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remia Anglija
SUKTOJI POLITIKA.

Baisus bedievio darbai.
Į KĄ PAVIRTO BE

DIEVIS.

ypač rusams. Vokiečiai ga
li duoti rusams inžinierių, 
instruktorių, ekspertų. Bet 
negali duoti pinigų, nes pa
tys jų nebeturi — nebent po
pierinių, iš kurių jokios 
naudos nėra. Anglai gi tu
ri pinigų.

2) Anglai turi pnigų, tu- karščįUotis: 
ri prekių, bet jų nebeturi 
kur iškišti. Užtat daugelisį 
bedarbių Anglijoje. <” 
lu noru paskolintų daugybę ■ k 
savo svarų Rusijai — gero
mis sąlygomis. Ji ir žalios 
medžiagos tenai prisipirktų 
kad tik duoti savo žmonėms 
darbo ir pragyvenimo. Pas
kui toje pačioje Rusijoje sa
vo išdirbinius pardavinės — 
ir biznis eis puikiai. Angli
ja supranta, kad Vokieti
ja tai naturalė Rusijos są
jungininkė. Anglijai jų su
tartis nebaisi. Vokietija bus 
Rusijai gera mokytoja ir 
tvarkytoja, bet pinigus duos 
Anglija, ir Anglija pirmą 
naudą trauks. Kai Vokieti
ja išmokys Rusus tvarkos— 
tai ir Anglijos kapitalams 
Rusijoj vieta bus saugi. 
Angliju — tai pirmos gildi
jos pasaulio kupčius. Ji 
netik su Rusjos bolševikais, 
ji su pačiu velniu eis ir kup
riaus, by tik iš to nauda jai 
bus. Tokia jos visa preitis 
ir tradicijos.

3) Anglija mėgino gra
žiuoju intikinti Franci ją, 
kad mesti] savo užsivarinė- 
jimus prieš Rusiją ir Vokie
tiją — o kad kartu su ja ei
tų su rusais biznį daryti, kad 
vokiečiams palengvintų naš
tą, kad kariuomenę mažin
tų, kad eitų prie ramybės. 
Bet toji nei klausyti nenori. 
Po to kaip priveikė vokietį 
— neteko čyst sveiko proto

Jisai išvystė štai ir tapo nebesušnekama. Jau 
buvo besugriaunanti Genoos

savo paštą, 
žodžiu sakant

Pasaulio laikraščiai pilni 
aprašymų apie tai, kaip ru
sai su vokiečiais, niekam ne
žinant, sudarė Genooj su
tartį. Mat Rusijos turtus 
išnaudoti ruošėsi ir anglai, 
ir francūzai, ir Amerika, ir 
net — ką jūs sakysite — 
Varšuvos poneliai; didieji 
galiūnai jau net darė pienus, 
kaip jie Rusijoj įsitaisys 
savo teismus, 
savo kelius,
susitvarkys taip gražiai, 
kaip susitvarkė Europiečiai 
Kynų žemėje. Ir be to visa 
tarėsi, kad neprileidus vo
kiečių prie Rusijos pyrago. 
O tuo tarpu trinktelėjo tar
si perkūnas iš giedro dan
gaus žinutė, kad Rusija pa
sirašė sutartį su vokiečiais 
— ir niekam nei gero žodžio. 
Viena kitą pripažįsta; vie
na kitai skolas panaikina, 
užveda diplomatijos ir pre
kybos santikius, kuriais vie
na kitai duos pirmenybės 
prieš visus kitus kraštus. 
Laikraščiai rašo, kad anglai, 
francūzai, italai ir kiti ali- 
j antai yra inpykę ant rusų 
ir vokiečių. Francūzai net 
ruošiasi palikti konferenci
ją; kartu su anglais ruošia 
protestus, grasymus, reika
lavimus.

Indomus bet-gi pareiški
mas Anglijos premjero, kad 
Konferencija neiširs, o bus 
varoma ir toliau. Francū
zai sako, kad jie su bolševi- 

’ kais nebešnekės.
Ar tik čia nebus anglų 

triksas?

Šiandieną išsikalbėjau su 
vienu gudriu lietuviu advo
katu, turinčių gerą uoslę po
litikoje,
kokią teoriją.

Rusų-vokiečių Genoos su-konferenciją. Nevažiuosian- 
tartis buvo padaryta su ang- ti ir tiek. Vėliau kad ir su
lų žinia ir pritarimu. Nega- tiko,' tai tik su sąlygom, kad 
limas daiktas, kad vokie
čiai būtų drįsę daryti tą su
tartį be anglų žinios. Štai 
prirodymai:

1) Sutartis tarp vokiečių 
ir rusų negalėtų turėti jiems 
reikšmės, jei jiems neatei
tų į pagelbą dar kas nors 
trečias — ir tai su pinigais. 
Ir rusams, ir vokiečiams 
kad atsistojus ant kojų — 
pirmiausia reikia

vikų finansų ministeris. A- 
budu nepaprastai gudrūs. 
Jiem ir šnekėti daug juk ne
reikėjo. Tik duoti supras
ti.

5) Dabar sutarčiai jau pa
aiškėjus — galima spėti, 
kad francūzai ims baisiai 

prišnekės ir 
‘pridarys niekų, reikalaus 
____ _ naujus Vokietijos 

Ji mie- j pietus (juo labjau, kad vo
kiečiai atsisakė pildyti ne
bepakeliamus reikalavimus 
alijantų reparacijos komisi
jos). Augiai iš pradžių pa
dės jiems bartis, o paskui 
ims juos raminti ir raginti 
vis dėlto eiti prie susiprati
mo ir susitarimo kad ir su 
rusais ir vokiečiais. Fran
cūzai nesiduos. Savo ir 
taip nupuolusį vardą, jie 
dar labjau pažemins, nebe
teks simpatijų, liks kaip ir 
atskirta rėksnė-pikčiuma — 
kitų tautų atvienėta. Tas 
tai ir rūpi Anglijai, kuri 
jau nuo gana senai nebega
li susišnekėti su isteriškai 
nusistačiusią Franci j a. An
glija, gavusi svarbiausia, 
neaprubežiuoto kredito A- 
merikoje — eis Rusijon biz
nio daryti.

mieste tięs; geležinkelio sto
timi buvo sukrauta 400 va
gonų amunicijos. Ištiko 
ekspliozija ir nesvietiškus 
nuostolius padarė. Didesnė 
miesto dalis išgriauta. 
Sprogstančios bombos krito į 
miestą ir jį padegė. Jokis 
bombardavimas karo metu 
tokių baisybių negalėti] pa
daryti. kaip panaši eksplio
zija. Daugiausia žuvo ka
reivių ir vaikų. Vienoj ka
reivinėj pietavo 1.800 karei
vių ir ji griuvo tuo laiku. 
Viena bažnyčia, kur buvo 
keli šimtai vaiki] griuvo, 
kuomet ant jos krito sprogs
tančios bombos. Žmonės 
pragarinio išgąsčio apimti 
išbėgiojo į laukus ir miškus.

Visokia komunikacija bu
vo pertraukta ir tik nubėgu
sieji į artimesnius miestu
kus davė žinią pasauliui a- 
pie nelaimę. Tada valdžia 
ir visuomenė iš visų pusių 
pasiskubino pagelba.

New York. — Bronx’e 
Loefflerio namuose likę du 
vaiku, 11 ir 7 metų amžiaus, 
besiriauzdami klozete rado 
revolveri, senai tėvo užmir
štą. Tuoj vaikai pradėjo 
banditus vaidinti. Tai vy
resnysis vietoj nušovė jau
kesnįjį brolį.

NUKRITO KRYŽIUS.

Montpellier, Vt. — Nuo 
episkopalų bažnyčios krito 
800 svarų granito kryžiaus, 
pramušė stogą ir inkrito į 
vidų bažnyčios. Pasitaikė 
arti stovintis žmogus, 
tapo išlaužtas vienas 
kaulis.

Jam 
šon-

PALEIDO SEMIO

NOV Ą.,

Neic York. — Kazokų ata
manas Semionov, kurs buvo 
suareštuotas, tapo paleis-

Montreal. — Policija ieš
ko ir nepagauna bedievio, 
kurs pasidarė sau tikslą pa
deginėti bažnyčias ir vie
nuolynus. . Mėnuo atgal jis 
padegė ir sudegino Panelės 
Švč. vienuolyną, vertą $150.- 
000. Vėliau bal. 14 d. sude
gino Saldžiausios Širdies 
bažnyčią, vertą $500.000. 
Paskui sudegino šv. Onos de 
Beaupre bažnyčią, kuri bu
vo Amerikos Lourdes.

Piktadarys yra elektriki- 
ninkas. Sukeičiant tam tik
ru būdu elektros vielas su
keliama ugnis. Piktadarys 
siūlėsi už elektrikininką į 
šv. Vincento Pauliečio prie
glaudą ir niečių prieglaudą, 
seserų vedamas. Šv. Vin
cento prieglaudon buvo pri
imtas ir buvo padegęs tą į- 
staigą, bet laiku patėmyta 
ugnis ir užgesinta.

sto majoras išleido atsišau 
k imą, kur ragina visus pi 
liečius duoti bedarbiams bi 
le kokių darbi], kadir am 
trumpo laiko. Sako, kad je 
namų, ar krautuvių sarinįn 
kai turi kokio darbo kadi) 
vienai dienai vienam darbi 
ninkui, tai tą darbą bedar 
biui pavesdamas prisidėti 
prie nedarbo sumažm™''

GREIT PRIE DIVORS

Worcester, Mass. — Gert 
rude Della Wriht, ištekėju 
si prieš keturis mėnesius, pa 
reikalavo divorso. Vyrt 
kaltina žiaurume.

KRIMIN ALIS APSI

LEIDIMAS.

NUDEGĖ STOGAS.

Methuen, Mass. — Dviejų 
ledaunių stogai nudegė. 
Tuomi išstatė oran 15.000 to
nų ledo.

LIKO BE PASTOGĖS.

Ottaica. — Vietos ū'pė ne
paprastai buvo ištvinus ir 
per tai 100 šeimynų liko be 
pastogės.

KONFERENCIJA NURIMO.

PRAŠO DUOTI DARBŲ.

tas, kai užsistate $25.000. ' Mandhe&ler, N-Lfr • f Mie
Prie kalėjimo buvo susirin
kę didžios minios, nepaisė 
lietaus ir laukė, kada ata- 
monas išeis. Kai Semiono- 
vo draugai aipyškėjo su 
$20.000 eash ir $5.000 Lais
vės Paskolos bonais, tai mi
nia sujudo. Netrukus pasi
rodė ir Semionov. Tada 
tūkstančiai žmonių sušvilpė, 
suklikę visokiais balsais. 
Šimtai žmonių žiūrėjo nuo 
stogų. Semionov sakoma 
turįs akmens širdį, bet šis 
“show” jį sunervino.

Jersey Cit y, N. J. — Į ma 
joro ofisą atsidūrę skundai 
ant vienos ligoninės. Skun
džiama ligoninės daktaras 
kad tas bučiavęsis maudynė, 
su slauge, o tuo tarpu greti
mame kambaryje mirė ligo
nis. Slaugė buvo apkaltin 
4a4r-ftt^atyta nuo

KORESPONDENCIJOS Iš LIETUVOS.

nebus šnekėta apie vokiečių 
jungo lengvinimą, ir apie 
Francūzų kariuomenės ma
žinimą.

4) Labai galimas daiktas, 
kad tada tai Lloyd Geor
ge’as ir sumanė francūzus 
dailiai prigauti. Prieš Ge- 
noos Konferenciją buvo 
Londone Rathenau, Vokie
tijos Užsienių reik, ministe- 
ris;buvo ir Krasinas,

Tiek tasai maifo advoka
tas. Gal teisingi jo išvedžio
jimai, gal ne. Viena bet-gi 
aišku, kad jeigu net Angli
ja ir nežinojo apie vykina
mąją rusų-vokiečių sutartį, 
jeigu ji dabar ir būtų tai su
tarčiai priešinga — tai bet
gi lengva pramatyti šiuos 
dalykus:

1) Prancūzams mėginant 
užimti naujas vokiečių teri
torijas — Anglija greičiau
sia tam pasipriešins. Ji ne
pakęs tolimesnio francūzų 
plėtimosi.

2) Kada rusai, pinigų no
rėdami, pasiūlys Anglų ka
pitalui patogią sutartį — tie 
padarys tą sutartį. Franci
ja liks veikiausia be nieko, 
nubausta už savo kvailystę. 
Drauge su ja — ir jos pa
stumdėlė — Paliokija.

Mums, lietuviams, svar
biausias klausimas — tai 
kaip atsilieps šioji sutartis 
į Lietuvos padėtį.

Apie tai — sekančiame 
numeryje.

PRIĖMĖ “BAUSMĘ.”

Genoa. — Vokietijos dele
gacija sutiko priimti alij an
tį] “bausmę,” t. y. sutiko ne
dalyvauti tuose posėdžiuose, 
kur alij antai svarstys Rusi
jos klausimą. Lloyd George 
pareiškė, kad dabar viskas 
vėl inėję į tokias vėžes, kad 
konferencija galės 
geras pasekmes.

DIDELĖ NETVARKA 

AIRIJOJ.

■» •

turėti

RUSIJA NE ANGLIJOS 
KOLONIJA.

Dubliu.,— Nuo Velykų 
Airijos sostinėje eina namų 
karas. Šaudymai nesiliauja 
nei naktį. Partijos taip su
siskaldę, kad stojo j atvirą 
kruviną karą. Darbininkų 
partija išleido manifestą, 
kur laikinajai valdžiai įsa
ko arba grąžinti tvarką ar
ba trauktis nuo valdžios vai
ro. Armija ir-gi yra suski
lusi į partijas. Manifestas 
kalba vardu 300.000 organi
zuotų darbininkų.Genoa. — Rusijos delega

cijos pirmininkas čičerin 
buvo paklaustas, kodėl jis NETEISĖTAI PRAKTI- 
nepranešęs Lloyd George ’Į . KAV0.
ui apie sutartį su Vokietija. | Pawhlclceiji. L
Jis atsakė, kad tą nedaręs 
dėlto kad Rusija nėra Ang
lijos kolonija. Paskui pa
klausta ar sutartis nereiškia 
susivienijimą su Voketija. 
čičerin atsakė, girdi palau
kite ir pamatysite. Toli • 
-sakė, kad Rusija pagatava 
su visomis valstybėmis 
ryti panašias sutartis kokias 
padarė su Vokietija.

Pearl-------------- >
Harris, 47 m. amžiaus, nu
bausta už medicinos prakti
kavimą. Ji prisipažino prie 
kaltės.

MAŽAI TEIŠLIKO.
___ '

Varšava. — Iš Rusijos ke
liavo lenką būrys iš 1950 as
menų. Iš to būrio kelionėje 
žuvo 1.300 asmenų.

PANEVĖŽYS. Lietuvos Darbo 
Federacija, kaip pats vardas ro
do, jungia visus darbininkus. 
Kartu dar ir visus krikščionis, 
neatsižvelgiant, į tautybę. Joje 
matome ir gudą ir vokieti. To-' 
kilis tikslus pasistačiusi Sąjunga 
išaugo j plačią organizaciją. Šian
dien, su jąja skaitosi ir Valdžia. 
Darbo Federacijos atstovų mato
me ir St. Seime ! jie gina darbinin
kų reikalus. Kiek jiems teko iš
kovoti, tenka pavartyti St. Sei
mo išleistų Įstatymų lapus. Ne
galima pasakyti, kad daug kas 
iškovota, nes dar sulyginamai sto
vi dideli kovos kalnai. Bet nepa- 
ilsdamai veikdami tikisi susilauk
ti geresnių kovos vaisių. Federa
cijos idealų priešai trupės. Jų 
randasi eibės. Tas narius užgrū
dina ir paskatina veikliau dirbti.

Tą pat matome Panevėžy. Nors 
miestas nedidelis, nėr daug fab
rikų, pramonės įstaigų, bet dar
bininkų skaičius nemažas. Gyvas 
reikalas yra turėti ir čia savoji 
kuopa, dėl bendros kovos. Kuo
pa išaugo į 200 narių. Susiren
kama pasvarstyti dienos klausi
mų. Darbininko atlyginimas tas 
pats, o doleriui pakilus į 330 
auks., viskas kelis syk pabrango. 
Susidaro neišeinama padėtis. A- 
pie pasitaisymą naujų rūbų, apsi
vilkimo nėr nė kalbos. Gaunamų 
auksinų nepakanka nė dėl juodos 
duonos. Ponai neišklauso balso, 
kad reikia užmokesnis padidinti 
Aiškina, kad “mūsų gerieji” pa
laukite, doleris nupuls ir vėl vis
kas atpigs, 
laukti, kad 
mas slenka, 
šiandieną,” 
reiks stipti.
pasirodo. Žydų krautuvių langai 
nukrauti valgomų produktų, o 
darbininkas pro juos eina gurgu
liuojančiu pilvu. Nė pasaulis ne- Į 
girdi, neatjaučia. Lietuvos krikš.

darbininkai trokšdami palaiktvi 
krašto nepriklausomybę pripažįs 
ta tik taikios kovos būdą.: neda 
ro streikų, kad nepakenktų kraš 
to vystymuisiui. Laukiama. Nesi 
griebiama griežtesnių būdų. Pa 
nevėžiečiai kreipia daugiausia do 
mes į darbininkų organizavimą ii 
apskrityje. Daugelyj vietų gy 
vuoja jau dvaru kumečių D. F 
kuopos. Projektuojama, Panevė 
žį padaryti D. F. kuopų veikime 
centru. Tokiu organizacijos su 
sitvarĄ^ffu, manoma, geriau bū 
tų veikti. Būtų daroma, nusta 
tytu laiku, apskrities kuopų ats 
tovų suvažiavimai bendriems rei 
kalams svarstyti. Tokie suvažia 
vimai buvo daromi prieš rinkimui 
i St. Seimą. Jie turėjo didelė 
reikšmės. Ypač dabartiniu laike 
panevėžiečiams darbininkam 
reiktų subrusti. Artinasi rinki 
mai į parlamentą. Krikš.-darbi 
ninkai tur pravesti daugiau savi 
atstovų.

O ko tau atpigs, ar 
darbininko gyveni- 
tik “duok Dieve 

o rytoj, gal iš badė 
Tas ir praktikoje

PINIGŲ KURSAS.
Žemiau paduodame kiel 

kainavo pasiuntimas l,00( 
aukisnų į Lietuvą. Prie že 
miau paduotų' kainų yri 
priskaityta pasiuntimo kaš 
tai:

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 
Antradieny, baland. 18 — $4.40 
Trečiadieny, baland. 19 — $4.20 
Ketvirtadieny, bal. 20 — $4.20 
Penktadieny, bal. 21 — $4.20

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION, 

BOSTON 27, MASSbolše-kapitalo; Uosis.
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Iš Mūšy CENTRO.
Į AMERIKOS LIETUVIUS 
SUSISPIETUSIUS PO L. R. 

K. FEDER. VĖLIAVA.
KOVA UŽ MOKYKLAS.

y Ko jie nori.

i

Visi mes žinome iš laikraš- 
E Čių kokią atkaklią kovą veda 

socialistai Lietuvoje prieš ka- 
[ talikišką mokyklą. Netik ten, 

bet čion jie siunčia savo žmo- 
Į nes, kad musų padedaiųi jie ga- 
| lėtų įkurti “laisvą, valstybinę” 
j mokyklą.
p. Vienas atsiųstųjų atstovų 
| Profesinės Mokytojų Sąjungos 
i galva, kurie liepia vaikams 

skandinti Kristaus paveikslą ir 
| žiūrėti ar Išganytojas nepri- 
’ gers, kurie šventųjų paveikslus 
| nuo sienos nutrauko vaikų aky- 
■ vąizdoje ir tt.
| Ir visa tai daroma prisiden- 
E giant “laisvosios” mokyklos 
gįobalsiu. Jie dabar išsijuosę 
t renka aukas nuo amerikiečių, 
| kad už pinigus laimėjus rin

kimus į Parlementą iy įstatymo 
keliu subedievinus Lietuvą, iš- 
plėšus iš vaikelių jaunos širdies 

| tuos įsitikinimus, kuriuos jų tė- 
F. vai šventai jiems įdiegė.

Katalikybės ir bedievybės 
kova paskelbta. Ir negali būti 
kitaip, nes blogybė visuomet 

[ kelia galvą prieš gėrybę, tiesa 
r visuomet melo atakuojama.

Ir .suprantama kodėl. Moky
kla yra tvirtovė į kurių Įsiver 

į jie norėtij sistematingai leis- 
; ti bedievybės nuodus musų 

b liaudim Ir jie laimėtų tai at- 
s siekę, nes pirmasai vaikų pro 
| to ir valios auklėjimas palieka 
Į neišdildomą žymę.

Neprivalu tad stebėtis, kad 
• šiandien laikraštijoje pakiloka- 

ringas ūpas prieš krikščioniš
kos mokyklos priešus. Gyvybė 

’ ar mirtis, trečios išeities nėra.
Ką jie mums perša.

Amerikos laisvamanių lai 
kraščiai rodo mums Amerikon 
mokyklos pavyzdį ir liepia pa 

"sekti moE^lą be tikybos. Jie 
žino kuo tas kvepia. Mums ka 
talikams kur musų yra 90 nuoš 

t'tikinčių jų! O jie ir 10 niioš 
|?>esudarydami nenori prisitai
kinti prie musų gaudami ga 

krantiją savo “laisvoms” moky
kloms? Nesulaukimas!

Ir ką jie mums siūlo? Mo 
/kyklas be Dievo, mokyklas b< 

f doros mokslo, mokyklos be ide 
alo, kurs yra protinio ir dorink 
auklėjimo pagrindas.

Pragaro daržas.
Nesenai Metodistų Episkopą 

lų sekta turėjo savo susirinki- 
rmą Naujoje Anglijoje Pawtuc- 
ket R. I. Jijkun. Ch. Bayard 

jį Miteliell iš Minneapolis šiaij 
piešia Suv. Valst. viešąsias mo 
kyklas, ypač High Schoęls:

‘ ‘ Peleistuvybė, nesusivaldy 
mas ir patvirkusi laisvė yra di 

*vorsų priežastis, musų “High 
l ĮSchoool” yra pragaro daržas. 

Vienoje vakaru šalies mokyklo 
je (Miteliell kalba apie save 
apielinkės mokyklas buvo 24 
mergaitės aukštesnėje klasėje; 
iš 24 mergaičių 11 perėjo moti
nystės dienas prieš mokslo me
tų pabaigą.. Vienos mokyklos 
puotoje kur dalyvavo 75 mer
gaitės, 47 paliko savo korsetus 
su apsiaustu rūbų kambaryje, 
prįeš eisiant į šokius. Vienos ry
tų mokyklos bernaičiai priėmė 
rezoliuciją sulyg kurios jie ne
sutinka šokti su mergaite kuri 

t nenusiima korseto. .Šit aiškus 
i kurie šaukiasi dangun.

ra kitų kaltinimų, dar baises- 
ių ir šlykščių, kuriuos laikas 
vieta draudžia man skelbti.” 

Kame priežastis
Tai faktai kuriuos metodistų 
storius paduoda. Ir rytuose 

r vakaruose jų netrūksta. Jų 
isur yra kur viešpatauja miš
ios okyklos, kur abiejų lyčių 
unuoiiai-ės, 15 ligi 20 metų, 

įgyvena kartu pamokų, pertrau- 
|kų laiku, be priežiūros, ir ypač 

jokios religiniai dogmatinio 
.raaokymo. kurs įkvepia jiems 
Kssamybės akyvaizdą.

------—-----------  » ■ - 
kla yra pragaro daržas-kur pa
geidimai klesti, kur paleistuvy- 
bė — karaliene, kur Dievas yra 
nepageidaujamas, o gal ir visai 
nežinomas.

Tas pats pastorius įrodinėja 
liūdnas tos sistemos mokyklų 
pasekmes religiniu atžvilgiu:

“Chicagoje, su 3 milijonais 
gyventojų, su vargu priskaito- 
ma penki šimtai tūkstančių as
menų kurie turi sąryšio su re
ligija.. Detroit’e, ant vieno mi
lijono gyventojų, 710,000 yra be 
tikybos.

Ir kuri svarbesnė priežastis 
gali išaiškinti tą skubų žengi
mą bedievybėn, indiferentiz- 
man, negu mokyklos be Dievo?

Budėkime.
i Tokią mokyklą socialistai 
nori įsteigti Lietuvoje, prievar
tos budu, ją-nori primesti ka 
talikams ir šiandien tai agita 
cijai jie renka pinigus.

i Ir kadangi mokykla be Dievo 
veda tiesiai prie ateizmo, dori 
nio ištvirkimo, mes kaipo lietu 
;viai ir krikščionys privalome 
griežtai tam pasipriešinti.

Mes, kurie stovime savo tau 
tos sargyboje, įspėjame tą pa
vojų kurs telkiasi ant musų gal 
vos ir nelaukime kad ištiktų 

i audra ir brangiausius musų 
dvasios turtus sunaikintų.

L. R. Federacijos Centro 
V-bos Dvasios vadas 

Kun. Dr. Ignas česaitis

I

ĮSIGYK L. D. S. 1922 M. 
KALENDORIŲ.

Kas nusipirko šių metų L 
□. S. Kalendorių, tas turi u 
ko pasigerėti beskaitydama.* 
garsiausių Lietuvių Tautom 
•ašytojų straipsnius bei ei 
ės. Šių metų LDS. Kalen 
toriuose, skaitytojas ra.* 
laug gražių moksliški, 
traipsnių parašyta, kurių 
•etai kurioje knygoje galim? 
asti. Taigi, kurie norite į 
įgyti šį Kalendorių arb? 
’asiųsti kaipo dovaną gimi 
ėms į Lietuvą, tai tuojau? 
iųskite 25c. stampoms arb? 
noney orderį, o mes pasiusi 
ne nurodytu adresu.

Agentams duodame nuo 
aidą. Agentai pasiskubin 
ite su užsakymais.

“DARBININKAS”
66 Broadway, So. Boston, Mas»

REIKALINGA TUOJ.
‘ ‘ Darbininko ’ ’ Adminis- 

racijai reikalinga tuoj bent 
»o du agentu kiekvienoje 
ietuvių kolionijoje. Turi 
ūti LDS. nariai. Atsišauk
iami praneškite štai ką:
D
2)

3)

4)

5)

6)

Kiek laiko gali pašvęs
ti kas vakarui
Kelius vakarus savai
tėje 1
Ar gali pašvęsti dienos 
laiką, ir kiek valandų t 
Kelias dienas savaitė 
jei
Ar moki angliškai kal
bėti ir rašyti 1
Kuo užsiimi 1

Apsukrus darbininkas 
iuosoms valandoms nue 
larbo gali pelnyti nuo 
>25.00 iki $75.00 savaitėje. 
Darbas ir sąlygos geros. At
sišaukite tuoj.

“DARBININKO” 
ADMINISTRACIJA, 

66 Broadway, Boston 27, Mass.

Gyslų tvinkčiojimas ir 
karštis.

70—80 kartų per minutę 
gysloms tvinkčiojant kūno 
karštis būna paprastai 37 
laipsnių; 80—90 tvinkčioji
mu — 38o; 90—100 = 39#;

Kaip sako tas protestantų ^10 — 40© ;v 110 120 
i. • v* . ________ . 1OA 1OA ____________s tėtis, tokios rųšies moky- = 41#; 120—130 = 42©.
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LAIŠKAI Iš LIETUVOS.
-«•' . — i... ■,

GILI PADĖKA.
x ———

Gerbiamoji Redakcija:— Nesu
skaitomus sykius tariu ačiū už 
‘ Darbininką,” LDS. kalendorių 
ir kitus leidinius. Tie spaudiniai 
atgaivino mano sielą kaip gailus 
lietus kad atgaivina nugiedrintą 
žolelę. Laikraščiai ir jūsų atjau
timas sustiprina mus pafrontės ir 
neutralės zonos lietuvius kariau
ti su draskančiais vilkais-lenkais.

Brangus yra laikraštis “Dar
bininkas,” kas jį skaito, tas neiš
klys iš išganingo kelio, nutiesto 
Dievo ir Tėvynės meile. Skleis- 
kite “Darbininką’ ’po visą Ame
riką ir Lietuvą.

Dėkuoju So. Bostoniečiui St. 
Noreikai ir vienam ‘VVareesterio 
lietuviui, kurio pavardės neži
nau. Dėkuoju K. Vidikauskui iš 
Philadelphijos, Pa. Anąkart aš 
pasiguodžiau, kad mane sugrįžusį 
iš Amerikos lietuvį lenkai baisiai 
apiplėšė. Tai geraširdžiai Ameri
kos lietuviai mane atjautė. Ačiū 
visiems.

Kai. gavau pluoštus literatūros 
iš Amerikos, tai padalinau savo 
mokyklos vaikams, paskleidžiau 
tarp neutralės zonos lietuvių ir 
tarp pafrontės lietuvių. Džiau
gėmės ir sotinomės. amerikiečių 
dovanomis. Džiaugėmės iš tų a- 
merikiečių, kurie nepamiršta savo 
brolių, ypač pafrontėje gyvenan
čių.

Neprigulmybės dienoj turėjome 
Iškilmes. Namai buvo papuošti 
Lietuvos ir Amerikos vėliavomis. 
\š su savo mokiniais surengiau 
zakaro programą. Dainavome ir 
itiprinome savo dvasią.

zonoj kaikurie 
elgiasi. Labai 

Kerta ir tie, ku- 
Nepamislija, kad 

išnaikins- miš-

ščių, bet nevisada gauname juos, 
nes neturime už lįą nusipirkti, o 
mes labai norėtūme skaityti At
siprašau ,nors ir drovu būtų pra
syti, bet prašau brolių ir sesučių, 
kad perskaitę laikraščius nenu- 
mestumėt į šalį, ale atsiųstūmėte 
mums.

Lietuvoje svarbiu žinių nėra, 
viskas puiku. Linkiu jums viso 
gero.

Su pagarba,

v
J. Krištolaitis,

5-to pėst. pulko 7 kuopa,

LITHUANIA.

Neutralinėj 
gan neprotingai 
kerta miškus, 
•ients nereikia,
okiu pasielgimu 
:us ir bus baisus vargas. 
. Linkėdamas geriausios kloties 
moliams ir seserims, Amerikos 
ietuviams lieku

Vincas Karpičius, 
Trakų apskr., Onušiškio vai., 

Panašiškių kaimo.
LITHUANIA.

AČIŪ.

Gerbiamoji Redakcija:— Aine- 
•ikos “Darbininkas’’ eina Ketur- 
alakių Lietuvos Darbo Federa- 
ijos skyriui. Nežinome, ar kas 
Į mums užrašė ar leidėjai daro 
nalonę ir mums siunčia dykai, 
todėl šiokiam ar tokiam geradė- 
ui ar geradėjams tariame širdin
gą ačiū. Skyriaus Vardu Vincas 
Jirlaitis, Būdviečių k., Keturva- 
akių paštas, Vilkaviškio apskr. 
LITHUANIA.

r * — ■ —'

PADĖKA.

Aš, “Darbininko” laikraščio 
;kaitytojas širdingą ačiū tariu 
iums už taip smagų laikraštį. 
Teip-gi esu dėkingas broliui An
tanui Rimdeikai, kuris jį man už
rašė.

Aš kreipiu- domę visų Amerikos 
'ietuvių į ^reikalą šviesti Lietuvą. 
Prisidėkite broliai ir sesers prie 
;šplatinimo Lietuvoj gerų katali
kiškų laikraščių ir knygų. Man 
būt malonu ir laiškaja susirašinė
ti su amerikiečiais.

Dar kartą sakau, kad man ma
lonu, pabaigus darbus, atsilsio 
laike pasiskaityt laikraščių ir 
knygų.

Petras Rimdeika, 

Trakų kaimas, 

Janavo pašt. LITHUANIA.

>2 —----
WORCESTER, MASS.

Katalikų Federacijai padėka.

Gerb. Worcesterio Lietuviai:
Širdingiausia ačiū jums už laik

raščius, kuriuos aš gaunu kas ant
ra savaitė pu bunduliuką. Malo
nu man skaityti jūsų dovanėlę, 
kurią aš nuo jūs gaunu. Ačiū už 
tokį jūsų atjautimą, žinot taiųis- 
tos, kad mums laikraštėlis gyve
nime yra labai svarbus dalykas 
Indomtf ypač iš Amerikos. Mes 
gauname daugiau sužinoti, kas de
dasi pasaulyj. Tiesa dabar ir pas 
mus Lietuvoje yra keletas Isikra-

*■‘įįč- /<.• A.- "-f5?-,.

1922.

PADĖKA UŽ GERĄ 
PATARNAVIMĄ.

Mažeikių apskritis, 
Ylakių paštaš, 
Vabalių kaimas.

Kovo 26 d.,

Laiškas nuo JONO PETRAUSKO

Gerbiamieji:
Tariu širdingą ačiū Tamstoms 

už paaiškinimą į laišką, kurį aš 
buvau siuntęs p. J. Romanui dėl 
mano likusio bakso Amerikoje. 
Atsiprašau visų už turbavojimą, 
bet jau duodu Tamstoms žinoti

ikad baksą sulaukiau Vasario 17 
: d. 1922. Parsivežiau į Mažeikius 
j ir taip viskas parėjo laimingai, 
i jog nė vienas mažiausias daiktas 
nepražuvo, nors baksas ėjo ilgą 
laiką, bet sveikas parėjo.

Už tai visiems to darbo parū- 
pintojams širdingai ačiū.

Išvažiavau iš Amerikos Rugsėjo 
21 d. laivu “Latvia” į Liepojų, ir 
be jokių kliūčių parvažiavau į 
Lietuvą. Viskas išėjo gerai. Ta
riu visiems' Bostono Perkybos 
Bendrovės veikėjams „ nuoširdų a- 
čiū.

Su pagarba,

TIK KĄ IŠĖJO IŠ SPAUDOS 
GRAŽUS TIKYBINIS 

VEIKALAS 

“PILOTO DUKTĖ" y f
Drama penkių veikimų.

KALVA: 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 nuo i.

Petrauskas. ■v

Už $1.00 gausi puikiausių
argumentų prieš

1) LEONO XIII ENCIKLIKA RERUMNOVARUM 
APIE DARBININKŲ KLAUSIMI

1.

2.

9

> PIRMOJE DALYJE RASI:
Darbininkų klausimas: jų padėtis ir jos atsi
radimo priežastis.

ANTROJE DALYJE RASI: 
Socijalizipas ir jo kritika.

Socijalistų tai blogybei prašalinti siūlomos 
priemonės. •

3. Kritika socijalistų programo.
a)

b) 
«)
d)
e)

socijalistų mokslas blėdingas patiems darbinin
kams;

socijalistų mokslas eina prieš teisybę; 
nuosavybė yra darbo vaisius;
savastis yra reikalinga šeimai;
kada vyriausybė tegali kištis į šeimos reikalus.

TREČIOJE DALYJE RASI: 
Tikras Darbininkų Klausimo Išsprendimas.

4. Katalikų Bažnyčios bendradarbiavimas:
• a)

' b)
c)

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

5.

0.

7.

d)
e)
f)

V yriausybės bendradarbiavimas:

b)

/
valstybės užduotis, rūpintis visų piliečių gerove 
ir ypač darbo žmonių;
valstybė privalo globoti darbininko sielos reikalus 
ir rūpintis jojo gerove;
atlyginimo tvarkymas.c)

Profesinės sąjungos:
a) draugijų reikalingumas;
b) žmogus turi įgimtos teisės organizuotis;
c) orgartfzacijos yra reikalingos mūsų laikais;
d) draugijos tikslas, jos pamatas;

Užbaiga.
Begalo svarbi knygelė darbininkams. Kiekvie
nas turėtų įsigyti.

v ' KAINA
< ■*

♦ • ■ * t'

r

10 centų

2) MOSy TIKĖJIMAS.
J Vertė J. M. ŠIRVINTAS.

Knyga, kurioje kiekvienas katalikas ras 
ga kiekvienam įsigyti.
ginklą, apgynimui katalikų tikėjimo. Reikalin-

f

f

t

%

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

“Šitoji nauja Jono II. 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 įgis 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

3) TRIS KELEIVIAI:

50 centų

KRIKŠČIONIS, ŽYDAS ir TURKAS. 
Pamokinanti apysaka. Su stipriais drobės ap
darais.

KAINA 40 centų

4) SOCIALIZMAS IR KRIKŠČIONYBĖ.
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.
Parašė ir išleido JOANNA T AMO Š APS

KAITĖ. Puikiausių eilių ir dainų knygelė, I-a 
dalis.

KAINA 25 centai

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

X /

EFTik už $1.00----- -------------Tik už $1.00^&
9

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

Įdek dolarinę į voką ir siųsk mums žemiau 
padėtu adresu, o knygas gausi po dviejų, trijų 
dienų.

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

X

%

<■
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Sukata, B(įlandžio 22 d. 1922

KŪDIKIO LIGA.

Guli vaikelis, serga kvėpuoja 
Sunkiai kilnojas silpna krūtinė. 
Verkia jo mama ir aimanuoja. 
Tėvas tik dumia pypkę medinę.

f

Ai* girdi tėvai, skubėk veikiausia, 
Matai kaip sunkiai alsuoja vaikas. 
Daktaras kviestas gydyti vaiko. 
Nes gelbėt reikia pakol dar laikas.

Tėvas pabaigęs pypkę rūkyti, 
Antrą užkūrė it tą virdulį.
— Einu dūšele — ėmė rėdytis. 
Matai kaip blaškos, jis karščio turi.

Tai kaip bematant ir atpyškėjo 
Daktarą šaukie jam k o greičiausia, 
Ligoniui pulsą jis palytėjo.
— Nėra jau — tarė — šaukėt po laiko.

Ir užsikūręs storą cigarą, 
Tuoj pūst pradėjo į lovą vaiko. 
Pridūmė stubą prakeikto garo 
Slopino kvapą ir visai sveiko.

Mama išgirdus naujieną tokią, 
Nesavo balsu tuoj klykt pradėjo. 
Uždusęs vaikas nuo dūmų kriokė. 
Kas tai už durų štai subildėjo.

Pasakius ''Meldžiam. ” durys pras’vėrė. 
Terp durų stojos josios kaimynė. 
Net už galvos ji sau nusitvėrė. 
Ūme tuoj čiaudėt ir nosį trynė.

Atsipeikėjus, garsiai suriko: 
Bijokit Dievo, ką jūs čion darot. 
Ar jums tas vaikas jau įsipyko, 
Kad iš pasaulio be laiko varot.

Sveikam krūtinėj slopina kvapą, 
Silpnas ligonis kaip gal ištverti. 
Nereik be laiko varyt į kapą, 
Ji tiesiai puolė langų atverti.

Daktars nubloškė cigarą drūtą, 
Nieko nelaukdams į lauką nėrė.
Šluotos pabūgęs jis bėgt sukruto, 
Ko tik sau skverno neprisivėrė.

Langus pravėrus, dvokai išėjo, 
Pradėjo vaikas lengviaus alsuoti. 
Už valandėlės atsipeikėjo, 
Ūme tuoj snausti, saldžiai sapnuoti.

Miegant jo veidas greit pragiedrėjo, 
Mat tyras oras spėkas atgavo. 
Lūpos šypsot jo veikiai pradėjo, 
Išblyškę skruostai paraudonavo.

Ačiū kaiminei, mama tad tarė. ** 
Per tave brangi nurimo vaikas. 
Tavo gyduolės sveiku padarė. 
Tikiu, kad ryt jis pilnai bus sveikas.

U. Gudienė.

■*ss
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DARBINIKK

f LAIMINGAS TAS, KURIS TURI GERŲ DRAUGy
GEROJE ORGANIZACIJOJE, GERI

IR DRAUGAI.

Viena iš rimčiausių, gyviausių ir geriausių 
lietuvių darbininkų organizacija Amerikoje yra

LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄJUNGA.
Ši organizacija rūpinasi pagerinime darbi

ninkų būvio. Leidžia 3 sykius į savaitę laikraš
tį “DARBININKĄ.” Prie šios organizacijos 
gali prigulėti vyrai, merginos ir moterys nuo 16 
m. amžiaus.

VIENYBĖJE-GALYBe.

PRASČIOKAS
z~-

f PROFESORIUM.
DARBININKAS UNI-KAIP 

VERSITATĖJE PROFE
SORIAVO.

“nebylių kalbos”

Ediinburge gyve- 
sodįninkas. Viena 

nieko nematė.

tT
X

Tik susispietę į vieną būrelį galėsime page
rinti darbo ir gyvenimo sąlygas. Norintieji pri
sirašyti prie Lietuvių Darbininkų Sąjungos dė
lei platesnių informacijų kreipkitės pAe arti
miausios kuopos arba tiesiog į

•t

n

AR TURI

NORI PARDUOT 12

AR NORI PIRKTI

Ūc

Lietuviškų Įstaigų Šerams, Bonams ir Obliga- -1 
rijoms.

bonų, šėrų ar kitų,obligacijų bent kokios lietu
viškos bendrovės ar įstaigos, kuriuos

Jei turi, tai prisiųsk mums, nurodant žemiau-, 
šią kainą, už kurią nori parduoti. Mes parda
vė tuojaus prisiusime Tamstai pinigus atskai- 
tant sau už darbą po penkis centus nuo dolle- 
rio.

sra■
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:crų,

visi try Asmens tesudaro vieną Į 
Dievą. Aš išsiimu tala gra- • 
žųjų Ispanijos lėmoną kaipo 
priminimą Dievo Apvaizd. kuri 
mums teikia nevien tai kas .] 
yra būtinai reikalinga mūsų į 

pragyvenimui,' bet ir tai kas • 
pagardino mūsų gyvenimą. O 
ar žinote, ką tas išminčius pa
rodo ?

— Nagi kų?
— Ugi jis kaimat išsiima ga- 

bala juodos duonos ir valgo ją, 
matyt, norėdamas man primin
ti, kad vien prasta duona yra 
būtinai reikalinga, o visa kita 
yra tuščia ir niekintina...

Su tokiais Įspūdžiais grįžo 
pasiuntinys negalėdamas atsi
gėrėti taip sumaniu profesoriu
mi. Jam išvažiavus, profeso
riai pasišaukė sodininką, klau
sinėdami kaip jis suprato ispa
no ženklus.

—Et tas jūsų ambasadorius 
yra paskutinis žioplys! atsakė 
susiraukęs- žmogelis. Jis su 
manim taip elgėsi kaip su ko
kiu niekšu. Tik painanvkite! 
doti.
Jis išpradžių atkišo man vieną 
pirštą, beabejo norėdamas ma
ne pajuokti už tai. kad aš turiu 
tik vieną aki. Aš pasiskubi
nau tada parodyti jam du pirš
tu. primindamas, jog mano 
viena akis daugiau verta negu 
jo abidvi. Tąsyk aš pamačiau, 
kad jis pakėlė tris pirštus. 
Tuomi .jis tikrai man norėjo 
parodyti, jog mudu abudu te- 
turiva vos tri akis. Tuomet 
aš Įtūžęs sugniaužiau kumščių 
. .. . ir.yfėUtik nebūtumėt man 
Įsakę su juo mandagiau apsiei
ti, — aš tikrai būčiau ir jam iš
mušęs vieną aki tada .jam ne
reiktų iš manęs .juoktis!. . Bet 
manote, kad .jis nusigando? — 
Anė kiek! Jis ramiai išsitrau
kia iš savo švarko lėmoną, lyg 
norėdamas man išmėtinėti 
jog “tai ne jūsų vargingai ša
liai išauginti panašius vai
sius.” () aš parodžiau jam ta- 

1 da Škotijos ragaiši, priminda
mas jog man nerūpi jojo gar- 
denybės. Ir kai jis patenkin
tas nusišypsojo, tai aš ketinau 
jam i veidą trenkti savo plutą, 
bet tada jam ,atėjo laiminga 
mintis išsinešdinti lauk. Išei
damas jis žiemai nusilenkė 
prieš mane, ką aš palaikiau už 
paskutinę jo pašaipą...

30 d, Gegužio š. m. Šv. Roko 
parapijos darže Montello, Mass. 
rengiamas milžiniškas išvažia
vimas. Orchestra paimta vie
na iš tų, kuria kiekvienas šokė
jas yra pamylėjas, 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 pastongas 
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 sykiu dalivauti L.D. 
S. Naujos Anklijos Išvažiavi
me.

LIETUVOS ŽEMLAPIS
Kaina 75 Centai.

Tai naujausios laidos 
žemlapis ir kiekvienas 
lietuvis turėtų įsigyti. 
Sulankstomas ir apda
rytas puikiais viršeliais.

Didžio Išlankstytas 
26y2x33y2
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ščrų, bonų ar obligacijų lietuviškų įstaigų? - • 
Jei nori, tai prisiųsk mums pinigus nurodant 
kiek kokių bonų, sūrų ar kitų obligacijų nori ir ’ 
po kiek nori mokėti. Mes nupirksime ir prisiu
sime Tamstai paskaitydami už savo darbą po 
penkis centus nuo dolerio.

TĖMYKITE.

Kiekviename subatiniame numeryje “Darbinin
ko” bus paskelbtas surašąs visokių lietuviškų šė
rų, bonų ir obligacijų, nurodant žemiausią kai
ną. už kurią savininkai tų šėrų ar bonų nori juos 
parduot ir taipgi Riek yra siūloma už tuos Šerus 
ar bonus. Tokios žinios yra svarbu žinoti kiek
vienam, kuris turi lietuviškų įstaigų obligacijų 
ai- tam kuris jų nori pirkti. Tie skelbimai tilps 
tik “Darbininke.” todėl jei nori žinoti kainas 
lietuvišku bonų ir šėrų — skaityk “Darbinin
ku.”Sulankstytas

6y2x9i/2

Vienose knygose man teko 
skaityti šitoks atsitikimas:

Kadaisia Anglijoje gyveno 
labai mokytas ispanų pasiunti
nys. Nors galvoj ir daug aukš
tų minčių'jis turėjo, tariaus jis 
visiškai negalėjo savo mokslo 
kitiems perduoti, mat, — jam 
'trūko iškalbos. Taigi ar jis ne
pradės vieną gražią dieną skel
bti, kad lengvai galima apseiti 
be kalbos, be žodžių, nes girdi, 
su rankomis mastaguojant ga
lima puikiausiai susišnekėti, 
susitarti.' Todėl tas pasiunti
nys ėmė net įrodinėti, kad kiek
vienoje universitatėje turis bū
ti nebylys profesorius, kurs 
mokytį) nebylių “kalbos”.

— Kad jau ištikrųjų tokia u- 
niversitetė yra Edimburg’e, ta 
rė jam anglų karalius Jokūbas, 
norėdamas gerokai iš jo pasi
juokti.
— Ar Edimburge? Gal aš pats 

nuvažiuosiu apžiūrėti tą gar
siąją Įstaigą!.. Ir ištiesų ant 
rytojaus jis iškeliavo Edim- 
burgan. Jukubas ir gi nežiop- 
sojo. Jis tuč tuojaus nusiuntė 
laišką Edimburgo profesoriams 
pranešdamas apie pasiuntinio 
atsilankymą, ir Įprašė ant grei
tųjų surasti 
profesorių.

Tuo laiku 
no pavargęs
savo akimi js 
Bet užtat gudrumo jam Dievu
lis nepavydėjo. Universitatės 
taryba ir pakvietė tą sodinin
ką profesoriauti. Prižadėjus 
jam atlyginti už jo lekcijas, so
dininkas sutiko. Jis davė gar
bės žodi, jog jis, kadir kasžin 
kas būtų, nė puse lūpų nepraš
neks. Atvykus pasiuntiniui, 
naujas “profesorius” apsitai
sė, ką tik gautai iš univesita- 
tės rūbais, ant galvos užsidė
jo tankius dirbtinius plaukus, 
pasiėmė akinius ir atsisėdo 
profesorių sėdynėje. Jis sėdi 
sau ir džiaugiasi. Ir kur čia 
nesidžiaugti! Aplinkui visa 
taip gražu. 0 pagaliams didelė 
alga ir profesoriaus garbė...

— Juk tai aš bene pirmas 
būsiu profesorius iš darbininkų 
tarpo, didžiavosi taisydamasis 
ant nosies akinius. Bet atsimi
nęs savo naująsias pareigas jis 
net pabūgo. Tačiaus ilgai bi
joti nereikėjo, nes tuojau atve
dė pas ji pasiuntinį. Profeso
riai, paprašę, kad svečias pats 
vienas pasikalbėtų su nebylių 
profesorium, atsitolino ir ne
kantraudami laukė kas bus. 
Tuojau prisiartina prie nepa
prastojo profesoriaus ir pake

is lia aukštyn vieną pirštą. Sodi- 
jninkas į tai atsako dviejų pirš- 

%. tų pakėlimu. Tada pasiunti- 
nys parodo jam tris pirštus. 
“Profesorius” sugniaužia ku- 
mščią ir pagrasiną svečiui. 
Ambasadorius išsiimė tąsyk iš 
kišeniaus lėmoną ir pakišo ties 
nebylio profesoriaus panose, 

j šis gi išsitraukė iš savo švarko 
y kampą avižinės duonos ir ska- 
£ niai graužia. Tuomet ispanas, 
£ matomai patenkintas, žemai 
£ nusilenkia nebylių kalbos pro- 
£ fesoriui ir išeina. Kiti profe

soriai, norėdami sužinoti kaip 
pavyko jų viena akiui draugui, 
kai bematai apspito pasiuntinį 
ar danu klausinėti kaip jam 
patiko nebylio lekcija.

— Aa! tai dar įstabus žmo
gus. Jis vertas visos Indijos 
brangenybėmis apdovanoti už 
savo tikrai stebėtinų išmintį,— 
kalbėjo traukydamas pečius is
panas. Tik paklausykit kaip 
buvo. Išsyk aš pakėliau venų 
pirštų, norėdamas jam pasaky
ti, kad išviso tėra tik vienas 
Dievas. Gi jis man du pirštu, 
matomai sakydamas, kad yra 
Dievas Tėvas ir Dievas Sūnus. 
Į tai! aš atsakiau iškeldamas 
tris pirštus, kad parodžius vi
sus Dievo Asmenis. O jūsų 
profesorius tuč tuojau sug
niaužia ranka primindamas jog
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ų TIK Iš LIETUVOS 
“GIESMYNĖLIS"

Bažnyčių chorams 1 ir 4 mišriems 
balsams.

Pagamino J. NAUJALIS.

Gerb. pp. Vargonininkai steng- 
kitės Įgyti, nes labai mums jie y- 
ra reikalingi. Kaina 50c.

“Missa pro Defunc.,” 1 
labai meliodija turtinga. 
80c.

Duetas “Meilė” 2 bals. 
75c.

Galima gauti: ,
J. ČIŽAUSKAS,

125 W. taratoga St.,

Galima gauti
“DARBININKU,”

366 Broadivay,
Boston 27, Mass.

NAUJOSIOS ANGLUOS L. D. S 
APSKRIČIO VALDYBOS 

ANTRAŽAL

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

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

1 Grimes St.,
So. Boston, Mass.

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

Nonvood, Mass.
Iždininkas — M. Abyačinskas, 

187 Aines St., 
Montello, Mass.

LDS. N. Y. ir N. J. APSKRIČIO 
VALDYBOS ANTRAŠAI 

1922 metams.

balsui, 
Kaina

Kaina

Baltimore, Md.

“GRAŽI MAGELIONA” 
SCENOJ.

Pirmininkas — A. Kazlas, 
56 New York Avė., 

Ne vark, N. J.
Vice-Pirmininkė — A. Zuikiutė, 

27 Davis St., 
Harrison, N. J.

Raštininkas — A. Karaneckas, 
U7| Court St., 

Elizabeth, N. J.
Iždininkas — J. I. Liudvinaitis, 

Box 411, Linden, N. J.
Organizatoriai — 

Paulius Kyrius, 
222 So. 9-th St., 

Brooklyn, N. Y.
A. Miernikas,

10 Harrison St., 
Paterson, N. J.

D. Kašėta,
549 E. 12-th St., 

New York, N. Y.

z

(

Vėl norime priimnti, kad artis
tai “Gražios Magelionos” rolėse, 
kuri bus vaidinama 29-30 dd. ba
landžio pobažnytinėj svetainėj 
ant 5-tos gatvės, pasekmingai 
rengiasi. Scenos dekoracijos, ar
tistiški drabužiai jau prirengta. 
Daugel svečių, iš apielinkių mies
tų prižadėjo atsilankyti ant “Gra
žios Magelionos” perstatymo. 
Šimtai tikietų išparduota ir dar 
vis žmonės perka. Tai-gi kurie 
dar neturite tikieto, tai įsigykite 
kuogreičiausia bile pas kurį Vy
žių kuopos narį-

&

PASAKA APIE TABOKĄ
IR PYPKĘ.

Dievas sumalė seną žmogų, pa
pūtė ir pasidarė jis jaunas. Vel
nias stebėjosi ir paprašė Dievą, 
kad ir jį pamokytų, kaip padarv- 
ir iš senos motinos jauną. Dievas 
liepė sumalti ir pusti. Velnias 
taip ir padarė, bet pūtė, pūtė ir 
r.ebatgaivino motinos. Tada ant 
kapo motinos pelenų velnias pa
sėjo tabokos žolę. Velnias sutry
nė ją ir davė uostyti. Kas dabar 
šniaukščia taboką, ašaromis ap
rauda velnio motiną. Dievas ne
norėdamas, kad žmogus apraudo
tų velnio motiną, pramanė pyp
kę.

s F

Su visokiais reikalais pirkime ar pardavime šė
rų, bonų ir t. p. kreipkitės šiuo adresu:

LITRU. 1 .V TA N S A L ES C O RPO RA TION

4 7J Broaduay, Boston 27, Mass.
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įhl PLUNKSNA DEL^TAMISTOS!
PADARYTA DĖL TARNAVIMO—Ilgo ir sunk; 

f<- tarnavimo.

1

sunkaus

“DARBININKĄ
366 BR0ADWAY, BOSTON 27, MASS.

; i

VISUS SPAUDOS DARBUS SIŲSKITE I 
DARBININKĄ’’

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

Tai-gi, visais spaudos reikalais visuomet 
kreipkitės į

SUTALPINA savyje daug rašalo.
NEBĖGA—Siunčiame per paštų ir espresu J visas 

Šalis pritrauktas rašalo. Nėra kitos plunksnos jai 
lygios.

RAŠYS taip greit, kad su jokia kita plunksna 
negalės lygintis—be kratymo pirm prasėsiant.

Jų kaina su gerumu yra visiškai žema. $2.50, 
$3.00, $3.50, $4.00, $5.00, $5.50, $6.00 ,lr augščiaus. 
Pirk dabar! Muijos ir mes už kiekvienų plunksnų 

garantuojame.
“DARBININKAS”

366 W. Broadway, Boston 27, Mass.

i
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PAAIŠKINIMAS.

MŪSĮI GINČAI.

Nauja LDS. kuopa.
NEW PHILADELPHIA, PA.

lybei kenkia: ar tie, kurie ban-

f

Narys.

♦

GARDNER, MASS.

f

i
I

Joną Abromaitį,
P. O. Box 148, 

Silver Creek, Pa

PRIERAŠAS: Money orderį ant 
$4.00 LDS. Centro vardu nuo A. 
Čivo gavome. Ačiū. Knygos Lie
tuvos kareiviams ir darbininkams 
jau pakuojamos.

L. D. S. 87 kp. rūpinasi 
sužeistu nariu.

ATUBA LSA V O PA IMTI 
STRYTKARIUS.

/ 
partija, 
geidžia

Eina iž South Boston’o utaminkaiB, 
Mtrergals ir subatomis. Leidžia aw 
Lotuvių Rtmo Katalhų fiv. Juozapo

Aukos pasiuntimui knygų 
Lietuvon.

“DARBININKAS” 
(The Workeb) 

Lhhuakiaj Txi-Wmcklt Papkb.
Pttollshed every Thnrsdąy,

aad Saturday by St. Joskph’s Ltth- 
tAVIAK B. C. Association ov Labos.

B AN KRUTAI DAU

GINASI.

NEW PHILADELPHIA, PA.

Streikas eina ramiai

LAIŠKAS “DARBININKUI“

.$4.50

.$5.50

.$5.50

Virtoje senųjų įstaigų — 

individo įstaigų — cmė dyg-1 
ti tampriai organizuotos vi-\ 

suomenės įstaigos: draugi

jos, susivienijimai, sąjun

gos ir jų organai ir neorga
nai — laikraščiai. Pasek-

PAKVIETIMAS. '

Šiuo antgalviu straipsnyje, 
tilpusiame pereitame “Dar
bininko” numeryje per ne
apsižiūrėjimą, praleista žymi 
dalis. Kursyvu atstatytas pa
ragrafas, kurio viduryje tu
rėjo tilpti dedamoji dalis.

teorijų 
jau ir 
gyveni-

LDS.į nariai privalo pa- 
yienminčius darbinin- 

.^rius aukomis, nes iki

“Entered as second-da® inatter Sept 
12. 1915 at the post office at Boston, 
Mass., under the Act of March 3,1879.”

“Acceptance for malUng at special rate 
of oostage provlded for in Sectlon 1103, 
Act of Oct 8. 1917, authorized on July 
12. 1918.”

, Subtcripiion Ratet: 
fearly .............................
Boston and suburbs ... 
Foreign countries yearly

Prieš Velykas daugeliui 
skaitytojų pasiuntėme laiš
kelius, kuriuose priminėme 
apie vieną mums brangti 
prietelių. Laiškeliui išdavė 
gražių vaisių. Nemaža bu
vo tokių, kurie teiravosi ar 
negalima dovanėlės atsiųsti 
po Velykų. Kiti vėl užsiga
vo negavę tokio laiškelio. 
Todėl ir kitiems tokie laiš
keliai buvo pasiųsti. Pa
aiškiname, kad dovanėlę su
teikti nevėlu ir tą daryti ga
lima tiesiog nurodytu adre
su ar per “Darbininką.”

s
Visi esame įsikinkę į viso

kius vajus, daromus Lietu
vos naudai. Visi jau esame 
pusėtinai išsi aukavę. Gal 
dėlto vajus knygoms siųsti

.Lietuvos darbininkams ir 
- silpnokai- teina- 

vgų siuntimą sumanė L.
• Š. Centras ir toji organi- 
eija skiria savo knygas 
etuvos darbinnkams ir 

oreiviams, tik nori, kad vi- 
omenė sudėtų supakavi- 

mo, persiuntimo lėšas ir 
į bent dalį to, ką tos knygos 
atsėjo atspauzdinti. LDS. 
iš to nesitiki r negaus pelno 
nei cento.

Mūsų sumanytasis darbas 
labai svarbus: Mūsų kny- 

'gos bus žymi parama Lietu
vos katalikiškoms organiza
cijoms ir net žymiu veiksniu, 
rinkimų agitacijai, kuri šią 
vasarą eis visu smarkumu. 
Mūsiį knygos turi būti Kau

lį ne birželio pradžioj. Tad L. 
r D. S. nariai ir visi uolieji 

veikėjai susivikrinkite ir 
paskubėkite su parama šiam 

c darbui.
Mūsų sumanymas knygų 

siųsti jau pradėjo kelti en
tuziazmą Lietuvoje. Štai 
kokį laišką gavome šiomis 
dienomis:

“Gerbiamoji Redakcija!
“Perskaitę ‘Darbininką” N. 

25 šių metų, radome žinią apie 
Tamstų žadėjimą pasiųsti Lie
tuvon apie 20 skrynių su kny
gomis ir laikraščiais.
• “Tuomi esame labai nudžiu
ginti ir suprasdami Tamstų pri- 

v jautimą mokslui ir Lietuvos 
jaunuomenės švietimui katali
kiškais pagrindais ir matyda
mi amerikiečių-lietuvių nepa
prasto duosnumo ir susirūpini
mą Lietuvos gerove, tikimės 
jog ir mes Švėkšnos Ateitinin
kai gausime bent dalelę žadėtos 
literatūros.

“Dabar Lietuvoje prie visų 
vidurinių ir aukštesniųjų mo
kyklų katalikiškas jaunimas y- 
ta susibūręs į Ateitininkų kuo- 
pas-kuopeles, pasistatęs sau už Į 
tikslą ‘visa 'atnaujinti Kristų-

Kaskart tankiau tenka 
girdėti žodis Ruomuva, kas
kart tankiau pasirodo jis 
spaudoje. Tiesa, retai ka
da “išspelina” jį gerai, bet 
beveik visuomet prideda prie 
jo geroką jausmų pluokštą. 
Vieni rašo Romova, kiti Ro
muva, bet visuomet tie, ku
rie nemoka Ruomuvos ge
rai parašyti, moka ją pui
kiai išpeikti. Spėliojama, 
kad Ruomuviečiai esą mo
dernistai. antikuniginiai, ne- 
apseina ir be dabar labai 
madoj esančio titulo — bol
ševikai — ir kitų, kurie tė
ra vartojami tiktai, priva
čiuose pasikalbėjimuose ir 
kurie netinka į spaudą. Vie
nas tečiaus dalykas aiškus: 
Ruomuva patėmyta ir tūli 
elementai jos bijo ir neap
kenčia.

Kas tai yra toji baisioji 
Ruomuva ?

Per ilgus amžius Lietuvių 
Tauta buvo lyg tas nusilpęs 
kaimynų vergas, iš kurio 
pavergėjai čiulpė geriausias 
jo jėgas ir kurį kėsinosi pa
rėdyti savo liberijomis — 
vokiškomis, lenkiškomis ir. 
rusiškomis; daugiausia pri
sėjo dėvėti Jenkų liberiją. 
Letargo miegu miegojo Tau
ta ir tik per sapną vaitojo 
daineles “apie rūpesnius- 
vargelius” — lietuviškai ir 
dabino Golgotos triumfo 
ženklus, savo liūdnos isto
rijos emblemas — kryžius, 
irgi lietuviškai

Amžių miegas baigėsi, 
Tauta ėmė palengvėli busti. 
Pamatė, kad Lietuvos Meš
ką lenkai kėsinasi įgrūsti į 
Varšuvos Beždžionės liberi
ją ir smarkiai pasipriešino 
ir ėmė mesti nuo savęs visus 
lenkų primestosios liberijos 
skarmalus: metė šalin lenkų 
kalbą, papročius ir madas, 
žodžiu sakant viską, kas 
priešinosi Tautos dvasiai. Į 
jų vietą ėmė tobulinti savo 
kalba, kurti savo literatu- 
rą, muziką etc., etc., etc. 
Tautos energija buvo nu
kreipta į atgaivinmą savo 
sugležnėjusiu tautinių lyčių 
ir jų tobulinimą. Tauta a- 
nalizavo ir dar nebuvo tuo
met laiko sintezei. Lyg to
ji šeimyninkė valydama 
kambarį ėmė kiekvieną daik
tą, valė jį nuo svetimų dul
kių, metė kitą lauk, jei jis 
buvo svetimas, ir neturėjo 
kada kreipti domės į visų ra
kandų harmodfcigą išdėsty-
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mų: nebuvo tam laiko.
Po ilgų vergijos metų 

Lietuvos tiropai suskaldė 
kits kitam kaktas ir Lietuva 
tapo laisva. Tas priskubino 
pasiliuosavimą nuo svetimų 
įtakų ir pagreitino kūrybos 
darbų. Tas darbas eina 
sparčiai pirmyn. Ir atėjo 
laikas pastatyti sau klausi
mą: kokiais pamatais ir ko
kiu būdu statysime tą Tau
tos kūrybos namą? kokią 
misiją turi mūsų tauta? ku
rie turėtų būti pamatiniai 
mūsų tautinio gyvenimo i- 
dealai ? kaip turėtų jie reikš
tis gyvenime ?

Tie klausimai statomi ir 
visaip į juos atsakinėjama. 
Vieniems užtenka lyčių ir 
nesą girdi reikalo dėti į jas 
jokio turinio, ypač Katali
kų Bažnyčios idealų, bet vis 
dėlto be turinio šiokio ar to
kio jie apseiti negali ir bru
ka tautai bedievybės pama; 
tus. Kad Lietuvių tauta ne
mėgsta tuščių formų, yra 
aišku iš vadinamųjų tauti
ninkų nepasisekimo politi
koje kaip Lietuvoj taip ir 
Amerikoj.

Kiti vėl bando ignoruoti 
tautines lytis ir siūlo tautai 
platesnį ar siauresnį pasko
lintą turinį. Visi jie randa 
pasekėjų ir taip susidaro 
partijos. Krikščioniškosios 
Lietuvos partijos, tiesa, de
rina krikščioniškąjį turinį 
su tautinėmis lytimis arba 
formomis, bet ir jos rūpina
si bėgančiais klausimais, 
dienos problemomis ir netu
ri galimybės kaipo partijos 
užsiimti gvildenimu 
bet jas pagamintas 
priimtas vykdina 
man.

Ruomuva nėra 
bet draugija, kuri
būti “tautinės lietuvių civi
lizacijos reiškėją”; ji nori, 
kad lietuvių civilizacija, ne- 
prarazdama savo tautinių 
lyčių arba formų, pasisavin
tų visuotiną turinį, remia tą 
tautinę civilizaciją tą religi
ją, kuri reiškiasi Katalikų v
Bažnyčioje. “Plačioje ži
nijos dirvoje Ruomuva nu
ostato ta sintetine linkme, 
kuri eina nuo Aristotelio 
per šv. Tomą Akvinietį ir 
pasiekia mūsų laikus athau- 
jinto sintetizmo pavidalu” 
(“R.” pusi. 16). Sakra
mentalinę praktiką Ruomu
va laiko... “privaloma kiek
vienam ruomuviečiu ir prie 
jos skatina lietuvių visuo
menę.” (“R.” p. 17). Trum
pai sakant, Ruomuva sten
giasi, kad lietuviai pasisa
vintų visuotiną civilizaciją 
paremtą Katalikų Bažny
čios idealais ir drauge nenu
stotų buvę tikrais lietuviais; 
negana to žinijos srity nusi- 
stato Tomistine filozofija ir 
ragina prie sakramentų ne 
tik savo narius, bet ir visą 
lietuvių tautą! x

Reikėtų rodos džiaugtis, 
kad Tautoje atsirado’tokių 
jos sūnų, kurie stengiasi

• ' ........... t
kanta juos sutinka ir tai ne katalikų viešąją darbuotu, ten 
iš bedievių, bet iš katalikų katalikiški idealai pasidaro 
pusės. Kodėl ?

Tie, kurie juos smerkia, 
turėtų į tai atsakyti. 'Nuo
lat daroma insinuacijų, kad 
ruomuviečiai užimą daug 
svarbių vietų. Jei tas tiesa, 
taį neužtenka suspausti gal
vą, numoti rankomis ir su
vaitoti lyg ta kūmutė “oi, oi, 
ai, kokie nedori, ” bet reikia 
rimtai išdėstyti jų nedory
bės ir perspėti visuomenę. 
Visuomenei labai svarbu ži
noti, kas do vieni yra tie 
ruomuviečiai ir tie, kurie 
juos peikia: ar ruomuvie
čiai yra girtini ar peiktini, 
ar jų peikėjai yra drąsūs ka
talikų visuomenės reikalų 
gynėjai ar nedrąsūs kandi
datai į ruomuviečių užima
mas vietas.

Atsakykit peikėjai!
V. K. Taškūnas.

’ silpni (?) ir konservatistai — 
I klerikalai būtinai reikalauja, 

’’ kad viskas butų paremta jų as- 
, meniml Klausimas, ar tas as
muo yra toks jau totumfackis, 
ar turi universalių gabumų. Gy
venimas parodė, kad ne. Kun. 
Milukas matomai manė, kad be 
jo nieko gero nebus iš S. L. R. 
K. A., bet kas pasirodė jam 
prasišalinus? Susivienijimas 
gyvavo ramiai ir tarpo kolei 
neįsikišo jojo protege kun. Ja
nusas. Kun. Petkus manė bu
siąs geresnis redaktorius už p. 
Šimutį ir užsigeidė būti “Gar
so” redaktorių ir jį. cenzū
ruoti, bet lig tik pasirodė pub- 
licisfikos lauke, tuoj tapo iš- 
švilptas net savo paties vien- 

j minčių. Albinas Janusas pa
tapęs kunigu Albinu Janusu 
neįgijo jokių ypatingų humo
risto gabumų. Visi jie išmoko 

•gerai katalikų tikybos moksle; 
jo tai ir reikėjo daboti visur ne
sikišant į veikėjus ir literatus 
neturint gabumų.

Musų laisvamaniai, ypač tau- 
tininkaujantieji laisvamaniai, 
norėtu mums įkalbėti, kad ku
nigas neprivalo niekur kištis; 
jie norėtu užginti kunigams da
lyvauti politikoje ir visose ki
tose gyveninio srvtyse taip-pat 

: kaip kad savo pačioms užgina 
j eiti į bažnyčią; jie norėtų, kad 
.kunigai sėdėtu zakrastijose ir 
į nekenktų vadinamiems laisva- 
Į maniams visur brukti savo be
dievybę. Jie yra antiteza mū
siškių konservatistų — klerika
lų. Vieni norėtu, kad kunigas 
visur vadovautu vien tik dėlto 

I kad yra kunigu kiti vėl sten
giasi atstumti kunigą nuo viso 
viešojo veikimo irgi vientik 
dėlto, kad jis yra kunigu, ir 
nori visą veikimą pavesti pa
sauliniams bedieviams. Sunku 

mingam, sutartinam veiki- pasakyti, kurie daugiau katali- 
mui buvo reikalinga '

L. D. S. Reikalai
k Č - ■ • •' ' . ' • • - - y \

Angliakasiai darbininkai kietų
jų anglių su balandžio 1 d., ne
susitaikę su kompanijomis išėjo 
ant streiko. Visi darbininkai lai
kosi stipriai kr tiksi streiką lai
mėti.' Riaušių nėra, nes darbinin
kai neįsileidžia kurstytojų. t v v

Patartina nė vienam iš darbi
ninkų nevažiuoti čia darbo ieško
ti, nes skebaiiis ir-gi vietos nėra. 
Kitų šakų industrijos darbininkai 
privalo munįs padėti streiką lai
mėti, 
remti savo 
kus LDS. n: 
pergalėsime/ skriaudikus kasyklų 
savininšus gal ne vienam priseis 
badas ir vargas pakęsti

Streikas gali tęstis 2 ar 3 mė
nesius užtai turime būti prisiren
gę-

Šioje apielinkėje yra nemažai 
LDS. kuopų kur parama bus bū
tinai reikalinga.

Tad atsišaukiame į visas LDS. 
kuopas, kad rinktumėte ūukas 
streikeriams ir siųstūmėte į L. D. 
S. Streikierių Fondą, kad parei
kalavus galėtume gauti medžiagi
nę paramą iš Centro.

Būkime prisirengę. Darbdaviai 
pasiryžo suardyti darbininkų or
ganizacijas ir unijas, tai mes jas 
dar daugiau sustiprinkime ir pa
rodykime, kad mes esame susi
pratę.

Vienybėje galybė!
Streikeris.

LAWRENCE, MASS.
____

Balandžio 16 d. Velykų dienoj 
mūsų kolionijos katalikai širdyje 
jautė nepaprastą džiaugsmą, vie
na kad tik po iškilmingų šv. Mi
sijų, kurias suteikė gerb. Tėvai 
iš Lietuvos Čikota ir Andziulis, o 
antra kad daugybė priėmė Šv. Sa- 
kramenta, trečia, kad griaunama 
sena bažnyčia ir statoma nauja, 
ketvirta kad turi neapsakomai 
dalflaštų kleboną gerb. kun. Vir- 
mauskį.

Velykij vakare įvyko perstaty
mas “Pančiai,” kurį vaidino Vy
čių jaunimas po vadovyste varg. 
A. Stanšauskio. Klausytojai ir 
svečiai klier. Juras ir W. Raguc- 
kas sakė, kad veikalas jiems pa
tiko. Suprantama nekuriems gal 
buvo perilgas.

Balandžio 17 d. nedirbantieji 
larbininkai, nekurie LDS. nariai, 
vyčiai, parapijonai, vaikučiai su
ėjo senos bažnyčios griauti, ir 
galima sakyti kad daug darbo nu
veikta. Stebėtina žiūrėti kaip 
mūsų jaunikaičiai ant stogo užli
pę plėšia ir meta ant žemės, o vai
kučiai renka ir deda į krūvas de
lei kitos naudos.

Parapijos Žiurkė.
• __________________________

TAMAQUA, PA.

je,’ stengiasi išsidirbti sau pa
saulėžiūrą, kad paskui išėjus į 
plačiąją visuomenę tą obalsį į- 
vy kinti.

“Bet tam tikslui reikalinga 
yra gera literatūra, kurios 
trūksta.

“Tai-gi nuoširdžiai prašome 
Tamstų skirti ir mums nors da
lelę siunčiamos literatūros, 
drauge prašome prijaučiančių 
asmenų prisiųsti įvairių Ame
rikos lietuvių laikraščiu ir 
knygų, už ką būsime labai dė
kingi.

“Drauge su šiuo laišku siun
čiame savo kuopelės leidžiamą 
rankraštėlį “Lavinkis,” kuris 
eina jau antrus metus.

“Pasiliekame su pagarba!

“Švėkšnos Ateitininkų kuo- 
Pirmininkas: A Vilkys,
Sekretorius: J. Labokai.

“Adresas; Juozas Labokas, 
Švėkšna, progimnazija, Taura
gės apskr. LITHUANIA. ’

“Švėkšna, 1922. II. 28

nansavimas.
Karui prasidėjus darbas ėjo, 
šuoliais. ‘ ‘ Seni ’ ’ amžinieji Ka
talikų Bažnyčios idealai skais
čiai švietė per “Bažnyčios so
či jalio veikimo prizmą.” Indi- 
vidualiuį tobulinimui naujoji 
darbuotė nekenkė, tik jį papil
dė; jis pasiliko pamatu kaip ir 
buvęs.

Naujas veikimas tegalėjo bū
ti pasekmingas remiantis 1) 
katalykybės principais, 2) sis
tema ir 3) gabiais katalikų dar
buotojais.- Mažai teliko konser- 
vatistų, kurie nesupranta mu
ms naujos dar viešosios dar
buotės svarbos ir jos neremia 
Tie, kurie jai pritaria, visi su
tinka, kad ji privalo remtis Ka
talikių Bažnyčios idealais, bet, 
deja, ne visi tesupranta siste
mos svarbą ir daug ginčų kelia 
kas link rolės, kurią privalėtų 
lošti individai — kunigai ir pa
sauliniai. Čia tai keliama dau
giausia ir tai neskaniausių gin
čų ir barnių. Atmetę materija- 
liai interesuotus akyplešas pi
giai pamatysime, kad tie ginčai 
ypa tušti, bergždi ir kenksmin
gi. Prie, jų privedė mus ne prin
cipai, bet nesusipratimai.

Konservatistai — klerikalai 
norėtų, kad jiems būtų pavesta 
rolė šakmatų. lošikų. Jie teori
joj pripažįsta sistemos reikalin
gumą, bet norėtu, kad visas 
viešas “lošimas butų jiems pa
vestas ir tai tik dėlto, kad jie 
yra dvasiškiai o ne dėlto, kad 
jie turi tam tikrų gabumų, ir 
kad jie galėtų “stumdyti” vi
są veikimą sulyg savo sistemos, 
t. y. sulyg savo nuožiūros ir 
ūpos, o tankiai ir sulyg “vieti
nių bėdų.” Katalikiški prin
cipai siekia toliau, negu susi
vienijimai, sąjungos ir laikraš
čiai, jie paliečia ekonominius 
santikios, politiką, literatūrą, 
muzika, architektūrą; su jais 
susiduriama net fizikos, chemi
jos, bijologijos, psichologijos 
ir kitų mokslų pamatuose. Val- 

. stybę, ekonominius ir socialius 

. santikius, mokslą, dailą užten
ka paremti katalikybės princi
pais ir neabejojama, kad, jei 

. l’ 'tik tas įvyks, viskas eis geru
kad jo Tautai netruktų. Bet keliu; bet, kuomet pradedama 
ne! Ne meilė, bet neapy- kalbėti apie Amerikos lietuvių

žiūrėti į įvairius jos gyveni
mo apsireiškimus aro akimis 
nuo krikščioniškų idealų 
aukštybių, kurie yra pasi
rengė ją maitinti pasaulio 
kultūros maistu, stovėti nuo
lat ant sargybos ir daboti, 
kad jos kas nenuodvtų, ne
klaidintų, kurie yra pasi
rengę ir patys gyventi pilnu
tiniu gyvenimu ir rūpintis.
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centralizacija ir tikslus jų fi- Jo viską pavesti pasauliniams 
Įsikūrė fondai, bedieviams, ar tie, kurie stumia 

nuo katalikų darbuotės pasau
linius katalikus. Greičiausia 
benebus tik taip: ką konserva- 
t i štai — klerikalai .pradeda, 

tą bedieviai dabaigia.

Detroit, Mich. — Miesto 
piliečiai milžiniška balsų 
didžiuma ’ nubalsavo pirkti 
miesto strytkarius už $19.- 
850.000. Už pirkimą balsa
vo 55.658, prieš 12.198.

London. — Anglijoj ban- 
krutai labai dauginasi. Sta
tistikos parodo, kad sausio 
Ir vasario mėnesiuose ban- 
krutų buvo 1.160. Dėl to la
biausia kentėjo maisto par
davėjai, sodiečiai ir namų 
statytojai.

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

važiavimas bus gegužio 7 d., 
1922 m. Šv. Jurgio parapijos 
svetainėje ant St. James Avė., 
Norwood, Mass. 1-mą vai. po 
pietų. Tai-gi gerbiamosios N. 
AA. kuopos rengkitės prie šito 
suvažiavimo, nes šis suvažiavi
mas bus metinis. Siųskite ko- 
daugiausia delegatų, kad būtų 
iš ko rinkti naujų valdybų. Prie 
to duokite delegatams gerų su
manymų kas-Iink mūsų bran
gios organizacijos ir mūsų aps
kričio gerovės. Nes jūs žinote 
kad apskritis turi paėmęs dide
lį darba kas-link mūsų metinio 
išvažiavimo 4 d. liepos, kuris 
bus Pinehurst Park darže, Wa- 
burn, Mass. Tai-gi visi į dar
bų. Norwoodo kuopa jau iš 
anksto rengiasi delegatus pri
imti, o mes pasistengkime kuo- 
,daugiausiai būti.

V. P. Stankus,
Apskr. Pirm.

Birželio 1 d. 1921 metais tapo 
sužeistas anglių kasyklose LDS 
87 kp. narys Vincas Zalnieriunas. 
kurio padėtis ir šiandiena nepavy
dėtina.

Štai gruodžio 28 d., 1921 m. kuo
pa buvo surengusi šokius ir visą 
pelną atidavė nelaimingam nariui 
su 6 maažis vaikučiais. \

Taip-gi buvo sutarta leisti ant 
tikietų laikrodėlį ir pelną atiduo
ti virš minėtam sužeistam nariui. 
Tikietai buvo atspausdinti “Dar
bininke” ir pardavinėjami. Diena 
buvo paženklinta balandžio 16 d., 
bet užėjus streikui buvusiame su
sirinkime nutarta atidėti iki bir
želio 25 d. š. m. ir iki to laiko par
davinėti kiek galima daugiausia 
tikietų.

Nutarta taip-gi už organą “Dar
bininką” mėnesines duokles už
mokėti iš kiibpos iždo iki narys 
pasveiks. Tai labai gražus nuta
rimas ir duoda pavyzdį kitoms 
kuopoms. Beto nutarta atsišauk
ti ir j kitas kuopas prašant para
mos. Būtų labai gerai, kad visos 
kuopos norspo kelius tikietus nu
pirktų ir tuomi padėtų mums už
laikyti mūsų vargstantį brolį Vin
cą Zalnicriuną ir jo nelaimingus 
vaikučius. Kiekvienoj knygutėj 
yra po 20 tikėtų po 25c. tikie- 
tas.

Kuopos norėdamos sušelpti ir 
prigelbėti mums užlaikyti minėtą 
šeimyną kreipkitės pas LDŠ. 87 
kp. raštininką

Pastaruoju laiku Amerikos lie
tuviai darbininkai labai užintere- 
suoti LDS. Naujos kuopos tveria
si, o senosios auga. Šiandiena 
jau matome, kad LDS. pilniausiai 
atatinka darbininkų reikalams. 
Čia prisiminus gerb. A. Kaziui, 
LDS. organizatoriui apie suorga
nizavimą kuopos tuojau atsirado 
norinčių prigulėti. Su pagalba 
vietos klebono kun. Gudaičio ir 
misijonieriaus Tėvo Alfonso Ma
ria suorganizuota kuopa iš 15 na
rių. Susirašė ir užsimokėjo darb
ščiausi šios kolionijos asmenys.

Gerb. misijonierius Tėvas Al- / 
fonsas Maria ragino darbininkus 
dėtis prie LDS. kaipo vienintelės 
lietuvių darbo žmonių organizaci
jos Amerikoje.

Darbininkų susirinkime kalbėjo 
A. Kazlas, LDS. organizatorius ir 
gerb. vietos klebonas kun. Gudai
tis, kuriuodu 'nurodė reikalingu
mą prigulėti prie LDS.

Tikimės, kad ši kuopa bus vie
na iš gyviausių kuopų Pennsylva- 
nijos apskrityje.

Kovo 31, 1922 
Nashua, N. H.

Gerbiamoji Redakcija:
Būkite malonūs patalpintį 

“Darbininke” tVorcesterio lietu
vių aukas dėl Nashua audėjų už 
ką iš anksto tariame ačiū.

Taip-gi visi lietuviai streikuo
janti darbininkai yra dėkingi už 
siuntinėjimą “Darbininko” vel
tui. Prašome ir ant toliau nepa
miršti.

Su gilia pagarba,
K. J. Nadzeika,

LDS. 65 kp. narys-streikierys.

J. ir M. Kukauskus aplankė 
garnys ir paliko jiem dukterį.

Balandžio 16 d., s. m. buvo 
•krikštynos ir duotas vardas Ma
tilda.

Svečiams bešnekučiuoant apie 
dabartinį Lietuvos padėjimą vie
nas iš svečių prisiminė, kad su
mestų keletą centų pasiuntimui 
knygų Lietuvon. Visi tam pritą- 
rė ir sudėjo po $1.00 šie: A. Či- 
vas, J. Kjikauskas, L. Šviklas ir 
J. Radeckas. ,

Aukas sutarta pasiųsti LDS. 
Centran dėl pasiuntimo knygų 
Lietuvos kareiviams.

A 6.

L. D. S. Conn. Apskritys 
rengdamas GEGUŽINĘ 30 
d. gegužės š. m. Owartette 
kliubo darže, New Britain, 
Conn. nuoširdžiai kviečia vi
sas LDS. Conn. apskričio 
kuopas dalyvauti su progra
mų pagražinimui šio milži
niško išvažiavimo.*

Taip-gi kviečiame gerb. 
chorų vedėjus ir chorus pa- 
.gelbon su gražiomis tautiš
komis dainelėmis. Prigelbė- 
kite mums iškelti darbinin-



putota, Balandžio $2 cl, 19S2 

kų vardą, o mes jus neuž
miršime.

Jūsų dalyvavimas progra
moje padės sutraukti minias 
darbininkų gegužinėm

Vieta puiki ant augšto 
kalno tarp žalių ir ošiančių 
medžių, kur galės toli, toli 
nusitęst jūsų išlavinti bal
sai , .

New Britaimečiai darbi
ninkai (ės) smarkiai rengia
si patikti svečius, nes dar 
čia bus pirmu kartu toki 
didelė iškilmė — gegužinė.

Geistina, kad ir kitos ka
talikiškų Organizacijų kuo
pos ir draugijos imtų daly- 
vumą šioje rengiamoje iš- 
kilmėėje. Ypatingai kreipia
me domę mūsų jaunimo ir 
moterų. Be jūsų išvažiavi
mas nebus pilnas.

Esame pilnai įsitikinę, 
kad pritarimą ir pagelbą ra
sime pas visus.

Prašome gerb. chorų, kuo-

■ _ •"* - ■- j

pų ir draugijų tūojau pra
nešti su kuo prisidėsite prie 
paįvairinimo GEGUŽINES 
programo.

Visais reikalis kreipkitės 
šiuo adresu:

M. Mičiūnienė, 
251 Fairview St.,

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

raštininkė.
r

PRANEŠIMAS. -
Lietuvių R. K Federacijos Nau

jos Anglijos apskričio skyriams, 
kad įvyks apskričio suvažiavimas 
balandžio 30 dieną, 1922, 1-mą v. 
po pietij 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 suvažįąvimą, nes yra 
daug svarbių reikalų.

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

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

KAS GIRDĖTI LIETUVIU KOLIONIJOSE.
NASHUA N. H. BALTIMORE, MD.

Gurklianiškis.

DARBINI NKSS

.Sutema.... 
Ne! — Dar

Balandžio 13 d. buvo išsiųsta 
dvi- merginos ir vienas vaikinas 
South Bostone, kolektuoti dėl 
Nashua’os streikierių labo. Auka
vo šie:

Po $5.00: Kun. K. Urbanavi
čius ir A. Ivaškevičia.

Po $2.00: K. Šidlauskas.
Po $1.00: A. F. Kneižvs, Casty, 

K. Grodis, F. Kvedaras, F. Blaš
kas, M. Overka, A. Pdolofskas. S. 
Vileišis, P. Vaškevičius, L. Valen- 
tukevičius, A. Blinsbutes, J. Mo- 
tulytės, P.^Korza, J. Jočoničius, 
Lith. Fumiture Co., J. S. Gegu
žis, F. J. Bagočius.

Po 50c.: J. Vergalis," S. S. Ex- 
liutė, Gardis, P. Valukonis, P. 
Stone, V. J. Jakštas, Rūta, Kob- 
ley, B. Baron, S. Single, A. 
Friend, Bendostein, S. A. Porter, 
J. Conconnon, A. Tulpls, Olim, 
V. Bonunis, G. Markarian, C. G. 
Kohen, T. Conlev, P. Navickas, P. 
Butkevičius, Voikenavičius.

Viso su smulkiais surinkta $53.- 
50.

Dėkuojam visiems už tokią pa- 
gelbą. Ačiū Antanui Mikalaus
kui už patarnavimą. Taip-gi ačiuo- 
jam Petrui J. Akunevieiui už jo 
taip didį patarnavimą.

Kolektoriai:
Vincas Bartasavičius, 
Anelė Akstinaitė, 
Mar. Tamulevičiūtė.

I

I

BALTIMORE, MD.

Nauji vargonai ir koncertas.

Išniekinimas kapiniu.

Velykų pirmos dienos į pir
madienį kol kas nežinomi pikta
dariai išvartė paminklus ant len
kų šv. Stanislovo kapinių. Iš
griauta apie 40 paminklų. Nuos
tolio padaryta už apie 10,000 dol. 
Pirmadienyje pilna buvo policijos 
ir šeip minios žmonių. Visi iš
griauti paminklai kruvini. Vie
nas labai didelis ir drūtai pasta
tytas paminklas visas iškruvintas, 
bet neįveiktas perverst. Policija 
mano, kad tai kokio labai stip
raus bepročio darbas. Kapinių 
sargas mano, kad piktadarių bū
ta kokia 20, nes sulankstytos sto
ros geležies štangos bevartant. 
Kiti pasakoja, ‘ kad seniaus ten 
priimdavę ir rusnįakus laidot, o 
dabar jų lenkai nepriimą. Yra 
ten nemažai ir lietuvių palaidota, 
nes Baltimorės lietuviai neturi sa- 
v > kapinių.

Iš

Ašara.

NASHUA, N. H.

i-;Balandžio 26 d. 8 vai. vak. 
vyks pas mus nepaprastas seniai < 
laukiamas naujų vargonų pašven
tinimas.

Turime, už garbę pranešti vi
siems liętuivams, kad tame kon
certe dalyvaus virtuozas J. Nau
jalis. Jisai vargonuos ant tų mil
žiniškų vargonų. Retai berasi kur 
tokių vargonų, susideda iš 50 bal
sų su visokiomis kombinacijomis, 
3 kliaveturais ir pedalais. Yra 
varpai (chimes). Padalinti var
gonai ant 3-jų dalių su naujau
sio išradimo. Pastatė tuos milži
niškus vargonus A. Radzevičius. 
Nors ilgai dirbo, bet padirbo ar
tistiškai.

Vargonai kainuoja $18,000. 
Koncerte dalyvaus J. Čižauskas. 
Bus solo ir duetų. Dalyvaus žy
miausieji solistai-tčs vietiniai ir 
svečiai. Choras rengiasi prie 
koncertinio veikalo, diriguos J. 
Čižauskas.

Žada dalyvauti Jo Ekscelencija 
* arkivyskupas M. Curley, D. D. 

Turime už garbę; kad toj iškilmėj 
dalyvaus ir Lietuvos atstovas iš 
V*ashington su savo pagelbfnin- 
kais.

Šiuoiųi nekviečiami visi Balti-
- __ _ ...

neišaušo... 
Tarp klaikios ukanuotos nak
ties pasirodo, skrajoja ir nyks
ta žybuoklės. Arti tyla, nepa
liečiama ramybė — toli-gi — 
jaučiama neaiškūs lengvi, at
bundančios gyvybės garsai. 
Matomai artinasi auštančio ry
to eisena

O aš stovėjau pasinėręs sus
tingusiuose, ‘šaltų minčių ūka
nuose; ir naktis, rodėsi užslin
ko-begalinė; nejaučiau tų atgy
jančių gyvybės garsų, nei auš
tančios aušros žyrojimg.

Rodos lig būtų tik ką užslin
kus naktuže ant mano sielos; 
jos nevykusių žygių ir šaltu sa
vo glėbin suspaudus degančią 
krutinę...

Buvo laikas — rodos dar taip 
nesenai... O labai rodos se-l 
nai!.. — Nors tiesa sunku su
vokti... ] 
gimtinėje, kur teko nors trum
pai išvysti jaunuolio akimis 
stebuklingai žavėjantį grožį a- 
pylinkės pasaulio.

— Oli-.. Vienok negaila pra
bėgusių valandų...

O toliau? — Vėl tęsėsi nuo
bodaus iroluoto nuo visko, 
jauną sielą žavinančio, gyvo, 
ugningo ir kibiršties graitumu 
bėgančio gyvenimo.

Mažai ten buvo tikrų, pasto
vesnių, ilgiau negęstančių žie
žirbų; nebuvo ir tvirtesnės gi
jos,. kuri rištu klajojančią vai
zduotę su tai ilgųjų nakties va
landų — žiburio mirgėjimais.

Pamažu aušo... ‘
Miglos skirstėsi. Jauna pie

vos žolė apsikarščiusi deiman
tine rasa — pasistiebus — ren
gėsi sutikti saulę, — visatos gy
vybės žydynį.

— Rytas! — Ar gi jau jis?.... 
Taip rodos mažai džiaugsmo 
patirė aušros ištroškusi sie
la — o šit ir rytas, dienos pri- 
angis — Rytas, rytas----- šir
dis krutinėję sudrebėjo — ne
jaugi jis ištikro būtų atėjęs ii-

X

gėjimo nuvargintai sielai; ne
jaugi galėsiu tuojau, savo aki
mis išvysti tąsius, tekančią sau
lę sveikinančius gėles?...

— O Saule! — Nors daugy
bės sykių tekėjai, bet Įrodei gi 
taip mažai, taip sulyginamais 
trumpai gyvenime žibtelėjai į 
akis?! O aš kaip tavęs lauk
davau? Kiekvienas tavo šyp
telėjimas — nuplaudavo nuo 
mano veido skausmo ir ilgesio 
dulkes; išnaujo sužiebdavo jau 
begęstančią gyvybės ugnį o 
meiles liepsna vėl atnaujinda
vo sielą.

Ir tuomet stodavos priešas 
artimi mano draugai... — O 
jug jie visi, ką tik rodos sutik
davau — buvo savi artimi, nors 
ir nepažįstami ir nebuvo nie
kad draugais. Ir lyg norėjosi 

t jis kiekvieną, tolo pratiesiant 
'rankas — apkabinti, prispaus-

■

Pelėda.

BOBA. ; y
(Iš tikro atsitikimo)

Antri gaidžiai jau nugiedojo, o Joku
bienė verpia ir verpia...

Ji ifejaučia nuvargimo, taiso spėriai 
siūlą led špuolė spėja susukti, vien smilks
tančią koją pakeičia ir vėlklabina, klabi
na.

Kuomet buvau ten kratinės ir sušukti: -
"Mes broliai!., kodėl mes lig- 
šiol viens kito nepažinome, jog 
ištikrųjų, mes esame broliai?!* 

Bet žmones, kurie ant kelio 
nepasitaikė — ėjo pro šąli, nei 
mažiausios domės neatkreip
dami į iriane. Jie buvo kuom 
tai kitu susirūpinę ir mano 
svajonės jiems buvo taip toli
mos, kaip toji vos įmatoma, ru- 

j dens naktis žvaigždė, kurią vos 
įtik gali pastebėti — tik labai 
jautrus prigimties mėgėjas.

Saulė jau riedėjo aukštyn, ir 
aukštyn, o mygloti švelnūs de
besėliai kartais lig glamonėjo 
ir prausė josios veidą. O ji iš
naujo išsirizdavo dar malones
ne skaistes. Ryto eisena jau 
buvo toli.

— *Ir vėl mano vaidentuvėj 
kartojosi vaizdai — klausimai: 
kodėl toji gyvybės kūrėja, nors 
kasdien tuom pat begaliniu ke
liu skrieja, bet taip retai išti- 
kro šypteli; Delko taip vergiš
kai dauguma žmonių įspirę a- 
kis žemyn — klajoja tamsiais 
žemės nakties takais ir dargi 
nepastebi net lyto eisėnos? 
Delko jie taip.

Buvo išsiųsti kolektoriai iš Na- 
hua’os į Woreesterį, Mass. parin-. 
kimui aukų streikieriams. Auka-1 
vo; • .

Po $5.00: Kun. J. J. Jakaitis.
Po $2.00: J. Katkauskas, Royal 

Baking Co.
Po $1.00: A. Gotautas, J. Bal- 

tramaitis, J. Januškevičia, P. Pa- 
vičius, V. Sviderskis, V. Čirvins* 
kas, V. Paulavcdis, B. Barisas, T. 
Steponavičia, P. Gili, R. iZenke- 
vičia, U. Urbanavičius, G. Kar
pavičius, M. Česnulevičius, W. Lo- 
toski, J. Alyta, P. Kartonas, J. 
Paltanaviča, W. Kele, B. Wanda- 
lauskis, W. Ivanauskas, J. Tamu- 
tis. ' /

Po 75c.: K. Čiras.
* Po 50c.: Ona Čenienė,
Friend, F. Grinskis, J. Patinas, 
M. Paltanavičia, M. Motuzą, J. 
Jonaitis, A. Žaliauskas, K. Lai- 
man, J. Vaitkevičia, A. Smilevi- 
čid, S. Čiras, W. Fancy, V. Vil
kas, M. Bolauka, V.. Kitavičius, 
J. Valentukevičius, V. Plitnikas, 
J. Zanauska, M. Juravičia, M. 
Siaurusavičia, J. Stankauskas, K. 
Stankauskas, S. Serversaitis, J. 
Keršis, G. Skendis, W. Buda, M. 
Bebka, J. Kela, A Smulskis, B. 
Bosevičius, J. Barisas, A. Sigai, 

' F. Cecelia, A. Mikuža, B. Miku- 
ža, W. Norse, A Šablinskas, M. 
W. Madden, E. Savickienč.

Surinkta viso su smulkiais $68. 
Kolektoriai:

Vincas Bartasavičius, 
Feliksas J. Bnslavičhu.

P. S. Dėkuojame worcesterie- 
čiams už jų pagelbą. Teip-gi <15-

morfe. lietuviai ant taip didelio U- Bu.
vičiui už patarnavimą.

" V. B., T. J. B.
N

kilmingo bažnytinio koncerto. 
, ' Baltimorietis.

*
*

*1 LIETUVĄ IR IS LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

ir ant geriausių laivų visų linijų pas seniausią LIETUVIŠ
KĄ agentą — G. KUNAŠAUSKĄ Agentūra uždėta 1910 m.

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantieras į 
LIETUVĄ.

Atvažiuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties.
Persiuntimas PINIGŲ ^LIETUVĄ pagal dieninį kursą.
ATYDA. Mainymas pinigųjįe priverstinas, bet išmai

nau, jeigu kas klausia.

G. Kunašauskas
' 179 E. 3-rd Street, New York, N. Y/

Geri
PIRK ŠIUOS CIGA RETUS IR TAUPYK PINIGUS.

Jokubienės užmanytas tikslas kaip tik 
priguli nuo skaičiaus svarų suverptų gijų, 
o tikslas nebile koks!

Ji užsidėjo sau mergelką į gimnaziją 
leisti, bet tam reikia pnigų, o tėvas tokiam 
tikslui atsisakė duoti.

Jokūbas nekoks vargšas, turi žemės 
trisdešimts •dešimtinių, būtų pasiturįs, kad 
ne tas troškulys nelemtas, kuris jį masina į 
smuklę. .

Oi ta smuklė! jau pernai rudenyj bu
vo bepritariąs, kad mergaitę reikai mokslan 
leisti, nuėjo porą dienų pasivalkiojo ir pa
rėjo pilnas ūpo: — Neleisiu! — mergelką 
į kunigus neišeis, mokink nemokink, pelų 
maišas ir tiek, metas pomečiu atsiras koks 
kirvaragis, paims ot ir po mokslo! Bobai 
mokslas tiktai galvą,apsukia, kaip ana Gri
cienė, štiš ne, užgauk! Ką ji, sakos lygi 
vyrui esanti, lygių teisių su vyru reikalin
ga! paskui visuose reikaluose ir tarkis su 
ja, o biskį ranką pridėjai, tai pagalum! Bo
ba turi būti savo vietoje ir prieš “galvą” 
žinoti nusilenkti, nes vyras, tai ne boba, 
taip buvo ir bus!

Nors Jokūbas gan tankiai, tas savo 
nuomones pačiai į ausis kloja, Jokubienė 
kaip tik kitako nori dėl savo dukters. Ji 
nenori, kpd jos vežimas jai prisieitų stum
ti, būti vien tarnaite savo vyro, girtam į- 
teikslauti lūpų nevėrus, sumuštai nukentė
ti kerčioj apsiverkus, nes kaip ant kokio 
ūpo pamatęs verkiant da pridės! ne, ne, 
mano Urše bus kaip Gricienė, vyras jos 
privengs, gėdvsis kokią kvailystę padaręs, 
o girtas neišdrįs jai į akis rodytis!

Gerai sako Gricienė: — per mokslą prie 
laisvės, oi kad aš turėčiau akis ir mano gy
venimas kitoks būtų! — mąstė vargšė, suk
dama pakulas.

Jai tekant visi sakė: girtuoklis, paleis- 
tuvas, bet ar galima prikalbėti kvailai mer
ginai ! antrapus apvertus,' kur dings neište
kėjusi, be mokslo? kaip r jai, ar prie pa
motės būti ar į svietą eiti tarnauti? Rasit 
pasitaisys, — mąstė, ir ištekėjo, dalį įne
šė, o kur ji? ir ji ir jos dalis viskas nuo 
vinčiaus dienos jo, nes jis galva!

Drobeles išvaikio j o į smuklę, piningus 
ištiesiojo, arklį po jomarkus išmainikavo, 
karvę kažikas už skolą išsivedė? ji tik pali
ko amžinoji vergė, tarnaitė iki grabo!

Da greičiau ratelį ima sukti, ungia 
špuolė nespėdama siūlo vyti, — ne, ne, duk- 
terei aš akis turiu įduoti, paliuosuoti nuo 
jungo, vergės moterystės!. .

Jau špuolė pilna, išpurpusi į sparną 
remiasi, Jokubienė apstabdė ratelį, ran
kas aukštyųiškėlus rąžosi, nugarą išsmil- 
kusią tiesia ir žiovauja.

Silpna, jaučiasi nuvargusi, labai nu
vargusi, o čia jau žara saulėtekio šalyj už
siėmė, aušros žvaigždė pabalusi mirga, ims 
aušti, tuoj žygiai eiti, kas gi eis? Jokū
bas iš vakarykščio turgaus nesugrįžo ir visi 
darbai jai vienai.

— Vyras, tai ne boba! — o kad jūs su
migtumėte! — mąsto Jokubienė prigulda
ma pas pečių ant mūro, nes į fovą atgulus 
da pamigtų, o gyvuliai bliautų neėdę.

Nupūtė skardinėlį'lr atgulus svajojo a- 
pie tą kitokį gyvenimą savo Uršulės moky
tos, gerbiamos vyro ir žmonių...

*

* *

Buvo jau apie pusdienį, Jokūbas ne
grįžo.

— O kad taip nubėgus pažiūrėti į mies
tą, juk tatai jau trečia diena, ą juk ir spei
gas lauke! — mąsto Jokubienė.

Pietų nevirsiu, jeigu ir pareitų tai pa
kol išsiraugęs, tai yistiek neės nieko, ei
siu! v * .

Užsimetė skepetą ir uždarius trobą, iš
bėgo.

- Kur eiti ? kur jo ieškoti ? mąsto bėg
dama, rasit prie švpgerio nuėjo,» rasit prie 
tėvų, rasit smuklėje...

Staiga Jokubienė pamatė būrelį svieto, 
žydukų, mieščionukų ir paaugusių žmonių, 
kvatojo, juokėsi, ir Jokubienė paįdomavo

w ■lipini f !■ II r-L --- -
kas ten do dyvai Priėjo arčiau ir pamatė, 
bet jai nesinori juoktis, tai visgi jos vyras, 
jos gyvenimo draugas, jos vaikų tėvą*!..

Jokūbas susikruvinęs, numalta nosia- 
klūpojo prieš vaistinės angą ir sklaidėsi 
melsdamosi balsu: ’

— Tėve mūsų, teesie valia tavo! amži
ną atilsį už dū-še-les murmėjo kniausdam^ 
si, į miegą.

— Už dūšeles, kur nakčia po šiaudus 
lando ir akelių neišsibado! — rėkia kariš
kas iš būrelio. ' A —

— Giltinė, juk čia ne bažnyčia! —tė- 
mija antras, atkeldamas girtuoklį.

— Vis--tiek—vis—ti-ek! ponas Die
vas visu-rr! papoteriuo'si — nes rū-u-upė-s, 
— at-liktas dar-rrr-bas! .Ub . *

; * 'į

— Kelk jauti! rėkia kažikoks vyras 
stengdamosi pastatyti Jokūbą į kojas, — 
juk nušalsi!

— O tau kas? — murma Jokūbas pa
statytas, — o tau kas? a-a-! kartoja viena 
akia ieškodamas kUtininką, kuris jam su
tramdė ramybę. — Šalin! visus iš-dau-žy- 
siu! suriko užkirm siu balsu iškeldamas 
kumštį į augštą šoi ais tripiniodamas arti
nosi prie būrelio, 1 3t tuoj atgal virto ant 
žemės, nelemtai kei'damas.

Jokubienė pripuolė prie vyro: — tėvai, 
kelk, namon eik! svietas juokiasi! kelk! —• 
kartojo stengdamasi jį atkelti

— O tu manęs ne-dras-kyyyk! prie vy- 
reika-lų nelįsk! galva tai galva, ne uodega! 
vyras ne bo-ba! ir tu ne užkyy-bink, nes 
bliau-si! — bambėjo Jokūbas atstumdamas 
žmoną.

— Padėkit dėd lės man jį namon nu
vesti! — ėmė vyrų prašyti Jokubienė.

— Kad jis tuoj muštis! ko keik, gir- 
šūkavo pora vyrų ir sukibę iš abiejų

ir

di! 
šonų, pastatė Jokūbą į kojas.

— Ne, ne! tu savo kumščiais negrąsink! 
juokėsi vyrai, suimdami stipriai Jokūbą ir 
spyrę porą sykių su keliu į pasturgalį pa
vergė vyrą, priversdami eiti.

Paskui ir prieš bėgo vaikai, žydukai ly
dėdami Jokūbą namon grįžtant, paskui ė- 
jo Jokubienė užsiverkusi, ne pirma tai jos 
diena ir ne paskutinė!

»Tokiuose atsitikimuose praėjo žiema, 
pavasaris, atėjo ruduo.

Jokubienė jau visai arti buvo savo tiks
lo : ot suėmė savo uždirbtu^ pinigėli^' is už- 
pečkės, surišo į nosinę ir nuėjo prie pažįs
tamos kromininkės Abromienės, kad jai su
skaitytų.

Šimto reikia už gimnaziją, kelias de
šimtis knygoms pirkti, ar daug trūksta? 
Paskleidė savo uždarbį ir pirmyn palinkus, 
akis įdurius į tuos galingus poperėlius, Jo
kubienė žadą užtraukus, klausėsi Abromie
nės skaitliavimo: dvidešimts penki, penkias
dešimts, septyniasdešimts, aštuoniasde- 
šimts, o čia dvidešimts ir šimtas!

Jokubienės lūpos sudrebėjo, išblyškęs, 
išvargęs jos veidas paskaistėjo, — šimtas, 
— atkartojo, gimnaziją apmokėti yra! o čia 
kiek bebus? — tarė, žiūrėdama į kruvelią 
popieriukų.

— Tuoj sužinosime! — tarė rimtai Ab- 
romienė, ir ėmė skaityti.

— Čia yra penkiasdešimts du ir auksi
nas! ' ' : '

— Ačiū Dievui! — atsiliepė linksmiai 
Jokubienė, oi būtų daugiau, bet ką dary- . 
si, dalį turiu jam atiduoti, kitaip neleis ži
burio deginti.

— Oi Tamsta didelių vargų turi! — pa- 
tėmijo- Abromienė, 
ant mokslo?

— Kur jis duos? jis nori kad stotų kur 
alga jam būtų, o kad ne tai ir pasakė, kad 
valgyti neleis duoti x

— Kaipgi bus? —- užklausė Abromie- | 
nė.

— Mano sesuo ją prie sayęs priėmė, kū- > 
ma, tai pagailo vaiko, o jis privengia švo- 
gerio, jis visų gerbiąmas, blaivus ir su juo Į 
nepasirokuosi! dabar valščiaus valdybos ; 
pirmininku yra, tai su juo ir girtas būda- 
mas skaitosi, — kalbėjo Jokubienė, slėpda- j 
ma už ančio suskaitytus pinigus ir išimda- 
ma po vieną kiaušinį. x

— Otjums, poni Abromienė, užgalva- 
sukį, -tiek suskaityti tai nelengvas dalykas!

Abromienė šyptelėjo, — nereikėjo, kad 
atnešei ačiū, aš Tamstai anodijas už tai 
duosiu, — tęsė Abromienė, imdama nuo len
tynos bonkutę ir ištraukus iš kišenės plyte
lę cukraus, ėmė laižyti.

Staiga Jokubienė pažvelgė į gatvę ir su-

tai jis nieko neduos

-
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PRANEŠIMAS.

Didelis balius, dainos,2 šokiai ir 
besket party.
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kios! ten nę juokai!..
— Dieve tu mano! kas dabar gali ži

noti visų mokslų vardus! aš norui kad Ur
šę į mokytojus išmokintų, na kaip tas va
dinasi ? — klausė Jokūbienė vyro.

— Kad nori pati kištis turį žinoti! — 
atsakė su patyčia Jokūbas, aš ryt buįves 
skusiu, kiaules šersiu, o tu eik prie užra
šu ! Da pasižiūrėk į veidrodį, akys užtinu
sios, burna kaip vaivaras, pati tikroji į to
kias akis Stoti! bet dėl manęs veskis!

— Jokūbas paėmė kepurę ir išėjo pro 
duris, Jokūbienė vakarienę virė liūdna už
simąsčiusi, apie tą rytojų nelemtą, apie tuos 
užrašus, apie tą įsikėlimą i šviesių žmonių 
aky vaizdą, ir ka jiems pasakys?

Prie vakarienės jį pirma vyrą užkalbi
no:

— Klausyk tėvai, o kad taip .Tamsta 
nueitūmei Uršę prirašyti, koką ten?. .

— Kam aš, Gricienės gali paprašyti!.. 
— atsakė Jokūbas srėbdamas bulvienę.

— Nepyk tėtuši, aš taip norėčiau, kad 
pas mus būtų kaip sviete rodą, ir santaika,

Jokūbas už stalo sėdėjo led akis perkel
damas, stalas buvo apstatytas bonkomis, ke
letas vyrų lygiai kaip jis nusigėrę, katras 
sau kalbėj.0, keikė kažiką — j stalą su kum
ščiais traukė, kitas dainavo kažikokią tala
lušką, vienas atsivertęs ant kanapės, knar
kė rankomis majuodamas.

-*• Tėvai, tėvai! — sudejavo Jokūbie- 
nė prie vyro priėjus, ar tu žmogus ? kas tu 
esi? '

— ŠŠa-lin! boba tu eik šalin! aš tau sa
kau ! geriu savo ne tavo!

— Neapsileisk su boba! — suriko visai 
girtas draugas, duok! žinos paskui vyrą 
lakstyti!

— Kad maniškė taip, aš — koją pri- 
mi-nęs pu-u-siau perplėsčiau kaip varlę, — 
rėkė kitas storu balsu, nesutalpydamas sei
lių burnoje.

Jokūbienė ėmė verkti balsu raudoda
ma : mano pinigai, mano kruvinas trusas! 
suėdė vaiką, suėdė nevidonai! •

— Ko čia tamsta alasą keli! — šaukė 
smuklininke įtūžusi, ponui šimts reikalų.

Subata, Bau

Čia keletas mažiau drąsių žmonų lau
kė savo vyni, pasakodamos sau nuo širdies I 
savo vargų vargelius.

Nuo aukštų gonkų kritus Jokūbienė 
prisitrenkė, atsikėlė vienok, galvoje ūžė, 
krūtinę slopinti slopino, ėmė ant namu ei
ti.

su
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kad ne ta degtinė juk viskas gerai butų, pats [ne i<aip tamstai vien apie trobą! eik laukan!
žinai, bet užmirškim praeitį, kam mums 
svetimus žmones prisiimti į tarpą, nueisi 
rytoj tėtušėli, vis Tamsta geriau už manę 
išgalvosi!..

— Galiu nueiti, kas man, aš prikalba
mas, prašai aš paklausysiu, kodėl ne, — 
:arė Jokūbas matomai pralinksmėjęs.

— Ant ryto meto buvo turgaus diena, 
Jokūbas nusiskuto aiškiai, apsirengė išei
giniais drabužiais, ir tarė žmonai:

— Klausyk motin, kad, dabar turi 
duok, aš dabar pinigų neturiu, kaip pasi
gausiu, tau atiduosiu, kad nebūtų plepė
siu, kad aš neduodu.

Ji pažvelgė į vyrą ir matomai abejojo 
ką daryti. — Tėtušėli, tiktai atmink, kad 
tai kruvinas skatikas, visą rudenį, žiemą 
verpiau kol užverpiau, turėk protą!

— Tanai j i ir tiek! aš gi nesiveržiu, eik 
pati! — atšovė piktai Jokūbas.

Ji atsiduso, nubėgo į kamarą ir išnešė 
popieriukų pluokštelį, įvyniotą į keletas 
skurlelių, buvo tai šimtas atskirtas užra
šams.

Jokūbas keistai šypsojo žiūrėdamas 
kaip žmona drebančiomis rankomis vyniojo 
iš skurlių tą šimtinę, paėmė ir su žymiu pa
niekinimu įsikyšo į milinės kišenę ant krū
tinės, da vandens įsigėrę ir išėjo.

Ji paskui da į priemenę išėjo, da norė
jo kažką tarti, bet vien atsiduso, ašaras 
nušluostė ir tyliai tarė: — Dievo valia, ra-j 
šit susivaldys!

Tėjo į trobą, į kibirus ėmė taisyti jova-i 
lų, girdėsi, sūrėsi, paskui prie ratelio sėdo. 
—Dieve mano! koki ilga ta diena! — mąs
tė vis pažvelgdama į laikrodį, kuris šian
dien lyg atsidėjęs tikčiojo.

Atėjo pusdienis, saulė žemyn rietėjo, 
o jo kaip nėra, taip nėra!

— Ar-gi?.. ne, ne, tas negalimas! — 
mąstė Jokūbienė ir paėmus skepetą išėjo į 
gatvę.

Žmonės ėjo, važiavo, Jokūbienė ėjo 
savo mintimis'užimta, ėjo bile eiti.

— Sveika Jokūbienė! — užkalbino ją 
kūma Nartienė, — na kas pasidarė? — už
klausė pažvelgus į Jokūbienės užmėlynavu- 
sį veidą.

— Et, niekai! — nuo augšto kritau, ko
ja nuo koptų nuslydo, o kas pas jus gero?

— Kas ten bus gero? — atsakė kūma, 
dukterį ir berniuką užrašėme, dabar špicam 
sunku verstis^ iš paskutinio reikia, .o pati 
ar buvai, juk žadėjai Uršę leisti?

— Manasis nuėjo! — atsakė Jokūbie
nė, — ar jau po užrašų?

— Seniai, aš pas Gidrus užėjau,’ da 
gerą, valandą plepėjome, bet aš taviškio ne
mačiau !

— Nematei? — atkartojo Jokūbienė 
užmirusi, — na tai sudiev, ėjau šio to prisi
pirkti, pridėjo ir nubėgo.

— Vargšė! — tarė kinkuodama galvą 
Martienė, akimis lydėdama kūmą, aš ir mis'- 
liju iš kur jis taip prakvešo!

— Neprirašė, neprirašė! — kartojo Jo
kūbienė bėgdama be dvąsios, kur-gi yra?..

Įbėgo išbalusi drebanti į pirmąją smuk
lę, čia ją tarp durų smuklininke sulaikė:

— Ko reikia, ko nori? — klausė už
stodama duris kambariuko, kuriame girdė
josi smarkus ūžimas.

— Kas tau rūpi, ko man reikia, rasiu! 
— sušuko Jokūbienė ir smarkiai pastūmė 
smuklininkę, įbėgo į kambariuką.

v •

rėkė, stumdama Jokūbienę pro duris.
— Išdirbsiu kailį mėlynai! — grasino 

Jokūbas veltui stengdamosi pasikelti nuo kė
dės, — išdirbsiu kailį tai žinos!

Mažiau įkaušęs vyras sugriebė .Jokū
bienę už nugaros ir išvėdlavęs pravėrė lau
ko duris ir išstūmė ją, net vargšė išsietiesė 
pas smuklės angą.

— Visi pinigai, visi, visi! Dieve, už 
ką manę taip nubaudei ?

Įėjus į trobą, atsisėdo ant suolo pas lan
gą ir- dūmojo dūmojo. Nebepaėmė ratelio, 
lygu mirte apmirė.

Taip besėdint apsnūdo, baisūs jai sap
nai sapnavosi, skrido pro gilius raistus, bė- 
go kokios tai šmėklos vejama. Pabudino ją 
šunies kaukimas pas duris.

— Mirtis slankioja, — tarė Jokūbienė 
ir persižegnojo, o šuva vis kaukė ir kau
kė.

Aušo jau kada smarkus baidymas į du
ris prablaškė sunkų snaudulį moteriškės, 
pašoko duris atsklensti.

Nustebo pamačius kaimyną Jašą ir ką 
tai nepaprastą nujausdama paklausė:

— Kas nutiko? ne su geru tamstą žemė 
laikė!

— neįsigauk, — tarė kaimynas, — taip 
buvo žadėta matomai, Jokūbas...

— Kame, kaip? — klausinėjo žmona.
— Kame, ot girtas lipo nuo akmenų ir 

persiskėlė galvą krisdamas. Koks gyveni
mas, toks mirimas!

• v

* Plunksną, arba Katalo-
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DABAR LAIKAS
GRAŽIAI RAŠYTI.

Rašant su Fontanine Plunksna, 

greičiau galima išmokti ir ras
tas gražiau išrodo. ..

Reikalauk platesnio paaiš
kinimo apie Fontanmę

‘ * D ARBININK AS, 
366 Broadway, 

Boston 27, Mass.

PIRK LR 
RAŠYK

TEATRAS IR ŠOKIAI.

Rengia A. L. R. K. Moterų Są
jungos Mass. ir Maine Apskritys, 
29 d. balandžio, 1922 m. Father’s 
Mattews Hali, Green St., "VVorces- 
ter, Mass. • i . i

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Dainuos garisausios Naujos 

Anglijos solistės, p-lės A. Narin- 
kaitė ir M. Gribaitė. Pintines 
(beskets) atsineš merginos ir mo
terys iš ko bus didelė puota. 
Kviečiame visus vietinius ir iš a- 
pielinkės atsilankyti, nes dar pa
našaus bankieto Worcestery nėra 
buvę.

Atvažiavę svečiai iš kitų kolio- 
nijų galės apisstoti L. Vyčių na
me, 20 AVaverly įjt.

Rengėjos rengiasi visoms jė
goms svečius patikti.

Kviečia Rengėjos.

Rengia SLRKA. 162 kp. Gard- 
ner, Mass.

Bus perstatytas juokingas vei
kalas “PIRŠLYBOS,” 28 d. ba
landžio (April), 1922, ant Aek St. 
Pinų Darbininkų Svetainėj.

Aktoriai yra gerai prisirengę 
taip kad iškalno galima spręsti 
jug publika bus patenkinta. Ne
praleiskite progos kaip Gard- 
ner’io taip ir apielinkių lietuviai 
neatsilankę ant šio programo.

Kviečia SLRKA. 162 kp.

DRAUGAI IR DRAUGĖS! 
“G I E D R A”

Skaitykite ir platinkite lai
kraštį '“GIEDRĄ.” Lietuvių 
Katalikų Moksleivių Organą.
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SAULĖS DYDIS IR TOLUMAS.
Saulės plotas yra 1.200.000 kai

i ii didesnis, negu mūsų žemės plo
tas i rji 380.000 kartų sunkesnė, 
negu žemė, t. y. ji, sveria 1.870 
tūkstančių kvadrilijonų kilogra
mų. Nusviesta ant saulės mūsų 
žemė, draug su visomis savo jū
romis, su savo kalnais — atrody
ti} vien tik mažutė dulkelė ant di
džiulio saulės ploto. Kodelei to- 

' kla nedidelė atrodo mums saulė ?
Dėl to, kad ji yra be galo toli 
nuo mūsų, net už 149 mlijonų ki
lometrų. Taip traukinys, einąs 

> be pertraukos ir darąs vieną ki- 
ttom, kas minutė, tepasiekti} sau- 
. lę tik per 149 milijonus minučių, 
(t. y. per 103.472 dienas arba per 
. 283 metus. Vadinasi, jei į toki 
traukinį įsėstų žmonės, tai nei jie 
patys, nei jų vaikai ir anūkai taip 
vis ir neprivažiuotų saulės, bet 
vos tik septintoji karta. Nuties-

GREIČIAUSI MODERNIŠKI ~ 
LAIVAI PASAULYJE.

Šaunus apsėjimas su keleiviais.
Ten yra vietinis agentas jūsų mieste 

ar netoli jo.
I LIETUVA, LENKIJĄ, RUSIJA 
LATVIJĄ UKRAINĄ IR Į VISAS 

BALTIJOS VALSTIJAS 
PER HAMBURGĄ.

CARONIA ...........................1 \ Geg. 13
SANONIA ...................................Geg. 25

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

Per Cherbourg, Southampton, 
Liverpool ir Glasgow:

SCYTHIA .............................Baland 26
(’AMERONIA ......................Gegužio 6

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

kime j Southampton į Danzig, 
Piliau Ir Libau:

MAURETANIA............ Bal. 25, Geg. 16
AQUITANIA ......................... Geg. 2 U- 23

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

Taksų $5.00.

Ha j •
K j tiltui nuo žemės ligi saulės —! — ............ ■ ’ ’•i

m i
ffli 
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’ reiktų sugriozdinti kita ant kitos 
11,640 mūsų žemių.

Pamėginkite -~~jo t

Rįiffles
Su užregistruotu vAisbaženkliuSuT. Vaisi. 

Patentu Biure.

N'aujamo mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalas užmuSan- 

ėios ypatybės šiame vaiate idėtos, 
su priemaiša priimniai švelnaus 
kvepalo.

Ruffles yra laoai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas—begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris 

patiks kad 
ir gačniau- 
eiaiypatai.

♦
Aptiekose 
parsiduoda 
po 65c. arba 
ataiuakite 
75c., tad 
atsiusime 
per paštu 
tiesiog iŠ 
labara- 
torijos.
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DAINININKAMS ŽINOTINA.
Kaip rašo “Vienos medicinos 

laikraštis” stiprūs kvepalai, o y- 
pač žiedų kvapas labai kenkia 
balsui ir dėlto daininkams ir dai
nininkėms reiktų visokiu kvapų t 
vengti. Garsi savo laikais daini
ninkė Marė Zas “Aprikietės” vai
dinimo laike gavo vienos savo 
d augės parmos žibuoklių sulais
tytą stipriais kvepalais bukietą. 
Marė Zas mėgus parmos žibuok
lių kvapą, keletą sykių visa krū
tine įtraukė aromatą ir tuoj išė
jo* ant scenos nebegalėjo uždai 
ntoti nė vienos dainelės. Pana
šių pavyzdžių tas laikraštis duo
da daug, kad jo patarimais galė
tų pasinaudoti .dainininkai ir ar
tistai.

' < N’. . '*•*> O7<
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BROOK LV N 
n r.w yop k

Batlnal 
reikalas* 
kitę 
Šitokio 
pakelio. 
Žtsreklto, 
kad butų 
IŠKABO 
Tais* 
bažeaklis.

į Ritosi rituolis per aukštus kai
rus, per geležinį tiltą (Žirnis ar- 
poiant).
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NEPERSIMAINĖ.
— Tu gavai tokį turtą ir dar 

nenori užmokėti savo senų sko
lų, — kaip tau ne gėda?

— Nė kiek, aš nors turtingas, 
bet noriu parodyti, kad nė biske- 
lio nepersimainiau.

Dilgėlė.
------------------ Z !

ŪKININKO MYSLĖ. I

H2SMD 
Geriausias ir tiesiausias susinė
simas per vandenį su Lietuva. 
Laivai iš Rotterdamo nuveža 
pasažierius tiesiai į Piliavą. 
Laivai išplauks iš New Yorko 

IBDIVAMflRIMM 
n Balandžio 29 T1

Musų laivai turi geriaustaa pa
togumus trečios liesos pasažleriams.

Užsakant rietą kreipkite prie 
prie vietos agentų arba pas

HOLLAND AMERICA LINE 
89 Stato St.

g ’
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ŠIUOS LAIKRAŠČIUS

Darbininkas.

laisvamaMOKSLEIVIŲ ŠELPIMAS

Visur ir Visuomet

Chicago, Ulinois.

“TĖVYNES BALSA”

MEILĖ”

“GAUSAS
222 South 9-th Street,

Žygeliu 
laisvama- 
įstaigoms Kaina metams

Kaina užrubežy
Adresas:

Skaitykite ir
Platinkite

Vienintelė Lietuvoje remtina 
partija Krikščionių Demokratų.

Darbininkas.

“DARBININKĄ,” 
366 Broadway, 

Bostoii 27, Mass.

“VYTf '
LIETUVOS VYČIŲ ORGANĄ 

Einaf'du kartu į mėnesį.-
Kaina metams .... ............,......................

Adresas:

NAUJIENA LIETUVIAMS 
AMERIKIEČIAMS.

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

“DARBININKAS,” 
366 Broadway, Bostoto 27, Mass

“G A R S į"
A. L. R.-K. SUSIVIENIJIMO ORGANĄ. 

Eina kartą į savaitę.
Jame galima rasti daug žinių apie įsirašymą į 

įvairius susivienijimo skyrius.
Kaina metams (Amerikoje) ...................... $2.00
Kaina metams (užrubežy) .......................... 3.00

Adresas:

“PERKŪNU” -
JUOKŲ IR PAŠAIPOS MĖNRAŠTĮ.

Kaina metams..................................................$1.50
Užsieny ir Lietuvoj metams........................ 2.25

Adresas:

DARBAS, SVEIKATA, 
TURTAS.

Visi žino, jog geras darbas ir 
sveikata eina ranka rankoj. 
Prastas darbas gali reikšti ar 
neatsakomų darbininką, ar tin
gini, bet ir beveik visuomet 
reiškia sergantį darbininką Ne
tik galime tą sakyti apie vežiką 
bet ir apie bankierių, nes lig& 
gali būti kūniška, protiška ar
ba morališka.

Yra dvejos ruššies geras (ar
ba prastas) darbas — protinis 
ir kūniškas darbas. Ir visi ge
rai žinome, jog perri dirbimas 
ir nuovargis bile darbe blogi 
sveikatai. Žinome, jog taip 
greit galime pailsti su galva 
kaip ir su rankomis. Bet, sun
kus darbas niekuomet neken
kia sveikatai, bet persidir- 
bimas gali daug bėdos atnešti. 
L Turime žinoti kaip darbas 
gali sveikatai tarnauti; Turi
me žinoti kaip ir kada bovintis. 
Žinoma yra daugelis, kaip at
silsėti ir bovintis —bet jie gali 
permainyti darbą. Žmogus, ku
ris vartoja smegenis, turi rasti 
laiko dėl pasilinksminimo, ar
ba atgaivinti kūną, dirbdamas 
arba bovindamas lauke su sa
vo rankomis; ir taip pat tas, 
kuris dirba viduje, ras permai
ną dirbant protinį darbą.

Kiekvienas žmogus turi kaip 
nors bovintis. Vieno žmogaus 
bovinimas yra kitos darbas, bet 
kožnas vyras ir kiekviena mo
teris-turi, rasti ] 
mui laiko ir turi

Visi žinome', jog Jei gero dar- da, kad patraukus savo pusėn.

PO NUOLATINE KONTROLE BANKINIO DE
PARTAMENTO NEW YORKO VALSTIJOS 

KAIP BENIAUS, TAIP IR DABAR
SIUNČIA pinigus į Lietuvą pagal dienos kursą. 
BANKAS, turintis geriausius ryšius Lietuvoje, iš

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

vos >ant greičiausių ir geriausių laivų.
PARŪPINA PASPORTUS, pasirašymus konsulių ir 

suteikia geriausius patarimus keleiviams.
NORĖDAMI GAUTI PREKES auksinų ar laivakor

čių, rašykite j SENĄ ir gerai ŽINOMĄ;

nome, jog sveikata yra turto 
pagrindis. Dirbame dėl pinigi- 
niško ar kitokio atlyginimo, ir 
mes galime nupirk ei sveikatą, 
(tinkamu maistu, tinkamais 
gyvenimo padėjimais, ir tt.) su 
algomis. Bet turime naudin
gai praleisti savo uždarbį jei
gu norime su juom nupirkti 
sveikatą ir turėti padidintą tur
tą. Tokiu budu gerai praleis
tos įneigos sveikatai reikalin
gos.

Bet patys turime žinoti svei
katos vertę ir ją reikalauti jei
gu norime turėti geras ineigas. 
Todėl tinkamos ineigos netik 
reikalingas pagrindis sveika
tai, bet sveikata reikalinga už
dirbti ineigas.

Visi iš mus lipame trepais 
augštyn ar žengiame žemyn. 
Žemyn sękame prastą sveika
tą, mažas algas, ir galu gale 
dasiekiame skurdą ir - vargą. 
Bet lipdami augštyn žengiame 
prie geros sveikatos, gerų algą, 
ir galu gale galime pasilsėti, 
laimingai ir smagiai.

Sveikata žmogaus brangiau
sias turtas.

“MOTERŲ DIRVĄ’
A. L. R. K. MOTERŲ SĄ JUNGOS ORGANĄ. 

Eina kartą į mėnesį.
Kaina metams (Amerikoje) ....................$2.50
Kaina metams (užsienyje) ....................... 3.50

A /A Q •

“MOTERŲ DIRVA”
917 W. 33-rd Street, Chicago, Ulinois.

________ _______ _ — ....... ---------------------------------------------------------  
ižastim ligų,.ir nukreipti ligas bo reikalaujame sveikatos. Ži 
j yra laikyti gemalus ant lauko, 
j Gemalai yra mažus, gyvi daig- 
tai; toki mažus, kad juos net ir 
negalima matyti. Reikėtų su
dėti 35,000 karštliges -gemalų 
sale viens kito sudaryti linija 
linija iš vieno colio. Žinoma ne
galima matyti vieną gemalą 

i be stipraus padidinančio mi
kroskopo.

Daugelis žmonių netiki, jog 
randasi toki daigtai kaip ge
malai, nesjie tų nemato. Bet 
angliakasiai neturi matyti ida
nt tikėti, nes angliakasiai nie
kad nemato ekslioduojančius 
garus (firę damp),-bet jie žino, 
jog tas yra; angliakasis tiki j 
jo žiburio liudijimą. Ir taip su 
gemalais, žmones turi imti mi
kroskopo liudijimą. <■

Gemalai ir Purvas Sujungti.
Kadangi negalima matyti ge

malus, yra sunku apsisaugoti 
nuo jų. Jeigu butų lengva, bū
dų mažiau ligų. Vienas per
sergėjimas, kuris gal naudin
gesnis už kitus yra prašalinta 
nešvarus daigtus. Švarumas 
reiškia daugelį daiktų. Reiš
kia čystą vandeni ir pieną, šva- 

Irius kiemus, švarus maistas, 
švarius namus, tyrų orą, švarus 
miegamus kambarius ir švarus 
kūnas. Pirm negu apsipažino- 
me su gemalais, mes tikėjome 
i sunaikinimą nešvarų daigtu. 
Dabar žinome, jog gemalai ir 
nešvarumas giminingi.

Nusikratymas šlamštų nuodų 
v ra vienas iš gyvenimo proce- 
>ų. Netik turime iš kūno pra
šalinti nuodus, bet jie turi pa
silikti prašalintais. Netik tu
rime iš kūno prašalinti nuodus, 
bčt jie turi pasilikti prašalin
tais. Žmogus negali tarpti sa
vo nevalumais.

Senuose laikuose žmones il
gai negyveno vienoj vietoj. Jie 
medžiojo, žuvavo ir persikėlė 
toliaus, palikdami savo nešva
rumus užpakalį.

Jeigu žmones negali nusi- 
kraustyti nuo nešvarumų, neš
varumai nuo jų turi būti pra
šalinti.

• Daugelis mažų miestelių, kur 
. yra kasyklos, randasi atvirose 

vietose, tarp plotus girių su ty
ru oru ir saulės šviesa. Mies
tas, kaip didelis ukū, sau vie
nas stovi, bet klaidingai ma
nyti, jog ūkės pritaikymais tikš
tam miestui. Kuomet tūks
tantis arba du tūkstančiai žmo
nių gyvena arti viens kito, to
je kolionijoje rasis daugelis di
delio elementų, ir kiaulių tvar
tai, trašalo krūvos, vištinyčios 
apsistoję balos ir supuvę išma
tai nevietom

Nuo pat karo pradžios pradėta 
šelpti vakari} Europos universite
tuose besiniokinančius lietuvius. 
Toji pašelpa nemažėjo, o didėjo. 
Paskutinė Tautos Fondo už spali, 
lapkritį ir gruodį atskaita, buvu
si “Darbininko” 40 numeryje, ro
do, kad Šveicarijos moksleiviams 
pasiųsta $1.000. Po Kalėdų gal 
,-ėl yra jięms siųsta parama. Štai 
vėl mūs mieste Philadelphijoj per 
rekolekcijas, kurias laikė kun. 
Bumša, apie pusę tūkstančio su
rinkta moksleiviams.

Moksleivių šelpimas yra svar
bus daiktas. Kas čia .gali užgin
čyti. Bet ar nereikėtų čia kokios 
nors tvarkos. Štai ką turiu ome- 
n ėję. Dabar “Darbininkas,”
“Moterų Dirva,” “Vytis” ir ga 
kiti mūsų laikraščiai prašo au
kuoti bendradarbiams atlyginti. 
O gird? tie bendradarbiai esą stu
dentai augštųjų mokyklų. Girdi 
tuomi sušelpsime moksleivius ir 
gausime gerų raštų.

Vįsi žinome, kad aukuotojai į 
minėtų laikraščių bendradarbių 
fondus yra ir Tautos Fondo rėmė
jai. Todėl Tautos Fondo arba 
Federacijos seime reikia nutarti, 
kad studentus šelpti su ta išlyga, 
kad jie rašinėtų visiems Ameri
kos katalikiškiems laikraščiams. 
Būtinai jiems tą priedermę rei
kia uždėti ir terašo Į tuos laikraš
čius, kurie Tautos Fondą remia. 
Man dyvai, kodėl jie patys ne
susiprato tą daryti ir tuomi dė
kingumą Amerikos lietuviams už 
jų rėmimą išreikšti. Kuomet 
moksleiviams uždėsime pareigą 
rašyti į mūsų laikraščius, tai tiems 
laikraščiams nereikės prašinėti, 
kad visuomenė aukuotų į jų ben
dradarbių fondus.
.Tuomi nenoriu pasakyti, kad 

būtinai visi šelpiami studentai tu
rėtų rašyti. Gal būti yra tokių, 
kurie neturi t4m gabumų, o savo 
srityje yra talentingi. Sakysime 
gali būti talentingas muzikas, o 
be rašymo dovanos. Toks be abe
jonės yra šelptinas be uždėjimo 
šios pareigos.

Philadelphietis.

“uito”
4736 So. Wood Street,

“LAIVĄ”
EINA KARTĄ Į SAVAITĘ.

Jame rašoma vien apie tikėjimo ir doros 
dalykus.

NEBŪKITE SUKLAIDINTI.
Natkevičius su Žygeliu social- 

ljaudininkų partijos atstovu dax 
bar važinėja po Ameriką, rink
dami aukas į Lietuvių Politinį iž- 
lą arba sandariečių iždą ir bjau
riai šmeižia Krikščionis Demokra
tus. Jie melagingai persistatomi 
kaipo St. Seimo atsiųstu atstovu. 
Amerikos lietuviai turi žinoti, 
kad „Natkevičius su Žygeliu nėra 
St. Seimo atstovu, bet social-liau- 
dininkų partijos atstovu ir čia iš
vien veikia su bedieviais.

Lietuvių Politinis Iždas yra gry
nai partyviškas bedievių iždas ir 
surinkti pinigai eis bedievybės 
platinimo reikalams.

Be to, Natkevičius su 
rinks aukas ir kitoms 
nių kontroliuojamoms 
Lietuvoje.

Bet mes žinome, kad 
niai visuomet prisidengia gražiais 
ir naudingais darbais, bet po jais 
slepiasi purvina bedieviška politi
ka.

Ii VIRŠAUS GRAŽU.
“Amerikos Lietuvis,” kad pa

traukus nesusipratusjus katalikus 
ir kad paskui juos nuodijus lais- 
vamąnybės ' nuodais pasipuošė 
kunigo it šiaip jau katalikų vei
kėjų paveikslais.

Pirmą puslapį papuošė dužiau
siais kunigų keikūnų paveikslais 
Natkevičiaus ir Žygelio, o ant ki
tų puslapių randame kunigo ir 
keletą katalikų. I

Susipratusieji k palikai turėtų 
užprotestuoti už panaudojięią jų 
paveikslų drauge su didžiausiais 
katalikų keikūnais Natkevičium 
ir Žygeliu.

pasilinksmini- Laisvamanis pamatęs doleri pas 
sekti jį. J kataliką, jo net ir paveikslą’įde-

Be kitko jiedu skelbia apie na
šlaičių šelpimą.

Katalikai norėdami sušelpti į- 
staigą globojančią našlaičius šelp
kite Vaikelio Jėzaus Draugiją 
Kaune. Aukas galite siųsti per 
Tautos Fondą.

Tad broliai ir sesutės darbinin
kai, neduokime savo sunkiai už
dirbtų centų Natkevičiams, Žy
geliams ir jiems panašiems, nes 
jie yra didžiausi mūsų priešai. 
Nesiduokime suvilioti veidmai
niams, bet pažiūrėkime į jų pra
eities darbus. Netikėkime į paža
dėjimus, nes jų praeities darbai 
rodo, kad jie yra didžiausi prie
šai Lietuvos Neprigulmybės ir 
darbininkų.

“DRAUGI”
“DRAUGAS” EINA KASDIEN. 

“DRAUGAS” paduoda daug naujausių žinių. 
“DRAUGO” kaina visame pasaulyje tik $6.00.

Adresas:
“DRAUGAS” PUBL.

2334 South Oakley Avenue, Chicago, Ulinois.

“DARBININKU”
LLET. DARBININKŲ SĄ-GOS ORGANĄ. 

“Darbininkas” eina tris kartus į savaitę.
Kaina metams ..................................................$4.50
Užrubežy metams......................................... .  5.50

Adresas ų
“DARBININKAS”

366 W. Broadway, Boston 27, Mass.

“GIEDRA”
55 West Market Street, Wilkes Barre, Pa.

Federal Bureau of Mine au- ' 
torizuota, po vadovyste Secre- 
’ary of the Interior, vesti išty
rinėjimus dėl geresnio sveika- ' 
tos padėjimo tarp asgliakasių. 
Toki ištyrinėjimai buvo pradė
ti kuomet biuras įsteigtas, bet 
per kelis metus, biuras neturėjo 
pinigų ir nagalėjo tęsti tą pra
dėtą. darbą. Bet dabar su di
desniu paskyrimu biuras galės 
ištyrinėti viską kas pavojuje 
stato sveikatą netik angliaka
sių, bet ir kitų mainerių.

Pastangoj sumažintį ligas, 
Bureau of Ulines dirbs išvien 
su Bureau of Public Health 
Service . Abudu biurai dirbs 
išvien dėl visuomeniškos gero
vės ir pasekmės bus kuogeriau- , 
sios. Bureau of Public Health 
Service paskyrė Passed Assis- 
tant Surgeon Lanza pagelbėti 
of Mine. Sekančiame aprašy
me. Dr. Lanza dirbo su p. Whi- 
te, Bureau of Minės sanitariš-! 
ku inžinierių . Aprašymas tru- i 
mpai parodo priežasčias pavo
jingu ligų, kurios randasi ka
syklų miestuose, ir pataria* bu
dus kaip panaikinti ir kaip ap
sisaugoti nuo tų ligų.

“Safety First”.
“Safety First” .(Apsauga 

Pirmiau) .Judėjimas jau tvirtai 
įsteigtas beveik visose kasyk
lose ir nereikalauja darodymų 
apginti jį ar parodyti kuomet 
reikalingas. Pastatymas pavo
jaus ženklų, sargybų ar štangų 
apie atidarytas vietas, atsargus 
nešimas eksplioduojamos uo
degos, ir daugelis kitų perser
gėjimų yra paprasti “Safety 
First” (Apsauga Pirmiau) at
sargumai ir nereikalauja^ daug j 
aiškinimų. “Uncija perspėji
mo verta svarą? gydymo” yra 
gerai prirodyta ' pasekmėse 
“apsauga pirmiaus” judėjimo 

-nukreipti prietikius, kentėjimą 
ir mirtį.

Priversti angliakasį prižiurę- 
į ti sveikatą y ra' sunku, nes jse’ 
I nemato jokio reikalo. Mes čion 

stengsime kreipti angliagasio 
atyda į priežastis ir apsireiški
mus pavojingi} ligų, kaip tos 
ligos išsiplėtoja, ir kaip anglia
kasiai gali apsisaugoti nuo jų.

Angliakasio Atsakomumas.
Angliakasį, kaip ir kitus dar

bininkus, grūmoja du pavojai 
beveik visuomet. Vienas yra 

‘Sužeidimas ir kitas liga. Abu
du reiškia laiko ir pinigų žu
dymą, jam ir jo šeimynai ken
tėjimą, gal ir įnirtį, su našle ir 
vaikais be jokio užlaikymo. 
Angliakasiai, jaif pradeda su
prasti, jog daugumas prietikių 
nereikalingi. Jie gali būti nu
kreipti, ir jog “apsaugą pir
miaus” judėjimas žymiai su
mažino juos. Bet daugelis an-\ 
gliakasių nežino, jog ligos irgi 
nukreipiamos. Angliakasio dar
bas jį pavojuje stato ir nepai
sant didžiausio atsargumo koki, 
nors prietikiai įvyks, bet kas- 
link ligų, nėra tokio pavojaus.

Lengva rasti prietikio prie
žastį ir pataisymą. Pavvzdin, 
jeigu štanga, kuri padėta prieš 

' kokį atidarymą, nupuola arjkas 
atima, žmogus vaikščiodamas 
įpuola ir susižeidžia. Prietikio 
priežastis, pasekmės ir gydy
mas yra aiškus. Bet ligoje, y- 
patingai vyrams, priežastys ne
aiškios nes jie nekreipia atyda 
į kaip liga išsiplėtoja ir nesu
pranta kaip lepgvai nukreip- 
piama. Kaip tik jie tą suptas 
ligų nukreipimas bus paleng
vintas.

Per “Apsauga pirmiaus” jiL 
dėjimą, angliakasis jaučia, jog 
jis atsakomas netik už sav> 
saugumą, bet'Už visų kitų ap
link jį. Tą patį galime sakyti 
apie ligas. Koznas atsakomas 
netik už savo sveikatą, bet ir tų 
apie jį. Kuomet jis nepaiso 
ar peržengia sveikatos pšpras: 
tas teises, jis pavojun pastato 
netik save, bet ko šeimyną ir 
vyrus, kurie netoli jo dirba. 

Gemalai ir Ligos.
Yra žinomas faktas, jog įėji

mas gemalų , kūną yra prie-

FONTANINE
PLUNKSNA
Naudinga Visus 

DIRBTUVĖJE, OFISE, 
NAMUOSE IR KELYJE.

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

Kainos: $1.50, $2.50, $3., 
$3.50, $4., $4.50, $5.00, 
$5.50, $6.08 ir aukščiau.

“Darbininkas,”
366 Broadvvay,

Boston 27, Mass. -

Jie mat mano, kad katalikas, MA II 110 D Al AkinilO Mr 
tai toks molio Motiejus, jog pa- nAuJAO DALAIW£|U Mt 
matęs paveikslą jų šlamšte bėgs ĮjrOin HDCDViiltl 
>as juos ir atsiduos jiems su šie- litvlU itilAUrlAv

» u. s šturmu ištrei
Po pietų šaukštai. Katalikai kė balandžio mėnesio ‘‘Perki 

abai gerai supranta laisvamanių uas. ” '
triksus ir nesiduos savę suvedžio- Kasnorite Žinoti apie “Pei 
ti. O gal vienas kitas ir atsiras, kūno” trenkimą* tuo j įsigyk 
ųiris pasidžiaugs “Amerikos Lie- tė Šį numerį “Perkūną.” L< 
tuvio” “atsivertimu,” bet neil- bai dano- vra anie Trečiui

141 Washmgton St.
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TOM MIXL. VAN STROHEIM

“FOOL1SH WIVES”
HAROLD LLOYD

K. K.

GRAŽIAI PALAIDOJO. SAVAITINIS ŽINYNAS.

SAVAITINIS ŽINYNAS. DIDELIS VODEVILIUS.

S

i*-

Ten buvęs.

T

705 Maja St., Montello, Mas?

ANT RENDOS
KAMBARYS OFISUI.

JOINT

I1NT PARDAVIMO RAKANDAI

(Kampas Broad St.)

TeL Brockton 5112AV

Tri
mete

lai-
•sen

j

1 
I (GUMAŪSKAS)

DANTISTAS

I©©©©©®©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©®

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

SO. BOSTON, MASS.

2S0 POLICISTŲ BUVO 
PEREGZAMINUOTI.

“SKY HIGH”
HAROLD LLOYD

“B0Y GRAŽY”

REIKALINGAS VARGONI
NINKAS.

GEGUŽIO 1-2-3--------------------------------Turo to the Right
GEGUŽIO 4-5-6--------------------------Wesley Barry Penrod
GEGUŽIO 8-9-10—The four horsemen of the Apocalypse

i

16 Metę South Bostone

DR. H. S .STONE
AKIŲ SPECIALISTAS
899a W. BR0ADWAY

BOSTONAN MUZIKOS

So. Boston, Mass. 
Mikalauskas.
So. Boston, Mass. 
Šeduikis,

Vyčių N. A. pikniko komisi
jos suvažiavimas bus baalndžio 23 
d., So, Boston, Mass. 1 vai. po 
pieų. Visi komisijos nariai malo
nėsite pribūti.

DR. F. MATULAITISc

GYDO VISOKIAI LIGAS. 
PRISKIRIA AKINTUS.

Valandos: 1—3 Ir 7—8 P. M.

3 Vernon St. Worcester, Mass 
——i——agrii ‘

diena, švenčiama 
ir Maine valstijo- 
buvo cx-karei\is.

OR. PAUL J. JAKMAUN
(JAKIMAVIČIUS)

509 EAST BR0ADWAY 
Telephone 502.

t'

t ą

“HEY THERE”

SMARKIAI BAUS “NEATSAR
GIUS” VAŽIUOTOJUS.

Tel. So. Boston 270

J.MAGDONELL,M.O.
Galima susikalbėti ir lietuviškai. 

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

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

OR. i. J. CORMlh

t, 1

VIETINĖS ŽINIOS.
DARBININKŲ SUSIRIN

KIMAS.
Nedėlioj, balandžio 23 d. š. 

tuoj po sumos apie 1 vai. po pie
tų savuose kambariuose po No. 
366 Broadtvay bus LDS. 1 kuopos 
mėnesinis susirinkimas. Visi na
riai malonės ateiti, nes -svarbus 
susirinkimas. Turime keletą svar
bių laiškų, Taip-gi atsiveskite ir 
naujų narių, kurie bus priimti.

Kviečia Valdyba.

m.

LAIKĖ NETIKUSIĄ MĖSĄ. 
Nubaustas $300.

Apkaltintas už laikymą spuo
guotos jautienos ir nesuženklintos 
mėsos, Abrakam Kurland, 156 
Blackstone St., Boston, mėsos 
pardavėjas Municipaliame teisme 
kur ir buvo nubaustas $200 pir
mą kartą ir $100 už antrą. Jis a- 
peliavo.

BEDARBIAI ŠAUKIASI 
PAGALBOS.

Šeimynų Gerovės Draugija 
duodama raportą už 18 mėnesių
parodo, kad bedarbė buvo vienas 
iš svarbiausių darbų. Bedarbių 
skaičius padidėjo jau nuo spalio 
mėnesio 1920 ir vis auga, šeimy
nos šaukėsi pagalbos į šeimynų 
Gerovės Draugiją.

NAĮiIŲ PUIKIAUSIA PARODA
Nuo balandžio 15 d. š. m. prasi

dėjo namų rakandu puikiausia 
paroda Mcchanics building. Ten 
yra išstatyta vėliausio stiliaus ra
kandai dėl namų. Ta par 
sis net iki balandžio 29 d. 
rodą yra ir įžanga 55c.

Sustreikavo.
Iš priežasties streiko prie 

vų taisymo Bertelseu & Pet: 
Co., E. Bostone turėjo keletą lai
vų gabenti pataisymui New Yor- 
kan.

Darbininkai, sulig žinių gautų 
iš viršininkų kompanijos parei
kalavo 20 nuošimčių pakelti al
gas. Jie gaudavo nuo 45 iki 60 
centų valandoj. Kompanijai at
sisakius priimti darbininkų 
kalviMPapieJO darbininkų 
darbą.

Subata, Balandžio 22 d. 1922

streikuojantiems audėjams Ncw 
Hampshire valstijos.

Toji “tag day” bus po priežiū
ra unijos viršininkų subatoj, ba
landžio 22 d. š. m. šiame mies
te.

SUVAŽIAVIMAS. .

svetainėj, Cambridgeį Mass. Pro- 
gramas tuom bus įspūdingas ir 
gražus, kad Lawrenee, Mass. ak
toriai sruloš turiningą veikalėlį 
“Descensano Mergelė,” o vieti
niai mėgėjai vaidins “Našlaitę.” 
Iš pačių veikalų vardų, turėtų bū
ti aišku visiems, kad vaakro pro-, 
gramas bus nepaprastai gražus.

Pradžia 6:30 v. vakare.
Kviečia — *

A. L; R. K. Moterų 
Sąjungos 22 kp

PAX.—UTARN.—SER.
Bal. (April) 24-25-26

KETV.—PĖTN.—SUB.
Baland. (April) 27-28-29

Zigmas Tamošiūnas, apie kurio' 
mirtį jau buvo rašyta, tapo labai 
gražiai palaidotas šv. Mikolo ka
pinėse. Gražios laidotuves įvyko 
dėka A. Vinčiūno, pas kurį velio
nis gyveno. Paskui gražų patar
navimą suteikė organizacijos prie 
kurių velionis prigulėjo, būtent 
Šv. Stepono Jaunuomenės Dr-ja, 
Vyčių kuopa ir LDS. kuopa. Tos 
visos organizacijos lydėjo į kapus 
in corpore. Tas padaryti buvo 
lengva dėlto, kad pasitaikė šven
tė — patriotų 
Massaihusetts 
se. Velionis
Tai lydėjo jį penki Amerikos Le- 
■rioiio kareiviai ir nuleidus kars
tą1 duobėn kareiviai paleido tris 
zalpu«. Te<sie jam lengva žeme
lė.

• Kad išvengus sužeidimų ir už- 
inušimų nuo neatsargaus važiavi- 

Imo automobiliais Valstijos Auto- 
■ mobiliu Registruotojas F. A. 
i Goodtvin paskelbė, kad jis su
spenduosiąs leidimą kiekvienam 

į automobilistui už nesaugų vr.žia- 
! vimą. Goodtvin skelbia “papras- 
Į tas balandžio sužeidimu skaiėiim 
i jau pasidaugino.” Vaikai ir se
ni daugiausia nukenčia. A’ra 40.- 
500 pasivažinėjimo automobiliu ir 
7,000 daugiau trokų užregistruo
tų negu metai atgal, 
siems 
vieną 
tuoti.
niuo,
mobilių gali 
$5. ar $10.

Tai>ri būkite atsargūs.

CENTRAL DARBO UNIJA 
TURĖS ‘‘TAG DAY.”

Derybos tarpe Bostono Centva
lės Darbo Unijos ir nžžiūrėtojų 
biednų šio miesto delei “tag day” 
užsibaigė. Leidimas gautas.

‘Tag day” tikslas parinkti aukų

Įsakyta vi- 
polieistams tėmyti ir kiek- 
neatsargų važiuotoją nreš- 

Goodtvin sako: “biP as- 
kuris išgali užlaikyti auto- 

užsirnokėti bausmės

RENGIAMAS ĮSPŪDINGAS 
VAKARAS.

Arti 280 narių Bostono Polici
jos Departamento buvo peregza- 
minuotais, kurie buvo prašalint' 
kilus skandalui tarpe civiliško 
patarnavimo narių. Jie buvo pa 
dalyti į dvi grupi. Vienus egza
minavo .Valstios name, o kitus 
Muitinėje. Tie patįs kandidatai 
Tiuvo egzaminuojami, kurie buvo 
egzaminuoti paskutinę savaitę ko
vo mėnesyje.

Komisijonierius Valdiško Pa 
tarnavimo Payson Dana panaiki 
no egzaminaciją po to kaip J. J 
McMasters, raštininkas jo depar
tamente, pripažino, kad egzami
navimo poperiai buvo pavogti ir 
pasiūlyti pardavimui norintiems 
pastoti liutenantais pirm egzami- 
nacijos.

APVOGĖ VEŽIKĄ.
A

Tris apsiginklavę banditai nak
ties laiko užpuolė J. Hart, 50 m. 
amžiaus savininką “jitney bus 
line’ ’jo paties kieme po No. 639- 
■'alein St., Malden ir atėmė $600 
J. Hart iš karto pasipriešino, ta 
banditai šovė į jį. bot nepataiko 
Policijardas išgirdęs šūvį atbėgi
Į pagelbą, bet jau banditai buvę 
nabėgę. Polieistas iššovė kartą 
kad atkreipus domę kitų polici- 
jantų ir pradėjo ieškoti banditų, 
bot nerado.

SUSIRINKIMAS.
Lietuvos Vyčių 17 kuopos mė 

nesinis susirinkimas atsibus nedė
liojo, 3 vai. po pietų Vyčių kam
bariuose, 366 Broadtvay. Mel
džiame atsilankyti vist} narių, nes 
bus renkami delegatai Į Naujos 
Anglijos apskričio suvažiavimą 
kuris atbus geg. 7 d., 1922. Nor 
\vood, Mass. Ir taip-gi praneša 
Tpe visiems “Gražios Magei ienos” 
aktoriams kad tą dieną reikės vai 
d.vti veikalą Nonvood, Mass. Mel- 
džiame visų niekur noapsiimti 
Nonvood pradžia bus 6:30 P. M.

Valdyba
23 d. balandžio, bažnytinėj '
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TEATRAS
GRAŽI MAGELIONA

Rengia Lietuvos Vyčių 17-ta kuopa.

Balandžio
(April)

29 dieną

922

Subatoje

t

Nedelioje,

Balandžio
l •

[April]

30 dieną

1922.
V’

POBAŽNYTINĖJE SVETAINĖJE,
* ' .. ■ > ę 9

Ant S-tos Gatvės So. Boston, Mass.

Subatoj, Pradžia 5 vai. vakare

Nuoširdžiai

J

iIHBBB|I
Ba a a__  _ _ ____
S NEDĖLIOMIS paveikslai bus rodomi tik vieną sykį. Durys
S atsidarys nuo 6:15 ir prasidės nuo 7, o baigsis H vai. vak. kJl_ _ _ __ ___  _____
g BROADWAY (Šalę Pašto) SOUTH BOSTON.”

-š©©©©©©©©©6
SV. JONO EV. BL. PAŠELPINSS

DRAUGYSTĖS VALDYBOS
ADRESAI.

’IRM. — M. Zoba,
539 E. 7-th St., 

VICE-PIRM. — P.
2-18 W. 4-th St., 

PROT. RAET. — J.
89 B Street, So, Boston, Mass. 

FIN. RAŠT. — J. švagždys,
171 \V. 5-th St., So. Boston, Mass 

KASIERIUS — A. Naudžiūnas,
16 \VinfleId St., So. Boston, Mass 

MARŠALKA — J. Zaikis,
7 \Vinfield St., So. Boston. Mass.

Dr-ja laiko susirinkimus kas trečią 
ledėldienį kiekvieno mėnesio, 2-rą va! 
>o pietų šv. Petro parapijos salėj. 495 
E. Seventh St. South Boston. Masa.

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

122 Boveen St., So. Boston, Ma» 
i VICE-PIRM. — Vincentas Zaleckas,

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

450 E. 7-th St., So. Boston, Mas> 
FIN. RAŠT. — Juozapas Vinkevičlu?

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

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

209 E. Cottage St., Dorchester, Masi 
D. E K. Keistučio dr-ja laiko mSne 

elnius susirinkimus gas pirmą nedfi 
! dienį kiekvieno mėnesio po No. 69- 
! Washington St. Boston, Mass. 6-tą v 
: vakare. Ateidami drauge ir naujų ns 
i rių su savim atsiveskite prie musų dr 
j jos prirašyti.
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Ne  ̂Y>r'k NY
JETUVJk
PER rixXMI31JP G><X,pTuA\A. I 

/■ AP3A JLIEPOJU *
/' , VAŽIUOKIT VISI PARANKIU 
/ IR TIESIU KELIU.

'Lietuviai važiuojanti į Piliavą ap?enkia 
juostą (kuridorą)

,.į Visa Trečia Klesa Padalinta I Kambarius 
J ant 2-jų, 4-rių, 6-šių ir 8-nių lovų

LITUANIA .............................................................................. Geg. 3
LATVI A ....................................................................................Geg. 10
I’OLONIA  ....................................Gegužes 17
3-čios kl. kainos: j Hamburgą $103.50, Piliavą 

LieĮMjjų ir Klaipėdą $107.00.
Dėl laivakorčių ir žinių kreipkitės prie savo agento

WITH

TARP NEW YORK'O IR HAMBURG’O 
TRUMPIAUSIAS SUSISIEKIMAS SU VISAIS BORTAIS 

( ’KN'TRALRS EUROPOS.
Savaitiniai Išplaukimai Kas Ketvertas

nuo Pier 86 No. River, 46-th St., New York.
Kambariai su 2. 4 ir 6 lovom ant visų laivų. Ihiikųs val

gomieji kambariui, 
sos pasažieriams.
WUERTTE.MBER( 
puikus kambariai.

I)u nauji 20,000 tonu laivai 
RESOLUTE ir R E L I A N C E 

išplaukia kas antrą utarninką su 1-mos, 2-ros ir 3-čios kle
sos pasažieriais. Bšskiau bus mainoma. Klauskite agento:

JULIUS ROTTENBERG,

260 Ilanover St. Boston. Mass.

s:ilion:ti ir erdvus dėkai trečios kle- 
Ant laivų “HANSA, ” “BAYERN,* 
ir MOUNT CLAY yra keli specialiai

DlVhtll VPVeHavV, Kukardų, visokių Ženklelių, Guzikučių, Ant- 
1A U VU. V C spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 

Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymekitejr jūsų dr-tės vardą.
STRUPAS CO., 90-92 Fcrry St. Newark, N. J.

Nedėlioj, 7:30 vai. vakare.

kviečiame visus atsilankyti

LIETUVIS GRABORIUS
Šiuomi pranešu visiems, kad nupiginau kainas ant grab^ 

ir už visą palaidojimą. Palaidoju numirusį nuo $100.00 ir 
aukščiau. Taigi Boston’o ir apielinkšs lietuviai, pasitaikius 
virš minėtam reikalui, visuomet lčreipkitšs 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. AKUNEVTCIUS,

258 Broadway, So. Boston, Mas
Tel. S. E M. ir S. B. 38L
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REIKALINGI

- '----- --- . ‘
du- sąžiningu vyru prie laukynio 
kontraktoriško darbo. Sąlygos 
darbo šitokios: 9 vai. j dieną dar
bo. Mokestis nuo 30 dol. iki $35. 
Taip-pat duodu guolį ir valgį. No
rintieji tuojau atsišaukite pei 
ališką.

ANTANAS BIELSKIS,
Bok 484, Oyster Bay L. I., N. Y
-------------------------------------------

GERA PROGA LIETUVIUI.

PARSIDUODA FARMA pačia 
ne mieste Brocktone ir Monte 
Ilo, Mass. Didelė lietuvių kolo
nija. Turi savo bažnyčią. Karma 
20 akrų. Visa dirbama. Budin- 
kai nauji; stuba 2 šeimynų po 5 
kambarius, geso šviesa, šiltas ir 
šaltas vasduo, su maudynėmis. 
Viename gyvena pats savininkas, 
gi antrame rendauninkai, moka 
'5 dol. į mėnesį arendos. 11 kar
vių, 2 arkliai, vištos ir visokios 
-'armos mašinos. Taip-pat ir pie- 
10 biznis. Pieną dastatome pa
tiems kostumerias už ką gauna- 

’me gerą mokestį. Už pieną in- 
eina per metus daugiau kaip $3.- 
000.00. Už daržoves ir-gi ne ma
žiau. Todėl nieko nelaukit, kreip
kitės tuojaus dėl apžiūrėjimo. Sa 
vininkas negyvena ant farmos 
įes turi kitą biznį New Yorko 
valstijoj. Parduoda pigiai ir su 
įnešimu kiek kas galės. Kreipki
tės tuojaus norėdami daugiau in 
'ormacijų.

K. BIELSKIS,
?. O. Box 484, Oyster-Bay, L. I* 

N. Y.

Vieta geram žmogui pastovi ir 
?era. Kandidatas gali pasirinkti, 
irba vien tik vargoninkauti, arba 
Irauge ir zakristijonauti.

Kreipties “DARBININKAS,” 
’S6 Eroadway, Boston 27, Mass.

Puikus, šviesus ir geras kamba- 
7« Mokamas ofisui ant randas L 
0. 1- Mane, 866 Broadway, South 
Sosion, Ma«a« Kampas Broad- 
ray ir E gatvių. Kreipkitės pas 
Darbininką.”

Parsiduoda geri, nauji forni- 
•iai už labai pigią kainą. Parduo- 
lanae visus sykiu arba dalimis, 
taip kaip aor4s. Savininkė išva
žiuoja į kitą miestą. Pasinaudo
kite visi taja proga, kuri netan- 
’dai pasitaiko,

lint Paniekas,

274 Third St. ir Half St.,
So. Boston, Mass.

Pojieškotomai
PrtMfiarą kata** LDS. na- 

«*■■■■ * "W* I >1 ii k o” skaltyto- 
!■■■■ 1 1 BMtui už Syką. už
B w«tat M.M. Piiatellami už 3

TeL So. Boatsn 2488 I

DR. J. G. LANDŽIUS
LIETUVIS GYDYTOJAS IR I 

CHIRURGAS.
Gydo aštrias ir chroniškas ligas I 
vyrų, moterų ir vaikų. Egzami- 9 
nuoja kraują.spjaudalus, šlapumą I 
Ir tt savo laboratorijoj. Suteikia I 
patarimus laiškais kitur gyvenam I 
tiems. Adresas: |,

506 BROADWAY, f
SOUTH BOSTON, MASS. 
(Kampas G St ir Broadway) | 

VALANDOS: 9—11, 2—4, 7—9 [Į

Tel. So. Boston 323
LIETUVYS DANTISTAS

DR. M. V. GASPER
(KASPARAVIČIUS) 

Laikinai perkėlė ofisą po No. 
425 BbOad>vay, So. Boston, Mass. 

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

iki 6 ir nuo 6:3O iki 9 v. vak. 
Ofisas uždarytas subatos vakarais 

ir nedėliomis.

Bell Phone: Poplar 7545
ADOLF F. STANKUS

TIKRAS

LIETUVIS GRABORIUS
1023 Mt. Vernon St, 

PHILADELPHIA, PA.

’IRM. — Vladas Paulauskas,
90 B St, So. Boston, Mass. 

7ICE-PIRM. — V. J. Jakštas,
27 Story St, Boston 27, Mass. 

t’ROT. RAST. — Antanas Janušonis, 
1422 Columbla Rd.,

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

Merycliff AcaUemy,
Arlinghton Helgtbs, Mass. 

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

IŽDO GLOB. — J. Grubtnskas,
8 Jay St, Boston 27, Mass. Ir 

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

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

DRAUGIJOS antrašas reikale:
866 Broadway, So. Boston, Mass.

DRAUGIJOS susirinkimai laikomi 
kas antra nedSldienJ mėnesio 1-ą vaL 
po pietų parapijinėj svetainėj. 492 E. 
7-th St. Boston 27. Mass.

IŠEGZAMINUOJU AKIS
PRITAIKAU AKINIUS.

F. J. KALINAUSKAS

GYVENIMO VIETA:
185 Rowb St., Avbubndali, Mass. 

Tel W. Nevrton 1016—R. ’

ADVOKATAS
414 Broadway, So. Boston. 

TeL S, B. 0441.
Antros Mos—Virtoj L. P. B-vis

MOKYKLA.
Ilttrti malko* mokytojai duoda aa- 

to geriausią patarnavimą jūsų valkui 
arba mergaitei. Smuikas duodamas 
ni dyką su pirma kūno lekcija. Drt 

895 Broadway,- .
Room 4, 

8o. Boston,

Sudužūsius stiklus ir sulaužytus 
rėmus sutaisau į trumpą laiką. 
Patįs dirbam akinius.

Vienintelis lietuvis optometris- 
tas (akių specialistas) Naujoj 
Anglijoj.
pbrtMutų Informacijų kreipkitės pri*

J. L. PAiAKARNIS, O. D. 
377a Broadway, So. Boston, Mass.




