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APIE BADĄ RUSIJOJ. SIUNČIA GRUDUS RUSIJON

Dr. Nausen,

Organas Amerikos Lietuvių 
R. K. Švento Juozapo 

Darbininkų Są-goe.

RENGIASI PRIE 

PARODOS.

MIESTAS ĮSTEIGĖ 

KRAUTUVE.

FRAKCIJA RĖMĖ 

TURKIJA.

Vašingtonas, I. 25 d. (EI 
ta). Čekoslovakija pripaži
no Lietuvą de jure.

Chicago. — Strytkarių 
kompanijos gėrybių sudegė 
North Sidėj už $2.-000.000. 
Sudegė 100 strytkarių. Gais
ro priežastis nesusekta.

Washington, — Prekybos se
kretorius Hoover paskelbs, kad 
nuo to laiko, kaip kongresas 
paskirė $20,000,00 Rusijos ba
daujančių šelpimui, tapo išsių
sta iš šios šalies į Rusiją 12 lai
vu su 3,000,000, bušelių grudų

STREIKAS BAIGIASI. 
. Chicago. — Yra spėjama, 
kad skerdyklų darbininkų 
streikas netrukus pasibaigs.

Wichita, Kan. — Chas. 
Barker, keturių vaikų moti
na, pasižadėjo mesti rūky- 
kymą, jei teisėjas atšauks 
globą ant jos 10 metų vaiko. 
Teisėjas atšaukė. LIETUVOS PREKYBOS 

IR PRAMONĖS BAN

KAS NUTARĖ PA

DIDINTI KAPI

TALĄ.

Viso
Pirmiau paskelbta

Labu

Vašingtonas, I. 25 d. (El
tą). Keturioliktą Kaune į- 
vyko Lietuvos Prekybos ir 
Pramonės Banko akcininkų 
susirinkimas. Pagrindinis 
kapitalas nutarta padidinti 
iki dvylikai milionų auksi
nų, be to nutarta prašyti, 
kad Lietuvos valdžia grei
čiau išleistų savo valiutą.

Rymas. — A. a. Šventasis 
Tėvas Benediktas XV tapo* 
palaidotas su didžiausiomis 
iškilmėmis ketverge 3:30 v. 
po pietų.

munistų^r^fašistų"
Londonas,- Rymo žinios pn 

neša apie naujus keliose Ital 
jos provincijose susirėmimi 
tarp komunistų 'ir' fašisti 
Delei to keliose vietose taj 
paskelbti streikai.1

Paryžius., — Yra kalba 
ma, kad Franci j a turkam.' 
suteikus visokios karinės 
medžiagos. Davus 10.000 u 
niformų, 500 arklių, 8.00( 
šautuvų. Taip Francijos ap 
rūpinti turkai spyrėsi prie* 
graikus.

Tiffin, O. — Majoras 
Adolph Unger pareiškė, kad 
maisto produktų kainos tu
rės nupulti. Įsteigė pirmu
tinę Su|v. Valstijose miesto 
valdomą valgomųjų daiktų 
krautuvę. Mėsa ir duona ati
darymo dienoj nupiginta 
nuo 20 iki 60 nuoš.

Rio de Janero, Brazilija. 
— Ateinančiais 1923 metais 
Brazilijoj, bus visasvietinė 
paroda. Parodos budinkai 
statomi ir sostinėj ir Sao 
Paulo j, antrame dideliame 
Brazilijos mieste.

Viso $11,386.77 
Ir 2000 auksinų. 

Federacija ir T. F. valdyba 
kartu su aukų rinkėjais visiems 
aukotojams taria širdingiausią

joj atrištojo^priešakin nau- London
jas premjeras pradėta iš- kad Amerika atsisakius da- 
naujo derėtis su Anglija a- lyvauti ekonominėj valsty- 
pie sutartį. Anglija sutin- bių1 konferencijoj, Genooj 
ka susitarti su Franci j a, bet šaukiamo j. Yra kalbama, 
nesutiks remti Lenkijos, jei kad toji konfereneija visai 
toji susikivirčys su lenkais, neįvyks.

Berlin. — Kompanija, su 
maniusi upes Reiną ir Dunc 
jų sujungti kanalu, sukėl 
daugiau kapitalo, negu bu 
vo užsibriežusi.

IVorcester, Mass. — Don 
aid Corey, 65 m. amžiaus, di 
sykiu šovė į savo žentą i: 
sunkiai sužeidė. Corey pa 
sisakė policijai, kad šovų 
dėl naminių ginčų.MOKYTOJA P-LĖ M. BLAŽAUSKIUTĖ 

iš New Britain, Conn. Žymi dain ininkė-ir pianistė. Taip

gi didi rėmėja L. D. S. ory., kuri daly vaus ant koncerto 

H art f &r d, Conn. 29 d. sausio.
Z ■•

KATAUKŲ TARPTAUTINIS J 
KONGRESAS. .

Su pritarimu Luksembergo 
vyskupo Mgr. NommesehJo, ku- ačių. 
ri ypati^kai tame reikale, at-f Gerb. Kun. P. Garmus Kūltu- 
lanke Katalikų Internadjonalo ros vajaus reikalai kalbės se- 
generališkas direktorius, Dr. kančiose kolionijose:

PYKSTASI.

No gale s, Meksika. — Tarp 
Guatemalos ir Meksikos kį- 
la kivirčiai. Gali ištikti gin
kluoti susirėmimai.

Londonas. — Anglai E 
gipte pasmaugė sukilimą 
Sukilėlių krito 190, o jų su
žeista 1.000 su viršum. Ang
lų kariuomenė įveikė prieši- 

■ ninkus tik po ilgo mūšio.

yra p. Volfas, alaus, bravaro s 
vininkas, kuriam labai rūpi, k: 
jo alaus būtų išgerta kuodaugia 
šiai!!). Bet naujas Kauno Bu 
mistras p. Vileišis, pagyvenęs t 
lą laiką Amerikoje ir matęs, ka 
Amerikiečiai inteligentai, valdži 
ir visuomenei atstovai, rūpins 
pasiliuosuoti iš alkoolizmo veq 
jos, turėtų bent tiek padary 
kad neleidus senos istorinės K? 
no Rotušės teršti girtuokliauji 
eių visokiais purvais.

Antrą dieną Kalėdų 26. XI 
Labdaringos Vaikelio Jėzaus I 
jos susirinkimas, kuriame daly1 
vo Žemaičių Vyskupas Kareviči 
-negalėjo ramiai savo darbų tę 
ir užbaigti, nes Rotušės salė' 
rėjo būti užleista “girtai egi 
tei” surengti Kauno “laisvūno 
gaisrininkų“ naudai. Kas dai 
tą naktį Rotušėje, tai net šlyk 
apie tai rašyti. . Net tūlas p. 
laikraštyje “Echo“ Nr. 302 pi 
piktinęs iš to vakaro taip ra 
“ponai “gaisrininkai“ sudaro 
karuose tokią atmosferą, kad 
nai geriau ir nesirodyk.'.. M 
to Valdyba privalo atsargiau 
sinešti prie perdaug “nesivai 
mosM atmosferos Rotušės rflm

BANDĖ NUŠAUTI 
BOSĄ.

_____________ /

Wobwrn, Mass. — Moteris 
Luminiti Janrico šovė į Cur- 
ran, superintendentą Preb- 
le Cordae Co. Moteris sa
kė, kad jis jos 16 metų išgė
dinęs dukterį, kuri dirbo po 
juo. Abu suareštuoti.

“DARBININKAS,”
366 W. Broaduay, Boston 27, Mass.

TEL. SL B. 620* ,

KRITO NEGYVA

Brist oi.
Joaąuina D’Almlida, 38 me
tų amžiaus, ieškojo darbo ir 
išeidama iš vienos dirbtuvės 
krito negyva. Turėjo širdies 
ligą.

LONDONAS, — Daily Ex-
1 press gavo žinią iš Atėnų, kad
Graikijos karalius Konątanti- Kun. J. M. Mertzger’is, Kata- Sausio 28 d. Brooklyn, New Pla
nas buk rengiasi abdikuoti ir likų tarptautinis Kongresas ši- za Hali.

;pavesti savo sostą senesniam met (1922 bus Luksembergė Sausio 30 d. New- York City, 
savo sunui Jurgiui. Kalbama pradžioje rugpjūčio. Visos ka- Aušros Vartų parap.
kad talkininkai pasakę Graiki- talikiškos organizacijos, ir žy- Sausio 31 d. Centrai Brooklyne. 
jos valdžiai, kad.jie negali už- mi veikėjai, be skirttifno, ar Vasario 2 d. Blissville, L.I,N.Y. 
mėgsti su Graikija normalinių priguli ar ne priguį dar Vasario 4 d. Paterson, N. J.

lo, yra kviečiami dalyvauti ta- Vasario 6 d. Bronį, N. Y. , 
me Kongrese. Vasario 7 d. Yonkers, N. Y.

Vasario 9 d. Portchester, N.Y. 
Gerb. Kun. B. Bumšas lanko-

PONŲ INTELIGENTŲ 
. KARČIAMOS

Kaune turime įvairos rūšies res- 
Itoranų ir klubų su svaiginančiais 
gėralais, kuriuose ponai inteligen
tai su poniomis ir panaitėmis gir
tuokliauja, su alkoolio nuodų pa
galba daro save laikinais pamišė 
liais. Net ir Kauno Miesto Val
dyba laiks nuo laiko leidžia Rotu
šėje įtaisyti bufetus su svaigalais 
kas neturėtų būti (Gal taip da
roma dėlto, kad Valdybos nariu

IŠ MŪSŲ CENTRO.
Kad išvengus visokių neper

matomų, bet galimu kilti nesu
sipratimų, nuo šio laiko sale 
skelbiamos kultūros vajaus su-

■ rinktos sumos skelbsime taipgi 
-I sumą, kuri jau prisiųsta Tau
tos Fondo iždan.

Kadangi buvo atsitikimų, 
kur pasižadėjęs asmuo didesne 
auka, nepadavė savo antrašo, 
taip kad iškolektuoti negalima, 
taipogi nekurie asmens auko- 
dam Bonais priskaitė visus ne-

■ nunokusius kuponus į aukauja- 
. mąją sumą.

Todėl, kad nesusiklaidinus 
su šiuo skelbiame šalę skyrių 
surinktosios sumos, taipgi kiek 
ir iš kur yra gauta aukų T. 
Fondo iždan.

Prie pirmiau paskelbtųjų rei
kia pridėti sekančias kolioni- 

Jas:
Į \Vorcester, Mass. $2,500.00
; Rochester, N. Y. 2,200.00
: Binghamton, N. Y. 426.00
fTerkinier, Y. 302.00

DOLERIO VERTĖ 
KĮLA.

’hicago. — J. P. Russell 
kavo, kad prieškarinis

Kazys Vidikauskas,
Įgaliotinis katalikiško Inter- 

da derybas apie, paskolą iš An- nacijonalo ant Suvienytų Valą- «i po Chicago ir apylinkę.

ryšių iki ant sosto sėdi Konsta- prie Katalikiško Internacijona- Vasario 5 d. Nevark, N. J. 
ntinas.

Graikijos ambasadorius neti
ki šios žinios teisingumui. Jis 
'sako, kad ir dabar Graikija ve-

glijo*.

Wilmington, Dėl. — Du 
Pont parako kompanija ga
vo užsakymą iš Argentinos 
1.000.000 svarų bedūminio, 
parako.

Bar. Valstijose*
Metama..........................$4.50
6 mėnesiams..............2.25
S mėnesiams.................125

VISUS SPAUDOS DARBUS PAVESK

nerems
./ ■

Įveiks sukilėlius 
Egipte.

GERAS LAIKRAŠTIS
Tai Geriausia Žmogaus Mokykla, 

KELRODIS PRIE LAIMINGESNIO 
IR ŠVIESESNIO GYVENIMO.

Skaityk Laikraštį, Kuris Paduoda Naujausias 
, Žinias iš Viso Pasaulio

JUO YRA LAIKRAŠTIS

DARBININKAS” 
KVA nu SYKIUS Į SAVAITĘ

4-rtą ir 8-nių puslapių. ' ..*

P1ZNUMEBAT0S KAINA:
Užsieny (ir Lietuvoj)

Metams.....................$5.50
6 mėnesiams 2.75 
3 mėnesiams.......... ». 1.50

$5,428.00 
30,071.39 

$35,499.39 
Iki 23 d. sausio T. Fondo iž

dan gauta kultūros vajaus au-
’ kų iš šių kolionijų:
j Montello, Mass. $2,070.40
So. Boston, Mass. 1,768.03 
Athol, Mass. 979.62
New Britain, Conn. 750.00
Mahanoy City,~P<< ’ 729.31
Scranton, Pa. 728.46
Baltimore, Md. 699.27

I Norvrood, Mass. 446.46
IVat'erbury, Conn. 300.00
Pliila., Rich., Pa. 269.81
"VVestfied, Mass. 242.00
AVilkes-Barre, Pa. 230.00
Bridgeville, Pa 194.00
Du Bois, Pa. 193.00
Brooklyn, N. Y. 165.35

f Middleboro, Mass. 155.40
jLewiston, Me. 150.00
; Gardner, Mass. J 36.00
! Herkimer, N. Y. 128.50
jLavrence, Mass. 120.04
Manchester, N. H. 105.46
Prividence, R. I. 102.00
New Philadelphi, Pa. 97.50
Sugar Notch, Pa. 78.75
Čoaldale, Pa. 66.00
Forest Citv, Pa. , 57.70
North Adams, Mass. 57.00
Brighton, Mass. 56.25
Hazleton, Pa. 54.00
Frackville, Pa. 50.00

] St. Clair, Pa. 45.00
Ells^orth, Pa. 42.21
Nashua,N. H. 40.00
Camden, N. J. 40.00

įBranford, Conn. 21.50
Chicago, 39 sus-mo kp. 12.00
Herrin, UI., Sus-mo kp. 5.75

J 
Geneva

kurs yra aplankęs Rusiją. 
Tautų Lygos šelpimo komi
sijai pasakė, “kad Rusijoj ba
do paliestoj teritorijoj yra 
33.000.000 žmonių. Sako, 
kad dabar ir kuolabiausia 
sujudus šelpti Rusiją, jau 
būtij pervėlu išgelbėti vi
sus.

M™ s
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VILNIAUS ISTORIJA.
Liudas Gira.

I

Stepono forstate Valentinas Urbonavičius ir dar vienas L 
kitas; ilgainiui tas būrelis vis didėjo ir didėjo, kol paga
liau apie 1905^—6 metus sudarė jau visą šiokią' tokią Vil
niaus lietuvių inteligentų visuomenę, kuri dar per kele
rius metus užaūgo jau gana gausinga visuomenė. Pirmuo
sius jaunosios Lietuvos veikėjus išsigimusis nutautusis 
Vilnius sutiko tuojau užgauliais “Iitvomanų,” “pagonų” 
ir dar bjauresniais pravardžiavimais, koliojimais, konevei
kimais, pasityčiojimais ir išjuokimais; ypač įniršusiai su- 
t i ko'atgyjančią lietuvybę ištautintojiv Vilniaus liaudis ir 
davatkų armija. Negalėjai tiesiog prašnekėti gatvėje lie
tuviškai be pavojaus būti praeivių lenkų pamėgdžiotas vi
sokiais “saki—pasaki” ir net biauriausiai išplūstas. Ypač 
sukurstė Vilniaus liaudį prieš lietuvius pradėjusieji nuę 
1905 m. eiti iš Vilniaus lenkų laikraščiai ir atplūdusieji 
jiems vesti iš Varšuvos visokie “koroniaržiai” agitatoriai. 
Nors perilga vilniečiai su lietuvių kalba jau apsiprato ir, 
lietuviškai užkalbinus, ar kokioj krautuvėj, ar restorane, 
liovėsi šypsoję iš nusistebėjimo ar paniekinimo, bet daž
niausiai gan gerai lietuviškai mokėdavo atsakyti, tačiau 
lig šių pastarąjį! laikų tekdavo ir tenka čia lietuviams pa
tirti lenkiškosios “kultūros” vaisių, kaip antai užėjus len
kų krauiuvėn ir užkalbinus lietuviškai — gauti arogantų 
atsakymą, kad čia nesupranta “pagoniškos” kalbos arba 
kad “pagonims” nieko čia neparduoda, taip pat negausi 
nusisamdyti sau buto ar kambario iŠ lenkų šeimininkų vien 
dėl to, kad pasisakai esąs lietuvis ir tt. Ypač nekenčiamas 
Vilniaus lenkininkams buvo kun. Ambraziejus, kurio var
das, žinomas visiems vilniečiams,, ilgą laiką tiesiog nenu
eidavo jiems nuo liežuvio galo; labiausiai gi per jojo kon
fliktą su vyskupu Ropp’u, pasibaigė tuo, kad kun. Am
braziejui buvo atimta teisė laikyti mišios.ir eiti kitos ku
nigo pareigos.

Pirniiausias to mūsų veikėjų būrelio rūpesnis buvo 
kuo plačiausiai paskleisti vilniečiuose žinią apie lietuvius 
ir patraukti savin kuo didesnį vilniečių skaičių, ypač jau
nimo. Neturint spaudos, neturint jokios draugijos, netu
rint pradžiai nė nors mažiausios savo bažnytėlės, kuo ir 
kur galima buvo žadinti irtspiesti Vilniaus lietuviai, tai 
galima buvo daryti vien tik per viešai taisomus lietuvių 
vakarus, nes tik tuo būdu galėjo susieiti jiasikalbėti kiek 
platesnis žmonių būrys, tik tuo būdu senieji veikėjai ga
lėjo užmegzti ryšiui su naujais, tik tuo būdu lietuvybė te
galėjo kiek daugiau nauji] žmonių savo ratan įsukti. Tai
gi greta su rūpesniais dėl liažnyčios, delei liet, pamaldi] 
iškovojimo, rūpintasi ir lietuvių vakarais ir, nežiūrint į 
sunkausias tų laikų aplinkybes, veikiai sugebėta keletą 
padalyti.

Pirmasai vakarėlis buvo privąčiam Antanų Vileišių 
bute prie šv. Jurgio gatvės (namų Nr. 25). Buvo net ir 
vaidinimas: parodyta buvo verstinė komedijėlė “Vienas 
iš mūsų tur apsivesti.” Žinoma, buvo jis ruošiamas di
džiausioj paslapty ir tik siauram gerų pažįstami] būre
liui. Tačiau buvo tai jau viešojo darbo pradžia. Toliau, 
susiprato šiųjų lietuvių skaičiui Vilniuje vis augant, “lie
tuvių vakarai” atseina taisyti, kad ir rizikuojant lengvai 
įkliūti į žandarų nagus, didesnėse salėse, vis didesniam 
publikos skaičiui.

19(X)—1901 m. du tokiu vakaru buvo įrengtu priva
čiam, bet erdviam p. Kruman’iėnės butę, Bokštos gatvėj. 
Toji p. Kruman’ienė laikė vadinamųjų “švedų” pansijo- 
ną2) keliolikai vaikinų, užimdama tam tikslui visą didelio 
namo pirmąjį aukštą. Prie tų pat namų buvo nemažas 
sodnas, priklausąs tai pačiai p. Kruman’ienei ir tame sod
ne kun. J. Ambraziejus keiptą metų laikė savo bityną. Jiš 
tai, lankydamasis pas šeimininkę, tikriausia, ir nužiūrėjo 
jos butą lietuviu Vakarams, kurių jis buvo vienas veik
liųjų rengėjų. Kun. Ambr. tais laikais buvo sudaręs ir 
vedė pirmąjį Vilniuje pasaulinį lietuvių chorą iš vietos in
teligentų lietūvių ir lietuvybei palankių, lenkiškai kalbai^ 
čiųjų, vilniečių ponelių. To choro repertuaras buvo labai 
nedidelis ir žymią vietą jame užėmė paties vedėjo kompo
zicijos, nekokios taip savo muzika, taip žodžiais. Tačiau 
tų laikų Vilniaus lietuviams ir tas choras buvo didelis daik
tas ir kalbamuose vakaruose jis užėmė centrinę programų 
vietą, ir turėjo nemaži] pasiseįpmų beveik išimtinai entu- 
ziastinės publikos tarpe.
tų vakarų, rengėjai jau ligi pat pirmojo viešojo lietuvių 
vakaro spektaklio 1904 m. pasitenkindavo vien chąru, dek
lamacijomis ir šokiais ligi pat ryto, kurie daugiausia ir 
pritraukdavo taip pačių lietuvių jaunuolius (l'etuvių(mer
ginų inteligenčių Vilniuje tais laikais kaip ir visai dar ne- 
bu4o), taip ir sulenkėjusį vilniečių jaunimą, ypąč jauną
sias vilnietes, iš kurių ne viena pasidarė vėliau geriausia 
lietuyf. Tikrai, daugiausia ūpo duodavo tai, širdį pagau
nančiai dūdų kapelijai grbjant, karštai ir graciozingai šo
kamas lietuviškas suktinis; iš kažin kur ištrauktas, dau
giau negu abejotino lietuviškumo “klumpakojis” taip pat 
įėjo į madą ir buvo taip pat neblogiausias lietuvybės po- 
pulerizatorius vis skaitlingešniam fli vakari] lankytojų bū
rely. Taip pat teikė savotiško ūpe^r “lietuviškieji” mer
ginų rūbai, kuriuos kiekviena clioro dainininkė bei mėgė
ja pasišokti suktinį laikydavo per būtiną pareigą sau įsi- 
----------------- -■ ■ - ‘ ę ’ f ’ ;

1) pastebėti reikia, kad p. Kruman’iėnės pansijonas žy
miai skyrėsi nuo kitu tos pat rūšies bendrabučių, lenkių davatkų 
į—r —-----—t,,  w —”— ----* ’

nebuvo skiepijama, lenkybės dvasia, o ir visas jo rėžimas buvo iš 
viso daug laisvesnis. L. G. •

J---- --- ■ . . , ■ —■w..— ■■

(Tęsinys) ’
Bar pagarsėjo lenkininkų riaušėmis bandymas įvesti 

ę lietuvių kalbą šv. Jono bažnyčion 1913 m. gegužės mėnesį, 
fe Besiartinau gegužės mėnesio pamaldoms, pas valdytoją 

y apsilankė Vilniaus lietuvaičių delegacija prašydama pa
rvesti kurią nors didesnę bažnyčią miesto vidury geguži- 
k nėms lietuvių pamaldoms laikyti. Valdytojas, kaip rodė
si, sutiko išpildyti tą teisingąjį lietuvių prašymą ir, pasi- 
JFjeiravęs su Vilniaus dekanu ir šv. Jono bažnyčių klebohu 

kun. Černiavskiu, paskyrė toms pamaldoms šv. Jono baž- 
g nyčią; laiką toms pamaldoms paskirdamas aukšti rytą, kai 
gį , bažnyčia esanti djflr tuščia ir lenkų nenaudojama. Bet len- 
|. kininkų agitatorių surinktas ir sukurstytas būrys, vos a- 

pie kelios dešimtys žmonių, savo balsiu giedojimu, ar tik- 
y riau sakant, rėkavimu bažijyčioje skaitlingai susirinku- 
I siems lietuviams jau gegužės m. 1 dieną visai nedavė nė pa- 
V giedoti, nė išklausyti pamokslo, kurdo riaušininkai nebe- 
nį davė nė pradėti lakyti. Lietuviams atsiėjo tik išklausius 

šv. Mišių, lenkiško ryksmo pritariamų, išsiskirstyti. Ant 
I rytojaus, gegužės m. 2 d., vėl pasikartojo tas pat. Lietu- 

viai, kaip ir pirmą dieną, laikėsi rainiai, tik iš bažnyčios 
B; urmu neįėjo į netoli gyvenantį (vyskupo namuose, prie Pi

lies gatvės) administratorių pasiskųsdami dėl tokios lenkų
- daromos jiems nuoskaudos. Valdytojas, pasišaukęs pas 

K save kun. Čemiavskį, lietuvių akyse jį kaip ir subarė dėl 
f: netvarkos jo bažnyčioje, tačiau lietuviams iš to nieko gera

neišėjo. Lietuviški] gegužinių pamaldų taip ir neįvesta 
gį nė šv. Jono, nė jokion kiton Vilniaus bažnyčion. Lenki- 
| . ninkai buvo tik tuo “pabausti,” kad tais metais Ii* lenkų 

gegužinės pamaldos šv. Jone bažnyčioje buvo sulaikytos ir 
nurengtas gegužinis altorėlis. Tosios riaušės pagarsėjo 
ne tik visam Vilniuj. Jų skardas plačiai praskambėjo lie- 

t tuvių ir net rusų spaudoje.' Vilniaus lenkų spauda taip 
| pat jas paminėjo, bet lenkininkų pasielgimą kaip ir pagy- 

t > rė, kadangi riaušininkai, tokiu būdu pasirodė “gynę savo 
amžinąsias teises, laikydami bažnyčią savo nuosavybe ir 

fc protestuodami prieš užmetimą jiems svetimų naujienų” 
g^-^^Przegl. Wilenski”). Pagaliau, ton bylon įsikišę pa

saulinė vyresnybė ir po dvie jų tardymų, kurie išrodė pil- 
| niausiai lenkų neteisėtumą ir klebono kun. Černiavskio da

lyvavimą tųjų riaušių sutaisymp, įsakė administratoriui 
|į iškelti kun. Čemiavskį iš Vilniaus ir Vilniaus gub., ką 
| jis ir turėjo padai-vti skirdamas tąjį aržųjį lenkininką Gar- 
et dino faros klebonu ir dekanu.

Taip tai .sunkiai.r^kėj^kovoti Vilniaus lietuviams už 
?*1 Kavo"kalbos teisių sugręsanimą Lietuvos senosios sostinės 

bažnyčiose* Bet kadangi tiems pirmiesiems atgijusios 
į Vilniaus lietuvybės kovotojams netrūko nė energijos, nė 
t- kantrybės. nė — kas svarbiausia — vienybės, tai jie, nors 
( ir'dideliais* vargais, bet vis dėlto vieną kitą dalyką sau iš: 

sikovojo. Taip antai, be šv. Mikalojaus bažnyčios, jau 
kun. Michalkevičiaus laikais pasisekė pagaliau iškpvoti 

B nors mažutę kertelę lietuvių kalbai ir katedros bažnyčioje. 
| 1908 m. buvo išreikalautos laikyti toje bažnyčioje gavėnios 
l|- rekolekcijos vyrams lietuviams. Tos rekolekcijos, trun- 
| kančios kelias dienas ir daromos vakarais, nuo tų metų į- 

g ėjo jau pAprotin daryti kas metai; lig 1915 m. toms lietu- 
, vių rekolekcijoms buvo pavedama karališkoji šv. Kazimie- 

ro koplyčia, gi 1915 m. tos rekolekcijos buvo jau laikomos 
r pačioje katedroje ir žmonių i ekolektantų buvo kasdien pil- 
| nas katedros vidurys.(vidurinė nava). Gi 1913 m. bažny- 
I' čioje įvesta rytais 8 vai. tam tikros mišios ir lietuvių pa- 
E mokslas, kurio prašė lietuvės tarnaitės dar 1906 m. iš vysk. 

Ropp’o. Be to, nuo 1912 m. įvesta Aušros Vartuose per 
didžiuosius “oktavos” atlaidus rudenį lietuvių pamaldos 

| (naišios. giedojimai ir pamokslas) 6 vai. rytą per visas 8 
p1 dienas.
| Užplūdus 1914 m. Vilniun lietuviams pabėgėliams iš 
| Suvalkijos ir kitų karo apimtųjų Lietuvos vietų 1914 m. 
r lapkričio 16 įvesta lietuviam:; mišios su giedojimais ir pa
ti . mokslu 10 vai. kas šventadienis Bonifratrų bažnytėlėje, gi 
įy 1915 m. kovo mėn. 1 d. dar ir šv. Petro ir Pauliaus bažny* 
j čioje, Antakalnyje, 8^ vai. rytą kas šventadienis, mišios 
Į su lietuviškuoju pamokslu, l>et be giedojimų. Bet vis tai 
į buvo tik mažoji dalis tų teisių, kurios lietuviams Vilniuje 
į priderėjo ir kurių jie čia reikalavo.' Šitie Vilniaus lietu- 
* vių reikalavimai buvo sufoHnuluoti ir paskelbti “Vilties” 

dienrašty balandžio 1 d. 1915 m. Tokiais tai keliais ėjo lie
tuviui kalbos grąžinimo prwesas bažnytiniame gyvenime.

Visuomeninis Vilniaus lietuvių atgijimas, prasidėjęs 
. tais pačiais laikais, ėjo daug sparčiau, nes jo nebegalėjo 

& jau trukdyti lenkiškoji Vilniaus dvasiškija, ligi 1^04 m., 
t tai yra lietuvių spaudoj leidinio, tasai visuomeninis lietu- 

' gyvenimas, žinoma, viešai ne labai tegalėjp-apsireikš- 
ti, gi būdamas slaptas, kaip ir visas tų laikų lietuvių gy

nimas, nė negalėjo būti kiek platesnis. Bet užtat nuo 
^4 m. tasai gyvenimas iš karto pašoko gerą šuotį ir jau, 

usiipdamas. juo toliau, juo platesnę užgriebdavo gy- 
mo vagą. Pradėkime nuo pirmųjų to naujojo Vil- 
ls gyvenime ap:_šreiškimo žingsnių.
Kaip pirmieji kovotojai už lietuvių kalbos teises VM- 

ls bažnyčioje, taip ir pirmieji visuomeninio Vilniaus 
ivių gyvenimo takų skynėjai — pionieriai buvo tie pa- 
žmonrs; tai kun. Juozas Ambraziejus, dvarininkas 

as Maliauskas, Andrius Domaševičius, Antanas Vi- 
ir jo žmona Emilija Vileišienė, girininkas Paulius 
•onis, geležinkelio valdininkas ir namų^savininkas

■ ltjS-aifi

gyti bei pasisiūdinti2).
Vienas toks pat vakaras įtaisytas Tnivo,rusų klubo sa

lėse,. Pylimo ir Trakų gatvių kerčioj. Tasai vakaras su
ruoštas jau ne tik neifiažam, bet ir su šiokiu tokiu kom
fortu įtaisytam bute, šeimininko pareigas elegantingai pil
dant dabartiniam mūsų diplomatui p. J. Šauliui, darė jau 
ūpo ne tik ‘‘tautinio,” bet ir, taip sakant, pasaulinio.

Vyriausieji tų vakarų rengėjai buvo kun. Ambrazie- 1 
jus, E. Vileišienė, A. Vileišis, T)? Malinauskas ir V. Ur
banavičius. J ei galima dar buvo nuslėpt nuo rusų polici- ! 
jos akių ^keliasdešimčiai artimiausiųjų pažįstamųjų su
rengtas Vileišiuos vakarėlis, tai nieku būdu nebūtų buvę 
galima nuslėpti nors kiek didesnis vakaras, nors porai šim
tų žmonių skiriamas. Rusų policijos įstatais privatūs as
menys galėjo kelti, išgavę tam tikrą policijos leidimą, vadi
namuosius “balius” su šokiais ir muzika asmeniškai 
kviečiamiesiems svečiams, vadinas, be bilietų parJ 
davinėjimo. Tokiu pamatu buvo ruošiami ir tie vakarai. 
Bet, žinoma, bilietai visi buvo apmokami, tik atsargumo 
dėlei tai niekur nebuvo žymima. Taip pat, kadangi i tokį 
vakarą, policijai žinomą, galėjo kartais užeiti ir koks po- 
licistas ta proga šeimininkų sąskaiton pasivaišinti, tai ne
buvo jaif galima daryti vaidinimų, o ir pats choras jau 
buvo, taip sakyti, kontrabandos būdu programon įspau
džiamas. . ’

Nuo spaudos leidimo, kada gavo galimybės išeiti vie
šumon ne tik lietuvių chorai, bet ir teatras, kultūrinė “lie
tuvių vakarų” rolė Vilniaus atitautinimo darbe įgija dar 
didesnės reikšmės ir jie sparčiai užgriebia savo įtakos sfe
ron vis platesnį sulenkintų bei lenkinamųjų miestiečių 
sluoksnį. Ir kad dar nuo tos dienos, kada, spaudą mums 
atgavus, lietuvių tautiniai kultūriniam veikimui buvo ga
lop atrištos rankos, kad nVio tos dienos lietuvių šviesuome
nė būtų supratusi reikalą ir būtų Įstengusi leisti Vilniu
je panašų lenkų kalba laikrašti, kaip kad pastaraisiais me
tais ten leidžiami M. Biržiškos laikraščiai, — lietuvybės at
gimimas senojoje Lietuvos sostinėje, be abejo, būtų buvęs 
pažengęs kur kas smarkesniais žingsniais. Nes dirva lie
tuvybės sėklai vilniečiuose tais laikais (1904—5—6 metais) 
tebebuvo dargana puri ir, toli gražu, tai]) neužžėlusi pan- 
lenkiškojo šovinizmo ir tautinės neapykantos piktadagiais, 
kaip vėliau kad pasidarė lenkų kunigų, endekų ir paskiau
siai peoviakų agitacijos dėka. Pradėta, tiesa, netrukus 
leisti savaitinė nedidelė M. Būvamos Silvestravičiaus “Lit- 
va” netik kad negalėjo savimi tokio laikraščio atstoti, bet 
dėl jos redagavimo menkumo ir netaktų greičiau stūmė to
lyn nuo Lietuvos lenkiškai kalbančiuosius josios piliečius. 
O geras, taktingas,* rimtas lietuvių dvasios dienraštis, len
kiškai kalbantiems Lietuvos piliečiams skiriamas, jei bū
tų buvęs tuojau, greta su ^Viln. Žiniomis,” pradėtas leis
ti, būtų buvęs žymiai neutralizavęs didžiai kenksmingą 
lietuvybei kupigų agitaciją per bažnyčias ir gal neleistų 
net taip įsigalėti endekišftai Vilniaus lenkų- spaudai. Ra
šyti receptai praeičiai, žinoma, neturi jokios prasmės ir 
ne tuo tikslu tai čia primenu; noriu‘tuo tik greičiau nu
šviesti tų laikų “lenkiškojo” Vilniaus ūpą.
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APPENDIGITIS.;
_______ . 1

DR. LANDŽIUS štai, ką 
sako apie appendicitį:

Appendicitis vra_tai aklo
sios žarnos Uždegimas. Sto
rosios žarnos gale yra žarne
lė, kaip žąsies plunksna. Ta 
žarnelė nieko ypatingo neat
lieka, o kartais ištraukia gra
žią sumą iš žmogaus kišenės, 
o kartais nutraukia žmogų 
grabam. Į tą žarnelę kaltais 
ineina valgio, pradeda pūti 
ir skaudėti. Skausmas jau
čiamas tiesiojoj pusėj. Ta- * 
da'ir reikia gulti ant opera
cijos stalo. Kaltais vieŲok* 
galima apsėiti ir be operaci- *. 
josN Žmogus, kurs Įgauna tą 
bėdą, jaučia skausmą tiesio
joj pusėj, jaučia pakilimą 
temperatūros ir atvėsimą, o 
kartais verčia vemti. Paju
tęs tą negalę, neatidėliok vi
zito pas daktarą.

Toji negalė nežinoma lau
kiniams žmonėms, nežino
ma sodiečiams. .Ji, kaip ir 
daugelis kitą negaliu, yra 
botagu išlepintu civilizuotų 
žmonių. Prie aklosios žar
nos uždegimo veda persival
gymas, perdaug išlepintu 
valgių vaitojimas, stoka 

. mankštinimosi, nevirškini
mas.

Tad kad išvengti aklosios 
žarnos uždegimo, kaip* ir 
daugelio kitų negaliu, reikia 
sveikatingai gyventi. Ne
reikia persivalgyti. Apsčiai 
reika gerti vandens, kad iš
plauti vidurius. Kasdien . 
nusilaukinėti ir tada tą da
ryti, kada gausi pranešimą 
tai atlikti. Reikia vengti 
perdaug mėsos valgyti, o 
vartoti tokio maisto, kur aša
kų yra. Tokie ašakuoti val
giai, nelyginant su šepečiu 
išbrauko, išvalo vidurius. 
Tokių gerų ašakų via juo<K>- 
joj duonoj, daržovėse ir vai
siuose. Normaliam, blai
viam, sveikatingai gyvenan
čiam, nuosaikiam žmogui 
nėra pavojaus gauti appen
dicitį. Gydymas appendici- 
čio yra sunkus darbas ir čia 
jau reikia daktaro.

2) Is tikrųjų, grynai tautini ai lietuvaičių rūbai tekdavo labai 
retai tematyti; visokiais galiūnais ir pažibusiais išsiuvinėti jie pa
prastai greičiau buvo panašūs i ukrainiečių bei krokuviečių kos
tiumus, tačiau visi ji? buvo laikomi, kaipo “lietuviški.” L. G.

(Bus džiugiau)

/

MANO SESUO.
* (Auk. S. L.)

Štai jos paveikslėlis stovi prieš man ant stalo. Žiū- 
akiu negalėdamas atitraukti. Tos josios ramios, už- 

begalo malonioj atviros, širdingos, pilnos išti-

siseki
Nu<> ano vaidinimo Vileišiuos

nu, 
simąstę, 
kimybės ir draugiškumo akys — paslaptingai žavi mane. 
Ir prieš mane plečiasi, eina iš tolimų ūkanuotų praeities 
pasaulių—taip širdingi, brangūs, artimi jautriosioms ma
no sielos stygoms atsiminimai. Ir kiekvienas jųjų, nors 
rodos išlėto, liet stipriai užgauna mano jausmų stygas. 
Siela ima virpėti ir tartum stengtasi*daryt pastaugi]: — 
skrysti vėl į tąją užkerėtąją praeitį — arba vėl plaukti 
dešimtimis tūkstančių verstų, kad vėl susitikti tąjį pa
veikslą, tasiąs pilnas mistiško grožio akis, pilnoje realy
bėje.

***. • /

— Bet kam tai?.. Juk ji pasakė: — “sudiev! be£ 
ne ant visados.”i ■—B ' f

Nedaug laiko prabėgo praeitin, kaip ji paliko toli, to
li ir štai balandėlis iš už tūkstančių mylių atnešė josios pa
veikslą. ' - ' .

Ji iš sykio buvo man mažai suprantama, nors susi
tikti taip dažnai tekdavo —r1 
ga sesute, artimasis draugas, j » '*

Kilnūs sielos troškimai; tikrosios grožės naujų aky- 
račių siekimai; šviesūs ryto ieškiniai — vis tai artino mus 
ir rišę kas kart tampresniais ryšiais.

* Nebuvo, paslapčių sielvartų, kuriais būtume, nesidali- 
nę. Susitikus — nebuvo ilgu. Visui^tikroji draugiškumo 
ugnies liepsna džiugino ir šildė...

Paveikslėlis jos stovi ant rašomojo stalo. Ir rodos ji 
žiūri tomis pat pilnomis draugiškos meilės ir sielos atviru
mo akimis ir lyg nori man, labai panašaus į paprasto ir su- 

•y

PRANEŠIMAS.
fI

Vašingtonas, 1. 20 d. (El
ta). — Lietuvos Atstovas V. 
Čameikis vasario mėnesyje 
aplankys šias Uetuvių kolo
nijas Pennsylvani joje: 
Vasario

9 9

99

99

99

99

99

99

1 — Wilkes Barre, Pa.
2 — Kingston, Pa.
4 Plymouth, Pa.
5 — Scranton, ja.
7 — Forest City, Pa.
8 — Sugar Notch, Pa.
9 — Pittston, Pa.

19.— Mahanoy City, Pa.
20 — Tamaqua ir 

Coaldale, Pa
22 — New Philadelphia, 

Pa
23 — Minersville, Pa 

. 25 — Mt. Carinei, Pa
28 — Hazleton, Pa.

Kartu su Atstovu važiuo
ja Atstovybės Sekretorius 
M. Vinikas ir Juriskonsul
tas B. Mastauskas.

v

99

vėliau — ji buvo mano šir^din-
'• j

99

99

>r

paprastai laikomą i skyrėsi būtent, tūlį -kaijL^Į*- pąnsionįeriams prantamo pasakyti: 
“Aš tavo sesuo!.. ” 

1-X-21 m.

■ j . ..i..

VISŲ MŪSŲ REIKALAS.

Visi žino, kad tobulybės nėra 
pasaulyje, vienok be atodairos 
žn'Ogus turi tiekti prie savo* bado 
ir savo gyvenimo tobulybės ide- 
iloį; ' ’.k -

Atmintis yra proto iždas.
Fuller.

f
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.50

Norvood. Kasa, 
y ice-puna. — M. Žuku nukaitą, 

1 Grimas St.,
Sa. Boston, Kasa 

Salt. — A. J. Navickas, 
58 Heaton Ava.,

Norvood, Kam. 
Iždininkas — 1L Abračinakat, 

187 Amas SL,«
Montello, ICsm.

Pirkites Knygų 
ir švieskites.

SUNKIAISIAIS LAIKAIS. (Iš. mano atsiminimų). Parašė A. 
Ruęevičius. Nušviečiama netolimos mūsų praeities laikus 
—spaudos uždraudimo laikus. PusL 116. 1920 m...............

SULAUKĖ. Iš tautiško serbų atgijimo pasakojimas. Iš lenkų 
kalbos vertė Baltrus Virpa. Labai užimanti apysaka. Kau
nas. Pusi. 132..............  ■................... .......

ŠILTIEJI IR ŠALTIEJI KRAŠTAI.-sPagai Gorbunovo-Posado- 
vo chrestomatiją ir kit. Pr. Mašiotas. Tilžėje. PusL 67.

TARPTAUTINE TEISE, Parašė K.-J. Skruodys. Vilnius, 1921
m. 'Ši knyga pravartu perskaityti kiekvienam norinčiam susi- 

, pažinti su tarptautinėmis teisėmis. Pusi. 119........................
TĖVYNĖS KELIAIS (Eilės). Parašė Liudas Gira...................
TIESIANT KELIĄ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBEI 1916— 

17 m. Parašė Vaižgantas. Vilnius. Pusi. 40..............................
TRUMPA APOLOGETIKA ARBA KATALIKŲ TIKĖJIMO AP

GYNIMAS. Pagal Kun. Schmitz’ą ir Kun. Eįąrtynowskį, 
parašė Kun. V. Zajančkauskas. Kaunas, 1920 m. Pusi. 142. 
Šioje knygoje Moksliškai aiškinama pagrindinės katalikų 
tikėjimo tiesos.................................... ............................................

VAIKŲ ŽAISLUI. Trys vaikų komedijėlės: 1) Ponia ir ponas 
teisėjas; 2) Godus daktaras; 3) Barbės edukacija..............

VARGO MOKYKLAI. Būrelio mokytoji} rinkinys kalbos moks
lo reikalui. Antrasis leidimas. “Maža garbe svetimomis 
kalbėti, Didi gėda—savosios gerai nemokėti.” Kaunas, 
1921, pusi. 320. Kietais.popiąro apdarais ........................... $1.25

VISUOMENĖ IR MEDŽIAGINĖ KOPERACIJOS PRIGIMTIS.
Iš rusų kalbos vertė J. Sondeckis. Šiauliai, 1921. PusL 95 
Ši knyga yra viena iš geresnių koperacijos literatūros kuri
nių. Nėra abejonės, kad ji bus pravarti perskaityti mūsų 
koperatininkams bei visiems tiems, kurie nori pažinti kope
racijos esmę................... . .... ?............i.........................................

VASAROS ŠNEKOS. (Eilėraščiai). Parašė Tyrų Duktė..........
ŽAIDIMŲ VAINIKAS. Savybės vakarėliams ir gegužinėms nu

pintas. Sutaisė Matas Grigonis. Randasi 49 tautų žaidimai, 
22 autoriaus sugalvoti žaidimai ir 31 kitų tautų žaidimas. 
Su gaidomis ir paaiškinimais. Pusi. 75..................................

ŽIBURĖLIS. Pirmos po elementoriaus knygelės įkaityti. Tin
ka mokykloms ir šiaip vaikams arba suaugusiems mokintis 
skaityti. Su paveikslėliais. Pusi. 112—1921 m. Sutaisė 
J. Palukaitis....................................................................................

ŽIEMOS LEDAI. 3-jų veiksmų dabarties sodiečių gyvenimo dra
mas paveikslėlis. Parašė Vyturėlis. Veikia 10 ypatų. Til
žėje. Pusi. 46...............................................................>...............

ŽYDRASIS PAUKŠTIS. Sutrumpinta meterlingo pasaka. Ver
tė Jonukas. Išleido Marčiukas. Begalo puikus leidinys. 
Su spalvuotais paveikslais ir vinjietėmis..................................

MALAKNYGĖS.
PULKIM ANT KELTŲ. Gražiausių ir'reikalingiausiu maldų 

kiekvienam katalikui rinkinys. Antra pataisytoji laida. 
Atspausdinta ant geros popieros. PusL 555. Stipriais niū
roko odos apdarais, paauksuotais kraštais. ...

Toki pat paprastos odos apdarais............
Drobės apdarais panašiais Į odą.................
Drobės 
Kietais

Žemiau talpiname surašą knygų gautų iš Lietuvos. 
ARITMETIKOS TEORIJA. Ketvirtasis leidimas Švietimo Mi

nisterijos Knygų Leidimo Komisijos leidinys. Naudinga 
knyga kas nori išmokti gerai skaitliavimo įvairiose šakose. 
Pusi. 139...................................................... . ...................................

ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS. Vadovėlis aritmetikos pra
džiai. Antroji dalis. (Veiksmai su skaičiais visokio didu
mo). Parašė Pr. Mašiotas. Pusi. 64................................ f...-..

ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS. Vadovėlis aritmetikos pra
džiai Pirnfoji dalis. (Veiksmai su skaičiais ligi 1000). 
Parengė Pr. Mašiotas. 1921 m. PusL 86. Naudingas vadovė
lis kiekvienam norinčiam išmokti gerai skaitliavimų..........

ATLASAS LIETUVOS MOKYKLAI. 1. Pusrutuliai, 2. Eu
ropa, 3. Azija, 4. Afrika, 5. Šiaurinė Amerika, 6. Pietinė 
Amerika, 7. Australija, 8. Lietuvos žemėlapis ir 9. Žmonių 
rasės. Paruošė S. Francteevičius. Kaunas................. ...........

BAŽNYČIOS ISTORIJOS VADOVĖLIS. Vertė Kun. V. Za
jančkauskas. "I dalis (Senovė ir viduramžiai). II dalis 

(Naujieji Amžiai). Abi dalys .........................................$1.00
BUHALTERIJOS VADOVĖLIS. I dalis. Elementinis kursas 

komercijos mokykloms. Sutaisė Jonas Ilgumas. Kaunas, 
PusL 184. Kas nori pasimokinti knygvedystės, patartina šį 
vadovėlį įsigyti ........................................................................... !

CIT PAKLAUSYKIT. Parinktosios lietuvių poetų eilės. Pa
rankiojo Liudas Gira. Ras labai puikių eilių, tinkamų va
karų pamtarginimui. PusL 190..................................................

DUONELAIČIO RAŠTAI. Mokykloms parinko ir paaiškino 
M. Biržiška. Pirmoji dalis: ištraukos ir priedai. Antroji 
dalis: Duonelaičio gyvenimas, raštai ir kalbos paaiškini
mai. Kaunas, 1921 m. Pusi. 202. Ketais apdarais.............. i

GAMTOS PRADŽIAMOKSLIS. I dalis. Negyvoji gamta. Že- 
GEOMETRIJOS UŽDAVINYNAS. Sutaisė Pr. Mašiotas. PusL .

79......................................................... .............................................
mė, Vanduo, Oras. Parašė J. Baronas. Švietimo Ministerijos 
leidinys. Popiero apdarais. Tilžėje, 1920 m. Pusi. 112........

GYVENIMO AKORDAI. Parašė Vaidilutė. Telpa šie vaizde
liai: 1) Kaip rudens lapas, 2) Diana, 3) Jausmų pančiai, 
4) Miražai, 5) Prieš audrą. PusL 164—1921 m...................

ISTORIJOS APYSAKOS. Lietuvos giriose. Vytauto Sūnus.
Puikūs aprašymai apie Lietuvos senovę apysakose. Vertė 
A. Musteikis. Kaunas. Pusi. 164............... ’...............................

JONO BILIŪNO RAŠTAI. Paveikslai, apysakos ir eilės. Til
žėje, 1913. Pusi. 143 ........................

KAIP ŽMOGUS ŽEMĖJE ĮSIGALĖJO, 
kojimai. Parašė Pr. Mašiotas, 
mui. Su paveikslais. Pusi. 44.

KAS TAI YRA KONSTITUCIJA? 
nas. PusL 14.......... ......................................... ............................

KETURI MONOLOGAI. Parašė A. Vienuolis. 1920 m. Pusi. 24 
KOMEDIJOS. Pinigėliai Karalaitė tikroji teisybė, Gegužis, 

į Kuprotas Oželis. Visos tos komedijėlės telpa vienoje kny- 
- goję ir tinka lošimams. Parašė žymi rašėja Sofija Čiurlio

nienė (Kymantaitė). Pusi. 157. Švyturio B-vės leidinys. 
LEISKITE MAŽUČIAMS ATEITI PRIE MANĘS. Patarimai ir 

maldos laukiantiems ir sulaukusiems gražiausios gyvenimo 
dienas. Pagal kun. Fechtą sutaisė Kupranas. Vilnius. Pusi. 
277.................... /........... ...................................................................

LIETUVA Pavasarį, Vasarą, Rudenį ir Žiemą. Parinktieji skai- 
tvmėliai iš Lietuvių raštijos apie Lietuvos metalaikius ir jų 
dalis. Sutaisė Liudas Gira. Kaunas. Pusi. 124...............

MANO TAURĖ. Parašė Petras Vaičiūnas. Telpa šie teatrališ
ki veikalai: Žodžiai ir Atbalsiai, 3-jų veiksmų ^dramos raši
nys. Sielos virpėjimas, 3-jų atidengimų vaizdas. Kaunas, 
1920 m. PusL 124. .....................................................................

MILDA, MEILĖS DEIVĖ. Mytologijos Pasaka. Parašė Petras 
Vaičiūnas. Lošime dalyvauja 4 moterys ir 7 vyrai. Apart 
to dalyvauja Deivės, Jaunimas ir Žmonės. Viskas dedasi 
Senų Senovėje, Baltijos pajūryje. Pusi. 67......... ...................

MOTERYSTĖS NESUARDOMYBĖ. Parašė J. Lesauskis. Labai 
naudinga knygelė kiekvienam.* Kaunas, 1920 m. PusL 32.

MONOLOGAI. Blaivininkų pirmininkas. Ant vienų pečių. Ši
mas oratorius............................................. ■..................................

MONOLOGAI: Teatras ir dek^aeijos. . Ir mazgelis nepadėjo. 
Kaimas, pusi. 12....................................................... :..................

MŪSŲ ŽINYNAS. Karo, mokslo ir literatūros žurnalas, lei
džiamas kas 3-čią mėnesį. No. 1, Kaunas, 1921 m. Jame 

, randasi labai naudingų aprašymų apie Lietuvą ir tt.......... $1.00
MŪS MAŽIAUSIEMS, MŪS MIELIAUSIEMS. Parašė Pr. Ma

šiotas. Iliustravo P. Kalpokas. Puikios pasakaitės ir tin
ką vaikučiams. Su paveikslėliais.............  *.............

NAUJOJI ZELANDIJA. Vladislovo Krakovskio. Lietuviškai, 
išvertė J. Bekampis. Vilnius. Pusi 52..................................

NEGYVOJI GAMTA. Oras, Vanduo, Žemė. Parašė M Stan
kevičius. Su įvairiais piešiniais. PusL 90............... .............

PUTINO RAŠTAI. Eilių Rinkinys. Poema Kunigaikštis Žvai- 
nys. I Tomas ........................................ ......................................$1.00

PUTINO RAŠTAI. Drama—Novelas. II Tomas......................... $1.00
Perkant abu tomu sykiu ..................................... . ......... $1.50

RAMBYNO TĖVYNĖJE. Mažosios Lietuvos vaizdai a) Gimi- 
nėsna; b) Ligi kapų. Su paveikslais ir puikiais pagraži
nimais. PusL 64. .......................................................................

RELIGIJŲ ISTORIJA. Parašė K. L Skruodys. Vilnius, 1920 
m. PusL 266. Šį raštą autorius skiria Šviesiausiam Vil
niaus Vyskupui Jurgiui Matulevičiui ................................. 1

RELIGIJOS MOKYMO METODIKA. Sutaisė K. J. Skruodys. 
Vilnius, 1920. PusL 157. Šią knygą būtinai turėtų įsigy
ti visi tie, kurie užsiima religijos mokymu arba katekisa- 
eija. Kaina................................................................ . .................

RYTŲ SVEČIAS. Keturveiksmė istorijos kronika. Parašė Ka
zys Puida. Lošime dalyvauja 9 vyrai ir 1 moteris. Kaunas, 
1920 m. Pusi. 56............................................................. ;L.........

SAKALĖLIS. Elementorius su skaitymėliais. Sutaisė Esmattis. 
SOCIALIZMAI IR KRIKŠČIONYBĖ. Parašė Prof. V. Jurga- 

tis. Kaunas, 1919. PusL 24..............................................—.
STEPAI. Keturveiksmis medžioklės epizodas. Parašė Kasys 

Puida. 1920, pusi. 60. Tinka ^ošimui Lošia 6 vyrai ir 
2 moteri

KONRADAS VALENRODAS. Vertimai iš Mickevičiaus. Jr.
Jonas. T. n. Plymouth. PusL 24............................................. JO

KOMEDIJĖLĖS. Čigonės atsilankymas, Dvi Kūmutės, Dvi 
Sesutės ir Girtuoklė su Blaivininku. Parašė Uršulė Gur- 
kliutė. Boston. Pusi. 34.........v............................ ............

JvRAŽIŲ SKERDYNĖ IR JOS PASEKMĖS. Paminklas dėl 
Kražiečių nuo Amerikos Lietuvių. Parašė Kun. Jonas Ž. 
Chicago. PusL *77................................. .........................

LIETUVIŲ LENKŲ UNIJA. Keli praeities ruožai paminėjimui 
500 m. sukaktuvių Gardelio unijos 1413-1913. Parašė J. 
Gabrys. Philadelphia. PusL 66....................... . .......................

LIETUVIAI KATALIKAI IR KITOS SROVES. Parašė Uosis. 
Labai indomi knygelė. Boston. PusL 32..................................

LIETUVOS VYČIŲ DOVANĖLĖ. Parašė Kun. Dr. M. Gustaitis 
Kiekvienas Vytis turėtų ją perskaityti Chicago. PusL 28.

LIUDVIKAS AVINDTHORST ’AS Vokiečių Katalikų Visuome
nės Budintojas. Pagal Kun. Robertą Svrickerathą J. E. K. 
Boston. PusL 24. ............................................................... ..... ..

MALDOS GALYBE. Istoriškas piešinys IV šimtmečio krikščio
nybės. Lietuvių kalboj išguldė P. B. Chicago. PusL 74.

MEILĖ. Poema. Parašė M Gustaitis. Gražiai atspausta. Chi- 
cagoje. PusL 24. ..................... 4....................... . .......................

MOTERYSTĖ IR ŠEIMYNA žiūrint į šiedvi iš filozofijos kertės. 
Vertė iš vokiškos kalbos J. Gerutis. Kaštu Kun. A, Miluko. 
Shenandoah, Pa. PusL 104......... ...............................................

MŪSŲ TIKĖJIMAS. Parašė Kun. J. Berthier, M. S". Vertė J. 
M. Širvintas. Bostone, 1921 m. PusL 100.................................

NEKALTYBE. Žiūrint jon iš filozofijos kertės. J. Geručio 
versta iš vokiško. Shenandoah, Pa. PusL 89.........................

PAŽINKIME SOCIALIZMĄ. Parašė P. G. Bostone. PusL 16. 
PATARLĖS IR IŠMINTIES GRŪDELIAI. Surinko ir išleido

P. Mulevičius (Molis) Chicago, III. PusL 48.........................
PASAKOS. Pagal Krilovą parašė eilėmis Vincas Kapsas (Ku

dirka) Tilžėje. Pusi. 15...............................................................
PETRUKAS. Sulietuvino S. Rakauskas. Graži pasiskaitymui 

, knygelė. Bostonas. Pusi. 30.....................................................
PERGYVENTOS VALANDOS. (Karvojaus laiškai). Parašė K. 

A. K. (Kun. A. Kaupas). Joje telpa 67 įvairaus turinio laiš
kai (straipsniai) žymaus lietuvių sociologo. Shenandoah, 
Pa. Pusi. 140................................................................................

PRADINĖ ARITMETIKA 1 iki 100. Sutaisė ir išleido P. 
Mikolainis. Tilžėje. Pusi. 128. Tvirtais drobes apdarais.

RAKTAS SVEIKATOM IR LAIMĖN. Parašė Dr. Julius J.
• Eielskis. Labai naudinga knygelė kiekvienam, PusL 64.

RYMO KATALIKŲ MOKSLAS. Kūdikių prie Pirmosios Komu
nijos prirengimui tinkantis Surengė ir išleido Kun. P. Sau- 
rusaitis. Pusi. 124........................................................................

ŠATRIJOS RAGANOS APYSAKĖLĖS. Iš Daktaro pasakoji
mų. Rudens diena. Sulaukė. Labai gyvai parašyta ir leng
va skaitymui. Pusi. 69................................................................

SCENOS ĮVAIRUMAI. Nauji, lengvi perstatymėlial Parašė 
ir savo lėšomis išleido Juozas V. Kovas. Tinką trumpiems 
lošimams. Pusi. 32.....................................................  40

ŠIŲ DIENŲ DAINELĖS. Surinktos ir išleistos jaunuomenės 
pasilinksminimui. Pusi. 32 ......................................................

SUGRIAUTAS LIZDAS. Apysaka iš buvusios pasaulinės ka
rės. Parašė V. G. Pusi. 33. Glasgow.......................................

SVAIGALŲ ĮTEKMĖ Į ŽMOGŲ. Parašė Išeivis. Glasgow. Ap
rašoma ką gero dueda svaigalai. .................... . ....................

SVARBŪS KLAUSIMAI. Ar yra Dievas? Ar Kristus yra Die
vas? Ar žmogus turi dūšią? Ar kilo žiacgus iš beždžionės?

TAMOŠIUS BESOTIS. Iš lenkiškos kalbos versta M. Joniškio, 
ton. Pusi. 32 ...........................
Tilžėje. PusL 24. ................. '......................................... ..........

SVIETO PERĖJIMAS. Trankymasis po Vokietiją, Daniją, 
Lusemburgą. Iš seno darbininko atsiminimų. Surinko Iš 
ervls. Glasgow. Pusi. 149............................. ...............................

ŠV. JĖZAUS VARDO DRAUGIJOS ĮSTATAI. Versti iš anglų 
kalbos. Surengė ir išleido Kun. P. Saurusaitis. Philadelphia, 
Pusi. 64...........................................................................................

TABAKAS NUODAI ir kenksmas nuo rūkymo. Pagal D-rą D. 
P. Nikolskį. Iš 4-to rusi} kalboje vertimo parengė S. Kaimie-

* tis. Naudinga knygelė rūkantiems. Chicago. PusL 35........
TIESŲ Vadovas IR PATARĖJAS. Sutaisė L. DeMarassa. 

Vertė V. A. Juristas. Naudinga kiekvienam turėti po ranka, 
Chicago. Pusi. 141........................................................................

TRYS KELEIVIAI: KRIKŠČIONIS, ŽYDAS ir TURKAS. 
Pamokinanti apysaka. Vertė P. B. Antra laida. Drobės 
apdarais. Chicago.. Pusi. 92............................. ..........................

L UBAGŲ AKADEMIJA ir II. UBAGŲ BALIUS BEI ELGE
TŲ PUOTA. Komedijėlės viename veiksme. Parašė Seirijų 
Juozukas. I dalyvauja 14 ypatų, II dalyvauja 4 poros ubagų 
Ar apsunkina žmogų Dievo įsakymai Parašė F. V. Bos- 
ir vienas direktorius. Boston. Pusi. 81...................................

VAIZDELIAI. Progos belaukiant. Indomi vieno laikraščio pra
džia. Iš daugelio vienas. Raudonas kaklaryšis. Gyvenimo 
pasaka. Literatas. Parašė Jonas Kmitas. Tikrai džiaugsies 
įsigijęs tuos vaizdelius. Boston. PusL 64................................

VAIKŲ TEATRAI. No. 1. TMpa šie veikalėliai: Pagalvok ką 
darai. Jono laimė ir Pasakyk mano laimę. No. 2. — Ištir
si me paskui. Antanukas Našlaitis. Mėginimas. Surinko ir 
išleido S. K. D. ir N. PusL 64...........................................

VISAS SVIETAS. Žemė, kalnai vanduo, upės, žmonės, mies
tai ir kaip tūrėtūmėm misti Sutaisė ir išleido P. SGkrifei- 
nis. Tilžėje. Pusi. 156. ..............................................................

ŽINYNAS. Tai rinkinys žinių iš Amerikos Lietuvių Katalikų 
organizacijinio pasaulio. Kiekvienas lietuvis katalikas tu
rėtų jį įsigyti. Išleido Am. Liet. R. K. Kunigų Sąjunga. 
Boston. PusL 229........................................... .'........................... $1.00

ŽYDŲ KARALIUS. Drama keturiuose aktuose bei penkiuos* 
paveiksluose. Liuošai vertė J. M. Širvintas. Dalyvauja apie 
20 vyrų, 6 moterys ir minia. Boston. PusL 59.

Su užsakymu siųskite ir pinigus čekiu arba mpnej 
orderiu žemiau padėtu adresu:

“DARBININKAS”
366 BBOADWAY,

Reyelis, — Ųąsak Petrogra
do laikraščių, Rusijos sovietų 
valdžia greitai užbaigi karje
rą. tūlo vienuolio kuris pasiva
dino “ Ahtru Mesijošiu” ir ban
dė pasekti Rasputiną.

Tas vienuolis, Vladimir Ta- 
rabajev, įkūrė Nova j a Derev- 
nia kaime, arti Petrogrądo, sa
vo bažnyčią, ir pradėjo stebuk
lais “gydyti” žmones. Jo se
kėjų skaičius, ypač tarp mote
rų, labai sparčiai augo. Gra
žesniąsias moteris jis padare 
“aniolais” ir apgyvendino jas 
savo name.

Bet čia įsimaišė valdžia ir 
nuteisė jį trims metams ir 4 
mėnesiams kalėjimam

Pirmininkas — A. Kazlas,
56 New York Avė., 

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

27 Davis St.,
Harrison, N. J.

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

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

Box 411, Linden, N. J. 
Organizatoriai —

Paulius Kyrius,
222 So. 9-th St., 

Brooklyn, N. Y.
A. Miernikas,

10 Harrison St., 
Paterson, N. J.

D. Kašėta,
549 E. 12-th St., 

New York, N. Y.
Pastaba Apskričio Valdybai 

Jeigu yra klaida adresuose, malo 
nėsite pranešti laišku ar ypatiška 
naujam apskričio raštininkui A 
Karaneckui.

LDS. N. Y. ir N. J. Apskričit 
Rašt. A. Karaneckas 

1171 Court St., Elizabeth, N. J.

O
SfAUJOSIOB AHGUJOS L. D. I 

APSKRIČIO VALDYBOS 
AHTRAAAL

ANTANUKAS.
da. Shenandoah. Pusi. 40..........................................................

APIE RELIGIJOS PRADŽIĄ IR JOS REIKALINGUMĄ. Pa
rašė Kun. J. Židanavičius. (Grynas pelnas skiriamas nuken- 
tėjusiems nuo karės)., Boston. Pusi. 16..............,.................

ATSARGIAI SU UGNIMI, t. y. su knygomis. Vertė iš lenkiš
ko Kun. K. Š. Kaunas. Pusi. 41............. ....................................

BAŽNYČIA IR MOKSLAS. Faktiški išrodymai, kad bedieviai 
meluoja sakydami būk Bažnyčia persekiojus ir kankinus

ALBUMAS Lietuviškų Draugijų Rytinėj Suv. Valstijų daly, 
mokslo vyrus. Parašė Y. Stasevičia. Boston. Pusi. 28........

BEN-HUR. Istoriška apysaka iš Jėzaus Kristaus laikų. Parašė 
Lew Wallace. Sulietuvino Jonas Montvila. Tai nepaprasta 
apysaka. Ji yra išversta į visas kultūringas kalbas. Neap- 
sivilsi nusipirkęs. Drūtais drobės apdarais. Chicago. PusL 
472........... .’....................................................................$1.75

BIUROKRATAI. Apysaka. Parašė Jonas Kmitas. Indomi ir 
užimanti apysaka. Shenandoah. Pusi. 79..............................

BOLŠEVIZMAS. Parašė J. K. M-kas. Ją perskaitęs žinosi kas 
tai yra bolševizmas. Boston. PusL 32....................................
ir lengvai perstatomas. Waferbury. Pusi. 20..,..................

DANGAUS KARALIENĖ. Padavimai apie Šventą Paną Mariją 
Surinko ir lenkiškai surašė Kun. Marijonas Gavalevioius. 
Vertė Marijos Tarnas. Labai puiki knyga, Įsigyjęs nesi
gailėsi. Tvirtais drobės apdarais. Boston. Pusi. 158........ t

DELEGATŲ KELIONĖ LIETUVON 1916 m. Parašė Dr. J. J. 
Bielskis. Labai žingeidus aprašymas. Boston. PusL 94.

DARBININKAI VTENYKIMĖS ir KAS TAI YRA SOCIJA^ 
LIZMAS. Parašė F. V. Boston, PusL 32................ ..............

DARBININKO DOVANĖLE DARBININKAMS. Parašė F. V. 
Antra laida. Boston. Pusi. 32. ...»..........................................

ĖMĘS IR KALBĖK. Linksmas scenai naujas deklematorius. Su
rinkta Prakalbėlių, Monologų, Dialogų ir Deklemacijų. 
Jaunimui ir priaugusiems dovanėlė. Parašė ir išleido J. 
V. Kepas. Waterbury, Ct. PusL 48........................................

EUCHARISTIŠKOS STACIJOS. Sulietuvino Kun. Pr. J. Juš- 
kaitis. Boston. PusL 48.............t............. . ............ .....................

FABlOtĖ Arba Bažnyčia Katakumbose. Parašė Kardinolas 
Wiseman’as. Vertė Vytautas. Nepaprastai graži apysaka. 
Shenandoah. PusL 353..................................................................$1.00

GELŽKELIO SARGAS TYLIUS. Gerharto Hauptmanno No- 
. vėlė. Vertė Bėgis. Chicago. PusL 51............\.......................

GEGUŽES MENUO. Iš vokiško vertė Kun. Pr. Žadeikis. Pato
gi nešiotis kešeniuje. Boston. PusL 184................,...............

GYVENIMO GABALĖLIAI. Parašė K. Stiklas. Telpa 13 gra
žių vaizdelių. Chicago. PusL 50................... ............................

GYVASIS ROŽANČIUS. Telpa visos paslaptys su reikalingomis 
maldomis ir Litanija. Boston. Pusi. 40..................................

IŠ PO DARBININKO PLUNKSNOS. Parašė. F. V. Gražūs ir 
naudingi skaitymėliat Boston. Pusi. 32............................... y

KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS. Parašė Kun. 
Tarnas Žilinskas. Įžangą parašė Kun. Dr. Prof. Pr. Budys.. 
Verta kiekvienam perskaityti. Boston. PusL 62...............

KAIP ATSIRADO JUNGTINES AMERIKOS VALSTYBES. Iš
guldė P. B. Chicago. PusL 35..............................   ,

KĄ GERO TURI LIETUVIAI IŠ “SOCIALISTŲ SĄJUNGOS.” 
Parašė Socijalistas. Bellshill. Puri. 14. ’...................................

KATORGON. Atsitikimas Muravjovo laikuose Vilniuje. Pa
rašė P. B. Chicago. PusL 18................................................... .

KELIONE Į EUROPĄ! Kun. J. Žilinsko. Indomi knygelė. Su 
paveikslais. PusL 52.

LDS. nariai siųsdami užsakymus ant knygų adresuo
kite šiaip:

L. D. S. CENTRtJI, 
366 BR0ADWAY,

BO8TON 27, MASS.
P. S. Kitaip adresuoti užsakymai bus priakaityti ne prie 
LDS. narių, bet prie visų kitų.



DARBININKAS Subata, S aut s o 28 d., 1922

/KONSTITUCIJOS
PROJEKTAS.

Žmogaus gyvenimas trumpas, ■/

16 d. Dar tuomet buvau karei-

LDS.

t
e

LDS. NAUJOS ANGLUOS 
k APSKRIČIO KUOPOMS.

Jau švinta aušrelė 
Platybėj rytų: 
Tai geidžia širdelė 
Svajonių kitų.

SKAITLINGAI ATSI
LANKYKITE.

Viso pasaulio darbininkai 
Vienykitės Kristuje, po Baž
nyčios vėliava, visuomene) 
gelbėti.

Pirm. V. Kudirka, 
Rašt. A. Navickas.

■J" 1 11 ' 1 1 ■—11 ■

KAUNO KARO MUZIEJŲ
APLANKIUS.

Pirmu kart Kauno karo rnu-

PHILADELPHIA, PA.
LDS. 78-tos kuopos mėnesinis susi 

rinkimas įvyks nedėlioj, 3 d. vasario, 
nojaus po sumos bažnytinėje salėjo 
’isi nariai malonėkite pribūti paskir
ti laiku, nes turime daug svarbių rei 
:alų aptarti. Atsiveskite ir naujų na 
tų.

DETROIT, MICH.
LDS. 7? kuopos mėnesiais susirinki 

mas įvyks nedėlioj, 3 d. vasario, tuo
jaus po pamaldų *v. Jurgiu parupau 
svetainėj, Virt nariai malonėkite pn 
būti, nes turime daug svarbių reiks 
lų aptarti. Atsiveskite ir naujų ns 
rią.

CHICAGO, ILL.
LDS. 57 kuopos mėnesinis susirin 

kimas įvyks nedėlioj, 5 d. vas. Nek. 
• ’ras. parapijos salėje, 1-mą vai. p 
•ietų. Visi nariai širdingai kviečl: 
ni atsilankyti ir nepamirškite atsives 
i naujų narių.PRANEŠIMAS

.f,
todėl nereikia nei vienos valandė
lės dovanai prąleisti. Mūsų die
no#- negali būti prakilnios, .kuo
met mes nieko neveikiame. Kel
dami rytą iš patalo atsiminkime, 
jog neprivalome nei vienos valan
dos perrišti veltui; o valgydami, 
nepaminkime pamanyti, ar esame 
uždirbę tą valgį. •

BRIGHTbN, mass.
LDS. 22 kp. mėnesinis susirinkimai 

Įvyks pėtnyčioj, 3 d. vasario, 7:30 vai. 
ąkare Lietuvių Svetainėje. Kviečia 
ne visus narius ateiti. Taip-gi atsi
eikite ir naujų narių.

Kviečia Valdyba

NEW PHILADELPHIA, 
PA*

LDS. St kuopos susirinkimas įvyk> 
5 d. vas. 1922 m., pobažnytinėj salėj, 
tuojaus po antrą šv. Mišių. Kviečiu 
mi pribūti visi nariai ant susirinkimu 
nes bus išduotas raportas iš buvusi, 
apskričio suvažiavimo. Taip-gi atsives 
kit nors po vieną naują narį prieini 
Syti.

ATSIMINKIME

K

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kp. mtaertnls susirinkimai- 

įvy ks utarnlnke, 7 d. vasario, parapiji- 
itje 20 Webster St. 1 šį «wl
rinkimą kviečiame visus narius to- 
■kaltitegtansM atrttt

Darbininkai org^aiaueki- 
t 8 i! Spieskitė? f vienintelę lie
tuvių darbininkę organizaciją L.

įsteigė
Kaune meilė tegyvuoja amžinai!

Vargo Poetą

DABJIIEGA.^ ’

Lfl. S. KUOPy sus-

DTLBOIS, PA.*
LDS. 55 kuopos mėnesinis susirinki 

mas įvyks 3 d. vasario po pamaldą. 
į šį susirinkimą kviečiame visus nariu- 
kuoskaitlingiausia ateiti.

-x Valdybe
----------------- -------- • J

KENOSHA,WIS.
LDS. 80 kuopos mėnesinis susirin 

kimas įvyks nedėlioj, 5 d. vasario, tuo- 
rans po sumai šv. Petro parapijos sve 
aiaėje. Kviečiame visus narius bu 
Inai ateiti, nes yra svarbią raikai i. 
psvarstyti.

CHICAGO, ILL.
LDS. 29 kuopos mėnesinis stisirit; 

kimas įvyks ketverge, 2 d. vasario, pa
prastoj vietoj. Visi nariai prašom 
atsirinkti ir naują narią atsivesti pri 
irašyti.

/ X f

NEW YORK, N. Y. -
LDS. 9 kp. mčnesinie snrtrinkimns

įvyks' nedėlioj, 5 d. vasario, Thojaus, - , -
•o sumai, antrą valandą po pietą bal *tų atkreipęs, nes Įsivyr&VUS jau 
lytinėje svetainėje 558 Broome St. šia 
■ne susirinkime tnrčelme daną svarbią 
elkalą aptarti. r

rus tas mokyklas, kurios }- metų tekmkos progresą gali- 
steigtos tėvų nepriklausan
čių jokiai tikybinei organi
zacijai. Nuo tikybos pamo
kų tėvams norint vaikai pa- 
liuosuojami, o po 16 metų 
amžiaus vaikas pats gali lan- susisiekimas čia aš nekalbėsiu

ma tikėtis, kad artimoje ateity
je dauguma kliūčių bus paša
linta ir lekiamąjų dienų nuoš. 
metams viri? 95 nuoš.

Apie naudą kurią atneša Val
stybei toks patogus ir greitas

L.D. S. Reikalai
■*’ .................. **

-Entered as second-clasa matter Sept 
12, 1915 at the post office at Boston. 
Mass., under the Ąct of Mareh 3. 1879.”

•‘Acceptance for malUng at spėriai rate 
of pogtage provided for ln Seetion 1108, 
Act of Oct 8,1917, authorised on July 
12, 1918.” >

SuSeeription Efltee:
Vearly ................ ... ................ ,...$4.50
Boston and suburbs ......,,....$3.50 
Foreign crimtries yearly ........$5.50

kyti tikyboj pamokas, o jei 
nenorų tai gali nelankyti.

Reiškia vaikai laisvama
nių, jei jie jų turės, mokyk
loj pilnai bus apsaugoti nuo 
“tikybinių prietarų.” O jei 
dar didesni košer norės už
laikyti, tai galės steigti savo 
mokyklas, kur nebus šoki
nama, tikybos. Bet laisva
maniai ne apie savo vaikus 
nori rūpintis, bet apie kata
likų ir apskritai tikinčiųjų. 
Jie nori, kad visos mokyk
los būtų bedieviškos. ' 
būt tą daro iš nusimanymo, 
kad patys daugiausia bevai
kiai, tai neturės bedieviškų 
mokinių. Tad siekia prie ka
talikų vaikų. Bet jie jų ne
gaus.

nes visiems aišku kokią svar
bia rolę lošja prekyboje bei pra
monėje greitumas susisiekimo. 
Bet susisiekimas kaipo ■
pramonė patsai per ąavę dar 
negreit apsimokės ir dar ilgą 
laiką prisieis dirbti su dideliu 
nuostoliu. Kitose valstybėse 
pav.*Amerikoje, didžiausią^pel- 
ną orlaivininkystei tenka gauti 
už važiojimą pašto, bet Lietu
voje,, kadangi musų Valstybė 
neturtinga apsiėmiau laike, tri
jų meti} vežioti paštą veltui. 
Taigj ' kad. padengus išlaidas 
surištas su užlaikimu šio tevy- 

rrčr nei naudingo Įrengimo prisei-

-Z
ATSIŠAUKIMAS 

GERBIAMoJTRED AKCIJA!
Jau antri metai, kaip .aš už

brėžęs sau tikslą įrengti Lietu
voje susisiekimą keleivių pru, 
darbuojas šioje srityje. Nežiū
rint į tai, kai kaip viskas Lie
tuvoje, ypač-gi šis mano suma
nymas, delei stokos kapitalo 
begalo sunku buvo įgyvendyti; 
pagalios šį tą pasisekė sutver
ti, ir Lietuva gali didžiuotis, 
kaipo pirmutinė Rytų Europos 
Valstybė turinti privatį kelei
vių susisiekimą oru. Laikraš
čiuos apie tai labai mažai buvo 
minėta ir aš manau, kad Ame
rikos Lietuviams bus įdomu su
žinoti apie šį dalyką ką nors 
plačiaus: man susitarus su tū
la Amerikos Lietuv. B-ve, pas
taroji sutiko, kad jos vardu bū
tų' Įsteigtas Orlaivininkystės 
skyrius, kuris visai savysto; 
viai veikia negaudamas iš B- 
vės nei skatiko lėšų.

Minėtos B-vės vardu aš ga
vau iš Lietuvos Valdžios leidi
mą pradėti lakioti ties Lietu
vos teritorija. 1921 m. liepos 
26 d. buvo atidengta pirmuti
nė linija Kaunas, Karaliaučius, 
keletą dienų vėliau antra lini
ja Kaunas — Ryga. Lakioda
ma kasdien ten ir atgal, išsjsy-. 
rus dienas, kada labai blogas 
oras maždaug 5 nuoš. Tiesia 
linija iš Kauno į Karaliaučių 
arba Į Rygą maždaug tas pats 
kelias, lekiamą žiūrint patogu
mo vėjo, nuo lį iki lf valandų 
laiko, vietoj gelžkeliu važiuo
jant 14 valandų. Kainuoja vie
nam keleiviui, kuris gali su sa
vim pasiimti iki 20 klgr. baga
žo 495a.

Orlaiviai vartojami geriau
sios konstrukcijos, sistemos 
prof. Junkerio, padaryti vien 
iš aliuminiaus, apart lakumo 
pakelia 5 keleivius. Keleiviai 
sėdi patogei įrengtoj, uždeng- 
toj ir šiltoj kabinoj. Geram o- 
rui esant orlaivis lekia į valan
dą 190 kilometrų Minimalis 
greitumas orlaivio 135 kilome
trai į valandą. Motorus 200 ar
klių jiega. Nuo 1 dienos Lap
kričio iki 1 dienos kovos mėn. 
oro susisiekimas sustabdytas 
iš tekninią priežasčių, svar
biausios iš jųjų šios: 1) orlai
vis turi pasikelti, pay. pas mus 
yra daug sniego, nusileisti tu
ri kitur kur nėra sniego, reika
lingi specialiai įtaisyti aerodro
mai, kurių privatis asmuo be 
Valstybinės pagalbos negali 
užlaikyti, 2) žiemos laiku kuo
met smegti lakūnas negali aiš
kiai matyti .žemės ir sustojus 
belekiant motorui negali pasi
rinkti nusileidimui tinkamos 
vietos, kas sudaro didelį nelai
mės pavoju, už tai vieni nele
kiama, 3 įvairią kitą priežąš- 
eią kurios paeina ano nepasto
vumo ir įvairiose vietose įvai- 

1 raus oro, lakioti tegalima tik

į?" Vėl “Darbininkas” pada
vė savo skaitytojams tildo
mų ir svarbų skaitymų pir
miau, negu bile kuris Ame- 1 
rikos lietuvių laikraštis. Y- 
ra tai Lietuvos valstybės 
konstitucijos projektas. Tą 

- projektų pagamino St. Sei
me tam išrinkta komisija. 
Seime tas projektas bus 
svarstytas, diskusuotas ir 
priimtas. Reiškia galės bū
ti Įvairių pataisų. Bet tildo
mu pasižiūrėti jau Į tai kas 
projekte yra.

Projektas yrą supranta
ma lengvia kalba parašytas. 
Kiekvienas apsisk.ąites dar- 
CEunkasgalesšuprašti :̂

Konstitucija yra užtekti
nai “radikališka,” užtekti
nai “modemiška.” Kon
stitucijos projektas žada, ti
kėjimo ir sąžinės laisvę, ne
vartoti prievartos tikėjimo 
dalykuose, bet ne be reikalo 
priduriama tikyba arba iš
pažinimu pasaulėžiūros ne
bus galima išsisukinėti nuo 
viešųjų pareigų. Juk žino
me, kad karo laiku ir Ame-, 
rike ir Anglijoj pagarsėjo 
ėonscientions objectoriai, t. 
y. buvo tokių, kurie sakėsi jų 
sųžinė nepavelijanti karei
viauti ir kariauti. Tokių iš
sisukinėtoju negali būti. 
^Mirties bausmės ir visiško 
turto konfiskavimo nebus. 
Tik karo metu ir tik už y- 
patingus nusikaltimus tos 
bausmės veiks. Karo metu 
suprantama įpirties bausmė 
išdavikams ir t. p. Ramiu 
laiku atsitikus pavyzdžiui 
baisiam gaisrui plėšikai pa
prastai vietoj sušaudomi. 
Bent taip daroma Amerike. 
' . Seimas tesusidės iš vieno 

E buto. Reiškia nebus taip
• ♦ kaip Amerike atstovi} butas 
| ir senatas. Renkamas tre-

• jiems metams.
| Sulyg dabartinio projek

tą Lietuva turės Seimo ren
kama trejiems metams pre
zidentų.

Lietuvos ginkluotos jėgos 
i ^tvarkomos milicijos pa- 
k irv dais. 
B Indomūs punktai švietimo 
B reikaluose. Mokyklas stei- 
B gi;; valstybė, savivaldybės. 
f '( nės organizacijos ir
. atskiri omenys, remiantis 
e tam tikrais įstatymais. Visos 
p ’ mokyklos valstybės žinioje _  __
F ir priežiūroje. Religija yralįų 60 nuošim 
femokyk'<>s programoj, įšskjr-j Atakhiipant į partjumių D. s.

na ieškoti įvairiausius į plaukų 
šaltinių.

Atkreipdamas domę Gerbia
mos Redakcijos zį sunkią, pini
ginę padėti šio reikalo tikiuos, 
kad Tamstos neatsisakysite 
man amerikiečių tarpe surinkti 
šiam reikalui lėšų pravedant se
kantį dalyką: Paminėjimui oro 
pašto įsteigimo, Lietuvos paš- 
.to valdyba išleido apribotą ne
didelį skaičių komplektų “oro 
pašto įsteigimo” pašto ženklų, 
viena komplektą nevartotų žen
klų pridedu prie šio laiško, ant 
rą prilipinau prie voko. *

Šio pašto Ženklai pas mus 
jau dabar didelė retenybė ir ga
na brangus, ateityje dar bus 
brangesni. Lietuviams jie tu
ri ypatingos vertės. Kaipo įro
dymas, kad kultūroje esama pa
žengę daugiau pirmyn negu 
mūši] kaimynai, pav. tie patis 
lenkai neturi oro pašto. Aš no
rėčiau šiuos ženklus išplatinti 
Lietuvių tarpe pareikšdamas, 
kad pilnas bus suvartotas tik 
reikalams oro susisiekimo, 
šiuos ženklus pasiųlau pirkti 
visiems po $1.00 už komplektą 
(komplektas 7 įvairių kainų 
ženklų.)

Tikėdamas, kad* Gerbiamoji. 
Redakcija neatsisakys čia išdė
stytų būdų palaikyti Tėvynei, 
be skirtumo partijų, naudinga 
įrenkimą, tariu iš ankstu širdin
gai ačių.

Laukdamas gausingų užsa
kymų lieku,

Su tikra pagarba
B. Balčiūnas.

Laisvės Alėja 72 Kaunas Li
thuania. « **

Prierašas: Norintieji išsira
šyti ženklų lai sunčia $1.00 virš 
minėtų adresu išpirkdami dra- 
ftą Lietuvių Prekybos Bendro
vėje; Draugo Pinigų siuntimo 
skyriųje'arba ir kitose pasitiki
mose įstaigose.

ATSIŠAUKIMAS
Į L.D.S. Conn. Apskričio ir į 

visas katalikiškas kuopas ir 
draugijas.

Buvusiame L. D. S. Conn. A- 
pskričio suvažiavime nutarta 
rengti milžinišką viso apskri
čio išvažiavimą arba gegužinę, 
gegužės 30 d. š. m.

Išrinktos komisijos pirmoji 
ir svarbiausioji užduotis buvo 
paimti išvažiavimui vietą.

Vieta gauta puiki ir didelė 
“Swartette Club Park.” New 
Britain, Conn.

Tad išvažiavinias arba gegu
žinė įvyks kaip jau buvo nutai/ 
ta apskričio gegužes 30 d. š.m.

Prašome draugijų, apskričių 
ir kuopų nerengti nieko ant tos 
dienos, bet rengtis į šį išvažia
vimą, kuris bus vienas iš pui
kiausių, nes rengiamas šu di
džiausių ir įvairiausių progra
mų.
! Kviečiame kuopas bei drau
gijas rengtis iš anksto su pro
gramų .

Laikykimės priežodžio: ‘Vie
nybėje — galybė”. w

Rengimo Komisija.

ATSAKYMAS L.D.S. 60 KP. 
VALDYBAI.

Tamstų garbingos kuopos su
sirinkimo paskelbimas ant sau
sio 29 d. š. m. gautas ketverge, 
sausio 26 d. Kadangi subati- 

’nis numeris pasiek Chicagą 
tik panedėlį, o ketvergo išsių
stas buvo sausio 25 d. tai pas
kelbimo netalpiname. Visus 
paskelbimus ir pranešimus no
rint, kad pasiektų narius siųs
kite bent savaitę ar dvi iš anks
to.

a

Jau rytmečiui pina 
Vainiką rasa, 
Bet mintį slogina 
Paniurus tamsa.

Nors juodamies bunda 
Paraudę rytai,
Nors medžiai sujunda 
Niūniuot savitai, —

Bet Žmonės dar miega 
Sapnuoja kai kas... 
Nors nujaučia jėgą — 
Nuleido rankas...

Adomas Juodasis.

LDS. Naujos Anglijos Apskri
čio suvažiavimas įvyks vasario 19 
dieną 1922, 1-mą vai. po pietų Lie
tuvių Svetainėj, 26 Lincoln St., 
Brigrton, Mass.

Gerbiamos LDS. N. A. Apskri
čio kuopos malonėkite atsiųsti sa
vo atstovus j šį suvažiavimą, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarti 
dėl LDS. organizacijos. Taip-gi, 
kurios kuopos dar neprisiuntėte 
savo duoklę po 5c. ant metų nuo 
nario, tai malonėkite prisiųsti iki 
suvažiavimo. Neprigulinčios kuo
pos kviečiamos prisidėti^ prie L. 
D. S. Nauj. Anglijos Apskričio už- 
rnokėdamos po 5 centus nuo nario 
ant metų į apskričio agitacijos iž
dą. Taip-gi atsiųskite savo atsto
vus į šį suvažiavimą. Neišgalin
čios prisiųsti atstovi], siųskite įne
šimus raštu apskričio valdybai; 
mokesčius siųskite apskričio iždi
ninkui M. Abračinskui 187 Ames 
St., Montello, Mass. Siųskite at
stovus ir gerus įnešimus suvažia
vimam

LDSS. N. Angį. Apsk. Valdyba: 
Pirm. V. J. Kudirka,

37 Franklin St., 
Nomvood, Mass 

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

Nomvood, Mass

LDS. N. A. Apskritys su
rengė gerb. svečįui iš Lietu
vos M. Bagdonui Lietuvos 
Darbo Federacijos įgalioti
niui ir Lietuvos Steigajnojo 
Seimo nariui prakalbų marš
rutų. Prakalbos darbinin
kiškos ir į jas darbininkai 
turėtų skaitlingai atsilanky
ti. Kalbės Šiose kolionijose:

ATHOL, MASS. ~
29 d. sausio, 7:30 v. vak.

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

; TOgTFIELD, MASS. -
30 d. sausio

N. A Apskričio Valdyba:

LDS. 36 kp. susirinkimas įvyko 
22 d. sausio š. m. Susirinkęs skait
lingas būrelis narių rimtai svars
ti svarbius ir naudingus klausi
mus.

Apart kitų išrinkta komisija su
rengimui prakalbų gerb. M. Bag
donui, Lietuvos Steigiamojo Sei
mo nariui ir Lietuvos Darbo Fe
deracijos įgaliotiniui, kuriam ren
giamas maršrutas šioje apielinkė- 
je. /

Veikiančioji komisija ir atsto
vai dalyvavusieji LDS. Conn. aps
kričio suvažiavime išdavė raoor- 
tus, iš kurių paaiškėjo jog aps
kritys rengia milžinišką “Geguži
nę” gegužės 30 d. š. m.

Nariai apskričio nutarimu nu
džiugo ir papildė “Gegužinės’’ 
rengimo komisiją, būtent: prie 
jau pirmiau išrinktos dar išrinko 
A. Mičiūną ir J. Vaznelį. Komi
sija pasižadėjo visu smarkumu 
rengtis prie išvažiavimo.

Į šį susirinkimą atsilankė gerb. 
J. Tautilas, LDS. Conn. apskričiu 
organizatorius, kuris suteikė daug 
naudingi] patarimų ir linkėjo mū
sų kuopai išbujoti vienai iš di
džiausių ir stipriausių kuopų.

Nariai gerb. svečiui išreiškė pa
dėką už gerus linkėjimus.

Tą pačią dieną po šio susirinki
mo susitvėrė ir nauja L. Vyčiu 
kuopa, kuri pora metų atgal gana 
puikiai gyvavo ir nepritariant 
klebonui turėjo išnykti.

Susirašė visi smarkiausieji iš 
jaunimo darbuotojai. Linkėtina 
L. Vyčių kuopai augti nariais ir 
dvasioje neatsižvelgiant į užsipul
dinėjimus.
Račiūno paveikslai ir sandarie- 

čių skimas.
Tą pačią dieną vakare buvo Ra

čiūno judami paveikslai. Žmonių 
prisirinko daug. Mr' ’ -ienas 
žingeidavo ką nors naujo pama
tyti, o antra tai klebonas gerai 
išgarsino; būk apart paveiksiu 
dus prakalbų ir bus pardavinėja 
mi L. L. P. bonai. Apvilta, nes 
bonų niekas nepardavinėjo, o tik 
sandariečių pirmininkas pareiškė, 
kad Dakaras surengtas sandarie- 
čių kuopos ir perstatė kalbėt tūlą 
Austeiką. . Šis “spykeris” pradė
jo kalbėt apie laisvamanių tveria
mą vaikų draugiją. Nors nepa 
sakė, kas tuos vaikus mokys ir la
vins, vienok galima suprasti, kad 
tokie pat “mokytojai” kaip kad 
ir “spykeris.’/

Jis ragino tėvus leisti savo vai
kus ir agitavo nežiūrėti į kokius 
ten vyčius arba kitas partijines 
draugijas.

Reiškia dar viena “be- 
ka” draugijėlė tveriasi, kuri auk
lės kandidatus į bedievybę.

Tėvai iš anksto turėtų žinoti, 
kad sulig “mokytojų” ir vaikai 
bus auklėjami.

Jeigu norite, kad jūsų vaikai iš
augtų dorais ir gerai žmonėmis 
katalikais leiskite ir prirašykite 
vaikus prie gerų katalikiškų drau
gijėlių arba kuopų. Prirašykite 
prie L. Vyčių priaugančio sky
riaus, o ten užtikrinam, kad vai
keliai bus mokinami dorai ir ka

talikiškai. Korespondentė.
• - -

MONTREAL, CANADA.
LDS. 92' kp. mėnesinis susirinkimas 

vyks nedėlioj, 5 <1. vasario, tnoj jx> 
įamaldŲ, bažnytinėj svetainėj, 720 
’ortlienois St Todėl broliai ir sesti 
ės malonėkite visi atsilankyti paskir 
n laiku, nes turim aptarti neužbaig 
us reikalus ir pradėti naujus. Nepra 
eiskite nei vienas šio susirinkimo 
ateidami atsiveskite ir naują narią 
eurie žiuri j ateitį ir myli darbininkiš 
tas organizacijas.

Krečia Valdyba 
EASTON, PA.

LDS. 40-tos kuopos mėnesinis susi 
rinkimas įvyks nedėlioj, 5 d. vasario, 
nojaus po sumos šv. Mykolo parapijos 

■ vet&Jnėj. Visi nariai malonėkite pri
būti paskirtu laiku, nes turime daug 
varbtą reikalą aptarti. Atsiveskite fr 
įaują narią.

savo skyrių: 94ts pėstininkų 
Lietuvos kunigaikščio Vytenio 
pulkas kaip visos kariomenės 
dalya. Dabar prie Kaono karo 
nasriąjaus gyvĮsna karriviai in
validai, daboja ten tvarkos. 
Tarp tą invalidų yra ir buvęs 
mano kuopoj draugas,‘kareivis 
Janužis Jonas, kuris yra nete
kęs vienos kojos kovoj są len
kai ties kalkūnais. Jis dabar 
turi dirbtinę koją, apdovanotas 
“Vyties kryžiumi.”

Kauno karo muziejus vadina
mas centraliu karo muziejų dėl 
to kad buvo sumanymas'turėti 
ir kiekvienoj kariuomenės dar 
ly savo muziejų, nes yra tokią 
dalykų, kurie labiau turi ver
tės tik savo daliai ir yra tokių, 
kurie turi istorinės visai karuo- 
menes ir visuomenės vertės ir 
būtinai jau turi būti talpinami 
centraliam karo muziejui, kad 
kuoplačiausia juos Lietuvoj ži- 
'notų, kad jie būtų visieips pri
einami pažiūrėti. Dalis muzie
jų, steigimas siekiama.

Reikalo karo muziejaus tikrai 
negaliu aptarti, nes jame tik 
žudynių istorijos eiga tenušvie- 
čiama, o žudynės — karai tai 
yra parodymas žmonių nupuo
limo savo žmogiškoj vertėj, 
bet kad karo faktas buvo, kad 
Lietuva turėjo kovoti savo lais
vę išgaunant, turėjo naudoti 
savo labui tokias pat nežmoniš
kas priemones kokias iki šių 
laikų sugalvojo ir Įvedė varto- 
jiman pasaulio didžiūnai, tai 
tur būt reikia palikti sekančio
ms kartoms jų atminimą, ne
teisinant ir nepeikiant nežmo
niškos ginklų kovos — parody
mo žmogaus nupuolimo. i

Taipgi, nors karas yra ne-- / 
žmoniškas dalykas rodantis 
ant kiek žmonės yra žemi savo 
vertėj, bet kad jis ir Lietuvos 
Laisvės aušroj buvo, tai reikia 
jo atminimą palikti tolimesnie
ms laikams, kaip yra ikišiol 
daug įvairių senovės liekanų 
žmonėms, kuriems daiktai da
bar sudėti į karo muziejų bus 
senoviškais daiktais.< •

Gal kitos, .sekančios mumis 
žmonių kartos atsipeikės savo 
žmoniškume, tai tuomet jiems 
bus karo muziejuj sudėti daik
tai baisiu prirodymų žmonių 
kraugeringumo, plėšringumo, 
išnaudojimo silpnųjų; žiauraus 
engimo jų...

Antri kart teko užeit į karo 
muziejų šiandie. Neperdaug per 
simainęs savo turiniu, įvairius 
tik vistiek sukeliantis abelną 
jausmą — pasipiktinimo žudy
nėmis — karais; jog visi tie 
ginklai jame sudėti ir sustatyti 
liudyja tą kad žmogus žmogų 
užmuša, visi paveikslai liūdyja 
kad yra būriai aižmušiką —spe 
rfalistų, krauju kvepia, ašaro
mis, skausmais motiną, gimi
nių žuvusių, dejavimais sužeis
tų pripildytas tas namas, tik 
mes jų nejaučiam ir negirdim, 
nes ir mes nebe žmonės. ,.

Tik kaip manai apie tai kad 
gal tas buvo ir yra neišvengti- 
na tarp žmonią kad pildomos 
žudynės, tai nusiramini kiek...

Tegul Lietuva butą nekovo
jus nekėlus karo, nieks jai 
laisvės nebūtą davęs, ant pra
šymų — meldimų domės nebū-

' HARTFORD, CONN. 
Teatras ir Koncertas.

Rengia L. Vyčių 6-ta kp. nedė
lioj, sausio 29 d., 1922 m, Cathed- 
ral Lyęeum Svetainėj, 227 Law- 
rence St, Hartford,1 Conn. Pra
džia lygiai 7:00 ^al. vakare. Įžan
ga tiktai 30c. ypataL

Šiame vakare bus statomas gra
žus veikalas “Jurgis žiburys.” Šį 
puikų veikalą vaidins ”čia augęs 
šaunus jaunimas. Taipogi bus ži
rnių dainininkų iš W*terbury, Ct. 
Bet smagu pranešti Hartfordie- 
čiam^ kad dalyvaus šiame vaka
re su savo švelniais, maloniais__ ____________________ _
balseliais seselės Blažauskiutės iš zieju aplankytą jo ątiAarymn 
New Britain, Conn. Dar bus ir dienoj — 1921 m. vasario mėn. 
kitą* gražių programo šuiotękų. Iš 
kalno drįstame spręsti, kad atai- viu ir bijyau išrinktu savo ppl- 
lankiusiejf ant šio vakaro bus pa- ko “komisijoj medžiagai į cen- 
tenkinti visais žvilgsniais ir įspū įtralį karo1 muziejų rinkti” sė
džiai vakaro pasiliks ilgai, iigai kretoriu. Karo muziejuj 
bm usių mintyse. (ir mano pulkas tuomet

■■■■ 

labai jiągos ne tiesos galybė 
pasauly. Kad karai yra tai 
kaltė visos žmonijos, kuri savo 
vertę pametė ir padarė žemėj 
skausmų, ašarą pakalnę...

“Ar atsipeikės kuomet fcn- 
klydus žmonija?” — kyfa klau
simas išeinant ištos vietos kur 
sudėti ir sustatyti žmogžudy- 
bės įrankiai, "kur kraujuotus 
vaizdus sukelia ir ginklai ir pa
veikslai. :.

Tegul visos augščiausio* idė
jos — mintys, visi kilniausiai 
troškimai, visa meilės galybė, 
kurie tik yra dar užsilikę žmo
nių širdyje, susispiečia, susibu
ria į vieną tvirtą fdMif 
Meilės jiegą. kuri padarytų to
kias vietas kaip karo muziejus 
iš tikro senovės nežmoaiško 
kultūringumo prirodymui..

Tegul Aukščiausia Meilės 
(Dvasia žmonijai tame padeda.
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ALBANY, V. Y.

■j Sausio 10 d. atsilankė su pra
kalba gerb. kun. Pranas Garmus 
ir kun. Tamolįunas iš Amsterdam, 
N. Yn kitpo įdomus svętjA Vie
tinis klebonas kun. K. F. Szatkus. 
parapijos svetainėje 8 vai. vakare 
perstatė susirinkusiems tikslą pa
siuntinystės nuo Lietuvos dvasiš
kos vyriausybės Jo Malonybės 
Kauno Vyskupo Pranciškaus Ka
revičiaus ir apie gerb. kunigus 
Garmų ir Bumžą. Ahu gerb. ku
nigai, šiuomi laiku lanko lietuvių 
kolonijas Amerikoje, su tikslų į-, 
gyti lietuviams savo dvasišką u- 
niversitetą. Perstatydamas gerb. 
kun. Garmų, paprašė užimti vietą 
kalbėtojaus, kurs buvo priimtas 
visų delnų plojimu... Gerb. kal
bėtojas kųn. Garmus tikrai atliko 
apaštališką darbą; kalbėjo apie 
tvėrimąsi Lietuvos Valstybės ir 
pirmą pulką Lietuvos kariuome
nės, kurio patsai buvęs tvarkyto
ju ir kun. kapelionu karės lauke. 
Apsąkinljo apie vargą lietuvių 
kareivių, jų skurdą ir badą. Baig
damas pakalbą sakė, kad šiandien 
lųūsų tėvynė Lietuva liuosa ir Ae- 
prigulminga valstija, tad turime 
ja rūpintis ir pastatyti sostą švie
sybės “Dvasišką Uuniversitetą 
Kaune.” Jūs Amerikoje gyve
nantys broliai, manau, kad remsi
te tą užmanymą, prisidėdami savo 
aukomis prie įsiteigimo naujo uni
versiteto Lietuvoje.

Prakalba ,kun. P. ’ Garmaus, 
kaip tiko apaštalo visiems labai 
patiko. Buvo rinklfhas aukų dėl 
Dvasiško Universito Lietuvoje. 
Aukavo sekančios ypatos L. Lais
vės Paskolos Bonais: Emilija 
Mockaitė $50.00, Antanas Pal- 
daukas $50.00? Stanislovas Rač
kauskas $50.00, Veronika ir Ka
zimieras Žostautai $50.00, Anta
nas Budvidas $50.00, Ona Berna- 
tavičienė $50'00, Mateušas Bema- 
dy«« $33.00 (L. G*B-vės akcija), 
Karolis Dobrovolskis $33.00 (L.
G. B-vės akcija). Buvo ir mažes
nių aukų : Kud. K F. Szatkus $10. 
Kazime^ras Jakaitis $4.00, UršUla 

> Šimaitienė $2.00. Po vieną dolerį 
- Antanas Dzikas, Antanas Budvi- 
*das, Steponas Augustinaitis, Po 
vilas Aviža, Stanislovas Jasilio- 
nis, Jonas Stegvila, Vincas Jasi- 
lionis, Jurgis Pasausis, Bronislo
vas Žostautas, Juozapas Rusas. 
Antanina Szaltienė, Karalius Do- 
bravolskis, Stefanija Rimkienė, 
A Sdngailenė 50c. ir bono kupo
nas* Stanislova Račkausko $2.50. 
Kartu smulkių aukų $32.25 ir viso 
kartu sų bonais $401.75, kurių į- 
galiotin'iū yra vietinis klebš kun. 
K F. Szatkus prisiųsti valdybai 
Tautos Fondo. Albaniečiai širdin
gai tariame “ačiū” gerbiamam 
kun. P. Garmui už jo gražią pra
kalbą ir pasišventimą Lietuvos ap- 
švietai.

Albanietis.
•»

Į $un. J. Jakaitis, kon. P. Garmus ba kokios katalikiškos organiza- ne kokios tai Draugijos žmonės suprasti,* jog kvailių Šia

bar Misevičius starus, kaip liū
tas. Paskui kibs į Jaęk Dempsey 
ir įtų? Gal lietuvis paims pasauji- 
nį vainiką.

Mickevičius puikia! ’ pasirodė 
tarp vietos lietuvių. Jis vibut sa
kosi esąs lietuviškos kilmės. Lai
kraštis “Ledger” per ^isą pusla
pį indėjo antgalvį Miške given 
Wild Receptūra, by Local Fans. 
Ilgame aprašyme minima, kad jis 
lietuviškos kilmės. Jo motina A- 
merike gimus iš tėvų, kilusių iš 
Mažosios Lietuvos. TČvas D. Lie
tuvoj gimęs. Jis sako, kad Ame
rike sutikęs daug lietuviškos kil
mės gabių kumštininkų. Mickevi
čius yra* vedęs, turi du vaiku^Y- 
ra susipažinęs su daug garsių a- 
merikonų, kaip va-Kalifornijoj su 
Dpuglas, Fairbanks, Mary Pick 
ford, Čharley Chaplin. Fair
banks prašė Mickevičiaus, kad sa
vo vaiką pavadintų jo vardu 
Douglas. Mickevičius tą padarė.

Mickevičius yra nuo jaunų die
nų draugu su Vincu Vašku.

G
t

ŪTICA, ir. Y. '

Gerb. klebonas kųn. P. Zabiela 
surengė sausio 12 'd. prakalbas. t 
atsilankė didžiai pagarsėjęs sve
tys kun. P. Garmus. Kadangi ne
turime svetainės, tai atsibuvo baz- 
uycioje ir buvo išneštas Svč. Saa 
ramentas. Prasidėjo 7:30 vaL va 
Kare. Pirmučiausia kalbėjo dr 
aziai gerb. musų klebonas, kurt 
pasakė prakalbą ir paragino visua 
prisidėti prie v garbingo darbo. 
A-askui buvo perstatytas didžiai 
gerb. svetys kun P. Garmus. J n. 
nušvietė visą padėtį Lietuvos ii 
taip pat užtrajikė diktokai sūnau, 
ir dukterim beždžionių. Klausy
tojai" buvo didžiai užganėdinti u 
širdingai dėkojo už prakalbas 
Po prakalbų Lietuvos Katalikų 
universitetui sudėjo $215.00. Di- 
diai gerb. kleb. P. Zabiela $25.00, 
nors nesenai atvykęs iš Lietuvos, 
oet didžiai atjaučia garbingą dar
ną. Viktorija Masiuliunaitė $10.

L

lirM- Bagdonas parodė mūąįš- eijee labo nedalyvaudavo, kartais 
I kiams ne vien, vertę prakalbų, bet 
ir paaiškino kiek vargo ir darKo 
padėjo mūsų tėvynės gynėjai ir 
kiek nuostolio pridarė Lietuvai 
jee išdavikai (

Dabar ir mes žinosime kurie 
darbuojasi Lietuvos greitesniam 
atsistatymui ir kurie- tebedirba 
Tėvynės išardymui

Kaip Lietuvoje ,taip ir čia A- 
merike komunistai niekuo nepri
sideda prie atstatytose ir pageri
nimo Lietuvos. Matyti, kad jiems 
Lietuva jau svetima, tai pašalpa 
Lietuvai nesirūpina. Rusijai jie 
renka ne tik nuo savųjų, bet ir 
nuo katalikų; iš šv. Petro ir Po
vilo dr-jos pask. rodos $25.00. No
rėjo ir pask. iš šv. Kazimiero, bet 
šį sykį neperbalsavo — atidėjo ki
tam sykiui.

P. Bagdono prakalba manau, 
kad visiems patiko.

Aukavo L. D. Fed. 6ek. $20.00 
kun. P. Daniunas, $3.00 A. Daniu- 
nas. 7

Po $1.00: M. Karsokienė, O. Bu- 
gailiutė, M. Pupelis, B. Kaspara
vičienė, V. Tamulevičius, K Na- 
dzeika, Jx Gema, M. Kliponiutė. 
A Šavnulevieius, A. Sabaliauskas, 
V.'Bartasevičius, M. Kaspafavi
nus, A Simonaitė.

Su smulkiais $46.62.

dar atkalbinėdavę kitus. Lietu
vių Darbininkų Sąjungą vadin- 
vo bolševikiška. Už tokius kuni- ■ 
gelio nusistatymus priešais lietu
vių tautą, neteko terp lietuvių 
užuojautos ir žmonės pradėjo ne
mokai mėnesinių duoklių ir nei

gti į bažnyčią. Eidavo į svetimtau
čių ir ten metėdavo už save ir vai- 
mčius. • x

Turime viltį kad prie gero tė
vynainio vietinio klebono 'viskas 
persimainys ir vėl prasidės dides
nis tarp lietuvių judėjimas kaip 
darbininkiškoje, tautiškoje, taip 
• Katalikų Bažnyčios labui. Su- 
iruš visi išvien. Ką duok Dieve* T • 

sulaukti. , 1 .1 ■!
K. Vouslis.

5 ■

Y0UNGST0WN, OHIO.

ir Lietuvos L. P. Boną $52.12, Ba 
įandis P. $50.00 Šerais, Žebrys Jo 
nas Amerikos bohą $50.00. <■

Po $1.00: Navickas J., Norben 
įas A, Lumskis A., Grigas S., Va 
lukonis A., Maksimavičius A. 
Aukšytis J., Jankevičius L., Bud 
ris A., Rupkauskas M., Tamošaus 
Kas J., Petraitienė J., Sabienė O.; 
Kalvaitienė K, Miekeviičus A, 
.Savickas J., Plaurunienė V., Di 
iis M., Mačys J., Navickas K.. 
Bačėnas A, Stašaitis J., Antana 
ličius T., Balandis P., Jankevi 
cius K., Vatkaitis K 50c. 
^Smulkių buvo ir-gi keletas cen 
tų. '

Sausio 13 d. per rūpestį gerb 
kleb. kun. Zabielos buvo sureng 
tos prakalbos Herkimere, N. I 
Aukų surinkta yra $252.00. Kai
mynai buvo atsilankę iš Frank- 
xorto, N. Y. ir Lillte Falls, N. Y.

J. ParapijonasNEWARK, N. J.

Lietuvis čampijonas.

Šioje apylinkėje sukinėjasi gar
sus lietuvis kumštininkas Billy 
Miške (Mickevičius). Jis yra vie
nas garsiausių Hęavy weight 
kumštininkų. Jisai ėmėsi su 
Charies Veinert sausio 16 d. i 
Laurel Gardęn mieste. Mickevi
čius sveria 189‘svarus, o Weinert 

. 188 svarus., Žmonių buvo 3.000.
Mickevičius daug metų kumšti- 

ninkavo ir jam teko susidurti su 
visais pirmom* klesos kumštinin
kais. Visus juos pergalėje. Tri? 
kartus buvo susiėmęs su pasauli
niu čempionu Jaek*Dempsey. Pir
mą kartą susiėmė su juo St. Paul 
Minn. Per dešimt “rounds” abu 
kirtosi, kaip velniai. Pabaigoje 

f rodėsi, kad Mickevičius ima vir
šų. Taip Hfidijo visi, kurie .arti 
sėdėjo. Bet nenorėta nuo Jack 
Dempsey paveržti čampįjonystės, 
tU laikraščiai paskelbė, kad muš- 
tyufa iMjo be psssfriyų. Antru 
karta sasidfiri PhUadelphijoj. 
Tsa vM p - ota, kad lygūs. Tre
čiu karta susiėmė Benten H? -bor, 
Mick. Kadangi Mu-kevičins prieš 
imtynes bava sirgęs, tai ten Demp
sey įveiki jį.

Dabar Mickevičius pradėjo iš- 
ngoje per$biniėti tuos visus, ku- 

j f 3 4-

NASHUA, N. H.

Sausio 22 d. par. salėje kalbė 
jo*profe8oris M. Bagdonas. Gai 
la, kad tesusirinko tik apie 30l 
asmenų. Tai kur-gi kiti-? Nejau 
gi neatsUankiusieji nebesiskaito 
Lietuvos vaikais ir nebenori nieke 
girdėti apie 'tėvynės reikalus? 
Priežastis neatsilankymo prakal 
bose, tai nepažihimas jų naudin 
gurno; antra vertus, tai kartai* 
dar priseina dolerį kitą paaukuo- 
i, o kai sėdi namie, tai vieniem* 
as doleris pasilieka kešenėje, o 
eitiems betuŠtinant bonkas kelio- 
ika dolerių iššokėta iš kešenės ii 

pasirgti dar tenka po kelioliką 
dienų.

Taip čia žmonės kalba: “Nu 
ijts į prakalbas ar-gi iškęsi nedr 
zęs, kai kalbėtojas ima prašyti pą- 
gelbos tai Lietuvai, tai Lietuvos 
mokykloms. Jei turėtfim žmogus 
tokią kietą širdį ir baisias aide 
kaip kad mūsų komunistai, tai be- 
pign būtų tankiai vaikščioti į pra- 
kaibas ir nieko neduoti.

Kiti žmonės dar nėra 
OMMprsnta naudos * gei 
bų. teismdmnim kad seniau galė
jome gyventi be prakalt 
dabar be jų galima apsei

• *

Čia lietuviai veikia, tik labai 
našai garsinasi. Lietuvių Pro 
resyviškas Kliubas nusipirko už 

i >12,000.00 svetainę ,kuri randasi 
ant Franklin Avė. 628, Young- 
,town, O.,

Šalę Youngstown, O., miestely 
jtruthers, susitvėrė nauja 269 kp 
>LRKA. Mat 63 kuopoj Youngs- 
,own jiem buvo per karšta. Ka
dangi kun. F. Alinskas iš tos kuo
jos 1 trečdalį narių išsivaikė, o 
;urie liko, nusivedė į kleboniją. 
Ten pats raštininkauja ir jeigu 
įariui ko trūksta, tai turi ateiti- 
jo ofisą. Tai-gi nariai matydami 

ą, sutvėrė naują kuopą..
Sausio 15, 1922, čionai lietuviai 

orėjo viąuęfcįną. susirinkimą. • 4 
#.1. po pietų prasidėjo kalbos, 
'edėju to susirinkimo tapo iš- 
inktas I. Sabel, rašt. K. Stupin 
evičius. Čia jie sv^stė kaip bus 
u parapijos tvarka. * Kadangi 
;un. F. Alinskas visai be parapi- 
mų valios išėmė paskolą $1,550 
nt tos lietuvių mažos bažnytėlės 

Mat jis išgavo nuo vyskupo pave
dimą ir prikalbino 2-3 vyrus pro- 
ertininkus kad pasirašytų ant 
os paskolos. Kada parapijonys 
aklausė tų vyrų delko jie teip 

larė be įgaliojimo, tai jie paaiš- 
ino. kad tai darė ant keršto. Vie
na tie pinigai, kaip jie tvirtino, 
są įdėti į kitą banką ant 5 pro- 
snto, o išimta ant 6 nuoš. Vis-gi 
as dalykas yra labai neaiškus, 
adangi kun. F. Alinskas tvirti

no iš ambonos, kad jokios skolos 
žtraukti nereikės, nes viskas ta- 

>0 apmokėta ir dar $200 su cen- 
ais liko ant 1922. Kaip ten ne
būtų vis-gi parapijonims yra svar
bu žinoti ant keno vardo tie pi- 
dgai yra padėti ‘j

Teip-gi yra labai indomu, kad 
o išrinkti komitetą pareiškė, kad 
.un. F. Alinskas greitu laiku ap- 
ridžia Youngstown ir išvažiuos 
itur; pagal jų tvirtinimą, tai už 

i jainetaą.
Tada vedėjas susirinkimo pa

reiškė, kad lietuviams už kunigo 
jerą pasidarbavimą vertėtų pada 
ryt susirinkimą išleistuėms ir su 
mesti po keletą centų dd nupir- 
dmo -bokso daiktams susikrauti, 
tada j$ komitetas atsišaukė, kad 
>akso jam pirkti nereikią, jau jis 
į turįs. Mat Moterų Rožančiaus 
Jr-ja jau pirmiaus jam tokį bak- 
ją nupirko. Nors kunigėlis ir ne
norėjo nuo jų priimti. Toki do 
z8na, vienok reikėjo tai daryt.

Kokį kitą čionai lietuviai gaus 
tunigą, Ui dar nežinia.

Turiu pridurti, kad per visą lai
ką to kunigėlio klebonavimą lie 
tuviai šaltai žiūrėjo. Skelbdavo 
ai, kad jis ne lietuvis, ale ameri- 
kanas. Lietuvių organizacijas 
peikdavo ir jų neretndavo. Apie 
laisvę ir uepriguhnybę Lietuvos 
užklaustas sakydavo, kad Lietuva 

isvės negaus ir neverta

WORCEfiTteR, MASS.
- Kalbėjo kun. Bumša.

Sausio 15 d. Katalikų Vienybė 
surengė prakalbas reikale Kultū
ros Vajaus. Žmonių atsilankė la
jai daug. Atidarant vakaro pro- 
ramą sudainuota himnas. Kalbė
toju buvo Lietuvos Kat. Centro į- 
’aliotinis kun. Bumša. Gerb. sve
čio kalba ,buvo aiški, įdomi, agita- 
^.yviška, tilę perdaug vienpusiška. 
Gerb. kalbėtojas kalbėjo vien tik 

,į vyrus ir vien tik vyrus ragina 
dirbti ir aukoti"del Tėvynės. Kal
bėtojas moteries vardą paminėjo 
tik tada kada pasakojo kai kurių 
vyrų silpnumus.

Aš čia turiu priminti, kad šia- 
ae kultūros vajuj dirba virš tris- 
. ešimts moterų, kurios su didžiau
siu pasišventimu aukoja savo 
ofangų laiką, eidamos per namus 
rinkti aukas, jau neskaitant to. 
ią dirbo per prakalbas ar šeip va
karuose. Čia nekalbu apie tai. 

Kad moterys nori pagyrimų ai 
am panašiai. Tik primenu, kad 
.yrai privalo skaitytis su moteri- 

’ .lis kaip su Tautos nariais ir dirb
ti visiems kartu. Toki nesiskaity
mai ne tik^migdo moteris, atima 
š jų energiją būti gyvesnėis, stip 
rinti galingųjų jėgas, bet dar pa
stumia į šalį.

Per prakalbas surinkta $1.500 
su pasižadėjimais.

> esamą, 
prašyti, kad aš atidėčiau rengiu Užtad kitą kartą prižadėjo atsi
muš krutamuosius paveikslus. Aš 
neva sutikau, jeigu jie apsiims a- 
pie tai su P. Račiūnu susikalbėti, 
bet pasirodo, kad jie nofčjo mane 
Suvadžioti (kaip!). Ko pasitei
rauju, visi sako; nenusileisti 
jiems, rengti Kodėl jie negali 
atidėti? (Mat jie už salę užmokė
ję 25 dol. ir vienas iš svarbiųjų 
aktorius už ketvertą dienų Lietu
von išvažiuoja. Už tai- negal ati
dėti). Bet kun. V. Slavynui pirm 
dabartinio klebono atvažiavimo 
būta/ kart-kartėmis praųešta, 
prašyta. Mat vis pamiršo... Ir 
tokiu tai būdu rengia vieni ir tie 
patys katalikai dvi pramogas. Rei
kėtų daryti vjp kas galima, kad 
ateity tokių “margumynėlių” 
nebeatsitiktų.

SLRKA. kuopos susirinkimas.
Tarp įvairių kuopos ir. organi

zacijos reikalų paaiški, jog iš su- 
skolintų iš narių pinigų kuopos 
vardu nupirktas L. L. P. Bonas. 
Ir biskelis apkalbėta apie dvasios 
/ado kun. N.,Petkaus “Žvaigž
dėj” tilpusį raštą link išmetimo 
pirmininko ir redaktoriaus ir šau
kimo ekstra seimo. Nariuose pa
sirodė tam griežta mintis. Nutar
ta kad valdyba parašytų dv. va
dovui atsakymą. Žodis kitas tar
ias apie prieruošą į Apdraudos 
Savaitę. Gražu ir smagu kad ši 
tuopa pradeda atbusti, sukrusti ir 
■ūpintis savais reikalais.•

Federacijos skyriaus susirin
kimas.

Be kitko aptarta: daryti ant 
.dek galint artimus santykius su 
įauju klebonu kun. P. Saurusai- 
jiu, kviečiant jį su parapija stoti 
į Federacijos skyr. ir užimti sk. 
.dvasios vado ir patarėjo bei rodos 
f davėjo vietą, kartu apsisaugoti

lankyti ’Gailą ir graudų^kad šo
kių moterėlių katalikių kaip M-ė, 
Aš ir kitos ėjo ir savo grašius ne
šė nepraustaburniams.

LDS. aaMddttM.
Be kitų svarbių bei įvairių rei

kalų aptarta būdai užsikvietimo iš 
Elizabeth, N. J. LDS. kuopą su jų 
jau scenoj statytu dideliu ir pui
kiu veikalu “Brolžudžiai” nes 
gauta paaiškinimų, jog jie sutik
tų-mus aplankyti Nutarta juo 
kviesti, ką atliks tam parinkta ko. 
Išrinkta sekančiam metui valdy
ba: V. Antulis pirm., Kaąkaitis 
padėjėju, J. Sereika nūt rašt, P. 
Vileikis fin. rašt.,. P. Elseika iž
dininku. Vamybą sudaro budrūs 
ir smarkūs draugai Gyvumas, 
pasekmės kuopoj užtikrintas. Tik 
padėk Dieve jums darbuotis.

_ Prakalbos. '

Sausio 15 d. Audiminės B-vės 
čia esąs skyrius surengė savo bo
sui Kazlauskui prakalbas. Kalbė
jo ilgokai apie galimus ir negali
mus, būtus ir nebūtus ir būt nega- 
įmus dalykus. Mat vis biznio iš 
rokavimu, anot jo žodžių: “Visi 
L. kunigai, ministeriai, parlamen
tas, Steigiamasis Seimas susirašė 
į mūsų B-vę.”

“DA&BININZ.O” ADM. 
PBAMtSIMAS.

Sulig LDS. 6-ip Seimo nu
tarimo, su 1 d. sausio 1922 
m. “Darbininko” prenume
ratos kaina turgjo būt pa
kelta ant 50 centą. Bet pra
ilginu* Kalėdinę “Darbi
ninko” prenumeratų nuolat 
dę iki 15 d. sausio i. bl pra
sitęsė dvi aavaiti ir pakili* 
mas prenumeratos kainos.
’ Tai-gi dabar pranešame 

gerb. slęaitvtojams ir rtm8- 
jams, kad nuo 15 d. naša 
1922 m. “Darbininko” pre
numeratos kaina bus:

Swt. VMijoso 
Metams C................
6 menesiams ... .......... 2-25
3 mėnesiams .. ........ . U8

Užsienyje (ir Lietuvėj)
Metams....................... I&M
6 mėnesiams................. 2.7Š
3 menesiams.............   L50

P. Šapas.

WORCESTER, MASS.

Piln. Blaivininkų kuopa laikė 
susirinkimą. Pereitų metų valdy 
ba išdavė raportą. Dv. vado ra
portas priimtas su delnų plojimu 
Iš visos valdybos raportų pasiro 
iė ,kad daug nuveikta.

Nevienas

■Tt

“Parį.”
366 Broadvag, 

So. Botton, Mus■

L. Vyčių N. A Apskričio rm 
žiavimas įvyks nedėlioj, 29 d- 
:io, 1922 1 OO vai. po pietų Lietų 
os Vyčių kambariuose, 366 W 

Braubray, So. Boston, Mase.
Tai-gi visų kuopų delegatai bfi 

tinai malonėsite atvjfcti, nes turi 
ime galutinai aptarti apie gogu 

žinę (pikniką) 4 liepos fr tt
Taip-pat susirinkimas L. Vyčn 

derinės kp. įvyks 8 vai. po pietų 
Malonėsite visi nariai atsilankyti 
nes yra svarbių reikalų apkarti,.

DAINELĖ.įuo tokių nemalonių įvykių kaip 
,ausio 8 d. atsitiko. Apkalbėta, 
sutikta susijungti su T. Fondo vie- 
iniu skyrium ir savo vardu reng 

d Kultūros Vajaus prakalbas, ku
rios jau rodos įvyks vasario 5 d. 
po pietų parapijos salėje. Gerb 
klebonas mielai sutiko bažnyčio
je bent pora atvėjų žmonėms iš
aiškinti, kas tai yra universitetas 
geras ir blogas ir ką jis tautai 
reiškia. Raportas iš įvykusio 
:eatro rodo, kad liko virš ^0 dol. 
>elno. Seka eilė širdingų padė
ki} varde draugijų ir kuopų vi
siems bent kuom prie jo įrengimo 
prisidėjusiems, k. t. A. Stakniui, 
B. Vaškevičiutei, J. Bražiui, M. 
Bradūnienei, J. Gvaždaičiui, J. 
Nevuliui ir kitiems. Padėka drau
gijomis, kuopoms, o ypač šv. Jur
gio dr-jai už gausiausią auką — 
10 dol. laikraščių siuntimui Lie
tuvon. Mat šits sk. renka iš vi
suomenės padoriuosius perskaity
tus laikraščius ir siunčia tėvynėn, 
tai kareiviams, tai darbininkams, 
ai jaunuomenei. Federacijos sk. 
gyvas, pildo savo pareigas.

Kuomet aš nueisiu 
Į Tilžės miestelį, 
Nupirksiu, mergele, 
Tau aūkso'žiedplį

Savaitės įvykiai.

1

Reporteris

HUmS, N. J.

KAPITALAS LB SUBPLUSAS $270.000.00.

PAVASARIUI ATEINANT, ruoškite keliauti Lietuvon, — per 
mūsų tarpininkystę turėsite geriausią kelionę. 1981 m. ofisą Ban
kas išsiuntė suviri 1000 keleivių. Papportų išrūpinta 3000. VM 
buvo dėkingi už draugiškumą ir gražią kelionę!

AUKSINO KURSUI NUPUOLUS, naudokite, supkite pinigu* 
Lietuvon. Ten jų reikia pavasario darbams, sėkloms, ūkio įran
kiams. Mes saugiauisai pristatome ir pilnai išmokame pinigus že
miausių kursu. Per 1921 m. 12000 žmonių per mūsų Banką persiun
tė Lietuvon arti 65 milionns Auksinų. MUSŲ KURSAS ŽE- 
MIAUSIS.

D^OZTTUS PRIIMAME EB PER PASTA- Mokame 4 nuo*., pa
skaitomus kas mėnuo. ‘ \
KASYKITE: , ’"

BALTIC STATĖS BAM 1
284 KOSIB AYnrUS, YORK N Y

(Telefonas, VATKINdc )

Bankas atdaras: šiaip dienomis — nuo 9 vaL Hryto iki S v va
kare; subatomis — nuo 9 v. ifayto iki 7 vai vakare.

Sausio 8 d. vietiniam Federaci 
jos sk. katalikų scenos mylėtoji} 
grupelė sulošė 5-kių aktų dramą 
‘ ‘ žmogžudžiais” f Visi aktoriai 
abelnai imant, savo roles vaidine 
gerai. Jaunimas ypatingai publi
kai patiko. Žmonelių prisirinko 
stačiai .netikėtinas rengėjams 
skaitlius. Anot aktorių, “rinkti- 
niausioji Newarko publika,” nes 
stebėtinai pavyzdingai per visą 
vakarą užsilaikė, kas reiškia pa
žangą mūsų tautoje. Tikima, jog 
rengėjams liko ne vienas grašelis 
uždarbio, už ką atsilankiuiaems 
pridera padėka už paramą savos į- 
staigos. Ir skirstanties namučių 
neteko nei iš vieno išgirsti Jtitokių 
žodžių, kaip tik: “puikiai, gražiai 
nulošė. Verta pasižiūrėti. Ne gai
la ir užsimokėjus.

Bet tuom pat laiku parapijinėj 
salėj P. Račiūnas paveikslus rodė. 
Teatro rengėjai aiškinosi, jog kle
bono pieldę, kad jis teiktūsi ne
rengti tą vakarą jokios pramogos, 
’is būk sutikęs. Klebonas pasku
tinį prieš rengimus sekmadienį 
bažnyčioj aiškino: “Atėjo pas ma-

Nezaležninkų tauzos.
Iš kurios tai papeklės atsidau

žė du tamsiu vargogaliu žmoge
liu, išnaudotoju, kunigais pasiva
dinusiu: F .A. Mikalauskas ir X. 
M. Žukauskas. Bet it ant tyčių tą 
vakarą sausio 11 d. oras buvo la
bai blogas, nes po šalčių ir sniego, 
smarkiai lijo. Prisirinko arti 25 
ypatų, sumokėdamo8 įeigos po 25 
centus, kas mulkintojams sudarė 
ant kopūstų ir cigarų, kA**”

Ant piršto jį maudams 
Tau ausin šnibždėsiu: 
Tave, ak, tik vieną 
Širdingai mylėsiu.

Sakyk man, mergele,z 
Šį vieną žodelį: 
“Aš myliu...” Neslėpki 
Man savo veidelį.

Nenori kalbėti, 
Žinau ką dūmoji: 
Neimsi už vyrą 
Sau darbštų artojį.

Per minkštos rankelės, 
Per baltas veidelis — 
Tau tinka tik pono 
Išlepinta sūnelis.

Paimk sieros gabalą, sutirpyk 
ją lengvoje ugnyje, pridėk prie 
jos gabalėlį vaško, sutirpyk jį ir 
gerai sumaišyk su siera. Tuomet 
pasidarys lygu skysti klijat Su 
tais karštais klijais ištepk gerai 
statinės plyšius. Klijai šaldami 
sukietėja, ir statinės plyšiai visai 

{užanka.
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DARBTNTNKAŠ

v*1' KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLIONIJOSE.
r- —

_ r '

WORCESTER, MASS. 
_____________ . '

Labdaringos Draugijos
Darbuotė. ..

1

KČia yra malonu visuomenei pra- 
Išnešti, kad šį metą Labdaringoji 
K Draugija didžiai pasižymėjo save 
K- darbais. Štai buvo sumanius, kac 
K Kalėdose biednus palinksminus 
K; Tai-gi ir pradėjo rinkti aukas: 
E- valgomus daiktus ir pinigus. Vai 
h giais aukojo krautuvninkai: V. 
I|- Kibildis — kumpį; V. Būda — 
f . kavos,'makaronų ir arbatos; F.

Motuzą — dėžę milk-krekių ir 2 
| dėži soda-krekių; J. Alyta — f 
g silkes, 4 duonas, 2 svaru cukraus 
į - J. Glavickas — didelį kumpį-ham* 
į .’ ir 1 tuz. orandžių; J. Žvigiris — 
’15 didelių duonų ir 1 keiką; A 

K Gilius ir P. Pičiuėas — 1 skilan 
t dį; Kėraitis — 6 pokelius arba 

I tos; J. Kalenda — davė dau'į
' dešrų; Petrulis ir Plakavičia —
120 duonų ir barankų; vienas žy 

i delis davė didelį šmotą jautienos 
‘ Daugėla — 4 naujus marškinius 

į 4 šmotus muilo, 1 žiponą ir pust 
gk'’paršo; C. iZnkus — 1 kumpį, 
k’ taukų, liežuvių ir dešrų ; K. Vai 
gč tukas — lašinių ir porko; Rodzi 
Ey kas ir Bilevičia — maišą sausi 

Č dešrų; A. Kundrotas — 20 svari 
e dešrų ir'dėžę mažų dešrų (frank 

į/vičių); A. Pauliukonis — 4 bon 
K kas dželės, 1 maišą miltų ir kito 
gLkiu valgomų daiktų; -V. Baeins 
ę ■ kas 4 svarus ryžių, 1 maišą mil 

E tų, 11 svarų mėsos ir 1 duoną; A 
K" Staniulionienė — 2 svar. pupų, ‘ 
k svarus miltų ir 5 svarus bulvių 
g? A. Vosilienė — drabužių ir 1 kei 
k ką; M. Kupstienė — 1 kvortą uo 
gi gų, 1 kvortą tomaičių; L. Našta 

B ravičienė—visokių valgomų daik 
gi- tų ; T. Čepkauskienė — 6 sv. jau 
E tienos; V. Kereišenė — 2 sv. ei 

įį bulių, 4 sv. cukraus, 2 sv. kavos 
2 sv. dešrų; P. Alevičius — 

ž‘ sausų dešrų ir kilbasų; K. Lekec 
i kas — 3 kvortas kenytų daiktų 
L A.’Mitrikienė — 2 kvortas kėny 
| ■ tų adiktų, 1 pajų ir daržovių; M 
g Snarskienė — atnešė daug drabu 

tižių; O. Karpavičienė — dau? 
I drabužių; M. Ulevičienė — viso j 
į kių valgomų daiktų; M. Kisieliau 

-4^EW-bulvių, .5Lsv. mil-
" tų ir pusę tuzino kiaušinių; R 
I Migauskienė 1— 1 bonką barščii 
ir bonką tomaičių; J. Griškieni 
—- 2 svaru cukraus; A. Zubavi 
čiene — išadlijo daug valgomi, 
daiktų dėl biednų vardan Labda 
ringes Draugijos; M. Čįrvinskas 
graborius — nuo visų biznierii 

čsnrinko valgius ir atvežė ant sa

' Draugijos, kurios prisidėjo si 
pinigais: Šv. Marijos Vardo Dr 
ja — $21.00; Blaivininkų Dr-ja — 

i $6.00; Mot. Sąj. 5-ta kuopa —■ 
$5.00 Onos Dr-ja — $4.10; S 
L. R. K. A. 41 kp. — $2.40; Liet 
Dukterų Dr-ja —, $4.|0; Lietu 
vajtės Dr-ja — $5.00; Šv. Kaži 
miero Draugija — $6.00.
I Pavienės ypatos aukojb sekan 
čiai: M. Kupstienė — $1.00; A 
Sarafinas — $1.00; A. Pauliko 

įiiienė — 50c.; J. Patinskas — $1.: 
O. Žiurinskienė — suriknus atne 
šė — $1.00; M. Veniukė — $1.50; 
Richar Healy (biznierius) — $25 

K- Visus valgomus 'daiktus dele 
suvargusių šeimynų su automobi- 
liumi išvežiojo mūsų klebonai 
gerb. kun. J. J. Jakaitis. Jam 
pagelbėjo J. Tatulis ir A. Zubavi- 
čienė. Ant salės rišo į pyidus A 
Zubavičienė ir U. Tatulienė. Čis/ 
ant galo turiu pažymėti, kad virš- Į 
minėtos ypatos gana pasižymėję 
savo darbštumu paūkaudami i 
Vo laiką.

■ Viso sušelpta 28 šeimynos.
> Tai-gi visiems aukotojams 
^darbuotojams tariame širdingą

Labdaringos Dr-jos Valdyba:
Pr. Maukus, pirm., 
M. Ščiukienė, vice-pirm., 
V. Blavackas, rast

\ •

|‘asi. Dar 8 d. sausio šventadie
ny po pamaldų vietos gerb. kun. 
L Kasakaitis pureno parapijonuo- 
.e dirvą už būsiančias prakalbas. 
Ii visi vietos lietuviai išėmus 
i’roekienės raudonos padalkos bu- 
iuotojus komunistėlius, su įtemp- 
u ūpu laukė prakalbų. O tą pat 
Jeną vietos komunistėliai buvo 
arengę su plačiu išgarsinimu te- 
trą, manydami pakenkti prakal

boms.
Gerb. kalbėtojas kun. fiarmus 

Jačiai ir, nuosekliai aiškino ir 
pšvietos reikalą Lietuvoje. Jo 
alba ant tiek buvo sėkminga, kad 
tverte P-ną Ta-ną į patrijotą, gal 
.orą tam vakarui Kurs pažadėjo 
50 boną K. Universitetui. Gi rei- 
ia žinoti kad Pa-as Ta-nas nese- 
ai draugiškai politikiško savitar- 
inės pašelpos kliubą suskaldė ir į 
jismą nuvedė besipriešindamas 
irkimui Liet. Laisv. Pask. Bono, 
i dabar pasiklausęs prakalbos 
erb. kun. Garmaus pasižada net 
ukoti $50. Ar-gi nestebėtinas į- 
ykis. Tik geistina, kad Pa-as 
a-na Išlaikytų pažadą ir pasiro- 
ytų vyru.
Įžymesnę auką pradžioj padarė 

Ia augęs jaunas vaikinas Vladas 
ikūnas, paklojo $52.50. Kadan- 

. i gerb. kalbėtojas įymesnės au- 
os užbagią pavadino vainiku, tai 
ž vainiko paėmimą susilenkty- 
iavo net penkios' ypatos, būtent 
likasė Kršenavičiutė paklodama 
60, Kun. J. Kasakaitis $100, Šta- 
ys Levickas $50, Stasys Kliniai- 
is paklojo $50 manė, kad tikrai 
ainiką laimėjo. Kun. Garmus 
im buvo suteikęs net Generolo 
lipsnį. Ale kur tau šių laikų mo- 
jrys užsileis vyrui, ypač vainiko 
įimėjime. Ateina geraširdė duos- 
i Lietuvos reikalams aukuotoja 
>na Dapšienė, pūkšt $100 ir išmu- 
i St. Klimaieiui vainiką. Roches- 
jrietės moterys turi reikšti daug 
agarbos Onai Dapšienei už pake 
mą moterių vardo.
Yra ir daugiau įžymesnių au- 

autojų. Viso aukų surinkta a- 
ie $2,200. Abelnai, prakalbos pa
iko gražaus įspūdžio ir nemenką 
audą atnešė Lietuvos Kat. Uni 
ersitetui. Rochesteriečiai gra- 
iai pasirodė apšvietos rėmime 
eikale. Tik nežinia delko Lietu
os valstijos paskolos reikale teip 
erangūs.-
Gerbiami Rochesterio lietuviai 

katalikiškam Universitetui gau- 
iai aukaudami nepamirškim ii 
jietuvos valstijinių reikalų.
Reikalinga tik apie 30 ypatų 

ad paimtų nors po $50 ir būt už 
aigta.
Tautos Fondo 24 skyriaus Raš 

ininkas

GARDNER, MASS.

Aušros choro koncertas.

Sausio 19 d. š. m. Millers Opera 
House salėje buvo Aušros Choro 
koneertas. Programa susidėjo iš 
dainų, deklamacijų ir monologų. 
Choras vedamas L.yDeltuvos su
dainavo keletą tautiškų dainelių. 
ReikiA pripažinti, kad šį kartą 
choras savo užduotį labai puikiai 
atliko. Deklamavo šios jaunos, 
bet gabios mergaitės: Mickuniutė 
ir šerkšniutė. Dvi sesutės Andri- 
kiutės sulošė “Čigonės Atsilanky- 
mas.

Negalima praleisti nepaymėjus, 
kad prie Aušros -choro .priklauso 
žymiausias jaunimas ir daugiausia 
čia augęs.

Amerikoje. Buvo 
1907 iki 1920 m. 
rengdavo prakalbas

Bolševikų vargai.
Ši kolonija bu^> pagarsėjusi 

kaipo viena iš “progresyviškiau- 
sių” visoje 
“garsi” nuo

Bolševikai 
kas savaitę.

Šią kolioniją aplankė visi: pra
dedant nuo Michelsono ir baigiant 
Jukeliu raudoniausi “ kalbėtojai- 
spykeriai.”

Katalikams nebuvo vietos.
Visą biznį sugadino Jukelis. 

Atvažiavęs pasakė, kad socializ
mas nudėvėtas ir jau atgyveno sa
vo dienas.

Ragino rengtis prie “krikšto.“ 
Persikrikštijus į bolševikus ir 

pradėjus kelti revoliuciją įsimaTšė 
ir Dėdės Šamo valdžia.

Štai 28 d. gruodžio, 1919 m. be- 
spyčiuojant Anuprui Karaliui a- 
pie revoliuciją “Aniuolai Sargai” 
nedavė užbaigti—suareštavo. Vie
los bolševikėliai vos neišsikraustė 
iš proto. Šiaip, taip sukrapštė $3,-
000. ir paliuosavo draugą Kara- f pašelpinėms, kurios turi nemažai 
lių iš “namų nevalios.” j pinigų ižde ir gali paaukot nors

kiek kultūros vajui, nes tie keli 
doleriai atneš šimteriopą vaisių.

Tiek šilto sykiu.
Korespondentas.

sa-

ii
a-

ROCHESTER, N. Y.

usio 15 d. buvo prakalbos Lie- 
1 Katalikiško Universiteto 
lais Kalbėtojum buvo jau 
Amerikoje pagarsėjęs gerb. 
P Garmus. Kadangi pra- 

>s didžiai svarbiam apšvietos 
lc. tai iš kalno prie to reng-

AMSTERDAM, N. T.

Sausio 22 d. š. m. atsibuvo me
tinis susirinkimas LDS. 81 kp. 
Narių atsilaknė gan skaitlingai. 
Daug buvo gražių sumanymų ir į- 
nešimų. Paminėsiu tik svarbiau
sius: Nutarta paaukaut L. L. Pa
skolos boną už $50.00 Katalikiš
kam Universitetui ir greitu laiku 
rengiamasi prie teatro. Finansų 
rast, išdavė atskaitą iš 1921 m. Pa
sirodė, kad kuopos iždas dar ne 
visai tuščias, nors ir negalima pa
sigirt iš praėjusių metų veikimo, 
bet negalima primesti kad kuopa 
neveikė. Praeitais metais ku^ia 
visą darbą pašventė dėl Lietuvos.
L. D. S. 81 kp. nariai smarkiai dar
bavosi sukėlime L. L. Paskolos 
kvotą. Buvo ir kitų mažesniu 
priežasčių, bet apie jas nė neap
simoka laikraštyje brangią vietą- 
užimti. Valdybos rinkimuose į- 
vyko permainų: pirmininkas tas 
pats D. Račkauskas, finansų rast, 
tas pats M. Kazlauskas, vietoj nu
tarimų rast. J. Mačiulio, išrinkta
M. Žukauskaitė, vice pirm. J. Pa- 
kuekis, tvarkdarys J. Kibartas. 
Tai-gi šiais 1922 metais tikimės 
daugiau ką nors nuveikt, nes ir 
narių skaitlius pasididino. Gruo
džio mėnesyje prisirašė Juozas 
Budrevičius, o šiame susirinkime 
Juozas Kazlauskas. aJuhi ir pilni 
energijos vyrai. Patartina vi
siems be skirtumo lyties, kurie 
trokštate apšvietos ir norite apsi
saugoti visokių išnaudojimų rašy- 
kitės prie LDS. Nelaukite kol 
kas nors jumis paragins, nes da
bar įstojimas tik 50c., o nauda iš 
to turėsite labai didelę. Dar pri
minsiu kad ir S. L. R. K. 243 kp. 
paskyrė iš kp. iždo $20.00 kultū
ros vajui. Gražus tai pavyzdys 
kitoms draugijoms, o ypatingai

-——--------- ,— ------------------------
tuvoje. Po jo net dviem atvėjais 
kalbėjo M. Bagdonas. Jo kalba 
buvo indomi, nes buvo paliestos 
visos svarbesnės Lietuvos gyvenil 
mo sritys ir visa tai buvo atpasa
kota gyvai ir vaizdžiai ir nuošir
džiai. Būta ir labai ’skanių^juo- 
kelių.

Buvo renkamos aukos Kr. De
mokratų reikalms. Susirinkusie
ji gana gražiai pasirodė, nes nors 
ir neskaitlingas syečių skaičius, 
vis tik sumetė arti poros šimtų do
lerių. / -

Žinoma, pirma vieta priklauso 
kun. kleb. J. Kasakaičiui, kursai 
paaukavo net visą šimtinę !

Aukavo:
Kun. J. Kasakaitis ........$100.00
Kun. P. Vanagas . v.......  10.00
Qna Bulinskiutė........ .. 5.00

Po $2.00: Leonas Vasaitls, Ma
rė Mažonienė, N. N.

Po $1.00: Antanas Petįevičius, 
Antanas Vyšniauskas, Simonas 
Makštutis, Stasys Jakubauskas, 
Julius Simonavičius, Juozas Jan
kauskas, Juozas Andruškevičius, 

■ Juozas Murauskas, Alekas Bie
liauskas, Izidorius Zubonas, Ka
zys Augys, Marė Rudaitienė, 
Marė Rudaičiutė, Agota Bastie- 
nė, Stasys Jankūnas, Jonas Ta
mošiūnas, Antanas Slavinskas, 
Antanas Norbuta, Pranas Radze- 
vieius, Juozas Gvofcdas, Juozas A- 
.lionis, Stasys Mikučionis, Magdė 
Kavaliauskienė, Antanas Pilkonis. 
Stasys Nevardauskas, Albinas Šė- 
poraitis, Mataušas Milius, Vladas 
Navardauskas, .Agota. Staniuky- 
nienė, Motiejus Vizgaitis.

Smulkių aukų $9.00.
Viso labo $160.00.

Ant. Mauras.

- - - ■ ‘

MIDDLEBORRO, MASS.___ ė
Nors suvėlyta žinia, bet vis-gi 

reikia pranešti visuomenei, kad 
kaip kitose kolonijose, teip ir mū
sų, atsiranda gerų tėvynainių. 
Andai nedėlioj, sausio 15, buvo 
surengtos prakalbos gerb. mūsų 
svečiui iš Lietuvos Bagdonui, ku
ri? savo prakalba visus klausyto
jus užganėdino. Nors mūsų ma
žutėlė kolioniją ir mažai susirinko 
ant prakalbų, bet visko pasekmės 
neblogiausios. Aukų . surinkta 
$159.65. . ' . ,

Aukotojų vardai:
P. Pliaška ir A. Udavinis po 

$70.00, J. Aidukonls $5.00, K 
Dravinskas $2.00, A? Vierapickas 
$1.25.

Po $1.00: K Znotinas, F. Kin- 
čius, J. Drula, F. Paulauskas, S. 
Žiedelis, A. jukrta, V. Stulpinas.

Po 50c.: V. Vasaris, M. Vara- 
pickis, K. Norvaiša, R. Danaus
kas, M. Čiočis.

Smulkių $1.90.
TeU Buvęs.

NEWARK, N. J.

Parapijos susirinkimas.

Subafa, Sauiso 28 d., 1922
surasta, tai Strimaitis sako, kad 
mano proksė negerai išpildyta. 
Sakė, kad mano vardas nesąs įra
šytas ant proksės. Ale toj vietoj 
ir kito vardo’nebuvo parašyta. Tai 
aš sakau, kad dabar galima para
šyti, e Strimaitis sakė, kad-ne ga
lima. Sakė, kad mes tas prokses 
pasidalysime tarpe -direktorių Tai 
aš turėjau dhrbę pakol atsiėmiau. ”

Kaip atidarė susirinkimą per
skaitė protokolą, tai priėmė vien
balsiai. Sekė raportas direktorių, 
sekę viskę. Skaitė iš knygos. 
Skambėjo neblogai, bet kaip kny
gų peržiūrėjimo komisija pradė
jo skaityti, tai kitaip atrodė. Ne
rašysiu apie raportą, nes visi se- 
rininkai gaus tuos raportus. Jei-, 
gu kas negaus,- tai reikalaukit iš 
B-vės sekretoriaus, nes taip yra 
nutarta.

Frank Kavaliauskas.

WORCESTER, MASS.

Antanas Žiemys
77 Hudson Avenue,

Rochester. N. Y

BALTIMORE, MD.

Lietuvos atstovo atsilankymas.

Sausio 22 d. apie 2-rą ėmė pyš 
ėti automobiliai prie šv. Alfons< 

parapijos svetainės. Išsipuošę A 
.įerikos ir geltona-žalia-raudoni 
ietuviškoms vėliavoms, traukit 
ilė geriausioms gatvėms Unior. 
toties linkui, Amerikonai til 
tebesi išsižioję, iš kur čia, kat 
ia pasidarė. Sulaukę garbingi 
večio, vėl traukia į šv. Alfonse 
vetainę, kur žmonių pilnutėlė 

'alė laukė. Gerb. svečią pasvei- 
;ino parap. choras,, p. Čižauskc 
ėdamas. Sugaudė iš 60 jaunų 
;rūtinių galingos lietuvių dainos 
’erbėgo žmogui mintis per galvą: 
ietuvis, per tiek metų visų panie
ktas, išjuoktaą, persekiotas... o 
nandien -neprignlminga šalis... 
ns atstovas, nežinai, sapnas, ar 
ikrenybė. »

Parduota nehiažai bonų.
Po prakalbų, gerb. svečias ir jo 

oąlydovai p. Mastauskas ir Vini
las, vedami klebono gerb. kun. 
1. Lietuvninko aplapkė puikią 
nūsų bažnyčią

Vakare buvo geriausiame hote- 
yje vakarienė, kur susirinko apie 
100 vietos lietuvių. Pasakyta 
daug linkėjimų. Gerbiami Čižaua- 
kai puošė vakarą savo puikiais 
balsais. z'

Buvę*.

namų nevalios.
Anupras paleistas iki teismo bė- 

go kur kojos nešė ir kur akys ve
dė.

Atėjus teismui, Anupro nėra. 
Mūsų bolševikėliai dar daugiau 
susirūpino, nes reikia atsižadėti 
$3,000.

Aut galo visai iš proto išsikrau
stė ir Dėdės Šamo Sargai 10 bol- 
ševikėlių išgabeno ant stirnų salos 
Bostonan, kad atsipeikėtų arba 
krautstytūs į bepročių šalį.

Taip ir užsibaigė bolševikėlių 
viešpatavimas.

Likusieji atsimindami “Baisią
ją naktį” nieko neveikė.

Pastaraisiais laikais savo “grie- 
kus” lig, užmiršo ir vėl pradeda 
šūkauti, bet jau ne vieni, o su
sidėję su rusais.

Vyručiai, atsiminkite lietuvių! 
patarlę: 
riausite, nuo tokio ir žūsite.

Dar viena patarlė: “Prieš 
įepapūsi.”

Jūsų keiksmai neatbaidys 
tuvių nuo rėmimo Lietuvos, 
talikų Bažnyčia stiprėja ir kata- 
’ikų skaičius auga.

Jūs parodote savo tamsumą ir 
'štvirkimą pamindami po koji] 
Bažnyčią ir Tėvynę’. Kada nors 
gailėsitės, bet jau' bus per vėlu.

Reporteris.
*

“su kokiuo ginklu ka-

vėją

lie- 
Ka-

t

FITCHBURG, MASS.

Laisvamanių vargai.

Apsivogė.

Progrėsyviško Susiv. Moterių 
kp. narė O. J. apsivogė. Sšu- 

jie 12 d. š. m. buvo teismas. Nu
teista, kad per visus metus -turės 
'.•■nkyti policijos nuovadą vieną 
ivkį j savaitę ir taip-gi turėjo su
grąžinti vogtus daiktus. Tai tar 
i: progresyviškumas. Vietoj lan
kyti bažnyčią kas savaitę nuo ko 
abai purtosi, turės lankyti poli
cijos nuovadą

Vis tai bedievybės pasekmės.
Reporteris.

i

PHILADELPHIA, PA.

Tautiško Lietuvių Pašelpinio 
Cliubo draugas Juozapas Žutau

tas atsiskyrė nuo. mūsų. Mirė 
l juodžio 26 d. 1921 m.Kliube ran
dasi dalis nabašninko posmerti- 
nės. Kad rastūsi iš familijos, ga- 
i atsišaukti į minėtą kliubą.

• Sekretoris Kl. Balilionis, poje, bet gražioje prakalboje, iš- 
145 Moore Street, rodinėjo reikalą remti katafikiš-

Philadelphia, Pa. kai-politinę akciją (veikimą) Lie-

MONTELLO, MASS.

Sausio 21 d. čia buvo surengtas 
mūsų gražaus katalikų jaunimo 
pasilinksminimo vakarėlis. Buvo 
paimta salė ir muzikantai. Bet tuo 
tarpu mūsų gerb. klebonas kun. J. 
Švagždys sužinojo, kad galva 
mūsų Bažnyčios Benediktas l^tas 
apleido šį pasaulį. Tai yra mūsų 
katalikams gedėjimo laikas. Mūsų 
brangus jaunimas tą ir padarė. 
SAsirinko visi ant pasilinksmini
mo .ir sužinoję dalyką, visi nuėjo 
į bažnyčią.

Čia sujudo ir spaudos katalikiš
kos platinimo reikalais, imta kny
gas pardavinėt pO stubas, nepalie
kant nei vienos stubos. Priraši
nėjama nariai prie LDS., užprenu
meruojama “Darbininkas.” Štai 
tų veikėjų vardai: T. švedas, K. j 
Pilackas, M. Valentukevičia, J. I-l 
kasala, F. Radzevičia, S. Zajan- 
eauskas, N. Balavyčia, K. Treina- 
vičia, B. Meškinis, F. Tamulevieia, 
K. Pigaga, F. Grigaitis, A. Jonai
tis, J. Rutkauskas, A. Šokas, S. 
Kašėta, J. Jezukevičia, F. Pau- 
liukaitis, A. Poškus, V. Pranaitis, 
M. Valentukevičia, L. Tamulevi- 
čia, F. Voveris, S. Pašakarnis, M. 1 
Pekarskis, T. Barusas, M. Valun-I 
gevičienė, K. Čepulionis, J; Cunys, j 
J. Žiogelis, M. Mazgelis, F. Jan-1 
eiunas, M. Saulėnas, A. Naruševi- Į 
čia, B. Dambrauskas.

Pavyzdis kitom kolonijom dirb-1 
ti delei savo katalikiškos spaudos |

WESTVILLE, ILL.
Ko mūsų kolionijoj nėra, tai 

jau gana. Daugiausia pasidar
buoja mūsų bambizai ir Trockio 
bernai.

16 d. sausio partarąbanijo dvi 
dar jaunas merginas suareštavę 
net Springfielde, III. Viena 15 m., 
antra 16 metų. Abi yra bambizų 
tėvų ir* gerų bambizų rėmėjų. Na
bagės sėdi dabar belangėj. Sako, 
atiduosią į pataisos namus. ^Tėvii 
nevaldo, tai suvaldys valdžia. Ot 
ko mūši} bambizai susilaukė? 
gal’ teip jų bambizas mokina. Gė
dą daro visiems lietuviams. » 

O štai ir kitas atsitikimas. Pas 
vieną bobelę buvo Trockio bernas 
ir knisos pri< tos bobelės ir net 
nąmą bobelė tam bernui užrašė. 
Komunistas paskui tą bobelę iš 
namų išvarė.

Kitas komunistas su mergom 
savo pinigus praūžė, dabar kalė
jime sėdi. Sako sudurnavojo. Pe
čių ir langus išdaužė.

Apšvietos moterys pavirto pro- 
gresyvėmis. Sausio 15 d. turėjo 
prakalbas. Parsitraukė bobelę iš 
Chicagos stockjardų, kur pilvus 
tampo ir toji rėžė “prakalbą” mū
siškėms. O tos nabagės net išsi
žioję klausė. Būtų geriau, kad 
pasimokintų kaip vaikelius auklė
ti. Yra tokių moterų kur Troekio 
bernus laiko savo namuose. Man 
teko būti nesenai vienam name, 
kur tas išpera bębutes valdo. Šei
mininkas ni^ko neturi prie savo 
moters, tyli kaip žemę pardavęs.

Kočėlas.

HARTFORD, CONN.

Puikus vakarėlis.

Sausio 19 d. Angelo Sargo vai- 
platinimo, o visokius bedieviškus I mergaičių dr-jėlė davė
šlamštus išluoti iš stubų. Atei- vakarėli Parapija, svetainėj. Pub- 
nančią pėtnyčią sausio 27 d. kai- likos buvo «ana dau*- Mat kiek’ 
bės mūsų gerb. M. Bagdonas, Lie- vienam žingeidu pamatyti vaiku- 
tavos Darbo Federacijos įgalioti- lčlŲ veikimas- Žinoma kas atsilan- 
nis ir Lietuvos Steigiamojo Seimo IkS’ gėrėjosi.
narys Pas. jaunamečius gabumų yra,

( Į bet jie išmokyti, prirengti,^tai ne- 
I mažai reikia pasišventimo. Tą vi- 
I sa atliko kun. A. Vaškelis.
I Programas susidėjo net iš 20 į- 
Ivairių punktų. Kaip tai: lošimė- 
jlių, damų, deklemacijų, muzikos, 

Naujųjų Metų dieną vakare po- Į šokių ir tt. 
bažnytinėje svetainėje gerb. kun. 
kleb. Jono Kasakaičio rūpesniu į- 
vyko prakalbos. Be gerb. kun. J. 
Kasakaiičo kalbėjo ir svečias iš 
Lietuvos Mikas Bagdonas, kursai 
čia atsilankė jau antruoju kartu.

Kleb. J. Kasakaitis savo trum-

Rep

PITTSTON, PA.

Miko Bagdono prakalbos.

Sausio 16 d. vakare įvyko para
pijinėj svetainėj šv. Trejybės pa
rapijos susirinkimas, sušauktas 

i parapijinio komiteto.
Klebonas kun. P. Saurusaitis į 

minėtą susirinkimą nepribuvo, 
; prieš tai bažnyčioje paaiškinda- 
. mas, kad susirinkimui nesąs prie

šingas, bet neturįs legalės teisės 
susirinkimą šaukti ir dalyvauti ja
me negalėsiąs. Parapijos komite
tas atidaręs susirinkimą paaiški
no, kad šaukimo tikslas esąs pa
sitarti su parapijonais.

Raportą išduodant komiteo na
riai patys tarpu savęs ginčijos, 
vienas antrą peikdamas. Iš pub- 

, likos tai vienam tai kitam kam
pe pasigirst • abalsai — kodėl jūs 
pirma to nesakėte, kol kun. Bud
revičius buvo ir tt. Vienas iš pub
likos D. R. pastebi kad komite
tas veidmainiauja, čionai kalba 
vienaip o neperseniai “Žvaigž
dės” num. 51 prieš panašiai kal
bančius žmones parašęs net viešą 
protestą dabar ^komitetas vėl 
prisispyręs ginčija, kad taip bu
vę ir pasiūlo iš “Ž.” komiteao vie
lą protestą perskaityti susirinki- 
nui. Pakilo triukšmas. Visa 
publika, t. y. parapijonai reika
lauja skaityti, komitetas visu 
imarkumu rėkia, kad neskaitytų, 
iepdamas zakristijonui užgesinti- 
šviesas. Pirmininkas klauso pub- 
ikos kuri jį išrinko ir liepia skal
yti. Komitetas pašoksta nuo ke- 
Ižių ir supuola apie pirmininką, 
lorėdamas jį nuvaryti nuo stalo. 
Visa publika sukilsta nuo kėdžių 
r reikalauja kad komitetas neda- 
•ytų betvarkę, jei ne, bus praša- 
intas iš svetainės.

Komitetas matydamas, kad vi-* 
,-ų susirinkusiųjų perrėkti nega- 
ės, vienas pasigriebęs kepurę ir 
šbėgo pro duris, kiti nusiramino, 
’rotestą skaito D. R. ir beveik po 
nekvienam punktui klausia — ar 
mvo taip — ar negėda ir tt. Ko- 
nitetas nieko neatsakė, tik vienas 
itsiliepė: “Tai paklausk jo.” Po 
įerskaitymui, pirmininkas leidžia 
balsuoti ar priimti komiteto ra- 
>ortą ir visą darbuotę ar atmesti, 
’erods vienbalsiai rankų pakėli
au tapo atmestas. (Reikia pe- 
tebėti, kad šių žodžių rašėjas ir 
:ekurie kiti suprato balsavime už 
aporto atmetimą, bet paskui pa

aiškėjo, kad didiuma suprato ir 
balSayo už komitetą prašalinimą 
Tokiuo būdu komitetas liko praša
lintas ir išrinkta# naujas. Ren
kant, kaikurie išrinkti tie patys, 
kaip tai A. Biskys, kuris ir visą 
aiką laikėsi ramiai.

Žmonės parapijos reikale dabar 
abai sudemoralizuoti.'* Nezalež- 
linkai visu smarkumu suka sau , 

'iždą.

A. L. R. K Moterų Sąjungos 
5-ta kp. įsteigė vakarinius kursus 
Vyčių name, 22 Waverly St. Bus 
kiekvieną seredos vakarą, prade
dant nuo 25 šio mėnesio. Vakarų 

‘•programas: pirmutinius du vaka
ru buą mokinama siūti skrybėles 
arba kepures. Toliaus kitus du 
vakarus bus-parodyta kaip su- 
kirpt sau ar vaikam drabužius ir 
kaip siūti. Tais pačiais.vakarais 
bus mokinama rašyti ir rokuoti. 
Mokytoju yra gerb. kun. L. Ka
valiauskas.

Į šiuos kursus gali lankytis kas 
tik nori, ne tik vien narės, bet ir 
šiaip jau motrys ar merginos ga
li dalyvauti pilnomis teisėmis kaip 
ir narės. Todėl visos yra kviečia
mos. i

Reporteris.o

NEW HAVEN, CONN.

Teatrai.

Vasario mėnesy .Įvyks sekanti 
vakarai:

5 d. vaikų ir mažojo choro teat
rai.

12 d. rengia LDS. du veikalus; 
‘Rabinas” ir ‘^Nenorėjai duonos, 
griaužk plytas.” Beto bus mono
logų, dainų.
z 19 d. Moterį} Sąjungos apskri
čio suvažiavimas ir vakarienė.

26 d. Šv. Kazimiero Draugijos 
vakras: “Amerika Pirtyje” su 
pamarginimais.

Kas sako kad New Havenas 
snaudžia ?

B. N.

PRINCIPŲ TVIRTU
MAS.

Lietuva tamsybėj,’ 
Apšvietimo reikia..*. 
.Šaukia mokslo vyras, 
Kurs... nieko neveikia.

Nuo degtinės tvaiko 
Žemaičiai apako... 
Skundžias blaivininkas, 
Išgėręs koniako...

i

Aš — žada studentas — 
Užsiknisiu kaime... 
Bet, mokslus išėjęs, 
Svetur gaudo laimę...

V—is.

Dailiausia išpildė smuiką solo 
Antanas Plikūniukas. Smuikų du

jėtą Avė Maria išpildė A. Plikū
niukas ir Alena Norkevičintė. 
Pastaroji ne tik moka smuiku 
griežti, bet ir dailiai šokti Daug 
kitų buvo, kurie teip-gi verti pa
gyrimo. Tėveliams garbė, kad 
prie to vaikučius lavina.

MERRIDEN, CONN.

'Dieve, man atleiski! 
Meldžias davatkėlė, 
Kuri namo grįžus 
Pragarą, sukėlė,..

— J

Kortų išjuokimui 
Dainius eiles rašo, — 
Bet, svečių, surukęs, 
Tuoj prie... vinto prašo...

Ei, nutilkit kanklės! 
Kas čia beišrodys, 
Kaip toli nuo darbo 
Stovi mūsų žodis...

Adomas Jakštas.

Ai dalyvavęs metiniam L. Atst. 
B-vės šėrininkų susirinkime. Pir
mas buvo atsitikmas, kad dabar
tinis sekr. Strimaitis norėjo užsi
ginti kad mano proksę negavęs. 
Sakė, kad neatėjus. O aš savo 
prokses^buvau pasiuntęs ne sykiu, 
vieną proksę gavau New Britain,

Atėjusi į bažnyčią mišparų! 
baiganties apysenė moteriškė, pri- 
sįkišus šnibžda į ausį kaimynei: 
O tai,, kūmute, kad tu žinotūm 
šiandie dienos ilgybė! Išsiviriau, , 
pavalgėm ir viską apsiruošiau ir 
da gaišau, ir tai, mat, dar anksti 

Reporteris. Conn. ir pasiunčiau vėliaus. Kai į bažnyčią ant “jutrinos” atėjau.
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Ištirti smalkos mokytojai duoda.sa
vo geriausią patarnavimą jūsų vaikai 
arba mergaitei. Smuikas duodamas 
už dyką su pirma kurso lekcija, 
platesnių informacijų kreipkitės

895 Bxoadway, 
Room

O

Vaidino “Šv. Elzbietą.”
v •» Tv•

>Suoata, S aut s o 58 d.. 1955

Vos tik jyčiaius pradėjus gar- 
i sinti, kad vaidins gražų veikalą 
Į- “Šv. Elzbieta,” po stubas prasi- 
0 dėjo agitacija, kad visi rengtųsi 
ž' koskaitlingiausiai atsilankyti. Vi

si iš kalno žinojo, kad L. Vyčių 
25 kuopa parodys savo tvirtą or
ganizuotą pajėgą.

Sausio 22 d. dar prieš pagarsy 
tą laiką, publika į pobažnytinę šv. 

^Jurgio svetainę pradėjo rinktis. Į 
valandą laiko svetajiiė buvo pilnavalandą laiko svetajilė buvo pilna 
žmonių (arti 700 šimtų).

Pirmiausia Lietuvių Tautiškas 
Benas užgrojo porą maršų. Gerb 
Kun. V. G. Vilkutaitis gražiai api 

'pasakojo šv. Elzbieto sgyvenimą 
Dar benui užgrojus, prasidėjo vai 
dinimas “ŠV. J3LZBIETA.” ši 
perstatymas publiką nustebini 
Artistai nepaprastus gabumus pa 
rodė, ypač publikos akį patrauk7 
p-ni Brone Žitkicnė — Šv. Elzbie 
tos rolėje. Didį įspūdį padarė jau 
imtis vaikutis V. Skripkauskuti 
— Konrado vaikelis. Tvirtais kai 
žygiais, pilnu narsumu buvo pei 
sičmę savose rolėse p. J. Kilikam 
kas — Liudviko, p. M. V. Ardzi 
jauskas — Roberto, p. A. J. Jakt 
taitis — Henriko, p. J. D. Žitkų 
— Varilos, p-lė M. Mickiutė — 
Izentrūdos rolėje labai gražia 
vaidino p. P. Jecka — Elgetos. 
sūnaus gražiai vaidino vaikutis K 
Mickutis. Artistų rūbai buvo pri 
'taikinti,- scenos šviesa su visi 
klonis spalvoms daug prigelbėj ' 
artistams. Anraohi choras u 
scenos puikiai giedojo ir da tai 
pe, kuomtft Šv. Elzbieta meldėsi 
kambaryje griaudžiai vargom 
balsas girdėjosi. Tą visą atliko j 
V. A. Greičius.

Pb perstatymui kalbėjo 
r' --—kun. Gervickas apie Vyčių 

nizaciją .•
L. Vyčių choras puikiai 

navO šias dainas: “Dienelė Brėkš 
K" ta,” “Ailt tėvelio dvaro.” Mei 
I, gįpų choras padainavo “Kad 
LU ’noriji verkiu” ir mišrus-,choras L 

Vyčiu/lCareivių Choras iš opero 
“Fatist.” Dainų vadovui p. V. A 
Greičiui garbė, kad taip puikia 
dainas kas kart į programą pr; 
rengia. Galop sudainuota Lieti 
■va Tėvynė Mūsų. Programa ve 
dėju buvo darbuotojas p. J. P 
Kvedaras.

geri 
orgr

;uda:

į didesnį veikimą^,. Mums tipka- 
iausia yra susispiesti į Lietuvių 
Darbininkų Sąjungą, Skaityda
mi laikraštį “Darbininką” ir ki
tus gerus raštus, galėsime daug 
gero nuveikti dėl savės.

'/•' / 1

Tautos Fondų 22 skyriaus 
darbuotė.

Sausio 16 d. š. m. Tautos Fon
do 22 skyriaus buvo laikytas mo
linis susirinkimas Goodrieh na 
ne. Nesant pirm. J. Albrekto, it 
priežasties ligos, susirinkimą ati 
darė ir vedė pirm, pagelb. p. A 
Banys. Priėmus gerb. dr-jų at& 
iovus, buvo daryta komisijų įvai 
rūs pranešimai. Raštininkas -pra 
aešė, kad yra gavęs iš T. F. Cent 
.o laiškus reikale Kultūros Va 
jaus. Skaityta laiškai. Priimti 
Nutarta ruoštis prie Kultūros Va 
jaus, kuris manoma pradėti kiel 
ėliau.' Išrinkta komisija, kurio: 

jus užduotis sušaukti katalikų vi 
uomenės susirinkimą, kad pasi 
art vajaus reikalu. Į komisiją į 
jo: P. K. Saųkevičius, p-ni Kan 
iienė ir p. J. Kuzas.

Nauja valdyba.
,šių metų valdyba išrinkta :.pir 
įininku p. A. Banys, pagelb. p 

Jackus, nut. rašt. p. M. Paliiio 
is, mok. rašt. p. J. Kuzas (senas) 
žd. p. R. Žitkus (senas) ižd. glob 
>. F. Saukevičius (senas) ir p. J 
vanauskas. ''
Naujai valdybai linkėtina se’ 

dingos darbuotės labui tautos.
1921 metais į T. Fondo 22 skv 

ių pajamų buvo $1,290.19. Vis 
■inigai išisųsti į T. F. centrą. I: 
Kūnytų pinigų reng. ant balių 
ra likę skyriaus ide $37-00 s’ 
entais, kurie yra naudingi dele 
eikimo 
ai yra nuo sutvėrimo T. T 
kyriaus iki sausio 1 d. 1922 m. T 
’. 22 sk. pajamų buvo: $12,8882. 
8. Valio! valio! devclandiėčiai 
. žjūsų gerą širdį.

Oi liūdna, oi graudu, oi širdžiai skaudu 
Bet aš neišleisiu dejonės, —- 
Vistiek nesuprasti} jos žmonės,
Oi liūdna, o graudu, oi

- Ne liūdesys griaužia nelaimės savosios, 
Širdies negraudina savieji skausmai, -■ 
Tik vargas artojų, jų siejos skausmai 
Nestoja kankinti sielos neramiosios.

Nenoriu apverkti dalies nelaimingos, 
Parodyti žmonėms savuosius skausmus,
Aš jaučiu Varguolių skausmus,
Esu deL savęs ašen patš nejausmingas...

SUSTQK IR

Jei nori sužinoti apie įvai
rius pasaulio atsitikimus, skai
tyk laikrašti “Perkūną.” Kad 
visi tavo namai butų linksmi 
parsitrauk viena numeri, o ne
sigailėsi.

Jeigu nenori nusidėti Perkū
nui dievaičiui tai užsirašyk 
sau, draugams, arba užrašyk į 
Lietuvą savo gimininis, kaipo 
Kalėdų dovaną. Kainą metams 
$1.50; pusė metų 85 centai.

“PERKŪNAS”
366 Broadway, /

Boston 27, Mass.

BOSTONIAN MUZIKOS 
MOKYKLA.

■sf

. bininkai esam didžiuma ,tai mės 
^>-gi turime išeiti, bet blogiausia, 

kad pas mus darbininkus nėra 
• ';s. ,.h'. '

mums liet;;' iam>

r 
ir

V

<

skyriaus. Nuo 1914 m
? 2!

J. K

Nenoriu vien verkti artojų vargelį, 
Bet trokštu jį mažinti darbu, jausmu, 
Todėl mano širdžiai ir liūdna, skaudu, 
Kad vargui persilpnas užkirsti aš kelią.

O liūdesys baisus man griaužia krūtinę 
Kad vargo vaikams aš padėt negaliu, 
Kad tiek aš menkutis jėgų neturiu,
Kad ašaroms akys iš skausmo aptvinę.

Oi liūdna, oi graudu, gi širdžiai skaudu 
Kad jaunos nevyksta svajonės,
Bet savo krūtinės dejones
Aš t^iu tik klausyti, kentėti imu.'

Kodėl gi aš menkas, jėgos neturiu
Tuos kalnus vargelio iškasti
Ir laimę varguoliams atrasti?..
Aš jaunas, silpnutis perdaug negaliu.'.

Vistiek kiek dievulis gerasis mąn leis, 
Ieškosiu varguoliams gi'rovės, 
Pašvęstu tam darbui šventoves 
Dvasios jėgų, ga| darbas man eis.

Kovoj toj už būvi, už bendrą gerovę 
Atrasiu gal tvirtus kareivius,
Kur rankas paduos man — ateiviui 
Ir žengsi m kovot už gerovę!,.

i

1

\

LIETUVOS ŽEMLAPIS
Kaina 75 Centai.

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

Didžio Išlankstytas
261/2x331/2

Sulankstytas
6i/2x9y2

Galima gauti
I

“DARBININKE,”
366 Broaduay,

Boston 27, Mass.....  —. »

IŠEGZAMINUOJU AKIS,

—A—

B‘FONOGRAFO ADATOS’
ii / ;
i ! Galima su viena adata i ’ 
1 • grajiti dešimts rekordų. !

- pj l Prisiųsk 10c. delei sampė- i ! 
1! lio, arba vieną dolerį, o gausi 1 f I« 12 bakselių ir prie to duosim i ! 

dubeltavą rekordą DYKAI. (! 
Rašyk . šiandien ir gausi i ! 

naujausią rekordų ir fono- l ! 
grafų katalogą. * i !

IDEAL RECORD CO., ■ 1
Box 452, Scranton, Pa. a

Vėliavos, Kokardos, šarpos, Gozlku- 
čiai, Antspandos, tai mošų spedallS- 
kumas Ir ilgų metą praktika. Kaipo 
seniausia iSdirbystė. Už gerą ir artis
tišką darbą, liudija ir dėkuoja mums 
tūkstantiai draugiją. Reikalaukite in
formaciją. \

M. A. NORKŪNAS,
16 Pleasant St„ Latcrence, Uast.

fliŪPIGINTA KAINA.
I Tik vienas šimtas dolerių už 
* palaidojimą.

S. BARAŠEVIČIUS,
} ' GRABORIUS

Ofisas:
844 Broadway, South Boston. 

South Boston 1578-R.
Gyvenamoji vieta:

237 D St., So. Boston, Mass.
So. E^ston 1052-VV.

✓

Kokį laiką atgal “Dirva” balt 
dė Vyčius sitkii'šinti prieš kur 
Vilkutaitį. būk vyčiai kun; Vilki; 
Taičio prijautimo neturi ir už vj 
čius neužtariąs, manė sau ger 

.proga per. “Dirvą” vyčius visai, 
šmeižti. Tas viskas praslinko b- 
jokių pasikėsinimų, jau ir žodži; 
pristigo, pradėjo tuos pačias p 
kelius sykius vartoti, tas ir-gi nie 
ko gero jiems neatnešė, tik nuo?' 
tolius pasijuto, nes žmonės jau at 
sisako nuo tokios marmalienė 
skaitymo.

Darbininkų reikalai.

Mes darbininkai jaučiame blog: 
padėtį, mes perina tom visur dar 
bininkų išnaudojimą, mes perina 
tom ir savo silpnumą, kad me: 
esame "bejėgiai ir negalime pasi 
statyti prieš bangas kapitalistų, 
prieš jų visokius skriaudimus. I’a 
imkime ir dabartinę bedarbę. Jai 
antrai metas kaip darbininką 
vargsta ir bedarbiauja, o kapita 
listai ar turi vargo! Ar jiem 
trūksta ko!

Mums krikšč. darbininkam.' 
reiktų susiprasti ir daugiau tėmy 
ti Į pasaulio judėjimą, pamesti ap 
sileidimas, tinginystė. Nelauki 
me kad kas mums gero atneštų 
nes greičiau susilauksim tylėda 
mi išnaudojimo. Tas pasaulyje y 
ra ir bus. Kas dirba, tas tori. Tie
sa, mes dirbam fiziškai ir ture 
tume turėti geresnį pragyveni 
mą, liet pasirodo, kad kapitalu 
tai nesnaudžia, dirba protiškai
kad tik darbininką palaikius be
jėgiu, beturčiu iš ko kapitalis
tams šviesi ateitis. Turčiams yra 
lengva kovoti prieš darbininkus, 
už tai kad jie yra mokyti, jie val
do pasaulio turtus, bet mes dar-

sšja naujų darbų.

langus tyras mėlynuoja, 
aule šviečia spinduliuoja,

Matyt — oras bus gražus, 
imonės kįla — išmiegoję,, 
luošins, rengias, vis galvoja,

Koks čion darbas pirmas bus 
/ 

kryžiaus ženklą kilniai daro; 
Slogus sapnus šalin varo, •

Sustiprėja Dievujc; 
irklas, žagrė jau aut baro, 
tkubiai jaučius jungti varo,

Arti dirvas vagoje.

Dirvas aria ir'akėja,
avus — grūdus Į jas sėja, 

Laukia vaisių ir brandps. 
lievuj’ vilti patikėję, 
vleĮdžia derliaus Sutvėrėją , 

Kad Jis duotų ant naudos

lievo ranka kad gausinga, 
Jus žmonijai maloninga,

Ypač Tautai Lietuvos! 
Todėl broliai — atsidėję 
Melsk im Dievą Sutvėrėją, 

"Jis varguose mus paguos.

nuo lenkų mūs skriaudikų, 
nuo žiaurių boKeviMj, 

Mūsų,šalį apvalys!
lis padės mums užteisybę 
Vovot, ir-gi... Jo galybė 

Visi priešai daubon lys!

7

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

i C. L. LITCHMAN,

627 N. Olden Avė.,
g Trenton, N. J.

mano aplankyti 

SAVO TĖVYNĘ, 
tūri turėti

LIETUVOS PASPORT4, 
o ne lenkišką. •

LIETUVIAI
— kurie —

PRITAŠIAU AKINIUS.

»

TIESOS SPAUDOS
Širdis neliūd,ės, mano siela nurims, 
Būrys mūs’ ištversim kovoje, 
Sutversim laimingą rytojų,
Šviesa ant tamsos vistiek viršų ims.

.'*3 i ? *

BENDRIJA

t

t*

s 
Išstdeišim plačiai mūsų laisvės vėliavą 
Užtrauksime himną vienybės tvirtps, 

Vis trauksim į būrį draugystės tikros 
Draugus, kur kovos pavėlavę.

Širdis nebskaudės, siela melsis ramybėj, 
Ir ašaros karštos nebetekės, 
Varguoliams aušra patekės, 
Sulauks jos laimingai vienybėj.

f

Oi liūdna, oi graudu, oi širdžiai skaudu 
Kad vienas turiu dar kentėti, 
Nėra kas man dvasioj padėtų,
Kas būtų jausmų ii- širdies man draugu.

Nors gailesys silpnina mano krūtinę, 
Bet viltis dar dega gilioj jos gelmėj, 
Ji nešviečia skaisčiai man kelio aikštėj, 
Nors viskas aplink tiršta tamsa aptvinę.

.Tik laiko sulauksiu gal jaunas laimingo, 
Kad skaisti aikštėj pasirodys viltis, 
Vylios dar varguoliu graA ateitis, 
Ir mintys nebus tokios silpnos, baimingos.

Dabar tik širdyj turiu jausmus auklėti, 
Auginti kovoj reikalingas jėgas, 
Kad tuomet kai draugus širdis mano ras 
Galėčiau enei’gingai kovoj padėti.

• ■** • •

Dievuli! padėk man raminti dejones, 
Kur gelmėse verda krūtinės karštos 
Tegul jos kankinę man sielą nustos, 
Tegrįš vėl man jaunos svajones*

Nutilki, širdie, negirdės nieks dejonės, 
Užgims vėl širdyj mano jaunos svajonės..

>■

l

<
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Sudužusius stiklus ir sulaužytus 
rėmus sutaisau i trumpą laiką 
Patįs dirbam akinius.

Vienintelis lietuvis^optometris- 
tas (akių specialistas) Naujoj 
Anglijoj.

J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
377a Broadway, So. Boston, Mass.

I'

L. ŠIMUTIS, Pirm.

KUN. J. PETRAITIS,, Sekr. _

J. E. Karosas, Kun. F. Kemėšis, P. šivickis, A Staknys. 

TIESOS SPAUDOS BENDRIJA .organizuoja 
$100,000.00 kapitalą,. kad Lietuvoje uždėti Po- 
pieros dirbtuvę ir įkurti Spaustuvę knygoms ir lai
kraščiams leisti.

ŠERAS $5.00 (PENKI DOLERIAI)
v&Visais reikalais kreipkitės šiuo.adresu: 
| TIESUS SPAUDOS BENDRIJA, 
$0 147 MONTGOMERY ST., PATEESON, N. J.

J. B. ŠALTUMAS, Ižd. r
X

Vargo Poetą.

Valio!.. Broliai ir Sesytės, 
Tautos sūnūs ir dukrytės, 

Spėkas rinkini —. vienybės;
Bonus — kardus tik gaminkim, 
0 ir protą, sustiprinkim, 

Priešas ir pats sudrebės."

Kas tur jėgą — tegu kauja,
Antri “bonai” — priešus Sauja, 

Protingesni — tvarkos vesti.
Visi, visi į tą gaują, 
Kas kaip silgieb 

Priešai turės mirtį rast!
K • z J. V. Kovas.

VtL NAUJAS
Smarkiai iš trenkė |io mėne

sio “Perkūnas,” su dideliais 
trenksmais. Visi skubikitčs 
parsitraukti,^įes vėliau nehks 

Siųskite varda pavarde, ant
rašą ir 15 centų ant Ukieto

“PERKŪNAS”
‘ justi ir > • 366 Broadvray, Boston 27 Mass.

4 ****-' -

tegu sauja,

r

L2—
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NAUJIENA LIETUVIAMS

AMERIKIEČIAMS.
_______________

Neseniai atėjo iš Lietuvos l-mas 
numeris Tautinės Kultūros ir 
Pilnutinio Gyvenimo . Žurnalas 
“RU0MUVA.”■ ' J ■ ■ ■ ' ,

Siųsk tuojaus 75c. “Darbinin
kui” įgausi “RU0MUVĄ-”

Svarbus
♦♦♦ Pranešimas
X Gerbiamiems
t •>

% Klebonams, 
t -----
v Tik ką išėjo iš spaudos X labai parankus ir rūpesne tingai sutaisytas KATE- 
X —----------  —.—
A prirengimui prie Pirmos X Išpažinties ir Šv. Komuni
ją j08, “Pirma Išpažįitis.” X Gerb. Klebonams duoda-

X
Xi

f 
t 
X

'-■Nr. .* y* w

t EXTRA! EXTRA!
t NEPRALEISKITE PROGOS.

N .
X Ką tik atėjo iš Lietuvos siuntinys, Lietuvos
X Valstybės, Žemaičių, Gedimino, Vytauto ir Lietu-

vos senovės pilių ženklų.
y Tie nepaprastai gražūs ženklai yra atvirlaiškių <

fprmoje, kurių eina 40 į vieną sąsiuvinį. Kiekvie-
£ nūs minėtas ženklas, reiškia kokį nors atskirą mies-
X tą, pilį, apskritį, Lietuvių Valstybę ir kaip ku-
X riuos mūši} tautos didvyrius. Štai tų istoriškų žen-
♦♦♦ klų reikšmė:
♦£ 1. Lietuvos ženki.—Vytis. 21. Skirsnemunė.
V 2. Žemaičių ženki.—Meška 22. Baisogala.
V 3. Gedimino ženki—Stulpai 23. Vilkaviškis.
♦♦♦ 4. Vytauto ženki.—Skydas. 24. Kalvarija.
V . 5. Vilnius. 25. Darsūniškiss.

6. Kaunas. 26. Punia.
♦i* z 7. Gardinas. 27. SUvalkaL
♦I* 8. Šiauliai 28. Biržai.

9. Marijampolė. 29. Reseinial
♦♦♦ 10. Geranainys. 30. Šeduva.
❖ i 11. Telšiai _ 31. Veliuona.
V 12. Jurbarkas. 32. Žiežmariai.
♦♦♦ • 13. Viekšniai 83. Ktedainial
V 14. Ariogala. 34. MniHsf h,

. 15. Kernavo. 35. Lyda.
36. Žasliai

v 37. VaUdninkaL
7^ 16. Rodune.

17. Rietavas. /
Z18. Alytus. 38. Daugai /

lO.Eabtai. 39. Plungė.
20. Ašmena. 40. BalninkaL

Kas prisius vieną dolerį ($1.00), tam tuojaus
pasupsime 40 tų gražių ženklų (visą sąsiuvinį). L.
D. S. nariams po 85c.

J Tai-gi pasiskubinkite įsigyti kuogreičiausia,
J nes nedaug jų teturime. Pinigus siųskite: ’** s
••DABBININKAS,”

366 W. Broadway,
- i- ’

Boston 27, Mass.

HM
J

KIZMĖLIS vaikučiams

me speeijalę kainą, už 100 
egz. $7.50.

Taip-gi, Gerb. Kun. F. 
Juškaitis parvežė iš Lietu
vos kelias dešimtis Evan- 
gelijų knygelių. Gražiais

Y drobės apdarais 6x8, la-
Y bai parankios. Kaina $1.50 

X Geistina būtų, kad Gerb. 
X Klebonai pasiskubintų suX Klebonai pasiskubintų
O ’ "
♦>
❖ o
❖ z*.

užsakymais.
“DARBININKAS”

366 Broadvray,
Boston 27, Mass.

‘‘DARBININKAS,’

366 Broadway, Boston 27,
■ z z

A •X,

naudokite 
Ar JuMGShrM 
NAUDOKITE 
Ar Jtp<t Plaukai 
NAUDOKITE 

Ar J«P Norit* Ap*a 
NAUDOKITE 

tRlailąnnai savo plaukų graziaT, ir 
j NAUDOKITE

Išlaikymui ^aivoa orio* tveriau ir 1 
NAUDOKITE Rttffl
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Vasario 7
/

Reporteris. > “DRAUGAS”

KETV.—PĖTN.—SUBATOJ
Vasario (Feb.) 2-3-4

N.—< UTARN-—SERED. 
Sausio 30-31, Vas. 1

“DRAUGAS”

“DRAUGAS”

•■y
»

,“DRAUGAS”
-

• • . A r <

“DRAUGAS”

Bf- ''

(■2)--DIDELI NEDĖLIOJ K0NCERTAI--(2)
Pradžia po pietų:3 P. M., vakarais 7 iki 11 P. M.

Greičiausi Moderniški Laivai 
Pasaulyje, 

šaunus Apsėjimas Su Keleiviais.
Ten Yra Vietinis Azentns Jūsų Miešti 

Ar Netoli Jo.
Į Lietuvą, Leruują, UKrainą, .Ru
siją ir į visas Baltijos Valstijas 

per Hamburg ’ą
SANONIA .............. Kovo 7
Cabin $130. 3-čia kl.! 1103.50. Taksų $5.
ASSYRLA (iš Boston’o).__ Vasario 4
AQUITANIA ..........................Fasario 7
SATURNLA (iš l’ortland) Vasario 1C 
ALBANIA (tiktai Cabin) Vasario 18
AQUITANIA ............... .<

Per Angliją ar Hamburgą į
Į Danzig’i} ir Hanjburg’iį — $i‘Jt>.5< 

į Liepoją — $110.00. Taksų — $5.<M>

ŽANE GREYS 
.Vakarinė Apysaka

"PASKUTINĖS
DIDELIS VODEVILIUS

J

Reikalavimų kainos 2e. u2 to įį 
dl ui kiekvieną syk}.
--------------- ------------- ------------ ——r: \

Geriausia kalėdų dovana GiiiiNĖMS 
AMERIKOJE AR LIETUVOJE TAI * 

, / __ ______________________

Vienintelis visuomenės, politikos ir literatūros katalikų 
dienraštis, nepartijinis, tautinėje dvasioje vedamas.

• KOMEDIJA

“TOUCHDOWN”
Broadivay Savaitinis Žinynas

WILLIAM F0X 
puikiausias veikalas

“ŽINGSNIO GARSAS”

ATEIKITE GAUSITE
/ DOVANĄ.

Ateinančią nedėlią sausio 29 
d. šv. Petro lietuvių pobažny- 
tinėj salėj įvyks šv. Kazimiero 
Akademijos rėmėjų vakaras. 
Programas bus indomus. Bus 
negirdėtų prakalbėlių, o svar
biausią, tai tas, kad vienam iš 
atsilankiusių teks puiki dova
na. Nebus koks išlaimėjimas, 
Hoterija arba burtai, o bus vi
sai kitaip suteikta vienam lai
mingam ar vienai laimingai ne
paprasta dovana. Tad visi a- 
teikite.

Bruabtoau Ulipatrc
<

*

K'
t■r.Ef

E
t

t
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PADĖKA SO. BOSTONIE 
ČIAMS.

Didelis buvo mano nusistebė
jimas ir džiaugsmai seserimis 
kurios rengiasi būti Pasionistė- 
»is. Pamatęs ‘ ‘ Darbininke ’ ’ 
aprašymą apie vakarėlį, kuris 
buvo surengtas So. Bostone se
serų naudai, gėrėjaus ir džiau
giaus. '

Yra labai sunkus ir vargin
gas darbas Įsteigti naują Vie
nuoliją, bet matant tokį didelį 
reikalingumą musų tautai, dar
buojamės kiek galėdami, ka
riaudami su visokiomis kliūti
mis ir sunkenybėmis. Bet toks 
užjautimas ir parama musų ge
radarių labai sustiprino musų 
dvasią

Todėl trokštame išreikšti mu
sų širdingą padėką visu pirmu 
gerb. klebonui kun. Urbonavi
čiui, visiems tiems, kurie daly
vavo vakarėlio programe, ir 
vakarėlio rengėjams. Vakarė
lio rengėjai ištikrųjų padarė 
seserims ir man didelį siurpri
zą.. Lai Viešpats šimteriopai 
atlygina visiems tiems, kurie 
prisidėjo prie to vakarėlio.

Tėvas Alfonsas Maria C.P

“DRAUGAS”
a

“DRAUGE”
S

“DRAUGE”

paduoda naujausias ir svarbiausias žinias iš 
Lietuvos ir viso pasaulio.
stropiai seka, pasaulio politiką ir turi savo 
nuolatinių korespondentų ir bendradarbių 
Anglijoje, Prancijoje, Vokietijoje, Šveica
rijoje, Italijoje, Lietuvoj ir kitur..
turi įdomių priedų: “Darbininkų Naujie
nos” kur praneša žinĄ iš darbininkų gyve
nto ir jų reikalus gina.
deda lengvai suprantamų mokslo straipsne
lių priede “Genys margas — pasaulis dar 
maigesnis.” Čia ir skanaus juoko gali ras
ti pažvelgęs į “Juokų krepšelį.”
yra blaivininkų rėmėjas, užleidęs jiems 
‘'Blaivybes Dirvą.’’ ..
nuolat deda įdomių apysakų, laiškų, felje
tonų.

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

skelbiami rimčiausi bankai, bendroves ir ki
tos panašios įstaigos.

t(DRAUGOf’ KAINOS
AMERIKOJE: 

$8.00 Metams...........................$6.00
4.00 Pusei metų .......................3.00
2.00 3 mėnesiams.................   1.50

LIETUVOJ:
Metams..............
Pusei metu..............
3 mėnesiams............ .............. ....................... ....................
Kiekvienam užsirašiusiam “Draugą” metams ar pusei metų 
duodame puikų “Draugo” sienini kalendorių. Šiaip per
kant kalendorius kainuoja 25c.

a sSB

KOMEDIJA

"IDLE ROOMERS”
Broadway Savaitinis Žinynas

DIDELIS VODEVILIUS ‘

4 •

Reikalavimai

»

e. • .

Subata, Sauiso 28 d., 1922

* T®L So. Boston 2488

R.J.C.IANDŽIUS
Libiutii

Gydytojas ir Chibuboa.
Gydo aštrias Ir chrjniikas ilga, 

vyrų, moterų ir valkų. Egzan* 
nuoja kraujų, apjandalss. šlapo 
ną Ir tt savo laboratorijoj, ta 
teikia patarimus laišhtte klttr gy 
’^eoantiema Adresas :

506 Broadway,' 
South Boston, Ma» 
Kampas G St. ir Broadvva

VALANDOS: 9—11, 2—L 7—9

I

i
i

10 Metų South Bosrom

DR. H. S. STONI
Akiu ^pecialibtas ’ 

199a W. BROADWA^ Į 
T*T.Awnoa- Nuo 9 r IM 7 ». rak i

DR. PAUL J. J AKMAUt
(Jakimavičius)

609 KAST BR0ADWA*
TELEPHONE 502.

g
S£Šj
S

S
B 
a 
s 
ši
O Ę
S

3 BR0ADWAY (Šalę Pašto) SOUTH BOSTON. g
3........................... . .. . ................ B

SK

MNiJA 9 c 
TIESI 
KELIONE -

Ne-^flor

PARSIDUODA ORY GOODS
KRAUTUVĖ.

Labai geroje vietoj, lietu
siais apgyventa ir biznis ge- 
•ai išdirbtas.

Krautuvę parduosiu pi 
ęiai, nes greitu laiku turiu 
švažiuoti į Lietuvą.

Kas nori pamatyti krau 
uvę. gali atsilankyti ant se 
<ančio adreso:

565 MAIN STREET
3AMBRIDGE, MASS.

1 TeL So Bostov 27:
£R. JOBN MacDONNELL. M '
lai ima susikalbėti ir
r?vi30 Valandos:

Rytais Ik 9 vaL
Po pietų 1 Iki 6 

Vakarais nuo 6 Ur 
Broadway. S Boston

PcP. I-LĄMBUR.GĄ PILt^Ą. | 
X- LJEPO į

z VAŽIUOKIT VISI PARANKIU 
X IR TIESIU KELIU.

U/Lictuviai važiuojanti j Piliavą aplenkia 
Lenkti juostą (karidorą) 

Visa Tremia Ki.esa Padalinta I Kam
ant 2-jų. 4-rių. 6-šių ir S-nių lovų 

I.TTUANIA išplauks.......................Vasario L 1922
POI.ONIA ............................... Vasario 22, 1922

TREČIOS KLESOS KAINOS:
i Hamburgu $103.50. Piiiiavsj $106.50, Liepojų $11" 
Dėl laivakorčių ir žinių kreipkitės prie savo agento

1

| .J.KALiNAUSKA i
| ADVOKATAS 
1414 Broadway,

S. BOSTON 27 MASS

TeL S. B. 0441. Į
Antrog lubos—Viriu] L. P. b-fut. i

GYVENIMO VIETA:
g 135 Rowe SL, Auburndale, M>ix> ] 
t Tel. W. Newton 1016—H.

■

Kviečia Valdyba.

r*

Manome

PROT. RAET.

1
I

■

i
i
<
<

(
1

kaimo, Šimkaičių va!
Malonėkite ats 

kita

13

$1.50
.75 Paj ieškojimai

Paieškojimų kainun LDS. iw 
rlauia Ir "Darbiulnkv" skaityto 
Janis 1 syk’ Į taktus? nž dyku. u> 
3 sykius $1.00. Prletelianj* už h 

' sykiu* $1.50.

S

■nė. Prieš karą gyvei

Metams ....
* Pusei metų .

Užsisakant adresuokite:

DRAUGAS PUBLISHING GOMPANY , | 
2334 SOUTH OAKLEY AVENUE, CHICAGO, ILLIN0IS. ||

DR. F. MATULAITIS
'.iYDo ViaoiLLėe Litu 

Pribetriji A.-'j’nns 
valandoe; l—3 L —8 >• -

J 7 Millbury Streei 
vVORCESTER, MAi^ 

imi -fiirri-m irt - ii Htaii ji jifmgSMMMH

>
MASS. (

»

■4

“HAITSA” 
“BAYERN” 

WUERRT3MBERG'' 
:ų s'.h.i l::ivn. I>i«!eli valgy 
:-iai ir visi t>.; onikščioji 

; p.isaži'ri.'inis. Ant )aiv< 
ber'f vr.j kelios specialia

'LAIVAS”
Savaitinis dvasios reikimams skiriamas laikraštis. Jame ra
si kiekvienos savaitės Lekcijos ir Evangelijos paaiškinimą 
ir šiaip gražių katalikiškų žinių ir pasiskaitymų.

KAINA:

E X T R A t 
SUSIRINKIMAS.

".L.R. Kryžiaus Rėmėjų Dr- 
jos 11 skyriaus susirinkimas Į- 
vyks 29 d. sausio-Jan. 1922 baž
nytinėj svetainėj ant 5-tos ga
tvės So. Boston, Mass. tuojau 
po pamaldų.

Gerbiamieji Lietuviai ir Lie
tuviai ir Lietuvaitės:

Malonėkite susirinkti visi 
ant paskirto laiko, nes turim 
apsvarstyti daug svarbių rei
kalų.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
J. M. Baltimore, Md. — Apie 

tą pat dalykų rašė kitas.
J. M. Grand Bapids, Mich. — 

Apie tą pati dalyką jau buv< 
dvi korespondencijos ir todėl 
Tamstos nesunaudojame.

Liet. Giesmelių Mylėtojas, 
New Haven,, et.
kad tokius dalykus bile kuni
gas gali paaiškintu

J. M. DILIS
ATIDARĖ 

LAIKRODŽIŲ KRAUTUVŲ.
Taisome ir parduodame vi

sokius laikrodžius ir auksi
nius daiktus už prieinamą 
kainą.

233 W. Broadway, 
SOUTH BOSTON, MASS.

KAS NORIT® ŽINOTI?
Jei kas norite žinoti apie Ko

munistu Tikslą, Žiemos Gegu
žinė, apie Parsidavėlius, “Va
nago Tėvą, kuris norėjo pasiim
ti svetimi} lažinių gabalų, (at- 
sdprašeu aš norėjau pasakyti 
Bendrovės lotus) ir Katras Di
dvyri, kreipkitės į “Perkūno” 
Redakcija prisiųsdami 15 c. 
Perkūnui ant gelžkelio tikieto.

1 
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VISUS SPAUDOS DARBUS SIUSKITE I 
DARBININKU”

JEIGU NORITE, kad jūsų visi SPAUDOS 
DARBAI, pradedant nuo mažiausios kortelės 
ir baigiant didžiausia knyga, būtų atlikti: k u o- 
graieiausia, geriausia ir pigiau
sia, tai siųskite tik į “DARBININKĄ,” o pa
tirsite, kad čia netušti pasigyrimo žodžiai buvo 
jums rašyti, o vien tik tas, su kuo “Darbinin
kas” šiandie gali pasididžiuodamas tai padaryti. 
Dėl to, kad “Darbininkas” turi moderniškiau
sias visiems spaudos darbams mašinas, kokių 
nei viena Amerikos lietuviu spaustuvė dar netu
ri-

Tai-gi, visais spaudos reikalais visuomet 
kreipkitės į

ii

366 BROADWAY BOSTON 27, MASS.

REIKALINGAS TUOJ AUS

MOS KLESOS KEP-
kuris gali kepti juodą, pus-balte 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 raetii išdirbote pekarnčj ?
2. Kokiai duonas galite kepti atsakančiai?
3. Pas kokias kompanijas dirbote ir kiek laiko?
4. Kiek senumo ir ar vedęs?
5. Kiek algos reikalausite už 9 ar 10 valandų darbo?
6. Kas tamistą pažįsta gerai ir kursai galėtą liudyti ta- 

mistos charakterį
Rašykit i

POST GFFICE B0X 12,

Aš Antanas Dominikaitis paic 
:au savo draugų, pažįstami 
dauehester, Anglijoj gyvenau 
•ių. Prašau atsišaukti, nes turii 

. abai svarbų reikalą jiems pr: 
nešti.

Antanas Dominikaitis, 
Redeliff Altą P. O. Bos 

Canada.

Paieškau tetos Jievos Merkelį' 
u's, Vilniaus rėJj Traku apskr 
.'alkinink'Į par.. Pamerkiu kainu 
Jirdėjau kad gyvena Boston’c 

’*.Iass. Prašau atsišaukti, o jei ka 
inot pranešti.

Marijona Babravičiutč, 
(po vyru Vaičiūnienė)

71 E. ]H() rįt.. New York Cit;

>

Is*
(GUMAUSKASi . | [

DANTISTAS

705 Main St., Montello, Mas ; [

(Kampas Broad St.)

Tei. Brockton 5112-W

Trumpiau*'a* Susisiekimas .sk visam dalim 
('ent rali nė x E u rc> pos.

Laivai išplaukia kiekvieną ketvergį
Nuo I’ier 86 No. River. 4<>-t!i St.. New York. 12 v;:l. per pint. 

^‘MOUNT CLAY” 
MOUNT CARR0LL” 
MOUNT CLINT0N” “
Ūtos su 2. 4 ir 0 lovom :uit vi< 

rūkymui ir sėdėjimui k:unl>:: 
mui dėnijil skiriami tt-ėos•klasėm 
‘Hansa." "Baycrn" ir "\Vuei-rteml 
puikios kajutos.

Užsiregistravimui vietos rašykii
260 Hanover Street. i

Jl Tll S ROTTI'MiEh'G. I;ic

H)iv»n'f-1TVpVeliavŲ, Kukardų, visokių Ženklelių. Guzikuėių, Ant- 
JL/11 mUL*. VU spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų-dalykų. 
ReUfalindami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą.
STRUPAS CO., 90*92 Fcrry St. Newark, N. J

I LIETUVĄ IŠ LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

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

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į 
LIETUVĄ.

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

nau, jeigu kas klausia. .

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

Pųieškau švogerio -Tukilos ir sc 
•ries Stepkos Saunoriutės, po v- 

■u J jkcl;
ietv.voj. Vaegirio parapijoj, P 

>abirbio
itaseinių apskr.
'aukli jie patįs arba kas 
pranešti. Kuris praneš man ap 
’uos, tas gaits dovanų ant pusė 
metų laikraštį “Darbininką.”

Juozas Saunoras,
575 Joseph Avė., Rochester, N. 5

*

Paieškau Povilo Šarkausko, p; 
ūna iš liauno rėd., Kretingos ar 
skričio, Viežaičių par., Pajuodi 
očs kaimo. Pirma jis gyveno Dr* 
oit, Mich. Kas apie jį žinote e 
is pats, atsišaukite sekančiu aiT 

rašų:
Antanas Stangins, ,

110 So. Rose St., x Easton, Pa

ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-JOr
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. 
PROT. RAST. — Antanas Janušonis.

1422 Columbia R<1.,
Boston 27, Mass 

FIN.. RAŠT. — Juozas Juška,
Merycllff Academy, 

Arlinghton Helgths, Mass 
IŽDININKAS Leonas švagždys,

111 B<wen,St\ Boston 27, Mass. 
IŽDO GLOB. — J. Grublnskas,

3 Jay St.. Boston 27, Mass. ir 
Antanas K mitas,

284 5-th St. Boston 27. Mass. x 
MARŠALKA — Povilas Lančka.

61 Story St. Boston 27, Mass. 
DRAUGIJOS antrašas reikale: 
. 366 Brosidvray. So. Boston. Mass
i DRAUGIJOS susirinkimai laikomi 

kas antra nedėldien Į mėnesio 1-ą ral. 
po pietų parapijinėj svetainėj, 492 B. 
7-th St, Boston 27, Mass.

Tei. So fkjMtot &
Liatuvys Dantistą 

?R M V OASPE* 
(Kaap&ravičiuB, 

LnflKisai perkėlė ofls?) > 
425 Bboadvtay, So. Boston ,

Ofiiti FaZosdcM 
3tao 10 IM 12:30 ry& 

’ 1:86—6 ir (5:&> -e •
Ofisas uždarytas subatox 

barais ir nedėJiomls.

Reti Phooe: Poplar VUį
A.DOLPH F. STANKUS

TIKRAS LIETUVIS
G R A B O R I U S 

1023 Mt: Vmkon St. 
PHILADELPHIA, PA.

). L. K. Keistučio Dr-jos Val
dybos Adresai, Boston, Mass.

t’IRMININKAS — J. Adomavičius, 
122 Bowen St., - So. Boston, Mass. 

VICE-PIRM. — Vincentas Zaleckas, 
81 Mercer St., So. Boston, Mass.

.’ROT. RAŠT. — Antanas Mace j tinas, 
450 E. 7-th St, So. Boston, Mass. 

rTN. RAST. — Juozapas Vlnkevlčlus, 
169 W. 6-th St, So. Boston, Mass.' 

KASIERIUS — Andriejus Zalleckaa, 
307 E. 9-th St, So. Boston, Mass.

MARŠALKA — Viktoras Zlčkls,
209 E. Cottage SL< Dorchester, Mass.

D. L. K. Keistučio di-ja laiko mėne
sinius susirinkimus gas pirmą ned&- 
<ltenį kiekvieno mėnesio po No. 694 
Washington St, Boston. Mass. 6-tą v. 
vakare. Ateidami drauge ir naujų na
rių su savim atsiveskite prie musų dr- 
jos prirašyti.

ŠV. JONO EV. BL. PASELPINM 
DRAUGYSTES VAIDYBOS 

ADRESAL
PIRM. — M. Zoba, 

53P E. 7-th SL, So. Borton, lCa* 
VICE-PIRM. — P. Mikalauskas,

248 W. 4-th St, So. Boston. M&mu 
J. Šeduikis.

280 Sllver SL, So. Boston, Mmm. 
FIN. RAŠT. — J. švagždys,

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

16 IVInfleld St. So. Boston, Mass. 
MARŠALKA — J. Zalkls,

7 Wlnfleld SL, So. Boston. Mass.
Dr-ja laUto aosfrtoktmns k 

nedėldien! kiekvieno manesTn. 
po pietų Iv. PstK parapijos : 
K. Ssveath St, Seatk Bsstss, Mase.




