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Krikščionys darbininkai vie
nykitės ! Spieskitės į vipnin. 
tėlę darbo žmonių organiza
ciją Amerikoje — Lietuvių 
Darbininkų Sąjungų.

Kaina 4 centai.KETVERGAS, BIRŽELIO 29 D., 1922.
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Valdžia nedaleis iki
anglių krizio

SVARSTO STREIKĄ. DARBININKAI

-----  Z7ŽZAZ7GZASZ.
Wash inyton.—Prez. Hard- 

ingo kabinetas svarstė ang
liakasių’ streiką. Kadangi 
anglys jau baigiasi, tai val
džia susirūpino baigimu an
gliakasių streiko.

.. ANGLIŲ KRIZIO

NEBUS.

IVilkcs-Barre, Pa.—Strei- 
įkuojantieji angliakasiai su 
; džiaugsmu pasitiko žinią a- 
pie prez. llardingo pasiryži
mą įsikišti i streiką. Ang- 
liakasiai mano, kad dabar 
už nedaug dienų baigsis 
streikas.

Wasliington. — Valdžia 
dabar bando intikrinti ang
lių kompanijas ir streikuo
jančių angliakasių vadus, 
kad sueitų Į konferenciją ir 
užvestų susitaikinimo dery
bas. Bet jei tas nepavyks, 

frtai valdžia griebsis aštrių 
^mriemoiiių, kad užbaigti 
•ąj-įtreiką. Valdžia turi ple- 

kaip užbaigti streiką ir 
■Rmj kompanijos ir darbi- 

» ninku vadams patarimus. 
Bet kad- lengviau derybos 
eitų, tai tų pienų neskelbia
ma.

Valdžia yra pasiryžus ne
laukti iki anglys visiškai iš- 

į sibaigs.
I •

UNIJŲ VADAI
DŽIAUGIASI.

Indianapolis, Ind. — Wm. 
Grecn United Mine Workers 
<>f America sekretorius-iždi- 
ninkas, gavęs žinią, kad 
prez. Harding spyria anglių 
kompanijas pradėti derybas 
su angliakasiais ir baigti 
streiką, labai nudžiugo.'Pa
sakė. kad prezidento įsikiši
mas užtikrins derybų pąsise- 
kimą. Derybose dalyvau
siąs prezidento atsiųstas ats
tovas.

IŠGA I rO IN DŽIONKŽI
NĄ PRIEŠ UNIJĄ.

SAUGOJA
SUŽEISTUOSIUS.

Hcrrin, IU. — 12 sužeis
tųjų laike streiklaužių sker
dynių yra ligoninėj. Bandy
ta Įsiveržti i ligoninę ir nu
kauti juos. Manoma padi
dinti sargybą apie ligoninę..
■ / - -----------------------------------

NORI PASKOLOS.

Clarksburg, TV. Va. — 

Teisėjas Haymond Maxwell 
išdavė indžionkšiną prieš 
angliakasių unijos narius, 
draudžiantį “maišytisį kom
panijų ir prie jų dirbančių 
darbininkų reikalus.”

Teisėjas pareiškė, kad 
darbininkai gali streikuoti, 
bet negali Įsimaišyti, sulai
kyti tuos darbininkus, kurie 
nori dirbti. Reiškia teisėjas 
užstoja streiklaužiavimą.

IIanga. — Valstybių kon- 
[ ferencijai sutikus pirmiau

sia svarstyti Rusijos klausi- 
mą. Rusijos delegacija pa
prašė paskolos. Rusijos de
legacijai atsakyta, kad prieš 

> teiksiant paskolą skolintojai 
turi žinoti tikrą Rusijos pa
dėtį ir turi žinoti, ką su pa
skola darys.

Indianapolis, Ind. — Fe- 
deralio teismo teisėjui A. B. 
Andersonui kasyklų kompa
nijos pridavė peticiją, rei
kalaudamos uždrausti strei
kuojantiems angliakasiams 
maišytis Į jų reikalus. Kom
panijos mano pradėti dar
bus kasyklose su pagelba 
skobų.

GINČAI TARP
MOKYTOJŲ.

Tebegrumuoja streikuI—
U2TABZA VOKIETIJĄ.

London. — Atstovai rūme 
premieras Lloyd George pa
reiškė, kad Anglija stovi 
už Įleidimą Vokietijos i Tau
tų Lygą.
I VIETA NUŽUDYTOJO 

MINISTERIO.
1

AUKSO-SIDABRO VA

JAUS PRADŽIAI.

AIRIJA GATAVA PRIE 

SKERDYNIŲ.

NETVARKA IR SKER
DYNĖS MEKSIKE.

GRŪMOJA STREIKU.

Chicago. — Karšapių dar- 
bininkų unijų vadas B. M. 
Jevvell pasiuntė geležinkelių 
kompanijoms pranešimą a- 
pie tai. jog jei algų nuka- 
pojimas nebus atšauktas, tai 
liepos 1 d. darbininkai būsią 
iššaukti streikan. Karšapių 
darbininkų yra apie 400.000.

SUSTREIKAVO KON

STRUKCIJOS DAR

BININKAI.

P rib ūnanti e j i S t r ei kimi ži ai 
Atsisako Užimti Darbus.

Seattle, Wash. — Vienas 
tūkstantis 
darbininkų 
Northem < 
attle iki Spokane, sustrei- ! 
kavo, kuomet kompanija

konstrukcijos 
prie Great 

Camps, nuo Se-

pasiryžo Įvesti 10 vai. dieną.

REIKALAUJA

INDŽIONKŠINO.

Salein, Mass. — Pacific 
Mills, Lawrence, Mass., rei
kalauja indžionkšino prieš 
One Big Union streikuojan
čius audėjus. Streikieriai 
būtų draudžiami ne tik pa
kalbinti streiklaužius, bet ir 
pikietuoti būtų uždrausta. 
Teismo nuosprendis dar ne
žinomas.

JUREIVIŲ PADĖTIS 

PRASTA.

Amsterdam, Holandija. — 
Atėjo žinia apie tai, kad į 
rietą nužudytojo Vokietijos 
užsienio reikalų ministerio 
Rathenau skiriamas 
Haniel. v

!--------------
APSUNKINA MOTE

RIMS TAPIMĄ PI
LIETĖMIS. *

Wasliington. — Žemesny
sis butas perleido Įstatymą, 
liečiantį vien tik moterys. 
Pagal jo k^ekršsna moteris 
privalo pereiti visus forma
lumus, kaip ir vyras, tapi
me šios šalies piliete.

Jeigu čia gimusi moteris 
apsives su nepiliečiu vyru, 
jai reikės išsiimti pilietybės 
popieras. Jeigu vyras pilie
tis, o ji nepilietė, tai tapgi 
turės išpildyti visus forma
liškumus tapime piliete.

Meyer London Įnešė pa
taisymą prie to biliaus, bū
tent, kad moteris būtų pilie
tė, kuomet išteka už piliečio 
vyro. Tačiau ir tas patai
symas atmestas. Už jį sto
jo dar kiti penki kongresma- 
nai.

Von

Washington, D. C. Birže
lio 26 d. (Elta).

Iš Susiv. L. R. K. Am.
Seimo Wilkes-Barre, Pa., 
Lietuvos Atstovas yra gavęs 
dvi telegrami. Vienoje reiš
kiama Atstovybei pasveiki
nimą ir linkėjimų ir pasiža
dama remti ir ateityje Lie
tuvos Respublikos reikalus 
netik moraliai bet ir materi- 
jaliai, dirbant visus Atsto
vybės Lietuvos vardu uždė
tus darbus.

Antroje pranešama, kad 
Susivienijimas pažada visą 
savo paramą Aukso-Sidab
ro Fondo vajui, ragina sa
vo kuopas tuo reikalu uoliai 
pasidarbuoti ir iš savo iždo 
skiria tam tikslui 500 dol. 
Be to delegatai dar nuo sa
vęs aukoją sulig savo išga
lės.

Atstovas Čarneckis atsa
kė telegrama Susiv.-E. B. K. 
Am. , sekretoriui, išreikšda
mas padėką ir džiaugsmą 
dėl gražių’ susivienijimo pa
siryžimų ir toliau nenuilsta
mai ir ištikimai darbuotis' 
Lietuvos labui.

IŠ MASKVOS Į BERLY

NĄ Į 75 VALANDŲ.

1 London. — Nors rinkimai 
i Airijos parlamentą parodė 
kur žmonių valia palinkus, 
bet partijos dėl to nenuri
mo. Partijos ginkluojasi ir 
rengiasi prie naminio karo. 
Dubline taip vadinamas 
Four Courts namas yra gin
kluojamas, amunicija ir pro- 
vizija gabenama, nes kas va
landa laukiama republikonų 
kariuomenės užpuolimo. 
Dygliuotomis vielomis ap
tveriamas tas namas. Gatvių 
brukąs griaujamas ir taiso
ma medžiaga barikadoms.

Laikinoji Airijos valdžia 
išleido manifestą, prašyda
ma piliečių paramos. Da
bartinė Airijos valdžia yra 
rankose tų. kurie stovi už 
sutarti padarytą su Anglija. 
Pagal tą sutartį Airija turi 
tokią savivaldą kaip Kana
da. Kita Airijos partija, re- 
publikonų p&Atū-ja stovi už 
visišką Airijos neprigulmy- 
bę. Kadangi pastaruose rin
kimuose republikonai pra
laimėjo, tai jie dabar ren
giasi ginklu nuversti dabar
tinę valdžią ir paskui kovo
ti prieš Angliją už visišką 
Airijos neprigulmybę.

W asliington. — Meksikas, 
kurs nuo senai virė, kaip 
pragaro katilas, buvo pasta
ruoju laiku aptilęs. Dabar 
vėl pradeda virti. Ginkluo
ti banditai pradėjo plėšti 
turtus. Ties Tampico Su
vienytų Valstijų žibalo kom
panija nukentėjo nuo ban
ditų. 240 ginkluoti bandi
tai užpuolė, paėmė nelaisvėn 
40 amerikonų ir pagrobė 
turtų už $250.000. Už pa- 
imtuisius nelaisvius reika
lauja išpirkimo. Suv. Val
stijų valdžia Įsakė savo am
basadai Meksike ir Tampi- 
coų konsuliui ištirti dalykus 
ir išreikalauti užganapada- 
rymo.

Mevicali mieste buvo di
delės riaušės, kur žuvo kele
tas desėtkų žmonių.

VAIKAS APDEGĖ IR

MIRĖ.

Providence, R. I. — Ja- 
mes Grady, 7 metui vaikas, 
bovijosi su degtukais ir už
sidegė drabužius. Baisiai 
apdegė ir nugabentas ligoni
nėn mirė.

Lietuviškas auksas lai lietuviš
kai ir skamba.

NELAIMĖ! ANT
GELEŽINKELIO.

Seattle, Wash. — Nuo 
pralaimėjimo streiko 1921 
m., laike kurio kompanjos 
išleido milijonus dolerių, kad 
sunaikinti jūreivių uniją, 
dabar darbininkai visai pri
smaugti. Gauna $60 mėne
syje ir prastąvalgį.

AIIRE GUBERNARTO- 

RIAUS ŽMONA.

UKRAINOJ NUŽUDYTA 

DAUG ŽYDŲ.

Berlynas. — Maskvoj ei
nantis žydų komunistų dien
raštis “Emess” gavo prane
šimą, kad Ukrainoj keliose 
vietose nemažai išskersta žy
dų. Pogromus daro papras
tos vagių Šaikos.

Berlynas. — Naujas or
iai vininkystės rekordas tapo 
užregistruotas, kuomet Ru
sijos pasiuntinis Vokietijon, 
N. Krastnskis, ir vienas iš 
Haagos konferencijos dele
gacijos narių, atlėkė iš Mas
kvos.

Aeroplanas padarė 1,125 
mylias, be jokio sustojimo, i 
15 valandų.

DAUG KAREIVIU ŽUVO 
CIIINIJOJ.

Lietuvių auksas lai lietuviams 
ir tarnauja.

SOVIETAMS PRIDUO

DAMI GINKLAI IR 

AMUNICIJA.

Sha ngh ai.—Pieti nė j Chi- 
nijoj, Kiangsi provincijoj 
sukilo kareiviai ir manoma, 
kad apie 4,000 jų užmušta. 
Sukilime sekami keturi 
miestai kone visiškai sunai
kinti: Kianfu, Taiho, Wa- 
nan ir Lungehaun. Daugiau
siai nukentėję krikščioniškų 
misijų Įstaigos, ypač katali
kų kunigas DeJenliss, kuris 
pabėgo iš Taiho su 600 pa
bėgėlių.

Pietinės Chinijos valdo-

Kur žiba žiedas? Kur aukso re
težėlis? Kur brangusis laikrodė
lis“’

Nors jie ir brangūs mūsą šir
džiai, bet Lietuva-Motutė dar 
brangesnė. t

Lai putoj asi Lietuvos priešai. 
Lai darbuojasi jos prieteliai.

Kaukakee, III. — Illinois 
valstijos gubernatoriaus 
Small žmona mirė, apoplek
sijos užgauta.

NUSKENDO LAIVAS.
Barrington, R. I. — Tarp

■ Peck high school’os mokyto
jų ir mokyklos komiteto bu
vo didelių nesutikimų. Prieš 
savaitę perdėtinis (princi
pai) buvo paleistas. Tada 
rezignavo šeši mokytojai. 
Mokiniai irgi buvo su perdė- 
tiniu. Tai Į mokyklos už
baigimo vakarą buvo pa
šaukta policija, kad neištk-1 sijos reikalai, būtų švarsto-

| tų riaušių ir kraujo pralie- ^mi pirmiausia. Tam prieši- 
L j imas.

Berlin. —Netoli Berlino 
ištiko nelaimė ant geležinke
lio. Žuvo 26 žmonės, sužeis
ta apie 30.

Haliįaz, U. S. — Nedide
lis laivas Puritan apvirto ir 
nuskendo. Vienas žmogus 
prigėrė. Kiti išsigelbėjo.

- - ................. - *

RUSIJA LAIMĖJO.

.Haafja. — Valstybių kon
ferencijoje Rusijos delega
cija išsireikalavo, kad Ru-

PAGAVO ŠMUGELĮ.

Neto York. — Prohibici
jos agentai pagavo laivą, ant 
kurio besą svaigalų už $200.- 
000. Šmugelninkas besąs 
BoStonietis ir šmugelis buvo 
adresuotas Bostonan.

TAUTŲ LYGOS 
POSĖDŽIAI.

Geneva. — Tautų Lygos 
tarybos posėdžiai bus laiko
mi viduryj liepos mėnesio 
Paryžiuje arba Genevoje.

Taryba svarstys “nusi
ginklavimo” klausimą ir nu
statys rubežius tarp Vengri
jos ir Rumunijos ir tarp 
Vengrijos ir Jugoslavijos.

Paryžius. — Tarpe siun-‘nas Dr. Sun. Yat-Sen skel- 
čiamų mašinų iš Belgijos ir 
Francijos tapo susekta, kad 
daug ginklų ir kitokios amu- 
niejos ten siunčiama. Net 
aeroplanais gabenama. Val
džia susekusi tuos žmones ir 
laukiama areštų.

Lietuvos meilė brangesnė už 
auksą ir sidabrą. Bet jeigu mei
lė bus, tai bus Lietuvai ir aukso 
ir sidabro.

• IšbudinkiTne paskutinius miega
lius Lietuvos darbui.

Vokiškos markės lai į Vokieti
ją ir važiuoja. Duokite mums 
lietuvišką pinigą.

Aukso-Sidabro vajus prasidėjo.

Visi talkon saviems pinigams
«— - « v *Kurti.

Lietuvos kūrėją vardas — yra 
garbiausias pasaulyje.

bia save Chinijos preziden
tu ir nepasiduoda Pekino 
valdžiai. Jis pareiškė kovo
siąs, kaip tikras patriotas 
už žmonišką, respublikoniš
ką tvarką.

Kurkime savo valiutą, nes per 
ją pasaulyje sau vardą, o Lietu
voje gerovę kuriame.

PINIGŲ KURSAS.
*

Be aukso nebus ir auksino. 
Mums auksinas skambesnis už 

■ Aukso-Sidabro vajaus dienomis markę, nes jo skambesnis aukai- 
risi rinkime agitatoriais.

Washington. — Valstybes 
departmentas gavo žinią, 
kad buvusis “Chinijos res
publikos” užsienių reikalų 
ministeris Wu Ting-Fang 
pasimirė 80 m. amž.
, Pekino valdžia kvietė jį 
užimti premjero vietą, bet 
šis atsisakė delei jo ištikimu
mo Sun Yat-Sėnui.

Wu buvo žymus Crinijos 
politikierius, diplomatas.

nosi Franci j a.
t;--

Valstybė be savo pinigą, tai 
bevardė valstybė.

Žemiau paduodame kiek 
kainavo pasiuntimas 1,000 
auksinų į Lietuvą. Prie .že
miau paduotų ’ kainų yra 
prfekaityta pasiuntimo kaš
tai: '
Ketvirtadieni, birž. 22 — $3.70 
Penktadienį, birž. 23 — $3.70 
šeštadieni, birželio 24 — $3.60 
Pirmadienį, birželio 26 — $3.60 
Antradienį, birželio 27 — $3.50 
Trečiadienį, birželio 28 — $8.60

I LITHUANIAN SALES 
' CORPORATION,

BOSTON 27, MASa
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Pagalios Lietuvos laikraš
čiai pradėjo prabilti apie A- 
merikos lietuvius. Nors sa
koma, kad geriau vėliau, ne
gu niekad, bet kartais būna 
ir pervėlu, Tada sakoma po 
pietų šaukštas. Nelemdami 
ar jau po pietų šaukštas ar 
ne, pasiklausysime tų balsų.

Pirmiausia paimsime Lie
tuvos oficiozą “Lietuvą.” 
Tasai laikraštis num. 124, 
birželio 3 dienos laidoje štai 
ką rašo:

“Jog mes Amerikos nepažįs
tame, tad ir nesuprantame, ne
ginčytina. Nepažįstame mes ir 
dažnai nesusiprantame su mū
są ‘amerikontais,’ kurie de
šimtmetį — kitą Amerikoje pa
buvę nebemoka nekartą, tėvy- 
ngn grįžę, prisitaikinti prie 

____ mūsą toli netobūlią santykių,
bepažįstame ne dėlto, kact'ae- 
norėtūme! Priešingai, mūsų 
redakcijos gauna Amerikos lie
tuvių laikraščius —- milžinus, 
redaktoriai pavarto, pavarto 
juos ir — deda į šalį: nei vers
tis jais nemoka, kaž kokie na- 
vatni, svetimi. Pasikvietus gi 
vieną kitą ‘amerikontą’ apie iš
eivių gyvenimą ir santykius pa
rašyti, išpradžių gaunama tik
slių ir įdėmių žinių, vėliau bet
gi, imant sroves aiškinti, pa
prastai išlenda vienšalumas, 
pats korespondentas įsipainioja 
į nenubaigiamus išeivių ginčus, 
gauna nekartą kailiu iš Ameri
kos lietuvių, gi mūsų visuome
nė tuose ginčuose susivaikyti 
neįstengia, tik klausosi nuste
busi. Taip ir liekam nepaaiš
kinti, kaip rago taboka®.

“Mes baramės dėl jų savy- 
tarpio riejimos, bijome net siųs- 

. ti ten žmones bendriems tėvy
nės reikalams dirbti, idant ne
įsiveltų tenykštėn santykių pai- 
niavon. Jųjų gi žmonės pas 
mus geriausiais norais atvykę, 
karšti patriotai — bara mus dėl 
mūsų ‘e tropinės’ atsilikybės, 
išaukšto į mus žiūri, jausda
miesi esą ‘pačios naujibynės’ 
kultūros reiškėjai esą. Kiti 
taip kiaurai yra jaja persiėmę, 
jog bepeikdami mūsų kartą dėl 
jos surusėjimo, sulenkėjimo ar 
(Prūsuose) suvokietėjimo, ne
sijaučia betgi kuo nors prasi
žengę esą, savytarpy mielai 
griebdamiesi anglų kalbos. Ki-'i 
tos labai simpatingos mūsų mi
nisterijų ar bankų panelės ypa
tingai tuo pasižymi I

“Nuvažiavę gi į juos, ką gi 
darome! Ar stengiamės tildy
ti ginčus, taikinti, gilinti są
moninti visuomeninį minių nu
sistatymą! Ar padedame kul
tūrai jų tarpe kilti, klestėti! 
Oi ne! Arba, kaip Natkevi
čius, patys padedame tiems gin
čams įkaityti arba, geriausiame 

. atvejy, Mapjau ‘objąktingai,’ 
‘nepartingai’ jų tarpe doletau- 
jame.,. Mėnesį

«tuvių <nionijas, ausis užsikim
šę (tėvynės labui!) ar priešin
gai. piaudamies neblogiau už 
tikriausius ‘amerikontus.’ pa-
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« kitą po lie-

vazmėję, sprunkame Lietuvon, 
be dolerių, nieko iš Amerikos 
neissiveię, bet ir, deja trum
pą atminimą apie save ten te- 
palikę. '“į

“Taip bus ir toliau, iki mes 
tokius tik, dolerinius santykius 
su Amerika ir mūsų amerikie
čiais tepalaikysime. Tiktai nu
kreipę mūsų visuomenės damą 
į kitą ką bei ėmę Amerikon v»- 

, žiuoti jos kultūros ir santykių 
pažintų, tegalėsime ir čia šio
kių tokių atmainų susilaukti. 
Tuo, žinoma, nemanau milai, 
kinėti nuo dolerinių kelionių ir 
išsižadėti visokių Bišofų naudai 
aukų, taip dar reikalingų mū
sų valstybės, ? visuomenės ir 
kultūros darbui”

Savo dvylekį prikišime tik 
dėl dviejų dalykų — dėl ttį 
Amerikos lietuvių laikraščių 
— milžinų, navatnų, sveti
mų ir dėl Natkevičiaus. Lie
tuvos laikraščių redaktoriai 
nežinoję, kaip verstis Ameri
kos lietuvių laikraščiais. 
Neįstabu, kad Lietuvos lai
kraščių redaktoriai nesusi- 
vaiko visose smulkmenose 
mūsų santykiuose, bet vis-gi 
keista; kad jie nei “sloną 
neprimetili” Amerikos lie
tuvių laikraščiuose. Tai buvo 
čiel'os litanijos gausių au- 
kuotojų Lietuvos reikalams. 
Kodėl Lietuvos laikraščiai 
neregistravo šito pozity
vaus, akys badančio fakto? 
Juk Lietuvos kareivių, šau
lių, valdininkų, darbininkų 
ir visos visuomenės ūpas bū
tų kilęs, kirtingose valan
dose viltis didėjus, matant 
amerikiečių gausų aukavimą 
Lietuvos reikalams.

Dabar dėl motorciklininko 
Natkevičiaus. Jis su savo 
vienminčiu B. Žygeliu ne ko 
kitko atvyko kaip tik srovi
nę ugnį pakurstyti ir savo 
partijai padirbėtu Visi a- 
merikiečiai išanksto apie tai 
žinojo. Kas kita buvo su Vi
leišiu, pirmutiniu Lietuvos 
atstovu. Šis buvo oficialus 
asmuo, atvyko laiku, kuo
met Amerikos lietuviai ide
alizavo Lietuvą, kuomet A- 
merike nebuvo bedarbių, al
gos augštos, kuomet žmonės 
buvo pinigingi ir degė troš
kimu paremti Lietuvą. Tuo 
tarpu Vileišis nulipo nuo 
augšto atstovo sosto, nusi
leido į liberalų tranšėjas 
vadovavo liberalams atakose 
ant katalikų. Neilgai tru
ko Vileišiui išblaškyti Ame
rikos lietuviuose iliuzijas a- 
pie Lietuvą.

Iš visų svečių iš Lietuvos 
niekingiausia rolę atvaidino 
tarp amerikiečių Vileišis, 
kurs anuomet Vilniuje prieš 
lietuvių veikėjų patarimą su 
Meištavičium, antru Murav
jovu, Želigoskio pavaduoto
ju tvėrė Piliečių Komitetą.

DARBININKŲ ĮSTATYMAI 
LIETUVOJE.
... k--------

2. Prie Steigiamojo Seimo.

Prasidėjus Steigiamojo 
Seimo darbui, šalis ramiau 
atsidūsės visi buvo pilni vil
ties, kad bevedant šalį tik
riems šeimyninkams, demo
kratiškai išrinktiems jos at
stovams — išpalengva viskas 
pradės eiti prie tvarkos. Ta
sai lūkestis nebuvo užviltas, 
kaip parodė Seimo darbuotė 
per porą metų.

Dar Apie Dvarų Ordinari
ninkus.

Vienu iš pirmųjų seimo 
rūpesnių, buvo darbininkų 
reikalai. Jau liepos 15 d. 
išleistas buvo įstatymas dėl 
“Dvarų Darbininkų Atsta
tymo.” Laikinosios Vy
riausybės mintį, kad dvarų 
darbininkų be svarbaus pra
sikaltimo negalima pašalin
ti iš vietos — parėmė ir sei
mas. Savo išleistuoju įsta
tymu Seimas patikrina ordi
narininkų buvimą dvaruose, 
nustato jų buvimo sąlygų 
mi^imum (tai yra kiek ma
žiausia jie turi gauti), dėda
mas pamatan senųjų įstaty
mų patvarkymą, til^ dar nuo 
savęs pridėdamas kai-kurių 
naujų punktų; pav. “Dvarų 
darbininkų našlės arba žmo
nos, kurių vyrai šiuo karo 
metu nežinia kur dingo, do
vanai naudojasi gyvena
muose dvaruose 2§ sąlygo
mis, išskyrus už javus, jei 
jų vyresnysis vaikais turi 
nedaugiau, kaip 14 metų.” 
Minėtas 2-as § leidžia naudo
tis butu, žemės sklypu, gy
vulių laikymu, kuru ir mais
tu.

Įstatymas nurodo aiškiai, 
kokiais atsitikmaiB darbi
ninkas galėtų būti prašalin
tas iš vietos.

Mes matome, kad jaunoje 
mūsų valstybėje įstatymų 
leidėjai ypač dažnai grįžta 
prie dvarų darbininkų rei
kalų aprūpinimo. Supran
tama, kodėl taip buvo. Juk 
dwvarų darbininkų padėtis 
seniau prie svetimų val
džią buvo labjausia apverk
tina; antra — dvarų darbi
ninkai dar ir iki šiolei suda
rė didžiumą Lietuvos darbi
ninkų. Tat reikėjo jais vi
sų-pirma ir rūpinties.

Liepos 27 d. Steigiamasis 
Seimas patvirtino ir dapil- 
dė įstatymą apie privatinių 
—x’ 
kčlių.

Juk žmogžudystė yra visa
da, žmogžudystė. Tie, ku
rie sužiniai provokaciją da
rė yra labai kalti, bet nega
li būti visiškai išteisinti pa- 
sidavusieji provokacijai. Ne 
vienas ątsimena, kaip Fran
cuos teismas išteisino Jau- 
res’o užmušėją. Girdi tą pa
daręs patriotas, užsidegęs 
tėvynės meilės jausmais. 
Mat Jaures buvo antimilita- 
ristas ir priešingas karui. 
Teismo nuosprendį, pateisi
nantį. Jaureso užmušėją, pa
smerkė visi teisingumo jaus
mą turintieji

l Herrino, HL tragedija rei
kia apgailestauti ne tik iŠ 
žmoniškumo jausmo, bet ir 

(barbarišku būdu keletą de- atsižvelgiant į darbininkų 
’sėtkų suvedžiotų darbiniu- reikaina.

ūkių nuomavimą (išleistą 
Laikinosios Vyriausybės 
1920 m. kovo 31 d.) Rugpiū- 
čio 3 d. priimtas su papildy
mais “Įstatymas kariškiams 
žeme aprūpinti.”

Atėjo karas su leiikais. 
Spalių 9 d. lenkai užėmė Vil
nių. Visas šalies gyveni
mas, susiparaližavo. Beli
ko mąstyti visiems vien apie 
atsigynimą nuo lenkų, apie 
Vilniaus atgavimą.

Spalių 25 d. išleistas “Ma
žojo Seimo -Sudarymo Įsta
tymas.” 7 žmonės beliko 
Seime. Kiti išsivažinėjo or
ganizuoti tautos atsispyrimo 
pajėgų.

Apie Apleistų Ūkių 
Nuomavimą. •

Spalių 3 0d. buvo paskelb-. 
tas Įstatymas (<Privatinių 
savininkų žemių naudo  ji- 
mo.” Valstybė turėjo imti 
globon žemės ūkius virš 70 
dešimtinių tų privatinių sa
vininkų ir nuomininkų, ku
rie patys asmeniškai tų ūkių 
neveda, su visu tiems ūkiams 
priklausomu kilnojamu ir 
nekilnojamu turtu.

Čia vėl įstatymo pamate 
būta minties, kad turi būti 
visų-pirma aprūpinti žeme 
darbininkai, bežemiai ir ma
žažemiai. Minėtų ūkių že
mės turėjo būti išnuomuoja- 
mos visų-pirma “ūkio dar
bininkams, pradedant nuo 
seniausiai jamfe gyvenančių- 
jų ir turinčiųjų didžiausias 
šeimas.” Toliau —
žemfams, kurių nuosavoj i 
žemė susieina su nuomuoja- 
maja žeme,” pagaliaus — 
kitiems smulkiems, nuomi
ninkams.

Tiems nuomininkams į- 
i statymas davė vilties, kaS 
jie liks ateityje tos žemės sa
vininkais, nes §-e 5-ame 
skaitome šit ką —

§ “Žemė gali būti nuo
mojama tik ligi Žemės Re
formos vykinimo toje vieto
je su teise nuomininkui pa
silikti nuomojamoj vietoj. 
Žemės Reformos įstatymu 
nustatytoja, tvarka rando- 
jant daugiau trijų metų, Že
mės Ūkio komisijai leidus 
gali statyti trobesius.”

“maža-

1921 m.
Tarpe įstatymų, išleistų 

Seimo 1921-aisiais metais, 
kurie daugiau ar mažiau bu
vo surišti su darbininkų rei
kalais, — ypač pažymėtini 
du 1) Dvarų darbininkų 
samdymo io atstatymo įsta
tymas, 2) Namų butų ir 
kambarių samdymo mies
tuose ir miesteliuose įstaty
mas.

NEŽINO.
“Naujienos” num. 148 at

siliepdamos apie kruviną 
nuotikį Herrine, Dl. sako: 
“Nežinia, gal streikinin
kams reikėjo susivaldyti ir 
nevartoti ginklų; bet di
džiausia atsakomybė puola 
ant tų, kurie sužiniai darė 
provokaciją. Jie turėtų būt 
baudžiami.”

Tai taip rašo laikraštis, 
kurs tiek sykių smerkė Lie
tuvos valdžią už vartojimą 
mirįįes bausmę. O dabar tas 
laikraštis nežino, ar gerai, 

™.kad;streikininkai išnovijo

Dvarų Darbininkų Samdy
mo ir Atstatymo Įstatymas

Sutvarkyti padėtį dvarų 
darbininkų rūpėjo ir Laiki
nai Vyriausybei, ir Steigia
majam Seimui. Ir viena ir 
kitas buvo nesykį leidę ata
tinkamus įstatymus, kurie 
apsaugojo darbininkų buvi
mą dvaruose ir patikrino 
jiems tinkamą pragyveni
mą. Bėgant laikui pasirodė 
naujų gyvenimo reikalų, iš
kilo naujų klausimų, suriš
tų su ordinarininkų padėti
mi. Ne visus reikalus senie-a f - *

|L įstatymai pramatė ir ap-
— • ' m '• Ji 1 •

įstatymai nenurodė, kiek 
dvarininkas turi samdyti 
darbininkų pagal skaičiaus 
savo žemės dirbamų dešim
tinių. Taip-pat reikėjo da- 
pildyti įstatymas dėl aprū
pinimo darbininkų neteku
sių sveikatos ir aiškiau nu
tarti, kada ir kaip darbinin
kai gali būti prašalinti. Tas 
spragas užpildė įstatymas 
seimo priimtas 22 d.* kovo 
1921 m. ir paskelbtas kovo 
30 d.

Svarbiuosius naujus pun
ktus privesime čia ištisai:

1§. Dvaro valdytojas iki 
šių metų balandžio mėn. 23 
dienos, privalo pasisamdyti 
tiek ordinarininkų, kad vie
nam išpultų nedaugiau 15 
hektarų 1 rūšies, arba 18 
hakt. 2 rūšies, ar 21 hakt. 3 
rūšies jo paties dirbamos že
mės ir padaryti su jais mėti
nes sutartis sąlygomis neblo
gesnėmis, kaip buvusiomis 
jo dvare 1920 m. bal. 23 d.

I. Pastaba. Dirbamąja 
žeme laikoma ariamoji žemė 
ir pūdymai.
• II. Pastaba. Žemės rū
šys nustatomos žemės mo
kesnio nustatytomis normo
mis.

III. Pastaba. Ypatingais 
atsitikimais šias normas ga
li sumažinti ar padidinti ko
misija iš Darbo ir Soči j ali
nės Apsaugos Inspektorio ir 
dviejų vietos savivaldybių 
atstovų.

IV. Pastaba. Jei darbi
ninkas atsisako būti ordina
rininku, tai per vieną mėne
sį privalo apleisti dvarą.

2§. Darbininkas, su ku
riuo dvaro valdytojo nebus 
padaryta ordinarininko su
tartis, gali pasilikti dvare 
ligi 1922 metų balandžio 
mėn. 23 d. šiomis sąlygomis 
(smulkiai išskaitoma visos 
tos sąlygos — maždaug tos 
pačios, kaip ir pirmiau iš
leistuose įstatymuose).

5§. Dirbdamas dvare dar
bininkas, nustojęs sveika
tos dėl nelaimingo atsitiki
mo, ne dėl savo kaltės, arba 
negalėdamas dėl senatvės to
liau darbo dirbti, naudoja
si dovanai to dvaro butu, ku
ru, pašaru ir ganykla vie
nai karvei ir dviem avim. 
Be to, kiekvienas negalįs 
darbo dirbti šeimos narys ir 
vaikai ligi 10 metų, o lan
kantieji mokyklą ligi 14 me
tų gauna ligi 1922 metų ba
landžio mėn. 23 dienos per 
dieną po vieną svarą rugių 
ir po šimtą kvadratinių siek
snių įdirbto lauko daržui ir 
bulvėms sodinti.

I. Pastaba. Šis paragra
fas neatima iš darbininko 
teisės gauti atlyginimą už 
sveikatos nustojimą einant 
bendrais civiliniais įstaty
mais. _ J eigų darbininkas 
gauna atlyginimą teismo 
sprendimu, tai jis nustoja 
teisės gauti pašalpos, einant 
šio įstatymo 5-tuoju §.

II. Pastaba. Dvarų dar
bininkų našlės arba žmonos, 
kurių vyrai šio karo metu 
yra dingę, naudojasi dova
nai pašalpa šio- įstatymą 5- 
tame § nustatytomis sąlygo
mis. .
1 ■. i š ,

6§. Darbininkas ordinari
ninkas gali būti iš dvaro pa
šalintas tam tikros komisi
jos, atidaromos vietoje kięk-

v •

rūpino. Tėip, pav. dvari- vieną kartą iš abiejų pusių 
ninkai, priveisti duoti dar- po vieną atstovą, jnrminin- 
bininkams reikalaujamą at- 1 • • f ■» Ilyginimą,
kindavo juo;

ant Darbo ir oooijalėskau,
per (daug apsun-lApsaugos Inspektoriui, 

darbais. Gi Pastaba. Nusprendus ko-
r

misijai darbininką, pašalinti 
duodama jam vienas mėnuo 
laiko susirasti sau vietą.
Namų, Butų ir Kambarių 

Samdymo Miestuose ir 
Miesteliuose Įstatymo 

Pakeitimas ir Pa
pildymas.

Laike karo ir ypač po ka
ro-kįlant pragyvenimo bran
genybei, markių kursui nuo
lat puolant — miestų bied- 
nuomenė ' ir darbininkai 
daug turėjo vargo su butais, 
kurių nuomoj imas darėsi 
per daug brangus. Kitose 
šalyse, šalyse laisvų varžy
tinių ir kietų Širdžių vyriau
sybės paprastai nesikiša į 
panašius apsireiškimus.

Mūsų jaunutės respubli
kos seimas, kad sutrukdyti 
spekuleciją ir apsaugoti 
žmonių sveikatą ir gyvybę 
— matė reikalo įsikišti. Dar 
1920 m. rugpjūčio 14 d. bus 
vo išleistas įstatymas, ku
riuo buvo leista kelti nuomos 
kainą neaukščiau, kaip tris 
kartus už tas kainas, kurios 
buvo 1914 metų balandžio 
23 d. laikant rusų rublį ly
gų dviem auksinam (osto 
markėm).

Nustatyto nuomos kainas 
buvo pavesta vietos savival
dybių taryboms, jokiu būdu 
neviršijant augščiau nusta
tytos normos. Miestų Tary
bos turėjo nustatyti viešbu
čių numeriams kainas. Iš
kilusius ginčus dėl nuomos 
kainos kiekvienu atskiru at
sitikimu turėjo spręsti Butų 
Skyrius.

Būtinai reikalingas buto 
remontas nedavė teisės jo 
savininkui kelti nuomos aug
ščiau nustatytojo maksimu
mo.

Jeigu nuomininkas pildė 
gerai savo sutartį ir reika
lingas priedermes, jisai ne
galėjo būti iš buto pašalin
tas.

Savivaldybių Tarybos tu
rėjo per mėnesį laiko nuo į- 
statymo paskelbimo nustaty
ti miestuose ir miesteliuose 
nuomos kainų maksinumą ir 
suorganizuoti Butų Skyrius 
(Pirmininkai — miesto Ta
rybos narys, kiti nariai — 
parenkant savivaldybės Ta
rybos).

Ilgainiui prireikė tą įsta
tymą šiek tiek pakeisti ir da- 
pildyti. Rugpjūčio 3 d. 1921 
m. išleistuoju įstatymu 
“ Miestuose ir miesteliuose 
leidžiama kelti nuomos kai
ną butams prekybos ir pra
monės reikalams neaukščiau 
kaip 8 kartus už tas kainas, 
kurios buvo 1914 metų ba
landžio 23 d.

“Kapitalinis mūsų re
montas duoda jų savininkui 
teisės kelti nuomos kainą 
aukščiau nustatytojo maksi
mumo, bet nedaugiau kaip 2 
kartu.”

“Skundui dėl butų sky
riaus sprendimų 2 savaičių 
laiku nuo sprendimo paskel
bimo dienos gali būti duoda
mi Taikos Teisėjui.”

Šitos atmainos įstatyme; 
dėl butų nuomojimo prirei
kė įvesti dėlto, kad’ senasis 
įstatymas 1) labai skriaudė 
namų savininkus, nes jų 
gaunamoji nuoma buvo, taip 
juokingai maža, kad jos ne
užteko net ir mažiausiam re
montui, padoriam namų iš
laikymui, pinigai buvo atpi- 
<rę daug daugiau, i 
kartus, taigi tuo laiku butų

---- ----- ---- » -X
niekas faktinai ir netaisė, 
niekas ir naujų namų nesta
tė, nes tai visai neapsimoku 
jo; 2) miestams augant, ir 
naujų butų nesirandant, pa
sidarė per daug ankštu ir 
nesveika gyventi, ypač bied- 
nuomenei. Tai-gi, prireikė 
taip keisti įstatymas, 'kad 
bent šiaip taip apsimokėtų, 
senus namus taisyti ir 
naujus statyti.

Į LIETUVĄ. 

>xwhitb Simu 
Į Cherbourg ir Southampton 

MAJESTIC (56,000 tonų) — Liepos 8;
[Liepos 29; Rugpjūčio 26 

Didžiausias laivas pasaulyje. 
OLYMPIC Liep. 15; Rngp. 12 Rūgs. 2 
HOMERIC Liep. 22; Rugp. 19; Rūgs. 9 

Važiavimas iŠ Southampton'o į Huli 
greituoju traukiniu ir paskui greituo
ju laivu į Danzigą ir Liepojų.

Iš Bostono į LiverpoolĮ 
RegulerS kelionė ant puikių laivų 

HAVERFORD ir
PITTSBURGH (naujas) 

V^ReoStarLine 
Dideli patogus laivai.

Ręguleriai plaukioja 
Iš New York’o į Hamburg’ą, 

Liepoją ir Danzigą 
SAMLAND (tik 3-čia klesa) Rugpj. 1 

V^Amducanline 
Į Cherbourg ir Hamburg 

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

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

MONGOLIA Liep. 26; Rugp. 30; Sp. 4 
MINNEKAHDA... .Rugpj. 2; Rūgs. 6 

(Trečios klesos tik) 
Tiesioginis sujungimas tarp Lie- 

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

PASSENGER DEPARTMENT
84 Statė St., Boston, Mass.

arba agentus.

‘OVERSIDE GONNEGTION’
Reiškia Perkelia iš Vieno 

Laivo i Kitą.
Keletą skaitytoji} jau rašė klausdaffiL 
reikšmę žodžių “overside connectiĮ 
vartojamų apgarsinimuose kas fH 
kelionės ant visų jūrių į Lietuvą anr 
CUNARD LINIJOS laivų. Tas reiškia 
perkelt keleivius prieplaukoje iš vie
no laivo j kitų.

Southamptone lietuviai pasažieriai 
ant laivo “AŲUITANIA” išlipa prie
plaukoje ir pereina į kitą pusę ktfr jie 
laukia laivo. Tas laivas išplaukia J 
Danzigą be suvėlavimo, taip greit 
kaip tik pasažieriai sueina į laivą.

Tokiose aplinkybėse per 9 dienas ir 
4 vai. iš New Ysrko j Danzigą nuva
žiuojama laivu “MAURETANIA” ir 
jo sujungiančiais laivais. ,

ANT PARDAVIMO
GERIAUSIA VALGYKLA

ANT KRYŽKELĖS.
Padaroma biznio savaitėje virš $300. 

Greitam pardavimui $2,000. Pusę į- 
nešti. Vertas $6,000. Priežastis par
davimo moteris serga. Ateik ir pama
tyk. 436 MAIN ST., W.1KEFIELD, 
MASS.

METINIS PIKNIKAS
Parengė Švento Jurgio Draugystė

THOMPSONVILLE, CONN.

UEPOS-JULY 2 D. 1922
HIGIUND PABK,

ANT PETRO TANARAVICZ
FIRMOS.

Piknikas prasidės 12 vai. dieną.

negu tris tai p.ilc

Gerbiamieji Lietuviai ir lietu
vaitės, kviečiame visus senus ir 
jaunus, mažus ir didelius, vieti
nius ir iš aplinkinių kolonijų atsi
lankyt koskaitlingiausia ant šio 
pikniko. Bus labai puikioje vie
toje, žalioje girelėje, lygioje lan
kelėje. ' Ten teka upelis. Teip-gi 
ten turėsime šalto alučio, raudo
nos sodės ir šeip visokių skanių 
užkandžių. Teip-gi neužmirškite 
kad griež puiki orkestrą visokius 
šokius kas tik kokio padorūs. 0, 
kaip tai bus smagu kad ant tyro 
oro po Žaliais medžiais ant lygios 
platformos galėsi linksmai pa
trepsėti. Kas tik gyvas ant pik-, 
niko. • . ' > . ;•

Kviečia KOMITETAS.
PASARGA: 'jeigu bus lietus, 

“jukas b-js atidėtas ant se* 
.os nedėlios — 9 Liepos.

L. \



BSBBlKIKggS

DETROIT, MICH.

ROCHESTER, N. Y.

v;
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Piknikas dėl parapijos naudos.

301 Statė Street,

I
t

□

ELIZABETH, M. J.
(L

Mokyklas užbagimas. .

i 
i 
J

“GARSAS”
222 South 9-th Street,

Gegužio 28 d. tautininkai buvo 
surengę dėl pan Žygelio prakal
bas. B. Žygelis atvykęs iš Lietu
vos esąs labai garsus ir gerai vi
siems žinomas ir jis'esąs Lietuvoj 
Mokytojų profesorius ir jų pir
mininkas ; girdi jis yra’vadas Liet

YOUNGSTOWN’O IR APIE
LINKĖS LIETUVIU

Svarbus Masinis Susirinkimas bus 
Liepos-July 8 d. 1922, Lietuvių 
Svetainėje ant Franklin gat., 
Youngstown, Ohio, Pradžia 3:300 

vai. po pietų.

UTICA, N. Y.
________________ ' y

Šv. Petro ir Povilo lietuvių pa
rapijinę mokyklą lankė šiemet 
riti 500 mergaičių ir bernaičių. 
Baigė mokyklą 26 mokiniai. Jų 
▼ardai Juozas Bogda, Ona. Kung- 
levičiutė, St Mačys, Vetoiika 
Cvilikevičiutė, Antanas Motiejū
nas, Elena Juozaičiatė, Jonas 
Dopkis, Bronė Liutviniutė, Pet
ras Zabita, VaL Juozaičiutė, Ign. 
B. Orinčius, Ev^Motuzaitė, Pr.

f

“PERKŪNAS”
306 W. Broadwty, Bocton 27, Man.

“GIEDRA” - V.
55 Vest Market Street, Vilkes Barre, Ps.

■'» I Uliniu
t

Mokslo metų užbaigimas Šv. 
Jurgio mokyklos mokinių buvo 
birželio 18 d. vakare. Sudaina
vo amerikoniškų ir lietuviškų dai
nelių. Sekė perstatymas 5-se ak
tuose “Dolores.” Roles atliko 
mokiniai, galima sakyt visai ge
rai išėjo. Tpi ačiū brangioms vie
nuolėms kurios taip gražiai išmo
kino mūsų jaunąją kartą. Pas
kiau dar dainavo mokinių koras 
lietuviškas ir angliškas daineles, 
kurių buvo malonu klausyti. Se
kė atsisveikinimo kalba A Stat- 
kevičiutės. Ji kalbėjo už visus 
tuos, katrie gavo diplomus, užbai
gę aštuntą skyrių. Kalbėjo gerb. 
kun. J. Čižauskas į tuos jaunus 
vaikelius. Žinodamas visą ateities 
jųjų erškiečiais dygliuotą kelią 
net ir jis negalėjo žodžio ištarti, 
kaip jis sakė. Dar ant galo kal
bėjo gerb. kun. Ig. Bereišis. Jo
go graži kalba visiems patiko. Di
plomus gavo šie: M. Norkaitė, A. 
Statkevičiutė, O. Dainauskaitė, J. 
Kasevičia, K Šeirys ir K. Bagdo
nas. Yra malonu matyti gražiai 
išmokytu ietuslvių katalikų vai
kus. Katrie neleidžia į katalikiš
kas mokyklas, tai tie negal pasi
rodyti žmonių akyse kaip kad ka
talikų vaikučiai.

Laike Dievo laikomi vakarais 
mišparai. Birželio 18 d. buvo at
giedota '4-rios Evangelijos. Asis
tavo klierikas Daumantas, kun. 
Bitfam (sirijonas) ir dar vienas 
klierikas . Mūsų dabartinis kle
bonas kun. J. Čižauskas myli lie
tuvišką gražų paprotį, kurs garbi
na Dievą visokiomis iškilmėmis. 
Kun. Bitfara čia lankėsi pas kun. 
J. Čižauską. Jis yra sirijonų tau
tos. Jis yra gimęs Azijoje. Pa
eina iš ten, kur pirmas apaštalas 
Šv. Petras yra gimęs. Kun. Bit
fara turi mažą parapiją Kalifor
nijoje. Jis važinėja po Ameriką, 
renka savo tautiečius, vadina juos 

"■ važiuot gyventi į vieną parapiją, 
nes sirijonai plačiai išsimBtę.

Seimas šikšnosparnių.
Šiomis dienomis įvyko seimas 

SLA ir TMD. Jie laikė prakal
bas birželio 19 d. Žmonių buvo 
virš penkių dešimčių. Vakaro ve
dėjas p. Šnuolis išėjęs ant estra
dos pareiškė: “Gerbiami delega
tai ir svečiai meldžiu eiti arčiau, 
bus geriau girdėti” Visi man 
buvo pažįstami, o delegatų tai ne
buvo.daugiau per 10. Pirmiausia 
kalbėjo Gegužis. Jis kalbėjo a- 
pie organizacijos reikalus, gyrės, 
kad jų S. L. A didžiausia organi
zacija dėlto kad jis esąs centro 
pirmininkas. Antras kalbėjo 
Graičiūnas. Tas barzdyliukas ė- 
mė skleisti kerštus ajit kunigų, 
bažnyčios ir tt. Gyrė Šliupą. Sa
kė, kad jojo barzda didesnė už 
visų lietuviškų daktarų. Trečias 
kalbėjo Gugis. Jojo kalba žemiau 
kritikos. Dar kalbėjo K. Natke- 

'vičia. Aš jo kalbą girdėjau se
niau. Jis daugiau nieko nemoka, 
kaip tik tas pačias pasakas, kat
ras atvažiuodamas ant laivo išmo
ko. Bet šaukė kiek jojo gerklė 
galėjo, kad gelbėtų jųjų partiją, 
nes jie žūna, ėmė verkti krakodi- 
lio ašaromis. Sako katalikai tu
ri fondus, pinigus, deda aukuo
ja, į Lieutvą siunčia. O jie nie
ko neturį, jiems priseiną kaput. 
Ėmė aukas rinkti, aukų surinko 
apie $8.00 (aštuonis dolerius). 
Ant galo kalbėjo Strimaitis. Bet 
jau visi buvo išvaikščioję.

Čia darbai eina gerai. Auto
mobilių išdirbystėse, ypač pas 
Fordą, dirba net over time. Iš 
kitų miestų nepatarčia atvažiuo
ti, nes sunku įeiti iš kitur atvy
kusiem#. Čia ant vietos yra daug 
žmonių.

LDS. nariams ir L. Vyčiąms no
rint atvykti patarčiau kreiptis pas 
tos organizacijos nariūs.

Tėvynės Ažiara.

.apšvietos vairo, girdi nuo jo pri
klauso Lietuvos šviesi ateitis. Iš
tiesų reikia pažymėti, kad pan 
Žygelis apie apšvietę tiek supran
ta kaip anoji apie debesį ir iš ko 
jis gali tą apšvietę duoti kitam.

Prakalbų pradžia buvo pažymė
ta 2-rę vaL po pietų ir būk da
lyvaus šios draugijos: Gabija, L. 
D. K Ringaudo, Lietuvos Sūnų 
Dr., Šv. Juozapo Dr., Tėvynės 
Mylėtojų Dr. Choras, Amerikos 
Liet. Polit. Klijibas. Ištiesų la
bai dailūs vardai šių draugijų. 
Sfelinksma atsiminti apie jas, ku
rios seniau buvo katalikiškos.

Taigi pan Žygelis dažinojęs, kad 
dalyvaus toks didelis skaičius 
draugijų, manė, kad iš tiek dr- 
jų tai bus pilna svetainė ir rei
kės ko gero pasakyti. O čia lyg 
tyčia pas pan Žygelio puodynėj 
nesiranda tiek duoti apšvietos 
kaip skambėjo plakatuose. Tai
gi iš tos desperacijos pradėjo pan 
Žygelio kinkos drebėti. Ir jis sau 
manė kad čia bus negerai, reikia 
pasivėlyti, tai nors nereiks daug 
kalbėti. Ir pasivėlino apie dvi 
valandi nuo pažymėto laiko'. Tai
gi pribuvęs pan Žygelis tuoj užsi
korė ant palaipos. Nugi pamatė, 
kad iš didelio trenksmo mažas lie
tus, iš tiek draugysčių susirinko 
apie keturias dešimtis ypatų ir tai 
didesnė pusė buvo katalikai. Jau 
čia aiškiai pasirodo, kad jau ant 
tiek nusmukę laisvamaniai, kad 
jau net ir jų pačių žmoneliai ne- 

i užsitiki savo vadais ir jau jiems 
• nusibodo klausyti jų melagingas 
■ prakalbas.

O kas link pan Žygelio išsireiš
kimo, tai laisvamaniai yra nepa
tenkinti dabartine Lietuvos val
džia ir jis nupasakojęs, kad da
bar Lietuvos valdininkai suside
da iš kunigų, vargonininkų ir za
kristijonų.

Kaip matoma Kr. Demokratai 
yra šimtą kartų apšviestesni už 
‘ ‘ apsišvietusius ’ ’ laisvamanius 
kad sugebia valdyti Lietuvą. Tai 
jie iš tos desperacijos rėkia, šau
kia, šmeižia visokiais būdais* kad 
negera valdžia. Čia aišku kaip 
ant delno kad laisvamaniai ant 
tiek yra apšviestais kad moksle 
negali susilyginti nei su zakristi
jonais.

Po prakalbų pan Žygelis pasi
ėmė sau pagelbininką rinkti au
kas, Gal jis manė, kad daug pel
nys. “Vienybės” 45 numery j ra
šoma, kad gausiai žmonės auka
vo. Ištiesų, kaip pradėjo pan Žy
gelis kaišioti kepurę po nosim, tai 
dauguma laisvamanėlių kaip žiur
kės pasikavojo, o iš likusių žmo
nelių išviliojo net apie $7.00. Ne
klydo “Vienybė” skelbdama, kad 
aukos gausiai pylėsi. Už $7 pan 
Žygelis vis-gi papietaus.

Ten buvęs.

S&malioniutė, M. Petruškevičiutė, 
lsL Bieliauskas, Jonas Bulvidas,

Veronika Briedžiutė, Petras Ci- 
bitas, Vilius Jonkūnas, K. Bra
žinskas; EI Pociūtė, Juoz. Agu- 
lionis ir A Jakimavičiutė.

Mokykla įkurta 1911 m. Pir
mus trejus metus mokslas ėjo se
nojoje bažnyčioje. Bet augant mo- 

. kinių skaičiui reikėjo nauja sta- 

. tyt. Nauja mokykla pastatyta 
1913 m. Naujoji mokykla turi 
aštuonis kambarius. Buvo tada 
rūpintasi gauti lietuves mokyto
jau seseris, 
vyki

Kasakaitis $3.00.
Po 2 dol: J. Bartmonas, P. Mi- 

levičius, J. Mociejūnas, J. Bile- 
kevičius, J. Bardzilauskas.

Po 1 doL: K. Dubysa, F. Šla
pelis, A. Lukas, A Bematavičiu- 
tė, V. Uzdila, V. Pikūnas, K Žu
kauskas, 'J. Gudinavičiųs, M. Ne- 
vedonskienė, F. Gikis.

'Smulkių — $.31.
Viso surinkta $37.31.

Ant nelaimės nepa
vyko gauti. Prisėjo imti ameri- 
kones “Sisters of Charity.” Lie
tuviškai mokino pats gerb. klebo
nas kun. Žindžius. Nors ne drū
tos sveikatos, bet tuomi dalyku 
rūpinosi. Gaila, kad mūsų kle
bonas negalėjo, gauti asistento.

Nors mūsų mokykla didelę ir 
turi didelį mokinių skaičių, bet 
nepavyksta gauti seserų kazimie- 
riečių. Antai Baltimoriečiai lai
mingesni, turi mokinių arti 100 ir 
turi sesers kazimierietes.

Eeporters.

Birželio 8 d. buto koncertas 
gerb. J. Naujalio, lietuvių muzi
kos pijonieriaus. Koncertą pa
rengė vietos Šv. Cicilijos choras, 

adovarjant vargoninkui J. Šokė
jui. 8 vai. vakare susirinkusi 

publika nekantraudama lauke 
gerb. J. Naujalio.

Laukiamas svetys karštu delnų 
plojimu buvo pasitiktas. Gerb. 
deb. K. J. Kasakaitis atidarė va
sarą paaiškindamas lietuviškos 
daines grožę.

Po to Šv. Cecilijos choras su
dainavo gerb. J. Naujalio ir kun. 
Čižausko komp. dainų. Roberto 
Šerelio vedama orkestrą pagrai- 
no priduodama publikai daug 
smagumo. Gerb kompozitorius 
J. Naujalis paskambino pijano. 
Gražiai solo sudainavo A. Sauna- 
riutė.

Apskritai ko» certas buvo n,uo 
seklus. Tik žmonių prisirinko sn 
giedoriJisperyirš 100 asmenuotai 
labai maža kaip dėl Rochesterio 
lietuvių. ' Aukų Liet. Meno Kū
rėjų Draugijai Kaune, surinkta 
$37.31. Ir Šv. Cecilijos choras nuo 
savęs kaipo dovaną darydami pa
aukavo gerb. svečiui J. Naujaliui 
$15.00. Išviso surinkta $52.31.

Ant. Žiemys. 
Aukos L. Meno Kūrėjų draugijai 

Kaune.
Juozas Braknis $5.00; kun. J.

Brangūs Lietuviai Tėvynainiai:—
Močiutė Tėvynė šaukia mus į 

talką. Ar išgirsime vargais ir 
skausmais suspaustos mūsų moti
nos atsišaukimo balsą? Ar pa
sirodysime, kad mes esame jos 
tikrais sūnumis ir dukterimis? Ar 
ištiesime jai savo ranką, kaipo 
savo motinai? Tai parodysime 
atsilankę į šį susirinkimą. Susi
rinkimo svarbiausias tikslas supa
žindinti visus su skelbiamu Auk
so ir Sidabro Vajumi. Kalbėtojai 
bus svečiai ir vietiniai, kurie nuo
dugniai išaiškins Lietuvos padėtį 
ir Aukso ir Sidabro fondo svarbą.

Tad vis be skirtumo, kurie tik 
jaučiatės lietuviais, kurių gyslo
se teka lietuviškas kraujas, kurie 
nešiojate savo močiutės jums su
teiktą vardą ir didžiuojatės juo, 
ir kuriems rūpi Lietuvos laisvė ir 
gerovė, pribūkite į šį svarbų su
sirinkimą.

Užkviečia, KOMITETAS.

L. D. S. OHIO IR MICH.
APSKRIČIO KUOPŲ

DOMEI.

būsiančio L. D, S. Seimo, 
kad subendrinus mūsą dar
buotę ir kad iš to būtą kodi- 
džiausia nauda mūsą organi
zacijai LD8. ir mums pa
tiems.

Kuopos neišgalinčios pri
siųsti atstovą prašomos siųs
ti įnešimus raštu.

Kuopos neprigulinčios 
prie apskričio kviečiamos 
prisidėti ir dalyvauti suva
žiavime.

LDS. 51 kuopa pagerbi
mui svečią delegatą 4 dieną 
liepos rengia puikų išvažia
vimą Bedford giriose.

Iš toliau atvykę delegatai 
kreipkitės pas savus darbi
ninkus J. Janušką, 1029 E. 
79-th St. ir M. V. Ardzijaus- 
ką, 1201 E. 80-th St.

Laiškais visus įnešimus ir 
pasveikinimus siųskite ad
resu Šv. Jurgio aPr. klebo
nijos, 6527 Superior Avė., 
Cleveland, Ohio.

M. V. Ardzijauskas, 
LDS. Ohio ir Mich. Apsk.

V ice-Pirmininkas 
1201 E. 80th Street, 
Cleveland, Ohio.

L. D. SĄ-GOS CHICAGOS 
APSKRIČIO

LDS. Ohio ir Mich. aps
kričio metinis suvažiavimas 
įvyks Cleveland, Ohio liepos 
3 dieną š. m. Šv. Jurgio pa
rapijos svetainėje 10 vai. ry
te.

Visos to apskričio kuopos 
prašomos ■ kosmarkiausia 
rengtis ir prisųsti po keletą 
atstovi} su naudingais įneši
mais, nes šis suvažiavimas 
bus priešseiminis. Turime 
tinkamai prisirengti prie

pusmetinis susivažiavimas į- 
vyks 2 dieną Liepos (July) 
2:30 vai. po pietą, Aušros 
Vartą parapijos svetainėje, 
2323 W. 23-rd PI., Chicago.
Lai ne viena kuopa nepralei
džia šio svarbaus susivažia
vimo, ' nes yra labai svarbus. 
Taip-gi prašome ir iš kitą 
miestą L. D. S. darbuotojus 
atsilankyti ant šio susivažia
vimo. Ka'dangi antradieny 
pripuola 4-ta Liepos, tai ge
ra proga pasiviešėti Chica
go j e 3 dienas. Bus įvairią 
pasilinksminimą ir išvažia
vimą, kur galėsite dajigiau 
susipažinti ir tuomi sustip
rinsime savo organizaciją.

Nuoširdžiai visus kvie,
L. D. S. Chicagos 

Apskričio Valdyba.

Skaitykite ir 
Platinkite JI 

ŠIUOS LAIRAŠČIUS

“DRAUGĄ”
į “DRAUGAS” EINA KASDIEN. 

“DRAUGAS” paduoda daug naujausią žinią. 
“DRAUGO” kaina visame pasaulyje tik $6.00.* 

Adresas: •
“DRAUGAS” PUBL.

2334 South Oakley Avenue, Chicago, Illinois.

“DARBININKĄ”
LIET. DARBININKŲ SĄ-GOS ORGANĄ.- 

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

“DARBININKAS”
860 W. Broadvay, Boston 27, Mass.

“TIVYNES DALSJ"
EINA DU KARTU Į SAVAITĘ.

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

Adresas:
“TĖVYNĖS BALSAS”

55 Vest Market Street, Wilkes-Barre, Pa.

A. L. R.-K. SUSIVIENIJIMO ORGANĄ. 
Eina kartą į savaitę.

Jame galima rasti daug žinių apie įsirašymą į 
įvairius susivienijimo skyrius.

Kaina metams 
Kaina metams

Adresas:

(Amerikoje) 
(užrubežy) .

$2.00
3.00

Broklyn, N. Y.

LAIVĄ”
EINA KARTĄ Į SAVAITĘ.

Jame rašoma vien ąpįę. tikėjimo ir doros 
dalykus.

$1.50 
2.00

Kaina metams......................
Kaina užrubežy metams.......

Adresas: 
•“LAIVAS” 

2334 So. Oakley Avenue, Chicago,’ Illinois.

“VYTĮ” •
LIETUVOS VYČIŲ ORGANĄ. 

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

Adresas:
“VYTIS”

4736 So. Wood Street, »

$3.50

Chicago, Illinois.

Du ūkininkai paaukavo po gy
vulėlį dėl parapijos naudos, ku- 
rie ėjo ant bilietų. Rūpesčiu di
džiai gerb. kleb. kun. P. Zabie
los ir parapijonų, buvo paskirta 
ant 11 birželio buvo piknikas. Ka
dangi buvo didelis lietus, tai kle
bonas po pamokslui patarė susi
rinkti ant salės, kur buvo atlik
tas darbas ir dėl paarpijos liko 
grynų pinigų $265.00. V. B. Barz- 
daskutis grynai meluoja “Vieny
bėje” No. 49, kad kun. liepė eiti 
į saliūną visiems. Mat laisvama
niai mano, kad jei jiems rūpi sė- 
liūnas, tai tas rūpi ir katalikams. 
Bet taip nėra.

Plikio drangas.

KELRODIS | LIETUVOS VYČIU N. A. APSKR. IŠVAŽIAVIMĄ
4-TĄ LIEPOS (FOURTH OF JULY) 1922 .

PINEHURST PARK’E, BILLERICA, MASS.

sjį?

ęį?

GATVEKARIAIS: nuo Sullivan Square paimkite Woburn ka
rą ir važiuokite iki Woburn Square. Ten išlipę (ant .Woburn 
Sq. paimkite jitney kuri veža į Pinehurst Park. Taip-pat ir ant 
traukinio, tik vietoj Sullivan reikia imti nuo North Station. 
TROKAIS — galima nuo Harvard Sq. (Cambridge, Mass.) 
Mass. Avė. iki Arlington Heights. Privažiavus gelžkelį pasukite 
po kairei į Mystic St, kuris- eina į PINEHURST PARK. .

“MEILĘ”
EINA KARTĄ Į MĖNESĮ.

Įvairaus turinio žurnalas su skyriumi 
vaikams. 

Kaina metams.......... ..........
• Kaina užrubežy...................

Adresas:
“MEILĖ”

Du Bois, Fa.

“GIEDRĄ”
KAT. MOKSLEIVIJOS ORGANĄ. \ 

Eina kartą į mėnesį.
Kaina metams  ................................... $2.00
Vienas numeris ................................. 2Qc.

Atres&s:

PERKŪNĄ” . -
JUOKŲ IR PAŠAIPOS MĖNRAŠTĮ.

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

Adresas:

MOTERŲ DIRVĄ*
A L. R. K. MOTERŲ SĄJUNGOS ORGANĄ. 

Eina kartą į mėnesį.
Kaina metams (Amerikoje) ..... v
Kaina metams (užsienyje) ...........

Adresas: 
“MOTERŲ DIRVA"

917 w. 38-rd Street, Chicago, UUaoto.

$2.50
3.50



VIETINĖS ŽINIOS
VYČIŲ SUSIRINKIMAS.

Birželio 2 9d. 7 ;30 vai. vak. į- 
vyks vyčių 17 kp. susrinkmas sa
vuose kambariuose, 
kviečiami susirinkti.

I mi darbininkai dėl 
būsiančio liepos 2 d.

r giau svarbių reikalų.
į te vist

Visi nariai 
Bus renka- 
išvažiavimo 
Bus ir dau- 

Susirinki- 
i

AUKSO SIDABRO VAJUS.
’ Aukso sidabro vajus Bostone 
prasidėjo pereitą subatą ir tęsis 

įįiki liepos 4 d. Paskolos stoties 
išrinktoji komisija kas vakaras y- 

; rą “Darbininko” ofise ir pagal 
^.atstovybės nustatyta tvarka pri- 
? įminėja auksinius ir sidabrinius 
Udaiktus ir pinigus. Uolesnieji lie- 
\ tuviai jau atnešė savo aukasi. Te- 
r ’neatsileka kiti.

t T- —
UŽSISAKYKITE IŠ ANKSTO.
Į plačiai išgarsintąjį N. A. Vy- 

tčių apskričio pikniką tikietus už- 
■ sisakvkite išanksto. Išeis keturi Mg-/ *
^trokai. Trys jau pilni. Nelauki
ate paskutinės dienos, nes gali pri- 
§ trukti vieti). Tikietus galima už- 
Kshakyti pas šiuos: K. Švagždžiu- 
' tė, K. Medonis, P. Milius, A. Ben- 

• doraitis, K. Valatka.
Komisija.

— '• ■ 1 n i .■ imi - »

bridge’iečių tarpe apie būdus, 
Kaip geriausiai paskįarbuot savo 
parapijai. Atgavę savo kleboni
ją tuoj surengė puikią vakarienę, 
kuri davė apie porą šimtų dole
rių pelno. Bet dar tuo geri para- 
pijonai nepasitenkino. Gerb. 
kun. Pr. Juškaičio vadovaujami 
surengė didelę pramogą vadinamą 
Parapijos Field Day, ant viešo 
Cambridge sodelio. Toji Field 
Day prasidėjo birželio 27, baigsis 
liepos'1 subatoj apie 12 valandą 
naktį. Šioje pramogoje tikima
si daug pelnyti. Todėl visų čion 
parama reikalinga. Ger^. debo- 
nas Kun. Pr. Juškaitis praeitame 
sekmadienyje ragino visus remti 
gausiai šį parapijom) sumanymą.

Toje Field Day bus labai gert) 
naudingų daiktų : kaldrų, Manke
tų, lietsargių, lėlių, suniuki), lai
krodžių, puodi) ir ką čia išrokuo- 
si viską, 
rų dalyki),
lėk orlaiviu iš 
So. Boston, 
Lynn, ir kitur net iš Montello, 
Norvvod 
tysi ką 
moka ir

X

Bus daug visko ir ge- 
Ateik, atvažiuok, at- 

viso Cambridge, 
Boston, Brighton,

ci persitikrinsi ir pama- 
Cambridge’io katalikai 

ką gali.
Kvieslys.

ATYDA! ATYDA!

- ■ ■■■ -- ■ 11,. —

“DARBININKAS” pasiuntė' 
Lietuvos Darbo Federacijai kny
gų už <$5.597.50. Už tas knygas 
“Darbininkas” laukia iš .visuo
menės atlyginimo. LDS. kuopos, 
LDS. nariai, mūsų prieteliai, ka
talikiškos spaudos rėmėjai priva
lo kiekvieną progą tam tikslai au
kų rinkimui sunaudoti

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

DABAR YRA PROGA PRISIRAŠYTI PRIE L. D. S.

DIDELĖ GEGUŽIU ARBA PIKNIKAS

LIEPOS-JŪLY 2-TrJ dIENĄ 1922
QUARTETTE CLUB PARK’E 

NEW BRITAIN, CONN.

BENGIA LIETUVIŲ DABB. SĄ-GOS 36-TA KUOPA.

REIK-AVIMAI.
Reikalavimų kainos 2c. už žodi už

kiekvieną sykį

I TeL

E? ■■■ ~
■ NAUJOS ANGLIJOS VYČIAI 

ATKREIPKITE ATYDĄ.
|| Liepos 4 diena turi atsižymėti 
■.kaipo istoriška diena ; Naujosios 
^.Anglijos Vyčių gyvavime. Visas 
-pastangas dedame, idant gerb'. 
L Vyčių nariai ir svečiai galėtų 

linksmai dieną praleisti. ŠĮ metą 
Lnorime, kad sportas pakiltų mū- 
f'^ų išvažiavime. Tad reikalauja- 

kad visos kuopos prisidėtų 
' prie reikalingo darbo, būtent da- 
t lyvavime žaisluose.

Woreesterio Vyčių kuopos base- 
Miallninkų ratelis rengiasi žaisti su 
j*Laivrence ’o Moksleiviais. Vieni ir 
■...kiti geri lošėjai. Abejų pastan- 
? gos bus dedamos, katrie išloš ne- 
' žinoma. Visas remiasi ant pačių 
I kuopų. Kuopos laike lošimo kei
skite lošėjų dvasią savo dainomis 
|įr šauksmais. • •

. 2 vai. po pietų prasidės lenk- 
*'tynės. Kiekviena^ kuopa pasis- 
; tengkite atstovauti laike bėgimo. 

Įstojimas atdaras sekančioms 
nktynems : 
25 mastų, 
75 mastų, 
150 mastų,
Maišų bėgimas, |
Vien-kojinis bėgimas, 
Torto lenktynės, 
Kamolio mėtymas.
48o. Bostono vyčiai kviečia Wor- 

Vyčius traukti virvę.

R

E?

A

CT
feesterio Vyčius traukti virvę. 
”Kiek viena kuopa išimkite po sep- 
*tynis vyrus, kurie po du sykiu 
i trauks. Pirmas traukimas tęsis 
' 5 minutas, antras traukimas tęsis 
: 3 minutas.

Sporto Rengėjai:
Klierikas F. W. Strakąuskas, 
Feliksas A. Zaleskis.

J

/
Birželioi 20 d. 1922 buvo susi- 

Lrinkimas A. L. R. Kr. Rėmėjų.
.Nors mažas būrelis susirinko, ale 

HKaug aptarta. Buvo skaitytas 
& laiškas nuo gerb. Praloto P. Ja- 
Dnuševieiaus Vaikelio Jėzaus Prie- 
B(glaudos Našlaičių Pirmininko, 

kurs dėkavojo už gausią auką. 
£ Buvo svarstyta kas link pikniko 
^rengimo. Nutarta rengti. Prane
lį šim vėliaus visuomenei kada ir 
r kur įvyks. Nutarta atsisaukt į 

šeimininkes gal atsirastų gerašir- 
t džių ką nors paaukuotų dėl mi- 
i nito pikniko. Nes minėto pikni

ko visas pelnas bus skiriamas Lie- 
t uvos našlaičiams sušelpti. Prie 
surengimo pikniko- apsiėmė šios 

ty patas: M. Šeikis, A. Naudžiūnas,
V. Savickas, o kiti visi, kurie buvo 
ant susirinkimo, tai visi pasižadė
jo dirbti Tad-gi visi lietuviai-tės 

» vietiniai ir aplinkinę kolionijų tė- 
r myki t kuomet bus ipaskelbta die- 
į- na pikniko. Tai kas gyvas visi į 

minėtą pikniką.
z

SUSIRINKIMAS.
S

Pirm. V. S.

CAMBRIDGE, MASS.

Vaikinai ir merginos, kurie no
rite mokyti šią vasarą Lietuvių 
ašarinėje mokykloje malonėsite 

prisirengti prie kvotimų, kurie 
. .tsibus Liepos 1 dieną 9:30 A. M. 
Šv. Petro Bažnytinėje Svetainėje 
West Fifth St. Kvotimai bus raš
tu ir žodžiu.

Nuo 9;30 iki 10:30 bus kvoti
mas Lietuvių kalboje.

Nuo 10:30 iki 11:30 Lietuvos is
torijoje ir geografijoje.

Kvotimų Komisija.

TAUTOS FONDO 11 skyriaus 
usirinkimas bus ketverge, birže- 
io 29, 7:30 vakare, pobažnytinėje 
.ulėje ant Fifth St. Kviečiame 
kaitlingai susirinkti.

V. J. Jakštas.

Lai gyvuoja — savo valiuta.

Lai prasmenga — svetimi po
terėliai.

KELIONĖ APLINK PASAULĮ 
;ž 50c! At girdi? “Laivakortes” 
>aWuoda ‘/Darbininkas.” At- 
iųsk 50e. gausi labai indomią, 
ražiai atšpauzdinta, su paveiki
ais knygą vardu Kelionė Aplink 
’asaulį.

1ARTFORDO IR APIELIN
KĖS LIETUVIAMS 

ŽINOTINA.
Šiuomi pranešu, kad aę pada- 

ąu visus renkalingus popierius 
^gavimui pasportų Lietuvon ir 
aip-gi atsiimti gimines iš Lietu

vos.
Padarau visokius įgaliojimus.
Esu viešas notaras Amerikos ir 

.ietuvos Atstovybės įregistruo
tas.

Visais reikalais kreipkitės pas 
JONĄ MAČIŪNĄ

3 Putnam Heights, Hartford, Ct.

Į LIETUVĄ PER 12 DIENŲ
Greičiausia vandenin kelionė, 

ksmeniškni vedama ekskursija sti per
sėdimo susijungimais Smithamptone j 
Danzlgą. Piliavą, Klaipėdą ir Liepoją 
ant vieno iš trijų -greitųjų milžinų ju
os*'. išplaukiant Iš NEW YORKO 

KIEKVIENA UTARNINKA-
Viri /rečio* We»o* pa»aiieriai 

kajutonr.
MAURETANIA AŲUITANIA 

. ' BERENGARIA.
Taip-gl pro Liyerpool Ir GlaRgow 

LACONIA .
CARMANIA 
ILGERIA .

Į Nekalto Prasidėjimo Panos Mari- 
jos Parapijos Iškilmės.

Senai jau buvo kalbama Cam-

SVARRUS PRANEŠIMAS.
Šiuomi pranešu visiems mano Kos- 

tumeriams, draugams, pažįstamiems ir 
visuomenei, kad aš D. OLSEIKA ati
darau savo REAL EgTATE ofisą po 
No. 425; BROADU’AY, SO. BOSTON, 
MASS., Koom No. 1.

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

Visi mano pažįstami jau žino, kad 
aš buvau Real Estate bizny per pus
tamsius kelis metus, išpradžių dirbau 
pas A. Ivaškevičių ir vėlesniu laiku 
pas V. A. .Tenkins (Jankauską). Per 
fĄ laiką aš patyriau daugybę visokių 
biznio reikalų pirkime ir pardavime 
didelio ir mažo nekilnojamo turto. Sy
kiu patyriau ir tai, kad žmonėm rei
kia duoti teisingą patarnavimą, kas 
nevisados yra galima pas kitą.’ Todėl 
nepamirškite visados kreiptis pas D. 
OLSEIKA REAL ESTATE ir INSU- 
RANCE. 425 Broadway, Room No. 1. 
So. Boston, Mass. Visi busite pilnai 
užganėdinti mano patarnavimu.

Su pagarba,

D. OLSEIKA
REAL ESTATE ir INSURANCE

425 Broadway, So. Boston, Mass.
Room No. 1

(27-29-1)

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

••

Ant šio pikniko yra kviečiami visi lietuviai 
• ir lietuvaitės atsilankyti, nes galėsit kuopui- 

kiausiai pasilinksmint ant vieno iš geriausių 
parkų visoje apylinkėje.

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

O New Britain’o gaspadinės turės pagami
nę gardžių užkandžių ir gėrimų.

Įžanga suaugusiems 25 centai,

o šokiai dykai.

Kviečia KOMISIJA.

i

l

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

NKUVAMSIRDAM
” Liepos 8

Rvndam
Musą laivai turi geriausius pa

togumus trečios klesos pasajfe^ąms.
Užsakant vietą kreipkitės prie 

prie vietos agentų arba pas

HOLLAND AMERICA LINE 
89 Statė St, Boston, Mass.

$5.75 "BROWNIE
AUTOMATIC" $5.75t

1 ■" Brauni e .>■
22 CALIbFR LUSC '

Automat/r.

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

Liepos 6
• Liepos 13

........................Liepos 15
Iš Bostono
............ .................Liepos 8 
.................  .Rugpinčlo..8 

Dėl tikietų ir informacijų kreipkitės 
r------U—

apielinkėje.

ASSYRIA
BLYBIA
/ r-* _ ^.Įį_

agentą savo mieste" arba

ANT PARDAVIMO
Namas dėl trijų šeimynų ir Storas. 
Parsidnos pigiai. Geroje vietoje Mou- 
tellos centre. Kas nori platesnių in
formacijų gali kreiptis laišku arba 
asmeniškai, Priežastis pardavimo sa
vininkas važiuoja Lietuvon.

KLEMENSAS M. KVARACIEJUS
12 Intervale St., 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 į 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
LABAI PIGIAI.

Galima pirkt ir dalimis. Priežastis 
nardavimo savininkas nori persikelt 
kitur. Galima matyt bile kada. Kam 
reikalinsa kreipkitės šiuo adresu:

J. GEDRAITIS,
14 City I’oint Ct., So. Boston. Mass.

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

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

So. Boston 2488

DR. J. C. LANDŽIUS
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

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

506 BR0ADWAY, 
SOUTH BOSTON. MASS. 

((Kampas G St Ir Broadway) 
VALANDOS: 9—11, 2—4. 7—9

16 Metų South Bostone 1I
? i 
j

-
i

“* j 
š==-i

DR. PAUL J. JAKMAUH
(JAKIMAVIČIUS)

509 EAST BR0ADWAY
Telephone 502.

I TeL So. Boston 270

. 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 nedėliomis.

p.MACDONELL,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.

SPECIALĖ EKSKURSIJA LIETUVON
LIEPOS—JULY 8-TĄ DIENĄ, 1922

Dideliu ir Modernišku
THE ROYAL MAIL STEAM I’ACKET CO.

Laivu. “ORDŲ N A”
EKSKURSIJA po vadovyste E’-no V. M. Stulpino, kuris prižiūrės visoje ke
lionėje bagažus ir suteiks reikalingas informacijas kelionėje iš New Yorko 
iki pačiam Kaunui. Su šia ekskursija keliauna Lietuvon plačiai žinomas 
Amerikos lietuviams kinematografas, A. T. Račiūnas. Visi keleiviai sėsda
mi ant laive- bus nufotografuoti ant jtidOm/ijų paveikslų. Paveikslai bus 
traukiami ant jūrių ir taip pat ant rubežiaus įvažiuojant į Lietuvą. Visoje 
kelionėje nuo Nevv Yorko iki Kauno visi keleiviai turės smagiausią kelionę. 

Keliauk į Lietuvą Dideliu Laivu ir su Dideliu Lietuvių Buriu.
LAIVAKORTĖS: Į Eitkūnus $104.80, į Kauną $105.15.

Rašyk tuojau, kad galėtume užrezervuoti jums kambarį, nes vietų gali pri
trukti.

THE ROYAL MAIL STEAM PACKET CO.
26 Broadway, New York 117 W. Washington St., Chicago

ARBA PAS VIETINI AGENTĄ.

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

Kūdikiai mėgsta jį!

Į
kyk vieną musų puikų “Brownie au- 
tomatic” pistolių tuojau. Cla ptoga, 
kurios neturite praleisti.

Musų “BROVVNIE AUTOMATIC” 
pilnai garantuotas. Regulerė kaina 
$12.00 kiekvienas: bet, kad galėtų įsi
gyti KIEKVIENAS musų “BRO\V- 
NIES’’ mes numbšėme kainą Iki $5 75. 
Musų “BROWNIES” padaryti iš ge
riausio plieno ir šauna keturius šū
vius automatiškai. 22 kalibrų Smlth 
& Wesson patronai naudojami ir par
duodami visur Suvienytose Vals
tijose. Nesiųsk pinigų tšanksto. o tik 
3Oc. stampomis arba sidabru persiunti
mui. $5.75 apmokėsi, kuomet daiktus 
gausi. Neatidėliok, bet rašyk tuojau 
dabar pas

TVESTERN ARMS COMPANY, 
Dept. 230

2136 W. Chicago Avė., Chicago, III.

REIKALINGAS BUČERIS 
turis moka atsakančiai visą dar- 
>ą toje šakoje, t. y. bučernėje. 
’rityrusiam bučeriui sąlygos ge- 
•os. Norintieji platesnių infor- 
nagijų arba užimti darbą tuojau, 
kreipkitės šiuo adresu: J. A. W., 
188 Bireli St., North Abington, 
Mass. (6-22)

Lietuviai daug sykių vokie
čiams tarnavo. Bet niekuomet 
tetarnavo ilgai, šalin ekonominė 
zergija! Lai gyvuoja tikro-ji lai
svė!

4•J

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

DANTISTAB

705 Main St., Montello, Mass.

(Kampas Broad St)
TeL Brockton 5112-W.

BAMBINO
* "VaisSaženklis Reg. S. V/ Pat- Biure

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

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

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

f

ANT RENDOS
KAMBARYS OFISUI. 

Puikus, šviesus ir geras karnba- 
ys tinkamas ofisui ant rendos L. 
3. S. Name, 366 Broadway, South 
3oston, Mass,, Kampas Broad- 
vay ir E gatvių. Kreipkitės pas 
‘Darbininką.”

366 Broadway, So. Boston, Mass.

!—«—4. . .......................................... .
Beit PliOflė; Poplar 7545

ABOLF F. STANKUS
TIKRAS

LIETUVIS GRABORIUS
1023 Mt. Vernon St.,

* PHILADELPHIA, PA.

Pajieškojimai
Paieškojimu kainos LDS. naį Paieškojimu kainos LDS. na- 

|j rlams ir “Darbininko” skaltyto- 
| jams 1 sykj J metus už dyką, už 
į 3 sykius $1.00. Prleteliams už 3 
' 91
J

Prleteliams už 3 
sykius $1.50.

I I

(

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. Viršmlnėtais reikalais kreip- 

į kitės šiuo adresu: 
j P. J. AKUNEVISIUS,
j 258 Broadway, So. Boston, Mass.
į. Tel. S. B. 1891 M. ir S. B. 381.
eęB®®®®®®®®®®®©®®®®®®®®®®®®®®®©®®®®®®®®®©®®©®®®©®®®®® 
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Paieškau Petro Poškaus, paeina 
š Varėnos miestelio. Seniaus gy- 
eno Worcester, Mass. Turiu 

.varbų reikalą, gautą iš Lietuvos. 
Kartu ieškau Stepono Strazdo, 
gyvenusio Chicagoj.

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

■ (69-72)

$V. JONO EV. BL. PAŠELPINĖ8 
DRAUGYSTĖS VALDYBOS 

ADRESAI
eiRM. — M. Zoba,

539 E. 7-th St., So. Boston, Mass. 
V^ICE-PIRM. — P. Mikalauskas,

248 W. 4-th St., So. Boston, Masą 
PROT. RAįT. — J. Šeduikis,

89 B Street, So. Boston, Mass. 
FLN. RAST. — J, švagždys,

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

16 Wjnfield St, So. Boston, Mass. 
MARŠALKA — J. Zaikls,

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

nedėldienį kiekvieno mėnesio, 2-rą vai. 
po pietų šv. Petro parapijos salėj, 493 
Eį Seventh 8t. South Boston, Masa.

Ieškau Simono Perioko*. Girdėjau 
gyveno Pennsylvanijos valstijoje. Kas 
žino arba jis pats atsišaukite šiuo ad
resu:

A. KUČAS,
2 Drake Street, P. O. U’ilson, Conn.

LINUA 9Broądvay, • Nev K>rk.NY 
TIESI 
KELIONE

ARBA. jq.
JOKIT VISI PASAI 

IR TIESIU KELIU.

Lietuviai važiuojanti į PILIAVĄ aplenkia 
lenk ųjuostą (karldorą).

Visa trečia klesa padalinta J kambarius ant 
2-jų, 4-rtų, Ir 8-nių lovų.

LTVIA—Liepos 5, ESTONIA-^Liep. 12
New Yorko ar Bostono į Hamburgą—$108^0,1 

Piliavą-$10050. Klaipėdą Ir Piliavą—$107.00. 
Mes užmokame Kdžkelfo tikėtą iA Bostono j | 
Nerw Yorką. Kreipkitės pas vietinį agentą. | 
___ » « J

reumatizmo ir 
tad naudokite 
vaistą. Peni te, kad 
na bonka Pate - Evpellerlo, kurią 
jus perkate, butu pažymėta Inkaro 
vaisbaženkliu. Kaina 85c. ir 70c.

.. 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, 130 Bellevue 
Avė., Montello, Mass. (6-27)

■ 1 ■ ■■■ ■ ■■■ -----

Paieškau savo pusbrolius: .An
taną, Karolį ir Stasį Krasauskus, 
paeinančius iš Kauno rėdybos, 
Šiaulių apskrities, m. Radviliškio. 
Jau 10 metų kaip Amerikoje. Kas 
apie jiios žinote, arba- jie patįs 
malonėkite atsiliepti sekančiu 
antrašu, nes turiu svarbų reika
lą-

LITHUANIA, Kauno rėdyba, 
Šiaulių apskr., miest. Radviliškis, 
Didžioji g-vė No. 15.

Dominikas Žalgevičius.

SV. KAZIMIERO B. K DR-JOS 
VALDYBOS ANTRASAI 

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

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

27 Story St, Boston 27, Mass. 
PROET. RAST. — Antanas Janušonis,

2 Mt U'ashington PI., So. Boston.
FLN. RAST. — Juozas Juška, 

Merycllff Academy,
Arlinghton Helgths, Mass. 

IŽDININKAS — Leonas gvagždys, 
111 Bowen St-, Boston 27, Masa. 

IŽDO GLOB. — J. Grublnskas, 
'8 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:
866 Broadway, So. Boston, Mass. 

DRAUGUOS susirinkimai laikomi 
kas antrą nedėldlenj mėnesio 1-ą vai. 
po pietų parapijinėj svetainėj, 492 H 
7-th St, Boston 27, Mase.
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“DARBININKAS”
•—— anų—

UTAHNINKAIS, KETVERGIU K
SUKATOMIS.

Metams ............ .............................H®
Uirubežy metams ....................V.< M6

‘‘Darbininkas”
186 Bboaofat, Boston 27, Mam,

Tek South Borto* 8M. •
■. ■ ■ -V

Kaina 5 centai.

Dubliu, Airija. — Airijos 
republikonai susiorganizavo, 
apsiginklavo ir surengė pa
rodą Dublino gatvėse. Mar
šalo su ginklais. Prisirengė 
ginklu nuversti valdžią, ku
ri sutiko, kad Airija būtų 
Anglijos dominija. Repub
likonai stoja už visišką nuo 
Anglijos neprigulmvbę.

Sukilėlių vadu yra Rory 
O’Connor. Sukilėliai pasi
grobė istorišką pilį Four 
Courts. Ketvergo rytą val
džia atsiuntė sukilėliams ul
timatumą, reikalaudama pa
siduoti. Sukilėliai nepasi
davė ir tada 4-oj vai. iš ryto 
valdžios kariuomenė pradė
jo ginklais maištininkus 
malšinti. Visas miesto tro
fikas ir biznis turėjo susto
ti. Prasidėjo bombardavi
mas sukilėlių laikomos pi
lies ir visų punktų, kur su
kilėliai buvo įsidrūtinę. Pir
mą dieną sukilėlių nelaisvėn 
paimta 33.

Besigrumiant ginkluotoms 
jėgoms nukaujama ir visai 
nekaltų žmonių.

Bebombarduojant Four 
Courts pilį, jos priešakis 
tapo išgriautas. Tada pada
ryta ataka ir užvirė durtu
vų kova. Nelaisvėn tada pa
imta sukilėlių komendantas 
Barrv ir 22 kareiviu.v

Armotos baubia ir kulkos
vaidžiai trata įvairiose mies
to dalyse.

Kas tik atvyksta į Dubli
ną yra apžiūrimas ir išklau- 
sinėjamas ar neina talkon 
sukilėliams.

Apie Four Courts pilį su
koncentruota 400 kareivių, o 
sukilėlių pilyje yra apie 200. 
Iš pilies ugnis ir-gi nuolatai 
eina - 
ginasi.

Komunistai esą kartu su 
sukilėliais. Jie savo buvei
nę ir-gi apginklavo.

Four Courts pilis neišlai
kys bombardavimo ir subi
ręs.

sukilėliai atkakliai

Sir Alfred

PRAKAZIRIAVO MI

LIJONĄ FRANKŲ.
J —

Paryžius.'

Butt per 20 minutų prakazi- 
riavo milijoną frankų. Tai 
jis sumušė prakaziriavime 
visus rekordus.

NUBIEDNĖJO
MILIJONIERIUS.

»j

& <1

g£

>;

J
KUN. J. J. AMBOTAS,

Hartfordo, Ct. klebonas, šiemet išrinktas S. L. R. K. A. 
dvasios vadu.

KORESPONDENCIJOS Iš LIETUVOS.
» -v -J*4

ŠV. KAZirOO KANO
NIZACIJOS 400 METŲ 

SUKAKTUVĖS 
VILNIUJE.

Providence, R. I. — John 
W. O’Bannon, išradėjas į- 
steigėjas korporacijos, su- 
bankrutijo. Dėl to baigia 
eiti iš proto ir turbūt baigs
savo gyvenimą beprotnamy- Stankevičius, Laikinojo ko- 
je-

Kapitalistu kandidatas
.....

V V

f supliektas.
•! -I
<

feną pirui 400

Gelezinkelninkų streikas j 
neįvyks. mi

PRADŽIA ŠAUNI. ĮSIKIŠO V ALDŽŠIA.

Detroit, Mich. — Nors 
milžiniška geležinkelininkų 
didžiuma balsavo už streiką 
nuo liepos 1 d., bet įsakymas 
streikuoti neišsiųstas. Rail- 
road Labor Board pasišaukė, 
kompanijų ir unijų atstovus 
konferencijom Kol konfe
rencija tęsis tol nebus įsakv-, 
mo streikuoti.

Jei streikas būti} skelbia
mas, tai tada valdžia rem
damosi Transportacijos ak
tu įsikitų ir nedaleistų strei
ko.

PRISIPAŽĮSTA, KAD

“ PRAŠPYLINO.”
niaus gyven
metų, kada Lietuvos bajori
ja dar laikėtsave lietuviais, 
kad šv. Kazimiero tėvas did. 
Lietuvos Kinigaikštis tai
pogi Kazim^ras ir jo šven
tasai sūnus f 
rais lietuviais, 
ji1 dar visi žmonės tebekalbė
jo lietuviškai ir Vilniaus 
miestas bu vcą tikra Lietuvos 
sostnė. Šv.
vo netikt aul 
ir didelio m 
tis. Jis po t 
lietuvys, an 
did. Kunigą 
(jo tėvas i 
buvo Jogailos sūnus), šv. 
Kazimiero motina buvo Lie
tuvių kunigaikštyte Olšaus
kai^ ; gi bobi^too Austrų, 
kunigaikštytė. Taigi šv. 
Kazimieras neturėjo nei la
šo lenkiško kraujo, ir buvo 
tikras lietuvys sulyg savo 
kilmės ir dvasios, nes jam 
labiausiai rūpėjo Lietuvos 
tikybos ir doros reikalai, to
dėl ir iš savo tėvo Kazimie
ro išrūpino įstatus apsau
gančius katalikų tikybą nuo 
pravoslavų dvasiškių pasi
kėsinimų.

Žmonės atsidėję klausės į- 
domios ir dvasią keliančios 
paskaitos. Paskui šv. Mika
lojaus bažnyčios koras su
giedojo giesmes Omni die die 

Marias (šv. Kazimiero sudė
tą giesmę) ir Marijos var

das. Baigiant giedot gies
mes salėn įėjo aukštus sve
čiai, vyskupai: Vilniaus — 
Jurgis Matulevičius, Minsko
— Lozinski, Plocko — Sze- 
ląžek, lenkų kariuomenės
— Bandurski, prel. Michal
kevičius, kun. Jasinski ir 
kiti. Juos susodinta pirmo
je eilioję. Koncertas tęsia
ma toliaus: baritonas Sutke- 
vičius dainuoja Naujalio 
“Sonetą” ir “Lopšinę,” ku
rios sukelia begalinių ploji
mų; gimn. mokinys dekla
muoja Mikuckio eiles “Iš 
pirmųjų krikščionybės am
žių,” paskui p-lė Palevičiu- 
tė skambina Chopino, Ru- 
binšteino dalykėlius.

i
Aukštiesiems svečiams į- 

ėjus atkartota giesmė “Omni 
die” ir padainuota keletą 
tautinių dainelių. Paskui 
kun. d-ro Rainio paskaita 
“šv. Kazimieras ir dabarties 
laikai.” 'Pagalios gimnazi
jos mokinei Klaušaitei pa
deklamavus Maironio Maldą

utėsi besą tik- 
kad Vilniu

Kazimieras bu
rtos doros, bet 
Įkslo jaunikai- 
įvo buvo tikras 
įkas Lietuvos 

, kščio Jogailos 
irgi Kazimieras

Washington. — Senato
rius McCumber iš No. Da- 
kotos prisipažįsta, kad nors 
rinkimų pilnas rezultatas 
dar nežinomas, bet jau jau
čiąs, kad supliektas. Ima 
viršui Non-Partizan Lyga. 
McCumber yra vienas iš sti
priųjų kapitalistų šulų, o 
Non-Partizan Lyga yra dar
bininkiška organizacija.

INDŽIONKŠIN AS PRIEŠ 

AUDĖJUS.

birž. 28. — 
vajus visur 
Dviejų die-

- - -lA . .• • j

Mokslo draugijos atstovas 
d-ras Šlapelis, Vytauto Di
džiojo gimnazijos vedėjas li
teratas šiaulėniškis-šikšnys, 
d-ras Alseika. Žmonių pri
sirinko taip daug, kad ir 
pusė jų negalėjo sutilpti 
bažnyčion. Pamaldos sukė
lė žmonėse giliausio įspū
džio.

Čia lenkai pamatė, kad 
lietuvių Vilniuje ne taip ma
ža, kaip jie visur skelbia, ir 
jų žymesnieji pasitarė, kad 
notoms 
duoti 
lygių 
moie t/ 
kams 
vyskupo Lozinskio pamoks
las buvo politikos turinio, 
bet lenkams buvo pasakyta 
daug tiesos į akis, ko kiti len
kų svečiai iki šiol Vilniuje 
nėra girdėję, po to procesi
ja su relikvijomis nuėjo į šv. 
Kazimiero bažnyčią, 'o apie 
7 vai. grįžo taip pat atgal. 
Precesijos išvaizda buvo re
liginė: tautinių-giesmių ne
giedota, kas Vilniuje retai 
atsitinka. (“Vilnietis”) 

Vakare piešiau devynių 

Šv. Kazimiero garbei Lietu

viu' Akademija po visų pa
maldų buvo surengta Kren- 
gelio salėje. Žmonių buvo 
tiek daug kad dvjbilėtų par
davėjos vos spėjo juos dalin
ti. Galerijon leista dykai. 
Erdva salė pilna prisirinko 
svečių, pritemo elektros 
šviesa ir estradon įžengęs 
kun. d-ras Zapančkauskis 
pradeda savo paskaitą: “Šv. 
Kazimieras savo amžiaus 
šviesoje. Kalbėtojas labai 
vaizdžiai ir įdomiai papasa- 

miteto pirmininkas Stasys, ko jo apie Lietuvos ir Vii-

tuo-vai.
Vilniaus

Minsko

Gegužės 27 d. 5 
jaus po mišparų 
vysk, dalyvaujant 
vyskupui Lazinskiui ir Len
kų kariuomenės vyskupui 
Bandursikiui, išėmė šv. 
Kaizmiero relikvijas. Kar
stą iš vietos pakėlė kun. ka
nauninkas . Liubenėcas ir 
kun. prof. Kraujai i s, o kapi
tula nunešė jį iš šv. Kazimie
ro koplyčios prieš bazilikos 
didįjį aukurą. Čia J. M. 
vyskupas Matulevičius ati
darė karstą, peržiūrėjo re
likvijas ir išėmė paskutinį 
dokumentą, kad jo vieton į- 
dėti naują dokumentą apie 
dabartines iškilmes ir relik
vijų stovį.

Karstą uždarius, Minsko 
vyskupo Lozinskio mišpa
rais ir gegužinėmis lietuvių 
kalba pamaldomis iškilmė 
pasibaigė.

Gegužės 28 d. V. aštuntą 
valandą buvo labai iškilmių- 
gai atlaikytos lietuviams šv. 
mišios. Celebravo Minsko 
vyskupas Lozinskis; pa
mokslą lietuvių kalba pasa
kė patsai J. M. Vilniaus vys
kupas. Be kapitulos bazi
likos prietukurėje susirinko 
daug lietuvių visuomenės at
stovi}.

Garbės vietose priešais 
vyskupo sosto sėdėjo p. p.: 
lietuvių tautos tėvas dakta
ras Basanavičius, Vrublevs- 
kis, Rimantas, Kairūkštis, 
Suvalkų krašto atstovas kun.

Providence, R. I. — Tei
sėjas Chester W. Barroivs 
išdavė indžionkšiną prieš 
United Textile Workers u- 
rftją. ^Ne tiktai nariai, bei 
ir unijos viršininkai ir paša
liniai žmonės negali trukdy
ti darbų trijų kompanijų. 
Jos yra sekamos: Jenckes 
Shinning,
Dexter Yam 
Visos randasi 
klonyje.

. Prezidentas
McMahon ir kiti unijos vir
šininkai yra net asmeniniai 
įvardijami tame indžionkši- 
ne.

Crown Mnf. ir 
kompanijos. 

Pawtucket

Thomas W.

nenoroms prisieis 
lietuviams bazilikoje 

teisių su lenkais. Su- 
buvo pasakytas len- 

pamokslas. Minsko

v • KELIAUK | LIETUVA.
Liepos 8 d. Royal Mail linijos 

laivu “Orduna” iš New York’o 
kartu su Lietuvių Prekybos Ben
drovės viee-prezidentu Vincu 
Stulpinu, kuris visus lietuvius pa
lydės iš New York’o iki Kauno.

Liepos 21 d. Cunard linijos lai
vu “Scythia” iš Boston’o kartu 
su d-ru Juozu Landžium, kuris sa
vo globoi paims visus lietuvius ke
liaujančius per Lietuvių Prekybos 
Bendrovę.

Tuojaus išsirink vieną iš šitų 
kelionių ir nieko nelaukdamas 
pranešk Lietuvių Prekybos Ben
drovei kada ir su kuom manai va
žiuoti Lietuvon. Lietuvių Preky
bos Bendrovė Tamstoms aprūpins 
visus reikalingus kelionei doku
mentus ir suteiks reikalingų nu
rodymų, kaip galima greit ir len
gvai į kelionę Lietuvon išsirengti.

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION f 

414 Broadway, So. Boston, Mass.

New York, 

Aukso-Sidabro 
eina smarkiai, 
nų darbo pasekmės nustebi
no darbuotojus. Centrai 
Brooklyno kolionija pirmu
tinė pridavė virš šimto dole
rių pinigais ir keliolika mai
šelių su aukso-sidabro daik
tais. Long Island City ir-gi 
pridavė dvidešimts maišelių 
su aukomis. New Britaine 
kalbėjo Žemaitis — sudėta 
šimtai pinigais ir daugybė 
daiktais, čia vienas žmogus 
aukavo puspenkto svaro si
dabro ir pusę svaro aukso pi
nigais. Providence net kvi
tų pritrūko. Amsterdam’o 
darbuotojai eina per kiek
vieną stubą._ Jau daug su
rinko. Kaip irvvisuomet Chi
cago ir kitos kolionijos bruz
da visu smarkumu.

Misijos Raštinė.

l I

NELAIMĖ ANT JŪRĖS.

Neicport. — Laivas Pro-r 
vidence užplaukė ant uolos 
ir prakiuro. -Nelaimė atsiti-s 
ko naktį. Nuo sudi'ebėjimo ’ 
pabudo visi pasažieriai. Pa
nikos nekilo ir visi pasažie
riai išgelbėti.

— ■ - - ■ -     — - . _ - -.

Anglių konferenciją atida 
rys prez. Harding.

KONFERENCIJĄ ATI

DARYS PREZIDEN

TAS.

W ashington. — Kai val
džia paliepė angliakasių uni
joms ir kasyklų savinin
kams pradėti derybas dėl 
baigimo streiko, tai iš abie
jų pusių atėjo atsakymai, 
pareiškiantys sutikimą stoti 
įderybas. Tai valdžia tuoj 

pradėjo rengtis prie konfe
rencijos ir nuskyrė konfe
renciją pradėti liepos 1 d. 
Konferenciją atidarys pats 
prez. Harding. Po to prez.

ir sudainavus keletą dainelių 
Akademija užbaigta tautos 
hymnu.

Iškilmė sukėlė gero ūpo ir 
paliko gilaus įspūdžio. Vi
si kalbėjos iš kur Vilniuje 
tiek daug lietuvių atsirado, 
nors lenkai jį nuolat skelbia 
“grynai lenkišku” miestu.

4_

Harding paves konferenci
joj dalyvauti komercijos 
sekretori Hoover ir Darbo 
sekretorį Davis.

ANGLIJOS ANGLIS

• AMERIKON.

New York. — Dėl anglia- 
kasių užsitęsusio streiko an
glis Amerikoj baigiasi. Tai 
dabar jau 10 lai vi} atpalukia 
su anglimis iš Anglijos. Vie
nas laivas su Anglijos ang
limis jau Bostone.

PINIfiy KURSAS.
ATMETĖ

REIKALAVIMĄ.

Žemiau paduodame kiek 
kainavo pasiuntimas 1,000 
auksinų į Lietuvą. Prie že
miau paduotų kainų yra 
priskaityta pasiuntimo kaš- 
tah
teštadienį, birželio 24 — $3.60 
Pirmadienį, birželio 26 — $3.50 
Antradienį, birželio 27 — $3.50 
Trečiadienį, birželio 28 — $3.60 
Ketvrtadieiį, birž. 29 — $3.60 
Penktadienį, birž. 30 — $3.50 
UTEUANIAN SALES .

CORPORATION,
BOSTOE Zt.TAABB

Washington. — Stambių
jų geležinkelių kompanijų 
atstovai buvo susirinkę ir 
apsvarstę karšapių unijų v&f 
do Jewell’io reikalavimą at
šaukti algų nukapojimą at
metė. Jewell buvo pasiun
tęs pareiškimą, kad jei al
gų numušimas nebus atšauk
tas, tai iššauksiąs darbini 
kuststreikan liepos 1 d. Je 
ištikro karšapių darbinink. 
sustreikuos, tAi geleži 
kompanijos paves savo darę 
bus pašalinėms kompani
joms.
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Sausio mėnesyje.

Philadelphia, Pa. Richmond 106 sk..............
I Du Bois, Pa................ ............. .................................

Chįcago, 111, 18-th St. 31 sk......... ..................
f • Scranton, Pa.......................................................
| W»terbury, Conn. ...........................................
į Providence, R. I. ..... ^................. ...........
t Brooklyn, N. Y. 13 sk. .. ..........................'...
| New Philadelphia, Pa..................... ..................
t Girardville, Pa.............................. ....................
s Forest iCty, Pa.............................................. ....
E|Wilkes Barre, Pa..........................................
g Camden, N. J............................ ..........................
|;Ellsworth, Pa.....................................................

E Frackville, Pa..................................... ................
Sugar Notch, Pa................................................
Sugar Notch, Pa.......................................... ......
Brandford, Conn. :...........................................

. Herrin, III; Su-mo 267 kp 
Gardner, Mass. 

orvroed, Mass..........................
Seranton, Pa......... ......................
South Boston, Mass................ ..

, Pittston, Pa.................................
r Wanamie, Pa.............................
fc Wilkesbarių apylinkės ..........
E Plymouth, Pa..............................
; Mehanoy City, Pa......................
F Coaldale, Pa. .............................

Bridgevill, Pa..............................
| Athol, Mass.................................
| Brooklyn, N. Y., 13 sk............
>■ N. Adams, Mass........................
F St. Clair, Pa............................ . .

Philadelphia, Pa. (Richmond) 
| Gardner, Mass............................
E Herkimer, N. Y..........................
I MidęĮleboro, Mass............ ..
| Frackville, Pa. .........................
| Reading, Pa.................................‘
E; Lowell, Mass. ...........................
į Worcester, Mass........................
r Bayonne, N. J............................
g Elzabcth, N. J............................
| Brigįton, Mass............................
t, Nashua, N. H..............................
I- New Haven, Conn....................
I. Manchester, N. H......................
i Newt<m Upper Falls, Mass. .. 
| Springfield, III............................
| Canąbridge, Mass.......................
| Albany, N. Y.............................
L Steūbenville, Ohio.....................

Y.................................
F Loveli, Mass................................
| Nashua, N. H.............................
f- Haverhill, Mass...................
L Elizabeth, N. J..........................
k Leviston, Me.............................
K Woree8ter, Mass.......................
k Thompsonville, Conn................
| South Boston, Mass..................
f Hudson, Mass.............................
K* ■

H

' • • ♦

t

i

t

$

*

f.p Viso

Vasario mėnesyje.

Į Linden, N. J......................
r Providence, R. I................
t South Manchester, Conn. 
£ Centrai Brooklyn, N. Y. 
f New York, N. Y................

g; Worcester, Mass................
| Blissville, L. I., N. Y. ... 
^Detroit, Mich. 93 skyrius 
K Gardner, Mass....................

Manchester, N. H............
e Chieago, III. (Bridgeport) 32 skyrius .
| Gilberton, Pa.......... ....................................

Westfield. Mass........................................
| BucR Mountąin, Pa..................................
' Minersville. Pa...........................................
T Kevark, N. J.................................................

Cambridge, Mass.................... ..................
E Sehenectady, N. Y....................................
| Ansonia, Conn............ ................................

L New Britain, Conn....................................
New Haven, Conn. .................................

E Sheboygan, Wis.............................../....
i Springfield. III..........................................

Bridgeport, Conn.......................................
Chieago, III., West Side. .............. .

į 1 reelaad, Pa...................................... .............
L <hicago( W-» 10-th St., 31 skyrius ...
į MonteHo, Mass................ ..........................
P ( rago, BĮ., North Side, 43 skyrius .
[ Hartford, Conn..........................................
[ Chieago, BU 18th St................................
i Ch eago, BU Bridgeport, 32 skyrius .. 
į P^sburgh, P«-» South Side ..
[ Shamokfaų Pa.............................
L Pit‘sburgh, Pą., West End........
| Jla-rison, N. į.................. ............
į Athoi, Mass. ...,.............................
į Varerbury, Conn...........................
| Brsddoek, Pa. .............. ..  ..............
| Springs-'id, III. ...........................
L Ne-sv Ha 'en, Conn. .............. .. <
I Gh IŪ., West Side', 7 skyrius ..
K Cicero. . .....................................................................

tt

f'

219.81
193.00
128.30
25.00 

100.00 
102.00
20.00
97.50
62.05
57.70

230.00
40.00
42.21

, 50.00
78.75
33.25
21.50

5.75
86.00

446.46
86.10

1768.03
165.00
20.00
22.00

7.00
729.31
116.00
194.00
979.62

5.00
57.00
45.00
50.00
50.00

128.50
155.40
15.00
92.25
25.20

2550.00
125.00

1300.50
46.40
22.25

617.50
41.25
35.65
12.00

1777.50
315.75

7.75
215.00

24.35
46.62

3.10
200.00

11.00
250.00

16.25
189.75

10.25

Thempsonville, Conn..............,
Waukegan, UI...........
Bridgeport, Conn. ............................
Forto Alegri, Rio Grande, Braiil .. 
Forest City, Pa. .................. ..
Ellsworth, Pa. .............................
Lewiston, Me.................. .....................
Detroit, Mieh........................................
Wilkes Barre, Pa. .
Chieago, III., Brighton, Park........
Nonvood, Mass. ................................
Hartford, Conn.................................
Washington, D. C...............................
Chcago, III., Brighton Park..........
Clinton, Ind., 250 Susiv. kuopa .... 
Girardville, Pa...................................
Ansonia, Conn...................................
Lavrenee, Mass..............................
Newark, N. J.....................................
Elizabeth, N. J............... . ..................
St. Louis, Mo. ....... . ..........................
Spring Valley, III...............................
Philadelphia, Pa. S. S. 21 sk......... ....
Detroit, Mich. 93 sk..........................
Brooklyn, N. Y. 18 sk.......................
Broklyn, N. Y. S. S. 13 sk..............
Woodstock, Vt....................................
Thompsonville, Conn..........................
Newark, N. J.....................................
Philadelphia, Pa. Richmond..........
Brockton, Mass..................................
Norvvood, Mass......... .........................
Worcester, Mass.................................
Raeine, Wis................................. ......

Trijų mėnesių pajamų 
Nuošimtis.....................
Sausio 1 d. ižde buvo .

..,.. .j..,

Viso

Labui

ŠMOKĖJIMAI.

• *

C,'

451.70
352.23
503.00

42.00
5.00

50.00
5.00

20.00
.50

671.00
14.00

107.00
1.06

22.75
6.00

116.70
478.82
586.50

26.10
102.50
375.60
108.00

2595.50
14.25
12.76
61.00
10.00
52r50

2307.50
80.00

105.00
50.00

1197.56
52.50

■if

Ui, oi, ui, Dievai, 
Dievuliau mano, • 
O ką aš padariau, 
Jauna būdama?

Ką aš padariau, 
Jauna būdama?
Aš susidroviau, 
Bemandraudama.

Ei, eisiu, eisiu, 
Aš čia nebūsiu, 
Ei, eisiu ieškoti 
Pirmų dienelių.

Pirmi) dieneliu, 
Rūtų darželių, 
Rūtelių darželių,
Žalių rūtelių.

O rūta, rūta, 
Rūtele mano, 
Kas tave, rūtele, 
Be manęs sėjo?

Saulutė sėjo, 
Mėnuo ravėjo, 
Šiaurusis lietutis 
Aplaistynėjo. •

Vokiškos markės lai j Vokieti
ją ir važiuoja. Duokite mums ; 
lietuviškų pinigų.

14,621.56

» • ■

• •

r

••••••♦••••♦a. «•••••••••

t • •

f

*•

• t

u •

$10,353.42
. 49199.73

833.07
29,633.61

$79,666.41

Lietuvos kūrėjų vardas — yra 
garbiausias pasaulyje.

T

150.00
383.71
161.81
500.00

Subata, Liepos-July i i, 1922

S

Į LIETUVĄ PER 12 DIENŲ 
Greičiausia vandeniu kelionė.

Asmeniškai vedama ekskursija su per
salimo susijungimais Soutluimptouc į
Lhinzigsj, PiliaviĮ, Klaip&lą Ir Liepojų 
ant vieno iš trijų greitųjų milžinų ju
rose. iši>laukiant iš NEW tOKKO 
KIEKVIENĄ UTAKNINKĄ.

Viisi trečios klcsos pasai šeriai 
kajatosc.

MAURETANIA AQUITANIA 
BERENGARIA

Taip-gi pro Liverpool ir Glasgovv 
LACONIA ................................ Liepos 6
CA11MANIA ...........................Liepos 13
ALGEBIA ............................... Liepos 15

Iš Bostono
ASSYKIA ................................... Liepos 8
ELYSIA .............................. Kugpiučio 8

Dėl tikietų ir informacijų kreipkitės 
pas artimausį agentų savo mieste arba 
apielinkėje.

K

O nelaimė! Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto ! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

Lietuvių auksas lai lietuviams 
ir tarnauja.

i
Kur žiba žiedas? Kur aukso re

težėlis? Kur brangusis laikrodė
lis?

Be aukso nebus ir auksino. 
Mums auksinas skambesnis už 
markę, nes jo skambesnis auksi
nis.

Nors jie ir brangūs mūsų šir
džiai, bet Lietuva-Motutė dar 
brangesnė.

Lietuvos meilė brangesnė už 
auksą ir sidabrą. Bet jeigu mei
lė bus, tai bus Lietuvai ir aukso 
ir sidabro.

pleiskanų mirtinąjį priešą. 

Suvilgiukite 2.ufflcs savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Rūšies nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65c. aptiokeap, arba prisiųs- 
kite 75c. tiesiai į ’abaratoriją.

F. AD. RiCriTER & CO. 
104-114 So. 4th St. 

Brooklyn, N. Y.

22.00
41.30

532.50
297.25
357.50

4606.38
21.00

733.76
30.00 

. .75
1027.21

30.00
24.25
50.00

538.33
308.21
279.36
623.55

65.16
25.00

105.25
276.15
725.00
114.98
253.?5

25.00
1478.77

105.39 
1652.00 
1088.35
504.00

20.50
177-75

13.00
346.67
112.30
250.00

20.00
7.05 

' 25.00 
2238.28 
5187.32

Sausio mėnesyje.

Sekretoriaus alga už gruodj ...................... '............................
kalbėtojams avanso ir kelionės išlaidos.................................
Vysk. Kario paveikslėliai ............................................... ..........
lomos studentams paskolos .....................................................

XI Fed. Kong. skirta per K. V. C., katalikiškai akcijai 
Lietuvoje..............................................................................

Liet. Kątalikų Mokytojų Sąjungai .........................................
Vilniaus našlaičiams šelpti .... 
Liet. Kat. Veikimo Centrui ..
Kult. Vajaus kalbėtojui avanso
J. E. Vysk. Kariui labdarybės reikalams.........................
A. R. studentui paskola ~.............................  ......

Viso .....................................
Ir Liet. Katalikų Universitui 2000 auksinų.

e

Kovo mėnesyje.

A. R. studentui paskola .;.........................................................
Kult, vajaus kalbėtojui kelionės išlaidos .............................
Sekretoriui alga už sausį ir vasarį .........................................
Raštinės išlaidos: krasaženkliai nuo 12-9-21 iki 2-22-22, 

$18.71, stempuoti vokai $4.51, blankos liudijimams 
$12.30, stationary $16.55, ekspresai ir telegramos $1.81 

Romos studentui pašalpa-paskola ............................................
Garsas rendos už sausį ir gruodį........................................... ..
Spauda plakatų Kult, vajui ... .......................................
Spauda plakatų Labdarybės vaju?...........................................
Liet. K. V. C. Blaivybės akcijai Lietuvoje ..........................
Liet. Centro Komitetui nuo karo nukentėjusioms šelpti Vil

niuje ..................................... .................................................
Kraži ir Utenos “Saulės” gimnazijoms pašalpa.......... >....
Ant. Jurėniui karo invalydui, dabar “Saulės” Seminarijos 

mokinys į mokytojus — pašalpa.....................................
Munsterio studentams paskola .... ................... 1....................................

T. F. Pirm, kelionės išlaidos ir kabeliai Kaunan .....'........
Per K. V. C. katalikiškaijai akcijai Lietuvojei......................
Kult, vajaus kalbėtojui avanso .............................................

Viso pajamų buvo............
Trijų mėnesių išmokėjimai

Viso

VaiLjfcjŠii iii:

1,000.00
250.00
550.00
200.00
305.00
250.00
200.00

3950.52

100.00
235.00
300.00

53.88
75.00
53.00
33.50
33.50

500.00

200.00
300.00

50.00
50.00
38.00

5000.00
300.00

$ 7,308.38

79666.41
12408.90

Balandžio 1 d.? 1922 m. ižde lieka.............. $67,257.51

K. J. KRUŠĮNSKAS, T. F. Sekretorius.
222 South 9th St.,Brooklyn, N. Y.

■ . •

kosulio ir šalčio, gaivos skaudėj!- . 
neuralgijos, reumatizmo fr visų 

' ‘ skausmų ’ * ' ‘ • 1
ALL DRUGCfSTS

35a aad 9Sc, jan «nd žabas 
Hoapital aize, $3.00 *

r ftųp a Įfaatanf Hutsr f
Nuo 
mo,

•«
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X
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Lietuviškas auksas lai lietuviš
kai ir skamba.

Skaityk ir Platink

ARBININK
Leidžia LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄJUNGA

P
renumeratos ‘MTETAMS f>usei Mėty Tj Lietuvą arba Užnibežy 
KAINA: A >$4.50 > $2.25 <| Metams $5.50

“DARBININKAS” UTARN1NKAIS IR KETVERGAIS 4 PUSLAPIŲ 
SUBATOMIS 8 PUSLAPIŲ

Subatinis Numeris Netams $2.00
r e

Tie kurie nori linksmų ir naudingų pasiskaitymų, o turi mažai liuoso 
laiko patariame užsiprenumeriuoti subatinj numerį “Darbininko”

—--------- , .. ... —........ .. .=^,=
TAIPGI UŽPRANUMERIUOKTTE “DARBININKĄ LIETUVON SAVO

GIMINĖMS IR PAŽĮSTAMIEMS.
• X

_ - • *s * x '

Lietuvon subatinis numeris $2.50
r* » *> •

■.......................................i. " .......................................................... ... ................................................................................................. "

Vienas numeris pasižiūrėjimui dykai

7.

O

LiS®



*

I

v

Kastantas Kristutis.

Naktis Vilniuje
f

Jau geso žarijos, naktis sparnus skleidė, 
Svaiginga, aprimus gamta niūriai snaudė, 
Mirksėdamos žvaigždės sagstė juodą skliautą, 
0 šviesa mėnulio globiai žemę siautė.

Galybėj būtybės skleidės himno aidas, 
Slaptybių dausose tvino, alpo, pynės; 
Nutrūkęs akordas tyroj savo esmėj 
Mirties agonijoj skendo erdvės gilmėj.

Žavėjo svajonės, mintys tiklus audė, — 
Į aukurą meilės kilnūs jausmai plaukė, 
Šventyklos žinyčion jauna siela veržės 
Ir slapta girdėjos tyli dvasios malda.

Tad brėkštant žarijoms pilnas vaško krapo 
Pavasario vėjas gelių žiedus maudė,
Ir skenstant sapnuose audė, nardės, alpo 
Apsvaigusio miško šnabždi lapų kalba.

Sutirpus svajonės skendo aušros vaizde, 
Zefiro bangose pynės, grimzdo, žaidė.. 
Bet siela pavargus migdė jaunas mintis 
Ir jausmus žavėjus nuolat daina tylo.. .

Tarp kalnų miglose, dūmu ruožais siaustas 
Ant Nerio pakriaušių guli Vilnius garsus 
It milžinas tvirtas, rūsčias ir atkaklus;
•Jis šypseną sėja, smūgiu-keršto aidus.

Apnuoginti medžiai šakoms žemę siekia; 
Trys kryžiai ant kalno broliu kapą slegia 
O skausmas širdužę graužia, drasko, sni

Pilėkalniai liūdi, migloj karstai skensta, 
Kur ilsis didvyriu kaulai.- — žemėj tręšta, 
Kur žarbdamos rūdžios plieno kardus graužia 
Ir mūsą senovę vandens bangos plauna.. .

Ten aitvarai-šnieklos Vilnių maršais švenčia, 
O tamsūs nakties šešėliai baltam arui 
Košmarų bangose mirties himną giedžia; 
Prajotai jų raudoms šaipos, smarsu skiedžia!

Vidurnakty laumės mieste puotą ruošia 
Ir plėsdamos rūtas sau vainikus puošia. 
Ir klegia, kvatoja, kardu taiką skelbia... 
.0 Vilnius vis tyli. Vilnius kantriai kenčia.

Tik Nerio melsvosios bangos graudžiai verkia 
Dūzgendamos vargus nešia skausmu aidus, 
Kur Nemunas dailus, tyrus ramiai teka, 
Kur žalios giružios ilgais amžiais šneka.

DRAUGIJOS IR KUOPOS
TEMYKIT.

VĖLIAVOS IR ĮVAIRŪS 
ŽENKLAI.

Ilgų metų praktikos artistišką 
mūsų darbą liudija tūkstančiai 
draugijų. Informacijų delei rašy
kite:

M. A. Norkūnas,

16 Pleasant St., Lawrence, Mass.

Valstybė be savo pinigų, tai 
bevardė valstybė.

Aukso-Sidabro vajus prasidėjo.

Visi talkon saviems pinigams 
kurti.

Aukso-Sidabro vajaus dienomis 
visi rinkime agitatoriais.

Išbudinkime paskutinius miega
lius Lietuvos darbui.

Lietuviai daug sykių vokie
čiams tarnavo. Bet niekuomet 
netarnavo ilgai, šalin ekonominė 
vergija! Lai gyvuoja tikroji lai
svė!

Tačiau mūs rytojus aušros pragietttuliuos
/ Pilėkalniai šaukia: Vilniau skensti sapnuosi 

Išmušė valanda, aušta tavo dienos;
Štai vėliava tavo aukštai laisva tviska!....
Kaunas, 3. I. 22.

•’ CAMBRIDGE, MASS.
Gerb. Kun. Pr. Juškaičio dėka 

surengta didelė pramoga vadina
ma Parapijos Field Day, ant 
viešo Cambridge sodelio. Toji 
Field Day prasidėjo birželio 27, 
baigsis liepos 1 subatoj apie 12 va
landą naktį. Šioje pramogoje ti
kimasi daug pelnyti. Todėl visų 
čion parama reikalinga. Gerb. 
klebonas Kun. Pr. Juškaitis pra
eitame sekmadienyje ragino visus 
remti gausiai šį parapijom} suma
nymą.

Toje Field Day bus labai gerų 
naudingi} daiktų: kaldrų, blanke- 
tų, lietsargių, lėlių, šuniukų, lai
krodžių, puodų ir ką čia išrokuo- 
si viską. Bus daug visko ir ge
rų dalykų. Ateik, atvažiuok, at
lėk orlaiviu iš vico Cambridge, 
South Boston, Boston, Brighton, 
Lynn, ir kitur net iš Montello, 
Nortvood, o persitikrinsi ir pama
tysi ką 
moka ir

HARTFORDO IR APYLIN
KĖS LIETUVIAMS 

ŽINOTINA.
Šiuomi pranešu, kad aš pada

rau visus renkalingus popierius 
išgayimui 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 MANČIUNĄ, 

32 Putnam Heights, Hartford, Ct.

N0RW00D, MASS.
LJ)S. 3 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 9 d. liepos, tuojaus 
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai ma
lonėkite pribūti paskirtu laiku, nes tu
rime daug svarbių reikalų aptarti. At
siveskite ir naujų narių.

Valdyba.

WORCESTER. MASS.
LDS. 7 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks seredoj, 12 d. liepos, paprastoj 
vietoj 8:00 vai. vakare. Vist nariai 
malonėsite ateiti paskirtu laiku. Turi
me* daug svarbiu dalykų apkalbėti. 
Nepamirškite atsivesti į susirinkimų ir 
naujų narių.

Valdyba.

BROOKLYN, N. Y.
LDS. 12 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks panedėly, 10 d. liepos, 7:30 vai. 
vakare. Karalienės Aniuolų parapijos 
salėje. Kviečiame visus narius ateiti. 
Taip-gi atsiveskite naujų narių.

Valdyba.

■t

Cambridge’io katalikai 
ką gali.

Kvieslys.

PRANEŠIMAS.

žinių Xew Yorke.

Skaitykite ir 
Platinkite 

ŠIUOS LklRAŠČIUS:

DIDŽIAUSIAS CAMBRIDGIAUS 
KERMOŠIUS.

Liepos 1 d. š. m. prasidės 1 vai. 
po pietų ir tęsis iki vėlybai nak
ties. Bus daug visokių daiktų į- 
sigijimui, kaip tai; lietsargių, kal- 
dę-ų. blankietų, vežimų, lėlių, šu
niukų, jviarių stoikų, ham’ių, sal
dainių ir daug kitokių daiktų ką 
dėl vietos stokos paliekame ne iš
vardinę. Visas pelnas parapijai.

NEWARK, N. J.
LDS. 14 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks pėtnyčioj, 14 <1. liei>os, 8:00 vai. 
vak. šv. Jurgio svetainėj, 180 New 
York Avė,, Netvark, -N. J. Kviečiame 
visus narius ateiti. Taip-gi atsiveski
te naujų narių.

Valdyba.

GIRARDVILLE, PA.
LDS. 96 kr>. mėnesinis susirinkimas 

įvyks panedėlyje. 10 d. liepos. 7 :3O vai. 
• ak. bažnytinėje svetainėje. Visi na
riai malonėkite pribūti paskirtu laiku, 
nes turime daug svarbių reikalų ap
tarti. Atsiveskite ir naujų narių.

Valdyba.
Gauta

White Star Line gavo leidimą iš 
Sovietu valdžios daryti biznį su 
Rusija. kablegramuojama, kad 
kompanija atidarė jau ofisą Mas
kvoje ant kampo Teatro ir Revo
liucijos kryžkelės, ir kad jau ren
giamasi gabenti Rusijos keliau
ninkus i ir iš Suvienytų Valstijų.

Tai vienintelė kompanija, kuri 
gavo leidimą nuo Sovietų valdžios, 
ir pirma laivakorčių kompanija 
atidarė duris Rusijoje nuo pra
džios karės.

kad į Kviečiame skaitlingai ateiti.
I Rengėjai.

Pasažicriai važiuojanti Rusijon 
ant \Vhite Star Line laivu, 
Į Ukrainą bus vežami pro 
Išsiųsta pranešimas visiems 
sams norintiems važiuoti į 
Valstijas nevažiuoti Į Maskvą iki 
bus patarta tą daryti iš Maskvos 
ofiso AVhite Star Linijos, iš kur 
bus pranešta apie visus/ormališ- 
kumus pirm negu • apleis namus 
kelionėn į Suv. Valstijas.

Tiesiog trečios klesos laivakor
čių kaina į Maskvą yra $117.50 
arba $10 virš jūrių kelionės į Ri- 
gą-

a rba 
Rigą.

Ru- 
Snv.

SVARBUS PRANEŠIMAS.
šiuomi pranešu visiems mano Kos- 

tumeriams. draugams, pažįstamiems ii 
visuomenei. kn<l aš D. OLSEIKA ati
darau savo IJEAL ESTATE ofisų pc 
No. 425 BIIOADVVAY. SO. BOSTON. I 
MASS.. Boom No. L

Todėl visi, kurie norite pirkti ar 
parduoti Namus, Ukos. Biznius arba ’ 
kurie norite apdraust (inšturinti) vi
sokį turtų, malonėkite kreiptis pas 

-mane. Visiem duosiu greitų ir teisin
gi? patarnavimų.

Visi mano pažįstami jau žino, kad 
aš buvau Reai Estate bizny per pas- 
tarusius kelis metus, išpradžių dirbau 

- pas A. Ivaškevičių ir vėlesniu laiku 
pas V. A. .lenkins (Jankauskų). Bei 
tų laikų aš patyriau daugybę visokių 

■ biznio reikalų pirkime ir pardavime 
didelio ir mažo nekilnojamo turto. Sy
kiu patyriau ir tai, kad žmonėm rei- 

1 kia duoti teisingų patarnavimą, kas 
; nevisados yra galima pas kitą. Todėl 

nepamirškite visados kreiptis pas D. 
’ OLSEIKĄ REAI. ESTATE ir INSU- 
. RANGE. 425 Rroadtvay. Room No. 1.

So. Boston. Mass. Visi busite pilnai 
> užznnėdinti mano patarnavimu.

Su pagarba,

D. OLSEIKA
) REAL ESTATE ir INSURANCE 

425 Broadway, So. Boston, Mass.
Room No. 1

HARTFORD. CONN.
I.DS. G kp. mėnesinis susirinkimas 

Įvyks nedėlioj. 9 <1. liepos, tuojaus
.»> sumai bažnytinėje svetainėje, 41 
Capitol Avė.. Hartford. Conn.

Visi nariai privalo ateiti mėnesines 
duokles užsimokėti ir naujų narių atsi
vesti.

Valdyba.

PHILADELPHIA, PA.
LDS. 13 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks utarninke. 11 <1. liepos. 7:30 vai. 
vak. bažnytinėje svetainėje. Visi na
riai malonėkite pribūti paskirtu laiku, 
nes turime daug svarbių reikalų aptar
ti. Atsiveskite ir naujų narių.

Valdyba.

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8-tos kp. mėnesinis susirinki- 

mas įvyks utarninke. liepos 11 dienų.
•ažnytinėj svetainėj 7:30 vai. vakare. 

Visi nariai malonėsite ateiti paskirtu 
laiku. Turime daug svarbių dalyki; 

apkalbėti. Nepamirškite atsivesti į 

susirinkimų ir naujų narių.
Kviečia Valdyba.

g

(27-294)

KELRODIS Į LIETUVOS VYČIŲ N. A. APSKR. IŠVAŽIAVIMĄ
4-TA LIEPOS (FOURTH OF JDLY) 1922

PINEHURST PARK’E, BILLERICA, MASS. sfr
--------------. į

LAWRENCE, MASS.
LDS. 70 kuopos mėnesinis susirinki

mas įvyks nedėlioj, 9 dienų liepos po 
mišparų, salėje prie bažnyčios. Kvie
čiam visus narius ateiti. Taip-gi atsi
veskite naujų narių.

Valdyt)

LEWISTON, ME.
LDS. 37 kp. mėnesinis susirinkimą* 

įvyks nedėlioj, 9 d. liepos, paprastoj , 
/lėtoj. Kviečiame visus narius būti- < 
-tai ateiti, nes turime svarbių relka 
ų. Taip-gi atsiveskite Daujų narių.

HARRISON, N. J.
LDS. 15-os kuopos susirinkimas bus 

9<1. liepos, 7:30 vai. vak. Visi nariai 
Malonėkite pribūti paskirtu laiku, nes 
tirim daug svarbių reikalų aptarti. 

Atsivesk!t ir naujų narių.

GATVEKARIAIS: nuo Sullivan Square paimkite Wobum ka
rą ir važiuokite iki Wobum Square. Ten išlipę (ant Wobum 
Sq. paimkite jitney kuri veža į Pinehurst Park. Taip-pat ir ant 
traukinio, tik vietoj Sullivan reikia imti nuo North Station. 
TROKAIS — galima nuo Harvard Sq. (Cambridge, Mass.) 
Mass. Avė. iki Arlington Heights. Privažiavus gelžkelį pasukite 
po kairei į Mystic St., fcuris eina į PINEHURST PARK.

GREENFIELD, MASS.
LDS. 79 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj. 9 <1. liepos. 2 vai. po 
-dėtų 4 Laurel Street. Kviečiame 
dsus narius ateiti. Taip-gi atsives 
kitę naujų narių.

9$į?

Barelis jaunuolių jau iš anksto važiuoja į Lietuvos Vyčių Naujosios Anglijos 
Apskričio pikniką. Rengkis ir Tamsta.

sį? 

ęį?
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JERSEY CITY, N. J,
LDS. 76 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj. 9 d. liepos. Visi na
riai malonėkite pribūti paskirtu laiku, 
nes turime dang svarbių reikalų ap
tarti. Atsiveskite ir naujų narių.

Valdyba.

ALBANY, N. Y.
LDS. 67 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 9 d. liepos, š. m„ 
tuojau po mišių šv. Jurgio parapijinė
je svetainėje, kampas 
ir Thuorton St

Vist būtinai privalo 
duokles užsimokėti Ir 
si vesti.

Livingston Are.

ateiti mėnesines 
nauju narig at-

> U. K. lfattinkiu.

ATHOL, MASS.
LDS. 4 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj. 9 <1. liepos, 4 vai. po 
pietų. bažnytinėj svetainėj. Visi nariai 
malonėkite pribūti, nes 
svarbių reikalų aptarti, 
veskite ir naujų narių.

turime daug 
Taip-gi atsi-

Valdyba.

CHICAGO, ILL.
LDS. 20 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 9 d. liepos, tuojnns 
po pamaldų, parapijos svetainėje, 1644 
.Waban«ia Avė. Visi nariai malonėsi
te susirinkti ir naujų narių atsives-
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2DRAUGA”
“DRAUGAS” EINA KASDIEN. 

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

Adresas:
“DRAUGAS” PUBL.

2334 South Oakley Avenue, Chicago, Ulinois. «
----------- ------------- - ■ ------------------------- ------------ ■ ■ 1 -- ■ ■ ‘> į

“DARBININKĄ”
LIET. DARBININKŲ SĄ-GOS ORGANĄ. 

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

Adresas:
“DARBININKAS” .L"

366 W. Broadway, Boston 27, Mass.

“TĖVYNĖS BALSA”
EI ALI DU KARTU Į SAVAITĘ.

Kaina metams:

f*.

*.•.

< » r

Užrubežy, Wilkes-Barre ir apielinkėse... .$5.00 ••• 
Kitose valstijose ...............................................4.00

Adresas:
“T/ŽPILVES BALSAS”

55 West Market Street, Wilkes-Barre, Pa.

“GARSį
A. L. R.-K. SUSIVIENIJIMO ORGANĄ. - 

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

įvairius susivienijimo skyrius.
Kaina metams (Amerikoje) ...................... $2.00
Kaina metams (užrubežy) ............................ 3.00' 1

Adresas:

H

“GARSAS”
222 South 9-th Street, Broklyn, N. Y.

LAIVĄ”
EINA KARTĄ Į SAVAITĘ.

Jame rašoma vien apie tikėjimo ir doros 
dalykus.

ii
f.
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Kaina metams..............
Kaina užrubežy metams 

Adresas:

$1.50 
2.00 .

/*

“LAIVAS” \
2334 So. Oakley Avenue, Chicago, IUinois. .

“HTĮ
LIETUVOS VYČIŲ ORGANĄ. 

Eina du kartu į menesį.
Kaina metams.............................................

Adresas:
“VYTIS”

4730 So. Wood Street,

$3.50
••I

Chicago, Ulinois.

“MEILĘ” ’
EINA KARTĄ Į MĖNESĮ.

Įvairaus turinio žurnalas su skyriumi 
vaikams.

Kaina metams
Kaina užrubežy

Adresas:

301 Statė Street,

t

$1.80.,.,
2.00

»»

“MEILĖ”
Du Bois, Pa..

“GIEDRĄ”
KAT. MOKSLEIVIJOS ORGANĄ.

Eina kartą i mėnesį.
Kaina metams................................................. i
Vienas numeris ..............................................

Adresas:

ffZi

4»'W

OH>.

$2.00“ 7
20c. U

“GIEDRA”
55 West Market Street, Wilkes Barre, Pa..^f,

——■ ■■    —1

“PERKŪNĄ” -
JUOKŲ IR PAŠAIPOS MĖNRAŠTĮ. 

Kaina metams...................
Užsieny ir Lietuvoj metams

Adresas:

»»**<-
• V

$1.50.
2.25

■

“PERKŪNAS”
366 W. Broadway, Boston 27, Mass. ,

t "J

“MOTERŲ DIRVAH

A. L. R. K. MOTERŲ SĄJUNGOS ORGANĄ/^ 
Eina kartą, į mėnesį.

Kaina metams (Amerikoje) .......
Kaina metams (užsienyje)...........

Adresas:
“MOTERŲ DIRVA”

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

.$2.50 •

. 3.50“

i



DARBININKAS

AUKSO-SIDABRO VAJUS 
IR VILNIUS.

Gal retas iš Amerikos lie
tuvių tenumano, kad dabar
tinis išsisiūbavęs aukso-si
dabro vajus ankštai rišasi su 
atgavimu mums brangaus 
Vilniaus. Kaip tas vajus ri
šasi su Vilniaus atgavimu?

.Dabar renkamas tarp A- 
merikos lietuvių auksas si
dabras eis Lietuvos pini
gams įsteigti. Jei to aukso- 
sidabro pakankamai bus, tai 
Lietuvos pinigai taip tvirtai 
stovės, kaip Amerikos dole
ris. Lietuva savo pinigais

/ • > .taip tvirtai stovės, kaip Da
nija, Švedija, Holandija, 
Šveicarija ir kitos mažosios, 
laimingosios Europos šalys. 
Jau dabar Lietuvos gerbū
vis aukščiau stovi, negu Lat
vijos, Lenkijos, nekalbant 
apie Rusiją. Lietuvoj nėra 
nedarbo, kas tik dirba, tas 
sočiai pavalgęs. Sodiečiai 
ląn''negauna užtektinai dar- 
btninkų pasisamdyti. Be 
abejonės jau dabar vilnie
čiai pavydo akimis žiūri į 
Lietuvą. O kuomet Lietuva 
turės savo pinigus, kurie 
aukštai stovės, kuomet Lie
tuvoj bus dar geresnė tvar
ką ir gerbūvis, kuomet len
kiška markė dar labiau nu
puls, tai vilniečių krypimas 
į'Lietuvą nei kokios galybės 
nebūtų sulaikytas. O pačių 
vilniečių krypsnys yra svar
biausiu faktorium Vilniaus 
klausimo išrišime.

Įkūrimas pastovios Lietu
vos valiutos, gera tvarka 
Lietuvoje Vilniaus atgavi
me daugiau reikštų, negu 
ginklai ir diplomatija.

rikoė lietuviai aiškiai įrodė kaip 
brangi yrą jiems Tėvynės ne
priklausomybė ir kad jie gerai 
supranta Lietuvos reikalus. Ir 
tada kai ‘sandariečiai,’ laisva
maniai, komunistai ir tolygūs 
jiems Amerikos socialistai plūs
te plūdo ‘smetoninę’ ir ‘nesme- 
tonuotą’ Lietuvos valdžią, — 
Amerikos lietuviai katalikai, 
nieko^nepaisydami, klote klojo 
tūkstančius dolerių įvairiau
siems Lietuvos reikalams. Ir 
štai žiūrėkime tik valstybinės 
Lietuvos paskolos jie sudėjo a- 
pie 2,000,000 dolerių. O kas 
besuskaitys kiek ten aukų su
rinkta ‘rytams šviesti,’ Katali
kiškojo Lietuvos Universito 
reikalams, moksleiviams, pava
sarininkams ir kitoms mūsų 
draugijoms?! Taip pat jie re
mia ir atsidėję seka Lietuvos 
laikraštiją. Jie džiaugiasi mū
sų laimėjimais ir savo reikšmin
gomis aukomis stiprina mus ne
pasisekimuose. Tik deja, Lie
tuvos visuomenė nestengia kaip 
reikiant įvertinti jų aukų ir per 
savo spaudą nepratarė jiems 
beveik nė vieno širdingesnio 
padėkos žodelio. Tai yra sta
čiai nedovanotinas apsileidi
mas! Juk amerikiečiai nėra 
tai bejausmiai akmens, nėra tai 
kokie žemesni už mus ir mūsų 
išnaudojami sutvėrimai, kurie 
nereikalautų mūsų dėkingumo, 
nėra tai koki antgamtiniai pa
sišventėliai, kuriems visai ne
rūpėti} kaip įvertina jųjų pa
sišventimą tie žmonės, kuriems 
jie tiek daug gero padarė. A- 
merikiečiai nėra nė kokiais mi- 
lionieriais, kuriems nedaug te- 
reikštų nešti ant Tėvynės auku
ro kelis milionus dolerių, Ne! 
Visos iš amerikiečių gautos au
kos yra surinktos daugiausiai 
iš pūslėtų (šiandien) darbinin
ko rankų, kuriam šiandiei ne
siliaujantieji streikai tamsiomis 
mintimis niaukia nežinomąjį 
rytojų. Todėl ir jųjų aukos 
reikėtų įvertinti daug rimčiau. 
Juoba, kad amerikiečiai yra 
papratę žiūrėti į visą iš prakti
nio punkto. Todėl ir Lieeuvos 
visuomenės pasivumą jie skau
džiai atjaučia.”

Paskui “Laisvė” cituoja

DARBININKŲ ĮSTATYMAI 
' LOTOJE.

t

JAUČIĄ DĖKINGUMU.
Pereitame “Darbininko” 

numeryje citavome- ^Lietu- 
vos oficiozą “Lietuvą,” kur 
buvo paliesti Amerikos lie
tuviai. Dabar pacituosime 
Kauno1 * Laisvę. ’ ’ Tasai lai
kraštis num. 18, birželio 11 
d. rašo:

“Mes dažnai gaudami iš A- 
merikos lietuvių laikraščius, te
bevartojančius senobinę rašybą 
su gausiais barbarizmais, pa- 
pratome į juos žiūrėti kaipo į 
paprastus šlamštus. Bet toks 
nusistatymas yra nedovanotina 
paklaida. Juk vis tik ar šiaip 
ar taip toji spauda yra gyvas 

■ atvaizdas mūsų brolių, gyve- 
- n^neių toje ‘aukso salyje,’ kur 

dorelis ir išskaitliavimas valdo 
’ 4 žmonių protus. Ta pačia dole- 
I rio atmosfera persisunkė ir A- 
' menkos lietuvių galvos. Bet 
į jų širdys pasiliko ištikimos Uš- 

je paliktai gimtinei (čia tu-

LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVES PERLAIDOS

Subata, Liepos-July I 3., 1922

1922 m.

Šie 1922 metai Lietuvos 
istorijon bus aukso raidėmis 
užrašyti — ypač dėl Seimo 
priimtojo Žemės Reformos 
Įstatymo. Paduodame čia Šį 
įstatymą trumpoje sutrau
koje, jo svarbiausiuose pun
ktuose, taip kaip jį padavė 
“Elta.”

1 z •

“Vasario 15 d. Lietuvos 
Steigiamasis Seimas galuti
nai trečiuoju skaitymu pri
ėmė įstatymą apie žemės re
formą. Sulig to įstatymo, 
žemės savininkams palieka
ma žemės iki 80 hektarų. 
Kas turi daugiau, tai ati
mama į valstybinį žemės 
fondą. Koliai nebus išdaly
ti stambieji dvarai ,tai ūkiai, 
turintieji ne daugiau, kaip 
150 h. neliečiama. Už ata
tinkamą žemę pripažintą at- 

t

Vežtis ir Siųsti 
Pinigus Į Lietuvą.

Išvados.
Nieko nėra lengvesnio, 

kaip kritikuoti kitą, ypač 
tą, ko kas nemėgia, Lietu
vos pirmieji vairininkai —- 
Laikinoji Vyriausybė ir Sei
mas — ir gi turėjo ir turi sa
vo kritikų. Keistas dalykas: 
lietuviško kraujo (bet sve
timos dvasios) žmonės su di
desniu įnirtimu kritikuoja 
Lietuvos valdžią negu kitų
tautų žmonės, net negu mū
sų užpuolikai. Jie^daug ką 
Lietuvos valdžiai primeta ir 
prikaišioja. Ypač mėgia
mas priekaištas — tai kad 
ji esanti darbininkų smaugė
ją, buožių valdžia. Mėgi
nome faktais atsakyti ir pa
rodyti, kaip' iŠtikrųjų tie 
vairininkai žiūrėjo į darbi
ninkus ir jų reikalus. Gal 
jie padarė permaža? Gal jų 
išleisti įstatymai netobuli, 
nepilni? Bet kada ir ką 
žmonės padarė ant syk tobu
la? Dešimtį Dievo Įsaky
mų pasaulis senai skaito to
bulu įstatymu, o bet gi ran
dasi žmoniij, kurie savo šir
dyje ir tą įstatymą linkę yra 
kritikuoti.

Lietuva tik vakarykščiai 
įžengė į savito gyvenimo ke
lią. Jos tvėrybos pirmuo
sius darbus apvertinant rei
ktų visų-pirma žiūrėti norų, 
nusistatymų, krypsnio, ve
damosios minties. To žiūrė
dami mes turime pripažinti, 
kad tų pirmąjį] Lietuvos 
vairininkų vadovautasi kuo- 
geriausiais troškimais dar
bininkų labo,jų gerbūvio, 
jų teisių, jų pažangos. To
dėl ištikrųjų neteisingi yra 
visi tie priekaištai, kurių 
tikslas yra parodyti Lietu
vos valdžią, kaipo darbinin
kams neprietelinga.

Valdžios darbininkams pa
lankumą parodo kad ir tas 
faktas, kad ji niekuomet ne
darė pastangų kliudyti pa
tiems darbininkams kovoti 
už savo teises ekonominiame 
ir politiniame gyvenime. 
Vieno ko ji reikalavo iš dar
bininkų, tai ištikimybės 
savo šaliai, josios laisvei. Ji 
nesvyravo patraukti atsako- 
mybėn darbininkus, parsi
davusiuos svetimom val
džiom. taip kaip ji nesvyra1 
vo patupdyti į kalėjimą 
dvarininkus.

Atsiminkime, pagalinus, 
kliūtis, kurios trukdė Lie
tuvai tvarkytis. Ir didžio
jo karo paliktos žaizdos, ir 
šalies nubiednėjimas, ir ne
siliaujantieji karai su už
puolikais, ir priverstinas 
laikymas skaitlingos kariuo
menės po ginklu, kad atsi
laikius prieš lenkų pakeltą 
kardą, ir stoka prityrusiu 
valstybės vyrų, stoka tinka
mi] valdininkų, — visos tos 
ir kitos čia nepaminėtos 
kliūtys — daugiau, negu pa
teisina Lietuvos kūrėjus ir 
jos pirmuosius tvarkytojus, 
kad jie ligšiol nesudarė Lie
tuvoje tokio rojaus, prieš 
kurį nei pikčiausieji kriti
kai nieko negalėtų pasaky
ti.

Jei žiūrėti sąžinės, jei 
klausyti lietuviško kraujo ir 
lietuviškos širdies, jei elg- 
ties sulig sveiko proto, tai 
didžiausis uzdavinys'Šių die
nų lietuvių yra — tai paša
linti didžiausią kliūtį, mūsų 
pačių parioglintą ant laisvės 
kubo. Z , Z 

tos galybės, kuri benustum- Kas toji kliūtis?
tų jį nuo jo žemės. Gal svetimi priešininkai?

Jos lengvini iškeičiamos į pinigus visose Lietuvos įstaigose.
REIKALAUKITE Lietuvių Prekybos Bendrovės perlaidų vietiniuose Bankuose 

ar pas vietinius agentus. Jeigu jie nenori j j. Tamstoms parduoti, praneškite mums ant 
sekančio adreso: LITHUANIAN SAL^g CORPORATION, 414 Bmdway, Boston 27, Mass.

%

lyginti.
Aukščiausia 

kaina 480 auksinų už hekta
rą. Jeigu atimama iš ūkio' 
iki 200 hektarų, tai už 70 
hek. atlyginama vidutinėmis 
nusavinimo meto rinkos kai
nomis, o už 50 liek, nustaty
ta kaina. Už žemes po miš
kais mokama po 120 auksi
nų.

“Be atlyginimo imama: 
1. nustatytu ypatingu įsta- 
:ymu žemės nuošimtis kariš- 
dams išdalyti, 2. nenaudo
jamos žemės: smiltynai, ba
los, 3. iš ūkininkų kitados 
neteisėtai užgrobtos žemės; 
4. nejudomieji turtai tų sa
vininkų, kurie nusidėjo 
prieš Lietuvos nepriklauso
mybę, savo noru tamauda-

atlyginimo

Gal stoka anglių, geležies ? 
Gal mokslo stoka?)
Ne, ne tos yra didžiausios 

kliūtys. Vienos iš jų nuga
limos, kitos ne perdaug 
svarbios.

Didžiausia kliūtis — tai 
savo kraujo nekentimas, tai 
juodas pesimizmas už kurį 
lenkai galėtų grynu auksu 
mokėti.

Pašalinkime tą kliūtį — o 
mūsų laisvė ir demokratijos 
laimėjimas bus mums užtik
rinti.

PAMYLĖJAU AŠ 
VAIKINĄ.

I

\\

GUDRUS PASITEISI
NIMAS.

“Darbininko” du straipsne- mi Pne§ingai valstybei, 
liu, kur išreiškiama pasige- 
dimas Lietuvos laikraščiuo
se aprašymų apie Amerikos 
lietuvius ir dėkingumo už 
paramą. Pagalios sakoma: 
“Ir valdžia ir visuomenė 
gaudama pašalpos ir para
mos nuo savo brolių iš užjū
rio jaučia kuogiliausio dė
kingumo, tiktai lietuvišku 
įpročiu gal neprisiruošia 
savo dėkingumo viešai ir 
plačiai pareikšti.” Jausti 
gal ir jautė, bet juk turime 
atsiminti kokia įstaiga yra 
grįsta gerais norais ir jaus
mais. Lietuvos valdžia, vi
suomenė ir laikraštija pa
kenkė sau ligšiolaikiniu sa
vo nusistatymu link ameri
kiečių. Tokiu nusistatymu 
ir tylėjimu apie Amerikos 
lietuvius atšaldė amerikie
čius nuo Lietuvos. Lietuvos 
laikraščiai negalėjo platin
tis Amerike dėlto, kad apie 
Amerikos lietuvius tylėjo ir 
ignoravo juos.

Pagalios turime pasakyti, 
kad mums nepatinka vienas 
komplimentas augščiau pa
duotoj citatoj. Ten sakoma, 
kad doleris ir išskaitliavi- 
mas valdą Amerikos gyven
tojų protus ir ta pačia dole- Pradžia lietuvių tautai. Lie- 
rio atmosfera persisunkę ir 
Amerikos lietuvių galvos. 
Mums rodos, kad tie, kurių 
protai persisunkę dolerio at
mosfera, neaukuoja šim
tinėmis ir neperka bonų šim
tais ir tūkstančiais dolerių 
be jokio sau išskaitliavimo. 
O didžiumą Amerikos lįetu-

“Parapijos, kurios netu
ri žemės, gaus jos iš valsty
binio fondo bet nedaugiau 
kaip 8 h. Bažnytinių žemių 
fondan"privalo būti sugrą
žinta tie nejudomieji turtai, 
kurie kitados Rusų valdžios 
buvo iš katalikų bažnytinių 
įstaigų atimta ir atiduota 
pravoslavų banžytinėms į- 
staigoms. Bet jeigu iš kata
likų atimti turtai buvo pate
kę Rusų valdžion, Ibi jie 
dabar turi grįžti į Lietuvos 
valstybinį fondą.

“Svetimšalius, kurie turi 
dvarus Lietuvoje, šis įstaty
mas neapima. Jiems lei
džiama nuosavybė likviduoti 
per trejus metus. Bet jei
gu jie tai neįvykdintų, tai 
su jų turtais būtų pasielgta 
sulig to paties įstatymo. Vie
nok ir nuo svetimšalių ati
mama neteisėtai užgrobta 
ūkininkų žemė, bendros ga
nyklos ir činšų žemės. Sve
timšaliais šiame reikale bus 
skaitoma tik tie asmens, ku
rie ir pire Rusų valdžios tu
rėjo Lietuvoje žemės ir bu
vo skaitomi svetimšaliais.”

Toji Žemės Reforma — 
tai naujos gadynės rimta

(a omeny katalikiškoji Ke- v«> ^^08 rėmėjų paua- 
* tuvių srovė). Per šį karą Ame- šiai pasielgė.

tuvos liaudis, per amžius 
niekinama, migdoma, išnau
dojama, pakilo iš miego, 
apsidairė ir drąsiu pasiryži- 
npu pasiėmė tautos reikalus 
į savo rankas. Vįsų-pirma 
pasiėmė žemę, tą tikrąją 
tautos gyvybės pamatą. Pa
kilo suverenas, apsisprendė, 
susitvarkė ir nėra pasaulyje

Vyrai, sugavę vagį, klau
sinėjo, kaip jis gale j pavogt 
dienos metu.

Vagis. Ot, ponučiai, kad 
ir aš pats nesijutau. Jei 
“vieritumet” ponai, manim, 
aš apsakysiu savo nelaimę. 
Štai taip buvo: aš eidamas 
per lauką radau ant kelio 
pasagas ir nepajutau, kaip 
man kipšas įpainiojo kume
lę prie tų pasagų.

Vyrai. Tai ko tu bėgai ?
Vagis. Kam vijot.
Vyrai.
Vagis. O kam ieško jot.
Vyrai. Tiesa, kai matyt ė- 

si nekaltas, ale netrukus bū
si “apkaltas.”

/
Tai ko tu slėpeis ?

Rusų vyriausybė atėmė 
Lenkijoje 2349 dvarus, Lie
tuvos žemėse 2890 dvarų. 
Ant Lenkijos uždėta mi
lijonu kontribucijos ir prie
dermė užlaikyti 100 tūkstan
čių kariuomenės. Lietuvoje 
buvo nutarta sulaužyti len
kystės galybę. Vilniaus uni
versitetas 1832 metais užda
ryta. Kai kuriam laikui 
buvo, dar paliktas medicinos 
skyrius ir dvasiškoji akade
mija, bet netrukus ir medi
cinos skyrius tapo panaikin
tas, o dvasiškoji akademi
ja perkelta į Peterbulgą 
(1842), Drauge uždarytą ir
lenkiškos mokyklos, buvu
sios universiteto žinioje, jų 
vieton įsteigta rusiškos! Pa
naikinta bajorų savivaldybė. 
Bažnyčioms atimta daugu
ma žemių, panaikinta daug 
vienuolynų. 1836 metais ir 
Lenkijoje įvesta rusiškos 
mokyklos ir rusiška kalba 
valdžios įstaigose. 1869 me
tais buvusiose Lietuvos že
mėse panaikinta unija, visi 
unitai prijungta prie stačia
tikių cerkvės. Atmainyta 
Lieluvos Statutas (1840), 
jo vietoje įvesta Rusijos į- 
statai (1840). Atėmus iš 
bajorų savivaldybę ir panai
kinus lenkiškąsias mokyk
las, lenkystės įtaka Lietu
voje žymiai sumažėjo.

A. Alekna.
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Pamylėjau aš vaikiną,
Bet kaip, delko?
Dėl gražumo ar sportumo ?

Ne, ne dėlto.
Jis nedailus, visi sakė, 
Nei man lygus.
Mano širdis trankės, plakė—

Brangus, brangus.
Tiesa, nedailus jis buvo: 
Tamsių akių, 
Kumpą nosį jis turėjo

Po antakių.
Biskį lenktas ir juodplaukis, 
Tikra tiesa,
Bet akyse jo spindėjo

Šviesa, šviesa.
Ar tai buvo beprotybė, 
Aš nežinau.
Nerūpėjo man grožybė,

Tiktai maniau,
Kad esu aš laimingiausia 
Tarpe visų
Vaikinų ir tų mergelių

Jauni], jaunų.
Nes galiu aš šitą žmogų 
Mylėt tikrai 
Širdimi ir visa siela,

Pilnai, pilnai.
Aš į veidą nežiūrėjau, 
Niekuomet, ne, 
Tiktai retkarčiais ergėjau

Sapne, sapne.
Koki traukė ypatybė 
Prie jo mane ?
Gal jo turtas, gal puikybė ?

Oi ne, oi ne.
Visus turtus aš po kojų 
Per niek minu. 
Tik neregimą svajonę

Pinu, pinu. ;
Mat aš pažvelgiau į sielą 
Toli, giliai 
Ir radau jo begyvenant

Ramiai, ramiai. 
Pamylėjau jo dorybę 
Už vis labiau. 
Už jo turtus, už grožybę

Daugiau, daugiau.
Pilna laimė šiandien žydi, / 
Aš suprantu.
Kaimynai man jos pavadi,

Juntu, juntu.
Mat neieškojau aš veido, 
Tiktai širdies. Z 
Nepažįstu aš tamsybių

Nakties, nakties.
Suradau aš tokią širdį 
Kuri tiktai 
Visuomet mane nešiojo

Giliai, giliai
ĮĖ U. Gudienė.

•*
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MM bw» tvirti,
kiek tvirti bm bfafane Hrtąviai.

TEISINGA. PATARLE.

Pakinkęs jautį su veršiu 
nepaars, vedęs senas jauną 
nesugyvens.

PASIKORĖ.

Berita, N.H.— Mount 
Madisou’o bateliu džanito- 
rius Erickson netikėtai pa
puolė. Beieškant hotelio 
skiepe rasta pasikorusį.
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■ LAWRENCE, MASS.

Qerb. Kun. Juro, kurs dabar y- 
rą paskirtas Lawrenee-’o asisten
tų primicijos buvo birželio 25-to- 
j« d. labai iškilmingos.

Po pamaldų aUlbuvo didele 
puota Amerikos lietuvių Palango
je. Žmonių čia buvę daug ir links- 
mūs.

Lowelliečių išvažiavimo čion 
nebuvo, nes lij^- T^vehiečiai vi
si turės toje Palangoje išvažiavi
mą liepos 23 d. Jie labki, labai 
ruošiasi, sako vargonininkas po
nas Ainorius.

Nashua, N. H. važiuoja į Ame
rikos Lietuvių Palangą 2 d. lie
pos. Jau seniai laiškais užpra
šyta. Kun. Virmauskis važiuoja, 
birželio 29, užkviesti juos asme
niškai. Šioje dienoje Palangos 
koplyčia dar šventinama nebus. 
Negatava iš priežasties lietaus. 
Šventinimas įvyks tik liepos 9 per 
Manchesteriečių išvažiavimą.

Važiuoja į Montello. Lawren- 
eiečiai gavo pakvietimą važiuoti 
į Montello arba 1 liepos, arba 2, 
arba 3, arba 4. • Išsirinko nuva
žiuoti 2 d. liepos. Kadangi pa
kvietimas atėjo tik birželio 28 d., 
tai laivrenciečių dalis yra kitur 
pasižadėję; tai tik dalis jų tegalės 
nuvažiuoti ir 2 d. liepos. Kun. Ju
ras laikys tą dieną mišias Bosto
ne, mišparus Worcestery. Kun. 
Virmauskas pririštas ryte su pa
maldomis, po pietų su prieglaudos 
namo išvažiavimu. Daugelis drau
gijų ir parapijonų yra pasiryžę 
riaršuoti į Nashua’os išvažiavimą. 
Todėl tik maža grupė, vadovau
jant vargonininkui Stanšauskui, 
temps į Montello’s Ruomuvą šio
je nedėlioję.

tv. Kazimiero Draugijos išva
žiavimas, liepos 4. Šioji didžiu
lė vyrų draugija savo pirmą, šį
met, išvažiavimą paaukavo para
pijai. Todėl parapija užleido j«-' 
daržą šaudymų dienoje.

Vyčiai užkvietė seniai lawren- 
cieeius į Vyčių N. A. Apsk. išva
žiavimą. Išpradžių jie nelabai 
rengėsi važiuoti. Bet kadangi vi
sos apielinkės anglų jaunuomenė 

-sako kad “Pinehurst Grove is a 
wanderful outing place,” tai visi 
'sujudo ruoštis pamatyti ko nema
tė, Vyčiai ruošia Baseball team. 
Kun. Virmauskis aukuoja “cup.” 
“Cup” gaus tas teamas kuris tą 
dieną daugiau baseball lošimų lai
mės. V. Puplauskas, Villinovo 
College, P. Jaškeliavyčius, pasio- 
nistas, atletas Sidaravyčius ir ki
ti nemano savo klebono dovanos 
kitur paleisti. Dovana, “cup,” 
tuoj laimėtojams bus atiduota. 
Baseballninkai tik praktikuoja ir 
mitinguoja.

vaikų eina, bet kiti dar vh abejo
ja argi ištikro dabar yra jau rei
kalinga lietuvių kalba ir tikėji
mas.

yoRW00ft MASS.

Birželio 20 š. m. buvo užbaigi
mo vakaras Norivood’c aukštes
nės mokyklos. Tarp baigusių šią 
mokyklą buvę jr viena lietuvaitė, 
Marė O. Šargeliutė. Malonu kad 
ta lietuvaitė ne tik kad pabaigė 
mokslą, bet dar ir su atsižymėji- 
mu. Ji buvo apdovanota sidab
riniu medaliu už gerą mokinima- 
si per visus mokyklos metus. Gar
bė yra p-lei Šargeliutei kad mok
slą pamylėjo, nes tik per mokslą 
gali dasiekti laimės žibančią žvaig
ždutę.

Nelaimė.
Birželio 18, automobiliu važiuo

jant buvo sužeista Marė Višins- 
kiutė. Automobilis kuriame ji 
važiavo smogė į medį. Draiveris 
ir jos draugė, O. K. buvo iesu- 
žeisti. Ši nelaimė atsitiko Millis, 
Mass-

Gėda tokioms lietuvaitėms, ku
rios naktimis trankosi su svetim
taučiais, o dar 'didesnė gėda tiems 
tėveliams kurie savo dukrelėms 
pavelija taip elgtis.

Vietiniam angliškam laikraštį 
dar buvo pažymėta, kad p-lė Va- 
šinskiutė turės gana didelį ženk
lų ant veido ligi mirties. Ar ne 
būtų geras pamokinimas *Norwoo- 

lietuvaįtems kurios save vadi- 
francūzėmis ir kitokiomis.

Apol. K. Stašaičiutė.
I

do
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WORCESTER, MASS.

Reporteris.

L. L. Paskolos komiitetas stro
pai ruošiasi prie aukso ir sidabro 
vajaus, kuris įvyks liepos 2 d. š. 
m. *

Subatoj, liepos 1 d. antrą valan
dą po pietų ir vakare aštuntą va
landą bažnytinėj svetainėj bus 
priimamos aukos aukso ir sidab
ro. Tai-gi kas negalės ateiti į 
prakalbas lai atiduoda nors auką 
aukščiau nurodytu laiku.

Nedėlios vakare liepos 2 d. yra 
rengiamos prakalbos. Kalbės ad
vokatas Mastauskas ir kiti. Šv. 
Kazimiero parapijos koras išpil
dys programą. Prakalbos įvyks 
bažnytinėj svetainiėj.

1 Todelei visi lietuviai, kurie my
lime savo tėvynę privalome dėti 
pamatą savąjai valiutai.

Į darbą worcesteriečiai, sukrus- 
kime visi ir parodykime ką mes 
galim. Su L. L. Paskolos bonais 
nieks mus nesukirto, nepasiduo- 
kim ir dabar.

Gizelis.

NASHUA, N. H.

Birž. 18 d. Šv. Kazimiero bažn. 
pirmą sykį ėjo prie šv. Komunijos 
42 ypatos. Ta diena ir be buvo 
iškilminga, nes kaipo Dievo Kūno 
šventė buvo 4 evan. giedamos. 
“Marijos Vaikelių Dr.” — apie 
100 bern. ir mergaičių nešdami sa
vo vėliavų, kartu ėjo ir tų dienų 
priėmusieji Šv. Komunijų.

Ta taip skaitlinga vaikų pro
cesija gėrėjosi ne tik vaikų tėvai, 
bet taip pat ir svetimtaučiai, nes 
seniau čia tokių iškilmių nebebū-' 
davo.

Daugiausiai čia mūsų klebonui 
padeda Ona Bugailaitė ne tik ka
tekizmų mokinti tiek daug vaikų, 
bet ir jaunuomenę lietuviškai-ka- 
talikiškai auklėti ir jei taip gra
žiai bus mokinami mūsų vaikai 
kaip kad iki šiol, tai tikimės, kad 
mūsų vaikai pasiliks dar lietuviais 
ir gerais katalikais; žinoma ne vi
si tėvai pritaria tam taip prakil
niam darbui, kiti tik tuomet piję 
draugystės save vaikus atveda, 
kaip jaų_ patįs nebegali suvaldy
ti.

WORCESTER, MASS.

su vaikučiais baltai parėdytais iš dis ir mintis jungėsi su gerb. pri- 
klebonijos patiko įr į bažnyčią į- 
lydėjo, taip-gi ir visų dr-jų ka-į 
rūtos buvo nešamos. Suėjus į 
bažnyčią gerb. kun. Ig. Bereišis 
pasakė labai gražų tam tikrai pri
taikintą paniuksią. Gerb. kun. 
Bereikto žodžiai buvo griaudingi- 
Po pamokslo J. M. vyskupas dir- 
mavojo vaikučius, buvo palaimini
mas su Švenčiausiu, laike dirma- 
vonės ir pamaldų vargonais gro
jo ir ^choru vadovavo -gerb- kun. 
J. Čižauskas. Milžiniškų vargo
nų balsai žavėjo į bažnyčią suai- 
rinkusus žmones. Choras ir-gi 
pasirodė taip.

Kas mylite dainas pasinaudokite
proga.

Birželio 30 d. šv. Jurgio pobaž- 
nytinėj salėj įvyks pirma repeti- 
cija”L. Vyčių 79 kp. Choro bus 
pradėta mokintis ne tik puikiau
sios lietuviškos dainos, bet gerb. 
kun. J. Čižauskas mokins labai 
gražią kantatą kas reikalauja ge
rų balsų.' Taip kad bus šauniai 
rengiamasi prie-jubilėjinio L. Vy
čių seimo. Laikas trumpas, todel- 
gi visiems reikėtų pasistengti kad 
koskaitlingiausiai susirinkti. Kas 
tik myli ir gali daųiuoti nežiūrint 
ar jaunriar vedę visi esate malo
niai kviečiami prie to gražaus 
darbo, nes gerb. kun. J. Čižauskas 
pasistengs, kad kiekvienas daino- 
rius gaus daug ko išsilavinti dai
navime, o teip-gi bus garbė det- 
roitiečiams kad darbuojasi dailės 
srityje.

Vyčių piknikas.

Liepos 4 d. L. Vyčių 79 ir 102 
kuiopos reuga milžinišką pikniką. 
Atsibus p. Abyšplos darže. Pra
džia 1 Ovai. ryte. Piknikas bus 
tuomi svarbus kad dainuos L. Vy
čių 79 ir 102 kp. chorai. Kalbės 
gabūs moksleiviai gerb. Klem. F. 
Daumantas ir gerb. Vaclas Sodai- 
tis. Kalbėtojai patenkins visus, 
nes jauni energingi jaunikaičiai. 
Bus lietuviškų žaidimų, bus sve
čių iš kitų kolionijų, gaus progą 
visi gražiai laiką praleisti pasi
linksmindami tyrame ore ir pasi
gerėdami jaunimo įvairiais pa- 
marginimais. Visi į pikniką!

Š—is.

LAWRENCE, MASS.

Iškilmės.

Gerb. Kun. F. M Juro primicijos.

Birželio 11 d. š. m. buvo sureng
tos prakalbos labdarybei. Kvies
tas kalbėtojas p. Kerbelis iš Bos
tono, nepribuvo.

Todėl vietiniai kalbėtojai už
pildė vakarą. Pirmiausia kalbė
jo mokytoja J. Leonaitė, gerb. 
kun. J. J. Jakaitis. Visi kalbėto
jai kalbėjo labdarybės reikale. 
Šiam tikslui buvo renkamos aukos 
per prakalbas. Aukavo kun J. J. 
Jakaitis $10,i Vladas Rimša $5, 
kun. L. Kavaliauskas $2, Antanas 
Bartiuška$2, Pranas Bartkus $1.- 
50.

Po $1.00: Ona Čivinskaitė, Kat- 
’ rina Ragienė, Andrius Matlaus- 

kas, Juozas Liutkus, Juozas Gla- 
' veckas, Juozas Kirmilas, Jonas 

Vaitkevičius, Petras Jušinskas, 
Uršulė Urbonavičienė, Juozas 
Svirskas, Marijona Kvekšienė, 
Leoną Meškiniutė, Uršulė Tatulie- 
nė, Marijona Švarckienė, Pranas 
Broniškis.

Iš viso aukų surinkta $45.07.
Visiems aukotojams širdingai a- 

čiū.
Kaip klebonas sakė, kad iš 580 

vaikų, tik virš 100 telankydavo 
katekizmą arba vakarinę mokyk
lą, tai kodėl gi anų vaikų tėvai 
nenorėjo leisti vaįikų‘pamokyti lie
tuvių kalbos TT tikėjimo? Gal gi 
streikas sutrukdė nuo mokslo, o 

y gal gi kiti nori pamatyti katrie 
vaikai geresni ar katalikų, ar So
cialistų, nors daug ir socijalistų

Rašt.

Seniai Lawrence lietuviai kata- 
ikai laukė iškilmingos dienos, ka

da pamatys gerb. kun. Pranciškų 
Jurą stovint prie altoriai® auko
jant nekruviną auką Visagaliu-, 
čiam.

Jųjų džiaugsmas išsipildė nedė
lioję, birželio 25 dieną laikinėje 
Portugalų bažnyčioje, ant 
Chestnut gatvės. Nežiūrint didžio 
lietaus, žmonių prisirinko pilna 
bažnytėlė. Nemažai atsilankė 
svečių iš So. Bostono, Woreeste- 
rio, Montello, Cambridge ir Ha- 
verhill.

10:45 A. M. vietiniam vargoni
ninkui Antanui Stanšauskui grai- 
jant ant vargonų prasidėjo proce
sija įlydint gerb. primieijantą į 
bažnyčią. Mergaitės ir berniukai 
baltai apsirengę lydėjo mergaitę 
kuri nešė gražiai išsiųtą priegal- 
vę, ant kurios buvo išsiųta žo
džiai: “Esi kunigu amžinai.” Pa
skiau ėjo eeremonijos pagelbinin- 
kas klierikas Steponas Kneižys, 
Šv. Jono seminarijos auklėtinis, 
žvaknešiai, klierikas Vlad. Ragai- 
tis ir Vai. Puplauskas. Ceremonie- 
tis klierikas F. W. Strakauskas, 
suįtdeakonu klierikas Ant. Ka/u- 
žas ŠV. Franciškaus seminarijos 
auklėtinis, deakonas kun. F. Vir
mauskis vietinis klebonas,arch- 
deakonas kun. J. J. Jakaitis iš 
Worcesterio, paskiausiai ėjo gerb. 
Primicįjantas.

Laike Šventų Mišių Gerb. Kun. 
J. J. Jakaitis pasakė gražų pri
tinkantį pamokslą! Jpjo'puikiai 
išreikštos mintys pasiliks Lawren- 
ce’o lietuvių katalikų širdyse.

Prie ‘ pagražinimo oęremonįjį 
"nemažai prisidėjo vietinis Šv. 
Franciškaus Choras. Ypatingą į- 
spūdį padarė laike offeetorijos, 
kuomet panelė J. Kriviutė užgie
dojo solo: “Tu ėsi kunigu į am
žius,” pritariant chorui “ Jųravit, 
juravit.”

mieijanfu, kuomet laike savo pir
mutinių iškilmingų Šventų Mišių 
savo kunigiškose rankose laikę sa 
vo Išganytoją.

Pe iškilmingų Šventų Mišių 
gerb. primicijantas teikė žmonėm 
palaiminimų.

Rankiota*.
Parapijos Darže, Methuen, 

Mass. buvo iškilmingą puota-pa
gerbimui Kun. F. M- Juro- Nežiū
rint lietaus ir keblumu privažiuo
ti į daržą, žmonių privažiavo virš 
1500. > j

5 vai. po pietų vietos klebonas 
kun. F. Virmauskis atidarė ban- 
kietą trumpai paaiškindamas tiks
lą suvažiavimo, sykiu sveikino 
Gerb. Primieijantą linkėdamas ge
riausio pasisekimo savo naujame 
gyvenime. Po trumpos prakal
bos perstatė Klieriką F. W. Stra- 
kaūską kaipo vakaro vedėją. Pro
gramas buvo gan įdomus ir įvai
rus. į a,..' f

1) Mažų vaikų choras po vado
vyste vietos vargonininko padai
navo tinkamą dainelę, “Lai gy
vuoja sveiks.” Jauna mergaitė J. 
Lukauskaitė vardan mažųjų cho
ro prakalbėjo “Pagerbimas Kuni
go,” paskui Stanislova Raznaus- 
kiutė įteikė mažą atminties do
vanėlę.

Panelė Ona Sideravičiutė 'gerb. 
Primicijantui įteikė gražų pyxą.

2) Laike bankieto kalbėjo gerb. 
Kun. K. Urbonavičius iš So. Bos
tono, Kun. F. Juškaitis, Kun. P. 
Janiūnas. Pertraukus kalbas šv, 
Pranciškaus bažnytinis choras pa
dainavo “Vyčių Hymną,” “Lai 
gyvuoja sveiks,” “Miškas ūžia 
verkia gaudžia.” Ona Ješkelevi- 
čiutė suteikė dovaną vardan cho
ro gerb. primicijantui.

3) Savo draugiškas mintis iš- 
reiškiė taipogi ir klierikas Ant. 
iaružis ir Klierikas St. Kneižis.

4) Mažas berniukas St. Baubi
nas suteikė dovanėlę kaipo atmin
tį nuo mažo vaikelio.

Apart kitų kalbėtojų ištarė ke- 
etą žodžių gerb. Kast. Vencius, 

Ant. Stančauskas, p-lė Ona Kašė
taitė, Ign. Kulikaitis, Elzbieta 
: iuklienė, Elzbieta Tukaitė, Liud
vika Čebatoriutč. Vincas Savic
kas kalbėjo vardan Naujos Ang- 
ijos Vyčių apskričio įteikdamas 

sr20.00 auksu kaipo atmintį ir pa
gerbimą centro pirmininko. Rei
kia pažymėti kad Lawrence’o 
federacijos skyrius parodė savo 
pagerbimą Kun. F. M. Juro su
teikdami $100.00 auksu.

Paskiausiai kalbėjo gerb. primi- 
cijantas kun. F. M. Juras. Savo 
kalboje išreiškė padėkos žodį ren
gėjams už jųjų pasidarbavimą ir 
savo aiškioje kalboje trumpai api- 
briežė savo gyvenimo troškimus ir 
siekius. Kvietė žmones prigelbėti 
kunigams savo maldose ir dar
bais.

Po bankietui atskiri žmonės tei
kė dovanas primicijantui.

Bankietui pasibaigus, visi išsi
skirstė po pievas, kur dvi valan- 
di žaidė, linksminosi.

PATERSON, N. J.

L.

. .aitis.

D. S- N. Y. ir N. J. Valstijų 
Apskričio SuvAžiavimas.

aut pateko didelę dalįs priešingų 
■nųųmonių žmonių, kurie visą lai- 

simų, ant kurių aiškiai atsakinu ką būdami seime vien tik trukdė 
visą veikimą Sęįmo, ir kurie sten
gės išmesti iš mokyklų Katalikų 
tikėjime mokslą, ir kitus tam pa
našius dalykus. Kaip dabar at
siųsti tų partijų Seimo nąriai Ą- 
merikon pasipinigauti, ir čionąią 
dergią ir šmeižia Lietuvos Valdžią 
ir tuos katalikus kurie už juos 
balsavo. Tai yra šmeižikai, Vals
tiečių Sąjungos nariai Social- 
Liaudininkai, Social-Demokratai 
ir kiti tam panašūs gaivalai.

Prašom Jūsų broliai Katalikai, 
kad ateinančiuose rinkimuose ži- 
notūmėt už ką balsuojate. Bal
suokite už Krikščionis Demokra
tus.

Toliaus įnešta rezoliucija, pro
testuojant prieš visokius lenkų ne
žmoniškus pasielgimus neutralėje 
zonoje, ir dabartiniai atsitikimai 
Vilniuje, uždarymas lietuvių lai
kraščių ir baudžiami redaktoriai, 
griežtai proteatuojam prieš visus 
lenkų žiaurius pasielgimus.

Užgirta rezoliucija kad varyti 
Aukso-Sidabro Aukų Vajų ir vi-

viską kuogeriausia. Toliaus
buvo duota-keletą įvairių paklau-

jo. Išklausius paaiškinimų Ad
ministratoriaus, išrinkta Komisi
ja iš dviejų narių, kad trumpame 
laike, apvažinėtų šios apielinkės 
visas LDS. kuopas su paaiškini
mais.
” Toliaus svarstyta Apskričio rei
kalai, iš kurių paminėsiu sekan
čiai:

LDS. New Yorko ir New Jer- 
sęy Valstijų Apskričio yra rengia
mas išvažiavimas 9 d .liepos, 
Bloomfield, N. J., visiems gerai 
žinomoje vietoje. Keletu Vyčių 
išvažiavimą buvo toje vietoje ir 
visados buvo pasekmingi. Maty
ti kad Apskričio Komisija labai 
gerai darbuojasi tai tikimasi kad 
bus ir pasekmės geros. Yra už
kviesti basebolininkai Elizabeth’o 
ir rodos Harrison’o Vyčiai, ir yra 
paskirta $10.00 (dolerių) tiems 
kurie išlaimės. Programas susi
dės ir iš taip kitokių įvairių da
lykų.

Kiek atvėsus orui nutarta reng
ti LDS. Apskričio maršrutą delei
katalikiškos spaudos praplatini- sięms remti kiek kas išgali, 
mui.

Įnešimai būsiančiam L. D. S. 
Seimui sekančiai: v

Kad dabartinis esantis straikie- 
rių fondas prie L. D. S. nėra tin
kamas. Padarytas sumanymas, 
kad LDS. nariai mokėtų po 25 
centus ant mėnesio į streikierių 
fondą ir ištikus straikui po ketu
rių savaičių gautų po $5.00 į sa
vaitę pašalpos, ir kad pašalpa bū
tų užtikrinta.

Kad Seimas nerinktų L. D. S. 
Centro Valdybos iš tokių narių 
kurie dirba kitose įstaigose, arba 
nebūtų (Turi būti norėta pasaky
ti “arba yra?” C. S.) direktoriais 
' tokių nors bendrovių.

Įnešta rezoliucija, Lietuvos 
Darbo Federacijai, Krikščionims 
Demokratams, Pavasarininkams 
ir abelnai visos Lietuvos broliams 
tatalikams, kad ateinančiuose 
rinkimuose į Lietuvos Parlamen
tą statytų savo gerus kandidatus 
ir balsuotų už juos, kad neištk- 
tų taip kaip praeitais rinkimais,

Susirinkimas pasibaigė 10 va
landą vakare.

Korespondentas.

PHILADELPHIA, PA.

(Parapija Šv. Jurgio)

Tikiu, kad daugelis čionykščių 
užkietėjusių (jei jų dar yra) gir
tuoklių ir virinto jų munišanės jau 
rauda aimanuodami šiais žo
džiais: “Verkit girtuokliai ir 
munšaidariai, nes atsirado priešai 
jau jūs!.. Mat, pradedant nuo 
19 ir baigiant 25-ta diena birželio 
mūs naujoj bažnytėlėj buvo misi
jos šventos vedamos labai gerbia
mų tėvų marijonų, Pijaus Andziu
lio ir Andriaus Čikotos. Ir kas, 
kas, bet girtuokliai ir munšain- 
dariai (vertelgos tų nuodų) tai pi
pirų gavo saiką ne tik kad teisin
gai nusaikiotą, bet dar ir su kau
pu... Duok Dieve jum gerbiami 
tėveliai už tą sveikatą ir ilgą am- 
žį, nes čia jau girtuoklių stačiai

tveriasi viešpatija; ir jie -taonū 
darė Lietuvos vardui sarau:*.

Abstinentas.
................ *.*>'’ ?

ATHOL, MASS.
__________ ’ JS

Aukso-Sidabro Fondo vajus čia 
prasidėjo sekmadieny, birželio 25 
d. Kun. Pranciškus Meškauskas t 
laike pamaldų iš ryto pagkrsmo, 
kad vakare bažnytinėje salėje bus 
visuotinas lietuvių susirinkimas su 
prakalbomis ir prasidės rinkimas 
Lietuvai aukso ir sdabro. J

Atėjus vakarui salėje susirinko 
gražus būrelis žmonių. L. L. P. 
stoties pirmininkas atidarė- vaka
rą ir paaiškino susirinkimo tiks
lų. Po to sekė prakalba-gerb, 
kun. Pranciškaus Meškauskui ku
ri buvo graži ir turininga. Po šiai 
prakalbai dar kalbėjo L. L. P. 
Stoti, s raštininkas p. JonaS'Gai- 
liūnar- Kalbėtojui užbaigus^ pir
mininkaujantis pakvietė aukų 
priėmimo komisijų prie stalo ir 
papra ė susirinkusių aukoti i -Tė
vynei kas kų išgali. Žmonas "su
judo vesti aukas, o priėmėjai su- 
lyg t arkos dėjo kas surinkta į 
vokus uždarė, užrašinėjo ir pri
spaus antspaudų.

An'. pabaigos viskas buvo su
skaitę a ir atrasta šitokie davi
niai:

Penkiolika dolerių auksu; pen
kiolika caro rublių auksu ir 20 ka
peikų sidabru; $16.25 sidabru; $33 
popietinėmis ir 4 geri aukso žie
dai.

Tai šitas tik pradžia; likosi iš
rinkti asmenys, kurie pereis per 
namus ir surinks ką kas tėvynei 
dovan< s. ' .',į į

Antanas Losius.

KLAUS.: Kas geriau: vokiška 
kilbasa, ar lietuviška dešra?

ATS.: Kurkime savo valiutą.
Brolau! Aukso-Sidabro vajus 

netruks prabėgi. Ar jau auko
jai?

Sesyt! Lietuva močiutė žiūri į 
tavo auksinę širdelę ir laukia do
vanėlės.

Birželio 25 d., 1922 m. įvyko L. 
D. S. Apskričio Suvažiavimas, 
Paterson, N. J.

Delegatams susirinkus apie tre
čią valandą po pietų, buvo pradė
tas susirinkimas. Susirinkimą ati
darė Apskričio pirmininkas gerb. 
A. Kazlas, maldą atkalbėjo vieti
nis klebonas gerb. kun. J. Pet
raitis. Delegatų susirinko apie 
dvidešimts. Pradėjus svarstymus 
pasirodė kad visi delegatai atva
žiavo su gerais norais ir pilnai už
siinteresavę darbininkų reikalais, 
tad kilo karštų diskusijų neku- 
riuose klausimuose ir pasirodė iš 
suvažiavusių delegatų, kad yra 
gana smarkių kalbėtojų.

Besvarstant dalykus atsilankė 
“ Darbininko” administratorius 
gerb. Kerbelis, sveikino susirinku
sius delegatus varde Centro Val
dybos ir Administracijos. Trum
pai kalbėdamas perstatė dabarti
nį stovį mūsų Centro įr Adminis
tracijos ir paaiškino, kad buvo 

. kokiųjtai nesmagumų iškilę admi
nistracijoje, kurie yra dabar vi-

' DETROIT, MIOHIGAN.

Dtrmavonė te. Jurgis bažnyčioje.
Birželio 21 d. šv. Jurgio bažny

čioje buvo suteikta vaikučiams 
dinųtvonės sakramentas. J. M. 
vyskupas buvo patiktas ir įlydėtas
į bažnyčią labai gražiai. Seserys Laike pakylėjimo kiekvieno šir- si prašalinti ir stengiamasi tvar-

LIETUVON!

ALTIC STATĖS EAXK
294 Eighth Avė., New-York, N. Y „

"t* f * •-' * * . r /
a. a. a. .k. a. a. a. a. • jl. ' a. a. a. *' a. a. t

DIDŽIAUSIA EKSKURSIJA
BALTIC STATĖS BANKAS, 294 Eighth Aye., New York, pa

rengia specialę ekskursiją didžiausiu ir puikiausiu pasaulyje laivu MA
JESTIC. Tasai milžiniškas plaukiojantis palocius išplauks iš New Yor
ko LIEPOS (JULY) 29 dieną. ’ Keleivius lydės iš New Yorko į pat 
Kauną Banko pasiuntinys p. RAPOLAS KRUČAS, kuris šią pirmutinę 
lietuvių ekskursiją naujuoju didlaiviu nutrauks ant krutančiųjų pa
veikslų (Moving Pictures).

‘lL
'n\\ -

Laivas MAJESTIC taip yra didelis, kad jokios vilnys neįstengia 
• jo pasupti. Keleiviams nereikia jūrių liga sirgti. '

Gardus valgis, mandagus patarnavimas, gražūs kambariai pasil
sėjimui, deniai pasivaikščiojimui, atskiri kambariai kiekvienai šeimynai 
(pavieniai irgi gauna atskirus kambarius po dvi, ar keturias lovas kiek
viename), švarumas ir naujausi patogumai — tai to laivo ypatybės.

KELIONĖ LIETUVON Iš NEW YORKO | KAUNĄ UŽIMS VOS 9 DIENAS!
Laivakortė iki Kaus $107.50; iki Karaliaučiaus (Piliavos)

$106.50. War Tax $5.00
Skubinkitės užsisakyti vietas nes jau nedaug teliko!

Platesnį tos ekskursijos aprašymą ir visus patarimus išsiunčia 
BALTIC STATĖS BANK kiekvienam. Rašykite tuoj, adresuoda
mi:
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PASIRODO KAS JIE 
YRA.

“Darb.” spaustuvės, kiti y- 
ra priešai katalikybės. Juk 
ir buvęs redaktorius Ai Ra
kauskas pasitraukdamas pa
reiškė, kad “pasitraukiu 
dėlto, kad dabartinis “T. 
B.” adm. ir Liet. Ind. B- 
vės” vedėjas nesutinka su 
mano principais laikraščio 
vedime.” O juk visi žino
me, kokie buvusio redakto
riaus buvo principai. Ir 
kaip žmonės kalba, tai da
bartinis “T. B.” redaktorius 
yra buvęs “Keleivio” tarnas 
ir “divorsinęs” savo pačią.

“T. B.” štabas prarado 
užuo j autą Pennsylvani j os 
dvasiškiuose ir svietiškiuose 
veikėjuose. Ir kur čia ne
praras. Kaip girdėti, tai 
vienas iš štabo narys net 
vaikščiodamas po stubas 
agitavo, kad parapijonvs 
prašalintų dabartinį Wilkes- 
Barre’io kleboną. Ar tai ge
ras katalikas gali taip dary
ti. “T. B.” bosai praradę 
užuojautą Pennsylvani jos 
klebonuose dabar skverbiasi 
į tolimesnių kolonijų klebo
nijas. Pamatysime kaip il
gai jie taip gudraus.

Bostonietis.

t

•i NEPAMIRŠKITE, KAD
į*

Lietuviai katalikai Ame- 
E -Tikoj nuolat dejuoja, kad 

jiems priseina kovą vesti ne 
n su idėjos priešais, bet 

ir su kaikuriais saviškiais. 
Visi žino, kaip “Vanagas,” 
“saviškis” gudriai ardo S- 
mo ir visij katalikiškų orga
nizacijų prakilnius darbus, 
Šmeiždamas tų organizacijų 
valdybij narius. Pastaruo
ju laiku patėmijau, kad tų 
“saviškių” tarpe atsiranda 
ir kitas laikraštis, kuris ne 

^ tiesioginiu būdu, bet “Va
nago” pienais pradeda 
knepčioti LDS.

Štai “Tėvynės Balse” 
No. 43 (69) aprašo “Narys” 
LDS. Centro valdybos susi
rinkimą ir “Sandaros” nu
kaltais pravardžiojimais 
šmeižia sau nepatinkamą 
centso valdybos narį. O nuo 
“T. B.” redakcijos įdėta ši
tokį pastaba: “ Pastaruoju 
laiku iš So. Bostono pradė
jo plaukti daugybės kores
pondencijų. . . bet jų negali
me talpinti. Mes žinome, 
kad Liet. Darbininkų Sąjun
ga yra labai naudinga.. . 
Bet jeigu “Darbininko” šta
be yra susispietę žmonės, ku
rie daro visokias intrigas ir 
kenkia organizacijai... te
gu^ LDS. nariai prašalina 
juos.1.. ”

Juk visi žinome, kad di
džiuma dabartinės LDS. val
dybos narių yra tie patys, 
kurie stojo prie tos organi
zacijos vairo nuo pat josios 
atsiradimo. O jei ištikro 
“Darbininke” yra kenks- 

,, mingų asmenų, tai tą turi 
inti LDS. Centro val

dyba ar seimas, kurs jau į- 
vvks už poros mėnesių.

“Tėvynės Balsas” pasiva
dino save katalikišku laikra
ščiu, bet mes katalikai ne
matome gvarancijos, jog jis 
visada bus katalikiškas 

. praktikoj. Juk jau tokių 
£ “katalikiškų” daug yra gi

mę, o šiandien ką jie daro! 
Kada “T. B.” tiek išgyvens 
kiek “Darbininkas” po va
dovyste dabartinio štabo ii 
atliks tokius milžiniškus mū- 

¥ su išeivijai ir Lietuvai dar
bus, .tada tik įtikėsime, jog 
yra katalikiškas.-*■“T. B.” dar yra jaunas; o 
jau pradeda kandžioti kata
likų^ veikėjus. Paimkime, 

' kad~ir šitą faktą. Pradžioj 
savcr įsikūrimo rašė, kad 

’ vietjjiis. Wilkes - Barre’io 
kletftnas didžiai remiąs ka- 
talifišką spaudą ir yra vie- 
nas^e: 
j’l- 
“T.-a.” rašo, kad Wilkes- 
Barre’io klebonas “daręs 
žingsnius, kad sustabdyti 

. vietinj laikraštį,” girdi ardo 
parapijos tvarką. Antras 
faktas^ Scrantono klebonas 

pardavoti “T. B.” 
žnvčios. Kame tai 

priežistis? Juk tie klebo-
i b3vo geriausiais rėmė- 
is ‘^T. B.!” Nejaugi tie 

klebonai nesupranta vertės 
/katalikiškos spaudos ? Oi 
ne, j® supranta ir remia tą 

| spaudu! Bet čia yra kas 
nors Eta...

Kiek girdėti, tai prie 
“T. 15. ” štabo yra žmonių 
kurie Užima augštas vietas ir 

t >ieni 
i" >

iriausių “T. B.” rėmė- 
itai neperseniai pats

DEL ST. NOREIKOS.

‘ ‘ Darbininkas ’ ’ pranešė, 
jog S. Noreika So. Boston’o 
gyventojas išplaukė 20 d. 
birž. į Lietuvą. Tai pama
tęs negaliu nutylėti kas-link 
draugo Noreikos.

1909 m. pribuvus man į 
laisva Amerika Boston, t *.
Mass. teko apsigyventi vie
name name su S. Noreika ir 
per penkis metus draugėj 
dirbome.

Jaunam atvykus svetimon 
valstybėn dažnai pasitaiko 
negerų draugų ir tokiu bū
tu suklaidina ir patraukia į 
blogą pusę žmonių. Bet aš 
gerai pamenu draugo gerus 
patarimus skaityme gerų lai
kraščių ir knygų ir jų rėmi
mo. Tas jojo patarimas 
man išėjo ant naudos. Juo 
toliau juo labiau pamėgau 
skaitymą ir šiandien būda
mas mokykloj vien iš S. No
reikos pritarimo ir pridavi- 
mo noro mokintis. Už tuos 
visus gerus patarimus esu la
bai dėkingas draugui.

J. A. Vilkinius.

METINIS PIKNIKAS
Parengė švento Jurgio Draugyste

THOMPSONVILLE, CONN.

LIEPOS-JULY 2 D. 1922
HIGHLAND PARK,

ANT PETRO TANARAVICZ 
FARMOS.

Piknikas prasidės 12 vai. dieną.
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Parkas atdaras nuo 9-tos valandos ryto iki vėlyvos nakties.

BSOii

Montelliečiai daug prakaito ir triūso pridėjo prie surengimo minėtos pramogos. Jie žino, kad tikslas, kuriam jie tiek prakaito 
lieja, yra pilnai to prakaito vertas. Naujos Anglijos, katalikai per Federacijos Apskritį savo nutarimu užgyrė Montelliečių pastangas, 
ragindami visus katalikus Liepos ketvirtą dieną praleisti linksmai ir amžinybės žvilgsniu ypač naudingai Montviloje.
/ Vienas farmeris paaukavo gražią 5 metų senumo karvę vertą $100.00, kurią giliųkį turis galės vestis namo, nes įžangos tikie- 
tas suaugusiam už 50c. ir vaikui už 20c. duoda teisę būti giliukingu. Šiame išvažiavime taip-gi HOPE CHEST didžios vertės ir jau 
žinomas N. Anglijos lietuviams, giliukingaja mgalės kliūti.

Surengta daili programa su šokiais dailiame paviljone, kuri turės sutraukti parkan ne tik lieiįuvius, bet ir amerikonus, nes atvy
kę garsūs komedijantai jau parodė savo gabumus Brocktono amerikonams to miesto gatvėse gavo majoro leidimą.

Vieta visiems žinoma aiškinti kelrodžio nereikia.
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GERAS ORAS KAMBA
RYJE.
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TĖVO VARDO DIENĄ. TEISINGAI.

Eglė.
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Ar žinote, kokia galybė -esti, 
kada eina visi išvien. Nagi visi 
išvien prie Aukso-Sidabro vajaus.

-■

Lietuviais esame gimę, lietu
viai turime ir būti. Dar sykį Lie
tuvai į talką.

Po liepos 4 d. visi žinosime, 
kiek Amerikoje yra gyvų lietu
vių.

Aukso-sidabro gabalėlis mūsų 
nenubiednins, o Lietuvą sukurs. 
Tik dėkime visi.

\

Gerbiamieji Lietuviai ir Lietu
vaites, kviečiame visus senus ir 
jaunus, mažus ir didelius, vieti
nius ir iš aplinkinių kolonijų atsi
lankyt koskaitlingiausia ant šio 
pikniko. Bus labai puikioje vie
toje, žalioje girelėje, lygioje lan
kelėje. Ten teka upelis. Teip-gi 
ten turėsime šalto alučio, raudo
nos sodės ir šeip visokių skanių 
užkandžių. Teip-gi neužmirškite 
kad griež puiki orkestrą visokius 
šokius kas tik kokio panorės. 0, 
kaip tai bus smagu kad ant tyro 
oro po žaliais medžiais ant lygios 
platformos galėsi linksmai pa
trepsėti Kas tik gyvas ant pik
niko.

Kviečia KOMITETAS.

PASARGA: Jeigu bus lietus, 
tai piknikas bus atidėtas ant se-

prašalinti iš kančios nedėlios — 9 Liepos.

Tėveli mielas, 
Geidžiu tau šiandie, 
Kad tai įvyktų', 
Ką Dievas nusprendė; 
Nes Jis geriausiai 
Žino, ko reikia, 
Ir tavo norus 
Išpildys veikiai: 
Duos tau sveikatos, 
Duos ir duonelės — 
Tik jį mylėkim — 
Jis — visagalįs!..

' z- *

Nemalonus kvapas trobo
je, ypač sergančiųjų kam
baryje, labai gerai pašalina
mas šitokiu būdu: supiaus- 
toma keli svogūnai ir pasta
toma lėkštėse keliose vietose 
ant grindų. Svogūnai įtrau
kia į save sugedusį orą. Kas 
5-6 valandos reikia svogūnai 
mainyti. Šis dezinfekcijos 
būdas buvęs žinomas dar se
novės aigiptiečių.

— Ką tu darai ? Tiktai ką 
šituo peiliu pjovei muilą, o 
man dabar pjauni sūrį!

— Tai kas ? Juk ne žuvi
nis! Ot, jei būtų žuvinis, 
tai tuojau būtų kitas kva
pas!

Dovana už vienos prieder
mės išpildymą yra galėjimas 
išpildyti kitą priedermę.

J. Etiot.
✓

N
Ponas sako tarnui.
t— Jonai, atnešk man prie 

arbatos raudono vyno—man 
kaž kas negera.

Jonas. — Raddono vyno 
nebėra.

Ponas. — Kaip nebėra? 
Vakar liko butelis!• z _ •

Jonas. — Mat, vakar man 
pačiam buvo kaž’ kas nege
ra.
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VINCAS M. STULPINAS, j^k^pi užbriežts mots‘ SVEIKATOS DALYKAI
B. G. S,

Šie metai suteikė visuo-
____Ali. inteligentijos 

^įkaičių. Liaudis susilaukė 
f ištikimų darbuotojų, gi 
L moksleivija širdingų rėmė- 
I jų. Jie vargingai prasi- 
“ mušė pro nevisiems įveikia- 
' mą frontą. Visų tų eilėj 

stovi, plačiai žinomas, Vin
cas M. Stulpinas, atsiekęs 
laipsnį “Bachelor 
mercial Science.” 
iš tėvų ūkininkų, 
kaime, Papilės

of Com- 
Jis gimė, 
Pagamės 
valsčiaus, 

Šiaulių apskr., gruodžio 12 
d., 1888 m.

Lietuviškai skaityti išmo
kino motina prie ratelio. Pe
rėjęs elementorių ir net du 
kartu didelę šaltininę mal
daknygę, buvo tėvelių pa
siųstas į Papilės valsčiaus 
pradinę mokyklą. Užbai
gęs ją dirbo kartu su tėvu 
prie žemės, kurios turėjo še
šias dešimtines. Tečiau ne- 
turėdamas pašaukimo prie 
žemdibrystės apleido ūkę ir 
pastojo dirbti prie Papilės 
Vartotojų draugijos už ve
dėjo pagelbininką.

Nekuriam laikui prabė
gus, 1907 metais / randame 

( Vincą aukso kasyklų šalyj, 
J Amerikoj. Mat, jis matė, 
' kad tėviškėj nebus jam pro

gos aukštesnį mokslą įgyti. 
Už tai buvo priverstas ke
liauti į svetimą šalį, kaip ir 
visa mūsų išeivijos mokslei
vija, idant padauginus Lie
tuvai reikalingos inteligen- 

. tijos skaičių.
, Nesava šalis — ne moti- 

na, priglaudė jį šaltai. Jau
drias Vincas apsidairęs po 

|B£hįeagą, ant riviejų metij 
Bsidarč save stock yarduo- 

dse prie Armour & Cq. Ne- 
F pasitenkino jis vien fizišku 

darbu — kartu lavino savo 
dvasią lankydama* mokyklą 
vakarais. Tokiu būdu su
tinkame jį pramokusį anglų 
kalbą. Tečiau nujausdamas, 

| jog vakarais nedaug ką te
galima išmokti, susidėjęs ke-

■ lėta dolerių, stojo į dieninę 
> Jones School,

Haven School. 
I sisekė užbaigti 
I metais 1911 m.

Gerb. Kun.
sekdamas Vinco M. Stulpi
no sunkią gyvenimo karje- 

K rą kartu patėmijo jo gabu
mus moksle. Na ir 1911 m. 

I rugsėjo m., minėto kunigo 
I. dėka, Vineas M. Stulpinas
■ / išvažiavo į Šv. Bedo Kolegi-
■ ją užbaigęs į trumpą laiką
■ su daug atsižymėjimu moks

le tą patį rudenį. 1915 m.
■ pastojo į Loyolos Universi-
■ tetą Sociologijos skyrių.
■ Ten jam kartu teko mokytis 

su plačiai žinomu, buvusiu
H Amerikos veikėju, K. Pakš-
■ tu. Negana to, lankydamas 
H šią mokyklą, 1916 m. pasto-
■ jo į De Paul Universiteto
■ komercijos skyrių. Du me-
■ tu išsimokinęs Sociologijos
■ atmetė ją, bet nusistatė mo- 

kytis komerciją.
H Užliepsnojus pasauliniam 
H karui alijantų obalsis rado 
H vietą jo širdyj. 1918 m. Kir- 
H želio 15 d. jis savanoriai sto- 
H jo į Suvienytų Valstijų ka- 
H reivijos eiles. Kariavo už 
B mažų tautų laisvę, kartu ir 
B Lietuvos. Kaipo kareivis, 
B i j <buvo iki Liepos
M 26, 1919 m. iš kur pagrįžęs
■ ■ ’

v •

dabartinę 
Mokyklą pa
tais pačiais

A. Ežerskis

Šį metą, Vinchs M. Stul
pinas pasekmingai išlaikęs 
cvotimus, birž.16 d. aplaikė , 

laipsnį “Bachelor of Com- 
jųgrcial Science.”

Veikimas Einant j 

Mokslus.
Kuomet V. M. Stulpinas 

įątojo į Šv. Bedo Kolegiją ' 
tais laikais dar nebuvo joj 
nei lietuviško knygyno, nei 
lietuvių kalbos pamokų. Gi 
jis permatydamas būtiną 
reikalą visą tai turėti, paju
dino tą klausymą. Pasek
mės buvo geros. Jo suma
nytas vaisius pradėjo augti. 
Įš pradžių turėta tik vieną 
pamoką į savaitę. Kalba iš- 
guldinėti atsilankydavo iš 
Spring Valley, III. dabarti
nis “Darbininko” redakto
rius, gerb. Pranas Gudas. 
V. M. Stulpino dėka su
traukta daug moksleivijos į 
Šv. Bedo Kolegiją. Per jo 
pastangas moksleivija su
rengė nemažai įvairių vaka
rti ir teatrų Chicagoj ir jos 
apielinkėj. Apart viso to 
pasišventimo dirbti draugų 
labui, pakelti moksleivijos 
vardą darbais dar jis turėjo 
laiko eiti vice-pirmininko 
pareigas 1915-1916 m. A. L. 
R. K. M. Susivienijimui. Ir 
dar tankiai rasdavosi jo kil
nūs raštai “Vytyj,” “Moks
leivy j” ir “Drauge.”

Pagrįžus iš kariuomenės 
buvo išrinktas pirmininku 
Chieagos ir apielinkės Lie
tuvos Laisvės Paskolos su
kėlimo darbe. Jam pirmi
ninkaujant, minėtose vieto
se, išpirkta L. L. Bonų už 
suvirš $500,000.00. Mato
me, kad V. M. Stulpinui 
čartu rūpėjo tėvynės reika- 
ai. Kaipo studentas, nekar
tą aukavo savo brangų laiką 
ir net prisieidavo kelionės 
ėšas padengti pačiam iŠ sa

vo kiauros kišenės. Vis tai 
; o dirbta dėl tėvynės labo. 
Joks nepasitenkinimas, bei 
lūgojimas nėra išėjęs per jo 
ūpas, nes patriotizmo lieps

na nedavė vietos negeisti
niem svečiams lizdą susisuk- 
i. Ir nūn jis turi iš ko gė

rėtis turėdamas geras pasek
mes darbuose.

1920 m. vidurvasaryj Lie
tuvių Prekybos Bendrovė 
atidarė savo skyrių Chica
go j. Tuoj V. M. Stulpinas, 
kaipo komercijos studentas, 
tapo pakviestas užimti vedė
jo vietą. Per pereitus me
tus jam vedant tą skyrių a- 
pyvartos padaryta už $300,- 
000.00.

Šiais metais, kovo mėne- 
*yj 14 d. V. M. Stulpinas ta
po išrinktas L. P. B-vės di
rektorium ir antru vice-pir- 
mininku. Nūn tos bendro
vės reikalais važiuoja Lietu
von su dideliu lietuvių bū
riu. Jis išplauks liepos 8 d. 
iš New York, Royal Mail 
linijos laivu ‘ ‘ Orduna. ’ ’ Su 
juomi keliaus virš 200 lietu
vių. Nokintieji važiuoti kar
tu greitu laivu kreipkitės į 
Lietuvių Prekybos Bendro
vę, 3313 So. Halsted St, 

Tuom pačiu mokslo metu 
apart V. M. Stulpino dar du 
lietuviu užbaigė De Paul U- 
niversiteto teisių skyrių. 
Juodu yra Adolfas Stasiula- 
ni ir Jonas Bučinskas.

Lai turi jie pasekmes dar
buose dėl Tėvynes ir savo la
bo.

P

KŪDIKIŲ PRIEŽIŪRA 
, VASAĘOS LAIKU.

Kūdikių priežiūra •prade
dą tapti tikru mokslų. Moti
no* visur pradeda mokytis 
ir tyrinėti tą dalyką, nes jis 
priklauso priežiūrai jų pa
čių* vaikų, ir su uolumu rei- 
kąjauja kad tas mokslas 
jojus būtų duodamas iš visų 
šąltinių. Galima lengvai su
prasti, kad šiame trumpame 
straipsnyje smulkmeniškai 
vųko nebus galima išdėsty
ti, Naudai motynų kurios 
nori pilnos informacijos, 
Vaikų Biuras, Washing- 
tope, turi išleidęs kelis bule- 
tinus apie vaikų priežiūrą 
kuriuos veltui siųs moti
noms, kurios tik pareika
laus.

r u. >?■ - ją»-r-L=

maišiuką liuesai selęnoms 
pripildytą įmerkti į vande
nį, ir išspausti, ir tai dary
ti kol vanduo paliks pienuo
tas. Įdėti kūdikį į maudy
nę, laikyti kelias minutas ir 
išimti be plovimo. Muilo ne
reikia vartoti.

Kūdikių Valgis Vasaros 
Laiku.

Mažųjų kūdikių valgis y- 
ra svarbiausis dalykas, ne
žiūrint koks laikas nebūtų, 
jis nelaukia ilgai apie tai ne
pranešęs. Bet vasarinis val
gis turi ir savo neparanku
mus. Jeigu kūdikis maiti
namas motinos pienu, moti
nos vargas yra daug mažes
nis, ir jeigu jis yra regule- 
riškai maitinamas kas trys 
ar keturios valandos ir gau
na užtektinai vandens tarp 
valgių, jis turėtų augti pui
kiausiai. Bonka penimas 
kūdikis greičiau gali nuken
tėti nuo vasaros karščių dėl 
sunkumo išlaikyti pieną sal
džiu ir liuosu inuo ligos mik
robų. Pienas turi būti pri
statomas šaltas, užkimštose 
bonkose, ir turi būti laiko
mas šaltai, kol reikia kūdi
kiui duoti. Jeigu yra abejo
nė apie pieno tyrumą, atsar
giau yra pieną atvirinti nors 
per didžiuosius karščius ar
ba kūdikio viduriukai yra 
Įiuosi. Iš bonkos penimieji 
kūdikiai turi mažiau gauti 
valgyti per karščius ir turi 
būti lengvai penimi kol pra
deda atvėsti. Reikia duoti 
užtektinai vandens.

-
t

reikalo turėti pančiakas ir 
čeverykus per karščius.

Motina pati turi nuspręs
ti kad permainas reikia da
ryti, kad užlaikįus vaiką ra
miu.

Miegas.
Labai jaunas kūdikis di

desnę dalį savo laiko pralei
džia miegodamas, ir karštis 
nelabai j įvargina jeigu tin
kamai aprengtas. Toks kū
dikis, jeigu motinos pienu 
maitinamas, nieko nenuken- 
čią nuo karščio. Bet jis daž
nai yra neramus ir nesma
gus. Kad davus vienų metų 
senumo kūdikiui 14 valandų 
miego, kurių jis reikalauja, 
visos pastangos turi būt de
damos, kad palaikius jo 
miegamąjį kambarį vėsiai 
kaip naktį taip ir dieną. E- 
lektros vėdykla pagelbės, ir 
miegamas prieangis apsau
gotas nuo musiij ir uodų yra 
smagus kūdikiui miegoti. 
Maudynė prieš einant mie
goti palengvins jeigu nera
mus ir atvėsis užkaitusią o- 
dą, taip kad jis galės mie
goti.

Motinos turi būti perser- 
giamos kad neduotų kūdi
kiui vaistų kad jį užmigdy
ti. Jeigu kūdikis nemiegos, 
yra tam priežastis, kurią ji 
turi ištirti, bet niekad netu
ri duoti vaistų, jei nebus 
daktaro įsakytą.

Jeigu kūdikis turi vidų; 
miegoti, jis visuomet turi 
turėt savo lovą, ir kur gali
ma savo kambarį, dėlto kac 
galėtų išmiegoti nuo laiko 
paguldymo, iki kėlimo ryt
metį.

Senesnio Vaiko Valgis.
Kaip tedikiui sukanka 

metai, jis turi būti valgydi
namas keturis sykius per 
dieną, jeigu jis yra sveikas, 
ir nieko neturi valgyti laiko
tarpiais. Tai yra labai svar
bu vasaros laiku, kada karš
tis yra nepakenčiamas. Dau
guma motinų, nuramina vai
kus, duodamos jiems viso
kius dalykus nelaiku valgy
ti. Paprastas dalykas yra 
matyti vaiką dar neturintį 
dviejų metų? jau griaužiant 
bananą arba saldainį. Vai
kai, kuriems toks valgis y- 
ra duodamas paprastai ser
ga vidurių ligomis, nuo ku- 
rių kas vasarą miršta tūks
tančiai vaikų. Motina, ku
riai yra brangi vaiko sveika
ta, neduos jam tokių valgių 
kurie jo amžiui nėra tinka
mi, bet duos jam r e guli ar iš- 
kai tiktai tinkamą valgį.

Antroj dalyje pirmų metų 
reikia jam duoti vaisių skys
timo, grūdinio valgio, džio
vintos duonos, augalų sriu
bos ir kiaušinio trynių.

Antruose metuose jam 
duoti grūdinio valgio, pie
no,ryte ir vakare, kiauši
nių, augalų sriubos, su duo
na ir sviestu vidurdieniniu 
valgiu. Kiti valgiai turi su
sidėti tik iš pieno.

V-. ■

Maudynė.
Sveikas kūdikis, nežiūrint 

riek amžiaus, turi būt kas
dieną maudomas. Geriau
siai maudyti rytmetį. Vasa
rą, kada reikia jį vėsiai už- 
aikyti, jis turi būti maudo

mas pireš migdysiant. Drun
gnas vanduo, nuo 850F. iki 
9OoF. yra geriaūsis, nors pa
augėję vaikai mėgsta kiek 
vėsesnį. Visai mažai muilo 
tereikia vartoti. Muilas 
niekad neturi būti stačiai tri
namas ant kūno, ir per kar
štį kūdikis turi būti taip 
maudomas kad jokia vėjas 
ant jo nepūstų, nes jis len
gvai suserga slogomis, ir dėl
to išėmus iš vandens, jį rei- 
kiajuojaus aprengti.

Išmaudžius vaikas turi bū
ti švelniai ir atsargiąį nu
džiovinamas, išlengvo abrū- 
su tamojant kūniuką. Tal- 
kum miltukų galima trupu
tį-užbarstyti odos raukšlės, 
kaip tai kirkšnyse ir po pa
žastimis, bet daugumas mo
tinų perdaug vartija tų mil- 
tukų ir užkemša odos skylu
tes.
* Per karštį, kada oda gali 

būti kiek užsidegus, selenų 
maudynė gali kūdikiui pu- 

Kalnelię. gelbėti. Reikia bolvelninį

Kūdikių Vasaros 
A pr ėdalas.

Karštis, koks esti nuo bir
želio iki rugsėjo m. daugu
moje vietų Suv. Valstijose, 
yra labai sunkus kūdikiui, 
ir daug triūso reikia moti
nai padėti, kad užlaikius jį 
ramiai, nuolat tėmijant jo 
valgį, aprėdalą, maudynę ir 
t. <

Kad užlaikius kūdikį ra? 
miu per liepos ir rugpiūčio 
m. karščius, reikia jį labai 
lengvai aprengti, jeigu būtų 
reikalas galima beveik visai 
nurengusį laikyti per karš- 
čiausį dienos laiką. Vilno
nės juostos, vystiklų ir plo
no apvalkalo užtenka, jei 
motina pasistengs apmauti 
jam pančiakas, marškiniu- 
kus ir kitus drabužius kaip 
diena pradeda atvėsti. Yra 
labai svarbu jo neužšaldyti, 
ir jeigu staiga atvėsta, taip 
kaip prieš vėtrą arba smar
kus vėjas pradeda pūsti, vai
ką tuojau reikia taip ap
rengti, kad jis negalėtų stai
ga atvėsti. -

Šiaurėje, ir vakaruose, 
drabužiai turi būti pritaiki
nami prie oro. -Gali būti 
karštų dienų, kuomet vaiką 
reikėtų aprengti taip kaip 
aukščiau aprašyta, bet ge
riausia yra, ir vaikas bus ra
mus su plonais marškiniais, 
juosta, ir suknele su vilno
niu a^siaustuvu vėsesniame 
ore. Mažučių vaikų kojos 
turi būti šiltai užlaikomos su 
plonomis vilnonėmis panČia- 
komis kurios apdengia visą 
koją. /

Senesniems vaikams nėra-

Vasarnis Valgis.

Motinos visuomet steng
damos vaikus užganėdinti, 
kartais neišmintingai jiems! 
valią duoda. Ypatingai kas- 
link maisto. Skanumynai 
nuo šeimynos stalo ir visoki 
paragavimai sugadina kūdi
kio naturališką apetitą dėl 
paprasto naudingo maisto. 
Ne sykį galime matyti mo
tiną duodant kūdikiui para
gauti šaltos košės arba ko
kio ten gėrymo kuomet ji pa
ti sustoja sau nusipirkti. Na
mie darytą šaltą košę galima 
duoti dviejų metų kūdikiui 
su pietais, bet ne pirktos, 
nes negalima žinoti iš ko pa
daryta.

Vieton šaltos-košės, ge- 
riaus pagaminti vaisių gėry- 
mus ir reguliariškai Vaikams 
duoti. Nepatartina varto
ti saldus sirapas. Kaikurios 
motinos duoda vaikams šal
tos arbatos arba kavos, tas 
pavojinga. Šaltas vanduo 
kūdikiui geriausias gėry- 
mas.

Motinos Pienas.
Motinos pienas yra ge

riausia kūdikio gyvastį ir 
sveikatą užlaikyti, ir nei 
vienas iš kitų motinos patar
navimų nėra taip svarbus 
kaip jos pienas.

Pirmuose mėnesiuose savo 
gyvenimo kūdikis neturi im
ti jokio kito valgio tiktai va
saros laiku galima duoti at
šaldyto vandens kelis sykius 
į dieną. Bet kūdikis maiti
namas ir motinos pienu gali 
nukentėti, jeigu jis persi- 
valgo. Daugumas gydytojų 
pripažįsta, kad nemažiau 
kaip 3 valandos turi praeiti 
tarp valgydinimų ir vaikas 
geriau auga jeigu penimas 
kas keturios valandos.

Jeigu motinos pienas pa
sirodo kad nebetinka kūdi
kiui, motinai gal reikia tin
kamesnio valgio, daugiau 
skystų valgių ir permainų 
jos gyvenimo papročiuose. 
Gali būti kad vaikas yra pe
nimas per tankiai arba duo
dama per daug ant sykio, nes 
lengva pervalgydinti kūdikį 
ypač kada motina turi per
daug pieno. Jeigu kūdikis 
negauna užtektinai motinos 
pieno, gali prisieiti vartoti 
truputį karvės pieno. Moti
na turi saugotis, kad turėtų 
užtektinai pieno nors per 
pirmus šešius mėnesius kū
dikio gyvenimo.

Yra svarbu kūdikio gero
vei kad motina stengtus pa
ti užsilaikyti geroj sveika
toj. Jos valgis, miegas, man. 
kštinimas ir apsižiūrėjimas 
|yra labai svarbu. Patari
mai kaip užsilaikyti moti
noms bus siunčiama veltui 
visoms kurios pareikalaus 
buletino ‘‘Kūdikių Priežiū
ra” (Care of Children), iš 
Vaikų Biuro, Suvienytų 
Valstijų Darbo Departa
mento, (Children ’s Bureau, 
U. S. Department of La- 
bor), Washington, D. C.

| SVARBUS PRANEŠIMAS
7?LDS. CONN. APSKRIČIO 

KUOPOMS.

Šiuomi pranešu, kad L. 
D. S. Conn. apskričio pus
metini* 13 suvažiavimas į- 
vylta liepos 
BrĮIhin, Co

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

Brangieji! Šis suvažia
vimas bus labai svarbus, nes 
komisijos išduos raportus iš

t 30 d. š. m. New 
Conn.
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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
dojus. Skursta ir badauja 
darbininkai; taip-pat skurs
ta ir organizacijos. Dabar
tinė bedarbė ir streikai atsi
liepė ir į mūsų organizaciją 
LDS. Mes turime dėti vi
sas pastangas, kad sustipri- 
nūs mūsų organizaciją. Tad 

' raginu visas kuopas, kaip tik 
’ pastebėsite šį pranešimą 

tuojau sušaukite susirinki- • 
mą ir išrinkite po keletą ge
rų delegatų ir jiems įduoki- 
te sveikų ir naudingi} ineši- u 
mų. .

Pageidaujama, kad šia
me suvažiavime būtų atsto
vaujama kiekviena LDS. 
Conn. apskričio kuopa.

New Britainiečiai pasirū-' ’- 
pins visus atstovus ir svečius b 
koširdingiausia priimti.

B. Mičiilniene,
L. D. S. Conn. Apskričio:

Raštininkė. ' 
■- 1 -
NAUJOSIOS ANGLUOSLT 

APSKRIČIO VALDYBOS 
ANTBABAL
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DRAUGAI IR DRAUGES! 
"G I E D R A”

Skaitykite ir platinkite lai
kraštį “GIEDRĄ.” Lietuvių 
Katalikų Moksleivių Organą.

Kaina metams Amerikoj $2.50.
55 W. Market Str.,

Wilkes Barre, Pa.

Pirm. — V. J. Kudirka,
37 Franklin St., 

Norwood» Mas*.
Vice-pirm. — M. Žukauskaitę 

1 Grime* St, 
So. Boston, Mass.

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

Norwood, Man.
Iždininkas — M. Abračinska*, 

187 Ames St,
LDS. N. Y. ir N. «L APSKRIČIO
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Kūdikis ir Jo Bonka.
Jeigu dėl geros priežasties 

kūdikis krūtimi nepenėtas, 
turi būti bonka penėtas. Vie
nintelis motinos pieno užva
duotojas yra karvės pienas! 
— ir kožnas kūdikio valgis 
turi susidėti iš dalies pieno. 
Motinai sunku gauti gero 
pieno, užlaikyti švariai ir 
šaltai iki vartojimo ir po 
tam tirfkamai pritaikyti. Ge
riausia virti pieną prieš var
tojant.

Sulig sekančių senumų 
kūdikis turi imti sekančiai 
pieno s
1 xavaltės 
1 mAnesto
3
R m$ne«lų
8 mčoesių

.....................................uncijos

.............................. e..uncijas 
.......... . ................... 8 uncijas
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•| LIETUVĄ IR*IŠ LIETUVOS'
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompaniją 

ir ant geriausių laivų visų linijų pas seniausią LIETUVIŠ
KĄ agentą — G. KUNABAUSKĄ. Agentūra uždėta 1910 m.

P'ASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į ' 
LIETUVĄ. ,

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

nau, jeigu kete klausia.

Q. Kunašauskas
• 179 E. 3-rd Street, ' New York, M. Y.r

TARP NEW YORK’O IR HAMBURGU 
TRUMPIAUSIAS SUSISIEKIMAS SU VISAIS POETAIS 

CENTRAL88 EUROPOS.
Savaitiniai Išplaukimai Kas Ketvergis 

nuo Pier 86 No. River, 46-th St, New York.
Kambariai ga 2, 4 ir 0 lovom ant visų laivų. Puikus v»l- 

gomieJI kambariai, šaitanai ir erdvus dėkai trečios kte- 
sos pasaileriams. Ant laivų “HANSA," “BAYERN." 
WUKKTTEM«KRG ir MOUNT CLAY yra keli specialiai 
puikus kambariai.

Du nauji 20,000 tonų laivai 
RESOJ.UTE ir RELIANCE 

ilplaukia kas antrų utaminkų su 1-mos, 2-ros le-3-čios Mė
sos pasažlerinia. Paskiau bus mainoma. Klauskite agento:

JULIUS BOTTENBEEG, 
260 Hanover si., [Boston, Mom.
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Sttbata, Liepos-July 1 d., 1922

VIETINĖS ŽINIOS PRANEŠIMAS
AUKSO-SIDABRO VAJUS.

Svarbiausia aukso-sidabro va
jaus diena bus ateinančią nedėlią 
liepos 2 d. Pobažnytinėj salėj po 
pirmųjų ir po antrųjų mišių bus 
L. Paskolos stoties išrinktieji vei
kėjai, kurie pagal Atstovybės nu
statytą tvarką priiminės aukąbsi- 
dabro daiktus.

Visi tą dieną suneškite aukas 
Lietuvos pinigams steigti.

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.
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VASARINĖ MOKYKLA.
Vasarinės mokyklos susirinki

mas buvo ketvergo vakare birže
lio 28-tą di^ną. Nors delegatų 
nuo dr-jų nepribuvo, mokytojai ir 
kandidatai į mokytojus atsilankė 
ir rimtai svarstė mokyklos reika
lus. •»

Tarpe svarbesnių dalykų buvo 
gerb. klebono raportas išduotas iš 
pereitų metų ir šių metų. Svars
tyta apie mokytojus ir tapo nutar
ta sužinoti nuo mokytojų kurie 
mokino pereitais metais, kurie 
mano šiais metais ^mokinti. O 
kandidatai kurie nori mokinti tu
rės eiti ant kvotimų. Užtikrin
ti mokytojai — klierikas Stra
kauskas ir klierikas Kneižis. 
Taip-gi 
važiuos 
goms. 
Kneižis
šininkas arba principalas. 
klausimas paduotas apie algas 
mokytojams. Mergaitėms bus 
taip pat kaip pereitais metais, bet 
vyriškiems manoma sumažinti. 
Galutiiai. nenuspręsta, nes nepri
buvo delegatai nuo draugijų, ku
rie būtų galėję nustatyti algas. 
Nutarta, kad mokytojai sureng
ti) du vakaru pabaigoje mokyk
los, idant galėtų šiek tiek mokyk
lą sušelpti ir taip-gi gauti nors 
kiek “bonus” iš liekamo pelno. 
Manoma sušaukti kitą susirinki
mą kad visi delegatai susirinktų 
ir aptartų svarbesnius dalykus.

Raštninkas.

KAMBARIAI SUSIRINKIMAMS
Patogiausia ir pigiausia vieta 

nedideliems susirinkimams laiky
ti yra vyčių-sąjungieeių kamba 
riai po num. 366 W. Broadway, 
viršuje “Darbininko” ofiso. Nuo
latiniams kostumeriams kaina 
$1.00 už susirinkimą. Geriausia 
vieta susirinkimams dr-jų board- 
direktoriams, kuopoms ir tt. 
Kambarius užsisakyti galima pas 
Bendoraitį, Savickį, Kiškį arba 
“Darbininke.”

Kambarių Valdyba.

danti iš 20 ypatų. Apart šokių ir 
bal gėmių bus da įvairių kitų mar
gumynų. Dalyvaus 5 chorai ir vk 
si žymiausi Naujos Anglijos so
listai. Vienu žodžiu sakant, pro
gramas bus labai puikus. Daržo 
savininkas sako, kad anglų ren
giasi apie 5000 pasiklausyti lie
tuviški) dainų. Abelnai apskaito
ma, kad bus tą dieną dešimts tūk
stančių žmonių L. Vyčių išvažia
vime 4 liepos.

Jei nori kas pamatyti tą gra
žų išvažiavimą, lai rengiasi iškal- 
no.

Presos Komisija.
1 "" 1 '

PADĖKA.

tf.

klierikas Strakauskas iš- 
ant trijų savaičių atosto- 
Pakol jis sugrįš, klierikas 
užims jo vietą kaipo vir- 
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SUSIRINKIMAS.
Įvyko susirinkimas L. Vyčių 17 

kp. birželio 29 d. 8 vai. vakare. 
Narių susirinko gana skaitlingas 

Prie kuopos prisirašė 
Marųroa Dusevičiutė. Daug nu-i 
tarta svarbių dalykų dėl kuopos 
pagerinimo. Paaukavo parapijos 
mokyklai $25.00. Išvažiavimas 
kuopos liepos 2 d. liko nukeltas 
ant liepos 9 d. Skaitytas laiškas 
nuo L. Vyčių Naujosios Anglijos 
su užkvietimu dalyvauti liepos 4 
d. Nutarta vykti ir dalyvauti pro
gramų. Nutarta važiuoti trokais 
9 vai. ryte nuo “Darbininko” 366 
Broadivay. Trokų komisija pra
nešė, kad turi paėmę 3 trokus ir 
pasekmės geros. Išrinko 10 dar
bininkų. Susirinkimas užsidarė 
9:30 vai. vakare.

K-"

Tykūnėlis.

ATYDAI VISŲ DRAUGIJŲ
Dr-jos, kurios esate 

travę nedėldienius dėl 
mų, malonėsite vieną 
vėliaus nutęsti pagal 
Priežastis, kaip visi be abejonės 
žinote, yra dėl lietaus.

Valdyba.

užsiregis- 
išvažiavi- 

nedėldienį 
nutarimą.

L. D. S. 1-OS KUOPOS 
SUSIRINKIMO.

Birželio 27, 8-tą vai. vakare Vy
čių ir Sųjungiečių kambariuose į- 
vyko LDS. 1-os kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Susirinkusieji na
riai rimtai svarstė iškeltus klausi
mus. Paminėtini šie tarimai:

1. Rengt pikniką ir kaip iš nu
skirtosios komisijos raporto paaiš
kėjo, tai mūsų kuopai Dr-jų ats- 
:ovų susirinkimas nuskyrė 13 d. 
rugpjūčio. Bet kadangi lietus 
gan dažnai sutrukdo piknikus, tai 
gal nusitrauks į rugsėjo mėnesį.

2. Kadangi prisirengimu prie 
seimų rūpinasi Federacijos sky
rius, tai pagal prašymą skyriaus 
pirm. A. F. Kneižio prigelbėti dar
buotis iš kuopos išrinkti šie na
riai : M. Šeikis, A. Zalieckas. M. 
Žukauskaitė, P. Milius ir A. Navi
kas.

3. Skaitytas laiškas nuo gerb. 
klebono kun. K. Urbonavičiaus, 
kuriame prašoma paramos vasari
nei vaikų mokyklai. Laiškas šir
dingai priimtas, bet kuopos kasoj 
nesant pinigų, nutarta vėliau au
kuoti pagal išgalės.

4. Skaitytas laiškas ir nuo LDS. 
Centro, prašant paramos. Tam rei
kalui aukojo šie: A. Zalieckas $2, 

/A. Kneižis $1, A. Navikas $2, M. 
šeikis $1. P. Milius $2; P. Gudas 
ir A. Paulauskas pažadėjo po $2. 
Iš tų pinigų $5(auksinis)teks tam 
iš prisidėjusių tik su dešimtuku, 
kuris bus giliukingiausias; gi 
$2.50, ir-gi auksu teks tam, kuris 
daugiausia pasidarbuos. Tikima
si sudaryti bent $100.

5. Į N. A. LDS. apskričio suva
žiavimą įvyksiantį Norvvoode, lie
pos antrą, išrinkti šie atstovai: 
A. Kneižys, M. Žukauskaitė, V. 
Varžinskaitė, P. Milius, A. Navi
kas, K. Kiškis, P. Gudas ir Gli
neckis. Įnešimai suvažiaviman 
sekanti:

a. kad apskrtys rengtų dar šiais 
metais išvažiavimą (gegužinę) ir 
pelną skirtų “Darbininkui.”

b. kad apskritys padarytų įne
šimų LDS. seimui.

Apsvarsčius dar keletą smulkes
nių reikalų susirinkimas baigta.

; Ne Reporteris.

Phila., Pa., birž. 26, 1922. 
Gerb. LDS. Centrui:

Reiškiu širdingiausią ačiū už 
prisiųstą man žymią dovaną fon- 
taninę plunksną. Tos dovanos 
man daug kalba apie L. D. S. 
organizaciją ir rodo prielankumą 
iš LDS. centro už mano labai 
menką patarnavimą. Kiekvienas 
LDS. narys labai lengvai galėtų į- 
sigyti tą puikią dovaną, nes LDS. 
centras nereikalauja didelių dar
bų. Labai džiaugiuosi iš dova
nos. nes ne tik ką labai gražiai 
rašo, bet kad įstojau į eilę tų or
ganizatorių, kurie darbavosi, kad 
padidinti mūsų LDS. organizaciją 
ir gavo dovanas.

Su aukšta pagarba,
Ona Unguraitė, 

LDS. 13 kp. rašt.

TURĖS LINKSMĄ KELIONĘ.

g
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SUSIRINKIMAS. x
Draugystės D. L. K. Keistučio 

atsibus pusmetinis susirinkimas 
nedėlioję. 2 d.' Liepos-July, 1922, 
po No. 694 Washington St., Bos
ton, Mass. 6-tą valandą vakare. 
Todėl prašome visų draugi) būti
nai ateiti ant šito susirinkimo, nes 
bus daug svarbių reikalų, kuriuos 
reikės apsvarstyti. Ateidami 
drauge naujų narių su savim at
siveskite prie draugijos prirašy
ti.

t

ATEIKITE.
Šv. Jono Ev. P. Draugijos val

dyba kviečia visus narius ir na
res pribūti ant šv. mišių už miru
sius narius(es), kurios bus liepos 
4 d. š. m. Šv. Petro lietuvių baž
nyčioje. Visi nariai privalo su
sirinkti į bažnytinę salę ant 5 gat
vės 8 vai. ryte ir atsinešti kukar-' 
dą ir baltas pirštinaites. Po šv. 
mišių bus priimami nauji nariai ir 
narės už numažintą įstojimą.

Valdyba.

Bostono Baltic Statės Finanee 
Corporation birželio 24 d. gavo to
kią kablegramą iš Kauno sky
riaus :

“Šiandien apleidom Kauną ir 
esame kelionėj į Bremeną. Lai
vu “George Washington” iš
plauks šie piliečiai ir pilietės:

Stepone Paltanavičienė, Valen
tina Paltanavičiui ė, Irena Palta- 
navičiutė, tai yra Miko Paltana
vičiaus žmona su dviem dukterim, 
<urios po atostogų Lietuvoje grįž
ta namo pas M. Paltanavičių, 15 
Millbury St., Worcester, Mass. 
Pil. Vincas Žilaitis, Ona ir Mag- 
delena Survelytės važiuoja pas 
Petronėlę Zilaitienė, 1110 Wash- 
ington St., Nonvood, Mass., Mor
ta Kairiukštė, iš Purvinskų kai
mo, Pakuonio vaisė., pas švoge- 
rį J. Rėkus, Pittston, Pa., Ado
mas V. Lapinskas, Raitininkų 
<aimo, Merkynės valse., Alytaus 
apskričio, pas Monyką Čaplikiu- 
tę. 678 Main St., Montello, Mass.

Laivas “George Washington” 
žinomas vienas iš didžiulių U. S. 
jinijos laivų. Yra viltis, kad tu
rės linksmą kelionę ir pribus į 
New Yorką apie Liepos 7, 1922.

Birželio 29, 1922 gavom kitą 
tablegramą kur vra pranešama 
kad laivu AMERICA atplauks:

Palenge Čirvinskaitė, kaimas 
Migoniai, valščius Pasvalys, aps
kritys Panevėžys, pas

Antanas Lazickas, 12 Sanger 
Street, South Boston, Mass.

Jadvyga Navickaitė, Valdyba 
Kadaginė, Valščius ir Apskritys 
išauliai, pas

Aleksandras Navickas, Lake- 
port, N. H. '

Teresė Penikaitė, Kražių Gat
vė, Valščius Kelmė, 
Raseiniai, pas

Antanas Rimgaila,
Street, South Boston,

Teofilė Rudaitukė, 
Griškabūdis, 
pas

Romaldas Kisielius, 16 Harding 
Street, Cambridge, Mass.

Marcijona Norkaitė, kaimas Su- 
kontiai, Valščius Trtškiai, Aps
kritys Šiauliai, pas

Juozas Jalmokas, 105 Silver 
Street, South Boston, Mass. 
. Visus išrengė Kauno atstovybė.

BALTIC STATĖS FINANCE 
CORPORATION, 

857 Broadvay, So. Boston, Mass.

Apskritys

23 Powers 
Mass.

Valsčiaus
Apskritys Šakiai,

TeL So. 2488

DR. J. G. LANDŽIUS
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS.
Gydo aštrias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų. Egzami
nuoja kraujų.spjaudalųu, šlapumą 
ir tt savo laboratorijoj. Suteikia 
patarimas laiškais kitur gyvenan
tiems. Adresas:

506 BR0ADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS.

(
(Kampas G St. ir Broadway) 
VALANDOS: 9-11, g—4, 7—9

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

REIKALAVIMAI,
Reikalavimų kainos 2c. už žodi už 

kiekvieną syki.

LAIKRAŠTIS
Tai Geriausia Žmogaus Mokykla 

KELRODIS PRIE LAIMINGESNIO 
IR ŠVIESESNIO GYVENIMO.

Skaityk Laikraštį, Kuris Paduoda Naujausias 
Žinias iš Viso Pasaulio

JUO YRA LAIKRAŠTIS

‘DARBININKAS’
EINA TRIS SYKIUS Į SAVAITĘ

4-rių ir 8-nių poslapių.

Prenumeratos Kaina :

Metams . 
6
3

Suv. Valstijose
$4.50

2.25
1.25

mėnesiams
mėnesiams
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. Broadway, Boston 27, Mass.

TEL. S. B. 620.

e
Susivienijimas Lietuvių 

R. K. Amerikoje
yya GYVAM DŽIAUGSMAS! SERGANČIAM VILTIS! 

MIRŠTANČIAM RAMYBĖ!
Tai musų, lietuvių katalikų nesugriaunama tvir- 
toyė. Lietuvy katalike! Jei dar jirie šios organi- 
eijos nepriklausai, nieko nelaukdamas tuoj prisi
rašyk, ne§ ji:

1. Apsaugoja narių gvvastis ir moka pomirtines $150.00, 
$250.00, $5d0.00. $750.00, $1000.00, $2.000.00. $3,000.00.

2. Moka pašalpą nariams ligoniams kas savaitę po: 
$3.50, $7.00, $10.00. $14.00, $21.00.

3. Šelpia suvargusius narius ir našlaičius.
4 Nariai gauna S. L. R. K. A. organą, savaitinį laik

raštį “Garsą”.
5. Skiedžia apšvietą, leidžia gerus raštus ir dalina na

riams veltui.
6. Platina tikėjimą, dorą, rūpinasi tautos reikalais, re

mia Lietuvos respubliką.
- 7. Lengvomis sąlygomis apdraudžia vaikus nuo vienų 

metų amžiaus. __
Įstojimas į 8. L. R. K. A. pigus, mėnesinė mokestis lengva. Kuo

pos yra visose didesnėse lietuvių kolionijose Amerikoje, todėl, norin
tieji informacijų, kreipkitės prie kuopų Sekretorių arba tiesiai į Cen
tro Raštinę:

» S. L. B. K. AMERIKOJE
222 So. 9th str., Brooklyn, N. Y.

SPECIALĖ EKSKURSIJA LIETUVON
LIEPOS—JULY 8-TĄ DIENĄ, 1922

Dideliu Ir Modernišku
THE ROYAL MAIL STEAM PACKET CO.

Laivu “ORDUNA”
EKSKURSIJA po vadovyste P-no V. M. Stulpino, kuris prižiūrės visoje ke
lionėje bagažus ir suteiks reikalingas informacijas kelionėje iš New Yorko 
iki pačiam Kaunui. Su šia ekskursija keliauna Lietuvon plačiai žinomas 
Amerikos lietuviams kinematografas, A. T. Račiūnas. Visi keleiviai sėsda
mi ant laivo bus nufotografuoti ant judOmųjų paveikslų. Paveikslai bus 
traukiami ant jūrių ir taip pat ant rubežiaus įvažiuojant į Lietuvą. Visoje 
kelionėje nuo New Yorko iki Kauno visi keleiviai turės smagiausią kelionę. 
Keliauk į Lietuva Dideliu Laivu ir su Dideliu Lietuvių Būriu.

LAIVAKORTĖS : Į Eitkūnus $104.80, į Kauną $105.15.
Rašyk tuojau, kad galėtume užrezervuoti jums kambarį, nes vietų gali pri
trukti.

THE ROYAL MAIL STEAM PACKET CO.
26 Broadway, New York 117 W. Washington St., Chicago

ARBA PAS VIETINI AGENTA.

DR. N. M. HAMPSON 
Gydo veneriškas ir odos ligas. 
OFISO valandos: 2-4 P. M.

5—7:30 P. M. 
ir sulig sutarties.
419 Boylston St. Rooms 307-308 

BOSTON, MASS.
Phone B B 4200

I 16 Metų South Bostone , nn ii o OTtnir
» ■
1 ]
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DR. H. S .STONE
AKIŲ SPECIALISTAS 
399a W. BR0ADWAY

VALANDOS: Nuo 9 r. iki’7 v. vak.

IŠEGZAMINUOJU AKIS
PADIRBU AKINIUS.

Žemiaus paduodu 
£ symptomus kuriuos 

pagimdo nenormališ 
<os akys: nematymas, kreivos a 
;ys, pavargusios ir skaudančiom 
kys, bėgimas ašarų, sausos akys 
rukeiojimas akies ir blakstienų 
r ai vos ir nugaros skaudėjimas 
Išimas ir svaigimas galvos, nervų 
iga, negalėjimas važiuoti gatve 
cariais ir daug kitokių nesmagu 
uų. Prašalinkite priežastį ir bū 
ite sveiki. Visuomet pagelbė 

:ums
J. L. PAŠAKARNIS, O. D.

AKIŲ SPECIALISTAS 
177a Broadway, So. Boston, Mass

ANT PARDAVIMO
.Varnas dėl trijų šeimynų ir Storus- 
I’arsiduos pigiai. Geroje vietoje Mot 
ellos centre. Kas nori platesnių in 

formacijų gali kreiptis’ laišku arb: 
asmeniškai, Priežastis pardavimo sa 
vininkas važiuoja Lietuvon.

KLEMENSAS M. KVARACIEJU8
12 Intervale St.. Montello, Mass

(27-29-1)

ANT PARDAVIMO
GERIAUSIA VALGYKLA

ANT KRYŽKELES.
Padaroma biznio savaitėje virš $30* 

Greitam pardavimui $2.000. įkišę į 
nešti. Vertas $6.000. Priežastis pat 
davimo moteris serga. Ateik ir parusi 
yk. MAIN ST.. IVAKEEIEI.l

PARSIDUODA RAKANDAI
LABAI PIGIAI.

Gulima pirki ir (btlimis. Priežasti 
pardavimo savininkas nori persikelt 
kitur. Galima matyt bile kada. Kan 
reikalinga kreipkitės šiuo adresu: 

J. GEDRAITIS.
14 City I’oint Ct., So. Boston, Maso

Parsiduoda RAKANDAI per 
kių kambarių. Greitu laiku iš 
važiuoju į Lietuvą. Norintiej 
gali pasipirkę toj pat vietoj ir ap 
sigyventi. Rakandai dar * 
kaina labai prieinami. Adresas 

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

REIKALINGAS BŪČERIS 
kuris moka atsakančiai visą dar 
bą toje šakoje, t. y. bučernėje 
Prityrusiam bučeriui sąlygos ge 
•os. Norintieji platesnių infor 
•nacijų arba užimti darbą tuojau 
kreipkitės šiuo adresu: J. A. W. 
188 Birch St., North Abington 
Mass. (6-22'

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-:
Nno 10 iki 12:30 ryte ir nno 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. 
į Vakarais nuo 6 iki 9.
j 536 Broadway, So. Boston.

(GUJLAUSKAS)

DANTISTAS

705 Malu St, Montello, Mass.

(Kampas Broad St.)

TeL Brockton 5112-W.

T

Bell Phone: Poplar 7545
ADOLF. F. STANKUS .

TIKRAS J
LIETUVIS GRABORIUS’

1023 Mt. Vernon St, 
PHILADELPHIA, PA.

IV. JONO EV. BL. PAiELPINĖS 
DRAUGYSTĖS VALDYBOS 

ADRESAI.
PIRM. — M. Zoba,

539 E. 7-th St, So. Boston, Maža. 
/ICE-FIBM. — P. Mikalauskas,

248 Vį. 4-tb St., So. Boston, Masa. 
PROT. RA£T. — J. Šeduikis,

89 B Street, So. Boston, Mass, 
FIN. BASI. — J. švagždys,

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

16 \VlnfIeld St, 8a Boston, Mass. 
MARŠALKA — J. ZalMs,

7 Wlnfield St, So. Boston, Masa.
Da-ja laiko susirinkimus kas tračią 

aedėldienl kiekvieno mėnesio, 2-ra vaL 
oo pietų šv. Petro parapijos salėj, 493 
3. Seventh St, Sonth Rnaton, ,

4V. KAZIMIERO R. K. DR-J08 
VALDYBOS ANTRASAI 

80. BOSTON, MAM
PIRM. — Vladas Paulauskas, 

90 B St, Sa Boston; Masa.
VICE-PIRM. — V. J. JakStas, 

27 Story St, Boston 27, Mass.
PROT. RAST. — Antanas Janušonis, 

2 Mt Washington PI., So. Boston.
FIN. RAST. — Juozas Juška, 

Merycliff Academy,
Arllnghton Heigths, Mass. 

IŽDININKAS — Leonas Švagždys, 
111 Bowen 8t, Boston 27, Masa, 

IŽDO GLOB. — J. Grubinskas, 
■B Jay St, Boston 27, Mass. ir 

Antanas Kmitas;
284 5-th St, Boston 27, Mass. 

MARŠALKA — Povilas Lančka,
61 Story St, Boston 27, Mass. 

DRAUGIJOS antrašas reikale:
366 Broadvay, 8a Boston. Masa. 

DRAUGIJOS susirinkimai laikomi 
kas antrą nedšldlenl mšneeio l-e vaL 
po pietų parapijinėj svetainėj, 492 B. 
7-th 8t, Boston 27. Mase.

ANT RENDOS
KAMBARYS OFISUI. 

Puflras, kviestu ir geras kamba 
rys tinkamas ofisui ant raidos L. 
D. 8. Name, 866 Broadvay, South 
Boston, Mass, Kampas Broad 
wny ir E gatvių. Kreipkitės pas
•Darbininkų.”

366 Broadvay, So. Boston, Mass

Lai putojaai Lietuvos priešai. 
Lai darbuojasi jos prietelial

PASKUTINIOS ŽINIOS APIE 
VYČIŲ IŠVAŽIAVIMĄ.

“DARBININKAS” pasiuntė 
Lietuvos Darbo Federacijai kny
gų už $5.597.50. Už tas knygas 
“Darbininkas” lankia iš visuo
menės atlyginimo. LDS. kuopos,
LDS. nariai, mūsų prietemai, ka
talikiškos spaudos rėmėjai priva
lo kiekvieną progą tam tiksliri au
kų rinkimui sunaudoti.

Pajieškojimai
Paieškojimų kainos LDS. na

riams ir “Darbininko’’ skaityto
jams 1 syki | metus už dyką, už 
8 sykius $1.00. Priedeliams už 8 
aykiiu |1-50.

/

UŽSISAKYKITE IŠANKST0.
Į plačiai išgarsintąjį N. A. Vy

čių apskričio pikniką tikietus už
sisakykite išanksto. Išeis keturi 
trokai. Trys jau pilni. Nelauki
te paskutinės dienos, nes gali pri
trukti vietų. Tikietus galima už
sisakyti pas šiuos: K. Švagždžiu- 
tė, K. Medonis, P. Milius, A.’ Ben- 
doraitis, K. Valatka.

Komisija.

Gautas didelis glėbis pasižadė
jimų, kurie dalyvaus L. Vyčių N. 
A. apskr. išvažiavime. Kaip tai 
iš Washingtono, Chicagos, New 
Yorko, Brooklyno. Iš artimes
nių kolionijų važiuoja po kelis 
trokus. Apylinkės to daržo gy
ventojai taip-gi rengias pažiūrėti 
lietuvių pikniko. So. Bostono 
merginų bąli cluh, rengasi suby- 
tyti visus kitus merginų bąli du
bus. Šokiai bus dykai dieną. 
Grieš geriausia orkestrą suside-

1 LINIJA 9Broadvay, * Ne V'York,NY 
TIESK ~

UONIeĮLIETUML
PER HAMDURGĄ,p11A\Ą

VAŽIUOKIT VISI PARANKIU 
nt TIESIU KELTU.

Lietuviai važiuojanti J PILIAVĄ aplenkia 
lenk ųjuostą (karidorą).

i Visa trečia klesa padalinta 1 kambarius ant V 
2-jų. 4-rių, ir 8-nių lovų.

LATVIA—Liepos 5, ESTONIA—-liep. 12 J
Iš New Yorko ar Bostono j Ha m burgą—$103.50, 
Piltavą—$106.50, Klaipėdą ir PNiavą—$107.00. 
Mes užmokame gelžkelio tikėtą iš Bostono j , 
New Yorką. Kreipkitės pas vietini agentą, t

i
Ieškau Simono Perioko*. Girdėjau 

gyveno Pennsylvanljos valstijoje. Kas 
žino arba jis pats atsišaukite šiuo ad
resu :

A. KUČAS,
2 Drake Street, P. O. VVilson, Conn.

D. L. K. Keistučio Dr-jos Val
dybos Adresai, Boston, Mass.
PIRHININKAB — J. Adomavičius, 

122 Bowen St, So. Boston, Masa 
VICB-PIRM. — Vincentas Valeckas, 

SL Mercer St, 8a Boston, Mase.
PROT. &A8T. —» Antanas Maaejnnas, 

450 Ę 7-a 8t, 8a Bostfe. Maso. 
FIN. RAsT. — Juoeapaa Vinkevlčiue, 

160 W. 8-th St, 8a Boston, MAM.
KASIERIUS — Andriejus Zalieckas, 

807 B. O-tu St. So. Boston, Mase.
MARŠALKA — Viktoras Zičkls,

209 E. Oottage St, Dorchester, Mase.
D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne

sinius susirinkimus gas pirma nedM- 
dlenj kiekvieno mėnesio po No. 
Washington St, Boston, Mass. 6-tą v. 
vakare. .Ateidami drauge ir naujų na
rių su savim atsiveskite prie musų <lr- 
joe pri rašyti.




