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

i

f Didelis kraujo
pr alie j imas

KRAUJO PRALIE

JIMAS.

. .Johannesburg. — Pietinėj 
Afrikoj, kur generalis strei
kas eina, liejasi kraujas. 
Susikirtimai eina tarp strei
kininkų ir policijos ir karei
vių. Vienoj vietoj streiki
ninkai užpuolė kareivių bū
rį. Paleido į juos didelę ug- 
ni. 18 kareiviu nušovė, o 25 
sužeidė. Pereitą pėtnyčią 
susirėmimuose kareivių ir 
policistu užmušta ir sužeista 
600. Yra sakoma, kad Pie
tinėj Afrikoj kilo ne strei
kas, o revoliucija.

NAUJAUSIOS ŽINIOS. 

Johannesburg. — Buvo šau
ta į automobilių, kuriuo va^ 
žiavo gen. Smuts Pietinės 
Afrikos premieras. Nors 
kulka palietė automobilių, 
bet nieko nesužeidė.

Premieras išleido prokle- 
maciją, kurioj tikrina, kad 
netrukus tvarka bus sugrą
žinta. Kariuomenė iš visų 
pusių koncentruojama ir ji 
padarys savo. Tuo tarpu re
voliucinis judėjimas plečiasi 
ir aršėja. Pereitą subatą 
vien užmuštų buvo 100 žmo
nių, o sužeistų tai daug dau
giau. Revoliuciniai vadai 
iš visų jėgų darbuojasi, kad 
paėmus Johannesburgą į sa
vo rankas iki. dvi kariuome
nės — gen. Vandevenfer ir 
gen. Brits vedamos. Tik 
šiaurinė miesto dalis nėra 
revoliucijonierių rankose.

DARBININKU REIKALAI.
NORI PRAILGINTI

DARBO DIENAS.

Darbdaviai visoje Ispani
joje pasiryžo prailginti dar
bo valandas, pasiremiant 
tuo, kad dabar dirbant 8 vai. 
dienoje gaunama labai maži 
ekonomiški rezultatai. Gana 
ilgos diskusijos buvo tame 
klausime tarpe atstovų nuo 
darbininkų ir jų darbdavių 
visuose principaiiuose cent
ruose industrijos ir gyvento
jų. Pasitarimai buvo Mad
ride kur išėjo be pasekmių, 
ir Bilbao darbininkai savo 
susirinkime atsisakė priim
ti numažintas algas arba 
prailgintas valandas.

ko ir pusę.
Taip-gi panaikinta įstaty

mas laiko ir pusę nuo 10 vai. 
nakties iki 6 vai. ryto darbi
ninkams važinėjantiems ant 
karų.

Daug dar ir kitų permai
nų padaryta kas apsunkina 
darbinikus.

Jau daromi žingsniai ir 
kituose gelžkelio darbinin
ku skyriuose, kad ivedus 
permainas.

Prie kogi prives toks dar
bininkų erzinimas ir nepa
stovumas.

Aišku, kad organizuoti 
darbininkai netvlės.

NESUTARĖ.

Organas Amerikos Lietuvių 
R. K. Švento Juozapo 

Darbininkų Są-goa.

GELŽKELIŲ KOMISI

JA PADARĖ PER

MAINAS.

10 valandų dienoje dėl ženk- 
ladaviu, už kaip paprastai 

valandų užmokesti, 

įvedama.

Providence^R. I. — Ame- 
ikos Darbo Federacijos 

Rhode Island skyrius turė
jo suvažiavimą streikuojan
čių audėjų reikale. Suva
žiavusieji delegatai nepriėjo 
prie bendro nutarimo.

r

REMS AUDĖJUS.

Sugrįžo 20,000
t

Amerika nedovanos.
f-I
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I
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IŠVAŽIAVO LIETUVON 

*20,000.

X lietuvių
I
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Vašingtonas, III 10 d. 
(Elta). — Eltos pranešime 
iš kovo 3 d. įsibriovė klaida. 
Vieton paūmėtos 1161 vizos 
išduotos Ii ;i 1922 m. sausio 
1 d. turi b iti 4161 viza. To
kiu būdu bendras skaičius 
išvažiavusių Lietuvon siekia 
apie 20,000 asmenų.

A\45 PERKA BONUS — 
TAS TURĖS TEISĖS 

LIETUVOJE PIRKTI 
ŽEMĖS.

Po&nptattas, III. 10 d. 
(Elta). — Ministerių Kabi
netas įnešė*} Steigiamąjį Sei
mą įstatymo projektą sulvg 
kuriuo sugrįžę Amerikos lie
tuviai tik tie tegalės žemės 
pirkti Lrefiavoie.daugiau nei
20 deš., kurie bus pirkę Lie
tuvos Laisvės paskolos bo
nų. Kiekvieni 5 doleriai į- 
vesdinti į bonus sulyg įsta
tymo projektu, duoda teisūs 
pirkti vieną dešimtinę že
mės.

REIKALAUS SKOLŲ PIRMU KARTU.

KODĖL NEDAVĖ 

AMERIKAI.

Paryžius.—Francijos 
kraščiai aiškina, kodėl 
jautai neskyrė Amerikai iš 
gautos nuo vokiečių kontri
bucijos už išlaikymą Vokie
tijoj okupacinės kariuome
nės. Rašo, kad Amerika 
tepasiunčia bilą į Berliną. 
Girdi Amerika nepatvirtino 
Versaliu 'taikos sutarties, 
padarė taiką su Vokietija 
skyrium, tai tesirūpina sky
rium ir apie ątlyginimą.

lai- 
ali-

PASIDALINO VOKIE

ČIŲ AUKSĄ.

Paryžius. — Alijantai pa
sidalijo pirmutini gautą vo
kiečių bilijoną auksinių mar
kių. Amerika buvo reikala-
virsi, • kad iš to aukso Ame- «ą. -

WASHINGTON. — Europos 
skolų Amerikai klausimas čio- 
nais kaskartas vis gyviau ap
tariamas. Seniau tiek daug ne
sirūpinta tomis skolomis. Gi 
šiandie tos skolos pasirodo jau 
gyviausias reikalas.

Aiškus daiktas, kad suvažia
vusios valstybės Genoa konfe- 
rencijon taippat tą klausimą tu
rės rimtai aptarti. Ir kiek ži
noma, bus jis vienas svarbiau
sių klausimų. Galimas daik
tas, kad Europos valstybės tar
sis ir darbuosis apie tų skolų 
panaikinimą. Nes jas ir be to 
spaudžia didelis vargas.

Tečiaus Suv. Valstijos aiš
kiai pareiškia, kad Europos 
valstybės neturėtų nei svajoti 
apie tai, idant joms 11 miliar- 
dų doleriij skobi turėtų būt do
vanota.

1 Suv. Valstijų pagelba ir ki
tokius palengvinimus gaus ti
ktai tos valstybės, kurios įsten
gia pačios savimi atsakančiai 
rūpinti ir kurios nebus priešin
gos Suv. Valstijų pažiūroms ir 
norams apie pokarinį atsistatv-

Rymas. — Pereitą nedėli? 
pirmu kartu po 52 metų Ry 
me padaryta gatvėmis pro 
cesija paminėti 300 meti 
kanonizacijos šv. Pilipo, į 
steigėjo oratorijos kongre
gacijos. Dalyvavo procesi
joj arcivyskupai, vyskupai 
kanauninkai, viso Rymo ku
nigai, vienuoliai ir didžiau
sios minios žmonių. Vaiki 
chorai giedojo. Minia šau 
kė “Tegyvuoja šv. Pilipas!’

Kartu buvo raudona de
monstracija, kur dalyvavę 
100 asmenų. Nešė raudonas 
vėliavas ir šaukė: “Tegy
vuoja respublika.” '

GAL NEDALYVAUS.

Berlin. — Kadangi Ame 
rika atsisakė dalyvauti Ge 
neoš konferencijoj, tai ii 
Rusija pradėjo šnekėti apie 
nedalyvavimą.

rikos valdžiai būtų užmokė
ta už išlaikymą okupacinės 
Amerikos armijos. Ameri
kos reikalavimo alijantai 
nepaiso.

DOVANOJO AUKSINES 

ŽIRKLES.

INDIJA MAIŠTO

išvakarėse:
Kalkuta. — Anglijos val

džiai suareštavo ir įkalino 
indėnų garsų vadą Gandhi. 
Dėlto didesniuose Indijos 
miestuose kilo generalis 
streikas. Maištininkiškas

* judėjimas greit auga ir spė
jama, kad jei Anglija poli
tikos nemainys, tai ten kils 
revoliucija.

MAIŠTAS.

Rymas.—Tripolyje,, šiau
rinėj Afrikoj kilo didis 
maištas. Tą vietą valdo Ita
lija. Daugelyje vietų maiš
tininkai išgriovė geležinke
lius ir pradėjo užpuldinėti 
italų kariuomenę.

Viename mieste maišti
ninkai apsupo Italijos ka
riuomenę. Tai toji kariuo
menė negali prasimušti nei 
maisto gautu Tai iš kitų 
vietų italai maisto priduoda 
or kiviais.

Dvylika tūkstančių darbi
ninkų paliečia šis nuspren
dimas, kuris kaip permato
ma, tai atidaroma duris dėl 
ilgesnės darbos dienos.

Sugrąžinimas 10 valandų 
darbo dienoje už paprastą 
valandos užmokestį, ir pa
naikinamas laikas ir pusę 
užmokesčio už regulerį pasi
rašytą darbą nedėldieniais 
ir šventadieniais, yra tai 
naujas pranešimas Suvieny
ti} ūalstijų gelžkelio darbo 
komisijos.

Šis pranešimas paliečia 
daugiau nė 12,000 relių dar
bininkų.

Sulig skaitlinių paremtų 
tarptautiškos komercijinės 
komisijos statistikos, yra 
apskaitoma, kad metinė dar
bo bila susimažins apie 
$300,0(X) atėmus viršlaikių 
užmokestį.

Dabar kuomet jau naujas 
įstatymas įėjo galėn princi
pas 8 vai. darbo dienoje žu
vo ir durys yra atdaros ta 
padaryti ir kituose darbo 
skyriuose.

Viršlaikių užmokestis 
taip-gi panaikinta darbinin
kams gaunantiems mėnesi
nes algas sulig naujo nusta
tymo.

Kiti mažesni skyriai ku
riuos paliečia ženkladavių 
užmokestis, yra nustaytatie- ^2^ laik'ymTdi-

valgymo perijodų vietoj lai- yra Maskvoje.

Providence, R. I. — Ame
rikos Darbo Federacijos 
prez. S. Gompers kalbėjo 
Pavvtuckete streikuojan
tiems audėjams. Pasakė, 
kad A. Darbo Federacija 
rems audėjus.

PAVOGĖ ALGAS.

Pittsburg. — Keturi gin
kluoti bandiitai užpuolė ve
žusius $10.000 algoms išmo
kėti Bemard Gloekler kom
panijos darbininkams. Ban
ditai pagrobę pinigus nulėkė 
automobiliais. •

r1.

SPAUSTUVIŲ DARBI

NINKAI STREI

KUOJA.

darbininkai 
reikalaudami 44 
savaitėje. Kele- 
darbininkų metė

. Quebec, Canada. — Viso
se pašaliniose spaudos dar
bų įstaigose 
streikuoja 
vai. darbo 
tas šimtų 
darbus.

Sulig gautų žinių Tom 
Moore, prezidentas Domi- 
nion Trades ir Labor kon
greso streiką pasmerkė, bet 
darbininkai laikosi gerai ir 
tikisi laimėti.

GRŪMOJA LENKIJAI.

Maskva. — Rusijos užsie
nio reikalų mii|steris palie
pė Lenkijai panaikinti savo 
žemėje visas “baltas” kari
nes organizacijas. Pranešė, 
kad bile kokie užpuolimai 
ant Rusijos iš Lenkijos, ar 
tai britų regulerė ar neregu- 
lerė lenkų kariuomenė ar ki
tos tautos jėgos, skaitys len
kų prasižengimu ir tas galės 
sukelti karą. -Yra spėjama, 
kad Lenkijoj yra rengiamos 
jėgos užpulti Rusiją pava
sarį.

W ashington. — Sostinės 
laikraščių korespondentai 
padovanojo valstybės sekre
toriui Hughes auksines žir
kles už prielankumą laikra
ščiams. Korespondentai į- 
teikdami žirkles pasakė, kad 
kaip senovėj Aleksandra Di
dysis su kardu perkirto 
Gordijaus mazgą, tai lai tos 
žirklės sekretoriui tarnauja 
perpiovimuF painios 
tautinės diplomatijos 
gus.

Apie tą Suv. Valstijų vyriau
sybės nusistatymą kuoaiškian- 
siai paaiškino patsai valstybes 
sekretorius. Hugbes, pasiun
tęs Italijai nota, knriąja atsisa
kė dalyvauti Genoa konferenci
joje.

Suv. Valstijų valdiškose sfe
rose gyvuoja įsitikinimas, jog 
Amerika negali, perdaug stovė
ti nuošaliai nuo Europos reika
lų, ypač ekonominių. Tečiaus 
atviron Europos politikon atsi
sako maišytis.

Pamokinta buvusiais patyri
mais Amerika šiandie nori sto
vėti kuotoliausia nuo Europos 
politinių painiavų, idant prie

--------------------------------- f

ANGLIJOS NESMAGUMAI.

LONDONAS. — Pranešta 
kad iš Anglijos ministerių ka 
bineto pasitraukė kolionijų se 
kretorius Montagu.

Pasirodė, kad jis tai padari 
premjero Llvd George liepia 
mas. Sekretorius Montagu b< 
ministerių kabineto sutikimi 
leido viešai paskelbti Indijoi 
vice- karaliaus Readingo slap 
tą dokumentą, prisiųstą Angli 
jos vyriausybei.

Tame rašte vice-karalius pa 
duoda vyriausybei sugesti® 
grąžinti Turkijai prieškarini

progos ir vėl nereikėtų Ameri-jPat^^b k° griežtai reikalauji 
kai lošti geradarės rolės, kuri 
brangiai atseina.

tarp-
maz-

NEMOKA DUOKLIŲ.

London. — Tautų Lygos 
nariai nesiskubina užsimo
kėti duokles. Anglijos par
lamente pasakyta, kad. per
nai 21 tauta neužsimokėjo į 
Tautų Lygą.

MOKĖS NUOŠIMTĮ

LONDONAN- — Pranešta, 
kad 1922-23 metų biudžetu An
glija sutaupysianti apie 200 mi-; 
lijonų dol. Iš tų milijonų tre
čioji dalis bus skiriama užmo
kėti Suv. Valstijoms nuošimtį 
už skolas.

niagometamai gyventojai. Nes 
tik tokiu budu butų galima ap 
raminti šiandie baisiai nerims 
tančiu< Indijos gyventojus.

I)el paskelbimo to ypatingi 
rašto, galimas daiktas, turės ii 
užimamos vietos pasitraukti i 
patsai Indijos vice-karalius.

LIETUVOS ATSAKYMAS.

i LABAI NEPATENKINTI.

MAIŠTAS ALBANIJOJ.

UŽ DIDELĘ ARMIJĄ

KOPENHAGEN. — Rygos 
žinia sako, jog viršininkas Ru
sijos techninio armijos štabas 
gen. Brusilovas išleido pareiš
kimą, kad sovietą Rusijai yra 
reikalinga didelė armija, kad 
apgynus save nuo svetimtį Sa
lią maišymos. Jis taipjau sa
ko, kad ir vidurinė šalies padė- 

sioginė laiko užmokestis dėl ^i^^rmij^ Bru^ordibsur

DRAUGAI IR DRAUGAS!
Skaitykite ir platinkite lai

kraštį “GIEDRĄ.” Lietuvių 
Katalikų Moksleivių Organą.

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

“G I 1 D B A”
55 W. Market Str„

NAUJIENA LUTUVIAMB
AHKEDCMtAlIB.

Neseniai atėjo ii Lietuvos l-mas 
numeris Tautinis Kultūros ir 
Pilnutinio Gyvenimo Žurnalas 
“RUOMUVA.”
' Siųsk tuojaus 75e. “Dsrbinin- 
kui” o fausi “RUOMUVĄ”

‘DARBININKAS,’’
366 Broadvay, Bestom 17, Mass.
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PARYŽIUS. — Čia viešai ne
reiškiamas nepatenkinimas A- 
merikos nota apie atsisakymą 
dalyvauti Genoa konferencijo
je.

Tečiaus nepatenkinimas aiš
kus.

Pranguzai politikai pažymi, 
kad jei Amerika rašinėja to
kias notas, gali būt aišku, kad 
Amerikos senatas neratifikuos 
buvusios Wa8hingtone konfe
rencijos padarytą sutarčių Ry- 

i tą ir Pacifiko klausime. Kar
kas dar pažymi, kad jei Ameri
ka nedalyvaus Genoa konferen- 
cjoje,. tad toje konferencijoje 
turės liuosas rankas Prancijos 

. pranier. Poincarė,
■ y'-- v .AV

GLondon. — Maištininkai, 
vedami Zugliedi ir Ilsuddu- 
sek užėmė miestą Tirana, 
Albanijos sostinę. Valdžios 
nariai pabėgo į Elbassan. 
Revoliucijonieriai kariauja' 
prieš Ahmed Zogoli.

' Į ---------------------

KRIZIS JUGOSLAVIJOJE

Vašingtonas, III. 9d. (Elta 
Lenkijos pakvietiman dalyvar 
ti konferencijoje dėl epidemij 
Lietuvos ministeris pirminiu 
kas atsakė, kad Lietuva enei 
gingai kovoja epidemijomis ei 
nančiomis iš Rusijos ir Vilnijo 
ir kad ji sustabdė gyvulių mi 
rą. Lenkijos pakvietimas 
duotas Raudonąjam Kryžių 
Lietuva sveikino Lenkijos k< 
ordinacijos principą, betgi pt 
reiškė, kad ji negali dalyvau 
konferencijoje, nes Lenkija m 
pildo Suvaiką sutarties.

BELGRADAS. — Jugosla
vijos pinigą kaina taip nupuo
lė, kad šiandie, palyginus -su 
amerikonišku doleriu, neturi 
jau vertės.

Jugoslavijos vyriausybė dėl 
to sušaukė čia savo finansistus 
konferencijon. Tariamas, kas 
daryti. Norima gauti paskolos 
iš Amerikos;

/
iš Amerikos;

REIKALAUJA SUSTA
BDYTI PIKIETA- 

VIMĄ.
Savininkai audenyčfi 

Pawtucket, R. I. ir apielil 
kės tariasi reikalauti iš tei 
mo uždraudimo piketuok 
Dabar visos dirbtuvės fiį 
Įstatytos milicija.

■ - ■» ' JI

-JI



iDARBININKAS

PHILADELPHIA, PA

Mik-is.

APIE VILNIŲ.

KAIP -MES ATRODOME.

lenkai

Giltiną, ristas

lietuviai 'daugiausia

Nuo L.D.S. nario.K. Pigaga.

■

turtjo iš ko šelpti kitą kolionijų _ smaTkiu veikėin kll-K3“3 smarkių veisėjų, ku

ves-

L. Tolstojus. girdžiame gerai veikia, betM***““!’

»

SAN DAR IEČIŲ 
KORTOS.

IŠTIKIU) VIJUS 
PAVOJUS.

dirba 
siuvinio

nuvesti
Atrodo būk lietuvių

Žinojimas suteikia nusižemi
nimą didžiam, nusistebėjimą 
vidutiniam, o pasididžiavimą 
tuščiam žmogui.

N AUJIEN RASTIS BE 
NAUJIENŲ.

Čia
prie vyriškų, drabužių
nuo pat atkeliavimo iš tėvynės, t. 
y. apie 40 metų. Seniaus lietuviai 
turėjo geriausius darbus, geres
nius ir už žydus. Parleidė viso
kių unijų, ir be jų gyveno. • Nuo 
1905 pradėjo keistis darbininkų 
padėtis. Privažiavo įvairių “re-

tvėrė Uniją vien lietuvių. Mažai 
reikėjo mokėti, nes nesiudfe į cen
trą. Pradžioje gerai sekėsi, ir net

streikuojančius darbininkus, bet 
tai buvo neilgam, šelpti streikuo
jančius tai ne jų darbas. Juo 
darbininkai buš daugiau vargina
mas juo jie arčiau prie revoliuci
jos. Taip tai mulkino nesusipra-

bet tik jų pačių kišenė. O tų 
šlamštų šlamštelių, tai pilni pa
kampiai būdavo.

Tiesą pasakius darbininkų pa
dėjimas ir šiandiena nepagerėjo. 
Juos valdo tie patįs žydeliai. Taip 
tai darbininkai ir skursta.

Štai nedėlioj, 5 d. kovo buvo u- 
nijos susirinkimas. Nutarta ne
imti pigiau darbo, bet kažin ar at
silaikys ?

Kita kartą parašysiu daugiau. 
Iš visko matome, kad pas darbi
ninkus nėra vienybės ir permažai 
turime gerų pasišventusių vadų.

Druskutis. 
. t

I

MONTELLO, MASS.

■M. Santai-ft, pijanu akompanavo 
niau skynimėlį” p-lė Justina Kai 
liūtė. Pianu akompaniavo M. 

Santaris. Duetą, “Gaidžio Kal
tė“ dainavo p-lės J. Karpiutė ir 
Zuzana Seimeniutė. Choras dai
navo “Ei dūdoriau, padūduok.“ 
Ši daina labai patiko žmonėms. 
Užbaigta programas su Lietuvos 

‘himnu ir “Lai gyvuoj’ mūs tau
ta.” Kaip girdėt, tai tie, kurie 
neatėjo labai graudinasi.

Po Velykų vyčiai rengia kitą 
vakarą. Rengiasi vaidinti porą 
veikalų.

L. D. S. OHIO IR MICH. tų iš jų nėra gavus. 
APSKRIČIO KUOPŲ

DARBUOTĖ.

LIAUDIES

kurs geriems dar-

Oi-aiid Mah. ka'ip slkis kad •»***
giTdžiame gerai veikia, bet'nuo .‘.Dar.b41.nu,koL’InPT*^' 
° , .v. . r ■ • Jč i jo priziureti, kad Darbnun-
apsknciui kay ir nežinomąją,, reguleriak

BALTIMORE, MD.

Darbai.

"Kntered as second-class matter Sept 
12, 1915 at the post office ąt Boston, 
Mass., under the Act of Hardi 8,1879.”
HgV- > ■
"Aceeptance for mailing at speclal rate 
of postage provided for In Section 110S, 
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Pastaromis dienomis sma- 
ų žinių turėjome apie Vil- 

Lenkijos seimas su 
Vilniaus “seimu” buvo be

ngiu Vilnių prijungti 
‘ Lenkijos. Al i j antai

lenkams pasakė “Haiti” A- 
lijantai pasipriešino lenkų 
■norui prijungti prie Lenki
jos Vilnių. Dabar 
šneka apie Vilniaus pasta- 

ą savo globon arba su- 
HfJ mą su Vilnija unijos. 

Kežinia, ką ai i j antai pada
lys, kuomet lenkai bus pasi- 
fengę uždėti Vilniui savo 
Lglobą arba padaryti su Vil
nija uniją?

INE Ši U KIS, O ŠIMKUS.

Ibu ■ -----
ablosramu buvo atėjusi 

nia iš Lietuvos apie atida
rymą vasario 16 d. Lietuvos 

įversi toto ir kad jo rekto- 
rius vra šiukis. Ne vienas a.
stebėjosi negirdėta pavarde. 
Jabar atėjusieji iš Lietuvos 

|uikraščiai parodo, kad uni- 
nersiteto rektorius yra m 
težinomas Šiukis, o Šimkus, 
mvlisis krašto apsaugos mi- 

ėris.

'.UiAŲ KLAUSIMU.

to.į e vietoje skaitytojai 
IBŠtelį ant.galviu "ir nš 

šaulių klausimu. Ra- 
ten nurodo, kad šau-

darankiškais lapeliais prieš 
katalikui.

Sioihis dienomis į mūsų 
rankas pateko pluoštas kon- 

bingoji aTmij'a’^’ušš^-(neskelbtinų) 
laiškų Sandaros kuopoms. 
Tie laiškai turėjo būti slap
ta skaitomi ir' svarstomi 

. Sa-

kiama, kad šauliai Lietuvę 
išgelbėjo ir šauliuose Lietu
ve jš išganymas. Tuo tarpu 
užmirštama Lietuves gar-

kiaina aiit šaulių smerktinų 
darbų, fee to prikišama dar 
kad visokios rūšies laisva
maniai stengiasi turėti šau
lius savo intako j e ir prie 
progos juos panaudoti su-
kelti Lietuvoj revoliuciją-^! 
Todėl girdi šauliai neužsi
pelną rėmimo.

Tie rašytojo išvedžiojimai 
yra klaidingi. Tik tas tiesa, 
kad Amerike šauliai per
daug išpūsti. Sakyti, kad 
Šauliai Lietuvą išgelbėjo ir 
kad juose Lietuvos išgany
mas reiškia įžeisti Lietuvos 
kariuomenę ir kritusius už 
Lietuvos laisvę nešaulius.

Kad laisvamaniai ir soci
jalistai šauliuose stengiasi 
turėti savo intaką, tai fak
tas. Bet kur jie nesistengia 
turėti intakos ? Jie rūpinasi 
turėti savo intakoj ir šaulius 
f r kariuomenę ir mokyklas 
r visą Lietuvą. Bet juk nie

kam iš katalikų neatėjo gal- 
on, kad dėl tų soeijalistų 

pastangų mes atsižadėtume 
•emti Lietuvą. Panašiai da- 
"o tik laisvamaniai ir socija- 
istai, kurie “be atsakan- 
•ios misijos” neperka bonų 
r neremia Lietuvos.

Reikia atsiminti, kad St. 
Seimo nutarimu Šauliai yra 
lavesti krašto apsaugos mi
nisterijos kontrolėm Teisy- 

. >ė šaulių vadai tam prieši
nosi, paskui norėjo, kad 
Šauliai būtų krašto apsaugos 
ninisterijos ne kontrolėje? o 
ik žinyboje.

Šauliams prikaišiojama 
amsūs darbeliai. Bet kas 
>e jų yra? Ne liuosa nuo 
dogų pasielgimų kariuome
nė, ne liuosos nuo jnj ir mi- 
iisterijos. Tad jei šaulių 
neremti dėl jin tamsini darbe
li], tai reikėti] neremti vi- 
•os Lietuvos valdžios.

Atėjo iš Lietuvos pirma
is soeijalistų liaudininkų 
lienraštis “Lietuvos Ži- 
įios.” Datų turi vas 16 d. 
Pasibriežia, kad “plačiosios 
iaudies reikalai” spiriu 
lienraštį “pravesti plačią 
:emėš‘ reformą darbo žmo
nų naudon, pastatyti švie
timą bei mokslą į platųjį bei 
’aisvąjį kelią, skirti bažnyti- 
įius reikalus nuo Ijdtų vals
tybės reikalų.” Arba teisin
čiau sakant dienraštis stovės 
iž atėmimą bažnytinių že

mių, už panaikinimą tiky- 
>os dėstymo mokyklose, už 
panaikinimą kryžiaus teis
muose ir apskritai panaiki
nimą visokių tikybinių pėd
sakų iš visokių viešų įstaigų. 
Dienraštis įsteigtas Lietuvai 
bedievinti ir socijalistinei 
propagandai. Bet tas dien
raštis ne be ypatingumo.— 
neturi jokių žinių, jokių 
naujienų.

SandarieČiai pamėgo 
ti savo politiką patamsiais. 
Dar Vileišio laikais jie išlei- 
dinėjo juodarankiškus lape
lius, kuriuose gyrė Vileišinę 
misiją ir smerkė katalikus. 
Šia žiema išlindo iš patam-

kuopų susirinkimuose.
kotna viename laiške: “Tie 
laiškai nėra skelbtini spau-

reikia paliesti tokie reikalai 
ir klausimai, kurių neturė
tume skelbti mūsų partijos 
priešams. Juk ir jie mums 
savo ‘politikos kortų’ nepa
rodo.”

Netrukus mes atidarysime 
jų kortas, arba geriau sa
kant mesime šviesos į tų 
kurmių, pelėdų ir kitų pa
tamsius mėgstančių sutvėri
mų urvą.

Darbai Philadelphijoj eina la
bai prastai ir iš kitur atvažiavus 
yrą sunku darbą gauti, šis mies- ( 
tas yra didelis ir darbininkų daug, ; 
o didžiausios jįįrbtuves uždarytos, i 
Kaikurie dirba, bet labai silpnai. ; 
Bedarbių tūkstančiai vaikščioja 
darbi] ieškodami nors ant pragy
venimo sau ir šeimynai. Dėl be
darbės sunku darbininkams *r 
prie draugiji] bei kuopų prigulėti, 
bet vis-gi didesnę agitaciją va
rant, būt galima LDS. 13 kp. pa
dvigubint, kadangi girdėjau yra 
smarki pirmininkė p. Poškienė ir 
rašt. Ona Unguraitė. Veikėjams 
būt ne pro šalį pradėt darbą va
jaus narių. “Tad valio philadel- 
phiečiai darban!“

Lietuvii] Krikščionių Sąryšys 
gana smarkiai darbuojas reikale 
tautiški] darbų. Buvo rengiamas 
paminėjimas 4 m. neprigulmybės 
Lietuvos. K^albčjo miesto majo
ras H. J. Moore. Jis yra kaip 
sakant “big man.” Ne bile kam 
pasiseka užkviesti. Kelius kartus 
kvietė prošepanai, bet negavo.

Laikytas susirinkimas Sąryšio 
5 d. kovo š. m. Šv. Jurgio, St. Ve- 
lengo St.' Buvo gana skaitlingas. 
Kadangi Sąryšis susideda iš 30 
‘Ir-ji] bei kuopų, tai daug atstovų 
dalyvauja. Apie 3-čią vai. po piet 
buvo traukiamas paveikslas Są
ryšio į albumą ir spaudai—“Dar
bininkui“ ir “Garsui.“

Dar vienas atsitikimas. Sekma
dienį, 5 d. kovo vakare šv. Ka- 
dmiero bažnyčioje įlindo vaikėzai 
13 ar 14 m. amžiaus ir manė pa
sipelnyti. Atplėšė aukų skrynu
tę prie altoriaus, kur buvo virš 
$2.00. Bet kleb. J. J. Kaulakiui pa- 
tėmijus iš klebonijos, kad kas ten 
;u šviesuke vaikščioja po bažny
čią, nuėjo pažiūrėti. Vaikas šo- 
/ė ir kulipka prazvimbė pro šalį 
ausies. Pašaukta policija apžiū
rėjo ir leidos darban. Po poros 
valandų buvo pagauti, 
nuovadom 
vaikai.

Vasario 28 dienos Brook- 
lyno “Vienybėj” editoriale 
rašoma: “Ne be Lo, kad mū
sų spaudos egzemplioriai 
nebūtų renkami į Amerikos, 
Frąncijos ir Anglijos užsie
nių kanceliarijas ir sudaro
ma dokumentai kaltinimo 
aktui prieš pačius lietu
vius.”

Labai galimas daiktas, 
kad taip yra. Indoinu. būtų 
žinoti, kaip mes jiems atro
dome ir kokius aktus apie 
mus jie sudaro iš mūsų laik
raščių? Ar mes jiems atro
dome pribrendusiais prie 
neprigulmybės ii- todėl ar 
užsipelnome būti, pripažin
tais.

Sakysime koks nors su- 
amerikonėjęs lfetuvis Wash- 
ingtone valstybės depart- 
mente išvers iš “Sandaros” 
num 7 šį redakcijos pareiški
mą^ “Be atsakančios Misi
jos jau Amerikos lietuviai 
nepasitikės pirkti bonus — 
senuosius ar naujuosius. Te
gul tą gerai įsidėmi visi lie
tuvių politikieriai, kaip čia 
Amerikoje, taip ir tie Lietu- 
voje.”

Ką sekretorius Hughes 
daiytų perskaitęs šitokį pa
reiškimą? Jis žiūrės ar Mi
sija yra teisėta, ar Lietuvos 
valdžios atsiųsta. Ras, ži
noma, kad taip. Tuomet 
jis žiūrės delko galėjo būt 
toks ‘ ‘ Sandaros ’ ’ pareiški
mas. Suseks, kad atstovas 
yra katalikas ir dėlto Ame
rikos tautininkai, sandarie- 
čiai ir socijalistai jį niekina, 
neperka bonų ir neremia 
Lietuvos. Ką sekr. Hughes 
pamanys tuomet apie lietu
vius ? Ne kitą ką pamanys, 
kaip kad tą. kad lietuviai 
nežino nei ABC valstybin
gumo ir neužsipelno pripa
žink mo.

Kovo 4 d. šv. Kazimiero šventė
je 8-tą vai. ryto vietinis klebonas 
kun. J. Švagždys atlaike iškilmin
gas mišias. Buvo atsilankę daug 
Žmonių.

Nedėlios rytą pirmos mišios bu- 
.o Šv. Kazimiero dr-jos, kur daly
vavo visi nariai pasipuošę dr-jos 
Ženklais. Klebonas pasakė pritai
kintą pamokslą. Ant mišių daug 
dalyvavo ir amerikonų, kurie gė
rėjosi lietuadų tokiomis iškilmė
mis. Panedėlio vakare buvo su
rengtas generalis susirinkimas su 
prakalbomis ir buvo priimami 
įauji nariai, prisirašė 10 narių. 

Susirinkimą atidarė mūsų gerb. 
pirm. Kazys Vaičiūnas, kuris jau 
1 metai kaip pirmininkauja ir la
bai tvarkingai veda reikalus dr- 
jos. Atidaręs susirinkimą, per
statė įsteigėją šios dr-jos, jos gar
bės narį M. Abračinską, kuris il
gą laiką pirmininkavo, o dabar 
yra kasininkas. Puikiai apipasa
kojo savo kalboje visą dr-jos pra
eitį. Antras kalbėjo Jonas Rama
nauskas, taip-gi senas narys, kuris 
daug pasidarbavo draugijos la
bui. Trečias'kalbėjo Jonas Cunis, 
kuris tris metus pirmininkavo. 
Piešė reikalingumą prigulėti prie 
Šios draugijos.

' gi 
bams yra atsidėjęs, kurį geri 
myli, o blogi nekenčia.

/■I I ■ .1—ah '

Bflk teisingas net ir vaikui, 
pildyk savu prižadėjimą, ki
taip darydamas išmokysi jį me
luoti.

’7' \ ’ ■ Talmudas, 
h i /• * u ■

NEW HAVEN, CONN.> ___
Lietuviai gražiai pasirodė.

Kovo 3 d. įvyko užbaigimas 
miesto vakarinės mokyklos. Tą 
vakarą buvo pakviestos visos tau
tos dalyvauti programe. Dalyva- 
ov 14 tautų, tarp kurių dalyvavo 
ir lietuviai. Kiekviena tauta tu
rėjo savo reprezentantą, kuris 
perstatė Amerikai jo praeitį ii- bū
vį. Teip-gi kiekviena tauta paįvai
rino programą tai dainelėmis, tai 
žaidimais ir f. Lietuviai puikiai 
pasirodė. Šv. Kazimiero parapi
jos choras dalyvavo su dainomis. 
Reikia priminti, kad šiuom tarpxx 
choras žymiai padidėjo. Tai-gi 
buvo malonu matyti, kada pasiro
dė skaitlingas choras po vadovys
te gabaus varg. B. Nekrašo. 
Sudainuota “Karvelėli“ ir “Už
trauksim naują giesmę.“ Dainos 
puikiai pavyko. Žmonės gausiai 
plojo. Pianą skambino prof. 
Brown. Kada pasirodė ant estra
dos lietuviai, tai jausmingai pa
skambino Lietuvos himną. Ištik-' 
ro kiekvieno lietuvio širdis plakė 
karštai iš džiaugsmo, kad turėjo 
progą svetimtaučiai susipažinti 
arčiau su lietuviais. Lietuvius re
prezentavo adv. K. Česnulis. Jis 
savo trumpoj jausmingoj.-.kalboj 
nušvietė tėvynės praeitį ir jos da
bartinę padėtį. Tas vakarėlis su
žadino ne vieno šird^rie karštes
nės tėvynės meilės. Visi kurie 
dalyvavo tame vakare privalo 
sekti pavyzdį amerikonų. Gal te
ko patėmyti kaip jie moka mylėti 
ir gerbti savo šalį.

Iškilmingai apvaikščiojom šv. 
Kazimiero šventę kovo 3 d., nes 
tai yra lietuvių patronas. Buvo 
surengtos psakalbos. Kalbėtojai 
buvo žymūs. Tai-gi ir prakalbos 
puikiai pavyko. 7:30 vak. įvyko 
iškilmingi Mišparai. Žmonių pri
sirinko pilna bažnyčia. Mišparus 
laikė kun. J. J. Ambotas iš Hart
ford, Conn. Jam asistavo kun. 
ValarUiejus iš Waterbury ir kun. 
Jankauskas iš Ansonia. Gražų 
pamokslą pasakė kun. Vaškelis iš 
Hartford. Puikų įspūdį darė šv. 
Kazimiero dr-ja„ nes visi nariai 
pasipuošę ženklais dalvvavo pro
cesijoj. Parapijos choras puikiai 
giedojo Mišparus po vadovyste 
varg. B. Nekrašo. Teip-gi pagel
bėjo giedoti Mišparxxs A. Z. Vis
minas, Waterburio vargoninin
kas. Jis turi turtingą balsą, tai
gi daug pagražino Mišparais.

Šalavija.

WESTVILLE, ILL.
• ■ ■■ 

Vyčių vakaras.

Kovo 4 d. Šv. Kazimiero vaka- voliueionierių, “ kurie pagriebė u- 
rė Šv. Petro ir Povilo par. svotai- (rijų vadeles. Na ir vadovavo. Su- 
nėj įvyko Vyčių vakaras su pra
kalba. Kalbėjo visiems gerai ži
nomas arkftektorius iš Chicagos 
Žaldokas. Jo prakalba buvo rimta 
ir pavyzdinga. Publikai labai 
patiko. Po' prakalbai vaidinta 
veikalas “Nieko be Priežasties,“ 
koris publikai labai patiko. Ro
les visi atliko puikiai. Valdinin
ko rolėj buvo M. Santaris, Zuza
nos —. Zuzana Seimekiutę, Tar- tumus darbininkus, 
naitės — Ona Karalaitė. Dėklė- Priviso aidoblistų, kurie’ tik kir- 
mavo puikiai p-lė Mičiulaitė. So- žino ir išnaudojo .darbininkus. ‘l 
1a “Vai ai nakinuCMn” Ti-----1- Va— —a—-tt—*1

rie atsilaiko, bet vis-gi kuo
pai augti nėra lemta.

LDS. 69 kp. Dayton, Ohio 
ir jauniausia 93 kuopa

MOTERŲ SAJUNUOS CONN. 
APSKRIČIUI.

‘ Turime garbės pranešti, kad 
mes pildydamos 5-to suvažiavi
mo nutarimą kas link išvažia-. 
vimo, kuris invyks Liepos 4 d. 
1922 Harford Conn. jau reigia- 
mes ir vieta nusamdėme. Tai 
labai patogus lietuviams dar
žas Light-House Grove Station 
24Glasstonbury line Harford, 
Conn. Todėl malonėkit nieko 
pas save nerengti dėl tos die
nos, bet pasistengkit prisireng
ti dėl išvažiavimo. Kad susi
lauktume kodaugiausia netik 
sajungiečių. bet ir svečių.

’ Komitetas.

L. D. S. Reikalai.
Mes gerbiam visas LDS. 

kuopas, bet pirmoje vieto
je statome tas, kurios atlie
ka savo priedermę.

Mūsų apskritys, kaip ži
note, yra visuomet pasiren
gęs silpnesnioms kuopoms 
padėti sustiprėti. Buvo pra
kalbi] maršrutas. Visas iš
laidas turime padengti iš 
apskričio iždo. Bet iš kur 
imsime kuomet iždas tuščias 
ir kuomet sustiprėjusios 
kuopos neužsimoka prigu
linčių apskričiui duoklių. 
Tad raginame visas kuopas 
tuojaus su apskričiu atsi
skaityti.

Šiais metais LDS. Ohio ir 
Mich. apskričio suvažiavi
mas įvyks Cleveland, Ohio.

Išrinkta komisija tuo rei
kalu jau rūpinasi ir tikimės 
jog ji paskelbs organe “Dar
bininke.”
— . ** M

* V

Tad brangūs vienminčiai 
šiais metais ypatingai turi
me atkreipti domę į mūsų 
brangios organizacijos rei
kalus. Kiekviena kuopa tu
rėtų prisiųsti bent po vieną 
atstovą suvažiavimam.

Sugrįžusieji atstovai iš su
važiavimų ar seimų visuo
met priduoda daugiau ener
gijos ir noro darbuotis, kuo- 
met pamato, kad organizaci
joje y1’3 viskas tvarkoje. 
Nėra to asmens arbl organi
zacijos, kuri neturėtų prie
šų ir griovikų. Tad nariai 
per savo atstovus turi įeiti į 
savo organizacijos veikimą, 
kad užbėgus už akių visokios 
rūšies griovikams. Mes tini
me gerai sukoncentravę savo 
pajėgas traukti savo brolius 
ir sesutes darbininkus L. D. 
S. organizacijom

Stasys Stepulionis,

LDS. Ohio ir Mich. Apsk. 
Raštininkas, 

1118 E. 72-nd St., 
Cleveland, Ohio.

Praeitame apskričio su
važiavime padaryta keletą 
svarbių nutarimų ir jie pa
vesti kuopoms vykinti gyve
nimam

Apskričiui buvo svarbu ir 
tas, kad kuopos bent kas trįs 
mėnesiai praneštų apskričio 
valdybai iš savo darbuotės.

Ne visos LDS. kuopos 
šio apskričio atkreipė saito 
domę i šiuos nutarimus. 
Apskričio suvažiavime, ku
ris buvo Detroit, Mich., bu
vo atstovaujama tik trys 
LDS. kuopos. Kitos net nė 
raštu savo raporto nepri- 
siuntė.

Viena iš žymiausių šio 
apskričio LDS. kuopų yra 
72 kp. Detroit. Ši kuopa vi-> 
suomet prisilaiko apskričio 
nutarimų ir labai pavyzdin
gai veikia. Jie turėjo laimę 
turėti savo tarpe LDS. Dva
sios Vadovą gerb. kun. F. 
Kemešį. Pr. Gudaitis, L. 
D. S. 72 kp. rašt. kas trys 
mėnesiai prisiunčia raportą 
iš kuopos darbuotės. Pasi
rodo, kad smarkiai visi dar
buojasi organizacijos ir a- 
belnai visų darbininkų la
bui.

Antra gana veikli kuopa, 
tai 51, Cleveland, Ohio. Prie 
šios kuopos per šešius mėne
sius prisirašė apie 20 naujų 
narių. Visi yra smarkūs 
darbuotojai. Viena iš jų y- 
ra p-lė M. Vaizbūniutė, čia 
augus, bet smarki veikėja 
lietuvių tarpe ir gera lošėja. 
Šios kuopos nariai smar
kiai platina katalikišką 
spaudą, o ypač savo organą 
“Darbininką.” Yra pilnai 
užsimokėjusi apskričio iž- 
dan.

LDS. 64 kp. Akron, Ohio 
padėtis sunki. Veikėjų ma
žai. Tie, kurie yra, visgi at
laiko daromą spaudimą ir 
norą pakenkti, ir turi savy
je viltį, kad kada nors juo
diems debesiams prasisŲai- 
džius pamatys šviesesnę atei
tį. Šiai kuopai apskritis lin
ki kodaugiausia ištvermės ir 
kantrybės. Dirbkite 'bro
liai, neatsižiūrėdaini į perse
kiojimus.

LDS. 66 kp. Youngsfown,, 
Ohio tie patįs vargai ir nusi
skundimai ant nepakenčia
mo likimo. Yra keletas ir

Vasario 20 d. 192?
Ford. Bayard, New Mexico 

’Gerib. L.D.S. Centro Valdyba: 
Širdingai ačiū už įtraukimą 

mano mokesčius įgrąžinimą 
konstitucijos ir už dovaną Ką- 
lendoriu ir brošiūrą “Kurių bus * 
viršus?”

■ Skaitau ir geriuosiu. *
Dar daugiau ačiū už pasirū

pinimą, kad man organas 
“Darbininkas” eitu reguleriai. 
L Dabar jau gaunu kaip reikia

B\>rt Bavard’o Postams tori?
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DSRBIKINKAS

ATSAKYMAS KUN. K. 
VASIUI,

Pradėdamas ‘ ‘ Darbininke ’ ’ 
straipsnių seriją anaiptol nesi
tikėjau, kad busiu sutiktas del
nų plojimu. Turėjau mažytę, 
silpną viltelę, kad gal, gal’kas 
nors, kur nors atsilieps rimtai, 
mes daugiau šviesos į mano 

atomus viešai, bet senai jau 
rendusius, klausimus. Bet 

sipažinsiu, ta viltis buvo sil-

- ■■
vėžių ir įtarimą. “D-ko” buk

Tamsta šaudai į savo pafetaty-. jis sistematingai kenkiąs visie
ms kunigams, už nepasmerki- riai susidarė išimtinai iš katalikiš

visiems kunigams.” Čia vėl

Buvau tečiau tikras, kad ne- 
apseis be asmeniškų įžeidimų. 
Jų susilaukiau pirmiausia nuo 
Tamstos, kun. Vasy. Ačiū! 
Drėbdamas į manę asmenišku
mais Tamsta pripažįsti, kad ne
turi rimto atsakymo į mano 
pastatytus klausymus.

Tamstos “kritika” yra labai 
“jausminga”. Tamstos straip
sny pilna autoriteto ir tai tos' 
rūšies, ką Tamsta vartoji sun
day school su vaikučiais, bet 
tai ir viskas. Mėginsiu išaižy
ti Tamstos kritiką iš jausmų 
lukšto.

Tamsta sakai, kad “Darbi
ninkas” savę atstovauti atsiun- 

I tė turbūt pasisiulyjusį (slavi- 
Iniškai) kun. V. Taškuną.” Čia 
yra gryna insinuacija. Tams
ta pasiklausk p. Gudo, ar aš 
siūliaus, ar jis manė .kvietė. 
Čia Tamsta karščiuojiesi ir dėl 
to perdedi.

L -Toliaus rašai, buk aš negalė
jęs nieko aiškaus pasakyti, nes, 
girdi, nebuvęs įsigilinęs. Čia 

[Vėl įsikarščiavęs Tamsta pa- 
rmiršti, kad aš “teisme” užė
miau labai aiškiau poziciją ir 
nuosekliai josios laikiausi, bū
tent, kad “Darbininkas ne yra 
prokuroras, bet tiktai publicis- 
as. Tamsta dasiprotavai iki 

to, kad patari socijalistams ir 
aišvamaniams rašinėti į “Dar
bininką” ir statai juos ant tos 
pačios papėdės, kaip ir ištiki
mus L.D.S. narius, čia vėl 
Tamsta pats pasistatei šmėklą 
ir šaudai Į ją. Malonėk atsi
minti. kad aš niekuomet nesu 
sakęs, kad “Darbininkas” ei
damas publicisto pereigas tal- 

ina VISŲ korespondentų raš
tus, bet tiktai tų kuriuos skaito 
pasitikėjimo vertais, čia vėl 
prašovei prošali ir patalkiai 

ts į savę.
Tamsta siunti man ledo štai 

kokios rūšies: primeni man, 
kad girdi, mano laikais nemo
kinta logikos Žemaičių Semina
rijoj. Taip! nemokinta!! Bet 

'kun. Vasy, ar Tamsta nesi nie
ko mokinęsis, nieko skaitęs 
nuo to laiko, kada apleidai se
minariją? ar Tamsta nori tvir
tinti, kad per tuos 17 flifeTų, t. y. 
nuo to laiko, kada aš apleidau 
seminariją, nesu nieko mokinę
sis, nieko skaitęs?

Šiek tiek ataušęs Tamsta 
pats pamatysi, kad logiką turi 
labai naivų suprantimą. Nors 
ir “nemokytas iš seminarijos” 

iininsiu vienok Tamstai, kad 
į logiką žiūrima kaipo į mokslą 
(scientia) ir kaipo į praktiką 
(ars). Tamsta gali ją žinoti 
kaipo scientia ir visai neturėti 

aipo ars. Turbut Tamsta su
tiksi su manim,* kad teorinis at
letikos žinojimas dar nepada
rys iš Tamstos atleto, nei teo
rinis logikos žinojimas nepada
rys Tamstos nuosekliu.

Tamsta sakai, kad publicisto 
pereigos ne tokios, kaip aš ma
nau. Čia vėl sunday school lek
cija niekuo nepamatuota. Vi
sas juokas tame, kad ją duoda 
su dideliu aplombu jaunesnis 
kunigas senesniam! Kun. Va
sy! kodėl man duodi tą lekci
ją? ar aš torių mažiau už 
Tamstą smėgenųY gal moks
lo? -gal pritirimo? Tamsta 
pats labai gerai Žinai, kad viso 
to torio bent tiek, kiek Tamsta. 
Todėl Tamstos nepamatuoti 
tv: r‘ į r. ; aai ir labiausia tas ap- 
omba> be lakinio pamatavi- 

anaiptol r.ar?- r.em.^az- 
ir nesuki a o n. i racijos 

ffamstos.
|p£ta sakai, buk aš ste-

t&ji stabą. Na ir kurgi aš ta 
sakiau?

Tamsta prikergi nei šiam nei 
tam tūlo Kanados kunigo' teis-, 
mą ir jausmingai prieini prie 
išvados, kad “kunigo purvų 
yilkimas įkaitoma (suprask: 
mano skaitoma) dorybe” etc. 
Mono pažiūros į ta. dalyką bu- > 
vo gana aiškiai išdėstytos ma
no straipsny Kunigų kritikavi
mas spaudoje. Jis tapo para
šytas pirma negu sužinojau 
apie Tamstos encikliką. Taigi 
ir čia Tamsta vėlei karščiuojie
si ir šaudai į savo paties pas
tatytas šmėklas.
Tamsta nori, atskirti korespon

dencijas nuo žinių; sakai už tas 
pastarąsias redaktorius Bene
šąs atsakomybės. Bet kam tas 
skirtumas? ar žinias rašo be
jausmės mašinos, ar teisingi 
angelai? Štai pav. ateina ži
nios apie tūlą atsitikimą Mas
kvoj. Viena iš bolševikiškų 
šaltinių, kita iš* Kolčakinių. 
Bene Tamsta manai, kad jos 
busvienodai paduotos? Ir ko
respondencijas ir žinias rašo 
žmonės šiaip ar taip nusistatę, 
šiokių ar anokių pažiūrų. Re
daktorius neturi galimybės vi
sų jų patikrinti. Tai kas gi 
jam lieka daryti? nepriimti 
nei vienos korespondencijos? 
Tamstai, matomai einasi apie 
tai, kad “Darbininkas” visai 
nekritikuotų kunigų, net faei 
už jų darbus visuomenės dir
voje. Jei pav. kunigas duoda 
auka “Sandarai”, tai ir užtai 
nevalia jo kritikuoti?

Tamsta sakai: ‘ ‘ kas ką myli, 
tas ir peša.” Reiškia pešate 
“Darbininką” ir “Garsą” dėl
to, kad juos labai mylite! Ar 
juos taippat mylite, kaip ruo- 
muviečius, kuriuos drauge su 
jais pešate? Puikiai! Reikė
jo senai tą pareikšti oficijaliai, 
kad, girdi, mes Kunigų Vieny
bės Pirmininkas ir Sekretorius 
labai mylime “Darbininką” 
“Garsą” ir Ruomuvą” ir norė
dami, kad jie butų A No. 1, pe- 
šame juos laiks nuo laiko; ne- 
pešam gi nei “žvaigždės” nei 
“Vanago”, nes jų nemylint ir 
NETURIM NIEKO BENDRO 
SU JAIS. Tuomet, tariant 
Tamstos žodžiais, aš nebūčiau 
pamylęs publicistikos, nes ne
būtu buvęs reikalo.

Tamsta sakai, kad nėra daug 
ko rūpintis apie “Vanagą” ir 
“Žvaigždę”. r“ 
tiesa, kuomet “Kunigų Vieny
bės” valdyba viešai pareikš, 
kad nieko bendro su jais netu- 
gi. Dabar jie yra kenksmingi 
ne patys savaimi, bet dėlto, kad 
^nevienas žmogus mano, kad jų 
užpakaly stovi daug kunigų o 
gal net ir visa “K. V.”

Toliaus Tamsta sakai: auto
rius. .. stengiasi uždrožti kiek 
galint kun. Jakaičiui. Paskui 
išskaitai įvairias kun. Jakaičio 
dorybes ir savų nepamiršti ir 
darai mano šąžinės rokundą. 
Geras asmeniškumų pluokštas. 
Žinoma tas yra pilnai kanoniš
kai, kuomet tą rašai Tamsta, o 
ne aš! Pasakyk man Tamsta: 
kur ir ką aš esu kritikavęs už 
asmenines nuodėmes? Tams
ta man prikiši visa glėbį asme
niškų nuodėmių. Prisipasižįs- 
tu tik prie vienos. Pasiimk ak
menį ir skelk man dar sykį vie
šai į kaktą. Taip! mano para
pijoj atsirado niezaležninkai ir 
kaltas aš buvau, kad neparo
džiau gana meilės^ Vartojau 
geležinę logiką, vartojau sar
kazmą, kurio Tamsta ir norė
damas niekuomet nestengsi pa
rodyti, pyliau uksuso bačkas, 
ugpies neužgesinau. Viešai už
tai tariu mea culpa! neturėjau 
meilės. Bet kun. Vasy! yra 
tai mano asmeninė klaįda, kųyi 
man parodė, kad reikia mylėti, 
kuri manę paskatino paravėti 
neapykantos ir intrigų iš musų 
visuomenės, nors gerai žinojau 
kas manę užtai laukia. Ir su* 
Šliaukiau nuo Tanas tos; įgėlei 

i man viešai, bet į mano stato
mus klauaimiua vietiek neatfa < 
kei. A - menikomas pe.-iiicka

i &';ner/iš<{umx

mą vanag-žvaigždininkų. Ta- 
msta nei iš Šio iiėl iŠ to prade
di išskaitliuoti kun. Jakaičio 
nuopelnus, lyg kad aš bučiau 
juos kuomet nors kvestijona- 
vęs! Pilnai pripažįstu, kad 
kun. Jakaitis yra daug pasidar- 

’bavęs ir visai ne už tą jį kriti
kuoju. Čia kun. Vasy, vėl pa
leidai šūvį į savo paties išmis- 
lą-

Tamsta vadini mani šnipu. 
Tas dvokia “Vanagu” Išduo
dant VIEŠĄ ištarme ir užtai, 
kad aš tam pačiam laikrašty 
kritikuoju ištarmę ir “teismą” 
lairis tą ištarmę pagarsino, aš, 
mat, esąs šnipas! Čia Tamsta 
kolibjiesi.

Tamstos užsikarščiavimas 
yra pasigailėjimo vertas ir mu
ms katalikams priseina rausti 
už jį kuomet Tamsta kalbėda
mas apie mėšlo krūvą, taikai 
tai prie musų katalikiškosios 
visuomenės! Gėda Tamstai! 
Pats susipažink su kanonais ir 
nešmeižk, nevadink mėšlu mu
ši} katalikiškosios visuomenės, 
nei josios kunigų! Griežtai 
protestoju prieš Tamstos nešva
ri} pasakymą ir tvirtinu, kad 
tenai kur Tamsta jį matai, mėš
lo nėra, tik vanaginės kandės 
ją ėdė ir jas tai aš noriu išdul
kinti, oTamsta ant manęs užtai 
pyksti!

Daugiau su Tamsta nepole
mizuosiu, nes esi perdaug “jau
smingas.” Šis mano atsaky
mas yra kalutinas. Drabstyk 
asmeniškumais ir koliokis, jei 
tas Tamstai patinka.

V. K. Taškunas.
P. S. Atsakinėti Į J. J. Jakai

čio ironizavimus ir sarkaznia- 
vinius neketinu. Mano pažiū
ras Į juos ir į mentorišką tonų 
jis ras mano atsakyme kun. K. 
Vasiui. To viso laukiau ir už
tikrinu, kad visai nepykstu, jei 
koks “senas veikėjas” ir dro
žia sunday school prolekciją V. 
K. Taškunui. Svarbu tai, kad 
tarp tų sarkazmų erškėčių siun
čiamų mano adresu pasitaiko 
retkarčiais ir viena? kitas rožės 
pumpurėlis. Pav. J. J. Jakai
tis (jis yra Kunigų Vienybės 
pirmininkas) nusiplauna ran
kas nuo “Vanago” ir žvaigž
dės.” Tas yra nemažas pliu
sas. Bravo!! J. J .J.! Gana rim
tas Ruomuvos klausimo pasta
tymas tai kitas pumpurėlis.

n —msm M iiamt r nįt
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Pažymėtina, kad pirmieji ka
riuomenės pulkai ir partizanų tyl-

Tas bus tuomet i Taip! gaila ir man, kad tuos
'senuosius veikėjus kišama Į už- 
pečkį. Argi negaila, kad musų 
seniausias ir gabiausias veikė
jas, kun. F. Kemėšis sėdi užpeč- 
ky? O, jus nedori jaunikliai! 
kam jį tenai nugrūdote?

Į “jausmingas” “kritikas” 
niekam daugiau neatsakinėsiu.

V. K. T.

SKAITYTOJŲ KAMPELIS.

“IR AŠ ARIAU.”

Nemažai žmonių mėgsta dau- 
giaUs girtis kitų nuopelnais, negu 
dirbti, nes tai lengviaus yra. Vie
nas artojas arė visą dieną, kitas- 
gi tik ranką^ pridėjęs drįsta saky
ti ir “aš ariau” ir lygaus mokes
čio reikalauti.. Ar netiks tas 
rusų priežodis (i ja pakai) “ir aš 
ariau,” mūsų Šauliams Lietuvoje. 
Šauliai kaip ant šakės keliami į 
padanges ir tnotni pačiu mūsų 
karžygiškoji ir narsioji kariuome
nė nustelbiama. šauliai ideali
zuojami tarsi vienintelis išgany
mas Lietuvos ir jei ne Šauliai tai 
išrodo, kad Lietuva būtų»žuvus. 
Tuo Urpu kitaip yra.

Pirmieji mūsų savanorių būriai 
sudarė pirmuosius Lietuvos ka- 
riudmenfs pulkus, pirmieji vada
vo Tėvynę iš priešų, pirmieji už 
įą ir galvas padėjo, žuvo "karo 
lankuose, leitenantai: Sidaravi
čius, Kasperavičius, Telksnys, A- 
domanis, Kaz. Matalaitia, Styra, 
Stepullonis, Steigiamojo Seimo 
narys A. Matubiitis. Riaukė, 
Kumpis, partizanai (ne Šauliai)

|V. Dovydaitis. T. Ambrazevi-As,

kos moksleivijos ir sodžiaus ka
talikiško jaunimo.

Tuomet laisvamanių srovės 
žmonės per pirštus žiūrėjo j kata
likų jaunimą bekovojantį Ir žū
vantį dėl Tėvynės. Bolševikams 
esant Lietuvoje, socialistai juos 
rėmė ir dirbo jų įstaigose. Čia ga
lėčiau išskaityti litanijas vardų ir 
pavardžių, jei reiktų. Panevėžy
je laisvamaniai net įskundė Ig. 
Vaitiekūną, gimnazistą, uolų atei
tininką ir jis liko bolševikų su
šaudytas. 18 žmonių išvaryta Di- 
naburkan ir ten jie sušaudyti.

Lietuvos kariuomenei vejant 
bolševikus ir stiprėjant Lietuvos 
kariuomenei ir jos nepriklauso
mybei, pamatė Lietuvos išgamos, 
laisvamaniai, kad katalikiškoji 
Lietuva pati apsigynė nuo prie
šų ir sutvarkys valstybinį apara
tą ir be laisvamanių pagelbos, so
cialistai net aktivai veikė prieš 
Lietuvos nepriklausomybę, kaip 
liudija jų darbas Petrograde 1917 
m. Paskui-gi norėdami padengti 
savo darbus ir visuomenei veid
mainingai pasirodyti, kad ir jie 
arė Lietuvos labui, pradėjo 
skverbtis į Valstybės įstaigas. 
Partizanai jau veikė. Prie jų ci- 
cilistai pradėjo malonėtis ir pirš
tis jiems vadovais.

Atsiradę šauliai labai atsargiai 
ir palengva pradėjo raudonuoti. 
Tuo raudonumu kvepia net ir 
Šaulių organas Trimitas. Ne pa
slaptis, kad socialistai labiaus 
simpatizuoja Šauliams negu lietu
vių kariuomenei ir stengiasi jiems 
vadovauti. Kodėl? Socialistai 
visokio plauko stengėsi sustiprin
ti ir visai paglemžti į savo rartkas 
Šaulių organizaciją, kad progai 
pasitaikius, su Šaulių ginkluota 
spėka sukėlus revoliuciją, nuver
tus esamąją valdžią ir patiems 
Lietuvos valdymą paėmus į savo 
rankas.

Šauliai išrodo kaip tie laukiniai 
ančiukai, kol jiems neįdyksta 
sparnai... Tuomi socialistai ir 
rūpinasi kad tik greičiaus paga
minus laisvamaniškos puikybės ir 
išdidumo sparnus, kuriais galėtų 
Šauliai skrajoti virš kariuomenės 
ir Lietuvos Demokratiškos Val
džios.

Apįe Šaulių tamsius darbelius 
pląukia skundų iš visų Lietuvos 
kampų. Galima būtų čia paminė
ti ypatų ir parap. iš Šaulių dar
belių. Šaulių dėdės tyli apie Lie
tuvos kariuomenę ir tik garbina 
Šaulius. Ir suprantama delko. 
Lietuvoje pageidaujama kad Šau- 
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liai būtų žinioje vyriausis kariuo
menės vado ir prieš jį atsakytų už 
prasižengimus. Kariškus pabūk
las ir pinigus irgi iš kariuomenės 
kasos reikalui esant turėtų gau
ti. Vienoje Valstybėje dviejų 
atskirai organizuotų ginkluotų 
spėkų neturėtų būti. Sveikiaus 
Valstybei būtų jas centralizuoti. 
To nenori Šaulių dėdės, mat gar
bė ir pelnas mažesnis .

lįiip ten nebuvę, pirmoje vje- 
toje turi būti Lietuvos Kariuome
nė; gerbiama, reklamuojama, šel
piama ir remiama, nes ji to ver
ta savo darbais. Šauliai gi pir
mus nuopelnus turi atiduoti par
tizanais, o ką patys Šąuliai yra 
nuveikę, tai jų skandalai visa tai 
slopina.

Todėl pinigais ir daiktais la
biau remkime savo narsią kariuo
menę, kuri vargsta apkasuose ir 
gina tėvynę. -Kariuomenei aukas 
galime siųsti per Seimo pirminin
ką bei Karo Miniaterį.

Lietuvos KarfuoenS, tai mūsų 
tvirtybė.

Kariuomenės Prietelis.

ATEIVIAI TARNYSTĖJE —6000 auksinų, arklys — iki 10.- 
000—15.000 auksinų, višta iki 80 
auksinų, taigi ir darbininkas už
dirbęs 50 auksinų dienai nelabai 
begali šeimyną ir save mieste iš
maitinti.

TAPO PILIEČIAIS. REIKALINGA TUOJ.
Darbo Departamento skait- 

lynės surinktos iki Vasario 1, 
1922 m. rodo, jog 266,909 atei
viai, kareiviai ir jurininkai, pa
sinaudodami kongreso piliety- 
stės pasiųlijimu tapo piliečiais 
Speciališkas aktas iš Gegužės 
9, 1918, pavėlino ateivius, tar
navusius Suv. Valstijų armijoj 
ar laivyne naturalizuoti, aplei
džiant pirmų popierų reikala
vimą ir penkių metų apsigyve
nimą, mat tie, kurie duoda savo 
gyvastį šaliai, turifbuti tos ša
lies priimti kaipo piliečiai.

Sulig to įstatymo naturaliza- 
tas kuomet karė buvo pertrauk
ta ir Kong-as suteikė privilegi- 
sugrįžimo visų amerikoniškų 
kad tas įstatymas reiškia, jog 
su supratimu, jog negalės nau
dotis ta proga “vieną metą po 
sugrįžmo visų amerikoniškų 
pulkų į Suv. Valstijas/’ Na
tūralizacijos Biuras supranta, 
joą tas Įstatymas reiškia, jog 
kareiviai gali tapti piliečiais 
pakol apvaldymo armija ran
dasi ant Reino, ir tie ateiviai, 
kurie kovojo už šitą šalį, vis 
dar ima pilietystės popieras.

Pabaigoje fiskališkų metų, 
Birželio 30, 1921 m. -išviso pa
sinaudojo 261,936. Tarp Bir
želio 30 d. ir Vasario 
4,973 tapo piliečiais,
bar naturalškai luma mažėja. 
Svarbus faktas yra, 
met Amerika pradėjo kariauti, 
buvo tiek daug ateivių šioje 
šalyje, kurie, noriai, davė savo 
gyvastį už Ameriką ir* kurie 
norėjo tapti Amerikos piliečiai.

DOVANOMS

FONTANINĘ 
PLUNKSNĄ

’/ Kuri bus atminčiai ilgam
laikui.

Kainos Prieinamos.
Reikalauk Katalogo.

“DARBININKAS, 
366 Broadway 

Boston 27, Mass.
(
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1 d. dar 
Bet da-

PRAKALBI) MARŠRUTAS 
GERB. A. ŽMUIDZINA

VIČIUI.
jog kuo-

PIRMIAU IR DABAR.
Šeimininkai dažnai skundžiasi 

dabartiniu produktų brangumu. 
Ir tas labai teisinga, ypač jei pa
žvelgsime pirmiau, ne dešimtimis, 
bet šimtais metų.

Vokietijoj 1280 metais 8 gor
čiai kviečių kainavo 11 kap., viš
ta — 1 kap., tuzinas kiaušinių — 
1 kap.

1380 metais Anglijoj karvė kai
nuodavo 1 rub. 50 kap., avis — 
50 kap., svaras sviesto 1 kap. A- 
pelsinaš gi tuo laiku Paryžiuje 
kainavo 2 rub., ryžių svaras — 60 
kap., arbatos 6į rub. 1

Šiandieną karvė kainuoja 5000
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“Darbininko” Adminis^.-. - 
oracijai reikalinga tuoj benf 
po du agentu kiekvienoje — 
ietuvių kolionijoje. Turi, Z 
)ūti LDS. Airiai. Atsišauk-,~ 
darni

1)

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 Holyoke, 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 •Seventb 
Avė., New York City.

D'lY‘Ht’11 Vėliavų, Kukardų, visokių Ženklelių, Guzikučįų, Ant- 
” vž spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų aalykų. 

Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą. 
STRUPA8 CO., 90-92 Fcrry St. Newark, N. J. 
MAMAmMBMMMMM—MMM*MMNM

RALTIJOS-AMERIKOC-
U LINIJA 9IA..'lv.y. NevYorkNYlJ• " ILIETUVĄ

PER HAMBURGĄPIUAVA 
/- ARBA UEPO JŪ

,/t VA2IU0ET VISI PARANKIU 
' y IR TIESIU KĖLIU.
lietuviai važiuojanti į Piliavą aplenkia 

Lenkų juostą (karidorą)
VreA. TmčCia Kleba Padalinta I Kambarius 

ant 2-jij, 4-rių, 6-Siij ir 8-nlq lovų 
LATVI A  .................................  Kovo 22
POLONIA..................................... ..Balandžio 5

TRECIOS KLESOS KAINOS:
•HaAbnrgą $103.50, Pilllavą $106.50, Llepojų $110. 
Dėl laivakorčių ir žinių kreipkitės prie savo agento

>

KELIOM;

ANT RENDOS
KAMBARYS OFISUI.

Puikus, šrieras ir geras kamba
rys tinkamas ofisui ant raidos L. 
D. S. Name, M6 Broadway, flouth 
Boston, Mass., Kampas Bioad- 
wty ir E gatvių. Kreipkftft pas 
“Darbininką.’*

2)

3)

4)

5)

6)

praneškite štai ką: 
Kiek laiko gali pašvęs- • 
ti kas vakarą?
Kelius vakarus savai
tėje ?
Ar gali pašvęsti diencfe U . <
laiką ir kiek valandų. T ’ 
Kelias dienas savaite- ... 
je?
Ar moki angliškai kal
bėti ir rašyti?
Kuo užsiimi? -

Apsukrus darbininkas • 
kuosoms valandoms nuo 
darbo gali pelnyti nuo 
$25.00 iki $75.00 savaitėje. 
Darbas ir sąlygos geros. At-' 
sišaukite tuoj. ,

“DARBININKO”

. ADMINISTRACIJA, 

366 Broadivay,

REIKALINGAS VARGONI
NINKAS. • t.į »J

Į Šv. Juozapo parapiją reikaliri.?.;;
gas tuojaus vargonininkas. Dė- * 
lei sąlygų kreipkitės į

KUN. P. ČESNA,
614 W. Mahanoy Avė., M

Mahanoy City, Pa.

PARSIDUODA ČEVERYKŲ 
TAISYKLA

su visais įrengimais kas tik yra ” 
reikalinga dėl ‘taisymo už labai 
prieinamą kainą. Priežastis par
davimo, tai savininkas važiuoja • 
Lietuvon. Norėdami pirkti tokio 
biznio, kreipkitės šiuo adresu^^-JMi

366 Broadway, - ~ 
Boston 27, Mass..

Į LIETUVĄ
Tankus išplaukimas mammoth laivų.

^REOSTARlniZ
Patarnavimas į Libau tiesiog. Di

deli, smagus laivai. Geras valgis ir 

užtektinai. Daug kambarių. Manda
gus patarnautojai, kurie kalba lie

tuviškai.

|IWHITESTAR
. Cherbourg ir Southampton. 

Artimi susisiekimai j visas dalis Lie

tuvos.

MA.IESTIC 
žiausias laivas 
(46,000 tonų), 

tonų).
Labai puikus patarnavimas delei \.» 

3-čios klesos pasažierių. Užsirašykit- 

pas — PASAUERl^ DEPARTAMEN- 
T4 arba pas vietinius agentus

§4 Štate St., Bogton, Matt. ■
----------------------------------------------------------------------

ŠV. KAZIMIERO R. K. DRUJOS 
VALDYBOS ANTRAJAI 

S0. BOSTON, MASS.

l • -

(56,000 tonų L Did- " 

pasaulyj OLEMPZC, .

HOMERIC (34,000
• • 1 I •

»
• •

• «
»

' •

• ’ *•« *

•r ■

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

VICE-PIRM. — V. 3. 3*&tas,
27 Story St, Boston 27, Mass. _ 

PROT. RAST. — Antanas Janušonis, ”,
1422 Columbia Rd., «...

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

Merycliff Academy, ,,,
Arlinghton Heigths, Mass. 

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

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

Antanas Km i tas,
284 5-th St, Boston 27, Mass. 

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

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

DRAUGUOS susirinkimai laikom! 
kas antrą nedčldtenl mšneslo 1-ą vaL ' 
po pietų parapljlnčj svetainėj, 492 E.. . 
7-th St, Boston 27, Mass.

f

• *'

•J

•«z*

* »•» •

27. Mm

SV. JONO IV. BL PAšELPINtS
DRAŪGY8TIS VALDYBOS

ADRESAI.

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

VICE-PIRM. — P. MlkalatttttB,
248 W. 4-th St, 8o. Boston, Mam.

PROT. RAST. — J. Šeduikis.
89 B Street So. Bostan, 

FIN. RA«T. - J. SvagMys, 
5-th St, So. Boston, 

KASIERIŪ8 — A. * “NandZluniz,
16 W!nfle1d St, So. Boaton.

MARŠALKA — J. Zalkia.

mua

7 Wlnfteld St. 8o. Boston, Mass.

• *•» ♦

’V
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7 ka.» *rečfą



VIETINĖS ŽINIOS.
MISIJOS.

Pereitą nedėlią gerb. klebonas 
kun. Urbonavičius užaskė, kad 
So. Bostone misijos prasidės kovo 
30 d. Jas laikys du tėvu mari
jonu tik ką iš Lietuvos atvyku
siu. Jiedu laikys misijas po visas 
lietuvių kolonijas.

siuntėte Lietuvon be atstovybės 
tarpininkystės? Juk dar nepa
skelbėte. •

J. G.

GAL KAS RADO.
_____  9

Važiuodama Į Cambridge. Mass. 
pamečiau labai reikalingą knygą. 
Joj buvo dvi gromatos su para
šu City Ilospital.

Anelė Gvaldo,
119 Temple St.. Nashua, N. II.

SUVAŽIUOKITE.
LDS. N. A. Apskričio piknikų 

komisija, kuri apskričio suvažia
vime išrinkta, malonės suvažiuot 
nedėlioj, 19 d. kovo pirmą valan
dą po pietų į “Darbininko” kam
barius, 366 Broadivav, So. Boston, 
Mass. Kaip žinot išvažiavimas bus 
30 gegužio. Tad jau laikas paimt 
daržas ir pasiskirsčius darbai 
pradėt rengtis.

J. Glineckis.

sekreto-

svarbią 
t ikėjosi 

bet

nio išgelbėjus.
Vėliau suvirkdinęs balsą šaukė, 

#rirdi, mūsų tikėjimo lyderis Kris
tus mirė ant kryžiaus iš meilės, o 
mūsų klerikalai veda politiką į 
bažnyčią ir iš tos priežasties be
dieviai kįlą bažnyčiose kaip pyra
gas ant mielių. Girdi, sugniaužki- 
mė kumštį prieš kumštį ir jei rei
kalas, tai galime pasimušti.

i Po jo kalbos' buvo renkamos au
kos. Nors šaukė kad neštų kas 
šimtinę, bet nei penkinės niekas 
nenešė. Kvietė kad kasjuri L. L. 
i’, boną tegu paaukuoja. Vienas 
š publikos atsiliepė: “tai kad 
kun. Garnius visus bonus išrin
ko.”

Po kolektos kalbėjo Žygelis. 
Kalbėjo apie žemės reformą. Pro
fesinę mokytojų sąjungą ir mo
kyklas. Kiekvieną temą su kleri
kalais ir davatkomis pradėjo, su 
davatkomis ir klerikalais užbaigė. 
Nors apie skirtingus dalykus kal
bėjo, bet kalbos tonas buvo toks 
imt, kaip ir pirmųjų kalbėtojų.

Prakalbas surengė Sandaros 
kuopa ir “piliečių” skyrius.

Publikos galėjo būti virš 200. 
Aukų.social-liaudininkams gelbė
ti nuo davatkų sukolektavo apie 
$60.

mes'social-liaudininkai anais lai
kais balsavome prieš Lietuvos ne- 
prigulmybę ir už palikimą Lietu- 
vo prie Rusijos. Ne, mes jiems da
bar tai parodysime kaip reikja ant 
svieto gyventi. Važiuosime į A- 
meriką ir pasakysime, kad Lietu- 
\ oje nieko gero nėra, valdo vieni 
“klerikalai” su davatkomis ir 
kad Lietuvą parduos lenkams. 
Taip kalba atvažiavusieji iš Lie
tuvos soeial-liaudininkai daug pa
sidarbavę Lietuvos nenaudai.

Kad jie taip kalba pasiskaityki
te. kad ir iš Cambridge, Mass. ko
respondenciją. Taip-gi vakarie
nėje kovo 12 d. So. Boston, Mass. 
pliauškė nebūtus daiktus, kąd 
tik daugiau įkaitinus savo kole
gas ir kad savo nusmukusiai par
sidavėlių partijai surinkus kodau- 
giausia dolerių. Kiek ne keikė 
“klerikalus,” kunigus ir davat- 

o skambučių kaip nėr, taip 
Vietoj skambučių sandarie- 

aukavo knygas, savo skolas 
Mat ėmė pavyzdį iš savo te

SUAREŠTUOTAS IR NU
TEISTAS 6 MENESIAMS.

Tulas J. S-kas gyvenęs ant 
Newman gatvės sako nuteistas 
už gyvenimų, sulig socialistų 
mokslo.

Sako, kad jis ir iš Lietuvos 
atsivežė svetinių moterį ir pa
gyvenęs išsiuntė atgal i Lietu
vi). Likęs vienas pasiieškojo 
kitos ir gyveno apie metus lai
ko iki susipyko.

Moteris negalėdama susiruo- 
kuoti geruoju pašaukė polici
ja, kurie “burd ingi erių” sua
reštavo. Sako suareštavo ir 
moteri A. K. už1 nelegali gyve
nimų.

Dabar, kaip sako, abu sėdi 
kalėjime ant G mėnesių.

Reporteris.

REIKALAUJAMA GERO F

LIETUVIO VARGONININKO
Parapija yra didelė. Išlygos ir 

aplinkybės yra tokios kaip pirmos 
rūšies parapijoje. Meldžiu atsi
šaukti kuogreičiausia.

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

<
PRISPIRTAS PRIE SIENOS.

“Sandaros” redaktorius su sa
vo pakalikais prispirtas už mela
gystę ir teisybės kraipymą prie 

štaisienos dar spardosi. Tai 
jiems dar po “blaek eye.”

Kovo 9 dienos laidoje “Sanda
roj” atsakyta į mano ‘Darbinin
ke” tilpusius nurodymus, kaip 
“Sandaroj” buvo teisybė iškrai
pyta ir pameluota apie tarybas 

feendrai rengti apvaikščiojimą vas. 
■ d. Dabar pripažįstama, kad 
■es, katalikai, derybose nesto
vėję, kad aukos eitų per mūsų ša
lininkų rankas, o per Lietuvos at
stovybę. Bet girdi kodėl esant 
atstovu Vileišiui mes kėlė dide- 
liausią lemia, kad aukas nesiųsti 
per atstovybę, o tiesiai Lietuvon. 
Iš to išeina, kad jei mes prie Vi- 
^šio nesiuntėnie aukų per atsto- 
vyo^praT jūs dabar raijj etgiarės. 
Tad jūs sekate dabar mūsų taria
mą blogą pavyzdį.

Po teisybei, tai mes jums tokio 
blogo pavyz/lžio nedavėme. Kuo
met prie Vileišio nirteriotas komi
tetas pakvietė katalikus prisidėti 
prie rengiamos “Tag Day,” tai 
katalikų Vienybė, svarstydama ar 
dėtis, pirmu dalyku nutarė, kad 
bendro darbo aukos būtų pasiųs
tos Lietuvon per atstovybę. Da
bar sandariečiai nesutiko bendrai 
surinktas aukas siųsti per atsto
vybę ir daro jai priekaištus. Lie
tuvos atstovybė yra Lietuvos val
džios pastatyta ir jei ji ja pasiti
ki, tai ir mes pasitikime. Dar ten 
šnekama, kad mes nenorėję ben
dro darbo. Kur protas? Juk mes 
sušaukėme, srovių pasitarimą, ku
riam galui mes jį būtume šaukę, 
jei nebūtume norėję bendro ap- 
vaikščiojimo. Toliau sakoma, kad 
sandariečiai pripažįsta atstovybę. 
Ką-gi reiškia pripažinti atstovybę 
ir.ką reiškia ją boikotuoti? Kuo
met buvo Bostone atstovas Čar
neckis, tai, kaip žinome jis pasi
kvietė į hotelį srovių veikėjus, kur 
ir aš buvau. Ten IMichelsonas, 
“Keleivio” redaktorius, be kitko 
išsireiškė, kad katalikai boikota
vo Vileišį. Laisvamanių ir soci- 

’ jalistų laikraščiai senai rašo, būk 
mes boikotavę Vileišį. Pabriežiu. 
kad tą priekaištą drįso daryti prie 
dabartinio atstovo ir srovių vei
kėjų tarpe"? Daug sykių buvo 
nurodyta katalikų laikraščiuose, 
kaip katalikai ir katalikų organi
zacijos pasižvifiėjo bonų platini
me prie Vileišio. Aukščiau buvo 
nurodyta, kad bendrai renkamas 
aukas katalikai be sąlygų sutik
davo siųsti per atstovybę.

Dabar-gi sandariečiai, nekal
bant jau apie socijalistus, atvirai 
pasakė nepirksią bonų, nesiųsią 
aukų per atstovybę.

Taigi žiūrint į sandariečių ir so- 
cijalistų atsinešimą į atstovybę ir 
priekaištus katalikams, aiškiai 
matai, kad sandariečiams ir soci- 
jailstams trūksta galvoje ne vie
no, bet kelių šulų..

Jonas Glineckis.
Prierašas. Prie šios progos pa

klausiu, kiek jūs sandariečiai au
kų surinktų vasario 16 d. pa-

LAISVAMANIŲ MISIJONIE- 
RIAI IŠ LIETUVOS.

Nedėlioj po pietų, kovo 12 d. 
Cambridge, Mass. Y. M. C. A. na
me įvyko pirmos prakalbos ką tik 
atvykusių iš Lietuvos social-liau
dininkų atstovų, Natkevičiaus ir 
sžygelio, tikslu pasižvejoti lietu
viškų dolerių, bedieviškai soeia- 
listiškai propogandai varyti Lie
tuvoje.

Neva orkestrai atgriežtis him
nus, vedėjas užkamandavo šauk
ti valio, kuomet jis atskaitysiąs 1, 
2, 3. Vedėjui atskaičius tris ir 
jam šaukiant valio dalis publikos 
i kuri, matyt, susidėjo iš komunis
tų), rūkė kitokiais balsais.

šarkaitei padainavus porą dai
nelių ir vienam amerikonui pakal
bėjus. vedėjas perstatė Natkevi
čių, kaipo St. Seimo narį ir Gele
žinio Vilko organizatorių. Natke
vičius gi pasisakė esąs St. Seimo 
ne tik nariu, bet ir jo 
rium.

Kaipo iš ypatus tokią 
vietą užimančios žmonės
daug ko indoniaus išgirsti, 
kaip žmonės nustebo, kuomet už
giedojo paprastą giesmelę, kurią 
jau kelinti metai gieda Šliakys, 
Ivaškevičius. Bagočius ir kiti, a- 
pie klerikalų ir Lietuvos davatkų 
“baisumą” ir dabar apie kun. 
Carmaus pavojingumą. Girdi jie 
daug pastangų dėję organizavi
me L. valstybės ir St. Seimo rei
kimuose, o “klerikalai” vis-gi te
beturi dar didelę įtekmę; kad jie 
Rymo Įsakymus pildydami vedą 
lenkišką politiką, kad sujungti 
Lietuvą su Lenkiją. -Tie-gi (so- 
; ial-liaudininkai) pasitraukę iš 
kabineto todėl, kad “klerikalai” 
pradėję visur savo leteną dėti, 
kad jie nebepasitenkiną bažnyčia, 
■>et dar steigia tamsybės įstaigas— 
vienuolynus. Girdi, kad klerika
lai trukdę jiems įsteigti univer
sitetą ir nors galutinai sutikę, bet 
užsispyrę, kad ten būtų ir teolo
gijos fakultetas. Be to siunčią 
Amerikon savo žmones. Iš to vi
so, girdi socijalistams darosi troš
ku : tai esąs liūdnas apsireiškimas 
ir gali būti taip, kad jiems nebe
būsią malonu gyventi Lietuvoje. 
Todėl, girdi, jūs turite remti so- 
cial-liaudininkus, kad juos išgel
bėjus iš tos liūdnos padėties. Gir
di, tie klerikalai savo skaičiumi it? 
veikimu nervuoja visus, nes jų.St. 
Seime esą 59 stuomenys, tik gal
vų neturį. •Kun. Krupavičius tu-

Cambridgietis.

PRASIDĖJO IŠKILMĖS

So. Bostonas prasidėjo puoš
tis vėliavomis pabaigoj perei
gos savaitės. O pereitą nedėlią 
jau buvo maršavimai, kur daly
vavo apie 10.000 žmonių. Pati 
šventė pripuola kovo 17 d.. Tai 
vra Evacuation Dav. Ta diena 
-ukaks 146 metai kai anglai ap
leido Bostoną. Kadangi pas
kiausia anglai pabėgo iš So. 
Bostono, tai So. Bostone didč- 
>ės iškilmės ir huną. Kaiku- 
■ ie klaidingai tą šventę rdkuo- 
ja, kaipo tik airių šventę. Ji 
vra visu amerikonų šventė.

SEIMAS.

Kovo 14 d. įvyksta Lietuvių 
Prekybos B-vės Seimas. Bus 
parapijos salėj ant 7 gi..

KOMISIJOS
SUVAŽIAVIMAS

Kovos 12, š. m. L. Vyčių X. 
A. Apskr. Pikninko Komisijos 
Suvažiavimas, speciališkai dėl 
rengimo pikninko 4 d. Liepos.

Komisijos išdavė raportų, iš 
nuveiktų darbi). Paaiškėjo kad 
pikninkui vieta jau paimta Pi-

rįs gerą liežuvį ir didelę barzdą ų-i ne Hurst Billerica ir Wabiiru. 
dar kaip'apsimaunąs ilgais batais 
ir apsivelkąs milinę, tai visus 
darbininkus patraukiąs savon pu
sėn. Dabar vėl Galvanauskui pa
tapus ministerių pirmininku,' 
“klerikalai” vėl du zuikiu nušau-
.D-

Dabar-gi artinantis rinkimams, 
kurie įvyksįg. birželio mėnesy, 
“klerikalai” pradėsią kelti minis- 
teriavusių social-liaudininkų klai
das ir netaktus, tai vėl jiems at
sirandąs pavojus pralaimėti rin
kimus. Gi “klerikalai” turį tvir
tas organizacijas, siunčią savo sti- 
pendantus užsienin, o kun. Gar
mus, klerikalų slibinas, renkąs 
aukas ir grąžinąs visus socijalis
tus, St. Seimo narius iškarti. 
Girdi, ir galimas daiktas, kad jie 
kitus išmuš ir patys užims jų vie
tas. Tai-gi nuo jų esąs didesni&ąia- 
vojus, negu nuo lenkų.

Sočiai-liaudinikai turėję Ame
rikoje vieną'Vileišį, bet irtas ta
pęs atšauktas.

Tai-gi, jų didžiausia- užduotis 
turinti) būti, tą “klerikalizmo” 
veikimą kaip nors nuslopinti, nes 
.taip ilgiau tverti nebegalįs. Tie 
“klerikalų “Tautos Fondai” ir 
“Kultūros vajai” imą jiems už 
gerklės. Jie turį ką nors pada
ryti, kad tie 59 “klerikalai” St. 
St. Seime nebesėdėtų. Tuomi bai
gė savo kalbą.

Po jo stojo kalbėti- žinomas A. 
Ivaškevičius. Šiuo sykiu ypatin
gai pasižymėjo savo nonsensais. 
Pradėjo sakyti, rodydamas ranka 
į svečius: ‘Gerbiamieji, žiūrėkite, 
kokie jie gražūą, raudonikiai, ar
gi jums negaila jų; ar-gi jūs duo
site juos, tokius jaunus, “klerika
lams” pakarti?” Tai duokite,

Mass. Jonas Skudri? ir ant to
linus garsins angliškuose lai
kraščiuose. Spaudos Komisijai 
pavesta rūpintis įvairiais ap
garsinimo darbais. J. Joku- 
bauskui išvažiavus Į Chicaga Į 
jo vieta prie atletikos skyriaus 
išrinktas I. Kulikaitis ir dar pa
kviesti pagelbon A. Stanšaus- 
ka. Nutarta, base bąli lošė
jams duoti dovana. Chorai už
kviesti ir jau nuo daug gauta 
atsakyma kad dalyvaus Vyčių 
išvažiavime.

Susirinkime dalyvavo V. 
Stankus, K. Kiškis, I. Kulikai
tis J. Komičiutė, O. Sidaravi- 
čiutė, F. Zaleckis, Z. Tamašiu- 
nas, ir K, Gervilis.

Prie užkvietimp komisijos 
pririnkta Ona Sidaravičiutė. 
Ateinanti susirinkimas minėtos 
komisijos bus So. Bostone, ba
landžio 23 d.

Iš komisijos raportų paąjiro- 
dė kad darbas eina gana spar
čiai, Vieta dėl pikninko paim
kit vieną iš gražiausių visoj’nau
jos Anglijoj. Rep.

r

“IR KELNES ATIDUOS.”
Šiomis dienomis atvažiavo

Lietuvos du social-liaudininku 
Žygelis ir Natkevičius, -buvęs Stei
giamojo Seimo sekretorius. Pri
ėmus žemės reformą social-liaudi- 
ninkai arba kaip Amerikoje juos 
vadina sandariečiai ilgiau sėdėti 
negalėjo. Ir kaip čia Sėdėsi su 
tais,' kurie nutarė iš dvarininkų 
žemę atimti ir dalins bežemiams 
ir mažažemiams. Be to, tie nenau
dėliai krikščionys demokratai at
metė Hymanso projektą, ir visur 
ir visuomet stovi už. visišką nepri

girdi aukų, kad juos nuo pakori-1 gulmvbę. Jie' nČ neprisimena, kad
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REIKALAVIMAI.
Reikalavimų kainos 2c. už žodį už 

kiekvienų sykį.

kąs, 
nėr. 
čia i 
ir tt.
v<> Dr. šliupo, kuris anais metais* 
aukavo skolas žmonių, kurie, jam ; 
buvo skolingi.

Kaip ten nebuvo vis-gi nors da-; 
bar Amerikos mažiau susipratu- 
sioji lietuvių visuomenė turės ge- 
rh progą persitikrinti tų “patri- 
jotų” darbuote Lietuvoje ir Ame
rikoje. Pamatys, kad sandarie
čiams ne Lietuva rūpi, o tik par
tija ir doleris.

Kuomet Lietuva didžiausiame 
pavojuje, jie meta viską ir eina į 
visuomenę, kiršina ją ir kelia ne
pasitikėjimą valdžiai ir net Lietu
vos neprigulmybei.

•Jie ištraukė savo partijos žmo
nes iš valdvietių, delko? dėlto, kad 
.jie galėtų aiškinti nesusipratu- 
siems darbininkams jog Lietuvą 
valdo vien tik krikščionių demo
kratų partaija. ir kad už viską jie 
kratų partija ir kad už viską jie 
pakelti savo partiją ir būsimais 
rinkimais laimėti.

Lietuviai katalikai budėkite' 
Neleiskime nesusipratusios visuo
menės klaidinti ir išnaudoti. Rin
kimų jie nelaimės, nes Lietuvos 
visuomenė — darbininkai, yra 
griežtai prieš juo snusistatę ir pa
žįsta iš jų darbų.

Mes nė žodžio, jeigu laisvama
niai aukos savo partijai kad ir 
paskutines kelines. Tai jų 'daly
kas. Bet mes turime persergėti 
katalikus, kad paskui neišsisuki
nėtų, “jog nežinojome.”

Mes neturėtume pavydėti, kad 
kompozitorius M. Petrauskas au
kavo knygų už $300. Natkevičius 
su Žygeliu galės pardavinėti, ir 
gal iš to šiokį tokį biznį padarys.

Darbininkas.

i

REDAKCIJOS ATSAKYMAS.
Prezidentui, Nevvark, N. J. — 

Tamista piktiniesi žinute tilpusią 
“Darbininke” No. 26 apie lietu
vių beną, bet kas buvo parašyta 
neužginčiji ir tyli, o tik paprastu 
laisvamanišku būdu atakuoji vy
čius, 
vas. 
šiai, 
mas
L. L. P. Stoties.

Tamista gerai žinai, kad 
16 d. iškilmes rengė ne vy- 
bet visi lietuviai ir pakvieti- 
ne nuo vyčių buvo, bet nuo

GERA PROGA
Parsiduoda pigiai namas, 

žioje vietoje, prie kalniuko 
3-jų šeimynų. Turi būt parduo
tas labai greitai. Taip-pat parsi
duoda dėl 4-rių kambariii rakan
dai (furnitures).

K. YANKUNAS,
73 Old Harbor St., S. Boston, Mass

gra- 

ant

Pereitą metą, čionai pirko 57 
lietuviai ūkės ir dar randasi ke
lios labai geros, gražioje vietoje 
ūkės. Parsiduoda labai pigiai. Į- 
mokėti tiek kiek gali, o likusi da
lis mokėsis kaip randa. Delei pla
tesniu informacijų kreipkitės šiuo 
adresu: k

LITHUANIAN FARMER, 
2141 West 24-th St., Chicago, III.

PASIPIRK ŪKĘ — NEBUS 
BEDARBĖS.

Parsiduoda ūkė, 15 akerių že
mės, pusė mailios nuo Hudson 
miesto. Budinkai visi geri, nau
jai inaliavoti. Vištinė dėl 500 
vištų, 40 vaisingų medžių, 1 ark
lys, 3 karvės, 40 vištų, 6 antys ir 
visos reikalingos ūkei mašinos. 
Žemė geriausia visoje apielinkėje. 
Parsiduoda labai pigiai, nes grei
tai savininkas turi išvažiuoti į 
Lietuvą. Kas pirmas atsišauks, 
tas nesigailės. Tuojau kreipkitės 
šiuo adresu;

R. J. LUKŠYS,
256 Cox Street, Hudson, Mass.

PARSIDUODA BUČERNĖ
Labai geroje vietoje, ant Broad- 

way, So. Boston, Mass. už pusę 
kainos. Visi krautuvės įtaisymai 
yra nauji. Tuo tarpu krautuvė 
uždaryta. Kreipkitės tuojau šiuo 
adresu:

THE IDEAL MARKET,
461 Broadway, So. Boston, Mass.

LIETUVIS GRAB0RIUS.
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 nerokuoju. Darbą atlieku 

gerai, gražiai, mandagiai ir pigiau biTe kur kitur.
’ Patarnavimas visiem dykai. Viršminėtais reikalais kreip

kitės šiuo adresu:
P. J. AKUNEVICIUS,

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

CAMBRIDGE NAMAI.
Parsiduoda 6 šeimynų na

mai su maudynėmis, štymo 
šiluma, elektros šviesa, toile- 
tais, skalbvnėmis ir pijazais; 
užtenka žemės dėl pastaty
mo garage; raudos neša $190 
į mėnesį o prekė labai priei
nama. Klauskite apie tai B. 
Jtontrimą.

LITHUANIAN AGENCY 

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

Tel. So. Boston 2488

DR. J. G. LANDŽIUS
LIETUVIS GYDYTOJAI IR

Gydo 
vyrų, 
nuoja 
ir tt. savo laboratorijoj. Suteikia 
patarimus laiškais kitur gyvenan
tiems. Adresus:

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

AI.ANDOS: 9—11, 2—4, 7—9 ||

CHIRURGAS.
aštrias ir chroniškas ligas 
moterų ir vaikų. Egzami- 
kraujų.spjaudalus, šlapumų

h
i

FARMA Už $500
ANT PARDAVIMO

akerių farma su nauju 
bania ir vištinyčio- 

vaisi-

10 
namu, 
uis; elektros šviesa; 
niai medžiai; l1/^ mailės iki
miesto, 15 minučių iki moks- 
tainių, bažnyčių ir centro 
miestelio; kasdiena 9 treinai 
*ina i Bostoną; prekė $3,300 
•r tiktai $500 reikia Įnešti. 
Dėl platesnių žinių kreipki- 
ės prie.: ■
LITHUANIAN AGENCY 

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

ŪKĖS.
Netoli manęs yra ant pardavi

mo pigiai 3 ūkės. Norintiems jas 
pirkti, aš galiu viską apie jas pa
sakyti Mano adresas:
JOS. GERIBO, Scottville, Mich.

Pajieškojimai
Paieškojimų kainos LDS. na

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

t

Aš Marcijonas Stasiulis paieš
kau savo pusbrolio Viktoro Sta
niulio, Veliuonos vai., Klangių so- 
Ižiaus. Turiu labai svarbių žinių 
š Lietuvos. Jis pats ar kas kitas 
■tas žinote apie jį malonėkite pra
lošti man už ką būsiu labai dėkin
gas-

Marcijonas Staniulis,
116 E. Holsman St., Paterson, N. J

Paieškau Kostancijos Mocelie- 
nės ir St. Tuleikio. Pirma gyve- 
įo Chicago, III. gi dabar nežinau 
kur. Malonėkite atsišaukti, nes 
uriu svarbų reikalą.

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

N. Y.

,T—«* ii ■. .-—V TV"
. 16 Metų South Bostone

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

' VALANDOS : Nuo 9 r. iki 7 v. vak.

1
■;
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Tel. So. Boston 323
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

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

Ofiso Valandos:
Nuo 10 iki 12:30 ryte ir nuo 1:30 

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

ir nedaliomis.

Tel. So. Boston 270

J. MACDONELL, M. D.
Galima susikalbėti ir lietuviškai.

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

Vakarais nuo 6 iki 9.

' 536 Broadway, So. Boston.

j F. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

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

4 Antros lubos—Viršuj L. P. R-vės 
| GYVENIMO VIETA:

1 135 Rowe St.. Avbvb.vdai.e, Mass. 
j Tel. IV. Neivton 1016—R.

3
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3
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(GURAUSKAS)

DANTISTAS

705 Main St., Montello, Mass.

(Kampas Broad St.)

Tel. Brockton 5112-W.

DR. F, MATULAITIS
GYDO VISOKIAS LIGAS. 

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

8 Vernon St. Worcester, Mass.

Tel. 2—0453
PRANEŠIMAS. k

DR. LEON HIRSCH, I
PRANEŠIMAS.

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

DANTISTAS
KALBA GERAI LIETUVIŠKAI, 

įsteigė savo ofisą
The American Industrial 

Building
983 Main St., Hartford, Conn. 
OFISAS ATDARAS: kasdien Iki 
6 vai. po pietų. Pagal sutarti Ir 
vėliau.

/

Agentas jūsų 
mieste arba 

kur arti. 
Užsisakyk žian- 

dien.

Geriausis patar
navimas.

Lietuviški val-

ASMENIŠKAI PRIŽIŪRIMA EKSKURSIJA LIETUVON ANT 
GREIČIAUSIO ŠIŲ LAIKŲ LAIVO.

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

tuojau plaukia i Piliau, pasiekia i 9 dienas.
3 klesos keliauninkai užima kambarius 2, 4 ir 6 žmonėms. Atskirt kamba
riai Šeimynoms. Ekskursija yra po vadovyste Cunard rtrfiininko, kuris 
PTlžlurės jusu bagažią, pnsportus ir kitus reikalus dykai. Vokiečių vizos 

nereikalaujama. Važiuokite visi. t
Specialus kainos: J Piliau $106.50, Kaunan $107.50, 2-a kl. $155. Taksų $5. 

Kiti laivai
Pra Hambubg

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

TiMetei *
2 klesa $130. 3 kl. $103.50. Taksų $5.

išplaukia:
Peb Southakptox, Ltvtbpoot. a 

Bti—
ALBANIA (rabin only) ...BaL 1 
ASSYRIA ii Bostono)...Bal. 18 
CASSANDRA (« Portland) Bal. 30 
Per Angliją | Likavą |110. Taksų $5.

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, Waukegan, 
IIL, P. O. Box 443.

II. Juozas Jocius, Westville, 
IU., 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. LITHUANIA.

Bell Phone: Poplnr 7545 
ADOLF F. STANKUS

TIKRAS

LIETUVIS GRABORIUS
1023 Mt. Vernon St., 

PHILADELPHIA, PA.

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

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

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

PROT. RAST. — Antanas Macejunas,
450 E. 7-th St, So. Boston, Mana.

FIN. RAST. — Juozapas Vinkevlčlus, 
189 W. 6-th St, So. Boston, Mass.

KASIERIUS — Andriejus Zalleckaą 
307 E. 9-th St, So. Boston, Mase.

MARŠALKA, — Viktoras Zlčkls,
209 E. Cottage St, Dorcbester. Mass.

D. L. K. Keistučio dr-ja laiko netie
sinius susirinkimus gaa pirmų 
dienj kiekvieno menesio po No. 
Waahlngton St, Boston. Mass. 8-tą v. 
-Aks-**. Ateidami draugę Ir naujų na
rių su savim atsiveskite prie musų dt^ 
jos prirašyti. A




