačiatikių 40,000), 
bajorų 725,000, totorių 50,- 
000 miestiečių — krikščionių 
500,000, žydų 900,000, armė
nų graikų ir kitų 100,000, 
senatikių 100,000, valstiečių 
6,365,000. Tarp valstiečių 
buvo liuosųjų 1,000,000, ka
rališkų (paties lemai i ai i r 

valdomų) 190,000, seniū
nams atiduodamų 840,000,. 
dvasiškijos 921,000, bajoriš
kų 3,404,700. Kiek skyriuin 
buvo gyventojų didžioje Lie
tuvos kunigaikštijoje? Pa
gal Mošinskio apskaitymą, 
Lietuvoje valstiečių mies
tiečių ir žydų buvo 2,380,020. 
Pagal Rusijos vyriausybės 
apskaitymą 1<96 metais Vil
niaus gubernijoje, vadinasi, 
buvusioje prie rusų Kauno 
ir Vilniaus gubernijoje, be 
pavietų Lydos, Vileikos ir 
Disnos, taigi maždaug et-J 
noorafiškoie Lietuvoia hpl

yra botanikos mokslo žurnalas, lei
džiamas kas 3-čią mėnesį.

“ŽELMENIJA” yra šios rūšies lietuvių vienintelis 
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 ($f.Ū0) gausi “Ž^ 
meni jos” numerius: 1, 2, 3 ir 4. Visi gatavi laukia jūsų 
reikalavimo.

Reikalavimus sykiu su pinigais siųskite: 0

P. A. JATUL,
P. O. Bos 2128, Boston, Mass.

P. S. Rašydamas laišką, pažymėk “DARBININKAS.”

HARTEORD, CONN.
LDS. 6 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 11 d. birželio, tuojau 
po sumai • bažnytinėje svetainėje, 41 
Capitol Avey Hartford, Conn.

Visi nariai privalo ateiti mėnesines 
duokles užsimokėti ir naujų narių atsi
vesti. »

'' *■' Vaidy&o.

D«vaaų Skyrius
WlLKES-BARE.E, PA

Ar esi girdėjęs, kad išeina grynai katalikiškas laikraštis 
po vardu “TĖVYNĖS BALSAS.”
Ar žinai, kad dabar yra paskelbtas vajus naujų skaityto
jų, ir nupiginta prenumeratos kaina iki $3.00 arba $1.00 
pigiaus.
Ar žinai, kad reikalauname apie 100 žmonių laimėti dova
nas? j

• <«

Ar esi girdėjęs apie skelbiamas pasidarbavusiems dova
nas ?
Jeigu negirdėjai, neskaitei, tai čia jas perskaityk ir kurį 
Tamstai pafiks laimėk.

DOVANOS!

WORCESTER, MASS.
LDS. 7 kp. mėnesinis susirinkimas 

{vyks seredoj, 14 d. birželio, paprastoj 
vietoj 8:00 vaL vakare. Visi nariai 
malonėsite ateiti paskirtu laiku. Turi
me daug svarbių dalykų apkalbėti. 
Nepamirškite atsivesti į susirinkimą ir 
naujų narių.

Valdyba.

Lietuvoje knygų spausdi
nimas teprasidėjo vėliau ne
gu vakaru Europos kraštuo
se. Pirmosios lietuviškos 
knygos pasirodė Prūsų Lie
tuvoje. Prūsų kraštas nuo 
senovės jau turėjo mokyklų 
mokslas čionai buvo pirmiau 
pakilęs todėl ir knygų spaus
dinimas turėjo anksčiau 
prasidėti. Pirmoji lietuviš
ka knyga buvo vertimas Liu
terio katekizmo, pagamintas 
Martyno Mažvydžio. Lietu
viškos knygos Prūsuose bu
vo spausdinamos Karaliau
čiuje.

Didžioje Lietuvos kuni
gaikštijoje knygų spausdini
mas vėliau teprasidėjo. Pir-i 
moji lietuviška knyga čionai 
buvo Žemaičių vyskupijas 
kanoniko Mykalojaus Dauk
šos pagamintas vertimas Le
dėsiuos katekizmas. 1599 me
tais tas pats Daukša išįeidė 
Evangelijų išaiškinimo kny
gą. 1600 metais išėjo Vil
niuje pirma protestantų pa
gaminta Evangelijų išaiški
nimo knyga. Vilniuje lietu
viškos knygos daugiausia 
buvo spausdinamos jėzuitų 
akademijos spaustuvėje. Vė
liau kiek kalvinistai įsistei-

1



J. Jaroša.

Jonas Jaroša, pirm

(GUMAUSKAS)

DANTISTAS

SVARBUS KLAUSIMAS
Ar moki darbuotis ir dar

be atsakaneiausiai kitus su
naudoti?

705 Main St., Montello, Mass,

(Kampas Broad St.)
TeL Broekton 5112-W.

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

Tik susispietę į vieną būrelį galėsime page
rinti darbo ir gyvenimo sąlygas. Norintieji pri 
sirašyti prie Lietuvių Darbininkų Sąjungos dė
lei platesnių informacijų kreipkitės prie arti
miausios kuopos arba tiesiog į

ŽUVO SEPTYNI,
SUŽEISTA PENKIOLIKA

Pereitos savaitės pabaigoj Nau
jojoj Anglijoj nelaiminguose atsi
tikimuose žuvo septyni žmonės, o 
sužeista penkiolika žmonių.

■lTTUANIA ........................................ Birželio 14
BpOLONIA  ............................... .Birželio 28
™ 3-čios M. kainos: i Hamburgą $103.50, Plliavg 

$106.50, Liepoją ir KlatpMą $107.00.
Dėl lalvakorSu ir Elnią kreipkitfir prie savo agento

366 Broadway,
Boston 27, Mass.

Kaina 75 Centai.

Tai naujausios laidos 
žemlapis ir kiekvienas 
lietuvis turėttS^įsigyti. 
Sulankstomas ir apd^ 
rytas puikiais viršeliais.

Reikalavimu kainos 2c. už žodi nž 
kiekvieną sykį.

šiltos Sekminės.
Bostone Sekminės buvo 

šiltos. Parkai ir pajūriai 
pilni žmonių.

Laiškas nuo Cliarles tyber, 
15 Union Street, 

Middleboro, Mass.

KOMISIJOS SUVAŽIAVIMAS
L. Vyčių Apskričio N. Angli

jos pikniko rengimo komisijos su
važiavimas bus 18 birželio 1-ą vai. 
po pietų 366 Broadvay, So. Bos
ton, Mass. 
kitę 
yra 
ti.

■W-W W !, I.. jW|,ĮĮĮWW—W

PIRMAS VIETINIS 
PIKNIKAS.

Rengia išvažiavimą dėl Seserų 
Pasionisčių našlaičių prieglaudos 
ateinantį nedėldienį birželio 11-ą 
dieną, 1922 m. Sallys Rock, Matta- 
pan, Mass.

Visus širdingai kviečiame atsi
lankyti ant to puikaus pikniko: 
visus jaunus, senelius ir vaiku
čius. Taip-gi užkviečiame visas 
draugijas ir visus žmones iš apie
linkės. Ateikite visi pakvėpuoti 
tyru oru kurio esame jau taip iš
siilgę per žiemos laiką. Mes užtik
riname kad visi būsit patenkinti, 
nes bus skanių užkandžių ir žada
ma surengti programą. Vieta la
bai puiki, kaip gražiausias sodas. 
Galima pavadinti jį “Linksmybių 
Rojus.” Taigi visiems bus ge
riausia proga atvažiuoti ir susi
pažinti su nauja vieta, kur bus 
laikomi piknikai per visą vasaros 
laiką.

Kelrodis. Nuvažiavę į “Forest 
Hills” paimkite karą “Milton” ir 
važiuokite iki Wood Avė. Išlipę 
ant Wood Avė., patėmysite kry
žių ir paminklų pristatyta. Tuo 
keliu Wood Avė. eikite ligi kol 
prieisite tą daržą, nes tas kelias 
įveda į tą vietą. Kelias netrum
pas. bet malonus.

Visus širdingai užkviečia
Rengimo Komisija.

ANT PARDAVIMO
AUTOMOBILIUS J—1917 m. 

visai mažai vartotas. Nauji ratai. 
Automobilius gerame padėjime. 
Kreipkitės šiuo adresu: Union Sq. 
Gange, Alston, Mass. (65-6)

PARSIDUODA GERAS 
AUTOMOBILIUS 

1917 m.
Intomobiiins mažai vartotas. Ratai 
i-tuji. Nori r tieji pirkti ki’pkitčs šiuo 

<1 resu:

M. Ėstos
Story Street. Sontli Boston, Mass.

Galima gauti
“DARBININKE,”

Visos kuopos malonė- 
prisiųsti savo atstovus, nes 
daug svarbių reikalų aptar-

ANT PARDAVIMO
GROSERNĖ ir BUČERNĖ lie

tuvių apgyventoj vietoj, turi būti 
greitu laiku parduota, nes savi
ninkas turi važiuoti Lietuvon. Vi
sas informacijas galima gauti pas 
International Travelers Bureau, 
177 Adams Street, Newark, N. J.

NUSIŽUDĖ.
Dėl šeimyniškų nesutikimų, blo

gos sveikatos ir nepasisekimo 
biznyje nusižudė Bostone pereitą 
nedėlią keturi vyrai, o dvi motrys 
bandė nusižudyti.

Motenj Sąjungos Naujo
sios Anglijos apskritys ren
gia didelį išvažiavimą birže
lio 11 d. Norwood, Mass. ant 
Dean Parko. Pikniko pra
džia 1 vaL po pietų. Bus į- 
vairiausių pamarginimų ir 
smagumų. Norwoodietės 
rengia skanius užkandžius 
ir gardžius gėrimus.

Visų kolonijų lietuviai 
kviečiami atsilankyti kuo- 
skaitlingiausia.

So. Bostoniškiai rengiasi 
skaitlingumu subytyti visas 
kolonijas. Trokai iš South 
Bostono išeis 10 vai. ryto. 
Tikieto kaina 75c. Tikietų 
galima gauti pas A. Kohans- 
kiutę, M. Sakalauskaitę, A. 
Jankienę, Z. Glineckienę, M. 
Grybaitę ir “Darbininke.”

.Važiuojant iš Bostono rei
kia važiuoti iki Forest Hills. 
Ten imti Grove St. karą ir 
paskui E. Walpole karą. 
Norivoode išlipti ant Dean 
St. pasukti į kairę ir neto-' 
liese pamatysite lietuviškas 
vėliavas.

Į LIETUVĄ. 

tlWHlTESTAR 
Į Cherbourg, ir Southampton: 

HOMERIC—Birž. 10, Liep. 1, Liep. 22 
MAJESTIC (56,000 toną) — Birž. 17.;

[Liepos 8; Liepos 20 
OLYMPIC........... Birž. 24; Liepos 15:
V . [Rugpjūčio 12

Didžrausias Laivas Pasaulyje.
Greitai pribuvus j Southampton pa- 

sažieriai yra pervedami į kitą laivę 
keliaujant tiesiok į Danzigą ir Liepo
ją. Užtikrinant linksmą kelionę ir 
tinkamą bagažiaus priežiūra. 

VRedStarLine 
'tiesioginis patarnavimas į Liepoją. 

Dideli linksmi laivai, reguleris išplau- 
t? moc

Amerkan Line
ĮHamburg’ą per Cherbourg:

ST. PAUL—Birž. 7. Liep. 12, Rugp. 16 
MONGOLIA—Birž. 21, Liep. 26, Kug. iki 
MINNEKAHDA (tik trečia klesa) —

Birželio 28. Rugpj. 2, Rūgs. 6 
MANCHURIA — Liep. 5; Rugpj. 9: 

Rugsėjo 13 
Parankus permainymas pasažierią 

bagažiaus j laivus keliaujant j Liepoją 
ir Danzigą.

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

PASSENGER DEPARTMENT, 
U Statė St. Boston, Mass.

ATDARAS KASDIEN.
Dabar “Darbininko” ofisas at

daras kasdien nuo ankstybo, ryto 
iki vėlusto vakaro. Atdaras ir 
nedėliomis ir visomis šventėmis. 
Atdaras nuo 7:30 vai. ryto iki 11 
vai. vakaro. Tas yra patogu vie
tiniams ir apylinkių lietuviams. 
Telefonas ir šventėmis visuomet 
bus atsakytas.

Vietiniai ir apylinkių lietuviai 
kviečiami naudotis mūsų nauja 
biznio šaka. Šiltose dienose atsi
vėdinkite ir atsigaivinkite “Dar
bininke” aiskrimu ir visokiais 
gaivinančiais gėrimais. Galima 
gauti geriausių saldainių, cigarų 
ir cigaretų.

4 d. birž. laikytame susirinkime 
vietinės 21-mos kuopos SLRKA. 
tarp kitų apkalbėti} reikalų tapo 
išrinkti atstovai į 37-tą sęimą, 
Wilkes-Barre, Pa. Jonas Jaroša ir 
M. Kerbelis. Taip-pat išrinkti at
stovai į apskričio suvažiavimą, 
Cambridge, Mass.

PIKNIKAS.
Naujosios Anglijos Pilnųjų 

Blaivininkų apskritis rengia mil
žinišką išvažiavimą, kuris bus 18 
d.- birželio Šv. Roko parapijos 
darže, Montello, Mass. Išvažiavi
mas bus vienas iš gražiausių, gi 
dėl patogumo nuvažiuoti į auk
ščiau minėtą išvažiavimą yra jau 
organizuojami trokai. Kelionė į 
išvažiavimą ir atgal tik $1.00, o 
vaikams nuo 6 iki 16 m. 50c. Ti- 
kietus galima gauti pas šias ypa- 
tas: “Darbininke” pas M. Kerbe- 
lį, p-lę Košt. Žurauskaitę, p-lę M. 
Kilmoųiutę ir P. Grįnkaitį, 124 
Bowen St., So. Boston, Mass. Tro
kai iš So. Bostono išeis nuo baž
nyčios ant 5tos gatvės 10 vai. ry
te, tuoj po pirmų šv.'mišių. Tad 
visi, kurie rengiatės į tą išvažiavi
mą nesivėluokite pasipirkti tikie
tų, nes bus parduodami tik iki 15 
d. birželio.

Širdingai kviečia

Išvažiavimo Komisija.

Iš Bostono:
CARMANIA ....................... Birželio 16
SAMARIA ..........................Birželio 28
ASSYRIA .................   Liepos 8
Asmeniškai vedama ekskursija susisie

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

KIEKVIENĄ ETARNINKĄ

Darbas nesunkus, tik pridaboti 
vienu metų mergaitę. Kambarys 
ir burdas dykai. Su mokesčiu pa
sitarsime ypatiškai. Kreipkitės 
šiuo adresu: 258 W. Broadway, 
3o. Boston, Mass.

Susivienijimas Lietuvių 
R. K. Amerikoje 

yra GYVAM DŽIAUGSMAS! SERGANČIAM VILTIS! 
MIRŠTANČIAM RAMYBĖ!

Tai musij, lietuvių katalikų nesugriaunama tvir- 
tąvė. Lietuvy katalike! Jei dar prie šios organi- 
cijos nepriklausai, nieko nelaukdamas tuoj prisi
rašyk, neš ji:

1. Apsaugoja narių gyvastis ir moka pomirtines $150.00,
$250.00, $500.00, $750.00, $1000.00, $2,000.00, $3,000.00.

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

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

raštį "Garsą”.
5. Skleidžia apšvietą, leidžia genft 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 į S. L. B. K. A. pigas, mėnesini mokestis lengva. Kuo

pos yra visose didesnėse lietuvią kolionijose Amerikoje, todėl, norin- 
tieji informacijų, kreipkite prie kuopą Sekretorių arba tiesiai į Cen
tro RaMinę: 7

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

PARSIDUODA
Karveliai Verstiniai

Juodgalviai, rudgalviai, gelto
ni, balti, raudoni ir margi. Visi 
su šukoms ir plunksnuotomis ko
jomis. Taip-gi English pauderių 
ir rolerių kurie išlekioja po 5 va
landas į dieną aukštai debesiuo
se. Kainos prieinamos.

ST. KRETAVIČIUS
36 S. Leonard St., Waterbury, Ct.

PARSIDUODA 9 ŠESIMYNŲ
NAMAS SU KRAUTUVE 

CAMBRIDGE, MASS.
$224 ineigų kiekvieną mėnesi; 

kaina $18.500. 3 namai — vienas 
iamas delei 3-jų šeimynų, 2 na- 
nai po 2 šeimynas; raudos neša 
-70.00 Į mėnesį. Kaina $6.000. At
sišaukit j K. J. Pareina, L. & P. 
S., Real Estate 469 Cambridge, 
St., Cambridge, Mass.

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. ąmžiaus.

■ ■■ .■UWP- ■

PADĖKA LIETUVIŲ 
PREKYBOS BEN

DROVEI.

Birželio 17 ■ 1

Turiu tarti Lietuvių Pre
kybos Bendrovei ačiū už ge
rą patarnavimą atvažiuo
jantiems žmonėms iš Lietu
vos. Mano' švogerka Ja*dvi
gą Steponavičiūtė atvažiąvo 
į Ameriką Gegužio 25 d. ir 
apsakė apie Tamstų patar
navimą.

Lithuanian Sales Corpo
ration iš visų lietuviškii 
bendrovių geriausia patar
nauja visais reikalais. Pri
stato ant laivo žmones ir 
kaip jie atvažiuoja į Ameri
ką, tai agentai pasitinka ir 
patarnauja gerai ir švariai.

Aš patarčiau tiems kurie 
nori persitraukti savo gimi
nes iš Lietuvos, visus reika
lus vesti su Lithuanian Sales 
Corporation. Geriausias, 
teisingiausias ir greičiausias 
atvažiavimas į Ameriką per 
tą Bendrovę. Kreipkitės į 
tą Bendrovę, nes ji yra tei
singa ir atsakanti lietuvių į- 
staiga Amerikoje ir Lietu
voje*

(Pasirašo)
Charles Llber.

GREIČIAUSI MODERNIŠKI ' 
LAIVAI PASAULYJE.

Šaunus apsėjimas su keleiviais. 
Ten yra vietinis agentas jūsų mieste 

ar netoli jo.
Į LIETUVĄ, LENKIJA, RUSIJA 
LATVIJA UKRAINA IR I VISAS 

BALTIJOS VALSTIJAS 
PER HAMBURGĄ.

CARONIA ............................Birželio 17
SANONIA ...............................Liepos J

Cabin 3130. 3-čia U. 3103.50. 
Takeų 35.00.

Per Livemool ir Glassgow
LACONIA .............................Birželio 8
ALGĖRLA ......... .'............... Birželio 14
CARMANIA .......................Birželio 15

Presos Komisija.

~*^XJUVO PAŽIŪRĖTI.
Birželio 4 d. So. Bostoao jauni

mas susidarius dideliam b tiri u i 
važiavG L. Vyčių Apskričio piknft. 
ko vietos pažiūrėti. >

Nuvažiavusiems vieta labai pa
tiko ir sakė, tai viena iš gražiau
sių vietų iš visos Mass. valstijos.

Taip-pat buvo ir rengimo komi- 
sijo snariai: Kiškis ir Gervilis. 
Jiedu darė planus varymo biznio 
tame parke. Tas viskas bus pa
skelbta laikraštyje. Komisija sa
kė kad bus labai įdomių dalykų 
ant Vyčių išvažiavimo. Komisija 
gavo daug gerų patarimų iš vie
tos amerikonų. Todėl visi ne
pamiršite būti ant to išvažiavimo.

Buvęs.

Palau.

SUVAŽIAVIMAS
' ---------- r

Susivienijimo L. R. K Ą. Bos
tono apskričio suvažiavimai įvyks 

■ nedėlioj, 11 birželio, 1922, Cam
bridge, Mass., pobažnytinėj sve
tainėj . ant Windsor gatve? 1-mą 
valandą po pietų. Meldžiame 
kuopų atstovų atvykti, nes yra 
svarbus reikalas prieš seimą. Taip- 
pat ir kiti apskričio reikalai yra 
svarbūs.

D. L. K. Keistučio Dr-jog 
dybos Adresai, Boston, 1




