
K8i-mo I

bininkus
RUOŠKIMĖS VISI.. IŠ SEIMO.

(Telegrama )

KIEK IŠVAŽIAVO Į 
LIETUVĄ GEGU
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Kai Rusijoj l alševikai paėmė viršų, tai pirmutinis jų darbas 
buvo uždaryti vis is sau priešingus laikraščius, išgriauti spaustu-

Pereitame “
kad lenkų valdžia
raides, paėmė ant alvių klišes ir nuo redaktorių, leidėjų ir spaustu
vių vedėjų paėmė aštišką pasižadėjimą, kad lietuvių laikraščių dau
giau nebeleisią.
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Gražus ir galingas buvo 
Amerikos lietuvių sumany
mas suaukoti Lietuvai auk- 
«o-sidabro krūvą, kad ji ga
lėtų įsitaisyti savo pinigus.

Bet sumanyti visada esti 
lengviau, negu įvykinti.

Nebuvo didelio vargo ats
tovybei ir misijai sudaryti 
vajaus pienus, prigaminti 
skelbiamos medžiagos ir vi
sa tai išsiuntinėti į koloni
jas.

Didžiausi vargą pakelti, 
sunkiausi darbą nuveikti, 
kilniausi pasišventimą paro
dyti — prisieis patiems ko
lonijų lietuviams, norint 
kad aukso-sidabro vajus pil
nai nusisektų. Tą pasiseki
mą paruoš ir patikrins visi 
tie gyvi Lietuviai, kurie sa
vo motyną-Tėvynę myli, jo
sios neątsižada ir reikale jai 
eina į pagelbą. Tad visi tu
rime būti jau prisiruošę su 
dovanomis. Turėkime jau 
nuo šiandien pasigaminę 
auksinių pinigų ar daiktų, 
ar bent sidabro krūvelę.

Neaplenkime ir savo ma
žutėlių: įsprauskime jiems 
į rankutę mažiausiai po si
dabrinį kvoterį ir lai jie pa
tys, savo ranka tą dova
nėlę paduoda. Išaiškinkime 
jiems, ką ta dovanėlė reiš
kia. Lai būna jiems beau
gant ir užaugusiems toji jų 
dovanėlė brangiausiu atsi
minimu, kad ir jie yra pri
dėję savo plytelių Lietuvai 
atstatyti.

Ypatingoji priedermė krin
ta ant kolonijų darbuotojų. 
Tų veiklių ir susipratusių 
veikėjų turime jau tūkstan
čius mūsų kolonijose. Lai 
tie visų-pirma eina į tą dar
bą. Dviem-trim savaitėm 
lai jie pasiliuosuoja nuo ki
tokių visuomeninių darbų ir 
rūpesnūj o su visa siela ir su 
visomis pajėgomis lai eina 
Lietuvai talkon. Lai būnie 
,jife žadintojais ir kviesliais 
Lietuvos vaikų. Lai nuo šio 
laiko ir iki vajaus pabaigai 

priskaįtyia pariuhtimo kaŠ-
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Wilkes-Barre, Pa., birže
lio 20. — Susivienijimo L. 
R. K. A. seimo pradžia gra- 
ri. Delegatų apie 130. Sei
mo vedėjas Pileckis iš Wil- 
kes-Barre, pagelbininkas 
Juozas Šaliūnas. raštininkas 
Molis ir Paleckis iš Akron, 
Ohio. Priešginingosios Sus
inę partijos išrodo veik ly
gaus stiprumo.

RINKIMAI AIRIJOJ.

Dubliu. — Airijoj baigia
si rinkimai į parlamentą. 
Rinkimai įvyko labiausia 
tam, kad žmonės turėtų 
progą parodyti savo nusista
tymą dėl padarytos sutarties 
■u Anglija. Buvo Airijoj du 
Krypsniu—vieni griežtai sto- 
■ėjo už visišką Airijos ne- 
prigulmvbę, kiti už pasira- 
*yfą sutartį su Anglija. Da
bar išrinkta didžiuma tokių 
atstovų, kurie stovi už pada
rytą sutartį su Anglija.

SENOJOJ VIETOJ.

Perogradas. — Amerikos 
Šelpimo administracija įtai
sė maitinimo punktą Cars- 
kam Sele buvusiuose caro 
rūmuose. Pasamdė virti 
pupas, ryžius ir koko Piški- 
ną buvusį caro vyriausią ku- 
korių. Tasai kukoriųs savo 
senoj vietoj ant tų pačių pe
čiu. ant kuriu carui skanes- 
tas taisydavo, dabar gamina 

\ paprastus valgius badaujan
tiems vaikams. Ten dirba 
ir kiti buvusieji caro tarnai. 
Tuose palociuose Amerikos 
Šelpimo administracija mai
tiną 3.000 bądaujančių že
miškojo rojaus vaikų.:
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i F'a.šbųjčonas, birželio 15 
(Elta) Per gegužės mė

nesi šių 1922 metų į Lietu
vą išvažiavo:

d.

Išviso. ’.........1,042

vyrų................ ....686
moterų............ ........ 126
berniuku .... ........ 106
mergaičių .... ....124

PIRMOJ KLESOJ VIEN 
MOTERYS.

New.York. — Laivas Co- 
lumbia, Anchor Linijos, at
plaukė su septyniais pirmoj 
klesoj pasažieriais.. Pasa
žieriai buvo vien moterys. 
Tai dar pirmas toks atsitiki
mas laivų istorijoj.

IEŠKOS AUKSO IR 
' DOKUMENTŲ.

Penetangeshene, Ont. — 
Apt dugno upės Wye prasi
dėjo ieškojimas nuskandinto 
turto. Prieš 300 metų misi- 
jonieriai jėzuitai, veikę tarp 
llurono indi jonų, turėjo 
nuo jų bėgti. Indijonai no
rėjo misijonierius išpjauti. 
O misijonieriai turėjo auk
sinį altorėli, daug brangių 
indų ir visokių dokumentų. 
Tai visus turtus susikrovė į 
geležinę skrynią, sudėjo į 
valtį ir upe Wye plaukė. Bet 
valtis apvirtus ir visos bran
genybės nugarmėjo dugnan. 
Tik dabar prasidėjo to vis
ko ieškojimas. Visą darbą 
veda kapitonas Carson.

ves. ■
Visokie tironą 

kito. Sukčiai ir 
Įėjimų.

Tauta, partiją arba tikyba be savo spaudos yra nebylė, bejėgė.
Kiek sliekas 

laikraščių gali ginti
Amerikos

kapojimą, n<
Amerikos lietuvių katalikų visuomenė negali tiek nuveikti, kiek 

pagal savo skaičių galėtų dėlto, kad neturi užtektinai stiprios ir iš
platintos spaudos.

Kad neteisybei, melui, šmeižtui, suktybei padaryti galą, tai 
reikia remti ir platinti gerą spaudą.

Supraskime spaudos svarbą taip kaip tironai ir sukčiai tą su
pranta ir remkime gerą spaudą. Remkite ir platinkite “Darbinin
ką.” Raskite “Darbininkui” naujų skaitytojų, parinkite aukų už 
pasiųstas Lietuvon knygas.

bijo viešo žodžio ir spaudos labiau, negu bile ko 
įiekadejai spaudos labiau bijo, negu teismu ir ka-*

gintis niro vištos, tiek luomas arba srovė be 
nuo savo konkurentų, kurie turi laikraščių. 
inkiškos masės mažai tegali atsispirti prieš algų 

edarb^ neturėdami stiprios darbininkiškos spaudos.

Chicago, IR. — Geležinke
lių Darbo Biuro pirminin
kas Hooper atsiuntė geležin
kelininkų unijų vadams laiš
ką, kur jis baugina blogomis 
pasekmėmis iš rengiamo ge- 
ležininkelininkų streiko. Sa
ko, kad streikas bus nelai
mingas darbininkams 
kenksmingas unijoms.

ir

STREIKAS ESĄS
NEPAMATUOTAS.

New Haven

SUAREŠTAVO DVI 
MOTERIS.

Neivark. — Policistai su
areštavo dvi itales, kurios iš 
revolverių vedė dvikovą. 
Kai abi iššovė, tai abiem iš
arto revoiveriSfTJšgirdę 
šūvį policistai, atbėgo ir jas 
suareštavo. Policijos nuo
vadoj viena moterų pasakė: 
“Aš atsiekiau užganapada- 
rymo.”

KAIP IR SENIAU.
New York. — Ant Ameri

kos laivų svaigalų parduoda
ma daug maž tiek, kiek buvo 
varduodama prieš karų. Da- 
var kol laivas perplaukia per 
Atlant.iką svaigalų parduo
dama už arti $2.000.

IŠVAŽIAVO Į DANIJĄ.

Rymas. — Karalius Ema
nuelis su karaliene Elena', 
lvdimas užsienio reikalu mi- f c
nisterio Schanger išvažiavo 
-aplankyti Danijos- karalių^ 
Po to ministeris Schanger 
vyks Londonan pasikalbėti 
su Lloyd George.

PASTATĖ NAUJĄ
LAIVĄ.

Danzig.—Vokietijos nau
jas laivas 43.000 tonų įtalpos 
tapo išleistas ant jūrių. Var
das duotas Columbus. Tai 
dabar didžiausias Vokieti
jos laivas.

REIKALAUJA ĮSIKIŠTI

Washington. — Pas prez. 
Hardingą atsilankė Suv. 
Valstijų visokiii tikybų dva
siški jos atstovai ir reikalavo 
įsikišti į angliakasių streiką 
ir jį baigti. Atstovai buvo 
nuo katalikij dvasiškijos, 
protestantų ir rabinų. Pre- 
idzentui buvo inteiktas ben
dras visų dvasiškių pareiški
mas. Be kito ko ten sako
ma, kad valdžia turi imtis ir 
sušaukti konfėfėlieiją,—kurt 
pabaigti streiką. Pareiškia, 
kad negalima laukti iki ang
liakasių distriktuose moterų 
ir vaikų kentėjimai išaugs į 
visuotiną nelaimę.

New York.
geležinkelių kompanijos prgį 
zidentas E. J. Pearson atsi
šaukė į savo darbininkus. 
Sako, kad geležinkelininkų 
streikas būtų nepasekmin- 
gas. Girdi New Haven ge
ležinkelių kompanija samdo 
30.000 darbininkų ir aptar
nauja 4.000.000 gyventojų. 
Tai girdi ar darbininkai pa
sistatę prieš save keturis 
milijonus žmonių gali laimė
ti. Toliau sako, kad darbi
ninkų algos nukapotos ir 
kartu nukapotas kainos ant 
prekių gabenimo. ,

PIKTOSIOS RAUPLĖS.

Washington. — Suv. Val
stijų Sveikatos žinyba ap
skaitė, kad šioje šalyje yra 
1.200 sergančių piktosiomis 
rauplėmis. Tokių pacientų 
yra 25-se valstijose. ''v> -

PRAKIURO DEBESIS.

Scranton, Pa.— Dėl debe
sies prakiurimo pasidarė 
$2.000.000 nuostolių. Potvi- 
niai išgadino geležinkelius. 
Ledai pridarė daug blėdies 
ūkininkams, sodininkams ir 
daržininkams.

ŽYDŲ VEIKIMAS.
Providence, R. I. — Pra

sidėjo ketvirtasis žydų vi
suomenės bendrijų (commu- 
nity centres) metinis suva
žiavimas. Pasirodė, kad 
šimtai tūkstančių dolerių 
tam reikalui suaukuojama. 
Per penkis veikimo metus 
išleista $10.000.000.

STREIKAS NEIŠ- 
VENGTINAS.

Cincinnati, O. — Ameri
kos Darbo Federacijos suva
žiavime geležinkelininkų at
stovas pasakė: “Aš tikiu, 
kad streikas yra neišvengti- 
nas.” Delegatai geležinke
lininkų streiko reikalą priė
mė šiltai, bet ne karštai. .

NEGALĖJO ATIDARY
TI SEIFO.

Marion, Ohio. — Vietinio 
vanko seifas sugedo ir nebu
vo galima atidaryti. Tai iš
tisą dieną šaltkalviai jį grę
žė ir nieko nepadarė. Tada 
seifą išgabeno į Clevelandą 
ekspertams atidaryti. Seife 
yra $2.000.000. To banko 
direktorium yra Suv. Vals
tijų prezidentas Harding.

SUGEDO LAIVAS.

LENIN SVEIKSTA.
Maskva.—Vokietijos dak

taras Klempeur ir kiti dak
tarai paskelbė pranešimą, 
jog Leniri sveiksta.

London. — Laivas Sama
na, kurs išplaukė iš Liver- 
poolio Bostonan birželio 14 
d. turėjo grįžti atgal. Laivo 
mašinerija pagedo ir reikia 
taisyti. Pasažieriai perso
dinti ant laivo Laconia.

UŽTRAUKS PASKOLĄ.

Paryžius.
valdžia paskelbė užtraukimą 
naujos paskolos sumoje 
$200.000.000 frankų. Pini
gai bus sunaudoti atstatymo 
darbams.

Francijos

-*

3 6.

(kepas 4 d.) visose mūsų ko- liąpm, garsusis dainininkas, 
lonijose tik apie tai bus kal
bama,'/'tik tam trifisiamasL 
Jei visi sukrusime, jei širdį

Y
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narių gyvastis ir moka pomirtines $150.00,

2. Moka pašalpą nariams ligoniams kas savaitę po: 

lelpia suvargusius narius ir našlaičius.
Nariai gauna S. L R. K. A. organą, savaitinį laik- 

_ . Ėdžia apšvietę, leidžia geriu raštus ir dalina na- 

______ i tikėjimą, dorą, rūpinasi tautos reikalais, re* 

i nuo vienų

PINIGU KURSAS.■ A *‘7-.-* •* ... ”_.....■

JŽemiau paduodame kiek 
kainavo pasiuntimas 1,000 
auksinų į Lietuvą. Prie že
miau paduotų, kainų yra

F.

NORI. PATEKTI AME
RIKON. .

~ ..Ak-. ■» J1 *'*■» .• ■ * /■' •
■------------------ ■ '

Kopenhagen. — Maskvos 
laikraščiai skelbia, '• kad Ša- 
[ąpm, garsusis daminmkas, 

pęrįs su šeimyna vykti Ame
rikon. Pereitą žiefną jis bu
vo Amerike ir keliuose mies

tan reikalan indėrime, tai ir tuose davė koncertus, 
rezultatų beabęjo sulauksi I —-——ii_

mėtokite kurie ir Lietuvį KOVOS SUBMARINU 
TĮud^f^idsir parems, ir mūįl PRIEŠ ŠMUGEL-
sų Čia gerą vardą pakels, f,

5 esjag*
■ r*

NINKU#.

Norvegija nu-Berlin. 
sipirkdr-imbwA¥ift4 kovai su 
Svaigalų' šihttgrinThkaK

i yąte A .$ J .r ■

J&ntf^ėfis tekamas iš Vokie-

PROPAGANDA NEPA
VYKO.

London, — Rusijos bolše
vikai didžias sumas pinigų 
išleido propagandai vesti 
tarp Anglijos jaunimo. Pall 
Mali Gazette skelbia, kad iš 
•Rusijos atėjo bolševizmo 
skleidėjams papeikimas, kad 
jų darbas visai neatnešė vai
sių. Įsakyta, kad Visais bū
dais griauti tarp žmonių ti
kybą ir ištikimybę valdžiai.

MUŠTYNĖS.
Berlin. — Silezijoj* Bis- 

kupitzo mieste tarp Franci
jos kareivių ir vietinės poli- 
cijba 1 įvyko susišaudymas. 
Keturi žmonės vietoj užmuš
ta.

DOVANOMS

FONTAHINį 
PLUNKSNį 

Kuri bus atminčiai ilgam

Kainos Prieinamos. 
Reikalauk Katalogo. 

“darbininkas, 
86$ Broadvay

Susivienijimas Lietuvių 
R. K. Amerikoje 

yra'GYVAS MUUG8MAS! SEBOANMAM VIUIBI I 
MIBŠTANCIAM BAMYBA!

Tai musų,' lietuvių katalikų nesugriaunama tvir
tovė. Lietuvy katalikei Jei dar prie šios organi- 
rijos nepriklausai, nieko nelaukdamas tuoj prisi
rašyk, nes ji:

1. Apsaugoja narių gyvastis ir moka pomirtines $150.00, 
$250.00, $500.00, $750.00, $1000.00, $2,000.00, $3,000.00.

$3.50, V M, $10.00,'£A00, $21.00?
3, Šelpia suvargusius narius ir našlaičius.
4 L_____

raitį "Garsą’“’.
8. ŠMrfdB 

rfams veltui
6. Ptatfaa _

mia Lietuvos respubliką.
7. Lengvoms sąlygomis apdraudžia vaikus 

metų sumaus.

P<*:Sėji 
tro Bdtiaę:
• ■ ,:
222 So. 9th «tr Brooklyn, M. Y.



einamą mokslą, dailę; tada
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3. Skurdo Priežastis 
Amerikoje.

t--=* 
zerkos <
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nai 6-12 kambarių namą, fce-' 
letųąrmetįketiebką kartų 
rūbų, dailius rakandus, įvai- 
rių-įvairiausių valgių ir 
daug ko kito. Tai visa bū
tų ir gera ir patogu ir nau
dinga, bet mes žinome, kad 
jeigu tą visų atsargų prekių 
ir namų, kurišiandien Ame
rikoje yra išdalinus žmo
nėms, tai toli gražu visįems 
nepakaktų; o jei ir pakaktų, 
tai automatiškai pas-žmones 
atsirastų kitų, šimtai nepa
tenkintų dar, medeginiu jų 
reikalų, ir taip be galą Kuo 
žmogus turtingiaus gyvena, 
tuo jis darosi kulturinges- 
nis, o ko jis daugiaus kultū
rinusi, tuo platinasi jo rei- 

[ kalai. Perdaug turto pas 
žmogų niekuomet nebūna, o 
permažai tai visuomet y- 
ra!..

Gaminių niekuomet ir nie
kur nebus perdaug, jei tik 
jie bus prieinami naudoties 
visiems kam jų trūksta. O 
jei gaminiai bus visiems, jų 
reikalingiems, prieinami, tai 
dirbtuvės visuomet bus atda
ros ir darbo bus pakanka
mai, tik tuokart automatiš- 
kai, žmonės turėdami dides
nį išteklių, patys, nenorės 

. ilgas valandas dirbti ir dau
giaus taupys savo jėgas.

, Antra, sakyti, kad dėl to 
dirbtuvės uždaromos, todėl 
yra bedarbe, kad nėra rin
kų kame savo dirbinius Im
tų galima parduoti, tai ne- 

. sąmonė. Aukščiaus esu kų 
tik sakęs, kad savo šalyje, 

. kad aprūpinus savo tik ša
lies žmonių reikalus, reikia 
neriboto skaičiaus gaminių 
ir kuo daugiaus jų bus, tuo 

. bus geriaus. Taigi plačiau
sia rinka Amerikos dirbi
niams yra net ir pačioje A-

, menkoje.
Visai kitas dalykas jei A- 

merikoje žmonės negali nu
sipirkti tiek ir tokių gami
nių kiek ir kokių jiems rei- 

. kia, jeigu jiems tie gami
niai yra neprieinami!.. Tai 
yra todėl kaip aukščiaus esu 
pasakęs, kad randasi paga
minta daugiaus gaminių, ne
gu gyventojai išgali sau 
pirkti. Tai reiškia, kadka-i 
pitalistai tiek mažai už dar-j 
bą darbininkams mokėjo, 
tiek daug nuo jų lupo už 
parduodamas jiems prekes, 
kad jie vos vos gali įsigyti 
tik mažą dalį to, kas jų gy
venimui yra reikalinga, kad 
jie negauna tiek kiek jiems 
priguli gauti už jų darbų ir 
turi permokėti už kiekvienų 
pirkinį t..

Štai kame slepiasi prie
žastis bedarbės Amerikoje! 
Bedarbė Amerikoje, tai 
šlykščiausis pasityčiojimas 
kapitalistų iš darbininkų — 
jie iščiulpia iŠ darbininkų 
jėgas ir jų darbo vaisių pa
sisavino, o kuomet darbinin
kas liko ir be jėgų ir neturė
jo centų pirkti dirbinių ga
minių, tada jie uždarė dirb
tuves ir darbininkus išstū
mė gatvėn!..

Jeigu Amerikoje (turiu 
omenyje Suvienytas Valsti
jas) būtų normaliai darbi
ninkams atiyginama už 
darbą — kiek jis vertas, ir ( 
normalės kainos būtų stato- i 
mos ant prekių — kiek jos 
kainuoja, tai patys Ameri- |

Amerikoje darbininkų 
skurdo priežastis, kaip ma
tėme, yra svarbiausia tame, 
kad šalyje yra pagaminta 
daugiaus turtų negu šalies 
gyventojai gali pirkties, o 
parduoti Europos sausžemio 
gyventojams, dėl jtj. biednu- 
mo ir negalėjimo pirkti, ne
galima. Todėl dirbtuves ma
žai dirba, darbininkų mili
jonai neturėdami darbo ir 
pinigų kenčia vargą. 
į Aš noriu pabrėžti dar 
kartų, kad svarbiausia prie
žastis Amerikoje nedarbo y- 
ra tame, kad pagaminta 
daugiaus turtų negu šalies 
■gyventojai gali pirkti.;;s

Kaikurie nesuprasdami 
tikros prasmės ekonominio, 
gyvenimo, sako tiesiog, kad 
Amerikoje todėl esą bedar
bė, kad pervirš gaminių pri
gaminta, perdaug gerai dar
bininkai kelis metus dirbo ir 
tiek. Reiškia galima pada
ryti vienų išvadų, kad pa
gamintus dirbinius sunaiki
nus, tai geriaus Imtų...

O kiti, daugiausia pramo- 
nininkai, visų bedarbės bė
dų suverčia, kad neesą nau
jų rinkų išgabenimui dirbi
nių. Reiškia esą todėl lys
ti į Sibirą, į Chiniją ir kitur, 
kad radus ten rinkų, kame 
būtų galima savo dirbinius 
parduoti. O kad ten būtų 
galima įlysti, tai galima net 
ir karų pavartoti prieš Ja- 

5 poniją ar kitų šalį. Girdi 
toksai karas tai esąs pačių 
Amerikos darbininkų nau1 
dai, nes karėje, kad ir rei
kės vieniems žūti, tai todėl 
kiti dirbantieji Amerikos 
dirbtuvėse reikalingus karės 
“ekspertui” ginklus, turės 
darbo ir uždarbio, ko kitaip 
neturėtų; karų laimėjus, o 
su juo ir prekėms rinkas, tai 
esą bus visiems darbo ir už
darbio. • •

Abi šitos nuomonės yra 
neteisingos. Pirmoji yra 
skelbiama iŠ priežasties ne
supratimo žmoifių ekonomi
nio gyvenimo eigos, o antro
ji iš asmeninio kapitalistų 
gobšumo. i

Nes pirma, visiems yra 
žinoma, kad Žmogaus mede- 
gfrnai reikalai yra* tiek pla- kos gyventojai išpirktu vi- 
tūs. kad juos patenkinti dar-1 
bo visuomet pakaks- Mes 
žinome, kad daugumas žmo
nių norėtų turėti nuosavus

sus Amerikos pramonės dir
binius, o miestai ir valstijos 
kultūrinių miestus, kurtų 
visuomenines i - Įmones ir į- 

automobilius, vienai šeimy-staigas. platintų

p
I nzotė j

» 
Blucher’į, kurs po keletu 
dienų viešėjęs Kauto, Ry
goje ir Taline (Revul’yįe). 
Visur tikrinęs kad Vokietija 
turinti kogeriausių ir kuo- 
ramiausių intencijų link 
Pabaltijos kraštų ir kad 
prietelingi santikiai PabaJti- 
jos valstybių su Vokietija 
išeisiu su didele ekonomine 
ir kitokia nauda pačioms 
Pabaltijos Valstybėms.

Vokiečiai gegužės mėnesį 
jau pradėję regulerę oru 
komunikacijų tarp Pabalti
jos sostinių ir tarp Kara
liaučiaus ir Berlino. Jie 
pienuoją taip-pat pagerinti 
ir susisiekimų gelžkeliais, 
nes tos valstijos stovį ant ke
lio tarp Berlino ir Maskvos.

Tuojau po Blucherio mi
sijos atėjęs iš Francijos pri
pažinimas Lietuvos de jure 
(žinia, tur-būt, pramanyta 
L. Į. B.) ir visokios francū
zų misijos šukų apie Kauną. 
Vokiečiai ir francūzai lenk- 
tyniuoją besigerindami Ru
sijai.

Toji pati Francija siun
čianti misijas į Rygą ir Es- 
toniją Rygos busimoj paro
doj francūzai pirkliai ir pra
monininkai ruošiąsis daly
vauti labai skaitlingai. 
Francūzų bankininkai flir
tuoju su Latvijos kapitalis
tais. Francūzų karo laivai 
padarę vizitą į Rygą, Reve- 
lį ir Helsingforsų. Neatsi
lieku bei Anglai. Ir jie siun
čią daugelį misijų į didžiuo
sius Pabaltijos miestus.

būtų nežinom* Amerikoje vo ypatinga pasiuntinį p. 
ĮtiaiM galėtų būti tik dar
be palengvėjimas, o žmonių 
gerovė klestėtų, tada ir mi
lijardų nebūtų vienose ran
kose. (

Taigi Amerikos darbiniu- 
kų išganymas ne naujų sve
timų rinkų užkariavime, nes 
kuo dauginus bus svetur tur
to išvežama, tuo patiems A- 
merikoje turto mažiaus liks 
ir gyvenimas bus sunkesnis, 
bet pažabojime savų kapita
listų gobšumo. Kaip tai pa
daryti prie šiandieninių są
lygų, tai klausimas neleng
vas, bet apie jį kalbėsime 
vėliaus.

Ekonomistas Leonas. T-tis.

S L* i K
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AMĖRIKS SPAUDA APIE
LIETUVĄ.

Pastarajame “Literary 
Digest” numeryje randame 
ilgokų straipsnį Vilniaus 
klausimu. Atpasakota isto
rija lenkų-lietuvių ginčo dėl 
Vilniaus ir abiejų pusių ar
gumentai. Išdėstoma beša
liškai. Išvada prašyte-pra- 
šosi, jog Vilniaus užėmimas 
ir prijungimas buvo netei
sėtas aktas. Tame pačiame 
klausime Administracijos 
pusiau-oficijozas . “Wash- 
ington Post” indėjo redak
cijos pastabų. Pastabos ra
šytojas, tur-būt, rėmėsi ži
niomis iš “Nation,” nes at
pasakojo padėtį bešališkai 
su neprielankia išvada dėl 
lenkų.

Specijalis korespondentas 
‘ ‘ Washington Star ” ir “ Chi- 
cago Baily New” p. A. R. 
Decker paskelbė iš Vilniaus 
ilgų korespondencijų apie 
tai, jog ginčas dėl Vilniaus 
sulaiko Europos prekybų. 
Lenkai negali išvežti miškų, 
kurių jie daug turi savo val
stybės šiauriuose, nes Lie
tuva Nemunu medžio nepra
leidžianti. Nurodo svarbu
mų, Vilniaus kaipo centro 
prekybai tarp Rusijos ir va
karų Europos. Vilnius bu
vęs Lietuvos sostinė jau nuo 
1322 metų. Dabar, sako, 
lenkai ir lietuviai vieni ki
tų priskaitų tik po 2%. Au
torius manus, kad tikrumo
je vienų ir kitų esu po 20- 
22%, gi kad didžiumų suda
rų žydai, kurie ir valdų 
miestų. Mieste esanti lenkų 
kultūros viršenybė ir žydai 
taikusis prie lenkystės. Me
todistų misijonieriai atidarę 
Vilniuje savo skyrių.

Autorius nesitiki, kad 
Tautų Sųjunga greitai nu- 
statysianti linijų tarp Lietu
vos Ir Lenkijos tuo tarpu, 
sako, reikią laukti naujo už
puolimo ant Vilniaus, šį 
kartų iš puses biznierių, ku
rie stengsis užmegsti preky
bų su Rusija.

Indomų straipsnį randa
me New Yorko laikraštyje, 
“Eveniųg Maiį” pavadintų 
“Europa gerinasi Baltijos 
Valstybėms.” (Rašo ’Asso- 
ciated Press koresponden
tas iš Rygos). Fo Rusų- 
Vokiečių Rapallo sutarties 
bal. 17 d. visa Europa ėmu
si kreipti daug domės į Lie
tuvą, Latviją ir Estoniją, 
nes tos šalys randasi kaip 
tik tarpe Rusijos ir Vokie
tijos. Vokiečiai tuojau po

visiems pri-'Genoos konferencijos išsiun-

— Nebeatvažiuos — nutarė, už trijų 
f į r '2 valandų vakarienė ir visam kam galas.

; i Dabar buvo jos vienintele ^vajonė su
laukti to galo, tos valandos kada tie visi 
svečiai nusimanys atsisveikinti ir* galį ga
le paliuosuoti juos. ' 1 '■

Apsidairė, išlengvo pasikėlus, išėjo iš , 
galiono ir pasiekus savo 'kambario išsitiesė j 
ant lovos. z ’

Negirdėjo nei dirižeriaus desperatišku 
rėksmo, kuriam nepaklusnūs šokėjai, kat
ras po savam suprasdami jo sumanytų figū
rų, tripinėjo vietoje, tai lėkė pirmyn, tai 
vietoje į’dešinę, sukosi į kairę, patįs nusi
minę savo nerangumu. • ’ :

— Ratas! — suriko galų gale “pusgal
vis” nerdamasi iš kailio, prakaitas varvėjo 
jam pe? nosį, balsas užkimo, rėkavo vienok 
stengdamasi savo pravesti.

Staiga durys atsidarė ir įėjo senas aug- 
štas vyras mundire su raudonais atklostais 
ir daugybe blizgučių ant krūtinės, paskui jo 
du jauni juodbruvi vyrai. Senis palenkė 
galvų visiems ir rimtai ėjo prie kanapos kur 
tikėjosi rasti šeimininkę, paskui ėjo du jau
nikaičiai. i

Liūtą pirma patėmijo naujus svečius, 
apsidairė po Balionų ir nepamačius motinos, 
pametė savo šokėjų ir įbėgo į motinos kam
barį be dvasios. ■

— Mama, generolai!., ot laikas mie
goti ! mama visada kokių kvailystę padarys, 
nuėjo prie kanapos prie tų bobų!

Šnibždėjo duskindama motinų.
— Kame, a, generolai, o, o, tuoj! iš 

kur? nelaimė! — kalbėjo iššokus iš lo
vos ir jau nesitaisydama nubėgo į salionų. 

Ten jau Liutos sualiarmūotas papa, 
sveikino svetį supažindindamas jį su ponio
mis.

Pone Margerita, su peruką nugulėta į 
šalį atsistojo šalip vyro, paskui jos Liūtą.

— Generolas Lužin — tarė jis.
— Mano žmona, o Čia vyresnioji duk

tė — pridėjo patėmijęs Liūtą, kuri griovėąj 
pirmyn į akyvaizdų.

— O aš mažesnioji! — atsiliepė Ni 
greitųjų, sulošdama rolę naivaus

A >

; .1

r abu nutilo.

Tamste čionai tur būt ilgesnį laiką 
pabūsite? : r- .‘1 •< ;j;
L ‘ be abejo, mes visi trys iki ru
dens liUosi, ta>-g£ užmanėme pasidarbuoti 
sodžiuje, truputį' iširo nervai, čia manau 
sustiprinti juos, įkvėpimų įgauti, vienu žo
džiu gydyti sielą..\

•, i Oi, oi, tai tamstai duševno boluoji 
ką aš girdžiu!, ar seniai?

Dekliamatorius tylėjo nežinodamas ar 
pykti ar juoktis, galų gale pakišo krepšelį 
su cukrainiais

Iš šalies pasigirdo panelės balsas, kuri 
raudona lyg bijūnas ilgai tylėjo, matomai 
neišgalvodama kaip pradėti kalbų su artis
tu, kuris lygiai kaip ji nežinojo ką saky
ti 1

— Kaip tamsta žiūri iš atžvilgio moks
liško į Adonių ir Jievų? — išstenėjo galų 
gale didžiau raudonuodama.

— Į Adomą ir Jievą? — užklausė ar
tistas — nesuprantu!

— Na, taip, matote ar jie buvo ar ne?!
Artistas įdūrė į jų savo nieko nereiš

kiančias mėlynas akis ir žiūrėjo be žodžio.
— A tai jau žinau, tamsta į juos neti

ki, kaip tai gerai aš taipogi! čia pažiūrėjo 
panelė kur sėdėjo jos motina ir toliau tęsė:

— Ponas Bronislavas yra pataikūnas 
Darvinizmo ir aš taipogi — pridėjo taip 
raudonuodama, kad net jos kaklas parau
donavo. V

— O kas tas ponas Bronislavas ? — už
klausė šypsodamas jaunikaitis.

—Tai studentas iš ketvirtos kliasos 
gimnazijos ot tas kur antrame gale stalo sė
di.

Staiga panelė nuliūdo, nes p. Bronisla
vas su dideliu įniršimu pasakojo kasžin kų 
p. Liūtai, paskui padėjo prieš jų dvi iš duo
nos susuktas galkutes ir prašė išskirti.

P. Liūtą išsiskyrė.
— Tokiu būdu tas vakaras yra laimin- 

giausiš mano gyvenime — tarė p. Bronisla
vas ir pridėjo:

— Ar galiu tamstą psašyti prie sekan
čio Derižablio?

p. Liūtą palenkė galvų pritardama.
— Nejau būtų ji apsukusi jam galvą? 

— mąstė nuliūdusi Darviniste. Naujokai 
beveik nieko nekalbėjo, iš kelionės visai jų 
domę užėmė turinys stalo ir priešais padėtos 
torielkos, kurioje su nepaprastu miklumu 
valė kaulus vištjčių neatkreipdami atydos 
nė ant kaimynų nei į kalbas, nei į flirtų.

Žinojo jie, kad tuoj po arbatos sugriež 
muzika ir jie bus priversti leisti verpetuoti, 
ne gana to vilktinai vilkti provincijos pa
neles, kurios neturėjo jokio supratimo apie 
šokį, laikėsi štyvai, nemažai reikėjo jėgij, 
kad jas pasukti pagal savo noro ir vis leisti 
sugauti pamestą panelę.

Taigi stiprino savo jėgas, apsišarvoję 
peiliu ir šakele, trankydami su alkūnėmis 
šalip sėdinčius kaimynus.

Augštesnio ūgio pašalinaičiams patai
kydavo tie kumščiai į krūtinę, bet nelaimiu- i 
ga panelė jeigu į pi tarpų pakliuvo, nes 
akims ir nosei grųsino pavojus.

Kad išvengti padėkų ceremonijos, ar-i 
batai pasibaigus, pone šeimininkė prasiša
lino į salioną, bet konservatvviška draugys
tė nepasidavė apgauti; padėkos ceremonija 
persikėlė vien į Balionų ir čia tapo atlikta, 
pagal senovinio šablono.

— Derižabl! suriko jaunas su perskel
ta čiuprina jaunikaitis ir sugrobė panelę 
Niutą. Kas sau užangažuotų grobė ir vien 
mamos paliko be porų.

V Svečiai ūžė linksmUi, vienok tas Ue- 
li^ksmino p Maigeritos,į ji atsisėdus atstu 
nuo motinų aptūpusių kanapų, darė apžval
gą susirinkusios čionai jaunuomenės. ' 
| Žinovo akimis klajojo po salioną ir re
zultatas tos apžvalgas gan žymiai atsimu
šė dabar ant jos išvargusio veido.

Nei vieno, nei vieno! — kartojo sa
vyje. '.c./ .

“Rasit išgalėsiu nors vėlai apsilanky- 
ti»? _. rašė generolas LuŽin, turi du sūnų 
kaip tik! tai ne £ 
perskaitkromls kaip tie i;.

'Čia jos akysi susi
Iš eilės pažvelgė į laikrodį kuris auti

“New York Times” indė- 
jo 4 birželio- žinutę, kad 
Klaipėdos krašte, kur esą a- 
pie 140,000 gyventojų, buvę 
surinkta 54,429 parašai po 
prašymu talkininkų valsty
bėms, kad Klaipėdos kraš
tas būtų padarytas nepri
klausoma valstybe. Išviso 
balsuotojų, tame krašte esą 
apie 56,000. Prie tos peti
cijos sudarymo, rodos, ne
mažai prisidėjo lenkai ir 
francūzai.

Liet. Inf. Biuras.
PRIERAŠAS. The Chris- 

tian Science Monitor birže
lio 9 dienos laidoje turėjo il
gų editorialų antgalviu The 
Deadlock at Vilna. Gražiai 
atpasakota istorija lenkų- 
lietuvių ginčo dėl Vilniaus, 
pasakyta, kad plebiscitas ne
galėjo kitokių vaisių duoti, 
kaip kad išdavė ir pareiškia, 
kad gyventojai galės išreikš
ti savo valių tik laikant nhu- 
jų plebiscitų, valdant ne- 
utralei jėgai.

ŠIRDINGA PADĖKA.

Esmi didžiai 'dėkingas 
gerb. Seserims Švento Kazi
miero už jų didelį triūsų ren
giant iškilmes mano primi- 
cijat Jų rūpesčiu ir darbu 
buvo bažnyčia puikiai pa
puošta, procesija teip-pogi 
buvo gražiausia ką aš esu 
matęs. Nemažiau dėkingas 
esu už papuošimų svetainės 
kame pokilis atsibuvo, ir 
programėlį kurį išpildė blo
kinės Šv. Kazimiero Sese- 
rij. i -
v Lai Dievas jas laimina vi
sokiomis malonėmis idant 
dar daugiau pašekmingai 
darbuotūsi Dievui ir tautai.

Kun. Jr G. M. Cesna.

I

1

ant 
ko.

— Labai malonu! — juokdamasi fa 
senas generolas, ot Vania, prie darbo! gaL 
la laiko, jaunystė viena!

Jaunikaitis pasilenkė švelniai prieš 
Niutą ir įsimaišė į šokančias poras.

Antrajam, brolio pavyzdžiu prisiėjo 
paprašyti Liūtų ir tokiu būdu prasidėjo pa
žintis, išsvajota, laukiama, tuo didžiau da
bar branginama.

— Matei tamsta ?
ponios, vis-gi taip užsimesti nepadoru!

— Žinoma, kas taip daro! fi kokios jos!
— Žiūrėk kaip jiedu apgulė tų senį! —• 

juokėsi poniutės mirkčiodamos sau sanpro- 
tingai.

— Gudrūs! nuo tėvo pradeda! — pate
na ir

kalbėjo savo tarpe

mijo viena iš jų ir tuoj pridėjo: 
dukterys neatsilieka nuo tėvų, abi po vienų 
pasigrobė ir jos pačios savo reikalų varys 
pasekmingai!

— Bile ne per anksti! sukvatojo į ran
kų, motina trijų dukterų.

Šokių tarpe įvyko pauza, jaunuomene 
išbėgo į sodnų atsivėdinti, spacierius buvo 

,i gražiausia, oras tykus, šiltas, naktis mene- 
. siena.

— Eikim, — atsiliepė viena iš ponių, 
pažiūrėsime kur tos nuvedė savo generolus!

— Kų ten! — tegu sau! — atsakė po
niutė, kurią Dievas vien sūnumi apdovano
jo — kas mums, lai sau vedasi kur nori!

—• Eikim — tarė trečia iš eiles ir trys 
motinos išėjo susikibusios, suvienytos vie
nu tikslu: kliudyti'kiek galima.

—- Tai beveik kaip ir pareiga artimą 
perspėti ir nuodėmei nepataikauti — tarė 
viena iš jų. , . . /

- —- Ar truks paslieti! o paskui ir bėda 
ir gėda! • ’ -Lyri .

— Mandyvai, kad motina nieko nežiū
ri! 1 -.t .

-t —Poniutė brangioji mano,.- motina sa
kai, o kas motina? ot tamsta nežinai, o aš 
žinau, aš tyčia atsigailėjau kelionei ir nu
važiavau į miestų buvau visur, Bavaitę laiko 

grafas, bet ir ne papraaftun*®^ padėjau ir viską sužinojau nuo. pat 
-• - i gi mimo, bet nesakysiu kam ’lovę plėšti. aŠ

įkys susilaikė dirržoriar.s. 1
I gimimo. bet nesakysiu kam šlovę plėšti, as

(Bus daugiau)
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peigos, tai yra primicija gerb. 
kūn. X Česnos. Tokių iškilmių 
fioje parapijoje turbūt dar tusbA- 
vo; todd iri žnoaių buvo pilnu
tėlė bažnyčia.; Altoriai buvo^gra- 
žiąi papuoš^ gėlėpįs. Vargonų 
ninkas, Jpkūbąs. Varaitis, teip-gi 
prisirengė ant iškilmės.
- Procesija lydėjp jauną kunigą 
iš klebonijos į bažnyčią. Pirma 
ėjo mergaitės, Nekalto Prasidėji
mo Panelės Švč. Draugystės; po 
jų ėjo ministrentai baltais «Ufc> 
najs apsirengę, juoa sekA Vįkteri- 
ja Škarniuliutė nešdama primici- 
janto atminčiai puikiai išsiuvinė
tą* pagalvę. Paskutinis būrelis 
mergaičių nešė gėlių'; ant galo li
jo klierikų, kunigų ir gerbiamas 
primfcijantas. > ; - • ; ' j '

Bažnyčioj^ atgiedojus “Veni 
Creator” prasidėjo Šventos Mi
šios. Kun. R. E. Larkin buvo 
dijakonu, J. A. Krishock, subdi- 
jakonu ir kun. E. J. MeGuire bu
vo vedėju šventų mišių.

Jaunas pirmicijantas labai nu
stebino žmones Savo augštu balsu 
giedodamas savo pirmas šventas 
mišias. Po mišių kųn. Česna tei
kė palaiminimą žmonėms, ir-gi 
dalino paveikslėlius atminčiai.

Pokifis.
Apie antrą valandą po pietų Šv. 

Juozapo mokyklos svetainėje bu-, 
vo didelis pokilis, jaunam kuni
gui, klierikams, kunigams, gimi
nėms ir pažįstamiems. Tuo lai
ku mokyklos mergaitės išpildė 
gražų programelį, dainų, dekla
mavimų ir tt.

Jaunas kunigas yra gimęs ir au
gęs Scrantone. Iš pradžios lan
kė vietinę mokyklą, bet po neku
rto laiko išėjo dirbti, neilgai tas 
buvo, nes turėjo mintyje kitą 
tiksią, todėl įstojo Šv. Tomo ko
legijom Scranton, Pa. Ten pasi- 

, mokinęs šešis metus apleido ją ir 
įstojo seminarijon Orchard Lake, 
Mich. Baigė • teologiją Švento 
Pranciškaus seminarijoje, Loret- 
to, Pa.

Girdėta kad jaunas kunigas su 
mumis bus per mėnesį laiko dėl 
atostogų. Ilgų ir laimingų metų 
linkime jam.

KAS GIRKTI LIETUVIŲ KOUONUOSE. |
..SI

'■ ■! • 7i.i ,
Taip tti baigėsi dienos išr

1 halines. j •> : >''' :
Geriausios kloties gerb. 

kun. St Norbutui darbuotis 
Dievui ir broliams lietu- 

’ viams. Ilgiausių metų ir 
daug sveikatos, i

i * K. Bryzą.
X

o.

SVeii ‘jęięįįrtomeatas
Suv.' -Valstijose sųrišyje su

ll.pL BiriMio 24‘d; >4 Y- subatos 
kare L:3O vaL N«rarkieciai )ieta-L 
Tiii pradeda Ąukso^idabro ft?n- * {
dui vajų. Tam tikslui rengiamos 
labai svariuos prakalbos. Prakal- ( 
bą pasakys vienas is ižymiiįas^Hrit^jimjttė 

do< ^*4 |M«>centų turi 
sug^ųsitis dąntUt 
centai pametu ĮvĖ-rifli, aE 
daugiau, ir tik ię.9 ąėšido-' 
jasi dantistų patarimais.

Virs 14 procentų niekad 
nemdzgoją dąnfų i^įsįjeto- 
liti. * 6K2 procento- vartoja 
retkarčiais, tik 27A- pro
cento vartoja^ kasdiėšL- ■

Sugedę dantįs mažina na
šumą. Nešvarūs, ^skylėti, 
kreivi dantįs yra priežastimi 
lig ų kaip širdies reumatizmo 
ir kitokių kroniškų neišgy
do: ių ligų. ‘ : j*:

Vaikai yra nekalti už jų
jų dantis. Bet tėvai, kurie 
igj oruoja ir neteikia save 
vaikams reikalingų žinių, 
kurios sulaiko fiizšką tarpi
mą ir turi didelę įtakų ant 
būsiančių piliečių.

Čia gali daugel pagelbėti 
mokytojai ragindami prie 
švarumo, ’ bet atsižvelgiant į 
tai kiek vaikai laiko pralei
džia su mokytojais, tas di
džiausia atsakomybė pri
klauso tėvams; čia jau tik 
sutartinai vaikams, tėvams 
ir mokytojams galima su
laukti pageidaujamus vai
sius, ir tuom pat laiku išpil- 
dysime savo pareigas lini 
mūsų vaikų.

Iš 320,179 mokinių ki 
tų New York’o mieštė 1! 
207 arba 58.8 procentai ken
tėjo nuo sugedusių dantų 
Sugedę dantįs, stato dide
liam pavojun sveikatų £F*stE 
laiko pirmynžangų ' mūsiį 
mokyklų.

Netikęs gromuliaviinas 
kuris yra pinutakūnas/džio- 
vos ir kitų ligų tankiai kal
tė yra nesveikata dantų —- 
burnos.
- Sveikatos Departamentas 

pataria karštai, kad gerai 
šepetėlis dantims valyti bū 
tų įskaitomas Kalėdų dova 
nose kožnam Lietuvos vaike 
liui, kaipo kasdieninis įran 
kis palaikymui sveikatos.

Jeigu šiuomi Sveikatos 
Departamento patarimt 
naudosimės, tad mūsų šaly 
je bsu panaikinta daug ligi 
ir išvengta bereikalingų iš 
laidų. Tuomi pat laiku auk 
lėsime sveikus vyrus ir mo 
toris, nes tik sveikam kum 
yra sveika dvasia ir tauto: 
gerovė. d

UTO KaĖBAT { Albinas šilingas
'> i!Janas TamonĮs - . '

i„< Eleonora Šimkiutė 
,77'Įųi. Waukegan, m. 'f 

. , Aleksandra Butkus
Juozas A, Šalčiu? p 
Kazimieras Sin&ki

85 kp. Gardner, *Mass. 
-' : ♦ < Laurirras Dėltuvas 
87.kp. Bilver OreMs, Pa.
f•

CENTRAS: ‘ t f
i F. Sajauskas <=J 6 : ;
Tėv. Alfonsas Maria, C. P. 

. , Petras šūkis j-, į.
2 kp.'Montello, Mass.

Juozas GrimaviČius
4 kp. AM Mass.

Juozapas Šliavis ’ ;
* Ignaa Tamošiūnas

5 kp. Waterbury, Coan.
Klemensas Skabeikis

8 kp; Camteidgą, Mass. .
Vladas Baguzis 
Mikas Paulavičras

9 kp. New York City, N. Y.
M. Klicius
A. Zablockis 
V. Judickis
B. Ramanauskas
E. Šukiutė ; t

10 kp. Brooklyn, N. Y.
Aleksandra Spaičys

11 kp. Providence, R. L
Marijona Jakelevičiutė 
Jokūbas Rukštalis 
Silvestras Speteliunas 
Motiejus Mockevičius

12 kp. Brooklyn, N. Y.
Adomas Venzlauskas 
Antanas Polteraitis,

13 kp. Philadeiphia, Pa.
Stanislovas Barauskiš
Vincentas Repšys 
Juozapas Juškauskas 
Juozapas Žvirblys 
Jonas Sholpz
Kastantinas Zokas 
Izidorius Bernotinas 
Ona Rimdiekienė 
Kazimieras Šimaitis

14 kp. Newark, N. J.
Antanas Diliūnas

15 kp. Harrison (Kearney), N. Y.
Vladas Žvilis

16 kp. Elizabeth, N. J.
P. Naujalis __

17 kp. (nauja) Gilberton, Pa.
Aleksandra Jurčikonis 

■ ■ Antanas Lanrnsevičius <
MarS Morkevielenė 

• Jurgis Velička
18 kp. Paterson, N. J.

Antanas Stankus 
Justinas Milinavičius

22 kp. Brighton, Mass.
Petras Kakariekas

23 kp. (nauja) Detroit, Mich.
F. Andriulaitis 
S. Atkočiūnas 
A. Danienieng 
Jonas Gudaitis 
Antanas Jakštas
Kun. Jurgis F. Jonaitis 
Domreelč Lotuzicnė 
Juozapas Lotuzis 
Jonas A. Mičiulis 
Andrius Strampiskas 
Vladas Uždras 
Ona Vaškalienč 
Anastazija ZemničkienS 
Juozas Bižauskas 
Franas Gedvilis 
Antanas Knrpavičius
G. MisevičienS 
Jonas Samuolis 
Petras Znnničkas 
Juzefą Brazaitienė 
Julijona BuknienS 
Juozas Bukris 
Izidorius Bukris 
Tarnas Buzinas

30 kp. Baltimore, Md.
Jonas Stočkus

36 kp. New Britam, Conn. 
Pranas Kavaliauskas

39 kp. Bridgeport, Conn.
Stanislovas Višniauskas 
S. V. Raila •, .

51-kp. Cleveland, Ohio. r 
Aleksandra Mikelionis 
Jurgis Sukis 
Kazimieras Pikūtis1 
Juozas Stunkauskas 
V. J. "Pugeris 
Aleksandra Vištihuriras - 

57 kp. Chicago, HL / ' 
Ą F. Šiputis - ’ v

F. Galdikas 
Andrius KrianSūnas

64 kp. Akrou, OMo. - ! 
f '3. Valentas1 -

69 kp. Dayton, Ohn, S. . \ ;
Juozas Kavaliauskas ■, į., 
Antanas Palubinskas 
Andrius Pakštas 
Franciškus Ambrazaitis 
Juozas Petrokas

72 kp, Detroit, Mich.
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Švento Kazimiero bažny
čioj ant South. Sidė8: įvyko 
nepaprastos iškilmės. Atsi-j > nepaprastos įskihnes. Atsi- 

»»$ i buvo pirmos šventos mišios
4 t i •

Amerikos lietuvių publicistų ir 
aukštus politikos njokslus studi
juojąs Washingtone gerb. kun. P. 
Kemėšis.

Prakalbos įvyks Lietuvių Sve- 
’tainėj 180 New York Avė. Visus 
koskaitlingiausia meldžiame atei
ti ir išgirsti gerb. kun. F. Kemė
šio prakalbą. ;

. Lietuvos Bonų Pardavimo 
Komitetas, Nevark, N. J.

, ai!,(primieijos> gerh-kun> St, 
Narbuto. Jis tapo įšventy- 
taš į kunigus subatoj birže
lio 10 d. š. m. pventino Jo 
Eminencija ‘ ’ kardinolas 
Daugherty Šv. Petro ir Po
vilo katedroje. Primicinių 
iškilmių ypatybe ta, kad 
kun. Norbutas toje bažny
čioje buvo krikštytas, lanke 
ją nuo mažatvės, tos para
pijos lankė ir baigė mokyk
lą. Tai pirmas šitoj para
pijoj toks atsitikimas.

Jaunas Stasys turėjo pa
traukimų prie mokslo. Bet 
lėšų stokavo. Kadangi jau- 
nikaitis buvo mokslus, ma
lonus ir doras, visų myH- 

-mas, tai paramos jam ne- 
stokavo. S. Kvietkus jam 
tą paramų suteikė. Žinoma 
Čia negalima užmiršti jo 
prakilnių ir dorų tėvelių, 
kurie iš paskutiniųjų rūpi
nosi savo sūnaus išauklėji
mu. Jų triūsas nenuėjo me
lais. Šiandien džiaugiasi 
jo tėveliai, giminės, priete- 
liai, džiaugiasi visi katali
kai. Vilimės iš jo energin
go veikėjo dvasios ir tautos 
reikaluose. Prie jo išauklė
jimo nemažai prisidėjo ir 
gerb. kun. J. J. Kaulakis, 
mūsų klebonas.

Primicijos įvyko birželio 
11 <L Asistavo trys kunigai, 
vadovaujant gerb. Klebonui 
kun. J.-J. Kaulakiui. Sese- 
rys kazimierietės, parapijos 
mokiniai — berniukai ir 
mergaitės, gražiai parėdyti, 
turėdami gelių ^bukietus iš
kilmingai įvedė primieijan- 
tą į bažnyčių. Bažnyčia bu
vo kupina žmonių. Primici- 
jantui žengiant bažnyčion 
bažnytinis choras po vado
vyste vargonininko Vičo už
traukė Veni Creator. Mi
šių metu p-lė solistė E. Mic- 
kūnaitė atgiedojo-Avė Ma
ria, akompaniuojant Dum
bliauskui ant smuikos. Po 
mišių buvo suteiktas susi
rinkusiems palaiminimas.

Primicinį pamokslų pasa
kė kun. Garnius. Tai buvo 
jo pirmas atsilankymas mū
sų parapijoj. Pamokslas 
buvo labai jausmingas ir į- 
spudingas. Vaizdžiai, išro- 
dp kunigo pareigas ir sun
kenybes.

Po visam klebonijoj buvo 
iškilmingi pietūs: Dalyvavo 
artimieji giminės ir priete----- ------- ----- ,-------
liai. Buvo ir gerb. kun. I. kodėl fiuom ta^pu jaunimas
Zimblys. Buvo išreikšta 
gerb. kun. daug širdingų lin
kėjimų ir velijimų.

Vakare apie 8 vai. buvo 
surengtas koncertas pager- 

• Tinka man darželiai,- bimui naujai įšventinto ku 
>igo. Programą išpildė pa
rapijinis choras, vargoninin
ko Vičo vedamas. Gražiai 
Bolius padainavo p-lės Mic- 
kūnaitė ir Mačiūnaitė. P-lė 
0. Pranekūnaitė, užbaigus 
augštus mokslūs skambino . 
pianu, Dambrauskui smui
kuojant Kalbėjo ‘ kun. 
Garmus, kun. ZSmblys ir ku- 

i nigas primieijantas No^bu- 
Ant galo “visa salė" 

užtraukė Lietuvos himnų. 
iBedainueiant net sierv1' I. . _. . idrebėjo.

_ _ __ _ ... - i i'T
Gabrijieliuš Sabaitis

92 Am. Montrwąl, Omada.
Juozas Mickus »

5 R. Knistautas 
‘ Juozas KlisevlČe

OT kp. LoweH, Maat. >
- Juozapas Budėnas 
, Jonas Narinkevičius

98 kp. West Fitchbarg, Mass.
Jonas Andrišiūnas 

kp. (nanja) Tamaųua, Pa.
Viktoras Boziš 
Kun. P. Gudaitis 
Jurgis Gnurnevičius 
Adomas Jačiunskas 
Vincas Jezukevičius 
Mikas Karužis 
Richardas Kavaliauskas 
Franas Kazlauskas 
Augustas Kleponas 
Juozas Macejūnas 
Jonas A. Milius 
Juozas Rabačenka 
Kazys Sadanavieius 
Moa. V asaris 
M. Vitkauskas

100 kp. (nauja) Stoughton, Mass.
Zenonas Antulionis 
Povilas Armalis 
Stanislava Butviliene 
Kleofosas Česnulevičius 
Nikodemas Česnulevičius 
Jonas Dusevičius 
Jonas Grigas 
Julijona Jakavičiene 
Juozapas Jekavičia 
Antanas Jerusevičia 
Leonas Kušleika 
Kazimieras Mockus 
Simonas Ručinskas 
Petras Svirnelis 
Dainininkas Tamulevičius 
Anna Valentukevičienė 
Marijona. Žilinskaitė 
Alena Banevičienė 
Jonas Mažeika 
Tamošius Žurauskas 
Karolina Žarauskienė 
Motiejus K. Grigas 
Jonas Kučinskas 
Stanislovas Lisauskas 
Karolina Overkienė 
Petras Tamulevičius 
Vaclovas Valentukevieius
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MONTREAL, ŪANADA.
LDS. 92 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks nedėlioj, 25 d. birže
lio paprastame laike, pobažnyti- 
nej svetainėj, 720 Parthenais gat. 
Visi nariai malonėkite pribūtą pa
skirtu laiku, nes turime daug 
svarbių reikalų aptarti. Atsives
kite ir naujų narių.

Valdyba.

DAINA.

Aš myliu tėvynę — '
Šalį didžiavyrių, 
Kur žyd’ išsiplėtus 
Tarp Žaliųjų girių.

Myliu aš seselių 
Kaulus ant kurgano: 
Turtas tai tėvynės 
Numylėtos mano. 

Meilūs man laukeliai, 
Kur puikiai žaliuoja, 
Ežeras kai šniokščia, 
Upes tyvuliuoja.

r
Myliu rūtų žiedų, 
Myliu paukštužėlius, 
Kai sodnelyj gieda. 

Man meili kalbelė, 
Nors vargdieniai Šnekių 
Ir dainelės meilio, 
Iš širdies jei tek*. Mv

* Man meili šalelė 
us namelis, 
ven matutė,

Brolis ir tėvelis, t 
Aš myliu tėvynę, o 
Mvlln ir mylėsiu, 
Nors ir ;deLtoe meilės 
Daug ką nukentėsiu.

“ lt 
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LAWBENCE, MASS.

Šv. Cecilijos choras ruošiasi 
gražiu programų kun. Juro pri
micijoms, kurios įvyks laikinoj 
bažnytėlėj. Varg. A. Stanauskis 
ne tik bažnytines giesmes moki
na, bet ir gražių dainelių, kurias 
galės išgirsti pokilyje.

Bent du išvažiavimai neįvyko 
delei lietaus, jaunimas neatboja 
šlapumo vistiek važinėja ant ūkės 
ugnį susikūrę miške dainavo lin
ksminos kuom tik kas galėjo.

Pereitą savaitę varg. A. Stan- 
šauskas buvo išvažiavęs į New 
Yorką vargonininkų seiman. Ten 
turėjo progą pasimatyt dar sykį 
su kompozitorium Naujaliu. Par
važiavęs sakė, kad vien tik du 
varg. iš N. A. dalyvavo — jisai 
ir R. Juška iš Provičhenee, kuris 
buvo išrinktas į vice-pirm.

Parvažiavo iš Chicagos P. Raz- 
nauskas, LDS. narys, kuris buvo 
išvažiavęs darbo ieškoti.

Blaškote.

NEW HAVEN, CONN.

Šiuom tarpu visi veikėjai ran
kas sudėję ramiai snaudžia. Tur
būt mano, kad jau visi darbai nu
veikti.

Brolužiai! kelkite iš miego—dar.
1 bo yra daug, štai Tėvynės reika

lai, Darbininkų reikalai, ar ne-
> matote, kad įvairiais būdais iš 

visų pusių išnaudoja darbininkus 
darbdaviai kapitalistai? Reikia 
susiorganizuoti stiprion organiza- 
cijon L. D. Są-gon. Broliai sto
kim į darbą ir vėl pradėkim dar
buotis kaip pirmiau,

Mūsų kolonijoje randasi daug 
prakilnių organizacijų, kuopų ir 
draugijų, randasi Moterų Sąjun
gos kuopa, LDS. kuopa, A. L. R. 
K. Susivienijimo kp. ir tt. Bet 
gaila kad nariai-ės nesupranta 
svarbos tų organizacijų, labai ne
skaitlingai lanko susirinkimus. 
Kada susirinkimai yra neskait
lingi, tai ir visas veikimas abel- 
nai yra pilpnas. Šiuom tarpu 
puikiai gyvuoja A. -L. R. K. Mo
terų Sąjungos '33 kuopa. Susirin
kimai yra gana gyvi, Kiekvieną 
susirinkimą prisirašo skaitlingai 
naujų narių. Visos vienbalsiai 
nutarė dalyvauti išvažiavime, ku
ris įvyks 4 d. liepos Hartford, Ct. 
Teip-gi nutarė surengti išvažiavi
mą kuopos naudai. Bravo sesu
tės, dirbkite ir ant toliaus, jūsų 
geri darbai atneš gerus vaisius.

Čionai jaunimo yra nemažai, di
desnė dalis priklauso prie šv. Ka
zimiero parapijos choro. Ne vie
ną kartą atsižymėjo savo darbš
tumu surengiant puikius vakarus. 
Bet vieną dalyką turiu pastebėti, 
kad jaunimas tarpe savęs yra ne
draugiškas. Kada susirenka ar 
tai viešoj pramogoj, ar tai priva- 
tiškai, tai žiūrėk vienoj vietoj sė
di kelioo-li kitoj vėl teip pat, tas 
labai keistai iš šalies atrodo. Ne-

teip-gi apsnūdot Brangus jau
nime ! dabar yra laikas darbuotis, 
dabar gamta kartu su jaunimu 
nori žaisti, nes dar jaunutė, po 
šaltos žiemos.

Teko man pastebėti, kad mūsų 
kolionijoj nesiranda vyčių kuo
pos. Kodėl? Juk toji organizaci
ja yra -jaunimo. Pažvelgkim kaip 
puikiai gyvuoja Vyčiai aplielinkės 
kolonijose, kaip tįai: Waterbury, 
Hartforde. Turi savo base-ball 
teamus ir įvairius jaunimui tinka
mus žaistas. - : -
. Jaunime! nemiegokim, stokim 

į darbą, suorgaaizuokūn Vyčių 
kuopą., r • tvalgas.

■*T

SCRANTON, PA.

"R

tyčioje

Kun. Celinos Prfaųcija-

’želio 11 d. Šv. Juozapo baž- 
buvo labai iškilmingos a-

NEW BBITAIN, CONN. 
Visiems Ct. lietuviams.

Šį nedčldienį įvyksta didžiau
sios organ. išvažiavimas S. L. R. 
K. A. Conn. aps. birželio 25,1922, 
Quartete Ciub Parke, New Bri
tam. Kur buvo LDS. išvažiavi
mas. Kaip teko patirti iš rengi
mo komisijos, tai šis išvažiavimas 
būsiąs vienas iš įdomiausių su į- 
vairiu margu programų, nes iš vi
sų kolonijų pribus su programais.

Rep.

Vaidelytės.

ROCHESTER, N. Y.

Tulas ‘‘ Parapijonas”. 4<Datbi- 
ninke” No. 67, aprašydamas ne
kuriu lietuvių išvažiavimą į tūlą 
farmą savo korespondencijoj už
sipuola ant lietuvių kareivių legi- 
jono. Gal tik dėl neapykantos 
norėjo apšmeižti vietinius buvu
sius Suvienytų Valstijų kareivius, 
kurie yra susitvėrę po vardu A- 
merican Legion Gudinąs Post 
lietuvių skyrius. . Skyrius negali 
būt atsakomybėj už negerumus 
piknike, nes ne skyrius rengė iš
važiavimą. Minėtas legijonas nie
kada nėra pastojęs kelio nei vie
nai veikiančiai organizacijai. Vi
sai atbulai kaip “Parapijonas” 
kad rašo, būk jis (legionas) Besi
darbuoja nei bažnyčiai, nei tau
tai. Idant “Parapijonas” su
prastų tai rodo šie faktai. Legi
jonas yra aukavęs $40 Šv. Jurgio 
parapijai, kas metai Vainikų die
noje “Decoration Day” užperka 
mišias ant atminties žuvusio ka
rės lauke a. a. J. Gudino ir visi 
dalyvauja ateidami tą dieną į baž
nyčią ir beveik visi priklauso prie 
parapijos bei vietinių katalikiškų 
draugijų. Dėl tautos labo yra 
aukavę 38 dok Lietuvos šau
liams, antrą kartą 13 doL šau
liams, Lietuvos^ Raudonam Kry
žiui 30 doL, tcipo-gi minėto legi- 
jonO pirmininkas ir iždininkas yra 
paaukavę po lietuvišką boną per 
kun. Garmaus prakalbas dėl Lie
tuvos universiteto.

Kaip “Parapijonas” rašo kad 
yra šmeižiami Lietuvos Vyčiai, 
tai jis visai apsilenkia su teisybei 
nes keletas Vyčių priklauso prie 
legijeno ir nei menkiausio krisle
lio teisybės kad būtų šmeižiama 
Darbininkų Sąjunga, nes jos pir
mininkas yra nariu ir‘korespon
dentu lėgijono. Tei>gi prie lėgi- 
jbnb priklauso tymfts veikėjai, 
kaip taii Lietuvos Paskolos Sto
ties pirmininkai ir Šv. Cecilijos 
choro pirmininkas. - Iš to jau 
aišku kas ^ra legionas ir. ko jis 
vertas. ‘ 1 fT. « ; -

Lėgijono raštininkas įgaliotas 
i ant susirinkimo * ‘ j'r

J. U. B&rtmonas.

BRIDGEPORT, CONN.

Seniai jau buvo matyti laikra
ščiuose žinių iš mūs kolonijas. Ki
ti gal mano, kad dėl nedarbo vi
sas viešas veikimas apsistojo. Bet 
taip blogai nėra. Moterų Sąjun
gos kuopa niekuomet nenustoja 
veikus. Gegužio 14 d. ji turėjo 
prakalbas su pamarginimais. 
Kalbėjo gerb. klebonas kun. M. 
A. Pankus, kurs yra prielankus 
Moterų Sąjungai. Birželio 11 d. 
tuoj po pamaldų buvo kuopos su

turėti viešą 
d. Svečiai

sirinkimas. Nutarta 
vakarienę birželio 25 
bus viešingai priimti.

Sąjungietė.
•OS-

l d. s. roopy susi
i

TAMAQUA, PA.
LDS. 99 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 25 d. birželio, tuojaus 
po sumai, bažnytinėje svetainėje, 307 
rine Street. Visi nariai malonėsite 
pribūti, nes turime daug svarbių rei
kalų aptarti. Taip-gi atsiveskite ir nau
jų narių.

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

mas jvyks nedėlioj, 25 d. birž. Lietu
vių Politikos Klubo salėj 32 Dickson 
St Visi nartai malonėkite pribūti, nes 
tarine daug svarbią reikalų aptarti.

NEW HAVEN, CONN.
LDS. 28 kuopos mėnesinis susirinki* 

mas įvyks nedalioj, 25 d. birželio, 1-mą 
v*l. po ptetą bažnytinėje svetainėje 
295 St John St Kviečiame visus na
rius ateiti. T>lp-gi atsiveskite naujų 
narių.

DAYTON, OBIO.
LDS. 89-toe kuopos mėnesinis susi

rinkimas jvyks nedalioj, 25 d. birželio, 
Mą valandą pe pietų Sv. Kryžiaus pa
rapijos svetainėj. Vist nartai malonė
kite pribūti, nes turime daug svarbių 
reikalų aptarti. Taip-»1 atsiveskite ir 
naujų narių.

CUMBOLA, PA
LDS. 88 kp. mėbeainte susirinkimas 

aks nedėlioj, 25 d. birželio, papras- 
vtetaj, ir paprastame laike. Visi 

nariM malonėkite pribūti, nes turime 
Araą svarbių reikalų aptarti. Taip-gi 
atsiveskite ir naujų narių. f

WATERBURY, CONN.
LDS. 5 kaopos ataesinis raririaKl* 

mas įvyta nedėlioj, 25 d. birfelio, tuo- 
jauB po pamaldų, paprastoj svetainėj. 
VM Bariai ■alonSkha pribeti, b« tu
rine daug svarMų reftailų aptarti. At- 
■itaBkita ir nauju nartą.

EUZABETH,*N. J.
LDS. 18 ks<va taikys meneatoj susi

rinkimą 25 d. bititeHo, 4 vat po pie
tą bažnytinei sntalnėj. Užkvlečiaml 
VM nariai prflmtl— .... •__ . ■

MINEBSVILLE, PA.
LDS. 90 ntaestois suatrinkSbas 

jv/ta nedėlioj, 25 d. birželi. 5<ą vai, 
po pieą. bažnytinėj Kvetainčj. r*

Viri nariai malonėkite pribūti pas
tirtu talka. Bes tarime dau* svarbių 
reikalų (aptarti. - Taip-gi atsiveskite 
if naują nartą.

KYNŲ PATARLE.
Tas jau yra nelaimingas 

kuris bijosi nelaimes, o ku 
ris yra vertas nelaimės, ta 
visumet bijosi jos.

' TEGU PATS EINA.
■ ■ > „

— Jūsų laikrodis einA
— Ema.
— Tai kam jūs jį nešioja 

te, jeigu pats eina ’

lXMtr*8. — Aš saro žmoną 
pažinau tris mėneriūs prieš 
Vestuves. ,> H

Balinu. — Hm. e aš savo 
žmoną pažinau tiktai tre+ 
čiam mete po vestuvių, j

Gruodžio 1 d. 1422 m. če 
kų pasiuntiniai su brangio 
mis dovanomis atkeliavo 
Vilnių ir labai prašė kvieti 
Vytautą i ČJekų kantini 
Vytautas mylėdamas Lieto 
va ir nenorėdamas «r ’ ji 
skirtis nuo tokios gufM 
griežtai. atsisakė. Okam. 
nusiuntė savo sūnėn. Žirni 
Korihutą.
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DARBININKAS

VIETINĖS ŽINIOS
*

L. VYČIŲ N; A.JL SUVAŽIAVI- 
l&n ( MG PBQTOKOLA8. ,

L. Vyčiū X. A. apskriio išvažia- 
| Vimo rengimo komisijos suvažia- 

vhnas Wivo birželio' 18, 1922. • Į - 
I Susirinkimą atidarė pirm, V.

Stankus. Pirmiausiai buvo ra- 
portas Presos Komisijos. Paaiš- 

B įvairūs presos darbai
jau padaryti ir raportas priimtas 
su: -padėka. Angliški] laikraščių 
rejbbttėris pasižadėjo daugiau pa
talpinti j anglišką spaudą.

Nuo apskričio raštininkės gau
tis pranešimas per Kiškį, kad ga
vus daug pasižadkjimų nuo žy- 

,jnesnių ypatų, kad bus ant aps
kričio išvažiavimo.

Darbus apsiėmė dirbti šios y-, 
patos: K. Kiškis ir V. Savickas 
užsakys tavorus ant tos dienos ir 

;'r juos prižiūrės, kad tvarkoj eitų.
J. Skudris ir P. Radaitis tvar- 

i kys tą dieną darbininkus. V.
Stankus bus tos dienos programo 
vądėju. Apskričio iždininkas su 
iždo globėjais pardavinės įžangos 
tikietus. Teip-pat nutarta kad 

> visos Naujos Anglijos kuopos iš
rinktų nemažiau kaip 5 darbinin
kus dėl apskričio išvažiavimo ir 
jų vardai būtų pasiųsti darbinin
kų tvarkymo komisijai: J. Skud- 
riui, 366 Broadivay, South Bos
ton, Mass. arba tą dieną priduoti 
iš ryto.

Tikietai kuriems bus 
dyką, pavesta duoti ižd. 
kui.

" Užkvietimo komisija

duota už 
V. Savic-

! AMERIKOS JAUNIME!
Mugu domėtapo atkreip

ta .į. Wįlkes-Barre ’ią ‘ ‘ Tėvy-
,L: nės B alse tilpusį aprašimą 

num. 39 apie LDS. Naujo
sios Anglijos apskriČo pikni
ką. Be kitko ten parašyta, 
kad “rengėjai buvo perdaug 
godūs dideliu pelnu” ir kad 
“munšainės ir-gi netruko. 
Nekurie taip buvo apsišvie
tę mėnulio šviesa, nors buvo 
gan saulėta diena, bet men
kai saulės matė.” Pasako
ma pelno buvę arti $500 ir 
pagalios pranešama, kad 
šioj apylnkėj žmonės ren
ką “arklių kiaušinius” ir 
sunaudoją prie munšainės 
dirbimo. Pasirašo Lietuvos 
Artojas.

“Tėvynės Balsas” nuduo
da katalikišką laikraštį, o su 
savo korespondentu pasiro
dė cicilikišku laikraščiu. 
Anie komplimentai LDS. N. 
A. apskričio piknikui tik ci- 
cilikiškam laikraštyje tega
lėjo rastis. Jei munšainės 
mūsų piknike ištikro buvo, 
tai ja naudojosi tik Lietuvos 
Artojas su savo draugais.

Pikniko rengimo komisi
ja:.

•V

kr esi matęs ir skaitęs Lietuvos 
katalikų ąjnuimo Pavasarininkų 

organą

praneša, 
kad dalyvaus šie chorai: So. Bos
tono Šv. Petro,’ Laivrence’o baž
nytinis choras, Worcesterio, Cam- 
bridge’o ir Norvvoodo. į

Base-ball vyčių “tymas” Wor- 
■ cesterio ir Laivrenee’o. Merginų 
’ ’ base-ball team bus So. Bostono, 

Worcesterio ir Lawrence’o.
Beto bus įvairių bėgimų, šoki

mų, ristynių ir kitokių margu
mynų.

Po tam komisijos nariai prane
ša, kad jau turi apie 5 trokus 
kožname mieste suorganizavę 
žmonių važiuoti į Vyčių išvažiavi
mą. Abelnai apskaitliuojama 
kad bus apie 8000 su virš žmotlių.

Susirinkimą uždarė pirm. V. 
Stankus.

Rašt. Juzė Leonaitė.

L

&

K

Br .

BANKO ŠeRININKAMS.
L. Žemės Banko šėrininkų susi

rinkimas įvyks ketverge, birželio 
22 d. 7:30 vai. vak. Vietos ir a 
pielinkių šėrininkai prašomi atši

lk lankyti. Turime išnešti tam tik
rą pareiškimą. Susirinkimas į- 

; vyks vyčių-sąjungiečių kamba- 
b riuose, 366 W. Broadivay.

‘ šėrininkų Komisija.
< ■

I. ■r- | 
E

SUNKIAI SERGA.
( LDS. 1 kuopos protokoų rašti- 

i ninkas K. Rusteika sunkiai serga 
po operacijos, kurią darė Carney 

E ligonbūtv.
aplankyti sergantį narį.

g

Draugai (ės) turėtų 
Jis ran

dasi ant ketvirtų lubų H. G.
Jo draugas.

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

jvyks utarninke. 27 d. birželio. 7:30 v. 
vakare, LDS. kambariuose, 366 West 
Broad way. Visi nariai malonėkite pri- 
buti, nes turime daug svarbią reikalą 

■ aptarti.
irtų.

Taip-gi atsiveskite ir nauju

Valdyba.

jF

Jonas Glineckis,
V. Jakas,
J. V. Smūgis.

“PAVASARI?"_ a ■ 
Draugės ir Draugai!

Nors su jumis plačiomis 
jūTomis atskirti esame, vie
nok mūsų, Lietuvos pavasa- 
rininkių ir pavasarininkų, 
širdys'nųolat su jumis. Mus 
gaivina bendri troškimai, 
bendros idėjos 
Tėvynei.

Mes norime užtat su jumis 
kuodažniausiai pasitarti, pa
sikalbėti. O mūsų kalba tai 
mūsti laikraštis “Pavasa
ris.” Todėl, sesės ir broliai, 
išsirašykite mūsų “Pavasa
rį!”

“Pavasaris”,, jums tekai
nuos vienas doleris metams.

“Pavasaris” jums atneš 
iš mylimos Jūsų Tėvynės 
Lietuvos brangių žinių ir 
kilnių, karštų Lietuvos jau
nimo troškimų, idėjų.

“Pavasaris” jus ir mus 
padarys vieną Lietuvos du
krelių ir sūnų šeimyną.

Tad, Draugės ir Drau
gai! siųskite po vieną dole
rį šiuo adresu:

LIETUVA. Kaunas, Ožeškie
nės g., 12 nr. “Pavasario” Admi- 
nistracijai.

fj

ž L AI K R’ AŠ T4S
Tai Geriausia Žmogaus Mokykla,

PRIE LAIM1N6ESNI0 f 
eceum nvvcNiun 4.

J s* ,

A 
M> 

K
►
f i

• r

i
i

*9 » 

»

v,
■

a“- t 
£. •

M •V * i Y*

ŠUNŲ KILME.

Profesorius Truesar’as, 
tyrinėdamas šunų kiaušus 
prancūzų mokslo akademi
jos muzėjui, patyrė, kad be
veik visi vilkų ir šakalų 
kiaušai daug kuo skiriasi 
nuo kiaušų naminių šunų. 
Mažasis Indijos vilkas — 
vienatinis girios draugas na
minio šunies: jo galva pana
šiai surėdyta ir beveik visi 
kūno privalumai tokie pat, 
<aip šunies. Be to, ta veis

lė daug panašesnė į šunį, 
kaip į vilką, nuo kurio ilgai 
os neatskirdavo.

Dvi pirmutinės šunų veis
ės, labai panašios į mūsų 

šunis, 
atsiradę pietynėj Azijoj, iš’ 
ten, sykiu su kitais nami
niais gyvuliais, jos buvo 
pargabentos į Europą.-

GUDRUOLIS.
Antanas (į Joną). Mai- 

nykim batais.
Jonas. Kad tavd nuply-

? f j i ji. i ' f.

Antanas. Tai kas, kad 
nuplyšę, o tavo da plyš.

HARTFORDO IR APIELIN
■f KĖS LIETUVIAMS 

ŽINOTINA.
Šiuomi pranešu, kad aš pada

ru visus renkalingus popierius 
išgavimui pasportų Lietuvon ir 
taip-gi atsiimti gimines iš Lietu
vos.

Padarau visokius įgaliojimus.
Esu viešas notaras Amerikos ir 

Lietuvos Atstovybės įregistruo
tas.

— Dievui ir
r > ru >

6

V

Suv. Valstijose
Metams ...................... $4.50

mėnesiams................ 2.25
mėnesiams................ 1-25

. 6
3

Tūlas fabrikantas aprodė 
visą savo fabriką iš kitur 
pribuvusiam jo svečiui ir, 
pagalios, norėdamas paro
dyt, kaip gerai jis apmoka 
savo darbininkams už darbą, 
pašaukė vieną iš senesnių 
darbininkų ir klausia:

— Ką tu turėjai, kaip 
pradėjai pas mane dirbti?

— Nieko, — atsakė liūd
nai darbininkas.

— O ką tu turi dabar?
— Džiovą...

Čigonė. — Iš Tamstytės 
delnos matau, kad Tamsta 
labai graži...

buvo pirmučiausia _ Mat> mat>
j kaip nemeluoja, teisingai į- 
spėjo...

MĖNULIO DYDIS IR 
TOLUMAS.

PRANEŠIMAS GERB. 
KLEBONAMS.

1n. į ■■**«■■■
TeL So. Boston 2488

DR. J. C. LANDŽIUS
LIETUVIS GYDYTOJAS XB; . 

CHIRURGAS.
Gydo aStrias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaiką. Egsami-. 
nuoja kraujų spjaudalus, šlapumą 
ir tt. savo laboratorijoj. Suteiki* 
patarimus laiškais kitur gyvenan- : 

Iriems. Adresas:
506 BB0ADWAY, 

SOUTH BOSTON, MASS.

R
 (Kampas G Si. ir Broadvray)
VALANDOS: 9—1L 2—4, 7—9

r

>

Užsieny (ir Lietuvoj)
Metams......................$5.50
6 mėnesiams........ 2.75
3 mėnesiams................ 1.50

Visais reikalaiš kreipkitės pas 
JONĄ MAČIŪNĄ,

32 Putnam Heights, Hartford, Ct.♦ \

OO
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SAMARIA
ASSYRIA
Asmeniškai

kime j Southampton j Danzig,

VISUS SPAUDOS DARBUS PAVESK

“DARBININKO"
MODERNIŠKAI 
SPAUSTUVEI
Mes atliekame SPAUDOS DARBUS nuo Vi
zitinės Korčiukės iki Knygos ir Laikraščio. 
Kainos Prieinamos. Darbus Atliekame Grei
tai.

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

TEL. S. B. 620.

NAUJOSIOS ANGLIJOS L. D. S. 
APSKRIČIO VALDYBOS 

ANTRA1AL
r

i’irm. — V. J. Kudirka,
37 Franklin St.,

Nonvood, Mass.
Vice-pirm. — M. Žukauskaitė,

1 Grimes St.,
So. Boston, Mass.

Rašt — A. J. Navickas,
58 Heaton Ąvot,

/ Norvrood, Mass.
Iždininkas — M. Abračinskas,

187 Ames St, -*
LDS. N. Y. ir N. J. APSKRIČIO

r.Richter* 
“PAI N 
EXPELLER”

Kaip tik pasirodo pirmutinis 
apsireiškimas peršalimo, pirmutinis 
reumatizmo ir neuralgijos gėlimas, 
tad naudokite šitą patikėtiną naminį 
vaistu. Persitikrinkite, kad kiekvie
na bonka Pain - Expellerio, kurią 
jus perkate, butu pažymėta Inkaro 
vaisbaženkliu. Kaina 35c. ir 70c. 
aptiekose arba pas.

F. AD. RICHTER A C0. 
104-114 SO. 4th St, 
Wrook!yi». M. Y.

GREIČIAUSI MODERNIŠKI 
LAIVAI PASAULYJE.

Šaunus apsėjimas su keleiviais.
Ten yra vietinis agentas jūsų mieste 

ar netoli jo.
I LIETUVĄ, LENKIJĄ, RUSIJĄ 
LATVIJĄ UKRAINĄ IR I VISAS 

BALTIJOS VALSTIJAS 
PER HAMBURGĄ.

SANONIA.......... -......................Liepos 1
CARONIA ...............................Liepos 29

Cabin $130. 3-ėia kl. $103.50.
Taksu $5.00.

Per Liverpool ir Glassgow
SCYTHIA ............................... Birželio
IACONIA ...................................Liepos 6
CARMANIA .............................Liepos 13

Iš Bostono: 
.............................Birželio 28
.................................Liepos 8 

_________ vedama ekskursija susisie
kime j Southampton į Danzig, 

Piliau ir Libau:
Per Southampton'ą 

KIEKVIENĄ UTARNINKĄ 
MAURETANIA—AQUITANIA 

BERENGARIA 
Per Angliją ar Hamburgą

Į Danzig’ą $106.50 — Liepojų $107. 
Taksų $5.00.

16 Metų South Bostone »j

DR. H. S .STONE '
AKIŲ SPECIALISTAS
399a W. BR0ADWAY

LANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v. vak. ; |
BĮĮTaįfi-».;irvHJBąjį.r. j-įnycą.-marf 1

• Ii
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DR. PAUL J. JAKMAUH
(JAKIMAVIČIUS)

509 EAST BR0ADWAY
Telephone 502.

TeL So. Boston 323 
LIETUVYS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

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

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

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

ir nedaliomis.

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.

DR. A. J. GORMAN
(BUKAUSKAS),

DANTISTAS

REIKALAVIMAI.
--------  - - ---------- »—  

Reikalavimą kainos 2c. už žodį už 
kiekvieną sykj.

705 Main St., Montello, Mass.

(Kampas Broad St.)

TeL Brockton 5112-W.

REIKALINGAS MOKYTOJAS 
dėl vasarinės vaikų mokyklos. 
Kas galite užimt mokytojaus vie
tą, tai atsišaukite tuojaus. Už
mokestis gera. S. Uždavinis, 16 
Marion St., Haverhill, Mass.

(6-27)

BelI Phone: Poplar 7545
ADOLF F. STANKUS'

TIKRAS

LIETUVIS GRABORIUS
1023 Mt. Vernon St., 

PHILADELPHIA, PA.

iV. JONO EV. BL. PAŠELPINSS 
DRAUGYSTĖS VALDYBOS 

ADRESAI.
PIRM. — M. Zoba,

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

248 W. 4-th St, So. Boston, Mas*. 
PROT. RAET. — J. Šeduikis,

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

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

16 tVinfleld St, So. Boston, Masa. 
MARŠALKA — J. Zalkis,

7 Wlnfield St, So. Boston, Masa.
Dr-ja laiko susirinkimus kas trečią 

nedėldlenj kiekvieno mėnesio, 2-rą vaL 
po Dietą šv. Petro parapijos salėj. 493 
EI Seventh St, South Boston. Masa.

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

Užkietėjimas, diegimas, mėšlungis ir kiti vidurių suirimai nie
kuomet nekankina šitos laimingos šeimynos.

BAMBINO
Vaisbaženklis Reg. S. V. Pat Biuro

greitai suteikia pagalbą ir tupjaus kūdikį 
ir motiną pralinksmina ir užganėdina.
Bambino galima gauti visose aptiekose 
už 35e. arba už 40c. pasiunčiam per 
Pareel Post tiesiai iš labaratorijos.

Jie prašo daugiau!
F. AD. RICHTER & CO.

104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

Kūdikiai mėgsta jį! ANT RENDOS
KAMBARYS OFISUI. 

Puikus, šviesus ir geras kamba- 
>78 tinkamas ofisui ant rendos L. 
D. S. Name, 366 Broadway, South 
Boston, Mass, Kampas Broad- 
vTay ir E gatvių. Kreipkitės pas 
“Darbininką.”

366 Broadway, So. Boston, Mass.

“Darbininkas” neseniai yra at
spausdinęs MAŽĄ KATEKIZMĖ- 
LĮ, sutaisytą gerb. Kun. P. Juš- 
kaičio “Pirma Išpažintis. Labai 
parankus KATEKIZMĖLIS vai
kučiams prirengimui prie PIR
MOS IŠPAŽINTIES. Kaina $7.50 
už 100 egs. Imant ant syk 100 
egz. ar daugiau, duodame 25 nuoš.
“DARB.” ADMINISTRACIJA, 

366 Broadivay, So. Boston, Mass.

Mėnulis yra mažesnis už 
žemę 50 kartų. Jo paviršius 
teturi tik 38 milijonus kva
dratinių kilom., tuo tąrpu 
žemės paviršius turi 520 mi
lijonų kvadr. kil. Svarumo 
mėnulis turi nedaugiau 1.81, 
kiek sveria mūsų žemės skri
tulys. Ir visa ant mėnulio 
kur kas mažiau sveria. Taip 
antai vienas geležies kilo
gramas, numestas į mėnulį, 
turėtų tenai svarumo ne 
kaip daugiau 74 gramus.

. Mėnulis atstu nuo mūsų 
tik už 384.000 kilom, suly
ginus su mūsų , tolumu nuo 
saulės ar žvaigždžių, tai yra 
niekis, tai vos vienas žings
nis visatos erdvėje. Tele
grama, mušta iš žemės; pa
siektų mėnulį per pusantros 
sekundos, kulipka — per 8 
dienas, greitasis traukinys 
— per 8 mėnesius ir 22 die
ni. Mėnulio tolumas nuo že
mės tai vos l.saB dalelė žemės 
tolumo nuo saulės ir tik vie-

MILŽINIŠKAS AUTINGAS
' ĮVYKS NEDĖLIOJ,

LIEPOS-JULY 9 D. 1922

a»®®©e©®®eee®®®®®®©©s®s©©©©<®©@©®^ss©®©©©©®®©®®®®®®e©e®®
LIETUVIS GRABORIUS.

\ Suomi pranešu visiems, kad nupiginau kainas ant grabų 1 
ir už visą palaidojimą. Palaidojo numirusį nuo $100.00 ir < 
aukščiau. Taigi Boston’o ir apielinkės lietuviai, pasitaikius | 
virš minėtam reikalui, visuomet kreipkitės pas mane. U? < 
nuvažiavimą į kitus miestus nieko nerokuoju. Darbą atlieku 

gerai, grafini, mandagiai ir pigiau bfle kur kitur.
Patarnavimas visiem dykai, Viršminėtais reikalais kreip

kitės šiuo adresu:
P. J. AKUNEVIČIUS,

258 Broadway, So. Boston, Mass.
TeL S. B. 1891 M. ir S. B. 381.

m®®®®®®®©®©®©®®®©®©®®®©®®®©®®®®©®®©®®®©®®®®®®®®®®®®
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SV. KAZIMIERO R. K. DR-JOS 
VALDYBOS ANTRA1AI

80. BOSTON, MASS.
PIRM. — Vladas Paulauskas, 

90 B St, So. Boston, Masa.
VICE-PIRM. — V. J. Jakštas,

27 Story St, Boston 27, Masa. 
PROT. RAŠT. — Antanas Janušonis,

2 Mt Washlngton PI., So. Boston.
FIN. RAŠT. — Juozas Juška, 

Merycliff Academy,
Arllnghton Helgths, Masa. 

IŽDININKAS — Leonas švagždys, 
111 Bowen St, Boston 27, Masą. 

IŽDO GLOB. — J. Grublnskas,
3 Jay St, Boston 27, Masa. ir 

Antanas Kmitas,
284 5-th St, Boston 27, Masa. 

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

DRAUGUOS antrašas reikale:
366 Breadvay, So. Boston, Masa. 

DRAUGUOS susirinkimai laikomi 
kas antrą nedėldlenl mėnesio 1-ą vaL 
po pietą parapijinėj svetainėj, 492 E. 
7-th 8t, Boston 27, Man.

[Pajieškojimai
Paieškojimu kainos LDS. na

riams Ir “Darbininko” skaityto
jams 1 sykj J metus už dyka, už 
3 sykius $1.00. Prletellams už 3 
sykius $1.50.
' T----------------------------- "'r

Paieškau Petro Poškaus, paeina 
iš Varėnos miestelio. Seniaus gy
veno Worcester, Mass. Turiu 
svarbų reikalą, gautą iš Lietuvos. 
Kartu ieškau Stepono Strazdo, 
gyvenusio Chieagoj.

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

(69-72)

Bellevue
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®—$106.50, 
•ą—$107.00. 
Bostono i

-a:• j i : . . • i - »•. • x

Jauna gaspadinė, įėjus į 
krautuvę, norėjo nusipirkti 
pyrago. Pkeiuįnnėjo Vieną, 
antrą, trečią," .penktą iri vii 
išnaujo visus •, čiupinėja. 
Krautuvininkas, kuriam, tas 
etapinė j imas nepatiko, sa
ko: rvo.p j - x». >-

— Ar tamstų Vyras taip— Ar tamstų tyras taip na Šimtmilijoninė, dalelė to- 
pat kpl išsi-ltymo nuo žemės ligi arti-

už pačiĄ? a m i? >. miausiųjų žvaigždžių!

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 it smagiausias 
už visus kitus. Rengiamas 
su dideUU programa Mu
zikantai bus pirmos kliasos. 
Taip-gį Lietuvos Vyčiai loš 
“feisebaU.” '

JO.
fyiVAŽIUOkn VISI PARANKIU 

IR TIESIU KELIU.

,p“
Visai trečia

..Paieškau Izabelės ir Onos Če- 
pulioniukių, Žiežmarių par., An
takalnių kaimo. Pirmiau gyveno 
Philadelphia, Pa. Malonėkite pa
čios atsišaukti arba, kas kitas pra
neškite, ne< turit -svarbių reikalų. 
Jurgis čepriHonls, 
Avė., Montello, Mass
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