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PLENAS STREIKUI 

BAIGTI.

Cleveland, Ohio.—Minkš
tųjų anglių kasėjų unijos 
viršininkai išdirbo pieną, 
kuris gal pabaigs streiką. 
Angliakasiai sutinka grįžti 
darban senomis išlygomis, 
bet nori, kad prezidento už
ginta komisija anglių pra
monę ištirtų.

PRADĖJO DERYBAS.

Laurence, Mass. — Strei
kuojantieji audėjai sutiko 
vesti derybas su kompanijų 
atstovais.

SUVAŽIUOS VISI.

Washmgton. —Visų gele
žinkelių darbininkų unijų 
vadai suvažiuos Washingto- 
nan ir svarstys ar pavesti 
Railroad Labor Boardui iš
spręsti “seniority” klausi
mą. <

KONGRESAS APIE 

STREIKUS.

Washington. — Preziden
tas Harding paprašė kon
greso partijų vadų tęsti se
sijas ir imti svarstyti strei
kus. Užsitęsę streikai jau e- 
są tokiu pavoju, kad reikią 
imtis griežtesnių priemonių 
juos baigti. z

KŪDIKIŲ MIRTINGU
MAS IR ŠEIMYNOS 

INEIGOS.
X

Kad geriau išaiškinti koks 
sąryšis yra tarp kūdikių 
mirtingumo ir šeimynos in
eigų, Kūdikių Biuras (Chil- 
dren’s Bureau) sutaisė len
telę, kuri nurodyta tyrinėji
mai aštuoniuose miestuose.

Lentelėj paduodama pa- tas kūdikių gyvybė' yra be- 
sekmės šešerių metų tyrinė- reikalo žudoma.”

BUS SOUTH BOSTON, MASS.

A. L. R. K. Federacijos ir Tautos Fon
do skyriai prašomi iškalno pradėti ruošties 
prie Kongreso.

GI visos organizacijos priklausančios 
prie Am. Lietuvių R. K. Federacijos kvie
čiamos kuoskaitlingiausia dalyvauti.

Vilniuje liepos 16 d. išėjo 
naujas laikraštis “Garsas.” 

-----------r
Vilniuje įsigavo iš Rusi-

Birželio mėn. Kauno sani- jos cholera. Buvo keletas 
tarinis skyrius darė revizi- apsirgimų. 
ją kiemų, pirčių, valgyklų 
ir tt. Apžiūrėta 3549 vietos, 
pabaudų uždėta 35 siimoje 
7800 auksinų.

' Danijos veikėjų būrelis 
surinko 3100 kronų Lietuvos 
vaikams sušelpti.

**PnbUahed and dlstributed nader 
permit (No. 534) authorlzed by the 
Act of October «, 1917, on file at the 
Post Office of Boston, Mass. By order 
of the Presideht, A. S. Burleson, Post- 
master GeneraL”
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jimo darbo ir įdedama 
sėkmės pasikalbėjimų 
23.000 kūdikių motinomis.

Grupė su žemiausiais už
darbiais siekia $550. per me
tus ir siekiančiais $1,250 ir 
augščiau. Žemiausių už
darbių grupėje (uždirbami 
čių mažiau kai $550) midė 
162.5 arba vienas iš šešių. 
Augščiausioje grupėje (už
dirbančių $1,250) mirė 62.5 
arba vienas iš šešiolikos. Aiš
kiai matoma, jog mirčių 
skaičius mažėja besididinant 
šeimynos ineigoms ir priei
nant prie tinkamesnio pra
gyvenimo.

Kiekvienoje grupėj kūdi
kių proporcija yra sekanti:

Grupėje, uždirbančių ma
žiau kai $550. ineina 25.8% 
ištirtų kūdikių.

Grupėje, uždirbančių nuo 
$550 iki $849 ineina 37.2%.

Grupėje, uždirbančių nuo 
$850 iki $1049, ineina 153% 
kūdikių.

Grupėje, uždirbančių nuo 
$1050 iki $1249, ineina 6.1% 
kūdikių.

Grupėje, uždirbančių $1,- 
250 ar daugiau ineina 13.1% 
ištirtų kūdikių.

Visų grupių uždarbis pas-! 
kutiniais Avėjais metais iš-į 
tikro padidėjo. Tečiausj 
skaitmens nesenai apskelb
tos Darbo Biuro, parodan
čios visuotiną pragyvenimo 
pabrangimą, nerodo, anot 
Kūdikių Biuro pranešimo, 
kad kūdiki ii gyvenimas bū
tų pagerėjęs su padidėjimu 
tėvo ineigų.

“Išvados yra tokios” sa
ko raportas, “jog tol, kol 
bėdnumas nebus panaikin-

Vilniaus lenkų laikraštis 
“Przegląd NVilenski” rašo, 
kad visi lenkų užsienio rei
kalų ministeriai buvę lietu
vių ar gudų kilmės. Bet tie 
gudų lietuvių išgamos ne
buvę atsidavę Lenkijai, tai- 
kęsis prie Varšuvos ir Vil
niaus idiotų ir priešinęsis 
kiek galėdami Lietuvos ne- 
prigulmybei.

m., t

Liepos 1) d. Kaune buvo 
pravoslavų suvažiavimas. 
Visai mažai žmonių tebuvo. 
Pasirodė, kad parapijos blo
giausioj padėtyje, cerkvės 
netaisomos, popai ubagišką 
atlyginimą tegauna. Išrink
ta aukų rinkėjai.

Vilniuje lenkai konfiska
vo laikraščio “Ryti} Lietu
vos” num. 3. Paėmė iš lei
dėjo raštišką pasižadėjimą, 
kad daugiau laikraščio nebe
leis.

Gari 
rinkta 
Studentų

sostinės majoro 
dėka su- 

kronos Lietuvos

Lietuvoj’ statoma du stik
lo fabriku — ties Radviliš- 
kiu ir ties Kaunu.

Apie Punską iki vidurva
sario mažai telijo ir vasaro
jus blogai atrodo. Šieno ir
gi mažai tebuvo. Ganyklos 
nudegė.

Vilniaus žydų rabinas Ru- 
binsteinas aplanke Vilniaus 
universiteto rektorių Stane
vičių ir prirodė, kad uni
versiteto studentai dalyvavę 
žydi į pogrome. Rektorius 
žadėjo bylą tyrinėti.

Apie Pasvalį užderėjimai 
geri. Gausiam šienui valyti 
oras kuo puikiausias. Pas
valyje Ūkininkų Sąjungos 
skyrius Įsisteigė kredito ka
są.

Apie Ihimpėnus, Daujė- 
nus ir Vabalninkus priviso 
vilkų. Susibūrė medėjų bū- 
rvs ir darvs ablava ant tų 
nikų.

Kaune liepos 14 d. 1 kilo
gramas baltos duonos kaina
vo 25 auks., 15 d. jau kaina
vo 35 auks., o 16 d. pasiekė 
40 auks.

Pasvalyje įsisteigė gaisri
ninkų orkestrą ir liepos 11 
d. maršavo dūduodami gat
vėmis.

Pasvalio rinką ketinama 
įerkelti kiton vieton, nes 
dabartinė esanti ankšta.

Liepos 2 d. Anykščiuose 
mvo palaidotas husaras J. 
Pauliukonis, kurs netyčia 
draugo buvo nušautas.

Kauno Ūkio Koperacijos 
B-vė “Eksi raportas” papi
gintomis kainomis pardavi
nėja kiaušinius valstybinių 
įstaigų, tarnautojams.

Vilniuje lenkai nuolatai 
užpuldinėja žydus. Taip, 
liepos 5 d. viena lenkė svie
dė akmenį senai žydei, .ėju
siai į ligoninę. Akmuo pa
taikė į veidą ir žydė buvo'^u- 
kruvinta.

r--------------
Liepos 11 d. Klaipėdos 

krašte nuvirto didelis kalnas 
į jūrę. Tas kalnas vadina
si Drumsakas. 300 metrų 
nusistūmė į jūres. Trenks
mas buvo panašus perkūni
jos griausmui. Žvejai toliau 

į jūrėj žvejojusieji neteko 
Į tinklų dėl kilusių bangų. 
Prieš pat griuvimą sker
džius ant to kalno varė 45 
karves. Jei penkiomis mi- 
nutomis būtų pasiskubinęs, 
tai būtų žuvęs su visomis 

Į karvėmis.

Apie Obelius užderėjimai 
geri. Šienavimui oras ge
ras.

Ta-Pandėlyje valsčiaus 
ryba nutarė įsteigti vidurinę 
mokyklą.

Apie Marijampolę užderė
simai geri, lytaus užteko.

Telšių apskrityje sėta 
miškai. Užsėta 60 hektarų.

Obeliuose birželio 30 d. 
Onos Krivickienės trijų me
tų mergaitė tapo išžaginta. 
Kaltininkas Joselis Š. suim
tas.

Lietuvoj susitvėrė “Be- 
partyvė Lietuvos Atgimimo 
Dr-ja.” Pirmininku yra inž. 
VL Pauliukonis. Dr-jos tiks
las kelti lietuviškumą.

Iš Varšavos Klaipėdon 
atvykęs grafas von Pląter 
Ziberg besimaudydagjįg ųu- Liepos IT d. Kauge buvo 
skendo liepos 12 d. Taumao * Šalinimo Ben-

------------- • drovų kąay «tabowj suvužia-
Liepos 16 d. kilęs debesys vimas. Viso krikščioniškų 

ir eidamąs įuožu apie 15 bendrovių Lietuvoj apie 20.

Manifestacijos Lietuvoje.
NIEKAS NE ATSIŠAUKĖ

Maskva. — Centraliam 
bolševikų komitetui buvo 
paduotas prašymas dovano
ti gyvastį pasmerktiems Ru
sijos vyskupams. Komite
tas atsakė, kad pasigailėji
mo nebus. Sakė, kad tie 
dvasininkai, kurie priešino
si konfiskavimui bažnytinių 
turtų, turi būti mirtimi nu
bausti.

KIEK ŽYDŲ.

Washington. — Ne\v Yor
ko ateivių skaičiuje žydai 
užima pirmrj vietą. Vėliau
sias apnokavimas parodė, 
kad tame mieste žydų yra 
946.139, anglų ir airių 897.- 
452, italų 803.048, vokiečių 
690.789, rusų 221.163, lenkų 
161.310.

GERI UŽDERĖJIMAI.

Washington. — Iš visų 
kraštų suplaukusieji prane
šimai apie derliaus padėtį 
liepos mėnesį rodo, kad šie-

Komų bftsią 3.000.000.000 
bušefių, ketvirtu kastu tiek 
bus 5ios tefiee istorijoj. Pui
kiai atrodo bulvės ir 
šiai.

vai-

AL4RAS TEBEINA.

Rymas. — Italijoj nami
nis karas tebesitęsia. Krau
jas liejasi, gęrybes naikina
mos. Šitokių prajovų aky- 
vaizdoj vidurinių reikalų 
ministerija pavedė karinei 
valdžiai imtis griežčiausių 
priemonių kad pabaigti na
minį karą. Visokios demon
stracijos griežtai užgintos.

Mieste Spezia susprogdin
tas arsenalas. Nuostolių 
padaryta už milijoną lirų.

Fašistai (tautininkai) ir 
socijalistai degina vieni kitų 
įstaigas.

AUDRA CHINIJOJ.
t

Hong Kong, -Chinija. — 
Ištikusi balsi viesulą nušla
vė nuo žemės paviršio Swa- 
tow’o miestą. Žuvo arti 40.- 
000 žmonių. Vėjas lėkė 100 
mailių valandoj. ' 

varstų Druskininkai—Mer
kinė—Varėna, nuklojo le
dais laukus. Merkinės mie
stelyje retas namas liko, su 
neišdaužytais langais. Le
dus sekė baisus lietus. Seni 
žmonės sako, kad nemątę to
kių 1^ '

New York. — Graži vo
kietė, atvykusi negalėjo bū
ti įleista į Suv. Valstijas. 
Tada ji pasiskelbė, kad A- 
merikos pilietis ją vestų ir 
tokiu būdu prašailntų 
tį. Siūlė už tai $100. 
nei vienas kavalierius 
sišaukė.

kliū-
Bet

neat-

NELAIMĖ.

Worcesfer, Mass. — Pa- 
sažierinis traukinis ties Put
liam nušoko nuo bėgių. Vie
nas žmogus žuvo, 30 sužeis
ta.

Burba ręstas. — Rumuni
joj. Rusijos jiarubežiuose 
apsireiškė cholera, persime
tusi iš Rusijos.

PO PIEŽIA U S LA IŠKA S.

Rymas. — Šventasis Tė
vas išleido laiškus Italijos 
vyskupams. Nurodo^. kpd 
dvasiškijos rūpesčiu turi bū
ti dabar prisidėti prie sugrą
žinimo ramybės ir taikos na
minio karo draskomi) j Itali
joj-

CHOLERA RUMUNIJOJ. į

MILŽINIŠKAS

IŠVAŽIAVIMAS
Rengia LDS. N e u: Yorko ir 

New Jensey Apskritys
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Kviečiame visą visuomenę 
skaitlingai suvažiuoti, nes 
tai bsu vienas iš puikiausių 
išvažiavimų /kokio dar lig- 
šiol nėra buvę. Bus pilnai 
darbininkiškas piknikas, nes 
pačių darbininkų rengia
mas. Vieta puiki ir patogi 
tokiems pasiliksminimams. 
Programa bus plati ir įvai
ri. • Apart to bus saldžių gė
rimėlių ir skanių užkan
džių. Laiką galėsite labai 
linksmai praleisti. Prakal
bose bus kalbama daugiau
sia apie Lietuvos reikalus.

Taigi dar kartą kviečiame 
visus sienus ir jaunus skait
lingai atvažiuoti.

Širdingai kviečiame visus.
Rengėjai.

, PASARGA: Važiuojant iš New 
Yorko Chamber St. traukiny* da- 
wia iki Gaea Atb. Pankui reikia 
peršanti Junaiea Are. ir pavažia
vus iki Forest Parkway išlipti ir 
eiti po kairei į kalną kur rasite 
vietą,

— ‘ ~ ......

Kaina 4 centai.
1 1 ■' .1 .

j

KAIP DŽIAUGTASI
~ ‘ -31

Vašingtonas, “Elta.” Su
lig gautų dapildomų iš Kau
no žinių, vos tik pasiekė 
Kauną kablegrama apie A- 
merikos pripažinimą, St 
Seimas pertraukė savo posė
dį. Atstovai sustoję sugie
dojo tautos himną. Visose 
mokyklose pertraukta mok
slas. Į gatvę išėjo tvarkoje 
kareivių pulkai karo paro
dai. būriai žmonių susirin
ko į viešąją aikštę ir tuojau 
susiformavo eisena, kuri 
nuėjo prie namų Amerikos 
Konsulo, kur išreiškė vie
šai pagarbą Amerikos vėlia
vai. Pasirodžiusį Amerikoj 
Konsulą minia apibėrė gėlė
mis.

•

Žinios apie tas manifesta
cijas Lietuvoje jau pasieki 
i ir Valstybės Departamentą 
Ten buvo jos sutiktos su tik 
ru pasigerėjimu.

Pereit;} subatą rugpj. I 
(’hicagoje Illinois Genera 
ligoninėj mirė Juozas Ado 
maitis ( L. šernas). Tai bu 
vusis buvusios “Lietuvos’ 
redaktorius, žinomas dau 
gelio gamtos srityje knygi 
autorius. Turėjo apie 7 
metų amžiaus. Jis buvo vie 
nas iš pirmutinių lietuvii 
tautinio atgimimo veikėjų.

KVIEČIA TALKON.

Washington. — Iš Maj 
kvos gauta žinia apie ta 
būk Vokietijos milijardif 
rius Hugo Stinnes esąs kvi( 
čiamas atstatyti Petrogrt 
dą. Tam vokiečių kapiti 
listui siūloma imti į sav 
rankas hotelius,. vandens 
vadas, gazą ir transportac 
ją. Visą tą darbą turėtų a' 
likti savais pinigais.

PINIGŲ KURSAS
Žemiau paduodame kie 

kainavo pasiuntimas l,0( 
auksinų į Lietuvą. Prie, ž 
miau paduotų kainų yi 
prlskaityta pasiuntimo ka 
tai:

Ketvirtadieny, rugpj. 3 —|1.8 

Penktadieny, rugpj. 4 — $1.8 
Šeštadieny, vugpj. 5 — |SJ 

Pirmadieny, rugpj. 7 — $2.1 
Antradieny, rugpj. 8 —- $2.1 
KtftiįHeny, rogpj. ® — 90 

LITIPUANIAN SALES 
CORPORATION,

- YAf
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ARBININKAS
būrys iiTdinįo tamsos prieglobsty, iš kur 
girdėjos balsai:

— Tuščios svajonės, bereikalingi var
gai. Užtenka ką turim.

Laikas bčgo. Drąsuolių eilės praretė
jo žymiai, bet jų širdyse degė ta pati ug- 
nis, kuri juos ragino prie šviesos, laimės ir 
laisvės. • i j

Jie ėjo ir ėjo pirmyn.
Pakalnėje gyvenimas keitės savaip.

-Bedvasių būrys tamsybėse išaugo į di- 
^delę minią. Laukiančiijjų pakalnėje beli- 

:o vos keli. Keistas, nesuprantamas troš
kimas juos laikė tenai, bet vilties jie beveik 
jau nustojo.

Laikas bėgo. Bedvasiai pasigamino 
dirbtinių šviesų. Tos šviesos žvbėjo keistai, 
nemaloniai akis raižė, bet to bedvasiams už
teko. Su nauju gyvenimu jie apsiprato pil
nai ir visai pamiršo apie drąsuolius išėju
sius į milžinišką kalną šviesos ieškotų. Įj 
laukiančius pakalnėje jie žiūrėjo šnairiai.*

* *
Vieną rytą, kuomet pakalnėje gyveni

mas iš miegų pradėjo busti, pradedančios 
reikšties dirbtinės šviesos staiga nubluko ir 
pasidarė tamsu, kaip nakty. Bedvasiai nu
sigando baisiai ir jau buvo bepradedą de
juoti sunkiai, bet štai iš kalno pradėjo švis
ti gražiai ir linksmai. Gaivinančios šviesos 
spinduliai tamsą blaškė greitai ir kalnas, ku
ris ilgus metus slėgė ir slopino mažutį pa
saulio kampelį dylo. nyko ir dingo visai. Jo 
vietoje stovėjo mažas drąsuolių būrys su ži
bintuvais rankose. Dalis tų pačių didvyrių, 
kurie buvo išėję į kalną šviesos ieškotų. Su
radę šviesą jie grįžo atgal.

Pakalnėje laukiantieji puolė ant veido 
ir gilios pagarbos didvyriams pareiškė. Be
dvasių minia iš šviesos džiaugėsi. Dainavo 
ir šoko linksmai. Bet didvyrius jie barė ir 
smerkė. Pyko, kam be šviesos juos taip il
gai laikė.

Didvyriai niWco nesakė. įnešę šviesos 
žibintuvus į tautos , šventinyčią. palenkę 
prieš juos galvas žemai jie pasitraukė ra
miai. Jų veiduose nuskęsi pilnas pasitenki*- 
nimas. Atlikę pareigas jie nuėjo ilsėtis.*

t
Apleistas kapas, pakrypęs kryžius 

užaugę žolėmis takai, tai paprastas didvy
riu likimas.

DIDVYRIAI.
Viename pasaulio kampely, į kurį su* 

si būrė labai mažos, bet dvasia gana galin
gos tautelės žmonės, įvyko didelis stebuk
las. Netikėtai iš nakties išaugo milžinas 
kalnas, paslėpdamas iš žmonių akių saulės 
gaivinančią Šviesą.

IŠsigandb žinonės tamsos šešėlio, nuliū
do, apgraibomis pradėjo savo takų ir take
lių ieškoti. Nusiminimo vilnią visą šalelę 
greitai perbėgo. Dūsavo žmonės, verkšleno,^, 
nežinojo ko imtis, nežinojo kur glaustis, k 
Tamsu, nyku, baugu.

Drąsesni greit atsipeikėjo. x
Jie pradėjo lipti į kalną prie šviesos, 

. prie laimės ir laisvės. Silpnesnieji pakalnė
je laukė, atidžiai tėniy^ami pirmuosius drą
suolių žingsnius. Gi tie, kuriems trūko drą
sos ir vilties tamsybėse paskendo, atsiduoda
mi pilnai jos globai.

Lipa drąsuoliai į kalną.
Sunkus nepakeliamas kelias, pilpas į- 

vairių pavojų ir vargų, bet jie eina, nors 
ir labai išpalengva pirmyn, 
prie Jaimės ir laisvės.

vauti kabineto posėdžiuose 
ir su priederme eiti išvien su 
kapitalistais ir stoti dž jų 
reikalus.

Taigi visų tų vadų padė
tis labai privifegirUota, vie
tos jų šiltos, patogios. Už 
kapitalistų malonę jie iš sa- 
YU pusės turį laikyti paža
boję darbininkų minias, kad 
jos nesišiauštų per dalig. 
[Tad it Darbo Federacijos 
suvažiavimuose nors ir iškį- 
!a dažnai opozicija prieš 
tuos vadus, bet ji visada nu
malšinama vardan Ameri
kos patrijotizmo. Pelnim 

Igųjų darbų unijos patenkin
tos tų darbininkų aristokra- 

I tų vadovavimu; gi milijonų 
I vargšų padėtis lieka neaprū- 
| pinta.
1 Politikoje Darbo Federa- 
Icija neturi jokios reikšmės, 
| nes, kapitalistams norint, 
| Federacijos tūzai sulaiko 
| darbininkus nuo tvėrimo sa- 
I vo politinės pajėgos. Pa- 
I leistas kvailiausis obalsis: 
I remti prietelius ir bausti 
| priešininkus. Ir nors po 
I kiekvienų rinkimų vakaryk- 
1 ščiai “prieteliai” virsta dar- 
I bininkų neprieteliais, nes tu- 
Iri žiūrėti savo kapitalų. 
I kloties, o ne darbininkų 
I reikalų — tečiau Jasai obal- 
Isis lieka gyvenime ir esti j 
I skelbiamas prieš kiekvienus. 
Trinkimus. Darbininkų mi- 
1 nios šiaušiasi prieš tokią pa-,
■ dėtį, protestai kyla, bet se- 
liias žydelis Gompersas yra 
įtiek gudrus ir gabus, kad 
I įstengia juos numalšinti, juo 
jlabjau, kad bepirmininkau- 
| damas per 40 metų Darbo 
{Federacijai — ingi j o didelio
■ autoriteto.
| Amerikos darbininkų pa

dėtis neims gerėti, kol jie 
neatsistos ant to pat kelio, 
kuriuo jau nuo senai eina 
Anglijos darbininkai; kol 
nesudarys savo stiprios poli
tinės partijos ir neturės di
delio skaičiaus savo atstovų 
kongrese.

Kartu su tuo politikos vei
kimu reikės auginti savo pa
jėgas pramonėje, kovojant 

.už demokratijos teises ir to-: 
įe srityje. Viena« iš svar

biausių uždavinių bus iško-i 
vojimas naujos rūšies mo1 
kyklų ir mokslo, kad jauno
ji karta dar nuo pradedamų
jų mokyklų pradedant ir ei
nant tolimesnius mokslus, 

pkad būtų prirengiama prie 
supratimo ir vedimo visokių 
pramones ir biznio šakų 
(taip vadinamas vocational 
training: pašaukimo lavihi- 

I mas). Tą dalyką ligšiol lai- 
ko monopolyje piniguočių 

Į klasė. Darbininkai , ir jų 
vaikai prie to mokslo nepri- 
leidžiami. Reikės tai iško
voti. Gi tai ingi j ę darbinin
kai tvirtu žingsniu ėis prie! 
demokratijos industrijoje, 
be kurios negali būti ir tik
ros demokratijos politikoje.

Drauge su tuo visu Ame
rikos darbininkai turės auk
lėti ir stiprinti koperacijos 
judėjimą. Amerikos ūki
ninkai šiuo žvilgsniu žymiai 
pralenkė miestų darbinin
kus. Jų įvairūs ūkio kope- 
ratvvai pastarais^ keliai^ 
metais nuostabiai pažengė 
pirmyn. Negales atsilikti ir 

Vieni 
kitiems turės rankas paduo
ti, kad pažabojus kapitalo 
galybę- ‘

Žodžiu sakant, Amerikos 
lietuvių darbininkų uždavi-
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MIS. H

LIKSIANTIEMS AME
RIKOJE.

Tiems iš mūsų brolių, ku į
Yte rimtai apsiskaitę prieisi

Pprie išvados, kad čia Ame 
Tikoje reikės daryti savi 
ateitį — tiems reikes žymia; 
keisti savo pažiūrą ir atsine

I šiiną į Amerikos šalį. Ji< 
tlirės patapti Amerikos pi 
Rečiais, jie turės išmokt/ 
anglų kalbos, jie turės daly

* vauti protingiau šios šalies 
’ gyvenime. Nepatapęs pilie ( 

čiu, nemokėdamas šios šalie? 
kalbos, darbininkas negal’ 
veikliai dalyvauti nei darbi 
ninku judėjime bei veikime 

/' Pasaulio darbininkų kova 
Amerikos lietuvis darbiniu 

š kas tik tada savy dalelę ga 
■ lės naudingai pridėti, kad;

/■ pataps veikliu darbuotoju i’ 
k pilnateisiu šios šalies pilie 
1^ --L ' • i
<_• Amerikos gyvenime dau.r 

kas yra taisytina ir gerinti 
na. Jau nukalbant apie tą? 
baisias socijales nelygybes i • 
išnaudojimus, kurių Ameri 
ka patapo klasiniu pavyz 

; džiu, — pati darbininkų ko 
•: va už geresnę ateitį čia pa 
| statyta taip, kad ji jokii 
| būdu negali patenkinti atei 
. vių darbininkų. Amerikoj 

dailininkai be savo politi 
nių ir partijinių pažiūri j

E, skirtumų — čia dalinam I 
dar lyg į du luomu, du aba 
zu: vienas — tai darbininkę

■/■ aristokratija, pelningų dar 
; bij. darbininkai (skilled vvor 
‘ kers), kitas — tai sunkiųjv Į 

dalbų darbininkai kurie su ! 
sidafro daugiausiai iš kita j

> taučių ateivių (unskilled, 
Workers ). Tik anglekasių ii 
dar kai-kurios kitos unijo? 
Henija visų rūšių darbinio 
kils. Gi didžiumoje unijų į 
priimami tik įsigyvenę jau j 
Amerikoje darbininkai. Ji< 
žiūri su panieka į žemesnius 
darbininkus, jie reikalauja 
tokiems uždrausti įvažiuoti 
į Ameriką. Jų kontrolėje 
randasi Amerikos Darbo Fe
deracija. Toji Federacija 
faktinei yra pastumdėle ka
pitalistų, vien dėlto, kad 
valdantysis kapitalistų luo
mas moka pritraukti savo 
žibučiais ir nuglostyti Ame
rikos -Darbo Federacijos va
dus. Tie vadai įsitaisė sau 
Washingtone kuogražiauSį 
gyvenimą, ima dideles al
gas, draugauja ir sėbrauja 
su valdžios sferomis, ir net miestų darbininkai. 
Baltųjų Rūmų durys jiems: 
atidaros. Žiūrima ten į juos 
kaipo į saviškius. Vienas iš 
jų parenkamas esti Darbo 
Sekretoriumi, su teise dmy-

niai Ubai dideli ir platūs ir. Ayl A W |M A $
darbo prieš akis — ’ * T A I R T I Rl JI w

tiek ir tiek.
Mūsų LDS. Ypatingą vie

tą užima Amerikos darbinių- 
kų judėjime. Jokia kita A- i 
teivių tauta neįsikūrė pana- .1 
šios organizacijos. Prie Am. 
Darbo Federacijos rites he- 
pritilpstatoe, 
fcesine Unija), hots kai-kū- 
riaiš Žvilgsniais jai ir sim
patizuojame. Prie kitų tau- 
atų panašių—idėjinių orga
nizacijų dėtumės, jeigu jų 
būtų. Bet jų nėra. Prieš 
Darbo Federacijos atsiradi
mą čia buvo garsi idėjinė li
nija “Darbo Karžygiai” 
(Knights ot Labor). Jos 
tikslas ir programas buvo 
visai panašus į mūsų LDS. 
‘‘Darbo Karžygiai” liko už- 
slopinti Amerikos indivi
dualizmo ir bizniškumo dva
sios ir egojistinių unijų. Da
bar mūsų LDS. yra bene vie
natinė Amerikos darbininkų 
organizacija su konstrukty
viu ne revoliucijiniu prog
ramų, Vedančiu į politinę ir 
pramoninę darbininkų galy
bę. Istorija įvertins beabe- 
jo jos reikšmę ir vaidmenį 
pasaulio darbininkų judėji-, 
me. Bet kad tą vaidmenį 
tinkamai atlikus, LDS. na
riai kurie čia liksis, turės 
patapti pilnateisiais šios ša
lies piliečiais ir veikliai da
lyvauti Amerikos politikoje 
ir darbininkų judėjime. Tai 
anaiptol nereikš, kad jie tu-, 
retų atsižadėti Lietuvos, ar 
savo kalbos, būdo ir tt. Prie
šingai mūsų visli bus aiški 
priedermė likti ir gerais lie
tuviais, remti savo gimtinę 
įvairiais būdais, ypač visas 
pastangas Lietuvos katalikų 
darbininkų. - - ~

LDS. Neiv Yorko it New 
Jetsey ap^tritys rengia mil
žinišką į girias išvažiavimą. 
Tas išvažiavimas žada būti 
itugp. 13 dienoję, 1922, Fo- 
rest Dili parke, Ground No. 
l.~ Prasidės 1 vai. po pie
tų. Žada taip-gi būti viso
kių pamarginimų. Taigi vi
si darbininkai. be skirtumo' 
yra kviečiami tan išvažiavi- 
Ytiaii atsilankyti ir tuo turė
site progos pakvėpuoti tyru 
oru kalnuose tarp lapotų 
medžių.

Visus kviečiame,
Rengėjai.

PRANEŠIMAS
VXOIŲ N. A. APSKR. 

KUOPOMS.
L. Vyčių Naujosios Ang

lijos speciališkas susirinki
mas įvyks rugpj. 13 š. m. 1 
vai. po pietų L. D. S. kam
bariuose, 366 W. Broadvvay, 
So. Boston, Mass. Šitas su
važiavimas šaukiamas Vyčių 
seimo reikale. Reikalas 
svarbus. Visos kuopos teat- 
siunčia delegatų kodaugiau- 
sia su ajerais įnešimais.

V. Stankus, 
apskr. pirm.
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KUNIGŲ SUVAŽIA
VIMAS.

Kopcnhagen. — Rugpj. 7 
d. prasidėjo protestantų ku
nigų pasaulinis suvažiavi
mas. Svarstys apie pagel
bėjimą Įvykinti pasaulinę 
taiką.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
A. Velečkiui, Bridgeport, Ct. — 

Tamstos raštelį mielai indčtūmė 
“Darbminkan,” j^i jis atsakytų 
savo tikslui. Tamsta norėdamas 
pateisinti P. Petrauską, išrodinė- 
ji, kad Korespondentas esąs ne
geras žmogus. Jei teip ir būtų, 
jei Korespondentas ir būtų nege
ras žmogus, tai tas jo negerumas 
nepateisintų P. Petrausko. Ko
respondentas savo korespondenci
joj -rašė, kad liepos 1 d. LDS. 39 
kuopos kliube P. Petrauskas gir
dint V. Bilinskui, Antanui Ma
ciulevičiui ir Petrui Kabošiui pa
reiškęs, kad jis ir Antanaitis esą 
pasiryžę griauti LDS. iš pama
tų. Tai visa svarba užmetimo, o 
Tamsta apie tai nei žodžio.

/
PRANEŠIMAS.

Lietuvių R. K. Federacijos Nau
josios Anglijos apskričio sky
riams pranešame, kad įvyks aps
kričio metinis suvažiavimas rug
pjūčio 27 d. 1922 1-mą valandą po 
pietų, Lietuvių Šv. Jurgio para
pijos svetainėje, St. James Avė., 
Norwood, itass.

Toūelgi gerbiami Lietuvių R. 
’K. Fed. Naujosios Anglijos aps
kričio skyriai malonėkite atsiųsti 
kodaugiausia savo atstovų J šį su- 
tažiavimą, nes yra daug Svarbių’ 
reikalų. Šitas suvažiavimas yra! 
paskutinis pfrieš seirtią. Todel-gi 
reikta gerai prisirengti su gerais 

Įnešimais į seimą, o kūne skyriai 
negalėsite atsiųsti atstovus, tai 
malofiėkite atsiųsti įnešimus aps-

i. R. K. Fed. aNiljosios Ang- 
.jMriČlo Valdyba:. .

Pirm. V. J. Kudirka,
37 Krankliu SI., 

Nortvood, Mass.

Rašt. M. M. Kamandulis. 
fO Saxon Street,

Montello. Mass.

kričfo valdybai 
A. L.

lijos Ai

DOVANOMS

FONTANINĘ 
PLUNKSNĄ

Kuri bus atminčiai ilgam 
laikui.

Kainos Prieinamos.
Reikalauk Katalogo. 

“DARBININKAS,
866 Broadvay

Boston 27, Mass.

Prie šviesos,
>

, Staiga vienas drąsuolis, koja paslydęs, 
nusirito žemyn. Gulintį be žado apstojo 
laukiančiųjų pakalnėje būrys ir liūdnai gal
vomis palingavę, atsisėdo laukti toliau, bet 
vilties viena kibirkštis jų širdyse užgeso. 
Kas bus ?

Bedvasiai tamsybėse nusikvatojo pik
tai. Tas juokas da labiau laukiančiųjų šir
dis apsunkino. Tamsi ateitis.

Drąsuoliai netekę draugo, vienas ki
tam i akis pažvelgė kietai ir pasisėmę drą
sos su ta pačia viltimi, tik jau apvainikuo
ta nelaime, pasileido pirmyn.

Kelias prie Šviesos, laimės ir laisvės da
rėsi kas kart sunkesnis ir baisesnis. Nuo
gos uolos, gilūs grioviai kirto kūno pajėgas, 
oras kvapą gniaužė, bet parinktųjų būrys 
vis ėjo pirmyn ir pirmyn.

• Antrą drąsuolį netikėtai prarijo kiaura 
ateitis. Jis dingo iš akių, kaip skaisčiame 
ryte dingsta iš nakties užsilikęs ūkas.

Puldamas į bedugnę jis sušuko balsiai?
— Vyrai, prie šviesos, drąsiai!
Drąsuoliams tas šauksmas širdis suvir

pino. Skaudžiai juos užgavo nauja nelaimė, 
bet jie nesustojo.
' Kelias ilgas, reikia skubėti.

Iš laukiančiųjų pakalnėje atsiskyrė

VISIEMS.

i

DRAUGAI IR DRAUGES!
Skaitykite ir platinkite lav 

krašti “GIEDRĄ.” lietuvių 
Katalikų Moksleivių Organą.

Kaina metamš Amerikoj $2.50.
“G 1 £ D & A”

55 W. Markbt Str.,
Wilkes Barre, Pa.

Platinkime tarp žmonių geras 
knygas ir geros 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 
mokslavyrfs R. Būry. “Knyga, 
anot jo betariant, yra geriausias 
mokytojas. Jis ant tavęs niekad 
nesupyks ir užmokeznio nereika
laus. Kada tik nueisi, niekados jo 
miegančio neatrasi, ksfla tik pa
klausi, jis vis atsakys, kada apsi
riksi, jis tavęs neiiųuoks.”

Tegul neatsilieka nė viena L. 
D. S. kuopa, kuri į šių metų sei
mą neprisiųstų savo atstovo. Jei 
jau daugiau neišgalėtų/tai bent 

vieną, nes šių metų Seimas įvyks 
L. D. S. sostinėje So. Boston, 
Mass. Atvažiavę delegatai ne-

vien, kad turės progų dalyvauti 
svarbiųjų organizacijų seimuose, 
bet taipgi pamatys LDS. namų, 
ptffiai Įrengtą modemišką spaus* 
tuvę ir tt.

* Pirm. M. Abračinskas,
' Sekr. A. F. Kneižys.

DARBININKŲ

PIKNIKAS
LDS. 39 KUOPA RENGIA MILŽINIŠKĄ PIKNIKĄ, ū.

L. D. S. SEIMAS.
Nedėlioj,

LDS. N. Y. fr N. S. APSKRIČIO 
VALDYBOS ANTRASAI

r

, 1922 metalas.
Pirmininkas — A. Kazlas, 

, New York Avė.,
Newark, N. J. 

Vice-Pirmininkė — A. ZuikiutS, 
27 I)avi8 St.,

Harrison, N. J. 
Raštininkas — A. ftarancckas, 

HTf Courtf St.,
Elizabeth, N. J., 

Iždininkas — J. I. Liudvinai&s, 
Box 411, Linden, N. J. 

Organizatoriai — .
Paulius Kyrius, > 

222 So. 9-tk St,
V. Pūkas,

37 Maujer St 
Brooklyn, N. Y.

A. Micrnikaa,
10 Harrison St., 

Paterson, N. J.

Nvo rugsėjo 5 d. š. m. praside
da didžiųjų organizaijų seimai 

kartu su A. L. R. K. Federacijos 

kongresu. z

L. D. 8. Seimui skirta dvi die
ni: rugsėjo 7 ir 8 d. d. ž. m.

L. D. 8. kuopos suskubkite su

šaukti susirinkimus ir Juose pri- 
ruofidte gerų įnešimų, sumany

mų ir išrinkite gerus ir sumanin

gus delegatus.
gena, saa bent

SvHrDesMeji 
mal apstrt
dar prieš seimą tilptų organe 
“darbininke. ”

Tuomet seimas daug pasekmin- 
giau eitų, susitaupytų daug bran
gaus laiko, kuri delegatai sunau
dotų tinkamesniam išrišimui svar
biausių dMykų. kuriu be abejo 
atsiras daug.

i

Rugp.-Aug. 13 dieną 1922
v. * . /, \

ANT PRANO KUKECKIO UKES
7

' • Bridgeport, Conn.
Pradžia 2 vai po pietų
*)• ' A —■

r 1

Šis piknikas bulvienas iš grasiausių ir linksmiausių, nes bus 
pamargintas įvairiais žaislais. Gabūs ir žymūs veikėjai pasižadėjo 
sulošti keletą monoliogų ir dialogų iš ko susirinkusieji turės ska
naus juoko. • ■ -

Bus juodukas su pypke ir žydas Leiba iš Jurbarko su įvairiau
siomis naujienomis, kas visus atsilankiusius pilnai patenkins. <J£ur 
čia viską sužymėsi, kiek ten įvairumo bus. Užtikrinant kad to
kio pikniko dar nėra buvę ir gal jau nebus. Į pikniką nugabens 
tisus puikiai parėdytais trekais, kurie stovės prie bažnyčios. Pir
mas trakas Seis 1 vai. po pietų, o antras^ vaL ĮŽANGA VISIEMS 
DYKAI.

KELRODIS: Važiuojant gatvekariais reikia imt A3h Cteek 
kąra ir važiuot iki vietos. Išlipus eit po dešinei Grosmal Avė. iki 
galui. Pasukus po kairei eiti du bloku ir vieta.

Šis piknikas bus-vienas iš grasiausių ir linksmįausiij,
■ . a • a a’ w ' aa. a _ a V — *1 *• •

i.
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YOUNGSTOWN, OHIO.
LDS. 66 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 20 d. rugpj. 4-t^ vai. 
po pietų. 628 Erankiyn. Are.. Lietuvių 
Progr. Kliubo Svetainėje. Visi nariai 
malonėkite pribūti paskirtu laiku, nes 
turime daug svarbių reikalų aptarti. 
Taip-gi atsiveskite ir naujų narių.

Valdyba.

NEW BRITAIN, CONN.
LDS. 36 kuopos mėnesinis susirinki

mas įvykę nedėlioj, 20 d. rugpj., tuo- 
faus- po pamaldų, šv. Andriejaus baž
nytinėj salėj. Visi nariai yra kviečia
mi atsilankyti, nes turime daug daly
kų aptarti.

ANSONIA, CONN.
LDS. 43 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 20 d. rugpj.. tuojau po 
sumai, paprastoj vietoj. Visi nariai 
ir narės malonėkite pribūti paskirtu 
laiku. Taip-gi atsiveskite ir naujų na
rių.

Liepos 17 
Lietuvių Prekybos B-vei, 
414 Broadvay, 
Boston 27, Mass.

Aš Andrius Maskvytis (20 
Knox St., Levviston, Me.) 
pranešu, kad jau baigiu ke
lionę ant laivo BERENGA- 
RIA. Šiandien persėsiu į 
kitą laivą.

Prie progos tariu širdin
gai ačiū. Tamstoms už gerai 
sutvarkytą kelionę, kuri vi
sai nedaug tekaštavo. New 
York’e patarnavimas buvo 
labai geras, ir visai mažai te
reikėjo mokėti. Laivas pa
togus.

Pradžia kelionės, iš visų 
pusių buvo gera, tikiuosi, 
kad ir pabaiga bus tokia pat.

Sudiev.
• Andrius Maksvytis.

PROVIDENCE, R. I.
LDS. 11 kuopos mėnesinis susirinki

mas įvyks nedėlioj, 20 dienų rugpj., po
bažnytinėj svetainėj ant Smlth St., 
tuojaus po sumai. Visi nariai ir na
rės malonėkite pribūti ant paskirto 
laiko, nes turim daug svarbių reikalų 
aptarti. Teip-gi nepamirškit 4r naujų 
narių atsivesti, kiekvienas nors po du, 
nes mes buvom'pasižadėję kas susirin
kimas atsivesti po 5 naujus narius. 
Bet ne visi tų padarė. Tad malonė
kit nors ant šio susirinkimo išpildy
ti savo pasižadėjimą.

A. Dzekevičius, prot rašt

CICERO, ILL.
LDS. 49 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks panedėlyje, 21 d. rugpj.. 8100 
vai. vak. Sv. Antano parapijos svetai
nėje. Visi nariai malonėkite pribū
ti paskirtu laiku, nes turime daug 
svarbių reikalų aptarti. Atsiveskite Ir 
naujų narių.

Jeigu kas turi atsakantį biznį, 
namą arba kelis namus, arba 
mažesnę farmą, tad su dadėjimu 
$2000. arba $3000. pinigais aš ga
lėčiau mainyti. /

Šioji farma yra Befast, Maine, 
apie keturios mylios nuo pat cen
tro miesto. Kurie interesuojatės, 
kreipkitės i manę laišku, telefonu, 
telegramų arba ypatiškai dėl pla
tesnių informacijų. Veliju lietu
viui pasinaudot šia proga.

VINCENT A. JENKINS, 
(Jankauskas)

24 Samaset Avė., White Nead Sta. 
Boston, Mass.

Telefonas, Haymarket 4113.

AMSTERDAM, N. Y.
LDS. 81 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 20 d. rugpj., tuojaus 
po sumai, pobažnytinėje svetainėje. 
Visi nariai malonėkite pribūti paskir
tu laiku, nes turime daug svarbių rei
kalų aptarti. Atsiveskite ir naujų na
rių. <

L. D. S. N. A. APSKRIČIO 
VALDYBOS ANTRAŠAI.

Pirmininkas — V. J. Kudirka, 
37 Franklin St., 

Nonvood, Mass.' 
Vice-Pirm. — M. Žukauskaitė, 

1 Grimes Stteet,
South Boston, Mass. 

Raštininkas — J. Smilgis, 
125 Cherry Street,

Cambridge, Mass.
Iždininkas — M. Abračinskaa, 

187 Ames Street, 
Montello, Mass.

SVEiLCi GLAA.

“PtRKUNį” -
JUOKŲ IR PAŠAIPOS MĖNRAŠTĮ.

.KLauia uzetams *• ... • . .$1*50
Užsieny ir Lietuvoj metams ...; ........... .  . 2.25

Adresas: \

PAIN-EXPELLER
• Vs&bUonkUg tžreg. S. V. Pat. Ofie.

X
DRAIKIAS REIKALE'

“DARBININKU i
LIET. DARBININKŲ SĄ-GOS ORGANĄ. 

“Darbininkas” eina tris kartusį savaitę.
Kaina metams......... ..............  $4.50
Užrubežy metams...................................... 5.50

Adresas:
” DARBININKAS” į

366 W. Broadvzay, Boston 27, Mass.

“G A R S į”
A. L. R.-K. SUSIVIENIJIMO ORGANĄ.

Eina kartelį savaitę. —:
Jame galima rasti daug žinių apie įsirašymą į 

įvairius susivienijimo skyrius. y
Kaina metams (Amerikoje) ....................$2.00
Kaina metams (užrubežy) .......................  3.00

Adresas:

m c. *-« O

Iš BOSTONO j LIETtJVĄ 
pee LIVERPODL

ant naujp, aidėjo, buomus, greito, 
aliejų Varomo

SCYTHIA .....'................... Rugsėjo 1
ASSYHTA Rugsėjo 15
TYRRHENIA .................... Rugsėjo 20
su greito persikėlimų į LIETUVĄ ir 
visas Baltijos valstijas. Geriausias

Pirklys, kuris neveda C. BROOKLYN, N. Y- 
knygų, galų gale nUSlbank- jZį kuopos susirinkimas j-
- f.. -L T , T V vyks rugpjūčio 13-tą dieną setanadie-rutlja. Bet daugelis zmo- nyje tuoj po sumai, 267 York St Mel- 

•„ džiu visų narių atsilankyti ant šio su-mų nori žinoti kodėl, sulig brinkimo, nes turime daug visokių už- 
Kfatvrnn rpiknlinra nžro- sUikusių dalykų aJfevarstytL Telp-gi psiarymų reiKannga uzre- mąlouQS nariai lr ate»dami ant
korduoti kiekvieną p-i minią, šio susirinkimo, kiekvienas privalote 

. ,. . . . , atsivesti naujų narių dėl prirašymo,apsivedimą, ir mirimą, ir nes tai yra musų visų priedermė šią 
kodėl reikia .pranešti timpa- platihli lr tobuItoti Wek
mų ligų sergančius. Toki ^A^Domeika, pirm,
rekordai ištikro žmoniškas FCkREST CITY PA. 
knygų Vedimas ir gali būti LDS. 21 kp. mėnesinis susirinkimas 
sulygintas su pįridystes kny- £JJ g. lo25?-į^3Į^:
gų vedimu. Lygiai kaip „,lonalK-p-rlb-£ii-jg
pirklio knygos parodo jam daug turime svarbių reikalų aptarti, 
ar jis daro ar eikvoja pini
gus, taip statistikai parodys 
ar apielinkės sveikatos daly 
kai geryn ar blogyn eina.

Kodėl gimimo rekordai 
taip svarbūs? Tavo vaikas 
ar mergaitė reikalaus gimi
mo certifikatą kuomet pra
dės lankyti mokyklą, ir vė
liaus parodyti amžių, tėvų' 
vardus, gimimo vietą, gauti 
darbo popieras, parodyti 
jnlietvstę. imti civiliškos 
tarnystės egzaminus, gauti; 
pasportus, ir prirodyti tei
sę paveldėti turtą. <

Gimimo, apsivedimo, mi
rimo ir limpamų ligų ser
gančių rekordai didelės 
svarbos sveikatos aficie- 
riams ir žmonėms, kurie už
siima sociališku darbu, gy-j 
dytojams ir mokslininkams, 
kurie studijuoja mirties 
priežastis sulaikyti nereika
lingas ligas ir mirčias.

Nuo tokių statistikų 
galime matyti mirties 
kiekvienos vietos ir ar 
didinasi ar mažyn 
Kuomet didinasi, skaitlinės 
parodo kodėl, kaip pirklio 
knygos rodo pelną ar pra
laimėjimą. Kuomet gydy
tojo raportai rodo, jog lim
pama liga, kaip karštligė, 
auga, sveikatos viršininkai 
tuoj bando surasti ligos pra
džią ir sustabdyti ligą. Gy
vasties statistikos duoda 
mums progą matyti viešos 
sveikatos darbo pasekmes.

Kiekvieho kūdikio gimi
mas turi būti užrašytas, ne
tik kad yra kūdikio teisė, 
bet dėlto, kad galėtume tu
rėti teisingii surašų kūdikių 
mirčių. Daug nuveikta da
bartiniais metais apsaugoti 
gvvkstis naujai gimusių kū
dikių, ir tas buvo galima, 
nes statistikos parodė ligų 
priežastis. New Yorko vals
tijoj 20 metų atgal apie 158 
kūdikiai mirė iš kiekvieno 
tūkstančio gimusių, bet da
bartinis padėjimas daug ge
resnis. Pereitais metais tik 
75 mirė iš kiekvieno tūkstan
čio gimusių.

Trisdešimts metų atgal 
generalė mirties rata dėl vi
sos New Yorko valstijos bu
vo suvirs 20 dėl kiekvieno 
tūkstančio žmonių, perei
tais metais tik 12. Tie fak
tai parodo didelį pelhą ant 
kreditinės pusės dicįėsės ro- 
kundų knygos.

Skaitykite ir 
Platinkite 

ŠIUOS LAIKRAŠČIUS:

DABARLAIKAS
IŠMOKTI GRAŽIAI RAŠYTI.

Rašant su F antanine Plunksna 
greičiau galima išmokti ir raš

tas gražiau išrodo.
r Reikalauk platesnio paaiš- 
\ kūlimo apie Fontaninę 

Plunksną arba Katalo-

f d 8 tK ’ “DARBININKAS,” 
I1 366 fcroadvay, .

Borton 27, Ktea.TS? A * f P1RK

į*.
istybes, ĮJ— 1 V



Lietuvos Vyčių Conn. apskri
čio metinis išvažiavimas įvyks 13 
d. Rųgpj.-Aug. lietuvių darže — 
Light House Grove. •

Jau girdėti balsai iš visų kolo
nijų rengiasi didžiausi būriai da
lyvauti. Be svečų dalyvaus jauni
mas su programais. Vietinis šv. 
Cecilijos choras vedamas varg. P. 
Bružą usko. Bus ehorai iš Nevr 
Britam ir Waterbury. Be dainų 
ir įvairių žaislų, bus prakalbėlių 
re išk'ančių džiaugsmą kad Lietu
va sulaukė Amerikos pripažinimo.

Seimas.

Nuo pat. pradžios paskelbimo 
Aukso-Sidabro vajaus, eionaitinis 
L Paskolos Komitetas su didžiu 
pasišventimu visuose reikaluose 
darbavosi.

Paskolos komiteto valdyba: 
S. Butrimavičius pirm., A. Žiemys 
rašt., kun. J. Kasakaitis ižd., ko
lektoriai: T. Paluikis, A. Bileke- 
vicius, J. Kovas, S. Kazakevičius, 
S Jonaitis, P. Gribauskas. ,

Abelnai imant čionai lietuviai 
yra gana susipratę, nes visuose 
Lietuvos reikaluose su aukomis 
visuomet šauniaj,jrasirodo. Ir iš- 
tikro nors ir nedidelė Rochester’io 
lietuvių kolonija, bet savo duos- 
nunau dažnąi pralenkia ir dides- 
niąsias kolonijas.

Iki šiol surinkta Į aukso-sidab
ro fondą apie 500 dol. pinigais ir 
auksinių bei sidabrinių daiktų a- 
pie 50 maišelių, ir dar vis minė
tam reikalui aukos plaukia.

Teipgi mūsų gerb. kleb. kun. J. 
Kasakaitis labai daug kuomi pri
sidėjo prie visų prakilniųjų suma
nysiu, visur ir visados ragino 
žmones prie šelpimo brangios tė
vynės. / ,

Aukso ir Sidabro Vajaus 
Pasekmės.

Lietuvos prieteliai klojo auksą 
ir sidabrą dėl Lietuvos valiutos. 
Štai jų vardai:

Aleksandra Kamandulis 2 žie
du, Rozalija Balkuvienė branza- 
lietą ir lakietą, Kazimieras Krize- 
vičjus špilką, Karolis Ramanaus
kas 3 žiedus, Jonas Mazaika žie
dą, Ona Savickienė 1 branzalietą, j 
Ona Januškienė 1 žiedą, Jonas U- 
zarus 1 žiedą, Benediktas Pau
lauskas 2 žiedu, Alena Makarevi- 
eiutė žiedą, Ona Davidonienė žie
dą ir $5.00, Agota Kudarauskie- 
ne žiedą, Antosė Pukščiutė 2 žie
du, Agnieška Jagutė branzalietą. 
Ignacas Klimas 5 rublius, Ona Sli- 
terienė sidabrinių daiktų, Marijo
ną Paukščiutė sidabrinį baksiuką.

Grynais aukuojo šie:
Po $10.00 Petras Prakapas ir 

Andrius Jasinskas. *
Po $5.00 Kun. V. P. Karkaus- 

kas, Alekas Romanas, Jonas Za
karauskas, Izidorius Navickas, 
Juozas Lukša, Marijona Januš
kienė, LDS. 28 kuopa.

Po $2.00 Magdalena Lasavičiu- 
tė, Alena Jagutė, J. Maksvitis, J. 
Ptrulis.

J. Navickas $1.25.
Po $1.00 P. Vasiliauskas, O. 

Audraitieič, O. Timinskienė, Z. 
Medelienė, O. Savickienė, O. 
Jansevičienė, F. Rumskas, K. Ska
rulis, S. Makarevičiutė, J. Skarų 
lis, E. Švilpienė, J. Slitie»s, O. 
Rumskienė, J. Švilpa, A. Kaspa 
ravičius, J. Sidavičienė, O. Paukš
tienė, A J. Diržius, J. Jasudavi 
čius, M. Makarevičienė, M. Šukie 
nė, J. Kosulis, K. Križevičius, P 
Januškienė, Z. Kalnerienė, P. 
Jarmakas, I. iZnkevičius, O. Ba 
nienė, M. Tumša, J. Tumša, M. 
Dzikas, M. Lieckus, V. Pečiulis. 
K. Augustinavičius, O. Augusti
na vičienė, B. Vaitkuvienė, B. 
Daujotas, A. Masis, J. Petrulis, 
P. Bartnikas, J. Kazevičius, J. 
Stadelninkas, V. Minkaliūnas, J. 
Žebris, A. Skarulis, J. Jurgaitis* 
S. Zakarauskas.

Lietuvos Atstovybei pasiųsta 
grynais $139.25 ir 17 maišelių su 
daiktais.

Rašt. A. J. Diržius.

L. Vyčių 10-tas jubilėjinis sei
mas įvyks-Detroite, Rugpj. 21, 22 
ir 23 d. š. m.

Rugpj.120 d. įvyks milžiniškas, 
priešseiminis išvažiavimas delega
tų pagerbimui. 10 vai. ryte visi 
vyčiai ir svečiai susirinks į Šv. 
Jurgio pobažnytinę svetainę, iš 
ten visi kartu važiuos į gražiau
sią ir garsų Detroito parką “Belle 
Isle. ” Svetainė kur visi susirinks 
pirm važiuosiant randasi ant kam
po Westminster ir Cardoni gat
vių. Iš vidurmiesčio malonėsite 
paimti ‘ ‘ Woodvvard ’ ’ gat vekarį, 
važiuojant į šiaurius. Išlipkite 
ant Owen Avė.; gi ten paimkite 
Clairmount” gatvekarį. važiuo
jant į rytus ir išlipkite ant Russell 
St., gi nuo ten eikite vieną bloką 
į šiaurius ir tada regėsis Šv. Jur
gio bažnyčia. Kurie negalės pri
būti iš ryto į svetainę ir kartu 
važiuoti, teiksitės iš vidurmieš- 
šio paiimti “Jefferson” karą, va
žiuojant į rytus ir išlipkite ties 
“Belle Isle Bridge” (tiltu), pe
rėjus į aną pusę tilto bus žmogus 
su ženklu, kuris nuves į vietą. 
Pirmą valandą po pietį} įvyks 
baseballninki} L. V. 102 kp. rate
lio su kitu rateliu. Susirėmimas 
įvyks ant “Dįamond arba Field” 
No. 7. Po svaidinimui vytės ren
gia pavaišinimą. Bus, ir įdomus, 
programas.

Seimo sesijos bus Lietuvių Sve
tainėje, kuri randasi ant kampo 
Dix Avenue ir 25 Street, iš vidur
miesčio imkite “Baker Dix” gat
vekarį kuriuo' važiuokite iki 
Grand Boulevard, ir išlipę ten pa
eikite vieną bloką atgal ir ant 
kampo rasis svetainė.

Viešbučiai yra rekomenduoja
mi šie; Hotel Statler, ĄVolverine 
Hotel ir Cadillae Hotel.

Viešbučio Statler kambariai yra 
nuo $3.00 lig $7.50 dienai, viešbu
tis gražus, bet kainos brangiau
sios.

Viešbučio Cadilac kambariai y- 
ra nuo $2.00 ir aukščiau, jame iš
taisymai daug nepatogesni

Bet mes patartūme kad visi de
legatai ir delegatės apsistotų 
Wolverine Hotel. Šis viešbutis y- 
ra viena sis naujausių, gražiausių 
ir moderniškiausių gi kambarių 
kainos vidutiniškos ir delegatai' 
čia apsistoję ras sau ramų būvį 
gražiame viešbutyje.

Viešbučiai Statler ir Wolverine 
randasi vidurmiestyje, ties Grand 
Circus Park, gi Cadillae randasi 
ant kampo Michigan Avė. ir 
AVashington Boulercard.

Visus telegramus, laiškus ir 
pasveikinimus Seimo siųskite į; 
Lithuanian Hali, care of Nakas 
Confectionery, Dix Avė. & 25 St., 
Detroit, Mich.

Seimo dienų pamaldų 
tvarka.

Domicėlė Gustaitė.

Kada senobinės Rpmos garsūs 
karžygiai supliekę priešus tėvy
nės,, grįždavo Romon, tai į ją, 
kuotankiausiai įeidavo, kaip jie 
vadino, su trijumfu. Ir matyt tie 
jų trijumfai, buvo puikūs, grani 
dijoziški, nes šv. Augustinas, ku
ris, taip daug visokių iškilmių 
matė, vienok vis troško matyt 
triumfališką inžengimą garsių Ro
mos karžygių į Romą. Gi kas 
skaitė apie tuos' jų trijumfus, su
prato tą Romos karžygių pasi
šventimą savo tėvynei, o kartu 
ir jų išdidybę savo nuopelnais, 
tas, jei myli Lietuvą ir sulig sa
vo gabumo, galės ir ištekliaus 
prisidėjo prie iškovojimo Lietu
vai laisvės, tas sakau: lietuvių pa
rodą Philadelphijoj, Pa., 6-tą 
dieną Rugpjūčio pavadys ne ki
taip, kaip tik Lietuvių trijumfu. 
. r... ir tars ačiū žodį tiems, kurie 
pasidarbavo, kad tas trijumfas į- 
vyktų. Tai yra gerb. atstovui 
Čarneckiui ir g. Mastauskui, ku
rie toj parodoj dalyvavo, teipgi 
Mr. C. R. IVoodruff’ui; ir jos ren
gėjams: gerb. kun. Kaulakiui, J. 
Užumeekiui, Pranekūnui ir ki
tiems.

Pirmą seimo dieną, rugpj. 21 d. 
8:30 ryte bus prieš šeiminės šv. 
mišios, Šv. Jurgio bažnyčioje, ku
ri randasi ant kampo Westmins- 
ter ir Cardoni gatvių. Pirmą sei
mo vakarą įvyks delegatų išpažin
tis.

Antrą dieną rugpj. 22 d. 8:30 
ryte bus iškilmingos šv. mišios, 
laike kurių vietinis Jo Malonybė 
vysk. M. Gollagher sakys pamoks
lą. teipgi visi delegatai ir vyčiai 
“in corpore” eis prie Šv. Komu
nijos.

Šv. Vincento Dr-jos nariams ir 
narėms pranešu, kad nuo sekan
čio susirinkimo, kuris bus rugpj. 
11, 1922 pėtnyeios vakare, persi
mainys nutarimų raštininkė. Bū
dančioji raštininkė gyvena Cam
bridge’u j jauna mergaitė Zopia 
Strukaitė. Delei labo draugystės 
senoji raštininkė užlėkdama save 
vietą, nori gerai sutvarkyti ant
rašų knygą. Bus skaitomi vardai 
ir pavardės visų draugų ir drau
gių ir antrašai. Tai galėsite pa
taisyti jeigu bus ne teip kaip rei
kia. Aš raštininkaudama dirbau 
su pasišventimu teip kaip galėjau 
delei labo draugijos, bet užuojau
tos iš narių pusės labai mažai te
buvo delei manęs. Kadangi buvo 
kraunama ant manęs nepakeliami 
darbai, tai paprašiau arba $5.00 
daugiau mokesties arba išsirinkti 
kitą raštininkę. Draugams atsi
sakius dadėti daugiau, aš aplei- 

I dau vietą. Čia prabilų dėlto, kad 
j mano tylėjimas gali Mti pavojin
gas draugystei. Tai turiu į tamis- 
tas prabilti kad budėkite ir lan
kykite susirinkimus o kitaip, ta: 
gali atsitikti blogai.

M. Klovienė.

“Drbininko” numeryje birželio 
25 dienos aprašyme apie gerb. 
kun. J. J. Jakaitį, Worcesterio 
lietuvių kleboną,- įvyko pora klai
dų. Parašyta 'buvo, kad gerb. 
kun. J. J. Jakaitis buvo Seinų se
minarijoj 4 metus, ištikro ten iš
buvo du metu. Toliau buvo sa
kyta, kad bažnyčios tik sienos at
sėjo $100.000. Ištikrųjų tai visos 
bažnyčios įtaisymas atsėjo $100.- 
000. '

Koresp. J. Svirskas.

Mūsų kolonija nors neskaitlin
ga, bet veikime visuomet pirmo
se eilėse. 1 d. rugpj. Šv. Kazi
miero parapijos salėje L. L. Pas
kolos Bonų Stotis turėjo susirin- 

Susirinkę buvo vien kata- 
Ūpas buvo pas visus geras, 

bet svar- 
, tai rengti parodą. Pa- 
kad parodos jokiu būdu 

surengti, viena kad

Pirmas Vakaras: Rugpjūčio 21 
d .Šv. Jurgio pobažnytinėje sve
tainėje įvyks milžiniškos prakal
bos. Kalbės centro pirm. kun. P. 
Juras, kun. F. Kemėšis ir studen
tas P. Daužvardis. Deklemuos 
Detroito gabiausios deklematorės 
— Natalija Gustaitė ir Julija Bai- 
kauskaitė. Taip-gi bus ir muzi- 
kalė programo dalis. Įžanga 25c. 
vpatai. Pradžia 7 :S0 vai. vaka
re.

Antras Vakaras: Rugpj. 22 d. 
Lietuvių Svetainėje ant Dix ir 25- 
tos gatvių, bus puikiausias kon
certas kurį išpildys L. V. 79 kp. 
koraš po vadovyste kun. J. Či- 

žauskot bus išpildytas muzikali!

kimą, 
ikai.

Buvo vairių įnešimų, 
liausiąs, 
sirodė, 
negalima 
pertrumpas laikas, o antra, mažai Į 
spėkų. Toliaus buvo įnešimas 
rengti prakalbas, bet apsvarsčius 
pasirodė, kad žilumoje prakalbos 
Jus be pasekmių. Bet patersonie-Į 
čiai mano kitu būdu atsižymėti 
Jie paleis didžiausią bombą Žuli- 
causkui, kad greičiaus išsineštų 
iš Lietuvos nupirkdami L. Boną.

L. Vyčių susirinkimas.
Antrądienio vakare L. Vyčių 61 

kp. šv. Kazimiero salėje turėjo 
susirinkimą. Atsilankė gerb. kun. 
kui. A. Tamaliūnas, uolus L. Vy
čių darbuotojas ir rėmėjas. Gerb. 
svečias pareiškė gražiais žodžiais 
savo džiaugsmą, kad Patersono 
jaunimas — Vyčiai uoliai darbuo-1 
jasi, linkėjo ir toliaus nepaliauti Į 
darbuotis tautai ir Bažnyčiai. Pas
kum apleido salę.

Vyčiai apsvarstę savo bėgan
čius reikalus, nutarė surengti 
gražų pokilį 13 d. rugpj. Šv. Ka
zimiero parapijos salėje dėl pa
gerbimo L. Vyčių N. Y. ir N. J. 
apskričio atstovu Pokilis prasi
dės vakare. Programas bus įvai
rus. M. Detroite rengiasi šauniai 
pasirodyti su savo dainininkais, 
taip-gi ir pati žada sudainuoti po
rą dainelių. Taip-gi dainuos P. J. 
Sprainaitis, kuris turi gražų ba
ritono balsą, jau. nekartą pasižy
mėjęs šioje apygardoje. Po pro
gramai bus įvairių žaislų ir šokių. 
Žada būti daug svečių. Iš Eliza
beth, N. J. bus pilnas trokas ir iš 
kitur. >

Nutarta mokintis'didelis veika
las. Vadovauti palikta J. Sprai- 
naičiui Nutarta rengti didelis 
piknikas.

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

ton, Mass. leidžia daržą dėl pik
nikų už labai prieinamą kainą. 
Daržas randasi puikiausioj vietoj, 
East Dedham, Mass. Norėdami 
daugiau informacijų, kreipkitės 
pas VINCĄ TRAKELĮ (išleidėją 
daržo) 92 Av St., So. Boston, 
Mass. Tel. S. B. 2037-W.

GERAS SUSIRINKU 
MĄS.

Įvyko Mot. Są-gos susi
rinkimas rugpj. 7 d. 8 v. vak. 
bažnytinėj svetainėj. Narių 
atsilankė neperdaugiausia. 
Nutarė rengti metinį išva
žiavimą su įvairiu progra 
mu, kviesti visus apylinkė? 
lietuvius ir lietuvaites, o y 
pač sąjungietės ant šio mil 
žiniško išvažiavimo, būsian
čio rugpj. 13 d. Sallys Rock.

Išrinkta delegatės į Mot 
Sąjungos apskritį M. Saka 
lauskaitė ir O. Jankienė.

Išrinktos šeimininkės dėl 
šeiminės vakarienės rengimo 
šios ypatos: Karbauskienė 
Strakauskienė, Kiburienė 
Kohanskienė, Jankienė, Sa 
kalauskaitė, Aukštikalnie- 
nė, Adomaitienė, Stočkie 
nė, Majauskaitė, Kneižieni 

į ir Glineckienė.
Į Padaryta į Mot. Sąj. sei 
mą keletas įnešimų.

Susirinkimas rimtas bu
vo. Užbaigtas 10:30 vai 
vakare.

GUneckienė

UŽDARYS PANČE- 
KINĘ.

Šios savaitės pabaigoj So 
Bostono pančiakinė bus už 
daryta. Ji perkeliama Low 
ellin. Joj dirbo daug lietu 
vaičiu.

NANTASKET BEACH, graži 
vieta ir švarūs rūmai. Galima 
praleisti linksmai laiką dėl jau
nuomenės ir vedusių porų, gali
ma parendavotl rūmus savaitei, 
dienai ar nakčiai. Taip-gi galima 
gauti ant vietos visokių valgių ir 
sodžių gėrynių. Arti vandens. 
Teipgi yre geras daržas dėl au
tomobilių dykai.
24 8amaret Avė., White Nead Sta. 

Nantasket, Mass.
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Turbūt gerb. Petrauskas 
norėjo tik savo kompozicijas 
pareklamuoti ir kaip pa
prastai Į iškilmių repertua
rą neįleidęs kitų lietuvių 

į kompozitorių dainų.
Visgi labai keista, kad to

kiose svarbiose lietuvių, iš
kilmėse nepasinaudota pro
ga parodyti kitataučiams 
lietuvių dvasios ir būdo tvir
tumo, išsireiškianeiiĮ. lietu- 
vių dainose.

Turbūt gerb. Petrauskas 
apie tas dainas visai pamir

ko ir pasitenkino vien tik 
“liūliabomis.”

Vienas iš minios.

DR. LANDŽIUS RAŠO:
Aš ir mano sąkeleiviai te

besame ant laivo. Už dienos 
būsime Anglijoj. Susipaži
nimas su žmonėmis ant laivo 
buvo lengvas ir kelionė buvo 
smagi.

Iš lietuvių keliauninkų 
nei vienas nesirgo, visi svei
ki ir drūti. Mat žinodami, 
kad su gydytoju važiuoja, 
neturėjo baimės ir nesirgo.

Bronė Valentukė sveika 
ir linksma.

Daug labų dienų visiems 
mano pažįstamiems.

Dr. Landžius.

[ Liepos 27-22.

F. A. Zaleckas,
414 Broadway, S. Boston, Mass. 

Tel. S. Boston 2334.

E 16 Me

lomia.

PAKORĖ VAIKĄ.
Norman C. Morse, 14 m. 

amžiaus vaikas Dorchestery- 
je tapo pakartas. Vienoj 
daržinėj vaikai susirinkdavo 
ir vaidindavo judomuosius 
paveikslus. Toj daržinėj tas 
vaikas rastas pakartas. Spė
jama, kad be vaidinant “mū
vės” vaikai ji pakorė.

ŽUVO KETURI.
Harris Forbes namuose 

buvo ištikęs gaisras. Žuvo 
keturi žmonės. 8 gaisrinin
kai sužeisti.

DUKTĖ NUŠOVĖ
MOTINĄ.

Nellie Theresa Burke, 47 
metų amžiaus, patrulmano 
žmona tapo nušauta nuo 
penkių metų dukters. Mer
gaite bo vi josi tėvo revolve
riu, kuriuo netikėtai iššovė 
ir pataikė motinai. Nelai
mingu moteris nugabenta li
goninėn tuoj mirė.

Tas atsitiko Maldene.

“DARBININKAS” pasiunti 
Lietuvos Darbo Federacijai kny- 
rų už $5.597.50. Už tas knygas 
‘Darbininkas” laukia tš visuo- 
nenės atlyginimo. LDS. Itoopos. 
LDS. nariai, mūsų prietelMų ka
talikiškos spaudos rėmėjai priva 
lo kiekvieną progą tam tikslui au
kų rinkimui sunaudoti.

\Pajieskonmai
Paieškojimu kainos LDS. n»- 

rlatas ir “Dąrblnlnto” Skaityto
jams 1 syki i metus už dyką, už 
8 gykluB $L00. Prieteliams už Š 
sySos $1J50.

IEŠKO VIETOS.
VARGONININKAS galįs vest: 

chorą ieško vietos prie lietuvių 
R.-K. parapijos. Jeigu kūriau 
iš gerb. klebonų būtų reikalingai, 
meldžiu kreiptis pas “Darbinin 
ko” Administraciją pažymėdami 
raidę “R” 366 Broadway, South 
Boston, Mass. A

Paieškau pusbrolio Jazukevi- 
čio. Seniau gyveno Providence. 
Paeina Dargininko kaimo, Lydos 
apskr., Kanavos valsč. Taip-gi 
Dominiko Nedzvesko. Jis paeina 
iš kaimo Senkono, tos pačios vir 
šuj minėtos vietos. Kas juos žino 
ar jie patys, lai praneša šiuo ad 
resu, nes turiu labai svarbų rei
kalą.

Peter Jazukievlčius,
305 Penn St., Tamaųua, Pa 
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KEISTA.
Bostono ir apielinkės lie

tuvių iškilmėse, parengtose 
rugpjūčio 6 dieną Bostono 
Miesto sodne, pažymėjimui 
Lietuvos pripažinimo per A- 
meriką de jure įvyko gana 
keistas apsireiškimas.

Gerb. Miko Petrausko 
(kompozitoriaus) vedami 

i chorai dainavo linksmai ir 
gražiai “jevužes,” “aguonė
les” ir kitokias širdužėles,! 
bet tenai visai nesigirdėjo 
aido mūsų tautos grynai pat- 
rijotinių ir galingų dainų, 
kaip va: “Lietuviais mes e- 

Įsame gimę,” “Jau kelias 
Lietuva ” ir t. p. Tiesa, Lie
tuvos Himnas buvo sudai
nuotas, bet jei prie jo bįitų 
buvę pridėta viršuj pažymė
tos dainos, įspūdžio būt bu
vę padaryta daugiau. /To
kios dainos kogeriausia pat- 
rijotingai iškilmei tiko, nes 
jos pilnai atvaizdina lietuvio

Paieškau pusseseries Mortos 
Laukoniutės, kilus iš Seinų apsk., 
Leipalingio par. Girdėjau, kad 
gyvena Connecticut valstijoj. Tu
riu svarbų reikalą.

St. Laukonis,
28 Bristol St., Cambridge, Mass

(GU1LAUSKAS)
DANTISTAI

SOUTH BOSTONE
penkių šeimynų medinis namas. 
Po 5-6-8 kambarius dėl šeimynos. 
Rendų neša $63.00 į mėnesį. Ga- 
sas ir toiletai. Kaina $4,500. Įneš
ti visai mažai.

A. J. Kupstis,
Reporteris. 332 Broadvray, South Boston. dvasių it būdų.

Aš Antanas Vaitkus, sūnus, Va
lerijos Vaitkienės paieškau savo 
mamytės. Paeina iš Kauno rėdy
tos, Telšių apskr., Tverio parap., 
Adomaičių kaimo. 18 metų atgal 
apleidau tėvynę ir dabar jokios 
žinios neturiu. Kas ją žino, ar ji 
yra gyta ar mirus malonės pra
nešti šiuo adresu;

Ar.* Vsitkus
93 Henry St., Nevr York, N. Y. 
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