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tuvių laikraščių, nebeleisią.
.Lietuvos vyriausybė yra 

pasiuntusi delei to protestą 
Tautų. Sąjungai.

KIEK 'ATSĖJO AT R A 
DIMAS AMERIKOS.

KAS STOVI ARTI 
BEPROTYSTĖS.

ANT KIEK PRAGYVE 

N IMAS PAKILO.

LAKŪNŲ PASITI 

KIMAS.

NORĖJO NULINČIUOTI 
HolyOke.

žmonių norėjo nulinčiuoti du 
negru. Tuodu negru buvę 
girtu ir sekę baltą moterį. 
Tą patemijęs žmogus, pradė
jo sekti. Negrai užpuolė tą 
žmogų ir nuvijo. Nuvytasis 
pakėlė skandalą, subėgo mi
nia gaudyti negrų. Pribu
vus policija paėmė negrus 
savo globon.

Paul University Chicago j r 
pasimokinti dar metus ir 

:.917 m. stoja į Kenricko 
Seminariją, St. Louis, Mo.

Nuo šių metų Pr. prasidė
jo naujas gyvenimas, kurio 
is troško, malonus links-

NELAIMĖ.
Schenectady, N. Y. -4- 

Ties Carmen traukinys tren
kė į važiavusį per geležinke
lį automobilių. Vietoj už
mušta penki žmonės.

(ERIKOS DARBININ 

KAI PIRKS DIRB

TUVES.

Laivrence, Mass. — Strei
kininkų komitetas pasiuntė 
S. Gompersui telegramą, ku
rioj išreiškia viltį laimėti 
streiką.

PERSERGĖJO V ĮSU O 

MENE.

Berlin. — Dabar. Vokie- 
tijoj pragyvenimas 34 sy
kius brangesnis, negu buvo 
prieš karą.

Neapolis.

Vezuvius pradėjo veikti ir 
apylinkės žmonės yra išsi
gandę.

ŽUVO 5 ŽMONĖS. -
Logansport,Ind. — Trau

kinys trenkė į važiavusį per 
geležinkelį automobilių ir 
žuvo 5 žmonės.

mokinosi į kuni
gus, bet diakonu jau būda
mas sunkiai susirgo ir po 
trumpos ligos mirė. Pranas 
nuo pat kūdikystės dienų bu
vo didžiai prisirišęs prie 
mokslo. , Tėveliai nopėjo

New York.—Am ai gamated 
Clothing Workers’ Union 
antru kartu pradėjo organi
zuoti Russian-American In- 
dustrial Corporation. Nori 
sukelti $1.000.000 ir paimti į 
savo rankas Petrogrado ir 
Maskvos audimines dirbtu
ves.

Pr.
Be giminių, be

gyvenimo sumažėjo. Semi
narijoje jis atsižymėjo mok
sle ir visų profesorių buvo 
pagarboje laikomas. Klie- : 
riku būdamas Pr. daug vei- 
<ė, daug laiko pašventė or- . 
ganizavime jaunimo, ypač 
L. Vyčiuose, dirbo kiek špė- 
kos leido. Ir kaip viena y- 
pata man išsitarė: “Kad ne 
Juras L. Vyčiai, nebūtų 
taip iškilę.” Atastogų lai
ku Pr. mokydavo vaikus pas 
gerb. kun. Virmauskį. Ma
tydamas kaip didžiai yra 
reikalingi, lietuviai-kunigai 
Boston’o dieezijoj Pr. su pa- 
gelba gerb. kun. Virmauskio 
1921 m. persikėlė į mūsų di- 
eeziją ir rudenį įstojo į šv. 
Jono seminariją. Ir čia Pr. 
savo gabumais moksle atsi
žymėjo ir visų buvo gerbia
mas. Užbaigęs seminariją 
tapo iššventintas į kunigus. 
“Padarytas panašiu į Dievo 
Sūnų, pasilieka kunigu į 
amžius.”

Žinodami kun. Pr. praei
ties norus, darbus, idealus 
tikrai galime džiaugtis di
džiu džiaugsmu, nes tokių 
vyrų kurie nebijo nei vargų, 
nei nelaimių, nei išjuokimų 
nei sunkių darbų, reikalau
ja mūsų Motina Bažnyčia 
Šv. ir mūsų Tėvynė-Lietuva.

Mes nieko neturime, kaip 
tik pagarbos žodį. Laimin- 

. gas, nes jaunystoj atradai 
, savo pašaukimą.” “Tu es 

Alter Christus.” Mes 'džiau
giamės kartu su jumis, bran
gus kunige, ir pakėlę Širdis 
prie Dievo tariame: “Vieš
patie, padėk jam darubotis 
tamystoj Tavo dieviškojo 
sūnaus!” Toki yra mūsų

Iššventintąs kuniguosna 
Birželio 18 d., 1922 in.^Šv.

taus katedroje, Bos* 
ton, Mass. Kunigystės Sa ; 
kramentą suteikė Jo Emi
nencija Kardinolas Walliam 
O’Connell. Primicijas kun. 
Pranas laikys Lavrence, 
Mass. 25 d. Birželio. Antras 
iškilmingus Šv. Mišias atlai
kys So. Bostone Liepos 2 d.

“Tu esi kunigas į am
žius.” tarė iškilmingu dre
bančiu balsu Kardinolas.

Didžiu džiaugsmu šian
diena džiaugėsi Kun. Pra
nas, nes pasiekė savo tikslą, 
džiaugiamės kartu ir mes su
laukę naujo apaštalo, svei
kiname jį ir linkėdami viso
kių Dievo malonių siunčia
me savo maldas prie Dangiš
kojo Tėvo prašydami palai
mos jaunam kunigui. Kun. 
Pranas dar klieriku būda
mas, savo raštais ir uoliu 
veikimu jaunimo tarpe, pa
garsėjo po visą Ameriką. 
Taigi miela ir malonu mums 
yra šiandiena, paduoti nors 
kiek žinių iš jo gyvenimo 
dienų.

Kun. Pranas yra gimęs 
Bridų kaime, Šiaulių apsk. 
1891 m.; ten ir augo. Tė
vai, turėjo didėlį ūkį, būro 
gana gerai pasiturintys gy
ventojai. Vyresnysis sūnus, 
Antaiias,

vo tėvynę... 
m.

Amerikoje 
daug vargų, 
draugų, nemokėdamas kai- \ 
bos,, pasijuto apleistu. Se- ‘ 
no vės pažįstamas, pas kurį 

Į Pr. atvažiavo šaltai jį pri
ėmė, ir kada Pr. prie stalo i 
persižegnojo, pradėjo iš jo 
juoktis ir tarė: “Mes tokių ■ 
‘monų’ čia nebedarome. Tu
rėsi ir tu pamiršti juos.” 
Dar labiau juokėsi ir viso
kiais būdais atkalbinėjo Pr. 
kada tasai pasisakė, jog at
važiavęs į Ameriką mokytis 
į kunigus. Bet Pr. tvirtas 
tikėjime, nepasidavė, ir štai 
tais pačiais metais, su pa- 
gelba kunigų, įstojo į Šv. 
Karoliaus Kolegiją Balti- 
more, Md.

Kolegijoj Pr. sekėsi gerai, 
bet kad užbaigti kolegiją rei
kia lėšų, o jų nėra. Sulau
kęs vasaros atastogų, vietoj 
pailsėti po sunkių mokslo 
metų Pr. stoja darban. Tie
sa, buvo jaunas, tvirtas, bet 
kada per vasaras dirbdavo 
valgyklose po penkioliką va
landų į dieną greitai prara
do sveikatą. Sugrįžęs rude
niop kolegijon jau nebegali 
mokytis, susirgo ir kolegiją 
turėjo apleisti. Vienok, 
vargai, nelaimės ir liga ne
atitraukė jo nuo tikslo, nors 
kelias, kuriuo jis pasižadė
jo eiti buvo erškėčiuotas, bet 
drąsiai' jis žengė pirmyn. At- 

- gavęs sveikatą įstojo į De

ir kranas
SO.

Štai, kun. Kučot primici- 
joje, dar mažutis visai bū
damas, daro intenciją ir 
prašo Dievo, kad kurią die
ną ir jis galėtų žmonėms 
duoti laiminima.

PRITARIA STREIKUI.

Cincinnati. — Geležinke
lių darbininkų unijų vadai 
sako, kad nors balsavimai 
dar nepasibaigė, bet iš ikšiol 
sugrįžtančių balsų matosi, 
kad 98 nuoš. stoją už strei
ką. Unijų vadai sako, kad 
jei geležinkelininkų algų nu
kaposimas nebus atšauktas, 
tai streikas įvyks liepv s 1 d. 
Visi streiko*pienai esą jau 
išdirbti. Tada sustreikuo
tu 1.000.000 darbininku.

Žemiau paduodame kiek 
kainavo pasiuntimas 1/XM) 
auksinų į Lietuvą., Prie že
miau paduotų kainų yra 
priskaityta pasiuntimo kaš-

— Praside
dant dvyliktai angliakasių 
streiko savaitei; unija pa
skelbė. kad visuomenė turi 
nubusti ir daryti spaudimą 
aut kompanijos.
toli, o anglys baigias. To
dėl žiema gali žmones už
klupti be anglių. Angliaka
siai esą dabar labiau pasiry
ši laikytis, negu bile kada

Cincinnati

Darbo" Federacijos suvažia
vime kalbėjo Frank R. Vo- 
ris. Jis yra Artimųjų Rytų 
šelpimo administracijos na
rys. Jis pasakė, kad tas, 
kurs mano, kad Rusijos po
litinė ir ekonominė tvarka 
yra geresnė už Amerikos, 
tai toks esąs arti beptotys-' 
tės. BetA toliau sakė, kad 
Rusijbs .šuręftytn’o ir tvarkos 
pagerinimai yrit Rusi jįrs Rei
kalas. ■'” .1 A-H - yvh'Al

Fedę^ącijnesųvažiayųnas ■ 
su jąųiel^ątpąotfe rezolįuęi; 
ją už One Big Union.

Priimta rezoliucija nedar- 
bo reikšte.. Nedarbui praša- 
lfi^^ rręk JmHWfuo^ąmaH **&!-■ 
vėsti ‘Rrešus [Tąm piA
nigai

Taip Pranui, dirbant 
krautuvėje, tuo laiku Šiau
liuose atsidaro keturklasė 
mokykla. Dabar, mano sau 
Pranas, gera proga,- bet 
kaip? ar tėveliai leis? Štai 
vieną vakarą, darinėdamas 
krautuvės langenyčias pus
balsiai tarė: “Vistiek, aš tų 
langų ilgai nedarinėsiu, jei
gu Dievas padės, kurią die
ną būsiu aš kunigu!” Pra
deda slapta mokytis, nuva
žiuoja į Šiaulius ir išlaikęs 
kvotimus į antrąją klasę, su
grįžta linksmas ir meldžia, 
tėvelių kad leistų mokytis. 
Tėveliai sutinka. Vienok 
krautuvės perdėtinis nepa- 
liuosuoja nuo darbo, “turi 
čia dirbti?” Bet Pranas, 
norš jaunas dar buvo, vie
nok sumanus, štai, pamatęs 
tokį perdėtinio griežtą pasi
statymą, prikalbina į savo 
vietą kitą vaikiną ir pats iš
važiuoja mokyklon?

Mokykloje Pranui gerai 
sekėsi. L tris metus užbai- 
gęs keturklasę, važiuoja Pet- 
rogradan. Ten išlaiko kvo
timus keturių klesų gimna
zijos, kad gauti valdžios lei
dimą kaipo “švedas” stoti į 

buhalteri- seminariją. Su kokiu džiau
gsmu jis laukė tos dienos ka
da galės įstoti į. seminariją. 
Bet štai pašaukia kariuome
nėn, Ar išsižadėti savo tiks
lo, savo idealo ir eiti tar

nauti Rusui? Už ką-gi? ką 
gero mums" padarė caras? 
Jis mus spaudė, persekiojo, 
kankino, o mes jam tamau- 
įsime?
[ Taip mąstydamas vieną 
[dieną Pranas - susitinka 
|draugą-md®fvįr Kuris irT^mas-gyveninaas, ir vargai 
gi šaukiamas į kariuomenę.
“Važiuojam į Ameriką!” 
“Važiuojam!” ir padavė 
viens kitam ranką. Su gai- 

Įlesčiu du draugu apleidė sa-
Tas buvo 1912

__________
SUDEGĖ PENKI - 

ŽMONĖS.
Halifaz, N. S. — G. A 

Pace su savo trimis vaikais 
ir pačios motina sudegė, 
kuomet jų namai užsidegė. 
Jo pati su kitais trimis vai
kais išliko.

LENKIŠKŲ MUROV J A- vių laikraščiai “Vilnietis,” 
VŲ DARBAI. “Garsas,” ir “Litwa,” “Na-

Vašingtonas, birželio 15 sza Ziemia” uždaryti. Iš re- 
d. (Elta) Naktį į antrą bir- daktorių, leidėjų ir spaus- 
želio lenkai padarė kratą tuvių vedėjų paimti rasti: 
Vilniuje lietuvių leidžiamii niai pasižadėjimai, kad lie 
laikraščių redakcijose bei 
spaustuvėse.

Išbarstė raides, paėmė 
antgalvių klišes. Visi lietu-

Rio Janeiro, Bulgarija.— 
Du Portugalijos lakūnų ka
pitonai Sacadura ir Coutin- 
ho perskrydę Atlantiką, at
lėkė į Brazilijos sostinę Rio 
Janeiro. Jų.pasitikimas bu
vo triukšmingiausias visoje 
Brazilijos istorijoje. Pajū
ryje buvo minių minios, bū
riai žmonių buvo ant stogu ir 
ant kalnų. Išanksto buvo 
žinota kurioje valandoje 
drąsuoliai pribus. Brazili
jos oro laivyno eskadra bu-' 
vo išlėkusi pasitikti. Pas
kui iškilo dar dvi orlaivių es
kadros ir laukė svečius pa- 
sveikipti iš užjūrio. Tas bu
vo pereitą subatą. Lakū- 
nai-svėčiai pasirodė 1:40 
vai. po pietį]. Dirbtuvių ir 
laivų sušvilpė švilpukai, su- 
gaiidėnuėsto varpai, sudun
dėjo anuotos iv tūkstančių 
tūkstančiai žmonių visokiais 
būdais saliutavo drąsiausius 
lakūnus. Lakūnai buvo su
tikę įvairių trukdymų. Iš 
Lisabona jie išlėkė dar ba- KryyT 
landžio mėnesį. Pirmiausia1 
nutūpė ant Kanarinių salų, 
paskui ant Verdi salų. Pa
galios nusileido ant Šv. 
Paulio uolos, apie 800 mai
lių nuo Brazilijos kranto. 
Benusileidžiant sudužo ma
šina. Reikėjo laukti iš Por
tugalijos naujos mašinos. 
Antra nelaimė ištiko ant 
Fernando Naronha. Išnau- 
jo reikėjo laukti naujos ma
šinos.

jdfr kursą,” bet Pr. neturėjo 
noto to mokytis. Ir štai ga
vęs; darbą “Suvartotųjų 
Kt4utuvėje,” Šiauliuose, 
mokinosi per savę ta minčių

SVEIKINAME Sus-mo L. R..K.^A. 37-to
Seimo delegatus. Geriausios kloties tarimuose. 
Sus-mo labui.

“Darbininkas.”



daoar neturi kuomi atiygm- 
i už mašinas-ir kitus įran
kius. .. Net bargan (skolon) 
Amerikos ir Anglijos kapi
talistai Europos sausžemio 

___*•_<jx._

tapitalų jau bijosi duoti, nes
“DARBININKAS“

ud

kiais, . žmonių gyV ėnimuii dabar neturi kuomi atiygin- 
reikalingais, turtąis pasau
lį {užkrauti,, o tuo • tuotarpu 
kaip vienur taip ir kitur ma
tome darbo r žmonių; mases, ; , ste-

žmonių dešimtis ir šimtus gyventojams mašinų te kitų 
milijonu paskirtus skurdui kanitaiuiau bijosi duoti, nes t 
ir aUdui!.. tie netik gali neįstengti atai- Federacųosatstoviįsuya-

• Žmonių skurdas ir, pilvų lyginti, bet ir nuošimčius žiavimas Usęsis 3 dteliąs. 
alkis žmones; žvėrina, laiko 
juos be apšvietos, pakerta 
iį dorą, gimdo žmogžudys

tes ir prasikaltimus, o iš čia 
auga kalėjimai ir nesuskai
tomos žmonių kančios.Au
ga alkanuose žmonėse kerš- 
;o-neapykantos jausmas lin
kui sočiai gyvenančių, lin
kui vyriausybių, o iš čia kį- 
a. revoliucijos, liejasi ašarų 
ir kraujo upeliai...

2. Skurdo Priežastis.
Kame gi priežastis tų ne

pakenčiamų medeginio žmo
nių gyvenimo sąlygų, kurios 
šiandien yra tiek aštrios, 
kad daugelis stato klausimą, 
ar išliks dabartinė civiliza
cija? 
f Paviršutiniai imant ir 
kalbant tik apie Ameriką ir 
Europą, regis vaistą nesun
ku rasti tai ligai gydyti. 
Reiktų tik perkelti dalį A- 
merikos-Anglij os dirbtuvių, 
mašimi, įrankių ir kapitalų 
į Europos sausžemį ir ten 
juos įkinkyti į gamybos dar-

Europos sausžemio darbi
ninkai turėdami galimybę 
produktyviai dirbti su tų 
mašinų ir kitų kapitalų pa- 
gelba, pasigaminti visokių 
turtų, ir gaudami UŽ darbą 
atlyginimą, pirkties sau kas 
jų gyvenimui reikalinga.

Amerikoje ir Anglijoje, 
perkėlus Europos saUsže-

■ r

alkis žmones, žvėrina, laiko

.PRAMONĖ IR
t ' gi

H’ X
£ ’• t 
E? v; "

Šiandien gyvena viso pa
saulio darbininkai sunkius 
laikus.

Europos sausžemyje ka
ras sunaikino masinas, dar
bo įrankius, susisiekimo 
priemones. Be jų negalima 
žalios medegos prisikasti, at
sivežti; negalima pramonę 
atgaivinti, nei žemę gerai į- 

’dirbti.
Darbininkai neturi darbo, 

trūksta maisto, apdaro; nė
ra galimybės turėti žmoniš
ką kultūringą gyvenimą. 
Darbininkai kenčia skurdą 
ir alkį.

Ameriką ir Angliją karas 
mažai,. sulyginant su saus- 

^4^Hjiais Europa, pakėtė. 
: Čia yrd milžiniškos dirbtu

vės visakuom aprūpintos, be
galės mašinų, darbo įrankių, 
ir žalios medegos pakanka
mai.
. Bet dirbtuvių dauguma 
arba stovi uždarytos, arba 
labai menkai dirba.

Nors maisto ir turtų čia y- 
ra prigaminta iki valiai, bet 
milijonai darbininkų neturi 
darbo, be darbo negali gau
ti pinigų, o be pinigų negali 
nieko pirkti... Kenčia skur
dą ir alkį.

Taigi šiandien turime to- 
kį pramonės ir darbininkų 
gyvenimo vaizdą — Euro
pos sausžemio darbo žmonės 
kenčia bedarbę ir alkį, de 
to, kad neturi mašinų, įran
kių su kuriais galėtų dirbti 
ir gaminti reikalingus žmo
nių gyvenimui daiktus, o A- 

| merikos ir Anglijos darbi- 
I ninkai kenčia bedarbę ir al- 
| kį, kad čia yra perdaug ma

šinų ir visokių įrankių, per- 
z daug maisto ir kitų reikme- 
| mų, kiek yra reikalinga per- 
I kančios patenkinti, tie tur- 
| tai būdami saujalės kapita- 
| listų rankose, darbo žmd- 
I nėms esantiems be darbo ir 

be pinigų yra neprieinami.[į ' < *•
| Europos sausžemyje pra- 
, monė stoti dėl trūkumo ma

šinų, įrankių, susisiekimo 
į priemonių, o Amerikoje ir 
Į Anglijoje stovi todėl, kad čia 
| perdaug jau siems kraštams, 
I šių dienų stovyje, yra maši

nų, įrankių ir susiekimo 
priemonių.

ir Europoje ir Ameriko
je stovi 
džioji

i jėgų "ir 
t riuos jeigu sutartinai
L n q n r i

DARBININKAI.
Užburtas Batas.

vargiai gali išmokėti.
Kai kas sako, kad Euro- 

>os sausžemio darbininkų 
padėtis esanti bloga ir pra

monė negalinti ten išsivysty- 
i todėl, kad ten valstybių 
pinigų vertė esanti žema. 
Dėl to esą ir Amerikoje dar
bai neiną, kad Europos žmo
nės su savo mažos vertės pi
nigais negalį Amerikos dir
binių įpirkti. ..

Tai yra tuščia pasaka. Pi
nigai patys savyje nėra jok- 
sai turtas — juos žmogus nei 
valgyti gali nei apsidengi- 
mui suvartoti negali nepa
keisdamas' į tikrą turtą: 
maistą, apdarus ir tt. Taip
gi jei šių turtų daUg ir pa
kankamai visiems ten būtų, 
tai ir pinigai jų būtų bran
gesni, nes pinigų vertė pa
reina nuo šalies turtingumo. 
Turtingoje ir gerai tvarko
moje Šalyje ir be 'pinigų ga
limą įsigyti reikiamų daly
kų, keičiant tiesiog darbą į 
dirbinius ir atvirkščiai, ar
ba dirbinius vienos rūšies į 
dirbinius kitos rūšies.

Kad toksai patšai dirbi
nys pagamintas šiandien Eu
ropoje apseina 5-6 kartus 
pigiaus nė pagamintas Ame
rikoje, tai vaizdžiai parodo 
kiek kartų biednesni Euro
pos žmonės už amerikiečius, 
nes jie turi 'dirbti už 5-6 kar
tus ir daugiaus-mažesnį dar
bo apmfkėjimą. Darbo ap-

-min, dalį savo mašinų, Tran-'mokėjimo augštis SVarbiau- 
kių ir kapitalų atsirastų jų 
trūkumas, atsidarytų todėl 
dirbtuvės, kad vėl prigami
nus sau ir Europos sausže
mio pramonės išvystymui 
patiekus naujų mašinų, į- 
rankių ir tt., kurių ten dar 
ilgą laiką štokuos, ir čia A- 
merikoje ir Anglijoje, tokiu 
būdu darbininkai turėtų 
darbo, turėdami darbo tu
rėtų ir pinigų šhvo pragyve
nimui ir skurdo pašalini
mui.

Tuo būdu ir Europos 
sausžemyje ir Amerikoje ir 
Anglijoje, pramonė atgytų, 
būti) darbininkams darbo, 
būtų pas darbininkus ir iš
tekliaus pragyvenimui; dar
bo žmonių gerovė ir vienur 
ir kitur padidėtų. Žmonėms 
turint geras, arba net pa
kenčiamas gyvenimui sąly
gas, pranyktų pavojus civi
lizacijos žlugimui, kruvina 
revoliucija negrūmotų su
vargusiai ir taip žmonijai. .

Kodelgi taip nedaroma? 
Juk laivų tam tikslui pakak
tų, galima būtų sunaudoti 
ir be naudos riogsančius ka-

siai pareina nuo bendro ša
lies turtingumo, tai visa ir 
sako apie Europos sausže
mio biednumą. Kad turtų 
prigaminus reikia masinu, 
kapitalų, jų nėra, o iš Ame- 
rikos-Anglijos pirkti nėra 
už ką. tai ir yra svarbiausios' 
priežastįs dabartinio ekono
minio vargo Europos saus- 
žemio gyventojų ir dalinai 
bedarbės Amerikoje ir Ang
lijoje.

Tiesa, kad gali būti šalis, 
bendrai imant turtinga, o di
džiuma jos gyventojų vargą 
kęsti, ką mes šiandien ryš
kiausia matome Amerikoje, 
bet Europos sausžemį ne tas 
yra, ten svarbiausia yra 
vargas dėl biednumo iš vi
so;

Ekonomistas Leonas T-tis. 
(Bus daugiau)

''f'" 'CT^Trc j į *i
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Tuo tąrpu ponai, kurie nesėdo prie ža- 

Įtojo stalelio, o prie jaųųuo 
tiko, susispietė vadinamoj* *

Buvo tai kambarys nieko nevaržantis, 
vyrams pašokus, pasitaisyti ir “at-

-——j
Geg. 27 4 užsibaigė Bal

nenaudojama di- 
dalis kapitalu, darbo 

mios turtų, ku-J 1 •• •

- naudojus, būtų galima viso-

C/ r >7

pl .

tių Wa,

; AugšMau —« kreivai! kelk aną ga-

I — Gerai, šviesą duokit, smarkią švie-

. — Elektrikos nėra! ą! katiliuką pridė
ti skiedrų iž aplaiščius su nafta uždegti! Ge- 
riausi^į;:’

— Ar jie čia mano mumis iškepti ar ką ?
— Biesas juos žino, visakogalimalauk-

— Aš bijau! .
— Ir aš bijau? — girdėjosi moteriškių 

balsai ir jau prasidėjo koks tai neramus, tri- 
pinėjimas. j

Staiga pasigirdo p. A&tanijo balsas: 
Ponai ir ponios ir jūs jaunuomenė, šit 

statome prieš jūsų akis veikalą ne turininio 
artisto, kas turi sielą supras, kas turi širdį 
atjaus!

Bliktelėjo šviesa ir įeinamose duryse 
pasirodė transporantas. Viduryj didžiau
sia petmė einobro spalvos, aplink lelijavi 
liežuviai, keletas tokių smūgių per raudo
ną petmę, apačioje lyg purvyno bangos iš 
kurių ritasi grimstantis milžinas, baisaus 
veido, žaliais plaukais laikantis geltonoj, 
gįshiotoj rankoj degančią žvakę, aplink kir
minai, gyvatės. *

Visi žiūrėjo nedrįsdami klausti ką tas 
reginys reiškia, nenorėdami išsiduoti netu
rinčiais sielos ir širdies, tai-gi vienbalsiai- 
rėkė ir plojo, o panelės iš didelio kražulio 
tam tikslui atnešto ir per langą įkišo į salio- 
ną, ėmė saujomis gėles ir metė ant galvos 
artistui, kuris rimtas įkvėptas stovėjo lyg 
pamietį prarijęs, jausdamasi užsitaplaVu- 
siu pripažinimo “mažyčių.” . '

Užpakalyj transępraųto, žiburiui už
gesus tamsa užgulė galione ir baisi dvoką 
naftosr * Prišaukta kambarinė vėl žiaurius 
degliojo, tranšpdfhnias tapo atimtas ir dau
guma pasiskubino kieman, gryno oro įtrauk
ti. ; ‘

Išsklydo po alėjas jaunuomenė, jų tar
pe ir artistai, kurie nulipo nuo aukštybės 
savo piedastalo teikėsi susilieti su “mažy- 
■ciais.

Ponai atgal suėjo į kabinetą, kur jau 
stovėjo du žalį staleliai, su uždegtomis žva
kėmis, užėmę katras savo vietas pilni vil
ties, gero'ūpo ir troškimo laimėti.

Ponios žiovaudamos guodėsi ant tar
naičių pasakodamos viena kitai, savo su jo
mis susivienvmus, ir nesmagumus savo, ū- 
kiško gyvenimo. Tai tenai įsisėmus atsi
minė savo jaunas dienas, flirtus, mylimus, 
paskui su vyrais nesusipratimus, gimdy
mus sunkius ir lengvius, kurie įvyko pen
kiasdešimtis metų atgal, galų gale, apie da
bartinius savo priepuolius ir ligas, rūpestį 
su vaikais, d labiaiis dukterimis, kurias iki 
penkiolikos metų prausk, šukuok, nuo pen
kiolikos dabok; o paskui gerai užmokėk, kad 
kas paimtų.

— Ar taip tai lengvu atiduoti oi, oi, ko
kie tie vyrai dabar, dalių goričiai nelemti? 
— įsiširdėjusi pasakojo viena iš motinų — 
ar neinatome kaip kitose Vietose būna? Va
žiuoja, važiuoja kasdien, daįlinasi meili
nasi, o jį sėsk, o jam įteikslauk lyg skau
duliui ant kulnies/ visos bobos jau žino: 
ims, ims! žiūrėk to ėmėmo ir nėra, kitos į- 

ūkio Įgaliotinių pirmiausia, simetę!
—-I—. «—4—u —- tx >- Žinoma kitur važiuoja, o kiti nepri- 

sįprašo, visaip būna — čia atsidūsta moti
nikė.'-'5 P ' •*|r<

—- Mano tai, jtfu negirdamosi turi pa- 
siskiriant, p kas jai do paskuba tekėti ? lai 
4-- i—-- ...I mr iinK „i - 4---------- ---—.

loj daf Teikia p^rtBėti tą 

provokaciją, 
jie pfef savtį 2

_____ 
fateifikuotą neva nuo asla 
ltlsių 
FHipes 

tvarkyti, o tuo pa- Iteas i 
gyvo® naudos negirdi

patiems darbininkams. Ga-j socialistų agitacijos būdu, i

t

. (7

Jau kelintą kart įnan' tenka 
jame dalyvauti ir ąš turiu 
pasisakyti: jis daro į mane 
ypatingo įspūdžio. i Iš me
to į metą mūsų visuomenė 
daro tokius didelius žings
nius pirmyn valstybinių rei
kalų supratimo srityje,, kad 
reikia begalo džiaugtiems dėl 
mūsų valstybės ateities. Čia 
žinoma man priseina kalbėt 
tik apie dalį tos visuomenės, 
būtent darbininkų klasę, ku
ri susijungusią Darbo Fede
raciją per savo atstovus tris 
paskutinias dienas svarstė 
savo reikalus. ' ’ ■.

Kiek pirmuose suvažiavi
muose vyravo susirūpinimas 
tik savo asmeniniais ar kla
siniais reikalais — tiek šia
me pastarame svarstymas 
savo klasės reikalų išeidavo 
ar remdavosi mūsų valsty
bės reikalais. Galop gyve
nimas ir piktesnis mąstymas 
gilai įtikrino mūsų darbinin
kų klasę, kad tik savosios 
valstybės rybose galima tin
kamai aprūpinti savo reika
lus. Tik turint ęavo valsty
bę galima pravesti žemės re
formą, įvairius kitus įstaty
mus,, aprūpinančius kaip 
miesto, taip ir sodžiaus dar
bininkus. Ta mintis ėjo ryš
kiu siūlu per visą suvažiavi
mo darbą, per visas kalbas 
ar tai Darbo Federacijos 
vardu ar tai Vilkaviškiečių, 
ar tai Šiauliečių, ar tai nuo 
sulenkėjusio Kėdainių kraš
to. Kita kas ypatingai ryš
kiai atsispindėjo suvažiavi
me, tai stoka tos karčios kla
sių kovos tono. Pirmas ko
vos karštis matyt praėjo. 
Nors kažkuriose vietose mū
sų dvarininkai kaipo darb
daviai dar vis tęsia savo už
sispyrimą, visokiais būdais 
stengdamiesi savo darbinin
kus erzinti. Bet visgi teisin
gumas remiamas įstatymu 
nors ir sunkiai, bet gi ima 
viršų. Ir gal būt dėlto pa
sitikėjimo įstatymais darbi
ninku ūpas labai rimtas: ne- 
sikeikiama, bet rimtai, rei
kalaujama, kad darbdaviai 
duotų darbininkui prigulin
tį už jo sąžiningą darbą už-, 
mokesnį.

Tokis bendras suvažiavi
mo įspūdis. Pereinant prie 
at skyrų suvažiavimo nuveik-’ 
tų darbų pirmiausia reikia 
pažymėti nutarimą dėl že
mės reformos įvykdinimo. 
Nors įstatymas jau seniau 
išėjęs, bet prie jo vykdinP 
mo, dar nesiskubinama 
Anaiptol net kažkurių Žemės

ti!

i Į

■ Buvo čionai veidrodys, lova otoma ir 
keletas fotelių, stalas su bonkomis visokios 
degtinės te užkandomis ir spinta vadinama 
centras, pilna alaus bonkų ir visokių gėri
mų, kampe rezervuaras su vandeniu ir di
delis bįiūdas, ant sienos abrūsai.

Čia susispietė dabar atlaikuliai ir pas- 
riubčiodami iš stiklelių plepėjo led liežuvį 
apversdami, prisimestų, nusiseilėję, sušilę, 
lyg darbą 'dirbę.

Plepėjo gaišindami atsiminimus, ir 
žiogčiodami kibino kambarinę kuri įeidavo 

. čia atimti tuščias bonkas, nušluostyti kokį 
klaną arba naujai pripj austytų citrinų pa
dėti kokiam blogdūšiui pačiulpti.

Vėl pragarsėjo muzika, suverpetavo 
salionas, bet kas iš to ? Čiela eile panelių, 
šokėjų netekusių sėdėjo pasieny nusiminu
si, nuliūdusi, kaip jų motinos 'ant kanapos. 
Kalbų temos jau visos išsisėmė, žiovauja
mos vorų nudergtos, išgeltusios sėdėjo plės
damos akis kas laikas tankiau žiūrėdamos į 
duris valgomojo kambario, iŠ kur garsėjo 
žvangėjimas indų, sidabro ir stiklo.

. Tuo tarpu durys atsidarė ir jaunikaičių 
būrelis įvirto čionai lyg iš dangaus iškri
tęs.

Šeimininkų sūnus, šiandien atsisakęs 
kortomis lošti, suėmęs visus vedė prie moty 
nos ir ponių užrekorduoti, paskui į pasienį 
kur neramiai plakėsi keliolika širdžių, ku
rių jausmai nerado atobalsio.

Naujokai lankstėsi lyg ant narių, grobė 
po vieną panelę iš eilės ir spruko su ja į vie
šą verpetą pasiutusio valcp.

. .. Naujas dirižeras išgalvojo figūras, ku
riose galėjo dalyvauti, per visą vakarą sė
dinčios panelės ir ūpas visų pagerėjo žy
miai.

Mamos ant kanapos prasiblandžiusios 
iš miego šypsojo meiliai žiūrėdamos kad ir 
jų dukterys sukasu

Pakvietimas ant arbatos kaip tik pa-* 
taikė laike paskutinios figūros i} jaunikai
tis, perskeltu čiupru lyg liuosas suriko:

Ponai! poromis prie arbatos!
Visiems kaip tik netruko poros da at

liko ilgaplaukis dailusis poetas, tą ponios 
sau pagrobė. • 4

Susėdo visi, vyrai ponioms tarnavo, pa
duodami valgius, lankstydamosi braukyda
mi po stalu su kojomis ir išmesdami iš savęs 
šabloniškus komplimentus.

— Tamsta iš tolo ? — užklausė viena iš 
ponių jauno poeto. — negirdėjau to miesto, 
ar toli tas Parnasas?

Poetas paėmęs tą už patyčią susiraukė 
ir atsakė:

— O nuo jūsų nesimato!
— Ir aš manau negirdėtas vardas, ir 

tuoj sutraukus pečius tęsė:
— Kaip tas ponas Antonijo be takto 

prikiša numylėtines, kas taip daro? aš žiū
rėjau kad panelės neišgirsti), paskui tų vai
kų! fui! '

Poetas nuraudonavo, pažvelgė į ponią 
akimis, kūriose žaibai tviskėjo ir pasikėlęs 
apleido sdvo vietą:

— Beprotis ar ką — tarė į savę poniutė 
ir ėmė maišyti savo arbatą. Poetas, atitrau
kus dekliamatorį nuo jo poros kasžin ką jam 
pasakojo mojuodamas rankomis. Dekjla- 
matorius šaipėsi ir mojo su ranka su panie
kinimu, paskui apsimainė vietomis ir kud- 
lotas dękliamatorius atsisėdo šalip poniutės 
o jo draugas prie p. Nitttos. Poniutė porą 
sykių pažvelgė į naują kaimyną ir prabilo 
gaudžiai šypsodama:

(Bus daugiau)
—------ ——*r—-

ŽUVIES AMŽIUS.
* * v v*Zvynimų žuvų amžius su- . 

žinomas iš žvynų. Imkite 
vieną švyną, parplaukite jį 
skersai te žiūrėkite per gerą j 
padidinantį stiklą. Jūs pa
matysite, kad visas žvynas

_ jį . 1 t-_____ •*._ • . .V *

tas kito prilipusių ploni; 
sluogsūelių. Kas metas už-

ro laivus, pritaikinus juos 6usideda a stipriai prie ki*
prie prekių gabenimo reika
lavimų.

V- i - j • __ .i. va uz,-Vwa beda irjra tame kad ei<fcAa

tąlų savinidkai nėra pratę 
dykai duoti, bet kam savo 
kapitalus naudoti, velyk jj. visados teisin-
laiko pas save nenaudoja-’ ■ 
taus. 0 I

kelis JĮĮ 
tus sunaikino, duksą Ame
rikai išmainė į švino .šovi
nius ir tankus, beto’. prasis
kolino tiek, kad ir yi^liku- 
sio tiirfo iiepritektų . aptno- 
kejimui Amerikoje ir Ang
lijoje padarytų skolų, tai-gi viena aveię.

Amerikos ir Anglijos kapi- sluoksnelis, kaip ir medžio 
naujas žiedas. Žuvų amžius 
neturinčių žvynų? yrą daug

11

i bekariau- 
s savo fur-

frasis-

į galimas nuspręsti. Jis 
iš skeleto di- 

ir stiprume.

t’AtJARLIŲ GRAŽUMAS.
Šdkd.taip levas, krite kafp 

lapas.
Kur bėgsi

norima aprūpinti save. Iš
nerta rezoliucija, reikalau
janti skubaus i žemės nefor- 
mos yvkdiniino. ^Į&ąvS- 
feečiarsifftterhet rųati-; 
niūkus u Isamdyti- ffeulg 
domėj ii į darbininkų 

ta domės į Vai . 
darbininkus, kuriu uždarbis 
bene bus mažiausias. inva-|kldtwimas irgi ^ai 
lydų aprūpinimo reikalų 
taip pat išneštą

kreip-
t. J

'4

kų
7\

1U i k pirK
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1 * ' <3fc V 1Tzoliųcija. 
ir amatnii 

pakeltu* ■ m-; - 
lų ir tdšeinisku
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darbininkų gyvenimo reika
lo, kurio susivažiavimas ne- 
$ūtų apsvafsięs.

Rinkimų į parlamentą

tvarstytas ir sutvarkytas.
Toliau priintta daug pa

taisų statntan, kurios duos 
ĮalitDmn<l zbrganizft<“ijai ge
riau susi 
čiu atnešt

♦*

Dirbęs tris 'dienas šuva-
t

šlavimas visgi kaikurių da
lykų nespėjo galutinai ap
svarstytu EyaŽiavo pilni 
kupini pasiryžimo kovai už 
įavo orgahizdrijos idėją. ĖP 

d^Vnh) ^uodąmi aplankė Karo
Mucejų patikusi apsilankiu
siuose neišdildomo įspūdžio.

(“Lietuvos Laisvė")
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Lietuviai darbininkai privalo 
spiestis prie IiDSj j . ; ’ k

Ant šio pikniko yra kviečiami visi lietuviai 
ir lietuvaites atsilankyti, nes galėsit kuopui- 
kiausiai pasilinksmint ant vieno iš geriausių 
parkų visoje apylinkėje.

Visiems galima užtikrinti, kad būsite-pa
tenkinti, nes griež geriausias New Britam’o lie
tuvių benas ir prieg tam bus įvairus ir gražus

rime.
Susiorganizavus lietuvhj para

pijai, o ypač prie dabartinio kle
bono lietuviai apkilo. , ' ;

Lenkai be lietuvių negali išlai
kyti parapijos ir pradėjo iš proto 
kraustytis.

Susiorganizavo bombizų neva 
parapija ir šalinasi nuo Kristaus 
mokslo.

Vieną kartą lenkas patikęs lie
tuvį šiaip į jį prakalbėjo: “Niech. 
phn noesmiesię z naszego itosckSIa 
bo wselki duok Boga chvali choc 
nash kosciol i bez krzyza ale jes- 
tesmi polaei nie tlitvvini.”

Nors tamsus kaip batas, bet 
statosi palioku.

f- . *•<

Valdyba.

Kaip jau gal visiems yra žino
ma, kad šios kolionijos lietuviai 
>uvo labai susigiminiavę su len
kais. Taip, kaip šiandiena susi
giminiavo “Keleivis” įsileisdamas 
enkų laikrašt į savo ofisą. .

Dar i? šiandiena yra vienas ki
tas, kuris mėgsta “po polsku” 
čeveruoti ir nenori prisipažinti 
ietuviu. Bet tokių jau mažai, tu-

HARTFORDO IR APIE! 
KĖS LIETUVIAMS

LDS. IS Mtfa'tafcs tateatM n 
rin * nkvMU

MINĘBs'ftitE, PX 
; Lira 9»

kirrt laAnk' liurUfce daug «i

fetnvlal važiuojanti- Į PTIAavA aplenkia 
x lenk uJtiostą (kartUorą).

taĮtr&'ta kle«<a padalintą kambarius ąnt

. Šios apielinkės gyventojoms yra s 
gerai žinomą, kad per pastaruo- I 
sitis b-nius metus buvo rengiama i' 
lietuvių diena. Kaip praeityje 
taip ir šiais metais vykdina gerus - 
ir: naudingus sumanymus ir ant 1 
ketvirtos dienos Liepos (Fourth i 
of July) rengiasi su tvirtu pasi- 1 
ryžimu, gerais norais ir milžiniš- 1 
kū programų.

Gegužės 25 d. Lietuvos Vyčių 1 
kambariuose įvyko lietuvių dienos 
komiteto susirinkimas. Senai 
valdybai delei tūlų priežasčių at
sisakius, išrinkta nauja. Valdy- 
bon pateko sekanti asmenys: Pir
mininku A. J. ’Kižis iš Pittstono; j 
viie-pirm. (1) P. Sabaliauskas; 
ivce-pirm. (2) P. Kantakevieius iš 
iš Scranton; Protokolų rašt. K. . 
Šakočius iš Pittstono; fin. rašt. J. 
B. Lietuvninkas iš Wilkes-Barre; 
kasierius A. Milišauskas — iš 
Kingstono; kasos globėjai V. Ba- 
linskas ir K M. Kalinauskas iš 
Scranton, V. Gavėnas iš iKngs- 
tono, M. Ambrozaitis ir J. Yana- 
kas iš Pittstono; kun. A. Sinkevi
čius iš Duryea, J. Dailyda iš Wil- 
kes-Barre..

Valdybą iširnkus, sekė komisi
jų, rinkimai. Į aaletikos komisi
ją išrinko V. Daukšį, J. Švarcą, 
P. Sabaliauską ir A. J. Kižį. Į 
apgarsinimo komisiją J. B. Lie
tuvninką, P. Varanauską, V. Ka- 
vėną ir R. M. Kalinauską. Į val
gių komisiją: P. Sabaliauską, J.’ 
Petukauską, J. B. Lietuvninką, 
J. Češkį. Į muzikos komisiją: P. 
Sabaliauską, V. Balinską, V. Sin
kevičių, J. Marcinkevičių.

Susirinkimas baigės trumpais 
pasitarimais.

Birželio 5 d., kaįpo buvo nutar
ta pirmiaus laikytame susirinki
me, atsibuvo antras lietryių die
nos komisijos susirinkimas Pitts- 
tone Šv. Kazimiero parapijos sve
tainėje. Čia paaiškėjo, kad šiais 
metais rengias prie milžiniško ir 
įvairaus pro gramo. Programas 
prasidės 9-tą vai. rytmety. Aug- 
ščiaus pažymėta vai. bėgikai bėgs 
iš Wilkes-Barre net iki Park’o. 
Greičiausi bėgikai gaus net pen
kias puikias dovanas. Vienas iš 
lietuvių kuris greičiausia atbėgs 
į daržą, pirmiaus negu kiti lietu
viai, gaus tam tikrą atskirą do
vaną. Dešimtą vai. ryte bus lai
komos Valley View Parke mišios 
už žuvusius karėje ir bus sakomas 
tam pritaikintas pamokslas.

Po mišių seks vėl programas. 
| Vėl bus įvairių lenktynių, kaip 

tai: vienos mylios, trijų kojų, 
storų vyrų, merginų, vaikų ir 
bulvių lenktynė. Pasibaigus len
ktynėms bus virvės traukimas, 
“pajų” valgymas, taukuotos 
kiaulės gaudymas (vaikams) lie
tuviški šokiai (merginos apsirė- 

I džiugios lietuviškais drabužiais 
šoks anl pievos), pugilistai, “ba- 

| se-ball,.”’ Prie to viso kalbės ge- 
« riauri amerikonai ir lietuviai kal- 
t bėtojai ir bus dainų. Dainas at- 
| liks &erai išlavinti Kingstono, 
I Wilkes Barre it Scrantono; cho-

|
Atėjus lietuvių dienai (FoUrth 

| of Jųly) tegul nelieka nei vieno 
I lietuvio kuris neatsilankytų 
I Valley Vietv Parką praleisti tą 
j dieną linksmai ir įspūdingai.
I /Vista lietuvių dienos pelnas y- 
I ra skiriamas įsteigimui šioje di- 
! cezijoje' našlaičiams prieglaudos 
; nrafc, 'i/- .
i Scranfoniečiai ir apielinkės gy- 

ventojai pirkdami tikietą į Valley 
; View 1»arką ir atgal, gaus u? pu- 
į sę prekės —- 40c,\ ..£ Lftiį/
L . U, i . d. B. M, Katūuuukas,



7Įllll!lllllWl!IĮĮ|IĮ.IimUaWW^ - -

I*
UTICĄ, N. Y.

Buvo prakalbos. Kalbėjo Lie- 
tuvos ftanlią įg^Įiotįpjs „ŽTPji- 
djEjnaviąrus.. Prą^ąlhag

žabjelą, vjetos;iietu-

i • Anhavo šie*. Ma^js Jonas įj. J£ą- 
| minskas .K, pėk $15 a Kąniząs Za- 
•bieta1^ Franciškus, MasiulhinaitS

nia*.

'VIETINĖS ŽINIOSk

-r-
DARBININKAS

a, IPaūiaugkaitė

fe

PRIEŠ DIDELĮ DARB^.
Aukso-sidabro vajus jau 

čia pat. ‘ Po kėlių? dienį riuo 
žodžių pereisime prie darbų, 
sumanymas bus kūni j amas. 
Jisai bus gražiai įvykintas ir

SVARBUS SUSIRINKIMAS? >
.Birželio (Juue) 20 d. š. m. A.

L. R, Kryžiaus Rėmėją skyriaus
So. Boston, susirinkimas bus bir
želio 20, utaminko Vakare, 8 vai.
■pobažnytinėje svetainėje ant 5-tos|neg mūšų tautai' daug garbės

SarvaTet-

has»- Gelšis Pranas, Kazakęvičiąs 
Johasį Baalndis Petras, Pelraitis 
Jobas; ‘ Makšinravi&ūs Pranas, 
Sunskąs Andriejus, Šimkauskas 
Miklias, MęekusMbnas, Žnpkaus- 

ikas Mateušas, Lebednikas Mateu- 
šas, Lebednikas Motiejus, Budris- 
Adomas, Stašaitis Kastantas, Na
vickas Kazimieras, Navickas Jo
nas, Navickas Jurgis, Navieikie- 
nė Raino, Jankevičius Kajatonas. 
Pauliukonis Viktoras, Petrikas 
Juozas.

• Pinigai buvo perduoti p. Anta
nui Žmuidzinavičiui.

Tenai Buvus.
h. f

HOMESTEAD, PA.

Mūsą nors mažas kaimelis lie
tuvią, bet visi kruta juda kaip 

& užgautas skruzdėlynas. Tik bė
da kad niekas nežino apie tą bruz- 

f dėjimą. Nors Vyčią 11-ta kuopa 
Ey turi savo net du korespondentu, 
įy bet nė vienas iš ją nieko apie mū- 
t"' są gyvavimą neparašo. Ar tai iš 
fe' tingėjimo, ar negalėjimo? Na 
r>- tiek to. Aš jiems sarmatą dabar 

padarysiu.
21 d. gegužio L. Vyčią 11-ta 

k kuopa surengė labai didelį ir uži
mantį teatrą po vardu “Nelaimin
giausia ant viso pasaulio” 5-kią 
veiksmą tragedišką dramą, pa
rašytą mūsą vargonininko nese- 

B nai pribuvusią pas mus iš Cleve- 
pi lando p. Sim. Kimučio. Tas te

atras tik dar pirmu kartu lošia- 
| mas iš rankraščio, bet taip žiūrė- 
U tojams patiko kad dar ir dabar 
H negalime jo užmiršti. Tai tikras 
B nuraminimas suvargusios iselos 
K nuo sunkaus kasdieninio darbo. 
L. Rodos žiūrėtum ir vis dar nore- 

-tran. kad ilgiaus lošėjai savo dar-
_ TI

E

bą tęstą ir mumis linksmintą. Il
giausias roles tprėjo: Anelė Au- 
čiutė, Pr. Švetkauskis, Ant. Muzi- 
kanskiutė, Juoz. Bukauskas ir V. 
Krauželis. Labai gerai atlošė, 
kad vargu kas galėtą geriaus už 
juos atlošti. Kiti trumpesnes ro
les turinti irgi gana gerai atliko. 
Nėra ko stebėtis, nes pats autorius 
buvo mokytojum. Šis puikus te
atras buvo surengtas parapijos 
naudai, tai ir sveteliu turėjome 
pilną svetainę iš ko liko kelios de
šimtys dolerią gryno pelno. Už
tai gerb. klebonas ir parapijonai 
yra labai dėkingi savo vargoni
ninkui ir Vyčią 11-tai kuopai. Va
lio mūsą darbštus vargonininke, 
valia L. Vyčiu 11-ta kuopa! Lauk
sime daugiau tokią sužadinančią 
gerus jausmus vaidinimą. Dirbkit 
taip kaip jūsą obalsis skamba, dėl 
tautos ir bažnyčios labo.

Užjaučiantis.

gatves, Sol Boston, Mass. Nariai 
ię rėmėjai malonėkit koskaitlin
giausia atsilankyti, nes turim, la
bai ddug svarbią reikalą aptarti. 
Taip-gi bus skaitytas laiškas nuo 
gerb: 'Jėzaus Vaikelią prieglaudos 
pirmininko praloto P. Januškevi
čiaus. Taip-gi galėsite pamatyti 
jojo paveikslą, kurį man prisiuntė 
ir dėkuoją už paramą visiems nėr 
mėjams. Taip-gi bus aptarta kaip 
geriau prisirengt prie išvažiavi
mo, nes jau turime -vietą paėmę 
ir ;bus rengiamas išvažiavimas lie
pos mėnesį. Tad-gi meldžiu visą 

’brolią ir sesučią atsilankyti ant 
minėto susirinkimo.

Kviečia A. L. R. Kr. pirm.
V. Savickas.

BLAIVININKŲ PIKNIKAS 
ŠLAPIAS.

» • r v

Pereitą nedėlią turėjo įvykti 
blaivininką piknikas. Bet visą 
dieną laiks nuo laiko linojo ir pik
nikas negalėjo įvykti.

RENGIASI PRIE PIKNIKO.
Pereitą nedėlią vyčią-sąjungie- 

čią kambariuose turėjo susirinki
mą N. A. vyčią pikniko rengi
mo komisija. Buvo privažiavę at
stovi? iš įvairią koloniją. Iš Wor- 
eesterio automobiliumi buvo at
vykę penki asmenys. Nutarė pik
niką apdrausti ant $1.000.

LINKSMIAUSIA GEGUŽINĖ.
Liepos (July) 2 <Jieną š. m. ren

gia L. Vyčiu 17 kuopa So. Boston, 
Mass. gegužinę. Bus Bailys Rock 
Parke, Mattapan, Mass. Tai bus 
vienas iš smagiausią ir linksmiau
sią pikniką. Dar tokio niekuomet 
nebuvo, nes L. Vyčią 17 kuopos 
merginą ratelis grais žaislą vadi
namą "Sąuash Bali.” Tai atsi
lankę turės ko pasižiūrėti ir pa
matys kaip puikiai yra išsilavinę 
jaunos vytės.

Teip-gi dalyvaus ir Šv. Petro 
bažnytinis choras, palinksmins 
suvažiavusius. Bus virvės trauki
mas ir kitokią naujausią žaislą. 
Tad-gi išanksto užkviečiam visus 
lietuvius ir lietuvaites vietinius ir 
aplinkinią kolioniją suvažiuokit 
koskaitlingiausia o mes iškalno 
užtikrinam, kad būsit pilnai pa
tenkinti minėtu pikniku.

Kviečia visus Rengėjai.
z*

T

Važiuosi į savo saiĮ?

ar gimines iš savo senos šalies, 
apmokėk jų kelionę čia per United 
Statės I.ir.es. Užtikrink jiems ge
rą patarnavimą ir patogumus.

Pamąstyk kaip jie džiaugsis [ėję 
j puikią trečios klesos kajutą. kur 
ras švarias paklodes ant lovų, 
skanius valgius moderniškame pa
togiame valgomajam kambary, 
patarnaujant prityrusių užveiz<lė- 
tojų. Arba [sivaizdink pats sau 
tą visą jeigu grįžtum atgal. Rei
kalauk geriausia už savo pinigus.

Dėlei susiderėjimo adresuok

UNITED STATĖS LINES
Passenger Dept. 540 F W

i
Į
Jūsų Valdžia turi prirengus brošiūrų su oįiddlėmis 

informacijomis, kurias pasiusime jums dykai.
Reikalauk šiandiena brošiūros ku- '* •— -•« -------- ---------- «...
rioje pasakoma ką turi žinoti apie 
kelionę ir apie United Statės Lines 
laivus. Jeigu manai važiuoti šiais 
metais, tai važiuok po priežiūra 
Dėdės Šamo, United Statės Lines 
laivais. Jus turėsite visus patogu
mus ant Valdžios laivų, nežiūrint, 
kokią laivakortę jus turėsite išsi
pirkę pirmos, antros ar trečios kle
sos.

Apmokėjimai
Jeigu jus norite atsiimti draugus

zaeija lietuviškų Širdžių — Į ^®®®®®®®««®®®®©®®©©®©©©9©®®©g©®©©©s©s<k
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ir naudos, jeigu mes visi su
prasime aiškiai, kokį didelį 
ir svarbų darbą užmanė A-? 
merikos lietuviai, ir kokių 
didelę atsakomybę ant savęs 
užsidėjo.

Užteks pasakius, kad ir 
Amerikos valdžia ir plačioji 
jos visuomenė gyvai yra su
sidomėjus tuo lietuvių už
manymu. Jiems didelė nau
jiena tokie darbai. Jie pa
tys niekados to nedarė ir jie 
neįsivaizdina sau, kaip tai 
galima būti? padaryti. Jie 
moka taksus, dažnai rauky- 
damies, jie reikale skolina 
valdžiai; bet kad nešti vai 
džiai tą, kų žmogus turi savo 
turto geriausia ir brangiau
sia — tai jiems didelė nau
jiena.- Lietuvių savo tėvy
nės meilė juos tikrai ima ste
binti. Ligšiol jie apie lietu
vius maža žinojo, o kurie ir 
žinojo, bet ir iš tij daugelis' 
žiūrėjo į lietuvius kaipo į at
silikusią, tamsią tautą. Bet 
štai tie daugelio niekinamie
ji lietuviai ima visus stebin
ti savo augštu parijotizmu, 
savo susipratimu ir vienybe. 
Gauname žinių iš kolonijų, 
kad Amerikos laikraščių re
porteriai su fotografijos a- 
paratais jau siūlosi į lietu
vių masinius mitingus, kur 
jie suneš aukso-sidabro do
vanas. Jie fotografuos do
vanas ir tuos, kurie jas su
nešė. Jie plačiai tai aprašv-

I

j nes.
Tad supraskime, kokia 

puiki ir gali sakyti vienati
nė proga mums pasitaiko, 
kad gražiai pasirodyti prieš 
viso pasaulio akis. Nei su 

i plunksna, nei gyvu žodžiu 
mes negalėsime tiek išgar
sinti Lietuvių tautos vardo, 
jos sielos grožę apreikšti, 
kaip su ta visuotina mobili-

2©®©®©©®®©®0s®®®ee<9eee©i5®®<&®®ffi®©®®eee®e©ee®se®®e®e©s5

pagelbai savo t$vų žemei.
Gi mūsų motynai Lietuvai 

feup gi bus mąlouU; išgirsti, 
kad jos vaikai užjūryje ne
užmiršo jos, kad gelbsti jų, 
kad gražiai s ją. atstovauja, 
kad prieš kitataučius jai gė
dos nedaro. 24 ir 25 birže
lio jau čįa pat. Ar visi jau 
turime surinkę ir atskyrę 
dovanų Lietuvos valiutai?
. : y 1 ,

I
 LIETUVIS GRABORIUS.

Šiuomi pranešu visiems, kad nupiginau kainas ant grabą 1 
ir už visą palaidojimą. Palaidoja numirusį nuo $100.00 ir 1 
aukščiau. Taigi Boston’o ir apiehnkSs lietuviai, pasitaikius į ' 
virš minėtam reikalai, visuomet kreipkitės pas mane. Už f 
nuvažiavimą į kitus miestus nieko nerokuoju. Darbą atlieku 1 į 

gerai, gražiai, mandagiai ir pigiau bile kur kitur.

Patarnavimas visiem dykai. Viršminėtais reikalais kreip- 1 ; 
kitės šiuo adresu:

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

Tel. S. B. 1891 M. ir S. B. 381. į!

SVARBUS MASINIS SUSIRINKIMAS BOSTONE IR

FARMOS! FARMOS!
Tikrą laimė .žmoguijtaf ūkis. U- 

kininkas nesibijo streiką ir bedar
bės. Ūkininkas pavalgęs taip, 
krip miestelėnai ir matyti negali 
panašią maistą, užtat sveikas ir 
daktaro nepažįsta.

Ūkininkas tai penėtojas pašau 
li<>, be kurio darbo niekas nega
li apsieiti. Taigi kas nori būti to
kiu naudingu pasauliui ir pats, ne
jausti bedarbes ir streiko pasek
mių. tas tegul eina ant ūkės. Mes 
patarnaujame kiekvienam kas no 
ri surasti sau t i '.karną ūkį, tiktai 
atsišaukite prie mūs.

Pavyzdžiui paduodame keletą 
prjgi?:

1) Farma arti Lawrenee, Mass. 
150 akrą geros žemės su mišku, 
trobesiai labai geri ir pakankamai 
ruimingi, 36 karvės, arkliai ir ki
ti gyvuliai. Visokios mašinos ir 
vežimai, žodžiu viskas kas tik rei
kalinga ūkiui. Viskas pasėta ir 
pasodinta. Daržovės, vaisiai, pie
vos, viskas parsiduoda sulig auk
ščiausią kainą ir šviežus kiekvie
ną dieną. Visaks už $16,000.00.

2) Ūkis-farma: Tabokos, eibu- 
lią, kukuruzą, bulvią ir vaisiu su 
klevą cukraus produkcija 145 ak
rai No. 1 žemės su mišku ir ga
nyklom, per kurias teka puikus ti
pelis, 75 obelės ir labai daug kle
vą cukrui (sulti). Vieta neapsa
komai graži. Nauja stuba su 11 
kambarią. Didelė barnė, tabakui 
džiovinti daržinė, 1 aruodas (ši
lo), pienui kambarys, kukuru- 
zams klėtis, vištinyčia, 15 vištą ir 
gaidys, 12 karvią, 5 telyčios, 1 
bulius, 2 arkliai ir 2 kiaulės. Vi
sokios mašinos, net ir bulvėm kas
ti, vežimai sunkūs ir lengvi. Vis-♦ «
kas, kas reikalingą ūkiui. Dirvos 
užsėtos, daržovės užsodintos, imk 
ir gyvenk. Kaina tiktai $7,000.

Šios dvi farmos, tai aukso mai
nos, kas tik turi pašaukimą prie 
ūkininkavimo.

Turime ir daugiaus pardavimui 
farmą pradedant nuo 1 iki 100 
akrą žemės, įvairaus didumo ir 
įvairios kainos, pradedant nuo 
$1000.00 iki $6,000.00, apielinkėj 
Lawrence, Lowell; Newburyport, 
Mass., apie Nashua ir ManeKes- 
ter, N. H.

Norintieji pirkti prašomi kreip
tis laiškais keliomis dienomis iš
anksto su pažymėjimu, kokios ū- 
kės, ar namo pageidaujate, o mes 
paskirtame laike lauksime ir tin
kamai prigaminsime.

M. A. NORKŪNAS
REAL ESTATE

16 Pleasant St., Lawrence, Mass.

_4<fr<?*as

Passenger Department 540FW 45 Broadway, New York City |
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U. S. SHIPPING BOARD

Rašyk dėl brošiūros
Jąs tisai ncsusirišdami ir 
gausite apmokėta su pil
niausiais paaiškinimais a- 
pie laivus, kurie yra jūsų 
pato mariniu i, Prisiųsk šį 
kuponu dabar dėl brošiūros 
ir patirk daugiau apie saro 

laitus.

NUBUDĘS RADO
GYVATĘ. •

Tek So. Boeton 2488

DR. J. C. LANDŽIUS
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS.
Gydo aštrias ir chroniškas ligas 
vyru, moterą ir vaiką. Egzami
nuoja kraują,spjaudalus, šlapumą 
ir tt. savo laboratorijoj. Suteikia 
patarimus 1« išknis kitur gyvenan
tiems. Adresas:

506 BR0ADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 323 
LIETUVYS DANTISTAS

Pribuišis peniukšlį nustū
mė! > " -■»

Menturį turi — miltų ne
turi.

Geriausias ir tiesiansiąs susine- 
šimas per vandenį su Lietuva. 
Laivai iš Rotterdamo nuveža 
pasažierius tiesiai į Piliavį. 
Laivai išplauks iš New Yorko

mAMSIBMM
" Liepos 8Vi

UOORDAM
Liepos 15 Ui

DUniRDAM
’ Liepos 22

į Musėj laivai turi geriausius p
tolumus trečios klesos pasažlerlams.

Užsakant vietą kreipkitės prie 
prie vietos agentą arba pus

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

APIELINKĖS LIETUVIŲ. /
BUS P A N E D E LY-----------------

BIRŽELIO (JUNE) 19-Ę DIENA, ŠIĮJ METĮĮ 
BAŽNYTINĖJE SALĖJE, 

ANT PENKTOS GATVĖS, SOUTH BOSTON, MASS.
Pradžia 7:90 vai. vakare.

? f?
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Šio susirinkimo savrbiausias tikslas supažindinti ■ 
visus su skelbiamu AUKSO IR SIDABRO VAJUMI. 
Kalbėtojai bus svečiai ir vietiniai? kurie nuodugniai iš
aiškins Lietuvos padėtį ir Aukso ir Sidabro fondo 
svarbų. Po prakalbų bus renkami darbininkai priiminė- 
jimui daiktų ir sukontroliavimui.

Begalo svarbu, kad visi lietuviai(aitės ateitų skai
tlingai ir susipažintų su bėgančiais reikalais.

Lietuva leidžia savo pinigus; riiės turėtume prisi- - 
dėti prie jų išleidimo, kad patilpus istorijoje. .

Tad į darbų visi!
Kam apeina Lietuvos reikalai ir jos padėtis kvie

čiami susirinkimam
Stotas VALDYBA. 1

45 Broa<lway,

l
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New York City

i U. S. SHIITINC, BOARD 
I’nssenger Depart. 540 F W 

45 Broadvray,
New York City. 

Meldžiu man prisiųsti be jokio 
susirišimo dykai brošiūrą apie 
kelionę. Taip-gi pilnas informa
cijas apie United Statės Lines 
laivus.

Vardas ...............................................

DR. M. V. GASPER
(KASPARAVIČIUS)

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

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

Iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. vak.
Ofisas uždarytas su’oatos vakarais 

ir nedėliomis.

Tel. So. Boston 270

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

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

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

Porterville, C oi. — R. E. 
Woods nubudęs, pajuto, 
kad jis su gyvate gulįs. 
Griebė iš po pagalvės revol
verį ir bęšaudydamas į gyva
tę, pataikė sau į kojos pirš
tą.

±
/

REIKALAVIMAI.
Reikalavimų kainos 2c. už žodi už 

kiekvieną syk?.

POOLRUIMIS AN PARDAVIMO
10 stalą, biznis gerai išdirbtas. 

Savininkas eina kitokin biznin. 
Šią savaitę turi būti parduota. 
Ant pasiūlijimo atsišaukite pas 
H. J. Štokas, 238 Broadway, So. 
Boston, Mass. (6-20)

REIKALINGAS BUČERIS 
kuris moka atsakančiai visą dar
bą toje šakoje, t. y. bučernėje. 
Prityrusiam bueeriui sąlygos ge
ros. Norintieji platesnią infor
maciją arba užimti darbą tuojau, 
kreipkitės šiuo adresu: J. A. W, 
188 Birch St., North Abington, 
Mass. (6-22)

Į LIETUVĄ.

YxWhiteStar
{ Cherbourg, ir Southampton:

HOMERIC—Birž. 10, Liep. 1, Liep. 22 
MAJESTIC (56,000 toną) — Liep. 8;

[Liep/29; Rugpjūčio 26 
(Didžiausias laivas pasaulyje) 

OLYMPIC............ Birž. 24; Liepos 15;
[Rugpjūčio 12 

Greitai pribuvus J Southampton pa- 
sažlerfai yra pervedami į kitą laivą 
keliaujant tleslok [ Danzigą ir Liepo
ją. Užtikrinant linksmą kelionę ir 
tinkamą bagažiaus- priežiūrą.

Y^RedSeakUne
Tiesioginis patarnavimas [ Liepoją. 

Dideli linksmi laivai, reguleris ižplau- 
klmas.

^ambrkamUmk

MINNE^AHDA jĮt!k_trečia klesa) 

MANCHURIA — Liep. ’Š; Rugpį 
Rugsčj; _

BT. PAULr—Liep.12, Rugp. Rug. 20
Parankus permainymas pasažierią 

bagažiaus J laivus keliaujant J Liepoją 
ir Danzigą.

Parsitrauk savo pažįstamus ir gimi
nes ti Lietuvos ant iltą smagią laivą 
ant musą linijos. Geras valgis, sma
gios kvstteroa. Mandagus patarnavi
mas. Klausk mus apie kainas delei

COLUMBIA ROAD
ANT PARDAVIMO NAMAI

Dvi stubos po 12 kambarią, seno 
styliaus. Apie 5000 pėdą žemės, 
200 pėdą nuo beach (pakraščio 
jūros). Parduoda pigiai. Delei 
išlygą kreipkitės: 533 E. Eighths
St., So. Boston, Mass. (6-20

Paieškau Petro Poškaus, paeina 
iš Varėnos miestelio. Seniaus 
gyveno Worcester, Mass. Turiu 
svarbą reikalą, gautą iš Lietuvos. 
Kartu ieškau Stepono Strazdo, gy
venusio Chicagoj.

Mateušas S. Dragūnas,
3 Highland Pk., Roxbury, Mass. 

(69-72)’

r
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Pajieškojimai
Paieškojimu kainos LDS. na

riams ir “Darbininko” skaityto
jams 1 sykį i metus už dyka, už 
3 sykius $1.00. Prieteliams už 3 
sykius $1.50.

DR. A. J. GORMAN
t
Į

Paieškau Petro Poškaus, paeina j 
iš Varėnos miestelio. Seniaus gy- i 
veno Woreester, Mass. Turiu 
svarbi? reikalą, gautą iš Lietuvos. I 
Kartu ieškau' Stepono Strazdo, 
gyvenusio Chicagoj.

Mateušas S. Dragūnas,-
3 Highland Pk., Rosburv, Mass.

(69-72)

:(GUMAUSKAS)

DANTISTA8

705 Malu Bt., Montello, Mass.

(Kampas Broad St.)

TeL Brockton 5112-W.

r

ANT RENDOS
KAMBARYS OFISUI. 

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

MILŽINIŠKAS AUTINGAS
ĮVYKS NEDĖLIOJ,

LIEPOS-JULY 9 D. 1922
BLOOMFIELD, N. J.

Rengia LDS. N. Y ir N. J. 
Apskritys.

Gerbiami Lietuviai (aitės) 
ir LDS. nariai kviečiami at
silankyti koskaitlingiausia, 
nes šis AUTINGAS bus 
linksmiausias ir smagiausias 
už visus kitus. Rengiamas 
su dideliu programų. Mu
zikantai bus pirmos kliasos. 
Taip-gi Lietuvos Vyčiai los 
“Baseball.”

“Matai kaip greitai jisai austojo re^tL f Aš & ką darika jm dožą 

JAMBINO
V»tobrfenkltaB4r.6. y. J

ir matonai tas paieaffvtao jo *aw- 
*** ? - ii ;

parodė puir 
me vidurių 

omo. Jis

Bell Pilone: Poplar 7545
ADOLF F. STANKUS

TIKRAS

LIETUVIS GRABORIUS
1023 Mt. Vernon St., 

PHILADELPHIA, PA.

*V. JONO EV. BL. PASELPINfiS 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADRESAI.
PIRM. — M. Zoba,

539 E. 7-th St, So. Boston, Masu, 
VICE-PIRM. — P. Mikalauskas,

248 W. 4-th St, So. Boston, Masa. 
PROT. RAST. — J. Šeduikis,

89 B Street So. Boston, Masa. 
FIN. RAŠT. — J. švagždys,

171 W. 5-th St, So. Boston, Mass. 
KASIERIUS — A Naudžiūnas,

16 Winfield St, So. Boston, Mass. 
MARŠALKA — J. ZaiMs,

7 tVlnfleld St, So. Boston, Mass.
Dr-ja laiko susirinkimus kas trečią 

nedėldienį kiekvieno menesio, 2-rą vaL 
po pietą šv. Petro parapijos salėj, 492 
B. Seventb St. South Boston. Masa,

S V. KAZi MI K kO R. K. DR-JOS 
VALDYBOS ANTBAAAI 

80. BOSTON, MASS.

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

VICE-PIRM. — V. J. Jakštas,
27 Story St, Boston 27, Mass. 

PROT. RAST. — Antanas Janušonis,
2 Mt Washington PI., So. Boston.

FIN. RAŠT. — Juozas Juška, 
Merycllff Academy,

Arllngbton Helgths, Mass. 
IŽDININKAS — Leonas Svagždys, 

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

8 Jay St, Boston 27, Mass. ir 
Antanas Kmitas, '

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

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

866 Broadvay, So. Boston, Mass, 
DRAUGIJOS nslrlnklmei laikomi 

kas antrą nedėldienį mėnesio l-« vai, 
po pietą parapijinėj svetainėj, 492 K 
7-th St, Boston 27. Mase.

Taip, motinos ! B
kius rezultatus p 
diegimo, mėSui ’ _____ .
yra geriausiu kūdikių draugu 1 Kudi- i 

kiai mėgsta jį! Jie prašo daugiau t z
35c. aptiekose. Už 40c. prisiunftiame tiesiai iŠ labaratorijos.

F. AD RICMTER A CO.
1 Bronely*, N. t.104-114 So. 4tft St.

7 i/.

PASSENGER DEPARTMENT. -
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