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PINIGŲ KURSAS.

KNYGOS LIETUVON PASIŲSTOS.

Darbo ministeris

10.000 ŽMONIŲ BE 
‘ PASTOGĖS.

BAISENYBES STREIKO 

LAUKE.

REIKALAUJA

NUBAUSTI.

pamatęs 
apsuptas e- 

iškėlė baltą vėliavą.

Rymas. — Take Jonescu, 
buvusis Rumunijos premie- 
ras ir vienas žymiausių ru
munų veikėjų, mirė pasir
gęs keletą mėnesių.

EINA VALDŽIAI 
TALKN.DRAUGIJOMS.

streiklaužius

4

Krikščionyi darbininkai vit* 
nykitės! Spieskitės į vienin- /- 
tėlg darbo žmonių organiza
ciją Amerikoje — Lietuvių 
Darbininkų Sąjungų.

VOL. VII, No. 73 (771).

Herrin, III. — Streikuo
jantieji angliakasiai su 
šauksmu “no mercy!” jokio 
pasigailėjimo pradėjo karą 
prieš visus neunijistus ang
liakasius dirbusius William- 
son paviete anglių kasyklo
se*.

Ikišiol pagal unijų virši- 
ninkų apskaitliavimo nužu
dyta '44 streiklaužiai ir apie 
100 streiklaužių sužeista. 
Tarp užmuštųjų du yra uni- 
jistai. Bet nužudytųjų skai
čius būsiąs kur kas didesnis.

Užpuolikai sužvėrėjimas 
buvo nesvietiškas. Skerdy
nėse dalyvavo ir moterys. 
Pasigėrėdami skerdė streik
laužius, kaip meitėlius. Mo
terys mirtinai sužeistiems 
streiklaužiams atsisakė teik
ti bile kokį patarnavimą. At
sisakė suteikti ir vandens 
lašeli mirštančiam kraujuo
se paplūdusiam streiklau
žiui.

Teroras ir baisenybės pra
sidėjo šitaip. Streikininkai 
susiorganizavo, apsiginkla
vo ir išmaršavo atakuoti ka
syklas kur dirbo arti 200 
skobų. Juos saugojo 25 sar
gai. Toji anglių kasykla y- 
ra viršutinė. Ten dirbo ne 
angliakasiai, o šiaip darbi
ninkai pastatyti į sustreika
vusių angliakasių vietą. Tą 
kasyklą užatakavo daugiau, 
kaip 1.000 ginkluotų strei
kininkų. Apsupę kasyklą 
atidarė ugnį. Kasyklų su- 
peritendentas, 
“priešininkų” 
sąs, 
Šitame bombardavime buvo 
užmušta trys žmonės ir apie 
20 sužeista.

Pasidavęs superintenden
tas pareiškė, kad pasiduo- 
dąs be išlygų ir darbas ka
sykloj bus sustabdytas, o 
darbininkai paleisti. Bet jau 
buvo pervėlu. Streikinin
kai jau buvo kraujo paraga
vę. Todėl streikininkai at
naujino ataką ir paėmė ne
laisvėn visus skebus. Nie
kas nedarė nei mažiausio pa
sipriešinimo. Pasidavė, kaip 
avys. - r - . 4 . ,

Paimtuosius nelaisvėn 
streikininkai pradėjo vestis 
linkui Herrin. Inėję į krū
mus, sustojo. Nelaisviai 
buvo pastatyti krūvon ir į 
juos atidaryta ugnis. Vie
toj krito 25 skebai. Kiti lei
dosi bėgti į visas puses, tobulinimus.

zvimbiant karštoms kul
koms. Streikininkai ūžtelė
jo gaudyti bėgančių. Vie
nas pagautas nelaisvis tapo 
pakartas. Kompanijos su
perintendentas C. J. Mc- 
Dowell rastas negyvas tarp 
nugalabintųjų. Jisai besąs 
baisiai sudaužytas.

Krūmuose pagauta šeši 
besislapstantys skebai. Juo
sius nusivedė į ITerrin. Bu
vo atlaikyta konferencija ką 
jiems padaryti. Nutarta nu- 
linčiuoti. Jie buvo surišti, 
nuvesti prie kapų už mieste
lio baisiai sudaužyti ir pa
likti. Kai laikraščių repor
teriai prie jų atėjo, tai trys 
jau besą negyvi, o kiti be- 
mirštą.

Kuomet iš kasyklos visi 
žmonės buvo išgabenti, tai 
aplinkui esantieji vagonai 
tapo padegti. Geležinkelis 
tapo išdinamituotas.

Illinois valstijos guber
natorius Small paklausė* te
legrama šerifo kas daroma 
tvarkai sugrąžinti. Šerifas 
atsakė, kad viską turįs savo 
rankose. Illinois valstijos 
sargybinių gen. Carlos klau
sė ar reikia atsiust L sargybi
nių. Šerifas atsakė, kad ne
manąs, kad karas atsinau
jinsiąs ir pridūrė: “The coal 
Companv iš to blame,” ang
lių kompanija kalta.

Aplinkiniai farmeriai su
žeistuosius skebus surinko 
ir sunešė į savo namus. Bet 
spėjama, kad nemažai su
žeistųjų kančiose baigia sa
vo dienas krūmuose, nei ke- 
no neprižiūrimi.

Kaina 5 centai.

kraujo praliejimas
Paskerdė

Kaltinama kompanija

Lietuvių draugijos Ame
rikoje labai žymiai prisidė
jo prie Lietuvos atgaivinimo 
ir jos laisvės atkovojimo.

Lietuvių draugijos beabe- 
jo daug prisidės ir prie tos 
laisvės sutvirtinimo ir už
tikrinimo.

T Lietuvos istorijos lapus 
jos įrašys garbingai ir tą 
faktą, kad kai Lietuva, at
gavusi politinę laisvę, kovo
jo už savo ekonominę laisvę, 
be kurios ir tikros politinės 
laisvės negali būti — kada ji 
pirmą syk po kelių šimtme
čių partraukos, vėl pasirįžo 
Įvesti savo lietuviškus pini
gus — tada beveik visos A- 
merikos lietuvių draugijos 
parėmė tėvynę Lietuvą, skir
damos Į Aukso-Sidabro fon
dą savo gausias dovanas.

Tuo tad reikalu ir priva
lėtų susirūpinti visos mūsų 
organizacijos, kaip Centra- 
linės, su visais savo skyriais 
ir kuopomis, taip lygiai ir 
vietines. Tame istoriniame 
dokumente, kur bus surašy
ta vardai ir pavardės visų 
aukojusių į Aukso-Sidabro 
fondą — mūsų organizacijų 
vardai turėtų užimti garbin
gąją pirmąją vietą.

Dabar artinasi seimų lai
kai. Lai Lietuvos mylėto
jai skaito savo šventa prie
derme seimuose tą klausimą 
iškelti ir intikinti seiminin
kus, kad jų organizaiijos 
vardas lietuvių istorijoje tu
ri būti garbingai pažymėtas.

"Lai tą pat padaro ir vieti
nių draugijų vedėjai. Po 
kiek draugijos, susivieniji
mai ir są jungos turėtų aukas 
skirti — negalima iš anksto 
nuspręsti, kadangi tai yra 
liuosos valios darbas ir nie
kas negali uždėti priedermės 
pavidale išanksto nustatyto 
mokesnio. Tečiau ar nebū
toj pageidaujama, kad mūsų 
organizacijos taip taikintų 
savo auką skirti, kad išeitu 
nuo kiekvieno nario bent po 
25c. Organizacija uždėjusi

dyti.
Žinoma, tų pačių organi

zacijų nariai prie jvisatinos 
rinkliavos dės savo aukas 
skyrium, kaipo pavieniai 
asmenys. Lai kiekvienas 
pasirūpina, kad aukotojų 
sąraše būtų ir jo varckis at
skirai pažymėtas. Bet pa
vieniai asmenys tik tuomet 
parodo savo galybę, kada 
koks nors asmuo, ar įstaiga 
juos sukviečia kokiam ben
dram darbui. Tą darbą at
likus, miniai išsiskirsčius ir 
vėl nebežymu jokios pajė
gos. Bet kada organizaei- 
ja, veikianti pastoviai, at
lieka gražų ir naudingą dar
bą—ji netik savo vardą gar
bingai Įrašo istorijon, bet ji 
augina ir auklėja visuome
nės savo tautos pajėgas, ji 
apreiškia demokratijos galę, 
kuria tik ir gali remties tau
tos ateitis.

Visų draugijų vedėjai 
privalėtų pasirūpinti in- 
traukti savo draugijas į eilę 
tų, kurios kovojo už Lietu
vos ekonominę laisvę.

IIaverlnill, Mass. — John 
H. Sargent. 83 m. amžiaus, 
papildė baisią patžudystę. 
Pradėjo save piaustyti skus
tuvu, o paskui pasiėmė pei
lį. Padarė ant savo kūno 39 
žaizdas. Paskui atsuko ga- 
zo ragelį. Apžiūrėjęs lavo
ną daktaras pasakė, kad jis 
mirė nuo gazo nuodų, o ne 
nuo baisiųjų žaizdų. Žmo
gelis buvo ligūstas ir negalė
davo užmigti.

Berlin. — Prasidėjo Vo
kietijos metinis Darbo 
Federacijos suvažiavimas 
Leipcige. Delegatams kal
bėjo du Vokietijos ministe- 
riu
Braun ir Ekonomikas minis
teris Schmidt. Svarbiausiu 
suvažiavimo dalyku yra ko
va už 8 valandij darbo die
ną. Metalo darbininkai yra 
išsikovoję 48 valandų savai
tę. Ministeris Schmidt ra
gino Federaciją stovėti už 8 
valandų diėną. Jis sake, 
kad Vokietijos pramonė pa
sirūpintų padidinti .gamybą* 
ne ilginant darbo valandas, už savo narius panašią sumą 
o geriau ją suorganizuojant pinigų, lengvai surastų bū- 
ir įvedant mechaniškus pa- dus tuos pinigus šiokiu ar 

tokiu būdu savo kason atpil-

NULINĖ AVO NEGRĄ.

Summit, Miss. — Bob 
Collins, nigeris, apkaltin
tas užpuolime ant baltos mo
teries, tapo govėdos pakar
tas.

Sofija, Bulgarija. — Pa- 
nedėlyje ir utarninke dėl di
delio lytaus, ištvino upės ir 
T0.000 žmonių liko be pasto
gės. Daug blėdies pridary
ta.

3fa.skva. — Didžiulė de
monstracija buvo surengta 
prieš socijalistus-revoliuci- 
jonierius, kurie nužudė Vo- 
lodarskį presos komisijonie- 
rių Petrograde 1918 m. Da
bar užmušėjų eina teismas. 
Demonstracija išreikšta rei
kalavimas nugalabinti 
mušėjus.

New York. —Vyrų rūb- 
siuvystės pramonėj įvyko 
streikas. Sustreikavo 50.- 
000 darbininkų. Streikinin
kai reikalauja, kad hūbsiu- 
vystės darbai būtų pavesti 
vien' registruotiems uniji- 
niems kontraktoriams.

Žemiau paduodame kiek 
kamavo pasiuntimas 1,000 
auksinų į Lietuvą. Prie že
miau paduotų kainų yra 
priskaityta pasiuntimo kaš
tai i
šeštadienį, birželio 17 — $3.80 
Pirmadienį, birželio 18 — $8.80 
Antradienį, birželio 20 — $3.70 

' Trečiadienį, birželi# 21 — $3.80
Ketvirtadienį, birž. 22 — $3.70 
Penktadienį, birž. 23 — $3.70 
LITHUANIAN SALES 

CORPORATION,
BOSTON 27, MAS8.
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Kopenhagen. — Iš Hel- 
singforso pranešama, kad 
Ukrainoj einą baisūs žydų 
pogromai. Keturiuose mie
stuose visi žydai esą išplau
ti.

VVenna. — Austrijos pre- 
mieras Dr. Šiepei atsišaukė 
į valdininkus atsižadėti da
lies algų birželio mėnesi, kad 
valdžia galėtų išeiti iš finan
sinio keblumo. Valdininkai, 
nors būdami blogesnioje pa
dėtyje, negu kiti darbinin
kai, pasižadėjo padalyti tą 
pasiaukavimą. Valdžia iš
moka valdininkams 88.000.- 
000.000 kronų mėnesyje. 
Valdininkai atsižadės 17.- 
000.000.000 kronų iš birželio 
mėnesio algų.

Broumsville, Te.r. — Rio 
Grande upės vanduo prasi
mušė per pylimą ir pradėjo 
aplieti žemesnesiąs vietas. 
Didis darbininkų būrys pa
siųstas pylimą sustiprinti.

Pereitame “Darbininko” 
numeryje turėjome giliukį 
paskelbti, kad Susivieniji
mo L. R. K. Amerikoje sei
mo pradžia graži. Dabar 
turime laimę pranešti, kad 
seimas buvo sėkmingas. 
“Darbininko” administra
torius M. Kerbelis štai kokią 
telegramą atpy.škino:

W ilkes-Barre, Pa., birže
lio 22.—Seimas buvo triukš
mingas. bet svarbiausi klau
simai išrišta sėkmingai.

Triukšmadariai nuramin
ta, nors su jais turėtaŪae? 
mažai vargo.

Valdybon pateko: prezi
dentas Milius iš Pittsburg, 
Pa., vice-pirm. J. Šaliūnas, 
sekretorius Kizis, iždinin- 

Ikas Stulgaitis.
Aukso-Sidabro Fondan 

paskirta $500.
Seimas užsitęsė į ketvirtą 

dieną.

LDS. Centro Valdybos pereitą žiemą sumanytas pasiuntimas kny
gų Lietuvos Darbo Federacijai išpildytas gegužio 30 d. Laivu Beren- 
garia tą dieną išvežtos Lietuvon. Dabar tas siuntinys vilimės jau yra 
Lietuvos Darbo Federacijos rankose.

Štai kokios, kiek ir už kiek pasiųsta knygų Lietuvos Darbo Fe
deracijai:

PAŽINKIME SOCIJALIZMĄ.............................
DARBININKO DOVANĖLĖ DARBININKAMS 
KOMEDLJĖLĖS......................................................
TRYS KELEIVIAI.................................................
L. D. S. KALENDORIAI......................................
ŽYDŲ KARALIUS ................................................
LIETUVIAI KATALIKAI IR KITOS SROVĖS 
SVARBŪS KLAUSIMAI ............... .......................
APIE RELIGIJOS PRADŽIĄ.............................
BROLIAI, TIESOS KELIU PIRMYN..............
VAIZDELIAI ..........................
GEGUŽĖS MĖNUO..............
PULKIM ANT KELIŲ........
MŪSŲ TIKĖJIMAS...............
KURIŲ BUS VIRŠUS ..... <■
DANGAUS KARALIENĖ ..........    1000
BOLŠEVIZMAS ...7.....t.................................................... 450
BEN HUR .............................................................................. 100

Tas surašąs išviso sudaro 18.360 eksempHorių. Jų verte skaitant 
katalogine kaina — $5.597.50.

Toms knygoms pasiųsti katalikiškoji visuomenė sudėjo ikšiol tik 
apie $300. O jų pasiuntimo lėšos vien per vandenį atsėjo $119.

Mes nei kiek neabejojame, kad katalikiškos spaudos rėmėjai ir 
mūsų prieteliai pasidarbuos, kad už tas Lietuvos Darbo Federacijai 
pasiųstas knygas patys aukuos ir parinks aukų nuo kitų mūsų priete
mą. '

Prašome tame darbuotis dabar, be. atidėliojimą.

.1.200
6000 

. 120 

. 450 

.6.000 

. 100 

. 300
6000

. 450 

.3.040 *

.1.650 

. 100

. 880 

. 450
1.8000

DRAUGAI IR DRAUGUS! 
“G I E D R A”

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

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

Vilkes Barte, Pa.
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U čitoliaus ir motorciklininko
• { atsilankymas.
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į *v. Kazimiero parapijos iškil- 
' minga vakarienė.

|. Praeityje pas mus buvo daug 
£ įvairių triukšmų, balių, vakarie- 
k nių, bet tokio triukšmo kaip kad 
L 15 birželio įvyko parapijos vaka- 
į rienė, tai dar nebuvo buvę Wor- 
: eesteryj-. " Taigi ir negalima už

tylėti ir kitiems nepasakius, tiems 
: kurie nedalyvavo ir esu tikras, 

kad ne vienas po laikui graudina-
: si praleidę progą.

Įėjus į svetainę matėsi begalo 
malonus reginys, kur visų akis 
traukte traukė, tai tie stalai bal
ti kaip- sniegas, ir gėlės radastos 

£,iokįgalonų išdavė kvapą, kad ro
dos fcur tai kokiam sode būtum, o 
ne name. Kitas vėlei malonumas 

. ir tai didelis, tai tas kad pats kle
bonas geTb. kun. J. J. Jakaitis 

g kaipo tąg uaįįirienės šeimininkas 
priimdinėjo

_ i

‘ atsiltnilihsiems parapijonams bu
vo be«?41a malonu.

Susėd’lš visiems prie stalų, ska:- 
čiuje rį£š penkių šimtų žmonių, 
gerto sMtanas atkalbėjo maldą ir 

^-rvisi pradėjo valgyt. Laike v«»a«- 
| riciičs griežė orkestrą.

Apiezkanumą valgių ir kaip 
| gražiai atrodė, viską aprašyti už

imtų perdaug vietos, vienu žodžiu 
•< sakant buvo viskas puikiai paga

minta ir tik reikia stebėtis, kad 
ant tiek daug žmonių ir teip vis- 

| kas tava-.tvarkoj. Pradėjus nuo 
S. atalų.iigi patarnautojų bwo pui- 
| kiaurisAvarka ir tik pagyrimo už- 

sipehio.
Šioje vakarienėje teip-gi daly

vauta ržr įžymių svečių. Baigiant
■ vak.trienę gprb. klebonas kun. J. 
; J. Jakaitis kviečia svečius kalbėt, 
į Piropas .kalbėjo Lawrence’o klebo- 
B nas gerb. kun. Virmauskas. Be 
K kito- kmsako, kaip girdi galėjot 
į tokį didelį balių surengt. Sakė, 

kad reikia tik stebėtis. Atholio 
į, klebonas gerb. kun. A. Petraitis 

davg. biskį “pipirų” worcesteri^ 
t- čiams kad nesiskubina statyti 
įtapi jin ^mokyklą.

Toliau TvAliaro vedėjas gerb. 
klebonas pakvietė solistę ponią O. 
GrBtčaitiėhę pamainyti svečių ū- 
pą. 'Gerb. dainininkė dainavo 

k “Plaukia”sau laivelis.” P-lės E. 
5 Ealtrušaičiutė ir M. Jankauskaitė 
7 duetą “Kampe Tupi.” Jaunas 
' vąrgonintokas Juozas Žemaitis 
| dainavę tolo. Albertas Vasiliaus

kas solo smuikavo.

( Toliau, kalbėjo vienas įžymus 
svetimtautis advokatas. Nurodė 
kaip-žmogui religija reikalinga ir 
kad jos mokytis reikia ir todėl rei- 
kia steigti parapijines mokyklas, 

f Teip-gi kalbėjo gerb. kun. Meš- 
| kauąkas iš Chieagos, III. ir vieti- 
E nis adv. A. MiYcris. Apie Milerį 
Į tai nei sakyti neremta. Visi g<^ 

rai žetone, k^d jc^ėdv. Milerį 
p. atsistojA'kalbėt, tai jau yra ko 

klausyt, jr galime didžiuotis tu- 
? rėdanti tokį inteligentą ir veikėją 
L kaip, kad adv. Mileris.
t Apiė vienuoliktą valandą gerb. 
I klebonas kun. J. J. Jakaitis dė- 

kejo- -svečiams už atsilankymą, 
į ..kalbčtojjjtns už prakalbas, šv. O- 

nos Dr-jai, Marijos Vaikelių 
į“ Dr-aji .ir Choristėms už patarna- 
| vimą laike vakarienės. Teip-gi vi

siems rt&otojams, nes šios vaka-
: rien buvo suaukoti biz-,
t nierių ir sėip jau parapijonų. Pėl- 
- no liko parapijai $660.

Maž daug ka priminus reikia 
! pasakytrkas ištikrųjų daugiausia 
L rūpinosi surengimu šios vakarie- 
Ė nes ir teip kad būtų pasekmes. Iš 
t kalno išparduota virš 500 tikie- 
| tų po'tl.OO. Tai reikėjo nesnaust 
e ir čia tai nuopelnas gerb. klebo- 
| no. Jau pora mėnesių atgal dar-

» svečius kviesdamas
prie rialo į paskirtas vietas ir tas

oonn.

Birželio 11 d. 1922 m. Lietuvių 
kliubo salėje 48 Green St. atsibu
vo pliauškalų vakaras. Iš Lietu
vos atsibaladoję grinoriai bjau
riai melavo ir. pataisų bei klausi
mų visai neprisileido, nei viešai, 
nei raštų.

Perstatytojui paaiškinus, kad 
kalbės labai aukšta ypata ir mo
kytas net perdaug, išėjo ant es
trados raudonas didelis vyras, iš
vaizda. to didvyrio tikro molio 
motiejaus. Na ir- pradėjo savo 
užduotį, bet ne prakalbą, tilt ko
kią tai navatną rolę lošti, kaip 
pradėjo storu užkimusiu balsu 
baubti, kojomis spardities, ir nuo
lat su savo bolševikišku kūloku 
nekaltą stalą trankyti

Baubimas nesvietiškas — pra
kalba negalima vadintų nes že
miau kritikos, nei pradžios nei 
pabaigos, tik įkaitęs spardėsi, 
trankėsi baubė lig anas jautis sai
tu pririštas kol nutruko, nutrukęs 
baubdamas ir nubėgo savo keliais.

Daugiaus buvo tikėtasi iš “uči- 
teliaus” etikos ir pagaliaus šio
kios bei tokios kalboje tvarkos.

Bet gal čia “učitelius” pasitei
sins tuomi. Mat tą dieną tų did
vyrių pasekėjai buvo surengę ge
gužinę ant intencijos ir pagerbi
mo aukštų ypatų. Tai ten bene 
įkaušę.

“Učitelius” taip puikiai lošė 
savo rolę, kad nieko nebuvo ga
rima suprastų tik kokis ten bau
bimas ir tankus atkartojimas: da
vatkos, kunigai, klerikalai! ku
rie jam lig ratas sukosi malaaulė- 
je.

Klausytojus kankino virš va- 
.andos laiko, teršė purvinais žo
džiais, pilė ant klausytojų Viso
rių pamazgų.

Bet galutinai pasidarė salėje ne
kokia atmosfera, — tvanki mat 
užteršė orą publika pradėjo kosė
ti, Čiaudėti, na ir galutinai pri- 

»ixidė klausytojus prie betvarkės. 
Balsai girdisi: palauk asile, kitas 
ako, pergeras jam vardas ir taip 

toliaus. Iškilusioji betvarkė su
stabdė “učiteliui” negarbingai 
baigti savo pliauškalus.

Na o Krugelis — vienakis bė
giojo po salę ir grąsino areštuo
siąs visus, tiesa buvo ir dėdės pa
kviesti net trys stovėjo, jautė kad 
melai negali išeiti ant gero. Bet 
areštuoti negalėjo visos salės.

Kilus betvarkei stojo kalbėti 
Natkevičius, atsistojęs rėkia ran
kas iškėlęs, stabdo publiką, šauk
damas reikia daugiau kantrybės, 
klausykite ką aš turiu pasakyti. 
Apsiramino, manė kad ką geres
nio ir pasakys, bet apsirikta. Kal
ba pilnai pripinta visokių mela
gysčių ir veidmainysčių.

Nekurie prašė balso norėdami 
užklausti ar paaiškinimo gauti, 
nedavė nei vieno žodžio ištarti, 
sakė raštu duokite. Raštu davė. 
Pasakė, kad jau pervėlu, laikas 
namo eiti, pabaigta viskas, nieko 
nesakys kalbėtojai.

Tokiu būdu priseina paklausti 
;Natkevičiaus viešai: Kuomi Nat
kevičiau parirėmei sakydamas, 
.kad lietuviai katalikai buvę ir e- 
są priešingi Lietuvos Laisvės Pa
skolos platinimui? priparodyk 

i viešai, nepriparodęs liksi mela
gius ir Lietuvos išgama.

2-ra Priparodyk kuomi remiesi 
antrą melagystę pasakęs, kad da
bartinė Lietuvos valdžia esanti 
klerikališka ir einanti išvien su 
Waršavos valdžia, kuriai jau 
kaip ir parduota Lietuva esanti 
Gal Tamsta fr darei kokias sąly
gas* su “motoreikle” pabėgęs,

Bažnyčios pamatas padėtas. 
Švento Pranciškaus parapijos 
naujos bažnyčios pamatas jau į- 
ditas. ' Pamatas yra cemento. 
Taip stiprus kad nebegalima nei 
suskaldyti. Vienas katalikas ir 
sako: “Dabar atsiskyrėliai nebe
sakys kad jie nugriaus mūsų nau
ją bažnyčią nes tai perdrūta. ”

Atastogų namas bus gatavas 
liepos 2 d. 1922. Žmonės spar
čiai budavoja. Apielinkės kolo
nijos pasižada remti jį.

Worcestoris ketina atvažiuoti į 
Amerikos Lietuvių Palangą. Pe
reitą ketvergę Kun. Virmauskis 
buvo Worcestery parapijos vaka
rienėje. Jam baigus kalbėti iš pu
blikos jo užklausė: delko jis Wor- 
cesterio n'eužkvietė į Lawrence 
ant išvažiavimų atostogų namo la
bui? Kunigas sakė tokioj gra
žioj iškilmėje nenorėjęs kalbėti a- 
pie biznį. Bet prie progos širdin
gai užkvietė visą Worcesterį at
važiuoti į Lawrenceą. Worceste- 
riui diena bus paskirta vėliau.

Išvažiavimų programa dabar 
stovi šitaip: birželio 25 — Lowel- 
lio diena; liepos 2 — Nashua; lie
pos 9 — Manchesterio; paskui 
Cambridge, Haverhill, nes šios 
paskui dvi koloniojos neatvažiavę 
iš lietaus priežasties.

Birželio 25 išvažiavimų 
— svetainėje bus ir dideli 
gerb. kun. Prano M. Juro 
eijų pagerbimui Liepos
išvažiavimo bus ir atostogų namo 
atidarymas.

Primicijos. Kun. P. M. Juras 
jau įšventintas į kunigus birželio 
18. Birželio 25 d. bus jo primi
cijos portugalų bažnyčioje kur 
lietuviai dabar laiko pamaldas. 
Prie jo primicijų laivrenciečiai la
bai ruošiasi. Iš bažnyčios visi va
žiuos ant kempės pietauti. Vėliau 
trokai eis nuo klebonijos.

Paskirtas į Lawrence’ą.
minencija sakė pačiam kun. Ju
rui jog jis jau paskirtas į Law- 
rcnceą prie kunigo Virmausko. 
Laivrenciečiai ir klebonas labai 
džiaugiasi iš paskyrimo, nes ku-, 
nigas Juras yra talentingas ir 
veiklus.

Aukso vajus.
Laivrence ’o katalikai renka 

auksą ir sidabrą Lietuvai Tam 
sankrova nuskirta tai Prekybos 
Bendrovės ofisas. Ponas Vencius 
ofiso vedėjas pasižadėjo priimti ir 
užrekorduoti visas vajaus pasek
mes ir perduoti stoties pirminin
kui p. Tarnui Skucevyčiui.

Reporteris.

mogoms. Dabar parapijonai vie
ni dykai, kiti už mažą atlygini
mą darbuojasi apie mokyklą. Kle
bonija irgi taisoma. J

■
Čia buvo mulkintojas biblijos 

studentas. Prisirinko paklausyti 
cicilikų. Kuomet tas skelbė, kad 
pragaro nesą, kad amžinasties ne
są, tai tiko jiems ir plojo. Kada 
Dievą priminė, tai raukėsi.

Mainieris.
1

vietoj 
pietūs 
primi- 
2 prie

Gal niekur nėra teip laimingi 
lietuviai užrubežyje iš priežasties 
apšvietos, kaip pas mus. Lyg 
šiol lietuviai Montreal par. turėjo 
net tris mokslaines, bet ateinan
čiais metais jau turės keturias. 
Taip kad visi lietuviai išsisklaidę 
po visą, vieną iš didžiausių mies
tą, turės gerą progą leisti savo 
mažučius į lietuviškas mokslaines. 
Pradžioje yra mokinama lietuviš
kai, paskui angliškai ir francūziš- 
kai? Mokytojus arba mokytojas 
apmoka pati valdžia. Mokytojai 
atliekamą laiką nuo mokslaines 
pašvenčia savęs lavinime arba at
sidavę dirba tautiškoje dirvoje. 
Užtad nedyvai kad pas mus visa 
žiemą esti kas antrą nedėlią vaka
rai: teatrai, koncertai ir visokios 
rūšies dori pasilinksminimai. Sie
kiant vargonininkui prie aukštes
nio idealo ir atsidarant naujai 
mokslainei ant ateinančių metų 
pasidarė didelė spraga mokyto
jams arba mokytojoms. Dėlto 
gerb. mokytojai arba mokytojos 
malonėkite atsišaukti, kas galite 
užimti tas vietas. Lietuviai Mont- 
realiečiai labai myli tuos, kurie 
ypatingai rūpinas apšvieta ir jūs 
gerb. mokytojai laukia su atvira 
širdimi ir visados pagerbs jūsų 
pasišventimą.

.....

MONTREAL, CANADA.

Aakso-Sidabro vajos.
L. L. P. Komitetas birželio 13 

d. š. m. buvo sušaukęs susirinki
mą draugijų valdybų, kad pasita
rus, kokiu būdu sėkmingiau prisi
rengt prie rinkimo aukso sidabro, 
kuris prasideda birž. 24. Į susi
rinkimą atsilankė keliolika valdy
toj narių. Nutarta, pirma va
jaus, surengti prakalbas. Dvi vie- 
ti nuskirta delei priėmimo aukso.- 
sidabro: Lietuvių Salėje ant Su- 
perior Avė. ir pas p. P. Štaupą 
ant St. Clair Avė.

Minėtose vietose vakarais bus 
priimama auksas-sidabras. Lai
kas pabaigimo bus 4 diena liepos. 
Tą dieną bus surengta iškilmin
gas vakaras užbaigimui viso dar
bo.

Auksas-sidabras bus pamatas 
Lietuvos pinigų, tai kiekvieno y- 
ra pareiga prisidėti nors su ma
ža auka.

Pirmoji Šv. Komunija.

Birželio 11 d. š. m. Šv. Jurgio 
bažnyčioje buvo nepaprastos iš
kilmės: parapijos vaikučiai ėjo 
prie pirmos Šv. Komunijos.

Bažnyčia buvo puikiai išpuošta. 
Prieš devintą valandą ryto, daly
vaujant pačiam klebonui gerb. 
kun. Vilkutaičiui, su procesija 
vaikučiai buvo įlydėti į bažnyčią. 
Bažnyčioje gerb. kun. Vilkutaitis 
pasakė pritaikintą pamokslėlį.

Garbė priklauso gerb. seserims 
už tokį puikų išlavinimą tikėji
mo dalykuose. Garbė tėvams, 
kurie tinkamai aprengė vaikelius 
einant prie Šv. Komunijos. Prie 
pirmos komunijos ėjo vaikų apie 
60, mergaičių — 40. 
metą tiek daug ėjo 
šv-. Komunijos.

Tai pirmą 
prie pirmos

Jo E- J. K.

Subata, Birželio 24 dieną, 1922.

DRAUGIJOS IR KUOPOS 
TŪMYKIT.

J
1 
J

SHREWSBURY, MASS.

Laisvamaniams.

Laisvamaniams neduosime pik
nikų daryti ant savo ūkės. Tei- 
riie jie pas savuosius. Tūlas žmo
gelis, nugirdęs, kad katalikiškos 
dr-jos laikys savo piknikus ant 
mūsų ūkės, tai nusiskubino pas 
Worcesterio “Aušrelę” pranešti 
jai apie tai. Tai tuoj atlėkė J. 
Brožis ir Dirvelis, aušreliečiai 
prašyti vietos piknikams ir stu- 
bos šokiams. Jiems atsakėme, 
kad Aušrelei ir kitiems allsvama- 
niams pas mus ne vieta.

Ona Vasilienė.

Kun. P. Vanagas,
720 Parthenais Street, 

Montreal, Canada.

Šri

FONTANINĖ 
PLUNKSNA 
Naudinga Visus

DIRBTUVĖJE, OFISE, 
NAMUOSE. IR KELYJE.

Daug paraukiau ir sma
giau rašyti su fontanine 
plunksna. Daug mažiau 
išlaidų vartojant fontani
ne plunksną. Pirk dabar.

Kainos: $1.50, $2.50, $3., 
$3.50, $4., $4.50, $5.00, 
$5.50, $6.00 ir aukščiau.

“Darbininkas,”
366 Broadway, 

Boston 27,

SKAITYKITE IR PLATIN
KITĘ “DARBININKU”

- - - S v ■ ■

Svečias.

Čia pas vietinį kleboną gerb. 
kun. Vilkutaitį yra atvykęs iš 
Chieagos, 111. gerb. kun. J. Skrip- 
ka, kuris pereitą metą buvo ką 
tik iššventintas. Girdėta, kad 
gerb. kun. Skripka apsistos ilges
niam laikui Clevelande.

Girdėjęs.

Nedarbas sumažėjo.
Po pusantro meto nedarbo, vėl 

pradėjo geriau dirbti. Girdėti, 
kad kituose miestuose vis nėra 
darbo, tai kam būtų galima at
vykti į Clevelandą, tai darbą ne
sunkiai gautų. Šiuomi laiku ge
riausia dirba automobilių išdir- 
bystės, kurių čia yra apie kelio
lika. Kitos dirbtuvės ir-gi pra
dėjo pilną laiką dirbti.

Vienas dalykas yra keistas, kad 
nėra vienodumo už darbą atlygi
nime. Vienur moka daugiau, ki
tur mažiau už tos pačios rūšies 
darbą. Tas daugiausia yra nuo 
kompanijos sąžiningumo. Dabar
tinė mokestis maž-daug šiaip: 
prie mašinų dirbantieji gauna 
40-60 centų. Šiaip darbininkai 
25-35c. Mokanti amatą mašinis
tai gauna apie 80c. iki $1.00.

Darbininkas.

Skiedrakės.

westville, ill.

bas buvu jradėta, tai ir pasekmės- kada Vilniun veržėsi lenkai. Gal ;
buvQ.ąĮBtos.. ‘ > ri ’ .

Pavapi jonai dideliai dėkingi sa- 
; vo gerb. klebonui kun. J. J. Ja- 
•kai^hri triūsą ir pasišventi- 
gmą Šv. Kazimiero parapijai

paaiškinsi už kiek norėjai parduo
ti? '

Daug prikalbėjo visokių mela
gysčių, bet tik pora norėjau pa
klausti <*■

ir platinkite
DARBININKĄ

Visumet vakare džiaug
sies, laimingai dieną
praleidai.

T ko mas Kempietis.

Nedarbas tebesitęsia. Jau trys 
mėnesiai, kai eina streikas, o ga
le nesimato. Darbininkai ramiai 
Užsilaiko, darbuojasi apie savo 
namelius. Kiti išvažinėjo. Ne
laimė, kad vienoj mainoj prasi
dėjo darbai nuo gegužio pabaigos. 
Kiti dar nėjo tuo laiku, bet nuo 
birželio 12 d. viri pradėjo dirbti. 
Ąpe 15 metų tam atgal Hegler Co. 
nupirko Žemės plotą tarp Danvi- 
lle ir Westville. Pastatė cinkos 
fabriką ir atidarė saVo mainas. 
Teisybė kitur anglies nesiunčia, o 
tik dėl savo reikalų naudoj*. Ko
kie karštuoliai italai gali nueiti 
stabdyti darbą ir iš to gali kiĮti 
liepsna. Daugumas darbininkų 
jau labai suvargę, nes iš unijos 
gauna tik po $5. (ar savaitėj? 
Red.)
’ Grifthe pasigirt! mokykla. Kle- 
bonas kun. Brigmanas iš ktfmpo
nijos gavo dykai namą, kurs da
bar perdirbamas j mokyklą. Bus 
sykiu ir salė susirinkimams, pra-

Jau apie Šv. Jurgio bažnyčią 
nepasirodo laisvamaniai su savo 
skalbimais. Senai taip turėjo bū
ti.$5.75 “BROVVNIE

AUTOMATIC” $5.75
Tamista gerb-.skaitytojau žinai, kad 

plėšikai užpuola kasdien. Apsisaugoji
mui namų, šeimynos ir paties užsisa-

“Dirvoje” kituomet buvo rašy
ta, kad vyčiai mirę. Kam dabar 

tebevedama kova? 
“Dirva” turi pa- 
iš numirusių prisi-

prieš vyčius 
Išrodo, kad 
skelbti vyčių 
kėlimą.

kyk vieną musų puikų “Browniie au- 
tomstic” pistolių tuojau, 
kurios neturite praleisti. M

Mūsų “BROVVNIE AUTOMATIC” 
pilnai va rantuotas. Repulerė kaina 
$12.00 kiekvienas: bet, kad galėtų įsi
gyti KIEKVIENAS musų "BROW- 
NFES" mes numušėme kainą iki $5.75. 
Musų “BROKNIES" , padaryti W ge
riausio plieno ir gauną keturina ite- 
vius automatiškai. 22 kalibrų Smlth 
& Weaaon patronai naudojami ir par
duodami visur 'Suvienytose Vals
tija*. Nesiųsk pinigų lanksto, o'tik 
30e. atnmpomis arba sidabru persiunti
mui. $5.75 apmokai. kuomet daiktus 
ganai. Neatidfliok. liet raSyk tuojau 
dabar pas

WESTERN ARMS OOMPANY, 
Dept. 230

2186 W. Chicago Avė., Chicago, Ill.

čia proga,

Kirvuko slapti agentai dar
buojasi, kad susekus slaptus li
beralų planus, kurie buvo pada
ryti kelios savaitės atgal, kuomet 
čia viešėjo daktaras iš Chieagos, o 

, šbuptarnis iš New Yorko. Kuo- 
r met suseks, bus paskelbta visuo- 
i menei.

kindamas katalikų veikėjus skal
do vienybę ir meilę. Pirmiausia 
visuomenė turi žinoti tą: Nors 
“Vanagas” skelbia, būk “V.” 
redaktorius F. Vitkus vienok kol 
kun. A. Jandšas bus čia Ameriko
je tol jis tą “Vanagą” faktinai 
redaguos kaip kad iki. šiolei re
dagavo. Mat Janusas savo pa
vardės negali pasidėtų nes J. M. 
Clevelando vyskupas jam uždrau
dė tokį darbą varyti. Bet kerš
tas ir pagieža Januso nepaleidžia. 
Tai nors pasislėpęs’ juodina visuo
menę. Vitkus bemokslis. Aš dirb
damas S. K. Aly tos spaustuvėje 
mačiau, kaip Kum Janusas klai
dina visuomenę.

No. 19 “Vanago” Akrono kro
nikoje begėdiškai kun. A. Janu
sas bando mane ir mano draugus 
apjuodinti, o vyčius perstata 
vagiais. Kun. Janusas besąžinin- 
gai, veidmainingai taško purvais 
į mus ir tą brangią Vyčių organi
zaciją, kuri kun. Janušui nieko 
bloga nepadarė.

Dalykas štai kame. Akrono• 
Vyčiai buvo niekinami kun. A. 
Januso ir jau negalėjo laikyti net 
susirinkimų, nes kun. J. pasakė: 
“Kas prie vyčių prigulės į para
piją nepriimsiu.” Žinoma, vyčiai 
nenorėdami su kunigu peštis susi
rinkimų ir nelaikydavo, mokes
čius sudėdavo ir pasiųsdavo į cen
trą. Bet akroniečiai vyčiai pasi
drąsino ir manė L. Vyčių kuopą 
sustiprinti. Nekurie akroniškiai 
vyčiai manęs prašė nuvažiuoti. 
Sutikau nuvažiuoti. Pranešiau, 
kad būsiu kovo 19 d. L. Vyčių 97 
kp. gavus mano prižadą, pora na
rių nuėję pas kun. Janušą'prašy- 
ti pagarsinti vyčių susirinkimą 
ir pranešti kad iš Clevelando at
važiuos žemiaus pasirašęs asmuo. 
Kun. Janusas iš syk nenorėjęs pa
žadėti užsakyti Vyčių susirinki
mo, bet vėliaus pasakęs, kad už
sakysiąs. Per pamokslą iškolio- 
jo taip kaip tik kun. Janušo pur
vina burna leido. Vyčius išvadi
no varlamušiais, mane visokiais 
kapitonais ir tt. Vyčiai girdėda
mi tokias pliovones nustebo, bet 
laukė clevėlandiečių. Aš žino
damas kun. J anušo visus darbe
lius žinojau, kad vyčių susirin
kimo jis bus priešininkas. Vienas 
nevažiavau į Akroną. Pasivadi
nau St. Stepulionį ir A. Buknį, 
tai ir tie pamatė blogus darbus. 
Nuvažiuojam į Šv. Petro pobaž- 
nytinę svetainę, randame būrelį 
vyčių ir keletą parapijonų, da
rančius repeticijas “Kova po 
Giedraičiais. ’ ’ Mums Vyčiai 
praneša, kad susirinkimas čia ne
galėsiąs įvykti, nes kun. Janusas 
visaip iškoliojęs. Sakė, kad po 
repeticijų eisime į stubą ir ten 
pasitarsime apie vyčių reikalus. 
Besikalbant į svetainę ateina kun. 
Janusas, pasveikino mus tris 
kaipo geriausius draugus ir nušo
vė už scenos. Sarmata ned^leido 
nei akyse stovėti. Pabaigus re
peticijas nuvykome į stubą ir ten 
tinkamai apsitarėm apie Vyčių 
reikalus. Kokią skriaudą padarė 
Vyčių organizacijai ją taip nie
kindamas ir šlykščiausiais žo
džiais koliodamas tą taip gražią 
jaunimo organizaciją. L. Vyčių 
10 seimas įvyks Detroite. Iškel
siu aikštėn visus vanaginių pie
nus ir negaus progos tie išgamos 
išsiteisinti, nes faktais akis užri
šiu ir burnas Uždarysiu. Imdamas 
Jovaro žodžius “Vanagui” ir Ja
nušui sakau:

Šalin apuokai ir šeškai
Šalin pelėdos ir vilkai
Šalin kur gyyus žmones drasko 
Šalin greičiaus iš mūsų krašto! 

M. J. Šimonis.

VĖLIAVOS IR ĮVAIRŪS
ŽENKLAI.

Ilgi} metų praktikos artistišką 
mūsų darbą liudija tūkstančiai 
draugijų. Informacijų delei rašy
kite:

M. A. Norkūnas,

16 Pleasant St., Lawrence, Mass.

AMERIKOS JAUNIME!

e?

t Ar esi matęs ir skaitęs Lietuvos 
katalikų ajnuimo Pavasarininkų 

organa

“PAVASARI?”
Draugės ir Draugai!

Nors su jumis plačiomis 
jūromis atskirti esame, vie- 

Įnok mūsų, Lietuvos pavasa- 
rininkių ir pavasarininkų, 
širdys nuolat su jumis. Mus 

> gaivina bendri troškimai, 
! bendros idėjos — Dievui ir 
: Tėvynei.

Mes norime užtat su jumis 
Ikuodažniausiai pasitarti, pa
sikalbėti. O mūsų kalba tai i 
mūsų laikraštis ‘‘Pavasa
ris.” Todėl, sesės ir broliai, 

i išsirašykite mūsų “Pavasa
rį!”

“Pavasaris” jums tekai
nuos vienas doleris metams.

“Pavasaris” jums atneš 
iš mylimos Jūsų Tėvynės 
Lietuvos brangių žinių ir 
kilnių, karštų Lietuvos jau
nimo troškimų, idėjų.

“Pavasaris” jus ir mus 
padarys vieną Lietuvos du
krelių ir sūnų šeimyną.

Tad, Draugės ir Drau
gai! siųskite po vieną dole
ri šiuo adresu:

LIETUVA. Kaunas, Ožeškie
nės g., 12 nr. “Pavasario” Admi
nistracijai.

PRANEŠIMAS GERB. 
KLEBONAMS.

“Darbininkas” neseniai yra at
spausdinęs MAŽĄ KATEKIZMĖ- 
LĮ, sutaisytą gerb. Kun. F. Juš- 
kaičio “Pirma Išpažintis. Labai 
parankus KATEKIZMĖLIS vai
kučiams prirengimui prie PIR
MOS IŠPAŽINTIES. Kaina $7.50 
už 100 egz. Imant ant syk 100 
egz. ar daugiau, duodame 25 nuoš.
“DARB.” ADMINISTRACIJA 

366 Broadway, So. Boston, Mass.

VISIEMS.

Kirvukas.

ŠMEIŽTŲ MAIŠAS. '
Didžiausią negarbę mūsų tautai 

neša purvinsnapis “Vanagas“ 
Kun. A. Janušas, kuris su 
kerštu, šmeižtais, panieka, 
katalikiškas organizacijas,

savo 
ardo 
nie-

SVETUR.

Kaip brangi, gimtinė, 
Man svetur esi.
Tu į širdį mano 
Ilgesį dedi.

Tavo čia vaizdelių 
Nūn pasigendu.
Prie tavęs kas dieną 
Mintimis skrindu.

Svetimi čia žmoiės* 
Nesuprant manęs — 

' Nuraminsiu širdį 
Vien tik prie tavęs.

Platinkime tarp žmonių geras 
knygas ir genu laikraščius, nes 
jų skaitymas apšviečia žmogui 
protą ir ištobulina valią.

Beskaitydamas geras knygas ir 
gerus laikraščius, žmogus gali už
tektinai apsišviesti

Mokyti ir išmintingi vyrai atsi
džiaugti negali prisiminę knygų 
skaitymo naudą, šitai ką sako 
mokslavyris R. Būry. “Knyga, 
anot jo betariant, yra geriausias 
mokytojas. Jis ant tavęs niekad 
nesupyks ir užmokesnio nereika
laus. Kada tik nueisi, niekados jo 
miegančio neatrasi kada tik pa 
klausi jis vis atsakys, kada apsi
riksi jis tavęs neišjuoks.“



DARBININKU ĮSTATYMAI! ryti išdvaro; .darbininkams

LIETUVOJE. leidžiama pasilikti bent iki .VJ»
L D. S

♦ ’ ‘ .'•L 4

7. Laikinosios Vyriausybės 
Laikais.

X ' ” -■ ' t* ' ».

Naujoji Lietuva teisingai 
gali vadinties Darbo Žmonių 
Respublika. Nes nors mūsų 
valstybės kūrimui. ir vado
vavo inteligentai, tečiau, 
matyt tų inteligentų turėta 
darbininkų reikalą? arti šir
dies. Ir nenuostabu; juk 
visi Lietuvos valstybės įkū
rėjai, visi jos ministeriai, 
vėliau veik visi Steigiamojo 
Seimo nariai, — tai darbi
ninkų, arba valstiečių ūki
ninku vaikai, kuriems dar- 
bininkų vargai negalėjo bū
ti svetimi ir negalėjo nerū
pėti; antra — patys dabar
tinės Lietuvos darbininkai 
žmonės, — matyt, jau tiek 
yra pakilę susipratime ir 
orgapizacijos žvilgsniu, kad 
neleido ir neleis valstybės 
vedėjams savo reikalų pa
miršti arba niekinti. Lietu
vos darbininkų intaka į vie
šąjį gyvenimą, į valstybės 
reikalų vedimą nuolat vis di
dėja. Ir tai duoda garanti
jos, kad mūsų tėvynė socija- 
lio teisingumo žvilgsniu 
trumpoje ateityje bene tik 
pataps viena iš pirmųjų pa
saulio šalių. Mūsų respub
lika dar jaunutė. Todėl ne
sunku bus peržiūrėti darbi
ninkų reikalų eigą Lietuvo
je nuo pat pradžių respubli
kos susikūrime, tiek kiek jis 
atsiliepė įstatymų leidžiamo
se įstaigose.

liau ir apielinkės darbinin- statytus ordinarininkus va-j nubaustieji susiaurintomis
__ ryti iš „dvaro; darbininkams teisėmis ir už nusidėjimus 

prieš rinkimų įstatymus. Vi
si išvardintieji' neturi teisės 
dalyvauti ’ rinkimuose per 
dvejus metus nuo bausmės 
atlikimo dienos.

• i. e
Išrinktais į valsčiaus Ta

rybą galėjo būti tik baigę 24 
metus. Ta pati rinkimų 
tvarka buvo nustatyta 
miestu savivaldvbėms.•>»

kams mažažemiams ir beže
miams.

Kovo 23 d. 1919 m. “Įsta
tymu dėl privatinių dvarų 
nuomos normavimo” įsako
ma duoti pirmenybę vietos 
apielinkės darbininkams, že
mės reikalingiems ir norin
tiems ją nuomuoti.

Darbo Biržos.
Tais pačiais metais gegu

žio mėnesį išleidžiamas įsta
tymas “Apie Darbo Biržų 
Steigimą.” Įsakoma visoms 
miestų savivaldybėms, kur 
gyventojų randasi daugiau 
kaip 4000 steigti Darbo Bir
žas. Jų tikslas turėjo būti: 
darbdavių santikiams su 
darbininkais tvarkyti bei 
tarpininkaujant padėti vie
niems darbų, kitiems darbi
ninkų rasti.” Tarpininka
vimas turėjo būti veltui at
liekamas. Tas darbo biržas 
turėjo vesti komitetai suda
rytieji iš rinktų nuo darbda
vių ir darbininkų atstovų, 
lygiomis dalimis, pirminin
kaujant asmeniui, nuskir
tam apskrities ar miesto sa
vivaldybės.

7.97.9 m.
Dar vokiečių valdžiai be- 

k sikraustant iš Lietuvos, Lai- 
t kinoji Lietuvos Vyriausybė 
Į savo deklaracijoje gruodžio 
K~26 d. 1918 m. sako, kad “pir- , 
^fnoj eilėj, prieš mus stovi že

mės reforma ir darbininkų 
būvio apsaugojimas.” Jau 
toje deklaracijoje buvo iš
reikšta mintis, kad “žemė 
turi priklausyti tiems, kurių 
rankomis ji dirbama.” Tos 
pamatinės minties, kuri bu
vo visos tautos širdyse nepa
keitė keli prabėgę metai sun
kios lietuvių kovos už būvi. 
Juk Steigiamojo Seimo ga
lutinai priimtoji žemės re
forma yra ne kas kitas, kaip 
tos minties inkūnijimas.

Toje pačioje Laik. Vy
riausybės deklaracijoje sa
koma: “Darbo ir darbinin
kų reikalai nebus antraeiliai 
valstybės rūpesniai. Mes 
juos statome eilėj .tų klausi
mų. kurių išrišimo reikia 
imties tuojau, nieko nelau
kiant, nes mūsų šalyj darbo, 
ypač žemės ūkio darbo ap
sauga yra toli atsilikusi.”

Nereikėjo ilgai laukti tų 
pažadų pildymo.

Pirm i e ji Įstatymai.
Sausio 19 d. 1919 m. Lie

tuvos Vyriausybė paėmė sa
vo žinion visus dvarus, bu- 
vusiuos žinioje Valstiečių 
Žemės Banko. Taigi jau bu
vo iš ko aprūpinti pirmuo
sius žemės tikrai reikalingus 
piliečius. Tą pačią dieną 
išleistas “Įsakymas dėl pri
vatinio dvarų naudojimo.” 
Tuo įsakymu paimama glo- 
bon paliktieji dvarai visų 

į Lietuvos dvarininkų pabėgė- 
I lių. Jų žemė turėjo būti 
I duodama niM>mon pirmoje 
■ • ■ • *1 1 • • V % • ■

Darbo Inspekcijos 
Įsteigimas.

Birželio 16 d. tų pačių 
1919 metų išleistas įstaty
mas “Apie Įsteigimą Darbo 
Inspekcijos Departamento 
prie Socialinės Apsaugos 
Ministerijos. Visi atsime
na dar carų Rusijos gana 
pažangų įstatymą apie fab
rikų inspektorius Darbinin
kų aprūpinimo ir apsaugoji
mo reikalais tie įstatymai 
buvo labai pažangūs.

Lietuvos Laikinoji Vy
riausybė savo įstatymo pa
matau paėmė Rusijos įsta
tymą apie fabrikų inspekci
ją, tik praplėtė jį prie pre
kybom ir amatų įstaigų.

rugsėjo pabaigoj ir tuo lai
ku naudoties butu, žemės 
plotu pakankamo didžio ir 
ganyklomis savo gyvuliams.

Buvo tai sunkus laikai 
Lietuvos valstybei. Vokie
čiams besitraukiant, į jų pė
das pradėjo slinkti iš Rusi
jos bolševikai. Žemaitijoj 
ėmė sukti lizdą vokiečių-ru- 
sų monarkistų liekanos. Jau
nutei valstybei prisiėjo dėti 
visų pastangų kovai su tais 
abiem pavojais. Tečiau ir 
tuo sunkiuoju metu Vyriau
sybė rūpinasi darbininkų 
reikalais.

Spalių 2 d. paskelbiamas 
įstatymas dėl “Darbininkų- 
ordinarininkų Atstatymo. ” 
Tuo įstatymu draudžiama 
varyti iš dvaro tuos ordina
rininkus, kuriems liepos 5 
d. įstatymu buvo leista pasi
likti dvaruose iki rugsėjo 
pabaigos; tuo naujuoju įsta
tymu jiems leista pasilikti 
iki Šv. Jurgiui su teise nau
doties butu, kuru, pašaru ir 
grūdais — tiek kiek reikia 
pagal vietos reikalų (Pav. 
grūdų nemažiau kaip po sva
rą dienai kiekvienai gyvai 
galvai).

Kariškiai Aprūpinami
Žeme.

Po 4 dienų, t. y. birželio 
20 d. buvo išleistas įstaty
mas “Kariškiams Žeme ap
rūpinti.” Pagal to įstaty
mo kareiviai savanoriai ir 
Vyriausybės pašaukti ati
tarnavę iki demobilizacijos, 
neprasikaltą — turėjo pir
menybės prieš visus kitus 
gauti iš valstybės žemės. Su
žeistieji, ar netekusieji šiaip 
jau sveikatos turėjo gauti 
žemės jau tais pačiais 1919- 
ais metais. Kariškiui mirus 
toji teisė pereina jo vai
kams, arba tiems nesant, jo 
tėvams. Žemes gali gauti 
bežemiai kariškiai, arba ma
žažemiai, turėjusieji (jie, 
arba tėvai- nedaugiau kaip 
6-10 dešimt, tinkamos ūkiui 
žemės.

Steigiamajam Seimui bu
vo palikta nustatyti to pa
veldėjimo sąlygos. Žemės 
turėjo būti duodama kiek
vienam nuo 8 iki 20 dešim
tinių — pagal žemės rūšies. 
Be to tokiems besikurian
tiems ūkininkams įsakyta 
duoti iki 100 kelmų nuo 6 
iki 9 veršini storumo ir sėk
lai ligi 30 pūdų žieminių ir 
50 pūdų vasarinių javų.

Taigi Lietuva tinkamai 
pagerbė savo karžygius ir 
atjautė jų pasišventimą. »

Apie Dvarų Ordinari
ninkus.

5 d. įstatymas j 
dvarininkams at- mentų darymą, o taip-pat

ir

Kareivių Šeimynoms.
Gelbėti tėvynę nuo įsiver

žusių priešų šoko ir dvarų 
bei sodžių darbininkai.

Lapkričio 18 d. Lietuvoje 
praskambėjo štai koksai į- 
statymas:

“Pašauktųjų arba laisvu 
noru įstojusiųjų Lietuvos 
Armijon kumečių (ordinari
ninkų) šeimynos, jei karei
vis buvo jų maitintoju, ligi 
jisai bus paliuosuotas iš ka
riuomenės, turi teisės gauti 
nuo ūkio valdytojo:

1) dovanai butą, kurą, pa
daro, gyvuliams ir žemės 
tiek, kiek gauna kiti kūme- 
•v • •ei ai;

2) grūdų skaitant po vie
ną svarą dienai kiekvienam 
šeimynos nariui valdžios nu
statytomis (rekvizicijos) 
kainomis.

Politinių Teisių 
Pamatas.

Toji pati Laikinoji Lietu
vos Vyriausybė 10 d. spalių 
(1919 m.) deda pamatą po- 
itinėms teisėms Lietuvos 

darbininkų. Tą dieną išleis
tasis “Savivaldybių Įsta
tymas” vienu plunksnos pa
nėšimu išriša sykį ant visa
dos pirmaeilės svarbos pro
blemas, dėl kuriui kitos tau
tos vedė per ištisus dešimt
mečius ir net šimtmečius 
atkaklią politinę savytarpę 
kovą. Pirmieji mūsų val
stybės vadai, vien sekdami 
visos tautos mintį ir nusista
tymą, įvedė

a) Visuotiną balsavimą.
b) Moterų teisių lygybę.
Iš to akto paaiškėjo gilus 

lietuvių teisingumo jaus
mas, jų aukštas idealizmas, 
Lietuvos demokratijai buvo 
padėti stiprūs pamatai.

Štai atatinkamieji įstaty
mo paragrafai:

§37. “Valsčiaus Tarybos 
narių rinkimuose turi teisės 
dalyvauti abiejų lyčių Lie
tuvos piliečiai, turį 20 metų 
(vėliau Valstybės Taryba 
pakeitė — turį 21 metus am
žiaus, skaitant ligi paskuti
niai dienai laiko, paskirto 
rinkikų sąrašams sustatyti 
(§42), jeigu gyvena valsčiu
je, arba turi butą, tarnystę, 
ar kitokį nuolatinį užsiėmi
mą nemažiau pusės metų li
gi nurodytai dienai.”

“Kiekvienas pilietis 
vienątik

kas
§37

ATSIŠAPKIMAS,X ‘

LDS. N. Y. ir N. J. Aps-KUO. IĮ. _L . 11 J.V. v.

cričio 22 suvažiavimas įvyks 
birželio 25 d. š. m. 1 vai. po 
pietų, bažnytinėj svetainėj, 
147 Montgomery St., Pa- 
terson, N. J.

r '

Gerb. kuopų įgaliojtiniai ir 
nariai kviečiami skaitlingai 
suvažiuoti, nes yra daug 
svarbių reikalų apsvarstyti.

Kuopos neišgalinčios pri
siųsti atstovų siųskite įneši
mus ir raportus raštu.

Pageidaujama, kad visi į- 
nešimai ir raportai būtų 
priduoti raštu, kad nereikė
tų ant vieno dalykėlio pra
leisti daug laiko.

Taip-gi kreipiame gerb. 
kuopų domę į tai kas buvo 
nutaria praeitame suvažia
vime dėlei buvusio prakalbų 
maršruto padarytų lėšų $38.

Buvo nutaria prašyti 
gerb. kuopų sulig- išgalės pa
dengti tas lėšas, nes apskri
čio kasa tuščia.

Įduokite savo įgaliojimus, 
kad atvežtų ant suvažiavi
mo arba pasiųskite tiesiog 

J.
Box

Darbo Dienos Ilgumo 
Įstatymas.

Lapkričio 30 d. buvo iš
eisiąs įstatymas, paliečian

tis darbo ilgumą pramones 
dirbtuvėse. Visose dirbtu
vėse, kur dirba nemažiau, 
<aip 3 darbininkai, darbo il
gumas nustatomas 8 valan
domis paroje ir 48 valando
mis savaitėje.. Įstatymas iš
skaito neskaitlingas išimtis, 
£ur leidžiama ilgiau dirbti.

Tas pats įstatymas kalba 
apie neUzduotinius darbus, 
kurie “visai dirbtuvei, jos 
skyriui arba didelėms dar
bininkų grupėms tėra lei
džiami nepaprastais ir svar
biais atsitikimais ir tik iš 
aukšto gavus iš Darbo In
spektoriaus leidimą.

Daugumoje valstybių nei 
Darbo Inspektorių nei įsta
tymais patikrintų 8 valandų 
— ir ligšiol dar nėra. Kur 
yra 8 valandos įvestos, ten 
jos atsirado tik po ilgos ir 
sunkios kovos darbininkų u- 
nijų. Užėjus reakcijai ka
pitalas vėl stengiasi darbi
ninkų laimėjimą sugriauti. 
Lietuvoje, kai-kurių ap
šauktoji “buožių valdžia” 
tą patį dalyką įvedė be ko
vos, be prievartos, vien tei
singumo jausmo vedama.

LIETUVOS ŽEMLAPIS
Kaina 75 Cental

atsako
stato-

S*' • i "
ro puota kurią ruoiąa Kataliką 
Federacijos, skyrius. Girdėtis, kad 
dalyvaus iš visur svečią: daug ku
nigą, klieriką ir veikėją. Taigi 
puota įvyks svetainėje, o LDS. 
kuopa piknikams ant žalios pievos 
ir pelną skirs- naujai bažnyčiai. 
Visi nariai apsiėmė dirbt išsijuo
sę vadovaujant Tam. Skusevičiui 
ir P. Jeskelevieiui.

Kps. Korespondentė.

apskričio iždininkui, 
Liudvinaičiui, P. O. 
411, Linden, N. J.

A. Karaneckas, 
LDS. N. Y. ir N. J. Apsk. 

Raštininkas.

LAWRENCE, MASS.

LDS. N. A. APSKRIČIO 
KUOPŲ DOMEI.

LDS. Naujosios Anglijos 
Apskričio metinis suvažiavi
mas įvyks nedėlioj, liepos 
2 d. š. m. 1 vai. po pietų Šv. 
Jurgio parapijos svetainė
je, St. James Avė., Nonvood, 
jJass.

Visas šio apskričio kuo
pas maloniai kviečiame ko- 
smarkiausia rengtis su ge
rais ir naudingais įnešimais 
ir išrinkti kodidžiausią skai
čių gerų atstovų, nes šiame 
metiniame susivažiavime 
daug ką turėsime nutarti. 
Bus tai priešseiminis suva
žiavimas. Mums visiems ly
giai tūri apeiti LDS. ir jos 
reikalai.

Būsiantis LDS. Seimas 
turi būti turiningiausias ir 
gyviausias iš visų iki šiol bu
vusių seimų.

Mes turime pastatyti sa-

LDS. 70 kp. susirinkimas įvyko 
18 d. birž. Susirinko patys ge
riausi nariai kurie prijaueia LDS. 
organizacijai. Fin. rast. I. Kuli- 
kaitis nepribuvo, jo vietą užėmė 
varg. A. Stanšauskis, kuris daug 
pasidarbavęs LDS. \Vestville, III. 
Susirinkusieji nariai užsimokėjo 
mėnesines duokles. Noriu para
ginti narius, ^kurie nesilanko į su
sirinkimus kad atsilankytų sekan
tui susirinkiman, nes kiekvienas, 
kuris priklauso privalo jaustis ly
giu nariu kaip ir visi kiti ir dirbt 
išvien ką tik kuopa užmano.

Stebėtinas ir netikėtas džiaugs
mas mūsų kuopai, nes praeitą žie
mą valdyba nuėjo pas kleboną pa
imti dienos delei išvažiavimo ant 
parapijos ūkės ir paskyrė 25 d. 
birželio. Šiame susirinkime paaiš
kėjo kad tą pačią dieną ūkės sve
tainėj Įvyks gerb. kun. P. M. Ju-

Pagedaujama,, kad kuo- • 
pų atstovai važiuodami į ap-~ 
skriėiq suvažiavimą atejyež- * 
tų rapbrtus ant ’ ■ rašto5 ♦ kur 
būtų pažymėta kiek kuopa 1 
turi nariu, ką kuopa,veikė ; 
ir mano veikti, koks stovis 
LDS. narių dvasinis ir’Yhė- ‘ , j v • •• • ' i • ■ o* riydziagims ir tt.

Lauksime kodaugiausia'Aj 
atstovų su naudingais įpęši-''“/I 
mais. ‘ 4

LDS. N. A. Apskričio--^
V aid yba^S 

Pirm. V. Kudirka,- 3-bį> 
37 Franklin St,,’ 

Norwood, Mass.
Rašt. A. Navickas, 

58 Heaton Avė.',.
Norwood, Mass.. .o.;

Pasarga: Atstovai nesi-« 3 
vėluokite, nes susivažiari^"’-i 
mas prasidės lygiai 1 vai 
pietų. j

•3

\

METINIS PIKNIKAS
•U»|

••f *• 1

A

'■ tyi

Piknikas prasidės 12 vai. dieiią. >-<>; 
-------- '* -•*•?* 

Gerbiamieji Lietuviai ir Lietu- ;;;; 
vaitėe, kviečiame visus senus ir 
jaunus, mažus ir didelius,

; nius ii- iš aplinkinių, kolonijų atsi- 
vo organizaciją ant tvirčiau- ‘ lankyt koskaitlingiausia ant 
sios papėdės ir tą atsieksime pikniko. Bus labai puikioje vie--. 
tik tuomet, kuomet visi iš- t0Je’ žalioje girelėje, lygioje lan- .*■> 

, < ■ > • - Įkeiėje. Ten teka upelis. Teip-gžanksto prie to rengsimos. ‘ A i. . . i _1 ten turėsime salto alučio, raudo-
Tai-^1 lai neatsilieka ^e:nos goJes ir šeip visokių skanių

. Teip-gi neužmirškite 
kad griež puiki orkestrą visokius • »>

Parengė švento Jurgio Draugyste, 
THOMPSONVILLE, CONN.

LIEPOS-JULY 2 D. 1922
HIGHLAND P A R K, <

ANT PETRO TANARAVICZ"
PARMOS. : —

viena kuopa neprisiuntusi bandžių, 
savo atstovų.

Kuopos neišgalinčios pri- šokius kas tik kokio panorės. 
oro po žaliais medžiais ant lygios .'.į 

platformos galėsi linksmai pa
trepsėti. Kas tik gyvas ant-pik* 

■alko.
Kviečia KOžBKTAS.' * ’ 

PASARGA: Jeigu bus lietus,’ i f* f K 
tai piknikas bus atidėtas ant se* 
kančios nedėlios — 9 Liepos. ,,.

NELEMTOSIOS BAU-’...^ 
DŽIAVOS ĮVEDIMAS -4 

LIETUVOJE. ’
-----  . c.;1 i 

1573 metai skaitomi laikų, 
galutino valstiečių atidavi-?HK; 
mo ponų valdžion. Tais me-u»i 
tais Varšavos seimas p tipą- 
žino ponams pilną valdžią * 
ait savo žmonių dvasios ir',"/ 
kūno dalykuose. Ponai, tu,-? J 
rėdami teisę teisti savo val&- 
tiečius, auo labai sustiprino-- 
savo valdžią. 
Lenkijoje ir 
XVIII amžiuje neprilygo" 
Romos vergijai, tačiau 
vo sunkesnė negu kituosą,,. 
Europos kraštuose it ilgiau.^ 
išsilaikė.----------------------- • «*|

A. Alekną:-

MILŽINIŠKAS AUTINGAS .
ĮVYKS NEDALIOJ, ’*

LIEPOS-JULY 9 D. 1922
BLOOMFIELD, K. J. * 

Bengia LDS. N. Y ir įfį 
Apskritys. ;

Gerbiami Lietuviai (aitės> • 
ir LDS. nariai kviečiaini at- • 
silankyti koskaitlingiauna, » 
nes šis AUTINGAS^ bus e 
linksmiausias ir smagiausias ' 
už visus kitus. Rengiamas I 
su dideliu programų. Mu- 

, ■ zikantai bus pirmos kliasos. — 
, I Taip-gi Lietuvos Vyčiai loi 

“BasebalL”

siųsti atstovo siųskite ineši-i 
mus raštu pirmininko ar 
raštininko vardu, kurių ad-, 
resai telpa žemiau.

Kuopos, kurios dar nepa
simokė jote savo metinę duo
klę į apskričio iždą ant me
tų po 5c. nuo nario pasisku
binkite pasimokėti iki suva
žiavimo, kuopos nepriklau
sančios prie apskričio teik
sis prisidėti.

Pinigus siųskite apskričio 
iždininkui M. Abračinskui, 
187 Amea St., Montello, 
Mass.

kaip tai bus smagu kad ant tyro

Skilvio Nedatekliai, Nervin 
Kraujas’ 

ir Cirkuliacija Baudžiava-’'
Lietuvoje^

A
yra priežatjs devynės iš dešimties musų ligų, kentgjimo ir 

" ‘ . ........................... - " įant
raudoną 

; vyrus ir moteris.
Siųstas Vandeninis Kraujas, 

Prasta Cirkulacija.
Nuga-Tone turi daug 
geležtei kuri* yra geria
usia gyduolė žinoma 
dėl padarymo tirštą 
raudono kraujo. N6ra 
nieko kito geresnio dėl 
išblyškusių, silpnu, 
aenemiškų žmonių su 
skystu, vandeniniu 
krautu. Jis taipogi 
sutaiso veikime širdie* 
kuri sutvarko cirkulia
ciją ir priduoda tilta, 
gaivinant] kraujo ( 
kiekviena organo ir raumenį visame Irane- 
Nuga-Tone veikia ant kepenų ir Išmatų, 
padarydamas vidurius reguliariais, tuomi 
prašalindama* užkietėjimo.

Musų Absoliutiškas 
Gvaran tarimas

Nuga-Tone kainuoja SI.M ui bonka kurios 
užtenka visam menesiui, arba * (šešku) 
bonkos už SS.M. Vartoklt.Nuga-Tone per 
2« dtonų, Jeigu nebūsit užganėdinti pasek 
mCmis ąugražlnklt likusio ten kur pirkotef 
Jutu Pinigai bus tuoj atmokėti. Jus 
neturėsit nei vieno cento nuostolio. Mes 
imame visą atsakomybp. Siųskit jūsų 
užsakymo mums iiandiau ir atgauklt savo 
sveikata, spėką ir gyvumo. Nuga-Tone 
parsiduoda kiekvienoje geroje optiekoje aut 
tų pelių išlygų kr gvarancijoa. e

J1U piivz.aup MVTJUVO UVOilllUIVO lliuaų gl&M; llliv

vargo. Daugumas šių priežasčių gali būti prašalinta vartoj, 
puikias gyduolės Nuga-Tone kuris padaro tirštą ir raudi 
kraują, stiprius nervus ir tvirtus vyrus ir

Silpni Nervai
reiškia silpna, paniurusia, 
pavargusia nenormalę sis
tema- Kiekvienas organas 
ir veikimas kūno priguli 
nuo nervų stiprumo ityvc- 
nyme ir veikime. Nervų 
stiprumas yra pamatini 
sprenžina kuri kontro
liuoja musų sveikata, 
musų veikimą, musu link
smumą ir musų laimę. 
Vyrai Ir moteris su sui
rusiais nervais, silpnais 
nervais yra ligųsti, ner
vingi. baugštus, nelink- 
nkantįs sutikti gyvenimo 

y
mus ir nira tinkantis 
atsakomybis.
Nuga-Tone yra puikiausia gyduole pasaulyje 
silpnoms ir nervingoms sistomoms. Jis 
turi savyje daug Phosphoro kuris subudavoja 
stiprius nuolatiniu* nervus, gerą sveikata, 
raudonus ir linksma apsiejimą.

< Skilvio
nevlriklnlmas, 
dyspepsia, taksej- 
Itnas, gasai vidu
riuose ir tarnu
ose, raugėjimas, 
rugituma*. ne- 
pritmnus kvapas, 
apsivHę* lietuvis, 
deginimą*, skil
vio ilgo* ir pana
ites nevirikinimo nedatekliai yra paprasti 
greitai praialinami vartojant Uas garas 
gyduole* Nuga-Tone. Jo* suteikia gerą 
miega Ir Jauti kaip naujas žmogus.

-------------PRisivsKiT Šitą kuponą šiandien—— 
National Laboratory, L— 703 1013 So. Wabaah Avė., Chicago, m

OuodotlnlTi

Tai naujausios laidos 
žemlapis ir kiekvienas 
lietuvis turėtų įsigyti. 
Sulankstomas ir apda
rytas puikiais viršeliais.

§38. 
turi rinkimuose 
balsą.”

§39. “Iš tų, 
reikalavimams,
miems, sekantieji neturi tei
sės rinkimuose dalyvauti:

a) teismo keliu pripažinti 
bepročiais, iš galvos išėju
siais.

b) teismo nuteisti už va
gystę, apgavimą, svetimo 
turto pasisavinimą, pavogto, 
arba pagavimu kieno ingy- 
to turto slėpimą, arba par
davinėjimą, žinant kad tai 
vogtas, arba apgavimu in- 
gvtas turtas, kyšių ėmimą 
ir davimą, netiesių doku-

Didžio Išlankstytas
26y2x33y2

Nedatekliai

Sulankstytas
6y2x9%’

♦ * n

Galima gauti 
“DARBININKE”

Boston 27, Mass.
366 Broadway

4

OatvttrNo.

(CNS)

vietoje darbininkų komite-l Liepos 
tams (to paties dvaro, o to- draudžia



■taa ii South Boston’o utarainkala, 
kstvergais ir subatonrtg. Leidžia Am. 
Lnrrvviv Rimo Kataliku 8t. Juokavo 
Dambzvoikv Ba^mraa.

Bubate, Birželio 24 dieną, 1922.

PRAMONĖ IR
- DARBININKAI.

. Bet Amerikos - Anglijos 
kapitalistų bijosi tik Euro
pos < valstybių buržuazija,' 
nes šitie juos nustumtų nuo 
naudojimo tenykščių darbo, 
žmonių, bet bendrai valsty
bių gerovei ir darbo žmo
nėms tik naudon išeitų. Svar
biausia valstybei ir darbi
ninkams yra tai ne kam diria1 
tuvės ir gamybos žmonės 
priklauso, bet kad tik jų pa
kankamai būtų, - kad jos 
funkcionuotų, kad duotų 
žmonėms darbę ir uždarbio, 
kad gamintų turtus. ✓Nuo 
šito, darbo žmonių ir apskri
tai ekonominė gerovė Euro
pos valstybių tik pagerėtų.

Juk ką Amerikos-Angli- 
jos kapitalistai savo kapita
lais, mašinomis ir kitais ga
minimo įrankiais pagamins 
Europos valstybėse, tai juk 
neišgabens Amerikon ar An
glį j on, nes ten pakankamai 
ir be to gaminių yra, o pa
liks tuos turtus tų pačių val
stybių ribose.

Tik vieną reikia sąlygą 
statyti, kad būtų uždrausta 
vežti žaliąją medegą neap
dirbtame pavydale, nes tuo 
mažinama būtų šalies turtai 
ir bendra ekonominė gerovė 
bloginama.

Svarbu tat yra, kad šiuo 
momentu neesant kito kelio 
Europos sausžemio pramonę 
išvystyti, o lygiu būdu ir A- 
merikoje - Anglijoje, prie 
šiandienines ekonominės 
tvarkos negalint bedarbę ki
taip pašalinti, reikia Euro
pos ir Amerikos darbo žmo
nėms daryti spaudimą į savo 
valdžias, kad Amerikos-An- 
glijos kapitalistams su jų 
kapitalais, mašinomis ir ga
minimo įrankiais būtų pil
nai atidarytos durys visų 
Europos valstybių, organi
zuoti ten pramonę savo atsa
komybe ir pelnu. Lygiai 
tas patsai turi būti padaryta 
dėl išvystymo pramonės A- 
zijoje, Afrikoje ir Australi
joje.

Šituo keliu einant bus iš
vystyta pasaulinė pramonė, 
bus prigaminta visur apsčiai 
turtų, visose šalyse žmonės 
galės žmoniškai-kultūringai 
gyventi, bus darbų, bus ir 
uždarbio. Pasilygins maž
daug visose šalyse turtai, bus 
galima pakeisti ir Šių dienų 
netikusią ekonominę tvarką. 
Apie tai vėliaus.

4. Kame Išeitis.
' Čia kalbėdamas apie 
priemones, kurios galėtų 
išvesti iš dabartinios keblios 
padėties Europos sausžemį, 
skaitau jas tik kaipo perei
namojo laikotarpio. Iman- 
ties šitų priemonių Europos 
sausžemio pramonei pakelti, 
sumažėtų dalinai bedarbės 
šmėkla Amerikoje ir Angli
joje, kad ir prie dabartinios 
ekonominio kapitalizmo 
tvarkos. Bet bedarbę tik 
sumažintų tos priemonės, o 
ne pašalintų, apie pašalini
mą vėliaus.

Prie šiandieninės tvarkos, 
; • išeitis iš susidėjusių sąlygų 

yra tik viena — Amerikos ir 
Anglijos kapitalistai su savo 

| mašinomis, gaminimo' įran- 
iais kapitalais privalo 

būti tuojaus įleisti į Europos 
valstybes ir ten savo atsako
mybe, ir pelnu organizuoti 
pramonę.

Tada, tada Europos gau
tus turtus, pramonę ir dar
bo jėgas, Amerikos ir Ang
lijos kapitalistai vedini savo 
nepaprasto gobšumo išju
dintų iš nenaudojimo. Bū
tų Europos darbininkams 
darbo, gautų už jį atlygini- 

. mą, prigamintų turtų ir 
pakiltų bendra ekonominė ir 
finansinė Europos valstybių 
gerovė.
’ Amerikos ir Anglijos ka
pitalistams radus progos sa
vo gaminamas mašinas ir į- 

' rankius svetur vežti, atsida
rytų dirbtuvės ir čia, Ame
rikos ir Anglijos darbinin
kams rastųsi darbo, būtų ir 

' pragyvenimas.
Paėmus Europos pramonę 

Amerikos-Anglijos kapita
listams į savo rankas, Euro
pa greitai atgytų, darbinin
kų sąlygos pagerėtų, turtų 
pasidaugintų. Klausimas 
yra tik ar panorėtų Ameri- 
kos-Anglijos kapitalistai ei
ti su savo kapitalais Euro
pon ir kiek tai naudinga bū-» 
tų pačioms fcuropos sausže
mio -valstybėms ?

Atsakymas bus^ Ameri
kos-Anglijos kapitalistai su 
savo kapitalais Europon eis, 
kad tik juos ten įsileistų, 
juos stumia jų pačių intere
sai. Bet kadangi jie savo 
kapitalais užslopintų tenyk
ščius, daug menkesnius ka
pitalistus, tai siti 
fkekniės į sa^ožya 
▼įską, kad • 
jos kapitalistų neįsileidus. irutei Vyrai, kur mes ei-

tas

Iš MŪSŲ CENTRO.

KAIP JAUČIASI ATSI
METĖLIAI.

name? Kas mūsų laukia? 
Jęi snausime, tai geritu lai
ku be kunigo pasporto ne 
gatvėje pasirodyti .negalėsi
me. Vyrai, ar nelaikąs su
brukti kol dar galima viešai 
teisybė pasakyti? Argi jau 
nėra jokių idealų, kurie 
mums visiems brangūs ir už 
kuriuos mes norime* kovoti t 
Vyrai, krūvon ir kovon.”

Panašios kalbos pasiklau
sius taip ir rūpi ištarti, kad 
tai desperatų klyksmas, pa
skutinis pasispardymas. Per 
ilgus metus mūsų atsimetė
liai organizavosi, bruzdėjo, 
veikė, keikė, šmeižė ir visa 
tai tik tam, kad galų gale 
patiems pamatyt, kad jie 
nieko gero nenuveikė, kad 
iširo, kad savo tarpe nebe- 
susišneka. Po ilgų kovos 
metų jie turi užduoti sau 
klausymų, ar jie turi idealą, 
už kurį kovoja, ar ne. - Jie 
nežinojo, už ką ir dėl ko ko
voja, tai aišku, kad negalė
jo būti nei kovos vaisių. Jų 
vienatinis vaisius tai suiru
tė, jų užmokesnis — despe
racija. Ką gelbės vėl šauk
ti visus bedievius į krūvą?, 
Juk ne kas kitas, kaip toji 
bedievybė jiems ir idealą 
atėmė. Nori džiaugties Die
vo netekę, o bet-gi rengiasi, 
nykštukai, į kovą prieš Die
vo Bažnyčią. Ir vėl it tos 
peteliškės puls ant šviesos 
tik tam, kad nuo jos nūs vy
lus ir bejiegiais parkritus.

Gaila tų aukų vieno žmo
gaus protinio išdykimo. Se
nelis daktaras Šliupas turi 
progos pasidžiaugti savo 
darbo vaisiais ir giliai pamą
styti apie juos.

Fed. Sekretorijatas.

NESIDŪOKIME APGAUDINĖTI

-------•
Pabaigoje 1921 m. ir pradžioje 

1922 m. Tautos Fondas yra gavęs 
keletą graudinančių laiškų nuo 
tūlos Liudvikos Barkauskaitės iš 
Karaliaučiaus prašant aukų ap
mokėjimui daktarui už akių ope
raciją. Kadangi tie laiškai neiš- 
rodė ganėtinai teisingi, A. L. R. 
K. Federacijos Sekretorius už
klausė laišku Lietuvos Konsulį, p. 
V. Gylį, Karaliaučiuje, apie tei
singumą tų prašymų. Pasirodė, 
kad L. Barkauskiutė amerikiečius 
apgaudinėjo, ką liūdyja žemiau 
talpinamas Lietuvos Konsulio Ka
raliaučiuje laiškas.

A. L. R. K. Fed. Sekrt.
i

Pasiklausykime kalbos vie
no laisvamanėlio, kurs tūla
me socijalistų laikraštyje 
šiomis dienomis šiaip prabi
lo (paduodame jo rašto iš
traukas) :

“Jonas Šliupas ištraukė 
mus iš prietarų, atskyrę 
mus nuo bažnyčios, atėmė 
iš mūsų Dievą...

“Išdygo socijalistų orga
nizacija. Joje pinigų nebu
vo užtad dauguma ‘did vy
lių ’ iš jos pasitraukė, viešai 
arba privačiai savo klaidų 
atsižadėjo ir nusirito į pel- 
ning^snį abazą... Atsirado 
tautininkų srovė, kuriai ne- 
pasrisėkė surasti pastovūs 
principai, vertos pasišventi- 

• • u • 0 .m ’;
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ami

25 d.

Amerikos Lietuvią R. K. Federa
cijos Valdybai, Brooklyne.

Karaliaučius, 
1922, bal. 

Gerbiamieji:
Atsakydamas į Federacijos Se

kretoriaus laišką iš šią metų ko
vo 17 dienos dėl Lietuvos pilietės 
Liudvikos Barkauskaitės elgetavi
mo, turiu garbės pranešt šitas ži
nias:

Liudvika Barkauskaitė su savo 
motina gyvena Karaliaučiuje ar
ti metą. L. Barkauskiutė gydėsi 
čia pas profesorį Pick, kuris nu
ėmė nuo jos akių kataraktą. Abi 
žmonos, matomai, yra labai ne
turtingos ir todėl išgirdusios, kad 
Amerikos lietuviai duosniai šelpia 
savo tautiečius, kreipėsi į Tams
tas prašydamos pagalbos. Kada 
paaiškėjo, kad pašalpos yra 
siunčiamos iš Amerikos lengvai, 
tai juodvi pavartojo prigavimą. 
Tarp kitko juodvi su pagalba vie
no žyduko (kurio pavardes juod
vi ne pasako), padirbo liftdynras, 
neva profesorius Pick reikalauja 
5,000 ir 3,000 markią už operaci
jas ir drįso padėt apačioje net 
profesoriams parašą. Kad ea- 
graudint savo tautiečius Amefi-

Tamstoj

mą ir už prigaudinėjimus, juodvi j LIETUVIŲ PREKYBOS
buvo smarkiai išbartos ir nusiųs- BENDROVES PERT. ATTins 
tos pas .profesorį Pick’ą atsipra
šyt. Patsai profesorius Pick pa
sakojo man, kad pažindamas ge
rai lietuvius ir mylėdamas mūsų 
tautą jis per 3-4 metus gydė ligo
nę Liudviką pas save klinikoj vel
tui. Atvažiavus klinikoj ji įmo
kėjo vos 1000 markių, ir kada vė
liaus sakėsi neturinti daugiau lė
šų, profesorius suvis nieko nuo 
jos nereikalavęs. Kadangi profe- 
soris dovanojo motinai ir dukte
riai jų šunybes, tai konsulatas su
grąžino juodviems pasus ir pata
rė neprigaudinėti daugiau žmo
nių ir grįžt greičiau Lietuvon. Mo
tina, matomai, išvažiavo, o duk
tė įsitaisius geresnius rūbus pasi
liko su pinigais Karaliaučiuje.

Prie šio pridedu atimtą nuo 
Barkauskienės “Deutsche Bank” 
pažymėjimą apie parsiųstus iš A- 
merikos L. Barkauskaitės vardu 
pinigus.

Malonėkia priimt aukštos pa
garbos pareiškimą.

Vytautas Gylys,
Konsulas.

PIGIAUSIS IR SAUGIAUSIS BUDAS

Jos lengviai iškeičiamos į pinigus visose Lietuvos įstaigose.
REIKALAUKITE Lietuvių Prekybos Bendrovės perlaidų vietiniuose Bankuose 

ar pas vietinius agentus. Jeigu jie nenori j j Tamstoms parduoti, praneškite mums ant 
sekančio adreso: LITHUANIAN SALES CORPORATION, 414 Broadway, Boston 27, Mass.

\  •

žeidimas.

PASTABĖLĖS

Laisvamaniai turi visuo
met atsiminti, kad paminėti 
motorciklį esant Natkevi
čiui, būtų didžiausias stor
žieviškumas.

“Karys” Lietuvos kariuo
menės laikraštis nuo birželio 
pradžios pradėjo eiti ilius
truotas.

“Naujienos” 
“Darbininkui” pataria ne
kalbėti netiesą, 
ninko” netiesa tame, kad 
paduodant vieno sugrįžusio 
iš Rusijos amerikiečio pasa
kojimą apie baisų badą Ru
sijoj pasakėme, kad tai 
yra socijalistų rojuje. Gir
di visi žiną, kad komuniz
mas nuo socijalizmo skiria
si, kaip ugnis ir vanduo. 
Bet dar geriau risi žino (gal 
išskiriant “N-nų” redakto
rių), kad Rusija vadinasi 
Rossiskaja, sovietskaja, so- 

cijalističeskaja Federativna- 
ja Respublika.

num. 141

O “Darbi-

Pereitame panedėlyje 
prasidėjo Detroite laisvojo 
Susivienijimo Seimas. _“A- 
merikos Lietuvis” paduoda, 
kad delegatų esą 63. Kai
rieji delegatai esą gerai susi
organizavę, o “tautininkai” 
pakrikę. Katalikų Susi vie
ni jiman suvažiavo delgatų 
130. Reiškia daugiau, negu 
dvigubai, negu laisviečių 
seime. Bet abiejuose susi
vienijimuose yra dvi pakrai-’ 
P08-

Katalikių laikraščiai su 
džiaugsmu praneša apie 
augštus mokslus baigusius 
vaikinus ir merginas. So- 
cijalistų ir laisvamanių laik
raščiai tame reikale tyli, 
neturi ko pranešti. Bet iš 
to nereikia dvvytis, juk pas 
juos mokslas visai kitaip su
prantamas, negu pas kata
likus. Pas juos pakanka 
nustoti tikėti ir tikyba prak
tikuoti, kad būti apšviestu.
Ojei mokytu nori vadintis, 

tai niekink, šmeižk Bažny
čių, kunigus ir tokiu būsi.

So. Bostono s-riečiai ren
gia piknikų, kur dalyvausią 
ir Natkevičius su Žygeliu, d • y*

6
turi atsiminti ne-

u ’-FT* ’ “ u r- I pikniką. nes tai būtų ne- 
* Už'parašą Prof Pick’o padirbi-žmoniškas Nątkeviči^us į-

Kad nesiseka, tai nesise
ka Amerike Natkevičiui su 
Žygeliu. Jų fizijonomijos ir 
šiaip jau grinoriškos, o štai 
“Sandaroj” kiek sykių jų 
“pikčieriai” tilpo tai vis už
tepta perdaug smalos. Na
bagai svečiai išeina, kaip ni- 
geriai.

“Sandara” žadėjo pasiro
dyti su prirodymais, kaip 
“Darbininkas” prieš- Šau
lius agitavo, o vis dar nepa
sirodo.

Laisvamaniai tebekelia 
triukšmą dėl atstatyto iš at
stovybes Rimkaus. Patarti
na jiems tą klausimą paves
ti Tautų Lygai arba TIaagon 
susirinkusiai konferencijai.

Kai “Keleivis” padare li
niją su Pilsudskiniu proše- 
panų laikraščiu , “Kuryer 
Codzienny,” tai “Sandara” 
paklausė: “kokiu išrokavi- 
mu tas daroma. ” Į tai “ Ke
leivis” atsake: “biznišku iš- 
rokavimu.” Tada “Sanda
ra” tarė: “tai lai laimingas 
sau bizniavoja.” Kaip ma
tote labai draugingas kai
mynų pasikalbėjimas. Bro- 
oklyno “Vienybė” sužinoju
si apie įvykusią uniją tarp 
“Keleivio” ir prošepanų 
prielankiai patvirtina ir sa
ko: “Žinoma, biznis yra 
biznis.” Chicagos “Naujie
nos” išgirdusios apie “Ke
leivio” ženybas, pareiškia: 
“Kritikuoti juos (gal jį) 
dėlto būtų bereikalingas dar
bas.” Džiaugkitės ir links
minkitės prošepanai, Pil
sudskiai, Meištavičiai ir vi
si dvarininkai lietuviai soci- 
jalistai ir laisvamaniai su 
jumis. Parodykite mūsų so
či j alistams ir laisvamaniams 
daugiau dolerių ir jie stos 
jums talkon pasmaugti Lie
tuvą.

Po “Keleivio” ženybų su 
“Kuryer Codzienny” ir po 
socijalistų ir laisvamanių 
laikraščių atsiliepimo dėl to 
įvykio, lenkai jaučiasi tarsi 
Ameriką atradę.

— Iš kur, Tamsta, turi 
tokį gražų laikrodį?

— Tai Jono Buldos dova
na

— Aha, o kas jis toks ?
— AŠ nežinau, antram 

viršely taip įrašyta.

ŽINIOS Iš LIETUVOS.
' ” A -....- . ...A

1TUV0JE. narius, duos sveikų, apsišvietu
sių piliečių.

Užsienyje sportas jau senai pla
čiai yra išsiplėtojęs, ypač ten, 
kur tauta yra kultūringa. Lie
tuviai įstoję į nepriklausomą gy
venimą taip pat nenor pasilikti 
nuo kitų tautų šioje srityje. Ši 
kūno kultūros svarba senai ir lie- ♦
tuviams buvo suprantama, tik 
daug trukdė organizavimuisi 
krašto apystovos. Šiandien, ka
da valstybinis darbas šiek tiek ap
tvarkytas, pradedama kreipti 
domė kaip į protinį, dvasinį, taip 
ir į fizinį piliečių auklėjimą.

Nuo 1919 metų gyvuoja Lietu
vos Fizinio Lavinimos Sąjunga. 
Joje jungiasi, visi be pažiūrų 
skirtumo, suinteresuoti sportu 
žmonės. Leidžia ir savo organą 
“Lietuvos Sportas.” Laikraštis 
valdžios remiamas. Bet lig šiol ši 
Sąjunga mažai išsiplėtojo: susi
tvėrė vos trys skyriai (L. F. Lav. 
Sąj. Klubas Kaune, L. Fiz. Lav. 
Sąj. skyriai Ukmergėje ir Lazdi
juose). Kaltinti mūs jaunimą, 
kad nesideda, iškarto nereiktų sa
kyti. Gal nepasisekimo priežas
timi yra Sąj. vadovai, kaip dau
guma kairiųjų pažiūrų žmonės ir 
saviems tikslams nor panaudoti?! 
Bet silpna organizavimo pažanga 
matos. Kad ir tvėrėsi šen ar ten 
sporto grupės, tai sau atskirai. 
Pavzd.: Panevėžio Sporto Sąjun
ga “Sveikata,” Marijampolės 
Sporto Sąj., Vilkaviškio sporto 
draugija “Sanitas,” Šaulių Są
jungos būriuose sporto sekcijos. 
Toliau visos sporto kuopos įėjo 
j Lietuvos Sporto Lygą.

Taip pat gyvuoja daug sporto 
sekcijų Ateitininkų ir Pavasari
ninkų kuopose. Jose pradėjo 
reikštis pageidavimas susiburti 
visoms kat. organizacijų sporto 
sekcijoms vienon vadovybėn, o 
paskiau, kaipo didelė sporto Fe
deracija įeiti į Liet. Sporto Lygą. 
Katalikų visuomenės veikėjai ė- 
mėsi darbo. Š. m. balandžio mė
nesy susitvėrė Liet. Gimnastikos 
ir sporto Federacijos Centro Val
dyba. Į ją įėjo kat. organizaci
jų atstovai. L. Gimn. ir Sp. Fed. 
Centro Val-bos pirm. Karolis Di
neika, vice-pirm. d-ras Eretas, se- 
kretoris A. Likerauskas (nuo pa
vasarininkų), iždininkas A. Vala
vičius (nuo Ateitininkų) ir p-lė 
Arminaitė (nuo katalikų mokyto
jų). Federacijos užduotis — su
organizuoti sportą katalikiškų bei 
krikščioniškų organizacijų tarpe 
ir sujungti visas jų kūno lavini
mosi sekcijas į tam tikrą “lietu- 
vos Gimnastikos ir Sporto Federa
ciją.” Naujai Federacijai 'getai 
dabar einasi. C. V. nariams ap
lankius kaikurias vietas susitvė
rė naujos At-kuose ir Pav-kuoee 
sporto sekcijos. C. V. rengiasi at
skirai ar. drauge su- blaivininkais 
leisti savo organą. Centras rū
pinasi pagaminti sporto reikme
nų, kostiuujų, literatūros, ■sporto 
instruktoriams kursų ir kit. Fe
deracijos įstatai jau valdžios pa
tvirtinti. Darbas sparčiai eina. 
Kat. organizacijose noras randa
si. Sporto sekcijos dygsta. Lai
kui bėgant pamatysime sporto
sekcijas daugelyje At-kų, Pav-kų< 
katalikų mokytojų, moterų drau
gijos, Darbo Federacijos kuopo
se sporto sekcijas. Kat. orgAni-

Keras.

BŪKI, MŪS’ KRAŠTE...

Būki mūs’ krašte,
Būki laimingas,
Dievo žadėtas,
Mūs’ numylėtasv

Būki laimingas.
Mūsų broleliai 
Vargo suspausti,
Raskit linksmybę,
Raskit ramybę, 
Liauk it vaitoję.

Žaliosios rūtos,
Baltos lelijos,
Su kuo dabinas 
Skaisčios merginos, 
Visad žydėkit.

Žaliosios girios 
Aukštos siūbuonės,
Amžių sodintos, 
Saules augintos 
Amžius žaliuokit.

Kaip vėjas pučia
Sunkiai kvėpuojat, I 
Skaudžiai dejuojat, j
Jūs mus nuskund/.iat4 

Kaip mūs’ didvyriai 
Eidavot kovon 
Stot už tėvynę, 
Davėt nakvynę — 
Duokit ir mumiems.

Spygliai — paklodė, 
Šakos — antklodė, 
Migdė sietynas, — 
Dainių kaimynas, 
Aušrinė kėlė.

Girios poškėjo,
Žvėris perėjo,
Vėjas šūkavo, 
Lytus juos prausė,
Maistą šapavo.

Taigi ir šiandien
Pačios žaliuokit,
Šalį raminkit,
Meilę sodinkit, 
Veiskit brolystę.

Pr. Vaičaitis.

TEISME.
Teisėjas. Kiek sykių jus 

teisė?
Kaltininkas. Neprisime- 

Au. Aš žinau tik tai, kad 
paskutinius trejus metus 
mane nė sykio už vogimą 
neteisė.

Teisėjas. Kodėl gi šitų 
jūs atmenate?

Kaltininkas. Dėl to, kad 
visus trejus metus buvau šal
tojoj.

Lapkričio 15 d. 1415 m. 
Vytautas sukvietė į Naugar
duku visus Lietuvos stačiati
kių vyskupus, kurie ir iš
rinko Lietuvos stačiatikiams 
metropolitu vfsskupų Cimb- 
lakų. Tokiu būdu Vytautas 
prašalino Maskvos religinę

žinom, kuomi esame, bet
nežįnome, kas iš mūsų bus

I . __
Šekspiras. zacijos lavindamoa ir fiziniai savo įsrovą Lietuvoję.

r * *•
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oifFiviTnn niitfarai ma;s būriais vit..r mu- su- 
tinka, ar tai darbą dirbant' 
ar tai ant poilsio išvažiavus.

Pelkės, tvenkiniai ir bag- 
nos yra tečiaus tik vieninte
lės vietos, arba šlapioje sto
go rynoje, jei palikti be 
priežiūros ant lauko gulėti 
suteikia uodams miesto ir 
miestelio apielinkėse veisi
mos vietą ir platina nesma
gumą, yra priežastimi ne
miegojimo ir veda prie 
keiksmų ir įvairių nemalo
numų. /

Jei uodai būtų vientik pa
prastais kankintojais tai 
dar nereikėtų prieš juos ves
ti kovą, bet atsimenant, kad 
yra keletas uodų veislių, ku
rios apsigyvenusios po visas 
Suvienytas Valstijas platina 
drugį ir tuomi daugel labai 
derlingų apielinkių padaro 
tokiomis, kame niekas neno
ri gyventi ir kad viena uodų 
veislė kuri randasi pietuose 
platina geltonąjį drugį, tai 
nėra ‘jokio atsisakinėjimo 
kad juos naikinti būtų ne
reikalinga.

Suvienytų Valstijų Žem
dirbystės Departamentas iš
leido ūkininkų Bulletiną 
444 vardu “Remedies and 
Preventatives Against Mos- 
ųuitoes.” (Vaistai ir Apsi
saugojimo Priemonės nuo 
Uodų.) Tą Ųulletiną priren
gė Wr. L. O. Hovvard, En- 
tomologijos Biuro vedėjas. 
Tas Bulletinas pirmiausiai 
buvo atspauzdintas 1911 me
tais, bet tai laidai išsibai
gus dabar išnaujo perspauz- 
dintas ir suteikiamas veltui 
kiekvienam kuris nori žino
ti kaip išsisaugoti ir neleis
ti platintis uodams savo a-

st sttrgs a

PAVOJINGA VALGYTI 
NEVIRTA KIAU

LIENA.
X

Nedaug Amerikiečių, ži
nodami valgo žalią kiaulie
ną, tečiau jie dažnai valgo 
rūkytą kumpį, ar dešras, 
kurie nėra gerai išvirti. 
Valgant žalią ar pusžalią 
mėsą galima užsikrėsti liga 
vadinama trichinosis, kuri 
kįla iš užkrėtimo kūno rau
menų mažais mikroskopiš
kais kirminėliais, trichono- 
mis. Tų paraiztų randama 
vienoje iš septyniasdešimt 
vienos kiaulės. Toji liga ne
panaši į kitas užkrečiamą
sias ligas, tuo žvilgsniu, 
kad j oš smarkumas paeina 
nuo daugumo inėjusių į kū
ną parazitų. Labai daugel 
užkrėstos kiaulienos reikia 
suvalgyti, kad greitai pama
tyti blogas pasekmes, tečiau 
ir mažai kiaulienos suval
gius, jeigu ji labai užsikrė
tus pasekmės gali būti grei
tai pastebiamog.

Kad nuo jų išsisaugoti 
geriausiai visai nevalgyti jo
kios žalios mėsos, o ypatin
gai kiaulienos.

UODAI—KAIP JIE VEI
KIA IR KAIP JŲ 

APSISAUGOTI.

Uodai 
žmogaus 
priešai.

yra 
ir

nuo senovės 
kankintojai

Pajūryje, Slapio
siose vakarų ir šiaurvakarių 
pievose ir tolimuose šiau
riuose, pagirių lygumose ir 
kalnų lankose, tie krauge- 
ringi gyvūnai nesuskaito-

v •

pielinkėje. Bulletine apra
šoma svarbumas prieš uodus 
darbo, kaip apsisaugoti nuo 
įkandimo ir įvairūs dalykai, 
kaip taį: kur jie veisiasi, 
kaip jie gyvena, ir kaip 
naudotis prigimtais uodų 
priešais kad nuo jų visai 
apsisaugoti.

svarbią reikalą aptarti. Taip-gi at- 
atveskite Ir naują narią.

Kviečia Vaidyba.

DETROIT, MICH.
LDS. 72 kuopos mėnesinis susirinki

mas įvyks nedėlioj, 2 d. liepos, tuo
jaus po pasaldą H. Jurgio parapijos 
svetainėj. Visi nariai malonėkite pri
būti, nes tarime daug svarbią reika
lą aptarti. Atsiveskite ir naują na
rtą.

L 0. S.KUOPy SUSI
RINKIMAI.

PATERSON, N. J.
f 9

LDS. 18 kuopos mėnesinis susirinki
mas įvyks nedėlioj, 2 d. liepos, tuo
jaus po sumos, bažnytinėj svetainėj, 
147. Montgomery St Visi nariai malo
nėkite pribūti paskirtu laiku, nes turi
me svarbią reikalą aptarti. Atsives
kite ir-naują nartą.

Valdyba.

NEW PHILADELPHIA, 
EA.

LDS. 87 kuopos susirinkimas įvyks 
2 d. liepos, 1922 m., pobažnytinėj salėj 
tuojaus po antrą šv. Mišią. Kviečia
mi pribūti visi nariai ant susirinkimo. 
Taip-gi atsiveskite nors po vieną naują 
narį prisirašyti.

EASTON, PA

DU BOIS, PA.
LDS. 55 kuopos mėnesinis susirinki

mas įvyks 2 dieną liepos po pamaldą 
I šį susirinkimą kviečiame visus narius 
knoskaltlingiausia ateiti.

Valdyba.

LDS. 40-tos kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks nedėlioj, 2 d. liepos, 
tuojaus po sumos šv. Mykolo parapijos 
svetainėj. Visi nariai malonėkite pri
būti paskirtu laiku, nes turime daug 
svarbią reikalą aptarti. Atsiveskite ir 
naują narią.

BRIGHTON, MASS.
LDS. 22 kp. mėnesinis 'susirinkimas 

įvyks pėtnyfloj, 7 d. liepos, 7:3O vai. 
vakare Lietuvią Svetainėje. Kviečia
me visus narius ateiti. Taip-gi atsi
veskite ir naują narią.

Kviečia Voldi/fta.

NEW YORK, N. Y.
LDS. 9 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 2 d. liepos, tuojaus po 
sumai, bažnytinėje svetainėje, 568 
Broome St Siame susirinkime turėsi
me daug svarbią reikalą aptarti.

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks utarninke, 4 d. liepos, parapiji
nėje salėje, 20 Webster St J šį susi
rinkimą kviečiame visus narius ko- 
skaitlingiausla ateiti.

Valdybe.

GRAND RAPIDS, MICH.
LDS. 93 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks panedėlyje, 3 d. liepos, 7:30 v. 
vakare, šv. Petro ir Povyio parapijos 
svetainėje. Visi nariai malonėkite 
pribūti paskirtu laiku, nes turim daug

DIDŽIAUSIA EKSKURSIJA
LIETUVON!

BALTIC STATĖS BANKAS, 294 Eighth Avė., New York, pa
rengia specialę ekskursiją didžiausiu ir puikiausiu pasaulyje laivu MA
JESTIC. Tasai milžiniškas plaukiojantis palocius išplauks iš New Yor
ko LIEPOS (JULY) 29 dieną. Keleivius lydės iš New Yorko į pat 
Kauną Banko pasiuntinys p. RAPOLAS KRUČAS, kuris šią pirmutinę 
lietuvių ekskursiją naujuoju didlaiviu nutrauks 
veikslų (Moving Pictures). ’

ant kratančiųjų pa

Laivas MAJESTIC taip yra didelis, kad jokios vilnys neįstengia 
jo pasupti. Keleiviams nereikia jūrių liga sirgti.

Gardus valgis, mandagus patarnavimas, gražūs kambariai pasil
sėjimui, deniai pasivaikščiojimui, atskiri kambariai kiekvienai šeimynai 
(pavieniai irgi gauna atskiras kambarius po dvi, ar keturias lovas kiek
viename), švarumas ir naujausi patogumai — tai to laivo ypatybės.

ELIONĖ LIETUVON Iš HEW YORKO į KAUNĄ UŽIMS VOS 9 MENAS!
Laivakorte iki Kauno $107.50; iki KtraliaiČiais (Piliavoa), 

$100.50. War Tax $5.00
Skubinkitės užsisakyti vietas nes jau nedaug teliko!

Platesnį tos ekskursijos aprašymą ir vigus patarimus išsiunčia 
BALTIC STATĖS BANK kiekvienam. Rašykite tuoj, adresuoda
mi: • , - . •

KENOSHA, WIS.
LDS. 80 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks nedėlioj, 2 d. liepos, tuo
jaus po sumai šv. Petro parapijos sve
tainėje. Kviečiame visus narius bū
tinai ateiti, nes yra svarbią reikalą 
apsvarstyti.

CHICAGO, ILL.
LDS. 57 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks nedėlioj, 2 d. liepos, Nek. 
Pras. parapijos salėje, 1-mą vaL po 
pietą. Visi nariai širdingai kviečia 
ml atsilankyti ir nepamirškite atsives
ti naują narią.

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

rinkimas įvyks nedėlioj, 2 <1. liepos, 
tuojaus po sumos bažnytinėje salėje. 
Visi nariai malonėkite pribūti paskir
tu laiku, nes turime daug svarbią rei 
kaly aptarti. Atsiveskite ir naują na 
ris.

STOUGHTON, MASS.
LDS. 100 kp. mėnesinis susirinki- į 

mas įvyks nedėlioj, 2 d. liepos. 3:3O 
vai. po pietą, Alrią parapijos svetai
nėje, 120 Canton Street. Visi nariai 
malonėkite pribnti paskirtu laiku, nes 
turime svarbią reikalą pptarti. Atsi
veskite ir naują narią.

Valdi/ba.

LOWELL, MASS.
LDS. 97 kp. mėnesinis susirinkimas 

vyks nedėlioj, 2 d. liepos, tuojaus 
po pamaktą bažnjtinėj svetainėj. Vi
si nariai malonėkite pribūti paskirtu 
laiku, nes turime daug svarbią reika
lų aptarti. Atsiveskite ir naują na
rią.

Valdyba.

LIAUDIES DAINEI

Oi tamsi, tamsi 
Ši tamsioji naktelė,

Oi toli, toli 
Mano jauna mergelė. 

Trys šimtai mylelių 
Šio ūbojo laukelio, 

y Antri trys šimtai
Šios žaliosios girelės,J 

Per tą girelę 
Šiovė upė tekėjo,

Ant tos upelės 
Trys mįsingio tilteliai.

Gale tiltelių
Balta jeva žydėjo. 

Vai ir ištiko
Didis šiaurus vėjelis, 

Vai ir nukrėtė 
Žalios jevos žiedelius? 

Vai kas surinko 
Baltos jevos žiedelius ?

Bene surinko
Mergelė svavalnykė. 

Vai ji surinko
Baltos jevos žiedelius,

Vai ji surinkus
Į kvietkeles sudėjo. 

Vai ji sudėjus 
Vainikėlį nupynė

Vai ji nupynus 
Įmetė į Dūnojėlį.

Ji užliūliuodavo mane savo dainomis, kuomet aš 
davau.

ji nešiojo mane pa savo firdfla. 
ji mane mylėjo dar prieš mano gimimą, 
ji paėmė Dieve ranką į savo ir žygiavo šešėlių Kloniu, 

galėčiau gyventi.
jį maudė mane, kuomet aš bejėgis buvau. 
Ji rėdė mane, kuomeŲaš nuogas buvau. 
Ji penėjo savo žiltų pienu iš savo kūno, kuomet aš

Ji vystė mane vystyklais švelnesniais, negu aušra ir 
angelo balsu. :

Ji laikė mano rankytę,K kuomet aš mokinaus vaikščioti.
Ji mane slaugė, kuomet aš sirgau.
Ji kentėjo su mano bėdomis. 
Ji juokėsi su mano džiaugsmu. 
Ji džiaugėsi mano pasisekimu. 
Kuomet až klaupiau prie jos kelią, ji.mokino mane 
Visu jaunatvės laiku ji teikė stiprybes mano silpnybe 

mano nusiminimui ir vilties mano.nuliūd įsiai širdžiai.
Ji mano buvo ištikima, kuomet kiti . įane1 apleido.
Ji ištikima, kuomet ugnimi išbandyt
Ji liko draugu, kuomet kiti draugai pleido.
Ji meldėsi už mane visose dienose, ar kuomet laimės saulutė 

žibėjo arba niaukėsi dangus.
Ji mylėjo mane, kuomet aš nemylC .inu buvau ir įvedė į vy- 

rišką stovį, kad galėčiau triumfaliai eiti visuomenės plačiu vieškeliu 
ir vyriškai dalyvauti.

Nors mes gafime savo galvą už ją paguldyti, tai visvieu mes 
niekuomet negalime atsilyginti savo MOTINAI tą, ką jai skblin- 
gi / 1 ... _ J

Palaiminkie -Viešpatie mūsą MOTINAS — gyvas ar mirusias; 
jos tebėra mūsą MOTINOS ir atsiminimas jautriai užgauna mūsą 
širdis ir suvilgo mūsą akis karštomis ašaromis.

Morkus Gerda. 
(Šio veikalėlio autorius yra Amerike gimęs ir augęs lietuvis. Y- 

_ tuomet, dar stik- Pasekmingas biznierius, šis raštelis buvo parašytas angliškoj kai- 
s. '7 ;

— Petrai, ko tu norėtum, 
kad būti laimingam?

— Tiek alaus, kiek galė
čiau išgerti.

— Ir daugiau nieko? pa
galvok.

lą alaus. boj ir yra tilpęs angliškuose laikraščiuose.)

)ie užmanytą išeigą sykiu, būryje riešutau
ti į girią.

Poniutės ant to, paleido nagus viena 
kitai į rankas ir tykiai patėmijo: ar nesa
kiau?! riešutauti eis, gera pradžia po kark
lynus, ka, ka, ka! susijuokė į kumštį, oi, 
oi, panelės šios gadynės! ■>

— Ieškosiu šeimesio! tvirtino Valodia, 
ir jeigu rasiu mano laimė. Ieškosiu, visus 
kiarus išlaužysiu, visą mišką iškratysiu o 
rasiu1 • • ■■ •■;

— Girdi! girdi tamsta?! jau ta intri
gantė apsuko protą ta^] jaunam vaikeliui, 
ne, nedaleisiu! — atsiliK m biskį, aš nega
liu! — kalbėjo poniutė sustodama ir prilai
kydama drauges.

— Jauniesiems atsitolinus, poniutė tę
sė: •

— Parašysiu jam laišką! ne, aš tos gu
diškos kalbos nelabai! bet kas mano Grože 
dvi žiemas į narodną vaikščiojo rašo kaip 
koks urednikas, jai liepsiu surašyti, ’viską 
ir be pasirašymo nusiųsiu, kam turi pražū
ti vargšas, lai žino su kuo taisosi šeimesio 
ieškoti! ’ ‘ • i

— Oi neatsargu I o kad atspės ?
— Per paštą! kas atspės! kiek jau mės 

rašėme! o kiek gromatų perėmėme! ir su
žinojome to, ką niekas nežino.

— Na kaip išimti svetimą gromatą?
— Kaip ? ot būk tai nori parvežti kai

mynui ir paimi, atdarai, perskaitai ir nu
siimti čielą, kaip buvusi! .. |

— Kaip gi taip atdaryti? ... %
— Oje, oje, mano Grožė moka, niekas 

nepažins! . ; * j
— Reikėtų perspėti! — daleisti negąii-
- nutarė visos vienbalsiai. - ;; |
Muzika vėl pragarsėjo, jaunos poros už 

rankų susikibusios, muzikai į taktą bėgo, 
takais rūmo linkon. -- į

— O, o, o! antroji laimė! sušuko po
niutės šalip tako stovėdamos, pasitraukus 
bijodamos tapti pergriautos. ;; i

Niuta tartum lėkti lėkė, abu su jauni
kaičiu įsiliustiju, našūs, skrydo tąrtum 
nedagaudami žemės — lygu plestekės, nau
dodamosi trumpa savo jaunystės diena, ne- 

kad ten, kasžin kur kylsta debe- 
juodi, nelemti, naikinau-

• * * - P4 JI
Ištuštėjo daržas,*tik gan ilgai, takais 

slankiojo trys Šešėliai braukydami sodą, 
<pgnile<aiidami šios gadynės nupuolimą, 
gindami praeitį, kurioje panelė buvo kaip 
žąselė, tyki, neprakalbama, paklusni, lyg 
žuvelė be balso, lyg avelė. .

_ _ Aušo. Nuvargę svečiai, nuilsusi, nn-
nesuprato, bet tiek laimėjo kad sužinojo a- dulkėjusi iš šokių jaunuomenė, išgeltę M

Lazdynų Pelėda.

Neapžiojo.
. . ■ • • • 2

(Tęsinys)

— Pasakyk poniutė, tarp mudviejų 
niekada paslapčių nebuvo, pas manę tokiu 
būdu ką išgirstu, tai kaip į vandenį, jokio 
garso neleidžiu, kam Y

— Aš taipogi nekenčiu apkalbų ir bi
jau, ką manote neteisingai apkalbėti, jog 
tai ant savo dūšios sunkenybę užsitraukti o 
jog katalikė esmi ir tai ne kaip kitos, visi 
[žino! bet čia ne koks apkalbėjimas, čia tik-CHICAGO, ILL.

l. n. s. 29 kapos menesiais susinu-Į ra fįesa matėme visos ir gaila merginu, gra- 
kimas įvyks nedėlioj, 2 d. liepos, šv. |v. & o <-5 o
Jurgio parapijos svetainėje, 1:30 vai. Į ziOS, protingos !. . ;

- A jau gražios ! - pertraukė kaimin- 
tu? ka, aš nematau jokio gražumo, mažai gel- 

NEW YORK CITY. jeigU į?“ toki°, Iizd°> "t
___  meluoju, ot as jums biskį pasakysiu, tik 

LDS. 9 kuopa apturėjo nuo L. saugok niekam ne per pusę plauko. Mato- 
D. S. N. Y. ir N. J. apskričio iš- te senoji, jos motina...
laimėtą mūsą kuopos dovaną v'er-Į <jįa poniutės tykiai kalbėdamos įėjo į 
tės penkią dol. knygomis P^laJėją 
apskr. pirm. Dar-gi apskr. pirm. Į
A. Kazlas pridėjo iš savo knygy-l Ir taip ėjo susikišusios, teisdamos ar- 
no knygą vertės 3 dolerią. timojo nuodėmes su didžiausiu pasipiktini- 

Tai-gi 9-tos kuopos nariai taria mu, pasibiaurėjimu ir nusistebėjimu šū- 
ačiū apskričiui ir apskričio pirmi- kauįamos: ' 
ninkui A. Kaziui. 1 —, v . . . _ ,'

Ką. Įmigintam l “ Fui’ fial! 88 raudonuoju sena buda- 
, |ma!

— Baisu! aš iki šiol nežinau, kad kas 
panašaus atsitiktų, mūsų namai tokie pat- 
riarkališki!

— Neg-a-li būti! ausys vysta! širdis al
psta, akys kaista! o aš nelaiminga ką gir- 

Sulig istorijos dokumentų I
> > 1^38 ar 1748 — Tikra tiesa kaip poną Dievą myliu,!

metais lietuvių kalba buvo iš kaip katalikė esmi, kaip dūšiai išganymo 
visų Vilniaus bažnyčių, iš-Įtrokštu, tikra tiesa nieko nepridėjau, galiu 
skiriant šv. Jono, išguita, šiandien mirti, kalbėjo poniutė su kumščiu 

vietą užėmė lenkų kai- užsigaudama į išpurpusią krūtinę kurioje 
Pastaroji visijkai’ pu- vargu kada dėl artimo gailestingumo, stip- 

stelbusi lietuviškąją, maž;irįau sujudo riebalais aptukusi širdis, 
daug pusantro šimto metų _ žiūrėkit) žiūrėkit ot ta vyresnioji 
viešpatavo pati viena Vii- beždžionė! 
niHje taip bažnyčiose, taip — Kame?

z taip visose kito- — Ot eina šen! žiūrėk kaip 
se viešose įstaigose ir vieto- gas prieš ją vaiposi! gaila vaikino! 
se, kol pagaliau prasidėju- į§ užpakalio ir paskui eidamos galėsime 

j 19-jo amžiaus pabaigoje Įgirsti ką ji ten jam kloja, nieko geto!
Nutilus, gerą vingį davus per žolyną 

trys šešėliai slinko įkandin jaunos poros, lai
kas nuo laiko paspausdami sau rankas, duo
dami Žinoti kad tėmyti.

Ant poniučių nelaimes kalbėjosi rusiš
kai. o nei viena iš šešėlių tos kalbos getai

DIDŽIAUSIO LENKY
BĖS ĮSIGALĖJIMO 
VILNIUJE PERIO

DAS: 1738-1890.

lietuvių atgimimo banga 
prisirišo ir prie Vilniaus ir 
pamažėl, bet uoliai ėmė kel
ti iš nuomario Vilniaus lie

ti* reikalauti lietuvių 
prideramųjų jai ’bei- 

/ ■ * X

v

ma-



damas į langą,

kalbėjo antstolis, kur

skolos po krautuves ir sarmata švietusi, rimtu, žvitrai tėmydama jaunas

*

pritarė Antoni-
t

nij,

* •.

IHIV U-t
trankyėiausi. darhavimasi sykiu, tai mano SVARBUS PRANEŠIMAS

v d r i o r 11 •

*

ida-nusitepę ponai, visi spietėsi prie už- užganėdinti, 
'statyto visokiais valgiais stalo,' vakarieniau-

•. ' i: ’
Gėlės, vainikai, dabino kambarį ir sta- 

lą prie kurio vėl sėdo poromis jau susipaži- 
;■ nusi jaunuomenė, ūžianti, nelemta, trukš- 
įjninga. 
į —’ šimto metų laimingo gyvenimo mū-

r su naujiem šeimininkams — garsėjo balsai, 
į girdėjosi stiklų barškėjimas, linkėjimai pil- 
įr. ni meįlumo ir širdingumo.

Ponas Alfonsas nepaprastai linksmas, 
į su žmona dėka vo j o visiems išreikšdami troš- 

imą vėl kada matyti pas savę taip jiems 
brangius svečius.

— O nepasigailėsite! — užtikrino gra- 
|f fas, mes čia tankiai atskrisime, nėra kaip 

g. sodžtas, perku dvarą ir tai netrukus perku 
| dvarą!

Nepaprastai linksmai perėjo vakarie-
i nė, šlakstoma vynu ir visokiais gėrimais, 
i kurie paprastai priduoda ūpo. išriša liežu- 
Ezvius. aikštėn išverčia paslaptis.

Atvirumas, meilumas, širdingumas, 
^reiškiamas pabučiavimais, mandagumais, 
^ suartina žmones iki išsiblaivėjimo o kartais 

ir stipriai užsiveržia ryšiai užmegsti prie 
bonkutės.

Visi matė kaip po vakarienės senas ge- 
; nerolas bučiuodamas! su šeimininku vienas 

y kitą kilnoti kilnojo, kaip senis išreiškė savo 
F troškimą, kad jų pažintys pereitų į tikrą 

“ --

Grafo geltoną ranką atgal dabino sig- 
netas, kišenė išsikimšo, nebuvo ko čionai 
gaišinti laiko, kurį kliube bus galima daug 
geriaus sunaudoti.

— O mums arkliukus ar jau liepėte kin
kyti? — užklausė saldžiai šeimininko, ku
ris jau visai nesistengė nuduoti gero ūpo.

— Taip, atsakė ji sfrumpai, pažvelg
sit arklai yra I 1a .

Grafas pasišaipė, lyg norėdamas ką 
prakalbėti, bet pamerkęs Antonijui, ėmė 
žingsniuoti išilgui kambario.

tai tapo išgelbėtas, ką gi nieko neprimena
te daugiaTi? klausė antstolis žiūrėdamas į 
Antoniją ir grafą, kurie matomai kasžin ką 
žinojo, nes tylėjo abudu. .

draugystę, galų gale užbaigė užkvietimu 
brangių kaimynų su šeimyna ant pietų už 
savaitės, kuriam laikui laukia svečių iš 
Maskvos ir Petrapilės.

Pakvietimas tapo priimtas, jaunieji at
sisveikindami pasakė sau iki pasimatymo ir 
nekurios poniutės patėmijo kaip Valadio 
pabučiavo į ranką p. Liutos.

— Monstr! — pragarsėjo dirižeriaus 
£ balsas.

Keletas jaunikaičių pribėgo prie Va
rnos ir Valodės.

— Kaip tai jūs manote važiuoti! gadi
nate mums tvarką — neleisime!

Jaunikaičiai pažvelgė į tėvą.
Senis susijuokė, — ne, ne ardyti tvar

kos negalima, mes da sau pasikalbėsime, o 
jūs prie darbo.

Jaunikaičiams nereikėjo kartoti, spru
ko jie kaip lydekos vandenį pajutusios ir 

ranyko salione vienas sugriebęs Niutą, ant- 
tą. . •!’’ ■*■*’?*’n

Radus atsakančią valandėlę, pone Mar
gerita priėjus prie vyro tykiai užklausė:

— Ar vėl tavęs tas grafas neapskuto? 
baisiai, linksmas ir vis su Antoniu šnibžda-

‘■jt

P. Bižutkevieius laikėsi nuošaliai, buvo 
kasžin ko ne ūpe. p7

— Tamsta — tarė Antoni j o imdamas 
už rankos p. Alfonsą, rasit laikinai — ma
tote — pridėjo tykiai pasilenkdamas į au
sį, — verčiau būtu su grafu sąskaita užbaig
ti, jeigu laikinai — na smulkiu stoka po
nas Bižutkevieius patarnaus su mielu no
ru. ..

Ponas Alfonsas tylėjo ieškodamas savo 
ūžiančioje galvoje išėjimo, kad tik ne pa
kliūti į nagus Bižutkevičiaus, kuris žino
mas jam buvo. P. Bižutkevieius darė vis
ką teisėtai, apmąstęs, sistematiškai suvar
žydamas jis savo aukas į tinklus spendžia
mus Antonijo ir kaip voras, ramiai ir rim
tai čiulpė syvus iš savo aukos pakol nepaliko 
vien vižina, lyg musė senoje vortinklėje.

— Tamsta turi gražiu miškiukų — ta
rė Antonijo.

— Ne, — atsakė trumpai p. Alfonsas, 
nebent vekseli...

— Galima, ga-lima

-— Da trūksta man trijų panelių 
re antstolis, rasit ir jos čia pas jus ?

— Nežinau, atvažiavo kokios tai nepa
žįstamos, sakės giminaitės grafo, — atsakė 
p. Alfonsas, labai nusiminęs.

— Kur jos, kur ? duokit šen, joms tai
pogi uždėsim bransoletus, rasit ir da deklia- 
matoriai, artistai, visi p. Antonijo draugai 
ir visi reikalingi, 
jie? einame!

— Sugulė turbūt — atsakė p. Alfonsas, 
kas galėjo žinoti, kas galėjo žinoti.

— Eikim, du lai pasilieka prie tų po- 
jeigu bėgtų, kulkų pasiuskit!
Išėjo visi. /
Neilgai trukus trys artistai, trys pane- 
grafas, Antonijo ir Bižutkevieius polės, 

eskortos žandarų apleido kiemą .Vilkaičių 
dvaro.

Taip pasibaigė įkuros.
Žmonos, išvežtų ponų, neramios tuoj 

paprašė arklių, kuriuos p. Margerita be žo
džio suteikė, spruko visos neatsisveinusios 
su šeimininke kuri nuo jų pasislėpė.

Iki vakaro nieko jau nebuvo iš svečių, 
vien bepasiliko jų atmintis, šlamai, dulkės, 
betvarkė, : 
prieš svietą.

Matysite dėduk, kaip aš jumis su Lpg. CONN. APSKRIČIO 
KUOPOMS.

■ <• — <

Šiuomi pranešu, kad L. 
D. S. Conn. apskričio pus
metinis 13 suvažiavimas į- 
vyks liepos 30 d. š. m. New 
Britain, Conn.

Sesijos prasidės 1 vai. po 
pietų Šv. Andriejaus salėje, 
kampas Stanley ir Church. . 
gatvių."

Brangieji! Šis suvažia
vimas bus labai svarbus, nes 
komisijos išduos raportus iš . 
savo veikimo. Mums visiems 
turi rūpėti mūsų LDS. or
ganizacijos reikalai, o ypač 
šiais bedarbės laikais.

Kapitalistai pasiryžo pa
smaugti darbininkų unijas 
ir organizacijas, kad darbi
ninkus dar skaudžiau išnau
dojus. Skursta ir badauja 
darbininkai; taip-pat skurs
ta ir organizacijos.’ Dabar
tinė bedarbė ir streikai atsi
liepė ir į mūsų organizaciją 
LDS. Mes turime dėti vi
sas pastangas, kad sustipri
nus mūsų organizaciją. Tad 
raginu visas kuopas, kaip tik 
pastebėsite šį pranešimą 
tuojau sušaukite susirinki
mą ir išrinkite po keletą ge
rų delegatų ir jiems įduoki- 
tc sveikų ir naudingi} įneši
mų.

Pageidaujama, kad šia
me suvažiavime būtų atsto
vaujama kiekviena LDS. 
Conn. apskričio kuopa.

Ne\v Britainiečiai pasirū
pins visus atstovus ir svečius 
koširdingiausia priimti.

B. Mičiūnienė, 
L. D. S. Conn. Apskričio 

Raštininkė.
LDS. OHIO IR MICH. APSKEI- J 

ŪIO KUOPŲ DOME!
Liepos 3 d. š. m. įvyks DS. Ohio J 

ir Mich. apskričio 6-tas suvažiavi
mas, Clevelando, Ohio, Šv. Jurgio 
bažnytinėje svetainėje.

Cerb. LDS. šio apskričio kuo
pos kviečiamos darban, kad šį su
važiavimą padarius gyvu ir turi
ningu.

Būtinui išimkite rimtus atsto
vus ir jiems įduokite gerų ir nau-. 
dingų inešimų mūsų organizacijos 
labui.

Būtų labai gražu, kad delega
tai pribūtų sekmadienį, nes vieti
nė LDS. 51 kp. rengia pikniką 
ant gražios pievos priėmimui, ats
tovų. Tai bus geriausia proga su
sipažinti su LDS. šauniais veikė
jais. Svečiai bus maloniai priim
ti ir pavaišinti.

Kuopos neišgalinčios prisiųsti 
atstovų, maloniai prašomos siųs
ti įnešimus raštu ir visais reika
lais kreiptis pas apskričio vice- 
pirm. M. Ardzijauską, 1201 E. 
80-th St., Cleveland, Ohio arba 
raštininką St. Stepulionį, 9574 
Cardoni Avė., Detroit, Mich.

medumi pavaĮŠinsiu! visi mano aviliai gra
žiai rodo d jau tūriu trisdešimts! — kalbėjo 
Uršulė, duktė Ragučio, bitininkystę baigu
si.

— Dieve jums padėk darbuotis, tarė se
nis. Ot kame tikri sveiki pilioriai! tie at
neš sau, žmonėms ir Tėvynei naudą! — kal
bėjo Vibra. Pp t

— Tikiuosi — atsakė Ragutis, tikiuo
si, kad rami bus mudviejų su motina senat
vė. > \

Ragutienė tuo tarpu,, stalą su balta sko- 
terčia uždengė, viduryj pastatė žvakes, Vib
ra atsisėdo už stalo galo ir praskleidė mal
daknygę.

Kaimynėliai mieli, atsiminkim už mū
sų geradėjį, kad mumis apsaugojo nuo pra
rijimo ir tą žemelę mūsų močiutę neišleido 
į svetimtaučių rankas! \

Ilgą stalą apsėdo sodiečiai svečiai ir 
pragarsėjo malda, iš mylinčių širdžių kilo 
augštyn, augštyn...

*
* *

Ponai tuo tarpu linksminosi po miestą. 
Ponė Margerita tankiai vaikščiojo po spa- 
cierius daržus, važinėjosi tramvajų, išsi-

merginas ir šnekindama jas.
Kartais atsitikdavo jai prie skrybėlių 

krautuvės lango išvysti jaunų menkai apsi
dariusių merginų, prieidavo prie ją ir šne
kino:

— Tika skrybėlaitė? — o katra gražes
nė? aš patarčiau su aguonėlėmis, ta tamstai 
tiks!

— Nemanau pirkti — atsako liūdnai 
mergina — nėra man lėšų skrybėlėms!

— Lėšų ?! o tai niekis, tamsta man pa
gelbės! pasiūti per-kokią savaitę, aš užmoku 
gerai, tamsta man patinki, ot aš tamstai 
tuoj nuperku, užeisi pas manę pasikalbėsi
me !

Ir kartais mergaitė sutinka, nustebu
si gerą pone radusi ir eina su ja, eina, bet 
nebegrįžta... Kartais p. Margerita ieško bo- 
nos, kartais mokytojos, kartais lektorės ir 
namų vedėjos...

Ponas Alfonsas laikas nuo laiko veža 
po keltą “dukterų į mokslą,” tai parveža 
šen,' atsitinka kad išveža suaugusias o par
veža da vaikus, po trylika metų, keturioli
ka. ..

Su policija tankiai baliavoja, draugau
ja. Susirenka tankiai visi: p. Alfonsas, Bi- 
žutkevičius, grafas, prisimena prietiki Vil
kaičių dvare ir juokiasi, juokiasi...

— Prikišai tada? — klausia grafo 
Alfonsas takšnodamas jį, per petį, — a, 
a?

— Kt mažmožiai! vienas iš jų buvo ne
seniai pastojęs du nepažįstamus, paprastai 
iš tokių atsitikimų išeiname visai balti, iš
teisint, klaida ir tiek! žinoma pelnas pu
šiai.. . ot ir gerbiamas ponas antstolis! pra
šome, prašome!

Darosi vieta, stalas bonkomis apstaty- 
malonus reginys širdį traukia.
Antstolis sveikinasi su visais ir užima

vietą.
P. Alfonsas dėdamas jam ranką ant pe

ties klausia:
— Na ženteli mielas kak dieliški? kaip 

gyvuoja naslednik?
— O j ty papa bolšoj podlee! — atsako 

žentas grąsindamas tėvui su pirštu, kasžin 
ką man į širdį dedasi, ar nebuvo gegužė ma
no lizdo aplankiusi, tas įpėdinis na pačto- 
vych atlėkė! ka, ka, ka! oi papa!

P. Alfonsas pečius sutraukė:
- — E, e, e! jog atmeni ką gydytojas sa

kė: pirmą sykį būna ir penktame mėnesyje, 
paskui bus normališkai! išgersim ženteli!

Sugeria, nusibučiuoja ir vėl p. Alfon
sas klausia:

— O Liūtą su vyru vietoje ?
— Vietoje, jis paaugštinimą gavo, da

bar užsiėmęs baisai, kratos, areštai, kra- 
molniki subruzdo, darbo negalįs apdirbti, 
bet jai nieko sau gerai, po teatrus, kine, kliu
be, svečių kasdien, pripievajuči gyvena! 
No papa! po bumu! *.

Ir ūžia taip ūžia linksma draugija, nak
čia vėlai grįžta vežikui į kuprą kojas atrė
mę dainuodami užkimusiais balsais žinomą 
visiems dainą Kamarinskavo, o kartais rė
kauja: och ma! Kaby dieneg ma!

(Pabaiga)

*

Porą dienų nuleidus atėjo laiškas nuo 
seniuko generolo, artimas kaimynas pasi
naudojo paštu.

Laiškas buvo sekančio turinio:
“Atsiprašau, priimti tamstą negaliu, 

nes'kokiam laikui išvažiuojame visi. Su pa
garba generolas Lužinas.”

P. Alfonsas perskaitė, ir padavęs žmo
nai vaikščiojo išilgai kambario, niūrai užsi
mąstęs.

Ji perskaitė ir drebančiu balsu tarė į 
vyrą:

— Tai vis per tavo kvailumą.
— Ar aš kviečiau grafą? jog tai tavo 

senas pažįstamas.
— Tylėk! — sušuko žmona pats žinai, 

kad sviete titulai daug reiškia, grafų nevar
žo jokie... •

— Tokis jis grafas kaip aš kunigaikš
tis pati žinai, it pavardė ne jo ir titulas ne 
jo, tu žinojai fr tu ir tavo gerbiamoji mo
tina.

jo-
— Ant aštuoniolikos tūkstančių... tarė 

p. Alfonsas.
— Atsiprašau! — pertraukė Antonijo 

p. Bižutkevieius biskį originalas, jis visada 
reikalauja dvigubo vekselio, neužmigti! se
nis, nervuotas mat nebejaunas žmogus...

-— Na' ponas Antonijo užmirštate, kad 
mums laikas į kelionę — patėmijo grafas 
savo girgždančiu balsu.

— Tuoj, tuoj mes čia biskį... sąskai
tas nori suvesti p. Alfonsas su tamsta ir... 
na taip reikia sakyti...

— Taip, taip gyvenkim kaip broliai 
skaitykimosi kaip žydai, skola ne žaizda ne 
užgis!

— Baigkim! sutinki tamsta? aš šit ne
tikėtai turiu tam tikrą blank ą,tamst& nu
vargęs aš parašysiu — kalbėjo p. Antųnio.

— Rašyk tamsta — pritarė slopiu bal
su p. Alfonsas.

— Bet dvigubį ?
— Ne, tamstos pasiliksite iki vakarinio 

traukinio — tarė p. Alfonsas — aš netoli tu
riu skolininką...

— A tuoj važiuoju! neturėdamas kiše
nėje nieko apart drobės nereikia sėsti prie 
kortų, kokios čia komedijos! rėkė grafas į- 
tužęs, ką gi nori kad dovanočiau?

— Tylėk! sušuko p. Alfonsas.
Nepaprastas ginklų barškėjimas at

kreipė visų domę, grafas, Antonijo ir Bi- 
žutkevičius neramiai savo tarpe susižvelgė.

— Kas tai yra ? — šnabždomis tarė gra
fas.

Kaipo į atsakymą įėjo policija. Gra
fas greitai siekė į kišenę.

— Rankos aukštyn! sušuko antstolis.
— Tai kasžin kokia klaida, nesusipra

timas !
Teisinosi Antonijo, juokai stačiai!
— Prašau rėdytis! — tarė antstolis, o 

į žandarus atsigrįžęs pridėjo — naručniki 
na ruki i nogi!

— Tamsta taipogi turėsi prieš teismą 
pasiaiškinti kokiu tikslu turėjai perlaikyti 
savo namuose tą šaiką! — kalbėjo antstolis 
į poną Alfonsą, kuris priblokštas visai led 
stovėjo ant kojų.

Sutraukė pečius ir tylėjo.
Antstolis išėmė knygą iš savo tarbos ir 

praskleidęs ėmė rašyti:
— Nuo kurio laiko tamsta juos laiko

te? •
•— Lygiai savaitė kaip atvažiavo, — pir

madienio vakare, šiandien pirmadienis — 
atsakė p. Alfonsas.

Antstolis užsimąstė: — a tai kaip tik 
ryto meto! — tarė į savę ir vėl rašė.

— Tai kasžin kokia klaida! — tvirtino 
Antonijo visai pažaliavęs, klaida nesupran
tama!

— Na tai supraskit: jūsų auka kuni
gaikštis kurį įmetėte sekmadienio pirmoj 
valandoj nakties į upę nenuskendo, nętikė-

p-
a.

tas,

1

si.
— O visai priešingai dalykas stovi, atė

miau savo ir da penki tūkstančiai viršaus, 
| signetą uždėjo! — paaiškino rodydamas 

^ žmonai ranką, ant kurios blikčiojo storas 
jsignetas.

— Aš buvau labai nerami! — tarė žmę- 
na. — matydama nepaprastą linksmybę ir 

[ su Antonijų kokias tai paslaptis!
Gal pinigų prašė, na dabar atsisvei- 

j kindamas aš jį apskųsiu! — kalbėjo p. Al- 
f fonsas Jed apversdamas liežuvį ir mirkčio

ki damas lyg stiklinėmis akimis, — ap-skus-iu! 
ir Antonijo negelbės!

— Nepatarčiau mėginti! — patėmijo 
? žmona. *

— Tu visada savo! o aš sakau kad pa
mėginsiu ir padarysiu po savam!

— Buvai, esi ir paliksi kvailas! — tarė' 
žmona tr pamojus su ranka paėjo kur jau 

|nešokantieji svečiai ruošėsi važiuoti.
Monstras baigėsi, panelės sagstė savo 

^šokėjanjs gėles kaipo ženklą atsižymėjimo, 
U sagstė fjimbolišku būdu išreikšdamos savo 
! jausmui, gaudamos už tą žvilgsnį, kuris be 
J žodžių kalbėjo gan suprantamai.

Salonas tuštėjo, vien miestelėnai be
pasiliko ir sklvdo katrie į savo kambarius 
ilsėtis. ‘

J Ponas Alfonsas, grafas, Antonijo ir 
| neatstojantis nuo jų draugas p. Bižutkevi- 

čius mažai matomai ir beveik visada tylūs 
Bumanė atsisveikinant sulošti stosą. Gra
fas ir Antonijo nutarė, k^Cbūtinai turi šian- 

| dien važiuoti net nesutikdami nugulti.
Stosas neilgai traukė: jame greitai šen 

, ar ten laimė palinksta ir dabar palinko: po- 
;nas Alfonsas pasikėlė nuo staliuko dreban
tis. išbalęs lyg drobė, klajojo po kambarį 

i ir savo svečius ir matomai buvo kad jo gal- 
tikras pragaras virė.
Už tai grafas su Antonijų patriniodami 

vaikštinėjo po kambarį visai savimi

*

* *

Metai vėl praslinko ir vėl naujos per
mainos įvyko Vilkaičių dvare: Ragutis su 
brolio pagelba nupirko visą dvarą, nes po
nams atgriso ir,sodžius ir jo gyvenimo san
tikiai, nutarė grįžti į miestą.

Kaip tik Ragutis įkuras pakėlė; pada
rė alučio saldučio, sukvietė kaimynus iš so
džiaus, su kuriais sugudo ir dabar ruošėsi 
stoti į bendrą darbą.

— Nusibodėjome ačiū Dievui tų atkla- 
jūnų — kalbėjo žmonės, žiojo žiojo, bet ne
apžiojo, žioplas išnarino ir nieko nepada
rė!

Išsinėšino pilioriai su savo “kurtuiia” 
šumi gaudyti po miestą! tai jiems tikriausis 
darbas!

— Kada gi juosius daigstysim? — už
klausė Dameika, jog da tebelaukia duobė 
pilna pridėta!

—Dievas dėl manęs pridaigė gana! — 
atsakė Ragutis, eik tu verčiau žuvių par
nešk iš prūdo ot pabaliavosime!

— Kame jas sugaudysi! kurkia bjau
rybė po pievą besivažiajant, garnys jas be 
manęs per dieną gaudo! — juokėsi Damei
ka alutį užgerdamas.

— Oi gaila gaila tų poros metų pragai
šintų! kiek čia tavo triūso išėjo ant nieko, 
laukus apleido, kur neveizėk dirvonai, daug 
prakaito reikės pridėti pakol atitaisyti — 
kalbėjo senis Vibra — o juk ir nejaunys- 
tė! d-

— Bepigu man dabar! sūnus perims 
silpnas mano rankas, ir pasekmingai kaip 
aš, varys toliau tėvo darbą! — atsakė Ragu
tis ot mano parama!

Čia parodė į jauną, skaistų vyrą kuris 
labai linksmai kalbėjosi su Nemeikšaite Ma
ryte čia su motina į pokilį atsikurios.

— Na kaip ar jau nevažiuosi į miestą? 
— užklausė Vibra nustebęs.

— Ne‘dėdė — atsiliepė jaunikaitis, kam 
gi aš agronomiją baigiau kad po miestą

DOVANOMS

FONTANiNĘ 
PLUNKSNA

Kuri bus atminčiai ilgam 
laikui.

Kainos Prieinamos. 
Reikalauk Katalogo. 

“DARBININKAS, 
866 Broadway 

Boston 27, Mass.
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ieposJuly 4 dieną 1922
PINEHURST PARK

Būrelis jaunuoliu jau išanksto važiuoja į Lietuvos Vyčių Naujosios 
Anglijos Apskričio pikniką. Rengkis ir Tamsta.

čia matosi upelis ir krantas giružės kuriame atsibus tas istorinis 
Lietuvos Vyčių Naujosios Anglijos išvažiavimas, liepos 4 d. š. m.

Daržo vartai bos atdari nuo 9 tos valandos ryto. Šokiai nuo 12 iki 6-tos valandos vakare bus dykai.
■

Įvairus ir turiningas programas prasidės 2:30 P. M. Įžanga .:.

/•
M

1) Jaunųjų ir senųjų žaislai prasidės tuojau po programui. 2) Svečių vaišės. 3) Base bolės svaidimas jaunų vyrų ir mergaičių. 
4) Lenktynės plaukime ir bėgime. 5) Aeroplanų lenktynės. 6) Laivelių lenktynės. 7) Įvairūs išsireiškimai ir dainos paminėjimui Lie
tuvos Vyčių 10 metų gyvavimo. Parkas ^bus papuoštas Lietuvos ir Amerikos vėliavomis. Garbūs svečiai pasižadėjo dalyvauti šiame išva
žiavime iš šių vietų: Chicagos, Washingtono, New Yo^ko, Brooklvno, New Britain, Conn., Hartford, Conn., Waterbury, Conn. Neskai
tant visų Naujos Anglijos kolionijų su chorais ir įvairiomis draugijomis. Paviršutiniškai apskaitliuota, kad bus į 100 trokų ir apie 500 
automobilių. Vieta nepaprastai graži, viliojanti žmogaus sielą. Nuolaidus kalnelis, apaugęs pušelėmis, liepelėmis ir kitais gamtos papuo
šalais. Gi šalę to šilelio bėga sriaunus upelis kuriame galės atgaivinti širdužes suvažiavę svečiai tame išvažiavime šiltoje dienoje. Ta vie
ta ir jos visas gražumas mums lietuviams primena apdainuotas vyskupo A. Baranausko Anykščių Šilelis. Tik poetiško gabumo žmogus ga
lėtų tinkamiau aprašyti tą vietą kur įvyks L. Vyčių N. A. Apskr. išvažiavimas 4 d. Liepos š. m. gi šeip žmogui be poetiško talento nėra 
galima aprašyti. Kas turės laimę atsilankyti tame išvažiavime, tai tik tam bus galima pamatyti ir įsivaizdinti kaip gražiai gamta papuošė 
šią vietą. Laimė pamatyti tą vietą, bet dar didesnė laimė bus išgirsti ir pamatyti istorinį PROGRAMĄ, kuris susidės iš dešimties N. A. 
kolionijų, chorų ir svečių. Tai-gi visi į L. Vyčių N. A. Apskričio Išvažiavimą.

• ■»** '•<, „i. ’ ■ . , ■ . - • ' • - ■ * .. * '*■

f / • rKELRODIS. TROKAIS: Iš Bostono, Norwoodo, Brightono, Worcesterio ir Montello, reikia važiuoti iki Harvard Sq., Cambridge, Mass. Nuo Harvard Sq. va-

žiuot Mass. Avė. iki Arlington Heights (iki gelžkelio). Tuomet pasukite po dešinei į Mystic St. (Lowell Line) ir ta gatve pasieksite daržą (Pine
hurst aPrk) Billerica, Mass. TRAUKINIAIS: Nuo North Station (Boston) iki Wobum, Mass. Išlipę ant Woburn Stoties tuojau gausite jitney (ant Woburn Sq.)

kuri nuvež į Pinehurst Park. GATVEKARIAIS: Nuo Harvard Sq. (Cambridge) paimsite Woburn karą, kuris nuvež iki Woburn Sq. Gi nuo ten taip-pat reikia 
imti jitney iki Pinehurst Park.

Vaikui teko apsilankyti 
savo dėdę daktarą. Vie- 

kambaryje jisai pama- 
ė žmogaus skeletą.

Kas tas? — klausia 
ro nusistebėjęs vaikas.
Tai yra žmogaus kau- 

i, — paaiškino daktaras.
— Ąr tai po smert žmo

gaus tik mėsa eina į dangų,. 
k kaulai paileka ant žemės ?

-I------------------ —
Vatkas.'— Pasakyk man, 

mama, kodėl mano tėvelis 
turi taip mažai plaukų ant 
galvosi

Motina. Todėl, sūnau, 
kad jis daug mistiną.

Vaikas. — Tai kodėl, ma
ma, ant tavo galvos tiek 
daug plauku ?

Motina (susimaišius)* — 
Eilę, sūneli, laukan, aš ne
turiu laiko tau atsakinėti.

Tikras gyvenimas prasi
deda tik tuomet,* kai žmo
gus išsižada savęs.

• km Carlyle.

-------- i-----
— Na, kaip bizny sekas ?
— A, vien tik rūpesčiai. 

Mes ieškom kasininko.
— Aš manau, kad jūs ne

seniai vieną priėmėte.
— Na, žinoma, tą patį ir 

ieškome.

Motina. — Kodėl tu ne
rėki, kai Jonas tave bučiuo
ja?

* - . _3.

Duktė. — Kaip aš galiu 
rėkti, kad Jis man grąsina.

Motina. — O kaip jis tau 
grąsina?

V ■ r . ,

Duktė. — Jis sako, jeigu 
aš rėksiu, tai jis pas mane 
daugiau neateisiąs.
.'J" C,., "1:

DORA LIETUVOJE, 
(VII NVIII ŠIMT.) 

Žmonių doros tuo laiku 
būta gana aukštos. Ją pa
laikydavo misijos, dažnai 
daromos Lietuvoje po para
pijas. Didelių kriminalų re
tai teatsitikdavo, nors drau
smės didelėmis bausmėmis 
nebuvo. Kada vieną bajo
rą nuteistą už netikrų pini
gų dirbimą į sunkųjį (gilų
jį) kalėjimą, tai pasirodė, 
jog tokio kalėjimo Rasei
niuose nė bute nebuvo. Vil
niuje į kalėjimą tuo laiku 
negalima buvo pasodinti, 
taip jisai buvo sugriuvęs. 
Didesnių nusidėjimų prieš 
visuomenės tvarką retai te
atsitikdavo. Galima buvo 
be jokios baimės ir pavojaus 
keliauti per didžiausius miš
kus, apie užpuolimus nebu- 
v girdėti. Valstybės kasą su 
dideliais pinigais Lenkijoje 
buvo važioj ama pasamdyta 
žydų būda, lydint vienam 
arba dviem kareiviams. IŠ 
to matyti, kad užpuolimai 
su apiplėšimu labai retas bu
vo dalykas. Rusijoje tuo 
laiku bausmės buvo labai 
didelės, tačiau kalėjimai bu
vo visados pilni, vagystės 
daug didesnės.

A. Alekna.

— Kodėl tamsta savo pa
čią laikai visuomet namuo
se uždaręs? Neišleidi nei į 
prakalbas, nei Į teatrą.

— Koks gi būtu išrokavi- 
mas palikt tuščius kamba
rius, kuomet renda tokia 
brangi.

Lapkričio 22 d. 1919 nar
sioji Lietuvos kariuomenė 
labai sumušusi išvyjo kolča- 
kininkus — rusus ir vokie
čius — iš Radviliškio. Pa
imta 30 orlaivių, daug ar- 
motų, kulkosvydžių ir 
namosios medegos.

KVOTIMAS.
Mokytojas: — Mylimas — ko

kia tai kalbos dalis?
Mokinys: — Būdvardis.
Mokytojas: — Kaip bus aukš

tesnis laipsnis ?
Mokinys; —< Sužieduotas. 
Mokytojas: — O aukščiausias? 
Mokinys: — Apsivedęs.

, Tikra laimė žmogui tai ūkis. U- 
kininkas nesibijo streikų ir bedar
bes. Ūkininkas pavalgęs taip, 
hup miestelėnai ir matyti neguli 
panašių maistų, užtat sveikas ir 
daktaro nepažįsta.

e t

Ūkininkas tai penėtojas pasau
lio, be kurio dailu) niekas nega
li apsieiti. Ta’gi kas nori būti to
kiu naudingu pasauliui ir pats, ne
jausti bedarbės ir streiko pasek
mių. tas tegul eina ant ūkės. Sies 
patarnaujame kiekvienam kas no
ri surasti sau ti >karną ūkį, tiktai 
atsišaukite prie mūs.

Pavyzdžiui paduodame keletą 
progų:

i'i Farma arti Lavrrenee, Mass. 
150 akni geros žemės su mišku, 
trobesiai labai geri ir pakankamai 
ruimingi, 36 karvės, arkliai ir ki- 

gyvuliai. Visokios mašinos ir 
vežimai, žodžiu viskas kas tik rei
kalinga ūkiui. Viskas pasėta ir 
pasodinta. Daržovės, vaisiai, pie- f- 
vos, viskas parsiduoda sulig auk
ščiausių kainų ir šviežus kiekvie
ną dieną. Visaks už $16,000.00.*

2) Ukis-farma: Tabokos, cibu- .
• > ‘ ‘

lių, kukuruzų, bulvių ir vaisių su "Z 
klevų cukraus produkcija 145 ak- • 
rai No. 1 žemės su mišku ir ga- ■ 
nykiom, per kurias teka puikus u- •;<- 
polis, 75 obelės ir labai daug kle- ...M 
vų cukrui (sulti). Vieta neapsa
komai graži. Nauja stuba su 11 
kambarių. Didelė barnė, tabakui 
džiovinti daržinė, 1 aruodas (ši
lo), pienui Jjambarys, kukurū
zams klėtis, vištinyčia, 15 vištų ir 
gaidys, 12 karvių, 5 telyčios, 1 
bulius, 2 arkliai ir 2 kiaulės. Vi
sokios mašinos, net ir bulvėm kas
ti, vežimai sunkūs ir lengvi. Vis
kas, kas reikalinga ūkiui. Dirvos 

I užsėtos, daržovės užsodintos, imk 
ir gyvenk. Kaina tiktai $7,000.

Šios dvi farmos, tai aukso mai
nos, kas tik turi pašaukimą prie 
ūkininkavimo.

Turime ir dauginus pardavimui 
■ farmų pradedant nuo 1 iki 100 

akrų žemes, įvairaus didumo ir 
. Įvairios kąinos, pradedant nuo 

$1000.00 iki $6,000.00, apielįiik^ 
Lawrence, Loircll, Neivburyport, 
Mass., apie Nashua ir Manches- 
ter, N. H.

Norintieji pirkti prašomi kreip
tis laiškais keliomis dienomis iš
anksto su pažymėjimu, kokios ū- -* 
kės, ar namo pageidaujate, o mes 
paskirtame laike lauksime ir tin
kamai prigaminsime.

/«
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TARP NEW YORK’O IR HAMBURG’O 
TRUMPIAUSIAS SUSISIEKIMAS SU VISAIS PORTAIS 

CENTRALCS EUROPOS.
Savaitiniai Išplaukimai Kas Ketvergas

nuo Pier 86 No. River, 46-th St., New York.
Kambariai su 2, 4 ir 6 lovom ant visą laivą. Puikus val

gomieji kambariai, galionai ir erdvus dėkai trečios kle
sos pasažieriams. Ant laivų z “HANSA,” "BAYERN,” 
WUERTTEMBERG ir MėUNT'CLAY yta keli specialiai 
puikus kambariai.

Du nauji 20,000 tonų laivai 
RESOLUTE ir RELIANCE 

išplaukia kas antrų utar/iinką su 1-mos. 2-ros ir 3-čios kle
sos pasažieriats. Paskiau bus mainoma. Klauskite agento:

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

Kunigas po išpažinties 
klausia jaunos “griešnin- 
kės.”

— Ar prižadi daugiau ne- 
bepapulti po vaikinų įtaka?

— Taip... Aš prižadu... 
Bet... bet nelaimė, kad tie 
biauxybės vaikinai papuola 
po mūsų įtaka...

* LIEPOS—JULY 8-TĄ DIENĄ 1922
Dideliu ir Moderniško

THE ROYAL MAIL STEAM PACKET CO.
Laivu “ORDUNA”

EKSKURSIJA po vadovyste P-no V. M. Stulpino, kuris prižiurus visoje ke
lionėje bagažus ir suteiks reikalingas informacijas kelionėje 15 New Yorko' 
iki pačiam Kaunui. Su Ma ekskursija keliauna Lietuvon plačiai žinomai 
Amerikos lietuviams kinematografas, A. T. Račiūnas. Visi keleiviai Sead»- 
m i ant lahro bus nufotografuoti ant judamų fa paveik»fa. Paveikslai bus 
traukiami ant jurtų ir taip pet ant rubežlans Įvažiuojant j Lietuvą. ViaojigC 
kelionėje nuo New Yorko iki Kauno visi keleiviai turte smagiausią kelione. 
Keliauk į Lietuvą Dideliu Laivu ir su Dideliu Lietuvių Būriu.

LAIVAKORTES Į Eitkūnus $104.80, į Kauną $105.15.
<ą*yk tuojau, kad gautume ttfmervuoti jums kambarį, mb vietą gaM prt- 
trukti. S - .

THE ROYAL MAIL STEAM PACKET CO.
26 Broadmy, New York 117 W. W*riiington St, CMeago

ARBA PAS VIETINI AGENTĄ.



*

VIETINĖS ŽINIOS -;
- GAL NEGREIT GRIS.

■“Darbininko” ndministratorins 
M. Kerbelis, išvažiavęs j AVilkes- 
Barre, Pa. dalyvauti Sus-mo sei
me gal būt dar negreit grįš. Tu
rėjo pieną aplankyti kaikurias 
kolonijas su prakalbomis.

“H0PE CHEST” — VILTIES 
j;“.. SKRYNIA.

Lietuvių Šv. Petro parapijai su
rengta Vilties skrynia — Hope 
Chest yra išstatyta lange didžiau
sios So. Bostono Murphy krautu
vės, kampas Broadway ir F gt. 
Dideli žmonių būriai grūdžiasi 
pažiūrėti tos skrynios, kuri ištik- 
ro puikiai išrodo. Tos vilties skry
nios tikietų bus galima gauti ne- 
dėlioj pobažnytinėj salėj.

-
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D1RBTKTKKA8
— -J--------

LDS. 1 kuopas protokoų rašti- I PADĖKOS LAIŠKAS, 
trinkas K. Rusteika sunkiai serga ! ______ '
po operacijos, kurią darė Carney TftttETžKTTT PADtKĄ Už aV-RĄ 
ligonbuty, Draugai(ės) turėtų 
aplankyti sergantį narį. Jis ran
dasi ąųt ketvirtų lubų H. GC

, Jo draugas.

DABAR YRA PROGA PRISIRAŠYTI PRIE L. D. S.

BIRŽELIO MĖNESIO
* 4

M PERKŪNAS”
Jei nori apseiti neskaitęs kitą 
laikraščių ir viską žinoti kas 
dedasi pačiame pasauly ir 

Lietuvoje, skaityk 
“P—E—R—K—Ū—N—Ą”

Jei nori suprasti ir įvertinti 
visa tai kas buvo įvykę šiame 

pasaulyje, skaityk
‘ ‘ P—E—R—K—Ū—N—Ą”

I
*

SO. BOSTONU MASS.
I-DS. 1 kp. mėnesinis susirinkimas 

jvyks utarninke. 27. d. birželio. 7:30 v. 
vakare. LDS. kambariuose, 366 West 
Broadway. Visi nariai malonėkite pri
būti, nes turime daug svarbią reikalų 
aptarti. Taip-gi atsiveskite ir nauju 
narĄ.

VaMyBo.

Jei nori žinoti ką veikia mūsą 
veikėjai Amerikoje ir kaip 
rengiasi prie būsiančiu seimą, 

skaityk
‘ ‘ p_E—R—K—Ū—N—Ą ’ ’

VISIEMS JONAMES.
Linkiu visiems Jonams 

giai praleisti varduvuj i 
birželio 24 d.

i sma- 
šventę.

Jenas.

JONAI, varduves leizdami, tu
ri' žinoti, kad savo draugus ir 
drauges privalo atsivesti pavai
šinti į DARBININKO SPA.

KAMBARIAI SUSIRINKIMAMS
Patogiausia ir pigiausia vieta 

nedideliems susirinkimams laiky
ti yra vyčių-sąjungiečių kamba
riai po mun. 366 W. Broadvay, 
viršuje “Darbininko” ofiso. Nuo
latiniams kostumeriams kair.a 
$1.00 už susirinkimą. Geriausia 
vieta susirinkimams dr-jų board- 
direktoriams, kuopoms ir tt. 
Kambarius užsisakyti galima pas 
Bendoraitį. Savickį, Kiškį arba 
“Darbininke.”

Kambarin Valdyba.

PRANEŠIMAS.
Dr-stė D. L. K. Keistučio, Bos

ton, Mass. leidžia daržą dėl pik
nikų už labai prieinamą kainą. 
Daržas randasi puikiausioj vietoj, 
East Dedham, Mass. Norėdami 
daugiau informacijų, kreipkitės į 
pas VINCĄ TRAKELĮ (išleidėją 
daržo) 92 A Si., So. Boston, 
Mass. Tel. S. B. 2027-W. i

PRANEŠIMAS.

Šiuomi pranešame Cambridge’io 
ir apielinkės lietuviams, kad L. L. 
Paskolos stotis aukso ir sidabro 
fondo vajų pradės birželio 24 ir 
25 d> d. š. m.

Tose dienose auksiniai ir sidab
riniai daiktai ir pinigai bus pri
imami lietuvių bažnytinėje salėje: 
Subatoje nuo 2 vai. po pietų iki 
10 vai. vakaro, o nedėlioj nuo 12 
vai. vidurdienio iki 10 vai. vaka
ro.

Lietuva leidžia savo valiutą-pi- 
nigus ir atsišaukė į Amerikos lie
tuvius prašydami paramos.

-*«A ’

Mes Cambridgiečiai ir apielin
kės lietuviai privalome prisidėti 
ir paremti kas kuo išgali, kad pa- 
liuosavus Lietuvą nuo svetimos 
valiutos.

L. L. Paskolos Stotis.

Jei nori žinoti ką rašo kiti 
laikraščiai ir kurie turi dau

giau teisybės, skaityk 
“P—E—R—K—Ū—N—Ą”

Jei esi nuliūdęs ir nežinai 
kaip nuliūdimą nuo savęs nu
varyti, užsirašyk ant metą 

varyti, užsirašyk metams 
‘ ‘ p_E—R-K—Ū—N—Ą”

Vienas iš geriausią ir juokin
giausią laikraščiu visame pa

sauly tai yra
‘ ‘ P—E-R—K—Ū—N—A—S ’ ’

Visais reikalais kreipkitės šiuo 
adresu:

“PERKŪNAS”
366 W. Brcadtvay,

Scuth Boston, Mass.

PRIRENGIMĄ KELIONES.
1

Žinomi tariu širdingą padėkos 
žodį BALTIC STATĖS FINANCE 
CORPORATION AUDĖJAMS, 
per kurių pasidarbavimą gerai ir 
laimingai atkeliavo iš Lietuvos 
mano švogerka Paulina Ramuty
tė, iš Vienkiemio Gojus, Deltu
vos valsčiaus, kuri taipgi dėkavo- 
ja minėtai įstaigai patardama ir 
kitiems, kurie nori keliauti į Ame
riką, kad kreiptųsi tik į minėtą 
įstaigą. Keletas keliavo Ameri
kiečių lietuvių sykiu į Ameriką, 
kurie sakė, kad keliauja jau po 
kelintą sykį, bet tokios geros ke
lionės dar neturėjo. Valgis buvo 
geras, mėsos davė visokios rūšies 
keturius sykius į dieną. Po ketu
ris į kambarį ir lovos čystai pa
klotos. Mažus vaikučius prižiū
rėjo- tam tikros tarnaitės.

Iš Kauno agentai praleido visus 
iki Bremen, viso skaitliuje buvo
me 27 ypatos ir visi sykiu atva
žiavome Į Ameriką laimingai. Už 
tai visiems Amerikiečiams pata
riame, kurie nori atvežti savo gi
mines iš Lietuvos ir • norite kad 
turėtų gerą kelionę nelaukdami 
nieko kreipkitės tik į BALTIC 
STATĖS FINANCE CORP., 357 
Broadtvay, So. Boston, Mass. ir 
pažymėkite, kad jūsų gimines pri
rengtų ant to laivo, kur mano švo
gerka atvažiavo, United Statės 
Linija.

Tą visą pranešdamas, lieku vi- 
:o gero velijantis minėtai įstai
gai,

253 Ames Street, 
Montello,' Mass.
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James Razumas,

SVEČIA! I š LIETUVOS.
EITAS BŪRYS ATVAŽIUOJA 

IŠ LIETUVOS.
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Jis linksmas, nes turi
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BAMBINO
Vaisbaženklis Reę. S. V. Pat. Biure

Kūdikiai mėgsta jį!
Jie prašo daugiau! 

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

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

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th St. 

Brooklyn, N. Y.

GREIČIAUSI MODERNIŠKI " 
LAIVAI PASAULYJE.

Šaunus apsėjimas su keleiviais.
Ten yra vietinis agentas jūsų mieste 

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

BALTIJOS VALSTIJAS 
PER HAMBURGĄ.

SAKONIA..........-..............  .Liepos 1
CARONIA ..............................Liepos 21

Cabin S1S0. 3^ia kl. 3103^0. 
Taksų 35.00.

Per Liverpcol ir Glassgow
SCYTHIA.............................. Birželio
LACONIA ..................................Liepos (
CARMANtA .........................Liepos lt

Iš Bostono:
SAMARIA ........................... Birželio 28
ASSYRLl ................................Liepos S
Asmeniškai vedama ekskursija susisif 

kime j Southampton j Danzig, 
Piliau ir Libau:

''Per Southampton’ą 
KIEKVIENA UTAPNINKA 

MAURETANIA—AQUITANIA 
BERENGARIA

Per Angliją ar Hamburgą
j Danzig’ą 8106.50 — Liepojų $107. 

Taksų $5.00.

22
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THY’'h'1'll'V^Vėliavu, Kukardų, visokiu Ženklelių, Gazikučių, Ant- 
Azll. U v Lt V C spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą.
STRUPA8 CO., ■ 90-92 Fcrry St. Newark, N. J.

Geriausias ir tiesiausias susinę-Į

i

i

Šimas per vandenį su Lietuva, i 
Laivai iš Rotterdamo nuveža 
pasažierius tiesiai į Piliavą. 
Laivai išplauks iš New Yorko

" Liepos 8 * ■

FORDAM
I A Liepos 15 I ■

DOTTERDAM
Liepos 22 > ■

RVNPAM
Mnsų laivai turi geriausius

Į
i

pa-’ 
togumus trečios klesos pasažieriams.!

Užsakant vietą kreipkitės prie J 
prie vietos agentų arba pas

HOLLAND AMERICA LINE
89 Statė St., Boston, Mass.

ADVOKATAS
414 Broadway, So. Boston.

TeL S. B. 0441.
Antros lubos—Virtu j L. P. B-v^s

GYVENIMO VIETA:
135 Rowe St-, Aububkdaue, Mass. 

TeL W. Nevvton 1016—B. ‘

TeL So. Boston 3488 '

DR. J. C. LANDŽIUS
LIETUVIS GYDYTOJAS IR . I 

CHIRURGAS.
Gydo aštrias ir chroniškas ilga* I 
vyrų, moterų ir vaikų. Egzami
nuoja kraujų.spjaudalus, šlapumą 
ir tt. savo laboratorijoj. Suteikia 
patarimus laiškais kitur gyvenan
tiems. Adresas:

506 BR0ADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS. 
(Kampas G St. ir Broadway)’ 

VALANDOS: 9—11, 2—4, 7—9

DR. N. M. HAMPSON
Gydo veneriškas ir odos ligas.
OFISO valandos: 2—4 P. M.

5—7:30 P. M. 
ir sulig sutarties.

419 Boylston St. Rooms 307-308 
BOSTON, MASS.

Phone B B 4200 |

i

J
*

16 Metę South Bostone

DR. H. S .STONE
AKIŲ SPECIALISTAS
399a W. BR0ADWAY

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

r~t<

IŠEGZAMINUOJU AKIS
PADIRBU AKINIUS.

Žemiaus paduoda 
symptomus kuriuos 
pagimdo nenormališ

los akys: nematymas, kreivos a 
kys, pavargusios ir skaudančios 
akys, bėgimas ašarų, sausos akys, 
trūkčiojimas akies ir blakstienų 
galvos ir nugaros skaudėjimas 
ūžimas ir svaigimas galvos, nervu 
iga, negalėjimas važiuoti gatve 
tariais ir daug kitokių nesmagu 
nių. Prašalinkite priežastį ir bū 
<ite sveiki Visuomet pagelbėk 
jums

J. L. PAŠAKARNIS, O. D.
AKIŲ SPECIALISTAS

377a Broadway, So. Bostoą, Mass

REIKALAVIMAI.
Reikalavimu kainos 2c. už žodi už i 

kiekvieną syk|.

DR. PAUL J. J AKMAUH
(JAKIMAVIČIUS)

509 EAST BR0ADWAY
Telephone 502.

Tel. So. Boston 323 
LIETUVYS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS) 

Laikinai perkėlė ofisą po No, 
425 Bboadway, So. Boston, Mass. 

Ofiso Valandos':
Nuo 10 iki 12:30 ryte ir nuo 1:30 

iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. vak. 
Ofisas uždarytas subatos vakarais 

ir nedėliomis.

Tel. So. Boston 270

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

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

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

■•■a:
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DR. A. J. GORMAN

BALTIC STATĖS, FINANCE 
CORPORATION, Birželio-June 
15-tą dieną, 1922 iš Kauno Sky
riaus gavo sekantį Kablegramą:

Šiandieną Emigrantą Skyriaus 
Vedėjas su būriu keleivių išvažia
vo iš Kauno į Bremeną 20 dieną 
birželio. Keleivius išleis laivu 
President Taft, pribus į New 
Yorką 28-tą dieną birželio su sė
jančiais keleiviais:

Net ir kūdikiai pastebi!
Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša
linti pleiskanas. Tik kelis kartus panau
dojus

(GUMAUSKAS)

DANTISTAS

tą pleiskanų mirtinąjį priešą — ir jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Rufjles pagelbės jums visuomet ją 
tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos raojaus sunaikina juos.
N’isipir’.r’tn bcjįjlt? šifro aptif-keje tiaudio Už C5e., arba prisiuskito 75e.
pažio ženkleliais tiesiai į laba rat ori ją.

REIKALINGAS MOKYTOJAS 
lel vasarinės vaikų mokyklos, 
vas galite užimt mokytojaus vie- 
ą, tai atsišaukite tuojaus. Už 
nokestis gera. S. Uždavinis, 16 
Marion St., HavcrhilI, Mass.

(6-27

705 Main St., Montello, Mass.

(Kampas Broad St.)

TeL Brockton 5112-W.
s.

Bell Phone: Poplar 7545
ADOLF F. STANKUS

TIKRAS

LIETUVIS GBABDRIUS
1023 Mt. Vernon St., 

PEILADELPHIA, PA

Parsiduoda RAKANDAI per 
kiij kambarių. Greitu laiku iš 
važiuoju i Lietuvą. Norintieji 
gali pasipirkę toj pat vietoj ir ap 
sigyventi. Rakandai dar geri, < 
kaina labai prieinami. Adresas: 

Jokūbas Galiackas,
624 E. 8-th St.,- S'o. Boston, Mas

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

IV. JONO EV. BL. PAŠELPINi 
DRAUGYSTĖS VALDYBOS 

ADRESAI.
PIRM. — M. Zoba,

539 E. 7-th St., So. Boston, Ma 
VICE-PIRM. — p. Mikalauskas,

248 W. 4-th St, So, Soston, Ma 
PROT. RAST. — J. Šeduikis,

89 B Street, So. Boston, Mass. 
FIN. RAST. — J. švagždys,

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

16 Winfield St, So, Boston, Ma 
MARŠALKA — J. Zalkis,

7 VVinfield St, So. Boston, Mass 
Dr-ja laiko susirinkimus kas tre 

nedėldienį kiekvieno mėnesio, 2-rą 5 
po pietų šv. Petro parapijos salėj, i 
BL Seventh St. 8outh Boston. Man.

•į LIETUVĄ IR’lS LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

ir ant geriausių-laivų vist} linijų pas seniausią LIETU VIS
KĄ agentą — G. KUNAŠAUSKĄ. Agentūra uždėta 1910 m.

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į 
LIETUVĄ.

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

nau, jeigu kas klausia.

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

Ona Morkunaitė, kaimas Gri- 
niškiai, valsčius Stakliškis, apsk. 
Alytus, pas Jonas Morkūnas, 445 
Portland St., Cambridge, Mass.

Kazimieras Morkūnas, kaimas 
Sakalai, valsčius Stačiūnai,apsk. 
Šiauliai, pas Joseph Bachuks, 2303 
North 15-th St., Springfield, III.

Marė Nanartonienė, ir Alvina 
Kirmėlaitė, kaimas Kibučiai, vai. 
Žižmariai, apskritis Kaišedoris, 
pas Zigmas Nanartonis, 17 French 
Street, Bdngor, Maine.

Marė Tamkiutė, Vilniaus gat
vė, miestas žižmariai, apskritis 
Kaišedoris, pas John Raulinaitis, 
54 Arthur St., Brockton, Mass.

Liudovika Žvirblaitė, kaimas 
Šventežeriai, valsčius Vyžuonos, 
apskritis Utenos, pas Kazimieras 
Karpinskas, 22 River Street, No. 
Weymouth, Mass.

Rapolas ir Jone šalavėjai, kai
mas Užbrasti, valsčius Papilė, ap
skritis Mažeikiai, pas Domininkas 
Strigunds, 11 Sanger Street, So. 
Boston, Mass.

Platesnias žinias prisiuneiame 
per kurjerą. Praneškite Ameri
kos Lietuviams, kurie nori savo 
gimines atsivežti, kad nevilkintą 
laiko, nes kas dieną atvežimas y- 
ra apsunkinamas.

Taip-gi norint prirengti gerai 
kelionę, kad būtą pasekminga i- 
ma daug laiko sudarymas visą rei
kalingą dokumentą.

Šiuomi pranešame Amerikie
čiams kurie norite atvežti savo 
mylimas gimines iš Lietuvos, tai 
klauskite informaciją tik į Bosto
no

REIKALINGAS BUČERIS 
kuris moka atsakančiai visą dal
bą toje šakoje, t. y. bučemėje. 
Prityrusiam bučeriui sąlygos ge
ros. Norintieji platesniu infoi 
maeijų arba užimti darbą tuojai. 
kreipkitės šiuo adresu: J. A. W. 
188 Birch St., North Abington, 
Mass. (6-22 >

ANT RENDOS
KAMBARYS OFISUI 

Puikus, šviesus ir geras kamba
rys tinkamas ofisui ant rendes L. 
D. S. Name, 366 Broadway, South 
Boston, Ma3s„ Kampas Broad 
way ir E gatvių. Kreipkitės pas 
“Darbininką.”

(6-27)

22
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Paieškojimų kainos LDS. na
rtams Ir “Darbininko” skaityto
jams 1 syki į metus už dyką, už 
3 sykius n.00. Prieteliams už 3 
sykius $1.50.

BALTIC STATĖS FINANCE 
CORPORATION

1357 Broadvray, So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 106L

366 Broadway, So. Boston, Mass.

LINIJA 9Broadvay, * Nev’^ork.NY LJ.

i

HARTFORDO IR APIEUN- 
LIETUVIAMS 

ŽINOTINA.
Šiuomi pranešu, kad aš pada

rau visus renkalingus popierius 
išgavimui pasportą Lietuvon ir 
taip-gi atsiimti gimines iš Lietu
von

į Padarau visokius įgaliojimus.
Esu viešas notaras Amerikos ir 

Lietuvos Atstoyybės įregistruo
tas. .... r. <- . .

I
 Visais reikalais kreipkitės pas

X-..-'- JONĄ MAČIŪNĄ .

32 Putaam Heights, Hartford, Ct

Į LIETUVĄ.

|XWHITESTAR
į Cherbourg, ir Southampton:

HOMERIC — Liepos 1, Liepos 
MAJESTIC (56,000 tonų) — Liep. o, 

(Liep. 29; Rugpjūčio 26 
(Didžiausias laivas pasaulyje)

OLYMPIC—Liep. 15, Rūgs. 2, Rugp. 12 
Greitai pribuvus | Southampton pa- 

(sažierlal yra pervedami J kitą laivą 
i keliaujant tiesiok j Danzigą ir Liepo
jų. Užtikrinant linksmą kelionę ir 
t'nkama bagažians priežiūrą^ 
> . ____________ _

Tiesioginis patarnavimas i Liepojų.
Dideli linksmi laivai, reguleris išplau
kimas.

> Ambbkan Link
Į Hamburg’ą per Cherbourg: 

MINNEKAnDA (tik trečia klesa) — 
Birželio 28. Rugpj. 2, Rūgs. C 

MANCH.ERIA — Liep. 5; Bugpj. 9; 
Rugsėjo 13 

ST. PAUL—Lidp. 12. Rugp. 16, Rug 20 
MONGOLIO—Liepos 26; Rugpj. 30: 

[Spalio 4 
Parankus permainymas immžlerlų 

bngnžlaus j laivus keliaujant j Liepojų 
ir Ihmzfgą. , *

Pantitrank anrn pažĮstamus Ir gimi
nes iš Idetuvne ant šitų smagių laivų 

' -jaut musų linijos. Genia valgis, mm- 
, gios kvntierns. 'Mandagu* patarnavi

mas. Klausk mus apie kainas dėlei 
paimžierių.

PASSENGER DDPATmrfeNT.
M Stata St,

LIETUVIS GRABORIUS.
šiuomi pranešu visiems, kad nupiginau kainas ant grabų 

ir už visą palaidojimą. Palaidoju numirusį nuo $100.00 ir 
aukščiau. Taigi Boston’o ir apielinkės lietuviai, pasitaikius 
virš minėtam reikalui^ visuomet kreipkitės pas mane. Už 
nuvažiavimą į kitus miestus nieko nerokuoju. Darbą atlieku 

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

kitės šiuo adresu:
P. J. AKUNEVIČIUS,

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

IR TUSIU KELIU
Lietuviai važiuojanti J PILIAVĄ aplenkia 

lenk ųjuostą (koridom). £
Viaa trečia klesn padalinta j kambarius ant V 

2-jų. 4-rių. ir 8-n!ų lovų.
LATVIA—Liepos 5, ESTONIA—J/ep. 12|
19 Nexv Yorko ar Bostono | Hantbnrgą--$103.50, t 
Piltum—$106.50. Klaipėdą Ir Piliavą—$107.00. » 
Mos užmokame jjeHkelio tikėtą iš Bostono j 
New Yorką. Kreipkite* pąs vtetin) agentą.

Paieškau Petro Poškaus, paeina 
iš Varėnos miestelio. Seniaus gy- 
veno Worcester, Mass. Turiu 
svarbą reikalą, gautą iš Lietuvą. 
Kartu ieškau Stepono Strazdo, 
gyvenusio Chicagoj.

Matcušas S. Dragūnas,
3 Highland Pk., Rovbury, Mass. 

(69-72)

. .Paieškau Izabelės ir Onos Če- 
pulidhiukių, Žiežmarių par., An
takalnių kaimo. Pirmiau gyveno 
Philadelphia, Pa. Mhlonėk^e pa
čios atsišaukti arba kas kitas pra
neškite, nes’ turiu svarbią reikalą. 
Jurgis čepulion’s, 130 Bellevue 
Ave^ Montello, Mass.

ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-J(
VALDYBOS ANTRAŠAI 

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

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

27 Story St, Boston 27, Mass. 
PROT. RAST. — Antanas Janušonl

2 Mt Washington PI., So. Bost
FTN. RAST. — Juozas Juška,

Merycliff Academy,
Arlinghton Heigths, Mt

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

IŽDO GLQB. — J. G rubiną kas,
3 Jay St, Boston 27, Mass. Ir 

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

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

DRAUGUOS antrašas reikale:
366 Broadway, So. Boston. M« 

DRAUGIJOS susirinkimai laike 
kas antrą nedėldienį mėnesio 1-ą i 
po pietą parapljlnšj svetainėj, 492 
7-th St, Boston 27. Mass.

D. L. K Keistučio Dr-jos Vi 
dybos Adresai, Boston, Mas
PIRMININKAS — J. AdomavlfflM, 

122 Bowen St, So. Boston, Ma 
VICE-l’IRM. — Vincentas Zaleckis 

St Mercer St, So. Boston, Mana 
PROT. RAST. — Antanas Macejnn 

450 E. 7-th St, So. Bortio, Ma 
FIN. RAUT. — Juosapes V<nkevW 

169 W. 6-th SU So. Boston. Ma 
KASTEIITŪS — Andriejus Zaliedm 

307 R. 9-tb Su So. Boston. Mas 
MAIUALKA — Vjktonu* Zlčlds,

269 E. Cottase St, I »«»rrteatsr, M»
D. L. K. Keistučio dr-ja laiko m*1’ 

fintus xU)<lrfnklmD« gaa pirmą ued 
(Benį kirkvli-no mAnesfo po No. f 
Washingtoo Su Bonton, Mass. Atą 
vakare. AteMamf dranae Ir naujų i 
rių «n aaclta atalvaakits prie musų < 
joe prirašyti.




