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Kaina 5 centai

Bolševikų šventvagystes
PLĖŠIA raustusSVEIKINO POPIEŽIŲ

Septynių

korespondento p.

DEGA MIŠKAI

irnCOKKUM SALES 
CORPORATION,

ce-Prezidentu, VINCU STULPI
NU, kuris visus lietuvius keliau
ninkus palydės iš New York’o iki 
Kauno.

NIEKO GERO BE 
AMERIKOS.

GRAIKAI BOMBARDA 

V O TURKUS.

ATSIŠAUKS Į

PREZIDENTĄ

PRADĖJO STATYTI 

STOTI.

Krikščiony! darbininkai vie- 
įnykitės! Spieskitės į vienin- 
tėlę darbo žmonių organiza
cijų Amerikoje — Lietuvių 
Darbininkų Sąjungų.

Canada. — Trijo
se vietose kilo dideli gaisrai. 
Trys šimtai žmonnj pašauk
ti gesinti ugnį. Nurodymai 
jiems duodama iš orlaivių. 
Suareštuota septyni žmonės, 
kurie yra įtartini gaisro kal
tininkai.

Loridon. — Anglijos Baž
nyčia inteikė Rusijos atsto
vui Krassinui protestą prieš 
plėšimą cerkvių ir persekio
jimą augštų Bažnyčios dig
nitorių.

Vašingtonas, birželio 7 d. 
(Elta). Lietuvių prietelius, 
Princetovn’o Univerąito 
profesoriūs Harold’as H. 
Bender’is renka parašus žy
miausių Amerikos moksla- 
vyrių po peticija, kurioje 
prašoma Amerikos Valdžios 
pripažinti de jure Lietuvos, 
Latvijos ir Estonijos res
publikas. Peticijos tekstas 
trumpas, bet gilaus turinio 
ir labai reikšmingas, nes iš* 
eina iš pačių viršūnių Ame
rikos inteligentijos.

Peticija žadama inteikti

Rymas. — Šventasis Tė
vas pasirodė iškilmėse ap- 
vaikščiojirno Propagandos 
kongregacijos. Tai kongre
gacijai sukako trys šimtai 
metų. Toje kongregacijoje 
lavinami misijonieriai. Da
bar prieš Šventąjį Tėvą sto
jo 2.000 misijonierių. Pa
sveikinimai Šventajam Tė
vui išreikšta 27 kalbose. Po
piežius buvo geriausioje 
sveikatoje. Ceremonijos tę
sėsi dvi valandi.

ĮSTEIGĖ U EIT R ALE 

ZONA-

Berlin. — Iš Helsingfor- 
so pranešama, kad Finlan- 
dijos ir Rusijos bolševikui 
valdžia sutarė įsteigti neit- 
ralę zoną tarp tų valstybių.

Konstantinopolis. — Grai
kų laivynas bombardavo 
Turkijos miestą Samsun. 
Blėdies šiek tiek padaryta.

NESUTARIA DĖL PA

SKOLOS VOKIE

TIJAI.

Paryžius. — Bankininkų 
suvažiavimas po ilgų disku
sijų nesutarė teikti paskolą 
Vokietijai.

^pergalę. ♦
■ Daug reikėjo ir gyvu žo- 
Fdžiu pasidarbuoti, kad len- 
' kų intrigas ir melus sugrio

vus. Iš Anglų, francūzų ir 
italų spaudos taip-pat iš 
“Eltos” I *
Bistro sužinome, kad Lietu
vos delegacijos buvo uoliai ir 
sėkmingai tuo žvilgsniu pa- 

I sidarbuota. Net žinomas 
| Čeko-Slc^įijos premjeras 
r p. Ben<

Buvęs rusų laikraščio 
“Golos Rossiji” redaktorius 
p. Nemanovas" francūzų lai
kraštyje “Pastarosios Nau
jienos” aprašo savo indomij 
pasikalbėjimą su Lietuvos 
ministerių pirmininku p. 
Galvanausku. Kalbėdamas 
apie lenkų-lietuvių ginčą, p. 
Galvanauskas taip išsireiš
kęs:

Net 
j jos 
asikalbėjime su 

■erų turėjo pri- 
Id lenkai neturi 
■os teisės sėdėti 
Bije ir kad tasai 
lyra reikalingas 
Itvmo ir rišimo, 
lyra atsiliepimas 
Paščiuose “Obser- 
■legraph:” 
■aibėj imo su len- 
Irių delegatais aš 
kad santikiai tarp 
rių labai įtempti.- 

■tietuvą ligšiol buvo 
MHv.a hbni maža pla-

■ji jau visą laiką kuria 
mažą valstybę rimtais 

|V - principais.
Mligi šiol ji net neprašė sve- 
Bmos paskolos, nei pagel
iuos dovanų, anot pasalinių 
žmonių, kurie tyrinėjo Lie
tuvoj padėt. Lietuva tikrai 
yra vienintele buvusios Ru

sijos Imperijos dalis, kuri 

dabar eina progreso keliu. 

Lietuvos atstovai Ženevoj 
reikalauja tik viena, kad jų 
kraštas, kuris dabar yra 
lenkų okupuotas, būtų Lie- 

1 tu vai sugrąžintas, kad pas
kui Lietuva galėtų taikoj gy
venti su Lenkija, kaip ji da
bar gyvena su kitais savo 
kaimynais.” Py*

UŽPUOLĖ ŽIOGAI. ►

Aurora, III. — Spiečių 
spiečiai žiogų užplūdo mies
teli. .E e sukėlė tokį ūžimą, 
kad vaikų mokyklose nebu
vo galima ramiai užlaikyti ir 
juos reikėjo paleisti.

Žemiau paduodame kiek 
kainavo pasiuntimas 1,000 
auksinų į Lietuvą. Prie že
miau paduotų kainų yra 
priskaityta pasiuntimo kaš
tai:
Pirmadienį, birželio 4 — $4.40 
Antradieny, birželio 6 — $4.40 
Trečiadienį, birželio 7 — $4.20 
Ketvirtadienį, birž. 8 — $4.30 
Penktadienį, birž. 9 — $4.20

LITHUANIAN SALES 
•CORPORATION,

BOSTON 27, MASS.

Chicago.—Prasidėjo dar
bai prie statymo naujos ge
ležinkelių stoties, kuri bus 
didžiausia pasaulyje. At- 
seis $60.000.000. Stotis už
ims šešis blokus.

Berlin. — Rusijos užsie
nio reikalų ministeris Čiče- 
rin pareiškė, kad iš šaukia
mos konferencijos Haagon 
nieko gero nebus, jei Ame- 

Liet. Inf. Biuras. nedalyvaus.

Bucharestas. — Tūkstan
čiai išbadėjusių žjnonių bėga 
iš Rusijos į Rumuniją. 18.- 
000 žydų bando gauti leidi
mus įvažiuoti į Rumuniją, o

Berlin. —Herr Borr, Vo
kietijos zeppelinų dirbtuvių 
direktorius, sako, kad galįs 
pastatydinti orlaivių, ku
riais iš Muenicho į Chicago 
gali nulėkti per 24 valandas. 
Sakė, kad tokius orlaivius 
Vokietija dirbdins, kuomet 
alijantai atšauks orlaivių 
statymo uždraudimu.

Čeverykų darbininkai skai- New York 0 kartu su KUN. AL 
čiuje daugiau nė 6,000, Cin- JUSTINU PETRAIČIU, Athol, 
cinnati, Ohio gavo įsakymą Mass- Sėtuvių klebonu, 
nuo veikiančios komisijos LIEPOS 8 d. Holland-Americar 
Tarptautiškos Batų ir Čeve- Linijos laivu “NEW AMSTER- 
rykų darbini n kii unijos iš- D AM” iš New York’o kartu st 
eiti ant streiko protestui- Lietuvių Prekybos Bendrovės Vi- 
jaut prieš pasiryžimą nuka
poti algas 10 nuošimčiu. Vi
sos dirbtuvės paliestos šia
me mieste išskyrus dvi, ku
riose senosios algos dar tebe 
mokama.

Kada bus galas nesvietiš 
kam algų kapojimui?

ABELNOS D A RBO

ŽINIOS.

Maždaug 30 geležies rū
džių kasėjai Bates mamose, 
Iron River, Mich. sustreika-, 
vo. Reikalauja suvienodini
mo algų.

Kasėjai priparodo, kad 
kiti darbininkai prie tokių 
pat darbų apielinkės ka
syklose gauna, nuo* $3.60 iki 
$3.65 į dieną, kuomet jų die
ninė užmokestis eina nuo 
$2.65 iki $2.80.

. C.incinnati

geležinkelių darbininkų or
ganizacijų vadai savo suva
žiavime nutarė atsišaukti į 
prez. Ilardingą klausime al
gų nukapojimo geležinkeli
ninkams.

Lackavanna Stel kom
panija pranešė, kad pakels 
algas daugiau nė 10 nuošim
čiu paprastiems darbinin
kams. Tokią “geradėjystę” 
kompanija daro darbinin
kams be* reikalavimo. Pa
keliama nuo 23 iki 26 centų 
į valandą. Mat nori suly
ginti algas su kitų plieno 
kompanijų algomis. Matyt 
sąžinė nedavė ramumo už to
kį išnaudojimą. Darbinin
kai, kad ir 26 centus valan
doj gaudami negalės žmoniš
kai gyventi, o ypač su šei
mynomis.

A:., j,,i

Genoos Konferencija ne
it apsiėmė galutinai rišti Vil- 
I niaus klausimo. Tečiau
■ Lietuva daug laimėjo Ge- 
Inoos konferencijoje moralių j
■ žvilgsnių. Mūsų Delegacija
■ puikiai panaudojo tą progą! 
■teisingam nušvietimui mūsų!
■ ginčo su lenkais ir konferen- i
■ cijos dalyvių tarpe, ir viso1
■ pasaulio spaudoje. Tasai
■ nuveiktas darbas ingi j a di- 
P dėlės svarbos ypač tuo metu,

kad lenkai, užvaldę plėšikų 
Įfteise Lietuvos Rytus, deda 
'visų pastangų kad pasaulio 
sąžinę užmigdžius ir palen
kus valstybes prie pripažini
mo įvykusio fakto (fait 
accompli).

Nelengva buvo mūsų dele-t 
gacijai tasai tikslas atsiek- 

Nti. Reikėjo visų-pirma at
laikyti laikraštinę kovą su 
lenkais, kurie nuo pat pra
džių ėmė skleisti melus. Bet 
kiekvienas jų paleistas me
las delegacijos buvo atsaky
tas, tiesa buvo įrodyta ir pa
galiams po ilgos laikraštinės 
kovos lenkai buvo priversti 

k netilti ir

“Tvirtai laikvdamies sa- C-& 
vo reikalavimu, mes nesi- ■ 
priešinsime perdavimui mū- 
sų ginčo tarptautiniam ar- 
litražui. Kadangi Tautų 
Sąjungos sprendimas buvo BbMbOI 
atmestas abiejų suinteresuo- 
tų pusių, reikėtų dabar ■ 
kreipties į kitą kokią tarp- 
tautinę įstaigą. Tokia kom- 
petentiilga ir nepriklausoma 
įstaiga mes skaitome Ilaagos 
Tarptautinį Tribunolą.”

Nurodęs toliau, kad Pa- 
tokiu būdu fakti- baltijos Valstybių ateities 
Šilti lietuvių" mo- politika daug prideri nuo " 

to, ar įvyks sutartis tarp 
Rusijos ir Talkininkių Val
stybių — p. Galvanauskas 
toliau kalbėjo:

“Jeigu Antanta išsilaikys 
dabartinėje sąstatoje, tai 
Pabalti jos Valstybės ieškos 
sau atspirties joje (Talki
ninkių V alstybėse). Tečiau 
galimas daiktas, kad Ang- 
Hj os ir Francijos sutartis 
sugrius. Toksai pavojus la
bai yra galimas. Tokiam at- 
vejuje, kiek aš žinau, pra- 
matomas ekonominis, o pas
kui ir politinis susiartinimas 
tarp Anglijos, Vokietijos ir 
Rusijos. Latvija ir Lietuva 
dėl savo geografinės ir eko
nominės padėties, savaime 
tuomet ineitų į Anglų-vokie- 
čių-rusų sistemą, nes visas 
jų ekonominis gyvenimas 
remiasi artimi sandarbinin- 
kavimu su Rusija. Estoni- 
joj Anglų intaka ir dabar 
viršija, gi Suomija visada 
buvo ir j>asiliko pro-germa- 
niškas kraštas. Žinoma, to
kiame atsitikime, Lenkija 
pasišalintų iš Pabalti jos Są
jungos i? santikiai tarp jos 
ir Pabalti jos tautų nusista
tytų tik kaipo gerų kaimy
nų, bet be jokių bendrų at
sakomybių.” ( Iš laikraščio 
“Echo” N. 116.)

Liet. Inf. Biuras.

PASIRAŠĖSUTARŲ.^
Proga. — Čeko-Slovakijos 

valdžia pasirašė pirklybinę 
ir ekonominę sutartį su Ru
sija.
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Ne vark, N. J. .. 
Newark, N. J. ... 
DuBois, Pa. ....... 
Cleveland, Ohi 4 .. 

WestviHe, III..........
kp., Detroit, Mich..........
kp., New Hayen, Conn, 
kp., Lewiston, Me. ....

kp-, 
kp., 
kp., 
kp-,

. U. .

23
23
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L. D. S. Reikalai
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CENTRO RASTINES ATSKAITA NUO GEGUŽES 1 
1922 M IKI BTRŽET.TO 1 D., 1922 M.

SH >1 -- ‘■i- . ;

Ineigos Gegužės mėnesio, 1922 m. \

Balansas ant Gegužės 1 d., 1922.......................i
kp-, Cleveland, Ohio ..........................................
k-b*, Sionghton, Afass.
kp-, So. Boston, Mass..........................................
kp., Mojitreal, Canada .................. .. .................
kp., New Yorii, City, N. Y.................................:
kp., Dayton, Ohio...................... ...........................
Kun. P. Daniūnas (“cash” už knygas) .... 
kp., !$o. Boston,- Mass. ... 
kp., Minersville, Penna ... 
kp., Grand Rapids, Mich. .
kp., Hudson, Mass..............
Pinigai už čekį .,.............
kp., Waterbury, Conn. ... 
kp., Detroit, Mich..............
kp., Dayton, Ohio................
kp., Nfew Philadelphia, Pa. 
kp., Montello, Mass.............
kp., Elizabeth, N. J............
kp., Amsterdam, N. Y. ... 
kp., Philadelphia, Pa. ... 
kp., Silver Creek, Penna . 

Cambridge, Mass. ... 
Worcester, Mass. . ?.. 
Easton, Pa....................
Akron, Ohio ........ ....

kp., Phila., Penna. (Antanas Sakalavičius).. 
kp.,.Manchester, N. H..........................................
K- Baltruš.aitis (mėnesiniai mokesčiai)..........
kp., Brooklyn, N-. Y..............................................
kP-, Baltimore, Md.................................. 7.........
kp-> Gardner, Mas^..............................................
kp., Montello, Mas . ..........................., r...........
JonasZikaras (mėn. mokesčiai) “ stamps”.. 
J. Varkola (mėnesiniai mokesčiai) ..............
kp,, Hartford, Conn..............................................
Juozapas Siminas (mėnesiniai mokesčiai).... 
kp., Chicago, III......................................................
kp.j Gardner, Mast..............................................
Pinigai už čekį ..«.................................................
kp., Linden, N. J.............................................. ....
kp., New Philadelp iia, Pa.................................
kp., Lowell, Mass..................................................
kp., Nonvood, Mass. ..........................................
kp., Detroit, Mich..................................................
kp., Jersey City, N. J..........................................
kp., Philadelphia, l’cnna .................. ...............
Antanas Po aiškis j už knygas)..........................
kp., Athol, Mass. '...............................................
kp-, Providence, R. I............................................
kp., Newark, N. J. ...............................................
Pinigai už čeki .....................................................
kp., Chicago, III. . ................................................
kp., Ansonia, Conn................................................
kp., New Britain, ( onn...........................•..........
l<p., Middleboro, M.iss..........................................
kp., Elizabeth, N. .>.................................... .
kp-, 
kp-, 
kp., 
kp., 
kp.,

$118.62 
1510 ! 
• 9.40

5.00
3.08

10.40
8.80 

a.oo 
42.95

4.20
3.90
2.40

. 24.75
4.50 
1.10

.80
. 5.00

9.30 
. 9.80
. 9.90
. 7.80
. .3.90
. 14.40

3.00
3.30
1.50
1.00
9.00
8.00
7.70
5.90 

.80 

.80 

.10
.3.75

24.10
3.90
2.70
8.40
3.25
3.90
2.30
5.50

15-00
3.80
7.80

14.15
1.00
9.00
3.80 

32.00 
41.67

6.30
3.90
6.30
7.20 
7.80'

32.00
2.90
1.50

12.70
4.30 

.80
4.50
1.50

A. APSKRIČIO 
)PŲ DOMEL

LPB. Naujosiąs Anglijos 
Apskričio metinis suvažiavi
mas įvyks nedėlioj, liepos 
2 d. š. m. Į vai. po pietą Šv. 
Jurgio parapijos svetainė- 
e, Sk James Avė., Norwood, 

Ma

T-*~
| Po to didžiulis Montello šv. Ro
kų parapijos choras vedamas ga
baus muziko gerb. J. Banio sudai
navo keletą gražių lietuviškų dai
nelių.

Plojimui nebuvo galo. Airiai 
kunigai tarpe kurių buvo ir pats 
klebonas kun. Callahan gėrėjosi 
lietuviškomis dainelėmis ir pui
kiai išlavintais balsais.

$634.92

Geguž. 2,
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Išlaidos Gegužės mėnesio 1922 m.

Post Office (“stamps”) .........................
“Darbininkas” už narių organą .... 
A. F. Kneižys (už algą) 
A. Kohanskiutė (už algą) 
Čekis už pinigus ....>..
A. F. Kneižys (už algą) 

A. Kohanskiutė (už algą) 
Sugrąžinta LDS. 5 kuopai prigulinčias duokles na
rio. Kazimiero Baltrušaičio  ........ .. ...........
“Darbininko” administracijai už V. Morkevičių- 
tęs organą į Lietuvą _$1.00 “ ck. ’ J., Ivaiiauskas 
už organą į Lietuvą $1.00 “ck.”, už postage dne 
on letters” 4c. “ck.”, už “box of elips” 10c. 
“ek.;” viso................................... ...............................
Postage . ..........................................................................
Post Office (“stamps”) ............................................
Sugrąžinta LDS. 1 kuopai prigulinčias duokles na
rio Vincento Kališiaus.............................
A. F. Kneižys (už algą) .................... .
A. Kohanskiutė (už algą) ... .•..............
Čekis už pinigus ................................... .
“Darbininko” Admin. už*narių organą 
Sugrąžinta čekis LDS. 14 kuopai, Newark, N. J. 
dėlei nevienodumo pažymėtos skaitlinės..............
Čekis už pinigus *.. ••••«••••••••••«•••
S. D. Jąmes (“lbottle ink”) .. ............................
“Darbininko” Adm, £‘postage due on mail”).. 
A. F. Kneižys (už alg£) . 
A. Kohanskiutė (už algą)

4.00 
100.00 

36.00 
21.60 
24.75 
36.00 
21.60

v- < v IVisas šio apskričio kuo
las maloniai kviečiame ko- 
smjjtrkiąusią rengtis su ge
rais ir naudingais įnešimais ; 
ir išrinkti kodidžiausią skąi- 1 
ęią gerą atstovą, nes šiame 
metiniame susivažiavime 
daug ką turėsime nutarti 
Bus tai priešseiminis suva
žiavimas. Mums visiems ly
giai turi apeiti LDS. ir jos 
reikalai. ;
. Būsiantis LDS. Seimas
* v. % ' 3 : .* . • • '■?* i. j
turi būti turiningiausias ir 
gyviausias iš visą iki šiol bu
vusių seimą.

Mes turime pastatyti sa
vo prganizaciją ant tvirčiau
sius papėdės ir tą atsieksime 
tik tuomet, kuomet visi iš- 
anksto prie to Bgngsimės.

Tai-gi lai neatsilieka nė 
viena kuopa neprisiunfusi 
savo atstovu).

Kuopos neišgalinčios pri- 
siąsti atstovo siiiskite įneši
mus raštu pirmininko ar 
raštininko vardu, kurią ad
resai telpa žemiau.

Kuopos, kurios dar nepa
simokė jote savo metinę duo
klę į apskričio iždą ant me
tą po 5c. nuo nario pasisku
binkite pasimokėti iki suva
žiavimo, kuopos nepriklau
sančios prie apskričio teik
sis prisidėti.

Pinigus siąskite apskričio 
iždininkui M. Abračinskui, 
187 Ames St., Montello, 
Mass.

Pageidaujama, kad kuo
pą atstovai važiuodami į ap
skričio suvažiavimą atsivež
ti! raportus ant rašto ki^r 
būtą pažymėta kiek kuopa 

■ turi nariu, ką kuopa veikė 
ir mano veikti, koks stovis 
LDS. narių dvasinis ir me
džiaginis ir tt.

Lauksime kodaugiausia 
i atstovi) su naudingais įneši

mais.
LDS. N. A. Apskričio 

Valdyba 
Pirm. V. Kudirka, 

37 Franklin St, 
Nonvood, Mass. 

Rašt. A. Navickas, 
, 58 Heaton Avė.,
i Nonvood, Mass.
i Pasarga: Atstovai nesi- 
1 vėluokite, nes susivažiavi- 
1 mas prasidės lygiai 1 vai. po 
1 pietį).

_ , .. . |
Vietos lietuviai tokios pramo-

V 
'Pasibaigus dainoms kalbėjo M. 

terbelis, “Darbininko” adminis- 
rątprius apie, spaudą. Priparodė 

reikalą remti gerą katalikišką 
spaudą. Taip-gi prisiminė ir a-<r 
pie darbininkų išnaudotojus kapi- i 
talistus ir. jti pakalikus agentus 
socialistus ir sandarieeius. Ragi
no darbininkus dėtis prie LDS.

Po to kajbėjo A. F. Kneižys. L. 
D. S. sekretorius apieLietuvą ir 
Steigiamojo Seimg leidžiamus ir 
išleistus ir vykdomus įstatymus. 
Plačiai kalbėjo apie žemės refor
mos įstatymą. Nurodė kaip biau- 
riai socialistų į ir laisvamanių 
spauda iškraipo faktus ir šmeižia 
Lietuvos valdžią. Ragino vietųs 
lietuvius pasidarbuoti Aukso ir 
Sidabro fondo vajui. Darbinin
kus kvietė rašytis prie LDS.

Abi prakalbi susirinkusiems 
patiko.

Buvo keletą paklausimų iš so
cialistų pusės į kuriuos apsakinė
jo A. F. Kneižys. . Atsakymais 
patenkino visus. Socialistėliąi ke- 
leiviečiai. priklausanti prie lenkų 
unijos, paklausus ar sutinka su 
atsakymais sušuko: “Taip sutin
kame, sutinkame!”

Prie LDS. prisirašė 6 nauji na
riai. Kuopa nepaprastai smar
kiai auga nariais. . ; .

Tuoj po prakalbų buvo kuopos 
susirinkimas, kur aptarta daug 
svarbių reikalų. . ,. . ,

Išreiškė širdingiausią padėką 
Montello Šv. Roko parapijos cho
rui ir jo vadui gerb. J. Baniui ir 
kalbėtojam už paramą mūsų jau
nutei LDS. 100

Korespondentas.

gos dar neturėjo. >

KENOSHA, WIS.

LDS. 80 kp. atgyjo.

Susilaukėme naujo klebono.

1.10

2.14
.10

3.00

.35
416.00 
21.60

3.25 
50.00

32.00
41.67

.01
36.00
21.60

$492.92

...$634.92

STOUGHTON, MASS.
x l

Darbininkų prakalbos ir
susirinkimas.

■ f- ' ■ r:

100Birželio 4 d. š. m. LDS. 
kuopos buvo svarbios prakalbos ir 
susirinkimas.

Pirmiausia vietos kuopos pirmi
ninkas N. Česnulevičius atidarė 
prakalbas ir paaiškii^ tikslą tu 
prakalbų.

Perstatė kalbėti yietos airį ku
nigą, į kuris labai gražiai ir įdo
miai kalbėjo apie lietuvius iš is
torijos. Džiaugėsi vietos lietuvių 
katalikų susipratimu ir dėkojo 
gerb. Tėvui Alfonsui Maria už pa
sidarbavimą. ;

Išlaidos 1922 ^n. gegužės mėn.

Birželio 4 d. š. m. Šv. Petro pa
rapijos svetainėje įvyko LDS. 80 
kp. susirinkimas. Pirmininkas 
Stasys Ralis atidarė susirinkimų 
sv. malda. Protokolo nebuvo, nes 
per 3 mėnesius visai neskaitlingai 
susirinkdavo. Priežastis nusilp
nėjimo buvo ta, kad tarpe klebo
no ir parapijonų buvo kilę nesu
sipratimai.

Nors prie LDS. 80 kp. priklau- 
i so darbščiausi žmonės, vienok ne- 
; susipratimams kilus nustojo veikę 

ir tik laukė parapijoje permai
nos. Nė nebuvo kaip pradėti veik
ti, nes susirinkimai būdavo išvai
komi su policija.

Parapija turi puikią bažnyčią, 
mokyklą, seserims namą, klebo
niją ir svetainę, taip sakant vi
sus patogumus, tik be gero dva
sios vadovo šios kolionijos lietu
viai buvo kaipir palaidoti.

1 Prašant Jo Malonybės Vysku
po permainyti dvasios vadovą 
nors ir negreit, bet išklausė ir da
vė genb. kun. A. Daugį. Po kelių 
mėnesių klebonavimo mūsų ko
lonija keliasi ir išnaujo pradeda 
judėti, kad net malonu.

Šiame LDS. 80 kp. susirinkime 
perskaičius laišką iš Centro pra- 

• šant atsilygint uz knygas nutarta 
■ tuojau tą padaryti nors knygos 

dar ne. visos parduotos.
Besvarstant atėjo į susirinkimą 

; ir gerb. klebonas kun. A. Daugis 
ir suteikė daug naudingų patari
mų ir naujų sumanymų.

Po gerb. klebono kalbos visų 
narių ūpas pakilo ,ir pasižadėjo 
smarkiai darbuotis Bažnyčios, Tė
vynės ir darbininkų labui.

Kadangi tuo pačiu aliku buvo 
kitos draugijos susirinkimas, tai 
gerb. klebonas palinkėjęs darbi- 

- 7 • ' J

.................................$492.92

■ ■ . - .J.,, ■ ■ ■ . ; - ■S,,, , l . .

ninkama geriausios kloties aplet ~— 
do ■ ęusirinkimą.

Tuomet darbinigkai ėmėsi svar
styti naujus sumanymus ir ąneši- 
mus. ą

Nutarė smarkiai darbuotis, kad 
padinus kuopą nariais, rengtis 
prie spaudos savaitės; sukviest 
visus senus narius ant ateinančio 
susirinkimo; pemkąitytus laik
raščius; o ypač/‘Darbiuinką” su- 
nęšt į Š.v. Petro parapijos svetąi- 
nf.jr įšdalyt tiems, kurie neturi 
užsirašę, kad pripratinus prie 
skaitymo; rengt pikniką ant lie
pos 9 d., š. m.

’ Pikniko rengėjai: Vincas Ali
šauskas ir Antanas Daukas.

Jonas Trakšelis įnešė, kad kuo
pa rengtūsi prie Aukso ir Sidab
ro fondo vajaus. Išrinkta dų 
nariu Antenas Lauraitis ir Juozas 
Steponaitis į komisiją.

Susirinkimas buvp gyvąs , ir 
tvarkus. Tikimės jog nuo dabar 
pieš vėl galėsime lenktyniuotis su 
iitomis kuopomis .

Darbai.
i *3. -. s. :

Darbai gerėja. Daugelis dar
bininkų net viršlaikio dirba. Mo
kanti amatą gali darbą gauti Di
džiausia dirbtuvė, tai Semmonds 
Bcds Co., kur'dirba apie g 5000 
darbininkų. - Uždarbis pagal dar
bo: naujiems nuo dienų darbinin
kams moka tik 30 centų 4 valan
dą. Bet tokių darbininkų labai 
mažai yra. Didžiuma dirba nuo 
dalių ir padaro iki $1.00 į valan
dą. Antra dirbtuvė samdo apie 
tiek pat darbininkų, tai automo
bilių; trečia Brass Co. Darbai 
sunkūs, bet galima gautu Už- 
mokestįs menka, nuo dienų 35c. į 
valandą, ...

Yra dar odų .išdirbystė kur mo
ka nuo 30—35c. į valandą; dra- 
taunė ir staliarnė ir keletą mažes
nių.

Nors darbai einą gvėrai, bet 
pragyvenijnas vargingas tiems 
darbininkams, kurie dirba nuo 
dienų. Sų 30c. arba 35c. darbi
ninkas su šeimyna negali pragy
venti ir priverstas lįsti į skolą. 
Kompanijos už padirbtus daiktus 
ima beveik tiek pat, kuomet dar
bininkų užmokestis buvo dvigu
bai didesnė. Tuomet susikrovė 
milijonus iš darbininkų prakaito, 
o dabar krauna dvigubai tiek. Tai 
vieša vagystė ir išnaudojimas 
vargšų darbininkų. Kada bus ga
las tiems išnaudojimams?

Darbininkai, susipraskite ir 
stokite į darbininkiškas organiza
cijas, kurios rūpinasi pagerinimu 
darbininkų būvio. Mes lietuviai 
darbininkai turime savo organiza
ciją LDS., dėkimės prie jos ir 
dirbkime iki nulaužysime ragus 
išnaudotojams kapitalistams. Be 
susiorganizavimo mes nepagerin
sime savo būvio-ir liksime amži
nais vergais kapitalistų.

LDS. 80 kp. narys.
' i

KENOSHA, WIS.

LDS. 80 kuopos valdyba.

Stasys Ralis, pirmininkas,
201 N. IIowland Avė.

Steponas Pinigis, prot. rašt., 
164 -N. Sheridan Rd.

Petras Kadis, fin, rašt.,
766 Bronson St.

Antanas Daukas, iždininkas, 
36 feowland Avė.

F *- « J *
r. . St. Pinigis, 

LDS? 80 kp. prot.

Išviso išlaidų ~..................
Ant Birželio 1 d., 1922 m. balansas bankoje ...........
Ant Birželio 1 d., 1922 m. ant rankų............................./.

A. F. KNEIŽYS, Ll
i

.$492.92

. 76.53

. 65.47

to

. :------------ --------- '-------
nąu, už, kitataučius. '5 
L Apie 5 vai. vakarę prasidėjo. 
prpgrįttMą,^. 3-r. ' ■ ' ;
-j Pirmiąusią gerb. Tutoraitis, L. 
D. S. Conn. apskričio pirmininkas 
pasakė įžanginę prakalbą ir pa
kvietė Šv^Cecilijos chorą iš Hart- 
ford, Conn. sudainuoti mūsų im- 
nai iy keletą kilį dainelių. « 4 
4 Na’rs ehorąs tik 3 savaitės kaip 
susilaukė naujo vargonininko 
gerb. P. Brazausko, bet spėjo pra
silavinti ir gana gerai sudainavo.

Po to kalbėjo darbo žmonių 
prietelius gerb. kun. Bakšys ir J. 
Tautinas, LDS. Conn. apskričo 
organizatorius. Nurodinėjo dar
bininkams būdus eiti prie pageri
nimo savo būvio.

Kadangi vjetos New Britain’d ■ 
choras yra silpnas, tai išvažiavi
mo programoje nedalyvavo, bet 
programos dalį išpildė kelios mer
ginos vadovaujant p-lei M. Bla- 
žauskiutei. Jos puikiai žaidė lie
tuviškus žaislus, kas visiems la
bai patiko, „v ..... . ...

Šiame išvažiavįne dalyvavo šie 
dvasiškiai: gerb. kun. J. Valan- 
tiejus, J. Bakšys, Vaškelis ir Jan- 

’ kauskas. ”*•
Mums darbo žmonėms buvo la-

5 bai malonu turėti savo tarpe dva- 
’ siškius vadus.

Buvo keletas ir svietiškių inte
ligentų, kurie prisidėjo prie pa
kėlimo ūpo suvažiavusiems darbi
ninkams.

Apie septintą valandą labai 
nenoromis, o ypač jaunimas, ku
rio buvo nemažai, rengėsi į namu
čius.

Apleisdami tą puikų žaliuojantį 
kalnelį tarė vieni kitiems “sudiev, 
iki pasimatymo. ’ ’

Vieta buvo puiki, bet muzika 
dar puikesnė, tai vietos lietuvių 
benas.

Kaip girdėt gryno pelno nuo iš
važiavimo liks apie $200.

Negalima aplenkti nepažymė
jus, kad prie surengimo šio išva
žiavimo labai daug darbavosi L. 
D. S. 36 kuopos komisija.

Jie ir naktimis nedamiųgojo, 
kad tik geriau prirengus ir pati
kus svečius.

Kiek man žinoma tai daugiau
sia pasidarbavo M. Blažauskiutė, 
A. Mičiunienė, Kavaliauskas ir ki
tu •

Išvažiavimas nusisekė ir už tai 
priklauso 'garbė rengėjams ir 
darbščiai komisijai.

Korespondentė.

dvbtoiii, Iširžeiio ld 19$$ 
‘: 1 L1 f 1 r’ *• 

kava ir po šiai dienai $5c. 
siui. Tą nutarimą LD|& Pi
Seimas. Katcr-jury, 
tino.

2) LDS. nariams užsimokėj^H 
siems Į streikierių fondą CentM^ 
valdybai nutarus,, birželio 5 dJH 
m. pasiųsta 5 čekiai, kiekvienBB 
ant .$8.00, Taųiistų raštininko Jo- | 
no Abromaičio vardu.

' >■ ■  • T ■ . |

3| Kuopų nariai, kurie įstoda
mi į LDS. mokėjo įstojimo $1.00 
gavo, o kurie negavo gaus ženk' 
lėlį dykai. Dabar nariai moka į- 
stojimo tik 50 centų. Praeito sei
mo nutarimu nariai norinti įsigy
ti ženklelį turi primokėti 50c. Da
bar ženklelių visai neturime. 
Kaip bus padaryta pasiųsime vi
siems, kurie negavo. v

4) “Darbininko’’ redakcija pri
ima ir talpina teisingas ir naudin
gas darbininkams žinias ir kores
pondencijas. Mes nesuprantame 
delko LDS. .87 kp. nori užginti 
talpinti korespondencijas, kurios 
neturi aprobato kuopos valdybos? 
Nors gal tuomet išvengtame nesu
sipratimų, bet baisiai apsunkin
tume korespondentus ir daug jų 
nustotume; o laikraščiui svarbu 
turėti kodaugiausia gerų kores
pondentų. Beto, toki cenzūra bū
tų nesveika pačiam laikraščiui.

Kuopos gali turėti savo kores
pondentus, bet negali užginti ir 
kitiems nariams rašynėti teisingas 
ir naudingas žinias.

mėne-

rašt.

LDS. CONN. APSKRIČIO 
. IAVAŽIAVIMAS.

New Britain, Conn. — Gegužio 
30 d. i. m. įvyko LDS. Conn. Aps
kričio išvažiavimas ant gražios pie
vos Quartette Clųb Parke.

Diena pasitaikė grašį ir už tai 
darbininkų (ių) privažiavo 41 vi
sur.

Apie 12 vai. vidurdieny žalias 
kalnelis paskendo publikoje. Vi
sur tik mirguoja, kad net malo
nu žiūiftt

Bridgeporto lietuvaitės turi bū
ti nė nemiegojo ir per naktį puo
šė trokus, kad iš anksto ryto jau 
trokai buvo apkaišyti žaliumynų 
vainikais. ’

O makabilių, makabilių, tai tu
ri būti tas kalnelis dar nebuvo ma
tąs tiek daug.

Tas paroc 
’kiek neblog

a

NEW PHILADELPHIA, PA.

LDS. 87 kuopos nutarimai ir 
paklausimai.

LDS. 3 hfcopa, Norwood, 
Mass. prisidėjo' prie atlygi
nimo už pasiijstas knygas 
Lietuvon. Štai kaip tos kuo
pos iždininkas Pranas Ku
dirka rašo:

“6 d. birželio š. m. 
“Gerbiamoji ‘Darbininko” 
Adminis racija:—

“Nors mūsų kuopa neturtinga 
pinigais, bet matydama koks trū
kumas gerų knygų Lietuvoje, re
mia LDS. Centro Valdybos suma
nymą ir prisideda prie atlyginimu 
už pasiųstas knygas nors mažu 
auka — 3 doleriais.

“Su tikra pagarba, ■ 
“Pranas Kudirka, 

“LDS. 3 kuopas ižd.
Nonvood, Mass.”

LDS. Centro valdyba var
de Lietuvos darbininku ir 
kareivių taria Tamistų gar
bingai kuopai už paramą šir
dingą ačiū.

1) Nutarta paklausti delko kon
stitucijoje pažymėta narinė mo
kestis 25c., o nariai moka 35c.?

2) Ar bus mokama pa.’alpa iš 
streikierių fondo, ar ne?

3) Delko visų kuopų nariai tu
ri i i.!3, ženkleliv-'. o mūsų kuo
pos nariai neturi ; ų ?

4) Kad iš New Philadelphia, 
Paw nebūtų talpinamos korespon
dencijos mūsų organe “Darbinin
ke” be kuopos valdybos pasirašy
mo.

J. Lambertas,
L. D. S. 87 kp. raštininkas.

3 ' .< A- •

Atsakymai į paklausimus.
' ■ J . •

1) LDS. konstitucija kurią na
riai gauna spausdinta 1919 metų 
pradžioje ir tuomet dar taip na
riai mokėjo. Nuo sausio 1 d. 1920 
didžiumos narių nubalsavimu mo-

• ■t ii-frA

butelio, 
00 už

LDS. 2 kuop 
Mass. paaukavo, 
pasiųstas knyga 
Prie šios kuopo 
žymūs veikėjai 
darbuotojai. To 
randasi irTLDS. 
mininkas M. Ab 
taip-gi visų orga 
ya Federacijos pi 
Švagždys. .<■

LDS.

CLEVELAND,

LDS. 51 kuopos susi 
vyks utarninke, birželio 
m. 7:30 vai. vakare, 
Svetainėj, 6835 Superior JH 

Visi nariai kviečiami atsM 
3 M

ti ir naujų atsivesti. 1
Vald;

*

mt laivu "HA? 
Ir MŪUNT CLAY
* - - —

TRUMPIAUSIAS SUSISIEKIMAI SU Vi;
3 • CENTRALIS EUROPOS.

NEW YORK’O IR JEIAMBURG’O
SAIS PURTAIS

Išplaukimai Kas Ketvergu ■
nuo Pier 86 fe River, 4^th Stį SeW York. 

KaabarMU roi 2. 4 ir 6 lovom aftt vteftj laivą. Raikąs ntf- 
. Roanlelt Mbnmriai, tritonai ir erdvus dėkai trečios Me-

Ant laivą “HANSA,” -BATKRNT 
“— ------- yra keli specialiai

Du nauji 20,000 toaų. laivai .
. RESOLUTE ir RELIA-NC-E 

Hplatfkfa taa atftrą*uternlštą so 1-moa.

” ' JVLlljS &OTTENBE
. ■ $ 7/ • ' /-•

aasaitorials. Patkiao,kas mainomą. . Klauskite agsato:

puikus kamh&riafa; (

V-.L



negali aukoti auksą,
lai aukoja sidabrą

Aukas reikia nešti į Paskolos Komiteto
nurodytą Punktą

Visos Aukos bus įteiktos Lietuvai
Atstovybę

EKONOMINE LAISVE!

IŠSIPLATINĘS PRIE
TARAS.

Kas valgo su samčiu; tai 
apsivedęs gaus moterį su to
kia ilga, kaip samtis, nosia 
(jei merga, tai vyrą). ..

LIAUDIES APSIŠVIE
TIMAS.

Daugiausiai mokančių ra
šyti yra Vokietijoj iš 1000
— 980. Anglijoj — .920, 
Prancūzijoj — 840, Austri
joj — 571 ir Lietuvoje 468. 
Skaičius mokančių rašyti ar
mijoj taip paskirstomas: 
Vokietijoj — visi, Anglijoj
— iš 1000 — 990, Prancūzi
joj — 980, Austrijoj — 780 
ir Lietuvoje 735.

Vėl šunelį vargšą 
Spyrė nukankinę 
Už tai, kad jis turto 
Nuo vagiu negynė.

Ksav. Vanagėlis.

PONAS IR ŠUO.•
Lojo šuo per naktį, • 
Vagį lauk išvijo; ~ 
Nedavė pavogti 

^Arklio nei galvijo.

Ponai, Rudžiui lojant, 
Negavo miegoti, ?.j 
Todėl mušė šunį, 
Kad nedrįstų loti.

NEPAPRASTAS JAPO
NŲ ŠVARUMAS.

D-ras Matinion’as, buvu- 
sis prancūzų pasiutinys Pe
kine, sako, kad nėra pasau- 
Ivje, švaresnės tautos, kaip 
japonai. Kiekvieną dieną 
japonui turi būti pirtis, kairi 
ir puodelis ryžių, kuiųjis 
ištuština kasdieną. Net ka
ro metu jie neužmiršdavo 
nusiplauti vanoję ir tam-tik- 
slui vartodavo didžiulius ky- 
niškus ąsočius. Kiekvienas 
kareivis turėdavo savo mai
šely dantų šepetuką ir milte
lių. Japonas labai brangina 
savo dantis ir plauja gerklę 
keletą sykių per dieną.

Šitas nepaprastas švaru
mas atkreipė beveik visų da
lyvavusiųjų rusų su japo
nais kare gydytojų domę. 
Tas jų nepaprastas švaru
mas turi didelę sanitarinę ir 
gigijeninę reikšmę, apie ką 
mums liudija statistika: Ru
sijoj kiekvienam užmušta
jam karo lauke išeina po 5 
žmones mirusius nuo ligos, o 
Japonijoj kiekvienam miru
siam nuo ligos — 5 užmušti.

SVETIMA VALIUTA!
Reikalaukite kvitų
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ŽINIOS Iš LIETUVOS.
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PRIELANKIOS PASTABOS

A •

-rikįsšįij energijos, ir fciįfrigJCTP •. ,u‘ , pasKoią 
tapetavai atstatyti. “TS- *61tl aplinkybes buvo idea- 
vynės Balsas” nurodė, kad les*

* s

Mat čia pat už. ru-' '

ASTUONIŲ VALANDŲ 
DARBO DIENA 

PASTŪMĖTA 
ARČIAU.

19

v

iš pačių Daukšiečią susipra
tusiu blaivininkų.

X . v..

DRAUGUI

Eina ii South Boston’o utarnlnk&li. 
fcetvergais ir luhfrtomla. Leidžia Am. 
Lutųvių Kimo K4<XtxK$'M'. Juozjlso 
DJlXBJ3ISXŲ 8vuit«jL

•Entered u Becond-class natter Sept 
12, 1915 at the post office at Boston, 
Mas&, nnder the Act of ifarch 3,1879."

■ Acceptance for malling at spedal rate 
pf oestage provldpd for in Section 1108, 
Act of Oct 8,1917, authorized on July 
IX 1918."

■--L* L Raiti
Tearly............................................... $4.50
Boston and suburbs ...................... $5.50
Foreign countriee yearly ........$5^50

Jfe kartą esame išreiškę 
pąsigedimą žinių Lietuvos 
laikraščiuose apie Ameri
kos lietuvius. Tuo tarpu 
kai-Amerikos lietuviai nuo- 
latai įsikinkę į darbą dėl 
Lietuvos ir Amerikos laik- 

rraščiai daugiau vietos duo
da Lietuvos reikalams, negu 
saviems, o Lietuvos laikra- 

?• ščiai apie amerikiečius tyli 
? kaipsusitarę.

Išimtį, vienok, daro Lie
tuvos-pažangininkų organas 
“Tėvynės Balsas.” Tame 

| laikraštyje neretai randame 
R malonių, simpatingu užsimi- 

niiųų apie amerikiečius. 
“Tėvynės Balsas” pripažįs
ta Amerikos lietuvių nuo- 

;• pelnus dėl Lietuvos, apgai
lauja, kad Lietuvos valdžia 
nesunaudojo grįžtančių ame-

{atstovas praneša, kad bonų 
išpirkta už du milijonu do
lerių su kaupu.
' Laisvamaniai savo laikra
ščiuose nuolatai šaukia, kad- 
dabartinis atstovas 'neturįs 
Amerikos lietuvių pasitikė
jimo ir dėlto bonų platini
mai užmuštas, Amerikoniš
koj spaudoj nesą rašoma a- 
pie Lietuvą ir tt. Iš kitos 
pusės primena, kaip viskas 
ėję gerai prie Vileišio.

Dabar galime palyginti ir 
įvertinti pasisekimą dviejų 
atstovų.

Prie Vileišio bonų išpar
duota už apie -1.500.000, prie 
Čarneckio, reiškia, išparduo
ta už 500.000. Trečdaliu 
mažiau. Bet Vileišis veikė 
ir boriu? platino pusantrų 
metų, o Čarneckis tik pusę 
metų. Vileišio misijoj buvo 
trys asmenys, o Čarneckis 
vienas teveikė. Vileišiui at
vykus, visur Anięrike ėjo 
darbai, visi buvo pinigingi, 
Lietuvos valstybę ir valdžią 
idealizavo, buvo entuziastin
gi. Be to įvyko keletą įvy
kių, akstinančių ir pakelian- 
čių ūpą. Susirinko St. Sei
mas, buvo atgautas Vilnius. 
Bet ir prarandant Vilnių, 
žmonių ūpas kilo ir paaksti- 
no remti Lietuvą, kad ji ga
lėtų atsiginti nuo Želigoskio 
gaujų. Entuziazmas ameri
kiečių pakilo, kuomet Želi
goskio gaujas lietuviai 'su
pliekė ties Giedraičiais ir 
Širvintais.

Vileišiui veikiant, laisva
maniai mažai tepirko bonų, 
bet rėmė nors* savo gerklė
mis.

Taigi Vileišiui paskolą

a

Lietuvos valdžia neleizdama 
pinigingiems ameriikečiams 

*žemės įsigyti sugrūdo juos į 
smukles — vienas jas steig
ti, ,o antrus jose pragerti 
parvežtus iš Amerikos do
lerius.

“Tėvynės Balso” num. 74 
' gerb. A. Sm., berašydamas 

apie, rusų klikušestvos (liur- 
bystės) ligą lietuvių tarpe, 
sak<\ kad toji liga, rytų pa- 
singumas (liurbystė) yra 
i‘svetimas mūsų liaudžiai, 
kaip rodo mūsų išeiviai pa
tekę aktingan Amerikos dir
vos tarpan.” i

“Tėvynės Balso” num. 61 
besąs ilgas straipsnis antgal- 
viu Lietuvis-Amerikietis a- 
pie . Ameriką ir Lietuvą. 
Prie to straipsnio redakcija 
padarė prierašą, kur nuro
dyta, kad Lietuvos ir Ame
rikon lietuviai gerokai esą 
nutolę vieni nuo kitų ir kad 
reikią arčiau abejiems susi- 

F pažinti.
Yra labai keista, kad pa

žangiečiai, kurie nei mora
lės, nei materialės paramos 
iš Amerikos lietuvių negau- 

| na, vis-gi simpatingai apie 
amerikiečius užsimena, o ki
ti, kaip va krikščionys de
mokratai, gausiai amerikie- 

> čių doleriais sušelpti ir mo
raliai remiami, apie ameri
kiečius nei gu-gu. '

< ________

SPRĘSKIME Iš DARBU.g ?

Pereitame “Darbininko” 
numeryje indėj ome Lietuvos 

g n stovo gerb. Čarneckio pa-
r dėką Ainerikos lietuviams
B, -už Lietuvos rėmimą, 
B* kant pask i > licmus.

Kokiose aplinkybėse teko 
ir tenka veikti Čarneckiui?

Pirmiausia tai Lietuvos 
'•aidžioj autoritetas buvo 
pagriautas Vileišio banditiš
ka plunksna. Paskui vietoj 
džiaugsmingų žinių apie 
Vilniaus atgavimą ir tragin- 
gų žinių apie jo netekimą 
atėjo ūpą sloginančios žinios 
apie liurbišką Lietuvos ar
mijoj vadovybę, apie intri
gas prieš Lietuvos armijos 
tėvą generolą Žukauską, per 
ką Vilniaus netekta. Atėjo 
iš Lietuvos žinių apie ky
šius, šmugelius ir daug ki
tokių energiją pakertančių 
naujienų. Toliau Čamec- 
kiui darbą varant darbai 
ndolatai mažėjo, algos ka
pojamos, streikai didėjo 
Lietuvos bonų kainos buvo 
visai nupuolę.

Šitą aplinkybių skirtumą 
ir aklas mato, tik to nema
to laisvamaniai tamsiausio 
fanatizmo apjakinti.

Palyginant visas aplinky
bes tarp kurių veikė Vilei
šis ir tarp kurių turėjo veik
ti Čarneckis, tai anuokart 
buvd lengviau parduoti bonų 
už tūkstantį dolerių, negu 
dabar už šinltą.

Apjakę laisvamaniai šau
kė, kad dabar Amerikos 
spauda nerašanti apie Lietu
vą ir prikaišiojo dabartinei 
atstovybei apsileidimą. Vi
sai nesenai L. Inforinacijos 
Biuras paskelbė ištraukas 
iš įvairių amerikoniškų lai
kraščių apie Lietuvą. Tas 
žinias paskelbė ir laisvama
nių laikraščiai. Tai-gi ne
jučiomis savo skaitytojams ■ 

per- prirodė, jog jie pirmiau me- 
<7 31 u- IclvO.

Tiį dabar laikykitės.

Arti 50 plieno išdirbę jų 
konferencijoje Baltuose Na
muose, Washington, D. C. 
principe pripažino reikalą 
panaikinti 12 vai. darbo die
noje. Pažiūrėsime ar išdir
bėjai pildys savo žodį ir ar 
imsis panaikinti 12 vaL dar
bo dienoje t

Vadai plieno išdirbysčių 
vienbalsiai priėmė rezoliuci
ją ir įgaliojo plieno karalių 
Elbert R. Gary sudaryti ko
mitetą, kuris ištirtų ir su
darytų raportą. Aišku kokį 
raportą sudarys, darbinin
kus prispaus dar daugiau.

Gary ir kiti plieno kara
liai aiškina visiems, kad 12 
vai. darbo dienoje reikalau
ja patys darbininkai ir kad 
jie visai to nenori. , '

Dabar kuomet patys pra
deda kalbėti apie sumažini
mą valandų darbininkai ne
turėtų snausti, bet organi
zuotis į uniją, kad nukapo
dami valandas neimtų kapo
ti atlyginimo, kuris ir taip 
mizemas.

Be organizacijos ir tai 
stiprios darbininkai yra be
jėgiai ir .j uos plieno karaliai 
stumdys kaip tą netikusį 
plieną iki visai nualins.

Darbininkai dirbdami 12 
vai. dienoje dirbtuvėje netu
ri laiko pašvęsti skaitymui 
ir lavinimuisi. 12 vai. dirb
tuvėje, pusė valandos nuei
ti ir pusę valandos pareiti iš 
darbo, pusė valandos pus
ryčiams ir pusė valandos va
karienei, 8 valandos poilsiui 
— suskaitliuok dabar!

Aprybuoti dvi valandi lie
ka savo reikalams, namų gy
venime, paskaitymui ir pa- 
simokynimui. Ir ką tas dar
bininkėlis per menkas dvi 
valandi gali pradėti! Koks 
iš jo gali būti tėvas, vyras 
arba pilietis, jeigu jis dirba 
12 valandų dienoje? Kiek 
energijos ir darbo toks dar
bininkas gali pašvęsti svar
biems visuomeniniams rei
kalams ?

Lietuviai darbininkai, kur 
dar nėra LDS. kuopų turėtų 
subrusti prganizuotis ir 
stiprintis, kad atlaikyti nau
ją smūgį.
Rašynėkite “Darbininkan” 
iš darbininkų gyvenimo ir a- 
pie Gary, plieno karaliaus 
parinktos komisijos veiki
mą.

“JDarbininke” darbinin- Z
kams skiltys atdaros.

Darbininkas.

DIDVYŽIAI. Dar nese
nai čia įsisteigė nauja para
pija su 4000 -žmonių, čio
nykščiai žmonės atrodo blai
vesni už kitų apylinkių žmo
nes. Tikrų smuklių kol-kas 
čia nebuvo, bet kiek yra 
slaptų “pilstytuvių” negi 
suskaitysi; o gal čia jų nė 
nėra, nes girtų retai kada 
sutiksi. Bet vistik pasku
tiniu laiku teko girdėt* būk 
netrukus žada čia įsteigti 
“Blaivybės” draugijos sky
rių. Tegu ir nebus su kuo 
daug kariaut, tačiaus vis 
dėlto tai bus malonus reiški
nys ir nauja Didvyžių paži
ba.

VIŠAKIO RŪDA. Kad 
rūdiečiai smarkiai girtuok
liauja, — tai neabejotina tie
sa. Kai kurie žinovai spėjo 
kad netolimose Rūdos apy
linkėse buvę apie 200 nami
nių bravorų. Bet ant kiek 
tai teisybė — nežinia, nes jo
kių tikslių registracijų tur
būt niekas nepadarė ir ne
padarys. Gana to, kad be
veik kiekvieną sekmadienį 
bei turgaus dieną čia matyt 
užtenkamai svyruojančių 
girtuoklėlių ir biaurių peš
tynių. Mat, beveik visą lai
ką čia veikia 5 smuklės. Tie
sa, anuo tarpu keliems įta
kingesniems žmonėms pavy
ko per valsčiaus sueigą pa
naikinti visas smukles. Nu
sigando girtuokliai, sukruto 
ir žydai netekęriaip gausaus 
pelno. Ir danu “ieškoti tei
sybės” ir štai jau kelinta sa
vaitė kai vėl pradėjo seno
viškai veikti .^smuklės. O 
vargšai girtuoklėliai, norė
dami parodyti savo užuojau
tą degtinei, su. pilnais deg
tinės stiklais atėjo pas Smo
lensko ‘langus ir gerdami 
grūmojo už pasikėsinimą 
prašalinti iš apyvartos jų 
numylėtąją arielkėlę. Tai 
liūdni juokai.' “ Bet Rūdos 
blaivininkai irgi nesnaudžia. 
Ir jie nestengdami panai
kinti smuklių įstęigė savo 
arbatinę, kur žmonės gali ir 
Sušilti, pasilsėti ir susistip- 
rinti. e

PLUTIŠKE. Vietiniai 
gyventojai geria ne stikle
liais, bet stiklais maukia. 
Bažnytkiemis rodos nedide
lis, vos 19 gyventojų. Bet
kaip žinovai spėja, gal tik. 
koki trys to bažnytkiemio pi
liečiai nelaiko savo bravoro*. 
Na, žinoma, esant tiek ga
minimo šaltinių ir degtinės 
vaisių užtenkamai apsireiš- 
,kia. Kiek čia buvo pešty
nių ir iš degtinės kilusių ne
sutikimų turbūt nė į jaučio 
odą nesurašytum. Pažymė
siu tiek jog pernai pats per
kūnas buvo užsirūstinęs ir 
trenkė į vieną kluoną kur 
buvo verdama degtinė. Deg
tinės tvanui užsimanė pa
stoti kelią ir keli Plutiškės 
apylinkių žmonės. Todėl 
jie neperseniai susibūrė blai
vininkų draugijon ir drąsiai 
pradeda kovoti su įsivyravu
sia girtuoklybe. Dieve jiems 
padėk!

LIUBAVAS. Vargingai 
gyvena čionykščiai žmo
nės. Prie šono esantieji 
lenkai neduoda pasireikšti 
jokiai drąsesnei iniciatyvai. 
J uk yra čia šiokia tokia pa
vasarininkų kuopa. Bet sa
vo veikimo kolkas ji dar ne
stengė labiau išplėsti. Mat 
labai trūksta čia veikėjų. 
Vietos gyventojai net visoj 
Lietuvoj įsi vyravusio j gir- 
tuoklybėje yra atsilikę. Y- 
ra juk neva čia dvi smuklės, 
bet ir tuodvi pačios skursta 
nedaug tesulaukdamos žiop
lių, kurie' save duotūsi iš
naudoti.

tįFEANAS ŠIVICKIS, PH. D.
Chhagos universitete baigęs zoo
logijos skyrių ir nesenai perėjęs 
eksaminus, birželio 13 d. gaus Fi
losofijos Daktaro diplomą.

W. FITCHBURG, MASS.

LDS. 98 kuopa turėjo pikniką 
4 d. birželio, kuris labai gerai pa
vydo. Apsimokėjo kastai ir dar 
pelno,liko. Žmonių buvo daug, 
kurie labai pavyzdingai linksmi
nosi.

Visiems nariams ir prieteliams 
širdingai aeiuojame už atsilanky
mą.

Gegužės 21 d. š. m. LDS. 98 kp. 
savo susirinkime nutarė susirinki
mus laikyti kas. J mėnesiai, trečia
me nedėldieny mėnesio.

Šiame susirinkime*' prisitašė vie
nas naujas narys Jonas Andrišiū- 
nas.

Tikimės, kad laikui bėgAnt 
mūsų kuopa padidės nariais.

A. Steponavičius,
L. D. S. 98 kp. raštininkas.

.KAZLŲ RŪDA. Kazlai 
greitai kyla. Mat jau bai
giama čiat tiesti siaurasai 
gelžkelis nuo Vilkijos ir 
sparčiai tveriamasi darbo 
sujungti Kazlus su Alytumi 
ir Marijampole. z Taigi ne
trukus Kazlai virs gražiu 
gelžkelių mazgu. Beto Kar
lai $au gali pasididžiuoti ką 
tik įsikūrusia, arba geriau 
pasakius, dar besikuriančia 
savo parapija. Klebonu čia 
atkelta geležinės energijos 
kun. Bičkauskas, buvęs Vi
šakio Rūdos vikaras.

VIŠTYTIS. Kaip tur
būt visi parubežio gyvento
jai taip ir Vištyčio apylin
kių žmonės savo bravorų 
degtinei virti neturi ir jos 
nevaro.
bežiaus turi labai gerus kai
mynus, vokiečius, kurie 
daug pigiau ir geresnės rū
šies degtinės bei spirito pri
stato. Užtenka vien pas juos 
nueiti ir parsinešti. Deja, 
nekarta tenka vietos gir
tuoklėliams netik pinigais 
bet ir savo kailiu primokėti 
už vokiškąjį “brenspiritį,” 
nes uoli, (o kaikur ir mie
gūsta) sienos sargyba nevie
ną degtinės mylėtoją sugau
na.

*■ a* •* «

YARGONINKy DOMEI!
» r

Birželio 14 d. 10 vai. ryte, 
Apreiškimo Panos Šv. par.

DAUKŠIAI. Čia viešų 
smuklių nėra. Bet nė devy
ni jaučiai neišgertų tiek deg
tinės, kiek čia jos galima 
gaut. Milicininkas, sako, 
čia ir labai ramus žmogelis. 
Nuėjęs pas kokį degtindarį 
paklausia “ar nėra gatavos” 
ir jei ne tai pats ramiai pa
laukia kol ims bėgti ‘^rojaus 
vandenėlis.” Kaip jau ku
riems įsipylttta nuolatinis 
gįrtuokliavimas, tada žmo
nės parsikviečia milicininkų 
iš Alytaus ar kur kitur. Bet 
degtindariai pajutę pavojų 
slaps? si ‘ jo -
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Drauge gyvenimo sunkaus, ’ 
Neklausk, kam myliu aš tave. 
Nes neradau tau panašaus, 
Kad kas triūsėt’ tiek dėl manęs.
Kuomet ant kryžkelės buvau,

. Svarsčiau, kas veikti, kur man žengt 
,Tu-gi man patarei tuojau 
Kokį sau kelią išsirinkt.
Kuomet žengiau aš tuo keliu, 
Mačiau žydėjo daug gėlių 
Ir vėl suprast aš negaliu 
Kurį man skinti iš anų.
Tu gi galvutę lenkdams tad
Į mano širdį įstrigai, 
Tik tuomet supratau aš kad 
Tu mano jausmą užvaldei.
Kuomet su gėlė prie širdies 
Toliaus keliauti aš maniau
Užklupo ūką man nąkties 
Ir vėl kur žengti nebžinau.
Tu mokslo lempa šviesdamas 
Naktinį ūką išsklaidei. 
Ir man nežinomas klaidas 
Aiškiai pažinti jas davei.
Kuomet sėdėjau aš laive, 
Plaukiau gyvenimo vaga 
Ir sukriokė baisi audra 
Pastatė nugarą banga.
Tu gi sėdėdams prie manęs 
Drąsiai kovojai su audra 
Ir glausdams galvą prie širdies 
Ar žūt ar būt tau vis viena.
Ir stvėręs irklus iš manęs 
Padėjai irtis jnan toliaus. 
Migla mus vargino nakties, 
Bet saulė brėško vis greičiau.
Ir švinta erdvėje dangus » 
Ir stovim mudu jau krašte 
Drauge gyvenimo brangaus. 
Neklausk kam myliu aš tave.
Atmink tu praeities laikus s 
Kiek tu padaręs dėl manęs
Neklausk, neklausk drauge brangus 
Už ką aš myliu teip tave. •

r i iš South 
vai. ryto.

Tikieto kaina 75c. Tikietų 
galima gauti pas A. Kohans- 

' kiutę, M. Sakalauskaitę, A. 
: Jankienę, Z. Glineckięnę, M.
Grybaitę ir “Darbininke.” 

Važiuojant iš Bostono rei
kia važiuoti iki Forest Hills, < į J
Ten imti Grove St. karą ir 
paskui E. Walpole karą. 
Norwoode išlipti ant Dean 
St. pasukti į kairę ir neto
liese pamatysite lietuviškas 
vėliavas. V

mūsų amato. kolonijas. Tn
__r_____ . . A Pasinaudokite šia svarbia Bostono išeis I
mokyklos salėje, North 5th proga!

A. L. R. K. .Vargonininkų 
Sąjungos 

Pjrmininkas J. Hodelos 
Rast. A. Z. Visminas.

St. Brooklyn, N. Y. prasi
dės A. L. R. K. Vargoninin
kų seimas.

Šiuomi yra kviečiami visi 
vargonininkai priklausan
tieji ir nepriklausantieji 
prie sąjungos be skirtumo 
dalyvauti- šiame susivažiavi
me, nes tuomi bus svarbus, 
kad yra pasižadėjęs gerb. 
komp. J. Naujalis duoti pre- lio 
lekcijas kąs-link bažnytinės 
muzikos. Ši proga gal pir.- 
ma teipgi ir paskutinė, p. 
J. Naujalis grįžta Lietuvon 
17 birželio.

Nėra abejonės kas-link 
svarbumo Šio susivažiavimo. 
Mūsų yra priedermė tobu-į
linties savo AflUKte. Taigi

* 'i ■ — • * I,ir kelias prie pagerinimo,
i
i

MERO IŠVAŽIAVIMAS
Moterų Sąjungos Naujo

sios Anglijos apskritys ren
gia dideli išvažiavimą birže
lio 11 d. Norwooį Mass. ant 
Dean Parito. Pikniko pra
džia 1 vaL po pietų. Bus į- 
vairiausių pamarginimų ir 
smagumų. Norwoodietės 
rengia skanius užkandžius 
ir gardžius gėrimus. z

Visą kolonijų lietuviai 
kviečiant atsilankyti kuo-1 

i 
oKJ,1' cllloIcC.

So. Bostoniškšai "'yI-- ra- gp. rorv; 
skaitlingumu subytyti visas '’ažiavęs atsilsėti.

kH
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Rengėjos.
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j Berlin. — Rusijos užsie
nio reikalų ministeris čiče- 
rin pareiškė, kad Lenin
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pi-AS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONUOSE.

(Tęsinys)

vėl M.

žmonių. Viskas tik juda, tik kru- važiavime bus gražus programas.

jų apskritinis išvažiavi-

v

Ten buvęs.

Pikni'knjt

Korespondentas.

BROOKLYN, N. Y.
Ir šį vakarą kaip visada įėjo vagonus.

Jie myli pasi-

r •

Vyčių danei.

Kas negerbia- kapeikos,

C i O hl

i

tai A. Dzekevifių, k
Čiurilą. Štai kur buvęs kur ne
buvęs ir Kacevičius, pasigriebęs

PHILADELPHTA, PA.
y*

aikoiT.Mm

sušuko

Spalio 27 d 1430 
džiojo X ytauto mirtis.

I

svertas nė skatiko.

Nauja ir pirma įstaiga lietuvių 
tarpe — Atostogų Namas.

Kitos tautos daug svarbos nuo 
seniai deda ant poilsio ir turi po
ilsiui dvejopus namus. Vieni 
-poilsio namai yra labiau pasilin
ksminimui taikomi, kiti gi labiau 

J laikomi yra sveikatos atgavimui 
Į šios antrosios rūšies atostogų, 
vakacijų arba poilsio namus va
žiuoja serguliuojantieji ir gijan- 
tiejl Viena toki pagarsėjusi 
pasveikimui vieta yra prie North 
Adams, Mass.

Lietuviai būdami • sveiki ne
kreipdavo domės nei į vakacijas 
nei į rimtesnį poilsį. Bet ir lie
tuvių tarpe amerikoniškos gyve
nimo aplinkybės pradeda gamin
ti sukatninkų, neuralgistų, dis- 
pepsantų ir kitokių sunegalėju- 
sių. Taip kad ir pasveikimui' ir 
atostogoms vieta jau pradeda būt 
ti ir lietuviams labai reikalinga.

Dievas laimino Lawrence’o ka
talikus su beveik 100 akrų žemės 
kuri yra kalnuota, giriuota ir 
prie ežero. Žodžiu ideale ir pasi
linksminimo ir pasveikimo vieta 
yra tai Šv. Pranciškaus parapi- 

v jos brangi nuosavybė, Methuen, 
Mass.

Kitas Dievo palaiminimas siekia 
lawrenciečius o sykiu ir apielin
kės lietuvių kolonijas. Lawren- 
ciečiai, nugriovę savo seną baž
nytėlę ant Bradford St., Lawren- 
ce, nuvežė jos seną medžiagą į tą 
gražiausią paežerio ūkę ir stato 
ten atostogų namą.

Darbas jau pradėtas. Skiepas 
dalinai iškastas ir mūro pamatas 
prasidės į porą dienų. Namas bus 
gatavas į šį vieną mėnesį. Patys 
parapijonys stato po kontrakterio 
vadovyste.

Namas bus medinis, panašus į 
senąją bažnytėlę kuri būdavo ant 
Bradford St., Lawrence, Mass. 

i/30 pėdų pločio ir 60 pėdų il- 
. Turės 9 pėdų aukščio akme- 
į pamatą, t. y. gražų skiepą.

iršuj skiepo bus bažhytėlė. Virš 
žnytėlės, kur vargonai būdavo, 

forma užims 20 pėdų bažnytė- 
turės 6 kambarius su ap- 

Rais piazais ligoniams arba va- 
kacionistams.

Ateitis tokio namo yra gera. 
Visa apielinkė yra apstatyta va
sarnamiais. Daugumoje gyvena 
katalikai. Keliolika familijų a- 
pielinkėje gyvena ir lietuvių ka
talikų. Jų daug atvažiuoja iš 
Lawrence’o. Taip, kad išsivysto 
reikalas turėti ten bažnytėlę. Kar
dinolas davė laikyti ten yienas 
mišias šventadieniais. Tas bus 
palaiminimas!

šeši gražūs kambariai su erd
vais piazais, pritiks ukvatninkams 
pagyventi savaitę ar kitą, t. y. 
perleisti vakacijas, ar jos būtų 
taikomos sveikatai ar pasismagi
nimui. Vieta tinkama, pavėsyje, 
prie ežero ir arti miestų.

Artimoje ateityje, finansų tu
rint, tą atostogų namą bus gali
ma padidinti ir pridėti dar ir na
šlaičių prieglaudą. Skiepe bus 
galima padaryt virtuves ir val
gyklas vaikams, virš bažnytėlės 
dauginti miegkambarių, rekreoci- 
jom vietų begalės daug. Bažny
tėlė, padės prieglaudą finansuoti. 
Tai ir stebėtinas lietuviams Dievo 
paaliminimas!

Vėliau, turint kapitalo, «ten 
galima bus pabudavoti ir ligoni
nę, nes akmenio ten yra daug.

Taigi namas tos seniai lietu
viams reikalingos įstaigos jau 
statomas ir bus užbaigtas pabai- 
goje-šio mėnesio. Jį stato šv. Pran
ciškaus parapija. Jis bus dabar 
tik poilsio tikslui vėliau našlai
čių prieglauda. Jei platesnė vi
suomenė norėtų tos įstaigos, pa
rapija noriai visuomenei pavestų, 
kaip girdėtis.

Kadangi toki įstaiga ir visuo
meniška, Lawrenciečiai geistų 
kad Apielinkės Hetuviai šiek-tiek 
prisidėtų tik mažo daikto. No
ri kad kiekviena apielinkės ko- 
lionija atsilankytų į vieną per va
sarą išvažiavimą. Taip kad kiėk- 

nedėldienį bus laikomas ten 
at.-s4. r-; namo naudai išvąžiavi- 

> irtas ir : :ž- arijas ?.r . :s
nos kolionijos. Pirmas tekis

■H?

vęs visokios rūšies s
BBcų maloniai kalbins hMorieuą 
praeivį. *■ Ten všl Bagdonas, lig 

važiavimas hua birželio* 11 d. ir Lietuvos laukuose laike žienapjū- 
bus tai Cambridge’io diena. Cam- Įt&s, susikūręs ugnelę verda ir no- 
bridgeieSai užkviesti ypatiškai jr Į rintiems dalina dešrukes. Kur tik 
šiuomi straipsneliu. HaverhHlio būrelis žmonių, *ten ir P. Bužins- 

-c -- ; su d4že saldainių, kftnr n»-
■I------ Tfcjdūrdiena bus 18, Lovellio 25. Su 

kitomis kolionijomis susitarsime 
vėliau. Atostogų name* kamba
riai bus užvardyti atsižymėjusių 
kolionijų vardu. *

Šis raštelis yra sykiu ir užkvie- 
timas visų norinčių paremti šį 
naudingą darbą. Taip-gi prašy
mas atleisti jei kada pasitaikytų 
šie labdarybės išvažiavimai ir sy
kiu su kokios kitos organizaci
jos išvažiavimu. Kaip kad atei
nančioje nedėlioję kad papuola su 
Moterų Sąjungos išvažiavimu. 
Gerbiamos z sąjungietės atleis 
mums, kadangi iš kalno nei ne
žinota 
mas.

Kad Cawrenciečiai nestatytų 
naujos bažnyčios, tai ir vieni 
duotų rodą 'su atostogos įstaiga. 
Bet dabar prašo apielinkių kolio
nijų užuojautos ir paramos._ Pa
ramos ne kiek daug teisybė sa
kant, tik atvažiuoti ant vieno iš
važiavimo šią vasarą ir besilinks
minant Kleisti vieną kitą* centą. 
Iš tų centų stosis rimta atostogų 
įstaiga — pirmutinė tarpe lietu
vių.

. Vedėjai.
<

P. S. Kad nebūtų užmetinėjimų, 
pažymime jog tąjį darbą varo, 
kol kas Šv. Pranciškaus parapi
ja. Vėliau visuomenė galės pa
siimti į savo rankas. Dabar kas 
duos kokią paramą, tai rems tie
sioginiai tik vieną parapiją o ne
tiesioginiai rems vakacijonistus, 
ligonius ir našlaičius.

Vedėjai.

Džiūsna detroitiečius gražiai 
iMrritttas Šv. Jurgio parap. L. Vy
čių choras, tai vis dėka gerb. kun. 
J. Čižauzko. L. Vyčių 79 kp. y- 
ra surengus gražių vakarų, viso
kių išvažiavimų, kur jaunimas ty
rame ore linksminosi kaip Lietu- 
voj kur ant Šešupės kranto. Da- 
bargi kuomet bus Vyčių seimas 
abi L. Vyčių kuopos rengia tie
siog milžinišką išvažiavimą pati-

kokį daiktelį slankioja tarp būrių kimui Vyčių delegatų. Tame iš- 
žmonių. Viskas tik juda, tik kru- važiavime bus gražus programas, 
ta, berods viskas jau būtų, vie-1 Jaunimtas žais lietuviškus žaidi- 
nok dar he. Štai kitame krašte 
pievos, lik kregždutės pavasarį, 
Alena Avižinienė ir M. ČiurilicnČ 
linksmai bėgioja nuo vieno pas

mus, dainuos dainas, bus ir kito
kie pamarginimai.

It Vyčių 79 kuopa laikys pus
metinį susirinkimą birželio 14 d. 

kitą, kalba porina, aiškina vertę |šv. Jurgio parap. mokslainės svo
to daiktelio kurį su savimi nėšio-painėj. Vyčiai-vylės prašomi ko
jas, prašydama čenčiaus paėmi-į skaitlingiausiai atsilankyti, nes 

 

mo. Vienu žodžiu, visi dirba, vi- |bus daug svarbių reikalų aptarti, 

 

si kruta kaip bitelės, viską neša j Tai-gi kas gyvas prašome pribū- 

 

į vieną vietą, nes tai parapijos į ti.
piknikas. - Vienų darbas, kitų Matas,
užuojauta šį pirmutinį pikniką pa- ' -
darė pasekmingu, nes parapijai, ATHOL, mass
galima spėti, pelno liks nemažai. | ' ____

Aprašytas piknikas tai tik pra- j * čia lietuviai jau rengiasi prie 
džia Providence’o lietuvių veiki-{Aukso-Sidabro Fondo vajaus. Ne
senai atlikta įžanginiai susirinki
mai ir viskas apkalbėta. Galuti
nas visų draugysčių atstovų susi
rinkimas įvyks birželio 21 d. baž
nytinėje salėje, kame bus pabaig
ti paskutiniai prisiruošimai

Darbe vadovauja bendrai Kata
likų Vienybė ir L. L. Paskolos sto
tis. Tikimasi gausių pasekmių.

Sekmadienio vakare, birželio 11 
d., įvyksta pramoga-perstatymas 
bažnytinėje salėje. Gerai išsila
vinę artistai statys scenoje “Ge
novaitę.” Bus ko pasižiūrėti 

Antanas Losius.

mo, tai tik išbandymas pajėgų. 
Gi birželio 10 ir 11 tai bus tikras 
pasirodymas ką gali Providence’o 
lietuviai. Nes virš minėtomis die
nomis yra rengiama Lawn Party 
Centerdale t. yra dviejų dienų 
piknikas su šokiais ir visokiais 
kitokiais pamaTginimais. Girdė
jau, kad ant tų dienų yra pa
kviesti imti dalyvavimą net trys 
chorai, būtent So. Boston’o, Mon
tello ir Worcesterio, todėl aplin
kiniai gyventojai nepraleiskite 
progos.

PROVIDENCE, R. L

Gėgužio 30 d. t. yra Vainikų 
dienoje įvyko Lietuvių Šv. Kazi
miero parapijos piknikas. Žmo
nių suvažiavo gana didelis būrys 
iš visų apylinkių, būtent iš East 
Providencc, Olneyville, Centrai 
Falls ir kitur. Kaip vieta taip 
ir diena pasitaikė labai graži, lo
dei jaunuoliai sau gražiai žaidė 
visokius lietuviškus žaislus o jų
jų tėvukai, sėdėdami po lapuotais 
medžiais, žiūrėjo į jaunuolius be
žaidžiančius ir gėrėjosi savo vik
riomis dukrelėmis r sūneliais. 
Ne vienas senelis bei senutė, sun
kiai atsidūsėję tarė sau, "Mūsų 
laikais toki išvažiavimai ir lietu
viški žaislai nebuvo žinomi, viena
tinis mūsų pasilinksminimas tai 
ir buvo tik vakaruškos ir vien tik 
vakaruškos.” Aš, tėmydamas 
senelių atsidūsėjimą ir rašantis 
šiuos žodžius, pilnai pritariu jų 
sunkiam atsidūsėjimui, nes aš f 
ir augau Lietuvoje ir žinau gerai 
Lietuvos jaunimo pasilinksmini
mus prieš visapasaulinę karę. Jie 
maži vaikeliai, savo mamų įvai
rios spalvos drapanomis parėdyti, 
išsisklaidę po pievą berankiojant 
gėleles atrodė lig bitelės pavasa
rio skaisčiai saulutei užkaitihus, 
kada apleidžia savo žiemos šiltą 
avilį ir lekia į pievas ieškoti sau 
maisto. Mažyčiai, kurie dar ne- 
nor klausyti kojelės ir tie, ant 
mamų minkštų rankelių, klikštau- 
na, juokias, džiaugias ir reiškia 
užsiganėdinimą savo, kad ir jie, 
nors pirmą sykį savo gyvenime, 
gavo pasidžiaugti gamtoj grožy
bėm^ ir pakvėpuoti tyru, nesu- 
gedusiu miesto oru. Ramumas, 
gražumas, linksmumas neišpasa
kytas. Tik viename krašte pie
vos buvo girdėtis life didesnis L. xnanRO
trūkimas, ūžimas, skambėjimas, 
būtent prie trijų stalų, kurie pa
sislėpę po* trimis lapuotomis obe
limis, buvo nustatyti visokiais 
valgiais ir įvairiais gėrimais su 
šalta smetonine košele. Už štai 
vyrai, baltais priekaiščiais apsi
puošę, tik dirba tik sukas, tik 
skuba, kad kiekvieną atsilankiu
sį patenkinti, čia Antanas Avi
žinis, kitur M. Mockevičius su ro- 
lais čekių, lik su kokioms nrrie- 
roms, mierueja vieno ūgį, kito 
storį.* Čia J. Rusas su dideliu 
šaukštu kabina smetoninę šaltą 
košelę, čia A. Marcinkus trokš-
' v sal'ina su džindžorčle,
-ų iemonadu, tai su va
netoli Jonas Dvareckas, prisikro-]

Rengiant aukso-sidabro vajų 
vietinis L. P. Komitetas laikyta
me susirinkime Aušros Vartų pa
rapijos salėj persiorganizavo ir 
darbuosis. Birželio 25 d. tuoj po 
pamaldų bažnytinėj salėj ant 
Brome St. New York City. Visi 
išanksto kviečiami prisirengti ir 
daiktus prirengti.

h.../ .. • Komitetas.
■ -r- , *

-

ROCHESTER, N. Y.

Lazdynų P deda. paskui atsisukus ėmė eiti arklydėsAin- 
kun. • ■ i

Durys buvo atdaros,. įėjo. Petras gu
lėjo lovoje galvą įkniausęs į pagalvį, ant 
žemės gulėjo pradėta dabinti piivaruJflĮĮL 

daugybė popierėlių nuo saldanrių 
ir pusiau surūkytų popierosą. .

Magdė visur akimis klaidžiojo galų ga
le susilaikė ant gulinčio lovoje vaikino.

— Eik pusryčiauti! — tarė.
— Nieko nenoriu! — atsakė Petras,^ 

iga atsisėdo ant lovos ir paslėpė veidą ran
kose. Sėdėjo taip, Magdei pasirodė, kad 
*is verkia.

Petrai kas tau, ar sergi? — kas nu
tiko?

— Esmi biaurybė, savęs nekenčiu,; ot 
eik šalin Magde, manę velnias apsė

do!., A
— Per vardą Pono Dievo Petrai ta blū- 

diji ar ką? — kalbėjo-Magdė, prieidamajaT- . 
čiau.

— Aš čia ilgiau nebūsiu! — atsiliepė 
Petras — negaliu būti! surenku sayo dafc* 
tas ir sudiev! ••••-’

— Kas čia pasidarė? Aš maniau eida
ma čia tavg labai Ii iksmą rasti, tuo tar
pu.., - ”

Bet šiltas pavasario oras t nemonija 
merginos, ji bėgo spėriai išilgai kiemo iki 
arkly dės, čia vežėjo kambarėlyje per langą 
matėsi žiburys, mergina prislinko prie kra
go ir atsargiai žiūrėjo į vidų. Prie stalelio 
sėdėjo jaunas vaikinas ir kaa-žm ką drožė 
su įniršimu, atrėmęs į krutinę lentelę niū
niuodamas išlengvo.

— Vienas — tarė panelė Niuta ir pa
beldė į langą.

Vaikinas susiraukė ir pažvelgė į lan-

— A jau! ištarė tykiai ir pasikėlęs at
sklendė kamaros duris, Niuta įbėgo.

— Ar laukei manęs Petruli? užklausė 
šaipydamosi meiliai.

Vaikinas pečius patraukė ir kaip tai 
keistai šypsodamas atsėdo vėl ant savo 
kėdės imdamas drožiamą lentelę į rankas,

— Petreli! — tarė mergaitė priėjus ar
čiau ir glostydama .jo tamsius plaukus, tę
sė: — pasiilgau tavęs ir atbėgau../?

Tas dasilytė jimas jaunos mergaitės ma
tomai suelektrizavo vaikiną, nuraudonavo 
ir patraukė savo galvą, paskui kaip tai keis
tai juokdamosi tarei

— Panele, aš ne šuva, kad manę glos
tytume!. ..

— Petri, Petri!.. tarė mergaitė liūd-
■ nai. i :%:■J : - -.s;." i

— Ištikrųjų panelė, — aš nesuprantu 
— čia ne vieta jums — šeimyna ima juoktis, 
ponai pamatys — kam to reikia?

— Galima padaryti, kad nepamatytą, 
tarė mergaitė ir pūstelėjo į lempą.

‘ — Jeazu, ką tamsta dirbi!
‘ Petras.

Švč. Panelės Marijos dr-jos 
mergaičių sodalytė Marijona Ven- 
ckūnaitė įsirašė į amžinuosius Šv. 
Kazimiero Dr-jos narius ir įmo
kėjo $35. Tai nepaprastas tos 
jaunutės sodalytės įvertinimas 
Šv. Kaz. Dr-jos ir jos pažinimas. 
Užtai reiškiu aukštos pagarbos ir 
padėkos žodžius. <

Kun. P. Raščiukas.

28-tą gegužio Šv. Jurgio drau
gija surengė pikniką ant "Rifle 
Range.” Labai graži diena pa
sitaikė, tai buvo šiais metais pir
mutinis piknikas, pirmas gražus 
žmonių suvažiavimas. Griežė gar
si R. Šerelio orchestra. Visi, se
ni ir jauni turėjo progos pasi
šokti ant tyro oro. Šv. Jurgio 
draugija* yra viena iš didžiausių
jų RocheSteryje gyvuojančių or
ganizacijų. Ji turi beveik visa- 
da geras pasekmes. Ačiū nariams 
ir prieteliams už atsilankymą ir 
parėmimą.

Žinoma kaip kitur taip ir pas 
mus randasi nesusipratėlių, kat
rie bando mūsų kolonijoje viso
kių blogybių daryti, kaip antai 
toje pačioje dienoje nekurie spor
tai surengė moonshinėa išvažiavi
mą pas tūlą farmerį- Kaip girdė
jau jųjų štabo vadas S. P. šakės 
išgėręs 9 galionus smagiausio spi
rito, iš jųjų nekuria turėjo labai 
daug juokų, vienas pasigėręs nu
virto į tvartą ir BftiSžai jausdamas 
nesuprato kur jis gulįs. Štai 
vienas gyvulys su ilgu snukiu 
priėjo prie gulinčio ir pauostė. 
Jis mahydaams kad gal jo* drau
gas atėjo jo kelti, tai pradėjo jo 
maldaut kad jis nuo jo atsitrauk
tų, sakydamas: "neliesk, neliesk, 
nebegaliu, daugiai jau nebeger- 
riu te šnipes.” Daug iš ten da
lyvavusių paeina iŠ iširusio fegi- 
jono. Jie nesidarbuoja nei baž
nyčiai nei tautai 
juoki il IAttuvos Vyčių ir Lietu
vių Darbininkų Sąjungos.

Parapijonas.

—Iš kur ta-linksmybė? — užklausė 
Petras.

— Iš ten, iš kur tie siuntai ant grindą, 
jog aš ją mačiau!.. ' j

— Laumė, pragaro šmėkla, aš tokį biė- 
są pirmą sykį matau!...

— Aš ir-gi išeinu, — pertraukė Magdė * 
— jau daiktus sudėjau, į sodą nueisiu pad- ( 
vadą gausiu ir sudiev I

— Ir tu išeini — užklausė Petras nekel
damas veido nuo ranką — kodėl?

— Pasižiūrėk tu šiandien į pono snu
kį, tai suprasi, su kultuvą kaip daviau tai 
nosė kaip kliackas paliko, biaurus besti
ja! .... ■

, —Jie visi tokie! — pritarė Petras, na
— Cit, ot tau atnešiau popierosą, ei-1 tai ruoškimosi, eik į sodą padvados, aš sa-

garą, tie ir saldainių, ot sėskimės pasikal- Įvo dakitus susidėsiu ir važiuosime abu. 
bėti, tarė sugrobus jo ranką. _ Aš tai aš, bet kad tu Petrai bėgi, I

— Na, kokia čia mudviem?kalba, tams-1tai aš nėapgalvoju, nejau... 
tai su panelėmis kalba, man su vaikynais, 
o mudvie jiį tarpe tai lyg žąsino su kiaule.

— Fi Petro, ot aš vakar tavęs klau-
LAWRENCE, MASS.

Pas mus dabar yra liūdniausia 
valanda. Jau trečias mėnuo 
kaip eina streikas dėl pasikėsini
mo numušti algas ant 20 nuoš. 
Tos dirbtuvės kur algos nenumuš
tos dirba tik po dvi, tris dienas 
savaitėje. Bet kitu žvilgsniu sma
gu matyti, kad darbininkai ima 
suprasti darbininkų vienybės 
reikalą. Pamatę įvairių par
tijų vadų iškripimą ir mulkinimą. 
Dabar bandoma atitaisyti visus 
nesusipratimus. Darbininkų vie
nybės reikalu Jonas Vinickas pa
rašė knygutę, kuri greit pasiro
dysianti.

— Nesakyk nieko! — tai aš pats neži
nau kas su manimi yra, ta šmėkla andere— 

ę nekaip kitaip, guodėsi vaikymas įr’su- 
siau ir sakiau, kad kitą syk pasakysi, at- Įsipurtino, fui! br, r, r, I 
meni ko klausiau? — Na aš bėgu, taisykis Petrai!

— Nieko neatmenu! — Da reikės prie jo eiti atsiskaityti,
— Na tai priminsiu: klausiau ar da mei- Įtarė Petras.

ės demonas nepabudino tavo širdies, ar da — Kasžin ko! — atvažiuos tėtušis ir 
nemylėjai? , ... įatsiskaitys, ir taip tu neprieisi šiandien, aš

— Nei šis nei tas! aš nesuprantu ką pa- [žinau! — susijuokė Magdė ir išbėgo pro du-
nelė kląusi! • .

— Mano Petreli!.. . . s
— Aš ne kieno,, aš savas! — pertraukė * * .

vaikynas. Dvare buvo paprotys, kad vakare po-.
— Aš norėjau žinoti, ar mylėjai kada? įnams geriant arbatą, įeidavo vagorius ati-
— Ką tokį? duoti atskaitą iš šios dienos darbo ir išklau-
— Merginą — paaiškino Niuta. syti dispozicijos rytojui. •
— Merginą? a ne esą ką mylėti mer- Ponas Dumblerevičius tvirtino, kad rei

kalauja vien žmogaus kuriam galėtų pavųs-
Kalba tatai! Dievą aš myliu o jau kasįti išpildyti savo apmąstytą darbo tvarką,.o 1 

 

link mergos iki šiol Dievulis saugojo niekur j jau už pasekmes jis pats atsako, 
sau akių neužrišau! Bet kam tamsta mane _
egzaminuoji» jeigu ir padaryčiau. kokią ĮBuvo‘ tai ausamžis yy-
kvailystę, tai tamsta ne kunigas, išrišimą TeWo> kurį temsio8
neduosi ir klausinėti nėr ko!

— Užsikurkim popierosą! —dar^*?t

— Nenoriu ne papierosų, ne padorumų 
nepadariau, l^ad čia panelė man nešiotū- 
mei... Z x

Valandą abu tylėjo, ji pirma prabilo:
-=- Petrai nevadink manęs panelė, sa

kyk Niuta, aš tavę myliu Petrai!. *•
— Jėzau Marija! to be truko! imkis 

proto panelė, bėgk namon, bėgk — kartojo 
vaikynas, O jo balse Skambėjo neramybė.

-— Eisiu, jeigu neri! sudiev! tarė, ir 
užmetė jam rankas ant kaklo...

Auštant tykiai atsidarė, arklydės kama-

Kviečiame atsilankyti į susirin
kimą, kuris bus 13 d. birželio, ant
radienio 7:30 vai. vakare "Gar
so” name. Susirinkimas yra kvie
čiamas delei sudarymo atatinka
mo plano reikale Aukso-Sidabro 
Fondo Vajaus, kuris bus šio mė
nesio 24 ir 25 dd. Laikas trum
pas, o reikalas didelės svarbos. 
Gi ktfd tinkamai tame reikale pa
sidarbavus turime visi kas kuomi 
galime stoti į darbą, be skirtumo 
partijihių pažiūrų.

Dėlei trumpumo laiko sukvies
ti didelės draugijų konferencijos 

ėjome. Vienok tikimės, ka<
Lietuvą mylinčių draugijų bei 
kuopųt valdybos ir šiaip darbuoto- 
jai-darbuotojos stos Draugijų Di
rektoratui į pagalbą šiame , svar
biame Lietuvai darbe ir pasistengs 
atsilankyti į virs minėtą susirin
kimą, delei prisiruošimo ir darbo 
pasiskyrgtymo.

Į susirinkimą ir į darbą nuošir
džiai visus kviečia

Didfiojo New Yorko Liet, 
draugijų Tafpsrovfnis 

Direktoriatas.
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ir dideli ūsai, augštyn susukti. Įėjo susėdu
siai už stalo ponybei linktelėjo galvą ir at
sisėdo savo vietoje, prie mažo stalelio šalip

*■ *

jubiHejniis 10 metų seimas. Su
judo visas katalikų jatmimas, kad 
šauniai prisirengus prie toe iškil
mės. Žinotae, kad suplauks iš 
visų kolionijų įžymesni vyčiai in- 

; teligentai.

— Liula, įpilk Endriejui arbatos! — 
tarė pone Margerita.

Pakėlus galvą nuo Pinkertono ir ner
vingai paėmus dvi plyteli eukraus iš sidab
ro cukrinyčios padavė dukterei, paskui plo
nutę riekelę duonos ėmė permatomai fėpti 
Su sviestu. • ><

Panelė Liūtą suėmė priruoštas vaisęs 
įr atsitolino prie virdulio. Čia ant tacos ša- 
Ėip virdulio stovėjo skardinis kruželis ir in- 
rikas į kurį iškratoma buvo poną nugerta 

ros durys, Petras išėjus dairai, apsidairęs [arbata, ir žiupsnis sodos, nuo kurios iŠ- 
įgrįžo ir tuoj pro tas pačias duris išspruko Įtraukta visai arbata, atvirinta, pasidary

davo rudai raudona, savo dvoku niekuo ne
primindama arbatos. JCuomi gėrimu vaiši
no ponai kas vakarą savo vagarį, laike ūkis- 

o pasikalbėjimo. . . - <
. -ri Na kas girdėtis? Ką man pasakys 

t - >
Sakydavo ponas atsikuoldamas fotelia

is rūkydamas cigarų ir užgerdamas stiprią 
larbAtį. ' ■ - ' _ ' *?’
k —. O £ą aš pasakysiu! — tuos medelius 
parvežė, šešius vežimus privežė, tegul bie- 
sas nemato tokio darbo! — čia nerado šiapus

panelė Niuta. ■ j L
Bėgant per kiemą sutiko ją Magdė vi

rėja ir šypsodama su patyčia tarė:
— panelė anksti kėlė šįryt!
— 'telegramą nešiau, Petrui paduoti

reikėjo,, atsakė panelė slėpdama veidą į bal- [Eįuaffe jus? 
tą šilko Salią. [ Sfckyda

— Telegramą! ot rupūže padarysiu aš 
tau telegramą kada!.— tarė. įsavę Magde, 
e jos veide reiškėsi piktumas ir tikrai toje 

Di- valandoje Magdė galėjo viską padaryti.
Sustojus kieme Magdė kas-žin ką mąs-

~g.-a. Sigita



K; upės, gavo aplink važiuoti per tiltą, dvi my- 
jčlias-vingio, paskui kame vienas kame kitas 
r kol prilasiojo atėjo naktis led dabar parsi- 

krapštė, arkliai kaip išplukdyti, purvynas 
f iki stabulių!..

— Mano Endriejus, prašiau jau tavęs, 
E kad man negadintumei nervų savo dejavi- 
| maisįTkokiu būdu, kaip daryta, tas ne- 
m svarbu, liepta, padalyta, o! tai aš supran- 
I tu! |yioj daigstyti nebus laiko, po pietų po- 
I nė važiuos į miestą, Petras bus užimtas, pa- 
| imk du žmones lai iškasa duobę du aršinu 
E gilumu ir lai sustato tuos uosius, paskui iš 
t upės lai parveža kubilą vandens, maž daug 

iki dešimties kibirų ir reikia supilti į duo- 
bęi kad šaknys nedžiūtų, paskui, paskui! 

f —^užsimąstė ponas, — a, a! ot, ką, atvesi 
į tūps vyrus pas manę, aš jiems parodysiu 
| f kijr gracavuoti taką. Čia bus apie kliumbo 
r ir iki miško, iki to beržyno, kur paas tai

sysime žinai ?
* Endriejus susiraukęs sėdėjo, matomai 

nepo Širdies jam buvo tie darbai, nė arba-
|\ tos nelytėjo, galų gale prabilo:

—-Ar vėl nė naudos, nė pataikos! kada 
| mbs į lauką išeisime? žmonės jau daugumu 
f avižos, pasėjo, pas mus plūgas nesmeigtas į 
I dievą,1 riur būt nebesėsime ar ką? svietas 

juokiasi iš mūs, ir man sarmata!..
y — Nesykį prašiau tavęs, kad manęs ne- 

mpkytūmei, tu vis užmiršti, kad tave vien 
sajndžiau, manydamas turėti žmogų kam 
pdyesti išpildyti manimi apmąstytą plianą, 
Klausykis ir pildyk kas pasakyta, daugiau 
mio tavęs nenoriu, verčiau pasakyk man ką 

E dirbo Petras per visą dieną ?
f — Petras išėjo! 

K rięjus.
— Išėjo? — kaip tai išėjo ? sulygo iki 

t Kalėdų.
• —Vienok išėjo!

E|^ : — Koks tu vagarius? — sušuko pone, 
reikėjo sulaikyti, neleisti! kokia priežas- I

Č- — Nežinau! — pamojo su ranka Edrie- 
jus žiūrėdamas iš skersos į Niutą, kuri ma
tomai atkreipė domę į jo žodžius.

—Išėjo ir Magdė, virėjos nėra,
gos irgi taisosi eiti, esti blogai, šeimininkė 
nibko nežiūri kaip šeimynai, čia ponams vi
sokius “kupletus” čirškina, o šeimynai sau
jelę kokią taukelių patirpa, lytaus vandens 
Įpila, suvirina ir tatai košei pamirkalas! aš 
ponei sakiau, žiūrėk pati, kitaip visi išbėgs, 
galėsime švilpti!

— Tu nori, kad aš Šeimynai virčiau! 
į — stišuko ponė, rasit ir tau negerai! Kas- 
L dįeif arbatą gauni, duona su sviestu, da tu 
I čiū įalbėsi!

—‘Tekit tą savo arbatą! lai ją kas nori 
E geria, pilk šuniui ant uodegos ir tas cyps, 

o ką-aš čia vargsiu? aš išeinu, svietas juokia- 
į si akių nėra kur kišti, pavasaris išaušo, o 
| mes apie altankos takus gracavojame, me- 
| džių paupiais renkame, lauke žolė žaliuoja, 
t- ieškokit sau kito!

; — Eik! eik! šimtą gausinu* į tavo vie-
t tą! — rėkė ponas uždusdamas lakiodamas 
L po kambarį.

Ant rytojaus meto kol ponai sukylo šei- 
myninkščio nė vieno nebliko. Tik šeiminin
kė Agnieškė su sadnėlio raktais kišenėje, 

į dabar sėdėdama Endriejaus vietoje šalip 
virdulio ir užgerdama rudą buizą grūmojo 
ant šios gadynės šeimynos, kuri išdyko am- 

r žinaiirjiori ėsti kaip ponai.- 

| me ?

atsakė niūrai End-

mer-

s.

— Vienok be šeimynos ką mes veik'si-
— tarė ponas.
— O aš susamdvsiu, tai bus kita, tarė

tau kaip tam Jonašiui pranašui! — juokavo 
Dameika. " ‘

apsidirbsiu
gana rėkė: tubieso pasąmone! atmink kąd 
tuoj išlėksi! kailį per galvą tau nulupsiu! 
eik persiprašyk!

Ir ėjo kaltininkas susitraukęs, nusimi-
, nęs drebąs visas, bučiavo rankas pono ar po-

a nihkaudama ir žinojo, kad dvare galima gy
venti, tik reikia turėti vilko sprandą, gerą 

į liežuvį, o kas svarbiau meluoti, meluoti!
Ir tiesą tarė Agnieškė: tik apsisuko 

miestą,, tuoj Vilkaičiu dvare atsirado šei- 
. mynos‘daugiau kaip reikia ir da koki šeimy- 

: na!

— Eikit jūs giltinės! bus jums žuvys, 
kurios vakarais sakys: kum, kum, kum, 
kurrrr! mat kam jam pinigij reikėjo! aš ir 
manau ar-gi jau būtų įsibergždęs!

— Bene įdėjai? — užklausė Dameika.
— Įdaviau biskį, dešimtį tūkstantėliu 

įbraukiau, tokiam reikalui tai niekis, šim
teriopai sugrįž! ,

— Kvailys to nesupranta! — rimčiau
siai pritarė Dameika.

— Žinai ką — tarė po valandos Ragu
tis, beveizint į tuos jūsų darbus man prisi
minė tas priežodis, jog Dievas norėdamas 
ką nubausti, protą atima, taip ir jiems da
bar, matomai kad nevisi namie, kaip svie
tas sako, o jog buvo laikas, kad viskas jų 
rankose buvo!

— Kas buvo tas buvo ir žuvo! — atgy- 
sparnuotos, žiūrėk, žiūrėk lakioja švitruo-

Pašauktas, stovėjo lyg kareivis “slu- 
kam jasny pan” vedle rozkazu ir pabaig
ta. • ,
■j Naujoji šeimyna, buvo tai giminė Ag- 
nieskės, vienok ji nei vienam nepataikavo; 
kaliojo baisiai už menkiausį pAsižengimą, 
net tame dalyke pakeisdama ponus.

—»Jūs poniutė nesiriervuokitl aš su jais 
sakydavo ir išpuolus lyg ra-

— Kas tai ? — užklausė ponė.
— Nagi pagilinimas upelio ir išgrindi- 

mas jo kaip pridera, paskui pargabensiu 
Eizenbaumą, jis čia man įveis žuvis visokios 
rūšies, milijoninis dalykas!

— Ir sau gerai bus turėti žuvį ant pa
reikalavimo, aš labai mėgstu vėgėles, ly
nus, lydekas, padėkim lydeka majoneze, ly
deka su smetona, čia ponė išsišiepė meiliai
— seilės bėga priminus!

— Fu! kas per žuvis! pas manę bus ki
tokios, nuo aršino! tai žuvis, valgai lyg 
kumpį, lig siomgą! lyg...

— ČJh nerasi tokiam pirkėjų — patėmi
jo žmona. •

— O už rubežiaus! tiktai už rūbežiaus!
— susuko ponas Alfonsas.

. — Kad tuoj dingsti aplankyti kabare
tus — pertraukė žmona, aš atspėju tavo 
mintis!

— Tau vis niekai galvoje, bet man x>t

Rašant su Fontanine Plunksna 
greičiau galima išmokta, ir raŠ-» 

tas gražiau išrodo.
. Reikalauk platesnio paaiš-
\ kinimo apie Fontaninę 

Plunksną arba Katalo- 
7^y\ go. ..
J d ' tk “DARBININKAS,” , 
Sz r jUSs. 366 Broadway,

Boston 27, Mass.

nios, būdavo už tai patakšnotas per galvą kas rūpi: šitam reikalui, norint jį persta- , 
ar kuprą ką reiškė ponų gerą ūpą ir atlei- tyti stipriai reikia, kiek paskolinti, kad ne 

dėdės durnumas ir filiantropija užtekčiau 
savo, jis man suparaližavo reikalą, senas be
protis! x

— Dvaras nepraskolintas, kreditas 
mums atdaras — patėmijo ponė.

— Taip, tai taip, bet nuo ko? geriaus 
be garso, taigi ne iš banko, bet nuo privati
nių žmonių, Agnieškė rasit...

— Gerai sakai!.— Sušuko žmona, Ag
nieškė! }

Čia paspaudė skambučio sagutį ir ne
trukus įbėgo Agnieškė.

— Klausau, ką paliepsite poniutė?
— Eik šen mano Agnieškė, sakyk jeigu 

reikėtii mums biskį pinigų reikalui ar neži
nai kas galėtų paskolinti.

— Agnieškės akys bliktelėjo, — reikės 
pasiteirauti, ar žinote poniute, tas Ragutis 
gali turėti! Jam girdėjau brolis iš Ameri
kos siunčia, o ir pats ne plikas, pasiturįs 
žmogus.

Ponas susiraukęs, bet po valandos ta
rė:

— Ką-gi, gal ir ųuo jo, bet man rei
kėtų greitai, jeigu gaučiau da šįmet, vietoje 
to menko upelio, tęstūme kanalą terejeto 
sieksnių platumo, pilną žuvies.

— Oje, oje! — stebėjosi Agnieškė, aš 
sakiau, kad tokiam mokytam kaip ponas ne 
apie laukus rūpintis, čia bus aukso upė!

— Ji supranta-! — patėmijo ponė kin
kuodama galvą ir šypsodama su pasigerėji
mu, žiūrėdama į savo dešiniąją ranką, kaip 
paprastai dabar vadino Agnieškė.

Porą dienų nuleidus iš Vilkaičių dva
ro, ėjo Ragutis šypsodamas. Užsuko į so
dą, kad su senais pažįstamais pasikalbėti, 
rasit pasigirti norėjo vekseliu nuo pono gau
tu ant dešimties tūkstančių rublių.

Eidamas jautėsi taip lyg rankpinigius 
įdavęs ir kad su laiku sugrįž da čionai.

Staiga-sustojo ir žiūri: — ką jau ten 
daro? mąsto sau, — eisiu arčiau, ar šulinį 
<asa ar ką?

Priėjo ir ėmė juoktis:
— Pasakyčiau Dieve padėk, kad darbą 

dirbtumėte, bet dabar nežinau ką besaky
ti, ko jūs čia biaurojatėsi?

— Ar išmano kiaulė pipirus! — tarė 
tiesdamas ranką į Ragutį, pažįstamas iš se
nų dienų Daveika.

— Kas tavę čia atnešė ? — klausė Ragu
tis.

— AŠ pasidėjęs čia pas Ringį sodžiuje, 
kas samdo einu, nors šunį lupti o kas, bf- 
le uždarbis! — sėskimės ar šiaip ar taip iš 
to darbo niekai; vien drekis!

— Kas-gi čia bus ?
— Duobė, dabar mes palauk, ką pada

lysime! juokavo Dameika, šašėjų daigsty
simi

— Bet ta duobė?
— Palauk! mes dabar po visą svietą rin

kome uosius, ot ir pririnkome, šeši vežimai, 
šeimyna išbėgo, nėra kam daigstyti, ot su
dėsim į duobę, pakol kame ką .pasamdysime, 
lai stovi!

Ragutis pečius traukė: — iš proto 
kraustosi miesčionis — patėmijo.

— Tiek tu ir išmanai — tarė Dameika 
— naktį gimęs nabagas esi ot kas! mes, kas 
kita! čia tą upę pagilinsime ir akmenimis 
išgrįsime, paskui vokietį pargabensime čia 
žuvių veisti, prisiauginsime, broleli* tokių 
nuo sieksnių, kad paskersime kaip didžiau- 
sį paršą! ir tu jeigu kitą metą čia eisi nesi- 
artink prie kranto, nes jie čia besivažinė-

dimą. ’
Kartais ponė įeidavo pažiūrėti ką šei

myna valgo ir pamačius pašaukdavo į kam
barį Agnieškę:

— Mano miela, reikia biskį balčiau pra- 
baltinti, baisiai juodas viralas!

— Neims .velnias! aš verčiau savo po
niutei sūrelį suliesiu, ar manote poniutė, 
kad jie supranta ?

— Kad ne išbėgtų, sakydavo ponė.
— Lai pamėgina! o į snukį, d per kup

rą! aš juos! lai pamėgūia bėgti!
Už tai vakarais ponams sugulus, ar iš 

ryto da miegant verdami buvo varškiečiai, 
kepama mėsa, kartais degtinės, vyno ir li
kerio po burną.

Ėdė, gėrė ir pilvus susiėmę juokėsi iš 
ponų kvailumo.

v*

*

* ]

— Geradėjai jūs mano, ponuliai bran- ■ 
gieji nesupykit, kad aš kvaila padrįstu jums 
vieną daiktą priminti, — kalbėjo Agnieškė : 
vakare užėmus Endriejaus vietą šalip virdu
lio.

Būk tai sriubčiodama iš kruždelio pri
piltą jai arbatą, kurią mikliai išpildavo į 
bliudelį suplovams pilti.

— Na ką-gi taip mums patars Agnieš
kė? — šypsodamas kalbėjo ponas.

— Ot ką, man matosi, kad tokiems mo
kytiems žmonėms, apie laukus rūpintis ne
padoru ir sarmata, kam gi bus mužikai ?

— Ką gi darysi, grūdų reikia! — tarė 
ponas.

— Ponuli, aš jūs vietoj — tik nesupy
kit, duočiau kokiam kamui ant pusės, pa
dirbo viską ir pusę čystų grūdų atiduos, ar
gi ne geriau? Dabar, rūpinkis arkliais, 
samdyk bernus, prižiūrėk, kad netingėtų, 
ir tai paliepsi ir žiūrėk ar padirbo, o čia nie
ko, gatavos parvežtos i klėtį.

— Beveik protingai kalbi, — pritarė 
ponas, bet kanu* tokį kvailį rasi kuris no
rėtų ?

Oje, oje, aš pati prisuksiu, ką gi jie 
turi geresnio dirbti ? jiems žemė, žemė ir že
mė ! tai ne mokslo žmonės.

— Na pamėgink tokį rasti, rasit ir ati
duočiau ! •— tarė ponas. * ū

— Lai Agnieškė įsipili da arbatos, — 
atsiliepė ponė, te Niuta nunešk jai cukraus! 
— čia ponė vėl dvi plyteli cukraus paėmus 
padavė dukterei.

— Oje, oje, da čia panelė mane slau
gys! — sušuko Agnieškė pribėgdama prieš 
ir paėmus paduodamą cukrų nubučiavo ran
kas panelės, paskui ponios, galų gale neno
rėdama pono nuskriausti^ prilipo lūpomis, 
prie jo išpurpusios rankytės.

— Gerai sumanė ta Angieškė, — sakė 
ponas porą savaičių nuleidęs, man į galvą 
vą neatėjo, dabar rankos neprikišau, o lau
kai žaliuoja, rudens sulaukus patys javai 
ateis į klėtį!

— Žinoma, kam mums tas rūpestis ? — 
pritarė ponė, jiem kaip tik užsiėmimas, 
mums tai vargas, labiaus; kad da dėdės klė- 
tė pilna, nespėjo savo dykaduoniams pado
vanoti, pridėjo su pašaipa.

— Oi, oi, kad to sodžiaus nepadovano
tų ! pardavęs gaučiau keliolika tūkstančių.

— Verčiau to ir neminėti! — patėmi
jo žmona, apsieisime be jo mylistos!

— Oje! ir kaip da! dabar numetęs nuo 
savęs rūpestį apie laukus, galėsiu liuosai 

! varyti pradėtą darbą, kuris man daugiau 
J v i • . • i . • . f . 

ja margais sparneliais, staiga šmakš, ir pa- 
vęno savo šviesias dienas lygu tos pleštekės 
virsta į kirminą. Taip ir jie.

— Iš visako jau matosi, kad vadina
mieji pilioriai patrako — tarė Ragutis, — 
bet pasakyk tu man ką ten daigstysite tame 
lauke nuo kelio, ateidamas sustojau galvo
damas kodėl į tokias plačias lysvas ariate ?

— Aa, ten! ten vėl bus tūkstančiai — 
sušuko Dameika, — broleli mano ten daigs
tysime špasus, tuos žinai špasus kur po dar
želius auga, jau uždiegėme tris vagas, bet 
tą visą lauką uždiegsime!

— Špasus? meluoji! ištikrųjų!
— Pameluok geriau jeigu ploki — juo

kėsi Dameika, tau juodnugariui nereikia 
viską aiškinti, špasas yra labai naudingas, 
reikalingas ir gardus daiktas, kaip tik dygs
ta iš žemės lygu pirštai tokie daigai, tai juos 
nupjauna, ir rindelį sviesto ištirpus tuos 
daigus sudeda ii' šutina, iššutinus čiulpia 
ponai, nučiulpia pačias viršūnėles, kitus ša
lin meta, ot kam špasas!

— Ar jūs bulvių bent kiek pasėjote ? — 
užklausė Ragutis, iš tų špasų mažas prie
das bus man matosi, pilvai prie nugarkau
lio prikeps! Ko be išsimislijo!

— Bulvių kad mums reikės prie žmonių 
gausime nupirkti! — paaiškino Dameika 
sprensdamosi į šonus.

— Tu jau visai dvariškis palikai — pa
tėmijo Ragutis žiūrėdamas į seną draugą, 
kelinės kiauros o į šonus sprendžiasi!

— Tai dėl “voso” kaip sako ponė, yra 
labai sveika kad prie kūno grynas oras pri
eina rietai bent neiš^unsta, ot kas! o tau vis 
reikia aiškinti “jokias kurtuiios” neturi 
tamsuolis amžinasis!

— Na gana žibinčiau čia su tavimi be
plepėti, noriu da į sodžiui nueiti, senų pa
žįstamų aplankyti! sugudome per tiek metų 

■ ot lygu giminė, tarė Ragutis.
— Pareisi tu čia Raguti kaip man regi

si! tada ir man šviesuoliui koki kamarėb z Z

perleisi!
Ragučio veidas prašvyto, o ką Dievo 

rinkoje viskas! sudiev seni!
— Keliausi su Ponu Dievu! atsakė Da

meika. spjovė Į delną suėmė kastuvą ir ėmė
si vėl kasti duobę uosio medeliams sudėti.

‘ (Bus daugiau)

VISIEMS.T
Platinkime tarp žmonių j 

knygas ir gerus laikraščius, 
jų skaitymas apšviečia žmof^^B 
protą ir ištobulina valią.

Beskaitydamas geras knygas ir 
gerus laikraščius, žmogus gali už
tektinai apsišviesti.

Mokyti ir išmintingi vyrai atsi
džiaugti neguli, prisiminę knygų 
skaitymo naudą. Šitai ką sako 
mokslavyris R. Būry. “Knyga, 
anot jo betariant, yra geriausias 
mokytojas. Jis ant tavęs niekad 
nesupyks ir užmokesnio nereika
laus. Kada tik nueisi, niekados jo 
miegančio neatrasi, kada tik pa
klausi, jis vis atsakys, kada apsi
riksi, jis tavęs neišjuoks.’’
----------------1--------------------- -

NAUJIENA LIETUVIAMS 
AMERIKIEČIAMS.

Siųsk tuojans 75c. “Darbinin
kui” o gausi “RUOMUVĄ.” 

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

Lapkričio 8—10 d. 1905 m. 
Didysis Lietuvių Seimas 
Vilniuje.

LIETUVOS ŽEMLAPIS
Kaina 75 Centai.

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

Didžio Išlankstytas 
26i/2x33y2

1‘

Sulankstytas
6i/2x9y2

Galima gauti

“DARBININKE,”

366 Broadway,
Boston 27, Mass.

Vargdienis ant Motinos 
Kapo.

Broliai, drajige čia sustokim! 
Balsą'leiskim iš širdie’s;
Motinėlę apraudokim, 
Nenustodami vilties!

LABAI MANDAGUS.
Vyras. Tu žinai, Jon; 

koks mandagus žmogus!
Pati.

Vyras. 

nedarys.
Pati.

Vyras. 

reikia —
prašymo neišeina.

O kas?
Be prašymo nieko

Kaip tai!
Kam dar geriau 

iš aludės ir tai be
Gal jau motinos tėvynės 
Keliant akis neišvys,
Tat'nors grabas geležinis 
Verta garbe tenušvis!

Juk iš jos saldžios krūtinės,
Ir po žemių nešaltos,
Žiedai medės mums ugninės 
Augs ir augti neperstos.

EXTRA SVARBUS
SUVAŽIAVIMAS

Susivienijimo L. R. K A. Bos
tono apskričio suvažiavimas įvyks 
ncdėlioj, 11 birželio, 1922, Cam
bridge, Mass., pobažnytinčj sve
tainėj ant Windsor gatvės 1-mą 
valandą po pietų. Meldžiame 
kuopų atstovų atvykti, nes yra 
svarbus reikalas prieš seimą. Taip- 

, pat ir kiti apskričio reikalai yra 
* svarbūs.

Jonas Jaroša, pirm.

O kad meilę tą įgvsim’, 
Mums vienybė pražydės;
Kitas kito nežudysim,
Ir Aukšičausis mums padės!..

M ar galis



MOLIO MOTIEJAI.

YPATINGAS MASTAS. Linų Verpimo ir

A. Martin.

Jei norite patirti kokios 
nors tautos dorą ir politiką, 
pasiklauskite, kokios tenai 
moterys. . *

TIESI 
KELIOM

Tik susispietę į vieną būrelį galėsime page 
rinti darbo ir gyvenimo sąlygas. Norintieji pri
sirašyti prie Lietuviu Darbininkų Sąjungos dė! 
lei platesnių informacijų kreipkitės prie arti
miausios kuopos arba tiesiog į

KAS YRA VIEŠOS 
SVEIKATOS 

SLAUGE.

LIETUVOJ Generalė Fabriką Administracija 
Didžioji Vilniaus gatvė, Nr. 14.
KATjN-AS.

LINUA 9Qroadvay, * Nev^ork.NY

\ - ■ ■

Prasidės nuo 12-tos valandos vidurdieny ir 
trauksis iki vėlumai nakties.

Ši organizacija rūpinasi pagerinimu darbi
ninkų būvio. Leidžia 3 sykius į savaitę laikraš
tį ‘‘DARBININKĄ.” Prie šios organizacijos 
gali prigulėti vyrai, merginos ir moterys nuo 16 
m. amžiaus.

Subata, Birželio 10 dieną, 192Ž.
v... įpy

amus, 
laukiniai 

ugrai. Ir tik po kovos su, 
tigru Amerikoniška ekspe
dicija galėjo pasiimti ilgai 
ieškotų sėklų. Su gautomis 
sėklomis, chaulmoogros ko
lonija įsteigta Havajų j ir 
manoma, jog į apie aštuonis 
metus prasidės naminis pa- 
įūpintmas brangaus alie
jaus.”

B-vė “RŪBAS” turi įsteigus Kaune vėliausio išradimo mašinoms įrengtą ir elektros jiega va- 
, romą DIDŽIAUSI rūbų siuvimo fabriką, kuriame šiandien dirba virš 

dviejų šimtų darbininkų.

gystė, didelės krautuvės ir. gamintą žemės reformos įstaty- 
dirbtuvės. Išlavinta slaugė 
yra ligonio slaugė; viešos 
sveikatos slaugė yra sveika-

“Dirvos” neartos 20 numeryje j 
koks ten A J. Šteinius ašaroja j 
už tai, kad aš rašiau “.Darbiniu- j 
ce” korespondenciją užvardytą < 
“Molio Motiejai” ir pastebėjau^ I 
šiaudinių katalikų žioplumą, ku- 1 
rie atvažiavus Natkevyčiui ir Žy- i 
geliui klojo sunkiai uždirbtus 
dolerius.

Šteiniui matyt buvo labai skau- ; 
du skaitant, kad tiek daug pri
pliauškė visokių niekų.

Iš visko pasirodo, kad Šteinis 
abai siauro proto žmogus ir rašo 

nė pats nežino ką. Sako Natke- 
viez ir Žygelis atims iš ponų dva
rus ir išdalys biedniems ir darbi
ninkams suteiks laimę.”

Šteiniūs tokiuo pasakymu daro 
gėdą visiems laisvamaniams ir ga
vę pastato didžiausiu tamsuoliu.' 
Tai negalimas daiktas, kad du 
laisvamaniu išdalys dvarų žemę, 
kuomet jie būdami Steigiamajam 
Seime priešinosi dalinimui žemių. 
Prieš krikščionių demokratų pa-

mą jie siūlė savo pataisas, ku
riomis norėjo apsaugoti dvarų že
mes ir palikti dvarininkams po
nams.

Perėjus žemės reformos įstaty
mui taip, kaip krikščionys demo
kratai patiekė ir norėjo, laisva
maniai socialistai Steigiamajam 
Seime vietoj dirbti darbą tik 
trukdė imdami atlvgihimą iš vi
suomenės. ,

Atvažiavę čia jie persistato sa
ve didžiausiais darbininkų priete- 
liais ir užtarytojais. Tai vilkai a- 
vies kailyje, Jiems rūpi ne Lie
tuva, ne darbininkai, bet darbi
ninkų užprakaituoti doleriai' ir 
šiltos vietelės. Už dolerį jie par
siduoda didižausiems mūsų tau
tos ir darbininkų priešams.

P. Šteiniui patarčiau pasimo
kinti apie darbininkų klausimą 
nors nuo A. B. C.

Visi bepartyviai, kuriuos Štei- 
ni keli į padanges yra darbininkų 
išnaudotojai ir lietuvių tarpe ka
pitalistinės sistemos auklėtojai.

Toliau Šteinis rašo: “kad pa
naikinus išguldymą religijos Lie
tuvos mokyklose, tai užviešpa- 
tų laimė.”

»
Patarčiau Šteiniui važiuoti tos 

laimės ieškoti į Rusiją.
Dar nėra šalies kur be religi

jos, be Kristaus palikto mokslo 
būtų sutvarkyta tikrai darbinin
kiškais pamatais, kur ftebūtų iš
naudojimo nė skriaudų.

Viešose be religijos mokyklose 
išauklėti žmonės yra silpnučiai 
atsilaikyti prieš išnaudojimą. Be
kovodami lieka auka išnaudotojų, 
nes jie neturi pamato suprasti 
tikrosios demokratijos principus. 
Tikroji demokratija gali būti tik 
paremta Kristaus mokslu. Štei
nis pats pripažįsta, kad bažnyčia 
tai Dievo namas. Todėl mes ka
talikai ir norime tą Dievo namą 
apsaugoti nuo visokių tinginių 
laisvamanių socialistų. - Katali
kiškose draugijose ne vieta lais
vamaniams ir jų pakalikams.

Šteinis ir “Dirviečiai” neturė
tų pykti ant mūs, kad mes ski
riame pelus nuo grūdų, laisva
manius nuo katalikų, nes mes 
norime apsaugoti Dievo namą. 
Jūs laisvamaniai turėtūte džiaug
tis, kad mes jums priskiriame ir 
tuos, kurie iš vardo neva kata
likai, bet savo darbais pasirodo 
tikriausiais Molio Motiejais.

P. Šteinis pyksta ant manęs ir 
už tai, kad aš kitų reikalais rūpi
nuosi. Ne, aš visai nesirūpinu 
Šteinio ir kitų visai nutolushj nuo 
tikėjimo ir paskendusių bedievy
bėje fanatikų laisvamanių reika
lais,, bet tik tų, kurie ant nelai
mės dar nemato skirtumo tarpe 
bedievio laisvamanio ir kataliko. 
Mano kaipo kataliko ir visuome
nės darbininko priedermė nesusi
pratusius darbininkus persergėti 
nuo išnaudotojų laisvamanių be- 
dievių ir kapitalistų, kurie išvien 
eina ir engia darbininkus. Tik 
taip prieisime prie susipratimo ir 
gerbūvio.

Šteinis ir kiti laisvamaniai ga
li aukuoti laisvamanybei šimtais, 
aš nė pusę žodžio nesakysiu, bet 
kuomet aukuoja katalikas, mano 
priedermė atidaryti jam akis ir 
pasakyti: “brolau, ką darai! jog 
pats neri sau virvę ant kaklo.”

Korespondentas.

asssaoBssaacsGsssmis

CATARRH
OF THE STOMACH

12S3
CAKT ENJOY LIFE |

.. - VTik tada pasaulis apsi- 
pažino maždaug apie vieną 
iš gamtos neąpiprekiuęjamą 
dovaną. Kad Sijąinęį ąlie-(tos slaugė. Pirmutinė pa 
jus vartojamas, tąįpradžio- 
je manyta, jog medžiai ten 
auga. Bet kelionė per visus 
tos šalies kraštus neparodė 
nei vieno medžio. Kelionė 
vedė į Burmą kur rasta ke
li medžiai be vaisią. Šimtai 
mylią sekta pakol chaulmoo- 
gra girios pasirodė centralėj 
Burmoj.

“Pavojinga rinkti chaul- 
moogra vaisius Burmoje, nes 
laukiniai drambliai gyvena 
pulkais šiose tanki 
laiks nuo laiko jiej 
įr išnaikina artimus 
Giriose randasi

B-vė “RŪBAS” prie elektros stoties Tauragėje rengiasi užbaigti statyti dar šiais metais 
PIRMUTINĮ Lietuvoje LINŲ APDIRBIMO FABRIKĄ, kuris talpins vė
liausio išradimo verpimo-audimo mašinas ir visus kitus techninius paranku- 
mus. Užbaigimui statymo fabriko ir tobulinimui linų pramonės, šiais met- 
tais B-v8 “RŪBAS” PADIDINA SAVO KAPITALĄ IKI $200,000.00.

B-vės “RŪBAS” Šerai da? parsiduoda, bet jau yra pabrangę 15 nuoš. ir dabar kainuoja vie
nas šėras $11.50. Greitai serų kaina pabrangs. Kapitalas jau baigiamas 
kelti, tat visiems svarbu kolei dar galima užsirašyti sau Šerų ir tuo pareng
ti sau LAIMINGESNĘ ATEITĮ. -Kad suteikus geresnę progą Amerikos 
lietuviams* likti Lietuvos PRAMONININKAIS, šiuo laiku, važinėjo po lje- 
tųyių kolpnįjąą BtVES; “JČŪBĄS” ATSTOVAI, todėl nei VIENAS NEPRA- 
LEISKITE PROGOS ĮSIGYTI “RŪBO” B-VfiS SERŲ.

LIETUVIAI TALKON! Būkim Lietuvos PRAMONININKAIS, mus lam 
ir GRAŽUS PELNAS!

Norintieji platesnių informacijų kreipkitės sekančiai:

CENTRO RAŠTINE AMERIKOJE
809 West 35-th Stree, 
CHICAGO, ILL.

MEDISĮ KĮĮRIS GALI 
IŠVARYTI RAUPU 

LIGA.

AMERIKIEi 
kia savo TE

Ar žinai skirtumą tarp iš
lavintos slaugūs ir viešos 
■veikatos slaugės? Daugelis 

nežino,
Viešos sveikatos slaugė y- 

ra išlavinta slaugė, kuri spe- 
ciališkai išsilavinus viešos 
sveikatos darbe ir kuri pra
leidžia visą laiką ne prižiū
rėdama ligonius kaip išsila
vinta slauge,' bet atitolinda
ma ligas. Paprastai samdai 
įšsiląvintą - slaugę, kuomet 
kas nors tavo šeimynoje ser
ga ir reikalauja atsargaus 
prižiūrėjimo. Viešos svei
katos slaugę samdo valstija, 
apskritis, miestas, mieste
lis, arba kaimas, arba net ir 
privatiškos organizacijos, 
kaip tai, Raudonasis Kry
žius, vietinė džiovos drau-

llt LfltAL (jtAL. <iįį»■.... X
Viena iš rimčiausiu, gyviausiu ir geriausią X 

lietuvių darbininką organizacija Amerikoje yrą X

Pranešimas, jog skaitlius 
ligonią ant garsios raupą 
Molokai salos, Havajų salą 
grupės, vis mažyn ir mažyn 
eina. Ligoniai pagydomi su 
chaulmoogrąj aliejum. Tas 
kreipia atydą į šios svarbioms 
ligos problemą Suv., Valsti
ją tropiškose vietose'ir išro
do, kad kada nors ta liga bus 
išnaikinta. National Geog- 
raphic Society, Washingtp- 
ne, išleido pranešimą apie 
cliaulmoogra alieją ir iš kur 
paeina.

“Nepaisant, jog chaul- 
moogra aliejus, pagamintas 
iš cliaulmoogra medžio, var
totas Indijoje ir kitose rytų 
dalyse per šimtmečius' gy
dant visokias odos ligas, bet 
vakariečiams, ilgai tas buvo 
slaptybė. Medžio vaisiai 
rundini ir orendžio didumo 
ir pardavinėjami Indijos, 
Burmos ir Sijamos baząruo- 
se ir rinkose, bet mažai ži
noma apie vietą iš kur pa
eina. Kuomet aliejus trina
mas ant odos, tai tik paleng
vina skaudėjimą ir todėl pa
saulis nekreipė atydos į jį. 
Bet kada vakarti mokslas at
skyrė "gydomas ypatybes ir 
pagamino į tokią formą, ku
ri vartojama kaipo išmirk- 
ščiami vaistai, nuo to laiko 
atsirado daugelis nuolatinių 

^išgydymų. *
“Kuomet šis laipsnis pa

siektas, idant kentėjusieji 
. turėjo vilties. s išgyti nuo 
vienos iš baisiausią ligą, tai 
reikalavimas del neišdirbtos 
medžiagos didesnis, negu jos 
parūpinimas. Su tikslu gau
ti sėkhpTrisu jomis auginti 
tą naudingą medžią, Suv. 
Valstiją Agrikultūros De
partamentas išsiuntė augalų 
tyrinėtoją į pietrytinę Aziją 
ieškoti nežinomos chaulmoo-

Ant šio pikniko yra kviečiami visi lietuviai 
ir lietuvaitės atsilankyti, nes galėsit kuopui- 
kiausiai pasilinksmint ant vieno iš geriausią 
parką visoje apylinkėje.

Visiems garima užtikrinti, kad būsite pa
tenkinti, nes griež geriausias New Britain’o lie
tuvių benas ii prieg tam bus įvairus ir gražus 
programas. -

O New Bntain’o gaspadinės turės pagami
nę gardžią užkandžių ir gėrimų.

> .s n r **A
Įžanga suaugusiems 25 centai,

♦ ■ A**'

gelbsti išsigydyti, paskutinė 
išlikti sveiku.

Bet koks darbas viešus 
sveikatos slaugės? . Ji mo
kina motinas tinkamai pri
žiūrėti savo kūdikius ir juos 
laikyti geroj sveikatoj. Jos 
lanko užkrečiamą ligiį ser
gančius ,ir mokina šeimyną 
ką daryti idant liga neiš'si- 
platintą. Jos teikia pagel- 
bą mokyklą medikališkiems 
prižiūrėtojams, kuomet jie 
egzaminuoja ^vaikus, ir po 
tam lanko namus ir ragina 
tėvus gydyti vaiką trūku
mus. Pavyzdin, trumpo re
gėjimo vaiko motina ragi
nama vesti vaiką pas akią 
daktarą ir vaikui gauti aki
nius. , ‘ .

Džiovos atsitikimuose 
slaugė lanko ligonius, užžiū- 
ri ruošą namuose; stengias 
gauti leidimą jo įleidimo į li
goninę, jeigu patartina; 
duoda patarimą kaip pri
žiūrėti seiles, idant kiti šei- 
numoję neužsikrėstą. Jei
gu kiti ligonio namuose turi 
ligos apsireiškimus, ji žiū
ri, kad gautii reikalingą iš
tyrinėjimą.

Darbas viešos sveikatos 
slaugūs pavirto į vieną iš ge
riausią būdą saugoti val
sčiaus sveikatą, ir yra svar
bus faktorius nukreipti ir 
valdyti užkrečiamas ligas, 
nes ji ypatiškai lanko ir mo
kina ligonius namuose.

Yra daugelis kitą dalyką, 
kuriuos viešos sveikatos slau
gė gali atlikti. Ji taip rei
kalinga apsaugojime sveika
tos ir gyvasties kaip polici- 
jantas ir ugnagesis apsaugo
jime savo savybią.

Ar tavo apielinkė turi vie
šos sveikatos slaugę? Pasi- 
pažink su ja. Ji yra tavo 
draugė kuomet draugas rei
kalingas.

B-vė “RŪBAS” pagal Tauragės miestą, Jūros upėj išbudavojo BETONO TVENKINĮ, įren
gė vandeniu varomą MILŽINIŠKĄ ELEKTROS STOTĮ, kuri gamina elek
tros jiegą ir duoda Tauragės miestui ir jojo gyventojams ELEBTROS 
ŠVIESĄ nuo praeitų metų. •»««•

rirjr.sr-“ ■ 1 & fejj ~

STEIGIAMA
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DARBININKAS Subtita, Birželio 10 dieną, 1922.

VIETINĖS ŽINIOS .
KANDIDATUOS ANT GUBER

NATORIAUS.
| Bostono majoras Curley už 

dviejų metų statys savo kandida
tūrą ant Mąssachusets valstijos 

į gubernatoriaus.

gatvės. Pradžia 7 ;30 vai. vaka- 
’ re.

Ateikite visi.
L. L. Paskolos Stotis.

KAITROS PRASIDĖJO.
Bostone nuo Sekminių kaitros 

| prasidėjo ir eina-didyn. Pereitą 
fe ketvergę termometras rodė 2:00 
| vai. po pietų 92. Buvo apalpę 

, 7 žmonės.

7 ATSIŠAUKITE.
LDS. Naujosios Anglijos 

kričio pikrtiko numeriai 43 ir 21 
’ pasirodė giliukingais. Thrėjusie- 

ji tuos numerius lai atsišaukia ad- 
366 XV.

>n Ž7, Mass. Tuo 
traukti dėl eho- 
imtų tame pikni-

aps-

PARSIDUODA ruiminguose ir gražiuose kamba-

fe resu Jodas G: 
l Broadivay, ;Bos 
; pat adresu gaH 
fe ro paveikslų, n 
k ke •i

------------------;--------------

NUŽUDĖ POLICISTĄ.
fe. Miltone banditai nužudė poli-
< cistą Emery II. Farrington. 

žmogžudžiai dar nepagauti.

ATDARAS KASDIEN.
Dabar “Darbininko” ofisas

I ikras kasdien nuo ankstybo ryto 
H iki vėlusto vakaro. Atdaras ir 
b nedaliomis ir visomis šventėmis.

Atdaras nuo 7:30 vai. ryto iki 11 
vai. vakaro. Tas yra patogu vie- 
tiniams ir apylinkių lietuviams. 

F- Telefonas ir šventėmis visuomet 
bus atsakytas.

Vietiniai ir, apylinkių lietuviai 
į kviečiami naudotis, mūsų nauja 

biznio šaka. Šiltose dienose atsi- 
| vėdinkite ir atsigaivinkite “Dar- 
I bininke” aiskrimu ir visokiais 

gaivinančiais gėrimais. Galima 
g&įrti geriausių saldainių, cigarų 

K ir cigare tų. -fe.

at-

PIRMAS VIETINIS 
PIKNIKAS.

Rengia išvažiavimą dėl Seserų 
Pasionisčių našlaičių prieglaudos 
ateinantį nedėldienį birželio 11-? 
dieną, 1922 m. Bailys Rock, Matta- 
pan, Mass.

Visus širdingai kviečiame atsi 
lankyti ant to puikaus pikniko: 
visus jaunus, senelius ir-vaiku
čius. Taip-gi užkviečiame visas 
draugijas ir visus žmones iš apie
linkės. Ateikite visi pakvėpuoti 
tyru oru kurio esame jau taip iš
siilgę per žiemos laiką. Mes užtik
riname kad visi būsit patenkinti, 
nes bus skanių užkandžių ir žada
ma surengti programą. Vieta la
bai puiki, kaip gražiausias sodas.

Kelrodis. Nuvažiavę į “Forest 
Ilills” paimkite karą “Milton” ir 
važiuokite iki Wood Avė. Išlipę 
ant AVood Avė., patėmysite kry
žių ir paminklų pristatyta. Tuo 
keliu Wood Avė. eikite ligi kol 
prieisite tą daržą, nes tas kelias 
įveda į tą vietą. Kelias netrum
pas, bet -malonus. v

Visus širdingai užkviečia
Rengimo Komisija.

Karveliai Verstiniai
Juodgalviai, rudgalviai, gelto

ni, balti, raudoni ir margi Visi 
su šukoms-ir plunksnuotomis ko
jomis. Taip-gi English pauderių 
ir rolerių kurie išlekioja po 5 va- 
landas į dieną aukštai debesiuo
se. Kainos prieinamos.

ST. KRETAVIČIUS
36 S. Leonard St., Waterbury, Ct.

BALTIC STATĖS BANKAS
— rengia —

DIDŽIAUSIĄ 

EKSKURSIJĄ 

LIETUVON.

IŠEGZAMINUOJU AKIS
PADIRBU AKINIUS.

Žemiaus* paduodu 
symptomus kuriuos 
pagimdo nenormališ-

kos akys: nematymas, kreivos a 
kys, pavargusios ir skaudančios 
akys, bėgimas ašarų, sausos akys, 
trūkčiojimas akies ir blakstienų, 
galvos ir nugaros skaudėjimas, 
ūžimas ir svaigimas galvos, nervų 
liga, negalėjimas važiuoti gatve- 
kariais ir daug kitokių nesmagu
mų. Prašalinkite priežastį ir bū 
site sveiki. Visuomet pagelbės 
jums

J. L. PAŠAKARNIS, O. D.
AKIŲ SPECIALISTAS 

377a Broadway, So. Boston, Mass

AMERICA UNE
Geriausias ir tiesiausias susinė
simas per vandenį su Lietuva. 
Laivai .iš Rotterdamo nuveža 
•pasažierius tiesiai į Piliavą.
Laivai išplauks iš New YorkoROTterdam

Birželio 17 ■- ■Rvndąm
” Liepos 8 > ■

Musų laivai turi geriausius pa
togumus trečios klesos pasažleriams.

Užsakant vietą kreipkitės prie 
prie vietos agentų arba pas

HOLLAND AMERICA LINE
89 Statė St., Boston, Mass.

r

tįrz *
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-BIZNIO REIKALAI.
r “Keleivis” rium. 23 aiški- 
$ naši dėl susibičiuliavimo su 
'lenkų Lietuvos smaugėjų 

| laikraščiu “Kųryer Co- 
[ dziermy.” Girdi tai esąs 
| paprastas biznio reikalas: 
Į Tai-gi dabar “Keleivis” 

pats prisipažino, kad jo ide- 
į ja ant mėšlyno išmesta, o vi- 
L sas jo rūpestis yra dolerių 
i gaudymas. Nereikia žiūrė- 
| ti, kaip tas doleris ingija- 
| mas. Jau romėnai sakyda- 
| vo, kad pinigas “non olet,” 
r nesmirda. Kaip ten jis ne- 
| bus ingytas jis nesmirdės.

; Pas “Keleivį” dolerio gau- 
dymas išteisina priemones.

|; “Keleivis” už pinigus viską 
L atliks.

Apie vieną ‘“Keleivio” 
į štabui artimą veikėją kaž- 
| kas pasakė, kad jis. pinigų 
t pajutęs bebučiuodamas žmo- 

, gų pasmaugtų. Ar būtų pėt- 
r- dėta pasakant, kad tokis y- 
| ra ir “Keleivio” štabas.

j , .

[ RENGKIMĖS PRIE SVARBAUS
• DARBO.

| .L. L. Paskolos stotis smarkiai
I rengiasi prie aukso ir sidabro 
E- fondo vajaus, kuris bus birželio 
1. 24 ir 25 dd. š. m. .

Ketverge, birželio 15 d. įvyks- 
K' masinis susirinkimas pasitarimui 
I ir prisirengimui prie to vajaus. 

Bus renkami darbininkai ir nu- 
K statyta vietos sunešimui daiktų. 
| Šis susirinkimas turi būti skait- 
B lingas, nes nuo darbščios komi- 
t sijos prigulės pasisekimas.
K Į tą susirinkimą kviečiamas 
R-gerb. kun. F. Kemėšis, kuris pas- 
K tarnoju laiku dirba atstovybėje, 

Variiington, D. C. Atsilankiu- 
I. šieji išgirsite daug naujų žinių 
B- laikraščiuose neskelbiamų apie 
A Lietuvą ir jos reikalus.
K. Ateiti gali visi tie, kuriems rū- 
■ pi Lietuva ir jos reikalai.
K Būtinai turėtų ateiti kuopų ir 
■Ldrangijų valdybos arba komisi-

H Šis svarbus susirinkimas bus 
W .bažnytinėje salėje ant Penktos

»•

H

ir
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Kelionė Lietuvon per 
Devynias Dienas.

BALTIC nSTATĖS BANKAS 
siunčia savo keleivius ant geriau
sių ir greičiausių laivų. Ša vasa
rą sudaroma yra milžiniškas Bal-
tic Statės Banko keleivių būrys "krutamųjų 
ant didžiausio pasaulyje laivo, — 
ant to laivo keliaudami MUSŲ 
KELEIVIAI PASIEKS KAUNĄ 
Į DEVINTĄ DIENĄ! Tokios 
greitos keliones dar niekas nega
lėjo turėti. Juo greičiau keliau
ji tuo mažiau jvargsti ir išsikaš
tuoji kelionėje. Greitą kelionę 
galima atlikti tiktai keliaujant 
per BALTIC STATĖS BANKĄ. 
Šisai keleivių būrys, ruošiamas 
Vasaros Ekskursijai, iškeliaus 
ant XVhite Star Line laivo MA- 
•JESTIC, 29 Liepos (July), 1922 
m. Keleiviai pasieks Kauną a- 
pie 7%d. rugpjūčio, t. y. už 9 die
nų.

Kelionė ant Didžiousio 
Pasaulyje Laivo.

riuose, kuriuose yra įrengtos gra
žios lovos dėl dviejų, keturių, ir 
šešių žmonių. Tie kambariai yra 
moderniškai įtaisyti. Kelionė yra 
tiek maloni, kad žodžiais sunku 
yra tinkamai aprašyti. Trečios 
klasės keleiviams yra paskirti du 
valgomieji kambariai, su gero
mis kėdėmis prie stalų. Valgio 
laike keleiviams gražiai ir man
dagiai patarnauja. Maistas yra 
pirmos rūšies, — sveikas, gardus 
ir apstus.

Baltic Statės Bankas 
Siunčia Palydovą.

BALTIC STATĖS BANKO ke
leivius ant laivo MAJESTIC ly
dės žinomas Amerikoje ir Lietu
voje kinematografistas pil. Rapa- 
las Kručas, kurs keilaus nuo Nęw 
Yorko iki pat Kauno. Jis patar
naus mūsų keleiviams savo pata
rimais ir nurodymais visu kelionės 
laiku. Prie to p. Kručas nufota- 
grafuos keleivius New Yorke, ant 
laivo MAJESTIC ir Europoje ant 

paveikslų (“moving 
pietures”) ir tie paveikslai bus ro
domi Amerikoje ir Lietuvoje. TO
DĖL, kas nori patekti ant kru- 
tamųjų paveikslų kelionėje, 
pasistengia keliauti ant laivo MA- 
JESTIC, su BALTIC STATĖS 
BANKO keleivių palydovu pil. R. 

lenkų 
kelio-

tarp 1 ir 10 metų — po pusę lai
vakortės ir War Tax; Antroje 
klasėje $5, trečioje $3.

Užsisakant vietas reikia atsiųs
ti visus pinigus, ar bent $20 rank
pinigių.

Baltic Statės Bankas Aprūpins 
Visus Reikalus.

i

lai

*)

DIDŽIAUSIS METINIS 
PIKNIKAS

***- - X______JrMl.lĮt
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KRUČU. Mūsų keleiviai 
koridorių nesieks ir niekur 
iiėje nebus trukdomi.

Reikia Tuoj aus Užsisstkyti 
Vietas.

Norintieji keliauti taip 
giose sąlygose, privalo kuogrei- 
čiausiai užsisakyti vietas. Laiva
kortės .kaina antros klasės, nuo 
New Yorko iki pačiam Kaunui
$58.50. Trečios klasės tiktai j 2142.
$107-50. WarTax-$5. \'<aikams 1

pato-

»

Kad keleiviai patys neturėti! 
vargo ir rūpesnio BALTIC STA
TĖS BANKAS parūpins jiem vsi- 
są, kas tik reikalinga kelionei 
kaip tai: pasportas, pervežimas 
bagažo, atlikimas visų formalu
mi} su “ineome tas” ir tt.

Tiems keleiviams kurie norės 
grįžti Amerikon atgal, pasisvečia
vę Lietuvoje BALTIC STATĖS 
BANKAS išrūpins popierius 
kad galėtų nekliudomi grįžti.

Toliaus, BALTIC STATĖS 
BANKAS sąžiningai aprūpins vi 
sus keleivių finalinius reikalus 
kaip tai: 1) norintiems imti draf 
tus išmokamus Lietuvos bankuo
se, tokie draftai bus išduodami 
dienos kursu; 2) norintiems par 
sivežti pinigus doleriais, bus iš 
duoti mūsų čekiai, pagal kuriuo 
Lietuvoje bus išmokėta doleriais 
pilna suma; 3) norintiems palik 
t i pinigus ant depozito, 
duotos Baltic Statės 
gutėR ir, tie pinigai 
ti Lietuvor.doleriais.

------Rengia
e ,

Šv. Kazimiero Draugija

BIRŽELIO 18 D. 1922
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Kr-

M.
LIETUVIŲ DARŽE

ANT BIRUTES KALNO

NEW HAVEN, CONNECTICUT.

Daržas bus atdaras nuo 10 vai. 
ryto. Orchestra pradės griežt 1 

vai. po piet. Tuo jaus seks žaislai.

bus iš 
Banko kny 
bus persiųs-

BALTIC STATĖS BANKO k< 
leiviai bus pilniausiai ir teisiu 
ginusiai aprūpinti tad ir -Tūs būsi 
te užganėdinti draugišku ir tei 
singu patarnavimu.

Dėl platesnių informacijų rašy 
kitę: BALTIC STATĖS BANK 
294 Eighth Avė., Nęw York, N. Y 
(eor. 251 h St.).

i 
I I

Laivas MAJESTIC, kuriuo va-j 
žiuos mūsų keleiviai, yra didžiau- ; 
sis Visame pasaulyje. Apie to > 
Iahį> didumą galima spręsti iš ši-' 
tųjfektų: Jo ilgis yra 956 pėdos, 
bevėik penktadalis mylios; jo plo
tis yra 100 pėdų; jo tonažas yra 
56,000 tonų. Jei pamatytum tą 
laivą galu, tai jis butų augštes- 
nis už augščiausį pasaulyje namą. 
Woolworth Building’ą ant 206 pė
dų. MAJESTIC enžinai yra taip 
........ , kad jie gali pagaminti ( 
100,000 arklių jėgą, kurios užten- J 
ka laivo varymui per jūres su 
greitumu 23-jų amzgų arba 36 
mylių per valandą.

Trečioje Klasėje Kelionė 
Yra Maloni.

- -■
Laivas MAJESTIC turi devy

nis plieno denius (dekus). Tre- 
čic® klasės keleiviams yra paveda
ma vietos dalinai ant šešių denių,

j dideli, 
l *I
f

i
iI
|

Telephone ■

(Adv.,
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LIETUVIS GRABORIUS. į
Šiuomi pranešu visiems, kad nupiginau kainas ant grabų ' 

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

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

kūtės šiuo adresu:
P. J. AKUNEVIČIUS,

258 Broadway, ’ So. Eoston, Mass. ;
Tel. S. B. 1891 M. ir S. B. 381.

‘I LIETUVĄ IR^IŠ LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

ir ant geriausiu laivų visų linijų pas seniausia LIETUVIŠ
KĄ agentą - G. KUNAŠAUSKĄ. Agentūra uždėta 1910 m.

P’ASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į 
LIETUVĄ.

Atvažiuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties. 
Persiuntimas PINIGŲ Į LIETUVĄ pagal dieninį kursą. 
ATYDA. Mainymas pinigų ne priverstinas, bet išmai

nau, jeigu kas klausia.

G. Kunašauskas
*179 E. 3-rd Street, New York, N. Y.r

PIL. BLAIVININKŲ N. A. APSKRIČIO

IŠVAŽIAVIMAS
s

—<*■
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**^KURIS ĮVYKS^
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Šv. Roko Parapijos Darže Montello. Mass.

Daržo vartai bus atdari nuo 9-tos- valandos ryto
Įvairus ir gražus programas prasidės 1. valandą po pietų

Programą išpildys garsūs Naujos Anglijos chorai, solistai-tės. Taip-pat pasižadėjo dalyvauti išvažiavi
me Piln. BI. Centro pirm. gerb. Kun. J. J. Jakaitis, kuris pasakys gražią prakalbą. Taip-gi dalyvaus gerb. kun. 
J. švagždys. Tikimės, kad bus didis Blaivininkų prietelis gerb. Kun. P. Juškaitis iš Cambridge, Mass. Po 
prograimū ir kalbų, kuopos Vy/ų ir mergaičių žais įvairiaus žaislus.

Iš to kas viršuj yra paminėta, kiekvienas gali įsivaizdinti, kad tai bus nepaprastas išvažiavimas, 
gi ir Tamsta nepamirški atsilankyti ir drauge su visais pasigerėti Piln. BL pikniku.

.Kyiecia visus RENGIMO KOMISIJA.

Tai-

Ai, Sa Boston 1M88

DR. J. C. LANDŽIUS
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

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

506 BR0ĄDWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS. 

I ' (Kampas G St ir Broadway) 
VALANDOS: 9-U, 2—4, 7—»L. . ■ .1 ■ I ■ ■ ■ Į — 1

1) Virvės traukimas Xe\v 
Haven’o vyrų su. Far Have- 

 

no. -2) lenktynės, a. vyru 
b. mote 
kų.

Dovanos bus duodamo.' 
kurie atsižymės greitumu, 
kaip moterims taip ir vai 
kams. Bus ir daugiau ivai 
rių juokingų žaidimų.

Muzika' paimta viena iš ge 
riaušių, kuri griež ameriko
niškus ir lietuviškus šokius. 
Būrimu ir užkandžių bus ko 
skaniausių. Taip kad atsi 
lankiusieji ant to piknik- 
jausis pilnai patenkinti 
Tai-gi kviečiame visus, kai] 
vietinius taip ir apielinkūs 
lietuvius atsilankyti, o ypa; 
mūsų Dr-jos nariai turi bū 
tinai atsilankyti ir atsivežt 
po kelis svečius.

Važiuojant į Birutės "kalną re’ 
kia imti Laithklaus karas ir va 
ž.iuofi ik Tovvnsend Avė., po kai 
rei tujau pamatysite Birutės ka' 
na. Gi su automobiliais reikia v: 
žinoti Tovvnsend Avė. iki pat vii 
tos.

. merginu, d. vai-

Kviečia visus KOMITETAS K (

F. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

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

Antro f lubos—Viršuj L. P. B-vės

GYVENIMO VIETA:
13" Rowė St., Aubvbndale, Mass. R 

Tel. W. Newton 1016—R.

7

REIKALAVIMAI.
iI 
i

Ant pardavimo Indiana MC 
TORCIKLE 1916 m. su sidecai 
Parduodu labai pigiai, nes rei, 
giuosi važiut Lietuvon. Frank Ja 
ras, 19 Adams Avė., Hyde Park 
Mass.

Reikalavimu kainos 2c. už žodį už 
kiekvieną sykį.

— ~~,iwii^aT ,, .

POOLRUIMIS ANT
PARDAVIMO.

10 stalu, biznis gerai išdirbtas 
Savininkas eina kitokin biznin 
Šią savaitę turi būti parduota 
Ant pasiūlijimo atsišaukite pas 
H. J. Stukas, 238 Broadway, Sc 
Boston, Mass.

. ANTRENDOS
KAMBARYS OFISUI. 

Puikus, iviesus ir geras kamba 
rys tinkamas ofisui ant rendos L 
D. 8. Name, S66 Broadway, 8outh 
Boston, Mass, Kampas Broad 
way ir E gatvių. Kreipkitės pas 
“Darbininkų.”
366 Broadway, So. Boston, Mass. 

s

IV. JONO EV. BL. PAiELPINĖS 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADRESAI
PIRM. — M. Zoba.

539 E. 7-th St, So. Boston, Ma» 
VTCE-PIRM. --P. Mikalauskas.

24S W. 4-th St, So. Boston, Mass 
PROT. RAST. — J. Šeduikis.

89 B Street, So. Boston, Mana 
FIN. RAST. — J. fivagždys.

171 W. 5-th St, So. Boston. Mass 
KASTERIUS — A. NaudSIunaa

16 TVInfield St. So. Boston, Mass 
MARŠALKA J. Zuikis,

7 Wlnfleld St, So. Boston. Mass.
Dr-Ja laiko susirinkimus kas treS* 

nedeidlen) kiekvieno menesio, 2-rą vai 
po pietą iv. Petro pampi Jos salfj, W 
E. Seventh St. South Boston. Mana.

I DR. PAUL J. J AKM AUH|
1 (JAKIMAVIČIUI)
* 509 EAST1BROADWAY ■

Telephone 502.
? IV'J . •:

Tel. So. Boston 323 
LIETUVYS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

Laikinai perkėlė ofisą po No. 
425 Bboadivay, 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.

J.
<
i

Tel. So. Boston 270

M. D.
Galima susikalbėti ir lietuviškai.

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

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

j DR. A. J, GORMAN
(GUMAUSKAS)

DANTISTAS

705 Main St., Montello, Mas*

(Kampas Broad St.)

TeL Brockton 5112-W.

Bell Phone: Poplar 7545
ADOLF F. STANKUS

TIKRAS

LIETUVIS GRABORIUS
1023 Mt. Vernon St.,

PHILADELPHIA, PA

DE. 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

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

80. BOSTON, MASS.

PIRMI — Vladas Paulauskas,
90 B St., So. Boston, Masa.

*'ICE-PIRM. — V. J. Jakštas,
' 27 Story St, Boston 27, Mass.

PROT. RAST. — Antanas Janušonis,
2 M t tVashington PI., So. Boston. 

?IN. RAST. — Juozas Juška,
Merycliff Academy, 

Arlinghton Helgths, Mass.
IŽDININKAS — Leonas švagždys,

111 Bowen St, Boston 27, Masa. 
IŽDO GLOB. — J. Grnbinskas,

3 Jay St., Boston 27, Mass. ir
Antanas Km!tas, x

284 5-th St, Boston 27, Masa. 
MARŠALKA — Povilas Laučka, 

. 61 Story St, Boston 27, Mass. 
DRAUGIJOS antrašas reikale:

366 Broadvray, So. Boston, Mass. 
DRAUGIJOS susirinkimai laikomi 

kas antrą nedCldlen] mėnesio 1-ą vaL 
po pietą parapijinėj svetainėj, 492 K. 
7-th St, Boston 27. Masa,

D. L. K Keistučio Dr-jos Val
dybos Adresai, Boston, Mass.

PIRMININKAS — J. Adomavičių*. 
122 Bovran St, So. Boston, Mana.

VICE-PIRM. — Vincentas Zaleckaa, 
81 Mercer St, So. Boston, Mass.

PB0T. RAST. — Antanas Macejunas, 
450 E. 7-th St, So. Boeten, Maaa. 

FTN. RAST. — Juozapas VinkeviClua, 
169 W. 6-th St, So. Boston. Maaa 

KASTERIUS — Andriejus Zalieckaa,
307 E. 9-th St. So. Boston, Masa 

MARŠALKA — Viktoras Zičkls,
200 E. Cottage Št, Dorcbester. Mana 

D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne
sinius susirinkimus gas pirmą nedčb 
dlen} kiekvieno mėnesir, po No. 6f*4 
Waahlngton 8t, Boston, Mm* 6-tą v. 
vakare. Ateidami drauge 'r naujų na
rią su nevtm atsiveskite prie mnsą dr 

.Jos prirašyti.




