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Washington. — Valsty-

W ashington. — Valsty
bės sekretorius Hughes su
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Krikščionys darbininkai vie
nykitės ! Spieskitės į vienin
telę darbo žmonių organiza
ciją Amerikoje — Lietuvių 
Darbininkų Sąjungą.

Pereitą vasarą Šveicari
jos valdžia pripažino Lietu
vos nepriklausomybę juridi
niai. Todėl šių metų nepil
ki ausomy bės sukaktuvių 
šventė Šveicarijos sostinėje 
Berne, kame yra Lietuvos 
Atstovas, buvo švenčiama iš
kilmingai. Pirmu kartu o- 
fieialiai viešai užplevėsavo 
Lietuvos trispalvė vėliava 
ant mūsų Pasiuntinybės na
mų. Tą dieną atstovai įvai
rių valstybių Šveicarijoj 
sveikino mūsų Atstovą. Jo 
svečių priėmimo kambaryj 
visas stalas buvo nuklotas 
diplomatų vizitinėmis korte
lėmis.

Visi Šveicarijoj gyvenan
tieji lietuviai studentai ir 
studentės dalyvavo mūsų 
Pasiuntinybės suruoštose iš
kilmėse. Iš ryto 10 valandą 
Victoria koplyčioje, daly
vaujant J. M. Atstovui p. 
Sidzikauskui su savo žmona 
ir visiems svečiams, kun. J. 
Navickas atlaikė šv. Mišias 
ir pasakė tai iškilmei atatin
kamą pamokslėlį.

Po pamaldij 11 valandą 
buvo sudėta vizitą p. Atsto
vui pasiuntinybės namuose. 
Friburgo lietuvių vardu kal
bėjo seniausias friburgietis 
kun. Vilimas; Zuricho lietu
vių vardu kalbėjo leitenan
tas majoras Škirpa. P. At
stovas atsakė jiems savo žy
mėtina kalba.

12 valandą buvo suruošti 
svečiams pietūs, kurių lai
ku,pirmutiniu kalbėjo pat
sai Atstovas p. Sidzikaus
kas. Jo kalbą sekė dauge
lis kitų, būtent kalbėjo dar 
kun. Navickas, Friburgo u- 
niversito studentų “Litua- 
nia” draugijos pirmininkas; 
kun. Pakalka, vilnietis, kal
bėjo savų vargstančių pilie
čių vardu; p. Ruginis, Susi- 
šelpimo Studentų Fondo 
pirmininkas; majoras Skri- 
pka kalbėjo karių vardu; 
Putinas pasakė savas para
šytas iškilmei eiles; ir ant 
galo kalbėjo p. Turauskas, 
Lietuvių Pasiuntinybės sek- 
retoris. Visos kalbos buvo 
rimtos turiningos. Tai kal
bėjo asmenys, kurie jau dir
ba Lietuvos nepriklausomy
bes darbą arba kurie jau bai
gia reųgtis ir netrukus stos 
jo dirbtų. Ūpas visų buvo 
pakilus. Neveltui. Tai Švei- 
earijos sostinėje švenčiama 
Lietuvos nepriklausomybės 
~ kaktuvių šventė; 
lyje, kurioje mūsų

turi lygias visoms pasaulio 
valstybėms teises. Daug to 
gilaus jausmo teikė ir daly
vaujantieji mūsų kariuome
nės karininkai, Zuriclio ka
ro mokyklos studentai. Ap
lamai, visos šventės įspūdis 
buvo geriausis.

Netiktai Šveicarijoj, bet 
ir kitose valstybėse buvo 
švenčiama panašiai. Te
praėjo keturi metai ir
skausmų ir vargi} mes tapo
me nepriklausomos valsty
bės piliečiais. Bet kadangi 
dar kova tos nepriklausomy
bės nepabaigta, tai kiekvie
no lietuvio tikslu turi būti 
remti mūsų valstybę ir jos 
reikalus visa širdimi, kad ji
nai ta kova laimėtu.4. I C

Vašingtonas, III. 7 
(Elta). — Klaipėdos lietu
viai išrinko naują Tautos 
Tarybą, sudarė savo direk
toriją, atšaukė savo atstovus 
iš. Krašto Direktorijos ir 
priėmė protesto rezoliuciją 
prieš Arbeitsgemeinschafto 
veikimą. Tarp kitoko rezo
liucijoje sakoma: “Mes ne
galime ilgiau bepakęsti mū
sų teisių susiaurinimo ir at
sisakome toliau dalyvauti 
krašto valdyme.”

V ar sava, kovo 9. — Nau
jas ministerių kabinetas dar 
nesudarytas. Liaudininkai 
ir socijalistai dešimčia balsų 
pervarė pavedimą sudaryti 
naują kabinetą buvusiam 
Premierui Ponikowskiui. 
Padėtis nepaprastai rimta. 
Vilniaus “seimas” intemp- 
tas. Valdžia prašo laikra
ščių, kad karštuolius mal
šintų nuo smerkimų Angli
jos. Seimo rateliuose rim
tai kalbama apie Paderews- 
kio parkvietimą. Karo, iž
do ir sveikatos ministeriai 
liksią tie patys.

London. — Pietinės Afri
kos darbininkų Federacija 
paskelbė generalį streiką. 
Daug darbininkų atsiliepė į 
paskelbimą. Streiko tikslas 
paremti streikuojančius an
gliakasius. Johannesburge 
krautuvės uždarytos — sa
vininkai bijo riaušių. Ne
norėjusieji streikuoti pri
verčiami tą daryti. Šian ir 
ten buvo nedidelių riaušių. 
Vienoj vietoj geležinkelis iš- 
dinamituotas. Valdžia mo
bilizuoja visas gali_______
vartojami ir orlaiviai, iš ku
rių bus šaudoma kulkosvai
džiais.

Neiv York.—Samuel Gom- 
pers, Amei'ikos Darbo Fede
racijos prezidentas, išva
žiavo į Naująją Angliją. 
Per tris dienas lankvs au- 
diminių streikuojančius dar
bininkus ir sakys prakalbas. 
Nedėlioj po pietų kalbės 
Pawtucket, R. I., o vakare 

: Providence.

’Fa&'nfjrtonas, III. 8 d. 
(Elta). — Lietuvos Atstovy
bės Maskvoje patarėju vie
toje Avižonio laikinai pas
kirtas eiti pareigas Tremti
nių Skyriaus vedėjas, Bag
donas.

Paryžius. — Francijos 
parlamentas perleido įstaty
mą, kuriuo leidžiama vesti 
ir tekėti be tėvų pritarimo 
sulaukus 25 m. amžiaus. Ik
šiol be tėvų sutikimo tik 30 
metų sulaukusieji jaunave
džiai galėdavo poruotis.

Maskva. — Lenin turėjo
Ginčas, kuris grasino strei. ?'*s sekr. Hughes oficialiai ilgas vakacijas, visai atsil- 

ku New Yorke moteriškų atsakė į Italijos pakvietimą sėjo ir pasakė su noru va- 
drabužių dirbtuvėse prieita dalyvauti Genoos konferen- žiuosiąs į Genoos konferen- 

alybes. Bus Prie sutarties konferencijo- cijoj. Atsakė, kad Amerika ciją. Norįs susitikti su 
j e tarpe narių bendros ko- nedalyvaus, nes ta konfe- Lloyd George ir pasikalbėti 
misijos iš Unijos atstovau- rencija būsianti politiška, o. akis į akį.
jančios darbininkus ir iš- Amerika negalinti kištis į -----------
dirbėjų organizacijos. Iš
dirbę jų organizacija, kuri
priiminėja rbus, sutiko 

ti nėuni-

Vr.šut’ft, kovo 9. — Alijan- 
|tų pasipriešinimas Vilniaus 
aneksavimui prie Lenkijos, 
kas vedė pereitą savaitę prie 
lenkų ministerių atsistatydi
nimo apsireiškė čia atvira 
manifestacija, kuomet Ang
lijos, Italijos ir Francijos 
atstovai atsilankė pas lenkų 
užsienio reikalų ministerį 
Skirmuntą ir pareiškė, kad 
Į pienuojamą Vilniaus pri
jungimą prie Lenkijos ali
jantai žiūrėtų su didžiausiu 
nepritarimu. Atsistatęs ka
binetas labai stengėsi rasti 
alijlmtams priimtiną būdą 
Vilniaus prijungimo prie 
Lenkijos. Buvo bandyta ne
aneksuoti Vilniją, 
užd'

bet tik
i savo globą ant Vilni-

ta keturi apsirgimai miego 
liga. Viena moteris 47 me
tu amžiaus ta liga apsirgusi 
mirė.UŽGYNĖ GINKLŲ 

GABENIMĄ.

W ashington.—Prez. Hard- 
ing uždraudė gabenti gink
lus ir amuniciją į Chinijos 
tas dalis, kur eina naminis 
karas.

Viešbučių tarnautojos 
Sacramento, Cal., yra labai 
stipriai susiorganizavusios. 
Jos turi beveik 100 nuošim
čių unijisčių. Beveik visos 
viešbučių merginos unijis- 
tės.

/

Atstovai nuo Audėjų Dar
bininkų Unijos iš Kirkaldy, 
Dunfermline, Brechin ir Le- 
ven, ir taip-gi Dundee Ka
lendorių Darbininkų unijos 
susirinko apsvarstyti klau
simą sudarymui sąjungos. 
Tas buvo vienbalsiai priimta 
ir užims svarbią vietą Britų 
audėjų tarpe.

Prie namų statymo darbi
ninkai, New Castle, Pa. liuo- 
sai sutiko priimti numažin
tas algas maždaug 15 nuoš., 
kad pakėlus namų statymo 
industriją. Jie pasirašė su
tartį dviem metam prade
dant balandžio 1 d. Nepri
eita prie sutarties su tinkuo
toji! unija, nes ji nėra susi
jungus su namų statymo ko
misija.

W ashington. — čičerin, 
Rusijos užsienio reikalų mi- 
nisteris, pareiškė, kad Ru
sijos valdžia yra pasiryžus 
pripažinti ir atmokėti carų 
skolas. 1

New York. — Protestan
tai pienuoja Washingtone 
statydinti National Cathed- 
ral. Tokią katedrą katali
kai jau turi. Katalikus se
ka protestantai.

BAISI VIESULĄ.

Augusta, Oa. — Kilusis 
baisus tornado išgriovė ke
turis miestelius. Žuvo šeši 
žmonės.

Washington. — Komerci
jos sekretorius Hoover pa
sakė, kad badaujančių rusų 
gelbėjimas gali visai būti su
trukdytas. Rusijos geležin
keliai visai griūva. Uostuo
se provizijos sukrautos ilgas 
dienas guli ir dėl geležinke
lių griuvimo po labai mažai 
tegabenama.

Latvrence, Mass. — Louis 
Deschornes išviliojo iš vie
no besveikačio žmogaus $20. 
Buvo susektas. Teismas pa
skyrė sukčiui atsėdėti 3 mė
nesius kalėj iman.

seime ir Vilniaus “seimo” 
atstovai tam pasipriešino. * 
Lenkijos seimas jau buvo 
besirengiąs paskelbti Vil
niaus aneksavimą, bet tada 
įsikišo alijantų atstovai. Da
bar lenkai tikisi, kad jiems 
alijantai leis padaryti uniją 
su Vilnija arba uždėti ant 
los savo globą.

Vašingtonas, III 6 d. 
(Elta). — Lietuvos Užsie
nių Reikalų Ministeris Prof. 
Jurgutis š. m. kovo mėn. pa
siuntė Tautų Sąjungos Sek
retoriui p. Drummond’ui 
notą protestuodamas prieš 
lenkų įsiveržimą neitralėn 
zonon.

Lenkų kareiviai sapierai 
inėję į neitralę zoną ir ėmė 
taisyti gelžkelį Varėnos-Rū- 
diškių srityje. Lietuvos vy
riausybė žiūri į tai kaipo į 
nukreiptą į Lietuvą prieši-

PAGERBĖ ŠV. TĖVį.
PAGERBE~MIRUSĮ 

POPIEŽIŲ.

Lietuvos St. Seimo pirmi
ninkui pranešus apie popie
žiaus Benedikto XV mirtį ir 
apibudinus trumpai jo dar
bus, pasiūlė Seimui pagerb
ti mirusį popiežių kaipo ka
talikų Bažnyčios galvą ir 
didelį taikos veikėją. Visi 
be išimties, Seimą nariai at
sistojo šv. Tėvui pagerbti.

Ar pagerbė mūsiškiai lais
vamaniai ir socialistai? Ne, 
jie ne tik kad nepagerbė, bet 
dar biauriai apšmeižė Lie
tuvos atstovą Amerikoje už 
atidavimą pagarbos.

Laikraštis Our Sundag 

Visitor sausio 8 dienos š. m. 
laidoje turėjo straipsnių a- 
pie parapijų finansavimą. 
Gerb. kun. Virmauskis pa
tarė tą laidą sulietuvinti ir 
atspausti “Darbininke.” Tą 
mes padarysime ir tie 
straipsniai bus indėti atei
nančios savaitės subatinia- 
me numeryje. Straipsniai 
labai svarbūs, indomūs ir 
pamokinanti Svarbu, kad
kiekvienas katalikas tai per- ninku žygį, laužantį lenkų 
skaitytų ir žinotų. Tą “Dar-‘ 
bininko” numerį todėl rei
kia kuolabiausia išplatinti 
Amerikonai kunigai minėtą 
Our Sunįav 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 
straipsniais.

iškilmius pažadus, duotus 
Tautų Sąjungos Tarybai, ir 
kadangi tasai žygis gali 
šaukti kraujo praliejimą, 
todėl Lietuvos Vyriausybe 
prašo Tautų Sąjungos Ta
rybos padaryti intakos į 
Lenkų vyriausybę, kad juo
stos neitralumas būtų už
laikomas ir kad minėtieji 
lenkų neprietelingi žygiai 
būtų sulaikyti.

Lietuvos Atstovybė tą 
pačią dieną pranešė kable- j 
gramos turinį V ai
Sekretoriui p. Charles 
Hughes.

Darbtntnfco” Adrun. |

London. — Dėl bado Kri- 
me kilo netvarka. Būriai 
alkanų žmonių plėšia sandė
lius Sebastopolyje, Teodosi
joj, Kerče ir kitur.

P AB ALTUOS VALSTY
BIŲ KONFERENCIJA.

Vašingtono#, III. 8 d. 
(Elta). — Greitai įvyks da- 
lyvauajnt Tautų Sąjungos 
atstovui Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos konferencija tau-_ _
tinių mažumų teisėms nu-lvais pinigais. Permaina pa
statyti tuose kraštuose. Vie- daryta dėlto, kad perdaug laivas, gabenęs maistą Rū
ta konferencijai dar nepa- atsirado apiplėšimų Illino- sijai prakiuro. Jūreiviai pa
skirta.

Pana, (III.) anglių kasyk
lose išmokama algos čekiais 
po daug metų mokėjimo gy- Žmogui malonu kam nors 

jį giriant, jis stengiasi iš
girsti pagyrimą ir antrą sy
kį-

imti ant Heligolando salos.
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PAAIŠKINIMAS V. K. TAŠ
KUNO “PAAIŠKINIMŲ”

.bę, romuviečiai pradėjo siste- 
matingą kovą prieš sau nepa
tinkančius asmenis, iš eilės vie
ną po kitam visuomenės akyse

riui p. Gudui, pažymėdamas nyje apie jį nieko nepasakęs, numylėta. Kun. Nikodemo Pet- sukėlė, kas autoriui garbės ne- 
kad į kitus du teisėju nužiurę-J pažada teisėjų nekritikuoti, j kaus naujausias įsišokimas (į- duoda. Abejoju, kad ir visuo- 
jau kun.^Urbanavičių ir Vasį. Bet ir tą užsimiršta ir jau to- sišokti jam sekasi) yra per menė autoriaus išaikvotą ener- 
•Gavęs p. Gudo pilną pritarimą liau žada tik vieno kunigo Ur- skaudus, kad numykimu pra- gija tinkamai apvertintų.

v. ,v------  . . diskredituodami. Nuo to žings- 'nurašiau abiem kunigam mels-, banavyčiaus nekliudyti. Bet leisti!* Kuomet k. N. Petkus šo-Į b) Jeigu-gi sveikas, sąžinės
Vienas iš musų senesniųjų nį0 juog iįg§įoi nesulaikė nerdamas apsiimti pagelbėti išriš- galvelė karšta ir padėjęs tris ka prof. Bučiui į kratus, tai jis'esi verčiamas kokius tai nepa-'

tautos gaivintojų išsitarė, kad 
. Lietuvos Himne teisingiau bu

tų dainuojama;“ Lietuva, tėvy
nę musų, tu peštukų žeme ’ ’, nes 

t peštynės pas mus ir dažnos ir 
žiaurios. Partijų ir nepartijų

Iš Nosy CENTRO.
| Iki šiol laikiusi garbės vaini
ką aukų gausume Wcrcesterio 
kolionija visgi pralošė. Mat, 
Cicero, UI., pasiryžo laimėti 
garbės varniuką ir laimėjo.

Worcesteris Kultūros vajui 
surinko ir gi tikrai pagirtiną 
sumą būtent $4,181.56, bet Ci
cero sukirto prisiųsdami $5,- 
187.23.

Kadangi Kultūros vajus jau 
baigiamą todėl prašoma kolio
nijų, kurių aukos dar neprisiųs- 
ta Tautos Fondo iždan, pasi
stengti prisiųsti kad užbaigus 
Kultūros vajų būt galima spau
dai paskelbti visų kolionijų 
vardus ir kiek kuri kolionija 
surinko Kultūros vajaus reika
lams. Siunčiant aukas Cen
tran visada prašoma siųsti ir 
vardus aukotojų, pažymint 
kam aukotojas skyrė savo au
ką.

Visi, kurie aukoja nemažiau 
$10.00, jų vardai bus surašyti 
Kultūros vajaus universiteto ir 
kolegijos knygose. 4

Kadangi kultūros vajus užsi- 
tęsė-ilgiau, negu buvo manomą 
kad tęsis, Tautos Fondo narys- 

jtės vajus pratęstas iki Šv. Ve- 
į lykų, todėl gerb. Tautos Fondo 
I ir Federacijos skyrių valdybos 
prašomos visą Gavėnios laiką 
išnaudoti Tautos Fondo bei Fe
deracijos narystės vajui. Mo
kestis yra 3 dol. į Kultūros, Po
litikos ir Labdarybės skyrius. 
Mokantis gal pasirinkti vieną 
arba du skyrių, jei į visus ne- 
gal mokėti.

Pereitą savaitę Kultūros va
jui prisiųsta Centro iždan: 
Cicero, III.
Chicago, III W. S. 
Thompsonville, Conn.

. riWaukegan, III.
Pittston, Pa.
Lewiston, Me., Vyčių
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tikrai nežino ką daro”. Prof. prastus, negirdėtus “atidengi-Į 
“ “ ... .................... ..... “

t

“1

Bučys perdaug turi katalikų Į mus” daryti, ir “diagnozas 
visuomenės pagarbos iružsitar- statyti” spaudoje, tai pirm ra

šant pasiūlyčiau užsiduoti 
klausimą: Cui bono? Keno 
naudai? Jei geru tikslu, ar 
bent in bona fide, tuomet grei
čiau susišnekėsime.

. šiuom tarpu užteks.
Jonas J. Jakaitis 

Kovo 6, 1922.

ti skundą. Ir vienas ir kitas ] žvaigždutes, dar sykį pradeda 
tik labai nenoromis sutiko: nuo pašiepimo kunigo Urbana- 
kun. U. iš principo nenorėjoIvyčiaus^ rašyto protokolo... 
u,.*; imn xt +« Pamokina, jei kas gali jo'dok

triną priimti, — kad trečiųjų 
teismas nesąs privatis teismas 
(o koks?.) Pasisako, kad pa
kvietime į teismą buvo pažy
mėti pasiulomiejį teisėjai ir 
kad “Darb.” pilną sutikimą 
darė (ir kaip neduotų, nes visų 
teisėjų butą “Darb.” draugi)) 
pamini kunigo Slavyno laišką,^ 
kuriame prašo kun. J-tį prie 
savęs x pajieškoti dar du kitu 
už teisėju: tečiau V. K. Tašku
nas iš Norwood, nepaisant to 
visko pasakyto, budamas “la
bai grynos sąžinės,” dideliau- 
siomis raidėmis rašo, buk kun. 
J-tis pats save pasiskyrė teisė
ju... Kaip šitokį prasimanymą 
pavadinti, V. K. Taškunai iš 
Norwood ?

Tai ne visos humoristingo- 
sios V. K. Taškuno “atidengi
mų” ypatybės. Jisai ir dabar 
tvirtina, kad jeigu “Darbinin
ke” kun. Slavynas buvęs ne
teisingai apkaltintas, tai “Dar
bininkas” už tai ne kaltas ir 
už tą neatsakąs... Mat sulig 

'jojo logikos, kad jeigu ubagas 
uždrožė su lazda nugarą, tai ne 
ubagas kaltas, ale lazda. -

V. K. Taškunas ir šiandien 
nepastebi korespondencijoje iš 
Akron, Ohio (tilpusios “Darb. 
Sau. 31,1922) nieko smerktino. 
O sancta simplicitas! Bet pirm 
rakant reikėjo perskaityti. Tai
gi “keleivišku” budu, panie
kinančiu tonu, pravardžių nc- 
miniant, leidžiama skaitytojui 
blogai manyti apie visą dvasiš- 
kiją, kuomet rašoma šitaip: 
“Dabar busią taip, kad kur pa
matys rašyta ant kunigų kad ir 
teisybę, tai mokvtesnieji kuni
gai, kurie priklauso prie orga
nizacijų'ir dar nėra “sujanušė- 
ję” tuos redaktorius pradės 
reikalauti arba šaukti į teis
mą” — Toje korespondencijoje 
dvasi.škija padalinta į dvi rūšį: 
“sujanušėjusius” ir “mokytes- 
niuosius, nesujanušėjusius” ir 
abieji sarkastiškai pajuokiami. 
Pa,juokti-gi visa dvasiškąja 
kam, kam, bet “Darb.” netin
ka. Ir kuiiigai’už savo pagel
bą “Darbininkui” ne tokios 
padėkos turėjo teisę tikėtis. 
Beto, toje korespondencijoje 
nustatoma prieš teisiną (“-con- 
.tempt of the court.”) Ir ka
dangi “Darb.” tuomi laiku bu
vo pakviestas į teismą, gi kito
kio teismo nebuvo, tai gi išėjo 
taip, kad “Darb.” pasityčioji
mus darė iš to teismo, kurį pat
sai užgyrė ir kuriam mes savo 
laiką gaišinome ir išlaidas da
rėme. Be kitko, toje kores- 
'pondencijoje bandoma nustaty
ti teisė kad apie katalikų dva
siški ja galima rašyti ką tik no
ri: teisingai ar ne teisingai, gi 
kunigai neprivalą nei teismu 
gintis. Ir taip tokios “logi
kos raštpalaikis galėjo tilpti 
“Darb.” tai Tardymo Komisi
jai nebuvo aišku, žinant to lai
kraščio praeitį. Ir kodėl V. K. 
Taškunas tą nelemtą raštą taip

katalikų visuomenės tarpe vis 
•didyn einantis nepasitenkini
mas, nei jų vedamų laikraščių 
^skaitytojų mažėjimas.

Reikia pripažinti, jog romo- 
'viečių kontroliuojamuose lai
kraščiuose paviršutinė etikos 
forma daug ilgiau buvo išlaiky
ta; “Vanagas” gi išsyk nusis
tatė nei paprasto padorumo ne
paisyti ir kaipo stiprus argu
mentus vartojo pravardžiavi
mus ir koliojimus. “Vanago” 
minėtuoju silpnumu ilgainiui 
užsikrėtė ir pora kitų laikraš
čių. Paėmus ne vieną taip va
dinamą katalikų laikraščių, 
i'priklu darėsi, delei asmeninių 
pjovvnių, kuriose aškiai nebu
vo atsižvelgiama nei Į skaityto
jų jausmus nei į katalikų labą. 
Tr kuomet mažas būrelis įsikar
ščiavusių “romuviečių” su ke
letą “(mnaginnių” vedė viešai 
per spaudą intensivę koliojimo- 
si politiką, tuom tarpu katali
kų visuomenei reikėjo kentėti 
ir laukti kada gi, pagaliaus, 
toms naminėms peštinėms bus 
galas.

Kadangi nelemtas kolionių 
: gaisras kilo iš “Vanago,” ir be 

to jisai giliausia ten purvan bu
vo įklimpęs, todelei praeitą va
sarą Kunigų Metineme Suva
žiavime buvo iškelta “Vanago’ 
pragaištinga darbuotė sulyg 
catalikų įstaigų ir jo šlykštus 
tovos būdas su jo manomais 
priešais. Žinant, kad to lai
kraštuko redakcijoje dirbo dva
siškis, todelei seime esantieji 
kunigai jam pareiškė papeiki
mą už netikusį laikraščio turi
nį. I truinpą-gi laiką po sei
mui,kunigų draugijos valdyba 
•pakvietė “Vanago” ir “Garso’ 
redaktorius, kuriuodu laikraš
čių labiausia pjovęs; susirinki- 
oųe buvo daromos pastangos, 
tarp minėtų laikraščių pravesti 
taiką Tečiau tas ne visiškai 
pavyko, ypač dėl “Vanago” 
užsikirtimo. Tiesa “Vanago” 
redaktorius iškilmingai pasiža
dėjo kušvelnyti turinį ir formą, 
bet savo žodžių neišlaikė. Tuo
met kunigų draugijos valdyba 
paskelbė “Vanago” redaktorių 
kun. A. Janusą, nesant kunigų 
■irganizgeijos nariu, ir kad 
f‘Vanago” turiniui nepritaria. 
I trumpą laiką po to “Garsas” 
etika nevaržomi užsipuldinėji
mai ant įvairių dvasiškių, per
traukta. “Vanagas” ir tas 
kiek sušvelnėjo. Tečiau peš- 
tukizmui dar nebuvo lemta ka
talikų tarpe išnykti. Laikraš
tis ‘“Darbininkas”, kurstomas 
tūlo arti sėdinčių individuo, 
kai kuriais keistumais pasižy
mėjusi kuris dėl savo nepa
prasto “šventumo” neišsiten
ka savo luomo organieacijoje, 
ėmė specializuotis priekabių 
jieškojime tai prie vieno tai 
prie kito kunigo. Galiaus 
“Darbininkas” išsidrąsino ra
šyti ir abelnai prieš kunigus, 
(korespondencijoje iš Akron, 
'Ohio).. Ypač “Barbininke” 
'daug rašyta prieš kunigą Sla- 
vyną prikišant jam skaudžių 
prasižengimų prieš tautą ir 
inet neaiškiai primant krimina- 
lį prasikaltimą Nebeiškentęs, 
kun. Slavynas buvo betraukiąs 

(“Darb.” teisman, tečiau atsi
žvelgiant į tą kad neišpuola 
lietuviams dar-gi katalikams 
po teismus bylinėtis, paprašė 
kunigų draugijos pirmininko 
kunigo Jakaičio, kad tasai pa
kviestų dar du ne “romovie- 
piu”, sudarytų privati teismą 
su “Darbininku”. Labai neno
romis (ir kas galėtų norėti t,) 
bet kaipo pirmininkas turėjau 
tą nemalonų darbą vykdinti. 
Neskaičiau save užtektinai be
šališku įeiti į teisėjų sąstatą, 

pakraipa viešumoje,< 'dėlto kad. smerkiau kun. 81.

peštyni
Siaurio

< kova pas mus neturi rubežių. 
Štai kadir dabar: “sandarieji rlJ:K
Čiai” atsisako Lietuvos val
džią remti, tik dėlto kad val
džioje jų partijos žmones nesą 
daugumoje; socialistai-gi prieš 
Lietuvos nepriklausomybę, vien 
dėlto kad Lietuvos žmones ne
nori dėtis su Rusijos kumunis- 
tais. Taip aštrus partiniai są- 
tikiai tik neišsivyščiusiose val
stijose terandasi.

Jeigu stebėtina, kad tos pa
čios šalies vaikai pasidalinę į 
priešingi) pažvalgų partijas 
tarp savęs riejasi, nepaisyda
mi nei tėvynės reikalų, tai dvi
gubai keista yra kuomet tų pa
čių nuomonių, katalikai nacio
nalistai, užiuot dirbę rimtą kul
tūros darbą spaudoje vienas 
kitą dergia delei asmeninių ne- 
pamėgimą ne atsižvelgdami į 
tą, kad jų egoistinės tąsyn^ 
daug duoda malonumo praga
rui ir tautos priešams.

Nuo šios vasaros seimo ligi 
pastarų dienų, kaikuriuose ka
talikų laikraščiuose palaikoma 
naminė karė. Kova su idėji- 1 
niais katalikų priešais kone už
miršta, Bonų gyvas ir sistema- 
tingas rėmimas apleidžiama 
katalikų visuomenės organiza
vimas nevedamas, katalikų 
“Spaudos Savaitė” nesuorga- 
'nizuota... Mat, energijos pri 
reikėjo asmeniniai vadų ir ne 
vadų kovai. To karo gaisras 
pakilo, kuomet dalis ypač sc 
nesniųjų veikėjų, pasijuto lesų 
atstumtais nuo vadovavimojka- 
talikų viešai akcijai. Te<nau 
užiuot jie ėję į bendrą (Jtrbą. 

4dant- pesitarnavimu kaKalikų 
visuomenei užimponavus T r 
nustotą vadovybę nuveiktu 
darbų nuopelnais atgavus, jie 
pasirenka daug lengvesnį, bet 
žemos rūšies būdą, budent, boi
kotuoti katalikų viešas įstai
gas, dėlto tik kad nepatinka
mi žmones jose vadovauja.

Užgautai fanaberijai nebūt?) 
buvę progos daug žalos katali 
kų visuomenei padaryti, tėčia i 
kąikurių musų jaunųjų vadi) 
klaidos, įsišokomai, atstumtu? ■’ 
senesniu jų darbuotojų erzini
mas, atsiekė tą kad kai lciiri? 
jų mažiau idealingi paskelbė 
atvirą karę viešoms įstaigoms: 
T. F., Federacijai ir. kitoms or
ganizacijoms. Kadangi šie ar 
šus kovotojai savo organu pa
darė perijodinį spaudinį vardu 
d'Vąnagą” tedelei ir pati frak
ciją visuomenei žinoma kaipo 
“vanaginiai”. Savaitinis lai
kraštis “Žvaigždė” išpradžio< 
nedrąsiai, toliau vis aiškiau, il- 
gainiui-gi atvira burna remia 
“Vanagą” ir “vanaginius”. 
Ištisi straipsniai vieno tų lai
kraščių, būdavo atspausdinti 
antrame, “žvaigždės” leidė
jas, k. Ant. Milukas', turėjo drą
soj net viešai pasisakyti, kad 
jis ir pinigiškai šelpiąs “Vana
gu”

Aktivingiausiais “Vanago” 
priešais pasirodė “romoviečiai 
mat, jų organizacijos nariams 
daugiausiai tekdavo nuo “Va- 

g Bago” — Slaptoji katalikų 
Jaunuolių — katštuolių organi
zacija “Romuvos Ordenas” — 
tai “Vyčių” atskalą atsiradu
si po jų trakšmingam Broakly- 
no seimui. Yra tai neskaitlin- 

fc gas būrelis idealingų karštuo-
V lių, kurie čionai. Amerike, ban- 
K do pasižymėti pi rodymu dide-
V lių pretensijų prie refonnavi- 
K. mo katalikų visuomenės. Nors 
■r jų narių tarpe randasi ir kele- 

Į tas dvasininkų, tečiaus savo 
\ J^ligši-oline i
\ Bnie reiškėsi /:r.o org;>

• fciaacija. Nor- .
fct pasauli^: -. e-c-rVi; n/,-

toj; ~ rjhr.: žarija šia. - 
ęweikiant tęnvvui savo ko;> 

paėmė porą žymesnių 
^laikraščių ir riešas or- 
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būti teisėju, gi kun. V. be to 
dar teisinosi: “Save skaitau 
•netinkamu' šiame atsitikime, 
kad esu įsivėlęs su kun. 
V. Slavvnu už “Vanagą”. Jis ’ 
gal būti neužganėdintas ir 
skaityti visą teismą nenusise
kusiu, vien dėlto kad aš ten bu
vau, nors teismas ir butų beša- 
liškiausias. ” Iš teisėjų sąstato 
sprendžiant iškalno. buvo gali
ma manyti, kad kaltu bus at
rastas k. Slav., nes visi teisėjai 
buvo L.D.S. ir “Darb.” rėmė
jai ir “vanaginių” žinomi 
smerkėjai. Tečiaus, teisėjų 
sąstatą priėmė abidvi pusi.

Atrodė labai keista, kuomet 
teismo dieną į vietą “Darb.” 
redaktoriaus, atvažiavo tik jo 
įgaliotinis kunigas Taškunas. 
Dar keisčiau apsireiškė, kuo
met k. Tašk. pareiškė, kad 
“Darb.” kunigo Slavyno ne
kaltinąs, o tik savo korespon
dentams leido “Darb.” kaltin
ti. Atrodė, kad arba “Darb.” 
nuo tardymo išsisukinėja, arba 
negali užmetimų prirodyti. Ir 
teisėjai gaudami priparodymus 
tik iš Vienos pusės, užėmė pozi
ciją tik “tardymo komisijos.” 
Į “Drab.” korespondentų kal
tinimus kunigas Slavynas pri
davė keletą afidavitų (jos tilpo 
“Darb.”) Vienas tų afidavi
tų buvo padarytą “Darb.” ko
respondento, kuris atšaukia jo 
vardu tilpusius šmeižtus ant 
kun. SI. Kuomet-gi komisija 
pareikalavo nuo “D.” įgalioti
nio kokių nors prirodymų, tai 
kun. Taškunas pareiškė, kad 
jam “D.” jokių dokumentų 
tų nedavė; žodžiu gi apkaltini
mą irgi nei nebandė paremti. 
Ar-gi, tat, stebėtina, kad Tary- 
mo Komisija remiantis priro
dymais tik vienos pusės, “D.” 
įgaliotiniui nei nebandant ko
respondentų teisinti, jei Komi
sija priėjo prie' nuosprendžio, 
■kad “Darb.” perdrąsiai buvo 
kun. Slavynas kaltinamas.

Tečiaus mes. kurie tikėjomės, 
kad, Tardymo Komisijos triū
su pasiseks pamažinti viena 
katalikų visuomenės žaisdą, di
deliai apsirikome. Pasirodė, 
kad kun. Taškunui pritruko ge
rų norų: jisai kuris tardymo 
laiku tylėjo lyg užhipnotizuo
tas, kursai Tardymo Komisi
jai perskaičius rezoliucija ne
sugebėjo nei žodžio ištarti, už
uot tardymui užsibaigus prisi
dėti prie nuraminimo visuoine-, 
nės ir pagelbėjus kitus visuo
menės reikalus aprūpinti, tai 
jisai parvaževęs savo Norwoo- 
d’an garsiai barasi ant teisė- 
bi et orbi skelbia karą.. 
bi et orbi skelbia karią...

Ir ko tik jis toje savo trijų 
špaltų elukobracijoje nepriža
da ir kam negazdinžh savo ga- 

, tingumu drąsiai pasitikėdamas 
, jis nepaprastus “atidengimus” 

užtikrina ir, į piktą pajuoką 
perėjęs, pažada, anot jojo “ap
galvoto” išsitarimą nuo “stei- 
džiaus šokinti,” “nušvilpti” 
jam žinomus aktorius... (Bet[gina ir, kaip viešai prisipažįs- 
kam tas misticizmas ir dargi 
atidėliojimas ? tie palikti nenuš
vilpti kad ir trumpai pautai 
nevidonai, dar gali pasaulio ga
lą priartinti;) Savo užsidegime,

f

ta, kad tas jam “labiausia į 
galvą įsmego Ar V. K. Taš- 
kunas nėra kartais susigimi
niavęs su tuo rašinėliu?

Bergždžiai V. K. Taškunas
vargšas, nei nepatemvja kad bandytu kuriam nors Tardymo 
maišosi ir prieštarauja: prade-j Komisijos nariui primesti “va- •» w 1 • • . • * » • • 1 • • 1 1 ••

nediskretingą pasielgimą su 
“Tardymo Komisijos “Vana
go” medega; be to aš buvau į- 
sitikinęs, kad kun. Slavynas 
nėra karštu lietuviu patrijotu. 
Tik pareigų ir visuomenės labo 
verčiamas kun. SI. pasiulyjima 
pasiunčiau '“Darb.” redakto-

visuomenės pagarbos ir užsitar- ’ 
navimo, kad k. N. P. metami 
puryai prie jo priliptų. Kaip 
Brooklyn’o ganytojas tarp dvi- 
likos pasauliečių katalikų vei
kėjų atranda net vienuoliką 
“judošių”, ir už sayo keistą lf 
išradimą susilaukė visuomenės 
pajuokos, taip ir šiuo naujuoju 
k. N. P. išradimu visuomenė 
bjaurisi ir jų autorių pasmer
kia. Reikia tikėtis kad k. N. P. 
ankščiau ar vėliau ir šią savo 
klaidą supraę ir neprotingus 
žodžius atsiras atgal.

Baigia V. K. Taškunas savo 
straipsnį nusiskundimu, kad 
tik vienam “Vanagui” (argi 
■tik “Vanagui?”) “valia pur
vais drapstyti” (o kas jam pa
vėlino?), kitiems gi (suprask 
“Darbininkui”) to esą neva
lia. Bet, Sveikuti, aš abejoju, 
kad “Darbininkas” tos teisės 
labai pageidautų ir susilauktų 
“Vanago” reputacijos, kurį 
•:unigų draugija turėjo viešai 
pasmerkti^ Gi L. 1). S. narių 
ir “Darbininko” skaitytojų 
dauguma seniai pageidauja, 
kad “Darbininkas” purvų 
maišinio lenktynėse su “Vana
gu” nedalyvautų. Toji taisy
kle butų neprošali. net kuomet 
rašoma ir apie “vanaginius:” 
sveikiau tik pamatuotus daly
kus rašyti, o nebile pagautą, 
nieku neparemtą gandą skleis
ti.

Kaipo informaciją V. K. Taš- 
kunui dedu dar sekančius pa
aiškinimus:

1. Tardymo Komisija nupei
kė “D.” ne tik už “kenkimą 
visiems kunigams,” ale ir už 
neparemtų gandų skleidimą 
k. V. SI. Pažymiu ir tai, kad 
rezoliucijos pabaiga nevisai 
tiksliai užrašyta, nes joje nepa
žymėta mano pataisa,'kuria ki
tu du Tardymo Komisijos nariu 
tuomet priėmė. Su pataisa jie 
turėtų taip skambėti: “ir ken
kia abelnai kunigams.” Tas-gi 
tiesa, ypač pas lietuvius, kurie 
dažnai vieno kaltę primeta vi
sam luomui. Todelei “Darb.” 
rašydamas pažeminančiai, šia
me atsitikime net neteisingai, 
apie paskyrus kunigus, indirec- 
te, kenkia visiems kunigams 
Ir koks gi išskaitliavimas kata
likų laikraščiui, neturint nei 
prirodymų, skubintis nuplėšti 
vienam ar kitam kunigui gar
bę?

2. Kunigas Urbanavičius tu
rėjo teisę savo balsą atsimti 
nuo paskutinių rezoliucijos žo
džiu, bet tas išpuolėjo daryti 
susirinkime rementis tuomi, 
kad į teismo programą taip 
platus svarstymas nebuvo pa
duotas. nors ir palikdamas ne
imtų nusidėjęs. Tie pastarieji 
trys žodžiai buvo - taikyti tik 
'“Darb. ir todėl spaudoje galė
jo ir netilpti.
i 3. V. K. Taškunas prisikabi
na prie mano pastabų p. Gudui 
kurias pažymėjau pakvietime 
į teismą. Tečiaus, kreipiu V. 
K. T. domę, kad minimos pas
tabos prasideda nuo žodžių: 
“Prie progos pastebiu”. Vadi
nasi, pastabos yra neoficijalė 
laiško dalis mano senam pa
žystamai. Šiuom tarpu nėra 
reikalo tų pastabų diskusuoti 
Tai mudviejų su p. Gudu daly
kas.

4. Baigdamas, kreipiu V. K 
T. domę į šiuos dalykus:

a) Visuomenės teisnfan per 
spaudą kreiptinasi tik išimti
name atsitikime. Katalikų vi
suomenė yra užtektinai organi
zuota, kad per atatinkamas or- 
ganizagijas įvairius nesusipra
timus likviduoti. Ar nepaban- 
dvytų V. K. Taškunas būti or
ganizuoto kūno- dalimi ir nebe- 
prisidėti prie būrio disonanso 
nešėjų į katalikų visuomenės 
tarpą. Apie pirmiausius V„K- 
Taškuno “atidengimų” bandy
mus, reikia pasakyti, kad jie , , ■ ... . ■ ,

da rašyti apie teismą, nuva- naginę orientaciją, kadangi vi- 
žiuotja į gazdinimus ir į “ati
dengimus,” “dulkinimus” ‘vė
dinimus”: žada rašyti apie ko
respondentus, apie pasižymėju
sius kuomi nors kunigus: Milu
ką, Kaupą, Janusą, Kemešį, o 
“g41 ir kitus” (tik neaplenlc, 
Sveikas, kunigo Taškuno,) 
įvairiais organizacijas ir apie ri 
“etc, etc. etc...” Žodžiu, pri- 1 
žadu netrūksta. Jei nors pusę 1 
jų išpildys, tai “Darb.” vieną < 
redakcijos štabo darbininką i 
galės išleisti vakaeijoms į Lie
tuvą — Truputi toliau ir vė
lei žada “pradėti nuo kunigo
Slavyno,” bet visam straips-tpuga: nei papūga nubausta nei j neatidengė, tik naujus vaidus

si trys yra žinojni, kaipo “Va
nago” smerkiantieji. Tečiaus 
V K. Taškuno taktika — 
labai panaši į “vanaginę.” 

i Su V. K. Taškunu negalima 
paspėti... Užsimiršęs apie teis
mą, jau jis kimba “Žvaigždei” 
į kratus, už tilpusias pliovones 
ant prol Bučio, ir pakartoję 
“Žvaigždės”, spaudai. netin
kančius piemeniškus prasivar- 
dži^vimns, vėlei peršoka į “ va
naginių” “demagogiška” kotai 
pariją” Bet taip greitai šoki
nėjant, tai gali išeiti kaip su ta 
V. K. Taškuno senmergė ir pa- labai nepasisekią naujo nieko

PROHIBICIJĄ IR BLAI
VYBĖ.

Ar viskas tiesa ką paklydėlis 
sako savo straipsnyje po ant- 
galviu “Medega Sausajai Dir
vai’ “Darbininko” kovo 4 d. 
1922.?

Pavyzdan: “Tikslas tų kurie 
platina blaivybę, nėra tai ką 
nors sunaikinti bet parodyti 
daikto geros ir blogos pusės.” 
Jei gerai suprantu, tai auto
rius straipsnio reiškia, tai blai
vininkų tikslas butų vien tiktai 
lpasistengti parodyti geros ir 
blogos pusės svaigalų gėrimui 
sunaudojamųjų. Tokia apie 
blaivybę žinę mane visai neįti
kina. Nors, anot autorio ir aš 
gerai suprantu kad “svaigi
nantieji gėrymai nėra blogu 
daiktu pačiame savyje,” tečiau 
ir tai suprantu, kad neužtenka 
mums tik išvengti piktų darbų 
kurie yra piktų savimi, o visai 
nesistengti pildyti ko daugiau 
gerų darbų, kurie patarnauja 
iinAms atsiekti amžinąją laimę. 
Taigi pilnoji blaivybė ir yra di
di pagelba pildyme net ir dau-i 
gurno kitų gerų darbų. Nors 
tiesa kad kaikurie prohibistai 
per toli stengėsi pažengti, bet 
tame pavojaus Katalikams nie
kad nebuvo, nėra nei būti ne
gali. Už penkiasdešimt milijo
nų dolerių sudedamų kas metas 
Amerikoje papirkimui net ir 
laikraštininkų, kad ginti) bra
vorų amatą, tai buvo labai 
daug perdėta. Nematau kito
kio skirtumo Abstinencijos ir 

; Prohibicijos tarpe, tiktai šitas: 
Abstinentai kiekvienas atsiža
da svaigalų iš liuosos valios-; o 
prohibistai mažesnį skaičių as- 

, menų priverčia. Kad visi Ka
talikų vadai, ypač visa dvasiš- 

; kija pildytų nutarimus visų A- 
inerikos Vyskupų Trečioje Bal
timore Pilnoje Sątaryboje, ku- 

i rie ragina visus Katalikų kuni
gus ir klebonus, atkalbinėti Ka
talikus nuo pardavinėjimo svai- 

. galų, įkalbėti jiems kad pasis
kirtų kitą garbingesni užsiėmi- 

. mą pragyvenimui; kad pati 
dvasiški ja šviestų abstinenci- 

, jos pavyzdžiu. “Tai darant už 
i ‘poros metų prohibiciją pati 
. taptų visai nereikalinga — ne- 
. turėtų ką veikti. O dabar ra

šant straipsnius priešais neti- 
: kusius prohibistus, vien tik 
. daugiau paraginam neapsišvie- 

tusius žmones prie išdirbinio 
. slapta teip vadinamo MOON- 
i SHINE, ir prie kitų nedorybių 
> Kaip Washingtone užpernai ru

denyje PRIEŠ ALKOHOLI- 
NAM KONGRESE Iš Londono 
daktaras yra ištaręs: “Suvie
nytų Valstijų Valdžia padary
tų. didžiausią klaidą leizdama 
alų ir lengvuosius vynus gerti 
žmonėms, nes tiktai toksai yra 
skirtumas terp smarkiųjų ir 
lengvųjų gėralų, kaip terp ex- 
preso it vietinio traukinio, vie
nas ir kitas nueina į vieną tik
tai vietinis daug paskiau; teip 
ir alkoholis smarkesnis grei
čiau nužudo žmogų, o lengves; 
nis palengviau.

Kun. P. Saurusaitis
------- ,-----------------s

ANT RENDOS
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Viso
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A.L.R.K.Fed. Sekr.

PRAKALBŲ MARŠRUTAS 
GERB. A. ŽMUIDZINA
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pietų.
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99
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99
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Bal.

12 Rumford, Me.
13 Fitchburg, Mass.
14 Gardner, Mass.
15 Athol, Mass. .
16 No. Adams, Mass.
17 Pittsfield, Mass.
18 Westfield, Mass.
19 Cambridge, Mass.
21 Holvoke, Mass.
22 Northampton, Mass.
23 Easthampton, Mass.
24 Springfield, Mass.
25 Torrington, Conn.
26 Waterbury, Conn. po

26 Union City, Conn. vak-
27 So Manchester, Conn.
29 Ansonia, Conn..
30 New Haven, Conn.
31 Bridgeport, Conn.

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

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

KAMBARYS OFISUI.
' / T“..........» — %

Puikus, šviesus, ir geras kamba
rys tinkamas ofisui ant rendos L. 
D. 8. Name, 366 Broadvay, South 
Boston, Mass., Kampas Broad
vay Ir E gatvių. Kreipkitės pas 
“Darbininką.’’

DOVANOMS

FONTANINI 
PLUNKSNA 

Kuri'bus atminčiai ilgam 
laikui

Kainos Prieinamos. 
Reikalauk Katalogo. 

“DAABININEJL8, 
866 Broadvray

Boctan 27, Mau.
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PERVERSMIĮI LAIKAIS
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DARBININKAS A

Pažangusis ir Konserva- 
tistas negalėjo niekur apsei- 
Iti be disputų. Pažangusis 

Įsivaizdink sau du pieme- Į kritikavo ir karščiavosi ,.kon- 
nuku, kurie gimė ir augo servatistas irgi karščiavosi 
kokiam nors U žkampių so-kr keikė ir pravardžiavo pa- 
džiuje. Retkarčiais tekdavo žangijjį. 
jiems būti savo parapijos 
miestely. Užeidavo jiedu į 
bažnyčią, pasibastvdavo po 
rinką, įeidavo į vieną, kitąlme^j susidarė amžiai ir pa-l 
“kromą.” Ir štai sykį pasi- maži slinko vienas po kito o 
taikė jiems būti su gaspado-pjefuviaį gyveno vis taip pat 
rium didžiausiam Lipšicobuvo chamais ir dainavo 
“magazine.” Judviejų nu- Lvo liūdnas daineles “apie 
sistebėjimui nebuvo galo, rūpesnius, vargelius.” Kuo- 

" ^Kiek ten visokių gerybių!Įmef gyvenimas išsirito iš
P kiek ten pinigų įplaukia !|asmeninių ir šeiminių rei- 

r koks tas Lipšicas turtuolis! kalų ratelio, jis buvo la- 
turbut visame pasauly nėra kai prastas nekomplikuotas; 
už jį turtingesnio! Tik baž-Llkosi apic: tuos kelis žmo_ 
nvčia yra didesnė už Lipsi- nes (al. gal geriaus pavadin- 

- - l|sime juos institucijomis.’):
, Iekų, uredninką, 

“sielskos pišorių” ir — kai- Į 
“narodną učire- 

Ir bvA o tai visas “vi- 
PagaliosĮsuomeninis” chamų gyveni

mas. Taip gvver.o visa ne
apleido Užkampius,[tuvių tauta: kalkėto cham i 

kalba, klausė “ponų,” bijo
mojo netik uredninkų, bet 
ir sotninkų ir desėtninkų ir 
nekritikavo savo kunigų už 
lošimą vinto su ponais obi- 
yatėliais. Rodėsi, kad taip 
i ir turi būti; kitaip būti nei 
negali...

Tauta gyveno labai, labai 
konservatyviai. Pasaulio 
naujos idėjos jei ją ir pasie
kė, tai tik josios “ponus” ir 
jie sutiko jas ne kaipo gyve
nimo dinamiškąsias jėgas, 
bet kaipo žaislus: pažaidė 
nūnutę-kitą ir numetė ten, 
kur liaudis jų surasti nega
li.

Bet štai vyskupas Valan- 
Ičius — įsidėmėkit gerai: ne 
koks ten chamuila, 
V-Y-S-K-U-P-A-S - 
rašyti chamų kalba, 
nams tas nepatiko. Skanda-| 
las tečiaus tuo nepasibaigė: 
ima rašyti ir kitas vyskupas 
— Baronas — irgi chamui 

kalba! Seka juos kunigai, 
atsiranda pasaulinių, ačsi- 
randa Kudirkai ir kiti ir dar 
kiti.

Prasideda kova prieš 
“ponišką” kalbą; na ir 
pradeda prirodinėti, kad ta- 
riamujii chamų kalba yra 
kur kas gražesnė ir senesnė 
už poniškąją. Paskleidžia
ma tautoje naujos idėjos. 
Jos nepatinka beveik vi- 

; siems ponams, daugeliui ku
nigų, miestelėnų daugybei, 
davatkėlėms ir net kaiku- 
riemms ‘ ‘ ubagams. ’ ’ Ir ima 
jie protestuot, ima lošti kon
servatorių rolę, ir pradeda 
jie kovą su naujii idėjų pla
tintojais.

Prasideda kova terp len- 
komanų ir “litvomanų.”

Kaip konservatoriai kovo
ja su innovatoriais, pakalbė
sime sekančiam straipsny. -

V. K. Taškūnas.
>

«

SKAITYTOJU KAMPELIS.
’ *

«
Metai bėgo po metų, iš tų

co magazinų! na o jau už jai I < 
turbūt-nėra nieko didesnio kleboną, 
visame pasauly.

Slinko metai po metų ir Į kuomet — 
judviejų nuomonės vis pasi-Jlį.” 
liko tokios pat. 
vienas judviejų išmoko skai
tyti, 
daužėsi po pasaulį, gyveno!' 
Amerikoj, matė josios di
džiausius miestus, dirbo pa- 
vizdingai gyvenamose far-j 
mose, daug skaitė, lankė va
karinę mokyklą, daug ma
tė. . . Po keliolikos metų su
grįžo į Užkampius ir vėl su
sitiko su savo senuoju drau
gu, bet dabar jų nuomonės 
labai skyrėsi. Jiedu beveik 
apie viską ginčijosi. Tas, 
kurs niekur nebuvo išvažia
vęs, nieko nematė, nieko 
nesimokino, pasiliko kaip 
ir buvęs prie savo senų nuo
monių, senu idėįu. Bažnv-I 
čia ir Lipšico magazinas 
jam tebeišrodė dvi didžiau
si įstaigi ką ne visame pa
sauly; jis negalėjo sau įsi-l 
vaizduoti, kad kur kas nau
dingiau būtų vartoti naujus 
žemdirbystės metodus, pa
čiam apsišviesti, paskaityti, 
dasižinoti, ar kartais nėra 
kur didesni]} namų negu jo 
gimtam miestely. Jis to vi
so nepripažino, ant visko tu
rėjo vieną atsakymą: taip 
gyveno mano tėvas ir sene

lis, taip ir aš savo amželi nu

gyvensiu kam man reikia tų 

naujie išmistų? fe sau žmo

nės plepa. Netikiu jų tau- 

zijimams.

PavaAinsim tą žmogų 
Konservatistu.

Jo draugą vadinsim Pa
žangiu.

Pažangusis išsibaladojęs 
į pasaulį ir atsidūręs New 
Yorke pamatė Woolu'orth>o 

namą; važiuodamas per į- 
vairius miestus matė daug 
didžių katedrų, matė tokius 
department stores kaip Wa- 

’ namaker’io, Marshal Field’o 
ir kitus ir jo nuomonė ir a- 

1 pie savo parapijos bažnyčios 
didumą ir apie Lipšico ma
gazino turtingumą persimai
nė. Keliavo jis toliau, ma- 

iį tė daugiau, mokinosi dau- 
‘ giau, ir jo nuomonės vis 

keitėsi ir keitėsi. Tas, kas 
jam pirma Todėsi didžios 

\ vertės, dabar išrodė maž ko 
verta, kas pirma buvo lyg 
nieko neverta, dabar pasi
darė brangu. Senas idėjas 
prisėjo nuolat perkainuoti. 
Naujosios pasirodė esančios 
galingesnės. Tečiaus ne vi
sos naujos buvo geros ir ne 
visos senos blogos. Gana to, 
kad sugrįžęs į tėviškę jis žiū
rėjo į viską kitomis akimis 
negu pirm išvažiu6siant ir 
negu dabar jo draugas žiū
rėjo.

KLAUSIMAI.
1) Delko apdraustus laiškus iš 

Amerikos Kaune atplėšia.
2) Delko Lietuvoje už pakietus 

iš Amerikos turi užmokėti po ke
letą šimtų auksinų.

Į 3) Ar gali iš Lietuvos siųsti pa- 
Ikietą į Ameriką? Kodėl ten jų 
neprima?

4) Aš pasiunčiau į Lietuvą ke
turis svarus knygų. Atsiimant 
ten turėjo užsimokėti II rublių.

[Kodėl taip?
5) Delko už parsiųstus pinigus 

turi užmokėti sumas kaip nuo 
daug pinigų.

Dauguma žmonių iš to piktinas. 
Pyksta ant Lietuvos valdžios. Su
silaiko nuo bonų pirkimo. Dau
gelis sako, kad negalima nei ap- 

| drausto laiško pas savo moterį ra
šyti į Lietuvą. Nes Kauno pašto 

Į valdininkai visas slaptybes skai- 
[tys. Vaikinas negali pas mergi- 
Jną, o mergina pas vaikiną rašyti 
[meilingi] žodelių, nes valdininkas 
kiš nosį į tas slaptybes. Aš siun- 

Ič’au daug sykių laikraščių ir ne 
[visus tegavo.
| Meldžiu paaiškinti kaip čia da- 
| lykai yra.

bet 
ima 
Po-

J. B.

PAAIŠKINIMAS.
1) Apdraustus laiškus Lietuvos 

pašte atplėšia dėlto, kad ameri
kiečiai grynus pinigus juose daž
nai siunčia. Tai nėra leistina ir 
už tai imama tam tikra mokestis. 
Geriausia be keblumų siųsti pini
gus per žinomas savo geru patar
navimu lietuvh] B-ves.

2) Už pakietus iš Amerikos 
reikia mokėti dėlto, kad juose 
yra daiktų už kuriuos^ muitą ’ 
reikia mokėti. Jei iš kitos šalies

; Amerikon ateina paštu siuntinis. 
Į tai paštas praneša, kad ateitum 
ir atplėštum pakietą ir parodytūm 
valdininkui ar nereikia mokėti 
muito.

3) Iš Lietuvos ateina pakietai 
knygų ir turėti] priimti ten viso
kius pakietus. Bet gal pasitaiko

[pašte tinginys valdininkas, kurs 
Į atsako prastiems žmonėms patar
navimą.

| 4) Tikrai nežinome, bet mums
I rodos, kad už knygas muito Lie
tuvoje nėra. Žinoma, gal atsitik- 

I ti, kad pašto valdininkas netei- 
I sėtai gali muitą paimti iš nesusi- 
Ipratusio žmogaus už bile kokį 
Isiuntini.

5) Už apdraustuose laiškuose 
I siunčiamus pinigus Lietuvos paš- 
| fas parokuoja pagal nustatytas 
| taisykles.

Žmonių piktumas ant valdžios 
I gali būti pamatuotas, bet gali bū- 
I ti ir be pamato. Už muito ėmi- 
Jmą negalima pykti. Laiškų ple
pūnas yra labai negeras daiktas. 
| Laiškai turi būti neliečiami. Bet 
[bėda, kad amerikiečiai įsimanė 
Į įmigus siųsti laiškuose, kas yra 
[neleistina. Beto tuomi įsmilino 
J nesąžiningus paštininkus plėšti i 
I -aiškus, bene ras pinigų. Buvo 
[aiškinta, kad praplėšti laiškai 
J patenka Lietuvon. Reiškia kitų 
įšaliu paštininkai praplėšia ameri
kiečių laiškus, norėdami dolari- 

Inių rasti. Kad ne visi laikraščių 
J siuntiniai nueina, tai gal būti ne 
| viena priežastis. G,al jie kelyje 
J žūti, o gal Lietuvoj žūti tokiu bū- 
Įdu: tarp pašto valdininkų pasi
taiko socijalistų, bedievių. Tai jie 
katalikiškus laikraščius ir naiki
na. Tokių nusiskundimų nema
žai girdisi.

reikalingus spaudoje ginčus.
Teismo komisija apkaltindama 

“Darbininką,” apkaltindama ko
respondentus ir. drauge visus tų* ( 
kolionijų ir abelnai katalikus, sa
vo rezoliucijoj davedė prie to, kad j 
gal ištikrųjų bus pareikalautas i 
trečiųjų teismas, arba bus privers
ti korespondentai ir tų kolionijų 
lietuviai savus, afidavitus pa
skelbti spaudoje.

Korespondentai savo dokumen- 
tališkų priparodymų ne visada 
gali spaudoje skelbti, nes ne vis
kas^ tinka skaudoje garsinti.

“Teisme” kalbėta apie mano 
rašytą korespondenciją “Kas iš
gelbės Neivarko parapiją ir pri
pažinta neteisinga, čia galiu pri
durti, kad didelis skirtumas tar
pe panašių teisėjų bei tyrinėtojų 
yra Nev.arke ir AVoreesteryj.

Kadangi “Ž,” 51 num. pasire
miant minėta korespondencija, 
tilpo protestas, įžeidžiantis Netv
arko katalikų veikėjus, tai buvo 
prašyta Netvarke panašaus teisė
jo patirti kur tiesa. Prašomoji 
ypata apsiėmė dalyką patirti pri- 
duodant jam “Darbininko” ir 
“Žvaigždės” numerius. Po išty
rimo pasakė: “D.” aprašyta tei
singai, “Ž.” ne. Aš parašiau 
laišką kun. Milukui, kad jis pa- 

. našių protestų nebetalpintų. Kun. 
Milukas nežinojo dalyko ir pati
kėjęs protestuotojams, patalpino.

Minėto teismo komisija savo re
zoliucijoje* nori už-1 < ■ “ii ” 
talpinti kokiuos i. .. 
nigus paliečiančias 
ei jas. Jeigu “D.” 
klausytu “teismo” 
atsisakyt1] talpinti 
tyje panašias žinias, tai kas išei- 

jtii iš to? Tas, kad katalikai būtų 
•priversti kreiptis i bedievių laik
raščius, arba rimtai pagalvoti a- 
pie savo tokį katalikų laikrašti, 
kuri dabąr atstoja “Darbinin
kas.”

Komisija mano, kad katalikų 
laikraštis talpinąs kokio nors ku
nigo prasižengimus, 
sus katalikų kunigus, 
tai ar Juda užgauna 
apaštalus? Juk Juda 
Kristaus apaštalu ’

Prakeiktasis

uždrausti “D. 
nors kataliku, ku- 

koresponden- 
vedėjai pa- 

perspūjimo ir 
savo laikraš-

tus kartų.

(Šių laikų nutikimų apysaka) 
—Penktas Dievo įsakymas 

liepia mtims neužmušti...— aiš
kina kunigas mokykloje susi
rinkusiems vaikams. Visų vai
kų veiduose matėsi didelis in- 
terasavimas teisingu mokslu.

— Nemanykit kad jus tik už
mušdami galite nusidėti prieš 
penkta Dievo įsakymą! Jusnu- 
sidedate, taipgi, sumušdami ar 
užgaudami gyvulį, arba įžeiz- 
dami savo draugus. Nusidedate 
jeigu neklausote savo tėvų! 
ir tt.

Po pamokos, apleidę moky
klą, išvaikščiojo visi vaikai. 
Tik keli buvo palikti už prasi
žengimus ilgesniam laikui. Jų 
tarpe radosi lėtas vaikas Vin- 
cutis. Kuomet kas langą iš
dauždavo, ar ką kitą prasižen
gdavo, tai visuomet mesdavo 
ant jo kaltę. Bet kada moki
niai padarydavo prasižengimus 
tai mokytojas visados jo klaus
davo ar jis nežinąs kaltininko. 
Visuomet būdavo jo paprastas 
atsakymas “nežinau.” Ir tuo 
viskas baigdavosi.

Bet šiandieną jis per pamo
ką tikybos kalžin delko neuž
laikė tvarkos; užką ir paliko 
Vincutį po pamokų.

Ištrukęs, lyg iš kalėjimo, lei
dosi per kaštanų apsodytą alė
ją. .Jis beeidamas atsiminė pa
sakytus kunigo žodžius. Čia 
jis niekaip negalėjo sau įsivaiz
dinti delko jo tėvas parėjęs 
girtas muša motiną. .Jog jo tė
vas eina kas šventadienį Į baž
nyčia ir pamokslų klauso to pa
ties kunigo, kuris šiandie Vin
cui taip gražiai aiškino apie ne
dorus žmonių darbus.

užgauna vi- 
Jei taip, 
Kristaus 

ir-gi buvo

V—is.

ĮSIGYK L. D. S. 1922 M.
KALENDORIŲ.

Kas nusipirko šių metų L. 
i J. S. Kalendorių, tas turi iš 
<o pasigerėti beskaitydamas 
garsiausių Lietuvių Tautos 
rašytojų straipsnius bei ei- 
es. Šių metų LDS. Kalen

doriuose, skaitytojas ras 
daug gražių moksliškų 
straipsnių parašyta, kurių 
retai kurioje knygoje galima 
rasti. Taigi, kurie norite į- 
sigyti šį Kalendorių arba 
pasiųsti kaipo dovanų gimi
nėms į Lietuvą, tai tuojalis 
siųskite 25c. stampoms arba 
money orderį, o mes pasiųsi
me nurodytu adresu.

Agentams duodame nuo
laidų. Agentai pasiskubin
kite su užsakvmais.

“DARBININKAS” 
366 Broadway, So. Bostcn, Mass

v •

t Lengviau išmokyti papu- 
Tamstos SŪmiS E«»' VnlKSri krinti —+v

Tokį laiškų perskaitė Vinco 
motina kaimyną. Motina dė
tojo Dievui kad jos sūnus dar 
liko gyvas. Buvo ko ir dėka- 
voti nes jau keli Vinco draugai 
>uvo palaidoti tolimose vokie- 
čių žemės šalyse.

Padekavojus geręjam kaimy
nui, senutė išbėgo pas buvusį 
Vinco draugo kad parašytų jos 
Vinceliui laiškų. Žinojo kad 
jis neatsisakys.

gą kalbėti, kaip žmogų — ty- - 
lėti.

J. P.
i a r* .<*. 

Mes ir Žydai.

Karta paklausė žydą: ko
J , , . . . _. ’-ar’i

jis labiausiai norėtų.?!
— Liktis žydu, tik kąd •

• •

Ant dangaus mirgėjo milijo
nai žvaigždžių. Silpnas vėjelis 
šiurindamas medžių lapus, pu
tė iš vakarų šalies. Užsidėjus 
rasai nebedulkėjo keliai išdžio
vinti kaitriosios saulutės. Pa
sidarė vėsu.

Iš tankaus eglyno išlindo nu- 
riskęs Vincas. Ar senai jis 

buvo galingas turėdamas ran
koj šautuvą. Buvo aprėdytas 
puikiais kariškais rūbais. Bet 
dabar kitaip virto: bijojo visų 
kad kas jo neišduotų, žvalgėsi 
prie kiekvieno tarškesio, prie 
kiekvieno lapo suvirpėjimo. 
Išėjės ant vieškelio žengė pa
lengva mažais žingsniais. Paė
jus užsuko į girią. Nebeturėjo 
sveikatos kad galėti} toliau ke
liauti. Peralkęs valkiojosi ]>er 
dienų dienas ir naktis norėda
mas surasti ką nors nuramini
mui savo pilvo. Gamta iš sa
vęs nieko nedavė. Turėjo pats 

Bet 
vo-

niekas to nepatėmytų.
Meilė ir dora — tai tik- ♦ 

riausis ginklas paklydimą- ii* * 
melagystę nuveiktų

Palauk
-1 r ’* *

t r....

• U»|»
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PRANEŠIMAS

L. R. K. Federacijos Naujos 
Anglijos Apskričio 

Skyriams. r'<•

susijieškoti sau maisto, 
visų bijojo kad neiškristų 
Riečiams.

Kažinkas pasimaišė po
,om ir Vincas trekštelėjęs par- 
gruvo ant žemės. Galvoj maišė
si ūžė.

ko-

• •

Bėgo metai kaip trumpos va
landėlės. Mūsų Vincelio išau
go dideliu vyru. Nebeviena 
mergina sukosi apie jį kad įtik
ti.

Vieną kartą sėdi jis prie lan
go. Lauke saulė kaitina nuliū
dusią žemę, o šiltas vėjelis pa
griebęs kvepiantį laukų orą 
pučia į kambarį per atdarą lan
gą. Vincas gi varto ir varto 
nuolatos didelį laikraštį. Kiek 
•ia buvo prirašyta ant balto 
juodu: čia vienos valstybės ka
reiviai muša kitos valstybės 
kareivius, čia laivas nusken
do paslėpdamas į vandenį mili
jonus turtą. Čia vėl plėšikai 
užpuolė ir tt. Visas laikraštis 
buvo prirašytas įvairiausi]} pa
saulio atsitikimų, įvairiausių 
tragedijų!

Miesto parke pradėjo griežti 
orkestras. Vincas metęs lai
kraštį į šąli klausėsi muzikos. 
Ant galo sugriežė liūdną melio- 
diją, kurios balso įsiklausė Vin
cas . Užsisvajojo. Jis vis ne
galėjo perprasti pasaulio surė
dymą. Jis girdėjo gerą veli
jančias kalbas, bet darbu visur 
matė prasižengimus...

Liūdni tonai meliodijos ska
mbėjo kas kartą garsiau ir gar
siau. Vincas paskendęs svajo 
nėse nė nepastebėjo kaip jo mo
tiną buvo parėjusi iš miesto.

— Liūdną navyną aš tau 
Vincutį parnešiau iš miesto, — 
pradėjo Vincui sakyti priėjus’ 
jo motina.

— Ką gi tokio pasakysi, nu 
mytė? — klausė nuliūdęs Vir 
cas.

• — Reiks tau, vaikei, išeiti 
kariuomenę. Mieste paskelb 
valdžia mobilizaciją...

♦ *

Didesniame apskrities mies
te laikė vokiečiai baudžiamųjų 
kuopę. Čia buvo suvaromi vi
si paliegę ar kitaip prasikaltę 
belaisviai. Turėjo atlikti ka
riuomenės mankštinimą ir ki
tus sunkius darbus. Valgyti 
gaudavo mažiau už paprastus 
belaisvius. Už tai kankinami 
ir alkinami belaisviai mirdavo. 
Čia atsidūrė ir Vincas. Užsiu
vo ant nugaros baltą kryžių, 
kad pabėgus greičiau galėtų su
rasti.

Vieną karštą dieną, kada 
kaitino ant dangaus saulutė, 
varė “kryžiokus” nuo darbo. 
Bubo labai dušnu. Vincas ne
beturėdamas jėgų griuvo ant 
gatvės. Vokietis negalėdamas 
pakelti mušė Vincą šautuvu. 
Vincas nekėlė.

Kada Vincas išvydo ligoninę 
labai nustebo. Pradėjo klajoti. 
Atsiminė kadaise girdėtus žo
džius “neužmušk.” Išlipęs iš 
lovos priėjo prie lango ir išokęs 
leidosi per gatvės į laukus at
sigauti vasaros oru.
• —“Neužmušk, neužmušk...’ 

. 1922,1,19.

REIKALINGA TUOJ.
“Darbininko” Adminis

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

Kaip jau žinote, Federacijos N-. 
Anglijos apskritys yra nutaręs, 
kad kiekvienas skyrius, prigulin
tis prie to apskričio, mokės savo 
duoklę. Federacijos skyriai ran
dasi kiekvienoje lietuvių kolioni- 

• joje. Prie skyrių priguli visos vje- 
tos katalikiškos organizacijos, .k. 
t.: pašelpinės dr-jos ir idėjinės 
tuopos. Kožna moka įstojimo. į 
Federacijos skyrių po $1.00 me
tams. Iš tų pinigų Federacijos sk. 
turės mokėti pusę Į Federacijos 
apskriičo agitacijos iždą. Tai-gi 
gerbiamieji A. L. R. K. Federaci
jos Naujos Anglijos Apskričio sk. 
malonėkite pasimokėti savo duok
lę vasario mėnesyje. Pinigus siųs
kite apskričio iždininkui J. Gli- 
neckiui, 366 Broadrcay, So. Bos
ton, Mass.

A. L. R .K. Federacijos Naujos 
Anglijos Apskričio Valdyba:

Rašt. M. M. Kamandulis.
Pirm. V. J. Kudirka. Į

‘PILOTO DUKTĖ”-DRAMA
»■*>*■

Garsusis anglų rašytojas Šeks
pyras yra išsireiškęs, kad pasaulis 
yra scena, gyvenimas — drama, 
o žmonės — aktoriai. Pamatinės 
pasaulio tiesos nesi maino; bet 
žmonės-aktoriai, besiremdami nuo
lat besikeičiančiais širdies jaus
mais, dažnai užmiršta tikrąjį sa
vo pašaukimą bei tikslu, pradeda_
klaidžioti tamsyloėseTr saro trum
po gyvenimo dramą lošia labai 
pragaištingai. Už savo netikusį 
darbą negali tikėtis amžinosios 
užmokesties — laimės. Kiekvie
no, tad, žmogaus svarbiausioji 
priedermė pažinti pagrindines 
katalikų tikėjimo tiesas ir sulig 
jomis lošti savo gyvenimo dramą.

Teatruose ant scenų stengiama
si atvaizdinti išsiduodančius žmo
gaus gyvenime bruožus. Tik, de
ja, vietoj gražių pamokinančių, 
blogosios valios žmones neretai 
teikia kenksmingus. Gi priežodis 
sako: “Verba movent exempla 
trahunt” — Pavyzdžio galybė di
desnė negu žodžio. Tad apvertin- 
kime gražius pavyzdžius.

Gražiausj 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 
Church, Roxbury, Mass.” šešioli
ka me.tų kaip statomas kas gavė
nia po du sykiu į savaitę ir vis 
sutraukia begalihę minią žmonių. 
Kaip būtų naudinga, kad kiekvie
na lietuvių kolionija pasistengtų 
bent sykį į metus perstatyti šį vei
kalą lietuviams! Vaidint o ją-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 žadifts 
apsileidėlius, stiprins abejojan
čius, priduos energijos-drąsos 
veikiantiems ir visiems žiūrėto
jams suteiks pilną pasitenkinimą.

P. M. Jurai.
P. S. Veikalas jau spauddje, 

už savaitės kitos bus atspausdin
tas. (Drama 5 veiks. Kaina 35c.) 
Visus užsakymus siųskite šiuo ad
resu: Alena Kibnriutė, 67 G 3t. 
So. Boston, Mass. arba “Dar 
ninko” red.

2)
“TEISMAS.”

3)

4)

z

I

Rugpiučio 7 d. 1506 m. 
70.000 vyrų totorių kariuo
menės įsibriovė į Lietuvą. 
Lietuvių kariuomenė Glins
kio vedama pasitiko priešą 
netoliese Lipių. Įvyko gar
susis Lipių mūšys. Lietu
viai sunaikino totorių ka
riuomenę. 40,000 totorių 
kliuvo lietuvių nelaisvėn. To 
Lietuvos laimėjimo paminė
jimui Mikalojus H Radvi
las 1508 m. užbaigė statyti 
šv. Jurgio bažnyčią Vilniu-

“Darbininko” numery 22 tilpo 
kun. Slavyno ir “D.” trečiųjų 
teismas. Paskui iš K. V. Taškū- 
no straipsnio paaiškėjo, kad tai 
buvęs tik “trečiųjų teismas” ar
ba taip sakant tik privatiškasl 
teismas. Visas nuosprendis iš
duotas išklausinėjus vien tik pa- 

I liestąją ypatą.
Jei ištikrųjų trečiųjų teismo 

kas norėjo ir jei jo būtų norėję 
atlikti teisingai, tai reikėjo parei
kalauti panašių afidavitų kaip 
kad kun. Slavynas pristatė ir tų 
kolionijų lietuvių, iš kurių jam 
priekaištai padaryti.

Komisija gal manė, kad panašiu 
teismu sumažins tolimesnius be-

PIRK VAKACIJ0M3
Turėdamas fonto- 

ninę plunksną, galė
si be vargo susirašy
ti visus įspūdžius, o* 
net ir laiškui.

Jų kainos: $2.50, $3, 
$3.50, H $5 ir sug
iniau.

Užsisakyk šiandie, 
gausi Lietuvos žem- 
lapj dykai.
“DARBININKAS”
366 W. Broazhvay, 
Boston 27, Mass.

“Miela mamyt!”
“Aš esu sveikas. Tik mar 

yra liūdna kad negaunu nuc 
Tamstos ant savo laiškų nė jo
kio atsakymo. Mes dabar žy
giuojam ir žygiuojam kasdieną 
užimdami naujas vokiečių že
mes. Mano pulko draugai la
bai biauriai elgias išdaužydami 
vokiečių kultūros įtaisymus. 
Kažinkada užbaigsim kruviną 
karą.

Mes niekados nebematom 
šviesios dienos nuo to laiko ka
da išėjom iš namų. Daugiau ne
beturiu ko berašyti

Bučiuoju miela, mamyt, šim-

Kiek laiko gali pašvęs 
ti kas vakarą ?
Kelius vakarus savai 
tėję? ‘
Ar gali pašvęsti dienos 
laiką ir kiek vala'ndų? 
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 Broųdvag,
Boston 27, Mass.



L. D. S. Reikalai

Gelžkeliai Pietinėje Afri
koje paliko astuonių valan
dų dieną, kas paliečia daug 
rūšių j ii darbininkų.

Artimos organizacijos susi 

dedančios iš Pakaunizį 
darbininkų įstaigose 

Kansas City.

VIENA'DIDELĖ UNIJA 

YRA PIENUOJAMA.

Subala, Kovo 11 d., 19.

‘Kas yra nuolat užsiėmęs 
darbu, tam nėra laiko per
kratinėti kitų darbus.
KU.. • Palau.

PRANEŠIMAS.
įvyksta iš Lietuvos. Rašyki- 
kam reikia, šiuo adresu:
Mouukas Leonas, 281 Eglin- 
■tar. (Uasffow, 8. & ^ootlaad.

Chelsea China kompani
jos išdirbystė j e, Netv Cum- 
berland, W. Va., sustojo dir
bę atsisakius apie 150 darbi
ninkams priimti numažintas 
algas 10 nuošimčių.

1,800 narių Chicagos Švi- 
norių unijos, kurios W. C. 
Curran, prezidentaš Namų 
Amatninkų Komisijos yra 
oficialu, vienbalsiai nutarė 
nepriimti Landis algų pa
siūlymą ir laikytis už $1.10 
valandoj. s

Mainieriai keletos iš try
likos kasyklų Cambridge, 
Ohio, kurie buvo ant streiko 
sugrįžo darban sekant susi
tarimą konferencijoje iš a- 
biejų įųsių.

Maždaug visose kasyklose 
New river (West Virginia) 
laukų dirbama pagal “open 
shop” taisyklių'sulig žinių 
iš Associated Press. Kitais 
žodžiais, maždaug 100 iš 113 
kasyklų išsimėtą tame dis- 
trikte, kurios priėjo prie su
tarties su darbininkais dėl 
algų patenkinančių abi pu
si ,1917 metų algų tabelė bu
vo pamatas.

Unijose apskaitoma narių 
apie septyniūs' tūkstančius.

Jų centralė organizacija 
dabar yra pakaimių amat
ninkų komisija.

Unijų oficialai sako, kad 
daug iš streikierių gavo dar
bus atgal ir kad ’daug kitų 

> surado darbus kitur. Kitur 
darbas, jie sako, buvo didelė 
parama padėčiai. |

Pamesk vieną blogą pa 
protį, dešimtis savaimi iš 

> nyks. .

nė vis vi en kraštysis, 
kol to šašo nenUsikrapstys, 
nežiūrint kokios rūšies jis 
būtų. Klaida negali būti ne
paliečiama.

Kas neturi platesnių pro
to pažiūrų, takto, kantry
bės, išauklėjimo ir pagaliaus 
demokratingo nusistatymo 
giedriu veidu priimti visuo
menės kritiką, tas begali sto
ti viešon darbuotėn, nes čia 
nieks jam nesuteiks neužtar
nautų teisių ir privilegijų. 
Pačiam reikia jos išdirbti.

Kn. K. Urbanavyčius.

nejaugi galima mas, kuomet žmogus pastoj 
nesikrapštyk, vergas ir vargšas ir kit 

šašas kilęs iš, žmonių bei jų ūpų įnagis, 
ligos. Visuome- , Vydūnas

Darbininkai industrijose 
Pennsylvanijoje turi užimti 
paskiria laiką valgymui, ne
žiūrint, kad jie norėtų dirb
ti negu valgyti. Taip leidžia 
valstijos industrijas komisi
ja sulig paduotos jai bilos 
aplikacijoje nuo moterių 
dirbančių nuo dalių Phila- 
delphijos įstaigos. Komisi
ja taip-gi skelbia, kad “pu
sę valandos neužtenka pa
valgymui kuomet darbo die
na tęsiasi 10 vai. •

Pirmas žingsnis sujungi
mui į vieną uniją iš aštuonių 
pakaimių unijų Kansas City 
buvo padarytas.

Sentimentas dėl tamprios 
organizacijos pradėjo augti 
jau nuo streiko prasidėjusio 
gruodžio 5.

davė galutiną savo nuo
sprendį, taigi man nieko 
daugiau nebliko, kajp tik 
užbaigti visą dalyką. Aš ir 
užbaigiau, pasirašydamas su 
pastaba, kad turiu teisės 
tarti žodį vien tik apie kun. 
Slavyno sątikius su “Dar v 
ku,” kitų kunigų nepalies
damas, nes tas visai nebuvo 
svarstoma.

Rodos, mano pozicija čia 
aiški. Mano nusistatymas 
visai nebuvo netikėtas, nes 
pirma negu pasirašiau, pa
leidau krivulę, iš kurios 
kun. Vasys galėjo Amatyt, 
kad aš permaniau savo nuo
monę kas dėl “Dar-ko” ken
kimo'abelnai kunigams, dėl
to kad tą sakinį visiškai iš
mečiau iš protokolo. Kun. 
Vasys galėjo gerokai spėliot 
po kuom aš nenoriu pasira
šyti, bet jis vis dėlto pastatė 
dar griežtesnę rezoliuciją ir 
pareiškė savo ultimatumą, 
kad taip turi būti. Aš su
redagavau protokolą sulig 
jo noro, bet tas jau man pą- 
liuosavo rankas nepasirašy
ti. Taigi ne kaimynų, bet 
kunigo Vasio spaudžiamas 

‘padariau tą pastabą. Kas 
dėl kaimynų, tai čia jų yra 
visokios rūšies, taigi nežinau 
apie kuriuos čia spėliojama, 
tik tiek galiu pasakyt, kad 
nė vienas iš niekur į manę 
jokio spaudimo nedarė. “D- 
ko” štabas jokių patarimų 
man nedavė. Jie buvo nu
sistatę patalpinti tardyfho 
komisijos nuosprendį kokioj 
jis nebūtų formoje.

Neigi trečiųjų teismo čia 
nebuvo, kas ir protokole aiš
kiai pažymėta, taigi ir nuo
monių vienodumas nebuvo 
reikalingas. Tuo būdu prie
kaištas, kad man būtinai 
reikėjo ieškoti ištarmės vie- 
nuodumo, pats savaime nu
puola. Kur nėra teismo, 
ten nėra ištarmės. Garsin
ti gi spaudoje buvau pri
verstas, nes to abi pusi rei
kalavo. Man rodosi, kad da
bar viskas aišku, ir visi gin
čai čia turėtų užsibaigti.

Beje, kun. Vasys griežtai 
manęs klausia: Kokią teisę 
aš turėjau taip pasielgti? Į 
tai atsakau ir-gi klausymu: 
Kokią teisę aš turėjau kitaip 
pasielgt ?

Kadangi buvo užsispiria 
prie kun. Slavyno reikalo 
prikergti ir kitų kunigų vie
nybės bei solidarumo reika
lingumą, manau bus nepro- 
šalį pareiškus savo nuomo- 
nę apie tai kiek vieno kuni
go veikimas paliečia kitus. 
Sakoma, kad jeigu kas ken
kia vienam kunigui, tuom 
pačiu kenkia ir visiems. Ti
kėjimo dalykuose—taip, bet 
viešoj darbuotėj kiekvienas 
už sayo atsako, išskyrus tik 
atsitikimą^ jei tas vienas as
muo būtų visų įgaliotas. Bet 
jeigu jis veikia savarankiš
kai, kas už jį gal imti atsa
komybę ? Ir išfiesų, jei koks 
mano konfratras neturėda
mas atatinkamų gabumų 
stos visuomenės priekin ir 
pridirbs viešų klaidų, ne
jaugi aš turiu jas užgirti, 
pridengti savo vardu ir už
ginti visuomenei jį kritikuo
ti t Kokianesąmonė! Kas 
ima viešai bruzdėti, teprisi- 
rengia ir viešos kritikos iš
klausyti. Jeigu visuomenei 
kur niežti, • 
jai įsakyti 
nes tavo 
{fonikos

Standard Oil kompanija 
visai sulaikė darbą savo va
lymo išdirbystėse arti Tam- 
pico, Mexico ir darbininkų, 
kurių skaičius siekia virš 
tūkstančio paleis tuojau, su
lig pranešimo iš Tampico, 
kur sakoma, kad įsakymas 
gautas iš New Yorko. Tik 
pompų darbininkai pasiliks 
darbe.

Audeny čių darbininkai 
Į New Hampshire ir Rliode 
l Island, išėmus keletą, išėjo 
■ ant streiko protestuodami 
[prieš pasiryžimą nukapoti 
’ algas 20 nuošimčių ir įvedi

mą 54 vai. savaitėje. Kaip 
jau žinome Rhode Island 
valstijoje neapsėjo be riau
šių. Policija šaudė į darbi
ninkus, kur vienas darbinin
kas žuvo ir nemažai sužeis
ta už tai, kad jie dabojo 
dirbtuves nuo J ‘ skebų. \ \

Kaip apskaitoma 'Nevr 
Hampsire valstijoje strei
kuoja nuo 25,000 iki 30,000 
darbininkų. Rliode Island 
valstijoje apie 20.000 pri- 
skaitant uždarytos Jenckes 

- Spring kompanijos dirbtu
vę, -Pawtucket.

Didžiausia Amoskeag au- 
dėnyčia, kurioje dirbo 15,- 
000 darbininkų buvo užda
ryta, kuomet patyrė, kad su 

i. - likusiais “skebais” negali 
nieko pradėti.

Po to užsidarė ir S tark 
"audenyčia, kurioje dirbo 1,- 

500 darbininkų.
Nashua ir' Jackson audė- 

nyčios, Nashua Manufactu- 
7 ring kompanijos, Nashua, 

uždarė dirbtuvės duris, kuo
met tik iš 4,000 darbininkų 
pasirodė tik keliolika.

Audėnyčios Exeter, New- 
market ir Somersworth. 
samdančios apie 3,500 taip
gi uždarytos.

Loveli, Mass, Bay Statė 
Cotton audenyčiose dirba
ma su maža pagelba ir Ha- 

. milton audėnyčios buvo už
darytos pasiremiant darbda- 
vią pranešimu.

Tos įstaigos samdė 2,600 
į darbininkų šiame mieste su 

nukapotomis algomis.

Didžiausia priedermė L, 
D. S. narių yra, platinti sa
va organą “DARBININ
KĄ” ir prirainėti NAUJUS 
NARIUS prie LDS,

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 $5.00 vertės knvgų.

Tad raginame-/kiekvieną 
LDS. narį ir narę prie dar
bo. Pašidarbuokime 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 Valdyt 

56 New York Avė., 
Nevark, N. J.

Farrell, Pa. United Statės 
Plieno Korporacija, numušė 
rendas gyventojams uži- 
mantiems 414 namų prigu
linčių korporacijai. Suma
žintos rendos sekė sumažini
mą algų.

• Lietuviai amerikiečiai! 
Lietuva. Jūsų gimtinė daug 
nukentėjo nuo karo, oku
pantų, bermontininkų, bol
ševikų, lenkų ir kitų svieto 
valkatų ir mylimos mūsų Tė
vynės plėšikų ir išnaudoto
jų. Jūs lietuviai amerikie
čiai laisvai gyvenantieji 
turtingame aukso krašte — 
Amerikoje — neužmirštate 
ir savo paliktų Lietuvoje gi
minių vargą vargstančių ir 
skurstančių. Labai pagirti
nas darbas sušelpti vargą 
vargstantį o tuo labjaus sa
vo širdžiai artimą žmogų! 
Šelpėte kuo kas galėjote — 
kas pinigais kas drabužiais! 
Tik, deja, nevisi išmano 
kaip Lietuvon pasiųsti pini
gus arba siuntinius. Dau
gumas lietuvių amerikiečių 
pinigus arba siuntinius ati
duoda kokiems nors nežino
miems agentams arba šmu- 
gelninkams bei apgavikams 
kad tie persiųstų įduotus 
jiems daiktus Lietuvon. Tie 
surinkę nuo žmonių kruvi
nu prakaitų uždirbtus pini
gus pasislepia o kiti atiduo
da vokiečių bankams bei or
ganizacijoms kad pergaben
tų Lietuvon. Vokiečių ban
kai, ant kiek man teko pa
tirti, priima dolerius labai 
žemu kursu, uždirbdami ne
išpasakytus pinigus. Man 
kaipo pašto viršininkui dau
giaus negu kam kitam teko 
prisiklausyti nuo žmonių 
skundų, kad jų pinigai ar
ba siuntiniai dingo. Ameri
kiečiai, jei norite kad nežū
tų- jūsų pinigai ir pasiektų 
jūsų gimines Lietuvoje gy
venančius siųskite per “Lie
tuvos Valstybės Misiją” ar
ba “Amerikos Lietuvių Pre
kybos Bendrovę,” tik susi
mildami neduokite savo do
lerių agentams bei apgavi
kams. Geriausis būdas pi
nigams siųsti tai “Lietuvos 
Valstybės Misija,” nes čia 
pinigai pilnai garantuoja
ma, priimami doleriai sulig 
tos dienos kursu ir už per
siuntimą imama labai pi
giai. Teipogi nuo Rugsėjo 
m. 1921 m. galima siųsti Lie
tuvon tiesiog doleriai ap
draustuose laikšuose. Lie
tuvos paštas gavęs iš Ameri
kos apdraustus laiškus tuo
jaus Kaune peržiūri ir ras
tus dolerius atskirai siunčia 
į paskirtą vietą. Už persiun
timą tų dolerių imamas nuo 
adresato labai mažas (1 
nuoš.) mokesnis ir už tai ga
rantuojama, kad apdraus
tame laiške pasiekęs Lietu
vą doleris nežus, bet tikrai 
bus įteiktas sulig prigulmy- 
bes. Užtai Brangūs Lietu
vos piliečiai ir pilietės, ku
rie norite siųsti Lietuvon pi
nigus siųskite per Lietuvos 
Valstybės Misiją arba Ame
rikos Lietuvių Prekybos 
Bendrovę, bet neduokite sa
ve apgaudinėti visokiems a- 
gentams, kurie daug žada b 
maža tepadaro ir vengkite 
tarpinikavipjo svetimtaučių 
bankų! ■ .
> Dar keletą žodžių turiu 
pasakyti kas dėl siuntinių. 
Netikėkite plepalams kad 
jūsų siunčiami siuntiniai 
prapuola Lietuvos paštuose.' 
Gink Dieve! Jei kam ir 
dingo siuntinys^tai tik ne 
Lietuvoje 6 pakelyje į Lie
tuvą. Datigiausis negeistinų 
apsireiškimų atsitinka Lat

vijoje ypačiai gaunant siun
tinius iš Liepoj aus. Tai-gi 
už kitų valstybių nuodėmes 
nėr ko kaltės suversti Lietu
vos paštui. Tenka girdėti 
nusiskundimų, kad nevisus 
daiktus gauna, kurie buvo 
iš Amerikos išsiųsti. Tas 
gali atsitikti, nes daug siun
tinių ateina į poperį užpa- 
kuota. Popelis suplyšta ir 
daiktai išbrra, o tuo labiaus 
smulkūs. Atminkite kad iš 
Amerikos į Lietuvą nevienas 
tūkstantis verstų. Tie ku
rie užtaiso savo siuntinius į 
tvirtus drobinius maisblius 
tiems nepražuvo nei vienas 
daiktelis. Teip-gi netiesa 
kad būk Lietuvos paštas i- 
mąs šimtus už amerikoniš
kus siuntinius nuo adresatų. 
Už naujus daiktus Muitinė 
per paštą paima muito rink- 
leva. Čia dalykas paprastas. 
Tas daroma visose valstybė
se, ne tik Lietuvoje, ir toje 
pačioje Amerikoje kur,jūs 
gyvenate.

Taigi kas šį laišką per
skaitęs pasinaudos čia duo
tais nurodymais, tas gali 
būti tikras kad jo pinigai Ar
ba siuntinys pasieks Lietu
voje gyvenančius gimines ir 
niekas nepražus.

Šį naano laišką prašau at- 
sispaudinti ir kitų Amerikos 
lietuvių laikraščių.

A. Žitkevičius, 
Razalimo p. t įstaigos vir

šininkas.

Lietuvoje organizuojasi 
darbininkai, jaunuomenė, 
moksleiviai, moterys. Gy
vuoja ir steigiasi mokslo' į- 
staigos. Visoms šitoms or
ganizacijoms yra vienai gy
vas bendras reįkalas — tu
rėti knygynus. Tų knygynų 
Lietuvoj kaipir nėra. Kaip 
gyvai tie knygynai Lietuvoj 
yra reikalingi, tai aišku, kad 
ir iš šito gimnazisto mums 
rašyto laiško. Rašo jis:

Raseiniai, 1922-11-12 
Gerbiamoji Redakcija!

Kuo galiu aš Tamstoms atsi
lyginti už tokias dovanas, ku
rias man Tamstos atsiuntėtėe. 
(Gavau “Darbininko” 5 egz., 
“Draugo” 1 egz. ir knygutes 
“Pažinkime Socializmą” ir 
“Naujos Gadynės Prieaušry 
je”). Skaičiau po kelis kart, 
o ypač tuodvi knygutes. Ir 
dabar tas visas Tamstų siunti
nys pas mane neguli, bet eina 
iš rankų Į rankas, tarp visų ma 
no pažįstamųjų ir draugų. Kuo 
met, mane, koks nors socialis
tas ką nors ^užklausia, tai aš 
tam visuomet pakišu “Pažin
kime Socializmą. ” Pas mus 
gimnazijoje prasiplatino kuo
pos “Atžala” ir “Atžalėlė” 
kurios nors save vadina bes;: 
li-škomis, bet iš visko matyt 
kad tai tikrai socialistinės. Tai 
tiems, kuomet paduodu tą kny
gutę, tai “košernieji” visai jos 
neskaito, o kiti susipranta blo 
gai darą ir mano atsisakyti nuo 
tų kuopų.

Aš stengsiuos kiek galėsiu 
lavintis ir darbuotis šiais taip 
sunkiais laikais. Dauguma so
džiaus jaunuomenės paskendus 
baisiame girtuoklystės, paleis
tuvystės ir teip-gi ir bedievybės 

* tamsumo purve. Tas visas dar
bas, prašalinimui viso blogo iš 
sodžiaus, visu sunkumu ir gu
la aht mūs katalikiškos moks
leivijos ir katalikiškos spau
dos. Aš darbuosiuos ir prašau 
tame darbe Tamstų paramos, 
patarimais ir spauda. Daug 
kartų sakau ačiū už dovanas.

Nedidele dovanėle kaip 
jaunikšaitis užsidegė, kaip 
dėkingas ir kaip ją sunaudo
ja. Smagu tokiems teikti 
dovanėlę.

LDS. Centras yra suma
nęs bent 20 skrynių su kny
gomis pasiųsti į Lietuvą. Jos 
pateks į panašių, kaip vir
šuj rašiusio jaunikaičio, 
rankas. Kviečiame plačiąją 
visuomenę tame gyvame dar
be talkon.

Darbininkai atsisako priimti 20 
nuošimčiu numuštas algas.

AUDĖNYČIOS NEIŠGALI 
DIRBTI.

Iš kun. Vasio daromų 
priekaištų lyg išeina, kad 
ašen, išpradžių priėmęs pa
gamintąją tardymo komisi
jos rezoliueiją dėl kilusių 
tarp kun. Slavyno ir “D-ko” 
nesusipratimų, paskui kai
mynų spaudžiamas padariau- 
prierašą, kad nepritariu sa
kiniui: “kenkia ir visiems 
kunigams.” Tuo būdu lyg 
būčiau sulošęs negarbingą 
rolę link dviejų likusių tar
dymo komisijos narių, pasi
rinkdamas sau saugesnį ke
lią ir tuomi vengdamas at
likti savo priedermę. Čia 
man prikišama lyg deserie- 
rio-pabėgėlio darbas.

Kiekviena, kuris šiek tiek 
supranta savo asmens garbę, 
pripažins, kąd toksai prie
kaištas perdaug skaudus, 
kad jį praleidus tylėjimu. 
Todėlei esu priverstas į jį 
atsakyti — be jokių pasi
karščiavimų, tik išdėstant 
dalyką objektyviai, vadina
si, taip kaip viskas atsiti
ko.

Kad po tardymo komisi
jos nuosprendžiu pasirašiau 
su pastaba, — tą žino visi 
“D-ko” skaitytojai, bet 
jiems gal būtų žingeidu su
žinoti, kaip tas‘viskas išsi
vystė. Reikia čia pastebėti, 
kad kun. Vasio pagamintoji 
rezoliucija truputį kitaip 
skambėjo negu ji galutinai 
tilpo “D-ke.” Mūsų priim
toje rezoliucijoje buvo pasa
kyta: “kenkė abelnai kuni
gams.” Vis-gi yra daug skir
tumo pasakyti: kenkė abel
nai kunigams ir kenkė vi
siems kunigams. Kokiu gi 
būdu prieita prie sakinio: 
“kenkė ir visiems kuni
gams?” Štai kaip tas įvy
ko.

MalT buvo pavesta sureda
guoti tardymo protokolas. 
Tą bedaly damas sušvelnijau 
šiurkštesnes vietas ir visai 
išmečiau žodžius: “kenkė a- 
belnai kunigams.” Tiesa, 
tardymo eigoje ant greitųjų 
buvau priėmęs tą rezoliuci
ją, bet geriau apsvarsčius 
dalyką man atrodė, kad na
grinėjant kun. Slavyno rei
kalą, tik apie jį vieną gali
ma nuomonę išreikšti, nes 
kliudant nesurištus su tar
dymu dalykus, mūsų rezo
liucija išfodytų įtempta ir 
priekabių ieškanti. Taip su
redagavęs protokolą, pa
siunčiau jį kun. Jakaičiui ir 
kun. Vasiui pasirašyti. Už 
kelių dienų krivūlė sugrįžo. 
Kun. Jakaitis padarė vieną- 
kitą pastabėlę, bet principi- 
jaliai sutiko su mano sure
daguotu protokolu. Gi kun. 
Vasys pridėjo sakinį: “ken
kė ir visiems kunigams” ir 
griežtai pareiškė, kad turi 
taip tilpti “D-ke,” kitaip at- 
siimąs savo parašą. Kas 
man buvo padaryti ? Kadan
gi žodžiai: “kenkė ir visiems 
kunigams” perkeitė pirmo
sios rezoliucijos mintį, aš 
jau nieku gyvu negalėjau 
pasirašyti po tokiu griežtu 
sakiniu, nes bent man “Dar
kąs” nėra užkenkęs, ir 
smerkti jį už tai, ko jis man 
nepadarė, būtų neteisinga. 
Gal man reikėjo siųsti kri
vūlė išnaujo, bet kųn. Jakai
tis buvo jau pareiškęs, kad 
jam daugiau tų popierų ne
besiųsti, o kun. Vasys jau
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Gera pradžia.

Kovo 4-tą dieną p.p. J. Stoš- 
kienė ir M. Milienė atidarė ant 
10 Millbury St. krautuvę, kurio
je galima gauti naujausios ma
dos moteriškų kepurių ir kitokių 
reikalingų dalykų.

Tą dieną nors ir oras iš pat 
ryto buvo ūkanotas ir pradėję 
kristi lytus, bet apie 7-tą vai. 
ryto jau laukė prie krautuvės 
durių moterys, kuri bus pirmu
tinė kostumerka.

Gražiai išpuoštas krautuvės 
langas viliojo kiekvieną praei 
nantj ir jei kuris nėjo vidun, tai 
nors iš lauko sustojo pasigrožė 
ti, nes tai pirma tokia' krautu
vė ant Millbury St. Atsilankiu
sieji buvo maloniai sutikti, 
vo
Po

vybei New Yorkan.
' Ant. Žiemys,

Rochesteno Liet. Laisv. Pask.
Bonų Stoties raštininkas.

NEWARK, N. J.,

Naujalio koncertas.

ga- 
prielankų patarnavimą ir dar 
gyvą gėlę.
Jaunos biznierkos apdovano 
kiekvieną atsilankiusį gėlė- 
;; taip-pat ir jos nebuvo pa 

mirštos. Vos tik ineini krautu- 
vėn vijų pirmu puota akin gyvų 
gėlių gurbeliai; tai dovanos 
nuo tų moterų ir merginų, ku
rios jau senai laukė panašios 
krautuvės atidarymo.

Pirmą dieną padaryta apy
vartos apie šimtas dolerių. Su
lyginant su dabartiniais bedar
bės taikais pasirodė geresnės pa 
sėkmės, negu tikėtasi.

Linkėtina gerų pasekmių mū 
sų jaunom biznierkom.

Ten

jo 
mis

buvus.

ROCHESTER, N. Y.

lietuviaiVasario 19 d. vietos 
epvaikščiojo Lietuvos Neprigul- 
mybės Dieną.

Apvaikščiojimo prisirengimą 
pakėlė vietos Liet. Laisv. Pask. 
Bonų stotis, pakviečiant visas vie
tos lietuvių katalikiškas draugi
jas ir kuopas kurios su pilnu nuo
širdumu ėmė dalyvumą. Rytme- 

šv. Jurgio. ŠŠ. Petro ir To-I 
vilo, Šv. Marijos Moterų Draugi
jų nariai su ženkleliais atmarša 
vo į bažnyčią išklausyti šv. Mišių, 
kurias vietos gerb. kl. kun. Ka 
sakaitis atlaikė už žuvusius Lie
tuvos neprigulmybės gynėjus.

Gi apie 8 vai. vakare įvyko pa 
silinksminimas pobažnytinėj sve
tainėje naudai Vilniaus lietuvių 
Besirenkant žmonėms į svetainę 
smarkiai sugriaudė perkūnas, gi
lios senovės lietuvių dievaitis, 
tarsi džiaugdamos, kad jo gar
bintojų ainiai iškilmingai ap- 
vaikščioja savo protėvių šalelės 
laisvės šventę. Susirinko tik ka- 
taliMLi. Tautininkai tą dieną taip 
pasielgė, kaip komunistai.

Minėtas apvaikščiojimas ne tik 
įspūdžiais gražus, bet našus Lie
tuvos naudai buvo. Vilniaus lie
tuvių sušelpimui aukomis ir pasi
linksminimo pelnu surinkta 
$132.10 ir už ženklelius $29.35. Iš
irę $161.45.

Aukavusių vardai.

Po $5.00: A. Širvinskas, 
Mendville.

Po $2.50: V. Uzdila.
Po $2.00: Ant. Žiemys, Ant. Į 

Norkevičius, Kun. J. Kasfckaitis, 
Pr. Šukys.

Po $1.00: J. Ribinskas, S. Ne- 
vinskas, M. Pabrinkis, J. Gudas. 
V. Danielius, A. Mastauskienė, J. 
Rašymas, J. Jonynas, V. Puluikiu- 
tė, A. Žvironas, E. Želnienė, K. 
Dapšys, D. Bcganskas, J. Bertmo- 
nas, S. Jonaitis, S. Butrimaitis, T. 
Stukaitė, K. Bartąsias, A. Kava
liūnas, J. Nevidonskas, J. *Brak- 
nis, J. Vaicekaitis (Vaicekevičius) 
S. Raila, A. Devonis, M. Nevi
donskas, J. Jokšas, J. Bardzi- 
lauskas, J. Mastauskas, A. Balai- 
šis, F. Puluikis, M. Bartulis, J. 
Anusevičius, S. Slavas, -J. Dirsa, 
K. Šliavas, P. Pikūnas, P. Milius 
(Milevičius), M. Devonis, K Du- 
bisa, J. Sukis, D. Rovas, J. Bara
nauskas, J. Mociejūnas, A. Gir- 
vickas, J. Gailys, T. Puluikis, V. 
Stirna, J. Levickas. ,

Aukų su smulkiomis $72.10, pa
silinksmini — $60; išviso — $132 - 
10. Pridėjus už ženklelius $29.35 
iš'riso pasidaro $161.45.

Aukos pasiųsta Lietuvos Atsto-

M.

' 19 d. vasario Šv. Cecilijos choro 
pastangomis įvyko minėtasis kon
certas. Publikos prisirinko stebė
tinai daug. Programą pradėjus, 
pasirodė pats kompozitorius J. 
Naujalis. Pasakė trumpą sveiki
nimų. linkėjimų ' bei t pranešimų 
kalbelę. Balsas lėtas, švelnutis, 
švaizda gyva, linksma, energin- 
m, smagi. Programą sudarė vie- 
inis choras, Brooklyno p. Strum- 

skta. choras, keletas solistų, solis
čių.. Geriausiai išlavintu pasiro
dė Brooklyno choras. -Vietinis 
choras balsų turi, tik Išlavinimo 
ne. - Pats svečias keletą aukštosios 
rūšies muzikos -gabalėlių piahu 
naskambino. Surinkta aukų L. 
Meno Kūrėjų Dr-jai virš 16 dol.

Nei šis — nei tas.
26 d., vasario parapijos salėje S. 

Kvietkus buvo surengęs parapijos 
mokyklos mokinių koncertą. Pa
rapijos mokykloje mokinama ka
tekizmas, kaip kada A. B. C. ir 
viena kita liaudies dainelę, žino
ma tuos vaikus, kurie eina tikron 
mokyklon. S. Kvietkus, zakristi
jonas, nūn jau mokytojas su sa- 

o mokiniais davė koncertą prieš 
ažgavėnias. Vaikų didelis ir gra
žus skaitlius. Vienu balsu liau
dies dainas dainavo. “Mokyto
jas” dirigavo, vaikučiai dainavo, 
vargonininkas akompaniavo ir .. 
ir kiekvienas savaip ir sau. “Mo
kytojui” pasirodo kad pianistas 
neseka choro. Tai atsisukęs di
riguoja ir jam. Žmogus žiūri ir 
natai, kad aktas neregį veda.

Po pertraukos matyt kad pub
likos jausmus prie “dailės” la
biau patraukus ant stalo užšoka 
“Raseinų Magdė” — Simonas 
Kvietkus. Pasipuošęs it pikčiau
sia Paryžiaus palaidūnė. Pirma
jai is pradedant nuo galvos iki ar
ti (atsiprašau) knypkučio nuo
gas, su blauzdoms tas pats, nešva
riai tamposi, kraiposi, šaiposi, o 
blevizgavo tikras šlykštybes.

Blynvakaris.

28 d. Užgavėnių vakarą parapi
jos moterys turėjo bažnyčios nau
dai vakarėlį. Parapijiečių daug 
prisirinko. Pašokta, pažaista. Žo
džiu buvo puikus jomarkas kaip 
tik Užgavėnių vakare. Pelno liko 
virš šimtinės. Gerai. Padėka kle
bonui ir parapijonkoms. Bet ne-, 
galima neišreikšti širdgėlos. Ką 
klebonas kun. J. Dobužis vidaus 
pusėje pastatė, tą antras klebonas 
kun. E. Budrevičius sugriovė, iš
metė kaipo netinkamiausį. Da
bar trečias (nors iš eilės jau penk
tas) turi griauti ir mest lg.uk tą 
ką kun. Budrevičius įtaisė. Vis 
tai atliekama už varguolių para- 
pijonų grašelius. Dabartinis kle
bonas atrodo mūsų parapijoj it 
Mozė dykynuose. Viskas suklerę, 
užšalę, apleista. O bilų bilelių! 
Be perstojo plaukia it iš gausybės 
rago.

kimas padidėtų. čionai yęa ke
leriopos draugijos, kaip tai: 
“Blaivybė,” “Sąjunga,” “ Pa
šai pine, ” ‘^Tautos Fondas,” 
“Vaikų Prietelių” ir “Jaunimo 
Ateities dr.” Geriausiai gyvuoja 
ir darbuojasi “Blaivybė.” Bet ne
galima tikėtis, kad visos taip ge
rai gyvuotų, nes beveik tie patys 
nariai prigulintis ji prie “Blaivy
bės” užlaiko ir kitas draugijas. 
“Jaunimo Ateities.” dr. užtaiko 
tik keli nariai Dabar jaunimas 
čionai yra labai patvirkęs, bet jei
gu būtų gerų veikėjų jaunimo 
tarpe, tai viskas pagerėtų.
- Neperseniai čionai buvo Blaivy
bės dr. surengtas puikus koncer
tas. Statyta scenoje didelis vei
kalas “Valkata.” FadČjaus rolę 
puikiai labai gerai atliko P. Ven- 
ckūnas, Grigaitis Valkatos rolėje 
labai puikiai atsižymėjo. Liudmi- 
os rolę atliko p-lė Bron. Rupei- 
caitė, Zigmonto rolėje buvo Vlad. 

: iupeika, Linevičienės rolėje 
p-lė Ag. Bukšnaičiutė, Linevi- 
čiaus — J. Vanagaitis. Veikalas 
matyti žmonėms labai patiko, nors 
ir ilgai turėjo pasėdėti. Progra
moj daugiau nieko ir nebuvo 
kaip tik veikalas, kurs užsitęsė 
beveik tris valandas. Labai gai- 
a, kad čionai yra didelė bedar

bė, kuri - daug kenkia ir draugi
joms. Bet lauksim, gal viskas 
pagerės.

Liepūnėlė.

BRIDGEPORT, CONN.

Nežiūrint į bedarbę, koki 
viešpatauja nuo ilgo laiko, vis-gi 
laike kun. Garmaus prakalbų, tai
syti} Vasario 26 d., vietinė kata
likų saujalė suprasdama tikslo 
svarbumą švietimo reikalams su
metė virš $500. Beabejo reikia 
pripažinti iškalbiam kalbėtojui 
gabumas sukelti tokį entuzijazmą 
žmonėse nepaisant ir, tų kliūčių, 
jokius daro laisvamani ja ir kiti 
mūsų tautos išgamos varydami 
priešingą agitaciją, vartodami at- 
talbinėjimus, nepamatuotus už
metimus ir tt.

Negalima ypač užtylėti atsiti
kimas laike šių prakalbų, kuomet 
gerb. kalbėtojas užvažiavo per no
sį žinomam laisvamaniui Stank., 
kursai viešai įtarė vieną kunigą 
Lietuvoje būk jisai pro-lenkas. 
: vun. Garmus, kuriam ypatiškai ži
nomas tas Eznos klebonas, kaipo 
dikčiai tėvynei pasidarbavęs žmo
gus, kai nepradės tam Stank. 
faktais prirodinėti, teip jam nu
trynė nosį, kad nabags paraudęs 
ir garbingą “durniaus” titulą ga
vęs visai neprieštaravo.

Aukavo žmonės kas L. L. 
nais, kas bendrovių šėrais, 
pinigais: 
J. Švedas...............
vun. M. Pankus 
A. Čepulis.............
P. Kauneekis ____
Strelčiūnienė ____
Štankaičiutė Roz. . 
P. Kabošius...........
A. Velekis............
J Balsiuvienė ...
B. Kukeckis..........
Pr. Abromaitis ...

Po $2.00: A. Grįstas, V. Delnic- 
kas, Ign. Stanislauskas.

Po $1.00; Šatkus, A. Pasiu- 
kevičius, D. R im kūnas, R. Žaibas, 
A. Klinka, A. Elovackas, J. Elo- 
vackas, A. Mačiulis, Butkuvienė, 
Klingien?, Vilčinskienė, Mičiulie- 
nė, Milsbokienė, Liudžiuvienė Ža- 
liaduonienė, Bylinskas, Pilutis, J. 
J. Bukauskas, Jurgis' Butkus, 
Juozas Butkus. -z

P. S. Urš. Aketaičiutė pasiža
dėjo L. L.‘ P. boną $50, bet nepri- 
davė.

• •

čia

Bo
tas

Apsisaugokit.
Pastaraisiais taikais čia gyve

nantis nezaležninkų bambizėlis 
pradėjo po namus landžioti, au
kas rinkdamas. Girdėjau 
kaip kur net* ir pavyksta 
skriausti vieną kitą ir dorą 
gų. Tai.gi apsisaugokit.

Nauja Draugija.

Klebonas sutvėrė naują mergai
čių draugiją kuriai vardas skiria
mas “Tarnaitės Marijos.” 
jų esama virš trisdešimties.

Serga.
i

Mūsų Magdulė po didelio vai
dinimo” 26 d. vasario, dabar ge
rokai sargulioja. Bloga. Mat vy
riško kūnui netinka monkijadą 
vaidinti/ Tinkama pamoka. Tik 
ar jis ją suprasi

jam 
nu- 

žmo-

DARBININKAS •
---------------- -------•: ’ % 

sirodęs ir kun. Garmuj kuris bu- Sveikino visą Lietuvių Tautą su 
vęs vyčių kviestas kalbėti vas. 19 nepriklausomybės švente. (Smar- 
d. Kun. F. Garmų ne vyčiai kvie
tė, o šauliaj savo susirinkime. Vėl 
neteisingai prašė, būk kun. Gar
mus iškeikęs Lietuvos pirmeivius 
veikėjus. Tai čia yra tikras me- __ __ , __________
las. L Gerb. kun. Garmus nieko Tuvius, jog jie nenustojo vilties ir 
nekeikė, bet pabarė betvarkius. 
Tai buvo bolševikas raudonas, 
kuris stovėjo kampe pas estradą 
ir pradėjo baubti, kaip jauti! Tas 
pirmeivių veikėjas užsirūkė pyp
kę. Ta? gerb. kun. Garmus prašė 
nerūkyti. Tas pirmeiviui ir nepa
tiko-, užsimovęs kepurę ir murmė
damas išėjo. Tautietis korespon
dentas parašė kad ir visa publika 
pradėjo eiti iš svetainės. Toliau 
rašoma, būk kaip kun. Garmus 
nradėjo aukas rinkti, tai viena0 
"mogelis priėjęs prie estrados po 
davęs $1.00. Tai buvę ir viskas 
Čia turiu Tautiečiui pasakyt, kad 
+as žmogelis dūvė $10.00, ne $1.00. 
Kibą Tautietis nežino skirtumo 
tarp $10.00 ir $1.00.

Ten Buvęs.

kiai visi plojo). Gerb. majoras iš
reiškė simpatiją visados būti su 
lietuviais. Išreiškė apgailestavi
mu, kad Lietuva tiek nukentėjo 
nuo priešų. Taip-gi pagyrė lie-

t 6

PHILADELPHIA, PA.

“Geriau vėliau, negu 
niekados!”

o

VORAS. X

150.00
100.00

50.00
52.00
50.00
50.00
50.00 

. 5.00 
, 5.00 
. 5.00
. 3.00

K. U. S.

Jau

Ražas

BALTIMORE, MD. •

Liet Prekybos Bendrovė pri
siuntė savo šėrininkams gražų di
videndą. Žmonės džiaugiasi ir 
žada pirkti daugiau tos bendro
vės šėrų, nes šioji bendrovė daug 
gero patįarė Lietuvai ir patiems 
šėrininkams. ‘Aišku, kad moka 
biznį vesti.

Druskutis.

Buvo šilta ir saulėta gegu
žės mėnesio diena.

Šventadienis.
Aš pasikišau pažastėn 

knygą ir,' užuot ėjus bažny
čion, nuėjau miškan. Ten 
apsirinkau po senu lazdino 
keru ramią vietelę ir atsigu
liau. Pravožiau knygą, bet 
akys kaž kodėl slinko nuo 
jos;-raidės lipo viena prie 
kitos ir darė kaž kokius keis
tus judančius bruožius; min
tis galvoje nesitvarkė ir 
teip greitai viena po kitos 
slinko ir maišėsi lig skruzdė 
lės skruzdėlyne, kad negali" 
jau nei pats suprasti kokios 
ir apie ką.

Aš numečiau knygą šalin 
ir atsisėdau.

Medžiai snaudė ir šildė 
prieš saulę savo jaunučius 
gležnučius lapelius. Paukš
tytės visokiais balseliais 
čiulbėjo, giedojo, čirškė. 
Vabzdžiai linksmai siautė ir 
zvimbė.

Aš pastebėjau ant palin
kusios lazdino šakos vo
ratinklį. Pats gi voras ku
prą pastatęs glūdėjo tarpu- 
šakyje po lapu ir kantriai 
laukė grobonio.

Prieš saulę, matyti, links 
mai siautė ir gaudė viena iŠ 
jų “zit!” man pagal pat 
nose ir tiesiai voratinklin. 
Vargšė muselė nesuspėjo nei 
poros kartų suploti savo 
silpnučiais sparneliais kaip 
voras užsirioglino ir, tvirtai 

“virvėmis” pa-

Kadangi šioje šalyje yra į- 
protys ant švenčių, kaip šv 
Kalėdos ir Velykos ^reikš
ti linkėjimus savo giminėms 
'mylimiemsiems draugam! 
bei pažįstamiems per, tau 
tikslui pagamintas korteles- 
atvirlaikius. Kiekvienas jįj 
nori gauti su gražiomis dai
nelėmis ir eilutėmis, kurio! 
jausmingai išreikštų išsiun- 
tėjo linkėjimus ant šv. Ve
lykų ar Kalėdų. Bet retai 
kur galima rasti tinkama! 
tų Švenčių pasveikinime 
r'orteles. Iš tos priežasties 
“Darbininko” Adm. suma
nė pagaminti kelis tūkstan
čius su gražiausiais Šv. Ve
lykų pasveikinimais korte- 
lių-a' virlaiškių./ Gerb. poe
tas Žilvytis (K. Jonaitis) 
pagamino gražių eilių šv 
pritaikintų, kurios bus at- 
spau idintos ant tų velykiniu 
atvii laiškių.

Tai-gi “Darb.” agentai ii 
įšeip lietuviai katalikai, tuo
kiau siųskite užsakymus, ne! 
Velykos jau nebetoli.

^DARBININKAS”
>66 Broadway, Boston 27, Mass

darbavosi, kad pakėlus iš vargo 
savo gimtinę šalį. Gerb. majoras 

. sakė: Jūs visi čia atvykote po A- 
i merikos vėliava, visiems vieta už

tikrinta. Neturėjote savo vėlia-, 
i vos. O jau šiandie pasirodė Lie

tuvos respublikos trispalvė vėlia
va — geltona-žalia-raudona. Tuos 
žodžius kalbėdamas paėmęs abi 
vėliavi plevėsavo. Kalbėjo į gerb. 
kleboną J. J. Kaulakį, perstaty- 
damas jam kaipo lietuvių vadui. 
Gerb. majoras ilgai kalbėdamas, 
‘arpais nemažai prijuokino. Už
baigus kalbą, publikai nebuvo ga
lo plojiams.

Toliaus kalbėjo svečias iš Lie
tuvos gerb. kun. Raščiukas. Kal
bėtojas savo iškalbingumu nuste
bino publiką ir visi klausėsi ra- 

i tpiai. Kalbėtojas dėkojo už au
kas, L .L. P. Bonų pirkimą ir a- 
belnai šelpimą Lietuvos nukentė
jusios nuo karo. Lietuvos lietu
vius suvienijo su Amerikos lietu
viais. Sakė: “Jūs čion Amerike 
apvaikščiojate Nepriklausomybės 
Šventę—Vasario 16. Persikelkit 

■> antapus okeano, kad ir ten mū
sų broliai, sesutės, tėveliai, senė
tai švenčia.” O ten Lietuvoj — 

sakė kalbėtojas — mini Amerikos 
ietuvius, šaukia valio, Amerikos 
ietuviai! valio! valio — reikšda
mi didį dėkingumą. Gerb. kun. 
Raščiukas pertsatė kaip Lietuvoj 
ipvaikščioja Nepriklausomybės 
šventę* Kalbėjo labai gyvai ir 
■ausmingai ir publikai labai pati
ko, kad net ir šiandie dar mini.

Taip-gi puikiai išlavintais bal
iais choristės pasirodė publikai 
iolistės: E. Mickūnaitė ir T. Dam
brauskaitė, kurios visuose sužadi-

Jau praslinko kelios savaitės, 
spaudoje apie Philadelphios dar
bininkų padėjimą nesimato. “Dar 
liniukas” visuomet skelbė ir skel
bią, jeigu kas parašo apie darbi
ninkus, bet čia mūsų pačių apsi
eidamas, kad neparašėme ank 

ščiau apie Krikščionių Demokra 
tų Sąryšio veikimą Lietuvos la
jui Lietuvių Krikščionių Demo
kratų varde. Apie virš dvide 
šimts draugijų bei kuopų Sąry
šis, kuris kas mėnuo taiko susi
rinkimus, surengė Lietuvos Ne
priklausomybės keturių metų gy 
vavimo apvaikščiojimą. Vietos 
ietuviai dar tokio iškilmingo ap 

vaikščiojimo nėra turėję. Bet 
nevisi. Kiti net bijojo, per langę 
išleisti Lfttuvos Respublikos tri 
spalvę vėliavą. O, jūs bailiai! Tai 
kaip mūsų karžygiai nebijojo 
krūtinių statyki prieš priešą, ku 
ris tyko pagrobti tėvymę mūsų. K 
D. Sąryšy s surengė tokį įspūdingą 
paminėjimą nepriklausomybė? 
dienos, nežiūrint į begalinį neiš 
bredamą sniegą. Negalėdami pa 
sirodyti gatvėse, prirengė tam 
tikrą svetainę, kurion minios žmo
nių ėjo it bitės avilin. Ištikrųjų 
nustebino visus kas tik atsilankė 
ant taip iškilmingos lietuvių ne
priklausomybės šventes, kad to
kiame biauriame ore per sniegą 
svetainė kimšte prisikimšo, ne' 
“dėdės” guzikuočiai turėjo taką 
skilti- Visi katalikai atjautė, jog 
tai brangintina diena vasario 16. 
Šv. Kaziiero parapijos p-etaino 
ant tiek buvo išpuošta, kad kaip 
tas mūras stovi -dar nebuvo re 
gėta. Tam daug pasidarbavo 
“Sadalietės” — jaunos mergai
tės ir Pranckūnų šeimyna. Iš 
anksto buvo visi kviečiami iš sa 
kyklos gerb. kunigų kad koskait 
tingiausia visi dalyvautų, nes bus 
svečias — miesto majoras. Apie 
septintą valandą vakare jau sve
tainė pilna žmonių. Apie aštun
tą vatandą buvo laukiamas sve
čias gerb. miesto majoras Moore 
su gerb. adv. Horein. Pribuvus 
svečiui, pasirodžius svetainėj, vb 
si sustojo ir publika gausiais ap
lodismentais svečią pasitiko šv 
Kazimiero parapijos ehoras po 
vadovyste vietos vargonininko p\ 
Vičė. Užtraukė Visu smarkumu 
Amerikos ir Lietuvos imnus. Sve
čiam užėjus ant estrados, Sąryšio 
pirmininkas ir vakaro vedėjas A. 
Užumeckis atidarė vakarą, paaiš
kindamas tikslą to vakaro ir per
skaitė prisiųstą telegramą su pa
sveikinimu nuo gerb. R. Wood- 
rowo. Po to buvo perstatytas kal- 

. bėtojas, visiems gerai- žinomas 

. gerb. adv. Horein, anglas. Svei
kino publiką su nepriklausoniy- 
bės diena ir trumpai, bet įspūdin
gai savo kalboje nupiešė apie lie
tuvių tautą ir jos reikalavimus. 
Po jo perstatytas miesto majoras. 
Jis pirmą kartą phsirodė tarpe 
lietuvių, kas pakėlė lietuvių dva
sną, matant savo tarpe miesto gal
vą. Tuo visi stebėėjosi, nes kaip 
lietuviai Čia gyvena, miesto majo- 
As nėra dalyvavęs lietuvių susi-. 

. rinkime. Gerb. majoras ganą ii- darbu.

io tėvynės meilę lietuviškomis SUTlsęs
lainelėmis. Kvartetas iš solisčių 
žavėjo publiką. Aplodismentams 
nebuvo galo: Aukos buvo renka
mos tėvynės reikalams. Surinkta 

bonai

iškil-

:70.12. Liet. Laisv. Pask. 
r-gi buvo pardavinėjami.

Neprigulmybėsė šventės 
nių surengimu daug pasidarba
vo šios ypatos: gerb. klebonas J. 
r. Kaulakis, gerb. kun. Čepukai- 
is, A. Užumeckis, J. Pranckūnų 

šeimyna, K. Dryža ir kiti. Sode- 
ietės išpuošė svetainę, taip-gi 
jaunų vaikinų, kuriems padėkos 
žodis ir-gi priklauso. Visiems pa
sidarbavusiems vardan tėvynės 
jietuvos-, tariame nuoširdų ačiū.

Užbaigta šokiais, tikrais lietu- 
iškais — “polkomis.” Jauni

mui bus ilga atmintis Lietuvos ne- 
oriklausomybės šventė 16 d. vasa- 
’io. Valio!

Taip‘tai likos apvaikšičota Lie
tuvių Tautos Šventė mūsų kolio- 
įijoje. Ant galo Lietuvos imnas, 
plevėsuojant Lietuvos Respubli
kos trispalvei vėliavai ir šaukta 
valio 1 valio! Lietuva Tėvynė mū
sų!

smaugė.
Gal ir mano ‘‘voras” kur 

tyko manęs ? — Man digtelė- 
jo galvoje mintis ir per kūną 
perėjo širpuliai. Tuojau? 
prisiminė man šventadienis 
ir bažnyčia.

Voras pagązdino mane!..
Aš, kaip perkūno tren

kiamas, pašokau, sugriebiau 
numestą knygą ir tekinas 
•pasileidau namon. Mat, as 
pamačiau kad esu silpnutė 
bejėgė muselė, o Jis tvirtas 
ir galingas Voras, Kurs ga1 
jau senai ir man ant kelic 
užtiesė savo tinklą, kad su
gavus, surišus ir, linksma^ 
bežaidžiant, pasmaugus.

A. Žitkevičius

Ar Zinai
\Aš ir jūs.

NEUŽMIRŠKITE
SUMANYMO.“

X.

Paskelbėme, kad LDS 
aori šį pavasarį pasiųsti Lie
tuvos darbininkams ir karei
viams knygų bent 20 skry
nių. Prašome plačiosios vi
suomenės paremti mūsų su
manymą aukomis.

[f Kaip gyvas feiSOK~yrt 
Lietuvoj paskleisti gen, 
knygų ir laikraščių aiškia 
rodo straipsnelis Kaune 
“Vienybės” tilpęs numery
je 3 š. m. Ten rašoma:
, “Būdamas Katalikų kongre 

se prisiklausiau nusiskundimų 
kad profesinės sąjungos bedie 
viai mokytojai, kvailina vai 
kus, kad bedieviai įsigriovę 
savyvaldybes smaugia katali 

į kus įvairiais mokesčiais bedie 
vių naudai: jie užmeta katali 
kams savo mokytojus, savo lai 
kraščius, kad pataiko girtyb 
ir ištvirkią, kad pasipūtę, kai] 
carukai, žudo žmones su rėk 
vizicijomis.

“Tas viskas tiesa. Bet ku 
gludi tų nelaimių priežastis 
kaip tas nelaimes prašalinti 
Visudidžiausia mūsų nelaimi 
priežastis tai žmonių ues< si;z-; 

I imas, t eizėk k ks bedievi 
Į žmonėms bepakaToėjo, pažadi 

jo jiems kaip bolševikai piln 
maišą visokių laimių, o šitie ti 

I kalbai ir įtikėjo ir paklausė a] 
gaulingos bedievio kalbos. T< 

I kiu tai būdu bedieviai ir jod 
nėja ant katalikų sprando.

“Vienintelis būdas nusikri 
tyti mums nuo bedievių jungi 
sulaikyti bedievystę ir ištvirk 
mą, sustiprinti mūsų taute 

I pamatus, pagaminti, Tėvyni
Į šviesių tėvynainių yra padar] 
Į ti žmonės SUSIPRATUSIAI 

KATALIKAIS IR TEVYNĄ 
NIAIS. Greičiausiai žmonės si 
sipranta beskaitydami gen 

I laikraščius. Dėlto visi susibl 
rę ir mokytojai ir kunigai

Į šiaip jau veikėjai stokime p 
tys į petį į tą šventą darbą, p 
platinkime kuo daugiausiai k 
talikiškų laikraščių, kaip ‘ ‘ Vi 
nybė,” “Laisvė” ir kiti, o tu 
met mūsų nelaimės gaus g* ta 

Mokytojas B. . 
Visi uolieji katalikai te 

|kitės paremti mūsų sumarr 
mą,pasiųsti knygų Lieti 
von. Tuomi prisidėsite pr 
Lietuvps žmonių susiprat 
mo ir pastosite bedi 
kelią.

KAIP ATSIIMTI GIMINEI 
IŠ LIETUVOS?REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

J. Bendoraitis, V. orcester, Mass.
— Korespondencijas dažniausia 
rumpiname, nebent prašoma, kad 
: irumpinti. Grąž:nti sunaud 
os korespondencijos nėgalime.

Druskinis, Baltiniore, Md. — 
Teikis nepataikyti blogu, kad tu- 
lu išrokavimu žymią dalį Tamstos 
korespondencijos praleidome.
- ---- ■.------------ >------- r----

ARKLIAI. ,
(Pasakėčia)

Arkliai vieną šaltą dieną 
Sunkiai vėžinamo šieną;. 
Tada viens kalbėti ima : 
“Reikia balon verst vežimą.

Kaip tik tarė, 
Taip padarė.

Bet kas jiems iš to išėjot 
Šlapią šieną vilkt reikėjo;
O kol šienas neišdžiūvo, 
Jie visai neėdę buvo.

Kas nedirba, mielas vaike, 
Tąm nė duonos duot nereikia 

t ' ■ Margalis.

Tūkstantimi žodžių nenu
veiksi tiek, kiek vienu geru

>>

*

f

K

HARRISON IR KEARNEY, N. J

“Brooklyno “Vienybes” No.
Čionai Metuvių yra nemažai. 16, Tautietis visai apsilenkė su

Jeigu būtų gerų vedėjų, tai vei- teisybe. Parašė, kad netikėtai pa- gai kalbėjo, apie valandą laiko.

B

Jei nežinai, tai kreipkis 
ypatiškai ar laišku prie 
Lietuvių Prekybos Bendro 
vės. Čia gausi visas reika
lingas žinias ir pagelbą ta 
me reikale.

Dabar kiekvienas savuo
sius gali atsiimti iš Lietu
vos, tik reikia prisilaikyti j 
tam tikrų taisyklių.

Giminių atitraukimas, Pa
są ir kitų reikalingų popierų 
parūpinimas, Laivakorčių 
pardavimas geriausiomis li
nijomis ir pigiausiomis kai 
nomis ir keliaujančių aprū
pinimas — Tai mūsų speciar 
liskumas.

Visokiais reikalais kreip
kis prie:

v

GLASG0W, iKOTUA.

Ibsen.

UIHUANIAN SALES
CORPORATION,

414 Broadway, Boston 27, Mass

lg.uk


DARBININKAS

KORESPONDENCIJOS Iš LIETUVOS.

Re-

VASARIO 16 D. APVAIKŠ- 
ČIOJIMAS AMERIKOJE.

LIETUVOS UNIVESITO 
ATIDARYMAS

Subata, Kovo 11 d., 1922

va ir turi savo atstovybę J 
Kaune. Siųsdamas keleiviui 1 
laivakortę, BALTIC STA
TĖS BANKAS nusiunčia 
koaiškiausius spausdintus 
pamokinimus, kur ir pas 
ką keleivis turi kreiptis, 
kaip pasielgti ir kuo apsirū
pinti prieš išsirengimą ke
lionėn. Atstovai Kaune pa- • 
tarnauja keleiviams neap
mokamai, todėl turintieji 
BALTIC STATĖS BAN
KO laivakortes, nereikalau
ja ieškoti jokių agentų ir 
tuom apsisaugo.} a nuo nerei
kalingi} iškaščių. Kas turi 
laivakortę, apmokėtą BAL- 
TIC STATĖS BANKE, 
kelionei iš Kauno į New 
Yorką, tas privalo apmokė
ti savo pinigais tik kelionę iš 
namų į Kauną, ir užsimokė
ti už valgį važiuojant gelž- 
keliu į P orią. Atvykusieji 
i portą keleiviai yra paima
mi laivu kompanijos globon 
ir neprivalo mokėti nei cen
to už kelionę iki pat New 
Yorko, ar -iki vietos, kurion 
važiuoja.

Parduodamas laivakortę, 
BALTIC STATĖS BAN-

> KAS išrašo ir reikalingus 
dokumentus “vizos” gavi
mui pas Amerikos konsulį 
Kaune. Tasai Bankas taip
gi suteikia plačiausių paaiš
kinimų kas ir kam gali lai
vakortes siųsti, kas gali, o 
kas negali atvažiuoti Ame
rikon, kaip gauti leidimą ir 
pasporto “vizą,” ir tt.

Nedyvai tad, kad su 
BALTIC STATĖS BAN
KO laivakortėmis nuolat at
važiuoja būriai žmonių iš 
Lietuvos. Delei vietos sto- 
kavimo čia negalima sumi
nėti visų tų, kurie šiais lai
kais atvažiavo ir jau laimin
gi Amerikoj gyvena, bet pjg 
minėsime tuos, kurie šiomis 
dienomis išrengti kelionėn iš 
Lietuvos.

I) Jonas Karaliūnas atva
žiuoja laivu ESTONIA; 2) 
J/arė Daba-šinskiutė išpildė 
aplikacijas pas Amerikos 
konsulį; 3) Ona Sedvydai- 
tč atvažiavo laivu LITUA- 
NIA; 4) Ona, Gronskaitė 

išpildė aplikacijas pas kon
sulį; 5) Ona Baksi s atva
žiuoja laivu LITUANIA; 
6) Magdalena Kaveckaitė 

prirengta; 7) Teklė 'Ba- 

tavičaite prirengta važia
vimui ; 8) Juzefą Bazarevs- 

ka gavo konsulo vizą išvažia
vimui, bet laukia kol gaus 
vizą Donatilda Bolius, su 
kuria draugėje važiuos; 9) 

Ma.siuliutė prirengta 
kelionėn; 10) Evstafas Go- 

lubov ir OsipcŲi Golubov 

taipat; 11) Marijona Venys 

su dukterimis Antanina ir 
Juze, ir daugelis kitų.

BALTIC STATĖS BAN
KO keleivių reikalai yra ra
portuojami Bankui iš Kau
no paštu, o kuomet keleiviai 
sėda į laivą, atsiunčiama ži
nia telegramų. Todėl Ban
kas į laiką susižino su laiva
korčių siuntėjais ir prigelbs- 
ti atvažiavime, o taip-gi 
išanksto informuoja siuntė
jus apie keleivių atvykimą.

Visiems tad, kurie tik ke
tina parsigabenti savo gimi
nes ar draugus iš Lietuvos, 
patartina ūmai kreiptis į 
BALTIC STATĖS BANK, 
294 Eighth Avenue, New 
York, N. Y., iŠ kur bus at
siųsta koplačiausių ir teisin
giausių paaiškinimų ir pata
rimų.

SVEIKATOS DALYKAI.
KAIP ŽINČTI JOG INFLU

ENZA SERGI. '
/

nesnaudžia, bėginėja tai Kau
nan, tai Vilniun-Varšavan ran
kiodamas žinias,- ješkodamas 
priemonių prikėlimui iš numi
rusių palaidotam Hymanso 
projektui grasindami net gink
lus iš Paryžiaus pavartoti.

Kad jau iki šiol t. y. par tre
jus metus mūs kariai ištrivojo 
baisaus priešo slegiami' ant 
fronto, praeis antra tiek laiko 
jei priseis kariauti, bet Lietuva 
nepražuvo ir nepražus, nes jau 
tinkamai spėjo apsiginkluot ir 
suorganizuoti be maž-ko visa 
jaunimą į Šaulius.

Jei pasveiksiu kitąsyk para
šysiu daugiaus kakol kas lik 
tamsta sveikas ir laimingas su
laukęs 1922 meti}

Su godone
Kapelmeisteris J. Gudavičius. 

Veik. Armija 24,XII,21 m.

Karštis paprastai mainosi, 30 Baltimore,. McL, New, 
gal ir didinasi iki 7 ar 9 dienai 
(vadinama krizisu) ir jeigu li
gonis pergali šį krizisą pavo
jaus jau nėra ir tuoj matosi 
gryžimas sveikatom ■

Žmogui susirgusiam plaučių 
uždegimu turi tuoj gulti ramiai 
vėdingam kambary kur nesi
randa jokių nereikalingų už
dangalų kuriuose ligos gema
lai galėtų užsilaikyti ir kreiptis 
gydytojaus pagelbos. Seilės ir 
tt. turi būti po uždangalu laiko
mos ir tuoj sudeginamos.

Kadangi ši liga teip pavojin
ga ir limpanti, ligonio prižiūrė
tojas privalo bebūnant kamba
ryj dėvėti aprėdaią kurį galėtų 
lengvai nusimesti einant iš to 
kambario prie šeimynos, ir bū
tinai nusiplauti rankas. Indai 
ir stotkos ligoniui privalo būti 
atskiros ir plaujamos atskirai.

31 Baltimore, Md., Sun,
32 Buffalo, N. Y., Courier,
33 Schenectady, N. Y., Gazette, 

’34 Cleveland, Ohio. Press,
35 Marion, Ohio. Star,
36 Cincinnati Ohio. Times Star,
37 Schenectady, N. Y^ Gazette,
38 Albany, N. Y. Knick-Press,
39 Albany, N. Y., Juornal,
40 Albany, N. Y., Times-Union, 
41, Albany, N. Y., Press,
42 Newark, N. J., Ledger,
43 Nevark, N. J., News
44 Newark, N. J., Star,
45 Scranton, Pa. Respublican,
46 Wilkes Barre, Pa. Record,
47 Providence, R. I. Bulletin.
48 Memphiš, Tenn. Comm-Ap- 
peal,
49 Salt Lake City, Utah, New,
50 Hartford,’Conn., Courant,
51 Denver. Colo., Catliolic 
gister,
52 Bristai, Conn., Press,
53 Danville, Va. Bee,
54 Danville, Va. Register,
55 Petersburg, Va. Index-Ap- 
peal,
5(>Roanoke, Va., IVorld News,
57 Linconln, Neb., Star,
58 Omaha, Neb., AVorld Herald,
59 Weterbury, Conn., Democrat
60 IVaterburv, Conn.. Republi- 
can,
61 Springfield, Ilk, Register,
62 Konomo, Ind.. Trib.
63 New Orleans, La., Times,
64 Portland, Me., Express,
65 Brockton. Mass., Enterprise
66 Brockton. Mass., Times.
67 Cambridge, Mass., Tribūne,
68 Springfield, Mass., Repuhli- 
can,
69 Springfield, Mass., Union.
70 AVoreester. Mass., Telegram,
71 Galumet, Mich., News,
72 Grand Rapids, Mieli., Press.
73 Cliillicothe, Me., Tribūne,
74 Billings, Mont., Gazette.
75 Amsterdam. N. Y., Recorder,
76 Homestead, Pa., Messenger.
77 Lock Haven, Pa.. Express,
78 New Castle, Pa., New.

RASEINIAI. — Pavasarį ma- užduodantis klausimą: Ar per- 
noma pradėti dirbti geležinkelį, eis laimingai per griovį, ar pri- 
ruožu: Lydavėnai — Raseiniai— keis patekti į griovį?

, Jurbarkas —• Smalininkai. Šio JįfT.y-' •
geležinkelio nutiesimo darbu Tū

lis yra įsisteigus tam tikra 
£ akcinė bendrovė. Akcijos parduo- 

mos po 1000 auks. dar ir dabar 
galima gauti Prek. ir Pram. Ban
ko skyriuje. Jeigu jokių kliūčių 

į nebus, iki rudens manoma pabaig- 
jL'.

Du amerikiečiu (vienas iš jų 
vasario 7 d. š. m. mirė) įtaisė Ki- 
ho-TeaJrą “Migla.” Visuomenė 
labai patenkinta, nes statydamas 
gerus ir dorus veikalus duoda 

[š progos linksmai ir dorai praleisti 
nuobodžius žiemos vakarus.

- ' Sausio 13 d. Raseiniuose palai- 
' dota liuteris dvarininkas L. Bu- 

šackis, kuris Kražių bažnyčioje 
su arkliu jodinėjo.

Vasario 5 d. buvo Rasein. Ko- 
K mendantūros šventė. Vienuolik- 
K toj valandoj atlaikyta šv. Mišios 
| ir pamokslas. Trečioj valandoj 

kareivinėje iškilmingi pietūs, ku
riuose dalyvavo ko ne visa žvmes-

• nioji Raseinių inteligentija. Va- 
Į kare Klubo salėje buov vakaras, 

vaidino “Nervai.” a
KLAIDOS ATITAISYMAS.

“Darbininko” No. 144. gruo- 
( džio 2 Od. 1921 m. mano korespon

dencijoje iš Raseinių, įsibriovė ke
letas klaidų.
. Tenai parašyta: “Klasės yra I, 

į III ir VI kl. paralelėse.” Turi 
būti: “Klasės yra 6 (šešios), 1 ir 

■III kl. paralelėse.” Paskui dar 
asakyta: “Dabartiniai Gim- 

tainai labai aukšti.” Tu- 
/Dabartiniai Gimnazijos
ai ankšti.”

Taip-gi dar galiu priminti kad 
dabar gimnazijoje yra tik šios 
kuops: Ateitininkų, Atžalininkų, 
jaunesniųjų moksleivių “Atžalė
lė” ir mergaičių lavinimos kuope
lė. Aušrininkai iš rudens buvo 

į besikurią, bet tikrai neįsikūrė.
Kaštanas.

KUPIŠKIS.

Dabar, kuomet lenkai deda 
paskutines pastangas, kad pra
ryti Vilnių ir Klaipėda, kuomet 
gręsia užpuolimas bile dieną 
tuomet intužusius lenkus erzi
na imperialistinis apetitas ar 
už gruobti Lietuva, pavergt 
jos gyventojus ir ponauti, ar
ba neprarijus Lietuvą, eko
nomiškai žlugti, ieško begėdiš
kiausių avanturų, kuomet Tau
tų Sąjunga atsisakė nuo iš- 
spredimo lietuvių — lenkų 
ginčo, tuomet musų socialis
tai stvėrėsi dizorganizacijos ir 
pareiškė katalikams terorą 
sutiksiu kad privertus katali
kus atsisakyti būti katalikais, 
atimti iš katalikų gimdytojų 
•vaikus ir išauklėti žvėreliais 
Visi tie soc. maniebrai tam, 
kad jau artinasi rinkimai į par
lamentą, tai jie norėdami pa
tekti ko daugiausi į parlamen
tą sumanė polskomis avantiūro
mis Suverst visas nelaimes ant 
•kriks. deni, ir tuomi įgyti už
uojautą, ir pasitikėjimą bal
suotojų, parsistatydami 
nekaltais 
ant visos katalikiškos Lietuvos 
sprando. Jau ir dabar daugel 
triukšmo daro šen ir ten Bulo
tos gimnazijos auklėtiniai — 
mokytojai. '‘Yra atsitikimų 
kad tėvai neleidžia vaikų į mo
kyklą nes bedievis mokytojas 
demoralizuoja jaunas širdis į- 
kvėpdami antikatalikišką dva
sią.

štai kuomet svarbiausis mo
mentas kovos už Lietuvos lais
vę sukeldami avantura lenkų 
(modeliu) prieš krikš. deni, ir 
kad neturėti opozicijos ima ir 
uždaro dienraštį “Laisvė”, 
r ,rs šis dienraštis nieko ben
dro neturi su krik. dem. parti
ja. Tiesa, “Laisvė” neglostė 
bedievių intrigų dabar susida
riusioj atmosferoj bedievių su 
katalikais konflikto. Laisvė 
codžio tik tam, kas turi rankoj 
galę.

Aišku kaip diena ko Lietuva 
• asilauktų, jei socialistai įgytų 
absoliutizmą Jau dabar kur 
Žengia, ten destrukcijos pėdsa
kai lieka.

“Laisvę” uždarė penktadie
ny, sausio 20, 1922. Mes pasi
ryžom atidaryti ir tikimės, kad 
jie negalės ilgai prislėgę mus 
laikyti. Pirmadienį o gal kiek 
vėliau turės leisti. X

Brol, kol gyvas, dėk visas- 
pastangas prieš bedievybę, agi- 
t nok ir kitus prie doro krikščio
niško darbo, kitaip Lietuvai 
x argas. Žmonės nustoję doros 
kuriems pilvas tai viskas, pas 
okius teisybės negausi.

Jonas červokas.

I

savi
avinėliais, na ir joti

Vasario 16 d. nepriklausomy
bės šventėj, Prezidentas p. p-as 
Stulginskis, dalyvaujant dide
liam skaičiui aukštųjų val
džios atstovų, žymių visuome
nės darbuotuoju universito na
muose Mickevičiaus ir Donelai
čio gatvių kampas Kaune, pers
kaitė aktą, kuriuo atidaromas 
pirmas Lietuvos Valstybinis 
l’niversitas. Atidarymo pama
tu paimtas buvusis Valstybės 
Tarybos priimtas Vilniaus U- 
niversito statuto projekto ant
ras paragrafas. Tą pamata 
paėmė dėlto, kad St. Seime U- 
niversito statuto projektas, so
cialistams trukdant, kad Filo
sofijos fakulto įvedama ir 
krikščioniškos filosofijos -kate
dros, nėra svartymas baigtas. 
Tikint, kad tas darbas bus grei
tu laiku atliktas ir dėlto, kad 
iškilmingiau atidaryti tą kultū
ros ir mokslo židinį — univer- 
sitą, parinkta vasario 16 d. ne
priklausomybės šventė. Daly
viai ir studentija karštai sutiko 
tą Vyriausybės žygi. Visų svei
kinusiųjų atidarimą kalbos bu
vo džiaugsmu lydimas. Kiek
vienas pabrėžė, kad Lietuvoj 
Universitas turi skinti kelią ti
kru mokslu ir dėti stipresnių 
pagrindus Lietuvos Valstybei. 
Atidarymas baigėsi studentų 
daina “Gaudeamus igitur” ir 
Lietuvos Himnu.

Nėra nei vienas budtffe, ku
riuo galima pažinti atskirą in
fluenzos atsitikimą, bet galima 
pažinti influenzą kur yra krūva 
sergančių. Palyginant su pa
prastu kosėjimu ir šalčiu, ku
rie paprastai pasirodo žiemos 
influenzos epidemijos pasirodo 
bile mėnesyje; paskutinė Euro
pos epidemija siautė per gegu
žės, birželio ir liepos mėnesius, 
1918 metais. Be to, atsitikime 
paprastų šalčių, svarbiausi ap
sireiškimai (karščiavimas,skaU 
dėjimas nuliūdimas) ne toki 
aštrus ir netikėti kaip yra in
fluenzos apsireiškimai. Galuti
nai, paprasti šalčiai neišsiplėto- 
ja per valsčių taip greitai ir 
plačiai kaip influenzą.

.Jeigu vpata influenzą apser- 
ga tai ant syk suserga. Jau
čias silpnu, akis ausis, galvą 

; nugarą arba pilvą skauda arba
■ visas kūnas. Daugelis jaučias
■ galvos apsukimą, kitus vemt
■ verčia, kitus šiurpuliai užpuo

la, ir tuoj po tani prasideda 
karščiavimas ir karščio laips
nis iki 100 arba 104 laipsnių 
Fahrenheit. Pulsas iš paleng- ' 
vo plaksi.

Ligonis atrodo sergančiu. A- 
kys arba viduris akies voko 
krauju pasriuves. Ligonis kos
ti. Apsireiškimai lyg papras
to šalčio bet ligonis atrodo ir 
jaučias labai sergančiu.

Paprastai karščiavimas pasi
lieka apie tris arba keturias 
dienas ir I
Ir nors mirties proporcija ma
ža, bet į daugelį vietų siauti
mas žiaurus ir mirtys skaitlin
gos. Influenzą sergantieji mir
šta kuomet liga pavirsta į plau
čių uždegimą arba panašia li
gą.

VASINTONAS, III, 3 d. 
(Liet. Inf. Biuras) Lietuvos 
Nepriklausomybės keturių me
tų sukaktuvių vasario 16 d., ši
met buvo iškilmingai apvaikš- 
čiojimas visoje Amerikoje po 
lietuviij kolonijas.

Iškilmės prasidėdavo pamal
domis lietuvių bažnyčiose. Die
na buvo surengiamos parodos 
gatvėst. pagaliaus šven
tė užsibaigdavo patrijotinė- 
mis prakalbomis ir koncertais.

Daugelyje vietų tą dieną bu
vo išpuošti miestai Lietuvos ir 
Amerikos vėliavomis. Miestų 
majorai ir kiti aušktesni valdi- 

ligonis pasveiksta jninkai sveikino lietuvius sulau-

PATARIMAI TIEMS, KURIE 
INFLUENZA ARBA PLAU

ČIŲ UŽDEGIMU SIRGO.

Keras.

LAIŠKAS Iš LIETUVOS

j (Rašytas So. Bostoniečiai 
j“. - V. Savickui.)
a? Lietuva priėjo prie baisiai di- 
įd&o griovio. Tai laikotarpis

(Rašytas J. Mačiuliai į Ams- 
terdam, N. Y..)

Gerbiamas Tamsta!
Jūsų laišką auturėjau 23 lap

kričio, ant kurio veikiai nega- 
’ėjau duoti atsakymo, šešias 

'suvaitos išgulėjau karo ligoni
nėj Kaune. Sergu “Nenral- 
gia”. Nieko negelbėjo nei gy
dymosi Palangos kurorte, nei 
gulėjimą karo ligoninėj. Deši
niosios kojos letena iki nario 
buvo ir tebėra užtirpusi. Jei 
niekur nevaikščioju, tai saus
gėla netiek kankina su aštriais 
durymais, o jei žvgiot, tai tuo
met taip skaudą tartum kauta 
laužtų, o Kerną didžiai šalčio 
bijo rodos būtumei lediniais ba
tais apavęs. Vaistai nieko ne
gelbsti tik elektrizavimai šiek 
tiek nervus atgaivina. Maniau 
kariuomenėj tarnauti iki gyvai 
galvai, bet matyt priseis gerus 
'norus pirm laiko palaidoti ir 
pasiliuosavus atgulti pas ką 
nors "šiltame užpečky.

Naujienų pakol kas didelių 
nėra tik tarp partijų ir laikraš
čių peštynes liovėsi nepriėmus 
valdžiai Hymanso kartuvių 
projektą. Dabar nežinia kas 
atsitiks su Lietuva ir ko
kiu tonu užgiedos lenkų ir 
prancūzų raudoniejai gaidukai. 
Kaip girdėtis “Šardinukas”

SENAS ŽVIRBLIS MOKINA
JAUNĄJĮ.

Kartą žvirblis lizde betupėda
mas mokino savo sūnų nuo viso
kių mirties priepuolių ir nuo žmo
gaus pasisaugoti. “Jeigu regi 
kokį vaikiną tave pamačius, o len
kiantis prie žemės, tai labai me
tas spurptelt, nes pagriebęs ak
menį meta, ir veik gal pataikyt.” 
— “O kaip tada klausia jauna
sis, jei jis akmenų kišenj atsineš 
.prisikrovęs?” — “Tu jau gudres
nis už mane!” sučirškė senasis 
“tai lėk į svietą” ir pastūmė jį 
nuo lizdo, kad kūliais nudulkėjo.

Kalba turi tarnauti proto, 
o ne liežuvio lavinimui.

John Lubbock.

LIETUVOS ŽEMLAPIS
Kaina 75 Centai.

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

Didžio Išlankstytas
26y2x33y2

Sulankstytas 
, 6%x9%

f * *

Galima gauti
“DARBININKE,”

366 Broadicay, 
BostoJ 27, Mass.

—r

Daugelis influenzos arba 
plaučių uždegimu pasveikusių 
negali valgyti ir jaučias silpni, 
šviežas oras geriausias vaistas. 
Šviežas oras sujudins apetitą, 
pastiprins plaučius, jeigu influ
enzos arba plaučių uždegimu 
apsilpninti.

Ką tik pasveikęs turi kaip 
ilgai galima pasilikti ant švie
žio oro šiltai, bet ne peršiltai 
apsirengęs. Langus laikyti nu
leistus nuo viršaus ir pakeltus 
nuo apačios kožname kambary
je, ypatingai miegamojo kam
bario. Vakarinis ir lytingas 
oras taip reikalingas kaip gra
žus oras per dienas, ir todėl ne
nuleisk langus nakčia arba 
kuomet lyja.

Ypatos, kurių sveikata arba 
stiprumas pražuvo neturi pasi
tikėti ant vienų vaistų. Geras 
valgis daug geresnis, ir turi bū
ti tokis, kuris priduoda dau
giausia maitinimo. Kiaušiniai 
ir mėsa geras maistas bet kuo
met kepti skauradoj nelengvai 
žlebčioti. ,

Būtinai reikia regulariškai 
valgyti. Patartina gerti 'stikle
lį pieno su šmoteliu duonos su 
sviestu arba uogų kisielium 
tarp valgio. Pienas geriausias 
maistas sveikatai.

Maistą gerai ir išpalengvo 
kramtyk.

kus ketvirtų Lietuvos nepri 
klausomybės sukaktuvių.

Visų lietuvių ūpas buvo pa
kilęs, nes kiekvienas jautė, kad 
mūsų tautai atsiskleidė naujas 
laisvas gyvenimas.

Tą dieną skaitlinguose susi
rinkimuose buvo priimta daug 
rezoliucijų, prašančių Suvieny
tų Valstybių valdžią paskubin
ti Lietuvos pripažinimą, taipo 
gi buvo išreikšti protestai dėl 
neteisėtos lenkų okupacijos Vil
niaus ir visos Ryti] Lietuvos 
dalies.

Šiamis metais vasario 16 d., 
buvo daug plačiau ir iškilmin
giau švenčiama negu iki šiol, 
ką liudija ir anglų laikraščiai, 
kaip pavyždižiui:

“Visos gatvės lietuvių apgy- 
gvVentoje dalyje šiaurės pusė
je bus papustos vėliavėlėmis ir 
lietuviškomis ir Amerikoniško
mis. Krautuvės taipgi bus pa
puoštos. Niekados lietuvių is
torijoje šiame mieste nebuvo 
daroma tokia suvienyta pastan
ga padaryti iškilmę pasekmin- 
eru 7 ’

Anglų spauda labai plačiai 
yra aprašiusi 
vasario 16 d.

Žinios apie 
klausomybės 
tesnis jos 
šiuose anglų laikraščiuose:
1 VVaslūngton, D. C. Post,
2 Washington, D. C. Times, 
3New York Juornal,
4 New York N. Y. Herald, 
5New York, N. Y. American,
6 New Yotk, N. Y. Globė, __
7 New York, N. Y. Call
8 N. Y. Juornal of Commerce,
9 Chicago, III., American,
10 Chicago, III., Juornal,
11 Chicago Juornal of Commer- 
06,
12 Philadelphia Bulletin,
13 Philadelphia Pub. Ledger,
14 Philadellphia North Ameri- 
?an,
15 Boston American,
16 Boston, Mass., Globė,
17 Boston, Mass., Monitor,
18 Boston, Mass., Transcript,
19 Brooklyn Citizen,
20 Brooklyn Eagle,
21 Brooklyn, N. Y. Eagle,
22 Brooklyn Standard 'Union,
23 Brooklyn, N. Y. Times,
24 Brooklyn, N. Y. Union,
25 Brooklyn, N. Y. Union,
26 Pittsburgh, Pa., Gazette-Ti- 
mes,

Lietuvių šventę

Lietuvos nepri- 
šventę, arba pla- 

aprašymas tilpo

PLAUČIŲ UŽDEGIMAS.
Urnai susirgus kada jaučiasi 

šaltis tada tuoj karštis uždega, 
burna parausta, kvėpuoti sun
ku, krūtinėj skausmas tai jau 
tikras ženklas kad plaučių už
degimu serga. Kadangi yra 
labai pavojinga liga tuoj turi 
kreiptis prie gydytojaus pagel
bos. Plaučių uždegimu sergan
tis pradeda daug seilioti tašan
čioms ir raudonoms seilėms, 
(maišytoms su kraujais.) La
bai sunku kvėpuoti ir jeigu ne
gali gulėti rainiai, tad patarti
na paduškoms apkamšius pave
lyti ligoniui sėdėti. Kartais * 27 Pittsburgh, Pa., Sun, 
klejoja tak reikia prižiūrėti 2n Baltimore, Md., American 

kad nelaimė neatsitiktų. 29 Baltimore, Md. Ėvening Sua
E k -{-X įį ./f J-'-A-A .. ■ ■ -V" & . ’

Mes visuomet užmirštam, 
kad, turint gryną sąžinę, 
niekas negali mums pakenk
ti ir kad tiktai iš mūsų nesu
sipratimo ir troškimo įgyti 
visokiu niekniekių paeina 
vaidai.

KAIP NUMAUTI ŽIEDAS NUO 
UŽBRINKUSIO PIRŠTO?

Perkišk žiedo apačia ploną suk
tą siūlą ir vyniok ant piršto ly
giai iki viduriniam nariui. Pas
kui paimk už žemutinio siūlo ga- 
'o po žiedu ir pradėk išlengvo vy
nioti žemėn — žiedas pamažu 
dinks su nuvyniojamu siūlu.

<

(Skelbimas)

KAIP ATVAŽIUOTI 
AMERIKON.

Pastaraisiais laikais daug 
kalbama žmonėse, kad būk 
negalima esą atvažiuoti iš 
Lietuvos Amerikon, kad ke
leiviai negauna leidimo nuo 
Amerikos konsulo ir kad nė
ra kam aprūpinti keleivių 
išvažiuojant.

Šios paskalos paeina, tur
būt, iš to, kad matomai, kai- 
kuriems keleiviams ir laiva
korčių pirkėjams nebuvo ge
zai išaiškinta apie kelionę, 
ar gal išsiųstos laivakortės 
tokiomis linijomis, kurios 
netur Lietuvoje savo atsto
vybių, nei tinkamų susisie
kimų. Tą sakome remdamie
si tuomi kad visi keleiviai, 
kurie turi - laivakortes iš
pirktas lietuviškoje įstaigo
je > BALTIC STATĖS 
BANK, 294 Eighth Avenue, 
New York, neturi jokių sun
kumų nei trukdymų išvažia
vimui. Baltic Statės Bankas 
parduoda laivakortes tik tų 
linijų, kurios tur paran
kiausi susisiekimą su Lietu-

*
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BENDROVĖ, KURI 
VEIKIA.

Kaipir visi Lietuvių Pre
kybos B-vės šėrininkai aš 
gavąu tos B-vės metinį ra
portą, B-vės prez. J. Roma
no pagamintą. Raporte yra 
indomių. daiktų nevien šėri- 
ninkams, o ir plačiajai vi
suomenei.

Lietuvių Prekybos B-vė 
nuo pat- isisteigimo pasižy
mėjo judrumu, iniciatyva. 

' Mokėjo pasigarsinti, pasiro
dyti daug galinti. Dabar y- 
ra tokių apčiuopiamų vai
sių, kurie rodo, kad tos B- 
vės judrumas ir parodavi- 
mas buvo ne tuščias, o kad 
buvo išmanymas, kaip su su
keltu kapitalu biznį užvesti 
ir paskui jį pelningai vesti. 
Įsisteigė ne viena Bendrovė, 
jos mokėjo sukelti kapitalą, 
sukėlė kapitalą ir L. Žemės 
Bankas. Bet matome, kad 
kapitalo sukėlimas yra tik 
menka B-vės ar kitos biznio 
įstaigos dalis. Svarbiausias 
daiktas mokėti su sukeltu 
kapitalu užvesti pelningą 
biznį. Kaip ikšiol matome, 
tai tą sėkmingai atliko Lie
tuvių Prekybos B-vė — ir 
kapitalą sukėlė ir sėkmingai 
biznį užvedė.

L. Prekybos B-vė Lietu
voj suorganizavo Lietuvos 
Tarptautinį Banką, kurio iš 
5.000 akcijų B-vė turi 4.600 
akcijų. Per septynis veiki
mo mėnesius Bankas akci
ninkams uždirbo 20 nuoš. Be 
to 15 nuoš. gryno pelno Ban
kas paskyrė labdarybės ir 
ktncūros reikalams. Bankas 

r"~~~steigia' skyrius . įyairiuose 
Lietuvos centruose ir netru
kus turės visuose didesniuo
se Lietuvos miestuose.

Lietuvių Prekybos B-vė. 
kuri Lietuvoj inkorporuota, 
kaipo Amerikos Lietuvių 
Prekybos B-vė, kaip rapor
tas rodo veikė su vienu mi
lijonu auksinų ir pelno pa
daryta' 226 nuoš. Kaip ma
tome nuošimtis labai didelis. 
Kaikurie gali pamanyti, 
kad tai plėšikiškas pelnas. 
Bet pažiūrėkime. B-vė už 
savo patarnavimą, kaip 
kiekvienas patyrė, o jei ne
patyrė, tai gali patirti, ne
ima brangiau, o net pigiau, 
negu kiti. Kodėl vis-gi pel
nas nemažas pasidarė. Tas 
yra ne dėl kokios kitos prie
žasties, kaip dėlto, kad B- 
vė turi daug kostumerių. li
ne biznierius aiškiai gali su
prasti, kad biznis turįs daug 
kostumerių ir net pigiau 
parduodant prekes turės vis
gi didesnį peįną už tą biznį, 
kurs ir brangiau ims už to
kias pat prekes, o turės vis
gi galų gale daug mažesnį 
pelną, jei mažai kostumerių 
teturės.

Vien Kauno B-vės ofisuo
se dirba 81 darbininkas.

Bendrovė Lietuvos val
džiai muitais už įgabenamas 
prekes užmokėjo 1.250.469 
auksinus ir 69 skatikus. Pre
kių savo krautuvėse B-vė 
pardavė už 20*4 milijonų 
auksinų su viršum.

Pereitais metais B-vės 
automobiliais važiavo dau
giau, kaip 10.000 kęleivių, 
kurie užmokėjo už tai .dau
giau, kaip du milijonu auk
sinų.

Saldainių fabriką Skuo
de, kuri pradėjo dirbti tik 

■pereitos vasaros pabaigoj Ura.
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išdirbo saldainių 5480 svarų. 
.B-vė įgijo didelių nuosa

vybių Kaune, Šiauliuose, 
Skuode, Palangoje, Anyk
ščiuose. Šančiuose šį pava
sarį B-vė ketina statyti ke- 
rosino ir gazolino stotis.

Pereitais metais B-vė 
Lietuvoj pardavė 15 trak
torių ir 60 automobilių.

B-vė turi krautuvę Vil
niuje, kas politiniu žvilgs
niu yra svarbiu.

Daug mes šnekame apie 
Lietuvos neprigulmybę. Ta 
neprigulmybė, apie kurią 
mes tiek kalbame, yra poli
tiška neprigulmybėė, tai yra 
mes norime, kad jokia sve
tima tauta ‘neturėtų “glo
bos’ ’ant mūsų, kad jokia 
tauta nesikištų į mūsų tau
tos reikalus. Bet reikia 
kiekvienam suprasti, kad to
li gražu neužtenka būti po
liška neprigulmybė, tai*yra 
Būdami politiškai neprigul- 
mingi mes galime vis-gi ne
turėti liuosų rankų. Jei 
Lietuvos miestų ir miestelių 
nuosavybės bus svetimų ran
kose, jei Lietuvos prekyba 
ir pramonė bus ne lietuviu 
rankose, tai lietuviai bus 
politiškai neprigulmingi. 
bet visvien bus svetimų ver
gai, baudžiauninkai. Lie 
tuviai bus biedni, išnaudo
jami, neturės lėšų steigtis 
reikalingu įstaigų. Sveti 
mieji biznieriai, kadir mili
jonus Lietuvoje susikrautų, 
neaukaus mūsų reikalams, 
arba jei ir aukaus, tai tik 
trupinius. Todėl labai svar
bus reikalas yra sudaryti 
Lietuvoje savo kapitalą ir 
imti nuosavybes, perkybą ir 
pramong.Į savcuianka^ Są-. 

~vų "stambių biznierių, ypač 
tokių, kurie keltų savo ka- 
nitala Lietuvon, veik netu- 
rime. Priseina darbinin
kams dėti savo kapitalus į 
krūvą ir taip sukelti kapita
lą, kurs galėtą užvesti dide
lius biznius, pramones ir in
gyti nuosavybes. Tai-gi dar
bininkai tuomet kontroliuos 
kapitalą ir nebus išnaudoji
mo. Reikia tad darbinin
kams dėtis į B-ves. O B- 
vėms, kad jos sėkmingai ga
lėtų darbą vesti, turi turėti 
gabų vedėją. Ant laimės Lie
tuvių Prekybos B-vė turi 
tokį vedėją Jono Romano 
asmenyje. Jis yra išėjęs 
augštus biznio mokslus ir be 
to turi prigimtus biznio ga-’ 
bumus.

J. Romanas savo raporte 
nurodo keletą projektų, ku
riuos turint kapitalo reikėtų 
vykinti. Vienas iš projektų 
yra tai laivas, nemažas lai
vas, kurs plauktų per At- 
lantiką. Atlantiką geldoj 
neperplauksi. Tai-gi B-vė 
turėtai eiti prie ingi j imo ge
ro laivo. Koks tai patogu
mas būtų Amerikos lietu
viams grįžti į Lietuvą. Kiek 
daiktų galėtų parsivežti. 
Lietuviai galėtų tada grįž
ti be jokio vargo sū visokio
mis “tulšimis” ir “fornį- 
čiais.” Bet kad pusėtiną 
laivą ingyti, tai reikia arti 
milijono dolerių. Ar negali
mas daiktas tarp' Amerikos 
lietuvių sukelti milijoną? 
Galima net dabartiniais ne
darbo laikais. Ne visi be- 
darbiauja.' Pas žmones pi
nigų yra. Žiūrėkit Chica
go j, Detroite pasisuka šel
miai, svetimtaučiai tarp lie
tuvių ir milijonus sukelia. 
Tai-gi pas žmones pinigų y- 

Reikia jiems tik išaiš-1 t v

ŽINIOS K CLEVELAND, OHIO
Tautinės Šventės Minėjimas.

Kovo 5 d. š. m. Šv. Jurgio pa
rapijos, salėje, Katalikiškų Drau
gijų Sąryšys buvo surengęs vaka
rą paminėti Šv. Kazimiero Kąra- 
laičio dieną. Buvo graži diena. 
Nors saulė skaisčiai šviesdama, 
viliojo žmogų į tyrą orą, bet apie 
trečią valandą žmonės būriais rin
kosi į salę. Apie 4:50 po pietų, 
įėjus į salę gerb. mok. Mykolui 
Bagdonui su gerb. kun. F. G. Vil- 
kutaieiu, Liet. Tautiškas Benas 
užgrojo Lietuvos imną. Pabaigus 
groti, publika gerb. svetį priėmė 
gausiu rankų plojimu.

Gerb. M. Bagdonas, Liet. St. 
Seimo narys kalbėjo tris syk. 
Pirmą kart kalbėdamas plačiai iš
dėstė St. Seimo darbuotę, bei sie
kius įvairią partijų, pažymėda
mas^ kad Lietuvos žmonės pasi
ryžę žūt-būt apginti Lietuvos lais
vę nuo priešų ir užtikrinti darbo 
žmonėms gerbūvį. Tarpais pasi
pildavo trukšmingas rankų ploji
mas.

Antrą kart kalbėdamas pažy
mėjo, kad Amerikos-' lietuviai 
daug davė ir duoda paramos Lie
tuvai, nemažiau dar žada ateity. 
'Ragino pirkti L. L. bonus. Rim
tai atsakinėjo i užduotus klausi
mus. Treciu kart kalbėdamas, 
džiaugėsi, kad 'clevelandiečiai 
taip maloniai jį priėmė, teikė pa
garbos žodį Sąryšiui, kun. Vilku- 
taičiui, Tautiškam Benui, L. Vy
riu 25 kp. korui ir abelnai visiems 
•susirinkusiems.

Antras kalbėjo gerb. kun. 
Vilkutaitis. Plačiai išdėstė reikš
mę partijos laimėjimo, nurodė bū
dus, kaip sau blogai Lietuvos ka
talikai pasidarytų išrinkę nekata- 
likus į Lietuvos Kongresą. Ant 
galo ragino remti Lietuvos kata
likiškas partijas pinigiškai.

L. Vyčių 25 kp. koras, vadovau
jant p. Vyšniauskui sudainavo 
keturias daineles; “Gyvuok Il
gai,” “Liuosyhė,” “Laisvė” ir 
“Čia Kraštas,Liūdnas.’’ Dainos 
vienos išėjo labai gerai, kitos kiek 
silpniau. Tarpais grojo Tautiškas 
Benas. Išnešta rezoliucija reika
laujanti, kad Amerikos valdžia 
pripažintų Lietuvą ir kad panau
dotų savo įtekmę prašalinimui 
lenkų iš Vilniaus. Aukų surinkta 
krik. dem. blokui $100.00. Kiiy- 
gučių “Lietuvių Politinės Parti
jos” parduota už $14.16.

J. K.

Kun. J. A. Gervickas Išvažiavo.
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Taip-gi tą labai gerai

pa-aulyje.
Valio, Lietuviai katalikai!

" Sinkub.
ščiausjšoko ir už mirtiečius kad 
Butėnas sustiprins laisvamanių 
nusmukusią partijėlę. Gyrė Bu
tėną ir Liuosybės Chorą, rašė 
“Dirva” visokius ant mirtiečiį 
užmetimus, kad kaip nors sustip
rinus liųosybiečius, grūmojo ka
talikiškiems chorams, kalbino 
mergaites iš Teatrališko ir Vyčių 
chorų. Iš to pasekmių neturėjo, 
nes vietos katalikai gerai žinojo 
Butėrfą ir jo neprielankumą lie
tuvystei.
gerai žinojo ir laisvamaniai. Dar 
Butėnui mirtiečius mokinant bu
vo štai kokie jo pasielgimai, ku
riu niekas negalės užginčyti, nes 
daugeliui yra žinoma: Kuomet p. 
M. Petrauskas davė koncertą 
Moose Hali ir pats Butėnas jame 
dalyvavo, kuomet ant galo visi 
koncerte dalyvavusieji dainavo 
Lietuvos himną, tai Butėnas pa
silikęs už scenos juokėsi. Kada 
Vyčiai surengė muzikams Po
ciams koncertą Goodrich svetai
nėje, užbaigoje dainuojant Lietu
vos himną, Butėnas kaip medinis , 
įsidėjo ant kėdės. Kaikurie net 
pradėjo išmėtinėti, o kitas pripuo- 
lęs norėjo pakelti nuo kėdės, tai ' 
Butėnas kaip žvėris akis pastatė 
ir suriko: “nclvskit” ir po himnų 
kaip vilkas išmaurojo laukan. 
Būtų galima ir daugiaus faktų 
paduoti, bet užteks ką paminėjau. 
T 1 kart “Dirva” Butėną visaip 
išjuokė už jo pasielgimą, segė rau
donas vėęliavukes ir siuntė iš CTe- 
velando. Bet kaip Butėnas prisi- . 
gl.T< dė prie laisvamanių ir pradė
jo Liuosybės Chorą mokinti, tai ' 
“Dirva”*su didžiausia pagarba

. . 1 Butėną kėlė ir pagirų nesigailėjo,’ . 
nes aklai tikėjo, kad laisvamanius ' 
iš suskurinio iškels. Bet deja, ki- ' 
♦aip atsitiko. Liuosybės Chorrs ' 
smengė keletą vakarų ir choru! ; 
pc’r.o nelikdavo, nes mokytojas 
už darbą vos gaudavo atlyginti. 
Butėnas bemokindamas “Čigo
nus. ’ ’ Liuosybės Chorą taip iščiųl- ' 
pė, kad vien grobai beliko. Va- 
sario 5 d. Iiuosybiečiai vaidino 
antru kart “Čigonus” ir 1aip nū- 
važiavo į skylę, kad nei už svetalA 
ne užmokėti neuždirbo. L. Cho
ro v aldvba pasirašė ir žadėjo kaip 
r.ors atsilyginti už svetainę. Bu
tėnas pamatęs kad jau ir antras 
clnras “bankrut,” viską pametęs 
išdūmė Worcesterin. Laisvama
niai nuleidę nosis iš sarmatos ne
žino nei ką bekalbėti.

alandi".

Katalikų Veikimai.
Neilgai kaip Clevelande gyve

nu, bet pamačiau, kad čionai lie
tuviai katalikai 
b.is dirba kaip 
bažnyčios labui, 
apvaikščiojimas

pajų,” užsirūkė rusiškos “šere- 
t ševskos, ’ ’ paskui pasieniais pa
trepsėjo, na ir atšventė Lietuvių 
Dieną.

Atsakymas Sąryisečiui.

Vietinė gazieta “Dirva” mane 
užpuolė. Aš jos neskaitau, bet 
vienas mano draugas skaitydama s 
pastebėjo mano vardą ir pridavė 
man. Rašė tūlas Sąryšietis. Bet 
kaip man teko sužinot, tai pasira- 
šiusis Sryšietis apie Sąryšį nieko 
nežino ir nesupranta. Mano šmei- 
žėjas yra tas pats kurs pas p. I- 
vaškevičią So. Bostone ofisą šla
vė. O čia atvykęs gavo gazietos 
mašinas šmeruot, nori būti geras 
savo bosui, tai tur ką išrast, kad 
galėt apštfieižt Het. katalikus, y- 
pač veikėjus. Na tai ir lieja savo 
tulžį, šmeižikas sako, kad aš bu
vęs sandarietis. Pažiūrėkite į 
Sandaros knygas, ar rasit eentą į- 
mokėta, o pažiūrėkit į Šv. Petro 
parapijos So. Boston knygas. Ten 
rasit mano vardą ir pilnai užsimo
kėjusį 25 dol.

Nuvykęs į Detroitą pažiūrėjau 
plačiau, susipažinau su vyčiais. 
Ten aš ir darbavaus, nes tai yra 
prakilnus jaunimas. Susipažinau 
su,LDS. Mes visi turime tas rai
des pažinti ir su jomis nepersiskir- 
ti. jeigu esam Lietuvos močiutės 
lopšelyj užaugyti.

Stasys Stepulionis.

Šis-Tas.
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IŠEGZAMINUOJU AKIS,

BOSTONAN MUZIKOS 
MOKYKLA.

Kirvukas. Ištirti smulkos mokytojai duoda sa
vo geriausią patarnavimą jūsų vaikui 

____________ arba mergaitei. Smuikas duodamas 
už dyką su pirma kurso lekcija. Dėl 

395 Broadway,
Room 4.

So. Boston, Man,

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

Vienintelis lietuvis optometris- 
tas (akią specialistas) Naujoj 
Anglijoj.

J. L. PAŠAKARNIS, O. D? 
PRITAIKAU AKINIUS.

platesniu informaciją kreipkitės prie 
377a Broadway, So. Boston, Mass.

AUTOMATIŠKAS
REVOLVERIS 

UŽ $5.25.

Vagystės atsitinka kiekvieną dieną. 
Jeigu tu nori save apsisaugoti, tai ne
lauk kol tave apvogs, bet užsisakyk 
musų H. ir It. automatic revolveri. 
Dabar yra gera proga, pasinaudok. 
Musų žinomas H. ir lt. yra visuomet 
gvarantuotac. Tikra kaina to revol
verio $11.00. bet mes norėdami įhts- 
tatyti publikai šitą revolverį parduo
sim pigiai tik už $5.25, taip, kad visi 
galėtų nusipirkti. Musų žinomas IL 
ir It. revolveris padarytas iš geriau
sio plieno ir šauna šešis šuvius ant 
sykio. Kuomet užsisakysi pažymėk 
koki nori ar 22, 32 ar 38 Calibre taip
gi pažymėk ar mėlyno plieno ar ni
keliuotą.

Iškirpk šitą apgarsinimą ir pažymėk 
kokio didumo revolverį nori ir prisiųsk 
ivo adresą ir 35c. stampom arba pi
nigais dėl persiuntimo. Paskui galėsi 
užmokėti kuomet prisiųsim revolverį. 
Rašyk šiandien, nepraleisk tokią pro-

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

Chicago, UI.

“Dir- 
bąlsu 

bliauna ant katalikų sąryšio, kam 
jis paskelbė protestą prieš laisva- 
manius-raudonuosius, kad nelystų 
prie šv. Jurgio bažnyčios su viso
kiais šlamštais plakatais. Karpa 
Solo apverčia visai kitaip. Sako, 
kad Katalikii Sąryšis protestuoja 
prieš rengimą vakarų Lietuvių 
Svetainėje. “Kam trumpa, tam ir 
trūksta.”

Mirtos raudonasis choras su p. 
Žiūronu nieko negali įžiūrėti. 
Kuomet tik surengia vakarą, vis 
iki ausų sulenda į skylę, nei rau
donos kepurės nei bolševikiška 
kultūra mirtiečių neausfaign,-

Už ausų išvilktas “.Dirvos” ko
respondentas Padeginsky nepasi
tenkina kad katalikai vaidina 
komedijas ir dramas iš ko publi
kai yra gardaus juoko ir eina ant 
sveikatos, o ponui Padeginskiui 
tas nepatinka ir gana, tai vis kal
ti tie vyčiai ir jų vadai už kome
dijų ir dramų vaidinimą'. Bet 
kaip suvaidins tragediją, tuokart 
nedejuokit ir neišmėtinėkit ant ki
tų.

Kas-kas, bet kad Clevealndo 
sandarokai yra patrijotai, tai ver
ta juos apdovanoti geležiniu kai
zerio kryžium. Ne iš gero jie sa
ve vadina taukininkais. Na tik
tai žiūrėkite 1 6d. vasario visi su
sirinkę Good Rich name, susista- 
tę staliukus, prisidėjo Fąrmerių

Karčiamninko pūdyme 
voj” p. Solo tikru ožio

Keletą mėnesių praleidęs gerb. 
kun. J. A. jGervickas prie gerb. 
kun. V. G. Vilkutaieio šv. Jurgio 
parapijoje išvažiavo. Gerb. kun. 
Gervickas nors per trumpą laiką 
elevelandiečiams gražių pamoki
nimų yra palikęs kaip iš gTažių 
pamokslų taip ir iš prakalbų, ku
rias Clevelande pasakė. Kun. 
Gervickas yra didis mylėtojas 
jaunimo ir abelnai dailės, tik gai
la, ka dturėjo apleisti clevelan- 
diečius. Kove 1 d. gerb. kun, 
Gervickas išvažiavo į Grand Ra- 
Dids, Mich., dar užsuks į Detroit, 
Mi6h. atsisveikinti su gerb. kun. 
F. Kemėšiu.

Jono Butėno Nuopelnai.
“Mirtos” choras, kuris suside

da iš raudonųjų bolsevikėlių bu
vo parsikvietę dainininką J. Bu
tėną, kad sustiprintų ir iškelti) 
nususins- mirtiečius ir jų nusmu
kusią komunistišką politiką. \ Pra
dėjus Butėnui mirtiečių chorą mo
kinti, raudonieji manė, kad visus visus darbininkus vienon organi- 
sutrins ir iškils padangėn, bet dė- zaeijon. Todė clevelandiečiai lie
ja, kitaip atsitiko. Butėnas mir- tuviai darbininkai,' dabar yra I.. 
tiečius tiek iškėlė kiek jų ižde D. S. vajus, dabar yra laikas or- 
pinigų radosi. Iždui ištuštėjus, 
Butėnas pradėjo glaustis prie 
tautininkų-laisvamanių ir jam pa
vyko sutverti Liuosybės .Chorą. 
“Dina” su pasekėjais dar auk-

milžiniškus dar- 
tėvynės taip ir 
Kada tik kokis 

arba tam pana
šiai veikama, tai katalikai pasiro
do pirmi.
/

Čioni svarbią rolę lošia Katali
kų Draugijų Sąryšis, nes turi pa
dėjęs visas jėgas Tautai ir Bažny
čiai. Tą parodo .pereiti darbai.

L. Vyčių 25 kp. atsižymėjo sa
vo veikimais, nes visi yra vienybė
je. O kur vienybė, ten ir galybė. 
Todėl ir darbas sekasi gerai. Pa
imkime teatrališkus veikalus, kaip 
tai “Šv. Elzbieta” ir “Kova po 
Giedraičiais. ’ ’ Geriausi artistai 
nebūtų geriau atlošę,

I.. Vyčių choras teip-gi deda vi
sas pastangas, kad pasiekti auk- 
š< . nį laipsnį.
. LDS. 51 kp. yra padėjus visas 
javo pastaigas, kad atsiekti dar
bininkų tikslą, kad suorganizavus

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

SO. BOSTON, MASS.✓ 9

NUPIGINTA KAiNA.
_______ j ►

Tik vienas šimtas dolerių už 
palaidojimą.

S. BARASEVIČIUS,
GRABORTUS

Ofisas:
i 344 Broadway, South Boston. 
| South Boston 1578-R.

* 237 D St., So. Boston, Mass.
i So. Boston 1052-W.

i Gyvenamoji vieta:
l------------------------- ---------------

LIETUVIS CRAB0R1US.
Šiuomi 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 neruduoju. Darbą atlieku 

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

kitės šiuo adresu:
P. J. AKUNEVIČIUS,

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

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

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

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

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

Mefycliff Academy,
Arllnghton Heigths, Mass. 

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

IŽDO GLOB. — J. Gmblnskas, 
3 Jay St, Boston 2T, Mass. ir 

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

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

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

DRAUGIJOS susirinkimai laikomi 
kas antrą nedėldienf mėnesio 1-ą vai. 
po pietų parapijinėj svetainėj, 492 E 
T-th 8L. Boston 27, Mass.

i

g-ir.izuotis vienon krūvon, nes ma
tote kaip bagočiai su darbininkais 
/'.•viriai pasielgia. Tas mums pa
rodo, kad reikia vienybės. Kaip 
bus vienybė tarpe mūsų, tada ka
pitalistai drebės, nes jie negali 
nieko daryti be .darbininko .

Todėl lai nė virpąs Clevelande 
lietuvis darbininkas nepalieka 
neprisirašęs prie L. D. Sąjungos, 

’ iift« H aha r iatoiimaa lahai rfimis, 

tik 50c., o mėnesinė mokestis 35c. 
Jr už tą 35c. gausi laikraštį “Dar-

•V. JONO EV. BL. PAfiELPINfiS 
DRAUGYSTĘ VALDYBOS 

ADRESAL

kinti naudą indėjimo pini
gų. B-vės seimas, būsiantis 
kovo 14 d., gal padarys ypa-'nw dabar įstojimas labai pigus. 
tmgiĮ nutarimę laivo pirki- *
mo klausime. Padarykime triisJfkiaijku.
si seimą istonsku. - • - -

L. M.

PIRM. — M. Zoba,
539 B. 7-th St. 8o. Boston, Mass. 

VICE-PIRM. — P. Mikalauskas,
248 W. 4-th St, Sor Boston, Mam 

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

FIN. RAŠT. — J. švagždys,
171 W. 5-th St, So. Boston, Mam 

KASIERIUS — A. Naudžiūnas, . Į
16 WlafieM St, So. Boston, N 

MARŠALKA — J. Zalkta,'
7 Wlnfleld St, So. Boston. M 

Dr-Ja laiko goalrinkiaua kas 
ris apf r - jūs , ir paro- ned^dler.' kiekvieno mėnesio, 2-rą vai

\ po pietų Sv. Petro parapijos salėj. 495dys darbininkų veisimą visameg. SeveEth Su 3^^ i^tou. Mass.

3
Kukardy, visokių Ženklelių, Guzikučiu, Ant- 

'IX UvU-Vv spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą.
STRUPAS CO., 90-92 Fcrry St. Newark, N. J.

■ .......... • ,i - - ...... .

*1 LIETUVĄ IR IS LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

ir ant geriausių laivų visų linijų pas seniausia LIETUVIŠ- 
KĄ agentą — G. KUNAŠAUSKĄ Agentūra uždėta 1910 m.

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į 
LIETUVĄ.

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

nau, jeigu kas klausia. -

G, Kunašauskas
'179 E. 3-rd Stręet, New York, N. Y. T

KALTI JOSAMERIKO
U LI N1J A 9 Broaclvay, ~ Nev'lork. N Y

TIESI _ 1 
KELIONE l

PER HAMBURGĄ 
LIEPOJŲ U 

VAŽIUOKIT VISI PARANKIU 
IR TIESIU KELIU.

ietuviai važiuojanti į Piliavą aplenkia 
Lenkų juostą (karidorą) 

Viax TieCta Kucsa Pabaust a Į Kambariu* 
ant 2-jų, 4-rlų, 6-štų Ir 8-nIų lovų 

LATVI A..................................................Kovo 22
POLONIA  .............................BalandUarife

' TRECIOS KLESOS KAINOS:
Hamburgą $100.56, PHilavą $106.50, Liepojų $110. 
Dėl laivakorčių Ir žinių kreipkitės prie savo
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VIETINĖS ŽINIOS.v

“LITTLE LORD
FAUNTLEROY”

I

I

Broadway Savaitinis Žinynas

GERA PROGA

'Bmairiuajj UJicatre
KETV.—PETN.—SUB.

Kovo 16-17-18

MARY PICKFORD
*

PASINAUDOKITE.

(2)—DIDELI NEDĖLIOJ KONCERTAI-®
Pradžia po pietų: 3 P. M., vakarais 7 iki 11 P. M.NUO “DARBININKO”

PUIKI DRAMA JAUNYSTĖS g
IR MOTINIŠKOS MEILĖS. H

S5—Dideli Vodevilio Aktai—5 g]

Komedija

f * ■ •
■■4 i

Tie, kurie rengiasi tapti 
Suv. Valstijų piliečiais in
formacijų knygelę tame rei
kale gali gauti kreipiantis į 
Cdmniittee for Americanism 

Toom 305, City Hali Annex. 
Ten teip-gi galima gauti 
knygą, naudingą ateiviams, 
antgalviu A Little Book for 
Im/migrant s. Tuos veikalus 
galima gauti arba asmeniš
kai atsilankant, arba laišku 
paprašant.

■-
REPETICIJA.

“Gražios Megelionos” tea
tro repeticija bus subatoj 7:30 
vai. vakare, Vyčių kambariuo
se 366 Broaduay.

Visi aktoriai minėto veikalo 
malonėsite pribūti ant pažymė
to laiko.

1 "Gražios Megelionos,” veika
las bus statomas Balandžio 30 
d. Šv. Petro parap. svetainėj.

Komisija.
_ _ ------------ ----- ---- 4. -

DRAUGAI IR DRAUGĖS!
Skaitykite ir platinkite lai

kraštį “GIEDRĄ.” Lietuvių 
Katalikų Moksleivių Organą.

Kaina metams Amerikoj $2.- 
00; užsieniuose $2.50.

“G I E D R A”
55 W. Market Str.,

DABBĮNIHKAS Subata^ Kovo 11 d., 1922

PAN.—UTAR.—SER.
Kovo 13-14-15
MaeMURRAY

“PEACOCK ALLEY”
PUIKIAUSIA DRAMA.

Parodo Paryžių ir New Yorką
Specialiai pakviestas BLACK-
STONE, pasaulio žymus raga
nius. Geriausias ir Įžymansias 
ragonius, kuris kartu su savo 
kompanija bus prieš Amerikos 
publiką.
£—Dideli Vodevilio Aktai—4

Komedija
|3t Broadway Savaitinis Žinynas

S

f BROADWAY (Šalę įkišto) SOUTH BOSTON. g
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REIKALAVIMAI.
Reikalavimu kainos 2c. už žodį už 

kiekvieną sykį.

REIKALAUJAMA GERO

LIETUVIO VARGONININKO
Parapija yra didelė. Išlygos ir 

aplinkybės yra tokios kaip pirmos 
rūšies parapijoje. Meldžiu atsi
šaukti kuo greičiausia.

KUN. V. VILKUTAITIS, 
6527 Superior Avė., Cleveland, O

CAMBRIDGE NAMAI.

ADMINISTRACIJOS. gra 
ant 

Turi būt parduo
tas labai greitai. Taip-pat parsi- 

“j_ i duoda dėl 4-rių kambarių rakan- 
me jų užduotį ir sąlygas užpdl (fl!rnitures)- 
savaitės laiko.

“Darbininko” J dm., Į
366 Broadivay,

Šiuomi pranešame, kad, 3-jų šeimynų. 
?. visiems atsišaukusiems agen- 

; tams atsakysime ir praneši-'

Parsiduoda pigiai namas, 
žioje vietoje, prie kalniuko

PARSIDUODA ČEVERYKŲ
TAISYKLA

ŠA VIA {' SĄJ l N GOS 
ĮGAIAOT1NIO PRA

KALBOS.

Kovo 8 d., š. m. įvyko bož- 
nj’tinėje salėje šaulių Są
jungos įgaliotinio p. A. 
Žmuidzinavičiaus prakal- 

Fbos. Jas surengė L. Ii. Pa- 
' skolos stotis.

Pirmiausia vietos parapi
jos choras virdamas p. M. 

? Karbausko sudainavo
tu vos imną.

Po to pasirodė Šauliui Są
jungos vado uniformoje 

: gerb. dailininkas A. Zmui- 
L;-daina^jįns. Jo kalba buvo 
| graži, turininga ir labai be- 
7 šališka. Kalbėjo vien apie 

- Šaulius ir ragino juos remti.
Dėkojo So. Bostoniečiams 
už ikišiolaikinę paramą.

Pertraukoje buvo renka
mos aukos šauliams. Su- 

ę rinkta apie pustrečio šimto.
Laike pertraukos trumpai 

kalbėjo gerb. kun. K. Urbo- 
navyčius, vietos klebonas, 
paklodamas boną už šimtą 
dolerių.

Antru atveju gerb. svečias 
kalbėjo apie smulkesnius 
nuotikius mūšiuose su Lie
tuvos priešais kas publiką 

. prijuokino.
Publika gerb. kalbėtojui 

nesigailėjo aplodismentų.
Vakaro Vedėju buvo A. F. 

Kneižys.

K

>

K. YANKUNAS,
73 01d Harbor St., S. Boston, Mass

r Tel. So. Boston 2488 fl

DR. J. C. LANDŽIUS J
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 1 

CHIRURGAS.
Gydo aštrias ir chroniškas ligas || 
vyrą, moterų ir vaikų.
nuoja kraują.spjaudalus, šlapumą Į 
ir tt savo lalx>ratorijoj. Suteikia 
patarimus laiškais kitur gyvenan
tiems. Adresas:

506 BR0ADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS. | 
(Kampas G St. ir Broa<lway) 

VALANDOS: 9—U, 2—4, 7—9

Egzami-

įi!
1 16 Metų South Bostone

DR. H. S .STONE
AKIŲ SPECIALISTAS 
399a W. BR0ADWAY

VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v. vak.Parsiduoda 6 šeimynų na
mai su maudynėmis, štymo 
Šiluma, elektros šviesa, toile- 
tais, skalbvnėmis ir pijazais: 
užtenkA žemės dėl pastaty
mo garage; ran’dos neša $190 
i mėnesį o prekė labai priei
nama. Klauskite apie tai B. 

Kontrimą.

509 EAST BR0ADWAY
Teleplione 502.

u visais Įrengimais kas tik yra 
eikalinga dėl taisymo už labai 
>rieinamą kainą. Priežastis par- 
lavimo, tai savininkas važiuoja 
Lietuvon. Norėdami pirkti tokio 
>iznio, kreipkitės šiuo adresu:

366 Broadway,
Boston 27, Mass.

KAS NORITE ŽINOTI?
.Jei kas norite žinoti apie Ko

munistu Tikslą, Žiemos Gegu
žine, apie Parsidavėlius, “Va 
nago Tėvą, kuris norėjo pasiim
ki svetiniu*lašinių gabalą, (at
iprašau aš norėjau pasakyti 

Bendrovės lotus) ir Katras Di
dvyri, kreipkitės į “Perkūno” 
Redakcija prisiųsdami 15 c. 
Perkūnui ant gelž.kelio tikinto.

“PERKŪNAS”

PRAKALBOS IR KONCERTAS

LITRUANIAN AGENCY

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

PA VEIKSLAI APIE KRISTAUS KANČIĄ
Rengia Pilnųjų Blaivininkų 47 kp., So. Boston, Mass.i

57 
k e-

Pereitą jnetą, čionai pirko 
sėtiniai ūkės ir dar randasi 
:;>s labai ge>-os, gražioje vietoje 

Parsiduoda Labai pigiai. T- 
’-iokėti tiek kiek gali, o likusi dil
us mokėsis kaip randa. Dclei ]>Li- 
iesnių informacijų kreipkitės šiuo
adresu: ’ i

LITHUANIAN FARMER,
2141 West 24-th St., Chicago, III. 366 Broadway, Boston 27, Mass

I

Buvęs.

80. BOSTON, MASS.
Kovo 12 d. sekmadienį bus Pil. 

Blaivininkų 49 kp. mišios 9 vai. 
kryto. Todelei kviečiami visi na- 
~riai dalyvauti bažnyčioje. Būtų 
' gražu, kad visi nariai susirinktų; 

teip-gi žada sykiu dalyvauti ir 
Marijos Vaikelių Draugija, kaipo 
kandidatės j narius pilnosios blai
vybės. Taip-gi tą pačią dieną va
kare bus milžiniškos prakalbos 
Pil. Blaivininkų kp. ir bus rodo
mi judomi paveikslai apie kančią 
V. Jėzaus. O ateinančią subatą 
bus rodomi judomi paveikslai dėl 
vaikų, abu vakaru bažnytinėj sa
lėj. Tatai gerb. nariai dabar bus 
proga prirašyti naujų narių. Kų- 

- ri* įjfif prijaučiate pilnąją blaivy
bę ir jos idėjai,. ateikite ir prisi- 

| rašykite kovo 12 d., kuomet bus 
k prakalbos 7 vai. vakare. Bus nu- 
y pig įstojimas ir mėnesinė mo

kesnis 10c., už ką gauna kas sa- 
vaire vieną egzempliorių 6-ių pusi.

i. laikrašti "Draugą.”
<_ Širdinga. iečia raštininkas

P. Grinkaitis

KOVO

117B12
1922

Ant 5-tos
Gatvės,

SO. BOSTON, 
MASS.

FARMA UŽ $500
ANT PARDAVIMO

Tel. So. Boston 323
LIETUVYS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

Laikinai perkėlė ofisą po No. 
425 Broadivay, So. Boston, Mass. 

Ofiso 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 nedėliomis.

0 akerių farma su nauju 
ia.mii, bailia ir vištinyčio- 
nis; elektros šviesa; vaisi
nai medžiai; l1/^ mailės iki 
miesto, 15 minučių iki moks- 
ainių, bažnyčių ir centro 
miestelio; kasdiena 9 tremai 
ina į Bostoną; preke $3,300 
r tiktai $500 reikia įnešti. 
Jei platesnių žinių kreipki- 
ės prie:
LITHVANIAN AGENCY 

761 Broadway, So. Boston, Mass 
Telefonai: So. Boston 605 ir 1337.

N

LESIOK”
Tel. So. Boston 270

J.MACDONELL, M. D,
Galina susikalbiti ir lietuviškai.

Ofiso Valandos :
Rytais iki 9 vai. I’o pietų nuo 1—3. 

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

Į
i

i

• i

F. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

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

Antros lubas—Viršuj L. P. B-včs 
GYVENIMO VIETA:

135 Rowe St.. Auburndai.e. Mass. 
Tel. \V. Netvton 1016—R.

■AA.

“MKiNKA”
JEIGU NORITE, kad jūsų visi SPA ŪDOS 

DARBAI, pradedant nuo mažiausios kortelės 

ir baigiant didžiausia knifįfa, būtų atlikti: k u o- 
g r a i č i a u s i a. geriausia ir pigia u- 

. s i a, tai siųskite tik į “DARBININKĄ.” o pa
tirsite, kad čia netušti pasigyrimo žodžiai buvo 
jums rašyti, o vien tik 1as. su kuo "Darbinin
kas” šiandie gali pasididžiuodamas tai padaryti. 
Dėl to, kad “Darbininkas” turi moderniškiau 
sias visiems spaudos darbams mašinas, kokių 
nei viena Amerikos lietin iu spaustuvė dar netu
ri.

Tai-gi, visais spaudos reikalais visuomet 
kreipkitės i

"DARBIIiINKį
366 BROADWAY, BOSTON 27, MASS.

Priminėk I Prisirašyk
Naujus Narius II

' Vieninteles •

Prie L. D. S. K

LITUVEIŲ DARBO ŽMONIŲ ORGANIZACIJOS
AMERIKOJE

Pradžia 7:00 vai.
vakare.

i
i OR. A. J. GORMAN

Prakalbos bus tik nedėliojo. Kalbės gerb. kun. P. 
Juškaitis iš Cambridge, Mass., gerb. kun. K. Ur
banavičius ir kiti. Taip-gi bus ir kitokių pamargi- 
nimų. Tad kviečiame visus skaitlingai atsilankyti, 
nes bus įdomus programas.

ĮŽANGA; 35 ir 25c., vaikams su tėvais 10c., be tėvų 15c.
Kviečia KOMISIJA.

Uetuvrs graborius. P. .T. Akunevičius pasiž.adėjo su sa
vo automobiliu atvežti gerb. kun. Pr. Juškaitį ant prakal
bų ir atgal nuvežti namon visai dykai.

Labai geroje vietoje, ant Broad 
av, So. Boston, Mass. už pusę 

rainos. Visi krautuvės Įtaisymą 
yra nauji. Tuo tarpu krautuvė 
i/daryta. Kreipkitės tuojau šiiv 
įdresu:

THE IDEAL MARKET,
'61 Broadway, So. Boston, Mass

Pajieškoumai
Paieškojimų kainos LDS. na

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

-
i
-

I
i

s.

ASMENIŠKAI PRIŽIŪRIMA EKSKURSIJA LIETUVON*ANT 
GREIČIAUSIO ŠIŲ LAIKŲ LAIVO.

AŲUITANIA — KOVO 21
Atvažiavus į Southamptoną, keliauninkai persėda ant kito Cunard laivo ir 

tuojau plaukia į Piliau, pasiekia į 9 dienas.
klesos keliauninkai užima kambarius 2, 4 ir 6 žmonėms. Atskiri kamba

riai šeimynoms. Ekskursija yra po vadovyste Cunard viršininko, kuris 
prižiuręs jūsų bagažių. pasportus ir kitus reikalus dykai. Vokiečių vizos 

* nereikalauiama. Važiuokite visi.
Specialus kainos: į Piliau $106.50, Kaunan $107.50, 2-a kl. $155. Taksų $5. 

Kiti laivai
Per HAAtBt-RO

CARONIA.......... Bal. 8 ir Ges. 13
SAKONIA... .Bal. 18 ir Gegužio 25

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

išplaukia:
Per Southamptow, Liverpool tb 

Glasgov
ALBANIA (cabin only).. .Bal, 1 
ASSYRIA iš Bostono).. .Bal. 18
CASSANDRA (Iš Portland) Bal. 30 
Per Anaii ją į Libavą $110. Taksų $5.

-------------------------- . 
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(GUMAUSRAS
DANTISTAS

ZO5 Main St., Montello, Mas

Kampas Broad Si

Tei. Brockton 5112-U

DR. F. MATULAITIS
GYDO VISOKIAS LIGAS. 

PRISKIRIA AKINIUS.
Valandos: 1—3 ir 7—8 P. M.

Vernon St. Worcester, Mass

Paieškau Kostancijos Mocelie- 
įės ir St. Tuleikio. Pirma gvve- 
įo Chicago, III. gi dabar nežinau 
<ur. Malonėkite atsišaukti, nes 
uriu svarbi; reikalą.

Ignas Martišius,
P. O. Box 29, E. Hampton, L. I. 

N. Y.

Ieškau giminaičio Čerkausko, 
girdėjau gyvena Brooklyne ir dė
dės Antano Plauskos gyvenančio 
Scranton, Pa. Taip-pat paieškau 
Tomo Račkausko, Juozo ir Anta
no Kuzmickų ir Adomo Kisliaus 
Siriu labai svarbių reikalų. Pra
šau atsiliepti šiuo antrašu » Lith- 
aania. Kaunas, Duonelaičio g-vė 
Nr. 28, Kazys Seilius.

•1- TeL 2—0453
'į. PRANEŠIMAS.

į DR. LEON HIRSCH, 
DANTISTAS

V KALBA GERAI LIETUVISKAL 
Įsteigė savo ofisą

The American Industrial

Ii Building
i 983 Main St, Hartford, Conn. 
J OFISAS ATDARAS: kasdien iki 

i) 8 vai. po pietų. Pagal sutartį ir 
Pi vėliau.

Bell Phone: Poplar 7545 '
ADOLF F. STANKUS

TIKRAS

LIETUVIS GRABORIUS
1023 Mt. Vernon St., 

, PHILADELPHIA, PA.■jraHambur^
Amer įc an EEĮ2 Am enc art 
Lines Inc.Zzzz* Line A

Mano brolis gyvena Amerikoje, 
bet nuo karo pradžios aš neturiu 
nuo jo jokios žinios. Ir šiuo pra
šau gal kas nors apie jį žino. Kur 
jis apsigyveno per karą ir kur da
bar yra. Prieškariniai jo adre
sai buvo šie:

I. Juozas Jocius, Waukegau, 
III., P. 0. Box 443.

II. Juozas Jocius, Westville, 
III., Box 646. _

Labai prašau siųsti man kas 
žino, nors ir trumpiausias žinutes, 
aš Tamstoms būsiu labai dėkin
gas. Aš mokinuos gimnazijoj. Tė
vai labai neturtingi ir galiu ne
tekti jų paramos. Todėl norėčiau 
gauti paramos iš brolio.

Adresas: ^Raseiniai, gimnazija. 
Jonas Jocius. LITHUANLA

Z

i
i

»

Įstojimas 50c.^= Mėnesinė 35c
GAUSI

X

Puikią dovana KALENDORIŲ ir brošiūrą 
“KURIŲ BUS VIRŠUS?^ 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

LD.S. CENTRĄ
366 Broadtcay, Boston 27f. Mass.

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

TARP NEW YORKO IR HAMBURGO 
Trumpiausias susisiekimas su visais portals 

Centrai Europos.
SAVAITINIAI I2PLAUKIMAI KAS KETVERGAS 

nuo Piero 86. Nori h River, 46-to Street, New York. 
Kambariai su 2, 4 ir 6 lovom ant visnj lafvų. Puikus val
gomieji kambariai, snlionai ir erdvus dėkai trečios kle- 
sos pasažierlams. Ant laivų “HANSA.” “BAYERN” Ir 
IVUERTTEMBERCk yra kelj specialiai puikus kambariai. 

Du nauji 20.0000 tonų laivai,
' .‘RESOLUTEir ' RELIANCE

ims J, 2, fr 3-čios klesos pasažierfus pradedant nuo Gegu
žio 2. 1922. Paskiau bus mainoma U ta rn inkais. Klaus
kite agento:

JULIUS ROTTENBERG,
260 Hanover St Boston, Mass.

PIRMININKAS — J. Adomavičių*
122 Bowen St., So. Boston. Mass

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

PROT. RAST. — Antanas Macejunas,
450 K. 7-th St, So. Boston, Mass.

FTN. RAST. — Juozapas Vinkevlčlus,
169 W. 6-th St, So. Boston, Mass.

KASIERIUS — Andriejus Zaliečia*
307 E. 9-tb St, So. Boston, Ma* 

MARŠALKA — Viktoras Ziflds, „ J
- 200 E. Cottage St, Dorcbester, Man*
D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne

sinius susirinkimus gan pirmą nedei- 
dlen| kiekvieno mėnesio po No. 694 
Washlngton St, Boston. Man* 6-tą ▼. 
vakare. Ateidami drauge ir naujų na
rtų su savim atsiveskite prie tnu.oų dr- 
jos prirašyti.




