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RŪPINASI STREIKU.

Washington. —Attorųey 
GeneraI Daugherty apleido 
sostinę ir įvažiavo į Indiana- 
polis. Jis rūpinsis angliaka
sių streiko reikalais.

minaeijos. 
verksi.

PRASIDĖJO BE 

MALDOS.

die- 
per- 
toli-

Francija griežtai priešinga.

SUSIPEŠĖ DĖL 
ŽEMĖS.

kurs mane aprū- 
ų metų su Ameri- 

” Nors, aš skai-

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVEN
TĖ SURVILIŠKYJE.

DARBININKy REIKALAI.

London. — Sustreikavo 
laivų bevielio telegrafo ope
ratoriai.

Philadelphia, Pa. — Su
degė Fidelity Storage & 
Warehouse Co. namai. Nuo
stolių už $600.000.

London. — Anglijos ka
ralius apskaitė, kad savo 
metines išlaidas pamažins 
ant $50.000.

pranešti apie nuotikį. Po 
;o jis buvo nugabentas ligo
ninėn ir vargu pagys.

GAVO PENKIAS , 

KULKAS.

KAS DALYVAUJA.

PINIGŲ KURSAS. •

f

Krikščionys darbininkai vi&* 
nykitės! SpieskitSs į vienin
telę darbo žmonių organiza
cijų Amerikoje — Lietuvių 
Darbininkų Sąjungų.
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Vos nepakriko konferencija.
Rusija ir popiežius už nusiginklavimą.

Genoa. — Garsioji tautų 
konferencija prasidėjo. Su
sirinko delegatai 34 valsty
bių. Susirinko atstovai mo
narchijų ir respublikų ir so
vietų Rusijos. Visi tarsis a- 
pie bendrų gerovę.

Anglijos premieras Lloyd 
George roku o j amas konfe
rencijos Mozė.

Paskirtoje valandoje susi
rinko visi .delegatai ir pas
kiausia atvyko Rusijos dele
gacija su Čičerinu priešaky
je. Visų domė buvo atkreip
ta į tų delegacijų, nes Rusi
ja pirmu kartu prileista 
prie tautų konferencijos.

priimsime lygias sąlygas. 
Mes nesame čia kaipo ali- 
jantų arba priešininkų vals
tybės. Mes nesusirinkome 
čia kaipo monarehistai, res
publikonai, arba sovietistai. 
Mes susirinkome čia kaipo 
valstybių ir tautų atstovai 
bendrai ieškoti geriausių 
būdų išgriautai Europos ge
rovei atsteigti.”

Lloyd George nurodė, kad 
pirma gerovės atsteigimo są
lyga yra taika, tikra taika. 
Nes nors faktinai karas pa
sibaigė, bet “urzgė j imas te
beina ir dar yra visose šaly
se daug šunų, kurie įsivaiz
dina, kad juo garsiau jie los, 
juo labiau įrodys savo žiau
rumą ir pasiryžimų. Euro-

steigti. Sakė, kad dėl bend
ro labo visi turėtų nusileis
ti. Be kitko Šventasis Tė
vas pareiškė:

“Nereikia užmiršti, kad 
geriausias taikos užtikrini
mas nėra tai durtuvų miš
kas, bet vienų antrais pasi
tikėjimas ir draugingu
mas.”

Toliau Šventasis Tėvas 
nurodė, kad reikėtų peržiū
rėti buvusias sutartis ir pa
lengvinti kontribucijas.

Šituo Šventojo Tėvo laiš
ku labai įsižeidė Francija. 
Francija turi didžiausių 
durtuvų miškų ir ji viena 
stoja už smaugimų Vokieti
jos.

\

c

Ryman, neofi- ...................  auja ir jis s< 
jųjų svečių.

Konferencija prasidėjo be 
pasiprašymo Dievo pagel- 
bos. Vietoj kad atidaryti 
konferencijų su malda, kaip 
kad buvo padaryta Wash- 
ingtone pradedant nusigin
klavimo konferencija, Itali
jos premieras Facta, laiki
nas konferencijos pirminin
kas perskaitė Italijos kara
liaus sveikinančią telegra
mų.

Premieras Facta, atida
rydamas konferenciją pasa
kė: »

“Nuo dabar nėra nei prie
šininkų, nei draugų, nėra 
nei pergalėtojų, nei perga
lėtų. Yra tik vyrai vienos 
tautos ir kitos, kurie nori su
jungti savo pajėgas augš- 
tam tikslui atsiekti. Pir
miausia mes turime atsteig
ti taikos santikius tarp tau
tų, kad jos galėtų jungti sa
vo energijas, kurios buvo 
karo sunaikintos.”

Toliau Italijos premieras 
sakė:

“Washingtone mes matė
me, kaip juodas debesys ta
po atitolintas nuo Pacifiko. 
Genooj mes turime dirbti dėl 
Europos taikos.”

Po to kalbėjo Anglijos 
premieras Lloyd George. Jis 
sakė:

“Šitas yra tai didžiausias 
susirinkimas Europos tautų 
visoje istorijoje, ir atsižvel
giant į susirinkimo didumą 
ir sudėtį atstovi} ir svarbą 
svarstytinų klausimų, kon
ferencijos vaisiai turės gi
lias pasekmes ar geran ar 
blogaivnetik Europai, bet įr 
visam pasauliui.
“Čia mes esame lygūs, jei

šdiį^Po įJoyd- George’© kal

bėjo Franci jos atstovas
Bartbiou, Vokietijos kanc- 
lierius Wirth, Rusijos ats
tovas Čičerin ir Belgijos pre
mieras Theunys.

Rusijos atstovas pareiškė, 
kad Rusija pagatava nusi
ginkluoti su išlyga, jei Ja
ponija pasitrauks iš Sibiro 
ir jei Rumunija apleis Be
sarabiją. Francija priešin
ga nusiginklavimui už tai, 
kad Vokietija nepildanti 
Versaliu sutarties. Susi
kirtimas tarp Rusijos ir 
Franci jos atstovi} dėl nusi
ginklavimo buvo aštrus, taip 
aštrus, kžtd buvo kilęs išgąs
tis, kad konferencija pačioj 
pradžioj sprogs. Bet Lloyd 
Geroge įsikišo ir pareiškė, 
kad konferencija bus nevai
singa, jei baigsis. be nusi
ginklavimo. Bet dabar to 
klausimo nereiiką kelti, o 
patarė čįčerinui' stovėti už 
tęsimų konferencijos iki 
tikslas bus atsiektas.

Pasibaigus pirmos dienos 
sesijai Anglijos atstovai iš
reiškė pasitenkinimo, bet 
pasakė, kad čičerino staty
mas klausimo, kurio 
notvarkėj nėra, yra 
ankstyvas ir gadinus 
mesnį veikimą.

Štai kurios valstybės da
lyvauja Genoos konferenci
joj ir po kiek delegatų tu
ri :

Bulgarija................
Kanada ................ ...
Čeko-Slovakija ....
Danija .'...................
Estonija.................
Finlandija...............
Francija ....'........
Vokietija...............
Anglija...................
Graikija.................
Airija......................
Pietinė Amerika ...
Albanija ...................
Austrija...................
Australija.......... .
Belgija....................
Italija...................
Latvija....................
Lietuva ....................
Luxemburg.............
Norvegija................
Naujoji Zelandija .. 
Ilolandija................
Lenkija....................
Portugalija /... ..f 

Rumunija................
Rusija.....................
Jugo-Slavija .,.........
San Marino.............
Ispanija...................
Švedija .....................
Šveicarija . ............
Vengrija................

r / • f.

15
3

30
30
25

7
80
80

128
22

6
4
4
6

14
14

6
6
7
4 

, 8
16
16
40 
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12
12
16 
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ŠVENTOJO TĖVO 
LAIŠKAS.

Sąryšyje su Genoos kon
ferencija Šventasis Tėvas 
pasiuntė Genoos arcivysku- 
pui laišką, kur kalbama a- 
pie tos konferencijos dar
bus. Šventasis Tėvas, kai
po atstovas Dievo taikos ir 
meilės, džiaugiasi tautų at
stovų susirinkimu taikai į-

MOSĖDŽIO parapijos (Kretin- kvėptas jaunimui noras skaityti, 
gos apskr.) bažnytinis choras, 
drauge ir orkestrą. Pereitą me
tą net ir stebuklingą vietą, Ž. Kal
variją aplankė. Choran ir orkes- 
tran priguli: P. Norvilą, R. Puč- 
korius, V. Selenis, J. Pilipaitis, 
A. Tubinas, T. šikšnius, M. Lo- 
košius, A. Viitelavičia, O. Knis- 
tautaitė, S. Norkaitė, P. Endri- 
jauskaitė, O. Selinaitė, B. Skur- 
dauskaitė, B. Norvelaitė, O. Gu
rauskaitė, J. Skaraitė, V. Skiru- 
taitė, U. Eidejaitė, U. Šikšnaitė, 
kun. P. Venskus, varg. T. Čampė, 
O. Norvilaitė, M. Repšaitė, O. 
Niuniavaitė, L. Gadeikis, S. Rim- 
kaitė, P. Valiitinas, U. Vaserai- 
tė, P. Žalgiris; J. Padeginskis, P. 
Baužis, M. Milukas, J. Šopagor. 
Draugai ir draugės amerikiečiai, 
gal jums iš tqs mūsų kuopelės ir 
ne vienas bus pažįstamas. Krei
piamės į j ūmią gal kas kokių nors 
knygų, giesmininkų arba dainų 
knygelių turite. O mes turim var
gonininką darbštų ir sugebantį 
gerai chorą vesti. O gal susimy- 
lėtūmėt ir taip jau kokių knygu
čių atsiųsti. <Ar nerastus kas iš 
pažįstamų dėl mūsų ir laikraštį 
užsakyti.

Aš Antanas]Tubinas tariu šir
dingai ačiū 
pino ir ant 
kos“

RIAUŠĖS.

tau ir kitiems dalinu, bet tas per- 
mažai mūsų kuopelei.' Knygas ar 
laikraštį meldžiu siųsti šiuo ant
rašu:

Ant. Tubinas, Mosėdžio miest., 
pažanga matos. Visu pirmu pasi-

ŽUVO 26 FRANCŪZAI.

Gleinitz, Silezija. — Ne
suprantama ekspliozija išti
ko ir žuvo 26 francūzų ka
reiviai, apie 10, francūzų su
žeista.

Spėjama, kad ten buvo 
paslėpta amunicija, bet ne
žinoma Ar tai lenkų ar vokie
čių buvo amunicija.

Žuvusieji kareiviai kasė 
vietą, kur buvo spėta, kad 
yra paslėpta amunicijos.

Organizacijų veikimui yra didelis 
nepatogumas, kad netur salės, 
rar susirinkti. Bet vargais, nega- 
ais dirbdami ūpo nenustoja. Šau- 
ių būrys tiek sustiprėjo, kad yra 
dlęs sumanymas statyti nuosavas 
namas. Išsirūpinta iš valdžios že
mės plotas — miestelio rinkos. 
Surasta pinigingas apylinkėje ū- 
dninkas, kuris tam tikromis są- 
ygomis duoda medžių. Projek
tuojama statyti namas dviejų 
aukštų: jame būtų salė su scena, 
mrio raštinė, vado kambarys, ar- 
jatinė, klubas, skaitykla ir tt. 

' ’radėta rinkti namų statymo fon
dui aukos. Suorganizuota tam 
reikalui tam tikra komisija. Gau
ta iš inžinierio parengtas planas. 
Šauliai tikri, kad už poros meti} 
turėsią savo pastogę. Aiškina ne
išmatuojamą namų svarbą, kad 
jame galėsią spiestis visos kitos 
organizacijos. Tas namas bus pa
rapijos šviesos šaltinis, iš kur švie
sa skleisis į visas tos apylinkės 
caimo bakūžes. Sumanymas svei
kintinas. Ir mūsų broliai ameri
kiečiai pagrįžę į savo gimtąjį 
kampelį turės vietą maloniai pra- 
eisti liuosą valandėlę ir galės pa

matyti ant kiek pažangesnė nau
joji paaugančioji karta.

Keras.

N asiru a, N. II. — Polici
ja buvo suareštavus vienų 
streikininkų. Kiti šoko jį 
gelbėti. 500 streikininkij at
sirado mūšio lauke. Poli- 
cistai šaudė ir vartojo vėz
dus. Darbininkai svaidė ak- 
menais ir pagaliais. Kai- 
kurie streikininkai gavo vėz
dais galvon, bet niekas ne
buvo sužeistas, kad būt rei
kėję ligoninėn gabenti. Su
areštuotasis buvo paliuo- 
suotas. Bet pagavo kitą 
William Unaskis ir suareš
tavo.

LAUŽYS STREIKĄ.

—
Nįishua, N. II. — Nashua 

Gummed & Coated Paper 
Co. atidarė savo dirbtuvę, 
airio j prieš tūlų laiką buvo 
kilęs streikas dėl algų numu- 
šimo ant 15 nuoš. Kompa
nija reiškia bando streiką 
sulaužyti.

Washington. — Suv. Val
stijų senatas patvirtino ge
ležinkelių darbo komitetų. 
Nauji komitetninkai yra J. 
H. Elliot, atstovaujųs kom
iam jų, G. Wallace Houger 
atstovaująs visuomenę ir A. 
O. Wharton atstovaujųs 
darbininkus.

Milford, M e. — Būrys 
vaikėzų lošė kortomis ir su
siginčijo. Priėjo prie to, 
<ad revolveris paleista dar
ban. Vienas gavo penkias 
kulkas. Bet jis įstengė nu-

Kaip pernai, taip ir šjmet sur- 
viliškieeiai iškilmingai apvaik
ščiojo vasario 16 dieną. Jau prieš 
kelias dienas pradėta rengtis. Or
ganizacijų atstovai ir vietos inte- 
igentai posėdžiauja. Daugiausiai 
rūpinasi šaulių būrys: per pasta
rąsias dienas pučia orkestro dū
das, kiti rikiouteje miklinasi. E- 
sančiųjų dviejų pradinių mokyk- 
ų mokytojai kalbasi su savo vai

kučiais, aiškina, kas per šventė 
artinasi. Iš vakaro, visi piliečiai 
jau turi susidariusį savotišką ū- 
pą. Visi jaučia, kad ryt diena 
ius kitokesnė, negu leidžiamoji. 
Ūkininkės-šeimininkės dabina na
mus, dukrelės smėliu barsto kie
mo takelius. Vyrai apžiūri gy
vulius, aptvarko kiemą. Visi 
laukia, kaip kažko. Samdininkų 
Kalėdų laukimas, nėra tolygus 
nepriklausomybės šventės lauki
mui. Tautos šventė nėra vieno 
kūno, bet vienos dvasios — idė
jos draugų šventė. Čia laukia vi
si, be išimties. Tokio visų pasi
ruošimo ir vaisiai, pasirodė malo
nūs. Šventėj, jau iš ryto, plau
kia į miestelį žmonių virtinės, kaip 
Kryžių, ar šv. Roko dienoj. 
Tvarkdariai-šauliai švaistosi po 
rinkei?. Vyrai, sustoję krūvo
mis, kalbasi, politikuoja, pamirš
ta kalbas apie ūkio reikalus. Da
liau ateina organizacijų grupės. 
Pirmutiniai, šaulių būrys į 100 
jaunuolių susirikiavę^ su šautu
vais ant peties, suzvadu prieša
ky, atžygiuoja. Visi stovintieji 
sužiuro. Vado komanda būrys su
stato šautuvus, ir palikę du sar
gybiniu, traukia į bažnyčią. Ma
žų moksleivių eilės, visokio plau
ko, visokio šerio, ko tik per snie
gą išbrisdami, tiesiasi. “Pavasa
rininkų” kuopa, po ketunus su
sirikiavę, priėję rinkelę išsisklai
do vieni limpa į viškas koran, ki
ti kemšasi į Dievo namą.

Po iškilmingų pamaldų, ir po 
tam tikrai pritaikinto klebono pa-

SURVILIŠKIO kampelis, vie
nas iš tų Lietuvos vietų, kur vie
ni lietuviai gyvena. Prieš karą, 
senomis tradicijomis, bažnyčioje 
sale lietuviškos, lenkiškai buvo e- 
vangelija skaitoma, bet karo me
tu visai panaikinta. Jaunimo ap- 
ščiai randasi. Daugelis kariuome
nėj. bet tiems palikus namelius, 
paaugo jaunesnieji. Jau prieš ka
rą pradėjo čia reikštis didesnės 
apšvietos diegai, o vėsulai praū
žus ir persimainius krašto apysto- 
voms dar sparčiau pradėjo augti. 
Skaitome šias organizacijas: “Pa
vasarininkų” kuopa, Šaulių bū
rys, Motera draugija, krikščio
nių demokratų partijos skyrius, 
valstiečių sąjungos skyrius (Kal
naberžės kaime). Jaunimas lais
vu noru yra pasirinkęs jose daly
vauti. Skaitlingiausia “Pav-kų,’ 
toliau seka šaulių būrys, Moterų 
draugija. Kiekviena organizacija 
turi pasistačius savo tikslus ir vei
kia. Kad veikia, vadinasi josna- 
riai dirba. Darbo vaisiai ir aiški 
pažanga matos. Visupirmu pasi
sekė ištraukti tie žiedai — jau
nuoliai iš amžino miego — tam
sumo; toliau, praplėsta akys ir 
parodyta visiems, kad šis mūsų 
tautos gyvavimo laikas, kaip ir 
jaunuolio amžius yra didelę svar
bą vaidinąs. Parodyta, kad ant 
jaunuolių pečių" guli, didelė Tau
tos našta. Ją reikia išmokti neš
ti, dirbti, nepailsti Įgavus doro, 
šviesaus jaunimo vardo, bus iš
pildyta, — kad jaunimas yra tau
tos ateitis. Karts iš karto pasiro
do pagirtinos pramogos. Vasarą 
surengia gegužinių, kitais metų 
laikais — vakarų su vaidinimais. 
Tuo baigiama panaikinti tos satf- 
sos girtuokliavimo lydimos, va
karuškos. Susidaręs iš 11 instru
mentų šaulių orkestras linksmina _ ._ _____
vakaruose visos apylinkės žmo- sakyto pamokslo, žmonės vėl iš
neš Išsirašyta daug laikraščių. Į-sipyla į rinkelę. Užgaudžia šau-

kėtis, kad valdžia ims spaus
ti anglių kasyklų kompani
jas. Mat angliakasiams pri- 
gelbėjo tas, kad neunijistai 
angliakasiai streikuoja. To
dėl anglių greičiau gali pri 
trukti, negu apskaityta.

NESPĖJA PILDYTI 
UŽSAKYMŲ.

New York. — United Sta
tės Steel korporacija skel
bia, kad nespėja pildyti už
sakymų.

MIRĖ PRIEŠ PAT 

APSIVEDIMA.

New York. — Albert 
Joseph 55 m. amžiaus
Cincinnati atvykęs sutarė 
su viena našle apsivesti. 
Bet Lenox hotelyje jaunave
dys rastas negyvas. Jis bu
vo palikęs Cincinnati’e savo 
žmoną ir dukterį.

Nashua, N. H. — Trys 
troliai susipešė dėl tėvo pa- 
iktos žemės. Visi buvo nu

gabenti ligoninėn. Paskui 
buvo pašaukti pas teisėją. 
Vienas jų pasakė, kad du 
kitu broliai jį užpuolę ir 
norėję užmušti. Teisėjas nu
teisė abu po«$100 ir kaštus.

_________
MAŽINA IŠLAIDAS.

lių orkestras. Pasidaro kamša. 
Šaulių vadas palipčjęs kiek auk
ščiau drožia karštą prakalbą. Jo 
kalbą lydi garsus “valio” ir or
kestro himnas. Visų piliečių šir- 
dyce dega džiaugsmas. Mintimis 
skrenda į praeitųjų kelių metų 
dienas, kada viskas apylinkėj ki
taip atrodė. Dega kerštas ant len
kų, kad dar vis neleidžia mūsų 
šaliai apsitikrinti laisvės dienų. 
Kalba kitas kalbėtojas, dėsto, per 
šimtus metų ėjusius .mūsų tautos 
siekius; reiškia džiaugsmą, kad ši 
diena, jau turi būti džiaugsmo 
diena

Choro, orkestro, piliečių šauks
mų garsai taip ir skambą mažu
tėliame miestely. ' t

Vakare, vaidinimai, muzika, šo
kiai. Jaunimas ūžia linksmina
si. Prie namų šiokios tokios iliu- 

Šaulių saliutai. Fe-

Keras.

Žemiau paduodame kiek 
kainavo pasiuntimas 1,000 
aukisnų į Lietuvą. Prie že
miau, paduotų kainų yra 
priskaityta pasiuntimo kaž- 
tai:

Trečiadieny, baland. 5 — 18.80 
Ketvirtadieny, bal 6 — $8.90 
Penktadieny, baland. 7 —|4.00 
šeštadieny, baland. 8 — |4.13 
Pirmadieny, baland. 10 —14.00 
Antradieny, baland. 11 —14 3C 
Trečiadieny, baland. 12 — |4 3C 

LITHUANIAN SAL&8 
CORPORATION, 

bostone mass
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kleboniją gaspadinią kontrolie- baimė, kad Tamsta nemany-Įgaus sielos aspiraciją, išriša Visa nelaimė, kad praktikoje i PRANF^IMA^ 
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siūtos eksponaUs ne kuo ski- įr ignoruoja.visus kitus dvasios ėius idealus] prikergia prie jų B K. Federacijos
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i. penkis metus u taip toliau gva]»|)įaugįlls gyvenjmo klausi- venusių savo naudingumą for-

KVN. JONUI ŽILIUI.

PAKINKYS NERĮ

13 narių
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mums

50.00

50.00
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A

vandęnpuolis

mų pasenusių metodų ir nesu
geba apvertinti naujų gyveni
mo reikialavimu, žodžiu sakant

• •

riasi nuo savo kolegos. 
Tai matukas jie per vieni.

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

Norvrood. Mass.

717 W. 18-th St, 
Chicago, III.

NAUJOSIOS ANGLUOS L. D. S. 
APSKRIČIO VALDYBOB 

ANTRAŽAL
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vandens
Bus į- 

apie 20 
stočių, 

Amerikos

i narių gyvastis ir moka pomirtines 1150.00, 
$750.00, $1000.00, $2M00, $3,000.00.

1 Grimea St., 
So. Boston, Mass. 

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

Norwood, Mass.
Iždininkas — M. Abračinskas, 

187 Ames St., 
Montello, Mąp.
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Tas pats apskritys, kaip 

praneša skiria vėl dovaną knygo
mis vertės $5.00 tai kuopai, kuri 
prirašys daugiausia naujų narių 
ūki sekančio apskričio suvažiavi
mo.

Taigi kuopos turėtų sujusti ir 
stoti į lenktynes, kad laimėjus do
vaną.

LDS. Centro Raštinė.

Etna 1S South Boston’o utarnlnkals, 
tetrergaU ir subatomis. Leidžia Am. 
Lęerrrrę Bnco Katalikų Sv. Jvozazo 
Daskkutkų S^ytntsa.

“DARBININKAS” 

(The Wobkeb) 
LrrHVAjrurc Ty-tfuni Pana.

Publlshed every TUuoaay, Thursday, 
Saturday by St. Jobsfh's Lhh- 
As B. C. Associatiot ot Labo*.

•
“Entered aa ■ecoud-class matter Sept 
12. 1915 at the post office at Boston, 
Maa&, under the Act of March 3, 1879.”

“Acceptance for maillng at spedal rate 
of poetage pro vided for ln Section 1103, 
Act of Och 8, 1917, aathorlzed cm July 
12. 1918."

Bubtcription Katėti
learly ................................................$4.50
Boston and suburbs .......................$5.50
Toreign countries yearly...............$5.50

VISI Už VIENA, YBAS 
Už VISUS.

“Tėvynės Balsas” num. 
31 paduoda žinią apie tai, 
kad susitvėrė Bendrovė Ga- ‘ 
lybė. Toji Bendrovė ketina 
intaisyti palei Kauną ant 

j Neries hidroelektrišką in- 
tvarą elektrikai gamint. Val
džia jau patvirtino projek
tą. Galybė tikisi perversmą 
padaryti Kauno pramonėj.

, Obalsis iškeliamas: Šalin 
brangūs užsieniu anglis ir 
nafta ir pagailėkime miš

kų.

Geriausio pasisekimo Ga- 
lybei.

Garo gadynė praeina, jo 
vietą užima elektra. Praei
na ir anglių gadynė. Jos 
Vietą užima vandens jėga ir 
nafta. Ameriką turi gau- 

nglių kasyklas jr dį~ 
džias. žibalo versmes. Bet 
netrukus įvyks didis per
versmas Amerikos pramo
nėj. Už kokio pustuzinio 
metų tokio angliakasių strei
ko, kaip kad dabar pergy
vename vargu galės įvykti. 
Anglių kasyklos pradės už-1 
sidarinėti dėlto, kad anglių 
nereikės. Rimtai rengiama
si prie Amerikos 
jėgos sunaudojimo, 
steigta Amerikoj 
hidro-elektrikinių 
kurios teiks jėgą 
pramonei.

Pirmu dalyku bene tik 
Niagaros vandenpuolis bus 
pakinkytas. Pienai jau iš
dirbti. Iš dalies jau to 
vandenpuolio jėga sunaūdo- 
jama. Niagaros vandenpuo
lis jau dabai* gamina 650.- 
000 arklių jėgą. Pagal iš
dirbtą plepą Niagara gamins 
4.000.000 arklių jėgą. Jėgos 
užteks aprūpinti elektriką 
500 mailių aplinkui Niaga
ros. Niagaros gautoji per 
metus energija būtų verta 
$260.000.000.’■ *
| Dabar anglim gamintoji 
elektriką atseina po $70 ant 
arklio jėgos.’“ Niagara ga
mintų elektrą po $10 ant ar- 

, klio jėgos.
Niagaros 

teiks elektrikos1 60 nuosim- 
čiams Suv. Valstijų gyven
tojų.

Didieji Amerikos namai 
apšildomi dabar .anglimis 
netruks bus apšildomi naf
ta.

Jei Amerika^ turinčiai ir 
anglių ir nafto, yra begali
nis išrokavimas sunauduoti 

; vjmdens jėgą, tai tuo labiau 
l<ietuvai, iš kitur gabenan
ti anglį ir naftą, svarbu y- 

fciogreičiausia kibti į su- 
vandens jėgos.

Pastarieji social-liberalų 
ir jų atstovi} pasielgimai 
Lietuvoje Ir Amerikoje — 
jų pastangos paglemžti ti
kinčiųjų teises bažnyčioje ir 
mokyklose, jų aiškus nepai- 
svmas Lietuvos valstvbės 
reikalų Liūtingame Tėvynei 
momente, jų skleidžiamieji 
kr. demokratų adresu melai 
ir šmeižtai — dar labiau su
žadino katalikų lietuvių są
monę ir paskatino dar uo
liau budėti mūsų idėjų sar
gyboje.

Padvigubinta energija ir 
pasiryžimu Amerikos lietu
vių katalikų visuomenė sto
jo į talką Lietuvos Kr. De
mokratams. .Ir tai ne žo
džiais, bet darbais.

Jau nekalbant apie tą di
džią finansinę paramą, kuri 
gauta besilankant man po 
Amerikos kolonijas, bet ir 
dabar, atsikreipus į katali
kiškas draugijas bei organi
zacijas, pilasi gausios aukos 
ir nuoširdūs pritarimo laiš
kai.

Gražią pradžią buvo pa
daręs New Yorko-Brooklyno 
Federacijos apskritys iš sa
vo iždo aukodamas $50.00 
Kr. Demokratų politiniams 
reikalams Lietuvoje. Dar 
gražiau pasirodė Lietuvos 
Vyčių 4 kuopa (Dievo Ap- 
yeizdos parapijoj, Chicago, 
III.) kuri patiesė $65.0. L. 
D. S. 28 kuopa (New Haven, 
Conn.) paskyrė $27.50. Gau
ta ^.ar daug smulkesnių au- 

”kų po 20. 10 ir 5 dolerius. 
Jų sąrašas bus paskelbtas 
vėliau.

Nėra abejojimo, jog visos 
katalikų draugijos ar orga
nizacijos atliks savo šventą 
pareigą ir, sulig išgalės, su
teiks tokią auką, kokios rei
kalauja šio tikslo svarbu
mas.

Čia reikia pažymėti, jog 
ir atskiri asmens šiam reika
le neatsilieka. Pastaromis 
dienomis stambiau paauka
vo :

Jonas Brenza,
iš Chicago, III..........$100.00

P. N., iš Chicago, III. 100.00 
Julius Brenza,

iš Chicago, III. .
Kun. V. Slavynas, 

iš Chicago, III. .
Jonas Krotkus,

. iš Chicago, III. 10,000 auks.
Džiaugtis bereikia gražio

mis sėkmėmis. O toliau — 
jos bus dar gražesnės. Tik 
visi už vieną, vienas již vi
sus. Ne laikas snausti, ati
dėlioti. Visi į glitę už krik
ščionybės ir demokratybės 
obalsius!

Mikas Bagdonas, 
Lietuvos Kr. Demokratų 

Atstovas.

ATVIRAS LAIŠKAS
l - ■ ‘
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Laisvamaniai visokiais bū- 
dais stengėsi parodyti did
vyriais savo grinorius Nat
kevičių įr Žygelį. Jiedu e- 
są ir šiokie ir tokie, bet tik 
Kauno Darbininkas tepasa
kė kas jie ištikro yra. Bū
tent : i

“Žygelis yra įgijęs Seime 
populerumo, kaipo narsus ko
votojas su--, klebonijų gaspa- 
dinčmis. Klebonijos nugalėji
mas yra matyti jo gyvenimo 
tikslas, o jo rėksmas yra tam 
priemonė.

Rašau Tamstai Lietuvos 
Žemės Banko reikalais. Lig- 
šiol rašydavau tais reikalais 
privatinius laiškus. Bet šių 
1922 metų balandžio mėn. 
turime kaip ir jubiliejų — 
penkių metų sukaktuves nuo 
to laiko, kaip Tamsta pra
dėjai organizuoti minėtąjį 
Banką. Yra reikalo atsi
liepti viešai, tas sukaktuves 
minint.

Ne lengva man tai daryti: 
didžiai gerbiu Tamstą ir kai
po šiaip jau žmogų, ir kai
po katalikų kunigą, ir kai
po žymiai Lietuvai pasidar
bavusį patrijotą. Verčia te- 
čiau manę atsiliepti tas fak
tas, kad penki metai atgal, 
Tamstos ingaliotas, su en- 
tuzijazmu stojau Tamstai į 
pagelbą organizuoti Žemės 
Bankui kapitalą; per mano 
tarpininkavimą dalinai ir 
dėl manimi pasitikėjimo, in- 
plaukė į Žemės Banko kasą 
apie $10.000.00. Taigi nors 
nedidelę dalį sporalės atsa
komybės priseina nešti ir 
man. Tiesa, aplinkybės to 
Banko kūrimui nebuvo pa
lankios. Bet tiesa ir tai, kad 
1) Iš apie 1000 šėrininkų 
(sudėjusių apie $100.000.00 
kapitalo) per tuos penkis 
metus niekas negavo nei vie
no cento nuošimčio, nors pi
nigai juk nešė kiek nuošim
čių ir gulėdami New Yorko 
Banke, ir vėliau paskolinti 
Garlaivių Bendrovei: 2) 
tiesa ir tai, kad tarp tų šė
rininkų buvo ir tokių, kurie, 
kunigais pasitikėdami, dėjo 
beveik paskutinius savo su
taupytus centus; kai-kurie 
iš jų, inpuolę ligosna ir ne-z 
lahrėsna, veltui šaukėsi Į 
savo šėrų globotojus; 3) 
tiesa ir tai,, kad per tuos 
penkis metus nematvt buvo 
rimtų pastangų pasiimtąjį 
darbą šiokiu ar tokiu būdu 
įimtai užmegsti, ji toliau 
varyti, o jeigu aplinkybės 
nieko panašaus neleido x- 
tai Lent garbingai ir teisin
gai ji likviduoti, grąžinant 
žnr.nėms nors dalinai jų in
dėnus pinigus.

Tamsta paskutiniame sa
vo pranešime duodi vilties 
Kad neuži-go hisnis bus pra
dėtas varyt’.. Tokiu būdu 
dar sykį apeliuota Į šėrinin- 
l;ų kantrybę.

Reikia pripažinti, kad tos 
ksr.trybės šėrjninkai paro
dė ganėtinai. Juk tai gal 
vienatine musų tauroje kor
poracija, k iri. pinigus sū
ri kusi, taip ilgai ruošėsi 
pradėti veikti.
' Žėrininkai buvo kantrūs, 
kada Tamsta vietoje Žemes 
Banką organizuoti, atvažia
vai Amerikon Paskolos Lie- 
tuvai kelti; kentė, ries matė 
svarbesnį reikalą;7 buvo jie 
kantrūs ir tada, kada suži
nojo, kad Tamsta vietoje 
Banką organizuoti apsiėmei 
Klaipėdoje Lietuvos atstovu 
būti.

Šėrininkus labjąusiai ver
tė būti kantriais ’Į’amstos, 
kaipo kunigo ir veikėjo au
toritetas ir žodis- Per pen- 

toji moralė pajėga

net iki Tamstos ir visų kitų ’mus< 
direktorių mirčiai.

Žmogaus kantrybe, tai lyg 
toji styga, kurios negali 
tempti per daug be galo: sa
vo ribą priėjo — ir trūko. 
Tos stygos t lūkima s šiame 
atsitikime reikštų tūkstan
čiui Lietuvos mylėtojų dide
lę nelaimę. Jų širdyse pra
nyktų pasitikėjimas katali
kų kunigais ir net .žymiau
siais Lietuvos veikėjais (jie 
visi Tamstą tokiuo skaito).

Tad man ir rodos, kad jo
kiu būdu nebereikia, nebe
galima rizikuoti tempti dar 
ir toliau neapribuotam lai
kui šėrininkų kantrybę — o 
kad šiokią-tokią pradžią, ar 
pabaigą (geriausia būtų — 
pradžią) daryti būtinai dar 
šiais 1922-ais metais, gi šė- 
rininkus reikėtų dažniau in
formuoti. kas su jų pinigais 
yra daroma.

Tiek tepasakęs, reiškiu 
Tamstai tikros pagarbos — 

Kun. F. Kemėšis.

i< Manę ima Jie tepatenkina viena kitą žino-

Progresas galima pavadinti 
žengimu pirmyn arba pažanga.

Yra visokių. Pusgalvis žen
gia pirmyn, bet nežiūri, kur jis 
atsidurs. Jis negalvoja apie 
tai, kas bus, ar jis įkris Į duo
bę, ar gal sau kaktą kur persi- 
skel. Jis tik žengia pirmyn 
(taip bent jis pats mano) dėlto, 
kad tas yra madoj, kad užtai 
jį giria kiti jam panašus pus
galviai.

Karštuolis “žengia pirmyn,” 
Blaškosi, daužosi, visus užka
binėja, visus kritikuoja, save 
garbina, giria ir mano, kad 
daug trukšmo darydamas, pro
gresuoja. Žinoma tas nėra jo
ki pažanga, tik gal pažangia- 
vimas. Taip pažangiau ja mu
sų vadinamieji tautininkai. To
ki “pažanga’ yra panaši į 
munšainės bonka, prie kurios 
prilipdyta popiergalis su para
šu — šampanas!

Arkliai neprogresuoja, nes 
neturi jokių idealų. Lygiai tai- 
pat ir pas žmones progreso nė
ra ir būti negali, jei idealų sto- 
kuoja. Juo tie idealai bus 
sveikesni ir prakilnesni, juo 
pažanga bus pastovesnė ir nau
dingesnė, bet visvien greičiau 
ar vėliau prieis tilto galo; jei 
nebus paremti krikščionybės 
pamatais. Antai kaip čia senai 
paskelbta su didžiausiu triukš
mu anie prakilnus idealai: lais
ve, ir lygybe. Prikergė prie 
tų dviejų dar ir brolybę, uždai
navo: Atsisakom nuo senojo 
svieto... ir.. žengkim pirmyn! 
pirmyn! pirmyn! Bet kas iš to 
viso išėjo? Žengė “pirmyn”, 
bet ar ilgai? Brolybė taip ir 
pasiliko tuščiu žodžiu, gj laisvė 
ir lygybė nesugebėjo patenkin
ti viso žmogaus sielos ir suban- 
krutijo, paskendo sielos audro
se. Mat be troškimo laisvės ir 
lygybės butą sieloje daug kito
kių troškimų ir jie likę ne už
ganėdinti nuslopino laisvės ir 
lygybės grūdelius į sėtus į žmo
gaus sielą. Argi stebėtina, kad 
po tiek gražių žodžių, po tiek 
pralieto kraujo dėl tos laisvės 
ir lygybės jų taip mažai tėra 
lygiai monarchijose kaip ir 
respublikose sovjetinėse ir ne-^ 
sovietinėse. Netoli tenuprogre- 
snptat

Vienas tiktai tėra idealų rin
kinys, jei taip pasakysim, vie
na pasaulėžvalga, kuri padaro 
tikrą progresą galimtųAai krik
ščionybė.. Ji patenkina visus 
prakilniuosius žmogaus troški
mus; visi gi kiti idealai paimti 
skyrium arba suderinti kitose 
pažvalgose neišgali vesti žmo
gaus tikrosios pažangos keliu.

Tas įvairių idealų vaikymas 
yra panašus į netikusį kūno 
ginmastikyavimą. Pav. išgir- sumaišo esenciją su formomis 
do žmogelis, kad jis nueis to
liausiai, jei išmankštys gerai : 
savo kairiąją koją ir paklausė. 
Dirba varąšas. gimnastikuoja 
ją, bet tik ją vieną ir visai ne
sirūpina apie kitas kūno dalis. 
Pagalios bando eiti pirmyn, bet 
ą>o kelių žingsnių suklumpa. 
Neišmankštintas silpnas kūnas 
nedatesėjo eiti su stipria kai
riąja koja, sugriuvo ir ją draug 
patraukė. Keliasi žmogus, 
gimnastikuoja kitą koją ir vėl 
žengia pirmyn, bet ir vėl netoli 
tenužengia, vėl puola dėlto, 
kad jo nugara, jo plaučiai, jo 
rankos, akys ir kitos kūno da
lys tebėra silpnos. Ir stveria
si jis lavinti tai vieną tai kitą

■ kūno dalį, bet belavindams 
• vieną dalį apleidžia kitą seniau 

sustiprintą dalį ir vis netoli te
nužengia, o kartais atgal nus- 

! lysta..
Ir taip žmogus mokinasi. Jo 

mokytojas-kartus prityrimas. 
Mėtosi nuo vieno idealo prie 
kito ir ris tikisi rasti laimę ko
kiame nors ideale ir jos neran- 

į da, nes ji tėra tiktai krikščiony
bės pagamintoj idealų sinte
zėj. Žengia pirmyn, bet labai 
pamaži Ar tankiai suklumpa. 
Lygiai kaip kūdikio jo moky
kla yra gyvenimo “guzai”. A- 
not kaškieno pasakymo neša 
raudonąjį kartaus prityrimo 
kryžių, ir vis purtosi nuo juo
dojo* Kristaus kryžiaus kaip 
kūdikis nuo motinos perspėji
mų. Bevaikydamas atskyrus 
idealus ir idealukus žmogus iš
blaško savo sielos jiegas~ime- 
gyvena pilnutiniu sutardytu Į 
gražią harmoniją gyveniniu.

Pilnutinis gyvenimas ir ti
kroji pažanga atgimė ant Gol
gotos. Jų simbolis yra Kris
taus kryžius. Juos padarė ga
limais Kristaus idealai..

Grįžtant vėl prie palyginimo, 
Kristaus idealai yra tai lyg to
buliausia gimnastikos sistema, 
kuri mokina, kaip galima išla
vinti visas kūno jiegas ir žen
gti pirmyn,, pirmyn, pirmyn! 
Juose rasime ir laisvę ir lygy
bę, ir brolybę ir teisybę, ir daug 
daug, arba tikriau sakant visus 
kitus ir visi tie idealai turi ša
knis meilėje, t. y. harmonijoje 
suverimų tarpe ir terp sutvė
rimų ir-Sutvėrėjo. Vykdindar 
mi vienus idealus katalikai vi
suomet atsižvelgia į tai, kad 
nepagadinus tos idealų harmo
nijos, kad nepaminus kituų Į 
krikščioniškąją sintezę į einan
čių idealų. Jie supranta, kad 
progresas yra negalimas ten, 
kur niekinama vieni prakilnus 
idealai kad atsiekus kitus; kad 
pamintieji idealai sustabdys 
progresą ankščiau ar vėliau ir 
diskredituos tuos idealus, var
dan kurių mėginama žengti 
pirmyn.

Toji krikščioniškųjų idealų 
harmonija ir jų' atatikimas 
žmogaus sielai padarė tai, kad 
įvairus atskiri idealai, kad ir 
prakilniausi, niekuomet nepa- 
jiegė atstoti krikščioniškųjų i- 
dealų sintezės ir arba sukrikš- 
čionėjo, t y. nustojo buvę idea
lais — dievaičiais, arba tesu
gebėjo įvelti žmonijai naują gu
zą, įkalti naują vinį į raudoną
jį kryžių. Tas atsitiko su įvai
riais izmais, tas be abejo turės 
atsitikti ir su bolševizmu. Vi
si jie turėjo savyje daugiau ar 
mažiau tiesos, bet visi jie ban
do sugriežti simfonija ant vie- 
nps birbynės visi jie bijosi 
Kristaus sutardytos arfos. 

[ Saitai svarstydami pigiai pa
matysime, kad ne viskas, kax 
vadinama pažanga yra ištikrų- 
jų pažanga, tikros pažangos bū
ti negali be krikščioniškųjų i- 
dealų sintezės.

• 0- 
k.... . ... .............................................

Teorijoj tas viskas atrodo la
bai gražiai; su viršminė^omis 
išvadomis manding sutiks kiek
vienas katalikas, ne tik progre- 
sivus, bet ir konservatistas.

ir guldo galvą už senąsias for
mas.

Progresyvus katalikas vra 
KONSERVATISTAS KAS 
LINK KATALIKYBĖS I- 
DEALU, išreikštų dogmų, bet 
tiki, kad tie idealai yra taip 
galingi, taip gyvi, kad jie ne
priklauso nei nuo jokios ypa
tingos gyvenimo aplinkybių 
pagamintos formos, kad jie 
kaip tiktai tam ir yra Kristaus 
mums duoti, kad “perraugi- 
nus” visas gyvenimo formas 
evangelijos raugu.

Geriausis progreso ir konser
vatizmo pavyzdis galima ras
ti Francijoj, kuomet monarchi- 

i tapo pagelsta respublika. 
Konservatįstai katalikai su
maišė katalikybės idealus su 
monarchijos forma ir abu ly
giai gynė, progresyviai gi pa- 

į sirvžo ‘‘perrauginti ’’ naująją 
politinę formą krikščioniškuo
ju raugu.

Pažangusis neatsilieka nuo 
gyvenimo, konservatistas atsi
lieka.

I)el pažangos ir konservatiz
mo ginčyjasi musų veikėjai. 
Pamatysim kitą sykį, kaip tas 
ginčas konkrečiai reiškiasi pas 
mus Amerikoj.

Kita svarbi ginčų priežastis 
yra tai klausimas : Kokia rolę 
privalo lošti kunigai ir kokią 
pasauliniai darbuotojai viešoj 
katalikų darbuotėj?

Jei nedrįsimė atsakyti Į tuos 
klausimus dabar, nedrįskiin už | 
juos peštis seimuose.

V. K. TaškunaB:

*i
/

Lietuvių R. K. Federacijos Nau
jos Anglijos apskričio skyriams, 
kad įvyks apskričio suvažiavimas 
balandžio 30 dieną, 1922, I-mą v. 
po pietų lietuvių šv. Roko para
pijos svetainėje, Webster St., 
Montello, Mass. Tai-gi gerbiami 
L. R. K. Fed. N. A. apskričio sky
riai malonėkite atsiųsti savo ats
tovus į šį suvažiavimą, nes yra 
daug svarbių reikalų.

Lietuvių R, K. Fed. N. A. Apsk. 
Valdyba:

Pirm. V. J. Kudirka, 
Rašt. M. M. Kamandulis.

KALENDORIŲ.
Jfc.

LAIMĖJO DOVANĄ.
LDS. N. Y. ir N. J. Apskričio 

pirmininkas A. Kazlas aukojo 
knygų vertės $5.00 tai kuopai, 
kuri daugiausia prirašys naujų 
narių prie LDS. nuo 4 d. gruo
džio 1921 iki 12 d. kovo š. m. Per
žiūrėję naujų narių blankas ran
dame, kad LDS. 9 kp. prirašė 
daugiausia naujų narių tame ap
skrityje.

Prirašė šiaip:

L. D. S. kuopa, 
New York City...

L. D. S. 12 kuopa,
Brooklyn, N. Y... 

L. D. S. 14 kuopa,
Nevvark, N. J.......

L. D. S. 15 kuopa, 
Ilarrison, N. J....

L. D. S. 15 kuopa, 
Ilarrison, N. J....

L. D. S. 16 kuopa, 
Elizabeth, N. J...

‘ L. I). S. 18 kuopa, 
Paterson, N. J....

i L. D. S. 40 kuopa,
Easton, Pa.................... 4

L. D. S. 71 kuopa, 
Rochester, N. Y........... 1

L. D. S. 73 kuopa,
Linden, N. J.........

L. D. S. 76 kuopa, 
Jersey City, N. J..

L. D. S. 81 kuopa,'
Amsterdam, N. Y.

L. D. S. 82 kuopa, 
Trenton, N. J.......

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

Agentams duodame nuo
laidą. Agentai pasiskubin
kite su užsakymais.

t<DARBININKAS,,
366 Broadway, So. Boston, Mass.

Susivienijimas Lietuvių 
R. K. Amerikoje 

yra GYVAM DŽIAUGSMAS! SERGANČIAM VILTIS! 
MIRŠTANČIAM RAMYBĖ!

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

1. Apsaugoja
$250.00, $500.00, l----- ,

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

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

raštj ”Garsą”.
5. Skleidžia apšvietą, leidžia gerus raštus ir dalina na

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

mia Lietuvos respubliką. ' •
7. Lengvomis sąlygomis apdraudžia vaikus nuo vieną 

metą amžiaus.
Įstojimas j S. L. B. K. A. pigus, m^nesinS mok<” :s

pos yra visose didesnėse lietuvių kolioniiose Amcrik
tieji informaeijį, kreipkitės prie kuopų s kr"*-.r..: a:
tro Raštinę :

S. L. B. K. AMERIKOJE
222 So. 9th str..
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EASTON, PA.

Prakalbos.

vežė į ligoninę, o kitą, į kalėji
mą. Kova buvo smarki. Pū
kas peilių supjaustė visą Erš
kėčio nugarą ir keliose vietose 
turėjo susiūtu Laimė dar kąd 
nepavojingose vietose ir jo pa
dėtis nėra kritiška.

Tai mat koks laisvamanių 
sandariečių mokslas zir prie ko 
jis priveda.

Balandžio 2 d. š. m. buvo pra
kalbos S.L.R.K.Am. 93 kp. 
Kalliėjo K. Krušinskas, A.LB. 
K. Federacijos sekretorius apie- 
Susivienijimo reikalus ir apie 
dabartinį Lietuvos padėtį ir 
lasvamanių sandariečių šmeiž
tus ant Krikščionių Demokra- 
tij partijos.

Jo kalba visiems patikę. Vi
si aiškiai suprato Krikščičnhj 
Demokratų nusistatymą ir dar
buotę Lietuvoje. <

Pamatė ,kad visa našta Lie
tuvos nepriklausomybės guli 
ant Krikščionių Demokratų 
partijos, kad laisvamaniai su 
socialistais kaip paprastai tik 
trukdė darbą.

Buvo padaryta kolekta krik
ščionių demokratij partijai.

Geistina tokių prakalbų daž
niau.

Bolševikų prakalbos.
Kovo 26 d. š. m. buvo vietos

bolševikėlių prakalbos.
Kalbėjo tūla bobelka apie 

fRusijos rojų ir tikėjosi gauti 
dolerių.

Bet kur tau, bolševikėliai sa
vo dolerius praleidžia ant “mo-!kad nesilanko daugiau vyrų 
onshino” ir duoti, kad ir ba- anį svarbiu susirinkimų, 
daužančiai Rusijai nėra iško. j n. P. P. Marijos Draugijos 

Štai nelabai seniai policija irgi aukavo Krikš. Demokr. $5. 
vede gatve kaip galvijus už draugija niekada neatsilie- 

‘ “moonshino virimą. Manyta, | ka nu0 gen} praki]nhj darbų 
kad jie parengė paroda, bet ant kej sumanymų. Garbė už tai 
rytojaus sužinota, kad jie už- j moterims.

Vietinis

CAMBRIDGE, MASS.

Šv. Vardo Draugijos veikimas.

Balandžio 9 d. šv. Vardo 
draugija turėjo savo1 mėnesini 
susirinkimą. Apsvarstę savo 
bėgančius reikalus, skaitė laiš
ką nuo Miko Bagdono Liet. Kr. 
Demok. Atstove* Laišką priė
mė ir nutarė išpildyti jo prašy
mą. Tam tikslui tuoj buvo pa
daryta kolektą. Aukavo šie: 

i Gerb. kun. P. Juškaitis $3.z00. 
Po $2.00 VI Jakas, J. Dabilas, 
M. Norbutas. Po $1.00 V. Čet- 

ikauskas, A. Potembergas, " M. 
Į šliušas, P. Kavalis, J. Gedžius, 
M. Norbutas. Dar ir daugiau 
žadėjosi vėliau duoti .

Potani buvo paskaitos iš Baž
nyčios liturgijos. Gaila tik

simokėjo Dėdė Šamui po kelias 
dešimts dolerių ir krautuvinin
kams atėmė laisnius.

M. S. RACINE, WIS.

~ - ' H'. ~ ■■ / j j • --------
sius šaltojon. Bet sandarietis su
galvojo galva mušti į sieną. Ta
da pririšo prie geležinių borų, o 
jis kaip laisvamanis užpyko ir mi
rė. Šerifas klausė: “Daktare, 
kodėl jis mirė?” Dr. sakė: “Jam 
kirminai galvoj buvo.” Turbūt 
visiems laisvamaniams yra kirmi
nų galvoj. ,

Ex-Sahdarietis.

ELIZABETH, N. J.

Čia lietuvių kolonija yra nema
ža. Veikiama ir-gi nemažai. Ge
rai gyvuoja vyčių kuopa. Tas 
jaunimo būrelis išmoko du veika
lu Karo Metu ir Kova po Giedrai
čiais. Vaidins bal. 17 d. Mūsų 
gerb. klebonas kun. Žindžius pri
taria jaunimo darbams. Mūsų 
klebonas daug darbuojasi lietuvių 
tautos reikalais.

Turime gražią bažnyčią ir mo
kyklą.

Vytis.

Šv. Vincento Labdarybės Drau
gijos veikimas žengia pirmyn. Bet 
ne visi gerą darbą vienaip supran
ta. Yra tokių, kurie tol dirbo 
Labdarybės draugijoj, kol buvo 
valdyboj. Kaip likos prašalytais 
iš valdybos, tuojau suranda kito
kią rolę. Tenka girdėti, vienas' 
geras veikėjas buvęs valdyboj jau 
permainė savo burną. Visur agi
taciją varo būk neteisingai viskas 
esą. Teip skelbia draugijų susi
rinkimuose. O kol valdyboj bu
vo, tai agitaciją varė ir ragino vi
sus aukuoti. Bet jo agitacija ma
žai tereiškia. Štai 
kauja automobilių, 
kuo jo: 
Šv. Kazimiero Kar. 
Šv. Antano dr-ja .. 
Šv. Cecilijos dr-ja . 
Lietuvių Kliubas ..
Šv. Marijos Magd. dr-ja... 
Šv. Onos dr-ja......................
Antanas Mačys (mirusio

auka).................................180.00
Sumokėjo mėnesines ir 

smulkių aukij................. 25.00
Priduota čekiais nuo se-

* kančių ypatų: 
A. Balčiūnas.............
Jonas Grigaitis .... 
J. Vincius................
St. Mičkunas..........
Kaz. Kirelauskas ... 
A. Račkauskas .... 
Jur. Pranckūnas ... 
Ant. Užumeckis .... 
Adol. Stankus .... 
Pr. Valančius........
Sykiuvįplaukė tą dierią $1,331.91 
Išmokėta po kvitom tą d. $117.09 

Balandžio 17 d. Šv. Kazimiero 
parapijos svetainėj 331 Earp St. 
bus balius-šokiai.

woodo kuopa jau iš anksto ren
giasi delegatus priimti, o mes pa- 
sistengkime kuodangiausiai būti.

V. P. Stankus, apskr. pirm.

APIE SANDARIEčiy 
MISIJONIERiy.

Akinskis au-
Toliau au-

Dr-ja $50.00
...........43.64

35.47
50.00
25.00
10.00

WORCESTER, MASS.
Gegužio 7 d. š. m. Marijos Vai

kelių Sodalieeių Dr-ja stato sce
noje puikų veikalą “Šventos Ak- 
vilinos Kankinės Mirtis,” trijų 
veiksnių tragedija. Šis veikalas 
statomas bus pirmu kartu Wor- 
cesteryje. Yra labai gražus ir pa
mokinantis ir kiekvienam malonu 
pamatyti. Vaidins minėtos dr-jos 
teatralis skyrius. Aktoriai yra 
labai gabūs lošime. Tat-gi ir šį 
veikalą rengias visu smarkumu 
gerai išmokti ir kuopuikiausia at
vaidinti, 
me visus

i silankyti.
Report. •

Pas
įėjo.

Katalikai nesnaudžia, veikia su 
energija ir veiks toliau. Tuoj po 
Šv. Velykų bus visokių pramogų 

Po-. iki atsidarys daržai.
vilo Pūkio, 723 Green St. ir E-j Sandarokai Kaspiraičio Pilie- 
rbninio Erškėčio 715 Galdwell čiai pasileido lyg žydo botagas, 
St. užsibaigė kraujo pralieji-'.nieko neveikia, tik agitacijas va
rnu. Į jo prieš kitas draugystes. Sako

Pūkas buvo suareštotas ir, varysią toliau. Išmokę varyti 
kaltinamas muštinėse ir pasi-1 moonshine, išmokę <TSandarą” 
kesinime užmušime, o Erškėtis | skaityti, išmoksią ir kitų laisvų 
nugabentas ligoninėn.

Teismas bus, kuomet Erškė-j 
tis pasveiks. Betyrinėjant pa- j

CHESTER, PA.
mus darbai truputį page-

Todėl išanksto kviečia- 
vietinius skaitlingai at-

s
B. M.

WORCESTER, MASS.

Nusisekė vakaras.

Laisvamanių darbeliai.
----- - z

Ginčas tarpę kaziminkų

t gudrybių. Tik blogas surėdymas 
trukdo jų progresą. Štai sanda- 
rietis Antanas Aginskis, 509 Cen- 

sirodė, kad jie bekaziriuodami j ter St. buvo sučiuptas balandžio 
po No. 723 Green St. apie 1:30:1 d. Policija rado daug mūnšai- 
ryte susipyko. Pašaukus poli-' nes ir mašiną, 150 gal jovalų. Už 
ei ją su areštavo abu ir viena nu- tokį progresą gavo šešius mene- z

Tai girdi reikią dirbtu Žmo
gus parnešęs cukraus ir 
“misi j orderius” padaręs 
pirmos klesos moonshine. 
Girdi kunigai negalį negėrę 
būti. Tada žmogus suprato, 
kas per svečias pas jį.

Misijonieriaus laiškai:
19-6-IV-22 S. Boston, Mass.

Rev. S. B. Kryszczunas
11 Thomes Park 
So. Boston, Mass.

Gerbiamas Wencentai Cher- 
nauskai! ir jusu sužieduotine 
moteres su dukterėle.

Rašiau tamstoms gromata, ir 
prašiau atsiuste adrisa, ani kat
ro komiteto Saldžiausios Šir
dies Jėzaus bažnyčios? ale iki 
šiol negavau; tai meldžiu yš- 
naujo bukite tokie geri atsus- 
ti, nes meldžiu jusu, dėlto jog 
toriu apreikšti, po yšpildimo 
savo tikros šventos kunigistes 
pridermistes, nes toks vienas 
mulkitojas S. Bostone matida- 
mas negales žmonių švesiu 
monkite, tai priėmė Liutaro-
niška tikėjimą, taigi jo drau
gas šiaučius Lawrence mulkina 
žmonius, yš kurio visasas Bos
tonas juokėsi, kad tuki mulki 
senei reikėjo su šluotom yšviti. 
Su godone lieko sveikas Jeziu 
Christui kunigas S. B. Krysz
czunas.

19-27-III-22 Boston Mass 
Rev. S. B. Kryszczunas 
11 Thomes Park 
S? Boston Mass.

Gerbemas Wencentai
nauskai! ir jusu sužieduotine

«

moteres su dukrele Stefone.
Širdingai dekavoju tamstoms 

už meilinga pavaišijima manės 
biedna pakeleivinga kunigėli 
už ko jus Wiešpatc Dievas'už
mokės samteriopai.

Tolesne meldžiu jusu atsius
ti adreso ani komiteto Širdies 
Jėzaus -bažnyčios.

Nes aš toriu jems nurašiti 
gromata ir pasakiti koksai jų
jų kunigas yra? taipo kaip aš 
esmu tikras kunigas, ir yra ma
no pridermiste persergeti žūs
tančius žmonius, tokiu daliku 
aš toriu pildite savo švento sto
no kunigistes.

Su godone Kunigas
S B. Kryszczunas.

Beskaitant man ‘Darbininką,” 
radau aprašymų apie Silvestro 
Kryszczuno kunigavimą. Juo
kai ima iš tokio jo kunigavimo. 
Stebėtis reikia iš kvailumo san
dariečių, kurie jį remia. Lietu
voj jis nebuvo toks palaidas, kaip 
žydo arklys. Jis atsitarnavo ka
riuomenėj, turėjo šmotelį žemės, 
darydavo smuikus, “mūkeles” ir 
buvo linkęs prie amato. Bet moks
lo neturėjo. Ir dabar jis kuni
gauja. Jei čia nebūtų šventvagys
tės, tai galima būtų juoktis šo
nus susiėmus.

Dar sakoma, kad jis pavardes 
mainąs. Jei tą daro, tai elgiasi 
čigoniškai. Bet tikra jo pavardė 
yra Silvestras Krikščiūnas, kilęs 
iš Kauno rėdybos, Šiaulių apskri
čio, Radviliškio par., Liaudiškių 
kaimo. Jo motina yra Buziukė. 
Motinos brolis buvo kun. Buzas 
ir ilgą laiką klebonavo Viekšniuo
se. •

Giminėms būtų labai linksma 
išgirsti, kad Silvestras sugrįžtų 
į teisybės kelią. Kas Krikščiūną- 
kunigą seka ir jam tiki, tai turi 
arčiau jį pažinti ir pamatys, kad 

O bemokslis negi 
gali būti kunigu.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
S. F. J. Olbikui, Atlantic City,

N. J. — Laišką Tamistos dėdės 
gavome. Apie apvaikščiojimą 
Kaune 16 d. vasario jau buvo ke
lios korespondencijos ir straips
nis iš Lietuvos. Tame laiške nie« 

.-ko naujo. Netalpinsime.

....182.00

....136.50

... .130.00

.... 97.50

.... 91.00

.... 91.00

.... 65.00

.... 23.00

.... 10.00
6.00' jis bemokslis.

Balandžio 9 d., pobažnytinėj
svetainėj p. Jonas Urbonas iš So. 
Bostono rodė judančius paveiks
lus apie V.'Jėzaus kančią. Žmo
nių buvo pilnutėlė svetaine ir vi
si užsilaikė kuoramiausia. Rei
kia pripažinti, kad rodytojas pa
veikslų, J. Urbonas puikiai ope
ruoja mašiną,) tad ir publika bu
vo patenkinta jo rodymu. Patar
tina kad ir kitos kolionijos p. J. 
Urboną kviestų su judančiais pa
veikslais į savas kolionijas.

Taip-gi kalbėjo adv. Mileris, 
kuris vaizdžiai nupiešė apie auk
lėjimą jaunimo ir tt.

Draugas.

Reporteris.

SVARBUS PRANEŠIMAS.
L. V. N. A. apskričio 13-tas su

važiavimas bus gegužio 7 d., 1922 
m. Šv. Jurgio parapijos svetainė
je ant St. James Avė., Nonvood, 
Mass. 1-ą vai. po pietų. Tai-gi 
gerbiamosios N. A. A. kuopos 
rengkitės prie šito suvažiavimo, 
nes šis suvažiavimas bus metinis. 
Siųskite kodaugiausia delegatų, 
kad būtų iš ko rinkti naują val
dybą. Prie to duokite delegatams 
gerų sumanymų kas-link mūsų 
brangios organizacijos ir mūsų 
apskričio gerovės. Nes jūs žino
te kad apskritis turi paėmęs di
delį darbą kas-link mūsų metinio 
išvažiavimo 4 d. liepos, kuris bus 
Pinehurst Park darže, Wabum, 
Mass. Tai-gi visi į darbą. Nor-

Dėdė.

“KUNIGO” LAIŠKAI.

Cher-

Pateko į mūsų rankas 
sandari.ečių misijonieriaus 
Krisczczuno pora laiškų, ku
riuos žemiau atspauzdina- 
me. *Iš jų kiekvienas gali 
matyti sandariečių misijo
nieriaus augštą mokslą. Be 
to esame girdėję, kad KrvsZ- 
czunas nuvykęs pas vieną 
žmogų Lavvrence’an, tuoj 
prašęs išsigerti. Žmogus 
kokios ten naminės turėjęs 
ir davęs. Tuomet Kryszczu
nas sakąs, kad jis ėsąs kuni
gas ant kunigų ir vienysiąs 
abi parapiji. Bet vis dau
giau naminės reikalavęs. 
Žmogus neturėjęs daugiau.

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., So. Boston, Mass. 
bei ‘DARBININKO” Red.

Knygynams duodama didis nuoį.

, L

Visas maloniai kviečiame aplankyti mūsų krautuvę.

J. STOŠKIENŪ IR M. MIKIENĖ,

1 MILLBURY STREET, . WORCESTER, MASS.

NEPAPRASTAI SVARBUS PRANEŠIMAS

I

WORCESTERIO IR APIELINKĖS 
PANELĖMS.

Prisiartinus linksmam PAVASARIUI, visi rūpinasi, 
kad pasipuošus ir išrodžius kuogražiausia, ypatingai mer
ginos mėgsta lenktyniuoti pasipuošime, kad atrodžius įoui- r 
kfau už kitas savo drauges.' Mūsų krautuvėj yra puikiausių 
ir naujausių madų kepurių-skrybėlių, kurių kitoj krautuvėj 
nerasite. Šį sezoną turime “navatniausių madų.” Nusi
pirkus mergina mūsų krautuvėj kepurę, galima drąsiai tvir
tinti, kad jau kita mergina tokios neturės.

Taip-gi turime visokių šilkų naujausios išdirbystės ir 
kitokių visokių audeklų. z

Kurios tik užeina Į mūsų krautuvę, tos visuomet džiau
giasi mūsų patarnavimu, o ypatingai naujamadišku tavo- 
ru.

Už $1.00 gausi puikiausių argumentų prieš bedievius
b)
c)

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

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

radimo priežastis.

ANTROJE DALYJE RASI:
• Socijalizmas ir jo kritika.

2. Socijalistų tai "blogybei prašcdinti siūlomos 
priemonės.

3. Kritika socijalistų programo.
a) socijalistų mokslas blėdingas patiems darbiniu-

I

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

/

d)
e)
f)

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

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

- 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, jop pamatas;

7. Užbaiga. - >
Begalo svarbi knygelė darbininkam^- Kiekvie
nas turėtų įsigyti.

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

/—y- - ---------
' TREČIOJE DALYJE ĘASI: 
Tikru Darbininkų Klausimo

4. Katalikų Bažnyčios bendradarbi
a) be religijos ir Bažnyčios darbininkų klausimas 

> neišrišamas; /
~.x

I

t) MŪSŲ TIKĖJIMAS.
verte j. m. Širvintas.

Knyge, kurioje kiekvienas katalikas ras
.ginklą, apgynimui katalikų tikėjimo. Beikalin-
ga kiekvienam įsigyti.

■DS. Centras, 36
- - - - - - - - - - - - ——.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

•y ■

Štai ką savo įžanginėje prakalboje apie ją 
rašo visų žinomas gerb. kun. J. J. Jakaitis, Wor- 
eesterio 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

/

K

3) TRjS KELEIVIAI:
KRIKŠČIONIS, 

Pamokinanti apysaka, 
darais.

į

50 centų

ŽYDAS ir TURKAS.
Su stipriais drobės ap-

KAINA 40 centų

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

——

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

KAINA.................. 10 centų

5) EILĖS IR DAINOS.
f

Parašė ir išleido JOĄNNA TAMOŠAUS
KE AITE. Puikiausių eilių ir dainų knygelė, I-a 
dalis.

KAINA

t
I

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

1

&*Tik už f1.00---- j)Q--------Tik už

25 centai

Tą nupiginimą darome tik dėlto, kad davus 
progą dabartiniais bedarbės laikais LDS. na
riams ir “Darbininko” prenumeratoriams įsi
gyti r ” ’

Sadėtu adresu, o įmygąs gausi po dviejų, trijų 
ienų.

Jeigu nepatiks į 5 dienas po aplaikymo grą
žink mums, o mes sugrąžinsime pinigus 
darni už persiuntimą. Su užsakymu si ir pi
nigus.1 , »

madingų knygų. %
Įtiek dolarinę į voką ir siųsk mums žemiau

di<
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v VIETINĖS ŽINIOS.
ATŠILO.

Pereitą panedėli Bostonas pra
kaitavo nuo šilimos. Po pietį] 
termometras rodė 86 laipsnius. 
Kaikurie drąsesnieji vėdinosi ju
re j, tarp tokių buvo lietuvis kun. 
V. Taškūnas.

AČIO.
Verbų sekmadienį 

Nortvoodo Šv. Jurgio bažny
čioj koncertas. Mūsų kolo
nija visai mažytė ir mažai 
teturime artistiškų jėgų. Tas 
koncertas nebūtų buvęs ga
limas, jei mūsų kaimynai 
nebūtų mums prigelbėję.

Šiuomi tariu širdingą ačiū 
kaimpiams už talką: Bosto
niečiams — p. Karbauskui, 
p-lėms Grybaitėms, Narin- 
kaitei, Motiejūnaitei, pp. 
Paurui, Gerviliui ir Vasi
liauskui : Montelliečiams — 
p. Baniui, p. Mazgelienei, 
p-lems Dubosaitei, Šilans- 
kiutei, Janušauskiutei, pp. 
Sandauskui, Antanaičiui ir 
Juškaičiui ir jaunam Pro- 
vidence’o artistui vargonin- 
kui---- p. Juškai.

Ačiū jums koncertas nu
sisekė puikiai.

V. K. Taškūnas, 

Šv. Jurgio parapijos 
klebonas.

ivvkoC- V

APMAINĖ.
Andriui Zaleckiui paskutini va

karą misijų So. Bostone per neap
sižiūrėjimą kas nors apmainė bry
lių (skrybėlę). Taigi, jei kas tu
ri per neapsižiūrėjimą apmainęs 
skrybėlę, tai malonėkite atsišauk
ti pas:

L>; ..-ė*? /■'-1 < 1 • .* ’ ri- 'i; • '’-*■

1
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DARBININKI8 i r

LDS. N. A. IŠVAŽIAVIMAS
30 d, Gegužio š. m. Šv. Roko 

parapijas darže Montello, Mass. 
rengiamas milžiniškas išvažia- 
vimas. Orchestra paimta vie
na iš tų, kuria kiekvienas šokė
jas yra pamylėjus, o ypatingai 
jaunimas. Kai kurie žimus 
darbuotojai iš tolimesnių lietu- 
viųkolionijų jau pasižadėjo- da- 
livauti Išvažiavime su prakal
bomis kiti taip kaipo svečiai. 
Rengėjai deda visas pastangai? 
kad iš puoti Išvažiavimo vie
ta kuopuikiausia ir gražiausia, 
kad dalivauvusieji tame Išva
žiavime turėtų ilga ir ne iš dil
domą atminti.

Visos katalikiškos draugijos 
Bostone ir apielinkėje yra pra
šoma nerengti jokių pikninkų 
bei išvažiavimų ant 30 dienos 
Gegužio, o sykiųdalivauti L J)’ 
S. Naujos Anklijos Išvažiavi
me.

Esu puškarininkas, Lietuvos ar
mijos kariuomenėje tarnauju nuo 
1919 metų. Beveik nieko iš gimi
nių neturiu Lietuvoje, kaip tik 
vieną broli, kursai taip-gi tarnau
ja kariuomenėj. Tėvų jau senai 
nebeturiu. Amerikoje yra daug 
mano giminių, todėl ir prašau jus 
nors susirašinėti su manim ir at
siųsti knygų ir laikraščių. Jeigu 
.jie apie mane jau užmiršo, tai at
siliepkite nors jūs sesutės lietu
vaitės, už ką būsiu jums labai dė
kingas. Laiškuose galėsiu atsiųs
ti daug apvaizdų iš gyveninių Lie
tuvos kariuomenės, taip-gi galė
siu siuntinėti žinučių iš fronto gy
veninio Lietuvos gynėjų. Tai-gi 
lašinėkite sesutės, lauksiu, šiuo 
antrašu: 5-jo pėt. D. L. K. Keistu
čio pulko 3-čio batalijono 7-ta kp.. 
Kuštapaitis Jonas. LITIIUANIA.

DRAUGAI IR DRAUGĖS!

“G I E D R A”

Skaitykite ir platinkite lai
kraštį ‘ ‘ GIEDRĄ. ’ ’ Lietuvių 
Katalikų Moksleivių Organą.

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

REIKALINGAS 
VARGONININKAS

MOKANTIS savo amatą, tegu
atsišaukia šiuo adresu:

KUN. I. KELMELIS,
207 Adams St., Newa»k, N. J.

GERAS VARGONININKAS
mokantis labai gerai vesti chorą 
ir visokius koncertus. Atsišaukit i 
šiuo antrašu:

VARG. A. R. M.,
350 S. Berch St., Mt. Carmel, Pa.

REIKALAVIMAI.
’ Reikalavimų kainos 2c. už žodi už 

kiekvieną syk).

NAUJAS BALANDŽIO MĖ
NESIO “PERKŪNAS”

Su didžiausiu šturmu ištren
kė balandžio mėnesio “Perku 
nas.”

Kasnorite žinoti apie “Per
kūno” trenkimą, tuoj įsigyki
te šį numerį “Perkūną.” La 
bai daug yra apie Trečiųjų 
“teismų” logika, Etika, Proše- 
panų Piršlybos ir bega-lo juo
kingi paveikslai (karikatūros) 
kaip žuligovskis save kelia i 
Lietuvos sesta ir Kapsuko su 
Trockiu. Aukščiau minėtus da
lykus, būtinai kiekvienas ge
ras lietuvys turi pamatyti ir 
perskaityti.

Be to yra daug eilių, monolo 
gų, dialogu ir šiaip jau gardžiii 
juoku. Tad visi kuogreičiau- 
siai stengkitės Įsigyti balan
džio mėnesio “Perkūną”.

Norėdami gauti “Perkūną” 
siųskite kartu su užsakymu ir 
už 15c. štampų, dėl kelionės lie 
šų padengimui.

“PERKŪNAS”
366 Broadway

Boston 27, Mass.

Priminėk Prisirašyk
Naujus Narius Prie L. D. S.

*

Vieninteles

ANT RENDOS
KAMBARYS OFISUI.

j ■ i ~ •- <
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.”

3488

[ DR. J. C. LANDŽIUS
rt LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS.
M Gydo aštrias ir chroniškas ligas 
II vyrų, moterų ir vaikų. Egzami- 
|| nuoja kraujų.spjaudalus, šlapumų 
11 ir tt savo laboratorijoj. Suteikia 
H patarimus laiškais kitur gyvenan- 
|| tiems. Adresas:

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

VALANDOS: £-11, 2—4, 7—9I

I
j LIETUVIŲ DARBO ŽMONIŲ ORGANIZACIJOS
1 AMERIKOJ
I Įstojimas 50c.—= Mėnesinė 35c
♦ i i 
«

I » i
♦t

i
iii t♦ t
>

PARSIDUODA PIGIAI
3 šeimynų naujas namas, atskirai 
budavotas, gražioje vietoje. Savi
ninkas važiuoja Lietuvon. Kreip
kitės šiuo adresu: 27 Story St., 
So. Boston, Mass.

i
■ I

i

16 Metų South Bostone

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

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

GAUSI

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

Dėlei platesniu informacijų kreipkis pas vie
tos L.D.S. kuopos valdybą arba tiesiog pas

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

I

PARSIDUODA ŠEŠiy
KAMBARIŲ NAMAS.

Gali gyventi 2 šeimynos. Geso 
■ r elektros šviesos. Maudynės ir 
skalbynės. Žodžiu sakant, namas 
puikus. Parsiduoda labai pigiai 
r turi būt parduotas greitai. Sa- 
.ininkas važiuoja Lietuvon. 
Kreipkitės šiuo adresu:

K. S. RAPOLAS,
32 Arthur St., Montello, Mass.

I DR. PAUL J. JAKMAUH
1 (JAKIMAVIČIUS)
■ 509 EAST BR0ADWAY

Telephone 502.

Tel. So. Boston 323
LIETUVYS DANTISTAS

DR. M. V. GASPER
(KASPARAVIČIUS)

Laikina* perkėlė ofisų po No. 
425 Bboadway, Scv Boston, Mass. 

Ofiso Valandos-:
Nuo 10 iki 12:30 ryte ir nuo 1:30 

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

ir nedaliomis.

PAIEŠKAU PARTNERIO 
ANT FARMOS.

Kas norėtų būti partnerys arba 
dirbti farmą iš pusės. Gera pro- 
■<a pasidaryti daug pinigų. Atsi
gaukit per laišką šiuo adresu:

P. REMEIKIS,
31 Wilmington Rd.,

Billerica, Mass.

Tel_ So. Boston 270

J.MACDONELL, M. D.
Galima susikalbėti ir lietuviškai. 

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

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

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.
Tol. S. B. 1891 M. ir S. B. 381.

DR. A. J. GORMAN
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 delei 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. Vienintelis 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 
vaistą su geleže. Nėra geresnių gele 
žies vaistų visame pasauly už Nuga- 
Tone. Todėl tūkstančiai žmonių turi 
geriausią rezultatą vartojant Nuga-To 
ne. I>a yra septyni kitoki vaistai la
bai naudingi sveikatai ir stiprumui su
dėti į Nuga-Tone.

Nuga-Tone yra absoliutiškai gvaran- 
tuojamas pilnam patenkinimui arba 
tavo pinigai sugrąžinami. Vienas mė- 
nesis 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 me>; prisiusime jums apmokėtą už 
lėktinai ant viso mėnesio.

Pdjieškojtmai
Paieškojimų kainos LDS. na

riams ir “Darbininko” skaityto
jams 1 sykį j metus už dykų, už 
3 sykius $1.00. Prleteiiams už 3 

į sykius $1.50.

(GURAUSKAS)

DANTISTAS

705 Main St., Montello, Mass.

(Kampas Broad St.)

TeL Brockton 5112-W.

i

FUchter’
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; tad naudokite

Eaieškome VINCĖS ALEKSIE
NĖS. Girdėjau jog gyvena Dor- 
■hesteryje. Ji pati ar kas apie ją 
tinote atsišaukite į “Darbininko“ 
Administraciją.

p

9.

12.

'*8

. /

pa
žu-

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

•
Mėšlungis, dieglys, 

suiręs pilvas, perpilni 
vuduriai suteikia mažy
čiui bereikalingą nes-
TnAgnmą

10.
11.

6.
' ir atgaiviname jas; 

. 7- -

543 EAST BR0ADWAY,

Andrius Zalieckis, 
307 East 9-th St., 
So. Boston, Mass.

Bell Phone: Poplar 7545 I
ADOLF F. STANKUS | 

TIKRAS

LIETUVIS GRAB8RIUS i 
1023 Mt. Vernon St., 

PHILADELPHIA, PA. }

VARTOK
Visur ir Visuomet

FONTANINF PLUNKSN*
Jeigu nori, kad raštas atro

dytų gražiai ir jeigu nori sutau
pyti kodaugiausia laiko. Dėlei pla

tesnių informacijų klausk pas
“DARBININKĄ,^

366 Broadway
Boston 27, Mass.

AUTOMOBILIU UŽEIGA.
1. Priimame automobilius ant randos;

Parduodame gasoliną, aliejų, tepalus (grease), tajerius (tires) ir 
automobilių dalis;
Parduodame naujus “Buiek” automobilius;
Perkame senus automobilius arba išmainome ant naujų Buiek au
tomobilių arba kitokios išdirbystės;
Turime expertą kursai aptaiso “engine” senų mašinų taip kad 
važiuoja geriau negu nauja mašina;
Parduodame visokias naujas “batteries,” taip-gi sutaisome senas

Mūsų expertai indžinų ir baterijų examinuoja visokias mašinas 
ir baterijas kostumeriams dykai; .
Turime 7 sėdynių uždarytą gražų naują automobilį ir regulerišką 
“taxi” dėl pasamdymo pasivažinėjimui;
Turime troką dėl kraustymo naminius rakandus (furniture) ir 
pervežimo lengvių daiktų, kaip tai: čemadanų, baksus, tavoms ir 
tt.;
Visokius darbus atliekame Bostone ir visose apielinkėse; 
Kostumerius išmokiname draivyti automobilį ir padedame gauti 
“operator’s license” be jokio atlyginimo;
Perkant naują automobilį, taijerius, visokias automobilių dalis, 
įrankius, aliejų kčnais, baterijas ir žodžiu sakant viską kas tik 
yra reikalinga dėl automobilių mes galime tamstoms parduoti dar 
pigiau negu kur nors kitur galėtūmėt papirkti ir todėl su visokiais 
reikalis dėl automobilių pirkimais arba darbais malonėkite ateiti 
pas mus.

BROADWAY GARAGE 
Petras Ja^rimavičius, Savininkas

ZLZZ SOUTH BOSTON, MASS.
Telefonas: So. Boston 51370

Kirtis

GREIČIAUSI MODERNIŠKI 
LAIVAI PASAULYJE.

Šaunus apsėjimas su keleiviais. 
Ten yra vietinis agentas jūsų mieste 

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

BALTIJOS VALSTIJAS 
PER HAMBURGĄ.

PANNONIA ( cabin tik) ......Bal. 18 
CARONIA....................... 1 ’ ' Geg. 13

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

Per Cherbourg, Southampton, 
Liverpool ir Glasgow:

CARMANIA...........................Baland. 19
Iš Bostono:

Baland. 20 
........Geg. 3 
...Geg. 14

ALGERIA 
ŠAMARTA 
CARONIA
Asmeniškai vedama ekskursija susisie

kime j Soutliampton įjDanzig, 
Piliau ir Liban:

MAURETANIA.......... Bal. 25, Geg. 16
AQUITANIA ...................... Geg. 2 ir 23

Per Angliją ar Hamburgą
1 Danzig’ą $106.50 — Liepojų $107. 

Taksų $5.00.

Iyr.Richtef^“PAIN 
EXPELLER”

* tilr naoivndo nirmntiTKaip tik pasirodo pirmutinis 
apsireiškimas peršalimo, pirmutinis 
reumatizmo ir neuralgijos gėlimas, 
--------------te Sity patikėtinu namini 
vaiste. ?ersi tikrinki te, kad kiekvie
na bonka Pain - Eipellerio, kuria 
jus perkate, butu pažymėta Inkaro 
vsiabaženkliu. Kaina SoC. ir 70c. 
aptiekose arba pas.

F. M. S1CKTER & CO. 
104-iM So. «h St. 

Broaklyn, M. Y.

KS&ie___

<ALTiJO§-AMERIKOQ
LINUA 9Bi'oadvay, Nev\ork.NY Lr 

KELIONE iLIETUW' 
PER. HA>1BUR.GĄ,PILIZ^Ą 
/■ LILPOJą___

, / , VAŽIUOKIT VISI PARANKIU 
IR TIESIU KELIU.

^/Lietuviai važiuojanti į Piliavą aplenkia 
t/ juostų (karidorą)
:i Visa Trečia Klesa Padalinta I Kambarius 

ant 2-jų. 4-rlų. 6-šių ir 8-mų lovų
ESTONIA .......................................... Balandžio 191
LITUANIA ............................................................................Geg. 3W
LATVIA ..................................................................................ūeg. 10 M
3-čios kl. kainos: į Hamburgą $103.50, Piliavą 

Liepojų ir Klaipėdą $107.00.
H Dėl laivakorčių ir žinių kreipkitės prie s avo agento

DMMMB

DIDŽIAUSIA 
SO. BOSTONE 
LIETUVIU 
ČEVERYKy 
KRAUTUVĖ.

Užlaikome geriausių išdirbysčių ČEVERYKUS, kaip 
tai: Commonwealth, Bostonia, Hamilton, Brown, Ameri- 
can Lady and Gentleman ir kitų. Prirenkame ir pritai

kome visiems prie kojų kogeriausia. Prie to dar užlai
kome marškinių, pančekų ir kitokių aprėdalų delei vy
rų ir vaikų. Malonėkite užeiti persitikrinti o rasite gerą 
ir mandagi} patarnavimą.

KODIS SHOE STQRE,
377 West Broadway, South Boston, Mass.

z įsr o
P*t. OflM

pašalina šiuos nesmagumus. Kūdikiai mėgsta ji! Jie prašo 
dauginus! Aptiekose parsiduoda po 85c. arba norint, kad pri- 
siųstumėm per paštą, tai reikia siųsti 4Oc. į

F. AO- RICHTER & CO„ Boroogh et Brooldyn, New York

Paieškau Vinco BANAIČIO, 
Jurbarko par., Kalnėnų kaimo, 
lis gyvena Amerikoje, bet kur ne
žinau. Jis pats ar kas kitas pra- 
įeškite šiuo adresu:

Juozapas šveistys,
266 Silver St., So. Boston, Mass.

Ieškau JERONIMO JOVAIŠOS 
Jovaišo) ir VINCO GAILIAUS 

Turiu jiems svarbių pranešimų iš 
Lietuvos. Jie patįs ar apie juos 
Einantieji kreipkitės į

A. Palecki,
130 Wooster Avė., Akron, Ohio

Kanimeras Žukauskas.
Aš Marijona Žukauskienė 

ieškau savo vyro Kazimiero 
kausko, kuris 24 d. kovo š. m. pa
bėgo palikdamas mane su ketver
tą mažų vaikų, jokios priežasties 
neturėdamas vien tik jausdamas 
meilę prie kitos ypatos kuri išva
žiavo kaip girdėjau j Bostoną, o 
kaip žmonės spėja tai į Pennsyl- 
vanią! /

Tad meldžiu jo paties, savo vy
ro, arba kas jį pažintų pranešt 
man apie jo buvimo vietą, arba 
jam pačiam koveikiauisai sugrįžt, 
nes būsiu priversta vaikus atiduot 
į prieglaudą, nes neturiu iš kn 
maitint ir pati gyvent. .

Marijona žukauskienk
265 Main St, Hartford, Conn.
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DR. F. MATULAITIS
GYDO VISOKIAS LIGAS. 

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

8 Vernon St. Worcester, Mass.
------------ --

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

SO. BOSTON, MASS.
i’IRM. — Vladas Paulauskas,

90 B St., So. Boston, Mass. 
7ICE-PIRM. — V. J. Jakštas,

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

1422 Columbla Rd„
Boston 27, Mass 

?'IN. RAST. — Juozas Juška, 
Merycliff Academy,

Arlinghton Heigths, Mass 
IŽDININKAS — Leonas švagždys, 

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

3 Jdy St. Boston 27, Mass. ir 
Antanas Kmifas,

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

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

366 Broadway, So. Boston, Mass 
DRAUGIJOS susirinkimai laikom! 

kas antrų nedėldlenį mėnesio 1-ą vai. 
po pietų parapijinėj svetainėj, 492 E. 
T-th St. Boston 27. Mass.

D. L. K. Keistučio Dr-jos Val
dybos Adresai, Boston, Mass.

•

PIRMININKAS — J. Adomavlčlna, 
122 Bowen St, So. Boston, Mass.

VICE-PIRM. — Inocentas Zaleckas, 
81 Mercer St, 8o. Boston, Mass.

PROT. RAST. — Antanas Macejnnas, 
450 E. 7-th St, So. Boston, Mass. 

FIN. RAST. — Juozapas Vlnkevlčlns, 
169 W. 6-th St, So. Boston, Mass. 

KASIERIUS — Andriejus Zalieckas, 
307 E. 9-th St. So. Boston, Mass.

MARŠALKA — Viktoras Zlčkis,
209 E. Cottage St, Dorcbester, Mass,

D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne
sinius susirinkimus gas ptYm< nedA- 
dlenį kiekvieno mėnesio po No. 694 
tVashlngton St, Boston, Mass. 6-tą v. 
vakare. Ateidami drauge ir naujų na
rių su savim atsiveskite prie musų dr- 
Jos prirašyti.




