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nykitės! Spieskitės Į vienin
telę darbo žmonių organiza- 
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Baisi nelaime ant jūres.
vardo universiteto fizikos 
laboratorijoj ištiko pereitą 
pėtnyčią ekspliozija. Žuvo 
du žmogų. Buvo ir sužeis
tų. Laboratorijos langai iš
mušti ir apskritai labai pa- 
gadyta.

IŠGELBĖTA 230 
ŽMONIŲ. e

Brest, Franci ja. — Pasa- 
žierinis laivas Egypt susikū
lė su prekiniu laivu. Laivo 
Egypt šonas tapo pervertas. 
Nelaimė atsitiko dėl miglos. 
Laivas Egypt greit nusken
do, nusinešdamas arti 100 
žmonių. Išgelbėta 230 pasa- 
žierių. Nelaimė atsitiko už 
22 mailių nuo pakraščio. 
Laivas nuskendo į,20 minu- 
tų. Susikūlimas įvyko prieš 
pat pietus nedėlioj.

PASKANDINO ITALI
JOS LAIVĄ.

'EFORMOS

ENPLIOZTJA UNI
VERSITETE.

Genoa, — Rusijos delega
cijos pirmininkas čičerin, 
atsisveikindamas su Italijos 
premieru ir užsienio reikalų 
ministeriu, labai maloniai 
kalbėjo, o tuo tarpu Rusi
jos armotos Juodose Jūrėse 
nuskandino Italijos laivą

Canibridge, Mass. — Elar- Marte. Trocki savo karei- sijos atstovas Londone.

viams būk pasakęs: “Neti
kėkite Genoos prakalboms. 
Tikėkite tik savo durtuvams 
ir batarėjoms. Konferenci
jos neduos to, ko mums rei
kia, to mes gausime perėję 
kapitalistų šalių rubežius ir 
išplėtę raudonas vėliavas po 
visą Europą. Neužilgio rau
donoji armiją gal būt bus 
pašaukta išbandyti savo ka
ringumą.”

KRASSIN AMBASADO
RIUM.

Berlin. — Rusijos amba
sadorium Berline yra pas
kirtas Krassin, buvusis Bu

Lietuvos Delegacija pas 
arcivyskupą.

r PAS GENUOS ARKI- 
I' VYSKUPĄ.

NETEISINGŲ PASKA
LŲ ATŠAUKIMAS.
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Kaina 4 centai.

Vašingtonds, V. 19 d. (El
ta). — Lietuvos premjeras 
ir Lietuvių Delegacijos prie 
Konferencijos pirmininkas 
p. E. Galvanauskas, drauge 
su Lietuvos diplomatiniu 
Atstovu Romoje d-ru J. 
Šauliu turėjo garbės atlan
kyti 26 balandžio Jo Emi
nenciją Genuos Arkivysku- Vilniaus, gaunantį už tai 
pą. Prie tos progos Jo E- 
minencijai buvo inteikti do
kumentai paliečiantieji Vil
niaus klausimą. Jo Emi
nencija parodė savo dideli 
užsiinteresarimą ir užuojau
tą dėl Lietuvos diplomatų iš
dėstytų įvykių, kurie sudarė 
Rytų Europoje sunkią-situ
aciją, užėmus Lenkų ka
riuomenei Lietuvos sostinę 
Vilnių ir jo apielinkes.

Vašingtonas, V. 19 d. (El
ta). — Dėl paskalų apie kaž
kokius slaptus pasitarimus 
neva Genuoj įvykusios tarp 
lietu viii delegacijos ir lenku 
užsienio reikalų ministerio 
p. Skirmanto dėl Lietuvos 
atsisakymo savo sostinės

sostinė Vilmos negali būt 
išstatyta pirkliavimui.

NAUJALIO KONCERTAI.

22
23
27
28kaipo atlyginimą Klaipėdos 

uostą su jo apielinkėmis — 
Lietuvos diplomatinis atsto
vas prie Kvirinalo, daktaras 
Šaulys, kurs yra aktualiu 
patarėju Lietuvių Delegaci
jos Konferencijoje — pa
reiškia, kad tie paskalai ne
turi jokio pamato. Jokių 
derybų tuo reikalu, nei ofi- 
cijalių nei paslaptų tarp lie- p.. N y 
tuvių ir lenkų delegačių ne- J ’

geg.------ Weštfield, Mass.
geg.------ Lawrence, Mass.
geg.--------- Detroit, Mich.
geg.------ Cleveland, Ohio.

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

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

Xavier Strumskis,
312 Milford Street,

Dar vienas sostas griuvo.
NUVERTĖ KARALIŲ. Wrangelio kareivius iš savo 

——___ _ krašto, tai Bulgarų komu
nistai jį paremsią.London. — Iš Bielgrado 

^pranešama, kad Bulgarijoj 
kilo revoliucija. Stambulis- 
kio partija susivienijo su 
komunistais ir paskelbė res- 

b publiką. Karalius Barisas 
J pabėgo į Varną.

PINIGO

PRANEŠIMAS GERB. 
KLEBONAMS.

i— Vienio. — Prieštaraujan- -t------  • ,
vė įčios- žibios ateiną apie maiš- ««• maniai yra u.
i,, -tns.e Premieisas, Stambulisr spausdinęs MAŽĄ KATEKIZMfi- 

ki, Vadas sodiečių, partijos, LĮ, sutaisytą gerb. Kun. JT. JtiL 
paskelbęs respubliką. Kilęs kaičia “Pirma Išpažintis. Labai 

rll namų ikaras ir gen.Wrange- parankus KATEKIZM2US vai- 
a t lio ofic]£^jęeą yejapu lauįc kutams prirengimui prie PIE-

Yra kalbama, būk prem-; mos IŠPAŽINTIES. Kaina $7.50 
irA ieras Stambuhski Genooj vę- nš 100 egz. Imant ant syk 100

ndęądeąybjąg^ų Čmrinu. PaT «gs.jar daugiau, duodame SAauoA 

admuhstkacija 
\br.-wr

Žemiau paduodame kiek 
kainavo pasiuntimas 1,008 
aukisnų į Lietuvą. Prie že
miau paduotų kainų yra 
priskaityta pasiuntimo kaš
tai:

Antradieny, geguž. 16 — $430 

Trečiadieny geguž. 17 — $430 

Ketvirtadieny, geg. 18 — $4.20 

Penktadieny, geg. 19— $430 
šeštadienį, geguž. 20 — $4.10 

Pirmadienį, geguž. 22 — $4.10 

LITHUANIAN SALES 
CORPOBitlOK,

(■ »OSTOW ST,

bėn. Mokėti už ją reikia 
kasmet už hektarą pirmos 
rūšies po 50-60 kilogramų 
(apie 3 pudus) rugių, ant
ros rūšies po 30-25 kilogra
mų, trečios rūšies po 15-12 
kilogramų, kętvirtos po 7-6 
kilogramus. Tie mokesčiai 
mokami pinigais, paskaitant 
kiek kainuoja mokėjimo lai
ku parodytieji aukščiau ru
giai. Beto iš kalno reikia į* 
nešti pc 10-75 auksinų už de
šimtinę.

Vadinamieji laisvieji žmo
nės skelbiami be jokių mo
kesčių pilnais valdomosios 
žemės savininkais.

Kareiviai' turi pirmenybę 
prieš kitus gauti žemės, nu
kentėjusieji kare be atlygi
nimo.

Kaimo činšininkai skel
biami valdomųjų žemių pil
nateisiais savininkais, be iš 
perkamųjų mokesčių.

Kaimų skirstymasis į 
viensėdžius privalomas vi
sam kaimui jei skirstytis 
nutarė nemažiau kaip vie
nas trečdalis to kaimo ūki- 
Trbvlrų. j ‘ v

Jei gretimųjų skaitymui 
einant, kaimų ūkininkai ne
padaro nutarimo skirstytis į 
viensėdžius, o kaime randa
si mažažemių, kurie gali že
mės gaut ir jų žemės greti
mos su skaldomomis žemė
mis, tai iš kaimų žemių pa- 
imąma priverstinai mažaže
mių reikalams atatinkamas 
plotas ir drauge suskaldo
mojo dvaro dalinamos, o bu
vusios mažažemių žemės ati
duodamos atatinkamiems ū- 
kininkams.

Jei mažažemio ūkis ran
dasi šalia kaimo arba jei jo 
sodyba yra tokioj vietoj, ku
rioj trobesių negriovus gali
ma sudaryti patogus viensė
dis, tai paimtoji kaimo že
mė pridedama mažažemiui, 
o kaimo ūkininkams atiduo* 
dama iš gretimosios skaldo
mosios dvaro žemės, atatin
kamas plotas. 

sa\ __ 
kainomis, kokios buvo prieš 
karą, skaitant 1 rublį po 2 
auksinu. Už pelkes, durpy
nus, skrajojamus smiltynus 
ir kitokias žemes, ūkiui ne
tinkamas, neatlyginama. 
Tas atlyginimas duodamas 
valstybės iždo lakštais, ku
rie duoda 3 procentus. Val
stybė tuos lakštus gali iš
pirkti nevėliau kaip po 36' 
metų. Jei ant ateinančios 
žemės yra skolų, tai atlygi
nimas eina skoloms apmokė
ti. Tiems savininkams, ku
rie turi nedaugiau kaip 200 
hektarų, už nusavinamąją 
žemę žemiau kaip 150 hekta
rų, mokama vidutinėmis rin- įstaigos, remdamos papras-'

. kos kainomis. tu asmens pareiškimu Nuo _____Čemž irtjįMnii birželio prašios bus reiks-vyriausyMs.

santikiams.
29 paskelbtas 

žemės re-
Kovo m.

Seimo prii įimtas 
formos įstatas. Svarbesnie
ji jo dčsniaį'taip atrodo:

Žemės ref 
imamos šios 
nės, buvušii 
dininkų pal 
lygomis įgytps, išdalytos ru
sinimo tikslams (valstiečių, 
banko ir kitokios), žemės 
savininkų, tarnavusių Ber- 
mento ir Virgoličo būriuose 
arba lenkų kariuomenėje, 
dirbo ar dirba prieš Lietu
vos nepriklausomybę, pri
vatinių savininkų žemės ku
rios jie turi daugiau negu 80 
hektarų.

Pramonės 
yra atimami 
se, neatima!®^. >

Svetimų salių piliečiams 
paliekama treji metai savo 
žemėmės parduoti.

Privatinių savininkas, 
kurs turi (Jaugiau negu 80 
Įtfjkįfum. fai^icįse pasirinkr 
ti prie vieno daikto 80 hek
tarų, tame skaičiuje lig 25 
hektarų miško.
, Pirmoje eilėje imami 
stambiausieji ir labiau ap
leisti dvarai.

Žemė tų savininkų, kurie 
turi ne daugiau kaip, 150 
hektarų ir kurie patys tą ū- 
kį veda, imama tuomet, ka
da visoj Lietuvoj stambes
nieji dvarai bus išskirstyti.

Bažnyčių, vienuolynų ir 
kitų bažnytinių įstaigų že
mės imamos reformos reika
lams . tais pačiais dėsniais, 
kuriais imamos privatinių 
savininkų žemės.

Bažnytinių organizacijų 
žemės, kurios buvo Rusijos 
vyriausybės atimtos ir ati
duotos cerkvėms, nusavina
mos tais pačiais dėsniais, 
kaip ir privatinių savinin
kų. Bažnyčios ir jų triobe- 
siai grąžinamos toms tikybi
nėms draugijoms, iš kurių 
buvo atimtos, jei jų nėra, tai 
bažnytinei vyresnybei baž
nyčių reikalams. Prie jų 
paliekama tiek žemės kiek 
paliekama privatiniems sa
vininkams. Gauna žemės 
kiekvienas savarankiškai 
gyvenąs bežemis arba maža
žemis, pirmiausia tie, iš ku
rių buvo atimta žemė po 1861 
metų. Paskui dalinamojo 
dvaro darbininkai, greti
mais gyvenantys mažaže
miai, sodžiaus bežemiai ir 
mažažemiai, visi lig 20 hek
tarų. Kauno amatmnkai 
lig 2 hektarų. Miestų dar- 
bininkams ir tarnautojams 
duodama sklypai % arba 
1<4 hektaro trobesiams pa
statyti. ' 2

riuos reikalams 
iemės: valstybi- 
jų Rusijos val- 
mgvintomis są-

■?
:'''

dįmonės, kurios 
žemių plotuo-

imas plotas.
Už sfcimamą iš privatinių 
.vininKų žemę atlyginama
Už

LYGA DĖL LIETUVIŲ- 
RUSŲ SANTIKIŲ.

Geneva, geg. 18. — Tautų 
Lyga vakarykščiame savo 
viešame posėdyje nutarė 
siųsti komisiją vietoj tyrinė
ti demarkacijos liniją tarp 
Lenkijos ir Lietuvos.

KONFERENCIJOS
VAISIAI GAUSŪS.

SUSEKĖ VAGIŠIUS.

Genoa, — Baigiant-y eko
nominę konferencija Angli
jos premieras Lloyd George 
pasakė, jog konferencijos 
vaisiai esą gausūs. Sakė, kad 
konferencija praskynė » taką 
į taiką ir susitarimą tarp 
tautų.

Tik apie Rusiją nekaip 
atsiliepė. Persergėjo Rusi
ją, kad toji privalo nede- 
klemuoti apie negrąžinimą, 
skolų, jei ji nori paskolos ir 
gero santikiavimo.

New York. — Suareštuo
ta septyni pašto klerkai. Jie 
intarti pavogime $1.500.000 
bonais. Vienas jų prisipa
žino pavogęs- bonų už $40.- 
000. ‘ ....

ANGLIAKASIŲ STREIKO EIGA.
f

NAUJAS VYRIAUSY
BĖS PARĖDYMAS 

PASŲ REIKA
LAIS.

Atstovybė AVashingtone y- 
ra gavusi iš Užsienio Reika
lų Ministerijos naujus parė
dymus pasų reikalais.

1. Ligšiol nebuvo vienodu
mo Amerikos ir Lietuvos 
valdžių praktikoje pasų vi- 
zavimo. Amerikos Valdžia 
už Lietuvos piliečių pasų vi- 
zavimą ėmė $10.00. Kad pri
ėjus prie vienodumo, ir Lie
tuvos valdžia nutarė imti 
už Amerikos piliečių pasų 
vizas po $10.00.

2. Pasai važiuojančių Lie
tuvon Lietuvos piliečių, vy
riausybės parėdymu, turės 
būti vizuojami taip-pat, kaip 
ir kitų šalių piliečių. Lig
šiol Atstovybės jie nebūda
vo vizuojami. Už pasą Lie
tuvos piliečiams bus imama, 
kaip ir ligšiol $10.00 (senoji 
Rusija ėmė 390 r. metams) 
už vizą bus imama $5.00. Iš
viso $15.00.

3. Tos naujos taisyklės in- 
eina galėn nuo 1 birželio die
nos šių 1922 metų.

Pirmuoju žvilgsniu gali 
atrodyti,, kad čia pakeliama 
mokesnis už pasus. Bet tik
renybėje yra palengvinimo. 
Seniau pasai buvo išduoda
mi vieniems metams ir gali
ma buvo jį prailginti tik 6 
mėnesiams.
davo $10.00 ir $5.00; išviso 
$15.00. Dabar "pasą išsiėmus 
galima bus tą patį pasą pa
ilginti kas metai, primokant 
už pailginimą tik $5.00 į me
tus.
► 4. Įvedama atmaina ir 
prašymų dėl paso liudijime. 

' Ligšiol tokius prašymus

Visa tai atsiei-

Streikas angliakasių tvir
tai tebesilaiko. Kietųjų ang
lių nei kiek neiškasama. 
Al inkštųjų iškasama daug 
maž 4.400.000 tonų savaitėj.

PRIEŠ ANGLIŲ
PABRANGIMĄ. :

Washington. — Vaidžia- 
padarė žingsnius neleisti; 
kelti anglių kainų. Komer-; 
ei jos sekretorius Hoover iš
siuntinėjo laiškus visoms-ka- 
svklų kompanijoms siųsti at
stovus į konferenciją Wąsh- 
ingtone gegužio 31 d. Nu
rodo, kad seniau iškastų ir 
dabar iškasamų anglių kai
nos neturi būt keliamos.

Kaikurioš kompanijos iš
sitarė, kad kainos taip bū
tų reguliuojamos, kaip, kad 
jos buvo karo metu. Tai y- 
ra minkštųjų anglių kainos 
prie kasyklų bus nuo $2 iki 
$3 už toną. - -

DARBININKŲ
NUTARIMAS.

Bostono Centrai Labor 
Union pereitą nedėlią savo 
susirinkime kalbėjo apie lei
dimą įstatymų apsaugojau- 
čių vaikų darbą. Kadangi 
Augščiausysis Teismas pri
pažino, kad tokie įstatymai 
priešinasi konstitucijai, tai 
priimta rezoliucija, raginan
ti padaryti prie konstituci
jos papildymą, duodanti 
kongresui teisę tokius įstik 
tymus leisti.

laujama, kad tokie prašy
mai būtų daromi pas viešų j į 
notarą (notary public) po 
priesaika.

5. Užsienio Reikalų Mi
nisterija praneša, kad Ta i

(aplikacijas) galėjo liūdyti tų Sąjunga rengianti na 
Itam tikros organizacijos ar palengvintą pasų formi ku

ri; reikia tikėtis bus pri v 
ir pritaikinta ir Lie ivc«
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LAWRENCE, MASS.
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■ Patartina detroitiečiams, 
nė vienas neapleistų šio koncerto,
nee tokio koncerto nebus progos 
daugįaus pamatyti. Kas gyvas,:

j i

t
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Veik menuo teliko iki aukso- 
sidabro fondo vajaus. Visi 
sujuskite prie to rengtis.

ciškaus parapija turėjo išvažiavi
mų. ir ūkės dėlei 39 akrus Žemės.' 
Šalę tos žemės atritaikė pigiai dar 
45 akrai. Ir tuos su J6''Eminen
cijos Kardinolo pritarimu parapi
ja papirko. Dabar parapijos nuo
savybė eina palei ežerą 800 pėdų. 
Viso paežerio ir priešai ežerą iš
tisi laukai tai šv. Pranciškaus pa
rapijos turtas. Prie ežero randa
si pušynas ir beržynukas. Ežero 
dugnas yra žvyrynas. Idėalė vie
ta maudytis, žodžiu, visa vieta 
tai Amerikos Lietuvių Palanga. 
Galima važiuot į ją net ir iš Pa
ryžiaus.

Pirko laivą. Kadangi parapi
ja įgijo savo vandenyną, tai ji 
privalės įgyti savo ir laivyną. 
Taigi tame pralenks visas kitas 
lietuviškas kompanijas.

“Sandaros” barzdukė ir bai
siai nusistebės, nes pernai stebė
damasis kad mūsų parapija leido 
ant tikietų vieną metą paršiuką, 
kitą metų ožį, tretį metą arklį, 
sušuko o ką gi kitą metą jie be
įeis ant išlaimčjimo? Paskui, lyg 
iš po sapno, barzdą laižydamas 
klausiniu atsako: “o gal gaspadi- 
nę?” -:4.

Laivas šį metą. O kitą metą? 
O .kitą metą? Nežinia... Gal 
“Sandarą?” Gal jos barzdylas? 
Gal jos plikius? Kitą metą duos 
Dievas kitą sveikatą.

Lawrence, Lawrence rha-rha- 
rha! Naujalio koncertas 23 d. ge
gužės vakare įvyks nepaprastas 
profesoriaus Juozo Naujalio kon
certas.' Tai iš Lietuvos šviežiau
sias svečias. Koncerte dalyvaus 
patsai profesorius, šv. Pranciš
kaus parapijos choras ir solistai.

Kun. Juro primicijos. Lawren- 
ciečiai pirmi išgirdo kad klierikas 
Juras bus vienus metus ankščiau 
šventinamas į kunigus. Jie pirmi 
ruošia jam ir primicijų puotą. Bus 
tai didelės, nes kl. Juras yra ge
rai čia žinomas ir bus tai pirmos 

.lietuviškos primicijos Lavrenee.
Reporteris.

Aukštai i«
Redaktoriant

“Darbininko” 50 ® 
Redakcijos straipsny buvau 
prašytas dėl labo nepriklau
somos Lietuvos ir dėl vlabo 
šaulių paskelbti-į vardinti
tuos kalbėtojus, kurie agita
vo prieš šaulius.

Atsakydamas į tai, nega
liu neišreikšti džiaugsmo, 
kad “Darbininko” Redakci
ja nenustojo kreipti savo do
mės į Lietuvos gynėjų prie
šus. Jų nurodinėjimas ir 
kova su jais beabejo yra 
svarbus ir būtinas kiekvie
no piliečio darbas ir kiek
vienas kiek tik gali privalo 
prie šio prisidėti.

Akyvaizdoje didelio mūsų 
Tėvynei pavojaus iš lenkų 
pusės, įgaliotas L. Šaulių Są
jungos, kad kuogreičiau 
parinkti Amerikoje aukų 
špūlių organizacijai ir jų 
apginklavimui, turėdamas 
tam mūsų valdžios ir Ameri
kos prakilnių lietuvių orga- 
nizacijų pritarimą, atvy
kau čionai ir kaip mokėda
mas skubiai varau savo dar
bą. Užimtas tuo svarbiau
siu uždaviniu neturiu gali
mybės tiksliai tirinėti ir nu
rodinėti Liet. Šaulių-priešų. 
Manau kad tai daug nuosek
liau padarys čionykštė mū
sų susipratusi visuomenė ir 
patrijotiškų laikraščių re
dakcijos, kurioms rūpi mū- 
<ų krašto apsigynimo reika
las ir kurios daug geriau už 
mane pažino tuos, kurie čio
nai kovoja prieš šaulius. Aš 
tik iš savo pusės konstatuo
ju faktą, imant bendrai 
Ckaip tas buvo ir New- 
Yfk’e), kad tokių priešų y- 
ra kaip čionai Amerikoje 
taip ir Lietuvoje devynios 
galybės, nors jau ir dėl to, 
kad lenkai ir bolševikai ne
sigaili milijonų, kad tik su
silpninus mūsų apsigynimo 
pajėgas.

Esu įsitikrinęs, kad Gerb. 
“Darbininko” redakcija, 
kuri tiek parodė palankumo 
šauliams lankant man Bos
toną ir Naujos Anglijos ko
lonijas, irgi prisidės prie tų 
Tėvynės priešų nurodinėji
mo ir demaskavimo.

Prie šios progos priimki 
Gerbiamas Redaktoriau ma
ro didžios pagarbos pareiš
kimą.

A. Žmuidzinavičius,
Liet. Šaulių Sąjungos At

stovas Amerikoje.

D8TB0IT, MICH.

Vyčių veikimas..7
į - :' ■ ■- ’" •

TribaVus į šią kolionjją pir-
mįau™ teko susipažinti « Sau- jauSM .j.
■mpaju jaunimu Lietuvos Vyčiau,. rot Naujalio koncertą.
Ičtikrųjų jaunimas draugiškas, 
pilnas gyvumo. L. Vyčių 79 kp. 
yra gana skaitlinga nariais, susi
rinkimus laiko kas savaitė. Į su
sirinkimus nariai atsilanko skait
lingai Kas labai gražų įspūdį 
daro tai mergaičių skaitlingas at
silankymas ir dalyvavimas visuo
se tarimuose. Taip-gi visada pri- 
būna gerb. kun. J. Čižauskas, ku
ris su visokiais gražiais patari
mais daro susirinkimą gyvesniu, 
mat po susirinkimų atsibūna įvai
rūs lietuviškį žaidimai čia teip-gi 
gerb. kun. J. Čižauskas sykiu žai
džia,- sykiu linksminasi ir visi su
sirinkusieji jaučiasi daug links
mesnis turint savo tarpe tokį pra
kilnų dvasios vadą.

L. Vyčių 79 kuopa turi daug 
įžymių darbuotojų. Kuopos pir
mininkas K. Abvšala tai stambus 
vietos veikėjas: K. Tvarkūnas, 
fin. rašt.., pasižymi nepaprastu^- 
veiklumu visais žvilgsniais. Po
draug randasi visa eilė vaikinų, 
kurie jau nuo pat pradžios vy
čiuose darbuojasi. Tą patį gali
ma pasakyti apie vytes.

L. Vyčių 102 kuopa sudaro be
maž čia augęs jaunimas. Pirmi
ninkauja veiklus tėvynainis gerb. 
Vinelis. Šioje kuopoje daug dar
buojasi vytis R. Piragis, vytis 
Bartkus, o ypač daugiausia gra
žios agitacijos priduoda kun. Ig. 
Bereišis, nes prie kiekvienos pro
gos ragina vyčius kodaugiausia 
narių prirašyti ir stiprinti vyčių 
chorą. Mergaičių ir-gi randasi 
veiklių.

Detroito vyčiams yra lengva 
darbuotis, nes visas patogumas 
jiepis yra, o taip-gi dvasios vadai 
daug darbuojasi, katalikių jauni
mą pritraukia prie vyčių.

Koncertas prof. J. Naujalio.
Detroito ' lietuviams yra di

džiausias džiaugsmas sutikti mu
zikos tėvą kompozitorių Juozą 
Naujalį ir dalyvauti nepaprasta
me milžiniškame koncerte garsaus 
muziko Naujalio.

Gegužio 27zd. koncertas bus šv. 
Jurgio parapijos svetainėje, 7 v. 
v. Geg. 28 d. Lietuvių Svetai
nėj, Dix Avė. ir 25-ta gatvė, pra
džia 7:30 vakare. Šis koncertas 
bus vienas iš puikiausių koneertų. 
Gerb. Naujalis gros vargonais, 
skambįs pianu. Taip-gi suvieny
ti Šv. Jurgio, Šv. Antano ir Šv. 
Petro parapijų chorai vadovau
jant komp. Naujaliui, dainuos 
puikias dainas. * Pats rengėjas 
gerb. kun. J. Čižauskas dalyvaus

PHILADELPHIA, PA
Atitaisymas.

Tilpusiame “Darbininko” >num. 
56 Sąryšio istorijos aprašyme pa
sirodė klaida. Vieton $100.00, 
parašyta $1100.00, vieton 16 d. 
vasario parašyta 6 d.

St. F. J. Oblikas, rašt.

Keliauk suBažnyčia statoma. Nors ir be- ‘ 
darbe, tečiaus Lawrence’o lietu
viai katalikai smarkiai didžius 
darbus varo. Sugriovė senąją 
bažnytėlę. Nuvežė jos medžiagą 
ant parapijos ūkės į Mėfhuen, 
Mass. Baigia naijjai bažnyčiai 
skiepą kasti ir — stato milžinišką 
mūro bažnyčią. Apie bažnyčios 
grožę buvo komentų laikraščiuo
se lietuviškuose ir angliškuose. 
Anglį} laikraščiai daug sykių nu
sistebėjo iš Laivreneieeių pasi
šventimo kuomet jie ardė bažny
tėlę ir kasė skiepą. Naujoji baž
nyčia kainuos virš, šimto tūkstan
čių dolerių!

Šv. Kazimiero Draugija rengia 
milžinišką išvažiavimą parapijos 
parke, Methuen, Mass. Bus tai 
atidarymas išvažiavimų sezono ir 
triukšminga diena! Visą išvažia
vimo pelną Šv. Kaz. Dr. aukuoja 
šv. Praftciškaus naujai bažnyčiai. 
Todelei Visi norintieji greit staty
ti gražią bažnyčią atsilankykite 
prie mūsų į tą Grožybių Dieną 
(Decoration Day).

Visos draugijos "-yra nutaru
sios darbuotis visą šį metą nau- i 
jos bažnyčios naudai. Per va- į 
sąrą jos laikys išvažiavimus ku- 
įių pelną paaukuos’,naujai baž
nyčiai. Rudenį visos draugijos 
ruoš parapijai fgf'nš; Reiškia 
draugijos lenktyniu&s. Stengsis 
kiekviena daugiau turto sutaupy
ti naujai bažnyčiai.

Choras užėmė parapijos parką 
ant Labor Day. Tada choras lai
kys išvažiavimą naujos bažny
čios naudai. Choras mano visus, 
chorus sukviesti ir padaryti di- 
džiausį ir pelningiausi naujai 
bažnyčiai išvažiavimą. Bus tai 
užbaiga išvažiavimų. Šv. Kaz. 
Draugija mano daugiau turto su
kelti 30 geg. nei choras pradžioje 
rugsėjo. Duosis matyti. Tiek ži-

Dede Samu
Jei keliausi aplankyti Senąjį Svietą šiais 

metais, tai išsirašyk Dėdės Šamo nemokamą 
knvgvlę. Ji tau paaiškins dalykus, kuriuos ke
liaujant reikia žinoti. Ji parašyta tavo prigim
toje kalboje. Ten bus paaiškinta apie Dėdės Ša
mo Linijų laivus, kuriuos valdo Suv. Valstijų 
valdžia. Ar tu keliausi pirmoj, ar antroj ar tre
čioj klesoj su tavim bus mandagiai apseita.

Trečios klesos pasažieriai keliaus kajutose 
su 2, 4 ar 6 lovom. Yra rūkomieji kambariai, 
pasilsėjimo vietos, deniai pasivaikščioti, valgis 
geras ir apstus, visokie pasilinksminimai ir pa
togumai. Tu nusistebėsi, kaip Suv. Valstijiį Li
nijos surevoliuci j onavo trečiosios klesos kelionę^

“Draugas” rašo, kad 
Chicagos tautininkai iš ker
što ir baimės nubalsayo ra
šyti Amerikos valdžiai dona- 
są. ant kun. Garmaus, kun. 

g.česaičio. Visos Amerikos 
g lietuviai tautininkai-laisva- 
| maniai užsitraukė neišdildo- 
| mą dėmę ant savęs tą. dona- 

šą. Amerikos valdžiai dary- 
b darni.

Gerb. A. Žmuidzinavičius, 
Šaulių Sąjungos įgaliotinis 
savo laiške, kurs telpa šia- 

; ine numeryje, sako neturįs 
—t^aHmybės tiksliai tyrinėti 
' ir nųjųdinėti Liet. Šaulių 
r priešų,.” o tą. galinti daug 
į nuosekliau padaryti čio- 
I nykšte mūsų susipratusi vi- 
I suomenė ir patriotiškų laik- 
[iraščių redakcijos. Pagalios 

gerb. įgaliotinis Žmuidzina- 
fvičius pripažįsta, kad “Dar- 
^bininko” redakcija parodė 
^palankumo šauliams. Na,'o 

^“Tėvynė” num. 19 su pa
prastu sau grubijoniškumu 

ūkia, kad “Darbininkas” 
^negirdėta veidmainystę da
ląs, prašydamas gerb. Žmui
dzinavičiaus įvardinti šauliij 

įeižikus, nes tokiais esąs 
P‘kun. Bučys, Česfiulis, Gu- 

kun. Garmus ir visa 
Virtinė klerikalų partijos va- 

Tariamas gerb. Žmuį- 
inavijšiaus laiškas išsižio
sią! /‘Tėvynei” pridera- 
i uždrožia.

“Lietuvos Žinios,” Lietu- 
soci j alistų-liaudininkų 

anas, num. 46 turi “Laiš- 
iš Amerikos,”'kur rašo- 
kad’Čameckiui ir Mas- 

i atvykus Philadelphi- 
spal. m. 1921 m. “Apšau

ti reikėjo net 100 policmo- 
ka(f Lietuvos Respubli- 

os atstovus-laimingai išve- 
18 nuo Lietuvos piliečių ap- 

dos.” Visi žinome,, kad 
lermą ir skandalą 

tikėlė balševikuojantis gai- 
liberalų surengtose 

atbose. Brooklyno ‘Lai- 
atridžįaugti negalėjo iš 

o atsitikimo ir šaukė Lie 
avos buožija nuversta. Reiš- 

liberalai prisipažįsta bi- 
■į su neprigulmingos 

neprieteliais bolše- 
vadina juos Lietu

čiais. Skvarbus pri-

WORCESTER, MASS.

Neseniai Federacijos 1? skyrius 
sulaukė, sekančio turinio padėkos 
laišką is Lietuvos:

Lietuvos Respublika
Karo Sanitarijos Skyrius 

Balandžio 19, 1922.

Kun. J. J. Jakaičiui,
41 Providence St., 
Worčester, Mass. U. S. A

Karo Sanitarijos skyrius siun
čia karščiausią pedėkavojimą bro
liams lietuviams Amerikoje, Wot- 
cester, Mass. už reikalingą ir svar
bią auką Lietuvos kariuomertei, 
išsireiškusi perdavime per Amen-
kos Lietuvių Prekybos Bendrovę j 

ofinitari. 'labai gero ir tvarkingo samt*ri-r 
nio automobilio ‘-‘Ford,” kuris! 
veikia ir nešioja aukautojų uždė
tąjį užrašą.

(Pasirašo)
Vyriausias Armijos Gydytojas 

L Leutenantas Nagevičius,
- Ji '. ■ -•
Karo Valdininkas Plepys.

“Darbininko” 44 numeryje til
po mano korespondencija iš Phi- 
ladelphijos. Ten tarp kitko pa
stebėjau apie šv. Kazimiero pa
rapijos leidžiamą laikraštėlį. Gir
dėjau, kad kun. J. Čepukaitis, už 
tą pastabą yra didelei supykęs 
ant manęs kaipo korespondento ir 
ant laikraščio “Darbininko” būk- 
toji pastaba yra neteisinga. To
dėl jeigu toje korespondencijoje 
randasi nors šešėlis melo tai aš 
šiuomi pilnai atšaukiu. Neturė-

nome kad vieni gerai pradės, ki-iaa ir neturiu noro laikraštėliui 
ti gi gerai užbaigs vasaros sezo- kenkti bet jį gerinti.

Darbininkas.

Šv. Jurgio pa •pijos L. Vyžių choras Detroit, Mich. Yra įžjmliausiąs choras i
t. Kemėšis, buvęs Žv n?LTSLD. Rlftbo TĮft - t Alidis visuos

Jei nori parsitraukti savuosius iš Senojo 
Svieto, tai leisk jiems keliauti Suv. Valstijų val
džios globoje. Pasiųsk jiems Suv. Valstijų Li
nijos laivakorte Tu būsi užtikrintas, kad jie tu
rės patogią, saugią ir smagią kelionę.

Reikalauk nemokamos knygutės
ISpildyk Sėmiau kuponą ir atsiųsk ji, reikalaudamas ne
mokamos knygelis, kuri tau pasakys faktus, kiekvienam 
keliauninkui žinotinus. Tas tau nei cento nekainuos ir 

nepastatys po jokia obligacija.

United Šates Lines
Moore & McCormack, Ine. x Roosevelt Stemship Co., Ine.

45 Broaduay, New York City.
To U. S. SHIPPING BOARD

Passenger Departmcnt 540EI
45 Broadvay, New York City.

Prašau atsiųsti man.be atlyginimo Valdžios Knygutę, sutei
kiančių kelionės faktus, teip-gi pilnų informaciją apie Suv. Vals

tijų Linijų laivus.
Mano vardas ......................................................
Adresas ............................. 1.................................................................. ... .. ..

U. S. SH IPPING BOARD
45 Broadway New* York City

Pasažierių Departmentas.

-viw ****
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Geri

Į LIETUVĄ

Rengia L. D. S. Apskritys

Gegužio-May 30 dieną 1922407 Millbury St., Worcester, Mass.

RUOMUVOS SODNE

oug h of roolc

DŽIUGINANTIS
PRANEŠIMAS.

Kas nusipirko šių metų L. 
D. S. Kalendorių, tas turi iš 
ko pasigerėti beskaitydamas 
garsiausių Lietuvių Tautos 
rašytojų straipsnius bei ei
les. Šių metų LDS. Kalen
doriuose, skaitytojas ras 
daug gražių moksliškų 
straipsnių parašyta, kurių

Montello, Mass.
vai. po pietą, gries montelliečių garsioji orkestrą

Šiomis dienomis gavome 
žinių, kad gerb. kun. J. Bak
šys, LDS. Centro Valdybos 
narys ir Conn. Apskričio or
ganizatorius pasižadėjo kal
bėti LDS. Conn. apskričio 
rengiamoj e GEGUŽIN E- 
JE, 30 d. gegužės, š. m. ant 
Quartette Club Parko, New! 
Britain, Conn.

Taip-gi kalbės du. smar
kūs veikėjai LDS. Conn. 
Apskričio pirm. P. Totorai
tis ir organizatorius J. Tau- 
tila, abu iš Waterbury, 
Conn.

Gegužinės rengimo komi
sija smarkiai veikia ir tiki
mės turėti gerų pasekmių.

Tad rengkitės visi: dideli 
ir maži darbininkų GEGU- 
ŽIJfEN.

B. Mičiūnienč,
LDS. Conn. Apskr. rašt.

Gera mašina bonkoms plauti, 
gera automatiška mašina į bon- 
kas pilstymui ir korkavimui, ma
šina kuri lėbelius lipina, daug 
bonkų ir bakst}, du geri trokai. 
Gera proga kas nori pasinaudot. 
Priežastis pardavimo noriu va
žiuot į Lietuvą. Dėl platesnių in
formacijų kreipkitės šiuo adre
su:

MOTINŲ MODERNIŠKOJI LOPŠINE
- ' 4 ? “Cit neverki mano 

mažulėli — neraudok, 90P' £3 ** Uu BAMBINO

Šitoj pramogoj ant tyro oro dalyvaus Naujosios Anglijos lietuvių chorai, 
smarkiausias šios apygardos jaunimas, bus lenktynės, virvės traukimas, aukštumo 
šokimas ir įvairiausi žaislai. Visiems bus linksma ir smagu nuo pat ryto iki vėlybo 
vakaro. Ateikite visį. .

U.UHUA 9B>o 
♦ ' : TIESI >*■



VIETINĖS ŽINIOS
______

f - • ■ Vi—-----
NAUJALIS BOSTONE. i' v ’j 

c?"
- į Gerbikonrp. Naujalis viešėda- 

Bostonegyvenopąs Romaną, 
Ligt.’. Prekybos Bendrovės prezi- 
dentą.' Karbauskas vargo-
niajpkas išrodš gerh-svečiui (Beą- 
toąį '-*' Amerikos Atėnus. į Bu- 
yo nusivedęs parodyti jnuzikps 
konservatoriją, knrgerb. Naują- 
1U grojo ant garsią vargonų. , 
"--Gerb. Naujalis . beviešėdamas 
Seatone anėjo su adv* Ragožium. 
Pasikalbėjęs su gerb.■ Naujaliu 
ladę. Bagočius pažadėjo stipendi
ją Jfeno Kūrėją gabiam dailį- 
ąįąkąi-piešėjui Šimoniui metinę 
Stipendiją iš $400. Pradžiai davė 

Toliau adv. Bagočius pasi
žadėjo duoti dar dvi stipendijas 
dailinrnkgm, kuriuos Meno Kurė- 
ją Dr-ja rekomenduos.

Dailininko Šimonio paveikslas 
{Panelės Švenčiausios) yra “Dar- 
biuiąke.” Ypatingu būdu nu
pieštas-

< PERMAINA ĮVYKO.

Senokai žadėtoji “Darbininko” 
ofise permaina pagalios įvyko. Ne 
viskas dar užbaigta, bet naujas 
bštaius su dideliais giliukais prasi- 
dėjo.pereitą subatą po pietą.

Nauja biznio šaka “Darbinin- 
ko'** ofiso fronte yra taip vadina- 
mas • Iee-cream Parlor su visais 
pridėčkais prie to biznio. Suba- 
to vienas amerikonas užėjęs ir iš
sigėręs “toniko” davė dailą rak
tą. “Joniką” buteliams atidaryti. 
Salęf, kad ant atidarymo biznio 
duodąs raktą, kaipo giliukį. Užė- 
iB j- Romanas biznio padaręs 
mokėjo auksiniu pinigu, kurs 
reiškia gerą giliukį. Užėjęs Dr. 
Landžius, pasveikinęs su pradė
jimu naujo biznio kaipo gero gi
liuko ženklą priklijavo prie sal
dainių “show ease’o” stiklinio 
viršaus dolarinę. Dr. Landžiaus 
pavyzdį pasekė Feliksas Zaleckis.

Tokios įstaigos yra madoj va- 
dhrti “Spa” su kokiu kitą žo
džiu -surišant. Ir teip -So. Bosto
ne yra National Spa, Centrai Spa, 
New York Spa, Majestic Spair

yąrdą Darbininkas Spa.
žodis Spa yra tai vardas vieno 

Belgijos miesto, kurs pasižymėjęs 
yra savo minėraliniais šaltiniais. 
Tą Jaltinią vanduo nuo labai se
ną laiką išgabenama po visą Eu- 

Pačiame Spa mieste yra 
puikiausios užeigos, kur nuo seną 
laiką važiuoja vakaciją praleisti 
didžturčiai ir karaliai.

So. Bostono ir apylinkią lietu- 
Yttrt-labai užinteresuoti mūsų nau- 
ju bižniu. Visus kviečiame nau
dotis nauja mūsą įstaiga.

lis žmonią. Daugiausia moterys. t dieną lietus lytą tai piknikas į- 
Sąjungiečią pirm. Z. Glineckienė

vakari
Są ir ragino moteris ir merginas 
jįtis prie A, U B- K. Moteaj
Sąjungos. £ 3;-s
Į r Po to buvo perstatomas veika-

•; $įs “Hnigėliąj.”
. i) Moątallieėiai lošėjai matyt bu

vo gerai prisirengę, nes atlošė ne-

savo ištaigai duodame

ginų pelno, davė apie 10,000 f atidarysime. Kalvė, gara- ir mirsiu. TeL So. Boston T-iSS į| 

DR. J. C. LANDŽIUS 1 

LIETUVIS GYDYTOJAS IR 1 
CHIRURGAS. -■

Gydo aitrias ir chroniškas ligas ■ 
vyry, mėten) ir vaiką. EgzamU ■ 
auoja krauj4.spj:iudalus, šlapumą ;| 
ir tt savo laboratorijoj; Suteikia I 
patarimus laiškais Utor gyvenau- I 
tiems. Adresas: ' K

506 BR0ADWAY,
SOUTH BOSTON, MASS. | 
(Kampas G St ir Broadway) 

VALANDOS: 9-11, 2—4, 7—9 ■

I vyks sekančią dieną, nedėlioj, įir-

Pikniko vieta ant p. M. Bačins- 
ko A^Bę^oad, Mass.
- Mel4žw»e Jįįtą drąagjją 
rengti pįljąi^ įminėtoje » 
noje. _.V

Širdinga ktiėČiaarte Visą dr^ft- 
-giją nr'kuopų narius'‘pribūti i"

i ’ KVieein Valdy

LAIŠKAI Iš LIETUVOS

blogiausia.; Ypatingai gerai W *
tarnaitės ęolėją p-lė ygtiniutė ir pi (>rg
senės tetos . rolėje p«16 _Q. Saipąo- 
'įdutė. <s ' J .r 57
į Tarpuose būvą dainą solo ir ki- 

tekią margumyną.
Berniukas Jaunikaitis gražiai 

pagrojo ant Flutos.
Dainavo solo: S. Pauras, M. 

Gribaitė ir A. Narinkaitė. Akom
panavo M. Karbauskas vietos 
vir'gonininkas.

i P-lė A. Narinkaitė buvo iššauk
ta net tris kartus. Ypatingai gra
žiai ir jausmingai sudainavo 
“Lopšinę.”

Žmonės buvo labai patenkinti 
vakaro programa ir linksmi skir
stėsi į namučius.

Magdė.

SUGRĄŽINKITE.
LDS. 1 kuopos nariams buvo iš

duoti tikietai ant LDS. N. A Ap
skričio išvažiavimo. Tad prašau 
gerb. narią grąžinti ant sekančio 
susirinkimo, kuris bus 23 d. ge
gužės.

LDS. 1 kp. prot. rašt.

SVEČIAS IŠ LEWISTON0.
Šiomis dienomis So. Bostone 

lankėsi Petras Jasiūnas iš Lewis- 
ton, Me. Kaipo L. Prekybos B-vės 
agentas lankėsi biznio reikalais. 
Užėjęs “Darbininkan” subatoj 
padėjo supakuoti knygas siunti
mui Lietuvon.

Sugrįžęs Lewistonan, ketino su
mobilizuoti būrį jaunimo atvykti 
į Naujosios Anglijos LDS. aps
kričio išvažiavimą gegužio 30 d.

APSIVEDĖ.
Gegužės 20 d. šv. Petro bažny

čioje surišo moterystės ryšiu kun. 
P. Juškaitis Jurgį Venį su Mari
jona Kalinauskiute. Linksmo su
gyvenimo.

VISŲ DOMEI.
Naujos Anglijos moksleivių ap

skritys rengia milžinišką išvažia
vimą liepos 23 d. 1922, ant Ruo- 
muvos Parko, Montello, Mass.

Taigi idant moksleivius parem
ti prašytumėm kad niekas ant tos 
dienos nieko nerengtą.

Komisija.

. ■ JT-

KNYGOS JAU SUPAKUOTOS. J 
..Knygos siuntimui Lietuvos Dar- j 

bo Federacijai iš LDS. knygyno Į 
jaą. supakuotos ir šiomis dieno- j 
ftiarbus pasiųstos ant laivo “Be- 
rengaria,” kurs iš New Yorko iš
plaukia gegužio 30 d.

. .. i ■ ■
SĄJUNGIEČIŲ VAKARAS.
Kas, kas, bet sąjungietės užsi

pelno pagirimo ir garbės. Štai 
ant. 21 d. gegužės buvo pakvies
ti Įožėjai fi Montello, Mass. su vei- 
Mu “PinigBiai.” Sąjungietės 
priėmimui svečią lošėją parengė 
puikią vakarienę ir sukvietė vie
tos žymiausius veikėjus su sve
čiais Montelliečiais vakarieniauti 
Tikrai reikia stebėtis sąjungiečią 
stnąanumu, apsukrumu ir malo- | 
njpjn. ; / .< • ■ t < |

Stelai apdėti skaniausiais val
giais..-Buvo visa ko: piragaičią, 
“aandvičią,” vaisią, ir tt. ir tt*. - 
- ^Svečiai ir vietiniai linksniai 

Žnekučiavosi ir juokavo.
. jjęinrininkėmis, kurią dėka ir aš 

tąrėjau progą būti tame gražia
me būrelyje svečią montelliečią ir 
vakarieniauti buvo sąjungietės: 
d. Jankienė, V. Kohanskienė, M. 
Sakalauskaitė, Adomaitienė, į 
A. Majausksitė, V. Beleckienė, O. ' 
Aukštakalnienėę M. Karčauskienė, < 
M..

Tai snrarklausios sąjungietės.
Po ska-io- -.ika-''.--r-

si prie perstatymo, i .. ., . (C 
eo. Bostoniečiar labai neran

giai rfAkoriff vęakarą. Vis-gi a-
8 ra!, nsirink’' sraž'zo

K■3' 1 - t
•

*■
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VIRAKO LAIŠKAS:
r ' - j

Balandžio 23, 1922. 
p. Jobu J. Roman, 
Bostone.
Gerbiamasai:

Sveikinu su visa šeimyna 
linkėdamas viso labo, lai
mės ir sveikatos, o labiau
sia kantrybes ir ištvermės 
pradėtame darbe.

Tamstos laišką 
šiandien — ačiū.

O dabar apie mūsiį reika
lus: Bendrovė imant viskas 
einasi gerai ir kas kart ge
ryn ir geryn. Jau Genero
las S. Žukauskas susiprato 
su biznio reikalais ir nesi
duoda bile kam už nosies ve
džiotis nors kaip kada dar 
ir neišlaiko “šalto kraujo” 
kuomet kokį sunkesnį krizį 
priseina pergyventi. Tuo
met aš visus raminu ir pri- 
rodinėju kad tai vis mažmo
žiai ir neverta dėl to išeiti iš 
lygsvaros. Tas kaip gene
rolui taip ir kitiems valdy
bos nariams priduoda dau
giau pasitikėjimo savimi ir 
galų gale pamato kad išeina 
viskas geriau. Bet man 
kaip kada tas ir perdaug 
sunkiai atseina dėl to kad ir 
aš pats esu gana karštas ir 
turiu dėt daug pastangų kad 
parodžius “šaltumą” ir in- 
tikint visus kad pas mus vis
kas gerai, kad biznyje viso
kį kriziai tai priprastas da
lykas ir tt. Apie mūsų val
dybos narių temperementus 
galėsite spręsti iš to atsiti
kimo: Viena operacija, iš 
priežasties valiutos svyra
vimo nepavyko kaip buvo

F.

S

gavau

Šast Cambridge Liėtuvią Ko
operacija rengia pikniką birželio 
(Jane) 17-tą d. 1922 m. Birželio , 
17-ta bus subatoje, tai-gi jeigu tą tikėtasi, vietoje' 50,000 auk-

t

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

BOSTON, MASS.

Ant Nuosavo Daržo
OAKLAND GROTE, BAST DEDHAM, MASS.

UTARNINKE

nuostolio., TalKAį- žiąus (Rrbtuyė dabar jau y- 
. . išuęrvuotas tiio ra gera. . Bet kaip garavus 

teip i rdirbtuvė kad būtų di-jvę, bet tas išėję iš Tamstos 
dėsni būtų geriau, *tik dd e- 
konomijos pinigų turit žiū
rėt. - ,.

Kalvę turime iškelti iš ga-. 
ražiaus. - Tą sutikome su 
Klemtu kad padarys kalvę 
ir vulkanizacijos dirbtuvę 
toje vietoje kur yra medinis 
namukas kur sargas gyveno. 
Kaštuos turbūt 500,000 auk
sinų. Iškelt reikalauja in
spektorius.

Nuo šiandien pakėlėme 
dvigubą kainą už automobu- 
so susisiekimo bilietus. Kol 
gavome ministerijos kabine
to leidimą tuomet turėjome 
sustabdyt visišką susisieki
mą, bet laimėjome.

SiKFordu turiu klapatą, 
reikalauja imt visas atsargi
nes dalis ką Tamsta užsakei 
ir 10 traktoriii, bet tas su
daro tokią auksinų krūvą 
kad mes šiandien negalime 
ištesėti, tai laukiame ar būt 
kiek neatpigs darni kronai, 
bet paimt vistiek reikia, nes 
jau pradedame atsarginių 
dalių pritrūkt.

Buvo Kaune Jonas L. 
Petrauskas, aš jo nemačiau, 
bet p. Cunys matė ir sakė, 
kad daug ką pripasakojo a- 
pie metini šėrininkų suva
žiavimą Boston’e visokių ne
būtų daiktų. Šiandien ga
vau “Darbininką,” kur ap
rašytas susirinkimas visai 
kitaip, tat matyt Petraus
kas melavo. Šėrininkai kaip 
kurie yra neužganėdinti kad 
dividendų mažai užmokėjo
te, bet aš aiškinu kad tas y- 
ra teip ir teip... sako kodėl 
jiems jokių pranešimų cen
tras nesiuntinėjo nei laikra
ščio, tai jie viską žinodami 
būti} ramūs, o dabar visoki 
žmonės viską pašneka.

Pragyvenimas ištiesi], Lie
tuvoje pabrango ir sunku, 
bet kad apleisti Bendrovės 
reikalus ir dar kad jie nuo 
to turėtų nukentėt, aš nie
kuomet nemaniau ir nema
nysiu Būsiu aš reikalinges
nis Lietuvoje, dirbsiu Lie
tuvoje, o jei bus reikalas 
būti Amerikoje, tai atsidur
siu Amerikoje, bet Bendro
vės reikalus neapleisiu. Jei 
bent manytumėt kad mano 
darbas bendrovei kenkia li
tą man įrodytūmėt, tuomet 
su mielu noru dėl bendrovės 
labo pasitraukčiau ir užsi
imčiau kuomi kitu ir tuomet 
ir nedirbdamas dar iš šalies 
sekčiau jos reikalus dėlto 
kad jau tiek daug į jos dar
bo įdėjąu, ne vien darbo, bet 
ir širdies. Nors man nesma
gu yra prisipažinti, bet dėl 
bendrovės apleidau “Darbi
ninko” reikalus ir jie gana 
daug nukentėjo. Bet aš teip 
manau kad Bendrovėje ma
no darbas buvo reikalinges
nis ir Lietuvos gerbūviui 
naudingesnis, & aš ant nelai
mės visuomet buvau idealiz
mo pasekėju, turėt tokiuom

tihiotikiu persirgo, ir ne? tik 
ką persirgo, bet nuo Kru
kausko jo pati turėjo paka- 
yoti revolverį, aš juos pa$- 
įui.nuraminau ir anLkįtos 
Operacijos uždirbome į ke
bas dienas 500,000 auksinų, 
tuomet ir generolas vėl at- 
gavo savo drąsą ir sakė kad 
biznis tai tokia pat karė kaip 
ir karo lauke kur daug ką 
reiškia ’ gabumas“ ir šaltas 
kraujas. ’

Prof. Šimkus priekabių 
ieško po banką ir Blekavi- 
čiui sakė kad mes jau ban- 
krutijame ir tt.

Būk tai ir L. Žukauskas 
platinęs žinias kad mes 
bankrutiname. Tos žinios 
gana plačios buvo Kaune ir 
kur kitur pasklydusios, bet 
stengėmės! jas atitaisinėti. 
Su naujaisiais ministeriais 
geruoju gyvename. Ir abel- 
nai iš valdžios pusės šiuo 
kartu nemalonumų neturi
me. Viskas dabar Lietuvo
je pabrango 3-4 kartus ne
gu kad buvo Tamstai išva
žiuojant dėlto ir darbinin
kam algas priseina pakelti.. 
Kaip kuriems po biskį kėlė
me nepersenai, bet ir dabar 
turime ultimatumą gara- 
džiaus darbininkams, ką pa
darysime dar nežinau—tur
būt priseis bent kiek pakelt.

Prekybos skyriuje viskas 
po senovei eina gerai, tik 
per maža tame skaičiuje a- 
pyvartos kapitalo, nespėja
me s juo pargabenti prekių 
kaip jos ir vėl išeina. Nuo
lat jaučiame stoką reikalin
gi] prekių. Gal toliaus šiaip 
taip išsisiūbuosime.

Dabar geriau veikia Kau
no ir Biržų krautuvės, ant 
prekių dedame gerą nuošim
tį nuo 50% iki 200%, tuo
jaus atsidengsime Anykščių 
skyrių, jau baigiamas re
montuot.

Vilniaus skyriuje padarė
me su Blekavičiu revizijas, 
tai pasirodė kad prekių yra 
už 33,000,000 Lenkų mar
kių. O į Vilniaus skyrių į- 
dėta yra iš viso 2,200,000 ost 
markių, tai palei dabarti
nio kurso yra ant lygio. Nie
ko neuždirbta ir nieko ne
pradirbta.

«

Dabar važiuoja tenai p. 
Blekaitis ant kokių 2-3 mė
nesių, dėl to kad prie gero 
vedėjo Vilniaus skyrius tu
ri duot gerą pelną. Šeip Vil
niuje dabar judėjimas jau li
ko ganą didelis.

Darbininkų ir tarnauto
jų tarpe permainų labai ma
žai radome. Mickevičaitę 
atleidome iš garažiaus dėl 
to kad prisisavino bendro
vės pinigų. Žudickis Ka
ziukas monkiuoti mokino
si ir atsisakė nuo tarnystės, 
išvažiuoja į Plungę malūną 
vesti.

Šiauliuose garažiaus sky
rių uždarėme, jeigu pasiro
dytų reikalas, tai gal vasarą

v

Atleiskite ką parašiau 
tuos keletą Žodelių apie sa-

laiško, ' pasilieku linkėda
mas Viso labo.

Jūsų —
F. Viraks:

PAMETĖ ŽIEDUS.
Agota Stugienė po numeriu 31 

5-th St., Ę. Cambridge, Mass. bū
dama bažnyčioj 14 d. gegužio ant 
pirmą mišią pametė 3 žiedus 
mažu pakietuku. 2 žiedu 
vienas moteriškas. Kuris radęs at
neš, tas gaus $5.00 dovaną.

Agota Stungiene,
31—5-th St., E. Cambridge, Mass.

Paieškau Antano Pečiulio, jis 
paeina iš Kauno rėd., Ukmergės 
ipskr., Vilprą parapijos, Mankū- 
mj sodžiaus. Pirma gyveno Pitts- 
burg, Pa. Dabar nežinau kur. La
bai norėčiau susižinoti. Jis ar kas 
<ino meldžiu pranešti ant šio ad
reso :

, Vincentas M. Mikučionis,
O. Bos 145, Laconia, N. H.

Tel. So. Boston 323 
LIETUVYS DANTISTAS

NAUJAS GARADŽIUS
> PARSIDUODA su visu bizniu 
j visais naujos mados įtaisai ge
niausioje vietoje Boston’e. Iš ga
zolino ir aliejaus galima gerą gy
venimą padaryti. Savininkas la
jai nori parduoti, todėl prisiims 
iktai $4000 įnešimo. Dėl plates
ni} žinią kreipkitės prie B. KON
TRIMO.

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

arba Rosbury 4743-R.
_________________ /■ X_________  

PARSIDUODA.
Pirmos klesos barbemės (Bar

ter Shop) gero j liėtuvią apgyven- 
oj vietoj, visai nebrangiai. Taip
gi gali pirkti ir nemokantis dirbti
> aš išmokinsiu į porą mėnesių 
ikru barbenu. Priežastis parda- 
rimo, važiuosiu Lietuvon. Rašy
kite šiuo adresu:

Opera-House Barber Shop 
Athol, Mass.

PARSIDUODA STUDIJA 
PIGIAI.

Didelė studija puikioj vietoj, 
>iznis išdirbtas per daug metą. 
Liėtuvią 4,000 kolionija ir vienin- 
ėlė lietuvio galerija Amsterdame. 
Navininkas išvažiuoja Lietuvon. 
Fotografai kas pirmas, naudoki- 
ės puikia proga. Kreipkitės ypa- 
iskai ar laišku:

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

Reikalingas geras prityręs BU- 
ČERIS. Darbas ant visados, ge
ra alga. Atsišaukite greitai. Lith
uanian Cooperation, 285 Broad- 
way, So. Boston, Mass.

GERAI IŠDIRBTAS 80D£S 
IŽDIRBYSTfiS BIZNIS

ANT PARDAVIMO.
Geros mašinos, du trokai, 

tektinai bonką. Biznis labai 
rai išdirbtas. Priežastis pardavi
mo, savininkas greitu laiku išva
žiuoja į Lietuvą. Delei platesnią 
informaciją kreipkitės šiuo adre
su:

DR. M. V. GASPER
(KASPARAVIČIUS)

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

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

iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. vak.„ — ——— v w __  — ... ■
Ofisas uždarytas subatos vakarais

ir nedėliomis.

i Tel. So. Boston 270

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

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

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

DR. k. J. 60RMAN
(GUMAUSKAS)

DANTISTAS

705 Main St., Montello, Mass.

(Kampas Broad St.) 
TeL Brockton 5112-W.

— ; -Bell Phone: Poplar 7545
ADOLF F. STANKUS 

tikras

LIETUVIS GRABORIUS
1023 Mt. Vemon St.,

PHILADELPHIA, PA

ADVOKATAS
414 Broadway, So. Boston.

TeL S. B. 0441.
Antros lubos—Viršuj L. P. B-vės

GYVENIMO VIETA:
135 Rovve St., Aububndale, Mass. 

TeL W. Newton 1016—R.

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

5—7:30 P. M. 
ir sulig sutarties.
419 Boylston St. Rooms 307-308 

BOSTON, MASS.
Phone B B 4200




