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Krikščionys darbininkai vie
nykitės! Spieskitės į vienin
telę darbo žmonių organiza
ciją Amerikoje — Lietuvių 
Darbininkų Sąjungą.
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Kaina 4 centai.

Bolševikai
, / I ---

Voketijos užmušta rrįinisteris
t

DIDŽIAUSIA PASAULYJE 
LIETUVIŲ MOKYKLA.

tuviškai, kaip ir kitose mū
sų parapijinėse mokyklose. 
Tuo tikslu kelios sesers 
pramoko gražiai lietuviškai, 
yra viena sesuo lietuvaitė. 
Be to nuolat mokykloje dar
buojasi kun. Bakšys, kurs 
yra jos kaip ir direktorius, 
ir širdies, ir lietuvystės vy- 
riausis mokytojas ir skie- 
pintojas. Jam padeda 
muzikas p. Visminas.

*

* *
Birželio 18 d. Waterburio 

lietuvių Šv. Juozapo bažny
čioje buvo nepaprasta iŠkil- : 
mė. Parapijos mokykla 
šventė mokyklos užbaigimą. 
Šventė Bažnyčioje ir tasai 
faktas labjau negu kas kitas 
rodo .Bažnyčios, pasiuntinys- , 
te mokinimo ir auklėjimo 
darbe, kaip lygiai ir svarbą 
mtalikiško-lietuviško auklė- 

. imo. Buvo tai jubiliejinė 
šventė. 10 metų atgal toji 
oati mokykla išleido į pasau
lį du pirmuosius tą mokyklą 
įaigusius. Abu jie pasi
šventė visiškam Dievui tar
navimui. patapo vienuoliais. 
Bernaitis — šiandien jau 
baigiąs Ryme kolegiją mok- 
slavyris; mergaitė — šian
dien jau sesuo vienuolė, irgi 
gana augštai moksle nuėju
si. Kas žin, ar nėra tai žen
klu ypatingo Dievo palaimi
nimo Šv. Juozapo mokyklai 
ir visai Waterburio lietuvių 
kolonijai.

Šįmet tą mokyklą baigė 
jau 57 mokiniai. Kai-kurie 
iš jų atrodė dar stebėtinai 
jauni,.— vaikiukai 12-os, ar 
13-os metų. Kaikurie ir kai- 
kurios jau baigią priaugti 
vyrai ir merginos. Prabėgs 
metai-kiti ir jie jau eis savo 
pajėgomis grumties su gyve
nimu. Tečiau iš veidų, iš 
akių matyti juose daug pa
siryžimo — lipti augštyn, 
siekti tolyn.

Rytą per savo mišias visi 
baigusieji mokyklą priėmė 
Šv. Sakramentą; gi vakare, 
vėl Bažnyčioje — iškilmin
gas diplomų padalinimas. 
Brangios .sesutės prie tos 
progos parodė savo discipli
nuotos dvasios ir savo darbo 
vaisius: seserų išmokinta 
mergaičių smuikininkių or- 

vienai seserei var-

Gal ne visiems dar žino
ma, kad \Waterbury, Conn. 
randasi didžiausia pasauly
je lietuvių mokykla. Ką-tik 

_ pasibaigusiais* mokslo me
tais mokinių skaičius buvo 
pasiekęs 1033. Tai bus pir- 

- moji mūsų mokykla, persi
ritusi laimingai per tūkstan
tinį skaičių.

Gal tik Waterburyje ir 
galėjo įvykti panašus fak
tas. Kolonija čia skaitlin
ga, priskaitanti lietuvių a- 

1 pie 15.000; bet svarbu tai, 
had čia lietuviai labjau ne- 

l kur kitur apreiškė išliki- 
K ir vienybės instinktą. Čia . 
j užėmė ir vieni apgyveno 

dalį miesto, ne kur nors- už
miestyje ar priemiestyje, bet 
netoli nuo miesto vidurio; ir 
susimetė ton vieton taip tirš
tai, taip suglaustomis eilė
mis. kad kitataučiai nei ne- 

, mėgina tų eilių praretinti. 
Būtų labai indomu susekti 
priežastis to apsireiškimo, 
kurį retai tegalima pastebė
ti mūsų išeivijos gyvenime.

Z e

Taip dalykams stovint ne
nuostabu. kad vaikų daug į 
mokyklą prisirinko, nes ji 
jiems visiems arti.

Verta pastebėti, dar ir tai, 
kąd toji lietuvių mokykla y- 
ra didžiausia visame Water- 
burio mieste. Antroji po jos 
turi 800 su viršum vaikų.

Nors mūro mokykla ir 
/ gana didelė, tečiau jau ne- 
L begali vaikų sutalpinti ir 
' klebonas su parapija jau su

sirūpinę statymu naujos mo
kyklos. dar didesnės. Die
ve jiems padėk.

Mokyklos pradžia siekia 
bene 1905 metų. Per kelio- 
liką metų jos labui uoliai 
dirbo tęvas Saurusaitis, p. 
Juozo Kovo padedamas. Nei 
vargo, nei pinigo nesigailė
jo. Gi jo jauniems inpėdi- 
rriams darban stojus — g. 
kun. Vai antie jui, klebonui ir 
asistentui g. kun. Bakšiui — 
Mokykla dar labjau pradė
jo žydėti.

Mokina sesers Šv. Dva
sios — prancūzės, bet, rei
kia joms atiduoti garbę, kad 
jos nei iš tolo nemėgino nu
tautinimo darbo varyti. Ti- 

Akėjimas, 
F Liet, istorija išguldoma lie-tą iškilmingą maršą. Gi

lietuvių * kalba,

ir
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NUŠOVĖ VOKIETIJOS žiningos propagandos ir 

teip-gi Francijos neapykan
tos ir smaugimo, kas Vokie
tiją veda į desperaciją.

“Aš akiu, kad sekančia 
auka būsiu aš.”

Nužudytasis ministeris ir 
Hugo Stinnes, Vokietijos 
Rockefelleris, pėtnyčios va
kare turėjo ilgą konferenci
ją Amerikos ambasadoj. 
Konferencija užsitęsė labai 
ilgai — net iki 1:30 vai. nak
ties. Tada Rathenau paly
dėjo Stinnesą g namus ir po 
to su savo seserim automo
biliu je grįžo namo. Tada su
sitiko su kitu automobiliu, 
kuriame buvo trys vyrai ir 
viena moteris su kaukėmis. 
Visi keturi paleido šūvius į 
Rathenau. Vienas wras•/ 

sviedė rankinę granatą. Mi
nisteris vietoj tapo nušau
tas, o jo sesuo išliko gyva 
ir sveika.

Dėl šio įvykio sujudus vi
sa Vokietija ir gali ištikti 
didelių perversmių.

—-------- ;
NUŽUDĖ GARSŲ 

KARVEDĮ.

MINISTERĮ.

Berlin. — Anksti subatos 
rytą tapo nušautas Vokieti
jos užsienio reikalų ministe
ris Rathenau. žmogžudžiai 
nepagauti. Spėjama, kad 
tai monarkistų darbas. Po
licija sako, kad tai. darbas 
slaptos monarkistų organi
zacijos. Ankščiau jie nužu
dė katalikų vadą Erzberge- 
ri. nesenai buvo pasikėsini
mas ant Scheidemanno. Po 
šitos žmogžudystės Reichs
tago posėdis buvo labai 
triukšmingas. Socijalistų 
vadas Bernstein sušuko: 
“Helferrich, tu esi žmogžu
dys!.” Tada Helferrich iš
lėkė lauk. Helferrich yra 
vokiečiii tautininkų vadas.

Rathenau išanksto žinojo, 
kad jo kailis pavojuje. Kan- 
cdierius Wirth pasakė:

“Užsienio reikalų minis
teris buvo persergėtas prieš 
keletą savaičių. Aš tikiu, 
kad ši piktadarybė yra pa
sekmė reakcijonierių nesą-

kilmės solenizantai marša- 
vo eilėmis prie altoriaus at
siimtų iš rankų savo myli
mo klebono kun. Valantie- 
jaus — diplomų. Gi tuos 
diplomus kitos dvi eilės rim
čiausiomis ir ramiausiomis 
pasaulyje minomis svirpliu- 
kų nuo 5 ir 6 metų — nešė 
iš abiejų azkristijų, iš eilės 
ir šono prieidami paduodavo 
klebonui, gi tas inteikdavo 
priėjusiems iš priekio sole- 
nizantams. Indomu, kad 
niekas nesiskubino, niekas 
nesuklydo, kiekvienas svirp- 
liukas žinojo puikiai savo 
rolę. Bažnyčia pilna žmo
nių, kurie turėjo gražaus ir 
gilaus džiaugsmo dėl taip į- 
spūdingos iškilmės.

Buvo svečių ir iš toliau. 
Atsilankė kun.. Ambotas, p. 
Bagdonas, p. Česnulis. Bu
vo matyt ir daugi au'pažįsta- 
mn veidų iš apielinkės kolo
nijų.

kestra
gonuojant, kitai diriguo
jant.— laike dalinimo apei
gos griežė puikų pritaikin- 

iš-

Pamokslininkas buvo net 
iš Wašingtono: politinės e- 
konomijos studentas kun. F. 
Kemėšis. Pasakė du iškil
mei pritaikintu pamokslu, 
vienų vaikams, kitą tėvams.

Waterburiečiai, >. tur-būt 
ilgai mihės tokias iškilmes.

į

BAISI EKSPLIOZIJA.

Concord, Mass. — Perkū
nija trenkė į American Pow- 
der kompanijos sandėlį ir 
ekspliodavo 10.000 svarų 
juodojo parako. Visa apy
linkė sudrebėjo. Dviejuose 
miesteliuose daug namų nu
kentėjo. Greta užsidegusio 
sandėlio buvo eilė kiti) san
dėlių. Tai nuo degančio 
sandėlio užsidegė dar septy
ni ir septynios ekspliozijos 
buvo. Nuo baisių ekspliozi- 
jų tūkstančiai langų sprogo. 
Langai sprogo net už aštuo- 
nių mailių nuo ekspliozijos 
vietos. Ant laimės nei vie
nas žmogus nežuvo. Kuo
met žemė sudrebėjo, oras 
suvirpėjo ir namai susiūba
vo, tai žmonės neišpasaky
tai persigandę išbėgo iš na
mų pusiau apsirėdę, nes eks- 
pliozi ja ištiko naktį“ iš suba
tos į nedėlią. Už dyylikos 
mailių aplinkui žmonės bu
vo išbudinti.

Nedėlioj šimtai automobi
lių buvo suvažiavę į nuken
tėjusias vietas. Žmonės žiū
rėjo į sprogusius krautuvių 
didelius langus, į nugriuvu
sius kaminus. į išsikraipiu
sius namus.

PRADEDA KIBINTI 1919. 
LENKIJĄ.

Paryžius.—Į Lenkiją pra
dėjo briautis bolševikų ban
dos. Dėl šito Lenkija labai 
sujudo ir nusigando. . Nes 
aišku, kad iš-to gali kilti ne
susipratimai ir paskui ka
ras. Lenkija pasiuntė so
vietų valdžiai protestą. O 
Franci j a budriai seka, kas iš 
to bus toliau.

KRIZIS LENKIJOJ.

Varsava. — Prieš keletą 
savaičių rezignavo Lenkijos 
ministerių kabinetas su Po- 
nikowskiu priešakyje. Ik
šiol nebuvo galima sudaryti 
naujo kabineto. Seimo di
džiųjų partijų vadai konfe- 
ruoja ir negali susitaikinti.
Seimas buvo susirinkęs Berliną arba į Vienną. .

Jau senai jis pafoai- 
gė savo darbus, o vis-gi dar 
nesiskirsto, nes žino, kad 
didžiuma jo narių ■n^->fekr 
atgal į 6eimą. Nauji rinki
mai būsią lapkrityje. Tada 
bus išrinkta 140 senatorių is 
400 atstovų. Naujasis sei
mas rinks prezidentą septy
niems metams. Dabar šns-

. t

karna, kad Lenkijoj gales-į- 
vykti diktatūra.

Lenkiška marka taip nu
puolė, kad už vieną dolerį 
duodama jų 4.000. Žmonės 
jų visai nepaiso. Restauran- 
tuose dažnai mėtosi po kelis 
šimtus markių ir jų niekas 
nepaiso pasiimti.

Į Varšavą daug atvažiuo
ja svetimtaučių, bet negau
dami kur apsigyventi greit 
važiuoja lauk. Išvažiuoja į

DARBININKŲ REIKALAI.

LonĄon. — Vienas gar
siausių Anglijos karvedžių 
maršalas Henry H. Wilson 
tapo nužudytas. Jis karo 
aiku buvo generalio štabo 

viršininkas. Jį nužudė du 
nežinomu žmogžudžiu, ku- 
riedu tapo pagauti. Marša
las tik ką buvo sugrįžęs iš 
pašventinimo paminklo kri- 
tusiems kareiviams kare ir 
beeinant rezidencijos trepais 
pasipylė šūviai. Pataikė 
trys kulkos. Persigandusi 
žmona išbėgo iš rūmų ir pa
matė negyvą savo vyrą kari
nėj uniformoj. Yra spėja
ma, kad užmušėjai yra ai
riai republikonai. “ Maršalo 
rūmuose tada svečiavosi A- 
merikos ambasadorius Har- 
vey ir Amerikos Augščiau- 
siojo Teismo teisėjas ex-pre- 
zidentas Taft. Jie išgirdę 
šūvius pribėgo prie lango ir 
matė bėgančius du jaunu vy
ru ir policistus ir žmones be
sivejančius juodu. Pagalios 
piktadariai . buvo pagauti. 
Visa Anglijos sostinė sujudo 
dėl šitos žmogžudystės. Ka
ralius buvo bekeliąs bankie- 
tą,- bet dėl tos žmogžudystės

SUSTIPRINO ■ -

PI KIETAVIMĄ.

Lavrence, Mass. — Paci- 
?ic Mills buvo pasiūlius 

streikuojantiems audėjams 
grįžti senomis išlygomis, o 
spalio 2 d. turėti konferenci
ją naujoms išlygoms išdirb
ti. Tai One Big Union va
dai‘sušaukė darbininkus ir 
agitavo nepriimti tų išlygų. 
Nutarta pastatyti didžiausią 
būrį pikietninkų apie dirb
tuves. Tikisi pastatyti 10.- 
000 pikietninkų.

•.X
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KETINA VALDŽIA '
ĮSIKIŠTI. -r—

Washington. — Valdžia 
pasiuntė aštrų persergėjimu 
anglių kasyklų savininkams 
ir angliakasių unijoms. Per
sergėjo, kad jei patys grei
tu laiku neužves derybų, tai 
įsikišianti valdžia. Yra spo* 
jama, kad šioje savaiteėjt 
derybos turės prasidėti

RINKIMŲ PASEKMĖS 
PAAIŠKĖJO.

Dublin. — Airijos rinki
mų pasekmės visiškai paaiš
kėjo. Parlamentan pateko 
58 atstovai stovintieji už 
padarytą sutartį su Anglija, 
o sutarties priešininkų yra 
36. Toliau inėjo 17 darbie- 
čių, 7 sodiečiai, šeši neparti
niai ir trys iš Trinity Colle- 
ge.

'AUDĖJŲ PREZIDEN
TAS.

FaR River, Mass. — Au
dėju Federacijos suvažiavi
mas prezidentu išrinko Ja- 
mes Tansey.

KALTINA KOMPANIJĄ.

Herrin, III. — Komerio 
verdiktas kaltina Southern 
Dlinois Coal kompanijų# 
viršininkus už įvykusias 
skerdynes. Koroneris pa
taria ieškoti atskirų asmenų 
papildžiusių žmogžudystę 
skerdynių laiku.

ATSISKYRĖ NUO 
RUSIJOS.

i

PINIGŲ KURSAS.
Žemiau paduodame kiek 

kainavo pasiuntimas 1,000 
auksinų į Lietuvą. Prie že
miau paduotų kainų yra 
priskaityta pasiuntimo kai
tai:

Pirmadienį, birželio 18 — $3.80 
Antradienį, birželio 20 — $8.70 
Trečiadienį, birželio 21 — $3.80 
Ketvirtadienį, birž. 22 — $3.70 
Penktadienį, birž. 23 — $3.70 
težtadienį, birželio 24 — $3.60 
Pirmadienį, birželio 28 — $3.50 
LITHUANIAN SALES 

CORPORATION, 
BOSTOV 27, MA88.

GOMPERS
PREZIDENTU.

Cincinnati. — Amerikos 
Darbo Federacijos suvažia
vimas išrinko prezidentu 
Samuel Gompersą. Jis šiuo 
kartu išrinktas 41 kartu.

Londonas. — Yr&vosl&vą 
vyskupai’Lenkijoj nutarei į- 
steigti neprigulmingą pra
voslavišką Bažnyčią ir par
traukti visus ryšius su Rusi
jos pravoslaviška bažnyčia

t'

NEIEŠKOS
KALTININKŲ.

Herrin, TU. — Kaltinin
kų, sukėlusių žudynes strei
ko lauke, nebus ieškoma. Į 
skerdynių kaltininkus val
džia taip žiūri, kaip į lin- 
čiųotojų govėdą.

Gubernatorius Smali buvo 
prirengęs kareivius siųsti f 
teroro distriktą, bet gavęs 
užtikrinančių pranešimų, 
kad baisenybės neatmkartoą, 
paleido kariuomSrtę.

atmetė Pripažini
mą rusuos. -

Cincinati. — Sovietinė# 
Rusijos prieteliai Amerikos 
Darbo Federacijos suvažia
vime buvo inešę rezoliuciją, 
prašančią Amerikos valdžios 
pripažinti Rusiją. Po karš
tų ginčų rezoliucija atmes
ta.

■OK--

Tikslas tavo tebūna aukš
tas ir prakilnus, o būdas, 
vadintis prie jo, praktiKton.

j J

Vyturys. atidėjo.
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i išleido $1.750.00090^
Po karo Amerika išleido 

karo laivams $2.000.000.000. 
O dabar tie laivai pagal su
tartį nusiginklavimo konfe
rencijoj turės būti sunaikin
ti. - ’

t MELAMS SUGRIAUTI. DARBININKŲ ĮSTATYMAI
LIETUVOJE.

TEBERŪPINASIRUSUA.

AB STREIKUOS 
GELEŽINKELININKAI?

Amerikos geležinkelinin
kai milžiniška balsų didžiu
ma išsireikė už streiką. Ta
sai streikas turėtą prasidėti 
liepos 1 d. Nuo tos dienos 
prasideda geležinkelininkų 
nukapotos algos. Nuo tos 
pat dienos geležinkelių kom
panijos turi numažinti mo
kesčius ant gabenamų pre
kių.

Geležinkelininkų algos 
numuštos iki žemo laipsnio. 
Daugiau, kaip 100.000 gele
žinkelininkų tegaus metuose 
tik po $563.04. Daugiau, 
kaip 250.000 geležinkelinin
kų gaus po $800.50 metuo
se.

Atsimenant pragyvenimo 
brangumą, matome, kad 
geležinkelininkų nerimastis 
turi gero pamato.

Tas kad geležinkelininkai 
-didžiumoj streikui pritariau 
dar nereiškia, kad unijų va
dai ir skelbs streiką. Ne kar
tą geležinkelininkai yra 
grūmoję streiku, nekartą 
jie balsavo už streiką ir vis 
streiko nebūdavo. Šiuo kar
tu greičiau bus tas pat. Y- 
pač tas matytis iš to, kac 
geležinkelininkų streikui A- 
merikos Darbo Federacijos 
suvažiavimas nepritarė 
tuziastingaž.

Suv. Valstijose, o turbūt 
ir kitose “kapitalistinėse” 
valstybėse tebevaroma agi- 
;acija už šelpimą “darbinin
kiškos” Rusijos. Dabar A- 
merikoje “Sovietų Rusijos 
Prieteliai” paleido obalsius: 
“Toofe & Machinery vili 
build up Soviet Bussia,” 
“Tum your Silver into 
Iron” ir tt. Renka aukas 
visokioms mašinoms ir įna
giams pasiųsti į Rusiją. So
vietų Rusijos Prieteliai sa
ko: “Jei šitame kritingame 
momente, kuomet Rusijoj 
badas dar nepasibaigė ir 
kuomet kapitalistinės vals
tybės rengia naują sobotažą, 
kad sunaikinti sovietų val
džią, nestosi talkon, tai 
Sovietų Rusija žlugs.”

Rusija gamtiškų turtų tu
ri daugiau, negu Suv. Vals
tijos. Rusai prie “darbi
ninkiško” surėdymo netik 
negali tų turtų išnaudoti, o 
negali nei išsimaitinti. Kas
met į didesnes bedas bren
da.

AMERIKOS JAUNIME!

en-

KARO NAŠTA.
Apie didįjį karą pradeda- 

' me užmiršti, o jo našta slė
gė ir dar ilgai žmones slėgs. 
Suvienytos Valstijos skolų 
pasidarė tiek, kad ant žmo
gaus atseina po $223.85, arba 
po $1.224.05 ant šeimynos. 
Tą skolų metiniai nuošim- 

■ čiai gyventojams atseina po 
$8.05, arba po $43.25 šeimy
noms.

Tuo žvilgsniu Europos 
valstybės stovi blogiau. Ang
lijoj karo skolų atseina po 
$814.08 ant žmogaus, arba 
po $4-070.40 ant šeimynos. 
Anglijoj toji našta žmonėms 
tris sykius sunkesne, negu 

Francijoj karo 
gyventojams atseina 

po $L218.10, arba šeimy
noms po $6.090.50. Franci- 
joe žmones karo skola slegia 
penkis sykius labiau, negu 
Amerikos.

“Anglija ir Francija tą 
naštą ant žmonių dar didi
na ginkluodamost Nuo ka
ro pabaigos ikšiol kariniams 
reikalams Anglija išleido 
$2.000.000.000. Gi Fran
cija vien vienais pereitais 
metais kariniams reikalams

Ar esi matęs ir skaitęs Lietuvos 
kataliką ajnuimo Pavasarininkų 

organą 

“PAVASARĮ?’
Draugės ir Draugai!

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

Mes norime užtat su jumis 
kuodažniausiai pasitarti, pa
sikalbėti. O mūsų kalba tai 
mūsų laikraštis “Pavasa
ris.” Todėl, seses 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 Dran
gai! siųskite po vieną dole
rį šiuo adresu i

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

’ nistracijai.

Platinkime tarp žmonių ferai 
knygų i* genu laiknžžins, nee 
jų skaitymas apčviečia žmogui 
piuty ir įsvODtuina

Betiažtydaam guru knygų ir 
gero laikr&ččintB, žmogus geli už* 
tektinai apdžviesti.

KoKyu ir snuBuSgi vyrai avn- 
džiaugti negali, prisiminę kaygą 
skaitymo naudą. Mitai ką seko 
ntoksiavyris B. Bėry. “Knyga, 
anot jo betariant, yra geriausias 
mokytoju. Jis ant tavęs niekad 
nesupyks ir užmokesnio nereika- 
laus. Kada tik nueisi, niekados jo 
miegančio neatrasi, kada tik pa* 
klausi, jis vis atsakys, kada apsi
riksi, jis tavęs neišjuoks.”’

Nesmagu užimti skaityto
jų domę ir laikraščių vietą 
savo asmeniniais reikalais. 
Tečiau verčiamas esu tai da
ryti dėl nesiliaujamų siste- 
matinių puolimų ant manęs 
iš puses kai-kurių Amer. 
lietuvių laikraščių. Nesiti
kiu tų laikraščių redakcijų 
nutildytu Tik nenoriu, kad 
tomis nepaliaunamomis in
sinuacijomis susįjdaidintų 
geros valios žmonės. Jų do
mę nogėčiau atkreipti į šiuos 
faktus:

1) Lietuvos Atstovo pa
kviestas į darbą prie Inf. 
Biuro skaičiau sau už garbę 
ir priedermę pakvietimą 
priimti, juo labiau, kad tai 
davė man progos ir galimy
bės siekti augštesnio mokslo. 
Džiaugiaus galįs , šiuo-tuo 
Lietuvai patarnauti ir to 
džiaugsmo nesumažina siste- 
matinis manęs ujimas. Aš 
tikiu, kad jie tai daro ne nie
kindami mano darbą prie at
stovybės, bet pildydami sa
vo partijos nustatytą takti
ką.

2) Mokslo metu dirbdavau 
atstovybėje pusę dienos, gi 
vasarą — visą dieną. Moks
lo metu ėmiau algos $100.00 
į mėnesį, vasaros atostogų 
laiku gaunu $202.50 į mėne
sį. Savo mokslo šaką uni
versitete tik pradėjau. Nuo 
rudens vėl pradėsiu lankyti 
mokyklą.

3) Buvau pakviestas ne į 
vietą p. Rimkaus, bet prie 
Informacijos Biuro, prie 
kurio ir dirbu nuo kovo mėn. 
pradžios ir iki šiai dienai, p. 
Rimkui buvo pavesta tvar
kyti ir vesti arkvvas. Bet 
kadangi tasai darbas buvo 
virš jo kompetencijos, ką 
atkartotinai g. atstovui Čar- 
neckiui yra nurodinėjęs At
stovybės sekretorius p. Vini- 
kas — todėl Atstovas p. 
Rimkų ir paleido. Nuo ru
dens bus ieškoma naujo ar- 
kivarijaus, gi kol kas laiki
nai, liekamu laiku nuo dar
bo prie Inf. Biuro — man 
pavesta dirbti ir prie arky- 
vo: įvedant naujus jo sky
rius ir pertvarkant senuo
sius.

4) Noriu dar paaiškinti, 
kam tai neaišku, jog pasi
traukimas iš klebono vietos, 
nėra dar bėgimas nuo alto
riaus, taip lygiai kaip vaišės 
p. Rimkaus pas “Vanago” 
redaktorių nėra dar jo bėgi
mas prie altoriaus. Kas no
rėtų patenkinti savo žingei
dumą dėl mano santikių su 
altoriumi, prašau atsilanky
ti bile rytą 7 valandą į Kata^ 
likų Universiteto Koplyčią, 
Washington, D. C.

Galop neiškenčiu neišreiš
kęs apgailestavimo, kad da
lis lietuvių publieistų tiek 
daug savo laiko ir energijos 
pašvenčia visai neprodukty
viems darbams, iš kurių 
niekam jokios naudos neri?. 
Nepelnys nei jų partijos, nemokamai su sąlyga, kad 
nes ir partijų darbai tik tuo
met tėra vaisingi, kai daro
mi prisilaikant etikos dės
nių.

Voltaire’o giminė * plati. 
Bet kaip būtų gerai, jei Vol- 
taire’ininkų širdyse neapy
kantos vietą užimtų rimtes
nis ir teisingesnis nusistaty
mas. Kam ne kam, o Lietu
vai tai tikrai būtų daug svei
kiau.

■■■ ■ I
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1920-ti metai Lietuvai ne
buvo laimingi. Lenkų “kul
tūros” ir rusiško bolševizmo 
apaštalai stengėsi pasiknis
ti po mūsų valstybės pama
tais. Visuomenės ūpas bu
vo prislėgtas. Kada tauta 
ruošėsi prie Steigiamojo 
Seimo rinkimų, kurie turė
jo įvykti 14-15 balandžio 
1920-tų metų tuo pačiu laiku 
jos vidaus priešininkai ren
gė jai pražūtį: 22 vasario 
sprogo lenkų ir bolševikų 
rengiamas maištas. Kariuo
menės dalies sukilimas tą 
dieną turėjo tikslą sunai
kinti jaunutę dar laisvę ir 
neprileisti prie Seimo rinki- 
mų. Tikslas nebuvo pasiek
tas, maištas buvo numalšin
tas. Amerikonas oficieris 
Harris, lyg atsiteisdamas 
Lietuvai už mūsų brolių pa
siaukojimą Franci jos lau
kuose, tą dieną žuvo nuo su
kilėlių kulkos.

Rinkimai į Seimą įvyko. 
Už mėnesio susirinko sei
mas. Gyvenimas pradėjo in- 
eiti į tvarką, nurimti, laisvė 
ėmė nusistovėti’ ir stiprėti. 
Gegužės 26 d. valdžia panai
kina karo stovį ir mirties 
bausmę. Bet neilgam džiau
gsmas ir ramumas. Apsi
niaukia rytų padangė. Kau- 
jasi kaimynų-slavų tautos; 
rusai ir lenkai. Ir vieni, ir 
kiti taikosi įsigalėti mūsų 
sostinėje Vilniuje. Vilnius 
eina iš rankų į rankas. Tei
sėtoji Vilniaus lietuvių val
džia tik mėnesį Vilniuje te
pabūva. .4

Spalių 9 d. lenkų kariuo
menė gen. Želigovskio veda
ma užima Vilnių. Lietuvon 
vėl grįžta karo stovis. Pra
sideda vargingas tautos lai
kotarpis kovos už savo sos
tinę ne tik su lenkais, bet ir 
su visais jų galingais užtarė
jais, kovos, pareikalavusios 
intempiml visų tautos pajė- 

. gų, kovos kuriai galo dar ir 

. nematyti.
Tečiau ir anais sunkiais 

metais Lietuva nepaliovė 
tvarkiusis savo viduje ir ap- 

. rūpinus įvairius reikalus ir 
nedateklius savo gyvenime, 
ypač darbininkų reikalų sri- 

■ tyje.

kurių 
ner£

laikas turi būti pailginamas Įlinti, konstitucinės gananti-1 bus. Pirk bent puskvortę 
nemažiau kaip 3 metams, 300 keliu gali būtiĮant dienos dėl kožno' nario
bet nuomos aukštis ir kitos 
sąlygos gali būti keičiamos.”

§3. “Šis įstatymas liečia 
žemės valdytojų, turinčių, 
išviso ne mažiau, kaip 100 
deš. bendro žemės ploto.”

Tas patsai įstatymas nu
rodo, kad atsitikime, kada • •« • _ ’ > _ Ijv* usikiša tam tikra valdžios ko
misija ir nustato ginčijamas 
sąlygas.

Privatinių Ūkių Nuomai 
Normuoti Įstatymas.

)ar Apie Dvarų Darbininkų 
Atstatymą.

1919 metais Laikinoji Vy
riausybė net per du atveju 
(liepos 5 d. ir spalių 2 d.) 
išleido įstatomus, uždrau
džiančius dvarininkams pra
šalinti iš vietos ordinarinin
kus. Šiais 1920-ais metais 
vėl grįžtama prie to pat rei
kalo. Balandžio 19 d. išlei
džiama įstatymas, pagal ku
rio “dvarų darbininkai or
dinarininkai, buvusieji dva
ruose Ugi vokiečiams okupa
vus dvarą, turi teisės pasi
likti darbininkais ordinari
ninkais ligi 192’1 m. kovo 
mėn. 1 dienos.” “Visi kiti 
dvarų darbininkai priimti į 
dvarą okupacijos laiku ir 
vėliau, kol suras darbo ki
tur, gaU pasilikti savo vie
tose ligi 1921 m. sausio mėn. 
1 dienos.” Jie gali naudo- 
ties butu, žemės plotu ganė
tino didžio, užlaikymu jų 
gyvukų, kuru ir be to visa 
“darbininkas, jo žmona ir jų 
vaikai ligi 10 metų ir tie šei
mos nariai, kurie dėl Ugos 
ar senatvės sau pelnyti duo
nos patys negali, gauna kas 
dieną po vieną svarą rugių. 
Rugiai atiduodami kas mė
nuo. “Paliktas šiomis sąly
gomis darbininke privalo 
atidirbti kas mėnuo; už bu
tą 1 dieną, už kurą 2 die
ni, už ganyklą ir pašarą gy
vuliams 2 dieni, už žemę 2 
dieni. Už kiekvieną gauna
mą grūdų pūdą vasaros, ru
dens ir pavasario metu 2 
dieni, žiemos 3 dienas. ”

Darbininkai netekę de 
darbo sveikatos, išbuvę dva- 

• re, nemažiau kaip 10 metų, 
pasenę ir dėl tų priežasčių 
nebegalį “dirbti, tečiau turi 

’ gauti tą patį išlaikymą. Pra
šalinti darbininką iš dvaro 
dvarininkas gali tik sutikus 
Darbo Inspektoriui.

“Dvaro valdytojas už ne
pildymą šio įstatymo bau
džiamas teismo keliu ligi 10,- 
000 auksinų.”

sustabdyto*” Ir prireikė 
sustabdyti, kada lenkai užė-1 
mg mūsų sostine ir ėmė grū
moti visos • tautos gyvybei. 
Bet neteisinga yra kaltinti 
Lietuvos Valdžią už tai, už 
ką neša prieš istoriją atsa
komybę ir kaltę imperijalis- 
tiniai kaimynai.

* Laikinosios vyriausybės 
darbai baigėsi. .Jos nuopel
nai mūsų tautos gyvenime 
iks aukso raidėmis istorijon 

užrašyti. Ji buvo laiminga 
del Apveizdos jai skirto už
davinį : patiesti pamatus 
tautos nepriklausomybei, 
suorganizuoti kariuomenę ir 
valdžios aparatą, pravesti 
demokratinės tvarkos pra
džią, apsaugoti nuo išnau
dojimo darbininkus, apginti 
ir užtikrinti Lietuvos žemę 
lietuvių tautos žmonėms ir 
privesti tautą prie Steigia
mojo Seimo. Laikinoji Vy
riausybė tą uždavinį atliko 
tinkamai ir ji gražiai bus mi
nima ateinančių gentkarčių.

Liet. Inf. Biuras.
(Bus daugiau)

SVEIKATOS DALYKAI
IŠSIRINK MAISTĄ 

IŠMINTINGAI.

Tasai įstatymas buvo iš-
d.leistas 1920 m. kovo 29 

Štai kai-kurie jo §§:
§. “Dirbamoji prieš karą 

žeme, kuri valdytojų nedir
bama stovi dirvonais ir dėl 
kurios nebus padaryta nuo
mos sutarčių ligi 1920 m. 
baL mėn. 23 dienos, privalo 
būti išnuomuojama pirmon 
eilėn bežemiams ir mažaže
miams nemažiau kaip 3 me
tams, jų gi nesant kitiems

jie atsiteis iš visų valstybės 
uždedamų ant žemės prie
dermių.

§3. “Nuomininkų, kurie 
nuomuoja nedaugiau, kaip 
50 deš. žemės, ir kurių su
tarties laikas yra išėjęs, ar
ba kurie neturi padarę su
tarties, raštu, jei jie pildo 
sutarties sąlygas ir nori nuo- 
muoti žemę toliau, žemės 
savininkas neturi teisės pa- 

Kun. F. Kemėšis, šalinti; nuimtos sutarties 
I

Studijuok Šias Penkias 
Maisto Grupes.

Kožnas maistas ką valgai 
gali būti įdėtas į vieną šitų 
grupių. Kožna grupė atlie
ka tam tikrą užduotį išmai- 
tinime justi kūno. Vertėtų 
išrinkti maistą iš kožnos 
grupės kasdien.

1. Daržovės arba vaisiau
2. Pienas, kiaušiniai, žu

vis, mėsa, sūris, šabelbonai, 
žirniai, pinaeai.

3. Javai — komų miltai, 
avižos, ryžiai, duona ir tt.

4. Cukrus, siropai, dželė, 
medus ir tt.

5. .Riebumai — sviestas, 
magarinas, medvilnio sėklų 
aliejus, alyvų aliejus, riebu
mai lašanti nuo kepsnio, tau
kai

Gali vartoti vieną maistą 
vieton kito toj pat grupėje. 
Paveizdan, avižos gali būti 
vartotos vieton kviečių ir 
kiaušiniai, o kartais šabel
bonai vieton mėsos; bet avi
žos negali būti vartojamos 
vieton pieno. Vartok ir avi
žas ir pieną.

Jums reikia maisto iš kož
nos grupės kasdien — nepra
leisk nė vienos. Štai prie- 
penkių grupių.

Vaisiai ir daržovės sutei
kia dalį medegos iš kurios 
kūnas yra padarytas ir pa
gelbsti jo daugybei dalių ge
rai veikti Jie pagelbsti iš
vengti žarnų užsikimšimo, 
kuris padaro jūsų galvą 
skaudėti ir padaro jus ram
biais. Rūšįs, kurias išsiren
ki, paeina nuo sezono, bet 
atsimink, kad pigesni vė
siai tankiai turi tą pat ver
tę kaip brangesni

Pienas, kiaušiniai, žuvis, 
mėsa, 'žirniai, šabelbonai. — 
šis pagelbsti subudavoti au
gantį kūną jr atnaujinti nu
dėvėtas dalis. Tas tai jų 
svarbiausia užduotis. Džio
vinti žirniai ir šabelbonai 
padaro gerus valgius vieton 
mėsos, laiks nuo laiko, bet 

ro metu, taip-pat valstybei nepraleisk anų maistų visiš- 
gręsiančlam pavojui paša-kai Pienas yra labai svar-

jūsų Šeimynos. Joks kitas 
maistas negali užimti jo vie
tą dėl vaikų. Sutaupyk pi
nigų ant mėsos, jei tas būti
nai reikalinga, bet nesiskū- 
pėk pirkti pieno.

Javai. Duona ir pusry
čiams valgiai Šie valgiai 
veikia kaip kuras, kad galė
tumėt atlikti savo darbą, 
maždaug taip kaip gesolinas 
bedegantis automobiliaus in- 
žinę padaro jį eiti Tą jūs 
galite laikyti jų svarbiausia 
užduočia. Ir paprastai jie 
yra pigiausias kuras, ką ga
lit gaut. Prieg tam, jie su
teikia kūnui dalį subudavo- 
jimo medegos.

Nemanyk, ’ kad kviečių 
duona yra vienatinė rūšis 
javinio maisto. Tegul Šiau
rė pamėgina Pietų komų 
duoną, o Pietūs Šiaurės avi
žų košę. Pusė užsiganėdi- 
nimo virime yra pamėgini- 
mas naujų daiktų. Avižų 
pudingas yra labai skanus.

Cukrus ir siropai yra ku
ras, taip-gi, ir jis priduo
da skonį kitiem valgiam. Tai 
naudingas maistas, bet dau
gelis žmonių valgo daugiau 
jo negu reikia. Saldūs vai
siai, suprantama, turi daug 
cukraus ir yra tinkamesni 
vaikams negu saldainiai.

Riebuma, tai kuras 
ypač reikalauja sunkiai dir
banti žmonės. Atsimink, 
kad brangi riebuma nėra nė 
kiek geresnis kuras už pigią. 
Vartok nuo kepsnio nulašė
jusią riebumą. Neleisk mė
sininkui nupiauti taukus 
nuo mėsos. Tie taukai jums 
priguli. Vaikams reikia 
sviesto riebumos. ' Duok 
jiems užtektinai to čielame 
piene ir svieste. fe

jo

J ei nori skursti ir būti ne
laimingas, mąstyk tik apie 
save — apie tai ko trokšti, 
ką myli, kokios garbes lau
ki iš žmonių ir apie tai, ką 
mano žmonės apie tave.

K. Kingsley.

Žaizda padaryta šoviniu 
gali būti išgydyta, žaizda gi 
padaryta liežuviu — neišgy
doma. 1

Persit išsireišikmas.

METINIS PIKNIKAS
Parengs švento Jurgio Draugystė

Laikinoji Lietuvos Konsti
tucija ir Darbininkai.

Paskutinis didelės svar
bos aktas, Laikinosios Vy
riausybės išleistas buvo 
“Laikinoji Lietuvos Valsty
bės Konstitucija.” Čia te- 
nurodysime į du jos punktu 
kurie užtikrina Lietuvai de
mokratinę tvarką, taigi ir 
darbininkų teises ir laisvę.

§15. “Visi Lietuvos pi
liečiai, vistiek. kurios ly
ties, tautybės, yra lygus 
prieš įstatymus; luomų ir ti
tulų nėra.”

§16. “Visiems Lietuvos 
piliečiams laiduojama as
mens, buto ir koresponden
cijos neliečiamybė bei tiky
bos, sąžinės, spaudos, žo
džio, streikų, susirinkimų 
ir draugijų laisvė. Mirties 
bausmė naikinama.”

Pastaba pažymi, kad “ka

THOMPSONVILLE, CONN.

LIEPOS-JUIY 2 D. 1922
HIGH L AND PABK,

ANT PETRO TANARAVICZ 
FARMOS.

. > f

Piknikas prasidės 12 vaL dieną.

Gerbiamieji Lietuviai ir Lietu
vaitės, kviečiame visus senus ir 
jaunus, mažus ir didelius, vieti
nius ir ič aplinkinių kolonijų atsi
lankyt kosk&itlingiausia ant ik> 
pikniko. Bus labai puikioje vie
toje, žalioje girelėje, lygioje lan* 
kelĄje. Ten teka upelis. Teip-gi 
tan turėsime Saite alučiu, raudo
nos sodės ir seip visokių skanių 
užkandžių. Teip-gi neužmiržkite

kaip tai bus smagu kad ant tyro 
oro po žaliais medžiais ant lygios 
platformos geltei linksmai pa
trepsėti. Kas tik gyvu ant pik
niko.

Kviečia KOMITETAS.

PASARGA: Jeigu bus Getus, 
'ai b-;s ■vidė’a.’i snt se
kančios nedėlios — 9 Liepos.
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Viską žinantis.

LDS. N. A APSKRIČIO 
KUOPŲ DOME!

Vena iš gražiausių parapijų šio
je kolizijoje, tai lietuvių Šv» i 
Petro. Gatvės apsodintos mede
liais ir nėra arti gatvekarių. Jau ; 
treti metai kaip ši parapija gy
vuoja ir turi pobažnytinę salę su
sirinkimams ir tris lotus žemės 
prie bažnyčos. Viso skolos para
pija tur tik $12,000. Parapjonys 
moka $6.00 į metus. Turime 
darbštų kleboną kun. J. Jonaitį, 
kuris aplanko ne tik lietuvius, bet 
ir augius gyvenančius šioje apie- 
linkėje kas -parapijai yra didelė 
parama.

Aplinkui dirbtuvės ir stato nau
ją Fordo dirbtuvę kur samdys a- 
pie 10,000 darbininkų ir visi kiti 
patogumai darbininkams. Dar y- 
ra tuščių lotų kur darbininkai ga
lėtų pasistatyti namus gyvenimui.

Čia gyvuoja šios draugijos ir 
kuopos: Šv. Petro (pašalpinė), 
Moterų pašalpinė), S. L. R. K. A. 
230 kp. (pašalpinė ir idėjinė), 
Jaunimo dr-ja ir choras.

Viena iš jauniausių tai Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos 23 kuopa, 
kuri susitvėrė tik porą mėnesių 
atgal ir jau turi 35 narius. /

Darbininkai smarkiai ruošiasi 
prie seimo ir kitų svarbių darbų. 
Žada moralę ir medžiaginę para
mą kovojantiems 'darbininkams, 
nes žino, kad be vienybės nieko 
nelaimės. Šiandiena jau darbi
ninkai nenori dirbti po 12 vai. 
dienoje už ubagišką atlyginimą. 
Darbininkai mato, kad atmetus 
tikėjimą atmetama ir teisybė. To
dėl pasiremdami Kristaus mokslu 
stoja į kovą su išnaudotojais ka
pitalistais ir jų agentais socialis
tais, sandariečiais ir kitoko plau
ko bedievėliais. •

Begarbindami Marksą visai nu- 
sibankrutijo, nes darbininkai su
siprato ir pamatė, kad juos veda 
klaidingu keliu — pametė.

Aišku kaip diena, kad socializ
mas arba bedievybė, tai biaurūs 
nuodai darbininkams.

Kapitalistai neva priešinasi so
cializmui ir bedievybei, bet tik de 

jlkių. Faktinai yra didžiausiais 
Wemėjais ir palaikytojais.
r Socialistai ir visi kiti bedievė- 

liai linksta ir dedasi su tais, kur 
tik mato dolerį.

“Keleivis” pamatė dolerį pas 
lenkus, tuojau padarė uniją su 
jais. Yra daug daugiau panašių 
unijų, bet čia dėl vietos stokos 
pažymiu tik vieną iš vėliausia pa
darytų.

Darbininkai savo būvį pagerins 
tik tuomet, kuomet vienybėje stos 
į kovą prieš išnaudotojus remda
miesi Kristaus mokslo.

Visi katalikai darbininkai spies- 
kitės po LDS. vėliava! Skleis- 
kite obalsį “Krikščionys, darbi
ninkai vienykitės!”

J. Bizauskas.

V. FITCHBUBG, MASS.

Pastaruoju laiku buvo du pik
niku. Vieną rengė S. L. B^K. A 
182 kp., o antrą LDS. 98 kp. Tai 
abiem piknikam dienos pasitaikė 
aįai gražios ir žmonių buvo daug 

abu sykiu. Žmonės gražiai link
sminosi ir žaidė.

Po to buvo rengęsis laisvama
niai prie piknikų. , Rengėsi pro- 
gresistės ir paskui ciclistų dr-ja. 
Šiem abiem piknikam oras pasi
taikė biaurus ir eicilikai nieko ne
pešė. Katalikai mat giliukinges- 
ni.

Nesenai ča atvažavo du senber
niu ir pradėjo neva biznį, šalę 
biznio pradėjo ardyti šeimynose 
ramybę. Pradėjo vyrams skųsti 
jų moteris. Kaikurie. vyrai pati
kėję jų pietkams užsipuola ant 
savo moterų. Tai blogas apsireiš
kimas.

Platinkite
ŠIUOS LAĮRAŠČIUS: 

"DRAUGI” 
DRAUGAS” EINA KASDIEN. 

DRAUGAS” paduoda daug naujausių žinių. 
DRAUGO” kaina visake pasaulyje tik $6.00.

Adresas: '
“DRAUGAS” PUBL. 

2334 South Oakley Avenue, Chicago, Iffincia

HARRISON IR KEARNEY, N. J.

Vyčių 90 kp. baseball’o ratelis 
turėjo pirmas rungtynes. Vyčiai 
buvo su naujomis uniformomis. 
Žaidamas buvo labai gyvas. 
Punktus rokuojant pasirodė Har- 
rsono vyčių 7, o Kearney’s Sęhuy- 
lers 9.

Rep.

TAMAUUA, PA.

Dievo Kūno šventė buvo labai 
iškilminga. Tą dieną buvo vai
kelių pirmutinė komunija. Tvar
ka bažnyčioje buvo didelė. Vi
siems buvo malonu. Už tai pri? 
guli dėka kun. Gudaičiui. Per jo 
pasidarbavimą lietuviai gražiai 
pakilo. Prieš keletą metų būda
vo tik vienos mišios ir tai pusė 
suolų buvo tuščių. O dabar dve
jos mišios yra ir per abi bažhy- 
čia kupina žmonių.

Nesenai čia lankėsi misijonie- 
rius Alfonsas Maria. Tai buvo 
puiki proga išgirsti gražių pa
mokslų. Ilgai žmonės jį minės ir 
melsis už jį. Mūsų choras teip-gi 
eina pirmyn. Atsirado ir vyrų 
balsų. Tai jauno vargonininko 
K. Mikalausko dėka.

Vienas iš parapijonų.

Gardumėlis, nors 
tuidraskyk.

LDS. Naujosios Anglijos 
Apskričio metinis suvažiavi
mas įvyks nedėlioj, liepos 
2 d. 8. m. 1 vai. po pietų Šv. 
Jurgio parapijos svetainė
je, St. James Avė., Norwood, 
Mass. x

Visas šio apskričio kuo
pas maloniai kviečiame ko- 
smarkiausia rengtis su ge
rais ir naudingais įnešimais 
ir išrinkti kodidžiausią skai
čių gerų atstovų, nes šiame 
metiniame susivažiavime 
daug ką turėsime nutarti. 
Bus tai priešseiminis suva
žiavimas. Mums visiems ly
giai turi apeiti LDS. ir jos 
reikalai.

Būsiantis LDS. Seimas 
turi būti turiningiausias ir 
gyviausias iš visų iki šiol bu
vusių seimų. ,

Mes turime pastatyti sa
vo organizaciją ant tvirčiau- 
sios papėdės ir tą atsieksime 
tik tuomet, kuomet visi iš
anksto prie to rengsimės.

Tai-gi lai neatsilieka nė 
viena kuopa neprisiuntusi 
savo atstovų.

Kuopos neišgalinčios pri
siųsti atstovo siųskite įneši
mus raštu pirmininko ar 
raštininko vardu, kurių ad
resai telpa žemiau.

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

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

Pageidaujama, kad kuo
pų atstovai važiuodami į ap- 

* skričio suvažiavimą atsivež
tų raportus ant rašto kur 
būtų pažymėta kiek kuopa 
turi nariu, ką kuopa veikė 
ir mano veikti, koks stovis 
LDS. narių dvasinis ir me
džiaginis ir tt

Lauksime kodaugiausia 
atstovų su naudingais įneši
mais.

LDS. N. A. Apskričio 
z . Valdyba

Pirm. V. Kudirka, 
37 Franklin St,

Nonvood, Mass.
Rašt A. Navickas, 

58 Heaton Avė, 
Norvood, Masa 

Pasarga: Atstovai nesi- 
vėluokite, nes susivažiavi
mas prasidės lygiai 1 vai. po | patarsi! ?

Persą Apsakymėlio.
(Iž Knygos Tūkstantis Ir vlea»

Važiavę valstietis į Bag
dadą ožką parduoti. Važia
vo ant asilo, gi ožka, su var
peliu ant kaklo, ėjo iš užpa
kalio.

Pamate jį trys sukčiai.
— Statau tau užstatą, — 

sako pirmasis, — per pen
kias minutes aš iš viliosiu iš 
jo ožką!

— O aš asilą! — sako ant
rasis.

Tai vis niekniekiai! —
pastebėjo trečiasis. — Aš ap
siimu nuimti nuo jo visus ir 
rūbus!
i Pirmasis sukčius nusekė 
paskui valstietį ir mitriai 
nurišęs varpelį nuo ožkos 
kaklo, užkabino asilui ant 
uodegos, o pats nubėgo su 
ožka.

Varpelis vis skambėjo ir 
valstietis tikrai būtų buvęs 
nuvažiavęs į patį Bagdadą, 
jei nebūtų atsigrįžęs į užpa
kalį.

Ožkos nebuvo?!
Išpradžios jis nusistebėjo, 

o paskui susigriaudino — 
ožka kainavo brangiai ir jis 
manė gauti už ją gerą sumą 
pinigų.

Jis sustojo ir pradėjo 
klausinėti praeinančius, ar 
ne matė kas nors jo ožkos.

Priėjo antrasis sukčius.
— Aš tik-ką mačiau tavo 

ožką! — tarė jis. — Koksai 
tai žmogus vedėsi ją keliu.

Valstietis nulipo nuo asilo 
ir, paprašęs pasaugoti jį, 
nubėgo ožkos ieškoti.

Apibėgo jis visus kelius, 
bet ožkos nesurado, o grįžęs 
atgal nerado ir asilo.

Grįžta nuliūdęs, nabagas, 
namon. . 1

Staiga mato šulinį, o prie 
jo sėdintį ir dejuojantį žmo
gų. Jis taip atrodė nelai
mingu, kad valstietis užmir
šo ant valandėlės savo vargą 
ir paklausė jį. .

— Kas su tavim?
Tai buvo trečiasis sukčius.
— Ak! — tarė jam vals

tietis. — Jeigu tu pames- 
tum, kaip aš, dviejetą gy
vulių, tada tikrai būtumei 
vertas pasigailėjimo?!

— Ką tu žmogau kalbi?!
— atsakė šis. — Man iškrito 
šulinin skrinutė su brange
nybėmis, kurias man reikė
jo nunešti pas Kalifą. Da
bar manę pakars!

ištraukti? — paklausė vals
tietis. — Juk jis, rodos, ne
gilus?
/ —Aš nor€jau įlipti,

J

Tai kodėl-gi nelipi jos

vėl 
atsakė šis, —. bet aš toksai 
neparangus^ kad vos-vos ne
nuskendau. Jei to nebijai, 
aš duosiu ta dešimts auksi
nių — pasiek skrinutę!

Valstietis, širdingai dė- 
kuodamas už tai, nusiėmė 
rūbus ir nusileido sulinin.

Sukčius sugriebęs rūbus 
nubėgo.

Vertė L. Saksuaruž.

GERAS PATARIMAS.

I

ausis
pietų.

— Ponas gydytojau, jau 
nuo kurio laiko aš pasida
riau labai silpną., prieisiu 
iki viešbučio, o atgal ir ko
jų nepavelku. Ką jūs man

J ® Paimti vežėją.

“DARBININKĄ”
LIET. DARBININKŲ SA-GOS ORGANĄ- 

“Darbininkas” eina tris kartus į savaitę.
Kaina metams..........................................$4.50
Užrubežy metams  ....................... . ..........5.50

Adresas: s
“DARBININKAS”

366 W. Broadway, Boston 27, Mass.

“TĖVYNĖS BALSI”
EINA DU KARTU Į SAVAITĘ.

Kaina metams:
Užrubežy, Wilkes-Barre ir apielinkėse.. ’. .$5.00
Kitose Valstijose.........................................4.00

Adresas:
“TĖUFNĖS BALSAS”

55 West Market Street, Wilkes-Barre, Pa.

GARSI”
A. L. R.-K. SUSIVIENIJIMO ORGANA- 

Eina kartą į savaitę.
Jame galima rasti daug žinių apie įsirašymą į 

įvairius susivienijimo skyrius.
Kaina metams (Amerikoje) .................. $2.00
Kaina metams (užrubežy) ......................3.00

Adresas:
“GARSAS”

222 South 9-th Street, Broklyn, N. Y.

h

KAS . .
Jau brikas užsisakyti laivakortes

BALmTATBBANK
294 Mgfcth Avė, New York, N. Y. 
kad prisidėti j>rie didžiausios 
ekkskursijos į Lietuvą didžiausiu 

ir gražiausia laivu 
MAJB8HC

LIEPOS-JULY 29 D. 1922
Keleivius lydės Baltie Statės 

Rauto pasiuntinys 
p. RAPOLAS KRUČAS 

iš pat New Yorko į Piliavą, Eit
kūnus ir Kauną, visu keliu tvar- 

; kydamas ir aprūpindamas visus 
į? keleivių reikalus. Svetimų kon- 
i sulų vizų nereikės. Lenkų Kori- 
| dorius bus aplenkta. Nuo kelei- 
Į vių p. Kručas nuims krutančius 
| paveikslus (Moving pietures). 
| Ša-iin jūrių liga! Laivas MA- 
I JESTIC yra taip didelis (956 pė- 
I dų ilgio, ir 100 pėdų pločio), kad 
I vilnys nepajėgia jo pasupti. Ke- 
Į leiviai jaučiasi kaip gražiame 
I miesto hotelyje.

> Visa trečioji klasė išdalinta į 
1 atskirus kambarius po 2, po 4 ir 
) 6 lovas.
» Kelionė iš New Yorko į Kauną 
) užims tik 9 dienas. Laivakortė į 
I Piliavą $106, į Kauną $107.50. 
• War Tax $5.
» Reikalaukite pasportų ir laiva-
> korčių per

BALTIC STATĖS BANK
[ 294 Eighth Avė., New York, N. Y.

LAIV|"
EINA KARTA Į SAVAITĘ.

Jame rašoma vien apie tikėjimo ir doros 
dalykus. '

- Kaina metams................................. $1.50
Kaina užrubežy metams....................  2.00

Adresas:
“LAIVAS”

2334 So. Oakley Avenue, Chicago, Illinois.
®©ffi©e©©s©©©©©©©©e®©©©@©@©©©©©©©©®@®©s©©@©@se

“VYTĮ”
LIETUVOS VYČIŲ ORGANA- 

x Eina du kartu į mėnesį. 
Kaina metams................... .

Adresas:
“VYTIS”

4738 So. Wood Street, z Chicago, minais.

iii

$3.50

MEILI”
EINA KARTA l MĖNESĮ.

Įvairaus turinio žurnalas su skyriumi 
vaikams.

Kaina metams............... $1.80
Kaina užrubežy.............     2.00

Adresas:
“MEILĖ”

301 Statė Street,

iii

Du Beris, Pa.

“GIEDRI”
K AT. MOKSLEIVIJOS ORGANĄ. 

Eina kartą į mėnesį.
. Kaina metams ................... I

Vienas numeris.............. ..........................
Adresas:

. ' “PERKŪNAS”
366 W. Broadvay,
. i i ' —■» į . i . u i i ,.',iu nii

$2.00 
20c.

“GIEDRA”
55 West Market Street, Vilkes Bane, Pa.

“PERKUN|" -
JUOKŲ IR PAŠAIPOS MĖNRAŠTĮ. 

Kaina metams .......... ................... .......$1.50
Užsieny ir Lietuvoj metama ................  2.25

Adresas:

“NOTERy DHV|”
A. L. R. K. MOTERŲ SĄJUNGOS ORGANA- 

Eina kartą į mėnesį*
Kaina metams (Amerikoje) .......... .$2.50
Kaina metams (užsienyje)   ..................  3.50

Adresas;: ' ,
“MOTERŲ DIRVA”

917 W. 33-rd. Street, Chicago, Ulinois.

(Lojus.: Skursta ir badsuja 
darbininkai; taip-pat 
ta ir organizacijos. Dabar
tinė bedarbė ir streikai atsi
liepė ir į- mūsų organizaciją 
LDS. Mes turime dčti vi< 
sas pastangas, kad
nūs mūsų organizaciją.^ 
raginu visas kuopas, kaip tik 
pastebėsite šį pranešimą 
tuojau sušaukite susirinki- 
mą ir išrinkite po kelefcą g£ 
rų delegatų ir jiems įduoki- 
te sveikų ir naudingų riųešP- 
mų.

Pageidaujama, kad- šia^ 
me suvažiavime būtų-atsiu
vau j ima kiekviena -LD& 
Conu. apskričio-kuopa.

Ncw Britainiečiai pasįrii- 
pins visus atstovus ir svečitre 
kosi: (Tingiausia priimtu

B. Mičiūnienė, 
L. D. S. Conn. Apskričio 

Raštininkė.
« -■

PRANEŠIMAS GERB. 
KLEBONAMS.

SVARBUS PRANEŠIMAS
LDS. CONN. APSKRIČIO 

KUOPOMS.

“Darbininkas” neseniai yra at
spausdinęs MAŽA KATEKIZME- 
LĮ, sutaisytą gerb. Kun. F. Juš- 
kaičio “Firma Išpažintis. Labai 
parankus KATEKIZMELIS vai
kučiai:^ prirengimui prie PIR
MOS IŠPAŽINTIES. Kaina $7.50 
už 100 egz. Imant ant syk 100 
egz. ar daugiau, duodame 25 nuoš.
“DARB.” ADMINISTRACIJA, 

366 Broadway, So. Boston, Mass.

Šiuomi pranešu, kad. L. 
D. S. Conn. apskričio pus
metinis 13 suvažiavimas į- 
vyks liepos 30 d. š. m. New 
Britain, Conn.

Sesijos prasidės 1 vai. po 
pietų Šv. Andriejaus salėje, 
kampas Stanley ir Churęk, 
gatvių.

Brangieji! Šis suvažia
vimas bus labai svarbus, nes 
komisijos išduos raportus iš 
savo veikimo. Mums visiems 
turi rūpėti mūsų LDS. or
ganizacijos reikalai, o ypač 
šiais bedarbės laikais.
■ Kapitalistai pasiryžo pa
smaugti darbininkų unijas 
ir organizacijas, kad darbi
ninkus dar skaudžiau išnau-

MILŽINIŠKAS AKTINGAS
ĮVYKS NEDĖLIOJ,

LIEPOS-JULY 9 0.1922
BLOOMFIELD, N. J.

JĮfflgia LDS. N. Y ir N^J^
Apskritys. '

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

KNYGOS LIETUVON PASIŲSTOS.
LDS. Centro Valdybos pereitą žiemą sumanytas pasiuntimas kny

gų Lietuvos Darbo Federacijai išpildytas gegužio 30 d. Laivu Beren- 
garia tą dieną išvežtos Lietuvon. Dabar tas siuntinys vilimės jau,yra 
Lietuvos Darbo Federacijos rankose.

Štai kokios, kiek ir už kiek pasiųsta knygų Lietuvos Darbo Fe
deracijai:

PAŽINKIME SOCLJALIZMĄ .............................
DARBININKO DOVANELE DARBININKAMS 
K0MEDUELE3........................................
TRYS KELEIVIAI.................. ..........................
L. D. S. KALENDORIAI...................................
ŽYDŲ KARALIUS............................................
LIETUVIAI KATALIKAI IR KITOS SROVĖS 
SVARBŪS KLAUSIMAI....................■
APIE RELIGIJOS PRADŽIĄ...........
BROLIAI, TIESOS KELIU PIRMYN 
VAIZDELIAI............
GEGUŽES MENUO .. 
PULKIM ANT KELIŲ 
MOŠŲ TIKĖJIMAS ... 
KŪMŲ BUS VIRŽUS .
DANGAUS KARALIENE ...
BOLEEVIZMAS
BENHUR ..........................
Tas iwrafe| išviso sudaro 18.360 ekzempliorių. Jų vertė skaitant 

katalogine kaina - $5.597.50.
Tmns knygoms pasiųsti kataHkiškoji visuomenė sudėjo ikšiol tik 

apie $800. O jų pasiuntimo lėšos vien per vandenį atsėjo $119.
Mes nei kiek neabejojame, kad katalikiškos spaudos rėmėjai ir 

mūcų priedeliai pasidarbuos, kad už tas Lietuvos Darbo Federacijai 
pasiųstas knygas patys aukuos ir parinks aukų nuo kitų mūsų priete-

Prašome tame darbuotis dabar, be atidėliojimo.
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VYČIŲ SUSIRINKIMAS.
Birželo 29 d. 7:30 vai. vak. j- 

vyks vyčių 17 kp. susrinkmas sa
vuose kambariuose, 
kviečiami susirinkti, 
mi darbininkai dėl 
būsiančio liepos 2 d. 
giau svarbių reikalų, 
te visi.

Visi nariai 
Bus renka- 
išvažiavimo 
Bus ir dau- 

Susirinki-

PAGADINO PIKNIKUS.
Pereitą nedėlią lytus pagadno 

r - piknikus. Iš ryto lijo ir nors po 
B pietą buvo gražu, bet piknikai 
K- negalėjo nusisekti.

Mirlisysis milijonierius 
griežtai skyrėsi nuo savo 
brolio John D. Kuomet 
John D. milijonus žarstė vi
sokioms mokslo įstaigoms ir 
tikyboms, tai William visai 
to nedarė. Išviso yra auka
vęs Welleslly College’iui 
$100.000.

•« __________
ŽUVO KATĘ 

BEGAUDYDAMA.

SVARBUS PRANEŠIMAS.
šiuomi pranešu visiems mano Kos- 

tumeriums, draugams, pažįstamiems ir
visuomenei, kad a& D. OLSEIKA ati
darau savo REAL ESTATE ofisą po 
No. 425 BROADWAY, SO. BOSTON, 
MASS., Kuom No. 1.

Todėl visi, kurie norite pirkti, ar 
parduoti Namus, Ukes, Biznius arba 
kurie norite apdraus! (inšiurinrt) vi
sokį turtą, .malonėkite kreiptis pas 
mane. Visiem duosiu greitą ir teisin
gą patarnavimą.

Visi mano pažįstami jau žino, kad 
aš buvau Real Katute bizny i>er įlįs
ta rusins kelis metus, išpradžių dirbau 
pas A. Ivaškevičių ir vėlesniu laiku 
pas V. A. .Tenkins (Jankauską). Per 
tą laiką aš patyriau daugybę visokią
biznio reikalą pirkime ir ‘pardavime 
didelio ir mažo nekilnojamo turto. Sy
kiu patyriau ir tai, kad žmonėm rei
kia duoti teisingą patarnavimą, kasį 
nevisados yra galima pas kitą. T<xlel 
nepamirškite visados kreiptis pas D. 
OLSEIKA REAL ESTATE ir INSU- 
RANCE, 425 Broadvvay, Room No. 1, 
So. Boston. Mass. Visi busite pilnai 
užganėdinti mano patarnavimu.

Su pagarba,
D. OLSEIKA

REAL ESTATE ir INSURANCE
425 Broadway, So. Bpston, Mass.

Room No. 1
(27-29-1)

PRANEŠIMAS.
Dr-stė D. L. K. Keistučio, Bos

ton, Mass. leidžia daržą dėl pik
nikų už labai prieinamą kainą. 
Daržas randasi puikiausioj vietoj, 
East Dedham, Mass. Norėdami 
daugiau informacijų, kreipkitės 
pas VINCĄ TRAKELĮ (išleidėją 
daržo) "92 A St., So. Boston, 
Mass. TeL S. B. 2037-W.

Į

| AUKSO SIDABRO VAJUS.
Aukso sidabro' vajus Bostone 

prasidėjo pereitą subatą ir tęsis 
E iki liepos 4 d. Paskolos stoties 
R išrinktoji komisija kas vakaras y- 

ra “Darbininko” ofise ir pagal 
atstovybės nustatyta tvarka pri
iminėja auksinius ir sidabrinius 

p' daiktus ir pinigus. Uolesnieji lie- 
tuviai jau atnešė savo aukasi. Te- 

:• neatsileka kiti.
X

ŽINOKITE, kad “Darbinnke” 
yra visokų laikraščių iš Lietuvos. 
Išsirašykite. Už $1 gausite '60 
ekz., o už 50e. 27 fekz. įvairių lai
kraščių. -

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

Įvyks utarninke, 27 d. birželio, 7:30 v. 
vakare, LDS. kambariuose, 366 Wes« 
Broadway. Visi nariai malonėkite pri
būti, nee turime daug svarbiu reikalu 
aptarti. Taip-gi atsiveskite ir nauju 
nariu.

Valdyba

PAGAVO DIDELĮ
ŠMUGELĮ.

Bostono cliiniečių apgy
vento j dalyje policija pada
rė kratą. 
$100.000. 
chiniečių. 
lengvi.

Pagavo opiumo už 
Suareštuota 13 
Krata buvo ne-

KELIONĖ APLINK PASAITLJ 
už 50c ? Ar girdi t “Laivakortes” 

■ parduoda “Darbininkas.” At- 
į siųsk 50c. gausi labai indomią 
^ •gražiui atspauzdinta, su paveiks- 

Jais knygą vardu Kelionė Aplink 
£ Pasaulį.

SKAITYKITE IR PLATIN
KITĘ “DARBININKĄ.”

P “DARBININKAS” pasiunti 
E Lietuvos Darbo Federacijai kny- 
& gų už $5.597.50. Už tas knygai 
| “Darbininkas” laukia iš visuo

menės atlyginimo. LDS. kuopos, 
LDS. nariai, mūsų prieteliai, ka

ri talikiškos spaudos rėmėjai priva 
-. lo kiekvieną progą tam tikslui au- 
U kų rinkimui sunaudoti.

■ »• — _____________________________

MIRĖ TURTININKAS.

Philadelphia. — Alice 
i Jaute, 18 metų mergina, vi- 
osi katę ir netikėtai užbėgo 

ant gyvos vielos ir vietoj žu
vo.

SŪNUS ĮVEIKĖ 
TĖVĄ.

Martinsburg, W. Va..— 
Mitinėj kovoj tėvas ir sū

nus stojo vienas prieš kitą. 
3uvo rinkimas gatvių už
tūrėtojo (street supervi- 
or). William Richard va

lėsi ant Piliečiu tikieto, o jo 
finus Charles varėsi ant de- 
nokratu partijos 
?ai sūnus laimėjo.

»

tikieto.

BIRŽELIO MĖNESIO
“PERKŪNAS”

- — T
$

Jei nori apseiti neskaitęs kitų /į 
laikraščių ir viską žinoti kas 
dedasi pačiame pasauly ir 

Lietuvoje, skaityk
‘ ‘P—E—R—K—Ū—N—Ą”

Jei nori suprasti ir įvertinti 
visa tai kas buvo įvykę šiame 

pasaulyje, skaityk 
“P_E—R—K—Ū—N—Ą”

Jei nori žinoti ką veikia mūsų 
veikėjai Amerikoje ir kaip 
rengiasi prie būsiančių seimų, 

skaityk
‘ « p—E—R—K—Ū—N—Ą’ ’

Jei nori žinoti ką rašo kiti 
laikraščiai ir kurie turi dau

giau teisybės, skaityk 
«‘P—E_R_K—ū—N—Ą’

«

“Matai kaip greitai jisai nustojo 
verkti. Aš tik ką daviau jam dožą

BAMBINO
VAisbaženklis Reg. S. V. Pat. Biuro

ir matomai tas palengvino jo skaus
mus tuojaus.”

Taip, motinos! Bambino parodė pui
kius rezultatus palengvinime vidurių 
diegimo, mėšlungio ir užkietėjomo. Jis 
yra geriausiu kūdikių draugu! Kūdi
kiai mėgsta jį! Jie prašo daugiau!
35c. aptiekose. Už 40c. prisiunčiame tiesiai iš labaratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

T

HARTFORDO IR APIELIN
KĖS LIETUVIAMS 

ŽINOTINA.

I

TeL So. Bceton S

DR. J. C. LANDŽIU!
LIETUVIS GYDYTOJAS IR N 

CHIRURGAS. V
Gydo aitrias ir chroniškas ligas' 
vyrų, moterų ir vaiką. Egzami
nuoja kraują, spjaudą lūs, šlapumą 
ir tt savo laboratorijoj. Sutelkia 
.patarimus laiškais kitur gyvenan
tiems. Adresas:

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

VALANDOS: 9—11, 2—4, 7—9

i

Tarrytovm, N. Y. — Nuc 
| plaučiu uždegimo mirt 

William Rockefeller, 81 me 
jį. tu amžiaus. Jis yra brolio 

garsiojo miliardieriaus Johr 
į. D. Rockefellerio. Nors jau 
| jis rengėsi mirti ir pasista 

lydinęs buvo puikų kapą u; 
$250.000, bet mirtis atėjo 

^ netikėtai. Jis su broliu 
" John D, automobiliu buvo 

nuvykę į Richford, N. Y. ap
lankyti farmą ir namiuką, 
kur abu gimė. Po tos kelio-

| nes blogai pasijuto ir pasir
gęs šešias dienas mirė. Bu- 

f vo pagavęs plaučių uždegi
mą. Penki daktarai buvo 
pašaukti, bet nieko nepa- 

? gelbėjo. Prie mirštančio lo- 
į vos buvo visi keturi jo vai- 
r kai.

William Rockefeller 1862: 
Į m. su labiau pagarsėjusiu 
į. broliu Clevelande uždėjo 

. kompaniją eksploatuoti alie- 
L jų. Pasisekimą turėjo ne

paprastą. Mirusiojo turtas 
rokuojamas nuo $100.000.- 
fwOiki $250.000.000.

f >

Į LIETUVĄ. 

$!WHlTESTAlt 
į Cherbourg ir Southampton

HOMERIC... .Liep. 1 ir 22; Rugpj. 19 
MAJESTIC (56,000 toną) — Liepos 8;

[Liepos 29 ; Rugpjūčio 26 
Didžiausias laivas asaulyje.

OLYMPIC Liep. 15; Rugp.* 12 Itugs. 2 
Važiavimas iš Southampton"o j Hull 

greituoju traukiniu ir paskui greituo
ju laivu į Danzigą ir Liepoją.

Iš Bostono į Liverpoolį
Regulerė kelionė ant puikių laivų. 
HAVERFORD PITTSBURGH (naujas) 

V^RedStarLine
Dideli patogus alivai. Reguieriai plau
kioja

Iš New York’o į" Hamburg’ą., 
Liepojų ir Danzigą

SAMIAN’D (tik 3-čia klesa) Rugpj. 1

Amerkan Line
Į Cherbourg ir Hamburg

MANCHURIA...............Liep. 5: RHgp. 9
[Rugsėjo 13

ST. PAUL. .Liepos 12; Rugpjūčio 16; 
[Rugsėjo 20 

MONGOLIA (tik 3-čia kl) Liepos 26;
[Rugpjūčio 30; Spalio 4

MINNEKAHDA....Rugpj. 2; Rūgs. 6 
Tiesioginis sujungimas tarp Lie- 

pojaus ir Danzigo. Parsitrauk savo 
pažįstamus iš Lietuvos ant musų pa
togių laivų. Musų agentai Europoje 
atliks viską. Beras valgis. Patogios 
vietos. Mandagus patarnavimas. Klausk 
apie musų prieinamas kainas. Kreip
kis pas

PASSENGER DEPARTMENT
84 Statė St, - Boston, Mass.

arba agentus.
/

Jei esi nuliūdęs ir nežinai 
kaip nuliūdimą nuo savęs nu
varyti, užsirašyk ant metų 

varyti, užsirašyk metams
< ‘ P—E—R—K—Ū—N—Ą ’ ’

Vienas iš geriausių ir juokin
giausių laikraščių visame pa

sauly tai yra
«• P—E—R—K—Ū—N—A—S ’ ’

Visais reikalais kreipkitės šiuo 
adresu:

“PERKŪNAS”
366 W. Broadway,

South Boston, Mass.

NAUJIENA LIETUVIAMS 
AMERIKIEČIAMS.

Siųsk tuojaus 75c. “Darbiniu 
<ui” o gausi “RUOMUVĄ.” 

“DARBININKAS,”
166 Broadvay, Boston 27, Mass

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

NIEUVAMSIRDAM n Liepos 8 Y1
N°o,lDAM 
OOTTERDAM

Liepos 22

Musą laivai turi geriausius pa
togumus trečios klesos pasažieriams.

Užsakant vietą kreipkitės prie 
prie vietos agentą arba pas

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

$5.75 “BROWNIE
AUTOMATIC” $5.75

Tamista gerb. skaitytojau žinai, kad 
plėšikai užpuola kasdien. Apsisaugoji
mui namą, šeimynos ir paties užsisa- —■

M22 C.ALIHFP LO*C

Į LIETUVĄ PER’ 12 DIENŲ
Greičiausia vandeniu kelionė.

Asmeniškai veitama ekskursija su per
sėdimo susijungimais Southamptone 
Danzigą, Piliavą, Klaipėdą ir Liepoją 
ant vieno iš trijų greitąją milžiną ju
ro*. išplaukiant iš NEW YORKO 
KIEKJIENĄ UTARNINKA-

Visi trečios klesos pasaiieriai 
ka jutose.

MAURETANIA AQUITANIA 
BERENGAMA

Taip-gi pro Liverpool ir Glasgotv 
.....Liepos 6 
.... Liepos 13 
«....Lleix>s 15

Iš Bostono
...............................Liepos 8 
................ ....Rugpiučio B 

Dėl tikietą ir informaciją kreipkitės 
pas ortlmnusį agentą savo mieste art>a 
apielinkėje.

LACONIA .. 
CARMANIA 
ALGERIA ..

ASSYRIA 
ELYSIA .

ĮBrounie . 
Automatu. r

i

Bctter TAan a Stattard Uosta j ~~' < "* • ■>—.
Nuo kosulio ir šalčio, galvos skaudėji- 

neuralgijos, reumatizmo ir visų 
skausmų

ALL DRUGGISTS
35c and 65c, jars and tubes 

HosDital size, $3.00

Važiuosi į savo šalį?
Jūsų Valdžia turi prirengus brošiūrų su oficialemis 

informacijomis, kurias pasiųsime 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 laivą, nežiūrint, 
kokią laivakortę jąs turėsite išsi
pirkę pirmos, antros ar trečios kle
sos.

ar gimines iš savo senos šalies, ą? 
apmokėk jų kelionę čia per United 2 
Statos I.ines. Užtikrink jiems ge- 
rų patarnavimą ir patogumus.

Pamąstyk kaip jie džiaugsis įėję g 
į puikią trečios klesos kajutą, kur S 
ras švarias paklodes ant lovą. © 
skanius valgius modemiškame pa- sg 
togiame valgomajam kambary, g 
patarnaujant prityrusių užveizdė-- © 
tojų. Arba įsivaizdink pats sau 5g 
tą visą jeigu grįžtum atgal. Rei- © 
kniauk geriausia už savo pinigus. ©

Adresas

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

Apmokėjimai
Jeigu jus norite atsiimti draugus

Dėlei susiderėjimo adresuok
UNITED STA TĘS LINES

Passenger Dept. 540 F W
r*

I
Rašyk dėl brošiūros 

dus Tisai nesusirišdami ir 
ffausifc apmokėta su pil
niausiais paaiškinimais a- 
pia laivus, kurie yra jūsų 
patarnarimui. Prisiųsk. šį 
kuponą dabar dėl Kroiiuros 
ir patirk daugiau apie saro 

laivus.

45 Rrorulvvay. Nev York City
I
I
I
I
I
I
I
I

i
I
I
I
I
I

U. S. SHIPPING BOARD 
Passenger Depart. 540 F W 

45 Broadvay,
New York City. 

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

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

Šiuomi pranešu, kad aš pada
rau 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.

Visais reikalais kreipkitės pas

JONĄ MAČIŪNĄ,
32 Putnam Heights, Hartford, Ct.

2®®©®®a®®9e®9®®©©®®©©s©©®©©©©©©©©©e©©®ee®®©®®©a©a®ee£
LIETUVIS GRABORIUS.

Šiuomi pranešu visiems, kad nupiginau kainas ant grabų 
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. Už 
nuvažiavimą į kitus miestus nieko nerokuoju. Darbą atlieku 

gerai, gražiai, mandagiai ir pigiau bile 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.

©s®©©©©©©©©©©©©©©©®®©©©©©©©©®©®©©©®©©©©©©©©©©©©®©©©©©

REIKALAVIMAI.
Reikalavimu kainos 2c. už žodį už 

kiekvieną sykį.

ANT PARDAVIMO
Namas dėl trijų šeimynų ir Storas. 
Parsiduos pigiai. Geroje, vietoje Mon
tvilos centre. Kas nori platesnių in
formacijų gali / kreiptis laišku arba 
asmeniškai. Priežastis pardavimo sa
vininkas važiuoja Lietuvon.

KLEMENSAS M. KVARACIEJUS
12 Intervale Sr.. Montello. Mass.

(27-29-1)

NAMAS IR INDĖLIS.
Kreipkitės pas savininką. 72 E. Brook- 
line St. Savininkas apleidžia miestą, 
turi parduot greit. Trijų šeimynų pui
kiu priekiu mūrinis namas su įtaisy
mais. Rendų $900 j metus .

(6—27)

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)

Parsiduoda RAKANDAI -pen
kių kambarių. Greitu laiku iš
važiuoju į Lietuvą. Norintieji 
gali pasipirkę toj pat vietoj ir ap
sigyventi. Rakandai dar geri, o 
kaina labai prieinami. Adresas: 

Jokūbas Galiackas,
624 E. 8-th St., So. Boston, Mass.

'-R’EB.-K.k'LTSGAZ BUČERIS 
kuris moka atsukančiai visą dar
bą toje šakoje, t. y. bueernėje. 
Prityrusiam bueeriui sąlygos ge
ros. Norintieji platesniu infor
macijų arba užimti darbą tuojau, 
kreipkitės šiuo adresu: J. A. W., 
188 Birch St., North Abington, 
Mass. (6-22)

ANT RENDOS
KAMBARYS OFISUI. 

Puikus, šviesiu ir geras kamba
rys tinkamas ofisui ant rendos L. 
D. S. Name, 866 Broadvay, South 
Boston, Mass,, Kampas Broad- 
way ir E gatvių. Kreipkitės pas 
“Darbininką.”

366 Broadway, So. Boston, Mass.

\Pajieškojtmai
Paieškojimu kainos LDS. na

riams ir “Darbininko” skaityto
jams 1 syki 1 metus už dyku, už 
3 sykius $1.00. Prieteliams už 3 
sykius $1.50.

16 Metų South Bostone

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

VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v. vak.

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 Bboadvtay, So. Boston, Mass. 
Ofiso Valandos':

Nuo 10 iki 12:30 ryte ir nuo 1:30 
iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. vak. 

Ofisas uždarytas subatos vakarais 
ir nedėliomis.

Tel. So. Boston 270

J.MAGŪONELL,M.D.
Galima susikalbėti ir lietuviškai. 

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

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

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

DANTISTAS

705 Malu St., Montello, Mass.

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

Bell Phone: Poplar 7545
ADOLF F. STANKUS

rpy k HA

LIETUVIS GRABORIUS
1023 Mt. Vernon St., 

PHILADELPHIA, PA.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELPINĖS 
DRAUGYSTĖS VALDYBOS 

ADRESAI
PIRM. — M. Zoba,

539 E. 7-th St, So. Boston, Man. 
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. Zaikis,

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

nedėldienį kiekvieno mėnesio, 2-rą vaL 
po pietą Sv. Petro parapijos salėj, 493 
EL Seventh St, South Boston. Masa.

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

80. BOSTON, MASS.

kyk vieną musą puiką “Brovvnie au- 
tomatic” pistolią tuojau, čia proga, 
kurios neturite praleisti.

Musų “feROWNIE AUTOMATIC” 
pilnai garantuotas. ’ Regulerė kaina 
$12.00 kiekvienas: bet, kad galėtą įsi
gyti KIEKVIENAS musą . “BROW- 
NIES” mes numnSėme kainą iki $5.75. 
Musą “BR0WNIES” padaryti Iš ge
riausio plieno ir šauna ketnrius šū
vius automatiškai. 22 kalibrą Smith 
& Wesaon patronai naudojami ir par
duodami visur Suvienytose Vals
tijose. Nesiąsk pinigą išanksto. o tik 
30c. stampomis arba^idabru persiunti
mui. $5.75 apmokėsi, kuomet daiktus 
gaust. Neatidėliok, bet rašyk tuojau 
dabar pas

JVESTERN ARMS COMPANY,
Dept 230 . ' I

2136 W. Chicago Avė., Chicago, IU.

'LINIJA 9BroadvayĮ® Nev\ork.NY
SSklLIETUVA

PER 
/• AREA. UEPOJTL 
7 z VAŽIUOKIT VISI PARANKIU

IR TIESIU KEliKO.
Lietuviai važiuojanti J PILIAVA aplenkia 

lenk ąjuostą (karidorą). 
Visa trečia klesa padalinta J kambarius ant 1 

2-ją, 4-rlų, Ir 8-nią lovą.
LATVIA—Liepos 5, ESTONIA—Liep. 121 
Iš New Yorko ar Bostono J Hamburgą—$103.50,; 
Piltuvą—$106.50, Klaipėdą ir Plliava—$107.00. . 
Mes užmokame gelžkello tikėtą iš Bostono J k 
New Yorką. Kreipkitės pas vietinį agentą. L 

- V

/ •

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

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

(69-72)

..Paieškau Izabelės.ir Onos Če- 
pulioniukių, Žiežmarių par., An
takalnių kaimo. Pirmiau gyveno 
Philadelphia, Pa. Malonėkite pa
čios atsišaukti arba kas kitas pra
neškite, nes turiu svarbių reikalų. 
Jurgis čepulionis, 180 
Ava., Montello, Mass.

Bellevue
(6-27)

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 Washington PI., So. Boston.

FIN. RAST. — Juozas Juška, 
Merycliff Academy,

Arllnghton Heigths, Masa. 
IŽDININKAS — Leonas švagždys, 
• 111 Bowen St, Boston 27, Masa. 
IŽDO GLOB. — J. Grubinskas,

3 Jay St, Boston 27, Mass. ir 
Antanas Kmltas,

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

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

366 Broadway, So.. Boston, Masa. 
DRAUGIJOS susirinkimai laikomi 

kas antrą nedėldienį mėnesio 1-ą vaL 
po pietą parapijinėj svetainėj, 492 S. 
7-th St, Boston 27. Masa.
________ t-------------------------------------  
D. L. K. Keistučio Dr-jos Val
dybos Adresai* Boston, Mass.
PIRMININKAS — J. Adomaviaus, 

122 Bovran St, So. Boston, Masa, 
VICĘ-PIRM. — Vincentas Zaleckas, 

81 Mercer St, 80. Bosfon. Mass.
PBOT. RAST. — Antanas Macejnnaa, 

450 EL 7-th St, So. BoatSn, Masa.
FIN. RAŠT. — Jnoeapas Vlnkevlčlus, 

189 W. 6-th St, So. Boston, Mass. 
KASIERIUS — Andriejus Zalieckas, 

307 E. 9-th St. So. Boston, Masa 
MARŠALKA — Viktoras Zlčkia,

209 E. Oottage 8t, Dorchester, Masa
D. L. K Keistučio dr-ja laiko mėne

sinius susirinkimus gas pirmą uedS- 
dienį kiekvieno mėnesio po No. 6M 
Waahlngton St, Boston, Masa 6-tą v. 
vakare. Ateidami drauge ir naują sa
rtą au savim atMveeklte prie musą dr- 
jos prirašyti.




