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GOMPERS PRIEŠ į 
LENINĄ IR TROCKĮ

IR LENKIJA PRIEŠ 
HYMANSO PRO

JEKTĄ.

kvietimui.

J

REZIGNAVO.
Paryžius. — Francijos ka-

projekto.

ČEKŲ SLOVAKIJA REN 
GIASI LIETUVĄ DE 
JURE PRIPAŽINTI.

mas su Rusijos diktatoriai 
brangiai atseina ir vien gan 
sus propaganda už dikd| 
ra.” .

ną Atstovybei su maistu. — no (160 flakonai,) yra apinokė- 
Beto -jis pranešė, kad jis paims tas Virbalio muitinėje įvežant 
dar prekių, kurios leista išvež- jį Lietuvon. Visas jis tebeturi 

tos muitinės pliombas. !‘Liet 
Balso” sensacijinė žinia, kad 
už jį reikėjo užmokėti išvežant 
30 mil. muito', yra grynas pra
simanymai Visa byla teisme. 

Žinias sėmiau iš pirmų šalti
nių ir iš protokolo, sustatyto 
Jonišky darant tų vagonų re
viziją žvalgybos skyriaus ir 
kontroles atstovams dalyvau
ki- - ------

f

ŽINIOS Iš LIETUVOS.
(Specijalės “Darbininkui” Korespondencijos)

Organas Amerikos Lietuvių
R. K. Švento Juozapo 

Darbininkų Są-goei.
—

“DARBININKAS”
------Eina------  \ 

OTARNINKAIS, KETVEBGAM
SUBATOMIS.

Metams .............................................J4.00
Cžrubežy metams ........................5.00
Bostone t* apylinkėj metams.... 5.00

“Darbininkas”
3HK Bboadwai. Boston 27. Mase 

j TeZ. South Bo»ton BtO.

ti iš Lietuvos, kad tas prekes 
realizavus galima būtų padeng
ti išlaidos dėl paaukuotų 2 va
gonų. Kokias prekes jis keti 
no imti, ,ėb nebuvo smulkiai mi
ndyta, let Ministerija "labai 
tuo nesirūpino, nes tokie vago
nai paprastai eina nė po Minis
terijos antspauda, bet kaip ir 
visos prfratės prekės, atviru 
keliu, per mūsų ir rusų muiti- 

1 nes, būtent mūsų muitinės val-

Visais vajaus reikalais 
kreipkitės pas: .

LDS. CENTRĄ,.
366 Brpądtoay, 

, Boston 37, Mass.

terijai nebuvo pranešta, ir aps
kritai Ministerija pilno sąrašo

Krikščionys darbininkai vie
nykitės! Spieskitės į vienin
telę darbo žmonių organiza
ciją Amerikoje — Lietuvių 
Darbininkų Sąjungą.
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Atsakymas dėl Hymanso Priešingas Rusijc
Lygos Taryboje.

_____ , - -■ -----------------«______________________

• T

Geyieva, sausio 12 (Asso- 
ciated Press) — Ir Lenkijos 
ir Lietuvos atstovai Tautų 
Lygos Tarybos susirinkime 
šiandie panaujino savo atsi
sakymus priimti Tarybos 
Vilniaus klausimo pasiūlytą 
išrišimą. Jie išanksto atsi
sakė pripažinti toje šalyje 
plebiscitą, laikytą pereitą 
nedėlią tikslu išspręsti, kam 

’ Vilnius turi prigulėti. Ple
biscito rezultatai dar nebu
vo žinomi. Tai dabar dešim
tu kartu Tautų Lygos Tary
ba imasi Vilniaus klauismo 
ir jo tinkamas išsprendimas 
nenumatomas.

Lenkijos atstovas Askena- 
zy pripažino, kad Lygos 
Tarybos pastangomis sulai
kytas ginkluotas susirėmi
mas tarp Lietuvos ir Lenki
jos ir pareiškė, kad Lenkija 
gatava ginčą išspręsti teisin
gumo dvasioje; bet negalin
ti priimti Tarybos pasiūlyto 
išrišimo. Lietuvos atstovas 
Naruševičius nurodė, kad 
Lygos Tarybos pasiūlymas 
nepriimtinas ir pareiškė, 
kad pasiūlytas pienas žgau- 
na Lietuvos suverenitetą. 
Jis teipgi pareiškė, kad Lie
tuva pagatava su. Lenkija 
susitaikinti teisingumo pa
matu.

DĖL JONIŠKYJE SULAIKY- .dininkai prižiūri "vagonų krovi- 
fmą, ūžkleda muitinės pliombas, 
vagonai eina Rygon, tenai per
kraunama juos ir vežama to
liams; ant Latvių — Rusų sie
nos Rusų muitinės juos atida
ro, patikrina, deda sftvo pliom
bas ir jie eina toliaus.— 

Milikauskis supirko, atva
žiavęs Kaunan, lvagoną miltų 
1 Cukraus, Ministerija- gi nu- 

» Atstovybės bendradar- 
•, mėsos ir

TŲ 3 VAGONŲ.
Štai jką patyriau tuo reikalu: 

5 Rugpuūčio mėnesio diena Mi
nisterių Kabinėtas nutarė duo
ti Vyriausybės vardu pašalpą 
badaujantiems Rusijoj. — Vien 
kart buvp pavesta Užsienių 
Reikalų irFinansų, Prekybos ir 
Pramonės Ministeriams susi
tarti dėl tos pašalpos kokybės . 
ir kiekybės — Minėtų Ministe-0 . - .
rių burokėlis kartus kalbėtasi1 31 anis maisto, niuių 
šiuo reikalu, tačiaus neprieita' .Ya^on^P. ?u
prie jokių rezultatų, nes Finan-1 mal^u, Milikauskis su Mnus- 
sų Ministeris atsakvdavo, kadten?osJzl1nia sacharino,
tam reikalui nėra kreditų. 
Kadangi apie tą pašalpą buvo i 
pranešta spaudoj ir Rusų ats
tovas net skaitė reikalingu as- . 
meniniai padėkuoti už ją, vis- 
tik negalima buvo jos duoti, ta- į' 
tai Užsienių Ministerija buvo', 
gana nesmagioj padėty. - 
dalykas taip ir 
lapkričio 'mėnesio.

7 lapkričio, kuomet p. Bal- siunčiamų 3-me vagone krovi-

j bent sakėsi — pavesti Atstovy
bės valgyklai (ta valgykla mai
tina ne tik Atstovybės, Konsu
lato ir Komisijos sutarčiai vyk
dyti bendradarbiu^ bet ir ne- 

’ • - - ' mažą badaujančių Lietuvos pi-
— s liečiu.) Kiek to sacharino Mili-

traukėsi iki kauskis paėmė, apie tai Minis-

PAŽAISLIO VIENUOLYNO 
NELAIME

i Naktį 21122 gruodžio Seserų 
Kazijneriečki Vienuolyne sude
gė drabužiu sandėlis. Seserys, 
nedaug jų figšiol teturėjusios 
dabar tiesiog neturi kuo baž
nyčią einant apsirengti. Nuos
tolių virš 100.000 auks. Reika
linga .skubi visuomenės pagel- 
ba.

LIETUVOS ATSAKYMAS
TAUTŲ SĄJUNGAI.

Vašingtonas, 1. 11d. (Elta) 
“Kaimas,

Jo Ekscelencijai,
Tautų Sąjungos Tarybos
Ponui Prezidentui.

1921 m. gruodžio mėn. 24 d.
2092 N.

DĖL PABALTJŪRIŲ 
VALSTYBIŲ ŠEL

PIMO. . ’

Vašingtonas, I. 10 d. (El
ta) — S. V. Atstovų. Rū
muose svarstant įstatymo 
projektą dėl davimo 20,000,- 
000 dolerių pašelpos bad.au- 

/ jantiems Rusijoje, Atstovas 
iš New York’o Valstijos, p. 
Walter M. Chandleris, pa
siūlė pataisą sulyg kurios 
pašalpa turėtų būti duota 
taip pat nukentėjusiems nuo 
karo atsiskyrusioms nuo Ru- į 
sijos valstybėms, būtent:

trušaitis buvo Kaune jo' pava- nių* neturėjo. Vagonų krovi- 
duotojas, Atstovybės patarė- prižiūrėjo vagonų palydo- 
jas, p. Avižonis, sveikindamas į vaį — Milikanskis ir Užsieniu 
Rusus iš priežasties metinių re-,Reikalų M-jos valdininkas, p', 
voliucijos sukaktuvių, pareis- šutinys. Jau vagonus bekrau- 
kė, tarp kitko, kad Lietuvos nant/ kreipėsi į juos įvairus 
Valdžia aukoja badaujantiems, valdininkai Užsienių Ministe- 
Rusijoj viena vagoną miltų ir 1 i-Hos Krašto Ąpsaugos Minister- 
vagona cukraus. — Sekančia n jos, Valstvbės Kontrolės ir 
diena Čičerinas raštu padėkuo- dar rodos kiti, prašydami pa- 
jo Lietuvos "V aldžiai už pasvei- jmįį dėl jų giminių ir pažįsta- 
kimnmą ir už dovanas badau- siuntinius. Vieni tai darė 
jantiems. — Nors p. Avižonis Bendrojo D-to Direktoriaus 
padarė tą pareiškimą neįgalio- ,p. Vaitiekūno žinia, kiti kreipė- 
tas, tačiaus kitokio išėjimo ne- sį tiesiog į palydovus. Kadan- 
buvo, kaip tik reikėjo valdžiai gį Ministerija ir ankščiau tar- 
duotojo pažadėjimo laikyties. pininkaudavo siunčiant maistą 
— P. Avižonis žinojo, kad vy- Rusijon, tatai ir šį kartą vago- 
riausybe neturi šiam reikalui nų palydovai sutiki priimti pri- 
kredito ir todėl 11. XI. jisai ra- statytus privačius siuntinius, 
šo Užsienių Ministeriui maž- Tuose siuntiniuose, kratą beda- 
daug šitaip: Prašyčiau palai- rant, atrasta sacharino ir net 
kyti mano auką rusams dviejų viename, kokaino 4 kilo apie 
vagonų ir nebausti už neatsar- kokainą Ministerijai nieko ne
gu žodį. Milikauskiųi bus ^a- buvo žinoma.
vesta atgabenti tuodu vagonu' T_ . , , / 
rusams, jis prižada rasti ir pi- ' *»* del tu0“ va«'>
niCT, tuo būdu valdžiai do- siuntim,, tei sulig mui- 
vana nieko ir nekainuojant.«*tai nul- 
Aralovui bus pranešta, kad tai reikalauja apmokėti i^veza- 
kartn su tais 2 vagonais leistų ™os k,tos S1 Pre'.
išvežti Maskvon vagoną pro- ies atrastos vagonuose 5™ 
dūktų Atstovybės bendradar- . ”n° ^vežamojo muito
biams. Milikauskiui leiskite1- Miltm, kaipo anka badau, 
kiek atsivežti svarino ar ki- Jant?ems buv° .fmans'?
toko, kad apsimokėto an, 2an:l03 n™ mmt0 Pįlmoauoti- 
vagonų išlaidos. ;Vlsiems 3 '•agonams išvežti Ru-

. . . ■ sųęn gauta leidimas. — Kai
Lapkričio pabaigoj atvyko p. del sacharino, tai -iis vra Rusi- 1 • • V- 1 1 •• e . . . . • < .

projektu pašalpa bus dali
nama tik badaujantiems Ru
sijoje sulvg nuožiūros S. V. 
Vykdomosios Komisijos, y- 
patingai gi badaujantiems 
Volgos baseine.

NUSIŽUDĖ.
■ Laurence, Mass. — Chas. 

Matavos mirė dvyniai. Jis 
sakė girdėjęs vaikus jį pas 
save vadinant ir jis nusižu
dė.:. f d

KRIMINAUNIAI NUSIKAL- 
- TIMAI LIETVVOJ.

Piliečių Apsaugos Deprt. ži
niomis, visoj Lietuvoj nuo sau
sio 1 d. iki liepos 1 d. suimta: 
žmogžudžių 151, plėšikų 160, 
padegėjų 32, bažnyčvagių 2, ar
kliavagių 286, kišenvagių 148, 
netikrų pinigų dirbikų 5, kitų 
rūšių vagių .1085, įvairių apga- 
gavikų 75, degtindarių 749, 
slaptų degt, pardavėjų 320, į- 
vairių spekuliantu 310, kontra
bandininkų 183, neteisėtai pe
rėjusių siena 639, pamesta vai
kų 67, Pavogta arklių 526, va
gys nužudė 3 žmo., žmogžudžių 
nužudyta 7, apiplėšimo tikslu 
'nužudyta: namuose 19, kely 23 

mt žmogžudžius- nužudy
tas 1 milic. ir sužeistas 1 mili- 
cinin., išplėšta turto pinigais 
106.755 auks., turtų 116080 
auks., arklių* pavogta į 2,483.- 
350 auks. >

UKRAINISČIA PIKETAVO 
LENKŲ ATSTOVYBĖ 

VAŠINGTONE.
Vašingtonas, 1. 11d. (Elta) 

renkio.s Ukrairetės merginos 
iš Binghamton’o', Brooklyn’o, 
New York’o’ New Jersey ir 
Philadelpliijos, piketavo Len
kų Pasiuntinybė Vašingtone. 
Piketąvimas buvo surengtas A- 
merikos Piliečių Ukrainiškos 
Kilmės Sąjungos iš Plnladel- 
phijos prieš Lenkijos žiaurų 
pasielgimą su Rytų Galicijos 
700,000 gyventojais, “naiki
nant bažnyčias, mokyklas ir iš
tremiant žymiausius piliečius.” 
Ant plakatų buvo sekami para
šai: “Lenkų užgrobikai Ukrai
noje persekioja Ukrainų kul
tūrą:” “Šalin su Lenjrų tironi
ja rytinėje Europoje:” “Ame
rika, išgelbėk Ukrainiečių tau 
tą nuo Lenkų tiranijos praga
ro.”

Ukrainiečiu Sąjungos nariai 
saugojo piketuojančių merginų 
neliečiamybę. Kitoje gi pusė
je gatvės vaikščiojo polięijan- 
tas ir dabojo, kad nebūtų daro
ma užpuolimas ant Lenkų pa
siuntinybės valdininkų.

TRAUKIA TEISMAN 
KOMPANIJAS.

New York. — Rūbsiuvių 
unija, remdamasi teismo 
nuosprendžiu, kad komp% 
nijos sulaužė kontraktą, pa
traukė kompanijas teisman, 
reikalaudama atlyginti už 
streiko laiką.• ♦ t ’

GEN. HOFFMAN PERSPĖJA 
SĄJUNGININKUS.

BERLYNAS. — Žinomas vo
kiečių gener. Hoffman, kurs ki- 
tuomet su Rusijos bolševikais 
darė taikos sutarti Brest-Lito- 
vske, visas laikas perspėja są
jungininkus idant jie atsargiau 
elgtųsi su bolševikais.

Kaip žinoma, vyriausioji są
jungininkų taryba nusprendė 
kovo mėnesiu turėti ekonominį 
ir finansinį kongresą Italijoje. 
Tan kongresan bus pakviesti ir 
bolševikų valdžios atstovai.

Taigi, genr. Hoffmann ir 
šiuo kartu perspėja sąjungi
ninkus, idant jie atsargiai bi- 
čiuoliautusi su bolševikais. Nes 
kuomet sąjungininkai pradės 
Rusiją komercijiniai eksploa- 
tuot, tuomet bolševikai pakels 
didelių nesmagumų, kas galės 
skaudžiai atsiliepti į Europą.

Gen. Hoffmann kaip pirmiau 
taip ir šiuomi kartu reikalauja 
idant prieš bolševikus butų pa
ruošta sąjunginikų — v<

■ armija. Ta armija turi būt pri
rengta taip, idant kuotrum- 
piausiu laiku galėtų pasiekti 
Maskvą. I
— Anot gen. j^ jattješCt:----
Europa įsitikriną, kad be Rusi
jos negali atsigaivelioti ir Ru
sijai būtinai reikalinga rekons
trukcija, tai turi žinoti, kad tai 
visa nesiduos atlikti be armi
jos. Nes bolševikai negali duoti 
jokios garantijos nei svetimų 
salių kapitalistams, nei darbi
ninkams. Ir bolševikais jokiu 
budu negalima pasitikėti.

Gen. Hoffmann juokiasi, kuo
met kai kas iš sąjungininkų 
tvirtina, jog sąjungininkų vo
kiečių armijai nebūtų, galima 
pasiekti ir paimti Maskvos. 
Girdi, patsai “Napoleonas to 
nepadaręs.”

Napoleonui Rusijoje nepavy
ko, sako gen Hoffmann, nes jis 
neturėjo organizuoto transpor
to. Šiandie kitoki laikai

Antai buvusiuju karu pati 
vokiečių armija pasekmingai 
praleido žiemą Rusijoje. Jei 
'nevakarų karo frontas, vokie
čių armija lengvai butų užėmu
si ne vien Maskvą, bet ir visą 
Rusiją.

Gen. Hoffmann nenori per- 
siskaityti su bolševikų raudo
nąja armija. Tečiau jis spėja, 
kad ta armija yra daugiau nei 
sukliurusi.

Pone Prezidente:
Atsakydamas Į Tautų Są

jungos Tarybos rezoliuciją iš 
1921 m. rugpjūčio m. 20 d. kuri 
buvo Visuotinijo susirinkimo 
užgirtą ir kuri liete rekomen
dacijas reguliavimui lietuvių 
lenkų ginčo, aš turiu garbės 
patiekti Tamstos žiniai kas se
ka:

Lietuvos Vyriauvybės skaito 
pareigas išreikšti Tautų Sąjun
gos Tarybai savo gilios padė
kos už jos pastangas, ačiū ku
rioms praėjusiais metais buvo 
sustabdyti karo žygiai tarp 
Lietuvos ir Lenkijos ir pavy
ko sėkmingai išlaikyti ramybę 
toje Europos dalyje. Mes reiš
kiame padėkos taip pat Jo Ek-' 
scelencijai Ponui Povylui Hy- 
mansuį dėl jo nenuilstamo vei
klumo ir atsidavimo, kuriais 
jis vystė sunkų- uždavinį pri
vesti prie išrišimo lenkų — lie
tuvių ginčą ir reguliuoti santy
kius tarp dviejų kaimynių vals
tybių. ,

Lietuvos Vyriausybė niekuo
met nėra maniusi išrišti šitą 
ginčą kitaip, negu tik taikos 
keliu. Dabar g,i iškilmingai 
pareiškia, kad ji stengsis ir a- 
teityje eiti tuo pačiu’ taikos 

‘ :eliu. Ji ikišiollei yra padariu
si daugel pastangų prie susi
taikinimo, siūlydama visus ga
limus kompromisus. Vienok, 
Lietuvos -Vyriausybė ištyrinė
jusi ligi pamatų ir iš visų pu
sių Tautų Sąjungos Tarybos 
paduotąja rekomendacija. Jau
čiasi priversta: pareikšti su gi
laus pasigailėjimo jausmu, kad 
negalinti priimti jai rekomen
duoto sutarties* projekto.
Lietuvos Vyriausybė, atsisto
jusi prieš Tautų Sąjungą ir pri
pažindama nuoširdžias pastan
gas, kurias Tautų Sąjungą yra 
»jau atlikusi kad užbaigus šitą 
taikos uždavinį, skaito kaipo 
^būtina apšviesti visuose deta
liuose savo nusistatymą šioje 
-sunkioje ir svarbioje byloje. 
Todėl Lietuvos Vyriausybė tu
ri garbės Tamstos, Pone Prezi
dente, prašyti leisti jos delega
tui patiekti aukščiau pažymėtų 
paaiškinimų ateinančiame Tau
tų Sąjungos Tarybos susirinki
me, ir ji jaustųsi laiminga, jei bilietas su premieru Briand 
galėtų rasti išrišimą Tarybai priešakyje rezignavo. Prie 

. rezignacijos privedė smar- 
^us tižsipuolimas ant kabi- 

-pareiškimą. , neto dėl sutikimo, kad rusai
(Pasirašė) P. Klimas, dalyvautų Genoos konferen-

W ashington. — Amerika 
Darbo Federacijos prezidea 
tas Gompers išleido pareiB 
kimą klausime tarptautini 
ekonominio kongreso, šai® 
kiamo Genoon, tvirtiną ka3 
ten neturi būti vietos Lėni 
nui ir Trockiui. Sako, kai 
priimant Rusijos Sovietą 
atstovus tarptautinin konl 
gresan reikštų de facto pri-] 
pažinimą Sovietų valdžios! 
Gompers sako, kad Rusijos 
valdžia kaip buvo taip ir te-4 
bėra išdavikiška. Be kito ko- 
sako:

“Suv. Valstijų politiniai 
vadai nėra verčiami daryti| 
nuolaidi! dėl politiško išro-j 

įkavimo, o pramonės vadai 
okiečTųj senai Patyrė, kad susidūrė

Vašingtonas, 1. 10 d. (El-j 
ta). — Iš diplomatinių sfe-| 
rų sužinota, kad Čekų Slova-1 
kų valdžia, kuri jau fakti-1 
nai Lietuvą pripažino, ren-| 
gias oficialinai pripažinti] 
Lietuvą de jure. Čekų Slo-įj 
vakų valdžia neįkūrė tuo-1 
jaus savo Atstovybės Lietu-! 
voj, bet laikinai paves savos 
konsului Kaune atstovauti! 
Čekų Slovakiją mūsų vali 
džiai.

Ponas Ivan Krne, Čeku] 
Slovakų atstovas Paryžiuje! 
pareiškė vilties, kad Lietu-| 
vos Vyriausybė iš savo pi 
pasirūpins atstovauti 
goj-

PRADĖS DARBUS.
Springfield, Mass.—'&a 

& Wesson .pištaliėtų komj 
nija pranešė savo darbiu 
kams, jog nuo sausio 16 
prasidės darbai, bet su i 
mušta alga ant 20 nuoš.

NEDARBAS PADI
DĖJO.

Washington. — Komei 
jos sekretorius Hoever ■ 
kė, jog nedarbas visoj 
lyje pastaruoju laįku 

L. Einąs Užsienių Reikalų cijoj ir kad prastą sutartį dėjo. Darbai pradėsią j 
Ministerių pareigas. x padarė su Anglija. ti tik nuo kovo mėnesi!

Prasideda L.D.S. Naujų 
Narių Vajus.
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KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

Visais Vajaus Reikalais
1 i f .-.ftsm » '■ r--r- - •r. z

žiau 5 liauju narių išduosi
me tam tikrus paliudymus 
su pažymi j imu, kad laike to
kio ir tokio vajaus prirašė 
tiek ir tiek narių.

Visų pasidarbavusių na
rių vaidus paskelbsime or
gane.

Lai kiekvieno LDS. nario 
vardas būna pažymėtas pa
sidarbavusių skaičiuje.

kad naujai prisirašęs narys 
negalės, ar nenorės užsimo
kėti mėnesinių už visus, me
tus. . Tai ką, ar jau toks na
rys negeras iy ar tas, kuris 
prirašė neužsipelno pažymė
jimų?! Ne, taip būtų netei
singa. LDS. Centro rašti
nė rekorduos kiekvieno na
rio prirašytus naujus na

rius, užsimokėjusius mėne
sines arba ne ir už tą pasi
darbavimą tinkamai pažy
mės. Už prirašymą ne ma
žiau 10 naujų narių laike šio 
vajaus užsimokėjusių įstoji
mą pasidarbavusio nario pa
veikslą su aprašymu patal
pinsime organe “Darbinin
ke;” už pr ir ašymąne ma-

Ką reiškia raidės LDS?

Raidės arba inicijalai reiškia sutrumpinus Lietu
vių Darbininkų Sąjūnga. •

Koks tikslas LDS? >

LDS. tikslas yra: a) stiprinti narių tikybą ir do
rą, prisilaikant visiškos vienybės su Katalikų Baž
nyčia ; b) gerinti darbininkų luomo padėjimą, ke
liant juos kultūriškai ir visuomeniškai ir gerinant 
jų ekonominį (turto) padėjimą; e) daryti darbi
ninkus pilnateisiais ir naudingais šio krašto pilie
čiais; d) rišti darbininkų klausmą Krstaus moks
lo drąsoje ir pagal krikščioniškosios demokratijos 
nurodymų.

• • -S

Koks veikimas LDS?
. < ■ . . i

LDS. veikimo dirva plati. Rūpinasi globojimu a- 
teivių;. steigia knygynėlius ir skaityklas; rengia 
prakalbas ir diskusijas ir stengiasi nušviesti socia- 

~ }į klausimą sulig krikščionių demokratų prdgra- 
mo; leidžia darbininkišką laikraštį vardu “Dar
bininkas” ir taipgi leidžia ir platinazknygas, ku
riose nušviečiama darbininkų klausimas krikščio
niškoje dvasoje; turi streikierių, agitacijos, sti
pendijos ir bedarbių fondus; rūpinasi pagerinimu 
materijalinįų gyveninio sąlygų; steigia darbo biu
rus; rūpinasi, kur galima, steigti koperątyviškas 
krautuves; o ypatingai pagal išgalės remia Lietu
vos darbininkus, padeda jiems iškovoti teises su
lig krikščionių darbininkų progi'amo.

Kas gali būti LDS. nariais?

LDS. nariais gali būti visi darbo žmonės turintie
ji nemažiau kaip 16 metų amžiaus, užsiimantieji 
fiziškuoju ar protiškuoju darbu, taip-pat dirban
tieji krautuvėse, ofisuose ir tt. be lyties skirtumo, 
by tik jie būtų lietuviai R.-Katalikai. *

Kaip galima pastoti LDS. nariais?

įbar kas link .^(811.1. 
buvo paskelbta, kad už 
isymą naujų narių, ku- 
įžsimokės už visus me- 
bus duodama dovana 
minė plunksna.
j prirašymą, daugiau nė 
į narį bus duodama di- 
ės vertės plunksna. Sa

ugiausia prirašiusiam 
t fontaninės plunksnos 
ime dar $10. vertės įjau- 

knygų.
te permatome,, jog galės 
sir tokių atsitikimų,

- HBI • 
Nuo 15 d. sa*usio prasideda Ka > [Y F. . • j Y i?>S. naujų narių vajus, ku-. gsB 
tęsis net iki 1 d. kovo, k ■ 1 

r 45 dienas LDS. senieji i mb 
riai turėtu pereiti kiek-: 
na lietuvio darbininko 
utėlę ir jam primihti apie 
Iždinius LDS., darbus ir 
Idą'naudą gauna pats-ir j < 
kia kitiems prigulėdamas; * 
ie tos brangios darbiniu-■ 
orgafrizacij os. j K L.

&ia j, talpiname klausi- ATS 

iš su atsakymais apie L. i
S." ' Taš gal palėngvins į 

i kuriems nariams ąfsaky- j 
į klausimus, kuriuos už- 
oda prikalbinant narį.
Begalo svarbu, kad kolio- į 
jose KUi- Jau yrą LDS. r 
opos, nariai pasidalytu Į 
jtriktus ir apsiginklavę a- K L. 

Hucijai-e-ė; literatūra pe- -
LLjS -s • ic. . AroIrisus. 4 Nepasiseks pri- 
Bnarį prie. WS.t par-i 

Viųzgę afrba užra-' 
laikrašti |

,, m V? V U

darbo biurais ir tt.; turi teisę, būdami-nelaimėje 
ir varge prašyties pagelbos savo kuopos, arba ir 
visos organizacijos. Būdami kelionėje arba atva
žiavę į naują vietą, turi teisę kreipties į tos vie- 

; tos LDS. kūbpą, arba ii' į atskirus narius, prašv- 
.; darni sau laikinos prieglaudos ir pagelbos.
"Į _ »

KL. Kur galima p risi rašyti prie LDS?

A TS. Prisirašyti galima pi ję vietos kuopos atsikreipiant 
pas raštininką arba kitą kuopos valdybos narį, ku
ris prigelbės išpildyti aplikaciją.

K L, Kur galima prisirašyti, nesant kuopos? r . •>.

ATS. Tokiame atsitikime1 galima kreiptis tiesiog Cent
ran. 366 Broadvvay, Bostdn 27,‘Mass.

K L. Nuo kadaškdit'o'si pilnu LDS. nariu?.
t • •• ‘ t < i

AT S. Nuo dienos prisirašymo irf užsimokėjimo visų mo
li H kesčių. ; i i -,1
* ■ . • . . . . ...

KL. ' Kaip reikia adresuoti kreipiantis Centran?
'■ ’ I ’ ' ’ ■ ’ ‘

Lietuvių Darbininkų Šąjųųga arbaLDS. Centras^ 
366 Broadvyay, Boston 27, Mass.

LDS. turi kokius nors ryšius su Lietuvos darbi-

- S, ninkais?

ATty. Taip, LDS. palaiko artimus ryšius su Lietuvos 
X darbininkais per Lietuvos Darbo Federaciją.
T. ’• .

KITį A-r LDS. išduoda koki nors paliudymą vaziuojan- 

T tiems į Lietuvą?.i

ATS. Taip, LDS. išduoda paliudymą važiuojantiems į 
'f Lietuvą, pilnai aužsimokėjusiems savo duokles.

KlK Kokia nauda iš paliūdymo?

A7’4*’'Nauda didelė. Turėdamas paliudymą-be jokių 
> keblumų gali pastoti nariu krikščioniškų darbinin-

- - kiškų organizacijų Lietuvoje ir gauti patarimą ir
patarnavimą visokiuose reikaluose.

NEATIDĖLIOK! 

į>ABAR PROGA PRISIRAŠYTI PRIE LDS.

ATS. LDS. nariais galima pastoti išpildžius aplikaciją 
ir užsimokant įstojimą 50 centų.* } H

i L ’ •= į < t } H t Ž
KL.. .Kiek reikia mokėtį mėnesiui? ’ /

.4 T S. LDS. nariai moka mėnesiui 35c.
r l * ' • . . J L ‘ '

/<L. Ar daugiau nėra jokiu kitų mokesčiu? .

AT$. Taip, yra ir daugiau mokesčių, bet nepriverstini. 
KL. Kokie mokesčiai nepriverstini?' t

ATS. Nepriverstini mokesčiai yra į streikierųj, bedar
bių, stipendijos ir kitus fondus.; : * t •

’» r ‘ i ’ ’ « » f
KL. Kiek reikia mokėti i Streikierių I'onda’?

< ’ I ” . ! ! * ’ I >. f i J :
ATS. Į Streikierių Fondą' LDS. nariai liuosai moka po 

50c. ir $1.00 metams, 5;, > - I «
KL. Kas gauna pašelpei iš Streikiehų ir klek?

ATS. Iš streikierių Fondo gauna pąšelpą tie.kųyle mo
ka į jį r mokantieji po. 50c. metaniSjgauna pašęlpą 

- laike streiko $4.00 savaitėje; mokantieji .$l.Q0imę? 
tams gauną $8.00 savaitėje. . ,

KL. Kaip ilgai mokama pašalpa iš Streikierių Foncjpy?.. .

ATS. Pašelpa iš^Sri’eikicrių Fondo n^derun^iir'ttAAriJd 
kol pinig.įtameym! T

KL. KAį gauna ngfiapuž mėnesinį? -i g
ATS. LDS. naguti*nz menvsmek'gatrna£%^JW;!ą^*AD ,̂^i- 

nink.-i” 3 sykius i savaitę; gauna kalendoriui ir ki
tas brošiui'ttsūšleistas LDS. Centro Valdybos mitą- y »• . •- •rimu. "

KL. Kokios teisės narių prigulinčiu prie LDS? , , ...
' ■: > i. . t y ■ . y ' —- j -t

ATS. Prigulinčių prie LDS. nariai;tęisės yra šios: visuo
se savo kuo]>os susirinkimuose, apskričių suvažia- 

, vimuose ir organizacijos kongresuose, jeigu bus 
?nuo kuopos išrinkti turi sprendžiamą balsą; turi 

teisę nešioti organizacijoj ženklelį; turi teisę gauti 
organą ir jame svarstyti organizacijos reikalus; 
turi teise naudotis organizacijos knygynėliais,

• / •■'f-*.- ’ iiV'

1 ■ f i ’
> *

o t

• >

f



PROTOKOLAS 20-TAS.

J. Naruševičius.

Užsieniuose

RUMFORD, ME.

LOWELL, MASS

nariai pribūti.

Tai geriausia DOVANA ffV.

10 d. sausio į Naująją

ČZZZZZZZ

366 BROADWAY, BOSTON 27, MASS.

Panašių randas lietuvių mūsų, 
Kurie liuosybės akims nemato. 
Galvas įsmeigę į rojų rusų 
O visą kailį pavojun stato.

Mes-gi tautiečiai anksti išvydom 
Nelaukianti kol kas nutvers už sprando. 
Ir į liuosybę veikausiai skrydom 
Nors mū^ų priešai dantis galando.

Liuosybės brangios kas-gi nemyli? 
Žvėrys ir paukščiai visi jos geidžia. 
Jei kas užpuola nei Viens netyli, 
Ginas pakol juos spėka apleidžia.

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

mas įvyks nedėlioj, 22 d. sausio. Lietu
vių Politikos Kliubo salbj 82 Dickson 
St. Visi nariai malonėkit* pribati. nes 
turime dau< svarbių reikalų aptarti.

VISUOMET UŽSIMOKA PASINAUDOTI 
PROGA.

Nakties tamsumoje 
Užmigp laukai, 
NeŠlama lapeliai 
Ir tyli miškai. 
Nutilo paukštelių 
Daina užmegsta, 
Nečirškia Vabzdeliai 
Ir miega gamta. • 
Ir viskas užmigo 
Sapnu nekaltu. 
Palanki, netrukus 
Užmigsi ir tu!

Dar ir šiandien mes dirbt nepaliausim 
Pakol tėvynę mes atstatysim,'
Mes pirksim bonus, mes jai aukauslm 
Ir visus priešus mes lauk išvysim.

— Kritikos ir bibliografijos žurnalas, Vaclovo Bir
žiškos redaguojamas. Per metus išeis 6 knygos. Laiku 
užsisakant atsieis 48 auks. Užsieniuose — 60 auks.

P.,S. Valdybos antrašus, tikiu, 
paskelbs naujasis raštininkas, nes 
aš visų neturiu.

i : ____________

It kurapka kad šaulį pamato 
Įsmeigia galvą, visa aikštėje. 
Sparnus turėjo, skryst nesuprato 
Lengvai patapo auka medėjo.

WATERBURY, CONN.
LDS. 5 tuopos mėnesinis susirinki* ' 

mas įvyks nedėlioj, 22 d. sausio, tuo-, 
jšus po pamaldų, paprastoj svetainėj. 
Visi nariai malonėkite pribūti, nes tu
rime danu svarbių reikalų aptarti. At
siveskite ir naujų narių.

1. '‘ŠVIETIMO DARBAS”
> ‘ ” ■' " -r> '

'— Mėnesinis mokslo žurnalas. V. Krėvės-Mickevi
čiaus redaguojamas. Jame skaitytojas ras rimtų straips
nių iš visų mokslo šakų, kadangi bendradarbių skaičiuje 
turi žymiuosius mūsų mokslininkus ir rašytojus. Be to 
“Švietimo Darbe” yra ofieialinis skyrius, kur spausdina
mi visi Švietimo Ministerijos aplinkraščiai ir įsakymai. 
“Švietimo Darbo” prenumeratos kaina visiems 1922 me
tams — 120 auks.,' pusei metų'— 60 auks. Užsieniuose 
metams —150 auks., pusei metu — 75 auks.

Mes turim brangią tėvynę savo
Mes vien jai dirbam, jai ir dainuojam. 
Lietuva mūsų, mes vaikai tavo ,
Kitokių rojų mes nesapnuojam.

U. Gudienė.

■' — Mėnesinis dailiosios literatūros žurnalas, V. Krė
vės Mickevičiaus redaguojamas. Juose atsispindi visa lie
tuvių literatūros srity j e pažanga'. ‘ ‘ S k ai tyma i’ ’ tu ri ‘ ‘ Mū-' 
sų Raštų” skyrių, kur dedami kritikos straipsniai. Juo
se skaitytojas ras ir užsieryų literatūros apžvalgą. “Skai
tymuose” bendradarbiauja visi žymiausi mūsp rašytojai ir 
poetai. < q

“Skaitymų” prenumeratos kaina metams—22f) auks.. 
pusei meti} — 110 auks. ir 3 mėnesiams — 55* auks. Už
sieniuose, metams — 260 auks., pusei metų — 130 auks.

NASHUA, N. H. — -----J
22 d. sausio, 1:30 vaL po pietų. . _ 

’MANCKESTER, N. H. —
22 d. sausio 6:30 vai. vakare.

A.WRENCE, mIsS. —
23 d. Sausio.

HAVERHILL, MASS. —
24 d. sausio.

HUDSON, MASS. —
25 d. sausio.

WOECESTER, MASS. —
26 d. sausio.

FITCHBURG, MASS. —
27 d. sausio. „

GREENFIELD, MASS. —
28 d .sausio.

ATH0L, MASS. —
29 d. sausio, 7:30 v. vak.

GARDNER, MASS. —
Sausio 29 d. 1:30 v. po pietų.

AVESTFIELD, MASS. —
30 d. sausio v

Su visais maršruto reikalais 
kreipkitės pas LDS. Centro Rašti
nę, 366 Broadway, Boston 27, 
Mass.

LDS. N. A. Apskričio Valdyba: 
Pirm. V. Kudirka, ’
Rašt. A. Navickas. I

Iš LDS. New York irNew Jer- 
seys v-tiji) aps. suvažiavimo įvy
kusio gruodžio 4, 1921 m., New- 
ark, N. J. 180 New York Avė., 
Newark, N; J.

1. Suvažiavimų atidarė patsai 
apskr. pirm. A. Kazlas su malda.

2. Seka rinkimas komisijos man
datų peržiūrėjimui, maršalkos, re
porteriai. Mandatams —t Zuikiu- 
tė, Karaneckis, maršalka J Že
maitis, reporiįeris D. Rupainis.

3. Skaitoma dienotvarkė. Vien
balsiai priimta.

4. Seka vardošaukis:
12 kp. Brooklyn, N. Y. — P. 

Kyrius, A. J. Dymta.
16 kp. ^Elizabeth, N. J. — A. 

Karaneekas, M. Beržanskis, M. 
Stapinskas.

15 kp. Harrison, N. J. — A. Zui- 
kiutė, A. Daunoras, M. Kauklis.

14 kp. Neivark, N. J. — J. Že
maitis, A. Kazlas,- D. Rupainis, P. 
Alseika.

5. Skaitoma protokolas iš pra
eito suvažiavimo, kuris vienbaL 
šiai priimtas'.

6. Tąsa valdybos rąportų:
A. Kazlas, pirmininkas, suorga

nizavęs LDS nemažai kuopų, pri
rašęs naujų narių, išplatinęs daug 
literatūros, turėjęs daug priešų 
užpuolimų, visus pergalėjęs ir 
Pennsylvanijos valstijoje nuorga
nizavęs 7 LDS. kuopas, prirašęs 
52 nauju nariu. Tai praeiti) me
ti) pirmininko darbo vaisiai. De
legatai atjautė ir atsistojimu ir 
gausiu delnų plojimu padėkojo už 
pasidarbavimą dėl LDS. organiza
cijos labo ir raportą priėmė. Gerb.1 
A. Kazlas apskričiui paaukavo ga
na gražių naudingų knygų vertės 
15 dolerių. Už tą ačiū. Kas dau- 
giaits'?

2. Seka likusios valdybos rapor
tai, kurie teip-gi'tapo priimti. Iš 
iždininko raporto paaiškėjo, jog 
iždas tuščias, yra vos tiktai $1.50 
ir namo bonas $25.

3. Sekė kuopų raportai. Ge
riausiai atrodė 16 kuopa; turi 
knygyną, rengias pirkt nuosavą 
namą, tur L. L. P. Boną; 1-1 žada 
pirkti antrą L. L. P. Boną. Sko
lins pinigus tam nariai. 15 kp. 
rengiasi prie prakalbų maršruto

18 kp., pareiškė A. Milininkas, 
jog finansiškai gerai'stovi. Lau
kia maršruto ir dėl kalbėtojo pa
sižadėjo vakarienę ir nakvynę su
teikt. 12 kp. ir-gi vidutiniškai lai
kosi, mitingų nepraleidžia.

4. NutMrė Įkurti dramatišką ap
skričio skyrių ir išrinko komisiją 
iš D. Rupainio. A. J. Dymtos, J. 
Lindvinalčią.

5. Patarta kuopoms rengti dis
kusijas ir Įsteigti mokyklas geres
niam pasimokinimui rašymo bei 
skaitymo lietuviškai.

6. Patarta A. Mieminkui para
šyti laiškutį 73 kp. kas-link atši
lt'simo $3.00 už maršrutą.

7. Knyga lai pabūva pas Mier- 
ninką, o Mierninkas susirašys su 
centru ir gal gaus nuolaidą ir tuo
met kuopos paims Į kuopų knygy
nus. Sekančiame suvažiavime ap
skričiai apie tai A. Mierninkas ra
portuos.

8. Dymtai perskaičius mokslei
vių atsišaukimą visi \ sutiko kad 
reikia moksleiviją remti pagal iš
galės. Ant vietos padaryta ko- 
lekta ir sumesta $7.70. Taip-gi pa- 
g: idaujania, kad kuopos remtų 
moksleiviją

9. Pageidaujama, kad kuopos
švj’ptų narius esančius ligonbuty- 
je- ' x

10. Atsilankė M. Kerbelis, 
“Darbininko” administratorius 
sykiu su apskričio org. D. Kašėta 
iš New York, N. Y. Administra- 
tur'us delegatus sveikino nuo cen
tro valdybos ir nuo savęs.

1 L Seka valdybos rinkimas. Iš
rinkta šie: pirm, tas pats gerb. A. 
Kazlas, vice-pirm, p-lė A. Zuikio, 
tė, tašt. A Karaneckas. (Jrgani- 
zatoriai iki-sekančiam 22 suvažia
vimui palikti tie patįs.

Sekantis suvažiavimas nutarta 
laikyti Harriaone, N.

Suvažiavimą uždarė vice-pirm. 
D. Rupainis su malda 7:15 vai. va
kare.

ŠVIETIMO MINISTERIJOS 1
KNYGŲ LEIDIMO KOMISIJOJE 

(Duonelaičio g-vė 40) 
galima užsisakyiti 1922 jos leidžiami žurnalai

< 3. “MOSy SENOVĖ”
— Istorijos medžiagai rinkti žurnalas, redaguojamas 

J. Tumo-Vaižganto. 1922 metais išeis 4 knygos. Laiku 
užsisakant atsieis metams 80 auks. Užsieniuose metams 
— 96 auks.

Šioje apieiinkėjfe. anglių kasyk
los gana gerai dirba ir darbinin
kai pusėtinai uždirba; bet iš ki
tur pribuvusiam darbas sunku 
gauti. Sunkiausia tai* tiems, ku
rie nėra dirbę > mainose. Pasta
raisiais laikais fabrikams sustojus 
daug yra privažiavusių iš kitur ir 
be gerų draugų darbo negali gau
ti.

Beto artinasi pavasaris balan
džio mėnuo ir darbininkams gal 
priseis išeiti į kovą su milžinais 
kapitalistais. Čia randasi nema
žai ir. tokių darbininkų, kurie a- 
pie tai nė nepagalvoja ir prie t(g 
kovos nė nesirengia. Savo sun
kiai uždirbamus centus praleidžia 
saliūnuose. .Maukia “munshiną” 
kaip arkliai prie lovio. ; Tokiems 
nerūpi apšvieta nė organizacijos> 
Pakalbink tokį darbininką prisi
rašyti prie organizacijos, užsira
šyti laikraštį, gausi atsakymą: 
“tai kam man reikia jų” arba 
‘neturiu pinigų.” Turi užtekti

nai pinigų nuodams. Ateis lai
kas kada tie darbininkai su aša
romis prašys pašalpos; bet ką ta- 
la jiems atsakys tie darbininkai, 
mrie šiandiena yra organizuoti, 
apsišvietę, jie atsakys: “kuomet 
mes kovojome su gobšiais kapita- 
’istais už geresnes darbo sąlygas, 

, iž pagerinimą būvio; atidavėme 
laskutinį centą darbininkų orga-. 

’iizacijoms ir apšvietai; prašėmb 
jūsų pagelbos kovoje su kapitalis- 
ais, tai mums atsakėte jog netu- 
•ite pinigų; maukėte buzą per 
įaktis saliūnuose. Dabar mes ir
gi neturime pinigų jus gelbėti.”

Tad broliai, darbininkai, pagal- 
■okite, kad paskui nereiktų skurs- 
i, kaip kad dabar skursta pabri- 

!<ų darbininkai, kurie koncertus 
keldavo per naktis saliūnuose.

Tiesa, yra darbininkų, kurie 
teisingai skursta ir verti para
mos; ypač tie, kurie turi dideles 
šeimynas ir kurie ligos arba taip 
kokios nelaimės buvo prispausti.

Pradėkite naujus metus nau
jai. Supraskite naudą organiza
cijų ir skaitymą gerų laikraščių.

Šioje kolionijoje randasi Lietų
jų Darbininkų Sąjungos 91 kp., 

kurios nariu gali būti kiekvienas 
ietuvis darbininkas pasižadąs pri
lyti jos konstituciją. Įstojimas 
50 centų; mėnesinė 35c. Tos or
ganizacijos nariai gauna organą 
‘Darbininką” 3 sykius į savaitę; 

gauna kalendorių ir tos organiza
cijos išleistų brošiūrų visiškai dy
kai. Daugiau informacijų galite 
gauti pas tos kuopos organizato- 
rių Hipolitą Ulčinską, 112 N. 
Catherine St.

Būtų gerai, kad čia LDS. 91 
kp. išaugti) viena iš didžiausių 
kuopų ir gal tada prasidėti) vei
kimas Bažnyčios, Tėvynės ir dar
bininkų labui.

Dabar štai matome eina po vi
są Ameriką svarbus ir remtinas 
darbas rinkimas aukų Katalikiš
kam Universitetui. Iš katalikiš
kų laikraščių matome jog kitos 
lietuvių kolionijos tą prakilnų su- 
ųnąnymą remia gausiai aukodami; 
liet Shenandorio lietuviai nė 
krust.

štai buvo paskelbta maršrutas 
gerb. kun. B. Bumšai pradedant 
nuo Mahanoy City o mūsų kolio- 
nija aplenkta. Kažin delko? Bū
tų gėda mums Shenandoah’rie- 
eiams neprisidėjus prie to gražaus 
sumanymo. Gana snausti! Sto
kime į darbą Bažnyčios, Tėvynės 
ir darbininkų gerovei

Darbininkas.

Skaityt pradėkim nuo tvirto liūto 
Ir apsistokim mes ant nykštuko. 
Patirsim, kad tarp silpno ir drūto 
Nėra skirtumo nei trupiniuko.

Kaip viens teip antras vergaut nenori 
«, Jie gina laisvę iš paskutinio.
Liūtai po žemę, o paukščiai ore 
Visi jie myli lasvą buvimą.
Kaip-gi tam žmogui laisvės negerbti 
Kurio ir siela iš vieno veikia,
Matant, kad priešas mus nor pavergti 
Visokiais būdais mums bloga teikia.
Šiame momente kas mums daryti 
Ar tiesti rankas ir duot surišti, 
Ar laukt kol kilpą pabaigs taisyti 
Palenkti galvą ir tiesiai kišti.
Yra, mes žinom, ir tarpe mūsų 
Kurie nepaiso visai liuosvbes.
Jie parsidavę nevalion rusų * 
Be jokios gėdos ir be teisybės.

Jiems renka aukas, jiems ir dainuoja 
Tėvynės savo lyg nepažįsta.
Ir rusų rojų naktims sapnuoja, 
Bet žengt į rojų nieks jų nedrįsta.

Į ‘ ,

Visi jie grįžta tik į tėvynę, 
Nors nieko1 gera jai nepadarė. 
Smerkia ir keikia po kojoms mina 
Ir juodą darbą prieš laisvę varė.
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NORWOOD, MASS.
Darbai eina nearšiausia. 

popierinės dirba visą laiką 
trijų šiitų dieną ir naktį. Teip-
gi priima naujų darbininkų. Kas 
iš darbininkų norėtų gauti darbo.

ų GALI KALBĖTOJAI.

darbininkų reikalauja.
! ė. Grudūkas.
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“DARBININKAS”
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Th» LiHKVAirujr Tn-KsaaT Payd.

Pnblished erery Tuesday, Thursday 
and Saturday by St. Josepb’s Lith

i«0»crtptton ”
Teari; ..A................................ ..$4.00
Boston and suburbs ...................... $5.00
Foreign eountriM yearly...............$5.00

“Entered as setAnd-dass matter Sept 
12, 1915 at the post office at Boston. 
lfassM under the Act of March 8. 1879.’'

"Aeceptance for mailing at spedal rate 
of postage provlded for ln Section 1103. 
Act of Oct. 8.1917. autborized on Julv 
12. išli

nei lietuviai, nei žydai, nei 
rusai, o tik lenkai, kurių, 
apsčiai iš Lenkijos atgaben
ta.

Gerbiamųjų skaitytojų do- 
mę atkreipiame į ^Vilniaus 
Istoriją,” kuri šiame nume
ryje prasideda. Parašyta 
aiškioje kalboje. Paimta iš 
“Švietimo Darbo,” kurį lei
džia Lietuvos Švietimo mi
nisterija. •

kad, daugiau apsipažinusie- 
ji su panašių akademijų dar
buote, pasirūpintų at drau
gijos ar tafn tikros mokyklos 
pavidale ją persodinti lietu
vių katalikų dirvom Juoba, 
kad mums teks krikščioniš
kojo pavyzdžio ir ypač žo
džio ginklais nuolat “kry
žiaus karus” vesti su Dievo 
ir Tėvynės priešais. Minė
tajai Tėvas Jeronimas (iš 
Kretingos) jpalonės šiuo 
klausimu susirašinėti su tos 
rūšies žinovais.

J. Paukštys.
■ z

DABBINIUKIS S«Mo, Sausio 14 d., 1922.

KAS GIRDĖTI LIETUVIO KMIJOSE. \
____ J ------------------------ ■

AMSTZRDAM, N. Y. dar nesusenšjęs ąžuolas. Paskui

1 Viso pasaulio darbininkai 
vienykitės Kristuje, po Baž
nyčios vėliava, visuomenei 

Sugelbėti.

St'
------

a Katalikų Gerovės Taryba 
C (National Cątholic Welfare 
< Council) ateinantį vasario 
y mėnesį skiria katalikiškai 

spaudai platinti. Tūme mė- 
i nesyje bažnyčiose bus sako- 
; mi pamokslai apie katalikiš- 
?• kos spaudos svarbą ir reika

lą ją išplatinti. Visokiais 
būdais bus platinama kata
likiški laikraščiai ir knygos.

I

Aukos ir visokie vajai ne- 
; kuomet neapsistos. Galėtų 

apsistoti, jei pamotume ran- 
| ka ant savo tautos laisvės ir 
; gerovės. Visi uolieji lietu

viai privalo traukti prie pri
sidėjimo, prie Lietuvos rei-

Smarkiausia skleistame tą 
nuomonę, kad reikia boiko
tuoti Lietuvos neremiaričius 

J biznierius ir ypač Lietuvos 
) neremiančius laikraščius. Iš 
antros pusės uoliai remti ge- 

ž rus tėvynainius biznierius ir 
: platinti katalikiškus laik- 
Jraščius, kuriex vieni uoliai 
f teremia Lietuvos reikalus.

Laisvamanių ir soeijalis- 
r tų pūstasis burbulas apie 
| buvusio ministerio Dr. Pu

rickio šmugelį pasirodo ju- 
došišku šmeižtu.
skaitytojai 
“Žiniose *

Apie tai 
ras straipsnį 

Lietuvos.” 
C “Draugas” num. 7 turi laiš- 
^ką iš Lietuvos nuo žymaus 
^gikėjo, kurs aprašo apie tą 

, 'ką. Išrodo, kad tai so- 
c" ęmokfatų ir pažangie- 

lvota provokacija., 
F' Nurodo, kad Lietuvos vai-, 

džios opozicijonistai griebė
si tokio pat barbariško tero
ro, kaip Vokietijoj prieš ka
talikų vadą Ercbergerį. 
Ercbergeris pradžioj buvo 
apkaltintas spekulecijoj.

. Teismas išrado nekaltu. Pas- 
f- kui jo priešininkai pasiuntė 

budelį, kurs ir nušovė Erc
bergerį. Prisimenant pasi
kėsinimą ant Galvanausko, 
'•“atome, kad. mūsų soči j a- 

tai, laisvamaniai ir pažan
gai šmeižtu, fabrikacija 
teroru susilygino su Vo- 
rtijos monarkininkais, nes 
■ebergerį apdirbo Vokie- 
os kaizerininkat

...... .. A ,

Gilioje senovėje ir vėliau 
nekultūringųjų valstybių 
ginčus daugiausiai vien šal
ti ginklai terišo. Gi aišku, 
kA patys ginklai savyje ne- : 
turi jokios išminties, todėl < 
jų teismai dažniausiai vien 
žiaurią prievartą, o ne teisy
bę įvezdavo. ■

Dabar pasaulin veržiasi ( 
demokratybės obalsiai. De
mokratizmas žada luomų bei . 
tautų santykius savitarpiu ' 
susipratimu ir susiklausymu _ 1 suderinti. Todėl neveltui y- 
ra pranašaujama, kad įsiga- , 
Įėjus demokratybei pavienių 
žlnonių ar ištisų grupių ne- 
sutikimai būsią žodžiu o ne 
ginklu išrišti. Žodžio galy- 
bė jau ne nuo dabar žinoma. 
Jau Graikų Demostenas ir 
Romos Ciceronas savo iškal- 
oa daug nepatogumų bei 
kliūčių prašalino savo tautą 
išgelbėdami ne nuo vieno pa
vojaus. Taip-pat ne karo bet 
žodžio galiūnais buvo Vira- 
bo, Robespierre, Cromwell 

<Mti fransų bei anglų re- 
voįucijų sukurstytojąi. Tą 
pat galima pasakyti. apie 
Trockį, Leniną, Lunačars- 
kį, Zinovjovą ir kitus bolše
vikų rojau: :urejus. Dirs
telėjus gyveniman, tuojau 
galima suprasti, kad tai sro
vei pavyksta daugiausiai na
rių surinkti, kuri turi dau
giau sumanių ir pasišventu
sių kalbėtojų. Atsiminkim 
kad Fransijoj bedievybė ta
da ėmė plisti kai -mirtis jau 
buvo užčiaupusi Bossueto, 
Fenelono ir kitų garsiųjų 
pamokslininkų lūpas. Ka
dangi anot romėnų “tik po- : 
etai gimsta, o kalbėtojais 
gali kas nori tapti,” — todėl 
ir visos srovės rūpinasi kuo- 
daugiausia kalbėtojų prisi- , 
auginti. Štai kodSl bolševi
kai užėmę Vilnių tuoj aus į- j 
steigė kalbėtojų - agitatorių 
kursus. Jų pavyzdžiu nau
dojosi iP Lietuvos krikščio- > 
nys-demokratai prieš rinki 
mus į Steigiamąjį Seimą. 
Gerai padarė Seinų D v. Se
minarijos auklėtiniai ir Jur- , 
barko ateitininkai įsikurda- : 
mi šaunias kalbėtojų sekci
jas. Uolus organizatorius i 
Tėvas Jeronimas šį .rudeni 
irgi mėgino atlikti kilnų dar
bą įsteigdamas “Lietuvos 
Kalbėtojų Draugiją.” 
gaila, kad jo projektuotos 
draugijos vos 5 §§ užsimena 
apie liežuvio apyvartą, o ki
ti 30 §§ beveik vien apie pi
nigų sutvarkymą. Dėlto ir 
minėtoji draugija šįmet 
(1921 m.) neįsikūrė. Bet 
tai dar visai nereiškia, kad 
katalikiškoji Lietuvos vi
suomenė neturėtų pagalvoti

įkūrimą. Kitur, pv. Berlyne 
vta/

KORESPONDENCIJOS Iš 
UETUVOS.

ŽUVINTU EŽERAS (A- 
lytaus apskr.). — Kol kas 
ežerai tebūdavo vien mokslo 
knygose aprašomi. Bet šio 
rudens atsitikimai pateikia 
puikios progos šį tą praneš
ti apie Žuvintu ežerą ir 
“Darbininko” skaitytojams. 
Mat, .kokis dalykas. Tam 
šimto margų ežere yra kele
tas krūmais apžėlusių salų. 
Jose tąi ir rado prieglaudą 
keletas dzūkų degtindarių į- 
sisteigti gan patogų bravo
rą. Čia buvo iškobti erdvūs 
skiepai, kur didžiuliai kati
lai dieną ir naktį gamino ga
lybę degtinės. O vis tik ka
dangi nemaža pabauda grę- 
sė už degtinės varymą, tai 
mūsų degtindariai buvo ga
nėtinai apsiginklavę- kad 
“neprieteliams” užpuolus į- 
stengtų apginti savo tvirto
vę. Čionai būdavo greitai 
pagaminama gan stiprios 
degtinės. Tat Žuvintu eže
ran nuolat plaukė vis dides
nis ir didesnis skaičius apy
linkės žmonių su javais skir
tais degtinės dievaičiui. Ga
lop “firmos” vardas taip 
pakilo, kad apie jį patyrė 
ir Alytaus milicininkai. Ir 
štai vieną rudens dieną sep
tyni milicininkai pasirodė 
ant ežero kranto ir ėmę luo
tus pradėjo plaukti degtinės 
viešpatį j on. • Deja, -Jaudrūs- 
salos piliečiai suzgribo gin
ti savo “girtąją nepriklau
somybę.” Atsivėrė ugnis. 
Sužeidus kelis “užpuoli
kus” jie turėjo plaukti at
gal. Ir kiek pavaikštinėję 
aplinkui milicininkai, nieko 
nepešę grįžo namon pasi
telkti pagalbos. Jiems nu
jojus salos degtidariai, ne
žinodami ką daryti sutarė 
gelbėti savo brangenybes. Ir 
pritemus įsodino luotan vie
ną narsuolį su keliolika gor- 
činių degtinės. Jam kiek 
pavažiavus nuo salos, luote
lis labiau sujudo, vanduo ė- 
mė -veržtis luotan ir plaukė
jas su luotu užvirto. Degti
nė į ežero dugną nugarmėjo. 
Gi pats burbuliuodamas su-

Šis miestelis nėra toks didelis 
kaip jis yra pagarsėjęs tarpe di
delių Amerikoj miestų apgyventų 
lietuviais. Čia nėra toks didelis 
skaitlius lietuvių, bet jie" yra la
bai darbštūs labui Tėvynės ir Baž
nyčios? Susispietę į visokias dr- 
jėles bei kuopeles uoliai dirba di
delį darbą teip kaip ir dideliuose 
miestuose. Jie paėmė pavyzdį iš 
kitų kolionijų. Yra daug visokių 
draugijėlių ir iš jų nei viena ne
snaudžia ir neatsilieka nuo kitų 
Paėmus vieną pavyzdį iš vienos 
pašalpinėą dr-jos, kaip tai: Duk
terų Marijos Dr-ja, kurioj pri
klauso apie 100 narių, bažnyčią 
statant aukojo $100. Ant naujų 
vargonij kurie yra steigiami au
kavo 100 dol., pirko L. L. P. Bo
rtų už 600 dol. A. L^R. K. Moks
leiviams skyrė 25 dol. Siuntė de
legatę į A. L. R. K. Federacijos 
Seimą. Lietuvos Šauliams aukavo 
100 dol. Dabar toji dr-ja rengia 
maskaradų šokius", kurie bus 21 d. 
sausio š. m. Maloniai kviečia at
silankyti visus kaip vietinius teip 
i riš apielinkės.dovanos bus duo
damos, gražiausia (ir negražiausia 
pasirėdžiusiems. Įžanga tik po 25 
ceųtus ypatai. Atsilankykit visi, 
turėsit nemažai juokų ir linksmai 
laiką praleisit.

WILKES-BARRE, PA.

Miestas didesniųjų. Liętuviij a- 
pie 3,500 asmenų. Parapija iš se
nesniųjų. ■ Ją suorganizavo kun. 
Burba. Naują, didelę, gražią mū
ro bažnyčią su svetaine pastatė 
kun. Vizgirda, dabartinis Seinų 
seminarijos rektorius. Senoji 
bažnyčia tebestovi. Ji naudoja
ma, .kaipo didelė su galerijomis 
dideliems susirinkimams. Pąra- 
pijon priklauso apie 600 šeimynų. 
Sausio 8 d. teko čia būt. Per vi
sas Mišias pilna žmonių buvo baž
nyčia. Po pamaldų 8 vai. vakaro į- 
vyko susirinkimas. Į Lietuvos Šv. 
Kazimiero Draugiją įsirašė 34 me
tiniai nariai. Iš jų Jokūbas Šil
kas užsirašė 3 metams Kauno 
“Vienybę” užsisakė ir 3 dol. įmo
kėjo Domicėlė Aimutienė, o Kau
no “Vienybę” savo giminaičiams 
Lietuvoje užsakė 3'žmonės. Pa;
aukavo savo noru’ neprašomas 
kun-E. Zavackas-Ji doleriui, labai 
ačiū. Gerb. klebonas kun. Paukš- fK* '
tis ir kuh, Nanorta pasižadėjo į 
stambesnius narius paskiaus įsi
rašyti. Įsisteigė skyrius Šv. Kąz. 
Dr-jos. Gerb. klebonui už prie
lankumą ir visiems nariams, taip
gi skyriui, tariu didelio dėkingu
mo ir pagarbos žodžius.

Kun. P. Kašciukrs. 
i ;

»

HAZLETON, PA.
Kun. Kl. J. Miliauskas dar ke 

lioliką narių surado Šv. Kazimiero 
Draugijai. Už pasidarbavimą Šv. 
Kaz. Dr-jai, reiškiu didžios padė
kos žodžius. *

Kun. P. Raščiukas,
Šv. Kaz. Dr-jos Generalis Įga

liotinis Amerikoje.

b<vų. Užtraukia “Atsisveikinimą 
su giria.’’ Ant salės trukšmas, 
kačiukėms nei galo nei krašto. 
Koras traukia antrą ir trečią dai
ną. Pasirodo duetai vyrų ir mer
ginų; būtent A O. Avižinis ir A 
Sereičikas, M. Juškienė ir A. Šuns- 
Kiutė. Po jųjų seka soliai E. Pet
rošiūtės ir A Šunskiutės. Visus 
juos publika apdovanojo gausio
mis kačiukėmis. Pati vakarienė. 
Štai moterėlės M. Čiurilienė, 
Avižinienė, M. Bužinskienė, 
Turoilierfb, M. Delionienė, M. 
kelevičiutė, J. Vinkevičienė, 
Šunskaitė ir E. Petrušiutė, , pasi
griebusios po dideles, kašias, su 
gardžiai sudarytais sangvičiais. 
pasileidoYpo salę dalindamos juos 
publikai. Vienos neapšidirba, į 
pagelbą jdnis skuba P. Bučinskas, 
A. Kace vieius ir Julė Džeke vielu
tė. Apdalinę sangvičiais, dalina 
šalta* košele su saldžiais gardžiais 
pii agėliais ir buteliukais limona
do. Salėje zurzenimas lig bičių 
spiečiuje: Pasirodžius ant estra- 
ąos R. Kačėnui, O. Sinkevičiūtei 
ir A. Virbickiutei su eilėmis, vis
kas nutilšta, tik po eilių, viena 
kita motinėlė kalba savo vaike
liams patylomis,, ragindamos būti 
gerais, gerai mokytis, kad klebo
nas ir jiems galėtų duoti eilių mo
kytis ir leistų pasirodyti ant estra
dos. Pasibaigus eilėms ir publi
kos •'garsioms kačiukėms, išeina 
kun. J. Čaplikas ir kalba apie 20 
minučių. Ragina moterėles pri
gulėti prie teip prakilnios dr-jos 
Šv. Onos, visiems sugyventi gra
siame sutikime? susipratime ir 
meilėje. Pagiria biznierius už au
kas dėl vakarienės ir dar ką ten 
pasako ir tuomi baigia. Štai kur 
buvęs kur nebuvęs išlenda R. Juš
ka su J. Gecevičium ir užsilikusiu 
nuo vakarienės keiku. Vieųas ič 
;ųių surinka: “Paskutinis penk- 
.uka'sgauna keiką!” Visi išsyk 
lig nustebę,.žiūri. Klausia savęs ir 
viens kito, ką tai reiškia ? Po va- 
alndėlės.tylos,, kiek atsipeikėję, 
kad pradės skambinti penktukais, 
lig kokioje šimtametėje rusų cerk
vėje, kaip matant ir sumeta, su
skambina 2Ū dol.Keiką • gauna 
duonkepis Bartusevičius, nes joje 
penktukai daugiausiai skambino 
>is paskutinis trukšmas tik ką už
sibaigė, kaip vėl A. Bartulevi- 

s atnešė didelę dėžę čiokpliadi- 
nių saldainių (jis juos ir padova- 
r-ojo) ir vėl biznis. Pasibaigus 
V’akiems bizniams, būrys mer
gaičių ir keli berniokai sulošė vei- 
ImlėlĮ “Girių Karalaitę.” Jiems 
r- baigus lošti, išeina šv. Onos Dr- 
jos narė A. Avižinienė, pasakė 
gražų monologą ir-tuomi baigiasi 
vakarienė. !

Šioji vakarienė parapijai atnešė 
naudos 197.50 dol. Tai pirmutinė 
tokios rūšies vakarienė tarp Fro- 
videnco lietuvių ir gal nebus pas
kutinė.

lewkton, me.
Užbaigimui senų ir sulaukimui 

naujų metų, L. R. Kryž. Rem. Dr- 
ja, buvo parengusi puikų balių. 
P-lė M. Dąilydaitė puikiai išpuo
šė salę. Žmonių pasilinksminti 
buvo atsilankę gana daug. Prog-, 
rainą išpildė mūsų gabieji daini
ninkai. P-lė Z. Rimaitė dainavo 
solo “Šių Nacelį” (dzūkiškai). A- 
pie ją nėra nei ką rašyti. Ji vi
sados puikiai padainuoja. Antras 
eiles “Nauji Metai” puikiai pasa
kė p. P. Mardosas. Dainavo due
tą “Jau vakaras buvo” p-lės Z. 
Rimaitė ir A Petrošaitė. Duetas 
“Man Gaila” — p-lė Z. Rimaitė 
ir N*Mikštas; kvartetas , “Kur 
Banguoja Nemunėlis” — Z. Ri» 
maitė, A. Petrošaitė, N. Mikštas ir 
I. Daunis; trio, “Atnešė Diedas 
kukilių viedrą” — A. Petrošaitė, 
Z. Rimaitė ir N. Mikštas.

Visos dainos nusisekė labai 
puikiai. Matyt dainininkai bu
vo prisirengę. Visoms damoms 
pianu skambino p-lė O. Daunaitė.

Užsibaigus programui, šokiai 
tęsėsi kol tik sulaukta Nauji Me
tai. P-ni L. Kauneekienė minė- i •
tai L. R. K. R. Dr-jai buvo paau
kavusi puikius baltus eėverykus. 
Kas davė pelno $7.50. •

Viso nuo minėto- vakaro pelno 
liko $19.75.

. HMIOS.
KIBK AREŠTŲ BUVO.
Lawrence. — Pernai' areš

tų už munšain buvo 2,127, o 
užpernai buvo 1,312. Areštų 
už visokius prasikaltimus 
pernai buvo 3,604, o užper
nai buvo 2,583.

SPROGIMAS." t
Galatz, Rumunija. — Išti

ko ekspliozija arsenale. Už
mušta 5 kareiviai, sužeista 
sesi.

PO 10 ŽMONIŲ KAS
DIEN.

New -York. — Per pirmą
sias 11 dienų šių metų Suv? 
Valstijose nuo munšaino mi
rė 103 žmonės. Reiškia veik 
po 10 žmonių dienoj.

kai asiliškai subliovė, apie panašios “Draugijos 
alsavimai Vilnijoj pa- 
monią nusistaytmą dė-

Lenkijos. Žinome,
« ___ nedainavo

ir nebežinojo ką toliau dary
ti. Šaukti —gal milicininkai 
išgirsti. Pačiam išplaukti — 

Tikjpersunku, o skęsti dėl degti
nes—bereikalingas pasišven
timas. Tat vūrgais negalais, 
prisilaikydamas luofo, iš
plaukė kTantan... Degtin
dariai, nors ir nepergalėti, 
po kiek laiko apleido savo 
tvirtovę. Bet ne milicinin
kai rodos jau negrįžo. Taip 
kad dabar toji pasakinga sa
la liko tuščia, laukdama 
naujų pramonininkų. Gal

: PROVIDINCE, R. L

Sausio 8 d. 1922 m. atsibuvo Šv. 
Onos Dr-jos rengiama vaakrienė. 
Klebonui pagaminus bažnyčioje 
iš sakyklos, žmonės, kaip jauni 
taip seni, pradėjo rinktis dar iš 

’ anksto, kad gauti geresnių vietų 
nes kiekvienas žingedavo pamaty
ti moterų veikimą, ką -jos gali pa
daryti ir su kuom pasirodyti. Nors 
pradžia vakarienės buvo garsina
ma pusė po šešių, vienok pusė po 
penkių jau ruiminga svetainė bu
vo grūste prigrūsta. Atėjus pas-

LAWRENCE, MASS.

Sausio 15 d. 3:45 vai. po pietų 
>alėj 40 Lawrence St. bus rodoma 
judomuose paveiksluose Benjamin 
krankliu, vienas garsiausių Ame
rikos didvyrių.,Kalbės J. O’Leary. 
Tas^rengiama naudai besiruošian
čių išsiimti antrąsias pilietybės 
□operas.

LAUKĖ 22 METU. ■
Lincoln, Neb. — Jennie 

Fellers prieš 22 metu susi
žiedavo su L. H. Howe. Ap- 
s įvedimą vyras vis atidėlio
jo ir pagalios pasakė neve
šius. Sužiedotinė padavė vy- 
■ą teisman, kurs jai priteisė 
£22.000, po vieną tūkstantį 
už kiekvieną lapktą metą. 
Bet priteistos sumos vyra3 
nemoka, sakydamas netu
rįs. Tai apviltoji pana pa
traukė teisman jo 90 metų 
notiną, sakydama, kad jis 
jai savo turtą pavedė.

GRAND ^APIDS, MICH.

Sausio 1 d. 1922 metų Moterų 
Sąjungos vietinė kuopa surengė 
/ieną iš puikiausių vakarienių, 
v’algius gamino R. Čiuplienė, 
Kvietkauskiėnė,<Skarulfen£fc Rin- 
Kevičienė ir Čižauskienė. Tikie
tus pardavinėjo R. Akamavičiehe 
ir Bajorienė. Atiminėjo tikietus 
Ambutavieienė ir M. Paurieriė. 
Nešė valgį į stalus K. Dėdinienė, 
A Kizilaitienė, Sirvinskienė, Me- 
-lelinskienė, Kantavičienė, Kra- 
paieiukė, A. Braziukė, Savickienė, 
Ambutavičienė ir Petrucikienė. 
l?-lė Uršulė Braziukė nupirko vi
sas gėles delei papuošimo stalų. 
U. Slezaitė paaukavo paduškaitę 
ranki] darbo. Tariam nuoširdžiai 
ačiū visoms sąjungietėms už gl
ūdėjimą prie vakarienės su auko
kis ir darbu. Teip-gi tariam nuo
širdžiai ačiū gerbiamiam mūsų 
vargonininkui A. Mondeikai ir p- 
;ei Slapikauskiutei, L. Abromaitu- 
kei, J. Vaičiūnui ir S. Grigaliū
nui ką mus pagelbėjo su progra- 
.nais. Vardan Moterų Sąjungos 
tariam mūsų biznieriam ačiū už jų 
prisidėjimą su darbais ir su auko
mis kas buvo reikalinga delei va
karienės. Kad mes turėtume dau
giau tokių biznierių kaip pp. 
Daukšai, Barštis Bros & Co., J. 
Vaičiūnas, J. Margelis, A Giedris 
ir J. Širvinskas, nes viršminėti biz
nieriai niekuomet neatsisako są- 
.jungictėms stoti į pagelią. .Dvi
gubai ačiū mūsų “Moterų Dir
vos” redaktorei p. A. Nausėdienei 
už jos atsilankymą. Ačiū ir mūsų 
Grand Rapids’o lietuviams, kad 
mus atjaučia, kada sąjungietės ką 
rengia. Kur vienybė, ten galybė. 
Dar sykį tariam visiem vardan 
Moterų Sąjungos ačiū, ačiū!

Rengėjos vakaro :
M. Vaičiūnienė, 

• M. Šukienė.
t

APSIREIŠKĖ RAUPLĖS 
Bridgeport, Ct.

vaikų lankančių mokyklas 
prasidėjo skiepijimai; nes 
apsireiškė rauples..

NEW HAVEN, CONN.

Sąjungietės nesnaudžia.

Iš mūsų kolionijos mažai rašo
ma į laikraščius apie sąjungiečn} . 
veikimą. O jos veikia ir bruzda, 
tik mažai garsinas. Metiniam su
sirinkime tapo išrinkta nauja val
dyba, į kurią ineina energingos 
narės. Tai-gi tikimės kad daug 
pasidarbuos dėl labo organizaci
jos. *

15 d. sausio įvyks puikus mar
gumynų vakaras, kurį rengia Mo
terų Sąjungos 33 kuopa. Vakaras 
susidės iš teatro, dainų, deklama- 
eijų, dialogų. Teip-gi dalyvaus 
Šv. Kazimiero parapijos choras, 
po vadovyste gabąus vargoninin
ko B. Nekrašo. Pfer tą vakarą bus 
prirašinėjamos naujos narės prie 
Sąjungos už pusę įstojimo. Tas apsiaustas purvinas! 
daroma, idant davus progą visoms 
moterims ir mergaitėms prisirašy
ti prie šios- organizacijos. Tai
gi brangios sesutės! visos, kurios 
dar neprigulite nepraleiskite pro
gos prisirašyti.

KRAUSTOSI IŠ 
AIRIJOS. i

Dubliu. — Iš Airijos; pra
sidėjo kraustymasi Anglijos 
kariuomenės. Kartu Angli
jos karalius Jurgis paskelbė 
amnestiją visiems politi
niams airių prasikaltėliams.

Kuomet atėjo Airijon ži- 
įia apie karaliaus amnesti
ją ir kuomet kartu prasidė
jo kraustymasi Anglijos ka
reivių, tai didis džiaugsmas 
kilo visoj Airijoj. Black 
and Taus; dalis Anglijos ka
riuomenės, kurie buvo ai
riams tikrais velniais, trau
kiniais pasileido į Queens- 
town ir Dubliu, kur sės lai- 
vuosna ir grįš Anglijon. Ai
rių kariuomenė užiminėja 
anglų laikytas drūtvietes.

De Valera senasis prezi
dentas dar vis nenurimo ir 
sako nepripažįsiąs airių val
džios.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI. 
Darbininkui. Shenaudoah, Pa. 

Tamistos korespondenciją, ga
vome. Talpiname. Rasynėki- 
te dažniua.

talavija.

NORI TIESĄ PASLĖPTI.
— Jonai, žiūrėk, kur tu taip 

vakar susitepei! Juk tavo visas

— Mat, jis tųan vakar buvo į
purvyną nukritęs. >

— Kaipgi tu jį k* ne pametei f
— Aš ne kvailaa: užsisagstau 

visus apsiausto segtukus. Tai kaip 
aš j] pamesiu?

DZŪKŲ PRIETARAS.
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Katka 75 Centai.
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DAR YRA PROGA VISIEMS

J. K

$

Gal 

iinoti

aj, komitetas, ku 
rūpinasi. .

Misę Jaunimai.

J.‘Dirva” Dūksta.

bus ne vienam įdomu 
kodėl gi “Dirva”

J

Subcia, Sausio t4 2., 
-i—iiūfcMitgBKa liMgas 

MŪSŲ MBMOatS.

DARBINIKKAS

Ant šios žemės, nėr mergelės,
Kurią nekibtų bernelis, 
-Bile yra kiek protinga, 
Vis berneliui maloninga.

Dvi tik širdys susibėga, 
Gauną stiprią savy jėgą; 
Vienas kitam tik patiko. 
Apsivedę tuoj paliko.

Jeigu nori jau mylėti, 
Turi žinot kaip pradėti;.
Kaip mergytę pavilioti, x 
Ir kaip su ja susituokti. .

-
. ■' * < ■ * 

Eidama kuonsa^p&s Barborą, 
Turi perlysti per tvorą.

Pakalbėjęs su Adele, 
Paviliokie jos širdelę.

O jei eisi pas Agutę, 
Neškis kartu ir bandutę.

Nekalbėkie apie Oną, 
Gal ji bus ir gera žmoną.

O nuėjęs pas Brigytą, 
Gausimokti tuo “miky-tąJ’ 

Pamylėjęs jau Uršulę, 
Gausi kakton didę dūlę.

O pas gražiąją Mortutę, 
Būsi šokyts per virvutę.

O jei myli Veroniką, 
Dažnai grajik “armoniką.’ 

O Pranciškę pamylėjęs, 
Verksi amžius atsidėjęs.

Bet mylėdama Petronėlę, 
Tad ir puoškie ją kaip lėlę. 

O Anelę kad mylėsi, 
Pilnai duonos vis turėsi.

Viktorija gero būdo, . 
x Jos ir darbai gero grūdo.

Nesurasi Magdalenos,
' Neužžibinęs balanos.

Visi žino Katariną, 
Kad eidama smukiai mina.

Izabplija mergelė, 
Visad graži kaip gėlelė.

Na, o žinoma Mariutė, 
. v Graži, jpeili, kaip uogutė.

O Marcelė gal geriausia, 
Nes ji visuomet tykiausia.

Apie Rožę ką sakyti. ..
JI gal visus palinksminti 

Jieva graži pažiūrėti, 
Širdis traukia ją mylėti.

Ir Nastutė neblogiausia, 
Ta, prie visų artymiausia.

Kastanciją visi žino, 
Valgyt skaniai pagamina, -i 

O Aleną visi myli, 
Nes ji tyki, visad tyli.

Kas nežino Antaniną. .. 
Juk ji gražiai, smulkiai mina.

O kas Juzę pamylėtų, 
Tas jau vargo neregėtų. - > 

O Albina baltaplaukė, 
Ji vaikinų dažnai laukia.

Kas Joaną pamylėtų, 
Tas nei mirti nenorėtų.

Kas Steponę apsivestų, 
Tas nei namų nesurastų.

Visi žino kad Gertrūda 
Turi labai gerą būdą.

Pas Jadvygą jei nueisi, 
Tad nei namon nepareisi.

Apolonija mergelė, 
Visad zurza kaip bitelė.

O Daratą kas nežino, 
Kad ji gera į šeimyną.

Bet Zuzana maloninga, 
O Lucija gailestinga.

Julijona mėlynakė,
O Broniutė lengvasakė,

O Magrieta išdidėjus,
O Judyta nusidėjus. • 

Bet Birutė karalaitė, 
Tikra Lietuvos mergaitė.

Ir Aldona Lietuvaitė, 
Pavyzdinga mūs-mergaitė. 

Teklė didei išmintinga, 
O Agnietė rūpestinga.

« Viaeentija gero ūpo, 
Kungunda kasdien klūpo.

Domicėlė daug kantringa, 
O Teresa išmintinga.

Leokadija maloni,
, P Monika vis pažmoni. 

Genovaitė vargo matė,
' O Elzbieta rugius kratė.

Zita didi darbininkė, 
Visų vargšų~Tarpininke.

Km Alesę tikrai myli, 
To jau širdis visad tyli

Skolastika daug dievota, 
Leonora nebagota. 

Eugenija juodbrfavėlė, 
Q Kristina verpėjėlė.

Petagija pasistiebus,
O Justina susirietu®

Ru—lija našalitėlė, 
O Klarutė vargdienėlė.

Teofilė flora
Bet maloni kMp taštukė. 

Km Reginį

Girtus Tyras samca varo 
Esi vedęs, ar viengungis,
Patarimo čion tau nugis 
Kad šias eiles paskaitysi, 
Daug teisybės pamatysi;
. Nors gal vąrtįų neątspėjau, 

Bet jų darbus* pažymėjau, 
Kad daug kartų atsitiko, — 
Tas teisybe pasiliko.

Ar vaikinas, ar mergelė, 
Savytvarkos ieškok kelio.
Su atyda čion skaityki, 
Užsigauti nemanykie. » w

/ Nors tai juokiu eilė pinta, 
Bet pavyzdžiais {tikrinta, 
Tad mergelės nemurmėikt, 
Bausti manę nežadėkit.

Juk patarlė minui sako: 
“Kas yr’ kaltas tą ir plaka.”
O “česnako” jei užkrimsi, 
Nei pats būry jau nerimsi-..

Atsiprašau — lai taip būna, 
Blogi darbai te pražūna;
Tobulumą tik gaminkim, 

.Dorus darbus dirbkim, pin-
[kiml 

J. V.^Kovaa.

♦

Svarbiausias šiuomi laiku jiu 
nimo idealas, tai geri laikai, pra 
leidimu veltui laiko, rūkymas, 
karinamas, belės stumdysiąs 
Tas tai tikrai žmoniją veda prie 
pražūties. Tame yra įvairių prie 
žasčių,\kuriė klaidingai politikuo
ja ir nuveda klaidingai jaunimą 
Didžiausia kaltė yra nuo tikėjime 
nutolimas. Beieškodami laisvės 
nueina prie palaidūnų. Praeity 
je daug teko patirti iš senesnių 
veikėjų daug nesmagumų. Nesi 
stengė suprasti dabartinių aplin 
kybių ^skaitė laikraščių, norėjo 
pritaikinti 10-ties metų praeities 
veikimą; tada sukėlė daug ne
smagumų. Viri mokyti žmonės, 
visuomenės veikėjai, gana plačia 
nuJbdinėja, kad jaunimas žmoni
jos ateitis, kad jaunimas doras, ka
talikystę praktikuojantis, pakels 
tautos ateitį. O jaunimas vėjus 
gaudantis, vien pasilinksminimų 
ieškantis, ir dėl visuomenės nevei
kiantis atneš tautai apverktiną 
ateitį. Tai-gi jaunime laikas 
mums suprasti šiuos svarbius da 
ykus, Jaunimui reikia spiesti? 
vyčių organizacijoj, dėtis prie 
chorų ir t

Labdarybė.

Pabaigoje 1921 m. čia iškelta 
abai naudingas darbas, šelpimas 
neturtingų šeimynų bei našlių-na 
Haičiu Nuo senai buvo matoma 
reikalas šelpimo — nebuvo vieriol 
įam juomi užsiimti. Pirmutini? 
;ą iškėlė gerb. kuh. Vilkutaitis 
patardamas dr-joms šelpti netur
tingus Šv. Jurgio parapijos moki 
aius. Tada dr-jos ir pavieniai dar 
motojai ėmė plačiai veikti, .toje 
inkmėje.

•Moterys pirmesnės.

'Katalikiškų dr-jų Sąryšy Auš 
•os Vartų Moterų Dr-ja per save 
itstovę p-nią Jankauskienę pa 
eiškė, kad turi būt išrinktas koT 7 c
oitetas. Sąryšio atstovai tą pri 
šmė. Draugijos-kuopos užtivrti- 
no. Tapo i 
■is dabar La

Lenktynės prakilniam darbui.
Dabartiniu laiku dr-jų susirin 

'amuose yra renkamos aukos lab 
.arybei. Draugijos skiria iš ižde 
auką, kiek gali. Aukauja ir na 
•lai, kad tik daugiau surinkus 
/aprastai dr-jos neJri paimti pir
menybę gausume aukų. D. L. K 
ytauto Gvardija nėra skaitlinga 

įariais, bet atsižymėjus gerai? 
.arbais. Jos nariai sutarė gausia 
.ukoti, nes pralenkti dideles dr 
as. Tą ir padarė. Manau, kae 
Jdelės dr-jos neužsileis.

Apverktinas padėjimas.

Našlaiti komiteto nariai, apė 
,ę neturtingas šeimynas, pranešė, 
.aug įdomybių. Daugelio Žeimy 

nų tėvai, nuo seniai neturi darbe) 
■j turi po penkis-šešis vaikučius. 
Vitų tėvai yra mirę, arba išva
žiavę kur kitur darbo ieškoti Ten 
darbo negavę, negali nei savo šeK 
mynai gelbėti Kaip vieniems, 
.eip kitiems pagelba yra reikalin
ga. Komitetas renka senus dra 
b ožiui, kariuos sutaisę duoda ne
turtėliams. Komitetas daugumą 
■jau aprūpino įvairiomis reikme
nimis.

Labdarybės darbas yra vienas 
iš prakilniausių. Garbė tiems, ku
rie turi progą jį remti Dar di
desnė garbė lai būna tiems, kurie 
tame darbe dirba. Valio labda
riai!

I 
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DOVANOMS

FONTANINf 
PLUNKSNA

Kuri bus atminčiai ilgam 
laikui

Kainos Prieinamos. 
Reikalauk Katalogo.

“DARBININKAS,
366 Broadway

Boston 27, Mass.

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

Didžio Išlankstytas
26i/2x33y2

Sulankstytas *
^y2^V2

Galima gauti
.“DARBININKE,”

366 Broadway,
Boston 27, Mass.
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AMERIKOJE AR LIETUVOJE TAI

“DRAUGAS”
Vienintelis visuomenes, politikos ir literatūros katalikę 

dienraštis, nepartijmis, tautinėje dvasioje vedamas.

“DARBININKAS
W. Broodway, Bosdon 27,:UMaists.

DRAUGAS PUBLISHING COMPANY
2334 SOUTH OAKLEY AVENUE, CHIOAGO, ILUN

.. $8.00 Metams ... 

... 4 00 Pusei metų
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V .lstybę ir kaip ku- 
Š ai tų istoriškų žen-

LIETUVOJ;
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Pusei metų..............
3 mėnesiams .......
Kiekvienam užsirašiusiam “Draugą” metams ar pusei metų 
duodame puikų “Draugo” sieninį kalendorių. Šiaip per
kant kalendorius kainuoja 25c.
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%

$

►’ ♦

►.«

“DRAUGAS”

“DRAUGAS”

Metams ___
Pusei metų .

Užšisakant adresuokite:

“DRAUGE”
a

“DRAUGAS”

“DRAUGAS”

” į Clevelandą par-
“Dirvos” kinkos sudre-

♦ ♦ ♦

kančių 1922 metų. Darbininkai 
pastatė sargus (Pickets) prie 
dirbtuvėj

Daugiau kaip 200 darbininkų, 
dirbantieji 3 mažesnėse rūbų dirb
tuvėse eis lauk iš darbo, jei tik 
kompanijos viršininkai' nepasira
šys ant sutarties. •'

Meyer Peristein sekretorius mo
terų rūbų išdirbystės unijos pasa
kė teip: 18 dirbtuvių, turinčių 
darbininkų apie 3,600 pasirašė ant 
nutarties, delko viršminėta

p-lė F. Sakalauskaitė — Kunigun- 
los rolėje Gerb. J. Kuzas tinka
mas buvo Šalaputris, p-lė Ę. Mic- 
riutė ir gerb. P. Bortnikas savo 
išduoti# išpildė labai gerai Ko- 

, aedįja neilga^ bet gerai suvaidi- 
įus daug juok ųbuvo.

Po perstatymų kalbėjo p. M. A 
iuseckas apie darbininkų praeitį 
r ateitį. Ragino visiems dėtis 
irie gerų organizacijų o labiau^ ‘uvė negali pasirašyti? 
• * T T\Ct 1— • f

VĖL NAUJAS

• Smarkiai iš trenkė šio lęėne 
šio “Perkūnas,” su dideliais 
trenksmais. Visi skubikitės 

r x *

parsitraukti, nes vėliau neliks 
Siųskite varda pavarde, ant

rasa ir 15 centų ant tikieto

“PERKŪNAS”
366 Broadway, Boston 27 Mass.

JD8. N. T. ir N. J
VALDYBA 

Pirmiainkąa — A
56 New York Avė 

Newark, \ -» 
Vtce-Pirųaimnkaa — P Ru

30 Warwick St.,
Newark, N J 

Raštininkas — A. J. Dvmta
222 So. 9th St.. 

Brooklyn. N V
Oi gamizatorius — A Miemioko

10 Harrison St..

Paterson N -I
ia prie LDS., kuri tik viena lie 

tuvių tarpe yra darbininkų ūžta 
•ėja bei tiesos skleidėja. Ragint 
.kaityti “Darbininkų” kaipo ge 
•iausį lietuvių laikraštį. Toliam 
u. Vyčių 5 kp. choras - vadovau 
ant gerb. V. A. Greičiui "šaunia 
■udainavo “O Lietuva Motinėle,’ 
J Vai ku-kn,” merginų choras 
‘Medžiotojo daina” Vyčių miš 
■us croras. Tarpe, puikiai padai 
tavo solo p. St. Stepulionįg ‘Vai 
š pakirsčiau” ir “Jausk ir my 
ėk.” Reikia pastebėti, kad p 
Itepulionis turi graži} balsą. J< 
lainavimas publikai patinka. Pro 
rramo vedėjuLpublikai padėkojus 
ž skaitlingą atsilankymą, Vyčh. 
horas, pritariant publikai, su 
lainavo Lietuvos himną. Vėliau? 
raukėsi šokiai, Vienas ypač bu 
•o giliukingąs tą vakarą, nes jan 
diuvo L. Lt Paskolos $50 bonas 
Tame vakare 10 naujų narių įsi
ase į LDS. ,51 kuopą. Publikas 

buvo daug, pelno liks.
Velytina, kad LDS. 51 kp. lai 

liūgai darbuotūsi per šiuos 
us.

. Dirbtuvė atsidarė.
Upson Co. žada duoti apie 800 

larbininkų darbo. 800 senų dar
bininkų bus priimta darban per 
-'kančias dvi savaites. Darbinin
kai sutiko su numažintu mokės
iu ant 15 inuošimčių.

Naujų metų atsitikimai.
Vaikas Niek Bigmar netikėtai 

•ersišove be egzaminuodamas šau- 
uvą dėl naujų metų apvaikščio- 
,imo. Per naujus metus suąreš- 
uota girtų 100, už vartojimą šau- 
uvų. 30, peržengimas prohibition 
iesų 27, nužudyta 1.

_ Naujas miesto majoras republi- 
konas F. Kohlėr žadėjo prieš Tin
imus įvesti mieste genesnę tvar

ką ir nuo 1 d. sausio užėmė savo 
ietą.

me-

Iki 15 d. Sausio

GAUTI DOVANI PO
Tuojaus užsirašyk arba 

Atnaujink “Darbininką” 
prisiųsdamas tik $3.00 ant 
visų. metų. * '

Į Lietuv/į
$4.00.

Bostone ir apieUnklje
$4.00.

Kalėdine “Darbininko*-’ do- 
- $1.00 — baigsis 15< »

vąjįa
d. sausio 1922 m. jEK vėliau, 
jau bus vėl brangiau. Ne
praleiskite progos.

Pinigus, money orderius 
ar čekius siųskite:

Ityrlrininkas,’’.
366 Broadtvay,

So. Boston, Mass.

LOS. VakarM.• ’V . ' ■ -=/ M *
Nauju Metų dienoje, t. y. sausio 

1 d. Lietuvių Darbininkų Sąjun
gos 51 kp. pirmutinė surengė iš
kilmingą vakarą, kad parodžius 
eelvehadiečiaam, kad LDS. 51 
kuopa šiais metais daug daugiau 
veiks dėl gerovės pačios LDS.
„ Programas buvo tinkamas iš ko 

publika labai patenkinta.
Piro naša kaepoa pirm.

A. Šimaitis paaakė trumpą egi- 
tatyvišką prakalbėlę. L. Vyrių 
25 kugp>s - artistai-mėgėjai labai 
' * m»i suvaidino juokingą ka

lą*“ Šataputria.” Tikra vai-

da 
šiuom. 

aiku pradėjo žemiau kritikos va
žiuoti. Beveik kožnam numery, 
.lykščiausiais žodžiais šmeižia ka 
atikų darbuotojus, ypač Liet. Vy
rių 25-tą kuopą. Tai laisvamanių 
/ra kasdieninis usiėmimas, jie da- 
•o visokius išmėginimus. - Šmeižė 
ibelnai visą katalikų veikimą, vė- 
ė visokias plevones apie kunigus 
r klerikalus. Pamatė, _kad vi
suomenė į tai nekreipia domės, tai 
griebėsi dabar kitokių^priemonių 
.sikando vyčius; Jie tikisi šluo
ji ką laimėti. Susidarė trejatas 
amsūnėlių su 3-jų pėdų milžinu- 
:u (Karpav.) pryšakyje ir vare 
>urvinjausią darbą. Bet 'tas ka- 
aHkams tiek reiškia, kaip per- 
lykstis vėjas. Clevelando visuo
menė žino ką Lietuvos Vyčių 25- 
os kp. nariai veikia. Ex-saliūni- 
inko čebatlaiiai nori primesti ki- 
iems visokias nedorybes, o nema- 
ot kaip jūs milžinas Karparavi 

Sius kartais pasielgia. Mūsiį ko 
ionijoj yra gerai žinoma toks 
‘Dirvos” pasielgimas.

i

Kun. N. J. Petkui nepatikėjo.

8LRKA. 8 kuopos raštininkui 
.un. N. J; Petkus buvo prisiun- 
ęs “Žvaigždės?'’ 51 num. ir pra- 
ė perskaityti kuopos susirinkime, 

oauąįo 1 d. 8 kuopa laikytam me- 
iniam susirinkime iš “Žvaigždės’ 

perskaitė “Kas Susivienijimui L. 
R. K. A Nesveika.” ‘Skaitlingai 
juvo narių atsflankiusių. Labai 
ninkama buvo- plaęiaus pamatyti 
irdytojų darbelius. Perskaičius 
minėtą straipsnelį, išsiaiškino, 

•kad kun. N. J. Petkus tik vįenas 
iš SLRKA. centro valdybos narių 
ir būdamas dv. vadas eina prieš 
visą centro valdybą ir eina išvien 
su “Vanago” štabu. Daugiaus 
suprantantys ir plačiaus veikian
tys nariai gražiai išaiškino daly
kų stovį, o gerai žinant kun. Ja- 
nušo vįpokias jeibes daromas ka
talikų organizacijoms, • nutarta, 
kad visiems plepalams netikėti ir 
laukti ateinančio seimo.

Darytus užmetimus ant gerb. L 
Šimučio ir kad apgarsinimai būtų 
prašalinta iš “Garso” . taip pat 
nabalsuota kad pasiliktų po seno
vei.

šis-Tas.
Senas Clevelandietis paragavęs 

žydiškų parazitų, užspringo,, ati
davė advokatui. Advokatui “ne
šnekia vo.” Perdavė Vyčių Šu- 
ui. Vyčių Šulas perduos kam? 
Gal “Dirvos” nykštukui. Vyrai, 
.uisrieskit, išsitieskit ir traukit 
pirmyn.

Moterį} Sąjungos susirinkime 
□uvo paaiškinta- <Sąryšio nutari
mas, kad ant laisvamanių vakarų 
lesilankyti. Sąjungietės išsireiš- 
cė, kad visus šlamštukus naikin- 
i, nes laisvamaniai tokios rūšies 
-yvūnai kaip blakės, arba tarako- 
įai — vieną įsiteisi, tai daugiaus 
oriperės. Kad neužsikrėtus bla
kėmis ir tarakonais, nutarė niekur 
jų neįsileiAti ir jų vakarų nelanky
ti ’
■ • J : : f . i : -f

“Dirva” su savo milžinu apgai- 
estaųja, kad “Vanago” snapas 
įukrito. Toks tokį pažino ir į 
kūmus pavadino.

Toliaus “milžinas” nežino kie- 
10 sumanymu yra varoma agita- 
jija “Žvaigždę 
traukti, 
bėjo.

Kirvukas
.Pareiškimas.

Katalikų Draugijų ir kuopų Są
ryšio laikytame susirinkime gruo
džio 28 d. Draugystė Didžiojo Lie
tuvos Kunigaikščio Vytauto Gvar
dijos atstovai padavė įnešimu kad 
risus laisvamanius raudanosius L 
.ritus gaivalus, katalikų priešinin 
kus prašalinti nuo Šv. Jurgio baž
nyčios su dalinimu visokių plaka
tų ir tam panašii} šlamštų.

Sąryšio visi atstovai vienbalsiai 
nutarė, kad su Šv. Jurgio parapi
jos klebonu nuo bažnyčios visus 
laisvamanių plakatų dalintojus 
prašalinti.

Teip-gi nutarta kad katalikikos 
draugijos ir kuopos susirinkimuo
se padarytų agitaciją ir narius 
perspėtų, kad nesilankytų ant 
ištvirkėlių parengtų vakarų, nes 
vietos laisvamaniai-bolševikai ren
gia katalikams uždraustose dieno
se visokius papiktinančius vaka
rus. Visiems susipratusiems ka
talikams reikėtų gerai įsitėmyti 
Kat. Dr-jų Sąryšio ir klebono kun. 
V. d. Vilkutaėčio pareiškimai. Ka
talikai užtektinai gali pasigerėti
gražiausiais parengtais progra
mai katalikų draugijų bei kuopų. 
Ko laisvamaniai niekados negali 
padaryti.

Patartina įžymesniems profesio
nalams norint ką surengti Cleve- 
fande atsišaukti į Katalikiškų Dr- 
jų Sąryšį, af teip į dailės draugi
ją, kur bus užtikrintas pelningas 
darbas ir geresnisa vardas.

Katalikų Sąryšio Įgaliotiniai; 
Juozas Jonuška, 
T. B. Baranauskas, 
Florijonas Saukevičius.

• PATARL1&
Eina, tarytum, viščiukus gaudo.
"Pats kūds, galva pūdą

’’

Būtų gerai kad ir kitos kuopos 
panašiai pasielgtų su tokiais maiš- 
tadariaisi *

Išąjo streikam
Sausio /3, daugiaus kaip 300 

rūbriuvių atsisakė dirbt prie 
“ LaadesBiau-Hirschheimer Co.’? 
1323 W. Ninth St. dėlto, kad kom
panijos viršininkai atsisakė pasi
rašyti ant mokesčių sutarties ir 
geresnio darbo padėjimo ant se-

•

OAgm

J NEPRALEIS JTE PROGOS
Kų tik atėjo iš Lietuvos siuntinys, Lietuvos ■ 

Valstybės, Žemaičių, Gedimino, Vytauto ir Lietu
vos senovės pilių ženklų.

Tie nepaprastai gražūs ženklai yra atvirlaiškių 
formoje, kurių eina 40 vienų f ųsiuvinį. Kiekvie
nas minėtas ženklas, reiškia kol. į nors atskirų mies
tų, pilį, apsĮcritį, Lietuvių 
riuos mūsų tautos didvyrius, 
klų reikšmė:

1. Lietuvos ženki.—Vytis.
2. Žemaičių ženki.—Meška
3. Gedimino ženki.—Stulpai
4. Vytauto ženki.—Skydas.
5. Vilnius.
6. Kaunas.
7. Gardinas.
8. Šiauliai

Marijampolė.
Geranainys.
Telšiai
Jurbarkas.

13. Viekšniai.
Ariogala.
Kernavą.
Rodūnė.
Rietavas.
Alytus.
Babtai.
Ašmena.
Kas prisius vieną dolerį ($1.00), tam tuojaus' ^ 

pasiųsime 40 tų gražių ženklų (visų sųsįuvinį). L. 
D. S. nariams po 85c.

Tai-gi pasiskubinkite Įsigyti kuogreičiausia.’- 
nes nedaug jų teturime. Pinigus siųskite

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
F-
38.
39.
40.

Skirsnemunė 
Baisogala. 
Vilkaviškis.

J
Kalvarija 
Darsūniškiss. 
Punia. 
Suvalkai 
Biržai. 
Reseiniai 
Šeduva. 
Veliuona. 
Žiežmariai 
Kiedainiai 
Maišiogala. 
Lyda. 
Žasliai. 
Valkininkai. 
Daugai . 
Plungė. 
Balninkai.

paduoda naujausias ir svarbiausias žinia* iš 
Lietuvos ir viso pasaulio.
stropiai seka pasaulio politiką ir turi savx, 
nuolatinh] korespondentų ir bendradarbių 
Anglijoje, Prancijoje, Vokietijoje, Šveiea 
rijoje, Italijoje, Lietuvoj ir kitur.
turi įdomių priedt}: “Darbininkų Naujie 
nos” kur praneša žinių'iš darbininkų gyve- 
mo ir jų reikalus gina.
deda lengvai suprantamų mokslo straipsne
lių priede i‘Genys margas — pasaulis dar 
margesnis. ” čia ir skanaus juoko gali ras
ti pažvelgęs į “Juokų krepšelį.’?

“DRAUGAS” yra blaivininkų rėmėjas, užleidęs jiems 
s “Blaivybės Dirvą.” ..
“DRAUGAS” nuolat deda įdomių apysakų, laiškų, feljr-

“DRAUGE”
tonų.

sandarbininkauja žymiausi Amerikos ir Lic 
tuvos rašytojai, politikai bei veikėjai.

skelbiami'rimčiausi bankai, bendrovės ir 
tos panašios įstaigos.

“DRAUGO” KAINOS
AMERIKOJ E:

“1AIVAS”
Savaitinis dvasios reikiama skiriamas laikraštis. Jame ra
si kiekvienos savaitės Lekcijos ir Evangelijos paaiškinimai 
ir šiaip gražių katalikiškų žinių ir pasiskaitymų. ,

N KAINA:



VILNIAUS ISTORIJA.
. - - ■ki*--.

Liudas Gira.

\

I“ Būriškasis Vilnius: nuo jo įsikūrimo ligi 1570 m. ? B pirm Gedimino, toje vietoje, kur vėliau išsiplė-
■aus miestas, buvo iš seno gyvenamoji vieta: piiai- 
Bdžius. Tai patvirtina kad ir žinomas kryžiuočių 
Rinys į Vytautą grafas Kyburg’as, aplankiusis Vil- Rw97 m., kuris matęs Vilniuje daugelį labai senų vai- 

K medžių, iš ko ir jisai jau'spėjo, (kad “šitoje vietoje i pirm Gedimino buvęs sodžius. Kitokios rūšies senų 
fedžių nėra, visi jie buvo iškirsti įvedant krikščionybę dėl 
Šrįamojo jų garbinimo; tik vaisių medžių neišnaikinta 
d jų netinkamumo tiems tikslams.’’
Kad pirmieji tos vietos ir apylinkių gyventojai buvo lie- 
iviai, geriausiai parodo tai, jog.dar ir šiandien, nors Vil
ius apylinkių^ gyventoj ai sodiečiai, per dveitą mylių ap- 
akui jau nuo kelių dešimtų metų tekalba vien gudiškai 
^lenkiškai, tačiau sodžių, upių, kalnų ir k. vietų pava
idinai tebėra dar lietuviški, visai lyg kur giliai Aukštai- 
uųse. Tų pat rodo visi papročiai, būdas ir daigelis už
likusių dar jų tariamo joj lenkų kalboj grynai lietuviškų 
tdžių, ypač iš namų gyvenimo ir ūkio srities. Taigi ri
fe galima tikėti Kyburgu, buvusiu Vilniuje XIV-jo am- 
aus pabaigoje (1397 m.), kai jis rašo apie Vilniaus ir 
bylinki liaudį, jog jos “kalba esanti lietuviška, prūsiš- 
js šaka.”1 Bet ne tik Vilniaus liaudis kalbėjo tais lai- 
ms lietuviškai: kalbėjosi savo tarpe lietuviškai taip pat 
bajorai bei didžiojo kunigaikščio dvariškiai. Taip antai, 
Kybu r g ą, atvykusį Vilniun, Vilniaus pilies maršal- 

i Jomantas tuojau atsiuntęs valdininkų, kuris prakalbęs 
kryžiuočių pasiuntinius lietuviškai, kų jiems turėjęs įš
irsti vokiečių kalbon jų atsivežtas su savim vertėjas.

Žinoma, pradėjęs augt, ypač pavirtęs jau Lietuvos 
lėtine, Vilniaus miestas nebegalėjo pasilikti vienų lie- 
irių miestas : didesni miestai ne tik mūsų laikais, bet ir 
ariau buvo iš dalies tarptautiniai. Jau Gediminas, norė
jimas pakelti miesto pramonę ir prekyba, kvietėsi savo 
istinėru iš kitų valstybių amatu inkų ir pirklių, ypač gu- 
ų ir vokiečių. Algirdo laikais Vilniun atvyko dar dau- 
iau gud. Nuo Jogėlos krikšto pradėjo spaustis Vilniun 
• lenkų. Vytautas įkurdino čia karajimų ir totorių. O 
rdų atsirado Vilniuje tuo pat laiku, kur ir Lenkuose, 
įsi tie atėjūnai, apsigyvendami Vilniuje, atsinešdavo 
a su savim ir savo kalbos. Kad mgipinnįęji Vilniausų|ė- 
inai būvo daugiausia gudai j r vokiečiai, tąi jaii Vy- 
luto laikais tiedvi kalbi ypač turėję būti gana plačiai var
vami šalia čia įsigalėjusios liętiivhį kalbos.' * Senovės Ei- 
>pos miestų santvarka, kiekvienos kitos tautos gyvento
ja statėsi savo namus ir apsigyvendavo tam tikrose ats
ijose nuėsto dalyse,, kurios nuo jų gyventoji} tautybės ir 

po vardų gaudavo. Jį'ąigi ir. Vjlnia^s miestas, .atsiradus BJedidesniam nelietuvių skaičiui, ėmė skirtis į kelias ats- 
tras dalis, tautomis. Taip antoi Gediminas leido gudams 
psigyv^nti skyrium nuo lietuvių; taip pat paskyrė ats
iją mesto dalį vokiečiams ir lenkams. Ilgoji gatvė, ėju- 
fnuo Rudaminos kelio ligi put pilies, skyrė miestų į dvi 
usi: nuo Neries upės buvo gu lų pusė, priešais — lietu- 
tų. Vokiečiams ir lenkams buvo paskirta miesto dalis pa- 
|d šv. Mikalojaus bažnytėlę, vėliau pavirtusi grynai žyli dalimi. Taip pat į rytus ųuo miesto buvę dar gudų 
Arenamas kaimas, vadinamas Jurjevskaja S1 o- 
o d a. Atvažiuojantiems Vilniun įvairiais reikalais švė
nų šalių žmonėms buvo taip pat atskiri kiekvienai tau- 
$ viešnamiai: gudų vokiečių irk.

; Taigi galima sakyti, kad Gedimino, Algirdo ir Vy
rate laikais miestiečių dauguma buvo lietuviai, ’ tačiau 
avo jau nebemaža ir nelietuvių, ypdč gudų ir vokiečių, ku- 
įe suteikdavo Lietuvos sostinei, be abejojimo, nemaža 
krptautinio miesto žymių. Tačiau tuo nėra ko stebėtis, 
^įsiminkime, kad Krokuva, būdama lenkų karalijos sos- 
tnė, kurį laiką buvo grvnių gryniausias — vokiečių mies- 
fcs. Mat, senovėj ir lietuviai ir lenkai turėjo tą bendrų 
ėringųjų tautų žymę, jog laikė sau negarbe verstis ama- 

arba prekyba, ko anaiptol nevengė praktingi gudai ir 
Riečiai; o kadangi seniau visi amatninkai ir pirkliai 
Besdvosi išimtinai miestuose, ypač sostinėse, kur gau- 
Bvo gero uždarbio ir prie valdonų dvarų, ir iš atvažiuo- 
Įmčiųjų čia bajorų ir karžygiui, tai jų buvo pilniar lietu
kų Vilniaus ir lenkų Krokuva, kuri per jų daugybę kurį 
■ką buvo pasidariusi net kaip ir nelenkų miestas.
g « Lietuvos kunigakščiai ligi Vytauto taip pat, kaip ir 
porai ir liaudis, vartojo namieje lietuvių kalbų. Bet 
jjUngi Liętuvos kunigaikščiai dažniauisai vesdavo sau 
[Bonas gudų kunigaikštaites, tai Vilniaus kunigaikščų pi- 
Be plačiai skambėdavo, žinoma, ir gudų kalba, kuri, be 
Libuvo tais laikais ir dar ilgokai oficialinė ir diplomati- 
i lietuvių valstybės kalba, kaipo kaimynų valstybių dau- 
Kai Buprantama. Lietuviai bajoraičiai, kuriuos tėvai 
Bkė į valdžios vietas, buvo todėl siuhčiami į gudų mies- 
Rrvienuolynų mokyklosna, kur jie mokėsi rašyti ir skai- 
■ gudiškai. Pasak vyskupo Andriaus Vosilos, gudų kal- 
||Kpiisi Lietuvos valstybėje diplomatinė kalba nuo to lai- 
R kai .Lietuvon atvykę iš anapus Dniepro mokytų gu- 

lįabėgėlių. pabėgusių, užplūdus tuos kraštus žiaurių to- 
■kminioms.
į Bvįytautas, gimęs iš tikros žemaitės bajoraitės Birutės, |- |l a, buvo išauklėtas lietuvių kalba. Yra žinių, kad 

kalbėdavęsis lietuviškai ir su Jogėla. Nuo Vy-18
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kunigaikščių rūmuose, stumiama-lauk pradėjusios spraus- 
tis nuo Jogelos Susidėjimo su lenkais, lenkų kalbos. Taip 
pat dar mokėjęs lietuvių kalbos didysis, Lietuvos kunigaik
štis Kazimieras, Jogėlos sūnus; bet, kadangi jo motina 
buvo ne lietuvė,' ir jis buvo užaugęs Krokuvoje ir lenkų 
tąrpe auginamas, lietųrių kalba jau nebebuvo jo gimtoji 
kalba.' Tačiau lietuvių kalba mokėti Lietuvos kunigaik
ščiams tuomet dar buvo būtinai reikalinga, taigi ir Kazi
mieras, būdamas dar tik karalaitis pasžfck ’ S t r y j_k-0 v s- 
k i o, buvęs lietuvių didžiūnų 1440 m. atiduotas mokyti lie
tuvi^ kalbos pas lietuvius mokytojus vertėjus (“do Litews- 
kich go tlomaezow panowie dalį”), ko “lenkai veltui jiems 
gynę.” Taigi tais laikais Letuyos bajorai didžiūnai, 6 su 
jais, žinoma, ir Vilniaus miestelėnai ne tik mokėjo, bet 
i r. gerbė savo tėvų kalybą. * *

Bet dar ir vėlesniais laikais atrandame ris karts nuo 
karto viešojo lietuvių kalbos vartojimo Vilniuje pėdsakų.

Taip antai, 1498 m. balandžio'23 d. Vilniuje buvo la
bai didelė iškilmė: buvo šventinami kertiniai akmenys sta
tomosios aplink miestą aukštos mūro sienos; toje iškilmėj 
dalyvavo didysis kunigaikštis Aleksandras ir vyskupas 
Taboras. Taigi šventinant dabartinių Aušros vartų ak
menį, procesijai kiek ilgiau čia sustojus, buvę pasakytu 
du pamokslu: lenkiškai pasakė vienas Karmelitų vienuo
lis, lietuviškai — Bernardinų vienuolis.

Taip pat yra žinoma, jog 1526 m. parapinėje šv. Jono 
bažnyčioje buvo laikomu du kunigu pamokslams sakyti: 
vienas -lietuviškai, antras lenkiškai. Lietuvį pamoksli
ninką laikė bąžnyčios~klebonas, taigi js buvo kaįp ir ofL 
rialus pamokslininkas; antrąjį .kunigą lenkiškiems pa
mokslams sakyti laikė savo lėšomis “kai kurie” Vilniaus 
miestelėnai. Taigi neapsiriksim iš to sprendę; kad tuo
met lenkų pamokslai Vilniuje yra-buvę-tik, galį būti, la
bai dar nedidelio miesto gyventojų skaičiaus klausomi ir 
mėgiami,, vadinas dar nedaug kas tebuvo, mokėję čia tą
ją kalbą;: užtat lietuvių kalba buvo čia dar labai plačiai 
žmonių vartojama. Vilniaus istoriko M. Balinskio 
žodžiais dar. ir pirmoje 17-jo amžiaus pusėje (apie 1630 
m.) didelė Gedimino sostinės miesto gyventojų^alįs. nors 
jau ir kalbėjusi lenkiškai, tačiau.“gilesnėms mintims su
prasti reikalavusi senovės protėvių kalbos” ir jų dvasios 
reikalams aprūpint akademinėje šv. Jono bažnyčioje jeza- 
vitai'dar buvę-priversti laikyt ir lietuvių pamokslininką.
A Lietuviu kalbos nykimo laikotarpis (1570—1737 m.).

- 1569 m. Vilniaus vyskupas Valerijonas Protasevičius,
norėdamas sėkmingiau kovoti su įsigalėjusiais čia tais lai
kais protestantais, parsikvietė Vilniun jezavitų kunigų. 
1571 tn. jiems buvo pavesta pirmoji prapinė šv. Jono baž
nyčia, gprie kurios jie jau 1570 m. įkūrė savo' mokyklą ko- 
iegįją.1 O 1574 m. Vilniaus jezavitų veikimo vadžios ten
ka garsiajam lenki} pamokslininkui patriotui kun. Petrui 
Skargai, - kuris paskiriamas kolegijos ricerektorium, bet 
iš tikri}jt} tampa vyriausiuoju jos vedėju, ne^ rektorius 
kun. Vaiševickis išvažiuoja į Lenkus. Taigi .ęuo tos. je- 
zavįtų ’kdlegijos įsteigimo, ypačiai nuo kun. Skargos rek- 
toriavimo dienų kaip tik prasidėjo jau tikslus ir juo to
lyn, juo .labyn ir sųbvn vedamas Vilniaus gyventojų len
kinimas. Lietuvių kalba pamažėle sėkmingai vejama lauk 
iŠ bažnvčių-ir šiaip viešojo gyvenimo, jos vieton visur bru
kama lenkų kalba, kurios uždavinys — kuo tvirčiausiais
ryšiais'sujungti ne visai kartais paklusni Lietuva su “Ko-, 
rona” — Lenkija. Žinoma, tuo pačiu lietuvių kalba bu
vo pamažėle gujama ir iš pryvatinio bajorų ir miestelėnų 
gyvenimo, kol jų namuose įsiviešpatavo vien lenkų kalba, 
o susilenkinus aukŠtesniešiejns, mokytesniesiems ir turtin- 
gesniesiems sluoksniams, nebegalėjo atsispirti tai ištautė- 
jimo bangai nė dažniau susisiekiančų su Vilnium artimes
nių apylinkių! gyventoj ai ir visi kiti mažesnieji Lietuvos 
miestai ir miesčiukai, kurių gyventojai — pirkliai bei 
amatninkai-^*- vieni dėl reikalo, kiti iš “unaro” taip pat 
legalėjo atsilikti nuo sostinės kolegų.

Bet grįžkime prie Skargos ir jo rolės Vilniuje. Skar
ga, kaip žinome, buvo ne tik jezavitų tarpe, bet ir tarp 
visų Lenkijos ir Lietuvos dvasininkų geriausias tais lai
kais pamokslininkas, gali pasakyti, genijingas pamoksli
ninkas, bet visų pirma jis buvo didžiausias lenkų p at
rijo t a s. Štai kaip jį apibudina lenkų rašytojas M. Ba- 
linskis: Skarga buvo tuo aukštesnis už juos (kitus jezari- 
tus), jog nors buvo vienas savo vienuolijos sūnus, tačiau 
tapęs jezaritas,- be, taip sakant, vienuoliškojo kosmopoli
tizmo, išlaikė savyje neužgesusią prisirišimo prie tėvynės 
kibirkštį, kuri jį dar darė lenku. Atvykęs Vilniun 
metais anksčiau prieš savo paskyrimą kolegijos rice-rek- 
toriuni (1573), Skarga tuojau ėmėsi čia kurti įvairias reli
gines ir gailestingumo brolijas, kurios įjalia tais laikais 
įvedamų nepaprastų bažnytinių iškilmių (su lenkiškuoju 
raugu), geriausiai tiko įtraukt į lenkinimo spąstus kuo 
plačiausioms miestiečių minioms. Skarga savo, nepapras
tu kalbingumu traukė į save ris daugiau minių,: ir jo dar
bas turėjo puikiausiai jam sektis. f \ ’

• “Nuo to Skaras vyųesnumo (kolegijoje), — rašo M. 
Bažinskis, — prasideda naujoji epoka ir naujoji Vilniaus 
protinio judėjimo, jėga. Gyva pasidarė s ą,k y k 1 a, vie
nintelis organas, giliau prabyląs į širdį, kuris buvo pir
ma nutirpęs arba nepajėgiąs įtikinti klausytojų.” Aiš
kiau kalbant, toji naujai Skargos pradėtoji Vilniaus gy
venimo fazė, tai buvo lietuviškojo ligi tol Vilniaus ištau- 
tinimo politikos fazė. Minėtoji jezavitų kolegija, vėliau 
akademija, — nuo Skargos laikų pradedant, savo auklėti
nių sielose, o per juos ir aukštesniuose luomuose sistėmin- sai kur dingo.

meilę; o jos daromos įvairios viešosios tikybinės bei patri- 
jotinės iškilmės ir pamokslininkai veja beturiu kalbą iš 
plačiųjų minių tarpo, brukdami jos vieton lenkiškąją. 
Taigi Keturių kalba Vilniuje negalėjo nesiraukti vis šiau
riu ir siauryn, kol pagaliau 18-jo amžiaus pradžioje, vi
sai buvo išstumta iš Vilniaus bažnyčių, o tuo pat Ir iš mies
to gyventojų namų. ’ ,

Netrukus Vilniaus lenkintojams nebeužteko jau nė 
Skarąos nurodytojo įrankio lenkinti sakyklos; pradėta ieš
koti dar tikresnių, artimesnių kelių į žmonelių sielas. 1581 
m. Lietuvos, jezavitų įstaigų vizitatoriaus Jono Karmina
ms sumanymu buvo įvesdintas ^paprotys mokyti katekiz
mo prekyvietėse (turgavietėse) ir vyriausiose Vilniaus 
miesto gatvėse ir net prie miestų vartų (atvykstantiems į 
miestą apylinkės sodiečiams mokyti). Jezavitai, pa
sak Balinskio, griebęsi, to darbo priprastu jiems uolumu. 
Kadangi toji katechizacija buvo, žinoma, aiškinama len
kiškai, tai neapsiriksime pasakę, jog tie katekizmų uo
lūs mokytojai ne tiek Dievo garbei ir sielų, (dūšių) išga
nymui, kiek lenkybės naudai darbavosi.

Tiesa, Lietuvos lenkinimas bflvo jau mėginamas va
ryti kur kas seniau, nuo pat katalikybės pradžios. Jau 
atvykusieji su Jogėla ir Jadyyga Lietuvos krikštyti len
kų kunigai skelbė ne tiek Kfistaus mokslą, kiek lenkybę, 
nęs žmonės nesuprato, ką jie aiškino apie tikybą nesupran
tama dar tivomet lietuviams kalba, bef jau žinojo, kad to 
naujojo, aukštesniojo tikėjimo moko lenkiškai. Pir
mieji Vilniaus vyskupai taip pat buvo daugiausia lenlfai. 
Tokiu būdu, kaip teisingai sako lietuvių kunigų memoria
las (išleistas 1913 m.) “Lietuvos bažnyčia dar pačioje savo 
jaunumėje įgijo aiškiai lenkiškų žymių.” Rūpintasi iš
platinti “daugiau polonizmą, ne evangeliją. ” 1526 m. pir
mą sykį buvo pamėginta lenkinimo darban- įtraukt ir mo
kykla. Tais metais pirmajam, įvykusiam Vilniuje, vys
kupijos sinode buvo nuspręsta, kad parapijos mokyklo
se evangelija ir šv. Pauliaus raštai būtų aiškinami lenkiš
kai ir lietuviškai. Taigi, kaip matome, lietuvių nutauti
nimo darbas buvo jau varomas ir be jeazvitų, ir ne Skar
ga jį pradėjo. Bet jis ir jo padėjėjai bei įpėdiniai savo 
visuomeniniu veikimu ir per kolegiją, vėliau akademiją, 
taip sistemingai tą darbą pavarė, taip mokamai jį pakrei
pė ir davė jam tokių naujų impulsų, jog lig tol nekaip te- 
sisekęs lietuvių nutautinimas nuo to laiko ėmė augti to
kiais šuoliais, jogjau po kelių dešimtų metų to darbo Vil
nius buvo jau kaip ir koks lenkų nuėstas.

1589 m. Vilniun atvyko naujai išrinktas karalius Zig- 
mantąs III. Jezavitai, kurie tais laikais pasidarė jau vy
riausiais, gali sakyt, visuomeninio Vilniaus gyvenimo ve
dėjais, sutiko karalių labai iškilminga. Tokia iškilmė, 
kaip karaliaus sutiktuvės, — gerai žinojo jezavitai — gali 
padaryti kuo .didžiausį ir ilgai neužmirštamą įspūdį vil
niečiams, ir juo toji iškilmė bus didesnė — juo tas įspūdis 
bus labiau neišdildomas. Taigi jezavitai ir tą iškilmę taip 
pat pasistengė išnaudoti lenkybės naudai. Tad sutikimas 
paruošta kuoiškilmingiausias, o iškilmė — kuo lenkiškiau- 
sia, kuo patrijotiškiausia. Jau prie pirmųjų miesto vaitų 
(Rūdninkų kelyje), pro kuriuos karalius turėjo įvažiuoti, 
šeši pastatyti kolegijos studentai šaukė “Vivat rex” ir len
kiškai “Žvj, Zygmuncie!” Visos tos iškilmės neapraši
nėsime, bet jau iš tų pirmųjų charakteringi} šauksmų ga
lima lengvai numanyti, kad toji iškilmė visa buvo prisi
sunkusi tojo lenkiško patriotinio “Žvj, Zygmuncie.” Ta
čiau ir lietuvybės dar negalima buvo visiškai nustelbti, ir, 
nors labai nedaug, bet dėlto reikėjo užleisti ir jai vietos 
net pačios kolegijos vardu karaliui išreikštame pasveikini
me.

Būtent, ant rytojaus po savo atvykimo Vilniun ka
ralius lydimas didelio dvariškių ir'didžiūnų būrio, nuvy
ko į kolegiją, kur iškilmingai sveikinamos jisai “dideliu 
pamėgimu,” kaip sako M. Balinskis, “klausės suposmuo- 
tųjų jam pasveikinti eilių ne tik graikiškai, lotyniškai ir 
net hebraiškai, bet ir visomis Eiropos kalbomis, neišski
riant lenkų ir lietuvių kalbos.”

Tarp sveikinusiųjų karalių mokinių buvę šie: Mikalo
jus Pocius (Pač), Jurgis Tiškevičius, Vesolovskis, Svien- 
eickis, Olai ( ?), Makovskis, Zborovskis, Valavičius ir k. 
Vis tat pirmjų tais laikais didikų vaikai! Kurie nors tad 
iš jų galėję įsigeisti pasveikinti Zigmantą ne kaip Lenkų 
karalių, bet kaip Lietuvos kunigaikštį, ir tam pasirinko 
sau tuomet dar savą lietuvių kalbą. Ir jezavitai, greičiau 
bijodami savo nesutikimu nustoti mokinių iš Lietuvos di
dikų tarpo, negu kitais kuriais atžvilgiais, leido toms jau
niausioms lietuvių aristokratijos atžaloms pasveikinti ka
ralių lietuviškomis eilėmis. į

Kad tasai gemalinis kolegijos jausmų išreiškimas pa
darytų karaliui didesnį įspūdį, tos eilės (taigi ir lietuviš
kos) buvo dar išrašytos salės sienose. Negana to, kolegi
jos rektorius liepęs visas prakalbas ir pasveikinimus eilė
mis, profesorių ir mokinių sudėtus ir pasakytus, išspaus
dinti trejose atskirose knygose ir įteikė juos Zigmantui. 
Tokiu būdu tose knygose buvo išspausdinti ir tie lietuviš
kieji pasveikinimai, pirmieji poėzijos kūri
niai lietuvių kalba. Cas brangias mūsų literatū
ros istorijai knygas dar matė lenkų istorikas Lukašeričius, 
nes vienam savo veikale (Dzieje košeiola Helweckiego w 
Litvie 11, 59) įvrfrdija visų tų trejų knygų pilnas antraš
tes. Vienas iš tų kaygų, sakosi žinojęs dar ir minėtasis 
M. Balinskis. Bet šiandien, dėja, nebegalima jau tų re
tų knygų nė pėdsako surasti, kur galėtų būti; tur būt vi-

PAUKŠTYTE.
Linksma paukštyte, 
Krauna gūžtelę,
Darbų pabaigus 
Čiulba dainelę.

Gera tai paukštei:
• Liuosa gyveua, 

Anksti nubudus 
Giesmę čirena.

Anksti nubudus
Skrenda į laukų, 
Auzdama dainų 
Ore vis plauko.

Sėdama sesė 
Žalia rūtele 
Draug su paukštyte 
Traukia dainelę.

Greit ir artojas
Eis prakaituoti, 
Paukštę užgirdęs 
Pats ims dainuoti.

Svirno Žvinė.

DRAUGIJŲ ATYDAI.
I

Guziku-Vėliavos, Knkardos, šarpos, 
ėiai, Antspaudos, tai musų speciališ- 
kumas ir ilgi] metų praktika. Kaipo 
seniausia išdirbystė. Už gerų ir artis
tiškų darbų, liudija ir dėkuoja mums 
tūkstančiai draugijų. Reikalaukite in
formacijų.

M. A. NORKŪNAS,
16 Plcasant St., Laicrence, Masu.

j.

PRANEŠIMAS LIETUVIŲ 
VISUOMENEI.

i

Pas mane galima gauti visokit] kny- 
gi;: dvasiško ir svietiško turinio ir už
rašau visus katalikiškus laikraščius. 
Pas mane galite taip-gi gauti visokių 
šventųjų paveikslų, rožančių, škaplie
rių, kryžių, kryželių, medalikėlių ir 
kitokių religiškų daiktų; taip-gi laiš
kam poperio su pasveikinimais: pas 
tėvus, brolius ir tt.. Turiu pardavi
mui visokių atviručių Lietuvoje ir A- 
merikoje spauzdintų ir labai dailių ir 
juokingi]. Pas mane galite gauti viso
kių kalendorių ir taip visokių. dalykų 

i ir visokių gyduolių, kurios yra leidžia- 
I ma agentams pardavinėti.
J Norėdami gauti platesnių informaci
jų, prislųskite pašto ženklelį už 2c. at
sakymui. Kas pirks pas mane nema
žinus kaip už $3.00, gaus dovanų ver
tės 5Oc. Patarnavimas ir teisingumas 
visiems užtikrintas. Katalogų aš ne
turiu, tad meldžiu to nereikalauti.

Su visoikais reikalais meldžiu kreip
tis šiuo adresu:

JONAS MICKEVIČIUS,
205 Farren Avė., New Haven, Ct.

Mulus nėra skirtumo ar 
Jūsą bila už spaudos dar
bus $50.00 arba $500.00 į 
mėnesį.

Mes priimsime užsaky
mą didelį ar mažą ir nori
me parodyti Jums delko 
mes manome, kad galime 
būti Jūsų spaustuvinin
kais.

Jeigu nebūtų gera prie
žastis, tai mes neužimtūme 
brangios laikraštyje vie
tos šiam apgarsinimui.

“Darbininko” Spaustu
vė įrengta naujausiomis 
moderniškomis mašinomis 
ir spaudos darbai atlieka
mi greit ir gersi.

Su visais spaudos dar
bais kreipkitės šiuo adre-

iikų lietuvių kalba, matyti, jau nyksta Lietuvos gai skiepija Lenkijos “Ryeczpospolitos” ir lenkų kultūros (Bus daugiau): J ' .
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Galima su viena adata i 
grajiii dešimts rekordų, i

Prisiųsk 10c. delei sampe- i 
lio, arba vieną dolerį, o gausi i 
12 bakselių ir prie to duosim i 
dubeltavą rekordą DYKAI, i

Rašyk šiandien ir gausi į 
naujausią rekordų ir fono- I 
grafų katalogą.

IDEAL RECORD CO., ;
Bos 452, Sonmtou, Pa. J 222 South 9-th Street,

MYŠLĖ.
Du ratu pagiryje stovi-’.
• sXsny
Ieškok prakilnaus žmogaus 

tarp tų, kuriuos peikia pasaulis.
L. Tolstojus.

‘FONOGRAFO ADATOS’

NAUJOSIOS ANGLUOS L. D. S. 
- APSKRIČIO VALDYBOS 

» ANTRAAAL
r S

Pinu. — V. J. Kudirka, 
' 37 Franklin St,

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

1 Grimes St, iii 
So. Boston, Mass

Rašt. — A. J. Navickai, ’ 
58 Heaton Avė., 1 

Nonrood, Mass.
Iždininkas M. Abračmskaa, . 

187 Ames St, ( 
MonįeUo, Mase.

• Subaia, Sausio 14 3., 1222 DABBINIHK'AS.

I£JI PAVYZDŽIAI, '^vienintelės teisybės, vieninte
lio idealo šaltinis.

Žmogus neturi tiesos sakyti 
artimui: “ Tu — niekšas! ’ ’ jei
gu pats yra blogumų pilnas, o 
kad visi mes esame su blogu
mais, tai nėra kalbos — žmo- ; 
gaus rūbas, augštas padėjimas, 
autoritas dar toli, tolį nėra įro- i 
dytoju kad žmogus jau ant tiek 
savo žmogiškoj vertėj yra iški
lęs kad turi tiesą kitą niekin
ti. - į

Blogi pavyzdžiai —'mūsų žu
dytojai amžini mūsų priešai. 
Ir skaudu kad yra tiek jau bu
vę ir mes dabar esame tiek dau
gelio blogumij auklėtojais, pa
laikytojais, platintojais. Kad 
taip būtų tokia tvirta galybė, 
kuri neleistų blogumui būti 
pasauly, taip juos prašalintų 
kad mes net nežinotumėm kad 
yra blogi dalykai!.. Biaurūs 
visi blogų pavyzdžių tvirtinto- 
jais, ir mes ir pirm mūsų gyve
nę, bet mes turime didinti pra
kilnumą, ir naikinti bloguma 
ne tokiu būdu kad sakytume 
kitam: “E, tu niekšas, bolševi-- 
kas esi! aš su tavim nenoriu nė 
kalbėt!..” bet turime pirmą, 
save idealiais padaryti, i# kol 
save padarysi be ydų, tai su
prasi kad labai aųgštai save 
statei be atodairos niekinda
mas kitus, kąd žmogus neturi 
tiesos kito prakeikti, kaip tai' 
prakeikia daug kas kitus už tai 
k?d jie netaip mano kaip jie.

Mokina kariais,kunigas var
gšą — žmogų kentėti, o pats 
net nei nepamano, kaip 
jis padarytų tokio vargšo vie
toj būdamas. Ir taip daug įvai
rių žmonių auklėtoji}, žmonijos’ 
pavyzdžiai daro: ir mokytojai 
inokyklose ir kunigai bažnyčio
se ir vadai kariuomepėse, nors 
paĖtysyra tankiai tokie pat blo
gi kaip jų keikiami mokiniai.

Vargo Poetą.
Prierašas: Skaitytojui neuž- 

sipulkit už “kunigo” pavarto-' 
jimą — aš čia neskyriau kas 
žmogus būtų, aš prieš kunigo 
idealą negaliu kaipo tikintis 
kalbėti, o šiame lašinėlyje ku
nigą — žmogų turėjau omeny.. 
Nepasakykit taipgi:

“Et, cicilikiukas kvailas, 
mat irgi kovoja su tikėjimu!” 
ar kaip panašiais. Jei ir pasa
kysit kas, aš neužsigaušiu, nes 
žinau kad tas būtų netiesa, o 
apie netiesa aš ir nesiginčysiu. 

Man prisėjo iš-gyvenimo pa
vyzdžio patirti kaip skaudu gir
dėti kaip tave mokina ir bara 
kartais toks žmogus, kuris ta
vo padėjimo visai nesupranta. 

Vargo Poetą. 
Kaunas,10-XI-21.

Kaip tai rikrečiantieji yra. 
ir labiausiai blogio 

įi pavyzdžiai Daug dalykų 
iš mažens išmoksta nuo 

žmonių, viskas įauga žmo
gaus sąmonėj ir žmogus jau 
sunkiai nuo jų atsišalina. Vai 

[* kas ji a auklėjamas, tai yra 
rengiamas į tikrąjį pilnąjį 
žmogų, o auklėjimas yramai 
davimas būsiančiam pilnam 
žmogui kuodaugiau, —visų, 
gerųjų ypatybių, tedel auklėto- 

i turi būti patys pilnais žmo
nėmis, tai yra žmonėmis be ma
žiausių ydų, jei žiūrėti į daly- 

f ką idealiąi.
Bet auklėtojai nėra tokiais, 

nes jie iš kaitos į kaitą buvo 
| auklėjami žmonių taipgi ydin

gų. Kad baisiausias yra reika
las naikinti ydas, tai nėra rei
kalo bekalbėti, nes apie tai yra 
jau daug kalbėta mokslo žmo
nių, daug patarimų, pamokini
mų yra palikta, bet vien nuogu 
patarimu arba pamokinimu 
žmogaus nepamokinsi, dargi 
atbukinsi jo norą toliau ir be- 
jieškoti būdų kaip ydų nusi
kratyti ir žmogus skurs nieko 
negalvodamas* savo ydose. Pa
vyzdžio, gero, idealio pifryz- 
džio yra kiekvienas reikalin
gas!

‘ Ir idealiai mąstant negalima 
vadinti žmogaus kokius nors 
geru vadovu arba auklėtoju 
jeigu jis pats ydose paskendęs. 
U ydų mes visi turime begales, 
visi turime patys slve auklėti. 
Gerai, auklėju aš—saVfc — tik, 
Dieve tu mano, gi kiekvienam 

* žingsny kliudo ir kliudo blo
gieji pavyzdžiai, o tų blogų pa
vyzdžių kurkus daugiau negu 
gerųjų. Ir nežinai žmogus ar 

’ prakeikimo ar ko kito yra ver
ti visi tie, kurie yria palikę mu- 

j uis po dabartiniais^ šimtme
čiais metų kurtos kultūros da
lykais vien užslėptą, prirengtą 

iekvieno apgavimui melų, 
ien nuodus buteliuke su gra- 
ia, vyliojančia išvaizda. Blo

gų pavyzdžių palikėjai gal ge- 
iau būtų negyvenę visai, nes 

jie paliko amžiną blogumą, am
inus nuodus......
Kad nenukrypti nuo tiesos 

kelio reikia pasakyti dar ir tas 
kad netik gal būtų geriau buse 
kad blogi] jau esančių pavyz
džiu patikėjai būtų negyvenę, 

t geriau būtų kad ir mes ne- 
yventume jei duodame blogus 
avyzdžius. Jei mes duodame 
^kančioms dartoms blogus pa

vydžius, tai aišku verti esame 
prakeikimo. 0 mes irgi jų duo
dame ir tuo didiname blogumą 
pasauly.

r geri tie žmonėm buvo, kurie 
šrado ir paliko mums naudo- 
is savo nupuolimui, pažemini- 
ui savo- žmogiškos vertės to

rius dalykus kaip rūkymą, 
aip tuščius panašius rūkymui 

ykus. Jog kiek tai jiegu be- 
ikaTingai išaikvojama jei no- 

ima blogus papročių nusikra- 
yti, kiek jais užkrečiama kitų 

r ramių, tikrų žmonių! Nori 
pamesti kokį blogą į- 

roti, kurio blogumo nebuvai 
ki šiol supratęs, kamuojies jo 

tydams, bet jis veržia 
ve ir gana jis tavęs impalei- 
a, nors tu jo nori atsipalai-

Ir nors pats žmogus būda- 
gal su daugiau ydų kaip 

palikė jas kokios nors iš jų 
as tave < esančios, bet nfanai 

sau širdyje: “Būk amžinai pra-’ 
tas, kuris mane taip kūn

ini dabar, kad ne taVo paviz- 
ys, kad ne tavoN^amokinimas, 
ebūčiau aš buvęs tokiu kokiu 

i dabar, o dabar esu — niek- 
f” \

•
Ir taip pat reikia sakyti ir 
ie patį save jei esi ydingas, 

neydingų vargiai esi. Pra
tikti visi tie, kurie užkrėtė 

nes blogais pavyzdžiais, jie 
Btina biaunftna, tamsą, niek- 

ir juos prakeikia ir pra- 
gali ne žmones, ne tie 

es, kurie patys stena po 
jungu, bet prakeikia —

Tas žmogus, kuris nepatenkin- 
mažu, niekumet nebos patena 

kintas.

Ištirti smalkos mokytojai duoda 
vo geriausią pataruavimą jusy vaikui 
arte merAitet. Smuikas duodamus 
už dyką su pirma kurso lekcija. Dėl 
platesnių Informacijų kreipkitės prie

395 Broadway,

Room 4,
So. Boston, Masą.

80STONIAN MUZIKOS
MOKYKLA.- bolševikų, pradėda duotis 

girdėt žvangėjimai' vergijos 
rėtėžių... Ir tik vienas yra bu- 

__ j__f. j»_i__ tr-JV-T -f
vilizacijos nuo žlugimo — tai 
pripažinimas, nors morališko, 
autoritete popiežiaus ant visų.

N. B. Reikaluose Internacijo- 
nalio Katalikiško, patartina 
yra kreipties prie generoliško 
direktoriaus tos Organizacijos, 
būtent: Kun. Dr. M. J. Metzger.- 
,io, Karmeliterplatz 5 Graz, 
Austria; su jom gi sųsirašit ga
lima sekančiuose Raibuose: lo- 
tijjiškai, prancūziškai, angliš
kai, vokiškai, italijoniškai, is
paniškai, arba tarptautinei Es
peranto kolboje. Vienok kas 
nor, gali kreipties prie papras
ti} šalių direktorių t Lietuvoj 
prie pral. Alek. Dambrauskio, 
D. Vilniaus g-vė 34 Kaunas. 
sia gi Amerikoj, prie IC Vidi- 
kauskio, 2833 Livingston Str. 
Philddelphia, Pa.

Kazys Vidikauskas.

das išvadavimo dabartinas'ei- ® 9

INTERNACUONALAS

KATALIKIŠKAS.

“Tarptautytė, tai yra, 
temacnonalizmas ' pasaulinis 
apsireiškia mūsų akyse; jis au- 
S bujoja, pirmyn žengia; žo-

u: kiekvieną dieną tampa 
reališkėsnu. Jau yra intema- 
cijonaląs komercijinis — ver- 
tėlgystės; mokslo; susinėsimų 

«— pašto, telegrafo, sdcijalistų; 
laisvamanių ir daugelio kitų. 
Kodėl gi tad dabar nebegalėtų 
apsireikšti ir Intemacijonalas 
Ratalikškas?!” Taip tai rašė 
aimanuodamas keletą mėtų at
gal ištroškęs tos puikios idė
jos — Intemacijonalo Katali
kiško mus garsus Adomas Jak
štas
Dambrauskas. Tiesą pasakius: 
mes katalikai įvairių. įautų ir 
rasų srityje grynai tikėjimo tu
rime per du tūkstančiu metu 
— puiku, stamantru Intemaci- 
jonalą Kūtilikišką įkurtą pa
ties mus Dieviškojo Mokyto
jaus Jėzaus Kristaus ant. Nesu
naikinamos uolos — apaštalo 
Petro ir jo įpėdinių — popiežių 
Tas tai Intemacijonalas — 
Šventa visur esanti Katalikiška 
Bažnyčia net ir iki šiai' dienai 
turi ir savo tarp tautinę kalbą 
reikalams tikėjimo ir jurisdik
cijoj, kalbą lotinišką.* Bet ki
tuose srityse, kaip tai: apšvie- 
tos, išrišimo darbininkiško 
klausimo, apsigynime nito 
prieŠkatalikų'ir' taip toliau, ir 
ir taip toliau, mes katalikai..iki- 
šiolaik: stovėjom grynai ant 
tautiško vien tįk pamatę —. bu- 
.vinii pairę — kiekvienas žygia-i 
vorų savu keliu, yisiškai sieat-1 
kreipiant domės ant kitos 
ant'savo tirpi i o Kristuje kitos 
tautos. Tas tai >pa irimas -mums 
suteikdavo (dar ir dabar; sutei
kia) daug hlėdies, t dapg, žalos 
ir , dąjug, daug .nęsiųągumų! 
Kiek tai, pergaliu ^įdeĮęuo- 
jąnt vięn tik ^tokai tarptaųtis- 
ko katalikiško' susivienijimo, 
mes pralo'šėtn; jii ir suskait bo
ti ne šūškaitliosr. Bei..1 P bfet 
jau virsta;kitajęadynė.'kita era 
—■ troškinąs praloto. Dambraus
ko išreikštas keletą metų atgal 
jau užgimė, ja.u reąlizuojasis. 
Šitai, kaip jau dėl daugelio yra 
žinuomu, užpernai, 1920 metuo
se, Rugpjūtes mėnėšyj^ palai
minus Šventajam'Tėvui, popie
žiui Benediktui XVr-tam< Haa- 
goje, Olandyjos sostūpylėj ka
talikų veikėjai įvairių tautų 
padėjo pirmus akmenius pama
tui po naujo milžiniško, pa
sauline Krikščioniškai organi
zacija — Internacijonabi Kata
likišku,. Pirmutiniu ir vado
vaujamu tikslu Katalikiško In- 
temacijohalu yra — sujungus 
visą Katalikišką pasaulį į yie- 
ną morališką kūną, vadovau
jant Šventajam Tėvui—popie
žiui surealizuori įkūnyti prak-

Tėvas Nu, kaip, Juozuk, 
klausė tave šiandien mokyto
jas!

Juozuks. Jau penkta diena 
kaip klausinėja.
, Tėvas. Kiek gi jis tau pasta
lė!

Juozuks. Iš viso, dabar išei
na penki.

,,Svarbus '
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Pranešimas 
Gerbiamiems 
Klebonams.

’ i

FONTANINĖ 
PLUNKSNA 

į NaudOcga Visus 
DIRBTUVEI, OFISE. 

"NAMUOSE IR KELYJE.

Daug parankiau ir sma
giau tašyti sa fontanine 
plunksna. Daug mažiau 
ižlaidŲ vartojant fontani
ne plunksną. Pirk dabar.

Kainom: $1.50, $2.50, $3., 
$3.50, $4., $4^0. $5.00, 
$5.50, $6.00 ir aukščiau.

“Darbininkas,”
366 firoadivaf,

Boston 27, Mass. r=

• ' ■■■t' .v :
%
EX®EANAUJAS

‘ E RK Ū N A S” !!
< Su didžia.Tisiais trenksmais iš
trenkė. “Perkūnas” No. 11 
Gruodžio mėnesio.,

Didelis aprašymas apie slap
tos Diplomatijos Stebuklus. 
Visi kurie noritegauti šį nume
rį “Perkūno”, pasiskubykite, 
nės vėliau neliks. '

Tokių didelių trenksmų da 
niekad nebuvo kaip, kad yra 
“Perkūne” dabar.

Kuo greičiausiai siųskite 15c. 
“Perkūnui” ant tikieto, ir savo 
vardą ir antrašą. Pinigus ga
lite siųsti paštaženkNais, čekiu 
ir “money orderiu.’!

‘‘PERKŪNAS’
366 Broadway, Boston 27
. : Boston 27^ Mass.

žiui surealizuoti įkūnyti prak
tikoje veikmeje ūkra krikščio
nystę sulig principų katalikiš
kos Bažnyčios taip pavieniame 
asmenyje, kaip ir šeiminoje, vi- 
suomenyje. tautoje, bei tarptau- 
tiškame sryty. • ; .

y
InternaeijoUals KatalkaŠkas 

ant kiek jau parodo jo ikišio- 
laik plėtojimąsįs, pataps milži
niška tarptautinė kariuomene 
ramių kovotojų už tvarką, ra
mybę, gerbūvio ir krikščioniš
ką civilizacija. Organizacija 
nauja gal būt ir įvykdįs tą. ką' į 
reikalavo garsūs rusų mokslin
čius ir mintytojas, filozopas 
Vladimiras Solotjėvas, būtent, 
kad “Visuose dalyknose pasau
lio — Petras tai yra, popiežius 
privaįo įgyti, turėti pirmą ir 
tai būtinai sprendžiamąjį bal
są.' AtpenČ, — kaip dabarti
niai nuotikiai musų fodo, pa
saulio givilizacija pradės regre
suoti atbulin žengti. — Kils 
vėl vergija ir prispaudimo lai
kai; ir tai darbas i, barbariš- 
kėsniojoj formoj negu kadaise 
buvo’.” Ir ištikrųjų, prtmaša-; 
rimas, amžina atilsį! Sdovje- 
A’o pradeda pildytis: — taip iš’ 
abazo multimilijonerių — Ka- 

■ pitalistu, kaipo ir ju Atkakli n

.Tik ką išėjo iš spaudos A 
labai parankus ir rūpės- 
tingai sutaisytas KATE- X 
KIZMELIS vaikučiams X 
prirengimui prie Pirmos X 
Išpažinties ir Šv. Komuni- X 
jos, “Pirma Išpažintis.” X 
Gerb. Klebonams duoda- X 
me specijalę kainą, už 100 X 
egz. $7.50. «u»

----- TTaip-gi, Gerb. Kun. F.
Juškaitis parvežė iš Lietu- *♦*

i 
t 
X X t ♦» 
X 
X
X ❖

vos kelias dešimtis Evan-

B

’geliją knygelių. Gražiais 
V drobės apdarais 6x8, 

_____ TT-!-- t

Jc*
X
XX 366 Broadway,
V Boston 27, Mass.❖

a+a.

------  - ‘ ‘ la
bai parankios. Kaina $1.50 

' Geistina būtų, kad Gerb.
X Klebonai pasiskubintų su 

užsakymais.
“DARBININKAS”

i
S»

REIKALINGAS TUOJAUS
PIRMOS KLESOS KEPĖJAS (BĖKERYS) 

kuris gali kepti juodą, pus-baltę ir latvišką duo
ną, teip-gi jeigu galėtų kepti baltą duoną ir sal
dainius būtų labai pageidaujama. Nuolatinis 
darbas geram darbininkui. Duokite atsakymus 
ant sekančių klausimų:
1. Kiek metų išdirbote pekamėj ?
2. Kokias duonas galite kepti atsakančiai?

Pas kokias kompanijas dirbote ir kiek laiko?
Kiek senumo ir ar vedęs?
Kiek algos reikalausite už 9 ar 10 valandų darbo? 
Kas tamistą pažįsta gerai ir kursai galėtų liūdyti ta- 
mistos charakterį

Rašvkit į
POST OFFICE B0X 12, SOUTH BOSTON, MASS.

3.
4.
5.
6.

a@ee®G©®®s®©®e®®e©®©®®®®©e®@®®®s©©©©®®«k«©$©e!©©s«s®e©®

Lietuvių Rakandų Bendrove
(FURNTTURE STORE)

Parduodam visokius Rakandus užmokant ir duodam ant išmokės- 
„ So. Užlalkom savo troką, pristatom daiktus į kitus miestus ir per- 
kraustoaa iŠ. vieny namy J kitus.
268 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Telephone So. Boston 839—W.

j»o<=>w<=zxo<

S LIETUVIAI
— kurie —

mano aplankyti 

-SAVO TĖVYNĘ, 
turi turėti

LIETUVOS PASPORTĄ,
> • V ‘
■, o ne lenkišką.

a f! n
į!

I i
S Lietuvos pasportų aplika- 

rijas galima gauti pas Nota-
V ry Publie ir Steamship Ticket 
$ agentą

į C. L. L1TCHMAN,
| 627 N. Olden Avė.,
į* Trenton, N. J.
i

PIRK REVOLVERĮ TIKTAI

čia nepaprasta proga pirkti nikeliu 
aptaisytą revolveri geriausio padary
mo. šauna S. & W. center tire patro
nais. RegulerS kaina šito revolverio 
yra $10.00, bet per šitą mėnesį kaina 
nupiginta iki $5.50. Tu negali gauti to- 
kĮ revolverį niekur už tokią kainą. Mes 
gvarantuojam kiekvieną musų revolve
rį. Turime trijų didumų: 22—32 ir 
38 calibre; visi tiek pat kainuoja. Jei
gu patronų negali gauti savo mieste, 
gali gauti pas mumis. .

Iškirpk šitą apgarsinimą ir pažymėk 
kokio didumo revolveri nori ir prlstųsk 
savo adresą ir 30c. stampom arba pi
nigais dėl persiuntimo. Paskui galėsi 
užmokėti kuomet prisiųsim revolveri- 
Rašyk šiandien, nepraleisk tokią pro
gą! ______

CHICAGO SAFJETY CO.,
1330 N. Western Avė., Dept. 600, 

Chicago, m.

įa^©®s©©e©®©®®©e®©<5ę«e®©@©®©©©®e®©©©©®©e®®e®®©®®®®®®**

KALĖDŲ DOVANOMS SIŲSKITE 
"GARSį" LIETUVON H■

Kiekvienas lietuvis ar lietuvaitė geriausią savo 
giminėifts Lietuvoje padarytu dovaną, jeigu už
rašytų katalikų dvasioje einantį savaitraštį y‘Gar- 
Są.”
“Garsas” į Lietuvą kainuoja metams 3 dolerius. 
Pusei metų $1.75.
Susivienijimo nariams užsimokėjusiems lėšų fon- 
dan iš kalno už visus metus kainuoja $1.50.
Amerikoje’metams $2.00; pusei metų $1.00.
U žsakvmus siųskite:

'‘OAR8AS”
222 South 9-th Street, Brooklįfn,

TIESOS SPAUDOS 
BENDRIJA

L. ŠIMUTIS, Pirm. J. B. ŠALIUNAS, Ižd.

KUN. J. PETRAITIS, Sekr.
■ < ■ ; k

■j. e. Karosas, Kun. F. Kemėšis, P.kiyicki3,-.A.Siakay3.

TIESOS SPAUDOS BENDRIJA organizuoja 
$100,000.00 kapitalą, kad Lietuvoje uždėti *Po-MT j

i pieros dirbtuvę ir įkurti Spaustuvę knygoms ir lai
kraščiams leisti.

ŠERAS $5.00 (PENKI DOLERIAI)
Visais reikalais kreipkitės šiuo adresu:

TIESOS SPAUDOS BENDRIJA,
147 MONTGOMERY ST., PATERSON, N. J.

BALTIC STATĖS BANK
Kapitalas ir Surplusas $270.000.00.

fa

i f
1! 
i!

i? 
i!

i

BALTIC STATĖS BANKAS moka 4 nuošimčius už depo- 
aitus. Nuošimčiai priskaito m i prie sumos kas mėnuo.

Dabar patogus laikas pasidėti pinigus Baltic Statės Bapke. 
' Galite perkelti juos iš kitur: Atsiųskite mums savo depo

zito knygutę, o mes iškolektuosime ir savo knygutę prisių-

Siunčiame pinigas perlaidomis ir kable gramais greitai, 
'*pigiai ir su pilniausia garantija.

Parddedame laivakortes į Lietuvą ir iš Lietuvos.

Visi yra užganėdinti, kas su savo reikalais kreipėsi į

BALT® STATĖS BANK
' 'ySSiiŽ f ' / •

204 KgKTH AVĖ., ' NE
(Kampas 25-tos Gatvės)



MĖNULIS

Reikalavimai

Pajieskofimai

Valdyba

BAŽNYTINĖJ SALĖJ,

'ifth Street, South Boston, Mass.

A. Janušonis.

ĮŽANGA MAŽA

Komisija.

PRITAIKAU AKINIUS.

Lietuviai 
remkite

(Kampas Broad St.)

Tel. Brockton 5112-W

SAUSIO (JANUARY) 19-20-21
Ketv.—<Pėtn.—Subatoj,

Sudužusius stiklus ir sulaužytus 
rėmus sutaisau j trumpą laiką. 
Patįs dirbam akinius. ' • '

Vienintelis, lietuvis optometris- 
tas (akiu specialistas) Naujoj 
Anglijoj. •

Broadvay Savaitinis 
Žinynas.

NAUJAS ORIGINALIS TEATRAMS 
VEIKALAS

Betty Compson —
“Delei tą, kuriuos mylime.

Komedija—Harold Llloyd— 
“PINCHED.”

Brighton, Mass. 
■72902.

JAUNAS VARGONININKAS.
Paieškau dideles vietos prie lie 

uvių Rc-Kat. parapijos. Jeigu ku 
iam iš gerbiami} klebonu būčiau 
eikalingas, meldžiu kreiptis se- 
ančiu antrašu:

A. R. Mikelaitis,
>0 S. B. Str. Mt. Carinei, Penna

TeL So. Boston 27<
DR. JOHN MacDONNELL. M. F 
Galima susikalbėti ir UetuvUka* 
■Otfisc Valandos:

Rytais ik 9 vai.
Po pietų 1 iki 8 vaL 

Vakarais nuo 6 iki * 
536 Broadvjhy, S. Boston

Paieškojimu kainos LDS. na- 
rtjoaa ir •Darbininko” • skaityti 
ms 1 syk} J metus už dyką. o> 
sykius $1.00. Prieteliams už 
trina SI .50

CAMBRIDGE, MASS. 
Svarbus susirinkimas L. It. K. 
Federacijos 16 skyr. bus nedie- 
b oje sausio 15 d. 1922 m. 7 vai 
vak. pobažnytinėj salėj. Visi 
išrinkti nuo draugijų atstovai 
ir stovinti voldyba būtinai pri
valo atsilankyti. Bus renka
ma valdybą aptartas tolimesni 
veikimas, kulturps vajus ir ki
ti Lietuvos ir vietiniai reikalai 
taipgi kurie pažadėjote ar ža
date aukoti L. K. Universitetui 
'malonėkit atnešti Į virš minė
ja susirinkimą. Privalo pribut 
Tautos Fondo ir Raudonojo 
Kryžiaus rėmėjų draugijos ats
tovai ir valdyba.

Kviečia Komitetas.

Prasidės 7-tą vai. vakare. 
GERBIAMA VISUOMENĖ:

Visus Ta raistas širdingai kvie- 
•ižame atsialnkyti ant Moksleivių 
vakaro, kuris atsibus Sausio 15, 
1922. Bus perstatyta trijų veiks
mų komedija “DAKTARAS IŠ 
PRIEVARTOS,” kuris dar nie
kuomet nebuvo scenoje. Yra pui
kus ir juokingas veikalas kurį loš 
geriausi lošėjai. Taip-gi bus daug 
pamarginimų, kaip tai: dainų, 
piano skambinimas, drilių ir tiem 
panašių.
t Tikslas surengimo šio vakaro yJ 

ra kad PAREMTI NETURTIN
GUS MOKSLEIVIUS, idant jie 
GALĖTŲ IŠEITI MOKSLĄ.

Visus kviečiam atsilankyti pa
sigrožėti gražiu perstatymu ir pa
remti prakilnų tikslą.

SAUSIO (JANUARY) 16-17-18 
Pan.—Utarn.—Sered.S-r.

' Barbora Castleton — 
“Kūdikis kuri man davei” • -y

Komedija — “ŲHUMS”
Broadivay Savaitinis 

Žinynas.'

Lapeliai nuliūdę šlamėjo 
Ir krito ant žemės šaltos. 
Kapuosna lavoną lydėjo — 
Mėnulis jam siuntė šviesos.
Ir karstą į žemę įleido, 
Visi išsiskirstė čia — jau 
Be ašarų, skausmo ant veido 
Sugrįžo namuosna tuojau. 
Tik vienas mėnulis žiūrėjo,- • 
Kur vargšas gulėjo ramiai, 
Permakti nuliūdęs stovėjo — 
Gailėjosi vargšo labai.

J. Naruševičius.

MMCOESOOE

BAŽNYTINĖJ SALĖJ, 
Penkta G-vė, So. Boston, Mass.

Pradžia 7:30 vai. vakare. \
Gerbiama Visuomenė:
Visus širdingai kviečiame atsilan
kyti ant šio puikaus vakaro. Bus 
perstatytas labai juokingas jr pa
mokinantis veikalas “AVINĖLIS 
NEKALTASIS.” Šis veikalas ne
senai gautas iš Lietuvos ir pirmu 
sykiu statomas scenoje; Bostone., 
Vaidins artistai iš Cambridge. Tad 
visi kas gyvas ateikit ant to teip 
puikaus vakaro, o užtikrinam, kad 
.būsite patenkintL

įžanga prieinama.
Kviečia RENGĖJAI.

Rengia A. L. R. K. Moksleivių 
. vietinė kuopa

AUSI0-JAN 15 dieną 1922 n

GERIAUSIA DOVANA
Geriausia Kalėdų dovaną, 

dėl savo giminių ir šiaip drau
gų Tai užrašymas laikrašti 
“Perkūną.” Gavęs žmogus 
juoki} laikrašti, galės linksmai 
parleisti Kalėdų šventė.

Laikraštis “Perkūnas” visus 
puliudusius pralinksmina, var
gšus paguodžia, siratas surami
na, nusidėjėliams patarimą 
duoda ir pikčiurnas už piktu
mą pabara. Todėl visokie, nu- 
liudeliai, vargšai siratas, nusi 
dėjeliai iy pikčiurnos ‘ įsigyki
te kuo greičiausiai laikrašti 
“Perkūną” o busite paliuosuo- 
ti nuo savo nelaimingų ydų. 
z Siųskite $1.50, o “Perkūnas’ 
pas tamstų par ištisius metus 
lankysis.

PERKŪNAS .
366 Broadway,

, Boston 27 Mass.

V. KAZIMIERO R. K. DR-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI 

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

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

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

1422 Columbia Rd..
Boston 27, Mass. 

’IN. RAST. — Juozas Juška,
Meryclift Academy,

Arlinghton Heigths, Mass. 
ODININKAS — Leonas švagždys.

111 Boven St.. Boston 27, Mass.
i žDO GLOB. — J. Grubinskas,

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

284 5-th St., Boston 27, Mass. 
MARŠALKA — Povilas Lnučka, ,

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

492 E. 7-th St., Boston 27, Mass.
DRAUGIJOS susirinkimai laikomi 

kas antrą nedėldienį mėnesio 1-ą vai. 
į/o pietų parapijinėj svetainėj, 492 E. 
7-th St.. Boston 27. Mass.

Teip-gi ^Darbininkas pasilieka orga
nu D. šv. K. R. K. ant šių 1922 mė
toj-

PROTOKOLAS
Sausio buvo laikytas

susirinkimas So. Bostono, vei- 
fcėįj kuriam vadovavo p. A. 
Kiięizys, raštininkavo S. Bug- 
naitis. Tartasi kaslink apvaik- 
ščiojimo Lietuvos Neprigulmy- 
bės paskelbimo dienos 16 vasa
rio siu metų. Tam tikslui nu
tarta pakviesti So Bostono vi
sų srovių veikėjus konferenci- 
jon, kad bendrai aptarus ir iš 
dirbus planus minėtam apvai- 
kščiojimui vykdinti. Tai kon
ferencijai sukviesti įgaliota So. 
Bostono Laisvės Paskolos Sto
ties valdybą ir Federacijos sky
rius. Konferencija nutarta 
šaukti kuogreičiausiai.

Vedėjas A. F. Kneižys 
Rast. St. Bugnaitis

CAMBRIDGE, MASS.
L.D.S. kuopos metinis susirin

kimas.
Sausio 10, pobažnytinėj sve- 

±ainėj L. D. S., 8 kuop laike, sa
vo metinį susirinkimą. Mažne 
visi nariai buvo atsilankę. Kuo
pa pernai Uu v o pirkus L. L. Bo
ną. Dabar tą L. L. boną paau
kavo Katalikų Kultūros vajui. 
Gausi auka $50, su visais nuo
šimčiais. Juozapine, kur kas 
didesne, draugija to dar nėr iki 
šiol padarius. Gal vėliau ir 
padarys taip.

Šv. Stepono draugija savo 
metiniame susirinkime ir gi pa
aukavo $50 L. L. Boną, su vi
sais kuponais.

Kitos katalikiškos draugijos 
dar nevisos prisidėjo prie kul
tūros vajaus; bet tikimasi jog 
prisidės.

L. D. S. kuopą sekantiems 
metams išsirinko iš sekančių 
narių valdyba: Pirm. V. Širka, 
jo pagelbininu A. Smilgys pro- 
tok. rast. O. šimbolaite. Ižd P. 
Kisielius/ Maršelka J. Dobilą.

Šįmet kuopa rengiasi prie 
daug didesnio veikimo. Ket- 
vergo vakare sausio1 12, bus 
pirmos prakalbos. Kalbės p. 
Bagdonas svetys iš Lietuvos. 
O ant toliaus rengiasi prie lo
šimų teatrų. Darbai Cambri- 
ge’uje dar vis slabnai eina.

Report.

g Už vis geriausia tai “IDEAL” 
iŠ The Champion Lady Fancy 
įS Svvimmer & Diver.

LENKTYNĖS bus kiekvieną 
g vakarą vaikinam ir mergi- 
S nont kurie moka patukti. 
H Ateinančią savaitę Saus 23, 
g “Tom CarroII ir jo juokdariai. 
S Nekėliomis Koncertas — Vodevilius ir Kr n tam i Paveikslai.

“IDEAL” The champion Lady 
fancy sivimmer & Diver.

LENKTYNĖS vaikinams ir 
merginoms kurie moka plau
kyti, bus kiekvieną vakarą.

REZIGNAVO KABI
NETAS.

Madrid. — Ispanijos mi- 
nisterių kabinetas rezignavo 
dėl smarkių užsipuolimui ant 
finansų ir karo ministerijų.

Paieškau MOKYTOJO, kuri> 
galėtų mokyti aritmetikos b e n’ 
ieną vakarą Į savaitę. Malonė 
it atsišaukti per laišką sekančiv 
ntrašu:

A. Petrulis,
>5 — 6-th St., So. Roston, Mass

Esmi ingaliotas Lietuvių Pre
kybos Bendrovės būti agentu. 
I arduodu šėrus. Siunčiu pinigus 
draftais arba čekius išrašau ant 
vietos, dienos kursu. Kurie neno
rite pavažiuoti j South Boston’ą. 
tai čion ant vietos galite visus rei
kalus atlikti.

Su informacijomis kas-link lai
vakorčių ir pinigų siuntimo, 
kreipkitės pas mane. Lietuvių 
Prekybos Bendrovė yra gerai at
sižymėjusi kas link teisingumo ir 
greito patarnavimo.

Tai-gi, visi Broliai 
ki^eipkitės pas mane, 
Lietuvių įstaigas.

Jums gero velijantis, 
BALTRAMIEJUS AJAUSKAS, 

58 Lincoln St.
Tel. Brighton-

Didžiausi, Greičiausi Pasauly Laivai, 
šaunus Apsėjimas Su Keleiviais.

Ten Yra Vietinis Agentas Jūsų Mieste 
Ar Netoli Jo.

Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir į 
Visas Baltijos Valstijas per 

Hamburg’ą.
SAAONIA ....'.Sausio 21

abi n $135. 3 klesa $103.50. Taksų $5.
Per Cherbourg, Southampton, 

Liverpool ir Glasgow:
ALGERIA  ......... Sausio 21
SCYTHIA  .................... .Sausio 26
ASSYRIA (iš Bostono) ....Vasario 4 
,AQUITANIA '........................Vasario 7

Per Angliją ar Hamburgą į
I Danzig’ą ir Hamburg’ą. — $106.50. 
Liepoją — $110.00. Taksų — $5.00.

IR. J. C.fAN D ŽIU

Trumpiausias susisiekimas su visom dalim
Centralincs Europos.

Laivai išplaukia kiekvieną ketvergą
Nuo_pier 86 No. RIver. 46-th St., New York, 12 vai. per piet. 

’ “MOUNT CLAY” “HANSA”
“MOUNT CĄRROLL” “BAYERN”
“MOUNT CLINT0N” “WUERRTEMBERG ’

Kajutos su 2. 4 ir 6 lovom ant. visų šių laivų. Dideli valgy
mu L,} rūkymui ir sėdėjimui kambariai ir visi pasivaikščioji
mui deniai skinami 3-čos klases pasažer^ams. Ant laivo 
'Hansu.” “Bayern” ir ‘•IVuerrtembcrg” yra kelios specialiai 
puikios kajutes.

Užsiregistravimui vietos rašykit j musų agentus arba { 
260 Ėanover Street. Boston, Mass.

JVLIVS ROTTENBERG, .Ve ir Engianti Venerai Pan*.
• ... r j-. .’*gx sakias x ZJ* A. Z25sr.

U.LKALINAUSKAS
ADVOKATAS .

414 Broadway,
| S. BOSTON 27 MA88. ,

TeL S. B. 044L j
§ Antros lubos—V ir Su J L. P. B-ves
| GYVENIMO VIETA:
| 135 Rowe Stw Auburndale, Mass. Sg 
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