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Krikščionya darbininkai vfe* 
nv kitės! Spieskitės į vienin- 
tėlę darbo žmonių organiza
ciją Amerikoje — Lietuvių 
Darbininkų Sąjungą.
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Kautynės nesiliauja.
AREŠTAS AIRIJOJ.

Belfast. — Airijos šiauri
nėj dalyje Ulstėrvje prasi
dėjo areštai. Suareštuota 
300 su viršum airių respub
likonės armijos oficierių ir 
sinnfeinerių.

Sutarimo tarp airių par
tijų neįvyksta ir kautynės 
nesiliauja.

2-V-1922, Kaune.
p. J. J. Romanui, 

SUVAŽIAVIMAS. .‘Bostone.
Paryžius. — Didžiųjoj Eu-1 

ropos valstybių ir Amerikos 
bankininkai pradėjo savo 
suvažiavimą. Pirmas daly-1 
kas svarstė paskolą Vokie-! 
tijai. Pripažino, kad jai. 
reikia skolinti tiek, kiek jai Į 
reikia arba jokios paskolos 
neteikti.

BANKININKŲ

Padidino pikietavimą.
SUDRŪTINO

PIKIETAVIMĄ.
NAUJI MINI STEBI AI.

Lazcrence. — Prasidėjo 
devinta streiko savaitė. Tik 
Potohogue-Plvmouth dirb
tuvės darbininkai su kom
panija užmezgė derybas. Ki
tos kompanijos nei šitolo ne
pradėjo derybų. Pikietavi- 
mas apie Acadia, ’Upper 
Pacific ir Monomac dirb
tuves labai sustiprintas.

Ačėnai. — Naujai suda
rytas ministeriii kabinetas 
užėmė vietą. Premieru 
M. Protopapadakis.

PAVOGĖ ALGAS.

yra

Fremont, Mo.—Fremont 
Statė Bankan dienos laiku į- 
sibriovė du banditu ir pavo
gė $2.000.

Springfield, Mo. — Ketu
ri banditai sulaikė automo
bilių, kuriame buvo vežama 
St. Louis & San Francisco 
geležinkelio kompanijos dar
bininkų algos. Pinigų vežė
jai buvo pašauti, o pinigų 
sumoje $30.000 vagiliai nu
sigabeno.

TYRINĖS ŽIAURUMUS

GRYNO AUKSO DRA
BUŽIS.

Bielgradas. — Birželio 1 
d. Įvyks Jugo-Slavijos kara
liaus Aleksandro vestuvės su 
Rumunijos karalaite Mari
ja. Vestuvių ypatybė bus 
ta, kad nuotakos dresė bus 

. gryno aukso. Tą dovaną 
suteikė nuotakai Rumunijos 
sodiečiai. O jaunavedžiui 
Macedonijos serbai dovano
jo gryno šilko marškinius,' 
išaustus ant senoviškų stak
lių.

London. — Anglija pa
kvietė Ameriką, Franci ją 
ir Italiją prisidėti ištirti 
krikščionių skerdynes- Tur
kijoj. Apie tas skerdynes 
tikras žinias paskelbė Ame- 
rikos Šelpimo administraci
ja. '

NELAIMĖ.

Meksika. — Sostinės prie
miestyje susikūlė du stryt- 
kariu. Žuvo 13 žmonių ir 
702 žmonių sužeista.

/ Žmonės netiki į Dievą tik
tai tuomet, kuomet jie tiki į 
skaitomą Dievo melą.

Tolstojus.

PINIGŲ KURSAS.
Žemiau paduodame kiek 

kainavo pasiuntimas 1,000 
' auksinu. į Lietuvą. Prie že

miau paduotų . kainų yra

NUŽUDĖ PAČIOS 
SUVEDŽIOTOJĄ.

San Diego.—John Moller 
63 m. amžiaus, naktį užmušė 
žmogų, ant rytojaus nuėjo 
išpažinties ir po to patelefo
navo policijai pranešdamas 
apie savo darbą. Policija at
vykusi rado lavoną žmo
gaus 55 m. amžiaus. Buvo 
su perverta širdimi. Pagal
prisipažinimą John Moller 
šovė į jį užklupęs naktį pas 
savo pačią, kuri yra 70 m.

taus.priskaityta pasiuntimo kaš-|am^į. 
. tai:

Ketvirtadieny, gfeg. 18 — $4.20, 
Penktadieny, geg. 19 — $4.20 
Šeštadienį geguž. 20 — $4.10 < 

*. ' Bfrmadiėnį gėgož. 22 — $4.10
Antradienį gėgož. 23 — $4.00 

{'^ 'Trečiadleių, gegnž.24 — $4.20 .

-rv SATJ&S ‘
CORPQBATION>

BOSTON 27, MASS.

Gerbiamasai:
i Sveikinu. Biznis pas mus 
eina geryn. Jau mundieriai 
|ir pančekos Liepojuje. Tuo- . 
‘jaus pavyzdžius parvežame ’ 
į Kauną. Jei sutiksime su , 
intendantūra, tai parduosi- . 
me, o jei ne, tai siusime į 
Rusiją.

Su pinigais tuom kart ' 
sunkoka, bet tuojaus pra
dėsime vėl griebtis del to, 
kad šiandien sulaukėme di- 
delios partijos manufaktū
ros, kuri buvo senai užpirk
ta ir del įvairių kliūčių ke
lionėje užtruko net kelis mė
nesius. Dar 4 partijos ma
nufaktūros. eina kelyje, 
trumpu laiku pribus tai pra
dės krautuvės duot vėl dide
les ineigas, o dabar būsime 
visai su prekėmis nusišpicą- 
vę.

Autobusij susisiekimas 
dabar į dieną duoda ineigų 
35-30000 auksinų. Taip kad 
dalykai eina vis geryn ir ge
ryn. Parvažiavęa j Lietuvą, 
turėsi kuom pasidžiaugti. 
Kur pasisuksi visur bus ne
gėda.

Šiandiena pradedame sta
tyt prie garažiaus kalvę. 
Jau namuką nugriovėme ir 
pradėta kast fundamentas. 
Šiandieną pasirašiau su Že
mės Ūkio ministerija kon
traktą del Durpynų Šiau
liams. Sąlygos neblogos. 
Narutavičia su Jurkūnu 
Šiauliuose. Stulpai elektrai 
jau iškirsti iš girios. Dur
pynuose jau darbininkų ke
li desėtkai dirba. Mašinos 
teip pat jau statomos. Tik 
bėda kad pinigų kiek tik iš 
kur sudarome, tai vis tuoj 
ir sukišame į Šiaulių maši
nas ir kitus reikalus. Tas 
daro daug galvasukio. Bet 
mašinos užpirktos palygina
mai nebrangiai. Dabar jas 
parduodant gautūmėm ma
žiausia du kart tiek kiek mo
kėta, mat 'dabar Vokietijo
je mašinos ir geležis labai 
pabrango.

Tabako fabrikos gerai 
veikia. Garažius dabar tu
ri geriausias mašinas Lietu
voje, supirko generolas su 
inžinierių Francu. Kaip į- 
eini į garažiaus 'dirbtuvę, tai 
miela žiūrėt. Dabar yra at
važiavęs . Ford’o inspeldz)-'

Žydelis nor 
dos 225,000 ai 
duodame.

Sudiev.
F. Viraks.

ŠIAULIAI. — Prieš ka
rą sunaikifitfeji Šiauliai, 
atėjus vasarai, pradeda at
sistatyti. Jaū dabar yra sta
toma didelių miiro namų. 
Pernai viduryje miesto, a- 
pie rinką, daug pristatė me
dinių namų. Užtektų men
kos kibirkšties, kad ugnis 
vėl sunaikintų miestą, tą 
rodo pernai vasarą buvę 
gaisrai.

Dabar gyventojoj Šiau- 
iuose priskaitoma į 30 tūks

tančių t. y. tiek, kiek prieš 
karą kad buvo. Karo laiku 
gyventojų buvo likę tik keli 
ūkstančiai.

Padaugėjus gyventojoj 
skaičiui padidėjo prekyba ir 
pramonė. Šiauliai yra cen
tru išvežimo įvairių ūkio 
produktų. Padidėjus išve
žimui pakilo ir kainos. Pra
monėj pirmą vietą užima A- 
merikos Lietuvių Prekybos

— Prieš ka-

TIEMS LIETUVON.

Žemiau paduotas mintis 
taikau tiems kurie važiuoja 
į Lietuvą ir tiems kurie ma
no važiuoti. Man teko bū
tį Lietuvoje po karės jau ke
turis kartus ir važiuojant 
ten ir atgal pasitaikė pri
tirti visokių kelionės nesma
gumų ir kad apsaugoti ame
rikiečius grįžtant į tėvynę; 
noriu papasakoti jiems kaip 
tuos nesmagumus geriausia 
išvengti.

Pirmutinis ir, svarbiau
sias dalykas tai yra pasirin
kimas laivo ant kurio va
žiuosi į Lietuvą. Laivakor- 
čių agentūrų yra kiekviena
me miestelyje ir perkant lai
vakortę visados reikia žiū
rėti kad tą darysi pas gerai 
žinomą lietuvį agentą. Ku
ris agentas sako kad jis pi
giau gali parduoti laivakor
tę tai nuo tokio saugokis, nes 
nė jokis agentas negali par
duoti pigiau už kitą. Tik
tai vienas agentas gali būti 
geresnis už kitą tuomi kad

Daug turtų išplėšė

-o . . . , . _ geresius uz Kitą tuomi nau.

krautuvę, banko skyrių, au
tomobilių stotį ir tt. Bet dar 
didelė dalis pramonės ir pre
kybos lieka atėjūnų žydų 
rankose.

rius, tai jgako kad ir jis pa
gyręs kad pas mus dirbtu
vės esanti labai gera. :

Šeip ^Lietuvoje viskas 
brangsta: namai, žemė, pra
gyvenimas. <, j•

Apie ‘‘Levin šono” viešbu-

SIDABRAS BRANGSTA

New York. “- Gegužio 15 
dieną sidabras parsidavė po 
72%c. unciją. Tai didžiau- ________
šia sidabro šių metų- kaina, ėio -pirkimą tai palauksime 
Sidabras pabrango dėlto, Tamstos parvažiuojant, aš 
kad jo labai daug -iSgafe^ar nelabi-taai pirkimui*prita-
ma Chinijon ir Indijon. 1-5

Kl. Vitkauskas.

PADĖKA.

Didžiai mums Malonūs 
Geradariai!

Auką 18123 auksinus, Al
vito bažnyčios atstatymui 
gavome. Sužinoję parapi
jiečiai kartu su bažnyčios 
komitetu apie taip didę au
ką prisiųstą, kuožemiausiai 
lenkia galvas, tarydami gi
lų dėkingumą aukotojams. 
Ypatingai Jums taip daug 
pasidarbavusiam ir pasi 
šventusiam del mūsų bažny
tėlės. , Alvito parapijiečiai 
pasižada už tą gausią auką 
niekuomet Jūsų geros širdies 
nepamiršti, te Augščiausis 
per užtarymą Šv. Onos Jums 
gausiai atlygina. Apie mi
šias, kurias rašėt savo laiš
ke, bus iškilmingai atlaiky
tos.

Su didžia pagarba,
Kun. VI. Maslauskas, 
Įgaliotas po padėkos 

. .? laišku pasirašyti.
Alvitas 2-V-22 m.
L-r (Auką siuntė broklynie- 
čiail Šis laiškas atėjo V. Ki- 
vytos vardu).

PAJDtKA tt LHTOV08. p J
Šiauliai. 1922 m. Bal. 21 cL 

‘/DARBININKO’ ’/ REDAKCIJAI 
Gerb. Redakcija.' /

Šiuomi. pražome paskelbti čia 
pridedamas aukas mfisų orgami- 

Isaeijarbei ankAmsių pavardea. '** 
Su pagarba, >

■Sive/rS X .ouTKun. J. Šita vidus.
Z

todėl agentas kuris gerai ži
nomas ir gerai prityręs gali 
duoti geriausią patarnavi
mą.

Dabar kaslink linijos ant 
kurios važiuosi į Lietuvą. Iš 
mano patyrimo galiu drą
siai sakyti kad Cunard Li
nijos laivai yra patogiausi 
lietuviams. Ypač ant jų di
desnių laivų “Aųuitania,” 
“Mauretania” ir “Berenga- 
ria,” kurie yra viėni iš di
džiausių ir greičiausių laivų 
pasaulyje yra malonu ke
liauti. Įsėdęs į laivą New 
Yorke žmogus manai kad 
apsistojai kokiame didelia
me viešbuty ir per šešias 
dienas jau būsi antroj pusėj 
Atlantiko. Ant tij didžiųjų 
laivų važiuojant galima pa
siekti Kauną į 8 ar 9 dienas 
po išvažiavimo iš New Yor- 
ko. Ne vien tik laivai šva
riai užlaikomi, bet ir val
giai geresni nė kaip papras
tuose viešbučiuose Ameriko
je. Lietuviai ypač tie kurie 
važiuoja per žinomas agen
tūras gauna geriausią patar
navimą. Šeimynos turi sa
vo atskirus kambarius su 2, 
4, ir 6 lovomis. Tų nesma
gumų važiuojant trečia kle- 
sa kurių buvo prieš karę da
bar nėra. Galiu sakyti kad 
trečia klesa, ant didžiųjų 
laivų, yra geresnė kaip ant
ra klesa buvo prieš karę. At
važiavę; į Southampton ke
liauninkai ras kitą mažesnį 
laivą jų laukiant tame por- 
te ir iš vieno laivo įlipa į ki- 
tą ir tuojaus važiuoja į Pi
liavą kuris yra Vokiečių uo
stas
Tą

prie pat Karaliaučiaus, 
portą pasiekia į maž-

daug 36 valandas. Pilliavo- 
je pasitinka keliauninkus 
kompanijos atstovai ir taip 
gi pat atstovai Lietuvių fir- j 
mij iš Lietuvos kurie malo- < 
niai suteikia patarnavimą 3 
lietuviams keliaujantiems į ; 
Lietuvą. Iš ten ima kokias 
6 valandas atvažiuoti į Vir
balį. Virbalyje randasi jau 
Lietuvos rubežis ir iš ten ži
noma lietuviai neturi jokių 
nesmagumų.

Vizų lietuviams turin
tiems Lietuvos pasus reikia 
tik vienų vokiečių ir tas vi
zas galima gauti už $1.20 
kiekvieną. Kompanija pa
ti Išrūpina gauti vizas. Tai 
gi tie kurie bijo marių ligų 
ir ilgai ant jūrių nenori gy
venti, tokiems aš patariu va
žiuoti ant laivo “Aąuita- 
nia,” “Mauretania” arba 
“Berengaria.”

. Taip-gi pat yra ir kiti ma
žesni laivai minėtos kompa
nijos ant kurių patarnavi
mas yra ne kiek blogesnis 
kaip ant didžiųjų laivų. Tais 
laivais važiuojant ima tru
putį ilgiau,* per kokias 3 ar 
4 dienas ir ant tokių laivų 
patogiausia važiuoti tiems 
kurie turi liuosą laiką ir no
rėtų turėti smagias vakaci- 
jas. Taip-gi pat ši kompa
nija šiais metais pradėjo 
leisti savo laivus “Laconia” 
ir “Samaria” naujai pasta
tytus, iš Bostono iki Liver- 
pool. Tiems lietuviams ku
rie gyvena Naujoj Anglijoj 
yra patogiausia važiuoti iš 
Bostono, nes kaina į Kauną 
iš Bostono tokia pat kaip iš 
New Yorko iki Kauno. Mi
nėti laivai kurie išeina iš 
Bostono eina į Liverpool. 
Tenai žmonės išlipa iš laivo 
ir specialiais traukiniais va
žiuoja į Hull, kur tuojau 
persėda į mažesnį laivą ir 
važiuoja į Pilliavą. Važiuo
jant šia linija nereikia eks
tra mokėti ir 'žmonės yra 
visuomet aprūpinti pakol jie 
pasiekia Pilliavą.

Kad važinėjimas ant šitų 
laivų yra populiariškiausias 
galima-suprasti iš to kad su 
manim Gegužio 30 d. ant 
laivo “Berengaria” išva
žiuoja suvirs 200 lietuvių at
gal į tėvynę. Taip-gi pat 
ant to pačio laivo birželio 20 
d. išvažiuoja garsus lietuvių 
muzikos tėvas J. Naujalis, 
kuris užbaigęs savo koncer
tus Amerikoje grįš į Lietu
vą, ir sykiu ąji juo važiuos 
gerai žinomas kunigas Pet
raitis, klebonas iš Athol, 
Mass. Apart to iš Bostono 
dar rengiasi važiuoti Liepos 
26(L didelė partija lietuvių 
po vadovyste* Daktaro Lan- 
džiaus, kuris yra vienas iš 
geriausių Žinomų daktarų’

CERKVIŲ TURTAI 
SUGABENAMI.

Maskva.—Cerkvių ir baž
nyčių turtai, bolševikų val
džios konfiskuoti jau gabe
nami Maskvon ir tam tikra
me name sukraunami. -Tie 
namai 100 pėdų ilgio ir 45 
pėdų pločio. To namo apa
čia vien Maskvos cerkvių 
turtais pripildyta. Sidabro 
yra 90.000 svarų, keli Šim
ai svarų aukso, 10.000 dei

mantų. Iš kitų miestų atga
benamos brangenybės krau
namos ant kitų namo 
ščiu.

aug-

TYRINĖS KARO
V.&

UŽSAKYMUS; •

Washington. — Kadangi 
dlo įtarimų biik karo metu 
darant milžiniškų užsakymų 
kontraktus, esą padaryta 
baisios suktybės, tai atstovų 
jutas nubalsavo paskirti 
$500.000 tonus suktybėms ty
rinėti.

UŽDARĖ BAŽNY^į^—

Sofija, Bulgarija. — Dub- 
nikos unitarinė bažnyčia, 
kuri valdžios buvo pripažin
ta nelegale už divorso sutei- 
dmą, tapo policijos užda^ 
ryta.

KONFISKAVO DAUG 
ŽEMĖS.

Meksika. — Meksiko val
džia pagal žemės reformos 
statymą konfiskavo 14.900.- 

000 akrų dvarų žemių. Tas 
paaiškėjo dvarininkų kon
grese, kur išnešta protestas 
prieš valdžią.

Bostone. Jis po savo globa 
tikis turėti apie 300 lietuvių 
ir jiems padėti jų kelionėje 
į tėvynę. Daktaras Lan
džius taipgi pat grįš iš Lie
tuvos pradžioje spalio mėne
sio.

Cunard Linija yra viena
tinė laivų kompanija kuri 
duoda didesnėms partijoms 
lietuvių tikrus lietuvius pa
lydovus ir tokius kurie ge
rai supranta savo darbą ir 
ištikrųjų gali pagelbėti ke
liauninkus.

Jeigu amerikiečiai Šiais 
dalykais pasirūpins iš anks
to, tai jie išvengs visiis ne
smagumus kelionės. O par
važiavus į Lietuvą jeigu 
jiems reikia kokių patarimų 
ar pagelbos tai gali kreiptis 
pas mane ypatiškai arba į 
kitas amerikoniškas įstai
gas kurios dabar randasi 
Kaune ir kurios su mielu no
ru jiems patars ar padės vi
suose reikaluose. O :

J• J• iRchnan.
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“Entered M aeeond-daa 
12, 1916 st the post offi

mtter Sept 
_ ,_  __ ____» ai Boston, 
Mastu, iliMter tbe aįt oi Mareh A 1879.’'

‘Aeeeptance for rnaiUuą st aBUcial rate 
trf poetaae provieted for in Section UOS, 
Act of Oct 8, 1917, authorised Jnij 
lama.*

AĄacripNoN Bafosi
leariy ...................    >4.50
Boesoa and suburba........... ............$5.50
rorrigu coontrtte yeariy............... >5JW

Iš Mūšy CEHTRO.
VISŲ MŪSŲ REIKALAS.

jam pamėgytį reikšti savo 
mintis. Susivienijimas bus 
jam pirmoji visųomeningu- 
mo mokykla. Vėliau prieis 
augstesnės klesos visuome- 
ningumo mokyklose. Bet

i SMUNKA. ( veržiasi savaime: dėlto, kad 
r pavojingiausiu momentu ne
nori atsakomybės nešti ir 

> kunigams paėmus tą sun- 
)et kad jau taip žemai būtų klausią darbą turi progos n-notnnb-no •nalrliric lniova • -t* ' r* <r w

*

Kad smunka, tai smunka,

nusmukęs nekuris laisva
manių drabužių 7 artikulas 
(nelabai spaudoj minėti
nas), tai tiesiog netikėtina. 
Bet pasiskaitykite cicilikų 
laikraščius,';ypač 
rą,” tai ten patfiatysite, kad 
dramatiškas ąpatinių dra
bužių smukimas jau artina
si galo. Dėlto aimanavimai,

_ Susivienijimo jisai nebe- 
» mes iki mirčiai, nes ten pa

šalpa ir apdrauda.
Susivienijimo idėją Aabar 

k skiepyti daug lengviau, ne- 
i, gu seniau, kada tvirčiau 
' laikėsi palaipinės draugijos, 

kurios bttvo stiprioje uposi- 
cijoje prieš Susivienijimą, . _ 
žiūrėdamos į-jį kaipo į savo šmeižtai, kolionės ir vis ant 
konkurentą. Dabar naiijų 
pašeipinių draugijų rifai 
air besteigiama, gi esančios 
tolyn vis labyn linksta dė
ties prie Susivienijimo. Ku
rios ir nemąsto apie tai, tai 
bent nebeboikotųoja susivie
nijimo. Ne bus tai tuščia 
svajonė, bet gyvenimo nuro
dymais pamatuotas pagei
davimas, kad mes į trejus 
metus padidintume savo su
sivienijimą trigubai ir na
riais ir kapitalu; treji me
tai, trys kart tiek narių, tris 
kart tiek kapitalo. Narių 
turėtume turbūt arti 50,000; 
kapitalo arti milijono dole
rių.

To darbo didžiumą galė
tume lengvai atlikti šiais 
mėnesiais, kontestui besitę
siant, jeigu tik visi jame da
lyvausime.

Tasai reikalas jau nebe 
vien Susivienijimo reikalas, 
bet visos mūsų visuomenės, 
visos mūsų katalikiškos išei
vijos reikalas.

Užtad mes ir raginame vi
sus Federacijos skyrius ir 
visas katalikiškas organiza
cijas — stoti Susivienijimui 
į pagelbą jo šitame šventa- 
ma^darbe. Kur dar nepra
dėta tuo reikalu dirbti, tuo
jau reikia susiorganizuoti ir 
i darbą stoti. Jei pati Su
sivienijimo kuopa kur snau- 
džia, lai kitos organizacijos 
ateina jai į pagalbą. Juk 
kiek' dar ir didžiųjų koloni
jų neįsijudino į darbą. Kiek 
prie tos progos galės dar su
sikurti naujų kuopų ligšio 
nežinomose kolonijose. Lai 
tą progą išnaudoja kaimy
nės kuopos, naujas kuopas 
suorganizuodamos ir sau 
kreditą konteste pasiimda- 
mos.

Jei visos kolonijos ir visi 
veikėjai stos tam darbui tal
kon, tai k tuojau pasirodys 
dar labai neaišku, kam teks 
automobilius, gramafonas ir 
kitos žadamos dovanos.

Katalikų visuomenė bu- 
davoja sau busimiems am
žiams tvirtovę: ne iš plytij, 
ne iš plieno, bet iš daug pa
tvaresnės medžiagos: iš žmo
nių širdžių, suvienytų ben
dram prakilniam tikslui.

Tad visi į krūvą. Visi į 
talką gražiam, <iaudingam 
darbui

Fed. Sekretorijatas.

juos kalHūtl ir šmeižti. Gra- i J Ge? 
ži laisvamanių sąžinė, nėr ką g*s » 
sakyti. Ar negalėtų jų štt- landa

KAS GIRDĖTI LlETUVIįJ KOUONUOSE.
a* 5 |

f
biriello, *

f

* ** f. I

Paraptjonas.

M Jau bene trejetas mėne- 
B šių, kaip mūsų Susivieniji

mo Valdyba varo naujų na- 
|| rių kontestą. Tose naudingo- 
H se lenktynėse tik maža mū- 
Įr.- sų visuomenės dalis tedaly- 
M. vau j a. Tik keliolika koloni

jų tuo reikalu darbuojasi, 
1 tik kelios dirba uolaii. • Di- 
| džiuma kolonijų ir veikėjų 
' dar nepastatė tų lenktynių 
: pirmuoju savo rūpesnių ir 

reikštų eilėn.
Tečiau turėtume visi atsi

minti, kad tos lenktynės tie
sia pamatą mūsų visuome
nės » mūsų tautos tolimai i x •*■* '’* ateictfn.

8 metai atgal laisvamanii] 
| Susivienijimas buvo toli 

pralenkęs mūsiškį ir kapita- 
Flu ir tvarka; buvo jau jii^p 
vedęšTreikalingas reformas. 
Kol^eaūsų Susivienijimas 
per 5elis metus vedė refor- 
masįpl gyveno sunkios evo
liucijos laikotarpį — anasai 
susivienijimas augo ir bujo- 

X jo, kaip nariais taip ir pi
nigais. Atrodė, kad mes, 

: katalikai jų jau niekuomet 
nebepasivysime. Tečiau su- 

. sitvalkę, pasidrąsinę leido 
mes lenktynes. Po kelių 
metųUenktynių su “ tautiš
kai’^šocijalistiškai - bolše- 

\ vikišku susivienijimu mes 
j matome, kad mes juos jau 

bene aplenkėme^harių skai
čiumi ir kad baigiame jau 
pasivyti juos turtu. Tur-*būt 
ateinančiais metais jau mes 

-juos pralenksime ir kapita- 
Iil Bet tuo mes negalėsime 
tenkinties. Mes netik juos 
pralenkti turėsime, bet rei
kės mums palikti juos toli- 
toli užpakalyje. Reikės 
mums į katalikų Susivieni
jimą sutraukti būtinai vi
sus Amerikos lietuvius-ka- 
talikus. Juk tai pirmasai 
reikalingas ir naudingas 
žingsnys katalikų organiza
cijos ir apšvietos reikalais. 
Apsidraudimo reikalai kiek
vienam lengvai suprantami, 
ypač ^Amerikoje, kur vy
riausybė nei kiek nesirūpi
na darbininkų apdraudimu.

| Tais reikalais lengva priei
ti prie- žmogaus, kad ir ma- 

I ži ausiai šviesos ragavusio. 
I Be‘ 9,ykį įsirašęs, jisai jau 
I ston ant apšvietos ir orga- 
? nizaci,; ' < kelio. Laikraštis

jam pasas >.
kai veikia ir mąsto; susirin-lMOS IŠPAŽINTIES. Kaina |7.50 
■kiniuose j <-d s kaip už 100 egz. Imant ant syk 100 
draugai Jonas ir Petras « daugiau, duodame 25 nuoš. 
^spyeiusn rėžia. Parups ir _______ _

kunigų. Girdi, kunigai ir 
šiokie ir tokie. Norėtų tu
rėti visumet “sotų pilvelį ir 
taukuotą barzdą.” Nejaugi 
čia kunigų yda? Šv. Paulius 
ne kunigus minėjo kuomet 
rašė tuos žodžius: “kuriems 
pilvas yra Dievu.” Tas sa
kinys buvo taikomas kaip 
tik į anų laikų laisvamanius 
ir laisvadarius. Kad mūsų 
laisvamaniai nė kiek nege- 
resni už gyvenančius šv. 
Pauliaus laikais išdykėlius 
— tai tiesa, kurios-nereikia 
priparodinėti. Kuomet tik 
užsiraukė jų garsusis politi- 
kinis fondas, vadinasi, kuo
met pritrūko laisvamanių 
pilveliams valgomosios ir ge
riamosios medžiagos ,tuomet 
kuodaugiausia pasigirdo ne
kultūringų pasikoliojimų. 
Jie nesidrovėjo da gi pa
brėžti, kad jų pilvo fondas 
svarbesnis už Lietuvos auk
so ir sidabro fondą. Tai kat- 
riem daugiau rūpi turėti so
tūs pilveliai: kunigams, ar 
cicilikams.

Kas dėl taukuotos barz
dos, tai čia rašė jas iškirto 
skaudų šposą tik ne kuni
gams. Kunigai barzdų ne
nešioja. • Taukuotą barzdą 
galima prikišti tik ku
ris ją nešioja ir pavalgęs ar 
išsigėręs nemoka nusišluos- 
tyt. Todėlei jam kiti nu
šluosto ir da gi be ceremoni- 
ju-

Kas dėl kunigų neva pra
gaištingos politikos Lietu
voj, laisvamaniai taip kar
ščiuojasi, kad nejučioms pri
rašo nesąmoniij, kurios jų 
protavimą visiškai sutriuš
kina. Pavyzdin, kad ir ši
toks pasakymas: “Sąžinin
gas kunigas gali vesti tik to
kią poetiką, kuri tinka po
piežiui lenkomanui, bažny
čios galvai, arba pirma neį< 
pasidaryti ministeriu turi'iš-, 
eiti iš kunigų ir būti eks-ko- 
ihunikuotu. Lietuvos kuni
gai to liedavo. Taigi arba 
jie veidmainiauja, jeigu iš- 
tiesų Lietuvos nepriklauso
mybę remia, arba kasa duo
bę Lietuvai.” (“Sandara,” 
No. 20). \

; Juk paprasčiausias protas 
rodo, kad jeigu kunigai ve
da Lietuvos politiką, kuri 
labai griežtai prieš Lenkus 
nusistačius, ir užtai popie
žius jų ne eks-komunikuoja, 
tau kitokios išvados negali 
būti, kaip tik ta, kad popie
žius nėra lenkomanas. Pat? 
autorius nė nepasijuto, kad 
šiuom kaip tik- užgiria po
piežiaus ir kunigų politiką.

Pagaliaūs, ; kodėl laisVa-

tai paskolinti kokį “saldų” 
.žodelį iš savo koliojimų žo- 
uyno, kad tinkamai įvardi
nus tokį ultra-laisvainaniš- 
ką elgesį ? Nor sykį pasi
naudotume jų kultūros vai
siais. - • / ■

Nukamavę katalikų kuni
gus, laisvamaniai plianuo- 
ja “sukurti tautinę tikybą,” 
kurios sudarymo tiltu kvie
čia tapti “apsivaliusius” a- 
merikiečius ir nepriklauso
mus katalikus. Tuomet vis
kas jau būsią gerai, nes ku
nigai neves Lietuvos per Ro
mą į Lenkus.

Vadinasi, kviečia lietu- 
vius tapti nezaležninkais.

Kaip matome, iš didelio 
debesio mažai lietaus ir tas 
pats labai drumstas. Ver
čiau ką geresnio būtų išgal
vojęs tasai neva “susipratęs 
katalikas” (taip pasirašo tę 
sumanymo autorius). Tuo
met gal ir užsimokėtų kar
tais paakėti kunigus, jei pa
darytų klaidų užsienio poli
tikoj. Bet šiaip, — pašalin
ti kunigus it jų vieton su
organizuoti nemokšus-neza- 
ležninkus,—ištiesų, vien tik 
nemokšas ir lenkomanas ga
li to pageidauti.

Nezaležninkija juk tai 
Lenkų padaras. Dar beei
nant per Romą galima ten 
užtrukti ir nemažai pasimo
kinti, bet įkibti į nezalež- 
ninkų andaroką ir vykti tie
siog Lenkijon^— ištiesų ne
garbinga kelionė. Čia kaip 
tik matosi Lenkų politika. 
Lietuviai nezaležninkai pil
nai priklauso nuo Lenkų 
kurie tą judėjimą išauklėjo 
ir uoliai Lietuviuose palai
ko, kad suskaldyti mūsų 
tautos pajėgas, įvesti ne
tvarką ir taip suardytą Lie
tuvą pavergti.. Visa ta neva 
tautinė tikyba tai gryna 
I.enkų agitacija, kuri lab
iausia vyksta laisvamanių 
tarpe. 
Lenkai 
maniai 
šmeižia
Mat, mūsų kunigai gryniau
si pa trijotai.

Ir . tik dėl tos kunigų ne
apykantos mūsų laisvama
niai pageidauja tautinės ti
kybos, su nezaležninkų rau
gu ir “kryszcziuniškais” i- 
dėalais.

Eikite sau sveiki sulig sa
vo skonio ir pašaukimo.

Katalikams su jumis ne
pakeliui.

riosė valstijose yra. ' Permainė 
laiką bažnyčioje ir mokykloje ir 
taip-gi sako prikalbino principalą 
viešos mokyklos. Buvo atėjęs ir 
pas mūsų kleboną kun. S.’C. Mo
zūrą ir prašė, kad jis sutiktų. Mū
sų klebonas atsakė, kad nieko be 
parapijonų negalįs daryti ir. paža
dėjo sušaukti susirinkimą.

Gegužės 14 d. s. m. sušaukė su
sirinkimą ir paaiškinus parapijo- 
nyš nutarė laikytis senojo laiko. 
Gerb. klebonas irgi to norėjo ir 
laikėsi.

Tėvai susitarė savo vaikų ne
leisti mokyklon ankščiau. Mo
kyklose skambino 8 vai. ryte, o 
vaikai susirinkdavo 9 vai. kaip 
paprastai. "Taip buvo per 3 die
nas. Paskui sugrįžo vėl prie se
nojo laiko.

Nežinia, kaip ilgai airiai lai
kysis savo bažnyčioje. Praeitais 
metais pasilaikė porą savaičių ir 
turėjo grįžti prie senojo. Manau, 
kad taip bus ir šį metą.

Vietinis.

“kl f

eiai mėgina ardyti tą vienybę, bet 
.ienas nesiseka.
!*T'( ■7 ' v ■

NEW PHILADELPHIA, PA.

Kietų anglių kasyklose streikas 
dar tebsitęsia. Darbininkai nela- 
>ai patenkinti vadais už nedavi

mą žinoti ką mano daryti su ope
ratoriais. Nekuriu mainų kuopos 
aikė susirinkimus ir nutari stab

dyti mėnesinius darbininkus, ku
rie ligšiol dar vis dirbo, tai yra: 
ugne^esius, jų bosus ir pumpuo- 
tojuą. Tikimės, kad tas prives 
prie greitesnio-'laimėjimo, 
bininkai nemano pasiduoti, 
laikytis iki laimėjimo.

Nors darbininkuose viešpatauja 
skurdas, bet su pagelba Dievo ir 
kitų darbininkų išlaikysime, jei
gu tik neatsiras Judų.

Laimėjimas anglekasių darbi
ninkų yra laimėjimu visų darbi
ninkų. Tad laikykimės vienybės. 
Patariam darbininkams iš kitur 
nevažiuoti ieškoti darbo. Ypatin
gai mes lietuviai nepažeminkime 
savo vardą, bet dar duokime pa
vyzdį kitiems savo susipratimu.

Streikieris.

Dar- 
bet

į, r d. J;?® vak

NBW YORK, JT. Y.
LDS. 9 kp. mėnesinis mairinkimaa j 

vyks nedėlioj, 4 d. birželio, tuojaus po 
sumai, bažnytinėje svetainėje, 568 
Broome St žieme susirinkta* turėsi
me daug svarbių reikalų aptarti. ‘ I

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kp. mėnesinis susirinkimas 

vyks utarninke, 1 d. birželio, parapiji
nėje salėje, 20 Webster St Į iį susi- 
rinkimų kviečiame visos narine ko 
skaitlingiausia ateiti.

GRANO BAPIDS, VOGS.
LDS. 96 kp. mėnesinis susirinkimas 

vyks panedėlyje, 5 d. birželio, 7:30 v.- 
vakare, Sv. Petro Ir Povylo parapijos 
svetainėje. Visi nariai malonėkite 
pribūti paskirtu laiku, nes turim daug 
svarbių reikalų aptarti. Taip-gt at
siveskite ir naujų narių.

Kviečia Valdyba.

HARTFORD, CONN.

F nikiai atliko, •

kru-

Ro

Suprantama delko 
ir Lietuvių laisva- 

tartum susitarę 
Lietuvius kunigus.

Gegužės 14 d. š. m. LDS. 6 kuo
pa surengė puikų vakarėlį. Per
statė veikalą “Dėdė Atvažiavo.’’ 
Visi lošėjai buvo LDS. 6 kuopos 
nariai. Žmonių buvo nevisai ma
žai. Daugiausia tai jaunuomenės. 
Buvo garsinta kad bus ir kalbėto
jas, bet nepasirodė.

Po perstatymui kuopos pirmi
ninkas K. Tamošiūnas rodė 
tarnus paveikslus.

Viskas labai gerai pavyko, 
dosi ir pelno gerokai liko.

LDS. 6 kuopos nariai buvo nu
liūdę, kuomet sužinojo, kad kuo
pos finansų raštininkė p-lė P. Ge- 
lažiutė pasikėlus važiuot Lietu
von. Yra ko liūdėti, nes p-lė P. 
Gelažiutė išaugino kuopą nariais 
ir labai daug dirbo ir dirba šios 
organiacijos labui. Atėję ant su
sirinkimo sužinojo, kad p-lė P. 
Gelažiutė dar pasilieka ant kelių 
mėnesių nudžiugo.

Darbai gerėja ir jau bedarbių 
nėra tiek daug. Ypač ant ūkių 
darbų yra prie tabako.

Jaunimo susirinkimas.
Gegužės 16 d. š. m. buvo sušauk

tas jaunimo masinis susirinkimas. 
Prisirinko arti 100 vaikinų ir 
merginų vien čia augusių. Net nu
stebau pamatęs tiek daug jauni
mo tarp 14 ir 19 metų amžiaus. 
Jų tarpe matėsi keletas mokslei
vių.

Girdėjau, kad susitvėrė Atleti
kos Kliubas, kuris taip-gi tarėsi 
važiuot 30 d. gegužės ant LDS. 
Conn. apskričio GEGUŽINES, 
Quartete Club Parko, New Bri- 
tain, Conn.

Šiame susirinkime dalyvavo ir 
gerb. klebonas kun. J. Ambotas 
ir pasakė gražią prakalbėlę. Su- 
sirinkusis jaunimas šaukė, valio 
kleb. kun. J. Ambotas!

Tai tiek šiuo kartu kitą kartą 
parašysiu daugiau.

Mano Būgnas.

NEW PHILADELPHIA, PA.

Gegužės 11 d. š. m. du smukli
ninku surengė pikniką. Nuvežė 
į girią keletą statinių rudžio. Pa
sikvietė savo kostumerius ir taip 
visą dieną linksminosi. Pasimai
šė ex-kareivis, kuris įširdęs norė
jo pamokyti nedorėlius smukli
ninkus. Įsitraukęs “moonshino” 
pasikvietė porą draugų ir nuėjęs 
pas savo “poną“ išsitraukęs re
volverį liepė mėtavoti už savo kal
tes. Žmogelis nusigando, nė neži
no ką bepradėti. Laikas vėlus ir 
pagelbos buvo sunku prisišaukti. 
Vienas ex-kareivio draugas maty
damas, kad iš to gali būti nema
lonus šposas drožė ex-kareiviui 
per ranką ir išmušė revolverį. 
Netekęs šautuvo griebėsi už pei
lio, bet ir čia nepasisekė, nes 
draugas netikėtai išstūmė per. du
ris ir saliūnininkas tuoj užraki
no.

Įniršęs ex-kareivis nubėgo pas 
kitą saliūnininką ir čia mėgino tą 
patį daryti, bet saliūnininko bū
ta drąsesnio ir apsukresnio. Pa
ėmęs šautuvą liepė pakelti ran
kas ir taip drąsuolį apramino ir 
išvarė. <

Tai" vis pasekmės “Laisvės,“ 
“Keleivio” ir kitų bedievišku 
šlamštų.

»

DETROIT, MICH.
LDS. 72 kuopos mėnesinis susirinki

mas jvyks nedėlioj, 4 d. birželio, tuo
jaus po pamaldų žv. Jurgio parapijos 
svetainėj. Visi nariai malonėkite pri
būti, nes turime daug svarbių reika
lų aptartu Atsiveskite ir naujų na
rių.

NEW PHILADELPHIA, 
ES,

LDS. 87 kuopos ui M rinkimas Jvyks 
4 d. birž., 1922 m., pobažnytinėj salėj 
tuojaus po antrą Sv. MiSlą. Kviečia
mi pribūti visi nariai ant sasirinkimo. 
Taip-gi atsiveskite nors po vieną naują 
narį prisirašyti.

DU BOIS, PA.
LDS. 55 kuopos mėnesinis susirinki

mas įvyks 4 d. birželio po pamaldą. 
I šį susirinkimą kviečiame visus narius 
kuoskaitilngiausia ateiti.

Valdyba.

KENOSHA, WIS.
LDS. 80 kuopos mėnesinis susirin

kimas jvyks nedėlioj, 4 <1. birželio, tuo- 
jaus po sumai Sv. Petro parapijos sve
tainėje. Kviečiame visus narius bū
tinai ateiti, nes yra svarbiu reikalą 
apsvarstyti

CHICAGO, ILL.
LDS. 57 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks nedėlioj, 4 d. birž., Nek. 
Pras. parapijos salėje, 1-mą vai. po 
pietų. Visi nariai širdingai kviečia
mi atsilankyti ir nepamirškite atsives
ti naujų narių.

“Šoferis.’ >

N0RW00D, MASS. '
-------- W

Negalime susilaikyti neišreiškę 
viešos padėkos Liet. Vyčių 17 kp. 
So. Boston, Mass., artistams-lošė- 
jams, kurie taip nuoširdžiai prisi
dėjo priei išpuošimo Liet. Vyčių 
27 kp. vakarėlio Gegužės 7-tą die
ną su veikalu “Graži Magelio- 
na.”

Taip-gi vyčiui Ignui V. Kuli- 
kaičiui, iš Lawrence, Mass. už pa
sakytą jausmingą prakalbėlę dėl 
Lietuvos Vyčių. :,

Lietuvos Vyčių 27 kuopa 
per ApoL K. Stašaičiui?.

PHILADELPHIA, PA.
LDS. 78-tos kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks nedėlioj, 4 d. birželio, 
tuojaus po sumos bažnytinėje M^a. 
Visi nariai malonėkite pribūti paskir
tu laiku, nes turime daug svarbių rei
kalų aptarti. Atsiveskite ir naujų nM- 
riu.

PATERSON, K. J.
LDS. 18 kuopos mėnesinis susirinki

mas jvyks nedėlioj, 4 d. birželio, tuo- 
jaus po sumos, bažnytinėj svetainėj, 
147 Montgomery SL Visi nariai malo
nėkite pribūti paskirtu laiku, nes turi
me svarbių reikalų aptarti. Atsives
kite ir naujų narių.

Valdyba.

VORCSSTEB, MASS.

MONTEREAL, CANADA.
LDS. 92 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 28 d. gegužės paprasta
me laike, pobažnytinėj svetainėj, 720 
Parfhėnais gt. Visi nariai malonėkite 
pribūti paskirtu laiku, nes turime daug 
svarbių reikalų aptarti. Atsiveskite ir 
naujų narių.

Valdyba.

Barzdaitis.
/

*

NAUJALIO KONCERTAI.
PRANEŠTAS GER8. 

KLEBONAMS.
“Dafbininkag“ Neseniai yra at> 

jpausdinęs MAŽĄ KATEKIZM®- 
LĮ, sutaisytą gerb. Kun. F. Ja
kaičio “Pirma Išpažintis. Labai 
parankus KATEKIZMELIS vai
kučiams prirengimtri prie PIR-

maniai, jeigu jau taip bijo Į ? ky*2- 
kunigu patys ne ima į savų į < J®igū ats 
rankas Lietuvos valstybės / paregi p.

23 geg.—-Lawrence, Mass.
27 geg.-------Detroit, Mich.
28 geg.----Cleveland, Ohio.

.--- -Pittsburgh,| Pa.
Jeigu atsirastų norinčių

J
VT—— _ • I

»■

MEW PHILADELPHIA, PA.

Gegužės 14 d. š. m. mūsų baž
nyčioje prasidėjo 40 vai. atlaidai. 
Gerb. klebonas pradėjo atlaidus 
per sumą, o vakare pribuvo sve
čių kunigų. • • •

Pasakė gražų pamoksią it ragi
no žmonos atlikti savo prieder
mes. Persergėjo žmones nuo skai
tymo bedieviškų raštų ir ragino 
skaityti gerus katalikiškus.

Apie pusantro tūkstančio žmo
nių priėmė Švč. Sakramentą ir 
naudojosi Dievo malonėmis.

TEATRAS

“Ar Esi čia Mano Jėzau.“

„ Drama 4 aktų. įoš švente Var
do Jfeaus Drauguos gegužio 30 
d., 1922 m. 7 vai. vakare, bažny
tinėj svetainėj. Šitas teatras bus 
labai puikus, nes dar pirmu kar
tu Worcestety bus perstatytas. 
Tad kiekvienas katalikas privalo 
šį veikalą pamatyt. O ai tikras, 
kad būsit visi užganėdinti. Tikie- 
tas tik 25c.

STOUGHTON, MASS.
LDS. 100 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks nedėlioj, 4 d. birželio, 3:30 
vaL po pietų. Airių parapijos svetai
nėje, 120 Canton Street. Visi nariai 
malonėkite priimti paskirtu laikų, nes 
turime svarbių reikalų aptarti. Atsi
veskite ir naujų narių.

Valdyba.

. a I iUaiUHVlUJU.

v-------------- ---------- ------ — -TiaujallUl Tai fcArbū mūsą kleb. kun. S. C.
vairo? Ministerijose jų di- i koncertą kolom jose surašė Mozūrui už jo darbštumą ne tik 
d žiu m a Pigiai galėtų pasi- neminėtose, meldžiu kreip- bažnyčioje Dievo garbei, bet k
imti svarbiausią' ir atsako-pieš laiškais šiuo adresu 
mingiausią uždavinį ir. iš- Xamer Sftrumskis,

---------- ---- ----------------- Kodėl jie bėga niio sunkiau-1 312 5L:ford Streed 
“DARB.“ ADMINISTRACIJA, siųs pareigos ? Atsakomas Brooklyn, X. Y.

vesti Lietuvą į saugų kelių.

rooKiv

L 0. S. KUOPy SUSI

..........  .1 ■■■■■■ ■■■■■ ■ ■ ■ I—II ■ —... ■■ ■

L0WELL» MASS.
LDS. 97 kp. mėnesinis susirinkimas 

{vyks nedėlioj, 4 d- birželio, tuojaus 
po pamaldų bažnytinėj svetainėj. Vi
si nariai malonėkite priimti pasiirtu 
laiku, nes turtine daug svarbių reika
lų aptarti. Atsiveskite Ir ttdtjt i»-

- .’.'V
Valdyba.

LDS.

RINKIMAI.
yVaYC< 7 Ai} r p® f-----  I

4O-to« kuopo* mėnesinis rusi- Syti.

CHICAGO, ILL.
L. D. 8.29 kupos mėnesiais susirin

kimas (vyks nežiloj 4 d. birželio, ftv. 
Jurgio -parapijos svetainėje. 1:30 vai. 

>ietų. Visi norią! 
uju narių a
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Rengia L. D. S. ApskritysSMARKUS DARBUOTOJAS.

RUOMUVOS
KONCERTAS IR PRAKALBOS

DARBININKŲ

ĮVYKS

LIETUVON

New Britain, Conn

Rengia L D. S. Conn. Apskritys

Dainos, žaislai ir kiti margumynai 2 vi. po pietų.

Šiomis dienomis gavome per M. 
Karkauską LDS. 49 kp. raštinin
ką iš Cicero, III. gražią auką pa 
siuntimui knygą Lietuvon.

Aukavo šie nariai:

A. F. KNEIŽYS, 
L. D. S. Sekretorius.

12. Jonas Žukaaįi
13< Marijona Strav
14. P. Manarlanis

GRAITU LAIKU 
PER ANGLIJĄ

DIDŽIAUSIAS PASAULYJ LAIVAS
WHITE STAB LINE’S COLOSSAL

Gegužio-May 30 dįeną 1922
ODNE

Tad kviečiame visus lietu
vius ir lietuvaites, o ypač L. 
D. 8. narius(es) koskaitlin- 
giausia suvažiuoti, nes tu
rėsite puikiausią progą pasi- 
linksminti ant tyro oro.

Važiuoti galite, kaip kas 
horite: savo locuu vežimu, 
tnakabiliu, traukiniu, gątve- 
kariu arba kitkuo.

Visiems galima užtikrinti, 
kad būsite patenkinti, nes 
vieta labai puiki, ant aukšto 
kalno, tarp žaliuojančių me
džią. Tai tikras lietuviškas

Šiomis dienomis gavome auką! 
pasiuntimui knygą Lietuvon nuo | 
LDS. 36 kp. iš New Britain, Conn. i 
Štai kaip jie patįs į LDS. Centro 
atsišaukimą atsiliepia:

Geg. 21 d. 1922.
New Britain, Conn.

‘Gerbiamoji “Darbininko” 
Administracija;

LDS. 36 kp. gavus laišką nuo 
LDS. Centro prašant auką pasiun
timui knygą Lietuvos Darbo Fe
deracijai Lietuvon nutarė nors ir 
mažą auką skirti. Daugiau ne
išgalime. s ,
Iš kuopos iždo..................... $2.00

Kuopos nariai:
P. Kubilius .......................... L00
M. Blažauskiutė ................. 1.00
Smulkią ................................. 1.00
S. L. R. K A. 109 kuopa.... 3.00

Parkas bus atdaras nuo 10 vai. ryto iki vėlaus vakaro
Šokiai prasidės 12 valandą vidurdienyje. - ..

šiandiena'labai daug gauname 
laišką iš Lietuvos su prašymais 
auką įvairiems tikslams.

Amerikiečiai kiekvieną iš Lie
tuvos gautą atsišaukimą labai 
brangina ir atsiliepia.

Begalo gražus apsireiškimas. 
Bet būtą daug gražiau ir svei
kiau, kad amerikiečiai lietuviai 
pasirodytą organizuoti ir disciplir 
nuoti prieš savo brolius gyvenan
čius Tėvynėje.

ST0UGHT0N, MASS. Birže
lio (June) 4 d. Airią bažnytinėje 
salėje, 174 Canton St. bus LDS. 
100 kuopos koncertas ir prakal
bos. Koncertinę programos dalį i 
išpildys Montello Šv. Roko para
pijos choras vedamas gabaus mu
ziko gerb. J. Banio. Apart choro 
bus ir solistą.

Vietos gerb. klebonas pasižadė
jo gauti lietuvį kunigą pakalbė
ti

Beto bus svečią kalbėtoją iš 
Bostono ir Montello.

Tokios pramogos dar čia nėra 
buvę.

Todėl kviečiame vietos ir apie- 
linkės lietuvius ir lietuvaites skait- 
J^gai ateiti
^Pradžia 3 vai. pd pietą.
■Tą dieną bus prirasynėjami 

VKuji nariai prie L. D. S. 100 kuo
pos.

MAJESTIC
956 PĖDŲ ILGIO------------------- 56,000 TONŲ

Iš Nevr York’o į Charbourg ir Southampton
BIRŽELIO.......... 17; Birželio...........8; Liepos......2$; Rogpj.............26

Taip-gi dideli laivai
OLYMPIC.......................Birželio 8; Birželio 24; Liepos 15; Rugpjūčio 12
HOMERIC (oaujMBirželinio; Liepos 1; Liepos 22; RugpJ. 19 

Tiesioginis kelins per Southamptoną J Danzigą laivais. 
Keliauninkai ir bagažlūs greitai perkeliami.

Whlte Star Line talp-gi užlaiko patarnautojus nuo Bostono iki LiverpooL.
Iš Boston'o į Liverpool’į

HAVKRFORP r ■«•••••.........................t Birželio 15; Rugsėjo 1<
PITTSBUROH.............:,............................................... Birželio 24; Liepos 29

Montello, Mass.
Šokiai prasidės 2 vai. po pietu, griež montelliečių garsioji orkestrą

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 jiuo pat ryto iki vėlybo 
vakaro. Ateikite vist

Jau nuo kiek laiko Shenando- 
ah, Pa. apsigyveno LDS. narys 
Hipolitas Ulčinskas. Važinėjant 
po Pennsylvanijos valstiją L. D. 
S. generaliam organizatoriui A. 
Kariui gauta dar du nariu. Taip, 
kad dabar Shenandoah, Pa. turi
me 3 narius.

Gerb. Hipolitas Ulčinskas buvo 
jau suradęs apie 10 narią norinčią 
prigulėti prie LDS. Vėliau ant 
nelaimės susirgo ir visas pradėtas 
darbas nuėjo niekais. Parvažia
vus gerb. H. Ulčinskui iš ligon- 

’ bueio tuojau prasidėjo angleka- 
sią streikas ir jau dabar sunkiau. 
Vienok gerb. Ulčinskas nenusto
ja vilties ir tikisi artimoje ateity
je surasti bent 10 naują narią 
prie 91 kuopos.

Gerb. Ulčinskui linkime geriau
sią pasekmią šiame prakilniame 
darbe.

' Shenandoah’iečiams dėlei pla- 
tesnią informaciją apie LDS. pa
tariame kreiptis pas Hipolitą Ul- 
činaką, 112 N. Catherine St., She- 
nandoah, Pa.



REIKALArMA..

botonikos mokslo žurnalas, lei-

DIDŽIAUSIAS PIKNIKAS!

“Vaikai nustokite 
bereikalingai peštis — 
yra užtektinai BAMBINO 
jum abiem!”

i 16 Metę South Bostone

DR. H. S STONE
AKIŲ SPECIALISTAS 
399a W. BROADWAY 

VALANDOS: Nuo r. iki 7 v. vak.

tuo pačiu laivu,

PARSIDUODA.
išdirbtas kepimo biznis Bostone 
visai pigiai arba mainys ant na
mo arba farmos. LITHUANIAN 
AGENCY, 361 West Broadway. 
So. Boston, Mass.

Paieškau Antano Pečiulio, jis 
paeina iš Kauno rėd., Ukmergės 
apskr., Viprų parapijos, Mankil- 
nų sodžiaus. Pirma gyveno Pitts- 
>urg, Pa. Dabar nežinau kur. La

bai norėčiau, susižinoti Jis ar kas 
žino meldžiu pranešti ant šio ad
resu:

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

NETRUKUS GRĮŠ.
Gerb. svečias komp. J. Naujalis 

grįš Lietuvon birželio 20 d. laivu 
Bįerengaria 
kūrino dabar J. J. Romanas su di- 
deJe partija išvažiuos. Kartu su 
gerb. kompozitoriumi vyks Lietu
von gerb. kun. Augustinas Petrai
tis, Atholio lietuvių klebonas. 
Vietas ant laivo rezervavo per 
Lietuvių Prekybos B-vę.

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

ŽMUIDZINAVIČIUS BOSTONE.
. Gerb. Žmuidzinavičius, Liet. 
Saulių jgaliotinis, atvyko Bosto
nan. Lankėsi “Darbininke.” Bus 
iki šio mėnesio pabaigos. Apsi
stoja pas J. J. Romaną, Lietuvių 
Prekybos B-vės prezidentą.

LIETUVIŲ GARAGE.
Parduodame visokius automo

bilius, dalis ir reikmenis (sup- 
nlies). Išrandavojame automobi- 
’ ius dėl pasivažinėjimo; ir užlai
kome expertą mekaniką dėl šutai 
šymo mašinos. PETRAS JAKI
MAVIČIUS, 541 East Broadway. 
South Boston, Mass. Telefonas: 
So. Boston 51370.

PRANEŠIMAS VISIEMS SOUTH 
BOSTONO IR APIELINKĖS 

LIETUVIAMS.
Kas norėti} parduoti ar pirkti 

stuba ir gauti teisingą patarpinin 
karimą, kreipkitės pas K. J. GER 
VILĮ žemiau paduotu adresu. 
Taip-pat kas nori inšiūrinti stu- 
bas, furničius, automobilius ir t. 
gausite už žemiausią kainą ir ge
riausi inšiurinee.

Visais reikalais kreipkitės 395 
Broadway, So. Boston, Mass. Te 
lefonas S. B. 2340.

Valandos nuo ryto 9 :00 iki 7:3C 
vai. vakare.

(V. A. JENKINS Real Estatc 
ofise).

ŽELMENUA” yra 
džiamas kas 3-čią menesį.

“ŽELMENIJA” yra šios rūšies lietuvių vienintelis 
žurnalas. Nekurie numeriai su artistiškais piešiniais (pa
veikslais). Reikalauk dabar. Vasaros laiku geriausia 
proga studijupti augalus (gėles). Naudinga daug žinoti 
apie juos. Prisiųsdamas vieną dolerį ($1.00) gausi “Žel- 
menijos” numerius: 1, 2, 3 ir 4. Visi gatavi laukia jusi} 
reikalavimo.

Reikalavimus sykiu su pinigais siųskite:

; — P. A. JOTUL,
P. 0. Box 2128, Boston, Mass.

P. S. Rašydamas laišką, pažymėk “DARBININKAS.”

REIKALINGAS KEPĖJAS
9 •

delei ruginės duonos ir bulkų. Te- 
lefonuokit šiuo numeriu: Dor
chester 8586.

PRAKALBOS.
Rengia Dr-stė L. Dukterų po 

globa Motinos Dievo 28 d. gegu
žio š. m. Šv. Petro Pobažnytinėj 
svetainėj. Pradžia 7 ;30 vaakre. 
Kalbės garsiausi kalbėtojai iš a- 
pylinkės ir vietiniai: Gerb. kle
bonas kun. K. Urbonavičius, Dr. 
Jakimavičius; taip-gi bus įvai
riausių pamarginu. Naujos narės 
jus priimamos su pusę įstojimo.

Įžangos nebus.
Kviečia Rengėjos.

PARSIDUODA OVERLAND 
AUTOMOBILIUS.

5 sėdynių gerame padėjime vi
sai pigiai Priežastis pardavimo, 
savininkas važiuoja Lietuvon. 
Gera proga pasinaudoti norin
tiems pirkti gerą automobilį.

Jonas Jakštas,
27 Story St., So. Boston, Mass.

ĮSIGYK “ŽELMENYJį”
JAtr atspausdintas aiManjos"

■B A. AZE B I IST O
Vaizbaženklig užreg. S. V. Pat. OSsa

yra geriausia gyduolė visame pasaulyje, ?3ri-duoda galimybės būti 
liuosu nuo vidurių užkietėjimo. Ji paveikia per vieną naktį • 
lengvai, tačiaus tikrai I Aptiekose parsiduoda po 35c. arba už 40c. 
apmokėtu pašto siuntiniu prisiunčiamo tiesiog iš labaratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
J3OROUGH OF BROOKLYN NEW YORK

LINIJA 9Broadvay, * Nev,5York.N?I? Lr1
&UETUVĄ
/H x /' ARBA LIEPOJĘ. 

/mv . y VAŽIUOKIT VISI PARANKIU | 
' fii \ IR T LESIU KELIU.

V. /Lietuviai važiuojanti į Piliavą aplenkia |
H/ juostą (karidorą)

Trečia Klesa Padalinta I Kambarius | 
■čjggggžįį ant 2-ją, 4-rią, 6-šlą ir 8-nią lovą2 B ■ŽSESTONIA ...........................................Gegužės 31 f

LITUANIA .......................................... Birželio 14-
, 3-čios kl. kainos: j Hamburgą $103.50, Piliavą

$106.50, Liepoją ir Klaipėdą $107.00.
JEįEM'jį T>el laivu korėją ir žinln kreipkitės prie savo agento i 

■ -■ -iw* . * t




