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VARĖ LENKŲ 
AGITATORIŲ.

LIETUVOS ĮSAKYMAI 
VIETOS KALBOMIS.
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.NIAUS

EYMANSO PROJEKTAS 
’ SEIMO ATMESTAS.

KETVERGAS/ SAU!

VISUOMET UŽSIMOKA PASINAUDOTI 
' PROGA. '

LIETUVOS DELEŲACI 
JA TAUTŲ SĄJUN- 

GON.

’4 Vašingtonas, XII — M d. 
(L.-I. B.) — tfltos praneši
mi Vidaus Reikalų Depar
tamentas Vilniuje išleido 
dekretų kuriame neva duoda 
spaudos laisvę, bet valdžia 
kiekvienų laikraštį gali kon
fiskuoti ir redaktorių baus
ti.

gos Kontrolės Komisija nu 
vyko už demarkacijos lini
jos. Lenkai užleido trauki 
nį ir sudaužė vienur platfor 
mą. Žmonių nesužeista.

gtonas, XII — 31,d. 
>.) — Eltos praneši
ni. Vilriidje kbnfis- 
[ lietuvių laikraščius' 
'ami redaktorius pi- 
; kalėjimu, padarė 
spaudai keturiasde-, 

(tvirtų represijų.

GIMIMAI MAŽINASI.
Paryžius. — Kuo 1913 m. 

Francijoj apsivedimai pasi
didino, bet gimimai pasima
žino. Apsivedimai pasididi
no nuo 150 iki 250 ant kas 
10.000 gyventojų bet gimi
mai krito nuo 183 iki 165.

PRADĖJO DlPLOMATI 
NIUS SUSINĖSI

MUS.

r w - ■ j. —

ŽYDAI ATSIŽADĖJO 
TROCKIO.

ą. Piktulai dėl
irelijos p^vincijos, kurių 
rinasi F/landija, o Rusi
jos ae/fi Paduoti. Rusi- 
jau trinti Finlandijos 

rub/Vie 150-000 karei- 
L /tusijos ir Finlandijos 
p/os Rygoj sako, kad ka- 
ebūsių.

Vašingtonas, XII — 31 d. 
(L. I. B.) — Eltos praneši
mu Lietuvos Ministerių Ka
binetas nutarė vietose, kur 
randasi dvidešimts nuošim
čių žydų, lenkų ir gudų, val
džios įsakymus skelbti greta 
Valstybine ir vietos kalbo
mis.

Vašington, XII — 29 d. 
(L. I. B.) — Eltos praneši
mu Tautų Sąjungos posėdin 
Ženevoje sausio 10 d. numa
tomi Naruševičius, Milošas, 
Sidzikauskas, Soloveičikas 
ir Balutis, kaipo Lietuvos 
delegacija Vilniaus ginče.

FRANCŪZŲ-JAPONŲ 
SUTARTIS.

Washington.
oficialūs atstovai nusigin
klavimo konfereneijon skel
bia, jog Frančija ir Japoni
ja pad&rė slaptų sutartį dėl 
valdymo Sibirp. / Frančija 
sutiko, kad. Japonija pasię- 
griebtų Sibiru. /■

išmmti£ttakamai mokėti tinkamai kiekvienoj

metams .......... . .............
ČIA JAU SKIRTUMAS BUS DOLERIU

•IR PUSE (flAO). :

prakeikimu, nuo 
kurio nėra atpirkimo nei ant 
žemės, nei danguje, nei pra- 

J)gare.
Sukumpusi Trockio sene

lė motinų išsitiesė, kuomet 
rabinas kalbėjo septynerius 
poterius, septynerius- pra
keikimus iružpūtė septynias 
žvakes, taip prakeikdamas 
Trockį ant visų amžių amži
nųjų. Po ceremonijos moti
na cyptelėjo, apalpo ir su
kniubo. , ■'

LENKAI DUODA SPAU
- DOS “LAISVĘP

PAKĖLĖ J^GAS.
Cincinnaiį 

ing Co. pakėlė algas savo 
darbininkams ant 10 nuoš. ir 
sumažino darbo valandas iki 
40 vai. savaitėje. Tas palie
čia 600 darbininkų. JDarbi- 
ninkai yra kartu ir šėrinin- 
kaįjcorripanijos. Darbinin
kų atstovai buvo pasiūlę re
zoliucijų, kuria ir kompani
jos viršininkams būtų valan
dos sutrumpintos, bet virši-

LENKAI UŽPUOLĖ LIE

KIEK NEGRŲ NULYN- 
ČILOTA.

Tuskegee, Ala. — Pag^I 
negrų Tuskegee Instituto 
apskaitliavimų pereitais

žymėjo senai žinomasis-gau
sus aukuoto jas Mafėušas 
Narbutas. Paankuojo 8100 
grynais ir 8100 bortą.

Bekolektuojant vienas 
laisvų pažiūrų žmogus atsi
sakydamas aukuoti pasakė: 
“Virvę aš namie turiu.” Su
prask, kad jis turi virvę pa
sikarti. Laisvamanių ir so
či j alistų šlamštai rašo, būk 
kun. Garmus sakus, kad rei
kia visus bedievius iškarti. 
Po teisybei matote visai ki
taip yra. Bedieviai jau ei
dami į gerb. kun. Garmaus 
prakalbų įsitaiso virvę pasi
karti. Išanksto jie žino, kad 
kaip perkūnija trenks- į juos 
gerb. kun. Garmaus- kalba ir 
jie persilpni bus Atmesti 
savo klaidų, o priimti tiesų, 
tai ir rengiasi pasikarti.

Cambridge’iečiai yra pa
siryžę suaukuotų sumų pa
dvigubinti.

MiVAiKOncr.. -1
KfCAOASUl C4LMM.K 
'VAACUI? KAO 
'.VĄkOjlA

į.<»v mt*xiu y

Vašingtonas, XII — 29 d. 
(L. i. B.)ipi 
mu, gruodžio 22 d. Užsienio 
Reikalų Vice-Ministeris, p. 
Klimas, pareiškė Lietuvos 
Vyriausybės nusistatymų 
dėl Tautų Sąjungos pasiūly
mo lietuvių-lenkų ginčui lik-1 
Vidūoti. Nupiešęs ginčo ei-1 
gų ir Hymans’o projekto] 
neigiamąsias puses, jis pa
reiškė kad Lietuvos Vyriau- 

surado projektų patiek- 
” toje formoje nepriimtina.

Seimas vien-

Sausio 3 ,d. su

ttSIRINKO PARLA 
MENTAS.

hlblin.
nio Airi j os parlamentas, 
ra Ipirmu dalyku svarstys 
Įariieą su Anglija ratifi- 
ęimų. Numatoma, jog su
ktis bus ratifikuota (pa
ritinta). Bet yra aštrių 
tifikavimui priešininkų. 
Įijog tuo tarpu buvo 
^mitingai, kur priimtos 
šelmei jos už Ratifikavimą.

BOSTON 27, MA

London. — Leon Trockį, 
Rusijos bolševikiškos val
džios karo ir laivyno minis-/ 
teris, prašant tėvui ir aky- 
veizdoje motinos ir jo jaunų 
dienų draugų tapo amžinai 
prakeiktas ir išmestas iš žy
dų tarpo. Ceremonijos at
liktos Ekaterinoslave.

Mozė BronStein, Leono 
Trockio tėvas pranešė vy
riausiam rabinui, kad jo sū
nus Leon atsižadėjo tėvų ti
kybos, pasirodė judaizmo 
neprieteliu ir pastojo žmo
nijos rykšte.” Kuomet ra
binas paklausė prirodymų, 
tai tėvas pareiškė, kad liti-, 
dinmkais yra visuomenės 
kiekvienas narys ir viso pa
saulio rusai. Tėvas toliau 
sakė: .

* ‘ Ašt noriu, kad - Vnane- 
nūs būtų prakeiktas amžino 
pasmerkimo prakeikimu, įti
kiu prakeikimu, kurą nuo 
pasaulio pradžios teištaria
mas tik prieš Dievo neprie
telius

užgesusi, tai ji fo gerb. ka 
peliono prakalbėt tuoj skais 
čiau užliepsnojai Tų mat< 
lietuvystės ir ^katalikystė: 
neprieteliai ir dfeto nerias 
iš kailio.

Prasidėjus a tįsotą s rinkt 
pasipylė jos genais ir bo 
nais. Iš viso paklota Lietu 
vos katal ikiškanimntversite-

NEATSILAIKO PRIE 
VOKIEČIUS.

Sydney, Australija.—NĮ 
Australijon draudžiamai 
gabenimas iš Vokietijos^ 
Vokietijos išdirbystės ajfl 
kiniais keliais ineina 
jo konkurencijon su vi« 
išdirbystėmis. -.-.iDėlto 
Australija geležies iŠ 
bvsčiu užsidarė. • J

Cleveland, Ohio. — 
mobilių pramonėj dari 
miai pagerėjo.

$1.500 LIETUVAI.
Cambridge, Mass.— Ne- 

dėlioj sausio 1 d. ant greitų
jų čia buvo surengtos kun. 
Garmaus prakalbos. Žmo
nių prisirinko pilna didoka 
salė po num. 40 Prospect St.

Pasiklausęs gerb. kun. 
Gahnaus, Lietuvos armijos 
kapeliono prakalbos, tai pil
kiai supranti, kad ne be rei- 

ne
riasi visokie cicilikai, par- 
ševikai, bolševikai, sanda- 
riečiai. Gerb. kapelionas kal
ba apie Lietuvą ne pagal 
tai, kų išskaitė, arba ką gir
dėjo, bet ką pats matė, kų 
pats patyrė, kų pats pergy
veno. O pasakoja tų viską 
gražiai, įspūdingai. Tai tik 
klausyk jo ir norėk. Gerb. 
kapelionas piešia vaizdus ir 
sukelia jausmus ir kam tik 
lietuvystės ir katalikystės 
paskutinė kibirkštėlė nėra

■ S'\
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Viso pasaulio darbininkai 
vienykitės Kristuje, po Baž
nyčios vėliava, visuomenei 
gelbčfi.

Gruod 
t iškas s] 
karą. £

Taipgi raginame visus Amerikos lietuvius užsirašyti vienintelį darbo 
laikraštį “Darbininką” sau, savo giminėms ir pažįstamiems čia ir 
je Lietuvoje gyvenantiems.

asdiena po ke
V; lanko Šv. Mai 
,*Aguli gerb. kun

artistai kaip^B 
Alena Balsinė. vB 
■ i : ' ir Jonas SįM 
vietą ant estrados ■ 
Dar galinta sakyti, 
Renius turi ypatingą®

Matant Vyčius ta« 
tuoj ateina mintis: ‘B 
taisiaus nerengia toki' 
ir gražią vakarų?” Spė 
to ir vienybės jiems nei 
drąsiai galima sakyti, k 
yra geriaus prasilavinę

A. L. R. K. Moterų Sąjungos 
36-ta kuopa laikė priešmetinį su
sirinkimą 18 d. gruodžio. Apsvar
sčius kuopos reikalus, tapo išrink
ta sekanti valdyba 1922 metams; 
gerb. kun. V. Taškūnas, dvas. 
vad., Agbta Kurienė, pirm., Ve
ronika Viškelienė, pirm pagelb., 
Ona Tarutienė, fin. rašt., Alena

----------- j
Kalėdų dienoje buvo priešmeti- , 

nis susirinkimas Amerikos Lietu- i 
vių Piliečių Neprigulmingo Kliu- 
bo. , • .

Tokioje <fienoje mažai kas ir 
atėjo, didžiuma bedievėliai, ku
rie jau nuo seniai geidžia užvieš
patauti ir kliubo turtą pagrobti 
j savo rankas. Nors kliubas 4r 
ligšiol nėra katalikiškas.

Šiame šnarinkime prisirašė ke
letas bolševikėlių iš L. D. L. D. 
Prieš vieną užprotestuota, tad ki
lo didžiausias lermas. Vienas na
rys, meškos kailiniais apsivilkęs 
patarė nusiramint, nes gali būti 
ne kokios pasekmės iš tokio susi
rinkimo. Aprimus, yis-gi atmesta 
to nario priėmimas; nes jis mat 
kaip pasakoja 'buvo pasiųstas į 
raudonųjų rojų.

Mūsij bolševikėliai brukte bru
kasi į draugijas, kurioj yra le- 
gališkos ir turi nemažai pinigų.

Labai gerai, kad kliubo nariai 
neįsileido to bolševikėlio, nes bū
tume turėję daug bėdos.

Bolševikėliams nepasisekus vie
noje vietoje, jie laimėjo kitoje. 
Į valdybą pateko beveik vieni bol
ševikėliai.

Bolševikėliai būdami didžiumo
je pradėjo šmeižti Lietuvos val
džią ir jos darbuotojus. Sulaikyti 
nebuvo kam. ,

Net Šv. Jono Ev. Dr-jos naujas 
1922 m. pkmininkas baisiai pra
dėjo burnoti prieš Lietuvą ir jos 
veikėjus. Tik stebėtis reikia, kad 
katalikiška draugija, o įsileido 
tokį išgamą, tai ką jau norėti iš 
tokio kliubo, kuris nuo seniai bol
ševizmu užsikrėtęs ir jeigu neat- 
siras daugiau gerų tėvynainių, tai 
neužilgo bus visai raudonas.

Reporteris.

Tautos Fondo vajaus prakal
bos įvyko 15 d. gruodžio, 1921. 
Kalbėjo kun. P. Garmus. Pra
džioje kalbėjo vietinis gerb. kle
bonas kun. J. Ambotas. Po tam 
perstatė gerb. svečią kun. Garmų, 
kurs kalbėjo apie Lietuvą. Ant 
tiek įspūdinga ir įdomi jo kalba 
kuri tęsėsi pustrečios valandos, 
kad žmonės visą tą laiką labai 
ramiai užsilaikė ir atidžiai klau
sėsi. Padaryta pertrauka. Aukų 
surinkta Katalikių Universitetui 
$1.696.00. Po tam dar kalbėjo

Gruodžio-25 d. Kalėdų vakare, 
Aniolų Sargų vaikų ir mergaičių 
draugijėlė, vadovaujant M. Juš
kienei, surengė vakarėlį, su tiks
lu padaryti šiokį bei tokį pelną 
parapijai ir kad atitraukti žmone- 
Iius nuo mylavimosi su stikleliu 
mėnulio šviesos. Programas susi
dėjo iš eiliį, dialogų ir gražaus 
lošimėlio, vaikams ir Kalėdoms 
pritaikinti, “Girių Karalaitė.” 
Programą išpildė viršminėtos 
draugijėlės nariai bei narės.* Pro- 
gramo vedėju buvo mūsų klebo
nas Kun. Čaplikas, kuris po kiek
vieno perstatymo įpynė, ką nors 
tokio gražaus ir juokingo. Žmo-> 
nių, kažin delko, susirinko ne 
perdaugiauriai. Vienok Kalėdų 
vakarėlis parapijai davė pelno 28 
dol. Ant atsilankiusių žmonių 
veidų matės šypsena, kas ir rėiš- 
kė pasitenkinimą.

laimikis.
Mūsų kunigas, su pagelba ge

rų parapijonų, surengė laimikį Šv. 
Kazimiero bažnyčios naudai. Ant 
laimikio buvo skiriami šitie daly
kai: 5 doL.auksu, safety razpr ir 
auksinė dėžutė. Bilietus pardavi
nėjo šios ypatos: Petras Bužins- 
kas už $52.50, Aleksandras Kace- 
vičius už $47.50, AL Bartulevičius 
už $10.00, R. Kačėnas $7.50, O. 
Sinkevičiūtė už $7.50, J. Grigale- 
viČiutė $5.00, J. Drekevičiutė $5..

Kaęevieius. -Prie to dar jie ge
rai yra ir. tautiškai susipratę, nes 
ne vieną lietuvį sulenkėjusį per
tikrino ir atitraukė nuo vergavi
mo lenkams. Tas laimikis atnešė 
parapijai 145 dol. gr^no pelno.

Sausio 8d. 1922 m. Šv. Onos Dr- 
ja rengia parapijos naudai pirmu
tinį sav.o. gyvavimo balių, būtent 
vakarienę. Jau iš kalno galima 
spėti, , kad būsiamosios, vakarie
nės pasekmės bus ko geriausios, 
nes į» rengimo vakarienės komite
tą įnejo smarkiausios Providenco 
moterys, būtent Alena Ąvižinienė, 
M. Bužinskieftė, M. Delionienė, M. 
Čiurilienė ir Adelė Šunskjntė. 
Taip ir neįnėjusios tą komitetą 
pasiryžo iškalno išparduoti tikie- 
tus. Beabejo jųjų darbas ir pasi
šventimas ne bus bergždžias, bet 
atneš'kogeriausius vaisius.

Prie rengiamos vakarienės, kiek 
teko girdėti, mūsų biznieriai ir-gi 
gausingai prisideda, paaukuodami 
ką kuris išsigali, kaip tai, ames, 
šolderius, duonas, saldainius, sodą 
-lemonadą ir kitus dalykus. Tai
gi Providence’o ir apielinkių lie
tuviai nepražiopsokite gardžios 
vakarienės. Visuomet atmintyje 
turėkite sausio 8 d. 1922 m. Taip 
pat per vakarienę bus sudarytas 
iš artistų mėgėjų labai gražus 
programėlis.

lebono y- 
į dėl vai-

Kalėdų 
rū

kuli, 
kšta

Gerb. kun. Dėsnis, liet 
bonas buvo išvažiavęs su 
pas kitą kunigą. Atlik 
lūs grįžo atgal į namus, 
žiuojaiit nuo kalno aut 
paslydo i? apvirto. Klel 
rioji renka pateko po I 
liu ir liko ; skaudžiai I 
Paskiau važiavusieji žJ 
teikė pagelbą, atvertė 1 
lių, gi kun. Dėsnį nu» 
Marijos ligonbutį I

Lietuviams • katalikajn 
Kalėdos buvo be mylįfcn

Čia jau nuo seniak j 
ra įvesta Kalėdų egla 
kūčių. Tai-gi ir šie 
vakąre parapijos svetai 
pesniu klebono ir vikard^ 
Vaškelio buvp dailiai papi 
eglaitė. Vaikų prisirinko gal; 
Be vaikų nemažai susirinko ir' 
augusių. Gerb. klebonas k 
Ambotas savo tam pritaikintoji 
prakalbėlėj suteikė daug pamoki
nimo tinkamo ne tik vaikučiam, 
bet ir suaugusiems. Po tam kal
bėjo kun. A. Vaškelis apie vaiku
čių paklusnumą ir mandagumą. 
Mergaičių ehoras sugiedojo keletą 
Kalėdų giesmelių. Buvo leista 
vaikučiams pasirodyti kas kuo 
gali. Iš mergaičių keletas pasiro
dė puikiomis deklamacijomis'. Iš 
bernaičių pasirodė kad angliškai 
šį bei tą moka, bet lietuviškai ne
moka. Tas žinoma daugiausiai 
priklauso nuo tėvų. Visi vaiku
čiai gą—oKalėdu eeliukės dpvar- 
nėlių — saldainių.

, Reporteris.

■n. Purickis, tai tuvių raudonųjų ir laisvų 
Rr laisvamaniai ; 
■iau kaltę vers, 

Beminėto asmens.
Bro Amerikos lietuvių 

iBįalistai ir laisvamaniai. 
Jiems tas pravartu daryti 
dėlto, kad visai susikompro- : 
mitavo prikišdami krikščio- i 
nims demokratams stojimų 
už Hymanso projektų.

Socijalistai dabar užsi- 
puldami ant kun. Purickio 
dėl Žvalgybos pagauto šmu
gelio, susprogdina seniau iš
pūstų burbulų. Seniau, kuo
met Hymanso projektas dar 
nebuvo tokiu opiu klausimu, 
tai socijalistai ir laisvama
niai pūtė burbulų apie Lie
tuvos Žvalgybų, būk jon su
sibėgę visi krikščionys de
mokratai ir smaugia kiek
vienų laisvesnį apsireiškimų, 
judėjimų ar asmenį. Dabar 
tas socijalistų. supūstas bur
bulas sprogsta, nes pasiro
do, kad Lietuvos Žvalgyba 
nėra krikščionių demokratų 
įnagis, o griebia kur tik už
uodžia nelegališkų darbų.

“Naujienos” num. 303 be- 
versdamos kalnus ant kun. 
Purickio parašė: “Skaitant 
tas istorijas, j^t koktu daro
si, kad šitokie dalykai gali 
dėtis valstybėje, kuri tokiu 
dideliu vargu tapo sukurta

Sakoma yra, kadir bepro
tis nesąmones bepliaukšda- 
mas kartais teisingų sakinį 
pasako/ Panašiai atsitiko 
su “Naujienomis.” Antro
ji dalis sakinio, eituoto iš 
“Naujienų” yra pilnai tei
singa, tai yra labai teisinga, 
kad Lietuvos valstybe su di
deliu vargu sutverta ir su 
vargu ginama nuo priešų. 
Didžiausi Lietuvos Valsty
bės kūrimosi metu priešinin
kai buvo ir tebėra Lietuvių 
raudonieji ir laisvieji. Lie
tuvių raudonieji ir lasvieji 
Petrogrado seime balsavo 
prieš neprigulmingos Lietu
vos steigimų. Kuomet Ru
sijos raudonoji armija ėmė 
briautis Lietuvon ir išblaškė 
pirmąjį Lietuvos susitverusį 
Alytuj pulkų, tai Marijam
polėj Bulotos realinės gim
nazijos mokiniai su savo ve
dėju balių-sokius iškėlė, 
marseljetes dainavo ir 
džiaugsmingai laukė raudo
nosios armijos. Bet kuomet 
lietuviai atsigriebė ir atmu
šė bolševikus, tai socijalistai 
ėmė stoti Lietuvos armijon 
tuo tikslu, kad sėti bolševi
kiškas bakterijas. Ir iš da
lies jiems tas vyko. Želigos- 
kini nepavykus paimti Kau^ 
ną raudonieji pasiskubino 
talkon ir sukėlė maištų Pa
nemunėj. Tarp maištininkų 
rasta du Bulotos gimnazijos 
mokiniu ,du žydu, du rusu. 
Želigoskio armija buvo pri
rengta pulti Kaunu, jei 
maištas pavyks. Kapsukas, 
lietukų bolševikų Liucipie- 
rius, Brooklyno “Laisvėj” 
spalio 7, 1921 rašydamas a- 
pie bandymus įsteigt?Lietu
voj Tarybų valdžių* sako, 
kad bolševistinę revoliucijų 
Lietuvoj kėlusi Lietuvos ko-, 
munistų partija, o jai ėjo 
talkon “kitos socijalistų 
partijos, L S. D. P. (Lietu
vos Socijaldemokratų Par
tija), žydų Bundas, s. d. in
ternacionalistai. socijalistai-

B Amerikos angliakasių or
ganizacijos -vadinamos Uni- 
Bd Mine Workers of Ameri- 
B centras gavo iš Anglijos 
pranešimą apie grėsiančių 
Kapitalistų naujų ofensyvą 
■ries darbininkus Amerike. 
■nglijos darbininkų veikė- 
■s Henry Evans pranešair yra ginama nuo priešų. 
Hg Amerikos kasyklų kom- 
fcnijos, kurios samdo uni- 

Bstus, atsiuntė Anglijon sa- 
Bzo atstovus ištirti, kaip pe- 
■eitą vasarų Anglijo^kasyk- 
■ kompanijos pergalėjo 
■arbininkus - angliakasius, 
Ujusius streikam Anglijos
■pani jos mielai teikia ži- 
k Amerikos anglių ka- 
Bįų kompanijų atstovams.

PLmerikos kasyklų kompani
jos esančios pasiryžusios 
.pasmaugti angliakasių uni- 
jų» o jei bus galima, tai susi- 
dedant su kitomis kompani
jomis pasmaugti ir kitas di- 

įdesnesias unijas. Vienas iš 
Bmdų, kuriais kapitalistai 
■rengiasi smaugti’ darbinin
kus yra tai nedarbo sukėli- 
Bnas. Darbininkai ilgai be- 
liarbiavę, išbaigę savo sučė- 
IdytBS'jfSdigUo, arba dirbę tik 
[po trumpų laiką, gatavesni 
.yra prie nuolaidų. Tą išban
dė Anglijos anglių kasyklų 
kompanijos prieš streiko 
prasidėjimų. Prasidėjusis 
streikas tęsėsi 13 savaičių. 
Darbininkai suvargo ir ne
įstengė ilgiau tęsti.

Amerikos angliakasių 
kontraktas su kompanijomis 
"baigiasi kovo mėnesį š. m. 
Dėl atnaujinimo kontrakto 
derybos netoli.

Kaip matome darbininkų 
rūpestis nesimažina, o pasi
didina. Amerikos darbinin
kų visuomenė ikšiol suvar- 
jnnta nedarbu, turi būti 
MMflftigus atmušti naujų 

■istų ofensyvą.

Prieš tūlų laikų “Darbi
ninke’1 mes rašydami apie 
Hymanso projektų ir pažan
giečių aštrių kovų prieš da
bartinę valdžių, priminėme 
pažangiečiams Uracho rim- 
kimų į Lietuvos karalius. 1 
Pasirodo, kad tų pat pažan- , 
giečiams priminė A .Rimka 
Lietuvoj. A Smetona “Lie- 
tuvių Balse” prabilo dėlto 
dalyko ir pareiškė: “bylas 
ant stalo/’ Be kito ko Lie
tuvos ex-prezidentas rašo:

“Kuone visa lietuvią inteligen
tija anuomet buvo-išsikėlusi ar iš
bėgam Rusijon. Lietuvoje paliko 
jos maža saujelė. Bet ir ta sau
jelė vokiečiu apstota, negalėjo 
pajudėti iš Vilniaus. Prie kiek
vieno lietuvio inteligento.— dva
siškio ar pasaulinio — buvo pri
statytas vokietis sekėjas. Pirmu
tinė lietuvių politikos organizaci
ja — V. Taryba — buvo kovote 
iškovota. Apie nepriklausomą 
Lietuvą su ^Vilniaus sostine vo
kiečiai okupantai iš pradžių ir 
girdėti nenorėjo. Nepriklausoma 
Lietuva, nors ir “amžinais kon
vencijų ryšiais” sujungta su Vo
kietija, buvo daug daugiau nei 
autonominė Lietuvos gubernija, 
ties kuria tuo metu sustojo p.

. Rimkos partija Rusijoje. P. Rim
kos partija tuomet pasunkino 
mums išsiderėti Lietuvą be ryšių 
su Vokietija. Vokiečiai mums sa
kė (ir nei p. Rimkos pavardę mi
nėjo), kad Rusijos lietuvių kai
riosios partijos tenkinančiosios 
autonomija, tai ko jūs čia sauje
lė inteligentų didžiuojatės? Ypač 
pakenkė Petrapilio lietuvių sei
mas, kuriame kuone pusė dalyva- 

✓•vjisių (it tai kairieji) balsavo 
prieš to seimo daugumos formulą 
už nepriklausomą Lietuvą.

“Vokiečių buvo tuomet pasta
tytą* mums klausimas, ar Lietu
va su ‘amžinais ryšiais’ su Vokie
tija arba jokioą politinės Lietu
vos. Tai viena.
“Antra, V. Taryba (išskyrus 

vieną kitą jos narį) numatė, jog 
Vokietija pralaimės karą ir jog 
tuos ryšius už dviejų trejų metų 
sutraukios ne patys lietuviai, o 
Vokiečių nugalėtojai.

“V. Taryba ir aš drauge rinko
me Urachą, ir aš nesidroviu tuo 
politikos žingsniu: jo rinkimas iš
gelbėjo Lietuvą nuo inkorporaci
jos Prūsijon ir išlaikė pirmutinę 
rimtą mūsų politikos Organizaci
ją nuo pražūties. Kas šituo mū
sų žingsniu pirmučiausia pasi
piktino? Patys vokiečiai okupan
tai ir Lenkija, — tiek pasipiktino, 
kad gen. Hofmanas buvo įsakęs 
išvaikyti V. Tarybą, kad visa re- 
akcioninė vokiečių spauda šaukė 
susodinti kalėjiman V. Tarybą. 
Tik reichstago autoritetas, kurs į 
karo galą sutvirtėjo, neleido to 
padaryti. Kad tai ne juokai bu
vo mūsų inkorporacija Vokieti
jon, tai gali papasakoti mūsų ū- 
kininkai, kurie buvo vokiečių o- 
kupantų varu varomi pasirašyti 
už susidėjimą su Prūsais.

“Visų neutralinių valstybių lai
kraščiai (net prancūziškos Šveica
rijos spauda) pavadino tą V. Ta
rybos žygį (Uracho išrinkimą) iš
mintingu politikes žingsniu. Jis 
ne tik apsaugojo V. T. pradėtą 
darbą, bet dar riktelėjo pasauliui 
kad yra Lietuva. Ką dabar Švei
carų, Latvių, Estų ir kitų, kraš
tų spauda rašo apie Hymanso pro
jekto reikšmę Lietuvos nepriklau
somybei, — turbūt žino p. Rim
bu . . -

“Uretehas buvo rinktas ta sąly
ga o kandidatūrą patvir
tins St. Seimas. Tik taip ir suti-į 
ko jis kandiduoti. Vadinasi taip 
buvo, tuomet su Uracho, mano ir 
mano “vienminčių krikščionybės 
principais.* Niekas nieko čia m- 
ketirio apgauti,- niekas neketino 
‘išsisukti S apsiimtųjų prieder
mių.* Tai gali paiiftdyti ir pats

Dabar geriausia proga atnaujinti arba užsirašyti “DARBININKĄ,” 1 
met prenumeratos kaina numažinta vienu doleriu. Tą daro tie, kurie i 
ir moka taupyti.
Štai ką rašo'vienas iš daugelio senas “Darbininko”, skaitytojas:

Gruodžio 9,1921, Cleveland, | 
GERBIAMA “DARBININKO” ADMINISTRCIJA:

Pasinaudodamas proga ir dovana teikiama šiame mėnesyje siunčiu $3.00 už pi 
meratą. Siuntinėkite man “Darbininką” per visus metus po 3 sykius į savaitę, 
esu senas “Darbininko” skaitytojas ir labai man jis patinka. Skirtis, su “DarŪ 
ku” niekados nemanau. Nors dabar su pinigais sunku; 7 mėnesiai kaip nedirbJ 
šiaip taip sukrapščiau $3.00. 1 ■

Mūsų kolonijoj dabar streikuoja pieno išvežioto jai ir žmonės būdavo ja, kadi 
Ii gauti pieno vaikams. Streikieriai vaikščioja po atubas ir gandina gyventoji®,B 
tik pirks pieno. 1

Tai tiek šiuo sykiu.
Linkiu, kad “Darbininkas” pasiektų kiekvieno lietuvio namus Amerikoje ir 

vnje. ' v .!

galiu ir aš klausdamas priminti 
p. Rimkai (kaip jis man drįso pri- > i 
minti), kokia jo ‘politikos darbų į ■' 
rūšis’ buvo didžiojo karo metu?j 
Iš Rusijos lietuvių spaudos atsi- i 
menu, iš ten buvusių lietuvių po-' '' 
litikos organizacijų esu girdėjęs, T1 
kad ten visuomenė buvusi susi- < 
domėjusi kaž kokia p. Rimkos pa- k į 
slaptinga misija iš Amerikos Lie- -1 
tuvon. Visaip kalbėta apie tos ke-1, j 
lionės pobūdį Nebuvo nustota ja® į

mmerio kitoje vietoje 
;ojai ras Lietuvos St. 

įnešta paklausimą, 
otą “Ponams Užsie- 
ikaUu, Finansu, Pre- 
ir Pramones, Susisie-

UZSIRASYK DOVANA ATNaujin 
“DARBININKĄ” »ioo “DARBININK/
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desoioee koliomjose. i ii » 
Turiu pažymėti, kad nemažai to 

pasisekimo priklauso ir mūsų ger
biamam klebonui k-n-n
kuris nesigaili laiko nei energijos 
mokinti lošėjus.

Po lošimo grajino vietinis Vy- 
čių Benas, kurį taip-gi reikia pa
giria už prasilavinimą. Jaunimas 
šiek tiek pašokęs linksmai skirs
tėsi į namus jausdami kad links
mai užbaigė Kalėdų šventes.

Patersonietis.

t

FITCHBURG, MASS.
Gruodžio 19 d. tarp vietos lais

vųjų lietuvių įvyko susikirtimas. 
Dikta moteris sukirto mažiuką 
vyrą. Taip padarė dėlto, kad ma
žiukas vyras leido diktosios mo
teries vyrą pas savo moterį. Dik- 
toji moteris nuėjo savo vyro ieš
koti Tai mažiukas ją norėjo mest 
lauk. Didžkė užpykus, griebė 
mažiuką ir sufaitavo.

Fitchburgietis.

, r.? i-i-
T" 1. — i a

reikalais. Vieną
____ _ . _ B vakare kitą ry

te. Fitehburgo katalikai malo
niam kun Petraičiui už patarna
vimą yra dėkingi prašo nuo Dįe- 
vo jam. daug sveikatos ir maio- 
mų.

X. & J

□ėję mMk, jg 

itantoiaiii aaająl

____________
BROOKLYN, N. T.

L. D. S. 12 kp. susirinkimas bui 
sausio 9 d., 1922 m., 7;30 vaL valgB 
Karalienės Aniolą parapijos sveta^|

Kviečia

■ iMJM ,
;•

Naujienos pas mus 
Kalėdose oras boro nešal
tas ir jas praleidome linksmai 
Bet kas ypatingiausią tai kad vis 
minavojama prakalbos gerb. kųn. 
Garmaus. O prakalbos buvo gruo
džio 11 d. Jau visokie laisvaiųa- 
nėliai, sandariečiai taip įsibaugi
no, kad sako: “Grįžkim prie ka
talikų dabar, o vėliau jie dar la
biau įsigalėję mus nei nepriims 
savo tarpam” O bolševikėliai bū
reliuose . Mūdnai šnekučiuojasi 
kad jau Lietuvoj jiems neteks 
ponauti. Mato kokie energingi 
smarkūs vyrai Lietuvoj ir kaip jie 
nekenčia bolševikų. O čia vėl bus 
katalikiškas universitetas. Kad 
visos tos bėdos jų perdaug neka
muotų, tai pradėjo daugiau na
minės gerti. Keletas bedievėlių 
iš rūpesčio ir dėl naminės iš gal
vos pradeda kraustytis. Bet tegu 
juos galas. Pažiūrėkime dabar į 
katalikų darbus.

Jau iš laikraščių žinojome apie 
Lietuvos armijos kapeliono kun. 
Garmaus prakalbas ir jo iškalbu
mą. Todėl su pakeltu ūpu jo lau
kėme. Jam atėjus salėn sudai
nuota himnas. Paskui dar choras 
dainavo. Po to tai prasidėjo Lie
tuvos armijos kapeliono griaus
minga prakalba.

Kuomet 'prasidėjo aukų rinki
mas, tai štai kaip pasirodė:

• <
A Steponavičius.

GRAND RAPIDS, MICH.
* '

Lietuviai, saugokitės svetimtau- 
tiškų visokių kompanijų, nes šiais 
laikais randasi visokių agentų, 
kurie vilioja pinigus iš lietuvių, o 
pinigai žūsta.

Svečias.

, WATERBURY, CONN.

Apie darbus.

f '2LD8. 
vyto

sumos ra 
Capttol Avą. 1 
ateiti. Taip-gl *0 

' i: / .

' i * • .* . - * ' .—---- —-
WATERBŪRY, conn.

LDS. 5-ta kuopa turėjo metinį 
susirinkimą gruodžio 29 d. 1921 
m. Draugų susirinko nedaug, bet 
visi smarkiausi veikėjai Įvairios 
komisijos išdavė raportus ir pasi
rodė, kad veikė kiek tik išgali dėl 
LDS. labo ir tėvynės Lietuvos. To
liaus nutarta surengti balių bei 
šokius prieš užgavėnes tą suba- 
tos vakarą ant 48 Green St. sve
tainės. Daugiaus nutarta rengti 
agitatyviškos prakalbos.

Pagalios buvo rinkimas valdy
bos 1922 m. Pirmininkas likosi 
tas pats J. Tautila, iždininkas J. 
Dobilaitis, finansų raštininkas re
zignavo, į jo vietą išrinktas V. Vy- 
turis. Iždo globėjas užtvirtintas 
tas pats J. Makauskas. Maršal
ka J. Augis. Visa valdyba ener
gingai pasižadėjo darbuotis dėl L. 
D. S. labo.

Nut. Raštininkas.

L. V, S. NARIŲ DOMEI.
Pradedami naujus metus 

pradėkime gerai su nauja e- , 
nergija ir pasiryžimu.

1921 metai lai būna mums 
darbininkams pamokinimu, 
kad be darbininkiškų orga
nizacijų, V© vienybės mes 
negalime atsilaikyti prieš 
stipriai susiorganizavusius 
skriaudikus kapitalistus.

LDS. vra vienintelė dar- •/
bininkų organizacija Ameri
koje.

Prie jos priguli žymiausi 
lietuviai darbininkai; bet 
dar didelis skaičius darbi
ninkų yra, kuine nepriklau
so prie tos prakilnios orga
nizacijos.

Šiandiena LDS. .turi apie 
4,000 narių.

Jeigu visi prirašytų bent 
po vieną naują narį prie L. 
D. S. jau mūsų skaičius pa
sidvigubintų ir galėtume 
drąsiau pradėti veikti.

Tai-gi nuo sausio 15 d. 
1922 m. LDS. Centro rašti
nė skelbia naujų nariu vajų. 
LDS. kuopos turi iš anksto 
prie to darbo rengtis; turi 
įkinkyti į darbą kiekvieną 
narį(ę) ir savo kuopą padvi
gubinti.

Kad geriau pažymėjus 
gerb. LDS. nariii pasidarba
vimą bus duodama dovana 
fontaninė- plunksna už kiek
vieną naują narį, kuris pri
sirašydamas apart įstojimo 
užsimokės už visus metus 
mėnesines duokles $4.20.

Kiekvienam senam nariui 
už prirašymą daugiau nė 
vieną naują narį bus duoda
ma didesnės vertės plunks
na. Sakysime:

NEW HAVEN, CT.
r : :

Naujienos tokios: šventėms bu
vo gerai pasnigę, tai vaikams 
jūvo didelis džiaugsmas, kad ga

gėjo su rogutėmis pačiužinėti.
Čia yra daug italų, tai kitatau

čiams sunkoka darbas gauti Al
gos nukapotos, tad ir dirbant sun- 
su pragyventi. Ypač bėda su 
augštomis raudomis.

Vietinės lietuvių draugijos pu
sėtinai gyvuoja, bet galėtų ir tu
rėtų geriau gyvuoti, jei uolesnis 
būtų veikimas.

Gruodžio 20 d. išvažiavo į Lie
tuvą Jonas Kelpšas. Buvo uolus 
LDS. narys ir uoliai veikė kitose 
katalikiškose organizacijose ir 
veikimuose. Geriausios kloties 
jam Lietuvoje.

Kūčių dieną palaidojome Anta
ną Dziką. Buvo katalikiškojo su
sivienijimo narys. Paliko du sū
nų. O gruodžio 26 d. palaidojo
me jauną vaikutį 12 metų am
žiaus Juozuką Kvitricką. Mirė 
visai netikėtai.

Mūsų klebonas kun. Karkaus- 
kas Kalėdų dieną buvo surengęS 
pramogą. Ant estrados buvo pa
rėdyta egliutė. Buvo atsilankiu
sių daug vaikučių. Kai uždanga 
pakilo, tai vaikučiai ant estrados 
be egliutės pamatė pečių ir kami
ną. Štai iš kamino išlindo Santa 
Claus. Vaikų džiaugsmui nebuvo 
galo. Santa Claus prabilo į vai
kus pamokinančia prakalbėle. 
Choras padainavo. Dainavo ir 
mažų vaikučių choras. Paskui bu
vo dovanų dalinimas. Pramoga 
buvo graži ir įspūdinga. Ji liks 
ant ilgo laiko žmonėse.

LDS. 28 kp. savo susirinkime 
nutarė įsteigti darbo biurą, kurin 
ineina J. Mickevičius, A. Abojes* 
J. Baranauskis ir J. Mišeikis. Ki
tų miestų JLDS. nariai gali kreip
tis šiuo adresu:

NORWOOD, MASS.■
LDS. 3 kp. mėnesinis susirinku 

vyks 8 d. sausio, tuojaus po sui 
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai i 
lonėkite pribūti paskirtu laiku, M» 
rime daug svarbią reikalą aptarti, 
įveskite ir naują narią.

Valdi

'. <

KORCESTER, MASS.
LDS». 7 kp. mėnesinis susirinkta 

vyks 11 d. sausio, 8:00 vaL vai 
paprastoj vietoj;- Visi nariai maįo 
<ite nors po vieną naują narį atsh 
ti de! prisirašymo. Musą priedermi 
ra šią kuopą padaryti skaitlingiat 
iš visą LDS. kuopą.

Kviečia VoMj

PHILADELPHIA, PA
LDS. 13-tos kuopos mėnesinis a 

rinki:::as Įvyks utamlnke, 10 d. sau 
’ :30 vaL vakare, bažnytinėje sal 
Visi nariai ir narės malonėkite ,prl 
ri paskirtu laiku. Taip-gl atsives! 
ir naują narią.

Kviečia ValA

tttai,Darbininkams žinia apie 
kaip šiame mieste darbai eina.

Broliai darbininkai!
Vaterbury buvo pagarsėjęs 

darbais. Bet ne šiandie. Yra 
daug šapų, kurios užsidarė prieš 
mėnesį laiko. O kitos ant Kalė
dų. Na ir žinios yra, kad pradės 
dirbti po Naujų Metų. Bet kad 
jos pradėtų pilną laiką dirbti, tai 
vis būtų darbininkui linksmiaus. 
Bet kur čia tau. Užteks 2-3 die
nų savaitėj. Ir kaip tam biednam 
darbininkui reikės pragyventi ir 
jo šeimynai? Oras jau šaltas. 
Buveinę reikia sušildyti. O-gi 
' nednas darbininkas anglių neturi. 
Na ir ką jis daro? O-gi kenčia 
šaltoj stuboj ir tuščiu pilvu. O 
<ą daugiaus jis veikia? O-gi kei
kia tai Ameriką, tai darbdavius 
arba visą tvarką šios šalies. O 
pats į save tai nepažvelgia. Atsi
prašau. Tai yra pačių darbinin
kų apsileidimas. Kada buvo lai
kai ir labai patogūs, tai darbinin
kams reikėjo apsišarvoti Bet kui 
tau, tuo kart jis visai nei klausy
tis nenorėjo, kada jam kas užsi
mindavo arba pakalbydavo rašy
tis į geras darbininkiškas organi
zacijas, arba kad užsirašytų dar
bininkišką laikraštį.

Broli darbininke, ateikite se
kantį susirinkimą ir prisirašyki
te prie L. Darbininkų Sąjungos. 
O tuomet gausite laikraštį “Dar
bininką,” iš kurio bus galima 
daug naudingų dalykų pasimo
kinti ir bps galima susitarti kaip 
kovoti prieš mūsų išnaudotojus. 
Tuomet nereikės bėdavot su pra
gyvenimu. Tad-gi dar sykį sa
kau, darbininkai, nevažiuokite iš 
kitų miestų čia darbo ieškoti, nes 
negalima gauti nė tiems kurie čia 
jau yra dirbę per ilgus metus.

Biuro pranešimas.

SCRANTON, PA.
Buvo surengtas koncertas ir 

balius Dailės Choro. Iš pradžių 
žmonių buvo neperdaugiausia. Bet 
ant pabaigos jaunimo susirinko. 
Tiktai p-lė Stalioniutė padainavo 
puikiai. Bet vis dainos girdėtos. 
Buvo maža mergaitė, kuri pade
klamavo, o daugiau nieko svar- 

. bauš nebuvo.
Ištiko baisios muštynės Kūčių 

naktį lietuvių su čiutabakiais lie
tuvio kareiamoje. Bet besimu- 
šant buvo pasaukta policija, kuri 
visus nugabeno į šaltąją, kur turė
jo švęst Kalėdas.

r

E-■ •
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Žinanti

PHILADELPHIA, PA.

Kun. Bumšos nuopelnai.

Kas subytys?—$2.568.00—Valio!

Visu smarkumu, net žaibo grei
tumu skelbė visos lietuvių kolioni
jos, kuri visas kitas sukirs. O 
Philadelphia tik klausės kas čia 
dėsis. O gi štai, jau išlenda it 
dramblys iš krūmų. Gruodžio 11 
d. 1921, atsilankė gerb. kun. Buni- 

■ts. Kalbėjo reikale Lietuvos 
oltūros vajaus kad parinkti au- 

______ a dėlei įsteigmo Lietuvoje uni
versiteto. Gerb. kun. Bumšos nuo
pelnai yra dideli. Dar philadel- 
Khiečiai nėra girdėję tokio iškal-! 
Įbaus ir smagaus kalbėtojo. Vie
ptos gerb. kleb. J. J. Kaulakis iš 
sakyklos paaiškino, jog bus pra
kalbos tuoj po sumai, kalbės sve
čias kun. Bumšas, nesenai atvy
kęs iš Lietuvos ir da pridėjo, ir 
teip-gi svečias sakysiąs sumos lai
ke pamokslą. Ištikrųjų nėra gir
dėję tokių pamokinimų philadel- 
phiečiai, kaip kad išgirdo nuo 
gerb. kun. Bumšos. Po savo pa
mokslo kvietė visus į svetainę Šv. 
Kazimiero parapijos, sakydamas: 
“Į bažnyčią susirinkot kaipo ka
talikai,.”

Gerb. kuų. Bumšas Dievo apdo
vanotas išminčia, mokėjo žmones 
privesti prie supratimo, ko mū
sų tautai yra reikalinga. Reikia 
mokytų vyrų, krikščionių demo- 

įkratų. Visi tam pritarė. Nežiū- 
Lrint, kad blogi metai dėl bedar- 
mės, visi stojo į priešakį dėl išpil- 
-dymo to, ką gerb. kalbėtojas kun. 
Bumšas nurodė. Pirmiausia gerb. 
kleb. J. J. Kaulakis pasižadėjo 
tas metas kol gyvas bus duoti po 
vieną mokytą vyrą. Po to sekė 
ir kiti. Daug tokių buvo, kurie 
šimtines klojo. Čionai neminėsiu 
aukautojų vardų, nes pats kalbė
tojas visus surašus paėmė su są- 
vim ir kaip prakalbose skelbė, bus 
visų aukavusių vardai įtraukti į 
knygas universiteto raštinės ir bus 
iškabytas kitas surašąs ant sienos 
Universiteto. Tik turiu už garbę 
pranešti, kad dėl universiteto au
kų surinkta išviso $2,568.00. Po 
viso sudarymo rokundų kalbėto
jas gerb. kun. Bumšas visiems dė
kojo kurie atjautė tą teip didei 
branginamą darbą ir tarė visiems 
aukotojams širdingą ačiū.

Kurie suprantate reikalingumą 
mūsų tautai jog yra reikalas mo
kytų vyrų, kam atlieta kokis ska
tikas lai priduoda T._ >•. rašt. K. 
Dryžai ir tas tom tikrini eųnta*

kr-'.

i■■ I

Kun. J. Švagždys .... ....$100.00
K Petrikis.................. .... 100.00
P. Juozaitis................ .... 100.00
M. Abraeinskas .... .... 50XM)
A. Šokas .................. .... 50.00
A. Tautkus .............. .... 50.00
S. Kašėta ................ .... 50.00
A. Kašėta ................ .... 50.00
T. Kubilius .............. ........ 50.00
J. Saladka .............. ........ 50.00
E. Sleziutis.............. ........ 50.00
J. Petielšis .............. ........ 50.00
J. Tumonis .............. ........ 50.00
A. Mockūnas............ ........ 50.00
M. Baekauskaitė__ ........ 50.00
Ona Oksienė............ ........ 50.00
Kazimieras Oksas ... ..... 50.00
J. Statkaitė ............ ........ 50.00
M. Kašėtienė .......... ........ 50.00
K. Germanavičius, .. ........ 50.00
J. Drievinskas ........ ........ 50.00
Felikass Voveris ... ........ 50.00
V. Pranaitė.............. ........ 50.00
J. Baronas .............. ........ 50.00
K Čiurbulėnas........ ........ 50.00
J. Zagorskis ............ ........ 50.00

Bonų nuošimčius aukavo:
M. Kamandulis........ ........ 32.50
P. Tubialis .............. ........ 30.00
P. Baltrašiunas........ .... 70.00

Viso pasidaro su nuoš. $2,767.50
Grynais...................... .......... 305.40

Svirskas, V. Pigaga, 
J. Antanavičius, R.

J. Treinavičius.
M. Baliavičienė, J.

Viso .......................$3,072.90
Jonas Kereiša.......................$54.00
K. Oksas .............................. 10.00
V. Šarkus .................. .......... 10.00

Po $5.00: V. Kodis, J. Petielšls, 
K. Puranskis, J. Gureckis, S. Bal
čiūnas, P. Jakavonis, J. Mickevi
čius, S. Sviokla, P. Balčiūnas, F. 
Voveris, J. Manstis, A. Kašėta, K. 
Petrikis ir V. Bakanauskas.

Po $3.00: A. Daugkantaitis, P. 
Juškaitis, R. Razumas, J. Mala, 
kauskis, M. 
A. Prieibis, 
Eitavieiukė,

Po $2.00:
Tumonis, R. Danielius, E. Rožė- 
naitė, S. Krašas, M. Jezukiavičie- 
nė, M. Mockūnas, J. Kilkus, R. 
Kastantinas, J. Saladka, A Mon
kevičius, J. Daugėlavičią K. Ci- 
zunskis, M. Pielieckutią P. Dtfny- 
la, P. Dubaitią J. Rastokas, T. 
Kubilius, E. Grigavičienė, V. Ba
naitis, K. Cimblėnas, P. Tūbelis.

Po $1.00: J. Jeskeliavičiuą D. 
Kielė, B. Ligaikaitė, K. Daukan.- 
takė, M. Baškauskaitė, B. Gainis, 
A. Paulikaitė, V. Baronienė, A.- 
Mieliauskienė, O. Samsoniutė, O. 
Vismantienė, K. Mockus, P. Poš
kus, L. Jurkevičją A Svirskienė. 
M. Volungevičienė, K. Brazienė, 
A. Kodyčė, A Tamuleviče, K. JTa- 
muliaviče, P. Juškaitis, V. Pra
naitis, J. Šilanskis, P. Dun, B. 
Durni, A Geidumavičfenė, B. Ba- 
jorūnienė, M. Kašėtienė, M. Če- 
karskią P. Baltrašiūnas, J. Pike-

N0RW00D, MASS.

Puikiai nusisekė.

Gruodžio 11 d. įvyko prakalbos 
įrengtos Tautos Fondo 52 sky
riaus. Kalbėjo svečias gerb. kun. 
P. Garmus. Gerb. kalbėtojas pla
čiai nupiešė apie pirmutinį Lietu
vos kariuomenės pulko organiza
vimą ir kovą už Lietuvos nepri
gulmybę. Gerb. kun. Garmus 
kalbėjo apie katalikų veikimą ir 
kąd vien katalikai darbavosi dėl 
Lietuvos laisvės ir dabar dirba 
daugiausia dėl Lietuvos neprigul- 
jnybės. Tai norwoodiečiai supra
to katalikiško universiteto reika
lingumą ir jam aukų surinkta 
$636.45. Kiti žadėjo vėliau au
koti Tai mūsų laisvamaniams ir 
bolševikams labai nepatiko, kad 
katalikai tiek sudėjo aukų ant ka
talikiško universiteto. Bedieviai 
tiek susinervavo, kad nežinojo nė 
ką daryti. Dar kalbėjo gerb. kun. 
J. Švagždys, Montello klebonas. 
Ragino publiką aukoti katalikiš
kam universitetui. Prakalbų ve
dėjas buvo V. J. Kudirka. Pub
likos buvo nemažai. Šios prakal
bos padarė didelį įspūdį ant nor- 
woodiečių.

J. Mišeikis,
90 James St.,

New Haven, Ct.

PHILADELPHIA, PA.

Gruodžio 11 d. 1921 m. 
Bumša atsilankė ne tik “ 
ros Vajaus” reikalais parinkti au
kų dėl įsteigimo Lietuvoje uni
versiteto. Atvažiavęs, mūsų kolo
nijoj rado 40 valandų atlaidus. 
Stojo į talką kuri būtinai reika
linga. Per visas tris dienas sakė 
po du pamokslu. Skelbė Jėzaus 
mokslą. Išrodinėjo Jėzaus Kris
taus malonę. Išguldė žmonių blo
gus ir gerus darbus. Kvietė vi
sus eiti apsivalyti per tuos 40 va
landų atlaidus ir likti visiems ma
lonėj Jėzaus Kristaus ir gyventi 
joje. Visi šeši pamokslai, vis ki
tokie išguldymai, sujudino žmo
nių meilę prie Dievo. Užžibėjo 
žmonių širdyse Dievo malonė. 
Daug tokių lankėsi ant pamokslų, 
kurie ištolo bijojo bažnyčios. Vi
sados buvo pilna bažnyčia žmo
nių per visas pamaldas ir pamoks
lus. Vietos gerb. klebonas J. J. 
Kaulakis paskutinį vakarą dėko
damas žmonėms už skaitlingą lan
kymąsi, aiškino, kad atliko ad
ventinę išpažintį apie tris tūkstan
čius žmonių.

kun.
Kultū-

Aš ir jūs.

NASHUA, N. H.

Pavandupis.

CHICAGO, ILL.
LDS. 29 kuopos priešmetinis su

sirinkimai įvyko 15 d. gruodžio 
1921, Šv. Jurgio par. svet. Susi
rinkimas nors' ir neskaitlingas, bet 
gyvas buvo. Kuopos valdyba 1922 
m. palikta senieji nariai, išski
riant kp. pirmininką p. Budrį. 
Jam atsisakius išrinko naują kp. 
pirmininką J. Žaką, darbštų narį 
ir daug pasidarbavusį prie Kata- 
likiško-Tautiško judėjimo šioje a- 
pielinkėje; per tai numatoma mū
ši} kuopos ateinančiuose metuose 
gyvesnį veikimą. Tapo išrinkti 3 
atstovai kurie atstovaus kp. LDS. 
Chicagos apskrity. Taip-gi išrin
ko komitetą platinimui katalikiš
kos literatūros.

Kuopa iš menko savo iždo pa
skyrė $5.00 Krikščionių Demokra
tų blokui per tarpininkystę Tau
tos Fondo vietinio skyriaus 
Kuopa pridėjo dar $5.00 prie se
niau paskirtų $5.00 LDS. Chįęa- 
gos Apskričio steigiamam darbo 
Biurui. Nutarė gyvai rengtis prie 
maršruto kurį rengia Chicagos 
apskritys.

Vertes
Už vieną naują narį.............$1.50
Už du nauju nariu ............. $2.50
Už tris naujus narius ......... $3.00
Už keturius naujus narius. .$3.50
Už penkius naujus narius.. .$4.50
Už šešius naujus narius....$5.00
Už septynius naujus narius $5.50
Už aštuonius naujus narius $6.00

Ir tt.
Tam nariui, kuris prira

šys daugiausia naujų nariu 
pabaigus vajų apart fonta- 
ninės plunksnos duosime 
puikių ir naudingų įvairių 
knygų vertės $10.00.

Nauji nariai, prisirašę 
prie LDS. ir užsimokėję* 
duokles, gaus puikų kalen
dorių ir brošiūrų “Kurių 
bus viršus?”

Tad, broliai ir sesutės 
darbininkai, rengkitės prie 
šio vajaus kosmarkiausia, 
kad iki kovo 1 d. š. m. mūsų 
organizacijoje narių skai
čius pasidvigubintų.

A. F. Kneižys,

L. D. S. Sekretorius,

Lauktuvių Naujų Metų vaka
rienė gerai nusisekė. Ją buvo su
rengę L. Vyčių 20 kuopa ir jau- 
namečiai vyčiai. Žmonių buvo a- 
pie 200. Visi gražiai žaidė. Apie 
10 vai prasidėjo vakarienė. Lai
ke vakarienės kalbėjo gerb. kleb. 
kun. P. P. Daniūnas. Jaunametė 
vytė O. Verkauskiutė pasakė pra- 
kalbėlę, o kita jaunametė vytė B. 
Endrikintė įteikė nuo jaunamečių 
vyčių dovanėlę gerb. klebonui 
Taip-pat choras Šv. Kas. parap.
dalyvavo ant vakarienės ir kele- į petį j»ie

graži",
mo

NEWARK, N.
LDS. 14-tos kuopos mėnesinis 'RhK 

rinkimas įvyks pėtnyčioj, 13 d. satoio.4 
8:00 valandą vakare, šv. Jurgio 
alnėje, 180 New York Avė. Vist 
iai %ra kviečiami atsilankyti. nea’ĄM 
•fme daug dalyką aptarti.

Kviečia Valdf^Ą

GIRARDVILLE, PA.J
LDS. 96 kuopos mėnesinis suslrtąS® 

mas įvyks 9 d. sausio, panedėly, T.?> 
vaL vakare, bažnytinėj‘svetainėj. Vi
si nariai malonėsite pribūti pasktatB ■ 
'alku, nes turime daug svarbią relka- ■ 
'u apkalbėti dėl musą pačią labo. VI- 
;i nariai malonėsite nors po vienį nau- B 
'a narį atsivesti dėl prisirašymo, Mn- 1'S narį atsivesti dėl prisiraSymo. Mn*. 
-ų priedermė yra šią kuopą padaryti 
skaitlingiausia iš visą LDS.

Kviečia ite

f 1 ;T

'S».

Dar-kas

L D. S. KUOPŲ SUSI 
RINKIMAI.

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

mas įvyks utarninke, sausio 10 d., 
bažnytinėj svetainėj 7:30 vaL vakare. 
Visi nariai malonėsite ateiti paskirtu 
laiku. Turime daug svarbią dalykų 
apkalbėti. Nepamirškite atsivesti į 
susirinkimą ir naują narią.

Kviečia Valdyba

LAWRENCE, MASS.
LDS. 70 kuopos mėnesinis susirinki 

mas įvyks nedėlioj, 8 d. sausio po su
mai, salėje prie bažnyčios. Kviečiame 
visus narius ateiti. Taip-gi atsivesk! 
te naują nartą.

Valdu •

LEWISTON, ME.
LDS. 87 kp. mėnesinis susi rinki m h 

įvyks nedėlibj, 8 d. sausio, paprasto, 
vietoj, 
nai 
lą.

Kviečiame visus narius būti 
ateiti, nes turime svarbią reiks 
Taip-gi atsiveskite naują narią

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

8 d. sausio, 7:30 vai. rak. Visi nariai 
malonėkite pribūti paskirtu taiku. ne» 
turim daug svarbią reikalą aptarti 
Arsi veski t Ir naują narią

Valdyba
• . i i

Visų LDS. Conn. apskričio kuopų 
domai.

BALTIMORE, MD.
Broliai ir Seselės, Baltimorie- 

čiai LDS. 30 kuopos nariai, pra
nešu, kad LDS. 30 kuopos susi
rinkimas bus 8 dieną sausio, t. y. 
nedėlioj, 5 valandą Šv. Alfonso 
svetainėj. Tad kviečiu vistu at
silankyti į šį susirinkimą, nes bus 
metinis ir turėsime rinkti naują 
valdybą, kuri turės tąrn&nt per 
visus metus. Senoji išduos rapor
tą S visų metų veikimo, Jus bus 
kiekvienam nariui žingeidu išgirs
ti. Tad dar kartą meldžiu visų 
skaitlingai ateiti Stokime petys 

darbo už pagerinimą

GREENFTELD. MASS.
LDR. TO kp. mėnesini* «na1ii»kimx 

įvyks nedėlioj, S d. sausio, 2 vaL po 
pietą 4 Laure! Street Kviečiame 
vtsna narius ateiti. Taip-gl atrives 
kitę naują nartą.

JERREY CTTY N. J
LDR TO kp mčn0«irri« «n«fr1n)dniH 

įvyto nedfiM. $ d. sausio. Visi sa
rtai malonėkit* pribūti paskirtą tai 
In. *es tarme daar avarMą įTOtolv 
aptartt Atalveaki** trasają norią

Malonūs LDS. Conn. apskričio 
kp. draugai ir draugės. Štai ir B 
vėl mums artinasi nepaprastas ■ 
darbas atlikti ir vėl mee turim 
gerai panaudot savo mintis ir pa
leist prie darbo, idant ko tokio 
naudingo bei nepaprasto galėtu
me nuveikt dėl mūsų apskričio ir | 
abelnai dėl brangios LDS. organi- 
zaeijos. •

Tai yra baigiantis 192įl metanu i 
turime rengtis prie 1922 metų, n»- 
tinio LDS. Conn. apskričo 12-to ’ 
suvažiavimo, kuris turės jvyioilS 
d. sausio, 1922 metais, Bridgeport, 
Conn. Būtų geistina ir patartina. | 
kad kiekviena LDS. Conn. apski 
čio kp. nepasiliktų ir dalyvaul 
viršminėtame suvažiavime, ta 
kiekviena kuopa pasistengi pt 
siųst skaitlingai delegatų 
dingais sumanymais bei iBH 
ir pasistengtų, kad visi geri įn 
Šimai būtų gyveniman vykdote.

Antrą tai bus metinis suvaži 
rimas, kur reiks išsirinkti nau; 
apskričio valdyba sekantiems m 
tams. Kai delegatų daugiau, t 
ir rinkimai lengvesni O išrinki 
naują valdybą tankiai psritaft 
kad būna energija gyvesni ir da 
buotė pasekmingesnė.

Taip-gi patartina visų taoį 
raštininkam LDS. Conn. cpski 
čio, įduot kp. raportus iš pnrfj 
šio pusmečio. Raportai gal 
priduoti per delegatus, srbik^ 
rios kp. nesiųstų delegatų, tai 
pasiunčia raštu vėliaus nuroij 
antrašu. Tad i aufo
kim prie darbo, nes gtaU 
Bridgeport o padangės. 
smaridai rengias prie nuvežk 
’-fio. deda visa* pastinga* kad 
žingsnį pažengi toliau už kitm 
kartu užganėdint delegatus ai 

Rašt B MHtati
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VtL NAUJAS 
Smukdai fi teteki fto 

šio “fceAtaaB,” n dic 
trteksmais. Visi sknl 
parsitraukti, ues įšilau! 

Siųsite varda pavarde 
ir in AMrfcn ūItii



Darbininko Draugas

Reikalavimai

LIETUVIAI Pajieskojimai

turi turėti

So. Bostonietis

MOTINU

B.AZIMIBBO B. R. DRAUGIJOJ 
VALDYBOS ANTRASAI 

SO. UOSTOS, MASS.

(GUDAUSKAS)

DANTISTAS

705 Main St., Montello, Mass.

(Kampas Broad St.)

Tel. Brockton 5112-W.

ffF. JO2FO *F. BL, PAtALFIRlS 
DR-ST 18 .VALDYBOS ADRB8A1.

1ALDSIAV8IO8 URDIB8 V. JĖZAUS 
DR-JOS VALDYBOS A DĖBSAI 

• 60. BORTO B, MASS.

SUSIRINKIMAS
Šv. Petro parapijos Ferų ko

misijos susirinkimas bus ket
vergė, sausio 5 d. pobažnytmėj 
svetainėj 7:30 vai. vakare. Vi
si Perų komisijos nariai malo
nėsite ateiti ant minėto susirin
kimo ir sutvarkinti galutiną 
raportą.

•Paieškau Felikso ir Igno Šautu 
Malonėkite atsišaukti ar kas kitas 
pranešti apie juos.

A. ROMOŠKA,
514 Saratoga St., Baltimore. Md

Praniks išgamos 
brangios tėvynės

LINIJA 9Broa<kzay,

SSSelLIE’

čia nepaprasta proga pirkti nikeliu 
aptaisyta revolverį geriausio padary
mo. šauna S. & w. center tire patro
nais. Regulerė kaina šito revolverio 
yra $10.00, bet per šita mėnesį kaina 
nupiginta iki $5.50. Tu- negaU gauti to
kį revolverį niekur už tokią kainą. Mes 
gtarantuojam. kiekvieną musą revolve
rį. Tnrime triją didumą: 22—82 ir 
38 calibre; visi tiek pat kainuoja. Jei
gu patroną negali gauti savo mieste, 
gali gauti pas mumis.

Iškirpk šitą apgarsinimą ir pažymėk 
kokio didumo revolveri nori ir prisiąsk 
savo adresą ir 30c. stampom arba pi
nigais dėl persiuntimo. Paskui galėsi 
užmokėti kuomet prisiąsim reVolverį. 
Rašyk šiandien, nepraleisk tokią pro-

- GROCERNĖ.
ANT PARDAVIMO

Biznis gerai išdirbtas ir pato 
gioje lietuviais apgyventoje vieto 
įe. Priežastis, savininkas išva 
<iuoja Lietuvon. Ateikite ant se
kančio antrašo;

Antanas E. Jesęliunas, 
109 D Str., So. Boston, Mass

Aš Kazimieras šatinskas paieškau 
savo švogerio Petro Vaičiūno, kuris pa
eina iš Suvaiką rėd.. Simno parapijos 
Alksnonią kaimo. 73 metą kaip Ame
rikoje. Esu vedęs jo seserį Marijoną. 
Turiu labai svarbą reikalą prie jo. Tai
gi. jis pats ar kas kitas prašau atsi
šaukti šiuo adresu:

K. ŠATINSKAS.
1294 Main St. N. W.. Cleveland, Ohio.

HAUTMAN SVETAINĖJ, 

756 Harrison Avė., 
HARRISON, NEW JERSEY.

Pradžia 2-rą vai. po pietą. x 
Brangūs Broliai ir Sesutės: 

Nepraleiskite šios puikios pro
gos, atsilankykite visi, nes pana- 
;i pramoga seniai kuomet buvo 
Joje apielinkėje. Programas su
sidės iš įvairių, gražių šmotelių. 
Viena dalis bus atlikta prieš va
karienę, o kita po vakarienės.

Po vakarienei ir po programui 
bus šokiai ir puikiausi žaislai iki 
glumai nakties. Ineiga vienai y- 

patai $1.50, porai $3.00. Tikietus 
galima gauti pas rengimo komisi
ją, “Garse” ir pas kuopų valdy
bas. Tikietus malonėkite įsigyti 
nrieš laiką.

Visus kviečia :—
/ Rengimo Komitetas.

LAPTUOSIOS DIPLOMATI
JOS STEBUKLAI.

Apie šita atsitikima neatbū
tinai kiekvienas lietuvys bei 
lietuvės privalo žinoti Slaptos 
Diplomatijos Stebuklus. Apie 
tai labai daug apraša laikraš
tis “PERKŪNAS”.

“Perkūnas”
366 Broadway, Boston 27 Mass.

Galima su viena adata 

grajiti dešimts rekordu.

K 
Prisiųsk 10c. .delei sampe- 'įf 

lio. arba vieną dolerį, o gausi $ 
12 bakseiiij ir prie to duosim 
dubeltavą rekordą DYKAI, ft 

Rašyk šiandien ir gausi l 
naujausią rekordų ir fono- K 
grafų katalogą. k
IDEAL RECORD CO., |

Box 452, Scranton, Pa. p

Lietuvos pasportų aplika
cijas galima gauti pas Nota- 
ry Public ir Steamship Tieket 
agentą

Nepamirškit šios naujos pramo
gos — Basket Bali su šokiais. 
Rengia Lietuvos Vyčių 90 kuopa, 
subatoj, sausio 7 dieną, 1922, 7:30 
vai. vakare prieš Brooklvno L. V. 
49 kp. Seni ir jauni, visi kvieeia- 

Į mi atsilankyti, nes tai pirmą sy- 
| kį įvyksta tokia pramoga tarpe A-
■ menkos lietuvių. Grieš muzika I 
Umpuikiausia, įžanga 40c., ma-

Ife 20c. Įvyks L. Hautman
■ svetainėj, 756 Harrison Avė.,

Paieškau savo giminaitės Veronikos 
Stankevičienės (po tėvais Skunbiutė) 
ir jos vyro Juozo Stankevičiaus. Iš 
Lietuvos paeina. Leipalingio parapi
jos. Senai gyvena Amerikoj, Phila
delphia, Pa. Prieš 8 mėn. pardavė na
mus ir ketino važiuoti Į Lietuvą, bet 
iki šiol dar nepardavė. Namus nuo 
jo pirko Bronius Čekas. Tai-gi, jei 
kas žinotu apie jį. prašau man praneš
ti. nes turiu labai svarbą reikalą. Ku
ris praneš tam duosiu dovaną. Mano 
adresas:

ADOMAS STRAVINSKAS. 
80 Tremont St., Lawrehce, Mass.

KONCERTAS.
’ Pereitą nedėlią Lietuvių Salėj į- 

vyko gerb. dainininko-kompozito- 
riaus Miko Petrausko koncertas, 

t - Jam talkininkavo gerb. Antanas 
ir Ona Pociai iš Chicagos. Visi 
trys profesionalai muzikai. Dar 

■ ‘dalyvavo trys muzikai mėgėjai, 
tarsi tam, kad parodyti skirtu- 

[• mą tarp profesionalų ir mėgėjų. 
|h-: Gerb. pianistas A. Pocius pianu 
|t .^-.palydėjo visiems ir be to paskam- 

bipo Allegro Appassionato Saint 
Saenso. Gerb. Ona Pocienė savo 
maloniu balsu, švelniu dą i gavimu 
augštu artizmu patapo koncerto 
karalaite ir gausiausiuosius skait
lingos publikos aplodismentus ji- 

Kg^įįznusinešė. Bostone yra girdėju- 
šių gerb. Pocienę dantuojant prieš 
7 ar'8 metus ir net girdėjusių ją

- (tada p-lę Klimavičiūtę) prieš 10 
metų Roselande Calumet konser
vatoriją baigiančiųjįi koncerte 

ę dainuojant. Tię sako, jog gerb. 
MMfirciene tokią pažangą padarė, 

V išrodo nauja ‘dainininkė. 
■*b. Mikas Petrauskas pasak 

"pereitą nede- 
lią, buvo “ exeeptionally goodz’

Ten buvęs.

Didžiausi, Greičiausi Pasauly Laivai, 
šaunus Apsėjimas Su Keleiviais.

Ten Yra Vietinis Agentas Jusą Mieste 
Ar'Netoli Jo. . - ,

Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir į 
Visas Baltijos Valstijas per 

Hamburg’ą.
SAX0NIA.......... Sausio 21
Cabin $135. 3 klesa $103.50. Taksų $5.

Per Cherbourg, Southampton, 
Liverpool ir Glasgow:

ALGERIA ..........,..................Sausio 21
SCYTHIA................................Sausio 26
ASSYRIA (iš Bostono) ....Vasario 4
AQLTTANIA ..................... ...Vasario 7

Per Angliją ar Hamburgą į
Į Danzig’ą ir Hamburg’ą^— $106.50, 

į Liepoją — $110.00. Taksą — $5.00.

Atsišaukimas.
Aš sergu džiova. Jau keturi 

metai, kai guliu ligoninėj. Gy- 
L vertimas mano apverktinas.

Tad atsišaukiu į visus savo pa- 
’-žįstamus, draugus ir gimines. Ge- 

radėjai teikitės mane nelaimėj ne
užmiršti. Tie, kurie mane pažįs- 

i ta, mano giminės, draugai gali to- 
1 dėl dėl manęs pasidarbuoti, kad 
J jie mane pažįsta, jog nesu koks 
l. apsimetėlis. Tai-gi ateikite man 
I nelaimingam pagelbon. Mano ad-

PA1N-EXPELLER
VafabafanHb rtžng.S. V. Pat. Ofise.

I C. L. LITCHMAN,,
| 627 N. Olden Avė.,
i? Trenton, N. J,

1___ ________

MODERNIŠKOJI LOPŠINĖ
“Cit neverki mano 

m mažulėli — neraudok,
►r aš tau duosiu BAMBINO

čiučia-liulia.”
(’įr Greičiau bėgki į aptieką ir

nupirki 35c. bonką

BAMBINO 
X 'N Vaizbažtnklls užrag. S. V. Pat. Ofiso

Arbatinis šaukštukas 
tnojaus pašalins kūdi

kio vidurių diegimą ir j kelias valandas sutaisys vidurius ir-galu
tinai pašalins užkietėjimą. “Kūdikiai mėgsta jį! Jie prašo daugiaus !’* 

Motinos! Jeigu jųsų aptiekorius neturi jo, tai ppsiųskite 
40c. pašto markėmis tiesiog į

F. AD. R1CHTER &. CO., Boroujfc of Brooklyn, New York.

LAIŠKAS Į. REDAKCIJA, 
j. “Darbininko” Redakcija, T; 
1366 Broadway,
■ So. Boston, Mass. ? •
[Gerbiamasai Redaktoriau:—

Bukite malonus patalpinti 
Jūsų laikrašty šį pęrspėjįma:

Man atsilankius Medway 
'Gruodžio 23 d. 1921 teko patir
ti, jog koks tai lietuvys apga
vikas , išnešiojęs Mędw ay ’o. lie
tuviams Kalėdų plotkeles apsi
mesdamas Norivoodo lietuvių 
šv. Jurgio parapijos vargoni
ninku.

Šiuomi pranešu, kad Nor- 
ivoodo lietuvių šv. Jurgio para
pija turi vargonininkę, ameri
koną p. J. Ę. Slavin, ir, kad 
nuo Sausio 12,1921,. kuomet bu
vęs lietuvis vargonininkas p.. 
Vincas Staševičius pertraukė 
ryšius su šv. Jurgio parapija ir 
su visu Nonvoodo lietuvių ka
talikų veikimu, neturėjome lie
tuvio vargonininko.

Kun. V. K. Taškunas 
šv. Jurgio parp. klebonas.

ir kitas vargoninko “ 
ikale kreipkitės į niat

9M Smalsios

Iš ST. SEIMO KRONIKOS.
Steigiamajan Seiman 6 gruo

džio įnešta sekantis paklausi
mas:

Ponams Užsienių Reikalų, 
‘Finansų, Prekybos ir Pramo
nės, Susisiekimo ir Teisingumo 
Ministeriams.

Paklausimas.
Lapkričio 28 d. š. m. Žvalgy

bos Skyriaus buvo sulaikyta 
Jonišky 3 vagonai miltų, cu
kraus ir kruopų siunčiamų mū- 

• ų atstovybei Maskvoje,' ku
riuos lydėjo Užsienio Reikalų 
Ministerijos diplomatinis kur- 
jeras Malachauskas. Nors už
sienio Reikalų Ministerijos 
Centralinio Departamento di
rektorius dėjo* visas pastangas, 
kad vagonai nebūtų atidaryti 
ir patikrinti, bet po ilgesnių de
rybų atidarius gruodžio mėn. 3 
(t žvalgybos skyriaus atsto
vams minėtus vagonus pasiro
dė, kad be maisto produktų ga
benamų mūsų atstovybei išlai
kyti, patikrinus tik 2 vagonu, 
rasta apie 625 pūdai sanarino ir 
keliolika kilogramų kokaino. 
Vagonai buvo Kauno muitinė
je pertikrinti, antspauduoti ir 
lydžiamajame rašte (nakladno- 
je) buvo pažymėta, kad veža
ma miltai, cukrus ir kruopos.

Taigi klausiame Ponų Minis- 
terių ar žinoma jiems apie išdė
stytą atsitikimą ir ar mano jie 
konfiskuoti sulaikytą kontra
bandą ir patraukti kaltininkus 
-atsakomybėn.

■ A. Šmulkštys.

jos bolševikus, kurie pūdo kalė- Vadinasi‘^Vieiiybė^ kursto’ DIDF DEVRl^lItDI TIITTil 
jimuose tūkstančius..lietuvių visuomenę sukilti, kad! • lllK IiEVULVlii} HM Al 
.‘‘Jie gėrisi bolševikiškąją! paskui Lietuvos? priešai lenkai,? |ix ar rn

Čeką (Ūrezvyčaika), kuri are.š--pramanai galėtų primesti Lie-| U Z įjidUi
x --s v i • y . tuyaiHyųum»4)^y<gpktabe ko

vos ir, be pasipriešinimo. |
Taip tai musų tautininkai 

“darbuojasi” Lietuvos labui.
Gal dėlto jie ir bonų neperka 

ir nepardavinėja 
Broliai, darbininkai!
‘ ‘ Tautininkai ’ ’ laisvamaniai 

sumišo ir pasisakė keco labai 
jie dirba^ tad ar ne laikas mu
ms su jais padaryti visišką 
‘ ‘ dįvorce, ’ ? Mes . krikščionis 
darbininkai eidama su laisva
maniais prie bendro .Lietuvos 
darbo, nuplauname jų suterš
tas rankas prieš visuomenę ir 
tuo pačiu, padedame jienis dir
bti Lietuvai žalingą darbą.

Dirbdami atskirai priverčia
me ir laisvamanius, kad ir ne
noromis šį tą padirbėti ir vie
ną kitą centą numesti suvargu
siai Lietuvai..

Rašau šiuos žodžius iš prity
rimo. . ,

Štai SirBostone, kuomet ka
talikais pasisekė patikt’- ir 
priimti Lietuvos Atstovą,, (lai
svamaniai atsisakė eiti su ka
talikais patikti gerb. atstovą, 
V. čarneckį, nes jis mat krikš
čionių demokratų partijos na
rys.) kur parduota nemažai 
bonų; sutraukta’ didelė visuo
menė į prakalbas; išrūpinta 
audijencija pas valstijos guber- 
jnatorių ir miesto majorą; į pra
kalbas atėjo pats miesto majo
ras ir gubernatoriaus atstovas 
Laisvamaniai kad atsigriebti 
sumanė surengti protestus 
prieš lenkus. Paprašė, kad ka
talikai pritartų. Katalikai pri
tarė. Prie tos progos bonų 
pardavė už $1250. Teisybė lai
svamaniai pasinaudojo proga 
išplūsti katalikus, norėdami sa
lve išaugštinti. Bet tas jienųs 
neišėjo sveikatom Bet visvien 
parduoti bonai išėjo Lietuvai 
nandon.

Jeigu butume dirbę išvien to
kių pasekmių nebūtume turėję. 
Ką katalikai pardavė, to butų 
ir užtekę.-

Mums Katalikams reikia dar 
daugiau padirbėti, o pamatysi
me kaip greit atsfekirs pelai 
nuo grudų, 
ir išdavikai 
Lietuvos.

tuo ja ir šaudo be teismo žmo
nes, nepritariančius valdžios 
politikai.”

Delko šiandie “Naujienos” 
rašo taip apie bolševikus? Dėl
to, kad bolševikai “Naujieno
ms” parodė špygą ir daugiau 
dolerių neduoda.
, Delko šiandie “Naujienos” 
pradėjo prielankiau rašyti apie 
Lietuvą ir jos valdžią? Dėlto, 
kad “Naujienų” bosai, darbi
ninkų “vadai” tikisi rasti mul
kių darbininkų, kurie tiems 
veidmainiams neštų dolerius.

Mums krikščionims darbinin
kams turi būti žinoma, kad so
cialistai su bolševikais pešasi 
dėlei dolerio. Pas juos jokios 
idėjos ir pasišventimo nėra. 
Vieni ir kiti remiasi tuščiomis 
svajonėmis ir jomis vylioja ne
susipratusius darbininkus.

Aišku, kad Rusijoje bolševi
kai tūkstančius darbininkų ba
du numarino, sušaudė ir supudė 
kalėjimuose; kad žadėtas žemiš 
kas rojus virto pragaru: bet 
nepamirškime ir to, kąd tas ‘ro
jus” buvo tveriamas sulig so
cializmo mokslo į kuri ir ‘ ‘ Nau
jienos” tiki. Šiandiena socia
listų nuo bolševikų programa 
skiriasi tik žodžiuose ant pope- 
ros.

Jų visų vienas tikslas tvir
kinti ir išnaudoti darbininkus: 
išrauti iš jų širdžių meilę Die
vo, tėvynės ir artimo.

Darbininkas.
“TAUTININKAI” SUMIŠO.

Mūsų “tautininkai” perskai
tę Dr. J. Šliupo žodį į Lietuvos 
visuomenę, pradėjo iš proto 
kraustytis.

Mat Dr. J. šliupas numovė 
“tautininkų” kaukę ir parodė 
visam pasauliui tikrą laisva
manių veidą.
’ Ligšiol “tautininkai” kal
nus vertė ant krikščionių de
mokratų ir juos visaip šmeižė: 
jiems prikaišiojo net ir Hyman- 
so projektą ir apšaukė išdavi* 
kais. 4

Teisybė visųoihet iš kila vie
šumon.

Prasikaltėlis gauna sumiši
mą proto ir pats pasiduoda.

Taip yra ir su musų zauni- 
ninkais, atsiprašau tautinin
kais. Gerai atsimename atsiti
kimą Amerikoje su Pilėnu. Žy- 
miaūsi “tautininkų” vadai už 
šimtines buvo pasirašę išduoti 
visas Lietuvos Neprigulmybės 
paslaptis ir veikti lietuvių tar
pe svetimų šalių labui. Tuo 
pačiu laiku “tautininkai” zau
nijo ant krikščionių demokra
tų ir juos įtarinėjo neištikimais 
Lietuvai.

Susipešė “tautininkai” dėlei 
šimtiniu ir parodė visuomenei 
tikrą veidą ir visos zaunos nu
ėjo ant šuns uodegos, nes vi
suomenė pamatė, kad Lietuvos 
labui dirba su didžiausių pasi
šventimų tik katalikai — krikš
čionis demokratai.

Tas pats ir šiandie: “tauti- 
hinkai” ir abelnai visi bedie
viai įtarinėjo krikščionis demo
kratus šalininkais Hymanso 
projekto, nežiūrint, kad krikš
čionis demokratai visur ir vi
suomet priešinosi jam.

Prirašė špaltas nebūtų daly
kų ant krikščionių demokratų, 
kad' tik nukreipus visuomenės 
darbininkų akis nuo savo ju- 
došiškų ir žalingų Lietuvai 
darbų.

Dr J. Šliupas matydamas 
krikščionių demokratų nusista
tymą prieš Hymanso projektą 
Atsišaukė viešai į visuomenę ir 
ragina Hymanso projektą pri
imti. .-t ;

Ilgiau tylėti negalėjo. Va
dinasi pasisakė kaip mano ir 
trokšta.

“Vienybės” No. 98 redakto
rius sumišęs ir jau negalėda- 
rfias paslėpti Dr* J. Šliupo žo
džio į Lietuvos visuomenę iš
velka “tautininkų” dar viena 
nusistatymą, būtent: pritaria 
“Pažangiečiams,” kad Lietu
vos Steigiamasis Seimas issis- 
kirstytų ii* paskelbtų naujus

į? ŠV. KAZIMIERO DR.TtS 
/ . PRANEŠIMAS. '! : ? !

Šiuomi pranešame visiems Šv, 
^Lazimiero R. K. Dr-tčs nariams^ 
kad virš minėtos dr-tės metinis 
Susirinkimas įvyks 8 d. sausio, 
1922 m. 2-rą vai. po pietų, 492 — 
7-th St, So. Boston, Mass.

Pageidaujama, kad kiekvienas 
narys atsilankytų ant to susirin
kimo, nes turėsime daug svarbių 
dalykų aptarti Nariai ateidami 
ant susirinkimo, stengkitės nors 
po vieną naujį narį atsivesti v. 
Kazimiero Dr-tė yra daug prisi
dėjusi prie labdarybės, Lietuvos 
ir bažnyčios reikalų. Tai-gi, prie 
tokios dr-tės yra garbė ir prigu
lėti, kuri visuomet remia gerus 
reikalus ir užmanymus. Tai-gi 
dar sykį primenu, kad į susirin
kimą kiekvienas narys atsilanky
tų. ■ ;




