
vaikų įstatymą
UŽDARĖ DIRBTUVĘ.

NUTARĖ STREIKUOTI

Iš New Yorko j Kauną per 9 dienas
GREIČIAUSIU IR DIDŽIAUSIU CUNARD LINIJOS LAIVU

Amerika nedalyvaus

Genoa.

Milam

UŽDARĖ BAŽNYČIĄ

KAINOS
'NUSIŽUDĖ LIGONIS

UŽSIMUŠĖ.

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

GAVO NEPRIELANKŲ 
ATSAKYMĄ.

Paryžius. — Gegužio 15 
d. Vokietija išmokėjo ali- 
jantams 50.000.000 auksinių 
jantams 50.000.000 auksinių 
markių kontribucijos.

IŠMOKĖJO DIDELĘ 
SUMĄ.

KAIP REDAKTORIAI 
IŠRIŠO GINČĄ.

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

Chicopee, Mass.—Wrigh£ 
Manufacturing Kompaniją;1 
uždarė neapribotam laikui': 
savo dirbtuvę. Be darbo Et? 
ko 2.000 darbininkų.

PAMETĖ BRANGIUS 
KARIELIUS.

Washington.—Prez. Har- 
ding septintu kartu atsisakė 
priimti vaikų delegacijų su 
prašymu paliuosuoti politi
nius kalinius..

Sofija, Bulgarija. — Uni
tarinė bažnyčia Dubnicoj, 
kur suteiktas divorsas Suv. 
Valstijų ex-senatoriui Hollis 
tapo Valdžios pripažinta ne- 
legale ir dėlto tapo uždary
ta.

ILGIAUSIAS DOKU
MENTAS.

f
PADEGĖ NAMUS.

Italijos tauti
ninkų (fašistų) laikraščio 
Popolo Italia redaktorius 
Benito Nussolini susiginčijo 
su redaktorium laikraščio 
Turin Seecolo Sig Missiroli. 
Pasiginčiję per savo laikra
ščius taip įsikarščiavo, kad 
pašaukė viens antrų dviko
vom Kova tęsėsi 40 minutų. 
Tautininkų redaktorius ko
vų laimėjo, bet gavo dau
giau, kaip 100 žaizdų.

GAISRAS TREČIU 
KARTU.

Washington. — Nors A- 
merikos valdžia atsisakė 
siųsti delegacijų į Genoų ir 

į Haagą svarstyti apie atsta
tymų Rusijos, bet valdžia 
priminė, kad vėliau prisi
dės. Laukia tam tikrų ap
linkybių.

STIPRIAI PIKIETUOJA
Manchester, N. II. — Uni

jos perdėtiniai skelbia, kad 
dabar apie dirbtuves stato
ma 2.000 pikietninkų. Strei
kas prasidėjo prieš porą mė
nesiu.

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

ŽUVO NUO ELEKTROS.
Lgnn, Mass. — General 

Electric kompanijos dirbtu
vėj nuo elektros žuvo darbi
ninkas S. L. Cope, 59 m. am
žiaus. Žuvo 100 merginų 
aky vaizdo j e. Kaikurios mer
ginos apalpo dėl baisumo re-!kompanija 
ginio. 'algas ant 10 nuoš.

Paryžius. — Markisienė 
Amodio pranešė policijai, 
jog ji pametė perlinius ka- 
rielius, kurių vertė vra 
$125.000.

Tautų Ekono
minė konferencija gavo iš 
Suv. Valstijų pranešimų, 
, og nedalyvaus kviečiamoj 
konferencijoj Haagoj atei
nantį mėnesį. Delegatai iš
reiškė nusiminimų dėl Ame
rikos atsisakymo.

Cincinnati. — Organizuo
ti čevervkų darbininkai pu- 
balsavo streikuoti. Ateinan- 
čių subatą prasidės streikas. 
Išeis streikan 6.000 darbi- . t. 
ninku. Streikuos dėlto, kad 

nutarė numušti

IŠVIJO WRANGELIO 
SALININKUS.

Sofija, Bulgarija — Bul
garijos valdžia išvijo keletą 
gen. Wrangelio oficierų, ku
rie buvo beįsteigią šnipinė ji- 
mobiurą. Gen. Wrangel y- 
ra buvęs anti-bolševikinių 
jėgų vadas pietinėj Rusijoj.

KOMP. J. NAUJALIS,
tėvas kurs dabar koncertuoja Naujojoj 

TO* j jo koncetius. -

TĘSIS VISĄ VASARĄ.
Providence, R. I. — Au

dėjų streikui galo nesimato. 
Streiko vadas McMahon sa
ko, kad streikas tęsis per vi
sų vasarą, net iki Labor 
Day. .•

Geneva. — Lenkijos ir 
Vokietijos atstovai pasirašė 
sutartį dėl Silezijos. Toji 
sutartis yra ilgiausia pasau- 
ėje — talpina savyje 601 

skyrių.

Washington. — Buvo iš
tikęs gaisras Suv. Valstijų 
iždinėje. Tai trečiu kartu 
per pastaruoju du mėnesiu.

Lithuanian Sales Corporation
414 Broadway, Boston 27, Na

20 geg.-------Lowell, Mass.
21 geg.--- Brockton, Mass.
22 geg.-—Westfield, Mass.
23 geg.-—Lawrence, Mass.
27 geg.------- Detroit, Mich.
28 geg.--- Cleveland, Ohio.
3 birž.---- Pittsburgh, Pa.
Jeigu atsirastų norinčių 

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

Xavier Strumskis, 
312 Milford Street, 

Brooklyn, N. Y.

tote Federacijos-Apskritys 
matydamas mūsų dvasios 
reikalo svarbumų ir tuo pat 
Dievo garbę, pavedė mums 
tų dieną kviesti pas savę N. 
Anglijos lietuvius. Taigi 
pilnai pasitikime, kad vie
nybę ir sutarimą katalikų 
tarpe mylintieji visi bus pas 
mus Liepos 4 dienoje Šv. 
Roko parapijos parke. Vie
ta jau visiems žinoma.

Su tikra pagarba, t 
Komisija.

VAIKŲ DARBAS 
LEISTINAS.

W ashington. — Augščiau- 
sysis Suv. Valstijų Teismai 
išnešė verdiktą, kad suma
nymas uždrausti samdyti 
vaikus jaunesnius, neg 16 
m. amžiaus, yra nekonsti- 
tucijinis.

Organas Amerikos Lietuvių 
R. K. Švento Juozapo 

Darbininkų Są-goc



didumo

Darbininkas

MOTORCIKLISTŲ 
PABĖGĖLIŲ 

TIKSLAS. 1

APETITAS PUIKUS 
TIK VIDURIAI 

NEMALA.

. Gal-rvtt
iTT'fJjhnsi,

"MttyklMp kaA 
hutą

TTffARO 
TATSBAŽtS- 

KIJS.

DIDŽIOSIOS
ŽVAIGŽDĖS.

Gerais teleskopais galima 
pamatyti žvaigždės ligi 15-jo 
didumo rūšies. Teatraliniu 
binokliu (žiūronu) galima į- 
stebėti jau 7-jo didumo 
žvaigždės. -■

Astronomai turi visą 
žvaigždėtą dangų nusifoto
grafavę. Fotografija suge
ba nustverti 14-kos didumo 
rūšių žvaigždes ir žvaigždė
tojo dangaus žemėlapis nu
rodo maždaug 4O-ties milijo
nų žvaigždžių padėjimą dan
gaus erdvės plote.

DALYVAUS L B. S. lt A. 
IŠVAŽIAVIME

ANSONIA, CONN.
LDS. 43 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 21 d. gegužės tuojau po 
sumai, paprastoj vietoj. Visi nariai 
ir narės malonėkite pribūti paskirtu 
laiku. Taip-gi atsiveskite ir nauju Ba
rių.

Valdyba.

toris — iš Lietuvos išguitų 
komunistų pasirižimas žūt
būt vėl užkariauti-pavergti 
Lietuvą; jei pirma tas ne
pasisekė, 'ginklu rankoje, 
atviroj kovoj, tai dabar už
manė to pasiekti provokuo
jant, suvedžiojant Lietuvos 
darbininkus. Jie manė su
darysią tokias aplinkybes, 
kad tie darbininkai, kurie 
taip greit ir griežtai atsikra
tė bolševizmo ir jo pranašų 
komunistų, dabar vėl juos 
kvies pas savę. Kas nežino, 
kaip nepaprastai miklūs ir 
sumanūs bolševikai propo- 
gandos ir agitacijos srity: 
jie puikiausia nujaučia mo
mentą, gerai orijentuojasi 
bi kokiose apystovose, kuo- 
geriausiai moka išnaudoti 
blogiausi, egoistingiausi ma
sės jausmus savo demagogi
jai.

Dar 1919 metų vasarą, 
kada galima maždaug ro
kuoti Lietuvos darbininkų 
profesinio judėjimo pra
džia, bolševikai siunčia į vi
sus didesnius miestus, mies
telius, kaimus savo agitato
rius, kurie aiškina darbinin- 
kmns jų sunkią padėtį ir 
kvlfe|ia neatidėliojant kurti 
profesines sąjungas, kad or
ganizuotai galima būti griež

to- tai kovoti už savo būvio pa- 
’ ir gerinimą. To laiko sunki 
šsi- Lietuvos valstybės finansinė 
žy- padėtis, gan nemažas tada 
lar- buvęs nedarbas, sunki mate- 
Sū- riale darbininkų padėtis ir 
►Ta- savaime suprantamas darbi-* 
*di- ninku nepatenkinimas ir 

ieškojimas būdij bei priemo- 
avo nių savo pragyvenimo sąly- 
vos gas pagerinti — buvo pla
čiai ūiausi ir vaisingiausi komu- 
eti- mstų propogandai dirva, 
be- Tat ne veltui jie taip neabe- 
tai jodami pasitikėjo, paimsią 
ar į rankas visas darbininkų 

rie- organizacijas ir išnaudosią 
Ke- Lsavo partijos tikslams. “Lie
si- tavos ir Baltgudijos komu- 
i^ą nistų partijos” konferencija 
nū- priėmė aiškia, reikšminga, 

jau visai aiškiai jų darbuotę 
in- charakterizuojančią rezoliu- 
er- eijąr “Kad sukėlus revoliu

cinę masę, reikia legaliai ir 
in- nelegaliai naudoti visas ma- 
oji šių organizacijas karo-revo- 
ato liuciniems tikslams, tat ko- 
iiai munistų partija privalo tam 
įga tikslui naudoti profesines 
ni- sąjungas, darbininkų klu- 
io- bus, mitingus, be to prote
zą- sinės sąjungos turi būti re- 
ar- voliueinio proletariato orga- 
dėl nizaeijomis.” Tos pačios, 
ju- Lietuvos ir Baltgudijos ko- 
ra- munistų partijos, Suvalkų 
us. rajono komitetas padarė 
kti “Nutarimą,” kuriame, be 
tos kitko, sakoma: “visos agita- 
ai- cinės, bei organizacinės pa- 
bi- jėgos turi būti nukreiptos 
io, dvarų darbininkų organiza-

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

mas įvyks nedėlioj, 21 d. gegužės, po- 
bažnytinėj svetainėj ant Smith St., 
tuojaus po sumai. .Visi nariai ir na
rės malonėkite pribūti ant paskirto 
laiko, peš turim daug svarbių reikalų 
aptarti. Teip-gi nepamirškit ir naujų 
narių atsivesti, kiekvienas nors po du, 
nes mes buvom pasižadėję kas susirin
kimas atsivesti po 5 naujus narius. 
Bet ne visi tų padarė. Tad malonė
kit nors ’ant šio susirinkimo išpildy
ti savo pasižadėjimų.

A. Dzekcvidius, prot. rašt.

sunikusiems laikraščiams 
palaikyti čia ir Lietuvoje.

Žygelis kalbėdamas Chi- 
cagoje išsitarė, kad reikią 
užkirsti kęlią Šv. Kazimiero 
draugijai Kaune, kurios 
knygynai yra beveik kiek
viename Lietuvos kampely
je.

Taigi matote aiškiausiai 
sandariečių svečių social- 
liaudininkų atstovų tikslą. *

Jie už surinktus pinigus 
griaus Lietuvos kultūrines 
įstaigas ir išsvajotą klerika- 

, liziną.
Pažiūrėsime ar daug atsi

ras tokių,- kurie duos savo 
sunkiai užprakaituotus do- 

! lenus Lietuvos išgamoms 
sandariečių vadams Lietu
vos kultūrinių įstaigų grio
vimui. Jog tai tuščias ir 
niekšiškas darbas.

Dar kartą sandariečiai
- prisipažint) jog jie yra grio- 
t vikai kiekvieno gražaus ir
- prakilnaus darbo.

Visiems turėtų būti aišku 
i kaip diena, kad sandariečių,
- soeial-liaudininkų ir kitokio 
. plauko soeialistų yra visų
- vienas ir svarbiausias tiks- 
į las tai griauti visa kas yra 
: krikščioniška-katalikiška ir
- statyti kartuves tiems, kurie
- nepasiduoda.

Pirmiausia jrigu tik įgau- 
' tų valdžią iškartų visus ku- 
r nigus ir tuos, kurie su jų 
‘ nuomonėmis nesutiks.

Mes katalikai turime būti 
’ gerai prisirengę apginti 
5 Lietuvos neprigulmybę nuo 
’ išlaukinių lenkų ir- kitų ir 

nuo vidujinių sandariečių, 
? socialistų ir kitokio plauko 
' istų priešų ,kurie labai gra- 
r Žiai skambančiais ' ūbaisiais 
•• eina į minias.
j Tokių šnipų sandariečių 
5 rasime ir valdžiavietėse, ku

rie tik trukdo darbą ir savo 
šnipinėjimais erzina katali
kus.

1 Štai, kad ir mūsų atstovy
bėje Washingtone Vinikas.

1 Gauna riebią algą, o už ką? 
5 Ar už tai, kad savo kole- 

gams biauriai padeda šmeiž- 
’ ti katalikus, ant kurių pe- 
’ čių guli visa Lietuvos nepri- 
’ gulmybės našta.
* . ♦Vinikas būdamas atstovy

bės sekretorium dar nė kar
tą nesubarė savo kolegų san
dariečių už atsisakymą pla
tinti L. L. P. Bonus ir už 
šmeižimą Lietuvos valdžios.

Tokį sekretorių atstovas 
■ turėtij priversti prabilti vie

šai arba prašalinti pastaty-. 
ti žmogų, kuris dirbtų nau- 

‘ dingą darbą.
Darbininkas.

Prieš, o taip pat siaučiant 
žiaurajam karui, kuris itin 
be pasigailėjimo sunaikino 

1 Lietuvos turtus ir sugriovė 
veik visas kultūros bei kla
sinio pobūdžio organizaci
jas, darbininkų klausymas 
Lietuvoj nebuvo aktualus ir 
jų organizacijų, kurios rū
pintus grynai darbininkų 
reikalais, klasinių susipra
timų, būvio pagerinimu, ga
lima sakyti beveik nebuvo, 
arba bent jų darbuotė nebu
vo bent kiek žymiau išsiplė
tus ; rusų taip pat ir vokie
čių monarchijos žandarai- 
tarnai aštriai kiekviena 
žingsnį sekė, dabojo, ma
žiausi klestėjimą ar pastan
gą, slopino, trukdė. Net 
taip pasekmingai pradėję 
savo darbuotę, tokios darbi
ninkų organizacijos kaip 
“Šv, J uozapo draugija, ’ ’ 
“Šv. Zitos,” neturėjo gali
mybės išplėsti savo darbuo
tės, išaiškinti savo tikslų, 
todėl tai ir nepavyko sutelk
ti apie savę platesnes darbi
ninkų mases.

Baigiantis karo audrai, 
kada, gal nors neilgam, pr»?



WESTFIELD, MASS.

(Tęsinys)

$918.28

ROCHESTER, N. Y.

$785.09

INEIGOS 1922 M.

$3,001.46
120.00

asario 4.

80.00
21.60

30.00 
.55>

26.25- 
9.00

10.00

.Geg. 7 d. įvyko Nemuno choro 
koncertas. Dalyvavo bent trys 
chorai: Lowellio, Lawrence’o ir 
vietinis. Programas buvo gana il
gas ir turiningas. Kiekvienas cho* 
ras išpildė savo programą paga 
talentingumo. Haverhillio ir Lo- 
wellio chorus dirigavo varg. R. 
Ainorius. Lawrence’o chorą varg. 
Antanas Stanšauskis. Duetai gra
žiai ir maloniai išėjo. Solistės ir
gi užžavėjo visus klausančius; 
Būtą gerai, kad nors keletas iš 
Nemuno choro atsirastą geros 
širdies ir išplatintą katalikišką 
spaudą savo kolonijoj, nes dabar 
žmoneliai mažai teskaito laikraš
čius.

--------
$489.«7

Išviso mergą

IŠLAIDOS 1922 M.

Gegužio 7 d. š. m^Ksnytinėj 
svetainėj Sodaliečią, Marijos Vai
kelių Dr-ja statė scenoj veikalą 
“Šv. Akvilinos Kankinės Mirtis.” 
Vaidino artistai mėgėjai. Gana 
gerai visi aktoriai buvo išmokę ro
les ir puikiai sulošė. Aktorių rū
bai buvo pritaikinti labai tinkan
ti šiam veikalui Teatras gana 

k gražus ir graudus ir labai suįdo
mino atsilankiusius. Žmonių ne%- 
perdaugiausia buvo atsilankę. 
Prie šio teatro surengimo jr rolią, 
mokinti daug pagelbėjo mūsą, 
darbštus gerb. klebonas kun. J. 
Jakaitis. Bites gražias sakė Zu
zana Zubavičiutė ir Antanina Gri- 

, giutė. Vaidino šios ypatosaAk- 
vilinos motina — Uršulė ■ 
t ė, Akvilina — MagdeleXHK| 
liukoniutė, kuri puikiau®..
žymėjo lošime, Angelas 
Stoškiutė, Euzebija — Bronė Ja- 
sevičiutė, Maksenei ja — Ona; 
Grigiutė, Emerencija —• MareelS 
Veniukė, Teklytė — Anelė. Ra- 
galiauskaitė, Entropija —Anta
nina Masilioniukė, Nelaisvės — 
Anelė Mačiuliukė ir Magdalenai 
Litvarciukė^ Budelis ir Karinin
kas Jonas Tatnlis, Kalėjimo- Sar
gas — Vincas Blaveckaa.

Širdingą ačiū tariam atsilankiu
siems į šį vakarą. Pelnas bus su
naudotas katalikiškiems geriems 
darbams.

Išlaidos Vasario mėnesio 1922 m.
Citizen National Bank depozituotas sugrąžintas

Baland. 1 
” 1 . J.,

r „ -r
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PROTOKOLAS
KONCERTAS ĮVYK&.

Gegužio 16 d. įvyko komp. Nau
jalio koncertas, surengtas Šv. 
Petro parapijos Bažnytinio Koro. 
Programas susidėjo iš prakalbos, 
kurią pasakė vietos klebonas gerb. 
kun. K. Urbonavičius trumpai.pa- 
brieždamas gerb. svečio kompozi
toriaus nuopelnus lietuvių muzi
kos tvėrime. Toliaus sekė dainos, 
soliai, kurias išpildė koras, ir jo 
nariai-ės. Taip-gi buvo pijano 
solių, kuriuos išpildė pats gerb. 
svečias J. Naujalis. Pertraukoje 
kalbėjo kun. Taškūnas, Norwodo 
klebonas, nurodinėjo kaip pradė
jo vystytis lietuvių dailė, ir toles
niam jos globojimui yra susitvė
rus Lietuvoje Meno Kūrėjų Dr-ja, 
kurios įgaliotiniu yra gerb. p. J. 
Naujalis ir ragino susirinkusius 
remti tą draugiją. Buvo renka
mos aukos. Surinkta arti $50.

Programas buvo išpildytas ge
rai ir susirinkusieji turėjo malo
naus Įspūdžio.

žvalgas.

PERMAINOS BAIGIAMOS.
‘‘Darbininko” ofiso priešakinė

je dalyje permainos jau visai 
baigiamos. Tos permainos turėjo 
įvykti ankščiau, bet kompanija 
užsakymą dviem savaitėm pavė
lino išpildyti ir todėl užsitęsė. 
Dar plumberiai baigia savo dar
bą ir prasidės nauja biznio šaka, 
apie ją plačiau pranešime, kaip 
viskas bus atlikta.

Išrodo, kad ateinančią subatą 
nauja biznio šaka bus pilnai ati
daryta.

SUSIRINKIMAS.
Lietuvių Kooperatyvės Bendro

vės šėrininkų visuotinas susirinki
mas bus gegužio 18 d., 1922, 7 ;30 
vai. vakare, Lietuvių Salėje, kam
pas E ir Silver Sts., So. Boston, 
Mass. Visi šėrininkai malonėkite 
būti.

Valdyba.
f*

WGRCESTER, MASS.
S. L. R. K. A. 41 kuopa ren- 

gssi perstatyti teatrą “KOVA 
POWMlAIčIAIS,” kuris į- 
vyks 21'UI gegužio š. m. bažnyti
nėj svetainėj. Pradžia 7-tą vai. 
vakare. Šis veikalas perstato 
žiaurią kovą Lietuvių su Lenkais 
ties Giedraičiais. Atsilankę pa
matysite kaip Lietuvos kariuome
nė ir šauliai iškaršė kailį lenkams. 
Prie to dar bus įvairių pamargi- 
nimų, prie kurių prisidės mūsiį 
jaunieji, vaikučiai ir mergaitės. 
Taip-pat turiu priminti, kad mū
sų vietinė kuopa gerai gyvuoja ir 
auga nariais. Garbė priklauso mū
sų kuopos pasišventusiems na
riams.

A L. R. K. Federacijos Naujo- Lawrence, Montello, Nonvood, 
sios Anglijos apskričio 4-to suva
žiavimo, kurs įvyko Šv. Roko sve
tainėj, Montelloj, Mass. gegužio 7 
d. 1922.

Susirinkimą atidarė pirm. V. J. 
Kudirka. Maldą atkalbėjo Fede
racijos pirm. gerb. kun. J. Švagž
dis, susirinkimą vesti pasiliko V. 
Kudirka, rašt. liko M. Kamandu- 
lis. Skaitoma ir priimama perei
to susirinkimo protokolas. Valdy
ba išdavė raportus.

Nutarta: rengti apskričio išva
žiavimą rugpj. 13 d. Keistučio Dr- 
jos Darže E. Dedhame. Į Komi
siją inėjo kun. J .Švagždys, J. 
Versiackas, A. Zaleckas, V. Ku
dirka, M. Kamandulis, P. Vir- 
mauskis ir M. čižauskienė. įneš
ta ir priimta, kad kožnas Federa
cijos skyrius išneštų protestą 
prieš šmeižikus Natkevičių ir Žy
gelį. Išreikšta pageidavimas, kad 
Centras duoti} daugiau informa
cijų. Užklausta, delko iš Centro 
prašalintas kun. F. Kemėšis. Ka
dangi spaudoj užsiminta, kad kai- 
kurių valdybos narių užsispyri
mu kun. F. Kemėšis esąs išstum
tas iš veikimo, kadangi visiems 
žinomas gerb. kun. Kemėšio uo-^ 
luinas, kadangi visuomenei žino
mi jo tik geri darbai, o tie, ku
rie gerb. kun. išstūmė iš veikimo 
priežasties nepaskelbė, tai suva
žiavimas stato reikalavimą, kad 
būtų paskelbta delko kun. Kemė
šis prašalintas. Jei jis kaltas, tai 
visi papeiksime jį, o dabar žino
dami tik jo prakilnius darbus, 
reiškiame jam užuojautos žodį. 
Sekė skyrių atstovų raportai. Pa
sirodė, kad Cambridge’iuij, Nor- 
woode, Montelloj, Worcesteryjc, 
Laivrence skyriai veikia, o So. 
Bostone nei susirinkimų nelaiko. 
Užsiminta apie naująją L. Finan
sinę Misiją. Palikta dėl stočių. 
Nutarta pasirūpinti, kad kiekvie
nas skyrius užsimokėtų į apskri
tį iki gegužio 30 d.

Atstovai buvo iš Norwoodo K. 
Klimavičius, V. Kudirka, J. Ver
siackas, iš Montello M. Kaman- 
dulis, M. Abračinskas, P. Versiac
kas, K. Peliackas, F. Tamulevi
čius, iš Worcester M. Čižauskienė, 
iš Cambridge V. Jakas, B. Jaku
tis, So. Bostono J. Glineckis, A. 
Zaleckas. Ateinantį suvažiavimą 
nutarta laikyti Norvvoode liepos 
m.

Susirinkimą už darė V. Kudir
ka 6 vai. vak. su malda.

Pirm. V. Kudirka, 
Rašt. M. Kamandulis.

Skyriaums:
A. L. R. K. Federacijos N. A. 

apskričio malonės visi skyriai pra
nešti savo adresus adresu: Mr.

________ D,ARBimRW
------- ------------- T------------ ----------“T—---- - ----- T- ■- *

M. Kamandulis, 20 Faxon St.,
Montello, Mass.

Skyriai užsimokėję į apskritį —

Cambridge.
Rezoliucija dėl N. A. Vyčių už 

nepildymą apskričio nutarimų: 
Suprant drausmės svarbumą kiek
vienoj organizacijoj ar šeimynoj 
ar bažnyčioj ar ir viešpatijoj žiū
ri į vieną dalį, kurios turi visuo
menė klausyti su skausmu paty
riame, kad N. A. vyčiai pirmi pa
rodė nesugebėjimą tos drausmės 
svarbumo suprast, todėl Federaci
jos apskritys matant dizorganiza- 
tyvį palinkimą šiuomi reiškia sa
vo skausmą.

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
logu ir naujausių žaislų.

Pranešėja.

ANT RENDOS
KAMBARYS OFISUI.

Puikus, šviesus ir geras kamba
rys tinkamas ofisui ant rendos L. 
D. S. Name, 366 Broadvay, South 
Boston, Mass, Kampas Broad- 
way E gatvių. Kreipkitės pas

GREIČIAUSI MODERNItKI 
LAIVAI PASAULYJE.

Šaunus apsėjimas su keleiviais.
Ten yra vietinis agentas jūsų mieste 

ar netoli jo. .
Į LIETUVĄ, LENKIJĄ, RUSIJĄ 
LATVIJĄ UKRAINĄ IR Į VISAS 

BALTUOS VAL8TUA8 
PER HAMBURGĄ.

SAXONIA ..................  Geg.
CARONIA .......................... Birželio

Caftis 9130. S~čia kl. ilOS.50.
Taksų S5.00.

Per Liverpool ir Glassgow
SCYTHIA ............................Gegužio
COLUMBIA ..........................Gegužio

Iš Bostono:
ASSYRIA .................... .....Gegužio
SAMARIA ............................Gegužio
CARMANIA .................. '...Birželio
Asmeniškai vedama ekskursija susisie

kime i Soutbampton j Danzig, 
Piliau lr Llbau:
Per Cherbouro 

KIEKVISN4- UT4KNIXK4
MAURETANIA—AQUITANIA 

BERENGARIA
Angliją ar Hamburgą 
g’ą $106.50 — Liepoją $107.

SS

25
17

24
27

24
31 
ie
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. 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 bučernės par
siduoda nebrangiai. Gerai išdirbtas duonkepystės biznis, la
bai paranki vieta lietuviui; galima pirkti namą arba tik biznį. 
Keletas gerų farmų arti Rochesterio 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.

- ROCHESTER, N. Y.

Skilvio Nedatekliai, Nervin
gumas, Prastas Kraujas’ 

ir Cirkuliacija
yra priežatįs devynės iš dešimties musų ligų, kentėjipio ir 
vargo. Daugumas Šių priežasčių gali būti prašalinta vartojant 
puikias gyduoles Nuga-Tone kuris padaro tirštą ir raudoną 
kraują, stiprius nervus ir tvirtus vyrus ir moteris.

Skįstas Vandeninis Kraujas, 
Prasta Cirkulacija.

Silpni Nervai
reižkia silpna, paniurusia, 
pavargusia nenorrnalę sis
tema- Kiekvienas organas 
ir verkimas kūno priguli 
nuo nervų stiprumo gyve- 
nyme ir veikime. Nervų 
stiprumas yra pamatine 
sptenžina kuri kontro
liuoja musų sveikata, 
musų veikimą, musų link
smumą ir musų laimę. 
Vyrai' ir moterjs su sui
rusiais nervais, silpnais 
nervais yra ligųsti. ner- 

' ' ‘ , nciink-
__ ____ _____ _______ _________ gyvenimo 
atsakomybis.
Nuga-Tone yra puikiausia gyduole pasaulyje 
silpnoms ir nervingoms sistemoms. Jis 
turi savyje daug Phospfroro kuris subudavoja 
stiprius nuolatinius nervus, gera sveikata, 
raudonus ir linksma apsiCjima-

4 Skilvio
nevirikinimas, 
dyspepsia, žaksej- 
imas, gasai vidu
riuose ir žarnu- 
ose, raugėjimas, 
rūstumai, ne- 
pnimnus kvapas, 
apsivėlęs liežuvis, 
deginimas, skil-. 
vlo ligos ir pana
šus nevirškinimo nedatekliai yra paprastai 
greitai prašalinami vartojant šias geras 
gyduoles Nuga-Tone. Jos suteikia gerą 
miega ir jauti kaip naujas žmogus.

—.....prisiųskit Šitą kuponą šiandien——
National Laboratory, L — 703 1018 So. Wabash Avė., Chicago, UL
Guodotini Tamstos:—Rasit šičia jdets $___________uz M prisiųskit Štampais apmokėtą*

__________bonką Nuga-Tone.

■ vingi, baugštus,
imųs ir ners tinkantis sutikti j

REIKALAVIMAI.

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.

REIKALINGAS PARTNERIS 
kuris moka kepti duonas yra at
sakanti proga daryti gerą biznį. 
Žmogus turi būti teisingas. Duo
dami atsakymą rašykite kiek tu
rite praktikos, ženotas ar pavie
nis ir kas gali rekomenduoti iš at
sakančių ypatų. Rašykite Į S. Bos
ton P. O. Bos 12, S. Boston, Mass.

PARSIDUODA
Pirmos klesos barbernės (Bar- 

>er Shop) geroj lietuvių apg/ven- 
oj vietoj, visai nebrangiai. Taip

gi gali pirkti ir nemokantis dirbti 
> aš išmokinsiu j porą mėnesių 
ikru barberiu. Priežastis parda- 
•imo, važiuosiu Lietuvon. Rašy
kite šiuo adresu:

Opera-House Rarber Shop
Athol, Mass.

Nedatekliai

Vardaa."------------------- ’-----
Cfatvč Ir No. arba R; F. D._____

Miestas (City)---------- 1--------------

Nuga-Tone turi daug 
geležies kuris yra geria
usia gyduolė žinoma 
dėl padarymo tiršta 
raudono kraujo. Nžra 
nieko kito geresnio dėl 
išblyškusių, silpnų, 
aenemiškų žmonių su 
skystu, vandeniniu 
krauju. Jis taipogi 
sutaiso veikimų širdies 
kuri sutvarko cirkulia
cijų ir priduoda šiltą, 
gaivinanti kraują j

. kiekvieną organą ir raumenį visame kune- 
Nuga-Tone veikia ant kepenų ir išmatų, 
padarydamas vidurius reguliariais, tuomi 
prašalindamas užkietėjimą.

Musų Absoliutiškas 
Gvarantavimas

Nuga-Tone kainuoja $1.00 už bonką kurios 
užtenka visam menesiui, arba 6 (šešios) 
bonkos už $5.00. Vartokit Nuga-Tone per 
20 dienų, jeigu nebūsit užganėdinti pasek
mėmis sugražinkit likusią ten kur pirkote; 
jūsų pinigai bus tuoj atmokėti. Jus 
neturėsit nei vieno cento nuostolio. Mes 
imame visą atsakomybę. Siųskit jūsų 
užsakymą mums šiandien ir atgaukit savo 
sveikatą, spėką ir gyvumą. Nuga-Tone 
parsiduoda kiekvienoje gerojo aptiekoje ant 
tų pačių išlygų ir gvarancijos. -j

< i
j.

REIKALINGAS
PIRMOS RŪŠIES KEPfiJAS 

(BAKERIS) 
orie juodos ir baltos duonos; at
sakanti alga atsakančiam darbi- 
įinkui. Rašydami paminėkite kui 
sate dirbę ir po kiek laiko ir 
iek algos norėtūmėt iš pradžios.

So. Boston P. Q. Box 12, South 
Boston, Mass.

-

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

DANTISTAS

K. A Baronas.
■ i. y—

JĮ^ietijoj Nedarbo 
nėėa.

^hington. — Atvyku- 
sis Vokietijos ambasadorius 
Dr. Wiedfeldt lankėsi Vals
tybės Departmente. Netru
kus pasimatys su sekr. 
Hughes. Už poros dienų pa
simatys su prez. Hardingu.

Naujasis ambasadorius 
gan optimistiškai kalbėjo a- 
pie padėtį Vokietijoj. Sakė, 
kad Vokietijoj visi dirba su 
pasiryžimu atsigauti ir at
gaivinti pramonę. Sakė, 
kad nedarbo Vokietijoj ne
są. Kompanijoms buvę įsa
kyta palaikyti darbininkus 
net jei užsakymų mažai te
buvo. JBet tas kompanijų ne
pasmaugė, nes jei nėra už
tektinai darbo, tai valandos 
sutrumpinamos ir skiriama 
vakacijos. Tokiu būdu dar
bininkams nepriseina bedar- 
biauti.

Per .
1 Danzlg’ą .

Taksų $5.00.

“Nereikia daugiau kankintis be miego 
per ištisas naktis su verkiančiu kūdikiu,” 
ji pareiškė, “nes aš jam duodu BAMBINO 
ir paguldau į lovą.”

Mėšlungis, dieglys, 
suiręs pilvas, perpilni 
vuduriai suteikia mažy
čiui bereikalingą nes
magumą ».

State.._.

PARSIDUODA STUDIJA 
PIGIAI.

Didelė studija puikioj vietoj 
>iznis išdirbtas per daug metų, 
jietuvių 4,000 kolionija ir vienin
telė lietuvio gajerija Amsterdame. 
Savininkas išvažiuoja Lietuvon 
Fotografai kas pirmas, naudoki- 
ės puikia proga. Kreipkitės ypa 

tiškai ar laišku:
JONAS ANDRIUŠIS,

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

i

DIDŽIAUSIAS PIKNIKAS!
RENGIA DRAUGYSTE D. L. K. KEISTUČIO

• BOSTON, MASS.

Ant Nuosavo Daržo
OAKtAND GROVE, EAST DEDHAM, MASS.

UTARNINKE

GEGUŽIO-MAY 30 DIENĄ, 1922 METAIS
Prasidės 10 valandą ryte ir trauksis 

iki vėlumai nakties.
Dabartinis piknikas bus vienas iš linksmiausių, nes 

bus lietuviškų valgių ir gėrimų iš Lietuvos atvežtų, teipo- 
gi bus bėgikų, ristikų ir virvės traukikų. Todėl kurie 
norite gerai pasilinksminti ir pakvėpuoti sveiku oru, pra
šome visų lietuvių ir lietuvaičių iš visų apielinkių atsi
lankyti ant mūšų pikniko koskaitlingiausia, nes Drau
gystė deda visas pastangas kad visuomenė būtų užganė
dinta.

LIETUVIS GRABORIUS.
Šiuomi pranešu visiems, kad nupiginau kainas ant grabų 1 

ir už visą palaidojimą. Palaidoju numirusį nuo $100.00 ir į 
aukščiau. Taigi Boston’o ir apielinkės lietuviai, pasitaikius ; 
virš minėtam reikalui, visuomet kreipkitės pas mane. Už 1 
nuvažiavimą į kitus miestus nieko nerokuoju. Darbą atlieku J 

gerai, gražiai, mandagiai ir pigiau bile kur kitur.
Patarnavimas visiem dykai. Viršminžtais reikalais kreip- '

■ įritės iiuo adresu:
P. JT. AKUNEVIČIUS,

268 Broadway, So. Boston, Mass. ;
TeL S. B. 1891 M. ir S. B. 381.

NSM*MMNeMMe

EXTRA BARGENAI.
Šeši nauji 3 šeimynų na- 

Tiai po 18 kambarių su šilu
ma ir elektrikos šviesomis 
ruri būti šią savaitę parduo
ti ; prekė ir išlygos labai že
mos.

100 akerių farma: 9 kam
barių namas, kute dėl 20 
galvijų, vanduo stuboje ir 
kūtėje, 4 vištinyčios, vaisi
niai medžiai: kaip tai: grū
stos, pyčiai, slyvos, vyšnios 
ir tt.; teip-gi serbentai, vy
nuogės ir kitokios; tiktai 28 
tnilios nuo Bostono, Savi
ninkas yra amerikonas ir tu
ri didelį reikalą parduoti,

LITHUANIAN AGENCY
A. IVAŠKEVIČIUS,

381 Broadway, So. Boston, Mass.

Širdingai užkviečia
D. L. K. KEISTUČIO DRAUGIJA.

PRIEŠ PABRANGIMĄ 
ANGLIŲ.

Wa8linffton. — Valdžia 
pradėjo daryti žingsnius
pr. 3 kėlimą kainų ant ang-

ev'York NY

gi
PASARGA: Važiuojantiems iš visų apielinkių imki

te Elevatorj ir važiuokite iki Forest Hills, o iš ten imki
te karą Washington-Grove St. Važiuokite pakol vež iki 
vietos, o ten stovės žmogus, kuris nurodys kelią į daržą 
draugystės. Ir Draugystės trokas išeis 10 vai. iš ryto nuo 
Lietuvių Svetainės, kampas E ir Silver Sts., So. Boston, 
Mass. Tai kurie norėsite važiuoti troku iš So. Bostono ant 
pikniko ir atgal, taį galite užsiregistruoti pas M. Versiae- 
ką Pool-rom, 330 W. Broadvay, So. Boston, Mass. ir pas 
Ant. Pastolį, 146 Bowen St., So. Boston, Mass. Važiuo- 

. jantiems troku j ten ir atgal tikietas 50 eentų.

VAŽIUOKIT VISI PAUHIŪ 
IR TIESIU KELIU, 

važiuojanti į Piliavą aplenkia 
juostą (karlūori)

Visa TnOu. Kūma Padalinta l Kambariu.* I 
ant 2-ją, 4-rltj. Aitų ir Amą wvą 

POLONIA........... ..................................... GenMa 17
ESTONIA ............. ................ *.................GeguMe tt1
ASoa kL kainos: | Hamburgą $108.50, Pfliavą 

$106.50, Liepoją ir Klaipėdą $107.00.
JI - v - - * - - - -į-' o

•

- ANT PARDAVIMO
Puflnza Krokai Bedam karu 

tik 1920 metų.
Labai geras karas sa naujau

siais įtaisymai: fteamn ir viskuo 
kas tik rrikaliagą dėl septynių 
Žmonių. . Bus labai pigiai parduo
dama, tad pesinandokit to proga 
ir atsišaukit ant fio adreso:

F. RAZEVIČIU8,
U Bellevue Ava, MantoDa, Mass.

GERAI MDIRBTAS 8ODt8 
I8DIRBTOK8 BIZNIS ' 

ANT PARDAVIMO.
Geros maJHnoS, du trokši, Už

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

P. Laureraitis,
407 Millbuiy St,Ž

705 Main St., Montello, Mass. 

(Kampas Broad St) 

TeL Broekton 5112-W.

*V. KAZIMIERO R. K. DR-JO8 
VALDYBOS ANTRAJAI

80. BOSTON,. MASS.
PIRM. ■— Vladai Paulauskai,

90 B St, So. Boston, Man. 
VTCE-PIRM. — V. J. JakStas,

27 Story St, Boston 27, M»—- 
PROff. ItAsT. — Antanai Janušonis,

1422 Columbla Rd.,
' Boston 27, Mass. 

gIN. RAST. — Juosas JuAka,
MerycUff Academy,

IŽDININKAS —
UI Bowen St, Boston

IŽDO GLOB. — J. Grnblnsks*
’ 6 Jay St, Boston 27, Kasa, ir . 

AnfaiMtsi Kįa'taA
284 Xh at, Boston 27, Mass. 

MARK AJ.K A — Povilas Laučka,
C Story St, Boston 27, Mass. 

DRAUGIJOS antMas reikale:
888 Beoadvay, So. Boston, Mase. 

DRAUGIJOS cnalrtnklmal laikomi 
kas šatrą neflBAenl mėnesio I-a vA 
po pietų garaplftngj svetainėj, 403 B.

D. L. K Keistučio Dr-jos VaL 
dybos Adresai) Boston, Mass.
MMUNDOCAfl - J. Adomąvtaus,

» er. V w

— J.




