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Organas Amerikos Lietuvių 
R. K. Švento Juozapa 

Darbininkų Są-goe.

Krikščionys darbininkai vie- 

nykitės! Spieskitės į vienin
telę darbo žmonių organiza
ciją Amerikoje — Lietinių 
Darbininkų Sąjungą.

“DARBININKAS”
------ Hutą —

UTARNINKAIS, KETVERGAIS IB
SUBATOMIS.

Metams.......................................
Užrnbežy metams ....................

“Darbininkas”
B66 Bboadwat, Boston 27, Mass. 

Tel. South Boston 810.

$4.50
5.50

Kaina 4 centai.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS.

t ------------------

(Jokūbas Strašunskas, ameri
kietis, rašo Antanui Naudžiūnui, 
So. Bostone).

STREIKAS DIDĖJA. DIĄIS STREIKAS.
LIETUVOJ GERAI GYVENT.

Lau-rence, Mass. — Au
dėjų streikas prasidėjusis 
panedėlyje eina didyn. 
Streikininkų skaičius auga.

Pacifie'konipanijos darbi
ninkų daugiausia sustreika
vo. Iš 10.000 darbininkų 
utaminke dirbo tik 647 dar
bininkai

Methuen Co. savo dirbtur 
vėj darbus visai pertraukė.

Streikininkams vadovauti 
atvyko audėjų unijos Mc- 
Mahon. Jis ketina liktis ši
tame mieste ir vadovauti vi
siems Naujoj Anglijos strei
kuojantiems audėjams.

Majoras Mahoney ir ko- 
misijonierius viešo saugumo 
Karr pradėjo rūpjntis strei
ko baigimu. Pašaukė vals
tijos arbitracijos komitetą.

Kol kas streikas tvarkus. 
Utarninko vakare viena pi- 
kietninkė einant iš dirbtu
vės vienai darbininkei norė
jo plaukus nurauti. Bet į- 
sikišo policistas ir perskyrė 
moteris. Kitoj vietoj pora 
revolverio šūvių 
oran. Bet policija 
kė kas šovė*

Kompanijos yra 
žusios laikytis savo, 
kova galės užsitęsti.

Providence, R. I. — Utar- 
ninke sukako 10 savaičių, 
kai sustreikavco gaudėj ai. 
Tą dieną Pavvtuckete sus
treikavo dar 200 audėjų.

paleista 
nesuse-

pasiry-
Todel

f

LAUKIA LENINO 

GALO.

London. — Kopenhagene 
gauta žinia apie tai, būk 
Rusijos komunistų vadai 
pašaukti Maskvon svarstyti, 
kaip reikės gyventi be Leni
no, nes Lenino galas jau ar
ti.
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DAUG EN-KAREIVIŲ

• BE DARBO.

Indianapolis, Ind. — A- 
merican Legion skelbia, kad 
daugiau, kaip 400.000 ex-ka- 
reivių yra be darbo.

PARAGINO PAŠTI

NINKUS.

London. — Mercey laivų 
dirbtuvėse sustreikavo 25.- 
000 darbininkų protestui iš
reikšti prieš algų numuši- 
mą.

Ponams nevalia parduot 
žemę.

UŽSAKĖ BĖGIŲ.

Pliila., Pa.—Philadelphia 
& Reading geležinkelių kom
panija užsakė 20.000 tonų 
bėgių. Užsakymus gavo trys 
kompanijos.

myliniam švogeriui 
Naudžiūnui. Gyvent 

gerai, nors ir yra dar 
Žemės nusipirkt beveik 
nes “ponams” nevalia

REZIGNAVO.

C Ji i rago. — Albert 
Įlips, darbininkų atstovas 
geležinkelių darbininkų ko-8 
mitete, rezignavo dėl nesvei
katos.

Phi-

GAVO UŽSAKYMŲ.

Phila., Pa. — Baldtvin 
Locomotive Works gavo pe
reitą savaitę užsakymų ant 
28 garvežių.

PAMAŽINO ALGAS.v

Nashua, N. H. — Nashua 
Gummed & Coated Paper 
Co. paskelbė, kad nuo bal. 1 
d. numuša algas ant 15 nuoš. 
Tas paliečia 800 darbininkų.

ATAKUOS PROHIBI- 

ŲIJĄ.

Ateinanti rudenį dešimty
je valstijų prasidės agitaci
ja už atšaukimą prohibic i jos 
įstatymo. Bus agituojama 
rinkti tokius atstovus, ku
rie tam pritaria. Kampani
ją ves organizacija vadina
ma Association Against 
Prohibition.

KAS BUVO RUSŲ 
MITINGE.

♦

Wa8hington.—Pašto per- 
dčtinio padėjėjas pranešė 
visiems pašto tarnautojams, 
kad geriau ir greičiau išne- 

! Šiotų laikraščius. Dabar sa
ko nuolatai gaunama nusi
skundimų, kad pastas kai-, 
tas. kad laikraščiai vėlai te- 

hatei

Berlin. — Rusai turėjo 
mitingą, kur dalyvavo apie 
1.500 asmenų. Kalbėjo ne
senai iš Amerikos atvykęs 
prof. Miliukov. Netikėtai iš 
užpakalinių sėdynių pasigir
do šūviai ir riksmas: “At
keršysime už caro mirtį.” 
P^irodė, kad šaudė du bu- 
vuaojo caro oficierai. Taikė 
į prof. Miliukovą. Tada 
Vladimir Nabukov šoko ant 
estrados ir savo kūnu užden
gė Miliukovą. Dvi kulkos 
periferė Nabukovą. Miliukov 
liko sveikas. Iš viso paleis
ta*] 2 »ūviŲ. Keletą žmonių 
sužeista kulkomis ir laike 

- kilusios panikos. Nabukov 
buvo redaktorius laikraščio 
‘ n ui

9 d. kovo, 1922.
Šį laišką rašau iš Naujos Sla

bados savo
Antanui 
Lietuvoj 
trūkumų, 
negalima,
parduot iki nebus sutvarkyta že
mės reforma. Dabar norėdamas 
parduot dalį žemės, turi paduot 
prašymą ministerijon ir tik leidus 
gali parduot dešimtą dalį.

Mes šią žiemą aplakstėme visur 
ir niekur neradome kur būtume 
galėję nusipirkti; kad ir radome, 
tai reikalauja $5,000 rub. su virš 
už dešimtinę.

Parvažiuok Lietuvon, nes čia ir 
merginų yra ir galėtum apsiženy- 
ti.

Sugavo “velnią.”
Anoj pusėj /šumeliškių palei 

Baubonių dvarą vienai moterei sū
nus iš Amerikos atsiuntė daug pi
nigų. Ji gyveno viensėdyje. Vi
durnaktyje pas ją atėjo “velnias’ 
su dideliais ragais, ilga uodega, iš
sižiojęs, gerklėje ugnis ir labai 
baisus. Moteris persigandus ne
galėjo nė žodžio Ištart, nė rėkt. 
Papūtė šaltu veju ir riktelėjo Į ją: 
“kur tavo pinigai!” Ir paėmė 
replėmis už gerklės. Moteris šiek 
tiek atsipeikėjus sako: “Aš pini
gų prie savęs neturiu, mano pini
gai pas kunigą padėti.” Tuomet 
“velnias” sako: “ryt anksti nu
eik pas kunigą ir parsinešk pini
gus, o aš tuo pačiu laiku ateisiu 
pas tavę ir pasiimsiu tavo pini
gus, o tavę gyvą paliksiu.' Jeigu 
neparneši, tai aš tave nugabensiu 
į peklą ir į katilą įmesiu. Ale 
tik apie tai niekam nesakyk.”

Ryte anksti moteris nuėjo pas 
kunigą ir prašo pinigų. Kunigas 
klausia jos: “Kas pasidarė, vakar 

■padėjai, o šiandie jau nori atsi
imti?” Moteris atsako: “Negaliu 
sakyt, ba mirsiu.” Bet po kelių 
klausimų pasakė, kad pas ją atė
jo Jiueipierius ir liepė tuos pini
gus pamest ir jam atiduot.
' Kunigas ją padrąsino ir pasa
kė eit į namus, o ant nakties pa
žadėjo pasiųst “aniolus” milici. 
jantus, kurie apsaugos nuo mir
ties. Vakare ^tėjo 4 milicijantai: 
vienas įlindo į šėpą kur pinigai, 
antras palindo po lova, o kiti du 
pasislėpė priemenėje.

Sulaukus vidurnakčio atūžė 
“Liucipierius, ” įėjo į vidų, palei
do liepsną iš gerklės ir pareikala
vo pinigų. Moteris pasakė, kad 
pinigai šėpoje. Milici jantas sto
vėjusis šėpoje ir kitas po lova, nu
sigando, bet ir velnias bežinojo 
ką daryti; kiti du stovėjusiu 
priemenėje nesulaukdami nieko, 
ėjd į grįčią žiūrėt ir pamatę “vel
nią” smogė šautuvais per ragus. 
Tuomet atsipeikėjo ir pirmuoju 
du ir padėjo laužyti ragus ir pa
matė, kad “velnias,” besąs Tra
kų vaitas. %

Dabar jį vežioja po miestelius 
ir rodo žmonėms.

Tai mat kokių randasi Lietuvo
je. "

Padėka.
Širdingai d&avoju už atsiųstą

Nesenai atsisveikinome su 
A. ŽMUIDZINAVIČIUMI, ži
nomu dailininku, visuomenės 
veikėju, kartu Lietuvos patrio
tu, atsižymėjusiu ir nukentėju
siu kovose su lenkais. — kuris 
nuvažiavo pas jus Amerikon, 
kaip atstovas nuo Lietuvos 
Šaulių.

Mes išdelegavome savo gar
bingą draugą tam. kad užine- 

’gstų su .Jumis artimesnius ry
šius. tam. kad jis geriau pain
formuotų .Jums apie mus, kad 
išblaškytų kai kuriuos nesusi
pratimus, kad kovotu su mūsų 
priešininkų ir išgamų šmeiž
tais. kurie skleidžiami apie mus 
ir pasiekia net Ameriką; kad 
tarpininkauti] tarp musų ir tų 
Amerikos Brolių, kurie norės 
padėti mūsų bendrajai Tėvynei 
Lietuvai jos kovoje už nepri
klausomybę, ir galų gale tam, 
kad atsivežtų mums žinių apie 
tai. kaip Jūs gyvenate, ltaip 
Jums sekasi, ką Jus manote ir 
kokius gerus patarimus norite 
mums duoti, kad greičiau pa
vyktų mūsų Tėvynę apginti ir 
sutvarkyti.

*Siųsdami vieną^geriausių Tė
vynės sūnų ir musų draugi], 
prašome Jūs, Broliai, 'priimti 
jį su tokia pat gera širdimi, 
kaip męs jį lydėjome.

Prašome tikėti jo žodžiams 
ir netikėti šmeižtams, kuriuos 
platina Lietuvos priešininkai 
apie mūsų geriausius patriotus, 
apie valdžią, apie kariuomenę 
ir Šaulių Sąjungą.

Atsiminkite Broliai, kad Lie
tuva turi priešininkų ne tik iš 
oro, bet ir viduje. Lenkai ski
ria miliardus savo markių ko
vai su nepriklausoma Lietuva. 
Jie savo agentais ir provoko- 
toriąis apleidžia visą mūsų 
kraštą, jie paperka Lietuvos 
nedorėlius, jiems padeda dau
guma mūsų dvarininkų, padeda 
ir bolševikai, jų talkon dedasi 
visokie šmugelninkai ir visuo
menės turto vagys. Visa šita 
šaika intriguoja, šmeižia, mai
šo, trukdo gyvenimą ir mūsų 
valdžią, klaidina nesusipratu
sius piliečius ir dargi kartais 
dorus piliečius. Dauguma to 
šlamšto dėdasi apsimetą gerais 
lietuviais ir slapta varo savo 
niekšišką darbą, kad net sunku

Atminkit, kad pačiam gyve
nime, tikri Lietuvos vaikai, dar 
neužkariavo pilnų suverenių 
teisių ir patys yra dažnai per
sekiojami savo Tėvynėje. Ži
nodami tai pripažinsit, kad ste
buklas būtų, jei tie šmeižikai 
duotų ramybės Lietuvos Šau
lių Sąjungai, tam pikčiausiam 
savo priešininkui. Aišku, kad 
jie stengiasi visokiais būdais 
mus apšmeižti, išprovokuoti su
klaidinti.

Apmąsčius *tai visa Jums, 
Broliai, bus aišku, kam turite 

, tikėti, ar mūsų'gerbiamam ats
tovui ar mūsų šmeižikams.

Sunki yra kova su vidujiniu 
i priešu, bet mes pergalėsim. 

Garantija yra tame, kad mes 
dirbame delei idėjos, kuri visa-
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da paima viršų, o ne dėl karje
ros, arba pelno. Išties dalyva
vimas Sąjungoje neduoda pel
no nei skatiko, neduoda nei 
karjeros, nei uždarbio, nei jo
kių privilegijų. Iš Šaulio rei
kalaujama tik pasiaukavimo 
Tėvynės labui. Visuomenės ir 
valdžios pašalpos Sąjungai su
naudojamos ginklams ir orga
nizacijos reikalams, o šaulys 
negauna iš jų nei skatiko. Štai 
dėl ko pas mus spečiasi tik ti 
kri Tėvynės gynėjai, štai dėl ko 
mes nesigėdiname prašyti mū
sų darbui pašalpoj bet ne sau 
Štai dėl ko. mums taip rūpi ge
ras vardas ir Brolių užsitikėji- 
mas. Vis tai dėlto, kad tai rei
kalinga Tėvynės labui.

Baigdami tuos 'žodžius, siun
čiame Mūsų Broliams širdin
giausius sveikinimus, kuriuos 
mūsų atstovas ir Tėvynės gynė
jas pareikš gyvu žodžiu.

V. Putvinskis,
C. Valdybos Pirmininkas.

Mikalkevičius 
Vice-Pirmininkas 

(neišskaitoma)
Sekretorius 

??

LIETUVOS ŠAULIŲ 
REIKALU

ANGLIAKASIŲ . 
REIKALAI. '

Columbia, O. — Pietinėj 
Ohio valstijos dalyje kom
panijos uždarė kasyklas ir 
neatidarys iki naujas kon
traktas bus padarytas.

Hington, W. Va. —Neor
ganizuoti angliakasiai atsi
sakė prisidėti prie organi
zuotų angliakasių streiko.

Chicago. — Tarp kompa
nijų ir angliaksių atstovų 
prasidėjo derybos apie kon
trakto atnaujinimą.

New York. — Angliakasiij 
atstovas Kennedy pasakė, 
kad kietųjų anglių kasėju li
nija išdirbo 19 reikalavimų 
ir nei nuo vieno angliakasiai 
neatsisakys. J ei kompani-

Lietuvoje Šaulių Sąjungai.
Šio sunkaus uždavynio atli

kimui, Centro Valdybos Lietu
vos Šaulių Sąjungos vardu turi 
garbės prašyti Tamstą remti 
jos atstovą savo aukštu autori
tetu ir teikti jam paramos.

Būdama giliai įsitikinusi, 
kad Tamsta neatsisakysi išpil
dyti jos prašymą vardan Tėvy
nės labo, kurį kaipo savo tiks
lą statosi Sąjunga savo veiki
me, Centro Valdyba reiškia 
Tamstai ir visai Atstovybei sa
vo krašto padėkos žodį.

(Pasirašyta) V. Putvinskis, 
Centro Valdybos Pirmininkas 

(Pasirašyta) Mikelkevičius, 
Vice-pirmininkas. 

(Neperskaitoma)
Sekretorius 

L.A.Am. p. Cameckiui.
Kaipo Krašto Apsaugos Mi

nisterijos Atstovas šitam pa
reiškime pilnai pritariu, palai
kau ir prašau Tamstos parėdy
mų šauliams padėti.

(Pasirašyta)
p. Majoras St. Zankevičius,
Vyriausia Šaulių Sąjungos 

Karo Instruktorius. 
Vyriausio šaulių — 
Sąjungos Karo 
Instruktoriaus 
Antspauda.
Kaunas <7-11-922 m.

jos tų reikalavimų neišpil- 
dys, tai 150.000 kietųjų ang
lių kasėju subatoj išeis strei
kai!.

VEDA PIRKLY B A SU 

RUSIJA.

Anglija, padariusi pirkly- 
bos sutarti su Rusija, nesi
gaili. Pereitais 1921 m. Ru
sijos 48 nuoš. eksporto nu
ėjo Anglijon, o Anglija su
teikė 35 nuoš. Rusijos im
porto. Už prekes Anglija 
gavo auksu. Bet dabar Ru
sijos auksas baigias. Todėl 
tolimesnė prekyba prigulės 
nuo kredito. Tas klausimas 
išsiris Genoos konferenci
joj.

*4
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skaitau su pasigerėjimu.
Pas mus viskas pabrango.
Tai tiek šiuo kartu. Kitą kar

tą parašysiu daugiau.
Sudiev.

Tėvynės naudai, kartu reiškiu 
Tamstai, pone Pirmininke, ma
no tikros pagarbos.

(Pasirašyta)
Voldemaras Čarneckis,

Lietuvos Atstovas Amerikoje
Liet. Šaulių Sąjungos 
Centro Valdyba 
Bendras skyrius 
1922 m. Sausio 22 d. 
Kaunas.

Lietuvos Atstovui Ameriko
je p. C’ameckiui.

Aukštai Gerbiamas Tamsta!
Lietuvos Šaulių Sąjunga le

galizuota Seimo įstatymu ir pa
vesta Krašto Apsaugos Minis- 
terijo žinion, tuo pačiu perėjo 
į naują valstybinį savo gyveni
mo ir vystymosi periodą. Val
stybė, pripažindama jos svar
bą ir reikšmę, pati imasi Sąjun
gos vadovavimo ir finansavi
mo pačiais būtiniausiais pama
tiniais organizacijos reikalais.

Tačiau, toks Sąjungos sutva
rkymas nenaikina jos teisių 
kaipo pilietinio juridinio asme
ns, duoda laisvai pilietinei ini
ciatyvai tarnauti Tėvynės gyni
mo reikalams ir dargi ragina 
tą iniciatyvą.

Taip pat ir lėšų atžvilgiu, 
Valstybė priversta taupyti ir 
patenkindama tik mažą Sąjun
gos išlaidų dalį, palieka ir ra
gina organizaciją pačiai suras
ti materialių išteklių, reikalin
gų jos sėkmingam plėtojimui 
ir tvarkymui .

Nors visi Lietuvos Šauliai 
dirba dovanai, visgi narių dar
buotės vadovavimui, reikalin
ga šimtai patyrusių apmokėtų 
taipogi ginklai, karo ir techni
kos medžiaga ir tt.

Tuo būdu, lėšų reikalais yra 
didelis ir Sąjungos iėško kelių 
gauti juos iš lietuvių susipra
tusios visuomenės. Nemažiau 
negu lėšų, reikalinga Sąjungai 
visuomenės užuojauta ir mora
lė parama, kadangi organizaci
jos pagrindas ir jos jėga glū
di ne prievartoje, bet jos dva
sioje. •

Tais reikalais, šaulių Sąjun
ga siunčia į Ameriką kavo ats
tovą dailininką Žmuidzinavi
čių.

Jo uždavinys organizuoti A- 
merikos lietuvių tarpe šaulių 
skyrių ir gauti medžiaginės ir 
moralinės paramos, veikiančiai geriausios kloties jos darbuose'

LIETUVOS ATSTOVO V. 
ČARNECKIO ATSAKYMAS.

Jokūbo*
onuuiĮįoi utaaruju u/. nvsitfBLą 

kalendorių ir knygutes, kurias)

192?m.. Kovo 11 d. 
Lietuvos Šaulių Sąjungos, 
Centro Valdybos Pirm.
p. V. Putvinskiui, Kaune. . 

Gerbiamas Tamsta: 
Atsakydamas į Tamstos raš

tą iš š. m. sausio mėn. 22 d., 381 
N. turiu garbės Tamstą pati
krinti, kad Šaulių Sąjungos 
įgaliotiniui, p. A. Žmuidzinavi
čiui iš Atstovybės pusės teigia- 
kiama yra visa galima para
ma jo kilnioje misijoje. Aš ti
kiuosi, kad Amerikos lietuvių 
visuomenė taip vaizdžiai ir 
plačiai p. Žmuidzinavičiaus in
formuojama apie Lietuvos Šau
lių - darbuotę, atsilieps savo 
gausiomis aukomis ir parems, 
ypatingai šioje svarbioje mū
sų tautos gadynėje, Šaulių Są
jungos organizaciją ir materi- 
jaliai, ir moraliai.

linkėdamas Šaulių Sąjungai

GIŽAI (Vilkaviškio apskr.) 
Ikišiol Gižus kai kas norėda
vo vadinti atkakliausių socia
listų lizdo. Bet tai galbūt ne
tiesa, nes ištikrųjų čia tėra vos 
keletas socialistų, kurie įsibrio- 
vę valsčiun ir sudarę iš jauni
mo “Varpininkų” kuopa suva- 
džioja žmonelius. Prieš porą 
metų čia gerai darbavosi pava
sarininkų skyrius. Gi ikišiol jie 
lyg kiek apsnūdę buvo. Bet 
dabar aktingai pradėjus veikti 
kelems seminarijos klierikams 
toji kuopa atgijo. Kadangi kp. 
veikimas daugiausiai priklau
so nuo prasilavinusių veikėjų 
todėl čia ir manoma prie tos 
kuopos steigti tam tikrus kur
sus, kuriose be bendrojo išsi
lavinimo bus dėstoma sočiaiis 
klausimas ir visuomeninis vei
kimas . Į tuos kursus jau prisi
rašė apie 20 narių. Per vasa
rio mėnesį atgimusi kuopa pa
darė porą smagių susirinkimų, 
kuriais jaunimas buvo labai 
patenkinti.

Jei dar jūs atsimintumėte, 
nesenai praėjusią “blaivybės” 
žiemos sąvaitę” — tai aš dar 
galėčiau pasakyti, jog per tą 
sąvaitę Gižiuose buvo suruoštas 
didelis susirinkimas, kuriame 
5 kunigų seminarijos auklėti
niai paaiškino žmonėms girta
vimo žalingumą._ • e /

Ypač visus sudomino felčerio 
Viparto kalba. Jis netikėtai pa
tekęs į tą susirinkimą skau
džiai gyveninio atsitikimais įti- 
krina klausytojus kaip labai 
kenkia degtinė sveikatai ypač 
skaistybės.

Po to susirinkimo dar kiek 
tiek “pasikirtus” su vietiniais 
socialistais, buvo įsteigta Liet 
Katalikų Blaivybės skyrius, 
kuris mano per Švento Kazi
miero atlaidus (4 kovo) pada
ryti dar dideAį susirinkimą. 
Bet apie tai bus vėliau. Palau
kit . ‘ *1

Klierikas J. Paukštys.

/.
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“DARBININKAS” 
(The Wobkeb)

Th* LOTHUAKiAjr Tai-WnKLY Pana
Puhllshed every •rnestmy, Thursday, 

*nd Saturday by St. Joseph’s Lith- 
Yajtian R. C. Associatioy op Labo*.

“Entered aa second-dass matter Sept 
12. 1015 at the post office at Boston, 
Mass., under the Act of March S, 1879.”

“Acceptance for maillng at spedal ratfc 
of Dostage provided for in Seetlon 1103, 
Act of Oct 8, 1917, authorized on July 
12. 1918."

Bubtcription Ratet:

riai skaitą knygų ir laikraš
čių ir net cicilkuojantieji 
noriai skaito katalikų leidi
nius bi tik jų gautų ir jie at
lieką tikybines pareigas. Tas 
pat yra veik visoje Lietuvo
je. Matome, kad norint su- 
lakiyti Lietuvos žmones prie 
katalikybės reikia kuodau- 
giausia ten gerų knygų pa
skleisti. LDS. Centro val
dyba sumanė čia pasitarnau
ti ir visus katalikus ragina
me, ' kadir menkiauisa auka 
prie svarbaus darbo prisdė- 
ti.

ŽEMDIRBIŲ JUDĖJIMAS. Tuomet neigininkai tik cyptelė- ti, nors tankiai buvo mėgina-

learly ................................................$4.50
Boston and suburbs ...................... $5.50
Forelgn conn tr les yearly...............$5.50

ORGANIZUOKIMĖS.
Kada krikščionystes prie

šininkai mobilizuoja ir Lie
tuvoje ir išeivijoje visas sa
vo pajėgas kovai prieš tikin
čiuosius, kada jie tykoja 

•mūsų vaikų sielų į savo be
dieviškas žabangas, kada jie 
savo bedievybę pastato net 
augščiau už tautos laisvę — 
aiškus dalykas, mums kata
likams, nevalia nei snausti, 
negi, nuduodant durnelius, 
dairyties ir klausti: kas žin-- 
gi ar ta Federacija reikalin
ga, ar ne, ar čia rašyties 
prie Tautos Fondo, ar ne. 
Atsistojome visi ant kryžke
lės pasidairėme, pasiklausė
me ir jau dabar turime suk
ti į tą, ar į kitą kelią.

Amžinai ant kryžkelės ne- 
_gL stovėsime.

Arba už katalikišką Lie
tuvą, arba už bedievišką.

Arba už Kristų it Jo mok
slą, arba už visokius priga
vikus.

Arba už dorą ir prakilnu
mą jaunųjų kartų, arba už 
jų klaidinimą, žemiAmą ir 
pūdymą.

Arba už krikščionišką au
klėjimą, arba už bedieviš
kai masonišką.

Arba už krikščionišką 
laisvę, arba už socijalistų 
bedievių priespaudą.

Trečio kelio nėra. Turi
me pasirinkti vieną iš dvie
jų-

Laisvieji tautiečiai sakė, 
kad jie parodys trečią kelią, 
kad jie sudarys bepartyvę 
partiją. O kur jie dabar? Ar 
nesusivienijo visi Lietuvos 
bedieviai prieš katalikus?

Ar nepadarė jie to pat ir v* čia?
Ar mes vis dar dairysimės 

ir klausinėsime, ar čia jau 
laikas dėties į Federaciją ar 
ne. '

Nelaimė tam, kulte dar 
nesupranta, kad jau ištikro 
atėjo laikas.

Fed. Sekretorė jalas.

i ATSIMINKITE.

TIKYBOS PADĖTIS 
LIETUVOJ.

28“Laisvės” numeriuose 
ir 29 prof. kun. P. Bučys 
gvildeno tikybos padėtį Lie
tuvoje. Be kitko užsimena 
apie žydų bendravimą su 

liaudininkais 
katalikybę.

Seime balsa- 
socijalistais

Iš Lietuvos atėjo naujas 
savaitinis laikraštis “Žem
dirbių Balsas,” leidžiamas 
Žemdirbių Sąjungos, reda
guojamas Saliamono Banai
čio. To laikraščio num. 7- 
tame aprašoma žemdirbių 
kongresas, buvęs Kaune vas. 
20-21 dd. Kongresas prasi
dėjo pamaldomis Žemaičių 
Bazilikoje. Mišias atlaikė 
gerb. kun. pralotas Dam
brauskas. Pašventinta žem
dirbių vėliava, žalios spal
vos su emblemomis: žagrė, 
dalgis ir grėblys, apsupti 
varpų vainiku ir “Lai gy
vuoja'nepriklausoma vėlia
va su sostine Vilniumi!” 
Kongrese dalyvavo ex-pre- 
zidentas Antanas Smetona.

APIE MOSy LEIDINĮ.

įors tankiai buvo mėgina
ma tai daryti, lAd Jėzuitai 
kuomet nors butų mokinę tą 
nedorą' jiems prikaišiojama 
mokslą (t. y. kad tikslas patei
sina įrankius.)

Ar “Vienybė” nemoka ang
lų kalbos, ar begėdiškai meluo
ja? už katrą iš tų dvejų “do
rybių” jį nori, kad “D-as” 
(aukautų į neigininkų fondą?

ja ir iš didžio jausmų įtempi
mo visai nebeteenka balso pana 
šiai kaip persirėkę kūdikiai ar
ba peršlioję šunys. Tuomet 
jau nebe kakarine, nebe plun
ksna, bet visa savo esybe, vi
somis savo asmens jiegomis 
Reiškia. griežčiausį protestą ir 
pavirsta nuo valvų iki pulnų 
didžiausiais, isteriškiausiais ne! 

’NE! NE!.......................
Ir visa “Vienybė” (su kitais 

kunigų neglobojamais neiginin
kų laikraščiais turbut yra dar 
blogiau, jei tas galima) išrodo 
štai kaip: ne! NE! ne! Ne! Ne! 
NE! Tų “Ne” didžių ir mažų 
yra teip daug, kad priseina pa
vadinti“ Vienybę” ir kitus jai 
panašius laikraščius neigiamai
siais ir jų globėjai turėtų vadin 
tis ne tautininkais, bet neigi- 
ninkais.

Įsivaizduokim sau kurio nors 
neiginikų laikraščio numerį, 
kuriame nerastumem nei vieno 
nei didžio nei mažo “Ne.” Kas 
tenai beliktų ? Laikraščio var
das redaktoriaus parašas, vie
na kita žinia ir viskas. Neras
tum ten nei editorijalų, nei 
straipsnių, nei feljetonų, nei 
juokų, nes to viso neigininkai 
nemoka parašyti be “ne,” be 
minusų ir be šmeižtų. Pliusų 
jie neturi. Tokiam atsitikime 
didesnė laikraščio dalys butų 
nekaltai balta, nes kas gi gali 
duoti tą, ko pats neturi? Na 
ir kokie gi yra vadinamųjų 
tautininkų pozityvus principai, 
idealai, programai ? pav. ką po- 
zitivaus jie ketina nuveikti e- 
konominėj srity? Ką jie dary
tu, jei koks perkūnas ištrųnky- 
tų vjsus kunigus katalikus, 
bolševikus, socialistus ir kitus, 
su kuliais neigimkai kovoja? 
ką jie tuomet statytų? kur jų 
pliusai?

Lietuvoje prieš rinkimus į 
Steigiamąjį Seimą jie išėjo Į 
žmones su minusais programe 
ir nestebėtina,. kad žmonės iš
rinko į Seimą iš jų partijų 
atstovų. Ne kas kitas bus ir 
čia Čia tik laiko klausimas.

Taip tikiu ir aš dabar kun. 
Petkui ir kun. Milukui, kad 
“Vienybė” yra “šauni” ir 
“turininga” ir kad verta švęs
ti Tautos šventes draug su jos 
redaktorių. Visiems turbut 
dabar aišku, kad jis neturi jo
kios įtakos į tulus kunigus, bet 
jie turi daug išganingos įtakos 
į jį. Tas matyt iš straipsnių 
apie kunigus telpančių jo lai
krašty.

Vykeitis.

Smagu, kad atsiranda vis dau
giau veikėjų. Yra, vienok, apie 

..porą tuzinų vaikinų, kurie dar 
tebeveda tuščią gyvenimą. Ne-

■ skaito jie nei laikraščių, neveikia
■ nei dr-jose, o tik ant kampų pa- 
1 sUtumdo ir pavėpšo į praeinan-

čras

' Kovo 14 d. Šv. Petro ir Povilo 
svetainėj įvyko prakalbos Lietu
vos darbininkų atstovo Bagdono. 
Prakalba labai patiko publikai 
Gerb. Bagdonas jau* antru kartu 
kalbėjo Westvillėj. Pirma pra
kalbk gerb. Bagdono teip labai 
patiko žmonėms, kad užprašė ir 
kitą kart atsilankyti pas mus. Tad 
prieš iškeliaujant į (tėvynę ir atsi
lankė.

Dėl baisaus lytaus publikos ne- 
perdaug teatsilankė. Dėl vandens 
net nebuvo galiąia pereiti per ne- 
kurias vietas mieste. Surinkta 
aukų $70.00. Aukavusių vardai: 

P. Vargonas — $10.00 .• 
Po $5.00: Kun. Brigmanas, 

Karalaitis ir B. Urbonienė.
Kaz. Stulginskis — $4.00.
Po $2,00; Motiejus-Navickas, 

•J. Ragaišis ir P. Striokis.
Po $1.00: D. Rakauskas,

O. Urbonienė, M. Gobšienė, M. 
Mičiudienė, M. Rakauskienė, B. 
Slžienė, O. Jasaitienė, A. Povi- 
!aitis, O. Vainauskienė, O. Apo- 
naitis, A. Šlikas, U. Karpavičie- 
lė, J. Mičiudaitė (10 m. amž.), 
Agota Remšienė, J. Stačiokss, B. 
Gamuliauskas, J. Ambrazavičius, 
J. Šerpetis, J. Tamošiūnas, N. N., 
A. Baltušienė, A. Balsienė, A. Ka- 
i-užis, J. Arkauskas, B. Daupštis, 

•U .Simonienė.
Viso su smulkesnėm aukom — 

$70.00.
Turiu pažymėti, kad AVestvillės 

katalikai labai puikiai atsižymė
jo kaip praeity, taip ir dabar at
sižymi šelpimu tėvynės visokiais 
būdais. Kultūros vajui suauka- 
vo $600.00, pralenkdami kitas 
daug didesnes kolonijas. Kri
kščionių Demokratų partijai su- 
aukavo $135.00. Taip-gi Liet, 
[f Bonų išpildė savo kvotą su di
deliu kaupu.

Bravo Westvillės katalikai, o 
šalin! visi liberalai, Trockio ir Le
nino bernai, bambizai tautininkai 
ir kiti tėvynės išgamos ,nes jie ne
rėmė Lietuvos. z

Mūsų jaunimas taip-gi nemie
ga, dirba kiek turi pajėgų. Ren
gia vakarus ir kitas pramogas 
kuotankiausia. Bal. 17-tą dieną 
rengia labai margą vakarą. West- 
villiečiai nepraleiskite progos, nes 
vėl'Zeiks graudytis.

Bal. 4-tą d. atsilankys pas mus 
Lietuvos Misija su prakalbomis, 
kuri

P.

\

merginas.
Z. žvaigždutė.

FITCHBURG, MASS.

Kovo 25 d. visų kotmilinių ” 
darbininkai išėjo streikan už tai, 
kad algos buvo numuštos ant 20 
nuoš.
įlinkų. Darbininkai ramiai užsi
laiko.
vės visą vasarą dykaus.

Tas paliečia 1.400 darbi-

Eina gandai, kad dirbtu-

J. A.

WORCESTER, MASS.

Spaudos D r-j o? po šv. Povylo 
globa mėnesinis susirinkimas bus 
2 d. balandžio pobažnytinėj sve
tainėj, tuojaus po mišparų. Tai
gi visi nariai malonėkite ant virš- 
niinėto susirinkimo atsilankyti. 
Malonėsite ir naujų narių atsives
ti.

0.

ro- 
do-

“Lietuvos Žinių,” Lietu
vos liberalų dienraščio num. 
10-tame bgpanti kritika 
“Darbininko” išleistos kny
gelės vardu “Kurių bus vir
šus?”

Rašoma apie ją šitaip: 
“Parašyta katalikiškai. Iš- 

rodoma skirtumas tarp socia
listą ir krikščionią darbininku. 
Pirmieji, girdi Dievo ir artymo 
meilės vietoje turi socialistišką 
neapykantą, kerštą, kovos dva
sią, bedievybę ir pirešdievybę. 
Didysis karas padaręs socijaliz- 
mui krizį, nes socijalistai ja
me pasielgė prieš savo dogmas, 
prieš viso svieto darbininką so
lidarumą. Gal būtą po karo so
cijalistai'ir atsipeikėję, bet Le
ninas su Trockfu jiems viską 
pagadino — padarė socijaliz- 
mo gyveniman įvykinimo ban
dymą ir po 3 metų turėjo su
grįžti prie senos kapitalizmo 
sistemos. Tai socijalizmo ban- 
krutavimas. Drauge su socia
listų pralaimėjimu ištiko ir kri
kščionių krizis, pasirodė, jie 
pamiršę savo pasiuntinybę — 
karo nė nemėgino sustabdyti.
“Džbar visur regimas krik

ščionių atbudimas iš snūdulio, 
persiorganizavimas ir didelis 
atsižvelgimas į darbininką 
reikalus. Tai lemia krikščio
nims laimėjimą.

“Knygutė taikoma Amerikos 
lietuviams, bet neprošalį bus 
pasiskaičius ir kataliką prie
šams ir draugams. ’ ’ •

TAUPOMOSIOS VALS
TYBĖS KASOS.

i - ■

Amerikos lietuviai dar, 
dos, neatkreipė reikiamos
mes į vieną didžios svarbos da
lyką . Kur geriausia laikyti pi
nigus atsargiam žmogui ir ti
kram Lietuvos mylėtojui?

Atsakome tvirtai ir aiškiai: 
Beabėjo Taupomoje' Lietuvos 
Valstybės kasoje.

Visi gerai atsimename pana
šias kasas po rusų valdžia. Jų 
būta prie kiekvieno pašto. 
Šimtais tūkstančių ir net mili
jonais rublių sunešdavo žmo
nės pinigu į tas t. v. ‘ ‘ Sberega- 
telnas kasas.” Skaudėjo lietu
viams širdį, kad patys mūsų 
broliai induodavo maskoliams 
į rankas ginklą ant savo galvų. 
Buvo žinoma, kad tais pačių 
lietuvių sudedamais pinigais 
Rusų valdžia veisė Lietuvoje 
burliokus. Bet negalima buvo 
smerkti trj žmonių už tai, kad 
jie dėjo pinigus į tas kasas. Nes 
tos kasos, šiaip ar taip, buvo 
tada saugiausia vieta pinigavus 
laikyti.

Dabar virto kita gadynė. 
Lietuviai savo pinigais nebe- 
reikalauja stiprinti savo prie
šų. Dar 4 d. rugpjūčio 1919 m. 
laikirfosios vyriausybės buvo 
priimti Taupomųjų Valstybės 
Kasų įstatai.

Tų kasų tikslas §1. “priimti- 
nėti indėlius procentams augin
ti ir duoti gyventojams progos 
taupmenas didinti.” §2. “Val
stybė atsako už Taupomosios 
valstybės kasose sudėtąsias su
mas ir kapitalų visumą. Su
mos tos ir kapitalai negali būti 
ųaudojami valstybės išlaido
ms.” §5. Taupomosios Valsty
bės Kasos visas indėlių sąskai
tas laiko paslaptyje ir duoda 
apie jas žinių tiktai taupytojai 
arba teisėtam jo atstovui. Be 
to, šios žinios gali būti sutei
kiamos pareikalavus teismui 
arba kitai valdžios įstaigai, ku
riai įstatymu leista tų žinių 
reikalauti. Už suteikimų žinių 
apie taupytojų sąskaitas be 
tinkamo pamato kašų tania n- 
tojais atsako įstatymais.”

Galima padidėti j tas kasas 
iki vieno milijono auksinų.

Nuošimčių mokama į metus 
už 100 auksinų — 3 auksinai ir 
60 skatikų.

Kasos yra kol kas įsteigtos 
šiose vietose: Prie Kauno Iž
dinės, Marijampolėje, Vilkaviš
kyje, Alytuje, Šakiuose, Uk
mergėje, Kėdainiuose, Rokiš
kyje, Panevėžyje, Raseiniuose, 
Utenoje, Šiauliuose, Pasvaly
je, Telšiuose, Tauragėje, Mažei
kiuose, Kretingoje.

V. Blavacl^is, rast.

socijalistais 
kovoje prieš 
Mat žydai St. 
vo kartu su
prieš katalikų teises univer
sitete. Iš to prof. kun. Bu- 
čvs šitokia išvada daro:•/ «. t

“Jeigu pasirodytą, kad mi
nėtasis atsitikimas nebuvo ne
tyčia įvykęs, jeigu paaiškėtų, 
kad yra bendra žydą ir social- 
liaudininką išdirbta taktika 
kovai su katalikybe, tai reikė
ti} tikėtis, kad būsiančiuose rin
kimuose į Seimą liaudininkai 
laimės didumą. Žydą kapita
lai ir mokėjimas vykinti tiks
lus, \susivienyti su visa tikybos 
atsižadėjusia Lietuvos inteli
gentija sudaro beabejonės to
kią jėgą, prieš kurią nieko ly
gaus niekas nepastatys mūs ša
lyje.

‘ ‘ Social-liaudininką daugu
ma Seime su viena diena nepa- 
naikys visos katalikybės Lietu
voje. Lengva įspėti, kad pir
ma to liaudžiai bus pakištas ti
kybos erzacas, kaip Amerikos 
nezAležninkija arba Lietuvos 
mariavitizmas.
planas dabar jau matyt iš ne
tikinčią asmenų draugavimosi 
su prietaringomis sektomis. 
Nei draugavimas negali būti be 
priežasčių. Jei nebūtą ketina
ma ateityje veikti abejiems iš
vien/ tai nebūti} reikalo prilai
kyti santikius dabar.

“Šitą planą įspėjus mums 
reikėtą truputį mobilizuotis 
kad apsigintume. Aš dar vis ti
kiu, kad žydai nedalyvaus so
cialistų ofensyvoje ant katali
kystės, bet aš galiu apsirikti.

“Jei mes^jpatūme smarkiai 
kaityti žydus, kol iš jų pusės 
tik vienas ofensyvos aktas te
buvo, tai mes padarytume di
delį netaktą. Duokinje žmo
nėms laiko apsvarstyti ją pasi
elgimą ir pamatyti klaidą. 
Tuomtarpn panaudokime visas 
savo jiegas, kad apsigintume 
nuo socialistų-liaudinmkų ren
giamos ofensyvos. Tai yra aiš
kią aiškiausia.”

Žydai vargu kryps vienon 
ar kiton pusėn idėjos žvilgs
niu. Žydai žiūrės gešefto. 
Jie turbūt ims stipresniųjų 
pusę. Reikia atsimyti Lie- 
tuvos^peprigulmybės kūrimo 
pradžią. Kuomet žydai bu
vo kalbinami dėtis su lietu
viais, jie atsakė, kad dėsis 
kuomet mes sustiprėsime. _____

J ei dabar Lietuvos žydais nas skuduras, ir jau visa ger-
• 1 1 ' 1 • e « « «• W a a -a — a-^ a -a — a

WORCESTER, MASS.

Tai būsiantysis
. z

NEIGININKAI.

Primename visoms L. D. 
S. kuopoms ir katalikiškos 
spaudos platintojams ir rė
mėjams apie mūsų sumany
mą pasiųsti Lietuvon 20 
skrynių su knygomis. Tam 
tikslui reikia $5.000. 
' Pereitame “DarbininkoJ’ 
numeryj jūs skaitėte indo- 
mių korespondencijų iš Lie
tuvos. Be kitko ten užsimin
ta apie raštų skaitymą. Ko
respondencijoj iš Plokščių katalikų teises, tai bent jie 
zaioaa-. kad plokšeiočiai no- nebalsuos jri&jMu...

Atsimenu skaitęs “Žvaigždė
je” buk “Vienybė” esantis 
šaunus ir turiningas tautininkų 
laikraštis. Peržiūrėjęs “ V-ės ” 
23-tį numerį pamačiau, kad 
“V-be” yra ištikrųjų “šaunus’ 
laikraštis, nes šaudo į viską; 
yra jis ir “turiningas,” bet jo 
turinys yra neigiamas, t. y. su
sideda iš mažų, didelių, dides
nių ir didžiausių “ne!” ne! Ne! 
Ne! NE! NE!... ir tt. . . begalo. 
Štai užsimena “V.“ apie socia
listus ir tuoj Silpnu, užkimusiu 
balseliu, krapštydama pakaušį 
šnibžda: n-n-neeee! jie negeri!... 
Atsimena Lietuvos valdžią ir 
jau balsiai sako: ne! ji no 
good!.. Prisimenamas tiky
bą... Fui!., fe! — rėkia “V.” 
jau visai balsiai — Ne! Ne! Ne! 
nereikia mums jos nereikia jos 
niekam!.., Atsimena apie ku
nigus ir tuoj įgauna buliaus ūpo 
kuriam pakišta po nose raudo-

pasirodė, kad jie kryptelėjo 
laisvamanių pusėn, tai ar tik 
jiems neišrodo, kad ’ jie 
stipresni.

Todėl prof, kun. Bučio pa
tarimas mobŪTžuotis yra 
sektinas. Katalikams susi- 
vikrinus, sustiprėjus, tai žy
dai jei jau ir nebalsuos už

kle bliauna: NE! NE! NE! NE! 
NE! nereikia jų! iškart juos 
visus! teina visi į peklą! (iš
skyrus “kunigą” Delionį ir 
porą Brooklyniskių)

Bet štai prieiname prie epo- 
gėjaus, prie zenito, prie tikro
jo neigininkų D. T. (delirium 
tremens, arba lietuviškai ta
riant drebančioji tr...), kuo
met atkreipia jų domę

iopia demokratus, į jų

« •

Prie mažos šilimos tik ledas 
tetirpsta, bet vulkanuose, kur 
karštis yra labai didis, net ir 
uolos tirpsta, Neiginikų tem
peratūra taip aukštai pakilusi, 
kad pas juos net pati tiesa ir 
faktai tirpsta lyg aiskrimas 
Liepos mėnesy. Jie tame yra 
tokie ekspertai, kad net ir visai 
šaltu krauju moka padaryti 
ką tik nori iš nebūtų • daiktų. 
To pavyzdžiu gali būti kad ir 
straipsnis Lengvi pinigai tilpęs 
“Vienybės” No. 23-čio peržval
goj. Tenai tvirtinama, buk jė
zuitai skelbę doktriną “Tiks
las pateisina įrankius” ir siū
loma, kad “Darbininkas” už 
tą “V-ės”’ tvirtinimą paauko
tu $50 įsLietuvių politinį iždą! 
Net ir pats Rockefeller’is ūmai 
pataptu elgeta, jei panorėtu 
mokėti po $50 už kek vieną 
neigininkų melą.

Kad jie meluoja ir tai tyčia 
skaitytojas pats gali lengvai 
persitikrinti. Viskas, ką “Vie
nybė” rašo apie Jėzuitus aiš
kiai paskolinta iš Encydopae- 
dia Britannica ir savaip iškrai
pyta. Tie patys autorių vardai 
veikalų užvardijimai ir net lo- 
tiniškoji citata tą pati, tik iš
vadoj visai kitoniškos-vieny- 
biškos t. y. melagingos. Skai
tytojas lengvai gali pats persi
tikrinti, jei paims višminėtos 
enciklopedijos 11-įos laidos 15- 
tą tomą ir atvers 341-mą pus
lapį. ' . .

Čia turiu pažymėti, kad virš- 
minėtoji enciklopedija nėra ka
talikiška, ir joje telpa dau da
lyki} katalikams labai neprie
lankių. Patarčiau “Vienybės’ 
bloferiams dąf sykį atsiskleis
ti viršminėtajį puslapį ir sura
dus 42-ą eilutę antrojoj skilty, 
skaityti štai ką: It has never 
been proved and never can be 
proved, althuogh attempit has 
freąuently been, that the Jesui- 
ts ever tought the nefairious 
proposition -ascribed to them. 
Letuviškai tas reiškia; Niekuo- Perkūnui ant gelžkelio tildeto. 
met nebuvo prirodyta ir nie-

A. L. R. K. Moterų Sąjungss 5 
kp. ■ kovb 5 d. š. m. parengė pa
skaitą ir prakalbą. Publikos pri
sirinko gražus būrelis. Vakaro 
vedėja buvo kp. pirm. O. Sidab
rienė. Paskaitą dar pirmu kartu 
laikė worcesterietė dantistė Biru- 
ta Bernotaitė. Aiškino apie dan
tų užlaikymą. Iš l#o publika bu
vo patenkyta ir gavo daug pasi- 
mokinimo. Kalbėtoju buvo gerb. 
kun. L. Kavaliauskas. Aiškiai 
apibriežė reikalingumą moterims 
organizuotis. * Ragino visas mer
ginas ir moteris rašytis į Sąjungą. 
Antru kalbėtoju buvo poni Mari
jona Matulaitienė. Kalbėjo apie 
vaikų auginimą. Teip-gi rodė ir 
paveikslus švariai ir nešvariai au
ginamų vaikučių. Gerb. kalbėto
ja puikiai savo užduotį atliko, nes 
ji yra pagal profesiją slaugė.

Koresp.

LEWIST0N, ME.
I

bus širdingai priimta.
Mik—is.

ATH0L, MASS.

Kovo 15 d. čia buvo prakalbos su
rengtos bažnytinėje salėje. Kal- 
bėtojum buvo Lietuvos Šaulių Są
jungos ingaliotinis, p. dailininkas 
A. Žmuidzinavičius. Kadangi tą 
patį vakarą viename miesto teat
re buvo rodomi paveikslai apie 
Kristaus kančią, tai ir lietuvių 
buvo tenai daug nuėję, todėl ant 
prakalbų nesusirinko tiek daug 
žmonių, kaip paprastai čia susi
renkama, jeigu neęsti kur kitur 
■nueiti. Tečiaus susirinkusieji kal- 
bėtojum buvo užganėdinti ir jo
jo misijai pritarė, nes renkant 
aukas, tas nedidelis susirinkusių 
būrelis sudėjo $138.00.

Antanas Losius.

HARTFORD, CONN.

KAS NORITE ŽINOTI?___ r
Jei kas norite žinoti apie Ko

munistu Tikslą,* Žiemos Gegu
žinė, apie Parsidavėlius, “Va
nago Tėvą, kuris norėjo pasiim
ti svetimų lašinių gabalu (at
siprašau as norėjau pasakyti 
Bendrovės lotos) ir Katras Di
dvyri. kreipkitės į “Perkūno” 
Redakcija pri siųsdami 15 c.

Rekolekcijos.

Šv. Trejybes lietuvių bažnyčioj 
kaip gerb. klebonas pranešė iš sa
kyklos kovo 26 d. prasidės ba
landžio 3 d. Laikys kun. Gar
ams. Pirmos 3 djpnos bus dėl ly- 
tterų, kitos 3 dieno® dėl vyrų.

Mozės (Maižiešiaus) gyvenimas 
krutumuose paveiksluose bus ro
doma 2 d. balandžio parapijos 
svetainėj dėl naudos šv. Kazimie- 
ro vienuolyno. Pirmą sykį nasi- 
taiko tokia proga matyti Ma< 
Mozės gyvenimas ir je darbai. 
Prasidės 7 vai Yra labai ilg& 
veikalas, net 10 reefių.

Reporteris.
-

MONTREAL OANADA
f' «

Vis tankiau matosi žinių iš mū
sų kolonijos. Tas reiškia,

Vienos lenkės du vaiku 5 ir 4 
metą amžiaus užsinuodijo kendė- 
mis ir soda. Pašauktas gydyto
jas jaunesnįjį atgavo, o vyresny
sis mirė. Mirusįjį ligoninėj “ra- 
vidavojo,” bet nieko nesusekė. 
Tai buvo paimta iš krautuvės, 
kur pirko anuos nuodingus sal
dainius ir sodą, tų daiktų ir pa
siųsta ištyrimui į Portlando labo
ratoriją.

A. J. J.

NEWARK, N. J. 4
Atvykus klebonauti gerb.” kun. 

Kelmeliui lietuvių ūpas pakilo ir 
griebėsi uoliau veikti. Šv. Ceci
lijos choras rengia vaidinimą 
“Marijos Magdalietės.” Vaidins 
Lietuvių salėj bal. 2 d. vakare.

Korespondentas.

PROVTDENCE, R. I.

Šiuo laiku daug lietuvių bedar- 
biauja. Yra tokių, kurie dar dir
ba po tris dienas savaitėj.

Lietuvių susipratimas čia ne 
nuo senai teprasidėjo. Daug lie
tuvių čia yra supoškėjusių. Gry
nai lietuviškos pavardės, o vadi
na save paliokais. Vienas lietu
vis paklausė vienos mergaitės: 
'‘Keno tu duktė!” Ta atsakė: 
“Raginio.” “Tai tu lietuvaitė,” 
sakė lietuvis. “Ne, mes prie pa
liokų prigulime.”

Bet turėdami uolų kunigą gerb. 
Čapliką, tai lietuvių susipratimas 
greitai kįla .

Kovo 19 d. buvo pašventinimas 
dviejų stovylų. Buvo daug sve
čių kunigų.

Ali.

WORCESTER, MASS.

“PERKŪNAS” lie-

Kovo 14 d. S. m. sandąrokai ir 
Piliečiu' Sąjunga surengė prakal
bas su tikslu iškeikti bei iŠpifl 
vardžii ti katalikus. Tą jie ir.
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DARBININKAS
reikalais rašytas.PRANEŠIMAS.

Į MERKINIEČIUS.

WORCESTER, MASS.
FITCHBURG, MASS.

LDS. 98 kp. auga.

DS

Fe-

s

I.
i <

irbininko ’ ’ Adininis- 
ū reikalinga tuoj bent 
?. agentu kiekvienoje 
ų k< >!]<>:11 j< >.i<- Tu ri

nieko neatsakė.
Tąn buvęs.

Kovo 20 d. š. m. įvyko L. D. S. 
98 kp. susirinkimas. Prisirašė 1 
naujas ^įarys M. Levinis. Tiki
mės, kad laikui bėgant susilauk
sime ir daugiau naujų narių, ku
rie stos organizuotų darbininkų 
tarpan ir darbuosis labui Bažny
čios, Tėvynės ir' darbininkų.

Huopos valdybon pateko šie 
nariai; J. Mačiunskis, pirminin
ku, A. Steponavičius, finansų 
•aštininku ir A. Beleckas, užrašų 
raštininku.

Darbai.
Popierio dirbtuvėse dirbama tik 

po 4 dienas savaitėje, o geležies 
dar silpniau.

Audėjai rengiasi prie streiko, 
nes kompanija nukapojo algas 20 
nuoš. Jie gerai susiorganizavę ir 
tikisi atsilaikyti ir laimėti strei- 
kąz

Darbininkai supranta, kad ko
va su darbdaviais bus sunki ir lai
mėjimas priklausys tik Tiuo gero 
susiorganizavimo. Tad organi- 
zuokimės.

vos Žygelis ir Natkevičius. Va
karo vedėju buvo sandarokietis 
V. M. C. Pirmu “kalbėtoju” bu
vo Žygelis. Žmogus išrodo labai 
mažo mokslo, matyt, kad sker
džių akademijos dar neužbaigęs. 
Štai išvaizda: galvą nuleidęs, akis, 
panėręs, kojas sukeitęs ir duoda 
kumščia į stalą. Neva kalbėjo a- 
pie žemės reformą, bet nieko ne
pasakė. O tik keikė krikščionis 
demokratus ir klierikaliską val
džią. Be kitko sakė: “Da mes 
nesenai tesužinojom, kad Garmus 
važinėja po Ameriką, rinkdamas 
aukas mus iškarti.’ Toliaus sakė 
girdi artinasi rinkimai į St. Sei
mą. Čia girdi reikėsią nemažai 
darbo padėti kad apšvietus Lie
tuvos liaudį. Todėl girdi ir atva
žiavom' pas jus vienminčiai kad 
jūs mums pagelbėtūmėt, nes jei 
gu klerikalai laimės rinkinius, tai 
mus visus iškars. Ir čia t uola ?• 
desperaciją, ima verkti ir keikti 
Girdi, dabar pavasarį tie juoda 
skverniai jėzuitai kad irtis važiuo 
ti iš visų šalių, tai jau tikra pra 
pultis, nes dabar Lietuva pagar
sėjus tik žydais ir kunigais. Sa 
ko, girdi, mes jums galėtume at 
siųsti kas mėnesis po tris kuni 
gus. Ir tuomi užbaigė savo pliauš 
kalą. Vienas iš publikos prašė bal 
so. V. Čekanauskas neduoda, lie 
pė raštu paduoti ir perstato ko , 
lektorius. Sandariečiai matot pi
nigų neturi. Išsirado keletas ne
susipratusių katalikų, kurie • au
kaudami nusikadaravusiai parti
jai prikalė save prie gėdos stul
po, akyse--kitų katalikų. Vienas 
žmogelis, ir-gi katalikas. A. Š., ku
rio moteris bėdatoja, kad neturi 
iš ko vaikučius aprengti, o vyre
lis paskutinį boną nunešė ir 'ati
davė bedieviams palaikyti. Antru 
kalbėtoju buvo Natkevičius, kuris 
užėjęs antjestrados sako: “Ger
biamosios-ji, mes visi norime būti 
laisvi. Jūs ir-gi suvažiavot j šią 
šalį laisvės ieškodami. Vieni bė- 
got bijodami caro, kiti dėl kito
kios priežasties. O merginos vy
rus atsivijo.” Čia publika ima 
juoktis iš tokio kvailo pasakymo. 
Toliaus pradeda ubagišką giesmę 
giedoti: klerikalai, davatkos;
klierikalai, davatkos. Daugiau 
nieko ir nepasakė. Užbaigus tą 
tuščią pliauškalą buvo paduota 
keli klausiniai. Bet ir į tuos ne
sugebėjo atsakyti. Pirmas klau
simas: “Ar ištikrųjų merginos at
sivijo vyrus j šią šalį?” Į tai at
sakė, kad jis apsirikęs taip saky
damas, jis pripažįstąs kad ir mer
ginos laisvės ieškodamos atavžia-

vo. Antras klausimas: “Ar nėra 
Lietuvoj' mokytų svietSkių žmo
nių, kad renkama kunigai į St. 
Seimą?” Atsako: “1381 ir nebū
tų mažai, bet kad visuomenė yra 
katalikiška ir juos išrenka. Tai 
moš negalim nieko" padaryti ” 
Trečias: “Ar St. Seimas gavo pi
nigų iš Tautos Fondo?” Bis klau
simas atęodė visai kvailas. Nei 
T. F. nei kas kitas nekuomet ne
siuntė pinigų St. seinųti. T. F. 
siuntė Seimo • pirmininko vardu, 
nuo kurio yra gavęs ir atsakymus 
kad priėmė. Gi Natkevičius pir
mininku nebuvęs ir pinigų nega
vęs,

t*. Andziulis. Jie laikys misijas 
lietuvių parapijose. Pirmos misi
jos buvo New Yorke kun. J. šeš
toko parapijoje nuo kovo 22 iki 
kovo 28 d. š. m.

Antras misijas laikys- Bostone, 
Šv. Petro lietuvių bažnyčioje ,kur 
klebonauja kun. K. Urbonavy: 
čius.

Tiedu svečiu iš Tėvynės Lietu
vos yra vieni iš brangiausių Ame
rikos' lietuviams katalikams.

Pageidaujama, kad kiekvienas 
lietuvys kur tik bus laikomos mi
sijos lankytųsi į jas ir atydžiai iš
klausytų skelbiamąJDievo žodį.

Domas.

Gerbiamasis Kunige-
Sunkiomis sąlygomis nuo 

1921 m. Spalio men. 1 d. įkūrė
me .Merkinėje progimnazija —

Labdaringoji Dr-ja . po globa 
Dievo Motinos Sopulingos jau 
ketvirti metai kai darbuojasi. 
Daug našlaičių ji sušelpė, daug 
ligonių aplankyta. Uoliausia vei
kia nuo pat dr-jos pradžios Pra
nas Mankus ir Zubavičienė. Be
sidarbuodami • jie išleido nemažai 
savo pinigų. Jie turėjo teisę tiems 
iškaščiains gauti iš dr-jos kasos. 
Bet neėmė. Viena Zubavičienė 
bevažinėdama po ligonines ir be
lankydama ligonius ir našlaičius 
per metus turėjo išlaidų apie $20. 
Veik tiek pat ir Mankus pana
šiai išleido. Tegu jiems -Gerasis 
Dievas šimteriopai atlygina už 
triūsą ir pasiaukojimą.

Korespondentas.

Ilgus metus varginta ir žiau
rių priešų kankinta Lietuva vidurinę 4-kĮ.f mokykla ' Jos 
šiandien pakilo tartum iš ilgo vedėjas;— tai jau aš nelaimin- 
letargimo-miego. Kas gyvas gasią. Pradžia buvo* sunki ir 
nuvargintoje Lietuvoje ėmėsi 
darbo Ilginai kaip skruzdės, už
kaitinus pavasario kaitresniam 
saulutei. O to darbo, devynios 
galybės!

Vienas iš svarbiausių darbų 
jai ne apsiriksiu, tai ir yra ša
lies švietimas. Tik apsišvietę 
piliečiai greičiau galės išbristi 
iš visų targų.

Merkiniečiai! musų gimti
nėj Merginės apylinkėj iki visa 
pasaulinio karo maža tebuvo 
net ir pradinių mokyklų vien- 
niųtelė rusų vedama liaudies 
mokykla, o aukštesniųjų mo
kyklų visai nebuvo. Laike 
žiaurių vokiečių viešpatavimo 
visoje Merkinės parapijoje ta
po įsteigta apie 25 pradinės 
mokyklos. Vienok mes Ame
rikoje gyvenantieji Merkinie
čiai tuomi neužsigaukime, bet 
steigkimes nors vieną aukštes
nę mokyklą, būtent Merkinės 
, Gimnaziją. Supraskime tai 
I gerai, kad dėl karo vargų mer
kiniečiams sunku yra palaikyti

Darbininkas.

WORCESTER, MASS.

Verljų nedėlioj, balandžio 
vakare bažnytinėj salėj 
svarbios ir indomios prakalbos. 
Išankšto visi pasiryžkite į jas at
silankyti. Visus kviečia Labda
ringosios Dr-jos.

9 d. 
įvyks

Valdyba.

NEW YORK, N. Y.

Brangiausi svečiai.

t

Pora savaičių atgal čia atvyko 
brangūs svečiai iš Lietuvos, Tėvai 
marijonai kun. A. Čikota ir kun.

BROOKLYN, N-__Y. •

Svarbus Susirinkimas.
/ z

Didžiojo New Yorko L. K
deracijos apskr. susirinkimas į- 
vyks pėtnyeioje, kovo 31 d., 1922, 
7:30 vai. vakare “Garso” name 
Federacijos raštinėj.

Visi šio apskričio katalikų or
ganizacijų, priklausančių prie Fe
deracijos, kuopų ir draugijų ats
tovai (ės) malonėkite ateiti, kuria
me bus svarstoma svarbūs šios a- 
pylinkės katalikų ir Lietuvos rei
kalai.

D. N. Y. Fed. Apsk. Sekr.
Kašėta.

Oi

DRAUGAI-IR DRAUGĖS!
» ____________

“GI E D R A”

Skaitykite ir platinkite lai
kraštį “i

Pradžia buvo* sunki ir 
varginga, daug nesmagumų da-. 
r ė viršaitis Jonulevičius delei 
buto mokyklai. Vienintelis bu
tas tokiai mokyklai — tai val
sčiaus 2 augštų namas, bet jis 
buvo labai apleistas: be langų, 
be durų, pečiai išardyti ir tt. 
Niekas jo neremontavo, ir aš 
neturėjau leidimo remantuoti 
to namo ir nebuvo pinigų. Sa
vo rizika atnaujinau namą, tuo- 
tarpu vesdamas smarkią kovą 
su galinga šmugelninkų — deg
tindarių — girtuoklių partija 
bei šalka, kurioje sukosi ir mi
nėtasis viršaitis . Spalio men. 
21 d. pradėjo veikti 1 klasė — 
40 mokinių. Nuo š. m. sausio 
1 d. veikia ir antroji klasė. Da
bar per abi klasi turiu 57 mo
kinius, beveik išimtinai visi iš 
Merkinės valsčiaus. Yra kelio- 
liko ir iš už frontės. Mokslas 
eina gerai, gavau gerų ir gabių 
mokinių, kas daro man nuvar
gusiam siųagumą ir pasigerėji
mą. Kovoji! su girtuoklybę. 
ilki Vasario 1 d. nebuvo dar; 

jau įsteigtas pradines be paša-1Merkinėj nė vienos smuklės,! 
lines pagelbos, o ką gi ir šaky- nežinau, kaip toliau nauja valš-1 
ti apie aukštesnę mokyklą. jčiaus Taryba padarys. Kai i

Aš matydamas, kad mylima- nėr degtinės, tai geriau ir jau- Į 
jai tėvynei Lietuvai reikalinga nuomenė auklėti. 1921 m. bu-j 
daug pramokytų žmonių, atsi-Į,vo tariant “amerikoniškai” 8' 
šaukiu į visus Amerikoje gyve- saliūnai. 1921 m. bėgy j e labui į 
nančius merkiniečius ir pašali-' merkiniškiai gilė: net mote-i 
nius su prašymu paremti “Mer- rys ir mergos, ir doros žvilgs-j 
jkinės Gimnazijos Fondą.” Ku-Įniu žmonės pasikeitė. Dabar, 
ijis yra užmanytas jau beveik sausio men. buvo labai ramu. ■ 
į du metai. Daugel Merkiniečių kai bebuvo ne vieno saliūno. 
ir prijaučiančiu tam dalykui Dabar yra bent 16 prašymu sa- 
pašalinių, atsiliepė, suteikdami liūnams įsteigti! Viskas pri- 
gausią auką, ’ i klauso nuo valsčiaus valdybos. į

J Jeigu jų leis visiems, tai aukle-; 
jimas Merkinės mokyklose bus 
sunkus. Kaip butų gerai, kad 
mokykla ir intornotas butų kur 
nors toliau nuo miestelio cen
tro.
/ Mielas Kunige! Prašau Ta
mstos, pasakykite, kaip ten yra 
su tas pinigais, kurie Ameri
koj buvo renkami Merkinėj 
gimnazijos steigimui. Čia pas 
mus kiekvienas savaip kalba,

geidaujame įsteigti Merkinėj: 
progimnazijai rūmą ir moki
niams internatą. Tuomet tai 
butų Merkinė! /

Dar turiu du prašymu: pra
šau laiškutį persiųstį kun. Nor
bertui Pakalniui..

Antras prašymas — ar nega
lėtumėt tasmta atsiųsti kita syk 
Mišių intencijų. Dabar Merki
nėj gyvename net 4 kunigai 
nuo 1921 m. spalio mėn. tai ke
turiems intencijų pritrūksta.

Teikitės^ Mielas kunige, pri
imti mano širdingus sveikini
mus. Kun. J. Bakšys.

Mokyklos Vedėjas

FONTANINĖ
PLUNKSNAI
Nacius.; a

DIUBTVVR.) E 
SAMIOSE Iii

Šiendien Merkinės Gimnazi
jos Fonde yra jau suplaukusių 
aukų virš 1,300 dol., bet ką tai 
reiškia. • Juk mokyklai rūmą ir 
mokiniams internatą pastatyti' 
tai ne 1,300 šimtų atsieis. Ži
nau gerai, kad toli gražu ne 
visi Merkiniečiai išgirdo mano 
balsų ir suprato reikalą aukš
tesnės -mokyklos Merkinėje. ■ 
Tad nors dabar prabuskite ir 
pasiųskite savo auką šiuo an-

GAZDOMAS, Naumiesčio 
Valščiaus Tauragės Apskrities, 
mažas bažnytkiemil, fiiija, ka
me gyvena apie dešimti maža
žemių ūkininkų, yra pradeda
moji liaudės mokykla, viena 
krautuvė, malūnas, statomi 
liaudės namai ir bažnyčia — 
šopa. Bažnyčia 1913 m., Di
džiajame Penktadienį per za 
krastijono neatsargumą su vi
sais bažnytiniais daiktais sude
gė. Laikinai pastatyta iš lentų 
šopa, ir toji jau pradeda Į visas 
pusęs skirtis. Taigi (iardomiš- 
kiai, idant tolesniam laikui ne 
pasikartotų toki nelaime >mn. < 

• nė statydinti naują h.<;..:.-y •<:; ■ 
įmuro—\piytn. šiame - 
i ri jau pradės naujos 
į bažnyčios staųpnas.

..mo komitetą išrinkti l I *■ e v
lies: Juozas Urbonas išDulk 

į kės kaimo, Antanas Razma 
įPupliškės, Petras Razma 

? i Bartininkų, Antanas Butkus 
ĮGardomo, Tadas Nausėdas 
jZakainių, Juozas PreitiVis 
■ Daukštenų, Dambrauskas 
Į.Juškaičių ir Gardumo fili. 
I klebonas kun. A. Bialazaravi 
čius.

Bažnyčios prajektas — pi;; 
nas jau pagamintas; Gardumo 

i bažnyčios ilgumas 27 indrai — 
j platumas 13 metrų bokštas au 
kštis nuo pamato iki viršui 3- 
metrų; nepaisant, kad daug Pa 

įbai dar lėšų trūksta. Ganiomis 
kiai padedami visą viltį Į Die 
vo pagelbą jr tikinčiųjų -— fta- ‘ 
talikų duosnumą. pradeda 
šventą vargą, bažnyčios 
mą. teipogi gardomiški; 
rė per laiškus kreiptis Į’Ameri 

; koj gyvenančius 
seseris, genčius ir

Vislu 
. OFISE," 
KE1.1XE._

parankiuti ir sgh. - 
iriau rašyti su fontanine 
phmksnlT l>nng niaž^įj^ 
i-iaidu vartojant fontani- 

plunksntj. Pirk dabar. ■ 
f ? 1,5<), $2.50. $3., '
>. S!, $4.50. į
», $<>.<10 ir aukščiau. į

‘Darbininkas,” 
Broa<lwny, *

Boston J7. Mass.

\ i L1 X 1 t iv

iii pašvęsti dienos 
ir k i t'k valandų?

savaite-

Kilo užsiimi ?
Apsukrus darbininkas 

vuland
Ji pel
Š7^)O 

sąi \ gos

G)

us nuo 
ti nuo 
a vaitoję.

savo

- stiJ.y 
ii suta

broliu?
mžistaniiis—y f------—savu muo an- mus Kiekvienas savaip Kama, seseris, gencius ir pažįstamus

GIEDRĄ.” Lietuvią trąšų: Kun. J. Čaplikas 12Į priklauso nuo jo politikos pa- prašydami, kad ir jie po kokį 
Katalikų Moksleivių Organą. Candace St. Providence, R. I.|žiūrų, kiti net nesmagiai išsita- centą prisiųstų dėl

Čia pridedu laišką kun. J. rė, kad kaip nors įžeidus kuni-Į murinės bažnyčios ; 
Bakšio. Merkinėj Gimnazijos | gų luomą. — Būtų didžiai pa-! C

® Kaina metams Amerikoj $2.-
^5 W. Markei Str.,

$1.00 NAUJAUSIŲ KNYGŲ RI
1) LEONO XIII ENCIKLIKA RERUM NOVARUM 

APIE DARBININKĮJ KLAUSIMA
Į

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

radimo priežastis.
z

ANTROJE DALYJE RASI:
Socijalizmas ir jo kritika.

2. Socijalistų tai blogybei prašatyrfti siūlomos 
priemonės.

3. Kritika socijalistų programo.
a) socijalistų mokslas blėdingas patiems darbinin

kams ; " ,
b) socijalistų mokslas eina prieš teisybę;
c)
d)
e)

z

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

Ganlųm*
>astatymo.

Gardomiškis 366

arbo g.
25.00 iki
)arbas ir
išaukite tuoj. _ _________

“P ! KBfNTNKO”
■ ADMINISTRACIJA, į 

naaufna LIETUVIAMS •

AMERIKTUČIAMS
Neseniai p.tėi' iŠ 1 it ’uvns 1-rnas

T;.- d ir
>ic I? cuirnri žurnalas

RlVtMrVA ’■
Siiisk tnojaut 7S<- Darbino 

o “ RT’OJUA’A ”

j

nuosavybė yra darbo vaisius; ,
savastis yra reikalinga šeimai;* 
kada vyriausybė tegali kištis į-šeimos reikalus.

F ** >

TRAČIOJE, DALYJE RASI:
Tikras Darbininkų Klausimo Išsprendimas.'

4. Katalikų Bažnyčios bendradarbiavime:

/

a) be religijos ir Bažnyčios darbininką klausimas 
į neišrišamas;

D
f

K

d)
* e)

f)

5. Vyriausybės bendradarbiavimas:
a) valstybės užduotis, rūpintis visų piliečių gerove 

ir ypač darbo žmonių;
b) valstybė privalo globoti darbininko sielos reikaluą 

ir rūpintis jojo gerove;
c) atlyginimo tvarkymas.

6. Profesinės sąjungos:
- a) draugijų reikalingumas;

b) žmogus turi įgimtos teisės organizuotis;
c) organizacijos yra reikalingos mūsų laikais;
d) draugijos tikslas, jo| pamatas;

7. Užbaiga.
Begalo svarDi knygelė darbininkams. Kiekvie
nas turėtų įsigyti.

KAINA.

L

10 centų ,

2) MiSy TIKĖJIMAS.
/ * C?'?* * »

Vertėj. M. ŠIRVINTAS.
Knyga, kurioje kiekvienas katalikas ras 

a a, Reikalin- ■
. Knyga, kurioje Riekt 

.ginklą apgynimui katalikų 
• ga kiekvienam įsigyti.

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

“Šitoji 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 ti^as 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, i

“DARBININKAS.”
Broadway, Boston 27 Mass

10 centų

žiai irmiškiai sociaiizmą ir krik^
ščionybę. Ką tik iš Lietuvos gauta.

KAINA

50 centų

i

P nrašė ir išleido JOANNA T AM OŠ AUS- ' 
KAITĖ. Puikiausių eilių irJainų knygelė, I»a 
dalis. , ;

KAINA 25 centai

Šias visas penkias knygas L. I). S. nariams 
ir prenumeratoriams parduosime ..... J

/ ■

TR^TJ- ųž ėt1.Q0 - T'1 >r- .Ct

. w » iw

3) TRĮS KELEIVIAI:
KRIKŠČIONIS, 

Pamokinanti apysaka, 
darais.

KAINA

ŽYDAS ir TURKAS.
Su stipriais drobės ap-

"V

40 centų

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

Tą nupiginimą darome tik dėlto, kad davus | 
progą dabartiniais bedarbės laikais LDS. na- , 
riams ir “Darbininko” prenumeratoriams įsi
gyti naudingų knygų.

Įdėk Molarinę įtvoką ir siųsk mums šeiniau £ 
.padėtu adresu, o knygas gausi po dviejų; trijų į 
dienų.

Jeigu nepatiks į 5 dienas po aplaikymo grą- I 
žink mums, o mes sugrąžinsime pinigus pasilik- į 
darni už persiuntimą. Su užsakymu/iųsk ir pi- 3 
nigjis. - .



' *■ •'

Pajieškojimai

POLONTA

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

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

W„
Greenfield, Mass.

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

jB a ivr b i m o
. Valzkaiaakllt uireg. S. V. Pat. Ofii*

pašalina šiuos nesmagumus. Kūdikiai mėgsta ji! Jie prašo 
daugiaus! Aptiekose parsiduoda po 35c. arba norint, kad pri- 
siųstumėm per paštą, tai reikia siųsti 40c. į

F. AD. R1CHTER A CO., Bcrough of Brookljti, New York

hambur
AREA. IJEPOJĘ.

JHUOKIT VISI PARANKIU 
TR. TIESIU KELIU, 
važiuojanti į Piliavą aplenkia 

juostų (karidorą) 
\ Padalinta Į Kambarius 
\ 64Hą fr 8-nią lovų 

.Balandžio 5
Balandžio 19

‘PILOTO DUKTĖ"-DRAMA REIKALAVIMAI.
/

Prie L. D. SNaujas Narios
A

. i
i •

—!9S

T

PAPILDYMAS

I

r

T
• * •

NATIONAL LAB0RAT0RY,
1018 S. Wabash Avė., Chicago, III.

(GUMAUSKAS) 1

DANTISTAS

Tri- 
kai- 
bent

705 Main St., Montello, Mass.

(Kampas Broad St.)
TeL Brockton 5112-W.

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

Nutrinkite savo 
skausmus 

Reumaiiškus, 
Neuralgiją, 
Šlubumą, 

NLksterėjimą, 
Ištampytus 
Muskulus, 

Dantų 
Skaadčjimą, 

Galvos 
Skaudėjimą, 
Peršalimą.

TSmykite, kad 
butų

INKARO 
VAISBAŽEN- 

» ILIS.

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

Athol, Mass.

Reikalavimų kainos 2c. už žodį už 
kiekvieną sykį.

DR. F. MATULAITIS
GYDO VISOKIAS LIGAS. 

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

8 Vernon St. Worcester, Mass.

LITHUANIAN AGENCY,
361 Broadway, So. Boston, Mass.

Tel.: So. Boston 605 ir 1337.

$ TeL 2—0453 S
« ' PRANEŠIMAS. X

l DR. LEON HIRSCH, į 
I- DANTISTAS

• KALBA GERAI LIETUVIŠKAI, i

• Įsteigė savo ofisą
1 The American Indtistrial ■j
1 Building -t 983 Main St., Hartford, Conn. . 
J OFISAS ATDARAS: kasditen iki < 
J 6 vai. po pietų. Pagal sutartį ir f 
I vėliau. | !

REIKALINGAS VARGONINKAS 
suprantantis gerai vargonininko 
pareigas. Kreipkitės šiuo adre
su:

Tel. So. Boston 323 
LIETUVYS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS) 

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

Ofif<o Valandos-: 
Nuo 10 iki 12:30 ryte iv-nuo 1:30 

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

ir nedėliomis.

ĮSIGYK L. D. S. 1922 M.

«
Te/. So. Boston 270

J.MAGDONELL. M. D.
Galima susikalbėti ir lietuvilkai. 

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

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

ANT RENDOS
KAMBARYS OFISUI. |

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 
“Darbininką.”

TeL So. Boston 2488

DR. J. G. LANDŽIUS
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS.
II Gydo ažtrias ir chroniškas ligas 
■įvyru, moterų ir vaikų. Egzami- 
l| nuo ja kraują.spjaudalus, šlapumą 
n ir tt. savo laboratorijoj. Suteikia 
H patarimus laiškais kitur gyvenan- 
B tiems. Adresas:

506 BR0ADWAY,
| SOUTH BOSTON, MASS.

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

16 Metų South Bostone

DR. H. S ^TONE
AKIŲ SPECIALISTAS 
399a W. BR0ADWAY

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

it

VIETINĖS ŽINIOS.

PINIGU KURSAS
Žemiau paduodame kiek 

kainavo pasiuntimas 1,000 
auksinų i Li^tuvų. Prie že
miau paduotų kainų yra pri- 
skaityta pasiuntimo kaštai.

Pirmadienyje, kovo 27—$3.90 
Antradienyje, kov. 28—$3.80 
Trečiadienyje, kovo 29—$3.80 
LITHUANIAN SALES 

CORPORATION, 
BOSTON 27, MASS.

PERSERGĖJIMAS
----------- ✓

Bostono Sveikatos Depar
tamentus skelbia, kad žmonės 
turi būti atsargesni su kiaulie
na. Buvo keletą apsirgusių 
trichina. Tos ligos perų pasi- 

V laiko kiaulienoj. Todėl kiau
liena ,kad butų nepavojinga tu
ri būti gerai išvirta arba iškep
ate. Juo didesnis šmotas juo jis 
turi ilgiau virti ar kepti, 
-jų svarų šmotas turi ant 
>trios ugnies virti ar kepti 
tris valandas.

Pereitame “Darbininko” nu- 
ije L. I). S. Naujos Angli 

jos pikninko komisijos susiva
žiavime protokole užkvietimo 

£ komisijos nevisi nariai įvardin 
f ti Praleista p-lė Marcele Žu 

kauskaitė.
• Rašt. J. Smilgis.

KRUTAMI PAVEIKSLAI
------Apie------

VIEŠPATIES KRISTAUS 
KANČIĄ

---------Bus rodomi---------

BALANDŽIO 2 D., 1922 
BAŽNYTINĖJE SVETAINĖJE, 

94 Bradford S t.,
LAWRENCE, MASS.

Prasidės 7:30 vai. vakare.
Gerbiamieji Laicrerciečiai 

I Lietuviai Katalikai:

Šis gavėnios laikas prime
na mums V. Kristaus 'dar
bus, Įtariuos Jis dirbo, kad 
įjaliuosuoti žmoniją iš dva- 
6&S Ygigijos ir parodyti tie
sos ir meilės kelią, kuris ve
da prie lamės. Kiekvienas 
katalikas privalo laike gavė- 

' nios apmąstyti V. Kristaus 
’ darbus ir Jo kančią, bet kur 

£ kas geriau apmąstyti kokį 
nors dalyką, kuomet apie ji 
gerai žinai. Apie V. Kris
taus darbus ir kančią turėsi
te progą sužinoti ir pamaty
ti krutamuose paveiksluose. 
Tad atsilankykite visi.

ĮŽANGA: suaugusiems 35 
centai; vaikams 10 centų.

Garsusis anglų rašytojas Šeks
pyras yra išsireiškęs, kad pasaulis 
yra scena, gyvenimas — drama, 
o žmonės — aktoriai Pamatinės 
pasaulio tiesos nesimaino; bet 
žmonės-aktoriai, besiremdami nuo
lat besikeičiančiais širdies jaus
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 
’žmokesties — laimės. Kiekvie- 

:'.o, tad, žmogaus svarbiausioji 
priedermė pažinti pagrindines 
katalikų tikėjimo tiesas ir sulig 
nmis lošti savo gyvenimo dramą

Teatruose ant scenų stengiama- 
i atvaizdinti išsiduodaneius žmo
gaus gyvenime bruožus. Tik, dė- 
a, vietoj gražių pamokinančių, 
logosios valios žmonės neretai 
eikia kenksmingus. Gi priežodis 
ako: “Verba movent exempla 
rahunt” — Pavyzdžio galybė di 
esnė negu žodžio. -Tad apvertin- 
ime gražius pavyzdžius.
Gražiausi ir kilniausi pavyzdį 

iums teikia Išganytojas ir pir 
ieji Krikščionys. Tai amžini 
avyzdžiai. Jono Tarvido nuo- 
-kliai išverstas Kun. F. L. Ken- 
■lio, C. S. S. R. garsus veikalas 
Piloto Duktė” supažindina mus 
•čiau su amžinąja pasaulio Tra- 
edija ir perstafb scenos veidro- 
y sektinus pavyzdžius kovai už 
italikų tikėjimą.
Šis veikalas anglų tarpe turi di- 

i pasisekimą. Pavyzdin, “Mission 
hurch, Rosbury, Mass.” šešioli- 
a metų kaip statomas kas gavė- 
ia po du sykiu į savaitę ir vis 
įtraukia begalinę minią žmonių 
'aip būtų naudinga, kad kiekvie- 
a lietuvių kolionija pasistengtų 
•nt sykį į metus perstatyti šį vei
dą lietuviams! Vaidintojų-ak- 
>rių pastangos bus tikslingos: 
atys turės naudą ir perstatys 
nonėms netuščią arba šiaip 
enkos vertės scenos veikalą, bet 
ilhą gilios reikšmės visiems su- 
rantamą veikalą, kuris žadins 
psileidėlius, stiprins abejojan- 
:us‘ priduos energijos-drąsos 
eikiantiems ir visiems žiūrėto- 
ims suteiks pilną pasitenkinimą. 

P. M. J oras.
P. S. -Veikalas jau spaudoje, 

■ž savaitės kitos bus atspauzdin- 
as. (Drama 5 veiks. Kaina 35c.) 
'isus užsakymus siųskite šiuo ad- 
esu: Alena Kiburiutė, 67 G St., 
to. Boston, Mass. arba “Darbi- 
nnko” red.

TURĖTI GELEŽIES.
Ar tu žinai kad negali gyventi be ge

ležies tavo organizme? Neturėdamas 
užtektinai geležies tavo kūne, negali 
turėti gerą sveikatą. Tūkstančiai žmo
nių palengva miršta d,elei stokos gele
žies. Jie palieka išblyškę, jaučiasi silp
ni ir be jokio stiprumo. Maistas, ku
rį valgo neina ant gero, bet padaro 
silpnus ir nervuotus. Vienintėlis būdas 
savo kūną sveiku ir stipriu padaryti, 
tai reikia imti daugiau geležies. Ge
ležis kraują padaro turtingu, raudonu 
ir gyvu.

Nuga-Tone,-didžiausi sveikatos vais
tai yra turtingi geležim. Geležies var
tojimas Nuga Tone yra labai lengvai 
imamas, todėl jis skiriasi nuo kitokių 
vaistų su geleže. Nėra geresnių gele
žies vaistų1 visame pasauly už Nuga- 
Tone. (Todėl tūkstančiai žmonių turi 
geriausią rezultatą vartojant Nuga-T<>- 
i>e. !>a yra septyni kitoki vaistai la
bai naudingi sveikatai ir stiprumui su
dėti i Nuga-Tone.

Nuga-Tone yra absoliutiškai gvaran- 
tuojantas pilnam patenkinimui arba 
tavo pinigai sugrąžinami. Vienas mė
nesi* gydymuisi su Nuga-Tone kainuo
ja tik $1.00. Yra- parduodama kiek
vienoje aptiekoje. Jeigu jūsų aptieko
rius neturi, tai prisiųskite mums $1.00. 
o mes prisiusime jums apmokėtą už
tektinai ant viso mėnesio.

ANT PARDAVIMO FARMA
180 akerių ūkė, 108 akeriai dir

bamos, 40 akerių gero miško, ki
ta ganykla; 10 akerių sodno, 15 
akerių užsėta kviečiais, 35 ake
liai dobilais. Kita visa aparta 
dėl vasarinių javų. Štuba ant 2- 
jų gyvenimų su 14 kambarių ir 
<geru beismentu ir suvestu vande
niu. Didelis tvartas su mūriniu 
beizmentu. Didelė soila. Per far- 
mą .teka upelis. Lietuvių bažny
čia ir mokykla visai arti. Ant tos 
akės galima laikyti 6 arklius ir 
K) raguočių. Žodžiu sakant, far- 
ma puiki visais žvilgsniais. Ta 
’arma turi būti greitai parduota 
už pigią kainą. Norintieji pirkti 
ūkės ir gauti teisingi} informaci
jų apie j^£, kreipkitės šiuo adre
su:

Zigmontas Baibokas,
R 1. Box 53, Fountain, Mich.

Prirašinėk Prisirašyk
Vieninteles

LITUVEIŲ DARDO ŽMONIŲ ORGANIZACIJOS 
AMERIKOJE -

Įstojimas 50c.= Menesine 35c
GAUSI.

Puikią dovaną KALENDORIŲ ir brošiūrą 
“KURIŲ BUS VIRŠŲ SI” parašyta Uosio visiš
kai dykai; gausi- ęrgapą “Darbininką” 3 sykius į 
savaitę ir naudosies visomis kitomis privilegijomis.

Dėlei platesnių informacijij kreipkis pas vie-/ 
tos L.D.S. kuopos valdybą arba tiesiog pas

L.D.S. CENTRĄ
366 Broadicay, Boston 27’ Mass.

KALENDORIŲ.
Kas nusipirko šių metų L 

D. S. Kalendorių, tas turi i? 
j- ko pasigerėti beskaitydamas 
| garsiausių Lietuvių Tautom 

rašytojų straipsnius bei ei
les. Šių metų LDS. Kalen 

• doriuose, skaitytojas ra? 
daug gražių moksliški} 
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 
morųey orderį, o mes pasiųsi
me nurodytu adresu.

Agentams duodame nuo
laidų. Agentai pasiskubin
kite su užsakymais.

“DARBININKAS”
866 Broadway, So. Bo«ton. Mas«.

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

bos. Visa ūkė aptverta. Lietuvių 
apgyventa4. Bažnyčia ir miestas 
netoli. Kas tą farmą nupirks tai 
džiaugsis. Parduodu labai pigiai. 
Priežastis, tai noriu važiuoti Lie
tuvon. Delei platesnių informa
cijų kreipkitės šiuo adresu:

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

ii

i

o.

£5
REIKALINGAS

Prityręs Ko-operatyviškos Valgo
mų Daiktų Krautuvės 

Vedėjas. x
Atsišaukiant, malonėkite pažy

mėti kokį darbą ir kokioje vieto
je dirbęs ir taip-pat kiek laiko 
dirbęs. Kiek norėtumei aglos iš 
pradžios? KNekatalikas nepagei
daujamas. Kreipkitės šiuo adrc-

I t
*

Ieško tėvo Elena Stalevičiutė- 
Irušeckienė Jono Stalevičiaus,, 
-yvenusio prieš karą Mahanoy į SATURNIA (iš 
’itv, Pa. mieste. Visų pažįstamų 'r' 
f. Stalevičiaus prašau pranešti; 
iiuo antrašu:

Veikiančioji Kariuomenė, 12tas
>ėst. Kauno pulkas, Žinių Kari- 
ūnkui Leitenantui Grušeckui. 
Lithuania.

GREIČIAUSI MODERNIŠKI ' 
LAIVAI PASAULYJE.

Šaunus apsėjimas su keleiviais. 
Ten yra vietinis agentas jūsų mieste 

ar netoli jo,_

I LIETUVĄ, LENKIJĄ, RUSIJĄ 
LATVIJĄ UKRAINĄ irf I VISAS 

BALTIJOS VALSTIJAS.
CARONIA ...................... Bal. 8, Geg. 13
PANNONIA ( cabin tik) ...............Bal. 18

Cabin $130. 3-ėia kt. $103.50. 
Taksu $5.00.

Per Cherbourg, Southampton, 
Liverpool ir Glasgow: 

CAMERONIA ................................Bal. 6
lAOriTANIA ..............................BiAandžio 11

Portland) Balahd. 13 
ALGERIA (iš Bostono)...Baland. 20 

Per Angliją ar Hamburgą 
į Danzig’ą $106.50 — Lie{»ojų $107. 

Taksi; $5.00.

GERIAUSI VAISTAI
Kuomet viskas negelbsti tuo

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

Prisiųsk 50c. ant Šio adreso.
DR. HANLEY

Boston 30, Mass.

O IŠ SPAUDOS 
TIKYBINIS 

Vii IK AL AS

“PILOTO DUKTĖ”
Drama penkių veiksmų.

KAINA: 35c. $4.00 už tuziųą. 
$2.00 už pusę tuzino.

Užsakymus ir pinigus siųskite: 
ALENA KIBURIUTĖ,

67 G St., So. Boston, Mass. 
bei ‘DARBININKO” Red.

dvodamo didis n«oĄ

TIKI 
G

ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-JOS 
VALDUOS ANTRAŠAI 
/ SO. B08T0N, MASS.

PIRM. — Vladas Paulauskas, 
90 B St., So. Boston, Maus.

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

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

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

Meryaitff Aeademy,
Arlinghtan Heigths, Mass. 

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

IŽDO GLOB. — J. GrublnskaS.
. 8 Jay St. Boston 27, Mass. ir 
Antanas Km f tas,

284 5-th St. Boston 27, Masa 
MARŠALKA — Povilas Lauėka,

81 Story 8t, Boston 27. Mass. , 
DRAUGIJOS antrašas reikale:

888 Broadvay, So. Boston, Masa 
DRAUGIJOS susirinkimai laikomi 

kas antrą nedėldienį mėnesio /1-ą vai 
po pietų parapijinėj svetainėj, 492 E 
7-th St, Boston 27, Man.

VISUS SPAUDOS DARBUS SIŲSKITE I 
DARBININKĄ”

JEIGU NORITE, kad jūsų visi SPAUDOS
■ DARBAI, pradedant nuo mažiausios kortelės 

ir baigiant didžiausia knyga, būtų atlikti: k u o- 
graičiausia, geriausia ir pigiau
sia, tai siųskite tik į “DARBININKĄ,” o pa
tirsite, kad čia netušti pasigyrimo žodžiai buvo 
jums rašyti, o vien tik tas,, su kuo “Darbinin
kas” šiandie gali pasididžiuodamas tai padaryti. 
Dėl to, kad “Darbininkas” turi moderniškiau
sias visiems spaudos darbams mašinas, kokių 
nei viena Amerikos lietuviu spaustuvė dar netu- 
ri-

Tai-gi, visais spaudos reikalais visuomet 
kreipkitės į

iiDARBININKĄ”
366 BR0ADWAY, BOSTON 27, MASS.

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

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

gerai, gražiai, mandagiai ir pigiau bile kur kitur.
Patarnavimas visiem dykai. Viršminėtais reikalais kreipr j: 

kitės šiuo adresu: * r
P. J. AKUNEVICIUS,

258 Broadway, So. Boston, Mass. Į1
Tel. S. B. 1891 M. ir S. B. 381. f

LINIJA 9Broadvay, TIESI KELIONE’ \ Į ' . I ILIET
' PER HxVb

Neverk NY Lė
uvą
-IBUnG/VMllAA
ŽBA. L4EPOJU

NAMAS SU KRAUTUVE 
ANT PARDAVIMO.

10 kambarių su visomis įtaiso- 
is, “steam” 

pėdų žemės, 
pastatymo “ 
$98 į mėnesį, 
rikpli $1.000 reikia įmokėti, 
platesnių žinių kreipkitės prie 
Kontrimo. • •

šiluma ir arti 3000 
užtektinai vietos dėl 
garage,” rendos neša 

Prekė labai žema ir 
I)el 

B.

DORCHESTER,
MOUNT HOPE

ANT PARDAVIMO: 12842 tur
tingos žemės kartu su dviem na
ciais turinti 7 kambarius į kiek
vieną su naujausiais įtaisymais. 
'Kaina $3.500.

Delei informacijų kreipkitės 
, iuo adresu:

P. H. BLAIN,
415 E. Fourth St., So. Boston.

PARSIDUODA BUČERNĖ 
IR GROSERNĖ.

Labai geroje vietoje, lietuvių ir 
enkų apgyventoj. Kaina labai 
orieirfama.

J.
11^ Hope St.,

Aš Marė Marcinkevičiūtė, po 
-•yru Gražulevičienė, paieškau* sa- 
zo pusbrolių: Ignoto Jacinsko ir 
Jono Jociaus, gyveno Shebųygan, 
Wis., o dabar nei vieno nežinau. 
Meldžiu atsišaukti patįs ar kas ki
tas žinote apie juos, meldžiu at
sišaukti ant šito adreso: t

Marė Gražulevičienė,
118 Dudley St., New Britain, Ct

-____________________<
Aš Petras Lapinis uskas, paieš- 

' ’kau savo dėdės Petro* Tamulevi
čiaus, gyvenančio Amerikoj. Jisai 
paeina iš Varėnos miesto, Alytaus 
apskr. Turiu labii svarbių žinių 
iš Lietuvos. Jo tėvelis mirė ir da
bar kiti nori jo turtų paimt. Jis 
pats ar km kitas — kai žinote a- 
pie jį, malonėkite tuojau pranešti 
map už

!
Bell Phone: Poplar 7545

, ADOLF F. STANKUS
I TIKRAS

Į 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, Mase. 
VICE-PIRM. — Vincentas Zaleckas,

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

k450 E. 7-th St, 8o. Boston, Mass. 
FIN. RAST. — Juozapas Vinkevičlus,

188 W. 6-th St, So. Boston, Mate. 
KASIERIUS — Andriejus Zaiieckas,

807 E. 9-th St. So. Boston, Mass. 
Maršalka — Viktoras zičkis,

200 E. Cottage St, Dorchester, Kasa.
D. L. K. "Keistučio dr-ja laiko mėne

sinius susirinkimus gas pirma nedėl
dienį kiekvieno mėnesio po No. 604 
VVashington St, Boston, Mass. 6-tą ▼* 
vakare. Ateidami drauge ir nauju ne
riu su savim atsiveskite prie musu dr- 
jos prirašyti.

f




