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SIŪLO SUMAŽINTAS 

ALGAS.

Hamburg 
sa atvyko 1.000 Amerikos 
vokiečių. Nematytas regi
nys pasidarė. Prieplaukon 
subėgo arti 200.000 žmonių 
jų pasitikti ir sveikinti. Na
mai buvo vėliavomis papuoš
ti, dainavo tautines dainas. 
Juos pasitiko valdžios ats
tovai, miesto atstovai ir 
Schleswig-Holsteino atsto
vai.

kompanijų 27.3 mailių lini
jos ir 1029 vagonų. Seniau 
miestas buvo nutiesęs stryt- 
karių linijų. Tai dabar iš
viso miestas valdo 36.3 mai- 
lias linijos ir 1457 vagonų.

Krikščionys darbininkai vie
nykitės! Spieskitės į vienin- 
tėtę darbo žmonių organiza
ciją Amerikoje — Lietuvių 
Darbininkų Sąjungą. '

AKMENS PRODUKCIJA 

1921 m.

SUBATA, GEGUŽIO 20 Ik, 1922.

Genoa.—Paskutinėse kon
ferencijos dienose didžių- 
j ų valstybių atstovai nutarė 
palikti neišrištais Galicijos 
ir Lietuvos klausimus. Lloyd 
George pareiškė, kad šios 
dvi bylos sudaro didelį šal
tinį pavojų visai Europai. 
Dėl jų bile valanda gali at
sidurti liepsnose visa Euro
pa ir todėl reikalauja tinka
mo išrišimo. Bet kadangi 
tuo tarpu pasiryžtama gin
klų nesigriebti, tai Lloyd 
George sako, kad jų išriši
mas gali būt atidėtas vėles
niam laikui.

Premieras Lloyd Georgą 
sakė, kad kadangi Viduri
nės Lietuvos byla esanti ati
duota išrišimui Tautų Ly
gai, tai turįs viltį, kad toji 
Įstaiga tinkamai išspręs tą 
klausima.

KLAUSIMAS NEIŠRIŠ

TAS.

Berlin. — Ateinančią su- 
batą Wilhelmshavene bus 
krikštynos didžiulio 12.000 
tonų įtalpos laivo. Daly
vaus Voki et jos prezidentas 
Ebert. Vardas jam bus 
duotas Carl Legūen. Tuo 
vardu -vyras per 30 metų bu
vo Darbo Federacijos prezi
dentu. Tas laivas priguli 
Vokietijos milijardieriui 
Hugo Stinnes. Pirmas lai
vas buvo pavadintas Luden- 
dorffo vardu. Tai laivo sta
tymo darbininkai buvo pa
kėlę profėstą, kam militari- 
nio vado vardu laivas pava
dinta. Tada Hugo Stinnes 
darbininkus nuramino pa
žadėjęs sekantį laivą pava
dinti “Carl Legien.”

Genoa. — Ekonominė val
stybių konferencija pasibai
gė. Paskutinė sesija atlai
kyta pėtnvčioj. Visos dele
gacijos išanksto buvo prisi
rengusios tuoj išvažiuoti. 
Anglijos delegacija buvo iš
anksto užsisakiusi speciali 
traukinį. Ketverge buvo ple
narinis posėdis politinės sub- 
komisijos. Joj nedalyvavo 
Francija, Belgija ir Vokie
tija. Tame posėdyje priim
ta rezoliucija, kurioje pasi
žadama neimti agresyvių 
žingsnių prieš kaimynus. 
Čia ėmė balsą Lietuvos dele
gacija ir paklausė ar Lenki
ja bus sulaikyta nuo Lietu
vos puolimo sąryšyje su Vil
niaus ar rubežiaus klausi
mu. Buvo užtikrinta, kad 
taika bus generalė.

W ashington.—Prez. Hard- 
ing buvo pasikvietęs plieno 
pramonės atstovus į Baltuo
sius Rūmus. Dalyvavo 41 
atstovas. Prez. Harding nu
rodinėjo, kad toje pramonė
je reikia panaikinti 12 va
landų darbo diena. Plieno -s.
pramonės atstovai tam pri
tarė, bet reikalavo, kad 
jiems būti} leista išrinkti 
komisiją, kuri moksliškai 
tą pramonę ištirtų ir duotų 
savo patarimus.

Portland, Me. — Antonio 
Bruno nuteistas atsėdėti še
šis mėnesius kalėjime už ne
teisingą prisiegą.

Geneva. — Tautų Lygos 
nusiginklavimo komisija ^su
sekė, jog Europoj nusigin
klavimo be keturių ar pen
kių metų negalima laukti. 
Prieš aštuonis mėnesius nu
siginklavimo komisija iš
siuntinėjo įvairioms valsty
bėms klausimus nusiginkla
vimo reikale. Tai iš 51 tik 
20 valstybių teatsakė. Iš 
atsakymu} pasirodo, kad šiuo 
tarpu valstybės nekrypsta 
prie 4wtBiginklavimo ir da
bar Europoj yra 1.000.000 
kareivių daugiau, negu bu
vo prieš pat didįjį karą.

1921 m. apie 62,400,000 
tonų akmens produkuota 
Suv. Valstijų Vidaus De
partamento Geological Sur- 
vey. Tas 20% mažiaus už 
1920 m. Vertė 1921 m. ak
mens produkcijos yra $92,- 
500,000 arba 30% mažiaus 
už 1920 metų.

Per visą šalį išdirbėjai 
praneša, jog algos ir kai
nos' sumažintos ir beveik vi
si pranešė produkcijos kaš
to sumažėjimą. Augštos pra- 
gąyvenimo kainos didžiai 
prisidėjo prie industrijos 
sumenkėjimo.
.. Buvo mažas reikalavimas 
akmens statymui, kas paro
do 25% sumažėjimą. Pa
minklinio akmens produkci-

Lloyd George išnaujo parėmė 
Lietuvą.

ATVYKO VOKIETIJOS 
AMBASADORIUS. , 

dar- New York. 
|V*i- teetijos ambasadorius Dr. 
»Otto L. Wiedfeldt atvyko 
• Amerikon. Uoste jį pasiti- 
“ *■ ko 350 atstovų nuo Ameri- 

kos vokiečių organizacijų.

Iš Kanados prasimanyta 
gabenti į Suv. Valstijas svai
galus orlaiviais. Ties Croton 
pagauta vienas orlaivis, kurs 
beturįs 200 butelių svaiga
lų.

Kontroliuoti rubežių ore 
labai sunku ir naujasai pra
simanymas be abejonės bus 
išnaudojamas. 7

DIDINA LAIVYNĄ. •
Paryžius. — Ateinantiems 

metams Francija skiria lai- ja ir sumažėjo 45%. Reika- 
vynui $25.000.000 daugiau, lavimas akmens grįsti gat- 
negu šiemet buvo skirta. įves vis didesnis, kas paro

do mažesnių miestų pastan
gas apdailinti savo apielin- 
kes; Sumažėjimas patėmy- 
tas agrikultūros kalkakme
nyje, ir akmenyje, kuris var
totas alkali dirbtuvėse, cuk
raus dirbtuvėse, popierų 
fabrikuose ir kitose išdirbys- 
tėse. '

— Chinijos visa at- 
apleido-- Japonijos- 

■ostinę. Grįžta namo dėlto, 
"ad negavo iš savo valdžios 
lėšų pragyvenimui.

W ashington. — Postmas- 
ter-General sumanė pašalin
ti iš ofiso laikrodžius, kad 
darbininkai našiau dirbtu. I *•
Jei tas pasirodys praktiška, 
tai visoje Amerikoje paštuo
se laikrodžiai bus panaikin
ti. '

New York. — Kietųjų 
anglių kasyklų kompanijos 
savo darbininkams pasiūlė 
baigti streiką šitokiomis iš
lygomis : , numažinti algas 
■ant 21 nuoš. Darbininkų 
ptstovai atnite tą pasiūlymą. 
.Pareiškė, kad. streikuos tol, 
kol bus algos pakeltos ant 20 
nuoš. ir išpildyti kiti 19 
puųktų reikalavimų.
ųę e -.........    ■- ■■■

PAĖMĖ Ą SAVO 
RANKAS.'- t — »x -t.

M 9 etrotit, Mich: — Miesto 
valdžia formaliai & paėmė

Cjdcago 

kešinimas padaryta ant nau
jai pastatyti} namų, kurių 
vertė yra $500.000. Buvo 
padėta bomba, kuri sprog
dama pridarė nuostolių už 
$100.000.

Yra metama kaltė ant 
darbininkų, būk jie būdami 
nepatenkinti algomis ir sąly
gomis naujai statomus na
mus bombarduoja. Šitokiuo 
teroru norį pągerinti išly
gas..

’B
j Į pj'l ,



k Pittąburgh, Pa.

LAIKRAŠTIS
Tai Geriausia Žmogaus Mokykla

DARBININKAS

Broklyn, N. Y.VISUS SPAUDOS DARBUS PAVESK

Chicago, IUinois.

su skyriumi

Vieninteles

Įstojimas 50c
GAUSI

darbininkas
Boston 27* Mass.

Iš Dutroit, Mich. buvo atsilan
kęs S. Stepulionis atsisveikinti su 
elerelaiidiečiais. S, Stepulionis 
pasakė.kad lietuviai katalikai ir 
Detroite šiame laike pradėjo ge
naus veikti. Tikisi, kad neužilgo 
susiiąnks kun. Jonaičio parapijo
je LDS- kuopos.

Suv. Valstijose
Metams......................$4.50
6 menesiams............. 2.25
3 mėnesiams............. 1.25

“LAIVAS”
2334 So. Oakley Avenue,

“GARSAS”
222 South 9-th Street,

KELRODIS PRIE LAIMINGESNIO 
IR ŠVIESESNIO GYVENIMO.

“VYT|”
. LIETUVOS VYČIŲ ORGANĄ 

Eina du kartu į mėnesį.
Kaina metams................ ..........................

Adresas:

EINA KARTĄĮ MĖNESĮ 
įvairaus turinio žurnalas 

vaikams.

DRAUGAI IR DRAUG1S!
*<A T > n » A »»

Mes atliekame SPAUDOS DARBUS nuo Vi
zitinės Korčiukės iki Knygos ir Laikraščio 
Kainos Prieinamos. Darbus Atliekame Grei
tai.

Skaityk Laikrašti, Kuris Paduoda Naujausias 
Žinias iš Viso Pasaulio

JUO YRA LAIKRAŠTIS

čia Račkauskas kalbėdamas a-| 
jie šmugelį, prisipažino, kad Lie-I 
žuvo j e būdamas davęs B-vės 200,-1 
000 auksinų socijalistų agitacijai 
į St. Seimą. B-vės pinigais turi] 
būt varoma pramonė. Ar čia nė
ra šmugelystė “tautiečių” lydė-1 
rio ? j

Clevelando cicilikučiai su tautį- 
ninkučiais darbuojasi, kad sujun
gus Kat. Dr-jų Sąryšį su pakriku- 
siom. “progresistų” draugijėlėm. 
Mat tuomet būtų tikri, kad turės 
pelną, rengdami vakarus, vietoje! 
įkyteu.lystį “Ponai” atsiminkit 
savo '•‘darbelius” kūrinos padarė
te keli metai atgal, kuomet buvot 
Sąryšyje, jūsą “dorybė’’ buvo 
aiškiai parodyta... »

“Dievęg” koresp. yra panašus 
4 jaėšlavabaliūs, kuriems daug 
“rhrfloniau^ k iminėti mėšlynai, 
negu bitėms kvėpuoti gėlių kvap
sniu. j Minėto šlamšto koreepcm- 
d£ntai nemato, kad ir" geriausią 
darbų, bet 
žų 
pri<

“TĖVYNĖS BALSI”
eįn! du KARTU Į SAVAITĘ.

Kaina metams:’
Užrubežy, 'Wilkes-Barre ir apielįnkėse... .$5.00
Kitose valstijose ... i:..............  4.00

A /T yz-tę* «*> ęj •

’ - '! “TĖVYNĖS BALSAS”
55 West Market Street, Wilkes-Barre, Pa.

• i KAT: MOKSLEIVIJOS ORGANĄ 
' ; r ^Efe&kar^įjmėnesį.
Kaina metams • v*-* • -5/ •••••••• V • > A <
Vienas numeris . .-..'>4...... <, ... A . į '

.Adresas-. k * ■

I Skaitykite ir platinkite lai- 
kraitį “GIEDRĄ.” Lietuvių 
Katalikų Moksleivių Organą.

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

Wilkes Barre, Pa.

“DARBININKAS”
366 W. Broadway, Boston 27, Mass.

' - : TEL. S. B. 620.

• - “VYTIS”
4736 So. Wood Street,

——Loveli, Mass. 
21 geg.----- Brockton, Mass.
22gęg.——Westfield, Mass- 
23 geg.—Latvrence, Mass.
27 geg.—----- Detroit, Mich.
28 geg.------ -Cleveland, Ohio.

—Pittąburgh, Pa. 
Jeigu atsirastų norinčią 

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

Xavier Strumskis,
312 Milford Street, 

Brooklyn, N. Y.

.i įeško nors ma- 

ami savo “doros žejiklą. ” 
mėšĮayahalių darbus ątlie-

Darbiainkų reikimas.
Ko! žmogus dirbi kruti, tai tol 

savo darbo pamatai vaisius. Šiais j 
metais LDS. kp. minėjo 7 dieną 
gegužes sukaktuves gyvavimo. I 
Kad. paminėjus t op vienintelės] 
darbininkiškos organizacijos -šven- į 
tę, tai L- D. S. 51 kuopa ir-gi| 

t ?agal savo išgalės tą padarė 7. d. I 
gegužės buvo užpirktos šv. Mišids. j 
Antradienyje, 7:30 v. vakare tu- Į 

ėjo susirinkimą. Nutarimai vi-1 
Li buvo naudingi ir tinkamai ap-| 

svarstyti. Ne pro šalį pažymėti I 
r tas, kad nutarta rengtis kaip! 
’/alima greitai ir tinkamai prie L. I 
D. S. apskričio Ohio ir Mich. su-1 
ažiavimo. Manoma, kad apskri-| 

Įčio suvažiavimas įvyks pradžioje! 
| iepos mėnesio. Už tai likos ko- 
I nisija išrinkta, kad surengtų tin- 
Ikaami ir apie tą laiką parengtų 
| pikniką. Taip-gi nutarta dalį pel-- 
j io nuo pikniko paskirti dėl gerb. I 
| <un. F. Kemėšio, kuris yra di-j 
Į Ižiausias darbininkų prietelis iri 
I ražina savo moksliškais raštais 
j įūsų organą, podraug fin. rast. 
| I. Bleizgis prisiminė, kad ir mūsų 
]kuopa neatsiliktų nuo kitų, ku- 
I - ios jau yra prisiuntę centran dėl 

asiuntimo knygų į Lietuvą. Už- 
I' ai likos padaryta kolekta. Su- 
I inkta viršaus $5.00. Yra.pasiti- 
Tl^rija kad mūsų kuopa būtinai pa

•stengs pasiųsti nors apie $25.00 
I ‘ am tikslui. Bet kas yra dėl L

S. 51 kp. narių linksmiausia, 
ai kad veik nėra to susirinkime 
ad ne prisirašytų prie kuopos 
aujų narių. Nuo pradžios gegu

žio mėnesio prisirašė K. Pikutis 
i. Slankauskas ir ant susirinki- 

■ ao prisirašė advokatas V. Puge- 
is ir Višniauskas. Užtad malo 
u girdėti, kad lietuviai darbiniu 
ai supranta tikros darbininkiš 
os organizacijos vertę.

Puikių dovanų KALENDORIŲ ir brošiūrų 
“KURIŲ BUS VIRŠUS?” parašyta Uosio visiš
kai dykai; gausi' organų “Darbininkų” 3 sykius į 
savaitę ir naudosies visomis kitomis privilegijomis.

x Dėlei platesnių informacijų kreipkis pas vie
tos L.D.8. kuopos valdyba arba tiesiog pas

L J).S. CENTRĄ A Ų
366 Broaduay,

kas Ohoriia buvo surengęs vakarą, I 
Jąęūąvų Salėje. Buvo vąidinU120 geg,- 
“Kerštinga Meilė.” Vaidinime r ~ 
dalyvavo rinktiniai vaidintojąi J 
tai ir kiekvienas sayo užduotis ąt-j 
Ijiko pagirtinai, pora skuĮ>iaįfu 
ĮFŠjo ruoštis prie vaidinimo. Va
dinime veį£ė: V. Kiveris, Kazlau
skas, A. UrbŠenė, ’o.. 
ir-dar- viena- mergaitė, kurios pia-

I vardas nesužinota.
I Karas dainavo dainas. P-lė Ar- 
Įžuolaičiutė padainavo dvi darni.
| Išėjo gerai, buvo priversta atkar- 
Įtoti. . . ' į ,

I Kalbėjo iš Lietuvos atvykęs B- 
Ivės “Rūbas” atstovas p. Tolintis.
Kalba buvo tinkama.

I> V t r: >* ■ i • * : * i . ‘ • d

Laukia Naujalio.

Jaunimo draugijos rūpestingai 
rengiasi prie Naujalio koncerto, j 
Koncertas bus pradžioje birželio. 
Manomą. yra, sudaryt didel. skait
lingą korą, kuris susidėtų iš apie 
200 narių. Korui pasižadėjo va- 
dovaut pats gerb. komp. Nauja
lis. keistina, kad galintieji dai
nuot daihininkai-kes sueitų į di- 

ir tuomet' - prisidėtų, 
prie pagerbimo mūsų brangaus 
asmens, komp. Juozo Naujalio. 
Mažai yra tokių kaip p. Nauja
lis, tai turime branginti jį, bet 
kad būtų ir daugiau, tai visus tu
rėtume ' gerbti. Tikimasi, kad lie
tuvių-visuomenė tinkamai įkai
stos Naujalio atsilankymą.

Kas nusipirko šių metų L. 
D. S. Kalendorių, tas turi iš 
ko pasigerėti beskaitydamas 
garsiausių Lietuvių Tautos! 
rašytojų straipsnius bei ei- 
’es. Šių metų LDS. Kalen
doriuose, skaitytojas ras 
daug gražių moksliškų 
<traipsnių parašyta, kurių 
-etai kurioje knygoje galima 
rasti. Taigi, kurie norite į- 
i gyti šį Kalendorių arba 
oasiųsti kaipo dovanų gimi- 
įėms į Lietuvą, tai tuoj aus 
siųskite 25c. stampoms arba 
noney orderį, o mes pasiųsi
te nurodytu adresu.

Agentams duodame nuo- 
aidų. Agentai pasiskubin- 
ite su užsakymais.

“DARBININKAS”
366 Broadway, So. Boston, Man.

“LAIVI”
• EINA KARTĄ į SAVAITĘ.

.. Jame rašoma. vien ^apie tikėjime dr doros

Kaina metams . .-..........   $1.
Kaina užrubežy metams .•............  2.

Adresas: '

“GARSį"
A. L. R.-K. SUSIVIENIJIMO ORGANĄ. 

Eina kartą i savaitę.
Jame galima rasti daug žinių apie įsirašymų į 

įvairiais susi vieni j irnir skyrius.
•Kaina metams (Amerikoje) ....................... $2.00
Kaina metams (užrubežy) .. .................     3.00

- Adresas:

Prakalbos.

Geg. 6 d. Lietuvių Salėje San- • 
daros 17 kp. ir L. Politinis Iždas • 
buvo _surengę prakalbas. Pirmas 
kalbėjo Račkauskas. Kalba buvo 
nepaąiątuota, nes daug dalykų 
melagingai sakė, kaip va kas-link 
žemės, reformos Lietuvoje bei mo
kyklų,.: .Kito j daly j kalbos kalbė- ( 
jo apie... gaspadines. Nuolatos . 
kalbą “dailino” kle-rrrrika?lais. ; 
Antras kalbėjo Draugelis iš Chį- 
cagos. Ais pasigyrė, kad Chieage- 
je esą 13 parapijų, kurių kunigai 
turėsią "klausyti sandariečių.

Draugelis pripažino, kad libera
lai “tautiečiai” buvo persigandę, 
kuomet sužinojo, kad Garmus bus 
Chicagoje, Draugelis sakė: MKuoį*. 
m et rengėm prakalbas Nart^evi- 
Čiui-ŽygėHui, tai nutraukėm* vi
są daktarų “inžineriją,” kuri su
rado tinkamiausį būdą kad ne
duot žinot klerikalams. Kuomet į- 
vyko prakalbu tai garsinome tik 
viena savaite pirm. _T4 mai ko-, 
kia jų įalybė ir drąsa. Vienu y- 
pu pasako, kad klausysią 13 ku- 
r-gU» 0 paskui nusigando.,vieno 
Garmaus. Draugelis' pradėdamas 
kalbėt pasirodė kad esąs prastas 
kalbėtojas. Kalba jo tą sakinį 
patvirtino, nes kalbėdamas pra
dėjo apie Lietuvos istoriją, kalbė
jo apie garsiuš .^pyp^-į
rius, baigė apie Argentinos jėzu
itus. Prakalbose žmonių buvo 
mažai.'Nei patys sandariečiai neį--
na sa--

respondentas įkaiti. Gal kojas,

| LIETUVĄ IR 1S LIETUVOS;
LAIVAKORTES galima gaut'pagal prekes kompanijų 

ir ant geriausią laivų visų linijų pas seniausią LČETUVIS
KĄ agentą — G. KUNASAU8KĄ. Agentūra uždėta 3S1O ntių

PA8P0RTUS išreikalauju visiems kcHaujantiedts - 
LIETUVĄ. ; .r>

Atvažiuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties.
Persiuntimas PINIGŲ l LIETUVĄ pagal di«inį kuffią. 9 
ATYDA: Mainymas pinigą ne priverstina^T 

nau, jeigu kas klausia. , t.,.tj. ėlvH

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

^“MEĮLĖ”

“Darbininko” . Adminis- 
tracijai reikalinga tuoj bent I 
po du agentu kiekvienoje 
lietuvių kolionijoje. Turi 
būti LDS. nariai. Atsišauk
dami praneškite štai kų: 

i 1) Kiek laiko gali pašvęs- 
l ti kas vakarų? 
p*2) Kelius vakarus gavai- 

tčjet. -
3) Ar gali pašvęsti dienos 

laikų ir kiek valandų!
4) Kelias dienas savaitė- 

je’ ‘ '
15) Ar moki angliškai kal

bėti ir rašyti!
Į ^)ĮKtio užsiimi?

Apsukrus
(iuosoms valandoms nuo 
darbo gali pelnyti nuo 
$25.00 iki $75.00 savaitėje. 
Darbas ir sąlygos geros. At
sišaukite tuoj.

“DARBININKO” 
ADMINISTRACIJA, 

366 Broadvąy, Boston 27, Mass.

LĮĘT.\ DARBININKŲ SĄ-GOS ORGANĄ
“Darbininkas” eina tris kartus į savaitę.

Kainą mętąms rį.. . $4.5
Užrubežy metams ................... 5.5

• ' Adresas:.' /■ ' 7J
- < ’ J'* j x>r?rV7A7!j?'* ’

fe ■*** | i a ' 1 f £ j ,ĮJ»u daugumas clevelandiečiųJ 
| žL.j, kaid lenkai per keiktą me-j 
I tų vargo^darbavos, kol! feg^vo iš] 
į inieatę valdžios pnveįijįhą pasta- j 
| tvtį T. Kosciuškos stovylą. Tas] 
| jų prašymas likos išklausytas iri 
f pastaie'ani “’VVade Psįrk” Koa- 
L ciuąkos stovylą. Per keletą metų 
r vis sulaukus gegužjo antro nędėl- 
m dienio, .turėdavo didžiausius ap-

v iikščiQ jįmus, kur išreikšdavo sa- 
| vo patriįotiškumą. Bet kilus lie-' 
I? tuvių su- lenkąis nesutikimams, i 
| jau nuo 1919 metų tarp nekuriu- 
K lenkų paaiškėjo neužsiganėdini- 
f mas Kosciuška, bet vis-gi dar 
| šiaip taip kentė ir jau sulaukus 
L 1921 ni'ėtų per apvaikščiojimą 
K daugumas neklausė viršininkų, 
r nes girdi Kosciuška buvo “litvi- 
K; nas,” kam mes prieš jį turime nu- 
į silenkti. Šiuosmet tai viešai pa- 
K TČiškė per draugijąs. įr per baž- 
f' nyčias kad “on.Bjtl doljry, ąle eo 
E zrobie^kędy jest litwin, piech te- 
K- ras jėgą litwiny trzimajon.” Ma- 
| . lonu girdėti, kad Clevelando len- 

K kai tiek suprato,
m Vargo Vaikas.



r LIETUVOJNAUJ
. TOKIOS: .

Baį 24 df Į9(ugriatu^ jįeiį ’

ę| Didžiai Gerbiamasis 
Pirmininke:- % 

^eiy); ūDoį. Gausių famątos auką 17,- 
>ith žiema |d00 auks.1 Vaikelio Jėzaus 

 

labai' prikankinb'.|pr-j(js našlaičių" ir beturčių 
Kentėjo įr gyvuliai Žiemą prieglaudų išlaikymui ga- 
buvo šalta ir ilga. Žmonės į vau.' Ačiū ir labai ačiū už 
plėšė-stogus ir šėrė gyvulius. į atmintį ir gerą širdį. Duok, 
Graudu buvo žiūrėti. Dieve, Tamstai sveikatos ir

Dabar 'Lietuvoje pradėjo ilgiausių metų. Vaikelio Je- 
daryti aštrią pasų reviziją, zaus prieglaudų vaikeliai ir 
Neturinčius; aiškių pasų vys lašenai nuolat meldžiamės už 

 

lauk iš Lietuvos. Mat viso- |savo geradarius. Meldžiu ir 
kio brudo iš visij kraštų: pfi-| tolimesniame savo gyvenime 

neužmiršti mūsų Dr-jos ir 
jos įstaigų. Dabar, pasiti
kėjęs Dievo malone ir gerų 
žmonitj prielankumu, rengiu 
Kauno priemiestyje — Sla
badoje (Vilijampolyje) di
delę grynų našlaičių berniu
kų prieglaudą ir mokyklą su 
amatų skyriais. Tam tiks
lui gavau iš Žemės Ūkio Mi
nisterijos su dideliu mūro 
sandėliu, norėčiau juose į- 
taisyti prieglaudą 200 vai
kų, bet labai daug reikės pi
nigų — apie 500,000 auks. 
Kaip išeisiu iš to sumany
mo ? Dievas žino! Pas mus 
iš priežasties karo ir kitų ne
patogių gyvenimo sąlygų — 
beturčių ir vargšų vaikų la
bai daug: nežinai žmogus 
kartais kas ir bedaryti. 
Prieglaudose turiu dau- 
giaus, negu galima jų priim
ti.

Dar kartą karštai Tams
tai ir visiems Amerikos au
kotojams labai ir labai kar
štai, tariu “ačiū” ir ačiū! 
Iš priežasties Velykų Šven- 

ių sveikinu ir linkėju viso
keriopo labo — Didžiai Ger
biamajam Pirmininkui — 
ALLELIUJA, ALLELIU- 
JA!

Tikrai Tamstą gerbiąs ir 
ylįs r
Prelatas P. J(tnuškevičius, 

Vaikelio Jęaąus Dr-jos Pir
mininkas, Šv.; Trejybės Ba
žnyčios kįėh. . . •

P. , 8. Gerbiamasis! At- 
leiskjtę, kad tuojaus Tams
tai neparašiau. Mat, atidė
liojau S dienos į dieną be- 
laukdamas.liuosesnio laiko: 
norėjau • Tamstaišiek-tiek 
parašyti plačiau apie savo 
V. J. Dr-ją ir jos įstaigas, 
bet taip graitai perėjo lai
kas, kad ir matyte nepama
čiau, kaip atsiradau jau 
191Ž2 m. ir net Balandžio 
pradžioje neparašęs nei žo
džio Gerbiamajam. Teikitės 

sinti,mane G. A L. R. 
Kryžiaus Rėmėjų Dr-još 
akyvaizdoje už tą apsileidi
mą. Laikau savo pareiga pa
siaiškinti. Pas mus gyveni
mo sąlygos — sunkios. Vis
kas eina brangyn. Biednuo- 
menė* daug. Norisi jai pa
dėti išsikasti iš vargo. Rei
kia todėl taupyti alei skati
kas, — tokiu tiktai būdu ga
lima tai prieglaudai iš griu
vėsių įkurti, tai mokyklą, 
tai kitą mums gyvai reika
lingą įstaigą. Per trejus 
matus darbuojuos labdary
bės vityje beveik vienas. 
Nuo to laiko, kaip Jūsų 
Gerbiamasis atstovas Dr. A. 
Rutkauskas, apsilankęs, į- 
teikė man 50 tūkst auks. ir 
pasakė “dirbkite, mes pa
dėsime...” dirbu įtempęs vi
sas save jėgas, — kartais ne-

v Bat24kunijų ir galima sakyti nuo 
tos dienos prasidėję 
ris. Nors lietus j 
tas, bet žmonių, 
negadino. - Persi 
žmones

garmėjo ir krito slogučiu 
ant Lietuvos, t ; A

Dabar Lietuvoj užėjo sun
kūs laikai ‘ laikraščiams. 
Per pastarąjį trumpų laikų 
popiera pabrango trigubai, 
o darbas dvigubai. Laikra
ščiai turi vaigo, kad su- 
krapščius grašio popierai ir 
kitoms lėšoms padengti.

Amerikiečių į Lietuvą vis 
pribūna. Žydai ir kitokie 
lupikai paskui juosius laks
to ir bando dolerių išvilioti. 
Už bile kokio reikalo atliki
mų arba krautuvėj nuo ame
rikiečio prašoma daugiau, 
jiegu dvigubai, negu nuo vie
tinio. Taigi grįžtantieji a- 
merikiečiai turi saugotis ir 
nesiduoti išnaudoti.

Nesenai Kaunan atvyko 
su būreliu amerikiečių Jo
nas Petrauskas L. Industri
jos B-vės iš Wilkes-Barre, 
Pa. J. Ciunys, Lietuvių 
Prekybos B-vės darbinin
kas, jį pamatė užsilaužusį 
einant gatve. Ciunio pakal
bintas, Petrauskas atsakė, 

_kad kambario ieškąs. Ciu- 
jn^jam kambarį surado. J.

Brauskas svarbiausiu da- 
čia laikė niekinti ir 

šmeižti L. Prekybos B-vę. Iš 
jo pasakojimų išrodė, kad 
niekur tokių suktybių neda
roma, kaip L. Prekybos 
B-vėj ir niekur baisesnių 
dalykų nesidėjo, kaip L.
Prekybos B-vės šių metų šė- 
rininkų seime. Kaikurie 
bent iš dalies jam patikėjo. 
Bet tuo tarpu atėjo vienokis 
ir kitokis laikraštis iš Ame
rikos, kur aprašoma, kaip 
Jonas Petrauskas ir kiti L. 
Industrijos B-vės bosai bu
vo areštuoti. Tada tie, ku
rie girdėjo J. Petrauskų 
“aiškinant” apie L. Preky- 

» bos B-vę, pradėjo rodyti lai
kraščius, kur rašyta apie jo 
ir jo bendrų areštavimų. Ta
da J. Petrauskui neliko vie
tos Kaune ir jis išdūmė sc 
džiun.

X
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Neveizios.

/ KOOPERATYVŲ 
KONGRESAS.

Vašingtonas, V. 17 d. (El
ta). — 16 d. Gegužės Kau
ne atsidarė II Lietuvos Ko
operatyvų Kongresas. Da
lyvauja šimtas dvidešimts 

-Lietuvos Kooperatyvų ats
tovų. . .

<3 ' *.■

LIETUVOS KARO ATA
ŠĖ BERLYNE.

— ■! w k į ET iii

V. 47 d. (El
ta). — Majoras Stasy? Zas- 
kevičiua paskirtas karo ata
šė prie Lietuvos pasiuntiny
bės Berlyne.

turiu laiko nei pavalgyti, nei visaip jį pradėjo kankinti: Eimučio vardas turi amži- 
išsimiegoti... Buvau net su- laužė pirštus ir surišę ran- nai pasilikti lietuvių atmin- 
sirgęs, na, bet džiaugiuos kas ir kojas šukė ant lazdos, tvje kaipo tikro Lietuvos

• pw-
j padaręs atgimstančioje .peša .plaukui gnaibą, kūnų
> tėvynėje — Lietuvoje., ir darė‘Visą kų jie tik-.gale-.mintis!

‘X

šHų ■ 
savo 
Be parapijos darbo,' 
užtektina yra, atitaisiau, ąu- 

)ųv. Jėzuitų ru
se pasisekė įkurti :■ 

dvi vaik (beturčių ir našlai
čių — prieglaudi. Gavau, 
kaip jaii rtųnėjau, du dide
liu sandeliu : keturias sie
nas, — įkūriau tenai ir-gi 
vaikų prieglaudą su mokyk
la ir amatų skyriais. Turiu 
parapijoje ;vienų pradeda
mų mokyklų 27; laikau 3 
vaikų prieglaudas; kateke- 
čių ir prieglaudų vedėjų 
kursus; dvi amatij mokykli: 
kuriose beturčių vaikai ir 
našlaičiai mokinasi: Kaune 

I— 1) staliorystės, 2) medžio 
tekinimo, 3) skulptūros, 4) 
šaltkalvystės, 5) kalvystės ir 
6) gelžies tekinimo — besi
mokindami 2-klasėję mo
kykloje, — Slabadoje — 7, 
mokinasi kurpininkavimo, 
8, rūbų siuvimo ir 9, darži- 
ninkavimo. Visas tas prie
glaudas ir amatų skyrius 
reikia aprūpinti žmonėmis 
etc., taigi mano gyvenime 
iki šiol tiek graitai bėgo lai
kas, kad nei matyte nema
tau, kaip prasideda diena ir 
ateina vėlyba naktis! J ei 
ką gerą esu padaręs ir . pa
darysiu dar, tai vis delei to, 
kad Jūs, Gerbiamieji, mus 
šelpėte ir dabar dar tebešel- 
piate. Jūsų aukos, gal kru
vinu prakaitu surinktos, ma
ne bent džiugina ir verste 
verčia be jokios atodairos 
darban—Dievo garbei, Baž
nyčios naudai ir visuomenės
— Lietuvos-tėvynės labui.— 
Jei tatai neparašau Jums, 
Gerbiamieji, . tuojaus; jei 
Jums, Gerbiamieji, tubjaus; 
jei Jums^lįi^pBtfnkaH tuoj 
“ačiū” už Jūsų gerą širdį,
— aukas, tai nemanykite, 
kad tai daryčiau iš apsilei
dimo: ne, jaučiu savyje pa
reigą ; esu giliai Jums dė
kingas, bet... trūksta laiko, 
kartais 'fiziškai negaliu' 
Tiek; šiam kartui. Ačiū ir la
bai ačiū už viską/

Pral. P. Januškevičius.

degintus 
mus ir ji < 
dvi vai:
v«cių

sūnaus;

j o! sugalvoti. P
Motina atųešusi pasų ir 

užgirdusi kankinamų sūnų 
rėkiant pa^į nė nepasijuto 
kaip išbėgusi ant miesto 
aikštės pradėjo taip-gi rėk
ti. Sužinojusieji žydeliai 
ko ji rėkia, nuvedė pas kokį 
ten valdininkų. Tas išklau; 
sęs motirfos skundos prane
šė įgulos viršininkui paleis
ti jos sūnų. Bet kol įsaky
mas pasiekė vieta, tai jau sū
nus vos gyvas buvo. Tada 
tie kraugeriai lenkai išvedė 
per miestą ir įsakė, kad nie
kam apie tai nesakytu. Reiš- y 
kia muša ir kankina ir nie
kam nė nesiskųsk.

K. M.
*

I
j pa
geri

gerbti kuriant jo vardu įvai
rių kultūros įstaigų — mo
kyklų skaityklų, kjiųbų & 
kt. , .t j • » ./ > « f “ ■ * j

Visa tąt reikaląuja laiko.
ir didesnių lėšų. Tuo tarpų 
atlikime nors pirmąją savo 
pareigą, kaip tai siūlo V. L 
Lingvevičius. Kol nėra tam 
tikros draugijos, kuri rū
pintųsi tuo reikalu, .aukas 

[apsiima rinkti “Karių” Re
dakcija. Visus, palaįkan- 
čiūsxšį sumanymą prašome 

i Įsiusti aukas adresu :
Kaunas, Laisvės Alėja 12 

r., “Kario” Redakcijai.

P. S. Aukotojų surašai 
bus skelbiami “Kary.” : ?

“Kario” Redakcija.

BIRŽA
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PATENKINTA IŠ GERO 

PATARNAVIMO.

/

SU-
žo-

DVIMETINĖS SEIMO 

SUKAKTUVĖS.

::; I BIRŽOS TAISYKLES. ' ’' ' > • i ■
, NORĖDAMAS PARDUOTI serus ar bonus turi prisiųsti savo š®- : '' V j 
rus ar bonus ant žemiau paduoto adreso nurodant žemiausią kainą • 
už kurią sritiktiimei parduoti. Mes stengsimės parduoti už tiek Įsek į 
daugiausiai galėsime gauti, bet už nemažiau kaip Tamstos bus noro- ’ 1 
<iyt£. Gavę* pinigus ineš Tamstai visus prisiusime pasilikdami tiktai i * ■ l 
sau už darbą 5 centus nuo dolerio.

4 NORĖDAMAS PIRKTI serus ar bonus turi prisiųsti pinigus nu-, 
rodydamas kelis ir kokius bonus ar serus nori pirkti ir augščiausią ’7 u 
kainą kurią nori mokėti. Mes nupirkę serus ar bonus pagal Tams- ' Jį 
ti>i noro prisiusime bonus ar Šerus ir likusius pinigus atskaitydami 
sau už darbą po 5-centus nuo dolerio. Mes esame tiktai tarpininkai.

Dėl platesnių informacijų ir su visokiais reikalais kreipkitės ant _■ ■ ■ 
sekančio adreso: > -įj

• ‘‘S V M2!
■> l

.•% i

LITHUANIAN SALES CORPORATION,
414 BR0ADWAY BOSTON 27, MASS.

Vašingtonas, V. 17 d. (El
ta). — Gegužės 15 d. šių 
1922 m. iškilmingai apvaik
ščiota dvimetinės Steigiamo
jo Seimo sukaktuvės — to
kioj tvarkoj:

Išryto iškilmingos pamal
dos bazilikoj dalyvaujant 
vyriausybės atstovams ir di
plomatiniam korpusui. Pu- 
[siau dvyliktos vai. atlanko
mas paminklo žuvusioms už 
laisvę. Paskui didelis paro
das Žaliajam Kalne. Po piet 
iškilmingas Seimo posėdis, tyma.

• Į V *"kuriame prie pilnų diplomą-; 
tinių ir vyriausybės ložų pa
daryta dvimetinė seimo at
liktų darbų apžvalga. Tarp 
pasveikinimų minėtini yra 
Čeko-Slovakų, latviui, gu
dų.

Iškilmės baigėsį priėmimu 
augštų svęčių pas valstybės 
prezidentą.

vyskupo, kurio vyskupijoje jis 
apsistotų. To neturėdamas ne gal 
nieko daryti: nei pamokslų sa
kyti, nei misijų duoti, nei jokių 
Sakramentų žmonėms dalyti. Cam-

bridgiečiai tokius kelis paukščius 
seniaus buvo turėję, ir juos greit 
išvijo. Bus ir su S. Kriščiunu tas 
pat. „

Katalikas.
4 

*• '■ • L

NUTEISĖ UŽ

ŠLAPUMĄ. •

Cincinnati.—Chieagos adv.
G. Reus ir 13 jo bendrų teis
mo pripažinti kaltais sutari
me laužyti prohibicijos įsta- 

...... Bausmėmis išviso 
turės užsimokėti $10.000. 
Atsėdėti kalėjime reikės po 
du metu ir mažiau.

NELAIMĖ ANT TILTO.

Laiškas Lietuvių Prekybos 
Bendrovei iš Onos Panlaičiu- 
kės iš Lietuves.

; dainių kaimas, 
Jurbarko valsčius, 
' Raseinių apskritys, 
Lietuva.

Aš Ona Paulaičiukė 
maniau parašyti keletą
dėlių į Lietuvių Prekybos Į 
Bendrovę. Sveikinu visų 
Valdybą, visus tos draugi
jos darbuotojus. Dėka vo j u 
Tamstoms už gerus patari
mus, kuriuos man suteikėte 
važiuojant Lietuvon. Man 
kelionėje labai gerai sekėsi. 
Agentai patarnavo visur 
nuoširdžiai, todėl ir aš lin
kiu savo draugams ir drau
gėms, kas į Lietuvą norės va
žiuoti, tegul važiuoja per 
Lietuvių Prekybos Bendro
vę- UŽ!/* ’

Sveikinu “Darbininko'’I 
redakcijos visų Valdybą ir 
visus tos draugijos darbuo
tojus. Dėkavoju už laikraš
tį “Darbininką,” kuris ma
ne atlanko ir iš kurio turiu 
daug žinučių ir susiramini
mo. Vėlinu savo draugams 
ir draugėms važiuojant Lie
tuvon, užsirašyti laikraštį 
“Darbininką,” kuris sura
miną ir paliliksmina žmo
nes gyvenančius Lietuvoje. 
Labai naudinga tokį laikraš-1 
tį skaityti.

O dabar Sudiev visiems 
veikėjams. Pasilieku 

Su pagarba,
Ona Paulaičiukė.

B

GERBKIME SAVO 
. KARŽYGIUS!

7 ----------------

“Kario” Redakcija nese
nai yra-gavusi šitokį laiškų:

“Gerbiamoji Redakcija: 
“Pradėjus remontuoti] 

“Metropolio” viešbutį, reik
tų kuriuo nors būdu pagerb
ti žuvusio kareivio Eimučio 
atmintis.^ 
. “Tokie skaudūs tautos į- 
Žeidimai negali būti niekad' 
pamirštami. Todėl many
čiau,' yra būtinai reikalinga 
įmūryti ‘Metropolio’ sieno
je nors murmuro* lenta su 
n’^T™oieikahinBriSunčiu| Šokiai prasidės 2 vai. po pietį), grieš montelliečn) garsioji orkestrą 
150 auksinų—100 auka, nuo 
mūši) konsulo Čekams Do
nato MalinAuskio ir 50 auks.
nuo savęs. y , Ą, Y - T

“Vyr. Įeit. Lingvevičius.”
Tasai \yr. Įeit Lingvevi- 

čiaus mūsų
met puolė ant to žmogaus ir nuomone, plačiai remtinas: Sodnas randasi tarp Howard ir Charmont Avė.

■ — ■ 1 .tį

Marlių, Tezas.—Ant Bra- • 
zos upės griuvo tiltas ir su 
juo įkrito vandenin 30 žmo
nių. Apie 15 žmonių prigė
rė.

l.‘r

APSIGYVENS ISPA

NIJOJ.

------------  r 
LENKAI BI AURI AI 

KANKINA LIETU- 

. VIUS.

Laičkas ii okupuotos Lietuvos)

Valkininkai, Trakų apskr. 
— Kuršių l^aimo gyventojas 
U. A. gavėnios laike nuva
žiavo į bažnyčią ir po pamal
dų beieškodamas švogerio 
užėjo pas vieną žydelį ir kaip 
ten netikėtai jiažiūrėjo į 
vieną kambarį, kur buvo ne 
žmonės, bet kraugeriai. 
Tuojau jie apspito tą žmoge
lį ir žvėrišku balsu užklau
sė “pas masz?” Šis vargšas 
tuo tarpu prie savęs neturė
jo. Tą sužinoję suriko: 
“jestesz are8ztowany.”

Šis. žmogelis tuojau įsakė 
atnešti iš namų pasą, ku
riam iki namų buvo 7^ ki
lometrų.

•Iki atnešė pasą tie plėšrie- 
ji “prošepanai” nutempė 

• žmogelį į atskirą kambarį ir 
ėmė klausinėti štai ką: kas 
iš Lietuvos laiškus parneša? 
K&s apielinkėje turi gink
lus f Ar dažnai pareina iš 
Lietuves V. P. t ir tt Žmo
gelis nė nežinojo ką į tuos 
klausimus atsakyti. :> Ttfo-

“GEGUŽĖS MĖNUO”

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.

NAUJIENA LIETUVIAM8
AMERIKIEČIAMS.

Siųsk tuojaus 75c. “Darbiniu 
kui” o gausi “RUOMUVĄ.” 

“DARBININKAS,”
366 Broadway, Boston 27, Mass

Paryžius. — Buvusi Aus
trijos karaliene Zita su savo 
šeimyna apsigyvens Ispani
jos sostinės Madrido prie
miestyje. Ji dabar yra ant 
salos Madeira. Su alijantų 
leidimu ji kelsis Ispanijon.

GATAVA KALBĖTI

APIE SKOLĄ.

Paryžius.—Francijos val
džia pranešė Amerikos val
džiai, jog ji pagatava esan
ti atsiųsti delegaciją derėtis 
apie sugrąžinimą Amerikai 
skolų.

Dvi myslės. ..... ..

Mažas, mažas arklelis die.- 
ną naktį jojamas. (Slenks- » 
tis).

Pirmieji du broliu gryną ” 
vandenį geria, o du antruo
ju sumeištą. (Ratai važiųo- .. 
janL).

Laikas — pinigai. -

Sako, kad “laikas 
nigai.”

— Melas! Ot, jau trys va- 
landos kaip sėdžiu aludėje 
ir mąstau, kuo mokėsiu už 
alų, o vis nėra kuo mokėti.

PI-
•f

‘Y.....

LIETUVIŲ IR LENKŲ DARBŲ
OFISAS

Dėl vyry Ir moterų. Reikliau tasai dar
bininkų kiekrlaBt d!eu< yrla iviirbj 

darbų. 108 STANIFORD ST.. BOS
TON. MASS.. arti North Stition. -

GEBAI IŠDIRBTAS SODAS 
ISDIRBYSTAB BIZNIS 
. ANT PARDAVIMO.

Geros mašinos, du trokaį už-• 
tektinai bonkų. Bizni* labai ge- -0-* 
rai išdirbtas. Priežastis parduri- —J 
mo, savininkas graliu laiku išva
žiuoja į Liotovą. Dalei platesnių 
informacijų kreipkite šiuo adre
su: .

VISI Į

DARBININKŲ PRAMOGĄ
i. .j

-c

*

Rengia L. D. S. Apskritys

Gegužio-May 30 dieną 1022
t RUOMUVOS SODNE

/k

Montello, Mass.

fe.

I*

Šitoj pramogoj ant tyro oro, dalyvaus Naujosios Anglijos lietuvių chorai, 
smarkiausias šios apygardos jaunimas, bus-lenktyn ės, ^virvės traukimas, aukštumo 
šokimas ir įvairiausi žaislai. Visiems bus linksma ir smagu nuo pat ryto' iki vėlybo 
vakaro. Ateikite visi.
-------------I . ... . ■. ................. ........-................  , ■ - - -i".

I



aa second-class matter Sept 
1& 4915 at tbe post office at Boston, 
MaaA, oader tbe Act of March 8,1879."

“ Aeeeptance for malling at spėriai rate 
of Dostajce provided for in Section 1108, 
Ari of Oct 8,1917, authorised o» Joty 
111918."

fiataoriptfoh Bato*;
Tearly ......................................
Boston an<3 suburbs ..............
Forelgn countriea yearly ....

IŠ DARBO LAUKO.
} •

Žiogai nuolat šokinėja ir 
linksminasi ; skruzdės nuo- 
lat dirba. Mūsų gyvenime 
yra pasilinksminimo valan
dų, bet sulyginamai labai 
nedaug. Pavadinsime tas 
valandas žioginėmis. Di
džiausią savo gyvenimo da
lį darbininkas yra .privers- 

<tas gyventi skruzdės gyveni
mą, turi dirbti. Dirbant 
žmogus gauna įvairių įspū
džių taip pat kaip ir žai
džiant, jis turi nuomonių a- 
pie darbą ir dagi labai griež
tų, darbo išlygos jį paliečia 
kurkas arčiaus negu žaidi
mai.- Pasiklausyk, apie ką 
kalba lietuvių darbininkų 
būrelis. Išgirsi juos kalbant 
apie darbus, apie bosus, apįe 
dirbtuvės tvarką ir darbo iš
lygas, bekritikuojant, iš
reiškiant savo nuomones, 
svajones apie geresnius lai- 

apie priemones, kurių 
galima būtu jops 

atsiekti... ir tt.
Nuomonių, įspūdžių, pa- 

. gėidavimų, svajofiių netrūk
sta. .. prie pypkių.

Tos darbininko lietuvio 
nuomonės, jo svajonės apie 
geresnę ateitį tankiausia 
taip ir nuskrenda ir dingsta 
su pypkės dūmais, neišlieja 

| 2; jis jų ant popieros, nepasi- 
* dalina su draugais darbįnin- 

kais per laikraštį. Gaila. 
Skaitant laikraščio kores
pondencijas išrodo, kad A- 
merikos lietuviai darbinin
kai yt tie žiogeliai nieko dau
giau nedaro, kaip tik šoka, 
baliavoja-uliavoja, mitin
guoja, rengia prakalbas ir 
lošia teatrus; galėtum žmo- 

y gus pamanyti, kad jie dau
giau gyvena svetainėse ne
gu namie ir dirbtuvėse.

Nuo lankančių mus svečių 
iš Lietuvos teko girdėti apie 

| vokiečių “tvarką” irvmeto- 
dūs Lietuvoje karo kietu. 
Pav. išmokino lietuvius da
ryti munšainą, parduodavo 
dirbimui reikalingus * 
taisus, paskui 

K munšainą ir ant: 
tuodavo dirbėjus ir 

į ' davo užsimokėti

murmėjimas; bet, kuomet 
toji pati parapija pakliūva 
po airio klebono globa, tuo
met apie mitingus nieks anei 
vampt kad ir per dvidešimts 
metų jų nebūtų. Eidamas 
pas svetimtautį kleboną su 
kokiu reikalu net iškalno pa
siteirauja pas kitus, kiek 
reikės mokėti, kad kartais 
nepasiūlius permažai. Mat 
neveltu lenkai įkalbėjo lie
tuviams, kad co pan to pcin, 
to nie grzeszny litwin!

Kalbėtojai, teatrų lošėjai, 
tankiausiai ir muzikantai y- 
ra lietuviai; todėl apie juos 
rašoma, juos giriama ir pei
kiama; bet dirbtuvių bosai 
ir savininkai — svetimtau
čiai. Lietuviai yra pripra
tę svetimtaučių klausyti ir, 
jei jų parėdymai nepatinka, 
dejuoti. Bet tie laikai jau 
pasibaigė. Dabar reikia pa
žinti: pažinti darbdavius ir 
jų metodus, pažinti kitatau
čius darbininkus ir jųjų dar
buotę, nuo jų mokintis ii’ 
jiems stoti sąmojingai į tal
ką kovoje už būvio pageri
nimą, į talką ne svajotojams 
apie busimąjį' rojij, bet 
tiems, kurie dabar rūpinasi 
būvio pagerinimu — darbi
ninkų unijomis.

LDS. nariams ypač turė
tų rūpėti susipažinti su uni
jų darbuote ir sąmoningai ir 
veikliai jose dalyvauti. Iš 
vienos pusės LDS. organas 
stengsis paduoti svarbiau
sias žinias iš darbo lauko, 
aiškinti jųjų reikšmę, bet 
to dar neužtenka. Reikia, 
kad ‘ ‘ Darbininko ’ ’ kores
pondentai padėtų,- kad ra
šytų apie vietinias darbo iš- 

v
lygas. Štai dabar streikuo
ja mainose, • Lawrence, 
Rhode Islande ir daug kitų 
vietų. Kaip tie streikai at
siliepia į lietuvius £ kiek y-, 
ra tenai organizuotų Rietu
vių? kaip jie reaguoja į so
či jalistų, komunistų ir aido-

> suaręs 
privers

Tai yra neblogas “tvarkos” 
pavyzdys. Bet toji “tvar
ka” buvo svetimtaučių įves
ta ir lietuvvs dejavo bet ty
liai. Taip-pat dejavo po ru
sų žandarų jungu. Tik da
bar saviems nesigaili kriti
kos, nesibijo išreikšti savo 
nuomonės griežtai. Tas pats 
čia Amerikoj su klebonais. 
Jei lietuvys klebonas nesu
šauks mitingo sulyg visų

blistų agitacijų? ar daug iš 
jų “skebauja?” ką bando 
daryti dirbtuvių savininkai? 
kaip užsilaiko policija? ko
kias ištarmes duoda teismai ? 
koki pašalpa duodama iš u- 
nijų? ką daro miestai ba
daujantiems streikieriams ? 
kaip kitos unijos remia 
streikuojančius? ir t., irtt...

Bet ir kur nėra streikų y-, 
ra apie ką rašyti, tik reikia 
noro. Nemanykit, kaftl. pa
smerkiu korespondencijas a- 
pie balius ir šokius. Anaip
tol ne, bet atsiminkim, kad 
tai tik teip sakant gyvenimo 
aiskrimas. <. Rašvnėdami.. a-

ri. , ■ v-L ■
Skruzdinė gyvenimo pusė 

ne žioginė turi mums la
biau rūpėti

Į darbų, Korespondentai!

DARBININKAS’
—————----------------------------------
darbininkų galybė bus lygi 
kapitalistų pajėgai, kuųįįet 
visi darbininkai eisrišvieMiH* 
išvien balsuos, už gavo prie- 
telius. Deja, to dar dabar 
nėra.

* 7

Štai pav. Pennsylvani^oj 
geg. 16 buvo nominuotas į 
Suv. Valstijų senatą G. 
Pepper, prieš kurį darbi
ninkų laikraščiai varė di
džiausią agitaciją, gi W. J. 
Burke, darbininkų perša
masis kandidatas gavo kur
kas mažiau už jį balsų. Tei
sėjai irgi yra renkami, arba 
skiriami žmonių išrinktųjų 
žmonių ir visi jie skaitosi su 
tais, kurie juos rinko. Dar-" 
bininkūį nesilaiko išvien, ne
parodo savo jėgos ir užtai 
su jais nei teisėjai nesiskai
to. Tas liūdnu, bet faktas. 
Mažiukus pasmerkia, bet ga
lingiems pataikauja.

Teisingumo deivė tankiai 
pamirksi į savo sėbrus viena 
akimi ir pasiskolina nuo jų 
svarstykles.

•* »
Aųierikos Darbo Federa

cijos prezidentas Gompers 
liudydamas Lockwood’o sta
tymo Komisijoj pasakė, 
kad, kilus susirėmimams 
terp darbininkų ir darbda
vių, teismai , yra neprielan
kūs darbininkams. Rusijos 
teismai yra buržujams Ne
prielankūs. Seniaus prie 
caro Rusijos teismai buvo 
labai neprielankūs bolševi
kams. Meksikoje maderistų 
teismai buvo neprielankūs 
huertistams ir priešingai ir 
tt. Stiprios didžiumos teis
mai vargiai kuomet yra bu
vę prielankūs silpnos mažu
mos nariams besibylinėjant 
su didžiumos reprezentan
tais. Amerikoje jie tik tuo
met tebus bešališki, kuomet

KAS GIRDĖTI LIETUVIU kolionijose.
LINDEN, N. J.

Pranešimas.

Kurie norėtūte apsigyventi 
iur ant tyresnio oro, o negerti kur 
dideliuose miestuose dirbtuvių dū
mus, tai čia nuoširdžiai velyčiau 
kiekvienam apsigyventi. Čia dar
bų yra, o ypatingai dailydėm (car- 
penters) prie namų. Tad čia y- 
ra kambarivj neaukštos kainos. 
Kas norėtų, tai kreipkitės pas 
mane, o aš pilnai tame patarnau
siu. Atsišaukite tuoj.

J. J. Liudvinaitis, 
Union Avė.,, arti Clinton St., 

' i Liilderi. N. J.
. 4

PHILADELPHIA, PA.

(Port Richmond)

Paskiausiu laiku čia po antra
šu 3248 E. Gaul St., atidarė savo 
ofisą lietuvis gydytojas, Dr. P. V. 
Montvilas. Todelei lietuviai kai
po savo tautietį lietuvį turėtų pri
deramai paremti. Savas pas savą 
turi būti visuomet mūs toks obal- 
sis žodžiu ir darbu.

* Korespond.

BROOKLYN, N. Y.

Svarbus susirinkimas.

Vykeitis.

lis visai nedirba, o kiti dirba tik 
po 3-4 dienas savaitėje.

Atsilankiusieji į koncertą išsi- 
malonų įspūdį.

Korespondentas.
nešė

LOWELL, MASS.

Pagerbė vardo dienoj.

Gegužio 8 d. buvo surengtas va
karas pagerbti vietok kleboną 

• kun. St. Kučą jo vardo dienoj. 
Pramogą rengė Apaštalystės 
Maldos dr-ja ir bažnytinis cho
ras, vargonininko R. Ainorio ve
damas. Programas įvyko bažny
tinėj salėj. Žmatej bųyo arti 100. 
Kai p. E. Gudelienė pakvietė 
gerb. kleboną į salę, tai choras 
sudainavo ilgiausių metų. Po to 
'sekė programas. Bolius dainavo 
p-lės Narinkaitė ir Blaveckaitė ir 
V. Baronas. Deklemavo V. Dze- 
dulionis. Jiji inteikė klebonui 
dovaną — du šmotu aukso. Vąrg. 
Ainoris išreiškė linkėjimus. Po 
to kalbėjo kun. Kučas, dėkoda
mas už prielankumą. Po to sekė 
programas ir pagalios viskas bai
gėsi žaislais.

Lowellietis.

NEWARK, N. J.

Kaip ištikro buvo.

i***

f. .r'

JUOZAS MAŽEIKA,
dailininkas - piešėjas, rašytojas, 
“Darbininko” bendradarbis. Už- 
pereitame “Darbininko” numery
je paveikslas ‘4 Pavargęs Tyronas ’ ’ 
ir šame numeryje telpąs paveiks
las “Kryžkelė” yra jo piešti. Bus f 1 . L M y • • • *
ir daugiau jo paveikslų “Darbi
ninke.” Jis sutinka piešimo už
sakymus išpildyti. Jo adresas: 
Oginiai, Vabalninku pašt. LITH- 
UANIA.

matoma galybė stumte stumia iš 
namų į laukus, kur paukšteliai 
jau Dievą garbina.

Šioje apylinkėje veik vieni lie- 
tuviai apsigyvenę. Jei dar yra 
užsilikęs koks amerikonas, tai ir 
tas jau laiko skvernus rankose ir 
pagatavas bile valanda bėgti. 
Čia būtų 'gražių progų biznie
riams. Todėl kas turi bizniško 
apsukrumo ir kapitalo tesinaudo
ja proga.

Tarp čionykščių lietuvių yra 
visokio krypsnio. Todėl viešas 
veikimas nekaip tesiklijuoja. Kai 
katalikai sujudo dėl bažnyčios 
statymo ir organizuotis, tai ir 
laisvieji sujudo. Sutvėrė savo or- 
ganizacikę. Todėl katalikai da^ 
bar turi apsisaugoti, kad nepa
kliūti į laisvamanių draugijas. 
■Katalikai susiorganizavo Katali
kiškojo Susivienijimo kuopą. Baž
nyčiai skiepas jau pradėta kast.

Aš su vienu draugu buvau iš
rinktas pereiti ūkininkus.prašant 
aukų bažnyčiai. ’RU’užėjova pas 
vieną biznierių* kurs skelbiasi ir 
ka’ąlikų ir laisvamanių laikra- 

Aukos nedavė, 
biznio nereikia

atvykti ar ap- 
vakacijas linksmai

šėkuose. Ir ką-gi?
Tai .*u tokiais nei 
dary+i.

Jei kas norėtij 
sigyventi ar
praleisti, Itai gali kreiptis Į S. L. 
R. K. A. kuopos pirm. Zigmą, Bai- 
boką R. IL1, Fountain, Mich. Jis 
suteiks reikalingų patarimų ir 
pasitiks stotyje.

s Ūkininkas.

DAYTON, OHIO.

KRYŽKELE.

už nesirūpinimą , išauklėti savo 
vaikus gerais lietuviais. Rasime 
tėvų, kurie patįs prie organiza
cijų nepriklauso. Tai ką bekal
bėti apie vaikus. Tokių tėvų vai
kai dažniausia susideda su svetim
taučiais ir apie lietuvius visai už
miršta. Lanko jų vakarus-šokius, 
o į savo lietuvių surengtus nė pa
žiūrėti nenori.

Štai gegužės 13 d. š. m. Lietu
vos Vyčių 96 kp. benas buvo su- 
rengęs šokius. Tdi žiedas mūsų 
kolionijos. Nuėjau ir .aš. Radau 
gražų būrelį jaunimo linksmai be
šokantį, kad net malonu. Pažiū
rėjau iš netyčių per duris ant gat
vės ir pamačiau bešokančias lie
tuvaites su italais ant šalygatvio. 
Net nustebau. Koks tai skirtu
mas. Sakau sau, gaila, kad jūs 
lietuvių vardą nešiojate.

Jeigu jos neturi tėvų, tai nors 
svetimi turėtų sudrausti ir sugė
dyti

Ką nors turime daryti, kad to
kias panaites suvaldžius ir nelei
dus ištautėtl Prirašykime prie 
lietuviškų organizacijų kur susi- 
pažįs geriau su- lietuvių visuome
ne, Lietuvos istorija ir tt., kad 
nesigėdytų amerikomj akyse pasi
sakyti lietuvaitėmis, nes supras, 
kad lietuvių tauta yra prakilni.

Tai didžiausia priedermė tėvų 
ir jie tą turi padaryti.

Jaunimas būdamas organizaci
jose sustiprės ir pakils doriškai ir 
atneš didelę naudą mūsų tautai.

Gimėm lietuviais ir . mirkime 
jais?

PHILADELPHIA, PA.

Nors Sąryšio Katalikų Drau
gysčių susirinkimas buvo 7-tą ge- 

Į gūžio, vienok reikale Aukso-Si- 
dabro Fondo Dienos vėl buvo spe- 
cijaliai sušauktas South-Sidėje. 
Ir, nors lietus labai lijo, 14-to ge
gužio pavakariais sugurmėjo dik- 
tokas būrys delegatų į susirinki
mą. Ir vienbalsiai perbalsuota 
šie įnešimai: Sušaukti du masmi- 
tingus — vieną South Sidėje, o 
kitą Port Richmonde; laike mas- 
mitingų išrinkt kolektorius, kad 
jie per namus pereitų aprinkti 
auksinius ir sidabrinius daiktus; 
na, žinia :ir pinigus visokeriopus, 
kadangi kiekvieną pinigą šios ša
lies lengva yra perkeisti į sidab
rą, ir net gi ir į auksą. O į ko
misiją, kurios tai dalyku yra vi- 
sukuomi rūpintis, išrinkti yra šie 
asmens: gerb. kun. Kaulakis ir 
kun. Čepukaitis, Užumeckis, St. 
Bairūnas ir Pranckūnas. Ir jau, 
tame susirinkime į Aukso-Sį^M 
ro Fondą suaukota 11 doleHH 
gerbiamas Poniškis davė 6 do^P 
Kazė Šefeltaitė — 5 dol.

Taip! taip dėkim auksus, sidab
rus, o tikrai mūs tėvynė nežus.

Korespondentas.

LIETUVOS ŽEMLAPIS
m *

Kaina 75 Centai.

Garliauskinis.

Didžiojo New Yorko Lietuvių 
Katalikų Federacijos Apskr. su
sirinkimas įvyks pėtnyeioje, ge
gužio 26 d., š. m> 7:30 valš vaka
re “Garso” name, Federacijos 
raštinėj.

Malonėkite visi šio apskričio 
katalikiškų organizacijų ir drau-1 
gijų atstovai ir atstovės atsilan
kyti į virš minėtą susirinkimą, nes 
turime daug svarbių pranešimų.

D.,N. Y. Fed. Aps. Sek. K.

PHILADELPHIA, PA.

“Darb.” num. 50 Žabaras, ra
šydamas apie šv. Cicilijos choro 
pramogą prasilenkė su tikrybe.

Rašo, kad šv. Cicilijos choras 
bal. *'9 d. jau kelintu kartu vai
dino Marija Magdelietę, bažny
čiai žadėjęs vakaro pelną, o skyrė 
tik $25 ir negerai buvę, kad A. 
Pempė buvo programo vedėju.

Paaiškinimas. Šv. Cicilijos cho
ras Marija Magdalietę vaidino ne 
bal. 9, o bal.'2 d., ne kelintu, o 
pirmu sykiu. Ne visas pelnas bu- 

v J 31 1— v 1 .Iki

Čia augęs lietuvių jaunimas.

Mūsų čia aūgusio jaunimo žy
mi dalis priguli prie lietuvių ka
talikiškų Organizacijų. Tas jau
nimas begalo daug Naudingo dar
bo atlieka nė tik dėl lietuvių ka
talikų čia Amerikoje, bet ir dėl 
mūsų brangios Tėvynės.

• Yra jaunimo, kuris tik teršia ir 
žemina lietuvių vardą. •

Patyrinėjus giliau dėl ko taip 
yra ir kodėl tas jaunimas neina 
išvien su kitu jaunimu pamatai, 
kad tai yra didžiausia kaltė tėvų.

W. FITCHBURG, MASS.

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

“Darbininko” No. 55, gegužio 
13-tos dienos, 1922-jų metų koi€s- 
pondeneijoj iš Philadelphijos/Pa^jgj; ’to daryti, 
įsibriovė nemaloni klaida. — Bū
tent, kur yra kalbama apie tarp
tautinę ekspoziciją-parodą Phila- 
delphijoj, Pa., vieton 1922-se, turi 
būti —r 1926-se metuose.

Korespondentas.

taip: “iš šio vakaro pelno skiria- 
bie dėl bažnyčios.” Vakarą pri
derėjo vesti choro pirmininkui, 
bet jam esant aktorių, tai nega-

Vienybėj.” To nebuvo da-

HARtFORD, CT.

Išvažiavo vargonininkas.

Gegužio 9 d. išvažiavo su šeimy
na į- Lietuvą vargonininkas Ka
mantauskas. Čia'jis išbuvo pen
kis metus. Choras buvo, surengęs 
išleistuves ir inteikė dovaną. Ap
dovanojo ir gerb. kun. Ambotas. 

AGėgu2įo>8id.;čia buvo komp. J. 
N^ijalio^končėjciąs. ‘Žnjoniųfne- 
daugitebuvo dėl’ nedarbo. Dauge-

J. Švagždantis, pirm.
♦.......- -

FOUNTADf, MIGH.

Iš ūkininkų gyvenimo.

Labai man malonu skaityti 
‘4 Darbininką. ’ ’ Pilnas visokių 
naudingų ir smagių skaitymų. Sopė
ju nebus pro šalį “Darbininko’7 
skaitytojams išgirsti apie mūsų 
gyvenimą.

Čionai yra didži^fisia lietuvių 
ūkininku kolonija. Linksmai, lai
mingai gyvena. Štai atėjo miels 
pavasarėlis. ‘ Tai kaip tik pasiro
do ryte šviesa, tai kažkokia* 'ai

S. L. R. K. A. 182 kuopa ren
gia didelį pikniką, kuris įvyks 28 
d. gegužio, 1922 m. Pradžia 1 
vai. po pietų. Bus žymioj vietoj, 
ant Francūzų Farmos, už ledau- 
nšs. Tai-gi prašome visą vietos 
lietuvių atsilankyti. Apart tyro 
oro ir gražios vietos bus įvairiau
sių žaislų, už kuriuos bus duoda
mos dovanos. Tžfp-pat bus/ pra
kalbi! ir kitokių pamarginimų.

Visus kviečia
Komitetas.

Didžio Išlankstytas
. 26y2x33%

Sulankstytas
6%^

Galima gauti
“DARBININKEI

366 Broaduay,
Boston 27, Mass:

m -4 Jas lengvini iškeičiamos į^iuiįrus visose Lietnvoi įstaigose. '
REIKALAUKITE Lietuvių Prekybos Bendroves perlaidų vietiniuose Bankuose 

ar pas vietinius agentus. Jeigu jie nenori jų Tamstoms parduoti, praneškite mums ant 
sekaničiO'adreso: LITHŪANIAN SALES OORPORITION, 414 Broadway, Boston 27, Mass.



MWha Utalikaųis yra garbė-tu
rėti terpė tokj didį veikėją 

,gert>. kun. Bumšą.
H&ju laiku jis čia padeda 

mūsų darbuotis prie pa-
Rtttymė naujos bažnyčios.

Prie kiekvienos progos renka 
tŪti, kad ir LDS. 93 kp. 

1 ko arti |13. J Moterių 
vakaro geg. 7 d. $25. 
ttn. Bumša pasakė, kad 

hcpraleiaiąe nė vienos progos be 
aukų. Valio mūsų veikėjai dva
sios vadai t Valio LDS. 93 kp!

Vilniaus Dzūkelė.

mas įvykt tedSlo], Z1 d. gegužės; tuo- 
; aus po pamaldų, tv. Andriejau baž
nytinėj salėj. Visi nariai yra kviečia

mi atsilankyti, nes turime daug daly 
kų aptarti. f / j

’ANSOiFlA. CONN.
LDS. 43 kp. mėnesinis susirinkimas 

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

Valdyba.

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

mas Įvyks nedėlioj, 21 d. gegužės, po- 
Mutaytinėj svetainėj ant Smith St, 
tuojaus po sumai. Visi nariai ir na
rės malonėkite pribūti ant paskirto 
laiko, nes 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 tą padarė. Tad malonė
kit hora ant Šio susirinkimo išpildy
ti savo pasižadėjimų.

A. Dzekevičim, prot. rašt 
t

80. BOSTON, MASS.
LDS. 1 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks Utarninke, 23 d. gegužės, 7:30 v. 
vakare, LDS. kambariuose, 366 West 
Breadway. Visi nariai malopėkite pri
būti, nes turime daug svarbių reikalų 
aptarti. Taip-gi atsiveskite ir naujų 
narių.

Vaidyba.

KUN. JONAS BAKŠYS,
LDS. Centro Valdybos narys, uolus veikėjas ir didis prietelis 
darbininkų. 30 d. gegužės, LDS. Conn. apskričio GEGUŽINĖJE, 
Quartette Club Parke, ?Iew Britain, Conn. pasižadėjo kalbėti a- 

pie darbininkus. Gerb. kun. J. Bakšys labai gerai žinomas dar
bininkams kaipo iškalbus ir geras kalbėtojas.

SUSITVĖRĖ DVI NAUJI 
L D. S.

Pteddarbavimu gerb. Ant.
F. Laurusevičiaus, Gilber- 
ton, Pa. 14 d. gegužės š. m. 
susitvėrė nauja LDS. kuopa 
iš T flartų. Į valdybų pate
ko šie: pirm. Al/ Jurčikonis, 
rašt. Ant. Laurusevičius, iž- 
din. Jurgis VeHčka.

Valio Gilbertoniečiai!
Valio naujos kuoposorga- 

nizatorius A. F. Laurusevi
čius 1

WATERBURY, CONN.
LDS. 5 kuopos mėnesinis susirinki

mas |vyks nedėlioj, 28 d. gegužės, tuo- 
Aus po pamaldų, paprastoj svetainėj. 
Visi nariai malonėkite pribūti, nes tu
rim® daug svarbių reikalų aptarti. At
siveskite ir naujų narių.

f

I

reikalų aptarti. Taip-gi atsiveskite ir 
naujų narių.

L. D. S. 75 KUOPOS WESTVILLE, ILL. SMARKIAUSI DARBUOTOJAI
Tai viena iš veikliausių kuopų. Suorganizuota iš b narių gruodi j 15 d., 1918 m. Or
ganizatorių buvo Jonas Genis, šios kuopos nariai yra smarkūs veikėjai. Jeigu taip 
galima pasakyti, tad Smetona šios kolionijos. Dabar pilnų nariv turi 30 ir visi regule- 
riai užsimoku duokles. Jokių nesusipratimų ir kivirčių toje kuo] )je nėra, bet visi kaip 
vienas darbuojasi Bažnyčios, Tėvynes ir darbo žmonių labui. K įkvieną naudingų su
manymą remia aukomis. Šios kuopos dvasios vadovu yra gerb. Imu. L. Brigmanas.

NEWARK, N. J.

Graži auka.

mė-

CUMBOLA, PA.
LDS. 88 kp. mėnesinis susirinkimas 

vyk» nedėlioj, 28 d. gegužės, papras
toj vietoj, ir paprastaįue laike. Visi 
»ariai malonėkite pribūti, nes turime 
laug svarbių reikalų aptarti. Taip-gi 
itsivesklte ir naujų narių.

DAYTON, OHIO.
LDS. 69-tos kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks nedėlioj, 28 d. gegužės, 
2-rų valandų po pietų šv. Kryžiaus pa
rapijos^ svetainėj. Visi nariai malonė
kite pribūti, nes turime daug svarbių

NEW HAVEN, CONN.
LDS. 28 kuopos mėnesinis susirinki

mas įvyks nedėlioj, 28 d. geguėės, 1-nią 
vai. po pietų bažnytinėje svetainėje 
295 St. John St. Kviečiame visus na
rius ateitu Taipgi atsiveskite naujų 
narių.

LDS. 14 kuopa laikytame 
nešimame susirinkime gegužės 12 
d. š. m. 8 vai. vakare atsilankius 
gana skaitlingam darbininkų bū
reliui ir perskaičius laišką nuo L. 
D. S. Centro prašant aukų pa
siuntimui knygų Lietuvon karei
viams ir darbininkams vienbal
siai užgirta ir nutarta pasiųsti li
kusias knygas. Kuopos iždas tu-

KAS SUBYTIS.
Šiomis dienomis gerb. M. Abra- 

einskas, LDS. N. A. Apskričio iž
dininkas prisiuntė čekį ant $50.80. 
Ar žinote už ką? Nagi $50. LDS. 
N. A. Apskritys aukavo pasiunti
mui knygų Lietuvon, o 80 centų 
LDS. 2 kp. naujo nario duoklės.

Tai-gi tokios aukos šiam prakilnias ir pinigų negalėjo skirti, bet 
niarn tikslui dar iš niekur nebu
vime gavę.

Pažiūrėsime ar kas subytis L.
D. S. N. A. Apskritį?

K. Baltrušaičiui, LDS. 5 kp. na
riui, Woodhaven, N. Y. — Siųs
tus pinigus $8.00 LDS. už mėne
sines per gerb. kun. J. Bakšį ga
vome. Širdingai ačiū. Dabar Ta- 
mista esi užsimokėjęs net iki ge
gužės 1 d. 1923. Iš tų pinigų taip
gi apmokėjome ir LDS. 5 kp. už 
22 mėn. po 5c., viso $1.10. La
bai mums malonu, kad Tamista 
pasižadi būti LDS. nariu ant vi
sados. Tikimės jog Tamista prie 
LDS. prikalbinsi ir savo draugus.

NORS NEDIDELĖ, BET 
ŠIRDINGA.

• NewarkieČiai po audros prade
da atbusti. Idėjinių organizaci
jų kuopos vėl pradės smarkiau 
veikti. Štili LDS. 14 kuopa savo 
susirinkime perskaičius L. D. S. 
Centro Valdybos atsišaukimą dė
lei pasiuntimo knygų Lietuvon 
labai širdingai priėmė ir aukojo 
tą ką galėjo.

Kasa tuščia ,tai knygomis ver
tės $14.30.

LDS. 14 kp. nariai suaukojo 
M.85. \

Po 50c.: J. Bliūdžius, D. Rupai
nis, J. Valantinas.

padarė ^rinkliavą ir geros širdies 
nariai suaukavo $4.85. ,

Tad nuo mūsų kuopos bus pa
siųsta knygų vertės $14.30 ir na- 
rių aukos $4.85. Viso $19.15.

Labai graži auka it LDS. 14 
kp. priklauso garbė už parėmimą 
naudingo sumanymo.

Ateinančiame susirinkime bus 
gvildenama krikščionių darbinin
kų klausimas ir delko mes kovo
jame su krikščionių darbininkų 
priešais? Beto, kaip it ką mes 
turime daryti, kad pagerinus 
darbininkų būvį?

Tie klausimai mums ^arbinin- 
kams begalo svarbūs ir pageidau
jama, kad į tą susirinkimą atei
tų visi nariai ir atsivestų po kele
tą naujų.

Šiame susirinkime prisirašė 
naujas narys P. Šreibauskas.

zYra smarkūs veikėjas ir tiki
mės, kad jis nemažai prisidės 
prie išauginimo kuopos.

J. Sereika, rašt.

GRAND RAPIDS, MICH.

St. Visi nariai malonėkite pribūti, nes įvyks nedėlioj, 28 d. gegužės, 2:30 vai. 
turime daug svarbių reikalų aptarti, po pietų, 622 Morton Avenue. Visi na- 

* riai malonėkite pribūti, nes turime 
daug svarbių reikalų aptarti. Taip-gi 
atsiveskite ir naujų narių.

Valdyba.
___ _______ _______ _______ • ;

YOUNGSTOWN, OHIO.
LDS. 66 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 21 d. gegužės, 4 vai. 
po pie ų, 628 Franklyn Avė., Lietuvių 
Progr. kliubo Svetainėje. Visi nariai 
maloni kitę pribūti paskirtu laiku, nes 
turime daug svarbių reikalų aptarti. 
Taip-gi atsiveskite ir naujų narių.

< Valdyba.

TAMAQUA, PA.
LDS. 99 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 28 d. gegužės, tuojaus 
po sumai, bažnytinėje svetainėje, 307 
Fine Street. Visi nariai malonėsite 
pribūti, nes turime daug svarbių rei
kalų aptarti. Taip-gi atsiveskite ir nau
jų narių.

Valdyba.* •
Antra nauja LDS. kuopa 

susitverė Detroit, Mich. Šv. ! 
Petro L. R. K. Parapijoje , 
kur klebonauja gerb. kun. 
J. Jonaitis. Toje parapijo
je nuo 7 iki 14 d. gegužės bu
vo šv. misijos, kurias laikė 
Tėvas Alfonsas Maria, pa- 
sionistas.

Gerb. Tėvas Alfonsas Ma
ria yra didis LDS. rėmėjas 
ir kur tik laiko šv. misijas, 
taria savo reikšmingą žodį 
už LDS.

Kadangi toje parapijoje! 
dar ligšiol nebuvo LDS. I 
kuopos, tai gelbstint LDS. 
72 kp. valdybai ir ačiū Tėvo 
Alfonso Mario agitacijai strj 
sirašė apie 40 naujų narių.

Valdyba naujos kuopose 
pirm. St Atkočiūnas, fin. 
rašt. J. BižauškaA, ižd. P.

“Lame nauju kuo-1/1 V* U ' H A J 1 A Cl CIGeguzio-May 30 d., 10^4
darbo žmonių labui. I

LDS. Centro Raštinė.

L D. S. KUOPŲ SUSJ- 
. RINKIMAI.

CHESTER, PA.
LDS. 19 kp. mėnesinis susirinkimas

TRENTON, N. J.
LDS. 82 kuopos mėnesinis susirinki-1 

mas įvyks nedėlioj, 28 d. geguž., Lietu
vių Politikos Kliubo salėj 32 Dickson

DARBININKŲ

ĮVYKS

f

LD*. 93 kuopos darbuote.

Gegužės 14 d. š. m. LDS 93 kp. 
pirm. J. Naudžiaus pasidarbavi
mu įvyko prakalbos. Kalbėjo 
garsus kalbėtojas ir didis teikė-, 
jas kun. Bumša apie darbo tono- 

o, Irtių reikalus ir ragino visus dėtis
Po 25c.: J. šikšnius, A. Ltfug- prie vienintelės darbo žmonių or

ganizacijos Amerikoje Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos. Tik gaila, 
kad i? to vakaro labai mažos pa

buvo. Nė nežinia keno čia 
Vakaro vedčju buvo tem

pęs pirm. J. 'Naudžius, kuris pa
čioje pradžioje paaiškino LDS. 
tikslą ir kokiu būdu darbininkai 
gali pastoti nartais.

Prakalbos visiems patiko ir 
kiekvienas išsinešė dattg naudin
gų Žinių ir patarimų, kas darbo 
žmogui reikalinga. * ’ / ■ ’

Tą patį vakarą mūsų bedieviai 
surengė ir-gi neva prakalbas, kac 
užkenkus darbininkams, v-. ’j y t

žemis, P. Vileikis, A. Daukšis, J. 
Sereika, J. E. Žemaitis, S. Agen
tas, K. Tamošauskas, J. Straikaus- 
kas, P. šrcibakauskas, Mrs. But- 
wead. % ...

P. Butkus 20c.
Po 10c.: M. Butvidas, G. Lauri

naitis, G. Tamošiūnas, P. Elseika.
Tas aukas LDG. 14 kp. narių 

nuo J. Sereikos kuopos raštininko 
gavome. Varde Lietuvos darbi
ninkų ir kareivių visiems šukuo
tojams tariame nuoširdų ačiū. 
Surašą' su 
Lietuvon, r

knygomis' pasiųsime

LDS. Centro Raštinė.

New Britam, ConnELIZABETH, N. J.
LDS. 1$ kuopa laikys mėnealal susi 

rinkiną 88 d. gegnlėė, 4 vai. po pie-. 
tų bažnytinėj svetainėj. UžkvieOamf 
viri nartai pribūti.

W. ĖITCHBURG, massJ.
Darbininkų susirinkimas. *

pietų toje pačioje salėje kaip Tr| Parkas bus atdaras nuo 10 vai. ryto iki vėlaus vakaro
—*-------  -----------. T t..---- T, • | ”■ v

V *

Šokiai prasidės 12 valandą vidurdienyje.
pietų
visuomet .bus Lietuvių Darbinin
kų Sąjungos 98 kuopos susirinki
mas. Visi nariai turėtų ateiti, 
nes tarime daug svarbių reikalų. 
Ateidami atsiveskite ir naujų na
rių.

/ Rengia L. D. S. Conn. Apskritys

Dainosr

• ;
A. Steponaviiits,

L. D. S. 98 Ep. raštininkas. I ,
"T— - . Tad kviečiame visus lietu-

" I ** lietUYaites, o ypač L.
įvyks nedriioj, 21 A gegužės, papras-1 D. S. narius(es) koskaitllD- 

tok vietoj. vw rami malooėnt. pn . . suvažiuoti nos tu-
buti, nes tarime daug svarbių relka- gausia suvažiuoti, nes TU 
lų aptarti. Atofre^te ir naujų na-Į Tesite puikiausią prog4 pasi- 
rt* -1 linksminti ant tyro oro.

_—» I Važiuoti galite kaip kas
’ N . H. ~ |norite: savo locnu, vežimu,
iv^MrtėiS 2J 4. ae^rXa* makabiUu’traukiniu, gatve- 
jg^MMidų, bažnytinėje salėje, no j kariu arba kitkuo.

Visienls galima užtikrinti, 
kad būsite patenkinti, nes 
vieta labai puiki, ’ant aukšto 

i kalno, tarp Žaliuojančių me
džiu. Tai tikras lietuviškas

tempte Street Vtet aariai ir narės 
malonėftfte pribūti paskirtu laiku. 
Taipgi atsiveskite ir naujų narių.

, Valdyba.

NEW BRITAIN, CONN.
LDS. 86 kuopt* artneeinia suslrinku-

ir kiti margumynai 2 vi. po pietų.
/

*

V

gojelis. Ant kalno puiki erd
vi salė šokiams.

Griež .vienas iš geriausių 
New Britain’o lietuvių be- 
nas. ' *x .** •’ - ę

Šios gegužinės programa 
bus ilga ir įvairi, nes pasi
žadėjo iš visos Conn. valsti
jos žymiausi chorai ir solis
tai, kaip tai: Waterburio, 
Hartfordo, New Britain ir
tt. Svečių bus iš visos Ame- te po kairei kur jau pamatysite 

rikes lietuvių kolionijų.
Užkandžių ir gėritaų bus®0? į kąlaą. Važiuojantiems per

iki sočiai. Pagamins New 
Britam’o šeimyninkės.

ĮŽANGA SUAUGUSIEMS 
į parkų 25c. 

ŠOKIAI DYKAI.
■ Kviečia KOMISIJA.

KELRODIS: Važiuojantiems per 

New Britainą automobiliais arba 
trokais važiuokite WEST MAIN 

GATVE ir tiesiog per tiltą Da 

BARNESDALE. Po tam pasuki-

PLAINVILLE važiuokite NEW 
BRITAIN KELIU iki BARNIS- 
DALE ir po to pasukite po M| 

nės. Važiuojantiems gatvelei 
riais atvažiavus į New Britai 
Center imkite PLAlNVIĮJU* arti 

MERIDEN gatvekariu ir vaitui 
kitę iki Barnesdale. Iii 

tiesiog į kalną, kur rasi 
o komisijos
r kam reikėtų platai 

nių informacijų apie iią gegufltf 

kreipkitės pas B. MICIUNIEMI 
251 Vairriev St., New Britai 

Conn.

J

iieiuvuKiis žemutis ir traukite tie-



DARBININKAS
—/-----

Pelė d t
•• J B. A J 2 Ji.' i J i 1. i . 'Ji

4uyo vėlyba žiemos nąktis, Vilkiškių 
|F sodžius jr dvarąs seniai jau ilsėjosi, kada 

staiga pragarsėjo skambutis ir pastos’po- 
■ rinės>ogės įsisuko į sodą.

Ant to atabalsio sujudo sodžiaus šunes, 
ne vienos triobos durys atsidarė ir tarpdu
ryje kaliniais apsisiautęs šeimininkas atsi
stoju domiai žiūrėdamas kas šiame laike 
sudtttmstė jo poilsio ramybę., Tuo tarpu 
rogėc-, skrydo per sodą lyg žaibas, lydimos 

į ^šunų* lojimų ir pasisuko ant dvaro.
Čia po gonkomis sustojo ir iš rogių iš- 

šokojHgosc meškenose vyras, paskui jo, mo- 
l terigįė. Bliktelėjo dvaro lange žiburys ir 

su Kktama rankoje išėjo prieš Ragutis šei
mininkas.

Išėjo ir nepaprastai nustebo: buvo tai 
ponai, nauji dvaro savininkai.

Dobry vvieczor! — tarė ponas, — o 
ką mielas Ragutis nesitikėjai mūsų?

— Ištikrųjįj, — atsakė Ragutis, šio
kiam šaltvj, — patėmijo pečius traukyda- 

r mas, — ištiknjjų!.. bet prašau į vidų.
Vežikas tuo tarpu susisuko kieme ir nu

skambėjo per sodą, svečiai suėjo į sekly- 
I i čia. ■
| Ragutis pastatė liktarną ant stalo ir iš

bėgo pro duris, perbėgęs per priemenę į- 
brazdėjo į antrą rūmo galą ir drebančiu bal
su sušnibžc?ejo trumpai: — žiburį duok, rno- 

p tina*.
’— Kas nutiko? — iššokus iš lovos ir už- 

simesdama sijoną, teiravosi žmona, — kas? 
' — Ponus, biesas atnešė, ot kas! — pri- 

L sikišęs paaiškino žmonai Ragutis, degk lem- 
L pą ir ką nors, ant greitai taisyk jiems ėsti. 

Katyę,pažadink! lai ugnį sukuria!
Na še tau! — tarė žmona — ko gi 

vilkosi? arendą juk visą nuvežei?
Visą, bet kaip aš priminiau apie 

naują sutartį, tai tuojau numaniau kasžin 
|y ką, jis mikt, mikt, nei atsakė, nei prisakė... 

duok motin lempą! Žmona kaip tik uždegė 
lempą ir padavė vyrui, kuris ją sugriebė ir 

r skubiai išėjo.
1 Ji stovėjo kaip stovėjusi, pirštą prie
į burntos pridėjus užsimąsčiusi, nusiminusi: 
fc. — nd-su gerumu atsiplovė! — nutarė, ka- 
f ■ -matos, duris pravėrus sušuko: — Katrele, 

t kelk Katrele, svečiai nebuvėliai įvirto, rei
kią ką nors pataisyti valgyti ir lovos paklo- 

K tif..
— Svečiai ? a giltinė atnc šė ? — murmė

jo mergaitė šnabždėdama lovoje, nesusi- 
griebdama drabužių, — kas tokie gaspadi- 
nėle ?

r !L kė.
£3*-
K A

I

— Naujieji ponai! — aiškino šeiminin-

manę su knygomis, supranti išlaidų kriygos 
noriu matyti, ir įplaukų, taipogi atnešrman 
kontraktą, tikiuosi, kad pagelbėsi man su- 
tvąrkyti reikalus, nes nuo to prigulės mū
sų geri ar blogi santikiai tolimesniam lai
kui.

Ragutis tylėjo knibinėdamas liktarnos 
ranktūrį, po valandos prabilo:

>— Kokias knygas ponas nori matyti? 
Jokių knygų pas mus nėra ir nebuvo, da gi 
nė aš, nė žmona nė rašyti nė skaityti nemo
kame.

Ponas augštyn pašoko: Kaip gi jūs 
gyvenate be knygų, be sąskaitoj ? — ir tokie 
imasi ūkininkauti! — pridėjo atsigrįždamas 
į žmoną ir su ranka rodydamas jai į Ragu
tį.

Ji nosį suraukė ir- pečius sutraukė 
čiulpdama kokį tai saldumyną. Ragučio 
širdis smarkiai sudungsuojo, smarkiu kai
tuliu ant veido apsireiškė piktumas.

— Nauji laikai, nauji girioj kirtėjai, 
— tarė išlengvo, su senu ponu nereikėjo 
mums jokių raštų, jokių,knygų, kas buvo 
sutarta atidavėme, ir šiaip be sutarties žiū
rėjome, kad jam nieko netrūktoj, nes ne po
nas, bet tėvas mums buvo, kieno jeigu ne 
jo triūsu mokykla sodžiuje tapo, mano du 
vaikus į gimnaziją siuntė, ot ir kurioj die
noj amžiną atilsį pasakys ir kokios čia kny
gos ar kontraktai galėjo būti kada mes ly
gu vienu šeimyna gyvename?

—' Bet toliau taip nebus, mielas Ragu
tis! — pertraukė ponas šypsodamas su pa
tyčia, dėdė mėgo laikyti už ragų karvę, o 
visi milžo, o aš turėdamas karvę žiūrėsiu iš 
jos ir pelno!

Ragutis šyptelėjo, taip, tai taip, bet 
ir pamilžti n ikia mokėti, kartais spardosi 
ir gyvulys, bimbalai apninka!..

—Nesibijok Raguti, na dabar sudiev, 
ryt pasikalbėsime plačiau, gali dabar eiti!

Tą ištaręs nusisuko ir nuėjo prie stalo.
— Kame buvę gudročiai! — mąstė Ra

gutis išeidamas iš kambario, atsibaldė ne
prašomi mokytojai!..

Čia susitiko priminėje su žmona, 
kuri nešė garuojančią kiaušynę, o paskui 
jos ėjo Katrė su verdančiu drumuliu.

.— Na, ką sakė? užklausė ji tykiai vy-

lį ir smarkiai badė su juo į grindis.
Ragutį .pamalęs, atsikvėpęs sušuko:— 

kodėl langinės neuždarytos, šviesa neleidžia 
miegoti, da ti£ šešta valanda!.. nieko ne
galiu prišaukti. '

— Nėra pas mus lapginyčių, 
gutis, — !

L. D. S. NAUJOSIOS ANGLIJOSi

, — tarė Ra- 
senasis ponas iki aušros po pusry

čio būdavo, dieną pas jį prasidėjo tai ir dar
bas buvo! _ > ■ .

— A, a, a, t tarė ponas kniausdamasi į 
lųvą ir atsukęs pasturgalį nusisuko ant sie
nos. *

— Raguti, mano mielas Raguti! — su
cypė ponė — per visą naktį Kogutas kroke, 
aš visai be miego ! išnešk, išneąfc!

Ragutis juokdamasi uždarė seklyčios 
duris ir įgrįžęs į triobą papasakojo apie po
nų nelaimes: — Kogutas kriokė kartojo su
siimdama pilvą Katrė, Ragutienė ir pieme
nys, Kogutas ir da kriokė o kad jus bie- 
sas!

— Reikia jiems arbatą nešti! — tarė 
Ragutienė jau drumulys iki pusės nuvirę!

— Ar bludiji?! jiedu nemano kelti, lan- 
ginyčias prašė uždaryti, kada pasakiau, kad 
nėra, sustenėjo, užsidengė galvą su apklo
te dr nusikniaušė ant sienos, pats miegas 
pas juos dabar — patėmijo Ragutis, — klau
sykitės, kada ims vėl 'baldyti tada pradėkit 
rūpintis apie ėdesį, pridėjo juokdamasi ir 
paėmęs kirvi išėjo pro duris.

Apie dvyliktą pasigirdo vėl iš sekly
čios baidymas, Katrė prirengtą bliudą van
dens nunešė praustis.

Nemažai nustebo pamačius pone, kuri 
visai kitaip dabar išrodė kaip vakara:

Didžiausis kūgis plauki] suraitytų ir su- 
garbiniuotų gulėjo ant stalo, šalip dantys 
su smegenimis syk, buvo įmerktos i stikli
nę vandens, apvali skrynutė su miltais ir 
plokščių pindrelių. žikšninė lyg knygelė 
prikišta visokių įrankių: replikių, žirklai- 
čių, kabinėlių, ylų ir tt. Ponė sėdėjo prieš 
veidrodį, kurfdnatomai atsivežė, sėdėjo bal
tuose marškiniuose aptais išdabintuose, il
su juodu dažu tepė blakstienas ir antakius, 
nelemtai raipydamasi ir markstydamosi ly
gu pindrelėlis su dažais palietė akis.

Katrei, vandeni įnešus Įdomu buvo kuo 
ilgiau užsilikti kambaryje, prisižiūrėti 
tiems nepaprastiems darbamss, bet ponė pa- 
tėmijus ją stovinčią, tarė imdama nuo sta
lo lyg sidabro rindelėlį: — čia pieno įdėk, 
supranti, .čia pieno! — aiškino rodydama 
su pirštu į blizgantį rindeliuką.

— Suprantu, suprantu — kartojo mer
gaitė led sulaikydama juoką pažvelgus Į po
nią, kuri su pajuodintomis akimis, be plau
kų išrodė lyg nupešta pelėda.

Įpuolus į triobą. kol šeimininkė pieno 
įpylė ji pasakojo apie matytus dyvus ir vi
si išsijuokė iki ašarų.

— Te neš^; nešk! — juokdamosi kalbė
jo šeimininkė, paduodama Katrei pripiltą 
rindeliuką. Mergaitė sutaisius rimtą vei
dą išėjo atgal.

Ponas statė ant stalo kažin kokį saky- 
baldą, pamatęs Įneštą pieną, paėmė iš Kat
rės rankų, padėjo ant to sakybaldo ir pri
kišo degantį degtuką. Mėlyna ugnis bluk-’^ 
telėjo augštyn ir apėmus rindeliuką cypda
ma blukčiojo.
. Čia nemaži buvo dyvai, bet atsisukus 
da didesnius pamato, nuraudonavo ir neži
nodama ką daryti apsisuko aplink nuduo
dama būk nematė nieko.

Ponė tuo tarpu, nieko nepaisydama at
siliepė iš kampo: — pietūs bus v četyre go- 
dzina, dabar tas Ra, Ra... kaip jis? užmir
šau!. .

— Ragutis lai antroj pas manę ateina, 
— pertraukė ponas, domiai žiūrėdamas į 
verdamą' pusrytį, plakdamas stiklinėje ko
kį tai tamsiai rudą mišinį.

APSKRIČIO VALDYBA.
lias skiltis vietos.

Vien trijiy meti] išvažiavimai 

šiam apskričiui davė gryno pelno 

apie pusantro tūkstančio dolerių. 

Iš to jau galime suprasti, kad šis 

apskritys visuomenėje turi gerą 

vardą ir turi užtektinai veikėjų, 

kurie moką ir pajiegia atlikti di

delius darbus.

Šių metų gegužės 30 d. šis aps

kritys rengia didžiulį išvažiavimą 

arba GEGUŽINĘ. Darbininkai, 

0 ypač jaunimas turės progą pa

silinksminti ant tyro oro ant Ruo
ni uvos kalno, Montello, Mass. Tai 

puikiausi vieta išvažiavimams. 

Ant pat kalno viršūnės erdvi ir 

puiki salė šokiams.
Tikimės jog Į ši apskričio išva

žiavimą sueis dar didesnės minios 

žmonių, - nes šių metų ir progra

ma bus Įvairesnė ir turiningesnė.£--------------  .

Sėdi iš kairės į dešinę: p-lė M. 
Žukauskaitė iš So. Boston, Mass., 

V. Kudirka, pirm, iš Nonvood, 

Mass., M. Abračinskas, ižd. iš 

Montello, Mass.
Stovi iš kaires Į dešinę: A. Na

vickas, rašt. iš Nonvood, Mass., 

p-lė Z. Žukauskaitė ir .1. Giineckis 

iš So. Boston, Mass.

Tai veikliausieji Naujosios An

glijos darbininkai.

Šis apskritys apima Massaclm- , 

setts, Maine, Rhode Island, New 

Hampshire 

Begalo dai 

nansiškai.

Neužmik 

rengia prak; ! 

nai gyvuoji; 

gia visas lė 

Kad suras; 

apskričio,

ir Vermont valstijas, 

gelbsti centrui fi(r

i

ne kuopą. Kasmet 

bu maršrutus ir silp- 

čiom kuopom padcn- 

ė'as iš apskričio iždo, 

•ti visus nuopelnus šio 

tai reikėtų užimti ke

*

ro.
— Ką ten sakys! — atsakė Ragutis il

su žymiu paniekinimu pamojo su ranka — 
nešk, nešk, kaip atliksi pakalbėsime! — pa
lauk duris atdarysiu! Atdarė seklyčios du
ris ir-suleido moteriškes, kurioms ir kojos 
užmirė įėjus.

Ragutienė kokiu tai ne savo balsu pra
bilo lenkdama galvą: — prašau iš kelionės 
pasisotinti, nieko gero neturiu, ot nors 
kiaušvnėlės, tuoj arbatėlės pripilsiu!

Čia pastačius ant stalo kiaušynę balta
me pusbliūdyje, nuėjo į spintą, kuri prie 
durų, sienojo įmušta, talpino savyje nami
nius saldainius, medų, sūrį, cukrų ir sve
čių indus, išimamus vien kunigui kalėdo
jant arba per kokius šeiminiškus pokilius 
giminei suvažiavus.

Statė viską, dėjo ant stalo, tuo tarpu 
Katrė alkeriuj brazdėjo taisydama ponams 
lovas.

Ragutienes kaktą prakaitas nupylė be
sidarbuojant po tų poniškų žvilgsnių, ku
rie didžiau ją degino nė kaip giedros sau
lės spinduliai, vasaros laike, rugius ren
kant.

— Tai tu turbūt Ragutienė t — užklau
sė ponė su saldžiu šyptelėjimu lūpų, ponė 
Ragutinė I ir susijuokė merkdama vyrui.

— Ta pati, atsakė moteriškė raudonuo
dama ir nežinodama kur dėtis prisiglaudė 
prie šilto pečiaus.

— Na, netrukdysime tamstos, dabar 
nebūsi mums reikalinga, tarė ponė — dėda
ma kiaušynę į torielką, ir mes patys arbatą 
įsipilsime, gali tamsta eiti. . \

Ragutienė su pasigerėjimu pasinaudo
jo šita dispozicija ir linkėdama geros nak
ties išėjo iš seklyčios išnešdama iš ten kokį 
tai keistą įspūdį kurio nemokėjo pavadinti, 
vien jautė lygu akmenį ant širdies.

*** *
♦ K ♦

Aušo jau$ kada Ragutis pavalgęs pus
rytį ėjo per priminę ir išgirdo smarkų bel- 
dymą lyg su lazda į grindis.

Atdarė išlengvo seklyčios duris ir išsi
gando: ponas mankštydamosi, stovėjo vįdu- 

• ryj seklyčios, po vien kepuria ant galvos, 
; ūsai taipo-gi buvo užrišti kurie darė jį pa

Juk jie mieste?
— Taigi iš miesto atsibaldė, ne su geru-

» iriu, ne, čia kas nors yra!
— Ką gi taisysime ? — užklausė Katrė 

r raižydamos ir žiovaudama.
— Kurk ugnį, o ką, kiaušynės pra- 

K? plaksiu ko kito, ir reikia drumulį, užvirin-
\ ti arbatos išvirti! — na, na regėsime L— pri

dėjo imdama nuo gembės sandėlio raktus.
Tuo tarpu į seklyčią įėjęs Ragutis su

. lempa, jau rado savo svečius nusirengu
siais, prie stalo sėdėjo pone šilką rūbų*rai
buodama, ant pliko kaklo, Mikčiojo aukso 
tičiulis paneštas ant plonučio retežėlio, ant 
rankų plikų iki alkūnės žibėjo bransoletas, 
galva augštai supurenta ir sugarbiniuota, 

| išrodė lyg dideli avikailio kepurė, prie jos 
/smhlkaus veido. Rankoje, laikė čerkutę ir 
.sriūbčiojo vyną, kurį matomai su savimi 

g atsivežė, užkandžiodama su kasžin kuo iš 
* didelios popierinės dėžės stovinčios ant sta- 
F lo, šalip bonkos su mielinu, atplėšta skar- 
I da ant kakliuko.
E Ponas buvo gan diktas, pagyvenęs 
į žmogus, dideliais juodais ūsais, kurie su

tekti siekė akių, kumpų nosį apžabojęs no
siniais akiniais, kaktą sutraukęs, lūpas iš- 

?- pūtęs, atsivertęs, sulendęs rankas į kelinių 
I kišenes, vaikščiojo išilgui kambario. Buvo 

Kjtai tvpas ypatingas kvailių, kurie savo iš- 
|j vaizda, gestais, stengiasi pridengti abejoti- 
M ną vertę savo asmens, tipas piniginio aris

tokrato pažįstančio vertę savo kišenės. Po- 
Httoas. da porą sykių per kambarį perėjęs stai- 
| _ st.ojo prieš Ragittį ir protekcijonališ-
Kt kai takšnodamas jį per petį tarė:

. — Mano Raguti, šiandien jau vėlu, bet 
j* r iš ryto apie pirmą valandą ateisi pas našų į Šunį su kagančiu, rankoje laikė skė-

I

juk ir tas ten pat buvo ? — užklausė mergai- ( 
tės. - * - - - - ....., j

— Kaip ti, prie stalo, tą savo mašiną*- 
taisė pusryčiui virti, ot beveik nepamiršau, 
sakė kad pit būti v četire gadzina ka, ka. 
ka,! liežuvis tartum sustinęs paskui jis pa
sakė kad antroj gaspadorius pas jį ateitų.

— Bieso pasamonai! — ištarė Ragutie
nė, dabar pietūs, pietūs tikra įgula ir gai
šina čia mus. reikia kokią antį papjauti ką 
gi rys ?..

— A jau nekaip kitaip, aš tuoj papjau
siu, tik da reikės ten lovos pataisyti ir iš
šluoti — tarė Katrė.

— Aš pa' i verčiau tą antį apdirbsiu, tu 
ten eik juos apvalyk, aš neapsivėžiu, — ta
rė šeimininkė purtindamosi, ką jie ten pa
giedos gasprdoriuv matysime! — pridėjo 
nusimindama.' man matosi, kad prisieis iš 
čia kraustytis, ot kas!

— Gveičiausiai! — pritarė tarnaitė — 
ot jau mūsų vyrai pareina ant pietų! rei
kia dėti toriejkos. _

Tuo tarpu pasigirdo 'beldymas į sekly
čios duris.

Aš pati pietus duosiu, bėgk pažiū
rėk ko jie ten nori — tarė šeimininkė.

Mergaitė nubėgo.
— Tamsioje priminėje, iš kampo pas 

seklyčios duris Katrė nespėjo sušukti kaip 
dvi stiprios rankos sugriebė ją, suspaudė ir 
koks tai tykus balsas kartojo: — gražuolikė 
tu mano! — pakol pasiliuosavo nuo neži- 

— Pasakyk lai ateina, atkartojo o da-onomo meilužio, pajautė ant savo veido ke
lius pabučiavimus.. '

— Kas čia?! sušuko mergaitė, ar bie- 
sas apsėdo! '

Atdarė seklyčios duris, kampe stovėjo, 
ponas ir^biaurtai šaipėsi, grąsindamas su į

Į
l
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RuffJ&s
Su užregistruotu vaisbaženkliuSuv. Vaisi.

l'ateutu Biure.

Aanjame mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmušan

čios ypatybės šiam© vaisto idėtos, 
su priemaiša priimniai švelnaus 
kvepalo.

Eufiles yra laoai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas—begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris

v

patiks kad 
ir gačniau- 
siaiypatai.

♦
Aptiekose 
parsiduoda 
po 65c. arba 
atsiųskite 
75c., tad 
atsiusime

labara- 
torijos.

Būtinai 
reikalau
kite 
kitokio 
pakelio. 
Žiūrėkite, 
kad butą 
IKKARO 
rais- 
baženklis.

nevidonams, ir sarmatos neturėjimas,

i

■

bar man vandens atnešk —- pridėjo trųm- 
P4 . . . '

Mergaitė vienok stovėjo nedrįsdama at
sisukti kur ponė prausėsi; išgirdus ją vaik
ščiojant, paėmė bliudą ir išėjus už durų 
nusispjovė su pasibiaurėjimu.

Išpylus vandenį įėjo į triobą ir juokda
masi tarė į šeimininkę: .

— tlžtrefmjo mums bliudą ta “Kbgu- 
tienė” netikėsi gaspadinėįėl — čia ką tai 
mergaite pasilenkė į a;isį seimininkei pasa
kojo ir abi juokėsi. -Nesijuokus Ragutienė 
tarė:

— Nedvvai, juk ir įkirmčtų Jaerūgstant 'duris buvęs nieko nežinąs.
(Bus daugiau)

pirštu.
Katrė susiraukusi įė-jo į seklyčią.)
— Du kiaus man, du ktauš dėl pono! 

tarė ponė brieždama ant delnos su pirš
tu pailgus rutulėlius — ir sviest, sviest!

Mergaitė linktelėjo galvą ir išeinant pa
liko atdaras seklyčios duris.

Ponas'pasieniu praslinkęs daVė lauko

PIRK V AKACIJOMS
•

Turėdamas fonta- 
ninę plunksną, galė
si be snriraiy- 
ti vistu tu, o
net- ir
Jąkainos: >2J5O, |8, 

18.50, M |5 ir Mg* 
ščiau.

Užsisakyk šiandie, 
ganai Lietuvos žem- 
lapį dykai.

•DARBnmrKAS”
366 W. Broadvray, 
Boston 27, Mass.
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KAIP SULENKĖJO 
VILNIUS IR 
APYLINKES.
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Prasiplatinus Lietuvoje 
protestantizmui, Vilniaus 
vysk. V. Protasevičius, pa- 
sekmingesnei kovai su j&a, 
pasikvietė jėzuitus.. Jiems 

< buvo paskirta parapijinė šv. 
Jono bažnyčia. Rektorium 
tos kolegijos buvo Skarga, 
karštas patrijotas. Nuo tos 
tai jėzuitų kolegijos įsteigi’ 
mo, ypač nuo Skargos rek- 
toriavimo pradžios ir prasi
dėjo jau tikslus ir juo tolyn 
— juo labyn ir skubyn ve
damas Vilniaus gyventojų 
lenkinimas . Lietuvių kalba 
pamažėle sistematinai veja
ma lauk iš bažnyčių ir šiaip 
viešojo gyvenimo. Jos vieto
je buvo brukama lenkų kal
ba. Jos uždaviniu buvo kuo 
tvirčiausiais ryšiais sujung
ti Lietuvų su ‘korona”-Len- 
kija. Žinoma, tuo pačiu lai
ku buvo gujama lietuvių kal
ba ir iš privatinių namų. Bet 
svarbiausia lenkinimo Vil
niaus miesto gyventojų ir 
jojo apylinkių vieta, tai 
bažnyčios, iš kurių lietuvių 
kalba vis buvo vejama. Pa
galiau 1727 metais lietuvių 

* kalba užsiliko tik vienoje 
šv. Jono bažnyčioj.

®&s
LIETUVOS STATUTAS.

Tokios įstatų knygos susi
laukė Lietuva 1529 metais. 
Tais metais išleistoji įstatų 
■» -n • • • -• •knyga vadinasi pirmuoju ar-

• Patarlės. —
Eik skersai išilgai — mil 

tų kalno nerasi.
Ir gaidys nelesęs negieda.

®©®®@©®®e®©©e©@@©»©©e<®®©©ss©©©©®©©@(&3©e®@©@©o®‘&©®®®®G

ba senuoju Lietuvos Statu
tu.

Turi jisai 13 perskyrimų, 
straipsnių.gi juose 264. Pir
masis perskyrimas kalba a- 
pie didžiojo kunigaikščio 
valdžių ir apie nusikaltimus 
prieš jįlr valstybę; antrasis 
perskyrimas — apie valsty
bės gynimų ir gyventojų 
priedermę stoti į kariuome
nę, trečiasis i- apie valsty
bės čielybę ir apie teises va
dovaujančio yalstybėje luo
mo 
apie ištekėjusių moterų tei
ses ir jų dalis; peiktasis — 
apie mažamečių globų; šeš
tasis apie teisėjus ir jų val
džių ; septintasis — apie už
puolimus ir užmušimus; aš
tuntasis — apie bylas dėl že
mės, sienii, kapčių; devin
tasis — apie medžiokles, 
miškus, bičių ūkį juose, žvė
rių ir paukščių gaudymų, e- 
žerus, apynius; dešimtasis 
— apie žemės užstatymų ir 
.skolas; vienuoliktasis — a- 
pie bausmes ir užmušimų ir 
sužeidimų pavaldinių žmo
nių, apie belaisvius; dvylik
tasis — apie užgrobimą gy
vulių, kurie nuostolį yra pa
darę ; tryliktasis — apie va
gystes.

Statutas tai įstatų knyga,

bajorų; ketvirtasis —

GRAITU LAIKU
PER ANGLIJĄ LIETUVON

■. . . .. ■—■■ ■ ■■ ------------------------------------------------------------------------------------------------

WUITE STAR LINE

?

‘tVisur ir V isuomet

tUNTANI^ PLUNKA

Boston 27, Mass.

duota pirmiausiai bajorams 
žemvaldžiams, jų reikalus 
daugiausiai gina, nustato , 
teises, sujungtas su žemės 

valdymu.
• • ; > A. Alekna.

Įsidėmėtina.
Kuo žmogus senesnis, tuo 

palengvįau vaikščioja, o vie
nok vis greičiau bėga į ka-

PER CIGARU ĮKLIUVO.
Chicago, III. — Jei nori 

būti pasekmingu vagim, tai 
nerūkyk. Willie Dalton pa
vogė iš Northem Trust Co. 
$772.000 ir pabėgo į Naper- 
sville, kur inėjęs valgyklon 
pavalgė ir užsirūkė. Berū
kant jis buvo pagautas. J ei 
ne rūkymas, tai būt išėjęs
lauk prieš detektyvų pasiro-:na^u- vyskupijos 
dyma. inas-

m

Jeigu nori, kad raštas atro
dytų grabai ir jeigu nori sutau

R. K. Amerikoje
yra GYVAM DŽIAUGSMAS! SBP.GANOUM VILTIS! , 

MIRŠTANČIAIS L.AMY2Ž! , ■ ’
Tai musų, lietuvių katalikų ?iosvgvimmama tvir
tovė. Lietuvy katalike! J ei * dar prie šios organi- 
cijos nepriklausai, nieko nelaukdamas tuoj prisi
rašą, nes ji:

• I. Apsaugoja nariu gyvastis ir moka pomirtines $150.00, • 
$250.00, $500.00, $750.00, $1000.00, $2000.00. $3,000.00.

2. Moka patalpa nariams ligoniams kas savaitę 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 tikėjimą, dorą, rūpinasi tautos reikalais, re

mia Lietuvos respubliką. ■ K
7. Lengvomis sąlygomis apdraudžia vaikus'nuo vienų

meti} amžiaus. (
Įstojimas j S. L. IR. K. A. pigus, mėnesini’ mokestis lengva. Kuo

pos yra visose didesnėse lietuvių kolionijose Amerikoje, todėl, norin
tieji informacijų, kreipkitės prie kuopų Sekretorių arba tiesiai į Cen
tro Raštinę: >

S. L. R. K. AMERIKOJE
------------- t —- - - ----------------------

ivEįv¥J4-E
įsteigi- tu vos padalinimas tarp Ru-Ę 222. So. Sth str., ’ Brooklyn, N. Y. ttj-

pyti kod augiausia laiko. Dėlei pla
tesnių informacijų klausk pas

DARBININKĄ
366 B roadway

Spalio 24 d. 1417 m. Že-' Spalio 24 d. 1795 m. Lie-
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Lietuvių Muzikos Tėvo
KOMPOZTORI

I
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J. NAUJALIO
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DIDŽIAUSIAS PASAULYJ LAIVAS

II

MAJESTIC
Milžiniškas 4-rių sriubų, 950 pėdų ilgio.

GEGŲOŽIO 20, BIRŽELIO 17, LIEPOS 8, LIEPOS 29.
Taip-gi dideli laivai

OLYMl’IC---------------::—Geguiio 13. Birželio 3, Birželio 24, Liepos 1.'
HOMERIC (naujas)------------- Birželio 10, Liepos 1, Izlepos 22, Rugpj. 19

Tiesioginis kelias per Seutbnmptoną j Dauziga laivais. 
Keliauninkai ir bagaž.ius greitai perkeliami.

IVliite Star line taip-gi užlaiko patarnautojus nuo Bostono iki Liverpol

AMERICAN LINE
Keliavimai Lietuvon per Hamburgą. , . \ ’ 

Pašaliniai keliai iš Hamburgo nekliudant Vokietijos. Reguliaris išplau
kimas,—dideli parankąs laivai.

RED STARTINE
Geriausias kelias Lietuviams per Plymontą į Dauiigą. 

Išplaukiu iŠ New Yorko kiekvieną savaitę.
Geriausias patarnavimas. Sužinojimui klausk vietos agentą arba 

INTERNATIONAL MERCANTILE MARINE COMPANY 
84 Statė St., Boston, Mass.

iŠ Bostono tiesiai į Kauną per Hamburgą. ’
Viri važiuojantieji per mus gauna geriausias vietas ant lai
vo po 2, 4 ir 4> lovas atskiruose kambariuose. Visus ke-

I-depresinį trūkį ir be jokių keblumų nuveš tiesiai į Kau-

VAŽIUOKITE Į LIETUVA- ■
Gegužio 14 d. nedėlioję, 1922, didžtariu laivu GABONU . 

M Bostono tiesiai į Kauną per Hamburgą. "

DuosLietuvos Meno
Kūrėjų Draugijos Koncertą |

Atstovą

Muzikos
4 •

• i'z

Utarnike ■

7

d

/ f

tt

Konservatorijos 
Direktorius

Ką tik atvykęs
’ t

Lietuvos
KOMPOZITORIUS JUOZAS NAUJALIS.
J ' v

1922
MIESTO SVETAINĖJ (CITY HALL

Lawrence, Mass. Pradžia 7:30 vai, vakare.
*-zi; : / .sese

liaujančius palydėsime iki pat laivui iš Laffrrenee. Ham- 
j bįttge taip-pat pasitiks mūsų atstovai iš Kauno ir pasodys 

į fltspresinį trūkį ir be jokių keblumų nuveš tiesiai į Kau
ną, Kurie glūdinate važiuoti tai būtinai nepraleiskite šios 

Ajrrogos, nes tokia retai pasitaiko. Ir kurie neturite dar 
pasportų, .Ui kuogneičiau ateikite į mūsi^ banką, o mes 

ttkuo aprūpinsime.
į TIDMABSU IR SENIAUSIA lawrence agentūra

SEKYS IR KO. ,
101 OAK 8TREET, LAWRENCE, MASS.

■? ■.. Z «-

Gerb. Kompozitorius J. Naujalis skambins pianų įstabiausią pasauliniame muzikos kon
kurse premijuotą savo kurinį ir kitų kompozitorių.

X • - ’

Taip-gi dainuos Sv. Cicilijos pa-jos Koras po vadovyste Gerb. Vargonininko A. Stanšausl 
Lawrece, Mass. Dainuos solistai-tes J. Naujalio ir kitų klasiškų kompozitorių dainas.

. , • . 'Al. ■■ } t z- . v - J .

Kviciame visus atsilankyti.
Vi .'.W' T;u.'
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VIETINĖS ŽINIGS
■ •*-»■ —— ■

SUSIRINKIMAS, į
' LDS. 1 kuopos mėnesinis susi, 
rinkimas įvyks utarninke, 23 d. 
gegužės, 7:30 v. vakare, LDS. 
kambariuose, 366' W. Broadway> 
Visi nariaė malonėkite pribūti, 
nes- turime daug svarbių reikalų 
aptarti.2' lYdp-gt j atsiveskite ir 
naujų narių-. — -- —- —

-

v

/

I

Visuomet pagelbės

REIKALAVIMAI.
SM-i-
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v
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1 5 AKTAI VODEVILIO.
I
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“ROUGH DIAMOND”

Reikalavimą kainos 2c. už žodtuž 
kiekviena sykį • 

T-į, , -^į

TeL So. Bceton

DR. J, G. LANDŽIUS
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

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

5Q6BR0ADWAY, " 
SOUTH BOSTON, MASS.

B
 (Kampas G St ir Broadway)
VALANDOS: 9—11, 2—4. 7—9

TOM MIX

-

DARBININKAI

IŠEGZAMINUOJU AKISSANDARIETIS L. D. S. NAME 
APSVAIGO. ;

Nedėlios vakare gegužės 14 d.
m. iš kažin kur Atsirado ii. D.’’ 

S. name ant laiptų sandarietis. 
Prisitraukęs kaip šiaucius, kad nė 
susikalbėti jau. nebuvo galima. 
Praeinantieji Vyčiai nors ir idė
jos priešą mėgino pakelti, betsan- 
dartetis nesidavė. Vėlai naktį'pa
rėjęs vienas iš rendauninkų ir pa
matęs sandarietį gėrai apsišvietu
sį “mėnulio šviesa”'pašaukė Dė
dės Šamo tarną ir sandarietį Pu; 
gabeno šaltojon. 1 ' .

Ant rytojaus Vyčių- ir UDS. 
kambarii] durų stiklą rado sugu-, 
rinta. Spėja, kad gal tas pats 
sandarietis ir tą padarė už tai. 
kad Vyčiai jį norėjo gražiuoju iš
prašyti lauk.

I:

Valdyba.
T” 

PAVYKO.* , •
Utarninke, gegužės 16 d. š. m. 

įvyko šv. Petro parapijos choro 
koiiėertas' dalyvaujant lietuvių 
mtižikos tėvui gerb. J. Naujaliui. 
GeVb. svečiui įžengus į salę publi- 

' ka' sveikino muzikos tėvą gausiais 
aplodismentais.■ j ■ /

Pirmiausia vietos - klebonas 
gerb. kun. K. Urbonavyčius var
de So. Bostoniečių pasveikino sve
tį ir perbėgo gerb. J. Naujalio nu
veiktus darbus muzikos srityje.

Po to didžiulis So. Bostono pa
rapijos choras vedamas p. M. Kar
bausko sudainavo naujai išleistas 
kompozitoriaus J. Naujalio dvi 
daini.

Pasirodžius ant estrados gerb. 
kompozitoriui publika smarkiau
siai plojo. Pradėjus skambinti 
piano solo publikoje pasidarė taip 
tyku, kad net malonu, kas pas S. 
Bostoniečius retenybė. Visi klau
sėsi ir gaudė kiekvieną akordą. 
Pabaigus, publika plojo, kad net 
sale skambėjo ir iššaukė gerb. 
kompozitorių J. Naujalį pakarto
ti. Tokio malonaus ir švelnaus 

.skambinimo So. Bostoniečiai turi 
būt dar nebuvo girdėję.
’• Buvo solių ir duetų ką išpildė 
Šv. Petro Parapijos Charo nariai, 
akompanuojant gerb. M. Kar
bauskui.

Pertraukoje kalbėjo gerb. kle
bonas kun. V. Taškūnas iš Nor- 
wood, Mass. apie Lietuvių Meno 
Kūrėjų Draugiją Lietuvoje ir a- 
pie gerb. kompozitoriaus J. Nau
jalio atvažiavimo tikslą.

‘ Po to pats gerb. kompozitorius 
padedant p-lei A. Kohanskiųtei 
rinko aukas Lietuivų Meno Kūrė
jų Draugijai. Žemiau telpa au
kavusių vardai.

T3<vjsų solių geriausiai sudai
nuota “Lopšinė” kompozicija J. 
Naujalio. Dainavo p-lė Alena Na- 
rinkaitė, žymiausi Naujos Angli
jos dainininkė. Publika iššaukė 
ją po kelius kartus atkartoti. Ne
blogai ir kiti sudainavo. Abelnai 
koncertas pavyko gerai.

Publikos tokioje kolionijoje ne- 
perdaugiausia susirinko.

Buvęs.

*
Lauras.
— F .

Jei nespėji savųjįj prie
dermiu laiku atlikti, kas iŠ 
tų pašnekesiu apie laiko 
brangumę.

P alau.

ANT RENDOS
KAMBARYS OFISUI: 

Puikus, šviesus ir geras kamba
rys tinkamas ofisui ant rendos L. 
D. S. Name, S66 Broadvay, South 
Boston, Mass, Kampas Broad- 
svay ir E gatvių. Kreipkitės pas 
“Darbininkų.” >

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.

I

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

SO. BOSTON, MASS.

PADIRBU AKINIUS, i
Zemiaus paduodu 

y symptomus kuriuos 
pagimdo nenormalįš- 

koą aky s; nematymas, kreivos A- 
kys, pavargusios ir skaudančios 
akys, bėgimas ašarų, sausos akys, 
trūkčiojimas akies ir. blakstienų, 
galvos ir nugaros skaudėjimas 
ūžiąaas-.ir svaigimas gaivus, nertvt; 
liga, negalėjimas, važiuoti, gatve 
kariais jr daug kitokių nesmagu
mų. Prašalinkite .priežastį ir bū 
site sveiki.
jums

J7L. PAŠAKARNIS, O. D.
AKIŲ SPECIALISTAS ' 

377a Broadway, So. Boston, Mass

Kl »

I ’.

■

KETV.—PŽTN—SUBATOJ
į- (Gegužio (Mhy) 2243 2$ 

____
- f FIRST NATIORAL 

persta to veikalą 

Ii

v Gegužio (May) 25-26-27
____________

SAVAITINIS ŽINYNAS.
•- F, 4* ’• * J N T* A‘- »<"

BROADWAY (Šalę Pašto) SOUTH BOSTON. f
GREIČIAUSI MODERNIŠKI 

LAIVAI PASAULYJE.
Šaunus apsėjimas su keleiviais.

Ten yra vietinis agentas jūsų mieste 
z • ar netoli jo.

I LIETUVĄ, LENKIJĄ, RUSIJĄ 
UA.TVIJĄ UKRAINĄ IR I VISAS 

BALTIJOS VALSTIJAS 
PER HAMBURGĄ.

S ANON! A  .......................... Gec.
CARONIA ............................ Birželio

Cabin JJSO. 3-čia kl. 9103^0.
Taksų 95.00.

Per Liverpool ir Glassgow 
SCYTHIA .............................Gegužio
COT.UMBIA ........................... Gegužio

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

klme į Southampton j Danzig, 
Piliau ir Libau: 

gU Per Chsrbourg 
įg/SJEKYIEN-i UTARNIlfKA 
MAURETANIA^AQUITANIA 

BERENGARIA
Angliją ar Hamburgą
g’ą 1106.30 — Liepoją $107.

2?
17

2y
27

24
33
1C

Per .
I Danzig ą ___

Taksų $5-00.

REDEMPTION”
r' i- į 

su gabiausiais lošėjais.
rP 5 AKTAI VODEVILIO
H i '

p CHARLES CHAPLIN
______________

Pradedant nuo panedėlir, gegužio 8-tos vakaro, durys atsi
darys nuo 7:20 P. M. Veikalai prasidės nuo 8 vai. Po pie
tų, kaip visuomet, ant 2-jų.

7Uč?jaysyč laierferter IrjnlSnt

GERAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS
ir.; 
įJQ 
įlte

[Ūc
JUOZAS RICKIS, vienatinis lietuvis Notary Public Ro-

l chesteryje užsiregistravęs Lietuvos Atstovybėje Washingtone. jūk 
i Laikau didelį ofisą Real Estete; turiu ant pardavimo keletą ruc 
j gerų namų arti lietuvių bažnyčios; dvi didelės bučernės par- gc 
I-siduoda nebrangiai. Gerai išdirbtas duonkepystės biznis, la- BE 
Į bai paranki vieta lietuviui; galima pirkti namą arba tik biznį. 
Į Keletas gerų farmų arti Rochesterio parsiduoda už prieinamą 
i kainą.

Atlieku visokius reikalus su Lietuvos Atstovybe Ameri-
[ koje. Padarau aktus, ingaliojimus, aprašymus 
į reikalus. Visados kreipkitės pas mane, o būsite 
i ti.

JUOZAS RICKIS, 583 Hudson Avė. Telefonas
GYVENIMO VIETA: 1060 North St. Telefonas Main 1191-R.

ROCHESTER, N. Y. i

NAUJAS GARADŽIUS
PARSIDUODA su visu bizniu 

ir visais naujos mados įtaisai ge
riausioje vietoje Boston ’e. Išga 
solino ir aliejaus galima gerą gy
venimą padaryti. Savininkas la 
bai nori parduoti,'f odei prisiim; 
tiktai $4000 įnešimo. Dėl platės 
nių žinių kreipkitės .prie B. KON
TRIMO. ‘ v'.

LITHUANIAN AGENCY, 
361 Broadway, So. Boston, Mass.
Telefonai: So. Boston 605, 1337 

arba Roxbury 4743-R.
\________ *

PARSIDUODA.
Pirmos klesos barbernės (Bar 

ber Shop) geroj lietuvių apgyven 
loj vietoj, visai .nebrangiai. Taip 
gi gali pirkti ir nemokantis dirbti 
> aš išmokinsiu į porą mėnesiv 
ikru barberiu. Priežastis parda 
imo, važiuosiu Lietuvon. Rašy 

kitę šiuo adresu:
Opera-House Barber Shop 

Athol, Mass.

16 Metų South Bostone

DR. H. S ^TONE
AKIŲ SPECIALISTAS 
399a W. BR0ADWAY

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

DR. PAUL J. JAKMAUH
(JAKIMAVIČIUS)

509 EAST BROADWAY
Telephone 502.

I
f

ir kitokius 
užganėdin-

Stone 2566

ignpnl
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REIKALINGAS
PIRMOS RŪŠIES KEPĖJAS 

(BAKERIS)
prie juodos ir baltos duonos; at 
sakanti alga atsakančiam darbi 
linkui. Rašydami paminėkite ku 
esate dirbę ir po kiek laiko i. 
kiek algos norėtumėt iš pradžios 
So. Bostcn P. O. Bos 12, Soutl 
Boston, Mass.

Tel. So. Boston 323
LIETUVYS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

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

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

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

ir nedėliomis.

Tel. So. Boston 270

J. MAC DONELL, M. D.
Galima susikalbėti ir lietuviškai.

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

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

AUKOS LIETUVIŲ MENO 
KURfiJŲ DRAUGIJAI.

Aukavo šie: Kun. K. Urbona
vyčius — $10.00, A. F. Kneižys — 
$2.00, A. Kohanskiutė — $2.00; 
po $1.00: Dr. J. C. Landžius, Vla
das Paulauskas, Teklė Drobavi- 
čienė, Viktorija Kohanskienė. 
Stove Želvis, Ignas Mažutaitis. 
Ona Jankienė, Marijona Kybu- 
rienė, Barbora Kališienė, Satur
ną Kudarauskas, Domininkas 
Pansažilskis, Petras Danveckas, 
Mateušas Šeikis, A. Bušmanas, 
Juozapas Beleckas. Petras Vara- 
nauskas, Petras Kiburis, Juozapas 
Šokas, Antanina Mockienė, Jieva 
Grybaitienė, S. Noreika, A. Zalec- 
kas, V. Kališius, J. Jarošas.

Išviso su smulkiomis surinkta 
$47.41,

Gerbiamiems aukubtojams gerb. 
kompozitorius J. Naujalis varde 
Lietuvių Meno Kūrėjų Draugijos 
ir rengėjai taria nuoširdų ačiū.

—
ŽIEMOS SEZONO UŽBAIGA.

. Gegužio 21. d; 7 vai. vak. baž
nytinėj salėj ant 5 gt. Motorų Są- 
.fttftgoB 13 kp, rengia užbaigimą 
žiemos veikimo. Iš Montellos at
vyks gabus vaidintojai ir vaidins 
nematytą veikalą ‘ ‘ Pinigėliai. ’ ’

Visi kviečiami atsilankyti.
Įžanga 15-25-35e.

PIRM. — Vladas Paulauskas,
90 B SU So. Boston, Masu 

VICE-PIRM. — V. J. JaUta%
27 Story St, Boston 27, Maaa. 

PROT. RAST. — Antanas jajsuionla, 
1422 Colnmbla Rd..

Boston 27, Mass 
FIN. RAŠT. — Juozas Juika, 

Merycllff Acadėmy,
Arlingbton Hęigtha, Mass 

IŽDININKAS — Leonas ivaiždys, 
111 Bowen'St. Boston 27, Mass. 

IŽDO GLOB. — J. Grnblnakas, 
3 Jay St., Boston 27, Mass. ir 

Antanas Smitas,
284 5-th St, Boston 27, Mana 

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

•DRAUGIJOS antrašas reikale:
366 Broadway, So. Boston, Masu 

DRAUGIJOS susirinkimai laikomi 
tais antrą nedCdianl mftneaio 1-ą vąl. 
po pietų parapUinSj sretatnąj, 492 Ę. 
7-th SU Boston 27; Mass.

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

BOSTON, MASS.

Ant Nuosavo Daržo >
OAKLAND GROVE, EAST DEDHAM, MASS.

UTARNINKE
•»? s 'i' 7 v’ , *

> iu-
GEGUŽIO-MAY 30 DIENį, 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 atrėžtų, taipo
gi bus bėgikų, ristikų ir virvės trsukikų. Todėl kurie 
norite gerai pasilinksminti ir pakvėpuoti sveiku oru, pra
šome visų lietuvių ir lietuvaičių iŠ visų apielinkių atsi
lankyti ant mūsų pikniko koskaitlingiausia, nes Drau
gystė deda visas pastangas kad Visuomenė būtų užganė
dinta.

DRAUGIJŲ A-TYOA1!
l)lPnt"lTVP^®^av^’ Kukardą, visokių Ženklelių, Guzikučių, Ant- 

U vU Y v spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų jir-tės vardą.
STRUPAS CO.f 90-92 Fcrry St. Newark, N. J.
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PARSIDUODA STUDIJA 
PIGIAI.

Didelė studija puikioj vietoj 
biznis išdirbtas per daug metų 
Lietuvių 4,000 kolionija ir vieniu 
tūlė lietuvio galerija 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

DR. A. J. GORMAN
3

i
(GUMAUSKAg)

DANTISTAS

705 Main St., Montello, Ma»

(Kampas Broad St.)

TeL Brockton 5112-W

Unit ed ® Hambur £

Linos Irtc.
American

j- Line -
TARP NEW YORK’O IR HAACBURG’O 

TRUMPIAUSIAS SUSISIEKIMAS SU VISAIS FORTAIS 
CENTRALES EUROPOS.

Savaitiniai Išplaukimai Kas Ketvergas
nuo Pier 86 No. River, 46-th St., New York.

Kambariai su 2, 4 ir 6 lovom ant visų laivų. Puikus val
gomieji kambariai, 
sos pasažieriams. 
IVUERTTEMBEIIG 
puikus kambariai.

salionai ir erdvus dėkai trečios kle- 
Ant laivų “HANSA.” “BAYERN,” 
ir MOUNT CLAY yra keli specialiai

Du nauji 20,000 tonų IMivai 
RESOLŪTĖ ir RELIANCE

Išplaukia kas antrą utarninką su 1-mos. 2-ros ir 3-čios kle- 
soe pąsažieriais. Paskiau bus mainoma. Klauskite agento: 

JULIUS ROTTENBERG,

260 Hanover St., Boston, Mass.

LIETUVIS GRABORIUS. I 
fiiuomi pranešu visiems, kad nupiginau kainas ant grabų ? 

ir už visą palaidojimą. Palaidoju numirusį nuo $100.00 ir b 
aukščiau. Taigi Boston’o ir apielinkės lietuviai, pasitaikius 

visuomet kreipkitės pas mane. Už b 
Darbą atlieku < 
kitur.
reikalais kreip- pB

 virš minėtam reikalui, 
nuvažiavimą į kitus miestus nieko nerokuoju.

; gerai, gražiai, mandagiai ir pigiau bile kur
Į Patarnavimas visiem dykai. Viršminėtais
[ kitės šiuo adresu:

P. J. AKUNEVIČIUS,
258 Broadway, So. Boston, Mass.

Tel. S. B. 1891 M. ir S. B. 381.

EXTRA BARGENAI.
Šeši nauji 3 šeimynų na 

p.ai po 18 kambarių su šilu 
rna ir elektrikos šviesomis 
turi būti šią savaitę parduo 
ti; prekė ir išlygos labai že 
mos.

100 akerių farma: 9 kam 
barių namas, kūtė dėl 2C 
galvijų, vanduo stuboje ū 
kūtėje, 4 vištinyčios, vaisi 
niai medžiai: kaip tai:.grū 
šios, pvčiai, slyvos, vyšnios 
ir tt.; teip-gi serbentai, vy
nuogės ir kitokios; tiktai 28 
milios nuo. Bostono. Savi
ninkas yra amerikonas ir tu 
ri didelį reikalą parduoti.

LITHUANIAN AGENCY
A. IVAŠKEVIČIUS,

361 Broadvay, So. Boston, Mass

ANT PARDAVIMO
Puikus Krokel Sėdam karas 

tik 1920 metų.
Labai ge?as karas su naujau 

siais įtaisymais: steamu ir viskuo 
kas tik reikalinga dėl septynių 
žmonių. Bus labai pigiai pdrduo 
dama, tad narfnaudokit ta proga 
ir atsišaukft ant šio adreso:

F. RAZEVIČIUS,

•i

•-

ADOLF F. STANKUS 1
TIKRAS — L

LIETUVIS GRABORIUS
1023 Mt. Vemon St., 

PHILADELPHIA, PA.

F. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway, So. Boston. 
Tel. S. B. 0441.

Antros lubos—Viršuj L. P. B-včs

GYVENIMO VIETA:
135 Rowe St* Aubukndale, Mass. 

Tel. W. Newton 1016—R.

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

5—7:3O P. M. 
ir sulig sutarties.

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

Phone B B 4200

D. L. £ Keistučio Dr-jos Val
dybos Adresai, Boston, Mass. 
PIRMININKAS — J. Adomavičius,

122 Bowen St, So. Boston, Mass. 
FICE-PIRM. — Vincentas Zaleckas, 

81 Mercer St, So. Boston, Mass.
PROT. RAST. — Antanas Macejunas, 

450 E. 7-th St, So. Bostln, Masa 
FTN. RAST. — Juozapas VinkevlCius, 

169 W. Ąth St, So. Boston, Mana 
KASIERIUS — Andriejus Zallectas, 

807 E. 9-th SU So. Boston, Mana
MARAALKA — Viktoras Zičkia 

290 E. Cottage SU Dorcbecter, Mana 
D. L. K. Keistučio dr-ja laiko atao- 

_____1__________ L ' : -j gas pirmą nedH- 
dienj kiekvieno mėnesio po No. 8M 
Washington SU Boston, Mana 6-tą v. 
vakare. Ateidami drauge ir ąanją.na- 

. rių su savim atsiveskite prie musą <ta 
joe prtražytt

ŠV. JONO EV. BL PAAELPINfca 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADRESAI
PIRM. — M. Zoba, .

539 M 7-th St, Sa Boston, Masa 
VICE-PIRM. — P. Mikalausksa

248 W. 4-th St, So. Boston, Miras. 
PROT. RA«. — J. Šeduikis, '

89 B Street, 6* Boston, Maža f 
riN. RAST. — J. Svagždya

171 W. 5-th >U48a Bo- on. Mana 
KASIBRIUS — A Nauditanaa

16 Wlnfleld SU Sa Boston. Maaa 
MARŠALKA — J. Zalkia

7 Winf1eld St. So. Boston. Mana 
T>r-ja laiko šnairi n kimus kas trefla 

nedėldlenj kiekvieno mėnesio, 2-rn vai 
po pietą «v. Petro parapijom seiSj. 49J
E. Sever-h SU South Bertos. M

i Az. AJa JjLa J-k-ClS UQC1(

11 Bellevue Avė., Montello, Mass. statūs susirinkimus

b

y

Rengėjos.
1

Rf

<-K-

r'. ‘
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Pajieškoitmai
Ęalefikojlmų kainos LDS. na

riams ir “Darbininko* skaityto
jams 1 syk| j metus ui dyka, už 
8 sykius Jl.OO. Prietellams už 3 
sykius $1.50.

■ I

SUSIRINKIMAS.
Piln. Blaivininkų 49 kp. mėnesi

nis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
21 d. gegužio L m. pobažnytinėj 
svetainėj ,tuojau po pamaldų. Ma
lonėkite visi nariai atsilankyti, 
nes turėsime daug svarbių reika
lų aptarti, i M. Kihnonitttė, pirm.

Širdingai užkvfečik
D. L. K KEISTUČIO DRAUGIJA.

PASARGA: Važiuojantiems iš visų apielinkių imki
te Elevatorį ir važiuokite iki Forest Hills, o ii ten imki
te karų Waahington-Grove St, Važiuokite- pakol vež iki 
vietos, o ten stovės žmogus, kuria nurodys kelią į daržą 
draugystės. It Draugystės trekas išeis 10 vat. iš ryto nuo 
Lietuvių Svetainė, kampas E ir Silver Sts., So. Boston, 
Mass. Tai kurte norėsite važiuoti truku iš So. Bostono ant 
pikniko ir atgal, tai galite užsiregistruoti pas M. Versiac- 
ką Po»ol-rom, 330 W. Broadivay^ So. Boston, Mass. ir pas 
Ant. Pastelį, 146 Bowen St., So. Boston, Mask. Važiuo
jantiems troku į ten ir atgal tikintas 50-fefentų..

'■ * - -,v
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Paieškau Juozapo Vitkūno, pa
einančio iš Lietuvos, Ukmergės 
apskričio, Skamėnų parapijos, 
Nagurkiškių kaimo. Prašau jo pa
ties ar kitų, kurie >pie jį žinote 
pranešti kuogretSiiMBL nes turiu 
svarbių žinių nuo jo motinos.

J.TwuMW«, •
Pj O.- Bok 466į • Wind»or, Vt.




