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KORESPONDENCIJOS Iš LIETUVOS.■. Finansine Misij
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Krikščionys darbininkai vi©- 
nykitės! Spieskitės į vieniu- 
tėlę darbo žmonių organiza
ciją Amerikoje — Lietuvių 
Darbininkų Sąjungą.

»

UTARNINKAS, BALANDŽIO 4 D

DRAUGIJOS EILĖN
ATVYKSTA LIETUVOS 

FINANSŲ MISIJA.

VAŠINGTON, III. 30 d. (El
ta)- Sulig Lietuvos Atstovo 
gauto iš Kauno kablegramo ne
trukus Amerikon atvyksianti 
Lietuvos Finansų Misija nau
jai Lietuvos paskolai vesti.

LENKIJA TURI 534 MI
LIARDUS MARKIŲ 

SKOLŲ.

SENATAS RATIFIKAVO 
VISAS SUTARTIS.

W ashington.—Prezidento 
Hardingo svajonės ir troški
mai išsipldė. Neš senatas 

/ratifikavo visas buvusios 
i čia nusiginklavimo konfe- 
' rencijos sutartis.

Tų sutarčių yra net septy
nios. Ir tik vienoje senatas 

Į padėjo pastabą. Tai pada- 
ryta»keturlvpėj sutarty. Pa- 

| žymėta, kad ta sutartis ne- 
/ reiškia sąjungą. Ir Suv. 
1 Valstijos neturi privalumo 
prireikus pavartoti ginkluo- 

į tas spėkas.
Ratifikuotos sutartys pa

siųstos prezidentui patvir- 
į tinti. Sakoma, prezidentas 
patvirtins ir tą pasfebą ir a- 

Ipie tai painformuos kitas 
[valstybes, pasirašiusias su-jtuck, 19 
l tartį.
I Tomis sutartimis bus pa- 
| laikoma taika Pacifike, bus 
r sumažintos išlaidos karo lai
vynui, taip-pat Kinija bus 

I apdrausta nuo agresivumo. 
Į Ne kartą pažymėta, jog 
I sutartys svarbos. Ir jos tik- 
I rai svarbios.

Varšava. — Finansų 
nisteris Michalski čia 
mui pranešė, kad nuo lap
kričio 1 d., 1918 m., iki sau
sio 1, 1922 m., Lenkų vals
tybė turėjo išlaidų 324 mi- 
liardus lenkiškų markių, gi 
pajamų 102 miliardu mark. 
Dėlto deficito išeina 222 mi- 
liardų markių.

Tą deficitą padengti len
kų valdžia kasdien spaudžia 
poperines markes.

Toliaus tas pat ministeris 
pranešė, kad Lenkų valsty
bė turi skolų: vidujinių ar
ba nacionalių 251 miliardą, 
gi užsieniuose —283 miliar- 
dus.

Taigi, viso Lenkija turi 
534 miliardus markių skolų.

V •

mi- 
sei-

DRĄSŪS VAGYS.

AMBASADORIUS 
VOKIETIJON.

New York. — Alauson B. 
Houghton, naujai paskirtas 
ambasadorius Vokietijon, iš
plaukė laivu Olvmpic. Iš
plaukė su žmona ir dviem 
dukterim.

New York.—Įstabiai drą
si vagystė papildyta dienos 
laiku pereitą nedėlią. Pas 
turtininką Ąlbert R. Sha-

N., įsibriovė keturi bandi
tai. Virvėmis surišo turti
ninką, jo žmoną ir jų septy
nis tarnus ir tarnaites. Išti
są valandą riausėsi po na
mus ir prisiplėšė gėrybių už t 

$90.000. Tada bėgo lauk su 
grobiu. Bet vienas banditas 
buvo pagautas. Pas jį ras-; 
ta $20.000. Mat vienas tar
nas atsiliuosavo, nubėgo pas 
kaimyną ir pašaukė polici
ją. Policistų būrys atlėkė 
tada, kad banditai jau ėjo iš 
namų. Paimtasis banditas 
pasisakė esąs ispanas, rūb- 
siuvis, vardu Eugenie Dia- 
et.

Milijonierius Shatuck yra 
60 m. amžiaus.

Kuri Draugija Gražiausia 
Pasirodys Rengiamajame Al
bume.

Indomu Kuri Pirmutinė Pa
sirodys šimtą Nuošimčių Patri- 
jotiška.
Visos Draugijos, Kuopos Rate
liai, Kliubai ir Kitokiais Užvar- 
dynimais Organizacijos Turi 
Lygia Progą Pirmon Eilėn At
sistoti.

Kortelių Išpildymo Laikas 
Pratęstas Hd Gegužės Mėnesio 
Pradžiai.

Pasirodžius pranešimui, jog 
Lietuvos Finansinė Misija ren
gia visų lietuviškų draugijų al
bumą, kolionijose susidarė ne
paprastas judėjimas. Draugi
jų mitinguose tik ir svarstoma 
taip čia būtų geriausia pada
rius, kad savo draugiją pažy
mėjusių tarpan pastačius. 
Draugijos, kliubai, kuopos ir 
skyriai tik ir lenktiniuoja prie 
geresnio pasižymėjimo. Dau
gelis draugijų jau korteles iš
pildė ir prisiuntė Misijos rašti
nėm Kitų kasdien pastorius 
glėbiais atneša. Taipgi prisiu
nčia įvairių įvairiausių pavei
kslų, kurie bus tinkamai sunau
doti.

Randasi daugelis draugijų 
prie šio darbo besirengiančių 
Jos supranta kokią didelę svar-
ją turės gražus ulbame pasiro- .

NUTRENKĖ BOKŠTĄ.

B Rymas. — Mieste Nepi, 
[kurs yra 150 mailių nuo Ry
tino perkūnija nutrenkė lai- 
Ike bokštą laike pamokslo. 
[Žmonių bažnyčioje buvo du 
[tūkstančiai. Buvo kilęs su- 
Įmišimas, bet niekas nenu- 
| kentėjo. x

PRIĖMĖ PASIŪLYMĄ.

Konstantinopolis. — Tur
kijos valdžia pasakė sutin
kanti vesti taikos derybas su 
Graikija, alijantų pasiūly
tu pienu.

I

MIRĖ,

MES BOMBAS Į RIAU
ŠININKUS.

Rymas. — Rymo policija 
" paskelbė, jog yra plenuoja-

■ ma mesti bombas į riaušinin- 
L kų minias. Riaušės padidė- 
I jo ir visuomenė jomis biau- 
I risi. Žadamos vartoti bonp- 
| bos yra nemirtingos. Jos 
B sprogdamos tik apjakinap- 
f čiai sužiba, panašiai kaip
■ fotografo šūvis. Kaikurie 
B laikraščiai tą sumanymą 
f peikia, nes iš to gali kilti 
1 panika. Pataria vartoti
■ gaisrininkų žarną.

Funchal, Madeira. — Bu
vusia Austro-Vengrijos ka
ralius Karolis persiskyrė su 
šiuo pasauliu bal. 1 d.

PAMAŽINO ARMIJĄ.
■ f

Coblenz. — Amerikos oku
pacine armija ant Reino vėl 
mažinama. Grąžinama da
bar 1.100 kareivių. Dar lie
ka 2,600.

i
Montrealyje, Kanadoj 

pienuojama statyti elevato
rius, kur tilptų 
buelių pavų.

10,000,000

dymas. Todėl nutarė, kad 
kiekvienas narys privalo turėti 
bent už $50. Lietuvos Laisvės 
Paskolos Boną. Kitos nutarė, 
kad kiekvienas privalo bent $5. 
paaukauti Lietuvos Gynimo 
Komitetui, arba Vilnių Atva
duoti. Dar kitos iš savo iždo 
perka L. L. P. Bonus ir aukau
ja Lietuvos labui. Kai kurios 
draugijos naudoja moralę jėgą 
inarių paraginimui L. L. P. Bo
nų įsigyti. Pavizd. besifoto- 
grafuojant neprileidžiama tie, 
kurie neturi L. L. P. Bonų ir 
kurie nėra Lietuvos labui au
kavę . Susirinkimuose ’ iššau
kiama vardais ir pavardėmis 
nariai dar neturinti L. L. P. 
Bonų ir paraginama tuoj nusi
pirkti. Jei negali visų pini
gų už kartą sumokėti tai paaiš
kinama, jog gali paimti ant iš
mokėjimo, bet dešimtą nuošim
tį įmokėdamas po penkius do
lerius mėnesiui iki išmokėsiant. 
Mėnesinius mokesčius gali su
mokėti savo draugijos iždinin
kui, kuris persiųs Misijos raš
tinei Draugijos pačios irgi pa
siima L L. P. Bonų ant išmo
kėjimo, ypač neturtingosios. 
(Neturtingosios kuopos arba 
skyriai, neišgalinti iš savo iždo 
boną nusipirkti, tai nors pasi
rūpina bent kiek auką Vilniaus 
Atvadavimui parinkti.

Taigi valio lietuvių susipra
timas! Valio lietuvių organiza
cijos! Jūsų pastangos. Jūsų pa- 
sišvėntimus žymiai pagelbės 
Lietuvai Vilnių atvaduoti.

Jei dar rastųsi draugijų, ku
rios kortelių dar neišpildė, arr 
ba dėl kokių nors priežaščių 
gal kortelių negavo, prašoma 
tuojaus rašyti Misijos raštinėn 
žemiau paduotu antrašu ir tuo
jaus reikalingos kortelės ir visi 
nurodymai bus Tamstoms iš
siųsta. Kortelių išpildymo laį- 
kas yra pratęsta iki pradžiai 
gegužės mėnesio, todėl yra už
tektinai laiko visoms draugijo- 370 Ševenth Avė., 
ms tą

kelis tuzinus leidimų vis su ki
tokiais vardais. Tikslas aiš
kus — jei kartais butų uždary
mas, tai ant rytojaus kitu vardu 
eina tas pat laikraštis. Tas die
nraštis prirengia gocijalistams 
dirvą rinkimams.
( Lietuvoj eina viskas brangyn. 
o vasarą busią dar brangiau. 
Darbo žmonėms pragyvenimas 

i nelengvas.
Lietuvos universitetas tebe- 

organizuojamas. Reguleriai 
tepradės veikti turbut tik nuo 
ateinančio rudens. Rektoriu
mi yra Prof. Šimkus, kurs 
‘Darbininko’ skaitytojams pu
sėtinai gerai žinomas, nes jo pa
veikslas buvo indėtas “Darbi
ninkam” “Tėvynės Balse” 
prof. Valdemaras barbariškai 
išniekino savo kolegą — prof. 
Šimkų. Gal “Darbininko” 
skaitytojams nebus pro šalį 
priminti jog universiteto rašti
nės vedėju yra Pranas Augus- 
taitis, ex-kunigas. Tai tas pat, 
Augustaitis, kurs kunigavo 
Mahanoy City, Pa. Kai sugrį
žo į Lietuvą, tai metęs kuni
gystę, labai piemeniškai pasi
rodė. Prisipirko visokių žiedų 
apsimaustė pirštus ir eidavo 
tankas atkišęs, kad visi maty
tų jo pirštus, rinkėmis apmaus
tytus. Vilniuje jis vedė burlio- 
kę, o šliubą davė protestantų 
•kunigas Šepetys. Bet neilgai 
džiaugėsi savo nauju gyveni
mu. Tada pasakė, kad pirmą 
klaidą padaręs ėjęs į kunigus, 
o antrą klaidą padaręs apsives- 
damas. Tuoj kilo nesutikimas 
ir be to greit išsituštino Ame
rike užkunigauti doleriai. Da
bar, sako, su savo burlioke rau- 
jasi, kad dulkės rūksta. Šiaip 
jis visai persimainęs. Tiesiog 
ne tas žmogus, ką Amerike bu
vo.

Tarp universiteto profesorių 
dar sutarimo nėra. Bet rodos 
šiaip taip suras sugyvenimo bū
dą ir prieis bendro darbo.

Kun. Krupavičius atostagų 
paėmė nuo persidirbimo. Da
bar vadovauvimo vietą tarpe 
krikščionių demokratų už ėmė 
Vailokaitis. Jis daug dešines
nis. Tarp senesniųjų ‘ klebonų 
jis turi uolių rėmėjų.

Prekyba Lietuvoj kįla. Vai-

Po šaltos žiemos jau aušta 
ankstybas pavasaris. Nemuno 
ledai jau pradeda tirpti.

Politikoje dabar tyla. Bet tai 
tyla prieš audrą. Seimas.sku
biai svarsto kanstituciją. Dėl 
jos turbut perdaug nesipeš. Ka
talikų priešai mato, kad dabar 
jiems vis-gi sunkoku tąsytis, su 
katalikais. Tai jie dabar kiek 
drūti organizuojasi ateinančų 
rinkimui kompanyjai. Kaip ir 
kas bus padaryta dabar antika- 
talikai mažai tepaiso. Žiuri jie 
kad tik laimėjus naujus rinki
mus. O tada jie savo padarys.

Kas laimės ateinančius rinki
mus ? Pranašiškos reputacijos 
neverta rizikuoti. Truputį pa
žiūrėkime, kaip dalykai stovi.

Socialistai jau leidžia dien
raštį Lietuvos Žinios. Redak- 
toruni pasirašo Bortkevičienė 
bet tai tik taip sau. Pinigus 
gauną iš Amerikos vienminčių.

Pažanga ir Sandara, aristo
kratiškosios Lietuvos partijos 
meilinasi prie žemdirbių, stam
biųjų ūkininkų. Jie stengiasi 
Žemdirbių “klesinį” susiprati
mą pakelti ir jų balsais įsigau
ti į nauji jį Seimą. Bet jų šan
sai laimėti rinkimus vra men
ki.

Kupavičius dabar apvažiavo 
Žemaitiją. Atrado .kad žemai
čiuose krikščionių dempkratų 

į
Taigi galima spėti, kad nau

jame seime stipriausiosios jė
gos vėl bus krikščionys demo
kratai ir socialistai-liaudinin- 
kai. Kitos visos partijos galės 
šlietis prie vienos ar kitos iš tų 
dviejų didžiųjų partijų. Krik
ščionys demokratai yra tai A- 
merikos republikonų partija, o 
socialistų-liaudininkų Ameri
kos demokratų partija. Savai
me Pažangiečiai ir santariečiai 
mažai tereiškia. O kai dėl so
cialdemokratų, tai jie pasiliks 
pipirais Lietuvos barščiuose.
Krikščionys demokratai prieš- 

seiminės agitacijos dar nepra
deda. Turbut nei nepradės iki 
konstituciją pabaigs svarstyti. 
Gegužio mėnesį turbut baigsis 
seimo darbai. Gi socialistai- 
liaudininkai Seimo darbą da
bar laiko antraeiliu dalyku. 

‘Socialistai-liaudininkai dabar lokaliai gabena grudus, bul-
sako: tegu krikščionys demo
kratai dabar darbą dirbą, o 
mes pakaišiosime į jų ratus pa
galių ir pakritikuosime juos. 
Bet ar tik jie neapsiriks taip 
darydami. Ar tik žmones ne
pamatys juos tranų esant.

Yra šnekama, kad Lietuvos 
Žinios esančios ex-premiero 
Griniaus organas. Jis turįs

padaryti. Norima pas-

2

Kaina 4 centai.

Greit pritruksią 
anglių.

GREIT PRITRUKS 
ANGLIŲ.

W ashington. — Angliaka
sių unijos prezidentas Lewis 
pasakė, kad minkštąjį! ir 
kietųjų anglių unijiniai ka
sėjai išėjo streikan, kaip vie
nas vyras. Be to prie streiki
ninkų prisidėjo 100.000 ne- 
unijinių angliakasių. Lewis 
pąpakė, kad anglių Suv. 
Valstijose greičiau pritruks, 
negu bile kas spėja. Sakė, 
kad neunijinėse kasyklose 
gamyba labai perdėta. Prez. 
Levvis atvyko Washingtonan 
Snt kongreso komisijos iš
klausinėjimo.

avangardas 9.000 rusų, ku
rie Amerike ir Kanadoj su- 
plenavo vykti Rusijon ir 
užvesti pavyzdingą ūkį. So
vietų valdžia jiems duos že
mės ir jie savarankiai užgy
vens. Amerike jie pirko 400 
tonu visokiu mažinu. Vvks- «» C V
ta Rusijon per Liepoją.

L ■m I

PASIEKĖ ROJAUS.

NEĮSILEIDO.

Providence, R. I. — Strei
kuojantys audėjai nebuvo į- 
leisti į legislatūros posėdį, 
kur buvo svarstoma 48 va
landų darbo savaitėj įvedi
mas. Tą darė dėlto, kad pir
mą dieną streikininkai išvil- 
pė tuos, kurie kalbėjo prie
šingai tam įvedimui, 
streikininkai prie 
House suėjo vienon 
ir į juos kalbėjo jų

Sebiež, Rusija. — 149 ru
sai iš Amerikos ir Kanados 
pasiekė Rusijos. Jie yra John H. Powers.

Be už tat gerai gyvuoja bravo
rai, degtinė, rąbaksai ir kiti į- 
vairiausi “zbitkai.” Beto pe
reitais metais įsikūrė žydelis 
•smuklę. Šviesesni parapijie
čiai darė ir daro pastangų ją 
prašalinti. Jaunimo yra daug, 
bet, nesusiorganizavęs į jokią 
dorą draugiją, aikvoja savo 
jaunystės jiegas prie kazyrų 
ir buteliuko. Yra pavojaus., 
kad tą jaunimą nepatrauktų į 
savo pusę socialistai — moky
tojai. Tam pavojui prašalinti 
keli katalikai moksleiviai ren
giasi sutverti L. R. K. J. S. Pa
vasario” skyrių. Dieve padėk! 
Yra susiorganizavus “Ūkinin 
kų Sąjunga,” turi apie 25 na
rius. Šiais 1922 m. Plutiškio kas: 
klebonas kun. Ilgūnas sutvėrė 
‘ ‘ Blaivybės ’ ’ draugiją, kuri 
narių turi 60. Prieš karą pa
rapijoje buvo tik viena liaudės 
mokykla, dabar gi apie 7-8 mo
kyklos yra. Daug mokytojų 
laisvamanių.

Tada
Statė 

vieton 
vadas

nesudegintas. Dabar viarba- 
liuje uoliai darbuojasi L. R. K. 
J. S. “Pavasario” skyrius. Yra 
8 smukles. “Blaivybės” drau
gijos nėra. * '~~~

F. Sruoginis.

KULTŪROS VAJUS.

Užsibaigus Kultūros vajui 
bus reikalinga paskelbti visas 
vajaus pasekmes, kiek kuri ko- 
lionija surinko aukų Kultūros 
Vajaus, todėl gerb. kolonijos 
kurios da neprisiuntė savo au
kų Tautos Fondo iždan, malo-. 
nes tai netrukdant prisiųsti.

Pastaruoju laiku sekančios 
kolionijos prisiuntė savo au-

ves ir arklius užsienin. Žydai 
gabena, ką Vailokaičiai nespė
ja iš ūkininkų supirkti.

Vailokaičių Ūkio Bankas nu
pirko už 160 milijonų auksinų 
Šmidto fabriką Šančiuose ties 
Kaunu. Labai pigiai gavo. To
je fabrikoje prieš karą būdavo 
išdirbami Niznio Novgarodo 
jomarko užsakymai. Dabar 
'jau nežinia katrie yra didesni 

Vailokaičiai ar 
Yčai. Abeji pralobo besitrai- 
n lodami netolimais valdžios 
viršūnių. Žinoma aš jų nein- 
tariu neteisingume, bet kad bu
tų avinėliais nekaltais, tai teip- 
pat netikiu.

tebėti, jog visos inkorporuotos 
draugijos, kliubai, rateliai, ly
giai kaip inkorporuotų organi
zacijų kuopos, ar skyriai gali 
'korteles išpildyti ir bus atatin
kamai albume pažymėtos. Be
galo svarbu, kad visos lietuvių
organizacijos, esančios Ameri
kos Suvienytose Valstybėse, 
tas korteles išpildytų. Kuo 
greičiaus tą padarys, tuo pa
čiai organizacijai bus geriau.

Reikalaudami kortelių, arba 
šiaip jau smulkesnių informaci
jų Draugijų Albumo reikale, 
prašoma adresuoti.

Representative of Lithuania

tork, N. Y.New

milijonieriai

■ Neveikėjas.
Kaunas. 6-3-22.

PLUTIŠKIS. (Marijampolės 
apskr.) Yra nedidelė parapija, 
seniaus ji Seinų dicezijoj buvo 
skaitoma mažiausia. Bažnyčia 
nedidelė, medinė.

Plutiškio parapija yra vie
nas iš tamsiųjų Lietuvos kam
pelių. Knygų ir laikraščių ma
žai, labai mažai kas skaito.

d
K
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VIRBAMUS. (Vilkaviškio 
apskr.) yra parapija ir nedide
lis miestelis. Yra graži muro 
bažnyčia dar rusų laikais a. a. 
kun. Saurusaičio statyta. Daug 
vargo ir persekiojimų iškentė
jo nuo rusų velionis kol pasta
tė bažnyčią ir aptvėrė švento
rių. Bet savo geležine valia 
viską pergalėjo. Ir dabar dė- 
nukentė a. a. kun. Saurusaičio 
baliečiai teikia Dievui garbę 
gražioje mūro bažnytėlėje. Ka
ro metu a. a. kun. S. nemažai 
nukentė nuo vokiečių okupaci
jos. Neteisingai įtartas neku
riam laikui buvo net ištremtas 
į gilumą Vokietijos. Sugryžęs 
namon, dėl senatvės ir daug iŠ- 
kenteto vargo ištrėmimo metu, 
greitai persiskyrė su šiuo pa- 

‘ šauliu. Patys vokiečiai supra
to, kad nedorai pasielgę su a. a. 
kun. Saurusaičiu. Lydint kū
ną to garbingo vyro į kapus 
vokiečių kareiviai sustatyti į 
dvi eiles1reiškė velioniui garbę 
ir viešai prisidėjo prie laidoji
mo iškilmių, lydėdami karstą 
į kapus.

Philadelphia, Pa. Šv. Kazmiero 
parapija.
Newark, N .J.
Lawrence, Mass. 
Ansonia, Conn. 

lSt. Louis, Mo. 
Girardville, Pa.
Spring Valley, UI. 
Elizabeth, N. J. 
Woodstock, Vt.
250 kuopa
Detroit, Mich. 93 sk.

$2,595.50
2,307.50

478.82
47n.82
375.00
116.70
108.00
102.50
10.00

6.00
3.50

Viso $ 6,690.02
> Pirmiau paskelbta 40,548.40

Labu $47,238.42
AL.R.K. Fed. Sekr.

PINIGŲ KURSAS.
Žemiau paduodame kiek 

kainavo pasiuntimas 1,000 
aukisnų į Lietuvą. Prie že
miau paduotų kainų yra 
priskaityta pasiuntimo kaš
tai:

Trečiadieny, kovo 80 — $330 
Penktadieny, kovo 31 — $3.80 
šeštadieny, baland. 1 — $4.10 
Pinnadieny, baland. 3 — $4.00

LITRUANIAN SALES 
CORPORATION,

Karo metu miestelis išliko• •"**

J
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j
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"EnteraJ u Becoad-dass matter 8ept 
12. 1910 attebe post office at Boston, 
Mass., under the Act of Mare* 8,1879.”

“Acceptance for malMng at special rate 
trf Dostage provlded for in Section 1108, 
Act of Oct 8, 1917, authorized on Juįf 
IX 191&"
"... L.. Bubtcription Roles:
Yearly .............................................. $4.50
Boston and suburbs .....................$5.50
Foreign countries yearly............. $5.50

305 nuos.. Temple Coal Co. 
išmokėjo 121 nuoš. Pana
šiai ir kitos kompanijos už
dirbo.' -/ , * ■ ;

Taigi kompanijos išgalė
tų ir geras algas mokėti ir 
anglią kainas pamažinti. Bet 
kova ir tvirtai susiorganiza
vusiems angliakasiams bus 
sunki. Išrodo, kad valdžia 
nesiskubins kištis. Anglių 
tam kartui yra. Kompani
jos bandys pavarginti darbi
ninkus, kad tokiu būdu juos 
privertus nusileisti.

PAS KITUS IR PAS MUS.Z

ANGLIAKASIŲ STREIKAS

Lietuvoj steigiant univer
sitetą didžiausias eina er- 
mvderis dėl kataliką teolo
gijos fakulteto. Laisvama
niai su žvėrišku fanatizmu 
varosi už susiaurinimą ka
taliką teisią universitete.

Tuo tarpu štai kas įvyksta 
Londone.' Londono univer
sitetas (UniVersity of Lon- 
don), kurs yra grynai svie
tiškas, bet tikybiniu žvilgs
niu kryptelėjęs į anglikoniz- 
mą, įveda katalikiškos teolo
gijos lekcijas. Universite-' 
tas paskelbė, jog tame daly
ke bus duota 25 lekcijos. 
Kurso pamatu bus Šv. Tarno 
Akviniečio Summa Theolo- 
gica. Lektorium pakviestas 
dominikonas Dr. Vincent 
McNabb. ,

Lietuvos visokios rūšies 
laisvamaniai, kovodami 

prieš kataliku teises Lietu
vos Respublikos universite
te yra spitrais bedievybės 
fanatikais.

rė? Gal kas nors į mus įsimy
lėjo? O gal pasigailėjo? Ne
kas kitas čia nusvėrė, kaip tik 
moralis veiksnys, musą tautos 
moralis atbudimas, tvirtos va
lios apraiška. Žino alijantai 
kad ją interesuose yra norma
lus ateities sentikiai lietuvią su 
lenkais, nes tik tuomet galės 
būti ir ramybė Rytų Europoje, 
ir tvirtas kylys busimai Vokie
čių— Rusų galybei. Gi tą nor
malią santikių nebus — ali
jantai aiškiai pamatė ir supra
to — jeigu bus mums Vilnius 
išplėštas, arba pančiai lietuvią 
laisvei užnerti. y Iš to atsirado 
tylus pagerbimas, o ateityje a- 
teis ir garsus pripažinimas.

Tiek to su alkaną vilką pri
pažinimais. Pripažinkime sa-1 
ve patys, visi iki vienam savo 
laisvę patikėkime, remkime

tų, o jie tik savo partija zrūpin- turi jokios nuovokos visuome- ga ir platesnėje: centralėse or
ais, kad paskui įsiponiavojus Lie- nes ir valstybės reikaluose.' A- ganizacijose, — ypač Federaci

joje, — politikoje ir spaudoje; 
bet čia jau einasi ne tiek apie 
pavienius asmenius, kiek apie 
grupes ir idėjas ir metodus, ku
riuos tos grupes atstovauja. To 
“sarmatlyvumo” tipišku pa
vyzdžiu gali būti straipsnis til- • 
pęs “Tėvynės Balse” keli mė
nesiai atgal. Tenai užsiminta 
labai nedrąsiai, kad, girdi, esa- 
tea Amerikos lietuvią kataliką 
visuomenėje dvieją sriovią; pa
kritikuota drebančiu balseliu 
jaunieji (neatsimenu, kaip ten 
juos pavadinta,) apie aatruo- 

; ;sius tik pasakyta didelis “Oi! 
nedrįstu nei paminėti ją!’ ir vi- 
kas. Toji “kritika” atbalshj 
nesusilaukė. Kodėl?

Faktas yra, kad yra dvi sro
vi, arba gal geriaus pavadinsi
me jas tendencijomis. Faktas 
irgi yra, kad ją atstovai jau 
kelintą kartą susiremia Fede
racijos ir Kunigų Vienybės sei
muose, kad spaudoje vieni ka
talikai smerkia tai, ką kiti yra 
nuveikę arba veikia. Tųdviejų 
grupių idėjos ir nusistatymas 

■vieni kitiems. Klausimas: ka
me skiriasi? Metas į tai atsa
kyti, nesusipratimus prašalin
ti, sudaryti vieną stiprų frontą 
ir žengti pirmyn.

Visi esame katalikai, visi pri
pažįstame, kad viešoji darbuo
tė privalo remtis katalikybės 
idealais, bet nežiūrint į tai mu
sų nuomonės skiriasi ir tai ga- 

P. K. na griežtai. Jei ginčyjamės ne
4

MALANT DAINUO- < 
JAMA.tuvoj smaugti katalikus ir nai- bu yra tamsūs tikybos priešai, 

........... ." _ tačiau kovodami su tikyba,
Atsišaukiame į visus Amerikos daugiausiai kalba apie klebo- • 

niją gaspadines. Tas parodo, 
kiek jie turi supratimo apie ti
kybą. Dabar jiedu išvažiavo 
Amerikon šmeižti Krikšč. De
mokratus ir girti save ir tuos 
nepadorius trūkimas, kuriuos 
jie kėlė x Seime dėl tikybos. 
Šnteiždami Krikšč. Demokra
tus, be abejo, jie rinks aukas 
savo partijos reikalams.

Šį jų važiavimą į Ameriką 
mes negalime kitaip įvertinti, 
kaipo bėgimą nuo valstybės 
darbo vardan partijos reikalą. 
Ją nusivežtą Amerikon šmeiž- 
’tą maišą, mes negalime pava
dinti kitaip, kaip, nepadorų no
rą spiauti į viską, idant tik sa
vo padaryti, save pagirti.

Manom, kad Amerikos lietu
viai, kurie dauguma yra katali
kai, gerai papras atsiųstus soc. 
liaudininką agitatorius.

Amerikos katalikiškoji vi
suomenė yra garbingai pasižy- 

• mėjusi gilia Lietuvos meile ir 
; pasiaukavimu Tėvynės reika- skiriasi ir tankiai priešinasi 
, lams. Dėlto mes, esame tikri, 
-kad jie puikiai supras Ameri
kon atvykusius socialistą liau
dininką rėksnius, apleidusius 
Seimo darbus vardan savo par
tijos reikalų. Amerikiečiai su
pras, jog vyriausiu socialistą 
liaudininką keiksmrj ir šmeižtą 
pamatu, yra giliausia tikybos 
ir bažnyčios neapykanta.

kinti tikybą.

lietuvių katalikus, kad suprastū- 
te ir žinotūme kokie čia begėdiš
ki šmeižtai leidžiami ant mūs.

Rezoliucijos komisija:
Pirm. Kamandulis, 
Rašt. Piliackas.

SUSIBANKRUTAVĘ LIETU- 
VOJ LIAUDININKAI BĖGA 

| AMERIKĄ.

Jau esame rašę, kad socialis
tai Seime ir visuomenėje veda 
griežčiausią kovą prieš Krikš
čionis Demokratus. Tos kovos 
kilo dėlto, kad Krikšč. Demo
kratai, aiškiai ir griežtai pasa
kė: “jokiu būdu neleisim tiky-

kuoišgalime savo valstybę, <l bos iš mokyklos išmesti, nelei- 
tada nebe baisus mums bus gim bažnyčios skriausti.” Ir

•’ Pereitos pėtnyčios vaka
re -prasidėjo Suv. Valstiją 
angliakasių streikas. Su
streikavo dalis ir Kanados 
angliakasių. Streikan išėjo 
500.000 organizuotų unijis- 
tų, -ir apie 100.000 neorgani
zuotu angliakasių. Liko 
dirbti apie 150.00 neorgani
zuotų angliakasių. Kaip bu
vo skelbta, tai iškastų ang
lu} užteksią dviem mėnesiam. 
Be to, jei likusieji darbe 
angliakasiai neis streikan, 
tai jie iškas savaitėj e. apie 4.- 
000.000 tonų anglių.7 Tokiu 
būdu anglių badas greit ne
užeis.

Kaip angliakasių imi jos, 
.taip anglių kasyklų kompa
nijos yra griežtai nusista- 
čiUsios. Minkštųj ų anglių 
kasėjų unija turi “check- 
off’’ sistemą. Tas reiškia, 
kad i r Jjri Akyj pn n angliakasio 
pagal unijos valdybos įsaky
mo kompanijos palaiko uni
jinę mokestį iš darbininkų 
algų ir tą sumą perduoda u- 
nijai. Per metus kompani
ja angliakasių unijai tokių 
sulaikyti} iš darbininkų algų 
mokesčių sumoka $20.000.- 
000.

Šitokiu būdu be galo leng
va. unijai pasilaikyti narius. 
Tai ^minkštųjų anglių kom
panijos griežtai reikalauja 
panaikinimo “check off” si
stemos. O unija griežtai už 
tai stoja. Kietųjų anglių ka
syklose nėra “check off” si
stemos. Tai dabar reikalau
ja jos įvedimo.

Katalikų Gerovės Taryba 
ir Protestantų Sektų Cent
ras išvien veikė, kad neda- 
leisti prie streiko. Katalikų 
Gerovės Taryba nurodė, 
kad angliakasių algų netik 
negalima mažinti, bet jos 
dar dabar yra permažos. Ta
rybos pareiškime sakoma: 
“Dėl.didelio nedarbo ang
liakasiai i|e už dirba gyvena
mos algos. Bet jei ir dirbtų 
angliakasiai visas dirbamą
sias metų dienas, 230 ar 240 
dieųąs, tai daugelio anglia-i nematė to musų bailiai kurie 
kasių ir tuomet algos būtų 
permėnkos.” J

Pittsburgo distrikte pe
reitais 1921 m. angliakasiai 
dirbo vidutiniškai imant 123^ ,, . >
dienas, o jų vidutinis uždar- 
bis buvo $762, Ohio valsti-. 
jos kasyklose 119 dienų. Vi
dutinis uždarbis buvo $550. 
West Virginijoj dirbta tik 
80 dienų, uždarbis buvo 
$500.

Tuo tarpu kompanijų už
darbiai milžiniški. Lehigh 
& Wilkes-Barre Coal kom
panija dividendų išmokėjo

NEŽŪSIME.
i - • s. . . .

visi pavojai. Kiekvienas pri
valome turėti bent po veną Lie
tuvos Laisvės Paskolos Boną.

H Lietuvos laisvę tegali tik pa
tys lietuviai pražudyti. Mus 
tauta yra sveika ir gyva. At
siranda pikšašių ir ant sveiko 
kūno. Lietuvos teismai dabar 
į tulus tautos šašus-šmugelnin- 
kus įsikibo. Šalin juos, tuos 
šašus, nors ir -privelegiruo- 
tus. By tik tautos kūnas išlik- 

į tų sveikas . Gi sveikame kūne 
’ »1_ • 1 •sveika ir dvasia. 

^Nežūsime.
Tik daugiau optimizmo. 
Ir darbo.
Ir budėjimo.

Ir vėl juodvarniai sukrank
sėjo, ir vėl pesimistai galvas 
pakėlė ir žinovą veidais, surau
ktomis kaktoftiis Lietuvai pra
žūtį pranašauja. Tai tautos; 
šiaudadušiai, tai didysis pavo
jus iš vidaus tai musą sąmonės 
slopintojai, tai kelmai ir gre
mėzdai pasirioglinę ir užgriu
vę, kad tautos pažangą trugdy- 
ti. • •

Priimkite, sakė jie, Hymanso 
projektą, nes kitaip bus bloga, 
laukite lenkų puolimo, laukite 
alijantą nemalonės.

Priimkite Hymanso projektą, 
nes štai lenkai ruošiasi aps
pręsti Vilnių, tada Vilnius jau 

:žuvęs mums .
Jau ketvirtas mėnuo eina, 

kaip tauta galutinai atmetė 
Hymanso projektą, jau trečias 
menuo bėga po Vilniaus lenkų

v •

Ūžkit, ūžkit,
Mano gimaitės 
Dingos, ne viena malu.

Aš viena maliau,
Viena dainavau,
Viena girnužes traukiau 

t Ko užsipuolei
Jaunas bernyti, 
Mane vargą mergužę?

Juk tu* žinojai, 
Širdies bernyti, 
Mane dvare ne sėdint: «

Iki kelužią
Purvynaity,
Ik’ pažastaičią 

Vandenaity...
Vargios mano dienužės.

kuomet Krikšč. Demokratai ti
kybos ir bažnyčios reikalus no
ri apsaugoti įstatymais, tai so
cialistai pakėlė visą audrą. 
Nuostabu!

Socialistai visuomet ir visur 
giriasi esą laisvės šalininkai; 
jie savo laisvę skelbia žydams, 
skelbia bolševikams, rūpinasi 
visais tais, kurie dirbo prieš 
Lietuvos^ nepriklausomybę ir 
tt. Žodžiu, apie viską jie mo
ka pasirūpinti ir lieti graudžias 
atsiprašant ašaras. Beto, jei 
kas tik prisimena tikybos ir 
bažnyčios laisvę, tai ją akys 
apsipila krauju. Tada jie ap
siputodami verčia visas praga
ro galybes ant tą, kas mėgina 
ginti bažnyčios ir tikėjimo rei
kalus. Kad laimėti kovą prieš 
tikybą, socialistai nepaiso nei 
sveiko proto, nei laisvės obal- 
sią, nei valstybės reikalą. So
cialistai visuomet buvo pasi
rengę aukoti visą pasaulį tani 
kad tik panaikinti tikybą. Vi
sai teisingai rašė “Darbinin
kas, ’ ’ kad kovoje su tikyba, so
cialistai laikosi vieno obalsio: 
“Tepražūna pasaulis, tegyvuo
ja partijos reikalai.”

Ir, jei mes įsižiūrėsime į so
cialistą darbus nuo pat mūsų 
nepriklausomybės įsikūrimo, 
tai pamatysime, kad socialistai 
mūsą valstybės kūrimo darbe 
nuolat stovi nuošaliai.. Ir dėl
to, kad mūsą visuomenė nelei
džia jiems niekinti ir žeminti 
tikybos reikalus. Dėl tikybos 
reikalą vyksta musų Ministe- 
rią Kabineto permainos. „Ga
lop, dėl tikybos ir bažnyčios 
reikalų, socialistai, šlykščių 
būdu trukdo Seimui baigti sa
vo darbus. Dėl tikybos reika
lą daugelis įstatymų jau kuo 
ne metai kaip svarstomi St. 
Seime ir dar tik antruoju skai
tymu.

Lietuvos visuomenė ir visa 
valstybė iš to tūri begalinius 
nuostolius: čia ir brangaus lai
ko gaišinimas ir bereikalingas 
pinigą aikvojimas. O jei dar 
prisiminti tą storžievišką so
cialistą kovos būdą, tai kiek
vienas žmogus pasakys, Aad so
cialistą veikimas Lietuvai me
džiaginiu ir doros atžvilgiu yra 
kenksYningas. Mūsų visuome
nė turi budriai sekti tai, kas 
dabar darosi Seime ir padary
ti reikalingas išvadas. Iš tos 
žiaurios ir šlykščios kovos su 
tikyba, mes galime spręsti, ko 

j, Buieizua meg jeį kuomet
lenkinm- 2- ___• ... o -L.__j_____

TIK KĄ IŠĖJO Iš SPAUDOS 
GRAŽUS TIKYBINIS 

VEIKALAS 

“PILOTO DUKTĖ” 
Drama penkių veiksmų.

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

Užsakymus ir pinigus siųskite: 
ALENA KIBURIUTĖ,

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

Knygynams duodama didis nuo į.

L. P.

PROTESTAS

komedijai “seimo” rinkimų — pirko 
o nei lenkai Lietuvos nepuolė, 
nei alijantai pikto žodelio neta
rė, nei Vilnius prie Varšavos 
neprijungtas.
/ Musą pesimistai dar nesu-, 
prato, nepatikėjo, kad musų 
tauta jau gyva, kad žino savo 
kelius ir tikslą. Kada perei
tą spalią ir lapkričio menesiais 
gimė skausmuose laisvos tau
tos Sąmonė, kada kristalizavosi 
jos valia — nuostabus dalykas: 
mate tai svetimi diplomatai ir 
augo ją pagarba Lietuvai; tik

"MONTELLO, MASS. — Kata
likų Federacijos skyrius, suside
dantis iš šv. Roko par., šv. Roko 
dr-jos, Nuolatines Pagelbos Pa
nelės Šve., Šv. Monikos vyrų ir 
moterų dr-jos, L. Vyčių 1 kp., L. 
D. S. 2 kp., Moterų Sąjungos 15 
kp,, Blaivininkų kp., S. L. R. K. 
A 141 kp., Tretininkų kp., Šv. 
Roko par. choro, Marijos Vaike
lių dr-jos savo susirinkime išnešė 
protestą prieš bedievybės apašta
lus Natkevičių ir Žygelį, kuriedu 
dabar aukas renka po Amerikos 
lietuvių kolonijas savo partijai. 
Mes nieko neturime prieš tai, kad 
jie nuo savo vienminčių aukas 
renka. Bet esame priversti pro
testuoti prieš begėdiškus šmeiž
tus, leidžiamus ant katalikų.

Tegu tie šmeižikai Natkevičius 
ir Žygelis pažiūri į Amerikos lie
tuvius, kurie labiausia rėmė Lie
tuvą. Pažiūrėkite į katalikiškas 
dr-jas. Ar daug rasite tokių, ku
rios būtų bebono. O pažiūrėkite 
į laisvamanių dr-jas ar daug jų 
rasite boną pirkusių. Pažiūrėki
te kiek yra LDS., L. Vyčių, S. 
L. R. K. A., Moterų Sąjungos 
kuopų, pirkusių bonų. O pažiū
rėkite kelios Sandaros, T. M. D., 
SLA., Piliečių Sąjungos kuopos

drebino kfekas negi Lietuvos 1 
(ateitį, bet už savo ramybę ir J 
biznius.

Nežūsime patol, pakol milijo- 1 
nai musą brolių žinos, kad jie 1 
gyvi ir laisvi yra ir kad jie turi 1

kupacjjos, nors ir viso krašto, 
nebeįstengs pavergti. Jos tik

• k

• v •

Būtų didelė naujiena išgirsti, 
kad kuri Sandaros ar TMD. ar Pi
liečių Sąjungos kuopa būtų boną 
pirkusi O katalikiškų organiza
cijų didžiuma kuopų yra pirku- 
sios bonus .

Taigąi ko verti tie, kurie susi
deda su Amerikos lietuvių sleke
riais ir niekina katalikus, šmeižia 
jų veikėjus, vadina juos L_____
kais, želigoskininkais. Ar ne iš
davikišką darbą varo Natkevičius 
ir Žygelis, susidėję su Amerikos 
lietuvių slekeriais.

Iš antros pusės Natkevičius ir Krikščionimis Demokratais, 80- 
Žygelis nemato tikrųjų, atvirųjų, 
.be kaukių Lietuvos neprietelių.

Štai mūsų kolonijoj kuomet 
lankėsi Vileišis ^r Žadeikis ir kal
bėjo Tautiško Namo viršutinėj sa
lėj, tai apatinėj lietuvių išgamos 
kačių koncertą buvo surengę. Iš 
to jų “koncerto” pasibiaurėjo ir gandos. Kuomet yra partijos 
svečiai amerikonai. /Antru kar-'

nors socialistai Seiman daugu
moje.

Kad sustiprinti savo pajėgas 
kovai su tikyba, kovai su

cialistai išėjo iš Ministerių Ka
bineto, ir užuot valstybinį dar
bą dirbti, užsiima paprastu 
agitatorių darbu. ‘ 
pakrikęs ją darbas ir Seime. 
Seimą jie lanko “taip sau,” o 
daugiausia dėl partinės propa-

reikalas, tai jie rankas į kiše-
gali prailginti mus skausmus, tu norėjome 'surengti prakalbas nes įsikišę iš Seimo salės išeina 
padidinti mus kančias, bet ne
gali mus vergais paversti.

Kodėl Vakarą Europos im-

ž&deikiui. Tada tie “tautiečiai,” arba kur nors važinėja agita- 
salčs bosai nesutiko jos parenda- 
voti. O štai, kai Lemu su Troe-

“fau-

(“Tėvynės Sargas”) dėl pamatiniij katalykybes idė
jų, tai dėl ko? gal vieno kryp-

ĮSIGYK L. D. S. 1922 M.
VIENAI ' ęTIPPIK ~ snio veikėjai supranta kataly- vILIlAO vlirnud kybę perdaug liberaliai? gal

FRONTAS.
Keliolika metų atgal pasitai

kė man duoti šliub^. Eidamas 
prie altoriaus žiunu... pirma
me suole sėdi piršlys su kepu
re ant galvos, visai girtutėlis 
ir visa gerkle kažką plepa. Ži
noma, atsisakiau duoti šliubą 
kol girtasai piršlys bus bažny
čioj. Jaunasai ir pabroliai 

’ėmė trepsėti, įausti iš gėdos, 
bet nedrįso paimti už apikaklčs 
ir išmesti iš bažnyčios “nusil
pusį” piršlį; žiurėjo'j kits kitą 
ir laukė, turis čia pradės trau
kti piršlį už rankovės ar už api 
kaklės.’ Nepradėjo nei vienas.

Negalėjau suprasti, kam jie 
vežėsi tą nusilakusį piršli į 
bažnyčią, bet mano nusistebė
jimui nebuvo galo, kuomet pa
mačiau, kaip veselninkai nedrį
so išprašyti piršlį iš bažnyčios. 
Kad kunigas gali juos visus iš
vyti iš bažn., kad, jei to ir nepa
darys, vistiek priseis pritirti 
daug nesmagumų, panešti daug 
gėdos, — tas visai jiems nei į 
galvą neatėjo. Viena baimė 
jiems matomai įsmego į širdis: 
baimė užgauti saviškį. Tegu 
kunigas barasi, tegu visi žmo
nės juokiasi, bet kaipgi čia da
bar pasakysi savam žmogui, 
dagi pišliui: esi girtas ir riog- 
sok sau ir knark namie! arba: 
eik iš bažnyčios!

Tokią pat nedrąsą teko pa- 
(tėmyti kai kurių draugijų mi
tinguose. Nutarta pav. rinkti 
pirmininką iš trijų kandidatų. 
Perstato tris ablamonus, kurie, 
žinoma, apsiima. Visi gejrai ži
no, kad jie visai netinka į pir- 
mininkus, bet niekas neturi ga
na drąsos tą pasakyti viešai; 
kiekvienas laukia, kad kas ki
tas tą padarytą. Pagalios vie
nas iš trijų • tampa išrinktas. 
Pasekmė to ta, kad per metus 
draugija kaip ir neturi pirmi
ninko. Susirinkimuose plepa 

Toks pat kas nori, ką nori ir kuomet no
ri; viešose draugijos pramogo
se ir pasirodymuose nevykęs 
pirmininkas kompromituoja 
ją; juokiasi iš jos bolševikai ir , 
vadinamieji tautininkai, ir vis 
tai dėlto, kad savo laiku netu
rėta gana civilės drąsos drąu- 
gingai savo tirpė pasikritikuo- '

antrieji ima ją perdaug ♦ siau
rai? gal vieni žengia pergrei- 
tai pirmyn? o gal kartais kiti 
perdaug bus įsimylėję senobi-l 
nius ramius laikus? gal jau
nieji perdaug aukštai stato sve
taines ir neužtektinai laiko paš
venčia bažnyčiai ir grynai dva
siniams reikalams? gal senieji 
(pažiūromis) perdaug mėgsta 
sėdėti zakrastįjose ir visai ne
siskaito su šią laiką reikalavi
mais? gal vieni kunigai per
daug pasaulinių žmonių stato į 
viešąjį darbą? gal vėl kiti per
daug juos niekina, atstumia 
nuo viešojo darbo ir reikalauja 
visame kame tokiopat nuolan
kumo, kaip seniaūs Lietuvoje 
hiuo špitolninkų?.. "ir tt.. Ku
rios idėjos smerktinos? kas iš- 
mestina ? kas taisytina ?... 
Tuos ir panašius klausimus iš
gvildenti ir į juos atsakyti rei
kia ir tai neatidėliojant.

’ Ligšiol vieni baidė katalikus 
vanagininkais, kiti ruomuvie- 
čiais . Pažiūrėkim, kokie idea
lai už ją slepiasi.

Viską šaltai ištyrę pamaty
sime, kad bereikalingai gynčy- 
jomes 90 kartą iš šimto ir dir
bsim išvien.

KALENDORIŲ.
Kas nusipirko šių metų L. 

j D. S. Kalendorių, tas turi iš 
ko pasigerėti beskaitydamas 
garsiausių Lietuvių Tautos 
rašytojų straipsnius bei ei
les. Šių metų LDS. Kalen
doriuose, skaitytojas ras 
daug gražių moksliškų 
straipsnių parašyta, kurių 
retai kurioje knygoje galima 
rasti. Taigi, kurie norite į- 
sigyti šį Kalendorių arba 
pasiųsti kaipo dovaną 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.

etDAĘBININKASft
366 Broadway, So. Boston, Mass.

DRAUGAI IR DRAUGAS!
J

“G I E D R At’
V. K. Taškunas.

Vienas išradėjas Pragoj 
išrado rašomąją mašiną gai
doms rašvti.v

lįt

cijos tikslais.
; Partijos agitacijos tikslais,įti. Pasidaryta peršat dvigubo^ 

.u-lsocialistai šiomis dienomis iš- žalos susilninta draugijos vei-perijalistai neleido lenkams kiu atsišaukė aukų, tai tie “
tiekiai” diržais apsikarstę lakstė siuntė į Ameriką du Seimo ats- 
aukas rinkdami tovu: Natkevičių ir Žygelį. Taį ant j<

Socijalistų-liaudininkų, matyt,1 žymesnieji socialistą liaudiniu- minta

Lietuvos pulti, kodėl jie nepri
pažino Vilniaus rinkiinu? Ko
dėl musą padėtis pastaraisiais 
mėnesiais nepablogėjo, bet Žy- noru yra, kad katalikai tik bo-
miai pagerėjo? Kas čia nusvė-nus pirktų ir aukas Lietuvai dė- kad turi dideles gerkles-ir ne-

žalos susilninta draugijos vei
kimas ir duota progos priešams 
ant jos užsipuldinėti; nusilp- 

savasis i^ sustiprinta 
kų vadai. Juodu žymūs tuo, ' priešų frontas.

To “sarmatli varno” nestin-

Skaitykite ir platinkite lai
kraštį “GIEDRĄ.” Lietuvią 
Kataliką Moksleivių Organą.

Kaina metams Amerikoj $2.- 
55 W. Market Str.,

f 
i i
M

s

7

Susivienijimas Lietuvių 
R. K. Amerikoje '

yra GYVAM DŽIAUGSMAS! SERGANČIAM VILTIS! 
MIRŠTANČIAM RAMYBĖ!

Tai musą, liefiįvių kataliką nesugriaunama tvir
tovė. Lietuvy katalikei Jei dar prie šios organi- 
eijos 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, $21.00.

3. Šelpia suvargusius narius ir našlaičius.
4 Nariai gauna 8. L. R. K. A. organą, savaitinį laik

raštį ’*Garsą”.
5. Skleidžia apšvietą, leidžia gerus raštus ir dalina na

riams veltui.
6ų Platina tikėjimą, dorą, rūpinasi tąutos reikalais, re

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

metų amžiaus.
ptojitaM i A. L. B. K. k. pigus. an<5ncsW< laokesti* leagva. Kno- 

po? yra visdae Metu vi q kolionilosc Amerikoje, todėl, norin
tieji informacijų, kreipkitės prie kuopų Sekretorių arba tiesiai -į Cen
tro Kaitinę:

S. L. B. K. AMERIKOJE
222 So. 9th str., Brooklyn, N. Y.
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L. D. S. Reikalaiscranton, pa

Kęve 19 d. deri parapijonai
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KAS 6IRDĖTI UETUViy KOUDNUOSE.
einant iš tos-įstaigos. Prie toe apvaiikšščiojo savo Bažnyčios 
įstaigos užlaikymo prisideda ir patrono šventę 8v. Juozapo, 
gerų žmonių, ir jei jie eitų į Buvo daug svetimų kunigų, 
susirinkimus ir veiktų, tai greit _ .Į X ~ ' J ' ' '
toms šlykštybėms galų padary- sai įlavinto ir sutaikinto cho- 
tų, /

Čia dar buvo toks nežmoniš
kas atsitikimas- Viena šeimy
na pradėjo rengtis Lietuvon. 
Tai burdingierius paprašė su
grąžinti $2000 skolų. Gaspa- 
dorius sako: “kada tu man da
vei pinigus?” Ir nekalba apie 
grųžnimų skolos. Tai burdin
gierius iš nusiminimo gal iš 
proto'pradėjo eiti ir du sykiu 
buvo namų padegęs. Tada gas- 
padorius tų nabagų beprotna
miu atidavė. \

Vietinis.

PHILADELPHIA, PA.

L. Finansinė Misiją leidžia 
albumą su istoriniais aprašy
mais. Teipgi btųs tame Albu
me visokių įvairių įvairiausių 
paveikslų. Draugijų kuopų, 
grupelių ir bus pavienių prakil
nesnių veikėjų paveikslai^ Tai
gi ir tu brolau, sesuo storokis, 
kad ir tavo paveikslass bei 
vardas tilptų tame Albume. 
Dėlto kviečiu visus, kad nevė
liau balandžio 30 dienų L.L.P. 
Boną, už kuodidžiausią sumą 
nusipirktumėt.

, Kviečiu ir tuos, kurie jau 
esat pirkę L. L. P. Boną, pa- 
dauginkit savo bonų skaičių. 
Bus viskas pasiųsta į Lietuvos 
misijos raštinėm Philadelphie- 
New York, N. Y. Philadelphie- 
čiai! nesitikim nuo kitų Kolo
nijų. L. L. P. Bonų galima 
gauti pas Krikščiuniu Demo
kratų sanryšio, valdyba, gerb. 
klebonas J. J. Kaulakis, pirm. 
A. Užumeckis 300 Wharton St. 
Vice-pirm. J. Pranekunas 316 į
Earp. St. Raš. K. Butkaite 320 įdu važinėdami po kolionijas ir 
Wharton St. Atmink, jog Bo- i niekindami katalikus renka 
na^ tai pirma kumštis Želigos- aukas. Kad jie rinkti) aukas 
Trini. |Lietuvos valstybei, tai kas ki-

susirinkimus ir veiktų, tai greit Per mišparus buvo girdėti bal- 

ra. Ž0 dienų baigėsi atlaidai 
Per sumų giedojo mažasis cho
ras, kurs pervišina didįjį cho
rų nors yra vedamas to paties 
vargonininko. Turbūt dėl to 
perviršina, kad yra po parie- 
'žiUra Seserų Kazimieriečių.

Per atlaidus aukurai buvo 
puikiai papuošti Seserų Kazi- 
mierečių. Scrantoniečiai turi 
laikyti už garbę turėti tokias 
seseris.

Svečias.

WESTVILLE, ILL.

L. D. 8. 75 kp. susirinkimas. 
Prisiyašė 4 nauji nariai.

CLEVELAND, OHIO

VAT IK ANAS DERISI 
SU MASKVA.

Grinorių lankymasis.

Iš laikraščių teko patirti, 
kad laisvamaniai susilaukė po
ros grinorių iš Lietuvos ir jie-

London. — Daily Tele- 
graph skelbia, kad Vatika
nas pradėjo derybas su Ru
sija apie pripažinimų kata
likams t eisių ir apie įleidimų 
katalikiškų misijų.

Labai maloni man mintis, 
. . , . . . . !kad tikras draugas niekumet
jai kun blėdi nešę Lietuvai ’rinwinpc. npnnTnpq nemČPns m 
kur? varosi už bedievybės jg.1111^8 nepames, nemcgjs pa 
platinimą Lietuvoj. Atsilan- nuėsti ir nepamąstys apie 
kyši; jie ir Clevelande. Tegu,*4- Meilės nereikia virve 

Kad ne šiuo, tai tuo o vis lie- Į kata? kai žino, kad jiedu renka
* * 1 ‘ '---- aukas bedievybei d-?.tlnti Lie-

! •O.l.

/

K.D.S. Narys K. Dryžas ta> 0 dabar renka aukas parti-

PITTSBURGH, PA

tuviai atsižymi. Antai kovo 22 
d. keletas laisvamanėlių buvo 
surengę šokius. Jie yra nus
muktkelniai ir jiems šokių ne
reikia šiokiu laiku, bet gavė
nioj tai reikia jiems pademons-

risti.
♦

/

R. Drovu.

Kovo 19 d. š. m. įvyko LDS- 75 
kp. mėnesinis susirinkimas. Nors 
narių susirinko neperdaiigiausia, 
bet prisirašė 4 nauji nariai: M. 
Bendikas, M. Mičiudienė, M. Ra
kauskienė ir M. G.

Mūsų kuopoje ligšiol nebuvo 
moterių,' o dabar jau turėsime.

Šiame susirinkime dalyvavo 
svetys iš Chicagos R. Andriliūnas, 
LDS. Chicagos Apskričio pirmi- 
kas, kuris daug svarbių žinių 
suteiki iš apskričio veikimo ir į- 
kurimą darbo informacijų biuro. 
Ragino kuopą smarkiau darbuo
tis ir remti apskritį prisiunčiant 
savo atstovus į apskričio suva
žiavimus. Neišgalėdami siųsti at
stovo pranešti apie kuopos dar
buotę raštu. -

Buvo svarstoma svarbus klau
simas, kad apsaugojus darbinin
kų sunkiai uždirbti centai nuo 
šmugelninkų, kaip kad nesenai 
atsitiko Chicagoj; kad vadai bei 
agitatoriai būtų ant sargybos ir 
kad darbininkus perspėtų, o ne 
taip, kad ne tik neperspėja, bet 
dar ir patįs įklimpsta.

Taip-gi atsikreipta ir j vietes 
gerb. kleboną, kad padėtų darbi
ninkams kovoti su išnaudotojais 
kapitalistais ir įvairaus plauko 
šmugclninkais.

' > « •

tuva nerūpi ir bonų netik nepir-l 
ko, bet dar trukdė ir prieš agi
tavo.

Šiandiena sandariečių vadai 
jau viešai pasisakė, kad jie bonų 
nepirksiu. Tai mat, kaip jie re
mia Lietuvą.

Bengiasi prie streiko.
Mainieriai su kovo 31 d. užbaigs 

kontraktą ir dabar jau rengiasi 
prie streiko. .Nors darbininkai ne
norėtų streikuoti, bet kompani
jos priverčia ir darbininkai turi 
joms pasipriešinti.*

Mainieris.

L. D. S. NAUJI NARIAI.

Reikia pažymėti, kad ši kuopa ] 
per visus metus neturėjo nė vieno ] 
naujo nario. Praeitais metais ko
vo mėnesyje prisirašė 5 nauji na
riai ir dabar lygiai jnetams suka
kus prisirašė viršminėti 4 nariai. 
Ir tas gerai.

LDS. 8 kp., Cambridge, Mass. 
—i Ligšiol buvo viena iš gyviau
sių kuopų. Naujų narių gauda
vome kas mėnuo. Dabar lig ant 
nelaimės einant naujų narių va
jui negavome nė vieno. Kas pasi
darė?

LDS. 9 kp., New York,. Y. — 
Mes visi gerai žinome, kad šis 
miestas yra vienas i šdidžiausių 
pasaulyje. Lietuvių darbininkų 
randasi nemažai, bet prje orga
nizacijų kaip matyt nelabai sku
binasi prisidėti Čia gana smar
kiai darbuojasi D. Kašėta, kuo
pos raštininkas,” bet vienam ar-gi 
galima viską padaryti. Pageidau
jama, kad visi nariai stotų darban 
ir ragintų kitus darbininkus dė
tis prie LDS.

LDS. 10 kp., Brooklyn, N. Y.
— A. Puodžius kad ir vienas, bet 
geras ir smarkus darbininkas.

LDS. 11 kp. Providence, R. I.—
J. Akulevičius, D. Besnotavičius,

• J. Bolis, A Martušis.
Šios kuopos ’ raštininkas mums 

praneša, kad dar tik pradžia dar-
• bo. Balandžio mėnesyje kiekvie-
• nas senas narys pasižadėjo prira

šyti bent po penkius naujus na-
■ rius. Tai bent darbininkai!

LDS 12 kp., Brooklyn, N. Y. 
— K. Zokienė. Laukiame dau-

Sargas.
FĖDERACUOSIR TAUTOS 
F6NDO NARYSTES VAJUS. 

Nuo seniai yra žinoma, kad! --------
( truoti prieš katalikus. Kuomet čia esančioji Sandaros kuopoje Kadangi iki Šv. Velykų dvi 

ta “pramoga” prasidėjo, tai pliklauso tokių žmonių kurie savaiti beliko, taigi Fed. ir T. 
buvo tiek truikšmo, kad vaikai vadina save katalikais. Tan- F. narystės vajaus laikas jau 
iš visos apylinkės subėgo? Vi- Idai matyt juos einant bažny- baigiasi. Todėl, » gerbiamieji 

Į si praeiviai sakė, kad tie po’a- čjon, o kaip kada kitas katali- Federacijos bei T. F. skyriai
* kai iš proto kraustosi, taip dūk- kiškas priedermes atlikinėja darbuotojai lai pasistengia li-
j darni. Ant nelaimės kiti klau- Seniai sandariečiai skelbė oba- kusį laikų tinkamai sunaudoti,

se keno čia įstaiga. Gaudavo lsį buk Sadara nekovoja prieš nes atėjus vasaros karščiams
atsakymų, kad lietuvių. Tai’tikėjimų. , bus sunku kų g.ero padaryti,
tokiu badu žeTninamas lietuvio Dabar Sandara nusimovė sa- ■ Fedęracįjos Ir Tautos Fondo

L Vardas. Lietuviai pasistato sa- vo užslėpta - veidų. Kadangi nrfrystes mėnesinė mokestis 25 
vi greta polokų. Ir taip pasi- Sandara remia socijalistus, tai centai arba į vienų kurą skyriųt

tarnauja laisvamaniai. Ta lie- sandariečiai, kurie jaučiasi turi 
tuvių Įstaiga šiaip butų nieko šiek-tiek katalikiškos — tautiš- 
sau. Svarbiems reikalams salė kos idėjos, turėtų atsikrapštyti 
duodama dykai, aukų labdary- akis ir atsipeikėti.
bėi skiriama Bet yra subolše- Ar pridera duot aukos soci- 
vikėjusiu laisvamanių ir jie vi- jalistams, kurie jas apvers Lie
sa blogą daro. Nesykį teko ma- tuvos ir tikybos pražūčiai, 
tyti su raudonoms galvoms iš- Sandariečių Draugas,

(Kultūros, Labdarybės ir poli
tikos) $1.00 metams. 1

Draugijoms mokestis į Fede
racijų: Draugija, turinti 50 na
rių, moka $3.00; draugija, tu
rinti 100 narių, moka $5.00.; to
liau po $2.50 nuo kiekvieno 
šimto narių. \

±

1 )LEONO XIII ENCIKLIKA RERUM NOVARUM 
APIE DARBININKŲ KLAUSIMI

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

radimo priežastis.

5.

Šiuomi skelbiame naujų narių 
vardus, kurie prisirašė per kovo 
mėnesį šių metų. '

LDS. 1 kp. So. Boston, Mass. — 
P. Skistimas, S. Pocius, K. Es- 
kevičius, K. Naudžiūnas, J. Pe
čiulis, A. Kibartas, J. Grigas, S. 
Jankauskas, I. Šarka .

LDS. 2 kp. Montello, Mass. — 
J. Maustis, J. Kemėšis, J. Salat- 
ka, M. Kamandulis, J. Sukna, J. 
Drevinskas, P. Virmauskas, P. 
Danila, . I. Dukštaitė, P. -Jąučiū- 
nas, A. Kaunclis, M. Mazgalienė. 
v Pigaga, O.. Sanisoniutč, A. 
"autkus.

LDS. 3 kp. Norwood, Mass. — 
Kovo mėnesyje naujų narių ne- i 
prisiuntė, bet kaip girdėt, žada į BDS. 13 kp., Philadelphia, Pa.

Kovo 15 d. š. m. antru kartu čin^ padaryti balandžio mėnesyje. į“ Radauskienė Paulina Ba- 
kalbėjo gerb. M. Bagdonas, Lietu- Tokias žinias gavome bevieliu te- |n0^g j _

 —   j Prieitais metais ši kuopa smar- 
- *.... ’ A. Bra- Jtiai augo nariais, šiais metais lig

J.- Ivanauskas,’ A. Kuo- ir apsnūdo, o gal nariai perdaug
A. Petru- darbo turi kitose organizacijose.

Visgi kaip ten nebuvo negalima

vos Darbo Federacijos įgaliotinis, legramu.
Papasakojo daug žinių iš Tčvy- LDS. 4 kp. Athol, Mass. — J. 
nes Lietuves. Kartu su gerb. M. Bagdonas, Xj. Draskai: ė, -- -------
Bagdonu buvo atvykęs ir gerb. zausnas, 
kun. I. Albavičius, kuris ir-gi ne
mažai pridavė energijos ir noro 
lirbti Bažnyčios, Tėvynės ir dar- 
ininką labui.
Aukij Lietuvos katalikų politi- 

os reikalams surinkta ^0.
Vietos katalikai yra begalo 

duosnūs ir kiekvieną naudingą 
darbą remia.

Gerb. kun.
se kultūros
$560.

Antrosios __ m/ * «- 
kvofcį tūkstantį dolerių dėl dviejų 
stočių katalikų ir laisvamanių — 
— katalikai vieni išpirko už tūks
tantį.

Mūsų laisvamaniai su—kirkuž- 
ninkais aiškiai pasirodė, kad Lie-

A. Petrauskas,
Siniančiutč, J.< Stcponkal-Į
Tamošiūnas, A. Vaitckū-' apleisti LDS. kuopos, kuri ligšiol 

buvo vicr.a P; veikliausių. 
I “Geriau vėliau negu niekad 
sako mūsų priežodis.

(Bus daugiau)

Garmaus prakalbo- 
reikalams sudėjo

paskolos paskirtą

I

žiintis, 
I lis, b'. 
: te, K.
nas.

LDS. 5 kp., Watcrbury, Conn. 
— Centro raštinė neturi žinh] ką 
veikia šios kuopos nariai laike 
naujų narių vaaus. Mes tik tiek 
žinome, kad Waterbury yra dar 
daug darbininkų, kurie prie L. 
D. S. neprigulL Laukia, kad kas

Iš Mūšy CENTRO

\

a

kn (tos tarp savęs buvo pasls- 
Mdžiuisos. ) Bet kadaLMh* 
vob socijalistai liaudininkai su
griovė Ifckų ra krikščioBinais^ 
demokratais ir nuvėjo talkon 
kitiems eocijalistams, tada ir 
Amerikos bedieviai tautininkai 
prisišliejo prie socijalistų, ir^vi- 
si stojo vienu* frontu prieš ka-' 

talikus.
Mes, katalikai savo tarpetiL- 

rime irgi visokių politinių nu

sistatymų žmonių. Bet visus 
miis vienija meilė tikėjimo ir 
meilė Lietuvos.

Tada dabar ir stovi viena 
prieš kitų dvi pajiegos: socoja» 
lietai ir katalikai.

Kas mums katalikybė, tas 
jiems bedievybė. Tai jų naujas 
tikėjimas į žmogu-bezdžionę*. 
Tik skirtumas dar tas, kad mes 
ne vien tikėjimų mylime, bet 
dar ii* Lietuvų, jie gi vieton tars 
navino Lietuvai — stato soči-- -b 
jalizr o monų, kurį jie ir patys 
nebe iki, o tik vartoja jį kaipo 
įrankį minioms patraukti. Ir 
kur jie tau norės socijalizano; 
juk t? i labjausiai subiznėjęs ir 
subui iuazėjas gaivalas. Anai
ptol re socializmas jų idealas, 
bet geri bizniai šiltos vietos.

Lietuvos buržuazija ir pir
mieji kapitalistai bus daugiau- 

I šia bedieviai ir socijalistai. Pa
matysite, kad taip bus. Kaip 
Amerikos piniguočiai statosi 
darbininkų geradariais, taip ir 
lietuviai socijalistai daug šne
ka apie darbininkų vargus. Bet * 
kodėl jie žemės darbininkams 
pavve'ėjo? Kodėl jie balsavo 
prieš žemės reformų? (vien* 
aiškiiai prieš, kiti susilaikė nuv 
balsavimo.)

Kada Vilnių dar valdo len
kai, kada lenkų legijorai tyko 
užimti visą Lietuvą, kad tuo 
budu valstybės reikalus ir eina 
tik savo partijin’o biznio va
ryti?

Darbininkai myli Dievą, sa
vo vaikučius nori dorai kiikš- 
čion’škai išauklėti. Kodėl jie 
nori tėvams atimti, balsą, kad 
tėvai nieko negalėtų sakyti, 
kaip jų vaikai turi būti auklė- 
jami? Taigi paž>nkimė vilkus 
avies kailyje. Tarptautine ma-. 
sonėrija žydiškai bedieviškas 
socijalizmas veržiasi į musų 
tautą. Su. pagalba musų apk
vailintų brolių brukasi per 
gvoĮtą ir taikosi primesti nrams 
bedievystes žabangas. Ar duo- 
simės? Ar prisiimsime? Nesu- 
laukimas jų ’

Feder. Sekret.

»>

juos pakalbintų. Ar nepasidar- /PAŽINKIME PRIEŠININKUS 
buotų senieji nariai,

LDS. 6 kp., Hartford, Conn. —
A. Burbulas, K. Gavėnas,' K. Kup
čiūnas, A. Misiulis, J. Tamošiū
nas, J. Varkala.

LDS. 7 kp. Worcester, Mass. —
J. Stoškus, I. Lukoševičia, J. 
Stoškienė, J. M. Vierajtis.

Kada kalbame apie savo idė
jų priešininkus, mes visada at
siminkime, kad dabar mes te
turime vienų priešininkų, t. y. 
bedieviškų socijalizmą. Buvo 
seniau pas mus dvi bedievių 
partijos: socijalistų ir tautiniu-

't?

» ..................... .. ............................... ................... ,, , ,...

Štai ką savo įžanginėje prakalboje apie ją I 
rašo visų žinomas gerb. kun. J. J?Jakaitis, Wor- 
cesterio 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 tiesas ga
lėtų pažinti. Ne vienas ligšiol silpną ar prastą tikė
jimo pažinimą turėjęs, toksai nuodugniai sykį, kitą 
šitą knygelę perskaitęs įgįs geresnį tikėjimo pažini
mą ir branginimą ir dėkuos autoriui už jos pagami
nimą.”

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

KAINA

žiai ir aiškiai apibudina socializmų ir krik
ščionybę. Ką tik iš Lietuvos gauta.

KAINA........................ 10

5) EILĖS IR DAINOS.
Parašė ir išleido JOANNA T AMO S AUS- 

KAITĖ. Puikiausiu eilių ir dainų knygelė, I-a 

dalis.
KAINAANTROJE DALYJE RASI:

Socijalizmas ir jo kritika.

2. '^Sodjajistų tai blogybei prašalinti siūlomos 
• priemonės.

• . S ■

Kritika socijalistų programo.
a) Socijalistų mokslas Liūdintas patiems darbinin

kams ;
b) socijglistų mokslas eina prieš teisybę;
c) nuosavybė yra darbo vaisius;
d) savastis yra reikalinga šeimai;
e) kada vyriausybė tegali kištis į šeimos reikalus.

3. 
?

t

TREČIOJE DALYJE RAST:
Tikras Darbininkų Klaurirao Ifeprendūaas. .

4. Kalaltką Bažnyčios bendradarbiavimas:
a) be religijos ir Bažnyčios darbininkų klausimas 

nęišrišamaa;

’z

6.

7.

X

2) MŪ$U TIKUMAS.

Z

60 centų

________________♦

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

X %

3) TRIS KELEIVIAI:
...... 10 centų

%

/

- Verti J. M. ŠIRVINTAS.
Knyga, kurioje kiekvienas katalikas ras 

ginklų apgynimui kataliką tikėjimo. Iteikaiinr 
ga kiekvienam įsigyti.

t

KRIKŠČIONIS, žtDAS ir TURKAS.
Pamokinanti- apysaka. Su stipriais drobės ap
dalins.

KAINA................................40 centų

'4) SOCIALIZMAS IR KRIKŠČIONYBĖ.
Parašė PROF. V. JURGUTIS. Jojo grn-
.................... -........ .......

**' . z

už f1.00---JI OJ----Tik už flMO^Bk

Tų nupigįnimą darome tik dėlto, kad davus 
progų dabartiniais bedarbės laikais LDS. na* 
riams ir “Darbininko” prenumeratoriams įsi
gyti naudingi) knygų.

Įdėk dolarinę į vokų ir siųsk mums žemiau 
phdėtu adresu, o knygas gausi po dviejų, trijų 
dieni).

Jeigu nepatiks į 5 dienas po aplaikymo^rg 
žin’k mums, o nfu? sugrąžinsime pinigus 
darni už periu imtini?. Su užsakymu siųsk Ir pi
nigus.
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REIKALAVIMAI.

Rast. M. Dusevičiutė.

MODERNIŠKAIE. K
Bl

SPAUSTUVEI *

Metams
6
3

t__
$ 16 Metų"

LAWRENCE, MASS.
LDS. 70 kuopos mėnesinis susi rinki

nes įvyks- nedėlioj, 9 d. balandžio po 
mišparų. salėje prie bažnyčios. Kvie- 
'•žiam visus narius ateiti. Taip-gi atsi- 
eskie naujų narių.

Valdyte
BaL 6

11
13
20

Reikalavimų kainos 2c. už žodį už 
kiekvienų sykį.

LEWIST0N, ME.
LDS. 37 kp. mėnesinis susirinkimas 

i - yks nedėlioj, 9^d. balandžio, paprastoj 
ietoj. Kviečiame visus narius buti
ni ateiti, nes turime svarbių reika- 
l- Taip-gi atsjveskite naujų narių.

GREIČIAUSI MODERNIŠKI 
LAIVAI PASAULYJE.

Šaunus apsėjimas su keleiviais.
Ten yra vietinis agentas jūsų mieste 

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

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

Cabin $130. 3-čia kl. $103.50.
Taksų $5.00.

Per Cherbourg, Southampton, 
Liverpool ir Glasgow: 

CAMERONIA .............. ................
kGLTEANIA ................. ..Balandžio
SATURNIA (iš Portland) Balandi 
1LGERIA (iš Bostono). . .Baland.

s
r

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8-tos kp. mėnesinis suslrinkl- 

.nas įvyks utaminke, balandžio 11 d., 
>ažnytinėj svetainėj 7:S0 vaL vakare, 
.'isi nariai malonėsite ateiti paskirtu 
laiku. Turime daug svarbių dalykų 
•pkalbėti. Nepamirškite atsivesti J 
asirinkimų Ir naujų narių. '

Kviečia Valdyba.

Neseniai atėjo iš Lietuvos 1-maa 
numeris Tautinės Kultūros ir 
Pilnutinio Gyvenimo, Žurnalas 
“BUOMUVA.”

Siųsk tuojaus 75c. “Darbiniu- 
kųi” o gausi “RUOMUVĄ.”

“DARBININKAS,” , 
366 Broadway, Boston 27, Masa.

y Užsieny (ir Lietuvoj)
Metams ....
6 mėnesiams
3 mėnesiams

i South Bostone

H DR.H.ŠĖTONE
AKIU SPECIALISTAS
399a W. BR0ADWAY

VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v. vak.
■vi/-- ..•.uT

GERAS LAIKRAŠTIS I
MISIJOS SĖKMINGAI 

EINA.
Šv. Petro bažnyčioj einančios 

š misijos turi tokį pd^isekimą,
kokio vargu tikėtasi. Nedėlio 
per visas trejas mišias ir vakare 
Buvo kupina bažnyčia. Net ry 
tais ant ankstybųjų mišių susiren 
kd daug žmonių, daugiauisa vy 
ęų. Gerb. misijonięriai patraukė

Visais reikalis kreipkitės 
šiuo adresu:

/ M. Mičiūniene,
251 FairviewSt.,

New Britain, Conn.
L. D. S. Conn. Apskričio 

raštininkė.

L. D. S. KUOPy SUSI 
RINKIMAI.

DABAR YRA PROGA PRISIRAŠYTI PRIE L. U. S.
šviesiąją daiktą pusę.

Tomas Hood.

NAU

Tavo darbu nėra vien tas, 
ką padarei, bet ir būdas, ku
riuo vadovaudamos tai išpil
dė!.

CHORO SUSIRINKIMAS.
Šy. Petro bažnytinio choro mė- 

| nesinis susirinkimas bus balandžio 
5 d., pobažnytinėje svetainėje, 8-ą 
vai. vakare. Visi nariai neužmirš
kite kuoskaitlingiausia susirink- 

£tl ■

MIRĖ TARUTIS.
; Povilas Tarutis, gyvenęs pas 
Juozapą Serapiną, 148 Athens St., 
mirė. Buvo nevedęs.

‘ Tuose namuose labai daug 
- moonshine’o išdirbama. Taip bū- 
; na, kad nuo jo visa gatvė pa- 
’> sinirsta. Vaikas bebėgiodamas 

puolė ant moonshine’o statinukės 
ir nusisuko sprandą.

F. Bnooksi

T 
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Tai Geriausia Žmogaus Mokykla, 

KELRODIS PRIE LAIMINGESNIO 
IR ŠVIESESNIO GYVENIMO.

Skaityk Laikraštį, Kuris Paduoda Naujausias 
Žinias iš Viso Pasaulio

LIETUVIS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS.

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

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

VALANDOS: 9-11, 2—4, 7—9

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

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

VISUS SPAUDOS DARBUS PAVESK'

JUO YRA LAIKRAŠTIS

DARBININKAS
EINA 11118 SYKIUS Į SAVAITĘ

4-rių ir 8-nių puslapių.

Prenumeratos Kaina :

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 
“narhinink^ »

li

“DARBININKO”
» •

J. MAC DONELL, M. D.
Galima nusikalbėti ir lietuviškai.

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

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

Tel. So. Boston 270

PUIKIAUSIA, PROGA.
Lietuviams ant ilgiau gyvenan

tiems šioj šalyj.
PARSIDUODA du prie daikto 

puikioj vietoj lotai ir pigiai, arti 
didelės mokyklos, arti 3 gelžke- 
liai, netoli upė ir lygumos. Jau 
pusėtinas miestelis ir dirbtuvių y- 
ra netoli. N. Jersey’ės steite, tik 
>c. karu j miestą, Bound Brook’ą. 
Susižinojimui meldžiu kreiptis se
gančiu antrašu? *

J. BANIŠAUSKAS,
103 Pearsall St.,

Blissville, L. I., N. Y.

Per Angliją ar Hamburgą 
i Daneig'ų $106.50 — Liepojų $107.

Taksų $5.00.

HARRISON. N. .T.
LDS. 15-os kuopos susirinkimas bus 

9 <1. baland., 7:30 vai. vak. Visi nariai 
malonėkite pribūti paskirtu laiku, nes 

iri m daug svarbių reikalų aptarti. 
\fsiveskit ir naujų narių.

£•' UŽMUŠĖ DIRBTUVĖJ.

Petras Kaminskas likos užmuš- 
• tas geležų dirbtuvėj Perry Boaxe 

Duane Company, koeo 24, 1922. 
p Jis gyveno 71 Bolton St., So. Bos- 
įr ton, Mass. ale čionais nieko apie 
g, jį nežino. Girdėjome, kad jis gy- 
i veno Lavrence, Mass., bet ir te

nai nieko negalėjome surasti. Tai- Js-,
■ gi jei kas apie jį žinotų arba jo 
| giminės atsišaukite kogreičiausia. 

nes iš kompanijos gailma gauti 
£ pinigų. Tai-gi giminės arba pa

žįstami atsišaukite greitai arba 
.prisiųskite jo giminių adresus 

E pas:
T PETER J. AKUNEVIČIUS,

256 Broadway, So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston, 381.

■3..7S

IETIMAS.
L. D. S. Conn. Apskritys 

rengdamas GEGUŽINĘ 30 
t d. gegužės š. m. Owartette 
£ kliubo darže, New Britam, 
F Conn. nuoširdžiai kviečia vi- 
t sas<LDS. Conn. apskričio 
> kuopas dalyvauti su progra

mų pagražinimui šio milži- 
ILniško išvažiavimo.

Taip-gi kviečiame gerb. 
chorą vedėjus ir chorus pa- 
gelbon su gražiomis tautiš
komis dainelėmis. Prigelbė- 

k kitę mums iškelti darbinin7
i ; ką vardą, o mes jus neuž- 
į mirsime.

GREENEIELD, MASS.
LDS. 79 kp. mėnesinis susirinkimas 

'vyks nedėlioj, 9 d. baland., 2 vai. po 
ietų 4 Ląnrel Street. Kviečiame 
isus narius ateiti. Taip-gi atsives- 
te naujų narių.

.TERSEY CITY. N. J.
LDS. 76 kp. mėnesinis susirinkimas 

’vyks nedėlioj. 9 d. baland. Visi na
riai malonėkite pribūti paskirtu lai
ku. nes turime daug svarbių reikalų 
ptarti. Atsiveskite ir naujų nartų.

Valdyba.

Gerbiamieji Lietuviai ir Lietu- 
nitės! Mek Lietuvos armijos ka- 
eiviai kreipiamės prie Tamstų su 
.edideliu prašymu. Perskaitę ši- 

‘a atsišaukimą ir sugriebę liuosos 
alandėlės, teikitės parašyt laiš- 

kelių ir atsiųsti laikraščių, o teip- 
,i jeigu galėtumėt ir knygučių 
-asiskaitymui, mes su didele ma- 

i ,ne priimsim ir dalinsimės. Tai- 
ri prašysime perskaitę ilgai ne
raukti, nes lauksime su dideliu 
.ekantrumu. Siųskite šiuo adre

su :
9-to pėst. L. Kunig Vytenio pul- 

o 2-ros kulkosvaidžių kuopos 
yr. puskr. Petraičiui Kaziui ir 

"^ratėnui Liudui.

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

DOTTERDAM
Balandžio 8 ■ ■

PWAMOTRDAM” Balandžio 29 »8

N°2MP6AM
Musų laivai turi geriausius pa

togumus trečios klesos pasažieriUms.
Užsakant vietų kreipkitės prie 

prie vietos agentų arba pas

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

Į LIETUVĄ
Tankus išplaukimas mammoth laivų.

7 f 
t 
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Mes atliekame SPAUDOS DARBUS nuo Vi
zitinės Korčiukės iki Knygos ir Laikraščio. 
Kainos Prieinamos. Darbus Atliekame Grei
tai. *

“DARBININKAS,”
366 W. Broadicay, Boston 27, Mass.

TEL. S. B. 620.

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

bos. Visa ūkė aptverta. Lietuvių 
ipgyventa. Bažnyčia ir miestas 
įetoli. Kas tą farmą nupirks tai 
Ižiaugsis. Parduodu labai pigiai, 
’riežastis, tai noriu važiuoti Lie- 
uvon. Delei platesnių informa- 
ijtj kreipkitės šiuo adresu:

“ GEO RAMANAUSKAS,
L I. Box 39 X, Fauntain, Mich.

dr; a. j. gorman
(GUMAUSKAS)

DANTIS TA8

ĮjlV’n'En'VzaYeliavų, Kukardų, visokių Ženklelių, Guzikučių, Ant- 
ULU. V C spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų, 

Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tes vardą.
STRUPAS CO., 90-92 Fcrry St. Newark, N. J.

705 Main St., Montello, Mass. 

(Kampas Broad St.) 

Tel. Brockton 5112-W.

Jūsą dalyvavimas progra
moje padės sutraukti minias 
darbininką gegužinėm

Vieta puiki ant augšto 
kalno tarp žalią ir ošiančią 
medžią, kur galės toli, toli 
imsitęst jūsą išlavinti bal-

New Britainiečiai darbi
ninkai (ės) smarkiai rengia
si patikti svečius, nes dar 
čia bus pirmu kartu toki 

|^didelė iškilmė — gegužinė.
Geistina, kad ir kitos ka

talikišką organizaciją^ kuo- 
: pos ir draugijos imtą daly- 

vumą šioje rengiamoje iš- 
kilmėėje. Ypatingai kreipia
me domę mūsą jaunimo ir 
vioterą. Be jūsą išvažiavi- 

Kmas nebus pilnas.
Esame pilnai įsitikinę, 

B;kad pritarimą ir pagelbą ra- 
| ime pas visus.
į Prašome gerb. chorą, kuo- 
I pu ir draugijų tuojau pra- 
| nešti su kuo prisidėsite prie 
fc' paįvairinimo GEGUŽINĖS 
t programo. '

Ieškau tėvo Jono Martinkaus ir 
ėdės Antano Martinkaus. Kilę 

š Telšių apskr., Varnių vai., Pa- 
andenio par. Jau du metai, kai 
avau laišką. Pats ar. juos žinan- 
leji rašykite:

Liudas Martinkus, 3-čias D. L. 
K. Vytauto pulk. 6-ta kp. Lith- 
iania.

VRedStarLine
PatarnavimdŠ į Libau tiesiog. Di

deli, smagus laivai. Geras valgis ir 
užtektinai. Daug kambarių. Manda- 
.Tus patarnautojai, kurie kalba lie
tuviškai.

ttWHlTESTAlt
. Cherbourg ir Southampton. 

Artimi susisiekimai į visas dalis Lie
tuvos.

MAJESTIC (56,000 tonų). Did
žiausias laivas pasaulyj OLVMPIC 
(46,000 tonų), HOMERIC (34,000 
tonų).

Labai puikus patarnavimas delei 
Į3-čios klesos pasažierių. Užsirašykit 
. pas — PASAtTERlĘ DEPARTAMEJf- 
| TA arba pas vietinius agentus

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

ir už visą palaidojimą. Palaidoju numirusį nuo $100.00 ir 
aukščiau. Taigi Boston’o ir apielinkės 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.

Prityręs Kooperatyviškos Valgo
mų Daiktų Krautuvės 

Vedėjas.
Atsišaukiant, malonėkite pažy- 

nėti kokį darbą ir kokioje vieto- 
je dirbęs ir taip-pat kiek laiko 
lirbęs. Kiek norėtumei aglos iš 
tradžios? Nekatalikas nepagei- 
laujamas. Kreipkitės šiuo adre
su:

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

Athol, Mass.

i
Prirašinėk Prisirašyk
Naujus Narius

Vieninteles

Prie L. D. S.

LIETUVIŲ DARBO ŽMONIŲ ORGANIZACIJOS
AMERIKOJE

Įstojimas SOc.—— Mėnesine 35c
GATJSl i,

“Vaikai nustokite 
bereikalingai peštis 
yra užtektinai BAMBINO 
jum abienh”

JORCHESTER,
MOUNT ROPE

ANT PARDAVIMO: 12842 tur
ingos žemės kartu su dviem na- 
įais turinti 7 kambarius į kiek- 
ieną su naujausiais įtaisymais. 
Caina $3.500.
Delei informacijų kreipkitės 

šiuo adresu:
P. H. BLAIN,

-15 E. Fourth St., So. Boston.

DR. F. MATULAITIS I
GYDO VISOKIAS LIGAS. 

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

, •
8 Vernon St. Worcester, Mass. I

f-a——assa—

Tel. 2—0453
'į, PRANEŠIMAS.

I DR. LEON HIRSCH,
DANTISTAS

V KALBA GERAI LIETUVIŠKAI. 
Įsteigė savo ofisų •

The American Indųstrial 
z Building

ii 983 Main St., Hartford, Conn. 
iį OFISAS ATDARAS: kasdien iki 
j į 6 vai. po pietų. Pagal sutartį ir 
jj vėliau.

Bell Phone: Poplar 7545
ADOLF F. STANKUS

LIETUVIS GRABORIUS
1023 Mt. Vernon St.,

PHILADELPHIA, PA.

PARSIDUODA BUČERNĖ 
IR GROSERNĖ.
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Puikią dovaną KALENDORIŲ ir brošiūrą 
“KURIŲ BUS VIRŠUS?” parašyta Uosio visiš
kai dykai; gausi' organą “Darbininką” 3 sykius.į 

Savaitę ir naudosies visomis kitomis privilegijomis. 
Dėlei platesnių informaciją kreipkis pas vie

tos L.D.S. kuopos valdybą arba tiesiog pas
L.D.S. CENTRĄ

366 Broadway, - Boston 27’ Mass.

Labai geroje vietoje, lietuvių ir 
’enkų apgyventoj. Kaina labai 
prieinama.

i VT.,
111 Hope St., Greenfield, Mass.

Kūdikiai mėgsta ji! 
Jie prašo daugiaus I

Net ir maryčiai žino, kad

duolė visame pasaulyje, kuri duoda galimybės būti 
irių užkietėjimo. Ji paveikia per vienų naktį; 

lengvai, tačiaus tikrai I Aptiekose parsiduoda po 35c. arba už 40c. 
apmokėtu pašto siuntiniu prisiunčiame tiesiog iš laboratorijos.
• " F. Ap. RICHTER & CO.
BOROUGH OF JJROOKLYN-4------------------ ;---- NEW YORK

Z.,-T.

* «

--

JV. KAZIMIEB0 R. K. DRJ0S 
VALDYBOS ANTRAŠAI

80. BOSTON, MASS. 
rTRM. — Vladas Paulauskas,

90 B St, 80. Boston. Masa 
/ICR-PIRM. — V. J. Jakštas, ‘

27 Story St, Boston 27, Mass. 
’ROCr. RAST. — Antanas Janušonis,

1422 Columbia Rd.,
Boston 27, Mass. 

•1N. RAST. — Juozas Juška,
Merycliff Academy,- 

Arlinghton Helgths, Mik 
iŽDR'iTNKAS — Leonas Svagždys.

111 Bowen 8t. Boston 27, Mase. 
IŽDO GLOB. — J. Grublnskas,

8 Jay St. Boston 27, Mase. Ir 
Antanas Kmitas,

284 5-th St, Boston 27, Masa 
MARŠALKA — Povilas Lau&a

BĮ Story St, Boston 27, Masa 
DRAUGIJO8 antrašas reikale: 

L M8 Broadway, So. Boston. Masa. 
DRAUGIJOS susirinkimai laikomi 

tas antrų asdSdieni mėnesio 1-ų vai. 
po pfetų parapijinėj avetainėj, 492 1 
7-th St, Boston 27. Misa

/ ’ '




