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PINIGUOČIŲ PLENAI.
Paskutiniais laikais kapi-iki 90% pramonės įstaigų 

talizmo sistemai ėmė dary-verčiasi “po senovei” ir 
ties karšta. Per daug jau skaitosi vien su valdžios bo- 
paaiškėjo tos sistemos blo-tagu, (kuris, pridursime nuo 
gybės, perdaug dėl jos žmo- savęs beveik niekada jų nu- 
nija privargo, priverkė, pri
kentėjo. Socijalizmas kėsi
nasi rauti ir griauti kapita
lizmą iš pamatų, nežinoda
mas ką ir kaip jo vieton sta
tyti; krikščioniškoji demo
kratija taikosi išrauti jam 
geluonį, iš išnaudotojo ir 
skriaudiko padalyti jį žmo
nijos tarnu, iš trano darbš
čia bitute.

0 jisai, patsai kapitaliz
mas — nei manyti nemano 
ne tik mirti, bet nei opera
cijai pasiduoti. Jisai yra 
tos nuomonės, kad su juo 
dar viskas gerai. Typįškiau- 
sioje savo valdomoje šalyje 
— Amerikoje — kapitaliz
mas rengiasi viešpatauti dar 
ilgus amžius ir būti nesu
griaunama tvirtove viso pa
saulio kapitalizmui.

1919-tų metų vasarą tūla 
darb? avių draugija nusam
dė 8 profesorius politinės e- 
konomijos iš Visconsino val
stijos universito ir paleido 
juos po dirbtuves, kad jie 
ištirtų ypač. tokius pramo
nės pavyzdžius, kur biznis 
vedamas nepaprastai gabiai, 
sumaningai, kur sutinkama 
su darbininkais, kur yra u- 
nijų ir kur jų nėra, bet y- 
pač tokias pramones, kurios 
savo pažangumu, sumanu
mu pralenkia kartais net pa
čių unijų reikalavimus.

Reikia žinoti, kad šiais 
metais Amerikos kapitalas 
ruošėsi į mirtiną kovą su u- 
nijomis. Kovą jau ir pradė
jo tada plieno karalius Ga- 
ry, kuriam pasisekė plieno 
išdirbysčių uniją apgriauti. 
Išdirbtas “Amerikos pie
nas” open shop (pavadini
mas šventvagiškas: turėjo 
pavadinti “Amerikos pini
guočių pienas,” sudarytas 
prieš darbininkų unijas). 
Pradėta netrukus pienas 
vykinti. Viena iš to pieno 
dalių, buvo tų nusamdytų 
profesorių darbas. Jie va
žinėj o-tyrinė j o visą vasarą. 
Aplankė apie 30 išdirbysčių. 
18 iš tų aprašė smulkiai ir 
savo bendras išvadas pada
vė skaitančiai publikai. Jie 
dirbo kapitalizmo sistemos 
garbei, sveikatai ir ilgam 
amžiui. Jų uždavinys buvo 
surasti, kas yra bloga, nebe
pakenčiama toje sistemoje 
ir kas ir kaip reikėtų taisy
ti.

Taigi jų išvados, svar
biausiais bruožais suimtos, 
buvo šios:

1) Iš visų Amerikos pra
monės įstaigų, tik nuo 10% 
jki 25% stengiasi žiūrėti į 
ateitį, ieško naujų kelių, į-_______ _______
veda.pagerinimų. Nuo 75% Išleista New Yorke 1921 m.
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garoms negraso) ir su kon
gresu (kur sėdi jų tarnai).

2) Amerikos darbininkai, 
išvadžioja tie profesoriai, vi
sai nenori ir nereikalauja 
dalyvauti pramonių vedime, 
pelno dalinime. Jie tik rei
kalauja sau ekonominio už
tikrinimo. tai yra, kad tu
rėtų visada darbo, kad dar
bas būtų pakankamai apmo
kamas. Ir dar jie reikalau
ja, kad jie nebūtų niekina
mi, o, kaipo žmonės, būtų 
šiek tiek pagerbiami. Tuo 
darbininkų reikalavimai ir 
baigiasi, sako profesoriai.

3) Kur tik buvo bandy
mų ir pastangų įvesti demo
kratinę kontrolę pramonėje, 
beveik visur pasibaigė nepa
sisekimu, nes parodė darbi
ninkų nepri brendimą ir pa
galinus nenorą kišties į tai, 
kas jiems nepridera. Jeigu 
jau ir prisieitų darbinin
kams duoti fabrike daugiau 
jalso, tai tik tuose dalykuo
se, kurie paliečia jo darbą: 
o ne paties biznio vedime ir 
pelno dalinime.

4) Atsakomybę tat už pra
mones ateitį ir toliau turės 
nešti vieni fabrikų vedėjai 
(management). Lai jie ne
jėga, sako profesoriai nuo 
tos atsakomybės, ir lai prie 
jos rimtai ruošiasi. Ji esan
ti labai garbinga (ir pelnin
ga, pridėsime nuo savęs).

Indomus apsukrumas A- 
merikos piniguočių. Gud
riam žmogui užtenka kuolu 
užvežt per galvą ir tuoj, su
pras. Taip ir turčiai, pasi
skaitę tų profesorių išve
džiojimų,*) sukruto daryti 
visokias konferencijas, su
važiavimus, kuriuose daug 
buvo kalbama, kaip surasti 
darbininkams darbų, kaip 
užtikrinti jiems senatvę ir 
1.1. Darbas ėjo dviem ke
liais: buvo griaunamos uni
jos, iš antros pusės į kon
gresą jau įnešta keletas įsta
tymų sumanymų apie užtik
rinimą darbininkams atei
ties — darbo, uždarbio, pra
gyvenimo.

Žinoma, nėra baimes, kad 
tie uždarbiai būtų perdideli. 
Palyginant uždarbius su 
pragyvenimu, pasirodo, kad 
per paskutinius 22 metu 
darbininkų uždarbiai ne tik 
nepadidėjo, bet dar-gi su
mažėjo. Ir vis dėlto savo 
kovoje prieš anglekasius 
darbadaviai taikosi dabar 
jiems numušti algas dar ant
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40%. Ir valdžia, ir kapita
listinė spauda aiškina susi
riesdami, jog tai esą neiš
vengiama ir teisinga.

Taigi duos darbo darbi
ninkams, apkraus juos viso
kiais apdraudimais ir ap
saugojimais. Bet gyvenimą 
darbininko taip apstatys ir 
sutvarkys, kad tai bus am
žinas mašinos vergas pri
kimštu pilvu palaikiais val
giais, be šviesių dienų, be i- 
dealų, be uždavinių, be at
sakomybės; ne žmogus — 
bet pusžmogis. Pilnais žmo
nėmis bus jie, piniguočiai.
‘Viskas būtų gerai, tik 

dar nepadaryta vienas da
lykas: tiems pusžmogiams 
reikėtų atimti balsas. Šian
dieną jie, tiesa, balsuoja, 
kaip kapitalistai nori. Bet 
kas bus, jeigu jie kada nors 
susitars ir apreikš, kad ir 
jie yra tikri ir pilni žmonės. 
Kas tada ?

Tą vieną dalyką nusam
dyti profesoriai užmiršo.

Aš manau, kad darbinin
kai kada nors dapildys tų 
profesorių išvadžiojimus.

Jie dar tars savo žodį.
i Uosis.

DĖKOJO POPIEŽIUI.

Genoa. — Vokietijos pre
mjeras Wirth atsilankė pas 
Genoos arcivyskupą ir intei- 
kė padėką Šventajam Tėvui 
už atsiliepimą i konferenci
ją. Premieras sakė: “^ik 
sekant popiežiaus Benedik
to patarimą, kurį patvirti
no popiežius Pius XI tegali 
pasaulis atgauti netektą tai
ką.”

DAUG KELIAUJA 
EUROPON.

W ashington. — Valstybės 
Departmentas primena, kad 
ketinantieji vykti užsienin 
privalo išanksto paduoti 
prašymus pasportams, nes 
dabar tiek važiuoja užsie
nin, kiek nekuomet pir
miau. Aprokuota, kad šį 
mėnesį pasportų būsią iš
duota 19.000. Pasportų rei
kalavimai pradėjo didėti 
nuo vasario vidurio ir reika
lavimas vis didėja.

•> Knygos vardas “Industrial 
Government,” by ^ohn R. Com- 
mons ir kiti — išviso 8 autoriai.

PINIGŲ KURSAS.
———— ■

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

Pirmadieny, baland. 10 — $4 00 
Antradieny, baland. H — $4.30 
Trečiadieny, baland. 12 — $4.30 
Ketvirtadieny, bal 13 — $4.10 
Penktadieny, bal. 14 — $4.10 
šeštadieny, baland. 15 — $4.10 
Pirmadieny, baland. 17 — $4.20 

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION,

DARBININKU REIKALAI.
TURĖJO NUSILEISTI.

Albany, N. Y. — Ne\V 
York Centrai lokomotyvų 
dirbtuvių darbininkai, ilgai 
streikavę, turėjo nusileisti 
ir priimti tą, ką kompani
ja siūlė.

ATNAUJINO SUTARTĮ.

Batavia, N. Y. — Karpen- 
terių unija senomis išlygo
mis atnaujino kontraktą su 
dabdaviais.

KASYKLAS GAL PAIMS 
VALDŽIA.

— Senato
rius Borah pasakė, kad jei 
anglių kompanijps ūmu lai
ku nestos derybosna su ang
liakasių unija, tai gal pri- 
seiti valdžiai paimti kasyk
las. Atstovų buto darbo ko
misijai angliakasių prezi
dentas Levvis pasakė, kad 
gilių ir pamatinių reformų 
reikia anglių pramonėj.

” '"i 1 ■
REIKALAUJA ATLY

GINIMO.

ATSILAIKĖ.

Rochester, N. Y. — Ledo 
darbininkų unija atsilaikė. 
Kontraktą atnaujinant su 
darbdaviais gauta senos iš
lygos. •>

PAVARĖ IŠ DARBO.

Peoria, III. — Organizuo
tiems malioriams darbda
viai paskelbė lockoutą.

NIGERI AI ORGANI

ZUOJASI.

vSavannah, G a. — 
niai “šapų” darbininkai ui 
gėriai sutvėrė uniją.

i •

SUSIORGANIZAVO.

Meriden, Ct. — Čevervku i 
taisymo darbininkai sutvėrė 
uniją.

Paryžius. — Vengrijos 
valdžia alijantų komisijai 
inteikė skundą ant Rumuni
jos. Skunde sakoma, kad 
įsibriovę • rumunai pavogė j 
daug dailės veikalų. Dabar; 
rumunai turi arba užmokėti 
už tuos pavogtus daiktus ar
ba juos sugrąžinti. Jei no
rėtų užmokėti, tai reikėtų 
$482.500.000.

I

DIDIEJI MIESTAI.

New York. — Statistikos 
parodė, kad New York gy
ventojų turėjo sausio 1 d. 
1920 m. 5.^20.048, o Angli
jąs sostinė London turėjo 4.- 
483.249.

TIKISI GERŲ VAISIŲ.

Genoa.—Su Velykų šven
te pasididino viltis į geresnę 
eigą tautų konferencijos. 
Rusija ir Franci j a pradėjo 
taikingiau kalbėtis. Rusija 
pamatė, kad alijantų nesu- 
skaldys, o Franci j a mato, 
kad netekus paramos Angli
jos liktų viena.

DAKTARAS IŠGĖRĖ 
NUODŲ.

Chicago, IU. — Dr. Ed- 
ward K. Newton per klaidą 
išgėrė nuodų. Dvi savaiti pa
sikankinęs ligoninėj mirė.

PABĖGO SU DIDELIU 
GROBIU.

KIEK BANKŲ 

SPROGO.

Remia Lietuvą
AMERIKONAI DARO 

GERĄ PRADŽIĄ.

Amerikos-1 ’abalt i j os Drau
gijos reikalai eina pirmyn. 
Mūsų prieteliai Amerikonai 

skiria darbo pradžiai iš sa

ro kišenės $4.000.00. Šiomis 
dienomis būrelis žymiu A- 
merikonų, tos draugijos stei
gėjų, buvo susirinkę pas p. 
Caldvvell pasikalbėti apie 
minėtos draugijos veikimo 
pradžią. Kadangi reikės iš
vystyti iš pat pradžių gana 
platų veikimą ypač informa- 

■ cijos srityje, kad prisieis iš- 
į laikyti ofisą, varyti plačią 
korespondenciją, leisti bro
šiūrų ir tt. Su laiku tiki
masi prieis ir prie leidimo 
žurnalo. Pirmiem dviem 
metam išlaidų sąmata suda
ryta i $10.000.00 arba po $5.- 
000.00 kasmet. Iš tų pini
gų jie. Amerikonai, apsi-

ir visu musu žvmiu bizni*• *, V *-
rių, profesijonalų ir šiai 
jau inteligentų.

Liet. Inf. Biurą

NAUJAS AMERIKOS 

DIPLOMATAS PA- 

BALTIJOS VAL

STYBĖMS.

Washington. — Pereitais 
1921 metais Suv. Valstijose 
subankrutijo 365 bankos. 
Reiškia pernai kasdien spro
go po banką.

PELALLS’ PAKILO.

New York. — General 
Electric Co. pernai pelno tu
rėjo $28.155.667, o’im 
pelno turėjo $26.420.616.

SEMIONOV KALĖ

JIME. .

New York.—Rusijos gen. 
Semionov nesenai atvykęs iš 
Sibiro paimtas kalėjiman. 
Pati buvo užstačius! savo 
brangenybes, kaipo kauciją. 
Bet tos brangenybės buvo 
jai sugrąžintos, o jos vyras 
paimtas kalėjiman. Jį už
darė kalėj iman viena kom
panija, kuri vedė pirklybą 
Sibire ir ten Semionov daug 
turto yra konfiskavęs.

SMEGENYS NE KILMĖ.*
Londan. — Pulk. Lovvther 

inešė į parlamentą bilių. ku
riuo rekomenduojama per
mainos lordų bute. Dabar 
lordij butą prie Anglijos 
parlamento sudaro augštoji 
klesa pagal kilmę. Naujam 
sumanyme sakoma, kad lor
dų butas susidėtų ne iš kil
mės aristokratų, o iš smege
nų aristokratų.

GAVO $47,500.

Valstybės Departamentas 
siunčia Pabalti jon dar vie 
ną žmogių Šį kartą jau si 
politine misija įeiti į arti 
mesnį kontaktą su Pabalti 
jos Valstybių Vyriausybe 
mis: Lietuvos, Latvijos i 
Estonijos. Tuo žmogumi y 
ra p. Earl Packer, buvę 
ligšiol Valstybės Departa 
mento valdininkas, Rusi jo 
skyriaus viršininko padėję 
jas. Dabar skiriamas Suv 
Valstijų Komisijonieriui į 

Young į pagelbininkus su vi 
ce-konsulio titulu, p. Packe

ima kas met padengti $2,- buvo atsilankęs į Lietuvo 
000.00, gi kitus $3,000:00 pa- Atstovybę, kad gavus, viz 
taria padengti trijų pabalti- savo pasportūi. *Mančn 
jos tautu žmonėms: lietu- žiuoti per Lietuvą — į Rvj 
viams. latviams ir estams. Ilgesniame pasikalbėjime 
Tokiu būdu lietuviij daliai p. Čarneckiu Atstovybėje 
tekti] tik $1.000.00 į metus. 
Reikia gauti mažiausiai 100 
narių pačiai pradžiai, kad 
tuos pinigus padaryti. Bet 
galima tikūties, kad dar 
pirmais metais skaičius na
rių lietuvių toli perviršys 
šimtinę.

Tie. kurie supranta ir 
atjaučia to darbo svarbą tu- 
įrėtų sukrusti pasidarbuoti algos kapojamos, o 

Ani inc?

New York. — Našlė Cbar- 
les L. Jonės laimėjo sM-7.500, 
Ji turi šešis vaikus. Jos vy
ras ėjo pro šalį vieno buda- 
vojamo namo. Tuo tar— 
geležų pundas krito ir jį vie-

Catana, Sicilija. — Gim 
kluoti vagys įsibriovė į ban- 

________ , ką ir pagrobė 9.000.000 lirų toj užmušė. 
BOSTON 27, MASS. (apie $486.000). Trys ban-ko sargai suareštuotiz

Packer gavo progos dar lai 
jau susipažinti su Lietuve 
padėtimi ir jos reikalais.

KAPOJA ALGAS,

KAINAS.

Seattle. — 

valstijose medžio

kainos keliamos. Dabar na 
prasto darbininko medži 
pramonėj alga yra 25c. va 
landoj. Prieš algų kapoj: 
mą kompanijos vedė tai

■— kūrimui po kolonijas tos 
draugijos skyrių, kviečiant 
į juos visus, kurie atjaučia 
reikalą susiartinimo dviejų 
respublikų: seniausios ir
jauniausios — Amerikos ir tikrą propagandą, i 
Lietuvos. Kaip graži dirva kad nesą rinkos, kad 
darbui visų lietuvių išaugu- nimas brangus. Kon 
siu čia Amerikoje, taip-pat jos buvo sulaikiusos d

Susivienijimas Lietuvių 
R. K. Amerikoje 

yra GYVAM DŽIAUGSMAS! SERGANČIAM VILTIS! 
MIRŠTANČIAM RAMYBĖ!

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

1. Apsaugoja narių gyvastis ir moka pomirtines $150.00,
$250.00, $500.00, $75000, $1000.00, $2,000.00, $3,000.00.

2. Moka pašalpą nariams ligoniams kas savaitę po:
$3.50, $7.00, $10.00, $1400, $21.00.

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

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

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

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

metą amžiaus.
Įstojimas j S. L. R. K. A. pigus, mėnesiu? mokestis lengva. Kuo

pos yra visose didesnėse lietuvių kolionijose Amerikoje, todėl, norin
tieji informacijų, kreipkitės prie kuopų Sekretorių arba tiesiai į Cen
tro Raštinę:

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

f
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SU KUO MUMS DĖTIS.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

pro-

tol

taip ir tos veikimo dirvos Baž- demokratizmą, 
nyčios ir Valstybės. Kara kas mus neperdai

BERNELIS DAINUO'-
DAVO.

20.00

17.03

40.00

tai Lietuvoje reiktų tau- musu tautoje mato tik tešlą, ninkai gaudavo to sachariuo sinti to žmogaus liudininkams y zac i jai ir tvarkai nustatyti Mi- WORCESTKR’ MASS 
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10.00
10.00

20.00
5.00

1.00 
25.00 
10.00
5.00 

50.00

2.00
1.00

LIETUVOS RESPUBLI
KOS ĮSTATYMŲ.

M. Abračinskas........
K. Jurgeli unas..........
WESTFIELD, MASS

Prūsuose kiek tik pakeldavo 
persinešti, tai aš norėjau patir-

AUKOS LIETUVOS 
ŠAULIAMS.

BOSTON, MASS.
Per Šv. Kazimiero Draugi

ai. Ch. Kažemėkas (L. 
Pask. Boną- su kuponais

jungos Centro Valdybai.
A. Žmuidzinavičius,

• L. Šaulių Sąjungos Atstovas 
Amerikoje.

Lietuvos šaulių Sąjungos 
Įstatymas.

ŠMUGELIS

5.00
2.00
3.00
3.00
2.00
1.00
2.00
2.00

10.00
1.00
2.00

Įterius, t________ _ , _ - . .
‘ kti baisaus Bažnyčios pereekio- minkomą visokių savanorių, 
i j imo. r

Itoų-jMustatytų savo minis- bos

nešėjus. Ant kiekvienos sacha
rino bonkutės būdavo vokiškas 
parašas, pažvmintis, kad neva- 

silpni, nususiorganizavę — fnęs ha pardavinėti Vokietijoje ir į- 
nelaukiame kitų, didelės pagar- vežti į kita4? ten pat paminėta.- 
bos ą^Bfįlės. Svetimtaučiai šalis. Kadangi kontrabandi-

“Darbininko” Redakcijos 
bendradarbiai:

Antanas F. Kneižys........ $
M. Gribaitė........................
S. Bugnaitis ......................
Petras Milius ....................
K. Gervilis ........................
Kaz. Povilaitis..................
Ant. Navikas ....................
Kaz. S. Jonaitis................
Mikas Kerbelis ................
Pranas Gudas ..................
Alena Kobanskiutė..........

A. Ivaškevičiaus Agentūros 
Bendradarbiai:

A. Ivaškevičius (Liet.

ri . P Z. • n q • i Laike prakalbų kow 18 d.
gaiš. Tardytojas neturėtų tei-i 9. Vidaus Sąjungos orgMū-

"Kntcred as second-class matter Sept 
L2. 1915 at the post offlce at Boston, 
Mass.. nnder the Act of March 8, 1879.”

•‘Acceptauee for matUng at special rate 
of postaae provided for ln Section 1108, 
Act of Oct. 8, 1917, anthorized on Julj 
12. 1918.”

Bubtcription Ratet:
r ............................................... $4.50
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BAŽNYČIOS NUO VALSTY
BES ATSKYRIMAS.

Bažnyčios ir Valstybės san
tikius aiškia’’ nustatė Kristus. 
“Atiduokite kas Cezario — Ce
zariui, kas Dievo — Dievui.” 
Bažnyčia rūpinasi žmonių sie
lomis, Valstybė-gi kūnų gerbū
viu. Tai abi yra žmonijai rei
kalingi ir naudingi.

Bet kaip tarp kūno ir sielos 
reikalinga yra gera harmonija 
ir sutarimas, taip ir tautos gy
venime reikalingas bendradar
biavimas tarp Bažnyčios ir 
Valstybės. Bažnyčia auklės 
dorus naudingus piliečius, skie
piąs pilietines ir šeimynines do
rybes; gi Valstybė užtikrins ir 
apsaugos Bažnyčios Veikimo 
laisvę ir patikrins jai materija- 
lio aprūpinimo. Tik iš abiejų 
gražaus sutartino darbo ateina 
šaliai ramybė, gerbūvis, 
presas. M

Negudrus, nenatūralūs 
reikalavimas taip atskirti 
riyčią nuo Valstybės, kad 
tarpe nieko bendra neturėaų. 
Ir vienai ir kitai reikalinga vei
kimo laisvė, viena kitos negali 
varžyti, bet viena kitą turi rem
ti. Abiejų veikimo dirvos yra 
skirtingos, taip kaip žmogaus 
kūno ir sielos funkcijos. Bet 
kaip kūnas su siela susisiekia.

__  tik medžiagą tinkamą išnaudo- _
Musų bedieviai nurodo pa- jafaihi. Kai kurie valdininkai- ti ar parašas ant bonkdčių nėra 

vyzdį Amerikos, jos viešąsias ** J" m
mokyklas. Žinoma, kagi reikė
tų, kad Lietuvos bedieviai mo
kytojai mokėtų taip gerbti ti
kėjimą, kaip jį gerbia viešų A-. 
merikos mokyklų vedėjai...

Bet mes štai ką jiems turime 
pasakyti.

Amerikoje katalikų yra tik 
penktoji dalis. Būdami tokio
je mažumoje, jie negalėjo apsi
ginti nuo dvigubų mokesnių 
mokykloms (viešoms ir savo
ms, katalikiškoms.) Tai yra 
skriauda. Mažumoje būdami 
jie ir daugiau neteisybių ir net 
persekiojimų pradeda pritirti.

Amerika jums ponai Lietu
vos bedieviai, pavyzdžiu pra
dės būti tada, kada jūsų bus 
Lietuvoje didžiuma. Gi kol 
milžiniška didžiuma yra kata
likų žmonės, kol Lietuva yra 
Katalikiška šalis, — tol jus ge
riau kalbėkite “apie bedievių 
mažumų teises.”

Bet mes, katalikai, jums tas 
teises ir tai visoje jų pilnybė 
je garantuojame Tik atsižadė
kite mums lipti ant sprando, 
nes... vis vien nusikratysime.

Fed. Sekret.

Klausimas: su kuo mums dė
ties? yra mums didelės svar
bos klausimas. Ir didelis, ir 
mažas, ir tėvynė, ir jos išeivija 
— visa tauta jaučia, jei norint 
sutvirtinti ir išlaikyti musų ne
priklausomybę, reikia jieško- 
ties draugų, ir tai stiprių, ga-, 
lingu draugų, kuriais galėtume 
pasiremti pavojams ištikus. 
Tad ir dairomasi musų brolių į 
visas puses, ir ieškoma draugų. 
Mažiausia šalininkų turi jauno
je Lietuvoje — lenkai. Poniš
kos ligos perdaug pakenkė mu
sų tautos organizmui, dar tik 

' dabar tebebaigiame tomis ligo
mis sirgti, tad ponų tauta ne

greitai imsime .pasitikėti, juo 
labiau, kad tų ponų siela visa
da mums pasirodydavo — Judo 
grobuonie siela.

Daugau prietelių. mūsiškiuo
se turi rusai. Tai tie mūsiškiai, 
kurie tiki į vilko moralį atgi
mimą, į skaistų idealį Rusijos 

. Bet ir jie pas 
mus neperdaug skaitliuje — 
daugiausia, iš tarpo tų inteli
gentų, kuriuos praities aplinky
bės ir sąlygos nutolino nuo Lie
tuvos, o priartino prie Rusijos. 
Musų liaudis Rusų nemėgsta ir 
jais nepasitiki.

Su Vokiečiais jau draugauja
me ir pirkliaujame. Bet tam 
milžinui Vėl kada nors ant ko
jų atsistojus, musų tautybei ir 
laisvei pavojus vėl bus aiškus. 
Veltui bus tada laukti vokiečių 
geraši rdingumo, pri sei s vėl 
skaityties su geležine sistema.

Mažosios Pabaltijos tautos 
— tai musų natūraliai draugai 
ir sveikas tautos instinktas be- 
abejo prives prie susiartinimo 
ir susidraugavimo su tomis 
tautomis.

Veltui butų svajoti apie An
glijos, Francijos, Amerikos 
prietelystę, taip kaip anos pa
sakos ėriukas veltui apeliavo 
į vilko prakilnius jausmus. 
Imperijalistiems galybėms — 
Lietuva mažas dalykas dėl ku

ki rta nuo Valstybės. Tėvai,'rio nei galvos sukti neapsimef- 
neturi balso klausime, ka. Jie temato mums du iiėji- 

r fcan5 Ji) Vaikai turį būti auklė- mu: arba atiduoti mus kitiems!, 
* jami; tai esąs Valstybės reika- arba jei męs didelį iermą kel- 

’ v‘ x sim, tai palikti mus inusų pačių 
likimui. Rvškitės, vadinasi. 
Tad kur-gi musų prieteliai ir 
su kuo mums dėties? Nore ir 
nemalonu, bet reikia pripažin
ti, kad kol kas galingų priete
lių, kurie reikale statų ginti 
musų teises — nematyti.

Bet tame yra ir gera pusė. 
Tai verčia mums statyti visai 
naują klausimą: Kaip ingija- 
ma tikroji tautų prietelystė? 
Kas musų tautai dabar yra 
svarbiausia? Būdami patys

šneka apie atskyrimą Bažny
čios nuo Valstybės, reikia jį 
pirma gerai išklausti, kaip jis 
tai supranta, kokio atskyrimo 
jisai nori. Nes gali būti ats
kyrimas sujungtas su bendra
darbiavimu, vienas kito rėmi
mu (kaip pav. dažnai Ameriko
je) ir gali būti atskyrimas toks, 
kur Vietoj bendradarbiavimo 
bus engimas, persekiojimas 
(Meksikoj, Ceko-Šlo vak i jo j.)
Vėl-gi ryšiai gali būti vieną pu
sę pavergiantieji, kaip buvo 
Carų Rusijoje arba laisvės ne- 
suvaržantieji, kaip pav. yra 
^Jgijoje, Olandijoje.

Lietuvos bedieviškasis soci- 
jnlizmas senai rėkia, kad Baž
nyčia turi būti atskirta nuo 
Valstybės. Kaip jie tą atsky
rimą supranta — jie tai aiškiai 
parodė Steigiamajame' Seime 
Mokyklų klausime. Girdi, iš 
visų Valstybės mokyklų turi 
būti išmestas tikybos mokslas, 
tada ir busianti Bažnyčia ats-

į- tas. O kadangi Bažnyčia sto- 
i; Jti už tėvų teises ir už krikščio- 
į ieškojo auklėjimo laisvę tad jie 
t';ir sako, kad. Bažnyčiai čia visai 

era ko kilties, kad jie čia ne- 
fri Halso, kad ji turi būti atk
irta. prašalinta. O, žinoma, 
ad negalėtų balso kelti ir kliu- 
yti valstybės bedievybę vy-j 
foti, tad reikia Bažnyčia su- 
hržyti ir persekioti. Taip ir, 
|n», kur tik gab ir kada tik 
tt Viso pasaulio soeijalistai 
bedieviai.

Lietuvos Seime butų di- 
■pma bedievių atstovų, kurie

tuščias Įžodis. Tam tikslui per 
kelias dienas 1906 m. vaikščio
jau po Karaliaučių ir niekur sa
charino negavau pirkti. Jei-gu 
Prūsų valdžia galėjo uždrausti 
sacharino pirklybą Karaliau- 
’čiuje ir kitur, tai ji būtų galėju
si taip pat sustabdyti ir sacha
rino vežimą iš Prūsų į Lietuvą, 
bet ji to nedarė. Iš to pasiro
do, kad kontrabanda arba šmu
gelis kartais turi valstybės glo
bos.

Prieš karą tarptautinių 'dip
lomatinių santikių dokumentai 
tilpdavo paketuose arba kurje
rių maišeliuose. Sovietai ėmė 
siuntinėti į Lietuvą diplomati
nes valyzas ir visus vagonus su 
diplomatinių paketų antspau- 
domis. Naivu būtų mintyti, : 
kad tuose vagonuose tebūdavo 
tiktai domumentai. Aišku, kad 
po karo tarptautiniai santikiai 
pasidarė nešvarus. Sovietai tą 
vadina revoliucine tarptautine 
teise. Kaikurie mūs laikraš- 
čiahiš sovietų laikraščių ima ži
nias apie lietuviškąjį šmugelį, 
bet tuose laikraščiuose neran
da pranešimų apie sovietų šmu
gelį.

Kaip tik pragarsėjo dalykas 
su sacharino ir kokaino krovi
niu siųstu iš Lietuvos į Rusiją, 
taip mūs užsienio dalykų minis
teris gavo atsistatydinti. Jis 
apsirgo ištikrųjų ir klajojo ne
abejotinai. Man teko būti pas 
ligonį jx>ra kartų ir paskutinį 
,syk trumpai prieš jo išvežimą 
į užsienį. Aš pats mačiau, kaip 
rimta yra jo liga. Profesorius 

(Voldemaras mintijo, kad tai 
įtik apsimetimas ir peikia Stei
giamąjį Seimą už ką nenuėmė 
neliečiamybes nuo mirtingai 
sergančio savo nario. Aš netu
riu tiek daug akmenų ir nešini 
pratęs jų mėtyti nei į sergan
čius žmones, nei į Steigiamąjį 

s Seimą.
Purickiui atsistatydinus re

vizija Lietuvos muitinėse pasi
darė rimta, šmugeliui pasidarė 
sunku ir susyk dvi mūs kaimy
nų valstybi ėmė rodyti Lietu
vai nemalonumų. Tai buvo 
Rusija ir Vokietija. Jiedvi ne
sisuko už ką daro tuos nemalo
numus, bet jų darė ne vien val
stybei, bet ir šiaip piliečiams. 
Su manim vienaip apseita 
Gruodžio pradžioje, kitaip, ap
seita Gruodžio pabaigoje. Da
bar jau suprantu, kad tylomis 
ėjo pirklybą tarp Rusijos ir Vo
kietijos per Lietuvą. Viskas 
buvo gera, kol Lietuvos tos pir
klybos netrukdė. Kaip tik ėmė 
trukdyti, taip “Izviestija” ėmė 
rašyti apie Lietuvos šmugelį. 
Kol šmugelis ėjo, tol jo nemi
nėjo tas, kas naudojosi juomi. 
šmugeliui pasiliovus pradėta 
jieškoti kaltininkų.

Panaikinusį asmeninę pirk
lybą ir neaprūpinusi visi] šalies 
reikalų necijolizzuotąja pirk
lybą Sovietų Rusija sudarė la
bai patoges sąlygas šmugeliui. 
Ekonominių sunkenybių ap
krauta Vokietija, turėdama 
daug ką parduoti norėjo pelny
tis. Bene čia yra kuomi stebė
tis? Mūs vienas valdininkas 
gyvenąs Rusijoje naudojosi 
tuomi ne abejotinai, o d-ras Pu
rickis taip pat netrukdė sacha- 
rinos pirklybos, kaip jos netru
kdė Prūsų valdžia 1906 metais. 
Aš nepagiriu Purickio ,bet aš 
mintiju, kad jis apsėjo taip pat 
blogai, kaip tie garbingi politi
kai, kurie gabendavo opijumą 
į Kynus arba degtinę Afrikos 
juodukams. Prieš apsirgsiant 
Purickis nebuvo skrupulatas.

Jis tada buvo sveiko proto 
žmogus ir už apėjimus turi at
sakyti. Smagenų uždegimas 
prasidėjo jam tik 1922 metais. 
Tiktai Purickio bylos tardymas 
turėtų saugotis laikraštinio 
vienpusiškumo. Iš neabejoti

nų liudininkų žinau, kad Puric- 
rie aprūpindavo kontrabandų ‘kin prisidengdamas šmugelį 

vedė vienas žmogus kuris savo 
pačios sąskaitą liepė išmokėti 
Lietuvos valstybės turtu, kuris 
savo siuvėjui užmbkėdavo spi
ritu pirktu Liet, vastybės pini-

savi ir svetimi, vagia ir apsi
leidime paskendo, svetimas gai
valas plaukia Lietuvon, parti
jos raunasi, blokai skįla, dėl 
“Teve musų,” išeivijoje jokio 
sutikimo, patrijotizmas vėl pa
lindo po šiaudiniu stogu. Už 1 
ką tat Anus mylėti ir gerbti?

Kada męs pakilsime iš tų Ii- 1 
gų, kada sutvirtėsime, kada su
jungtam pajėgom stosime prie 
tautos darbo, tuomet galiūnai 
patys ateis pas mus ir išties 
savo ranką, nes matys mus sau 
naudingais, skaitys mus tauta, 
kuria galima pasitikėti. Musų 
/gi išmintis ir gudrumas paro
dys, kuriuos geriau sau drau
gais pasirinkus, arba gjeriaus, 
kaip su visais išlaikius gerus 
santikius. Tad šiandien užuot 
klabinėjus į didžponių galiūnų 
duris, ir visada gavus per nosį
— užluot to, visa musų atyda ir 
energija turi būti nukreipta į 
save pačius. Apsivalykime, su- 
sistiprinkime, susiorganizuoki
me, o prietelių savaime atsiras.

Atsiminkime, jog pasauliui 
aušta nauja rytojus — lais
vės ir demokratijos. Tuos nau
jos gadynės obalsius pačios sie
los gelmėn įsiėmę, visus savo 

įbrolius pilnai jaisiai užkrėtę
— męs dairykimės sau ateities 
draugi} tarp tų, kurie tiki į tuos 
pačius obalsius, dirba tam pa
čiam idealui. Nei senasai nia- 
inonizmas, nei naujasai bolše
vizmas neišgelbės mus. Laisvi { 
dvasia, šviesus protu, tvirti do-į 
ra, sveiki kunu męs busime ne
pergalimi, nors musų ir nedaug] 
tebūtų. O juk musų vis deltoj
— milijonai. Eikime tat sayęsi 
auginti ir stiprinti, atraskime 
ir pažinkime save: įsigykime 
visų-pirma, kiekvienas laisvės 
ir demokrotijos tikietą —LIE
TUVOS BONĄ, ruoškimės prie 
gero tikrų piliečių pareigų pil
dymo, ir bus drąsiau mums žiū
rėti į ateitį.

ir būtų geistina ,kad liūdinin- nisterių Kabinetas leidžia jai 
kų pasakymus užrašytų. įstatus, remdamasi šiais įstaty-

Purickis buvo kaltas, kad lei- mais . ’
do eiti neteisėtai pirklybai tarp . 10. Sąjunga nustoja veikusi 
dviejų kaimynų. Jam reikėjo 
tą dalyką sutvarkyti sudarant 
teisėtas pirklybos vagas, 
padarė klaidą, kad pasidrąsino, 
sekti senesnių ir didesnių vals
tybių pavyzdį, nepanaudoda
mas reikalingjo atsargumo. Jis 
buvo nelaimingas, kad pasiti
kėjo eksklieriku aršiu laisva
maniu, kuris sistematingai jį 
klampino, pasinaudodamas, 
tuomi, kad ministeris dėl darbo 
daugumo nesirūpino savo gar
bės saugumu.

Sunkiai eina Lietuva prie 
[ tvarkos. Lengviau buvo gauti 
. tėvynės nepriklausomybę, ne- 
i gu išvalyti dorinį mėšlą iš jos. 
. Kai kam rodosi, būk mes tą 

mėšlą mėgstame.
Kun. Pr. Bučys.

(Kauno “Laisvė”)

įstatus, remdamasi šiais įstaty-
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arba savo nutarimu statute nu
matytu būdu arba valdžiai už- 

Jis Įdarius.
11. Nustojus gyvuoti. Sąjun

gos turtas pereina valdžios ži
nion.

IlI-uoju Skaitymu St. Seime 
priimta Liepos 7 d. 1921 m.

(Pasirašo) St. Seimo Sekret. 
Natkevičius.

PRIERAŠAS: Delei sklei
džiamų Lietuvos Nepriklauso
mos Valstybės priešų įvairių 
šmeištų ir paskalų apie Lietu
vos Šaulių Sąjungą, prašau vi
sus Amerikos Lietuvių laikraš
čius šį Įstatymą atspausdinti.

A. Žmuidzinavičius
Liet. Šaulių Sąj. Ats. Ainer.

Rindsevičius ... 1.00
Vik. A. Buda . 2.00
J. Alyta.......... 10.00
Paltanavičius .. tt 5.00

SPRINGBTELD, MASS. v

J. Boguzas .... 1.00
J. Klizas .......... • 1.00
F. Andriulis .. 1.00
E. Audriulienė 1.00
A. Žemaitis ... 2.00
A. Janulevičius 1.00
J. Grinius .... 10.00
WATERBURY, CONN.

jos susirinkimą........ ...$ 69.44
Biznieriai:

‘J. Pasakantis.............. ... 6.00
D. Minga .................... ... 10.00
Ašmenskas.................... ... 10.00
P. Kersonas................ ... 10.00
K. Benst rūbas ............ ... 10.00
K. A. Vencius ............ ... 5.00
Kerdiejus................ .. ... 10.00
P. J. Kazlauskas........ ... 20.00

1921 m.) .................. ...$105.00
J. Žemantauskas ........ ... 1.00
K. Ivanauskas ............ ... 1.00
A. Juškys .................... ... 10.00
J. Žemaitis ............ (... ... 10.00
J. Kudirka .................. ... 10.00
J. Delinikas ................ ... 15.00
Dr. M. Devenis............ ... 10.00
Dr. St. Sapranas........ ... 10.00
NEW HAVEN, CONN.
Laike prakalbų kovo 30 d. 56.00
Česnulis...................... ... 2.00
BRIDGEPORT, CONN.
Kun. M. A. Pankus, (A.

Liet. Pram. Bend. šėrų) 50.00

Viso labo.... . .$1,148.64

Aukos priimtos ir persiųstos
(išskyrus $50.00 A. L . Pram. B-
vės Šerais), Lietuvos Šaulių Są-

Kol neturėjome laisvės, 
nežinojome nei šmugelio vardo. 
Tas žodis yra anglų kilmės. 
Smugle reiškia slapčiomis ką 
nors iškišti kitur nebe apgavi
mo. Caro laikais buvo gerai 
organizuotas spirito ir arbatžo
lių nešimas iš Prūsų į Rusiją 
Nešėjai daugiausiai buvo lietu
viai. Už 60 svarų arbatos mai
šelio pernešimą per ribą ir at
gabenimą jo miestelį apie 10 
viorstų nuo Prūsų nešėjas gau
davo tris rublius. Tas visas 
darbas badindavosi prancūziš
ku žodžiu kontrabanda, kurį 
lietuviai tardavo savotiškai, 
sakydami kuntrabontas .

Iš to trumpo dirstelėjimo į 
praeitį jau gana aiškiai matyti, 
kad mes gerai sekame pasaulio 
madas. Prieš karą tartautinių 
santykių kalba buvo prancūziš
koji ; tada ir mes savo užsienių 
santykius vadindavome pran
cūzišku žodžiu. Dabar tarptau
tiniuose santykiuose viešpatau
ja anglų kalba; tai gi dabar ir 
mes vietoje kuntrabanto turi
me šmugelį.

Privačiai asmenys kontra
bandomis ir šmugeliais versda
vosi nuo senobės ir daugiau 
svetur negu Lietuvoje. Tą visi 
žino. Akyvesnis daiktas ištir
ti, kaip valstybės žiūrėdavo į 
tuos dalykus.

Vokitija pabaigoje XIX šim
tmečio labai stipriai globojo 
spirito ir arbatos gabenimą iš 
Prūsų į Rusiją, nes ji turėdavo 
daug pelno iš ta. Geležinės 
pramonės išdirbiniai nesinaudo
jo tuomi, nes jie persunkus. Sa
charinas prieš karą buvo už
draustas pirkti ir parduoti Vo
kietijoje, bet Lietuvos pasieny
je buvo sacharino sandelių, ku-

1. Lietuvos Šaulių Sąjungos 
tikslas — stiprinti ir didinti 
Valstybės Gynimo pajėgas.

2. Sąjungos nariais gali būti 
tik Lietuvos piliečiai ir pilie
tės, kurie stovi ant pamato Ne
priklausomos Demokratinės 
Lietuvos Respublikos, kurie ne
buvo baudžiami už kriminalius 
bei tėvynės išdavimo, ar ko
kius kitus nusikaltimus ir nusi
žengimus, atimančius visas ar
ba kaikurias piliečių teises.

Pastaba: Pieliečiai nebaigę 
17 metų turi pristatyti tėvų su
tikimą

3. Tam tikslui vykinti Sąjun
ga: -

a) auklėja pilietinę sąmonę 
ir krašto gyvenimo dvasią,

b) tobulina savo fizines pa
jėgas ir vikrumą bei moko ka
ro mokslo,

c) reikalaujant valdžios ir 
visuomenės organams, eina jai 
pagalbon šiais atvejais:

1) ieškant, suiniant bei dabo- 
jant Respublikos Įstatymams 
nusikaltusius asmenis .

2) Saugojant Valstybės turtą 
ir jos gerovę,

3) Ištikus visokioms visuo-
. menės nelaimėms.

Pastaba: šauliai neturi teisės 
savararikai imtis administraci
jos pareigų, 
d) Karo ir karo padėteis me
tu Sąjunga gali būti Krašto 
Apsaugos Ministerijos pašauk
ta prie Valstybės Gynimo fron
to ir kariuomenės užpakalyje 
ribose šio įstatymo ir šaulių 
Sąjungos statuto.

4. Sąjunga priklauso Krašto 
Apsaugos Ministerijai, kuri tei
kia jai instruktorius duoda nu
rodymus ir kontroliuoja jos vei
kimą.

5. Sąjungai leidžiama įsigyti 
ir laikyti savo žinioje visų rū
šių ginklus, kariškoji medžiaga 
ir prietaisai. Jų vaitojimas 
Krašto Apsaugos Ministerijas 
instrukcijomis ir nurodymais 
kontroliuojama.

6. Šauliai eidami Valstybės 
gynimo darbą naudojasi viso
mis karių teisėmis bei privile
gijomis, nukentėję ar žuvę fron
te, ar teikdami pagalbą val
džios ir savivaldybių organus 
naudojasi pašalpomis ir pensi
jomis kaip kariai.

Pastaba: šis § taikinamas 
nuo to laiko, kai Krašto Apsau
gos Ministeris Šaulių Sąjun
gos Įstatymus patvirtino, (1919 
m. rugsėjo mėn. 15 d.)

7. Sąjunga yra juridinis as
muo.

8. Sąjungos lėšos susidaro iš
jos pajamų ir Valstybės asigna
vimų. •’ r

Pastaba; Valstybės asignavi
mas tegali būti duotas per MONTELLO MASS 
Krašto Apsaugos Ministeriją ’ ‘
šaulių Sąjungos Centro Valdy
bai patiekus išlaidų ir pajamų 
sąmatą.

“Keleivio” Redakcija:
$116.00 (dolarių) (Čekis ant 25,- 
000 auksinų).

Pask. Boną) ............ .. 100.00
B. Stefai!...................... ... 2.00
J. Gailius .................... .. 10.00
M. Rimkaitė ................ 3.00
AVilliam P. J. IIoward. ... 5.00
J. Balušaitis ................
B. Kontrim ................ ..

... 2.00

... 10.00

Am. Liet. Prekybos B-vės 
bendradarbiai:

Jonas J. Romanas...............$
Marijona E. Romanienė.. 
Draugas..............................
Jonas E. Karosas..............
Daniel P. Desmond..........
Chas. Alasaitis..................
Julia Žarkauskiutė..........
Alena Kazlauskiutė..........
M. Markūniutė..................
M. A. Nivinskaitė ..........
Bronė Valentukė ..............
Ona Romaniutė ................
Elizabeth Aralis ..............
F. A. Zalieckas ................
Marij. Duobiutė ..............
Elzbieta Romaniutė ........
Al. Ivaška..........................

J. Ciunys, Montello, Mass. — 
Tamsta pats pripažįsti, kad Go- 
tautą stoties valdyba nupeikė už 
ėmimą $20 už prakalbą Lietuvos 
nepriklausomybės dienoj ir kad 
stotis nutarė antru kartu apsisau
goti nuo “beširdžių lupikų.” Tė
vynės Mylėtojo korespondencioj 
nupeiki tik pravardžiavimą šikš
nosparniu. Tas, kuris vadina sa
ve kataliku ir kartu laisvama
niams tarnauja, tai šikšnosparniu 

10 00 Pav*dintBS nėra tuomi išpravar- 
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džiuotas. Todėl Tamstos raštelio 
nedėsime laikraštin.

J. Dalyvavęs, Worcester, Mass. 
—■ Apie tą pat rašė kitas kores
pondentas. Todėl Tamstos rašte
lio nesunaudosime.

A. Žmuidzinavičiui, L. Šaulių 
įgaliotiniui. Tamstos raštelio 
“Delei ‘Kariuomenės Prieteliaus’ 
užklausimų ir nepamatuotų inta- 
rimų” nedėsime “ Darbminkan. ” 
Nedėsime dėlto, kad dėl Kariuo
menės Prieteliaus raštelio Ir aš 
ariau, tilpusiame “Darbininko” 
Skaitytojų Kampelyje Redakcija 
tame pat numeryje atsiliepė, nu
rodydama Kariuomenės Priete- 
liau sišvedžiojimų klaidingumą. 
Dar dėlto nedėsime, kad užklausi
mai buvo tilpę “Drauge,” o ne 
“Darbininke.” Galop turime pa
sakyti, kad Tamsta “nepamatuo
tų intarimų” nepamatingumą ne- 
prirodai ir pareieki atsisakąs sto
ti su juomi (Kariuomenės Priete- 
liu) į “kovą.”

Viso labo Bostone... .$468.44 

BROOKLYN, N. Y.
M. W. Bush ......................
NEW YORK CITY.
P. Jurgeliutė ....................
LAWRENCE, MASS.
M. Norkūnas ....................
Dr. Mikolaitis ...................
Kun. P. Virmauskis.........
K. Kuliavičiufl ...................
O. Draugeliutė (per Sekį)

(Liet. Pask. Boną) 
J. Sekys .......... ..................
P. Urbsas............................
LOWELL, MASS. 
Kun. Kučas........................
M. Vizgiutė ......................
HAVERHILL, MASS. 

’Laike prakalbų kovo 3 d. 
MIDDLEBORO, MASS. 
Laikė prakalbų vas. 23 d.

Vai tu, kleveli, > 
Žaliasis medeli , 
Keta tave kirsti, 
Šakeles genėti. 
O ką tu darysi 
Iš mano šakelių? 
O budavosi 
Lygaus liemenėlio? 
Iš tavo šakelių 
Naująją vygeį, 
O iš liemenėlio — 
Rašytą lovelę. 
O ką tu vygiuosi 
Naujojoj vygėlėj? 
O ką tu guldysi 
Rašytoj lovelėj? 
Mergytę vygiuoeiu 
Naujojoj, vygelėj, 
Aš pats atsigulsiu 
Rašytoj lovelėj.

Pasaulyje tūkstančiai 
skamba atbalsių, o balsų 
mažai tėra.



KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLIONUOSE.
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klausai žmogus ir negali atsi
gėrėti.

Šv. Kazimiero parapija pra
dėjo išleidinėti parapijos mėne
sinį laikraštėlį. Jau išėjo du 
numeriai. Laikraštis yra gra
žaus formato ir ant geros po- 
pieros, bet turinys tokiam lai
kraštėliui nėra atsakančiu. Per- 
mažo jame yra vietinių žinių. 
Rašteliai beveik visi yra paim
ti iš kitų laikraščių arba iš kny
gelių. Antras numeris jau šiek 
tiek geresnis norstuomų kad 
raštelei paimti iš kun. Geručio 
raštiį kaip:
‘Gevenia’ yra taikimi gavėnios 
laikui. Vietinės žinios tai visos 
yra atkartotos iš koresponden
cijų tilpusių “Darbinirkė” ir 
“Drauge.” Mažai iš žmonių 
kas jį skaito tad ir dvasiška 
nauda nekokia, o dėl biznio pa
rapijai leisti toki laikraštėli ro
dos neužsimoka.

Viena iš jau bankrutijančių 
bendrovių siuntinėja Philadel- 
phijos lietuviams laiškus siųly- 
dama pirkti Šerus ir žada daug

l pelno. Tuos laiškus daugelis 
' lietuvių gauna. Nekurie jau pir
ko ir šėrų. Stebėtinas dalykas, 
kokiu slaptingu budu toji ben
drove išgavo Philadelphijos 
lietuvių vardus ir pavardes ir 
antrašus. Mano patarimas, ne

Lietuviai (išviso apie 160) 
per žiemą uoliai laikė vakari
nę mokyklą, šitame skaičiuje 
buvo tokių, kurie pergyveno 
savo* jaunas dieneles be progos 
mokytis. Jei paklausite jų ką 
laimėjo tai beabejonės pasakys, 
kad daug. Nereikės prašyti 
laimingesnių parašyti jiems 
laiškus; neužraus, kada kvies 
pasirašyti vardus. Lengvai ga
lės pasiskaityti laikraščių *bei 
knygų ir susikalbėti angliškai 
visur.

Ketverge, Bal. 6, buvo moky
klos užbaigimo vakaras “Me- 
chanics” svetainėje. Lietuviai 
išpildė didesnę programo dalį. 
Kitos tautos. Italionai, Švedai. 
Žydai, Finai ir Lenkai taip-gi 
ėmė dalyvumą.

Viena dalis programo paro
dė lietuviškus šokius, šokėjai 
buvo: Pranas Grigarauskas, 
Vincenta Timinckaitė, Petronė 
Stancelaitė, Pranas Juška, Juo
zas Cuinys, Julė Mitrikaitė, O- 
na Gludžinskaitė ir Mykolas 
Miklusis., Orkestrą susidėjo iš 
Onos Pauliukoniutės ant piano, 
Irenos Čižauskaitės ant smui
ko ir Jono Žemaitaičio ant būg
no. P-lė Juzė Leonaitė išmoki

mo. t
Mr. Peter Sullivan, miesto'meskite savo sunkiai uždirbtus 

majoras ir Mr. Payson Smitli. Į centus į balą, pirkdami viso- 
Mass. valstijos mokslo komisi-j ]<ius Šerus, neištyrus B-vės sto- 
jonierius, kalbėjo. Abudu mi-įvio.

Socijalistai su laisvamaniais 
Pasibučiavo.

Pliiladelphijos lietuviški lai
svamaniai ir socialistai per ilgą

jonierius, kalbėjo. Abudu mi- į 
nėjo apie lietuviškų šokių gro-Į 
žę ir gailėjosi, kad visuomenė 
dabartiniu laiku tokių nešoka. I 
Programo vedėjas buvo Tarnas 
Power, labai prielankus Wor- 
cesterio lietuviams. Kvartetas laikų labai nesutiko tiesiog už 
dainavo Lietuvos iinną. Dai- Į plaukų tąsėsi vieni kitus, areš- 
ninkai pirmų kartų prieš di-'tavo( laike Dr. Alseikos pra
dėję publikų susimaišė. Moky-. kalbų) ir koliojosi, bet dabar, 
toja (svetimtautė) taip lėtai'kada kr. dem. sųrišys pradėjo 
graino ant piano kad lietuviai, naudingų darbų veikti ir kada 
nepažino savo imno. Laimė' socialistų atskalūnams laisva- 
kad atsilankiusieji .nesuprato 
klaidos. Svetimtaučiai priža
dėjo ant toliaus kreiptis pjie 
atsakančio autoriteto kada jie 
rengs panašių dalykų*

Petronė Stancelaitė ir J. 
Kazlauskas skaitė angliškai 
parašytas temas. Kiti ir skai
tė temas, bet čia nesvarbu jų 
vardus minėti. 
Programas ateivių išpildytas 
padarė visiems didelį įspūdį. 
Kitų metų žmonės turėtų atjau
sti mokslo naudų ir lankytis 
dar skaitlingiau. Mokslas ve
dų į geresnę ateitį.

J. Mirtos šakelė.

vaniams stipriai per nosį už
davė išrūdydamas jų nelemtus 
darbus, tai socialistai su laisva
maniai pasibučiavo vieni ki
tiems į ūsų ir rengiasi išvien 
veikti prieš katalikus. Girdė
jau, kad rengiasi parsikviesti 
sutartinai į Phild. iš Lietuvos 
nesenei atvykusius socialistų 
partijos atstovus Natkevičių ir 
Žygelį, Lietuvos klebonijų gas- 
padinių kontrolierių.

Lietuviai katalikai turime 
tinkamai tuos socijalistų apaš
talus susitikti — Į jų prakal
bas neeikime ir savo centų be
dievybės skleisti Lietuvoje ne
duokime.

PHILADELPHIA, PA. Darbininkas.

Lietuviai nemiega. MONTREAL, CANADA.

26 d. kovo š. m. buvo susirin
kimas LDS. 92 kp. pobažnytinėj 
svetainėj. Nors ne visi pribuvo 
ant susirinkimo, bet Susirinkimas 

__ _ “ į buvo gyvas. Buvusieji nariai už-
centru visos Phlladelphųos lie-1staok.jo “Darbinio,
tuvi, veikimo. Sąrisys dau-' Begalo yra linksma matyti,

• giausia pasidarbavo pardavine-' kĮW, montrealfeaai darWninkai 
jime Lietuvos bon,, kada Lie-|puikiai 8varsto savo reikalus. J. i tuvos Atstovas gerb. Čarneckis • Pundžins jneK. kad kirt au. 
atsilankė, prirengę Atstovui | k L t&raltama. KarM ant to pri- 

, oficialĮ nuo. miesto valdžios AnkaTO dolerinę
priėmimą ir-iškilmingą vnka-la„ d„)ari„ Aukos tebėra nas ka-

vos dienoje surengė iskilĮpin- 
gas prakalbas kur ir miesto ma
joras Moore kalbėjo. Pasidar-

« • t ■ ♦ • *

Lietuvių Krikščionių Demo
kratų Sąrišys veikia galingai. 
Jis susideda iš trisdešimties 
su viršum katalikų dr-jų ir yra

, . ■ _.a du doleriu. Aukos tebėra pas ka-Nepngutaybfe^ Lietu- ' sierjų , Mpash|st<)!i. V8-
Įliau bus pagarsinta “Darbinin
ke” aukotojų vardai.

Šiais jnetais prisirašė prie L. D.1-1*1 ♦ • • OMMO guvumo X/.bavo labai daug pnrengime g ncmaža8 skaičte brolh) darbi. 
žmonių prie kultūros vajaus. | nWnJ kp auga kaip ant mie-todėl ir vajus buvo taip didžiai 
pasekmingas. Dabar rengia
si prie kito labai svarbaus po
litiško žygio. Minėti darbai tai 
tik stambiausi, mažesnių gi 
darbų sarišys nuveikė labai 
daug. Už nuveiktus darbus 
garbė priguli sąryšio veikliai 
valdybai: A. Užumeckiuį, J. 
Olbikui, J. Pranckunūi ir jų 
patarėjams.

Rekolekcijos
Šv. Kazimiero parapijoje nuo 

2 d. balandžio prasidėjo reko
lekcijos — taip kaip ir misijos. 
Gerb. kun. Bumšas sakė pamo
kslus. Jis yra apdovanota- 

l^ftuo Dievo iškalba todėl patrau- 
■kia labai daug žmonių į bažny- 

Žmonės ant pamokslų 
■įtimgai lankoti. ; Pamokslų

lių.
Sekantis susirinkimas bus 30 d. 

balandžio š. m. pobažnytinėj sve
tainėj tuoj po pamaldų. Kurie na
riai jaučiatės skolingi, neužmirš
kite virš minėtbs dienos. Visi na
riai katrie prigulite prie LDS., 
pribūkite ant susirinkimo ,nes ar
tinas vasara, reikia rengtis prie 
darbo.

J. Braknis, rašt.

ELIZABETH, M. J.

Lietuviai T«nykKe!

Lietavjai tėvai visi be skirtumo 
pažiūrų, kurie norite kad jūsų 
vaikai mokėtų lietuviškai skaity
ti ir rašyti, kaip kad privalo mo
kėti, tai leiskite visi j lie
tuvišką vakarinę :■- - ' ■ - ■ - - - i — -J

Balandžio 10 d. pradėjome mo
kyti A. Litvino salėje, 69 Park 
St. Mokytojas A. Dymta iš 
Brooklyn, N. Y.

Taip-gi kttr -dar N. Y. fa? J. a- 
pielinkėje nėra lietuviškų vai
kams mokyklų ir lietuviai pagei
dautų turėti, malonėkite pranešti 
mokyklos vedėjui, D. Kašėtai, 549 
E. 12 St., York, N. Y.

Broliai, ginkime savo kalbą, pa
pročiui ir stokime darban kaip 
milžinai. Mokinkime jaunąją kar
tą lietuviškai, kitaip jaunoji kar
ta bus ne su mumis.

Kviečia visus Mokytojai j

VORCESTER, MASS.

Laidotuvės.

Palminėje nedėlioja čia įvyko 
nepaprastos šermenys. Laidota 
du lietuviu kareiviu atgabentu iš 
Franeijos. Buvo atgabenti į lie
tuvių šv. Kazimiero bažnyčią 3 v. 
po pietų. Žmonių bažnyčioj ir 
lauke buvo apie 5.000. Gerb. kun. 
J. J. Jakaitis sakė pamokslą. Po 
pamaldų bažnyčioje grabai buvo 
padėti ant “gun carriage” ir pra
sidėjo prakalbos. Kalbėjo adv. 
Mileris lietuviškai ir angliškai. Po 
jo kalbėjo miesto majoras Sulli- 
van. Po visam buvo lydėjimas į 
kapus. Lydėjo pats majoras ir 
daug kareivių. Kareivius sekė 
Liet. Ūkėsų Kliubas, paskui vy
čiai, šv. Jurgio dr-ja, šv. Vardo 
Jėzaus ir galop blaivininkai.

Vienas iš palaidotųjų yra advo
katas Tarnas Migauskas. Jisai 
vos buvo pabaigęs mokslus ir j- 
stojo kariuomenėn. Tarnavo in
žinierių korpuse ir žuvo. Čia li
ko tėvas motina ir trys seserys. 
Antras vyras yra Petras Tamule
vičius. Jis buvo pirmas lietuvis 
iš Worcesterio kritęs karo lauke. 
Turi tris seseris Amerike.

V. B—s
t

WESTVTLLE, ILL.

Prakalbos ir aukos.

Kalbėjo Juozas ašliūnas. 
važinėja su prakalbomis bonų rei
kalais. Bet kadangi mūsų kvota 
išpildyta ir kadangi čia streikas 
tai bonų nebuvo pardavinėjama. 
Kalbėtojas aiškino apie darbinin
kų reikalus. Nurodė, kaip galima 
streiką laimėti ir būvį pagerinti. 
Nurodė, kad to atsiekiama ne ker
štu, ne kraujo praliejimu, ne 
triukšmais, o vienybe, susikau
simu ir ištverkime. Nurodė, kad 
reikia taupiai gąyventi. Buvo au
kos renkamos Vilniaus nukentė- 
jusiems. Surinkta $70. Gal pa
manys, kas kad čia išvien katali
kai ir tautininkai veikia, kad bo
nų kvotą išpirko ir streiko metu 
tiek aukų sudėta. Ne. Tautinin
kai ir kirkužninkai yra beboniai 
ir aukų Lietuvai nededa. Vieni 
katalikai čia tedirba dėl Lietuvos. 
Vienas žydas Maršai, nemokąs 
lietuviškai pirko boną už $50, o 
lietuviai tautininkai nepirko. Čia 
kitokių darbų nėra, kaip tik mai
nų. Todėl kilus streikui, visi li
ko be darbo. Bet daugelis neat
boja. Girtuokliauja. Žinoma taip 
daro tie, kurie Lietuvai neau
kuoja, nei bonų perka. Vienas 
tokis prisiputęs ir privaigęs užsi
manė pasityčioti iš tikybos ir už
traukė žvėrišku balsu: “Kurs 
kentėjo.” Bet išvirto iš kėdės ir 
čia pat tuoj užbaigė savo gyve
nimą. Lietuvai nei cento nebuvo 
aukavęs.

Jis

Girdėjęs.

BROCKTON, MASS.

Svarbu Brocktono apylinkės 
lietuviams. •

__________ -

Panedėlio (baL 17 d.) vakare 
Brocktone Šv. Roko lietuvių’baž
nyčioje tėvai marijonai: Andriu
lis ir Čikota pradeda Misijas.

Reta* ir brangi proga dvasiškai 
pasinaudoti iš tokių misionierių, 
kokiais yra minėti Tėvai. Todėl 
lietuviai Bridgewater’io, Midlebo- 
ro, Stoughtono ir kitų artimes
niųjų Brocktonui miestelių, pasi- 
stengkite pasinaudoti. Misijos tę
sis iki bal. 23 d.

■■ - ■ ——--------------------

Verčiau būti vienam, kaip 
blogoj draugystėj.

. Wagkington.

ŽINIOS IŠ CLEVELAND, OHIO.
,, k.--

LDS. Centro Raštinės kuopų 
pasidarbavimo aprašymas rodo, 
kad daugelis kuopų ir LDS. na
riai yra pasišventę savo organi
zacijos gerovei ir dirba. Tarp tų 
visų kuopų gal bus nors kiek ga
lima pažymėti ir iš Clevelando 51 
kp. darbuotės. Nuo Naujų Metų 
buvo stengiamasi, kad kožnas na
rys prirašytų naują nori prie są
jungos. Puikiai pasisekė, nes li
gi šiam laikui prie kuopos prisi
rašė arti 20 naujų narių, tarpe 
kurių kaip pasirodo yra gana my
linčių savo organizaciją. Stengia
si kaip galint patobulinti ir pa
gerinti kuopą.

Pereitą susirinkimą bal. 9 d. nu
tarta perkelti susirinkimai ant 
šiokios dienos, būtent: antradie
nio, kad būtų galima visiems na
riams susirinkti, nes šiokią dieną 
yra liuosesni. Taip-pat buvo pla
čiai apkalbėta ir apie buvusį pir
mininką S. Stepulionį, kuris išva
žiavo į Detroit, Mich. Nors S. 
Stepulionis buvo darbštus ir sten
gėsi kiek galėdamas darbuotis 
dėl 51 kp., bet aplinkybių ver
čiamas išvažiavo. Mes linkime 
savo draugui S. Stepulioniui dar
buotis LDS. tenykštėje kuopoje. 
Į jo vietą už pirmininką išrinktas 
F. Šaukevičius.

Iš komisijos raporto paiškėjo, 
kad šį pavasarį nėra galima su
rengti baliaus su perstatymu dėl 
kuopos naudos. Užtai pavesta tai 
pačiai komisijai surengti vasaros 
laike pikniką. Pasižadėjo kož
nas narys dalyvauti. Neprošalį 
pažymėti ir tas, kad buvo priei
ta prie klausimo ar nariai, kurie 
buvo pasiėmę blankas dėl pako- 
lektavimo pas savo draugus dėl 
duntimo knygų į Lietuvą, tai pa
sirodė kad dar nevisi grąžino tas 
blankas. Jonas Pužas pirmutinis 
sugrąžino su arti keturiais dole
riais. Užtai ačiū jam už jo pa
sišventimą.

Kuo toliau, tuo vis labiau mū
sų kuopa dauginasi nariais. Cle
velandiečiai supranta geros spau
dos reikšmę ir organizacijos ge
rovę. Ant šio susirinkimo prisi
rašė Jurgis Šūkis ir Aleksandras 
Mikelionis. Linkėtina broliam 
darbininkam darbuotis dėl dar
bininkų gerovės.

Vargo Vaikas.

laikė mėnesinį susirinkimą. Buvo 
didelis lietus tą vakarą, tai dau
gumą sutrukdė. Prisirašė keli 

koka, nes turėjo prisipažint prienauji nariai. Išklausius praneši- 
kaltės, kuri buvo padaryta. Ne-mą iš įvairių komisijų, eita prie 
gerai, kad “klaidas” padarė, betnutarimų. Aušros Vartų Moterų 
gerai kad žadėjo atitaisyt (sugrą-Dr-tės atstovės buvo atsilankę ir 
žint pinigus). užkvietė išpildyti programą jų

Paprastai kaltinama yra direk- rengiamo vakaro geg 14 d. Nors 
torių valdyba,’ bet ne jų vienų neperdau g laiko, bet vyčiai ap
kaitė užtai. siėmė patarnauti. Toliau, nutarta

Šėrininkas. sureigti savybes išvažiavimą (ge-
Staigi mirtis. gužinę).

Žinomi gerb. Žitkai, Jonas ir 
Bal. 5 d. čia nuo seniai žinomas Rapolas su šeimynomis, pradžio- 

mirė Vincas. Šarkus, kuris pernai je geg. išvažiuoa į Lietuvą, tai 
buvo pirkęs ūkę netoli nuo Cle-nutarta išleistuvėms surengti sa- 
vdando. Velionis manė dar ilgai Vybės vakarėlį. Ištikro, Žitkai y- 
gyventi, nes buvo dar jaunas ir ra užsitarnavę pagerbimo, 
stiprus vyras. A.a. V. Šarkus bu
vo visų mylimais, nes nuolatos ro- Pirmas vakaras po Velykų, 
dė linksmą būdą. Prigulėjo prie
L. S. Kar. Šv. Kazimiero 
ir šv. Jurgio dr-jos.

L. Vyčių 25 kuopos 
darbuotė.

Bal. 10 d. L. Vyčių 25

dr-jos L. Vyčių 25 kp. rengia vakarą 
bal. 23 d. Lietuvių Salėje. Bus 

J. K. vaidinta labai įspūdingas veika
las “Už Tėvynę Malonu Kentė
ti.”

reikalus visai nejudina. Tai-gi 
supraskim visi, kam rūpi Tėvynė 
Lietuva, o kam rūpi partijos t.

Mūsų klebonas kun. Bumšą bu
vo pakvietęs rekolekcijų laikyti. 
Rekolekcijos prasidėjo baL 2 <L 
Labai gražius ir neužmirštinus: 
pamokslus pasakė.

Užbaigdamas rekolekcijas gerb. 
kun. Bumša, dar kvietė prisidė
ti prie parėmimo moksleivių. Bu
vo tam tikri konvertukai išdalyti, 
kad įdėjus auką su užrašu vardų - 
ir kiek aukauja. Po rekolekcijų 
buvo renkami konvertukai. Pats 
kun. Bumša perėjo per bažnyčią 
ir pasirodė gėros pasekmės. Baž- • 
nyčioj surinkta su konvertais 
$444.30. Sykiu $514.66.

Apgailėtina vienas dalykas, 
kad gerb. klebonas J. J. Kaulakis 
sirgo ir negalėjo dalyvautu

K. Dryža.

kuopa J. K.

WATERBURY, CONN.
LDS. 5 kuopos mėnesinis susirinki

mas įvyks nedėlioj, 23 d. baland. tuo
jaus po pamaldų, paprastoj svetainėj. 
Visi nariai malonėkite pribūti, nes tu
rime daug svarbių reikalų aptarti. At
siveskite ir naujų narių.

L. D. S. Reikalai.
CHICAGO, ILL. PHILADELPHIA, PA.

ELIZABETH, k. J.
LDS. 16 kuopa laikys mėnesinį susi

rinkimą 23 d. balandžio, 4 vai. po pie
tų bažnytinėj svetainėj. Užkviečiami 
visi nariai pribūti.

LDS. Chicagos Apskrido 
darbuotė.

Federacijos skyriams, 
ir kuopos pradės atsi- 
daugiau rūpinsis savo

Prakalbos.

Susirinkimai.

SLRKA. 50 kp. bus susirin- 
kimas 23 d. balandžio tuojaus po 
mišių parapijos mokyklos kamba
ryje. Būt svarbu visiems susi- 
•inkti, lies yra daug reikalų ap
arti.

D. L. K. Vytauto dr-jos susirin
kimas bus 23 d. balandžio, 1-mą 
<al. po pietų iLetuvių Svetainėj. 
Visi nariai privalo susirinkti, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarti.

Skiedrukės.

Gazietos Solistas stengėsi užsto
ti Lietuvių Salės Bendrovės pe
reitų metų nekuriuos direktorius, 
kurie yra pridarę daug “košės.” 
Kur-gi neužstos, nes visas “džia- 
bas” buvo kemšamas eks-saliū- 
ninko fabrikam

Visi Raudonakakliai “Dirvos” 
Pelėdos, Nykštukai-Milžinukai 
su nušipusiais pakaušiais labai 
pikti ant Kirvuko kam tas nuro
do jų “gražius darbelius.” Už
tai ką tiktai pamato, tai klausi
nėja, gal girdi tu rašinėji į “Dar
bininką.”

Kirvukas.

Salės B-vės susirinkimas.

Bal. 5 d. š. m. Lietuvių Dr-jų 
Salės B-vės šėrininkų buvo nepa
prastas susirinkimas. Knygų re
vizijos. komisija, kuri buvo iš
rinkta metiniame susirinkime pra
nešė, kad knygose atrasta daug 
“klaidų,” kurios buvo įvykintos 
iš priežasties neprisilaikymo tam 
tikrų taisyklių knygvedystės. 
K^i kalba, kad minėtos “klai
dos” buvo tyčia vykinamos. Keis
tos tos “klaidos.” štai kokios t 
Neįrašomas rankpinigių už salę, 
pametimas pinigų ir dar kitos, 

į Susirinkimą galima buvo, pava
dinti teismu, nes daugiau tyrinė
jo, negu nutarimus darė. 1920 
ir 1921 metų direktorių valdybos 
nariams prisėjo teisintis. Vie-

Jau nuo seniai “Darbininke” 
nebuvo jokios žinutės iš mūsų ap
skričio darbuotės. Gal kaip kam 
išrodė, kad čia visai nieko nevei
kiama. Tiesa, praeitais metais ma
žai kas buvo nuveikta, bet užtai 
nieko negalima kaltinti, nes taip 
susidėjo aplinkybės. Mat Chica- 
ga didelis miestas ir daug sunkiau 
kas pradėti. Ypač veiklesnieji 
asmenys turėjo visą liuosą laiką 
pašvęsti Tėvynės reikalams; vi
sos draugijos ir kuopos vien tik 
tuo ir buvo užinteresuotos. Tai
gi kas gerai pažiūrės į mūsų dar
buotojų padėtį, pamatys kad jų 
kaltinti, negalima ir kad jie vei
kia sulig išgalės. Sustiprėjus A. 
L. R. K. 
draugijos 
kvėpti ir 
reikalais

Tas pats ir su LDS. Chicagos 
apskričiu. Štai jau praeitų metų 
pabaigoje padarė nutarimą aps
kričio suvažiavimus laikyti regu- 
leriai kas mėnuo paskutinį sekma
dienį 2 ;30 vai. po pietų. Beto, 
jau nuo seniai buvo permatoma, 
kad laikyti apskričio suvažiavi
mus nepastovioj vietoje nėra gera 
ir nenaudinga, tai surasta vieta 
ir dabar visuomet bus laikomi toj 
pačioj vietoj — Aušros Vartų pa
rapijos salėje, 2323 W. 23-rd Pla- 
ce.

Dėjome visas pastangas, kad 
prašalinus visus trūkumus ir kad 
ateityje turėjus geraą pasekmes. 
Tas jau dalinai atsiekta. Pirmiau
sia bus rengiamas kuopoms pra
kalbų maršrutas, kad sustiprinus 
jų veikimą. Rūpinamės patrauk
ti kodaugiausia inteligentijos kad 
su jų pagelba sustiprinus darbi
ninkų dvasią.

Steigame LDS. Darbo Infor
macijų biurą ir atsišaukėme į aps
kričio kuopas prašydami para
mos. Keletą kuopų jau prisidėjo, 
ūko reikia tik džiaugtis, kad su
pranta reikalą, jog toks biuras 
neš naudą patiems darbininkams. 
Tikimės kad ir kitos kuopos pri
sidės prie šio prakilnaus ir nau
dingo sumanymo.

Buvo permatyta, kad kas mė
nuo tolimesnių kolionijų kuopos 
neišgalės pasiųsti atstovus į suva- 
žiavuimus, tai nutarta laikyti da 
suvažiavimu į metus kaipo pusme
tinius pabaigoje birželio ir-gruo
džio mėnesių. Tad kreipiame vi
gų LDS. Chicagos apskričio kuo
pų domę į Šį nutarimą. Sekantis 
pusmetinis suvažiavimas įvyks 
liepos 2 d. š. m.

Liepos 4 d. I. m. įvyks LDS. 
Apskričio išvažiavimas drauge su 
Vyčiais. Vieta bus paskelbta vė
liau.

Jobu MuitevrcitLs.
LDS. ChicagTM Apskričio

Raštininkas,
2322 So. Hoyne Avė., 

niema buvo lengviau, kitiems sun- Chicago, HL

Sugrįžus antru sykiu gerb. kun. 
Bumšai į Philadelphia, Pa., LDS. 
13 kuopa surengė prakalbas 26 d. 
kovo Šv. Kazimiero parapijos sve
tainėj. Gerb. kun. Bumša savo 
iškalbingumu šauniai apibėgo 
darbininktj padėjimą, ko darbi
ninkas yra vertas, ir kaip ir ko
kiu būdu privalo darbininkas lai
kytis, kad galėtų įgyti stiprią jė
gą kad atsilaikytų prieš kapitalis
tus. Gerb. kun. Bumša tai aiš
kiai nupiešė savo kalboje. Suju
dino visų mintis ir iš visoko ma
tės geros pasekmės. Susipratu- 
siems buvo proga įstoti į LDS. 13 
kuopą. Per gerą agitaciją ir per 
prikalbinimą veikėjų rašt. O. Un- 
guraitės ir K. Dryžos, likos užra
šyti skaitytojais “Darbininko” ir 
LDS. 13 kp. nariais devyni asme-' 
nys. Valio! Jie gaus “Darbinin1- 
ką” tris sykius savaitėj su viso
kiomis įvairiomis žiniomis. Valio 
LDS. 13 kuopa su devyniais nau
jais nariais. Sveikinam juos kai
po naujus narius, įsirašiusius į 
mūsų darbščią ir prakilnią orga
nizaciją.

Ištikrųjų stebėtinas ir neuž
mirštinas gerb. kun. Bumša. Tik- 

’rai galima sakyti kun. Bumša, ne 
tik geras prakalbininkas. Phila- 
delphiečiai dar nėra tokį turėję. 
Bet jį galima pavadinti ir akto
rių. Prijuokino publiką kad net 
pilnu balsu pilvus susiėmę juokės. 
Mat Franeijos visą veidmainingu- 
mą išdėstė, kaip Franci ja daro su 
Lenkija, kaip Francija groja, taip 
Lenkija šoka. Tokiu būdu Lietu
vai ramybės neduoda. Vis-gi nu
rodė, jog Lenkija prisibijo Lietu
vą užkabyti, kad neiškirsti} Len
kijai baikų. Gerb. kun. Bumša 
kiek teko girdėti ir net pats savo 
kalboj sakė, kad nepriklausąs 
prie krikščionių demokratų par
tijos, bet jis bendrai stoja už ka
talikus. Sakė, kad jeigu ką gero 
krikščionys demokratai padaro, 
tai to niekas nemato, o jeigu ko
kia klaida kur įsiskverbia, tai pil
ni bedieviukų laikraščiai visokių 
šmeižimų.

Gerb. kun. Bumša prisiminė ir 
apie moksleivius, kurių mokina
si užsieniuose apie pusantro šim
to. Nekurie jau baigę mokslus, 
tik likę keli mėnesiai, o reikalin
ga greita pagelba. Kun. Bumša 
kreipės malonės ir meilės žodžiais 
į publiką prašydamas aukų, kad, 
sušelpti moksleivius, iš kurių grei
tu laiku Lietuva susilauks veikė
jų. Pats kun. Bumša stoja prie 
einančių lauk iš svetainės ir tokiu 
būdu aukų surinko $70.36. Teip- 
gi kožną vieną nemažiau dolerio 
davusį užrašė, kas bus spaudoje i 
panaršyta, ką pats kun. Bumša 
pasižadėjo atlikti.

Apie “svečius.” 
'Kalbėtojas kun. Bumša prisimi

nė apie “svečius” Natkevičių ir 
Migelį. Sakė, kad jųjų darbai ir 
prakalbos parodo, jog Natkevi
čius ir Žigelis pirmoj vietoj sta
to partijos reikalus,

CUMBOLA, PA.
LDS. 88 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 23 d. baland. papras
toj vietoj, ir paprastame laike. Visi 
nariai malonėkite pribūti, nes turime 
daug svarbių reikalų aptarti. Taip-gi 
atsiveskite ir naujų narių.

DAYTON, OHIO.
LDS. 69-tos kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks nedėlioj, 23 d. baland., 
2-rą valandą po pietų šv. Kryžiaus pa
rapijos svetainėj. Visi nariai malonė
kite pribūti, nes turime daug svarbių 
reikalų aptarti. Taip-gi atsiveskite ir 
naujų narių.

NEW HAVEN, CONN.
LDS. 28 kuopos mėnesinis susirinki

mas įvyks nedėlioj, 23 d. baland. 1-mų 
vai. po pietų bažnytinėje svetainėje 
295 St. John St Kviečiame visus na
rius ateiti. Tąip-gi atsiveskite naujų 
narių.

TRENTO^į N. J____
LDS. 82 kuopos melasinis susirinki

mas jvvks nedėlioj, 23 <1. baland. Lietu
vių Politikos Kliubo salėj 32 Dickson 
St. Visi nariai malonėkite pribūti, nes 
turime daug svarbių reikalų aptarti.

Valdifita.

PAREMKITE AUDĖJUS 

STREIK1ERIUS.

(Prisiųsta)

Nepaprastame susirinki
me Naujos Anglijos Darbi- 
ninkij Apsigynimo konfe
rencijoje, Suvienytų Darbi
ninkų Amerikoje, laikytame 
balandžio 7 d. š. m. buvo nu
tarta išleisti atsišaukimą į 
darbininkus, kurie pasi
švęstų eiti nuo stubos į stubą 
nedėlioj, balandžio 23 d. š. 
m. Surinkti pinigai bus pa
dalyti lygiai tarpe įvairiij u- 
nijų surištų su audejtj strei
ku. Xie, kurie norėtų pa
gelbėti tame darbe turi atsi
šaukti sekančiose stotyse- 9 
vai. ryte, nedėlioj, balan
džio 23. |

724 Washington Street, •
Room 10.

97 Stanford St.,
West End.

23 Kenilworth St.,
Rosbury.

369 Broadway,
So. Boston.

453 Broadway, (Labor 
Lyceum) Chelsea. 

Louis E. Henderson 
Seeretary—Treas.

Žmonės, mes neilgai gy
vensime ; mums duota tik ke
letas valandėlių. Bet mūsų 
siela nejaučia senatvės ir 
gyvens amžinai.

Fosiklid’as.

Jei kas norėtų daryti Jo 
valių, pažįs iš moksto, ar jis 
yra iš Dievo arba Aš Pats 
iš savęs kalbu.

Įn. VII, 17.
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ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-J 
VALDYBOS ANTRAŠAI 

SO. BOSTON, MASS.

Pajieškojtmai
Paieškojimų kainos LDS. na

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

Reikalavimų kainos 2c. už žodį už 
kiekvieną sykį

Paieškome VINCĖS ALEKSIE
NĖS. Girdėjau jog gyvena Dor- 
chesteryje. Ji pati ar kas apie ji 
žinote atsišaukite į “Darbininko“ 
Administraciją.

ANT RENDOS
KAMBARYS OFISUI.

. DR. F. MATULAITIS
GYDO VISOKIAS LIGAS. 

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

8 Vernon St. Worcester, Mass.

ir visokius koncertus. Atsišaukit 
šiuo antrašu: . . .. .

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

DR. PAUL J. J AKMAUH
(JAKIMAVIČIUS)

509 EAST BR0ADWAY
Telephone 502.

Tel. So. Boston 270

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

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

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

Balandžio 16 d. Velykų dienoje, 
9:45 vai. vakare persiskyrė su 
šiuo pasauliu gerai žinomas jau
nikaitis a. a. Zigmas Tamošiūnas, 
gyvenęs po No. 93 Moore St., Cam- 
bridge. Mass. .Jis labai trumpai 
sirgo. Mirė Peter Bent Brigham 
ligonbutvje, Brookline, Mass.

Buvo darbštus ir doras. Prigu
lėjo prie LDS. kuopos ir L. Vyčių 
18 ir kitų draugijų. Daugiausia 
darbavosi LDS. ir Vyčių kuopo
se. Su visais gerai sugyveno ir 
visų buvo mylimas. Turėjo tik 25 
m. amžiaus.

Giminės ir draugai(ės) vien
minčiai liūdi netekę savo mylinio 
draugo Zigmo.

Lai būna jam lengva svetima 
žemelė.

Draugas.

bus naudingas lietuvių visuo
menei.

Rengimo Komisiją

DIDELĖS PRAKALBOS

li engia šv. Jurgio Draugys
tė nedėlioj, 23 d., Balandžio 
1922 Lietuvių Liaudės salėj 26 
Lincoln Str., Brigliton, Mass. 
Pradžia 2:30 vai po pietų. Tai
gi Brigtlioniečiai ir apielinkės 
lietuviai nuoširdžiai prašome 
atsilankyti ant šių prakalbų, 
yra užkviesti garsus kalbėtojai. 
Bus deklemacijų ir kitų pa- 
inargininui. Tą dieną bus pri
imami nauji nariai už pusė Įs
tojimo.

Pastaba: Tą pačią dieną bus 
draugystės šv. Mišios Cambri- 
dge. Mass. lietuvių bažnyčioj.

Meldžiame visų narių susirin
kti bažnytinėn svetainėj 8-ta v 
rvte. Ts b ..f

daugi ant tų pinigų remiasi mu
sų šeimynų ir artimųjų likimas, 
todelei drįstame viešai laikraš
ty pastatyti kunigui Jonui Ži
liui šiuos klausimus:.

1. Kas ir kokiems tikslams 
sudėtus į Lietuvos Žemės Ban
ką pinigus vartoja ?

2. Kas nauduojasi tų pinigų 
nuošimčiais, nes mes nuo to lai
ko. kaip esame savo pinigus į 
Lietuvos Žemės Banką indėje, 
negavome da ne vieno cento 
pelno ?

N A ū J

SKAITYTOJŲ KAMPELIS.

TeL So. Boston ?,488

DR. J. C. LANDŽIUS
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS.
Gydo aštrias ir chroniškas ligas 
vyrą, moterų ir vaiką. Egzami
nuoja kraują,spjaudalus, šlapumą 
ir tt. savo laboratorijoj. Suteikia 
patarimus laiškais kitur gyvenan
tiems. Adresas:

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

VALANDOS: 9—11, 2—4, 7—9

NAUJIENA LIETUVIAMS 
AMERIKIEČIAMS.

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

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

n A S
pXKūNAS,,

Istrenkė bajandži
™“eSi°- ^rie Do.

^Savo Pavardė ir
16 Metų South Bostone

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

j yALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v. vak. j

3. Kodėl nėra skelbiamos iš 
tų pinigų jokios atskaitos ’

4. Kodėl Kun. Jonas Žilius i 
musų visus reikalavimus atsa
ko tylėjimu?

Reikalaujame pilnu atskaitų 
iš pinigų idėtų Į Lietuvos Žie
mės Banką ir taipgi reikalau
jame, kad musų pinigai butų 
grąžinti atgal mums, nes kuni
gas .Jonas Žilius iki šiol neį-- 
teigęs jokios banko, matyt ir 
ateity nebegalės to padaryti. 
Todėl geriausia bus ir kun. .Jo
nui Žiliui ir mums ir visiems 
lietuviams indėjusiems Į tą ban
ką pinigus, visa reikalą likvi
duoti ir visiems pinigus grąžin
ti atgal.

Su pagarba,
Adomas šajevka. 
Mateušas šeikis.

^roadwayt 
Boston 27, Mass.

GREIČIAUSI MODERNIŠKI 
LAIVAI PASAULYJE.

Šaunus apsėjimas su keleiviais.
Ten yra vietinis agentas jusą mieste 

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

BALTIJOS VALSTIJAS 
PER HAMBURGĄ.

CARONIA.......................L i \ Geg.
SANONIA ................................. Geg.

Cabin $130. 3-čia kl. 3103.50. 
Taksų 35.00.

Per Cherbourg, Southampton, 
Liverpool ir Glasgovv:

SCYTHIA .............................................Baland 26
UAMERONIA ..................................Gegužio 6

Iš Bostono:
SAMARIA ....................................... Geg. 3
CARONIA ................................... Geg. 14
Asmeniškai vedama ekskursija susisie

kime j Southampton į Danzig, 
Piliau ir Libau:

MAURETANLA........... Bal. 25. Geg.
AQUITANIA ...................... Geg. 2 ir

Per Angliją ar Hamburgą
į Danzig’ą $106.50 — Liepoją $107. 

Taksą $5.00.

Tel. So. Boston 323
LIETUVYS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS) 

Laikinai perkėlė ofisą po No. 
425 Bboadway, So. 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 nedėliomis.

HENRY j. SCHNITZER STATĖ BANK
141 Washington St., *New York, N. Y.

Einant penktus metus nuo 
nepriklausomybės apsiskelbinio 
reikėtų padaryti “general clea- 
ning” visose valdžiavietėse 
Lietuvoje ir čia Amerikoj » 

Dabar, kuomet visa našta 
Lietuvos nepriklausomybės gu
la ant Krikščionių Demokratų 
partijos; kuomet laisvamaniai 
su socialistais vėl viešai išėjo 
prieš Lietuvos nepriklausomy
be laisvę

isas dėles iš Lietuvos
Į kūno prašalinti.
' Jeigu social-liaudininkai ir ki
tos bolševikuojančios partijos 
dar iki šiol nepersitikrino, kad 
Lietuva gali ir turi būti nepri
klausoma valstybė-, tai tokiems 
neturėti! būti vieta valdžiavie-

l tėse.
Kitaip gali privesti šalį prie 

suirutės. Mes gerai žinomi', 
i kad šiandiena Lietuvoji' valš- 
įčiuose ir ministerijose yra so- 
cial-liaudininkų ir kitų pasiva
idinusių hepartyviškais. .kurie 
(pasižymi visokiomis šelmystė- 
įmis ir viską suverčia ant Krikš
čioniu Demokratu.

4. *•

Tą pat daro ką tik atvažia
vusieji iš Lietuvos social-liau
dininkai Natkevičius su Žyde
liu.

Jiedu šmeižia Krikščionis 
Demokratus ir jiems primeta 
nebūtus daiktus. Šiandiena 
jau sandariečiai tos pačios par
tijos nariai viešai pasisakė, 
kad bonų nepirks ir Lietuvos 
nerems.

Jeigu taip, tai kokiems ga
lams dar juos laikyti valdžia
vietėse? Ar. kad daugiau šu
nybių pridarytų ir paskui su
verstų ant Krikščionių Demo
kratų?

Mano nuomone visi lietuviai 
katalikai turėtų pareikalauti 
Steigiamojo Seimo, kad atšauk
tų iš valdžiaviečių visus nepa
lankius ir priešingus Lietuvos 
Nepriklausomybei asmenis

Amerikos lietuviai turi parei
kalauti. kad iš Atstovybės bu 
tų prašalintas M. Vinikas san- 
dariečių partijos žmogus. Dul
ko? Dėlto, kad M. Vinikas ne
tik kad nesudraudž.ia savo ko
legų, bet dar pakuyšto šmeižti 
tuos kurie su didžiausiu pasiš
ventimu dirbo ir dirba Lietu
vai ir dar dėlto, kad sandarie
čiai viešai pareiškė, jog jie bo
nų negali pirkti ir Lietuvos 
valdžios negali remti ir Vini
kas tyli, lyg negirdėdamas.

Darbininkas.

IŠKILMINGOS N’V.
VELYKOS.

Vietos lietuviai iškilmin
gai šventė Velykas. .Tau iš 
ryto apie 4val. buvo pilnutė
lė Šv. Petro lietuviu bažny
čia žmonių. Apie 6 vai. rvte 
buvo užpildytas kiekvienas 
kampelis ir net buvo pristo-jbę laisvę reikėtų gerai apsidai- 
jusių ant laiptu prie bažny-uNli ir vi 
čios duriu.

Lygiai 6 vai. prasidėjo 
PRISIKĖLIMO procesija,! 
kurią atlaikė šv. Petro lietu
vių parapijos klebonas kun. 
K. Urbonavičius.

Iškilmingas šv. mišias lai
kė Tėvas Pasionistas. Be
galo puikų ir turiningą pa
mokslą pasakė gerb. Tėvas 
Marijonas kun. Čikota. 
Žmonės begalo džiaugėsi Tė
vo Marijono atsilankymu.

Antros mišios vaikams 
BYivo 8 vąjFryte, kurias lai
kė Tėvas Marijonas.

Sumą laikė pats klebonas 
kun. K. Urbonavičius. Taip-į 
gi ir pamokslą pasakė pri-į 
taikintą tai dienai. Parapi- 
jonims linkėjo linksmų šv. 
Velykų.

Žmones skirstėsi paten
kinti ir linksmi.

Darbininkas.

GRAŽIOS VELYKOS.
Pereitos savaitės pabaigoj 

oras buvo nemalonus. Su-i 
batoj labai lijo ir veik kiek
vienas manė, kad niekas ve
lykiniais parodais negalės 
paparodauti. Bet virto vi
sai kitaip. Velykų diena iš
aušo puiki, saulėta, šilta.

Bet Bostone Velykų die
na pasižymėjo nelaimėmis. 
Buvo trys automobilių susi- 
kulimai, kur žuvo trys žmo
nės, trys žmonės paskendo, 
o vienas pats nusiskandino.

GRAŽUS VAKARAS.
Rengiamas Pasi joniščių Sese

rų vienuolyno naudai, įvyks 
Balandžio April 23, 1922 šv. 
Petro bažnytinėj svetainėj ant 
5-tos gatvės So. Boston, Mass. 
Pradžia 7-tą valandą vakare. 
Svečių palinksminimui bus iš
pildytas įvairus turiningas pro
gramas, ,

Šis mergaičių vienuolynas 
yra naujai steigiamas, kurio 
tikslas yra užlaikyti neturtin
goms darbininkėms mergaitėms 
namų, mokinnmas ir auklėji
mas lietuvių jaunuomenės ka
talikiškoje dvasioje. Visi So. 
Bostoniečiai ir apielinkės lie
tuviai nuoširdžiai užprašimi į šį 
rengiama mūsų vakarą atsilan
kyti. Atsilankę turėsite pro
gą pamatyti juokingus persta
tymus ‘ ‘ šalaputris”ir Aptieko- 
rius,” ir tuomi pagelbėsite

Į

<kerbiamoji Redakcija!
Aš turiu garbę prašyti ger

biamos redakcijos, kad atspau- 
zdintumet mano ši atsišaukimą.

Alfonsas Grinevičius
.Jonavos Vidurinės mokyklos 

studentas.
Man yra labai liūdna .kad aš 

nežinau kas dedasi Amerikoj 
ir kaip gyvena mūsų broliai lie
tuviai. Aš noriu susipažinti su. 
Amerikos lietuviais ir susira
šinėti laiškai, tuomet aš žino
siu kas dedasi Amerikoje. Su
teiksiu daug žinių is Lietu 
vos ir mūsų broliu gyvenimo.

Mano adresas:
Alfonsas Grinevijius 

Jonavos miestas ir paštas Kau
no g-ve N.49 Kėdainių apskri-|

Į LIETUVĄ.
Trinkus išjilriukunris nunnmotli laivu. į

^XWHITE STAR |
Į Cherbourg, ir Southampton: 

HOMERU' (34.000 tonų)
Gegužio 6. Birželio 10, Liepos 

OLYMI’IC (40.000 tonų)
Gesruž. 13. Birželio 3. Birželio 

MA.IESTIC (56.000 tonų)
Geguž. 20. Birželio 17. Liepos S 

Greitai pribuvus j Southampton pa
sažieriai yra pervedami į kitą laivų 
keliaujant tiesink į Ihinzigą ir Liepo
ją. Užtikrinant linksmą kelionę ir 
tinkama bagažians priežiūra. 

YRedStarLine 
'tiesioginis patarnavimą/ į Liepoją. 

Dideli linksmi laivai, reguleris išplau
kimas.

AMERICAN LINE
Į Hamburgą:

MANCHURTA..................Bal. 26. Geg. 3>
ST. PAUL..................................Geg. 3. Birž. 7
MIN’NEKJTHDA..........Geg. 24. Birž. 2S
MONGOLIA... .Birželio 21. Liepos 26 

(Tik 3-čia klesa)
Parankus permainymas pasažierių 

bagažians į laivus keliaujant į Liepoją 
ir Danzigą.

Parsitrauk savo pažįstamus ir gimi
nes iš Lietuvos ant šitų smagių laivų 
ant musų linijos. Geras valgis, sma
gios kvatieros. Mandagus patarnavi
mas. Klausk mus apie kainas delei 
pasažierių. .

PASSENGER DEPARTMENT, 
84 Statė St., Boston, Mass.

I
KUNIGUI JONUI ŽILIUI.

Daug kartų bandėme ypatiš- 
kai ir laiškais patirti iš kun. 
Jono Žibaus apie likimą musų 
pinigų, indėtų į Lietuvos Žemės 
Banką, paties Kunigo Jono Ži
baus organizuoto lietuvių pini
gais Amerikoje. Klausėme ki
tų žmonių ar tokis bankas vei
kia Lietuvoje, ieškojame apie 
banką tikresnių žinių spaudoje, 
bet niekur patenkinačio atsako 
į savo paklausimus neradome. 

Kadangi į Žemės Banką esa
me indeję beveik visus savo su
taupytus pinigus; kadangi tuos 

---- , — ------ o-------- pinigus uždirbti mums reikėjo 
mūsų sumanytam darbui kuris j gana sunkiai pavargti ir ka

I’O NUOLATINE KONTROLE BANKINIO* PE_ 

PARLAMENTO NEW YORKO VALSTIJOJ 
KAIP SENIAUS, TAIP IR DABAR

SIUNČIA pinigus i Lietuvą pagal dienos kursą.
BANKAS, turintis geriausius ryšius Lietuvoje, is 

moka pinigus greitai ir saugiai.
PARDUODA LAIVAKORTES Į Lietuvą ir iš Lietu

vos ant greičiausių ir geriausių laivų.
PARŪPINA PASP0RTUS, pasirašymus konsului ir 

suteikia geriausius patarimus keleiviams.
NORĖDAMI GAUTI PREKES auksinų ar laįvakor' 

čių, rašykite i SENĄ ir gerai ŽINOMĄ:

I

HENRY J, SCHNITZER STATĖ BANK
141 Washington St., New York, N. Y.

Taigi Boston’o ir apielinkės lietuviai, pasitaikius 
, Už 

Darbą atlieku 
kitur.
reikalais kreip-

I
 LIETUVIS GRABORIUS.

Šiuomi pranešu visiems, kad nupiginau kainas ant grabų 
ir už visą palaidojimą. Palaidoju numirusį nuo $100.00 ir 
aukščiau.

virš minėtam reikalui, visuomet kreipkitės pas mane, 
nuvažiavimą į kitus miestus nieko nerokuoju.

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

kitės šiuo adresu:
P. J. AKUNEVIČIUS,

258 Broadway, So. Boston, Mass.
Tel. S. B. 1891 M. ir S. B. 381.DRAUGIJŲ ATYDA1!

TVUpiblI VToNėliavą, Kukardą, visokią Ženklelių, Guzikučiu, Ant- 
-L-'ll UbUVC spaudą ir kitokią Draugystėms reikalingą dalyką. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalą, pažymėkite ir j asą dr-tes vardą.
STRUPAS CO., 90-92 Fcrry St. Netfark, N. J.

Puikus, šviesus ir geras kamba
rys tinkamas ofisui ant rendos L. 
D. S. Name, 866 Broadway, South 
Boston, Mass., Kampas Broad 
way ir E gatvių. Kreipkitės pas 
“Darbininką.”

Ieškau JERONIMO JOVAIŠOS 
(Jovaišo) ir VINCO GAILIAUS 
Turiu jiems svarbių, pranešimų iŠ 
Lietuvos. Jie patįs ar apie juos 
žinantieji kreipkitės į

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

4

DR. A. J. GORMAN
(GURAUSKAS)

DANTISTAS

705 Main St., Montello, Mass.

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

Bell Phone: Poplar 7545
ADOLF F. STANKUS

TIKRAS

LIETUVIS GRABORIUS
• 1023 Mt. Vernon St., 

PHILADELPHIA, PA

■ 8 AMER1CA UNE
Geriausias ir tiesiausias susinė
simas per vandenį su Lietuva. 
Laivai iš Rotterdamo nuveža 
pasažierius tiesiai į Piliavą.
Laivai išplauks iš New Yorko

UŪIWAMSI»DAM" Balandžio 29N°<BRAM
Randam

Musą laivai turi geriausius pa
togumus trečios klesos pasažieriams.

Užsakant vietą kreipkitės prie 
prie vietos agentą arba pas

H0LLAND AMERICA LINE 
Boston, Mass.

(

MOTINŲ MODERNIŠKOJI LOPŠINE
‘‘Cit neverki mano 
mažulėli — neraudok, 
aš tau duosiu BAMBINO 
čiučia-liulia.”

Greičiau bėgki į aptieką ir 
nupirki 85c. bonką.

BAMBINO
Vilzb^MkU. ūk.,, s. v.

Arbatinis šaukštukas 
,. ., . ,. . • - v v , , tuojaus pašalins kūdi
kio vidurių diegimą ir } kebas valandas sutaisys vidurius ir min
tinai pašalins užkietėjimą. “Kūdikiai mėgsta J| t Jie prašo daagtaas!» 
40«Mpžr»aXšj?:24fekori°’ w

F. AD. R1CHTER A CO., Bormųrli of Brooklyn, N«w York.

Esu puskarininkas, Lietuvos ar 
mijos kariuomenėje tarnauju nuo 
1919 metų. Beveik nieko iš gimi 
nių neturiu Lietuvoje, kaip tik 
vieną brolj, kursai taip-gi tarnau
ja kariuomenėj. Tėvų jau senai 
nebeturiu. Amerikoje yra daug 
mano giminių, todėl ir prašau jus 
noTs 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 gyvenimų Lie
tuvos kariuomenės, taip-gi galė
siu siuntinėti žinučių iš fronto gy
venimo Lietuvos gynėjų. Tai-gi 
rakinėkite sesutės, lauksiu, šiuo 
antrašu: 5-jo pėt. D. L. K. Keistu
čio pulko 3-čio batalijono. 7-t* kp., 
Kuštapaitis Jonas. LITHUANIA.

PIRM. — Vladas Paulauskas,
80 B St, So. Boston, Mass. 

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

PROT. RAŠT. — Antanas Janušonl 
1422 Columbia Rd..

Boston 27, Ma 
FIN. RAŠT. — Juozas Juška, 

Merycliff Acauemy,
Arllnghton Heigths, Ma 

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

IŽDO GLOB. — J. Grublnskas, 
3 Jay St, Boston 27, Mass. Ir 

Antanas Kmitas,
284 5-th St, Boston 27, Mass. 

MARŠALKA — Povilas Laučka,
61 Story St, Boston 27, Mass. 

DRAUGIJOS antrašas reikale:
366 Broadway, So. Boston, Ma

DRAUGIJOS susirinkimai laike 
kas antrą nedšldlenį mėnesio 1-ą i 
po pietų parapijinėj svetainėj, 482 
7-th ąt, Boston 27, Mass.

D. L. K. Keistučio Dr-jos 
dybot Adresai, Boston, 1




