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karas veik

SIŲS RUSIJON 9 KU

NIGUS.

NELAIMĖ ANT GELE 

ŽINKELIO.

Siųskite jas kogrei- 
— reikia pirkti skry

nias, rezervuoti ant laivo 
vietų. Pasiskubinkite su gau
sia parama, kad kodaugiau- 
sia knygų galėtume pasiųs-

Montreal. — Laivų liuo- 
dotojai turėjo nesusiprati
mų su darbdaviais. Dabar 
susitaikė. Darbininkai suti
ko, kad algos būtų po 10c. 
numažintos, o kompanijos 
pasižadėjo samdyti tik uni- 
jistus.

BIAURI ŽMOGŽU 

DYSTĖ.

NESUSITAIKO SU 

RUSIJA.

Nutartas sumanymas vy
kinamas. Žadėtos Lietuvos 
darbininkams ir kareiviams 
knygos iš LDS. knygyno bus 
pasiųstos laivu Berengaria 

gegužio 30 d., su kuriuo 
plauks šimtai lietuvių po Jo
no J. Romano vadovyste.

Visi buvo kviečiami prisi
dėti prie tų knygų pasiunti
mo. Girdėti, kad LDS. kuo
pos turi tam tikslui surinkę 
aukų, 
čiausia

PERVERSMĖS CIII 

NIJOJ.

Worcester, Mass. — Su
sikūlė pasažierinis traukinis 
su prekiniu. Sužeista 22 as
meniu. ■■■«

Belfast, Airija. — John 
J. Corolan, katalikiškos mo
kyklos mokytojas ir jo gimi
naitis Kilmartin buvo pro- 
testonų pagauti ir iš namų 
išgabenti. Paskui Carolan 
buvo nušautas, o giminaitis 
pašautas ir išmestas į griovį. 
Jų dejavimus išgirdo žmo
nės ir vos gyvus išgelbėjo.

Norintieji važiuoti į Lietuvą “Berengaria” laivu ir turėti sau už palydovų 
JONĄ J. ROMANĄ —skubiai atsišaukit visais kelionės reikalais į

Worcester, Mass. — Pet
ras Kazlauskas patraukė 
teisman Petrą Mazgelį ir 
reikalauja atlyginimo $25.- 
000. O Mazgelis traukia 
teisman Kazlauską, reika
laudamas atlyginimo $20.000 
už B. Kaleskiutę, su kuria 
jis jau buvo paėmęs civilį 
šliūbą. ,

PAVOJUS NUO RIE 
ŠUTŲ.

New York. — Dr. Orland 
E. White sugrįžo iš kelionės 
po pietinę Ameriką. Kelia
vo po miškus, kur pilna gy
vačių ir visokių žvėrių ir 
kur siaučia visokios ligos. 
Bet didžiausias pavojus ke
liauninkui gyvybei buvę 
nuo... riešutų, didžiųjų 
Brazilijos riešutų. Sakė, 
kad Brazilijos riešutas kris
damas nuo medžio ir patai
kęs žmogaus galvon, vietoj 
užmušąs žmogų.

Keliauninkus palydės iš New York’o iki Kauno Lietuvių Prekybos Bendro
vės prezidentas JONAS J. ROMANAS. .
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rytą, čia nusišovė metodistų 
episkopalų kunigas Calton. 
Jį apkaltino jauna mergina, 
kuri dabar kaltinimą atšau
kė.

Velyki} subatoj tasai ku
nigas su būriu parapijonų 
puošė Velykoms bažnyčią. 
Tarp jų buvo 13 metų mer
gina, labai nervuota ir iste
riška. Kada visi išėjo iš 
bažnyčios, tai pasigirdo tos 
merginos klyksmas. Subė
gusiems žmonėms ji pasakė, 
būk kunigas ją buvo apka
binęs su nešvariais tikslais. 
Parapijonai*patikėjo ir pa
sakė, kad jis daugiau'pas 
juos nekunigaus. Kunigas 
51 metų amžiaus įpuolė į nu
siminimą ir per naktį vaikš
tinėjo po laukus, o ryte su
grįžęs nusišovė, pareikšda
mas savo nekaltybę.

Dabar toji mergaitė prisi
pažino, kad ji nukritusi nuo 
kopėčios, labai išsigandusi, 
o kunigas tik pribėgo jos pa
kelti.

Austin, Tex. — Buvo ki
lęs tornado. Žuvo 10 žmo
nių. Nuošalių už $400.000, 
Apie 40 žmonių sužeista.

Washington, D. C. — Du 
kariniu orlaiviu susimušė 
padangėse. Vienas krito į 
Potomac upę ir abu orlaivi- 
ninku prigėrė.

Krikščionys darbininkai vie
nykitės! Spieskitė8 į vienin
telę darbo žmonių organiza
ciją Amerikoje — Lietuvių 
Darbininkų Sąjungą.

Washington, D. C. — 

Darbo sekretorius Davis 
skelbia, jog nedarbas mažė
ja visoje šalyje. .Sako, kad 
nors dar esą šen ten juodų

Maskva. — Bolševikų val
džia kaltina patriarką Ti- 
choną ir arcivyskupą Nikan- 
dei už kurstymą neduoti val
džiai bažnytinių turtų. Bol
ševikų tardytojas paklausė 
patriarko, ar jis nemano, 
kad savo patarimu tik dalį 
turtų teduoti nesukels krau
jo praliejimo. Patriarkas 
atsakė: “Tai ne mano daly
kas. Aš seku kanoninius į- 
statvmus ir ginu teises, ku
rias man Dievas pavedė gin
ti.” Tardytojas tada primi
nė, kad milijonai žmonių 
badu mirs, 'jei' iš bažnyčių 
turtų nebus gauta. Patriar
kas atsakė, kad tai valdžios 
rūpestis gelbėti juos, nes 
valdžia nei neprileidžia kitų 
dirbti dėl badaujančių.

AčZantm City, N. J. — 

John Henry Paterson, įkū
rėjas National Cash Regis- 
ter kompanijos, staįga mirė 
ant traukinio. Turėjo šir
dies ligą.

Rymas. — Iš Vatikano 
paskelbta, kad Šventasis 
Tėvas siunčia Rusijon devy
nis kunigus. Apsistos jie 
Odesoj ir užsiims šelpimu 
badaujančių už pinigus su
rinktus Šventojo Tėvo var
du.

ProviJence. — Streikuo
jantieji audėja* pradėjo le
galiu būdu kovoti prieš už
draudimą pikietauti dirbtu
ves. Kompanijos sako, kad 
injunctioną išsirūpino dėl
to, kad darbininkai norį ei
ti dirbti, o tik kurstytojai 

kę priimti numuštas algas, j jų neleidžią.

Valley Pails, R. I. — S. 
Leonardo namus buvo pra
dėję bombarduoti 200 strei
kininkų už tai, kad jis ske- 
bauja. Buvo mėtoma akme
naičiai ir išdaužyti langai. 
Pašaukta buvo policija ir 
atlėkę 16 šerifų išvaikė už
puolikus.

taškų, bet apskritai imant 
Suv. Valstijose blogmetis 
jau baigęsis. :

Charlestou'n, Mass.—V ai
džia padarė kratą ant laivo 
Muskegon. Rado Rusijos 
brangmenų $50.000 vertės, 
keturis svarus opiumo ir-21 

i butelį geriausio vyno. Ka- 
; pitonas prisipažino, kad už 
tas brangmenas Teodosijos 
uoste ant Juodosios jūrės 
davė keletą maišų bulvių, 
glūdų ir semi drabužių. Tas 
laivas gabeno Amerikos mai
stą badaujančiai Rusijai. 
Mat kapitonas panorėjo pa- 
Šmugeliauti. Tarpe brang- 
menų yra vienas kryžius la
bai dailiai padarytas ir dei
mantais nusagstytas. Jo. 
vertė esanti $10.000. Daik
tai rasti kapitono kajutoj. 
Jie buvo sąšlavomis apvers
ti.

Genoa. — Valstybių eko
nominėj konferencijoj dabar 
eina derybos su Rusija ir 
sutarimo nėra. Ėrancija ir 
Belgija tempia sau, Anglija 
sau. O Rusija vėl ant bile 
išlygų nesutinka. Vėl kon
ferencija yra arti sprogimo. 
36 Rnsijos delegacijos narių 
jau apleido Genoa ir išvažia
vo namo. Dabar Rusijos de
legacijai paduotas memo
randumas. Jei Rusija išdė
tų memorandume išlygų ne
priims, tai Franci j a pasi- 
traukisanti iš konferencijos.

Tuo tarpu jau skelbiama, 
kad Anglija pertraukė drau
gingumo ryšius su Franci j a. 
Anglijos premieras turėjo 
pasikalbėjimą su Franci jos 
delegacijos pirmininku ir 
premieras pasakė, kad Ang
lija jau ne draugė Franci j ai, 
o Inglija ieškosianti kitų 
draugių. Premieras pasa
kė, kad Anglija nuo senai 
linksta prie susidraugavimo 
su Vokietija. Anglija paga- 
tava esanti atsižadėti Vokie
tijos kontribucijų.

Anglija labai draugingai 
atsineša į Šventąjį Tėvą. 
Rusijos atstovas Čičerin ne
trukus užbaigsiąs daryti su
tartį su Vatikanu. Kai su
tartis bus padaryta, tai 
Šventojo Tėvo misijos iš A- 
merikos kapucinų, iš Vokie
tijos jėzuitų i rFrancijos ob- 
latų tuoj vyks Rusijon mo
kyklų steigti. Jie veiks į- 
vairiose Rusijos dalyse.

New York. — Nuo perva- 
žo šoko mergina, 18 m. am- 
žiaus, į vandenį ir nusken-^| 
do. Jos lavonas nesurastas. 
Ji buvo su jaunu vaikinu, j 
kurs pasakė, kad juodu ke
tino ženytis, bet paskui su
sipykę.

Nashua, N. II. — Nasbua 
Gummed & Coated Paper 
kompanijos darbininkų 
streikas pasibaigė. Streikas 
buvo kilęs dėlto, kad kompa
nija buvo nūmušusi algas 
ant 10 nuoš. Streikas pra
sidėjo bal. 1 d. Nuo bal. 10 
d. darbai ėjo pamaži, o nuo 
gegužio 8 d. visi 200 darbi
ninkų sugrįžo darban suti-

NUSISKANDINO. F

Chinijoj nami
nis karas veik pasibaigt/ 
Gen. Wu Pei Fu paėmė sos
tinę, o Chinijos prezidentas 
išleido dekretą, kuriuo areš- 
tvdinama premieras, finansų 
ir susisiekimo ministeriai.

IŠGĄ.ZDINO SLAUGES.

Lanrence, Mass. — Į Ge- 
neral Hospitalio slaugių na
mą naktį buvo beįsibriaunąs 
vyras. Viena slaugė paju- 
usi, kad apįe langą kažkas 
irazda suklikę. Visos slau
gės, 30 skaičiuje sukilo, tai 
vyras smuko atgal ir atbėgęs 
ligoninės kiemsargis nieko 
nerado.

$107.50 KARO TAKSŲ $5.00.

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

r
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PAVOJUS AUDĖJAMS.
• < . K

Streikuojantiems audė
jams atsirado du pavoju. 
Vienas tai Rhode Islando 
Valstijos valdžios aštrus nu
sistatymas prieš streikinin- 

. kus. Ten valdžia uždraudė 
pikietavimą. Pranešama, 
būk gerokas darbininkų skai
čius jau dirbąs.

Antras pavojus streiki
ninkams tai One Big Union 
atsiradimas Lawrence, Mass. 

^Toji unija nesugyvena su 
rimtomis Amerikos darbi
ninku organizacijomis. One 
Big Union yra aidoblistams 

ž artima. Su panašiomis or- 
I ganizaci j omis kompani j os 
rfLei ištolo nenori kalbėtis.

us didelis audėjų giliu-
' jei jų streikas geriau 

■tbaigs, negu anuomet 
■plieno' darbininkų streikas 
Pittsbūrge, Pa. ii- misingio 
darbininkų streikas Water- 
įįry, Ct.

PASIRODĖ NUSMUKTAS.
L Visose šalyse socijalistai 

inaniebrus Gegužės 
Hermoje dienoje. Tai dienai 
'■e deda tokias pastangas 
Borengti demonstracijas, 
Hriasmitingus, kokių niekuo
met nedaro. Todėl soči j a- 
pistų pasirodymas Gegužės 
[Birmoje yra tikru parody- 
hnu savo galybės ir intakos 
liautoje.
B Socijalistų nusistatymu 
į Gegužės Pirmoji turi būti
■ Švenčiama visose valstybėse. 
Suv. Valstijose toji šventė

niekuomet nebuvo populerė. 
Šiemet socijalistai šioje ša-

■ lyje dar nežymiau savo šven- 
• tę praleido. Iš viso tik dvie
jose valstybėse Gegužės Pir- 
rmoji buvo iškilminga diena, 
^būtent... Meksikoje ir Ru- 
■Bijoj, tamsiausios pasauly
je šalys. Ypač Rusijoj, 
jąskvoj. buvo didelės iškil-
k. Buvo sutraukta apie 

Kv.000 kareivių, kurie daly
davo paraduose.
| Reiškia socijalistų galės 
ar intakos užsiliko tik la
biausia nuo civilizacijos at- 
■tikusičse tautose.

DRAUGAI, TALKOM.

Būdamas Clevelande ir kitose 
Amerikos kolionijose, tankiai šį 
tą parašydavau j “Darbininką.” 
Nuo dabar galėsiu tankiau para
šinėti į “Darb.” žinių iš savo a- 
pylinkės Lietuvoje.

“Darbininką” vėl pradėjau re- 
guleriškai gauti. Labai aičū už 
siuntinėjimą. Jau metai pasibai
gė ir aš vėl turėeiąu užsimokėti, 
bet žinote koks dabar dolerio kur
sas, kurių aš jau neturiu, tai-gi 
man būt jau per sunku užsirašyt 
iš Lietuvos. Q man “Darb.” la-( 
bai reikalingas, nes aš viską žinau 
per jį kas Amerikoje dedasi.

Todėl prašau Amerikoje likusių 
draugų man užprenumeruoti 
“Darbininką.” Viliuos atsiras to
kių geradėjų.

Toliau prašau siųsti man visų 
Amerikos lietuvių katalikiškų lai
kraščių ir knygų. Anšvietos ir 
susipratimo stovis Lietuvoje ap
gailėtinas. Tuos raštus aš sklei
siu tarp tų, kūrie mėgsta skaity
mą ir parodo noro veikti. Tokiu 
būdu aš sudarysiu veikėjų kuo
pas. Apie Lietuvos apverktiną 
apšvietos ir susipratimo stoką 
štai kaip galiu aprašyti:

Kiek jau ma nteko patirti, tai 
katalikių veikimas visoj Lietuvoje 
yra per silpnas. Nekuriu centra- 
linių organizacijų centralinčs val
dybos yra lygios gyviems numirė
liams, jokio veiklumo, jokios ini- 
cijatyvos neparodo ir nesistengia 
parodyti. Skaito kartais dešimti
mis tūkstančių narių, bet tai yra 
palaida armija ir mažai jais rūpi
namasi. Tokia taktika ir veiki
mas neša nelaimę mūsų tautai. 
Nors sakoma, kad Lietuva yra ka
talikiška šalis, bet 80 nuoš. mo
kytojų ir apie 80 nuoš. valdinin
kų yra ne katalikai, nors jie ir 
krikštyti. Bedievybė ar šiaip žiū
rėsim, ar kitaip, yis-gi įleidus šak
nis. Dabar Lietuvoje yra perei
ginis laikas, kuomet liaudis dar 

.yra tamsa, vartosi šen ir ten* toks 
laikąs yra- pavojingiausia ir iš ka- 
talikų veikėjų reikalauja ameri
koniško* dertiokratizmo, nežiūrint 
kas esi, mokytas daug ar mažai, 
turtingas ar pavargėlis, kunigas 
ar svietiškis, vieni kitiems turi

paduot ranką ir veikt sujungto
mis spėkomis. Bet dabar to nėra. 
Aš manau, kad daug iš Amerikie
čių tą pastebėjo.

Antanas žaliadnonis,
Teizų k., Šventežerio vai., Laz

dijų p., Seinų apskr. LITH
UANIA.

DŽIAUGIASI “DARBININKŲ.”

Gerbiamoji “Darbininko” 
Redakcija:

Aš “Darbininko” skaitytojas 
Pranas Malakauskas paeinąs iš 
Kauno rėd., Kretingos apskr., Kū
lių vai., Kumžaičių kaimo prane
šu gerbiamai redakcijai, jog aš e- 
su. ūkininkas ir pas mus sueina 
pusė kaimO pasiklausyti indomių 
žinių paduodamų iš viso pasaulio 
labai visų kaimiečių gerbiamame 
laikraštyje “Darbininke.” Visi 
mėgsta jį turėti ir skaityti. Jo nei 
vienas visame kaime neturi, už
tat kas šventadienio vakaras ka
da tik mes pasisakome gavę lai
kraščių, susirenka visi kaimynai 
ir pasiklauso tų labai geidžiamų 
žinučių iš tolimos Amerikos. Už 
tai labai širdingai dėkavojame 
jums, nes dar ir šiais laikais per 
savaitę prieš Velykas gavome du 
pundelius su įvairiais aprašymais 
bei straipsniais ir indomiom ži
niom bei dainelėmis ir eilėmis, už 
ką kuoširdingiausiai padėkavoja- 
me visi kaimiečiai, kurie tuo laik
raščiu naudojamės. Už tai malo
nėkite geribamoji redakcija ir A- 
merikos lietuviai mums tos šviesos 

»

siųsti, mes už tai būsime dėkingi, 
o jei galėtūmėte Amerikos lietu
viai, tai malonėkite mums siųsti 
knygučių.

Pas mus dabar tik jau prasidė- 
j. pavasaris, o žiema buvo taip gi
li kad miške sniego buvo per met
rą ilgumo, o čia pernai labai ma
ža šieno teužderėjo ,nes visą vasa
rą mažai tebuvo lietaus. Užtat iš 
mūsų valsčiaus žmonės važiuoja į 
kitus valsčius pirkti šieiio.

/

Malakauskas.
Su pagarba,
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’ NAUJIENOS TOKIOS. ■ ‘

Lietuvoj dabartiniu laiku gyve-

X

4

[nimas pablogėjo. Viskas taip pa- dė. 
brango, kad veik negalima darbi
ninkui žmogui įpirkti Vis dėl , 
vokiečių markių kritimo, delkogi 
mes lietuviai esam priversti pade- 1 
ti Vokietijai išmokėti jos skolas. 
Jeigu Lietuva neišleis savų pini- ! 
gų, tai Dievas žino kas bus.

Pilviškiuose, Vilkaviškio aps- ; 
kričio, 22 d. kovo, 1922 javų bran
gumas buvo toks: Kviečių centne
ris (120 sv.) 500 auksinų, rugių 
eent. — 250 auks., miežių cent. — 
250 auks., sėmenų cent. — 660 a., 
bulvių cent. — 160 a. Prastas 
darbo arklys —• 12000-13000 auk., 
gera karvė 4.200 auks., gyvos mė
sos pūdas — 560-600 auks., kiau
šinių kapa (60) — 170 auks., če- 
verykų pora — 600 auks., batij 
pora — 800-900 auks., siūtas — 
1200-1600 auks., malkų meteris — 
70-90 auks., butas kainuoja nuo- 
muoti pe rmėnesį Kaune 300 auk. 
Prasto darbininko uždarbis mėne
siui — 800-1000 auks.

Pragyvenimas prastam darbo 
žmogui. Pilietis D. Naumiesčio 
Šakių apskr. su žmona ir 2 vaiku- 
ičais metui uždaribs 9.600 auks. 
Išlaidos tokios: 8 moteriai malkų 
su pristatymu — 1980 auks., išlai
kymas—nupenėjimas 2-ų meitėliij 
— 3600, apsidengimas — 2.600 a., 
už butą metams — 720 a., smulk
menos — 650 a. Viso per metą iš
eina 9550 auks. Lieka prastam 
darbo žmogui 50 auks. Tai to
kios Lietuvoj gyvenimo sąlygos.

Lietuvoj dabartiniu laiku vis
kas smarkiai pabrango, dėlto kad 
niekas nebeliko Lietuvoj, nes sve
timi kraštai naudojasi Lietuvos 
produktais, mokėdami aukščiau
sias aukas. Deltogi įvyko brang- 
metis Lietuvoje, kuris reiškia Lie
tuvos varguomenė negali pilna 
burna pavalgyti.

■ Lietuvoje šiuo metu viešpatau
ja didelė girtuoklybė, smuklė ant 
smuklės ir visos žmonelių kimšte 
prikimštos. Visi matyti tpri pini
gų ant degtinės, bet ant apsišvie
timo nei skatiko. Tiek turiu pra
tarti, kad'grįždamas į Lietuvą, 
maniau, kad rasiu .žmones gyve- 
tiančius 20-tam amžiuje, bet tu
riu pratarti- • apgailestaudamas,

, Brooklynietis.

Antinas 9. SSvyta,
I ‘

MUŠĖ ŽYDUS.

. Lazdyną Pelėda.

DĖDĖS ŠPOSAS.
(Tęsinys)

Dėdė buvo linksmas kaip niekada, da 
,užsimanė dainuoti.

Vfsas .vakaras taip praėjo, 'Julė buvo 
pikta ant visų, kaip gi nepykti, jis atėjo 
sergąs, kad ją pamatyti, ką jis kenčia da
bar tetos užangažuotas prie pjanino! tuoj 
arbata ir viskas nustota...

— Rytoj atnešiu vieną naują dalyką, — 
tarė ponas Zbignievas po arbatos atsisvei
kindamas.

Niekas ant to nieko neapsakė, Julė pa
siskubino pataisyti vyresniųjų nemandagu
mą:

— Labai bus malonu tarė paduodama 
jam rankutę su prirašyta kortele, kurią jis 
mikliai išgriebė lyg aųgstesnis valdininkas 
duodamą jam kyšį.
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Ilgai tą vakarą kalbėjosi dėdė su teta 

Kliara, ji juokėsi galų gale tarė: žiliai ką 
gera mintis, vaistas tikras ir pasekmingas.

Žinai ką švogeri, gaila man jos — tarė 
teta Kliara, — gyvenimas man kita syk da
vė panašių pamokų, jaunystė yra lengvati- 
kė, mes moterys tankiai matome perlus po 
kojų —. kiaulėms — jaunystė blaško jaus
mus neatsižvelgdama, sutveria sau idealą 
matydama tą, ką nori matyti, paskui nusi
vijus apkarsta nekęsdama savęs ir visos pa
saulės, jeigu tikras ir rimtas tikslas neat
gaivina ir neįstato gyvenimo į tikras vė
žes.

— Meilė tai nuobodžio pasaka, prasi-

rzMnri^. — Gegužės Pir
moje žydai Varšavoj buvo 
Įftkelių,'demonstracijas. Tos 
femofi^racijos buvo komu- deda ir baigdamos! vėl prasideda pakol pa
ntų vadovaujamos. Tai 
fedentai ir socijalistų par- 
ns nąriai išvaikė žydus, 
■eisdatni prakalbų laikyti.
Ketą žydų sužeidė.

saulis tvers ir ji veiks — tarė dėdė.
— Taip, meilė, — atkartojo teta užsi

mąsčiusi, meilė yra jėga visos pasaulės, bet 
reikia ją atskirti nuo sentimentalizmo, kuris 
pražudo tiek jaunų merginų!. <

— Tą sustabdyti gali vien augštesnis 
merginų išlavinimas, moteris tapusi žmo
gumi nustos būti žaislu, pakol kas mažai 
pas moteris, kurios pasenusios nenustoja 
būti žaislu, pakol kas mažai pas moteris, 
kurios pasenusios nenustoja būti vaikais iš 
to paeina klaidos, kurias sunku atitaisyti, 
o taisyti reikia. Ir šita mūsų sumanyta 
krotochwila savo pamate nelemta, o vienok 
būtinai reikalinga, užbaigė dėdė.

— Būtinai — pritarė teta, pakol lai
kas veikkim, švogeri, aš savo rolę sulosiu.

• •
Ant ryto, dėde apie ketvirtą valandą 

apsirengė ir išėjo į miestą. Nutarė susitik
ti su Zbignievu, jam apie tą laiką išeinant 
iš teismo rūmo, kuriame turėjo tarnystę.

Kaip tik skrido visi raštininkai į visas 
šalis, skubindamiesi ant pietų, jų tarpe bu
vo ir Zbignievas.

Užėjo jam už akių ir ypatingai prie
lankiai pasveikino.

— Pietauti skubiniesi, ot užeikim sykiu 
papietauti, turiu tau vieną dalyką pasaky
ti, įsivaizdink sau gali tapti labai turtin
gu!

— Na? kokiu būdu? — užklausė, ma
tomai užinteresuotas Zbignievas.

— Eikim, bepietaudami pasikalbėsime, 
tarė dėdė šypsodamas, dalykas nepapras
tas.

Įėjo abu į pirmąją koki pasitaikė val
gyklą, susėdus už stalelio dėdė pradėjo.

— Nereikalausi skaitytis su išlaidomis, 
kapitalas iki penkiasdešimties tūkstančių— 
užmaniau tau piršti, įkritai į akį, jai ne
reikia vyro su kondicija, net savo mūrinį 
turi ir sodžiuj vilią, pavergei jos širdį, pra
šė manęs tarpininkauti.

— Kas? slopdamas užklausė Zbignie
vas.

— Ta panelė, kurią matei ‘vakar pas 
rims, sesuo mano žmonos, nejauna ji ir ne-

Zbignievas lankstydamosi ir braukydamas 
kojomis, paduodamas gėlių pluoštą p. Klia- g 
rat . 1

— Ačiū, labai ačiū, kokie gražūs žie
dai, kalbėjo p. Kliara priartindama veidą 
prie gėlių.

Čia p. Zbignievas apsidairė ir pamatęs, 
kad dėdė atsitolino, pridėjo tyliai:

— Gėlių tarpe yra... o pana Kliara 
man netenka drąsos ištarti tą kas veržiasi iš 
tavo vergo širdies, suteik man atsakymą, 
nuo kurio prigulės mano gyvenimo laimė. 
Ryt apie dvyliktą ateisiu išgirsti jūsų nu
sprendimo.

Tuo tarpu leisk man nubučiuoti nors 
galelius tavo pirštelių!

Čia p. Zbignievas įsisiurbė į ranką p. 
Kliaros, ir apleido kambarį, p. Kliara pa
ėmė laišką ir perskaičius nuėjo į Julės kam
barį.

Rado ją užsiverkusią, sujudintą.
— Mano Julė aš šį vakarą išvažiuoju, 

tarė teta Kliara, bet pakol išvažiuosiu no
riu paiškinti tau tą kas tau galėjo keistai 
atrodyti, gal ir kiek pykši ant manęs ?

— Julė nuraudonavo: — o ne teta, kur
gi aš pykčiau, — visai ne!

— Nekalbėk, vaike! — Aš tau dabar 
papasakosiu kaip kas buvo ir kodėl:

— Tas p. Zbignievas yra niekšis, apie 
tą žino visi mieste, žinojo ir dėdė todėl susi
rūpino labai ir jis ir teta, kad jis pradėjo 
tau galvą sukti...

— Visai ne — pertraukė Julė.
— Rašė laiškelius, kalbėjo niekšas, už

nuodydamas tavo jaunos širdies ramybę, 
kad nebūtų tolimas kuzinas dėdė seniai jam 
parodytų duris, bet kitokį sumanėme išėji
mą: Dėdė pasakė jam, kad esmi kapitalis
te ir kad jis man tinka. Mėginome ir neap
sirikome, nuo pirmojo vakaro jo jausmai 
persimainė, šiandien žiūrėk “labas rytas” 
eilėmis: gėlių ir formališkas išreiškimas 
jausmų, tik skaityk, paliksiu tą tau atmin
čiai, kad tolimesniam laikui būtumei atsar
gesnė.

— Ne jau jis viską melavo? — pratarė 
Julė, o aš jam taip tikėjau!..

— Mes supratome pavojų, todėl su dė
de sutarėme sulošti komediją, dėl pertikri- 
nimų tavęs. Dėdė duos jam atsakymą, ma
no rolė sulošta, na dabar nepyksti ant ma
nęs Julė? — užklausė teta apkabindama se- 
serėtę.

— Oi kaip man sarmata! — atspėjote, 
aš stebėjau, kad...

— Kad na teta nori paveržti nuo ta
vęs tavo idealą, o, nepažįsti tetos.

— Pažįstu, dabar pažįstu ir prašau at
leidimo, nevažiuosi teta šį vakarą, ryt tu- 
rėsinfe komediją, nematomos galėsime ma
tyti ir pasiklausyti kuomi pasibaigs tas iš- 
tikrųjįj nepaprastas dėdės šposas.

«
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Iš ryto dėdė vienas salione skaitė laik
raščius, kada durys atsidarė ir p. Zbignie
vas, ką tik matomai iš frizieriaus rankų, 
perkreipęs, su gėlėmis rankoje įėjo į kam
barį.

— A, sveikas — tarė dėdė nesikelda
mas, kad svetį pasveiknti.

— Ar randu namie p. Kliarą? — už
klausė p» Zbignievas rimtai.

— Vakar, vakare, išvažiavo —.atsa
kė dėdė.

— Kaip tai? kodėl? teiravosi nusimi
nęs. '

— Paliko tau siuntinį ir laišką, siun
tinys nemažos vertės, bet pakol kas suži
nok, kad p. Kliara nieko neturi apart sko
lų, norėdamas patikrinti Julę apie tavo mo
ralinę vertę, sulošėm komediją, na — durys 
atdaros, tikiuosi, kad tai tavo paskutinė vi
zitą mūsų namuose.

— O, be abejonės niekada to nuo tams
tos nesitikėjau pritirti — atšiliepė Zbignie
vas drebėdamas iš piktumo.

— Aš taipogi, priimdamas tavę savo 
namuose nesitikėjau, kad išdrįstumei pasi
skirti mano seserėlę savo žaislu ir sukti gal
vą, slaptu nuo'mūsų. A, a, gana, štai du-

— Priešingai! — pertraukė p. Zbignie
vas, kiek patėmijau labai simpatinga, kad 
ji nieko neturėtų jausčiaus laimingiausiu...

— Na, na, gyvenimas reikalauja, kad 
žmogus būtų sotus ir apsirėdęs, tai nieko, 
bet jeigu ir tavo širdis nesipriešina, pamė
gink susiartinti, susipažinti.

— Tai visai nereikalinga! — nuo pirmo 
žvilgsnio ji mane sužavėjo, visą naktį sva- 
jojosi ji man, oi! akys, akys!..

— Na tai šį vakarą laukiame, tarė dė
dė, dabar sudiev, baisiai neturiu laiko.

— Širdingai ačiū! visą amžį būsiu jums 
dėkingas, kalbėjo Zbigūievas spausdamas 
dėdės ranką.

Vakare Zbignievas atėjo ir atnešė gai
das, kurias įteikė tetai Kliarai. Su Jule 
užmiršo pasisveikinti, atsiminęs padavė jai 
ranką lyg nenoroms, nepertraukdamas kal
bos su p. Kliara.

Kortelės šį kartą neįteikė Julei, nuo jos 
gautą pametė ant lango ir susėdo su teta 
Kliara prie pjanino.

Dainavo, skambino, vien savimi užsi
ėmę'užsimiršę žiūrėti į laikrodį, kurio ro- 
dyklas vis pirmyn bėgo ir galų gale apgar
sino dvyliktą.

— A, a, a! užsimiršau, atleiskit, kar
tais žmogus savęs negali suvaldyti, — kal
bėjo tykiai, reikšmingai žiūrėdamas į akis, 
p. Kliaros — negirdėjau da tokio balso, 
tamsta būsi mano įkvėpimu, pabudinai ma
no širdį.

— Beveik tą patį galiu ir aš pasakyti, 
šis vakaras labai maloniai praėjo, gailu kad 
pasibaigė, laimės valandos taip yra trum
pos.

— Čia p. Kliara atsiduso, stengdamosi
sulaikyti juoką.

Teta ir dėdė kurie turėjo užsiėmimą šį 
vakarą, dėdė rašė savo kabinete, tetą vėl 
kasžin kokie reikalai atitraukė, tik Julė sė
dėdama saliono kampe ant vienos iš kėdžių 
po palmos žiūrėjo netikėdama savo akims. 
Norėjo nubausti Zbignievą ir matydama, 
kad rengiasi išeiti pasislėpė į savo kambarį, 
kur parkritus ant lovos, dūrus galvą į pa
galvę slopino verkimą, kuris draskė jos krū
tinę.

Ant ryto meto sėdėjo visi pre pusry
čio, kada krasos pasiuntinys įnešė laišką, 
bttVo adresuotas tetai Kliarai.

Imdama laišką teta Kliara susižvelgė 
su švogeriu ir šyptelėjo reikšmingai.

— Nuo ko laiškas? — užklausė teta į-
eidama iš virtuvės.

— Ponas Zbignievas siunčia labą rytą 
ir tai išreikšta eilėmis — pridėjo p. Kliara.

■ Julė nuraudonavo ir atsikėlus nuo stalo iš
bėgo.

■ Teta Kliara išėjo į miestą su reikalais. 
Dėdė irgi kažinkur pranyko, teta virtuvėje 
buvo užimta, Julė viena klaidžiojo po sa- 
lioną. Beklaidžiojant patėmijo savo korte
lę pamestą ant lango.' Sugriebė, suplėšė ir 
išmetė į prieškambarį už skrynios. Paskui 
liūdnoms mintims prablaškyti atsisėdo prie 
pianino ir sudaužė klaviatūrą.

Skambino su nepaprasta jėga, lyg no
rėdama išlieti aikštėn tą baisią audrą, kuri 
šėlo viduj jos sielos.

. Tuo tarpu durys atsidarė, įėjo- p. Zbig
nievas su pluokštu tamsiai raudonų rožių 
rankoje. Stovėjo valandą, ji skambino, ar 
jo nepatėmijus, ar nuduodama kad ne
mato.

— Labas rytas! — tarė Zbignievas, at
siprašau, kad kliudau jūsų egzercicijai, 
norėčiau žinoti ar nieko nerandu namie?

‘ — Rodos, kad dėdė išėjo, teta namie, 
tuoj paprašysiu — tarė Julė šaltai.

— O ne, ne, aš norėjau matyti p. Klia
rą.

— Gaila — atsakė Julė, kaip tik išėjo, 
prašau palaukti — pridėjo toliau skambin
dama. Jis atsisėdo ir kokį laiką žiūrėjo į 
merginą su patyčia, šypsodamas.

— Panele Jule ■— kam ta komedija? 
pyksti, nebūk vaikas, negali laikyti už pik
tą, kad dėl laikinos simpatijos negriaunu 
savo gyvenimo, sentimentais nepasisotinsi, 
dabar realizmo laikai ir turime prie jų tai-, rys! — užbaigė dėdė sujudintu balsu, 
kintis. P. Kliara turi kapitalą kurio tams- " ’ ,v‘ ” *
ta neturi ir...

Čia durys atsidarė ir teta Kliara su dė
de įėjo į kambarį.

Julės jau kambaryje nebuvo.
— Kaipo mylėtojai gėlių atnešiau jums 

keletą rožių, kurias teiktės priimti kaipokeletu rožių,
graži, bet ar tame laimė? — užbaigė dė-i ženklą mano gilios pagarbos... kalbėjo p.

— Sena beždžionė! — kalbėjo j save 
Zbignievas nubėgadamas nuo trepu ir žemai 
atsistojęs praplėšė vieną konvertą, iš ku
rio pasipylė jo rašyti lapeliai Julei.

Iš antro išėmė du laišku į p. Kliarą.
Sugniaužė ir susikišęs į kišenę nulėkė 

lyg vejamas*'
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KAS GIRDĖTI UETIIVig KOUONUOSE.
mišęs ir užmiršęs apie pavojų per-PHILADELPHIA, PA

Baisus atsitikimas.

Kiek tai ašarų kaikuriems pri- 
seina išlieti, o kartais tas ašarų 
liejimas pagimdytas pačių. Ba
landžio 28 d. 12 vai. dieną krito 
auka “moonšainės” trijų metų 
vaikutis. Žuvo liepsnose po spro
gimo katilo po No. 1820 So. Water 
St. P. Adomaitis per neatsargu
mą palaidojo neapsakojimais čy- 
pimais tą jauną kūdikį. Pats A- 
domaitis nuėjo gulti, iš naktinio 
darbo parėjęs, moteris išėjo bu- 
černėn, o tuom laiku sprogo kati
las iš kurio kilo gaisras. Tas 
“mūnšainės” katilas buvo kieme 
ir tas vaikutis ten bovijos ir 
trenksmo likos parblokštas. Ki
lus gaisrui sudegė net šešios stu- 
bos. Jeigu ne ugnegesiai, tai ir 
pats Adomaitis būtų sudegęs. Iš
badytas iš miego tuojaus puolėsi 
gelbėti paslėptus pinigus, bet jau 
buvo per vėlu. Būk sudegę 
$500.0(1 Kitus da spėjęs iš skie
po išnešti. Mat rengėsi į Lietuvą 
važiuoti, tai namuose ir pinigus 
laikė.

Kaip nuo jo kaimynų teko su
žinoti, tai jis ypatingas žmogus. 
Gyveno šykštokai, kaip įmanyda
mas krovė turtą, neturėjo laiko 
nei nedėlioms eiti į bažnyčią, vis 
katilas virė, dirbo žodžiu sakant 
dieną ir naktį, rinko senus skar
malus, iš dausų, nešė kas papuo
lė. Tiek šykštumo turėjo, kad pa
tys tos padarytos “baltukės” ne
gerdavo, kad tik atlikus daugiau 
italijonams ir juodukams par
duoti. Ištikus tai nelaimei, pasi
rodė, jog turtas Adomaičio siekia 
virš $10,000.00. Dabar desperaci
jos pilni. Vyras tai visai didžiam 
nusiminime. Kad ir skurde gy
veno, bet troško būti kapitalis
tais. Kiek tenka iš kaimynų gir
dėti, tai esą Dievo stebuklai, leis
ta Dievo rykštė ant tos šeimynos. 
Supraskit visi, ar-gi tai bereik ge
resnio perspėjimo panašiems žmo
nėms. • ’ •

sišaldyti norėjo Šokti į kūdrą, bet 
policmonas neleido tą daryti.

J. JT. B.

Aš ir Jūs.

PROVIDENCE, R. I.

Palioko nelaimė.

Vienas paliokas išėjo pasivaik
ščioti. Vieną kūdikį turėjo ant 
rankos, o antrą už rankos vedė. 
Daėjo iki kūdros, kur vaikai žai
dė. Kūdra gal trijų pėdų gilumo. 
.Paliokui pasirodė lyg vandenyje 
koks vaikas skęsta ir norėjo bris
ti gelbėti. Bet jo pati sulaikė sa
kydama: a niech tam bendzie. 
Može byc to jaki litwin. Jeszcze 
przemrorisz šie.” Tada paliokas 
ėmė šaukti policmoną. Atbėgęs 
policmonas, šoko į vandenį ir iš
traukė vaiką, kurs jau buvo pri
gėręs. Paliokas su savo žmona 
žiūri koks čia litwinas. Bet ne 
litwino būta, o tų paliokų vyres
niojo sūnaus. Tada paliokas su-

TAMAQUA PA.

Tai gana žymus anglių kasyklų 
srityj miestas. Gyventojų priskai- 
toma į 15.000. Lietuvių čia apsi
gyventa į 250 šeimynų —• abelnai 
skaitlius sieks 1200 asmenų. Lie
tuvių kūrimasis šiame mieste ėmė 
žymiau reikštis nuo 1911 metų. 
Tada suorganizuota parapija, pa
statyta maža bažnytėlė, ėmė tver
tis pašalpinės draugijos, organi- 
zavos ir idėjinės, bet jos nelabai 
tarpo, nesant lietuvių tarpe la
biau prasinešusių veikėjų. Jų bu
vo, bet vis lig nedrįso išeiti aikš
tėn. šįmet balandžio pradžioj tu
rėjome misijas; jas laikė misio
nierius Ąlphonsas Maria. Tai bu
vo Tamaąua’s trenksmas, kuris 
išjudino lietuvių sustingusią dva
sią. Žmonių minių minios lankė 
bažnytėlę kasdieną kad paklau
syti graudžių ir įtikinančių misi- 
jonieriaus pamokslų. Misijų pa
baiga dar iškilmingesnė įvyko — 
draugijos organizuotai aplankė 
bažnyčią ir priėmė Švenčiausią 
Sakramentą. Laike misijų tapo 
suorganizuota merginiį sodalitė 
28 narės — ir vaikinų Šv. Vardo 
draugija 24 nariai.

Ačiū misionieriaus pastangoms 
ir p. Kazio pasidarbavimui, čio
nai užsimezgė L. Darbininkų Są
junga. Įsirašė 15 narių. Valdy- 
bon laikinai įėjo: A. Bozis pres., 
J. Milius sekr., K. P. Gudaitis ižd.

Grįžtu prie misijų: jų niekad 
negalėsiu užmiršti. Ypatingai 
man dėjos širdin misionieriaus 
pareiškimas, kad didžiausis prie
šas lietuvių šiais laikais — tai 
blogi raštai — laikraščiai, kurie 
begėdiškai pila nuodus lietuvių 
širdysna — šaldo tikėjimo jaus
mus, gaišina tėvynės. Lietuvos — 
ir tuom daro žmogų lig galviją be 
prakilnesnės idėjos. Pastebėjo, 
kad platintojai tų blogų raštų — 
tai akli piktos dvasios agentai' — 
tai tikri kuokalių sėjikai į kvie
čių dirvą. Kas aršiausiai, katali
kai tam nesipriešina, saldžiai lig 
sau miega ir leidžia tais raštais sa
vo širdis teršti. Ragino katali
kus atsibusti,* atsiminti pirmuo
sius krikščionis kurie savo kraują 
liejo už Kristaus mokslą, ragino ir 
mus stoti kovon ir neleisti pikto
jo agentams ardyti šventą ramy
bę mūši) širdyse. Priminė visiems 
atsiminti,. jog jei tamsybės apaš
talai nesnaudžia kad piktą sėjus 
mūsų tarpe, tai tuo didesne prie
dermė šviesybės sūnams ir dukte
rims tam pasipriešinti, ir skaity-
ti gerus raštus ir laikraščius ir 
juos skleisti tarp kitų.

Jaučiama, kad Tamaųua’s iš
budintieji veikėjai veikliai stver
sis darbo ir uoliai veiks tinkamoj 
kriptyj.

Reporteris.

NE WARK, N. J.
Lietuvių didelė kolionija. Šv. 

Trejybės bažnyčia labai gražioje 
pastatyta aikštėje . Dabartinis 
klebonas kun. Kelmelis uoliai rū
pinasi bažnyčios ir tautos reika
lais. Tveria ir naujų draugijų 
Vyčių organizacijos darbas stiprė
ja.- Balandžio 39 d. čia buvo 
skaitlingas apskrities vyčių suva
žiavimas. Įvyko Bvarbus susirin
kimas. Po to vakarienė su gra
žia programa. Apie tai plačiaus 
gal kits-kas praneš. Balandžio 30 
d. laikė prakalbų įsirašė Šv. Kazi
miero Draugijon 4 amžinieji na
riai .-1) gerb. kL kun. Ignotas Kel
melis, 2) Domicėlė Terozaitė, 3) 
Marijona Kubilienė ir 4) Kazimie
ras Tamkus (biznieriai). Metinių 
36 nariai. Įsisteigė Šv. Kaz. Dr- 
jos skyrius: pirm, klebonas Kel
melis, vice-pirm. Juoz. Jučis, 
sekr. Juoz. Sereika, ižd. Jonas 
Daukšys ir vienas valdybos narys. 
Skyrius rūpinsis ir daugiaus na
rių rasti. Gerb. klebonui už ma
lonų vaišingumą ir paramą, vi
siems nariams ir rėmėjams Šv. 
Kaz. Dr-jos, širdingiausiai dėkoju 
ir teikiu aukštos pagarbos žo
džius.

Kun. P. Raščiukas.

DZRBIHIHKTB
riuomi yra A Kernihi, Į17| Court 
St., Elizabeth, N. J. Daryti visų 
galimų pastangų atmokėjimui val
dybos paskirtos spaustuvei kvo
tos. Rengti šįmetnų didžiai) iš
važiavimą. Suorganizuoti apskri- 
tyj tvirtą sporto pajėgą iš čia au
gančio jaunimo, kuri galėtų stoti 
su kitataučiais ir laimėti. Suda
ryti apskričio kilnojamą scenos ra
telį. Sutverti apskričio chorą, ku
rio vedimui iš kur nors gauti ta
lentingą ir gabų muziką, kartu ir 
krikščioniško jaunimo prietelį.

Iš kuopų raportų paaiškėjo, jog 
Elizabeth, Harrison, C. Brooklyn 
kuopos geriausiai gyvuoja, nes jos 
turi sportų ratelius,, sudarančius 
iš čia augančio jaunimo, o Eliza
beth kuopa ir mergaičių sporto ra
telį turinti

Šveicarijoje lietuviams 
leiviams iš apskričio iždo 
kuota 25 dol. \

Susivažiavimą labai įvairino 
tam tyč iš Elizabeth ir Harrison 
atvykę po keletą čia augusių vy
rukų pasiklausyti ir pasiterauti 
kąip ir kokiais būdais sudarius 
tvirtą sporto pajėgą.

Sekantis priešseiminis susiva
žiavimas bus Paterson, N. J.

Užsibaigus susivažiavimui, buvo 
vakarėlis, į kurį gausybės svete
lių iš visų apielinkių prisirinko. 
Buvo vietinis klebonas kun. Ig. 
Kelmelis, šv. Kazimiero Draugijos 
Kaune atstovas, gerb. kun. Raš
čiukas ir kun. Petraitis. Visi pa
sakė po gražią prakalbėlę. Pro
gramą sudarė dainelės kurias iš
pildė J. Bružas, P. Kodelis, Harri- 
sono vargonininkas su savo choru. 
J. Gvazdytis puikiai išpildė mo
nologą.

moks- 
paau-

PA AS.

Visai Šv. Kazimiero Draugijos 
reikalais kol apsirinksiu pastovų 
antrašą, meldžiu kreiptis “Gar
so” antrašu, fl ten laiškai pasieks 
mane.

Su tikra pagarba,
Kun. P. KaHtakM.

AMERIKONAS PARĖMĖ 
KAZIMIERO DR-JĄ.

Rev. M. Kelley paaukavo Šv. 
Kazimiero Dr-jai $15. Tai ant kiek 
labiaus mes lietuivai katalikai pri
valome remti savo draugiją. Už 
tai jam tebūnie garbė, o mums 
paskatinimas.

Kun. P. Raščiukas.

NAUJALIO KONCERTAI.
Worce8ter, Mass. 

geg.-—Norwood, 
geg.------ Boston,
geg.------ Lowell,
geg.---- Broekton,
geg.---- Westfield,
geg.——Lavrence, 
geg.-------Detroit,

Mass. 
Mass. 
~M~A.gR- 
Mass. 
Mass. 
Mass. 
Mich. 
Ohio.

Į LIETUVA.

SCRANTON, PA

Prakalbos.

Bal. 23 d. buvo svarbios pra
kalbos šv. Juozapo mokyklos sa
lėje. Kalbėjo gerb. kun. Bumša. 
Aiškino, kaip ir Lietuvoje ir A- 
merikoje lietuviai katalikai turi 
sujusti ir nusikratyti nuo savęs 
laisvamanius. Aiškino, kad ne
reikia duoti suvilioti savęs, nerei
kia remti laisvamanių spaudos, o 
kolabiausia platinti katalikiškąją 
spaudą. Kalbėtojas padarė į žmo
nes labai gerą įspūdį.

Korespondentas.

Amerikiečius ir amerikietes 
kviečiu susirašinėti su manim kai
po Lietuvos armijos kareiviu šiuo 
antrašu: LITHUANIA, 4-to pėst. 
L. K. Mindaugo pulko mokomoji 
komanda, Jonas Matkevičius. Iš 
Amerikos labai būt įdomu gauti 
kokią žinelę." Labai būt indomu 
susipažinti kas link Amerikos gy
venimo. Tas gal didelę ramybę su
teikti dėl mūs. Prašau susirašinė- 
li su manim pažįstantieji ir nepa
žįstantieji.

Galop žaislai, šokiai.
Rep.

KAUNAS.

Kazimiero Draugija perkt

PHILADELPHIA, PA.

Ir dar 2 amžinieji Šv. Kazimie
ro Draugijos nariai: Ona Ungu- 
raitė (čia augus) ir Petronėlė 
Vaičaičiukė, abi sumokėjo po $35. 
Tai pasekmė tikro supratimo ir į- 
vertinjmo JtąĮalikiškos spaudos 
bažnyčiai ir tautai. Reiškiu šir
dingos padėkos ir pagarbos žo
džius.

Kun. P. Raščiukas.

Šv.
už 100,000 auks. piečių, kur bus 
statomi namai būsimajai katali
kiškos spaudos kongregacijai. 
Kas, kokiomis sąlygomis ton kon- 
gregacijon bus priimama ir kito
kie dalykai, bus vėliaus apie tai.

Kun. P. Raščiukas.

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

LDS. N. Y. ir N. J. APSKRIČIO 
VALDYBOS ANTRAŠAI 

1922 metams.
Pirmininkas A Kazlai,

56 New York Avė., 
Newark, N. J.

Vice-Pirmininkė — A Zuikiutė, 
27 Davis St, 

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

1171 Court St., 
Elizabeth, N. J.

Iždininkas — J. I. Liudvinaitis, 
Bos 411, Linden, N. J.

Organizatoriai — 
Paulius Kyrius,

222 So. 9-th St., 
Brooklyn, N. Y.

A Miernikas,
10 Harrison St, 

Paterson, N. J.
D. Kašėta,

549 E. 12-th St, 
New York, N. Y. ,

■■ i . ? t H ;

13 geg.
14
16
20 
21 
22 
23
27
28 geg.——Cleveland,

3 birž.----- Pittsburgh, Pa.
Jeigu atsirastų norinčių 

parengti p. J. Naujaliui 
koncertų kolonijose surašė 
neminėtose, meldžiu kreip
ties laiškais šiuo adresu-: 

Xavier Strumskis,
312 Milford Street, 

Brooklyn, N. Y.

LDS. N. A.IŠ VAŽIAVIMAS
30 d, Gegužio š. m. Šv. Roko 

parapijos darže MonteBo, Mass. 
rengiamas milžiniškas išvažia- 
Ivimas. Orchestra paimta vie
na iš tų, kuria kiekvienas šokė
jas yra panrylėjas, o ypatingai 
jaunimas. Kai kurie žimus 
darbuotojai iš tolimesnių lietu- 
viųkolionijų jau pasižadėjo da
lyvauti Išvažiavime su prakal
bomis kiti taip kaipo svečiai. 
Rengėjai deda visas pastangas 
kad iš puoti Išvažiavimo vie
ta kuopuikiausia ir gražiausia, 
kad dalivauvusieji tame Išva
žiavime turėtų ilga ir ne iš dil
domų atminti.

Visos katalikiškos draugijos 
Bostone ir apielinkėje yra pra
šoma nerengti jokių pikninkų 
bei išvažiavimų ant 30 dienos 
Gegužio, o sykiu dalivauti L.D. 
S. Naujos Anklijos Išvažiavi
me.

HOMERIC.............. Geg. B, Birželio 10
OLYMP1C.......................Geg. 13, BM.-3
MAJESTIC, Didžiausias Laivas Pa

saulyje.......................Geg 20, Biri. 17
Greitai pribuvus i Southampton^a- 

sažieriai yra pervedami 1 kitą laivą 
keliaujant tiesiok 1 Danzigą ir Liepo
ją. Užtikrinant linksmą kelionę Ir 
tinkamą bagažlaus priežiūrą,

V^RsonutUNB
Tiesioginis patarnavimas i Liepoją. 

Dideli linksmi laivai, reguleris Įplau
kimas.

V&AMSBKANllltK
Į Hamburgą:

MINNEKAHDA........ Geg. 24, Birf.28
(Tik 3-čia tiesa) . --

ST. PAUL—Birž. 7, Liep. 12, Rugp. 16 
MANCHURIA Geg. 31, Liep. 5, Rugp 9 
MONGOLU... .Birželio 21, Liepos 28 

Parankus permainymas pasažierių 
bagažiuus 1 laivus keliaujant į Liepoją 
ir Danzigą.

Parsitrauk savo pažįstamus ir gimi
nes iš .Metuvos ant šitą smagią laivą 
ant mv.są linijos. Geras valgis,•sma
gios k atieroe. Mandagus patarnavi
mas. Klausk mus apie kalnai SbM 
pasažh lą.

PASENGER DEPARTMENT, 
84 Sta:e St, Boston, Mass.

EXTRA!---------EXTBA!

DALYVAUS L D. S. N. A, 
IŠVAŽIAVIME.

Išvažiavimo Rengimo Komisija 
aplaikė linksmą pranešimą, kad 
pasižadėjo dalyvauti gegužinėj 
šv. Roko parapijos choras, Mob 
tello, Mass., L. Vyčių 17 kp., So 
Boston, Mass., šv. Petro parapi
jos choras ir LDS. kuopa, LawA 
rence, Mass.

Girdėti, kad ir kitos kuopos h 
chorai rengiasi taip-pat prie išva 
žiavimo.

Komisija

NEWARK, N. J.

Iš L. Vyčių Apskr. susiva
žiavimo.

30 balandžio čia buvo Vyčių 
apskričio kuopų susivažiavimas, 
kurį atidarė vietinis klebonas su 
malda. Visas susivažiavimas bu
vo labai gyvas ir gražus, o ypač
skaitlingas.

Nutarta įvesti į apskritį naują 
kuopų ir kuopose organizacijinę 
šistemą. Vienas generalis organi
zatorius ir kiekviena kuopa turi 
po vieną orgarm’atorių, kurie su
darys vienatą ir dirbs po genera
vo organizatoriaus direktyva, ku-

Musą laivai turi geriausius pa
togumus trečios klesos pasažieriams.

Užsakant vietą kreipkitės prie 
prie vietos agentą arba pas

HOLLAND AMERIOA-LINE 
89 Statė St., Boston, Mass.

ĮSIGYK L. D. S. 1922 M. 
KALENDORIŲ.

Kas nusipirko šių. metų L. 
D. S. Kalendorių, tas turi iš 
ko pasigerėti beskaitydamas 
garsiausių Lietuvių Tautos 
rašytojų straipsnius bei ei
les. Šių metų LDS. Kalen
doriuose, skaitytojas ras 
daug gražių moksliškų 
straipsnių parašyta, kurių 
retai kurioje knygoje galima 
rasti Taigi, kurie norite į- 
sigyti šį Kalendorių arba 
pasiųsti kaipo dovanų gimi
nėms į Lietuvų, tai tuojaus 
siuskite 25c. stampoms arba 
monev orderi, o mes pasiusi 
me nurodytu adresu.

Agentams duodame nuo
laidų. Agentai pasiskubin
kite su užsakymais.

“DARBININKAS”
366 Broadway, So. Boston, Ma—,

PRANEŠIMAS.
Šiuomi pranešame vietos lietu 

viams, kad vežimas (trokas)vš 
žiavimui į LDS. N. A Apskričk 
pikniką kainuos $1.00. Taigi, ku 
rie norėsite gauti tikieta vafiavi 
mui ant trokų, kreipkitės prie šit 
ypatų: P. Miliaus,. A.Kohąnakjjj 
t ės, O. Jankienčs, K. Rusteikos i 
M. Kerbelio. Pasiskubinkite tį 
kietus įsigyti kuogreičiarrRiJr ’ 
laukite paskutinios dienos, gal 
nebebūt vietos. y,,: r.

Komisija

NAUJOSIOS ANGLIJOS L D. S 
APSKRIČIO VALDYB08 

ANTRAŠAL
Pirm. — V. J. Kudirka,

37 Franklin St., 
Nnrvrood. Mam 

yipp.pirn, M fcnlu. y
i < trnii«*s S’ > t w

So. Boston, Ma*>
Rašt — A. J. Navickas,

58 Heaton Avė., 
Norvvood, Masa. 

Iždininkas — M. Abračinakaa,
187 Ames St, 

Montello, Maaa

Rengkites Kelionėn į Ruomuvą
_ .______ , - __ __  _______ z -A

Visi Naujosios Anglijos Kolioniju
I■Gegužio- 30 d.,

Montello, Mass.

X

k

ANT RŪOMUVOS KALNO
r

I yks didžiausias piknikas rengiamas
f

L. D. S. Naujosios Anglijos Apskričio

%

f

v

X

K1 H

Y, lietuviai
/ • a •» ■

- o -r*

IŠANKSTO RENGKITES.
KAIP Į

DIDŽIAUSIĄ JOMARKĄ ;
SUVAŽIUOKITE

Gegužio 30 dieną ant Ruomuvos kalu
Kur tada bus ' . ’ -

TAIP KAIP LINKSMYBIŲ KARALIJOJ.



m-;.

VIETINĖS ŽINIOS LINKSMOS ŽINIOS. DABAR YRA PROGA PRISIRAŠYTI PRIE L. D. S.tikslnL Namelis yra menkas, vi
sai netinkamas vienuolynui ir
sveikatai kenksmingas. Neturė
damos patogios vienuolynui vie

LINKSMOS ŽINIOS.

AR VERTA APSIDRAUSTI.
Į Pereitą nedėlią pobažnytinėj 

Kr salėj ivyko katalikiškojo susivie- 
bnijimo kuopos susirinkimas. Ne- 
r'buvo skelbta, kad bus kas nors 

Įąyrąrbaus, tai nariai susirinko tik 
j “užsimokėti. Paaiškėjo, kad yra 

B mirus kuopos jauna narė, Marijo- 
K na Algermanavičiutė, 6 metų am- 

T žiaus. Palaidota pereitą ketvergą. 
g.' Ji buvo įsirašiusi sausio 1, 1921 ir 
p išviso įmokėjus $4.40. Tai pagal 
^taisyklę iš Susivienijimo tėvai 

‘--gaus apdraudos $75 ir $1.10 įmo- 
ketų pinigu. Reiškia už $3.30 

į gaus $75. Mirties metrikas nie- 
K-kam neišrašytas. Todėl ar ne 
i kiekvienam aišku, kaip svarbu ir 
t naudinga apsidrausti.

BK i

Per Lietuvių Prekybos. Bendro
vę atvažiavo iš Lietuvos balandžio 
28 d. šiais metais:

PETRONĖLE RADVILIUTfi iš 
Ilakitj valsčiaus, Mažeikių apskri
čio, pas Klemensą Stoškų, 66 Co- 
lumbia Street, Swampscot, Mass.

Taip-gi gauta žinių kad Gegu
žio 12 d. pribus į Ameriką sekan
čios ypatos:

MARCELE AMSIJUTfi ir MA
RIJONA KANSEJUTfi iš Liška- 
\’os valsčiaus,
pas Joną Kūlį, 20 E. Railroad St., 
Plymouth, Pa.

SIMONA SGRIŠKUS, 
SĖ GRIĖKIENĖ 
GRIŠKIUTĖ
ščiaus, Kaimo apskričio, pas Pra
ną Duąbą, 3 Dunham aPrk, South 
Boston, Mass.

Netrukus tikimės sulaukti ir 
(augiau brangių svečių iš Lietu
os.
Lietuvių Prekybos Bendrovės 

raštynė,
‘14 Broadivay, Boston 27, Mass.

tos negalime sulaukti inteligen
tingų pajėgų. Tat rūpinsimės
šiaip ar taip, nors tai daug var
go kainuos, bet dėl Dievo visa ga
ilins nukęsti, — pradėt šiais me-
tsis. Tikimės atsiras ir daugiau
Dievą mylinčių sielų ir aukuos
tam šventam darbui.
"i. nuolynai mūsų brangioje tėvy-

Nes ištikro

DIDŽIAUSIA
SO. BOSTONE
LIETUVIŲ

GREIČIAUSI MODERNIŠKI '
LAIVAI PASAULYJE.

Šaunus apsėjimas su keleiviais.
Ten yra vietinis agentas jūsų mieste

ar netoli jo.
Į LIETUVĄ LENKIJA, RUSU-į.
LATVIJĄ UKRAINĄ IR I VISAS

Kep.

APIE PERMAINĄ. 
| Žadėtoji “Darbininko” 
('-permaina dar neįvyko. Neįvyko 
r dėl to, kad kompanija neišpildė
s. mūsų užsakymo žadėtu taiku. Bet 

permainos po truputį daromos ir
ftyilimės šią savaitę ji įvyks pilnai.

k SVARBUS PRANEŠIMAS.
iį» Mot. Sąjungos 13-tos kp. prasi
nt deda savaitė arba vajus dėl pri- 
Lrašymo nauji) narių. Tam tikslui 
£yra rengiamos dideliau^ios pra- 
t mogos su gražiausiais programais. 
^Naujos narės bus priimamos su 

puse įstojimo. 13 d. gegužio su- 
ęehatoje bus išpažintis, o nedėlioję 
t ant 9-nių ryte bus šv. mišios. Vi
-sos sąjungietės yra meldžiamos
t. ateit į svetainę 8:30 vai. Taip-g; 
| atsineškite ženklelius, o kurios ne- 
l'turite, tai galėsite gaut svetainėj 
g pas iždininkę ir visos eisime drau- 
H'ge ant šv. mišių. 18 d. gegužio 
4 bus prakalbos. Yra pakviestos 
h garsios kalbėtojos sąjungietės. 21 
•r d- bus dideliausis programas, ku
prį išpildys montelliečiai. Veika- 
f- las yra labai juokingas tik ką 
įgautas iš Lietuvos. Teip-gi daly- 
, vaus visi vietiniai ir apielinkės so- 
4Estai(tės). Teip-gi bus visokiu 
Edįologų, monologų. Šis vakaras 
fe pus vienas iš gražiausių kurie ka 
rdą yra.buvę So. Bostone.

Rengėjos

ofise

F*----- ~ PRANEŠIMAS.
A. L. R. K. Moterių Są-gos 

pjfass. ir Maine apskričio išvažia 
F girnas birželio 11 d. š. m. ant Dear. 
EKevos Norvvood, Mass. .
L' Prašome vietos ir apielinkių 
■draugijų ir kuopų ant tos dieno.1 
■Lieko nerengti, bet atvažiuoti į tą 
'Wiikų moterių išvažiavimą .

Rengimo Komisija.

RENGIA MILŽINIŠKĄ 
VAKARĄ.

L- Mot. Sąjungos 13 kp. gegužit 
|21 d. bažnytinėj svetainėj ant f 
[gatvės rengia pramogą. Lošėjai 
mižkviesti iš Montello. Jie vist 
■smarkumu rengiasi. Vaidins vei 
■kalą “Pinigėliai,” tik ką iš Lie 
į tuvos pertrauktas, be galo yra 
juokingas ir gražus. Juoko turė 

S'aime, kad net šonai skaudės. Teip 
gi artistai yra vieni iš gabiausių 
ir smarkiausiųjų.

Rengėjos

ŽELIGOWSKIS SOUTH 
i BOSTONE.
K Lietuviams jau yra gerai 

žinomas Lietuvos tironas, 
piktadarys Želigowskis. Kad 
geriau įsivaizdinus ir prisi
žiūrėjus į tą Varšuvos agen
tę, kuris išplėšė Lietuvos 

į s stinę Vilnių, tai ateikite 
Į 14 dieną gegužio 7:30 vai. 
1 vakare į pobažnytinę svetai- 
į n o ant 5-tos g-vės, o pamatv- 
1 site pan Želigovski su visais 
^in gizeliais. Taip-pat pa- 

, kaip narsūs Lietu- 
iai tam pačiam pan

F£• igowskiui kailį iš,perse.

Alytaus, apskričio

ANTO-
ir MATILDA

iš Zapiškio val-

GERIAUSIA PATARNAUJA.

Vincas Tamulionis šiomis dieno
ms apleidęs Ameriką, prisiuntė 
ekančio turinio laišką Lietuvių 
’rekybos Bendrovei, Bostone:

“New York, 5-1-22.
Gerbiamieji:
“Ačiū už jūsų informacijas, ku- 

:as mums suteikėt. Jūsų žmogus 
,’eiv Yorke gerai tarnauja ir la- 
ai gerai “trytina” Bendrovės 
eliauninkus. Atsakančiai sutvar- 
o “income” taksus. Aš vėlinu 

:• patariu visiems, lietuviams va- 
iuoti per Lietuvių Prekybos Ben- 
’rovę. Važiuodami per Lietuvių 
“rekybos Bendrovę sutaupysit 
aug pinigų ir neturėdami jokių 

laliūdijimų iš dirbtuvių, galite 
engvai atlikti visus “income” 
aksų reikalus su visai mažais iš- 
aščiais. New Yorke žmogus vis- 
ą sutvarko, pamokina kaip rei
dą pasielgti ir dažnai prirodo 
rip, kad žmogui nieko nereikia 
okėti už “income” taksus.

“Su godone,

“Jūsų keliauninkas

J " r Vincas Tamjdionis.”

PRANCIŠKONIŲ PADĖKA.

(So. Bostonietei p-lei Gudaitei)

Kretinga, 10. III. 1922 

Garbė Jėzui Kristui.

m.

nėję • yra labai reikalingi, kadan
gi Kristaus dvasia labai labai pri
geso, ypač jaunime, kaip kaimo
taip ir mokslą einančio.
visuomenei ir šv.

Norime
Bažnyčiai pa

tarnauti savo pavyzdžiu ir mo
kyklomis, kuriose būtų katalikiš
koje dvasioje auklėjamos mergai
tės, tas tautos pamatas, kuris da
bar tik skausmą širdies iššaukia.
Nenoriu Tamstos, mylinčios tėvy
nę ir Dievą širdies, tomis žinio
mis apie mūsų jaunimo ištvirkimą
įžeisti. Turėkime viltį Dievuje, o 
darydamos ką galime sulaikysime 
nuo ištvirkimo, kurį tas baisus ka
ras praplatino ir mūsų tėvynėje, 
išgelbėsime Dievui daug sielų. 
Nes darome Dievuje ir dėl Dievo. 
Džiaugkis ir Tamsta, Maloni Ge
radare, nes Tamstos auka yra pa
dėta Viešpaties iždinėn, iš ku
rios gausi šimteriopą atlyginimą.

PRANEŠIMAS GERB. 
KLEBONAMS.

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

366 Broadway, So. BoBton, Mass.

DRAUGAI IR DRAUGES! 
“G I E D R A”

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

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

, . Wilkes Barte, Pa.

4

lidžiai Gerbiama
Panele Geradare!

Priimkite Seselių Pranciškonių, 
.yvenaneių Kretingoje, gilios pa- 
.arbos ir širdingo dėkingumo žo- 
.į. Tamstos malonią ir gausią au- 

(Lietuvos laisvės paskolos Bo-
. ,ą nuo'šimto dolerių) apturėjo
te.. Dievas Tamstai šimteriopai 
.tlygins, nes “linksmą davėją my- 
i Dievas” kaip sako šv. Paulius 
Apaštalas. Ištikro, neapsakomai 
naloni yra mums Tamstos auka 
lelei to širdingumo, su kokiuo ją 
eikei Dievo tarnystei pasišventu- 

•>ioms iseloms. Kas gi gali daugiau 
oradžiuginti mūsų širdis jei ne 
Dievo ir artimo meilė, kurią ma
tome atskirose sielose, o kurių 
taip mažai pasaulyje bėra. Tams
tą ne mums aukavai, bet pačiam 
Dievui: “Ištiesų sakau jums tiek, 
kiek padarėte vienam iš tų mano 
mažiausių brolių, man padarė
te.” Dievas gi neduos pralenk
ti save duosnume. ‘ •

Jau šiais metais norime pradėti 
naujų namų statymo darbą. Nors 
kasoj dar maža teturime (dau
giausiai pačių seselių-vienuolių 
atvežtų dalių-aukų), bet pasitikė- 
damos Dievo Apveizda, kaip mū
sų šv. tėvas Pranciškus imsimės 
nors medžiagą rengti Nes ilgiau 
pasilikti tuose nameliuose, kur da
bar susispietėme, nebegalime — 
t?i kenkia mūsų pačių aukštam

ČEVERYKy
KRAUTUVĖ.

**
BALTIJOS VALSTIJAS

CARONIA
PER HAMBURGĄ.

SAXONIA
Gegužio

Geg.
13

Cabin 9130. 3-ėia kl. 3103.50.
25

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

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

KODIS SHOE STORE,
377 West Broadway, South Boston, Mass.

tai: Commonwealth, Bostonia, Hamilton, Brown, Ameri-
can Lady and Gentleman ir kitų. Prirenkame ir pritai

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

KODIS SHOE STORE,
South Boston, Mass.

Taktų 35.00.
Per Cherbourg, Southampton,

CARMANIA
Liverpool ir Glasgov:

SCYTHIA
Gegužio

Iš Bostono:
.Gegužio

17
24

CARONIA (j Hamburgą) Gegužio
ASSYRIA Gegužio

14
24

Asmeniškai vedama ekskursija susisie
kime j Southampton į Danzig,

Piliau ir Libau:
iLAURETANIA ....Geg. 16 ir Birž. 6
AQUITANIA Geg. 23 ir Birž. 13
BERENGARIA....Geg. 30 ir Birž. 20

PARSIDUODA STUDIJA

REIKALAVIMAI.
Reikalavimų kainos 2c už žodi už 

kiekvieną sykį.

Per Angliją ar Hamburgą
I Danzig’ą $106.50 — Liepoją $107.

Taksą $5.00.

377 West Broadway,

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

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

KAS GREITESNIS—
TAS PIRMESNIS!

PIERCE-ARR0W septynių sė
dynių limuzin-automobilius parsi
duoda už labai prieinamą kainą. 
Turėdamas tekį automobilių jau
tiesi esąs milijonierium. Dabar y- 
ra patogiausia proga jį įsigyti. 
Neatidėliok, bet skubiai kreipkis 
pas —į M j ». U JI ' ? \t

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

ANT PARDAVIMO
LIETUVIS GRABORIUS.

Šiuomi pranešu visiems, kad nupiginau kainas *nt grabų 
Sk)0.00 ir

š_

ir uz visą palaidojimą. Palaidoju numirusį
, H, 1__• „____1_____ , ,__ • «•aukščiau.

nuo
Taigi Boston’o ir apielinkės lietuviai, pasitaikius 

virš minėtam reikalui, visuomet kreipkitės pas mane, 
nuvažiavimą į kitus miestus nieko nerokuoju. Darbą atlieku

Už

Puikus Krokel Sėdam karas
tik 1920 metų.

Labai geras karas su naujau
siais įtaisymais: steamu ir viskuo
kas tik reikalinga dėl septynių
;monių. Bus labai pigiai parduo

gerai, gražiai, mandagiai ir pigiau bile kurz^itur. ■
dama, tad pasinaudokit ta proga
ir atsišaukit ant šio adreso:

Patarnavimas visiem dykai.
kitės šiuo adresu:

Broadtvay,

Viršminėtais reikalais kreip

P. J. AKUNEVIČIUS,

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

įS®®®©®e©®®©®©®e®©®®®©e©®®®ss©®®es®s©®<®ci®@®®®®®©©®®©®®

MOTINŲ MODERNIŠKOJI LOPŠINE
“Cit neverki mano \
mažulėli — neraudok, 
aš tau duosiu BAMBINO 
čiučia-liulia.”

Greičiau bėgki j aptieką ir 
nupirki 35c. bonką

BAMBINO 
«tn*. 8. V. Pat. O*m

Arbatinis šaukštukas 
tuojauž pašalins kūdi

kio vidurių diegimą ir į kelias valandas sutaisys vidurius ir galu
tinai pašalins užkietėjimą. “Kūdikiai mėgsU J|! Jie prašo dengias* 1” 

Motinos! Jeigu jnsu aptiekorius neturi jo, tai prisiųskite 
40c. pašto markėmis tiesiog į

F. AD. R1CHĮ ER * CO,

DOVANOMS

FONTANINĘ 
PLUNKSNĄ -

Kuri bus atminčiai ilgam 
laikui.

Kainos Prieinamos. 
Reikalauk Katalogo.

“DARBININKAS,
866 Broadway 

Boston 27, Masa

IAUJIENA LEETUVLAMB 
AMERIKIEČIAMS.

Siusk tuojau* 75c. “Darbinio 
.ku?’ o gausi "RUOMUVĄ”

’ DARBININKAS,”
h >66 Broad^ay, Boston 27, Mm*.

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

REIKALINGAS PARTNERIS.
šu $2,000.
vaitę.

Mokestis $40.00 į ša
Darbas ant visados. Jei

kas galėtų virš pažymėtą sumą į-
aešti, tai malonėkite kreiptis dėl 
platesnių informacijų šiuo adre
su :LINIJA 9broadvay, TIES! “ KELIONie i LIETUVA.

PER. HAMBURGĄ.WL1A\Ą I 
/• ARBA. UEPOJU.

> , VAŽIUOKIT VISI PARANKIU 
' IR TIESIU KELIU.
etuviai važiuojanti į Piliavą aplenkia 

juostą (karidorą)
Visa TbsCia Kleba Padalinta Į Kambariui I 

ant 2-ją, 4-rią, 6-Sių ir 8-nią lovų
PQLONIA .........  Gegužis 17
ESTONIA ...............................................Gegužės 31
3-člos kl. kainos: į Hamburgą $103.50. Piliavą 

$106.50, Liepoją ir Klaipėdą $107.00.
Dėl laivakorčių ir žinių kreipkite* prie Savo agento

J. STOKUS,
14 Morris St., W. Lynn, Mass.

ANT RENDOS
KAMBARYS OFISUI.

II. ■ 1 l

Paikus, šviesus ir geras kamba
rys tinkamas ofisui ant rendos L 
D. 8. Name, 366 Broadway, South 
Boston, Mastų Kampas Broad* 
way ir B gatvių. Kreipkite* pas 
“DarMninkę.”

1 ......... ass

Pajieskojtmai
Paieškojimą kainos LDS. na

riam* ir “Darbininko” skaityto
jams 1 sykj | metus už dyką, už 
S sykius $1.00. Prietellams už 8 
sykius $1410.

— S
Ieškau Stanislovo Morkevičiaus, 

kuris paeina iš Suvalkų rėd. ir 
apekr., Mockavos vai. ir kaimo, 
Punsko par. Pirmiau gyveno 
Worcester, Mass. Jei kas žinotų 
apie jį arba jis pats malonėkite at
sišaukti, nes turiu svarbių žinių 
iŠ Lietuvos.

Tel. So. Boston 323 
LIETUVYS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

Laikinai perkėlė ofisą po No. 
425 Beoadway, 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. MAC DONELL, M. D.
Galima susikalbėti ir lietuviškai.

Ofiso Valandos:
Rytais iki 9 vai. Po pietą nuo 1—3.

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

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

DANTISTAS

705 Main St., Montello, Masa. 

(Kampas Broad St) 

TeL Broekton 5112-W.

LIETUVIS GRABORIUS
1023 Mt. Vernon St., 

PHlLADELPHIĄ PA
4 < Z

ib

ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-JOS
VALDYBOS ANTRASAI

80. BOSTON, MASS.

PIRM. — Vladas Paulauskas,
90 3 St, So. Boston, Mass.

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

PROT. ItAšT. —Antanas Janušonis,
1422 Columbla Rd..

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

Merycllff Academy,
Arllnghton Helgths. Mass.

IŽDININKAS —Leonas Svagždys,
111 Bowen St, Boston 27, Mass.

IŽDO GLOB. — J. Grublnskaa,
3 Jay St, Boston 27, Mass. Ir 

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

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

L»RAUGIJOS antrašas reikale:
366 Broadway, So. Boston, Mass. 

DRAUGIJOS susirinkimai laikomi 
kas antrą nedSdlenl mėnesio 1-ą vaL 
po pietą parapijinėj svetainėj, 492 E. 
tth St, Boston 27. Mass.

D. L. K. Keistučio Dr-jos Val
dybos Adresai, Boston, Mass. 
PIRMININKAS — J. Adomavičių*,

122 Bowen St, So. Boston, Mm*. 
HCE-PIRM. — Vincentas Zaleckis,

81 Mercer St, So. Boston, Maa*. 
PROT. RAST. — Antanas Macejuna*,

450 E. 7-th St, So. Bostln, Maža 
FTN. RAST. — Juozapas VlnkerifilM,

169 W. 6-th St, So. Boston, Masa 
KASIERIUS — Andriejus Zalleckaa,

807 E. 9-th St_ So. Boston, Maa. 
KARAALKA — Viktoras Zlčkta,

200 E. Cottage St, Dorcbester, Miras.
D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne

sinius susirinkimu* ga* pirmą nedffe 
dlenj kiekvieno mėnesio po No. 6M 
Waahlngton St, Boston, Mara. 6-tą v. 
vakare. Ateidami drauge ir naują sa
rtą su savim atsiveskite prie musą dr- 
jos priraiyti.

MRS. B. MIČIUNIENfi
251 Fairview St., New Britain, Ct.

f




