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protestų

KfMtkal Neri nihMI, kalft - 
mAm ir MMAhntsttniM d*i IcBtoH* 
ta| ipasdM tsstiprinliaB bw m&-’ 
tarnais Dituri ty M&ai Baisy* 

fr itmrmKma
Begu gfrkta&i MaytHt Irity & 
imą negv UžnytihSa fcpeigau Pt- 
tal to nmraprM katalikai, mea 
BegaHma tikuti* miaukti epavdoa 
knriatetikt^Katalikų Bažnyitoi . 
rimtybei Ir pajigom Įmonių 
▼adai, pirmiausia gi kunigai, ii-
4i Mkaityfi tai tavo didžiausia «I-, 
dariniu. \ 

z . Vyskupai Kiliai.

ĮTTARKINKAS, BAI^\XI)ŽIO 17 D„. l!>23.
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Organo* Amerikos 354 

Bgmo Katalikų 

'Juozapo Darbininkų 

Sąjungos.

D A R B I N I N K A S
—Ei»a-^-

UTARNINKAIS, KETVERGAI8 JB 
SUBATOMIS. .

4 i * » * ■»» * *■* .. * »» r-i rr»
Užrakei? metams 

DARBININKAS 
•'■ S66 Broačhvay, Boston 27, Mg'Bt 

Tcl. Bouth Boston fiSG.

Kaina £ ctetijjįj

ŽINIOS Iš LIETUVOS. -

' PIRAI A DIENĄ 

SEKAI INGA.

Nėid York. — Pereitą su
katą atsidarė Amalgamatod 
Bank. Tai pirmas darbinin
kų bankas. Stovi po num. 

E. 14-th St.'
Pirmą Liznio dieną, ban

kai! depozitavo 1,300 depo- 
t zitorių; Jie padėjo apie

? $500,000. ;

Atidarymas buvo su iškil
mėmis* Vyriausiu kalbėto-

* ja buvo Amalgameitų unijos 
y * prezidentas Sidney Hillman. 
• . w Lietuvos žydelis. Iš banko

...direktorių tik. vienas?nėra
• amalgameitų nariu.

*

♦

l

SUGKVO AIRIJOS RE-1 

PŪBLIKONIJ VAPAa
' - j *

: Po mūšio tieš
Nevcąstlo, Airijos savyval- 
dybės kareiviai ,suėmė su
žeistą - Airijos republikonų 
nereguliarinėš armijos vadą 
Liam Lynch. ’ Kariu su juo 
buvo de Valėra ir grafienė 
Markievicz, bet jie paspru
ko. Manoma, kad ir jie tuo- 
jaus bus suimti. Liam Lynch 
yra sunkiai sužeistas. Jis 
buvo karštas respublikonas 

, ir delei savo didelių kariniu 
t gabumų, republikonams bu

vo- svarbesnis . net negu de. 
Valero, taipjau ir savyval- 
dybei pavojingesnis. ‘

/

vr

KETURI VAIKAI 
SUDEGĖ.

Denver, Uola. —: Keturi 
-vaikai, risi-f m: amžiaus, su
degė, sudegus šieno* darži
nei,- kurioj jie žaidė.

'en ve r.

BAISI ŽMOGŽUDYSTE

Pittsfield, Mass. — Perei
ta nedėlia už miesto būrvs u v • . - •>

žmonių vakare laukė stryt- 
■ kario. Netikėtai su dideliu 
smarktunu ' automobilius 
trenkė Į būrį ir vietoj užmu- 

‘ še du, sunkiai sužeidė du 
žmones, o viena mergaitė už
krito ant priešakio automo
bilio ir ji buvo nugabenta. 
Automobilius nei kiek nedp^ 
sistojo ir žmogžudžiai nulė
kė. Tuoj duota policijai ži
nią ir budriausias gaudymas 

'■ prasidėjo.
f ' *----------------------r- --------

’ ŪR ANGLĮ A NENUSI
LEIS; VOKIETIJA 

NEPASIDUOS.

Dunkirk, Pranei ja—Eram 
ęijos premieraš Poincare 

I pareiškė,?kad Erancija lai
kysis Ruimo krašte .iki Vo- 
kieti j a nusileis.
/ BerlLu -—Vokietijos už- 

- sienio reikalų ministęris 
Rosenberg pareiškė, kad Vo
kietija nedarys jokių nusi
leidimų Franci jai.

NEREZIGNUOS.

\ . Ldndon. . Bonai* Lav 
Anglijos^ premjeras pareiš- 

■’ kė, -kad jis ir jo kabinetas 
nerezignuosią. ‘

'*■ k

*
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SUOKALBIS NEPA
VYKO.

. t t

'Varšava.-^-Iš Maskvos at
vyko vienas ^angliškų laikra
ščių korespondentas. Jis pa
sakoja, kad' Rusiją apleidęs 
atsikvėpti nors, kiek laisvės 
‘oru..

Maskvoje yra keletas sve
timų .'šalių korespondentų. 
Jų'siunčiamos koresponden
cijos su didžiausiu atsidėji
mu cenzūruojamos: Kiek
vienas neaiškus ir abejoti
nas sakinys arba žodis iš- 
braukiiunas..

, Visos Rusijos- gyventojai 
gyvena 
pandoje.
žingsnis komunistų šnipų 
sekamas, kiekvienas taria
mas žodis girdimas.

Maskvoje, Petrograde ir 
kituose miestuose seka tik 
vieni areštavimai įtariamų 
asmenų. •• ***

Nesenai Maskvoje, anot 
korespondento, buvo suda
rytas didelis militarinis suo
kalbis nuverti bolševikų val
džią. • . . .•

Suokalbis teČiaus susektas 
ir su juo taip patylomis ap
sidirbta, kad i iš. gyventojų 
niekas nei nežinojo, kas į- 
vvko.

K k

Grupė" * karininkų • vado
vaujamų generalio štabo, su
planavo pagrobti ■ valdžią 
Maskvoje, Tai buvo pavo
jus. bolševikams. Nes Mas
kvoje yra visą jų centraline 
organizacija* . -

Prieš tą dieną keliolika 
karininkų .; pavieniui ■ pa-

.1Jt — 

įmesta ateiti militarinia*tei
singumo departamentai! 
Nuėjusiems ten karinin
kams 'vienas aukštesnės ran
gos karininkas- pranešė,- kad 
jis turįs jiems laišką nuo 
apaugos komisaro Trptzkio. 
Tas laiškas negalįs, būt ati
darytas, kol telefonu nebus 
gautas leidimas*

• * -
Pagalinus atidarytas laiš

kas ir tas karininkas garsiai 
perskaitė. Su visomis smulk
menomis išdėstė susektą šuo* 
kalbi. Ant’ galo pažymoj o,; 
jog susirinkusių karininkų 

tarpe. dauguma priguli prie 
suokalbio* ‘ Šuokalbiinnkaf 
pakviesti pakilti ir prisipa
žinti.

Pasirodė, kuone visi susi
rinkę karininkai priklausę 
suokalbiui.

» ... > . ‘ 1 ■

Parinkta komunistų ka
riuomenė tuotarpų jau buvo 
apsiautus butą. Visi suo
kalbininkai tųojaus paimta 
kalėjimam Aiški visiems 
mirties bausmė.

Panašių suokalbių Rusija 
je dažnai pasitaiko. Pečiaus 
bolševikai visuomet suseka 
ir taip patylomis apsidirba, 
kad niekam- nei nežinoma, 
kas veikiasi..

p ■

Nepaisys
. f*

[ NUSKYRĖ DIENA. .1

Jląskva.^— Rusi jos,teisin
gumo miniiteris Kurski dfi- 
vialiaipaskelbe,kadpravos- 
layų patriftikas Tichon bus 
teisiamas bal. 23 d. Kurski 
teipgi pareiškė, kad visi 
dvarininkai teisiami pagal 
Rusijos įstatymus ir- jokie 
protestai išįkapitalisthnų ša
lių ir jokie* 
talistiniuos * 
nesulaikysi 
sim<5. Saki

Į STREIKAS PRIEŠ 
POGROMUS.

VanSavą* *— Protestui iš- 
^reikštt .prieš pastaruoju; ’M- 
ku įvykusius žydų pogro
mus reiigiąmaš .visuotinas 
streikas bal. 17 d. Žydai 
yeikalaus nubausti pogrom- 
Ščikus.

smerkimai kapi- 
. laikraščiuose

i dvasininkų ten 
j, kad pagal įsta- 

tvmus.Rusi joj visi galiišpa- 
tikybas, kokias 

arba -visai neišpažinti.
žinti. tokias 
nori|
Bet jokia tikybine organiza
cija negali ttureti nuosavy
bes. Visa Bažnytinė nuosa
vybė, įgyta’ prie carų, buvo 
iracįonaUzu^ta. Todėl sti 
bažnytiiųaiį daiktais ir baž
nyčiomis valdžia gali daryti 
ką tik nori| ir pasipriešini

mas reiškia- laužymą įstaty
mų ir už* taį mirties bausme. 
.Tą įstatymį laužę.'ir* pravos- 
lavų ir katfifekiydtasininkai. 

Todėl juos žiidą. Be to pat- 
.riarkas Tichon veikęs su De-

* * * - 

nikino šalininkais

į ■ ...» »
■ " ■' " *' 5

Londonas. Iš Duėssel* 
doriT pranešama, kad Ruhr 
distrikte prasidėjo masinis 
metimas iš jų namų strei
kuojančių vokiečių 'geležin
keliečių ir jų šeinųmų.

; Pareitą šešetadienį tapo 
išmesta iš namų 106 geložių- 
keliečių šeimynos, gyvenu
sios Trėves apielinkėje.. Pri
grūmota, kad šią savaitę bus 
išmestaJšuwų;^šeimyHų 
Pauline ir 500 šeimynų 
•Ehrange. .

Geležinkeliečių šeimynos 
jura mėtomos iŠ namų todėl, 
kad geležinkeliečiai, atsisako 
•dirbti del-francūzų ir b’elgn, 
kurio dabar valdo Ru'lir ge
ležinkelius.

' • MENAS. ' ■ • •

ptvna., - Tiėfinčs progim
nazijos ‘mokinys >, T. jau 
mūrų kartą- kukelia vlaug 
kalbų ‘ Utenėj, -' Tai nepa
prastas lunatikas, kurs mie 
godamas visai sąmojingai 
šneka, žaidžtū, užmerktomis 
akimis skaito* Bėto kam
bary, kur jis esti, keliama 
triukšmas, mėtoma smėliu, 
vinimis, nagučiais, tinko 
šmotais e-tc. Visokie Šposai 
šitame atsitikime neturi vie* 
tos* Iyas, kokios jėgos me
to tai kambarin — lieka kol 
kas paslaptis.

Atatinkamiems specialis
tams yra proga paieškoti 
slaptingų jėgų.

Vienas, liudyto jų

vieną užrmišfnie, o-muaųnB 
Vieno, ir Bes juos privįfiH 
me, bei paėmė porą aiklių^Įl 
trejetą karvių (Diilginirfg 
Ttodžmua tik 7“Mdninkąi)j;3 
kovo 3 d* puoli SmaliŠki^Į 

Valančiūnus (8 verstai iMi 
Vilk. į pietų vakarus, į K^ 
čiamiesčio pusę, netoli len 
partizanų lizdo — Varv 
kės) ,' tai ir tenai susiri 
šauliuose, tai ir tenai atn 
še ir juos tris nušokę. . ■

i praneštaį kad ir aįj 
mūs užpulsią, tai visas sęh 
džius jau išrikraulinoni^ 
moters su vaikais, gyvulifo1' 
ir trupučiu javo išyažinejĮJį 
■gimines ir į pąžįstamftiį 
daugiausia į Beirijų parajįį 
ją. Tik mūsų 16 šaulių i^3t 
karajinai-liko, .tai ne.vK’ųfc 
nakties įiemjegtiųie- ir 
nakvojam vienoj troboj įr 
stovime, sargybas ir laukįį* 
me ateinant, tai nežinoir^ 
ąr . išrūkysime, ar mažuję' 

, ^tiMsime.
f * ■ ? . .

;.. U iims-4r\vukąs^n--vaikžj 
išvažiavo Į šarkeles. Nūs 
vedė karvę ir taip daug v 
šokių daiktų. Likom narni 
iš 9-nių žmonių, drauges rife 
aš ir mamytė, kuri 
valgyti, pagamina..*” (8- 
verstai nuo Seirijų miestA f 
pietus)* • J

Ek. Merkine. Lenkai, už-* 
imdami neitralinę zoną, užė
mė ir Puvočių kauną, kuris 
stori abipus ‘Merkio upS&y 
Lenkai, užėmę šį kaimą .riP 
mino likusius gyventojuj?,. 
kad nieko jie neims ir' žmŽį 
nių nearetŠUos. Liepė pijk 
nešti pabėgusiems, kad jįk 
grįžtų atgal ir žiūrėtų sa^o- 
uldo. Kai kurie patikėją 
Bet po kelių dienų ėmė ga*h 
Ietis. Kovą 7 dieną atvažia
vo iš Marcinkonių žandar^

KAIP MŪSIŠKIAI 
• NAS N PO LEN.

BANDITŲ* 
"j . . "U— • .

Leipalingis.. .1923 m. ko
vo 1 d. -iš' ViĮkanašiių’Lripa^ 
lingio par., 15 verstą nuo 
demarkacines linijos,' gauta 
Kaime šitokiš laiškas :

6i pranešu jums nesmagią 
naujieną, kati pas muš už-' 
puldinėja lenkų partizanai, 
ir jau gretimus kaimus visai 
apipiešė ir kelis žmones.už
mušė, tai jau buvo ir Di
džiasalį (puse viorsto nuo 
Vilk. į rytus užpuolę vasario1 
27 d., tai užmušė tris Didžia
salio vyrus’. ū‘ vieną jų šaulį, 
o kitus sužeidė. Sužeistuo.- 
Mus nuvežė į Alytaus apskri
ties ligoninę. Gyvulių, daug 
sužeidė ir daug nusivarė* O 
lenkų Didžiasalio šauliai už
mušė -keturis ir keturis su
žeidė* Tai ir per mus kul
kos ėjo, ir į mus šaudė. Tai 
jau juo toliau, tai vis lenkai 
skverbiasi arčiam Tai žmo-įapstojo kaimą ir'pra& 
nes, regėdami, kad nieko jaunus vyrus gaudyti, . S 
nebus, ėmė rašytis į šaulius gavę Petrą Bingelį'ir J* G 
ir reikalauti šautuvų* Di
džiasalio vyrai jau kiek Šau
tuvu ir gavę* „.

Tai ir mūsų sodžiaus- (25 
ūkininkai) susirašėme. 16 
Šaulių (kiti vyrai kariuome 
nėj, susirašė, liko' tik seniai 

^^ir priaugliauA Gavome sau- 
tuvų vasario 28 d. ; tai tik 

. parvežėm. (iš Alytaus)' šau
tuvų ir šovinių Ir tik ką iš? 
sidalijome, pranešė* kad už
puolė Dulginykus ŲJį versto 
nuo Vilkanastrių į pietus, 
miške, kuris eįna netiki Nė- 
nnmo, iki DruslrininkųKt y. 
per keltoliką verstų), tai pieš

A

Dorhnnnd. — Turtjngiau- 
I sias Vokietijos žmogus ir di
džiausias fabrikantas Hugo 

; ~8tinn.es ir jo pati tapo sulai
kyti Rubr pasieny francūzų 
kareirių, kada jie bandę į- 
važiuoti į Riilir distriktą* 
kur yra jo svarbiausios dirb
tuvės, ir kasyklos. Juos už-

«r 

daryta tavoriniame vagone 
iki apžiūrėta jų bagažą. Pas
kui juos įleista ir jie išvyko 
į Esseną., • < ’ ■ ■* **

Du nariai Cuno kabineto, 
kurie važiavo į Esseną, kad 
dalyvavus Kruppo darbinin
kų laidotuvėse, taipjau bu
vo sulaikyti, bet vėliau pa
leisti.
Valstybės sekretorius Ham, 

kuris važiavo į Esseną'kai- 
. po kanclerio Cuno atstovas.

■. r.tapo areštuotas.

LIETUVIAI DARBININK*!, ATMINKITE!
Kad’“Darbininkas^ jaųJpardu«da Lietuvos pinigų-7-lL 
tų perlaidas ir savo draugams' darbininkams suteikia 

j, patarnavimą; Tangi. visi tie; kurie . noritę, kad Jūsų 
siunčiami Lietuvon pinigai patektų į JūsU\gimįaių ran- 

Tkas, visuomet kreipkitės pas ^DARBININKĄ/’ jisai 
visuomet nuoširdžiaiMiimsptaarnaus. .

Darbininkai) atsimokite kad “Darbininkas” yia JnstĮ 
DIDŽIAUSIAS DUAVGAS. -

Biųšdapiį pinigus ar klausdami litų kainų visutmet adre* 
, stiekite laiškus šiaip: A t ę}

• \ ‘ IN A Š,1 f. >:

Rengia Šv. Petro Bažnytinis Choras So. Boston, Mass. D A T T 
KETVERGE, BALANDŽIO-APRIL 19 DIENA 1923 UML4 
492 E. Seventh Street, Pradžia 2-trą val. po pietų ir tęsis iki 11:30 vak

didžiausioje pries- 
. Kiekvienas jų

FRANCU A NENORI 
TAIKOS.

A
♦

. PRITRUKS CIBULLįL-, 
■Novfhaintan, Mass. -N.

gų kūlimas. Įvairiose prairio- 
i'nėse padarys tą, kad ūkiams 
pritruks darbininkų.. Cibu
lių augintojai sako; kad jiie 
galėsią išdirbti pusę tos že
mės, kurią jie išdirbdavo 
per clu pastaruoju metu.

Berlinas.—šiandie Reich
stago posėdis laikyta^ buvo 
paminėjimui žuvusių Krup- 
po darbininkų. Posėdy kal
bėjo ir kancleris Cuno. Tarp 
kitko jis, pareiškė, kad 
“Vokietija vip pasirengusi 
tartis lygiomis, bet derybų 
tikslas . turi būti - pastovi 
taika ir laisvė’’ ir kad “Vo
kietijos žemė, kurioj yra lai
dojami žuvusieji Esseųe. .tu
ri būti Ruoša nuo priešų.” 
Užmuštųjų nusidėjimas bu
vo tik tame, kad jie norėjo 
būti vokiečiais.- Tų užmu
šėjvsčių kaltininkais yra ne 

Krancijos kareiviai, ■ kinio 
buvo tik inagiSi bet Pranei? 
jos vadovai. . V

Reichstago susirinkime
* ^ •*•'*• l .

dalyvavo prezidentas Kbėr- 
tas, kabineto, nariai iy žy
miausi Vokietijos' žmonės.

NE LAIKAS PRAVĖTI
derybas.

Londonas. — Užsienio rei
kalu miriisteris MacNeilLpa- 
skelbū atstovi! bute, kad 
Jungt. Valstijos ir Anglija 
sutarė, kad dar neatėjo pa
togus laikas padaryti inter
vencijoj’ Ruhr ’o distrikte irį 
pradėti derybas.,

1 m _ *■ v

*? - '•

čių nusivarė į Mareinkom 
ten-ėmė žvėriškai mušti $■ 
karštu vandeniu odą ŠufjSE 
ti, kad prisipažintų, ar 
esą Lietuvos , šauliai* I 
kui‘nusivarė pas žvalgu 
pinkus, kurie tikrino' si 
fotografijų* Lenkai i 

;daugybės' pafrontės šai 
fotografijas, Matyt, 
lengva joms ndsipirkti 
mūsų fotografus* P< 
Bingeliu! pasisekę nors 
kruvintam pasprukti, o 
čių paliko Wgy vą katei

- (Kaimo “Laisvė)
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^■Įbus kalčiausia tos,'kure pa-
D A B B I N I N K A S

■tai ■ South Bonton’o utarnlnkab 
PĮtalii- ir irabatontla. Leidžia Am 
įjtau Rvmo Kataedzų gV. juOZAVO 
miyraa.Ų Ruumoa.
K_:

ĮH.BBININKAS” 
» ' {(Ths Wob®®X * 

_ ■» fcnnntur Tbx-wdklx pamb 
Htllrttihed every Tueaday, Thurzday, 

taiBatarday by St.> JoflJCPH’fl Ej$q> 

p&UBf JL C,Ab&ociation o» Laboi,

f

■e-IMT ’ ■ ■ * -
gmttrtdai Becond-cIaM matter Sept

><915 at the post office at Boaton, IKMu under the Act of March 3,1879.” 
gS'jUesptaiice for malling at gpecialrate 
įSMLpofctage provlded for m Sectlon 1106, 
ĮmKk ©f Oct. 8,1917, authorked on July

,J ' Subicri^tion Rątei:
■ Xearly $4.50-

$5.50
^Rtealzn cdimtrlea yearly .. ą r, .$5.50 

buomu spraga 
k x

’ ■ . - -

I* ,'Toji spraga, apie~kurią 
į&a noriu rašyti, tai yra tie 
F įlatus, neužkelti mūsų- gy- 

P Wimxo. vaitai su parašu: 
nepaisymas 
nerangumas 
nemandagumas 
ueatsižiūrejimas 

: nekorektingumas;
k per tą plačia spragų išsprūs- 
I ta Ausi mūsų gražieji pasiry- 
į žiniai ir sumanymai, niekais 
| nueina net ir geri mūsų dar- 
Į bai. Nes mes nemokame su 
r žmonemiš kaip reilua apsieik 
[ ti, juos patenkinti, juospa- 

gerbti; mes ^neišmokstame 
L būti korektmgaįs, džentel- 
Lmoiiais . Didvyrių psicholo- 
į g^ų/ingavę, mes nenorime 
į? atsižadėti Lietuvos lųii-ku- 
į rtų piemenėlių, kerdžių ji* 
| tomelių ypatybių. ‘ Mes ne- 
t įdarome nieko tvirta,* nes 
|?Ūžuot tinkamu savo pasiel- 
I girnų žmones prie savęs pa- 
|-'įraukus, <mes duriame-bado- 
| me. į visas šalis ir paskui 
į pykstame, kodėl žmonės nuo 
L mūsų bėga. Žmones bėga. 
Į nes juos stumiame ir veja-, 
b me. Organizacijos, mūsų 
| netarpsta, nes mes patys jas. 
t . griauname., . ■ . .

į ~ Taf mūsų liga. Tai mūsų 
L visuotinoji liga. Bet ypatin- 
F'gal ta liga serga mūsų clau- 
t j|eliš inteligentų ir pusinteli
genčių:.

į ^Nenoriu Čia nieko įžeisti 
| Turėčiau. juk aš pirmas už 
S k&i-kuliuos savo praeities 
f apsileidimus mušties į krū- 
|..Lhię. Tad nepykite, broliai, 
I ^verčiau kiekvienas perkra- 
ppykime .savo, pasielgimų ir 
£tįik:amų išvadų padaryki- 
Įtpfe /' 
■&*# 
k Gi tuotarpu pasiktaisyki- 
Kme skundo' tūlo moksleivio, 

augusio idealisto- Jauni- 
icio, kurs nesenai apraše 

S&vo draugui trijų pastaru- 
L Jų menesių savo ^tyrimus. 

laiįskaSr kurį turiu čia 
. prieš savo akis, inkvėpe ma~ 
nę ir M straipsnelį rašyti. 
Jisai.taip skundžiasi:
" 1. Tautos Fondas. Papra- 
ĮB T> Bando. Valdybos pa- 
įkirti jam stipendijų. Gavo 

akypių, kad jo klausimų 
irstys' valdyba savo Rūs
tintame suvažiavime. Kju 
laikų po to suvažiavimo-' 

Ūkęs ir žinios nesulauk- 
a, rašė vėl antruoju 
./ 'Į tai jokio atsakyčio 

sulaukė. Prieina laikas 
ti ateities mokslo metų 

Įgausimų, Jokios žinios no- 
lamas iš T. Fondo, ne- 
kų daryti (čia bene

V

miršęs laiko pas savę to 
moksleivio klausimeankietų, 
nesiųsdamas jos toliau).

2, Garsas^ “Garsui” 
nusiuntė straipsnį ir pašto 
ženklelių* dėl sugrąžinimo, 
jeigu straipsnio netalpins. 
Straipsnio -neindėjo, jo ne- 
sugrųžino ir nieko neatsakė.

3. <eI)arbininkas/f Nu
siuntė 20c. prašydamas, kad 
atsiųstų senų “Darbininko” 
numerių; Negavo nei Iaik- 
rascių, -nei atsakymo, nei pi
nigų atgal. Dalyvavo “Dar
bininko” diskusijose “Mili
jonas dolerių Lietuvai. ” Ka
da jam pasirodė, kad Roma
nas ne visai teisingai nušvie
tė klausiipų, labjausiai atsi
žiūrėdamas savo* atstovauja
mos bendroves reikalų, ji- 
saisiunteatsakymųRoma-* - -
nui, nulodamas štampų ir 
prašydamas 'kad grųžintų 
jeigu netilps. Netalpino^ ne- 
grųžino nei straipsnio, nei 
štampų. - x •

4; “Rbmitrm” Siuntęs p. 
Valiūnui pinigų, kad pri
siųstų jam du “Romuvos” 
numeriu. Nesulaukė’ jokio’ 
atšakymo, nei “Romuvos,” 
nei pinigų. .

5. <<rV>įftUy ■ Nusiuntė 
‘4 Vyčiui” straipsnį ir prašė 
siųsti jAm laikraštį.. Po ke
lių savaičių gavo atsakymų, 
jog; “Vytis” jam bus siun
čiamas. . Po to nesulaulcda- 

; masTė^kelias’ savaitesVyt 
čio,” siunčia kitą laišką. Dar 
kelios savaitės praėjo, kol 
betgi susilaukė. y

Tai tįk vieno žmogaus^pėi- 
. tyrimas per trumpą laiką. 
Tasai moksleivis atsižymi 
•savo di’augų tarpe patrijo- 
tmgumu, gerais norais, ke
lia .jauną galvą; plasnoja 
sparneliais. Bet kaip tyčia 
visi -ir viskas daužo jam per 
galvą, pakerta sparnus. 
Šiandieną jo širdis jau už
nuodyta. Ar beatsigaus ka
da ?
džių 
mes 
me!

O juk, rodos, kiek nedaug 
tereikėtų1: * ’ ’ f t

Atsakyk laišką neatidelip- 
damas. -

Įšpildyk prašymą, jei tik 
gali. . ■

_ Jer negalį? duok bent 
mandagų Žodį, Duok pata
rimą. •. (

Ar-gi tai būtų labai ąun- 
ku su žmogum žmoniškai 
pasielgti!

. Kada serga visuomenė — 
serga ir valstybė. Štai Ats
tovybės raštinė. jau' kelinti 
metai laikosi papročio neat
sakyti laiškų bent dvi savai- 
ti, kartais ii" ilgiau.’ Ii* nie
ko negelbės nei-tavo spėria , 
deliverv,. nei tavo ^apdraus
tieji laiškai. .Ten irgi did- 
bernio sėdima. -

Štai Lietuvoje • pilni val
džios ofitsalįdidbri.nių ir dld* 
mergių, ant kulių užriestų 
uosių lengva išskMtytį rusiš^ 
ką taisykle; “ne mes. dėl 
žmomų,, b žmonės ‘dėl mū
sų.” " *

Ir vargstame ir mes, ir 
trepsime vis ant vietos, tik 
dėlto kad nenorime pasisa 
vinti to didžiojo kultūins 
sekreto: Elgkis su žmogum 
žmoniškai.

Pagerbk kitą taip, kaip 
norėtumei būti pa& pagerb
tas.

Būk džeiitelmonas. ’v
*

Ir kiek gerų gražių šir- 
savo clidberniŠkuniu 

įžeidžiamą ir atbaido-

lm w^aMNMv«MNim
. f - «. ■' -■ ........................"y"""

Nesenai mačiau katalikų gus ir reikale gauna,pasko- 
Uiki*aščiuose (tarpe tų ir 
“Darbininke”) p. Lyno 
riraipsnfeb kur jisaį kelia į 
padanges Kauno Ūkio„ Ban
kų, nurodydamas jo platų 
veikimų ir dar platesnius su
manymus ateičiai. Anot p. 
Lyno Ūkio Bankui* labai pa
rupę Amerikos lietuvių dar- 
jininkų pinigai, kuriems ge- 
i‘iausiavvieta būsianti Ūkio 
Banke, kapsai mokėsiąs mm 
5 iki 7 ir’net 8.nuošimčių. 
P. Lynas, matyt, gavo pas
tovaus inkvepimo rašynėti į 
Amerikos laikraščius apie 
Lietuvos kapitalistinius ban
kus. Meą nieko neturime 
pei prieš jį, nei prieš jo ats- 
tevaiLjamų-baBkųsL_Kiekvie
nas žiūri savo biznio. Męs, 
kaip ir jisai manome, kad 
savų kapitalistų nutukinti 
vis deltų truputį geriau, ne
gu svetimų, nes savas, ypač 
jeigu turi, sųžinės ir Lietu
vos meilės, nesykį atsimins 
ir mūsų tautos ijubažhyeios 
reikalus, ko, • pavyzdžiui 
sunku būtų tikėtis iš žydo, 
vokiečio, lenko ar ruso. Te- 
čiau mes norime pastatyti 
klausimų darbininkams žmo
nėms : ar beapsimoka darbi- 
.^inkams savo, sųtaupintais 
centais stiprinti kapitalizmo 
sistemų ir josios šulus—ban- 
kiiiiiikus, 4nniguopiiLsi__ Ir 
w netrikėttt'vdarbmiMikams 
savo taupiniais/ btidavoti 
ateitį tvirtesniais pamatai^, 
negu kad tie, kuriais laiko
si dabartinė sistema ? Ka
pitalistiniai bankai darbi
ninkų sudėtais pinigais tuki
na nedidelį "būrelį žmonių, 
kurie turėdami labai dideles 

. ineigas, ingauna perdidelėš 
, galybės ir tų galybę panau
doja paskui kovai su pačiais 
darbininkais, • užvaldydami 
.politikos, spaudos, mokyk
lų, veisimui militarizmo ir- 
imperijalizmo. Dėdami sa
vo sutaupytits pinigus į. ka-. 
pitalistinįus bankus, darbi
ninkai sau patys nerdavo kil
pas ant savo kaklo. Taip bu
vo ligšiol Amerikoje, taip ki
tose šalyse, taip, deja, ei- 
iiasi ir Lietuvoje.r - . * •. .

Kol nebuvo aiškiai praves
to kitokio kelio, kelio nevei- 
sianpįo nelygybių, bet tar
naujančio patiems darbinin
kams, — tol buvo galima sa
kyti, kad taupyti pinigus 
kapitalistiškame * banke yra 
tai vienatinis kelias. Teeinu 
šiandien visuose kraštuose 

4* 

jau ' yra bankų, kooperaci
jos pamatais įsteigtų ir ve
liamų/ Tokiuose, bankuose 
šėriūinkai gauna Jik apribo
tų nuošimtį gi grynas pel
nas, liekantis nuo banko ve
dimo išlaidiy —- išdaUnamas 
taupiniojams-deljoritoriains, 
kurie skaitosi bankojuariais. 
Kooperatyvinis banlįas savo 
pinigais stengiasi remti pir
moj 1 vietoje kooperaiy ves 
draugijas: vartotojų krau
tuves, darbininkų namų sta
tymo draugijas, /keoperaty- 
vę gamybų ir tt, jlmerikoje 
darbininkų ifejfe pastarai
siais laikais sukruto tokius 
bankus steigti ir veda juos 
su dideliik pasiseMmiL Bū- 
ropojn pilna tokių, bankų. 
Ūkio šaly? kaip Belgija, Da
nija, Vokietija turi kiekvie
name miestelyje nedidelius 

■ , , . *;/ . ■».»• t 1 u. ju.utvyjs.iuB jĮsuygyiiB *kk«»kuiuv
koopėratyvįus bankelius, ku- be tp dar tik šnsltvū

7. , Iriuose rietos ūkininkai ir 
Vyturys, darbininkai taupo savo pini

1

7

‘ los^nažnis nuošimčiais. Tie 
bandeliai puikiai aptarnau
ja vietinius kredito reikalus. 
Jie yrarsuui jungę į didžiu
lius centralinius kooperaty- 
vius bankus.

Deja, mūsų laisvoje Lie
tuvoje, tik miestelių žyde
liai steigia tokšus bankelius, 
gi lietuviai tuo dar nesirūpi
na, o tuo tarpu ūkio, Tarp- 
tautiife Brekybos ir Pra
monės Bankai, skubinasi 
steigti po Lietuvos mieste
lius savo, bankų skyrius.. Pi
nigus jie surenka iš Lietuvos 
žmonių, nesigailėdami mo
kėti po 7%^ Bet užtat Vals
tietis pasiskolinti iŠ jų te-

dešimtis nuošimčių.
Tasai vienas faktas, kad 

Lietuvos bankai siūlo net iki 
8% už depozitus, parodo, 
kad Lietuvoje nėra normaliu 
kredito, kad. yra spekuleei- 
ja," kuri padeda praturtėti 
tili keliems drąsuoliams, o 
žmonių' gerbūvio anaiptol 
nekelia" Tam nepagelbės a- 
merildeČių pinigai. ' Jie ne
sustabdys .nei spekuleeijos, 
nei išnaudojimo. ■ -Tam. pa
gelbėti gali tik bendrosjžmo- 
nių pastangos, suorgani-: 
zuoti sau kreditų kooperaęi- 
jos pamatais. .
į^Lietuvoje yra' kooperaci
jos Bankus Į<aunę. Būtų la
bai svarbu, kad •. Amerikos 
darbininkai turėtų daugiau 
žinių apie tų bankų. Kode! 
jisai neatsiliepia? zAr ne
galėtų mūsų “Darbininkas’” 
•suvesti mus į artimesnę pa
žintį su tu o Bankui ? ■

Taip-pat būtų labai svar
bu, kad Lietuvoje prasidėtų 
judėjimas steigimo Pasko
los — Taupymo’ Bendrovių 
— FaiffeizenčF kasų pama
tais. . •

Čia Amerikoje-lietuviams 
reikėtų bitinai eiti prie su
organizavimo savo koopera- 
tyvio banko. Kol tokio nė
ra, galima -būtų taupinius 
cleti į kitus kooperacijos 
bankus, kurie dabar pradė
ta steigti didesniuose mieš
tuose.* Gi mūsų laikrdščiai', 
dedantieji straipsnius garsi
nančius kapitalistinius Lie
tuvos bankus," lai nepamirš
ta bent paimti ^neblogų mo
kesnį už pagarsinimų, ir po 

• straipsnio, ar viršuje jo- pa
žymėti, kad tai pagarsini
mas.

Iiw.ip« ai.i v 11.i±l
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■ . “MERKIES NEBIJAU!”
J. . ,.

Šventas Jonas Kantas kartukė jo namo 
nuo. sergančios seneles, kalbėdamas pote
rius.

- I « . - •

Jau artinosi vakaras, kuomet jis įėjo 
girion, P6*' kurių turėjo keliauti. Derėjus 
jam kelias dešimti^ žingsnių,, netikėtai iš 
krūmų iššoko kėli galvažud^ai ir, reikalau
dami pinigų, grųsino jį užmušti, jeigu ‘ge
rumu neatiduosiąs pinigų, kokius prie sa
vęs turėjo

7, “Mirties nebijau,’’ atsakė |ventasis vy
ras*, .“ries ji yra Viešpaties Dievo rankose, 
bet kad jus sulaikyti nuo sunkios nuodėmės, 
aš visus pinigus jums atiduodu.”

“Turi mums prisiekti, kad daugiau pi- 
nigų jau nebeturiu, .prie savęs, ” suriko pik- 
tadariai. ,

“Tegu Dievas, bus mano liudytoju, kad 
pinigų prie savęs daugiau neturiu.” .

Ir nužengė šventasis, atidavęs pinigus, 
savo keliu, garbindamas Dievų. Staiga, į- 
dėję’s rankų Mšentun, jis pastebėjo,■ kad 
vienas skatikas dar liko.

Išsigando jis, kad nenoroms sumelavo 
ir tuojau nuėjo'ton pusėn, kur liko plėšikai. 
Jis juos vos rado ir tarė: “Dovanokit, nes 
neporoms jums sumelavau! Štai, kišeniu- 
je, radau dar vieną skatikų;, pasiimkite ir 
jį”,

■ Galvažudžiai, labai nusistebėjo,: ir puo
lė ant kelių prieš’Dievo, tarną, atidavė jam 
jo pinigus ir savųjų pridėję, prašė idant jis 
padalytų tarp pavargėlių ir už juos pasi
melstų.

.atskirą knygynėlį^ daigiausia ą- 
pologetiuio.ttirinio.. Mūsiį “atei
tininkai’7 pradėjo leisdineti savo 
laikraštėlį. Ruošiasi tverti blai
vininkų kuopą. Dievui padedant 
ligi šiam laikui mokiniai eina ge
ra kriptimi. Apie, praeitų, metų 
Kalėdas buvo pirmeivių mokyto
jų sumanyta įskiepyti mano mo
kiniams visai priešingą idėją ir su
tverti tarp jų socialistinę draugi
ją. Mums pasiskubinūs, jiems tas 
nepavyko.ųvykinti, — Ši rašainoji 
mašinėlė, kuria aš dabar rašau, 
neįrašyta į mokyklos inventorių, 
ja naudosiuos! , aš pats ir “ateįti- 
niųkų’G laikraštėliui spauzdinti. 
Jeigu ateityje susitverusį anti-fi- 
kybinč valdžia sumanytų kunigus 
Šalinti įš mokyklų direktorių vie
tų, mašinėle pasiliktų “ateitinin
kų” nuosavybėje. Smagu, žiūrė* 
ti, kai mano “ateitininkai’ 
džiaugįasi savo turtu. Tas juos 
krūvon -jungia ir riša. Ateityje 
Jūsų aukas sunaudosiu tik katuli 
kiškoje mo.kinių veikimo ir krįp- 
ties palaikymui. Šią. vasarą'ma
nome daryti ekskursiją į Kauną ir 
Klaipėdą. Tai būtinas reikalas, 
mokiniai praplėstų nors šiek tik 
savo horizontą,; dabar gi slinku su 
jais, dauguma net traukinio ne- 
maciusLl... TodM prašyčiau Tams
tą suteikti mūsų ekskursijai pa
šalpą. .Žmonės neturi dabar litių 
Yra nemažai ii\ bėdnesnių. Bū
tų labai gerai, kad galėtumėm 
kaikurienis mokiniams bilietus nu
pirkti. Bkskuršininkanis papi
ginta geležinkelių kaina — {- dalis 
bilieto tereikią mokėti. šią. va- 

; Sarą ir vėl turėsiu daug darbo. Iš 
didžiojo valsčiaus namo iškraus 
tau valsčiaus valdybą ir paimu vi* 
są namą mokyklos žinion. Namas 
reikia valyti niio amžinų^trąšų ir 
remontuoti, nes lubos vietomis 
krinta, mat vandiio perteka per 
stogą ir pūdo.-' Turėjau sunkią 
kovą, pakol šį namą iškuriavau. 
Markinęs Mukai ir mūsų brfševi* 
kat kliudė ’ vįšomia pastangowls, 
kad geriau žūtų mokykla namo 
netekusi, kėlė triukšmingus pro* 
testus* Lenką! baisai imiAakenČ^ 
šios Mokyklos, kąd jų iiuomoiir 
didinanti litvonumiją. Sunku ir

Ir.

A - ’ -

'Maža* mergaite,* drauge sų kitoms, pri
ėmė Šv. Komunijų. Nieko nepaprasto ne
galima buvo patemyti, ji išrodė kaip ir vi
sos. Bet kada# priėpaus Bvenčiausį sugrįžo 
į savo sėdynę, staiga išgriuvo, Tuopau Žmo* 
nes išnašą bažnyčios ir, risokiais bū- 
dafe mėgino ųtgaivinti, bet ji gulėjo it nfe ’ 
gyva?. Atėjo gydytojas,' bet ir jis negalejo 
pasakyti kas jai yra. Po šv. Mišių kunL Ą 
gas atėjo; vos tik kunigas tižkMbinpjjųy ji ' 
staiga atmerkė akis ir žiūrėdama į kunigų • 
tarė: “Teveli, .aš šventvagiškai'priemįau 
Šv. Komunijų, Vakar darydama išpažintį,* . 
dėlei gėdos neišpažmau, užslėpiau sunkių 
nuodėmę/’1 Ištarus tuos žodžius mergaitė 
užmerkė akis, kurių ddugiau nebąatmerke.
f ‘ . r - -JĮ-2 . ~
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ANGELAS.- -

Vienas žmogus, jau nebėjaųtiaC būvą 
apsileidęs katalikas. Jau keletu nedėlūię^ 
nių, sakydamas būk tai tolį į ba$nyęiųf Be
ėjo, apleido Šv. Jįlišias, Vienų naktį sapfe- 
vo jis nepaprastų1 sapnu. Jam rodėsi būk 
jis ėjo į bažnyčią ir angelas Dievo sekė pas
kui ir skaitė : vienas, du, trys. Atsigrįžęs, 
jis užklausė angelo driko jis einųs- paskui jį ‘
.ir kų jis skaitųs. Angelas atsakė: “Aš esnĮt .' 
siųstas nuo Dievo suskaityti tavo žingsnius, 
lies ųžJkielMehų Žingsnį bus u^noket<x” vJ 
Pabudęs Žmogelis riipralo- kapiS reikšmę.' t A," 
Suprato kad tokiu būdu'Dievas jam primi
nė kataliko priedermes, ir nuo to. laiko me- < 

Lkados jis neapleido Šv. Mišių. . ' ' ■ .
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KūN. JULIUI ČAPLIKUI, ’
12| Candaee Strcet,

■ Providence, R. I. V S. A-

’Gei’b. Kuo, Klebone, '
Kartu su šiuo prisiuneiu Jutus 

2000 litų apyskaitą su 22 patikri- 
paiuaĮsiais dokumentais. 50 dole
riu arba' 500 litij sąskaitą jau pra
eitais metais nusiunčiau, šios 
HĮpkyklosmokinių vardu išreišldu 
Jums giliausią padėką. Btašomę 
taipogi padėkoti tiems . gėrada- 

: 1-ianis, kurie šias aukas dėjo. La
bai jonus pasinaudojome. Šiais 
laikais mokiniai labai mėgsta skai
tyti, blogų gi WgU JV& visur 
daug, nemažai panašaus ėlamšto 
prisiunčia iš Amerikos inusų sube- 
dievėję gimines. *Kad užldrtim; 
'jiems kelių, trikojo duoti mokt- 
niums.^ęrų knygų pasiskaitytu 
tani tikslui pasistengiau.- pudidinr 
ti mokyklos knygyną •gražiomis 

ūv iv <4«v tik ouaiiVė“ - -
rūsiai katalikų moksleivių “Atd- Ubri sunku Merkinėje darbuotis, 
liniukų** organbgcijai įsteigiau

v

'*>

vęs. Ir demark-linė visai netoli, 
lenkų partizanai tankiai užpuldi
nėja mūsų pakraščius,, žudo ir 
plėšo gyventojus. Nesenai Ucie- 
koą dvaru (mūsų pusėje) mokyk
los mokytoją Juozą Bloznelj, pa
einantį iš Riliškitį kaimo, nusive
dė lenkų partizanai į- lenkų pusę 
ir nėra žinios kur jį nudėjo, žmo
nės kalba, esąs ties Žogeljais nu
kautas ir į Nemuną nuleistas. Ir 
mums baugu McMdnėje, 'dažnai 
aidų negalime suleisti — nerimas
tis ima. Dar dangus musų kraš
te' apsiniaukęs, nežinia, ką paro
dys šis pavasaris, ir vasarą, o 
mums prie pat demark-linės visų- 
greičausia teks kentėti. — Vienin
telis džiaugsmas tai mokykla, ku
ri auga kaip .ant mielių. Pavasa- 

. rį tveriame, ketvirtą klasę, tai gi ši 
m. rudenį jau veiks keturios, kla
sės t. y. veiks pilna progimnazija. 
Mokiniai 'bendrai imant geri ir 

^malonūs paklusnūs ir nesugadin
ti, galimą juos tinkamoje balny- 
čiai kriptyje išauklėti. Tiedu vi
sas pastangas-tam reikalui.

: Dar sylęį praąau Gerbiamąjį Ku
nigą Kleboną sutcikti'pašalpą mū
sų mokyklai, 'mūsų manoma jai 
ekskursijai, kuri numatoma bir
želiomėn. gale.

Teilddtes, gerbiamasis Kunige 
Klebone, priimti mano gilios'pa
garbos jausmus* ■ .

Bn, Dr. Juozas Bakšys, 
Merkines Vidurines Mokyklos 

Direktorius. 
Merkinė, l$f3 m. .
Kovo mėli. 9 d. .

- \ -
KUNIGUI JUŪltJl ČAPLIKUI, 

12| Candaco Strcet,'
, Providęiice, B, I. A. 

Jūsų mikiv Merkines Progiinnuži- 
jai 20? dolerių arba 2000 Jitų^;
Merkiuos Progimnarijos direkto

riaus kun. Juoso Bakšio 
L APYSKAITA.

^ąskąite No. L Diskontuojant 
ūekį išskaitė Lietuvos Bankais 10 
Titų. . .

Sąskaita No. Ūv. Kazimiero 
knygynui Kauno ui knygas 113 It, 
12 et, ;

Sankrita No. 3, Dovydaičiui už

j egz,44Vaidilutes”
litij.

Sąskaita Nr. 4". Gurvičiui. Kau
ne už įvaikius ūkio dalykus 37 li
tai, i

* Sąskaita Nr. 5. Pavasario re
dakcijai už 2 egz. prenumeratą 10’ 
litų. . ,

Sąskaita Nr. 6. Kučiiiškui Kau
ne už žvakes-ir bažn. vyną .30 li
tą.

Sąskaita Nr. 7. Gurvieui Kaune 
už 8 krėslus ir etažerę 232 litai.

Sąskaita Nr. 8. “Aušros” kny
gynui Kaune už knygas 7 litai ld 
ct*. •

SąskaitaNr 9. “švyturio” kny
gynui Kaune už knygas 49 litai. 8$ 
et

Sąskaita Nr. 10.’ “Spaudos” 
knygynui Kauuč už Įmygąs 9 litai 
54 <ft, \

Sąskaita Nr. Tl. “Draugijos” 
redakcijai preiiiiinetata^30 litą.

Sąskaita Nr. 12. “Mokyklos” 
redakcijai prenumerata 15 litą.

Sąskaita Nr. 13.^‘Švitimo Ko
misijai” už knygas 6 litai 50 et. _ ...

Sąskaita Nr, 14.' Ptašėko kny
gynui Kaune ųž" knygas; (žgmūla“' 
pilis 98 litai 50-et.

Bąškaita 15. “Ateities” 
dikcijai už J egz’ prenumeratą 18 
fttą, 1 . \ .•• . ..

Sąskaita Nr. 16‘. Kaco firmai 
Kaune už rašomąją 'inaišuele 650 
litą.

Sąskaita Nk 17^ DiroktoR lcun. ’ ■ 
Bakšio keliones išlaidos 29 litai

Sąskaita Nr- 18. “Aušros” 
knygynui Kaune už knygas 28 Ii* 
tai^ -• . . ■ •

Sąskaita Nr. 19* j Ū** 'Kazimiero 
knygynui Kaunė ui Š2 Ii* r 
tai 11 et:. ■ ■ ... • v,' ’

Sąskaita Ni?« 'Amerikanskiii 
už atvežimą daiktų jš Kaunu. 30 Ik A 
tų. • ' ' ■,■■■. y/'': _ . ■ ■

Sąskaita Nxy 2L Blaivinhikų 
organo “Sargyba” prenumeratai 
41it< y . ? -

Sąskaita Nr. 22. J. daskcloviviui 
McrkinOe už kiužas 14 btą 64 et,

Sąskaita Nr. 33< 
skaityta ir sąskaita irimųsU 500 
Htą. . •

Iš vho 2000 litų A’.
* Kam Dr. luotai laMjm,

A .
1023 m. I1L*
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LAWRENCE, MASS.

Balandžio 8 d. čionai tretį kar
tą* buvo*1 perstatytas scenoje yei 
kalas “Piloto Duktė.” Šitas vei- 
kalas Iabaį gražus, bet nelengvai 
ir perstatyti. Mūkų^aunosios mei’- 
mergailės ’ taip artistiškai persta- 
tydamos minėtąjį veikalą’ parodė 
turinčios nopaprasčuš gabumus. 
Jeigu tie patys žmones atėję pa- 

. matyti veikalą tretį kartą, ’ reiš
kia lošiamas puikiai,

Apie 70 jaunų mergaičių daly- 
' vavo lošime, Gerb, kun. Pranai 
. Jūras užsipelnė didžios pagarboj 

už tokį gražų išųiokinimą ir pri- 
v rengimą scėnerijos, 
X\ Piloto Dūktos rolę lošė labai ge

rai nOa Jarcekiute ir Ona Bau- 
biniute. . Sunkiausiąją veikalo 
rolę, Lea1s, tikrai artistiškai lošė 
Valerija Jeskelevičiutė. Reikia^

?*3mminti, jogei p-le Valerija tu- 
. rū nepaprastus gabumus lošimo 
-Ji yra viena iš geriausių lošėjų 
Kitos rolės ganą sunkios, buvo ge
rai atloštos, kaip tai: Piloto žmo
nos —i Elzbieta Tukaitė; p-le El
zbieta taipgi turėjo ciesorienč Ag- 
ripinos rolę, atliko labai gerai; 
P-lė M. Valiauskiutė labai gerai. 
P-lė M. Valiauskiutė labai gražiai 
atlošė Rebekos rolę. Kitos, ku
rios turėjo trumpėsniaš roles il
gi atloše labai puikiai.

Girdėti- jog kitais metais “Pilo
to Duktė” bus atkartotas.

* Los “Liurdos Stebuklas.
Nekalto Prasidėjimo mergaičm 

draugijėlė su didžiu uolumu ren
giąsi perstatyti didelį veikalą 

' “Liurdos Stebuklas,” dram 4 ak 
tų, nesenai Jono Tarvido pareng-

- tą lietuvių scenai. Kaip “Piloto 
Duktė,” taip ir "Liurdos Stėbūk-

k las? yra labai -gražus- veikalas-. > 
Šitas veikalas bus suloštas gegių

- ’mo 6 d, Tikietus jau galima pa 
jsipmkti nuo lošėjų.

‘Eitas veikalas. .

Gerb. Kun. Pr. Juras, kurs n,e-'Z
muistančiai darbuojasi su jauni

ki . mu, pareiškė jog gavęs nuo Jono 
•A Tarvido i$nkraščius Siu. veikalų:

? Pontia, ’ ’ ‘ ‘Motinos Meilė, ” “ Fa- 
f bijola,” ‘ ‘ Misionoriai, ” “ Gudrus
i Vyras” ir tt - Tię visi veikalai bus 
I ,. neužilgo .mūsų mieste sulošti. Mą~ 
f ~ tyt,; mūsų žmones7 gerai supran- 
! ta, jog geras teatras tai gyvas pa-
i mokslas. ‘

rio - kalba visai buvo* pamatu 
dviejų principų "Būti sargyboje 
mūsų tikėjime ir tautystėje?’ 
Ragino remti vientaučius Lietih 
vaje, suteikiant jįems pagelbėji
mą jų varge, bet kaip suprato 
mūsų nekuriu sportai tą jo kalbą.

• Apsvarsčius draugijos reikalus, 
vietinio sporto suorganizuota di
džiuma draugijos narių, užpuolė 
neteisingai ant A. Ž., būk jis 
"Darbininko” No. 26 tilpusiu j ko
respondencijoj užgavęs nekuriuos 
įtarius. Sako, tas nereikia ap
reikšti laikraštyje: Jeigu neaų- 
kavome, tai buvo kitas biznis. 
Kuomet rimtesnieji nariai bandė 
nurodyt, kad nors'didžiuma na% 
rią aukų prašymą atmetė, bet ne
malonius įsispirginimas prie tą da.- 

’rė tik “Kumpius,” pasiremdamas 
Jadvygos padalku. Negana to, šį 
sykį dar toliau nuvažiavo. Drau
gijos pirmininkas Vladas Piktinas 
kaipo geras katalikas įnešė klau- 
simą, paremti katalikišką-tautiską 
akciją, mūkimų naudai, bet tie 
ponai vėl atmetė tą sumanymą, 
nepritarė gerb. kun, Kemėšio kal
bai. Sako, užtenka pinigų Lie
tuvoje. Vienas narys bandė 
dramblio balsu rėkt. Sako nėra 
skirtumo, katalikai ar socialistai, 
bi tik valdžia bus. Dumiūinkas 
matydamas nepaprastus dalykus,, 
tokius nemalonius apsireišikimus, 
atsimaldavo, rezignavo savo vie.- 
tą, paliko kitiems pirmininkauti. 
Gi į pirmininko vieta laikinai pa
stojo Andrius, kaipo pasižymėjęs 
susirinkimuose . vartoti gatvinių 
žodžių, kaip tai: kulia, tu išgama 
ant tokiiį ypatų, kurie daugiausiai 
darbuojasi: Tuom pačiu laiku 
kaip gerb. Andrius nei L. L., Pas
kolos bono nenusipirko, o kitus 
drįsta/pųivinais žodžiais, drabsty
ti. Gaila tų žmonių bet , gaila h* 
draugijos, nes nebegali dirbti la
bui, tėvynės mūsų. Toji draugija 
pasekmingai darbavusis nuo laikų 
kai gerb. Dr. Basanavičius Ame
rikoje buvo.

Vietinis.

PHILADELPHIA, i>Ą.

Šv. Kazimieru Dr-jos skyrius 
veikia.

i

»

i

Darbininkas.

NEW HAVEN, GONN. ;

Nesiduokite suvedžioti.

buvo apie keturių drau^pjų' susi
rinkimai. . Labai] pagir(m* kad 
Spęingf ieldiečiai jau iimoko veng
ti ntreikalingų “ergelių” bet ra
miai svągsto savo draugijų reika
lus. * ♦, ?' -

Lietuvos» Valstybės ogetoą ar
tistų koncertas bus nedėlioj, ba
landžio 15-d. Šv. Vmųęnto parap. 
svetainėj. ,

• *.

’**’ M7
traukoje buto
gv. KMimieruDr-ją.
24 įtariai. Įkurtas BfeyTiruK Wįk 
dybon pateko ’: j nrm. P. Mai AMIį 
pagelb. — p-lė Z. RimaitČ, rašt.V— 
p-15 E, BMraitS, iid. — Br. IvaK 
kiutį spaudos pūttot&j*icp-16 
Dailydaitė ir. p. Stasiulii. £

K antro karto gerb. kun. Be£ 
ras Kaačįukąą. kalbėjo ^įe įval*. 
tfbaLitavo M-
ku. Jo. kalba ląbąi įspūdingą. 
Rodos būtų žmonis išsėdi «r 
visą ijftktij/bilė tik kūtų 
Mumb gūdį kad* gerb. kum Kąs- 
muta tik vUną tegink
kalbėti. .

Bal 4 d# Aukuru gali buvo a- 
merikonų parengtai vakaras/ kur 
buvo išstatyti ant pąrodėą įvalrtU 
rankų išdirbiniai. Žinomu dau
ginusią motorų, RĮevėsftyo toų ir 
Lietuvos vėliavos. Matėme Lietu
voje aįštų abrūsų, aštuoiiBnyčių; 
prie kiekvieno buvo. parašM, k*& 
tai Juietuvos motorų 
.(žinoma, taip’rgi ir vardas ir pa- 
vardb) ir taip įvairių įši^vii)Į|i* 
mų (žinoma tik. iš. LiįtuvosX La
bai buvo puikus p. K, Pikelio kry
žius iš plonų Šakelių rankomis nu- 
sdrožiuetas. D«hlū sal^ buvot pil- 
dm žmonijį Programas;Mvų 
gi ilgas ir turiningas. Dalyvavo 
ir lietuviai.. Ųetuvmi bųyą u£- 

‘kdėstL išpildyti dar vasario d? 
Mot. Šą-gos vakare Jaltą 
kų Di’ilių. ” Lietuvaity sutikodl 
(drilių) sulošti, amerikonams. Lie
tuvaičių "Vainikų Driiius” 
grame buvo padėtas i| 'dfl&į. tto- 
čiąs. Suloštas buvo šauniai,.užJcą 
ant rytojaus anglų laiOč^e 
labai puikiai buvo aprašyta, Iha* 

» vq, kai moterys nesnaudžia

■iri- w,a yj-1?■ ^2. .■ 3tp^Bl=5=g5wįM

kas irau karu daugiau negrąsinęs. ; 
Žinoma iš tokių Ivaškevičiaus žo
džių aišku, kad jis Don, Kichotas. 
O saudariečiai susinervavo dėl D 
vaškevičiaus per daug aiškiai 
kvailų pęsakių, įęt už sustabdy
mą pasaulinio karą savo "didvy? 
JŪuFr gausiai paplo jo, Qi Itake- 
•yičiba nesuprasdamas kame daly
kas, tęsia savo kalbą tolinus sa
kydamas, kąd po revoliucijai at
plaukė Anglijos to PilBudsldą lai* 
vai? bet iš Lietuvos kareiviams, y- 
pae atjojus husarams su “lenkiš
kais” lietuviškai ^mokyta® ark
liais, jie neišlipo.”

Ir taip Ivaškevičius savo žargo- 
niška kalbą kankinos it žilvis aito 
ledo ir apie 2 valandas kankino 
įkltaytojM iš kuriiį daugelis ne
tekę kantrybes- apleido svetainę, 
Fagalios “kalbėtojas” matyda
mas, kad žmonės' jau skirstosi, 
baigė savą kalbą rėkdamas: -l Jei 
mes nenorimo remti valdžios, tai 
turime remti Šaulius to kariuome
nę. Duokite kuo daugiausia au
kų į politinį fondą iš kurio teks 
Šauliamsirkariuomenei.”

Padarius kolektą, prakalbų pir
mininkas Mikalauskas nedrąsiai 
ipa^elbė,tatijfcūkų surinkę virš 
300 doL Bet tam nebuvo galima 
tikėti, nes kolektuojaųt daugelis 
nieko nedavei " 
:^NeŽiūrgit fk&drsandąriečiąi 
visli išpurvino katalikus, bet p 
Strumskįs būdamas katalikiškos 
parapijos, vargonininku, bažnyčio
je uždirbtus pinigus, aukojo san- 
dariečiams net penkinę.

Norkaus kalba.
*

’ Norkus, buvęs “Sandaros” re
daktorius, taipĮ-gi pasirodė'pras-, 
tąs kalbėtojas, Jisai pakeikė kri-|, 
kščionius demokratus to valdžią, 
už tai, kad valdžia nenorinti Vil
niaus. Su žydais irgi nesą galima 
šujtffękuoti, nes kas dešimtas žy-; 
das esąs rabinu ir neiną į kariuo
menę ~ o imą algą iš valdžios iž
do. Čia publikai pradėjus juok
tis, Norkus pastebėjęs, zkad, ne
vietoje.juokias pradėjo nervuotis, 
ir dar kiele paklierikalavęs —- pra
kalbas užbaigti apkviętė Ivaškevi-. 
čiife kad jisai pasakytų,, kas Lie
tuvoje dedasi. ,

v ■ ■ - /

Iyaškevičius vėl kankino žmo
nes savo nuobodžią kalba. Jis sa
ke, kad Lietuvoje esą katalikai ir 
“katalikai, bedieviai,” bet kurie 
laimės Šiuose mūkimuose, tai jis 
negalįs atspėti. .. Pereituos rinki
muose jisai daug "spyeių” paša? 
kęs ir į jo prakalbas susirinkda
vę net po tris tūkstančius žmonių, 
kurių jis paklausdavęs’ ar gavo iš 
Tautos Fondo pašalpos, bet nū vi<> 
įias nepakėlęs rankso. • Tuomet 
jis nuėjęs pas moksleivius to tie 
negavę pašalpos. Pagalios nuėjęs 
pas našlaičius ir ten nieko nežiną 
apie Tautos Fondą. Bet, ar žino 
kas Lietuvoj apie Lietuvos Šelpi
mo Fondą, apie Lietuvių- dienos 
pinigus, apie mitėriotą komitetą 
ir tt. ir tt. Taip-gi jisai pasitei
ravęs ir apie amerikiečių regis
traciją. Bet nei valdžios nei Bei- 
mo nariai /apie tai nieko nežiną. 
Tas esąs tik pi. Čarneckio prasima
nymas. , Iš publikos prad^ą pa
stebėti, kad baigtų plepėti ir leis
ti klausimus, duoti. Ivaškevičius 
dar kiek paklierikalavęs krikščio
nius ’ dembkratusj Šiaip taip pri
ėjo prie užbaigos. Bet jniminin^ 
kas. pastebėjęs, kad yra reikalau
jančių balso, veikiai uždare pra
kalbas, pasakydamas, kda klausi
mus reikėjo parašyti. Mat Žino- 
jy, kąd-kalbėtojai daug nesąmo
nių pripasakojo, tai kur čia tau 
duos balsą..

Beje, Brooklyno komunistai su
žinoję Bielinio prakalbose, kad 
Lietuvoje yra pilniausia laisvė vi
soms partijoms varyti savo agita
ciją, ketina siųsti savo agitatorius 
į Lietuvą.

Demokratas.

I........... ... . L »*■ 1
darbuose esą opotieijgų Į* * 
publikai paaiškėjo, kad soęial-Ider ' 
mokrataį visiškai neturi kuorai t 
pasigirti. Tai jautė ir patsai kal
bėtojas. Užtaigi jis vietoje apie 
savo partijos “gerus. d»bua”iw- _ „
Jkąlbės,. pradėjo kalbėti apie fai- Irtaispodraugąvo bu “buortmis’? 
kžčionis .demokratui, kuriems ne- -tr, ^kad soemliaty ake^iapragai že- 
sigulėjo savo tulžies nei liežuvio. 
Lyg gulimą kitų nupeikimu save 
Isąugštyti, Iškeikęs krikščioita 
demokratus,- kviętė saviškius ko
von prieš “klieritaua,” nes 

-“klierikalai, # tūrį savo tarpe'daug 
datitatojų daug kunigų, kurie 
turėdami tam tikras mokslo žinias 
moką jas sunaudoti Lietuvos liąų- 

‘dies ogegųętoąvMui; to mokėdami 
prisitaikinti ųrM^rnoinų įgauna 
pasitikėjimo, to pritveria visokių 
organizacijų, kurių nariai . bal
suoją už krikščionius demokratus. 
Kuomet Darbo Federacijos vadai 
pasistoja..ant bačkų.pradedą aiš
kinti savo programą visuomenei, 
tai *esą klausyk ir gerėtai prieš 
Darbo. Federacijos obalsius nu- 
blankstą net to pačios Maskvos o- 
balsiai. . Bet kada, pabaigiu kal
bėti to pakviečiu balsuoti Už savę 
atstovus, tai tuomet paaiški, kad 
socialistams ta darbo federacija y- 
ra pavojinga. Užtaigi to prieš ją 
reikią kovoti. ’ 
reikią pį^i? jei ^progre
syviai” nesukrių, tąi “klferika- 
lai” užviešpataus Lietuvoje visiš
kai to tuomet'"pažangieji” turės 
žlugti. ‘

Sirvydas susigraudino,

, J^ O> Sirvydas, kuris nesenai at
liko politišką išpažintį, beklausy
damas Bielinio prakalbas’ apie 
“klierikalų-” stiprėjimą ir sočią- 
listų smukimą susigraudino ir ko- 
lektos metu davė auką, kad išgel
bėjus social-demokratus nuo pra
žūties ir tuomi užsitarnavus sočia- 
listiškus atlaidus.. Gi “Laisvoj- ^ėtojąus.rolę, 
redaktorius Šiitoba; pabaigoje 
prakalbų,- gavęs balsą ir pirštu 
rodydamas f Sirvydą pradėjo rėk
ti: “Ir Sirvydas aukojo tiems pa^ 
razitąms? kurie su social-Ijaudi- 
įlinkais smaugia darbininkus! Ka
me čia tarp jūsų skirtumas?” 
Kalbėtojas, bando paaiškinti, kad 
Lietuvoje darbininkus niekas ne- 
Smaugia; kad darbininkai yra 
smaugiami tiktai Rusijoje, kur 
viešaptauja bolševikai, Komunk:- 
tai (su Bimba priešakyje) reika
laują, kad jiems, leistų paaklbėti 
nors -kėlias minutas? Pirm, ir kal
bėtojas; atsisako tai padaryti, bet 
leidžia kitiems klausimą^ duoti. 
Šiuo- kart atsistoja Kylius ir už
klausia: “Kokia buvo svarbiausia 
priežastis Seimo paleidimo ?” Kal
bėtojas atsakė, kad “krikščionys 
demokratai, turėdami mažumą ne
pasitenkino to todėl paleido Sei
mą.” Po tokio atsakymo atsisto
ja Mačiulis to sako: “Kalbėtojas 
pirimau sake, kad pasitraukus iš 
Seimo lenkams to ’ žydams, kri
kščionys demokratai liko didžiu
moje, išsirinko kun. Bistrą Sęi- 
,mo pirmininku, to visas Seimo ko
misijas išsirinko-iš savo žmęnių,; 
o dabar sakau kad krikščionys de
mokratai jei savą mažumos Seimą 
paleido? , Tai kodėl taip viešai 
meluoji? . Juk Bistras .nebuvo ir 
nėra kunigu. O Seimą paleido 
ne deltą, kad krikščionys demo
kratai nepasitenkinę savo mažu
ma, bet delįo, kad jūs' susitarę 
su žydais to lenkais sudaręte SeF 
mo. dįdžįumą to išreiksdami nepa
sitikėjimą valdžiai, sugriovėte Mi- 
nisterių Kabinetą. Jūs Sakote, 
kad sudarymui naujo kabineto ne
susitarėte sų žydam to lenkais, bet 
kode! jūs su jais susitarėt. su
griauti esamų kabinetą to taipr o- 
pioje ytaųj&jąF* Kalbėtojas: 
savotiškai pradėjo aiškinti pasta
tytas- itiausimuš. Tuomet šimū- 
tįs išgavo balsą,, bftt pradėjus kal
bėti socialistai matydami* kadbus 
blogai, pradėjo rėkti, trukdyti. 
Piimininkas matydamas, kaddau- 
gelis balsų prašo to, : .kad kalbėto
jas klimsta, paskelbė, kad prakęl-

• bos ‘užbaigtos? ,
Ąttat’btina dar tasr kad pir

miau socialistai pamatę bent vie
ną poliaistą atsilankiusį į kokias 
vo dijžiąusių |rūlįSmą *-» kam tie 
prakalbau ar taustoMikimą, keldą-. 
vo didtiaąsių trūkimą kaiū tie 
“bŪoW” yra kviečiami perseta- 
ti darbytiekus. 'Gi dabar puta so- 

jmo dalintai ptaikviečia ne vieną, ne

J

? Ifąpįras.

»RIDGEPORT,CT.'

■

Senai matėsi, 'korespondencijų 
iš šios kolonijos, Kiti įal pama
nė, kad pas mus veikimas apsi
stojo; Bet taip nėra. Ne veiki
mas apsistojo, o kbrespondentaj.

Čia darbai eina gerai. Visi ga
li gauti fdarbą. Dirba vyrai ir 
moterys. /

Bal. 8 d. A. L. R. K. H, S. 18 
kp. turėjo susirinkimą. Pasirodė, 
kad padaryta nemažas žingsnis 
pirmyn Bal. 15 d. rengia, pramo
gą. Bus’visi užganėdinti. Nu
tarta surengti arbatinį balių, Be 
to musų kolonijos lietuviai suJu
do veikti dėl parapijos. Veikia 
keturi komitetai, vieni su kitais 
lenktyniuoja.

",

s 
t

Rožytė.

LAWRENCE, MASS.

Siiv. Valstijų Agrikultūros Dje* 
partmentas ragina visus, kas tik 
turi žemės sklypeli, ji išdirbti ir 
užsodinti. Visokių seklę duoda
ma dykai. Sėklų norintieji gauti 
lai kreipiasi ądresu: Immigration 
Offiee, 31 Jackson Si, 2-ras augš- 
tis. . •

Rep.

BROOKLYN, N.Y. 
' _____ f ><

Social-Demokratų ir Sandariečių 
praaklboš,

' 7'*i»......... ..............?— .i y'

du ir ne penkių bet dešimtimis 
“buožų” prisikviečia į savo pra
kalbas, kad pagelbėtų socialis
tams savo idėjas klausytojams į- 
spausti. Ką tat reiškiat Tas 
reiškia aiškiausiai tą, kad socia-

miškas tojus velniop nu^jo. . 

: SANDAHIEČiŲ PRAKALBOS.

• Balandžio 2 d. toje .pačioje vie
toje įvyko sandariečių prakalbos, 
kuriose kalbėjo Ivaškevičius ir 
Norkus (Bostoniečiai). Šiose ’pra- 
įkalbose žmonių buvo’ dikčiąi mar 
žiau. * Mat Sandariečių veikimais 
mažai kas indomaųjasi.

Pirmiausiai kalbėjo Liutkads- 
kas, kuris kaip paprastai, papĮio- 
voją pakeikė “ klientam? ’ ir po 
tam išsitraukęs is kur tai kokį raš
tą, sakydamas,, kad tai iŠ Lietu
vos atsiųstas apie seimo paleidi
mą, , pradėjo skaityti, ypač -pa
keldamas balsą kur sakoma, kad 
ktįl^ičioųys demokratai einą . į 
Šiuos rinkimus su obalsiu : “Išluo- 
ti visas bedievių mažumas,” po 
šio sakinio iš publikos pasigirdo 
plojimas, Liutkauskas pradėjo 
nervuotis ir pradėjo dar daugiau 
rėkti, kad užbegimui “klieriką- 

O kad kovoti, tai ‘lams už akių, reikia kuotvitčiau- 
siaiparemtiLietuvos“pažangią
sias” partijas (tiK nep.asake'kū- 
rias — turbūt gedi jos). Ir dar 
kiek pakeikęs krikščionius demo
kratus, užleido vietą Ivaškcvi-

Ivaškevičiaus kalba.* *
Ivaškevičius-arbavo apie porą 

valandų. Iš pradžių .atrodė, kad 
pas jį ne visi namie. Bet vėliau 
paaiškėjo, kad jisai yra papras
tas tamsus žmogutis, ..mėgstąs pa
sigirti ir» nekaltai pameluoti. Už 
taigi jam ir. nesisekė atlikti kaL 

,iu visos 
,širdies stengėsi .klausytojus įtik- 
rinti, kad-jo iniciatyva buvo su
kelta Klaipėdoje revoliuciją ir 
Klaipėda priskirta prie Lietuvos, 
bet klausytojai suprato dalykus 
visai., kitaip. Vienok Ivaškevi
čius nepaisydamas kad publika su
pranta, pasaliojo, kad jam nuva
žiavus Klaipedon ten nieko nebu
vo veikiama. Gi kuomet jis nu
važiavęs, tai veikimas tuo jaus 
■prasidėjęs: jis surengęs kelias va- 
karįenęs, kad supažindinus veikė
jus; jis paprašęs Vanagaitį, kad 
apsiimtų'pabūti už Želigoivskį ; jis 
uždegęs klaipėdiškių patrijotiz- 
mą; jis paaukavęs milijoną, mar
kių m sukėlęs didelį entuziazmą;, 
jis išgerdamas iškėlęs • taurę iv 
surikęs “Valio už Lietuvą” — 

; paskui jį šaukę'ir visi diplomatei, 
nOrs. ir nežinodami Už. ką jie šau

ksią; jis suorganizavęs Klaipėdos 
Komitetą.; jis davęs patarimus,, 
kaip sustatyti dekeleracijąjis to 
savo,paties, žodžius įdėjęs į dėklė? 
raciją; jis išklausęs Vanagaičio iš- 
pažinties^ kurioje atradęs, kąd 
Narutavičius (nušautojo brolis) 
su: Aukšįuolaieiu buvo susibarę ne
tik Klaipėdą, bet ir visą Lietuvą 
lenkams atiduoti; jis pagavęs 
Gabrį važiuojant/ i' Paryžių Klai
pėdą parduoti-- Žodžiu viskas kas 
ten padaryta, tai buvo padaryta 
Ivaškevičiaus gudrumu to didžiau
siu pasidarbavimu. Užtai gi jo 
kalboje veik kiekvienam sakinyje 
buvo girdėti “Aš.” Ypač daug 
juoko publikai buvo, kuomet I- 
vaškevičius pradėjo pasakoti, kad 
Anglijos konsulas atvažiavęs pas 
jį prasyti, kad, jis sustabdytų pa- 
saulinį. karą. Tarp Ivaškevičiaus 
įr konsulo įvykęs toks dioiogas:

Konsulas — “Ar tu žinai kas 
aš esu?”

Ivaskevičiiis — “O kas?” 
Konsulas —- “Aš asu Anglijos 

konsulas ir atvažiavau pas tams
tą, kad; sustabdytumei pasaulinį 
karą, kuris, gali iškilti ■ Jei Klaipė ■ 
dos. Gi jei Tamstą to nepadary
si, tai nepykit, kad Anglija įsi
kiš į karą.” -u-

, Ivaškevičius -š ” 0 tamsta ar ži
nai kas aš'esu ?n

Konsulas —L **O kas? P , ■*
. Ivaškevičius. —-“Aš esu. Ame
rikos pilietis. O Angliją daug 
skolinga Amerikai. Tai jei jūs 
^tosįte. į kafą, parvažiavęs A,- 
merikon pradėsiu įsikalanti, kad 
Amerika atsiimtų iš Anglijos do
leriu* to. jūs kariauti netakto?’ 

Konsulis supratęs kame daly-

«

1

t

WORCESTER, MA3B.

r 8 bąiąiidžio/Sv?Ki^Miuėro bąŽ* 
nytinėj svetainėj, buvo ■'inašmitin- 
gąs dėl išnešimo protesto ' prieš 
Tautų Lygą, kuri prĮpažįno Vil
nių, Lietuvos sostinę, lenkams. 
Nors oras buvo prastos, b'et pub
likos buvo pilna Svetainę., Buvo: 
pakviesti: keturi kalbėtojai. Sto
mas kalbėjo moksleivis P. Bar
kauskas, antras liioksIeivis Bąčys 
aiškino apie, socijalistų neteisybės 
to jų žiaurumus. Trečias, iš eilės 
kalbėjo kunigas. KavalĮaųskąsl Jfc 
save kalboje, aiškiai nurodė kiek ' 
rūšių yra laisvamaųjų to kad jie 
nenori bendrai dirbti išvieno# su- 
katalikais dėl tėvynes labo. Pa-, 
galios kalbėjo gerb, kun. J, J. Ja
kaitis, Aukų surinkta $104,28.

. ■ ' Korespondente.

’RimoBPiMa
Balandžio,7 to 8 dd A< D K. 

Moterų Sąjungos 40-ta kuopa bu
vo surengusi labai puikų, vakarė
lį. RumtordięčįąL jau žnm, kad 
sąjungiatės ką rengia, taį jos Vi
sada stengiasų kad. publiką, 
nėdinti. Todėl į šį vakarą daug 
žmonių atsilankę. Mat buvo, 
garbinta, kad sąjungietės, statys 
veikalą minėtam, vakarę ir bus su
lošta juokingas veikalas, “Kupro
tas Oželis?’ IŠtikrųjų to prijno- 
kino publiką, nęš reikią pažymėti# 
kad vįgi lošėjai gęrąį buvo l&dįą* 
vinę lošimęir dainavime. Valdi’ 
no šios ypatus: S. Putrinmįčiuke 
labai puikiai atliko ’ Onytės rolę; 
savo aiškią kalba to d&inomis,. A. 
Stankūs atliko senelio rolę Inta 

^gerai? M. Venckūniutę 
^inos rolę labai geraito aiškiai kaL 
Wj> I. Sabaliąiiskas atHta 
liu rolę lata gerai ir aiškiai Ktf* 
bėjo: AsMaliaustaatliS^PHflo 
rolę labai ‘ puikiaL Nudėvimus 
nųčtare taip kaip to ^šlyš-

Visiems lošėjams tarią širdingą 
ačiū ūž jų pasidarbavimą, sąjąn- 
gietės. ’

Kada sąjuugįetėsjBkąbnm 
apgm’tinimus pū krautuves to iL 
ąose bizni° Yietosų tai mffiių 
munistoi pąmatė, hi ta 7 
m, s^ungietėa įuris tol-
komunistoi aumanl triŪtotaL 
manė‘ tarpt ūžktaąti 
ką apgarsinimą ant 
apgarshmų bętttau į
įėjo p^onktiį 
murintai mgK kokį 
ta 14 d bal Šauta 
ję, kad būt totte** 
Btt taa jUms* n*p*wta vtaĮ& 
pas mus daug žmonių staliauki.

■r

Pribuvo daugybė policistų.* .
Sirvydas ir Strumskis aukojo.

Kovo 30 d., New Plaza svetai
nėje įvyko Lietuvos socialdemo
kratų atstovo K. Bielinio prakal
bos, kurias surengė vietos socia
listai. . Į prakalbas atėjo apie 200 
su.vtoš klausytojų to apie keli tu
zinai žvaigždėtų tvarkadariij-poli- 
cistų. (Turbūt kalbėtojas painfor
mavo rengėjus, kad jo kalbos 
publiką nepakenčia. Užtaigi ren
gėjai pasirūpino prikviesti tvirtą 
sargybą.)

Kuomet prakalbų pirm. Glavec
kas^ paskelbęs prakalbų pradžią, 
pradėjo aiškinties, . kad policiją 

.užprašę "nuraminimui” tij, kurie 
kels “trukšmą,” publikoje prasi- 
dėji ūžimas to šaudymas į rengė
jus įvairių komplimentų. Bet 
perstačius kalbėti K. Bielinį, pub
lika aprimo, kad būtų girdėti ką 
čia tasai kalbėtojas it koksai ca
ras apsistatęs policija pasakys. Gi 
Bielinis pradėdamas , kalbėti pasi
sakė, kad kalbės dviem atvejais: 
Seimo paleidimo; ir Klaipėdos 
klausimais. Bet -pradėjus kalbė
ti paaiškėjo, kad jo svarbiausiu 
užsibrięžimu yra išpurvinti krik- 
šČionius-demokrątus to išteisinti 
savo viennaminčių social-demo- 
kratų, liaudininkų, žydų, komu
nistų, lenkų bloką. Apie Klai
pėdą jam sekėsi pakalbėti. Bet 
apie- Seimo paleidimą labai nesi
sekė. Jisai negalėdamas-įrodyti 

: social-demoktatų- nekSitybės Sei
mo “paleidime, tai apie Seimo pa
leidimo priežastis nei-nekalbėjo, 
Bielinis pasirodė susirūpinęs atei
nančiais rinkimais. Užtaigi su di
džiausiu atidėjimu agitavo už so
cialdemokratus, ragindamas ame
rikiečius, kad'juos paremtų atei- 
nančiuise rinkimuose. O kad jie 
yra “verti” paramos, tai Bielinis 
pasigyrė, kad social-demokratai 
jau Steigiamajam Seime yra atsi- 

.žymėję* perverdaiiĮi raudoną siū
lą per St.« Seimo darbuotę f buria
mi aštrioje opozicijoje krikščionių 
demokratų Ir neįeidami į valdžią 
(iš vietų: Tai ko jūs einat į. Šei
mą, kad nenorite dirbti to į val
džią įeiti?), ,

Nors K Bielinis ūž savo partiją 
nuoširdžiai agitavo, bei tos. partjh 
jos jokių darbų Lietuvos Nepri
klausomybės labui neįrodė. Taip* 
gi nepaaiškino nei savo^partijos 
programo, išskyrus kad 
cml-dcmokratai valdžios ir

3 
stambūs nariai: 1) Ona Zdanevi- 
eaitės garbes nare $50; kitus pas- 
kiaus įmokės, 2) Morta Ališaus
kaitė, amžinoji narė $35 ir 3) Kot- 
rina Danelevieiutė- amž! narė. $35 
ir 1) K. Dryža metinis.

Visoms gerb.‘ narėms, taip mil
žiniškai parimusioms Šv. Kaž Dr- 
ją, tariu didžios padėkos ir pagar
bos žodžius.

Kun. P. Raščiukas.
260 E. Main St.w. 
Amsterdam, N. Y. ‘

Štai ir .vėl iš ten atskrydo'

Žinomi tarpu naujausios žinios 
mūsų kolionijoje yra tokios: Su
sitvėrė komitetas dėl šelpimo na
šlaičių Lietuvoje. Tąs komitetas 

. susideda iš* kelių laisvų bobelhj,
* kurios ant tiek Įsidrąsino, kad 

kreipiasi prie katalikių moterių 
-draugijij, bei organizacijų su

/' švelniais laiškais prašydamos pri
sidėti prie to komiteto, nes minė
tai komitetas mano padaryti

* * it

A<Tag Day” gegužio mėnesį dėl 
naudos Lietuvos našlaičių.

Minėto komiteto narės gerai ži
no, kad jos be pagelbos katalikų 
nieko.negali nuveikti, tai to pra
šo pagelbos. Kadangi jos dar
buojasi dėl naudos savo partijos, 
arba dėl užlaikymo tik vienos i- 
staigos, tai tegul parodo Įdek tau- 

. tininkai gali nuveikti be katalikų 
-pagelbos. Mat tautininkai tik 
dabar atsiminė apie šelpimą naš
laičių, o katalikai jau tuomi rei
kalu rūpinasi keli metai.,

Susitvėrė Jaunų. Vyrų Klubas.
■, Kelios sūv^tj^; atgal susitvėrė 

. klubas, pMį' ^doįpriguli jauni 
vyrai. ‘TriHtuubąs yta po prie- 

' žiūra gerk kum. V. P. Kavkąus- 
ko. Labai linksma matyti kad 
jaunimas laikosi vienybės. Tasy- 
ra labai reikalinga mūšų išeivijai. 
Ant rudens oiganizuosis merginų 
klubas.

<r
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Balandžio 3 d. buvo. Šv,,.Jųrgjo 
draugijos susirinkimas, km» buvo 

'nėpftprasti kaipo lietuviams kata
likams dalykai, Po prakalbai kat
rą laJfke goti), kun. Kemėšis, tai 
buvo nepaprastos kalbėtojas, ku-

SP^INGFI^LD, ILL.

Bal. 8 d. vietinės parap. svetai
nėj Moterų Sąjungos 56 kp. suren
gė linksmą “Žiurkštų” vakarų. 
Žmonių atsilankė pusėtinai. Už 
originalį bei navatną žiurkstą ga
vo dovanas Ona Gudauskaitė ir O, 
Tačiulauskienū. ■' Prie surengimo 
šio gražaus vakarėlio daugiausiai 

. pasidarbavo K. Kuperienč, O. 
Stanslovienė, .V, Arnošicnė, O. 
Sanvaitieuė, A. Stirbienė^ ir kitos! 
Vietinės sąjungietės jau pradėjo 
ruoštis prie Motinų Dienos. Bus 
sulošta gražus scenos' veikalas 
"Motinos Širdis.”

v Berods 1922 m. čia apsigyveno 
namų statymą kontraktorius An
tanas Kazlauskas, 2128 North 16 
Si., kuris apart savo amate dar
buotės plačiai yra žinomas skalpo 
vietinės kolonijos uolus veikėjas 
ir lietuvių katalikų laikraščilį pla
tintojas. Prisilaikant patarties, 
“Savas pas savus/’ labai yra pa
tartina kad visi lietuviai. namų 
statymo klausyme visadii kreiptus 
pas savo vienijantį aukščiaus nu
rodytų adresu. Kam tas klausi
mas'rūpi, lai apsilanko ir apžiū
ri Antano Kazlausko naujai pa
statytą’ svetimtaučiui puikų na- 

mią, tais randasi po No. 710 E. 
Wushington Stroet. Svetimtaučiai 
negali atsigėrėti mūsų tautiečio A. 
Ktfzlnusko sąžiningumu ir suma
numu. .

BuL S d. parap. svetainėj, utsi-
&

t

•4

’ Bal. 3 d. čia įvylta svarbios 
kalbos, nes mūsų tą ( suvargusį 
kampelį aplanke gerb. kun. Pet
ras Kjisčiukas. imonių prisbjih* 
-ko dąug: Prakalbų vedėjas bu- 
vop. P» MardoSM. Gerb. kun. 
Kasčiukas pirmojo temoje kalbėjo 
apie Šv. Kariniloro Dr-jos tikslą to 
kokią naudą neša Žmonlpd gera 
spauda, gerą* knygos ir tt. Pet'

- .2.
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DU. H, S .STONI:
AKIŲ SPECIALISTAS
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VALANDOS; Nuo 9 r. lki7 v. rak.

l:

i T’(in?rtĄ ....

! .l(7re.w? ...
’ i* 

ff * I

^OIY|jĖlr 4*4' f <1 • «f » * » t « »» » < lt *

» • • A

V 4 f »

TėL Matn 2483

GEORGE H. SHIELŪS
ADVOKATAS 

811-812 Old South Building 
294 Washlngton Street 

BOSTON, MASS.
Valandos : 9 A. AL* iki 5:30 P. M.

Gyveninio vieta
1Q iVlNTUROP StRBĖT, EaST BOSTON 

• Tei, Kast Boston 152—J.

LEWISTON, MAINE*.

Įspūdžiai.

K-
s

Tel 80. Boston 270 | 

įJ.MACDONELbMD.1 
f Ga«wa (r I
1 Ohjbo Valandos : ■Rytate Iki 9. vai Po pietą ntu I—1.1 
■ j' v ■*’ Vakarais nuo 6 iki 9. I 

> 6SC Broadvay, 80. Bortoa. I
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BARSĮSIM KAS
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• KALWOJŲ MARŠRUTAS. 
KalHc Gttt. Kum B. Bmnias.
Balandžio 17—18—19-?O & d. 

antradienyje* trečiadienyje, ket
virtadienyje ir penktadienyje, kul
bes iPttsbufghe $. apkfcikCje.’

Balandžio 21 d. JfeŠtadieny, ,Ilo- 
chester, N. Y. * ' • . „

Balandžio 22 d. uekmadieny, j Palydovas, su žemlapiais
i s.* iTaieist "tfiaAmrati iv* "Pa+ar

Lietuvos Pilių ženklai (40) 
Klaipėdos Albumas

Visas Šias knygas galite gauti
“DARBININKAS’'

366 Broadway, So. Boston, Mass,

^ ŠtTNDARIĘČTŲ" PRO- igražiausių dainų ji* ragino 
TEITAS. (visus choro narius lankyti!

I - L * *
i -n i jtv/.r y 'Lregiiliami repeticija^ ant . Balanfao 13 <Uenę & ^erginKai pa
buvo .surengtos^prakatboakk.k **. 
garsino, kad bus protestash-nAV. • -
prieš lenkti biU‘dhigboswĮ 
keleivininkus ir Maikį Nh-Į . MWetų pramogų visas pel- 
ėjęs žvalgaus, kur*gi tie yra skiriamas vargonų
šuudariečiai. Jau ir ašpu J pataisymui O pasisekimas 
ta.valandair.kurmekurnarių '.pasi~ 
tesi svetainėj išsimetė žmo4 datavimo. O antra, tai pri-. 
-j^s,^Apie_dewtfcį pasirodo!klauso nuo gerbiannūparapį- 
Į vakaro vedėjas menkutis su-Į jonų ir visuomenes. Jeigu 
siti^ukęs ir plonu b|d8^u[gerbiami parėmsit ir į minti 
apggilėstauja, Žad neatėjo tas pramogas " atsUankysit 
žmonių. J?e.rstat6 kalbątoJ skaitlingai^ thi. tada priduo- 
Ja. Tas pradėjo riesti spy-Lit/ daugiau energijos jauni- 
cių. Bet matyt Jam Spyčiim-imti, ^mųs stengsis darbuo
ti nesiseku, Tai greitai pa- fis nenuilstančiai ir .greitu 
įsmuko į kampą, IBasirodąhaiku susilauksim pataisyt 
kitas spykeri^ Bs tikras vargonus.aęba net?ir naufe> 
Saiidaros šulas; Busiąs ką- [ Savo atsilankymu i npnetas 
da nors advokatas- AtantanrĮptamogas** atliksit- šVfentą 
šis tai pradės, akėti lenkųĮdaEhą ir turėsit dvigubą.naur 
buTdingbosLUs. Ale kur Čia įį^ Atsilanko praleisite, 
tau. Uždainuoja:klen-hipksmai ir smagiai laikų, o 
kolai tie šiokie ir tokie ir ko- antra paremsit naudingą 
lioja susiriesdamas,' girdi jų darbą, nes patys gerbiamie- 
yra labai daug ir jie imą vir- jj suprantat, kad sis darbas 
su Lietuvoj, jų tik viena tai ne vienų 'choro narių, 
partija, o mes penkios parti- Tad-gi kviečiam visus parą- 
jos ir negalime gaut viršaus. pij01lus į (iarba. 
Tai galite matyti gerbiamie
ji, kokios -jų partijos : Šun4 Taipogi .patarčiau ^erbia- 
dariečiai, lenkai, bolševikai miems parapijonams, kad 
■žydai ir socialistai. Sake, kad f neTankytuniėt vakarų, ku- 
lderikalai negeri, - nes jie ne- r]nos rengia mūs -primai no-

. . , l^j? & gei'biamo geneiolo rėdami mmig pakenirtL
Aš patarčiau visam jauni- Porciapo, kuris esąs stip- • . -e

miu prisirašyti prie L. Vy- r’ia,usias Šuiidaroš šulas. To- 1 ’ ’ Oftonsfa?.
čių, nes yra vienintelė jau- bau sakė: ateis laikas, kad Į 
nim o organizacija visoj -A-jnebu&nei karalių,, nei i .

menkoj, kuri rūpinasi jau-irų viešpatysčių, bet bus visį||- DYKA1 •
I u^mų d°rai auklėti. » K bimdai iečiai ii jie visą pM| Jeigu norį gauti naudingų pranešimą, tais Jums bus . | ’
I Taip-gi patarčiau, ir ger-sauk valdys. sTai jau ciane | • v T‘ • - B
1 65 ■ i - _ _ ... naudingas, rasvk pas @žai įaoka susikalbėti lietuj kald ramiems mveiiams naa rą-i - u™ .1 . .|

ha Ynač naau<*ė ir • lankantieji gintų savo sunūs ir dukteris P° paskirtas net Palestinoj1| ANAU,. box 141, Tnmty station, New York N. Y. g
prUdauso kad rašytus prie L. Vyčių. prezidentu., čia nėr 1 --------- -I '

prie airią katalikų parapijos, ku- Vį/tis. ko.nlu stebėtis jiems:ka-ip tik | : ‘ g
Hos klebonu yra prelotos M; C -------------------------------- :——— ir tinka su .žydeliais gišeftą I A(!rc™* y'“        g

y MeDonough, vyskupystės genera- nę Lietuvą. Tos valstijos lietu- daryti. Protesto prieš kelei- 1* r*-’n-..................... g ,
lisjikaras. Teko su juomi susi- Įvi§ką3‘a gamta neilgai teko gerč- vinjnkus visai nepakelta. ; -

ipažintijr 4-balandžio laikyti sv. tfe Oaugfaus,. čia, tikiu, jog nei Knr-ffi či-i imtis nrotest™J ------------ -------------------------------------------- ---------------------- --------
mišias ir pasakyti lietuviams Pa" paųkštis manp kaulo neatneš. • . v . ,

■ feokslėlį. Toje vyskupijoje n-vai- P gu(įįe^ Uwistonieėiam.S> gy- r1“0!1™™1’ '
- stijoje nėra nei vieno lietuvio ku- vftojęįte jr stip.r§kite Dievo ir tė- akių muilmimas ir]

... nigo. o lietuvių visuose miestuose vynfe meiieje. - noras pasipinigauti, “ bet jau
yra; Portland’e, Rumford’e w k. Su pagarba, katalikų visuomenė gana su-

■ ■ ' Kl<]bon^ apgailestauja, kad ne- Kujl Petras Raščiukas. sipratus ir i tokias prakalbas . .
atsiranda- -toje vyskupijoje. neiį -________ .. . . : . , \ . I
vieno lietuvio kunigo ir kleriko iri rANTRRTnrF. MASS - riesl^an^° ir neremia tokių

* tokiu būdu, nei ateityje nėra vii- CAMBRIDGE, MASS. bumotojų, ' Už tai tai bravo

■ ties .turėti lietuvių sielą vadą. L Lietuvos. Vyčių;'18 kp. laikė sad katalikai, nes katalikų, yra
Miestas turi apie 9,00Q žmoniųJ v« kvartelna susirinkimą balau- priedermė savus remti.*

Sėtoji prie pat toteano, miestas džio 8.1923, 1-m, valanda po pie- Majl buv0. užėjus mintis 
Port landa s, uostas u* mazgas ge- tų, bažnytinėje salėj. ; , .. , <T ..lešmkelių; apylinkėje pamariais Kuopos pirmininkė Anelė ^.Įb: s^a publikų,_ kad - Jie
daugybe vasarnamių. TraukiniuIžiątė atidarė susirinkimą su .mal-įP^kui nesigirtų tūkstantinei 
važiuojant, matomas didelis oke-Mą. Raštininkė K. Bakaveckiutėj publika. Ka-gi SU visais ve~| 

. • ; ano bangavimas, kaip• Palangoje, perskaitė pereito susirinkimo nu- Į dėjaisi kalbętojais, tvark-f 
nors šok iŠ tratddnio ir bėgk mau-l tarimus, kurie buvo vienbalsiai dariais ^^ BundaroS’^ gize-| 

; dytis, tik bsda, lsad tvsrakinię be-l pviimti. • ' Uais, vafliais ii-mergaitomis

šalis mažai apgyvendinta. Daug dalykus iš-protokolo, buvo iiutar- ^,a!l^Ta 
miškų ir vietomis tarp kalną far-l-į^ kaip ir kitais metais rengtis Į ■ tikras skaičius. Kolek- 

, mos. * Iš Čia daug medžią ir gy- j prie pagerbimo Motinų Dienos^ gė- t tos nebuvo, ba.nebuvo kas 
' tjolią gabenama į New YorkąJ guži0 192.3. Bus užpirktos šv.Į duotų, /Tai tokios “protes*.

Bostoną, Chieagą ir kitur, o iš|mišios ant kurią dalyvaus visos! to” prakalbos. 
Pennšylvaina valstijos čia atgabe- kuopoA narės. Vakare bus .per- , . ’ t.
narna anglių, betA daugiaus dd statytas teikalaš,. u Gims Tautos . Linksmas.
fabriką, mažesniuose mi,e$telitto-Į(je^nš,’^ drama dviejose dalyse.! ; .. 1 -
sc ir farmoise kūrenama malkomis. §itas yra labai puikus t^eikalas ir , ‘
Užtą.d čią daugybe .pamačiau lie- tinkamas dabartiniame laike loš-Į SKAITYKIT VISI,
tųviškų kaminų ant stogą. Čia tL . • T

' pirmų syk Amerikoje pamačiau Toliaus buvo nutarta nusiųsti Vi 5 m te
lietuvišką juodvarnių pulkus, be- albumu pavasarininkams Lietuvo- . .. . ? - . -d 4. v
gūrinėjančius ant sniego, net j e> > . susiiĮiikunas Sy. Petro Baz-
jinksirtiaus pasidarė ir priminėj Susirinkimą uždatė SU malda nytiilio Choro. Marių atsi- 
Lietiivoje juodvarnių milijonus. Į pirm. A. Šliužiutė. , . lauke gana daug.. Ph'miaU-
Jei yra-juodvarnių, tai gal vasa- Korespondentėj šia perskaitė protokolų, tai
rą galima būtų matyti kiti Lietu-

< vos dainininkai, ko neteko* pate-
■ - * k - • • I

myti daugumoje Amerikos vaisi i- 
3l*‘ -į v« . ; v. ‘

/*—• štai Soco miestas su gražiu ■ -
vaMenkriČM ir akmenuotais kai- kuopos nepapras-
»>». mesto dwta. t(į ojgnesinis ^sfl-u&ims

kais. Šiajultais. Maine valstijoje r^s balandžio $-« & 4 vai. po 
haug. yra franmmąt kanadiečią.l pfetlh ' parapijos itiokyklos 

; Toje'Smlstijoją’ namai dūdgiausiai ^aniharhiose. Kiekvienas 
edtoiai, kas■rMmųrbo kitur. Ka-Į Mopos^Tys būtinai turi 

daugi ta valstija, tęsiasi pagal Af-kteiti, nes W daug svarbių 
k Įftnhkci okeaną,^111 čia vasaros lai- į; B. S, labili. ‘

ku daugybes suvažiuojaAmei‘ikosu -vtj,. < , w Flykaduoniųikapitalisfą maudytis , al^0^1 P^ma atei-
ir po miškus pasporteuti. žodžiuW mūsų

Maine, valstija■'•
'Valdfjba.

i«f ir. tiem patim komunurtAm 
0eWinai atrodė, kad tiek daug 

lų atplauks per ttios du va- 
karu. Sąjungietes. turės gražaus

„L. Pilietis.

** »

CHORE STREIKAS,

WakefielcFenwtadhtų baž- 
nyčios (dioras snstreikitvo ir 
nėjo giedoti pereitų nedelių. 
Parapijonys susiginčijo su 
Savo pastorium ir choras su- 
streiktixo>rotest|Įi išreikšti 
prieš pastorių. . .

Leiviston’ąs stovi atstu
Bostono ė valandų kelio trauki
niu. Tos valstijos gahita panaši 

4 • ; į Lietuvos. Žalis labai kalnuota ir 
• daug upių ir ežerų. 4 balandžio 

čia dar visas žemes paviršius sto
rai padengtas sniegu ir upės dar 
stovi užšalusios, manau, kad tuo 
laiku ir ’Lietuvoe/ upes atšilę ir 
Lietuvoje- u'pes atšilę ir sniegas 
nutirpęs. Čia gi Amerikoje dar 
‘‘raskaja zima-” Miškuose daug 
•beržu, alksnių, ir vietomis lietuvis- 
kos egles. Pušys savotiško—ame
rikoniško tipo. Daug kadugių, 
karlęlni ir- kitokių lietiiviŠkų me
džių. Oras labai sveikas ir visai 
panašus1 Lietuvos orui, užtyli Čia 
lietuviai mėgsta gyventi ii* yija 
sveiki kaip Lietuvoje.. _

Neturi kunigo.

Lietuvių yra apie 300 šeimų. Sli- 
’• siorganizavę draiigųdse. šv. Bal

tramiejaus Dr-ja ir kitoms pare
miant, pasistatė gražią mūro sve
tainę su krautuve ir kitais -kultū- 

. ros skyriais^ Yra čia,visų katali- 
ldškų eęntralinių organizacijų 
kuopos. Kiek teko patirti, jose 
daugiausiai darbuojasi: >B. IvaŠ- 
kiutė, M. Dailydaitč,- Z. Rynmitė, 
P. Marclosas, Ivaška, P. Stasiu- 
lis, L. Rybokas, E. Rybokaitė ir 

*'■ kiti. Kadangi čia lietuviai ne
turi lietuvio kunigo, tai jii tikyr 
kiniai reikalai mažai aprūpinami, 
ypač jie niekad negirdi savo kal- 

, boję pamokslij nei Evangelijos, 
J' Priaugančiam jaunimui čia gręsia 

visiškas ištautėjimas. Vaikai au-’ 
. ' Menami airui parapijinėje mokyk-

m biamiems tėveliams kad ra-l iš gero generolas Povčiap ta-

■ PRANEŠIMAS.

Balandžio 22 d. š. m. I.. 
Vyčių 17-tos kuopos bus švj 
mišios 9 :00 vai. ryte. Tad- 

gerbiamieji Ir. Vyčiai ir 
Vytės visi malonėkite susi- 
rinkti 8:00 vai. ryte pobaž* 
nytine,įe, svetainėje, iš kur 
eisime ant šv. mišių. Pagei
daujama, kad vlstuariai ei
tų prie šv. Komunijos. Teip- 
gi kviečiame ir vistų jauni
mų kad dalyvautų mus šv. 
mišiose ir kurie nori prisira
šyti, tai- galėsite ^isir^šyti,

Taip-gi vakare bus L. Vy
čių 17 kuopos didėles prakal
bos į kurias kviečiame kup- 
skaitlingiausia atsilankytu o 
ypač jaunimų ir galėsite pri- 
atrašyti prie L. Vyčių T7-tos 
'kuopos. XĮžangu bus veltui. 
Kalbėtojai bus geriausi, ir 
užtikrinam kad visi būsit 
pilnai patenkinti.

AmstČrdam. N. Y.
’■ Nuo balandžio: 23.ild.2Gil Neiv 
Yorlto npielihkeje.

S*ed. Sek,

MAIOAKNYGĖS
Naujai gautos iš LIETUVOJ mab 

daknygės yra šiokios:
Mažas Aukso Altorius, audi

nio apdaru .,....• >,r;.,, z^1.00
Ma&s ĄftM Altorių,, M®. •

Dt A.J. GORMMi
X«UMAU8KAB)7

ĮTO&miM MonttIIo,’mM 

(Kampo Ifroad 81)] 
Teisių Vadom ir Patarėjas .5011 jąL Dp&tdi I112-W.

t

Turto Norma. Uosis. Kaina.. ' ,4151
Mūsą Ketini Krupavičius,,. .25 9 
Algimantas. Dr, Pietaris £ ’ I

■ ; Ą $1.001
Lietuvoj Įstatymai t,,..,. .$1.50 B

j)0;|

į
4

k

>

CUNARD
IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ 

pbfLiverpoolį
■ wap&rt ..*1.501 0,(fr
Aniolas Sargas, skaros ap- Ic'ARMANIA Balandžio 22

<mru f_ . k.;,•na.ou ♦ .Geguži 2C
Aniolas Sargas, audimo ap- TAIPGI Iš NEW YORKO
~ “daru ,►....twt -r- -* Personaitai-vedama «kskurąiją 4 LIEL
Gilus Atsidfišėjimas, audimo ^altSoa valstybes, kas

j . -upt-viena te tftOą dt-apdarais, maža .......... ,bU| tižiausių jūrių milžinų, SU persėdimu 
Visuomet su Dievu.“ audimo • -lesiai nuo laivo ant laivo Southaptonę 

apdarais, maža ........;. .60 MhURETANIA AQUITANIA
v ‘ W BERENGARIA
Norėdami jas gauti kreipkitės pas LIETUVĄ į 0 dienas.

"71 A t? Ti T w T 71 ir A st’ ’ r Pelei Informacijų kreipkitės prie artiu a K D 1 jn 1 n A a ū .niausią agentą arba prie
366 Broadway; So. Boston, Mass. the cunabd steam ship 
-____ _____ -J._______ ________  f COMPANY LIM1TED

126 Stale Stveet, Boston, Mass.

CHORAS

DR. I;c. LANDŽIUS
IŠ * 

tJHIEURGAS.
Gydo aitrias ir chroniikįk Iln» 
vyru, motete Ir Valkų. Bgiaai* 
nuoja kraują^pjaudalus, |lapw< 
Ir tt gavę laboratorijoj. Sutelkia 
patarlmna Ii IŽkala kitur gyvenan- 
ttėma. Adrggaa:

606BEOADWAY, , 
BOŪTHBOSTON,MASfc

P

____ -____ TefcBpitou 
LIMTUVVB/ DANTISTAS 

br.il v. r
H' (KASPARAVIČIUS) 
a . Laikinai perkčlč ofisą po Mo. 
t 425 BioApvrAT, Bo. BogToar, Mam. | 
i O/iso Vulondoa; • -■
į Nuo 10 Iki 12:80 ryte lr no W | 

‘ Ud Simno 6:80 iki 9v. rak.
>: J: Ofisai uždaryta* gubatog vakarai^ ■ 

4 ir nedaliom!*;

OiPAIN-EKPELLERIS
JUMS PAGELBĖS!

Kuomet šankiamasi Pain-Expeller|o 
pagalbos, Skausmas greitai .apga

limą jr nesmagumai 
—pranyksta. Su 
pirmu žuyptelčjimu 
feumatiSko nkaus- 
tto, nervtia kratau 
Šios neuralgijos,kan
kinančio iv.riečikn 
čio i kruv.j strėnų 

i dieglio, tiiojaus nu
sipirkite šito galin
go it patikėtino Šei

myninio linimento ir juomi ištrin
kite skaudamas viotas. Tikrasis 
Pain-Espelleris turi musų INKARO 
vaiabaženklj. Visi kiti yra pa- 
megzdžiojimais. Kaina 35c. ir 70c. 
aptiekose arba i§

Fi AD. RICHTER & CO., 
KU-I14 South 4th St., Braoklyu, N. T. 

telDUODA PIGIaT
KRAUTUVĖ

Valgomą daiktų, ‘ cigarų krautuvė. 
| Krautuvė įiiri būti 'parduota tuojaąs. 
I Garantuota geram pragyvenimui. I’arA 

duodama prieinama kaina. AtsiSa.uk 
12 Neivman S t., So. Boston, Mass. (17)
..-

DID. LIET. KUN. KEISTUČIO 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI- 

BOSTON, MASS, L.• *.

PIRMININKAS — Vincas Zaleckas, 
81 Mercer S t., So, Boston, Mawk 

7ICE-PIRM. — Antanas Pastells, 
146 Efowen St., So; Boston, Ma«.

PROT.. RAST. — Antanas Sfacejuna/^ 
. 450 E. 7-th St., SO. Boston,'Mass.

I FIN. RAST. — Juo z., Vinkevlčius, 
t 169 W. 6-th Stų So.. Boston, Mass. 
KASIĖRIUS — Andrius Zallcckas, 

807'E. 9-th St, So. Boston, Mass. 
MARŠALKA — > Aleksandra Jalmokas, 

115 Granite St, So. Boston, Mass.
D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mene- 

dalus susirinkimus kas pirmą nedėl- 
Ilenį kiekvieno mėnesio poi No. 694 
VasMngton St, Boston, Masą., 6-tą v, ~ 
vakare. Ateidami drauge Ir naują na- 
.lą su savim atsiveskite prie mušą dr-, 
ios prirašyti.

m. ■- i^rr’ ■ "■■ ■ ■ ■ ■ -■■■ . 1 '■■■■'.' ' ' - ‘ - '' ■ r' 1 r— —

DRAUGIJŲ ATYDAI!
Kukardų, visokią Ženklelių, GuzikuSią, Ant* 

JLZLLMVvLVvš spaudą ir kitokią Draugystėms reikalingą dalyku.

8TRUPASCO.,* 90-92 Fcrry St. Newark,*W. J. Į . PARSIDUODA

t | Valgomųjų daiktii krautuvė (Gro- 
į cery Store). ? Prie krautuvės yra 1. 3 kambarnai su rakandais. .Atsi 
šaukite: J. PATKAUSKAS, 39f 

| [ W. 2-nd St., S. Boston, Mass. (211

t

LINIJA . ęBroadvay, . Nev^Ioi,k.NX Li
TIESI 11 ----- -- _k
KELIONE v L

ŠV. ELZBIETOS DRAUGIJOS* 
HARTFORD, GONNECTIOUT ' 

VALDYBOSADRESAI.
- r

Elzb.’, Mielnikienė, pirmininkėj 
44 Cedar St, Hartford, Conn.

O. LabickienS, vice-pirminlnkė,
90 Sheldon Street, Hartford, Conn.

P. LabickienS, iždininkę,
44 Madlson St., Hartford, Conn.

Marijona Katkauskaitė, fln. raštininkėj \ 
16 Atlantic- St, Hartford, Conn. ) 

R. Pundzlenė, prot. raštininkė, 
19 Walcott St, Hartford, Conn. 

šios draugijos susirinkimai būna: kas 
antrą nedėldleni kiekvieno'* mėneelo, 
bažnytinėje salėje.

ŠV, KAZIMIERO R. K. DR-JOŠ 
SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ANTRAŠAI»

PIRMININKAS — Vii Paulauskas, 
90 B Street, So. Boston. Mass- 

VIOE-PIRM. ’— J. JaruŠa, 
440 E. 6-th St, So. Boston, Mana, 

-PR0T. RAŠT. — A Janušonis, • 
1426 Columbla Rd.,S. Boston, MASS, 

:FIN. RAST. — K. Kiškis,
428 E. 8-th St, So.- Boston, Masa. 

IŽDININKAS — H SvagŽdls, _
111 Bowen St, So. Boston, Masą, 

TVARKDARIS — P. Laučka, ‘
898 Euklfth St, So, Boeton, Man, 

DRAUGIJOS anrašas reikale
866 Broadway, S<£ Boston, Mat* 

Draugija savo susirinkimus laiko 9-rą 
hedėldienl kiekvieno mėnesio 1-nMk‘ vaL 
po pietą,: parapijos svetainėj,. 492 JA 
Seventh (St., So. B08ton, Masa.

ŠV. JONOEV. BL. PAŠELPIMAS 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

» ADRESAI.

L Pėttauakmit 
252 UoldL St, So. Boston, Mium.

VICHVlRM. — Kaaya Ambrom, 
492 E. 7-th Št, So. Boeton, Mart.

PROT. RAŠT. — KaroHa Jankunaa, 
28Ž Gold. SU So. Uostom M»M 

FIN. RAŠTININKAS L SvagAdya, 
ltt St, M Boston,

KASIERftlS r* A NaudHunas, 
885 B. BroadwiL S. Boston, MasA

MARŠALKA — J. ŽalklA,
7 WlnfleWt St, So, Boaton, Mm 

Draugija laiko m»lrtakimwi tam tt*R|

Ik šmnth Št, Sonth Boetoa* Mma

VRI ““Sm808 ..
. fi . VAŽIUOKIT VISI PARANKIU IR ” .vietl‘- kampinis. dėl pon-

TIESIU KELIU • IW šeimynų gyvenimas. Galima pirk
. Lietuviai važiuojanti | PHiavą aplėn- T!į WM All^:

__ _ ledką juostą (koridorą).'Visa1 trečia kle- |M* k., 3-l-,Gaul St, Pbiladelpliia. 
sapadalinta J kambarius ant 2-Ją, 4-rią ir 8-nią I ”tl,w 

lovų._________________________________________ | _______ - ■- ______ '
ČPeriteZMii Kalčdu Išplaukimaia . 1 ‘ .

IŠ. S. MTUANIA.......... Gegužes 2 d. PARSIDUODA2 AUTOMOBILIU 
. S, S. POLONI A...;....Gegužės 23 d. 11022 Bylok uždaras (Sodan) dėl 5 ypa- 

i® Iž* New Sorfcu ir Bostono t Hamburgą $103.50; ' M ir W PftiRe atdaras dėl 5 ypatų 
j Pilllavą $106.50, i Libavą ar. Memėli 107S- ĮlaSInos geroj tvarkoj. Galima matyt 

FIS Bostono j Nąvr Verkų per Fall River Liniją. * ir išbandyt bile kada.
.Krelpkit?.s nrie vletlnių agentą.: F. VALESKAS >

r ' .7 414 Broadvmy, ’* Šoutli Boston
4. » v. L Teleplianas: So. Boston 2334.

. ........ '

A

—— y [ris vienbalsiai tapo priimtas*.
ELIZABĘTII, N. J. Tolinus, buvo raportas ko-

* I misijos renginio baliaus, ku
ris bus balandžio 1B d. s. m. 
pasirodė iŠ komisijos rapor
tų, kad gana sėkmingai dar
buojasi ir galima tikėtis ge
rų pasekmių. Bąliuš bus pa 
rapij.os! 
Bt., ^0: Bostoh,

Tolinus buvo .sva 
kas-link .rengiamo koncerto^ 
tais^ būs gegužes 20 d. š. m; 
gerbiama^ vedėjas Mv P. "Į 
Karbauskas ; kad
gavo iš Ui^uvos naujausių ir |

ekiniit. Bųliušbus pa- ■
& svetainėj <7 E. 7‘th ■ 
o: Boštoii. • H Bimi

• • M* prie 
varstyta ■ 
coneertb^O

dera Sveikata,-Tai Diliausia Palaima

MS’

"f
t

Reikalavimai 
REIK1L1NGI agentai

T ,4

po . visas Suvienytas Valstijas, vlsuį>- 
įse įmestuose paMavlnCtl garantuoja- 
t inus nuo lietaus lietuvių i§dh.,byst&. 
Į rainčoatus. Dabar sezonas^ Atsišauk 

j tuojau klausdamas Informaciją.
AMERICAN EAGLE GARMENT 

ų ČOMpAK^ /
' F. V. TIKNIS, Biznio’vedėjas,

339 Broadway, So. Boston, Mass

Be jos mes negalime džiaugti* 
gi/venimic ir migti pati8ekiinit'o»ėt:
Kada mes sergame.* tai /musų 
svarbiausiu dalyku yra gauti ge
ra? ir sumanus (laktatas, kut’18 
žino.- kokiais keliais sugrąžinti 
mums sveikatą.
Aš gydau naujas taipgi, ir nžsi- 

, sęnėjuslas ligas per daug mėtą 
Ir tasai mano Ilgas praktikavi
mas išmokino mane-pagydyti Ii* 

: gas Ir sugrąžnti mano pacientams 
. gerą sveikatą mbnl trumpu Iniito, 
' lengviausiais biūluis Ir blglai&

. X—RAY NAUDOJAMA TIK RĘIKALUI ESANT.
Mano ofisas turi visus įtaisymus, kokią tik gydymui reikalinga. Tai
gi .nepaisant, kaip snuki .liga ir kaip ilgai n&gb iv katp duug sykių bu
vai nepasisekime- atgavime .sveikatos, - Aš pasirengęs parodyti Jums, .

• guliu padaryti, - jeigu Jąs man pavesite save„gydytL AM gydau 
. Rimtus kitą ilgą ią, galiu Jus pastatyti nnt naujo, tako, kuris Jus ves 
prie tegljimo—sveikatos, -kokios esate vertus. . '

Umio Gi/dy>ao Kainos Trtr; Labui iemot .it Sutarimai Lenpvi, t 
Ai A’ebun Halesnią va. Paturimus

I
 DR. MORONEY
. W TREMONT STRKET, ' BOŠtOC Mm

. PritSalb Majėirtię Teatrą.
Ofiso vai.: 9 ryt iki & vat. kasdien—Negilioms 10 ryt Iki l t. po pht

-

i

lUleli.il
AtsiSa.uk
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