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DARBININKŲ REIKALAI..

Krikščionys darbininkui vie
nykitės ! Spieskites į vienin- 
tėlę darbo žmonių organiza
ciją Amerikoje -r- Lietuvių 
Darbininkų Sąjungą,
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Kaina 4 centai.
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Atidarė universitetą

» -----
NEPRIKLA USOMYBĖS 

SUKAKTUVĖS.

Vašingtonas, II. 24 d. (El
ta). — Lietuvos Respubli
kos keturių metų nepriklau
somybės sukaktuvės vasario 
16 d. buvo švenčiamos Lie
tuvoje iškilmingiau negu 
anais metais. Iškilmėse da- 
lvvavo užsieniu atstovai, 
Klaipėdiečiai, Vilniaus iš- 
tremtiniai lietuviai ir gudai. 
Pašventinta Laisvės Var
pas. s Atidaryta universite
tas penkių fakultų ir teolo
gijos. Universiteto fakultai 
yra ^bcialinis, matematikos, 
gamtos, medicinos ir tekni- 
kos. Universiteto rektorius 
prof. Šiukis, dekanai profe
soriai Maculevičius, Volde
maras, Žemaitis, Avižonis ir 
Juodelė. - . i

laikydama^ teritorinio klau- Į 
simo išrišimą svarbiausiu, 
siūlo Lenkijai bendru susi
tarimu perduoti Nuolati
niam Tarptautiniam Teis
mui išrišti klausimus dėl 
Suvalkų sutarties privalo- 
mybės ir dėl reparacijų.

AMNESTAVO DEVYNIS 

KALINIUS.

Vašingtonas, II. 23 d. 
(Elta). — Vasario 16 d. Lie
tuvos keturių metų nepri
klausomybės sukaktuvėmis 
Lietuvos Respublikos prezi
dentas amnestavo devynis 
nuteistus ligi dešimties metų 
kalėjimu peovikus (Lenki
jos Karinės organizacijos 
narius). Yra vilties, kad 
likusieji šeši bus amnestuo
ti vėliau.

prie pilnos ineigų sumos,
1. Užmokėjimus gyvasties 

užmokėti po apsaugotojo mir
ties.

2. Turto vertė, jeigu įgyta 
per dovaną, ar palikimą, ar mi
rimą, arba paėjimą;

3. Nuošimčius ant valstijos 
arba miesto bonų; ir ant val
džios bonų tik sulig įstatymų 
kuomet buvo išleisti.

4. Sumas gautas per prietikį 
arba sveikatos apsaugojimą, 
arba sulig darbininkų atlygini
mo Įstatymų kaipo atlyginimą 
dėl ypatiškų žaizdų arba ligų.

5. Sumas gautas kaipo atly
ginimą, arba šeimyniškus pas- 
kvrimus ir užlaikvmus sulig 
War Risk Insurrace aprūpini
mų ir Vocational Reliabiltation 
Įstatymų, nereikia skaityti pen
sijas, kurias gauna ar dėl savo

" 2. Kiekvienas, kurio ineigos tarnystės arba tarnystės kito 
1921 meti] buvo $2000. arba 
Aaugiaus, jeigu vedęs ir gyve
na su pačia ir

3. Kekvienas, kurio visos in
eigos $5000. arba daugiau. Dir
bančios moterys, turi irgi išpil
dyti blankas, jeigu taksuojamą 
sumą uždirba. Jos gali ineigas 
ar ant-vyro blankos priskaityti 
arba ant atskiros blankos.

PRANEŠIMAS
1921 METŲ INEIGŲ 
(INCOME) TAKSAI.

Kas tari išpildyti blankas?

Sekantieji privalo išpildyti 
po prisiega blanką, aiškiai išdė- 
stinėdami savo visas ineigas su 
pavelytais palmosavimais ir ati 
įraukiami arba numušami.

1. Kiekvienas, kurio inei gos 
1921 metą buvo $1000. arba 
daugiau, jeigu nevedęs, arba 
jeigu vedęs ir negyvena su pa
čia.

Valstijų ant pirmų $4,000 — 4 
nuošimtis, ant suvirs $4,000 — 
8 nuošimtis. #

Neapsivyvenę ant ineigų iš 
Suv. Valstiją suvirš paliuosavi
ntą — 8 nuošimti.

DARO KAMPANIJOS 

PLEKUS.

DERYBOS KOVO 15 D. '

TAKSŲ MOKĖJIMAS

Taksai gali būti užmokėti 
ant syk, 15 d. kovos arba ankš
čiau, blankos prisiųstos, arba 
keturiose dalyse pirma užmo
kestis užmokėti kuomet blanka 
prisiųsta ir kiti užmokesčiai 
kas bertainį. Jeigu užmokes
tis neužmokėtas kuomet, kolek
torius gali įsakyti ir reikalauti 
pilną taksos sumą ant syk.

TAKSŲ KVITOS.

— Amerikos 
Darbo Federacijos prez. 
Gompers paskelbė pienus 
kampanijos ateinančio rude
nio. Skelbia, jog Darbo 
Federacija laikysis nusista
tymo, nutarto 1920 m. Tai y- 
ra bus be atsižvelgimo į par
tijas remiami tie kandida
tai, kurie prielankūs darbi
ninkų klesai ir bus stengia
masi demaskuoti darbininkų, 
klesos priešai.

Philadelphia, Pa. — Kie
tųjų anglių kompanijos ir 
angliakasiai sutarė turėti 
konferenciją dėl algų kovo 
15 d. New Yorke.

ĮSTEIGS SAVO OFISĄ.

B erti n. — Vokietijos di
dysis finansierius Hugo 
Stinnes netrukus atidarys 
savo ofisą New Yorke. Ja
me dirbs arti 150 darbinin
kų. Supirkinės daiktus dėl 
jo pramenių, teip-gi ieškos 
rinkli jo išdirbiniams. Vė
liau ofisus įsisteigs po visus 
Amerikos didžiuosius cent
rus.

SPROGIMAS.Kuomet taksai užmokėti, ant 
pareikalavimo, kolektoriai turi 
užmokėtojui išduoti kvitą su 
užmokėta suma ir kokiam tiks
lui pinigai užmokėti parašyta 
ant jos.

Su visais ineigų taksų klau
simais kreipkitės į Forreign 
Language Information Service, 
Litkuanian. Bureau,—419-West - 
41-st Str. New York Citv.

militarėj ar laivyno tarnystėj 
Suv. Valstijose laike karės.

Nereikia mokėti taksus už 
užsiėmino (biznio) išlaidas, 
kai-kuriuos nuošimčius, taksus, 
pralaimėjimus, blogas skolas 
(jeigu kas nors, tau skolingas 
ir nesitiki sulaukti tą pinigą.) 

tas labda-

Chicago, III. — Priemies
tyje Argo akmenvčiose išti
ko didelė ekspliozija. Nuo
stolių už $1.000.000.

BETURTIS PALIKO

$12.000.00.
MOTERIMS NEVALIA

‘KUNIGAUTI.ANTRASIS ŽYDŲ SUSI
VAŽIAVIMAS.

Vašingtonas, H. 24 d. (El
ta). — Vasario 14 d. Kau
ne įvyko antrasis Žydų Ben
druomenių susivažiavimas. 
Susivažiavime dalyvavo Lie
tuvos Ministeris pirminin
kas, p. Galvanauskas, ir kiti 
valdžios atstovai. Abiejų 
pūsiu kalbose entuziastingai 
pasireiškė broliškas abiejų 
tautų sugyvenimas.

nngoms organizacijoms (nesu
virs 15 nuoš. gryno pelnu inei- 
gų)-

1. Nėra jokią paliuosavimtj 
už gyvenimo arba šeimyniškas 
išlaidas

• 2. Nėra paliuosavimų dėl iš
laidą dėl naujų namą arba nuo- 
latinią pataisymą arba pageri 
nimą, kurie padidins turto ver
tę.

3. Nėra paliuosavimo už pre
mijas ant gyvasties apsaugoji
mų kontraktą.

ŽEMĖS REFORMOS 
ĮSTATYMAS.

Vašingtonas, II. 24 d. (El
ta). — Vasario 15 d. Lietu
vos Steigiamame Seime pri
imta žemės reformos įstaty
mas: Žemės norma aštuo- 
niasdešimts hektarų, nusa
vinama atlyginimo princi
pu. Virš normos septynias- 
dešimts hektarų nusavinama 
rinkos kaina, o likusi nusta-

*

tvta kaina.
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AMERIKOS LIETU

VIAMS.
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Vašingtonas, II. 21 d. (El
ta) . — Lietuvos’ Krašto Ap
saugos Ministeris, Majoras 
Sližys, pasiuntė Amerikos 
liet, visuomenei šio turinio 
radiogramą: “Brangūs mū
sų broliai Amerikiečiai: “Jū
sų aukomis lietas Laisvės 
Varpas iki neįsitvirtins Ge
dimino Kalne, Vilniuje, lai
kinai patalpintas Karo Mu- 
zėjaus Bokšte Kaune. Ačiū 
už daug reikšmingą dovaną. 
Laisvės Varpas bus akyvas 
ženklas Jūsų ir mūsų vieny
bės ir drąsiai ‘skambins Sū- 
nams Lietuvos. Tas laisvės 
nevertas kas negina jos.’ ”

200 ŽMONIŲ BE PA

STOGĖS.

Chicago. — Elkporte, Io- 
wa, liko be pastogės 200 
žmonių. Tas įvyko dėl di
delių potvinių.

ŠAUNIAI PASIRODĖ.

BAUSMĖS.

Jeigu ypata neišpildo ir ne
sugrąžina blanką valdžios pas
kirtu laiku, noriai arba kitaip, 
arba išpildo neteisingai ar pri- 
gavingai, Commissioner of In- 
ternal Revenue gali pridėti 
prie taksą, 25 nuoš. arba 50 
nuoš. taksą sumos.

Užmokesčiu mokėtojas turės 
mokėti bausmę iš 5 nuoš. taksą 
sumos su nuošimčių iš 1 nuoš. 
ant mėnesio nuo dienos, kuo
met reikėjo užmokėti taksus, 
jeigu jis neužmokės taksus ant 
paskirtos dienos ir po dešimts 
dieną po pranešimo ir pareika
lavimo.

YPATIŠKI PALTUOS AVIMAI

APIE LIETUVĄ.

LIETUVOS PASIŪLY

MAS LENKIJAI.

Laurence, Mass. — Kaip 
“Darbininke” buvo rašyta, 
tai neprigulmybės dieną va
sario 16 d. šioj kolonijoj mi
nėjo vieni nezaležninkai, 
laisvamaniai ir soeijalistai. 
Kalikai nesikišo ir leido 
pilnai pasirodyti su -savo 
darbais dėl Lietuvos. Iš ko
respondencijos jau žinome, 
kaip jie pasirodė tiek pa
sitarnavo Lietuvai, kiek 
prošepanai.

Vas. 22 d. čia kalbėjo kun. 
Garmus Lietuvos švietimo 
reikalais. Tai Lawrence’o 
katalikai tą vakarą paklojo 
katalikiškam universitetui 
$510, o ankščiau tam tiks
lui buvo sudėję $120. Tai
gi katalikai Lietuvos reika
lams deda' dideles aukas, o 
atskalūnai ir laisvamaniai

LAIKAS IR VIETA SUGRA
ŽINTI IŠPILDYTŲ BLANKŲ.

Blankos turi būti išpildytos 
ir sugražintos 15 d. kovos arba 
ankščiau. Blankos turi būti 
sugrąžintos Co'llector of Inter- 
nal Revenue tame apskrityje, 
kur taksus mokėtojo legališka 
gyvenimo vieta Suv. Valstijo
se, kuomet turės prisiųsti bla- 
ką į Collector of Intemal Reve
nue, Baltimore Maryland.

Nevedęs arba vedęs ir negy
vena su pačia, turi paliuosavi- 
mą ant $1000.

Vedęs, gyvenąs su pačia, kai
po šeimynos galva, turi paliuo- 
savimą ant $2,500. (Jeigu inei- 
gos yra $5,00. arba mažiaus)

TUa.sTunų/'co?, vas. 24 (Fe- 
derated Press).—Nežiūrint, 
kad Suv. Valstijų valstybės 
departmentas atsisako pri
pažinti Lietuvą, vis-gi Itali
jos valdžia pakvietė Lietuvą 
i Genoos konferenciją. Aiš
ku, kad Anglijos valdžia tą 
užgyrė ir tuomi padaugino 
valstybių skaičių dalyvau
siančių Genoos konferenci
joj nors ji Amerikos igno
ruojama.

Bernas. — Šveicarijos Fe- 
deralis teismas išsprendė, 
kad protestonų moterys-ku- 
nigai negali laikyti pamaldų 
Zuericho kantone. Bazelio 
kantone užginta ištekėju
sioms moterims mokytojau
ti.

Martimer buvo pasidavęs i 
Bay-view ligoninę ir pasisa- • 
kė esąs beturtis. Ligoninėj 
mirė ir betyrinėjant jo pali
kimus rasta arti $12 000.

NELAIMĖ.

INEIGŲ PILNA SUMA.

PALIUOSAVIMAI UŽ 
UŽLAIKOMAS YPATAS.

Vašingtonas, II. 23 d. (El
ta). Vasario 20 d. Lietuva 
pasiuntė Lenkijai notą ku
ria Lietuvos vyriausybė pa
reiškė, kad, laikanti Lenki
jos paskutinę notą atsisaky
mu vesti tiesiogines derybas dirba taip, kad prųšepanams 
dėl Vilniaus Lietuvos stato- hnt geriau Į^tfhivą pa«rn«iig- 
momis būtinomis sąylgomis ti. 
pildyti Suvalkų sutartį ir .

« •
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Reikia priskaityti pilną inei
gų sumą, kaip tai, visą užpelnį 
ir ineigas nuo.

1. Algų, atlyginimų arba uft- 
mekesčius už ypatingą tarnys
tę bile kokios rūšies ir bile kaip 
•užmokėta;

2. nuo užsiėmimų, amatų, biz
nio pardavinėjimų, nejudina
mo turto pirkliavimo ir tt.

3. nuo nuošimčių, randų, užs
tatų, ir

4. nuo bile šaltinio dėl kurio 
ypata negauna paliuosavimo.

UŽ KĄ NEREIKIA MOKĖTI 
| TAKSUS.

Rep. Sekančius nereikia skaityti

Yra paliuosavimas iš $400 
už kiekviena užlaikomą, ypatų 
(ne už vyrą arba žmoną) kurią 
užlaiko ir kuri gauna vieninte
lę pagelbą nuo užmokesčių už
mokėtojo. Jeigu tokia ypata 
neturi 18 metą, arba jeigu turi 
ir pati negali save užsilaikyti 
dėl protišką arba fiziškų tru
kumų.

Visi Suv. Valstijų piliečiai, 
arba čion, ar naturalizuoti, ir 
visi apsigyvenę ateiviai gauna 
viršminėtus paliuoSavimus.

Kasling Income Taksų, bile 
ateivis, kuris gyvena Suv. Vals
tijose, kuris nelaikinai gyvena 
yra skaitytas kaipo apsigyven- 
nęs. (Apie tai, bus vėliaus ra
šyta.)

Visi neapsigyvenę ateiviai, 
nepaisant ar vedęs ar nevedęs, 
turi paliuosavimą ant $1,000, 
bet negauna jokio paliuosavi
mo už užlaikomas ypatas.

ĮSIGYK L. D. S. 1922 M.
KALENDORIŲ.

STATO DIDĮ LAIVĄ.

Danzig. — Kai alijantai 
karo metu pogrobė nuo Vo
kietijos visą jų didį laivyną, 
tai spėta, kad didžiųjų lai
vų gadynė praėjo. Bet da
bar skubiai statomas didžiu
lis laivas, kurio vardas bus 
Columbus. Turės 40.000 to
nų įtalpos. Vasarą jau bus 
gatavas.

Springf ield, Mass. — Mo
teris Patrick Mitchell nuo 
antrojo augščio piazzos 
džiaustė drabužius. Turėk
lai lūžo, moteris krito že
mėn ir ligoninėj mirė. Pa
liko vyrą ir 7 vaikus.

KIEK REIKIA MOKĖTI, t
Piliečiai ir gyventojai Suv.

Kas nusipirko šių metų L. 
D. S. Kalendorių, tas turi iš 
ko pasigerėti beskaitydamas 
garsiausių Lietuvių Tautos < 
rašytojų straipsnius bei ei
les. Šių metų LDS. Kalen
doriuose. skaitytojas ras 
daug gražių moksliškų 
straipsnių parašyta, kurių 
retai kurioje knygoje galima 
rasti. Taigi, kurie norite į- 
sigyti šį Kalendorių arba 
pasiųsti kaipo dovaną gimi
nėms į Lietuvą, tai tuojaus] 
siųskite 25c.* stampoms arba 
money orderį, o mes pasiųsi
me nurodytu adresu.

Agentams duodame nuo
laidą. Agentai pasiskubin
kite su užsakymais.

KARALIŠKOS VES

TUVĖS.

Bucharestas. — Jugosla
vijos karalius Aleksandra 
susižiedavo su Rumunijos 
karalaite Marija. Vestuvės 
bus birželio 4 d.

NUŠOVĖ VYRĄ.

Omaha, Neb. — Į polici
jos nuovadą atsilankė mote
ris Emil Valdės su revolve
riu rankoj. Pasakė nušovus 
vyrą. Vyras sugrįžęs girtas, 
ėmęs ją mušti, paskui mušęs 
vaikus ir tada moteris neiš
kentus ir nušovus.

“DARBININKAS”

x_________________
KAS, \lEK VERTAS.

Berlin. — Parduota čia 
ant licitacijos stovy los iš 
vaško padarytos. Stovylos 
reprezentuoja plačiai pagar
sėjusius asmenis. Ir taip 
ex-kaizeris Vilius už 15.000 
markių, Francijos premie- 
ras Poincare už 10.500 mar
kių, maršalas Joffre už 600 
m., buvusis prez. Wilson su 
14 punktų rankoj už 650 m., 
Al. Kerenskį, buvusis Rusi
jos premjeras, už vieną po
pierinį rublį.

ŠALČIAUSIA ŽIEMA.

New York. — Iš Kopen- 
hageno atvykusieji keliau
ninkai sako, kad Švedijoj ir 
Norvegijoj ši žiema taip šal
ta, kaip nebuvo per 50 me
tų. Pajūriais plaukioją le
dų lytys virš 500 pėdų aug- 
ščio.

f

KONFERENCIJA ATI 
DĖTA.

4

Boulogne, Franci j a. —» 
Francijos ir Anglijos pre
mjerai sutarė, kad Genoos 
konferencija įvyktų baL 10 
d. Pirmiau buvo manyta ją 
sušaukti kovo 8 d.

A.*



NORWOOD, MASS.

CHICAGO, ILL.

Nepriklausomybes paminėjimas.

BRIGHTON, MASS

Putinas.

Vertė VYKEITIS.

(Bus daugiau)
’asirodė iš Philadelphi-

Kaizmiero parapijos

Pranešimai iš įvairių kolo
nijų apie paminėjimų napri- 
gulmybės dienos rodo, kad 
gęik visur laisvamaniai tą 
■Heną peikė, niekino Lietu- 
Rg valdžią. kaikur kaip štai 
®>. Bostone atvirai agitavo 
prieš Lietuvos rėmimą. Kas 
■riejo tikėtis, kad lietuyių 
\KSevikni
■truks, kas galėjo tikėtis, 
■įd lenki i -
■Unkų iŠ pačių lietuvių.

Visą vasarą dainavo 
Žiogas, linksmas tinginys, 
Kur atklydo, maistą gavo; 
Lėbavo, kiek tik norįs, 
Bet kada žiema atėjo, 
Apmarindama laukus, 
Sunkios dienos prasidėjo, 
Žiogui atnešė vargus. 
Badas ėmė jįjį spausti. 
Pasiturinčios skruzdės 
Eina, dūsaudamas, klausti, 
Ar jo nepasigailės. 
Tarė ši: jau išbadė jai? 
Ką sveiks vasarą veikei? 
Dainavai sau ir tingėjai, 
Tai dainuok sau maloniai.

Aš.

mėnesinis laikraštis. Turi 32 
pusi, su skelbimais. Tokia
me laikraštyje- kuodaugiau
sia turėtų būti apie vietos 
lietuvius, jų organizacijas, o 
šiame numeryje apie tai la
bai, labai mažai.

Vasario 19 d. Dievo Apveizdos 
svetainėj L. Vyčių 11 kp. choras 
statė scenoje “Girių Karalių.”

Vaidintojai atliko kogeriausia. 
0 ypač Benatis atsižymėjo malo
niu išlavintu balsu. Minėtos kp. 
choras pirmiausia sudainavo kele
tą jausmingi} dainelių.

Koncerto vedėjas buvo J. Bal
sis. Reikia pažymėti, kad publi
ka pirmą sykį taip ramiai užsilai
kė. Daugeliui neteko sėdynių, 
turėjo stovėti.

Po programo šokiai tęsėsi iki 
pusei po vienuoliktos. Visi buvo 
patenkinti.

Daugiau tokių vakari?!
Ten buvęs.

supras ar 
Tai kokia ga- 

ir pasišventimas laisvania-

kestis po mirties! Užmokestis po mirties!” 
Ir tarė jis:
“Tu nesi tokia graži kaip aniedvi, bet 

ir pagavo ją.

—
. Lietuvos valdžia budriai 

saugoja Lietuvos spaudą. Jei 
kuris parašo nepatinkamo, 
tai laikraštį uždaro. Ėjo kal
bi]., kad Lietuvos valdžia ne
leisdavo į Lietuvą Amerikos 
lietuvit] priešvaldiškų laik
raščių. Dabar laisvamanių 
ir socijalistų laikraščiai vi
sai atvirai rašo prieš rėmi
mą : Lietuvos ir prieš bonų 
pirkimą. Pažiūrėsime ar 
Lietuvos valdžia atkreips 
domę į tuos Amerikos lietu
vių prošepanuojančius lai
kraščius.

gyventu Gerb. svečiui užbaigus 
prakalbėlę, visi vaikai užgiedojo 
Lietuvos hiiąną ir po to linksmai 
išsiskirstė, gaudami liuosą dieną 
iš priežasties Lietuvos Nepriklau
somybės Šventės.

Tie vaikai, kurie lanko kitas 
mokyklas ir-gi buvo ant šv. Mi
šių. Vargoninkas ^ir mokytojas 
A. Grigoraitis, juos pamatęs, nu
sistebėjo ir užklausė: “o jūs, vai
kai, kodėl šiandie nejote į savo 
mokyklas,?” Bet, dar su didesniu 
nusistebėjimu užgirdo jų atsaky
mą: “Ar tai tamsta nežinote, jog 
visi amerikonų laikraščiai pagar
sino, jog šiandie Amsterdamo lie
tuviai iškilmingai apvaikščioja 
Lietuvos Nepriklausomybės ketu
rių mbetų sukaktuvių šventę? Už 
tai, kad mes mylim savo Tėvynę ir 
švenčiamę^jos Nepriklausomybės 
šventę, mūsų mokytojai už blogą 
negali to paskaityti.”

Ir ištikrųjų gražūs ir ilgi, gerb. 
kun. A. Tamoliūno pagaminti 
straipsniai,, ne tik Amsterdamo, 
bet ir Schenectados ir Albanos ar 
merikoniškuose dienraščiuose pa
sirodė po kelius kartus. Ameri
konų spauda ir visuomenė simpa
tizuoja lietuviams ir prakilniems 
jų troškimams. Girdisi, giria lie
tuvių politiką, peikdami politiką 
lenkų, kurie pžis mus tiesiog ne
turi vardo.

Iškilmės vakare prasidėjo 15 
min. iki 8 vai.

Programą pradėjo vietinis mū
sų choras, kurs mūsų varg. A. Gri
goraičio gražiai išlavintas, ne tik 
kad sukėlė nepaprastą ūpą visoje 
publikoje, bet prisidėjo ir prie to 
vakaro iškilmių padidinimo. Sve
čiai amerikonai, nors žodžių pra
smės ir nesuprato, bet neapsako
mai didelį įspūdį ant jų darė ir

■ meliodija ir artistiškas programo
, išpildymas. •

Užbaigus chorui, didžiai gerb.
- mūsų klebonas trumpais žodžiais
■ supažindino publiką su atvyku-
- siais svečiais, taip-gi paaiškino iš-
- kilmių reikšmę, gęrb. A. Žmuidzi- 
. navičiaus pribuvimo .tikslą, ragin-
- damas, kad Amsterdamiečiai ir

Vasario 16 d. vietos lietuviai iš
kilmingai apvaikščiojo Lietuvos 
Nepriklausomybės keturių metų 
sukaktuvių šventę.

Iškilmės pradėta nuo pat ryto 
su iškilmingomis šv. Mišiomis Tė
vynes ir jos apgynėjų intencijai. 
Be suaugusių ir visi mokyklos vai
kai buvo bažnyčioje. Gi šv. Mi
šių laike priėmė šv. Komuniją ir 
aukojo brangios mūs; Lietuvos ir 
jos gynėjų intencijai.

Didžiai gerb. klebonas, kun. 
J. Židanavičius paliepė visiems 
vaikams suisrinkti į mokyklą. Ne
trukus pribuvo gerb. svečias A. 
Žmuidzinavičius ir gerb. kun. Ą.

X
Tamoliunas. Vaikų ūpas buvo 
prakilnus. Gerb. svečias, kaipo 
-gabus ne tik dailininkas, bet ir 
pedagogas ir karštas patrijotas, 
.vaikams paaiškino apvaikščioja
mos šventės svarbą, karštais žo
džiais stengdamasis vaikų širdyse 
padidinti Tėvynės meilę, pamylė
ti savo tėvų kalbą, o išaugus ne-

Perstatė kalbėti Paulauską ad
ministratorių, ko nenugirdau. Ta
sai pradėjo savo kalbą, kad girdi 
šis vakaras yra surengtas ap
vaikščioti tautišką šventę ir ne
reikėtų kalbėti apie partijas, bet 
jis negalįs iškęsti. Na ir pradė
jo “klierikatai,” kalsi’ ir kaliavo 
visą laiką. Antras kalbėjo *san- 
darokų lyderis Vitaitis. Šis teip- 
pat pasakė dėl ko šis vakaras yra 
surengtas, bet girdi jis važinėjąs 
su maršrutu ir renkąs aukas dėl 
savo partijos, tai tam reikalui ir 
kalbąs. Na ir pradėjo savo gies
mę giedoti klerikalai, kalai ir ka
liavo visą laiką. Bet pasakė, kad 
klerikalai surinkę virš 50,000 do
lerių. Tai girdi ne juokas, girdi 
tie katalikai tamsuoliai duoda po 
100 ir po 1000 dolerių kultūros 
vajui, girdi klerikalai pastatys 
mokyklą, ne mokyklą, bet mums 
laisvamanias kartuves. Peikė 
Lietuvos valdžią ir plūdo atstovą 
Čarneckį; girdi niekam vertas 
klerikalas, eina bažnyčion, pote
rius kalba^. Plūdo kiek tik galė
jo, net drebėdamas. Aš maniau, 
kad tautininkai yra šiek tiek rim-. 
ti žmonės, bet pasirodė keikūnais, 
plūdikais. Ragino susirinkusius 
aukauti jų partijai, kad jie galėtų 
atsispirti prieš katalikus. Tai 
galima suprasti kiek sandarokams 
rūpi tėvynė Lietuva. Pagalios 

! veidmainišką gudrumą rodė sa- 
į kvdamas, kad laisvamaniai ne- 
: priešingi tikėjimui. Tuomi norė
jo pasigerinti katalikams, kad 

į tie aukauti! bedieviams. Su į- 
] žanga ir -kolekta surinko net 7 
dolerius ir su centais. Aš ma
nau, kad skaitytojas 
daug buvo žmonių.
lybė 
nių.

Bet senis tarė:
“J^egana kentėjai” — ir dingo. z
Tuomet medėjas, išsiėmė iš užančio 

Vaizduotės (audėjo) Šautuvą ir, priver
pęs pilną Geismų siūlo šeivą, įdėjo ją į Šau
tuvą ir per kiaurą naktį mezgė tinklą.

Ryto metą patiesė jis savo auksinį tin
klą ir įbėrė į jį lengvatikybės grudi], kurių 
jojo tėvas buvo jam palikęs ir kuliuos jis 
nešiodavos kišeniui arti prie širdies. Iš
rodė jie lyg balti šungrybiai, ir, kuomet 
užmindavai ant jų, rusvos dulkės iš jų 
trykšdavo. Atsisėdo jis netoli tinklo ir 
žiurėjo, kas bus. Pirmutinė nutūpusi į 
tinklą ^paukštė buvo balta it sniegas, turė
jo akis lyg karvelio ir giedojo ji gražią gie
smę: “žmogaus dievaitis! žmogausjdievai- 
tis! žmogaus dievaitis!” Taip ji giedojo. 
Antroji paukštė, kuri nutūpė į tinklą, bu
vo juoda’ir mistiškai paslaptinga,' juodo
mis neapsakomai gražiomis akimis, kurios 
diegte diegė į pat sielos gelmę, ir ji giedo
jo tiktai — “Nemarumas!”

“Einu,” tarė medėjas, “bet pasakyk 
man, kuriuo taku reikės man eiti kal
nuose?” <

“Kas tu esi?” paklausė medėjas.
“Aš esu Išmintis,” tarė senelis, “kai 

kas vadina manę Žinija. Visą savo amžių 
gyvenau tuose slėniuose, bet manęs niekas 
nemato kolei nebus daug kentėjęs. Kad 
galėtų manę regėti akys turi būti ašarų iš
praustos; ir aš pasakau tiktai tiek, kiek 
žmogaus bus kentėta.”

Ir sušuko medėjas.
O! tu, kuris gyveni čia taip ilgai, 

pasakyk man, kas do paukštė yra ta, ku
rią aš mačiau skrėjant dangaus mėlynėj? 
Jie manę nori įtikinti, kad ji yra sapnas, 
mano galvos šešėlis.”

Senelis nusišypsojo.
“Jos vardas yra — Tiesa. Tas, kurs 

sykį yra ją matęs, nebenurims daugiau ir 
trokš jos lig pat savo mirties.”

, Ir sušuko medėjas:
“O! pasakyk man, kur aš galiu ją 

rasti.”

Kai Chicagoj pradėjo vie
nas-po kitam sprogti finan
sinių raganių burbulai, tai 
“Naujienos” šlykštų prie-, 
kaistą padarė “Draugui,” 
būk“Dr.” neperspėjęs lie
tuvių. “Draugo” num. 46 
atsiliepė A. Peldžius, kur 
jis nurodo, kad vieno “Nau
jienų” uolaus skaitytojo bu
vęs prikalbintas indėti $500 
į Bishoffo biznį. Bet tą pat 
dieną jis perskaitęs “Drau
ge” persergėjimą “ Dideli 
niloštmčiai — didelė nelai- ■H*.. .
me.” .To persergėjimo užte
kę. Tai mat kįoks šlykštus 
^socijalistų laikraščio prie- 
kaistatrir tai dar šlykščiau, 
kad tii sukčių agentai buvo 
■Uolus -naujienininkai.

\ ------------------ •
“Draugas” pradėjo kelti 

eikštėn Chicagos socijalistų 
I laikraščio “Naujienų” šta

bo šmugelį. Nesenai tas lai- 
į' kraštis, kiek galėdamas rėkė 

apie Puryckio šmugelį. Rė
ti lrč į^Mfcikalo — pačių bu- 
L ” vo negryna sąžinė. Tų nau- 
| jienininkų šmugelis jau val- 
[ džios rankose. Kaip “Drau- 
r gas” vas. 21 dieną skelbia, 

b tai šmugelninkai buvo pa- 
šaukti pas valstijos proku-

■ Toro asistentą pasiaiškinti. 
K Vas. 17 d. įvyko tardymas 
| kur pasirodė “ Nau j ienų ’ ’ 
K'štabas varė šmugelį ir val- 
t ’džia šmugelninkams nutvė- 
I rė už sprando.

20 vasario atsilankė gerb. sve
čias, tik ką atvažiavęs iš brangios 
tėvynės Lietuvos, Šaulių Sąjungos 
atstovas, dailininkas Žmuidzina
vičius. Sakė prakalbą. Nors ir 
nebuvo laiko prisirengt, bet žmo
nių susirinko nemažai. Vedėju 
vakaro buvo B. Ajauskąs. Per
statė gerb. svečią Žmuidzinavičių. 
Jis savo aiškioj kalboje apibriežė 
Šaulių gyvenimą. Brightoniečių 
ne vienam iš akių ašaros byrėjo 
išgirdus apie- mūs brolius Lietu
voj. Bet malonu kad nei viena 
kolionija nepraleist jo prakalbų. 
Nors Brightoniečiai yra labai su
vargę, jie yra surinkę aukų nuo 
pat pradžios karo apie 10,000 do-{pamiršti savo Tėvynės, šelpti ją 
lerių, bet ir tą vakarą aukavo: atlankyti bei visai gryžti ir apsi

''vis-gi esi graži
Ir skrido kitos puikioi, skaisčiai spal

vuotos, giedančios gražiai — kol nepasi
baigė lesalas. Ir pagavo medėjas visas 
paukštes, ir padarė naują kletką, ir pa
vadino ją — nauja tikyba, ir sukišo į ją vi
sas paukštes.

Tuomet susirinko žmonės ir dainavo ir 
šoko.

Pamelavo.
Draugo” vas. 18 d. laidoje ra

Vasario 16 d. 1922, L. L. P. Sto
tis buvo surengus vakarą delei ap- 
vaikščiojimo neprigulmybės. Bu
vo apie tai pagarsinta bažnyčioj 
ir garsinimai buvo išdalinta žmo
nėms, kad kodaugiausia atsilan
kytų ir prisidėtų prie apvaikščio- 
jio. Bet nedaug teatsilankė ant 
to vakaro. Vietiniai išpildė pro
gramą. V. Kudirkai pradėjus va
karą, pirmiausia paaiškinta tiks
las ir perstatė Bažnytinį Chorą po 
vadovyste gerb. kunigo V. Taškū- 
no sudainuoti Lietuvos himną 
Paskiaus kalbėjo vietinis kunigas 
V. Taskūnas. Labai jausmingai 
ir sujudinančiai kalbėjo. Baig
damas kalbėti, sakė mėginsiąs 
pažadinti susirinkusių jausmus 
prie dar didesnės savo tėvynės 
meilės su tautiškomis dainelėmis 
ir užbaigė savo kalbą. Po to at
sistojęs pr^šaky choro ir sudai
navo kelias daineles. Dainelės 
buvo jausmingos ir žadinančios 
prie meilės Lietuvos. Nors cho
ras nedidelis, bet savo užduotį at
lieka gana gerai. Vakaras užsi
baigė su himnu.

Beje, tą vakarą buvo pardavi
nėjami tautiški ženkleliai. Tauti
ninkai jų nepirko. O visada rė
kia visa gerkle, kad jie vieni šel
pia Lietuvą, bet pasirodo, kad ir 
tautiško ženklelio bijo. Priežodis 

’sako: Kas daug rėkia, tas mažai 
veikia.

Sandarokų lyderiai išgąstyje.
Vasario 18 d. buvo sandarokų 

surengtas vakaras paminėti ne- 
prigulmybės dieną. Pradėjus 
programą, vakaro vedėjas nusi
skundė, kad iš jų yra imama la
bai brangiai už svetainę. Naba
gai turi glaustis prie komunistų. 
O tie moka kaip su jais apseiti. 
Vedėjas perstatė chorą, kurio var
do nesakė, sugiedoti himną. Norė
jo pasikelti aukštai, bet nutūpė 

žemai.

“Jiedvi tikrai priklauso į gražiąją Tie-
v •_  _seimą.
Ir atlėkė dar viena paukštė žalsvai-au- 

ksinė ir suriko spiegiančiu balsu — pana
šiai kaip kad šūkaujama rinkose: “Užmo-

Tuluose slėniuose gyveno medėjas. Jis 
eidavo kasdien medžioti paukščių giriose. 
Pasitaikė, kad sykį jis stovėjo ant didžiu
lio ežero kranto. Jam belaukiant nendry
nuose paukščių'atskrvsiant, didis šešėlis 
užpuolė ant jojo ir atsimušė vandeny. Jis 
pakėtė akis į dangų, bet šešėlio priežastis 
jau buvo dingusi. Ir apėmė jį karštas gei
smas išvysti dar sykį tą atspindį vande
ny.. . ir laukė jis ir saugojo per visą dieną 
Užėjo naktis, bet šešėlis nebepasirodė. Su
grįžo medėjas namon su tuščia terba-rus- 
tus ir tylus. Jo draugai apstojo jį ir klau
sinėjo, kodėl jis taip nubudęs, bet jis 
jiems nepasakė. Sėdėjo vienas sau minty
se paskendęs. Pagąliaus atėjo geriausias 
jojo draugas, ir jam jis pasipasakojo.

“Mačiau šiandien,” sakė, tą, ko se
niau niekuomet nebuvau matęs — didžią, 
baltą paukštę su sidabriniais sparnais, pla
čiai ištiestais, plaukiančią berybės erdvės 
mėlynėj; ir nuo to laiko tartum kas smar
kią ugnį mano širdy sukūrė. Buvo tai tik 
blikstelėjimas, žįbtelėjimas, atspindis van
deny, bet dabar nieko visame pasauly aš, 
taip netrokštu, kaip sugauti ir turėti ją.”*

Jo draugas nusijuokė.
“Buvo tai spindulys žaidžiantis ant 

vandens, o gal kartais tavo paties galvos 
šešėlis. Ryto užmirši apie tai” jis tarė.

Bet rytoj ir rytoj ir dar rytoj medėjas 
vaikščiojo vienas. Jis ieškojo girdose ir 
krūmuose, paežeriais ir' meldynuose, bet 
paukštės niekur nerado. Nebemedžiojo jis 
paprastų,paukščių: — kas jam iš jųjų?

“Kas jam pasidarė?” teiravosi jojo 
draugai. '— J

“Beprotis!” tarė vienas.
“Ne! blogiau yra!” kalbėjo kitas: “jis 

nori matyti tą, ko męs nesame matę ir no
ri tapti stebuklingu, ne tokiu kaip mes kad 
esame.” > ,

“Nebedraugausime su juo!” rėkė visi.
Medėjas liko vienas.
Tūlą vakarą, kuomet jis skausmo pil-jsos 

na širdimi bastėsi iš šešėlio į šešėlį ir ver
kė, pasirodė jam senelis prakilnesnis negu 
žmonių seniai. t e

, “Aš esu amžių sukrautos Žinijos sū
nus” .— tarė senis; “Aš tegaliu eiti tiktai 
tan, kur daugelio žmonių vaikščiota. Po 
tuos kalnus mažai kas tėra vaikščiojęs. 
Kiekvienas žmogus pramina sau taką... 
eina savo atsakomybe; mano balso uebe- 
giridi.' ^^gidįu'^sekti paskui -jį, > bdrne 
pirma’jo.”*

keliauti vienui vienas į Absoliučio Išsižadė
jimo Kraštą ir apsigyventi ten; jis neturi 
pasiduoti pagundoms; aušrai pradėjus 
švisti, jis privalo pasikelti ir eiti paskui 
ją į šalį, kur saulė šviečia sausai. Prieis 
jis Kietos Tikrumos kalnus; ant jų reikia 
užlipti; — už jųjų viršūnių yra Tiesa.”

“Ir jis ją ras?! turės savo rankose?! 
sušuko medėjas.

Išmintis pakratė galvą.
“Jis jos niekad nematys, nepagaus 

niekuomet. Dar.neatėjo laikas.”
“Taigi nėra vilties?” šaukė medėjas.
“Štai kas yra,” tarė Išmintis.-“Bu

vo žmonių, kurie lipo į tuos kalnus; lipo 
vis aukštyn nuo vienos nuogos uolos ant ki
tos, ir tenai aukštumoje kaikuriems jųjų 
pasisekė rasti pamestą ant žemės vieną 
baltą sidabrinę plunksną iškritusią iš Tie
sos sparno. Ir ateis laikas,” kalbėjo sene
lis pakildamas ir tarsi pranašaudamas ir 
iškėlęs ranką į dangų, “ir ateis laikas, kuo
met žmonių rankomis bus surinkta užtekti
nai tų sidabrinių plunksnų, ir bus iš jų 
susukta virvę ir tinklas iš jos numegstas 
pagauti Tiesai. Niekas kitas, kaip tiktai 
Ti&sa tegaili sugauti Tiesą.”

Medėjas atsistojo. “Eisiu,” tarė.
Bet Išmintis sulaikė jį.
“Įsitėmyk gerai: kas sykį apleido 

šiuos slėnius, niekuomet daugiau į juos ne
begrįžta. Nors per septynias dienas ir nak
tis jis lieti] kraujo ašaras prie jų sienų, 
peržengti jų jis neveiks. Sykį apleisti jie 
yra apleisti ant visados. Einančiam tuo ke
liu, kurį tu sau-pasirinkai, užmokesčio 
nėra. Tas, ką juo eina, eina veltiri-trau- 
kiamas meilės, kuri dega jame. Darbas

“Laimingas medėjas!” jie šaukė “ste
buklingas žmogus!, O tų paukščių grožis! 
Tas jų giedojimas!”

Niekas neklausė, iš kur paukštės at
sirado, nei kas jas pagavo; jie tik daina
vo ir šoko aplink jas. Ir džiaugėsi medė
jas ir kalbėjo sau:

■ , “Jų tarpe turbūt yra ir Tiesa... tik
rai yra. Laikui bėgant pakitęs josios plunk
snos ir aš išvysiu josios baltą kaip sidabras 
formą.”

Bet laikas bėgo... žmonės šoko ir dai
navo, medėjo-gi širdis jautė lyg kokią di- 
dižą sunkenybę ant jos užgulant Ir vėl 
slankiojo jis vienas saU kaip ir seniau ir 
verkė; jojo krūtinėje vėl atbudo neužgeso- 
mas troškulys. Kartą sėdint jam nuošaliai 

’ ir verkiant, atėjo pas jį Išmintis. Jis pa
sipasakojo seneliui, ką nuveikęs.

Im nusišypsojo Išmintis liūdnai.
“Daug žmonių”, tarė jis, “yra patie

sę tokį pat tinklą? kad pagavus Tiesą, bet 
nei vienas jųjų nėrh josios sugavęs. Ji ne- 
simaitina lengvatikybės pradais, geidulių 
tinklas nejėgia supančioti jbsios kojų ir ją 

, pagauti,, ji nekvėpuoja šių slėnitj oru. Ia-|?Ta ažmokeKtis.
vo pagautosios paukštės yra melo išpėrė- ' 
tos; — žavėjančios ir gražios, — bet indas. 
Tiesa jų nepažįsta.”

Aitria širdimi sušuko medėjas: 
“Nejaugi aš rankas nuleidęs skursiu 

čia iki kol tas karštas troškulys istysti Tie
są nesudegins manęs?” , - e
i xIr tarė senatis: ' t

“Klausykis! Pasakysiu tau visą, ką 
žinau, tu esi kentėjęs ir vertęs daug.,. Tas,, 
kurs yra pasiryžęs 'ieškoti Tiesos,pjdvąlo? 
apleisti ant visados tuos monų slėnius ir ne- 
pasuflitL nei vieno daikto iš'čiar Jis1 tiiri

VISIEMS ŽINOTINA.
----

Kunigą Vienybė rengiasi išleis
ti a. a. Kun. A Kaupo ir'Kun. A. 
Staniukyno raštus. Bet jųdviejų 
raštą rankraščiai ne visi yra Ku
nigą Vienybės žinioje. Todelei 
šiuomi Kunigą Vienybė kreipiasi 
į visus kas turi minėtą asmenų 
šiek tiek raštų, ar žino kur jie y- 
ra, kad praneštą apie tai man. 
Pranešant malonėkite pažymėti 
koki raštai, kaip juos galima bū
tų ingyti ir kokiomis sąlygomis. 
Už kiekvieną tame reikale suteik
tą pagelbą iš kalno tariu širdingą 
ačiū. Jeigu visi bendromis jiego- 
mis dėsimės prie to svarbaus dar
bo, užmanymas beabejonės grei
tai įvyks,

KUN. K. A. VASYS,
Kunigi? Vienybės Raštininkas 

12 Casimfr- Street,
Westfield, Mass.
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NEW HAVEN, CONN.

Moterų domei.

as N antutes Jaumkai 
Stangai, Drimba vir- 
A Kipitis.

LOWELL, MASS.
LDS. 97 kuopos mėnesinis susi- 

l rinkimas įvyks nedėlioj, 5 d. ko- 
Į vo, tuojaus po pamaldų šv. Juo
zapo parapijos svetainėj, Rogers 
__, Visi nariai malonėkite pribū
ti paskirtu laiku, nes turime daug 
svarbi i reikalų aptarti. Atsives
kite ii- naujų narių.

Kviečia Valdyba.

Katalikų Sąryšis vasario 16 d. 
Šv. Jurgio pobažnytinėje, svetai
nėje buvo surengęs iškilmingą 
šventės paminėjimą. Iš ryto, 9-tą 
vaL buvo iškilmingos šv. mišios, 
kurias atlaikė gerb. Kun. J. A. 
Gervickas. Vakare, 7:00 vaL pra
dėjo žmonės į svetainę rinktis. 
Pirmiausia Tautiškam Benui už
grojus maršą, Teatrališkas Cho
ras sudainavo Lietuvos himną. 
Sekė kalba gerb. Kun. Gervickio. 
Kalbėtojas gražiai nupiešė Lietu
vos istoriją. Gerb. kun. Gervic
kas savo ilgoje ir turiningoje kal
boje nurodė išgamų lenkų kenks
mingumą Lietuvai Klausytojams 
labai patiko jo prakalba.

Antras kalbėjo amerikonas tei
sėjas Dan B. Cull. Teatrališ
kas choras sudainavo keletą gra
žių dainų. Antru syk vėl kalbė
jo kun. J. A. Gervickas, ragino 

Ikiek galint aukoti dėl Lietuvos 
reikalų. Buvo aukos renkamos. 
Darvprogramo vedėjui p. A. Sta- 

Įseliūnui paraginus pirkti L. L.

A.L.R.K. Moterų Sąjungos 
Conn. Apskričio Susivažiavi
mas įvyko 19 d. vas. New Ha- 
vene.

Susivažiavimas buvo gyvas 
ir naudingas. Delegačių pri
buvo nuo 6 kuopų viso 14. Ka
dangi ant susivažiavimo nepri- 
Jjuvo pirmininkė, nei pagelbk 
ninkė, tai sesijas atidarė apsk
ričio raštininkė p-lė P. Gelažiu- 
te. Paaiškino tikslą šio susi
važiavimo, iripakvietė vietin 
kleboną kun.^. P. Karkaask; 
atkalbėti maldą Jis teipgi pa-' 
sakė trumpą prakalbėlę palink- 
kėjo gerų pesekmių reikalų 
svarstyme.

Ant šio susivažiavimo atsi
lankė svečias Mikas Bagdoną*
L. D. Federacijos įgaliotinis, ir 
Advokatas K. Česnulis, priim
ti buvo gausiu delnų plojimu.

P-lė P. Gelažiutė pakvietė
M. Bagdoną pakalbėti, svečias 
savo kalboje nušvietė naudą 
geros organizacijos pagyrė A- 
merikos Katalikes Moteris, už 
jų darbštumą ir ant toliaus lin
kėjo gerų pasekmių varyti 
pirmyn apšvietus darbą.

Advokatas K Česnulis trum
pai nupiešė naudingumą mote
rų 8ą-gw, palinkėjo gerų pa
sekmių Sąjungiečių darbuke.

Sekė rinkimas sesijų valdy
bos, tapo išrinktos sekapčios y-

Kompozitorius J. Naujalis vie
šėjo pas pp. Čižauskus savaitę lai
to. Tai žmogus tikras inteligen
tas ir labai/malonaus būdo, kiek
vienas jį pamyli. J. Naujalis mu
zikos tėvas, virs 30 pietų nenuils
tančiai darbuojasi dailės srytyj. 
Jis Lietuviams parašė pirmą mu
ziką. Jojo širdis vertė prie to, 
jis žinojo, kad nebus kam dainuo
ti, nes tada nebuvo daininkų nei 
chorų. Dėjo savo lėšas ant išlei
dimo gaidų. Turėjo karštą meilę 
prie lietuviško patrijotizmo. Mes, 
Amerikos lietuviai visi, o ypatin
gai dailininkui chorai turim pa
remti J. Naujai}. Rengti kuodi- 
džiausius konertus svietiškus ir 
bažnytinius. Reikia stebėtis kaip 
kompozitorius J. Naujalis griežia 
ir valdo vargonus sunkiausius 
pasaulio veikalus Fugas Bacfr’o. 
Taipgi labai mikliai valdo forte
pijoną. Daro didelį įspūdį, kuo
met pamatai scenoje su pražilu
sia galva ir sidabruota barzda. 
Naujalis Kauno Bazilikoje vargo
nuoja ir dirigavo milžiniškus cho
rus per 30 metų. Prisimena man 
Didžioji Pėtnyeia Bazilikoj kom- 
poz. J. Naujalis duoda koncertus 
su-chorais iš savo galingų turtin
gų kompozicijų. Būdavo klausau 
to artistiško giedojimo ir verkiu, 
ir džiaugiuosi, kad lietuviai turi 

, tokį didelį kompozitorių-muziką 
kaip gerb. J. Nbujalį.

Muzikas Jonas Čižauskas.

Tuomet priėjo prie Jo Petras 
tarė: Viešpatie! kiek kartų nu
sidėjus prieš mane namo bro
liui turėsiu jam atleisti? ar iki 
septynių kartų? Sako jam Jė
zus: Nesakau tau iki septynhj 
kartų, bet iki septynios dešim
tis syk septynių kartų..

Mt. XVH£l-22
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tarpe svetimtaučių, [jai kariuomenei.
tiškas benas puikiai pagrojo. Ant 
galo Teatrališkas Choras publikai 
sudainaVo Lietuva Tėvynė Mūsų.

Apgailestautina kad šioje iškil
mėje negalėją dalyvauti gerb. 
Kun. V. G. Vilkutaitis, nes buvo 
ant rekolekcijų ir L.'Vyčių Cho
ras dėl susirgimo chorvedžio. Y- 

I ra viltis, kad L. Vyčių Choras ga
lės dalyvauti kovo 5 d. Šv. Ka- 

Izimiero dienoje kurią Sąryšis ren
giasi iškilmingai paminėti.

Reikia pasakyti, kad šiame 
vakare buvo labai tinkamai pa
puošta estrada Amerikos ir Lie
tuvos vėliavomis ir gėlėmis.

Aukuotojai.
Kun. J. A. Gervickas — $2.50, 

A Ramunaitis — $2.00, P. Že
maitis — $2.00, V. Baltrušaitis — 
$1.50.

Po $1.00: F. Saukevičius, F. 
įPraškis, V. Mockaitis, J. Vilimai- 
tis, J. Čerauka, J. Aidukas, V. Ja- 

Izekma, J. Jarušauskas, P. Kuz- 
Įmauskienė, A. Čerkesas, J. Jab- 
Įlonskis, J. Versiackas, A. Strak- 
leraitis, A. Ūselis, A. Kunigiškis, 
J. Urbšaitis, M. J. Šimonis, J. P. 
Kvedaras, G. Šarkus, J. Čerkesas, 
A Ramanauskas, J. Novarskas, 
J. Mušinskas, P. Jackus, J. Jan
kevičius, J. Meškinis, J. Breiva, 
M. Samos, J. Žaliagiris, S. Bra- 
zniauskas, A. Deresevičia, J. Gu
das, A Milius, K Zikus, J. Pa- 
liukevičius, P. Aukštakalniutė,

se laikuose po pool-roomius trai- 
nėsi su alkūnėm ir neatbojo ant 
savo ateities. » Jam nerūpėjo ta
da nei tikėjimas, nei tauta.

Laisviečio vargeliai
Yra čia žinomas vergijos koro 

solistas, kuris tankiai dainuoja 
“Oi varge varge, vargeli mano.” 
Taip nukankytas liko, kad nuvė- 
jęs į poolruimį pradėjo langus 
daužyt. Bet nei nepajuto, kaip 
dėdė iš užpakalio paėmęs nusive
žė į šaltąją vargelio vargti. Ne- 
prošalį pažymėt, kad tas solistas 
yra laisvamanį “Dirvos” šulas. 
Nesenai nusipirko už $45.00 for- 
duką, tai su tuom tik pasirodo 
“didvyris.”

Lietuvos neprigulmybės sukak
tuvių buvo programas su tautiš
komis dainelėmis. Teip-gi kalbė
tojas gerb. kun. A Ilaugis, kuris 
savo ilgokoje kalboje nupiešė Lie
tuvos) praeitį. Buvo renkaos au
kos, aukavo sekantys; St. Daily- 
dėnas —« 10 dol. Po $1.00: Ur
bonas St., D. Jackus, P. Ruigis, 
Cibas Adomas, Gudzevičius Anta
nas, Siaustas D., Raževičius Pra
nas, kun. Andrius Daugis. Smul
kių aukų 3 dol.

Pinigai pasiųsti Lietuvos Fi
nansų Misijai.

Kadangi šioje kolionijoje ne
darbas, todėl sunku yra gauti au 
kų bi kokiam dalykui.

J. S. Kesminas,
Paskolos Stoties Raštininkas.

šiuo kartu, kaip ir visuomet duo
tų gražų pavyzdį prakilnios savo 
Tėvynės meilės. \

Didžiai gerb. klebonui užbaigus 
įžangos prakalbą, jis pakvietė 
kalbėti miesto advokatą A Fitz— 
James’ą, kurs kalbėjo gan ilgai 
ir karštai, ragindamas, kad lietu
viai iš vieno veiktų, mylėtų savo 
Tėvynę ir jos neužmirštų. Užbaig
damas gi sulygino Lietuvos Ne
priklausomybės pradžią su Suvie
nytų Valstijų tvėrimosi pradžia, 
pradedant savo nepriklausomybės 
dienas, jos pradėjo didžiai var
gingai ; praslinkus 146 metams jos 
įgijo visų užsitikėjimąr turtą ir 
galybę. “Aš neabejoju, |arė jis, 
kad ir Lietuva, praėjus 146 me
tams, bus panašia? garbinga, tur
tinga ir galinga.”

Jam pabaigus kalbėti iki pat 
vakaro pabaigai kalbėjo gerb. A. 
Žmuidzinavičius. Jis, kaipo Šau
lys, kurs dalyvavo visyose svar
biausiuose Šaulių atsitikimuose ir, 
kaipo dailininkas, klausytojų vaiz- 

-duotei stačiai piešė vaizdus ir 
vaizdelius įvairiausių atsitikimų. 
Vieni iš jų buvo linksmų šviesūs, 
pilni karščio, meilės ir pasišventi
mo mūsų Šaulių Tėvynei Lietuvai; 
atrodė lyg giedroji saulutė šildė, 
kaitino ir net degino klausytojų 
širdis, gimdydami jose prakil
niausią Tėvynės meilę. Kiti buvo 
liūdni, stačiai griaudeno širdis. 
Netrūko ir juokingų vaizdelių, 
priparodančių lenkų kvailumą, o 
mūsiškių gudrumą. Gražią pra
džią davė didžiai gerb. mūsų kle
bonas, kun. J. Židanavičius, au
kodamas $TO0.00 ir gerb. kun. A. 
Tamoliūnas — $50.00. Tuoj po 
prakalbų amsterdamiečiai sumetė 
virš $650.00. Iš viso šauliams 
pąaukojo virš $4,662.00.

Tad-gi lai gyvuoja Asterdamie- 
čiai.

Xį Štaupas, L. Dezekis, J. Nepe- sybė jei jau nežiūrėsi ant nieko, 
zauskas, P. Skunskis, J. Jonuška, tai dar gali gauti restaurantuose, 
P. Muliolis, S. aZborskis, A Buk- bet duoda tokias išlygas, kad be
ris, J. Jakštaitis, J. Vasiliauskai- Į veik turi uždyką dirbti Čia yra 
tė, V. Pastarnokas, J. Šmičius, M.' gera pamoka dėl tų, kurie geruo- 
Zebrienė, A. Banys, J. Slankaus-1 < 
kas, J. Zenevičius, M. Palionis, P. ] 
Slanksnis, J. Špokas, A. Vilimai- , 
tis, A. Beržinskas, O. Brazauskie- , 
nė, 'M. 'Paliulioris, T. Šalčius, S. 
Krausevičius, J. Lenkutis, M. Ka- 
tupas, J. Braskevičius, L. Parso- 
nis, J. Butačikas, J. Žitkus.

Po 50c.: V. Pugeris, P. Mi
liauskas, Daubaras..

Viso su smulkiom surinkta — 
$102.00.

t
Aukos bus pasiųsta Lietuvos 

Valstybės reikalams. Visiems au
kavusiems ačiū.

Moksleivių, Giedrininkų 23-čios 
kuopos ir Liet. Vyčių 25-tos kuo
pos komisijų įvyko susirinkimas 
5-tą vasario, kur kalbėjo apie bū
siantį Giedrininkų Seimą. Pla
čiai buvo apkalbėta visas rengi
mo darbas; bet da nesusižinojus 
su Giedrininkų centro valdyba ir 
ankstybaus laiko, visų pilnai nu
sprendimų nebuvo.

Susivienijimo L. R. K Am. 5(T 
, tos kuopos įvyko susirinkimas 19- 

tą vasario Šv. Jurgio parapijos 
kambariuose. Svarbu pažymėti 
nekurie nutarimai. Pavargusių 
šeimynų šelpimas. Rengimas va
karo tą pačią dieną — 19-tą vasa
rio. Tautos Tautos Fondo Centro 
valdybos atsišaukimas reikale 
kultūros vajaus. Lietuvos finan
sinės misijos atsišaukimas reika- 
e padarymo istorijos knygos A- 

merikos visų lietuviij draugijų ir 
kiek draugijos pasitarnavo dėl 
Lietuvos. Šiame reikale 50-tos 
kuopos nariai, kurie nebuvo ant 
susirinkimo, privalo kreiptis prie 
tos kuopos išrinktos komisijos: 
M. V. Ardzijauskas, P. Štaupie- 
nė ir P. Januška.

Lietuviai saugokitės.

Šimtai, o gal ir tūkstančiai Cle- 
velando gyventoji} tapo apgauti 
neteisingų agentų, kurie eina per 
stubas » parduoda kokius tai šė- 
rus, prižadėdami žmonėms greito 
turto ir bagotais padaryti. 'Tą 
pranešė apskričio tiesų prižiūrėto
jas E. C. Stauton, kad būk tai 
koks ten apgavikų būrys, labai 
gudriai apgandinėja žmones.

New York Stock Exchange ir 
Chicago Board of Trade, pasiun
tė Clevelandan slaptą policiją, 
kad perkratytų miestą.

Vienoje raštinėje randasi dau
gybė neteisingų raštų, kurie bu
vo surasta, kada iškratyta apga
vikų lizdas. Raštai parodo, kad 
daugybė Clevelando gyventojų li
ko apgautais, o labiausiai ateiviai. 
Kilis Goldberg, kaipo pirminin
kas H. W. Stone &^Co., tapo su
areštuotas. Jis gareinosi, kad ati
darysiąs kokią tai vįedrų dirbtu
vę ir ant to vardo pardavė serus. 
Teip-gi E. Goldbergą reikalauja į 
Romeo, Mich. policija. Sako, kad 

. jis pardavinėjęs kokios tai “Ca- 
pital Film Bendrovės serus. Daug

" Gerb. kun. J. J. J*kašt» 
mari metais savo buvimą Wer- 1 
cesteryj - sutvėrė keturias 
draugijas meterų šv. Onos haž- L 
nytinė, Mergaičių, Marijos Vai- Į 
kelių, vaikų ir mergaičių A- 
niuolo sargo, ir Blaivininkų. 
Dviem; metams vėliau, jo dėka 
buvo sutverta L. Vyčių, Darbi
ninkų Sąjunga ir Moterų Są-Į 
jungos kuopa ir da vėliau šv. 
Povylo spaudos, Labdarybės ir 
Federacijos skyrių, šių visų 
draugijų kun. J. J.'Jakaitis yra| 
dvas. vadovas ir sykiu vedėju. į 
Į susirinkimus minėtų dr-jų ne- Į 
atsilanko tik tada, kada namie-1 
nebūna.

1913 metais kun. J. J Jakai- Į 
čiui atėjus į šių parapiją rado Į 
arti $50,000.00 skolos, ir jau 
paskui gajumo kapitalą dėl sta
tymo naujos bažnyčios.

Prisirengimas prie budavbji- 
mo naujos bažnyčios ėjo visų 
smarkumu, buvo rengiami fe- 
rai, pikninkai, ir šiaip jau įvai
rus vakarai parapijos naudai. 

1916 metais pradėjus bažny
čią statyti įžde buvo virš $60.- 
000.00 ir pakol užbaigė bažny-1 
čią kartu užbaigė ir skolą mo
kėti. Tiktai sienų išbūdavo ji- 
mas kainavo $100,000.000. Į 
trumpą laiką turėjome naują ir 
labai gražią bažnyčią, ir nei 
cento skolos neliko. Dabar lig 
šiam laikui parapijos ižde yra 
arti $70.000.00 ir jau pienuoja
ma statyti parapijinę mokyklą 

Worcesteriečiai turėdami dar 
bštų kleboną nei nepajuto kaip 
greitai įvyko didelės permai
nos parapijoj.

Pirma kun. J. J. Jakaičio a- 
t;ejimo į Worcesterį šio miesto 
gyventojai svetimtaučiai viąųi 
nežinojo, kad yra koki lietuviai 
ir kad jie turi savo1 parapiją. 
Tuomet lietuvius skaitė len
kais, nes nebuvo kam lietuvius {Paskolos bonus buvo užrašinėja- 
perstatyti svetimtaučiams kai-Ima. Užsirašė Vincas Baltrušaitis 
po lietuvius. Gerb. kun. J. J. $100.00, Matas Palionis $50, E. 
Jakaičiui apsigyvenus Worces-ĮŽitkiutė $50.00. Buvo sušauktas 
tery žymiai pagarsėjo lietuvių [valio Lietuvos valdžiai ir narsią- 
vardas tarpe svetimtaučių, [jai kariuomenei. Tarpuose Tau- 
Kun. J. J. Jakaičio dėka vieti
nė amerikonų spauda plačiai 
aprašo lietuvių tautiškas šven
tes apvaikščiojimus ir šiaip jau 
įvąirius pranešimus.

Dabar pažiūrėkim ant kiek | 
kun. J. J. Jakaitis pasidarbavo 
dėl Tėvynės. Nuo pat pradžios 
kuomet prasidėjo rinkimai au-} 
kų dėl nukentėjusių nuo karės, 
iš gavimui laisvės Lietuvai, tai 
kun, —J, J. Jakaitis yra pir
mutinis su auka ir tuomi davė 
gerą pavyzdį kitiems. Laisvės 
Paskolos bonų yra pirkęs ui 
$1250.00 ir būdamas pirm, vie
tinės stoties labai daug pasi
darbavo pardavinėjime bonų, 
ir tik jo dėka ir buvo sukeltas 
ūpas tarpe Worcesterio lietu
vių išpirkime už $115,000. bo
nų.

Gerb. J. J. Jakaičio buvo, su- 
‘manymas įtaisyti Lietuvos su
žeistiems kareiviams Ambulan-' 
są, kuris jau randasi Lietuvoj. 

Dabar kultūros vajus irgi ei
na pesekmingai taip kad net 
Fed. Centro raš. klausė kas su- 
bytys Worcesterį? Čia kun. J. 
Jakaitis aukavo $500.00, pats 
renka aukas ir kitus prie darbo 
ragina.

Gerb. kun. J. J. Jakaitis yra 
pasakęs draugijų atstovams, 
kad jis yra nusistatęs šitaip: 
“Jei Tėvai Marjonai pradės 

[ruošti prie įsteigimo Amerike 
Lietuvių Kolegija, tuomet jis 
'eis jiems i pagelbą ir apleis 
Worcesterį.

Man gyvenant šioje koliūni- 
joj niekumet neteko pastebėti 
lietuvių katalikų tarpe toks nu
siminimas liudėsis, neramumas, 
kaip kad dabar yra. Sausio pa
baigoje žinia žaibo greitumų 
pasklido, kad kun. J. J Jak/iitię 
žada apleisti Worcesterį.

Yra sakoma kad niekuomet 
nėra įvertintas žmogaus dar
bas pakol jis dirba, bet kuomet 
apleidžia, sustoja dirbęs, tai 
tik tuomet įvertina jo nuveik
tus darbus.

į Atvažiavęs gerb. kun. J. J. 
Jakutis į WoTcesterį> rado čia 
didelę suįrutę, žmonės buvo at
šalę nuo bažnyčios, apie veiki
mą ir gi mažai tesuprato. To
kiu budu bedieviai turėjo pro
gą Kilnesnius katalikus patrau
kti į savo pusę. Pradėjus kun. 
J. J. Jakaičiui dirbti parapijoj 
greitu laiku .įvyko didelės per-

— V. Olkavikas, Stripavičius, 
raštininkas Naątutės Jaunikai
tis — 
šaitis,
’ Tie visi artistai neprasčiau
sia savo roles atliko Buvo at
vykę iš Nashua N. H. solistė O* 

į Geinutė ir solistas J. Tamulavi- 
jčius. Puikiai padainavo 4 so- farmerių prarado pinigus, 
liūs ir 4 duetus. Visi Manche- . . . .
steriečiai tariame Nashua solis- 
tams širdingą ačių. S. Kerne-[ Kaip visur, taip h pas mus, 
Siute deklemavo. Po programo [šiame laike darbai eina silpnai 
prasidėjo šokiai Publikos ne-{Daugumas matyt vaikščiojant i* 
mažai atsilankė ir matyt buvo dejujoant, kad niekur negali su- 
užganėdinti su dainomis ir so- rasti darbo. Vasaros laike tai 
kiais. Rengėjai visiems alsi- dar pakenčiama, now žmogui 
llankiusįems tariu ačiū. Užpra- lengviau su šeimyna pragyventi, 
šo teipgi visus atsilankyti ant Bet atėjus žiemai, tai jau yra ap- 
prakalbų kovęs 9 d. gailėtinas dalykas, ~Tenka p&ste-

Kom. S- Cvopemūti. Įbėti, kad eina



DARBININKAS

VIETINĖS ŽINIOS. Reikalavimai

—-—------
CHORO SUSIRINKIMAS.

Šv. Petro Bažnytinio Choro mė
nesinis susirinkimą^, bus seredoj,
kovo 1 dieną bažnytinėje svetai
nėje 8:00 vai. vakare. Visi na
riai neužmirškite atsilankyti ir at
siveskite naujų narių.

Rašt. M. Dusevičiute.

- DANTISTAS
KALBA GERAI LIETUVIŠKAI, 

įsteigė savo ofisą
The American Industrial

Building
983 Main St., Hartford, Conn. 
OFISAS ATDARAS: kasdien iki 
6 vai. po pietą. Pagal sutarti ir 
vėliau.

KAMBARYS OFISUI. 
Puikus, šviesus ir geras kamba
rys tinkamas ofisui ant rendos L. 
D. S. Name, 366 Broadvay, South 
Boston, Mass.,' Kampas Broad- 
way ir E gatvių. Kreipkitės pas 
“Darbininką.”

5

BŪKITE ATSARGŪS.
Dabartiniu bedarbės laiku pri

viso visokių monelninkų,' kurie 
vilioja iš darbininkij sunkiai už
dirbtus centus.

Štai nelabai seniai nunešė mi
lijonus Ponzi, o dabar Chicagoje 
Bisehoffo ’as. Panašių monelnin
kų yra ir daugiau, kurie vaikščio
ja po namus ir pardavinėja viso- 

ĘE .kius bonus, šėrus -ir tikietus. Kiek
-vienas turėti) būti atsargus ir žiū- 
Įv rėti ką perka.

į../ ■ Mums praneša, kad koks tai 
p vyrukas So. Bostone vaikščioja ir 
| pardavinėja kokios tai kompajii- 
I jos tikietus ir sakosi esąs bied- 
‘ nas moksleivis ir kad jam išpar- 
t ’davus paskirtą skaičių tikietų 

kompanija išleis jį į mokslą.
| Mes to vyruko nė jo tikietų ne- 
X matėme ir nežinome, vienok pa

tartume nepirkti, jeigu jis neturi 
nuo jums žinomos organizacijos

’ arba klebono paliudymo. Jeigu 
g jis yra geras ir teisingas žmogus 
K- jam toks paliudymas gauti yra 
F galima ir tada būtume tikri, kad

- šelpiame neturtingą moksleivį.
. Pirm negu pirksite kokios kom- 

I panijos šėrus 
U klauskite LDS.
r apie jų vertę. 
K). Darbininkai, 
B., dirbtus pinigus neturėtų atiduoti

< išnaudotojams ir įvairaus plauko 
K Šmugelninkams.

arba bonus pasi- 
Centre arba-kitur

savo sunkiai už-

-L. D. S. 1 KUOPOS SUSIRIN
KIMAS.

Ey . ■-• _______

F Tarėsi atidaryti'koperatyvišką 
krautuvę.

Vasario 26 d. š. m. tuoj po su- 
K mos įvyko LDS. 1 kuopos susirin- 
» kimas. Perskaičius protokolą ei- 
| ta prie svarstymo neužbaigtų rei- 

kalų ir naujų sumanymų. Teat-^ 
K ’rališka komisija išdavė raportą j 
K iš kurio paaiškėjo jog veiks ats- 

L kirai nuo L. Vyčių 17 kp. komi- 
| sijos ir jau turi puikų naujausį 
g veikalą, .kurį mano pastatyti tuo- 

K jau po Velykų.
» ' Svarstant kambarių reikalą na- 
B^riai išsireiškė jog kambariai ne- 
ET reikalingi, nes jie nėra išnaudo- 
f jami taip, kad darbininkai galėtų 

K jais naudotis. Tas klausimas pa- 
■Į likta bendram su Vyčiais susirin- 
Kkimui. •

Atstovai kuopos iš buvusio ap- 
I skrUio suvažiavimo išdavė rapor- 

• tą. Pasirodė, kad apskrityje pa- 
^. daryta daug svarbių nutarimų. 

EPažymėtina, kad apskritys rūpi- 
r"nasi “Darbininko” turiniu ir nu- 

K.-tarė padidinimui bendradarbių 
| fondo surengti milžinišką išvažia- 
| vimą ir pelną skirti “Darbinin- 

K ko” bendradarbiams mokslei- 
I’ viams. Tik gaila, kad susirinkime 
nnarių, kurie atstovavo kuopą ap- 

Kt»kričio suvažiavime buvo iš 18 tik 
K 4. Čia pasirodo, kad kaikuriems 
K labai mažai rūpi organizacijos 
| reikalai. Tokie nariai geriau nė 

Kneapsiimtų.

; Po to A. F. Kneižvs įneša, kad 
K“ kuopa steigtų koperatyvišką

S krautuvę LDS. vardu. įnešimas 
t vienbalsiai priimtas ir plačiai 

svarstytas. Galutinam išrišimui 
likta sekančiam susirinkimui.

. Toliau Skaitytas laiškas nuo L. 
r D. S. Centro ir Lietuvos finansi- 
| nės misijos prašant surinkti sta

tistines žinias ant kiek LDS. na
riai rėmė Lietuvos Neprigulmybę 

l aukomis ir už kiek pirko bonų. 
i T lojau išdalyta korčiukės ir na- 
■Lriai ispildę turės grąžinti centran.

Skaitytas laiškas nuo L. D. S. 
I crntro prašant skirti auką iš kuo- 
į pos iždo ir nuo narių Lietuvos 
Į Darbo Federacijai už knygas, ku- 
k rios bus pasiųstos pradžioje ba- 
t I a ėdžio mėnesio. Nariai pasiža- 
Į dėjo sudaryti mažiausia šimtinę, 
k Ant vietos keletas narių pasiža- 

c ėjo po penkinę.
Reikia pažymėti, kad šios kuo- 

■pos nariai labai užjaučia Lietu- 
Fos darbininkams ir jiems nesi- 

Ii aukų.
E to, kuopa sparčiai auga na- 
B riais ir- turtu. Pageidaujama, 
Kr kad aike šio LDS. naujų narių 
Et vaja - 'nes kuopą padvigubintū- 
| me. Iki balandžio 1 d. turime gau- 

ti ben* 200 naujų narių.
Narys.

• *1

NEPAPRASTA PRAMOGA.
Utaminke* Užgavėnių vakare 

Lietuvių Kooperacija, kuri užlai
ko po num. 285 Broadway valgo
mųjų daiktų krautuvę, rengia ne
paprastai šaunią vakarienę su di
deliu ‘programų.

Koncertinę programo dalį išpil
dys pasižymėjusios ir žinomos dai
lininkės bei daininkai ne tik So. 
Bostoniečiams bet ir žymiai Ame- 
rikos lietuvių daliai. Svečiai tu- 
•ės progą pasigrožėtijjų daininin- 
ių maloniais balseflns: M. Gry

baitė, A. Narinkaįtė*, S. Motiejū
naitė, N. Dusevičiute ir S. Paura. 
Daininkams vadovaus p. M. Kar
bauskas.

Taip-gi tą vakarą kalbėti pa- 
..lesti šie visuomeninkai-veikė- 
;'.i: “Darbininko” administrhto- 
ius M. Kerbeliš, “Sandaros” re-! 
aktorius Šliakys ir kiti.
Vakarienę pagamins jaunos, bet 

įmanios ir'vikrios panelės, kaip 
ai: M. ir Z. Žuką it ės ir Mo- 
iejūnaitės.

To, kas viršuj pasakyta užten- 
a, kad suprasti, jog kaip vaka- 
ienė taip ir programas bus toks, 
>ks retai pasitaiko.
Tad rengėjai šiuomi nuoširdžiai 

viečia
Tasario 
ampas 
ikare.
ramu nepaprastai maža, tik 75 
mtai ypatai; vaikams 25c.

RENGĖJAI.
P. S. Tikietus bus*galima nusi- 

irkti tą patį vakarą atėjus Į sa-

visus Užgavėnių vakare.
28 dieną į Lietuvių Salę, 
E ir Silver St., 7:30 vai. 
Įžanga, palyginus su pro-

sekliai išverstas Kun. F. L. Ken- 
aelio, C. S. S. R. garsus veikalas 
“Piloto Duktė” supažindina mus 
■arčiau su amžinąja pasaulio Tra
gedija ir perstoto scenos veidro
dy sektinus pavyzdžius kovai už 
katalikų tikėjimą.

Šis veikalas anglų tarpe turi di
dį pasisekimą. Pavyzdin, “Mission 
Church, Rosbury,’Mass. ” šešioli
ka metij kaip statomas kas gavė
nia po du sykiu į savaitę ir vis 
sutraukia begalinę minią žmonių. 
Kaip būtų naudinga;, kad kiekvie
na lietuvių kolionija pasistengti) 
bent sykį į metus perstatyti šį vei
kalą lietuviams! Vaidinto jų-ak- 
torių pastangos bus tikslingos: 
patys turės naudą ir perstatys 
žmonėms netuščią arba šiaip 
menkas vertės scenos veikalą, bet 
pilną gilios reikšmės visiems su
prantamą veikalą, kuris žadins 
apsileidėlius, stiprins abejojan
čius, priduos energijos-drąsos 
veikiantiems ir visiems žiūrėto
jam* suteiks pilną pasitenkinimą. 

P. M. Juras.
P. S. Veikalas jau spaudoje, 

už savaitės kitos bus atspauzdin- 
į tas. (Drama 5 veiks. Kaina 35c.) 
Visus užsakymus siųskite šiuo ad
resu:. Alena Kiburiutė. 67 G St., 
So. Boston, Mass. arba “Darbi
ninko” red.

TeL 2—0453
PRANEŠIMAS.

DR. LEON HIRSCH,

RESTAURANTAS ANT 
PARDAVIMO.

Darbininkai organizuoki- 
t ė s! Spieskitės į vienintelę lie
tuvių darbininkų organizaciją L. 
D. S.

Z4

Į LIETUVĮ

■Su.

‘FONOGRAFO ADATOS’
/ 

Galima su viena adata 
grajiti dešimts rekordų.

Prisiųsk 10c. delei sampe- 
. lio, arba vieną dolerį, o gausi 

12 bakselių ir prie to duosim 
dubeltavą rekordą DYKAI.

Rašyk šiandien ir gausi 
naujausią rekordų ir fono
grafų katalogą.

IDEAL RECORD CO.,
Box 452, Scranton, Pa.

(

PARDAVIMUI

FOTOGRAFO MOKSLAS
DYKAI.’

Reikalingas katalikas, pasitu
rintis mokinys, kuris norėtų įgyt 
nuosavą paveikslų studiją už pus
dykį. Biznis išdirbtas didelis ir 
vienintelė lietuvh) studija didelėj 
katalikiškoj kolonijoj. Savinin
kas išvažiuoja Lietuvon. Moki
niai atsišaukite greitai, nes turite 
didelę progą.

JONAS ANDRIUŠIS,
134 E. Main St., Amsterdam, N. Y

Biznis labai gerai išdirb
tas. Priežastis pardavimo, 
nes savininkas nori greitu 
laiku išvažiuoti į savo tėvy
nę. Kam reikalinga atsišau- 
kit šiuo adresu:

541 MAIN STREET,
CAMBRIDGE, MASS.*

UR. J. C. LANDŽIUSI
L111 u v i ■ :

; Gydytojas ib Chibubgai
Gydo aštriai ir chroniška* liąu ' 

▼yrą, notarą ir valką. Egsaal- 
naoja kraują, apjaudalTu, Slapu
mą ir tt. sava laboratorijoj. Su- 

j telkia patarimus laiškai* Mtar av» 
ivanantlema. * irt—:

506 Beoadway, 
South Boston, Masb. i 
Kampas G St. ir Broadtvay ] 

| VALANDOS: 9—11, 2—4, 7—9 j

I
®®®®®©®®®®®©®®®®®®®®®®®®®- 

16 Marą South Bobtonu

DR. H. S. STONE
Akto SPECIALISTAS 

399a W. BROADWAY 
Vaumdos: Nuo 9 r. iki 7 v. vak. 

ees®®®®®®®©®®®®®®®®®®®®®

į LIETUVIS GRABORIUS. |
Šiuomi pranešu visiems, kad nupiginau kainas ant grabų g 

g ir už visą palaidojimą. Palaidoju numirusį nuo $100.00 ir 1 
1 aukščiau. Taigi Boston’o ir apielinkės lietuviai, pasitaikius 1 
| virš minėtam, reikalui, visuomet kreipkitės pas mane. Už 1 
1 nuvažiavimą į kitus miestus nieko nerokuoju. Darbą atlieku 1 
g gerai, gražiai, mandagiai ir pigiau bile kur kitur. |

Patarnavimas visiem dykai. Viršminėtais reikalais kreip- | 
1 kitės šiuo adresu: y
| P. J. AKUNEVIČIUS, |
1258 Broadway, So. Boston, Mass. |
f Tel. S. B. 1891 M. ir S. B. 381. §

ANT PARDAVIMO FARMOS.
Turiu daugybes farmų, ant lis- 

to, didelių ir mažų. Tos farmos 
raudasi New Jersęy valstijoje, ne
toli Newark, N. J. ir New York. 
Žemės ^geros ir derlingos. Juodže
mis su smėliu. Tos farmos randa
si prie upių ir šaltinų. Norėdami 
platesnių žinių apie tas ūkės, 
kreipkitės laišku. Užmoku kelią 
tam, kuris pirks farmą.

46, Send Brook, N. J.
MIKE CHURINSKE,

Tet So. Boston 270
DR. JOHN tfacDONNELL, M. D. 
Galima susikalbėti ir lietuviškai. 
Ovnso Valandos :

Rytais ik 9 vaL
Po pietą 1 iki 8 vaL

Vakarais nuo 6 iki 9 
536 Broadway, S. Boston

DR. PAUL J. JAKMAUH
(Jakimavičius 1 *

199 KAST BB0ADWAY
TELEPHONE 502.

“PILOTO DUKTĖ”-DRAMA
Garsusis anglų rašytojas Šeks

pyras yra išsireiškęs, kad pasaulis 
ra scena, gyvenimas — drama, 

> žmonės — aktoriai. Pamatinės 
msaulio tiesos nesimaino; bet 
.ųųmės-aktoriai, besiremdami nuo- 
it besikeičiančiais širdies jaus- 
lais, dažnai užmiršta tikrąjį sa- 
o pašaukimą bei tikslą, pradeda 
laidžioti tamsybėse ir savo trum- 
o gyvenimo dramą lošia labai 
>ragaištingai. 
:arbą negali 
ižmokesties - 
'.o, tad, 
priedermė pažinti 
katalikų tikėjimo tiesas ir sulig 
omis lošti savo gy~

Teatruose ant s< 
-i atvaizdinti išsidtti 
aus gyvenime bruožus, 
a, vietoj gražių pamokinančių, 

’ilogosios valios žmonės neretai 
eikia kenksmingus. Gi priežodis 
;ako: “Verba movent esempla 
rahunt” — Pavyzdžio galybė di
lesnė negu žodžio. Tad apvertin- 
kime gražius pavyzdžius.

Gražiausi ir kilniausį pavyzdį 
mums teikia Išganytojas ir pir
mieji Krikščionys. Tai amžini 
pavyzdžiai. Jono Tarvido nuo-

■ \
Tankus išplaukimas mammoth laivų.

V^Red Star Line
Patarnavimas j Libau tiesiog. Di

deli, smagus laivai. Geras valgis ir 
užtektinai. Daug kambarių. Manda
gus patarnautojai, kurie kalba lie
tuviškai.

>WHITESTAR
. Clierbourg ir Southampton. 

Artimi susisiekimai j visas dalis Lie
tuvos.

MA-JESTIC (56.000 tonų). Did
žiausias laivas pasaulyj OLTMPIC 
(46.000 tonų), HOMERIC (34,000 

tonų).
Labai puikus patarnavimas delei 

3-čios klesos pasažierių. Užsirašykit 
pas — PASAŽIERIų DEPARTAMEN
TĄ arba pas vietinius agentus 

gą Statė St., Boston, Mass.

Už savo netikusį 
tikėtis amžinosios 
laimės. Kiekvie- 

žmogaus svarbiausioji 
pagrindines

yranimo dramą. 
;ciM| stengiama- 
dnodančius žmo-

Tik, dė-

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

SO. BOSTON, MASS.

i

PIRM. — Vladas Paulauskas,
90 B St., So. Boston, Mass. 

V1CE-PIRM. — V. J. Jakštas,
27 Story St, Boston 27, Mass. 

PROT. RAŠT. — Antanas Janušonis, 
1422 Columbia Rd„

Boston 27, Mass. 
FIN. RAŠT. — Juozas Juška, 

Merycliff Academy,
Arlinghton Heigths, Mass. 

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

IŽDO GLOB. — J. Grublnskas, 
3 Jay St„ Boston 27, Mass. Ir 

Antanas Rinitas,
284 5-th St., Boston 27, Mass. 

MARŠALKA — Povilas Laučka,
61 Story St, Boston 27, Mass. 

DRAUGIJOS antrašas reikale:
366 Broadway, So. Boston, Mass. 

DRAUGIJOS susirinkimai laikomi 
kas antrą nedėldienį menesio 1-ą vai. 
po pietį) parapijinšj svetainėj, 492 E. 
7-th St. Boston 27, Mass.

Prirašinėk | Prisirašyk
Naujus. Narius Ii

Vienintelės

LIETUVIŲ DARBO ŽMONIŲ ORGANIZACIJOS 
AMERIKOJE

Menesine 35c

Prie L. D. S.

f n

-Įstojimas 50c.——
GAUSI.

Puikią dovaną KALENDORIŲ ir brošiūrą 
“KURIŲ BUS VIRSUSf” parašyta Uosio visiš
kai dykai; gaus# organą “Darbininką” 3 sykius į 
safvaitę ir naudosios visomis kitomis privilegijomis.- 

Dėlei platesnių informacijų kreipkis pas vie
tos L.D.S. kuopos valdybą arba tiesiog pas

L.D.S. CENTRĄ

366 Broadway, Boston 27’ Mass.
■ - * - ’

T'il Kukardų, visokių Ženklelių, Guzikučių, Ant-
J-/11 KJLtlVC spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą. 
STRUPAŠ CO., 90-92 Fcrry St. Newark, N. J.

PARSIDUODA NEDIDELĖ 
FARMUKĖ.

KAINA ............$2,800.00
10 akrų, dirbamos žemės ne- 

laug. 1 arklys, 1 karvė, 30 vištų ; 
fordukas. Stuba 2 metai kaip 
statyta, 6 kambarių. Vanduo 
aip-gi Įvestas. Jeigu kas norėtų 

mainyti ant stubos, tai malonėki
te atsišaukti žemiau nurodytu ad- 
•esu. Parduodu dėl to, kad ren
giuosi važiuoti Lietuvon. Kreip
sitės šiuo adresu:

•'e®®®®©®®®®®®®®®©©®©®©®®©^ 
žh J,KALINAUSKAS
| ADVOKATAS
| 414 Broadway,
f 8. BOSTON 27 MASS. i 
| Tek S. B. 0441. j
S Antros lubos—Viršuj L. P. B-vSs i 
| GYVENIMO VIETA:
f 135 Rovve St., Auburndale, Mass. 

Tel. W. Newton 1016—R.

DR. A. J. GORMAN Į

■B©®©©#©®©©®®©®?®®©©©®®©®©®©©©©®®©©©©®©©®©©©*-?©^-©©®®©©®

LINIJA ęBroad'vay* Nev^ork.NYSeILIETUVA
PER LLXMBURGĄ,PTl1/^Ą 
/■ ABBA LIEPO JU____

VAŽIUOKIT VISI PARANKIU 
J ' IR TIESIU KELIU,

ietuviai važiuojanti į Piliavą aplenkia 
Lenkų juostą (karidorą) 

Visa TbeCia Klesa Padalinta Į Kambarius 
ant 2-jų, 4-rių, 6-šių ir 8-nlų lovų 

ESTONIA ..........................................Kovo 8, 1922
LITUANLA ..................... Kovo 22, 1922

TRECIOS KLESOS KAINOS:
1 Hamburgą $103.50, Pilliavą $106.50, Liepoją $110. 
Dėl laivakorčių ię žinių kreipkitės prie savo agento

riARMA MAINYT ANT NAMO.
Brockton, Mass. Labai gražioj 

ietoj prie nedidelės upės, Statė 
load, ir Karų linijos. 18 akrų žri- 
lės, stuba dviem šeimynom, dvi 

>anios ir kiti reikalingi triobėsiai, 
arklys, trys karvės ir apie šimtą 
zištų, ete. Prekė tik $8000.

T. P. Greviskis,
’>66 Broadtvay, So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1878 J.

ANT PARDAVIMO NAUJAI 
APTAISYTI NAMAI

Visas bliokas South Bostone. Hfen- 
los atneša $960. Į metus. 2 krau
tuvės, 3 namai geram padėjime. 
Tik $500 cash reikalaujama. Ge- 
■as investmentas delei gero dar
bininko. Pamatyk M. Richmond,
174 Portland St., Cambridge. Tel. 
Taymarket 4716.

Geriausis patar
navimas.

Lietuviški val
giai-

ASMENIŠKAI PRIŽIŪRIMA EKSKURSIJA LIETUVON ANT 
GREIČIAUSIO ŠIŲ LAIKŲ LAIVO.

AQUITANIA — KOVO 21
Atvažiavus j Southamptoną, keliauninkai persėda ant kito Cunard laivo ir 

tuojau plaukia į Klaipėdą, pasiekia į 9 dienas.
3 klesos keliauninkai užima kambarius 2. 4 ir 6 žmonėms. Atskiri kamba
riai šeimynoms. Ekskursija yra po vadovyste Cunard viršininko, kuris 
prižiūrės jūsų bagažių, pasportus ir kitus reikalus dykai. Vokiečių vizos 

nereikalaujama. Važiuokite visi.
Specialės kainos: j Piliau $106.50. Kaunan $107.50, 2-a kl. $155. Taksų $5. 

Kiti laivai
Per Hambubo

SAXONIA..........Kovo 7 ir Bal. 18
CARONIA........ .  .Bal. S ir Geg. 13

Tikietai:
2 klesa $130. 3 kl. $103.50. Taksų $5.

PARSIDUODA.
Grosernė ir mėsos krautuvė, 5 

ieimynų namas ir garadžius ant 
gero kampo, lietuvių apgyventoj 
vietoj; randos neša $1572 į metus. 
Savininkas yra priverstas greitai 
parduoti ir todėl parduos pigiai. 
£3.000 “cash” reikia įnešti. Dėl 
platesnių žinių kreipkitės prie B.
B. Stefan, 361 West Broadway, 
3outh Boston, Mass. Telefonas 
So. Boston 605.

išplaukia:
Per Solthampton, Ltverpool ir 

Glasgow
SCYTHIA (iš Bostono) Vasario 23 
CASSANDRA, iš Portland Kov. 30 
ALGERIA ............ ..............Kovo 4
Per Angliją | Libavą $110. Taksą $5.

Pajieškonmat'
Paieškojimą kainos LDS. na 

H&ma ir “Darbininko” skaityto
jams 1 syki I metus už dyką, ui 
8 sykius $1.00. Prietellams už 8 

"OGTt «aCT-
«

705 Main St., Montello, Mass. 

(Kampas Broad St.) 

TeL Brockton 5112-W.

(GUDAUSKAS)
DANTISTAS

Bell Phone: Poplar 7545
AJDOLPH F. STANKUS

TIKRAS LIETUVIS
G RABO RIU S 

1023 Mt. Vebnok St. 
PHILADELPHIA, PA.

A*

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

Kūdikiai mėgsta ji f 
Jie prašo daugiau®!

Net ir mažyčiai žino, kad■

8.T. Pat.OftM
yra geriausia gyduolė visame pasaulyje, kuri duoda galimybės būti 
liuosu nuo vidurių užkietėjimo. Ji paveikia per vieną naktį; 

. lengvai, tačiaus tikrai I Aptiekose parsiduoda po 35c. arba nž 40c.
apmokėtu pašto mantiniu prisiunčiamo tiesiog iš labaratorijoe.

“Vaikai nustokite 
bereikalingai peštis — 
yra užtektinai BAMBINO 
jum abiem P

F. AD. RICHTER & CO.
BOROUGH OF BROOKLYN

--------------------------- J----------------------------------
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NEWYORK

Paieškau Petro šurkos, 4 metai at
gal gyveno New Jersey City. Gi dabar 
nežinau Jojo adreso. Meldžiu draugą 
ar Jo paties atsišaukti šiuo adresu: 

JUOZAS SUTKUS.
Box 5, East Millinocket, Me.
—i----------------------- —■---------------------------------------------------------—

Paieškau Jono Tekoriaus, kuris pa
eina iš Kauno rėd.. Te»ią apsk., Pa
vandenės pfer. Girdėjau, kad gyvena 
Chicago, III. Meldžiu Jo paties ar kas 
kitas pranešti, nes turiu startų rei
kalą iš Lietuvos..

A. ALEKSANDRAVICIA,
27 N. Union St, Easton, Pa.

PIRMININKAS — J. Adomavičius, 
122 Bowen St, So. Boston, Mass. 

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

PROT. RAST. — Antanas Macejnnas, 
450 E. 7-th St, So. Boston, Mass. 

FIN. RAŠT. — Juozapas Vlnkevičius, 
109 W. 6-th St, So. Boston, Mass. 

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

MARŠALKA — Viktoras Zičkls,
209 E. Cottage St, Dorchester, Mass.

D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne
sinius susirinkimus gas pirmą nedėi- 
dlenj kiekvieno mėnesio po No. 694 
VVashlngton St, Boston, Mass. 6-tą ▼. 
vakare. Ateidami drauge ir naują na
rtą su savim atsiveskite prie musą dr- 
jos prirašyti, , .

f

Paieškau St Brunzo, pirmiau 
gyveno Dayton, Ohio. Jo šeimy
na labai norėtų su juo susižinoti. 
Jis pats arba kas apie jį žinot. 
Rašykit šiuo adresu: »

ADayton, Ohio, Box 45.
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