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Krikščionys darbininkai vie
nykitės! Spieskitės į vienin
telę darbo žmonių organika 
riją Amerikoje — Lietuvių 
Darbininkų Sąjungą.
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AMERIKOS VALDŽIA 
RAGINAMA PRIPA

ŽINTI LIETUVĄ.

Vašingtonas, III. 22 d. 
(Elta). — Kongresmanas 
Sabath yra įnešęs Kongre- 
san šitokią rezoliuciją:

LIETUVOS UŽTARĖJAS.

“JOINT RESOLIUTION

Urging the recognition of
Republic of Lithuania by the 

Government of the United 
Statės:

\V hercas the Council of Lith
uania repre^enting all of the pe- 
oples of that nation on February 
16, 1918, unamously decided to 
eommunieate to the Russian, Ger- 
man, and other Governments the 
folloiving declaration: ‘The Coun
cil of Lithuania, the only repre- 
sentation of the Lithtianian. na
tion, relying on the recognized 
rights of self-determination for 
nationalities, and the deeisions of 
the Lithuanian Conference at Vil
nius September 18-23, 1917,
anounces the rebirth of the inde- 
pendent democratic Lithuanian 
Statė with the capital at Vilnius, 

^and the severance of all govern-
mental ties of this Statė iv it h 
other nations,’ and

VVhereas for over four years a 
štable government has been min- 
tained by the Republic of Lith
uania ; and

7 f

Whereas the geographical situa-, 
tion of Lithuania is not only a the attention of the Department 
varrantv fnr its snrvival hnt. for I c o* * *of Statė to the resolutions eoneem- 

to įvealth and poįver Lithuanian people, and

the
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Organas Amerikos Lietuvių
R. K. Švento Juozą p< 

Darbininkų Są-go*
■

‘DARBININKAS
------ Kova-------

CJTAKN1NKAIS, KETVEKuai 
SUBATOMIS

Metams .............................. .. .......................
Cžrubežy metams ......................

• DaRRTNTN h 4-

South Ronfov.

$4.50

k-'*a

Kaina 5 centą.

L. D. S. Reikalai.
Valdybos pageidaujama su 
ma būti} surinkta su didžiau 
siu kaupu.

Kiekvieno aukotojo vai 
das turi būti užrašytas an 
blankos, nes jos bus siunčia 
mos Lietuvon ir ten bus pa 
skelbta laikraščiuose.

Lietuvoje visi turime gi 
minių ir pažįstami} ir kai] 
jiems bus malonu skaityt 
vardus savųjų.

Mes gerai žnome, kad 
Lietuvoje visų įdejinių or 
ganizacijų ir kareivių sto 
vykiose knygynai tušti; nuo 
lat gauname prašymų siųs 
tai, tai knygų, tai laikra 
ščių. Siųsdami po mažai i 
kiekvienas atskirai išsikas 
tuoj ame už persiuntimą ir i; 
to nauda tik paštui.

Beto, LDS. Centro Val
dyba nuo siunčiamų knygi 
nuleis 60 nuošimtį.

Tos knygos bus išdalinto: 
po visas parapijas ir karei 
viams.

Suskubkite aukuoti, kac 
i ... 7kogreičiausia galėtume is 
siusti.

Tš Mi d dl 
vardai:

Pe ras Plia'.ka — $2.00.
Po $1.00: Klemensas Drav ns 

kis, Antanas Jukna, Kazimiera: 
Znotin, Andrius Uždavinis, Vin 
centas Stulpinas, Juozas Aidiko 
nis, Juozapa Mineikienė, Vincą 
Svetlavičia, Motiejus čiočys. St 
Žiedelis, Mikolas Varapickis -U 
nas Paulanskis, 
Stanislo-as 
P'u’auskis 
šas.

LIETUVOS ŽEMES REFOR- savo žemę per ilgą laiką ir tai 
lengviausiomis sąlygomis. Be 
to dar gaus paramos sėklomis 
ir medžiais.

Bažnyčioms, žemės neturėju
sioms, bus duota nedaugiau 
kaip po 8 hektarus. Kitoms

MOS REIKŠMĖ.

Steigiamajam Seimui, priė
mus trečiuoju skaitymu Lietu
vos žemės reformos įstatymą 
pasipylė ilgi ir karšti plojimai 
ir pasigirdo šauksmai: Valio visoms bus taikomas tas patsai 
Žemės Reforma! Valio beže-, bendras žemės įstatymas. Jei 
miai ir mažažemiai — būsunie- kurios turėjo daugiau 80 hek-

Kopenhagen. — Vas. 15 d. 
Danijos kapitalistai buvo 
paskelbę lockoutą. Tai da
bar 30 darbininkų unijų pa
skelbė generalį streiką, kurs 
prasidės bal. 1 d.

Elizabeth, N. Y. — Vietos 
amerikoniškas dienraštis 
Elizabeth Daily Journal 

skelbia, kaip senatorius 
Walter E. Edge darbuojasi 
dėl Lietuvos. Tą Lietuvai 
prietelių laimėjo vietos kle
bonas gerb. kun. B. Žin
džius.

Vietos lietuviai buvo pri
ėmę masmitinge rezoliucijas 
protestuojančias prieš len
kų barbarybes ir prašančias 
Suv. Valstijų daryti savoin- kymą okupacines armijos iš 
taką, kad atgauti Lietuvai T 
Vilnių ir kad Amerika pri- P 
pažintų Lietuvą. Klebonas 
kun. Žindžius tas rezoliuci- ’ 
jas pasiuntė senatoriui Wal- 
ter E. Edge ir kongresma- 
nui Ernest R. Ackerman. su 
kuriais gerb. kun. Žindžius 
turi artimą pažintį. Tai 
gerb. kun. Žindžius gavo at
sakymus. Senatorius Wal- 
ter E. Edge tuoj pasirūpino 
padaryti su lietuvių rezoliu
cijomis kas reikia.

Štai ką senatorius Edge 
parašė:
“My Dear Father Žindžius:

“As I promised you in my for- 
mer letter of March 9, I called

i

G A V O AŠTRIĄ NOTĄ.

Paryžius. — Alijantai ga
vo iš Amerikos aštrią notą, 
kur griežtai reikalaujama 
atlyginti Amerikai už užlai-

autos iš Vokietijos kontri- 
ucijos.

NE P A PRASTAS A ĮSI

TIKIMAS.

G e ne va', Šveicarija. — Al
nu šlaituose anądien pakilo 
• miego pustymai. Vėjas iš 
kažkur atnešė daugybę viso
kios rūšies vabalų — vorų, 
drugių, skruzdėlių ir kito
kių. .....................................
sniego tiesiog iš oro ir suša
lo.

Gamtininkai aiškina, kad 
tuos vabalus vėjas turėjęs 
atnešti kur tai iš tolimesnių
jų šiltų kraštų.

miai ir mažažemiai — būsunie- kurios turėjo daugiau 80 hek- 
ji ūkininkai! Valio Lietuva, de- tanj, tai iš jų bus atimta kas 
mokratynė darbo žmonių res- ?viršaus nustatytos normos, 
publika! f Carų atimtos bažnytinės že-

Suprantanias yra Seimo na- ’mės pereina į Valstybės žiemės 
rių džiaugsmas. Juk Lietuvos fondą iš kurio bus skirstoma 
gyvenime išmušė tokia valan- reikalaujantiems. Tik tos bū
da. kurios lauke ir troško kar-lvusios bažnyčių žemės kurias 
tų kartos, apie kurią mūsų pro- valdė rusų šventikai — bus 
bočiai tik svajoti tegalėjo. grąžintos Lietuvos Kat. Baž-

Žemės reforma — tai atitai- nyčiai. Ant tų žemių reikia ti- 
symas baisios soeijalės ir eko- kėtis bus steigiamos įvairios 
noininės skriaudos, kurią ture- > viešos įstaigos, labdarybės ar 
jo Lietuvos žemės darbinmkai. 'apšvietos iš kurh} bus naudos 
Per amžius Jiie laistė Lietuvos 
žemę savo prakaitu, o jų darbo 
vaisiai ėjo kitiems, dažniausia 
dargi Lietuvos neprieteliams. 
Už savo vergišką darbą darbi
ninkai kentė panieką, pries
paudą ir skurdą.

Nuo šio laiko prasidės sava
rankus ekonominis ūkio darbi
ninkų gyvenimas... Iš baudžiau- 
Uinkų,^ x>atam-

AUKŲ RINKIMAS EINA VISU 
FRONTU.

L. D. S. 52 kuopa iš Middleboro, 
Mass. prisiuntė jau $25.00.

LDS. 51 KUOPA CLEVELAND, 
OHIO ŽADA SURINKTI 

ŠIMTINĘ.

Iš L. D. S. 8 kp. Cambrid
ge, Mass. gavome žinių, kad 
aukų rinkimas eina labai pa
sekmingai ir už kokios sa
vaitės pristatys pripildytas 
blankas. Tikisi pralenkti
VISUS.

visai visuomenei.
Daroma yra įvairių priekaiš

tų šiam žemės reformos įstaty
mui.

Yra Lietuvoje partijų, kurios 
prikiša Seimui sulaužymą viso 
Dievo ir žmonių įstatymų dėl 
atėmimo tūlų žemių be jokio 
atlyginimo, o kitų už juokin
gai mažą atlyginimą.

Kiti vėl norėjo kad jokios|VOj
Tie vabalai krito ant pįį 'savarankiais ūkininkais su niekam atlyginimo nebūti} ski-

warranty for its survival būt for 
its growth 
among the 
and

Whereas 
are nearly 
Lithuanian blood who, during the 
late war ivith unsurpassed devo- j 
tion to the cause of liberty and1 
independence, rallied to the 
assistance of the Government of 
the United Statės; and

Whereas Eųgland, France, Ita 
ly, and Poland haye recognized 
the Republic Lithuania de facto; 
and

\Vhereas Czechoslovakia IIoll- 
and, Denmark, Siveden, Nortvay, 
Finland, Esthonia, Germany, 
Russia, Argentina and Mexico 
have recognized the Republic of 
Lithuania de jure;

Therefore it
Resolved by the Senate and
< f Representatives 
of the United Statės of Ame 
rica in Congress assembled. 
That the Government of the 
United Statės recognize the 
Republic of Lithuania.”

1
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of Statė to the resolutions eoneem-
.V.l r .TA S FA LDOVAS.

nations of the norld, ]iave receįVed the enclosed ae-
| koivledgment from the Secretary 
; of Statė, Hon. Charles Evans 
Hughes.

‘ ‘ Sineerely,
“KALTER F. EDGE.”

The Hughes’o laiškas:

‘‘Dear Senator Edge:
“I desire to acknoivledge the

i .'eeipt of your letter of March 9.
22 cnclusing a resolution con- 

cerning Lithuania.
“I am, my dear Senator Edge, 

“Very sineerely yours.
“CHARLES E. HUGHES”

in this nation there 
one million people of

/ ---------------------------------

IEŠKOS SŪNAUS.

Marie

4
Atstovu rūmai šią rezoliu

ciją perdavė pirmesniam 
apsvarstymui Užsienių Rei
kalų Komitetui.

KALTINA GUBERNA
TORIŲ.

London. — Anglijos val
džia paskyrė naują Indijos 
sekretorių. Buvo Montagu, 
dabar paskirtas baronas 
Peel.

SUSIRGO ANGLIJOS 
KARALIUS.

Londonas. — Lengvai su- 
•i-n-o Anglijos karalius. Del- 

+o jis negalėjo dalyvauti 
AVaterloo geležinkelio sto- 

. ries atidaryme.

New York.
Whittaker nusipirko auto
mobilių ir po visas Suv. 
Valstijas ieškos prapuolusio 
sūnaus. Sūnus prapuolė 
prieš keturis metus Oklaho- 
moj ir jokiu būdu nesurado. 
Sūnus buvo elektrikininkas. 
Iš Oklahomos motina buvo 
atvykus New Yorkan ir ne
trukus po to 'komunikacija 
su sūnumi nutrūko.

TURI ŠIRDIES LIGĄ.

Maskva. — Lenin serga 
nerviškumu ir teip^gi turi 
širdies ligą. Kovo pradžioj 
jis po vienos prakalbos apal
po. Delegacijai į Genoos 
konferenciją Vadovaus Čičę-

IEŠKO PREZIDENTO 
WILS0N0.

I

A. 
a- 

sa-

aprupintu rytojum. Yra tai 
kartu ir žymus Lietuvos, demo
kratijos laiiiiėjimas Liaudis at
gavo šventas teises.. Per am
žius bebalsiai ir skriaudžiamie
ji laimėjo savo kovą. Ekono
minę nepriklausomybę iugiję, 
naujieji Lietuvos ūkininkai 
lengviau prieis prie apšvietos, 
prie kultūros — ir tuo žymiai 
padilins Lietuvos pažangiąsias 
demokratijos jėgas.

Su šiuo nauju įstatymu atsi
verčia naujas lapas Lietuvos is
torijoje. Lietuviai patampa 
Lietuvos žemės savininkais. 
Ligšiol tik pusė Lietuvos že
mės buvo liet u vii} rankose. Ki
tą pusę dvarai, kurių savinin
kai jau nuo seniai buvo patapę 
mums svetimi dvasia. Iš Lie
tuvos žemės tukdami, jie matė 
reikalą kenkti savo kraštui ir 
dirbti svetimiems, o gaunamus 
pinigus iš savo dvarų Lietuvo
je išveždavo Varšuvon ar kitur 
užsieniuosna. Prieš kelius šim
tmečius užėję ant Judų kelio 
jie sutvirtėjo savo išsigimime. 
Tik atimant iš jų dvarus tega
lima buvo padaryti juos nebe- 
kensmingais. Jų vietose sėdės 
dabar naudingi Lietuvos žem-

riama. Seimas pasirinko kaip 
ir sydurio kelią. Tečiau rei
kia pažymėti, kad aplamai 
imant žiemės reformos įstaty
mas yra labai drąsus ir pažan 
gus žygis, padarytas žiūrint į 
tolimesnę krašto ateitį ir Lie- 
'uvos darbo žmoniti gerovę.

RENGIASI KARAN.

W ashington. — Peter 
Specis iš Philadelphijos, 
*ejęs prie Baltųjų Rūmų 
kė norįs pamatyti prez. Wil-
soną. Jam atsakyta, kad 
dabar Harding prezidentau
ja. Tas atsakė jo nenorįs. 
Tada jam duota Wilsorro ad
resas. Tas keists žmogus e- 
sąs iš Rusijos, 12 m. kai A- 
merike.

s •

Okmulgee, Okla. — Okla
homos valstijos gub. Robert- 
son apkaltintas kyšio ėmi
me. Gubernatorius bus tei
siamas. Jis užsidėjo $5.000 
kaucijos. Jis leido operuoti 
vienam bankui, kurs neturė- trinas, užsienio reikalų mi- 
jo reikalingų lėšų.

100,000 BEDARBIŲ . 
ŠVEICARIJOJ.

Berne:, Šveicarija. — Švei
carijos parlamentas sušauk
tas nepapraston sesijon ap- 

j tarti . nedarbo klausimą, 
j Šveicarijoje yra 100,000 be- 
j darbių.

Kopenhagen. — Anot pr< 
nešimų iš Rygos bolševist 
nė Rusija energingai ruo
šiasi karan.

Iš Kievo ir Charkovo 
skaitlinga kariuomenė pa
siųsta į Rumunijos ir Len
kijos pasienius.

Be to, Suomijos pasie
niais koncentruojama skait
linga raudoiioji armija.

’ Šių 1922 metų rekrutai 
jau sumobilizuoti.

Taipat pašaukti tarnybon 
visi armijos gydytojai.

Karo laivynas ir-gi bai- 
_________ o___ _______ giamas mobilizuoti.
dirbiai, ištikimi savo žemės sū- j Kam tai visa? Tan klau- 
nus.

i Neuždyka gauta ši rf forma. 
Lietuvos liaudės mokėjo už ją 
savo brangia kainą per amžius. 
Pastaraisiais metais darbinin
kų minios savo krutinėmi iško- 
'.'•„o Lietuvai laisvę. Jie savo 
kta.iju įsigijo sau teisę prie 
Lietuvos žemės. Tie pirmoje 
eilėje gauna jos dirg: su val
džios parama medVuuis ir se- 
k:wik

Kiti turės išmokėti. Valdžia 
negalėjo visų žemių dykai išda
lyti nes beveik visi Liet, dvarai 
yra užstatyti, ant jų guli dide-____ __ __
Us skolos. Tąsias skolas ikpa- ' ‘
lengva ir išmokės naujieji r
mės savininkai. Bet tiems nau- .

r .lakūnams bus duodama viao-Nikolmevske dar paliks sa- 
. jkių palengvinimų. TfaimokMTo kariuomenės.

siman sunku atsakyti.
Atrodo, kad bolševikai no

ri pasirodyti prieš Genoos 
konferenciją. Jei konferen
cijoje jie neturės pavykinto, 
rasi, ir turi kokius sumany
mus atakuoti vieną ar kitą 
valstybę ir išnaujo išjudin
ti pamatuose visą Europą.

APLEIDINĖJA SIBIRĄ.

Tokio. — Japonijos ka
riuomenė greitai apleidinėja

nijos valdžia skelbia, kad

LDS. 1 kp. So. Boston, 
Mass. užsideda sau surinkti 
mažiausia du šimtu dolerių. 
Jau praeitame susirinkime 
buvo narių, kaip tai: J. Bi- 
žokas ir kiti, kurie pažadė
jo pakloti po penkinę.

LDS. 36 kp. New Britain, 
Conn. jau turi penkinę. Lš- 
rinko du nariu, kurie pereis 
draugijas ir namus rinkda
mi aukas.

Šį sumanymą visi nuošir
džiai remia ir džiaugiasi, 
kad Centro Valdyba pradė
jo tą darbą.. Apie pasek
mes praneš vėliau.

Girdime, kad ir kitos kuo
pos darbuojasi, bet Centras 
kol kas iš jų pačių žinių ne
turi.

Tuojau praneškite kas da
roma ir kiek manote sudary
ti.

Knygos jau pakuojamos. 
Sudarysime mažiausia 20 di
džiulių skrynių.

Tad raginame LDS. na
rius kosmarkiausia pasi
darbuoti, kad LDS, Centro

Povilas
Skerstonas
Kazimieras

Lonskri
Prr-

o J >

asarienė. Ka~ s 1
Cesna, Andrius Molis, Pet

■ .t, .

K a”
o

Ona
zapas
ras Gesiūnas.

Iš LLS. 52 kuopos iždo- -$4 0
Išviso surinkta aukų pasiunt" 

mui knygų Lietuvon — $25.00.
A. Jukna

LDS. 52 kuopęs rašt.

’TTjr r TT~1

Susivienijimas Lietuvių 
R. K. Amerikoje

yra GYVAM DŽIAUGSMAS! SERGANČIAM VILTIS! 
MIRŠTANČIAM RAMY33!

Tai musų, lietuvių katalikų nesugriaunama tvir
tovė. Lietuvy katalike! Jei dar prie šios organi- 
cijos nepriklausai, niekp nelaukdamas tuoj prisi
rašyk, nes ji:

1. Apsaugoja narių 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 apšvietę, 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 amžiaus.
ĮstojimM į 8. L. ®. K. A. pigus, m?ncsin* mokestis lengva. Kuo

pos yra visose didesnėse lietuviu kolionijose Amerikoje, todėl, nori*- 
tieji informacijų, kreipkitės prie kuopų Sekretorių arba tiesiai i Cen
tro Baitinę:

S. L. R. K. AMERIKOJE
222 So. 9th str Brooklyn, K. t. j

nisteris. 7
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ĮSIGYK L. D. S. 1922 M.,mo žemėn kardu. Turėdami supratimą apie vo paklusnūs ir todėl Dievas išgelbėjo nuo mir- dabar žengsim prie artymesnių pranašysčių, 
‘stebuklą, ir pranašystę, pradėsim dabar svars- ties jojo sūnų ir palaimino. Tuomet tai V. Die-jkurios labiau aprašo Mesijos asmen. Pirmiau- 
Į tyti patį dalyką.

NAUJIENA LIETUVIAMS 
AMERIKIEČIAMS.

Neseniai atėjo iš Lietuvos 1-mas 
-urme ris Tautines Kultūros ir 
Pilnutinio Gyvenimo Žurnalas 
‘BUOMU VA.”

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

“DARBININKAS,”
’-66 Broadway, Boston 27, Mass.

V. JŽZUS TIKRAS DIEVO PASIUNTINYS
ARBA ŽYDŲ LAUKIAMAS MESIJAS j
Žydai prieš V. Jėzaus atėjimą keturis tuks-Į 

tančius metų laukė Išganytojaus arba Dievo Pa
siuntinio tokio, kokį pažadėjo V. Dievas Ado
mui, Abraomui, Jokūbui ir apreiškė mums per

Jėzus Kristus Dievas
* ✓

tĮŽANGA.
iau negu kalbėti apie sumanytą svarsty
tą, tai yra prirodinėti, kad Viešpats Jė- 

ą yra Dievu, manau, kad netik bus naudinga, 
ęt ir reikalinga pasakyti keletą įžanginių žo- 

, ydant skaitytojai lengviau suprastų kny- 
~s turinį ir prirodinėjimų svarbumą. Tais, v . . T_ 
fciiiiaiTžodžiais bus apaiškinimas stebuklo ? yralsgelbetojo is dvasiškoj j»s-

našvstės . Kita priežastis kalbėjimo apie !?nį”0- kūną juos
nėtu du dalvku yra, kad veikalėlis būt, ?«elbet«. ^.Plktoslos d™8*06 ^obos, į kuri, pa. 

iiau-daugiau savrstovaš. kh“™ VK1 z”’™es> pmmiemsiems mu-
® Įsų tėvams. Artmanties Išganyto jaus gimimo

|>Išsyk pasakau, kad apie šiuodu dalyku kalbė-jlaikni, kuomet žydai buvo dideliam suspaudime 
siu trumpai, tai yra tik tiek, kad žinotume, kas kitatikių ir svetimtaučių, kai-kurie Izraelitai 
tai yra stebuklas ir pranašystė, reikėtų bemaž pradėjo kitaip aiškinti Mesijos atėjimą. Būda- 
pašvęsti tiek popieros, kiek užima visa kuvgute mi kitų vergais, tikėjosi jie į ateisiantį Išgany- 
jmnet ir užvardymą jai reikėtų duoti kitokį, I to ja, kaipo išliuosuotoją i$ savo neprietelių pa- 

būtent: stebuklas, pranašystė ir Jėzus Kristus veldėjmo. Nors taip suprato Išganytoją ne vi.-
> Dievas. " Įsi, nes dievotesni, kurie labiau svarstė prana-
Kas tai yra stebuklas? Apleidęs k, reiškiala“kė Mesijos, kuris išgelbėt, iš pavel- 

;patsai vardas “stebuklas”, pasakosiu k, reiškia **«“> Pytosios dvasios, vienu žodžiu, lauke 
tasai apsireiškimas, kurį vadiname stebuklą. P'-asiskojo Išgelbėtoje ne kariuomenes vado. 
T“Stebnklas” yra Dievo, peržengenėiu visos kaikune žydai (laiko straipsnyje dviej, 

‘teitos jiegas būdu, padarytas jaučiamas atsi-P™8 Kristaus ūzgimun,) laukė 
Į dvasiškojo Isganytojaus, liudija tam tikros 

‘ knygos, vadinamos chaldejiškai “Targus.” Jau
į -Tokį atsitikimai, kurių negalima kokiu nors pa-1 laikais Viešpaties Jėzaus ne visi žydai temokėjo 
jautimu patirti, nėra tikri stebuklai, tai yra to-|Savąją kalbą: kalbėdavo tuomet syriškai-chal- 
kio atsitikimo mes negalim pagadinti stebuklu Idėjiškąją kalba. Šv. Raštas su-paaiškinimais, 
tikroje to žodžio prasmėje. I kuris vadinosi Targus, buvo parašytas supran
ti Ką reiškia peržiangenčiu būdu gamtos jiegas?!lama tuomet Žydams kaiba. Targus, kaip sa- 

Taip, padėklui, ugnis visados degina, jeigu jkiau buvo parašytas Šv. Raštas su paaiškini- 
tad kas nors atsitotų liespsnoje ir jo nesudegin- mais, tie tad paaiškinimai ir liudija, kad žydai 
tų (kaip pavyzdžiui 3 vyrai žydai: Sidrach, Mi-|gyvenantieji' iki užgimimui V. Jėzaus dviem 

ir Abdenago nenorintieji gerbti stabmel-|šimtmečiais turėjo teisingą apie Mesiją supra- 
dievaičius,) tad ir būtų peržengimas ingim- timą. Po V. Jėzaus mirties žydai laukė atei

stų Ugnei jiegi], tokį-gi atsitikimą vadiname ste-1 nančio Mesijaus pabaigoje pasaulio kariauto 
"būklu. K jaus ir pradėjo Šv. Raštą taisyti ant savo kur-

Suprasim lengviau kitokiu paVyz<lžiu: pa- P;1Uaus’ yPa?\ta} dar^ ketv5rt^m 5i;ntmet-vj P° 
prastai rugiai auga pamažu, jeigu vieną dieną Kristaus užgimimo kuomet daugelis vertimų 
pasėti, ant rytojaus jau juos galima būtu kirsti, JJ’ebrajiskoj kalboj. Nežiūrint į Sv. 
tad ir būtų stebuklas, nes ne taip visiškai atsi
liktų, kaip gamtoje esti. Dar pavyzdžiu g;

^tarnauti sutikimas regėjimo aklam nuo užgimi
mo: V. Jėzus nuspiovęs į žemę, padaręs purvy
ną-galėtų net ir sveikas akis pagadyti, čionai 
tuo tarpu matom tokiu būdu išgydymą ir trečia 
vėl, paprastai išgyjimas būna ne staiga, bet pa
mažu, V. Jėzus gi išgydė staiga. Turėdami šio
kį tokį apie stebuklą supratimą, pamatysim kas 
tai yra pranašystė.

Pranašystė yra tikra žinia ir išreiškimas bu
simųjų daiktų, kurių ingimtu būda sužinoti ne
galima.
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jjo sūnų ir palaimino.?Tuomet tai v. Die
vas prižadėjo iš jo giminės gimsiantį Mesiju,1 šia peržiūrėsime keletą Dovydu pranašysčių 
sakydamas: “ir tavo sėkloje bus palaimintos'psalmėse, 
visos-žemės tautos kadangi tu buvai paklusnus 
mano balsui.” šv. Mateušas saVb Evangelijoje 
įpo išdėstymo švenčiausios Paneles giminės, sa- j 
ko: “Taigi vis atsitiko, ydant išsipildytų, kas 
yra Viešpaties pasakyta per pranašą.” Evan- . 
gelistas nevien turėjo omenyje, ką pranašas I- 
zaijas pasakė, tai yra, jogei Mesijas gims iš Pa
nelės, tečiau ir jog Jis bus Abraomo sūnus, y- 
dant atkreipti žydi] atidžią į virš minėtą prana
šystę. Iš ai matyvti, kad žydai pranašystę: “ir 
tavo sėkloje bus palaimintos visos žemės tau
tos,” aiškino apie Mesiją, ir ant jos remdamiesi 
sakė, kad Mesijas ateis iš Abraomo gimihės.

Kuomet žydai nukankino V. Jėzų, šią prana
šystę pradėjo kitaip aiškinti, tai yra kad tas 
visų žemės giminių palaiminimas esąs ne vie
noje sėkloje, bet sėklose, arba kitaip sakant, ne 
vienam asmenyje, bet visoje žydų tautoje. Jau 
šv. Povylas laiške į Galatus išrodinėjo žydams 
klaidą, nes kaip sako jisai: “pažadėjimai buvo 
padaryti Abraomui ir jo sėklai. Nesako: ir sėk
loms, kaip kad daug jų būtų, bet tarsi viena: 
Ir tavo sėklai, kurs yra Kristuj.”

Tą patį patvirtina ir pirmutinė pranašystė, 
kur yra pasakyta jogei vienas iš J ievos gimi- 

> nės sutrįs žalčio grlv<], ne žydų tauta.
Ką dar daugiau mes matom apreikšta toj pra- 

, našystėj ? V. Dievas pasakė, jogei vienas, tai 
■ yra viso pasaulio žmonių, ne tiktai kokios nors 

vienos atskiros tautos. Pirmoje pranašystėje 
regėjom, kad tenai taipogi Mesijas prižadėtas 
yra visiems žmonėms, kaip ir šitoje, 1 
(pranašystė) dar daugiau’pasako, būtent: kad 
Mesijas ateis iš Abraomo ir Izaoko giminės.

3) Prieš mirsiant .Jokūbas, susišaukęs savoi 
vaikus, laimino jiems ir tuomet pranašavo, jo
gei iš sūnaus Judos giminės gims Mesijas, sa
kydamas: “nebus atimta rykštė iŠ Judos ir va
das iš jo giminės (femore,) iki neateis tasai, ku- 
risai turi būti siųstas, ir jisai bus tautų laukia
mas. ” Targus’e Onkelos, šalyje Šv. Rašto žo
džių yra visai aiškiai parašyta toji pati prana
šystė: “Nebus pašalintas turintis galybę vado
vauti (habens Prineipatum) iš Judo namų... 
iki neateis Mesijas, kurio yra karalystė, ir Jo 
kiausįs žmonės”. Žydai pagal Moizės pranašys
tę laukia “to kuris turi būti atsiųstas,” tai yra 
Mesijas, kol dar vadovavimas bus kieno nors iš 
giminės Judos rankose. Bet dabar kįla klau
simas: ar šioji pranašystė išsipildė? Juk ži
nom, kad iš Judos giminės paskutinis karalius 
buvo Sedecijas šešiais prieš Kristų šimtmečiais 
tai tąsyk jau būtų turėjęs ateiti Išganytojas. 
Iš tiesų visas sunkumas tame, kaip reikia su
prasti “nebus atimta rykštė (sceptrumas,”) 
arba pirmenybė bei vadovavimas “ir vadas iš 
jo giminės.” Pagal hebrajišką reikėtų pasaky
ti “ir teisių išleidėjas iš jo giminės.” Iš istori
jos žinom, kad iki Jerozolimos sunaikinimo 
teisdaviai arba teisių leidėjai buvo žydai iš gi
minės Juda. Taigi šiuom laiku, pagal šią pra
našystę, buvo laukiamas'Mesijas, tai yra tam 
laike, kuomet V. Jėzus gyveno šiame pasauly
je. Taigi jeigu daugiau nieko nereiktų, galėtu
me pasakyti, kad V. Jėzus yra Mesijas arba Iš
ganytojas, nes Jisai atėjo tame laike, kuomet 
pranašas Jokūbas sakė ir taipogi iš tos pačios 
giminės.

4) Galima priminti nors trumpai apie Bala- 
amo pranašystę: Užtekės žvaigždė iš Jokūbo ir 
iškils rykštė iš Izraėliaus. - Šioji pranašystė kal
ba, kad Mesijas gims iš Jokūbo giminės. Žy
dai ją aiškino apie Mesiją, kas matyti iš Tar
gus’o liudijimu, kur prie Šv. Rašto žodžių yra 
sekančio turinio sakinys: Matau Jį kuomet pa
sirodys karalius iš Jokūbo namų ir Mesijas iš 
Iziaėiiaus namų. Žydų įsitikrinimą, jogei šioj 
pranašystėj žvaigžde yra pavadintas Mesijas, 
patvirtina taipogi istoriškas atsitikimas laikuo
se Adrijano (60 met.) Tąsyk iš žydų tarpo, kuo
met jie kentė didelį prispaudimą, vienas, pa
sivadinęs, save žvaigždės sūnum, apskelbė Me
sijas esąs, idant pakelti žmonėse užsitikėjimą... 
Tas viskas mums liudija, jogei ir žydai aiški
no šią pranašystę apie Meriją,-kaip ir mes.

5) Paties Moizės pranašystė: Prieš mirsiant 
liepia jisai užlaikyti Dievo įsakymus, liepia ne
klausyti pranašų, kurie nėra siųsti nuo Viešpa
ties, mokina pažinti tikrąjį Dievo pranašą, lie
pia drauge klausyti to, kurį Viešpats atsiųs — 
Meriją: “Pranaša iš tavo giminės ir iš tavo 
brolių, kaip mane pašauks tau V. Dievas tavo, 
Jojo klau'sysi.” Kuomet šv. Jonas krikštijo ir 
šaukė žydus prie atgailos žydų kunigai ir pari- 
ziejai siuntė, paklausti ar netiktai jisai yra 
tuom pranašu, apie kurį kalbėjo Moizė... Iš to 
matom, kad šią pranašystę žydai aiškino apie 
Mesiją, ir net nebiFekoki žydai taip aiškino, nes 
pas šv. Joną siuntė paklausti sinedrijumas, tai 
yra vyriausias žydų teisinas, mokytesni žydai.

Šv/; Petras taipogi patvirtina, jogei V. Jėzus 
tai tas pats Buvęs pranašas, apie kurį pranaša
vo Moizė.

Moizė lygina save su Mesiją ne dėlto, kad jis 
būtų lygus, bet dėlto, kad viens ir kits turi tokį 
uždavinį, nes V. Jėzus taipogi buvo pranašas ir 
vadas.

Įsižiūrėję čionai į fibriną Mesijaus kilimą: 
pirmiausia, jog Jis' neyra koks kariautojas, bet 

Ne- išgelbėtojas žmonijos iš velnio galybės, paskui,

A 2.
1) Antroji psalmė aprašinėja Mesijos priešus 

ir Jo galybę: a) žemės galiūnai kariauja prieš 
Mesiją; b) niekingos yra tos karionės, nes Me
sijai Dievas paveda paveldėti, ir c) V. Dievas 
liepia prieš Mesiją nulenkti galvas ir pasiduo
ti Jojo globai, nes kitaip priešgynoms gręsia 
teismo baisumas. Delko tokią turi Mesijas ga
lybę, pamatysime antroj dalyj šios knygutės, 
besvarstant kitą sykį šią psalmę.

Dovydas pranašaudamas čionai taipogi kal
ba ne apie kokį narsų kariautoją, bet apie tykų 
Galiūną, prieš kuri kįla visi. Bausmę matom 
ne kokią nors kūnišką, bet bausmę aštrium 
paskutiniu teismu, apie kurį kalba tapogi 109 
psalmė.

2) Dvidešimts pirmoji psalmė aprašo V. Jė
zaus kentėjimą. Šios psalmės pranašystės la
bai yra artimam sujungime su pranašo Danie
liaus pranašystėmis, kur jisai aprašė Mesijos 
atėjimo laiką ir kentėjimą. Tenai, kaip maty
sim, V. Dievas apreiškė kada ateis Mesijas ir 
svarbiausius laiko tarpus V. Jėzaus gyvenime, 
čionai giDovydas ypatingai aprašinėja pasku
tines Mesijos gyvenimo valandas.

V. Jėzus būdamas'ant kryžiaus, kalbėjo šios 
psalmės žodžius, idant atkreipti žydų atidžią, 
jogei jie Mesiją kankina. Beto, kaip išsipildė 
pranašystė apie V. Jėzaus drabužių dalinimą! 
Pranašas kalba Mesijos lūpomis: “padalino ina- 

bet šita no rūbus ir deliai mano suknelės traukė liuo- 
• - . k " .. ........................ ......................................

• I Rašto iškraipymus, vienas rašytojas surinko iš- 
ajį tai mudu 58 vietas pranašysčių apie Mesiją, ku

rios nieku nesikiria nuo aiškinimo senųjų žydų 
arba tųjų, kurie turėjo neiškreiptą apie Mesiją 

J mintį. %
Besvartant apie V. Jėzaus pranašystes (ypa

tingai svarstant senesnes pranašystes.) priniį- 
siu Targuso mintį, kuri paliudįs, kad pirmes
nių j i žydai laukė tokio Išganyto jaus, kokio pa
gal pranašus mums reikėjo laukti.

Delko mums yra gera žinoti ką žydai manė 
apie Mesiją ir kaip jie aiškino apie ./į prana
šystes? — Jeigu mes priparodysim, -kad tokią 
ir tokią Šv. Rašto vietą aiškina taipogi taip ir 
žydai, kurie žinojo gerai savąją kalbą tuomet 
tuomet mūsų išvadžiojimai turės dvigubą vertę. 
Reikia žinoti, kad senovės hebrajiškoji kalba 
dikčiai skiriasi nuo dabartinės hebrajiškos kal
bos, ypatingai rašyme ir spaudoj, be abejonės, 
tečiau senovės žydai geriau suprato senovės 
kalbą, užtai mes naudodamiesi jų liudijimais, 
turime palengvintą darbą.

Dabar žiūrėdami paeiliui pranašystės, maty
sime Mesijaus ypatybes ir galutinai paskutinė
je dalyje pamatysime, kad tasai žydų laukiamas 
Mesijas yra Dievas.

A 1.
1) Kuomet Adomas su J ieva sulaužė V. Dievo 

įsakymą Valgydami uždraustos obelies vaisių, 
V. Dievas bauzdamas juos išvarė iš rojaus. Ne- 
vien tik išvarymas iš rojaus buvo bausmė, bet 
didžiausia bausmė buvo skirta jiems kariavi
mas su savo kūno pageidimais, su visokiomis 
pagundomis ir neregėjimas daugiau V. Dievo. 
Adomui ir Jievai, sykiu ir visiems jų vaikams, 
kurie tėvonyste apturėjo Sutvertojaus bausmę, 
prižadėjo V. Dievas atsiųsti Išganytoją (Mesi
ją). Mesijas gi sutrįs žalčio galva, kuris inkal- 
bėjo į nuodėmę mūsų protėvių, tai yrh tasai Iš
ganytojas suteiks kariavimui ginklą ir suvienįs 
sykį visus žmones su Dievu.

“Aš padarysiu neprietelystę tarp tavęs ir mo
teriškės, tarp tavo sėklos ir jos sėklos; ji sutrįs, 
tavo galvą,” — sako Viešpats. Užgims Išgany- 
nytojas, kaip sako pranašystė, ir tuomet tavo, 
piktoji dvasia, pasibaigs viešpatavimas! Šv. Po- 
vylas sako: “kaip per vieną žmogų nusidėji
mas inėjo į pasaulį ir per nusidėjimą mirtis, ir 
taip mirtis perėjo ant visų žmonių, kadangi visi 
.jame nusidėjo, daug labiau Dievo malonė ir do
vana malonėje vieno žmogaus išsiliejo.” Taip, 
kaip velnias prigavo vieną moteriškę,'taip vie
nas moteriškės einis (sėkla), arba Mesijas, su- 
naikįs velnio galybę, kurią ingijo jis ant žmo
nių, nupuolus Adomui ir Jievai.
. Šią pranašystę žydai aiškino apie Mesi ją. 
kaip matom iš Targus’o Jofiathan ir Jeruša- 
laim, nes tenai šalę Šv. Rašto žodžių yra išdru- 
kuota, jog tas atsitiks paskutiniais laikais, kuo
met ateis Mesijas karalius.

Iš šitos pranfišystės matom, jog Mesįjas yra 
aukštesnis trž paprastą žmogų, nes Jisai turi 
atitaisyti klaidą, kurią padarė numylėtas Die
vo sutvėrimas?
.-2) Penkioliktas perskyrimas pirmosios Moi- 
zės knygos aprašinėja Abraomo skundimąsi V. 
Dievui, jogei jam reikės pavesti savo turtą sve
timam, nes vaikų' neturįs. V. Dievas liepęs pa
žiūrėti į galybę žvaigždžių padangėje, pasakė: 
kad taip skaitlinga būsianti jo giminė... Ne-4 
užilgo gimė jam sūnūs 'Izaokas iš jo moteries t jbg Jis paeis iš Abraomo giminės, toliaujog Jis 
Saram. kurį V. Dievas paskui liepė atnešti "Sau ateis iš Judos giminės ir galutinai, jog Jojo 
kaipo auką. Abraomas Dievo įsakymams bu- priedermės panašios bus į Moizės priedermes;

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

Agentams duodame nuo
laidą. Agentai pasiskubin
kite su užsakymais.

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

sus.” Kareiviai, atvedę V. Jėzų ant Kalvarijos 
kalno, pagal inproti, pasidalino V. .Jėzaus dra
bužius, nenorėdami pjaustyti vienos Išganyto- 

jjaus suknelės, traukė bosus.. Tokia buvo V. 
Dievo valia idant išsipildytų pranašystė.

Dovydas pranašaudamas aprašė žydų tyčio
jimąsi ir pajuokimą Mesijaus laike jo mirties, 
sekančiais žodžiais: Turėjo vilti Viepatvje.
teištraukia JĮ, teišgebsti Jį.” Žydai noroms ne 
noroins išpildė šią pranašystę pajuokdami V. 
Jėžų laikė, jo kentėjimo: “vylėjo i Dievą, teiš- 
gelbsti JĮ. jeigu nori; nes pasakė, kad Dievo 
sūnus esmi.” Taipogi toj pačioj psalmėj yra 
apreikštas būdas mirties: pervėrimas V. Jė
zaus ranki] ir kojų... Taipogi randame joje 

, priežastį V. Jėzaus mirties, kuria yra mūsų nu
sidėjimai. Iš čionai svarstytų dalykų, galime 
pasakyti, kad Kristus yra Mesijas, nes viskas 

; išsipildę Jėzuje, ką pranašas buvo pasakęs.
; Dabar, palikę psalmes truputį šalyje, pas

varstykim Ižai jaus, Danieliaus, Mikiejaus ir ki-
. tų pranašų pranašystes. Paskui prirodinėjant. 

jogei tasai siųstas Mesijas yra Dievas, grįšim 
vėl prie psalmių.

3) Izaijas^ pranašas rašo, jogMesijas gims iš 
Panelės. Noriu priminti šios pranašystės ap
linkybes, kuriose ją V. Dievas apreiškė. Iz- 
raėliaus karalius norėdamas užkariauti Aclia- 
žą, Judos karalių/pasikvietė pagalbon Syrijos 
karalių. Achazui juodu buvo pavojingu, te
čiau V. Dievas siunčia Izaiją pranašą pasakyti 
jam, kad tuodu karalių tuoj nuo Jerozolimos 
atsitrauks. Deliai patvirtinimo Achazui duoto 
apreiškimo V. Dievą liepia prašyti kokį nors 
stebuklą nesutinkant tečiau karaliui taip dary
ti patsai V. Devas duoda patvirtinimą prana
šystės, nauja pranašyste apie Mesijos atėjimą: 
“Štai Panelė pradės ir pagimdįs Sūnų ir bus 
pavadintas Jisai vardu Emmanuel.”

Šv. Panelė Marija pagimdė Jėzų Betlejui, to
kiu būdu išsipildė ši Ižai jaus ir Mikiejaus se
kanti pranašystė. Ir tų, Betlejaus Ęfrata, ma
žutėlis esi tarp Judos tūkstančių: iš tavęs man 
išeis, Įjūris bus Viešpačiu Izaėliuje, ir jo išėji
mai yra nuo pradžių, nuo amžinasties dienų.” 
Šitas pranašyste naudodamiesi, žydų mokyti 
nurodė trims Karaliams, jogei Mesijas gimė 
Betlejuj.

Toliau Izaijas pranašas aprašo Mesijaus žaiz
dų baisumą, kentėjimą ir priežastį Jo kentėji
mų: “Bet Jis yra sužeistas už musų nedorybes, 
sutrintas (Kristus) yra už musų piktybes?’ Ji
sai (Išganytojas) niekeno nepriverstas, patsai 
būdamas teisingiausiu apsiėmė atkentėti už' vi
sus žmones. Izaijas pranašas gyvendamas sep
tintam šimtmetyj prieš V. Jėzaus atėjimą, taip 
aprašė, tarytum būtų Jį patsai savo akimis ma
tęs sužeistą ir nukankintą.

(Bus daugiau)
(“Žmonių Knygynas.”)X

V
TAAVDIES DAINELĖ.

v Nemunai upeli, 
Lietuvos broleli!

Tavo vandens plačiai plaukia, 
Tegul lietuvius jie šaukia 

Į tėvynę grįžti.
- Prisakyk srovelėms, 
Versmėms dr .upeliams,

Kad gaišintų žvirgždams, šapams 
Laukų, girių, žaliems lapams: 

Lietuviai tur grįžti
Į brangią tėvynę, 
Kurią bočiai gynė,

Už kurią galvas padėjo, 
Kraujo lieti negailėjo

Per ištisus amžius.

Garsusis anglų rašytojas Šeks
pyras yra išsireiškęs, kad pasaulis 
yra scena, gyvenimas — drama, 
) žmonės — aktoriai. Pamatines 
pasaulio tiesos nesimaino; bet 
žmonės-aktoriai, besiremdami nuo
lat besikeičiančiais širdies jaus
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 
ažmokesties — laimės. Kiekvie
no, tad, žmogaus svarbiausioji, 
priedermė pažinti pagrindines 
katalikų tikėjimo tiesas ir sulig 
jomis lošti savo gyvenimo dramą.

Teatruose ant scent] stengiama
si atvaizdinti išsiduodančius žmo
gaus gyvenime bruožus. Tik, de
ja, vietoj gražu] pamokinančių, 
blogosios valios žmonės neretai 
eikią kenksmingus. Gi priežodis 
sako: “Verba movent esempla 
trahunt” — Pavyzdžio galybė di
lesnė negu žodžio. Tad apvertin- 
kime gražius pa-vyzdžius.

Gražiausi ir kilniausi pavyzdį 
mums teikia Išganytojas ir pir
mieji Krikščionys. Tai' amžini 
pavyzdžiai. Jorio Tarvido nuo
sekliai išverstas Kun. F. L. Ken- 
/.elio, C. S. S. R. garsus veikalas 
‘Piloto Duktė” supažindina mus 

arčiau su amžinąja pasaulio Tra
gedija ir perstato scenos veidro
dy sektinus pavyzdžius kovai už 
katalikų tikėjimą.

Šis veikalas anglų tarpe turi di
dį pasisekimą. Payyzdin, “Mission 
Church, Rosbury, Mass.” šešioli
ka metų kaip statomas kas gavė
nia po du sykiu į savaitę ir vis 
sutraukia begalinę minią žmonių. ' 
Kaip būtų naudinga, kad kiekvie
na lietuvių kolionija pasistengtų 
bent sykį į metus perstatyti šį vei
kalą lietuviams! Vaidintojų-ak- 
torių pastangos bus tikslingos: 
patys turės naudą ir perstatys 
Žmonėms netuščią arba šiaip 
menkos vertės scenos veikalą, bet 
pilną gilios reikšmės visiems su
prantamą veikalą, kuris žadins \ 
apsileidėlius, stiprins abejojan- ' 
Sius, . priduos energijos-drąsos 
veikiantiems ir visiems žiūrėto
jams suteiks pilną pasitenkinimą.

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

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

■■



KIEK KAINUOJA 
IŠGANYMAS.

PAREIGA, NE AUKA.
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Tarp lietuvių yra ta nuo
monė, kad bažnyčia ir jos 
taniai palaikomi yra auko
mis. Bet į dalyką ir reikalą 
įsigilinus, tai kitaip pasiro
dys.K

f Jei moki “fėrą” už strvt- 
karį, tai nemisliji, kad kom
panijai auką duodi. Jei mo
ki valdžiai taksas, tai nemis
liji duodąs valdžiai auką. 
Jei moki daktarui už jo pa
tarnavimą, tai nemisliji duo
dąs daktarui auką. Niekas 
nemislija, kad puikios mies
tų salės, dailios, milijoninės 
kapitolijos aukomis pasta- 

w tytos.
Katalikai, duodami pini

gus tikybos • reikalams ne
privalo manyti, kad tai 
duodama nelyginant elgetai 
auka. Katalikas turi jaus
ti pareiga tą dalyti.

Jei nemokėsi “fėro,” 
strvtkariu nevažiuosi; jei ne- 

\ mokėsi daktarui, negali ti
kėtis jo patarnavimo; jei ne
mokėsi valdžiai taksų, val
džia grius. Tas pats atsi
tiks bažnyčiai, jei nemokė
si mokesčių jos palaikymui.

Kunigas ir kiti bažnyčios 
tarnai tiek iš aukų gyvena, 
kiek gyvena mokytojai, ma
jorai, gubernatoriai.

KIEK BAŽNYČIAI IR 

KIEK KITKAM.

Protestantiškas laikraštis 
vardu P rot ėst ant Publicity 

Item viename numeryje už
siminė apie bažnyčių rėmi
mą Amerike. Sako, kad vi
dutinis amerikonas bažny
čiai išleidžia mažiau, negu 
laikraščiams; mažiau, negu 
telefonams; mažiau, negu 
strvtkariams; mažiau, 
gu tris centus dienoj, 
liau rašo:

“Todėl neįstabu, kad 80 
nuoš. kunigų (protestantų) 
Amerikoje gauna algos ma
žiau, negu $20 savaitėje. Ne
įstabu, kad bažnytinės ligo
ninės turi atsakyti tūkstan
čiams ligoniui patarnavimą. 
Neįstabu, kad Chinijoj tik 
vienas daktaras tėra ant 
400.000 žmonių. Neįstabu, 
kad kiekviena parapija ir 
kiekviena labdarybės drau
gija amžinai kenčia defici
tus ir amžinai šaukia aukų.

“Taip dedasi 
kad mes būtūme 
ki; ne dėlto, kad 
rėtūme paremti, 
dėlto, kad niekas 
atvaizdavo didžio bažnyčios 
darbo ir niekas neparagino 
mus pagalvoti apie bažny
čios darbą nuosakiu bizniš- 
ku žvilgsniu.”

Kiek aukauja.
■ Yra aprokuota, kad Suv. 

Valstijų katalikai 2 nuoš. sa- 
[ vo įplaukų aukuoja Bažny

čiai ir labdarybei. O Sena- 
Įstatyme reikalauta 10 

nuoš. Turtingieji nesumo
ka Bažnyčiai nei 2 nuoš., o 

sumoka

v • ne-
To-

ne dėlto, 
saumeilis- 
mes neno-
Tas yra 

mums ne-

Yra protestantų sekta 
vardu Seventh Day Adven- 
tists. Gal būt tai menkiausia 
pasaulyje sekta, bet kariu 
uoliausia. Suvienytose val
stijose adventistų tėra 100.- 
000. O išviso sekėjų teturi 
185.000.

Uolumas adventistų toks 
didelis, kad gali būti gražiu 
pavyzdžiu visiems, ir mums 
katalikams. Misijonierių 
adventistai turi visose šaly
se. Leidžia knygas, laikra
ščius h- visokius raštus 99-se 
kalbose. Dienraščių, savait
raščių, mėnraščių išleidžia 
144. Tie raštai pasiekia kin
kas didesnę minią, negu ad
ventistai turi sekėjų.

Kiekvienas adventistas 
kartu misijonierius savo 
darbu ir rėmimu pinigais. 
Žmonės tik nepaprasto pasi
aukojimo ir drąsos tegali 
būti adventistais. Tarp jų 
nėra “slekerių.”

Adventistai, kurių skai
čius kaip viršuje minėta yra 
180.000, per 1920 metus au
kojo savo idėjos reikalams 
milžinišką sumą — $11.854.- 
040.23. Reiškia ant žmo
gaus atseina $63.92. Bet ki
tose šalyse gyvenantieji ad
ventistai yra blogoje padėty
je, jie negalėjo po daug au
kuoti. Todėl Amerikos ad
ventistai minėtais metais au
kavo mažiausia po $100. 
Aukos jų žymiai auga gau
sumu. Minėtais 1920 m. 
aukų buvo ant $3.277.353.37 
daugiau, negu 1919 m.

Adventistai turi pasižadė
ti pagal šventraščio nurody
mą, dešimta dali savo inei-
OT-

Amerikos katalikai rodos 
yra uolūs. Bet 100.000 ad
ventistų misijoms aukuoja 
daugiau, negu 20.000.000 
katalikų. Ant kiekvieno A- 
merikos kataliko lc. aukuo
to misijoms Amerikos ad
ventistas aukuojo $2.00. 
Reiškia adventistas du šim
tu sykių uoliau remia misi
jas, negu katalikas.

Adventisto netik piniginė 
yra atdara savo idėjai, bet 
ir jo liuosos valandos ir e- 
nergija yra paskirtos jo idė
jos reikalams.

Tarp adventistų nėra svy
ruoklių. Kaip va tarp lie
tuvių yra besmegenių, vėja
vaikių, kurie paklausę mi
si j onieriaus pamokslo daro 
didžiausius prižadus būti iš
tikimu kataliku ir būti doru 
žmogumi. Štai jam pasitai
ko nueiti pasiklausyti bedie
vio blevizgų, žiūrėk jau jis 
spiaudo ant to ką bažnyčio
je klūpėdamas pasižadėjo. 
Ne taip yra su adventistu. 
Jis giliai pažįsta savo tiky
bą, jis gali atšauti į visokius 
užmetinejimus. Perskaitęs 
su atsidėjimu savo laikraštį,
jis jo nenaikina, bet duoda čių, jaunesnių negu 25 m. 
tam, kurs nori jo pasiskai
tyti. Adventistas kas minu-

• tą pasirengęs guldyti galvą 
už savo tikybą.

• Kokius milžiniškus dar
bus nuveiktame mes lietu

viai katalikai, jei nors ištolo

susilygintūme adventistų 
uolume ir pasiaukuojime.

Viršus tų, kurie parodo 
pasiaukojimą ir uolumą.

Gerą pavyzdį galime imti 
nuo bile ko. Imkime uolu
mo ir pasiaukojimo pavyzdį 
iš adventistų ir visokie neza- 
ežninkai ir visokie bedieviai 

tiek reikš, kiek tarakonai 
užpečkyje.

AR SUNKUS DAIKTAS.

Katalikas be bažnyčios 
negali būti. Kad bažnyčią 
turėti, ją užlaikyti, kunigą 
ir kitus bažnyčios tarnus iš
laikyti, tai reikia pinigui. 
500 šeimynų, arba l.(MX) al
gų pelnytoji} sudaro parapi
ją. Ar sunku tokiam žmo- 
jiių skaičiui išsistatyti baž
nyčią ir ją užlaikyti ?

Ką uždarbiaujančiam 
žmogui reiškia 5c. dienoj ? 
Penki centai, tai menkiau
sia dienos išlaidu. Kiek vy
li} daugiau, negu penkis 
centus dienoj prarūko, kiek 
moterų daugiau, negu pen
kis centus dienoj praleidžia 
pauderiams, tepylams. Kiek 
žmonės praleidžia 
niams,
mams,

saida

judo- 
Tų iš-

minkštiems 
šaltakošei, 

miems paveikslams, 
laidų didumas žmonėms ne
ateina galvon. Daiktams be 
kurių galima apseiti, o kar
tais kenksmingiems dar
bams žmonės išleidžia po 
daugiau, negu po 5c. die
noj. Na, o jeiguf paprašy
ti nuo žmogaus po 5c. dienoj 
reikalingiausiam daiktui — 
tikybai. Juk tai nedaug už
darbiaujančiam žmogui. 
Kas-gi būtų, jei katalikai 
skirtų po 5c. dienoj tikybai ? 
Tada nedėlioj įeinant bažny
čion ne 10c. ar 15c. reikėtų 
dėti, bet 35c. Tuomet para
pija iš 1.000 parapijom} vie
na nedėlią sudėtų $425, o 
per metus $22.200.

Kaikurios lietuvių para
pijos turi po mažiau, negu 
1.000 parapijonų. Kitos po 
daugiau. Kaip jos lengvai 
ir gražiai gyvuotų, jei kaip 
viršuje minėta kiekvienas ti
kybos reikalams skirti} po 
menką auką — 5c. dienoj.

Kad parapijų užlaikymas 
būtų lengviu, menku daik
tu, svarbiausias daiktas yra 
tas, kad tarp parapijonų ne
būtų “siekelių.” Kada di
delis žmonių skaičius deda 
po truputį, tai sudeda 
dėlę sumą ir atliekama 
delis darbas.

di- 
di-

t

Iš kur kįla raudonieji ir 
sukčiai.

Kun. Robert M. Hopkins 
yra pasakęs:

“Suvienytose Valstijose 
27.000.000 vaikų ir jaunikai-

Lietuvių priežodis sako: 
Be žvakės ir danguj tamsu. 
Čia išreikšta tas, kad žmo
gus norėdamas būti išgany
tu, privalo tam išleisti savo 
pinigų.

■ Ar ne keistai išrodo, kad 
be pinigui nėra . išganymo. 
Išeitų, kad biednas, bedalis, 
kadir doriausias būtų nebus 
išganytas. Taip nėra, išga
nymas yra nemokamas, bet 
tikybai palaikyti reikia pi
nigų.

Niekur negalima geriau 
investinti savo pinigų, kaip 
į tikybos reikalus. Tikybos 
reikalai yra užlaikymas pa
rapijos, katalikiški} mokyk
lų, katalikiški} labdaringi} 
< >iga 11 i zac i j ų. katalikiškos 
spaudos. Tą supranta ir 
pripažįsta visokių tikybų iš
pažintojai. Antai proti'stan- 
tai milijonus dolerių išlei
džia savo centrams ir rate
liams palaikyti. Kas neži
no apie didžiulius namus ir 
Įstaigas, Y. M. C. A. palai
komas. šitokios įstaigos ir 
bažnyčios nesteigiamos dėl 
pelno. Y. M. C. A. išleidžia 
savo darbams šimtus tūks
tančių doleriui per metus. Į- 
plaukų mažai teturi, o di
džius deficitus padengia 
gausios turtininkų aukos. 
Toji organizacija patenkin
ta tuo, kad suteikia jaunuo
menei tikybinius ir socia
lius patogumus.

Net anti-tikybinės idėji
nės organizacijos ir jų dar
bas yra savo sekėjų finan
suojamos.

Jei protestantai. . jei net 
anti-katalikai milžiniškas 
aukas deda savo idėjoms 
skleisti, tai kaip uoliai ka
talikas turi remti savo tiky
bos reikalus,

Anglijoj anglikonų 'Baž
nyčia kunigų turėjo 1914 m. 
24.000, dabar teturi 18.500.

Seniausią pasaulyje au
tomobilių turėjo Francijos 
kun. Gavois. Jam siutinėda
vo už jį labai brangiai, bet 
jis neparduodavo. Kadan
gi karo metu jo parapija la
bai tapo suvarginta, tai jis 
su tuo automobįliu atvažia
vo Paryžiun parduoti. Auto
mobilius yra 30 metų senu
mo.

Chinijoj katalikų yra 1.- 
500.150.

Buvusis karo metu Suv. 
Valstijų karo sekretorius 
Baker .pasakė: '“Admirolas, 
Benson yra vienas iš penkių 
žmonių, kurie daugiausia 
padarė karo laimėjimui.” 
Admirolas Benson yra kata
likas.

tis, Teismas, Dangus ir Pra- kai tuomet sakydavo ir minty-; koplyčią. Nenorėčiau to suma- 
garas. Tai suma būtų susi
dariusi $900.000.”

Kardinolas Manning
sakė: ‘ ‘ Testamentas,
Dievas yra užmirštas,
blogas testamentas.”

j valdžiai taksomis

amžiaus, negauna jokio ti
kybinio auklėjimo. Tai štai 
kodėl kįla visokie aidoblis- 
tai; štai delko dygsta rau
donieji, bolševikai, radika
lai Jie nekįla iš nedėlinių 
mokyklų ir bažnyčių.

davo, jog nelaimė yra daug di- nyino ardyti, bet tobulinti, 
desnė už minėtuosius jos ženk- (/ražus beabejo būtų daiktas J 
lūs, nes Dievo netekusi touta be du svaru artistiškai apdirbto 

Pa_ sąžinės ir gėdos metasi paleis- aukso pakabinti šalę švenčiau;
tuvauti, valdininkų nesąžinin- Įsios Panelės paveikslo Vilnįu- 
gunias nuolat didėja, piliečiai 
vieni apgaudinėja kitus, kars
tų skaičius didėja, lopšių ma
žėja. Panamos kanalo ir kiti 
didieji apgaulės skandalai vei
siasi taip, kad vienam dar ne
užsibaigus kitas prasideda. Do- 

tautoje yra di- 
už karo praloši-

kur 
yra

ROCKEFELIS APIE 

KUNIGUS.

Garsusis miliardierius 
JohnD. Rockefeller yra daž
nai pasakęs, kad kataliku 
kunigas su gauta pinigų su
ma daugiau padaro, negu 
bile koks kitas žmogus.

K AT ALIKĘ RŪŠYS.

Katalikai, kuriu tikyba 
ir maldingumas atsiranda 
tik baisios nelaimės akyveiz- 
doje, gali būti pavadinti 
perkūniškais katalikais.

Katalikai, kurie pridera
mai neremia parapijų, ka
talikiški} mokyklų ir katali
kiškos spaudos, yra šiaudi
niai katalikai. Vienok, jei 
tas vardas jiems nepatinka, 
tai gali vadintis siek oriška i s 
katalikais.

Katalikai, kurie šiek tiek 
praktikuoja tikybą, bet vi
suomeniniame darbe eina su 
bedieviais, skaito laisvama
niškus laikraščius, aukau
ja i laisvamanių fondus, yra 
šikšnosparniai katalikai.

Katalikai, kuine sarmati- 
jasi prisipažinti tokiais ne- 
katalikams, yra zuikiniai 
katalikai.

nelaimėm užgu-

Kur kvailystė daroma.

Dažnai geri žmonės, lx* 
blogo noro padaro paikų 
dalykų. Vienas iš puikiau
sių dalykų daroma, kuomet 
numiršta žmogus ir rengia
ma brangios pakasynos — 
užsakoma brangus grabas, 
perkama daug vainikų ir tt. 
Tai pinigai metama tokiu 
bildu balon. Girdisi, kad 
mūsų lietuviai užsako gra
bus nuo $300 iki $400, gė
lėms išleidžiama net iki $50, 
paminkliniam akmeniui iš
leidžiama $100 ar $200. Tai 
tikras pinigų eikvojimas. Iš 
to nei garbė Dievui, nei ge
ras žmonėms.

Tos kvailystės turi nykti. 
Šituose atsitikimuose reikia 
taip elgtis, kad būtų ir gar
bė Dievui ir geras žmonėms. 
Laidojimas turi būti kuopi- 
giausias, o kuodaugiausia 
palikti Bažnyčiai, katali
kiškoms mokykloms, labda
rybei. Šitokiais darbais 
ižmogus lengvina savo kovą 
už amžinąjį išganymą.

Palikimai ir Bažnyčia.
Pittsburgo kunigas Coak- 

ley pasakė: “Pernai Pitts
burgo diecezijoj mirė 9.000 
katalikų. Iš tų 9.000 miru
sių katalikų vargu 9 bent ką 
paliko labdarybei'. Daleis- 
kime, kad kiekvienas iš tų 
9.000 būtų palikęs po menką 
sumą — $100! Tai nedidelė 
auka po taupaus gyvenimo, 
kuomet prieš akis stovi Mir-

PASIMOKYKIM Iš
PRANCŪZŲ,

jo. Bet Marija nepyks, jei tas 
auksas toks jos Sūnui virtęs 
akmenimis ir plytomis sukrau- ’ 
tomis į bažnyčios sienas, o ta 
bažnyčia tiek Lietuvos širdžių, ' 
kiek bus bažnyčioje plytelių ' 
vienys su V. Jėzaus Širdim.

Girtybės jūra, paleistuvingoš 
pirklvbės įsigalėjimas ir prk- 
plitiinas Lietuvoje, valdininkų 
begėdiškas sau vai lojimas- bei ». 
nesusiklausymas. šiaio asmenų - 
suktybės taip mu 
patys gerieji lietuviai liaujasi : 
tikėję į mūs ne]) 
pastovumą.

- Tiems visiems 
telėti V. Jėzaus 
nusigandote, mažatikiai ?! (Mt.v- 
S, 26.) Ar gi laukiate, kad kiti ' 
ateitų tvarkyti jus tėvynės? 
Patiems tą darbą įeikia.pada-. 
ryti. Jeigu pamatę savo va?- , 
gus išbėgiosime i Amerikas ar 
kitas dausas, tai kas mūs--šąli” 
taisys? Nėra naudos žvvguo- ' 
ti ir vekšlenti: reikia dirbti! •- 
Daug yra nepasitenkinusių. • 
Jei jie suprastų ir norėtų tapti 
tautos taisymo darbininkai^,.tai 
tų darbininkų pasidarytų 
daug.

’ z r"*'

. Kiekvienas pilietis, jei jis tik- 
pats nedaro blogai nepritaria 
blogai darantiems ir neslepia 
jų nuo teismo ir vyriausybės, 
jau yra tautos tvarkymo dar
bininkas. Visi triukšmai vi- - 
suomet kenkia, retai ir mažai 
naudos tedaro. Didžiausia mus 
nelaimė, kad pasitenkiname •’ 
peikimu ir nusiminimu, o nesi
rūpiname ir patys savo darbą r 
dirbti sąžiningai ir to patiesę- 
•reikalauti “"iš visų, sūkuriais > 
mus suveda bendri reikalai.

Tai-gi žinome savo vargų .< 
šaltinį. Jis yra doros stoka. 
Tos doros neišmokome Rusijos 
mokyklose, kuriose sėdėjome 
greta dabartiniais bolševikais. 
Žinome priemonę savo vargams 
prašalinti — doros pildymas ir 

j to pildymo reikalo žymėjimas 
visur. Žinome, kad daug'yra 
galinčių tą padarysi ir veikiai 
Lietuvą atgaivinti. Vieno tik 
nežinome, būtent, ar nepatin
gėsime padaryti to, ką sąžinė 
mums rodo ? ū

Tas sąžinės įjudinimas, taip 
būtinai reikalingas mūs tautai 
ir valstvbei nėra vieno žino-

* . . »<»' y tgaus valdžioje, nei keleto as
menų jėgose. Širdžių tyrinėto
jas yra Dievas. Prie .jo taf rei
kia kreiptis ir glaustis. Lietii- 

jvos katalikai savo tėvynės var- 
Įdu turi teisės ir priedermės pa
dvėsti šią šalį V. Jėzaus Širdies • 

Į globai, padaryti įžadą ir isjnl- ’, j 
dyti jį: arba statant bažnyčią .

’ Žaliajake kalne, arba kitaip. ,,

dai p asmenų 
apniko, kad

i.lausomybės

■ros išnykimas 
desnė nelaimė
mą.

Tom dviem
lūs vargšę Prancūzų tautą ro
dėsi nebetekus vilties nei go
riausiems jos sūnums. Kas su
prato ir matė tėvynės nelaimę, 
tas neturėjo jėgų nei valdžios 
taisyti. Kas turėjo valdžios ir , 
jėgą, tas nepaisė nelaimės šak
nų.

Tada buvo Prancūzijoje vie
nuolis raštininkas. Jis pasira
šydavo pierre l’Ennite. Įkūręs 
laikraštį ir padaręs jį dienraš
čiu nuo 1883 metų tas vienuo
lis skelbė tiesą, kad Dievas yra 
galingesnis už Prancūzijos ne
laimes. Prancūzuose kilo su
manymas šauktis Dievo ir visą 
savo tėvynę pavesti švenčiau
siai V. Jėzaus šiidšuii. Numa
nyta tapo tą pašventimą išrei
kšti matomu daigtu, būtent, 
bažnyčia ant augščiausios kal
vos šalę pat Paryžiaus, Ta kal
va vadinosi Montmartre, t.t. 
Kankinių kalnas, nes padavi
mai sakė, kad tenai tapusi nu
kirsta galva pinuajam Pary
žiaus vyskupui šv. Dijonyzui 
Areopagiečiui, kurį buvo pa- 
krikštyjęs šv. Povylas Ap. Atė
nuose, G rėki jos sostinėje. Pie
rre l’Ennite kasdien ilgą ar 
mažą straipsnelį įterpdavę į sa
vo dienraštį “La Croix” pri
mindamas, kad reikia Prancū
zijai šauktis V. Jėzaus Širdies 
ir statyti bažnyčią .

Per porą dešimčių metų plau
kė aukos iš visos Prancūzijos. 
Didelė ir graži bažnyčia išdy
go ant kalno viršūnės. Iškilus 
naujam baisesniam už buvusį 
karui Prancūzija išliko ir išėjo 
iš jo laiminga bei galinga. Dva
sinės ligos šašai tebėra. Jie 
teršia tą gražiąją tautą bet do
ros atgimimas Prancūzijoje 
nuolat greitai kyla. Rimtam 
žmogui yra apie ką pamintyti. 
Pierre l’Ermite šiandien galėtų 
atkartoti, gal jis ir kartoja dan
guje, psalmės žodžius: “Vieš
patie! Pasitikėjau Tavim ir ne
turėsiu gėdos amžinai“ (Ps. 
70, 1.)

Į kritikos pripažintų stebu
klų eilę nerašysiu šito atsitiki
mo, bet jis savaime žybtelėjo 
man galvoje, kad aš pirm poros 
dienų gavau šitokį laiškelį.

Mūsų nepriklausomybei 
paminėti daroma įvairių su-, 

manymų, tarp kitų pastatyti
ti nuo vyskupų sutarties. • da 

.. e. ; Bus norinčių pajuokti tą su- 
_ manymą, kaip buvo Prancūzi

joj ir kitur, bet tos pašaipos 
yra tiktai paskatinimas protin- „ 
giems dirbti.

Kun. Pr. Budys. 
(Kauno “Laisvė”) , |
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Pirm penkiasdešimties metų 
baisi nelaime buvo ištikusi 
Prancūzija, nes galinga vokie
čių armija sumyniojo prancū
zų jėgas, paėmė tokią didelę 
konbribucija, 5 miliardus auk
so frankų, kokios pasaulis dar 
•nebuvo matęs ir skaudžiai įžei
dė tautos garbę. Po tos nelai
mės retas prancūzas tepasitikė
jo savo tėvynė.

Tikintieji Prancūzijos katali-

tai tokis tai kitokis pamin
klas Kauno aikštėse.

vis tai smulkus dalykėliai, 
išimant Karo Muziejų. Pri
derėtų, kad visa tauta, at-- 
jausdama savo vienybę ir 
talį paminklą. Geriausiai 

pritiktų kas nors panašu į 
galybę pastatytu monumen- 
Vienos Votiv — Kirche Mū
siškė įžadų bažnyčia turėti] 

stovėti Žaliajame Kalne, kur 
' ir šiaip bažnyčios jau būti

nai reikia. Ten atsirastų da
bar, kol Kaunas nepradėjo 
statytis, tinkama aikštė, 
kur galėtų iškilti trioba do
minuojanti visam Kaunui ir 
apielinkėj; Taip mes pažy- 
mėtumėm, kad Valstybės rū
mą norime statyti ant amži-, 
nų Dievo ir religijos pamatų, j

f

PRANEŠIMAS “PERKŪNO” 
SKAITYTOJAMS. J

' - i
Vasario ir Kovo mėnesių tai. į 

kraštis “PERKŪNAS” neigė- -į 
jo. Dėl kokios priežasties txSi- i 
te paa&kinmmą sekančiame > 
“Perkūno” numeryje, kurs iŠ- 1 
eis Balandžio pradžioje š. m. į

Todėl visi “Perkūno” skai- 
Liet. ižado1 mintis yra senai tytojai bukite ramus, o “Per- ’ 
kilosi. Dar 1920 m. jau prade-.kūnas neužilgo pas tamstos at- 
ta rinkti aukos auksinei atna-į bildės.
šai į Vilniaus Ašmenos Vartų “Perkūno” Adm. -ij



DARBININKAS

LAWRENCE, MASS

Vėliausi nutarimai.

Kodėl tyli.

CU8TER, MICHIGAN

nutarė reng 
išvažiavime

javinio. Komisija 
pusėtinai gabi.

Kat. Fed. skyrius 
tis prie nepaprasto 
vidurvasaryje. Pelnas eis dėle, 
naujos bažnyčios statymo. Draug 
;p. delegatai apsiėmė šį nutari
mą perstatyt plačiai ir aiškiai 
avo susirinkimuose. Taip-gi Fed 

skyrius nutarė nusiimti paveiks- 
us su savo dvas. vadovu, kuris 

bus patalpintas Lietuvos Misijo: 
žmanytame albume. Reikia pa- 

iymėt, kad nuo sutvėrimo mūsų 
kolonijoj-Ked. skyriaus daug kas 
nuveikta, tai tik tėvui Bučiu: 
iciū už sutvėrimą.

Skyrius pereitam susirinkime 
debonui kun. F. A. Virmauskui 
šreiškė didelę padėką rtiūsų gerb 
kuris visuomet dėjo ir dės visa? 
nastangas skyriaus veikime. Taip
gi ir. mūsų naujam vadui varg 
Antanui Stanšauskui išreiškė pa 
dėką, kuris greitu laiku išlavinęs 
chorą, atsižymėjo su gražiu prog 
ramu lietuviškų dainelių, apvaik- 
ščiojimo dienoj 22 vasario. A 
Stanšauskas greitu laiku sujudi 
no jaunimo dvasią.

, Meilės kupina

S«&»cription Rate#
Tearly ......................................
Boston and suburbs............
Foreign countries yearly ...

PRIEŠINASI MAŽINTI 
ARMIJĄ.

Washington. — Karo sekr 
retorius Week, sugrįžęs iš 
atostogų, tuojaus pakėlė ko
vų prieš norėjimų mažinti 
nuolatinę armijų.

Sekretorius tvirtina, kad 
Suv. Valstijų armija neturi 
būt mažesnė už 150,000 vy
rų. Kad tuotarpu kongre
se darbuojamasi nuo to 
skaitliaus atkirsti apie 25,- 
000.

Joną' 
Žukauskas 

Petras Krikš 
Veronika Milašienė, Ju \

Penktoje kovo atsibuvo prakal
bos pono M. Žmuidzinavičiaus, 
kliubo salėje. Prakalbos buvo 
suruoštos visiems lietuviams. Vi
si lietuyiai be. skirtumo partijų 
jose ir dalyvavo. Prakalbos bu
vo pasekmingos.

Antrą valandą po pietų pradė
jo Lietuvos piešėjas kalbėti apie 
Šaulius. Po prakalbos rinko au
kas. Surinko pustrečio šimto. 
Kaip bedarbės laikais ir tiek ge- 

O čia ir kitų visokių rink- 
— ypatingai katalikių tarpe 

Keli pastebėjo kad ir šio-

Po $10.00: Antanas Vaisiaus
ias, P. Seliukas, K Pučys, M. 
s'orbutas, K. Pažiūra, P. Skau
da, V. Tuleviče.

Po $2.00: S. Luinis, A. Zavec- 
<is, C. Kavodliu,s Z. Tamošiū- 
įas, J. Tamoliūnas.

Po $1.00: A. Vinciunas, T. Ko- 
pūstaitė, K Urbonas, J. Zdana
vičius, O. Mankevieiutė, P. Bi- 
zikauskas, J. Jusevičius, R. Sa- 
.pinskas, F. Pocius, V. Migaus- 
kas, J. Burokas, J. Vinciūnas, 
P. Kadaitis, J. Banys, P. Sar
gelis, J. Tamašauskas, B. Žilienė, 
A Kybartas, P. Visockis, K. Nar 
vošinskas, V. Četkauakis, M. 
Glėbus, S. Kučinskas, A Busle- 
viče, J. Jankauskas, A. Aluza, 
A Tocionis, A Plekaviče, J. 
Geceviče, D. Strukas, O. Repšai- 
tė, S. Zubelis, V. Skuminas 
A. Patenbergas, A. Lenkauskas, 
P. Kunčis, V. Bogušas, D. Kun- 
ceviče, N. Paulauskiutė, K. Jan
kūnas, J. Mickevičiūtė, J. Ta- 
mulinas, A Baranauskas, P. Voz- 
girdas, P. Šarka, J. Putf nis, J. 
Baranauskas, J. Povilaitis, V.v 

P. Kavolius.

Jau nemaža laiko praslinkc 
’ nuo apvaikščiojimo keturių metų 

neprigulmybės sukaktuvių pami
nėjimo, o tautininkai tyli. Kaf 
jiems uždarė burnas? Visi atme 
na, kad būdavo pilni visokie ‘ ‘Ke 
leiviai,” “Naujienos,” “Bauda 
ros,” net ir “Amer. Lietuvis” pa
sigyrimų ir katalikų plūdimų 
Krikščionis demokratus išvadin
davo lenkberniais. Philadelphijoe 
tautininkų veikimas taip nusmu
ko, jog jie patys sau ir burnas 

užsidarė ir tyli Seniau būdavo 
taip, kad krikščionys demokratai 
viską atlieka, tik tautininkai va- 

Čia vienas duonkepys išdirbinė-dėlės turėjo. Matydami krikščio- 
ja svaigalus. Vienas raugimas jam nys demokratai tautininkų jungą, 
nepavyko. Norėjo verst laukan.atsiskyrė. Susidarė Krikščionių 
Bet pagailo. Pašersiu bent gyvu-Demokratų Sąryšį iš apie 20 dr- 
iius. Suvertė apyningą užraugąjų bei kuopų ir taip sau darbuo
to padavė arkliui vietoj avižųjasi ištikimai dėl tautos ir tėvy- 
kaip reikia. Arklys ėdč-ėdė irnės Lietuvos labo. Jau skambėjo 
pradėjo štukas rodyti. Juokiasi“Darbininke” kaip buvo sureng- 
sau gražiai kaip žmogus. Stoja-ta vašario 16 d. Tik priminsiu

L. Vyčių 78 kuopa nutarė per
statyti veikalėlį “Pančiai” Vely 
<ų nedėlioj prieš pat griovimą se 
uosius bažnyčios. Vyčiai turbū' 
nano kaip jie supančiuos seną bu 
liuką, tai nezaležninkai greičiai 
luneš, o mūsų parapijonauis ne 
•eikš samdytr arklių.

LDS. 70 kuopos susirinkime nu
arė rengtis prie išvažiavimo iš 
inksto, kuris bus Montelloj. Taip 
lelegatas St. Mockus praiiešė sa
vo raporte parvažiavęs iš suva- 

tam išrinkta

Kovo 9 d. '"š. m. įvyko prakai 
bos. Kalbėjo gerb. svečias, Šau 
lių Sąjungos įgaliotis, A. Zmuidz. 
navičius. Prakalbas surengė L 
L. Paskolos stotis. 'Pirmiausi. 
L. K. Benas sugrayjino Lietuvo 
imlią. Po to Bonų Stoties virš, 
įlinkas D. Taparauskas perstat 
kalbėti gerb. svečią A. Zmuidzi 
navičių, kuris išreiškė padėk 
manchesteriečiams už jų gausi; 
auką šauliams. Prašė ir daba, 
neužmiršti ir aukoti kas kiek ga 
ii. Plačiai kalbėjo apie Šaulii 
Sąjungos darbuotę. Buvo renka 
mos aukos. Aukavo šie:

Po $10.00: Antanas Staugas 
•Jonas Čeplinskas, Domininką; 
Taraska, Juozas Vižinis, Vacio 
vas Zaremba.

Po $5.00: Povilas Bernotas, Do 
mininkas Taparauskas.

Po $2.00: Vladas Sangaila, Pra 
nas Jakaitis, Jonas Trakimas 
Jurgis Krikščiūnas, Juozas Sva 
teko, Zigmas Tvari jonas.

Po $1.00: Jonas Dicis, 
Zdanaitis, Andrius 
Vincas Kaškonas.
čiūnas, 
liūs Slovinskas, Antanas Olickas 
Aleksandra Kikutis, Martiną 
Bučis, Pranas Valinskis, Auta 
nas Milašis, Viktoras Šerėnas.

Viso aukų su smulkiomis $88. 
50.

Prakalbų išlaidos — $2.50.
Pasiųsta per Atstovybę Šau 

liams $86.00.
Visiems aukotojams širdinga 

ačiū.

Tik gatvės numeric
Bet kaipo vieta jau 
Tai nereikia minėti 

Manoma kad ten 
suras apynių ir salyklos. ( Tai mat 
kaip yra garsūs žmonės, kuomet 
jie tampa nebe katalikais. Vie 
nas lietuvis kalbėtojas nesenia 
nasakė kad italai dabar garsūs 
nes jau uebekatalikai.

Reporteri"

sipratimų. priklausė nepriklausomųjų
Tegu laisvamaniai savo socialdemokratų partijai ir 

pairi j ai deda gausiausias kaipo jos atstovas buvo val- 
aukas, tegu atiduoda pas- džioje kartu su kitais nepri-Į 
kutinės kelnes — mes to klausomaisiais ir daugumos 
jiems nepavydėsime. Bet socialdemokratais. Brauns- 
katalikai turi suprasti, kad 
aukauti bedievybei stiprinti 
nuodėme ir išstatymas savęs 
ant juoko.

Mes lietuviai ūkininkai turim 
pranešti savo broliams lietuviams 
kaip tai biznieriams, kooperaty
viškoms krautuvėms to tt., kad 
nesiduotų kapitalistams išnaudot 
Kapitalistai uždėjo trusto jungr 
ant biednų darbininkų. Nors ne- 
kurie esat biznieriais, bet tik dir
bat ‘sunkiai ir ilgas valandas. O Stoka, 
kapitalistai ima jūs pelną. Daug

So. Bostono katalikai pa
rodė gerą susipratimą. Be
dieviams jau nesiduoda iš
naudoti, neaukuoja bedie
vybei stiprinti? Nesenai So. 
Bostone atsilankė laisvama
nių svečiai iš Lietuvos pa
rinkti aukų bedievybei stip
rinti Lietuvoj e. x Aukuoto jų 
surašąs rodo, kad katalikai 

‘ne aukuojo. Atsirado tik ke
letas šikšnosparninių katali
kų pridėjusių savo auką 
tam, kad pagelbėjus Lietu
voj bedieviams įsigalėti. To
kiais yra Petras Čaplikas, 
J. Venis, M. Venis, J. Šo
kas, A. Komičius. Reiškia 
So. Bostone katalikų, tal- 

| kriiinkaujančių laisvama- 
L niams. atsirado tiek, kad 
t suskaitomi ant vienos ran- 

k^Tpirštų.
■K'-Etos kolonijos gal paro- 
E dys dar geresni katalikų su-

Subata, Kovo 25 d., 15^
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užimtų vietos laikraštyje visokfl 
produktų kainas surašyti. TilM 
paimkim obuolius. Girdėjom, Chi- 
cagoj gerų obuolių bačka parsi
duoda wholesale price nuo $16.00 
iki $18.00. Mes ūkininkai tuos 
pačius obuolius pardavėm nuo 
$2?50 iki $3.00 už bačką. Kur tei
sybė? Jau keli metai praslinko 
nesvietiškos brangenybės. Valdžia 
ėmėsi priemonių sumažinti kai
nas, bet nieko gero nematyti. Tik 
žymė matytis, kad darbininkams 
uždarbį sumažino. Kas gali pa
daryti galą trustui, kad valdžia 
liko bejėgė prieš trustą. Tik vie
nas būdas išsisukt nuo tų pančių. 
Tai nepirkt nuo jų. Pirkit viską 
tiesiai nuo ūkininkų. . Gausite • 
šviežesnius, geresnius ir pigesnius 
valgius. Galėsit pigiau parduoti 
ir užganėdyt savo brolius darbi
ninkus. Mes ūkininkai pristaty
sim visokių produktų, ko tik rei- 
kalausit, nuo kiaušinio iki šieno. 
Custcrio ir Scottvillės apielinkių 
ūkininkai susivienijom ir nutarėm 
patys siųst produktus tiesiai į 
miestus. Su laiku steigsim san
krovas įvairiose kolionijose. Chi- 
cagoj mūsų manadžierius atidarys 
veneralį ofisą nuo 1-mos balan
džio. Chicagiečiai turi pirmą 
progą tuom pasinaudot. Laukit 
nirnioj balandžio mūsų manadžie- 
riaus. Bus pranešta per laikraš
čius, kurioj vietoj apsistos.

Įsteigėni Custer Farmers’ Mar- 
keting Association. Direktoriai: 
pirm. K. Kamarauskas, R. 3, 
Scottville. Mich.; rašt. K. Dauno
ras, Box 7, Custer, Mich.; direkt. 
F. Gendrolis, R. 1, Custer, Mich.; 
<lir. F. Lapenas, R. 2, Scottville, 
Mich., dir. J. Arlauskas, R. 2. 
Scottville, Mich.; dir. F. Sarjus, 
U. 1, Freesoil, Mich.

Gen. manadžierius Julius Vasi
liauskas, Chicago,, III.

Kitos kolionios su užsakymais 
ir informacijomis ar tai farmų 
pirkime kreipkitės į vietinę direk
torių raštinę.

/III IfnilHNIinOF dar, majoras gerb.
Ilįj nUUUniJUdLį Moore buvo įteikta gyvų, gėlių
________ ? z tam tikrai pritaikytas bukietas 
si-ant dviejų kojų. Krapšto lu- Jį inteikė lietuvaitė su gražiai 
bas. Šoka. Šeimininkė išbėgo pritaikintomis eilėmis angliškoj 
daktaro. Ateina daktaras. Su- kalboj. Minėtą gėlių bukietą in- 
prato kame dalykas. Klausia 
duonkepio kuomi šėrė. Pasakė. 
Daktaras pasakė kad duonius pat
sai mažiau gertų, tai netaip labai 
apgirdys ir arklius.

Apsivogė gaspadinė.
Šiame mieste vienas sandarietis 

pradėjo kunigauti. Ir elgiasi kaip 
girtas arklys. Prie to sandarie- 
čio ateidavo girtas vyras vakarais 
išvirti sandariečiui, su klebonišku 
kalnieriuku vakarienę. Šitas ku- 
korius begaspadiniaudamas vis 
dirbo dirbtuvėje. O bedirbdamas 
vogė iš. dirbtuvės audeklus. Kuo
met prezidentas panorėjo tąjį san- 
darietį sumušti. Pastarasis pa
kvietė poliemoną. Taigi preziden
tas paliepė eiti poliemonui į sair- 
dariečio kambarius o pažiūrės ką 
jis tenai suras. Ieškojo neilgai ii 
ištempė 40 yardų vogto audeklo. 
Tai gaspadinę suareštavo. Vieti
niai laikraščiai tą žinutę žymiai 
sunaudojo, 
nepaminėjo, 
viešai garsi, 
nei numerio.

Netikėtai pateko į mano 
rankas Chicagos “Naujie
nų” numeris, kur “Darbi
ninkui5’ prikišama sufabri
kavimas žinios apie socįja- 
listą Oerterį. Dalykas buvo 
taip:

Jo byla iškilo praeitą va
sarą. Tuomet vokiečių spau
doj buvo gan daug apie jį ra
šyta. Bet smulkmenas aš 
pamiršau. Teismas, nesenai 
baigęs svarstyti jo bylą rado 
jį kaltą ėmus kyšius ir nu
teisė 4 mėn. kalėti. Pate 
Oerter’is buvo Braunsch- 
veig’o valstybės ministerių 
pirmininkas (tai valstybe 
Vokietijos pietuose). Jisai

Laisvamaniai nuo senai 
pradėjo prikaišioti gerb. 
kun. Kemešiui neįsileidimą 
sandariečių į bonų stoties 
komitetą. Tą priekaištą da
ro ne vien paprasti jų ko
respondentai ar jų veikėjai. 
Tą šlykštų priekaištą daro 
ir Vinikas, Atstovybės sek
retorius. Kuomet lankėsi 
Bostone gerb. atstovas Čar
neckis, tai hotelyje buvo į- 
vykęs vietos srovių veikėjų 
pasikalbėjimas. Tame susi
rinkimėlyje Vinikas, būda
mas oficialis asmuo, drįso 
pakartoti minėtą šmeižtą 
ant gerb. kun. Kemėšio. Jei 
j ii srovės liet oficialus as
muo drįsta tokią begėdystę 
daryti, tai nuo jų eilinių 
veikėjų sunku ko geresnio 
tikėtis.

Kadangi- tuos priekaiš
tus gerb. kun. Kemešiui san- 
dariečiai nesiliauja darę, tai 
geros valios žmonėms ne pro 
šalį išgirsti paties gerb. kun. 
Kemėšio paaiškinimas. Štai 
ką jis rašo:

“Pora žodžių Sandaros 
Sekretoriui.
‘ ‘ Sandaros sekretorius-admi- 

nistratorius savo laikraščio 11- 
aiue numeryje rado reikalo ir 
manę užkliudyti. Jisai rašo te- 

- nai, kad ‘Kun. Kemėšis Det- 
roit, Mich. neįsileido Sandarie
čių į bonų Stoties Komitetą su
darantį prie naujos misijos.’ 
Dargi į mano lūpas mėgina dė
ti žodžius, kurių aš visai neiš
tariau.

“Faktai v ra tokie: z
“1) Ir prie senos ir prie nau

jos misijos Detroito paskolos 
komitete darbavosi sutartinai 
abidvi srovi: katalikai, ir tau
tininkai.

“2) Nuo pat pradžių pasko
los darbo ir iki kovo mėn. 1922 
m. aš buvau Detroito stoties 
pirmininku, ir, rodos, turėjau 
pasitikėjimo savo darbe, abie
jų srovių atstovų.

Aš visados buvau tos nuomo
nės ir tebesu, kad valstybės rei
kalais visos lietuvių srovės tu
ri veikti išvien, sutartinai.

“ Sandariečiai savo pildomą
ją dabar nuodėmę veltui mėgi
na šmeižtais užkrauti ant kitų. 
Jei p. Paulauskas turi sąžinės, 
tai privalėtų atšaukti savo 
šmeižtą.

Kun. F. Kemėšis.’’

VIS^ DOMEI.
Tik ką gavome pluoštą vi 

šokių raštų iš Lietuyps. 
Tarp tų raštų yra korespon
dencijų ir straipsnių Be 
atidėliojimo pradedame tuos 
raštus sunaudoti “Darbinin
ke.” Tarp tų raštų yra ap
rašymas a. a. Vytauto En- 
dziūlaičio gyvenimo. L. D. 
S. užpernykštiiiis seimas bu
vo nutaręs, kad reikia 
“Darbininke” jo gyvenimas 
aprašyti, nes tai buvo uolus 
Lietuvos darbininkų veikė
jas ir iš persidirbimo be lai
ko nuėjo amžinastin.

Tas a. a. Vytauto Endziu- 
laičio gyvenimo aprašymas 
bus indėtas ateinančios sa
vaitės subatiniame “Darbi
ninko” numeryje. To “Dar
bininko” numerio visos L. 
D. S. kuopos, agentai ir vi
si katalikiškos spaudos pla
tintojai ir rėmėjai privalo 
kuodaugiausia užsisakyti ir 
išplatinti. *

Šio rašto autorius yra 
“Darbininko” skaitytojams 
gerai pažįstamas, turįs ga
bią plunksną, J. Paukštys. 
Jis yra Seinų seminarijos 
aulęlėtinis.

1

cheirsag’as nuo pat revoliu
cijos valdomas vienų socia
listų.

Paskutiniu laiku socialde
mokratų laikraštis “Brauns- 
chweiger Volnsfreund” pa
skelbė vieną paties Oerterio 
laišką, rašytą jo ministeria- 
vimo laiku, vienam dide
liam fabrikantui. Iš to laiš
ko paaiškėja, kad ne vien 
kyšių ėmimu, bet ir kitais 
būdais Oerter’is yra išnau
dojęs savo aukštą vietą; kad 
tik pasipelnius. Tą laišką 
rašęs prisipažino ir pats 
Oerter’is.

Jeigu dar. įdomu, galiu 
pridėti, kad socialdemokra
tam pareikalavus iš nepri
klausomųjų socialdemokra
tų išmesti Oerterį iš jų frak
cijos Braunšveigo parla
mento, tie sutiko. Pats 
Oerteris atsisakyti ir išeiti 
iš parlamento, nežiūrint 
spvrimų, atsisakė.

Žinia “Darbininke” šiaip 
teisinga, išskyrus tai, kad 
Oerter’is buvo ne visos Vo
kietijos, o tik Braunsch- 
įveig’o pirmininku. Ste
biuosi, kokias drąsias išva- 

• das, paremtas savo nežino
simu, daro “Naujienos.” 
Už pavadinimą neteisingai 
“melagiais,” aš manau, Vo
kietijoj “Naujienų” redak
torius gautų neką mažiau, 
kaip Oerter’is.

A. Juška
Berlinas, vas. 24, 1922.

rai. 
liavų 
buvo, 
se prakalbose daugiausiai auka
vo katalikai. Paminėjo daug kata
likų vardų kurie davė po penki
nę.

Po aukų surinkimo svečias pa
aiškino kad jisai gavo $25.00 nuo 
Dr. Mikolaičio, kurio stubą atlan
kė. Taip-gi paminėjo, kad jisai 
atlankė ir kun. Virniauskį, kurs 
davė $10.00 Šauliams ir dešimties 
dolerių vertą kaklaryšį padova
nojo pačiam artistui. Ponas Žmui
dzinavičius pareiškė^ kad jisai tą
ją Lietuvos Meno Draugijos iš
dirbtą ir kun. Virmausko jam pa
dovanotą kaklaryšį aukoja Šau
liams. Tad paklausė ar būtų kas 
susirinkime, kurs aukotų Šau
liams už tą kaklaryšį $10.00.

Pakilo klausimų koks klebonas 
tą brangų paryši artistui įteikė 
Piešėjas atsako: Laivrcnee lietu
vių katalikų klebonas. Tuomet 
Jausta ir vardas. Tai pasakė kad 
lebonas Virmauskis tą gerą pa
arė.

Ponas Žmuidzinavičius dar il- 
ai kalbėjo apie Šaulius.
Poną piešėją Laivrence’an atve

žė ponas Feliksas Zaleckas.
Kai kurie geri žmonės, kurie 

yra laisvamanių suvadžioti ir nu
vesti prie šleininės tautiškos baž 
nyčios pradėjo klausti p. Žmui
dzinavičiaus: O ar mes (nezalež- 
ninkai) • uebekatalikai ? Ponas 
Žmuidzinavičius atkartodamas 
aiškino kad tai jisai kalba apie 
katalikų kunigą Lairrence, apie 
kun. Virniauskį, kurs padovano
jo ir $10.00 ir kaklaryšį.

Iš pradžių, kuomet žmonės bu
vo labai sukurstyti, įsikarščiavę, 
jiems Mickevičius ir Šleinis išro
dė išganytojais. Dabar, e, tik 
sau žmonėmis — nepergeriausiais 
bent.

Yra pasaka, kad viena našlė 
buvo įsimylėjusi^nogžudį ir gir
tuoklį. * Nieks jos negalėjo .sulai
kyti nuo ėjimo už jo. Sykį ji pa
abejojo. Sako gaį jisai ir ne toks 
geras kaip man atrodo. Ji nubė
go prie savo klebono pasiklausti 
ar eiti už Martinkaus ar ne. Kle
bonas jai pasakė: “Eik pasiklau
syk beldžiančių varpų. Ką tau 
varpai kalbės. Taip sau ir da
ryk.” Sugrįžta našlė prie klebo
no. Kleb. klausia: “Kaip varpai 
mokina tamstą?” Atsako: Var
pai man sako: “Eik—už—Mar- 
tin-kaus. Eik—už—Martinkaus. 
Eik už Martinkaus.” Klebonas 
sako: “Kad liepė, tai ir daryk.”

Į trečią dieną po šliūbo buvusio
ji našlė vietos prie žmogžudžio 
nebturėjo. Bėgs ji vėl prie kle
bono pasiguosti. Klebonas sako, 
eik pasiklausyk ką tau dabar tie 
patys varpai pasakys. Nueina. 
Klauso. Sugrįžta. Klebonas klau
sia: “Na, ką dabar jie sako?” 
Verkia moteriškė parpuolusi ir 
sako: “Dabar man varpai jau ki
taip sako.” O kaip jie dabar sa
ko, kleb. klausia. Moteriškė sa
ko: Jie man dabar skambėdami 
sako: pragrajinai, pra-gra-ji-nai, 
pragrajinai.’ i /

Ar'gi ne laikas kiekvienam pa
žinti savo klaidą ? Ar ir šitose pie
šėjo prakalbose incidentas nepa
aiškino dalykų? 1

Vietinė L. L. P. Bonų Stotis 
buvo surengusi prakalbas Lietu
vos Šaulių Sąjungos vadui A. 
Žmuidzinavičiui miesto mokyklos 
salėje ant Spring gat. Pirmiausia 
stoties pirm. A. Vaisiauskas paaiš
kino prakalbų tikslą ir perstatė 
gerb. svečią.

Gerb. kalbėtojas papasakojo a- 
pie Šaulių veikimą ir jų reikalin
gumą ir kokią jie naudą daro Lie
tuvai. Sakė, kad Lietuvoj visi 
priguli prie Šaulių Sąjungos. Iš
skiriant bolševikus, jo kalba la
bai publikai patiko ir visi ati
džiai klausėsi, išskiriant kelis bol- 
Ševikėlius, kurie raukės, ale ne
drįso nieko sakyti. Aukų surink
ta šaulių Sąjungai 140 dol. ir 47c. 
Tšėmus prakalbų lėšas — $17.50, 
likusieji pasiųsti Šaulių Sąj. per 
Lietuvos atstovybę.

Aukautojų vardai:

teikė majorui jauna lietuvaitė 
Augaičiutė. Valio kr. demokratai

Kaip tautininkai apvaikščioję 
Lietuvos nepriklausomybės šven 
tę vasario 16 d.? Tautininkai ren
gės, buvo kalbama, jog jie paro 
dysią pasauliui kaip reikia ap 
vaikščiot L. Nepriklausomybė: 
Šventę 16 d. vasario. Teisybė, ii 
pasirodė. Į tautininkų surengta: 
prakalbas atėjo tų vadų patarė 
jai, išviso apie 20 ypatų. Jvalbė 
tojams nereikėjo nei burnos at 
verti. Pasikalbėjo, nusileido į 
kliubelį, išsitraukė ‘ ‘ samagon- 
■kos” ir išsiskirstė. Tuom ir už 
sibaigė jų apvaikščiojimas Lietu 
vos neprigulmybės šventės. Kuo 
met krikščionys demokratai veiki 
išvien prie Lietuvos atstovo Vi 
leišio, platino Lietuvos Laisvė: 
Paskolos bonus išvien su tautinin 
kais, tai stoties komitetas suside 
dąs vien iš tautininkų pradėję 
bliauti per laikraščius, kad tik 
tautininkai veikia. Katalikai pasi 
biaurėję tautininkų šlykščių pa 
ielgimu, atsiskyrė ir dabar ma 

fome, kas ką gali. Tautininką’ 
ne tik kad neveikia, bet ir ne 
ikclbia nieko per spaudą. Delt< 
ie neskelbia, kad neturi k; 

skelbti, nes nieko neįstengia 
Fenka girdėti, kad jau jie tarp: 
.avęs ima nesutikti ir tokiu bū 
lu mūsų Philadelphijos tautiniu 
•ų vadai, turėdami dideles ger 
;les niekydami kitus, patys savi 
Šsijuoke. Buvusis tautininkų sto
jęs pirm. Toleišis buvo atsilankęs 

->as kr. deni. Sąryšio pirm. A. 
Užumeckį, kad vėl dirbti išvien 
Kr. Demokratai nuo to neatsisa 
<0, bet reikalauja viešai atšauk 
i per tuos pačius laikraščius vi 
us šmeižimus ir plūdinius ant ka 
alikų. Kol to nepadarys, kol ne 
itšauks tautininkų vadai, tai mes 
dekados neisim į bendrą darbą. „ 

Aš ir jūs

Už savaitės prasidės ang- 
ęliakasiii visuotinas streikas. 
Z Angliakasiu kontraktas su 

’ kompanijomis baigiasi ba
landžio 1 d., kontraktas ne- 

| atnaujintas. Nei derybos 
E; L neina apie kontrakto atnau- 
B ’jinimą. Todėl streikas au- 
& Viomatiškai prasidėti turi.

• - Angliakasiai yra gerai 
organizuoti. J u unija dau- 

L . giau" reiškia, negu bile ku- 
L *Tios kitos pramonės. Tai-gi 

angliakasiams atsilaikyti y- 
| ra lengviau, negu bile ku

riems kitiems darbininkams, 
p"į... ■ Angliakasių streikas yra 
E ytoks Įvykis, kuriu turi kiš- 
Bb-rtis Wasliingtono valdžia.

-Kuomet grėsdavo geležinke- 
lių jstreikas, . tai federalė 

r, valdžia Įsikišdavo ir padary- 
f, \davo taip, kad tas baisus da
lį. įvkas — geležinkelininkų 
t; streikas nei neprasidėtų. Aib 
F '^■lifllįus.ių ftreikas -^ėra

• opus, kaip geležinkelininkų^ 
-bet ilgai jis negali tęstis, 

į Anglys greit išsibaigtų ir vi- 
sa šalis atsidurtų bėdoj — 

g angim nes'ant traukimai tu- 
r’ ri sustoti, laivai negalėtų 
I eiti, dirbtuvės turėtų užsi- 
| daryti, nebūtų gazo, nebiT- 
K tų elektros.

"Taigi AVasliirigtono val- 
džia turės įsikišti į angliaka- 

i siij reikalus, jei greitu laiku 
b nebus pačių darbininkų su 
K , kompanijomis susitaikinta.

Dabar susitaikinimo ne
buvo dėlto, kad kasyklų 

K--, kompanijos norėjo anglia
is kasių algas sumažinti.
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nes išgveromis — bolševikais, nybės” redakcija šmeižiant jo 
kurięjenkus vadina savo bro- asmenį lenkų intrigų ir bolše- 
liais,-kurie temoka kankinti ir vikų biauriomis zaunomis.’

/ SCHENBCTADY, H. Y.

Apie šmeižikus.

Ką “Sandara,” Keleivis” ir 
kiti šlamštai rašydavo prieš 
katalikij darbuotojus ir jų vei
kimą, tai suvis nesidomėjau, ži
nodamas, kad jų skiltyse nera
si ko kito, kaip vien tik kolio-1 
nes, melagybes ir šmeižtus. Tuo 
viskuo pripildyta jų špaltos ir 
iš tolo dvokia puvėsiais.

Tačiaus į “Vienybę” žiurė
jau, kaipo į vienyntėlį Ameriko
je tautininkų laikraštį. Mat, 
man buvo kalama, kad jis yra 
be partyvis ir neužgauliuoja nei 
vieno asmens, kad ir butų kitų 
pažiūrų. Ir rėnūau jį įvairiais 
budais.
Tikrasis “Vienybes” veidas.
Tur-but aš buvau aklas, kad 

taip dariau. Nun-gi, praregė
jęs, ] 
giau^prityrižui^matylamas, Tad i ^vikai kad įsikūrė. O pa--------------- -----------

-sėkmės, kokios gi butų?^ kaip nįgą ir kaipo “Vienybės _ 
Rusijoj. Bet, Rusų bolševikų dakcija apšmeižė klerikalą 
įsteigtąjį rojų, kaip smagus jis kųnigą, pasinaudodama per 
yra ir kaip gera jame gyventų, bolševikus p».sklpistomis “pro
tai žino visas pasaulis. I _ .

Tiesos žodis.
Kas viršui yra išdėstyta, tai 

kiekvienas- protaująs skaityto
jas pamatys, kad tiesa yra pa
rašyta ir sutiks, kad viskas, ką 
parašiau, yra logingai pripa- 
rodyta ir teisybės prisilaikiau 
visame kame.

Bet gi laisvamaniai nepripa
žįsta teisybės, o gierb. kun. A. 
Tamoliunas tikrai įžeistas, vie
nok jis nenusiminęs, nes gerai 
pažįsta išklydusius iš tikėjimo 
ir jų gailisi; jis neieško keršto 
nei pagiežos, kad skųsti šmei
žikus, bet apgailestauja, kad 
jie patys nežiną, ką darą.

Bet to gi reikia nepamiršti, 
kad “Vienybės leidėjai ir re-

juodinti lietuvius; tad-gi, daly
kams taip susidėjus, tai “Vie
nybės” redakcijoje yra dau-

V •

Dar Žodelis prie Užbaigos.
__  _________________ ScheneetadoB lietuviai katali- 

giau lenkiškumo ir bolševikiš-Kai geerai pažįsta gerb. kun. A. 
kūmo, negu lietuvybės, nes 
‘ ‘ Vienybės ’ ’ redakcija labiau 
susigiminiavus su lenkais, kad 
apjuodinti “litvomanus” kuni
gus ir su bolševikais, kurie no
rėtų kuogreičiausia nugalabin
ti arba iškarti “klierikalą” 
dvasiškius. Tai toks, o ne ki
toks, yra laisvamanių “Vieny
bės veidas. -

Ir dėl ko gi laisvamanių-tau- 
tininkų organas taip daro? Tai 
gan aiškų. Mat, iškorus kuni
gus, tuomet lengviau butų lais
vamaniams. Ir, įvykus, kaip 
laisvamaniai mintija, sulig jų 

Inoro, galėtų laisvai sau gyven-

Tamoliuną, kaipo didį patrijo- 
tą, rašytoja, visuomeninką ir 
karštą, tėvynainį; myli ir ger. 
bia jį visi iškyrus laisvamanių 
bedievių ir bolševikų ir dėl to 
tai vietos lietuviai katalikai 
dės visas pastangas, kad visi 
šmeižtai, drėbti ant gerb. kun. 
A Tamoliuno asmens ir lietu
vių katalikų vardo, idant butų 
atšaukti, o “prošepanai” len
kai, kurie paskleidė juodašim
tiškas žinias ir jų laikraštis, iš 
kurio iaj.vsmaniai ir bolševi
kai pas:: ;i«<» *j0, neti ?kus bus 

1 patrauta atsak miybėr.
Tik kantrumo, o tikroji tiesa

pamačiau, kaip didelėje ti ir bee abejonės, galėtų net įsi- nušvies vistų ir nurodys, kaip 
oje tūnojau. Ir dar dau- ku^i 5°^’ panašų, kaip Rusų “prošepanai” lenkai apjuodi-

‘Vienybės’ redakcijai daugiau 
rupi gaminti kartuves, kurio
mis galėtų iškarti lietuvių ka
talikų kunigus, jeigu jos galė
ję tas butų.

Kad tokie įvykiai galėtų pa
sitaikinti, tai iš to nereikia ste
bėtis. Laisvamaniai, neturėda
mi dar kartuvių, o jau bando 
žodžiais užmušti dvasios asme
nį visuomenės akyse. Tai gry
nas faktas .

Štai “ ’ mybės” No 11-aine 
pąįilpo b yus šmeižtas apie 
gerb. kun. Tamuliuno. asme
nį. Gi Va \ Vaideliotis para
šė ilgą atsa. /mą, kuriame bu
vo išparodyta visos melagybės, 
tilpusios “Vienybės” No. 11 
ant gerb. kun. A. Tamoliuno as
mens. Ilgai laukta, kad pa
tilptų atsakymas. Ir tik “Vie
nybės“ No. 11-ame matome vi
sai sutrumpinta ir papiktinan-* 
čiai iškraipytą atsakymą, prie- dakcija skaitė gerb. kun. A. Ta
de dar su redakcijos pastabo- moliuną, kaipo vieną uolųjį 
mis, iš kurių matyti, kad “Vie- “Vienybės Lietuvninkų” laik- 
nybės’ redakcija, ignoruodama raščio rainstį, gaivintoją, kuo- 
^žiningų tikinčiųjų žmonių ir met jis puošė “V. L.” skiltis 
ir tikrųjų lietuvių teisingus fa- gražiais savo raštais nuo 1910 
ktus ir priparodymus, labiau ?iki pusiau 1915 m. Tuomet tai 

-remiasi bolševikų-plepalais, ku- buvo jis all-right, o “V. L.” re- 
riuos pasėmė iš musų priešų dakcija ir leidėjai rašė malo- 
lenkų laikraščio. Iš to išeina 
graži išvada ir reikia pakon- 
gratuliuoti Vienybės” redak
cija, kuri džentelmoniškai ap
sieina ir bičiuliuojasi su Tėvy-

no ir šmeižė “litvomaną” ku-
>” re-

9 9

į

■ šepanų” lenkų juodašimtiško-
> mis žiniomis.

Tik tiek tuo kartu.
Vaiva.

LAIŠKAS Į 75 DIENAS

L. 0. S. KUOPŲ SUSI 
RINKIMAI.

EAiSTON, PA.
LL»s. kuopos mėnesinis

rinkimas įvyks nedėlioj, 2 d. baland., 
tuojaus po sumos Sv. Mykolo parapijų.- 
svetainėj. Visi nariai malonėkite pn 
būti paskirtu laiku, nes turime datų 
svarbių reikalų uptarti. Atsiveskite b 
uaujų narių. \'

ftUbi

BRIGHTON, MASS.
LDS. 22 kp. mėnesinis susirinkimu, 

įvyks pėtnyčioj, 7 d. baland. 7:30 vaL 
vakare Lietuvių Svetainėje. Kviečiu 
me visus narius ateiti. Taip-gi atsi 
veskite ir naujų narių.

Kviečia V didybe

raus po sumai fcv. Petro parapijos ■ve
ninėje. Kviečiame visus narius bu

driai ateiti, nes yra svarbių reikalų 
apsvarstyti.

■-------------------

UHICAGO, LLįL.
"Y LDS. 29 ku<>|M». mėnesini* susirin 

timas įvyks ketverge, 6 d. baland., pa
rastoj vietoj. Visi nariai protonu 
ustrinkti ir naujų narių atsivesti pri 

-įrašyti. t

CHICAGO, ILL.
l.DS. 57 kuopos mėnesinis suslrin 

ūmas įvyks nedėlioj, 2 d. baland, Nek. 
•rus. parapijos salėje. 1-tntį vai. p< 
aerų. Visi aarlai Širdingai kviečia 
rii atsilankyti ir nepamirškite atsives 
• naujų narių.

NEW YORK, N. Y.
LDS. » kp. įnėnesinis susirinkimai 

įvyks nedėlioj, 2 d. baland. tuojaus po 
sumai, bažnytinėje svetainėje, 568 
Broome St. šiame susirinkime turėsi
me daug svarbių reikalų aptarti.

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kp. mėnesinis susirinkimai 

Įvyks utarninke, 4 d. baland., parapiji
nėje salėje, 20 Webster St. I šį susi 
rinkimą kviečiame visus narius ko 
skaitlingiausia ateiti.

Valdyba I

’ ...

SKAITYKITE IR PLATINKITE “ŪARBININU."

DABAR YRA PROGA PRISIRAŠYTI PRIE L D. &

BAŽNYTINIS \

KONCERTAS
1
4

4
<■

4

' PHĮLADELPHIA, PA.
LDS. 78-tos kuopos mėnesinis susi 

•inkimas įvyks nedėlioj, 2 d. baland., 
ruojaus po sumos bažnytinėje salėje 

isi nariai malonėkite, pribūti paskir 
u laiku, nes turime daug svarbių rei 
<alų aptarti. Atsiveskite ir nauju u» 
•<u

$1

GRAND RAPIDS, MICH.
LDS. 93 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks panedėly, 3 d. baland., 7:30 vai. 
vakare, šv. Petro ir Povylo parapijos 

i svetainėje. Visi bariai malonėkite 
■ pribūti paskirtu laiku, nes turim daug 
svarbių reikalų aptarti. Taip-gi at
siveskite ir naujų narių.

Kviečia Valdyba

Laiškas iš Lietuvos rašytas 
F. Virako 30 d. gruodžio 1921 
ir siųstas J. A. Vilkišiui į Val
paraiso, Ind. Adresantą pasie
kė 15 d. kovo 1922 m.

Dalykas tame: Valparaiso 
yra du miestai vienas yra Suv. 
Valstijose, antras pieninėj A- 
merikoj. Pastoj įvyko klaida 
ir laiškas likoso pasiųstas ne į 
Valparaiso Ind. U. S. A. bet į 
Valparaiso, Chile, South Ame- 
rica. Ir tokiu budu buvo ilga 
kelionė. Vasario 8 d. š. m. pa
siekė Valparaisą pietinėj Ame
rikoj, o iš ten į 35 dienas ligi 
'Valparaiso, Ind.

Laiškas atėjo nors į 2į mėne
sio, gi siuntinys knygų vis dar 
neateinu. Gal žuvo. Žinoma 
nėra daug ką stebėtis iš tokios 

, klaidos pastoj. Valpoj yra 
' i t • v TT V • • • v

1‘ XO^7O>Xll£ io XX JCLiAl JO-

' 4-zvri r-L-.ii nvm rlnar.nl

buvusio 
atsives- 
prisira-

i
i

nius laiškus dėkavodami už
didžią ir gausią paramą. O j laug Ispanų iš Kubos ir jam iš- 
koks gi atlyginimas ?! Gi da- ten siunčiami laiškai dažnai nu- 
bar labai gražiai -atsimokėjo važiu ja į pietinė Am. Valparai- 
gerb. kun. A. Tamoliunui “Vie- są.

Pamėginkite naujo—

Ruffles
Su užregistruotu vaisbaženkliu Suv. Valst. 

Patentu Biure.

Naujame mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmušan

čios ypatybės šiame vaiste idetos, 
su priemaiša priimniai švelnaus 
kvepalo.

Ruffles yra labai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas — begaliniai 
puikus plauku su taisyto jas, kuris

1

DETROIT, MICH.
LDS. 72 kuopos mėnesinis susirinki 

mas įvyks nedėlioj, 2 d. baland., tuo
jaus po pamaldų šv. Jurgio parapijos 
svetainėj. Visi nariai malonėkite pri 
būti, nes turime daug svarbių reikli 
lų aptartL Atsiveskite ir naujų na 
rlų.

NEW PHILADELPHIA, 
PA

LDS. 87 kuopos susirinkimas įvyk.- 
2 d. bal., 1922 m., pobažnytinėj salėj 
tuojaus po antrų šv. Mišių. Kviečia
mi pribūti visi nariai ant susirinkimo, 
nes bus išduotas raportas iš 
apskričio suvažiavimo. Taip-gi 
kit nors po vienų naujų narį 
lyti. T

F.ADPICHTER&CO
avsinERMiNAt. &.CC5 

BROOKLYN. 
NEJV VORK. f

DU BOIS. PA.
LDS. 55 kuopos mėnesinis susirinki

mas įvyks 2 d. baland. po pamaldų. 
I l| susirinkimą kviečiame visus narius 
knoskaitlingiansia ateiti.

Valdyba

KENOSHA. WTS.
LDS. 80 kuopos mėnesinis susirin

kimas jvyks nedėlioj, 5 d. baland., tuo-

patiks kad 
ir gačniau- 
siaiypatai.

♦
Aptiekose 
parsiduoda 
po 65c. arba 
atsiųskite 
75c., tad 
atsiusime 
pe. paštę. 
tiesiog is 
labara- 
torijos.

♦ 
Būtinai 
reikalau
kite 
šitokio 
pakelio. 
Žiūrėkite, 
kad bultj 
IŠKABO 
Tais- 
baženklis.

*

j

GERIAUSIOS PILĖS.•' t
Kuomet viskas negelbsti tuo

met vartok Dr. Jlanley’s Pi
lės vaistus, kurie kogreičiausia 

• pagelbsti.
<’ Prisiųsk 50c. ant šio adreso. 
I DR. HANLEY

Boston 30, Mass.

Rengia.
SV. JURGIO PARAPIJOS CHORAS 

NORWOOD MASS.
Dalyvaujant talentingiausiems Naujos Ang

lijos daininkams ir solistams kaip va: M. GRI- 
BAITE, ST. PAURA, A. NARINKAIT®,, S. 
MOTEJUNAITE, A DUSEVIČIUTE, iš So. 
Boston, Mass. Taip-gi dalivaus iš So. Bostono 
žymiausias charvedys — vargonininkas M. 
KARBAUSKAS su savo gabiausiais daininin
kais. Bus ir iš kitų miestų g rsių daininkų bei 
solistų.

Galima drąsiai sakyti, kad tai bus nepa- . 
prastas Koncertas, kurio v; rgiai kuriam teko 
girdėti Amerikoj ar kur kit.ir.

Bus
BALA17DŽIO-APRIL 9 d., 1922 M.

ŠV. JURGIO BAŽNYČIOJE,
St. James Avė., Nonvood, Mass.

<<W

•' A * ■

«
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DABAR YRA PROGA PRISIRAŠYTI PRIE L. D. S.

SKAITYKITE IR PLATINKITE “DARBININKĄ.”

SVARBUS PRANEŠIMAS
HABTFORD’O IR APIELINKĖS LIETUVIAMS.

Artinasi pavasaris, visi rūpinasi ir laukia jo su nekan
trumu. Gi moterys ir merginos sulaukę malonaus pavasario 
nori pasipuošti puikiais pavasariniais rūbais. Tai-gi, pirma 
negu pirksi, ateik pamatyti mūsų pavasrinių drabužių, kur 
rasi didelį pasirinkimą už labai prieinamą kainą. Ši vienintėlė 
krautuvė yra visame Hartford’e ir apielinkėje, kurioje kiek
viena moteris ar mergina gali išsirinkti pagal savo
bužį Taip-pat yra: vyriškų, vaikų, dėl krikštų ir šliūbą dra
bužių. Turime plunksnų-pūką dėl pagalvių (paduškų). Žo
džiu sakant, čia viską rasite kas tik yra reikalinga apsirėdy- 
mui.

I

JOE B0WER
518 P ARK STREET, - HAETFORD, CONN.

U J AUSIU KNYGŲ RINKINYS $1.00
DLEOKUKIIIENCKLIKAntRJMNjVARUM b)

c)
*

Bažnyčios mokslas apie žmogų;
ne kova, tik visų luomų sutarimas yra reikalin
gas žmonių gerovei;
darbininkų ir darbdavių priedermės; 
religijos ir artimo meilės svarba;
Bažnyčios geri darbai.

PIRMOJE DALYJE RASI:-.
1. Darbininkų klausimas: jų padėtis ir jos atsi

radimo priežastis.-

d)
e)
f)

Vyriausybės bendradarbiavimas:
4)

b)

ANTROJE DALYJE RASI:
Socijalizmas ir jo kritika.

2. Socijalistų tai blogybei prašalinti siūlomos 
priemonės.

3. Kritika socijalistų programo.
a)

t

b)
c)
d)
€)

socijalistų mokslas blėdingas patiems darbinin
kams ;
socijalistų mokslas eina-prieš teisybę; 
nuosavybė yra darbo vaisius;
savastis yra reikalinga seimai;
kada vyriausybė tegali kištis į šeimos reikalus.

TREČIOJE DALYJE RASI:
Tikras Darbininkų Klausimo Išsprendimas.*

4. Katalikų Bažnyčios bendradarbiavimas:

1

valstybės užduotis, rūpintis visų piliečių gerove 
ir ypač darbo žmonių;
valstybė privalo globoti darbininko sielos reikalus 
ir rūpintis jojo gerove;
atlyginimo tvarkymas.c)

6. Profesinės sąjungos:
a)
b)
c)
d)

Užbaiga.
.10 s va i : i knygelė darbininkams. Kiekvie

nas turėtų įsigyti.
f ' ' KAUTA..

\

draugijų reikalingumas;
žmogus turi įgimtos teisės organizuotis; 
organizacijos yra reikalingos mūsų laikais; 
draugijos tikslas, jos pamatas;

I

Štai ką savo įžanginėje prakalboje apie ją 
rašo visų žinomas gerb. kun. J. J. Jakaitis, Wor- 
cesterio lietuvių klebonas:

“Uitoji nauja Jono M. Širvinto išleistoji knyge
lė bus didelė pagelba tiems, kurie norės pažinti Ka
talikų Bažnyčios mokslą. Trumpais ruožais paaiš
kinta svarbiausieji Dievo apreikštosios tikybos dog- 
matai, taip kad žmogus ir mokslą nėjęs tas tiesas ga
lėtų pažinti. Ne vienas ligšiol silpną ar prastą tikė
jimo pažinimą turėjęs, toksai nuodugniai sykį, kitą 
šitą knygelę perskaitęs įgįs geresnį tikėjimo pažini
mą ir branginimą ir dėkuos autoriui už jos pagami
nimą.”

Taip rašo mūsų vienas iš žymiausių veikė
jų. Tad nusipirkęs ją nesigailėsi.

KAINA................................... 50 centų

10 centų
/

%

žiai ir aiškiai apibudinama socializmą ir krik
ščionybę. Ką tik iš Lietuvos gauta.

KAINA..................................10 centų

5) EILĖS IR DAINOS. / 4TW«

Parašė ir išleido JOANNA T AMO S APS
KAITĖ. Puikiausių eilių ir dainų knygelė, I-a 
dalis.

.25 centai

Šias visas penkias knygas L. D. S. nariama 
ir prenumeratoriams parduosime

KAINA

a) be religijos ii* Bažnyčios darbjninkų klausimas 
neišrišamas;. " _

• ’

) MOŠŲ TIKĖJIMAS
■ 1 Vertė J. M. ŠIRVINTAS.

Knyga, kurioje kiekvienas katalikas ras 
ginklą apgynimui katalikų tikėjimo. Reikalin
ga kiekvienam įsigyti.

I

3) Ihįi KHEIViAi:
KRIKŠČIONIS, ŽYDAS ir TURKAI 

Pamokinanti apysaka. Su stipriais drobės ap
darais. 4

' 'kaina

’V' -

\

40 centų

4) SOCIALIZMAS IR KRIKŠČIONYBĖ.
Parašė PROF. V. JURGUTIS. Joje gra-
... . ... ~

'VSr'Tik už $1.00-------- 00-----------------UI $1.00^-1
W 1 tvv

* -■* fe

\ Tn nupifrinitną darome tik dėlto, kad davus 
progą dabartiniais bedarbės laikais LDS. na
riams ir “Darbininko’’ prenumeratoriams įsi
gyti naudingų knygų. J

Įdėk dolarinę į voką ir siųsk mums žemiau 
padėtu adresu, o knygas gausi po dviejų, trijų 
dienų.

Jeigu nepatiks į 5 dienas po aplaikymo 
žink mums, o mes sugrąžinsime pinigus 
darni už persiuntimą. Su užsakymu si 
nigos. _

Centras, 366 Broadwai, Boston 27, Mass
t ________________________________ _____________ —

V

rlnar.nl


ŽINIOS Iš LIETUVOS. t’

“ŽIBURIO” PROGIM
NAZIJA.

laisvai gyventi. Vabalėlis, gir
di, ginasi, nebenori mirti, lau- 

iko bei miško paukštelis sugau- 
K ddtvvit u • • tas purtosi, nori laisvai lakioti,
talija Prienuose tapo įsteigta ,?ore narv?lls Kraziaus>s butų 
|»18 metais birželio m. 4 <1. ati- ,r P11”" «™dehų, aguo- 
? __ . • i i • t • • • nelių, kad ir cukraus, bet jis■Maryta dvi klasi, mokiniu pn-1 , ssk- a. KK/mr -v- • • K ("narvelynerimsta,barioisspru- g&nta 55 (49 bernaičiai ir 6 mer- . • . . ir
Kaitės). Pirmutiniai mokytojai!ku 11 laisvai vaba,elius ir mu 

buvo kun. P. Martišius, direk- 
Į toriai p. M. Bagdonas, St. Sei- 
I mo narys, dabar tėvynės reika- 
■ lais besilankantis Amerikoje, ir 
g dainų mokytojas p. K. Žalnie- 

Taitis, dabar taip pat Amerikon 
p atvykęs. Šįmet Prienų “Žibu- 
L rio progimnazijoje yra jau pen- 
E kios klasės, mokinasi 222 moki- 

niai (172 bernaičių ir 50 mer- 
E gairių): V kl. 31 mok., VI36 m. 
I UI 49 mok., II 57 mok., I 491 

mok. Kadangi jstojančiujų skai 
eius nuolatos didėja progimna- 

L zija virš pilna astuonių klasių 
| gimnazija. Dabar mokvtojau- 
| ja: kungas Peliksas Martišius, 
e direktorius, Pranas Tamošai- 
t tis, p. Petronėlė Kaunaitė, Ele- 
| na Vabalaitė, Klemen. Paltana- 
L vičiutė ir Marija Maralytė.

Amžiaus žvilgsniu jauniau- 
s sis mokynys yra 9 metų, vv- 
t. riausis 20 metų; mokinių <li- 
F džiuma tarp 12 iki 17 metų; 
- jaunesnių nedaug ir senesnių 
fe. maža.
į Progimnazija nuo 1920 metų 
fe rudens tilpsta pastatytuose va- 
t- sąrą 1920 metais namuose “Ži- 
į. būrio” progininazijai-gimnazi- 
L jai. Namai dar nebaigti įreng- 
|Į ti. Trūkstant lėšų įrengiama 
-/ bent tiek kambarių, kiek jų bū- 
r tinai reikia, ir bent taip, kad 
Įį būtų galima juose gyventi, 
k Nors dar nebaigti namai, bet 
Į jau didelis patogumas tuo žvil- 

gsniu, kad nereikia mokslo įs- 
l taigai kelties iš vienos vietos i 

kitą ir išsitenka jame skait- 
i. lingos klasės. Pirmame gyve- 
į nime padaryta iš rąstų, tilps- 
į. ta keturi kambariai klasėms 
| (juose yra pirmoji, antroji, tre- 
L čioji ir ketvirtoji klasės) ir di- 
L dėlė salė pertraukų laiku moki- 
),niams susirinkti. Antrame gy- 

iįy venime lentiniame įruošta dar 
tik du kambariu: penktajai 

| klasei ir mokytojams karnba- 
rys. Antrajame aukšte dar ne- 

g ■ įruošta keturi kambariai kla- 
į. sems ir trečiame gyvenime (jau 
fe stoge) teip pat keturi kamba- 
| riai; jie bus fizikos, ghemijos, \ *• 
k. geografijos kabinetams, kny- (‘ 
| gvnui, o jeigu i “ 
fe tilpti ir klasės. ' 
r Nors daug pinigų reikia na- i ‘ - -----------
I mams užbaigti, o ir skolos dar Į Prasideda iškilminga eisena. 
Beturime, bet gen) norų žmonėms (Pirmiau ėjo su šautuvais Šau- 
I padedant yra vilties juos už- liai eina nešini naujai paruošti) 
f; Gi Prienų apielinkiai(žalią vėliavą su obalsiu: “Už
|: Šviečia šviesi ateitis. Lietuvos laisvę ir garbę.” To-

K. Martišius. Jiau trispalvę tautos vėliavą, 
vaikučiai su vėliavukėmis, dar

bininkai neša ištisą kasninką 
į -u parašu, “Šv. Rokai buk 

, < -r,— Krikščionių Darbininkų Globė-
AUKŠTOJI PANEMUNĖ.! , JU ” mo.ter^ su savo y^iavą 

• pavasannkai . su trispalvę 
tautos vėliavą, blaivininkai su 
Pasninku turenčiu parašą: 

.“Viešpatie, šv. Juozapo užtary
mu palaimink Blaivybę.” Visi 

’ linksmi, džiaugsmingi visų pa
kilęs ūpas, visi gėrisi ir Dievui 
dėkoja. Bevaikščiojant jnies- 
telio išilgine gatve liaudės dai
nas, bei Šauliai buvusieji karei
viai kariškų dainas dainuoja, 
ja. * 

Eisenai pasibaigus žmonių 
minia ties šventoriaus vartais 
sustoja, čia Šiaulių vadas Juo
zas širvaitis visiems dalyviams 
dėkoja ir primena kai dabar 
girdime Kaune kanuolų (Anuo
tų) ūžiant, Dieve duok, girdi 
kitais metais 16 v. d. Kaunas 
ramus būtų, o Vilniuje kanuo- 
lės griautų. Galop blaivininkų 
vardu Julė Antanaičiukė paki
liai, jausmingai kalba ir mal
dauja šaulių kovoti su didžiau
sių Lietuvos priešų alkoolliu 

Pasibaigus Lietuvos Nepri
klausomybės šventės apeigoms 
šauliai rokuotomis eilėmis na
mo grįžta, žmonių minia baž
nyčion plaukia giedodami Sv. 
giesmę “Dievas mūsų gclliėto- 

šė kiekvieno gyvuno norą jas” bažnyčioje suklaupę

seles gaudyti, bei miškely me
džių samanėles kapoti ir ten 
maistą rasti . Žmogus visų su
tvėrimų karalius, apdovanotas 
protu, tą laisve geriau supran
ta negu kiti gyvi sutvėrimai. 
Pamokslininkas paminėjo Lie
tuvos vergiją, dabar jau įgytą 
ir kaip įgytą Nepriklausomy
bę. Pažymėjo dvejopą žmo
gaus laisvę, kūno ir dūšios ir 
kada žmogus visiškai yra lais
vas. Labai tiko laisvės iškil
mei vienuolio pamokslas, klau
sytojai juomi patenkinti, visi 
džiaugėsi, gėrėjosi. Žmonių 
minia šv. mišias ir pamokslo 
ldausė, pamaldose dalyvavo šv. 
Tėvo Pabaltmario valstijoms 
ai stovas arba apaštalų sosto 
vizitorius. kun. Cekini su savo 
>. kretoriumi. mat važiuojant 
iš Marijampolės Latvijon, Pa- 
nemunėn užkliuvo. Dar žymus 
nepaprastas svečias pamaldose 
dalyvavo, kun. kanauninkas 
Kukta iš Vilniaus žiaurųjį) len
ku ištremtas. Beto pasižymė
jo šiometinė Liet. Nepriklauso
mybės šventė Panemunėje Šau
lių būriai. Pereitais metais su
sitvarkė iš išsitarnavusių Lie
tuvos kareivių ir kitų tėvynai
nių. Šiaulių būrys pasiruošė 
gana brangią ir gražia vėliavą 
jinai pašventinta tapo. Šiaulių 
būrio jauni vyrai visą miestelio 
gatvėmis eisinoje tvarką palai
ko. tame atsižymėjo būrio va
das Juozas Širvaitis.

Išėjusi po pamaldų iš bažny
čios žmonių minia tvarkosi, vie
tos mokyklos vaikučiai lai- 

’kydami kviekvienas rankoje 
trispalvę tautos vėliavėlę links
niai Lietuvos himną gieda: 
“Lietuva, Tėvynė mūsų.” 
.laimimo ‘pavasarininkų’ kuo
pos atstovė Marijona Skėčiavi- 
čiukė trumpai bet gražiai ir 
jausmingai kalba. Pabaigus jai 
l ulbėti visa jaunimo kuopa su
tartinai gieda Maironio: “Ap- 
■ orgek Aukščiausia tą mvlimą 
šalį.” Kalba. Liet. Kat.' Mot. 

” atstovė Gertrūda Janu- 
'auskienė aiškindama, kad mo- 

reikėtų galėti) H,ir>’s.d.au" prisidėjo. prisideda 
‘ j • r prisidės prie kūrimosi lais- 
, ■ os Lietuvos.

Gi Prienų apielinkiai .žalią vėliavą su obalsiu: 
K šviečia šviesi ateitis. Lietuvos laisve ir garbe.’— — — i
K

kI NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ.J| K

B?:
į (ties Kaunu). Garbė Dievui jau 

r šįmet ketvirtąsiais Lietuvos 
į Nepriklausomybės vasario 16 
| d. sukaktuves apvaikščiojom.

Šįmet, man regis iškilmingiau, 
fe tvarkingiau ir linksmiau negu 
fe kitais metais atrodė. i

F Vyriausis Lietuvos Gynimo 
| Komitetas savo parėdyme įsa- 
L kė, kad sankrovos, gėrimo įs- 
į .taigos, dirbtuvės ir tt. 16 d. 
Į būtų uždarytos. Gi garbingieji

Kauno ir Seinų vyskupai išlei- 
do aplinkraštį, kad 16 v. d. pa- F dėkojant Viešpačiui už suteik- K tas Lietuvai malones, už laisvę, jį nepriklausomybę ir kad Vieš- 

B'pats ir toliau mūsų vargingų K Tėvynę stiprintų, laimintų, iš- Bį ki Irti ingos mišios su įstatymu F Švenčiausiojo Sakr. būtų atlai- 
Kkytos. atatinkamas tajai iškil
ame pamokslas pasakytas, o po 
■pamaldų “Te Deum laudamus’ 
■Pagiedotas bažnyčioje. Sulyg 
Kfrvsk’.ipų paliepimo viskas iš- 
Kpildyta. Iškilmingas mišias 
ttakė kun. Dom. Budzeika, dar 

„ ■fesenai grižo iš Lenkijos, pa
noksią. sakė po evangelijos, Įfcn. Vaitkevičius, marijonas.

, Kąfiuolis. Labai vaizdingai

•žuvusiųjų lietuvių kareivių Ju- 
’šias kovose su bolševikais, ber- 
montninkais ir lenkais. ‘Vieš
paties Aniuolas” greitai Tau
tos iškilmėse daugiausia daly
vauju moterys, ;u<-rgj;os, vyrai 
ypač kaimiečiui šalina-:'., kad ir 
dabar moterys, merginos kalba, 
vyri) negirdėt, tik Šiaulių valias 
Juozas širvaitis nesigėdi kalbė
ti, ačiū jam už tai, kiti tyli, net 
vardu darbininkų organizaci
jos nebuvo kam kalbėti, tai 
valsčiaus raštininkėlis pagailė
jo ir kelis žodžius vardu darbi
ninkų prabilo. Ūkininkų kai
po visiškai nebūtų buvę.

Kitur ir žydai prisideda prie 
iškilmių. Panemunėj to nesi
mato, turbut netiki Lietuvos 
Nepriklausomybei, vis dąr tur
but laukia rytų atėjūnų 

’ševikų.
bol-

Panemunietis.

už

Šimonis duoda bažnyčiai žadėtąją monės įstaigas, kurios gal bus turi įvykdinti mūsų sumanymą, į j e j Ameriką apsireiški di- 
žemę antrą sykį, būtent: 14 d. pradžia Jūsų platesniam veiki- jeigu I«ų bus pakankamai. delis mano plauku puoli- 
lapkneio 1911 m. davė pareiski- mui. jsįmet valdžia praves siau- Jonas Pauliukas, -tr • j--
nu J. M. Vynkumii. k..l toii že- «.uk.ii « p.Lv»u iki mas- Kal tlk Prad<“Jau var-

ANTAŠAVA (bažnytkaimis), 
paštas Vabalninkas, Pasvalio 
apskrities, Kauno rėd. Pabaigo
je aštuoniolikto ir pradžioje de
vyniolikto šimtmečio Antašavas 
dvaras prigulėjo dvarponiui Ja
cintui Antašauskui, — jisai 1792 
m. pastatė medinę bažnyčią, dėlto 
ir bažnytkaimis vadinas “Anta
šava.” Įkūrimo laikais bažnyčia 
priklausė Vilniaus vyskupijai, 
šiai bažnyčiai Antašauskas, pa
ketinęs duoti palivarką Gutgalį, 
buvo išgavęs ant rašto iš Vilniaus 
vyskupijos Kurijos teises parapi
jos ir buvo jau sumanęs pastaty
ti naują mūrinę bažnyčią, ir tam 
tikslui buvo suvežti akmenys, ir 
duobės pamatams iškastos, bet. 
užėjus prancūzų revoliucijai 1812 
m., sumanymas neįvyko — duo
bės šaly vieškelio tebestovi. An- 
’ašava paliko Vabalninko parapi
jos filija. — 1906 metais įvestas 
eikulas iš pakraščių trijų parapi
jų: Vabalninko, Kupiškio ir Pa
lėvenės. sudarius parapijiečių 
skaičių 1950. Bažnyčia žemės ne- 
'uri. Buvo bažnyčios valdyme 3 
dešimtinės pievos vardu “kunigo 
pieva, bet štai koki išėjo istorija 
su “kunigo pieva.”

Šita pieva buvo duota kunigams 
dvarponio Antašausko, bet doku
mentų ir plano nepadaryta. Dvar
ponio Antašausko įpėdinis gydy
tojas Kazimieras Antašauskas už 
tojas Kazimieras Antašauskas už
statė Vilniaus Žemės Banke visą 
Antašavos dvarą, draug ir “ku
nigo pievą.” Paskiaus tas pats 
Antašauskas 1888 metais pardavė 
■štanislovui Šimoniui visą dvarą, 
draug ir “kunigo pievą.” Prie 
naujo savininko kunigai naudojo
si taja pieva, bet vis būdavę ki- 
virčiai. Mirus Stanislovui Šimo
niui, jo sūnus Juozapas Šimonis, 
tapęs dvaro įpėdiniu — savininku 
kartkartėmis ketiRO kunigams ir 
J. M. Vyskupui dovanoti bažny
čiai 20 deš. žemės, naujiems-gi ka
pams dvi dešimtini: tiem tikslam 
buvo išdavęs raštus — vieną 21 d. 
balandžio 1905 m. ir antrą 23 d» 
birželio 1907 m. Faktiškai dova
nota žemė į nėjo į kunigų valdy
mą 1905 m., kuriais tapo pasta
tyti ir nauji trobesiai, ūkiui rei
kalingi. Juridiškam gi įgyjimui 
minėtos žemės savastin bažnyčios 
reikėjo dviejų dalykų: 1) paliuo- 
suoti žemę nuo skolos Vilniaus 
Banke ir 2) gauti Vidaus Reika
lų Ministrijos leidimą priimti že
mę naudai bažnyčios. — Esant 
kuratui kun. Vincentui Bijeikai. 
tai vvkdinti ir pradėta, būtent: 
25 d. lapkričio 1909 m. parapijo- 
nas Jonas Pauliukas paliuosavo 
dovanojamą žemę nuo skolos^ įmo
kėjęs Bankui savo aukotais pini
gais 845 rub. 19 kap., šimanis-gi 
nusiuntė Ministerijai pareiškimą, 
kad sutinka dovanoti Antašavos 
bažnyčiai 20 deš. žemės. Tuotar- 
pu ant nelaimės pakilo tarp kun. 
Bijeikos ir Šimonies nesutikimai, 
— Šimonis skuhotai atšauki Mi
nisterijai duotąjį pareiškimą dėl 
žemės dovanojimo, — Ministeri
ja pranešė J. M. Vyskupui, kad 
Šimonies dovana atšaukta, — ir 
Kąnslstorius, liepiant J. M. Vys
kupui 2 6d. rugsėjo Į91Į m. No.. 
3084, davė įsakymą Antašavos 
kuratui 11 d. spalių 1911 m. No 
7221 valdomą žemę sugrąžinti Ši
moniui, paėmus iš jo parašą, ka 
sir padaryta.

Atvykus-gi Antašavan naujam 
kuratui kun. Felicijonui Lialiui,

mą J. M. Vyskupui, kad toji že
mė faktiškai yra jo atiduota baž 
nyčiai, — be to, 17 d_ rugsėjo 
1912 m. jisai notariališku doku
mentu pas notarą šerbačevą Pa
nevėžyje pasiketina dovanoti baž
nyčiai žemę šiomis sąlygomis: 1) 
kad būtų laikomos už jo tėvus 
kasmet du kartu pamaldos, — 2) 
kad būtų leista turėti bažnyčio
je savo suolus ir 3) kad nebūti) 
Anlašavan skiriamas Vyskupo 
kunigas, jam negeistinas. — Bet 
minčtasai žemės davimas niekais 
išėjo; 20 d. gegužio 1913 m. No. 
3816 Konsistorius pranešė Anta
šavos kuratui, kad Ministerija ne
leidžianti primti aukojamos Ši- 
monies žemės naudai bažnyčios 
dėl davimo sąlygų, įstatymams 
priešingų, nes kunigai yra skiria
mi Dvasinės Vyriausybės, sutin- 
kantpasaulinei valdžiai. Tuom 
šimonies dovanos ir pasibaigė. 
Kol kunigai dirbo duotąją Šimo- 
nies žemę, tol jisai pjovė “kuni
go pievą,” — dešimties metų vie
nok nepraėjo. 1913 m. Šimonis, 
atėmęs duotąją žemę, padavė sa
vo dvarą, draug ir “kunigo pie
vą” Povilui Brazdžiūnui. Civi
lio teismo keliu bažnyčia nebega
lėjo po šimtmenio valdymo pievos 
atgauti. Bažnyčios palaikymas 
priguli nuo parapijiečių malonės.

Antašava su savo gyventojais— 
dvaro plecauninkais, pereidama iš 
rankų į rankas pardavimo keliu, 
į$er visą šimtmetį išliko gyva iki 
šiai dienai. Vietinė bažnyčia ir 
nuo karo audros nieko nenuken
tėjo: granatos viršum ėjo, plyš- 
damos laukuose bei miškuose, — 
pagaliaus ir varpai visi išliko be 
jokio paslėpimo, sumaningu rū
pestingumu kun. Lialio apginti 
nuo rusų ir vokiečių išvežimo, — 
savo griaudingais, 'kartais links
niais, balsais stebino pačius vo
kiečius. Tie patįs varpai pasvei
kino ir -J. M. Vyskupą Karevičių, 
aplankiusį Antašava 29-30 birželio 
praeitu metų. Nei vienoje baž
nyčioje Vyskupas neprakalbėjo 
taip gražiai ir vaizdingai, kaip 
Antašavoje, nupiešdanias, kas 
tai yra ramybė, be to ragino ir 
prie darbo, ypač prie apšvietos, 
patardamas įsteigti. Liaudies na
mus, nupirkti žemės ir bažnyčią 
padidinti. Tiesa, yra bažnytinis 
Komitetas ir bažnyčios palaikoma 
Taryba. Įkurtas “Ūkininkų Są
jungos” skyrius ir jaunimo “Pa
vasario” draugija, 
veikti visuomeniškame ir kultū
riškame darbe, bet ir apsistota. 
Delko? Štai priežastįs: užėjo ū- 
kininkams ir darbininkams padie
niams ekonomini^,, krizis — du 
netu iš eilios derlius laukuose 
nenkas — valdžią ir kariuomenę 
š paskutiniosios reikia palaikyti 
— be to visi kaimai sukruto keltis 
■ vienkiemius ir savo ūkius su tro
besiais atstatyti, — tai gi išlaidos 
begalinės. Tokiu būdu Antašavie- 
'iai savo lėšomis įkurti Liaudies 
namų neįveiks nei per šimtmetį. 
Neturint-gi savo namų pagaliaus 
ir vieaos susirinkimams, Draugi
jos negali užvesti nei skaityklos, 
įei prekybos, nei pramonės ir jo
kios įmonės žemės ūkio kultūros 
srity.

Taigi Komitetas nutarė kreip- 
is į savo kaimynus Amerikiečius 
įuo Antašavos padangės su gr
iausiu prašymu padėti piniginė
ms aukomis Antašaviečių suma- 
įymams įvykdinti, būtent: žemės 
pirkti ir Liaudies Namus pastaty
ti kultūirniam darbui. Kiekvie- z 
įas centas bus priimtas ir atskai
ta smulkiausiai išduota ypač, jei
gu Amerikoje susidarytų iš Anta
šaviečių padangės gyventojų sa
vasis Komitetas sušelpimo Anta
šavos. - .

rąjį gelžkelį iš Panevėžio iki 
Stumbriškio.

Aukas siųsti galima per savo 
gimines, bet patogiausiai vardu 
mūsų klebono kun. Felicijono 
Lialis, komiteto pirmininko, kurs

“Ūkininkų Sąjungos” skyriaus 
pirmininkas.

Vai. Vidugirytė,
Daršiškią prad. juokvklos mo

kytoja.

ŽINIOS Iš CLEVELAND, OHIO.
Pastaruoju laiku Clevelande cento, 

pradėjo geriau darbai eiti, nes 
tenka tankiai išgirsti kalbant, jog 
galima darbas greičiau gauti ne
gu pereitą rudenį. Teisybė mo- 
kestįs tai žymiai yra nukapotos. 
Nekurie gauna valandoj 25c. Ge
riausia eina automobilių dirbtu
vės, nes jos dirba ir mokestis dar 
netaip baisiai nukapotos. Darbas 
gauti jose nelengva, nes jeigu 
reikia darbininko, tai pirma šau
kia tą, kuris buvo atleistas. Jei 
pradės geriau darbai eiti, tai bus 
pranešta per “Darbininką”.

A. I

pradėta

Jaunimas, kurs labiausiai at
jaučia stoką namą apšvieaos tiks
lui, ypač pasitiki savo brolių ir 
seserų Amerikiečių užuojauta ir 
rengia iš kalno padėkos eiles.

Vieta namams nužiūrėta "ir me
džiaga iš plytų yra deriama. Vi
sus žygius ir darbus namų staty
me atlieka jaunimas. Liaudies na
mų norime sulaukti ateinančią 
vasarą.

Taigi Mylimiausieji Broliai ir 
Sesutės Amerikiečiai! sugrįžę tė
vynėn, pasidžiaugsite vaisiais sa
vo aukų, išvydę Antašavoje pra-

Clevelando Sandarokų 
labai pikta ant Kirvuko 
kam ji) veikėją suorganizavusį 
Tautinį iždą, pavadino, kad tas 
tyli kaip pelė po šluota. Todėl 
tas išlindęs ir pradėjo po sanda
rokų kešenes landžioti ir dolerius 
rinkti. '

Federacijos skyrius.

Mūsų kolionijoj šis klausimas 
labai silnpai eina. Nežinia kame 
kaltė yra, ar mūs pačių lietuvių 
apsileidimas, ar Federacija mažai 
turinti svarbos. Plačiau tėmijant 
į mūsų lietuvių ateitį, tai labai y- 
ra svarbi Federacija. Dabar vie
na kita draugija pasipriešino pri
sidėti prie tvėrimo skyriaus', o 
mūs kolionijoj yra didelis skai
čius įvairių draugysčių, o visoms 
katalikiškoms draugijoms nepri- 
sidėjus; nebūtų ganėtinai gere,s 
pasekmės.

Gal yra ir tiesos, kad Federaci 
ja negali tiek nuveikti kiek būtų 
galima nuveikti, bet kame kaltė 
yra? Kaltė yra pačių- katalikų. 
Kaltė yra nekuriu darbuotojų. 
•Jeigu mes patys da neprisikėlę iš 
miego, jei mes nesuprantame ir 
nepermatome naudingumo, nepa
žįstame savo idėjų, gyvename 
kaip pusiau mirę, tai ar galime 
norėti iš vieno kito asmens ir iš 
Federaeijos centro valdybos rei
kalauti kalnus nuversti. Tas dar
bas priklauso nuo mū§,pačių ka
talikų visuomenės. Jeigu visos lie
tuvių parapijos, visos katalikiškos 
draugijos pamestų apsileidimą, 
pamestų nekurie asmenys lalsva- 
manybės įtaką, tai trumpu laiku 
kiekvienas permatytų milžinišką 
Federacijos svarba ir darbą.

M. V. A.

L. Paskolos Bonų Reikalai.
Mūsų kolionija praeitais lai

kais gana gerai atsižymėjo Lie
tuvos reikaluose. Per Tautos 
Fondą buvo daug aukų surinkta. 
Per Raudonojo Kryžiaus 7-tą sk. 
daug darbuotasi. Taip pat ir pir
mos paskolos bonų pirkime, bet 
antros paskolos bonų darbas tie
są pasakius silpnai eina. Pažvel
giant iš kitos pusės, aplinkybės y- 
ra dabar sunkios, nes bedarbė, 
smarkiai suvargino žmonelius. 
Išbuvus be darbo po kelis mėne
sius ar metus laiko, tai žmogų i- 
tna baimė kas bus toliaus. Ras
davosi tokių, kad ir dirbo kiek 
ir gerai stovėjo, bet ant bedar
bės nusiskųsdavo.

Dabartiniu laiku jau pradeda 
geriau darbai eiti, nekurios dirb
tuvės jau pradeda pilną laiką 
dirbti. Taip pat ir matosi geres
nis ūpas pas žmones. Ant ren
giamų visokių vakanj atsilanko 
daugiau žmonių. Tas parodo, kad 
pradeda viskas atbusti. Tai-gi 
reikėtų daugiau pasidarbuoti ant
ros paskolos erikaluose, nes kiek 
žinoma, tai mūsų kolionija savo 
kvotą neišpildė, o tokia" suma, tai 
visai būtų lengva, tik reikia gero 
noro.

iis-Tas.
f Pereitą ųietą kuomet Čia kalbė
jo Dr. Alseika, tai keletas katali
kų davė jam auką, nes manė, kad 
tas bus Lietuvos valdžiai, bet kuo
met sužinojo, kad bus naudota 
socialistų politikai Lietuvoje, tai 
tie duosnūs žmoneliai “atgailą” 
darė. 'Bet kuomi pasiteisintų tie 
katalikai, kurie remtų aukomis 
socijalistą kap. Natkevičių?

’ko: “Dabar nuo mūs negaus
Sa- 
nei

Susimkimai.

kuopa 
užtai,

Kirvukas.

toti kitokį, neg Lietuvos 
vandenį, tai pradėjo taip 
slinkti, kad rodės visai jų 
neliks. Paskui nuo nelietu
viškų valgių viduriai page
do. Bet dabar viduriai at
sitaisę. Likusieji plaukai v- 
ra sausi, gležnučiai, švelnu
čiai, kaip šilkas.

Tyrinėtojau.

Paaišlii nimas.

Katalikiškų Draugijų
laikys susirinkimą 2 9d. kovo, 7 :30 
vakare Lietuvių Svetainėj. Ma
lonėkit visi atstovai susirinkti, 
nes yra svarbių reikalų aptarti.

šv. Juozapo Dr-ja laikys susi
rinkimą 2 d. balandžio Lietuvių 
Svetainėje, 2-rą valandą po pie
tų.

Kanoverskiai išvažiavo 
Lietuvon.

Sąryšis

Kpvo 19 d. broliai Jonas ir A- 
dolfas Kanoverskiai buvo sustoję 
ant Union Stoties būrelis vyčių 
buvo nuvykę atsisveikinti su ge
rais veikliais draugais Kanovers- 
kiais, kurie išvažiuoja Lietuvon. 
Broliai Kanoverskiai nekurį laiką 
gyveno Clevelande, daug darba
vosi LDS. 51 kp. ir prie L. Vyčių 
25 kp. Brol. Kanoverskiai la
biausia veikė scenos srityje, kas 
jiems ir sekdavosi. Taip-gi buvo 
duosnūs su aukomis dėl visokių 
svarbesnių reikalų. Pastaruoju 
laiku Kanoverskiai gyveno Rose- 
lande, III. Tenai nors ir darbus 
turėjo, bet jų širdys traukte trau
kė sugrįžti tėvynėn ir ten darbuo
tis su krikščionimis demokratais 
dėl gerovės Lietuvos. Linkėtina 
broliams Kanoverskiams geros 
kelionės ir laimingai šv. Velykas 
švęsti savo numylėto) tėvyškėj. 
Taip-gi nepaliauti veikus dailės 
(laikus dailės srityje.

Tėmykite visi.
Netrukus “Darbininke” tilps 

‘Laisvamanių Pasikalbėjimas. ” 
Netikėtai man pavyko nugirsti 
dviejų laisvamanių karštas disku
sijas. Todelgi ir pasistengsiu vi- 
..uomenei paduoti, kad pamatytų 
clevelandiečių laisvamanių nusi
statymą.

Plaukai slenka nuo įvai
rių priežasčių. Ta liga yra 
paveldėjama. Keno tėvas 
ar motina buvo nuplikę ar 
menkus plaukus turi, tai ir 
vaikų negeresni bus, jei ne
bus gero prižiūrėjimo. Plau
kų slinkimas toliau seka 
kaikurias ligas — rauples, 
šiltines, sifilį. Kietos skry
bėlės, kurios trukdo galvoj 
kraujo eirkuleciją, priside
da prie tos bėdos. Kad pra
šalinti bėdą, tai reikia žino
ti to priežastį ir tas priežas
tis prašalinti. Yra nepa
prastas atsitikimas, kad nu
slinko plaukai atželtų. Mi
nėtame viršuje paklausime 
išdėtos galimos plaukti slin
kimo priežastis galėjo tą 
padaryti.

Plaukti slinkimui sulaiky
ti vartojama vaistų, kurie 
gali pagelbėti. Pavyzdžiui 
vartojama šitokie vaistai: 
j2 uncijos ricinos (castor. 
oil). keturios uncijos alko- 
lio (ne medinio) ir viena dr. 
Bergamonto aliejaus. Tuo 
trinama galva keletą sykių 
savaitėj.

Plinkantieji. vienok, tu
ri atsiminti, kad milijonie
rius Rockefeller yra plikas, 
kaip taukinė. Jis gatavas 
buvo milijoną dolerių išleis
ti kad plaukų slinkimą su
laikyti, o nesulaikė.

ŠV. KAZIMIERO DR-JOS 
NARIAMS.

Lietuvis.

Pas mus veikimas eina tikrai 
perkūniškai, darbuojasi visi kiek 
tik kas gali. Laisvamaniai per sa- 
o “gazietą” kiek tik jos purvi

nas liežuvis leidžia loja ant kata
likų Sąryšio, o labjausia ant Vy
čių, kas yra kaulas jiems gerklė
je. Bolševikai sulaukę gavėnios, 
džiaugiasi kad gauna pablevizgo- 
i ir surengę vakarus pašokti. Vy
lių Teatrališkas Choras lavinasi 
gražių dainų bei mokinasi naujus 
teatrus, kad pavasarį galėtų pa
linksminti publiką. Kiti-gi vėl 
prakaituoja boles bedaužydami ir 
kazyrėmis stalus betrankydami.

Kirvukas.

SVEIKATOS DALYKAI.
e L I

Klausimas.
Gerb. Dr. Landžiaus pra

šau paaiškinti apie plaukų 
slinkimą. Ar yra būdas tą 
plaukų slinkimą sulaikyti. 
Mano plaukai baigia nykti. 
Esu 33 irietii amžiaus — 11 
metų kai iš Lietuvos, neve
dęs, nervingas, bet neblo
gos sveikatos.’ Esu save su
varginęs nedamiegojimu, ne- 
davalgymu, nusidirbimu ir 
misi vaikščiojimu. Šiaip ki
tokių ligų neturiu. KelionS-

šv. Kazimiero Dr-jos Valdy
ba iš Kauno maloniai prašo vi
sų savo narių Garbės, Tikrųjų 
ir Amžinųjų, kurie yra per- 
■niainę savo gyvenimo vietą, ar
ba antrašą, kad malonėtų pra
nešti į Kauną savo paskučiau- 
sijį ir pastovų antrašą, nes 
daug knygų ir laiškų grįžta 
Kaunan, neradę adresuotų A- 
merikoje. Todėl visi minėti 
nariai malonėsite parašyti laiš
kus supilnu antrašu ir siųsti 
šiuoadresu Lithuania, Kaunas 
I). Vilniaus gatvė 34. Šv. Ka
zimiero Draugijos Pirmininkui 
Prol. kun. A. Dambrauskui. 
'Neseniai grįžo laiškai ir kny
gos Detroit šių ypatų: A. Sevi- 
čienė 9249 Cardoni Avė., Juoz. 
Žilnskas 175 Camden Avė. J. 
Kalminskas, Montreal Canada, 
Thibodean 11, sugrįžo Kaunan 
Jam siunčiamas laiškas ir dau
geliui kitų. šv. Kaz Dr-ja nekal
ta, kad nariai permaino savo 
antrašus ir apie tai nepraneša. 
Tokiu budu ir knygos ir laiš
kai paklaidžioję grįžta Kau
nan, nes visuomet siunčiama 
apdraustai.
• Su pagarba

Kun. P. Raščiukas

KAUNAS. Apaštalų Sosto 
Visitatorius Lietuvai Zcchni 
su sekretorium Bondou atsilan
kė šv. Kazimiero Dr-joje, ap
žiurėjo visus namus, knygyną, 
spaustuvę, Redakcijas, Adm- 
nistracijas ir visas kitas šv. 
Kaz. dr-jos įstaigas, kurios pa
dare į aukštus vėčius gerą ir 
malonų įspūdį, šv. Tėvo Ats- 
gire lietuvius katalikus už jų 
susipratimą ir taip organizuo
tą katalikiškos spaudos plati
nimą. Tas žinias gavau iš Kau
no.

Kun. P. Kašjiukas



DARBININKAS

BROADWAY DRY

PANČEKOS

SOUTH BOSTON, MASS.427 A BROADWAY

PAKĖLĖ BADO 

STREIKĄ.

V. Gudies<

Ihiek—v 
T.urkish-

»»
♦4

x DĖL VAIKŲ •
Black eotton stockinjs fast black

—1x1 rib. (special) .......... *......... 19c.
Slzes C to 10—plenty of large siz.es

— children good eotton stock- 
inga............................... 35c.

Mercerlzcd sport hose. very food
ąuallty—socks.............................69c.

Lisbona, Portugalija. — 
Vyriausybė laiko kalėjimuo
se 170 komunistų, kurie areš 
tuoti už pastaruosius čia su 
kilimus. Jie visi pr 
badauti kalėjime.

,'is tų akelių

Sheets 54x90...................
” 72x90 ..... .
” 90x99 ...............

fieets—Seatnless 72x90
” 81x90

LONGCLOTH— - ]
36 in. wide—chamois finish... .19c. 

STRIPEI) GINGHAM—36 in. wide 19c. 
UNBLEACHED SHEETING —

36 in. wide..................................... .'17c.
40 in. wide.............•........................ 19c.

BLEACHED SHEETING 36 ii». widc 19c 
SHIRTING MADRAS—

voven, 32 in. Vide.......................49c.
CURTAIN SCRIM (36 in. wide)

fancy double border..........  ..........15c.
DRESS VOILE—40 in. widc...... 29c.
DOMET FLANNEL, heavy ąuality 19c. 
CRASH T0WEJ,IN’G—

vvith rcd borders.......................... 15c.

<m>Varnoje ftatral ižmokgiimo arba Doleriais, kaip pats Trelei- laivas išplaukia iš Amerikos. 7 vai. vakare. Telefonas IV at 
Trr,——, . - -.............................. BALTIC STATĖS BANKAS kins: 2142.

duoda visišką garantiją už pi-Į Krpiniajlties i BALTIC STA 
nigij pristatymą ir cielybę.

BALTIC STATĖS BANKAS šitaip 
siunčia pinigus į visas pasaulio 
šalis (ir į Lenką užimtąsias 
Lietuvos dalis.)

BALTIC STATĖS BANKAS New York, N. Y. 
nepristatyaus pinigus grąžina 
siuntėjui Doleriais.

Visi, kas nadojosi BALTIC 
įsidomėti STATĖS BANKO patarnavi-

Kiekvienas, kas nori persių
sti pinigus Europon, nori, kad 
jie butų pilnai apsaugoti. Ypa
tingai tas svarbu, atsižvelgus į 
nenusistovėjusias Europos ir 
naujųjų valstybių sąlygas.

Joki kita įstaiga negali duo
ti tokių garantijų, kokias duo
da BALTIC STATĖS BAN
KAS, turėdamas geriausių fi
nansinių ryšių su Europos ban
kais. BALTIC STATĖS BAN
KO Užsienių Skyrius turi taip 
gerai ištobulintą pinigų siunti
mo systemą, kad kiekvienas 
siuntinys yra apsaugotas. Pa
vydžiai, iki ld. kovo, 1922 m., 
BALTIC STATĖS BANKAS 
YRA PERSIUNTĘS EURO
PON SUVIRS < 15,000 PER
LAIDŲ, SUMOJE ARTI 75 
MILIJONŲ AUKSINŲ. BE 
TO PERSIŲSTA AMERIKOS 
DOLERIAI SUVIRS 3,000 
PERLAIDŲ ANT SUMOS 
ARTI $250,000,00. Ir iš tų vi
sų perlaidų nei vienas nėra pra
žuvusi. Pasitaiko kartais, kad 
viena-kita perlaida, dėl klai
dingai per siuntėją paduoto 
adreso ar < ’ 
kaičios, užtrunka, bet tai tik 
išimtini atsitikimai.

BALTIC STATĖS 
KAS siunčia Europon (ir Lie- 
t oa) pinigus šitokiais budai*

KĄ DARO “MOON- 
SHINE.”

Iš Detroit, Mich., Chica- 
TES BANKĄ, reikia-adresuoti gon atvyko Maugan, 27 m. 

Čia gefai jis ‘‘išlupo” 
ir, susitikęs poliemoną, šiam 
“moonsliinės,” išėjo gatvėn

Pagelbekite mums

Ateikite ankščau kad išvengus užsikimšimų

s daugybe
i padėkos laiškų iš Amerikos ir 
! Lietuvos.

BALTIC STATĖS BANKO 
valandos, kasdien nuo 9v. ryte 

i ik 5 vakare. Subatomis — iki

BALTIC STATĖS BANK •
2SM Ejglith Avė., cor. 25th. Str. pranešė, kad norįs jį areš

tuoti. Girtas žmogus įsivaia- 
___ Sdino kad jis gali areštuoti 

i visus Cliicagos poliemonus. 
į Suprantama, poliemonas 
nesidavė jam areštuoti, tik 
pašaukė patrobių vežimą ir 

į paėmė žmogelį nuovadom

Ant rytojaus jis teisme 
užsimokėjo keliolika dolerių 

adė jo pabaudos ir išėjo keikda
mas.

APIE VIENĄ JAUNIKAITĮ.
Vienas buvo jaunikaitis 
Tvirto būdo,
Gudrus, rimtas, kur nereikia
Nesigrūdb.

Daug mergelių ir širdelių
Jų mylėjo .
Rėdės, puošės, aplink sukės, 
Tupinėjo.

Mandagus jis visoms buvo
Ir šnekėjo.
Bet nei viena jam netiko,
Nemylėjo.

Ir nepaisė, lyg jis meilės 
Nežinojo.
“Et,” pasakęs ėjo, ranka 
Dar numojo.

Tautai dirbo kiek tik spėka
Jo galėjo.
Užtai visos teip mergelės
Jį mylėjo.

Vertas meilės ištikrųjų
Toks vaikinas.
Darbštus, rimtas, blaivus, skaistus 
It jurginas.

Bet jo būdas ne visuomet
Tokis buvo.
Jo širdelė it paukštelė
Capt įkliuvo.

Akis skaisčias jis sutiko. 
Žvilgterėjo. 
Ir užmiršt 
Negalėjo.

Visa širdžių tą 
Pamylėjo. . 
Kad net vietos i 
Neturėjo.

Jis tik geidi i ją vienų
Vien žiūrėti.
Ir gyvenimo ją drauge 
Sau turėti.

Ir persikeitė jo būdas,
Jis mylėjo.

, Ko nei vienas iki šioliai
Netikėjo.

Meilė yra šiam pasauly 
Teip galinga.
Kartais švi< si, kartais tamsi 
Apgavinga.

Meilė apgali kiekvieną,
Nors rimčiausi.
' .'t k .... į . , t . _ » *•

Ir turtuoli ir gudruoli, 
Apsukriausi.

Kas jau kartą pamylėjo,
Tas ir žino.
Kokį lūkestį jo sielai
Pagamino.

Koks ilgėsis nematytas,
Kokis skausmas.
Jei bent vieno persimaino
Meilės jausmas.

STALTIESĖS IR FERENKOS
Crochet,Bed Spread 68x78........... $1.49 $1
Bates Bc<l Špread full size .......... 2.50 1
Salin Bei Spread, full $dze........... 4.00 2
Mercerized table eovers...................1.75 1
Tablo Covers—Red vr bhie............. 1.98 1
Dresser scarfs  49c. 2
Scarfs & shams to mateli...............50c. 4

-
CĮTRTAINS — .

Sash—hemstiched—marąuisctte 59c. 3
” <■' ” erotu bar rausliu 59c. 3

Ruffled Šeria Curtalns, full length 1.49 1
Ruffled volle curtąins—full length

double mffle hemstitehed.......... 2.98 1
Rufflęd marąaisottc curfsin*.... .1.75 1
Scrlm eurtaine—hemstitehed...... 1.49 7
Conch covers—full size.............U.2.50 1

musų Banke, — ir mes, kiek
vienam pareikalavimui, pini- 
'gus jiems pervedame Letuvon 
taip, kaip jie nori: Doleriais ar
ba Auksinais.

Kiekvienas turėtų _
šiuos patogumus: niais, yra lėkingi už. greitai ir

BALTIC STATĖS BANKAS teisingai atliktą darbą. Tuo 
duoda galimai žemiausį dienos (prirodymui^ turime 
kursą.

BALTIC STATĖS BANKAS 
nelaiko persiuntimui priimtų 
pinigų ilgiau kaip 2 ar 3 die
nas, iki pirmas Europos Pašto

dienos kursas, yra persiunčia- Į vis nori. Visi musu keleiviai, 
nū į pinigų priėmėjo artimiau-'pasinaudoję musą patarimais 
si paštą. • Už tokias Dolerių vežtis su savim KELEIVIŲ 
perlaidas reikia mokėti per- ČEKIUS, dėkoja mums, nes jų 
siuntimo lėšoms šitiek: už bile sunkiai uždirbti pinigai būna 
suima nuo $1 iki $100 reikia pri- kuogeriausiai apsaugoti. Kiti 
mokėti $2; už bile suma nuo keleiviai palieką savo pinigus 
$100 iki $500 reikia primokėti 
2 nuošimčiu; už bile suma virš 
$500 reikia primokėti tiktai 1 
nuoš.

5. KELEIVIŲ ČEKIAI. 
Keliaujantiems Lietuvon įneš 
nepatariame vežtis pinigus. 
Europoje ne"karta keleiviai bū
na prigauti ir apiplėšti. Todėl 
mes ir patariame imti musų 
Keleivių Čekius, pagal kuriuos 
Europoje (ir Lietuvos Įlanko
se) gaunama pilnos suiaos, be 
jokios atskaitymu, Auksinais

1. — PAŠTO PERLAIDO
MIS. Jų išmokėjimas, viduti
niškai imant, užtrunka 3 iki sa
vaičių. Jos yra išmokamos ar
timiausiame nuo pinigų priė
mėjo pašto, arba — jei jo mies
te yra koks bankas — tai ban
ke. Už išmokėtus per bankus 
pinigus mes pristatome siuntė
jui kvitą su priėmėjo parašu. 
Išmokamiems per pašto pini
gams pristatome Lietuvos Paš-Z 
to kvitus. Musų perlaidos yra 
išmokamos pilnai.

2. — BANKU DRAFTAIS. 
Taip siunčiamiems pinigams 
siuntėjas pats gauna musų dra- 
ftą ir gali jį pasiųsti Lietuvon; 
o ten toks draftas yra išmaino
mas banke, kurs ant darfto nu- 
rodytas.

3. — KABLEGRAMAIS. Pi
nigai, siunčiami kablęgrainais, 
yra greičiausiai išmokami. Mes 
turime prirodymų, kad dauge
lis kablegraminiu perlaidu bū
na išmokamų bėgyje 3 ar 4 die
nų nuo išsiuntimo dienos. Už 
kablegramus skaitome lygiai 
$5, nežiūrint koki suma yra 
siunčiama ir kaip ilgai yra ad
resas. .

4.— DOLERLU. Kas no
ri, gali persiųsti pinigus ir do
leriais, — pinigų priėmėjui Lie
tuvoje išmokama Amerikos Do
leriais, arba jei priėmėjas to 
nori — Auksinais, pagal išmo- 

del Lietuvos pašto ^sėjimo dienos kursą. Toks pi- 
■ ~.......... ; nigą siuntimas yra labai prak

tiškas, ypatingai tokia laiku, 
BAN- kada Lietavos Auksinų kūnas 

puola žemyn. Amerikos Dole
riais išmokama Kaune, banke.

Mc CALLS PRINTED PATTERNS ĄT HALF PRICE

FULL FASHIONED ŠILK STOCK-
INGS 12 strand šilk....

t
...........2.50 1.69

Meiis eotton hose.................. ...........15c. 10c.
...........35c. 25c.

Mena šilk hose ...................... ...........65c. 49c.
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GUMAUSEA

Kampas Broad Si

Sandariečio muštras.

Nev\ork.NV

ontometris

Ot> Mžud Si. Montello Ma

Anglijos Apskričio 
Skyriams.

Reikalavimų kainos 2c. ui žodi už 
kiekvienų syki.

L. K. Keibtučiv

PROTOKOLAS

Tai mat 
. Tikrai

kovos su “klerikalais.” 
jau ir pradėjo mėginimus, 
sanda^-ietiškai. Bravo!

- Autauae Mncejunu 
St.. So. Boston Jla-. 
Juozapas v'nkevithu

GREIČIAUSI MODERNIŠKI 
LAIVAI PASAULYJE, 

šaunus apsėjimas su keleiviais.
Ten yra vietinis agentas jūsų mieste 

ar netoli jo. 
T LIETUVĄ, LENKIJĄ, RUSIJĄ 
LATVIJĄ UKRAINĄ IR I VISAS 

BALTIJOS VALSTIJAS.
į CARONIA........:........... feal. 8, Geg. 13
•PANNONIA < cabin tik) Bal. 18

Cabin 9110. S-čia kl. i 103.50..
Ta\*n 95.00. >

Per Clierbourg, Southampton, 
Livetpool ir Glasgow. 

CASSANDRA (iš Portlantl) Kovo 30
ALTJANIA (cabin tik) ..............Bal. 1
C.’.MERONIA ..........  Bal. G
ASSYRJA (Iš Bostono) ..........Bal. 18

Per Angliją ar Hamburgą
J Danžtgą $106.50 — Liepoją <110.00.

ANT PARDAVIMO
1-2-3 šeimynų namai ant parda 

vinto So. Bostone ir Rosbury 
Kreipkitės šiuo adresu:

JAMES E. GANON,
571 Mass. Avė., Cambridge, Mass 

Tel. University 9023-M.

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

B. PAPLAUSKAS,
360 Hampahire Rd., 

Methuen, Mass.

Aš Magdalena Saročkytė, p 
vyru Klimaitienė, ieškau broli 
sūnaus Jono Saroekos. Jisai pa 
eina iš Smukučių kaimo, Jurba; 
ko parap., Raseinių apskr. Pra 
>au atsišaukti jo paties arba ži
nančių pranešti už ką būsiu dė 
kinga.

Magdalena Klimaitienė,
14 Knox St., Lewiston, Me

HR.... Kovo 18 d. š. m. apie 6 vai. va- 
7. .kare laisvadaris sandarietis gy- 
£ venąs ant Cambridge gatvės ge- 

rai'pasilinksminęs “namine” pra- 
E dėjo muštrą sti revolveriu. Pir- 
E m iausia šovė į savo moterį sužeis- 
K damas jai ranką. Išgirdę šūvi 
E Dėdės Šamo guzikuočiai subėgo 
E pažiūrėti kas čia šaudo ir pajna- 
K- tę sužeistą moterf tuojau sntar- 
E’ Kuolį paėmė už sprando ir nuga-. 
K beno Į Agotos namelius.
K> Mat čia kalbėjo du sandariečiu 
■š ką tik iš Lietuvos atvykusiu ir jie 

’Kf-iurstė savo k-Iegas rengtis prie Taksų .<.">.00.

kitu miestų patinku ant stoties.
GŲ Į LIETUVĄ pagal dienini kursą 
'.s pinigų ne priverstinas, bet išmai-

Lietuvos Vyčių 17-tos kuopos 
K. mėnesinis susirinkimas atsibus 26 
fc. dieną kovo 3:30 vai .po pietų, sa- 
E vuose kambariuose, 366 Broad- 
| . way. Meldžiami visi atsilankyti, 

nes yra svarbių reikalų aptarti 
kas-link kambarių, ar laikysim 

E* tuos pačius ar persikelsim i Se- 
venth. Street i naujus kambarius 
ir kas link teatro “Gražios Mage- 
lionos,” kuris bus statomas 30'd. 

K' balandžio. Todėl meldžiam visus 
i atsilankyti ir naujų narių atsives
ti ti.

■ / -A'-V-', ’■■■

Kovo 25

ANT PARDAVIMO FARMA
180 akerių ūkė, 108 akeriai dir- 

;amos, 40 akerių gero miško, k> 
a ganykla; 10 akerių sodno, lt 
ikerių užsėta kviečiais, 35 akė
tai dobilais. Kita visa aparta 

Jei vasarinių javų. Stuba ant 2 
jų gyvenimų su 14 kambarių i 

u beisnientu ir suvestu vande
niu. Didelis tvartas su mūrini 
beizmentu. Didelė soila. Per far 
mą teka upelis. Lietuvių bažny 
čia ir mokykla visai artu Ant to: 
ūkės galima» laikyti 6 ąjklius ii 
40 raguočių. Žodžiu sakant, fa; 
ma puiki visais žvilgsniais. T 
arma turi būti greitai parduot?; 

už pigią kainą. Norintieji pirk- 
ūkės ir gauti teisingų informae 
jų apie jas, kreipkitės šiuo adrt 
su:

.. Aš Marcijonas Staniulis paieš- 
<au savo pusbrolio Viktoro Sta 
niulio, Veliuonos vaL, 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

Pajieškonmai
Paieškojimų kainos LDS. na 

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

J LIETUVĄ IR IS LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

ir ant geriausių laivų visti linijti pas seniausią LIETUVIŠ
KĄ agentą — G. KUNAŠAUSKĄ. Agentūra uždėta 1910 m.

PASPORTUS išsikala uju visiems keliaujantiems į

M.TIJO8AI
LINIJA 9Broadvay,

TIE& 1| IF“
KELIONE L. ■ &_

DRAUC-AI IR DRAUGES! 
‘‘G I E D R A”

Skaitykite ir platinkite lai 
krastį “GIEDRĄ.” Lietuvi, 
Katalikų Moksleivių Organą

Kaina metams Amerikoj $2.
55 W. Murkei Str.,

V. KAZIMIERO R. K. DR-JOE 
VALDYBOS ANTRAŠAI 

SO. BOSTON. MASS.
i’rilM. — Vladas Paulauskas.

96 R St. So. ‘Boston. Mass. \ 
1CE-PIRM. — V. J, Jakštas.

27 Story St, Boston 27. Mass. 
PROT. RAST. — Antanas Janušonis 

1422 Columbia Rd..
Boston JJ7, Mass 

P[N. RAST. — Juozas Juška.
Merycliff Academy, 

Arlinghton Heigths. Mass 
T3DTNTNKAS — Leonas švagždys,

111 Bo'ren St.. Roston 27, Mass. 
IŽDO GLOB. — J. Oniblnškas.

8 -Tny St, Boston 27. Mass. Ir 
lasmns Kibttas.

284 5-th St.. Boston 27. Mass. 
WtšALKA — Povilas Lsnčka.

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

366 Bron.hvay, So. Boston. Mass 
DRAUGIJOS susirinkimai laikom! 

Kas antrą, nedėMIenj mėnesio 1-ą vai 
' po pietų ninfjfnėj svetainių, 492 E
7-th St. Boston 27. Mass.

1,3

Kaip jau žinote, Federacijos N. Į 
Anglijos apskritys yra nutaręs,Į jsį 
kad kiekvienas skyrius, priguliu- J;=į 

j tis prie to apskričio, mokės savo; [Ei 
' duoklę. Federacijos skyriai ran- į 
dasi kiekvienoje lietuvių kolioni- i p 

I joje. Prie skyrių priguli visos vie-. ig 
' tos katalikiškos organizacijos, k. ' 
11.: pašelpinės dr-jos ir idėjinės i ipŠ 
i kuopos. Kožna moka įstojimo į į 
i federacijos skyrių po $1.00 me- j "U 
tams. Iš tų pinigų Federacijos sk U 
turės mokėti pusę j Federacijos jj 
gerbiamieji A. L R. K. Fcdcraei- 
•os Naujos Anglijos Apskričio sk. § 
nalonėkite nasimokėti savo duok-

IS ę vasario mėnesyje. Pinigus siųs- , jĄ 
■:’te apskričio iždininkui J. GI: lips• | I*“**
•eckiui, 3t>6 Broadway, So. ^Bos i iŠE 
n-n, Mass. į |S|

Rašt M M Kamandulis ’ -||
Pirm. V. J. Kudirka,

TARP NEW YORKO IR HAMBURGO 
Trumpiausias susisiekimas sti visais portais 

Centrai Europos.
SAVAITINIAI IŽPI-AUKIMAI KAS KĘTVERGAS 

nuo l’iero 86, North River, 4G-to Street, New York. 
Kambariai su 2. 4 ir 6 lovom ant visų laivų. Puikus val
gomieji kambariai, selionai ir erdvus dėkai trečios kle
sos pasąžieririms. Ant laivų “HANSĄ.” “BAYERN” ir 
VČUĖRTTEMI5ERG yra keli specialiai puikus kambariai. 

Du nauji 2tX0000 tonų, laivai,

1

' . RESOLUTE ir RELIANCE 
ims 1. 2. ir 3-č:os klesos pasažierius pradedant nuo Gegu
žio 2. 1(Cr_’. Paskiau bus mainoma Utarninkais. Klaus-,
kitę agento:

JULIUS ROTTENEERG,
260 Hanover St., Bcston, Mass.




