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Krikščionys darbininkai vie
nykitės! Spieskitės į vienin- 
tėlę darbo žmonių organiza
ciją Amerikoje — Lietuvių 
Darbininkų Sąjungą.
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NAUJA k

LENKAMS SMŪGIS.
i

Didelis dienraštis New 
York World kovo 3 d. š. m. 
turėjo specialę koblegrma iš 
Londono iiuo savo korespon
dento Joseph W. Grigg Vil
niaus klausime. To straips
nio antgalviai šitokie: “Bri
tam to Polęs: “Hands .off 
Vilna, Wgms Warsaw o f 
Serious , Conseguences — 
Wants Frontiers Settled o f 
Genoa.

Toliau be kito ko kable- 
gramoje sakoma: “Pripa
žįstant, kad stiprios srovės 
Lenkijoj stovi už Vilniaus 
prijungimą prie Lenkijos, 
Anglija davė Lenkijos val
džiai suprasti, kad rimtos 
pasekmės Europos taikai 
gali kilti darant tokį aneksa- 

■ vimą. Valdžios rateliuose 
tylima apie šitą persergėji- 

^_mą._Lenkijai, bet faktas, kad 
tas persergėjimas pasiųstas 
Varšavon yra šiandie (kovo 
2) patvirtinta.??.. •

Toliau aiškinaa, kad Ang
lija tiki, ka Vilniaus pagro
bimas buvo Yaršavos val
džios suplenuotas ir išpildy
tas. Tą persergėjimą Ang
lija padarė dėlto, kad Vil
niaus “seimas” nubalsavo 
prijungti Vilnių prie Len
kijos. Yra tikima, kad ma
žiausia dar viena valstybė 
panašų persergėjimą Lenki
jai yra pasiuntus.

Toliau kablegramoj sako
ma, kad prie pirmo Lenki
jos žingsnio aneksuoti Vil
nių prie Lenkijos Lietuva 
tuoj pasipriešins. Teip-gi y- 
rą tikima, kad Rusija Lie
tuvą paremtų.

Lloyd George dėlto nori 
ankščiausia sušaukti Genoos 
konferenciją, kad kuogrei- 
čiausift išrišua rubežių klau- 
rinaus. Jis tikisi, kad Rusi
ja su kaimyniškomis valsty
bėmis ras džentelmonišką 
būdą rubežius nustatyti.

Anglija tiki, kad tokie 
klausimai turi būt išrišti 
pirm negu galės Europoj 
taika įvyktu ....... -; - n
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REZIGNAVO LENKŲ 
MINISTERIAI. > 
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Varršavo, kovo d. — Pre
mjero Ponikowskio ministe
rių kabinetas rezignavo. Re- 
zignavimo priežastis ta, kat 
nesusitaikinta su Vilniaus 
“seimo” delegacija dėl' ttt-
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UTARNINKAS, KOVO 7 D., 1922.
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Kiek lietuvių grįžo
Lietuvon

i

SUVAŽIAVIMAS.

KIEK AMERILKOS LIE-| 
TUVIŲ IŠVAŽIAVO 

LIETUVON.
į Sukelia perkūniją viduj

Vašingtonas, III. 3 d. 
(Elta). — Ligi 1922 m. sau
sio 1 d. Lietuvos Atstovybės ; 
Vašingtone buvo išduota 6,- 
382 pasų ir 1,161 viza.

Kadangi vienu pasu va-į 
žiavo dažnai visa šeimyna &

_________________  i 

t

ko, kad netrūkius bus galima 
griaustinio energiją sugau
dyti ir pakinkyti darban. 
Sako, kad tarp griaustinio 
ir paprastos elektros jėgos 
vra toks sk i it urnas, koks v- 

i ra tarp pintinės gazolino ir 
Tam tikra mašina pa- į svaro dinamito. Pintinė ga-

GRIAUSTINIS
VIDUJE.

Schenectady, N. Y.

Steinmetz, elektrikinis 
ganius, skelbia, kad jam pa- 

todel prakirčiui reikia skai- Vyko^ukelti riduje giiausti- 
tyti kad ligi to laiko vra iš- n^' - ,
važiavę Lietuvon apie 15,000 leido žaibus, kurie it didžiu-. žolino turi daugiau jėgos ir 
asmenų. 1922 m. sausio mė-į11;u hežuviai žibtelėjo labo-! daugįau darbo padaro, negu 
nesį išvažiavo 96 asmenys,! ratorij°j *r paskui tuoj se- svaras dinamito, 
vasario mėnesį 618 asmenų.

ra-

\ c

kė baisus griaustinis. Griaus
tinis suskaldė didžiulę kala- 
da ir išmėtė šmotelius 25 pė-

AMERIKOS BALTIJOS idas'tolunio. Griaustinis tu-
. <1 . ......

DRAUGIJA.
._______ i J

Vašingtosnds, III. 2 d. 
(Elta). — Užmežgitnui arti
mesnių^ santikių tarp Ame
rikos visuomenės ir Pabalt- 
jūrio Valstybių, lietuvių ini- 
cijatyva organizuojama yra 
New Yorke Amerikos Balti- į 
jos Draugija. Draugijos! 
:ikslas supažindinti Ameri- 1

rėjo 1.000.000 arklių jėgos.
• Inžinierius Steinmetz sa-
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Bet gazo
linas savo jėgą duoda pa
lengva, <į dinamitas savo 
spėką paleidžia akymirkoj 
ir todėl vietoj drasko viską 
ir naikina.

REIKALAUJA PASIIM
TI SKOLA.

ŠVENTOJO TĖVO TES
TAMENTAS.

X. I ■Organas Amerikos Lietimų 
R. K Švento Juozapo 

Darbininkų Są-goa.
...

* I

"DARBININKA&”
------ Eina------- 

UTABNINKAIS, KETVEBGAIB IB
SUBATOMIS. J Į

Metams ..................................... . ..»ją£50
Užrubežy metams ........................p &50

“Darbuunkas”
888 Bwmdwat, Boston 27, Mabb

Tel South Botton 020.

Kaina A tentą

DARBININKŲ REIKALAI.

Berlin. — Iš Revelio pra
nešama, kad Franci j a for- 

< nąaliai pareikalavo, kad Es- 
Lietnva 

da,i Rusijos sk°- 

moksliškus visuomenės šiuo-! 
gsnius su naujomis pabalį-! 
jūrio valstybėmis. Daugelis i 
žymių Amerikiečių gyvai 
užsiinteresavo tokios C___
gijos suorganizavimu. Prie 
draugijos be lietuvių prisi- 
dės dar Amerikoje gvvenan-t 
tieji latviai ir estai.

tonija, Latvija ir
I

kos politinius, finansinius ir |los Saį. kad t, turės da;
-- ■ —«— —■ —— ^->4 — — — — — —i— • — - — Į •

---- ---------- -- į ryti pagal Versaliu taikos 
sutartį.

Minėtos trys valstybės nu- 
.„.J Genoos konferencijoj 
inteikti tautoms sujungtą 
protestą prieš Francijos ki
šimąsi. Sako, kad Rusijos 
valdžia yra apsiėmusi apsi
rūpinti caro skolomis.

drau-

GRAŽUS PAVYZDYS.
1 NEPAVYKO NUSIŽU

DYTI.
Vašingtonas, III. 2 d. 

(Elta).
tuFOs Atstovui į Shenan- 
doah, vietinės lietuvių para
pijos klebonas kun. Paųtię- 
nius pirko Lietuvos Laisvės 
paskolos bonų už $2,000.

Atsilankius Lie-

DĖL LIKVIDAVIMO OST^^^ 
u: i: MARKIŲ.-

Vašingtonas,r III 3 d. 
(Elta). Vasario 27 d. pra
sidėjo Lietuvos finansinės 
derybos su vokiečių delega
cija dėl vokiečių okupacijos 
•įvestų Lietuvoje pinigų. Vo
kiečių markės gan plačiai 
buvo Lietuvoje vartojamoj

Providence, R. L — Au
gusi-Wflliams, 46 m. am
žiaus šoko nuo tilto, norėda
mas ritišiškandyti. Bet van
duo pasirodė peršaltas ir 
pradėjo šaukti pagelbos, 

• i Priplaukė valtis ir buvo jis 
pasigy

rė, kad jis keletą kartų ban
dęs pasikarti ir kas kartas 
virvė trūkus. ,,. •
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IŠĖMĖ GERKLĘ IR 
PLAUČIUS. >

<
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Rymas. — Tapo paskelb
tas mirusiojo Šventojo Tė
vo Benedikto XV testamen
tas. Jis savinosi tik keletą 
daiktų, turėtų prieš užėmi
mą apaštališkojo sosto. O 
popiežiaujant neįgijo nieko 
— iš liuosos valios atsižadė
jo nuo nuosavybės. Minėtus 
daiktus paliko vienam gimi
niečiui.

REIKALINGA TUOJ.
‘ ‘ Darbininko ’ ’ Adminis- 

tracijai reikalinga tuoj bent 
po du agentu kiekvienoje 
lietuvių kolionijoje. Turi 
būti LDS. nariai. Atsišauk
dami praneškite štai ką:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

---------------------------------------------- - J :

LDS. New Yorko ir New 
Jersey Apskričio 21-mas su
važiavimas įvyks 12 d. kovo 
š. m. 1 vai. po pietų bažny
tinėje salėje, Harrison, N. J.

Šio LDS. Apskričio kuo
pų delegatai, valdybos ir na
riai maloniai kviečianfi su
važiavimam

Pranešam iš anksto, kad 
galėtumėt gerai prisirengti 
su raportais ir naudingais 
įnešimais mūsų brangios or
ganizacijos labui. Dirbda
mi vienybėje po LDS. vėlia
va mes prieisime prie švie
sesnes ir liuosesnės valan
dos; iškovosime geresnį gy
venimą. Šiandieną darbi
ninkas surakytas organizuo
tų kapitalistų retežiais ne
gali nei pasijudinti. Skurs- 
.ta ir skurs jeigu pats Besirū
pins pasiliuosuoti iš to skur
do.

Kapitalistai patys jau ne
galėdami prieiti prie darbi
ninkui samdo agentus, ku
rie vilioja nesusipratusius 
darbininkus savo bučin ir 
parduoda išnaudotojams ka
pitalistams.

Šiandieną darbininkų šei
mynos stumiamos tamsybėn 
ir vargan. Ką turie daryti, 
kad išsigelbėjus iš to viso? 
Nagi turime kosmarkiausia 
organizuotis, dėtis prie ge
rų darbininkiškų organiza
cijų, kaip tai: Lietuvių Dar
bininkų Sąjungos.

Šiais metais mes turime 
Įeinančias LD& kuopas į 
mūsų apskritį žymiai padi
dinti nariais ir praplėsti jų 
veikimą.

Kas iš LDS. narių šio ap
skričio prirašys daugiausia 
naujų narių iki kovo 12 d. š. 
m. gaus iš Apskričio knygy
nu gaus iš Apskričio knygy
no $5.00 vertės knygų.

Tad raginame kiekvieną 
LDS. narį ir narę prie dar
bo. Pasidarbuokime prira
šydami darbininkus(es) prie 
LDS. Gauti nors po vieną 
naują narį ir tai jau bus ge
ra pradžia.

LDS. N. Y. ir N. J. 
Apskričio Valdyba.

56 New York Avė., 
Newark, N. J.

• •

ANGLIAKASIŲ 
REIKALAI.

W asliington. — Valdžia 
tėmija, kaip rengiamasi prie 
derybų tarp angliakasių ir 
kompanijų dėl kontrakto at
naujinimo. Prez. Harding 
davė besiderinčioms pusėms 
suprasti, jog valdžia nesikiš 
į derybas su savo išdirbtu 
pienu, o nori, kad pačios 
abi pusi susitaikintų. Dar
bo Departmento sekretorius 
Davis kasdien seka dalykus 
surištus su angliakasių kon
trakto atnaujinimu.

VENGRŲ SUMANYMAS.

Budapeštas, Vengrija. — 
Vengrijos valdžia netrukus 
paskirs kelis tūkstančius a- 
lerių žemės pardavimui. 
Pienuoja Amerike įsteigti, 
nurus, per kuriuos Ameri
kos vengrai galėtų čia būda
mi nusipirkti žemės. Veng
rija žino, kad daug Ameri
kos vengrų grįžtų, jei jie 
galėtų ten žemės pirktis.

VAIKO PIKIETNIN
KUS.

Providence, R. I. — Gej 
apginkluoti valstijos kar 
viai išvaikė pikietninkus n 
audiminių dirbtuvių, kur 
na streikas. Kompanijos j 
skelbė open shop ir priii 
visus be skirtumo, nežiūri 
unijistas ar ne.

Išnaujo abiem pusėm lį 
vo pasiūlyta trečiųjų
mas. Abi pusi jį atm 
Streikuojantieji darbini 
neatsižvelgia į persėki 
mus ir kompanijų past 
suskaldyti darbininkus 5 
rosi prie savo. Nutarė s 
stipinti pikietavimą apie ‘ 
sas dirbtuves.

KETINA ATSKILTI.
*' : —— >>i
: Springtield, IU.
nois valstijos angliakasių 5 
dai grūmoja angliakasių 
nijąi atsimetimu ir daryi 
kontrakto su kompąnijon 
atskirai nuo United- Mi 
VVorkers.

■' D

VEIK GENERALIS 
STREIKAS.

Meksikas. — Meksikos so
stinėj strytkariai neina dėl 
streiko. Dėl tos pat priežas
ties miesto dalis vra be van- •»
dens. Elektros darbininkai 
rengiasi streikam Duonke- 
oiai irgi grūmoja streiku. 
Artistai rengiasi išeiti strei-' 
kam

ŠUO IŠDAVĖ ŽMOG
ŽUDYSTĘ.

NTarrytonn, N. " Y. 
teris Joseph Tavlor, girt 
dama nuolatinį šuns lojin 
pažvelgė per žiūromis ir j 
matė lavoną. Pranešė pc 
cijai ir buvo rastas jaui 
moteries lavonas.

-  «-
SUDEGĖ MIESTO 

SALĖ.

Jfon/reaZ, Gan. — Čia su
degė miesto salė, prieš 30 
metų pastatyta. Kainavo 
$1.000.000.

ĮSIGYK L D. S. 19221 
KALENDORiy.

Kas nusipirko šių meti} 
D. Š. kalendorių, tAs tur: 
ko pasigerėti beskaitydan 
garsiausių Lietuvių Tau 
rašytojų straipsnius bei 
les. Šių metų LDS. Kai 
doriuose. skaitytojas 
daug gražių m 
straipsnių parašyta, 
retai kurioje knygoje ga 
rasti. Taigi, kurie noriti 
sigyti šį Kalendorių šd 
pasiųsti kaipo dovaną gi 
nėms į Lietuvą, tai tu 
siųskite 25c. stampoms a 
money orderį, o mes 
me nurodytu adresu.

Agentams duodame n 
laidą. Agentai pasiskul 
kitę su užsakymais. 
; “DAEBININKAjĖ 

SM Se Be^

PAĖMĖ F1UMĘ. .

Rymas. — Fašistai, Itali
jos patriotai, paėmė Fiumės 
miestą. Tą miestą varžėsi 
Jugoslavija ir Italija. Ali
jantų buvo pripažinta Jugo
slavijai. Bet D’Annunzio jį 
buvo pagrobęs ir paskelbęs 
neprigulmingu. Ikšiol ne- 
prigulmingu jis ir buvo.

Kiek laiko gali pašvęs
ti kas vakarą?
Kelius vakarus savai
tėje?
Ar gali pašvęsti dienos 
laiką ir kiek valandų? 
Kelias dienas savaitė
je?
Ar moki angliškai kal
bėti ir rašyti? 
Kuo užsiimi?

Apsukrus . darbininkas 
liuosoms valandoms nuo 
darbo gali pelnyti nuo 
$25.00 iki $75.00 savaitėje. 
Darbas ir sąlygos geros. At
sišaukite tuoj.

“DARBININKO” 
ADMINISTRACIJA, 

366 Broadway,
Botton 27, Mass.

Rymas. — Daktarai išė
mė gerklę ir plaučius miru
siojo garsaus dainininko Ca- 

Tik šešių didesnių Lietuvos ruso. Pasirodo, kad balso 
stygos yra dusyk ilgesnės, 
negu paprastos žmogaus. O 
plaučiau, tai taip išdirbti, 
kaip didelės dumplės. - -*

HIBĮ bankų apvvarta peniai mė
sinio Zfseimo” užgimtos re- tais siekė*devynis miliardus 
zotiuOijosj > prijungiančios ir tris Šimtus nplionų mar

kių.
zotiurijoe, prijungiančios 
Vilniją prie Lenkijos.

■H NELAIMĖ. t

Cleveland, Ohio. — Trau
kinys trenkė į pasažierinį 
automobilių. 15 žmonių vie
toj užmušta, o kiti sužeisti. 
Kažkurie mirtinai sužeisti.

GRĮŽTA DARBAN.

London. — Pietinėj Afri
koj anglių ir aukso kasyklo
se darbai atsinaujino. Strei
kininkai pradėjo grįžti dar
ban. B viso jau sugrįžo dirb^į 2 -
ti 5.000. ,T
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NAUJI NARIAI.

Rašt. S. Stepulionis.PROVIDENCE, R. I.

Darbininkai veikia. v •

WORCESTER, MASS.

B. Ajauskas.

REDAKCIJOS ATSAKYMAS.

MONTELLO, MASS.

DARBININKAS

Ramybęs mylinčiam. Cliica- 
go, 111. Žinutės apie kun. Sla
vėnų ir vietos katalikų bruz
dėjimų netalpinsime. Nesvar
bu. ♦

Karsukas, V. J. Kundrotas, Sta- jos, 
nislova Aleknavičienė, Mikas Ki- 
seliauskas, kun. S. Kučas, R. Aino- 
rius, VI. Staniulionis, Juozas Ka
činskas. ,

98 kp. W. Fitchburg, Mass. — 
Mak Grickevieius, J. Močunskas, 
Ant. Peleckas, A. Stepanavičius.

"Entered as second-class matter Sept 
12, 1915 at. tb» post office at Boston, 
Mass., nnder-tbe Aet of Mardi 8, 1879.” •M.' '<♦»- Į
“Acceptance for muilins at special rate 
at postage provided for in Seetlon IMS, 
Act of Oct 8, 1917, authorized on July 
12, 1918."

Sabserlptioa Rotes:
Yearly ...............   84.50
Boston and suburbs..............«..  $5J5O
Foreign countries yearly .... L. .$5.50

“DARBININKAS” 
(The Wobkeb) 

LUKTJAiOAH T»I-W«KKLX PAJfKK 
pTrollshed- every umemy, Thnreday, 

and Sanirday by St. Joseph’s Litb- Basiak B. C. Association at Labo*.

, N. J. — Stasys

h, N. J.

Eina. li South Bostou’o utarninkais.
Ir Bubėtomis. Leidžia Am. 

Rtmo Katalikų Sv. Juozapo S^JUNSA.

t KAIKURIOS ŠVENTOJO 

TĖVO YPATYBĖS.

Amerikos laikraščiai įvai
rių smulkmenų padavė apie 

• naują Šventąjį Tėvą Pių 
XI. Indomių dalykų paduo- 
da apie .Šventąjį Tėvą mėn- 

Į rastis Currett Opinion už 
kovo mėnesį. Rašo, kad fi
ziškai Šventasis Tėvas yra 
tiesiog milžinas. Kuomet da
bartinis popiežįųs buvo pa- 
kitiniu Varšavoj, tai jis 

nustebino* visus nešda- 
-m; gatvėmis didžiulę sun-

B valizą, kurios du lenkų 
Bkai neįstengė panešti. 
B besant Varšavoj lenkai 
■o pas jį su prieštarau- 
Bčiais- skundais. Viena 

syk lenkai interesantai prie 
jo taip įkaito, kad susikum- 
eiavo. Tada dabartinis po

piežius grięfrė susies,usiems, 
aip gaidžiams, ųž kąlnie- 

ir išmetė pro duris.
Šventasis Tėvas ingį j o to

kią spėką tuomi. kad nuo 
Į jaunų dienu mėgo ilgai būti 

e "ore. Jo mėgiamu
imankštininiu buvo lai 

pioti po kalnus. Nepapras- 
i buvo, reguleriškas savo 

darbuose^, i r poilsyje ir buvo 
labai nuosaikus visame. Be 

o jisai yra kilęs iš tokios šei- 
lynos, kuri yra pasižymė- 
is savo kūno stiprumu ir il- 

ąjnžįų.
Dabartinio popiežiaus dvi 
įskutiilės gentkartes gvve- 

i ąpipraščiai. Pragyveni- 
į. pelnė rankų darbu. Po- 

iaus-tėvas stebindavo vi- 
apvlinkę savo stiprumu, 
•mesdavo didelį akmenį 

tai Oran ir krintantį pa-

.5

Einant LDS. naujų narių 
vajui matome reikalą pa
skelbti iki šiol prisirašiusių 
narių vardus, kad parodžius 
jos keletas kuopų savo kvotą 
pasiryžo išpildyti, tai yra: 
padvigubinti kuopą nariais. 
Yra ir tokių kuopų, kurios 
laukia, kad kas nors už juos 
padirbėtų,, o jie tuo darbu 
pasidžiaugs. Svetimu dar
bu nėra ko džiaugtis. Dabar 
yra proga pasirodyti, kad 
mums visiems rūpi LDS. ir 
kad mes visi jos labui pasi
šventę darbuojamės.

Naujiems LDS. nariams 
linkime pasekmingos kovos 
su darbo žmonių priešais. 
Nenusiminkite vienu kitu ne-' 
pasisekimu, bet turėkite vil
ti jog teisybė iškils į viršų iri 
visi išnaudotojai turės 
trauktis Į šalį ir užleisti vie
tas žmonėms, kurie ir dar
bininkų pripažįs sau lygiu.

Nauji nariai nuo dienos 
prisirašymo pastojo pil
nais LDS. nariais ir turi ly
gias teises su senaisiais. Tad 
kviečiame prie darbo išvien 
su senaisiais nariais. Ragin* 
kitę ir kitus savo drau
gus (es) prisirašyti prie L. 
D. S. Žiūrėkite, kad kuo
pa prie kurios prisirašėte 
pasidvigubintų nariais lai
ke šio kovo mėnesio. Dirb
kite, ir kitus raginkite prie 
darbo. Už prirašymą naujų 
tariu pasibaigus vajui gau
site puikią dovaną, Blankų
pj'ij'ašynėjimui naujų narių 
jausite pas savo kuopos raš
tininką.

Pasidarbuokime taip, kad 
pasibaigus vajui-mūsų orga
nizacija LDS. turėtų ma
giausia 5000 pilnai užsimo
kėjusių narių. (

A. F. Kneižys,

L. D. S. Sekretorius.

NAUJI NARIAI PRISIRAŠĘ 
NUO GRUODŽIO 15, 1921 

IKI KOVO 1, 1922.

Senieji nariai prikalbinkite 
savo draugus(es) prisirašyti 
prie vienintelės darbo žmonią 
organizacijos L.D.S.

Begalo smagu matant susi
pratusius darbininkus stojant 
organizuotų darbininkų eilės- 
na.

KUNIGU KRITIKAVIMAS 
SPAUDOJE.

Tėvas, savo sūnų Achille, 
tbartiių popiežių, norėjo 
eisti į advokatus. Kuo- 

tas pasakė norįs būti ku
tai tėvas baisiai tam 

nešino. Kuomet sū-
‘ ja. mokytis kuniguos- 

tai te-vas tarė:
ednas vaikas. Man 

viaii jį būtų laidoti.” 
i ir mirdamas patvirti- 
vo nusistatymą ir pasa- 
ad vaikas pagadino sa- 
rjerą: Bet tada jo sū- 
uvo paprastu kunigu, 
eini neiškilo į vyskupus, 

ujamas buvo labai

omet jis buvo pasiunti- 
nkijoj, tai daugeliu 
ių jia lenkams neįti- 

Ypač neįtiko lenkų po 
kad jis pritarė ūki- 

gartijui, kuri stoja už 
Išdalinimą beže-

Centras — Kastantas Čiras.
L kp. So. Boston, Mass. — Juo- 

•apas Lipskus, Katrina Babins- 
<ienė, Jonas Galinis, Alena Ki- 
buriutė, Karolius Jankūnas, Jo- 
įas Aidukonis, Jonas Jarosa, Juo
zapas Petrauskas. Justinas Lapin
skas, Kazimieras Luinis.

3 kp. Nonvood, Mass. — Pet- 
•as Matonis, Liudvikas Sinkevi- 
;ius, Apolionė K. Stašaičiutė My
kolas Jablonskas.

5 kp. Waterbnry, Con. — Juo
zapas Marčiukaitis, Vladas Donis, 
Simonas Cibulskis.

8 kp. Cambridge, Mass. — Pra
nas Momkus,
-a Šinibelaitė.

9 kp. New York City, N. Y. — 
Katrina Stasiulevičiūtė.

11 kp. Providence, R. I. (nau-

J. Jaseičia, Kazhnie-

h Šventasis Tė
tė Milane ir to 

į airis jis buvo

gerai žinomas ir pažįstamas. 
Kadangi jis turėjo atletišką 
palinkimą ir mėgo pasivaik
ščioti, tai jis visur buvo ma
tomas. Jis turėjo milžiniš
ką lietsargį ir dažnai bevaik
ščiodamas užmiršdavo jį. 
Bet gyventojai gerai žinojo 
keno jis yra ir radę sugrą
žindavo savininkui.

Šventasis Tėvas Pias XI 
yra mokslą mylėtojas. Žino 
keturias senovines kalbas ir 
šešias modemiškas kalbas. 
Be bažnytinių ir klasiškų 
mokslų jis mėgėjas yra ir 
gamtos mokslų. Studijavo 
astronomiją, matematiką ir 
chemiją.

t

ja kuopa) — Antanas O. Avižinis, 
Elijočius Bartulevičius, kun. Ju
lius Čaplikas, Aleksandra Dzeke- 
vieius, Antąnas Dzekevieius, Alek
sandra Kacevičius, Antanas Na- 
(fzeika, Jokūbas Russas, Juoza
pas Taraška, Aleksandra Vait
kus.

12 kp. Brooklyn, N. Y. — Vin
centas Pūkas.

13 kp. Phila., Pa. — Jonas Bak- 
sevičius, J. Okinskas, J. Snukiš- 
kis.

14 kp_. Newark, N. 3. — Juozas
Navickas.

15 kp. Kearney, '
Kalvaitis.

16 kp. Elizabeth, N. J. — Anta
nas Česnulevičius, Zigmas Kava
liauskas,

18 kp. Paterson, N. J. — Vin
cas Kalanta, Juozas Baublis, Juo
zas Dragūnas, Viktoras Gudukas, 
Adolfas Jokūbaitis, Juozas Jusis, 
Vincas Sadauskas, Pranas Spra- 
naitis, Antanas Aučius.

28 kp. New Haven, Con. — Ju
lijona Skaruliene.

30 kp. Baltimore, Md. — Kas
tantas Peeinka.

36 kp. New Britain, Conn. —
Izidorius Bulis.

38 kp. i Chicago, UI. — Kazi
mieras ^Mačajipnis.

39 kp. Bridgeport, Con. — An
tanas Čepulis, Jurgis Gubavičius, 
Antanas Paulaitis. Jonas Valis.

40 kp. Easton, Penna. —- Sta
nislovas Nakrušis, Kazimieras Ar- 
malavičius, Juozas Sauris, Jonas 
šlepe tis.

49 kp. Chicago, III. — Adelė
Rubliauskaitė.

51 kp. Cleveland, Ohio. — Leo
nas Navickas, Jonas Žaliagiris, 
Marijona Vaizbūniulė, Jonas Gu
das, Petras Draugelis, Juozas 
Jankauskas, Motiejus Šalčius, 
Pranas Liutkus, Pranas Burtni- 
kas, Antanas Cibulskis, A. J. Jak
štas, Kazimieras Butkus, Jonas 
Čerkesas, Jurgis Dubickas, Kazi
mieras Stankevičius.

52 kp. Middleboro, Mass.—Mo
tiejus Čiočis.

55 Rp. DuBois, Pa. — Petras
Sadeckiš.

57 kp. Chicago, UI. — J. Vale- 
kis.

63 kp. Racine, Wis. — Stanis

lovas Dailydėnas, Adomas Sima
navičius. "

64 kp. Akron, Ohio. — Povilas

Druskis.
65 kp. Nashua, N. H. — Vincas

Tamulionis.
66 kp. Youngstown, Ohio. —

Jonas Lukošaitls. <
70 kp. Lawrence, Mass. — J. V.

Kulikaitis.
71 kp. Rochester, N. Y. — Vin

cas Apanavičius.
72 kp. Detroit, Mich. — Juozas 

Dovidaitis, Motiejus Juodšaukis, 
Kazimieras Kaūsis, Feliksas J. Ki- 
selevskis, Uršulė Žitkauskienė, 
Liudvikas Būdvietis, Izidorius 
Valusis,* Marijona Eidukevicie- 
nė, Juozapas Juškis.

74 kp. Manchester, N. H. — Sa
lomėja Kemėšiutė.

75 kp. Westvilie, UI. — Jurgis 
Arkautskas, Antanas Balsys, Pet
ras Lengvinas, Rapolas Sejonas.

74 kp. Jersey City, N. 3.^- My
kolas Stanionis, Viktoras Rap- 
kauskas.

78 kp. Phila., Pa. —
Leda.

81 kp. Amsterdam, N. Y. — 
Juozas Budrevičius. Juozas Kaz
lauskas, Jurgis J. Tamošauskas, 
Vladas Lenckus, Jonas Mackevi
čius, Jonas Augą. '

82 kp. Treaton, K. 3. — Marti
nas Bakūnas, Steponas Milinavi
čius.

87 kp. New Phila., Pa. — Jonas 
Kunaitis, Vladas Marozas.

92 kp. Montreal, Canada. — J. 
Putrimas, J. Stankevičia, Kazi
mieras Ziziūnas.

93 kp. Grand Raplds, Mich. —
Motiejus Čižauskas, Jonas Petro
nis. ’ j

NAUJOS KUOPOS.
97 kp. Low«U, Ma««. — Alek

sandra Dubinsiąs, Dom. Misevi
čius, Juozapas Bl&aouis, Tamošius 
Verseckas, Romaldas . St&niulio- 
nis, Mart. Bartusevičius, Dom. 
Laukias, Jonas šlajčiunas, Juozas pri»įrašyti prie šios organizaci- D. S.

Gal kitų kolionijų lietuviai 
darbininkai mano, kad čia dar
bininkai nieko neveikia snau
džia, bet taip nėrų.

Šios kolionijos darbininkai 
smarkiai veikia, tik ligšiol ne
turėjo gero dvasios vado.

Dabar gavus gerb. kun. J. 
Čaplikų klebonu musų parapi
jos viskas kitaip pradėjo suk
tis.

Štai sausio 18 d. š. m. buvo 
surengtos prakalbos gerb. M. 
Bagdonai, Lietuvos Darbo Fe
deracijos į galiotiniui. Surin
kta nemažai aukij Lietuvos 
darbininkams. Kalbėjo ir A. 
F. Kneižvš L. D. S. sekretorius 
apie darbininkus ir kų jie turi 
daryti kad pagerinus savo bū
vį. Po prakalbos tuojau susi 
tvėrė L.D.S. kuopa iš 14 narių.

Tikimės, kad šį kuopa greitu 
laiku bus didelė nariais, nes 
mus kun. J. Čaplikas, naujos 
kuopos narys. Geistina, kad 
viso Providenco lietuviai dar
bininkai liktu nariais L. D. S.

A. D.

Darbininkų susirinkimas
1 L.D.S. 7 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks seredoje kovo 
8 d. š. m. 7:30 vai. vakare, baž
nytinėj salėj.

Gerb. nariai (ės) malonėkite 
visi pribūti, nes turime daug 
svarbių reikalų. Ateidami at
siveskite ir naujų narių..

Kviečia Valdyba.

Prakalbos.
Prie L.D.S. prisirašė 10 narių.

BRIGTHON, MASS.
Lietuvių Prekybos Bendro

vės šėrininkų susirinkimas bus 
10 d. kovos š. m. tuoj po šv. 
Vincento draugijos susirinki
mo.

Vasario 21 d. š. m. įvyko L. 
D.S. 2 kp. prakalbos su pamar- 
ginimais. Programa buvo į- 
vairi r turininga. Pirmiausiai 
L.D.S. 2 kp. pirm. M. Kainan- 

■ dūlis atidarė vakarą paaiškin
damas tikslų.ir perstatė 14 m. 
berniukų J. Kavaliauskų km tik 
atvažiavusi iš Lietuvos, kuris 
išreiškė savo mintis apie Lietu
vą ir jos priešus.

Po to kalbėjo M. Kerbelis 
“Darbininko” Administrato
rius. Labai aiškiai ir gyvai iš
dėstė darbininkij klausimą. 
Ragino darbininkus spiestis po 
L.D.S. vėliava; prigulėt prie 
Streikierių fondo, kad kilus 
streikui gavus pašelpų iš savo 
organizacijos. Mat L.D.S. turi 
streikierių fondų į kuri nariai 
mokėdami >50c metams laikė 
straiko gauna $4.00 savaitėje; 
mokėdami $1.00 metams, laike 
streiko gauna $8.00.

Sulošta trumpas veikaliukas 
“Manos nedasupta.”

Toliau mažos mergaitės su
dainavo kvartetų, kas visiems 
labai patiko.

Buvo solių ir kitokių margu
mynų.

Vietos darbininkams patar
tina rengti tokius vakarėlius 
dažniau, kad davus proga dar
bininkams naudingai laikų pra
leisti ir - susipažinti su L.D.S. 
tikshi ir veikimu.

Darbininkai privalo kuos- 
markiausia platinti gerų kata
likišką spaudų ir raginti darbi- 

/ ninkus prigulėti prie L.D.S.
Laikraštis “Darbininkas” 

turėtų rastis kiekvieno lietuvio 
namuose.

J. J.
L - f , .

/ •- -----------------
CLEVELAND, OHIO.

Extra pranešimas.

L.D.S. 51 kp. susirinkime nu
tarta nusifotografuoti. Tad 
gerb. nariai ir narės būtinai 
susirinkite kovo 12 d. s. m. ly
giai 1 vai po pietų į A. Žitkaus 
studija, 2105 St. Clair Avė. pas 
senąją bažnyčią.

Ta diena galės būti ir tie, ku
rie prisirašys prie L.D.S., nes 
tuoj po nusiemimu paveikslu 
įvyks kuopos susirinkimas, 
Lietuvių Svetainės kambariuo
se. .

Pageidaujama, kad ta diena 
musų kuopa pasidvigubintu 
nariais.

Dabar yra geriausia proga

CICERO, ILL.

L.D.S. 49 kp. darbuote.

L.Vasario 20 d. š.m. įvyko 
D.S. 49 kp. mėnesiais susiriki
mas. Pirmiausia išdavė rapor
tą išL. D. S. apskričio susirin
kimo. Referavo A. Bislis. Pra
nešė, kad bedarbių ir nfornia- 
cijų biuras delei stokos lėšų 
dar neatidarytas; apskričio su
sirinkimai nebus kilnojami iš 
vietos į vietą, bet per visus me
tus bus Aušros Vartų parapijos 
svetainėje, paskutinį sekmadie
nį kiekvieno rąėnesio.

Apskritys nusiskundė, kad 
kuopų delegatai labai neskait
lingai lanko apskričio susirin
kimus: delegatai teisinasi, kad 
jie užimti kitais svarbiais vi
suomenės reikalais ir ne'visuo
met gali lankyti. Pasirodo 
permaža veikėjų.

šiame susirinkime darinėta 
veiklus nariai atstovauti kuo
pą apskričio suvažiavimuose 
šie: .Jt Narakas ir p-lė Devei- 
kaitė. Raportuoja tas pats iš 
Federacijos 12 skyriaus susi
rinkimų. J. Šliogeris rapor
tuoja iš Federacijos apskričio. 
Iš Labdarystės Są-gos ir Cen
tro rapprtuoja A. Bislis. Pata
rė LJD.S. 49 kp. pastatyt virš 
minėtos sąjungos garbės narių.

Pasikalbėjus, nutarti palikta 
kitam susirinkimui.

Iš L.D.S. Centro kalendoriai 
ir brošiūros jau gauta ir naria
ms buvo dalinama.

A. Zakaras išduoda raportų 
iš rengimo vakaro ant balan
džio 2 d. š. m. parapijos naudai. 
Bus sulošta puiki komedija. A- 
part to bus ir pamarginimų ir 
prakalbų. Kuopa šaukiasi į vi
suomenę paremti rengiamų va
karų savo skaitlingu atsilanky
mu.

I Visi raportai priimti malo
niai ir vienbalsiai.

Susi rinkimas buvo gyvas, ir 
pas kiekviena matėsi noras dir
bti savo organizacijos, darbi
ninkų ir Bažnyčios labui.

Prie šios kuopos priklauso 
smarkiausi veikėjai, ir į susi 
rinkimus net malonu lankytis, 
nes ląikas praleisdžiamaa labai 
naudingai.

Prie tokios organizacijos, 
kaip L.D.S. visiems darbinin
kams verta prigulėti.

Korespondentas.

Darbininkai orjanisuoki- 
t S s! SpiesMtės į vienintelę lie
tuviu darbininkų organizaciją L.

pastarais laikais kunigų 
kritikavimas spaudoje yra 
pas musTabai madoj. La
biausiai tuo atsižymi “Va
nagas” ir “Žvaigždė”; pas
kui seka tautininkų laikraš
čiai; ant galo socijalistij 
spauda. Visos tos “kriti
kos” nedaug kuo skiriasi 
viena nuo kitos nei pamata
vimu nei tonu. “Darbinin
kui” ir “Garsui” yra užgin
ta griežtai netik pavienius 
kunigus kritikuoti, bet ir 
vardą visos vanagininkų 
partijos spaudoje paminėti. 
Tas kunigų kritikavimo 
klausimas šiandien yra pas 
mus Amerikos Lietuvius 
Katalikus faktinai šiaip pa
statytas: Kam ir kuriuos 

kunigus valia kritikuoti? ir 
kuriu kunigų nevalia nei 

vardo paminėti? Mes tą 
klausimą pastatysime objek
tyviai, būtent UŽ KĄ gali 
kritikuoti bilekas ir bile ku

nigą? ir Už kokius dalykus 
neišpuola kritikuoti kunigą 

katalikų spaudoje?

Bile katekizme rasime, ir 
kiekvienas katalikas turėtų 
žinoti, kad yra neleistina ir 
yra nuodėmė plėšti šlove, t. 
y. papasakoti nežinantiems 
kad ir apie tikrai kieno nors 
papildytą blogą darbą. Juo 
labiau yra neleistina ištriū
byti tai per laikraštį žmonių 
tūkstančiams. Rašyti laik
rašty apie asmeninius prasi
žengimus ar tai svietiškio, ar 
kunigo yra niekas kitas, 
kaip šlovės plėšimas. Jei 
prie to dar pridėta mėlo, y- 
ra tai šmeižtas.

Berods turėtų būti aišku 
visiems, kad būtų tikras 
nonsensas kritikuoti kunigą 
per laikraščius už grynai 
bažnytines funkcijas; bet 
deja pasitaiko dar keistes
nių nonsensų: kaikuomet 
kritikuojama kunigą net už 
išpažintį! Tą gali daryti tik
tai paskutinis neišmanėlis' 
arba blogos valios žmogus. 
Bile kas gali sakyti, kad ku
nigas jam liepęs per išpažin
tį arklius vogti, galabyti 
žmones, paleistuvauti, gir
tuokliauti, atsižadėti savo 
tautos, etc. etc. etc. Kuni
gas yra surištas išpažinties 
paslaptimi ir negali pasitei
sinti, nors jį už tai kartuvės 
lauktų.
t Ar išpuola kritikuoti ku
nigą už netikusį parapijos 
valdymą (daleidus, kad taip 
ištikrųjų yra) ? Taip! gali
ma VYSKUPO KANCE
LIARIJOJ, tik ne laikraš
ty. Apie tą dalyką pakal
bėsime plačiau kuomet svar
stysime parapijų rolę.

Žodžiu sakant: kunigo ne
išpuola kritikuoti kuomet jis 
sėdi zakrastijoj ar bažny
čioj; nedera kritikuoti nei 
už jo asmenines silpnybes, 
lygiai kaip nedera nei pa
saulinių už jas kritikuoti.

Bet štai kunigas ‘1 išeina iš 
zakrastijos,” pradeda veik
ti draugijose, susivieniji
muose, sąjungose, fonduo
se, federacijose, politikoje, 
etc. Ar galima jį tuomet 
kritikuoti? Gal tai ir tu
ščias klausimas ? Mus ‘ ‘kri
tikuojama” ir dar kaip! 
“Vanagai,” “Sandaros,” 
“Laisvės” su kompanijomis 
tik duoda tik drožia! Bet 
kas iš tokios “kritikos?”

Tokiu pat tonu ir rimtumu 
“kritikuoja” mus ir Kūdliai 
ir Rudkiai. Jei kam pasi
taiko pergriuti — įkanda. 
Toji jų “kritika” — tai sme
genų chop suey su neapy
kantos BOSU.
' Tankiai pastabiame du 
dalyku: 1) nenoras būti kri
tikuojamu ir 2) kvaila kriti
ka. Apie kritikos ypatybes 
pakalbėsime sekančiame 
strapsny-; dabar apie tūlų 
kunigų kritikos baimę.

Teorijoje mes visi pripa
žįstame, kak tiktai šv. Tėvas 
yra neklaidingas ir tai tik
tai tuomet, kada išduoda 
nuosprendį tikybos ir doros 
dalykuose ex cathedra, t. y. 
viešai ir iškilmingai. Bet tas 
tiktai teorijoj. Praktikoje 
nevienas klebonėlis jaučiasi 
beveik visai neklaidingu nu
ėjęs į savo svetainę ant ko
kio nors susirinkimo, nuva
žiavęs į seimą, išdrožęs 
straipsnį į laikraštį. Klasiš
ku to “neklaidingumo” pa
vyzdžiu yra (.salva reveren- 
tis) kun. Petkus. Jis “ne
suklydo” davęs tautinin
kams svetainę, jis “nesu
klydo” reikalaudamas hege
monijos Garse,” jis nesu
klydo” drėbdamas purvus į 
kun. prof. Bučį, jis “nesu
klydo” piršdamas “Vieny- 

; bę,” jis “nesuklydo” nie-
► kur, jis nesikarščiavo( ?).
> Sutrauka ta: nekritikuokit 
- manęs! aš neklystu niekur ir

niekuomet!
Ir susiduriame su štai ko

kiu kurijozu, kuris, jei bū
tų išreikštas ne darbais bet 
žodžiais, skambėtų maždaug 
šiaip: aš esu nekritikuotinas 
prie altoriaus, klausykloje, 
sakykloje, bažnyčioje, zak
rastijoj e; aš prie to esu 
taip pripratęs, man tas taip 
patinka, kad... kad... kad... 
nevalia manęs kritikuoti nei 
svetainėje, nei seimuose, 
nei laikraščiuose, nei... nie
kur! Žodžiais to, žinoma, 
nesakoma.

“Neklaidingieji”' pamirš
ta vieną dalyką, būtent: 
kuomet kunigas “išeina iš 
zakrastijos,” jis palieka za
krastijoj savo nekritikuoti
ną autoritetą ir pasima su 
savim smegenis ir energiją^ 
jei turi. Jų stokos neužstos 
joks “neklaidingas autorite
tas. ” Jo autoritetas pasilie
ka su juo tiktai tikybos da
lykuose.

Vieši veikėjai yra reika
lingi sveikos konstruktyvės 
kritikos, nežiūrint ar jie 
bus pasauliniai" žmonės ar 
kunigai. Toki kritika yra 
geriausiu vaistu nuo stagna
cijos ir puvimo. Be jos pro
gresas eis čerepoko greitu
mu, ir tai klausimas į kat
rą pusę — pirmyn ar atgal.

V. K. Taškūnas.
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kuriame rasi
GRAŽIŲ, INDOMIŲ IR / 
MOKSLIŠKŲ RASTŲ.

Taip-gi, pasiųsk į Lietuvą 
savo giminėms bei pažįsta
miems, už ką jie bus dėkingi 
gavę tokią brangią dovanėlę 
nuo Tamstos.

Hk

“DARBININKAS,”
366 Broadvray, So. Boston, Mass.
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to perstatė programo vedėją klie'- 
riką Praną M. Jurą

Klierikas Juras gabiai ir 
džiaugsmingai pakalbėjęs apie 
Lietuvą, jos laimes-nelaimes, per
statė kalbėti kun. F. A. V.

Kunigas Virmauskis gyrė žmo
nes už gausų susirinkimą, už my
lėjimą tėvynės ir jos gausų šelpi
mą. Rabino juos dar/prie dides
nio susipratimo, meilės ir šelpi
mo Lietuvos. Paprašytas persta
tė Lawren.ce ’o miesto majorą.

Majoras Mr. Mahoney kalbėjo 
kaip tikras oratorius, krikščionis 
ir filozofas; o gal dar ir kaip te
ologas. Savo išmintingoje ir la
bai ilgoje prakalboje išdėstė kad 
be dafrbo ir vargo gero nėra. Pa
vyzdį davė Lincolną. Turtas nuo 
vargo žmonių neišgelbsti. G. Va
šingtonas buvo turtingas, bet jis 
<aį>o generolas ir prezidentas 
panešė daugybes sunkių vargų. 
Sveikas protavimas ir tik vien 
sveikas protavimas ir palei jam 
gyvenimas tėra naudingas žmogūi 
ir tautai. Amerika turėjo vargi}. 
Ji vergavo Anglijai. Atsiskyru
si nuo Anglijos turėjo civilė karę 
ir visko kito. Teisybė protavime 
ir gyvenime Ameriką pastatė aug- 
štai. Tas pastatytų ir kitas tau
tas augštai jei imtųsi teisybę sau 
už vadą. Dievas yra teisybių pra
džia. Jo prisakymai turi būti ne
peržengti. Nevogk! Neužmušk! 
Kas neklauso Dievo prisakymų, 
tas prasižengia prieš Dievą ir 
žmones; tas nukentės. Nukentės 
tokia ir tauta. Linkiu gerovės 
jūsų tautai, t. y. protingo mąsty
mu ir teisingo gyvenimo. Ją ly
dės laimė... Išminties šaltinis yra 
Šv. Raštas. Naudokimės juomi vi
si.

Po majoro auksinės kalbos Šv. 
Pranciškaus, parapijos vaikai- 
mergaitės pirko L. L. P. boną, sa
kydami: kad nors jie Lietuvos 
pievų, upių nematę, bet girdžiu 
nuo tėvų ir klebono apie jas. To
dėl savo surinktais skatikais per
ką laisvės boną ir prisideda prie 
apgynimo Lietuvos.

Ūpas labai žmonių pakilo. Kl. 
Juras dar įaaiškino to incidento 
reikšmę. • ’

Vaikeliai sugrįžo ant estrados 
su tuo jų nupirktu bonu ir saky
dami: “Kadangi reikia teisingo 
protavimo, teisingo mokslo, mes 
paaukuojame tą Lietuvos Laisvės 
P. boną kun. Garmui ant Lietu
vos katalikų- universiteto. Vist 
nusidžiaugė. Ir kalbėjo kun. Gar
mus. Ilgai, gražiai jisai kalbėjo. 
Visiems patiko. Nieko neužgavo. 
Tik apgailestavo kad amerikiečių 
sriovės negalinčios veikti išvięno 
nei tautos darbo.

Pirm Kun. Garmaus prakalbos 
sudainavo panelė Juzė Kriviutė 
‘Kur Bakūžė Samanota.” Akom1 
panavo vietinis vargonininkas A. 
Stanšauskas. '

Po kun. Garmaus prakalbai šv. 
Pranciškaus parapijos choras pir
ko L. L. P. Boną, sakydamas: 
“Kiti žmonės paminėdami savo 
tautos didvyrius ir jų darbus de
da ant kapo garbės vainiką, mes- 
gi minėdami Tautos Dieną — per
kame jos Laisvės Paskolos Boną 
bei jai laisvę. Tegyvuoja Lietu
vą ! mūsų brangi tėvynė! Nupir
kę aukuojame K. Universitetui.” 

Boną dar vieną7 papirko Marė 
Grudzinskaitė. Taigi Valstybei 
rors maža, bet gauta $150.00.

Ėjo aukų rinkimas. Kultūros 
vajui surinkta aukų $512.00. Vi

zijų ūpas buvo kilnus ir patrijotin- 
gas!

Katalikai Lawrence savo dalį 
atidirba, nuolat aukuodami Tėvy
nei pinigus ir jos meilę žmonėse 
didindami.

Kitas sriovės turėjo Tautos Die
nos . apvaikščiojimą pačioje vas. 
16 d. Kalbėtojai kalbėjo prieš 
Lietuvą. Dr. Mikolaitis, tautinin
kų atstovas išpeikė tautą ir tiky
bų — gyrė tik šaulius. Socialis
tų kalbėtojas viską išpeikė. Gyrė 
tik Rusijos revoliuciją. Sakė jis: 
Šalin jūs su šauliais, šalin su 16 
d. vasario, šalin su Lietuvos vėlia
va. Žmonių patrijotizmas buvo 
visiškai užgaunamas, naikinamas 
— pinigų surinkta tose “tautos 
prakalbose ’ ’ — $48.00. Iš tų rei-

DETROIT, MICH.

Dar viena lekcija...

JTasario 26 d. Detroite, 
perkūnas trenkė, iš giedro 
gaus žinia, kad tūlas Sinkula 
humbugierius turėjęs du ofisus 
mieste ir ištraukęs apie milijoną 
dolerių per 7 mėnesius, dinge} su 
visomis “tulšimis.”

Ši nelaimė sukratė ir nereika
lingus žmones mūsų miesto, kad 
išgirdome, kad ir mūsų brolių lie
tuvių nemažai pinigėlių nuglem
žę minėtas Sinkula. Tas biznis 
buvo vienas ir tas pate subankru- 
tijusio Bischoffo Chicagoje kelias 
dienas atgal.

Skaudžiausiai tas, kad mūsų; 
mylimas tautietis p. K. Abišala ? 
ra ten įveltas neva “specialų t 
Ant kiek girdėtis Abišala yra iš
purdavęs už keletą tūkstančių, 
bet jis nors ir nekaltas, nes ne 
jam teko tie pinigai, bet jis savo 
žmonėms, kuriems jis pardavė ža
da grąžinti iš savo kruvinai su
taupyto turtelio. Gaila!

Antras tai yra Zigmas Kundro
tas, kuris ir Abišalą į tą nelaimę 
įtraukė. Jis yra surinkęs iš lie- 
tuvių gal trigubai ar daugiau pi
nigų ir sakoma ir savo sukišęs a- 
pie $5,000! Jis mat buvo “gene- 
ralnas” agentas, nes ofise Sink
ios dirbęs. Todėl suprantama 
jis negali visiems grąžinti. Dėlto 
lis ir jis yra kaltas tame. Agentų 
šalino iš Detroito. Nemažiau agi
taciją varė ir Rafolas, Zigmo bro
lis ir jis yrt kaltas tame. Agentų 
išviso Sinkula turėjęs net 75 vie
name Detroite!

Jei pakalbini mūsų tautiečius 
pirkti L. L. bonų, tai atsako, kad 
blogi metai, darbai neina, sunku 
pragyventi, o kita, gal girdi pra
pulti. O čia žydų kompaniją pa
šėrė savo kruvinais centais^

Neseniai “Darbininkas” rašė 
kad ant Vali’ St., New Yorke, 
tik per 4 metus žydai Vargšų žmo-: 
■Į^ių skatikų ruinežė net,.4 bilijo
nus! Koki ta? baisi skaitlinė b O' 
ar paklausė žmonės?, įJuk kiti 
dar vas 24-5 įdęjo.

Kun. Kemėšis išvažiavo.

Kita dar ir-gi nemaža nelaimė 
palietė mūsų kolioniją, tai nedė
lioj mūsų mylimas klebonas kun. 
F. Kemėšis atsisveikino su mumis 
iš sakyklos. Užgavėnių vakarą 
sąjungiečių vietinė kuopa parengė 
jam išleistuvių vakarienę, kurioj 
parapijos naudai suaukota penki 
šimtai šešešdešimt dolerių ir pats 
klebonas aukavo $25.00. Apgai
lestauja visi parapijonai savo bu
vusį ganytoją. Nežinia dar koks 
užims jo vietą, bet vargu bau ra- 
ypatą. Kun. F. Kemėšis sakės va
žiuosiąs į Vashingtoną ir ten lan
kysiąs universitetą keletą metų, 
užims jo vietą, bet vargu bei ra

Yra ir šiaip įvairaus judėjimo 
mūsų mieste, bet šitos dvi svar
biausios žinios nustelbė kitas ma
žesnės vertės. Tai-gi neverta jų 
nei minėti.

Beje, dar vienas dalykas. Va
sario 25 d. palaidojom Jurgį Šala- 
ševičią, kuris buvo pirmas iš tvė
rėjų mūsų šv. Jurgio parapijos ir 
visą laiką nuoširdžiai jai darba
vos ir mirdamas jos neužmiršo — 
užrašė jai $500.00, A. a. Jurgis 
tik dvi dieni tesirgo ir jau buvo 
pasirengęs vykti tėvynėn, kaip 
štai mirtis pakirto jo gyvybės 
siūlą ir turėdamas tik 38 metus 
amžiaus nuėjo į atilsio vietą. Ati
duoti jam paskutinį patarnavimą 
prisirinko puspilnė bažnyčia ir 5‘ 
kunigai. .............

Ilsėkis geras ir pavyzdingas 
tautieti svetimoje žemelėj!

J. Lakštutė!

kaip 
dan-

ko, kad iš tų visų aukų tai lik
sią du centu. Tai būsią vienas 
centas nuo sandariečių, kitas nuo 
nezaležninkų. 0 socialistai vieną 
centą atiduosią vėHau — kaip tu
rėsią, jei panorėsią.

Ir dar drįsta jie sakyti per 
‘ Keleivį:” “Katalikų Lawrence 
yra tik saujalė.” Teisingai kal- 
Dant, nereikia nei saujos katalikų 
<ad gerais darbais atsvertų visas 
ritas sriovės. Vienas nepilname
tis katalikas aukuoto jas savo au
tomis Lietuvai visas socialistiš- 
tas sriovės lengvai apima — su
lėtina. O ką jau besakyti apie 
Norbutą Cambridgeje ?

Po aukų šv. Pranciškaus para
pijos choras sudainavo. Kun. Gar
mus vėl kalbėjo. Baigoje visi su
dainavo Lietuvos himną, kaip ir 
pradžioje programo. 
prakalbų atdainuota 
himnas taip-gi.

Viskam pasibaigus
mauskis pranešė publikai kad pie
šėjas ponas Žmuidzinavičius at
važiuojąs Lawrence’an šaulių rei
kale kalbėti. Kunigas sakė kad 
Lawrenciečiai būtinai turi tas 
prakalbas suruošti. Gal būtų ei
lė tautininkams pasirodyti — pa
klausė kunigas. Pasigirdo balsai 
kad prakalbos jau ir rengiamos! 
Svetainė jau esanti paimta ir tt. 
Kun. pasakė kad lieka tik visiems 
eiti ant svečio prakalbų.

Tikimasi kad šauliams aukos 
bus gausios, nes visi katalikai 
jiems prijaučia. , O kitos sriovės 
taip-gi. Viso labo! Vienas taria 
apie būtinas pasekmes šiaip; “Jei 
ten kas pasakys kad šauliai nu
vers valdžią ir sugriaus bažny
čias, tai pinigų bus aukojama.”

Report.

Į)£RBIKiyKĮB 

LAWREHCE, MASS.

Vasario 19 d. įvyko vakaras Mo
terų Sąjungos kuopos. Surengi
mu rūpinosi daugiausia Ona Side- 
ravičiutė, kuri tikisi kuopą su
stiprinti. Kalbėjo Ona Jankienė 
iš So. Bostono, organizatorė virš- 
minėtos organizacijos, šie žo
džiai man patiko: ‘.‘Visi rašyki- 
tės prie visų katalikiški} organi
zacijų, visoę geros, bet męterys 
privalėti} rašytis prie Mot. Są
jungos.”

Blizdinga.

4

LAWRENCE, MASS.
Gražus vakaras. ,

22 d. vaa. atsibuvo labai, laba 
gražus vakaras Hiberman avėtai 
nėję.

Vakaro programą atidarė Kat, 
Federacijos vietos skyriaus pirmi
ninkas Ignas Kulikaitia su pra
kalbėk. Pasakė kad tai yra va

ras deiri paminėjimo Lierivos 
»nos. Paaiškina de’.k-- Lawrcn-

Pradžioje 
Amerikos

kun. Vir-

Vasario 26 d. įvyko Šv. Elzbie
tos pašalpinės dr-jos šabalbonų 
vakarienė. Dalyvavo gabiausios 
gaspadinės: M. Grudzinskaitė, M. 
Stravinskaitė ir pirm. R. Kuklie- 
nė. Po vakarienės buvo sulošta 
komedija “Kuprotas Oželis.” Vai
dintojai buvo šie: M. Getautaitė, 
R. Kuklienė, A. Stravinskas, P. 
Raznauskas, K. Benevičius. Visi 
lošėjai atliko užduotis gerai, pri- 
gelbstint mūsų naujam vadui 
var^. A. Stanšauskiui. Reikia pa
žymėtu kad visi vaidintojai, išski
riant vieną, LDS. nariai, tai ar ne
būti} gerai kad “Oželį” atkarto
tų Lowellyje, kur neseniai susi
tvėrė LDS. kuopa?

Tėvo Linksmutė

BALTIMORE, MD.

NEWARK, N. J.

katalikai bendrai neapvaik-i kės apmokėti iš New Yorko kalbė- 
i Tautos Dienos vas. 16. Po tojui ir už svetainę. Jie patįs sa-

Mes, Nevvark, N. J. L. A. B-vės 
šėrininkai, matydami daug neaiš
kumų ir gręsiantį rimtą pavojų 
mūsų sudėtiems skatikams, laikė
me susirinkimą 26 d. vas., š. m., 

g f, '

kur visapusiškai, apsvarstę, sura
dome ir vienbalsiai nutarėme per 
savo rinktą komisiją, spaudoje 
pareikšti sekančiai:

1) “Vienybės” 12-tamc num. š. 
iii. pranešta, kad vasario 7-tą d. 
L. A. B-vės direktoriai laikė susi
rinkimą, kur atmetė visus šiome- 
tinio šėrininkų seimo nutarimus, 
pripažindami jį rięlegališku, neat
sižvelgiant jog seime, apkalbant 
jo legališkumą, sutiko su nutari
mu, kad šį seimą direktorių su
sirinkimas pripažintų legališku, 
užtvirtinant jo visus nutarimus, 
ir visuose seimo nutarimuose bei 
rinkimuose aktyviai ėmė dalyvu- 
iną.

2) Tame randame, jog direkto
riai savais privatiniais išrokavi- 
mais, sauvaliai laužė seimo ir savo 
nutarimus, diskredituoja bąį užsi
spyrusiai ardo bendrovės gerovę 
ir šėrininkų vienybę. Visas tas 
veda bendrovę prie galutinio 
bankroto, pražūties.

TODĖL tariam, 4>ad direktorių 
tokie darbai yra sauvališki ir ben
drovei kenksmingi, ir kaipo prieš 
tokius visų kolonijų šėrininkai tu
rime sųbrusti, ir pareikalauti kad 

savo nutari
mus nepripažįstančius seimo le
gališkumą, arba kuogreiciausiai 
šauktų antrą šėrininkų seimą, ku
ris pasirūpintų surasti išėjimą iš 
tų jau kelintas metas įvykstančių 
“ nelegal iškurnu. ”

Dėl kvorumo balsų stokos ma
tome sekančias priežastis:

1) Raštinė ne visiems šęrinin- 
kams pasiunčia “proxies.” " *

2) Direktorių pasielgimai šėri
ninkų ūpą sudemoralizavo.

3) Didelė dali? šėrininkų išva
žiavo Lietuvon.

Seimas turėtų dabartinį kvoru
mui skaitlių balsų reikalavimą 
sumažinti; vietoje dabar esamos 
pusės galėtų užtekti trečdalio.

Toks nusistatymas pakeistų vi
są bendrovės veikimą gerojon pu
sėn ir aptvarkytų nekuriu esamų 
direktorių autokratišką, bendrovę 
ardantį sauvaliavimą.

Komisija:
D. Rupainis,

V. Antulis,

mbrusti, ir par 
direktoriai atšauktų

>

tiksląs sugriauti L- V. bąpA » * 
ietuvių beną sutverti Be to da
bar kada reikia svąi&ueae reika- 
lūose patarnauti, tai griežtai atsi
sako.- 16 d. vasario buvo benas 
kviestas, bet pasakė, kad niekada 
neis už dyką ir tą patį vakarą kei
kūne beno nariai sakė, kad lenkų 
geresnė kultūra, negu lietimų. 
Bet nežiūrint į tai L. V. beno na
riai griežtai reikalavo dalyvauti 
16 d. vasario ir pasakė, kad jeigu 
neisim, tai nuo šias dienos benas 
paįra. Lenkberniai pasakė^ kad 
lietuviams niekada už dyką ne- 
grajysią. -y

Beno lyderis

lulbiUjM Cyvai įajrtidingai, tai
graodšiail tai vii
Wtao ypetttkai >
Aukų Lietavcs universitetui su- 
9Mta $2,400. Publika užsilaikė 
ramiai. Aukas klęja vien katali
kai, tie patįs kurie visiems'tėvy
nės kilmėms reikalams nešykštau
ja. R vienuolikos šios kolionijos 
tautininkų prakalbose buvo ketu
ri, keletas menševikų, vienas kitas 
bolševikėlis. Vakaras baigtas 
tautos himnn.

i

Vasario 26 d .Liet. Vyčių 19-ta 
kp. nariams ir jų draugams su- 
rengė-puotą Šv. Alfonso svetainė
je.

Griežė viena iš geriausių orkes
trų Baltimorėj, kuri linksmino šo
kikus, klausytojus ir žiūrėtojus. 
Tarpe šokių buvo ir žaisltį.

Apie dešimtą valandą pakvietė 
visus prie vakarienės, kuri buvo 
skaniai pagaminta gerų gaspadi- 
nių.

Turėjome garbės savo tarpe tu
rėti gerbiamą svečią kompozito
rių J. Naujalj, nesenai atkeliavusį 
iš Liet uvos.

Laike vakarienės kalbėjo Kun. 
J. Lietuvninkas, J. Naujalis, J. 
Bizauskas ir kiti.

Korespondentas.
i ' ■ •■■Ji ■

PHILADELPHIA, PA.

(Port Richmond)

28 d. vasario, 1922 m. Lietuvių 
Muzikališkoj Svetainėje koncer
tavo kompozitorius J. Naujalis. 
Ir. ir p-ni M. Čižauskienė taipo-gi 
mumis čia savo lakštingalos balse
liu linksmino. Iš vietinių gi pre
tendentų būti artistais, vertu yra 
pažymėt p. A. Banys. Visa ta 
pramoga kaip ant čionykščių ap
linkybių gan neblogai nusisekė — 
žmonių buvo gan apsčiai; surink
ta su viršum 15 dolerių aukų Lie
tuvos artistų draugijai ir išpar
duota daug egzempliorių veikalų 
muzikališkų p. J. Naujalio; tik 
gaila kad nebuvo pardavinėjamos 
atvirutės su paveikslu p. J. Nau
jalio — tų kuodaugiau būtų išpar
duota, nes kiekvienas sau nusi
pirktų ant atminties. Koncertą 
surengė “Rūtos” choras, taė 
daug tam pasidarbavo p. Grajaus
kas ir kun. Zim^lys.

NEWABK, N. J.

Viltis

Čia nuo seno yra Lietuvių Be
nas, bet laikui bėgant tas benas 
pamylėjo lenkų kultūrą, teip ir 
nukeliavo prie lenkų ir pavedė sa
ve po globa kokios tai lenkų drau
gijos. Lietuviai, skaitliuje apie 
6 tūkstančius matė reikalą turėti 
savo beną, bet sunku buvo jis su
organizuoti. Lietuvos Vyčiai gy-. 
vendami tautai ir bažnyčiai ėmės 
to, sunkaus darbo. Greitu laiku 
suorganizavo beną iš 26 ypatų ir 
kuris į trumpą laiką išsilavino 
gražiai grajyti ir visada lietu
viams svarbiuose reikaluose be at
lyginimo tarnavo. Daug L. V. be- 
no narių apleido šią šalį ir iške
liavo į tėvynę. Tada L. V. Benas 
negalėjo ilgįpu gyvuoti, nes naujų 
narių nebuvo galima gauti. Ta
da pamatę tie lenkų taniai sunkią 
padėtį L. V. beno, pradėjo įkal
binėti L. V. beno nariams, kad 
vienytis, o jie atsisakysią nuo len
kų. Tada ir pradėjo vienytis. Į 
pirmą suisrinkimą pribuvo iš len- 
k'.į beno deriką ypatų. O kada 

reikėjo pradėti* graivti. tai tik Gerb.

CLEVELAND, OHIO.

Žinodamas, kad Clevelandiečių 
didžiuma skaito “Darbininką,” 
noriu pranešti kas tas yra per se
nas Clevelandietis, kurs laisvama
nių šlamšte niekina katalikus. 
Man gyvenant jau 14 metų Cle- 
velande, tai jo darbai man yra ži
nomi. Dar 1913 m. buvo smar
kus gicilikų agentas, platino kiek 
galėdamas “Keleivį” ir kitus tam 
panašius šlamštus. Bet gal tokiam 
vėjeliui papūtus pervirto senas 
Clevelandietis ant kataliko ir jis 
pradėjo jau darbuotis su katali
kiška spauda. Bet laikui bėgant 
jau pradėjo kitaip virsti. Turbūt 
kas per kelią jam perbėgo, nes 
prigulėdamas prie katalikiškos 
draugijos, sumanė išmest iš rašti- 
ninkystės p. V. Malinauską, kuris 
buvo tinkamas ir teisingas žmo
gus. Ant įdėtinio susirinkimo į- 
nešė, kad raštininkas per didelę 
algą gaunąs, girdi aš apsiimsiu už 
pusę tiek dirbt L Mat jam ne dr- 
jos reikalai rūpi, bet kad drau
giją pire laisvamanių nuvesti. Jam 
beraštininkaujant pradėjo dr-ja 
ne didyn eiti, bet žemyn. 1919 m. 
pradėjo jau kitaip giedoti, nes 
tuose metuose numirė jo moteris. 
Beieškodamas kitos ir kad pasiro
džius save išmintingu pradėjo vi
saip išniekinti tikėjimą ir dvasiš- 
kiją ir tuos žmones, kurie dirba 
naudingą darbą savo tautai. Bet, 
matyt su savo išmintim negalėjo 
surasti sau moteries, tai išvažiavo 
į Newark, N. J. ' Suradęs tenai, 
parsivedė. Bet išvažiavo atgal jr 
teko girdėti, kad už jo darbelius 
jam karšta pasidarė Newarke. 
Užtai palikęs moterį, vienas par
važiavo į Clevelandą. Sugrįžęs ir 
pradėjo po laisvamanių šlamštus 
dergti katalikus, o ypač vyčius. 
Nors aš prie L. Vyčių nepriklau
sau, bet kaip man yra žinoma, tai 
niekas nėra tįek Lietuvai pasidar
bavę kaip L. Vyčiai. Netik kad 
vyčiai darbuojasi dailėj ,bet kiek 
išgali tai remia savo tautą ir šv. 
Jurgio parapiją. Neatsirastų iš 
laisvamanių draugijų ar kuopų 
narių, kurie būtų tiek išpirkę L. 
L. Paskolos Bonų kaip iš Vyčių 
kuopos narių ir neatsirastų iš to
kių pasivadinusių “katalikų*’ 
“Dirvos” šėrininkų kurie būtų 
tiek aukavę šv. Jurgio parapijai 
kaip L. Vyčiai. Na ir vis-gi šlam
štas “DirvaV dergia tokius uolius 
tėvynainius. Ar neaišku, kad 
“Dirvoj” sėdi lenkberniai. Juk 
kiekvienam priešui rūpi išniekin
ti mūsų pasišventusius veikėjus. 
“Dirva” su senais clevelandie- 
čiais tą daro ir tuomi talkininkau
ja lenkams.

Seno Clevel&ndiečio Drangas.

Vasario 16-ta.
Mūsų kolonijos lietuviai šiemet 

savo tautos nepriklausomybę ge
rai apvaikščiojo. Iš ryto bažny
čioje laikyta iškilmingos šv. mi
šios už žuvusius už laisvę. Tai 
pienai į bažnyčią iš bobinčiaus į- 
hėštas ir gražiai papuoštas, ka- 
daisiai iš Lietuvos partrauktas, 
didelis brangus Aušros Vartų 
Panelės Švenčiausios paveikslas. 
Ir jis apie tpejatą' metų ištrėmi
mo belaisvėj išbuvo, užtai kad lie
tuviškas. Į jį pažvelgus, prime
na Gedimino šventovę — Vilniaus 
pilį. Sumaniai klebonas padarė, 
išvaduodamas jį iš belaisvės ir su
teikdamas jam vietą bažnyčioje. 
Šv. mišių klausyti visi ėjo iš pa
rapijos salės tautiškomis vėliavo
mis pasipuošę sumaršavo bažny- 
tėlėn, kas buvo stačiai netikėtina.

Vakare prisirinko pilnutė salę. 
Vakarą atidarė ir vedė stoties pir
mininkas K. Vaškas. Vietinis Šv. 
Cicflijos choras sugiedojo abu 
himnus. Trumpai kalbėjo klebo
nas gerb. kun. Kelmelis.» Kalba 
pritaikinta dienai, graži, aiški. 
Antra kalbėjo advokatė žydė pa
nelė Blym. Gražiai kalbėjo apie 
Lietuvą. Ji skaitė protesto rezo
liuciją prieš grobuonius lenkus ir 
prašančią šio krašto valdžios Lie
tuvai pilno pripažinimo, kuri vien
balsiai priimta. Trečias kalbėjo 

Lutkauskas, buvęs Lietuvoje 
Jis su pirmais žodžiais pradeda 
savo “tautišką” raudą, ^ad Lie
tuvos valdžia negera. Girdi pra
eiti metai buvo prasti, srovė uni
versitetui aukas renka; tai kenkia 
Lietūvos laisvei. Šaulių Sąjungai 
aukų ameriikeeibi nedėjo, našlai
čių nešelpia, Raudonojo Kryžiaus 
nelemia. Negerai, negerai... ąį 
vai, yai a-a..

Ką manai, katras, geresnis pat- 
rijotas: žydė panelė Blym, ar lie
tuvis “patrijotas” Jonas Liut- 
kauskas? Dar kas. Amerikoj au
gusi advokatė žydė prakalbą sa
kė už dyką, o laisvamanis lietu
vis graborius J. Lutkauskas už 
Lietuvos išniekinimą paėmė $10. 
Į tris bertainius valandos laisva
maniui graboriui dešimt dolerių. 
Tai uždarbis ir meilė tėvynės... 
Aukų Gynimo Koitetui surinkta 
$80.00. . , ,

Demokratas.

NEWARK, H. J.
5

Prano Garmaus prakalbos. Klebo
nas kun. P. Saurusaitis karštai iš 
sakyklos žmones ragino ir supa
žindino su mokslo reikalingumu 
Lietuvoje. Kun. P. Garmus pa
sakė bažnyčioje ilgą gražų pa
mokslą, kurį baigė-žodžiais: “O 
Dieve galybių, kuris rėdai šį paž 
šaulį, laimink mus tavo išpašanr 
tojus, o ypatingai mūsų tėvynę 
Lietuvą.” Dievuliau tu mano, juk 
mes virš ketvertą sMtų it išrėki
me gyvenom, savo bažnytėlėj ne
girdėjom nei žodelio savo prigim
toje kalboje, kreipiąptįes į mūsų 
Viešpatį. Kaip tai buvo graudu, 
įkandu, kartu irdžiaugMringa’

Prakaltos.

d. vasario įvyko gerb. kuų.

HARRISON, N. J.
V.

Vasario 25 d. L. V. 90 kp. pa
rengė milžinišką balių ir Basket 
Bali rungtynes Ę^ntman salėj.. 
Pradžioj buvo linksmus šokiai. 
9-tą valandą prasidėjo Basket 
Bali rungtynės tarp L. V. 90 kp. 
su L. V. 49 kp. C. Brooklyn, K. 
Y. Harrisooieėiai pirmiausia pa
darė kelis numerius ir taip ėjosi 
per visą pirmą dalį. Brooklynie- 
eiai tik su keliais numeriais pas
kui. Labai smarkiai lošė abi pu
si. Harrison gavo 27, C. Brooklyn' 
18. ’

K. P.

R0CHB8TER, N. Y.
taioini dienomis V. Uvbonųs 

gavo tkiškų nuo Rasi jos pa- 
trijoto. Jam buvo nusibodę Ą- 
merikoj gyventi ir jis užsima
nė važiuoti į Rusiją, nes jam 
vietiniai bolševikai taip daug 
pripntė to žemiško rojau®, kad 
tas net jau nelJegal^o ilgiau 
laukti Jis pirmiau gyveno Ro- 
shestery, vėliata Clevelande ir 

iš ten išvažiavo “į rajg” 1921 
metuose, paragavęs “komunis
tų laisvės” šaukė prie save tė
vų Lietuvoje gyvenančių, kad 
jį kaįp nors & ten išgelbėtų, nes 
Mje fotų pageltos jis negalėjo 
sugrįžti į Lietuvą. tą-

4*

Prakaltos įvyko parapijos aą- vai pagųtaiiejo savo tikro vai
ko, ir su jų pastangų tas buvu- 
sis Rusijos patrijotas sugrįžo 

x ‘--------- — — ----- ---------- ---------- s-----------pas tėvus į Lietuvą, ir štai kaip
pribuvo penkios ypatos. Jų buvo visą laiką buvo prakaltose. Gerb. rašo apie “komunistų rojų.”

lėj. Žmonelių net prieš garsintą
jį laiką prisirinko salė pilna. 
Gerb. kun. Saurusaitis ,atidarė ir

Ląiškas rašytas 25 & fiAMfor/- 
1921 m. t < SJU! IUtS

Gerbiamas draugai^ Valerai - 
Urbonai ir jūsų draogš taipfirt; 
J. Kazlauskas ir jūsų, j
Aš Jonas Gindrenas apturėsi "
Ano tamistų laišką už kurį ta- •' * 
riu labai aeių, kad nepating^-- 
jot parašyti dėl manės ir apra
šyti apie Amerikos šiandieninę 
būtį, labai ačių Taipogi ir maa- .., 
Šiandiena sveikiname, tamstas^ 
ir vėlinant viso gero jums vtT- \ 
šiems Amerikoj gyvenantiem ' ’ 
laimės ir kantrybės jūsų dar- • 
buose, bet dabar drauge Vale- f, 
rai kai klausėt apie mano paty^“... 
rimų kas link Rusijos ir taip 
apie Europos darbininkų gy7 -’. f: 
venimų, tai aš jum drauge pa
aiškinsiu visų teisybę ir pasar
gų duosiu jums visiems, kurie 
tik mane pažysti? kad taip ne
atsitiktų mano draugams, kaip 
atsitiko mums, kurie nuvažia
vom “darbininkų šalin Rusi
jon. ’ ’ Dabar jums draugai Ru
sijos rėmėjai tikrų tiesų sakųu:. 
kol' kas Rusijoj nėra darbo ša
lis ir nėra to paklausimo ar tu • 
esi pavalgęs ar ne, bet tik taip- 
yra: ”kas tavo, tai ne tavo, o 
kas manų tai ne tavo,” baisios 
vagystės ir neteisybės ten yra 
ir jie sako “Komuna, komuna, 
komu daem komu net.” Bet 
ne visiem lygiai. Buvo taip^. 
mes visi važiuodami iš Ameri
kos Rusijon buvom taip įtikė
ję į konfunų ir darbo salį, kaip 
žydai į savo talmūdų. Bet nu
važiavę visai kitaip radom ir ' 
nepasimatėm kaip jau esam t 
apgauti Mums važiuojant it . 
Amerikos įkalbėjo kad pinigų, 
nereikia ir jie mažai kų egzis-.., ■ 
tuoja. Nuvažiavom Libavon' ir 
ten pas sovietų konsulų mai- 
nėm dolerius ant sovietų pini
gų. Jis mums davė už 1 doL". i 
1,500 rublių; sovietiškų, ir sakė '■ 
jums mažai ko ; reikią pinįgųį , 
tęn yaįlgis už dykai tam,kas djr- 
ba, tyet spekuliantai Libavojj 
mums sutikę siūlė po 35,000 ru
blių už vienų dolerį ir sake: '■ 
%*ūi Bssijoj da vaikšto-piffigų-— 
ir reik viskas pirkti. ” Bet mes ’ '• *' 
spioveih į akis ir nuvarėm kon- 
trovoliucijonieriais pavadinę.. 
O kai nuvažiavom Petrogradan 
tai davė mum valgyti ant.6 difi-... 
nų po svarų duonos ir surūdi
jusių silkę ant dienos, ant pie
tų davė ropienės, kurios nei 
šiuo nelaktų, bet mes sakėm kų ' 
daiysi kų turi tai ir duoda reik 
valgyti, bet pavalgę keletu die
nų- sovietsko valgio apsirgom 
visi pilvo skaudėjimu nekurie 
sutino ir į ligobuti atsidūrė, bet 
tas viskas toliau žiūrint tai nie
kis. Nuėjom su -draugu ant 
marketo randam visko gana 
daug, mėsos, kiaušinių, sviesto, 
tik gaila, • kad mes greit prt.-' 
pirkoiU visus pinigus, nes svie^ 
sto svaras kainuoja 35,000 rub. 
duonos prastos svaras nuo 3,^' 
500 iki 8>000 r. mėsos 15^00 r. 
kol pinigų turėjom tai dasipir- 
fkdavom valgio, tai pusbadžiai 
gyvenom, dirbau tris mėnesius 
Rusijoj pumpuodavau vandenį 
iš skiepų jr anglius veždavau 
deltfcur^nimo' į migrantų namo, 
mokestį gaudavau svarų ir pu
sę duonos ant dienos. Daugiau 
nieko iš darbo pragyventi ne
galima jeigu nevogsi arba ne- 
parduosi kų nors, bet kų par
duosi? Parduodavom mariki- .r; 
nius kautus ir tt. nevalgęs .. 
būsi, nes “badas” labai sunki,, 
ir ilga mirtis. Disciplina Rusi
joj labai kjeta galima vadinti 
geležine, be pasporto niekur 
neeisi nei važiuosi. Aš turėjau 
senų pasportų ir tai 5 mėnesius 
ėmė kol gavau leidimų važiuoti 
į Lietuvą. Daugelis imigrantų 
bėgo slaptu, daug jų pagavo ir 
sušaudė komunistų valdžia,' 
■kad jie nepadcM^ų prieš ko
munistus propagandos o taip 
taip tenai didelė betvarkė vie
nas rašo kitas nepatvirtina at
rodo kaip tris dienos tik po re
voliucijos, o ne 3 metai ir taip 
didelis badas saulė daug išde
gino javų net ir žolė neaugo 7 i 
guber. pačiose gerosiose 
tovska, Samarovska, Pavo 
ka — net ir Volga upė be 
buvo sausa.

Šita laiškų perrašiau 
žodin išskyrus pri-a j 

lyku.=... Jonas

<•
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Reikalavimai
CAMBRIDGE, MASS.

Nukando nosį pusbroliui.
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Reikalavimų kainos 2c. ui to- 
dj ui kiekvieną sykį.

SV. JONO EV. BL. PAŠELPINES 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

•• ADRESAI

PARSIDUODA ČEVERYKŲ 
TAISYKLA -

S DR. A, J. GORMAN
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3 VAVėliavų, Kokardų, visokią Ženklelių, Gazikučiu, Ant- 
JLPU. MvU. V C spaudą ir kitokią Draugystėms reikalingą dalyką. 
Reikalaudami^atalogo ar Sampilų, pažymėkite ir j ūsą dr-tės vardą. 
STRUPA8 CO.» 90-92 Fcrry St. Newark, N. J.
L-.... .  II ■■■!.. ■MII. ■ ■ — i ■ —

AMERIKOJE

Pajieškojimai
Paieškojimų kainos T.DS. na

riams ir “Darbininko” skaityto
jams 1 sykf i metus už dyką, už 
3 sykius $1.(X). Prieteliams už 3 
sykius $1.50.

IUETUV4.
Tankus ižplaūktmas mannnoth latrą.

L D. S. KUOPŲ SUSI

CHICAGO, ILL.
LDS. 38 kp. mėnesinis suair!Bkfma> 

{vyks nedėlioj, 19 d. Kovo, tuo jaus 
po pamaldų Aušros Vartų parapijų*
svetainėje, 2323 W- 23 PL Visi naria 

_ malonėsit susietokti Ir naują atsives 
ti.

BRIDGEPORT, CONN.
LDS. 39 kp. mėnesinis susirinkimas 

{vyks nedėlioj. 19 <1. Kovo, papras
toj vietoj. Visi nariai malonėkite pri
būti, nes turime daug svarbią reika
lą aptarti. Atsiveskite ir naują na
rtą.

Valdyba.

NEW BRITAIN, CONN.
LDS. 36 kuopos mėnesinis susirinku 

mus Įvyks nedėlioj, 19 d. Kovo, tuo
jaus po pamaldų, šv. Andriejaus baž
nytinėj salėj. Visi nariai yra kviečia 
m i atsilankyti, nes turime daug daly 
ką aptarti.

CICERO, ILL.
LDS. 49-tos kuopos mėnesinis 

rinkimas įvyks panedėlyje. 20 d. Kovo, 
8 valandą vakare šv. Antano parapi
jos svetainėje. Visi nariai-ir narės 
malonėkite pribūti paskirtu laiku 
Taip-gi atsiveskite ir naujų nartą.

Utarninko vakare, vas. 28 d.
m. susirinko būrys lietuvių laisvų 
vaikinų pas tūlą J. Šležą, gyve
nantį Cambridgeporte. Kaip gir
dėjau, jie lošė kortomis iš pinigų 
ir gėrė naminę. J. Šliažas, narni 
savininkas, daug pralošęs pinigų, 
griežtai pareikalavo, kad jam su
grąžintų bent pusę jų. Žinoma, 
an^e tik juokėsi ir visai atsisakė 
jo* tokį reikalavimą išpildyti. 
Tuomet J. Š. pradėjo juos pusgir
čius stiklais ir buteliais mušt ir 
vyti laukan. Kiti išbėgiojo ma
žai sužeisti, o vargšas jo pusbro
lis A. Šležas menkutis ir girtas 
būdamas pakliuvo į jo rankas ir 
baisiai buvo sukruvintas su stik
lais. Ant galo nabagas parblokš
tas ant žemės ir jo nosis nukąsta. 
Nuvežtas pas gydytoją ir susiūta 
galva ir nosis. Kaimynai užgir- 
dę didelį riksmą atbėgę rado mi
nėtą Š. kraujuose paplūdusi. A- 
reštuoti 2 ir vėl paleisti po kauci
ja iki teismo. Progresuoja lais
vieji ar ne?

Tai vis “Keleivio” Maikio iš
mokyti “mandagūs ir rimti” vy
rai. Puiku.

‘PILOTO DUKTĖ”-DRAMA
Garsusis‘anglą rašytojas Šeks

pyras yra išsireiškęs, kad pasaulis 
yra scena, gyvenimas •’S— drama, 
o žmonės aktoriai,. Pamatinės 
pasaulio tiesos nesiinaino; bet: 
žmonės-aktorįai, bėsi?ęmdann nuo
lat besikeičiančiais širdies . Jaus
mais, dažnai užmiršta tikrąjį sa
vo pašaukimą bei tikslą, pradeda 
klaidžioti tamsybėse ir savo trum-'. 
po, gyvenimo.'.^ramą jpaią Jąbąi. 
pragaištingai. r t'ž savo netikusi 
darbą negali tikėtis amžinosios 
užmokesties — laimės. Kiekvie
no, tad, žmogaus svarbiausioji 
priedermė pažinti pagrindines 
katalikų tikėjimo tie^B‘ir iųlig 
jomis lošti savo gyVenlnue dramą.

Teatruose ant scenų stengiama
si atvaizdinti išsidufedančius žmo-' 
?aus gyvenime bruoižn3. Tik, dė-1 
ją, vietoj grąžių; s:pamp^^a*ičių, 
blogosios valios 'žm<Hii?s, gerėtai 
eikia kenksmingus. Gi priežodis 
sako: “Verba moveht exempla 
trakunt” — Pavyzdžio galybė di-. 
desnė negu žodžio. Tad apvytin
kime gražius pavyzdžius. , -

Gražiausį ir kilniau?į pavyzdį 
mums teikia Išganytojas ir pir
mieji Krikščionys. Tai amžini 
pavyzdžiai. Jono Tarvido nuo
sekliai išverstas Kun. F. L, Ken- 
zelio, C. S. S. R. garsus yeikąlas 
“Piloto Duktė” supažindina,mus 
arčiau su amžinąja pasaulio Tra
gedija ir perstato scenos veidro
dy sektinus pavyzdžius kovai už 
katalikų tikėjimą. .

Šis veikalas anglų taępe turi di
di pasisekimą. tPavyndį^ “Mi^ion 
Church, Roxbury, Mass.’šešioli
ka metų kaip. statotnas kas gavė
nia po du sykiu j savaitę ir . vis 
sutraukia begalinę miųių ‘žįioųjų. 
Kaip būtų naudingą kad kiekyie- 

lietuvių kolionija ^ąpHUlStų 
bent sykį į metus perstatyti šį vei
kalą lietuviams! Vaidinto jd-ak- 
toriij pastangos bus tikslingos: 
patys turės naudą ir perstatys 
žmonėms netuščią arba šiaip 
menkos vertės scenos veikalą, bet 
pilną gilios reikšmės visiems su
prantamą veikalą, kuris žadins 
apsileidėlius, stiprins abejojan
čius, priduos energijos-drąsos 
veikiantiems ir : visiems r žiūrėto
jams suteiks pilną pasitenkinimą.

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

už savaitės kitos bus atspauzdin- 
tas. (Drama 5 veiks. Kaina 3oc.) 
Visus užsakymus siuskite^ šiuo ad
resu: Alena Kiburiutė, 67 G St, 
So. Boston, Mass. arba “Darbi
ninko” red.

“DARBININKO” ADM. 
PRANEŠIMAS.

Sulig LDS. 6-to Seimo nu
tarimo, su 1 d. sausio 1922 
m. “Darbininko” prenume
ratos kaina turėjo būt pa
kelta ant 50 centu. Bet pra
ilginus Kalėdinę “Darbi
ninko” prenumeratų nuolai
dą iki 15 d. sausio §. m. pra
sitęsė dvi savaiti ir pakėli
mas prenumeratos kainos.

Tai-gi dabar pranešame 
gerb. skaitytojams ir rėmė
jams, kad nuo 15 d. sausio 
1922 m. “Darbininko” pre
numeratos kaina bus:

Suv. Valstijose
Metams...................... $4.50
6 mėnesiams'................2.25
3 mėnesiams................1.25

Užsienyje (ir Lietuvoj) 
Metams...................... $5.50
6 mėnesiams....... 2.75
3 mėnesiams.............. 1.5S

• ♦ ” .7-į
t'Darl.,f Administraciją,

366 Broadioay, 
So. Boston, Mass.

1 • - ‘ )

PRANEŠIMAS WORDES- 
TER’IO IR APIELINKĖS 

LIETUVAITĖMS IR 
LIETUVIAMS.

SUBATOJ, 4 d. kovo, 9-tą vaL i 
ryte atsidarys moterų k merginą 
aprėdalų krautuvė. Kaina bus la
bai prieinama, patarnavimas kue- 
geriausia. Atsilankykite, o persi
tikrinsite, kad naujai atidaroma 
krautvė patenkins visus. Atsilan
kiusiems kostumeriams bus duo
damos gražios gėlės.

Kviečia visus atsilankyti
JULE STOdKZENB IB.

MAUrm.* MTT.TETTft
10 Millbury St., Warcester, Įbes.

dno-pi!
...

- Vieninteles

LITUVEIf ' BODO ŽMONIŲ ORGANIZACIJOS

=Mėnesine 35c
GAUSU

* f

Įstojimas 50c.
'"*i #1 - '

• Puikia dovaną KALENDORIŲ ir brošiūrą 
“ KURIŲ BUS VIRŠŲ S parašyta Uosio visiš
kai dykai; gausi' organą “Darbininką” 3 sykius į 
savaitę ir naudosies visomis kitomis privilegijomis. 

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

L.D.S. CENTRĄ
366 Broaduay,

'A? • • V .

f I • ♦ 
I « 
I i » t I » »

I
1

su visais įrengimais kas tik yra 
reikalinga dėl taisymo už labai 
prieinamą kainą. Priežastis par
davimo, tai savininkas važiuoja 
Lietuvon. Norėdami pirkti tokio 

* Jo, kreipkitės šiuo adresu:
366 Broadway,

Boston 27, Mass.

deH, smagus laivai. Geras valgis ir 
užtektinai. Daug kambarių. Manda
gus patarnautojai, karte kafta lte. 
tuvttkaL

>^MITIS1AR
. Cherbourg tr Soothampton. 

Artimi sueMrttimgl | vttfas dalis lte-' 
tūvo*. •

MAJB8TIC (56,000- tonų). DM- 
žtansias laivas pasaulyj . OmriC 
(46,000 tonų). (U«M
«««»>• ii

Labai yuikus patarnavimas delei 
3 čios klraos psMžlertųf Uftrtralyklt 
pas -i* Pifttil9*Ąr DVPAK1U1U7- 
T4 MM pėa TlMtatus

Stt» gų t

” . A *> * > , » '
■

Turime gaffefet1 pranešti’ visuomenei, 
kurie nuri plrkti- FARAfŲ be itmauOč- 
jimo visumų..apgavikų, atvažiuokite' 
pust, lietusius'ūkininkus, kuęie Tams
tom? teisingai ią,.broliškai patarnaus 
Umurodj's kąrips ūkęs, ^faunos), par-1 
sidųodą.ir .yra. geresnį- .Taip-gi,. pa
dės išderėti nuo savininkų, kad priei
namai nupirkus, žodžiu sakant, nusl- 
pirksite jjenis ukes be agentą ir apga
vikų; .'P '-, - . ' • . .

Tą patamavlnrą : teiki* - šv. t Antano 
©fategystS, - kurt WB tiksint Auti išrin
kusi komišką,' kita, teisingai ir be ma
žiausios skriaudos ’ suteikus savoi bro
liams Lietuviams sąžiningą patarnavi
mą. Ak tano Dr-stė tnfi,- nuskyra
si žmogų, “kursii'prižiūri, kad nebūtų
jokią šmu£elts<aų atvažiavnsieins pirk-' 
ti ūkią. ’ Av. -Antano Di*-stt jan 4-me
tai kaip tarnauja -tame neikate ir dar. 
nė" vienais neita pasiskundęs su bent 
kokia skriaudė. -'Dailgumas ..pamatę 
Draagyfrtės rišu dingas darbus ir patįs 
tampa jos nariais. Čia paduosūne kelis 
iš daugelio akių, Įtariuos galėsite pama
tyti ir apvertiuti, . ■

1) 20 AKRŲ su triobomis, visa dir
bama. Kaina $i,2W.‘

2) 30 AKRU si niobėmis.’ visa dir
bama. 3 mylios aso mieste. — $1,900. 
' 3) 40 AKRŲ, senos trįubos. didelis 
jaunas sodnas šu*209 medžių, žemė prie 
smėlio. — $T,5O0.''

4) 40 AKRŲ, gerps '(rtobos, stuba 
5-kių kambarių. Tisas skiepas, puikus 
sodnas ?u 60 obelių medžių,. 500 vynuo
gių medžių, .6 akrai kasama trąšą vąu 
83 puoš- kalkių, kąriups ūkininkai per
ka ir. tręšia savo laukus. žetnS gera, 
prie inblio. Per lauką teka Upelis, 2 
fflylips iš miesto'Custer ir 3 i§* Šcott- 
Yille. Kaina $2.500.

■ n) 60 AKRŲ, 52 dirbamos ir 8 ak
iai miško, 7«nią kambarių, sbiba, van
duo, suvestas: į stubąir į tvartus. :Bąg- 
nė 16X24. pašarinė 14X26, daržinė 
20X26. Tvartai, gyvuliams-16X20. Ear- 
ninė klėtis ir <t. k Pulkus sodry su-į* 
vairinis ralsisdals-tsaedžialai-kaip -va; 
28 yyšofe, 38 pyėės, 35 alyvos. grą
žtų, 154 oboliodą . medžių, žemuogių, žr 
aviečių taip-pat yrą,- Pusė mylios nuo 
mokyklos ir 3 nay.bos nuo miesto. Kai
na $ąooa ' -,r ;

6) 80 AKRŲ, Visa dirbama, žeaė 
.juodžemis su moHm Geroe triobos, 8 
kambarių, stuba su seru skiepu, elek
tros šviesos stnboj įr barnSse, taip pat 
ir vąpduo. Did^ės naujos barnžs. 
Tvartai dėl 5 arklių ‘ ir 20 karvių. 
Kiaulėms tvarteliai Š cemento, yiė- 
toms Išplelsteriuųtas. kietis, niąfiinoms 
pašiūrė, garadžiųs, 3 TlšŲĮkarąš augi
nimui tvarteliai. ,ą farma pulki visais 
žvilgsniais. lietuviais Apgyventa .iš 
šonų, p tuojau skersai kelio lietuvių 
bažnyčia statotoa. Laukai iš rudens 
užsėta; 20 akrą kviečių Ir 18 dobilų. 
Ta farma prieina pne paiksus didelio 
ežero, kur suvažiuoja galybės žmonių 
vasarą antKaina 3AOOO. "

7) r 120 AKRU fceros trtobos, puikus 
sodnas, gera ’žemė/ 'Kaina $6,500.

8) 60-AKRŲ, 45 dirbamos. 15 gero 
■tiško. ‘ Prie ttiobų teka upelis. Nan- 
ja stubftl Kitos triotaos neblogiausios, 
tik baraė sena.' Pulkus sodnas su 90 
medžių; su gyvuliais Ir visomis maži- 
nomis,- tik u® $4,600- < ' ' -

: 9) 200 AjUcŲ. Aat vtsos farmos gu
la* laikyti 40 raguočių, 4 arklius kr 

trcttsrfų arba 8 arkHua SI farsą par- 
sJdūoda ' laM pl<*i. tik nž $20600 

: e*A. maigytų CM Odcagorprapet-
tės. r-,* •

Kitą famą' gėrą tnrtma 48 akrų. 
Geros friobės Iv '4bdaas. Raiša |®A00. 
Uataytų čat UbieafciM pntpertfc.

Tft dvi vfrftatlnCfM tarnas ant mai
nyme, fd kitos vtoos už osk. Žinoma, 
pašę jmo»jūs, a ifkasiuk ant i&aokė- 
jlBo. ’ ■ -•

. Teip-gi pasitaiko gerų bargenų. Mat 
kai karte anbMno greitai parduoti, o 
tuom tarpo galima gauti labai pigiai 
žinos bargtsnus šaradą, tuojau prane- 
Usm visuomenei. r' ■ _ \ .

Tai-gl knite UMBėte pirkti farmAs, 
greitai kretpkfOa grtė brabg —* 8vl 
Antano Draugystes - AAmlnlstraelJoB, 
kurt Tamstoms patars, spvti> sn visais 
ūkininkais te.nurodyp‘tart tatėsn« u- 
M. PsgvĮMsima Tatestal įsigyti be 
agentų Ir iSnaodotojų. Musų Dr-stes 
nuskirtas žmogus jau 4 metai savo 
tautiečiams prigelbstl fantų pirkime. 
Jeigu kūrtetM tt virSmfnttų farmų 
patiktų tr flbtrtnttamMa, tai ip-eftnl 

. malonėsite prasegti, JukJ. kartais kitas 
i greiflsu aeanpti’klų.1 ' “*

So ptatssates InfofttaeŲgms tertp- 
kiMs Koe ><regų: < ; ,

ANTANO DRAUOYfTtg 
MnmmrriuwK 

y v KAK DAUNORAS, '.

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

ir už visą palaidojimą. Palaidoju numirusį nuo $100.00 ir 
aukščiau. Taigi Boston’o ir apielinkės lietuviai, pasitaikius 
virš minėtam reikalui, visuomet kreipkitės pas mane. Už 
nuvažiavimą į kitus miestus nieko nerokuoju. Darbą atlieku 

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

kitės šiuo adresu:
P. J. AKUNEVIČIUS,

258 Broadvvay, So. Boston, Mass.
i Tel. S. B. 1891 M. ir S. B. 381.

KAS NORITE ŽINOTI?
Jei kas norite žinoti apie Ko

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

“PERKŪNAS”
366 Broadway, Boston 27, Mass

JUDOMI PAVEIKSLAI
Jėzaus Kristaus gyvenimo 

nuo užgimimo iki užžengimo į 
dangų. Naujos filmos 3000 pė
dų. Rodymui paveislams ma
šina deginama kalkėmis. Ma
šina geros nišies — nauji, tin
kama vežioti po Lietuvą. Ne- 

■ reikalauja elektros. Jei kas no
rėtu pirkti arba eiti į partne
rius, malonėkite: kreiptis dėlei 
.platesnių informacijų šiuo ad
resu:

St. Vaitelis,
1316 Elizabeth Avė. Grand Ra- 
pids, Mich.

REIKALAUJAMA GERO

LIETUVIO VARGONININKO
Parapija yra didelė. Išlygos ir 

aplinkybės yra tokios kaip pir
mos rūšies parapijoje. Meldžiu at
sišaukti kuogreičiausia.

KUN. V. VILKUTAITIS, 
6527 Snperior Avė., Cleveland, 0.

*1L IBIU VII 5 j
Gydytojas ik Chirurgas1

1 i i <

Gydo aštrias ir iip.
' vyrų, motenj ir vaikų. /
i Moja kraują, spjaudalus 
i mą ir tt savo laboratorlj 
j telkia patarimus lattkaie kitur gy- 

venantiema. Adresas:
506 Bboadwat^ 

! South Boston, Mamą 
i Kampas G St. ir Broadw*y 
| VALANDOS: 9-11, 2—4, 7—® 

l®®®®®®®©®©®®®®©®©®®®®©®®

TeL So. Borton 270
DR. JOHNMacDONNELU H.D.
Galima nuiJcalbiti ir lietūviikal.
0iti8o Valandos: 

Bytals Ik 9 vai.
Po pietą 1 Iki B vaL 

Vakarais nuo B iki 9 
536 Broadway, S. Boston

I tl A ILO U ■ f» < ]F,j. KALINAUSKAS 
į ADVOKATAS
i 414 Broadway,
| 8. BOSTON 27 MASS.

Tel. S. B. 0441.
Antro s lubos—Viriu] L. P. B-vSt

GYVENIMO VIETA:
135 Kowe St., Auburndale, Mass.

Tel. W. Newton 1016—.B.____

REIKALINGAS
VARGONINKAS.

Kuris gali vesti chorą ir atlikti 
bažnytines apeigas. Kreipkitės 
liuo adresu: 366 Broadway, So. 
Boston, Mass.

LINIJA 9Broadvay.'-.3
: KEUONE t LIETU VK

, VAŽIUOKIT VISI PARANKIU 
/ IR TIESIU KELIU.
ietuviai važiuojanti į Piliavą aplenkia 

Lenką juostą (karidorą) 
Vrs*. Thečia Klesa Padalinta I Kambarius 

ant 2-jų, 4-rių, 6-51ų ir 8-nių lovų 
ESTONIA .........Kovo 8, 1922 
LITUANIA ....................... j..../:Kovo 22, 1922
. . TRECIOS KLESOS KAINOS:

* Hamburgą $103.5(1 Pllliavą $106.50, U epo Jų $110. 
V Dėl laivakorčių ir žinių kreipkitės prie savo agento

Agentas jūsų 
- mieste arba 
į Jctuš arti. ’ 
Užsisakyk šian-

■ dienu “
ASMENIŠKAI PRIŽIŪRIMA EKSKURSIJA LIETUVON ANT

; v . • - v į _ GREIČIAUSIO Šit? LAIKŲ LAIVO.
AQUITANIA — KOVO 21

Atvažiavus į. Southamptoną, keliauninkai persėda ant kitų Cunard laivo ir 
tuojau plaukia į P 111 a u, 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 jusą bagažlų, p>Lsportus ir kitus reikalus dykai. Vokiečių vizos 

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

išplaukia:
Per Southampton, Livebpool ib 

Glasgow
CAMERONIA .....................Kovo 11
CASSANDRA (iš Portland) BaL 30 
ASSYRIA (iš Bostono) Baland. 18 
Per Angliją į Libavą $110. Taksą $5.

: > Kiti laivai
• Psa Hambum

CARONIA.......... Bal. 8 ir Geg. 13
SAX0NIA.,. .Bal. 18 Ir Gegužio 25 

Tlkietai;
! 2 klesa $330. 3 kL $106.50. Taksų $5.

L—r-im į ■ u • - ii r - -

! ^Bd|M®®®e©©SS©S©©S®©®®©©@S

MOTINŲ MODERNIŠKOJI LOPŠINE
“Cit neverki mano 
mažulėli — neraudok, 
aš tau duodu BAMBINO 
čiučia-liulia.H. •/

Greičiau bėgki į aptieką ir 
ntipirki 35c. bonką

BAMBINOflinkv.
■ iL. traklla aktą. S. T. PM. 0Sm

Arbatinis šaukštukas 
tuojaus pašalins kudi- 

diegimą ir į kelias valandas sutaisys vidurius ir galu* 
ėžkiatėjimą. “Kūdikiai mėgsta J|! Jie prašė daugiau l» 
Jeigu jūsų aptiekorius neturi jo, tai prisiųskite 

40c. pašto markėmis tteaiog j

Ieškau lietuvio PLUMERIO 
mokančio atsakančiai atlikti dar
bą. Platesnių informacijų dėlei 
prašome raštu kreiptis j “Darbi
ninko” adininistraciją.

Ieškau brolio Jono Petrausko, 
gyvenančio Amerikoj. Jisai pa
eina iš Suvaiką rėd., Šakią apsk., 
Matulių sod., vedęs. Kas žinotų 
kur jis yra, prašau suteikti jo ant
rašą.

Jo sesele,
I Marcelė Petrauskaitė,

KAUNAS, Barbarisų gt. No. 1 
Šv. Zitos Draugija

ŠV. KAZIMIERO B. K. DR-JOS 
VALDYBOS ANTRASAI 

• SO. BOSTON, MASS.

PIRM. — Vladas Paulauskas,
90 3 ŠL, So. Boston, Mass. 

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

PROfT. RAST. — Antanas Janušonis, 
1422 Columbia Rd.,

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

Merycliff Academy,
Arlinghton Helgths, Mass 

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

IŽDO GLOB. — J. G rub! nskas, 
3 Jay St., Boston 27, Mass. ir 

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

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

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

DRAUGIJOS susirinkimai laikom! 
kas antrą nedėldlenį mėnesio 1-ą vai. 
po pietą parapijinėj svetainėj, 492 E. 
7-th St. Boston 27. Mass.

>6X7.

1: i killill FU A Ž’l1. ti 
r • 1 <4* <_• L
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(GUMAUSKAS)
DANTISTAS

705 Main St., Monteljo, Mass. 

(Kampas Broad St) 

TeL Brockton 5112-W.
®®©©&®®®®«®®e®®®®®®®«^

DR. f. MATULAITIS
Gydo Visokias Iabas 

' PVKKOUA AZSTVCA.
valandos: 1—* U ?—8 P. ®- 
8 Vemon Str.

Į W0RCESTEB, MASS

Tel. So. Boston 323
L1ETUVYS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS) 

Laikinai perkėlė ofisą po Na 
425 Bboadvvay, So. Bostos, Mass.

O fino Valandos:
Nuo 10 iki 12:3O ryte ir nuo 1:30 

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

ir nedaliomis.

Bei! Pilone: Poplgr 7545
AD0LPH F. STOKUS

TIKRAS LIETUVIS
GRABORIU8 

1023 Mt. Vzbkos Sx, 
PHILADELPKIA, PA

t?

I
įiii

Tek 2-0458
PRANEŠIMAS.

DR. LEON HIRSCH,
DANTISTAS

KALBA GERAI LIETUVIŠKAL 
Įsteigė savo ofisą

The American Industrial > 
Building

983 Maln St., Hartford, Conn. 
OFISAS ATDARAS: kasdien iki 
6 vai po pietą. Pagal sutarti ir 
vėUaa. Z - M
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