
Kaina 4 centąYOL. VII, No. 27 (755). KETVERGAS, KOVO 9 D

Organas Amerikos Lietuvių 
B. K Švento Juozapo 

Darbininkų Są-goa. ,

"Pvblisbed and dlstrftrated tmder per- 
Mlt (No. 534) anthorized by the Act 
of October 6, 1917, on file at the Poet 
Offlce of Boston, Mass. By order of 
the Presldent, A. S. Burleaon, Poet- 
master General.”

Krikščionys darbininkai vie
nykitės ! Spieskitės į vienin
telę darbo žmonių organizA- 
ciją Amerikoje — Lietuvių 
Darbininkų Sąjungą.

DARBININK Ą 8”
—— BtaA-----

OTABNINKAIS, KETVEBGAJ8 fB
SUBATOMIS.

Metams ............................................. |4-50
Užrubežy metams ..........................M0 ,

“Darbininkas”
Bboadwat. Bostob 27.

Tek South Bo»ton 820
' ✓ 

Streikininkai tvirtai laikosi
/ DĖL ŽEMĖS ĮGIJIMO 

LIETUVOJE.
T

tarpe

I

Įgijimo klausimu 
nedaroma jokių 
tarp Lietuvoje 

grįžtančių iš

Amerikos lietuvių 
platinami yra gandai, kad, 
sugrįžus į Lietuvą. Lietuvos 
Vyriausybė neleidžia jiems 
pirktis savo tėvynėje žemės. 
Tie gandai yra neteisingi.

Nesusipratimams išaiš
kinti turiu pažymėti, kad 
Lietuvos Vyriausybė netik 
kad neuždeda ypatingi} su
varžymų grįžusioms iš Ame
rikos Lietuvos piliečiams, 
bet dar yra susirūpinusi, 
kaip jiems palengvinti Lie
tuvoje įsigyventi.

Žemės 
Lietuvoje 
skirtumų
gyvenančių ir 
Amerikos piliečių ir tiek 
pirmiems, tiek antriems vi
sai nedraudžianfla žemės įgy
ti-

Tiesa, įaikipai, ruošian
tis prie žemės reformos, Val
džia turėjo imtis priemonių, 
kad dvarininkai nepridary
tų įvairių fiktivių aktų, ku
rie, išėjus žemės reformos į- 
statymui, kliudytų beže
mius ir mažažemius žeme 
aprūpinti, taip pat turėjo 
imtis priemonių, kad užkir
tus keli;} spekuliacijai žeme. 
Tuo tikslu buvo išleistas į- 
Stątvmas, anot kurio stam
biesiems žemių savininkams 
leidžiama'parduoti tik 10 
nuoš. jų valdoos žemės, gi 
pirkti iš jų leidžiama vie
nam asmeniui tik 20 deš. 
Numatydama, kad išėjus že
mės reformos įstatymui kai 
kurie grįžę iš Amerikos Lie
tuvos piliečiai nepasitenkins 
tokiais žemės sklypais, ko
kius bendra tvarka galėtų 
gauti iš Valdžios, bet norės 
įsigyti daugiau žemės, t. y. 
daugiau 20 dešimtinių, Lie
tuvos Valdžia ketina nepa
togias skaldymui vietas, y- 
pač tas kur geręsni triobė- 
siai, pardavinėti didesniais 
sklypais. Išėjus dabar že
mės reformos įstatymui (§ 
48) manoma leisti įsigyti 
vienam asmeniui iki 150 ha., 
vienok ir dabar ne iš dvarų, 
bet iš ūkininkų galima pirk
ti į vienas rankas ligi 80-ha. 
žemės. (Hektaras 1/gus 
maždaug vienai dešimtiniai 
arba dviem margam)/

Lietuvoje veikia įstaty
mas, kuriuo draudžiama y- 
ra svetimų valstybių pilie
čiams pirkti žemė ir nekil
nojamas turtas. Tas įstaty
mas buvo išleistas tuo tiks
lu, kad svetimtaučiai, pasi
naudoję savo valiutos' aukš
tuma, neišpirktu Lietuvoje

visli geriausių žemių bei 
miestuose namų, nes tuomet 
Lietuvos piliečiai savo žemė
je galėtų atsidurti įnamių 
padėtyje. Vienok Lietuvos 
valdžia išleisdama šitą svar
bų įstatymą apsaugojimui 
Lietuvos piliečių teisės prie 
savo žemės, nepamiršo, kad 
buvus praeityje sunkioms 
politikos aplinkybėms dau
gelis lietuvių tapo kitų šalių 
piliečiais. Todėl prie įstaty
mo buvo pastaba, kuri duo
da galimybės lietuviams A- 
merikos piliečiams, norin
tiems Lietuvoje žemės įgyti, 
padaryti legali pirkimo ak
tą, gavus atatinkamą Lie
tuvos Valdžios leidimą.

F. Čarneckis,

Lietuvos Atstovas 
Amerikoje.

1922 m. kovo 4 d.

AMERIKA NEDA

LYVAUS.
NAUJAS SOVIETŲ 

NUSISTATYMAS.

KUNIGAS ŠOKIŲ 

SALĖJ.
LIETUVOS’ ATSTOVY

BĖS AMERIKOJE 

SKELBIMAS.

GABENASI STREIK

LAUŽIŲ.

SUVAŽIAVIMAS.

Washingtvn. — Amerikos 
valdžia gavo pranešimą, kad 
Genoos konferencija tapo 
paskirta bal. 10 d. Ameri
kos valdžia joj nedalyvaus, 
nes nenori kištis į grimai Eu
ropos reikalus. Be to Ame
rika priešinga, kad Rusija 
pakviesta į tą konferenciją, 
kad Vokietija perdaug 
smaugiama ir kad Franci j a 
nemažina savo kariuomenės.

Maskva. — Bolševikų Pil
dantysis Komitetas savo po
sėdyje tarėsi apie apibendri
nimą fronto. Šnekėjo, kad 
reikia visiems raudonie
siems vienytis, nes bolševi
kai neįstengė to atlikti, ką 
tikėjos padaryti. Pripaži
no, kad* frontinė ataka ant 
kapitalizmo nepavyko. Pri
imta tam tikra rezoliucija, 
kuria pripažįstamas reika
las raudoniesiems vienytis.

Rochester, N. II. — Kata
likų kun. Lacroix netikėtai 
inėjo į Music Hali, kur buvo 
šokiai. Kunigas norėjo įsi
tikinti ar daug jo parapijo- 
nų laužo Bažnyčios parėdy
mą prisilaikyti gavėnioj nuo 
šokių. Kai tik kunigas inė
jo salėn, tai keletas šokėjų 
tuoj apleido salę. Kiti pa- 
rapijonai to nepadarė, tai 
kunigas jiems patarė apleis
ti sal«fc ką tie ir padarė.

PASMERKĖ GROBIMĄ.

Berlin. — Anglijos, Fran
ci jos, Italijos, Belgijos ir 
Vokietijos socijalistų kon
gresas, buvęs FrankforU1, 
pripažino, kad alijantų rei
kalaujamoji kontribucija y- 
ra perdidelė. Alijantai rei
kalavo 139 bilijonų markių, 
o socijalistų kongresas pri
pažino, kad alijantams tu
ri užtekti 65 bilijonų mąr- 
kių.

PASELPA RUSIJAI. SIŪLO DERYBAS.

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 kviečiami su
važiavimam

Šiais metais mes turime 
įeinančias L. D. S. 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
no $5.0p vertės knygų.

Tad raginame 'kiekvieną

J
NETEKO PILIETYS

TĖS.

New York. — Sugrįžo iš 
Ispanijos 19 amerikonų, ku
rie buvo pasidavę į Ispanijos 
kariuomenę kariauti Moro- 
ke. Jie sulaikyti ir jiems 
pasakyta, kad jie neteko A- 
merikos pilietystės.

Washington. — Iš Ameri
kos atgabenta į septynis Eu
ropos uostus 100.000 tonų 
maisto ir sėklų. Tos gėry-, 
bės guli Liepojoj, Rygoj, 
Revelyje ir Dancige. Juo
dųjų jūrių uostuose guli No- 
vorosiske, Teodosijoj ir O- 
desoj. Trumpu laiku į tuos 
uostus busr^atgabenta dar 
140.000 tonų maisto. Bet dėl 
išgverimo Rūsijos geležinke
lių tų gėrybių negalima greit 
išgabenti į bado gubernijas. 
Dar tik 25.000 tonų tebuvo 
galima išgabenti Rusijon iš
gverusiais geležinkeliais.

Koperihagen. — Iš Mas
kvos telegramoj pranešama, 
kad Japonija pasiūlius Ru
sijai derybas Sibiro klausi
me.

Visos Lietuvos piliečių, 
gyvenančių Amerikoje, pre
tenzijos dėl indėlių, depozi
tų ir išvežto iš Lietuvos Ru
sijon turto grąžinimo, sulyg 
taikos sutarties 10 str. 2 p. 
ir 11 str. 1 p. privalo būti pa
reikštos Lietuvos Atstovy
bei Vašingtone (Represen- 
tative of Lithuania in Ame- 
rica, 1925 “F” Street, N. 
W., Washington, D. C.) iki 
š. m. kovo mėn. 20 d.

Pretenzijos, iki nurody
tam laikui nepareikštos, ne
galės būti keliamos per Lie
tuvos Komisiją taikos sutar
čiai su Rusija vykdyti.

Liet u vos Atstovybė 

Amerikoje. 

1922 m. kovo 6 d.

Providence, R. I. — Ar 
diminių dirbtuvių savinir 
kai, negalėdami streiko su 
laužyti pradėjo gabenti 
streiklaužių. Atsigabeno i 
kitų miestų apie 40 darbi 
ninku. Bet visur dirbtuvė 
labai budriai pikietuojamo 
ir streiklaužių neleidžiam 
darban. Dabar jau prasi dė 
jo aštunta savaitė, kai ein 
streikas.

NUŠOVĖ UŽ ATSTA

TYMĄ.

RIAUŠĖS.

GERB. KLEBONAMS.
Laikraštis Our Sunday 

Vi šit o r sausio 8 dienos š. m. 
laidoje turėjo straipsnių a- 
pie parapijų finansavimą. 
Gerb. kun. Virmauskis pa-

LDS. narį ir narę prie dar-j^ar® 1*1 laidą sulietuvinti ir 
bo.
šydami darbininkus(es) prie mes padarysime ir tie 
LDS. Gauti nors po vieną straipsniai bus indėti atei- 
nąują narį ir tai jau bus ge
ra pradžia.

LDS. N. Y. ir N. J.
Apskričio Valdyba

56 New York Avė., 
Newark, N. J.

SUDEGĖ KAREI

VINĖS. KIEK IŠMOKĖJO.

New York. — Max Engej 
67 m. amžiaus, turtingas ru 
bu pramonininkas, atleido i 
darbo 17 metų amžiaus vai 
kiną. Tas ant rytojaus atė 
jęs pramonininką vietoj nr 
šovė 50 darbininkų akyvai? 
doj.

Plattsburg, N. Y. — Su
degė astuonios medinės ka
reivines. Dabartiniu laiku 
ten buvo sandėliai. Karei
viai dalį daiktų išgelbėjo.

—Ali jantų-ken- 
tribucijos komisija paskel
bė, kad nuo karo pasibaigi
mo ikšiol Vokietija alijan- 
tams išmokėjo 6.487.356.000 
auksinių markių.

RŪPINASI^KAD^NEBĖ 
1X7 STREIKO.

Belįast, Airija. — Vienoj 
gatvėj ištiko riaušės. Vie
nas žmogus ir du vaiku už
mušta. V aidžia • ketina pa
skelbti karo stovį.

PRAKALBU MARŠRUTAS 
GERB. A. ŽMUIDZINA

VIČIUI.

RENKA GRŪDUS.
■—

Caricin, Rusija. — Atėjo 
pirmutinis traukinys su grū
dais. badaujantiems žmo
nėms. Susirinko didžiausios 
minios alkanų žmonių. Kai 
nešė maišus iš vagonų, tai al
kani žmonės, kaip pauk
ščiai, rinko kiekvieną nukri
tusį iš kiauro maišo grūde
lį- ’

DIDELIS PASISEKI

MAS.

Leipzig. — Pirmą dieną 
metinio jomarko atsilankė 
180.000 žmonių. Lankėsi ir 
Vokietijos prez. Ebert. Ru
sijos pirkly bos atstovai ir-gi 
dalyvauja. Visokie biznie
riai ir pramonininkai į tą 
jomarką suvažiuoja iš visos 
Vokietijos ir iš užsienio.

Washingt.on. — Prezider 
tas Harding rūpinasi, ka 
angliakasių streiko nebūti 
Prezidentas pareiškė Darb 
sekretoriui Davis, kad ang 
liakasių ir kompanijų atstc 
vų konferencija kuogrei 
čiausia įvyktų ir kad dery 
bos būtų pabaigtos prie 
kontrakto pasibaigimą.

SKELBIA, KAD NEG AL

VERSTIS.

REIKALINGA TUOJ.

Pasidarbuokime prira- atspausti “Darbininke.” Tą Kovo 6 d.,Lowell, Mass.
. . .............................. t ---- ----------- ----a____” 7 T -v-n-n

NELAIMĖS KASYK-
. LOSE.

V ■**'

W a-shington. — Per sau
sio m. Suv. Valstijų kasyk
lose darbininkų žuvo 146. 
Pernai per tą pat mėnesį žu
vo 197 žmonių. Per pasta
ruosius devynis metus (1913- 
1921) per kas sausio mėnesį 
vidutiniai imant anglių iš
kasta po 50.434.000 tonų, o 
žmonių žuvo po 202.

nančios savaitės subatinia- 
me numeryje. Straipsniai 
labai svarbūs, indomūs ir 
pamokinanti. Svarbu, kad 
kiekvienas katalikas tai per
skaityti} ir žinotų. Tą “Dar
bininko” _numerį todėl rei
kia kuolabiausia išplatinti. 
Amerikonai kunigai minėtą 
Our Sunday Visitor laidą 
išplatino tūkstančiais egzem
pliorių. Gerb. kun. Vir
mauskis ir . kun. Švagždis 
“Darbininko” su minėtais 
straipsniais užsisakė po 1.- 
000 ekz. Kviečiame ‘ visus
gerb. klebonus užsisakyti. 
Kaina: 1.000 ekz. $20, 500 
ekz. $12.50, 100 ekz. $2.50/ 
Tas visas “Darbininko” nu
meris atsižymės gražiais 

1 straipsniais.
“Darbininko” Admin.

7 West Lynn, Mass.
8 So. Boston, Mass.
9 Manchester, N. H.
10 Montello, Mass.
11 Worcester, Mass.
12 Rumford, Me.
13 Fitchburg, Mass.
14 Gardner, Mass.
15 Athol, Mass.
16 No. Adams, Mass.
17 Pittsfield, Mass.
18 Wesffield, Mass.
19 Cambridge, Mass.
21 Holyoke, Mass.
22 Northampton, Mass.
23 Easthampton, Mass.
24 Springfield, Mass.
25 Torrington, Conn.
26 Waterbnry, Conn. po

**
, 9

9 9'

99

99

99

9 9

99

99

99

*9

99

99

99

99

99

99

Ji

pietų.
-- i,

” 30 New Haven, Cdnn. 
” 31 Bridgeport, Conn.

Bal. 2 d. Brooklyn, N. Y.
Lietuvos Fin. Misija,

Paskolos skyrius, 370 Seventh 
Avė., New York City.

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

DI

26Union City, Conn. vak-
27 So Jifanchester, Conn.
29 Ansonia, Conn.

31 Bridgeport, Conn.

Mišai

ĮSIGYK L D. S. 1922 M 
KALENDORIŲ.

2)

3)

Kiek laiko gali pašvęs
ti kas vakarą?
Kelius vakarus savai
tėje?
Ar gali pašvęsti dienos 
laiką ir kiek valandų?

4) Kelias dienas savaitė
je?

5) Ar moki angliškai kal- 
. bėti ir rašyti?

6) 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 Broadtcay, '
Boston 27, Mass.

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 arbė 
pasiųsti kaipo dovaną gimi
nėms į Lietuvą, tai tuojaus 
siųskite 25c. stampoms arba 
money Brderį, o mes pasiųsi
me nurodytu adresu.

Agentams duodame nuo
laidą. Agentai pasiskubin
kite su užsakymais.

Manchester, N. H. - 

Amoskeag Manufacturin 
Co. paskelbė vietos laikras 
čiuose, kad ji negalės veri 
tis, jei eitų prie senų algų i 
senų darbo valandų. Saki 
kad negalėtij konkuruoti s 
pietinių valstijų audimini 
mis.

STREIKININKŲ “TAG 
DAY.”

Manchester, N. H. — K 
vo 5 d. buvo streikinini 
Tag Day. Streikininkan 
paremti surinkta $2.000.

ANGLIAKASIŲ KON
FERENCIJA.

Washington.—Darbo Se 
retoriaus Davis pastangom 
įvyks angliakasių ir angį 
kasyklų savininkų kompar 
jų konferencija. Abi p® 
prielankiai atsineša į koni 
renciją. Kietųjų anglių 
sykių savininkų ir 
kasių konferencija įvy 

3M Broadway, So. Boston, Mist vo 16 d.

“DARBININKAS”
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DARBININKAS

Kiną ii South Boston'o ntarnlnkala, 
‘Ir snbatomls. Leidžia Am. 

Btmo Katalikų Sv. Juozapo

“DARBININKAS” 

(The Wobkeb) 
flu Lktkuakula Tk-W«cklt Pkrb. 

Puolished ever-y IlmrsUay.
Knd Satuniay by St. Josepk’s LrrS’ 
Bamian R. C, associauos ot Labos.

“Enrered as second-clasa matter Sept 
12, 1315 at the post office at Boston, 
Mass., under the Act of llarch 3,1879.”

“Acceptance for malllng at spedal rate 
0f postage provlded for in Section 1108, 
Act of Oet. 8, 1917, authoriBed on July 
12, 191&*

Subtcription Ratet:
Xearly ............................................... $4.50
Boston and suburbs ......................$5.50
Foreign įepuntries yearly.............. $5.50

NEUŽMIRŠKITE MUSU
SUMANYMO.

Pąskelbėme, kad LDS. 
nori -^pavasarį pasiųsti Lie- 
tuvos'-darbininkams ir karei
viams knygų bent. 20 skry
nių. Prašome plačiosios vi- 

įomenės paremti mūsų su- 
lanymą aukomis.
Kaip gyvas reikalas yra 

lietUVoj paskleisti geni

$500.00
250.001
100.00
100.00
100.00 
100.00
100.00 
60.001
57.50
57.50
62.50
60.00
55.00 
55.00’ 
55.00
55.00
52.50
52.50
52.50 
52.00
52.50
51.00

WORCESTER, MASS.
• -

Kultūros Vajus gerai pasisekė. 
Surinkta išviso $4.181.56. Rei
kia pažymėt kad rezultatas pri
klauso nuo AVorc. veikėjų ir susi
pratusios visuomenės kurie ne 
liktai darbu, bet ir auka prisidėjo 
prakilniam tikslui. Aukavo se
kantieji: 
Kun. Jonas J. Jakaitis.... 
Vladas Rimša....................
Pranas ir Petronė Mankai 
Petras Kondratavičius ... 
Marijos Vaikelių Draugija 
Uršulė Žiogaitė..............
Blaivininkų Draugija .... 
Pr. ir Antanina Morkūnai 
Mrs. Mary D. Rcbboli.... 
Elzbieta Prakapiutė .. .. 
Uršulė Bubliutė...............
Petras Lukšys .. .. .... 
lieva .Frankiutė...............
lon. ir Petr. Bašinskai'... 
Uršulė Urbonavičienė ... 
Liudvikas Sviklas .. .... 
Marcelė Veniukė .. .. .. 
Ona Mačienė .. ................
Rapolas Seilius..................
Andrius Skibauskas .. .. 
Petras Baranauskas .. .. 
ton. ir Ag Bendoraičiai..
vincas ir Viktorija Kereišiai 51.00 
Barbora Kauneckaitė...... 
luoz. ir Mare. Kirmilai .. 
Kaz. ir Magd. Grigaitienė 
št. ir Magd. Jankauskai.. 
Kun. Long. Kavaliauskas 
Tie va Kamendulienė .... 
Jonas P. Vaitkus.......... ....

Andruškevičia, 0. Stegienė, 
Tamošienė, J. Kalenda, K. Mar
cinkevičienė, M. Corash, B. Burn- 
heart, Dr. P. Nicoll, M. Jacobson, 
J. Sruoga, A. uZbavičius ir A. 
Kirminaitienė.

Visiems 
ačiū.

P. save vadinas tikrais lietuviais, tai 
jie pvaikščiojo tos dienos, nei 
aukomis neprisidėjo. Tai-gi lais
vamaniai, Brooklyno “Vienybės” 
pasekėjai tik žodžiais, pasigyri
mais myli ir remia Lietuvą, o tuos 
kurie yra katalikai ir apvaikščio- 
ja šventę ir aukas deda Lietuvai, 
tai juos išjuokia, išniekmar- Tai 
laisvamaniai yra didesni Lietuvos 
priešai už atvirus priešus lenkus. 
Tai-gi valio visi ištikimi lietuviai, 
valio Lietuvos respublika nuo da
bar ant visados.

Teisybės Mylėtojas.

Darbo Federacijai ir karei
viams.

Tas atsišaukimas turėtų 
būti perskaitytas prie pir
mos progos susirinkime, nes 
begalo svarbus ir rimtas. 
Lietuvoje knygų stoka. Tą 
liudija laiškai iš Lietuvos ir 
atvažiavusieji svečiai įgalio
tiniai.

Mūsų sumanymą siųsti 
bent 20 skrynių su knygomis 
Lietuvon karštai užgyrė 
gerb. M. Bagdonas, Lietu
vos Darbo Federacijos įga
liotinis.

Tam reikalui turėtų au
koti LDS. nariai, kuopos, 

, .apskriičai, draugijos ir visa ' 
mūsų visuomenė.

LDS. kuopos įduokite at
sišaukimą kitų organizacijų 
kuopoms ir draugijoms, 
kad ir jos galėtij prisidėti 
prie to gražaus sumanymo.

Aukavusių kuopų, apskri
čių, draugijų ir pavienių 
nari vardai bus paskelbti 
organe “Darbininke” ir 
taip-gi bus pasiųsta sykiu 
su knygomis Lietuvon.

Knygos bus siunčiamos 
Lietuvos Darbo Federacijos 
vardu Kaunan su įsakymu 
išdalyti toms įstaigoms kur 
bus reikalinga.

Tikimės jog šis sumany
mas ras pritarimą plačioje 
mūsų visuomenėje.

Iš valdybos raportų paaiškėjo, 
kad viis veikė sulig savo išgalės, 
bet organizatoris P. J. Tautila sa
vo raporte pareiškė, kad jo ir 
p-lės M. Blažauskiutės pastango
mis tapo atgaivinta mirusi L. Vy
čių kuopa New Britaine. Visų 
delegatų ūpas neapsakomai paki
lo.

Bublienė, Myrėn Slocum, Palone 
Vaičiulionė, Antanas šapauskas, 
J. C. MeCarthy, D. Shapiro, Jur
gis Minskas, Gabrielius Bagdžius, 
Dr. M. J. Halloran, Juozas Vidu
giris, Brennan and Cfo., Callahan 
Bros., Dr. Jerimiah Donahue, Dr. 
M. J. Fox, Juozas Buivida, Vin
cas ir Paulina Blaveckai, Kazys 

j Matulionis, W. P. Wall, Kazys 
Pusčius, Juozas Gaidys, Ona Lo- 
dienė, Veronika Augštikalnienė, 
Rožė Migauskienė, Jonas Dabrila, 
Jonas ir M. Vieraičiai, Juozas 

I Štreimikis, F. Moran, Jacof Kau'f- 
Į man, J. ir M. Ulevičiai, Dr. Garry, 
Į Dr. F. S. Zurwell ir Angelų Sar- 
I gii Mergaičių draugija, A. Valat- 
Į ka, J. Krakaitė, Jieva Griškįenė.

Į Po $1.00: S. Shapin, Trumbull 
ĮShoe Co., Grand Sale Shovv Co., 
Įįvątre Lenka.itienė, M. Lapinskas, 
| A. Strazevičienė, J. • P. Vaitkevi- 
j čia, A. Giedraitis, A. Vitkus, J. 
I Augustinavįčia, A, Ališauskas, A. 

i i Augustinavičia, M. Barisiutė, 0. 
j Gludžinskaitė, P. Balnis, M. Tata- 
il ranis, A. Nastar, J. Ciunys, V. Ki
lt bildis, J. Asipavičius, V. Girdenis, 
H J. Baublis, A. Miglius, Z. Žėgliais, 
>|j. Sinkevičia,-J. ir M. Bulvičiai, 
)| J. Grinevičia, J. Kaistas, J. Tolin

tis, M. Karuseviiča, J. Avinskas, 
K. Giedraitis, A. Bobinienė, J. Za
karas, J. Akstinas, J. Dirginčius, 
A. Ruseckas, M. Židanavičja, V. 
Barisas, J. Zapareekas, P. Karob
lis. K. .Tamulevičia, J. Pigaga, V. 
Svetojas, A. Kandrotas, n. Gra
žulis, AL Gražuliutė, Magd. Gra- 
žulienė, J.Srupša, P. Jalinskas, J. 
Žakas, Andrius Skibauskas, J. Į 
Maalčinskas, M. Bulauskas, S. Su
klys, J. Aliejūnienė, J. Bulinaus- 
kienė, J. Pašukinis, J j Malinaus- , 
kas, A. Greičaitis, V. Bumbuievi- j 
čia, O. Žemaitaitienė, M. Naujo-Į 
kienė, A. Liutkevičius, J. Sabalis, 
I. Navikas. J. Overka, P. Liubi- 
nas, A. Palubeckis, M. Paleveza. 
P. Gudukienė, >T. Marcelionis, M. 
Burdulienė, M. Karkus^ K. Baro- 

Į nas, M. Ciyinskas,, A, Klimas, J. l 
Skrinckas, G. Mikžilionis, J. Di-i 
dzevičius, J. Buvikis, E. Kupstie
nė, M. Likaitė, M. Snarskiene, J. 
Grigas, K. Juškevičius, J. Babra
vičius, J. Vieraitiš, Z. Zavistaus-I 
kienė, Dr. T. Foley, John Rice, 
Dr. Henry Hartnett, P. LeikTlvie- 
nė, T. Liubinienė, Dr. Brennan, S. 
Sosner, A. Bakanauskienė. M. Če-

| pulienė, P. Matuza, A. Petrikas, 
I M. Feldman, S. Steponavičius, JI. 
I Quinn, J. Kubas, P. Česniėnė, V. 
I Žuramskienė, K. Celiešienė/ A. 
| Kandratavičius, E. Bacvinkienė, 
I S. Slavickas, O. Karpavičienė, | 
| John Smith, J. Strukas, J. Poce- 
I vičius, K. Rutkauskas, B. Juknie- 
| nė, V. Kasparavičius, A. Skania- 
| rakas, K. Ališauskas, J. Streimi- 
| kienė, O. Sirpickienė, M. Gužaus- 
I kienė, K. Raižiutė, J. Jasevičienė, 
I E. Venslauskaitė, A. Atkus, A. 
| Galčius, S. Klevinskaitė, E. Pla- 
jtūkienė, J. Shapiro, J. Pinkus, A 
[Blizgys, A. Gurevičiūtė, M. Snars- 
| kienė, A. Bobinienė, M. iPnkuvie- 
I nė, O. Žukauskienė, M. Židanavi- 
| čienė, M. Kazilevičienė, A. Kazi- 
I levičiutė, U. Kefiuliutė, M. Šeške - 
Į vičienė, V. Valungevičius, A. 
I Webster, A. Vesburis, . Juškevi- 
Įčius, S. Janšaųskas, A. Žaliauskas, 
I A. Bartkus, J. Palubeckis, M. Sim- 
I niškis, J. F. Martilionis, P. Milius,
V. inkevičienė, K. Kvaraciejienė, 
M. Roman, M. Arkušauskienė, C.. 
M. Mahoney, J. Buynickis, S. Cut- 
’au, A. Ciuvienė, P. Šilafienė, A. 
Bingelas, P. Ščuka, M. Civinskic- 
nė, Dr. Dolan, J. Alyta, M. Švar- 
?ienė, J. Barinskas, K. Grigas, V. 
Tautvaiša, P. Vavickaš, J. Rauk- 
cytė, M Svikliutč, S. Simanaitė, 
O. Batakienė, K. Senkus, V. Rai- 
nikienė, T. Rubikas, M. Kiseliaus- 
kienė, J. Domanskis, M. Straz- 
dauskienė, O. Žemaitaitienė, A 
-Parulienė, J. Stanevičius, O. Šūk- 
lienė, J. S tinęs, S. Martinkaitis, 
S. Piktelienė, M. Valatkevičienė, 
K. Mitrikevičienč, V. Civinskas, 
M. Burokavičienė, Z. Zmiejaus- 
kienė, M. Bumbulevieius, J. Mo
lis, A. Burba, J. Stonis, S. Trau- 
pienė, P. Banienė, M. Piktelienė, 
U. Virbauskienė, C. Zinkevičienė, 
O. Garmukė. P. Balčiūnienė, Ona 
Milerienė, P. Totulas, J. Banevi
čius, V. Baronienė, J. Lukoševi
čius, V. Bundzaj J. Sruoga, A.y.

aukotojams širdingai

Worcesterio Juzytė.

WORCESTER, mass.
Klaidos Atitaisymas.

Nutarimai.
1. Turėt milžinišką išvažiavimą 

ateinančią vasarą. Vietą ir laiką 
suras išrinktoji.komisija.

2. Vietoj 4 sykius turėt suvažia
vimai tik 3 sykius.

Vėliaus atsilankė gerb. klebo
nas kun. J. J. Ambotas, L. V. Ct. 
Aps. Dvas. Vadovas, sveikindamas 
delegatus pasakė labai ilgą ir tu
riningą ' prakalbą pritaikindamas 
jaunimui, ypač vyčiams.

Delegatams vakarienė.
Sesijoms pasibaigus, Hartfordo' 

vytės pagamino delegatams vaka
rienę. Laike vakarienės nebuvo 
jokio programo, tik draugiški 
pasikalbėjimai.

Vakarienę pagamino sekančios 
rytės; V. Tamošiūnienė, M. Iva-• 

Į nauskiutė, J. Petkiutė ir P. Gele- 
| žiutė.

Teatras ir Koncertas.
Tą pat vakarą L. Vyčių 6-ji kp. 

surengė teatrą ir koncertą svetai- 
I nėję Cathedral Lyceum. Buvo 
sulošta veikalas “Jurgis Žiburis.” 
Lošimas nusisekė labai gerai. Lo
šėjai atliko savo roles puikiai.

Koncertą išpildė p-lės M. ir B. 
Blažauskiutės iš Nevv Britain, Ct. 
ir gerb. JVaterburio vargoninin
kas P. Visminas su savo gabiau
siais dainininkais solistais ir vie
tinis šv. Cecilijos Bažnytinis Cho
ras, vedamas gabaus vargoninin
ko Petro Kamantausko. Iš visų 
atžvilgių vakaras buvo labai pui- 

’ kus ir buvo girdėtis iš publikos, 
l|kad visi buvo užganėdinti.

Reporteris.

“ Darbininkė” Vas. 28, 1922, 
korespondencijoje iš AVorcester, 
kai kurios skaitlinės ne pilnai ati
tinka tiesai, todelei jas žemiau nu
rodau :

(a) . Į Worcester’į atvažiavęs 
radau ne $50,000 skolos, ale $26,- 
000.

(b) . Bažnyčią pradėjau staty
ti ne 1916, ale 1915 metais; tuo
met parapijos ižde buvo tik apie 
$27,000, o ne $60.000.

(c) . Ne vienų bažnyčios sienų 
išvarymas, bet viso hudinko vertę

I reiktų paskaityti apie $100.000. 
I (d). Tiesa kad bažnyčia pasta
tyta be skolų, tečiaus ne visai 
tiesa, būk jau turime surinkę ar
ti $70.000 mokyklos statymui; li- 
gišioliai mokyklos statymo ižde y- 
ra $64.000.

Jonas J. Jakaitis, klebonas.
>

NORWOOD, MASS.

Vasario 21 d. atsilajikė svečias I 
Žmuidzinavičius, Lietuvos Šaulių 
atstovas. Nors prakalbos įvyko 
netikėtai, bet žmonių prisirinko 
nemažai. Svečias kalbėjo gana it-1 
gai ir daug ko negirdėto pasakė. I 
Užganėdino visus klausytojus. 
Šauliams aukavo sekanti: Kun. V. 
Taškūnas- $10.00, Jonas Pauplis Į 
$3.00, Jonas Uždarinis $2.00, Si
monas Razulevičius $2.00. Po $1.: Į 
Povilas Šašis, Mikolas Verseckas, I 
P. Kuras, Jurgis Verseckas, Jo
nas Kavaliauskas, Adomas Ši- Į 
dlauskas, Juozas Dudutis, Kaži-Į 
mieras Savilionis, Juozas Jnkevi- 
eius, Karalius Ketvirtis, Rapolas 
Ečius, Domininkas Mačys, Alek. 
Paleliunas. Juozas Pasakantis, 
■Klemensas Kašėta, Leonas Blažo-j 
nis, Antanas Fedas, Marijdna 
Didžbalienė, Jonas Vilkišius. Vin
cas Kudirka, Apolionija Stašai- 
čiutė, Kastantas Akstinas, And
rius Jankūnas. K. Klimavičius, 
Pranas Kudirka, J. Tvaska, J. 
Macelis, A. Navickas, Juozas Už
darinis, J. Venckus.

i, Viso su smulkiais surinko $53.- 
. 00. Pasiųsta Šaulių Komitetui 

Lietuvon.
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VALPARAISO, IND.

savai- 
” vie- 

nunieryje paduoda toki su- 
Valparaiso. studentai yra 

valstijų ir iš 28 valstybių, 
ir lllinois valstijų daugiau-

ir laikraščių aiškiai i įieva Daniijonaičiutė ... 
Kauno Į Yndrius Baranauskas .. . 

\gQta Gurevičiūtė..........
Iv. Onos Draugija .. . 
Zaleras Jaskevičius .. . 
važys Kinninaitis..........
ron. ir Magd. Urbanavičiai 
kdonias Kašėta..................
\Jarija šeškevičięnė .. .. 
knt. rr Ona Pauliukoniai 
Susivienijimo 41 kuopa .. 
iv. Prane. Tretininkai . . 
)r, Michael Fallon .. .. 
)r. Hoiuer Gage..............
)na Širvinskaitė .. .. .. 
\d. ir Mogd. Avietėnai.. 
?v. Marijos Vardo Dr-ja.. 
Senjamin Mendelš&n ....

Po $11.00: 
patuliai. Motiejus ir Marija Ščiu-1 
:ai ir Pranas Kvietinskas.

Po $10.00: Moterų Sąjunga, Pi- 
’us ir Ona Sidabrai, Vaclovas 
Dzedulionis, Julė Juškevičiūtė. 
)r. J. Barnes, Andrius ir Uršulė 
Uatlauskai, Marijona Čižauskic- 
tė, Ona Maliutė, Antanina Masi- 
ioniukė, Anastazija Piliponiutė. 
Thomas R. Johnson, Aleksandras 
lačius, Domininkas Radzevičius, 
fulė Ramanauskienė, Mykolas 
Irinevičius.

Po $7.50: Barbora Galcckiutė. 
Po $6.50: Jonas Bulvičius.
Po $6.00: Magdelena Bakiutėj 

r Marija Banionienė.
Po $3.00: A. Kundrotas, Anta- 

las Valatkevičius, Juozas Čep- 
causkas, Juozas K. Stoškus, Ka- 
ashian Bros., Pranas Šimkutis, 
Juozas Kapočius, Juozas Suials- 
;is, Dr. S. H. Daudelin, Dr. J. C. 
)owny, Jieva Barkauskienė, Ma- 
ija Kupstienė, Dr. John J..Cum- 
aings, Ona Žemaitaitienė, Mar
elė Bakšiutė, Leoną Meškiniutė, 
■fįkalina Baartkevičiutė, Veroni- 
ca Liutkienė, Marija Stošytė, 
Vorcester. Beef Co., Petras Ce-. 
eliūnas, Dr. Charles Stevensį 
larry, I. Randall, Dr. Gąnzburg, 
Fonas ir Uriuiė Tatuliai, Atty 
John McGrath, Attys Fengold 
ind Warren, Lucė Nastaravičie- 
lė, Juzė Leonaitė, Be n jam in Men- 
lalson, Rože Žilinskienė, Antanas 
jukšaitis, J. P. Kedis, Marė Gu- 
.auskienė, Paulina Kubilienė 
’ranas Brasiškis, Jonas Vaitke- 
nčius, Emilija Lisauskienė, Balt
us K. Grigas ir K. R. • 

‘ Po $4 00; Dr. Stcphen Bergin.
Po $3.00: Ona Lodienė, Kazys 

Jronius ir Magdė Lekeckai, Dr. 
iiruta Bernotaitė, Juozas Baltra
us i tis, Ona Ridikevičienė, Petras 
Puišys.

Po $2.50: Jonas Paltanavičių 
Jurgis Augustinavičius ir Kazys 
Linkevičius.

Po $2.00: Dr. F. Zurweli, Zig- 
nas ir Anielė Baubliai, Anielė Bu- 
•inskiutė. Konstantas Juška, A- 

gota Roglienė, Jonas Sakaitis. JI.
-

- .......

>dostraipsnelis 
jViępVbės” tilpęs •numery-v 
| 3 r m. Ten rašoma:

“Rūdamas Katalikų kongre 
se įgrisi klausiau nusiskundimų 
kad. profesinės sąjungos bedie 
viąi: mokytojai, kvailina , vai 
kus,, kųLbedieviai įsigi’kivę 
savyvaldybcs smaugia katali 
kuS- įvairiais mokesčiais bedie 
vių naudai: jie užmeta katali 
kams savo mokytojus, savo lai 
kraįįįjįs,! 'jkad-phiaiko girtyb< 
ir istyirkią, kad pasipūtę, kaij 
carukai, žudo žmones Su rėk 
vizieijomis;

“Tas viskas tiesa. Bet km 
gludu -tų nelaimių priežastis 
kaip tas nelaimes prašalinti 
Visudidžiausia mūsų nelaimii 
priežastis tai žmonių nesusipra 
tintas., Veizėk, koks bedievi 
žinotiems bepakalbėjo, pažade 
jo jiems kaip bolševikai piln: 
maišą visokių laimių, o šitie ta 
kalbai ir įtikėjo ir paklausė ap, 
gaulingos bedievio kalbos. To 
kiu tai būdu bedieviai ir jodi 
nėja ant katalikų sprando.

. ’ 5 44
■“Vienintėlis būdas nusikra 

tyti mums nuo bedievių jungo 
sulaikyti bedievystę ir ištvirki 
mį, ,sustiprinti mūsų tauto 
pamatus, pagaminti Tėvyne 
šviesių tėvynainių yra padary 
ti žmonės SUSIPRATUSIAIS 
KATALIKAIS IR TĖVYNA1 
NIAIS. Greičiausiai žmonės su 
sipianta. beskaitydami geru; 
laikraščius. Dėlto visi susibn 
rę ir mokytojai ir kunigai i 
šiaip jau veikėjai stokime pe 
tys i petį .1 tą šventą darbą, pa 

' platinkime kuo daugiausiai ka 
talikiškų laikraščių, kaip “Vie 

į nybČ,” “Laisvė” ir kiti, o tuo 
met‘ rtiūsij nelaimės gaus galą.

Mokytojas B. A 
M Vįsi uolieji katalikai tei 
kitės paremti imtaų sumany 
itią pasiųsti knygų Lietu 
yon. Tnomi prisidėsite pri< 
Lietuvos žmonių susipilti 
no ir pastosite bedievyTbei 
celių.
■L-’yvė--------r-"---------- -
: Mokytnjail! Koks yra di- 
bfsis Atsakymas įstatyme': 
|arė jam Jėzus: Mylėsi 
pešpatį tavo Dievą iš viso* 
feyo dūšios ir visos tave 
fedies, tas yra didžiausis 
fcnasis Tvi-uik' “ e-.
- ^gi tam panašus yra

1 tavo r-'-“":.-' xaip< 
yfcavp. A. ■ '

___ Bnų pa.< : < K.;- 
. Pranašai.

Wt. XXII 30-40.
♦

V

Valparaiso Universiteto 
tinis laikraštis “The Torch
.lame 
rašą: 
iš 45 
Dhio
šiai išskyrus, Ind.

Svetimšalių studentų viso yra 
,116: kinų 3, japonų 2. filipinie
čių 5, indėnų 1. graikų 7, italų 6, 

Liustrų 2, egyptėnų 2, paliokų 11. 
rusų 10, alaskonų 3, guatemalų 3, 
lietuvių 13, danų 1, serbų 1, ho- 
'andų 2, porto rikiečių 3, kubie
čių 14, norvegų 2, kanadiečių 8, 
hawajų 2, brazilijonų 1, krimieeių 

11, Anglijos Gvianos i, anglų 3, 
permiečių 3, kolumbiečių 4, mek- 
sikonų 5, prancūzų 1, turkų 2.

Ilgiausia pavardė ant rekordų 
yra Jurgis Jeonacoupoulas iš 

[Graikijos.
Vilkišius.

HERKIMER, N. Y.

P Vienybės” nuni. 13 vėl besan- 
ti žinia apie mūsų kolioniją. Pa
sirašęs Lietuvos zuikis. Rašo, 
kad čionai nesą inteligentų. Jau
gi žinoma, kad čionai nėra nei 
daktarų, nei advokatų nei aukš
to mokslo žmonių. Bet mes žino
me, kad ir paų^s Zuikis nėra^nei 
kiek neapšviestesnis už šios ko- 
lionijos lietuvius, nepasiekęs nei 
geros pradinės mokyklos. Dar po
nas Zuikis toliaus rašo, kad čio
nai lietuviai išrenka viešuose su
sirinkimuose iždininką, kuris 
kartai^ rėkauja, rėkauja ir būk jo 
balsas nueinąs už dyką. Tai ne jo 
vieno eina už nieką. Viskas vi
sur svarstosi po diduma balsų. 
Męs nežinome ką-gi toks iždinin
kas privalo teip labai daug ma
nyti arba svarstyti. Rodosi, kad 
iždininkas tik priima aukas arba 

■ turtą, o paskias turi juos pasiųs
ti į paskirtą vietą. Toliau Liet. 
Zuikis rašo, būk šios kolioni- 
įos lietuviai skaito tik “Darbinin
ką.” Jei taip būtų, tai būtij gerai. 
Bet yra skaitančių ir šlamštus — 
bedieviškus laikraščius. Ponas 
Zuikis neuždyką pasirašęs Zui
kiu. Mat zuikis nors greitai gali 
bėginėti, bet jisai turi visų bijo
ti. Zuikis ‘turi ilgas Jcojas ir il
gas ausis, bet jo ir galva maža. 
Užtai jisai nieko gęro negali ma
nyti. O mums kaipo ištikimiems 
lietuviams rūpi, kad mūsų 'tėvy
nė būtų laikva ir nepriguhninga. 
Nenorime mes nei lenkų kultūros, 
nei Rusijos pyragų. Mes mylime 
kvėpuoji tik Lietuvos laisvu oru 
ir vai 
ną.

<4

čia sulenkėję lietuviai ir juosius 
išniekino. Bet štai atėjo neprigul- 
mybės šventė. Tai šie sulenkfliai 
visi apvaikščiojo neprigulmybčs 
dieną ir aukavo šiek teik taip 
kai^ išgalėjo. Jų vardai paduota 
jtž laikraščiuose. D tie, knrie

loti tik Lietuvos laisvi 
gyti Lietuvos gardžią duo-

Vienybė” buvo pranešus, kad

dienj

s

J. v.

HUDSON, MASS. PRIMINIMAS.
Kovo 1 d. š. m. įvyko prakalbos 

gerb. svečio dailninko A. Žmuidzi
navičiaus, Šaulių Sąjungos įga
liotinio. Kalbėjo plačiai ir aiš
kiai apie Šaulių Sąjungos darbuo
tę ir pasižymėjimą kovoje su prie
šu. Ragino susirinkusius aukoti 
šaulių palaikymui. Laike rink
liavos bolševikėliai išdūmė lauk, 
o ištikimi tėvynainiai aukavo su
lig išgalės.

po $1.00 aukojo: K. Šimanskas, 
V. Balnis, J. Sedliavičienė, F. Da
vainis, Ar. Gumbriavičius, B. Ja- 
niulis, M. Kvedarauskas, K. Sta
nkūnas, A. Sedliavičius.

Po 50c.: J. Tamošiūnas, K. Ja
kubauskas, J. Vaitnliavičius.

Smulkių surinkta $1.50.
Viso suaukota $12.05.

Lietuvos Gelbėtojas.

NEWARK, N. J.

Šv. Kazimiero dieną paminėjo.

, Kovo 5 d. T. F. 1-mas skyrius 
buvo surengęs prakalbas paminė
jimui šv. Kazimiero dienos Lietu
vių Svetainėj. Kalbėtojai buvo 
vietos klebonas Kelmelis ir “Gar
so” redaktorius L. Šimutis. Aukų 
surinkta $25.10. Šimučiui kalbant 
vienam bolševikų-nezaležninkų 
tarnui pasidarė karšta taip, kad 
reikėjo išstumti laukan prasivė
dinti. Šimutis nepaprastai smar
kiai ir gražiai kalbėjo.

V—is.

HARTFORD, CONN.

Užmirštas A

Sausio 29 d. Lietuvos Vyčių 
Conn. apskričio įvyko metinis su
važiavimas. Sesijos buvo gerb. 
vargonininko P. Kamantausko 
kambariuose, nes svetainė buvo 
užimtą kitų dr-jų.^ Suvažiavimą 
atidarė apBkr. pirm. V. Vasiliaus
kas, aidą atkalbėjo kun. A. Vaš
kelis ir pasakė trumpą tam pri
taikintą prakalbčlę. Delegatų ir 
svečių suvažiavime dalyvavo apie 
20. \

Vėliaus atsilankė p-lės M. ir B. 
Blažauskiutės is New Britain, Ct. 
ir atstovavo naujai susitvėrusią 
L. Vyčių kuopą.

Sesijų valdyba iš sekančių ypa
tų: pirm. V. Vasiliauskas, pagelb. 
A. Pateckis, 1-ji rašt. M. Labec- 
kiutė, 2-ji rašt. A. Striugiutė, 
maršalka A Kučas.

LDS. kuopų raštininkams 
buvo išsiuntinėtos korčiukės 
gautos nuo Lietuvos Finan
sinės Misijos įgaliotinio rei
kale statistinių žinių iš dar
buotės Lietuvos labui. Iš ke- 
letos kuopų jau gavome iš
pildytas ir labai pavyzdin
gai. LDS. 19 kp. iš Chester, 
Pą., tai buvo viena iš pir
mųjų. Korčiukes gavome 
vasario 27 d. š. m. Kuopos 
raštininku vra Jonas M. Mi- ■v

koliūnas.
Didžiuma kuopų dar nie

ko neatsakė. Turi būti lau
kia mėnesinių susirinkimų. 
Kadangi tas darbas turi bū
ti atliktas tuoj, tai prašome 
LDS. kuopų sušaukti nepa
prastus susirinkimus, jeigu 
to negalima padaryti be su
sirinkimo., ' »

Nariai, kurie dėlei svarbių 
priežasčių negalėtų ateiti 
ant susirinkimo turi nueiti 
pas savo kuopos raštininką 
ir išpildyti korčiukę.

T0s statistinės žinios rei
kalingos leidžiant albumą.

Lietuvos Finansinės Mi
sijos įgaliotinis prašė LDS. 
Centro raportą priduoti pra
džioje kovo mėnesio. Dabar 
jau 9 d. kovo, o dar tik turi- 
*me iš 10 kuopų.

Pasiskubinkite išpildyti 
ir grąžinti Centrui.. x

LDS. turi užimti pirmą 
vietą leidžiamame albume. 
Jau iši prisiųstų korčiukių 
matome, kad LDS. nariai 
garbingai pasižymėjo Lietu
vos neprigulmybės palaiky
mui.

■
f i « I. III

Pabaigoje va^rio mėne
sio LDS. kuopoms pasiųsta 
laiškai atsišaukiant skirti 
auką iš iždo ir prašant nuo 
narių aukos ir darbo pasiun
timui bent 20 didžiulių skrv-

LDS. naujų nariu vajus 
baigsis šio kovo mėnesį. Pa
sidarbuokime, kad padvi
gubinus organizacijų na
riais. Kiekvieno nario prie
dermė laike fcio vajaus pri
rašyti bent vieną naują narį. 
Kaipo ženklą už pasidarba
vimą duosime puikią fonta- 
ninę plunksną. Tiems, ku
rie prirašys 10 ar daugiau 
nauju nariu gaus apart do
vanos gražiai atspausdintą 
paliudymą, kur bus pažymė
ta, kad laike tokio ir tokio 
vajaus prirašė tiek ir tiek 
nariu. Tokį paliudymą tu
rėtų įsigyti didžiuma LDS. 
narių. Šiandiena prirašyti 
narį prie LDS. nėra taip 
sunkus darbas ir nereikalau
jąs plataus aiškinimo, nes 
didžiuma darbininkų (ių) 
pažįsta LDS. iš nuveiktų 
darbų.

Nauji nariai, prisirašę 
prie LDS. ir užsimokėję 
duokles, gaus puikų Ka
lendorių ir brošiūrą “Kurių 
Bus Viršus2n

LDS. Centro Raštinė.

ANT PIEVOS.
Nuo kalnelio, nuo kalnelio 
Bėkim viens už kito,
Ten, kur pieva rankos Dievo 
Žiba iškaišyta...

Kur auksiniai, sidabriniai 
Mus žiedai vylioj a, 
Čirška žiogas, ir bitelės 
Darbščiosios lakioja...

Nesusiprato.
— Kiek varstų lig miesto 1

— klausia keleivis sodiečio. .
— Šimts juos žino. Pir

miau buvo dešimts, o dabar 
gal ir penkių nebliko.

— Kaip gi tai?
— Nebuvo, va ir vėjas ne

maž išvartė.

Žmonių patarlės.
Liežuvis — tas mažas 

mėsos kąsnelis — žmogų j)a- 
karia iy paleidžia.

Pilnas proto, kaip kami- 
nių su knygomis Lietuvon, nas su dūmais prirūkęs.

. v - J.
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Kaip kumutė bardama savo vičius jautėsi neatsilaikysiąs Į nios visados maišoma savo as- veikimo istorijos jos dvasią ir 
limvnc iiž sriaia nAmntn s»w> baimmri snsndimni roi. maninSo naJitirns mrvralni n». discipliną ApaŠtąki'S*rai žl-

nojo Judos klaidas, bet tylėjo 
■gal jie pranešdavo Kristui, vie
šai jo nesmerkė, laukė kol pat
sai Kristus pasmerks. Šian
dien kita gadynė virto. Kuni
gai teisėją įieško liaudyje. 
Liaudis atima vyskupų teises. 
Parapijų nesusipratimuose, tv
arkymuose, kunigų skyrimuose 
kun. gerumo nusvėrimuose jau 
nigų gerumo nusvėrimuose jau 

' ne viskupas tari balsą, bet lai
kraščiai. Smarvė virto perfu- 
momis. Sako reikia padulky- 
ti. Seniau^iudavo mėšlo krūva 

i nejudinama mažiau smirdėda- 
i vo, dabar mat pajudinama kve

pia ir jeigu daugiau pridėsi, tai 
dar labiau kvepės. Oi! kiti lai
kai virto. Turbut ir Katalikų 
Bažnyčiai reikės kitų kanonų, 
kitokios disciplinos ir kitokios 
dvasios. Lauksime ką diagno- 
zos pagamįs. ’

Kun. K. A. Vasys.

kaimynę už vištą nemato joje 
nieko gero, bet vien tik blogą 
— išrokuoja josios praeitus, da
bartinius ir busimus “grie- 
kus,” nudeda jos bočius ir pra
bočius į “peklą” ir “pakaria” 
vaikų vaikus — tap lygiai ir 
“Vanagas,” žiūrėdamas ir 
“kritikuodamas” viską per sa
vo caluninius jausmus, pasmer
kia viską ir visus, nes ^viskas 
jam atrodo juoda

Panašiai “kritikuoja” ir 
“Sandaros,” ‘Tėvynės,’ ‘Nau
jienos” ir kiti jiems panašus 
laikraščiai. Ta pati akla nea
pykanta ir tenai su tuo tik skir
tumu, kad jau atkreipta ne tik 
į' žmones, bet ir į katalvkybės 
principus; ir jie karščiuojasi ir 
nemato savo oponentų argu
mentų, nemato nieko gero savo 
priešų darbuotėj.

Apie blobos valios žmogaus 
“kritikų” ir apie pusgalvio 
“kritiką”, žinoma nėra reikalo 
kalbėti.

Tik toki kritika yra tikra ir 
naudinga, kur kritikas turi už
tektinai smegenų, pažįsta daly
kų, nesikarščiuoja, t. y. vaduo
jasi ne jausmais, bet faktais ir 
vra neinteresuotas.

V. K. Taškunas.

savo kaimynų spaudimui, rei
kėjo nestoti į tą darbą. Gi jei
gu vėliaus apsižiūrėjo, kad ne
gali tam pilnai pritarti, reikė
jo visai tos ištarmės neleisti pa
saulin ir reikalauti peržiūrėji
mo. Atsitikime jeigu teisėjai 
negali prieiti prie vienos nuo
monės, jokios ištarmės nėra ir 
teismas savaimi nupuola. 'Pei
kia organizuoti kitą teisėjų sąs
tatų. Jeigu panašiai kun. Sla
vynas pasielgė “Vanago” rei
kale, tas dar neduoda teisės, y- 
pač rimtam žmogui taip elgtis. 
Jeigu vadovausimės tik simpa
tijomis o ne teisėmis, tai aš irgi 
galiu pasakyti, kad daugiau 

‘prijaučiu “Darbininkui” o ne 
’ kam kitam, ir ulžtai šiuomi at

šaukiu Savo parašų ir vardą iš
• minėto Jeismo ištarmės; aš ne

pritariu nei vienai raidei iš vi-
> so to’ protokolo, nuo visko tame
• reikale nusimazgoju rankas, ir
> lai visi mane skaito “čystu.”

Kun. K. Urbonavičius pasiel
gimas davė progų kun. V. Taš- 
kuniui parašyfbnet visų lietu
vių istorija Amerikoje. Tai is
torijai pradžia esu aš ir kun. J. 
Jakaitis. Kad istorija butų ob
jektyve ir turėtii didesnę vertę, 
skaitau reikalingu pasiųsti 
kun. Taškuniui šiek tiek ledo, i- 
dant ant jo gedėdamas atsimin
tų, kad jo laikais Žemaičių Se
minarijoje logikos nemokino, 
kad publicisto pareigas ne to
kios kaip jis mano, kad laikraš
čiai ne visi lygus, kad šnipinė
jimas ne garbinga, kad dviejų 
žmonių vertė nelygi ir kad sui
ručių priežastys, tai nesilaiky
mas Katalikų Bažnyčios Kano
nų ir disciplinos.

Kun. V. Taškunas stebisi iš 
tokios logikos, kad laikraščiai 
šmeiždami vienų kunigų galė
tų kenkti visiems kunigams. 
Man rodos aišku. Žinoma čia 
neiena apie bizni. Aš nemanau 
kad kun. Taškunas Į kunigų 
žiūrėtų iš bizniško atžvilgio.- 
Juk prasižengėlis tėvas ar su-

meninės pažiūros, moralai, pa
mokinimai ir net kerštai. Ge
ros valios korespondentas rašo 
kad jam taip atrodo, bet išti- 
krųjų jis gal savo pažiūrose 
klysti; blogos gi valios čia gali 
pasinaudoti kam nors kenkti. 
Užtai redaktorius, 'atsižvel
giant į savo laikraščio pakrai
pą ir ar ta?, kam neužtektų, 
sprendžia ar talpinti ar ne. Jis 
tuo savu sprendimu atsako ly
giai už korespondencijas kaip 
ir už straipsnius ar editorija- 
lus. Kitaip negali būti. Jeigu 
ištikiu jų “Darbininkas” prisi
ima kun. Taškuno nuomonę, aš 
patarčiau visiems socialistams 

■ ir laisvamaniams koresponden
cijų formoje skleisti savo “mo
kslus” ir siųsti į “Darb.”, o jis 
publicisto’ pereigas pildyda
mas, turės talpinti ir už tai jam 
jokio atsakymo nebus. Pažiū
rėsime su tokia logika ar toli 
katalikiškas laikraštis nueis.

Kun. V. Taškunas nesupran
ta kodėl nelygiai visi laikraš
čiai matuojami. Priežodis sa
ko: Kas kų myli tas tų ir peša. 
Mums brangu “Darbininkas” 
ir “Garsas.” Kunigai jų orga
nizacijose dirbo ir dirba. Kuni
gai ragina žmones kad į tas or
ganizacijas dėtųsi. Visur ragi
na tuos laikraščius skaityti ir 
net patis agentauja. Argi tai 
mes neturime geroje pakraipo
je! Tai yra tėviškas rūpestis. 
Aš pats aukovau “Draugo” ir 
‘ ‘ Darbininko ’ ’ reikalams, pri
guliu į Susivienijimų, bet nei 
“Vanagas” nei “Keleivis” ir 
kiti tos rūšies nieko negavo ir 
negaus.

Apie “V.” ar “Žvaig.” nė
ra kų daug rūpintis, nes juos 
niiažai kas skaito, vistiek neuž
ilgo kojas pakratys, o apie juos 
rūpindamiesi tai tik rekliamų 
padarytume ir jie ilgiau gy
vuotų. Jeigu vienas ar kitas 
kunigėlis juos parems tai reikš
mė maža ir aniems tuoj prany
ks tas pats noras. Tai tik di

lius suteršia visa šeimynų ir tos >plomatija. Pastatyk gerai ge
ruosiuos, o prastieji© greitai 
'pranyks. Jeigu aš nuvažitfo- 
čiau Į svečius pas kun. Taškunų 
ir kartu Batono Kardinolas, 
esu tikras jis man duotų pras
tesnę vietų, o Kardinolui ge
riausių. ‘Ot štai ir nelygu.

Teismas pas kun. J. Jakaitį 
buvo privatis, tų ir kun. V. Taš
kunas pripažista. Kas priva
čiai buvo kalbama, kas daroma 
ir tų išnešti viešumon, kad kam 
nors įdilginti, tai negarbingas 
šnipo darbas. Vadinasi lanko
masi pas brolius kunigus kad 
šnipinėti. Šnipiškumas yra 
viena didžiausių suiručių prie
žastis. Galima buvo kritikuo
ti kas buvo1 viešai paskelbta, 
išrodyti to ktnksminguma, bet 
negraibštyti kas draugiškuose 
pasikalbėjimuose buvo išsitar
ta.

Autorius kalbamajame rašte 
stengiasi uždrožti kiek galint 
daugiau kun. J. Jakaičiui ir iš 
rašto atrodo kad jis yra di
džiausias “Darbininko” prie
šas. Kad jau taip lendamą į 
privačius dalykus, tai ir aš įlįs
ti norėčiau. Lai leista man bū
va paklaustj kun. V. Taškuno: 
Katras daugiau pasidarbavo 
“Darbininko labui? katras 
daugiau -jam aukavo? katras 
daugiau jį išplatino? kas ir da- 
bar dar “D.” pardavinėja pas 
bažnyčią? ar kun. J. Jakaitis 
ar kun. V. Taškunas? Kurio 
parapijoje nezaležninkai atsi
randa, o kurio nyksta? Kuris 
daugiau aukavo ar pasišventė 
visuomenės labui, kun. Jakai
tis ar kun. Taškunas? Man ro
dos atsakymas aiškus visiems 
ir kun. Taškunas tai gerai žino. 
Tuodu du asmeniu toli gražu 
savo darbuose nelygus. Tad 
vyručiai daugiau darbų, o ma
žiau kritikos ir “Darbininkui” 
šimteriopai geriau seksis visais 
be neprašytų globėjų.

* Galutinai kun. V. Taškunas 
•pasiryžęs daryti diagnozą, kad 
ligoms vaistų atrasti. Aš gi 
noriu , jam pagelbėti, kad nuro- 

____ ! dysiu.rank veržiąs kuriais va- 
sakiųiui nepritariaš. Iš kur ta.sloginę žinia yra visuomet ob-'duodamąsis nesuklys receptų 

žodelių, kurie gimė litmaina? Kok a >•:><■ .;■> vu-'jektyvė, ' ;o:u tarp’: korespon- rašyne-. Pirmiausiai reikia, ge- 
pavydo ir neapykantos jaus- dovaudaniųsis tą galėjo pada- dencija visuomet yra subjekty^rai perstudi.nio'ū Bažnyčios Ka
ti, smarkiai užtvirusių. ryji? Jeigu kun. kun. Urboną- vė. Prie korespondencijos ži-nonus. Toliaus iš Bažnyčios

Šiuomi pranešame Lietuviu Prekybos Ben
drovės šerininkams, kad žemiau pažymėti šeri

Kritikų yra visokių ir labai 
daug rūšių. “Kritikuoja” vi
sai nusigėręs žmogus savo pa
čią ir vaikus su pagelba kačer- 
gos, pagalio ar kad ir tiktai 
kumšč io, “ Kritikuoja ’ ’ viena 
"kitą dvi kumuti, susipykusi už
vištą ar paršelį. Žmožudys pa7 
tupdytas į kalėjimą irgi “kri
tikuoja” “netikusią” pasaulio 
tvarką, kuri baudžia žmonių 
Užmušėjus. “Kritikuoja?’ idijo
tas visus, kurie nėra idijotais.

Suprantamas daiktas, kad 
Jirsminėtos “kritikos” nėra 

jokios kritikos. Girto smege
nys neveikia, o juk be smegenų, 
be proto-nekritikuosi. Girto 
smegenys ne ką daugiau proto 
gali parodyti uižl šuns smegenis. 
Todėl ir girto “kritika” papra
stai ne kuo labai s&yriasi nuo 
šunjes lojimo arba kandžioji
mo, arba, gerinimosi. Girtas 
užtemdęs savo protų, vaduojasi 
jausmais. Jei jo jausmai ir bū
das yra švėlnųs jis bučiuoja 
pačių, glamonėja vaikus, nors 
pati ir būtų niekam netikusi o 
vaikai nepaklusniausi; jei-gi 
jis turi žiaurius palinkimus, 
tuomet jis “kritikuoja” savo 
Šeimynų su pagalui. Pati ir 
vaikai gali būti*geri kaip ange
lai; “kritika” vistiek bus žiau
ri “neprielanki”, pagalinę, ka- 
čerginė. Girtam išrodo, kad ne 
jis svyruoja, bet gatvė, telepho- 
no stulpai, medžiai, namai, mė
nulis... viskas... tik ne jis 
pats. Ach ulica! ulica! kak ti 
pjana! — dainuoja rusas ir svy
ruoja sau toliau.

Alkoolis užtemdo protų va
landai — kitai, bet kūmučių 
piktis dėl vištos ar paršelio už
temdo jų protų daug ilgesniam 
laikui: jos “kritikuojasi” sų- 
vaites ir mėnesius laiko. Jos 
irgi “kritikųojasi” ne protu, 
bet piktumėliais, jausinais.

žmogžudžio “kritika” yra 
tai egoisto, ■savytnelio, pateisi- 

^nimas. 'Jis į viską žiuri per sla
vą AŠ akinimu Jojo ‘'‘kritika
vimo” norma yra toki: tas yra 
gera, kas man naudinga, tas 
kas reikalauja iš manęs aukos 
pasišventimo, yra blog#.

Apie idijoto “kritikų”, žino
ma, nėra ko nei kalbėti.

Iš viršminėtų patėmijimų 
manding aišku, kad jei yra pro
to stoka-, arba jei protas yra 
jausmų užtemdytas, tikra kriti
ka yra negalima. Taipogi jo
kia dora, objektyve kritika nė
ra galima, jei “kritikas” turi 

* blogos valios. f
Dabar mėgįjįsim žiūrėti,Uro- 

kių kritikos rūšių pas mus esa
ma.

Tegul pavyzdžiai patys už 
save liudyja. štai vienas kle- 
siškas “kritikos” pavyzdys pa
imtas iš “Vanago:” “Nebetu
rime katalikiškų laikraščių, o 
turime tik jų vardus. Štai jie 
“Draugas,” “Garsas,” “Dar
bininkas,” “Vytis,” “Tėvynės 
Balsas,” ir “Amerika.” Reiš
kia tad anot “Vanago,” kad 
tūkstančiai Amerikos .lietuvių 
katalikų ir apie 100 lietuvių ku
nigų yra neišmanėliai ir klysta 
skaitydami ir remdami viršnu- 
nėtus laikraščius, gi mažytis 
“Vanagininkų” ir “Žvaigžni- 
ninkų ’r būrelis beceremonijos 

/ pasisavino visą katalikiška orto 
■ dokšiją ir “kritikuoja” visus 

ir viską, kas tik neatsiduoda 
“Vanagu” ar “Žvaigžde”! ir 
dar kaip “kritikuoja!” Paviz- 
dyn: “užsidaryk burna, mul
ki”... “melagiais ir žulikais” 
..“asilo ir kitų vagių ranko- 

•, se”... “valdybos šunelių..
provokatoriai, farizėjai, šven- 
tahezdžiai”... “du demagogu : 
kun. Kemėšis ir kun. Bučys”... 
Bučys užsipuolė, kaip Marija
vitas”. .. “kun..Bučys yra per- 
skystas sophistas”... “asilo 
galvas, etc...^’

Iš tų kelių pavyzdžių, paim
tų iš “Vanago” ir“Žvaigždės’

TEISMŲ TEISMAI.

KELIAUJANTIEMS 
LIETUVON.

ninkai yra Bendrovei skolingi, ir nors terminas 
jų paskolų jau seniai pasibaigė vienok jie neat
silygina Bendrovei. Todėl Lietuvių Prekybos 
Bendrovė skelbia, kad žemiau įvardintų šėriųin- 
kų šėrai busx parduoti ant metinio šėrininkų su
važiavimo Kovo 14, 1922 kad tokiu būdu jų 
skola būtų likviduota.

PRANCIŠKUS ANTANAVIČIUS 
JONAS BAKAŠINSKAS..............
A. CEMERIS............................ ..
ANTANAS DAPŠAUSKAS .... 
BERNARDAS GALINSKAS .... 
JONAS GIRDVAINIS..................
ANTANAS GRINAVIČIUS .... 
MARIJONA GRIBAVIČIENĖ ..

• JUOZAS GUZEVIČIA..................
PETRAS JANUŠKEVIČIUS ... 
ONA KALIŠAUSKJENE............
PETRAS KANAPECKAS..........
JOHN KASL0W..........................
ANTANAS KASPARAVIČIUS . 
AUGUSTAS KUBILIUS............
STASYS LUINIS ..........................
ANTANAS MAURUTIS..............
ANTANAS MUREIKA..............
PETRAS NARENKEVIČIUS .........
POVILAS PETRAUSKAS................
POVILAS RAUBIS ............ 
KAZIMIERAS RAŽAS....................
JONAS SAULĖNAS..........................
JUOZAPAS STRELČIUNAS...........
JURGIS VALATKA..........................

. Virš paminėtiems šerininkams atsiskaičius 
su Bendrove arba pareiškus kaip ir kada jie sko
lą mano likviduoti Šerai nebus parduodami.
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Daug Amerikos lietuvių Lietu
von jau išvažiavo, nemažai va
žiuoja dabar, o daug rengiasi ke
lionėn. Bet labai gaila tų, kurie 
per neatsargumą ar neišmanymą 
išvengiamų bedi} neišvengia.

“Darbininko“ skaitytojai jau 
žino apie tas bėdas. “Darbinin
ke“ No. -14-tae Vincas Karpičius 
iš Lietuvos rašė apie savo bėdą. 
Jis važiuodamas Lietuvon parsi
vežė $4,050. Lenkai užplūdę vis
ką išplėšė.

1920 m. lankantis man Nashua, 
N. H. su Lietuvių' Prekybos Ben
drovės reikalais, aš kalbėjausi su 
V. Karpičiu, nes jis yra Piano pa- 
rapijonas. Kviečiau dėtis prie L. 
P. B. Jis atsakė, kad važiuojąs 
j Lietuvą ir pirksiąs žemės. ; Tai 
pinigai būsią reikalingi. Linkė
jau jam laimingos kelionės ir pa
tariau nesivežti pinigą, o paimti 
gerus patarimus iš L P.. B. Bet 
to jis nepaklausė ir mane, jog ne
laimė negali atsitikti.

Kada pamačiau “Darbininke 
pirmąjį jo pranešimą iš Lietuvos 
ir nusiskundiipą ant lenkų už taip 
baisų nuskriaudimą, tai labai gai
la buvo man.

V. Karpičius gyvendamas Ame
rikoj buvo veiklus vaikinas ir Na- 
shuos lietuvių buvo mylimas. 
Šiądie Lietuvoj darbuojas, nors 
skaudžiai nukentėjo. Jeigu būt 
pinigus lenkai neatėmę, tai daug 
daugiau galėtų* pasidarbuoti.

Keliauajntiems Į Lietuvą ge
riausiai neimti pinigų su savim, 
bet pasiųsti pirmiaus važiavimo, 
arba paimti draftą. L. Prekybos 
B-vė geriausius ir saugiausius pa
tarimus ir patarnavimus tame ga
li duoti.

Daugelis amerikiečių siųsdami 
pinigus giminėms į Lietuvą, siun- 
čia Amerikos pinigais. Taip-gi 
nemažai žydeliai pasipelnija, nes 
Lietuvoj žmonės ne visi težino pi
nigų kursą ir dažnai išmainymo 

1 vietose apgauna. Siųsdai auksi
nais to išvengia ir tokiu būdu lie
kasi neapgauti.

< J. A. Vilkikus.

Gyvename suiručių laikas. Ir 
'•kas iš tų suiručių išeis tai tik 
vienas Dievas težino. Mes tik 
žinome, kad dabar išeina tik . 
•teismų teismai ir nevykę tų 
'teismų aiškinimai, šiuomi aš 
irgi turiu padaryti tų nevykusį 
darbų ir vien tik dėlto, kad ne
vykę darbai tų iššaukė. Praė
jusiais, metais atsibuvo “Vana
go’ teismas, jo teisėjų tarpe tu
rėjau nelaimę ir aš sėdėti. Iš
tarmei išėjus,, pasirašius, vie
nas teisėjų (kun. V. Slavvnas) 
turbut sapne įkvėpimų gavęs, 
išsižada po ištarme savo parašo 
ir “Vanagui” viešai pradėjo 
Maurus pinti. , šiais metais bu
vo kitas teismas, bet dabar jau 
kun. V. Slavino ir “Darbinin
ko.” Ir čia' vėl mane ištiko ne
laimė prisėjo teisėjų suole sėdė
ti. Teismo ištarmė tilpo “Dar
bininko” 23 num. Bet nelai
mei čia vėl atsikartojo slavy- 
niškos dvasios ūpas, juo persiė
mė kun. K. Urbonavičius ir 
kun. V. Taškunas. Kadangi aš 
vėl čia esu interesuotas, užtai 
turiu keletu žodelių savo nuo
monės paskleisti.

Kilus nesusipratimams ‘Dar
bininko” ir kun. V. Slavino 
tarpe, abiem pusėm sutinkant, 
kun. J. Jakaitis suorganizavo 
trečiųjų teismų, kad tuos nesu
sipratimus ramiu budu išrišti. 
Kun. V. Slavynas atvyko su 
.prirodymais, dokumentais ir 
paliudysimais, kurių autentiš
kumų pats kun. V. Taškunas 
patvirtino, ir savo pozicijų aiš
kiai nušvietė. “Darbininkas” 
save atstovauti atsiuntė, tur
but pasisiulyjusį (slavyniškai) 
kun. V. Taškunų Pastarasis 
kaipo į dalykų nęįsigilinęs. ne
galėjo nieko aiškaus” ir rimto 
paduoti, kaip tik pasibarti ant 
kun. Slavino, šį tų pasakyti apie 
publicistiką ir už kų laikraštis 
atsako, o už kų ne. Tokiu bu
du “Darbininkui” turėjo išeiti 
neprielanki ištarmė. Ištarmę 
rašant, aš padaviau sumanymą, 
kad kiekvienas atskirai para
šytume rezoliuciją ir kurio bus 
tinkamesnė ir visiems priimti
na, priimsime arba sudarysime 
taip, kad visiems butų priimti
na. Perskaičius mano rezoliu
ciją, kun. K. Urbonavičius pir
mutinis pritarė kad gdra, pri
imtina ir jis po ja pasirašąs. 
Kun. J. Jakaitis dar pareika
lavo kelių tekniškų pataisų. 
Padaryta. Dar du kariu per
skaičiau ir visi priėmė. Kun. 
K. Urbonavičius aiškiu pažy
mėjo, kad pilnai jis priima ir 

‘ ' * kun. K.
lamas tą

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ
JONAS J. ROMANAS,

bus aišku, kad esama “kritiku’ pasirašo. Tuoin tarpu 
kurios remiasi ne protu, bet Urbonavičius paskelbd;
jausmais, ir tie? vadinamosios 
kritikos jausmai yra liejami 
ant popieros pavvdale labai 

■hi'inacnių”

šeimynos pasisekimą bei intek- 
mę naikina. Man rodos visai 
ogingai pasaulis vertina tautų 
sulig tos tautos narių darbų. 
Gerai taipgi žinome iš gyveni
mo ir tos Įgimtos žmonėms lo
gikos negalime užginti, kad su
lig kunigų vertės jie tikėjimų 
vertina ir ant tiek tikėjimas 
žmonėse pasisekimų turi. Už
tai taipgi aišku, kad sulig lie
tuvių kunigų, t. y.' daugumo 
prasižengimų, yra ir bus ver
tinama visa lietuvių kunigija ir 
taipgi sulig to tikėjimo tvirtu
mas ar silpnumas lietuvių tar- 
|pe apsireikš. Toki logika yra 
labui aiški apšviestesnėms ka
talikiškoms tautoms, užtai jos 
kartais atsitikusius negerumus 
kunigų tarpe, slepia, kad tas 
neužkenktų Katalikų Tikėji
mui arba neužgautų jų tautos 
garbės, štai pavyzdys: Nese
niai Kanadoje, Montrealvje, ta
po apkaltintas kunigas žmog
žudystėje. Jį važioja į teismų 
ir į kalėjimą slaptai, teismas 
prie uždarytų durų. Kodėl ir 
dar kartą kodėl?!?. Ten gyve
na katalikai. Kunigas gal vi
sai nekaltai apkaltintas. To 
viso viešuma užkenktų visiems 
katalikams. Pas mus visai ki
taip mintijama. Kunigo pur
vų .vilkimas aikštėn skaitoma 
dorybe, o net ir šmeižtus prade
dama priskaityti prie dorybių 
by tik tai iš patikėtino asmens 
burnos. Argi tai Kristaus dva
sioje? Argi tai ne kreiva logi
ka? Argi tai žingsnis prie pa
kėlimo dvasios ir apšvietos?

Kun. V. Taškunas labai pa
milo publicistika. Jis mano 
kad redaktorius neatsako už 
korespondencijas. Jis toje sri
tyje tik publicisto pareigas pil
do. Man rodos labai klaidin
gas supratimas. Čia reikėtų 
skirtumą padaryti tarp žinių ir 
korespondencijų. Žinias tal- 

* pinti taip kaip jos buvo gali 
būti publicisto pereiga, bet ko- 

, respondeneijas redaktorius ga- 
ištarmę “Darbininke” netik?- Ii talpinti tik sulig savo veda- 
tai prikergia, ka<L-jis vienam mijo laikraščio dyasios. Tie- • • • • •• • * 1 — v* • • ■ >

M
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pos svarbios agitatyviškos prakal
bos; I Kalbės žynius kalbėtojas, 

AL Kerbelis, “Darbininko“ admi
nistratorius. Jo prakalba bus 
svarbu išgirsti, nes kalbės išim
tinai tik apie darbininkų reikalus. 
Darbininkų padėjimas vargingas 
ir nepavydėtinas. Kapitalistai vis 
didesnę ir didesnę naštą uždeda 
ant darbininko sprando. Jie no
ri raus visai pavergti Ar pasi
duosime? Žinoma, kad ne. Bet- 
be organizacijų mes nieko nepa
darysime, ir neatsilaikysime prieš 
stipriai susiorganizavusius kapi
talistus. Tad progai pasįtaikus 
-naudokimės. Prakalbos darbinin
kiškos; ateikite skaitlingai.

P. Gelažiutė,
L. D. S. 6 kp. raštininkė.

/~1--------------
BALTIMORE, MD.

Nedėlioj, 12 d. kovo, tuojaus po 
pamaldų visi LDS nariai (ės) 30 
kpr malonėkite sueiti į šv. Alfonso 
svetainę. Bus apkalbėta nekurie 
reikalai ir nusiimta fotografijos. 
Būtinai visi pribūkite, kad sykiu 
nusitraukus fotografiją.

Valdyba.

' •>.' ' -r■ti,' nes turime daug svarbių žinių 
iš LDS. Centro, ir taip-gi atsives
kite naujų narių, •

< '■ ■■
<

... I
. ■ c

LDS. 4 kp. ra^.
» ■ lhl *1: 

i./.' v *
. f-1 .

BROOKLYN, N. Y.

LDS. 12-tos kp. mėnesinis susi
rinkimas įvyks panedėly ,kovo 13 
d. šių metų Karalienės Aniolų pa
rapijos salėje, 7 ;30 vai. vakare. 
Visiinariai ir narės kviečiami į mi
nėtą susirinkimą ateiti, nes turi
me flaug ką tartis apie savo orga
nizaciją ir apie šių dienų darbi
ninkų klausimą. Bus išduotas 
raportas iš LDS. N. Y. ir N. J. 
apskričio suvažiavimo. Taip-gi 
nepamirškite išpildyti savo' pa
reigą. Atsiveskite norš po vieną 
naują narį. • -

Kviečia P. J. Kyriuj,
LDS. 12 kp. rašt, ,

L 0. S. KUOPŲ SUSI
RINKIMAI.

t

%
L0WELL, MASS.

t — ■ <- :
LDS. 97 kp. auga.

HARTFORD, OONN.

Svarbus pranešimas LDS. 6 kuo
pos nariams ir visiems dar

bininkams. .

Kovo 5 d. š. m. įvyko mėnesi
nis susirinkimas naujai susitvėru
sios LDS. 97 kp. Nors oras buvo 
negražus, bet susirinkiman atėjo 
visi niriaįir dar su savim atsive
dė 6 naujus narius. Matyt, kad 
vietos lietuviai pradeda susipras
ti ir organizuotis. LDS. 97 kp. 
nariai pasirišo pralenkti visas ki
tos kuopas nariais. * Mes tikimės 
iki LDS. VII Seimo turėti virš 
200 narių. Turime gerų ir smar
kių darbuotojų, kurie. pasižadėjo 
kas susirinkimas atsivesti po ke
letą naujų narių. Visi supranta, 
kad LDS. yra viena K svarbiau
sių ir reikalingiausių organizaci
jų darbininkams, ir kad nuo jos 
priklausys lietuviams datbiuin - 
kams šviesesnė ateitis.

Lai Dievas padeda darbuotis 
Bažnyčios, Tėvynės ir darbo žmo
niųlabui-, . ... /

. ATHOL, MASS.

LDS. 6 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks kovo 12 d. š. m. 
tuoj po suos bažnytinėje salėje. 
Visi nariai teiksis pribūti susirin- 
kiman, nes turime svarbių reika
lų, kuriuos reikia greit aptarti. 
Gauta ^keletą svarbių laiškų ir at
sišaukimų iš Centro. Šiame susi
rinkime bus skaitomi. Taip-gi at
siveskite ir naujų narių, nes va
jus jau baigi*si» o mūsų kuopa to
li gražu nuo pasidvigubinimo. 
Mes negalime pasilikti užpakaly
je kitų kuopų. - _

Tą pačią dieną įvyks mūsų kuo- nėj. Visi nariai malonėkite suei-

J. B

LDS. 4 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks kovo 12 d. š. m. 4 
vai. po pietų pobažnytinčj avėtai-

CHICAGO,' ILL.
LDS. 38 kp. mėnesinis snalrtBKfmM 

Įvyks nedėlioj, 19 d. Kovo, tuojaus, 
po pamaldų Auflroa Vartų parapijos 
svetainėje, 2328 W. 28 PL Viri maria! 
malonėsit susUMUti ir naujų atrivųp 
ti. »

BRIDGEPORT, CONN-
LDS. 39 kp. mėnesinis soririatiBias , 

įvyks nedėlioj, 19 d. Kovo, papras
toj vietoj. Visi nariai malontidte pri
būti, nes turime daug svarbių reika
lų aptartL Atsiveskite ir naują na
rių.

NEW BRITAIN, CONN.,
LDS. 36 kuopos mėnesinis suslrfaikh 

mas |vyks nedėlioj, 1® d. Kovo, tuo- 
jaui po pamaldų. iv. UMfem 
nytinti salti. Visi aarpti yra ktiuflr 
mi atsilankyti. dm turime daug <Uly« 
kų aptarti.

Ti ' ' į -?■M ’ i

i CICERO, ILL*
LDS. 49-toa kmpoa nteMtnis MVfr 

rinkimas Įvyks panedtiyje, 20 d.
8 valandą vakar* iv. AntaM 
joa svetaintie. Visi Bariai ir i
maloniklte pribūti paskirtu UI 
Talp-«1 aUUnfclta Ir naują nar!®.

»• •

M

LIETUVIŲ PASAKA 
. APIE GANDRĄ.,

Dievas, užsirūtinęs ant mote-j 
riškės už tai, kad ji, dirstelėjus 
į maišų, paleido pavestus 
kandinti kirminus. piktvariM 
žalčius, pavertė jų į gandJB 
prisakė ta.- biaurybe.- 

pabaigai -avo Myveu®



CAMBRIDGE, MASS.

Nemalonios naujienos.
PRAKALBOS.

LDS. narys.

NORI ATGAUTI $1500,000.

PENKI SUŽEISTI

TURĖTŲ VISI PAMATYTI

ANT RENDOS
KAMBARYS OFISUI.

*

$69.00.
Šaulių 

vardan

5.00
5.00
5.00
2.00

JUODUKAS VES BALTĄ 
MERGINĄ. '

BOSTONO ŽUVIS Į TOLIMUS 
VAKARUS.

Majoras Curlev siunčia 1000 
svarų “Tfaddock” žuvies kaipo 
gavėnios dovaną tolimųjų va 
kari] majorams: Los Angeles. 
San. Frąncisco ir Seattle.

Nedėlioj kovo 5 d. šv.'Kazimie
ro R. K. dr-jos buvo šv. mišios. 
.Visi nariai i n eorpore su ženklais 
buvo suėję bažnyčion. Mišias, at
laikė ir pritaikintą pamokslą pa
sakė gerb. kun. Urbonavičius, 
yakare pobažnytinėj salėj Įvyko 
prakalbos. Pirmiausia kalbėjo 
gerb. kun. Urbonavičius. Gražio
je kalboje pakalbėjo apie dr-jos 
reikalus, o paskui užsiminė apie 
Lietuvą.

Po gerb. klebono kalbos atsi
stojo kalbėti svečias iš Lietuvos 
Šaulių atstovas dailininkas Žmui
dzinavičius. Ragino visus neap
leisti Lietuvos, o ją remti sunkio
je padėtyje. Publika g<xlžiai 
klausė dailios svečio prakalbos. 
Jo kalbą sekė aukų rinkimas. Tre
čiu kalbėtoju buvo Jonas Roma
nas, L. Prekybos B-vės preziden
tas. Puikiai kalbėjo apie Lietu
vos ekonominius reikalus.. Tar
pe prakalbti buvo paniarginimų. 
Dekleniavo Juzefą Antanavičiū
tė, o broliai K. ir A. Vengrai pa
dūdavo- ant klarnetų. Prakalbos 
prasidėjo ir baigėsi himnu.

Aukos šauliams.
Kun. K. Urbonavičius ....$10.00 
J. Mačaukas ........................ 10.00
V. Paulauskas ...
P. Akunevičius ... 
J. Keršis ..............
A. Grubinskas .

Po $1.00: J. Griciunas, J. Stu- 
kas. J. Andriliunas, J. Vozėla. J. 
Kanevičius, A. Ragauskas. K. An
tanavičius, V. J. Jakštas. 1). aJn- 
kauskas, D. Veličkas, F. Jaras, P. 
Geležinis, A. Šavelis, J. Grubins
kas, V. Taniulaitis. A. Bartuška. 
P. Tarnuiionis, F. Sinkevičius. J. 
Jakimavičius.

Smulkiais $13.00. Viso
Visiems aukavusiems 

vadas taria širdingai ačiū 
visų šaulių.

Darbai prastai eina. Iš kitkr 
avvkusiems darbas sunku gauti. •

Vieną šeimyną- ištiko nelaime. 
J. Kazlausko šešių metų vaiką, 
trokas pervažiavo ir vaikas mirė.

Antras atsitikimas laisvų lie
tuvių šeimynoj. Ta šeimyna gy
veno ant Cambridge St. Burdin 
gierius su vyro broliu pasmaugė 
savo seserį ir pasivogę $204 pa 
bėgo.

Banko komisionierius Josepli 
C. Allen padavė aukščiausiam 
teismui 4 bilas, kad atgavus 
$1,500.000 depozitoriams uždą 
rytos Cosmopolitan Trust Kom 
panijos nuo Max Mitchell, buvv 
šio prezidento tos bankos, kuris 
kaltinamas vagystėje surišta 
su banko reikalais; nuo Ida P. 
MitglielI, jo’moteris; nuo Fred 
J. Burrell, buvusio valstijos 
kasieriaus, ir nuo Massacluise- 
~tts Bonding& Insurence Co. ku 
‘rioje už Mitchell buvo užstaty
ta $25,000.

BEGĖDIŠKAS PRIEKAIŠTAS.
“Keleivyje ’ ’ korespondencijoj 

iš Laconia, X. H. rašoma/apie gyv- 
našlę A. Kuliešienę ir Kazį Pakš- 
tp—Rašoma, būk K. P. įtaisė mi
nėtai moterei “glėbį” ir pabėgo, 
kad išvengti atsakomybės. Ko
respondencija baigiasi priekaištu, 
būk visi tie gaivalai esą parapi- 
jonai, o K. Pakštys skaitąs “ Dar
bininką.” Aš žemiau pasirašęs aš
tuonis metus gyvenau aname 
mieste ir gerai pažįstu K. Pakštį 
nuo lapkričio m. 1907 m. Buvau 
su juo kartu ant burdo ir gulė
jau vienoj lovoj su juo. Tai jį 
gerai pažįstu. Jis yra tikrai lais
vų pažiūrų, tokių, kokias “Ke
leivis” skleidžia. N'epriguli nei 
prie kokios parapijos, jokios tiky
bos nepraktikuoja. Yra tikras 
laisvadarys. Be reikalo “Kelei
vis” atstumia savo mokinį, o pri
meta tam, kuriam jis visai nepri
dera.

Anupras Bartuška,
135 Silver St.,

So. Boston, Mass.

DARBININKAS

42 pasažieriu buvo numestu 
nuo sėdynių, bet išsigelbėj< 
nuo sunkaus sužeidimo kuomet 
gatvėkaris važiavęs Dorchester 
Avenue arti Mather Str. l)o 
rchestery nušoko nuo relių.

3 vyrai ir dvi moteri lengvai 
sužeisti ir buvo nugabenai i na
mus. I

TYRINĖS BEDARBĘ.
Specialu komisija iš 11 asme

nų tyrinės priežastį dabartinės 
bedarbės, kad paskui sudarius 
bedarbių apdraudos kompani
ja- '

Kasmet gavėnios laike T?ox 
būry Mission parapijoje šv. 
Alphonso salėje statoma pui
kus tikybinis veikalas “Piloto 
Duktė.

Tas pats veikalas jau dabar 
išverstas ir atspausdintas lietu
vių kalboje. Kam tik priena- 
ma, o ypač dailės mėgėjai turė
tų pamatyti šį veikalų, statant, 
kad geriau prisirengus persta 
tvti savo kalboje.

Perstatoma panedėlio ir ket- 
vergo vakarais ir nedėliomis po 
pietų per visą, gavėnią.

Rep.

REPETICIJA.
“Gražios Megelionos” tea

tro repeticija bus subatpj 7:30 
vai. vakare, Vyčių kambariuo
se 366 Broadvray.

Visi aktoriai minėto veikalo 
malonėsite pribūti ant pažymė
to laiko.

“Gražio Megelionos,” veika
las bus statomas Balandžio 30 
d. Šv. Petro parap. svetainėj.

Komisija.

Miesto salėje išsiėmė leidimą 
ženytis William Gibbs 42 metų 
amžiaus juodukas, gelžkelio 
porteris, gyvenąs 12 Claremont 
su Ravena Birdwell, 22 m. am
žiaus, slaugytoja, balta it gy
vena 33 Holyoke St. Juodu su
sipažino šokiuose.

EINA GERYN.
So. Bostono Liet. Kooperaei- 

, jos valgomų daiktų krautuvės 
Direktoriai turėjo susirinki
mą Kovo 6 d. savoj krau
tuvėj. Ant susirinkimo nutar 
ta surengti prakalbas, siųsti 
laiškus, tiems kur neužsimoka 
už išimta tavora, ir reikalauti 
atsiliginti į 12 dienų, o jei ne tai 

K atiduos kolektoriams. Iš ra- 
»• portą, kontrolės komisijoms ir 

dabartinio gaspadoriaus, paaiš
kėjo, kad biznis eina gerai.

I Patartina visiems So. Bosto- 
1 no lietuviams eit pirkti valgo- 
uw daiktus į kooperacija 285 
teroadway.

TAVO KRAUJAS TURI 
TURĖTI GELEŽIES.

Ar tu žinai kąd negali gyventi be ge
ležies. tavo organizme? -Neturėdamas 
užtektinai geležies tavo • kone, negali 
turėti gerą sveikatą. Tūkstančiai žmo
nių palengva miršta delei stokos gele
žies. Jie palieka išblyškę, jaučiami 
dlpili ir be jokio stiprumo. Maistas, 
kur) valgo neina ant gero, bej padaro 
silpnus ir nervuotus. Vienintelis ba
las savo kūną sveiku ir stipriu pa- 
laryti, tai reikia imti' daugiau gele

žies. Geležis kraujų padaro turtingu, 
raudonu ir gyvu.

Nuga-Tone. didžiausi sveikatos vais
ai yra turtingi geležim. Geležies var

tojimas Nuga-Tone yra labai lengvai 
mamas .todėl jis skiriasi nuo kitokių 
-aistų su geleže. Nėra geresnių gele

žies vaistų visame pjisauly už Nuga- 
Tone. Todėl tūkstančiai žmonių turi 
teriausią reztiRfųą vaitojant Nuga-To- 

’.e. Da yra septyni kitoki vaistai la
bai naudingi sveikatai ii^tiprumui su
irti i Nuga-Tone.

Nuga-Tone yra absoliutiškai gvaran- 
uojamas pilnam patenkinimui arba 

-av<> pinigai sugrąžinami. Vienas niė- 
esis gydymuisi su Nuga-Tone kainu<>- 
a tik šl.tHt. Yra parduodama kiekvie
noje aptiekoje. Jeigu .iusų aptiekorius 
neturi, tai prisiljskite mums SI.00. <> 
aes prisiusime jums apmokėtų ližtek- 
inai ant viso mėnesio. — NATIONAL 

'.ABOR.ATORY. 1018 S. Wabash A Ve..
'bieago. III.

‘PILOTO DUKTĖ”-DRAMA
Garsusis anglų rašytojas Šeks

pyras yra išsireiškęs, kad pasaulis 
■ ra scena, gyvenimas — drama, 
> žmonės — aktoriai. Pamatinės 
pasaulio tiesos nesimaino; bet 
žmonės-aktoriai, besiremdami nuo- 
at besikeičiančiais širdies jaus
liais, dažnai užmiršta tikrąjį sa- 
.o pašaukimą bei tikslą, pradeda 
daidžioti tamsybėse ir savo trum
po gyvenimo dramą lošia labai 
iragaištingai. Už savo netikusį 
larbą negali tikėtis amžinosios 
ižmokcsties — laimės. Kiekvie- 
10, tad, žmogaus svarbiausioji 
priedermė pažinti pagrindines 
katalikų tikėjimo tiesas ir sulig 
jomįs lošti savo gyveninio dramą.

Teatruose ant scenų stengiama
si atvaizdinti išsiduodančius žino
mus gyvenime bruožus. Tik,.de
ja. vietoj gražių pamokinančių, 
ilogosios valios žmonės neretai 
eikia kenksmingus. Gi priežodis 
sako: “Verba movent exenipla 
trahunt” — Pavyzdžio galybė di
lesnė negu žodžio. Tad apvertin- 
kinie gražius pavyzdžius.

Gražiausi ir kilniausi 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 veikalas 
“Piloto Duktė” supažindina mus 
arčiau su amžinąja pasaulio Tra
gedija ir perstato scenos veidro
dy sektinus pavyzdžius kovai už 
katalikų tikėjimą.

Šis veikalas anglų tarpe turi di
dį pasisekimą. Pavyzdin, “Mission 
Chtireh, Rovbury, Mass.” šešioli
ka metų kaip statomas kas gavė
nia po du sykiu į savaitę ir vis 
sutraukia begalinę minią žmonių. 
Kaip būtų naudinga, kad kiekvie
na lietuvių kolionija pasistengtų 
bent sykį į metus perstatyti šį vei
kalą lietuviams! Vaidintojų-ak- 
torių 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 žiūrėto
jams suteiks pilną pasitenkinimą.

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

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

KAS NORITĖ ŽINOTI? [P
Jei kas norite žinoti apie Ko- || 

munistu Tikslą, Žiemos Gegu- 
DABAR YRA PROGA PRISIRAŠYTI PRIE L. D. S.

ti svetimų lašinių gabalą, (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, Ma^s ’

SKAITYKITE IR PLATINKITE “DARBININKU”

fi

REIKALAVIMAI.
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I
t
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VISUS SPAUDOS DARBUS SIĮĮSKITEI 
DARBININKU”

JEIGU NORITE, kad jūsų visi SPAUDOS 

DARBAI, pradedant nuo mažiausios kortelės 

ir baigiant didžiausia knyga, būtų atlikti: k u o- 
graičiaus!a, geriausia ir pigiau
sia, Atai siųskite tik i “DARBININKĄ,” o pa
tirsite, kad čia netušti pasigyrimo žodžiai buvo 
jums pašyti, o vien tik tas, su kuo “Darbinin
kas” šiandie gali pasididžiuodamas tai padaryti. 
Del to. kad “Darbininkas” turi moderniškiau
sias visiems spaudos darbams mašinas, kokių 
nei viena Amerikos lietuvių spaustuve dar netu
ri.

Tai-gi, visais spaudos reikalais visuomet 
kreipkitės i .

DARBININKU”
S6C BROADWAY, BOSTON 27, MASS.

ii

i LIETUVIS GRABORIUS. | 
© Šiuomi pranešu visiems, kad nupiginau kainas ant grabų ® 
© ir už visą palaidojimą. Palaidoji! numirusį nuo $100.00 ir & 
® aukščiau. Taigi Boston’o ir apielinkės lietuviai, pasitaikius B 
© virš minėtam reikalui, visuomet kreipkitės pas mane.
I nuvažiavimą į kitus miestus nidko nerokuoju. 
į gerai, gražiai, mandagiai ir pigiau bile kur

Patarnavimas
1 kitės šiuo adresu:

visiem dykai. Viršminėtais

Už |
Darbą atlieku g 
kitur. ' I
reikalais kreip- g

P. J. AKUNEVIČIUS, |
So. Boston, Mass.s

Tol. S. B. 1891 M. ir S. B. 381. |
^©©©©©©©©©©©©©©©©©@©©©©©©©©@©©©@©@©©@©©©©©©©©©©©©©©8

258 Broadway,

MODERNIŠKOJI LOPŠINĖ
“Cit neverki mano 
mažulėli — neraudok, 
aš tau duosiu BAMBINO 
čiučia-liulia.'’

Greičiau bėgki į aptieką ir 
nupirki 35c. bonką

BAMBINO
Vaizbažankli8 KŽreg. S. V. Pat. Ofiso

Arbatinis šaukštukas 
tuojaus pašalins kūdi

kio viduriu diegimą ir į kelias valandas sutaisys vidurius ir galu
tinai pašalins užkietėjimą. ‘‘Kūdikiai mėgsta.JĮ! Jie prašo daugiaus!” 

Motinos! Jeigu jūsų aptiekorius neturi jo, tai prisiųskite 
40c. pašto markėmis tiesiog į

F. AD. R’CHTER & CO-, Borough of Brooklyn, New York.

•MOTINŲ-

Reikalavimų kainos 2c. už žodį už 
kiekvienų syki.

REIKALINGAS
VARGONINKAS.

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

CAMBRIDGE NAMAI.
Parsiduoda 6 šeimynų na

mai su maudynėmis, štynio 
šiluma, elektros šviesa, toile- 
tais, skalbynėmis ir pijazais; 
užtenka žemės del pastaty
mo garage; raudos neša $190 
Į mėnesi o prekė labai priei
nama. Klauskite apie tai B. 
Kontrimą.

’LITIIU A XIA X A GEXCY

361 Broadway, So. Boston, Mass
Telefonai : So. Boston 6(»5 ir 1337.

FARMA Už $500h

ANT PARDAVIMO

10 akerių farma su nauju 
namu, bania ir vištinyčio- 
mis; elektros šviesa: vaisi
niai medžiai; l^/o mailčs iki 
miesto. 15 minučių iki moks- 
lainių, bažnyčių ir centro 
miestelio; kasdiena 9 treinai 
eina į Bostoną; preke $3,300 
ir tiktai $500 reikia Įnešti. 
Del platesnių žinių kreipki- 
ės prie:
LITHUAXIAX A GEXCY 

361 Broadvray, So. Boston, Mass.
Telefonai: So. Boston 605 ir 1337.

Pajieškojimai
Paieškojimų kainos LDS. na

riams ir “Darbininko” skaityto
jams 1 sykį j metus už dykų, už 
3 sykius $1.00. Prieteliams už 3 
sykius $1.50.

Tel. So. Boston 24ra

DR. J. C. LANDŽIUS
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

•CHIRURGAS.
Gydo aštrias ir chroniškas liga 
vyrų. taot«*rų ir vaikų. Egzami 
nuo ja kraujų.spjaudalus, Slapūnu 
ir tt. savo lalkinitorijoj. Suteiki; 
patarimus laiškais kitur gyvenan 
tH-nis. Adresus:

506 BR0ADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS. 
(Kampas G St. ir Broadvray) 

VALANDOS: 9—11. 2—i. 7——' =====
16 Metų South Bostone

DR. H. S .STONE
AKIŲ ^PECLYLISTAS
399a W. BR0ADWAY

VALANDOS : Nuo 9 r. iki 7 v. vak

!■«> i.ji . ■

IDR. PAUL J. JAKMAUH
(JAKIMAVIČIUS)

* 509 EAST BR0ADWAY
Teleplione 502.

i

Tel. So. Boston 323
I.IETUVYS DANTĮSTAS

DR. M. V. GASPER
( KASPARAVIČIUS)

Laikinai iterkėlė ofisą No. 
425 Broaihvay, So. Boston, Mass. 

Ofiso Valandos:

Nuo TO iki 12:30 ryte ir nuo 1 :30 
iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. vak.

Ofisas uždarytas suimtos vakarais 
ir nedaliomis.

Tel. So. Boston 270

J. MACDONELL, M. D.
(laliniii susil.albčti ir lieturiškai.

Ofiso Valandos:
Uytois iki 9 vai. l’o pietų nuo 1—3. 

Vakarais nuo 6 iki 9.
536 Broadway, So. Boston.

F, J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadvzay, So. Boston. 
Tel. S. B. 0441.

Antros lubos—Viršuj L. P. ft-Tt'S 
GYVENIMO VIETA:

135 Rome St.. Ai bi rsdale, Mass. 
Tel. \V. Newton 1016—R,

š

i

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

DANTISTAS

705 Main St., Montello, Mass. 

(Kampas Broad St.) 

Tel. Brockton 5112-W.

DR. F. MATULAITIS
GYDO VISOKIAS LIGAS. 

PRISKIRIA AKINIUS.
Valatnlos: 1—3 ir 7—S I’. M.

8 Vernon St. Worcester, Mass.

ji Tel. 2—0453 ’

J PRANEŠIMAS.

| DR. LEON HIRSCH,
r DANTISTAS
> KALBA GERAI LIETUVIŠKAL
/ Įsteigė savo ofisų
ji The American Industrial 

Building
ifc 983 Main St., Hartford, Conn.
1 OFISAS ATDARAS: kasdien iki 
U 6 vai. po pietų. Pagal sutarti ir 
ų vėliau.

Ieškau lietuvio PLUMERIC 
mokančio atsakančiai atlikti dar
bą. Platesnių informacijų dėlei 
prašome raštu kreiptis į “Darbi
ninko” administraciją.

Geriausia patar
navimas.

Lietuviški val
giai.

LINIJA ęBroachzay, - Ne^z^ork.NY
TIESI _ 1
KELIONE t

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

SO. BOSTON, MASS.
PER. PLą-MBUR.GĄ.PTlIZ^A 
/• ARBA LTEPOJU ____

, ■/ , VAŽIUOKIT VISI PARANKIU 
/ IR TIESIU KELIU.

Ijietuviai važiuojanti į Piliavą aplenkia 
Lenkų juostą (karidorą) 

Visa TreCia K lesa Padalinta I Kambarius 
ant 2-jų, 4-rių, 6-šių ir 8-nių lovų 

LATVI A................................................... Kovo 22
POLONIA.......................................... Balandžio 5

TRECIOS KLESOS KAINOS:
? Hamburgą $103.50, Pilliavą $106.50. Liepojų $110. 
Del laivakorčių ir žinių kreipkitės prie savo agento

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

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

PROT. ItAšT. — Antanas Janušonis, 
1422 Columbia Rd.,
. Boston 27, Mass

FIN. RAŠT. — Juozas Juška,
Merycliff Academy,

Ariinghton Helgths, Mass 
IŽDININKAS — Leonas švagždys, 

111 Bowen St., Boston 27, Mass, 
IŽDO GLOB; — J. Grubinskas, 

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

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

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

366 Broadvray, So. Boston, Mass. 
DRAUGIJOS susirinkimai laikomi 

kas antrą nedčldlenį mėnesio 1-ą vai. 
po pietą parapijinėj svetainėj, 492 E. 
7-th St, Boston 27, Mass.

Bei] Phone: Poplar 7545
ADOLF F. STANKUS

TIKRAS

LIETUVIS GRABORIUS
1023 Mt. Vernon St., . ,| 

PHILADELPHIA, PA. i!■ ■■• ........ ........... ....-..a

/■

Narys.

• .1 4

, TAISYKLA

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELPINBS 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADRESAI4.D- .■’

Pra Hambt-bg

CARONIA.......... Bal. 8 ir Geg. 13
SAKONIA... .Bal. 18 ir GegnSio 25 

Tifcictai:
2 Mėsa |130. 3 kL $103.50. Taksų $5.

FUBJCTEIlCa

7411 rtil'.i'li 
VU

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

su visais įrengimais kas tik .yra ’ 
reikalinga del taisymo už labai j 
prieinamą kainą. Priežastis par- į 
davimo, tai savininkas važiuoja ' 
Lietuvon.. Norėdami pirkti tokio ! 
biznio, kreipkitės šiuo adresu:

366 Broadway, 
Boston 27, Mass.

Nutrinkite sava 
skausmus 

ReumatikkuS) 
Neuralgiją, 
Šlubumų, 

Nikstcrčjimą, 
ištampytus 
Muskulas, 

Dantų 
SkaadSjimą, 

Galvos 
Skaudėjimą, 
Peršalimą.

Tūmykito, kad 
butų

INKARO 
VAISBAŽEN- 

KLIS.

Agentas jūsų 
mieste arba

• kur arti 
Užsisakyk šian

dien.
ASMENIŠKAI PRIŽIŪRIMA EKSKURSIJA LIETUVON ANT 

GREIČIAUSIO ŠIŲ LAIKŲ LAIVO.
AQU1TANIA — KOVO 21

Atvažiavus I Southnmpteną, keliauninkai persėda ant kito Cunard laivo ir 
tuojau plaukte j Piliau, pasiekta i 9 dienas.

3 klesos keliauninkai užima kambarius 2. 4 ir 6 žmonėms. Atskiri kamba
riai šeimynoms. Ekskursija yra po vadovyste Cunard viršininko, kpris 
prižiūrės jūsų bagažių, pasportus ir kitus reikalus dykai. Vokiečių vizos 

nereikalaujama. Važiuokite visi. ,
Specialės kainos: j -Piliau 8106.50, Kaunan $107.50, 2-a kl. $155. Taksų $5. 

Kiti laivai išplaukia:
Per Southampton, Lrvnroot ra 

Glamow
CAMERONIA ..................... Kovo 11
CASSANDRA (iš Portland) Bal. 80 
ASSYRIA (iš Bostono) Baland. 18 
Per Angliją | Libavą $110. Taksų $5.

r >■ “ir.t

PIRM. — M. Zoba,
539 E. 7-th St, So. Boston, Man. 

VICE-PIRM. — P. Mikalauskas,
248 W. 4-th St, So. Boston, Masu 

PBOT. RAST. — J. Šeduikis,
89 B Street So- Boston, Mass. 

FIN. RAST. — J. švagždys,
171 W. 5-th St, So. Boston, Mass. 

KASIERIUS — A. Naudžiunaa,
18 Winfleid St. So. Boston, Mase. 

MARŠALKA — J. Zaikts.
7 WInfle1d St, So. Boston, Mass.

Dr-ja laiko susirinkimus kas trečią 
nedėldlenj kiekvieao mSneaio, 2-rą vaL 
po pietų *▼. Petro parapijos salėj. 499 
B. Seventh St, South Boston, M

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

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

PROT. RAšT. — Antanas Macejunas, 
450 E. 7-th St, So. Boston, Mass.

FIN. RAŠT. — Juozapas Vlnkevičius,
160 W. 6-th St, So. Boston, Masu.

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 snsfrinklmus gas pirmą nedėl- 
dlenĮ kiekvieno mėnesio po Na 694 
VVashlDgton St, Boston, Mass. 6-tą v. 
vakare. Ateidami drauge Ir nauju na
rių su savim atsiveskite prie musu dr- 
joe prirašyti.

J




