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Organas Amerikos Lietuvių 
R. K. Švpnto Juozapo 

Darbininkų. Są-goa.

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

Bando suardyti Angliakasiai streikuos. ŽEMĖS PIRKIMAI IR 
BONAI. Lietuviai bedoje

BANDO SULAUŽYTI 
STREIKĄ.

PROVIDENCE, R. I. — Au- 
diminių kompanijos pradėjo 
plakatais skelbti, kad įveda 
open shop. Žada pilną saugu
mą tiems, kurie eis dirbti.

KETURIOS SAVAITĖS BE 
VALGIO.

DETROIT, MICH. — Buvu
si* policmonas Isaac AVliite bu
vo nuplaukęs ant Sears salos, 
kuri yra 38 mailės nuo kranto. 
Medžiodamas ir žuvaudamas 
norėjo praleisti vakacijas. 
Maisto pasiėmė savaitei laiko. 
Po septynių dienų užėjo baisi 
audra ir nutruko kominikacija 
surantu. Expolicistas atsira
do Robinzono Kruzo padėtyje. 
Netekęs atsivežto maisto maiti
nosi nušautais paukščiais ir 
pagautomis žuvimis. Taip gy
veno keturias savaites iki vie
no laivo jūreiviai jį užmatė ir 
vos gyvą išgelbėjo.

NAUJAUSIAS KARALIUS.

CAIRO. — Ahnud Fuad Pa- 
sha užėmė Egipto sosto. Tai 
naujausias karalius. Anglija 
Egiptui sutekė neprigulmybę 
Anglijos karalius ir lordas Cu- 
rzon, užsienio reikahj ministe- 
ris, pasietė pasveikinimus 
naujausiam karaliui.

RADO SLAPTĄ BRAVARĄ

600,000 DARBININKŲ 
STREIKAN.

PADIDĖJO DARBAI.

DAUCIAU DIRBTUVĖ

SE, NEGU ANT 

FA RMŲ.

Neiv York. — Pirmu kar
tu Amerikos istorijoj pasi
rodė, kad dirbtuvių darbi
ni nkų besama daugiau, negu 
ant farmų.

NEW YORK. — Angliaka
sių Unijos prezidentas Levis, 
sako, kad tik labai netikėtas al
gų klausimas išrišimas gali su
laikyti angliakasių streiką. Pie
nai streikui jau išdirbami. Vi
si angliakasiai, skaičiuje 600.- 
(XX), kaip vienas vyras 
streikai! bal. 1 d.

išeis

TURTAI NEGELIAVO.

SAKĖ, KAD ATMOKĖS 
SKOLAS.

PARY ŽIl’S. — F rancijos 
premjeras Poncare pasakė se
nato finansų komisijai, kad 
Francija atmokėsianti Ameri
kai skolas.

HL'RON, O. — Moteris Alice 
IVatson pareikalavo persisky
rimo nuo savo vyro. Sakė, 
kad ji išleidus $23.000 visaip 
jam prisigerindama, bet tas 
nieko negeliavo. Vyras ėjo sa
vo keliais. Tai pagalios mote
ris nutarė skirtis.

bijo užsikrėsti. numušė algas

Washington. — Kietųjų 
anglių gamyba taip pakilo, 
kaip niekuomet nebuvo. Tas 
yra dėlto, kad priešakyje 
stovi angliakasių streikas.

PALENGVINIMAS LIETU
VOJE PIRKUSIEMS BONUS.

BERLIN. — Rusijos pašto 
siuntiniai Berline guli neliečia
mi. Pašto darbininkai atsisakė 
juos imti dėlto, kad buvo žinia 
kad Revelyje paštininkai čiupi- 
nėjusieji iš Rusijos siuntinius 
užsikrėtė šiltinėmis. Berlino 
paštininkai reikalauja valdy
bos tuos siuntinius dizinfek- 
tuoti. Vokietijos sveikatos de- 
f'partmentas susirūpinęs, kad to
kiu budu neprasiplatintų Vo
kietijoj šiltinės.

LAWRENCE. — Ant Fulton 
St. policija rado bravorėlį, 
kurs per dieną išsunkdavo 
munšaino 40 galionų. Gata
vos munšainės rado 27 statines.

k

NURODĖ PAVOJŲ.

Se-Springįield, Mass. 

natorius David I. Walsh de
mokratų susirinkime pasa
kė, kad Amerikos politikoj 
viešpatauja tokia atžagarei- 
vystė, jog gali susidaryti 
nauja tokia radikalė parti
ja, kuri atneš pragaištį A- 
merikai. Sakė, kad repub- 
1 ikonai viešpataudami paro
dė, kad jie visus apvylė.

ANGLIJA APIE LIETUVOS PRIPAŽINIMĄ.

rais. Bet paskui gavęs dii 
ti tik vieną savaitę ir buv 
atstatytas. Paskui uorėj 
gauti pinigus už spaustu 
vietoj šėrų, bet negavęs.

Skundikų advokatu y 
lietuvis Jonas Lopatto.

The Wilkes-Barre Rec< 
d’e be kitko parašyta “E’ 
dence submitted at the hes 
ing lašt evening was of su 

ja nature as to convinee
,s dėmiau Bro\vn that the et

Ap.p areštu rašo šie dtan-įwimW b(,u. inves
sation and it vas ordei

H n-.T/ie ||e|(1 f()). (.oul.t-
>; .V « s. i Korespondentas nuo sai

Kaip minėti amerikoniški prideda: 
dienraščiai rašo, tai areštas “Subatoj kovo 18 d. ašį 
įvyko ketverge, kovo 16 d. vau nuėjęs į “Tėvynės B 
Išklausinėjimas buvo pas ai- so” ofisą. Lauke besą a] 
dermaną Frank Bro\vn. Vi- 30 žmonių. Apie tiek j 
si suareštuotieji turėjo už- buvo viduje. Tai buvo L 
sidėti kaucijos po $500. .tuvių Industrijos B-vės :

Suareštuotuosius kaltina liniukai, išsigandę arešta 
mu B-vės viršininkų. Re 
nys darė liūdną įspūdį. 1 
sa apygarda sujudus.”

Kiek esame girdėję, 
Lietuvių Industrijos B 

ukglus kapitaj^ ąj

SU AREŠTUOTI TRYS 

LIETUVIAI.

Šiomis dienomis gautoji iš 
Lietuvos žinia apie žemės pir
kimą ir bonus beabejo nudžiu
gins visus tuos Amerikos lietu
vius kurie arba jau nusipirko 
bonų, arba ruošiasi jų pirkti. 
Lietuvos Ministerių Kabinetas 
kreipėsi raštu į Steigiamąjį 
'Seimą, įnešdamas įstatymo su
manymą dėl pardavimo žemės 
turintiems bonų, kaipo priedą 
prie įstatymo “žemei perleisti 
įgyti ir Įkeisti” (1920 m. birže
lio 28 dieną,) tuo projektu 1) 
nuomininkams, nuomojantiems 
iki 50 dešimtinių žemės, duoda
ma pirmenybė įsigyti iki 20 de
šimtinių iš jų nuomojamos že
mės;

2) Dvarininkams buvo drau
džiama parduoti daugiau kaip 
10 nuoš. valdomos žemės ir iš
viso daugiau kaip 100 dešimti
nių (mat norėta palaikyti dva
rų žemės vietiniems ir tikrai 
jos reikalingiems žmonėms.) 
Naujuoju įstatymo sumanymu 
dvarininkai galės ir daugiou 
parduoti, bet tik tie, kurie Lie
tuvoje išleistų Valstybės pas
kolos kvitų bus pirkę arba su
tiks pirkti ir pirks nemažiau 
kaip už 500 auksinų kiekvinai 
parduodamai žemės dešimtinei 
Tokiu būdu ir dvarininkai gau
na rimto paraginimo remti Lie
tuvos Valstybę.

3) Tos gi žemės įsigyti bus 
leidžiama tiems piliečiams, ku
rie bus pirkę iš valstybės iždo 
valstybės paskolos kvitų, o grį- 
žusiems iš Amerikos tiktai tie
ms, kurie įrodys, kad yra pir
kę bent už 2į dol. Lietuvos Bo
nų, kiekvienai perkamai dešinų, 
t i n ei.

4) Galės pirkties ir didesnių 
(žemės sklypų kaip 20 deš. bet 
tik tie grįžusieji, kurie bus pir
kę arba pirks už $5.00 — Lie
tuvos Bonų Amerikoje Kiek- 
Vienai perkamai žemės dešim
tinei, Pa v. Kas iš Amerikos lie
tuvių norės pirkti sau 50 deš. 
žemės, turės parodyti kad jis 
turi nusipirkęs bonų už 250 dol.

5) perkant valstybės dabar
. . v įglobojamas žemės, pirmenybę

privalo būti sugrąžinta tie ne-, Įįe, kurie turės arba ‘ ‘ Ne- 
judomieji turtai, kūne kitados (paprastos Valstybės Paskolos” 
Rusų valdžios buvo is katalikų kvitŲ? arba -Laisvės^ ar “Lie-! 
bažnytinių įstaigų atimta ir ati- tuvos ^1™” paskolos bonų 
duota pravoslavų bažnytinėms _ kiekvienai perka-
įstaigoms. Bet jeigu iš katali- mai žemės dešimtinei.
kų atimti turtai bavo patekę j Reikia pripažinti, kad šitas 
‘Rusų valdžiai, tai jie dabar'tu- jstatymi sumanymas yra labai 
ri ^grįžti į Lietuvos valstybini teisingas Lietuvai juk turi rū

pėti, kad josios žemę valdytų ne 
svetimos dvasios žmonės, ne 
parsidavėliai kitiems, bet geri 

'savo krašto piliečiai, ištikimi 
Lietuvos vaikai, kurie suprato 
reikalą išpildyti savo pilietines 
pareigas sunkiuoju Lietuvai 
metu, kada ji varę ant žūt ir 
būt kovą už savo laisvę. Gali
ma tikėtis, kad seimo atitin
kamos komisijos ir patsai sei
mas nesudarys čia išdėstytam 
projektui klinčių ir kad tasai

JAUNIKIO BĖDOS.

KANSAS CITY, MO. — Ted- 
dy Buttrfield, 16 m. amžiaus, 
pateko kalėjimam Jį suarešty- 
Jino jo 15 metų amžiaus pati, 
kuri sakė vyras neduodąs ptra- 
gyvenimo. Vyras sakė, kad jis 
negalėjęs gauti darbo nuo pat 
apsivedimo. Apsivedė 
du mėnesiu.

prieš

grįžta namo.

COBLENZ. — 1100 Amerikos 
akupacinės armijos kareivių sė
do į traukinius vykti Ameri
kon. Iš tų kareivių 64 yra ve
dę vokietes ir jas gabenasi į A-

LOVVELL, MASS. — Hide & 
Leatherd Co. paskelbė numu- 
šanti algas ant 10 nuoš. nuo ko- meriką. 
vo 20 d. Tas paliečia 300 dar- Dar liko ant Reino arti 4.000 
bininkų. Amerikos kareivių.

{STABUS ATSITIKIMAS GHIGAGOJE.
NUSTEBINO ŽMONES.

Chicago. — Pereitą nedė- 
lią vidurdienyje visai neti
kėtai sutemo kaip tamsiau
sioj naktyje. Visame mieste 
tapo uždegtos šviesos. Tūk
stančiai telefonų suzirzėjo. 
Žmonės teiravosi laikraščių 
redakcijų, kas atsitiko.

Paslaptį išaiškino oro biu
ras. Paskelbę kad staiga 
apsimainė oras ir visus mies
to dūmus suplakė į didžiulę 
tirštą debesį, per kurią jokis 
saulės spindulis neprasimu- 
šė. Dūmų debesys niūkso
jo ant miesto ir stebino žmo
nes tik keletą minučių. Pas
kui iškilo ir padarė saulėte
kio reginį.

DIDŽIOJI REFORMA.

Mums prisiuntė iš Wilkes- 
Barre, Pa. trys vietinių tri
jų laikraščių numerius, kur 
rašoma, kad tapo suareštuo
ti Paulius Petrauskas, jo 
brolis Jonas ir Juozas Mar
tišius. Jie yra viršininkai 
Lietuvių Industrijos B-vės, 
kuri leidžia “T f vigu s Bal-

trys žmonės, vienas kurių 
yra Jonas Virbalis. Jis sa
kė, kad anie prikalbinę jį 
parduoti savo spaustuvėlę, 
žadėdami nuolatinį darbą.
Už. savo spaustuvę gavęs yra su 
$700 ne pinigais, o B-vės šė- $28.000.

I

Eina talkon
DARBAS ĮSISIŪBUOJA LAIVŲ PIRKIMAS

IVASHINGTON. — S 
Valstijų Shipping Board t 
pardavimui 1,490 laivų. ] 
rintieji laivų pirkti iki k< 
14 d. turėjo paduoti pasiuly 
ir rankpinigius. Tai vie 
juokingas pasiūlymas atėjc 
No Dakotos. Pasiūlyta $2; 
000,00 už visus laivus. Bet r 
kpinigių neatsiuntė. Pasit 
mų su rankpinigiais buvo i

Pasirodo, kad L.D.S. kuopos 
suprato gyvą reikalą — siųsti 
knygų į Lietuvą ir remia L.D.S. 
Centro valdybos sumanymą pa
rinkti aukų pasiūti 20 didelių 
skrynių su knygomis Lietuvos 

‘darbininkams ir kareiviams.
Pirmiausia atsiliepė L.D.S. 

kuopa iš mažutės kolonijos Mi- 
’ddleboro, Mass.

Ikšiol daugiausia pažadėjo 
padaryti Cambridge. Mass. L. 
D.S. 8 kp. Toji kuopa savo su 
sirinkime laikytame kovo 14 d. 
iš savo iždo paskyrė $15, o na
riai sudėjo $5. Būrys uolių na
rių pasiryžo parinkti aukij tarp 
pažįstamų ir bus atsikreipta į 
dr-jas per jų susirinkimus. To
ji kuopa tikisi surinkti arti $50. 
Kalangi kuopų yra arti 100, tai 
jei visos pasirodys kaip Cam- 
bridge’io1 kuopa tai susidarys 
graži suma $5.000. Ųž tokią 
suma knygų bus galima pasiųs
ti didelę daugybę.

Žinoma yra kuopų, kur jokiu 
budu neįstengs padaryti tą, ką 
Cambridge’io kp. padarys. Bet 
yra didelių kuopų, kurios turė
tų dvigubai tiek padaryti, kiek 
padarys Cambridge kp.

Žinokite gerbiamieji, kad no
rime pasiųsti žadėtas knygas šį 
pavasarį. Todėl šito vajaus 
įeatidėliokite.

prieš Lietuvos nepriklausomy
bę, savu noru tarnaudami prie
šingai valstybei.

Parapijos, kurios neturi že
mės, gaus jos iš valstybinio 
-fondo, bet nedaugiau kaip 8 
hek. Bažnytinin žemės fondan

Žemės reformos Įstatymas, 
Lietuvos Steigiamojo Seimo va
sario 15 d. šių 1922 metų galu
tinai treciuoju skaitymu priim
tas, yra beabejo vienas iš svar
biausių mūsų istorijoje nuoti- 
kių ir yra pradžia naujos gady
nės Lietuvos gyvenime. Pir
ma negu ateis iš Lietuvos pil
nas ir oficijalis tekstas naujai 
priimtojo įstatymo, kol kas pa
duodame čia bent svarbiuosius 
jo punktus, kaip juos išdėsto 
Elta savo biuletenyje.

“Žemės savininkams palie
kama žemės iki 80 hektarų. 
Kas turi daugiau, tai atimama 
į valstybinį žemės fondą. Ko
lei nebus išdalyti stambieji 
'dvarai, tai ūkiai, turintieji ne 
daugiau, kaip 150 hektarų ne 
liečiama. Aukščiausia- atlygi
nimo kaina 480 auksinų už he- 

’ ktarą. Jeigu atimama iš ūkio 
200 hektarų, tai už 70 hek. at- 

WEDG- vidutinėmis nusavi-

ANGLIJA APIE LIETUVOS ši procedūra, kuri turi vertes 
sudaryti vienodą akciją, bus 
sekta šiame atvejyje.

LORDAS R. CECIL: Ar ne 
tiesa kad Suomija buvo kaiku- 
rių Valstybių pripažinta ilgai 
prieš dar kitų Valstybių ją pri- 
pažinant? Vienodumo proce
dūroje nebuvo. Leiskite man 
toliau užklaust, dėl ypatingų 
Lietuvos aplinkybių, ar Vy
riausybė (Anglijos) , nesvars- 

•tys reikalingumą pripažinti tą 
Valstybę tuojaus?

p. HARMSWORTH: Kilnus 
Lordas žino ypatingas kliūtis;' 
betgi reikalas yra visados vy
riausybės svarstomas.

WOOD: Tai kokios yra ypa-’?e‘ū rlnkos karnomis o

kainą. Už žemes po miškais 
mokama po 120 auksinų. 

Be atlyginimo imama: 1) 
nustatytas ypatingu įstatymu 
žemės nuošimtis kariškiams iš
dalyti, 2) nenaudojamos žemės: 
smiltynai, balda: 3) iš ūkinin
kų kitados neteisėtai užgrobtos 
žemės: 4) nejudamieji turtai I kiau bus valdKos paskelbtas 
tų savininkų, kurie nusidėjo

DĖL GAISRO NETEKO 
DARBO.

PRIPAŽINIMĄ

(Ištrauka iš Anglijos “Parlia- 
mentary Debates” iš 1922 m. 
vasario 16 d.)

“Pulkininkas Wedgwood už-' 
klausė Primiero: kadangi į- 
vvks Genujos konferencija ku 
rion atvyks Rusija ir Lenkija, 
ar Jo Didybės vyriaūsybė da
bar pripažins Lietuvos Respub
lika de jure, taip kad ji (Angli
ja) galėtų dalyvauti Genujoje 
nepaliekant lietuvių interesų 
Rusijos ir Lenkijos rankose; ir 
jei nepripažins, ar Lietuvos ne
pripažinimo priežastimi yra ko
ki nors įskundimai iš Pary
žiaus!

Užsienių Reikalams Valsty
bės sekretorius \>ag. (p. Cecil 
Harmsworth:) Lietuvos prašy
mai pakvietimo dalyvauti Ge
nujos konferencijoje buvo už- 
girtas. De jure pripažinimas 
naujų valstybių kurios įsikūrė 
po kalno yra nuosprendis kuris vos pripažinimą? __
paprastai Didžiųjų Valstybių p. HARMSWORTH: Jei ger- 
kombinacijoje buvo daromos biamas ponas man duos progos 
Augččiaurios Tarybos susirin- debatuoti klausymą aš jam pa- 
kime; ir yra tikima, kąd pana-sakysiu.”

tingos kliūtys surištos su Lie- 50 hį; i.s«“y™o nustatyta 
tuvos de jure pripažinimu?
Gal mus sulaiko baimė dėl Pa
ryžiaus taikos?

p. J. D. REES:
da ateis šiai šaliai

Kokia nau- 
per Lietu-

fondą.
Svetimšalių, kurie turi dva

rus Lietuvoje, šis įstatymas 
neliečia. Jiems leidžiama nuo
savybė likviduoti per trejus 
metus. Bet jeigu jie tai ne įvy
kdytų tai su jų turtais būtų pa
sielgta sulig to paties įstatymo. 
Tačiau ir nuo svetimšalių ati
mama neteisėtai užgrobta ūki
ninkų žeme, bendros ganyklos 
ir činšų žemės. Svetimšaliais 
šiame reikale bus skaitoma tik ._ 
tie asmens kurie ir prie Rusų svarbusis projektas bus netru- 
valdžios turėjo Lietuvoje že- krfe paskelbtas kaipo įstaty- 
mės ir buvo skaitomi svetims- mas.
saliais.

Šis įstatymas dabar Seime 
galutinai redaguojamas ir pas-

CHICAGO. — Dėl bais 
gaisro 25.000 darbininkų n 
ko darbo. Sudegė 126 įstaų 
kur dirbo samdyti darbiniu] 
Valdžia pradėjo nuodugnų 
rinėjimą gaisro priėžast 
Spėjama, kad tai padegir 
Jei kaltininkai bus pagauti, 
bus kaltinami padegime irž 
gžudystėje. •

KONFISKAVO BRAVOI

ProhibicNEW YORK.
agentai paėmė Centrai Bre 
ry. Rado ten 50 statinių su 
ralais turinčiais daugiau a 
lio, negu įstatymas leidžia.

MAŽIAU TEįPLAUKS.

Lietuvos Inf. Biuras. 
SUKAKTUVES.

LAWRENCE. — Bal 17 d.

WASHINGTON. — Iždo De- 
partmento taksų ekspertai aps- 
kaitliavo, kad šiemet 5,000,000 
amerikonų sumokės taksomis

(Elta.) minės 75 metas gy- $2.500.000. Tai bus vienu mi-
1 gyvavimo sukaktuves. lijardu mažiau, negu pernai.

PAGELBA EX-KAREI 
VIAMS.

ALBANY. N. Y. — Vaisi 
legeslatura perleido biliu, 
riuo skiriama $1,000,000 be 
biams ex-kareiviams. Vi 
arba turįs užlaikyti tėvus 
kareivis gaus mėnesyje $4 
nevedėlis gaus $30? Bet < 
giau, kaip $2.50 nei vienas 
kareivis negaus.

.y*.



DARBINTNKĄS
rinkime Čia neparodyta didelio Su latviais ir Estais sudaryti Kužlietų lenkų legijonai. Nieko ir vietinis gerb. klebonas kun. Niekuomet uepripažįsime a- 
rūpestingumo: fotografijos labai artimi santikiai. Ptrale- tada mūsų rinksmai negelbėtų. Ambotas,- nenuilstantis lietuvių timtos musų tėvų .žemės, kaipo]

« —i. j t_ i i x 'dvasios vadas ir budintojas, kuris nuosavybę primestųjų musui

ĮBna H South Boston’o utarnlnkals, 
tetvergalą ir subatomis. Leidžia Am. 
Lusvvių Rimo Katamku 3v. Jvozjlpo 
Dajuunnnię S^ju.
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Lbhuakllii Tu-W«kklt
PBDlIsheo every įvesmy, Brarsday, 

tad Saturday by St. JosKPH’f Lith- 
R. C. A880C1AT1OM OV Laso*.

“Entered as second-c’.ass m acte r Sept. 
12, 1915 at the post offlce at Boston, 
Mat., under the Act of March 8,1879.”

“Acceptance for malUng at special rate 
of postajre provided for Ln Section 1103, 
Act of Oct g, 1917, authorized on July 
12, 1918.”

Subtcription Ratu:
Yearly ............................................. 34-50
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kartais gali duoti geresnį vaiz- į dama tartis ir su suomiais, 
dą, negu aprašymas. čia gi ir (Šiais metais rimtai ruošiamasi 
tos fotografijos yra nuobo
džios, nes visai neparodo mū
sų kariuomenės gyvenimo mo
mentų, o pateikia ją sustingu
sią, tyčia fotografavimui pasi
rengusią. Ir žiūrint į jas ver
žiasi mintis: neduok Dieve, kad 
mūsų kariuomenė kada nors į 
tas negyvas fotografijas būtų 
panaši.

“Nežinau, kaip patiko toji 
knyga amerikiečiams; žinau 
vieną, jog apie ją ir rašyt sun
ku, nes rašant tektų ne knygą 
kritikuoti, bet atskirus ‘Kariš
kių Žodžio,’ ‘Lietuvos’ ir kitų

padaryti įvairių sutarčių su 
skandinavų valstybėmis; Šve
dija. Norvergija, ir Danija.

Kada taip Lietuva sustiprės 
viduje ir tarptautinėje padėty
je — Vilniaus ir Klaipėdos pri
jungimo klausimas išsiris, ir 
protas, ir visokie išrokavimai 
verste vers artinties prie mūsų. 
Nebus tos pajėgos, kuri tą eigą 
galėtų sulaikyti.

Mūsų ateitis beabėjo šviesi. 
Tik nevalia mums nurimti; pri
valome atsiminti, kad daug dar 
vargo reikės pakelti, daug kliu- 
ičių reikės pergalėti. Iš Lenki-

KUOMI ŽYMŪS, •

Ir kad mus išgirstą! dvasios vadas ir budintojas, kuris nuosavybę primestųjų musų
Tik dėlto lenkų neleidžiama' neapleidžia nė vięno viešo susirin- ponų. Tojį lenkų teisė visuo- 

Kaunan, kad bijęnia jog tas ne- —------- *"■ ““ “ ’
išeis sveikaton nei lenkams, 
nei Europos ramybei, nes mes 
kartą laisvę atgavę jau nesi- 
duosim svetimiems valdyti.

Lenkai, dabar dvejopu keliu 
Įeina; iš vienos pusės jie vis dar 
tebešmeižia mus pasaulio spau
doje ir politikų kabinetuose, iš 
antros pusės jie klaidingomis 
žiniomis stengiasi pačius lietu
vius užmigdyti. Pasklysta daž
nai žinių, kad ar tai rusai ruo- 

■ šiasi mums pagelbą, ar tai an
glai draudžia lenkams Vilnių 

- prijungti. Tokiomis žiniomis

kimėlio, Užtai yra labai visų my
limas ir gerbiamas. Publika vi
suomet jį sutinka su didžiausiu 
džiaugsmu. Pasakė puikias eiles 
Ona Jakštukė ir\Ed. Jakštukas. 
Vakaras atidaryta sir užbaigtas 
su Lietuva Tėvynė Mūsų.

Repafteris.

MONTREAL, CANADA.

Alų rAVkizjąv, šautuvus ai. 11; IK t: b gaivi 1. Ab -LJVllKl- pilJUIlgll. AVKlOIlllb /.llllVllilb
laikraščių straipsniui bei ka-įjos pas mus veržiasi legijonai, neatsidėkime, teneužmigdo jos 
riuomenei įsakymus, kurie ir|ponų ligos ir cholera. Lenkai'mūsų budrumo, 
sudaro pamatinį knygų turinį.

Kap. B.”
Šitaip rašo apie Natkevi

čiaus “knygą” ne koks kle
rikalas arba davatka. Tai 
mat kuomi žymus laisvama
nių garsusis svečias Natke
vičius 
parašyti niekam 
knygelką'.

Bukime tik 
dar vis tebesitiki sugriauti mū- patys stiprūs, susiklausą, Teni
sų laisvę ir visą Lietuvą užval- įkhne visi kuo išgalime valsty- 

,bv, būkime visada pasiruošę 
'ant visko, o tik tada ramiai ir

Amerikos lietuvių laisva
maniai susilaukė poros sve
čių iš Lietuvos. Jiedu yra 
Žygelis ir Natkevičius. Lan
kydamiesi po lietuvių kolo
nijas jiedu, niekindami Lie
tuvos katalikus, renka au
kas bedievybei platinti Lie
tuvoje ir kovai prieš katali
kystę.

Kuomi žymūs tiedu lais- 
vamanybės apaštalu ( Žyge
lis žymus tuo, kad yra įga
liotinis L. Mokytojų Sąjun 
gos, kuri rūpinasi subedię- 
vinti Lietuvos mokyklas. 
Antrasis svečias Natkevičius 
turi daugiau kuo pasigirti. 
Jis yra socijalistų liaudinin
kų Įgaliotinis ir be to yra pa
rašęs knygą Lietuvos Ka- 

riuonienė, kuri buvo išleis
ta Amerike ir platinama 
tajp^merikos lietuvių. Ko 
vertas tašTNatkevičiaus vei- 

š kalas? Paklausykime to da
lyko žinovo. Tik ką iš Kau
no atėjęs Mūsų Žinynas, ka

lį ro mokslo ir istorijos žurna
las num. 1 (4) lM'turįs Nat 
kevičiaus parašytos knygos 
recenziją. Ten rašoma api< 
jų šitaip:

^‘/Šies knygos autorius mato 
| _ mai buvo pasistatęs ypatingą 

tikslą — supažindinti Ameri 
ko« lietuvius Lietuvos ka 
riuomene, bent taip patsai 
prakalboj pasisako. Kadangi 

| kariuomenė yra gyvas organiz 
E, . mas, dar smarkiau gyvuojan

tis už by kokį kitą, tai pasta 
lytą uždavinį netaip lengva pa 

K- - siekti. Nes tada tik galima tu- 
. rėti supratimą apie tokių pai- 

| nią organizaciją, kąip kariuo 
t I menė, kada ii- iš knygų lapų ji 
| y eina į skaitytoją tokia pat, ko 
r ~ kia yra ir gyvenime su gyvai

pagautais savo džiaugsmais ir iinės turtai ėjo svetimiems. Nors 
| Vargais. Taip moka apie savo

- kariuomenę rašyti pav. lenkai. 
L Rašytojai patys tą kariuomenę 

L 7 ąiyH ir toji meilė spindi iškny- 
: gų lapų. Jie rašo širdimi, ne
Tt protu. s
į y , . “Tų privalumų kar. Natkevi 

-■> čiiis neparodė: vieton gyvo ap-
■
h ' džiausią chroniką, kuri neis 

kia npi vieno širdies tvaksp

dyti. Ji būtų tai nesykį jau(bę, būkime 
mėginusi daryti, jeigtf jos prie
deliai nebūtij nuo to ją sulaikę.(drąsiai galėsime žiūrėti į savo 
Sulaikė ne dėlto, kad mūsų gai
lėtų, bet dėlto, kad nežino, ką 
daryti, nežino, kiek pas mus

Į jeigu jie in-
esa-

me silpni, tai netruktų Lietuvą

— jis moka gabriškai dvasios stiprybės; 
nevertą gytų įsitikinimo, kad mes

Nelaimė Lietuvai iš tų jos 
vaikų, kurie per juodus akinius 
i viską žiūri, kurie Lietuvos gy
venime neįstengia įžiūrėti nie
ko džiuginančio, suraminančio 
Viskas jiems atrodo baisu, 
tamsu, žiauru. Lenkai mūsų 
šmeižimui išleilžia miliardus 
savo markių. Kaip gi jie 
džiaugiasi, matydami kad tiek 
daug silpnadvasių Lietuvos pi
liečiai už dyka eina jiems į pa
gelbą.

Bet klysta mūsų pesimistai. I 
juodus stiklus pamylusieji; 
klysta ir lenkai, manydami 
šmeižtais ir prasimanymais at
riekti savo tikslo.

Lietuva nežūsta ir ne-žus. 
Priešingai, ji nuolat eina sti-j 
pryn. Pergyveno ji daug dide
snių ir sunkesnių vargų. Prie
šai buvo beveik jau už gerklės 
benutverią smaukti; rusai, vo
kiečiai, savi judos-parsidavė- 
liai liūosai šeimyninkavo Lie
tuvoje. Šiandien tie priešai ne
bebaisūs. Lietuvą valdo savo
ji stipri valdžia, žmonių demo
kratiškai pastatyta. Tiesa, natffl 
jas ir didelis pavojus lenkai 
atsirado Lietuvos Rytuose — 
bet ir tą nugalėsime jei tik sti
pri dvasia būsime.

Lietuvos vidujis tvarkyma
sis ir stiprėjimas — tai neuž- 
ginčijamasai faktas.

1) 1922 m. 15 d. vasario St. 
Seimas galutinai priėmė žemės 
Reformos įstatymą. Pei" am
žius mūsų broliai dirbo sveti
miems ant lietuviškos žemelės. 
Didžiausia skriauda kruvinai 
žeidė lietuvių širdis. Mūsų že-

rašymo, davė sausą, nuobo- 
neišau- 

kia nei vieno širdies tvakselėji- 
. Ir nestebėtina, nes šios

knygos jis faktinai ir nerašė:
tai ynT laikraščiuose spausdin
tą straipsnių rinkinys, apie ku
riuos autorius pridėjo daugybę 
fotografijų, ir tokią knygą pa
leido amerikiečiams. Iš 176 
puslapių 91 puslapis užimtas 
fotografijų, 48 puslapiai ištrau- 
koiuis. iš ląikraščių ir įsakymų 
ir 6 puslapiai palikti tušti. Tai- 
gį pačiam autoriui liko prira
šyti daugiausia 30 puslapių ir 
tai dar abejotina, nes ne^sur 
galima surasti ištraukų pra
džią. Aišku, jog tie 17 nuoš. 

■ originalaus teksto visai pa- 
, akendo tarp daugybės mechani

niai surankiotos medžiagos. 
L Šiaip ikšiol tik J. Gabrys rašė.

“Bet ir šios medžiagos pa- 
r. • I

sykį jau atėjo galas toms 
skriaudoms ir neteisybėms 
Lietuvos piliečiai, ištikimi jos 
vaikai patys valdys ir dirbs jau 
tnebe svetimiems, bet sau — Lie
tuvos $emę.

2) Svarbios priežastys buvo! 
iššaukusios Lietuvos Valdžio
je križį. Senasis Ministerių 
kabinetas pasitraukė. Bet ka 
•gi! Veltui lenkai džiaugėsi dėl 
to įvykio. Nesusitariant par
tijoms dėl koalicijos susidarė 
naujas darbo kabinėtas. Iš 
naujo ministerių pirmininko 
dekieracijos paaiški, kaip rim
tai manom griebties darbo, kad 
•'Lietuvą iš vargų atstačius.

3) 4-ių metų laisvės sukaktu
vės aiškiausiai parodė, kai toli 
jau Lietuvos valstybės nuženg
ta pirmyn; Valdžios aparatas 
galutinai užvestas ir sustiprė
jęs savivaldybės miestų, aps
kričių^ ir valščių jau inėjo į sa

-V

ateitį.
Mūsų į stiprybė, ir viltis, ib 

ateitis — ne iš kitur ir ne iš 
kitų malonės, o tik mumyse pa
čiuose ir iš pačių mūsų.

Lietuvos Inf. Biuras.

LDS. 92 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks kovo 26 d. š. m. 
tuoj po pamaldų bažnytinėje sve
tainėje. Visi nariai malonėkite 
pribūti susirinkimam Nekurie 
nariai yra skolingi už praeitus me
tus centrui. Ateikite ir atsilygin
kite. Šio mėnesio pabaigoje bus 
siunčiami pinigai j centrą už orga
ną “Darbininką.” Nepamirškite 
atsinešti mokesčių knygelę. Taip
gi atsiveskite ir naujų narių.

Kyiečia Valdyba.

VILNIAUS LIETUVIŲ 
BALSAS.

L. D. S. Reikalai.
CLEVELAND, OHIO.

Pažiūrėjus į LDS. organą “Dar
bininką” net linksma skaityti to
kias žinutes, iš LDS. narių dar
buotės savo organizacijos gero
vei. Tai-gi, kad nepasilikus nuo 
savo brolių darbininkų tame dar
be, tai ir LDS. 51 kp. stengiasi 
kiek galint veikti. Kovo 12 d. 
gerb. kun. V. Vilkutaitis prane- 

įšė iš sakyklos, kad LDS. 51 kp. 
nusiims paveiksuls tuojaus po su
mai, ragindamas visus narius su
sirinkti. Pasitaikė graži saulėta 
diena ir už tai viskas puikiai pa- 

I vyko. Apie trečią valandą ' po 
pietų turėjo susirinkimą ant ku
rio prisirašė trys nauji nariAi, bū
tent : Ant. Zorubas. Jurgis Bra
zaitis ir Jonas Paliukevičius. Lin
kėtina broliams darbininkams lai
kytis vienybės ir kovot prieš sa
vo skriaudikus. Buvo svarstoma 

I kuopos reikalai apie kuriuos gal 
bus neprošalį pažymėti. Nekurie 

Į svarbesni nutarimai yra šie: And. 
Į šliokaitis pranešė, kad And. S.
Kulbiskas prižadėjo atmokėti visą 
skolą dėl LDS. 51 kp. ir kad tą sa
vo prižadėjimą išpildžius, tai ąnt 
įani tikro dokumento pasirašė, 
kad po 5 dolerius į mėnesi atmo- 
kėes. Toliaus A. ^vinskas, kaipo ko
misijos narys, pranešė, kad L. D. 
S. Mich. ir Ohio apskričio suva
žiavimas yra nužiūrėtas liepos 1 

I d. š. m., nes tą dieną pripuola 
šeštadienis kada būtų ir kitų ko
lionijų atstovams tinkamiausia 
pribūti. Nutarimai palikta 
sekančio susirinkimo. Taip-gi 
rašt. Jurgis Bleizgis pranešė 
centras yra prisiuntęs laiškų 
kale pasiuntimo knygų j Lietuvą 

[dėl Lietuvos Darbo Federacijos.
Nutarta, kad tie laiškai būtų per
duoti Clevelando katalikiškoms 
draugijoms. Gal ir draugijos 
matydamos tokį svarboj reikalą 
galės paaukoti keletą dolerių. L. 
D. S. 51 kp. paskyrė iš savo iždo 
$5.00 ir nariai prižadėjo pakolek- 
tuoti pas savo draugus, taip kad 
sudarius nors $25.00. Nutarta 

j užpirkti šv. Mišias už žuvusius 
Lietuvos kareivius už Lietuvos ne
priklausomybę.

Begalo yra linksma matyti 
kaip darbininkai savo reikalus 
.suėję svarsto, nes šiaįs metais 
prisirašė gUna didelis skaičius 
brolių darbininkų, kurie gerais ir 
naudingais sumanymais kelia mū
sų kuopos vardą. Kazimieras 

[Sankevičius davė įnešimą, kad 
kuopą surengtų gavėnios lpike 
nors porą /vakarų diskusijoms, 

į kur būtų galima apsvarstyti dar- 
[bininkų. reikalus. Tas įnešimas 
liko užgirtas ir pavesta valdybai

I

Turiu pažymėti, kad Clevelan
do lietuviai katalikai taip pamy- 
lė “I)arl>.,” kad sako ačiū 
tiktai “Darbininkui” kad iš mūsų 
draugijų veikimo visus reikalus 
talpina ir mums praneša teisingas 
žinias. Aš esu tikras, kad neuž
ilgo pas kožna lietuvi rasis laik
raštis “Darbininkas” kaipo drau
gijos organas.

Darbininkas.

W. FITCHBURG, MASS.

__  ■ šiomis dienomis visiems 
met mums pasiliks neatkeržy- . žmomas talentingas 
ta beteise, iki ateis laikas, kada ® ....... ,didis Trojos miestas pavirs i kalbėtojas ir smarkus velke- 
griuvėsius*. jas Al. M. Rackus baigė me-

Neužniiršime ir neatleisime diemos mokslą Chicagos Me
tų skriaudų. Savo piteriuose dikalėje Mokykloje. Visus 
vaikai Dievo mels, kad iš tos h-vot£mus išlaikė labai pa- 
nelaisvės paliuosuotų. Mūsų Lyzdin - Jau leidi-
bažnyčiose žmonės su ašaromis ,. j ,. , , . ••
tv - i • ’ mą atidaryti daktaro ofisą.Dievo pagelbos sauks prieš * 
prispaudėjus. Atidarysime psa- [Greičiausia apsistos Ciceio, 
lmių knygas ir giedosime 37-tą I III. Tad sveikiname ir Įki
bai šią Dovydo psalmę: kime kogeriausių pasekmių

“Žmonių nuskriaustų Galin- naujoje profesijoje.
gas'Apginė jau.—

Prie Tavęs kreipiamės su sa
vo nesuskaitomomis skriaudo
mis!

Matai, Viešpatie, aiškiai mū-l Veik kasdien ateina laik- 
Netylek dėl jos,|raščių į§ Lietuvos. Vieti

niai kviečiami ateiti ir pasi- 
j ]r pipkti, o kitų kolonijų skai- 

teisin- Rytojus kviečiame išsirašyti.
| Už $1.00 gausite 70 ekz. įvai
rių laikraščių, o už 50c. gau-

Ką dabar jaučia Vilniaus lie
tuviai aiškiai atvaizdina strai
psnis “Glos Litwy.”

N. 20 ( 608 ) 25 d. sausio, kurį 
čia ištisai paduodame, 
į Persekiojimai.

Pildosi lenkų piktybių nuo
dingoji taurė ligi kraštui: Vei
dmainingi! prietelių lapė kau
kėmis apsidengusių paskirta pa
mušų laisvo gyvenimo būvis: 
gudriai 1919 m. bal. 19 <1. pa
žadais, kurie jau skatiko ne
verti, * norėta užgerint mūsų 
liaudį: ciningai išulėšta mums 
trupiniai neva mūsų laisvės; iš 
valdiškų įstaigų, kurios mūsų 
žemėje teisėtai mums priklau
so, išvarė mus kuomet mes įti-

LAIKRAŠČIAI IŠ 
LIETUVOS.

sų skriaudą. ' 
parodyk buviiųą savo prie mū
sų tarnų tavo. Atsistok ir iš
tiesk teisingą teismą Tavo. 
nuspręsk, kas iš mūsų t___
gas yra ir kas kaltas.

• Amžinasis mūsų Dieve.” 
Vienas tik tegali būti teis-|sįte 30 ekz.

mas! Dabokime, kad būtume 
verti to teismo! o visi jie stos 
prieš jį! Ir tie, kurie savo ne
apykantos prie mūsų neslepia, 
ir tie kurie nepasipriešina del|jjnįų mokyklų susirgo 17 nio-

UOLUMAS MOKSLE.
I BROCKTON, MASS. — Pra-

daromų musų skriaudų ir tie 
kurie žino, kad skriauda mums 
>yra daroma. Kokia tauta-to- 
•kia valdžia. Kiekvienas tos 
tautos narys visą atsakomybę 
pats neša. Nedarome skirtu
mo. Kiekvienas jų yra mums 

f mūsų šventų teisių niekintuoju 
1 ir kiekvienas aršiu mūsų prie
šu. Sulig tuo ir elgsimės. Su 
panieka prisipildys akys mūsų, 
'išdidžiai sukietės sprandai mū
sų, į plieną pavirs alkūnės mū
sų Su pajiega ir užsikirtimu ei
name į tą kovą! Mūsų nusilei
dimų rubežiai jau prieiti. Jo- 

jokiame ma-

kytojų. Sprague mokykloj bu
vo toks atsitikimas. Kuomet 
perdėtinis klesoji atėjęs pasa
kė, kad dėl mokytojų susirgi
mo pamokų nebus, tai mokiniai 
vietoj nudžiugti išreiškė nepa
sitenkinimą. Paprašė perdėti- 
nio, kad jiems leistų patiems 
tęsti pamokas. Perdetinis su
tiko. Ir mokiniai labai tvar
kiai patys mokinosi.

‘PILOTO DUKTĖ”-DRAMA
Garsusis anglų rašytojas Šeks

pyras yra išsireiškęs, kad pasaulis 
yra scena, gyvenimas — drama, 
o žmonės — aktoriai. Pamatinės 
pasaulio tiesos nesimaino; bet 
žmonės-aktoriai, besiremdami nuo
lat besikeičiančiais širdies jaus- I 
mais, dažnai užmiršta tikrąjį sa
vo pašaukimą bei tikslą, pradeda 
klaidžioti tamsybėse ir savo 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 įi^sas 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 žmonės neretai 
teikia kenksmingus. Gi priežodis 
sako: “Verba , movent exempla 
trahunt” — Pavyzdžio galybė di
desnė negu žodžio. Tad apvertin- 
kime gražius pavyzdžius.

Gražiausi ir kilniausi pavyzdį 
mums teikia Išganytojas ir pir
mieji Krikščionys. Tai amžini 
pavyzdžiai. Jono Tarvido nuo
sekliai išverstas Kun. F. L. Ken- 
zelio, G. 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, Rozbury, Mass.” šešioli
ka metų kaip statomas kas gavė
nia po du sykiu į savaitę ir vis 
sutraukia begalinę minią žmonių. 
Kaip būtų naudinga, kad kiekvie
na lietuvių kolionija pasistengtų 
kent sykį į metus perstatyti šį vei
kalą lietuviams I Vaidinto jų-ak- 

pastangos bus tikslingos:
patys turės naudą ir perstatys 
žmonėms netuščią arba šiaip 
menkos vertės scenos veikalą, bet 
pilną gilios reikšmės visiems su
prantamą veikalą, kuris žadins 
apsileidėlius, stiprins abejojan
čius, priduos energijos-drąaos 
veikiantiems ir visiems žiūrėto
jams suteiks pilną pasitenkinimą.

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

už savaitės kitos bus atspauzdin- - 
tas. (Drama 5 veiks. Kainą 3&e.) 
Visus užsakymus siųskite šiuo ad
resu: Alena Kiburiutė, 67 G St., 
So. Boston. Mass. arba “Darbi; 
ninko” red.
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kėjome Suvalkuose lenkų ge-lkian} žingsnyje, 
audriai išnaudota mūsų Izniozyje lai jau nelaukia mūsųrais, gi

■pasitikėjimas, “žygių karžy
giai” tapo mums, pergalės be
laisviams, ponais aršesniais, 

Kur

ant 
fin. 
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LDS. 98 kp. puikiai gyvuoja.
Po prakalbų įvykusių vasario 

19 d. š. m. kur kalbėjo gerb. A. F. 
Kneižys, LDS. Sekretorius musų 
kolonija atgijo ir žmonės pradėjo nei senieji prispaudėjai,
smarkiai veikti. Štai SLRKA. yra jų gėda? 
kuopa vėl kaip girdėt rengia pra
kalbas. Bolševikėliai po pirties, 
kurią davė A. F. Kneižys dar ir 
šiandien vaikščioja it žemę parda
vę. Man teko patėmyti vieną 
bolševikėlj skaitant “Keleivį,” 
kuriame buvo aprašymas įvykusių 
prakalbų. Pasirašo “Senbernis.” 
Jis mėgina raminti draugučius ir 
kiek galima apjuodinti gerb. A. F. 
Kneižį. Bet kiek jūs nerašysite 
savo šlamštuose, vistiek nieko jau 
nepadarysite. Prakalbose susi
tvėrė LDS. kuopa ir dabar rengia
si prie didesnio veikimo.

Tose prakalbose bolševikėliai 
visu frontu buvo sukilę ir staugė 
it vilkai, bet kalbėtojas greit ap
sidirbo ir "uždavė didelį smūgį. 
Mėgino užduot klausimų, bet taip 
Įsiklampojo, kad publika turėjo 
skanaus juoko. Daugiausia pasi- 
žymėjo Kazimieras Vilkas, kuris 
jeigu turi dar nors kiek proto ant 
toliau atsižadės klausimų. “Ke
leivio” Senbernis apie tai tyli.

Negalima aplenkti nepažymė
jus bolše vikių kūmučių, kurios 

, “mušaino” prisitraukusios kėlė 
kačių koncertą. ‘Senbernis” nė 

, apie tai nieko neparašė. Mat sa
vos, ir kaip čia rašysi.

Tokių prakalbų, kaip kad 19 d. 
t vasario mums reikia kodažniau- 

sia, o pamatysime, kad iš mūsų 
bolševikėlių atsiras ir gerų žmo
nių — susipras ir sugrįš anUik- 
rojo kelio.

vo vagą ir įsigali, mokyklų iri pasirūpint vietą diskusijoms.
moksleivių skaičius beveik tris-- 
kart padidėjęs negu buvo prieš" 
karą, prekyba ir pramonė dide
liais žingsniais eina pirmyn. 
Ūkiai tvarkosį. ir stiprėja. Bai
giama prieiti prie savo valiutos.

Taip gi išrinkta komisija, kad nu
žiūrėtų tinkamą laiką h* surengtų 
balių su perstatymu. Jeigu nebus 
galima po Velykų, tai atidėti ant 
rudens, kada bus patogus ir tin
kamas laikas.

z

i Atėjo Žiaurios spalio dienos, 
kurios pradėjo mūsų Golgotą. 
Stengėsi mums išpiešti tą mora
le pajiegą. kuri garbina srove 
plaukia iš žydro tikėjimo mūsų 
liaudies. Mūsų kunigus 
nėjo, kišo kalėjimuosna.

vari- . 
Ate- į 

jo priespauda ir šimtus šeimy- 
minių ryšių pajėgą sutraukiant 
nuvaryta broliai mūsų neti
kram likimui' Musų tėvų kal
bai, kuria dar tėvai mūsų lais
vai buvo auk'ūjanii, uždaryta 
mokyklų skliautai, laužant 
šventą mūsų teisę auklėti jau
nąsias kartas mūsų žemėje mū
sų kalboje.

Ir į lenkų garbės.vainiką į- 
pynė žymes ant kūnų vaikų 
mūsų vaikų, kurie nenorėjo ap- 

° leisti savo numvlėtos moky- - * .los. Atėjo persekiojimai ir 
areštai, o su jais pragariškas 
gundymas silpnųjų dvasia mu
sų tarpe ir skausmo begalė to
se širdyse, kur turėjo išsižadė
ti šeimynos ryšių, nes kitaip 
dar skaudesnis — tėvynės išsi
žadėjimas juos laukė. Tikrai 
velniškas sumanymas. Dagy- 
venome tūkstančių verksmų. 
’ Lietuvos, mūsų Tėvynės, sos
tinėje, viešai mums uždraudė 
mintyti:

Ir persekioja mus.
Skaudus nubudima., ir rūs

tus piktumas krūtinėse mūsų! 
| šalin mus veja nuo žemės 

l’ mūsų!
šlykštus veidmainiųgumas, 

pašėlusi pergalę, begėdiška 
■prievarta, Civilizacijos gėda 
yra tie kultūros pamėgdžioto- 
jai.
Sąžinę savo toji tauta apsunki
na amžiaums!

Slidžiosios širdys, nutrinto
sios kaktęs ir žemesioS sielos 
paims joje viršų....... Vidaus
puvėsis kirminas, kaip vėžys 
sųės tą tautą Bet mes nenusi
lenksime.
^Mūsų tėvynės meilė jau šian

dien savo teisėtumu yra visų 
dangumi aukštesnė uš riksmus 
ir pasigyrimus tų pergalės gar- 

Taip-gi Jrump^ prakalbėlę pasakė binto jų.
•

Narys.

HARTTORD, CONN.

LDS. prakalbos.

Kovo 12 buvo prakalbos, kurias 
surengė LDS. 6 kuopa parapijos 
svetainėje^ Kalbėjo M. D. Kerbe
lis, ‘ ■ Darbininko ’ ’' administrato
rius iš Boston, Mass. Gaila kad ne
daug publikos tebuvo. Į taip svar
bias prakalbas reikėtų tūkstantinė 
minia sutuokti. Kurie dalyvavo 
negali atsidžiaugti taip įdomia 
gerb. kalbėtojaus prakalba, kuris 
taip vaizdžiai ir aiškiai nupiešė 
krikščionių darbininkų reikalus. 
Prie kuopos prisirašė 5 nariai

■ i

! mandagumo, kuris praeityje 
\jiems taip lengvino įsispraus
ti į mūsų tarpą. Jie atkirsti 
nuo mūsų prasikaltimų siena. 
Ne žmogų matome 
;me jųjų, bet vien 
priešą, kuris tik 
mums pakenkus.

Atydžiai seksime kiekvieną 
jų žingsnį, be pailsio dabosime 
jų silpnumus, kiekvieną savo 
progą išnaudosime ligi galo.

Mūsų bylos tyrumas labai 
sustiprina, nes kiekvienas, ku
ris stoja anose eilėse, eidamas 
prieš aiškų teisingumą, turi ko
voti su mumis iš pasalų. Kiek
viena iš mūsų priešų tokia ko
va nužemina, jo dvasią nusilp
nina. Mus gi toji kova kelia ir 
stiprina. Mes turime ginklą, 
kurį mums nieks neišplėš! Tas 
ginklas — tai mūsų darbo gau
sumo. Darbą galima iškeisti į 
visas pajiegas. Ir prie tos pa
jiegos ir galybės nuolatos eina
me. Tad, aukštai iškėlė neški
me tą ginklą mūsų! Kiekvie
nas mūsų kovotojas bus skais
tus ir pasiaukavęs. Lai būna 
nenulenkiamas ir drąsus, užsi- 
kirtęs ir pavojingas. Lai vi
suose laukuose susirenka jiems 
tenugalimos užtvaris, mūsų 
triūsų pagamintos. I^ai jiems 
niekas lengva nebūna, lai su
naudoja spėka savo nevaisin
gai. \

Nepasitenkiname vien gyni
mosi. Įsiveržė čia į mūsų že
mes per spėką. Atsitrauks iš 
čia prieš mūsų pajiegą. Eisi
me pirmyn į visuomenės dirvą 
mūsų žemės pakraščiuose! Tuo
met prieš mus ims žydėti gyve
nimas bendras visiems Lietu
vos piliečiams, kurie ją tikrai 
niyli ir gerbia, nežiūrint į kal
bą. Gaivinant pasaulio srove 
nupus šalin niekšybių dulkes 
nuo musų žemių ir mes jas 
jiems į akis. Savo bylos švie
sumu gąsdinsime prieš save 
tuos tamsiuosius į jų naktis.

kiekviena- 
pasislėpusį 

laukią kaip

Perskaitęs šį “Darbinin
ko” numerį nesunaįkin jo, 
o duok tam, kurs jo neužsi
rašęs, o norėtų jo pasiskai-

z
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TH0MP8CNVILLE, CONN.

Puikios prakalbos.

Vasario 12 d. aplankė musų ko
loniją garbingas svečias kun. P. 
Garmus. Nors neperdidelė mūsų 
kolonijėlė ir neperdaugiausia lie
tuvių yra, bet pątėmiję iš apgar
sinimų apie didžiai gerb. svečio 
atsilankymą, tai suėjo ir vietiniai 
ir iš apielinkių. Pasidarė gražus 
būrelis žmonių ir visi atidžiai 
klausėsi gerb. kun. Garmaus. Pir
miausia kalbėjo apie Lietuvos į- 
sikūriiną ir susitvėrimą pirmojo 
Lietuvos pulko, kurio gerb. kun 
P. Garmus buvo kąpelionu. Primi
ne tuos tėvynainius, kurie yra jai 
gyvastis davę už laisvę. Publika 
atsistojo valandžiukę, kol jų vai
dus paminėjo. Paskiau didžia 
gerb. kalbėtojas gražioje ir įspū 
dingoję savo prakalboje aiškino 
mokslo reikalingumą ir tam tiks 
lui tapo nuspręsta įkurti Lietuvo 
je universitetą ir tai katalikišką 
Publikai patiko tikslas ir pertrau 
koje buvo renkamos aukos. Šta' 
aukotojų vardai: Karolis Migli 
nas S. V. Boną $50.00, Barbor: 
Čiulviniukė S. V. Boną su kupo 
nais — $58.00, Andriejus Tarnu 
lis — Atst. Bendrovės šėrą — 
$100.00, Rozalija Žilinskienė Lie 
tuvos Boną — $50.00, Joakima; 
Jucius L. Boną —< $50.00, Jurgi: 
Karalavičius L. Boną — $50.00 
Elzbieta Mockeliutė — $20.00, Jo 
nas Miglinas — $10.00, Pranas Či 
gonas (vaikas) — $10.00, Bronis 
lovas Čepulis — $5.00, Domicek 
Pociuniei^ — $5.00, Alena Bara 
nauskieuė — $4.00, Palogija Pala 
žijienė — $3.00.

Po $2.00: V incentas Cipkus 
Juozapas »Jetkevičius, Alena Vo 
liūniutė, Pranė Zigmavičiukė, Ju 
lė Žilinskiutė, Jonas Raškėvičius 
Petras Sabonis, Alekas Pilkionis

Po $1.00: Stefanija Dzirkienė 
K. Labutienė, Ona Mišeikienė, O 
Norkienė, V. Valienė, K. Raskis 
M. Raskienė, A. Leimontas, M 
Matulevičienė, V. N., A. S., K. S. 
Aleksandra Ališauskas, J. Silav 
A. Dedonis, J. Tamulis, A. Rtisec 
kas, A. Navickas, P. Valatka, O 
Ravuckienė, M. Tamulienė. 
Smulkiais surinkta 70c. Tai vis, 
surinkta $451.70 ii- pasižadėjo A 
Ruseckas L. L. P. Boną $50.00, A 
Ališauskas L. L. P. Boną už $50. 
D. Pociūnienė L. L. P. Boną u>1 
$50., P. Palažiejienė L. L. P. Bo 
na už $50.00.

Tai garbė lietuviams katali 
kams Thompsonvillės ir iš apie 
linkių kolonijėlių. Po pertrauko: 
kun. Garmus kalbėjo apie dabar
tinį Lietuvos padėjimą. Sakė, 
kad dabar Lietuvoje gyvenimą:1 
neblogiausias. Ragino visus dar 
buotis dėl Tėvynės ir sakė publi 
kai nenusiminti, kad tie išgamos 
lenka^ yra užgriebę mūsų Vilnių 

'■Sakė, kad tikimės, kad \neilga 
laikys. x

Thompsonvillės laisvamaniam: 
nepatiko kun. Garmaus prakal 
bos. Žinoma primulė ir apie ji 
darbelius, tai jiems tas labai ^e 
tiko. Nors laisvamaniai-sandarie 
čiai ir žemiško rojaus mylėtojai 
stengėsi visokiais būdais užkenkti 
aukoms, bet matydami/ kad nie 
ko nebus, tai sutarė visi neauko
ti ir nutarė net bausti tuos, kurie 
paaukotų. Žinoma katalikai gra
žiai aukų sudėjo ir be laisvama 
nių. Užbaigus gerb. kun. Garmui 
prakalbas, publika linksmai išsi
skirstė. Visi sakė, kad nėra gir
dėję tokios puikios prakalbos.

Visiems aukotojams širdingą a 
čiū.

neng$ prakalbas taip vadinamiem Taktas yra, kad A. D. nemoka dirbamas 
svečiam iš Lietuvos. Vakaro ve- lietuvių rašybos. Rašo, kad voje? 
dėju buvo sandarokietis V. C. Ati- vakaro pelnas turėjęs eiti Ats- 

mergaitą C. Žjųrin skaitė jdeklema- daręs vakąrą kad gyrė, tai gyrė x1--------- -------- —-
vo “Saulutė Nešviečia” ir “Sto- tuos svečius. Girdi, dar tokių 
vi Žirgas.” Eilutės publikai la-[svečių niekad nebuvo, kaip kad 
>ai patiko, nes tapo apdovanotas 
gausiu delnų plojimu. Publikos 
atsilankė pusėtinas būrelis ir visi 
tapo užganėdinti. Prie Spaudos 
draugijos prisirašė keletas naujų 
narių. Buvo renkama aukos pa
dengimui lėšų. O. č'irvinskaitė 
aukojo 50c. Viso su smulkiomis 
surinkta $4.20. Visiems aukuoto- 
jams širdingai ačiū. Lauksime 
daugiau panašių vakarėlhj. Va
karo vedėju buvo J. Vaitkus — 
pirmininkas.

V. Blavackas; rašt.

NASHUA, N. H.

Komitetas
* z

WORCESTSB, MASS.

čia 12 d. kovo įvyko prakalbos 
Spaudos Dr-jos po Šv. Povilo glo
ba. Pirmas kalbėjo gerb. kun. L. 
Kavąlįauskas. Antras kalbėjo 
gerb. kun. J. J. Jakaitis. Abie
jų kalbos publikai labai patiki? 
Nes gerb. kalbėtojai plačiai ir aiš 
kiai nurodė kokią didelę svarbą 
turi gera katalikiška spauda mū
sų lietuvių tarpe. Vakaras buvo 
pamargintas deklemacijomis. M. 
Lekeckaitė gražiai padeklemavo 
eiles “Darbininko rūpesčiai,” už 

kką gavo dėžutę saldainių. Antra

Kovo 8 d. Nashuaiečiai skait
lingai susirinko parap. svetainėje 
ir laukė kuomet čia pasirodys Lie
tuvos Šaulių įgaliotinis. Laukė 
gal tikrai pasakys, kuomet tie 
garsūs šauliai Vilnių nuo lenkų 
paliuosuos. Kun. P. Daniūnas per
skaitė telegramą p. Zmuidzinavi 
čiaus, kad šiandie negalįs atva
žiuoti. Klebonas pakalbėjo apie 
Lietuvą ir tuomi užsibaigė.

Tai-gi, prisirinko daug įdomau
jančių žmonių, net ir komunistai, 
kurie baisiai neapkenčia, šaulių il
tie atėjo pasiklausyti, mat jie la- 

' blausiai žingeidauja ištirti ar tik
rai tie šauliai jau tokie galingi.

Karštesnieji Nashua’os komu
nistai vedusieji ir pavėniai išdū
mė rojuii (mat jie dar po senovei 
tebevadina Rusijos Rojus). Visi 
nashuaiečiai, o ypač komunistai 
Laukia ateinančių žinių iš rojaus 
nuo savo pasiuntinių. Sulaukė 
komunistai, bet niekam neduoda 
perskaityti, net ir moterims savo 
uebepasitiki ir nesako ką iš “ro
jau” rašo, o jų moterėlės viena 
kitai ėmė girtis, kad laiškai iš ro
jaus jau atėjo: “Na, tai ką gi ra
šo?” — paklausia kaimynė. “Ma
no vyras perskaitė, bet man ne
sako, kaip jie ten gyvena dabar ’ ’
— guodžiasi pirmoji. Moterėlės 

,jmė nerimauti, prispyrę klausia
rr gerai gyventi dabar rojuje. Jei 
gerai, tai važiuojam ir mes, ma- 
ai kaip čia' dabar vargina žmones 
companijos. Uždarė šapas ir 
mirk badu. O čia vyrai lyg tyčia 
įesako kaip dabar džiaugiasi ro
jumi mūsiškiai. Jei jos būtų mo- 
iėjusios skaityti, tai &fitii pačios 
perskaičiusios ir nebūtų reikėję 
aip ilgai laukti. Surado mokan
čią skaityti moterį, kuri joms ir 
perskalt ė.

Štai ką ^siuntiniai iš Rojaus 
.aso savo draugams — Nashua’os 
komunistams:
“Nuvažiavę Petrogradan, kai- 

kurie draugai manė dar važiuoti 
;u savo jgaliavimais Maskvon pas 
čvą Leniną, bet neleido; pristatė 
lirbti ir už/iarbą gauname pusę 
įvaro nežinia iš ko padalytos duo- 
ais ir sriubos, pabaltytos miltais, 
pinigus, kuriuos atsivežėme — 
-•.tėmė ir mano kailinius komisa
re. pasisavino. Sako, kad darbi
ninkams tokiii kailinių nevalia 
nešioti. Girdi mano moteris ko- 
nisarienė o neturi tokių rūbų. At
nešė man, gal komisarienės, ap
driskusį švąrką; o vyras mano 
pasipriešino tokioms rekvižięijoms 
roniisaro. Tai kaip paėmę nuva
rė nežinia kur, tai dar negrįžo. 
Kitas mūsų draugas po trijų^m^- 
nesiij sulaukė popierų nuo tėvo iš 
Lietuvos ir išvažiavo, o aš ir ma
no vyras tai kasfžin kada galėsi- 
ne pasiekti savo tėvynę Lietuvą.”

Perskaičius man tą jai laiškelį 
prašiau, kad į laikraščius paduo
tų, tai apsaugotų nuo Rusijos ro
jaus ir kitus lietuvius, bet vyras 
nesutiko siųsti į redakciją. Sako, 
ar nori, kad iš mūsų pasijuoktų 
kiti
- Tai atrodo, kad jie nepavydi 
kitiems Rusijon važiuoti. Mat 
nenori 'persergėti nei savųjų. Bet 
daugiau koLkas nevažiuoja rojun, 
nys čia ir bedarbė — tebestrei- 
kuoja žmonės...

Kitą sykį daugiau parašysiu 
sužinojęs ką nors nuo pasiųstinių 
nashuaiečių-komunistų...

šiuodu. Teisybė, dar tokių mul
kių niekad nebuvo, bet panėši į 
anuomet buvusį Bulotą. Tas Žy
gelis, tai skerdžius, kas aišku, 
kad papratęs su rinkine ant gal- 
vijų barškyti, tai ir kalbėdamas 
daugiaus su kumščia į stalą bala
doja, neg kalba. 0 jo kalba, tai 
senovės ubago poteriai. Jo kal
bos nekritikuosiu, nes ji stovi že- 
miaus kritikos.

Antras V. Natkevičius. Rėkė, 
niekino krikščionis demokratus, 
bet nabagas neapsižiūrėjo, kad 
pats jau visai atisduoda bolševi
kų raugu.

Worcesteriečiai buvo pradėję 
prašyti balso, bet V. C. nedalei- 
do ir liepė paduoti klausimus ant 
rašto. Klausimų prinešė labai 
daug ir L. St. Seimo rašt. nekuriu 
negalėjo perskaityti, matyt aukš
to mokslo vyras. Aukų surinko 
apie $300.00. J. D. turbūt mūn- 
šainės prisitraukęs prižadėjo 100 
dol. vertės boną. Bet kaip girdė
jau, tai jo moteris ketino revoliu
ciją kelti, kad boną paliko namie. 

Demokratas.

MONTELLO, MASS.

Kovo 11 d. tapo nukapotos 10 
nuoš. algos visiems Montello’s ir 
Brocktono šiaučiams. Per 6 mė
nesius ėjo derybos tarp darbdavių 
‘r darbininkų. Darbdaviai norė
jo numušti 20 nuoš., Uet darbinin
kai ir šiaučių unija to nepavelijo. 
Matysim ar darbdaviai arba ka
pitalistai greitai numuš kainas 
ant čeverykų. Dąbar kapitalistai 
verkė, kad negalį savo tavorų 
parduot. Tai čia ir darbai ėjo silp
nai, 
dys.

į Tie visi dalykai, kaip tik ir i 
tovy’bei už knygas, o to susirin-' sutinka su Pelene ir pradėto

mis iškilmių pamaldomis misi
jų laikė!!?

Tas biaurųs atsitikimas ne 
tik kad nekelia A. L. Kliubie- 
čių vardo; bet tikrumoje dar 
pažemina juos visus, šis atsi
tikimas priparodo, kad kliu
bas ištikrųjų jau kripsta iš vė
žių, kad jau pradeda rimtai sir- 
^ulioti.

Tačiau nėr ko labai ir stebė
tis iš to, nes kitoniškiau ir ne
gali būti. Juk kas geria nuo
dus, tai ankščiau ar vėliau turi 
nustoti ir sveikatos ir gyvybės. 
Kas draugauna su laisvų pa
žiūrų žmonėmis, būtinai pataps 
ir pats laisvamaniu, nes žmo
gus visuomet yra palankesnis 
prie blogo nei prie gero. Gi 
kliubiečiai kaip tik ir nesisau- 
goja to viso. Labai gaila, nes 
diduma iš jų atrodo, kad ir bu
vo ir yra gan pavyzdingais vy- 

' rais. Jų yra dauguma, pasa
kiau, tačiau kodėl gi toji dau
guma visame kame pasiduoda 

' vos tik keliems?! Ir, kodėl gi 
[nesistengia duoti kliubui kito
kios pakraipęs?!

Atsakymas ir-gi lengvas.
Visi jie vargšai nuodinasi

Matysim, ką ateitis paro-

HERKIMER, N. Y.

Melų melai.

kime neminėjo ir nemini kores
pondencijoj. kur yra vakaro 
pelnas. Pagalios prikiša J. Va
siliauskui, kad jis manęs jį (A. 
D.) nušauti. Tai kriminališ- 
kas priekaištas. J. Vasiliaus
kas yra tarnavęs Suv. Valstijų 
armijoj, yra geras žmogus, nie
kad nesibilinėjęs nieko nenu
skriaudęs ir kriminališko dar
bo nedaleis. Už tokį šmeižtų ir 
šmeižikui ir šlamštui “Vieny
bei” “džela” kvepia A. D. apie 
kitus turbut pagal save spren
džia. Jis nepagyveno nei Sche
nectady, nei Amsterdame, o kai 
atsikėlė į musų kolionijų, tai 
su italu tuoj pradėjo bylinėtis. 
Galop A. D. savinasi vietos lie
tuvių gerų darbus dėl lietuvys
tės. Trumpai atsakome: pro
testus prieš lenkij žiaurumus 
siuntė visa lietuvių kolionija 
dr-jos lėšomis. Atstovybės at
siųstas knygas išdalino tarp 
vietos valdininkų būrelis lietu
vių. Delegacija pas kongres- 
manų sumanė siųsti ne A. D., o 
atstovybė. Kas su kongresmo- 
nu šnekėjo ir knygutę padavė, 
tai to A. D. nesako. Mergaites 
išmokino lietuviškai dainuoti 
ne A. D. nes jis apie dainavimų 
tiek supranta, kiek tas asilas, 
kurs paklausęs lakštingalo pa
tarė jam eiti pasimokyti dai
nuoti pas gaidį. J. Vasiliaus
kas neprigul nei prie lenkų baž
nyčios, nei prie jų organizaci
jos.

Taigi aišku, kad laisvama
niai šmeižia susipratusius ge
rus lietuvius, niekina nesusi
pratusius, lenkuojančius lietu
vius ir tuomi daro lietuvių tau
tai blėdį. «

Teisybės Mylėtojas.

“mnpšaiųas” laisvamanišku “munšainu,’’
kurs jau veikia ant jų proto ir 
širdies. Visi jię, gerai žinau, 
kad skaito numylėtų jų “San
darų” ir kitokius šlamštus. 
Matomai jau pradeda gėdytis 
ir tp, jog yra katalikais. Gaila! ' 
Bet, vis-gi dar nepervėlu! Juk 
galima šlamštus prašalinti ir 
atsigaivinti.

Teko man girdėti, kad kliu
biečiai stengiasi išsiteisinti iš 
to, buk tai ne jų, bet p. Račiū
no kaltė buvo. Mat, p. Račiū
nas turėjo užkvietimų daug 
ankščiau atvykti. Toks pareiš
kimas iš kliubiečių pusės vis
gi jų dar neišteisina. Jeigu p. 
Račiūnas neatvyko sutartame 
laike, tai A L Kliubas, sužino
jęs apie paskirtų dienų kruta- 
miems paveikslams, lengvai 
galėjo atsakyti p. Račiūnui ir 
jis už tai ne tik negalėjo ant 
kliubo pykti, bet ir negalėjo 
ieukoti jokios teismiškos prie
kabės. Vienok kliubas to ne
padarė. Reiškia, kad kliubas 
darydamas netvarkų parapijo
je, parodė, kad, pradedant ket
virtuosius savo gyvavimo me
tus, ištikrųjų piradėjo rimtai 
sirgaliuoti. Todėl gi, 'taip p. 
A. J. Lukšis, kurs stengėsi iš
girti kliubų, taip ir visi kiti, 

. kurie laiko to kliubo vairų, turi 
atkreipti atydų ant tų ir pana
šų tiems apsireiškimų nenor- 
inalio kliubo stovio ir stengtis 
kuogreičiausia prašalinti visas 
priežastis kliubiečių ligos. Pa
sekmės, be abejonės, bus pagir
tinos.

GYVAS REIKALAS.

J. J

AMSTERDAM, N. Y.

REIKALINGA TUOL~
‘ ‘ Darbininko ’ ’ Adminfo- 

tracijai reikalinga tuoj 
po du agentu kiekvienoje:; 
lietuvių koliomjoje. Turi 
būti LDS. nariai. Atsišauk
dami praneškite štai kų:

1) Kiek laiko gali pasvęe-* 
ti kas vakarų 1

2) Kelius vakarus savai-'
tėję? . . — ~

3) Ar gali pašvęsti dienos- 
laikų ir kiek valandų?-

4) Kelias dienas savaitė
je?

l *r>

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

6) Kuo užsiimi?
Apsukrus darbininkas* 

liuosonts valandoms nuo 
darbo gali pelnyti nuo 
$25.00 iki $75.00 savaitėje. 
Darbas ir sąlygos geros. At
sišaukite tuoj,

^DARBININKO^. 
ADMINISTRACIJA,

366 Broadway, . ••

ĮSIGYK L. D. S. 1922 M.
KALENDORiy.

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

Agentams duodame ‘nuo
laidų. Agentai pasiskubin
kite su užsakymais.

“DARBININKAS”
366 Broadway, So. Boston, Mass.

- i .

Lietuvoje organizuojasi 
darbininkai, jaunuomenė, 
moksleiviai, moterys. Gy
vuoja ir steigiasi mokslo į- 
staigos. Visoms šitoms or
ganizacijoms yra vienas gy
vas bendras reikalas — tu
rėti knygynus. Tų knygynų 
Lietuvoj kaipir nėra. Kaip 
gyvai tie knygynai Lietuvoj 
vra 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 Gadynes 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 Sociailzmą.” Pas mus 
gimnazijoje prasiplatino kuo
pos “Atžala” ir “Atžalėlė” 
kurios nors save vadina beša
liškomis, 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 
tij 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 ant 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 jų 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- 

i rašiusio jaunikaičio,

P. švelnutis.

REDAKCIJOS ATSAKYMAS.

Lietuvių Beno Valdybai, Neb
ark, N. J. —< Tainistų laiško prieš 
tilpusią korespondenciją “Darbi
ninko” No. 26 net alpinsime, nes z 
joje neužginčijama kas buvo pa
rašyta ir bereikalingai užsipuola
ma ant korespondento.

Amerikos Lietuvių Kliubas jau 
sirguliuoja ištikrųjų.

Iš priežasties Amerikos Lie
tuvių Kliubo trijų metų gyva
vimo sukaktuvių p. A. J. Luk- 
šis “Vienybės No. 9-ame išgire 
tų kliubų už nuveiktus jo dar
bus.

“Garso No. 7-ame tilpo “Ne
munėlio” atsakymas p. A. J. 
Lukšiui, gi rašytas buvo gan 
švelnioje formoje. Buvo taip
gi atkreipta atyda, kad be rei
kalo ženjinami vietos lietuviai 
už svetainės neturėjimų, nes 
amsterdamiečiai jų turi nuo ke
liolikos metų. Be to gi buvo 
rašyta, kad ne “Sainai” ir ne 
kyšiai, imami rinkimų laike, 
garsina lietuvių vardų, bet geri 
jų darbai, teisingumas ir doras 
gyvenimas. Prie to dar buvo 
papeiktas kliubo nusistatymas 
kas link skaitymo visokios rū
šies laikraščių ir draugavimas 
su visokių pažiūrų žmonėmis, 
nes tas viskas labai gadina do
rus žmones ir krikdo jtj vieny
bę.

“Nemunėlis” atsakymo už
baigoje išreiškė linkėjimus, 
idant Amerikos Lietuvių Kliu
bas, pradedant ketvirtuosius 
savo gyvavimo metus, pradėtų 
gydytis iš savo ligų, idant pra
ėjus sekantiems trims metams 
taptų sveikas, kaip rr kiti ams
terdamiečiai, kurie dar nepak
liuvo į minimo kliubo kilpas.

Linkėjimai atrodo, kad buvo 
kuogeriausi ir kuošyelniausi, 
tačiau netapo jie priimti tokųi 
širdžia ir mintim, kokia buvo 
linkėjami.

Neabejoju, kad iškarto nebu
vo ten blogos valios. — bet, kę>- 
del gi kliubiečiai, vietoje taisy
tis, smunka žemyn?!

Kodėl gi jie vietoje dalyvau
ti misijose, kurios prasidėjo kp- 
vo 1 dienų — Pelenėje, tai kovo 
1 ir 2 dienose ne tik kų patys 
Inedalyvavo pamaldose, bet dar 
ir kitus gerus žmones stengėsi 
atitraukti nuo pamaldų? /

Kodėl gi, žinodami, kad nr

NAUJIENA LIETUVIAMS 
AMERIKIEČIAMS.

Neseniai atėjo iš Lietuvos 1-lhas 
numeris Tautinės Kultūros ir 
Pilnutinio Gyvenimo Žurnalas 
“RUOMUVA.”

Siųsk tuojaus 75c. “Darbinin
kui” o gausi “RUOMUVĄ.”

“DARBININKAS,”
366 Broadway, Boston 27, Mass.
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Laisvamanių ‘ ‘Vienybėj ’'
num 17 besanti iš musų kolio
nijos A. Daniuno koresponden
cija, kurioj nieko daugiau nė 
ra kaip melų melai ir šmeižtai. 
Pirmiausia prikiša man mun 
šain. Gi aš girdėjau, kad vie
nas žmogus, kurs buvo labai 
prašytas pas Daniunų, tai pas 
jį buvo pavaišintas naminėmis. 
Prikiša lietuvių vaikams nemo
kėjimų lietuvių kalbos. Gi pats 
A. D. visai blogai lietuviškai 
■temoka ir jo vaikai žinoma nuo 
jo negali išmokti lietuviškai 
Prikiša, kad šv. Jurgio dr-jos 
pirmininko vaikai mokų lenkiš
kai, o jis pats 1917-ni. nešęs 
lenkų vėliavų. Kad vaikai su
eidami su lenkų vaikais išmo
ksta lenkiškai, tai nieko blogo. 
Kai dėl atsitikimo 1917 m., tai 
ten ne lenkų, o tarptautinis 
apvaikščiojinias buvo. Ten lie
tuviai *ir kitos tautos dalyvavo. 
Prikaišioja, buk šv. Jurgio la
bai daug narių prigulį į lenkų 
organizacijas. Keletas jų pri
guli. bet ne tiek, kiek A. D. sa
iko.’ Antra vertus juk daug yra 

. ‘nesusipratusių lietuvių. Todėl 
reikia džiaugtis, kad tie lenkuo
jantieji lietuviai prie mus glau
džias, nes ilgainiui susipras.

, Čionai yra daug tokių lenkuo
jančių, lietuvių, ir tik lietuvys
tės neprieteliai juos niekina er
zina ir taip atstumia nuo lietu- 

[ [vystės. A. D, rašo, kad ameri
konai tebevadinu lietuvius len
kais. Čiutabakiai, su kuriais 
A. D. tesueina, tai, tebevadina 
lietuvius lenkais, o vietos ame
rikoniška, visuomenė kitaip su
pranta dalykus. A. D. sako, 
kadmis nėsųs kvailys dėlto, kad 
mes rinkę jį delegatu į Washin- 
gton. Mat jis nesenai čion at
sikraustė ir manėme, kad su- 
prantlyvas žmogus, bet pasiro
dė kitokiu ir daugiau neapsi
riksime. Rašo toliau, kad jis 
sausio 1 d. į šv. Jurgio dr-jų už
prašytas atsilankęs. Jis tiek _ _ _ _ __ _ ~ _
buvo prasytas, kiek ilgaveidė Pelenės prasideda misijos, da- Triušio Jaunikaičio
į bulves. Norėdamas nuduoti linėjo plakatus bei apgarsina- Z. Kviečiame nlačiaja™i,on+; ranxas. jvneciame piauųjų

yra

Tai

Susivienijimas Lietuvių 
R. K. Amerikoje

GYVAM DŽIAUGSMAS!* SERGANČIAM VILTIS! 
MIRŠTANČIAM RAMYBĖ!

musų, lietuvMj’katalikų nesugriaunama tvir
tovė. Lietuvy katalike! Jei dar prie šios urgaui- 
cijos nepriklausai, nieko nelaukdamas Uioj prisi
rašyk, nes ji:

1. Apsaugoja narin gyvastis ir moka pomirtines $150.00> •
$250.00, $500.00, $750.00. $1000.00. $2.000 00. $3.000.00....... .

2. Moka pašalpą nariams ligoniams kas savaitę po: 
$3.50. $7.00. $10.00. $14.00, $21.00.

3. Šelpia suvargusius narius ir našlaičius.
4 Nariai gauna S. L. R. K. A. organą, savaitinį laik-- 

raštį ”Garsą”..
5. Skleidžia apsvil tą, leidžia gerus raštus ir dalina na

riams veltui.
6. Platina tikėjimą, dorą, rūpinasi tautos reikalais, re

mia Lietuvos respubliką.
7. Lengvomis sąlygomis apdraudžia vaikus nuo vienų 

metų ajnžiaus.
Įstojimas j S. T,. R. K. A. pigus, mėnesinė mokestis lengva. Kuo

pos yra visose didesnėse lietuviij kolioni.josc Amerikoje, todėl, norfh- 

ticjVinformaciją, kreipkitės prie kuopą Sekretorių arba tiesiai j Cen
tro Ratinę:

S. L. R. K. AMERIKOJE
222 So. 9th str., Brooklyn, N. Y.

i
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SVARBUS PRANEŠIMAS

mokantį lietuviškos gramati
kos, sako buk angliška spaustu- 

Kovo 14 d. mūsų saadarokai pa- vė sudarkius plakatus. Bet
W0R0E8TER, MASS., mus apie p. Račiūno Jcrutamus ___- —

paveikslus, kuriuose tarp kitko visuomenę tame gyvapae dar- 
buvo rodom#, kaip girdėjau, be talkon.

»Į

HARTFORD O IR APIELINKĖS LIETUVIAMS.
Artinasi pavasaris, visi rūpinasi ir laukia jo su nekan- 

S trumu. Gi moterys ir merginos sulaukę malonaus pavasario 
■ nori pasipuošti puikiais pavasariniais rūbais. Tai-gi, pirma 
W negu pirksi, ateik pamatyti mūsų pavasrinių drabužių, kur 
B rasi didelį pasirinkimą už labai prieinamą kainą. Ši vienintėlČ
S krautuvė yra visame Hartfopi’e ir apielinkėje, kurioje kiek- j 
» viena moteris ar mergina gali išsirinkti pagal savo skonį, dra- i 
W bužį. Taip-pat yra: vyriškų, vaikų, dėl krikštų ir šliūbij drą- Į 
o bužių. Turime plunksnų-pūkų dėl pagalvių (paduškų). Žo- : 
0 džiu sakant, čia viską rasite kas tik yra reikalinga apsirėdy- į 
S mui w . 1

JOE B0WER <
W 518 PARK STREET, HARTFORD, CONN.S .

••
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SUVAŽIAVIMAS.

PRAMOGA.

Vietinė Pilu. Blaivininkų 49 kp. 
buvo surengus pramogą kovo 11 
ir 12 d. Buvo rodomi paveikslai 
apie Kančią V. Jėzaus; buvo mu
zikos šmotelių, kuriuos išpildė 
p-lės J. Koz. ir M. V. Teip-gi 
kovo 12 d. per pertraukas pasakė 
po puikią prakalbėlę gerb. kun. 
Pr. Juškaitis ir vietinis klebonas 
gerb. kun. K. Urbanavičius ir dvi 
jaunos mergelės padeklemavo, bū
tent; J. Antaliliutė. vietinė ir E. 
V. iš Norwood,.Mass. Vakaro ve
dėju buvo p. V. Savickas, kuris 
labai tvarkiai vedė programą. 
Prie surengimo to vakaro dau
giausiai pasidarbavo vice-pirm. S. 
Navickas ir kiti. Per tas prakal
bas prisirašė keletas naujų narių. 
Žmonų buvo pilna svetaine. Ačiū 
Aknnevičiui už patarnavimą, nes 
jis automobiliu atvežė kun. Pr. 
Juškai! i i prakalbas.

Reporteris.

19 d. kovo LDS. kambariuose 
So. Bostop, Mass. įvyko LDS. N. 
A. Apskričio gegužinės renginiui 
komisijos suvažiavimas. Suva
žiavimas buvo gyvas ir pilnas gra
žiausių suinaniiuų rengimui aps
kričio gegužinės 30 d. gegužio. 
Daržas paimtas vienas iš gražiau
sių, Mohtello, Mass.

Manoma, kad šis LDS. N. A. 
Apskričio išvažiavimas bus vienas 
iš Įžymiausių, nes jame ne tik bus 
svečių iš A. Lietuvių tolimųjų ko
lionijų, bet taip-pat bus iš Lie
tuvos.

Tam tikros komisijos, kurios 
paskirtos prie rengimo to milžiniš
ko išvažiavimo, jau darbą pradė
jo su Visu Įsisiūbavimu. Tikimasi 
turėti apie 8000 svečių.

CAMBRIDGE, MASS.

Rep

Laisvamanių ‘ ‘ parakas. ’ ’

su-

PRAMOGA.

Mot. Sąjungos 13-ta kuopa sta
tys šv. Elzbietą seenon 26 d. ko
vo pobažnytinėj svetainėj ant 5-os 
gatvės, So. Boston. Mass. šis vei
kalas yra statomas pirmu kartu 
ne tik South Bostone, bet ir visoj 
apylinkėj da nebuvo statys. Kaip 
tik tas veikalas tinka gavėnios 
laike lošti. Dalyvaus veikalo per
statyme geriausios pajėgos, kaip 
tai: pp. Glineckiai, -J. Naujalis, 
P. Milius, M. Sakalauskaitė. P. 
Jankauskas ir kiti. Artistai ruo
šiasi su visu smarkumu kad savo 
užduotis atlikus kogeriausia. Mel
džiame gerb. visuomenės atsilan
kyti.

Įžanga labai maža.
Rengėjai.

žinomas A. Ivaškevi-

KLAIDINGAI INFORMUOJA

Kovo !). 1922. 
‘‘Keleivio’’ Redakcijai, 
255 Broadivay, 
So. Boston, Mass.
^Ujlerb. “Keleivio” Redakcija: 

lalSfflį laikraščio numery 10 
už kovo 8 <1. š. m. tilpo vietos 
žinių skyriuje tūlo p. Rep. pra
nešimas “Kur pigesnis kursas,’ 
kuris visai neatitinka teisybei.

Kovo 6 dieną, panedčly. Li
thuanian Sales Corporation ofi
se žmones už viena tūkstanti 
auksinų mokėjo $4.80. o ne $6.- 
50, kaip tas p. Rep. “Keleivy
je” klaidingai praneša. Ir ka
dangi tą dieną nuo ryto 8 vai. 
iki vakaro 9 vai. musų ofise 
kursas buvo tas pats. t. y. $4^0 
už tūkstanti auksinų, todėl, bu
tų labai indomu patirti kokiu 
tikslu p. REP. Lithuanian Sa
les Corp. toki aukštą kursą su
fabrikavo.

nykštukai prieš 
Tūlas Jasutis neva ka- 

rinkti aukas kata- 
Kur protas'? 

kolektai kalbėjo 
sočia 1-liaudininkas.

ŠI a i

sro- 
Lie-

Lietuvos valstybės ir neprigulmy
bės didžiausiais priešais katalikus 
arba krikščionis demokratus, o 
čia visai ką kitą. Aišku, kad Nat
kevičius kalbėdamas biaurjai me
lavo, o prispirtas prie sienos ne
galėjo išsisukti ir turėjo atsakyti 
teisingai.

t

4) “Apie Lietuvių Dienos pini
gus nieko nežinau ir negaliu išriš
ti. Mes pažūrėsime ir gal paaiš
kinsime spaudoje.”

5) “Turiu pripažint’ 
ir kunigų, kurie dari 
vos neprigulmybės labui.

inti, kad yra 
buojas Ilietu-

j

PRANEŠIMAS.
nupirkau 
kur parduo- 
ir čeverykus I
Visą minėtą y 

ivholesale 
vietos nau-

Tai kas dabar pas 
sutaupys daug pini-

Šiomis dienomis 
Žaldoko krautuvę, 
dam vyrų drapanas 
dėl visos šeimynos,
tavorą parduosiu už 
kainą, kad padaryti 
jaut lavonui, 
mus pirks, : 
gu.

Taipgi parduodam Columbia 
gramafonus ir gražiausius ir nau
jausius lietuviškus rekordus. R 
kordus siunčiaiu i visas dalis svi 
to. Reikalaukite mūsų lietuviški 
rekordu katalogo. Visiems siun
čiam DYKAI.

Atsilankykite ir tada matysite, 
kad mūsų tavoras geras ir piges
nis negu kitur.

GEO. MASILIONIS,
233 Broadway, So. Boston, Mass.

Draugiškai patartume p. Rep. 
rašant į laikraščius ateity apie 
pinigų kursą nesinaudoti ‘kun- 
taplinio pašto žiniomis, bet tie
siai atsikreipti j tų įstaigų ofi
sus, kurių pinigų kursą jisai 
nori skelbti ir tenai sužinoti po' 
kiek parsiduoda auksinai ir t.p.

Tai parankiausias būdas tei
sybę sužinoti ir kitu bizni pa
garsinti. Dabar-gi vietoje ačiū 
tarti turime p. Rep. prikišti ne
teisybės skleidimą.

Tikėdamos, kad gerb. “Ke
leivio” Red. musų aiškinimo 
laiškutį Į laikraštį įdės ir iš kal
no tardami jai už tai ačių, lie
kame. ,

Su tikra pagarba, 
LITHUANIAN SALES CORP.

Sekretorius Jonas E. Karosas
Prierašas. Kadangi šitą ati

taisymą “Keleivis” atsisakė 
indėti, tai prašome “Darbinin
ko” jį indėti.

PASILIUOSAVO

Antanas šalna pasiliuosavo 
iš Lietuvos Prekybos B-vės tar
nystės. Jis jai dirbo arti pusė 
metų. Kadangi jis yra baigęs 
advokatūrą, tai, kaip girdėjome 
vyks Pennsylvanijon užsiimti 
isavO profesija.

Kovo 12 d. š. m. sandarokai 
“engė neva prakalbas. Pirmiau- 
ūa anglas protestonas kalbėjo. Po 
jo kalbėjo Natkevičius social-liau- 
dininkas. Plūdo ant krikščionių 
demokratų ir abelnai ant visų ka
talikų.

Visiems
čius, buvęs nuteriotų draugų pir
mininkas keikė susiriesdamas 
kun. Garmų už tai, kad jis išrin
ko visus bonus ir jiems nepaliko. 
Mat dabar sandarieč-iai taip su
smuko. kad be bonų negali išsi
laikyti — smunka. Šaukė, kad 
neštų laisvamaniams bonus. Ivaš
kevičius gerai žino, kad sandarie- 
’-iai bonų nepirko ir jų neturi, bet | 
mat manė, kad katalikai atneš. > 
Tie laikai praėjo kad katalikai 
laisvamaniams aukas dėtų. Per 
du sykiu kolektavo ir vos-nevos 
sukrapštė $60.

Laisvamaniai-sanda riečia i neiš- 
siaukavę ir manyta, kad savo 
partijos reikalams sudės tūkstan
čius ir kad dabar jau katalikams 
bus kaput. Vienok ir čia laisva
maniai pasirodė 
katalikus,
talikas padėjo 
ikanis skersti.

Pasibaigus 
Žygelis ir-gi
Pakartojo tuos pačius' keiksmus 
ant katalikų ką ir pirmieji. Nie
ko naujo nepasakė.

Paskui vienas iš publikos pada
vė keikūnams 5 klausimus. 'Ve
dėjas M. Venslauskis su kalbėto
jais tarėsi gana ilgai ką daryti su 
tais klausimais iki publika parei
kalavo atsakinėti i juos, 
■liausimai:

1) Kuri Amerikos lietuvių 
vė daugiausia rėmė ir remia
tuvos neprigulmybę finansiškai ir 
darbu?

2) Kas užlaikė Paryžiuje ir ki
tose Eiropos šalyse Lietuvos ats
tovybes?

3) Kas Lietuvoje priešinasi 
Lietuvos valdžiai ir tvarkai ?

4) Kas padaryta su aukomis su
rinktomis Lietuviu dienoje $130.- 
000?

5) Ar pasidarbavo kiek Lietu
vos lietuviai kunigai neprigulmy
bės kūrimui?

Natkevičius į tuos klausimus 
maž-daug šiaip atsakinėjo:

1) “Piliečių Sąjunga. Prisidė
jo kiek ir Tautos Fondas, bet tai 
tik klerikalų darbams.”

Čia tai jau Natkevičius pasiro
dė viešu melagiu arba nežinėliu. 
Tautos Fondas sutvertas 1914 me
tais iš surinktų virš pusę milijono, 
dolerių beveik visus atidavė Lie
tuvos Neprigulmybės kūrimui, o 
Piliečių Sąjunga Vileišio sutver
ta tik 1920 m. Natkevičiaus aki
mis užima garbingiausią vietą. 
Mes žinome, kad taip nėra, tad 
segame vieną melagio medalį.

2) “Jūs siuntėte atstovus į Pa
ryžių ir kitur, tai jūs geriausia ga
lite ir žinoti. O aš nieko neži
nau.”

Atsakė taip, kaip žinojo.
3) “Lietuvos Valstybės viduji

niais priešais yra dvarponiai, po
ra lenkiškų organizacijų, žydai 
komunistai, na ir keletas lietuviš
kų komunistų.”

Į klausinmą Natkevičius atsakė 
labai teisingai, bet palyginus su 
jo prakalba visai nesutinka su 
teisybe. Prakalboje jis perstatė

J. B

VISUS SPAUDOS DARBUS PAVESK

Užsieny (ir Lietuvoj)
Metams...................... $5.50
6 mėnesiams.............. 2.75
3 mėnesiams.............  1.50

Suv. Valstijose
Metams......................$4.50

mėnesiams.............. 2.25
mėnesiams.............. 1.25

REIKALAVIMAI.

4

“DARBININKO

MODERNIŠKAI
SPAUSTUVEI

Reikalavimų kainos 2c. už žodį už 
kiekvienų sykį.

Mes atliekame SPAUDOS DARBUS nuo Vt- 
zitinės Korčiukės iki Knytįos ir Laikraščio. 
4<ai\os Prieinamos. Darbus Atliekame Grei
tai.

“DA RBININKAS”

366 TU. Broadtcay, Boston 27, Mass.

TEL. S. B. 620.

GERAS LAIKRAŠTIS
Tai Geriausia Žmogaus Mokykla, 

KELRODIS PRIE LAIMINGESNIO 
IR ŠVIESESNIO GYVENIMO.

Skaityk Laikraštį, Kuris Paduoda Naujausias 
Žinias iš Viso Pasaulio

JUO YRA LAIKRAŠTIS

DARBININKAS
EINA TRIS SYKIUS Į SAVAITĘ

4-rių ir 8-nių ^puslapių.

Prenumeratos Kaina :

Tankus išplaukimas mammoth laivų

Patarnavimas į I.ibati tiesiog. Di
deli. smagus laivai. Geras valgis ir 
užtektinai. Daug kambarių. Manda
gus patarnautojai, kurie kalba lie
tuviškai.

WHITE STAR
. Clierltourg ir Southampton. 

Artimi susisiekimai į visas dalis Lie 
(UVOS.

MA.IESTIC 
žiausias laivas 
(46.000 tonų), 
tonų).

Labai puikus patarnavimas delei 
3-čios klesos pasažierių. Užsirašyki! 
pas — PASA/.IERIif DEPARTAMEY 
T,.f arba imis vietinius agentus

(56,000 tonų). Did- 
pasaulyj OI.YMPIC
IIO MERI C (34.000

t

1

Kūdikiai mėgsta ji!
Jie prašo daugiaus!

B B I KT O
Vaizba.: cklis užreg. G. V. Pat. Ofise

yra geriausia gyduole visame pasaulyje, kuri duoda galimybės būti 
liuesu nuo viduriu užkietėjimo. Ji paveikia per vieną naktį; 
lengvai, tačians tikrai! Aptiekose parsiduoda po 35c. arba už 40c. 
apmokėtu pašto siuntiniu prisiunčiamo tiesiog iš labaratorijos.

F. A D. RICHTER & CO.
COF.OUGH OF BROOKLYN

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..

ANT RENDOS
KAMBARYS OFISUI.

Puikus, šviesus ir geras kamba
rys tinkamas ofisui ant rendo3 L. 
D. S. Name, 366 Broadway, South 
Boston, Mass , Kampas Broad- 
way ir E gatvių. Kreipkitės pas 
“Darbininką.”

GERAS VARGONININKAS 
ieško geros vietos, mokantis ves 
t i chorą. Kreipkitės šiuo adre
su :

A. R. MIKELAITIS,
350 So. B St., Mt. Carinei, Pa.

REIKALINGAS VARGONINKAS 
suprantantis gerai vargonininko 
pareigas. Kreipkitės šiuo adre-

REV. M. A. PANKUS,
443 Park Avė., Bridgeport, Conn

REIKALINGAS VARGONI
NINKAS.

Į Šv. Juozapo parapiją reikalin
gas tuojaus vargonininkas. Dė
lei sąlygų kreipkitės į ,

KUN. P. ČESNA,
314 W. Mahanoy Avė.,

Mahanoy City, Pa.

258 Broadway,

visiem dykai. Viršminėtais

Už
Darbą atlieku 
kitur.
reikalais kreip-

P. J. AKUNEVIČIUS,
So. Boston, Mass.

Tel. S. B. 1891 M. ir S. B. 381.

NEW YORK

DRAMOIJUI ATYDAI!
Dirntll Vp^ėliavŲ, Kukardų, visokių Ženklelių, Guzikučių, Ant- 

MIU.VC spaudų ir kitokių Draugystėms reikaliagų dalykų. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tes vardą.

STRUPAS CO., 90-92 Fcrry St. Newark, N. J.

PASIPIRK ŪKĘ — NEBUS 
BEDARBĖS.

Parsiduoda ūkė, 15 akerių že
mės, pusė niailios nuo Hudson 
miesto. Budinkai visi geri, nau
jai maliavoti. 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’ j 
Lietuvą. Kas pirmas atsišauks, 
tas nesigailės. Tuojau kreipkitės 
Šiuo adresu;

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

ŪKĖS.
.. .

GREIČIAUSI MODERNIŠKI 
LAIVAI PASAULYJE.

Šaunus apsėjinias su keleiviais.
Ten yra vietinis agentas jūsų mieste 

ar netoli jo.
J LIETUVĄ. I I/NKIJĄ. RUSIJĄ 
LATVIJĄ UKRAINĄ IR į VISAS 

BALTIJOS VALSTIJAS.
UAROKIA ...........................Bal. 8. Geg. 13
I’ANN’ONTA ( cabin tik) .............Bal. U

Cabin $130. 3-ėia 1:1. $103,50.
Taksų $5.00.

Per Cherbourg, Southampton, 
Liverpool ir Glasgow: 

CASSANDRA (iš I’ortland) Kovo 30 
ALBA MA (cabin tik) ................Bal. 1
CAMERONIA .................................'.............Bal. 6

ASSYRIA (iš Bostono) .............Bai. 1S

Per Angliją ar Hamburgą 
į Danzig’ą $106.50 — Liepojų $110.00 
Taksų $5.00.

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

SO. BOSTON, MASS.

PTRM. — Vladas Paulauskas,
90 it St, So. Boston, Mass.

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

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

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

, Merycllff Academy,
Arlinghton Heigths, Mass 

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

IŽDO GLOB. — J. Grublnskas,
3 Jay St., Boston 27, Mass. ir f

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

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

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

DRAUGIJOS susirinkimai laikomi 
kas antrų nedėldlenl mėnesio’l-ą vai. 
po pietų parapijinėj svetainėj, 492 E 
7-th St, Boston 27, Mass.

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

ir už visą palaidojimą. Palaidoju numirusį nuo $100.00 ir 
aukščiau. Taigi Boston’o ir a.pielinkės lietuviai, pasitaikius 
virš minėtam reikalui, visuomet kreipkitės pas mane, 
nuvažiavimą Į kitus miestus nieko nerokuoju.

gerai, gražiai, mandagiai ir pigiau bile kur
Patarnavimas

kitės šiuo adresu:

Netoli manęs yra ant pardavi
mo pigiai 3 ūkės. įderintiems jas 
pirkti, aš galiu viską apie jas pa 
akyti. Mano adresas:
JOS. GERIBO, Scottville, Mich

Pajieškojimai
Paieškojimų kai uos LDS. na

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

..Aš Marcijonas Staniulis paieš
kau savo pusbrolio Viktoro Sta
niulio, Veliuonos vai., Klangių so
džiaus. Turiu labai svarbių žinių 
iš Lietuvos. Jis pats ar kas kitas 
kas žinote apie jį malonėkite pra
nešti man už ką būsiu labai dėkin
gas.

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

i

LINIJA 9BroaJvay, Nev’^Iork.NY Tiesi - 
KELIONE

E iLIETUVV

PER FWMBLJRGA.PTU/CvĄ 
/ ARBA UEPOJH. X

.p . VAŽIUOKIT VISI PARANKIU 
v / IR TIESIU KELIU. .

ietuviai važiuojanti į Piliavą aplenkia 
Lenkų juostą (karidorą)

Visa TbeCia Kleba Padalinta I Kambarius į 
•nt 2-jų, 4-rlų. 6-šlų ir 8-nhj lovų b 

POLONTA........................ Balandžio S p
ESTONLA ....zr..........  Balandžio

TREČIOS KLESOS KAINOS:
• Hamburgą $106.50, Pllllavą $108.50, U epo Jų $110. 
Dėl laivakorčių ir žialų kreipkitės prie savo agento

Paieškau Juozapo Lukšo, paei
nančio iš Narindačių, Telšių aps
kričio. Jisai pats ar kas kitas ži
notų apie jį, meldžiu tuojau pra
nešti, nes jo brolis Baltramiejus 
Lukša atvažiuoja Amerikon.

B. PAPLAUSKAS,
350 Hampshire Rd., 

Methuen, Mass.

Aš Morta Pocaitė paieškau savo 
pusbrolio Leono Usausko, kuris 
pirma gyveno Trenton, N. J. Bro
lis ir motina atsišaukia iš Lietu
vos, nes jie yra dabar labai 'blo
game padėjime. Jis pats ar kas 
kitas malonėkite pranešti tuojau 
šiuo adresu:

Morta AuSukaitienė,
132 Bowen St,, So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 2-J

DR. J. G. LANDŽIU?
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS.
Gydo aštrias ir chroniškas ilgas 
vyrų, moterų ir vaikų. Egzami
nuoja kraują.spjaudalus, šlapumą 
ir tt. savo laboratorijoj. Suteikia 
patarimus laiškais kitur gyvenan
tiems. Adresas:

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

VALANDOS: 9—11, 2—4, 7—9

L 16 Metų South Bostone

i

s

1
j

J

F

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

VALANDOS: Nuo 9 r. Iki 7 v. vak. ?

DR. PAUL J. JAKMAUH
(JAKIMAVIČIUS)

509 EAST BR0ADWAY
Telephone 502.

Tel. So. Boston 323
LIETUVYS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

Laikinai perkėlė ofisų po No. 
425 Bhoadsvay, 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 !) vai. Po pietų nuo 1—3. 

Vakarais nuo 6 iki 9.

536 Broadway, So. Boston.

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

DANTISTAS

705 Main St., Montello, Mass.

(Kampas Broad St.)

Tel. Brockton 5112-W.
___________________________

DR. F. MATULAITIS
. GYDO VISOKIAS LIGAS. 

PRISKIRIA AKINIUS.

Valandos: 1—3 ir 7—S P. M.

8 Vemon St. Worcester, Mass.

Tel. 2—0453 
PRANEŠIMAS.

LEON HIRSCH,
DANTISTAS

£ KALBA GERAI LIETUVIŠKAI. 
Į; įsteigė savo ofisą
įi The American Industrial
ĮįL Building
« 983 Main St., Hartford, Conn.

OFISAS ATDARAS: kasdien iki
6 vai. po pietų. Pagal sutartį Ir 
vėliau.

f ■ ■ ■ ■ ■ .
Bell I’hone: I’oplar 7545

ADOLF F. STANKUS
TIKRAS

LIETUVIS GRABORIUS
1023 Mt. Vernon St., 

PHILADELPHIA PA.

D. L. K. Keistučio Dr-jos Val
dybos Adresai, Boston, Mass. 
PIRMININKAS — J. Adomavičius, 

122 Bowen St, So. Boston, Mass. 
VICE-PIRM. — Vincentas Zaleckas, 

81 Mercer St, So. Boston, Mass.
'•ROT. RAST. — Antanas Macejunas, 

450 E. 7-th St, So. Boston, Mass.
FIN. RAST. — Juozapas Vinkevlčlus, 

169 W. 6-th St, So. Boston. Mass.
KASIERIUS — Andriejus Zalieckas, 

307 E. 9-th St. So. Boston. Mass.
MARŠALKA — Viktoras Zičkta,

209 E. Cottage St, Dorchester, Mass.
D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne

sinius susirinkimus gas pirmą nedftl- 
dienj kiekvieno mėnesio po No. 694 
Washlngton St, Boston, Mass. 6-tą 
vakare. Atąldami drauge ir naujų na
rių su savim atsiveskite prie musų dr- 
jos prirašyti.
ŠV.' JONO EV. BL PAAELPINĖ8 

DRAUGYSTĖS VALDYBOS 
ADRESAI

PIRM. — M. Zoba, 
539 E. 7-th St.

VICE-PIRM. ■ ~
248 W. 4-th St. 

PROT. RAtT. — J.

So. Boston, M«, 
— P. Mikalauskas, 
th St, So. Boston, Msm. 

Šeduikis,
89 B Street So. Boston, Man. 

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

KASIERIUS — A. Naudžlunas,
16 TOlnfteld St, So. Boston, Msm 

MARŠALKA — J. Zafkls,
7 Winfleld St, So. Boston. Mass. 

Dr-ja laiko susirinkimus kai trečią 
nedtldienį kiekvieno mCneslo, 2-rą vaL 
po pietų Iv. Petro parapijom mMJ, 4M 
E. Seventh St, 8ovth Boston. Maaa.




