
- JbUabed and dlatrflMitad nnder mt* 
•it (No. 534) autborised by the A.ct 
of October 6, 1917, on file at thę Poat 
Offlce of Boston, Mas*. By order of 
the Preaident, A. S. Burleeon. Poet- 
maater GeneraL”

Krikščionys darbininkai vie
nykitės ! Spieskitės į vienin
telę darbo žmonių organiza
ciją Amerikoje — Lietuvių 
Darbininkų Sąjungų.
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Audėjų streikas padidėjo
- DID J S STREIKAS.

Laicrence, Mass. — Kovo 
27 d. turėjo prasidėti audė
jams nukapotos algos ant 20 
nuoš. Audėjai to nepriėmė 
ir paskelbė striuką. Iškar
to sustreikavo 1.200 darbi
ninkų. Yra spėjama, kad 
kiti seks juos. Sutarimas 
tarp įvairių tautų darbinin
kų toks kokio nebuvo iki 
šiol. Šiame* mieste audėjų 
yra arti 37.01)0. Tokiu būdu 
visos Naujosios Anglijos au- 
’diminės sustos ir streiko lau
ke bus 50.000 streikininkų.

dėl senatorius sako, jei kor- i 
poracija patentą nuperka, ir 
per du metu jo nenaudoja, 
tai teisė ant jo tada turi pa
sibaigti.

✓

MIRĖ IŠRADĖJAS.

NESIMATO GALO.

Providence, R. I. — Už
stojo devinta savaitė, kai 
audėjai sustreikavo skaičiu
je 20.000. Ikšiol nesimato 
streikui galo.

TĘSIS VISĄ VASARĄ.

Manchester, N. IT. — Su
kako šešios savaitės, kai išė
jo 20.000 darbininkų strei- 
kan dėl algų numušimo. 
Kompanijų perdėtimai skeb 
bia, kad dėl streiko netekę 
užsakymų ir dirbtuvės būsią 
uždarytos per vasarą.

FA EMERIŲ VALDŽIA.

Ottava. — Naujai išrink
tas Kanados parlamentas 
pradėjo savo sesijas. Da
bartiniu parlamentan dau
giausia pateko farmerių ats
tovų. Jie turi atstovu di
džiumą. Pirmu dalyku par
lamentas stojo už tai, kad 
valdžia valdytų geležinke
lius, kuriuos ji paėmė iš 
kompanijų karo metu. Libe
ralų partija, kuri yra ant
ra didžiausia po farmerių 
partija, stovi už geležinke
lių grąžinimą kompanijoms. 
Liberalai neinėjo ministe- 
rių kabinetan. Visi minis- 
teriai iš farmerių partijos. 
Farmerių partija stovi už 
laisvą prekybą, kooperati- 
višką javų marketavimą, kas 
farmeriams ir miestiečiams 
būtų naudinga ir už propor- 
cionalę atstovybę.
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APIE PATENTUS. *

KORESPONDENCIJOS Iš LIETUVOS.

Clereland, OTtio. — Mirė 
Webb C. Bali. Jis yra išra- 
dejas geležinkelininkams lai
krodžio. Jo išradimo laik
rodžiai yra nustatomi iki se
kundos ir tas be galo svarbu 
gel ežinkel ininkams. T ūks
iančiai geležinkelininkų da
bar yra gyvi ir sveiki dėka 
šito laikrodžio išradėjo. Be 
to išradimas tup geras, kad 
visi geležinkelininkai vieno
dus laikrodžius turi vartoti. 
Seniau būdavo teip. kad lai
krodžių kompanijos prisi
sukdavo prie geležinkelių in
spektorių su kyšiais. Tai 
inspektoriai liepdavo darbi
ninkams pirkti tos kompani
jos, iš kurios kyšį gauna. 
Kai tik persikeisdavo in
spektorius, tai darbininkai 
turėdavo ‘pirktis naujus lai
krodžius.- -Jau dabar 30 me
tų, kai geležinkelių darbi
ninkai vartoja Bell’o išras
tus laikrodžius. Tuo išradi
mu Bell pagarsėjo visame 
pasaulyje, o ypač jis buvo 
darbininkų mylimas.
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APVOGĖ VALDŽIĄ.

streikuoti, tai kompanijos 
j pradėjo juos mėtyti lauk iš 
namų, nes jie gyveno kom
panijų pastatytuose namuo
se. Labdaringos įstaigos, 
būdamos kompanijų intako- 
je, neteikia angliakasiams 
paramos. Ir valdininkai, 
būdami kompanijų intakoj, 
neduoda angliakasiams vie
šų darbiu

PAVEDĖ TAUTU 
LYGAI. t

Paryžius. — Al i jautų 
sienio reikalų 
savo susirinkime nutarė pa
vesti Armėniją Tautų Lygos 
globai. Nutarta ir 
Dardanelius, bet kaip 
tarta, tai nepaskelbta.

už-
ministeriai

GAUSI AUKA.

apie 
nu-

Detroit, Mieli. — Majoras 
James Courzens paaukavo 
$1.000.000 naujai vaikui ligo
ninei steigti.

%

GUSTAIN1ŠKIAI (Šakių pažymėti, kad žmonės tikvbi- 
apskr.) šio kaimo kaip ir aplin- niu 
kinai gyventojai per karą ne- susipratę ir todėl dažnai lei- 
perdaugiausiai tenukentėjo, ar- 
ga geriau tarus, tiek daug ne
buvo nuskausti jx*r karą kaip 
Kauno. Tauragės ir kitos Lietu
vos. Bet ir Gustainiškių žmo
nės gan smagiai griebias gerin
ti savo ūkius. .Jie noriai deda
si prie kooperatyvų, nes iš jų 
greitai gali susilaukti 
piamos naudos . Bet čionykštis 
jaunimas dar nėra taip “mo
kytas” kaip senieji. — todėl jie 
uoliai dalyvauja pavasarinin
kų draugijose ir lavinasi jose.

žvilgsniu yra menkai te-

L. D. S. Reikalai.
NEATSILIEKA.

Washi ngton.—Senatorius 
Ladd iš North Dakota inešė 
bilių patentų reikale. Da
bar išradėjas užpatentavęs 
išradimą turi teisę ant jo per 
17 m. Senatorius Ladd sa
ko, kad turėtų užtekti 5 me
tų. Dabar, sako senatorius, 
daugelis korporacijų yra nu- 

' pirkę milžiniškos svarbos 
patentus ir jų nenaudoja, 
nes prie jų įstaigų Reikėtų 
daug pataisų daryti, o pirko 
dėlto, kad kiti patentą nu
pirkę nepadaryti} jomsneis* 
laikomos konkurencijos. To-

yVashingtan. — Interstate 
Commerce Commission su
sekė, kad Centrai Railroad 
of New Jersey per šešis mė
nesius nuskriaudė valdžią 
ant $500.000. Kadangi val
džia geležinkelių kompani
joms yra garantavusi pelno 
5 nuoš., tai minėta geležin
kelių kompanija savo 57 lo
komotyvus taisyti davė ki
toms kompanijoms ir per
mokėjo $500.000.

Ikšiol geležinkelių kompa- 
nijos turėjo savo taisymo 
dirbtuves ir tas daug pigiau 
atseidavo. Po karo valdžia, 
grąžindama kompanijoms 
geležinkelius, pažadėjo ga
rantuoti pelną, t. y. jei kom
panija turi nuostolių, tai 
tas nuostolis padengiamas iš 
Suv. Valstijų iždo ir dar 
pridedama tiek, kad šėri- 
ninkams būt galima išmokė
ti 5 nuoš. Po to geležinke
lių kompanijos savo taisymo 
šapas uždarė ir davė taisyti 
kitoms kompanijoms ir mo
ka kiek neverta. Tą daro 
visos geležinkelių kompani
jos ir visos apvaginėja val
džios iždą. x

UŽ RUSIJOS PRI- , 
PAŽINIMĄ.

Loydon. — Svarbiausiuo
ju dalyku Llovd George’o. 
Anglijos premjero Genoos 
konferencijoj bus Rusijos 
valdžios pripažinimas. To
liau premieras stovės už su
tarties padarymą tarp Rusi
jos, Rumunijos, Lenkijos ir 
Pabaltjūrio valstybių.

TERCINAI (šakiu apskr.) 
Nors čia kaipir nėra inteligen
tų, bet jaunimas susispietęs pa
vasarininkų kiioncm spėjo -ma
giai prasilavinti. Ypač <lai*g 
čia yra pasidarbavęs a. a. .J. Zu- 
brickas, kurs būdamas nedau- 
giausiai prasimokęs, bet vistik 
savo būdu nuolat gaivino savo 
kaimo pavasarininkus. Šios 
kuopos pavasarininkai lygiai 
kaipir kitos pav-kų kuopos 
Naumiesčio apylinkėje }x*r per
nykštes 16 vasario iškilmes be
galo iškilmingai pasirodė, ste
bindami naumiestiečius savo 
raiteliais, vėliava ir kalbėtojais. 
Šimet tos kuopos (kurių viso 
yra apie 7) 16 vasario pastatė 
virš 50 t^kių pat raiteliu ir ro
dos, dar didesnio įspūdžio bus 
padarę. Turčinų ūkininkai irgi 
ne iš kelmo spirti. Jie ypač no
ri pasirodyti su pagerintais li
ktai statosi stačiai miestiškas 
pirkias.

LEIS PERVAŽIUOTI.

Bernas.—Šveicarijos val
džia paskelbė, kad leis Ru
sijos Sovietų atstovus per 
savo žemę vykti Genoon.

ELKSNĖNAI (Vilkaviškio 
apskr..) Čia dar pereitais me
tais įsikūrė mažutė parapijėlė 
kuri pirma priklausė Vilkaviš
kiui. Gyventojai pasiturį. 
Žmonės tikybiniu žvilgsniu nė
ra perdaug susipratę, bet nėra 
nė perdaug ataušę. Tačiaus 
Elksnėnų jaunimas pradeda 
vis labiau busti iš susnudimo. 
Kaip visur taip ir čia jaunimas 
skaidosi į dvi srovi: — krikš- 

pavasarininkus ir 
- “spinduliečius.

ATVYKO SEMIONOV.

Vancouver, B. C. — Iš 
Sibiro atvyko Gen. Semio- 
nov, buvusis anti-bolševiki- 
nių jėgų vadas. Jis iškelia
vo tiesiog į Washingtoną.

KIEK LENKŲ SUGRYžO Į 
LENKIJA.

čioniškąją - 
socialistinę — “spinduliečius.’ 
Bet apie spinduliečius nėr ką 
daug rašyti, nes jų kuopos na
riai nusmuko iki 13. Gi pava
sarininkai, turėdami virš 50 
narių, yra daug stipresni ir kur 
tai pralenkę Elksnėnų bedie- 
vukus. Pernai rudenį pavasa
rininkai suruošė šaunų vakarė
lį o spindul iečiai be savo nu
valkiotų plepalų nieko įdomės*- 
nio ikišiol neprasimanė.

PABLOGĖJO PADĖTIS.

West Virginijos anglia
kasių padėtis žymiai pablo-

Kai jie nubalsavo f Ameriką

Kovo 6,1922, sekantis straip
snis tilpo Suv. Valstijų “Com
merce Reports”: “Skaitlius su- 
gryžtančių į Lenkiją daug ma
žesnis negu buvo tikėta Skait- 
lynės sugrąžiusių, per Danzigo 
uostą, laikė devynių • mėnesių 
1920 m. 27,253, 1921 m., 52,078 
sako Polish Daily Reeord iš 
Detroit.

Pranešta, jog dėl paskutinių 
trijų mėnesių 1920 ir 1921 m. 
skaitlius' sugryžiusių labai ma
žas ir nepermainys, žymiai, ga
lutiną viršminėtą skaitlių. 
Skaitlynės inima tik tuos, ku
rie įvažiavo per Dancigą bet 
beveik visi keliaujantieji į Len
kija įvažiuoja per ten.

Skaitlius įvažiavusių beveik 
lygus su skaitliu išvažiavusią

džia socialistams save už nosies 
■vadžioti. Taip pavyzdžiui so
cialistai prie kooperatyvo yra 
įsitaisę slaptą knygyną ir 
draug su prekėmis dalinasi ir 
savo šlamštelius. Viršaitis irgi 
būdamas socialistu beveik vi
sada kviečia socialistų susirin- 

užčiuo (kimus per seniūnus, kurie sa
vo kaimo sueigose, skelbia so
cialistų susirinkimus, lygiai 
kaipir valdžios įsakymus. Bet 
Plokščiai noriai skaito ir kata
likų knygas. kad tik jiems kas 
duotų ir kas dar įdomiau, kad 
net cicilikuojantieji taip pat 
skaito, kur sugriebę katalikų 
leidinius ir atlieka bažnytines 
pareigas!.. Tik gaila, kad čia 
trūsksta šaunesnių veikėjų iš 
katalikų pusės. Ir beabejo, jei 
tik čia atsirastų koks pasišven
tęs darbuotojas. — tai Plokš
čią padangė tuo jaus prasiblai
vintų. Na ir arčiaus įsižiūrėjus 
į vietinius gyventojus, pastebi 
net keletą šviesit] moksleivių, 
būdami dar gimnazijų suoluo
se priklauso prie daug žadan
čios mūsų tėvynei ateitininkų 
organizacijos.

Dar verta paminėti, kad Sau
lių kuopa Plokščiose gan gerai 
laikos).

--------
GARLIAVA (Kauno apskr.) 

Šis per karą nuvargintas mies
telis smarkiai atsigriebė. Da
bar Garliava kibždėte kibžda 
Įvairiosmis draugijomis k. ą. 
Liet. Katalikių Moterų, Krikš
čionių Demokratų, Pavasari
ninkų, Žemdirbių, Krikščionių 
Darbininkų, Blaivybės, Treti
ninkų, Gyvojo Ražančiaus Šau
lių ir dar kokios dvi socialisti
nės organizacijos, kurioms pa
vyksta kai kada sukiršinti ūki
ninkus su darbininkais. Ištie
st] socialistai čia lošia gundy
tojų — kiršintojų rolę. Bet 
‘ ‘ gari iauckinial ’ ’ sociali stams 
dažnai apsimoka nedėkingumu 
ir nepasitikėjimu. Bet čionyk
ščiai žmonės nepemoriausiai 
lankosi ir į katalikiškųjų drau
gijų susirinkimus. Mat, girdi, 
tuose susirinkimuose žmogus 
ne ką naudos tegausi. Gal dėl 
tos priežasties ir vietiniai pa
vasarininkai negali smagiau 
įsijudinti. Bet vistik reikia pa
girti Garliavos moteris, kurios 
susibūrusios į Liet, katalikių 
Draugiją pernai rudenį atsidė- 
jusios rinko aukas gynimo rei
kalams. Matyt, kad jos ge
riau už vyrus supranta ir blai
vybės reikalingumą, nes šven
tadieniais jos daro blaivybės 
draugijos susirinkimus; tuo 
tarpu kai nevienas “sulepšėjęs’ 
vyras net sumą atlaiko su deg
tinės stikleliu kokio Ickaus 
karčemoje. Bet dabar jos su
sitarė ir vyrus blaivybės pamo
kinti. Todėl į savo susirinki
mus kiekviena blaivininke 
stengiasi bent po vieną vyrą 
atsivesti. Užtat ir Blaivybės 
draugija, nors tik pereitą rude
nį atsirado, kaskartą vią plin
ta, stiprėja.

Knygoms siųsti į Lietuvą talka 
didėja. Maža, bet uoli lietuvių 
kolonija Brightone, Mass., neat
silieka nuo didesnių. Tos koloni
jos šv. Jurgio dr-ja laikė susirin
kimą kur perskaityta nuo LDS. 
Centro laiškas reikale siuntimo 
Lietuvon knygų. Laiškas padarė 
gerą įspūdį ir tam reikalui surink
ta $10. LDS. kp., kaip tikimasi 
paskirs apie $15 iš iždo ir nariai 
dar sumes keletą dolerių. Yra 
viltis, kad prisidės šv. Vincento

dr-ja ir Moterį) Sąjungos kp. 
Taigi maža kolonija sudarys ar
ti $50. Teneatsilieka kitos kolo
nijos. Paremkite Lietuvių Darbi
ninkėj Sąjungos sumanymą pa
siųsti 20 skrynių su knygomis Lie
tuvos darbininkams ir karei
viams.

So. Bostono LDS. 1-moji kp., 
kaip pereitą nedėlią buvusiame 
susirinkime pasirodė, tai veikia 
tame reikale. Nariai pasižadėjo 
padėti suskaityti ir supakuoti 
knygas. ,

PLOKŠČIAI (Šakių apskr.) 
Gražios Nemuno pakrantės ties 
Plokščiais leido kai kam pava
dinti Plokščių apylinkęs “Lie
tuvos Šveicarija.” Kaip žinote, 
dar spaudos uždraudimo lai
bais čia gyveno garsus mūsų 
tautos žadintojas a. a. Kriau
čiūnas, pas kurį dažnai lanky
davosi mūsų rašytojas Vincas 
Kudirka, Sąmojauskas ir dau
gelis kitų bręstančių ar jau su
brendusių Lietuvos x veikėjų, 
gaivintojų. Gal dėl tos prie
žasties ir Plokščių piliečiai yra 
labiau apsišvietę už kitus Lie
tuvos kampelius. Dabar Čia 
gyvuoja šios draugijos: Darbo [rokai karo nuvarginta Lukšių 
Federacijos skyrius, pavasari-''parapija atgyja. Net vokiečių 
ninkai tretininkai, kooperaty
vas ir valstiečių sąjunga. Pas
kutinės dvi draugijos yra so-

“Žiburys” baigia ruošti prieš 
karą pradėtą nuosavų namą, 
kur turėdami erdvią salę daž
nai ruošia pelningus vakarus. 
To pat kun. Stanaičio ir para
pijiečių rūpesniu yra jau vėl 
atnaujinta vokiečių sudeginto
ji mūro bažnyčia. Mokytojau
jant Lukšių parapijoj energin
gam veikėjui Broni slavui P., 
Lukšių apylinkėje šauniai kru
tėjo apie penkias pavasarinin
kų kuopas, kurios net manė sa
vo ranka perrašinėjama laik
raštėlį išleisti, buvo keli krikš- 
čioniij demokratų skyriai ir tt. 
Bet savo darbštumu tas moky
tojas nepatiko Sakių instrukto
riui, na ir buvo perkeltas įmen- 
ką mokvlėlę vidury girių, tob 
nuo bažnytkiemių ir miestelių. 
Nuo to laiko Lukšiai lyg buvo 
užmiršę pavasarininkus, bet 
dabar atkėlus kitą vikarą kun. 
Petrauską, kurs yra pratęs pa
vasarininkų tarpe veikti ir at
sirandant vis daugiau mokslei
vių ateitininkų — pradedama 
labiau klabinti reikalas atgai
vinti pavasarininkų skyrius.

Reškia dar pažymėti, kad 
rinkimuose į Steigiamąjį Seimą 
ir savivaldybes berenkant, — 
visur katalikai laimėjo. Mat 
čia daug turėjo įtakos kun. 
Stanaitis ir vietinis vargonin
kas, taip kad net smarkus bol
ševizmo skleidėjas Grybas (vė
liau iškeptas į social-demokra- 
tus) su socialistine valstiečių 
sąjunga nestengė atsispirti 
prieš krikščionii] organizaci-/ 
jas. Kaimuose galima sutikti 
daug “socialistų”, atlikdinė- 
jančių tikybines prievoles Ne- 
pildančiųjų bažnytinių pareiga 
gal atsiras koki 5 socialistai, o 
gal nė tiek Stačiai juokingas 
dalykas, kad vienas socialistų 
“vadas” Lukšiuose matyda
mas, kad nesiseka “cicilikuoti” 
ėmė mokintis vargonininkavi
mo.

1 Nors Lukšių kooperatyvo 
valdyboje sėdi daugiau socia
listų, tačiaus jie dar ikišiol nes
tengė pravesti ten jokio išaukš- 
to socialistų diktuojamo suma
nymo. Mat toj valdyboj buvo 
ir kun. Stanaitis su vargoni
ninku. Ir juodviem pasirodžius 
socialistai net kooperatyvo su
sirinkimo dienotvarkę paslėp

davo, nes žino, kad vistiek ne
apgins savo projektų.

Klierikas J. Paukštys.

LUKŠIAI (Sakių apskr.) Ge-
APIE LENINO 

LIGĄ.

VIETON MEISTAVI-

ČIAUS — GEN. g
MAKSECKIS.

Vašingtonas, III. 27 d. 
(Elta). — Vilniaus Krašto 
Valdomosios Komisijos Pir
mininkas Meistavičius atsi
statydinęs ir perdavęs val
džią lenkų armijos genero
lui Makšeckiui.

KAPITALISTAI SIUN

ČIA ATSTOVĄ LIE

TUVON.

VoJ^Lgtonas, III. 24_d. 
(Elta) — Amerikos kapita
listų grupė šiomis dienomis 
siunčia Lietuvon, Latvijon 
ir Estijon savo atstovą susi
pažinti su vietos ekonomine 
padėtimi ir ištirti Amerikos* 
Baltijos prekybos galimybę.

RUSIJA PRISIIMA POPIE
ŽIAUS DELEGATUS

LONDONAS, — Rymo ko
respondentas sužinojęs, kad 
Rusijos valdžia priėmė popie
žiaus prašymą, kad Vatikanhs 
butų atstovaujamas internacio
nalinėj Rusijos šelpimo komisi
joje, vadovaujamoje Dr. Nan- 
sen.

Korespondentas priduria kad 
neužilgo išvažiuos į Rusiją sep
tyni popiežiaus delegatai ir kad 
popiežius galbūt pasiųs asme
ninę misiją į Volgos apygardą.

PATVIRTINO.

priespaudos laikais neką tepri- 
gęsęs “Žiburio” draugijos sky
rius ir dabar tebešviečia. Dar- 

cialistų rankose. Deja reiškia bštaus kun. Stanaičio vedamas

Berlin. — Du gandu eina 
apie Lenino ligą. Pasak 
vieną jis turįs paralizą, pa
sak kitą — vėžį.

WASHINGTON. — Senatas 
67 balsais prieš 27, ratifikavo 
keturių valstybių sutartį apie 
Pacifiko vandenyną.

Tą sutartį pasirašė Washin- 
gtono nusiginklavimo konfe
rencijoje Suv Valstijos, Angli
ja, Japonija ir Franci ja ir ji už
ima vietą Anglija-Japonijos 
sąjungos.

Ta sutartis parėdo ,kad tos 
keturios valstybės stengsis vi
sus Pacifiką liečiančius klausi
mus rišti ramiu budu, savitar
pinėmis konferencijos ir kad 
jei kokia kita svetima valstybė 
gręstą Pacifiko taikai, visos 
šios keturios valstybės veika 
išvien.

DRAUGAI IR DRAUGtS! ' 
"G I I D B Ą”

Skaitykite ir platinkite lai
kraštį “GIEDRĄ.” Lietuvių 
Katalikų Moksleivių Organą

Kaina metams Amerikoj $2.- 
55 W. Įtek* fltr

l



Eina lž South Boston’o utarnlnkals, 
fetvergais ir Bubėtomis. Leidžia Am. 
Lnrruvrę Rymo Katalikų šv. Juozapo 
Daxbii«xkxų S^jukoa.
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“D A R B IN I N K A S” 
(The Workeb) 

Zhb Lithvanian Tbi-Wkkly Pamb.
PuffflsheC every ‘l'iraraay, Ururaday, 

and Saturday by St. Joskph’b Lith- 
R. C. Absociation ot Labos.

"Entered as second-class matter Sept 
12. 1915 at-the post office at Boston, 
Mass., under the Act of March 8,1879.”

“Acceptance for maillng at spedal rate 
pf nostage provided for in Section 1108, 
Act of Oct. 8, 1917, anthorized on July 
12. 1918.”

Subtcription Rate*:
Yearly ................................................$4.50
Boston and suburbs ...................... $5.50
Foreign countries yearly...............$5.50

vėzdais ir grūmodami revol
veriais išvaikė nudriskusius 
ir alkanus vargšus. Daug 
areštuota.

Visa lenkų valdžios viltis, 
tai išeivybė į Franci ją. Ta 
vergų pirklyba vis didėja. 
Iš Franci jos atvyko daug 
agentų ir jie su valdiškais 
darbo biurais kontraktuoja 
darbininkus Franci j ai. 
benimąs kontraktuotų 
bininkų Franci j on jau 
sidėjo.

Ga- 
dar- 
pra-

BEGĖDŽIŲ DARBAS.

ATE1VYBĖS VARŽYMAS.
« . I ■ —

Atstovų butas perleido bi
lių, kuriuo ateivybės aprube- 
žiavimas trimis nuošimčiais 
pratęsiamas iki birželio 30, 
1923.. Senuoju įstatymu a 
teivybės varžymas turėjo 
baigtis šiemet birželio 30 d.

Už ateivybės varžymą uo
liai stoja Amerikos Darbo 
federacija. Toji organiza
cija iš visų išgalių daro inta
ką ant valdžios ir kongreso 
kad ateivybė būtų varžoma. 
Dabar Amerikos Darbo Fe
deracija ragino kongresą, 
kad ateivybės varžymo įsta
tymą pratęsti ne iki birželio 
30, 1923, bet iki birž. 30. 
1924. . Buvo nurodyta, kad 
dabartinis kongresas sesijas 
baigs kovo 4, 1923, o susi
rinks tik pirmą gruodžio pa- 
nedėlį 1923 . Todėl kongre
sas nesuspės laiku išleisti 
paujo padavadijimo ir atei- 
vybė-visu smarkumu prasi
dės, nes laivų kompanijos 
išanksto prie to prisirengs. 
Dabartiniam varžymo įsta
tymui pasibaigus penki mė
nesiai su viršum praeis iki 
naujas įstatymas galės būt 
perleistas.

Samuel Gompers, Ameri
kos Darbo Federacijos pre-

Laisvamanių laikraščiai 
išpūsdami skleidžia paskalą, 
būk Worcesteryje “klerika
lai buvo įskundę juos (Nat
kevičių ir Žygelį) policijai 
kaipo bolševikų agitato
rius, ” (“ Tėvynė ’ ’) arba kad 
“policijai buvo įskųsta, kad 
kalbės priešvaldiški agitato
riai (“Am. Liet.”). Bet jo
kio įrodymo, kad skundus 
cfcirė klerikalai neskelbiama. 
Aišku, kad įrodymų neturi. 
Šitokį šmeižtą skelbti gali 
tik begėdžiai ir nedorėliai.

Korespondencijoj, telpan
čioj šiame numeryje, iš 
Ne vark, N. J. rašoma, būk 
N atkevičius per prakalbas 
vadinęs vietinį kleboną lenk- 
berniu želigoskininku už tai, 
būk klebonas jį bažnyčioj 
per pamokslą bolševiku pa
vadinęs. Gi 
nebaręs.

Tai matote 
ščius šmeižtus 
katalikų tas
apaštalas. Nei doros, nei gė
dos jie neturi.

klebonas to

kokius šlyk- 
leidžia ant 
laisvamanių

DAUG REIŠKIĄS 
MAŽMOŽIS.

E, 
K
I zidentas, išrodė, kad dabar 

prie ateivybės aprubežiavi- 
mo trimis nuošimčiais per 

| metus ateivių įsigavo šion 
šalin 200.000. Jei nebūtų 
buvę varžymo, tai būt atvy
kę nemažiau kai milijonas 

į ateivių ir nedarbo klausimas 
būt buvęs opesnis, negu da- 

f bar kad yra.
~ Senatorius Harris sako, 
kad jei įstatymas Kės leistas 
baigtis tada, kada kongre- 

[ sas nelaikys sesijų, tai laivų 
kompanijos taip susiorga- 

: nizuos, kad jos atgabens 
| ąteivių du ar tris milijonus 
| iki kongresas suspės išleisti 
| varžymo įstatymą.

Krikščionybės pradžioj, 
kaip žinome, pagonys žudy
davo krikščionis. Įtartą kri
kščionybę išpažįstantį žmo
gų atvesdavo prie stabmel
diško aukuro ir liepdavo 
mesti ant aukuro degančios 
ugnies grūdų. Pakakdavo 
vieno grūdelio užmesti, kad 
parodyti, jog ne krikščionis 
ir būdavo paleidžiamas. Kri
kščionys atsisakydavo tą da
ryti ir būdavo nužudomi.

Mat kokiu mažmožiu gali 
parodyti, kad nesi krikščio
nis. Dabar pakanka to pa
ties. Kas nueina į laisvama
nių prakalbas ir duoda au
ką, kadir menką, bedievybei 
stiprinti ar Lietuvoj ar tarp 
Amerikos lietuvių, padaro 
tą pat, ką padarydavo seno
vės Ryme tas, kurs berdavo 
grūdelių ugnin ant stabmel
diško aukuro.

\

NEDARBAS LENKIJOJ.
< •*- ___

Lenkų laikraštis Glos Ro- 
botniezy nurodo, kad nedar- 

< bas Lenkijoj didinasi ir bai
sėja. Krakovoj esą keli 

i. desėtkai, tūkstančių bedar- 
- bių, nes niekas darbininkų 
| nereikalauja, visa pramonė 
t • sustojus.
f Bedarbių skaičius auga po 
I visą Lenkiją. Iš sodžių pyi- 
Į būna į didesnius miestus vis. 
E daugiau bedarbių su vilčia 
E darbo gauti. Į Krakovą kas- 
fdien atvyksta po keletą šim- 
K'tų bedarbių. Vieną dieną 
f bedarbiai įsilaužė į darbo 
Efeiurą ir prisėjo šauktis poli- 
Kp^os. Pribuvę policijai su

KUNIGŲ KRITIKAVIMAI.
< Mes čia Amerikoje šiandien per

gyvename kunigų kritikavimo pe
riodą. Na ir kas tų kunigų da
bar nekritikuoja. Ar moka skai
tyti ir rašyti ar nemoka, tas ne
svarbu, by tik moka kritikuoti. 
Užtai kritikavimai ir kunigų kri
tikos reikalavimai taip ir marguo
ja laikraščiuose, o katalikų laik
raščių redaktoriams tai net galva 
gali ūžti nuo to viso. Tuo keis
tu kritikavimo noru atsižymi tū
las asmuo “Darbininko” 28 num. 
ir net grąsina kreiptis prie bedie
vių, jeigu kunigų kritikavimai ne
būtų leisti katalikų laikraščiuose. 
Bet pirma negu jis nuvažiuos 
'prie bedievių reikėtų šiek tiek 
rimčiau pažvelgti į petį da
lyką ir kas katalikiškąjam laik
raščiui iš to atžvilgio tinka, o kas 
netinka.

Paimame pavyzdį. Pastarai-

■■ ■J ---------------- - -------------:--------------------------- __

ne * mažai atažy-J gali. O kiek tai blėdies padaro 
tuos dalykus gvildenant laikraš
čiuose! Todėl kolionijoje prade
da žmonės rietis tarp savės:-vie
ni eina už kunigą, kiti prieš. Pra
sideda pažeminanti intarinėjimai. 
Gėda darosi visai kolionijai, visi 
nustoja ją gerbę; o bedieviai tik 
juokiasi ir tyčiojasi. O tai vis be 
naudos ir tik iš priežasties ne vie
toje savo reikalų kėlimo. Galu
tinai kunigo kaipo privatinio as
mens gyvenimo srytį apima visi jo 
pasielgimai kaipo žmogaus. Čia 
galime rasti jo dorybes ir jo pra
sižengimus. Norint kritikuoti to
je srytyje reikia ypatingai "‘atsi
žvelgti ar liečiamasis dalykas bus 
naudingas visuomenei žinoti ar 
ne. Mūsų žmonės laimi mėgsta 
ieškoti ko nors negero kunigo gy
venime. Tankiausiai užsimerkia 
ant jo pasišventimų, stengimosi 
darbuotis žmonijos labui, o ne
praleidžia mažiausio kreipto jo 
gyvenime krislelio. Keistas tai y- 
patingai katalikams nusistaty
mas. Privatinis žmogaus gyveni
mas yra paslėptas, užtai jį kriti
kuojant galima labai sunkiai ap
sirikti. Paimkime viena pavyzdį: 
Amerikoje kunigai nešioja kuni
giškas apikakles. Duokim sau trjs 
žmonės matė mieste kunigą su 
svietiška apikakle; jie visi tris 
gali trejopai dabar jį teisti. Vie
nas pasakys, kad jis nedoriems 
tikslams atmainė apikaklę; kitas 
pasakys, kad tai padarė vaduo
damasis kokiais biznio ar paty
rimo reikalais; juk ir Lietuvoje 
yra kunigų net barzdą užsiaugi
nusių bei kunigų apikaklių nene- 
šiojaneių vien tik politikos ar biz
nio dėlei; trecias pasakys, kas 
man galvoje, kaip kas kada nori 
*aip sau lai nešioja: mind your 
own business. ” Kuris iš jų dabar 
teisingai nuteisė? Kitaip teisybės 
nesužinosi, kaip tik kad turi ei
ti ir to pačio kunigo pasiklausti. 
Vadinasi kiekvienas teisė sulig 
savo dorumo ir vidujinio nusista
tymo. Užtai nežinodami žmogaus 
aplinkybių, neturėdami vispusiš
ko nuotikio nušvietimo, galime 
beveik visuomet privatinį gyveni
mą teisdami apsirikti. Dabar 
skelbti savo spėliojimus ir inta- 
rimus iš keno nors privačio tryve- 
nimo laikraščiuose ne tik neteisin
ga. bet ir nedora. Be to dar skel
biant viešai kunigo privačius pra
sižengimus, pakolei jo vyskupas 
kaipo prasižengėlio neatskyrė nuo 
Bažnyčios, kenkiama visai Baž
nyčiai ir elgiamasi priešingai jos 
nustatytai tvarkai. Kunigo teis
mas yra vyskupo rankose; kas 
nors tam užbėgdamas už akių pa
sisavina kam kitam prigulinčias 
teises ir lyg nori nuduoti, kad jis 
yra geresnis net už patį vysku
pą. Tai fariziejiškas darbas. Ga
lutinai aštuntasis Dievo įsakymas 
draudžia by kurį žmogų ne tik 
šmeižti, bet jo paslėptas nedory
bes kelti aikštėn. Dievas tokį į- 
sakynią žmonėms duodamas, man 
rodos, žinojo gerai ką daro; už
tai kiekvienam katalikai jau to 
turėtu užtekti. Iš to viso galuti
nai išvada išeina, kad ir priva- 
tė kunigo gyveninio srytis pri
klauso vyskupo teismui, o ne ke
no kito. Ne vienas gali nusiskųs
ti, kad vyskupas ne visada išklau
so žmonių prašymų. Beabejonės 
vyskupas nešokinėja taip karštai, 
kaip daugelis žmonių. Jis viską 
ima rimtai, apsvarsto ir ištiria; o 
tam dalykui reikia laiko, gi mū
sų reikalautojai nori kad čia to
je minutoje visas pasaulis atsimai
nytų. Reikia kantrybės. Neno
rėkime mes būti augštesniais ir 
šventesniais už vyskupus. To nei 
Kristus nereikalauja. Jis įsakė 
paklusnumą. Žmogus būdamas 
paklusnus ir triukšmų nekelda
mas už niekų neatsakys ir savo 
išganymui anei biskį nepakenks.

Taip maždaug mes katalikai tu
rėtume žiūrėti į savo kunigų dar
buotę. Prisilaikykime tvarkos. 
Kiekviena netvarka kenkia visuo
met daugiau negu vienam asme
niui. Tūlas asmuo klausia ar Ju- 
dos prasižengimas galėjo pakenk
ti kitiems Apaštalams, lyg nenorė
damas tikėti, kad tai galėjo. Aiš
kus dalykas kad galėjo. Juda ne
atnešė garbės Apaštalams. Visos 
skyzmos Katalikų Bažnyčioje ir
gi neatnešė anei garbės, anei nau
dos. Šmeižimas ir iškėlimas ko
kio prasižengimo lietuvių kunigų

siais laikais i 
mėjo . sAvo nesusipratimuose . su 

, kunigais viena kolionija. Aš 
tos vietos nežinau, žmonių ne
pažįstu, neturiu ten nei prietelių 
nei neprietelių, užtai negaliu anei 
peikti anei girti, bet visgi galiu 
bešališkai pasakyti kokį įspūdį 
turiu apie ją iš tos kolioni- 
jos rašytų korespondencijų laik
raščiuose. J dešimts ir pusę me
tų žinau kad toje vietoje dabar 
gyvena aštuntas kunigas. Apie vi
sus iš jų buvo korespondenciją. 
Vienus gyrė, kitus peikė. Bet 
kaip ten nebūtų, visgi nei vie- 

■ nas tų kunigų ilgai ten neapsibu
vo. Noroms nenoroms turi mis- 
lyti, kad geri kunigai ten neno
ri būti, o “bolgų” patįs tos kolio- 
nijos žmonės nenori ir rezultate 
išeina, kad tos vietos šiandien ma
žai kas iš kunigų tebenori. Tuoj vėl 
kišasi klausimas, kodėl tokios gra
žios, dideles ir tokių gerų žmonių 
parapijos mažai kas iš kunigų te
benori? Atsakymas aiškus, čia 
ne kunigų gerume ar negerume 
viskas tas gludo, bet pačiuose 
žmonėse. Tos visos koresponden
cijos, kritikavimai, ant kunigų už
sipuldinėjimai, net iškalno pasa
kymai korespondencijose, kad 
mes to ar tokio kunigo nepriim
sime, nors anas nei nemano ten 
būti, aiškiai pakiša mintį, kad 
vargu kuris nors kunigas tiems' 
žmonėms galės intikti. Tokį tai 
įspūdi gauni vien nuošalei stovė
damas ir tik iš skaitytų kores
pondencijų. Vadinasi korespon
dencijos tai kolionijai garbės ne
atneš, taip-gi gerai žinome, kad 
jos naudos ir-gi jokios neatnešė. 
Taigi čia ne viskas tiko laikraš
čiams, ką korespondentai rašė ir 
daug nemalonumų bei garbės nu- 
stojimo būtų išvengta, jeigu būtų 
nerašyta to, kas laikraščiams ne
tiko.

Dabar vėl pažvelgiame kas 
laikraščiams ir abelnai žmonėms 
katalikams tinka viešai skelbti a- 
pie kunigus, o kas netinka. Pir
miausiai įsidekime gerai, kad aš 
netvirtinu ir manau niekas netvir- 
tįs būk kunigo niekados negalima 
kritikuoti arba viešai ką nors ’a- 
pie jį pasakyti. Yra dalykų ku
riuose jį galima viešai kritikuoti, 
o kuriuose negalima. Kad tai ge
riau suprasti privalome atsižvelg
ti Į tris kunigo gyvenimo srytis: 
kaipo tautos dirvoje darbuotojas, 
bažnyčios ir kaipo privatinis žmo
gus. Kunigo kaipo tautos veikė
jo srytį apima visi jo politiniai 
darbai, darbavimąsis tautinėse ar 
ekonominėse organizacijose, raš
tai laikraščiuose, prakalbos ir 
tam panašūs dalykai. Tuose da
lykuose jis darbuojasi kaipo tau
tos ar šalies narys ir užtai jo tuos 
visus darbus gali kas nori kriti
kuoti viešai, su juo nesutikti li
tam panašiai. Jeigu kuris kuni
gas to darbo -nesupranta ar kriti
kos bijosi, lai į tą darbą visai ne
stoja. Tame yra liuosybė. Dabar 
kunigo kaipo bažnyčios veikėjo 
srytį apima visi jo darbai iš tikė
jimo atžvilgio; kaip tai, parapijos 
tvarka, pamokinimai, pamaldos, 
bažnytinės draugijos, prižiūrėji
mas kitų draugijų katalikiškumo, 
parapijos finansiniai reikalai ir a- 
belnai visi su bažnyčia surišti dar
bai. Raįkia atminti, kad kunigas 
tuose dalykuose nėra liuosas. Jis 
yra prisiekęs ištikimybę Katalikų 
Bažnyčiai ir vyskupui paklusnu
mą, turi dirbti ten kur jam įsaky
ta ir laikytis kaip M. Bažnyčios 
įstatymai reikalauja. Už tai tuo
se dalykuose kunigo kritika ne
gali būti priimtina. Jeigu toje 
srytyje yra kas negeistino, kuni
gas darbuojasi netaktingai, turi 
būti kas nors atitaisyta, o su ku
nigu negalima susikalbėti, tam yra 
atviros vyskupo durys. Vysku
pas kunigą pridengė, vyskupas jį 
atsiuntė, tad vyskupui juom rū
pintis tik ir priguli, o ne laikra- 
šAams ar kam kitam. Liuosą yra 
kiekvienam tame ’ kunigą kriti
kuoti į vyskupą, bet ne kur ki
tur. Na ir kokia nauda duokim 
sau, kritikuoti laikraščiuose, ten 
ant kunigo skustis! Juk laikraš
tis kunigo ueatmainys, parapijos 
nesutvarkys. Nors ir krokodi- 
liaus ašaras lietumei vistiek tas 
nieko* negelbės, nes vienas tik vys
kupas arba už jį vyresnieji tega
li tame pagelbėti Net ir pats ku
nigas be vyskupo leidimo išeiti ne-

aikštėn taipos-gi neatneša anei 
lietuviams anei Bažnyčiai garbės 
ar naudos. Bet turime atmyti ir
gi kad Juda nesugriovė Apašta
lų darbų, skyzmos nesunaikino 
Katalikų Bažnyčios. Taip lygiai 
K. Bažnyčia nežlugs nors visa 
Lietuvių tauta atsimesti} (nėra 
pavojaus) ar visi lietuviai kuni
gai būtų šmeižiami. Nes Katali
kių Bažnyčios pragaro vartai ne
pergalės. Nors niekas Katalikų 
Bažnyčios nepergalės, vis-gi
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lei katalikiškieji laikraščiai ne 
viską gali talpinti savo skiltyse. 
O jeigu kam tas ne'patiktų ir su 
netinkamais katalikiškam laikra
ščiui raštais kreiptūsi į bedieviš
kuosius, neturėtume jiems pavy
dėti, nes ko mažiau kataliką tar
pe bus pelų to geresni bus grū
dai

Veikėjai “Veikėjai 
Kunigai

K. A. V.

” ir 99 9

mums katąlikams, o ypatingai Visas Suv. Valstijų gyvento* 
laikraščiams rodos neišpuolėtų . jų skaitlius cenzo dienoje (Sau- 
prisidėti prie esamojo griovimo šio 1, 1920) buvo 105,710,620. 
darbo, štai kurių priežasčių dė- Iš tų 71,071,013 gyveno vals

tijose kur gimė, 20,274,450 
persikėlė į kitas valstijas, t. y. 
negyveno valstijose kur gimė, 
13,920,692 gimė svetur, ir 444,- 
'465 vietiniai, kurių gimimo vie 
tos nepažymėtos. Iš visų gy
ventojų, 67.2 nuoš. gyveno vals
tijose kur gimė, 19.2 nuoš. kito
se valstijose 13.2 nuoš. svetur 
gimė ir ketur dešimt dalis vie
no pracento buvo inirnti į virš- 
minėtą grupę iš 444,465. Iš 
vietinių gyventojų, 77.8 nuoš. 
valstijose kur gimė ir 
nuoš. gyveno kitur.

Dvidešimts penkių ir Dis- 
Itrict of Columbia gyvent, skai
tlius laimėjo per tarpvalstiš- 
ką persikilniojimą ir liekančios 
dvid,ešimts trečios valstijos 
pralošė. Žiūrint į įvažiavimą 
didžiausias laimėjimas, 1,222,- 
727 gyventojai, priguli Califor- 
nijai, antras 924,950, Oklalio- 
mai. Kitos valstijos, kurios 
laimėjo suvis 300,000, yra — 

I VVashingtonas su 555,590; Te- 
|xas su 408,830; New Jereey su 

geuinu.n vauuvuujnHc^ !379,594;_ Colorado su 336,213.
lės, bet pritaria katalikų akci-! L’raląnuėjnnai priguli Pennsyl- 
jai ir ją remia. Reikia juos pa-! Vva^13^1, 598,692; New Y orkui
girti. Didi Amerikos iįetuvių ifls 5n6,_06; Kentuckv is 548,069 
kunigų didžiuma priklauso į * °nnessee is 426,312; Virginiai 
ta ruu 1 is 506,206. Kentugky is 548,069
‘Trečioji rūšis?... Tegul pa-!;10**.1? 358’780į Missuore iš 

wzdis jos vertę nurodo. Tūlo- 15,235, ii Mississippi iš 309,- 
je kolonijoje tautininkai turi j • 
tris trečiosios rūšies “veikė
jus”, t. y. besmegenius rėks-j 
nius,*kurie prie kiekvienos pro-j 
gos kiša savo garsias it Jeriko j 
vamzdžiai kakarines priekyn ir: 
taip išsižioja, kad per gerklę 
matyt tuštumą jų galvose. 
Kuomet tik anos kolonijos tau
tininkai rengia prakalbas, dis
kusijas, ar šiaip ką nors, kur 
laukiama, kad trys tranai zir
zės, teen publikos net dūksta; 
susirenka netik tautininkai, bet 
ir katalikai ir bolševikai... nu
sikvatoti ir reikia pripažinti, 
kad dar nei sykį nėra buvę 
užvilti. Pasekmė to viso tra
nų “veikimo” yra ta, kad tau
tininkai anoj kolonijoj baigia 
žlugti .

Ne be to, kad tranų neatsi
rastų ir musų tarpe. Jie nieko 
nekenks, jei mes, nelaukdami, 
kol musų priešai ims iš jų juok
tis ir mums prikaišioti, mes pa
tys pirma iš jų pasijuoksime. 
Kunigi} tarpe jie baigia nykti.

Apie Molio Motiejus nėra ko 
ir bekalbėti: visvien negelbės.

Prisižiūrėję Amerikos katali
kų viešai darbuotei lengvai pa
matysime, kad kunigai labai 
daug yra nuveikę ir dirba su 
tikru pasišventimu. Visa bė
da tame, kad nedrįsta nušvilp
ti nuo “steidžiaus” vieną kitą 
triukšmingą vanagienos ped- 
liorių.

Niekas nereikalauja, kad vi- zirzėjiniu atkreipė visuomenės 
daktarai, advokatai, biznie- domės ir erzino žmones, ir ne

vienas gal tranų zirzėjimo besi
klausydamas nepatemyjo bičių 
darbuotės, nepatemyjo, ką ku
nigų didžiuma ir jos rinktiniai 
atstovai yra nuveikę.

Negalime peikti antrosios rū
šies žmonių, kurie nors nesu
geba lošti vadovaujančios ro-

si
riai butų pirmos klesos veikė
jai viešoje katalikų visuomenės 
darbuotėje, bet kuomet prade
da kalbėti apie kunigus, tuo
met nuo kiekvieno reikalauja
ma, kad jis butų A 1 organiza
torius, prakalbų sakytojas, 
etc... žodžiu sakant iš visų pu
sių užbaigtas veikėjas. Skun. 
džiasi nesvkį žmogelis, kad, 
girdi, musų klebonas ne toks, 
kaip anas: nesuorganizavo jo
kių kuopų, jokių draugijų ir tt. 
smerkiama nabagas klebonas. 
Pažiūrėkim, ant kiek teisingai.

Ne visi vienodai moka ir gali 
dirbti.

1) Vadai. Kiekvienoj be
veik kolonijoj atsiranda žmo
nių turinčių ypatingų gabumų 
ir noro dirbti. Štai vieni jų 
dažniausia sekretoriauja kuo
pose, ir draugijose, kiti vėl yra 
renkami pirmininkais, prakal
bų vedėjais, kiti pasižymi Ko
respondencijų rašymu, kiti pa
rodo organizatvvius ir agitato- 
riškus gabumus ir tt. Žmonės 
mato jų gabumus, apvertina 
juos ir paveda jiems darbo ini- 
cijativa, daro juos savo vadais.

2) Eiliniai kareiviai. Taip 
galima butų pavadinti tuos 
žmones, kurie neturi jokiij ypa
tingi! gabumų, jokio specijalio 
palinkimo prie viešos darbuo
tės, liet viešam katalikų veiki
mui ne tiktai kad nesipriešina, 
bet priešingai uoliai remie.

! 3) Tranai. Yra žmonių, ku
rie neturi užtektinai smegenų 
jokiam darbui, bet nežiūrint Į 
tai vis dėlto veržiasi Į viešojo 
darbo vadus. Iš jų tiek naudos 
tėra, kiek iš tranų medaus. Tas 
dar nebūtų blogiausia, jei tik 
jie neužtrauktų ant katalikų 
pašaipos. Jų kvailas zirzėsi
mas daro daug žalos.

4) Molio Motiejai. Taip va
diname tuos, kurie netik patys 
nieko neveikia, bet dar juokia
si iš tų, kurie dirba. Prie tos 
rūšies priklauso tie žemiausi ti
pai, kuriems niekas kitas neru
pi, kaip tiktai pavalgyti, atsi-. 
gerti, išsimiegoti, kurie gyve
na arklio gyvenimu. Jų idea
las paprastai yra doleris, nes 
už dolerį galima gauti daug ar
kliškų smagumų.

Tų įvairių rūšių žmonių ra
sime visuose musų yisuome-

Imkime Wyoming valstija, iš 
visą Amerikoj gimusių gyven
tojų, 70.5 nuoš. gimė kitose 
, valstijose. Tas pats ir su Mon- 
tana, Idaho, Washingtonu, O- 
regon, California, Nevada, Ari- 

! zona, Colorado, Oklalioma ir 
District of Columbia, kurių be
veik pusė gyventojų kitose 
valstijose gimė .

Nevados daugumas gyvento
jų persikėlė kitur, apie 48 nuoš. 
ir beveik 30 nuoš. Wyoming, 

' Colorado, Kansas, Nebraska, 
Missouri, Iowa, Delavare, Ver- 

i inont ir New Hampshire gy
ventojų gyveno kitur .

Kuomet New Yorko valsti
jos gyventi jų skaitlius padalin
tas į 63.9nuoš. vietinių gyven
tojų, 8.3 nuoš kitų valstijų ir 
i27.2 nuoš. svetur gimusių, Ca- 
I iifornia turi 38 nuoš. vietinių 
gyventojų, 39.8 nuoš. gimusių 
ir 22.1nuoš svetur gimusių.

Keliose vakarų valstijose 
vietinių yra ymažiau negu iš 
kitų valstijų privažiavusių.

GRAIKIJA NETURI PINIGŲ.

V. K. Taškunas.

ŽINIOS.

' SMYR.^A, — “Nors gėda 
Į prisipažinti, aš negaliu užrno- 
: keti priklausančių jums nuo 
pereitų metų $6,000, nes neturiu 
ne cento.

Taip atvirai pripažino Grai
kijos armijos vyriausias ko- 
manduotojas Amerikos korpo
racijos atstovams, kurie pir
miau pardavė Graikijos armi
jai kelis automobilius ant išmo
kėjimo.

Tas prisipažinimas aiškiai 
parodo dabartinę'padėtį Grai
kijos finansų ir išaiškina kodėl 
Graikijos politikai yra pasida
linę nuomonėse apie tęsimą ka
ro ir kodėl mes galime laukti 
greito užsibaigimo karo su tur
kais.

I

PRAGOS 
LEF0N0 SUSISIEKIMAS

Sutaisyinas Pragos — Nu-

PARYŽIAU TE-

nės sluogsniuose ir luomuose, Jembergo teWono linijos jau
užbaigtas, dabar bus galima 
Pragai telefonu susinešti su Pa
ryžium per dabartinę Nurem- 
berg Zurich Stuttgart Frank- 
fort Paryžiaus liniją. Prieš už
baigimą Pragos - Nurembergo 
šakos, visos (žinios siųstos į Pra- 
gą iš Zuriclio buvo persiųsti 
per Berlyną. Dabar bando sių
sti žinias tarp Pragos ir Zuri- 
ch ’o ir jeigu pesekmės pesek- 
mingos tai visa linija bus ati
daryta — tas svarbu Čeko-Slo- 
vakįjai, atsimenant ’ Zurich’o 
stovi kaipo tarpininkas tarp- 
tautiškose mainose.

vienur vienos kitur kitos rū
šies daugiau ;rasime miestuose 
ir kasyklose, darbininkų biz
nierių, advokatų, daktarų, ku
nigų ir kituose luomuose, tik 
ne visur bus užlaikyta ta pati 
proporcija. Pav. rasime dau
giau vadų kunigų, negu dakta
rų arba advokatų luomuose, 
daugiau Molio Motiejų mamo
nose, negu miestuose« kaip apie 
tai liudyja Lietuvos bonai ir 
aukos Lietuvai ir tt. Vieno te- 
čiaus dalyko negalime tikėtis, 
hutent, kad visi kurio nore ltio- 
mo nariai būtų vadais, kad visi 
būtų apdovanuoti ypatingais 
lyderių gabumais. ' To nelau
kiama iš daktarų, advokatų ir 
kitų to negalima laukti ir iš 
visų kunigų. Reikia pripažin
ti, kad kunigai parodė daugiau 
šia inieijativos, daugiausia pa
sidarbavo katalikų visuomenės 
dirvoje. Visa nelaimė' tame/valstišką jjersikilnojimą Suv> 
kad keli tranai feavo nelemtu Valstijų vietinių gyventojų.

TARPVALSTIiKAS PERSI 
KILNOJIMAS.

Washingtom Kovo 12, 1922. 
Susinėsimų D^partmentas, per 
Censo Biurų, šiądien išleido 
pranešimą parodydami tarp-

DOVANOMS -

FONTANINI .
PLUNKSNĄ

Kuri bus atminčiai ilgam 
laikui.

Kainos Prieinamos. 
Reikalauk Katalogo.

“DARBDUNKAB, 
366 Broadway 

Bocton 27, Maaa.
f 
—J



KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ UNIJOSE.
NE W ARK, N. J.

Pirmeivių prakalbos.

19 d. kovo sandariečiai susijun
gę su socialistais savo svečiams 
Natkęvičiui ir Žygeliui surengė L. 
Salėj prakalbas. Apie jų tikslą 
ir taktą reikia su broliais kri
kščionimis darbininkais per mū
sų organą “Darb.” paiskalbėti.

Vietiniai sandariečiai su socia
listais susijungę kovai prieš ka
talikus ir. į savo pusę rankiojo, 
traukė ir vilko visokius gaivalus 
— tautos atmatas. Su tokia tai 
atsargos armija mano mūs tėvy
nėje bedieviją įgyvendinti.

Į prakalbas ruošėsi kuosmar- 
kiausiai. Pasamdyti vaikai apie 
bažnyčios duris slankioju brukda
mi apgarsinimus. Vieną vaiką J. 
Šikšniui parap. komiteto nariui 
šalin varant, iš visų pajėgų, kuo- 
karingiausiai Julius Šedis “kata
likas” pradėjo ginti, visokiais 
keiksmų žodžiais rėkdamas ant 
parap. komiteto nario. Tas pats 
Šedis yra vienas iš lyderių to Netv
arko L. beno, kuris išdidžiai at
sisakė dalyvauti 16 d. vasario ap- 
vaikščiojime ir parapijai atlieka 
spaudos darbus ir padarė gero 
grašelio grajidamas parapijos pa
rengtuose vakarėliuose.

Žygelio visa kalba buvo permir
kusi keršto sujungto su baimė, 
kurią įvairė katalikai “klerika
lai” anot jo. Natkevičius kalbė- 
jer apie “klerikalų žiaurybes” 
Lietuvoje. Šaukė į eiles, į kovą 
prieš katalikus! Pertraukoj au
koms rinkti bedievių reikalams ė- 
jo Lazdynienė. Aukii laisvama
niai su gyvais katalikiškais nabaš- 1 
ninkais sudėjo net 65 dol.! Buvo : 
pažadų L. Bonais. Juos gaus ta
da, kada Lietuvoj išgriaus bažny
čias ir iškars kunigus. Po di
džios rinkliavos vėl rėžė apie tą 
patį klerikalizmo baisumą. Keli 
laisvamaniai davė klausimus apie 
Purickį, Gabrį ir apie žemės da
vimą tiems Amerikos lietuviams, 
kurie yra pirkę L. Paskolos bo
nus. Mat atstovybė paskelbė, jt>g 
tie galės įsigyti žemės, o beboniai 
jos negaus. Todėl slekeriams, o 
jais yra bedieviai, laisvamaniai ir 
cicilikai, įgavo kilikų drebėjimą.

Iš Harrison, N. J. koks tai san- 
darietis Milinavičius duoda Įneši
mą, kad išnešti protestą prieš vie
tini kleboną, mat koks ten “ka
talikas” pašnibždėjo, būk klebo
nas iš sakjd<los bolševikais išvadi
nęs jų svečius. Pats Natkevičius 
prakalboj sakė: “Čia kunigėlis 
mane, generalį St. Seimo sekre
torių ir Geležinio Vilko kapitoną 
bolševiku drįso išvadinti!” Gir
di kunigas esąs želigoskininkas, 
lenkbernis ir tt. Ir tuoj leidžia 
balsavimui. Kunigo paaiškinimą 
girdėjusiems balso neduoda. Tai 
ir nubalsuoja, jog vietinis klebo
nas kun. Kelmelis yra želigoski
ninkas, lenkbernis ir tt. Priešin
giems balsuoti neleidžia. Reiškia 
bažnyčioj nebuvę, pamokslo ne
girdėję, smerkia kunigą. Prisi
žiūrėk čia katalike bedievių besą- 
žiningumui. Kas-gi būtų jeigu jie 
įsigalėtų Lietuvoje, pagrobtų val
džią Į savo rankas.

Katalikai Lietuvos > apšvietai 
jau baigia trečią tūkstantį dole
rių krauti. Laisvamaniai cicilikai 
savd partijai su dideliausiais spy- 
čiais, ašaromis ir keiksmais vos- 
vos davarė iki 65 dol. Juk tai 

. “generaliems” seimo raštinin
kams nei savaitės pramitimui nė- 

! ra. Tą pat dieną darbininkas J.
Ž. L. apšvietai surinko keturias 
penkšimtines. O jūs generaliai 
sekretoriai su visais pasekėjais ir 
spyčiais kiek?!

kalų, o čia dar bedarbė, 
brangina ir remia 
spaudos reikalus. Į šv. Kazimie
ro draugiją įsirašė 4 amž. nariai: 
gerb. klebonas, Agnieška Fabijo- 
navičiutė, Emilija Laužikaitė ir 
Lucija Kaspariunaitė ir 50 meti
nių narių. Įsteigta Šv. Kaz. Dr- 
jos skyrius. Jo pirmininku yra 
gerb. klebonas Zimblys ir k. na
riai valdybos. Gerb. klebonui ir 
visiems nariams tariu širdingiau- 
sį ačiū.

bet jie 
katalikiškos

Kun. Petras Kaščiukas.

NASHUA, N. H.

laike 
pra- 

Aukavu-

Aukos Lietuvos Šauliams 
gerb. A. Žmuidzinavičiaus 
kalbų kovo 20 d. 1922. 
šių vardai po 10.00:

Kun. Povilas Daniūnas, And
rius Trainavičius, Jonas Rudni- 
eius, Mikolas Bartis.

Po $2.00; J. Rudnickas ir 
Gvaldaitė.

Po $1.00: W. Tamulevičius, 
Indruškevičius, A. Danelas,
Zautra, J. Tamulevičius, M. Kas
paravičius, J. Skliutas, J. Over- 
ka, C. Urbonas, K. Nadzeika, 
-J. Tamulevičienė.

Su smulkiais surinkta, išviso — 
<57.85.

A.

J. 
A.

J. A. Križevičius
*•

BALTIMORE, MD.
Naujalio Koncertas.

Balys.

PHILADELPHIA, PA.

Šv. Jurgio parapija turi savo 
gražią bažnyčią, kleboniją, ardvę 
salę ir mokyklą, teip-gi seserims 
namus. Čia klebonauja visų my
limas kun. Ig. Zimblys. Jis'dėlei 
rusų persekiojimų apleido Lietu
vą ir atvykęs Amerikon 10-ti me
tai darbuojasi išeivių tarpe, rū
pindamasis jų sielos ir tautos rei
kalais. Kovo 19 d. teko čion bū- 

' ti su prakalbomis. Nors žmoneliai 
. turi daug savųjų ir parapijos rei-

16 Ii ii C II P C II T D (1 įkeltu- DaI>a-r/ kada jie sako,
I w m U v U U L H I II V i lįad su mumis nebedirbs ir tik 

__________ [Savo partijos žiūrės — tai mes 
~ pasakysime: tai tiek ir bėdos. 

Mes dirbsime vieni. Nqts jus 
ir atsižadėsite Lietuvos, ir visi

! ------- "
PHILADELPHIA, PA

LDS. 78-toe kuopos mtaesinlB susi
rinkimas Įvyks nedalioj, 2 d. balandy 
tuojaus po sumos bažnytinėje salėje. 
Visi nariai malonėkite pribūti paskir
tu laiku, nee turime daug svarbiu rei
kalą aptarti. Atsiveskite ir naują na
rte.

L D. S. KUOPy SUSI 
RINKIMAI.

ĮSIGYK L. D. S. 1922 M.
KALENDORIŲLIEKAME BE TALKININKŲ

Lietimams katalikams užėjo 
darbyfhetis. Kaip Lietuvoje, Į nueisite lenkams bernauti, o 
taip ir čia Amerikoje tenka Įmes vistiek Lietuvą mylėsime, 
dirbti vieniems valstybės dar
bas ir dar kovoti už katalikų 
visuomenės idealus ir ateitį-

Kodėl pabėgo Talkininkai.
Liet. Steigiamajame Seime 

išpradžių griovimo darbą varė 
tik socialistai ir ponai (lenkai.) Ilsimės laisvai ir nepriklausomai 
Socialistai liaudininkai veikė Lietuvos Respublika?, 
sutartinai su krikščionimis de
mokratais, Bet nesenai ir so
čiai liaudininkai suardė sutar- 
tį.Taip jie, arba balsavo prieš 
arba susilaikė nuo balsavimo Į 
žemės klausime; jie balsavo 
prieš Universito įsteigimo su
manymą, jie pasisakė nerem- 
sią darbo kabineto, nors visai 
bepartyvio.

Taip jie elgiasi vien dėlto, 
kad katalikai nesutinka išmes
ti iš mokyklų religijos mokslo 
ir kad iš 91 katedrų Liet. Uni- 
vesite reikalauja 19 sau. Jei 
mat mokslo negali suprasti be Į 9 d. priimtą įstatymą apie Lie- 
bedievybės. Anot jų, kur nėra puvos Valstybės Paskolos pae 
bedievybės, ten nėra ir mokslo, keitimą.
Vargšai! Įstatymo apie Lietuvos Valsr

lybės 5į nuoš. paskolą nuo A- 
merikoje gyvenančių Lietuvos 

j piliečių pakeitimas.
Laikinosios Lietuvos Vyriau

sybės įstatymas apie Lietuvos 
Valstybės 5£ nuoš. paskolą nuo 
Amerikoje gyvenančių Lietu- 

laetuvą. Negavome dar Ali- vos piliečių 1919 metų spalių 
jantų pripažinimo. Bet musų mėn. 
visų rūšių socialistams tiek ir šiaip: 
terūpiu Lietuvos likimas. By 1) Lietuvos Valstybė užtrau- 
tik jų bedievybė butų išgelbė- kia nuo Amerikoje gyvenančių 
ta. Keista, kad tą kovą už sa- Lietuvos piliečių 5Į nuoš. pu
vo pliką bedievybę jie vadina moję 5 milijonų dolerių penkio- 
progresu. Tikri vargšai! Tai likai metų nuo 1920 metų lie- 

i gi musų bedieviai visą valsty- pos mėn. 1 dienos, 
bes naštą paliko vieniems ka
talikams.

Ir čia tas Pats.
Ir Amerikos bedievukai so- 

cialistukai, į saviškius Lietuvo
je nusižiūrėję, atsisako čyst 
remti Lietuvos valstybės reika
lus: nebepirksią bonų, boiko
tuosią atstovą, nebeisią niekur 
išvien su katalikais — ir daryk 
su jais ką beišmanąs.

.Jie rokuoja, kad svarbiau
sias dabar daiktas, nė kad val
stybė musų išliktų, ne kad len
kai Lietuvos neužimtų, bet kad 
jų partija laimėtij rinkimus a-

jai gyvensime, jai tarnausime 
Į ir dirbsime. Su jūsų riksmais 
mes jau apsipratome. Nebeda
rys jie mums įspūdžio. Gaila, 
kad mums nepakeliui. Bet mes 
kaip ligšiol taip ir toliau dirbuo

EASTbN, PA
LDS. 40-tos kuopos mėnesinis 

rinkimas įvyks nedėlioj, 2 d. baland., 
tuojaus po sumos šv. Mykolo parapijos 
svetainėj. Visi nariai malonėkite pri
būti paskirtu laiku, nes turime daug 
svarbių reikalų aptarti. Atsiveskite ir 
naujų narių. ,

8U81-

PRANEŠIMAS.

7
Fed. Sekite.

PASKOLOJ AMERIKOJE 
ĮSTATYMAS.

Vyriausybės žinių Nr.. N. r. 
70 ir 71 paskeltos Lietuvos 
Laisvės Paskolas Amerikoje 
įstatymas, kurio turinys čionai 
paduodamas:

Einąs Respublikos Preziden
to. Pareigas Steigiamojo Seimo 
Pirmininkas skelbia šį Steigia
mojo Seimo 1921 m. liepos mėn.

Viskas dėl Bedievybės.
Socialistai pabėgo nuo vals

tybės darbo tada, kada Lietu
va randasi didžiausiam pavo
juje. Lenkai ruošiasi į despe
ratišką' žingsnį užiimti visą

Kompozitorius Naujalis išpil- ; 
<le savo kurinius ant fortepijo
no stebėtinai gražiai . Ji gali
ma lengvai prilyginti prie pa
saulinių artistų.

Baltimore didžiulis koras, 
vedamas artisto J. Čižausko, 
puikiai išpildė Naujalio ir kitų 
kompozitorių veikalus. Ponas 
Cižauskas pats puikiai dainavo 
Naujalio kurinius. Tiesa sa
kant, tik jis vienas ką gali pa
rodyti savo galingu balsu kaip 
išpildyti tokius veikalus.

To vakaro papuošalas buvo 
žvaigždė, visos Amerikos gerai 
žinoma, artistė M. Čižauskienė. 
Ta vakara pone Čižauskienė 
savo širdį ir sielą buvo įdėjus 
Į daina — dainuojant Naujalio 
“Barkarole” ir Kačenauskio 
“Kaip Miela išgirsti”, ypač 
paskutinę daina labai sugrau
dino žmonės. Bet to neužteko 
kuomet pamatė keli muzikos 
mylėtojai kad p-nė ČižJauskienė 
.jau savo dalį programo užbai
gė, tai už scenos atėjo specija- 
liškai prašyti, kad jinai ką nors 
iš operos sudainuotų. P-nė Či
žauskienė nebuvo prie to prisi
rengus, bet savo krutinės ir sal
daus balso nepasigailėjo — pri
žadėjo tą padaryti. Kuomet pa
garsino kad Čižauskienė dai
nuos iš Operos tai aš mislinau 
kad langai išbyrės nuo delnų 

. plojimo. Išėjus ant scenos tu
rėjo laukti iki .žmonės apsira
mins. Kada pradėjo “Aria”, 
“Lina voče Poco Fa” iš ope- 

! ros Barber SeviUe, klausant tai 
■ žmogus jautės, kad sėdi Metro

politan Opera New Yorke, nes 
i pone Čižauskienė tik ten ir tin

ka, nes jos begalinis augštumas 
balso, teknika, išpildymas yra 
stebėtinas. Jau esu girdėjęs 
beveik visus Lietuvių artistęs, 
bet dar ne viena taip neišpildė 
’tikią sunkų dalykų kaip M. Či
žauskienė. O dainuojant Lie
tuvių dainas, tai nėr ne ka sa
kyti. Žmogų prie verksmo pri
veda . Nėra stebėtinai, kad sve
timtaučiai vadina vadina po
nia Čižauskienė “Lithuanin 
Gaili Curcci” ir “Lithuanian 
Coloratura Soprano”.

Buvo ir kitų solistų kurie gan 
gražiai savo atliko.

Tiesa pasakius, buVo geriau- 
sis Koncertas ka ‘ BaltimorSs 
Lietuviai kada girdėjo. Žmo
nių buvo labai daug .Buvo ir 
svečių iš Vašingtono, o iš jų 
p-lė E. Feleskaitė ir L. Šalte- 
piutė, iš Atstovybės, rinko au
kas dėl “Meno Kūrėjų Draugi
jos”. Surinko apie $25.00.

Daugiau tokių vakarų troM- 
i tame.

• v

BRIGHTON, MASS.
LDS. 22 kp. mėnesinis susirinkimas 

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

Kviečia Valdybų

NEW YORK, N. Y.
LDS. 9 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 2 d. baland. tuojaus po 
sumai, bažnytinėje svetainėje, 56S 
Broome ŠL šiame susirinkime turėsi
me daug svarbių reikalų aptarti.

» *

MONTELLO, MASS.
LI)S. 2 kp. mėnesinis susirinkimą.- 

įvyks utarninke, 4 d. baland., parapiji
nėje salėje, 20 iVebster St l šį susi 
rinkimą kviečiame visus' narius ko- 
skaitlingiausia ateiti.

Valdyba

2 dienos pakeičiamas

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

įvyks panedėly, 3 d. bdland., 7:30 vai. 
vakare, šv. Petro ir Povylo parapijos 
svetainėje. Visi nariai malonėkite 
pribūti paskirtu laiku, nes turim daug 
svarbių reikalų aptarti. Taip-gi at
siveskite ir naujų narių.

Kviečia Valdyba 
---------------------- ,

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 reika
lų aptartu Atsiveskite ir naujų na
rių.

2) paskola vadinsis: “Lietu
vos Laisvės Paskola Ameeriko- 
je” ir leidžiama bonais kupiū
rų 50, 100 ir 500 dolerių:

3) Paskola garantuojama vi
su Lietuvos Valstybės turtu ir 
jos pajamomis:

4) palūkanos išmokamos vie
ną kartą per metus už išėjusį 
'liepos mėnesio 1 dienos ku
poną arba nuo tos dienos per 
10 metų. Paskutiniais metais 
nuoš. apmokami kartu su pa
čiais bonais. Lietuvoje nuoš. 
apmoka Valstybės Iždinės auk
sinais Finansų, Prekybos* ir

__ w______ t___  Pramonės Ministerijos oficiali- 
teinančią vasarą į pirmąjį Lie- 'niai nustatytu dolerio kursu, 
tuvos parlamentą. O kad tai Amerikoje ir patys bonai ap- 

’pasiekus, tai jie nori apšmei- mokami doleriais tose įstaigose 
žti, apjubdinti visus katalikų- ar bankuose, kuriems jų apmo
jus kaip Lietuvoje, taip ir čia kėjimą Finansų, Prekybos ir 

ii.____________ Dori T.ia_ Pramonės Ministerija bus pa
vedusi.

Nuo visokių valstybinių rin
kliavų ir mokesniij šį paskolą 
atleidžiama. Šios paskolos bo
nus Liet. Vyriausybės »riima 
įkaitu oficialiniai nusaatytu 
kursu ir savininkams reikalau
jant-, laikomi Valstybės Iždinė
se dovanai:
' 6) Kupiūrų formą atskaito
mybės ir visa realizavimo ir ap
mokėjimo'" tvarką nustato Fi
nansų, Prekybos ir Promonės 
Ministeris.

7) Finansų, Prekybos ir Pra
monės Ministerijos Finansų 
Departamentui leidžiamas 3,- 
600.000 auksinų kreditas šiai 
paskolai realizuoti.

Pastaba: Įstatymas apie Lie
tuvos Valstybės 5Į nuoš. pasko
lą nuo Amerikoje gyvenančių 
Lietuvos piliečių iš 1919 metų 
spalio mėn. 2 dienos priedėlis 
prie Laik. Vyr. Žin. Nr. 13 pa
naikinamas, o šis įstatymas į- 
gyja galios nuo 4.919 metų spa
lio mėnesio 2 dienos. *

A. Stulginskis, 
E-Respublikos Prezidento pa
reigas Steigiamojo Seimo Pir
mininkas

Dr. K. Grinius, 
Ministeris Pirmininkas 

I Z ,

NEW PHILADELPHIA,
PA.

LDS. 87 kuopos susirinkimas įvyks . 
2 d. bal., 1922 m., pobažnytinėj salėj 
tuojaus po antrų šv. Mišių. Kviečia
mi pribūti visi nariai ant susirinkimo, 
nes bus išduotas raportas Iš buvusio 
apskričio suvažiavimo. Taip-gi atsives- 
kit nors po vieną naują narį prisira- i 
Syti.

VISŲ DOMEI.
Tik ką gavome pluoštą vi

sokių raštų iš Lietuvos. 
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- 
dziulaičio gyvenimo. L. D. 
& užpemykštinis 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 
auklėtinis.

DU BOIS, PA.
LDS. 55 kuopos mėnesinis susirinki

mas įvyks 2 d. baland. po pamaldų. 
I šį susirinkimą kviečiame visus narius 
kuoskaitlingiausia ateiti.

Valdyba.

KENOSHA, WIS.
LDS. 80 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks nedėlioj, 5 d. baland., tuo
jaus po sumai Šv. Petro parapijos sve
tainėje. Kviečiame visus narius bu- 
rinąi ateiti, nes yra svarbių reikalų 
apsvarstyti.

REIKALINGA TUOJ.

Kas nusipirko šių metų L. 
D. S. Kalendorių, tas turi iŠ 
ko pasigerėti beskaitydamas 
garsiausių Lietuvių Tautas < 
rašytojų straipsnius bei ei
les. šių metų LDS. Kalen- : 
doviuose, 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 B. oadway,< So. Boston, Mass.

NAUJIENA LIETUVIAMS 
AMERIKIEČIAMS.

Neseniai atėjo iš Lietuvos 1-mas 
numeris Tautinės Kultūros ir 
Pilnut inio Gyvenimo Žurnalas

RUOMUVA” 4
Siųsk tuojaus 75e. “Darbinin

kui” o gausi “RUOMUVĄ ”
•DARBININKAS,”

166 Broadway, Boston 27. Mass
/

‘PILOTO DUKTĖ”-DRAMA

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

D

2)

3)

4)

z

Garsusis anglų rašytojas Šeks
pyras yra įssireiskęs, Kad pasaulis 
yra scena, gyvenimas — drama, 
o žmonės — aktoriai. Fama-t-mės 
pasaulio tiesos n esi m am o; bet 
zmonės-aktonai, besiremdami nuo
lat besikeičiančiais širdies jaus
mais, dažnai užmiršta tikrąjį sa
vo pąšaiikim^ bei —
Klaidžioti tamsybėse ir savo trum
po gyvenimo dramą losią labai 
pragaištingai. Už savo netikusį 
darbą negali tikėtis amžinosios 
užmokesties — laimės. Kiekvie
no, tad, žmogaus svarbiausioji 
priedermė pažinti pagrindines 

| Katalikų tikėjimo tiesas ir sulig 
jonus lošti savo gyvenimo dramą.

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

Į Graziausį ir kurnamų pa-jz*^ 
mums teikia išganytojas ir pir
mieji Krikščionys. Tai amžini 
pavyzdžiai. Jono Tarvido nuo
sekliai išverstas Kun. F. L. Ken- 
zelio, C. S. S. R. garsus veikalas 
“Piloto Duktė” supažindina mus 
arčiau su amžinąja pasaulio-Tra
gedija ir perstato scenos veidro- 

' dy sektinus pavyzdžius kovai už 
katalikų tikėjimą.

Šis veikalas anglų tarpe turi di
dį pasisekimą. Pavyzdin, “Mūsiou 
Church, Rozbury, Mass.” šešioli
ka metų kaip statomas kas gavė
nia po du sykiu į savaitę ir „Yla 
sutraukia begalinę minią žmonių 
Kaip būtų naudinga, kad kiekvie- 

j na lietuvių kolionija pasistengtu 
| bent sykį į metus perstatyti šį vei- 
! kalą lietuviams! Vaidintojų-ak- 
] torių pastangos bus tikslingos: 
3 patys turės naudą ir perstatys 
3 žmonėms netuščią arbą šiaip 
3 menkos vertės scenos veikal^bet 
3 pilną gilios reikšmės visiems M-\
2 prantamą veikalą, kuris žadins
3 apsileidėlius, stiprins abejojan- 
d čius, priduos energijos-drąsoe 
d veikiantiems ir visiems žiūrėto-
4 jams suteiks pilną pasitenkinimą.

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

4 už savaitės'kitos bus atspauadin- 
4 tas. (Drama 5 veiks. Kaina 35c.) 
4 Visus užsakymus siųskite šiuo ad-
4 resu: Alena KiburiutĄ 67 G St.
5 So. boston, Mass. arba “Darbi- 
3 ninko” red.

Kiek laiko gali pašvęs
ti kas vakarą?
Kelius vakarus savai
tėje?
Ar gali pašvęsti dienos 
laiką ir kiek valandų? 
Kelias dienas savaitė
je?
Ar moki angliškai kal
bėti ir rašyti ?
Kuo užsiimi?

5)CHICAGO, ILL.
LDS. 29 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks ketverge, 6 d. baland., pa
prastoj vietoj. Visi nariai prašomi 
susirinkti ir naujų narių atsivesti prl 
Atrašyti.

Anot jų zaunų išeina, kad Lie
tuvoje beveik visas žemes pas- 
ima sau kunigai, o darbininkai 
galės tik laižyties žiūrėdami;i 
bedieviams bus uždrausta mo- 
kinties skaityti, rašyti; visiems 
cicilikams busią pastatytos di
džiausios kartuvės ir kun. Gar
inus visus karsiąs. Ar nejuo- 
kai?

Nauji Svečiai.
Nesenai atvažiavo čia dvi so

cialistų liaudininkų galvos ir 
jau lanko kolionijas, bando kle
rikalais, kartuvėmis ir ... pra
šo pinigėlių. (Žinai, kelionė 
kaštuoja ir šis ir tas.) Kad ei
na į jų prakalbas cicilikučiai ir 
bedievukai — na tai supranta
ma. Ale kad nužioplina ten 
daug ir katalikų, tai jau nei šis 
nei tas. Kam jiems bereikalo 
džiaugsmą daryti. O dar, sa
ko, atsiranda net tokių katali
kiškų liurbių, kurie jiems ir 
kvoterius ir pusdolerius neša, 
tai jau, kaip sau norite, visai 
juokingai atrodo. Ablavukai 
ir tiek.

Vieniems Likus.
Vieniems be talkininkų likus, 

mumsk nereikia bet-gi nusimin
ti. Juk po teisybei, mes ir lig
šiol b^reik vieni dirbome. Mes 
pirkome bonus, mes aukas dė
jome. Laisvamaniams mes tik 
leisdavome pasigirti, kad, gir
di, ir jie dirba. Jei mes juos 
ir pritraukdavome kur prie 
bendro darbo, tai tik dėlto, 
kad jie butų padoresni, kad 
mažiau rėktų, mažiau trukšmo

I
-------------- „,

REIKALINGAS VARGONINKAS 
suprantantis gerai vargoninjnko 
pareigas. Kreipkitės Šiuo adre
są:

Muzikos Mylėtoja

CHICAGO, ILL.
LDS. 57 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks nedėlioj, 2 d. baland. Nek. 
Pras. parapijos salėje.' 1-mą vai. po 
pietų. Visi nariai Širdingai kviečia
mi atsilankyti ir nepamiržkite atsives
ti naujų narių.

6)
Apsukrus darbininkas 

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

“DARBININKO” 
ADMINISTRACIJA, 

366 Broadway,
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BEV. M. A. PANKUS,
448 Paft Avė., Bridgeport, Conn.

Susivienijimas Lietuvių 
R. K. Amerikoje

GYVAM DŽIAUGSMAS! SERGANČIAM VILTIS! 
MIRŠTANČIAM RAMYBĖ!

musų, lietuvių katalikų nesugriaunama tvir-

yra

I

Tai
tovė. Lietuvy katalike! Jei dar prie šios crrgani- 
cijos nepriklausai, nieko 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, $2100.

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

raštį ”GSr?ą”.
5. Skleidžia apšvietą. leidžia gėrius rastus 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. > , •
Įstojimas į S. L. B. K. A. pigus, mėnesinė mokestis lengva. Kuo

pos yra visose didesnėse lietuvių kolienijose Amerikoje, todėl, aorta- 
tieji informacijų, kreipkitės prie kuopų Sekretorių arba t i erta i į Cea- 
tro Raštinę:

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

M 
X 
v.
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VIETINĖS ŽINIOS.
SVARBUS PRANEŠIMAS.

VYČIŲ SUSIRINKIMAS

Pins
Se-
pa-

» Seredoj, kovo 29, šv. Petro lie- 
tuvitj bažnyčioje prasidės misijos, 
kurias laikys ką tik iš Lietuvos 

p - ątvažiavę Tėvai marijonai 
g Andziulis ir Andrius Oikota. 
gĮ rėdos vakare bus įžanginis 
E mokslas, šiedu gerb. tėvu misijo- 
: nieriu pasižymėję yra kaipo gar- 

5 #sūs pamokslininkai. Misijos tęsis 
iki nedėlios vakaro, kada prasi
dės 40 valandų atlaidai ir baigsis 

Ktutarninko vakare. ♦
F Vietos ir apylinkių lietuviai 
j privalo pasinaudoti šiomis misi- 

g. jomis ir kuoskaitlingiausia lanky- 
I tis bažnyčion.

Nedėliojo Kovo 26 d. š. m. 
;■ L. Vyčių 17 kuopos turėjo mė

nesini susirinkimą savuose ka- 
P -mbariuose. Ant minėto susi- 
t" rinkimo susitarta su L.D.S. 1 

kp., reikale laikymo kamba- 

r Toliau išrinkta komisija dėl 
! kolektavimo knygų jr pinigų 

(pinigai Ims sunaudoti <lel pa
dengimo siuntimo lėšas) siun- 

| timui Į Lietuvą. Komisija F. 
Zeleckis, K. Kiškis. V. Valat- 

: ka. Valdyba pranešė, kad įx> 
L Velykų pirmą subatą yra ren- 

giami šokiai šv. Petro parap. 
svetainėje ant 7-tos gatvės. 
Ištarta važioti i Noiavooda su 
Pogramu užkviestoj dienoj. Iš 

'raporto statomo veikalo “(Ira- 
J*ži Megeliona,’’ pasirodė kad 

viskas eina kuo puikiausiai ir 
b- bus statomą balandžio 30 d. šv. 
t Petro parap. svetainėj ant 5-tos 
| gatvės. Tikietus to teatro ga- 
I Įima gauti pirkti pas šias ypa- 
? tas A. Bendoraiti. Savicką. Me- 
F donį, Valatką. Kiški, ir pas ki- 
|-:tus narius.

geras širdis. Dabar ypač mums 
aukos labai reikalingos, nes mer
gaičių prieglauda išėjo iš po kun. 
praloto Januševičio globos. Dabar 
jisai pasiliko savo globoje vien 

i berniukų prieglaudą ir amatų 
mokyklą,o mergaičių prieglauda 
yra vien mano globoje. Tai-gi 
Tamsta tik įsivaizdinkit sau mano 
padėtį. Nesu kokia kapitaliste, 
idant pati viena galėčiau užlaiky
ti prieglaudas, paskui mano glo
bojama prieglauda yra privatė, 
nepriklauso nuo valdžios, tai-gi 
mūsų visa viltis Tamstij gerose 
širdyse. Atsiprašau labai jogei aš 
teip drąsiai prie Tamstų kreipiuo
si su prašymu. Aš žinau, kad 
Tamstom sunkiai tenka uždirbti 
doleris, bet aš turiu viltį, jog 
Tamstos surasite ir daugiau gerų 
širdžių, kurios paraginus neatsa
kys našlaitėliams aukos. Da kar
tą sakau ačiū ir linkime su vai
kučiais daug, daug laimės ir lie
kuosi su augšta pagarba,

B. Vizgirdaitė.

FONTANINE 
PLUNKSNA
Naudinga Visur 

DIRBTUVĖJE, OFISE, 
NAMUOSE IR KELYJE.

Daug parankiau ir sma
giau rašyti su fontanine 
plunksna. Daug mažiau 
išlaidų vartojant fontani- 
nę plunksną. Pirk dabar.

Kainos: $1.50, $2.50, $3., 
$3.50, $4., $4.50, $5.00, 
$5.50, $6.00 ir aukščiau.

“Darbininkas,”
366 Broadway, 

Boston 27,

I-
v

A. L.
PRANEŠIMAS

R. K. Federacijos Naujos

Anglijos Apskričio
Skyriams. /

Narys.

Kaip jau žinote, Federacijos N. 
Anglijos apskritys yra nutaręs, 
' ad kiekvienas skyrius, prigulin- 
’is prie to apskričio, mokės savo 

toklę. Federacijos skyriai ran- 
Lisi kiekvienoje lietuvių kolioni- 
:'>je. Prie skyrių priguli visos vie- 
■■■s katalikiškos organizacijos, k.

: pašelpinės dr-jos ir idėjinės 
čiopos. Kožna moka įstojimo į 
ederacijos skyrių po $1.00 me- 
ims. Iš tų pinigų Federacij.os sk 
;rės mokėti pusę į Federacijos 
erbiamieji A. L. R. K. Federaci- 
>s Naujos Anglijos Apskričio sk. 
alonėkite pasimokėti savo duok-

■ vasario mėnesyje. Pinigus siųs
ite apskričio iždininkui J. Gli- 

.čekiui, 366 Broadway, So. Bos-
■ n, Mass.

Rašt. M. M. Kamandulis.

Pirm. V. J. Kudirka,

DARBININKAS —

DABAR YRA PROGA PRISIRAŠYTI PRIE L. D. S.
« '' - r*

TTNAUJOSIOS ANGLIJOS L. D. S 
APSKRIČIO VALDYBOS 

ANTRAŠAI

366 W.

Mes atliekame SPAUDOS DARBUS nuo Vi
zitinės

Kainos

tat.

Pirm. — V. J. Kudirka,
37 Franklin St., 

Norwood, Mass.
Vice-pirm. — M. Žukauskaitė, 

1 Grimes St.,
So. Boston, Mass. 

dašt. — A. J. Navickas,
58 Heaton Avė., 

Nortvood, Mass. 
Iždininkas — M. Abračinskas,

187 Ames St., 
Montello, Mass.

SU-

^Girkantiškių Kaimas, 
-Žarėnų Valščiaųs, 
HPelšių A prkaičio - Lietuva. 
f Aš, Marjona Stembrienė 
Į maniau parašyti keletą žodelių
U Lietuvių Prekybos Bendrovę. 
^Sveikinu visą Valdybą ir vi
ešus tos Draugijos darbuotojus.
Dėkavoju už laiškus kuriuos pa 

rėmiau. Vienas buvo rašytas 
. jLapkričio 4 d. 1921, o antrame 
į gavau cirkuliori. Atsiprašau

■ Tamstų kad ilgai neatsakiau
■ į laišką. Gal Tamstos pamiršo- 
fte, o gal ne, kad aš išvažiavau 
įiš Amerikos Lapkričio 2 <1., 19- 
;21 m. Buvau namie Lapkričio 
įl8 d. Lietuvoje radau tėvelį 
.beserganti, dabar pasveiko.

Man kelionėje labai gerai se
kėsi, agentai patarnavo visur 
nuoširdžiai, todėl ir aš linkiu 

'-'savo draugams ir draugėms, 
įkas į Lietuvą norės važioti, te
gul važiuoja per Lietuvių Pre
kybos Bendrovę.

O dabar sakau sudiev visie
ms veikėjams pasilieku

Su pagarba
Marjona Stembrienė.

BOSTONE
7 šeimynų ir vieno storo mūri- 

.ls namas. Kendų atneša $1644.00 
metus. Kaina $10,500.

SOUTH BOSTONE
12 karų garagius. Rendų atne- 

a $144.00 i mėnesį. Kaina $9,000. 
icšti $2,000.
“C” Street. 3 šeimynų namas 
4-4 ruimai. Rendų atneša $468 
metus. Kaina $2.800.
Baxter Street. 3 šeimynų na- 

aas. 3-4-4 ruimai. Kaina $1,600.
Sixth Street. 16 šeimynų. Ren

ių atneša $200.00 į mėnesį. Kai- 
a $16,000.
Knowlton Street. Kampinis na- 

nas. Rendų atneša $120.00 į mė
nesį. Kaina $8,000.

Third Street. Du vienos šeimy
nos namai. 8 ir 9 ruimai. Rendii 
tneša $480.00 Į metus. Kaina $2,- 

500.
“H” Street. 3 šeimynų namas. 

1-4-4 ruimai. Rendų atneša $432.00 
i metus. Kaina $2,300.

E. Second Street. Storas ir dvi 
eimynos. 4-4 ruimai. Rendų at

neša $454 į metus. Kaina $2,500.
3 šeimynų namas, 
Rendų atneša $672

Tankus išplaukimas mammoth laivų.

YRedStarLine
Patarnavimas į Libau tiesiog. Di

leli, smagus laivai. Geras valgis ir 

ižtektinai. Daug kambarių. Manda

gus patarnautojai, kurie kalba lie- 

:uviškai.

T* WHITE STAR
. Cherbourg ir Southampton. 

trtimi susisiekimai į visas dalis Lie- 

uvos.

MAJESTIC (56.000 tonų). Did

inusias laivas pasaulyj OI.VM 1‘1C 
'46.000 tonų), HOMERIC (34,000 
onų).

Labai puikus patarnavimas delei 
’.-čios klesos pasažierių. Užsirašykit 
>as — IMSSž/ER/v DFr.lRT.lJfB.V- 

r.j arba pas vietinius agentus

namas, garage ir

O Street.
J-4-4 ruimai.
i mėnesį.

3 šeimynų
tvartas. Namas turi 5-6-3 ruimus, 
lendu atneša $1,500 į metus. Kai- 
įa $8,000.

Mercer Street. 3 šeimynos ir 
itoras. Rendų atneša $708 į me- 

Kaina $3,500.
Fourth Street. Vienos šeimy

nos namas, visi naujausios mados 
taisymai. 12 ruimų.
na,
500.

(Rašyta p-lei V. Varžinskaitei 
ir J. Gudaitei)

Gerbiamosios Tamstos:
Labai ačiū Trūktoms už teip di

delę dovaną, kurią dabar gavome 
paskolos boną 100 dolerių vertės. 
Nežinau kaip ir atsidėkoti Tams- 

_4oms už teip gerą širdi. 
raiškai žinoma gal 
[bet Augsčiausiojo 
fejnelsti našlaitėliai

pamiršti prašyti
riams. Taigi ir dabar gavus Tam- 
s’ dovanu, vaikučiai tuojaus 
nubėgo j koplyčią ir atkalbėjo ro- 

^■plčių preš švč. Sakramentą
Tamstų intencijai.
; Turiu pasigirti, jog prieglau- 

_ d e yra koplyčia ir Švč. Sakra
mentas altoriuje, tai-gi vaikučiai 
gali kiekvieną valandą nubėgti ir 
pas: įelsti už -savo geradarius.

: K - ip Tamstytė rašėt apie at-
dviejų tūkstančių auksi

no K. lėdų šventėms, tai gavome, 
; la; ’ 1 nū. Tikrai-aš negaliu iš-

rc dėkingumo žodžio už taip

GERIAUSIOS PILĖS.
Kuomet viskas negelbsti tuo

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

Prisiųsk 50c. ant šio adrėso. 
‘ DR. HANLEY

Boston 30, Mass.

1Tel. So. Boston 2488

I
" DR. J. C. LANDŽIUS

LIETUVIS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS.

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

506 BR0ADWAY,
• SOUTH BOSTON, MASS. 

(Kampas G St. ir Broadway)
VALANDOS: 9—11, 2—4, 7—9

Prenumeratos Kaina :

VISUS SPAUDOS DARBUS PAVESK

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

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

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

GERAS LAIKRAŠTIS

“DARBININKAS,”

Broadnay, Boston 27, Mass.

TEL. S. B. 620.

Korčiukės iki Knygos ir Laikraščio.

Prieinamos. Darbus Atliekame Grf.i-

Tai Geriausia Žmogaus Mokykla, 

KELRODIS PRIE LAIMINGESNIO 
IR ŠVIESESNIO GYVENIMO.

Skaityk Laikraštį, Kuris Paduoda Naujausias 
Žinias iš Viso Pasaulio

JUO YRA LAIKRAŠTIS

DARBININKAS
EINA TRIS SYKIUS Į SAVAITĘ 

4-rių ir 8-nių puslapių.

6
3

SPAUSTUVEI

LIETUVIS GRABORIUS.
Šiuomi pranešu visiems, kad nupiginau kainasįant grabų 

ir už visą palaidojimą. Palaidoju numirusį nuo $100.00 ir 
aukščiau. Taigi Boston’o ir apieiinkės lietuviai, pasitaikius 
virš minėtam reikalui, visuomet kreipkitės pas mane. Už 
nuvažiavimą į kitus miestus nieko nerokuoju. Darbą atlieku 

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

kitės šiuo adresu:
P. J. AKUNEVIČIUS,

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

AUGIJU
Dirhtn 'V’č^eliavų, Kukardų, visokių Ženklelių, Guzikučių, Ant- 

■‘-'kl. UbU. V C Spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą.

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

GREIČIAUSI MODERNIŠKI ' 
LAIVAI PASAULYJE.

Šaunus apsėjimas su keleiviais.
Ten yra vietinis agentas jūsų mieste 

ar netoli jo.

Į LIETUVA. LENKIJA. RUSIJA 
LATVIJA UKRAINA IR l VISAS 

BALTIJOS VALSTIJAS.
CARONIA ......................Bal. 8, Geg. 13

PANNONIA ( cabin tik) . ..^.Bal. 18 
Cabin $130. 3-ėia kl. $103.50.

Tak*ų' $5.00.
Per Cherbourg, Southampton, 

Liverpool ir Glasgow: 
CASSANDRA (iš Portland) Kovo 30 
ALBANIA (cabin tik) ...................Bal. 1

CAMERONIA ..............................Bal. 6
ASSYRIA (iš Bostono) ..........Bal. 18

Per Angliją ar Hamburgą 
Į Danzig’ą $106.50 — Liepoją $110.00. 
Taksų $5.00.

“Nerėkia daugiau kankintis be miego 
per ištisas naktis su verkiančiu kūdikiu 
ji pareiškė, “nes aš jam duodu BAMBINO 
ir paguldau į lovą.”

REIKALAVIMAI.
Reikalavimų kainos 2c. už žodį už 

kiekvieną syki.

ANT RENDOS
KAMBARYS OFISV1.

Puikus, šviesus ir geras kamba
rys tinkamas ofisui ant rendos L. 
D. S. Name, 366 Broadway, South 
Boston, Mass., Kampas Broad- 
way ir E gatvių. Kreipkitės pas 
‘ ‘ Darbininkų. ’ ’

PARSIDUODA FARMA.
50 akrų, gera vieta, geros trio- 

bos. Visa ūkė aptverta. Lietuvių 
apgyventa. Bažnyčia ir miestas 
netoli. Kas tą farmą nupirks tai 
džiaugsis. Parduodu labai pigiai. 
Priežastis, tai noriu važiuoti Lie
tuvon. Delei platesniu informa
cijų kreipkitės šiuo adresu:

GEO RAMANAUSKAS,
R. I. Box 39 X, Fauntain, Mich.

REIKALINGAS
Prityręs Ko-operatyviškos Valgo

mų Daiktų Krautuvės 
Vedėjas.

Atsišaukiant, malonėkite pažy- 
nėti koki darbą ir kokioje vieto
je dirbęs ir taip-pat kiek laiko 
lirbęs. Kiek norėtumei aglos iš 
iradžios? Nekatalikas nepagei- 
laujamas. Kreipkitės šiuo adre- 
<u:

ANTANAS LOBIUS, pirm., 
180 Mt. Pleasant St., 

Athol, Mass

*NT PARDAVIMO FARMA
180 akerių ūkė, 108 akeriai dir

bamos, 40 akerių gero miško, ki- 
a ganykla; 10 akerių sodno, 15 

akerių užsėta kviečiais, 35 ake
riai dobilais. Kita visa aparta 
dėl vasarinių javų. Stuba ant 2- 
jų gyvenimų su 14 kambarių ii 
erų beismentu ir suvestu vande

niu. Didelis tvartas su mūriniu 
beizmentu. Didelė soila. <Per far
mą teka upelis. Lietuvių bažny- 
ia ir mokykla visai arti. Ant tos 

ūkės galima laikyti 6 arklius ir 
40 raguočių. Žodžiu sakant, far- 
ma puiki visais žvilgsniais. Ta 
arma turi būti greitai parduota 

už pigią kainą. Norintieji pirkti 
įkės ir gauti teisingų informaci- 
ų apie jas, kreipkitės šiuo adre

su :
Zigmontas Baibokas,

l 1. Box 53, Fountain, Mich.

Mėšlungis, dieglys, 
suiręs pilvas, perpilni 
vuduriai suteikia mažy
čiui bereikalingą nes
magumą

Pajieškojtmai
Paieškojimų kainos LDS. na

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

AMERICA UNE
Geriausias ir tiesiausias susinė
simas per vandenį su Lietuva. 
Laivai iš Rotterdamo nuveža 
pasažierius tiesiai į Piliavą.
Laivai išplauks iš New Yorko

IIKIIVAMHIIMM" Kovo 25RoąSDAM

B A. IMT B I TM O
Vaizbaženklit užreg. S. V. Pat. Ofias

pašalina šiuos nesmagumus. Kūdikiai mėgsta ji! Jie prašo 
daugiaus! Aptiekose parsiduoda po 35c. arba norint, kad pri- 
siustumėm per paštą, tai reikia siusti 4()c. į

F. AD. RICHTER &. CO., BcrouCh cf DrooLlyn, New York

* Aš Petras Lapiniauskas, paieš- 
:au savo dėdės Petro Tarnui evi- 
iaus, gyvenančio Amerikoj. Jisai 
>aeina iš Varėnos miesto, Alytaus 
apskr. Turiu labai svarbių žinių 
š Lietuvos. Jo tėvelis mirė ir da
bar kiti nori jo turtą paimt. Jis 
pats ar kas kitas — kas žinote a- 
pie jį, malonėkite tuojau pranešti 
man už ką būsiu labai dėkingas.

P. Lapiniauskas,
1017 New Willow St.,

Trenton, N. J.

I
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DR. H. S .STONE
AKIŲ SPECIALISTAS' 
399a W. BROADWAY 

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

j!

DR. PAUL J. JAKMAUH
(JAKIMAVIČIUS)

509 EAST BR0ADWAY
Telephone 502.

Tel. So. Boston 270

Galima susikalbėti ir lieturiikai. 
Ofiso Valandos:

Rytais iki 9 vai. Po pietų nuo 1—3. 
Vakarais nuo 6 iki 9.

J. MAC DONELL, M. D.

536 Broadway, So. Boston.
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DR. A, J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

DANTISTAS

705 Main St., Montello, Maes.

(Kampas Broad St.)

Tel. Brockton 5112-W.

DR. F. MATULAITIS
GYDO VISOKIAS LIGAS. 

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

8 Vernon St. Worcester, Mass.

A

453 |
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Tel. 2—0453
PRANEŠIMAS.

DR. LEON HIRSCH,
DANTISTAS

KALBA GERAI LIETUVIŠKAI.
Įsteigė savo ofisą

It The American Industrial
■ Building

i 983 Main St., Hartford, Conn.
I OFISAS ATDARAS: kasdien iki
( 6 vai. po pietų. Pagal sutarti ir 
J vėliau.

fl

BelI Phone: Poplar 7545
ADOLF F. STANKUS

TIKRAS V

LIETUVIS GRABORIUS
1023 Mt. Vernon St.,

PHILADELPHIA, PA.

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

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

81 Mercer St, So. Boston, Mass. 
PROT. RAŠT. — Antanas Macejunas, 

450 E. 7-th St, So. Boston, Mass. 
FIN. RAŠT. — Juozapas Vlnkevičlus, 

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

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

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

sinius susirinkimus gas pirmą nedčl- 
dien( kiekvieno mėnesio po No. 694 
Washington St, Boston, Mass. 6-tą v. 
vakare. Ateidami drauge ir naują na
rtą su savim atsiveskite prie musą dr- , 
jos prirašyti.

332

Medžia- 
neatsilyginsim, 
Dievo malonių 
niekuomet ne
savo gerada-

Steam šilu- 
elektros šviesa. Kaina $7,- 

r /
A. J. KUPSTIS,

Broadway, So. Boston, Mass

<us.

LINIJA • 9BToaJvay, ~ Nev^rk NY 
TIESI 
KELIONE

F. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway, So. Boston. 
Tel. S. B. 6441.

Antros tafto»—Viriu) L. P. B-vės 
GYVENIMO VIETA:

135 Rowx St., Aububmdalz, Mass. 
Tel. W. Nevton 1016-«.

Musą laivai turi geriausius pa
togumus trečios klesos pasažieriams.

Užsakant vietą kreipkitės prie 
prie vietos agentą arba pas

H0LLAND AMERICA LINE
89 Statė St., Boston, Mass.

./ .VAŽIUOKIT VISI PARANKIU 
IR TIESIU KELIU.

etuviai važiuojanti į Piliavą aplenkia 
Lenkų juostą (karidorą)

Visa TmCta Klzsa Padalinta J Kambarius < 
snt 2-Ją, 4-rių. 6-šlą ir 8-ntą lovą

POLONI A........................................Balandžio 5
ESTONIA .................................... . . Balandžio 19

TRECIOS KLESOS KAINOS: 
Hamburgą $103.50, Plllisvą $106250, Liepoją $116 

S Dėl laivakorčią ir žinią kreipkitės prie savo agento

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

SO. BOSTON, MASS.
PIRM. — Vladas Paulauskas, 

90 B St, So. Boston, Mass.
VICE-PIRM. — V. J. Jakštas, 

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

1422 Columbia Rd..
Boston 27, Mass 

FIN. RAŠT. — Juozas Juška, 
Merydiff Academy,

ArUn^hton Heigtha, Mass. 
IŽDININKAS — Leonas švagždys, 

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

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

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

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

366 Broadway. So. Boston. Mass. 
DRAUGIJOS susirinkimai laikomi 

kas antrą nedšldlenl mėnesio 1-ą vaL 
po pietą parapijinėj svetainėj, 402 E. 
7-th St, Boston 27. Mase.4




