
4

SUBATA, LIEPOS 8 D., 1922.VOL. VII, No. 78 (776).

/

Krikščionyi darbininkai vfo* 
nykitės! Spieskitės Į vieniu* 
lėlę darbo žmonių organiza
ciją Amerikoje — Lietuvių 
Darbininkų Sąjungą.

Kaina 5 centai.

Patvirtinta žinia apie Airių skerdynes
Lietuvos pripažinimą

PATVIRTINIMAS IŠ 

KAUNO.

Washington, D. C., liepos 
5. — Lietuvos atstovybė ga
vo iš Kauno kablegramą pa
tvirtinančią žinią apie amba
sadorių konferencijos nuta
rimą pripažinti Lietuvą de 
jure. (Elta)*

AMERIKOS LAIKRAŠČIAI 
APIE LIETUVA.

fDar
gas ir
mas

ŠV. TĖVO ATSTOVAS 

PABALTIJAI.

Vašingtonas, birželio 28 
d. “Elta.” Iš Lietuvos ofi- 
cijaliai pranešama, kad Šv. 
Tėvo pasiuntinys Lietuvai, 
Latvijai ir Estonijai — Tė
vas Zecchini buvo paskirtas 
Pabaltijai tikru pilnateisiu 
vizitatorių, nei kiek nepri
klausomu nuo Šv. Tėvo nun
cijaus, gyvenančio 
voje.

v • Varšu-

ATSTOVAS IŠVAŽIAVO.
' —_____ '•

P Vašingtonas, Birželio 28 
d. “Elta” Sovietų Valdžio
se kaip Rusijos tai ir Ukrai 
nos ima viršų centralizaci- t *■
jos krypsny s, kurs reikalau 
ja, kad federuotosios su So
vietų Rusija respublikos, 
kaip tai Ukraina ir kitos, ne 
laikytų užsieniuose savo at
skirų atstovų, bet kad Rusi
jos atstovai atstovautų drau 
ge visas federuotasias respu 
blikas. Dėl tos priežasties 
nėra žinios ar bus prisiųstas 
kas kitas p. Čiužin’o vietoje 
atstovauti Lietuvoje, Ukrai 
nos Sovietų respubliką, ar 
tos pareigos bus uždėtos ant 
Rusijos Sovietų respubli
kos atstovo. i , I !

DĖL SUVALKŲ 

SUTARTIES.

Vašingtonas, birželio 
d. “Elta.” Iš Kauno ofici- 
jaliai pranešama, kad lietu
vių-lenkų sutartis Suvalkuo
se (7 d. spalių 1920 metų) 
Lietuvos vyriausybės rūpes
niu dar kovo mėn. šių metų 
yra įregistruota Tautų Są
jungos Sekritorijate.
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STIPENDIJOS LIETU

VIAMS PRAHOS UNI

VERSITETE.

Vašingtonas, birželio 28 
d. “Elta.” Anot Čekų Sos
tinės Prahos Universiteto 
profesoriaus Smetanka, Vy
tauto laikais Prahos Uni
versitete buvo 10 stipendi
jų lietuviams studentams. 
Čekai žada ir dabar skirti 
lietuviams tiek stipendijų.

Lietuvių auksas lai lietuviams 

ir tarnauja.

birželio 9 d. intakin- 
tiksliai informuoja- 
Bostono laikraštis 

“Christian Science Moni-
tor” buvo indėjęs ilgą, rim
tai ir bešaliai parašytą re
dakcijos pastabą “The 
Deadlock at Vilna.” Tenai 
išdėstoma Vilniaus atsitiki
mų ir to klausimo bėgis ir 
baigiama mintimi, kad šiaip 
ar taip 16 klausimo negalima 
dar laikyti išrištu ir kad 
“galutinas nuosprendis gali
ma bus padaryti tik tuomet, 
kada bus išgirstas Rusijos 
tikrašai balsas,” kas paste- 
lx*ta labai teisingai, nes Ru 
sija, reikalaujanti savo eks
portui Vilniaus kelio ir Ne
muno kelio, yra gyvai užin- 
teresuota Lietuvos Rytų sie
nomis.

I tą redakcijos pastabą at
sakydamas Lenkijos prem
jeras, Ponikovskis specia
liam to laikraščio korespon
dentui Varšuvoje padiktavo 
straipsnį, kurs ir tilpo 
“Christian Science Moni- 
tor” birželio 21 d. P. Poni
kovskis užgiedojo paprastą 
lenkų imperijalistų giesme
lę, kurią lietuviai jau tūks
tančių sykių yra girdėję ir 
užkleimavę, kaipo typišką 
didžiausios veidmainystės 
pavyzdį, arba kaipo raudą 
vilko besitaikančio prary
ti ėriuką; šiuo atveju tik tas 
skirtumas, jog lenkų vilkas 
jau turi savo naguose* ir Vil
nių ir Lvovą. P. Ponikovs
kis gieda šiaip rt Ant lenkų 
žemės (ar begali būti dides
nio begėdiškumo? L. I. B.) 
gyvena nuo seno daug lietu
vių ir rusinu. Ir vieni ir 
kiti nuo amžių buvę ir dabar 
esą įsimylėję į Lenkiją. Pra
eityje lenkai “niekuomet ne
griebdavę svetimų teritori
jų, tik jie mielai dalinęsis 
savo laisvėmis (?) ir privile
gijomis ( ?) su tomis valsty
bėmis, kurios pačios savo 
liuosa valia ( ?) jungėsi prie 
Lenkijos.” Geriausiai tai į- 
rodąs tai tasai nepaprastai 
augštas lenkiškasai patrijo- 
tizmas, kuriuo degte degą 
Lietuvos žmonės ( ?), kurių 
didžiuma trokšta dėties prie 
Lenkijos (?!) Tai aiškiai 
parodęs Vilniaus Seimas. 
Tiesa, rusai ir vokiečiai lai
kais Lenkijos nelaimių su
kurstę dalį lietuvių prieš ją 
(sena pasaka!) Ir tie dabar 
laikęsis 
džios.

Į

galvas
tai. kad tik jų 
atatektu lenkams.

*■ ♦ 
žinoma, atatekęs. 

nebenori su

Rusijos i Lietuvą.
I

GINKLUOJASI ABEJI.

Kariuomenė streiko
lauke.

MOBILIZUOJA

KARIUOMENĘ.

■- -ša

singi ir tolerantingi, kad 
nieko neturį prieš Kauno 
valdžia ir velija jai viso la
bo. ( ?).

Lygiai ta pati istorija e- 
santi su Lvovu. Patys Uk
rainiečiai kovoję ir 
guldo už 
** Lvov” 
Ir jisai.
Dabar lenkai 
niekuo dauginus pešties, iš
tiesiu prietelišką ranką vi
siems savo kaimynams ir no
rį tik imhybės ir progos kel
ti savo krašto gerbūvį ir kul
tūrą. P. Ponikovskis tiki
si iš “Christian Science Mo- 
nitor” prielankaus bešalu- 
mo Lenkijai. Koresponden
tas priduria nuo savęs, jog 
Ponikovskis' daro įspūdi e- 
sąs tikras patrijotas ir savo 
reikalui atsidavęs. Ar pa
naši kalba pataikys Ameri
konus intikinti — galima a- 
bejoti. . Juk Amerikos žmo
nės jau žino ir ateityje dar 
daugiau sužinos tikrų fak
tų.

“Wall Street Journal.” 
intakingas piniguočių sfero
se laikraštis birželio 19 d. in
dėje rinitą, gražų ii* lietu
viams labai palankų straips
ni, atsiųstą korespondento 
iš Genoos. pavadintą “Lie
tuva — tai šalis kur nėra pi
nigų spausdinamosios maši
nos.’* Straipsnis tai vaisius 
to korespondento pasikalbė
jimo su Lietuvos-Ministerių 
pirmininku, p. Galvanaus
ku. Tą straipsni paduoda
me ištisai kitoje vietoje.

savo Kauno val- 
Lenkai tiek esą tei-

Mes, Lie-
turėtiime atsiminti 

taip

Beveik visi Amerikos lai
kraščiai indėjo žinutę apie 
tai, kad Vepuzuela ir Grai
kija pripažino Lietuvą de 
jure. Tečiau trys dienraš
čiai prie tos progos skaitė 
galimu ir reikalingu pasity
čioti iš mūsų krašto. Žinu
tę apie tą pripažinimą jie 
pamargino neskaniais juo
kais. Tų laikraščių vardai 
yra: “Chronicle Telegram,” 
Pittsbrugh, Pa., (ibrželio 12 
d.). “Post.” Chicago, Ilk, 
(birželio ledį) ir “Capital,” 
Topeka. Kan. (birželio 14 
d.) Tose redakcijose, ma
tyt esama lietuviams neprie
telingų žmonių, 
tuviai,
kaip mūsų prietelius, 
ir neprietelius.

Iš Klaipėdos birželio 24 d. 
telegrafuojama žinia į 
“Brooklyn Eagle” ir “Phi- 
adelphia Ledger,” kad ant 

Lietuvos sienos einanti tik
ra kova tarp lietuvių kariuo
menės ir bolševikų banditų, 
kurie siaučia po Lietuvos ša- 
į ( ?). Milicija negalėjusi 

jų į ve i Irti, tad prireikę ka
riuomenės. Po regulerio 
mūšio pusė banditų buvę su
imta, gi kita pusė perėjusi 
Latvijos sieną. Šitoji žinu- 

■ ė bene tik bus pienuotas žy
gis. paeinantis iš lenkų^on- 
sulo biuro. Mūsų žiniomis 
lenkų Klaipėdos Konsulis e- 
sąs vienas iš gabiausių len
ki) diplomatų. Ar neprade
dama vėl ruošti pasaulio o- 
pinija apie reikalingumą už
imti visą Lietuvą, kad, gir
di, “nująminus” ir “su
tvarkius” tą kraštą. Buvo 
žinių iš Varšuvos, kad Pil
sudskis pareikalavęs iš Var
šuvos seimo 40 milijardų 
markių vedimui karo. Ko
kio? Nesiteikęs pasakyti. 
Lietuviams atsargumas ne 
pro šalį ?

v •

Žydų spauda nemažai ra
šo apie Lietuvą. “Jeivish 
Voice” iš Indianos indė jo 
žinią, kad Lietuvos valdžia 
duodanti savo žydams papi
ginta kaina medžių pastaty
mui sinagogų. “Jevvish 
Chronicle” iš Detroit, Mich. 
indėj o ilgą straipsnį apie lie- 
tuvių-žydų nesusipratimus 
dėl . atskiros ministerijos. 
Straipsnio tonas, nors kiek 
ir pretensijonalus, bet gana 
rimtas ir lietuviams palan
kus. ,

“Christian Science Moni- 
tor” Kauno korespondentas 
praneša į tą laikraštį apie 
entuzijastingą priėmimą 
prof. Dubnovo, kurį sukėlė 
jam Lietuyos žydai Kaune, 
p. Dubnovas ką tik baigęs 
rašyti savo veikalą — Žydų 
istoriją (10 tomų) ir manąs 
ją tuojau spausdinti. Lietu- 
vos žvdijai jisai padovano- Berlino kablegramuoj; 
jęs savo didelį knygyną, kad Kaune buvo sulai 
kurs jau esąs gabena

London. — Airijos repu- 
blikonai ir free stateriai gin
kluojasi ir didina savo jėgas. 
Kai republikonų sukilimas 
Airijos sostinėj Dubline ta
po pasmaugtas, tai jų vadai 
pabėgo. Pats buvusis prez. 
De Valera pabėgo į pietinę 
Airiją, kur jau 30.000 vyrų 
apsiginklavo ir stos į kovą 
su valdžios kariuomene. To
kiu būdu Airijoj naminis 
karas prasiplatins po visas 
provincijas. Republikonai 
iškilmingai prisiekia ka
riauti iki paskutinio kraujo 
iašo už Airijos respubliką.

rJ\io tarpu valdžia išleido 
manifestą į savo pritarėjus 
ir pašaukė liuosnorius armi
jom Liuosnorių atsirado 
daug. Tokiu būdu airių 
skerdynės bus didelės. Bu
vusis Airijos preZ. De Vale
ru Amerikos žmonėms iš
leido šitokį pareiškimą:

“Republikoninės armijos 
kareivius užpuolė laikino
sios valdžios kariuomenė, 
Anglijos politikierių pakur
styta, kurie norėjo užglos
tyti Sir Henry Wilsono už
mušimą.

“Laikinoji valdžia pasi
remdama Anglijos jėgomis 
neteisingai paskelbė diktato- 
rvstę ir Anglijos anuotomis 
ir ginklais ir Anglijos laik
raščių remiama pradėjo ka
rą prieš liuosnorius Airijos 
kareivius ir pastoja kelią į 
visišką neprigulmybę.

“Airiai nori republikos. 
Jie nenori Anglijos kara
liaus turėti savo karaliumi, 
nenori Anglijos gubernato
riaus. Kaikurie iš mūs bi
jodami karo pasidavė Angli
jai, bet yra vyrų ir motenj, 
kurie nepasiduos.

Springfield, III. — Septy
nios kompanės valstijinės 
milicijos nutarta mobilizuo
ti ir prirengti ginti Wabash 
geležinkelio šapas Decature, 
jei streikininkai ją užpultų.

■
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stato Į vietą sustreikavusių : 
shopmenų.

Railroad Labor Board 
skelbia, kad streikas nedidė- 
siąs.

SUTINKA TAIKYTIS.

Chicago. — Jei geležinke
lių kompanijos sutiktų tai
kintis su sustreikavusiais 
shopmenais, tai streikas bū
siąs atšauktas ir nebus iš
šaukiama streikan kiti dar
bininkai. Apie tai sužino
ta iš Railroad Labor Board 
ir geležinkelių darbininkų 
prezidento Jevell.

Tuo tarpu kompanijos
mobilizuoja streiklaužius ir jūrės giluma.

9 ŽUVO ANT

GELEŽINKELIO.

Philadelphia, Pa. — Ties 
Winslow Junction Phila
delphia and Reading ekspre
sinis traukinis nušoko nuo 
bėgių ir nusirito nuo pyly- 
mo.

Pranešta, kad 9 žmonės 
žuvo ir apie 100 sužeista.

'Ai
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.V. 1U J. t S IŠRA DIMAS.
Washington. — Išrasta 

naujas būdas mieruoti jūres 
gilumą. Tuo nauju būdu 
momentaliai išmieiuojama
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AUDĖJŲ STREIKAS 

DAR TĘSIS.

Manchester, N. II.

1
-

Kompanija nenusileidžia.
— . < • V*galima kelti. Kompanija 
tuose dalykuose* nenusileis.

Tuo tarpu streikininkai
'jau senai skurdą kenčia. 
Kenčia ir visokie bizniai.

Amoskeag kompanijos virši-į Biznieriai sako, kad nekuo- 
ninkai pasakė, kad nesitars rnet tokių bedu neturėjo kaip 
apie streiko baigimą su 
streikininkais netolimoj 
ateityje. Kompanija pa
reiškė, kad didžiuosiuose 
klausimuose valandų trum
pinimo ir algų pakėlimo ne-'rvbę.
©o®®®®®©©©©©©®©©©©©®©®®©©®©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©®®

Rengias pulti Lenkiją.

dabar. Visuomenes opini
ja nusistačius prieš kompa- 
Inijas. Darbininkai gavo 
j daug užuojautos už tvarkų 
'užsilaikymą ir didelę kant-

A.

‘j

t?

LENKAI GAUS Į 

KAILĮ.

“New York Times” ir 
“New York Commercial” 
praneša, kad Lietuvoje stei
giama skerdykla ir šaldykla 
(eold storage plant). Ji e- 
santi rengiama 30 mylių 
tolumo nuo Kauno, prie, 
gelžkelio tarp Khuno ir Ry
gos. Skerdykla galės kas
dien mušti 100 galvijų, 400 
kiaulių ir 500 avių.

Maskvą su Maskvos vyriau
sybės kurjerais. Lietuvos 
Vyriausybė išklausinėjusi 
kurjerus, paleido juos, te
čiau pranešė Sovietų val
džiai, kad ji leis per savo 
teritoriją skristi tik valdžios 
asmenims.

i

Į “Chicago Daily News” 
ir į “Baltimore News” iš 

>jam^ 
kytas 

iš orlaivis, lėkęs iš Bėrimo į

Wilkes-Barre “Sun” bir
želio 21 d. rašė apie atidary
mą Sus. L. R. K. Am. Sei
mo ir apie miesto majoro 
kalbą, kurioje jisai išreiškęs 
lietuvių* tautai ir Amerikos 
lietuviams didelio palanku
mo. Majoras esąs griežtai 
priešingas Amerrikonizacijos 
darbui ir panašioms organi
zacijoms, kaip Ku Klux 
Klan.

Liet. Inf. Biuras.

' -S 
. ji

S

Al i jautų kariniai eksper- ‘ 
Į tai, kurie randasi Lenkijoj 
sako, kad šitokios armijos 
neužtektų įveikti Lenkiją ir . 
Rumuniją. Ypač dėlto, kad 
dabar pagelba iš alijantų bū- . 
tų greitai suteikta. TodeU 
sakoma, kad Rusijos bolše
vikai tik pablufuoti suma
nė.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PINIGŲ KURSAS.

apginkluoti, turi 850 armo-

Washington, D. C. — Iš j 
pasitikėtinų šaltinių sužino
ta, kad Rusija ant Lenkijos 
rubežiaus sukoncetravo 350.- 
000 kareivių. Iš viso Rusi
ja po ginklu turi pusantro 
milijono kareivių. Tame 
skaičiuje yra 125.000 čekis
tų, arba kitaip, sakant pro
pagandos armija. Ant Ru
munijos rubežiaus sukoncen
truota teipgi didelė jėgos.

Dar prieš Genuos konfe
renciją Rusija koncetravo 
jėgas ant Lenkijos ir Rumu
nijos rubežiaus. Tuomi no
rėta Europai pagrūmoti lai
ke konferencijos. Dabar sa
vo jėgomis nori pagrūmoti 
Etiropai einant konferenci
jai Haagoj.

Dėl koncentracijos Rusi
jos jėgų Lenkijoj ir Rumu
nijoj kilo susirūpinimas.

Iš Raudonosios Armijos 
tinkamos karui yra 650.000 
kareivių. Jie prideramai

Žemiau paduodame kiek į 
kainavo pasiuntimas^ 1,000 
auksinų į Lietuvą. Prie že
miau paduotų "kainų yra 
priskaityta pasiuntimo kaš
tai:

Penktadienį, birž. 30 —* $3.50 

Šeštadienį, liepos 1 — $3.40 • 
Pirmadienį, liepos 3 — $3.20 
Ketvirtadienį, liepos 6 — $3.00 ’

Penktadienį, liepos 7 — $2.90, 

LITHUANIAN SALES , 
CORPORATION, 

BOSTON 27, MASS
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niH. PILIEČIU SĄJUNGOS" SUVAŽIAVIMAS.
B Taip daug garsinamas liberalų jneišpildymą duotų pažadėjimų 
r spaudoj Lietuvių Piliečių Sąjun- 
į <08 suvažiavimas įvyko birželio 17 
f d., s. m. Waldorf Astoria viešbu
ti ty, New York, N. Y. Dalyvavo 
L Centro Valdybos nariai: F. J. Ba
lį gorius. J. O. Sirvydas, S. E. Vi-
■ taitis, W. Leszczinskas, K Strum- 
[ skis, Pr. Narvydas, V. Ambroze- 
Į vičius ir 13 delegatų nuo skyrių. 
L Iš provincijos dalyvavo iš Wor- 
| . eester, Mass: V. M. Čekanauskas; 
| Boston, Mass.: A. Ivaškevičius, A. 
I Kazlauskas; Amsterdam, N. Y., 
į A. J. Lukšis ir keturi skyriai at-
■ siliėpė per laiškus. Dalyvavo ir 
h- Lietuvos Respublikos Atstovas,
I gerb. V. Čarneckis su sekr. p. Vi- 
| nikų. Taip-gi Lietuvos Šaulių 
B. Sąjungos atstovas p. A. Žemaitis- 
L Žmuidzinavičius, buvo ir šiaip 
p' jau keletas vietinių svečių, 
p- Suvažiavimas pradėta apie 2 v.

p. p. įžangine kalba pasakė Są- 
gos pirm. p. Sirvydas smulkmenis- 

| kai paporindamas delko piliečių
■ darbuotė nuo p. Vileišio išvažia- 
L vimo neturėjo pasisekimo. Sekre

toriauja V. M. Čekanauskas iš
L Wercester, Mass.

t
p. Sirvydas kviečia kalbėti L.

Ats- 
pasveikinimą skaito 

r raštu. Pabaigęs skaityti aplei
džia susirinkimą. Išėjus L. R. At- 

| stovui taip sakant “atsikvėpta 
E lengviau” ir einama prie svarsty
ti mo dienotvarkes punktų.

“Kluk-klu-kai” veikia.

t R. Atstovą gerb. Čarneckį. 
F toras savo

Atstovui apleidus susirinkimą 
F prašo balso p. A. B. Strimaitis, 
Į kalba karštai ir garsiai šaukia pa- 
t brieždamas kad “piliečiai” turi 
į nuo šio laiko likti aiškiai nusista- 
E- šiušia PARTIJA (juk ir ikišioliai 
į. “piliečiai” buvo s. 1. partijos rė

mėjai) ir šaukia kovon prieš kle-Į 
rikalus kaip čia taip ir Lietuvoj.

I Girdi pražūsime jeigu būsime kaip 
f ligšiolial Piliečiams siūlo kaipo 
r vieną iš geriausių partijų tai San- 
F-. daros programą kuri yra lygi so- 
E cial-liaudininkų partijos progra- 
■K^ftai Lietuvoje, (p. Strimaičiui kal

bant geresniam argumentų įrddy- 
f mui prieš klerikalus dalinama 
B, kluk-klu-kų aplinkraštį laidą 5-ta 
| kuriame biauriai šmeižiama Lie

tuvos Respublika ir St. Seimas).
[ . Sako: he tik Jūs gerb. “piliečiai” 
■teturite likti partvvūs bet mes su 

tuo tikslu važiuojame į Detroitą 
| į S. L. A. Seimą ir toji organiza- 
I ei ja turi palikti tokia kaip kad čia
r nurodžiau. Baigdamas pasisako 
I kad jis neesąs nariu-piliečiu ir ap

leidžiąs susirinkimą. Tolimesnės 
L kalbos buvo vien užsipuldinėjimai 
L ant atstovybės ir gana vėjo duo- 

ta Liet, katalikų spaudai būtent: 
kad Katalikų spauda didžiausiai 

Eį kalta už tai kad “Piliečiai” apie 
f metus laiko saldžiu miegu miego 
E jo, liet, katalikų spauda prama 
I* nė juos “nežinomos šalies pilic- 

čiais,” liet. kat. spauda neremia 
K Šaulių Są-gos, nekovoja už Vil

niaus atvadavimą ir tt. ir tt. p.
f W. Leszczinskas karštai protes

tuoja prieš tai kad šmeižiami LIE- 
| TUVIAI KATALIKAI, girdi tai 

priešinga mūsų TAKTUI. Kata- 
į likai yra allright ir jie remia Lie

tuvos reikalus. Aš ir pats esu 
f KATALIKAS. Todėl aš darau 
b , formalų įnešimą kad mes juos va- 
į dintumčm kaip ir pirmiaus — kle- 
r rikalais!.. Paremta, 
f Vadinkime klerikalais...

šaulių Atstovo Taktas.

E. p. Mikolainis kalnus šmeižtų 
K,/, verčia ant liet, katalikų spaudos 
| ir darbuotojų būk tai jie Šaulių 
K/; neremia ir daugel kenkia. Čia 
K pat esantis Šaulių Są-gotf atstovas 
K p. Žemaitis atsako kad p. Mikolai- 

nio kalba nėra nieku pamatuota 
k ir mano Misija t. y. Šaulių Są-gą 
E visi LIETUVIAI remia ką liūdi- 
K ja telpančios spaudoje finansinės 
K atskaitos. Turiu pabriežti tą, kad 
Br Šaulių Sąjunga yra bepartinė vien 
K. lietuvių organizacija pasistačiusi 
B tikslu, ginti Lietuvos Nepriklau- 
K'' somybę ir kaipo tokią visi ją re- 
K mi>. Šaulių Są-gos atstovo kal- 
Kį ba padarė nepaprasto įspūdžio į 
■b pilierius.

K Kas Kaltas?

mes manome apie Lietuvos val
džią. p. Leszczinskas pasisako 
kad jis važiuojąs į Lietuvą ir ga
lėtų “piliečius” atstovauti, bet 
jokiu būdu nesutinkąs eiti ir vie
šai agituoti prieš Lietuvos Val
džią, nes tai labai pavojinga bū
nant Lietuvoj. Žinoma agituoti 
slaptai tai kitas daiktas, tai taip 
ir palikta. Principe visų sutinka
ma kad agitatoriai siųsti ir va
žiuojantiems duoti Lietuvos Pi
liečių Są-gos jgaliavimą. p. Lesz- 
czinskas daro įnešimą kad pareng
ti tam tikrą “memorandumą” ir 
įduoti Užsienio Reikalų Ministe- 
riui prof. kun.'JurguČiui apie pi
liečių Sąjungos nuopelnus, ir kad 
kaipo tokiai būtų suteikta “spe- 
cialės privilegijos taip kaip kad 
buvo žadėta p. Vileišio. Taip pat 
kreiptis prie paties p. Vileišio kad 
jiems tame reikale pagelbėtų.

Aukso-Šidabro Fondas.

ŪKINĖS PRIE SEIMO. žo-

net

Tik po ilgų ginčų keliems nuo 
balsavimo susilaikius išnešta re
zoliucija kad remti Aukso-Sidab- 
ro Fondą, su išimčia kad 
rezoliucija būtų patiekta 
Lietuvos Atstovybę.

Taip, ar ne?
Čia susidaro kebli padėtis L. R. 

Atst. Sekr. p. Vinikui. Prezidiu
mas klausia p. Viniko: Turint o- 
meny kad Lietuvių Piliečių Są-ga 
yra ikišioliai skaitoma kaipo 
“pusiau oficialė valdžios įstaiga” 
(?) Ar gali šis su-mas reikalauti 
Lietuvos Atstovybėj atmainos ? 
— Taip, ar ne ? Atsako į šalis dai
rydamasis p. Vinikas, atsižvel
giant į susidėjusias aplinkybes tą 
galima daryti, tas yra leistina. Tą 
daro ir kiti. Patartina kad būtų 
pageidaujama, ne — reikalauja
ma. p. Sirvydas formuluoja re
zoliuciją kad pakeisti Atstovybės 
personalą, p. Vilmontas reikalau
ja kad žodis “personalas” būtų 
pakeistas įvardinant ypatos. Sa
ko; “ gerb. piliečiai nepamirškime 
kad mes atstovybėj turime vieną 
savo žmogų (čia linktelėja p. Vi
niko pusėj...) kurį kaip galėdami 
turime palaikyti.” Pataisa priima
ma nubalsuojama reikalaujant at
mainos Lietuvos Atstovybės ir L. 
Finansinės Misijos etatuose, ga
lutinai suformuluoti paliekama 
prezidiumui.

Posėdis užbaigtas apie 9 vaL va
kare.

Ta rašau dėlto kad Lietuvių vi
suomenė žinotų ir išduotų savo 
sprendimą piliečių sąjungai, ir jos 
vedėjų bepartyvumui.

J. B. Šaliūnas.

antra
prieš

Sužinojome, kad Federa
cijos valdyba jau paskirė 
seimams dienas. Mūsą or
ganizacijai L. D. S. skiria
ma dvi dieni — rugsėjo 14 ir 
15 d. d. š. m. Darbo bega- 
o daug, nes šis seimas tu

rės mūsą brangią organiza
ciją pastatyti ant tvirtesnio 
pamato įvedant kaikurias 
permainas. Be ją mūsą or
ganizacija negalės išaugti 
skaičiumi narių ir turtu.

Tad rengkimės prie jo. 
Kas turime kokį naudingą 
sumanymą siųskite organan, 
kad visi nariai pamatytų ir 
galėtų išsidirbti savo nuomo
nę priimti ar atmesti. Kiek
vienam įnešimui reikalinga 
kritika, kad supratus įneši
mo reikšmę.

Visi įnešimai tilpusieji 
organe “Darbininke” turė
tų būti svarstomi kuopų su
sirinkimuose ir padaryta 
nuosprendis arba nutarimas 
priimti ar atmesti. Jeigu 
atmesti, tai delko?

LDS. Centro Rastinė.

L D. S. Reikalai
■' ■ -$.■ C '.>■ ’t. i; c*. . J - • ......... - . ..

gai lankėsi ir klausė Dievo 
dzin. Antrose misijose; kurios 
buvo birželio 4-11 d. d. vietos lie
tuviai padarė didelį įspūdį ant vi
sų, nes draugijos nariai pasipuoš 
sę gėlėmis ir ženklais ir pavieniai 
viso apie 2,000 priėmė šv. 'komu
niją. Paskutinioje šv. misijų 
dienoje vakarinėse pamaldose /la- 
yvavo svečias iš Scranton, Pa. 

gerb. kun. Jurgis M. Če^na ką tik 
iššventintas į kunigus ir suteikė 
visiems palaiminimų.

Pasibaigus šv. misijoms gerb. 
Tėvo Alfonso Maria pastangomis 
atgaivinta LDS. 21 kuopa, kur 
per 4 su virš metus buvo apmirus.

Taipgi suorganizuota nauja 
Amžino Rožančiaus kuopa.

Žmoneliai noriai rašėsi 
vieną, tai į kitą kuopelę.

Prie-LDS. prisirašė apie 30 nau
jų narių.

Nuo šių šv. misijų katalikų vei
kimas atgijo ir jos pasiliks ilgoje 
atmintyje. Prašome nuo Aug- 
ščiausiojo gerb. Tėvui Alfonsui 
Maria sveikatos, kad galėtų ir to
liau varyti taip prakilnų, naudin
gą ir šventą darbą ir vesti darbi
ninkus tiesiuoju keliu.

Mėnulis.

tai Į

NORWOOD, MASS.

į Daroma daug nusiskundimų įDaroma daug nusiskundimų į Į 
, B. Atstovo šaltą atsinešimą ir [

Lietuvių Piliečių Sąjungai Lietu
vos Valdžios per p. Joną Vileišį, 
p. Vilmonįas prašo iš prezidiumo 
informacijų. * Ar L. F. Są-ga tu
ri ant rašto, nuo p. Vileišio Lie
tuvos valdžios vardu prižadėjimą 
kad L. P. Są-ga turėjo gauti ko
kias nors “specijales privilegijas” 
ir už kurių negavimą čia tiek daug 
kaltinama dabartinis L. R. Ats. 
gerb. Čarneckis; sako: būkime lo- 
gingi ir prisilaikykime teisybės, 
p. Vileišis negalėjo duoti mums 
jokių “privilegijų” dėlto kad jis 
valdžios nebuvo autorizuotas, reiš
kia mus p. Vileišis neteisingai in

formavo ir jo toks savarankiškas 
elgęsis pridarė nemažai Lietuvos 
Respublikai gėdos. (Čia pamini p. 
Vileišio įsišokimus esant šioje ša
lyje). Atsako p. Sirvydas. Raš
tiškų prižadėjimų neesą tik pasi
remta p. Vileišio žodžiaisrir nuo 
dabartinio L. R. Atstovo reikalau
ta kaipo tradicinio (?) prižado iš-

I pildymo.

p. Vinikas paremdamas p. Vil- 
montą stebisi kaip L. P. S. gali 
reikalauti už tąją mokestį tiek 
daug “privilegijų” ir kad tas nė
ra galimas daiktas įvykinimui.

Iždininko Raportas.

Praneša kad L. P. S. ižde ran
dasi. apie $1,200.00. p. Vinikas 
skaito skaitlinėmis raštu ir sako 
kad nuo pradžios organizavimo 
ikbšio laiko atskaitose neaiškumų 
yra apie $2,000.00. Tąjį klausi
mą peržiūrės Valdyba perimdama 
turtą nuo Atstovybės.

Užgrobti daiktai.

L. R. Atstovybei daroma
tokiii užmetimų būk tai pastaro
ji pasisavinusi L. P. S. “deską, 
file ir kitus mažmožius...” Į tai 
atsako p. Narvydas: “draugai pi
liečiai tie užmetimai nėra niekuom 
pamatuoti kadangi čia įvardinti 
daiktai yra savastis Lietuvos Fi
nansinės Misijos, o ne L. P. Są- 
gos. Iš kur jūs tą sužinojot, ir 
kam prasimanyti. Susirinkusie
ji Reiškia didelio nusistebėjimo... 
pareikšdami kad jiems tai kaž kas 
yra sakęs.”

Svarstoma Įstatai.

Ilgai ginčijamasi už vardą keis
ti ar ne. Palikta senoviškai. Juo
kingai ginčijamasi už esantį L. P. 
S. paragrafą kur sakoma: “L. P. 
Są-ga veiks kontakte ir sutarti
nai su Lietuvos Respublikos atsto
vybe.” p. Bagočiuą daro įneši
mą ir gavo pritarimo kad minėtą 
paragrafą visai išbraukti ir su at
stovybe nieko daugiau neturėti. 
Kaip pirmiau taip ir dabar pri
kalbėjus apie atstovybę įvairių 
nesąmonių palikta po senovei dėl
to, kad tuojaus bus pakeista at
stovybės sąstatas ir sulaukus SA
VO ŽMOGŲ vėla reikėtų per nau
ja krikštytis, o tuomi save išsta- 
tytum klerikalams ant pajuokos...

Ginčai už Iždą.

Pasiūloma kad esanti pinigai 
ižde būtų pasiųsti Lietuvon Šau
lių Są-gai ir Vilniaus Gynimo Ko
mitetui. p. Sirvydas karatai ar
gumentuoja kad esanti pinigai iž
de daugiau reikalingi piliečių ak
cijai Amerikoje, negu Lietuvoj. 
Didžiuma balsų nubalsuojama au- 

paremta, koti Šaulių Są-gai $500.00. Liku
sieji (apie $700.00) bus sunaudo
ti savosios organizacijos tikslams.

Agitatoriai Lietuvai.

So. Boston’o piliečių skyrius 
smarkiai argumentuoja kad dabar 
laikas gelbėti Lietuva iš klerika
lų vergijos ir siūlo kad šis suva
žiavimas pasiųstų nors tris drą
sius “piliečius ''agitacijai prieš 
rinkimus į Lietuvos Seimą kad nu
šlavus klerikalus ir įgijus simpa
tiją Lietuvoje dėl “piliečių”’ A- 
m e riboje ir j kandidatus siūlo p. 
F. J. Bagočių. p. Ambrozevičius 
klausia kas duos lėšas pasiunti
mui minėtų agitatorių. Jeigu iš 
L. P. S. Iždo tai neverta nei svar
styti. Inešėjai atsako kad lėšos 
nesvarbu — svarbu tįk tas kad 
mes šiandien užgirtum&n kad 
siunčiame. Skyriai patys tuomi 
pasirūpins... ir nurodo kokia tai 
natris būtų pasiuntus gerus agi- 
‘aK'rius drąsiai pasakyk’.; ką kų rinkimui sunaudoti

VISIEMS.
Platinkime tarp žmonių 

knygas ir gerus laikraščius, nes 
ją skaitymas apšviečia žmogui 
protą ir ištobulina valią.

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

Mokyti ir išmintingi vyrai atsi
džiaugti negali, prisiminę knygų 
skaitymo naudą. Bitai ką sako 
mokslą vyris R. Būry. “Knyga, 
anot jo betariant, yra geriausias 
mokytojas. Jis ant tavęs nieku 
nesupyks ir užmokesnio nereika
laus. Kada tik nueisi, niekados jo 
miegančio neatrasi, kada tik pa
klausi, jis vis atsakys, kada apsi
rikai, jis tavęs neišjuoks.”

geras

LORDAS CURZON 
SERGA.

Londonas. — Anglijos už
sienių reikalų ministeris lor
das Curzon serga. Gydytojai 
jam pataria ilgam laikui pa
sišalinti iš ofiso.

Šiandie jo pareigas pildo 
lordas Balfour. Matyt, Cur- 
zono vieton prisieis paskirti 
naują ministerį.

"DARBININKAS” pasiuntė 
Lietuvos Darbo Federacijai kny
gų už $5.597.50. Už tas knygas 
“Darbininkas” laukia iš visuo
menes atlyginimo. LDS. kuopos, 
LDS. nariai, mūsų prieteliai, ka* 
talikiškos spaudos rėmėjai priva
lo kiekvieną progą tam tikslui au-

labui
Būtų labai gražu, kad delega

tai pribūtų sekmadienį, nes vieti
nė LDS. 51 kp. rengia pikniką 
ant gražios pievos priėmimui ats
tovų. Tai bus geriausia proga su
sipažinti su LDS. šauniais veikė
jais. Svečiai bus maloniai priim
ti ir pavaišinti.

Kuopos neišgalinčios prisiųsti 
atstovų, maloniai prašomos siųs
ti įnešimus raštu ir visais reika
lais kreiptis pas apskričio vice- 
pirm. M. Ardzijauską, 1201 E. 
80-th St., Cleveland, Ohio arba 
fraštininką St. StepulionĮ, 9574 
Cardoni Avė., Detroit, Mich.

Liepos 2, buvo suvažiavimas L. 
D. S. Naujosios Anglijos apskri
čio. Vedėju buvo V. Kudirka, 
raštininkavo K. Akstinas.

Suvažiavimas padarė keletą 
gražių įnešimą seimui. Paauka
vo pusę nuo išvažiavimo pelno 
“Darbininkui” ir 50 dolerių kny
gą siuntimui į Lietuvą. Išnešta 
užgynimas Atstovybei už darbuo
tę ir paskirta 10 dolerių į aukso- 
bidabro fondą. Daug buvo svars
tyta apie darbiųinkų organizaci
jos padėtį ir apie “Darbininką.” 
Kitus nutarimus matysime proto
kole.

Po sesijų Norvoodo 3-čia kuo
pa užkvietė visus atstovus ir sve
čius prie vakarienės.

Prie skanių valgių kuopos pir
mininkas Spiridavieius kiekvieną 
pajudino išreikšti po kelis žo- 
džus. Pasirodė daug užuojautos 
LDS. ir Norvvoodo kuopai. Kar
tu buvo gerb. dvasios vadas kun. 
Taškūnas. Vakarienė buvo sutai
syta šeimininkių ponios Stašaitie- 
nės ir Čeikienės.

Dėkuoju norvvoodiečiams. Ma
nau, kad turėsim visi geroj at- 
mintyj skanius valgius ir gražius 
išsireiškimus.

Y0UNGrST0WN, OHIO.
♦ ________

L. I). S. 66 kp. smarkiai veikia. 
Susirinkime birželio 18 d. š. m. 
vienbalsiai nutarė remti aukso ir 
sidabro vajų. Taip-gi nutarė siųs
ti delegatus į apskričio suvažiavi
mą. Jais yra: K. Stupinkevieius, 
kuopos raštininkas ir Leonardas 
Skridai is.

Susirinkimai bus kas mėnuo 3 
t edčldienį 4 vai. po pietų Lietu
vių progr. kliubo svetainėje, 628 
Franklin Avė.

Nutarta rengti kokia nors pra
mogų padidinimui kuopos finansi
nio stovio ir paskatinimui darbi
ninkų rašytis prie LDS.

K. Stupinkevieius,

A ”,

rašt.

Ty kūnelis.

BROOKLYN, N. Y.

LDS. 12 kuopos pusmetinis ir 
sykiu ekstra susirinkimas įvyks 
panedėlyje, liepos 10 d. š. m. 7 :30 
vai. vakare Karalienės Aniuplų 
parapijos svetainėje.

Brangūs L. D. S. nariai ir na
rės teiksis skaitlingai atsilankyti 
į minėtą susirinkimą, nes turime 
begalo daug svarbių reikalų, šia
me susirinkime pasižadėjo daly
vauti ir daug naujų žinių suteik
ti apie mūsų organizaciją ir dar
bininkus žynius svečias ir didis 
LDS. rėmėjas. Tad dar kartą 
raginu visus narius skaitlingai a- 
teifi į šį taip svarbų susirinki
mą.

.Kviečia LDS. 12 kp. sekretorius 
P. Kyriuz.

FOREST CITY, PA.

L D. S. KUOPŲ SUSI 
RINKIMAI

BRIDGEPORT, CONN.
LDS. 39 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 16. d. liepos, papras
toj vietoj. Visi nariai malonėkite pri 
būti, nes turime daug svarbių reika
lų aptarti. Atsiveskite ir” naujų na
rių.

Leviston, Maine 
Birželio 30, 1922. 

“Darbininkas”
366 Broadivav, 
Boston 27, Mass. 
Gerb. Redakcija ir Admin.:—

Šiuomi pranešu, kad aš jau 
rengiuosiu apleisti šią šalį ir ke
liauti Tėvynėn Lietuvon liepos 11 
d. š. m. per Lietuvių Prekybos 
Bendrovę ant laivo “Berenga- 
ria.” į.

Visą laiką Buvau raštininku L. 
D. S. 37 kuopos ir todėl negaliu 
tylomis išvažiuoti. Nuo dabar 
visais mūsų brangios organizaci
jos reikalais kreipkitės prie nau
jai išrinktos raštininkės B. Ivaš- 
kiutės, 23 Knox St., Lewiston, 
Me. Ji yra smarki darbuotoja ir 
pasišventus savo organizacijai L. 
D. S.

Prie tos progos tariu širdingą 
ačiū Centrd raštinei už prisiųstą 
man paliudymą. Labai gražiai 
atrodo ir atvaizdina mūsų bran
gią ir prakilnią organizaciją ir 
reikalui prisėjus galėsiu juo pasi
naudoti.

Būdamas nariu tos brangios or
ganizacijos L. D. S. patariu ir ki
tiems broliams ir sesutėms darbi
ninkams prigulėti.

Dabar tariu sudiev visiems ma
no vienminčiams broliams darbi
ninkams ir taipgi artimesniems 
prie LDS. vairo darbuotojams P. 
Gudui, A. F. Kneižiui, S. Bugnai- 
čiui, M. Kerbeliui ir kitiems, ku
rie dirba Bažnyčios, Tėvynės ir 
darbininkų labui.

Su tikra pagarba,
Boleslavas Jakutis.

Labai retaivkada pamatysi ži
nutę iš šios kolionijos, nors čia 
veikiama gal nė kiek nemažiau 
kaip ir kitose lietuvių kolionijose.

Turime smarkų Ir darbštų dva
sias vadą gerb. kun. A. Ežerskį, 
kūris rūpinasi palaikyti darbinin
kus ant tikrojo kelio.

Į visai trumpą laiką aplankė 
mūsų kolioniją net du kartu gar
sus misijonierius gfcrb. Tėvas Al
fonsas Maria su šv. misijomis.

Darbininkai visą laiką skaitliu- dini

LDS. OHIO IR MICH. APSKRI
ČIO KUOPŲ DOMEI. -

Liepos 3 d.* 1 m. įvyks DS. Ohio 
ir Mich. apskričio 6-tas suvažiavi
mas, Clevelande; Ohio, Šv. Jurgio 
bažnytinėje Svetainėje.

Gerb. LDS. šio apskričio kuo
pas kviečiamos darban, kad šį su
važiavimą padarius gyvu ir turi
ningu.

Būtinui išimkite rimtus atsto
vus dr jiems įduokite gerų ir nau- 

g.lmešimų mūsų organizacijos

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

įvyks pauedėly, 10 d. liepos, 7:30 vaL 
vakare, Karalienės Ąniuulų parapijos 
salėje. Kviečiame visus narius ateiti. 
Taip-gi atsiveskite naujų narių.

Valdyba.

NEWARK, N. J.
LDS. 14 kp. mėnesinis susirfn’-* aas 

Įvyks pėtnyčloj, 14 <L liepos, 83W vaL 
vak. Sv. Jurgio svetainėj, 180 New 
York Avė., Neivark, N. J. Kviečiame 
visus narius ateiti. Taip-gi atsiveski
te naujų narių.

NASHUA, N. H.
LDS. 65 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 16 d. lieĮsis. tuojaus 
po pamaldų, bažnytinėje salėje, 119 
Temple Street V1..1 nariai Ir narės 
malonėkite pribūti paskirtu laiku. 
Taip-gi atsiveskite ir nawjų narių.

l *• - į, Valdyba.

NEW BRITAIN, CONN.
LDS. 38 kuopos mėnesinis susirink;

Inas įvyks nedėlioj. 16 d. liepos, tuo
jaus po pamaldų. Šv. Andriejaus baž
nytinėj salėj. Visi nariai yra kviečia 
mi atsilankyti, nes turime daug daiy 
kų aptarti.

GIRARDVILLE, I’A.
LDS. 96 kp. mėnesinis susirinkimas 

Įvyks panedėlyje, 10 d. liepos, 7:30 vaL 
vak. bažnytinėje svetainėje. Visi na
riai malonėkite pribūti paskirtu laiku, 
nes turime daug svarbių reikalų ap
tarti. Atsiveskite ir naujų narių.

Valdyba.
•----------------x—

HARTFORD, CONN.
LDS. 6 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 9 d. liepos, tuojaus 
po 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 d. 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 dieną, 
bažnytinėj svetainėj 7:50 vai. vakare. 
Visi nariai malonėsite ateiti paskirtu 
laiku. Turime daug svarbių dalykų 
apkalbėti. Nepamirškite atsivesti į 
susirinkimą ir naujų narių.

Kviečia Valdyba.

CHICAGO, ILL.
LDS. 38 kp. mėnesinis susirinkimą* 

įvyks nedėlioj, 16 d. liepos, tuojaus 
po.pamaldų Aušros Vartų parapijos 
svetainėje, 2323 W- 23 Pi. Visi nariai 
malohėsit susirinkti ir naujų ateive? 
tt

ANSONIA, CONN.
I.DS. 43 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj. 16 <!. liepos, tuojau po 
sumai, paprastoj vietoj. Visi nariai 
ir narės malonėkite pribūti paskirtu 
laiku. Taip-gi atsiveskite ir naujų na
rių.

PR0VIDENCE, R. I.
LDS. 11 kuopos mėnesinis susirinki

mas jvyks nedėlioj. 16 dieną liejios, ]>o- 
bažnytinėj svetainėj ant Smith St., 
tuojaus po sumai. Visi nariai ir na
rės malonėkite pribūti ant paskirto 
laiko, nes turim daug svarbių reikalų 
aptarti. Teip-gi nepamirškit ir naujų 
narių atsivesti, kiekvienas^ nors po du. 
nes mes buvom pasižadėję kas susirin
kimas atsivesti po 5 naujus narius. 
Bet ne visi tą padarė. Tad malonė
kit nors ant šio susirinkimo išpildy
ti savo pasižadėjimą.

A. Dzekevičiu*. prot. rašt.

W. FITCHBURG, MASS.
Liepos 16 d. š. m. 2 vai. po pietų 

toje pačioje salėje kaip ir visuomet bus 
Lietuvių Darbininkų Sąjungos 98 kuo
pos susirinkimas. Visi nariai turėtų 
ateiti, nes turime daug svarbių reika
lų. Ateidami atsiveskite ir naujų na
rių.

A. Steponavičių x.
L. D. S. 98 kp. raštininkas.

Y0UNGST0WN, OHIO.
LDS. 66 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj. 16 d. liepos, 4-t,ų vai. 
po pietų, 628 Franklyn Avė.. Lietuvių 
Progr. Kliubo Svetainėje. Visi nariai 
malonėkite pribūti paskirtu laiku, nes 
turime daug svarbių reikalų aptarti. 
Talp-gi atsiveskite ir naujų narių.

VaZdyfttf.

AMSTEROAM, N. Y.
LDS. 81 kp. mėnesinis susirinkimas 

Įvyks nedėlioj, 16 d. liepos, tuojaus 
po sumai, pobažnytinėje svetainėje. 
Visi nariai malonėkite pribūti paskir
tu laiku, nes turime daug svarbių rei
kalų aptarti. Atsiveskite ir naujų na
rių.

CICERO, ILL.
LDS. 49 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks iMinedelyje, 17 d. liepos. 8:00 
vai. vak. šv. Antano parapijos svetai
nėje. Visi nariai malonėkite pribū
ti paskirtu laiku, nes turime daug 
svarbių reikalų aptarti. Atsiveskite ir 
naujų narių.

BROOKLYN, N. Y.
LDS. 10 kp. mėnesinis susirinkimas 

Įvyks nedėlioj, 1 6d. liepos, paprastoj 
vietoj ir paprastame laike. Visi na
riai malonėkite prlbKti, nes turime 
svarbių reikalų aptarti. Talp-gi atsi
veskite ir jaujų narių.

Valdyba.

N0RW00D, MASS.
LDS. 8 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.

LAWRENCE, MASS.
I.DS. 70 kuopos mėnesinis susirinki

mus Įvyks nedėlioj. 9 dieną lie]M»s po 
mišparų, salėje prie bažnyčios. Kvie
čiam visus narius ateiti. Taip-gi atsi
veskite naujų narių.

Valdyba.

LEWTSTON, ME.
LDS. 87 kp. mėnesinis susirinkimas

Įvyks nedėlioj, 9 d. liepos, 
vietoj.
nai
lų.

paprastoj
Kviečiame visus narius buti- 

ateiti, nes turime svarbių reika- 
Taip-gi atsiveskite naujų narių.

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

9d. liepos. 7:30 vai. vak. Visi nariai 
malonėkite pribūti paskirtu laiku, nes 
turim daug svarbių reikalų aptarti.’ 
Atstvesklt ir naujų narių. i

GREENFIELD. MASS.
LDS. 79 kp. mėnesinis susirinkimas 

Įvyks nedėlioj, 9 d. liepos, 2 vai. po 
pietų 4 Laurel Street. Kviečiame 
visus narius ateiti. Taip-gi atsives
kite naujų narių.

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

įvyks nedėlioj. 9 d. liepos. Visi na
riai malonėkite pribūti paskirtu laiku, 
nes turime daug 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 Thnorton St.

Visi būtinai privalo 
duokles užsimokėti ir 
sivesti.

Livingston Avė.

ateiti mėnesines 
nauji} narių at-

M. K. Martiniai*.

ATH0L, MASS.
LDS. 4 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 9 d. liepos, 4 vai. jx> 
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, tuojaus 
po pamaldų, parapijos svetainėje, 1644 
tVabansia Avė. Visi nariai malonėsi
te susirinkti ir naujų narių atsives
tų

Valdyba.

NEPAMIRŠO.

LDS. 13 kp. raštininkė 
p-lė O. Unguraitė su mėne
siniu raportu prisiuntė $5. 
kaipo atlyginimą už pasiųs
tas knygas Lietuvon. L. D. 
S. 13 kuopa nors ir neturtin
ga, bet sulig išgalės prisi
dėjo prie šio naudingo suma
nymo. Varde Lietuvos dar
bininkų tariame garbingai 
kuopai nuoširdų aeių.WORCĖSTER. MASS.

LDS. 7 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks seredoj.-12 (L liepos, paprastoj 
vieloj 8:00 vai. vakare. Visi nariai 
mnlonėalte ateiti pnsklrtu laiku. Turi-i - -

-l-’yku “• Su'*.’s .S^eglBlOS, Se-
Nepamirškite atsivestYj susirinkimą ir 
naujų narių.

Lietuviški pinigai nebankrutys,

nai keptos-virtos.
I

Ė



i 8 dieną, VV-

O. Pleiryti-Puidienė

NEMUNO ĮSPŪDŽIAI IR NUOTIKIAI.
reikalaujant iš kits kito są-

I Kam yra tekę važinėti Ne- 
"'įminu, tas žino, kokia ne

tvarka viešpatauja šį met 
uoste, garlaiviuose ir prie 

fc visų veik prieplaukų. Pra- 
‘ dėsiu nuo Kauno prieplau- 
y kos ir tų įspūdžiti, kurių 

man teko patirti iš pat pir
mos mano kelionės Nemunu.

Vasaros metui atėjus di- 
j džiausios/sostinės gyventojų 

minios kraustosi į panemu- 
nio vasarnamius; plaukia 
prekės į Jurbarką. Papras
tai tuo metu išplaukdavo po 
keturis garlaivius per dieną, 

i tik šį met kažin kodėl ligi 
pat Sekminių tebėjo, vienas 
5% v. ryto, antras 15 valan
dą. Ir kam tik yra tekę tuo 
antruoju garlaiviu važiuoti, 
tas yra matęs, kas darėsi 
prieplaukoje: ir gėda ir ap
maudas ėmė lietuvio širdį už 
tą mūsų bejėgę netvarką, ku
ri kenkia valstybės gerovei.

' Kauno prieplaukos kasa 
pastatyta siaurutėje praei
goje, šalia pat lieptelio, nuo 

. kurio gali kas valandėlė nu-' 
smukti, nes iš visų pusių 
stumdo susigrūdę keleiviai 
ir prekes nešą nešikai. 
Trukšmas, klyksmas, erge- 
lis, miliciantų stumdymas... 
Garlaivyje* ta pat: jis išplau
kia taip prikimštas, kad ne
bėra kur pasidėti ir graso 
paojus paskęsti.

Štai teko man važiuoti 1 d. 
birželio garlaiviu “Balan
da.” Jau prie kasos turė
jau susiremti su stačioduro- 
mis. kurie* per kitų galvas 
ir per protekciją gaudavo 
be eilės bilietus. Vieną jau
ną žydą sudrauelus, gavau 
(atsakymą: “molčyte. vas 
aįkto, ne bojitsia. ’' Lygiai

^įą valandą, po trečiojo 
,lo garlaivis pasirodė"

taip prikimštas, kael nebe
drįso pasijudinti; žmones 
paėmė baimė. Tuomet pra
dėjo vandens miliciantai bė
gioti į vandens rajone) kan
celiariją ir apie 31/* vai. bu
vo gautas įsakymas tiems, 
kuine lyg Kulautuvos va
žiuoja. persi k raustyti į ant
rą garlaivį. T Kačerginę, 

į Zapyškį ir Kulautuvą važia- 
i vo vieni žydai ir jie* nenorė
jo apleisti užimtų pozicijų, 
1 juoba, visi turėjo daug ba
gažo, sunku bebuvo surasti 

[ir išvilkti iš užversto gaidai 
'vio savo daiktus. Tik dalis 
žmonių tenusikraustė, ir mes 
išplaukėm be* saiko persikro- 
fc-
f Tą dieną buvo didelė aud- 
•a. “Balanda” nedidelis,,• 
lauras, vienu šonu nukran
ks laivas. Besisukant per 
Nemuną vos per plauką teiš- 
aikė? pusiausvyrą ir buvo 
nomentas. kada visiems ke- 
iauninkams grasė paojus. 
fa i pastebėjęs, senas kont
roleris pradėjo barti publi
ką.

— Ar nesakiau, kad taip 
>us. Kaip liepiau išlipti, tai 
icklausėt, o dabar dar pa- 
įkęsim.

— O kas bus kaltas? — 
^iškenčiau: publika, ar jūs 
arite žiūrėki tvarkos ir ap
augote piliečius nuo pa
jaus?
— Juk aš liepiau išlipti, o

;ad neklauso.
— Ar tai tada buvo laikas 

kaustyti, kai reikia T&žiucP 
i. Jei valdyba pati betvar- ___ ___ „—, t .
:ė. t;< a ko kaltinti ke-Jtę pro langą sulindo bestyp-

s:

Nl

4-sąs nua senos prieplaukos 
baslys. Laimė nieko nepra- žiningumo ir teisėtumo. 0 
smeigė, tik išgąsdino. Ten, 
kur garlaivis prie kranto ne
prieina, iįmoąės išleidžiami 
vidury upės į laivus, o tie 
laivai, retoje vietoje atatin- 
ka laivo vardui: dažniausiai 
nedidelės vos gyvos valtelės. 
Viena tokia valtelė ir- pa
skandino ties G'elgaudiškiais 
dar šiandien tikrai nežinomą 
škaičių žmonių.

Baisi, katastrofa, ištiku
si keliauninkus Nemune 
Sekminių šeštadieni naktį, 
yra ryškiausias liudytojas 
'garlaiviu komandos ir kel
tuvininku sauvalės, kurie 
žaidžia žmonių gyvybe, nie
ko neatsakydami. Kaip Ne
munu garlaiviai vaikščioja, 
nieko panašaus žmonės neat
simena. Toji katastrofa dar 
ryškiai, liūdija ir antra: ko
kia netvarka .ir sauvaliavi
mas viešpatauja Vandens 
kelių rajono administracijo
je, kuri, turėdama visą šta
tą tarnautoju ir miliciantų. 
nežino, kaip plaukioja gar
laiviai, kokios prieplaukos, 
koki keltuvininkų baldai.

Išilgai viso Nemuno veik 
visi keltai išnuomuoti žy
dams, kurie kemša žmones 
i valtis be jokio saiko, o ša- 
basui atėjus, pasamdo tai 
dienai bet kokį neišmanėlį 
vaikėsą. o kaimietis, nors ir 
geriausią valtį turėtu, netu
ri teisės kelti per Nemuną, 

rungčių kadaisiai lais- 
garlaiviai ir keltuvnin- 
ir tiek nelupo nuo žmo- 
ir tvarkos daugiau bu-

“KELEIVIS” LENKĘ - *

TT

visų — labiausia ųįe valandė
lės neužmiršti savo kalbos ir 
lietuvybės teisių, kurių mes 
niekam neužleisime, o jei 
kiti mus užgaulios — nety
lėsime.

(Lietuvos “Tėv. Balsas”)

. \ i
rVEDA. 91 Jr ?

< «»• h
liauninkų. Kelinta diena 
šitoki Sodoma garlaivyje, o 
tik tas vienas tevaikščioja.

—- Čia ne mano kaltė o val
dybos, kuri daugiau garlai
vių neleidžia.

— Laikysiu savo pareiga 
sugrįžusi į Kauną nupasako
ti šitą netvarką ponui Susi
siekimų Ministeriui. Kelio
lika metų važinėju Nemunu 
ir nieko panašaus, kaip šį 
met nebuvau mačiusi.

Taip man su kontrolierių 
bekalbant. į mūsų pašneke
sį įsimaišė, pašiepdamas ma
no protestą tas pats, civiliai 
apsitaisęs jaunas žydas, lie
pė man “molčat” prie kasos.

—- Aš su tamsta nekalbu. 
— atsakiau, ir būdama lie
tuvė, laikau reikalingu kel
ti balsą prieš viešpataujan
čia netvarka, kuri graso 
žmonių gyvybei. Mes savo 
šalies šeimininkai ir mums 
rūpi mūsų šalies gerovė, o 
jūs svereai ir svetimtaučiai,

— Tumsta tylėk! įpykęs 
šaukė civilis: Aš Karo Val
dininkas, o tamsia boba ir 
motina. Ir jei tuoj nenutil
si, aš liepsiu tamstą suareš
tuoti, —« grasino, lazda į 
grindis trankydamas.

— Po to, ką tamsta pa
reiškė! prašau j)asakyti savo 
pavardę, — pastebėjau.

— Mes galime būti nepa
žįstami. .

— Ne, dabar mes turime 
būti pažįstami. ii* doras 
žmogus nebijo pasakyti savo 
pavardės.

-— Gerai. Aš Lifšic, karo 
•. ablininkus. () jūs i

— Rašytoja I’leirytė-Pui- 
dienė.

— Ak.. . Rašytoja! Aš e- 
su skaitęs jūsų raštus, ir 
tamsta gerai rašai. Bet da
bar aš vistiek dėlto sakau, 
kad tamsta boba.

— Nedrįsk manęs užgau
lioti. nes (lai- Ifartą prime
nu esi tik svetys šitame 
krašte.

Ir aš turiu pilietybės 
pasą. O kad tamsta rašyto
ja, man “na vas naplevat.” 
.Jūs tik mokat rašyti ir dau
giau nieko. Jūs antisemite, 
pogroniščikė.. . Aš žinau, 
aš fronte buvau.. . ir ten bu
vo antisemitų... Bet mes 
jūsų nebijom... Mums “na
plevat.”

Aplink manęs sėdėjo pa
prastos kaimietės ir iš vyrų 
vienas kontrolieris, kurs ra
miai leido tam piliečiui plū
sti. Kaimietės protestavo 
pasipiktinusios, o aš pasi
gailėjau, neturėdama prie
monių atsiginti nuo užuoka- 
ros, ir man buvo labai skau
dus toks užgavimas savo tė
vynėj, už kurios laisvę esu 
pasidarbavusi ir kentėjusi.

/Turėjau nutilti. Moterų 
urzgimas išvijo tą karo val
dininką, ir mūsų garlaivis 
plaukė toliau, vilnių blaško
mas ir baugindamas kelei
vius.

Grįžtant- prie netvarkos 
ant Nemuno, reikia pastebė
ti, jog ligi šiol niekur dar 
nėra prieplaukų. Garlai
viai, kur yra galimą-prisi
plaka prie krantų, bet ne 
kartą trūksta virvės, vilnis 
apsuka jį kaip tosę, linguo
jančią į visas puses. Gegu
žės 31, “Prezipentui” prie 
Zapyškio Nestojant, į kaju-

v
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NEPRAKTIŠKAS BU
DAS KYŠIAMS 

DUOTI.
Paskutiniuoju laiku, ky

šių davimo bei ėmimo būdai 
vra nevienodi.* ‘ .f

Vienas valsčiaus viršaitis, 
sužinojęs, kad jam nesant 
valsčiaus valdyboje buvo da
ryta revizija, po kurios su
statytas protokolas apie ne
teisėtai išduotus Vidaus pa
sus, sugalvoja iš "“keblios 
padėties"’ pasiliuosuoti. Na, 
ii- parašė maž-daug tokio tu
rinio laišką: “Gerbiamas 
Revizoriau p. N...! Aš tuo 
metu nebuvau na’mie, kuo
met padarei man pavestoje 
valsčiaus Valdybos raštinė
je reviziją. Kreipdamasi 
šiuo į Tamst, prašau kokių 
nors būdu tą protokolą pa
naikinti: ' juk kiekvienas 
žmogus “ne be grieko.” Ge
naus mes gyvenkime drau
giškai. Būsiu Tamstai vi
suomet dėkingas, ir ateity
je nepamiršiu. Prie šio pri
dedu magaričių. Viršaitis 
Š...” Magaričių viršaitis 
pridėjo tūkstantinę. Šitokį 
laišką “visai slaptai"’ per 
pasiuntinį įteikė valdinin
kui. dariusiam reviziją.

Viršaičio nelaimei, revi
zorius, vieton draugiško gy 
venimo. šį laišką draug su 
magaričiems prijungė prie 
bylos apie neteisėtai išduo
tus pasus. Nabagui viršai
čiui teks už tai teisman at
sidurti.

Na, taip duoti kyšius nie
kam nepatariama.

L. U.
(Lietuvos “Tėv. Balsas”)

Ėjo 
vai 
kai 
nių 
vo.

Sekminių antrą dieną gar
laiviu “Venera” grįžo vie
nas nukentėjusių ir išsigel
bėjusių iš šeštadienio katas
trofos. Susinervinęs ir dar 
neatsipeikejęs iš? pergyven
tos mirtingos baimės, bepa
sakodamas apie tą baisų at
sitikimą, pasakė maž daug 
šitaip:’ Tai. girdi, vis žydų 
Monopolis, jie laiką visa už
grobę ir darą su Lietuvos pi
liečiais, ką tik norį. Ir tuo
jau atsiradę žydų, kurie pa
stebėję toje kalboje neciona- 
linio įžaidimo, grasino nu
kentėjusiam teismu, proku
roru ir galu gale besiginčio- 
įant vienas žydas pasakęs.

— Mūsų razbainikų nėra, 
o jūs katalikai razbaininkai, 
jūsų pilni kalėjimai.

Čia pasidaręs labai opus 
momentas, nes kaimiečių 
tarpe pasigirdo grasinimų o 
keli inteligentai ėmė taikin
ti, vengdami skandalo. Nu
tilo ir įsidrąsinę žydai ir vėl 
viskas nurimo. Čia dar ir 
veršis išgelbėjo opią politi
kos situaciją, nes šoko į Ne
muną ir jo gyvybę begėlbs- 
tant įvyko taika ir atsirado 
linksmaus ūpo. ♦

Dar ne pro šalį bus pami
nėti bilietų paskirstymas į 
I ir: 
kaip ir nėra, nes niekas ne
silaiko bilietų ir publikos 
skirtumo. Viskas maišosi 
išvien, ir ne kartą I kl. bi
lietą nusipirkęs, džiaugiesi 
susiradęs vietą ant alaus bo
selio, nes anksčiau atvykę 
keleiviai su II klasės bilie
tais užima visas vietas.

Visa ta netvarka vis gilyn 
leidžia šaknis į mūsų šalies 
gyvenimą, grąsydama galu
tinu iškrikimu. Taigi, kiek
vieno lietuvio inteligento pa
reiga visut ir visada sergėti 
tvarkos principus, griežtai stovas Amerikoje.

MII Iv V y. £>cXJoxV.1a o LJ III d o | y 

II klasę, kurių faktinai fu 
> ir nm. nos nipkna ha-

PADĖKA IR PASVEIKI

NIMAS AMERIKOS 

LIETUVIAMS.

____________ \

Šio birželio 29 dieną^pra- 
sidėjo Kaune Lietuvos Šau
lių būrių visuotinasai susi
važiavimas. Šis susirinki
mas turintis Lietiivos Šaulių 
Sąjungos gyvavime didelę 
reikšmę atsiuntė su parašu 
susivažiavimo pirmininko 
Rapolo Skipičio (buvusio 
Vidaus Reikalų Ministerio) 
sekančią radiogramą: 
Žmuidzinavičiui, 
Representative of Lithuania 
38 Park Row, 
New York, N. Y.

Lietuvos Šaulių būrių Vi- 
uotinasai Susivažiavimas 

* Jaune, reikšdamas giliau
sią padėką už- medžiaginę ir 
moralinę paramą, nuošir
džiai sveikina Brolius Ame- 
rikiečius;

Rapolas Skipitis, 
Susivažiavimo < ■ 

Pirmininkas.
Šitą radiogramą su didžiu 

pritarimu - ir džiaugsmu 
šiuomi Gerbiamiesiems A- 
merikos Lietuviams paskel
biu.

A. Žmuidzinavičius!, 
Liet. Šaulių Sąjungos At-;
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Štai “Keleivis” lenkę veda, 
Čiudralala, cimbai.
Jis mylėti karštai žada 
Čiudralala. cimbai.

♦ y.' •

Jam lenkutė teip patiko 
Čiudralala, cimbai.
Nors ir buvo be vainiko, 
Čiudralala, cimbai.

Parsivedęs glamonėjo, 
Čiudralala, cimbai.
Išvien veikti suderėjo 
Čiudralala, cimbai.

Sau “Keleivis” lenkę rado, 
Čiudralala, cimbai.
Kuri Lietuvą vis bado, 
Čiudralala, cimbai.

Jam patinka tas dalykas, 
Čiudralala. cimbai.
Mat jis lenku pakalikas, 
Čiudralala, cimbai.

O ji lenkė kas teisybė
Čiudralala. cimbai.
Griaužia Lietuvos liuosvbę.
Čiudralala, cimbai.

Gudrus Maikis praturtėjo, 
Čiudralala, cimbai.
Kelius žingsnius pašokėjo 
Čiudralala, cimbai.

Esi posūnis Jagailos, 
Čiudralala, cimbai.
Tavo mintis biauriai kvailos, 
Čiudralala, cimbai.

Tu parsivedei Jadvygą, 
Čiudralala, cimbai.
Tau pačiam pataikys špigą. 
Čiudralala. cimbai.

Gi civili jūsų ši i ubą, 
Čiudralala, cimbai. 
Laimins tarnas Belzebubo 
Čiudralala, eimbai.

Žaibas.
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SVARBUS PRANEŠIMAS >
LDS. CONN. APSKRIČIO “J 
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Sus|vienijimas Lietuvių 
R. K. Amerikoje

na GYVAM DŽIAUGSMAS! SERGANČIAM VILTIS! 
MIRŠTANČIAM RAMYBĖ!

Tai musų, lietuvių katalikų nesugriaunama tvir
tove. Lietuvy katalike! Jei dar prie šios organi- 
eijos nepriklausai, nieko nelaukdamas tuoj prisi
rašyk, nes ji:

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

2. Moka pašalpą „nariams ligoniams kas savaitę po:
J3.5Ql $7.00, $10.00, $14.00, $21.00.

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

težtį
5. Skleidžia apšvietą, leidžia gerus raštus ir dalina na

riams vrituL
Platina tikčiimą, dorą, rūpinasi tautos reikalais, re- 

etavos įbliką.
sąlygomis apdraudžia vaikus nuo vienų

mia ?

Šiuomi pranešu, kad. Ik 
D. S. Conn. apskričio pus
metinis 13 suvažiavimas į- 
vyks lippos 30 d. š. m. Neiv 
Britain, Conn.

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

Brangieji! Šis suvažia
vimas bus labai svarbus, nes 
komisijos išduos raportus iš 
savo veikimo. Mums visiems 
turi rūpėti mūsų LDS. or
ganizacijos reikalai, o ypač 
šiais bedarbės laikais.

Kapitalistai pasiryžo pa
smaugti darbininkų unijas 
ir organizacijas, kad darbi
ninkus dar skaudžiau išnau- 
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 kuoj>as, kaip tik 
pastebėsite šį pranešimą 
tuojau sušaukite susirinki- 
nią; ir,išrinkite po keletą 
ni delegatų ir jiems į duoki- . 
te sveikų ir naudingų įneši
mų.

Pageidaujama, kad šia- » •» 
me suvažiavime būtu atsto- „ 
vaujama kiekviena LDS. .u; 
Conn. apskričio kuopa. j

New Britainiečiai pasirū
pins visus atstovus ir svečius 
koširdingiausia priimti.

B. M i eiilniene,
L. D. S. Conn. Apskričio 

Raštininke.

metų
Įstdjljnas į 8. L. R. K. A. pigus, m?ncsin3 mokestis lengva. Kno- MM 

pot yra visose didesnėse 'lietimą kolionijoso Amerikoje, todėl, noria- EQ 
tieji infonąaeijV, kreipkite prie kuopų Sekretorių arba tiesiai i Cen- RM 
tfo RaStinę:

S. L. R. K. AMERIKOJE
222 So. 9th str., Brooklyn, N. Y. |<y»j
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Aukso-sidabro gabalėlis mūsų 
nenubiednins, o Lietuvą sukurs. 
Tik dėkime visi.

Ar žinote, kokia galybė estų 
kada eina visi išvien. Nagi visi
išvien prie Aukso-Sidabro vajaus. ’
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Būtinai yra reikalas gaut paliu
dijimus iš dirbtuvių už 1917,1918, 
1919, 1920, 1921 ir 1922 metųį nes 
yra {rauta pranešimas iš Collector 
of Intemal Revcnuc ofiso kas yra 
daroma dėl išgavimo leidimo iš- A- 
merikos valdžios išvažiuojant ,jš 
Amerikos. Kaip yra žinoma vi
siems kad viršminėtais metais 
turėjo visi mokėti uždirbanti pa
vieniai po tukstianeio į metus, 6 į 
vedę po du, tam tikrą nuošimtį . 
Amerikos valdžiai.

Amerikos valdžia sužinojo kad 
ne visi yra išpildę jiems paskir
tą mokesnį tai dabar kurie nori 
išvažiuoti iš Amerikos turi pasiro- , 
dyti kiek jie uždirbo per perei
tus viršminėtus metus o kurie y- 
ra užsimokėję tai turi parodyti 
mokesčio kvitą.

Todėl yra patariama visiems 
kurie nori arba manot važiuoti į 
Lietuvą kad išvengus daug kliū
čių ir nesmagumų turit išgauti pa- 
liūdijinlus iš dirbtuvių.
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vių kalboje laikraščius, kar
tais galinama įspūdžia, būk 
Lietuvos respublika bus ir 
didžiųjų valstybių ■ tuč-tuo- 
jau pripažinta de jure. Gre
ta su tuo melagingu žmonių 
raminimu..” Toliau nuro- 
dinėjama, kad Lietuvoj 
tvarka bloga ir sakoma: 
“Todėl, tvirtinti savo vien
taučiams, .kad nepaisant vir
šuj nurodytų mūsų valsty
binėse "įstaigose ydų Lietu
va bus pripažinta de jure, 
yra iš mūsų lengvatikių pa
sityčiojimas.”

Ar tai ne kurmiu pasiro
dė cituotų žodžių autorius 
ir laikraštis, kurs dėjo tą 
raštpalaikį ?

DEL LIETUVIŠKŲ LAIKRAŠČIŲ ’ KRYPTIES.
Subata, Liepos 8 dieną, 1922

PIGIAUSISIR SAUGIAUSIS BUDAS
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NEIŠLAIKO KRITIKOS. \ “KELEIVIO” IŠTIKIMYBĖ

Laisvosios imigracijos 
(ateivystės) priešininkai be 
kitii argumentų vartoja tą, 
būk ateiviai žemina Ameri
kos darbininkų gyvenimo" 
laipsnį (standard of living). 
Būk ateiviai pagatavesni 
dirbti už mažesnes algas, ne
gu čiabuviai.* Tas argumen
tas neišlaiko kritikos.

Štai jau netoli pusės mė
ty kai streikuoja audėjai. 
Didžiuma audėjų yra atei
viai. Ar ateiviai ne tvirtai 
streike laikosi? Ar randasi 
tarp streiklaužių ateivių di
džiuma? Labai dažnai čia
buviai būna streiklaužiai ir 
priešingi tikrai pamatuotam 
streikui. Nuo balandžio 1 
d. streikuoja angliakasiai. 
Tarp jų daugybė ateivių. Ar 

-tie ateiviai silpniau laikosi, 
'negu čiabuviai?
: Darbininkai-ateiviai yra 
pirmutinėse eilėse kovoje už 

^darbininkų teises.

Be abejonės viso pasaulio 
•lietuviai širdingai nudžiugo 
ižinia apie tai, kad alijantai 
‘^.nutarė pripažinti Lietuvą de 
~jui-.*. Ikšiol Lietuvos rei- 
’kalai sukosi apie tris klausi
amus — Vilniaus ir Klaipė- 
'dos atgavimą ir pripažinimą 
de jure. Dabar belieka du 

-dalyku — Vilnių ir Klaipė
dą atgauti.

- Lietuvos ištvermė, uolu
mas, pasiaukojimas įtikrino 
didžiąsias valstybes, kad 
Lietuva gali išlikti neprigul- 

* minga. Tai didelis "lietu
viams padrąsinimas veikti 
del Lietuvos ir toliau. Iš
tverme, pasiaukuojimu 
darbštumu laimėsime ir Vil
nių ir Klaipėdą.

Lenkija gavusi pripažini
mą taikos konferencijoj 
Versaliuose, o ginčijamoji 
Silezijos žemė tik šiomis 
dienomis tepereina į Lenki
jos rankas. Nenusiminki
me, kad mums prigulimų 
žemių atgavimas užsitęsė. •

Lietuvos Laisvė birželio 
18 d. laidoje paduoda šito
kią žinią:

“Lenkai užpuolė Širvintas.
“Birželio 13 d. kelios dešim

tys lenką ulanų ir antra tiek 
persiredžiusių pėstininką, viso 
apie 100 asmeną su 4 kulkos
vydžiais, rankinėmis granato
mis ir šautuvais. . Nušovė 1 
mine, ir 1 žydą, daug apiplėšė. 
Smulkmenos sek. num.”

Pilšudskinis lenkų laik
raštis Kuryer Codzienny, 
“Keleivio” įnamis, liepos 6 
laidoje turi žinutę antgalviu 
“Litivini napadli na Szyr- 
ninty.” Toliau rašoma, kad 
naktį iš birželio 12 į 13 d. 
“banda litewska” užpuolus 
Širvintų miestelį. Girdi gy
ventojai griebęsis ginklo ir 
kovoj kritę keturi užpuoli
kai. Girdi iš dokumentų nuo 
užmuštųjų paimtų pasirodę, 
kad užpuolikai Širvintus už
puolę “przebrani regulani 
žolnierze litewscy.”

Tuo tarpu “Keleivis” lie
pos 5 d. laidoje rašo, kad jo 
įnamis “Kuryer Codzienny’ 
esąs bespalvis lenkų laikraš
tis. Atiduodame “Kelei
viui” kreditą už ištikimybę 
ir gynimą lenkų.

KAS KALTAS?

LIETUVIŠKI KURMIAI.
Lietuvos pripažinimu 

džiaugiasi visi lietuviai, bet 
lietuviški kurmiai, žinoma, 
nesidžiaugia. Linksma ži
nia apie Lietuvos pripažini
mą atėjo birželio 30 d. O 
kurminis laikraštis “Tėvy
nė,” tos pat dienos laidoje 
turi straipsnį antgalviu 
Klerikalai Lietuvą smau-
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Amerikoje leidžiamus lietu-“i*-
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Per >praėjusius metus pri
siėjo man būti tokioje vieto
je, kur lietuviškas laikraštis 
buvo tikrai retas paukštis. 
Tik štai netikėtai pasitaiko 
būti vėl tokioje vietoje, ku
rioje turiu prieš save vėl ne
tik Amerikos bet ir Lietuvos 
lietuviškus laikraščius. 
Džiaugiuos, sakysite. Ne, 
aš atsakau. Dėlto, kad lie
tuviai savo laikraščių Ame
rikoje beveik neturi. Tiesa 
yra nemaža lietuvių kalba 
leidžiamų laikraščių, bet bū
tų daug geriau kad jų dau
guma būtų leidžiami kito
kioje kalboje, bet ne lietu
viškoje. Nemaža dalis mūsų 
laikrašti jos turėtų būti sub- 
siduojama rusų, lenkų, ar 
kitų Lietuvos kaimynų, nes 
tiesiu ar ne tiesiu keliu jų 
reikalai yra labiau remiami, 
neg Lietuvos reikalai. Yra 
mūsų partijų laikraščiai. 
Bet tie vėl, tik partijų ir ne 
lietuviški laikraščiai.

Niekas nei nesistebės, kad 
mūsų bolševikų laikraščiai 
atvirai eina su rusais. Daug 
geriau būtų kad jie būtų lei
džiami rusų kalba. Tečiau 
jie leidžiami lietuviškoj kal
boj, lietuviams. Viena 
jiems reikia pripažinti, tai 
tą kad jie atviri, deda taip 
'sakant visas savo nuomones 
priešais savo skaitytojus, 
nežiūrint kaip kas apie juos 
nemanytų. J ų teikiamas 
dvasios penas nors blėdin- 
gas, tačiau nepavojingas, 
nes lietuvvs patrijotas žino 
su kuo turi reikalą.

Visai kas kita su kita mū
sų laikraščių grupe. Prie 
tos grupės mes turime teip 
vadinamus socijalistų ir tau
tininkų laikraščius. Toji 
grupė nors atvirai ir nesto
ja prieš Lietuvos reikalus, 
tečiau nepamatuotais užsi
puolimais labai kenkia tau
tiškiems reikalams. Pir
miausiai pastebėtinas daly
kas kad jų tarpe esama ypa
tingų paukščių. Pav. stam- 
biausis tos grupės sandarbi- 
ninkas Pilėnas niekam nei 
nesigina savo darbais. Ži 
noma niekas negali žmogui 
pasakyti kuo jis turi užsiim
tai ; taigi ir p. Pilėas užsiima 
tuo, kuo jis,nori. Bet tie 
laikraščiai, kurie taip no
riai jo patarnavimais naudo
jas kiek tik galėdami sten
gias surasti šnipų, donosči- 
kų kitose srovėse.- Matytis 
einama prie to, kad kiek
vienas veikėjas, nesusirišęs 
toje privilegiruotoje grupė
je, yra skaitomas šnipu. 
Prirodymų ? Kam reikia tų 
prirodymų,\ jei laikraštyje 
parašyta, tai ir prirodymas. 
Pav. visi juk žino, kad p. 
Česnulis Lietuvos atstovybė
je nedirba ir žinoma algos 
negauna. Tečiaūs “Dirva” 
ir “Keleivis” nerausdami 
tvirtina, kad jis gauna $400 
per mėnesį algos. Indomu, 
kodėl dar vieno ritinuko ne
pridėta, juk tai gražiaus is- 
rodytų. Ar galima tikėti, 
kad kitų algos ten išskait- 
liuotos būtų teisingos.

Anais metais’p. J. Kaupas 
parašė privatiŠką laiškelį

Antisemitizmas (nusista
tymas prieš žydus) apsireiš
kia veik visose šalyse, ,kur 
jų. randasi. v Gal apsireikš 
antisemitizmas ir Lietuvoje. 
Bet jei teip bus, tai antise
mitizmą sukels patys žydai. 
Perskaitykite gerb. rašyto
jos O. Pleirvtės-Puidienės 
šiame numeryje straipsnį. 
Kas iš lietuvių nepasibiau- 
rės ten minimo žydo pasiel
gimu. Mes tikime, kad šim
tai lietuvių perskaitę gerb. 
rašytojos straipsnį ant visa
dos pasiryž vengti žydo, kaip 
didžiausios paškustvos.

Jau nuo seiokai keliama 
tarp lietuvių balsas “savas 
pas savą,” bet to dar labiau 
reikėtij laikytis ir už tai agi
tuoti. Prie to turi prisidė
ti patys biznieriai ir pirkė
jai. Žydai nuėjo taip toli; 
kad ne tik išnaudoja lietu
vius, o juos šlvkčiai nieki
na. Patys žydai tarp lietu
vių kelia antisemitizmą.

Lietuviškas auksas lai lietuviš
kai ir skamba.

■ I ■ -................   ■ ■■ III ■ . I
Lietuvos kūrėją vardas — yra 

garbiausias .pasaulyje.

Be aukso nebus ir auksino.
Mum aukšlius skambesnis ui savo draugui, kad jis eitų 

Ir rašoma : “Skaitant mirkę, &m jo skambesnis aukai. kalbėti į kokią tai kolionijų. 
Juk rodos jokio tai prasi-

žengimo nebuvo. Tečiau 
“Tėvynė” nesigailėjo nei iš- 
kaščių, nei nesisarmatijo tą 
laišką iš savo šnipų išgauti 
ir fotografiją atspausdinti. 
Dabar-gi beveik visi katali
kų veikėjai šnipais vadina
mi, tečiau nei vieno jų šni- 
piško darbo dar viešai nepa
rodė. Beabejonės jų ir ne
parodys, nes jų jie neturi, 
tečiau nesidrovi kitų kaltin
ti.

Panašios rūšies kaltinimų 
pilna toje laikraščių grupė
je. Geriausiai gal tiktų tą 
grupę pavadinti besarmačių 
grupe.

Trečioji grupė, tai katali
kų grupė. Toji grupė, nors 
ir remia kaip ir pirmiau, 
kad remdavo Lietuvos reika
lus. Paskutiniais laikais ma
tomai ir ji ne liuosa nuo par- 
tiviškumo.. Ji dabar lošia 
defensyvę rolę. Priseina jai 
gintis nuo įvairių užpuoli
mų. Tečiau tos grupės lai
kraščių didžiausi s plusas tai 
stengimos pastatyti tautos 
reikalus augščiau partijos.

Abelnai visi Amerikos lai
kraščiai turi vieną bendrą 
silpnybę, tai ypatiškas užsi
puldinėjimas ant priešingos 
srovės žmonių. Kažkurioms 
grupėms gal būti tai ir nau
dinga, vien tik apie smul
kius dalykus bešūkaujant 
galima lengvai paslėpti savo 
klaidas. Bet visuomenei iš 
to jokias naudos nėra. Prie
šingai yra blėdis. Nuolati
nis klaidir ieškojimas, nuo
latinis vilkimas aikštėn tei
singai ar neteisingai kalti
namų asmenų sėja nepasiti- 
mo ir nesutikimo pačių lie
tuvių tarpe daigus. Juk da7 
bartiniais laikais užtenka tik 
kur nors prisidėti prie ko
kio nors svarbesnio darbo, 
tai nežiūrint prie kurios 
grupės nėprigųlėtūmei kitų 
grupių vistiek būsi už niek
šą palaikytas. Daryk nors 
ir gerinusį darbą nesi kurios 
nors grupės žmogumi tavo 
darbas vistiek vertės neturi. 
,Pav. visi žinojom kad reikė
jo žmogaus Lietuvos atsto
vybėje kuris vestų informa
cijos darbą. Tinkamiausis 
žmonis tam darbui Kun. F. 
Kemėšis. Net ir tautininkų 
tarjje buvo žmonių kurie at
virai tą patį tvirtina. Gi 
vos tik jis ten tapo paskir
tas — didžiausis trukšmas. 
Kad ten būtų paskirtas 
Račkauskas ar kitas tos gru
pės žmogus, nebūtų buvę nei 
Rimkaus klausimo, kuriuo 
taip susirūpinusi mūsų tos 
grupės spauda, būtų visi pa
tenkinti. Bet pasitaikė, kad 
žmogus ne tos partijos, štai 
ir trukšmas.

Ar šiaip ar taip imsime, 
didžiausia sloga naujai at
gimstančios tautos tai asme
niniai nesutikimai. Atsiran
da žmonių kurie vieną, kitą 
asmenį kelia į padanges, tuo
jau atsiranda kita grupė, 
kuri stengias tą patį asmenį 
su purvais sumaišyti. Aš ne
sakau kad partijos nereika
lingos. Demokratijoje be 
partijų apsieiti negalima. 
Tečiau tos partijos turėtų 
vadovautis ne ypatiškais 
gnaibomais nepatinkamų as
menų bet idealais, svarbes
niais dalykais. To mūsų lai- 
kraščuos beveik nematytis. 
Jei kas ir yra tai asmeni
niais mažmožiais, užslėpta

CPAT?OŠ

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 SALES COBPORATION, 414 Broadway, Boston 27, Mass.

taip guviai, jog visas laikra
ščio numeris rodos ir suside
da iš to kad apginti ar pa
smerkti kokį nors asmenį.

Prieš karą, prieš laikais, 
kuomet dar mes savo nepri- 
gulmybės neturėjome lietu
viški laikraščiai buvo lietu
vių laikraščiai, nežiūrint 
kur jie buvo spausdinami. 
Buvo žinoma vienas-kitas 
kuris ir nesutiko su lietuvių 
dvasia, bet tai buvo reteny
bė. Dabar jau rodos sunku 
rasti laikraštį, kuris sutik
tų su lietuvių dvasia. Tie
sa turime partijų laikraščių, 
bet partija tai dar ne visa 
tauta.

Gal aš klystu, bet peržiū
rėjus mūsų laikraščius visus 
vienu sykiu ištisus metus jų 
nemačiau, kitaip išsireikšti 
apie juos negaliu.

Atsiskyrėlis.

Iš MOŠŲ CENTRO

kinga.
Kultūros Va jus.

Iki 1 d. liepos Kultūros 
vajaus reikalams gauta te
kančios aukos:
Rochester, N. Y. $2,170.00 
Indiana Harbor, Ind. 505.00 
Paterson, N. J.
Homestead, Pa. 
New York, N. Y. 
Westvitle, UI.
Cleveland, Oliio 
Chicago, III. B-rt. 
Cliicago, III. T. L. , 
Jonston City, III.

IR MANO DVYLEKIS.

289.65
■238.90
260.00
160.00
139.50
105.00
įoo.oo

10.00

Viso $3,978.05 
Pirmiau paskelbta 59,406.69 
' • f : ------------

? ‘ Labu $63.384.74
• Visiems aukautojams nuo

širdus ačiū.
T. Fondo ir Federacijos 

Sekretorijatas.

GERBIAMIEMSIEMS 
KUNIGAMS.-c » • _

Kaip greit Lietuva apsi
gynė nuo išlaukinių priešų 
ir pradėjo tvarkyti karo au
dros sunaikintą savo- ūkę, 
pasijuto, kad jai daug ko 
trūksta. Per amžius verga
vusi kitiems, viską kas ge
resnio svetimiems atidavusi, 
pradėjo naują gyvenimą, 
reik viską iš pamatų naujai 
atstatydinti. Bet po 7 metų 
nuolatinio karo, ne viską į- 
stengia pati sau pasigamin- ma bus spėti sužinoti tikrai 
ti, gi žinodami, jog Lietu
vos išeivija skaitliuje vieno 
milijono jos sūnų bei dukte
rų gyvendami toli už jūrių, 
kurių karo sunkenybės ne
pasiekė, yra kiek laiminges
ni, todėl Lietuva ir šaukia
si į mus, kad sulig išgalės 
pagelbėti, atstatyti, kas prie
šo sunaikinta. l

Šiandiena Lietuvai lab- 
jausia trūksta tinkamų mo
kyklų. Pastaruoju Taiku 
Tautos Fondas gavo keletu 
prašymų sušelpti Karmėla
vos Mergaičių Ūkio Mokyk
los Kauno Mergaičių Moky
tojų Seminarijos ir keleto 
kitų, bet T. F. neturėdamas 
tam tikslui aukų sušelpti ne
gali. Taigi šiuomi prašome 
visų T. L. ir Federacijos 
skyrių pasistengti šianle 
Labdarybės vajuje parinkti 
aukų ir Labdaringiems tiks
lams. Visi buvusieji L. R. 
K. ir Šv. V. a Paulo Rėmė
jų Draugijos, dabar Labda
rybės, skyriai lai pasisten
gia gauti kuodaugiausia 
Labdarybės tikrųjų narių, 
kurių mokestis tik vienas 
doleris.

Nepatingėkime pašvęsti

Ku- 
Sei-

Šiuomi pranešu kad 
nigij Vienybės metinis 
mas atsibus Liepos 18 ir 19 
dienose, Wilkes-Barre, Pa. 
Seimas prasulūs iškilmingo
mis šv. mišiomis 10:00 vai. 
ryte Lietuvių Bažnyčioje; 
gi po mišių tuoj sesijos. Kur 
bus sesijos galima bus suži
noti pas vietinį kleboną kun. 
B. Paukštį. Bet jeigu gali-

sesijoms vietą, paskelbsiu 
vėliaus laikraščiuose, 
sistojimui vieta yra 
menduojami hoteliai 
ing ir Readington. 
kiekviena provincija 
miršta pasiųsti savo delega
tus seiman, visi gi delegatai 
malonėkite dalyvauti šv. mi
šiose Liepos 18 dieną. Ka
dangi daug svarbių dalykų 
stovi prieš mūsų aki* malo
nėkite kas tik galite iš kuni
gų seime dalyvauti ir pagel
bėti svarbias šių dienų už
duotis išrišti.

Kun. J. J. Jakaitis, pirm.t 
Kun. C. A. V ašy s, rašt. %

Ap- 
reko- 
Sterl-

Lai 
liepa-

MILIJARDIERIAUS 
GIMTINĖ.

New York. — Liepos 7 d. 
milijardierius John D.. 
Rockefeller minėjo savo 83 
čią gimtinę. Savo draugams 
buvo iškėlęs bankietą ir gim
tinės pyragą pats Rockefe- 
lleris pjaustė ir dalino sve
čiams.

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

, _ --------------
kiek laiko prakilniame dar-' Aukso-8idabro vajaus dienomis 
bui, Lietuva bus mums" dė- viri virskime agitatoriais.

Dabar, prasidėjus Aukso- 
Sidabro Fondo vajui, mūsų 
žmonės sujudo daryti atna
šavimą ant Tėvynės aukuro. 
Vieni deda aukso bei sidab
ro daiktus, kiti aukoja pini
gais, o treti už savo pinigus 
perka šmotą aukso ir atneša 
jį Tėvynei padovanoti. Vi
si jie parodo savo pasišven
timą, savo gerą širdį ir sa
vo troškimą išklausyti mo- 
čiutės-Lietuvos balso. Yra 
tečiaus ir dar daugiau geros 
širdies ir kilnių pasišventi
mų žmonių, bet gi neturi jie 
tos laimės šiandieną ateiti i 
Tėvynės aukų sunešime 
punktą ir atiduoti savo do
vanėlę. Vienatinė d ovaiu 
Tėvynei, kurią tokie žmonės 
šiandiena 
ra tiktai 
Dauginus 
aukso nei 
atiduoti.

Sunkūs nedarbo laika: 
galiniai straikai, begėdiškas 
algų nukaposimas palike 
daugelį mūsų brolių darbi
ninkų didžiausioje biednys- 
tėję. Ir kada tie mūsų ne
laimingieji broliai šiandiena 
girdi Tėvynės balsą, jie jai 
tegali aukoti tiktai savo dū
savimus, savo karštą viltį 
žadinančią juos, kad ką nors 
po savo laisvos tėvvnės velia- 
va jiems nereiks taip varg
ti.

Bet gi dar ne vienas iš 
šiandiena suvargusių mūsų 
brolių darbininkų, kurie 
dabar jau negali nei auksu, 
nei sfdabru, nei pinigais au
koti, savo laiku buvo lai
mingesni ir gausiai Lietuvai 
aukavo. Tos savo tėvynei 
duotos paramos dauguma 
dar tebeturi ženklus — tai 
L. L. P. Bonus. Kiti norė
tų tuos Lietuvos Bonus šian
diena atiduoti Aukso-Sidab- 
ro Fondui. Tiktai kiti ma
no, kad dabar Lietuva tik 
auksą ir sidabrą tepriima ir 
savo bonų nedrįsta nei pa
siūlyti.

Aš būdamas surištu su L. 
L. P. stotimi ir su aukso-si
dabro rinkimo komitetu sa
vo kolonijoje pasivelyčiau 
nuo savęs tarti, kad Lietu
vai paaukotas bonas ar bent 
jo kuponas bus'lygiai apver- 
tintas kaipo auksas ar sidab
ras.

turi prie savęs y 
jų geroji širdis 

nieko pavidalf 
sidabro ką galėtį,i

Antanas Losiąs,
Pirm. L. L. P. Stoties,

Athol, Mass.
- — —--------------*--------- ■

Kors JI® t brangfii mūsą Hr- 
dfiai, W Itotava-Mot-** iar 
brangesnė.



Subata, Liepos 8 dieną, 1922.

PERKA UŽ 180 AUKSINU' 
PARDUODA UŽ 2800 

AUKSINŲ.
| Lietuvos valdžia imasi 
B į savo rankas begales darbų.
f - Nekalbant apie daugelio 
h j • dvarų paėmimų valdyti, a- 
S pie smulkmeniškus įstaty-

1 mus samdomus darbininkus
apsaugoti, Lietuvos valdžia 
remontavo privatinį hotelį ' 
Metropolis, o dabar kaip , 
prof. Voldemaras 4 4 Tėvynės 
Balse” rašė valdžia tų Kote
lį nupirko už septynis mili
jonus auksinų. Štai Ameri- , 
ke švietimo darbas pavestas 
apsirūpinti visuomenei, sa
vivaldybėms, tikyboms ir vi
sokiai privatinei iniciatyvai, 
o Lietuvoj to imasi valdžia ir 
švietimo ministerija netik 
steigia mokyklas, o ir lei
džia laikraščius, knygas.

| Valdžia susirišusi ir su Me- 1 
no Kūrėjų dr-ja. Dabar 
valdžia imasi remontuoti 
Kauno teatrųA

Taigi Lietuvos valdžia 
darbų pasięmusi begales ir 

[ vis daugiau kraunasi jo ant 
savo pečių. Išrodo, kad val
džia šalį labai kontroliuoja, 
kad nebūtų išnaudojimo 
profiteriavimo. Tuo tarpu 
netikėtai išeina eikštėn toks 
profiteriavimas, kurį pavy
dėtų Amerikos karo laikų 
pelnagrobiai.

Štai Kauno “Tėvynės 
Balse” randame aprašymų 
apie Šiaulių gimnazijos eks
kursijų į Liudavėnus. " Štai 
tasai aprašymas:

“Birželio 1 d. Šiaulių gimna
zija tam tikru traukiniu atli
ko kelionę į Liųdavėnius. Da- 

S.. lyvavo apie 500 mokinių drau- 
su mokytojais. .'Visus nuste- 

bino sa\’o aukštumu. Liudavėnų 
gelžkelio tiltas ant Dubi sos. 
Tai tikras inžinierijoš stebuk
las ! Sako, tas tiltas savo auk
štumu (65 metr.) esąs trečias 
pasaulyje. Gaila, kad lietu
viai nemoka branginti šito vo
kiečių paminklo. Apleido jį ir 
pagadino... Aibė medžiagos 
(betono stulpai, reikės ir t. t.) 
žūna ir rūdija. Nežinia kam 
nudraskyti antrieji bėgiai ir tu- 
rėkliai ant tilto. Medis jau ge
rokai yra apipuvęs, o tiltas pats 
skubiai reikalauja dažymo, nes 
gerokai jau apdrudijęs ir kele
rius metus taip pašeimininka
vus grius. Lygiai nustebino 
mus barbariškas lietuvių elgi
masis su mokyklos namu, bu
vusiu vokiečių kareivių teatru: 
vandentraukis pagadintas, dū
dos išvogtos, stogas nudrasky
tas.
✓

Nors birželio 1 d. buvo ne 
per šilta, tačiau visi puikiai 
jautėsi, belankydami Dubysos 
kalnus ir klonis, bežaizdami ir 
t. t. Malonios ir nakvynės bu
vo po atviro dangaus ir žino
mas nuovargis,ir nepatogumai. 
Stoties komendantas kap. Sa
vickis širdingai mus priėmė ir 
kiek galėdamas padarė mūsų 
ekskursiją įvairesnę ir patoges
nę. Už tai mes 
nuoširdų ačių.

“Visų domesio 
paguldyto miško 
se. Pasirodė, kad toki vorai, 
kaip Jofe ir Kaplanas, nuo se
nobės čia viešpatauja ir, kirs
dami Liudavėnų miškus, priė
jo prie šimtų milijonų turto. 
Jie sugebėjo dar prieš miškų 
nusavinimą iš Zabielos iš Žai
ginių dvaro labai pigiai nupirk
ti 60 dešimtinių puikaus miš
ko o'paskui, naudojantis sun
kia valstybės padėtim už pri
statymą gelžkeliui pūsrų ir vi
sokių liekanų iš valstybės miš
kų savo paimti 20 tūkstančių 
festmetrių puikiausio malko. 

^Eestnįettį,' kkiąąvoį ^Jęfci-

/*■

v*

2800 auksl..
“Tuodu verteivos nusipirko 

sau dvarų Klaipėdos krašte ir 
kitaip po Lietuvą nevažinėja 
kaip automobiliais.

“Tie visi reginiai, toks aik- 
vojimas lietuvių turto ir rusiš
kas ūkis sunkaus įspūdžio pa
darė mums visiems ir nemaža 
širdgėla vįji'z pagrįžome na
mon.”

Ar negeriau būt buvę, kad 
Lietuvos valdžia švietimo 
darbą; teatrą, hotelių stei
gimą būtų pavedusi visuo
menei, kaip Amerike yra, o 
būtų ėmusis miško eksploa
tacijos. Tada tie šimtai mi
lijonų būtų patekę ne į žydo 
kišenių, o Lietuvos valsty
bės iždan.

PRANEŠIMAS GERB. 
KLEBONAMS.

“Darbininkas” nefltaial yra at
spausdinęs MAŽĄ KATEKIZM2- 
LĮ, sutaisytą gerb. Kun. F. Juš
kaite “Pirma Išpažintis. Labai 
parankus KA^EKIZMELIS vai
kučiams ptrirengimui prie PIR
MOS IŠPAŽINTIES. Kaina $7.50 
už 100 egz. Imant, ant syk 100 
egz. ar daugiau, duodame * nuoš. 
“DARB.” ADMINISTRACIJA, 

366 Broadway, So. Boston, Mass.

VALDYBOS ANTRAŠAI
1922 metams.

Pirmininkas — A. Kazla:, 
56 New York Aye., 

Newaok, N. J.
Viee-Pirmininkė — A. Zuikiutė, 

27 Davis St., 
Harrison, N. J.

Raštininkas — A. Karaneckas, 
117j Court St., 

Elizabeth, N. J.
Iždininkas — J. I. Liudvinaitis, 

Bos 411, Linden, N. J.
Paulius Kyrius,

222 So. 9-th St., 
Brooklyn, N. Y.

A. Miernikas,
10 Harrison St., 

Paterson, N. J.
Pirmininkas — A. Kazlas,

V. Pūkas,
37 Maujer St.

LIETUVOS ŽEMLAPIS
Kaina 75 Centai.

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

Didžio Išlankstytas
" 26y2x33^

SULANKSTYTAB

6y2X9Y2

Galima gauti
“DARBININKE,’* 

Boston 27, Mass.
366 Broadway,

tariame jam

kreipi aibė 
Liudavėnuo-

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLIONIJDSE. : s y
■ , yra praktikuojama sekmadieninė
įkaltas! Kaltininkų yra daugybė, mokykla, kurioje mokinama tiky- 
Vieni prie kaltininkų priklauso, įbą ir tautą liečiantieji dalykai 
kurie nuolatos niekina, ^kas yra | Čia apsistojau ilgesniam laikui 
prakilnu, o apie tai kas yra Visi norintieji įsirašyti į Šv. Ka- 
kanksminga visai nieko nesako, zimiero Draugijų, užsisakyti visą 
lyg rodosi pritaria tam... Pir-1 Šventą Raštą lietuvių kalboje ir 
mieji turi autoritetą ir įtekmę į j kitokiais šv. Kazimiero dr-jos rei- 
žmones.- Antri, prie kaltininkų |kalais meldžiu kreiptis žemi&us 
priguli tie, kurie nepasipriešina, nurodytu antraau- 
tam negeistinam apsireiškimui, 1 Iš^vietinės šv. Jurgio fcar. į šv. 
nors tyli, bet priešingi yra ir ty-Į Kazimiero draugiją įsirašė garbės 
lėdami rodo pritarimą. Į nare Ona Masiliutė, amŽ. nariais:

Netikusi agitacija varoma, kad Į Domicėlė Mažunaitė ir Magdalena 
nieko neduot kitiems, nes patiems j Kazlauskaitė. Visi kiti metiniai 
reikią. Sakysim Lietuvoje katali-1 Visiems nariams reiškiu didžios 
kų mokslo įstaigoms. Dar blo-1 padėkos ir pagarbos žodžus. 
gesnė agitacija vedama, kad ne-1 _ «
j A - - - ... Kun. Petras Kaščiukas.duot pinigų mūsų parapijai, nes I 
būk žinai vyskupai mokyklas, ba- 207 York Street, 
žnyčias stato, turtą didina. Su to-1 Brooklyn, N. Y. 
kiu skleidžiamu obalsiu nieko ge-1 
ro neatsieksim. Nuostolį ir nė-|. 
garbę pasidarysim. Tik pakraty- 
kim galvas, pakrapštykim akis, 
o tas snaudulys išnyks iš mūsų. 
Geriau stokim į kovą prieš girty- 

i bę, šiaip netikslų pinigų išleidi
mą, lįame žmogus praranda svei
katą i išleidžia ant nieki} turtą. 

Į Kultūros-mokslo įstaigas remki-
me.

CLEVELAND, OHIO.

Aukotoją vardai.

Gegužės 29 d. š. m. gerb. kun. 
Bumšos prakalbose, surengtose T. 
Fondo 22 skyriaus aukotojų sąra
šas: . i

M. Palilionis $11.00.
Pq $10.00: A. Mikelionis, Ka

zys Štaupas (iš Akron), M. Va- 
lantiejus $6.(X).

Po $5.00: gerb. kun. V. Vilku-' 
taitis, A. aBnis, J. Kusas, S. Mit
kus ir Povilas Seliokas.

Po $3.00: M. Ardzijauskas, P.' 
Tolutis ir O. Baltrušaieiutė.

Po‘$2.00: J. Spaustinaitis, J. 
Šukys, O. Kuskevičienė, J. Čerau- 
ka, A. Kinderis ir J. Baltrušai
tis.

Po $1.00: J. Ėdikis, Ign. Zevec- 
kas, J. Gudas, V. Pampikas, J. 
Žaliaduonis, K. Rumbutis, A. 
Treška, J. Žaliagiris, J. Šeštokas, 
K. Traviutč, M. Jankauskienė, 
Baranauskienė, V. Sabašauskas, 
A. Jakštys, Pr. Stankevičius, J. 
Lenkaitis, M. Vaizbūnienė, B. Ža
la, P. Cegilikis, O. Debesienė, E. 
Žitkiutė, O. RutkelaitS, M. Žeb- 
rienė, S. Damukaitis, T. Butkus, 
J. Vireckis, A. Kunigiškis, O. 
Liutkienė, J. Miliauskas, P. But- 
nikas, M. Balčiūnas, J. Geidins- 
kas, A. Ivinskas, F. Šaukevičius, 
P. Draugelis, J. Smičius, A. Cir
kelis, A. Ažurienė, J. Ažurienis, 
A. Radziavičius, D. Totoraitienė, 
M. Žemtauskaitė, M. Totoraitienė, 
J. Vaičius, J. Neveronis, P. Kun
drotas, Černiavieius.

Viso 1130.00.
Smulkių $9.50.
Viso sykiu $139.50.

' Visos aukos pasiųsta į Tautos 
Fondo centrą su pažymėjimu, kad 
skirama Lietuvos Katalikų Uni
versiteto reikalams. Visiems au
kotojams tariame nuoširdų ačiū.

T. F. 22 sk. ūaldyba.
P. S. Čia bendrai priskaitoma 

ir kiuponai, kurie buvo davę kiu- 
ponus.

i
-t.

4

R—lis.

RACINE, WIS.

Kadangi aukso-sidabro fondo 
’ ] vajus’buvo keliamas po visas lie

tuvių gyvenamas kolonijas plačio
je Amerikoje, taip-pat ir Racine 
vietinė Paskolos stotis energingai, 

’ Į darbavosi, kad tasai istorinis dar
bas duotų gerus vaisius, tai pas
kirtose dienose, t. y. 24-25 birže
lio visi gyvieji lietuviai ir lietu- 

ivės, nešė savo aukas į paskirtą 
! vietą. Bet nėra dar atsitikę, kad 
nors vienas, Lietuvai naudingas

Galima pastebėti iš tų, kurie nuo 
(seniaus lankė lietuviškas pamo-

LDS. 16 kuopos susirinkimas,

ELIZABETH, JT. J.

Birželio 25 d. 1 m. įvyko LDS. 
16 kuopos susirinkimas. Narių 
neperdaugiausia susirinko, nors 
susirinkimas buvo svarbus.

Išduota raportai iš buvusio pik
niko. Po to nariai užsimokėjo 
duokles.

Skaitytas laiškas nuo Federaci
jos skyriaus prašant sušelpos ba
daujančius lietuvius Odesoje. Pa
svarsčius paaukuota iš kuopos iž
do $5.00 Ir nariai sudėjo $3.51. 
Išviso sudaryta auka $8.51 per
duota vietiniam T. Fondo sky
riui.

Taip-gi svarstyta apie aukso ir 
sidabro fondo vajų. Iš kuopos 
iždo į tą fondą paaukota $5.00 
auksu. Sekantis susirinkimas bus 
pu8metins ir visi nariai privalo at 
eiti ir pilnai užsimokėti už ši pus
meti. Taipgi atsiveskite po keletą 
naujų narių, kad padidinus kuo
pa.

Užpildykime vietas išvažiuojan
čių į Lietuvą naujais nariais.

M. .S.

HARTFORD, CONN.

' AMERIKOS JAUNIME!
Ar esi matęs Ir skaitęs UetnvoB 
katalikų ajnnimo Pavasarininkų 

organą 

“PAVASARĮ?’
Draugės ir Draugai! -

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

Mc t ųorime užtat su jumis 
kuod žiliausiai pasitarti, pa- 
sikal ėti. O mūsų kalba tai 
mūsų laikraštis . “Pavasa
ris. ’' Todėl, sesės ir broliai, 
išsir ykite mūsų “Pavasa
rį!”

“Pavasaris” jums tekai
nuos vienas doleris metams.

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

“Pavasaris” jus ir mus 
padarys vienų Lietuvos du
krelių ir sūnų šeimynų.

Tad, Draugės ir Drau
gai ! siųskite po vienų dole- • 
rį šiuo adresu:

LIETUVA. Kaunas, Ožeškie
nės g., 12 nr. “Pavasario” Admi
nistracijai
Jau laikas užsisakyti laivakortes 

lietuvių įstaigoje

Vasarinė mokykla.
------ v-

Cia kol kas parapijinės mokyk- 
os nėra ir vaikučiam būdavo pa

mokos lietuvių kalboje tikybos 
ir rašybos tik subatomis ir nedėl- 
dieniais po pirmų mišių.

Bet dabar vakacijų laiku rūpes
niu vietinio klebono Kun. Ambo- 
to, gauti kambariai miesto viešo
je mokykloj vadinamoj South 
School, ant Hudson St.

Kaip iš sakyklos pranešto, tai 
užsiregistravimas ir paskirsty 
mas į klesos bus Petniaioje ir Su- 
batoje Liepos 7 ir 8 dd. parapijos 
svetainėj. Mokytojum bus moks 
eivis B. Gouranskas. Taigi gera 

proga bus vaikučiam pramokti 
geriaus lietuviškai, tas yra did
žiai svarbus ir naudingas darbas.
eee®®ee8®®«®ee«9®®®®®®®®®®s®®®®s®©©®e©®<s®®©5©®©e©©©ę3©

Skiedrukės.
“Tautiečiai” sako, kad į juos 

“šaltai atsinešė” L. L. P. komite
tas, kuomet kvietė prie Aukso-Si- darbas darnas šioje kolonijoje, 
dabro vajaus. Geriau būtų, kad susidurtų su kokiomis nors 
mūsų “tautiečiai” “šilčiau” at- khūtunls’ taiP Pat ir šltas auks0’ 
sineštų į visa kas yra naudai sidabro turgj° nema'
Lietuvos. Vienas “karštas tau- žai Priešlb 0 tais Priešais Pa
lietis” yra nutarimų rašt. Pasko- dg ne kokie svetimtaučiai, bet iš 
loš Komitete, o visai pradėjo nesi- vardo Letuviai, kurie surengė iš- 
lankyt į komiteto susirinkimus. važiavimą (pikniką) 25 d. birže-

Sv. Jurgio parapijos koras pu- 110> dar su Prakalbomis vien tuo 
sėtinai skaitlingi, bet kuomet tikslu» kad kaukti lietuvius 
stoja dainuot prieš publiką, tai nuo davim0 auk* aukso-sidabro 
pasirodo keturios merginos ir ke- fondan' TeiP Pat ant 25 d- birže’

Turi būt daugiau 110 Parodė įvairių apgarsinimų 
Į lietuvių ir lenkų kalboje kokių 

Kirypkas ta^ biblijos studentu prakalbos.
j Apgarsinimai buvo su paveikslais. 
Ant lietuviškų apgarsinimų buvo 
nupiešta žmogysta su storu snu
kiu, o ant lenkiškų apgarsinimų 
nupiešta ožka ir ant jos užsilipęs 
biblijistas.

Jo pliovonės niekuomi nesiski- 
rė nuo velnių kupčiaus, tik mato
mai kad tie ponaičiai yra gerai 
apmokami bedievių kapitalistų, 
klaidinti tamsesnius darbininkus, 
kad darbininkai nebesirūpintų 
savo likimu, atsižadėtų organiza
cijų ir unijų, nustotų tikėjimo, 
bet lauktų tos niekad neįvykdo
mos kvailos gerovės.

Racine ’o žvalgas.

letas vyrų, 
disciplinos.

Frošepanų organe “Dirvoje”! 
j rirašoma visokių kvailysčių ant I 
L. Vyčių 25 kuopos.

Senesniuose numeriuose rašė, I 
kad L. Vyčių 25 kp. labai nusilp-1 
nėjus, o dabar atsisukus rašo, I 
kad vyčiai smarkiai veikia ir ge-1 
rai gyvuoja.

Rašo, kad gerb. kompozitoriui I
J. Naujaliui rengė koncertą vieni 
vyčiai ir kad jie neprileido kitų, 
o ypač laisvamaniams nedavė j 
progos pasirodyti ir dėlto nebuvo 
gerų pasekmių. X

Skaitant tokias nesąmones net 
j juokas ima iš laisvamanių žioplu
mo. • ’'

Matyt, jog jie neturi nieko ge
resnio rašyti, kaip kiekviename 
iiumery vis vyčiai ir vyčiai.

Jeigu vyčiai toks mažas daik
tas, tai kam apie juos tiek daug 
ir rašyti.

“Dirviečiai” i "
tė kaip iš didelio proto pripažino, 
kad vyčiai smarkiai veikia ir kad 

I jie yra galingi. Laisvamaniai 
prieš vyčius nykštukai.

L. Vyčių 25 kuopos nariai nėra 
tokie akyplėšos, kad norinčių 

Įdirbti naudingą darbą neprileis- lpjega vedęs ir turi 13 m. duk-
• . . . I terį, o Vilčinskienė turi du vaiku.

L. Gerk kompozitoriui J.Nauja-1Sapiega paimtas šaltojon ir liepos 
z>aua oivimi 1 — - - ’ |xjl u. mus icioiuao. JlS pasakė,

iuvLbi^. Gerb. kun. Vilkutaitis ^ot prisidėjo Teatrališkas ir para- f ųa(j vilčinskienė jį suvedžiojus; 
išdalino diplomus ir skaitė kuris chorai ir jeigu būtų norėję I }>ūk jį jam žadėjus “meilę”
kiek gavo už atsižymėjimą moks- Pasidėti laisvamaniai galėjo tą L jar}ją krautuvėj. Bet įvyko 
le. Pirmoje vietoje stovėjo J. A- j Padaryti. I tarp nesusipratimų ir Vilčins-
domaitis. • Jeigu būtų galima, tė- Į, Laisvamaniai tą koncertą boi-1 j^enė išpasakojus viską.

Vilčinskienė neidavo bažny
čion. O Sapiega ne geresnis ka
talikas. Jis vargu mokėtų per
sižegnoti. Abu yra “Keleivio” 
ir “Sandaros” skaitytojai. Ro
dos yra nariai Sandaros 15 kp.

“Keleivis,” kurs su lenkais 
padarė uniją, tą žinią išpučia ir 
priduria, būk abidvi šitos šeimy- 

,nos esančios labai dievobaimingų 
katalikų.

Viršuje matėme kokie jie kata- 
Tą parapiją suorganizavo kun. r&ai ^ra ir matome kokia lenk- 

Antanas Rodis 1910 m., o 1914-m. j berniško laikraščio “Keleivio” 
su pagelba parapijonų pkstatė rebs-b®’ .
gražią mūro bažnyčią, svetainę iri Detektyvas knmiiMlttą.
kleboniją. Vidus gražiai išdabin
tas. Mitėtas kunigas iki Šiol čia

Valdyba. 
“Giedrininkų” seimas.

Čia šiemet turės atsibūti kata
likų moksleivių seimas. Vietinė 
moksleivių kuopa rūpestingai 
darbuojasi, kad tinkamai prisi
rengus prie seimo.

L. Vyčių 2 fikuopą pakvietė 
jrirengt programą seimo vaka
rams. Vyčių koras ir teatralis 
skyrius pradėjo ruoštis su daino
mis ir vaidinimu.

I

i

fc

!
J. K.

Užbaigimas mokyklos.
Birželio 25 d. š. m. šv. Jurgio 

oarap. salėje buvo vakaras, pa
rengtas šv. Jurgio mokyklos mo
linių, vadovaujant gerb. seserims 

— mokytojoms. Vakaars buvo j 
turiningas. Kiekvieno skyriaus' 
vaikučiai šį-tą atliko ant scenos.
iodėsi visame tinkamai išlavinti, 
dar kituose matyt glūdi daug ta- 
lento-gabumų, kuriuos ateityje 
turės progą parodyti.

Šiuosmet baigė aštuntą skyrių 
16 bernaičių ir 4 mergaitės. Pa
sirodė daugumas gavo po šimtą 
nuošimčių: skaitymo, spelingo, 
gramatikos, istorijos ir aritmeti- t'l- 
kos. Daugumas iš baigusių mo- f .... __«r-_____________
kyklą žada siekti ankštesnių j p™ rcog^koncertą ne vien vyčiai, ^ug jjg pasakė,
mokslų. <

BRIDGEPORT, CT.

Laisvamanių darbai.

Birželio 5 d. tarp lietuvių lais
vamanių įvyko baisenybė, apie ku
rią amerikoniški laikraščiai rašė, 
tik pavardes iškraipydami. Vie- 

nė patįs nepama-1 toj Povilas Sapiega rašė Paul Se- 
begape, o vietoj Vilčinskienė pa
davė Wilson. • Minėtą dieną va
kare “Sebegape” ėjo į bučernę 
ant Broad St. Pamatęs “Mrs. 
Wilson” šovė penkis sykius. Bet 
moterį tik lengvai sužeidė. Sa-

DABAR LAIKAS 
IŠMOKTI GRAŽIAI RAŠYTI.

Rašant su Fonfanme PDvAksna 
greičiau galima išmokti ir ras-' 

tas gražiau išrodo.
Reikalauk platesnio paais-: 

\ kinimo apie Fontaninę 
\. Plunksnų arba Katalo-

x go. • ’
1 “DARBINJNKAS,”
w x lPv 366 Broadway,
m I Boston 27, Mass.

%

X

PO RINKIMŲ
' MEKSIKOJE.

Mezico City. — Pereitą 
nedėlių Meksikoje įvyko 
kongreso atstovų rinkimai. 
Pasekmės dar nežinomos. 
Tečiaus tvirtinama, kac 
šiandieninė Obregono val
džia laimėjusi.

domaitis. Jeigu būtų galima, tė- Laisvamaniai tą koncertą boi- 
vai turėtų jį leist į aukštesnį mok- ko/avo’ 0 dabar mėgina saxę pa
stą.

Gerb. kun. V. Vilkutaitis aiški
no, kokią garbingą užduotį atlie
ka tie tėvai, kūne rūpinasi auk
lėti savo vaikučius katalikiškoje' 
dvasioje, kurie tą visą gauna ka
talikiškoje mokykloje. •

Žmonių buvo atsilankę daug. 
Su tėvais nemažai buvo vaikų, nes 
■vaikų vaidinimą, vaikai myli ma
tyti. Garbė priklauso gerb. sese- 
rims-mokytojoms už prirengimą 
tokio vakaro, taip-gi katalikų vi
suomenei už rėmimą. . .

teisinti ir visuomenės akyse pasi
rodyti nekaltais avinėliais.

Kas gerbė savo tautos darbi
ninkus, tas prisidėjo prie suren
gimo šio koncerto ir sulig išgalės 
atidavė pagarbų.

M V. A.

BROOKLYN, N. Y. 3

tv. Jurgio parapija.

J. X.Nuolat gauname laikraščių iš 
Lietuvos ir juos parduodame la
bai pigiai Dabar visiems yra 
gera proga nusipirkti laikraščių 
ir knygų, nes “Darbininkas” at- mas yra daug skirtingesnis, ne-

Klaidų keliu.

Mūsų šiandieninis nusistovėji-

Kaplanui 180 auka., jie uŽsie- darės nedaliomis ir švenčių dieno- gu kitados buvo. Savymeilė užė- 
nin čia pat vietoj parduoda po mis. mė vietą kitų meilės. Kas tam

--V •, A

■a'1--:'
—

| LAIMINGAS TAS, KURIS TURI GERŲ DRAUGŲ
X GEBOJE ORGANIZACIJOJE, GERI.
T IR DRAUGAI.
y Viena iš rimčiausių, gyviausių ir geriausių 

lietuvių darbininkų organizacija Amerikoje yra

ŽINOKITE, kad “Darbinnke” 
klebonauja ir gražiausioje tvarko-Į yra visokų laikraščių iš Lįetuvos. 
je veda parapijos reikalus, už ką Į ekz., o už 50c. 27 ekz. įvairių lai- 
labai gerbiamas parapijonų. Jis Išsirašykite. Už $1 gausite 00 
žinomas kaipo veikėjas Bažnyčios kraščių.

I

LIETUViy DARBININKĮI SĄJUNGA.
Ši organizacija rūpinasi pagerinimu darbi

ninkų. būvio. Leidžia 3 sykius į savaitę laikraš
tį “DARBININKĄ.” Prie šios organizacijos 
gali prigulėti vyrai, rilerginos ir moterys nuo 16 
m. amžiaus.

VIENYBĖJE—GALYBĖ.

f

I

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

| L D. $, CENTRĄ |
{ 366 BR0ADWAY, BOSTON 27, MASS. X
♦ 4^4 4^44^44^4 4^Ci 4^a ~-4-a-^-a.
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ŽYDBERNIO BALSAS.LIETUVIŠKI PEOVIAKAI.
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.SUSIVIENIJIMO ARDYMAS !R JO ARDYTOJAS.
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CAMBRIDGE, MASS.

L. Vyčių 1 Skp. pusmetinis su
sirinkimas jyyks liepos 9 d. 1922 
m. Todėl visi nariai malonėkite 
ateiti, nes turime daug nauju da
lykų aptarti.

Kviečia Raštininkė.

DOVANOMS

FONTANUI
PLUNKSNĄ ■

Kuri bus atminčiai ilgam 
laikui.

Kainos Prieinamos. 
Reikalauk' Katalogo. 

“DARBININKAS, 
366 Broadv.ay

Boston 27, Mass
r

Ivne, birž., 1922 m. 
nybėj” No. 49).

Tas surašąs išviso sudaro 18.360 ekzempliorių. Jų vertė skaitant 
katalogine kaina — $5.597.50.

Toms knygoms pasiųsti katalikiškoji visuomenė sudėjo ikšiol tik 
apie $300. O jų pasiuntimo lėšos vien per vandeni atsėjo $119.

Mes nei kiek neabejojame, kad katalikiškos spaudos rėmėjai ir 
. mūsų prieteliai pasidarbuos, kad už tas Lietuvos Darbo Federacijai 
pasiųstas knygas patys aukuos ir parinks aukų nuo kitų mūsų priete
mą.

Prašome tame darbuotis dabar, be atidėliojimo.

K

Kažkas yra pasakęs: Sau- išlaikvanui. Tik bereikė pi- 
gok mus Dieve nuo ‘‘priete- nigu tiems piliečiams, ir tai 
lių,” su priešais mes patys 
apsiginsime. Taip ir mūsą 
tėvynei Lietuvai daug leng
vesnė yra kova su savo atvi
rais neprieteliais, kokiais 
pavyzdžiui, yra lietuviški 
komunistai. Tečiau vargas 
jai yra su tais neva “priete- 
liais,” kurie dedasi patrijo- 
tais^ daug kalba apie Lietu
vos reikalus, o ištikrųją tą 

f reikalą į širdį neima, jiems 
nedirba, gi į savo partiji- 
nius ir asmeninius biznelius

. .įsižiūrėję, moka tik t’rukdv- 
| ti ir ardyti kiekvieną nau

dingą Lietuvai darbą.
Tokiais Lietuvos nenaudė- 

£ liais, Tėvynės Mylėtojais li- 
| eina apsidengusiais, yra mū

sų laisvamaniai, socijalistai 
liaudininkai.

Lietuviai- katalikai, ligšiol 
kentę kantriai jų nedorus 
veidmainiavimus, ir laukę 
jų sužmonėjimo ir supadorė- 
jimo, dabar, kantrybės ne- 
betekę ir Lietuvos naudos 

ge žiūrėdami, eina ir nubrau
kia laisvamaniams jų kaukę 
ir parodo visuomenei jų tik
rąjį veidą. Tasai tikrasis 
jų veidas parodo, kad mūsų 
socijalistai liaudininkai yra

B
I
E
B

ir koneveikę savo spaudoje 
prasimanydami nebūtų da
lykų. Nei vieno nors ir ge- 

___  . .'Iriausio, jo sumanymo nėra 
_ . parėmę, paie jokio jo užveš-

daug pinigų. J^s turėjo to darbo> nors ir gražiausio 
sudėti lietuviai katalikai po. n^ra prisidėję, įr tai vien 
valstybės grasinę, kad kurfe kad kai jie sueis dirb-
nedės, bus skaitomi tautos Lį j^^raį katalikais, ga- 
priešais, neteks pdietimą jį neiaimeį pasirodyti, kad 
teisių ir privilegijų. katalikai geriau dirba ir

Norėta pralobinti say° daugiau nudirba negu jie, o 
partijėlė valstybės kastais-jeįgU jr fo nepasirodė’- 
Ar-gi neaiškus patrijotiz- L^ jaį gin]ę Dieve dar koks 
mas tų dole^no patriotų ? katalikas pasakyti galėtų, 

2) Piliečių Sąjungos; or- mes, katalikai, pri-
ganizuoti nebuvo kviečiami jYerp-me laisvamanius dirbti 
katalikai. Didžiosios mūsą nandjngą darbą išvien su 
organizacijos buvo ignoruo- mumįs uefuvos labui. Na 
tos. Mums tik buvo liepta kasgį fa(la bebūtą su jų par- 
vėliau dėties prie tos Sąjun- Lįja^ nepranyktų ji ta- 
gos. Katalikų pinigai, o lais- me Lietuvos darbe? 
vamanių valdžia. Kada ka
talikai i 
laisvamaniams nešti, p. Vi-' 
ieišis Lietuvos vardu nesi-1, 
gailėjo karčių žodelių katali- .
kų visuomenei.

Per visą laiką tos Sąjun
gos gyvavime ir iki po šiai 
dienai tarpe jos direktorių 
nebuvo nei vieno 'mūsų vi
suomenės žmogaus. Katali
kai visą laiką stovėjo nuoša
liai. O tečiau jie, laisva- 
nuvniai, po šiai dienai nenu
stoja tvirtinę, kad jų toji 
Piliečių Sąjunga' “yra be- 
partijinė ir šventai atsida
vusi, gynimui lietuvių tau
tos ir Lietuvos respublikos 
reikalų” (žiūrėk Piliečių 
Sąjungos nutarimą Brook- 

“Vie- 
Tuoju 
Lietu-

* *

MILŽINIŠKAS AUTINGAS KNYGOS LIETUVON PASiySTOS
Tv-vire! vrnf'TTnT I
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... Tad jie ir neina bendrai 
nesiskubino pinigą tĮjrbti su katalikais, ir beve- 

■.Įlija gaišinti visas savo pajė
gas darbo trukdymui. Bet 
ar neparodo jie to, kad jie 
yra partyvumo vergai, kad 
Lietuvos jie nemyli?

4) Vos tik neteko jie p. 
Vileišio — nuo pirmos die
nos virto jie tautos sabotaž

ui akais. Prie paskolos kėli
mo darbo nebesidėjo. Iš 
paskolos stočių beveik visi 
pasitraukė. Liko iš jų tik 
tie, kurie ištikro Lietuvą 
myli. Bet deja, tą labai ne
daug buvo.

Gražiausi sumanymą “Lie
tuvos Republikos Rėmėjų 
organizacijos,” kur jiems 
buvo teikiama lygitį teisių, 

ir lygus narių skaičius val
dyboje, kaip’ir katalikams 
— užboikotavo vien dėlto, 
kad negudriai bijojo kenks
mo savo partijai. Aukso- 
Sidabro Fondo vają boiko
tuoja vien dėlto, kad bijo, 
kad jisai nors kiek neišeitu 
kreditan p. Čarneckiui.

Amerikos-Baltijos Drau- 
įgiją rengiasi užboikotuoti 
visai dėlto, kad toji draugi
ja yra vaisius inicijatyvos ir 
pasidarbavimo p. Čarneckio.

Taip visus Lietuvos reika-- 
lūs boikotuodami, po savo 
laikraščius trukšmus kei

kiami, šmeižtus ir prasima
nymus platindami, jie lais
vamaniai, drįsta dar kaltin
ti atstovą dėl tą savo kelia
mą trukšmą. Persilpni jie 
yra, kad sukėlus suirutes 
visoje išeivijoje. Jie tik sa
vo srovėje suirutes kelia, va
rydami nebaigiamus ginčus 
dėl biznio ir dėl pinigą pa- 

I čių savęs tarpe, riedamiės už 
biznius ir iždus. Jie 
išvien moka eiti tada, 
reikia šmeižti katali-

nybėj
•šventu atsidavimu 
vos republikos reikalams 
persiėmę mūsų piliečiai su-L 
Įėjo per pustrečių metų net | 
pusantro tūkstančio dolerių 
( nors gyrėsi melagingai, kad 
sudėjo kelias dešimtis tūk
stančių). Jie nepaliauna 
plūsti ant atstovo V. Čamec- ( 
kio, kodėl tas atsisako vary
ti katalikus į jų užstatytą 
bučių. Tečiau nežiūrint to 
viso jie išdrįsta iškelti suma
nymą, kad ir katalikų di
džiosios organizacijos pasi
rašytų po skundu Lietuvos 
valdžiai ant dabartinės ats
tovybės, kad tai neva iš jos 
nriežastįes čia įvykusios su
imtos (žiūrėk “Vienybės” 
No. 47, redakcijos pasta
bos)".

Katalikai matydami kaip 
‘ie politiniai uzurpatoriai 

naudoja Lietuvos valstybės 
vardą savo siauriems parti- 
jiniams tikslams/ turėtų 
kelti griežščiausį protestą 
nrieš tokį niekinimą Lietu
vos vardo ir prieš vaikėzišką | 
?rzmimą ir užgauliojimą 
mūsų visuomenės. Sumany
mas įvelt mūsą organizacijas 
į politinį šantažą yra lygus 
’enką endeką pastangoms 
gauti vilniečių balsą, ( kad 
dėtųsi prie Varšavos.

3) Mūsų socijalistai liau
dininkai aiškią-aiški ausiai 
parodė, kad jiems ne Lietu
vos reikalai, o tik jų parti
jos ir jų biznio reikalą pir-[kios nors naudos Lietuvai, 
ihoj vietoj rūpi. Kaip tik Kol jūs būsite tik tautos 
nebeteko valstybinio šmuge- sabotažninkais, partijų rėks- 
lio per Piliečių Sąjungą, niais ir dolerio patrijotais 
tuojau toje pačioje Sąjųngo- — mes jūsų tik gailėties te- 
je paliovė dirbę, suversdami galime.
bedą ant atstovo p. Čarnec- • , Tėvynainis.
kio, kad jisai neva trukdąs ---------------------------- -----
tą veikimą. Nors naujasai Kur aukso re-
atstovas niekada nei ištolo težMis? Kur brangusis laiksodS- 
jų nėra užgavęs, nors visa-
da atsinešdavo į juos su pa- Lietuvos meili brangesni už 
garba, pripažinimu ir kant- auksą ir sidabrą. Bet jeigu mei-

ĮVYKS NEDALIOJ,
LIEPOS-JULY 9 D. 1922

BLOOMFIELD, N. J.
Rengia LDS. K. Y ir N. J. 

Apskritys.
Gerbiami Lietuviai (aitės) 

ii- LDS. nariai kviečiami at
silankyti koskaitlingiauria, 
nes šis AUTINGAS bus 
linksmiausias ir smagiausias 
už visus kitus. Rengiamas 
su dideliu programų. Mu
zikantai bus pirmos kliasos. 
Taip-gi Lietuvos Vyčiai loš 
“Baseball.” . -

Birželio 30 d. Brooklyno , 
■“Vienybe,” ar kaip ją kiti 
vadina Brooklyno “Pliur
zė,” vietinėse žiniose rašo a- 
pie kokį ten D. Šliviną, grį
žusį iŠ Lietuvos. Tasai Žil
vinas pasakas be kito ko, < 
kad kaip jo vadinama Ro
mano Bendrovė jau. užgesu- ] 
si;

Jei Šlivinas iš teisybės 
teip pasakė, tai jis yra žyd- 
bernis, o “Vienybė” tai iš
tikro žydberniauja tokius 
dalykus rašydama.

Lietuvių Bendrovės žy
dams yra peilis po kaklu ir 
jie ją nekenčia, kaip vel
nias kryžiaus. Žydai piktu
me nesitveria pasisekimu 
lietuviu bendrovių ir atsi
džiaugti negali ją nepasise
kimu. “Vienybė” jau se
niau gnaibio.jusi L. Preky
bos B-vę ir dabar parašiusi, 
kad ji užgesusi pasirodo e- 
santi žydiška birbynė.

Bet “Romano B-vė” nėra 
užgesusi, tenetriūbija apie 
tai žydiškos birbynės. L. 
Prekybos B-vė tiek ten ga
linga ir jos padaryta tiek, 
kad visos kitos Bendrovės 
nei trečdalio to nepadarė. 
“Romano B-vė” ir Romano 
vardas visoj Lietuvoj žino
mas. Aš čia negaliu visoko 
išvardyti ir nuordyti, kas 

, Lietuvoj padaryta L. Pręky- 
bos B-vės. Tai perdaug vie
tos ir laiko užimtu. Pami
nėsiu tik keletą dalyku.

Kaune Bendrovė turi di
delį prekių sandėlį, iš kurio 
prekės išvežamos į kitus 
Lietuvos miestelius. Yra 

■stotis automobilių. Yra ben
dra raštinė, kur dirba virš 
50 darbininkų. - Yra tekni- 
kos skyrius. Yra didelis že
mės plotas nupirktas Kau
no viduryje ir aptvertas ge- 
ežine tvora. Ant tos žemės 
yra pastatyti, du mūro gara- 
džiai ir įvesta taisymas au
tomobilių. Yra B-vės suor
ganizuotas ' Tarptautinis 
Bankas, kur dirba apie 20 
žmonių. Ta įstaiga randa
si puikioje vietoje ir geroje 
tvarkoje. Bankas šauniai 
patarnauja Lietuvos žmo
nėms, ypač išmokėjime a- 
meri kiečių perlaidą. Išmo
ka greitai doleriais ir auksi
nais kaip nori. Žmonės pa
tenkinti banko patarnavi
mu.

Nuo savęs aš patarčiau a- 
merikiečiams siųsti per 
Lithuanian Sales Corpora- 
tion. Nepaisykite, jei kas 
per žydišką ar lenkišką ar 
rusišką ar birbynę pučia ant 
Lietuvių Prekybos B-vės. 
Kada mūsiškiai nustos pūs
ti per svetimas birbynes ar
ba per savo pavydo akinius 
žiūrėti į lietuviu biznius.

Kaunietis.

Prierašas. Vienas “Dar
bininko” skaitytojas iš She- 
nandoah, Pa. atsiuntė iškar
pą iš “Vienybės,” kut rašo
ma apie Žlivyno sugrįžimą 
ir nuo savęs rašo: “Prisiun- 
čiuJškarpą iš ‘‘Vienybės,” 
kur rašoma apie L. Pr. B-vę 
neteisybė. O gal tas ir tei
sybė. Jei neteisybė, tai mel
džiu “Darbininke” tą žinią 
užginčyti.” Kauniečio (iš 
Brooklyno, N. Y.) ir Shena- 
doriečio rašteliai atėjo kar
tu.

fcl
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LDS. Centro Valdybos pereitą žiemą sumanytas pasiuntimas kny
gų Lietuvos Darbo Federacijai išpildytas gegužio 30 d. Laivu Beren- 
garia tą dieną išvežtos Lietuvon. Dabar tas siuntinys vilimės jau yra 
Lietuvos Darbo Federacijos rankose.
z Štai kokios, kiek ir už kiek pasiųsta knygų Lietuvos Darbo Fe
deracijai:

PAŽINKIME SOCUALIZMĄ .............................
DARBININKO DOVANĖLĖ darbininkams 
KOMEDUĖLĖS.........t...........................................
TRYS KELEIVIAI ..............................................
L. D. S. KALENDORIAI........... . .......................
ŽYDŲ KARALIUS....................’.......................
LIETUVIAI KATALIKAI IR KITOS SROVĖS ... ^.. 
SVARBŪS KLAUSIMAI.............
APIE RELIGIJOS PRADŽIĄ ......
BROLIAI, TIESOS KELIU PIRMYN 
VAIZDELIAI ......................
GEGUŽĖS MĖNUO ...........
PULKIM ANT KELIŲ ....
MŪSŲ-TIKĖJIMAS.............
KURIŲ BUS VIRŠUS.......
DANGAUS KARALIENĖ ..
BOLŠEVIZMAS ...................
BEN HUR...........................

1.200
6000

120
450

6D00
100
300

6000
450

3.040
1.650

100 
... 880 
... 450 

1.8000
.. 1000 
... 450 
... 100
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Dienos reikalais,

Cliicagos varpo

1,

et

savo 
tik, 
kada 
kus, siuntant iš piktumo, 
kada mato, kad katalikai ją 
riksmo nepaiso ir dirba kaip 
dirbę Lietuvos labui.

į Pažiūrėkite ponai laisva
maniai į savo veidus be kau
kės, pasidžiaugkite savo 
patrijotingomis išvaizdomis 
ir pasakykite, rankas ant 
Širdibs padėję, ar mes kata
likai, begalime jus gerbti, ar 

[begalime laukti iš jūsų ko-
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Norintieji saugiai ir greitai parkeliauti Lietuvon po globa ir priežiūra 
BALTIC. STATĖS BANKO pasiuntinio p. Rapolo Kručo, privalo greitai 
užsisakyti vietas, kad patilpti į

' ‘ EKSKURSIJĄ
*

A h

Didžiausiu sviete "VYliite Star laivu MAJESTIC, išplaukiančiu Liepos (July) 
29 plieną.

Kas dar neturi pasporto, lai tuoj kreipiasi laišku į BALTIC.STATĖS 
BANK 294 Eighth Avė., New York, kuris viską aprūpins ir užsakys vietą 
laive.

Banko pasiuntinys lydės keleivius visu keliu, prižiūrės ją bagažus tvarkys 
visą kelionę ir kitais reikalais patarnaus. :

Kadangi šis laivas yra didžiausiu pasaulyje, tai keleiviai šioje ekskursi
joje turės ne tik yisus patogumus ir linksmumus, bet dar nejaus to nemalo
naus supimo ir jūrių ligos, kas atsitinka keliaujant mažesniais laivais.

Tai puikiausi proga pasinaudoti šia puikia ekskursija, parengta specia
li lietuviams didžiausiu greitlaiviu, gaunant ypatingą patatnavimą ir glo-

*

Taigi naudokitės tą ja progai Nesivėluokite, nes nedaug laiko jau beli
ko ! Džiaugsitės ir dėkuosite už tokią puikią ir greitą kelionę.

Rašykite tuoj šiuo adresu:

BALTIC STATĖS BANK
294 Eighth Avė., New York, N. Y.
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SVEIKATOS DALYKAI.tys, reikalui esant, moraliai 
ir materialiai tos draugijos 
žygius parems.

NAMIE PADAROMI VAISINIAI SVIESTAI, i
Nors dėjimas į dėžes I dalis obuolių ir giros, kad 

(canning) ir džiovinimas I padarius sviestų kaip rei- 
vaisių yra geriausiai visų ži-1 kiant. Kitu žodžiu, penkis 
nomas, tečiau iš vašių gali-1 (5) galionus saldžios giros 
ma padaryti ir kitų dalykų,[reikia suvirinti, kol lieką 
kurie pravartu žiemos laike 
turėti. Jokių valgomų vai
sių nereikia išmesti ant nie
kų, bet tiek kiek tik galima 
panaudoti darant vaisinį 
sviestų. Jį dirbant, nors ir 
pageidaujama turėti geriau
sių vaisių, tečiau galima pa
sekmingai vartoti ir sveiką
sias dalis sugedusių jų.

Reikalingi Indai.

Tuos pačius indus, kurie 
randas beveik kiekvienoje 
virtuvėje, galima vartoti ir 
dirbant vaisių sviestų. Yra 
pageidaujama, bet nėra bū
tinai reikalinga, turėti pali- 
votų arba alumininį katilą, 
kuris būtų vien tik tam if 
vartojamas. Kiti reikalin
gi indai yra koštuvas, vieli
nis sietas, grūstuvas, saika- 
vimui puodeliai, peliai ir 
skaurados.

Dideli geležiniai ar vari
niai katilai, 
seniau vai

rudojo cukraus, ir ketvirta-Į ti jų pačių sunkoje. Virinti 
dalis šaukštuko druskos turi 45 minutas ir pridėti 5 sva- 
būti inmaišyta. Virinti rei- [rus cukraus. Virinti dar 15 
kia išlengvo, ir per dyi va- minutų pridėti skystimų vie- 
landi dažnai maišyti arba nos citrinos, ir dar apie ko- 
kol ntpasidarys tirštas, ta-Įkią minutų virinti. Viri- 
da inmaišyti vienų šaukštu- nant dažnai reikia maišyti, 
kų cinamono, ir kol karštas Sudėti į bonkas, kol karštas 
supilti į bonkas. Paskui vi- ir panašiai apsieiti kaip su 
rinti bonkas taip kaip buvo obuolių sviestu, 
daroma su obuolių sviestu. ■

Obuolių Sviestas su Nupiauti slyvas, indėti
Ct nnomis. Į jas į puodg su trupučiu van-

Reikia supiaustyti ketu-|dens ir virinti kol sųminkš- 
rias citrinas, apmerkti van
denyje ir laikyti per naktį. 
Ant rytojaus sudėti į puodų 
sykiu su astuoniais svarais 
nuluptų, ir supiaustytų o- 
buolių. Virinti vienų valan-

Broklyn, N. Y. — A. L. 
R. K. Federacijos Apskričio 
susirinkimas buvo, birželio 
30 d., 1922 m., kuriame da
lyvauja gražus draugijų at
stovų būrys.

Neatsilankius Apskričio 
sekr. D. Kašėtai, susirinki
mui raštininkauja L. Šimu
tis.

P. Kyrius skaito pereito 
ekstra susirinkimo protoko
lų, kurs priimamas. Pra
kalbų rengimo komisija iš
davė raportų, pažymėdama, 
kad Aukso-Sidabro Fondo 
vajaus prakalboms paimta 
Apreiškimo P-lės Šv. par. 
salę. Salė gauta veltui. Pla
katai jau atspaudinti. Kal
bėtojai pakviesti. '

Kalbama apie Paskolos 
stočių susivažiavimų Wasli- 
ingtone, birželio 19 d., 1922. 
Nutarta siųst delegatų. Kan
didatais pastatoma L. Šimu
tis, K. Krušinskas ir J. Tu- 
masonis.

Direktorijato reikalu pri
imta ši rezoliucija:

Ilgas patyrimas parodė, 
jog bendras darbas su libe
ralais, iki šiol vadinamais 
tautininkais, visiškai nėra ' 
galimas — kadangi jie pas- . 
taromis dienomis pradėjo 
varyti anti-valstybinę akci
jų;

Kadangi savo partijinių 
išrokavinių delei kliudo Lie
tuvos atstovybės darbams 
Amerikoje;

Kadangi jie atmetė į šalį 
Lietuvos reikalus, o įsikin
kė grynai į partijos darbų;

Kadangi, bedirbant su 
jais bendrai, paaiškėjo, jog 
jiems ne darbas rūpi, bet as
meninis biznis, garbė ir pir
menybė ;

Kadangi šiomis dienomis 
liberalai, atmetę į šalį Di- 
i^ktorijata, susidėjo su ar
šiausiais Lietuvos priešinin
kais bolševikais rengiant 
protestų prieš ateivybės su- 
važivimo bilių ir

Kadangi tame mitinge 
bolševikams žeminant Lietu
vą ir jos valdžių, liberalai 
neužprotestavo ir tylėjimu 
su viskuo sutiko ir tuomi pa
žemino gerų lietuvių vardų

Todėl, A. L. R. K. Fede
racijos Apskritys, savo su
sirinkime, birželio 30 d., 
1922 m. nutarė tol nesidėti 
su liberalais, prie jokio ben
dro darbo, kol jie neatitai
sys savo praeities klaidų, 
kol nepadarys tvirto pasiry
žimo neveidmainiuati, bet 
nuoširdžiai dirbti Lietuvos 
naudai ir kol- neprirodys, 
jog jie yra verti bendro su 
katalikais darbo.

Taipgi apskritys pataria 
esanti Direktorijato iždų pa- 
aukot Aukso-Sidabro Fon
dui, patį Direktorijatų lai
kinai suspenduoti. Visus 
Lietuvos reikalus rūpins ar
timoj ateity sutvirtintos ir 
naujai perorganiuzotos Pas
kolos stotys.

Amerikos-Bdltikos 
Draugija.

Matydami reikalų sueiti į 
artimesnius santikius su 
amerikiečiais, latviais ir es
tais, karštai remiame Liek 
Atstovybės iniciatyvų siikur- 

' tų Amerikos ir Baltikos val
stybėj , Draiigiją, kurios 

. darbuotę išplėtus daug Lie
tuvai gero bus galima nu
veikti. Federacijos Apskri-

ŠVIESOS IR ORO REI
KALINGUMAS VIR

TUVĖJ.

Dėl liberalų ir cicilkų
- šmeižtų.

Pasipylus liberalų ir soci
alistų spaudoje šmeižtų ant 
Lietuvos valdžios ir jos Ats
tovo, 'gerb. V. Čarneckio, 
mes, Fed. Apskričio atsto
vai griežčiausia protestuoja
me prieš tokių šlykščių ir 
Lietuvai pragaištingų akcijų žio oro, būtinai reikia virtu- 
ir kartu reiškiame gerb. Ats- vėj, 
tovui karštos užuojautos ir 
pilniausio pasitikėjimo žo
džius, žadėdami visuose jo 
darbuose nuoširdžių para
mų.

Taipgi skaitome nepama
tuotais liberalų ir cicilikų 
nekultūringus ir šlykščius 
užsipuldinėjimus ant Finan
sų Ministerijos įgaliotinio 
dr. J. Bielskio, Juriskon
sulto adv.- B. Mastausko ir 
dirbančio prie Liet. Atsto
vybės Wašhingtone, gerb. 
kun. F. Kemėšio.

Kalbama apie Federacijos 
Kongresą, kurs įvyks rugsė
jo pradžioj. Užgirta Fed. 
Centro valdybos sumanymas 
kviest porą žymiausių veikė
jų su rimtais referatais. Ki
tam susirinkime bus svars
toma daugiau įnešimų. Nuo- 
minuojama į Fed. Centro 
valdybą šie asmenys: kun. J. 
Švagždys, kun. dr. Ig, Če- 
saitis, kun. F. Kemėšis, kun. 
J. Ambotas, kun. J. Jakai- 

’ tis, K. Krušinskas, J. Šaliū- 
nas, L. Šimutis, J. Tumaso- 

!• nis ir M. Kerbeiis.
P. Montvila, pirm.
L. Šimutis, susir. rašt.

- ■ ■
Tinkamai sutvarkyta ir į-,.., 4 

rengta virtuvė reiškia leng- . 
vesnį ir skubesnį užduoties 
atlikimą šeimininkei. ...

Užtektinai šviesos ir švie- ..

netik kaipo tokiam ... 
svarbiam kambariui, bet ir 
dėl pagerinimo būdo ten dir
bantiems.

pustrečio (2^) galiono, o 
po tam penkis galionus nu
luptų ir supjaustytų obuo
lių reikia pridėti prie giros 
ir virinti.

Kad padarius gerų svies
tų svarbu yra ilgai, ir pama
žu virinti (nuo 4 iki 6 valan
dų) ir dažnai maišyti.

Jeigu cukrus vartojamas, 
reikia jį pridėti kada baigia 
virti. Koks svaras ant kiek
vieno galiono gerai yra, bet 
galima ir daugiau ar ma- Į dų, pridėti tris svarus cuk- j 
žiau, (arba visai ■> nedėti) raus, ir virinti dar pusant- 
kaip kam tinka. ros valandos, kol nepasida-

Obuolių sviestas yra pa- rys tirštas. Supilti į bonkas 
skanintas dadedant po pusę kol karštas ir virinti bonkas. 
šaukštuko malto cinamono, panašiai kaip buvo daryta su 
gvazdikų (eloves) ir kve- obuolių sviestu arba aplieti 
piančiųjų pipirų (ąllspice). su karštu vašku. 
Šituos, visus reikia sudėti ir Sviestas.
sumaišyti kada jau užbaigia 
vlriL Grūšių sviestas yra daro-

Kol dar karštas, obuolių i mas ęaįp fcaįp obuolių be gi- 
sviestas reikia supilti į išvi- ros> Grūšės turi būti užtek- 
rintas bonkas, stiklines, ir tinai prinokusios. Reikia 
kitus panašius indus su ge- has nulupti ir supiaustyti ir 
rais dangteliais. Ta pada- įn(į^į į puodų pridėjus tru- 
rius, reikia dar sekančiai pUtį vandens, ir tol virinti, 
virinti: Gerai užvožtas kol nepasidarys minkštos,
dangteliais sudėti pilnus Paskui reikia indėti cukraus 
bonkas į indų turint užtekti- vieną puoduką ant kiekvie
nai gilumo juos apsemti, in- nos kvortos ir virinti dar 
pilti vandens, uždengti ir 
uždėti ant ugnies. Pradėti 
skaityti laiką nuo tada, kada 
garas pasirodo, ir po 5 mi
nutų ant kiekvienos kvortos, 
10 minutų ant kiekvieno pus- 
galiono, ir 15 minutų ant 
kiekvieno galiono, išimti 
bonkas ir padėti" atvėsti;

skiri padetisaugioje vieto
je, kol reikės vartoti. Ne
reikia nuimti dangtelio, kol 
reikia vartoti. Jeigu dang
teliai neužsivožia gerai, rei
kia prieš virinant indėti 
dangteliuose vaškuotos po- 
pieros. Tas virinimas yra 
dėlto, kad apsaugoti nuo pe
lėsių, ir gedimo obuolių 
sviesto, ir užima vietą vaš
ko, kuris dabar yra bran- 
gus. Visi vaisių sviestai tu- j 
ri būti panašiai sterilizuoja
mi, bet jeigu to negalima da
ryti, tada reikia karštu 
vašku (paraffin) užpilti, ir 
tuomi -jie bus apsaugoti nuo 
gedimo.
Obuolių Sviestas be Giros.

Geras obuolių sviestas 
dažnai padaromas ir be gi
ros. Užtektinai vandens 
reikia pridėti prie nuluptų 
ir supjaustytų obuolių, tuo
met padarys skystą obuolių 
sriubą, paskui išlengva vi
rinti, i 
pie 3 ar 4 valandas, 
sis cukrus tinkamesnis, ne-Į virintų persikų. Ant ketu- 
gu baltasis, kurį reikia in- rių svarų džiovintų persikų 
dėti kada baigias virti. Cu- dėti dvi kvorti virintų. Van- 
krus kuris apsistoja ant denyje išmirkyti džiovintus 
dugno New Orleans sirupo persikus per kelias valandas 
bačkos yra labai geras. Sva- H* virinti, kol suminkštėja, 
ro ant galiono užtenka, bet Pridėti virintus persikus ir 
tas priguli nuo skonio, £aip j perkošti viską per dratinį 
ir cinamonas, 1 
pipirai ir gvazdikai, kuriuos 
prideda sviestui išvirus.
Obuolių Sviestas su Uogų 

Skystimu.
Jeigu geistina turėti uogų 

skonio, galima pridėti jų 
skystimo.! Ant kiekvieno 
galiono nuluptų ir supiaus
tytų obuolių išvirtų ir pet 
koštij. viena puskvorte uo
gų skystimo, vienas svaras

«

a

kurie būdavo 
seiliau vartojami, dirbant 
obuolių sviestų lauke, dauge
ly vietų ir dabar tebevarto
jami.
Obuolių Sviestas su Obuoli

ne Gira.
Nors dabar obuolių svies

tas ir nėra šioje šalyje taip 
plačiai vartojamas, kaip se
niau kad buvo, tečiau jis te
bėra gerai žinomas. Nėra 
geresnio būdo suvartoti ge
rus obuolius ir sveikas dalis 
.sugedusių obuolių, kaip pa
daryti iš jų sviestų.

■Tors iš visokių^'otJttoliii 
^fflma padaryti gerų svies
tų, bet geriausiai pasiseka, 
jei geros rūšies obuoliai yra 
vartojami ir jei jie gerai 
verda. Suvienytų Valstijų 
Žemdirbystės Departamen
tas yra atradęs, kad vasari
niai 'obuoliai tinka gera 
sviesta daryti. Kietųjų o- 
buolių sviestas netaip gerai 

į nusiseka, jeigu jįe nėra per- 
| košti per dratinį sieteli. To
kios rūšies obuolius reikia 
suvartoti darymui obuoliui 
sriubos, ‘ ir perkošti prieš 

1 sumaišant su gira.
I Kartais saldžius obuolius 
i maišo su rūgščiais, dedant 
| trečdalį saldžiųjų ir du treč? 
I daliu rūgščiųjų. Perdaug 
I prinokę obuoliai negeistini,
■ ir jeigu juos prisieitų varto- 
I ti, reikia truputį uksuso 
lindėti. Tiek uksuso dėti,
■ kiek skonis reikalauja. Tik- 
I tai švieži saldi gira arba ste- 
Irilizuota turi būt vartojama. 
įTol reikia virinti, kol pusė 
■belieka. Jeigu virinta gira 
lyra karšta supilta į blekines 
■ar bonkas jų galima ir vė
li i au sunaudoti sviestui darv- 
ItL
I Nuluptus ir 8upiaustytus 
■obuolius reikia išvirinti sy
kiu su gira, kad padarius o- 
■buolių sviestų vienu sykiu, 
■arba pirmiau galima pada
lyti obuolių sriubų, kurių 
Bpaskui i sverdi sykiu su gira.
■ S - \ D pastara-
■sis būdas patartinas. Rei- 
■kia tol virti kol gira ir obuo- 
■liai nebesiskiria, o tuomet 
■atšalęs sviestas bus tirštas, 
■kaip ir gera obuolių sriuba.

■po truputį jį atšaldant
■ Dažniausiai ima lygias

tės. Paskui atskirti lupe
nas ir kaulukus, iškošiant 
per dratinį sietelį. Su toms 
kurios turi didelius kaulu
kus, gal būtų geriau in
merkti į karštą vandenį, kol 
lupena sprogsta, paskui į 
šaltą vandenį ir tada lupenos 
lengvai nusimauna, slyva 
persiški ria ir kaulukas išsi
ima.

Į Jeigu slyvos turi daug 
skystimo, tai reikia perleis
ti per koštuvą, ir paskui vi
rinti kol sutirštės. Ant kiek
vienos dalies vaisių reikia 
dėti nuo pusės iii trijų ket- 
virta-dalių cukraus, dažnai 
maišant, kol sviestas nepa
sidaro tirštas. Jeigu geisti
na turėti sviestą rūgštes
nių, mažiau cukraus galima 

I vartoti. Cinamonos, kve
piantieji pipirai ir gvazdi
kai turi būti pridėti, kada 
jau išverda.

Slyvų sviestas turi būti
nuo pusantros iki dviejų va-lsujėįas j bonkas ar stiklus, 
landų. Sviestas tada turi įr panašiai daryti kaip su o- 
būti jau užtektinai tirštas, biiolių sviestu, arba užpilti 
Truputis citrinos skystimo, karštu vašku, 
imbiro, cinamono, ir kitų 
kvepiančių žolių turi būti 
gerai inmaišyta, kol dar 
karštas. Paskui supilti į slyvų ir vienų trečdalį persi- 
karštas bonkas ir vėl virinti kų (peaches). Nulupti, iš- 
panasiai; £aTp IjUvo daroma imti kailiukus ir supiaustyti 
su obuolių sviestu.
Persikų (Peach) Sviestas. I 

Sudėti persikus į dratinį | 
gurbų ir įmerkti į verdantį 
vandenį kol jų lupsnos ne
nusilups. Paskui inmerkti 
į šaltų vandenį, ir lupsnos 
lengvai nusilups. Gerai pri
nokusieji ir neturintieji pri
augusių prie minkštimų 
kaulukų yra geriausi. Su
grūsti vaisius ir virti be 
vandens. Ant kiekvienos 
vaisių dalies dėti pusė tiek 
cukraus, išlengvo virinti, ir 
dažnai maišyti, kol nesutirš- 
tės. Galima kelius čielus 
persikus sykiu su sviestu iš
virti. Karštų sviestų sudė
ti į bonkas ir panašiai dary
ti, kaip su obuolių sviestu.
Persikų (Peach) Sviestas 

Darytas iš Džiovintų 
ir Virintų Persikų.

Kada šviežus persikai per- 
ant mažos ugnies a- brangūs, persikų sviestų ga- 

Ruda- pima padaryti iš džiovintų ir

Garfield Sviestas.

Ręikia imti du treč-daliu

Į visa. Virinti slyvas ir per
sikus sykiu, kol suminkštė
ja ir pakol perkošti. Ant 
kiekvienos vaisių dalies dėti 
3.4 cukraus, virinti išlengvo 
<ol nesutirštės. Kol karštas 
sviestas sudėti į bonkas ir 
panašiai daryti kaip su o- 
juolių sviestu.

k

GALIMA APSIEITI BE 
CUKRAUS.

; 1

Nuolat bėgantis vanduo ir " 
srutyne daug prigelbsti ir 
sumažina ne tik kų nemažai 
žingsnių šeimininkei, bet ir 
daug laiko.

Valgomasis kambarys, 
priekambariai ar sklodeliai 
kur maistas laikomas priva
lo būti ant to pat aukščio 
kaip ir virtuvė, idant nuolat 
neprisieitų tropais bėgioti.

Sienos, lubos, pasieniai ir 
abelnai imant visas medis 
šiuose kambariuose privalo 
būti medžiagos, kuri leng
vai valoma ir ant kurios ne
taip žymu taškai ar pienai.

Nors ir bf augiau atsieina 
tinkamai Įrengti ir sutvar
kyti virtuvę, bet tas viskas 
atsimoka tuomi, kad daug 
laiko ir sveikatos tas viskas 
sučėdina šeimininkei. Ne 
vienos moters strėnos ir pe
čių nesmagumo šaltiniu yra 
prastai ar net ir netinkamai 
įrengta virtuvė.
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kvepiantieji sietelį. Inmaišyti pustrečio 
sv. cukraus ir išleng

vo virinti, dažnai maišant, 
per dvi valandi arba kol su- 
tirstės. Sudėti į bonkas, kol 
karštas ir panašiai, daryti 
kaip.su obuolių sviestu.
Persikų (Peach) Sviestas 

su Citrinos Skystimu.
i. Nulupti, išimti kailiukus 
ir supiaustyti 15 svarų per
sikų, sudėti į puodą ir virin-

Nereikia leisti vaisiams 
ant nieko nueiti vien dėl to, 
<ad nėra užtektinai cukraus. 
Vaisius labai pasekmingai 
galima išvirti ir į bonkas su
dėti, ir pasaldinti tada, ka
da reika juos valgyti, arba 
jeigu geistina galima naudo
ti syrupą vietoj cukraus ir, 
dabar.

Nevartojant cukraus, rei
kia pripildyti bonkas su vai
siais ir užpilti juos tyru 
karštu vandeniu, paskui už
dengus bonkas, indėti jas į 
karštą vandenį ir jame pa
laikyti porą minutų. Vai
siai nesuges, nors ir nebus 
taip skanūs, kaip , kad su 
cukrum būtų sutaisyti.

Suv. Valstijų Žemdirbys
tes Departmentas pataria 
sekti viršminėtą būdą, jei 
norima pasekmingai ir gerai 
vaisius užlaikyti.

Nors vaisiai būtų ir bran
gūs ir cukraus mažai tegali
ma gauti, tečiau atsieina 
daug pigiau vaisius atvirinti 
ir sutaisyti namie, neg pirk
ti iš krautuvių.

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

salionai ir erdvus dėkai trečios kle- 
Ant laivu “HANSA,” “BAYERN.” 
ir MOUNT CLAY yra keli specialiai

Rochester, N. Y.583 Hudson Avfcnue,
Telefonas stone ?.

GYVENIMO VIETA: 10C0 North Street, Rochester, N. Y.
Telefonas Main ll&l—It

*l LIETUVĄ IlflŠ LIETUVOS 
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

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

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į 
LIETUVĄ.

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

nau, jeigu ksts klausia.

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

United 
American 
Lines Ine.

Hamburg
3 American

TARP NEW YORK’GIR HAMBŪRG’O 
TRUMPIAUSIAS SUSISIEKIMAS SU VISAIS TORTAIS 

CENTRALRS EUROPOS.
Savaitiniai Išplaukimai Kas Ketvergas 

nuo Pier 86 ’No. River, 46-th St., New York.
Kambariai su 2, 4 ir 6 lovom ant v^ų laivą. Puikus val

gomieji kambariai, 
sos pasažieriams. 
IVUERTTEMBERG 
puikus kambariai.

Du nauji 20,000 tonų laivai
RESOLUTE ir RELIANCE

išplaukia kas antrą utaminką su 1-mos. 2-ros ir 3-čios kle
sos pasažieriai*. Paskiau bus mainoma. Klauskite agento: 

JULIUS ROTTENBERG,
260 Hanover St., Boston, Mass.

GERAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS
JUOZAS RICKIS

Vienatinis Lietuvis Notary Public Rochesteryje
Užsiregistravęs Lietuvos Atstovybėje Washingtone.

įtaikau dl<k*lj ofisą Real Estate: turiu ant pardavimo keletą genj 
namą'arti liėtuvią l>ainyčio«; dvi didelės bučernės parsiduoda ne- .. 
brangiai. Geni! išdirbtas duonkepystės biznis, laimi {taranki vieta.

Keletas gerą faftnulietuviui; galima pirkti na irtų arlm tik biziiĮ. 
arti Rocbester'in parsiduoda už prieinamą kalną. 
Atlieku visokius reikalus su Upthvos Atstovybe Amerikoje. Padarau 
aktus, ingai lojimus. nprnSymns ir kitokius reikalus. Visados kreip
kite* pas mane, o busite užganėdinti.

JUOZAS RIOKIS

kaip.su


DARBININKAS

VIETINĖS ŽINIOS
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PRANEŠIMASANT RENDOS

-V.

alime tikėtis rensia išvažiavimą, kuris įvyks 9
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Net ir kūdikiai pastebi!
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yra 
Rū-

Paieškau savo giminaičių. gyvenan
čių Amerikoj: Jurgio. Justino ir I*ran- 
cišknus Lnbučidų.

Mano n<lr.: Adolfas Vndalšs. Ežery
nų a[>«kr, Salaką, vai., Drobišklų kal
nias.

NAUJOSIOS ANGLIJOS L. D. S 
APSKRIČIO VALDYBOS 

ANTRAiAL

Reikalavimą kainos 2c. už žodi nž 
kiekvieną sykį.

Ieškau Simano Periokas. Girdėjau 
gyveno Pennsylvanljos valstijoje. Kas 
žino arba jis pats atsišaukite šiuo ad
resu: r

A. KUČAS
2 Drake StreetJ P. O. Wilson, Conn.

Ir yra taip legvą visiškai iš galvos paša
linti pleiskanas. Tik kelis kartus panau
dojus

Radusis tuos
Radę at-
Adminfc-
So. Bos-

ANT PARDAVIMO
GERIAUSIA VALGYKLA 

ANT KRYŽKELĖS.
Padaroma biznio savaitėje virš $3fk- 

Greitam pardavimui $2.000. I’usę ; 
Priežastis par 
Ateik ir pama- 
IVAKEITEJ.I >.

ANT PARDAVIMO
Namas dėl, trijų šeimynų ir Storas. 
I’arsiduos pigiai. Geroje vietoje Mon- 
elios centre. Kas nori platesnių in
formacijų gali kreiptis laišku arba 
ismeniškai. Priežastis pardavimo sa
vininkas važiuoja Lietuvon.

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

427-29-1)

PARSIDUODA RAKANDAI
LABAI PIGIAI.

Galima pirkt Ir dalimis. Prležastl> 
pardavimo savininkas nori persikelt 
Kitur. Gulima matyt bile kada. Kam 
cikalinga kreipkitės šiuo adresu: 

J. GEPRAITIS.
U City I’oint Ct., So. Boston. Mass.

REIKALAUJAME AGENTU IR 
AGENČIŲ

dėl pardavinėjimo musų gyduolių. Mū
sų agentai uždirba su musų gyduolėnu- 
nuo 50 iki 100 dolerių ir dauginus sa
vaitėje. Platesnių informacijų prašy
kite pas

P. I>. O. CO.,
P. O. Box 352 Hartford, Conn.

T'ilY’lrt'll'VpVSliąvų, Kokardų, visokių Ženklelių, Guzikučių, Ant- 
^vUVC spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 

Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą. 
8TRUPA8 CO., 90-92 Fcrry St. Newark, N. J.

Pajieškojimai
Paleėkbjlmų kainos LDS. na

riams ir "Darbininko” ąkaltyto- 
Žams 1 syki j metus už dyką, nž 

1 sykius $1.00. Prleteliams už 3 
sykius $1.50.

ii

PIKNIKAS.
L. Vyčių 17 kp. Boston, Mass.

■įešti. Veltas $(1.000. 
lavimo moteris serga, 
y k. -130 MAIN ST..

MASS.

Iš BOSTONO į LIETUVĄ 
per LIVETtrOOL 

ant naujo, didelio, puošnaus, greito 
nliejrf varomo

SCYTHIA ............................. Liepos 21
ELYSIA .............................Rugpjūčio 8
SAMARIA  .............. Rugpjūčio 23
ASSYRIA ........................ ..Rugsėjo 15
su greitu persikėlimu J LIETUVĄ ir 
visas Baltijos valstijas. Geriausias 
patarnavimas ir valgia.

TAIP-GI Iš NE5V -YORK’O 
asmeniškai prižiūrima ekskursija Lie
tuvon ir | kitas Raitijos valstybes, 
kiekvieną utarninką vienas Iš trijų ju
siu mflžlntją su įjūrio persikėlimu 

, SouthiHOpton’e.

MAURETANIA AQUITANIA 
BERENGARIA

pasiekia LIETUVĄ i devynias dienas. 
Delei informacijų kreipkitės prie ar
timiausio agento arba-prie CUNARD- 
ANClloR LINKS. 126 Statė St.. Bos- 
ton, Mass.

Matykit D
Keturi trijų šeimynų namai, po 1S k:. i::iij:iu~ios ni
mai, priešaky ir užpakaly piazši-. arti >n<>, I ><>rchestery.
$7800 už vienų. Inešt SlOou. Likusius ant lengvų išmokėjimu.

Dviejų šeiniynų po 5 ruimus namai ir štoras. su skalbynėmis, maudynė
mis ir bizniu, kaina tikta: $5500, labai geroj vietoj So. i^>stoiie.

Dm ęFIK A REAL ESTATE & insurance
i ULuLIIvAj 425 Broadway, Room 1, So. Boston,

v 1h. i 
. I

i

Liepos S dieną. 1925

PAMETĖ PINIGUS.
Vienas žmogus LDS. name pa

metė nemažai pinigų. 'Geras žino, 
gus radęs niekuomet nesisavins 
svetimij pinigų, 
pinigus gaus dovaną, 
neškite į “Darbininko” 
traciją, 366 Broadivay, 
ton, Mass.

MILŽINIŠKAS IŠVAŽIAVIMAS.
Lietuvos Vyčių 17 kp. rengia 

pikniką liepos 9 d. nedėlioj ant 
pievos Sallys Roek, Mattapan. 
Programas bus-vienas iš gražiau
sių. Dainos, žaidimai, basket bąli. 
Šiame išvažiavime dalyvaus daug 
jaunimo. Bus daug iš aplinkinių 
ir tolimesnių kolonijų. '

' Kviečia RENGĖJAI.

t 
MOKYKLA.

Lietuvių vasarinė mokykla at
sidarė liepos 'i d. Mokinama toj 
pačioj mokykloj, kame per kele
tą praeitų metų buvo pasekmin
gai mokinama. Pirmą dieną mo
kyklon atėjo apie keturi šimtai 
mokinių. Šiuosmet, kaip ir pe
reitais metais bus mokinama po 
keturias dienas į savaitę. _ ,
tojais išrinkti: klierikas S. Knef-1 
žis, F. Norbutas, K. Švagždžiūtė, |

Turėdamas fonta- 
ninę plunksną, galė
si be 
ti visus 
art ir Ja:

Jų kainos: $2.50, $3, 
$3.50, $4, $5 ir aug- 
ščiau.

Užsisakyk žiandie, 
gausi Lietuvos žem- 
lapj dykai.
“DARBININKAS”
366 W. Broadway, 
Boston 27, Mass.

O

CHORO SUSIRINKIMAS.
Šv. Petro Bažnytinio Choro mė

nesinis susirinkimas atsibus atei
nančioje seredoje, liepos 12-tą 
dieną š. m. bažnytinėje svetainėje. 
Susirinkimas atidėtas aut atei
nančios seredos iš priežasties na
rių neatsilankymo pereitą seredą. 

Mokv ’ ^at’a' privalote tankiau lankytis 
iant susirinkimų ir repeticijų, kad 
(skaitotės choro nariais.

Visi nariai atsilankykite, nes y- 
ra daug svarbių dalykų.

Rast. M. Dusevičiutė.

M. Babinskiutė, J. Komičiutė, A. į 
Savilioniutė, F. Karbauskiutė, 
Romaniutė, M. Duobiutė ir O. A-į 
lisevičiutė. Mokyklos perdėtiniu 
yra klierikas Pranas Strakauskas.

urėdami tokius parinktuosius ir 
abius mokytojus ga...... ,

.kad mokykla bus varoma pasek- Liepos š. m. (nedėlioj) ant 
mingai ! Bailys Roek, Mattapan, Mass.

Tėvai turėtų atkreipti atidą, įPradžia 12 vaL P««beny. Taigi! 
pagalvoti apie savo sūnų ar dūk- |visi Boston’o ir apielinkių lietu.;

F. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadvvay, So. Boston. 
TeL S. B. 0441.

Antro* lubos—Viršuj L. P. B-vf* 

GYVENIMO VIETA:
135 Rowe St., Aubvbndale, Mass. 

TeL W. Nevvton 1016—R.

DRAUGAI IR DRAUGĖS! 
“G I E D R A”

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

Kaina metams Amerikoj $2.50.

55 W. NMket Str.,
Wilkes Barre, Pa.

■__________’ -------------------------------------- ------

KAMBABYS OFISUI. 
Puikus, Šviesus ir geras kamba- 
rys tinkamas ofisui ant rendos L. 
D. S. Name, 366 Broadway, South 
Boston, Masą, Kampas Broad- 
way ir E gatvių. Kreipkitės pas 
* ‘ Darbininką. * ’ 
366 Broadway, So. Boston, Mass.
©®©©ffi©s©s©©s®©©©®®®©©@®©©©®€®©®©©©<3©©©® 
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Dr-stė D. L. K. Keistučio, Bos
ton, Mass. leidžia daržą dėl pik
nikų už labai prieinamą kainą. 
Daržas randasi puikiausioj vietoj. 

Į East Dedham, Mass. Norėdami 
'daugiau informacijų, kreipkitės 
; pas VINCĄ TRAKELĮ (išleidėją 
daržo) 92 A St., So. Boston, 
Mass. Tel. S. B. 2037-W.

£©©©©©©©©©©©

torų ateitį ir, jeigu galima, leis- jV!a' nepraleiskite progos, nes bus 
ti juos į mokyklą, o nauda bus aPart smagių šokių, gražins ir tu- 

.neapsakomai didelė. piningas programas susidedantis
— iš įvairių šmotelių.

Visus kviečia
Rengimo Komisija.UŽSIPELNĖ PAGARBOS.

Negalima praleisti nepaminėjus 
kad šiuosmet So. Boston’o daug 
vaikinų ir mergaičių pasekmingai 
užbaigė aukštesnę mokyklą (high 
school) už ką užsipelnė pagarbos, 
užbaigusieji mokyklą taip ir jų 

~tevai.
So. Boston’o “High School” 

šiuosmet užbaigė iš mergaičių se
kančios: Alena Kiburiutė, Katri- 
na Švagždžiutė, Birut a Jarušiutė, 
Marijona Babinskiutė, Albina 
Gvazdikiutė. Iš bernaičių: Juo-j 
zas Grilevičius. Feliksas Lierinis, 
Jonas Arantas, Albertas Rupkelis, 
Antanas Navickas, Steponas Na
vickas, Jonas Tonkūnas. Smagu 
yra pamačius kaip lietuviai kįla 
apšvietoj, už tą garbė tėvams, ku
rie suprato mokslo svarbą ir leido 
savo vaikus Į mokyklas.

“Keleivis” taip nusmuko, 
kad be “polskos” unijos ne
galėjo išsilaikyti.

Štai kaip “Keleivio” tele
fonas dabar reklemuojamas: 

“Pamiętajcie, že telefon 
,tymczasowy jest South Bos- 
Iton, 506 M.” >
! 4 4

PADIRBU AKINIUS.
Žemiaus paduodu 

symptomus kuriuos 
pagimdo nenormališ-

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

jsite sveiki. Visuomet pagelbės 
jums

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

377a Broadway, So. Boston, Mass.
Keleivio” skaitytojai da-1 

bar mokinasi po polsku, kad 
;gavus pasikalbėti su Mai- 
!kiu.

Kai]> girdėt “polska” ga- 
zieta turi dabar g(*rą biznį 
iš “Keleiviečių.”

IŠVAŽIAVO Į LIETUVĄ.
Pereitą ketyergą So. Bostoną! 

apleido Jonas Jakštas su savo j 
žmona Mareijona. Subatoj New 
Yorke sėdo laivan ir išplaukė į 
Lietuvą. Jonas Jakštas buvo vie
nas iš uoliųjų “Darbininko” prie- 
telių ir LDS. narys. Jei Lietuvoj 
patiks, tai apsigyvens, jei ne, tai 
už keletos mėnesių grįž •Ameri
kon. Išvažiuodamas Jonas Jakš
tas “Darbininke” nusipirko pus
tuzinį fontaninių plunksnų ir* 
daug saldainių parsivežti į Lietu
vą giminėms. Jonas Jakštas 
brolis Vlado Jakšto, kurs su 
ta turi bučernę.

ŠLAPI PIKNIKAI.
Pereitą utarninką. liepos 4 d., 

kada daug piknikų buvo rengia
ma, pasitaikė lytingas oras ir pik
nikas pagadino. Lytus nebuvo 
didelis, bet piknikams pakenkė. 
Jei ne lytus, tai N. Anglijos vy- 
čių apskričio išvažiavimas būt bu
vęs milžiniškas. Nežiūrint į lietų 
buvo atvykęs būrys jaunimo net 
iš Atholio.*

DRAUGIJOS IR KUOPOS 
TEMPKIT.

tą pleiskanų mirtinąjį priešą—ir jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir Jiufilcs pagelbės jums visuomet ją 
tokia užlaikyti. Svari gaivos oda užlaiko plaukus puikiais-— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nnsipir.--.itA tonika P.t fcs s.-.vo nptiekojo šiandie už G.le., arba prisięskitc tte. 

pašte ženkleliai.-, tiesi:.: į labaratorija.
F. AD. R10HTE.7 & CO.

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

DR. N. M. HAMPSDN
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

Td. So. Besten. 2488

DR. J. C. LANDŽIUS
LIKTO VIS GYDYTOJAS IR 

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

' 506 BR0ADWAY,
SOUTH BOSTON, MASS. 
(Kampas 0 Si. jr^roądway)

VALANDOS t B-JL g—4. 7—0

DR. PAUL J. JAKMAUH
(JAKLMAVICHJS)

509 EAST BR0ADWAY
Telephone 502.

REIKALINGAS GERAS 
VARGONININKAS.

Norintieji užimti vietą, kreip
kitės šiuo adresu: 295 St. John St., 
New Haven, Conn.

TeL So. Posto n 270 

J, MAC UONELL, M. D. 
Galima gusikaUteti ir lietuciįk<A 

Ofiso V^j-ajsdos:
Rytais Iki 9 vak Po pietų nuo 1—3. 

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

TeL So. Boston 323 
LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V, CASPER
(KASPARAVIČIUS Y

Laikinai perkels ofisą po No.
425 Bboadu'at, So. JBoston, Mass. 

Ofiso V alaiuLos'.
Nuo 10 iki 12tBO ryte Ir nuo 1:30 

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

ir nede Įlomis.

kNT PARDAVIMO PARKARD 
AUTOMOBILIUS.

Bėga gerai. Gražiai numaliavo- 
as. 7-nių sėdynių. $480.00. H 

B. Little, 10 Arlington Street. 
Nashua, N. H.

DR. A. J. GORMAN
.(GUMAUSKAS)

DANTISTAS

705 Main St., Montello, Man.

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

Bell "Phone: Poplar 
adolf f. siankuJĮ 

TIKRAS

LIETUVIS GRABORIUS
1023 Mt Vernon St, 

PHILADELPHIA, PA-

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

Norvrood. Mass.
Vice-pirm. — M. Žukauskai t A 

1 Grimes St,
Sol Boston, Mass.

Rast. — A. J. Navickas,
58 Heatou Ava, 

Norvrood, Msss.
Iždininkas — M. Abračinskaa, 

187 A mes St,
LDS. N. Y. ir N. J. APSKRIČIO

IV. JONO EV. BL. FAŠELPINfi 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADRESAI
’IRM- — 1L žobą,

539 E. 7-th Su So. Boston, Mm 
-ICE-pIRM, — P. Mikalauskas,

248 W« 4-th St., So. boston, Mae 
:’RQL BAEL — J. ftpdnįklą,

89 B Street, So, Boston, Masa, 
/1N. RAST. — X Svągžfrį

ivi w ■**, Bogion, Mm

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

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

LIETUVIS GRABORIUS.
Suomi pranešu visiems, kad nupiginau kainas ant grabų 

ir už visą palaidojimą, Palaidoju numirusį nuo $100.00 ir 
aakfifflan. Taigi Boston’o ir apielinkžs Ųgtuviai, pasitaikins 
virš minBtam reikalui, visuomet kreipkitės pas mana. Už 
nuvažiavimą į kitus miestus nieko nerokuoju. Darbą atlieku 

gerai, gražiai, mandagiai ir pigiau bile kur kitur.
Patarnavimas visiem dykai ViršmlnStais reikalais kreip

kite šiuo adresu:
P. J. AKUNEVIČIUS,

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

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

ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-JO 
VALDYBOS ANTRASAI 

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

90 B Sh, So. Boston, Mass.
VICE-PIRM. — V. J. JakBtas, 

27 Story St, Boston 27. Masa.
PROT. RAST. — Antanas JanuSonii

2 Mt tVashington Id., Sq. Bostc
FIN. RAST. — Juozas Juška. 

Merycllff Academy,
Arlinghton Helgths, Mai 

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

IŽDO GLOB. — X Grublnskas, 
B Jay BL, Boston 27, Masa. Ir 

Antanas Kmitas.
Bt, Boston 27, Masa
— Povilas Laučka,

>ry St, Boston 27, Man. 
OS ąntratas reikalo:

866 Broacvay, So. Boston. Mai 
DRAUGIJOS susirinkimą! lalkoi 

kai antrą nedėldienį mėnesio 1-ą vi 
svetakrfj, «2 '

VĖLIAVOS IR ĮVAIRŪS 
ŽENKLAI.

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

M. A. Norkūnas,
16 Pleasant St., Lawrence, Mass.

s®©©©®®©®©©©©©©®®©©©©©©©®©©©®©©©©©©©©©©©®©©©©©©©®®*©©

SVARBUS PRANEŠIMAS,
Šiuomi pmneftu visiems mano Kos- 

tmncrinuiR, draugams, pažįstamiems ir 
visuomenei, kad aš I). OIzSEIKA ati
darau savo REAL ESTATE ofisą po 
No. 425 BROADWAY, 90. BOSTON. 
MASS., Room No. 1.

Todėl vist, kurie norite pirkti ar 
parduoti Namus, Uke«, Biznius arba 
kurie norite apdraust (lnšlurinti) vl- 
sokj turtą, malonėkite kreiptis pas 
mane. Visiem duosiu greitą ir teisin
gą patarnavimą.

Visi mano pcžjstaml Jau žino, kad 
aš buvau Real Estate bizny per pna- 
tnnHtna kelia metus. Bprndžlų dirbau 
pas A. Ivnžkevlčlų Ir vėlesniu laiku 
pas V. A. Jenkins (Jankauską). Per 
tą laiką aš patyrinu daugybę visokių 
biznio reikalų pirkime ir perdnviiBe 
didelio ir mažo nekilnojamo turto. Sy
kiu patyriau ir tai, kad žmonėm rei
kia duoti tefaingą patarnavimą, kas 
ntivlnrtdos yra galima pas kitą- Todėl 
nepamlrSkite visados kreiptis pas D. 
OT.SEIKĄ REAL ESTATE ir INSU^ 
RANGE. 425 Broadvay. Room No. 1, 
So. Boston. Mana. Visi busite ptlnnl 
užganėdinti mano patarnavimu.

Su pngnrba.
D. OLSEIKA

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

Room No. 1

mt
KASIERTUS ten i 5-i
MARŠALKA

D. Ik K Keista&o Dr-jos Va 
flybot Adresai) Boston, Man
PIRMININKAS •— X Aflomavianj, 

122 Bowen 8t, So. Boston, Mai 
VIC^PniM. — Vincentam Zaleckaa,

(27-29-1)

■ ......................

PIKNIKŲ RENGĖJŲ DOMEI.
Am. L. R. K. Federacijos Nau

josios Anglijos-apskritys rengia 
pikniką Keistučio Dr-jos darže,, 
Oakland Grove, E. Dedham, Mass. 
rugpj. 13 d. š. m. Visi^ dr-jų ir 
organizacijų kuopų prašome tą 
dieną nerengti savų piknikų, o 
vykti j mūsij rengiamąjį pikniką.

. Rengimo Komisija.

Paieškau Petro Radzevičiaus. knrfs 
pirmiau gyveno Chicagoje. Paeina iš 
Suvalkų rPd.. Mnri.nmpolės opskr.. Re- 
koviškią kaimo. Turiu labai svarbų 
reikalą, todėl prašau atsišaukti ar kas 
kitas pranešti nž ką bualn dėkingus.

M. MALDOžTUTC
570 Johler Ave„ Scranton. Pa,

«— Andriejus Zelleckaą 
•th St_ So. Bostotl. Mum 

ARAALKA — Viktore* ZIČkiA 
200 E. Cottage SU Dorebestor

D. L. K. Keistučio dr-ja la ko m’n 
Stotus susirinkimus gas p'-mn -ėdė 
dienj kiekvieno mėnesio po . No. 
Waahlngtnn SL. Boston. Mass. 6-tą 
voką re. Atelc u' r nn-C-; ni
rią m sov'-r. atA.'-ėskite prie siusn ą 
jos prirašyti.




