
Kaina 4 centai.

Lietuvos
NAUJOS TAISYKLĖS

REIKALAUJA DARBO

Traukinys

NETIKĘS VYRAS. PABAIGS DARBUS,usijos klausijo susitarti
Amerikos

Iš New Yorko j Kauną per 9 dienas
Amerikos

GREIČIAUSIU IR DIDŽIAUSIU CUNARD LINIJOS LAIVU

SNIEGAS

KAINOS
PAAIŠKINO TIKYBOS

KARO TAKSŲ $5.00,

Genoa.

(Telegrama)

Čarneckis.

KIEK ANGLIŲ 
IŠKASAMA.

W ashington.—Per perei
tą savaitę minkštųjų anglių 
iškasta 4.500.000 tonų Tai 
esą iškasta anglių daugiau, 
negu bile kurioj savaitėj po 
streiko prasidėjimo. Dabar 
anglių sunaudojama 8.000.- 
000 tonų savaitėj. Kadangi 
prieš streiką kalnai anglių 
buvo prikasta, tai negreit 
anglių tepristigs.

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

SOCIJ ALIŲ VEIKĖJŲ 
SUVAŽIAVIMAS.

permainų n< 
Rusija purt

100 AMERIKONŲ 
CHIN1J0N.

Pittsburg, Pa 
31ankestein, komunistų par 

rijos organizatorius pripa 
žintas teisme kaltu kursty 
me prie maišto.

NUSINUODIJO 
LENKAS.

Buffalo 
smogė į užvažiavusį ant bė
gių automobilių. Garvežys 
ir trys vagonai nušoko nuo 
bėgių. Žuvo vienas žmogus 
ir 25 sužeisti.

Washington.
valdžia rimtai svarstys Eu
ropos tautų pakvietimą da
lyvauti Haagon šaukiamon 
konferencijom Bet kadangi 
Rusijos tvarkoj veik jokių 

rko, kadangi 
nuo mokėji- 
įmerikos val-

Raudonasis Kryžius ketina 
baigti savo veikimą Europo
je. Veikė ten per pastaruo
sius aštuonis metus ir išlei
do $400.000.000.

meriką. ;
Anglijos premieras Lloyd 

George pasiūlė tą permainą 
daryti ir kiti tam pritarė.

SVARBI VALANDA 
ARTINASI.

Pekinas. — Į Chinijos 
miestą Tougshau pasiųsta 
?00 Amerikos karei viii sau
goti svetimtaučių. Naminis 
caras Chinijoj neapsistojo.

Keliauninkus palydės iš New York’o iki Kauno Lietuvių Prekybos Bendro
vės prezidentas JONAS J. ROMANAS.

NELAIMĖ ANT GELE 
ŽINKELIO.

Rymas. — Ferraros mies
te bedarbiai turėjo demon
straciją ir reikalavo darbo. 
Dalyvavo 30,000 bedarbių. 
Jie pareiškė demonstruosią 
iki darbas bus duotas. Jie 
tvarkiai užsilaiko. Jiems va
dovauja fašistai. Valdžia 
pienuoja viešus darbus.

Norintieji važiuoti į Lietuvą “Berengaria” laivu ir turėti sau už palydovą
JONĄ J. ROMANĄ — skubiai atsiŠaukit visais kelionės reikalais į 1

Providence, R. I. — Soci- 
jalių veikėjų suvažiavimas 
įvyks birželio 22-9 dd. Dele
gatų iš visos Amerikos lau
kiama 5.000.

Worcester, Mass. — Alex- 
ander Eskala teisme pasakė, 
kad jos vyras per 20 metų 
gyvenimo nuo jos buvo pa
bėgęs 25 sykius. Prašė di- 
vorso. Teisėjas vyrą liepė 
uždaryti šešiems mėnesiams 
calėjimo.

Genoa.
fereneijos vedėjas Schanger 
inteikė Suv. Valstijų amba
sadoriui Child pakvietimą 
dalyvauti konferencijoj, ku
ri perkeliama į Haagą, Ho- 
landijos sostinę. Taip buvo 
nutarta padalyti pereitą ne- 
dėlią.

Konferencija Genooj baig
sis šią savaitę. O Haagoj 
prasidės birželio 15 d.

Genoa, gegužio 14. — Lie
tuvos delegacija Ekonomi- 
nėn konferencijon šiandie 
štai ką pareiškė: “Koks 
ten nebūtų rubežių klausimo 
išrišimas Rytinėj Europoj 
jokiu būdu negalima bus tai
ka tol, kol Lenkija neišsi- 
kraustys.iš Vilniaus žemės 
taip kaip sutarta tarp Lie
tuvos ir Lenkijos spalio 7, 
1920.”

Kiek yra vilties, kad mū
sų klausimas bus išrištas tei
singai? įvairių Įrodymų sa
vo reikalavimų teisingumo, 
delegacija turi pakankamai 
tarpe tų ir dokumentų apie 
Vilniaus “rinkimus’ ’ir “sei
mą.” Tečiau ar teisybė ims 
viršų, tai priderės lab j au
siai ne nuo pačios teisybes, 
nors gal ir aiškiausiai įrody
tos, bet nuo to, katra iš 
dvejopų sferų bus tą valan
dą stipresnės: Anglijos in- 
takos sfera, ar Francijos. 
Kol kas konferencijoj pa
čioj ir viso pasaulio opini
joj Anglijos prestižas stip
rėja. Su tuo auga ir mūsų 
laimėjimo viltis.

Bet net jeigu ir Genuos 
konferencija nepatenkintų 
mūsų teisingų reikalavimų, 
tai galutinai vis dėlto klau
simą išriš pati mūsų tauta, 
nors ir po didelių aukų ir 
vargų, nors ir tolimesnėje 
ateityje, nes teisybės fizine 
pajiega nugalėti negalima.

Liet. Inf. Biuras.

so Europos taikai. Jisai į- 
rodinėjo, kad tos problemos 
ineina į sritį Cannes’o rezo
liucijų, kuriomis remiasi 
Genuos konferencija. Pa- 
galiaus p. Barthou sutiko, 
kad jie (tie'klausimai) bū
tų svarstyti sub-komisijoj, 
tik paliko sau teisę pasiprie
šinimo, kad jie neineitų į vi
sos konferencijos posėdį.” 
Iš to pranešimo aišku, kad:

1) Lietuvos klausimas dar 
sykį užims atydą visos Eu
ropos ir viso pasaulio;

2) kad tai buvo nemažas 
almėjimas Lietuvos diplo

matijos sugriaunant visas 
pastangas Lenkijos ir jos 
užtarėjų nuskandinti Lietu
vos klausimą Genuoj, — ir 
palenkiant Anglų diploma
tiją stoti Lietuvos reikalavi
mų pusėje;

3) kad Lietuvos delegaci
ja tinkamai atlieka savo už
davinius pagal gautų iš tau-

Maskva. — Rusijos sovie
tų valdžia išleido naują pa
rėdymą apie žemės valdy
mą. Yra valdai pabriežia- 
ma, kad visa žemė yra val
džios, bet ją apdirbantieji 
turi teisę amžinai ją valdyti. 
Bet negali nei parduoti, nei 
randavoti. Jei kas per du 
pagretum metu neapdirbs 
žemės, tai jis netenka teisės 
prie savo žemės. Kaikuriuo- 
se atsitikimuose leista sam
dyti darbininkus.

Mūsų gautomis žiniomis 
Vilniaus ir Klaipėdos klau
simas Genuos konferencijoj 
bus svarstomas, nežūrint 
lenkų intrigų ir francūzų 
pasipriešinimų. Šio klausi
mo diskusijų smulkmenas 
paduoda “Associated Press’ 
■orespondentas 10 geg. die- 
L. Dėl didelės to kiausimo 
burbos lietuviams, cituoja- 

A to korespondento žo
džius:

------- i.
PAKVIETĖ AMERIKĄ.

Ekonominės kon-

Deadu'ood, S. D. — Po 
smarkaus lytaus, baisios 
perkūnijos, ledų ėmė snigti 
ir prisnigo dvi pėdas.

Nashua, N. H. — Vietos 
enkų veikėjas Joseph

Lithuanian Sales Corporation
414 Broadway, Boston 27, Mass

. I

SUSITAIKĖ DĖL ALGŲ

New York. — Internatio- 
nal Brotherhood of Paper- 
makers susitaikė su kompa
nija dėl algų. Derybos pra
sidėjo prieš dvi savaiti. Al
gos pasiliko po senovei. Bet 
kompanija pasiliko teisę nu
statyti algas neprityrusiems 
darbininkams.

NUTEISĖ PRINCESĄ.

Maskva. — Rusijos bolše
vikų valdžia nuteisė pen
ktiems metams kalėjimo 
princesą Gazaroną. Ji vei
kė policijos departmente, o 
elgėsi sulig patriarko Ticho- 
no patarimų. Ji esanti gimi
naitė gen. Brusilovo.

“Konferenciją šaukusių
jų valstybių ingaliotiniai 
šiandieną nutarė kad politi
nių reikalų sub-komisija im
tų oficij aliai svarstyti klau
simus Rytų Galicijos ir Lie
tuvos; abidvi tos šalys pro
testavo prieš lenkų karinę 
okupaciją jų teritorijos.”

“Anglija ir Franci j a vėl 
atsidūrė oppozicijoj klausi
me ar Galicijos ir Lietuvos 
^padėtis tinka konferencijai 
fcarstyti ar ne. Premjeras 
■oyd George’as pareiškė, 
■d Rytų Galicijos klausi
mas yra vienas iš trijų klau
simų, kurie jeigu nebus 
svarstyti ir išrišti, tai trum
poje ateityje gali iššaukti 
sumišius Europoje. Jisai 
pasakė savo nusistatymą, 
kad Lietuvių peticija, apta
rianti skaudų sienų klausi
mą ir Lenkijos teisę užimti 
Vilnių ir Klaipėdą, turi bū
ti svarstyta ne tik sub-komi
sijoj, bet jeigu reikės, tai 
Uet ir konferencijos pilnoje 
sesijoje.” Galicijos ir Lie
tuvos klausimą svarstant, 
yice-premjeras Barthou pri
rodinėjo, kad abiem tais 
klausimais jau esančios pa
darytos sutartys ir be to, ne
susipratimai dėl pritaikymo 
sutarčių punktų galima bū
tų atiduoti išrišti jau nusta
tytai arbitracijos mašineri
jai. Jisai tvirtino, kad tie 
klausimai neineina į konfe
rencijos programą.”

“p. Lloyd George’as iš ki
tos pusės gi iežtai reikalavo 
šiokio ar to tio greito išriši
mo, nes abidvi problemi grą-

NUTEISĖ KOMUNISTĄ

Israel

į:
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IŠMŪSy GENT ai

sąjungietfe su pasišventimu dir
ba. \

Valio Moterų Sąjungos 17 kuo
pa! .

KAS GIRDĖTI UETUViy K8U0NU0SE.tėvai randasi mažumoje, ir 
ten jie turi reikalauti kata
likiško auklėjimo savo vai
kams; katalikiškų mokyklų 
su katalikais mokytojais.”

Visį tie patarimai ir mums 
tinka. Kovą už moj^klą ir 
vaikų auklėjimą pradėjo ir 
Lietuvos katalikai. Bedie
vių mokytojų sąjunga, re
miama visos Lietuvos bedie- 
vijos, kėsinasi atstumti tė
vus nuo vaikų auklėjimo, at- 

8epL imti jiems balsą. Nori pada- 
rytį taip, kad katalikai tė
vai prašytų malonės bedie- 

hoJ vių valdininkų leisti mokyk- 
Jnl7 loję mokinti vaikus tikėjimo 

dalykų. Ir dar kažin ar gau- 
a i. '"ikėkiire. kad Lietuvos

S5.50 I •••'-• o Kurie nusipirks tikietus iš anks-
__ _  j teiSC' c pgl’lii ir SX>vą r0> tiems bus parūpintos rezervuo

tos sėdynės. Tikietus galite gauti 
pas A. Liutviną, K. Bondonį, 109 
1-st St. (Shoe Store ir P. Savicką, 
112 Bond St. (krautuvėje) ir pas 
studentus .

Gegužio 29 d., 1922, 7:30 vai. 
vakare, Lietuvių Salėj, 69 Park 
St., rengiama vakarėlis — Monąi- 
Magie ir šokiai vakąrinte lietuviš
kos vaikų mokyklos- naudai.

Tad-gi męs mokytojai ir teoki- 
ni&i kviečiame visus Elizabetho ir 
apielinkės lietuvius, jaunus, senus 
ir mažus atsilankyti ant šio gra
žaus vakarėlio, kur mątysite daug 
naujų svietiškų stebuklų, kuriuos 
rodys iš New Yorko kolegijos stu
dentas J. Simonaitis. Jis yra at- 
sižymėjs New Yorko apielinkėje 
monų rodyme.

Vakaro programas bus labai j- 
domus, dar tokio Elizabetho ko-
lonijoje niekad nebuvo ir užtikri- i mį 
r»ame kad pliks visiems. I

•.. •

D. S. 69 kuopa, kuri atvo veiki
mu pralenkė visas kitas kuopas ir 
draugijas.

Gal klausite delko? Nagi dėlto, 
kad veikė teisingai ir rimtai.

Vietos lietuviai darbininkai ma
tydami tokį rimtą veikimą dėjosi 
prie šios kuopos ir visomis pajė
gomis rėmė ją.

Šiandiena prie LDS. 69 kuopos 
susispietę žymiausi šios kolionijos 
veikėjai

Tikimės jog ateityje turėsime 
jų dar daugiau.

Štai praeitame susirinkime per
skaičius laišką nuo Centro, kad 
parinkti aukų pasiuntimui knygų 
Lietuvon vienbalsiai nutarta rem
ti šį naudingą sumanymą kas kuo-

I

KATALIKŲ MOKYKLŲ 
SVARBA.

tl<
Fed. Sekretorijatas.

MOKSLO NAUJIENOS. Rengėjai.

Pereitos gavėnios pra
džioje Europoje įvyko du 
svarbiu vyskupų suvažiavi
mui Francijos vyskupų Pa
ryžiuje ir Vokietijos vysku
pų Fuldoje. Vyskupai tarė
si apie savo kraštų katalikų 
reikalus. Ir Francijos ir Vo
kietijos vyskupai palietė ka
talikiškų mokyklų klausimą. 
Francijoje nuo senų laikų 
eina kova tarp bedieviškos 
valdžios ir tarp katalikų. 
Vyskupai kovoja tenai už 
tai, kad 1) valdyškose mo
kyklose būtų skiepijamas ti
kėjimas į Dievą, 2) kad ka
talikai galėtų steigti savo ti
kybines mokyklas, kurias 
valdžia subsidijuotų propor- 
cijonaliai vaikų skaičiui- 
JAat Francijoje ačiū katali
kų neapsižiūrėjimui, Bažny
čia dar tebėra persekiojama.

Vyskupų priimtoje rezo
liucijoje ypačpažymėtini šie 
žodžiai:

“Valstybė negali pakeisti 
savimi arba užimti tėvų vie
tos vaikų auklėjime, tik ji 
turi padėti tėvams vaikų 
auklėjime ir dapildyti trū
kumus.”

Vokietijoje socijalistai ir
gi ima pulti katalikų mo
kyklas. Kova jau prasidė
jo. Ypatingai reikšmingi y- 
ra Vokietijos vyskupų žo
džiai tame klausime:

“Mokykla turi tęsti toliau 
auklėjimo darbą katalikiš
kos šeimynos. Auklėjimas 
— tai teisė ir priedermė tė 
vų ir turi s- o pradžią še’_-

troškios k .ta’dky vaikams1 
turi būti ta pati. Tas auklė
jimo vienodumas gali būti 
atsiektas tik katalikiškoje 
mokykloje o ne pasaulinėje. 
Kataliku vaikai turi būti 
mokinami katalikų mokyto
jų; jie turi turėti katalikiš- 
kps vadovėlius, arba bent 
tokias knygas, kurios būtų 
parašytos katalikų tikybos 
dvasioje.

■Tikybinėje mokykloje — 
religija yra tai tas tvirtasis 
pamatas anrikurio išaugina
mas ^žmogaus būdas. Ant 
nemos kryžius skelbia atsa
komybę, savęs atsižadėjimą 
ir nuodėmės blogybę. Pamo- 
<08/"pradedamos ir baigia- 
nys su malda. Šventos mi-l 

ikramentai ir malda l yra tai šaltinis iš kurių 
sems sau stiprybę ir 

pnę savo moralėse kovo
tu r ,
I Ni

a

ten kur kata

'V

DABVINO TEORIJOS 
SUGRIOVIMAS.

(Žinia imta iš japonų laikraščio 
“V. Nippo.” T. K.)

> ■

Iš Torento pranešama, 
kad garsus anglų biologas 
prof. William’as Batison’as 
pastatė Amerikos mokslo 
paskatinimo -Sąjungoje pa
reiškimą, kuris buvo teip 
netikėtas, kad padarė bom
bos sprogimo įspūdį. Tame 
mokslo pranešime jis galuti
nai darodė, kad mokslo vy
rams nebegalima toliaus su
tikti su Darvino teorija apie 
prigimties paėjimą.

“Jei 40 metų atgal Darvi
no teoriją buvo priimta kai 
po įtikėtina, — sako Bati- 
son’ks, — tai’ šiandien moks 
liūčiai priėjo prie vieno to
sios teorijos punkto, daran
čiojo juos bejėgiais vartoti 
by kurį jo paaiškinimą apie 
prigimties atsiradimą (ge- 
nesį),

“Lai mano žodžiai darytų 
manę agnostiku, bet vien
kart pareiškiu, kad šių die
nų mokslinčiams nieko ne
palieka apart agnosicizmo, 
arba kaip aš išsitarčiau 
‘obskurantizmo.’ ”

Jis vieninteliai nelietė tik 
tos Darvino teorijos dalies 
kame kalbama apie evoliuci
jos principą.

'ii ‘Ob&kurantizmas’ — 
mokslo apie prigimties pa
ėjimą išnevertijimo teorija 
ateis tajkon mokslinčiams 

i Az pi u.y Cli ILtcL

-

Dar1'', 
mu,” 
sonas.

NORWOOD, MASS.

Gegužio 7 d. Liet. Vyčių Nauj., 
Anglijos apskričio buvo suvažia
vimas. Vedėju buvo I. Kulikai- 
tis, raštininkavo O. Sideravičiu- 
tė. Gražių nutarimų padaryta 
apskričiui ir keletas seimui. Gra
žus būrys jaunimo buvo suvažia
vęs. Gyvai svarstė savo reikalus 
ir pasižadėjo visi nutarimus vyk
dyt. Suvažiavimas buvo skaitlin
gas ir biskį karštas. į'

Užbaigus sesijas norvvoodiečiai 
priėmė su gardžiais užkandžiais, 
už ką jiem pripuola padėka. Va
kare suvaidino so. bostoniečiai vy
čiai “Gražią Magelioną,” kas 
nonvoodiečiam paliko didelį įspū
dį. Apie 11 vai. visi linksmai iš
važinėjo, pasižadėdami kad pasi
matys 4 liepos, tai yra vyčių pik
nike.

prakiurusią
prieše ti* ‘ spragą • 

o teori! sugriovi-’ 
užbaigia prof. Bati: f

T. K.

NAUJALIO KONCERTAI.
16
20
21
22
23
27
28

geg.---------Boston, Mass.
geg.-------- Lowell, Mass.
geg.------Brockton, Mass.
geg.----- Westfield, Mass.
geg.----- Lawrence, Mass.
geg.--------Detroit, Mieli,
geg.----- Cleveland, Ohio.

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

parengti pi J. Maujaliui 
koncertą kolonijose surašė 
neminėtose, meldžiu kreip
ties laiškais šiuo adresu t

Xavier Strumskig, 

312 Milford Street, 
n, N. Y.

Tykūnelis.

MZDDIEBOBO, MASS.

Dubininkai smarkiai veikia.

’ Taigi raginame visus narius ant 
ateinančio susirinkimo, kuris bus 
gegužės 28 d. š. m, sunešti aukas 
ir knygas, nes iki 30 d- gegužės 
jau turės būti Centre.

Už surinktus pinigus knygos 
bus perkamos mūsų pačių “Dar
bininko” knygyne už labai žemą 
kainą.

Knygos su aukuotojų vardais 
bus pasiųstos Lietuvos Darbo Fe
deracijai ir kareiviams.

Lietuvoje kiekvienam bus ma
lonu skaityti vardus savo brolhi 
amerikiečių.

Tai bus puikiausia ir naudin
giausia dovana nuo amerikiečių.

Džiaugsis kareiviai, kurie gina 
Lietuvą nuo priešų ir darbininkai, 
kurie deda pamatą Lietuvos ne- 
prigulmybei.

Garbė LDS. Centro Valdybai, 
kuri tą sumanymą vykdo.

Tikiuosi, kad nuo šio darbo ne
atsisakys nė viena kuopa.

Siųskite aukas pasiuntimui kny
gų Lietuvon tiesiog LDS. Centran 
ir ten kiekvieno auka bus užra
šyta ir vardas su adresu bus 
siųsta kartu su knygomis.

Taipgi gerb. LDS. 69 kp. 
riai neužmirškite LDS. naujij 
rių vajaus. Būtinai turime mūsų 
kuopelę padvigubinti nariais. Tad 
ant ateinančio susirinkimo gauki
me nors po 5 naujus narius. La
bai lengva, tik reikia noro ir pa
sišventimo.

MONTREAL, OANADA.

Geg. 6, 1922, kun. G. Šimkus 
po 3 metų buvimo apleido šv. Ka
zimiero lietuvių par. ir išvažiavo 
į Rymą tęsti mokslą. Yra tai la
bai augštos doros kunigas. Visų 
labai mylimas buvo, dėlto labai 
graudingai ir su ašaromis jį paly
dėjo visa jo buvusi parapija. Vy- 
čiąi ir ehoras su visa Montrealio 
lietuvių par. jaunuomene įrengė 
išleistuvių vakarėlį savo buvus
iam klebonui. Daug labai jaus
mingų žodžių buvo pasakyta, bet 
dar daugiaus ašarų išlieta. Jeigu 
kas ir turėjo ką nors prieš savo 
buvusi kleboną, tai tą vakarą at
siprašė. Lietuviai tos kolonijos 
džiaugiasi kad neliko siratomis, 
nes jų buvusis dvasios vadovas 
surado ir įpėdinį sau. Dabar kle
bonauja kun. P. Vanagas iš Ame
rikos. Monireal lietuviai yra la
bai darbštūs: tankiai surengia te
atrus, choras vis didyn auga, ant 
Lietuvos reikalų niekados neatsi
sako gausiai duoda, turi net 9 dr- 
jas. Su savo dvasios vadovais vi
sados gerai sugyvena. Savo di- 
džiume yra labai pamaldūs Teip 
kad šviežiam dvasios vadovui bus 
lengva ir smagu tęsti darbą pra
dėtą jo pirmtakūnų.

GRANO RAPIDS, MICH.

P.

pa-

na-
na-

J. A. Tulauskas.
Prisirašė keletas naują 

narių.
Gegužės 6 d. š. m. vietos LDS. 

52 kp. surengė puikų balių su kon
certo ir prakalboms. Balius tai 
balius, bet koncertas tai tikrai 
buvo puikus. Net ir svetimtau
čiai gėrėsi. z

Tokios pramogos dar niekad nė-, 
ra čia buvę. '

Svarbiausia programo dalis, tai 
Montello parapijos choras veda
mas gabaus .vargonininko gerb. J. 
Banio. •

Sudainavo labai gerai. Apart 
ehoro dainavo solo p-ni M. Maz- 
galienė. Balsas tyras ir gerai iš
lavintas. Publika iššaukė po ke
lius kartus atkartoti. Tai Nau- 
josios Anglijos žvaigždutė.

Po to dainavo solo p-lė E. Gri- 
.giutė. Balsas gražus ir visiems 
patiko.

Pasakė eiles jauna mergaite A.’ . <. , _ _igiute ir M. Aksomaituke, Turtm-

Išrodo, kad ikšiol mūs koloni
joj veikimas buvo menkas, bet da
bar žmonės labai įsijudino. Štai 
gegužio 6 d. buvo parapijos su
sirinkimas. Svarstyta apie staty
mą naujos bažnyčios. Visi para- 
pijonai nutarė dėti po $100 baž
nyčiai statyti. Žinoma daroma išė
mimas, kuomet darbininkas neiš
gali. Tie mokės po $1.00 savai
tėj. Uždarbiaujančios moterys pa
sižadėjo mokėti po $50. Parapi- 
jonį yra arti 300. Gal darbas būt 
buvęs jamseniau pradėtas, jei ne 
nelaimė pereitą žiemą ištikusi mū
sų kleboną kun. Deksnį.

Mūsų klebonas pastatydinęs 
bažnyčią ketina vykti Lietuvon.

Parapijonas.
HARTFORD, CONN.

Moterų Sąjungos 17 kp. suren
gė vakarą 7 d .gegužio 1922 m. 
Programas susidėjo iš prakalbų, 
teatro, deklemacijų ir skambinimo 
pijanu. Prakalbą pasakė gerb. 
klebonas kun. J. J. Ambotas, pla
čiai išaiškino apie krikščionybę, 
ir kaip motinos turi vaikus auk
lėti, o vaikai branginti savo mo
tiną. Teip-gi plačiąi aiškino apie 
Moterų Sąjungą ir ragino mote
ris ir merginas, kad rašytųsi prie 
M. Sąjungos. Teatras buvo sta
tytas “Šventoji Agnietė.” Lo
šėjai savo roles atliko labai gerai, 
nes buvo gerai prisirengę. J. Man- 
čiūnas atliko Simperijono rolę, 
P. Gelažiutė — Kliaudijos, T. Bui- 
vydžiutė — Šv. Agnietės, Vaide- 
laitės—Sukaldonskienė, A. Striu

} Vadžia vičiut 5.
Trumpą, bet turiningą prakal

bą pasakė M. Kamandulis, LDS. 
2 kuopos pirmininkas iš Montello, 
Mass.

Kalbėjo daugiausia apie LDS. 
ir reikalingumą darbininkams or-, 
ganizuotis.

Ant galo dar sudainavo choras. 
Prie kuopos prisirašė keletas 
naujų narių.

Po to prasidėjo šokiai. Žmonių 
buvo begalo daug, senų ir jaunų 
ir visi buvo patenkinti.

Kuopai liko gražaus pelno. x
Mūsų LDS. 52 kuopa Montellie- 

čiams LDS. nariams ir choris
tams, o ypač choro vedėjui J. Ba
niui taria nuoširdų ačiū už para
mą.

Taip-gi ąčlū rengimo komisijai 
už sumaningą surengimą to vaka
ro. Begalo daug dirbo prie au- 
rengimo M. Čiočia ir kiti.

gos Rymietės — M. Labeckiutė, 
O. Katkauskiutė ir K. Jiesmoųtu- 
kė. Servą, tarnaitė — R. Mančiū- 
nienė, Liucina —< A. Stankevičie
nė, Emercijona — K Keršiutė, 
Angelas — Šimkiutė. Deklema- 
vo maži vaikučiai ir mergaitės, E. 
Mančinūąs ir P. Mančiūnas. Teip- 
gi tas pats vaikutis ir padainaVo 
solo. Iš Mergaičių deklemavo M. 
Baruoliukė, O. Sukadonskiutė ir 
Kveseliutė. Pijano paskambino 
p-lės F. ir A. Plikūniutės. Publi
kos buvo prisirinkę pilna svetai
nė ir buvo girdėtis iš publikos, 
kad visiems patiko tas vakaras, o 
ypač teatras “šv. Agnietė.” Prie 
kuepo sprisirašė 5 naujos narės. 
Moterų Sąjungos 17 kp. smarkiai 
darbuojasi. Žada per gegužio mė
nesį turėt net 3 vakarus. 13 ge- 
guž. rengia vainikų balių bažnyti
nėje svetainėje. Geguž. 28 d. ren- 

g 2 8* didelę vakarienę teip-gi baž- 
ytinėje svetainėje. O geguž. 21, 
bus dvariškas apvaikščiojimaa. 8 
vai. bus iškilmingas šv. mišios, ir 

m0 visos narės eis in corpore'prie įSv.
- Komunijos, .r

; 17 kp. tikisi nemažai laimėti na- 
Cia jau nuo seniai gyvuoja L rių per M. S. Savaitę, nes visos

DAYTON, OHIO.

PROVTDENCE, R. I.

Darbininkę susirinkimas.

Gegužės 21 d. š. m. tuoj po 
mos, pobažnytinėj salėj ant Smith 
gatvės įvyks LDS. 11 kuopos mė
nesinis susirinkimas.

Visi nariai (ės) kviečiami pribū
ti paskirtu laiku, nes turime daug 
svarbių reikalų aptarti.

Beto, neužmirškite savo pasiža
dėjimo kas susirinkimas bent po 
5 naujus narius atsivesti. Ligšiol 
nevisi tą pažadėjimą pildo. Tad 
pasirodykime nors šiame susirin
kime.

su-

A. Dzekevičius, prot. rašt.

LOWELL, MASS.

LDS. 97 kp. nepaprastas susi
rinkimas įvyks ketverge 18 d .ge
gužės, 7 :30 vai. vakare pobažnyti- 
nėj svetainėj.

Visi nariai (ės) kviečiami pri
būti paskirtu laiku, nes turime 
daug svarbių reikalų aptarti ir 
pradėti smarkiau veikti naudai 
mūsų brangios organizacijos L. 
D. S. Tafp-gi atsiveskite ir nau
jų narių.

Valdyba.

T

LDS. CENTRO RAŠTINĖS
KAMPELIS.

SVARBUS PRANEŠIMAS.

Būtinai turės susirinkti.

PAVARGUS TIRONAS.

kio paveikslo piešėjas yra iLetuvoj. Jisai apsiima išpildyti įvai
rius piešimo užsakymus. Jo adresą gailma gauti “Darbininke.”

birželio 4 d. š. m. ir jeigu nariams 
bus pasiųstos atvirutės arba pa
garsinta organe, o ne atsilankys 
be svarbių priežasčių bus baudžia
mi sulig nutarimo.

Nors susipratusiems darbinin
kams toks nutarimas būtų per 
skaudus, bet matyt LDS. 9 kp. ki
to išėjimo neturėjo.

Daugely vietų nariai labai ap
sileidę ir ant susirinkimų nesilan
ko.

Atėjus metiniam susirinkimui 
net nėra iš ko valdybą rinkti. L. 
D. S. kuopose taip neturėtų būti. 
Nariai turėtų atsiminti, kad pri
sirašydami prie šios organizacijos 
prižadėjo darbuotis visomis pajė
gomis naudai brolii’ ir seserų dar
bininkų, labui mūsų tautos ir Ka
talikų Bažnyčios.

LDS. Centro Raštinė.

VIENA Iš DAUGELIO.

Šiomis dienomis gavome Jinks- 
mą ižnią iš New Haven, Conn. nuo 
Martino Benevičiaus.

Džiaugiamės mes; bet dar dau
giau džiaugsis Lietuvos darbinin
kai ir kareiviai, kuomet sužinos 
kad Šv. Pranciškaus draugija iš 
New Haven, Conn. aukuojo $25.00 
pasiuntimui knygų Lietuvon. Tai 
viena iš daugelio, kurios nariai 
pilnai apvertino sumanymą siųsti 
knygas Lietuvon.

Šios draugijos vardas skambės 
po visą Lietuvą. Būtinai prisiųs- 
kite Šv. Pranciškaus draugijos is
toriją patalpinimui organe “Dar
bininke.”

Tikimės jog ir daugiau atsiras 
kurios supras reikalą ir paskiru 
mažiausia $25.00 tam tikslui Pa
siskubinkite, nes jau knygos pa
kuojamos ir 30 d. gegužės bus iš
siųstos.

Per M. Benevičių Šv. Pranciš
kaus draugijos auką $25.00 gavo
me.

Lietuvos darbininkų ir kareivių 
vardu tariame nuoširdų ačiū.

LDS. Centro Raštinė.

kui taip atsitiko, kad negalėjau 
nė pirmo susirinkimo sušaukti, 
nes perdaug darbo turėjau sų L. 
Vyčių kuopa ir Tautos Fondo au
komis. Vyčių kuopa buvo silp
nutė, nariai neturėjo supratimo 
apie savo organizaciją, o visokie 
blogos valios žmonės stengėsi ją 
suardyti, tad nevien ką reikėjo 
daug triūso padėti jos palaiky
mui, bet dar reikėjo vesti kovą 
su priešais. Susipratusių ypatų, 
kurie būtų man ėję pagelbon ne
turėjau. Vėl kolionija mažutė, 
tie patys keli lietuviai gyvena iš
simėtę po didžiulio miesto pakam
pes, ant susirinkimų nelengva su
kviesti, ir da neturime vietos su
sirinkimams laikyti, neturime sa
vo kampelio, savo svetainės, ta
me tai ir yra didžiausia priežastis 
visokių neatlikimų.

Dabar esu labai pavargęs n* 
sunkaus darbo dėl pragyventa® 
ir važiuoju ‘Lietuvon.

Linkiu “Darbininko” Red^S 
jai labii dienų’ taip-gi LDS. 
siems veikėjams.

Liekuosi,

St. Louis, Mo.
A Živaitis.

LAIŠKAS LDS. CENTRO 
RAŠTINEI.

Tai matote, LDS. turi visoje A- 
merikoje, kur tik yra, kad ir ma
žiausias būrelis lietuvių darbščių 
ir pasišventusiij narių ir prietelių, 
kurie ne tik kad rūpinasi savo or
ganizacijos reikalais, bet lygiai ir 
kitų.

Gerb. A. Živaitis ant kiek mums 
žinoma St. Louis, Mo. buvo vienas 
iš žymiausių veikėjų toje kolioni- 
joje. Jis rūpinosi suorganizuo" 
LDS. kuopą, bet nebuvo proj 
Dabar važiuoja Tėvynėn. N 
gaila, kad jis išvažiuoja, bet 
nome, kad tokių veikėjų reikia 
Lietuvoje, tad linkime jam i 
mingos kelionės.

Parvažiavęs Tėvynėn neužmiršk 
savo vienminčių susispietusių prie 
Lietuvos Darbo Federacijos.

Labai mums malonu, kad gerb. 
A. Živaitis nors skiriasi su mumis, 
bet nuo LDS. nenori skirtis; Tai 
gražiausias pavyzdys visiems L. 
D. S. nariams.

Tamista, kad ir gyvendamas 
Lietuvoje gali būti LDS. nariu už
simokėdamas mėnesines kaip pa
prastai ir vieną dolerį viršaus už 
siuntinėjimą organo “Darbinin
ko” Lietuvon.

Be to, pageidaujame, kad Ta
mista mums nurodytom asmenį 
St. Louis, Mo. kolonijoje su ka

siomis dienomis gavome laišką 
nuo LDS. 9 kuopos iš New York, 
N. Y., kad laikytame mėnesinia
me susirinkime gegužės 1 d., š. m. 
išrinkta nauja valdyba ir taip-gi 
nutarta mėnesinius susirinkimus 
laikyti reguleriai pirmą nedėldie- 
nį kiekvieno mėnesio.

Tai-gi sekantis susirinkimas bus j

Gerbiamieji:
Šiame laiške prisiunčiu $2.80. 

Tai yra už 8 mėn. į LDS. Centrą. 
(Bus turbūt nuo Rūgs. 1921 iki 
Bal. 1922). Atsiprašau kad taip 
ilgai užtrukau. Toliaus nebeži
nau ar beprigulėsiu, nes apie Geg. 
18 iškeliauju Tėvynėn!.. ___  , ,___

Bet prašyčiau patarimų ar ga- riuo mes galėtume palaikyti arti- 
lėsiu būti LDS. nariu gyvendamas mus ir draugiškus ryšius. 
Lietuvoje! Ir kokiuo būdu,.. Tikimės jog nurodytas asmuo

Beje, praeitais metais gavau sugebės pradėtą darbą stumti pir- 
nuo p. Kneižio laišką kad pasidar- myn ir greitų laiku suorganizuos 
buočiau ir sutverčiau vietos kolio- LDS. kuopą, 
nijoj LDS. kuopą, tai vėl labai at- Dar kartą linkime laimingas 
siprašau, kad negalėjau to pada- kelionė* f
-ryti, net nei atsakymo ant to tais- LDS. Centro Raštini,
ko negalėjau rasti laiko duoti. Ir.......................
be to, nepamanykite, kad aš ne- PASIRAŠĖ BILIŲ. 
turiu pasišventimo atlikti tokius ora —tPrez Har-
prakilnius darbus kaip kad 
gankuoti LDS. kuopą. Jau 191877* Kųrauu
metais aš darbavaus kad suorga- dvjem Panama
nizavus kuopą, bet nepavyko, ba-ateivystės varžymo įstaty- 
vau jau gavęs kaita*- iMarim, pas IDflfc m _



(Bus daugiau)

imą, dorą, rūpinasi tautos reikalais, re
pliką.

9 kp., New York City, N. Y.................................
Jonas Vaičiūnas (Manchester, N. H...........

16 kp., Elizabeth, N. J...........................................
80 kp., Kenosha, Wis...................................

1 kp., So. Boston, Mass.......................................
Pinigai už čekį............ ..............................

22 kp., Brighton, Mass. (Sausio mėnesio) .... 
22 kp., Brighton, Mass. (Vasario mėnesio).... 
18 kp., Paterson, N.................................................
39 kp., Bridgeport, Conn. ..................
55 kp., DuBois, Pa. ........................ ..

1 kp., So. Boston, Mass. ............................ ..
37 kp-, Lewiston, Me. ...t................... 
93 kp., Grand Rapids, Mich.
70 kp., Lawrence, Mass. .......... . ............. ..

Mrs. M- Sandukienė (mėnesiniai mokesčiai)
7 kp., Woreester, Mass.......................................

40 kp., Easton, Penna ............ i..............................
2 kp., Montello, Mass................. .........................

72 kp., Dethoit, Mich......... .................................
M. Baravičienė (mėnesiniai mokesčiai).... 

30 kp., Baltimore, Md.............................................
69 kp., Dayton, Ohio............................................

8 kp., Cambridge, Mases..................... ................
78 kp., Philadelphia, Pa.......................................

Pinigai už čekį............ .....................................
98 kp., W» Fitchburg, Mass.................................
3 kp., Norwood, Mass........... ...............................

13 kp., Philadlephia, Penna..................................
38 kp., Chicago, III.......... ......................................
63 kp., Rdcine, Wis. ........7.'........................ .
66 kp., Youngstown, Ohio..................................
40 kp., Easton, Penna............................. ...............

Už parduotus LDS. Kalendorius ir brošiūras
“Kurių Bus Viršus?” .................... ...............

15 kp., Harrison, N. J........................... . .............
11 kp., Providence, R. I................... ,..................
81 kp., Amsterdam, N. Y.....................................

76 kp., Jersey City, N. J.......................................
A. Bartuška (mėnesiniai mokesčiai)............

71 kp., Rochester, N. Y........................................
25 kp., Chicago, III.............................,.................
39 kp., Bridgeport, Conn......................................
51 kp., Cleveland, Ohio........................................
14 kp., Newar,k N. J. (Sausio mėnesio)..........

14 kp., Newark, N. J. (Vasario mėnesio)..........
27 kp., Kingston, Pa. ........................ . r..............
87 kp., Silver Creek, Pa. ........................
64 kp., Akron, Ohio................ ........................... ..

FONTANIN! 
PLUNKSNA

viešbutyje Adolphija. Dalyvavo 
prakilnių amerikonų ir žydų. Są
ryšis savo veikime pardavė L. L. 
Paskolos bonų už $9.050.00; ir pa
siuntė Lietuvos gynimo komite- 
tpo $1100.00. Paminėjimas 4-ių 
metų neprigulmingos laisvos Lie
tuvos 6 d. vasario, 1922; prakal
bose dalyvavo miesto majoras H. 
J. Moore ir kiti žymūs kalbėto
jai. Sąryšis turi veiklią valdybą. 
Garbės pirm. kun. J. J. Kaulakis, 
kun. Ignacas Zimblys, pirm. Anta
nas Užumeckis, viee-pirm. Stasys 
Bajoriūnas, Petras Jeneliūnas, 
Jurgis Pranckūnas^Ona Ungurai- 
tė, Agnieška Fabionavičiutė, iž
dininkas Juozas Bekeris, sekr. St. 
F. J. Oblikas, pagelb. rašt. P. Je
neliūnas, Kazimiera Butkiutė, Gar
bės narys Adv. M. M. Šlikas.

P. S. Jei iš gerb. draugijų ar 
taip asmenų reikėtų kam lietuviš
kų vėliavų šilkinių ar drobinių 
nuo mažos iki didžiausios už pigią 
kainą, tai kreipkitės pas sąryšio 
sekr. S. F. J. Olbiką, 1529 So. 2-nd 
St., Philadelphia, Pa.

Lietuvių Krikščionių Sąryšys 
pradėjo gyvuoti nuo 5 d. birželio 
1921 m. Susivienijo 24 katalikiš
kos draugijos. Kadangi pirmiaus 
visos draugijos'prigulėjo prie tau
tiško sąryšio, kur tautininkai-san- 
dariečiai vadžioja už nosies kata
likus, tai katalikiškos draugijos 
tylėjo tol kol pakabo visokios naš
tos ir šmeižtų nešioti. Tada atsi
skyrė ir pradėjo savo darbą veik
ti kaip tai Bažnyčiai ir Tėvynėn 
Sąryšis rūpinas kultūriniais ir po
litiniais visuomenės reikalais kaip 
Amerikoje taip ir Lietuvoje, kelti 
katalikų susipratimą , vienyti vi
suomenę į draugišką galingą spė
koj liuosuoti draugijas iš laisva
manių išnaudojimo, šaukti susi
rinkimus, kelti protestus prieš 
skelbiamus šmeižtus žodžiu ir raš
tu ir j tą reagudtiš Pirmieji žy
giai sąryšio tai priėmimas Lietu
vos atstovo p. V. Čarneckio spa
lio 29-30 dd. 1921 m. kada sąry
šis prirengė iškilmingą bankietą

’?• • • 

įkąs (mėnesiniai mokesčiai) 
od( Me..................................

V. Varžinskaitė (mėnesiniai mokesčiai) 
Juozas Šveistys (mėnesiniai mokesčiai) 
Jonas Navickas (mėnesiniai mokesčiai) 
Juozapas Šliažas (mėnesiniai mokesčiai) 
K. Nadzeika (mėnesiniai mokesčiai)., 
kp., Chicago, III. .................. 
kp., Waterbury, Conn.
kp., Philadelphia, Pa, ................ 
kp., New Haven, Couų. .............. 
kp., Elizabeth, N. J................. ......... .
kp., Naahua, N. H.
kp., New Philadelphia, Pa. ........... 
V. Bareika (mėnesiniai mokesčiai),,., 
kp., Lawrence, Mass. ........................
kp., DuBois, Penna .........................
kp., Jersey City, Ji. J.............................
kp., Norwood, Mass. ................ ..
kp., Grand Rapids, Mich. .....................
kp., Easton, Penna........... .................. ... ..
kp., Linden, N. J. ..... ................... .
kp., Amsterdam, N. Y. .............. 
kp., Cleveland, Ohio.......... ................,
kp., Hartford, Conn........... . .....
kp., Poųuonock, Conn.
kp., Dayton, Ohio......................... ...........
kp., Paterson, N. J..........................
kp., Philadelphia, Pa........................... ....
Andrius Valentukonis (mėn, mokesčiai) 
K- Kašėta (mėnesiniai mokesčiai)..... 
kp., Brooklyn, N. Y.................................
kp., Gardner, Mass..................................
kp., Cambridge, Mass..............................
kp., Chicago, III.........,......... ...................
kp., Cambridge, Mass.................
kp., Kenosha, M is. ........................
kp., Camden, N. J....................................
kp., Montello, Mass. .......................
kp., South Boston, Mass......... ...............
kp., Girardville, Penna.........................
kp., Minersville, Penna...........................
A Paleckis už “Darb.” egz. 25c...........
K. A Vencius (mėnesiniai mokesčiai).. 
kp., Worcestęr, Mass................................
kp., Collinsville, III..................................
kp., Brighton, Mass.................................
V. Tamulaitis (mėnesiniai mokesčiai).. 
kp., Manchester, N, H. .............. 
Pinigai už čekį ........................... .............
Pinigai už čekį ...;.................................
Pinigai už čekį ..................... 
D. Zabulionis (mėnesiniai mokesčiai).. 
kp., Harrison, N. J.....................-....,
H. Ulčinskas (mėnesiniai mokesčiai)., 
kp., Chicago, III. .,. .... ........... ...............
kp., Detroit, Mich....................................
kp., Cleveland, Ohio........................... ....
kp., Cicero, III............................................
kp., Rochester, N. Y................................
kp., Baltimore, Md. ..............................
kp., Lowell, Masti. ,....................... ..
ltp., Westville, III.....................................
kp., Philadelphia, Pa...................... .....
M. Mickūnas (mėnesiniai mokesčiai).. 
kp., New York, N. Y................................
kp., Chicago, H1........................................
kp., South-Boston. Mass.........................
M. P. Karbauskas (mėn. mokesčiai).... 
kp., South Boston, Mass.........................
kp., Chicago, III......... .................. .
kp., Brooklyn, N. Y. .........................
kp., New Britain, Conn..................... .
J. Kvedaras (mėnesiniai mokesčiai) .. 
kp., W. Lynn, Mass................................
kp., Cleveland, Ohio. ............................
Pinigai už čekį.........................................
Sugrąžinta čekis dėlei pasirašymo .... 
kp., Nashua, N. 11.........................
kp., Chicago, III....................................
kp., Ansonia, Conm ..<........ x.
V. Černiauskas (mėnesiniai mokesčiai) 
kp., Leviston, Me. 
kp.,^Chicago, UI. .. 
kp., Ansonia, Conn.
V. Černiaus! 
kp., Levistoi 
kp., Albany, N. Y............... .....................
kp., Waterbur,y Conn. .....................
Sugrąžinta čekis delei pasirašymo .... 
P. Zarunskiutė (mėnesiniai mokesčiai) 
kp., New Haven, Conn. ............ 
kp., Hudson,’ Mass. .............. ...............

Susįvienijimas Lietuvių 
R. K. Amerikoje

yra GYVAM DŽIAUGSMAS! SERGANČIAM VILTIS r 
' MIRŠTANČIAM RAMYBE!

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

1. Apsaugoja narių gyvastis ir moka pomirtines $150.00, 
$250.00, $500.00, $750.00, $1000.00, $2.000.00, $3,000.00. ,

2. Moka pašalpą nariams ligoniams kas savaite po; 
$3.50, $7.00, $10.00, $14.00, $21.00.

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

raštį ”Garsą”. •
5. Skleidžia apšvietą, leidžia gerus raštus ir dalina na

riams veltui.
6. Platina tiki, 

mia Lietuvos respul
7. Lengvomis sąlygomis apdraudžia vaikus nuo vienų

metų amžiaus. '
Įstojimas ; 8- I*. B. K- A. pigas, mėnesiu? mokestis lengva. Kuo

pos yra visose didesnėse lietuvių Jtolioniįosc Amerikoje, todėl, norin
tieji informaeiju, kreipkitės prie kuopą Sekretorių arba tiesiai į Cen
tro Kaitinę: ■

S. L. R. K. AMERIKOJE
99Q An Oth » ‘Rmnlrlrm N V

Ineigos Kovo mėnesio 1922 m.
kp., Hartford, Conn......................................... ..
kp., Homestead, Pa.........................................
kp., Detroit, Mich..................................... ..
kp., Westville, III................... . ......................
kp., New Haven, Conn......... . .........................
kp., Elizabeth, N. J................... .......................
kp., South Boston, Mass............. ......................
Pinigai tiž čekį ............................... ...............
kp., Lawrence, Mass. ..................................
kp., South Boston, Mass..................................
M. Zajankienė (mėnesiniai mokesčiai)...........
kp., Trenton, N. J. ...................... 
kp., Cumbola, Penna .................... 
kp., Lowell,Ma8s.................................................
kp., New Britain, Conn............. .. ...........___
kp., Waterbury, Conn. .......... ......
kp., Montreal, Canada........ .  A..........
John J. Roman (mėnesiniai mokesčiai).... 
kp., Worcester, Mass. ..i........................
kp., Lawrence, Mass. .................................... ..
kp., Lowell, Mass. ..........................................
Pinigai už čekį /........7.......... ..
Pinigai už čekį .... ......................... ......... ..
kp., Youngstown, Ohio. .......................-.....•
kp., New York, N. Y........... ............................
kp., DuBois, Pa............. >............................
kp., Dayton, Ohio (Sausio mėnesio)...........
kp., Dayton, Ohio (Vasario mėnesio)...... 
kp., Montello, Mass..................... ..........
kp., Chicago, BĮ.  ......... ...........
kp., Worcester, Mass. .....j............
Pinigai už čekį ..................................... ..
Pinigai už čekį ...>...........  ......
kp., Montreal, Canada.......... ,............. .
kp., Gardner, jMass. ...................... 
kp., Easton, Penna ..................į..', 
kp., Brooklyn, N. Y,..................... .........
kp., Minersville, Pa................................... ..
kp., Hartford, Conn, .................... 
kp., Baltimore, Md. •••*•........
kp., Brooklyn, N. Y..........................................
kp., Cumbola, Penna. ......J,.........
kp., Athol, Mass...............................................
kp., Silver Creek, Pa.
“Casb” už knygas ..........................................

CashJ už knygas .................
K. Prunskus (mėnesiniai mokesčiai)...............
Pinigai už čekį .................................. .............
k>., Mass. ......................................
kp., Norvood, Mąss. (auka strąikieriams).. 
Lietuvių Prekybos Bendrovė (už knygas).. 
kp., Providence, R. I. .
kp., Philadelphia, Pa.

ITI



ŠLAVIMAI.

DRAUGAI IR DRAUGUS!

Geri

MOTINU

Į LIETUVĄ

(GUMA.USKAS)
DANTISTAS

LINU A 9Broadvay,SbILIE'

Pajieškojimai
PalefikojimŲ kainos LDS. na

riams ir “Darbininko” skaityto
jams 1 syki Į metus uS dyką. u* 
3 Sykius $1.00. Prfeteliams už 3 
sykius $1.50.

GERIAUSIA LENGVIŲ GĖRI
MŲ IŠDIRBYSTE.

Mes geriausiai išdirbame, mink
štus gėrimus (tonic). Užsakymus 
pristatome į stubas. Visi lietuviai 
reikale kreipkitės pas . lietuvius.

Stanley Bottlipg Company,
107 6-th St., So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 2802-M.

P. Lauzeraitis,
407 Millbury St.,

Worcester, Mass.

Labai paranki knygelė 
laike Gegužės mėnesio pa
maldoms laikyti.

Kana 65 centai.
Norintieji ją įsigyti, užsa

kymus siųskite
“DARBININKAS”

366 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

IŠPLAUKĖ LIETUVON.
Pereitą nedėlią per Liet. Pre

kybos B-vę laivu Caronia iš Bos
tono išplauks šio: . t , .

Antanas Fergys
M.-Fergienė
Jonas Vaznelis .
Petras Hometauskas
Pranciška Hometauskienė
Jadviga Hometauskaitė
Veronika Markevičiūtė

* Pranas Kubilius
Marijona Liaugudienė

1 Jonas Jankauskas
Teresa Knibiutė
Albina Zukiutė
Kazimieras Jurkevičius
Marė Jurkevičienė
Petras Biveinis
Gabrielius Kahanauskas 
uJozapas Didiką, 
iZdorius Genevičius
Mary Genevičienė

.Motiejus Vespalis

EKSTRA PRAKALBOS.
Rengia Mot Są-gos 13 kp. Į-Į 

tyks 18 d. geg., ketverge, Lietu
vių Pobažnytinėj Svetainėj ant 5- 
oe gatvės, So. Boston, Mass. Pra
džia 7:30 vakare.

Kalbės vietinis klebonas gerb. 
kun. K. Urbonavičius, p-lė Ona 
Sideravičiutė iš Lavrrence, Mass. 
ir Dr. Landžius, prie tam bus vi
sokių įvairių pamarginimų: pia
no, solių, dialogų, monologų iri 
kitokių dalykėlių.

Naujos narės bus priimamos su 
puse įstojimo. Todel-gi kviečia
me kodaugiausia ateiti prisirašy
ti. Įžangos jokios nebus. Teip-gi 
primename, kad nepamirštate 21 
d. geg., nes bus labai gražus pro
gramas. Montelliečiai rengiasi 
visu smarkumu išpildyti progra
mą. Bus kiekvienam indomu pa
matyt Montellos dvi sųjungietės 
lošiant monologų, labai juokingų, 
kuriame ir gaidys turi rolę. Tad- 
gi nepamirškite minėto vakaro.
U Kviečia Rengėjos.

PARSIDUODA NAMAS $14,- 
000.00 vertės. Įnešt $3,000.00. 
Namas naujas plytų, tik 6 metai, 
kaip statytas. 3-jų šeimynų po 7 
kambarius ir 1 krautuvė. Labai 
patogioje vietoje. Rendos neša 
$1,600.00 į metus. Įtaisymai mo
demiški: elektros ir gaso šviesa, 
šiluma ir maudynės. Klauskite 
pas:

JUOZAS MATULAITIS,
916 E. Broadway,

So. Boston, aMss.

NESIKEIS WORCESTERIN.
Buvo kilę gandų, būk Dr. Lan

džius iš So. Bostono kelsis Wor- 
cesterin. Turime pranešti, kad pa
sak paties Dr. Landžiaus pasaky
mo, nesikeis iš So. Bostono, nes 
čia turi apsčių praktiką ir plačią 
veikimo dirvą.

“GEGUŽĖS MĖNUO”

DipB't'n'VPVėliavų, Kokardų, visokiu Ženklelių, Guzikučių, Ant- 
spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 

Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tes vardą. 
STRUPAS CO., 90-92 Fcrry St. Newark, N. J.

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

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

Atlieku visokius reikalus su Lietuvos Atstovybe Ameri
koje. Padarau aktus, ingaliojimus, aprašymus ir kitokius 
reikalus. Visados kreipkitės pas mane, o būsite užganėdin
ti. .
JUOZAS RICKIS, 583 Hudson Avė. Telefonas Stone 2566 
GYVENIMO VIETA: 1060 North St. Telefonas Main 1191-R.

....................... RO CHESTER, N. Y.

PARSIDUODA FARMA.
30 akrų žemės. Didesnė pusė dir

bamos ant kurios galima auginti tabo
ką ir kitus įvairius javus, žodžiu sa
kant, žemė derlinga ir gera. Didelis 
sodnas su {vairiais vaisiniais medžiais. 

Įi’er lauką bėga upelis.- 9-niu kambariu 
-tūba su skiepu. Yra ir kiti mažesni 
udinkai. 5 geros karvės. Pienas par- 

-iduoda kompanijai. 40 vištų, 100 viš- 
•iukų ir visi farmos įrankiai. Netoli 
ažnyčia, mokykla, miestas ir kiti pa- 
ankumai. Ta vieta randasi North 
anton City tarp Hartford ir New Ha- 
en. Conn. Parsiduoda sn viskuom už 

'4.800. Inešt $2,000, jeigu kas galės 
nešt daugiau, tai gaus pigiau. Norin- 
iejl pirkti, kreipkitės laišku ar ypa- 
škai šiuo adresu:____

J. BRETVA,
Box 25, North Couton, Conn

APGAILESTAUJA PO LAIKO.
Išvažiavo būrys lietuvių į Lie

tuvų iš East Boston, Mass. Aš 
irgi turėdamas keletą draugų va
žiuojančių per Lietuvių Prekybos 
Bendrovę skubinaus važiuoti išly
dėti.

Nuvažiavęs radau draugus su 
Lietuvių Prekybos Bendrovės a- 
gentu, F. A. Zalecku, visus važia
vimo dalykus atliktus ir belau
kiančius sėsti į laivą.

Pasirodė ir daugiaus žmonių 
pažįstamų draugų važiuojančių 
per kitas įstaigas beieškančius sa- 
yo agentų, nes jau laivas atėjęs, 
o. žmogus nei laivakortės neturi, 
nei bagažo užčekiavęs, matytis 
žmogelis susirūpinęs dar namie 
bebūdamas, ir sako man: nežino
jau, kad galima buvo važiuoti iš 
Lietuvių Prekybos Bendrovės ąht 
šio laivo. Aš mislinau, kad tik 
iš New Yorko galima per juos va
žiuoti.

Todėl kad nereikėtų apgailes
tauti ir turėti prielankų patarna 
vimą kaip iš New Yorko taip iš 
Bostono patariu kreiptis prie Lie
tuvių Prekybos Bendrovės.

Draugas.

GERAI IŠDIRBTAS SODŽS 
IŠDIRBYSTES BIZNIS 

ANT PARDAVIMO.
Geros mašinos, du trokai, už

tektinai bonkų. Biznis labai ge
rai išdirbtas. Priežastis pardavi
mo, savininkas greitu laiku išva
žiuoja į Lietuvą. Delei platesnių 
informacijų kreipkitės šiuo adre
su:

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

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

Wilkes Barre, Pa.

LIETUVIŠKA KRAUTUVE.
Užlaikome visokius vyriškus 

drabužius (man furnishings). Tu
rime visokių čeverykų dėl vyrų, 
vaikų ir moterų. Parduodame 
gramafonųs geriausios Columbia 
kompanijos. Mainome senus ant 
naujų. Sugadintus taisome. Ga
lima gauti visokių lietuviškų re
kordų už žemiausias kainas.

Geo. Masilionis,
233 Broadway, So. Boston, Mass.

PARSIDUODA STUDIJA 
PIGIAI.

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.

PIKNIKAS.
Mot. Sąj. Mass. ir Maine Aps. 

išvažiavimas įvyks 11 d. birželio! 
ant Dean pievos Nonvood, Mass.' 
Komisijos susivažiavime laikyta
me 14 d. geg. nutarta turėti labai 
įvairų programą kokio dar nėra 
buvę niekuomet išvažiavimuose. 
Nutarta kviesti visi apylinkės so- 
listai(tės) ir chorai, teip-gi bus 
tame išvažiavime dialogų, mono
logų ir naujausių žaislų.

Pranešėja.

MODERNIŠKOJI LOPŠINĖ
. “Cit neverki mano
n mažulėli — neraudok,
“ eLrJL 65 tau duosiu BIRBINO

Čiučia-liulia.”
Greičiau begki į aptieką ir 

trT nupirki 35c. bonką
SfefV BAMBINO 
pfe. T Valzbaženkli* uireg. S. V. Pat. Ofiso

Arbatinis šaukštukas 
tuojaus pašalins kūdi

kio vidurių diegimą ir į kelias valandas sutaisys vidurius ir galu
tinai pašalins užkietėjimą. ‘‘Kūdikiai mėgsta jį! Jie prašo daugiaus!” 

Motinos! Jeigu jųsų aptiekorius neturi jo, tai prisiekite 
40c. pašto markėmis tiesiog į

F. AD. R1CHTKR & C O., Eorough of Brooklyn, New York.

KAS GREITESNIS--
TAS PIRMESNIS!

PIERCE-ARROW septynių sė
dynių limuzin-automobilius parsi
duoda už labai prieinamą kainą. 
Turėdamas tokį automobilių jau
tiesi esąs milijonierium. Dabar y- 
ra patogiausia proga jį įsigyti. 
Neatidėliok, bet skubiai kreipkis 
pas —

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




