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Amerikos Senatas ruųšiasi 
pripažinti Estonijos, Latvijos, 
Lietuvos ir Ukrainos Valdžiai 
faktiškai esančiomis. Senato
rius demokratas Mr. King yra 
pasiūlęs delei atskirų vietos 
valdžių Rusijoj šiokių rezoliu
cijų, kuri tapo įteikta Užsie
nio Reikalų Komitetui ir pa
skelbta Senato rekorduose po 
N-338 Kovo 22 dienų, š. m.

“Kadangi bolševikų revo
liucija lapkričio mėn. 1917 m. 
yra įnešusi suirutę į visuome
nės Rusijos tvarkų ir sudariu
si politinį chaosų, išskyrus tas 
Rusijos dalis, kurios buvo ga
nėtinai stiprios išsilaikyti nuo 
bolševikų įsivyravimo,

KADANGI žmonių laisvei ir 
gerovei yra reikalingu idant, 
valdžia būtų taip sudaroma, 
kad ji galėtų užlaikyti visuo
menės tvarkų, ir

KADANGI Estonijos, Lat
vijos, Lietuvos ir Ukrainos 
valdžios buvo taip sutvertos, 
kad padiegusios užlaikyti tų 
tvarkų įr kad tos valdžios yra 
sudariusios vietos savivaldas 
ir užkirtusios kelių bolševikų 
įsivyravimui,

KADANGI nebus galima 
Rusijos tautai įsteigti federalį 
respublikos valdžių delei visos 
Rusijos, iki toliai iki ten pa
silieka bolševikų šeimininka
vimas, ir

KADANGI yra reikalinga 
kad šios valstijos pasilaikytų 
Rusijoj iki tam laikui, kuomet 
visos Rusijos federatyvė res
publikos valdžia bus sudaryta 
arba santikiai tarp šių atski
rų teritorialių valstybių bus 
nustatyti Steigiamojo visos 
Rusijos Seimo, todėl lai bū
na

NUTARTA, jog Senatas e- 
sųs tos nuomonės, kad Suvie
nytų Valstybių Valdžia priva
lo pripažinti de facto gyvavi
mų atskirų vietos Valdžių Es- 
tonijoj, Latvijoj, Lietuvoj ir 
Ukrainoj, laikinai iki tam lai
kui, iki santikiai šių šalių su 
Rusija arba ir kitų Rusijos da
lių. bus aptarti visos Rusijos 
Steigiamojo Seimo arba bus 
nustatyta federatyvė respubli
kos valdžia delei visos Rusi
jos”.

Tokia tat Senatoriaus rezo
liucija. Amerikos politikieriai 
matomai nenustoja vilties, kad 
kuomet nors susitvers federa! 
tyvė visos Rusijos respublikos 
valdžia ir iki tam laikui ruo
šiasi pripažinti laikinai Lietu- 
vų ir kitas valstybes de facto 
nepriklausomomis. Tat yra 
gerai. Jeigu kuomet nors atei
tų tokia valanda, kuomet vi
sos atskiros Rusijos Valstybės 
panorės eiti į bendrų visos Ru
sijos Steigiamąjį Seimų, tai 
tuomet galės susidaryti tas vi
sos Rusijos Seimas, o jeigu-ne- 
ateis, tai ir pasiliks tos 
tybės nepriklausomomis, 
mums tik ir tereikia ir 
delei jos mes galime 
džiauti.

Kovo 24 dienų Lietuvos At- ____

vals- 
o šio 
todėl 
nusi-

si naujų memorandumų delei, 
Lietuvos valstybės pripažini- j 
mo ir prie jo pridėjus visų ei
lę dokumentų, iš kurių mato- [ 
ma kaip Lietuvos Valstybės ■« 
tvėrimo darbas iki šiol yra ė- Į 
jęs. Prie to memorandumo ta-» 
po pridėta Lietuvos Konstitu-1 
cija, žinios apie sųstatų val
džios ir susisiekimų su kitomis 
valstybėmis, Lietuvos Steigia
mojo Seimo rinkimų įstatymai 
ir Lietuvos vietos savivaldy
bių įstatymai. Raštas delei 
Lietuvos rubežių su žemla- 
piais žadama pristatyti kiek 
vėliau.

Lietuvos Atstovybė 
Amerikoje.

(Pasirašo) J. Vileišis,
Generalis Lietuvos Atstovą?.■

LIETUVOS ATSTOVYBĖS 
AMERIKOJE PRANE

ŠIMAS.

Delei suradimo pagelbos no
rintiems grįžti Lietu

von.

Paskutiniu laiku susirado 
daug lietuvių kurie norėtų su
grįžti Jaetuvon, bet nelaimė 
kas iš jų nėra susitaupę tiek 
skatikų, kad be didelių sunke
nybių galėtų patįs už kelį apsi
mokėti ar kitas išlaidas pakel
ti. Keletas darbininkų yra jau 
atsikreipę į Lietuvos Atstovy
bę Amerikoje, prašydami kad' 
vyriausybė juos sušelptų, bet 
tam tikslui paskirtų sumų nė
ra.

Ęsmu įsitikinęs, jog be or
ganizuotos pagelbos sugrįži
mui tiems žmonėms kurie ga
lėtų būti naudingais Lietuvo
je, mes nesusilauksime įžymes
nio žmonių skaičiaus, kurie 
parkeliaus Lietuvon.

Čion reikalinga yra įvairių 
draugijų pagelba, pasmagini
mas ir todėl patarčiau visoms 
kurioms tat gali rūpėti, drau
gijoms šis klausimas apsvars
tyti ir savo nusprendimus, kas 
šiuo momentu reikėtų padary
ti, neatsisakyti prisiųsti Lie
tuvos Atstovybei, kad paskui 
suradus jau tinkamiausį būdų, 
kaip geriausia padėjus tiems 
visiems, kurie nori, bet delei 
stokos pinigų negali grįžti 
Lietuvon.

Lietuvos Atstovybė
• Amerikoje.

' (Pasirašo) J. Vileišis, 
Generalis Lietuvos Atstovas.

KATALIKŲ SKAIČIUS 
SUV. VALSTIJO

SE.

Naujai ii-

Pranas Čisavinis.

Lietuvoje...
gelžkelio stoty padarytų dė
ka valdininkų Apanavičiaus 
ir F. Čenurkos, darbininkų 
nekvietė. Mat ponaičiams 
nemalonu* kartu su darbi
ninkais linksminties! Kų-

KUN. J. VYŠNIAUSKAS
buvusi s Montrealio lietuvių’kleboiįps. Su
grįžęs Lietuvon, , užsidėjo Lietuvos karišką 
uniformą ir tarnauja veikiančiosios armijos 

x 7-tanie pulke. (Šią fotografiją ir kartu laiš
kelį atsiuntė gert), kun. J. J. Jakaičiui, Wor- 
cester’iO) lietuvių klebonui. Laiškely j be ki
to ko rašo: ‘‘Sustojome nepersenai Vilniaus 
fronte. Ką veiksime, įsakymo negavome. O- 
ras tankiai mainosi. Sugriebia netikėtai 
skaudūs šalčiai. Žmonės serga ir miršta. Gy
venimas Lietuvoj sunkus. Viskas neapsako-/ 
mai brangu. Uždirbti nėr kur. Kur nesiek
si visko trūksta”.)

ŽŪT-BŪTINĖ KARĖ 
AIRIJOJ.

Velykoms artinantis Airi- 
,foj prisiartino paskutinė 
kova—laimėti neprigulmybę 
dabar ar būti pavergtai.

Pasak pranešimų iš Dub
lino, Airijos sostinės, Visi 
perdėtiniai dreba už savo 
kailį. Kaikurie nedrįsta iš
eiti iš namų nei dienų nei 
naktį. Žudymo draugijos 
susiorganizavo naikinti an
glų perdėtinius. Tos drau
gijos gerai žino tų anglų 
perdėtinių žingsnius ir tie 
žino savo pavojus. Kadan
gi Airijos telegrafistai yra 
suokalbininkų šalininkai, 
tai perdėtiniai nedrįsta jo
kių pranešimų siųsti.

Visi Anglijos laikraščiai 
su baime rašo apie Airijos 
dalykų padėtį.

Laikraštis “Post” rašo, 
kad dabar Anglija turi arba 
suteikti Airijai visiškų ne
prigulmybę arba jų užka
riauti.

Yra spėjama, kad Airija 
per Velykas padarys visuo
tinų ginkluotų sukilimų ir 
stengsis nusikratyti Angli
jos valdžios.

Dublino, Airijoj, teisėjas 
Allen Bell, 70 metų amžiaus 
važiavo strytkariu. Neti
kėtai jį išsitraukė lauk keli 
piktadariai ir žmonių aky- 
veizdoje šovė į jį keturius 
sykius. Piktadariai pabėgo. 
Daug moterų piktarvbę pa- 
mačiusios apalpo.

Iš Maskvos pranešama, 
jog Novorosiisk, paskutinė 
Denikino tvirtovė, bolševikų 
paimta.

John D. Rockefeller, jau-

New York. 
leistas Catholic Directory 
1920 metams skelbia, jog 
per pereitus metus Katalikų. 
Bažnyčia Suv.’ . Valstijose 
laimėjo 186.224 narius. Iš
viso Suv. Valstijose ir kolo- nasis. aukojo Y. W. C. A 
nijose katalikų yra 27.650.- $300.000.
204. Per pereitus metus * * ------------- -
naujų parapijų įsisteigė Turkijos kabinetas, kurs 
148, įsteigta dvi naujos na* susitvėrė kovo 9 d. rezigna- 
šlaičių prieglaudos. Kuni- vd* ~ ‘ 
gų dabar yra 15.389, arei- Ferid Pas

VOKIETIJOJ SUSIDA
RĖ MINISTERIŲ KA

BINETAS.
Po maišto Vokietijoj ant

ru kartu susidarė ministerių 
kabinetas. Dabar susidariu- 
sis ir kurs turbūt išliks yra 
tdks:

Hermanu Mueller, (soci- 
jalistas) premieras ir užsie
nio reikalų ministeris. .

Schlicke, (socijalistas) 
darbo ministeris.
' Schmidt (socijalistas) ū- 
kio ministeris.

G. Bauer (socijalistas) 
transporto ministeris.

E. David( socijalistas) mi
nisteris be portfelio.

K och (demokratas) vice
premjeras ir vidurinių rei
kalų ministeris.

Gessler (demokratas) ap
saugos ministeris.

Plunck (demokratas) tei
sybės ministeris.

Kap. Fisoher Cuno (kata
likas) finansų ministeris.

J. Giesberts (katalikas) 
pašto ir telegrafo ministe
ris.

A. Hermes (katalikas) 
maisto ministeris.

Wirth (katalikas) 
ministeris.

PIETUOSE IR VAKA
RUOSE SMARKIAI 
APDRASKĖ VIE

SULĄ..
k _ ___

Arti 100 užmušta, daug 
miestų apdraskyta, sekė di
džiausi gaisrai — Chicagos 

į apylinkė sunkiausia atjautė 
i — $4,000,000 nuostolių mie- 
• stelvje Elgin, III. — Audra 
nušlavė mūrinius namus, 
bažnyčias, medžius ir telefo- 

; ių stulpus. Daugiausia mir- 
■ čių Georgia — pranešama, 
I kad 30 ypatų užmušta tik 
viename miestelyje. Viesu
lą siautė Illinoj aus ir daly
je Indiana, Missouri, Wis- 

Į conšin, Ohio ir Georgia val- 
I stijose.

IV. DVARININKAI, PO- ninkėliai jaučiasi dideliais 
NAI, VALDŽIA, DAR

BININKAI.. .
Nors mūsų visos laikino

sios vyriausybės, kaip lau- 
žvarinės (Valdemaro—Gal
vanausko kabinetai), taip 
ir demokratinės (socialisto 
Sleževičiaus kabinetai) vi
suomet pabrieždavo savo 
deklaracijose, kad joms rū
pi darbo žmonių (žinoma ir 
darbininkų) reikalai, bet 
gyvenime mes beveik nieko 
nematome tuo reikalu pa
daryta. Kaip viešpatavo 
dvarininkai ir jodinėjo dar
bininkų sprandais, taip ir 
dabar tebeviešpatauja. Ma
ža to, net dvarininkams 
grąžinami dvarai, kurie val
džios z buvo laikomi (pav. 
kunig. Vasilčikovui Taura
gės aps.). Tiesa išleido ke
letą įstatymų. Jų tarpe a- 
pie apdraudimą kariškių 
šeimynų nuo bado ir vargo, 
apie darbininkų-ordinarnin- 
kų pašalinimą, apie 8 vai. 
darbo dienos įvedimą, bet 
tie įstatymai daugiausiai už
siliko ponų ministerių po
pieriuose. Gyvenime jie ne
labai vykdomi. Tą mes ga
lime pamatyti iš daugelio 
atsitikimų. Dvarininkų, 

ponų, valdžios ir darbinin-; 
kų bendrų santikių nušvieti
mui čia paduodu keletą at
sitikimų. Kupiškio taikos 
teisėjas pernai nagrinėjo 
bylą dvaro darbininkų su 
dvarininku Paslauskiu. Da
lykas ėjo apie tai, kad dar
bininkai sau pasiprašė obuo
lių palikti menką sodo dale
lę, kuomet ponas panorėjo 
sodą išnuomuoti žydams. 
Tas ponui nepatiko. Jam 
nepasisekė žydams išnuo
muoti — nesusitarė dėl kai
nos.
ninkus patraukė į teismą, 
kaipo “bolševikus”. Teisė
jui gi liudininkų nereikia, 
by tik pono paduotas “bol
ševizme” ir-jau teisėjas gra
sina didelėmis bausmėmis. 
Žmonės ir sako: kas turi di
desnį vežimą — daugiau pa
veža; kieno galybė — to ir 
teisybė. Legioninkų gi oku
puotuose kraštuose ponai ką 
nori, tą daro su savo dvarų 
darbininkais. Mūsų valdžia 
gi suvisai nesirūpina dvarų 
pasiėmimu į savo rankas. 

Į Pav. dvaras Kalnaberžė val
domas kokio tai pono Ko- 
dio-Stolipino įgaliotinio. Ar 
ne pasityčiojimas iŠ darbi
ninkų reikalų ? Ar gali Lie
tuvoje turėti dvarą kokie 
nors ponai Stolipinai ir ki
tokie

I

iždo

Anglijos valdžia pasiuntė 
Dr. J. L. Crossley-Batt, 20 
metų amžiaus merginų, ty
rinėti pirklybos galimybes į- 
vairiose šalyse. Ji jau ap
lankė Australiją, išbuvo ten 
6 mėnesius, apžiūrinėjo di
džiausias pramones ir biz
nius. Dabar atvyko Kana- 
don. Čia viskų ištyrus apie 
biznius ir pramones vyks su 
raportu Londonan. Po to 
vyks Chinijon. Tai nepa
prasčiausias atsitikmas, kad 
jaunutei merginai galin
giausios valstybės vyriausy
bė pavestų tokių svarbių mi
sijų- . ■

Nedėlioj 2 vai. ryte Angli
jos laikrodžiai pavaryti vie-

viešpačiais ir iš tolo nesilei-; 
džia darbininkų, kad valdi
ninkų skaistybė nenukentė
tų. Žinoma: nevisi valdi
ninkai taip aukštai nosis ke
lia, kaip kybartiečiai. Kau
no valdiškoje centralinėje 
armijos dirbtuvėje ponai 
užveizdos nesiskaito su dar
bininkais. Taip, pav. pa- 
liuosuojant Joną Lapinską 
ūkvedys p. Sermanas per
davė jam 225 auks. Ir tuo 
sugalvojo atsigriebti. Jis 
išskaitė iš darbininko Petro 
Lapinskio 225 auksinus, 
nors pastarasai neturi nieko 
bendra su Jonu Lapinskiu. 
Bet' ar galvoj ponams, by 
tik jam atsigriebti ir tiek. 
Būva kartais tokių atsitiki
mų, kad ponai komendantai 
savo valdžios srytyje areš
tuoja vienos ar kitos draugi
jos, nors ir turinčios lega- 
lę darbavimosi ir veikimo 
teisę, asmenis. Taip, pav., 
Telšių komendantas arešta
vo L. Darbo Federacijos in
struktorių už tai, kad tasai 
dalyvavo Žarėnuose susirin
kime. Tuojau paliuosavo ir 
pasakė, kad už 1000 auksi
nų pabaudą duosiąs teisę da
ryti susirinkimus ir kitose 
vietose. Instruktorius tos 
“pabaudos” nepanorėjo mo
kėti. Komendantas jam už- 

; draudė daryti susirinkimus.

MATOSI NUOSTO
LIAI.

ir 
u-

Lawrence, Lowell’y 
Haverhill’v Merrimac-k

•/

pėje vanduo taip pakilo, jog 
užliejo gatves, dirbtuvių 
skiepus, taip kad daug au- 
dinvčių turi užsidaryti.

Į 48 valandas vanduo pa
kilo 5 pėdas.

Taip-gi vanduo smarkiai 
kįla ir Conneeticut upėje, 
bet didelių nuostolių gal ne
bus.

Apie Springfield, Mass. 
gatvekariai sustojo vaik
ščioję. Springfield'e Con- 
necticut upėje vanduo paki
lo 17 pėdų virš normalio sto
vio.

Dideli gabalai ledų plau
kioja, kurie gali padaryti ir 
nuostolių.

X

Iš Madrido pranešama, 
jog labai daug ispanų rūpi
nasi įsigauti Amerikon. 
Madride Amerikos konsula
tas yra apspitęs žmonių su 
reikalavimais , vizuoti pas
portus.

Šventasis Tėvas gavo pra- 
Aešimų apie naujas krikščio
nių skerdynes Armėnijoj. 
Keletas katalikų misi j orde
rių užmušta. Popiežius tuoj 
paskyrė 50.000 lirų nukentė- 
jusiems.

darbi- '
— nesusitarė dėl kai- 
Ponas užpykęs darbi-

sumanė 
Darbi- 

kad jie 
ponas

Paryžiuje Kerenskį buvu- 
sis Rusijos premieras, turė
jo paskaitų. Buvo diskusi
jos. Jam buvo prikišta jo 
ministeriavimo klaidos. Jis 
gynėsi. Taip įsikarščiuota, 
kad pagalios susikumščiuo
ta. >

V. DVARININKAI IR 
DARBININKŲ DRAU

GIJOS.. .
•

Ponai dvarininkai kaiku
riose vietose tiek įsidrųsino, 
kad net kišasi į darbininkų 
Organizaciniai - visuomeninį 
darbų. Girkalnio apylinkė
je susikūrė krikšč.
ninku sąjungos skyrius. Vo
lų dvaro darbininkai įstojo 
į tų sųjungų nariais. Dvaro 
urėdas Kaminskas 
išnuomuoti dvarų, 
ninkams pareiškus, 
nuomuosių , žemės,
urėdas pažadėjo prigulin
čius prie krikšč. darb. sųjun
gos darbininkus išvaryti iš 

'dvaro. Darbnininkai kaiku- Į
rie išsigando. . Draugijos 
skyriaus pirmininkas varo
mas lauk. Šidlavos vals
čiaus vieno dvaro darbinin
kas išrinktas į valsčiaus val
dybų. Ponas tų darbininkų, 
kad jis negalėtų savo parei
gų eiti, perkėlė į kitų dvarų 
į Čekiškės parapijų.

(Bus daugiau)-

Manehester, N. H. —Vie
nas “meter readre” buvo 
atstatytas, Tai City Em-

Lenkijos valdžia pasiuntė 
bevieliu telegrafu bolševikų 
valdžiai pranešimų, kad su
tinka pradėti taikos dery
bas. Pataria pradėti nuo 
bal. 10d.

Kovo 27 d. Berline buvo 
padaryta didelės kratos. 
Svetimtaučiai, kurie nesi
rodė policijai, suareštuoti. 
Visi rusai suareštuoti.

New Yorko valstijoj ir 
kaikuriose kitose nedėlios 
ryte laikrodžiai pavaryti 
pirmyn. Daugelyje valsti
jų laikrodžiai liko po seno-



VYSKUPŲ BAL
SAS.

. t “DARBININKAS” 
(THE Woeker) 

The Lithuanian tri-weekly paper.
Published every Tuesday, Thursday, 

an<l Saturday by St. JotepVt Lithuan- 
ian R.-C. Aggociation of Labor.

SUBSCRIPTION KATES: 
fenrly...............................................
Boston and suburbs................ ,'...
VoreigB countrles yearly..............

"Entered as second-class mater Sept 
22 1915 at the post orfi.ee at Boston, 
Mhsm., under the Act of March S, 1879.”

“Aceeptance for mallling at special ra
te of postage provided for in Section 
1103. Act of Oct 8, 1917, authorized 
on July 12, 1918.”

LIETUVOS KAREIVIAI 
BALSUOS.

Kauno “Laisvė” num. 50 
skelbia: Iš tikrų šaltinių 
sužinojome, kad Vyriausy
bė rengia Steigiamojo Sei
mo rinkimų papildymą, ku
riuo kariškiai gaus aktingų 
rinkimo teisių”. Sulig ori- 
ginalio įstatymo kareiviai 
galėjo būti išrinkti, bet bal
suoti nebuvo teisė duota 
Dabar, matyt, kareiviai ga
lės balsuoti ir .būti išrink
tais.

ŠAULIAI LIKVIDUO
JAMI.

Pasak gerb. kun. Mironą, 
Lietuvos vyriausybės dele
gatą, Lietuvos Šaulių orga
nizacija' likviduojama. To
dėl aukų jų reikalams Ame- 
rike rinkti negalima. Nau
dinga būt žinoti, kad surink
tosios, o Šauliams nesunau
dotos, kam jas ketinama su
naudoti.

> APSIRIKOME.
»• .AT
/ —

■ Nesenai, esame indėj ę 
Lietuvos susisiekimo minis- 
terio Čarneckio paveikslą, 
pažymėdami, jog jis įstoda
mas į dabartinį kabinetą iš
stojo iš krikščionių demo
kratų partijos. Gerb. kun. 
Mironas pranešė, jog Čar
neckis tebėra nariu krikšč.- 
dem. partijos, tik kr.-dem. 
partija neima atsakomybės 
už jo veikimą, nes dabarti- 

o

J. M. Žemaičių vyskupas 
P. Karevičius ir J. M. Sei
nų vyskupas A Karosas 
vas. 26 išleido “Ganytojiš
kąjį Tikintiesiems Raštą”. 
Rašte tikintieji pagodžiami 
jų varguose ir primeną jog 
per vargus ir skausmus tei- 
einama į gerovę, laisvę ir 
garbę. Ir Lietuva per kan
čias, per kraują ir ašaras 
žengia į nepriklausomybę. 
Pagalios primenama apie 
besiartinantį Steigiamąjį 
Seimą, jo svarbą ir tikin
čiųjų priedermes rinkimuo
se. Sakoma:

“Svarbu, kad į Stei
giamąjį Seimą būtų iš
rinkti ir pasiųsti ne tik 
šviesūs, gabūs, sumanin
gi atstovai, bet kad jie bū- 
tij ir tikri Kristaus mok
slo pasekėjai. Neapsako
mai nusikalstūmete Die- 

, vui ir jūsų pačių labui, jei 
per jūsų kaltę, apsileidi
mą ar nedalyvavimą tap
tų išrinkti ir pasiųsti Sei
man jūsų atstovai, Kris
taus mokslo ir Bažnyčios 
priešai. Jie išleistų įsta
tymus, ardančius tikėji
mo ir krikščioniškosios 
doros pamatus

“Todėl, brangūs Kata
likai, įgiję nugis piliečių 
teisę dalyvauti rinkimuo
se į Steigiamąjį Seimą, 
laikvkite savo svarbia v

priederme šita teise tin
kamai pasinaudoti. Visi: 
seni ir jauni, vyrai ir mo
ters, vaikinai ir merginos 
susispieskite į krikščio- 

. niškąsias draugijas ir 
kuopas ir, bendrai susita
rę, rinkimų dienomis pa- 
siliuosavę nuo jūsų darbų, 
skubėkite į rinkimų vie
tas ir sąžiningai paduoki
te savo balsus už 
mus, mūsų krašto 
lams naudingus 
vus”

tinka- 
reika- 
atsto-

DIDYSIS PAVOJUS.

Dabar Lietuvai iš šalies 
negręsia joks pavojus. Di
dysis išlaukinis pavojus 
praėjo. Dabar lenkams, di- 
džiausiems Lietuvos prieši
ninkams, uždrausta lysti 
Lietuvon. Tolimesnis Lie
tuvos kilimas ir gerbūvis 
priguli nuo pačių lietuvių 
mokėjimo tvarkytis ir vesti 
reikalus. Jei Lietuva dabar 
neišsilaikys, tai vargu bus 
galima ką nors kita kaltin
ti. Patys lietuviai tuomet 
bus kalti.

Dabar didysis Lietuvai 
pavojus yra iš pačių lietu
vių pusės O tas pavojus /- 
ra ir nemažas. Apie tai skel
bia Lietuvos laikraščiai ir 
laiškai iš Lietuvos. Vagys
tės baisiai prasiplatinusios 
Kaune ir kitur. Su pasi
baisėjimu ir nusistebėjimu 
dagirdome apie prasiplati
nusį degtinės varymą ir gir
tuokliavimą po kaimus. 
Žmonės vargą vargBta, skur
dą skursta ir vienok randa 
būdų ir ištekliaus svaiga
lams varyti. Augštesniuose 
sluogsniuose gal negeriau. 
Girdisi apie girtuokliavimą 
kyšių ėmimą priedermių 
nepaisymą.

Išrodo, jog šitos naminės 
ydos yra didesniu Lietuvos 
nepriklausomybės pavoju- 

į mi, negu pavojai iš šalies, 
s katalikai labai arba Lietuvos neprigulmy- 

bės didžiųjų valstybių ne
pripažinimas. V

nis kabinetas ne partijų, 
darbo žmonių.

LAISVA IR NEPRI- 
» KLAUSOMA MIN

TIS.

Kauno “Lietuva” num. 
26 aprašyme apie augštųjų 
kursų atidarymą rašo, kad 
M. Šleževičius, sveikinda
mas socijalistų liaudininkų 
demokratų vardu išsireiš
kęs, kad Augštojoj Mokyk
loj turėsianti būti laisva ir 
nepriklausoma mintis. Aiš
ku nuo ko ta mintis turėtų 
būti nepriklausoma. Mes e- 
same paabejoję, begu mūsų 
apšviestūnija bus tiek tole
rantišką kad vienos aukšto
sios mokyklos užtektų. Sle
ževičius pirmuose Augštųjų 
Kursų žiniuose parodo, kad

ŪPINAS1 SPAUDA.

avosios spaudos rei- 
[steigė sąjungą 

ie la Presse”. 
moka po 1 

tini-
VYKS RYMAN.

Jo Eminencija Bostono 
Kardinolas O’Connell tuoj 
i ■ v--’. \ . . .. H/rran. pas 
šv.-ntaji Trva.

Kauno “Darbininkas” 
skelbia apie vas. 1 d. buvu
sius Žagarėj rinkimus į val
sčiaus savivaldybę. Tame 
valsčiuje rinkikų (abiejų 
lyčių) buvo 2905. Rinki- 
muose dalyvavo tik 380 rin
kikų. Reiškia dalyvavo veik 
tik dešimta dalis.

DVARŲ NEGAUS.

Tas pat “ Darbininko ’ ’ 
numeris skelbia, jog Vasil- 
čikovui dvarai nebus grąžin
ti. Valdžia buvo begrąži- 
nanti tam rusui dvarus, bet 
pasidarbavimu L. Darbo 
Federacijos ir L. Krikščio
nių Demokratą partijos, ru
sas dvarų negaus.

».

KAPSUKAS GYVAS 
IR VEIKIA.

Kauno “Darbininkas” 
num. 13 praneša, kad Kap
sukas, (apie kurį ėjo girdas, 
jog mirė), esąs Eitkūnuose 
ir-šelpiąs bolševikų spaudą 
Lietuvoje, parsivežtais iš 
Rusijos pinigais. Mat da
bar artinasi rinkimai į Stei
giamąjį Seimą, tai visi Lie
tuvos neprieteliai ištempė 
pajėgas kelti Lietuvoje vi
durinę netvarką ir sutruk
dyti rinkimus į Steigiamąjį 
Seimą.

Vidutiniškai imant Ameri
kos žmonės išleidžia tikybi
niams reikalams per metus 
po $1.10, apšvietai po $2.02, 
o svaigalams prieš prohibi- 
cijos įvedimą po $17 kas
met.

LIETUVOS MISIJA PITTS- 
BURGH’E.

Gauta iš Lietuvos Misijos 
Informacijos Biuro* praneši
mas, kad Lietuvos Misija lan
kysis Pittsburgh’o apiėlinkėj 
Balandžio 24, 25, 26, 27, 28 
ir gal 29 š. m. Taigi Pitts
burgh’o ir apielinkės stotįs 
malonės prisiąsti savo atsto
vus kuoskaitlingiausia susirin- 
kiman seredoj, kovo 31, š. m. 
Šv. Kazimiero mokyklos sve
tainėj 22-nd ir Jane Sts., 7:30 
P. M. Minėtam susirinkime 
reikės nustatyt galutinai diena 
iškilmingai vakarienei ir nu- 
skirstyt maršrutą. Visi stočią 
viršaičiai pasirūpinkit iš kal
no įsigyt iškilmingos vakarie
nės bilietus iš iždininko p. K 
Stravinsko, 1807 Carson St., 
S. S., Pittsburgh, Pa. Stotįs 
jau pardavusios kiek bilietą 
malonėkit raportuot, tai pri- 
gelbės ruošimo komitetui tin
kamiau priruošt iškilmingąją 
vakarienę.

A M Sutkaitis,
Pgh’o Stoties Raštininkė.

LIETUVOS FINANSINĖS 
MISIJOS MARŠRUTAS 

RYTINĖJE PENN- - 
SYL V ARIJOJE.

Lietuvos Misija lankysis šio
je apielinkėje su Lietuvos Pa
skolos reikalais šiomis dieno
mis:
Bal. 11. d. Edwarsville, Pa., 

popietėje.
Bal. 11 d. Wilkes Barre, Pa., 

vakare. . •
Balandžio 12 d. Plymouth, Pa. 
Balandžio 13 d. Wanamie, Pa. 
Bal. 14 d. Sugar Notch ir

Plains, Pa.
Bal 15 d. Forest City, Pa.
Bal. 16 d. High Park (Scran- 

ton) Pa
Bal. 17 d. Eynoą Pa.
Bal. 18

tėję.
Bal. 18

d. Duryeą Pa. pope-

valparatbo, ind

šis-tas iš dabartinio judėjimo.

Šį metą Valparaiso’n priva
žiavo labai daug mokinių. 
Pati mokyklą po priežiūra 
naujo prezidento p. Brown’o, 
taip-gi pakilo augščiau. Pir
ma girdėdavos nusiskundimų, 
kad nevisos mokyklos pripa
žįsta Valparaiso’s kreditus. 
Bet dabar tas liko prašalintą 
nes mokyklą pripažino Indiana 
valstija ir yra vedama sulig 
valstijos įstatų.

Keli dalykai taip-gi liko pa
gerinti sulig naująją madą 
Mokykla nėra katalikišką bet 
krikščioniška dvasia gana sti
pri, kiekvienas universiteto 
susirinkimas yra pradedamas 
malda. Atletiškos žaismės 
taip-gi stovi augštam laipsnvj. 
Per visą žiemą, kas penktadie
nio vakaras būdavo* “basket 
bąli” žaismės su kitų mokyk
lų žaidėjais, kuriomis buvo la
ba užsiinteresavę moksleiviai.

Lietuvių jaunimo seno čia 
yra skaitlingas būrelis. Čia 
jie turi lietuviškas klesas ir di
delį knygyną Tūlas laikas at
gal, patys lietuviai rinkdavo
si sau mokytoją kuriam mo
kykla apmoka, bet kilus nesu
sipratimui tarpe pačių lietu
vių, mokykla atėmė tas teises 
jr dabar pati universiteto val
džia paskiria lietuviams mo
kytoją.

Jau metai laiko kaip moky
tojauja moksleivis V. Rukšta- 
lis, kuris atlieka tą darbą ga
na gerai. Pavyzdin, pirma 
nebuvo garsinama lietuviškų 
lekcijų universiteto programe, 
gi pasidarbavus dabartiniam 
mokytojui dabar tarpe angliš
kų matome ir lietuviškąsias 
klesas pažymėtas. Taip-gi prie 
kitų ligšiol buvusių lietuviš
kųjų pamokų p. Rukštalis įve
dė, ir lietuvišką klesiką. Žo
džiu tariant žmogus dirba ir 
atlieka savo darbą kuogeriau- 
siai.

Bet, kada dabartinis mūs 
mokytojas dirba nuoširdžiai, 
kelia lietuviškąją dailę ir sten
giasi, kad suteikti geriausią 
naudą patiems moksleiviams, 
tai lietuvystės priešams-bolše- 
vikams ir jųjų pasekėjams 
laisvam aniams tas netinka. 
Labiausiai jiems pikta kam ne 
jų spalvos žmogus mokytojau
ja.

Ir štai pabaigoj praeito ber- 
tainio, bolševikai pradėjo 
rinkti parašus, kad prašalin
ti dabartinį mokytoją o padė
ti jųjų plauko, tūlą “second 
hand”, laisvo dienraščio “re
daktorių”. Pradėjo rinkti pa
rašus po peticija. Pasirašė vi
si bolševikai, “tautiečiai”, 
trys “katalikai” ir pustuzinis 
iš Chicagos draugučių.

Tik gailą kad po tokio di
delio darbo pasekmes išėjo 
liūdnos. Prasidėjus šiam ber- 
tainiui, prezidentas p. Brovn 
sušaukė visus lietuvius moks
leivius ir tiems, kurie lankė 
dabartinio mokytojo klesas, 
bet nenorėjo jo, liepė pakelti 
rankas. Ir priešingų šiam mo
kytojui buvo tik keturi bolše
vikai. Tada p. Bro wn pama
tė, kad čia vien tik raudonų
jų ir tamsių laisvamanių par- 
tyviškumas, nes jokių faktų 
jie neprirodė kas link p. Rukš- 
talio negero mokinimo. Prezi
dentas apleisdamas kambarį 
pasakė: “Dabartinis mokyto
jas pasiliks kaip buvęs ir lan
kykite lietuviškas klesas visi, 
kas norite, o jei kurie nesu- 
tinkat su šios mokyklos tvar
ką apleiskit mokyklą pinigai 
jums bus sugrąžinti”. Tuomi 
viskas ir užsibaigė.

nardavi?, bps tai nnvo naskn-

lietuviški raudonieji ir 
sėbrai laisvamaniai žada išsi
kelti kiton mokyklon kur “lai
svės daugiau”. Aš nuo savęs 
palinkėčiau važiuoti į Trockio 
rojų, į Rusiją ten galėsite iš
sirinkti mokytoją kokį tik no
rėsite. Nes Valparaisoj jau pa
sibaigė jūsų “gerosios diene
lės”.

Gailą kad tokie žmonės bū
na mokykloje po kelius metus, 
leidžia pinigus ir laiką veltui. 
Nes užnuodytos, siauros parti
jos idėjomis širdies jokis mok
slas nei apšvieta neatgaivins. 
Tik gaila, kad savo tamsumu 
žemina lietuvių vardą apšvies- 
tesnią žmonių akyse.

šaltakraujas.

AMSTERDAM, N. Y.

Kovo 14 nedėlioj pobažnyti- 
nėj salėj Šv. Kazimiero parap. 
L. Vyčią 100 kp. statė scenoj 
“Valkatą”. Nors veikalas bu
vo pakartotas antru kartu, bet 
publikos buvo pilna salė.

Vaidinimas išėjo labai ge
rai, matyt aktoriai nesigailėjo 
energijos nei jėgą prisirengi
mui.

Dialogas “Susiprato”, kurį 
gabiai atliko p-lės Ver. ir Stef. 
Kisieliūtės. Eiles deklamavo 
p-lės J- Jakaičiutė ir Karato- 
niutė ir dar kitos mergaitės.

Viskas išėjo gerai, tik gai
la, kad dar randasi tokią, ku
rie mažai supranta ir savo ne
ramiu užsilaikymu kitiems 
trukdo.

Nesenai Apsigyvenęs.

NORWOOD, MASS.

Nepaprastas vakaras.

išaiškino kaip žmogus turi už
silaikyti, kad būtą • sveikas. 
ToliaUS aiškino apie tabaką, 
kokią naudą žmogui tabakas 
neša: tabakas neša nesveikatą 
ir trumpina žmogaus amžį. 
Norvoodo žmonės išgirdę ar 
pie tabako blogumą, nekurie 
metė rūkę, o moterys ketina 
paskelbti karę prieš tabaką 
ir. išvaryti į Turkiją. Antras 
kalbėjo A F. Kneižis, “Darbi
ninko” adm. apie Krikščionių 
Demokratą Partiją. Plačiai iš
aiškino apie jos darbus, kad 
ji daugiaus darbuojasi darbi
ninką reikalais. Sako: socija
listai daug ką žada, bet mažai 
ką duoda, o tautininkai visai 
mažai ką kalba apie darbinin
ką reikalus, tik jie myli savę 
girtis, nes žmonės suprato ku
ri partija daugiau dirba; mato
me dabar kaip Lietuvos ir A- 
merikos, kad krikščionys de
mokratai daugiau dirba darbi
ninką reikalams.

Kalbėjo vietinis A. Kava
liauskas apie vietos reikalus, 
gerai paaiškino’; taip-gi kalbė
jo vietinis gerb. klebonas kun. 
V. Taškūnas apie sveikatą ir
gi gerai paaiškino kaip reikia 
užsilaikyti, kad žmogus būtą 
sveikas. Auką surinko dėl 
krikščionią demokratą apie 
$6.00, nes buvo jau žmonės ki
ti išėję. Su prakalbomis pub
lika labai užganėdinta.

Tą pačią dieną įvyko L. D. 
S. 3-čios kuopos mėnesinis su
sirinkimas, buvo išduota ra
portas iš Naujosios Anglijos 
Apskričio suvažiavimo. Iš ra
porto nariai liko užganėdinti. 
Buvo įnešta kas-link L. D. S. 
namo boną. Visi nariai suti
ko; kuopa pirko už 25 dol., A 
Čeikienė už 25 dol., K D. Ak
stinas už $25, A Kavaliaus
kas va, 25 dol., o kiti nariai pa
sižadėjo pirkti kitą kartą

Korespondentas.

I

$100.00 ir keletas iš naną pri
sižadėjo pirkti Lietuvos bo
nus. Būtą malonu girdėt, kad 
nariai šv. Mikolo dr-jos neat
siliktą berną pirkime. Patarti
na, kad ir kitos draugijos ir 
kuopos, kaip tai vyrą taip ir 
moterų sektą naudingus dar
bus, pirkdami bonus iš iždą ir 
paragintą narius ir nares nu
sipirkti po boną nors už $50, o 
tada pamatysim, kad laisva 
Lietuva laimingai užgyvuos.

Korespondentas.

NEW BRITAIN, CONN.

L. D. S. 36 kp. laikė mėne
sinį susirinkimą 21 d. kovo. 
Aptarus ir apsvarsčius vieti
nės kuopos reikalus, nutarta 
paaukaut kiek galint dėl Lie
tuvoj susitvėrusios L. D. Sąj. 
Padaryta kolekta ir suaukavo 
sekančiai: Po 1 dol.: B. Matu- 
levičiukė, P .Kadziauskas, J. 
Šimuliūnas, O. Razdavičienė; 
smulkiais 3 dol. 10 centą. Vi
so 17 dol. 10c.

Nors mūs kuopa yra ne
skaitlinga, bet darbuojasi, 
kiek galint ir neatsilieka nuo 
kitą ir veikia visi nariai ir do
ri katalikai, tad ir tikimės su
silaukt didesnią pasekmių. 
Apgailėtina, kad L. D. S. 36 
kp. nustojo vieno darbštaus 
nario J. Šimuliūno, kuris 
trumpu laiku žada apleist šią 
šalį. Viršminėtas narys yra 
daug pasidarbavęs dėl labo ka
talikišką organizaciją, kaip 
tai: LDS. 36 kp., SLRKA. 99 
kp. Daug yra išplatinęs katali
kiškos literatūros mūsą tarpe. 
Taip-pat uoliai pasidarbavo iš
platinime Lietuvos paskolos 
boną. Jis visus pralenkė sa
vo darbštumu. Prisirašė prie 
Laisvės Sargą ir keliaus Tėvy
nėn. Linkime jam kogeriau- 
sią pasekmią ir nenuilstančiai 
darbuoties dėl Tėvynės.

f

Kovo 21 d. šią metą S. L. R. 
K. A 81-ma kuopa surengė 
vakarą buvo perstatytas vei
kalas “Žydą Karalius” iš 
Kristaus gyvenimo. Veikalą 
perstatė visi iš So. Bostono L 
D. S. 1-mos kuopos ir L. P. B. 
49-tos kuopos aktoriai. Va
karą atidarė A Čeikienė ir 
perstatė A F. Kneižį “Darbi
ninko” adm., kuris paaiškino 
ką reiškia tas veikąlas, nes ge
rai išaiškino veikalą tai žmo
nės žiūrėdami galėjo geriau 
suprasti veikalo reikšmę ir 
taip-gi A F. Kneižis kalbėjo 
visą vakarą pertraukose. Rei
kia pasakyti, kad So. Bosto
no aktoriai labai gerai išsila
vinę lošime. Visi atliko savo 
roles gana gerai, o nekurie tai 
tikrai artistiškai. Norwoodie- 
čiai liko labai užganėdinti iš 
tokio gražaus perstatyme. Pa
tartina kad ir kitos kolonijos 
pasikviestą So. Bostono akto
rius su tuo veikalu, nes tai y- 
ra vienas iš gražiausią veika
lą, perstata iš Kristaus buvi
mo'ant žemės. Žiūrint į tokį 
veikalą sužadina žmogaus sie
lą Žmonių buvo pilna salė ir 
buvo matyti ant nekuriu vei
dą ašaros. Bet buvo kelios y- 
patos, katros šaipėsi žiūrėda
mos, tai matyti, kad nepažįs
ta Kristaus mokslo ir laiko už 
nieką o kurie supranta Kris
taus mokslą labai užganėdin
ti ir nori kad ir kitą kartą pa
matyti. Pelno paliko kuopai 
60 dol.

Vaikas.

ROCHESTER, N. Y.

Kovo 7 dieną Teatrališkas 
Skyrius 93-čios L. V. kuopos 
surengė teatrą apvaikščiojant 
dieną šv. Kazimiero, Vyčią 
globėjo. Buvo vaidinami trys 
veikalai: “Paskutinį Jau Kar
tą”, “Perskyrą Teisėjas” ir 
“Geriau Vėliau Negu Niekad’. 
Iš visą, pastarasis veikalas 
buvo puikiausias ir publikai 
labai patiko, sprendžiant iš 
daugumo išsireiškimą norint 
tą patį veikalą dar sykį pa
matyt. Vaidintojai savo roles 
puikiai atliko, ypač Feliksą 
Šlapelis, kuris nors pirmą sy
kį ant scenos stojo, bet savo 
rolę, Baudilos, atvaidino gana 
atjaučiančiai. Tai-gj ir Anta
nas Nevidonskis, rolę Jono 
Kikilio atvaidino artistiškai, 
ypač punktuose meilės, paro
dydamas turintis gabumą vai
dinimo srityje. Pelnas teatro 
suteiktas Lietuvos Raudoną- 
jam Kryžiui.

Reikia pažymėti jog Teatra
liškas Skyrius, nors nesenai 
susitvėręš, bet jau gana gerai 
gyvuoja ir priklausantieji prie 
to skyriaus širdingai darbuo
jasi, ypatingai pirmininkas, 
Jonas Gudas, kursai nepails
tančiai triūsia dėl skyriaus la
bo. Dabar yra mokinamas! du 
nauji veikalai, kuriuos tikisi 
atvaidinti greitoj ateityj. Ge
riausią pasekmių Teatrališ
kam Styrini!

NEWARK, N. J.

B. M.

Teodosija.

Kovo 14 dieną įvyko L. D. S. 
3-čios kuopos paskaitos ir pra
kalbos. Kuopos pirm. K. D. 
Akstinas atidarė prakalbas ir 
paaiškino apie kuopos nuveik
tus darbus ir kad ši kuopa 

-/a '■'i- :arTv-

Pirmais kalbėtojas Pr. Gu- *
i i

DAYTON, OKIO.

Dirba naudingą darbą.

Kovo 21 L š. m. 3 vai. po 
pietą laikytame ketvirtainia
me metų susirinkime buvo 
daug naudingų dalykų nutarta 
dėl naudos šv. Mikolo Drau
gystės ir parapijos, bet buvo 
neaplenkta Lietuva

tarta padary* bakus geguži.o 
i. š. m.: dėl parapijos pa-

Čia vietiniai tautininkai bu
vo surengę prakalbas nedėlioj, 
kovo 6 d. 1920 m. Kalbėjo su
grįžęs N Lietuvos kapitonas 
VI. Lazdynas (Lesčinskas).

Kalbėjo apie savo kelionės į- 
spūdžius, apie Lietuvos val
džią apie Lietuvos kariuome
nę; nurodinėjo reikalingumą 
šelpti našlaičių ir pavargėlių 
įstaigas ir ligonines Lietuvoje. 
Nurodinėjo reikalingumą lie
tuviams paimti pramonę ir 
prekybą į savo rankas, ragino 
amatninkus susiorganizuoti ir 
parvažiavus į Lietuvą įsteigti 
ten dirbtuves.

Baigdamas prakalbą prašė 
duoti klausimų. Tarpe kitų 
klausimų užsiminta ir apie 
Bendroves. Čia kapitonas Laz
dynas rodos paprašytas vieti
nio agento V. Ambrazevičiaus 
(kuris užlaiko privatinę agen
tūrą ant Ferry St.) ėmė igno
ruoti bendroves. Čia jis pats 
save smarkiai sukirto, nes tik 
keletą minutų pirmiau ragino 
žmones susiorganizuot ir par
važiavus į Lietuvą įsteigti 
skrybelines, plytnyčias ir ki
tokias dirbtuves. O dabar jau 
sako, kad bendrovės nieko ge
ro Lietuvai nedaro, nes pini
gai siųsti per b-ves nueina Lie
tuvon tik kelinta dalis ir tt. 
Pasigirsta balsas iš publikos: 
“Aš per bendrovę siunčiau pi- ‘ 
nigus į Lietuvą ir gavau atsa
kymą kad jau pinigai gauti.” 
O per vieną žmogų siunčiau du 
mėnesiu pirmiau ir dn lig šiol 
tie nepaimti”. Pasigirsta ki
tas balsas: “Tai kaip-gi mums 
susiorganizuot ir įsteigti Lie
tuvoj pramones, jei ne į ben- - 
drovesT” — O tai prisira&y- 
kit prie Inžinierių ir Mechani
kų kurie čia yra New Yorke 
ar kur kitur” — atsako kapi- 
‘lazdynas. Tai

I kad ir jis pats nežino kur ta- 
zar-i.:a yra. O ka

geresnio nuveikė už hendrorps,
- -r- r-rO
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Federacijos Skyriai.
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Vargdienis.

CHESTER, PA.
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Apsisaugokit.

TOKS APIE TOKIUS.
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Ir nutvėrė mano Maikį 
‘Lėkt ra vagiant nuo senai. 
Ar tai šitokį tu mokslą 
Savo štabui garsinai.

Verčiau nieko nesakyti, ne
gu nedasakyti.

Ir ant galo šmakšt išlindo 
Maikio darbas taip viešai. 
Net Malkelis persigando 
Ir paraudo paausiai.

Mano galva nesuprato 
Prie ko Maikis žengė taip 
Mane seną pravardžiuodams 
Ir pašiepdamas visaip.

Mat policija atėjo 
Maikio mokslą tyrinėt. 
Taip atidžiai jie pradėjo 
Visus kampus žiūrinėt.

Nes jūs nuodėmių neskaitot, 
Užtai vogt jums taip smagu. 
Savo mokslu taip apkvaitot 
Ir vagystė mandagu.

Nėra dūšios, nėra Dievo 
Nieks uz nuodėmę nebaus, 
Jei valdžia tik svietiškoji 
Mūsų vagiant nesugaus.

■<

Lengviau išsisaugoti ligos, 
negu pagyti.

? r -. h.

Tu visaip mane koliojai 
Ir už kvailą pastatei, 
Ir nekartą mano širdį 
Labai skaudžiai užgavai.

Gal būt tavo pasekėjai 
Neblogesni už tave.
Jiems nerūpi kitų skurdas, 
Vien aprūpint tik save.

Viešai vogti prisibijot,
Bet slapta nereik nei klaust, 
Gerai progai pasitaikius
Būt kvailystė, sakot, snaust.

Kilai laipsniškai didybėj 
Savo mokslą garsinai 
Ir kokios tai pirmeivybės 
Tamsius draugus mokinai.

ys pas mane lai-
- « ’ •' > I .1

sirado daug ir vieni ^antrus 
smerkia. Jei jie kur bando 
sau lizdą sukti, tai žinokite, 
kas jie per žmonės.

Lawnencietis.

Svaigaluose prigėrė dau
giau žmonių, negu jūrėse.
Nuo apsirijimo žūva dau- 

žr-nrun. r r;p na.
a

Jau prilipot liepto galo 
Cicilikai jūs visi,
Nes žemesnio niekur siekio 
Kaip vagystė nerasi.

s
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Einu kartą pro “Keleivį” 
Girdžiu riksmas daros ten, 
Mano Maikis tik bėgioja 
Užsidegęs šen ir ten.

s Bostonan atvyko apie 40 
federalių agentų apžiūrėti, 
kaip čia prohibieija laikosi, 

kelias užeigas, ra
si vyno ir degtinės.

Keletas suareštuota.

-
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PINIGAI GEBAI NUEI
NA.

Vargas, vargas tau Maikeli, 
Kad jaunystėj apakai.
Tėvą keikdams, žmones skriausdams 
Nedorybe nutukai.

'■ “‘a

Ukrainos kariuomenė, gen. 
Pavlenkr vedamą užėmė 
Odessą. Pirma tą miestą 
laikė bolševikai.

. < i
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rUtiesą kap. Lazdynas bendro
ves peikti, kadangi Lietuvos 
Misija, tik ką atvažiavus iš 
Lietuvos čia lankėsi su prakal
bomis ir. pats Vileišis sakė: 
“Jūs lietuviai amerikiečiai su
siorganizuoki! ir atstatykit 
Lietuvą, padarykit iš Lietu
vos antrą Ameriką” ir tt Gi 
bendrovės organizuoja kapita
lą ir žmones ir daro tą, ką 
Vileišis pataria.

Kas-link pinigų siuntimo, 
tai reikia apsisaugot, kadangi 
nekurie agentai siunčia pini
gus ir sakos būk. tai bendrovės 
vardu, o jie taip padaro kaip 
jiems geriau. Už tai bendorvė 
neatsako.

Negalimas daiktas kad pini
gai siųsti tiesiog per • kurią 
nors bendrovę nebūt teisingai 
nuėję į Lietuvą.

Šėrininkas.

CAMBRIDGE, MASS.

Šv. “Agnietė” scenoje.

Kovo 21 d. įvyko puikus va
karas bažnytinėje salėje. Bu
vo atvaidintas gražus istoriš
kas veikalas, “Šv. Agnietės” 
gyvenimas. Šis įspūdingas te
atras tapo surengtas per pas
tangas vietinės L. R. K. Mo
terų Są-gos 22 kuopos. Didžiu
ma aktorkų buvo pačios są- 
jungietės. Puikiausiai atlošė 
p-lė A. Šliužiūtė, kuri savo 
rimta ir aiškia kalba patraukė 
žmonių atidą prie savęs. Taip
gi p-lė O. Simbolaitė gana ge
rai atliko Agnietės rolėje. P-lė 
K. Bukaveckaitė Aniolo vieto
je, tai tikrai anioliškal ir at
vaidino, rodos ji ir ghnus dėl 
to. Taip-gi ir ikti aktoriai at
liko savo užduotis ^erai, kaip 
tai p-lė F. Girdvainiutė, J. 
Naujalis, M. Jablonskaitė, K. 
Sadoniutė, A. Garbaliauskai- 
tė, A. Baranauskaitė, N. Biro- 
naitė ir A. Mankevičiutė.’

Kalbėjo gerb. kun. Pr. Juš- 
kaitis. Jis pasakė daug nau
jų dalykų apie buvusį maištą 
Kaune ir tt. Pasakė porą gra
žių eilių p-lė Rankaitė, gerai 
pavyko, turėjo atkartoti. Pa- 
deklemavo maža mergaitė p-lė 
Povilaičiutė, išėjo puikiai.

Žmonių buvo pilna svetainė 
ir vii užsilaikė tvarkiai ligi pat 

- galo.
Vakaro vedėja buvo p-lė A. 

Mankiaučiutė.

Kiek laiko atgal iš kažin kur 
atsibaladojo valkata Juozas 
Norman 43 metų, apie 6 pėdų 
augščio, dideliais gelsvais ū- 
sais, šviesiai geltonais plau
kais, mėlynos akys. Kaip jis 
sakosi, Amerike išgyvenęs 15 
metų, iš Lietuvos nuo Kuršė
nų. Apsigyveno pas W. Mar- 
tinkų, 725 E. 7-th St, kuris 
laiko bučernę ir grosemę. Pa
gyvenęs 3 savaites, 15 <£ kovo 
išvažiavo kitur paimdamas 
nuo kitų kartu gyvenančių ar 
pie $300. Jei kas tokį pauk
štelį užtėmys, praneškit poli
cijai arba man. Kas apie to
kį praneš, gaus $10 atlygini
mo. i

vargonininkavau pas 
Lawrence’o nezaležninkus. 
Laikau už šventą pareigą lie
tuvių katalikų visuomenei pra
nešti tai, ką aš būdamas per 
keturis suvirš metus pas ne
zaležninkus patyriau. Lai šis 
mano patyrimas būna katalikų 
visuomenei persergėjimu, kad 
kartais koks nezaležninkų ku- 
nigužis neapgautų, taip kaip 
mane.

Pristodamas pas nezaležnin
kus maniau, kad jų kunigai y- 
ra tikri žmonių draugai ir 
Dievo tarnai, kaip kad jie 
save vadina. Maniau, kad jie iš 
širdies trokšta žmonėms padė
ti ir jų turtą sučėdyti, bet pa
sirodė visai kas kita.

Nezaležninkams kunigužiams 
nerūpi žmonių gerovė, o tuo 
labiau tikėjimas. Jiems rūpi: 
lengvas ir pelningas gyveni
mas.

Nezaležninkai kunigužiai y- 
ra: bemoksliai — be sąžinės 
žmonės,' kurie patys netikėda
mi į Dievą prisidengę kitai-" 
gyste apgaudinėja ir demora
lizuoja žmones.

Nezaležninkai kunigužiai 
prilygsta beždžionei, kuri pa
mačiusi žmogų ką darant, mė
gina ir ji tai daryti

Štai ką aš pasakysiu apie 
apsimetėlį Šleinį, Lawrence’o 
nezaležninkų kunigužį.

Šleinis man atvirai yra pri
sipažinęs, kad jis netiki į Die
vą ir tik dėl biznio davęsis 
Mickui “šventinti” į kunigus. 
Ištiesų taip ir yra.

Pažiūrėkim kaip Šleinis at
lieka “kunigiškas” pareigas: 
Šleinis “mišių” kasdien nelai
ko. Vandenį prie krikšto, 
šlakstymo (krapinimo) ir kitų 
bažnytinių apeigų vartoja ne
šventintą.

Šleinis lotyniškai skaityti 
nemoka. Jo maldos susideda 
daugiausia iš šių žodžių: 
“Gratias tibi, gratiamus tibi, 
gratias tibi, gratiamus tibi, 
Gratias tibi” ir tt ir tt. Var
toja juos ir prie mišių, mišpa
rų ir visų bažnyčios pamaldų.

Turėt tas pat yra ir su visais 
kitais Mickaus ir Chicagos 
Villeto šventintais nezaležnin- 
kais kunigužiais. Ir tokie be
moksliai - bedieviai - apsime
tėliai, kunigužiai vadina save 
“tikrais Dievo tarnais”. Aš 
tai matydamas, kaipo katali
kas, priverstas buvau savo są
žinės mesti nezaležninkus ir 
ką aš patyriau būdamas pas 
juos paskelbti viešai lietuvių 
katalikų visuomenei, kad ap
sisaugotų nuo tokių apsimetė
lių kunigužių.

Aš atsitraukiau nuo nezalež
ninkų ant visados ir nuo šio 
laiko neturiu nieko bendro su 
jais. Patariu nuoširdžiai tą 
patį padaryti ir visiems tiems, 
kurių dar tikėjimas iš širdžių 
nėra galutinai išplėštas.

' J. C. Navadauskas.

Snbatos vakare Roxbn- 
ry’je, Mass. du banditu inė- 
jo krautuvėn, atkišo re
volverius į klerkas ir savi
ninką, ir pasigrobę $299 
grynais ir kelis čekius, pa- 
bėcro.

Man pateko plakatukas 
“Svarbus pranešimas Chica- 
giečiams”. Nezaležninkas Mic
kevičius praneša apie besival
kiojančius nezaležninkų bam- 
bizus. Sakoma ten: “Klajū
nais yra typai, kurie užsidė
ję atbulus kalnierius, trankosi 
po lietuvių kolonijas, vadina 
save (kunigais) ir tik savo 
naudai išnaudoja žmones, va- 
dindamiesi Lietuvių T. K. t y. 
sen-katalikais arba Rymo-ka- 
talikais. Tokiais typais yra: 
Urbonas, Strazdas, Bražas-Zu- 
kauskas, 
Žvaliom

j

Šleinis, Geniotis,
Tautas-T&ušaitis, 

Paciecha-Pocrowski, 
Vilotas ir Krikščiū-

■■■- . kata
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Jie visi ivjrus klaiū-

SAULĖS NAMAMS ETC. AU
KŲ SĄSKAITA KUN. P. 

SAURUSAIČIO SU
RINKTA.

Liverpoolyje, Anglijoj 13 svar. 
Boston, Mass. ............... $39.22
Lovvell, Mass.................... 68.76
Lawrence, Mass. ______30.71
Worcester, Mass...............30.71
Worcester, Mass...............72.32
Athol, Mass. ...................77.83
Westfield, Mass............... 22.65
Waterbury, Conn. .....212.50 
New Haven, Conn. .23.00 
New York City . .53.55
Brooklyn — Kodis....... 59.82
Hartford, Conn. .. ...........75.35
New Britain, Conn.......... 63.40
Cambridge, Mass......... ..37.90
Montello, Mass.................35.50
Baltimore, Md................ 154.00
Pittsburgh, Sutkaitis 75.80 
Pittsburgh, Vaišnoras 43.53 
Homestead, Pa..............  .58.86
Elizabeth, Port............61.93

PASTABA. Tautos Fondo 
Sekretorius praneša,. kad dar 
nevisi prisiuntė tuos surink
tuosius aukavusių pinigus. Kū
ne nenusiuntėte, malonėkite 
pasiųsti. Kaip greit tos aukos 
bus nusiųstos į Tautos Fondo 
iždą, ūmai stengsiuosi maldau
ti, kad juos pasiųstų Kaunan, 
nes ten jų laukia su didžiau
siu išsiilgimu kiek man teko 
būti liudininku!

VISIEMS ŽINOTINA. Nuo 
Kovo 25-toslig Gegužio 23 in- 
clusive būsiu užimtas davimu 
misijų, tai tik tose vietose 
kiek nusiseks surinkti bus vė
liaus paskelbta. Čia paskelbiu 
tas vietas, jei kas reikalaus, 
žinios įkur rašyti: Nuo kovo 
25 lig balandžio 13: 94 Hull 
Avė., Maspeth, L. L N. Y. Nuo 
balandžio 18 lig Gegužio 2: 914 
N. 15-th Str., E. St. Louis, III. 
Nuo Gegužio 9 lig 23: 1534 
So. West Str., Roeford, UI. 
Atsiprašau jog kaikuriems 
negalėjau atsakyti ant užkvie- 
timų, nes jų laiškai iki mane 
surado, tai jau buvo pervėlu 
atsakyti, nes jau buvo pra
slinkęs laikas kuriam mane 
kvietė. Mat nuolatinėje kelio
nėje laiškam nelengva pagauti 
asmenį! Tai dabar iškalno 
pranešu kame ir kuomet ma
ne galės pagauti su laiškais.

Jei pas visus negalėsiu at
silankyti, tai stengsiuosi pa
rašyti po kokį trumpą straips
nelį tokio jau turinio kaip at
silankydamas kalbu, ir kartas 
nuo karta patalpinti laikrašty
je, kad galėtų ir tie sužinoti 
kas man teko mūsų Tėvynėje 
pastebėti. Tai ypatingu būdu 
pasistengsiu šįmet delei Tėvy
nės pasidarbuoti šiek tiek dau- 
giaus, kadangi Lapkričio 15 
šių metų išpuola mano sidab
rinis jubilejus sukaktuvės* dvi
dešimts penkių metų kunigavi
mo. Pasitikiu atsirasiant ir 
daugiaus asmenų sutinkančių 
su mano nuomone, jog geriau
sias. yra sumanymas padaryti 
'kaipo kokią padėką mūsų nu
vargintai Tėvynė prie tos pa
čios progos jubiliejaus nepa
prastomis aukomis, ir nepa
prastais pasišventimo pasidar
bavimais. Nors ilgai abejojau 
ar šitą aplinkybę verta viešai 
išreikšti ar ne, bet galutinai 
pasiryžau išreikšti pasiremda
mas vien Išganytojaus žo
džiams: “Sic luceat lux vestra 
coram hominibus, ut videant 
opera vestra bona, et glorifi- 
cent Patrem vestrum qui in 
odelis ėst”. Mat. 5, 16. Ir 
tikrai šelpdami Tėvynę dėl 
Dievo meilės ir artimo meilės 
su geriausia intencija tai tei
kiam Dievui garbę aukomis, 
r.”- L - ./ A:"-' \ ' -
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Federacijos Tarybos suva
žiavimas Pittsburgh’e nutarė 
Katalikų Vienybių vardą pa
keisti Federacijos Skyriais. 
Jau susidarę kolonijose vieti
niai centrai Katalikų Vieny
bės malonės to nutarimo prisi
laikyti ir save vadinti Federa
cijos Skyriais, o ne Katalikų 
Vienybėmis. Tas nutarimas 
paliečia lygiai senas Katalikų 
Vienybes ir naujai besitverian
čias. Spaudoje, oficialiuose 
pranešimuose bus vartojama 
Federacijos Skyrių vardas. 
Konstitucija Federacijos Sky- 
rias pasilieka Katalikų Vieny
bės, tik vardas pakeičiama.

Mokesnis! Federacijai.
Už 1920 metus į Federaciją 

užsimokėję labai mažai pri
klausančių prie Federacijos 
organizacijų, parapijų ir drau
gijų. Šiuomi prašome visų Fe
deracijos narių kuogreičiausia 
Federacijai atsilyginti už 1920 
metus. Federacijos iždas be
veik tuščias, o Federacijos 
veikimui pienai patiesti gana 
platūs. Norint pasekmingai 
darbą varyti, reikia tam dar
bui pinigų.

Į Federcaiją priklausančios 
draugijos moka po 6 centus 
nuo nario į metus. Siunčiant 
pinigus, čekius arba money or
derius reikia išrašyti Federa
cijos iždininko vardu (K. J. 
Krušinšinskas) ir pasiųsti Fe
deracijos Sekrėtorijatui: 381 
Westminster Avė., Detroit, 
Mieli. Tikimės, kad šio pri
minimo užteks ir nereikės Fe
deracijos Sekretorijato vedė
jui prie kiekvienos organiza
cijos ir draugijos kreiptis ats
kiru laišku. Visos organiza
cijos ir draugijos turėtų užsi
mokėti į Federaciją nevėliau 
liepos 1 dienos šių metų.

Reikia daugiau agitaci
jos.

Tokiu svarbiu reikalu, kaip 
Federacijos obalsių skleidimas 
lietuvių katalikų tarpe, priva
lėtų rūpinties visi lietuvių ka
talikų svietiškiai ir dvasiškiai 
veikėjai, organizacijos, jų 
kuopos, draugijos ir parapi
jos. Federacijos valdyba be 
platesnės visuomenės paramos 
neįstengs viena tinkamai visas 
veikimo sritis apimti. Fede
racijos Centras tegalės visą lie
tuvių katalikų veikimą api
bendrinti ir nurodymais pa
tarnauti svarbesniuose mūsų 
visuomenės reikaluose. Fede
racijai į talką tegul stoja visi, 
kas jaučia Federacijo ssvarbą 
ir pageidauja lietuvių katali
kų vienybės, be kurios mes ir 
geriausius norus turėdami, ne
įveiksime savo gražių ir pra
kilnių tikslų atsiekti.

Prakalbose, susirinkimuose, 
privačiose sueigose apie Fede
raciją ir jos tikslus reikia dau
giau ir plačiau aiškinti. Ži
nių apie Federaciją jau buvo 
nemažai paskleista mūsų spau
doje. Jei kam jų dar trūksta 
— Federacijos Centras su
teiks. Kuoplačiau bus agituo
jama už Federaciją, tuo dau
giau bus naudos mūsų visuo
menei ir tautai.

Paremkime Vienmtnčhu Lie
tuvoje.

Prie Steigiamojo mūsų tau
tos Seimo rengiasi visa Lietu
va. Kiekviena Lietuvoje gy
vuojanti partija ar sriovė sten
giasi savo pakraipos žmones į 
steigiamąjį susirinkimą įstaty
ti. Amerikos lietuviai negali 
pasilikti Lietuvos steigiamojo 
seimo nuošalyje. Savo vien
minčius Lietuvoje būtinai tu-
’ OZ "O

r-rika aukas, tau-

Maiki, Maiki, ak Maikeli, 
Savo tėvą mokinai. x 
Tai girtuokliu, tai tamsūnu 
Tu mane vis vadinai,

Gėda, gėda pasekėjams, 
Kur apdūmei tu akis. 
Gėda, bėda šiam momente 
Jums kiekvienas pasakys.

x
Kataliku esi gimęs 
Į bedievį pavirtai. 
Ir ąnt galo vagim tapęs, 
Tai bent šposą iškirtai.

viai katalikai, krikščionys de
mokratai jei norime, Lietuvos 
gyvenimo sutvarkyme turėti 
balsą, turime Lietuvos kri
kščionims demokratams su
teikti kuodaugiausia paramos. 
Tautos Fondas remia Lietuvos 
krikščionių demokratų politi
ką ir veikimą. Aukokime visi 
į Tautos Fondą, kad jis, svar
biam reikalui esant, galėtų pa
siųsti pinigų mūsų vienmin- 
čiams Lietuvon prisirengti tin
kamai prie Lietuvos Steigamo- 
jo Seimo.

Federacijos Tarybos Sekre
torius

e. Karosas.

Lietuvių Prekybos Bend
rovė gavo atgal pirmuosius 
draftus. pasiųstų Lietuvon 
pinigų. Juos atvežė Lietu
vos Prekybos ir Pramonės 
Banko ingaliotinis gerb. 
kun. Mironas. Pasirodo, 
kad pinigai atsakančiai iš
mokami Kai Lietuvių Pre
kybos Bendrovės draftas 
nueina į Kauną, tai Preky
bos ir Pramonės sekreto
rius, kuriuo dabar yra ge
rai Amerikos lietuviams ži
nomas Julius B. Kaupas, 
siunčią tam, kurs turi pini
gus gauti šitokį laiškelį:

“Šiuomi turime garbės 
pranešti, kad Lietuvos 
Prekybos ir Pramonės Ban
kas yra gavęs Tamstai pi
nigų iš Amerikos (tiek ir 
tiek auksinų).

Prašome Tamstai pato
giu laiku juos atsiimti ar 
atsiliepti, kad galėtume iš
siųsti paštu”.

Nors Lietuvos žmonės ne
pratę prie bizniavų operaci
jų, bet tokį laišką gavęs ne
gali nesuprasti kas padary
ti. J ei gavėjas gyvena Kau
ne arba arti Kauno, tai nu
eina pats bankan, gi toli nuo 
Kauno gyvenantis su vals
čiaus perdėtinio arba kuni
go arba kitokio valdininko 
paliudijimu siunčia bankui 
pranešimą atsiųsti pinigus 
paštu.

Taigi Lietuvos Prekybos 
ir Pramonės Bankas taip 
gerai patarnauja, kad ge
riau vargu būt galima pada
ryti.

Pinigų siuntimas per Lie
tuvių Prekybos Bendrovę y- 
ra užtikrintas, saugus, grei
tas ir pigiausias. Palygin
kite mūsų auksinų kainas su 
kitų įstaigų ar agentų kai
nomis.

Maikio Tėvas.
• i i i egggg-- ■ . ' —

Suv. Valstijų sufragietės 
tikisi, jog Delaware valsti
ja bus 36-ta valstija pritar
ti moterų lygių teisių biliui.

LIETUVOS ATSTOVYBĖS 
AMERIKOJE ATSIŠAU

KIMAS.
Daug Lietuvos piliečių, at

vykusių Amerikon, yra su sa
vim atsivežę Rusijos Valsty
bės Banko taupomųjų kasų 
knygeles, ant kurių jų pinigai 
buvo tose kasose padėti, o be 
to kai kurie piliečiai yra ir iš 
Amerikos siuntę pinigus ir į- 
dėję į tas kasas. Lietuvoje 
nuo Finansų Ministerijos buvo 
išleistas atsišaukimas, kuria
me visi piliečiai buvo kviečia
mi per vietos iždines priduoti 
žinių, kas kek ir ant kokios 
knygelės ir kokiais pinigais ar 
popieriais tur įdėjęs pinigų.

Tas pačias žinias būtų svar
bu Surinkti ir nuo Amerikoje 
gyvenančių Lietuvos piliečių, 
ir žinoma visi tie kurie tur to
kias knygeles, yra kviečiami 
prisiųsti jas apdraustu laišku 
Lietuvos Atstovybei Ameriko
je delei registracijos, arba jų 
ištrauką, vietos notaro patvir
tintą- Tos knygelės bus sugrą
žinamos visiems atgal, o su
rinktos žinios pasiųstos Kau
nan Finansų Ministerijai. Per
siuntimo išlaidų padegimui 
reikia pridėti štampų ‘ ant 50 
centų.

Lietuvos Atstovybė 
Amerikoje.

(Pasirašo) J. Vileišis, 
Generalis Lietuvos Atstovas.



DARBININKAS
Ištikimybė pinigais pirkta,
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VIETINĖS ŽINIOS.

LAIKRAŠČIAI IŠ LIE
TUVOS. '

Pereitos savaitės pabaigo
je atėjo Kauno “Darbinin
ko’ num. 13 ir 
num. 50 ir 48, 
atėjo “Laisvės”

“Laisvės” 
panedėlyje 
num. 49 ir 

Darbo Žmonių Kalendo
rius”, išleistas Muenchene, 
Vokietijoj. Kalendorių tei
kėsi atsiųsti gerb. kun. J. J. 
Jakaitis, kurs jų yra gavęs.

Susirinkimas Federacijos 
komiteto bus kovo 30 d. Šv. 
Petro Bažnytinėj salėj 7:30 
vai. vak. Į šį susirinkimų 
kviečiame tuos, 
priklauso prie 
komiteto.

kurie jau 
viršminėto

Valdyba.

NEGALI ATSIDŽIAUG
TI.

“Sandara”, ' gavusi tal
kon Venį, Karvelį' negali at
sidžiaugti. Gėrisi, kaip pe
lėda savo vaikais. Mes vi
sai nepavydime jiems kama- 
i;otystės su Tuinila, Nor
kum, Michelsonu, Gegužiu 
ir kitokiais garsiais iš antro 
galo So. Bostoniečiais.

KOKIE BAKSAI NEIŠSIŲS
TI.

VYČIŲ PRAKALBOS.
Kovo 27 d. pobažnytinėje 

salėje buvo L. Vyčių 17 kuopos 
prakalbos. Kalbėjo kun. Pr. 
Vinnauskis, Lawrenee’o lietu
vių klebonas, vietos gerb. kle
bonas kun. Urbonavičius ir 
Feliksas Zaleskas. Prakalbų 
vedėja buvo p-lė Zosia Gurk- 
liutė, kuopos pirmininkė. Žmo
nių buvo pusėtinai. Visi kal
bėtojai aiškino apie jaunimo 
reikalus ir veikimą, priminda- 
mi apie vyčių "organizaciją. 
Gerb. kun. Virmauskas, ypač 
labai patenkino susirinkusiūs 
savo prakalba, nes tarpe rim
tų išvedžiojimų vis inpynė 
smagių juokelių.

1

kadSo. Bostoniečiai žino, 
nuterioti draugai' kalnus ver
čią ant Lietuvių Prekybos 
Bendrovės už baksus. Tą da
rė ne be reikalo. Mat “Nute- 
riotas Komitetas” paskelbė, 
kad laivas su drabužiais ir 
maistu išeis tiesiog iš Bostono 
į Lietuvą, kai kurie sunešė 
drabužius pas Ivaškevičių to 
komiteto pirmininką.

Sudaryta šeši baksai, kurie 
iki kovo 22 d. gulėjo Ivaške
vičiaus skiepe ar kur kitur.

Norėdami nusikratyti jųjų, 
sumanė iškirsti šposą.

Vieną gražų rytą atgabeno 
tuos šešius baksus į bažnytinę 
salę ir gal būti dabar sakys, 
kad katalikai pūdo drabužius 
ir nesiunčia į Lietuvą. Nute
rioti draugai turėtų tuos bak
sus su drabužiais kogreičiau- 
sia, jei dar nesupuvo sugrąžin
ti aukavusiems, o ne dumti 
akis žmonėms būk baksai pa
siųsti į Lietuvą. Žinąs.

Rep.

NUTERIOTŲ DRAUGŲ 
PRAKALBOS.

"Kovo 28 d. Municipal salėj 
įvyko Nuteriotų Draugų pra
kalbos.

Pirmiausia kalbėjo K. Nor
kus. Visa jo kalba buvo apie 
Vilniaus paėmimą. Tvirtino 
kad Vilnius jau lietuvių ran
kose. Po jo kalbėjo Bagočius 
ir sakė, kad Vilnius bolševi
kų rankose. Klausytojai nesu
prato kame dalykas. A. Ivaš
kevičius rūgojo ant gerb. kle
bono K. Urbonavičiaus už ne- 
garsinimą jų prakalbų. Mat 
ir laisvamaniai be klebono pa
galbos jaučiasi ne kaip, o 
šmeižt jojo dar ir ligšiol nenu
stoja. Ivaškevičius užginčijo, 
kad “N. D.” sekretoriui mo
kama alga. Nors susirinkimas 
nutarė ir tas pats Ivaškevičius 
tą nutarimą patvirtino. Sakė, 
tada mes užmokėsim už darbą, 
kada surengsime viešą ant gat
vių rinkliavą “Tag Dąy”.

M. Venys džiaugėsi, kad jie 
turi visokio plauko žmonių.

Dar prakalboms nepasibai
gus, salė liko apytuštė, nors 
Bagočius meldė,' kad lauktų 
iki jis pabaigs kalbėti, bet ant 
jo prašymo niekas neatsižvel
gė.

Ten buvęs.

Franas Jonaitis, pentiną na
mus iš lauko ir iš vidaus, pleste- 
riuoja sienas, popierauja taipgi 
atlieka ir medžio darbą. Reikale 
kreipkitės pas:

Franas Jonaitis,
293 Bolton St.

So. Boston, Mass.

ŠI PLUNKSNA DĖL TAMISTOS!
PADARYTA DĖL TARNAVIMO—Ilgo ir sunkaus 

tarnavimo.
ŠUTAI.PINA savyje daug rašalo.
NEBĖGA—Siunčiame per paštą ir espresu į visas 

šalis pritrauktas rašalo. Nėra kitos plunksnos jai 
lygios. ♦

RAŠYS taip greit, kad su jokia kita plunksnaM taip greit, Kati su jokiu Kita piui
X Re?a^s lygintis—be kratymo pirm prasėsiant

Ją kaina su gerumu yra visiškai žema. $2.50, 
$3.00, $3.50, $4.00, $5.00, $5.50, $6.00 ir augščiaus.

Pirk dabar ’ Musą ir mes už kiekvieną plunksną 
garantuojame.

“DARBININKAS”
244 W. Broadway, Boston 27, Mass.

DETROIT, MllJH.
Šį pavasarį labai daug lietuvių atvažiuoja į Detroit. 

Daug tokių, kurie atvažiuoja su šeimyna. Daug tokių, 
katrie ieško sau stubų ir vargei gauna o tada priversti 
grįžti atgal iš kur atvažiavo. Vienatinis lietuviškas agen
tas, kuris pristąto visiems lietuviams stubų. Kas nori 
gauti namą lai atsišaukia pas

STOGAS PRAKIURĘS
Jei jūsų namo stogas pra

kiuręs, tai šaukitės lietuvio 
Stogų Taisytojo, kuris turi 
savo amate atsakantį pati- 
rimą. Darbą atlieka koge- 
riausiai. Jei tik jums peikia 
stogas pataisyti ar naujas 
uždėti, tai šaukitės prie

PETER PLEVOKAS,

116 W. 4-th St-, S. Boston, Mass,

VOKIŠKy MARKIŲ
Norintieji pasiųsti laiškuose 

vokiškų markių (bumaškų) | 
Lietuvą, gali jų pirkti pas 
Lietuvių Prekybos B

LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVĘ, _ 

414 W. Broadway,
So. Boston, Mass. 

------------ «----------------------—- 
ŠV. JONO EVANGELISTO

PAŠALPINES DR-JOS 
VALDYBA 

SO. BOSTON, MASS. 
Pirm. — Motiejus Žioba,

539 E. Seventh St, S. B. 
Vice-pirm. — Jonas Galinis,

20 Vinfield St., S. B.
Prot Rašt. — Jonas Glineckis, 

277 Silver St., S. B.
M. Brikaitė,Fin. Rašt.—

47 Vale St., S. B. 
Kas. —Andr. Naudžiūnas,

16 Vinfield St., S. B. . 
Maršalka — Step. Navickas.

Draugija laiko susirinkimus 
kas trečią nedėldienį k- Hdeno 
mėnesio 2:00 vai. po pietų Baž
nytinėje Salėje, So. < . ton, 
Mass.

pinigais gali būt sunaikin- Vlqco

Reikalingos merginos prie dir
bimo lėlių (Dolls). Nereikalingas 
prityrimas. Atsišaukit: 
New Doll Mfg. Co.

621 Albany St., 
Boston, Mass.

Siunčiame daiktus į Lietuvą, 
parduodame laivakortes, parūpi
name pasportus, parduodame vo
kiečių markėms. Siunčiame pini
gus į Lietuvą, kurių dabartinis 
kursas $2.00 už 100 auksinų. 
Lithuanian Information Bureau

774 Bank St.,
" Waterbury, Conn.

Paieškau brolio Kaetono Rad
vilo, Kauno rėd. Telšių apskr. 
Pikelų parap. Palūše dvarelio. 
Meldžiu atsišaukti ar kas žinot 
malonėkit pranešti. X,
Kaz. Radvilaitė (Barkauskienė) 

1011 Lasoll St.
- x Ęacine, Wis.

dgr pusbrolių Juozo ir PERSKAITYTUS “DūT- 
Kauno rėd. šiau- numerius siųskite

lių ašidų parap. Meldžiu
atsišaukti šiuo adresų.
Paul Buka, Į -______ __

P. O. Booe 272, ‘
\ > Millinocket, Mo. 4 -

»■■■ ■ ,

Paieškau draugo Antano Zer- 
ding. J’aeina nuo Pumpėnų, 10 
metų atgal gyveno Rygoje. Mel
džiu jo paties arba kas žinot atsi
šaukti. *
Juozas Kurklinskas,

58 Traut St. ? "
Montello, Mass.

Lietuvon saviškiams.
—-—-

:vx.vPas mane galit užsirašyt- laik
raštį “Darbininką,” kuris jus 
linkys 3 kartus sąvaitėj. Paduodu 
apgarsinimus ir paieškojimus. Kas 
užsirašys pas mane “Darbininką,” 
gaus dovanų puikų 20 metų ka
lendorių. Visi pas:
J. F. Margelis

544 Myrtle St.
Grand Rapids, Mich.

PLAUKAI!
Kas turite nušipusius plau

kus, bei niežėjimą galvos odos, 
pleiskanas, .puolimą ir žilumą 
plaukų; retus plaukus, taip-gi 
spuogus arba šašus, duokite 
savo antrašą ir 2c. štampą.

The Westem Chemical Co., 
Box Berea, Ohio.

SEYMOUR
Paieškau pusbrolio Juozapo Žu

kauske, Kauno rėd. Šiaulių apsk. 
Kropiu valse. Šventupiu kaimo. 
Skinamų pamiškė. Pirmiau gyve
no Boston, Mass. Jis pats ar kas 
apie jį žinot, meldžiu man pra
nešti šiuo adresu: 
Emilija Žukauskaitė, 
' B. F. D. No. 3

Syemour, Conn.

Paieškau Motiejaus Kaškono. 
2 metai atgal gyveno So. Bethle- 
em, Pa. Vilniaus rėd. Trakų pa
vieto, Butrimonių valše. Pušanų 
sodžiaus. Paieško jo tėvas iš Lie
tuvos. Jis pats ar kas apie jį ži
note malonėkite pranešti šiuo 
resu:

Vincentas Kaškonas,
141 Manchester, St., 

Manchester, N. H.

Ieškau draugo Antano Girso. 
Turiu svarbų reikalą. Iš Lietu
vos man atėjo laiškas. -Pirmiau 
gyveno Lawrenee, Mass. Prašau 
atsišaukti arba pranešti. 
Petras Paulavičius,

49 Intervale St., 
Montello, Mass.

............... " ------------------------------------------------------------

Paieškau pusbrolio Domininko 
Smaliuko. Turiu svarbų reikalą. 
Gardino rėd., Ratničos parapijos, 
Švendubrės kaimo. Jis pats arba 
kas apie jį žinote meldžiu man 
pranešti šiuo antrašu: 
Bronislava Trainavieienė,

107 Ames St.,
Montello, Mass.

Paieškau Agotos Jurkiniutės, 
(gal ištekėjusi) Šulų kaimo, Bar
tininkų parap. Seniau gyveno 
Brooklyn, N. Y. ir Škotijoj, 
siliepti ant to adreso: 
Uršulė Pampalienė,

4 Pit St., Mossend, 
Lanarkshive, Scotland.

SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES V. Jfi- 
ZIAUS DR-JOS VALDYBOS 

ADRESAI.
Pirmininkas —

A Kmitas,
284 5th St., 

So. Boston, Mass.
Vice-pirm. —

- J. Kavalinas,
63 Gold St.,

So. Boston, Mass.
Protokolų Rašt. —

J. Stukas,.
542 6-th St.,

• * So. Boston, Mass.
Fin. Raštininkas —

Simanas Alikonis, 
140 Bowen St., 

So. Boston, Mass.

Gydytojas ir Chirurgas
489 Broadvay, S. Boston, Mass.

0 F I S P 9-10 Iš ryto, 
VALANDOS:

I Dr. Paul J. Jakmauh
. f Jakimavičius)

Priėmimo ▼slaodoe:
Nuo'tlU S popiet. Nno 7 Iki 8 vakaro

509 W RO ADWAY Cor. ST SO. BO 8T0N. 
Tol 502 S. B.

F. J. KALINAUSKAS 

LIETUVIS ADVOKATAS- 
414 Broadtcay, So. Boston, Mass.
Gyvenimo vieta: 256 W. 3-rd Si.

TeL S. B. 1196-W.

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.
Pirmininkas—

Motiejus Versiackas,
105 Silver Street,

GERIAUSIS PATARIMAS.
Šen Royto Plaukų stiprintojas 

ir augintojas. Padaro plaukus 
švelniais ir blizgančiais.

Kas norit turėti tankius ir gra
žius plaukus vartokit Sen-Royto 
plaukų toniką. Bonkutė 8 oz. 
$1.00, 4 oz. 60c. su prisiuntimu. 
Aug. M. ir Juozapas Rutkus,

101 Rauber St., 
Rochester, N. Y.

Paieškau pusbrolių Petro ir 
Izidoriaus Pranaraus. Pirma gy
veno Scranton, Pa. Kauno rėd. 
Rumšiškių par. Taipgi draugių 
Marijonos ir Elzbietos Kepezins- 
ku.čių tos pačios parap. Jurgiškių 
kaimo. Meldžiu atsišaukti.
John Jacunas

V1Q1 Warhman Avė. 
Tarrington, Conn.

Į

So. Boston, Mass. 
Vice-Pirm.—

Mikolas Žarkauskas, 
128 Boweu Street,

So. Boston, Mass. 
Prot. Raštininkas— -

Juozapas Vinkevičius,
147 W. Sixth St., 

$o. Boston, Mass. 
Finansų Raštininkas—

Juozas Kavaliauskas, 
209 E. Cottage St.,

Dorchester, Mass. 
Kasierius—

Andriejus Zalieckas, 
140 W. Sixth Street,

So. Boston, Mass. 
Maršalka—

Antanas Gruodis,
550 Medford St., 

Charlestown, Mass.
D. L. K. Keistučio Draugija 

Boston, Mass. laiko mėnesinius 
susirinkimu kas pirmą nedėl- 
dienį kiekvieno mėnęio 3-čią 
vai. po pietų po num. 193 Ha
nover St., Boston, Mass.

Rąstelius —
S. Gižius,

377 Broadway,
z, So. Boston, Mass.

Maršalka —
F. Lukoševičius,

405 7-th St.,, 
So. Boston, Mass.

PRANEŠIMAS.
Draugystės S. Š. Jėzaus se

kantis susirinkimas bus pane
dėlyje balandžio 5 dieną.

U u u
u u ui

TEINGIAUSI A 
IR GERIAUSIA 

LIETUVIŠKA

A P T IE K A .
Sutaisau receptus su didžiau

sia atida, nežiūrint, ar tie re
ceptai Lietuvos ar Amerikos da
ktarą. Tai vienatinė lietuviška 
aptieka Bostone ir Massachu- 
setts valstijoj. Gyduolią galit 
gaut, kokios tik pasaulyj yra 
vartojamos. Galit reikalaut per 
laiškus, o aš prlsiąsiu per ex- 
presą.

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekoriug ir Savininkas

i

PAIEŠKOJIMAI IR
REIKALAVIMAI.

Paieškojimų ir reikalavimų 
kainos L. D. S. nariams ir 
“Darbininko” kaitytojams 1 
sykį į metus už dykų, už 3 sy
kius $1.00. Prieteliams už 3 
sykius $1.50.

*

PARSIDUODA FARMA.
13 akerų žemės pusė dirbamos 

ir pusė miško. Derlinga žemė, 
naujas namas, ant dvejų lubų, su 
piazais, 5 mėtai kaip pastatytas, 
su 9 kambariais bane, didelis viš- 
tininkas ir užsodintas jaunas sod= 
nas obelių, grušių, pyčių, slyvų, 
agrastų, aviečių; 2 karvės, vie
nas arklys ir labąi graži vieta. 
Nueiti įki karui 5 minutas, iki 
stoties 8 minutas o į miestą Brid- 
gewater 20 minutų; 4 čeverykų 
dirbtuvės, 2 fandrės ir viena ge
ležinė ir taipgi 3 vežimai darbi
niai ir vežimėlis dėl pasivažinėji
mo ir prie ūkės visi įrankiai. Kas 
norite pirkti, meldžiu atvažiuoti 
pažiūrėti nes viską negalima ap
rašyti.
Fyank Znotin,

108 Compart St. 
Bridgewater, Mass.

DR. F. MATULAITIS 
Gydo visokias ligas Piskiria akinius 
Valandos: 1-3 ir 7-8 P. M.
17 Millbury St., 

Worcester, Mass.

Paieškau Vinco Matulevičiaus, 
Suvalkų rėd. Gvarčiskės kaimo. 
Prieš 6 metus gyveno Machanoy 
City, Pa. Paskui išvažiavo į Mex- 
ico. Atsišaukit ant šio adfeso: 
Petras Szevakas,

11 Park Place,
Torrington, Conn.

------------- 7"
Paieškau brolio Stanislovo Ur- 

lakio, Kauno rėd. Panevėžio ap
skričio, Rozalino valš. Moniunų 
kaimo. 12 metų atgal gyveno 
Taskaror, Pa. Jis pats ar jo pa
žįstami meldžiu atsišaukti ant šio 
adreso:
Mr. John Urlakis,

616 W. Lombard St. 
Baltimore, Md.

------------------------------------ ,-------
Paieškau Juozapo ir Petro 

Dulekų. Paeina iš Suvalkų rėd. 
Pirmiau gyveno Brooklyn, N. Y. 
Dabar nežinau kur jie randasi. 
Jų brolis Antanas atsišaukė iš Lie
tuvos. Jie patys ar kas kitas. 
Malonėkit pranešti ant šio adreso: 
Fr. Vaišunas,

247 Cardoni Avė. 
Detroit, Mifeh.

226 Broadway, kamp. C St., 
South. Boston, Mass.

Aš Antanina Demeniutė po vy
ru Klimienė paieškau brolių Juo
zo ir Motiejaus. Pirma girdėjau 
gyveno New York’e. Dabar ne
žinau kur. Prašau atsišaukti ar
ba kas kitas pranešti. 
Antanina Demeniutė (Klimienė) 

13 Sherman St
Peabody, Mass. ,

Paieškau Juo^o Dabašinsko, 
Suvalkų rėd. Marijampolės apsk. 
Sasnavos par., Lašimbndė kai
mas. Girdėjau, kad gyvena apie 
Pittsburgh, Pa. o dabar nežinau 
kur. Jis pats ar kas kitas atsi
šaukite šiuo admn:

i LIETUVIS DANTISTAS
DR M. V. CASPER 

(Dr. M. V. Kasparavičius) 
425 Broadv>ay, So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston, 27 
Ofiso valandos: 10—12:30 ryte 

1:30—6 ir 6:30-8 P. M.
Nedšliomls 1 - 3 P. M.Tu

Tel. S. B: 1771

, DR. J. JONIKAMS
9

Chirurgas ir Gydytojas. 
495 E. Broadway, S. Boston. 
Valandos: Nuo 9 iki U ryto

nuo 1 iki 3 po pietą, P 
nno 7 tki 9 vakarė.

PIRMOS KLESOS

nn
nn
n
iįi
$

Tel. S. Boston 21014 ir 21013 J

Spring 9537.
PIRMUTINIS IR SENIAU
SIAS LIETUVIŠKAS UŽ
EIGOS NAMAS ARBA HO- 
TELIS NEW YORKE.

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pri- 

j pildomi visia be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su nau 

jų išradimų.
; Visą darbą gvarantuojame

DR. W. T. REILLYI
> 469 Broadway, S. Boston, Mass

Lietuviai, kreipkitės prie savąją!
Jei nenori būti nuskriaustu atvykęs New Yorkan, tai tiesiok kreipkis pas 

GEO. J. BART AŠIŲ, agentą, nes jis yra visiems gerai žinomas žmogus.
Parduoda laivakortes ant visą liniją J Lietuvą ir iš Lietuvos. 
Išmainom ir siunčiam pinigus j visas dalis svieto pagal dienos kurso. 
Parupinam išvažiuojantiems Pasportus. Pasitinkam žmones ant gelžkelio 

stočių New Yorke pribuvus iš kitą miestą. ,
Suteikiam nakvynes, nes užlaikome namą su 38 kambariais. Palydime ke

leivius ant laivą ir pristatome ją bagažus, žodžiu sakant pilnai aprūpiname 
kiekvieną, kuris pas mus kreipiasi 1 musą viršminėtą Agentūrą su reikalais.

GEO. J. B ART AŠIŲ S,
498 Washington Street,_________________ New York City,

Egzaminacija DYKAI
.i
i

DĖL SERGANČIŲ ŽMONIŲ.
Ar nenusibodo sirgti ir leisti pinigus ant visokią vaistą? Jei nu

sibodo, ateikite ai išegzamlnuoslu dykai ir pasakysiu kaip ai galiu 
jums padėti. Ai turiu suviri 28 metus praktikos medicinoje Ir gy
dyme skaudžią, kroniiką, neaiškią ir komplikuotą ligą vyrą ir mo
terų. Jiems tas gali pagelbėti, nes aš ypatiškaiišegzamlnuoju jus 
kiekvieną syki. Ai vartoju santipiškus elektrikos ir Medicinos Įtai
sus, gydyme kraujd, odos ir kronlšką ilgą. Kada reikalinga lšeg- 
zaminuoju kraują, seiles ir vidurius. Al visados vengiu klaidos 
diagnoze arba gydyme.

PATARIMAS LIGONIAMS IR APVILTIEMS-
Ieškodami gydymo pagalvokite gerai. Pasinaudokite kitų 

prityrimais. Jei kenti pilvo, vidurių arba jaknų ligoms ne-
!'

!■_ - . . - _

* žlibčiojimo, dispepsijos, rėmus prietvarių etc. Jei turi reu-
n&tizmą, sciaticą, skaudančius arba subrinkusius sąnarius, 
ikausmus galvoje, inkstų arba pūslės skausmus, galvos suki
mą, šalčius galvoje, nosyje arba gerklėje, pasitark su manim 
dykai Atlik tą darbąl Neatidėk!

Jeigu ikišiol niekas negelbėjo, ateik 
kai. Tamsta sntaupįal laiką, pinigus Ir 
aš negalėsiu nieko pagelbėti, pasakysiu,
rlausto gydytojaus piMItaSjimu. Ligos niekados nestovi, 
doa plečiasi ir niekadoe paSoa nepranyksta. Nelaukite tiennollktoa 
valandos, nes gaM būti pervėlu. Egzamtasvtajas dyl

_ - ... a. _ a — a,.a> a —.
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aš suteiksiu patarimus dy- 
panaiklmri kančias. Jeigu 
Jei sergi, pasirūpink ge- 

bet visa-

i! 
! 
!
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PRIE DOCHESTER ST. 
Valančios

Nuo 9 vai. ryta
iki 8 vai. vakare

Nedėliotais 
nuo 10 vai. ryta 

iki 4 vaL vata.

DR. JOHN MšcDONNELL, M. D.
Galina taiUalltti ir iMavitrM

Ofiso valandoa:
Ryt tia iki 9 vai.

Popiety 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Bell Pbooa DickinMC 3095 M

Dr. Ignotas Stankus
1210S.BmdSt,PHarfelpkia, Pa.

Littuvū Daktaras ir Chirurgas.
O6m> Valaodasį 

Nuo 9 rito iki 5 po pieta 
Vakarais, Ketverge eoo«iki 9 P. M.

JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ. 
Dennafuaa iidaika pista 

są prašalta pMskanaa, «1< 
odoa galvos, angina plaukiu pt 
aaa Jiau reikalinga aeaiata.

p adarys kad toaC-plan- 
Ir akaiataa. ►




