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Krikščionys darbininkai vie
nykitės! Spieskitės į vienin- 
tėlę darbo žmonių organiza
ciją Amerikoje — Lietuvių 
Darbininkų Sąjungą.
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Apgavo darbininkus.
SUKLAIDINO DARBI

NINKUS.
ŽUVO ĄEŠI.

I 1

New Y ark. — Streikuo-

i_
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jantieji pieno išvežioto jai 
p atstatė savo vadus. Išran- 
į da, kad vadai be reikalo 

juos iššaukė streikan. Strei
kas eina nuo lapkričio 1 d. 
.Unija savo susirinkime vie
nu balsu' nutarė numesti se
nąją valdybą. Išrinkta nau
ja ir ingaliota paimti raktus 
nuo senosios. Jei senoji val
dyba priešintus, tai eiti teis
man.
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PAVOGĖ DUONOS.

\Athol, M a ss. — Iš Milton 
RJHunt kepyklos pavogta 
100 kepalų duonos, keletas 
svarų mielių ir keletas mai
šų miltų.
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Kaina 4 centai.
♦

ŽINIOS Iš LIETUVOS.
(Specijalės “Darbininkui” Korespondencijos)

Rymas. — Ištiko susirė
mimas tarp fašistų ir komu
nistų ties Florencijos mies
tu. Susišaudymas tęsėsi ke
turias valandas. Žuvo šeši 
žmonės.

W askington. — Po karo 
pirmuoju S. Valstijų amba
sadorium Vokietijai paskir
tas A. B. Houghton iš New 
Yorko valstijos.

t

NELAIMĖ.

Vau Wert, O. — Į mokyk
los “bus’ą” bevažiuojantį 
per geležinkelį, trenkė trau- 
kiyns. Keturi vaikai vietoj 
žuvo, 17 sužeista.

Sustreikavo aukso kasyklos.
STREIKAS AUKSO 

KASYKLOSE.
RATHENAU BERLY

NAN.

Johaunesburg, Pietų Af- 
| rika. — Aukso ir anglių ka- 
’ sykių sustreikavo darbinin- 
f kai. Kompanijos buvo be

pradedą priiminėti daug 
■ negrų, kad paskui visiems 

darbininkams algas numuš
ti. Kad tam užbėgti už akių 
darbininkai sustreikavo.

Paryžius. — Vokietijos at
stovas Dr. Rathenau čia lau
kė nuo sąjungininkų pakvie
timo tarybos susivažiavi
mam

Tečiau pakvietimo nega
vo. Iškeliavo atgal Berly
nan.
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F V TARP [KINKAU J A
' HOOVER.

W ashington. — Užgyrus
prez. Hardingui, sekr. Hoo- 
ver pasikvietė geležinkelių 

'kompanijas ir darbininkų 
atstovus konferencijon tar
tis dėl algų ir darbo sąlygų, lerių pabaudos.

SKAUDŽIAI NUBAUDĖ.

Detroit, Mich. — Oscar 
Yukman nuo vieno laikraš
čius pardavinėjančio vaiko 
pavogė dešimtuką.

Už tai teismo nubaustas 
90 dienų kalėjimo ir 100 do-

Airija Nurimo.
PRIEŠININKAI NU

TILO.
ČITOS VALDŽIA MOBI- 

LIZUOJASI.

GIŽAI (Vilkaviškio aps
krities). — 5 dieną gruodžio 
21 metų čia prasidėjo moks
las Seinų Dvasinės Semina
rijos naujai įrengtuose na
muose. Į ištremtąją semi
nariją Gižų pirmeivėliai ne
maž šnairuoja. Tęsiasi tyli 
kova.

jūs padėkite.

KAIP VARTOTI 
VĖLIAVAS.

Seno prietelio linkėjimai.

Dubliu. — Airijos prezi- 
I dentas De Valera, kurs stojo 
k prieš ratifikavimą sutarties 
Į su Anglija, tapo prašalintas 
» nuo vietos didžiuma parla

mente balsų, išrinktas nau
jas prezidentas. Juo yra 
Arthur Griffith. Sudarytas 

^naujas ministerių kabinetas. 
Senasis prezidentas De Va
lera ir kiti sutarties prieši- 

į ninkai pradeda nutilti. Y- 
patingo pasipriešinimo nau- 
jai valdžiai nebus.
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Ryga. — Pranešta, kad 
Tolimųjų^Rytų bolševistinės 
respublikos valdžia mobili
zuoja kitų meti} vyrus su 
tikslu pakelti kovą prieš bol
ševikų priešus Siberijoje. 
Mobilizacija seka Amūro 
teritorijoje.

, LAZDIJAI (Seinų aps
krities). — Lazdijams tenka 
garbė talpinti savy visas ap
skrities įstaigas. O jei prie 
to dar pridėsime penkiakla- 
sę gimnaziją ir tai kad dar 
neužgrobtame Seinų apskri
ties krašte yra apie 50 pra
dinių mokyklų, — tai išro- 
dytų kad ši apylinkė yra ne 
ką menkesnė už kitas Lietu
vos apskritis. Tačiaus, dirs
telėjus į šios apielinkės dzū
kelius, iš krūtinės nenoro
mis išsiveržia dejonių aidai. 
Štai karo bei degtinės dėka 
tvirtieji dzūkai pradeda 
grimsti įvairų nedorybių 
purvuosna. Vysta ir krinta 
rūtelės nuo jaunimo krūti
nės, o su dora silpsta ir ti
kyba. Ir štai Lazdijų baž
nytėlėje nekartą matyti kai 
keletas kaimo bernelių bei iš- 
tvirkusiųjų jaunuolių šaipo
si iš bažnytinių apeigų, bal
siai kalbasi ir tt. Gaila, kad 
ir tie mokytojai, kurie kaip 
tik privalytų rūpintis žmo
nių švietimu bei gerovės kė
limu, — patys skęsta pase
nusiuose prietaruose. Taip 
pv. iš 50 liaudies mokytojų 
26 yra bedieviškosios “pro- 
fesininkų” sąjungos nariais. 
Sakykite prie ko gali prives-. 
ti tokie mokytojai, kuriems 
labiausia rūpi kova su krik
ščionybe o jiems visai negal- 
voj degtinės plitimas bei do
ros puolimas. Tačiaus nėra 
nė taip baisi Lazdijų bei a- 
pieylinės ateitis, nes gimna
zijos sienose ir pačių moky
tojų tarpe atsiranda vis drą
sesnių ir kilnesnių jaunuo
lių, kurie krikščionybės o- 
balsiais apsišarvavę jau pra
dėjo atkaklią kovą su bedie
vybės bei nedorybės apašta
lais. Žmonės pradedą ir-gi 
sukrusti. Dieve jiems pa
dėk.

I REVOLIUCIJA KARE
LIJOJ BAIGIASI.

Ryga, — Iš bolševikų šal-
■ tinių patirta, kad raudonoji
■ armija baigianti malšinti gu
li kilimus Karelijoje. Sakoma,
II bolševikai užima sodžius
| paskui sodžius. Visi sukilę-_  _
| liai bėga į Suomijos pasienį, paštininkas, 
ii/. - ■ ■

PRIĖMĖ PAKVIETIMĄ + ____
London. — Iš Maskvos 

atėjo žinia, skelbianti, kad 
Rusijos sovietų baldžia suti
ko dalyvauti valstybių eko
nominėj konferencijdj, šau- 
kiamoj kovo mėn. Genooj, I- 
talijoj.

Suv. Valstijų paštui už
laikyti išeina $600.000.000 
per metus.

Suv. Valstijose ant kas 
337 gyventojų yra vienas

ĮįįįjĮ?><
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DAUKŠIAI flariampo- 
lės apskr.) — Daikšių baž- 
nvtkiemy po šio k iro atsira
do mokykla. Ilgą laiką čia 
mokytojavo mok. j Krupavi
čius. Bet šis Krupavičius 
nei kiek nepanašus Į Steigia
majam Seime esailtį Krupa
vičių. Daukšių mokytojas 
buvo daug “mokytesnis.” 
Mat jam mokyt nebuvo nė 
ką, todėl i tai jis’i r nedaug 
tekreipė domės. Jo specia
lybė — tai dažna medžioklė 
apylinkės brūzguose, gaudy
mas žuvų SU svetimais bu
čiais, sugebėjimas apsieiti 
be krikščionybės dėsnių ir 
pan. “mokslai.” Tų moks
lų jis norėjo suteikti ir savo 
■mokiniams. Tad juos daž
nai išsivezdavo girion žvėrių 
pavarinėti, bučius' ištuštinti 
ir tt. Vaikai dažnai pasigir
dą vo savo mokslu. Tėvai ne- 
iškentę suskundė njokytoją 
apskrities mokytojų instruk
toriui ir Krupavičia... buvo 
iškeltas Prienuosnja. Kru
pavičius įsižeidęs pradėjo 

 

bylas už “vardof nuplėši
mą.” Bet by 
mėjo, nors ir gerti advoka
tų buvo pasitelkęs. Dabar
tinis Daukšių mokytojas 
Dulinskas yra pasižymėjęs 
kaipo jaunimo “pavasari
ninkų” veikėjas. Deja, jis 
čia rado nedėkingą dirvą. 
Daukšių parapijos jaunuo
liai labiau mėgsta vakaruš
kas ir saldžiąją ari ei kėlę, ne
linksta prie kilnesnių drau
gijų. Tačiaus Dulinskas 
kliūčių nebodamas jau da
bar įkūrė vakarinius kursus. 
Toliau žada įkurti pavasari
ninkų kuopą ir tt. Iš orga
nizacijų tuo tarpu čia tėra 
krikščioniškoji “ūkininkų 
sąjungos” skyrius. Gaila, 
kad čionykščiai ūkininkai 
bei vietinis milicininkas yra 
draug pamilę ir degtinės va
rymą bei ‘ ‘ naikinimą. ” Mi- 
ėtina kad visi slapukai (o jų 
čia buvo daug) šį rudenį sto
jo karei vi j on. Taip pat pa
sakysiu, kad iš čionykštės 
apylinkės jau yra virš 20 
moksleivijos, lankančios 
gimnazijas, Mokytojų semi
nariją, Kunigi} seminariją 
ir kitur. Tikėkime, kad ne
užilgo jie atgaivins Daukšių 
apylinkę. Juoba kad didu
ma yra ateitininkai

GERBKITE VĖLIAVĄ.

nelai-

SUTKAI (Šakių apskr.).
— Naujai atkeltasai klebo
nas kun. Luckus subūrė Sut
kų jaunimą į skaitlingą baž
nytinį chorą. Chore yra virš 
50 jaunimo. Tai gražus bū
relis. Tik gaila kad dar il
gai turbūt reikės Sutkų cho
ristams grūstis viduj koply
tėlės, nes viškos yra perma- 
žos dėl tokio choro. Gi aiš
ku, kad mišriam chorui yra 
labai sunku keliais balsais 
giedoti besigrūdžiančioj baž
nytėlėj. Kitą met žadama 
pradėti naujos bažnytėlės 
statymą. Ti susimildami ir gavo. Dabar jis
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DAUKŠIAI (Mariamp. 
apskr.). — Vęrta paminėti, 
kad 1918 metais čia vėl at
gijo 1905 metais pasižymė
jęs plėšikas Jablonskis. Jo 
“šaika” viename e pa
vogė porą arklių. Žmonės 
tuojaus susgri ėmė vytis 
ir pėdomis nusekę net Au
gustavo giriosna,! ten jį su- 

i yra mūsų

)
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'Kartais laikraščiai prane
ša keistus atsitikimus apie 
peštynes arba polieistų įsi
maišymą, todėl, kad kas 
nors pakėlė svetimą vėliavą 
apvaikštinėti kokią tautišką 
(amerikonišką) šventę arba 
panašų atsitikimą. Ir todėl 
svarbu visiems svetim-šalie- 
čiams Suv. Valstijose apsi
pilanti su priimtais įstaty
mais kasi ink iškabinimo ki
tų šalių vėliavų Suv. Vals
tijose.

Nėra jokio įstatymo šioje 
šalyje, bet paprastas man
dagumas ir garbe dėl kraš
to, kuriame mes gyvename, 
reikalauja, kad kiekvienas 
gerbtų žvaigždėtą vėliavą ir 
kad šios šalies vėliava nebū
tų prašalinta ii- kita vėliava 
jos vietoj pastatyta.

Kas nori pakelti savo 
krašto vėliavą legališkai ga
li tą daryti, bet atiduoti Suv. 
Valstijoms jai prigulinčią 
garbę reikia sykiu kelti ame
rikonišką vėliavą pačio di- 
didumo. Pakelti kito kraš
to vėliavą su maža 
niška vėliava teisinga? ro
kuota kaipo įžeidimą Suv. 
Valstijoms. Jeigu abiejos 
vėliavos iškeltos ant vienos 
gairės, amerikoniška vėlia
va tur būt ant viršaus. Jei
gu atskirai iškeltos arba var
totos dėl papuošimo, ameri
koniška vėliava turi užimti 
garbės vietą—po dešinės ki
tos vėliavos.

Nevalkioti vėliaVą ant že
mės nuimant nuo gairės, 
reikia rankomis sutraukti į 
krūvą pirm negu pasiekia 
žemę.

Įžeidimu yra vartoti vė
liavą kaipo skudurą, nepai
sant kaip sudraskyta arba 
sunešiota.

Kuomet žvaigždžiuota 
vėliava nešta kokioj paro
doj, įžeidimas jeigu kiek
vienas nesaliutuoja nuimda
mas kepurę arba militariš- 
kai .saliutuojant.

Nėra jokio įstatymo, ku
ris priverstų ypatą nuimti 
kepurę, bet krašto paprotis 
to reikalauja.

Dėl blogo užadresavimo 
Suv. Valstijose 10.000.000 
laiškų per metus nueina į 
Dead.Letter Office.

A^rokuota, kad 1921 m. 
apsivedimų Suv. Valstijose 
buvo 1,500,000.

valdžios nuteistas iki gyvos 
galvos kalėti. Žmonės nuri
mo, atsikratę taip pavojin
go piliečio.

J. Paukštys.

i

PASVEIKINIMAS.
Sveiki, Broliai Darbininkai!

Sveikinu jus visus su atei
nančiais naujais metais, lin
kėdamas ištvermės jūsų dar
buose, siekime prie savo bū
vio pagerinimo, iškovojimo 
iš godišių, kraujagerių, iš
naudotojų kapitalistų.

Tegul jums visiems švie
čia saulutė laisvės, ramybės, 
tegul Dievas suteikia jums 
sveikatą ir ramybę grynos 
sąžinės, tai yra vienatinė lai
mė kokia žmogus pilnai ga
li džiaugtis šioje ašarų pa
kalnėje.

Toli nuo jūsų gyvendamas 
brangiausioje mūsų visų tė
vynėje Lietuvoje mažai ką 
begirdžiu apie LDS. darbi
ninkiškoje dirvoje veikimą, 
gal aš ir klystu, bet aš abe
joju ar jūs draugai nenulei- 
dote rankas susilaukę bedar
bių ir kapitalistų didesnio 
spaudimo. Jei teip būtų iš- 
tikrųjų, tai būtų apsireiški
mas blogas, bet aš tikiu, kad 
teip nėra.

4

bet deja teip nė
Ižusieji į Lietuvą “ameriko
nai” būtų toki kaip LDS. 
nariai
ra.

Ką gyvenimo audros atei
tyje lemia — nežinau, bet į 
Ameriką vargu jau begu at
važiuosiu, jau pradėsiu ir 
pasenti, bet širdimi visuo
met būsiu su jumis draugai 
ir draugės LDS. nariai teip 
kaip kad buvau tarp jūsų 
gyvendamas. Tolumas mū
sų neperskirs. Idėjos siekia 
ir jungia draugus per van
denynus, tegul to ryšio nieks 
nevalioja sutraukyti niekuo
met. Kovokite ir laimėkite 
kovą, tegul teisybė užviešpa
tauja o skriaudikai tepra- 
nyksta kaip pavasario snie
gas.

Jūsų —

.VENGRIJOJ.

■ .

-f;

F. V.
t ■

PASIDAUGINO PIKTA
DARYBĖS.

Budapeštas? Vengrija.
jBrangte drangai-ir drau- Vengrijoj -pfcfeda.ybės'pi

ges, LDS. naiįai, laikykitės 
prie savo kilnios organizaci
jos tegul jūsų nuo L. D. S. 
jokia galybė neatplėšia. Vie
nybėje galybė, kur du stos 
visados daugiau ir geriau 
padarys. \

Galingas Amerikos kapi
talizmas, bet organizuotų 
darbininkų pajėga dar ga
lingesnė, prieš ją jokis 
skriaudikas neatsilaikys.

Vienintelis darbininkų 
reikalų gynėjas “Darbinin
kas” tegul lanko kiekvieną 
katalikįško darbiniko šei
mynėlę, tegul būva kiekvieno 
kelrodžiu, vadu, ramintoju, 
ir patarėju.įvairiausiose gy
venimo kovos valandose.

Tiesa, “Darbininkas” kiek 
matau iš gaunamų numerių 
gal būt bent kiek ir perma- 
žai darbininkiškas, bent tai 
mano tokia asmeniška nuo
monė, bet vis-gi tai rimtas 
vadas, kurį sekant galima 
tikėtis kad į jokius kraštuti
numus nenuklvsi. Gaila, 
kad aš visą savo laiką turiu 
sunaudoti “Amerikos Lietu
vių Prekybos B-vės” reika
lam^ ir niekuomet nevalioju 
apsidirbti. Vistiek bandy
siu laiks nuo laiko šį bei tą 
į “Darbininką” parašyti iš 
Lietuvos gyvenimo apsireiš
kimų, kad bent tuomi palai
kyt ryšius su LDS., į kurią 
buvau tiek širdies įdėjęs gy
vendamas Amerikoje, kurios 
ateitis ir pasisekimas ir da
bar teip man rupi.

Iš pargrįžusių į Lietuvą 
LDS. narių galima didžiuo
tis, jie amerikiečiams gėdos 
nedaro, bepig, kad visi grį-

lyginus 1913 m. ir 1921 m. 
labai padaugėjo. Prasižen
gimai prieš nuosavybę pa
daugėjo ant 60 nuoš. Jau
nųjų prasižengimų prieš ka
rą būdavo apie 5.000 metuo
se, o pereitais metais jų bu
vo 12.000. Patžudystės pa
sidaugino. Tarp nusižudžiu
sių yra augščiausiojo teismo 
teisėjas, kurs dėl biednys- 
t£s sau galą padarė. Vaikai 
žaidžia baltąjį ir raudonąjį 
terorą. Vieną sykį bežai
džiant baltąjį terorą vienas 
vaikas buvo gyvas užkastas. 
O kartą raudonąjį terorą be
žaidžiant vienas vaikas buvo 
užmuštas, o kitas labai su
žeistas. -

ŠALČIAI IR LIGOS. .
GAUSUS SNIEGAS.

Paryžius. — Nepaprastai 
daug prisnigo Francijoj ir 
Vokietijoj. Teip-gi įsigalė
jo šalčiai, o kaip tyčia buvo 
nepaprastas žmonių sirgi
mas slogomis. Yra' baimės, 
kad slogos įsivystys į influ- 
enzą ir atsikartos 1918 metų 
baisenybės. ’’

Vokietijoj ir Lenkijoj be 
šalčių ir slogų platinasi taš
kuotosios šiltinės. Ta liga 
gauta iš Rusijos. B pavol- 
gio sugrįžo 171 vokietis ir 75
vokiečiai sirgo šiltinėmis, r 
Lenkijoj su ligomis daug 
baisiau, nes ji arčiau Rusi
jos ir daugiau pabėgėlių 
grįžta, žmonių tamsumas ir 
skurdas pasunkina kovą su 
ligomis.
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EASTON ,PA.

Reporteris.

BRIDGEPORT, CONN.
ATHOL, MASS.Gražiai sugyvena.

didžiuo-

CUSTER, MICHIGAN.

Iš farmerių gyvenimo.

1 •

HARRISON IR KEARNY, N. J.WESTVILLE, ILL.

CAMBRIDGE, MASS.

NYSTĖ.

Reporteri*.

Y. M. C. A. VEIDMAI-

Gruodžio 18 !<L, 1921, Sandaros 
33 kuopa surengi prakalbas, dis
kusijas ir protestą prieš gerb. 
kun. Garmaus prakalbą. Pasiro
dė iš to viso surengimo tiktai sor-

PHILADELPHIA, PA.
------- / 

Subytino lenką.

“Kas už 
rankas.”
Publika 
balsuoti

gyvena

Mažas Vytis-
T*“““ ,

NORWOOD, MASS.

ų sorkes.

karvės, pradėjo lenkąy  anotvez-j>e Lietuviai buvo skyrium in .
J- “Iermą^f gir- savo vėfiavomis:! Lietuvių buvo______ _______ . _ du. Lenkas sukėlč “lermą^gir-

girdėjau Round Lakiečiai rengia di, tai mano karvS — aš pirkau arti 300. 
pramdgą. Kad nepasitaikius vėl — aš užmokėjau už ją dešimts do-

“Acceptance for malllng at speeial rate 
<rf postąge provided for in Sectlon 1108, 
Act ot Oct A 1917, antborlzed on July 

£ 12, 1918."

Viso pasaulio darbininkai 
vienykitės Kristuje, po Baž
nyčios vėliava, visuomenei 

’ gelbėti.

PROGOS LIETUVIAMS.

Daugelis nuo senai aima
nuoja nedarbu. Tečiaus re
tas nedarbo laiką įtinkamai 
tesunaudoja. Vietoj kad ai
manuoti bedarbiaujant rei
kėtų pasižvalgyti kitose sri
tyse progų. O tų progų y- 
ra daug. Reikia tik pasimo- 
kinimo ir apsukrumo. Dau
gybės yra kolonijų, kur nė
ra lietuvio barberio, duon
kepio, notaro, aptiekininko, 

>._3iet paprasto nejudinamo 
l^yvturto agento. Visos šitos 

zvietos užimti nereikaluja nei 
labai didelio mokslo, n#i ka
pitalo. Patapus piliečiu 
reikėtų spaustis i valdvietes, 
į valdiškas įstaigas, į gaisri- 

įnkus, į paštininkus, į poli
ais. Ir tose vietose ne- 
-didelio augšlo moįsjo.

eikia tik drąsos ir akylu
mo. O su drąsa ir augštes- 
nį mokslą galima baigti. 
Kiekvienoj didesnėj koloni
joj rasime kokį nors profe
sionalą, baigusį universite
tą, kurs tik pradinį mokslą 
turėdamas stojo mokyklon 
ir drąsiai žengė prie tikslo. 
Rasime daktarų, kunigų, ap- 
tiekininkų tokių, kurie bū
dami arti 30 metų amžiaus 
kibo mokslan ir prasimušė į 
augštą profesiją. Ir dabar 
tokių besivarančių į augštus 
mokslus rastume vienoj ki
toj mokslo įstaigoj. Tik jų 
skaičius turėtų būti daug di
desnis.

Augšto išsilavinimo amat- 
ninkai ir-gi nesti be darbo 
nedarbo laiku.

Tad tie jauni vyrukai, ku
rie dabar dėl nedarbo yra be 
užsiėmimo turėtų pagalvoti 
už ko griebtis ir paskui drą
siai varytis. Turėtų arba 
sau gerą amatą pasirinkti 
arba eiti mokslus. Mokyk
lų yra kiekviename dides
niame mieste. Ten galima 
gauti ir įvairių patarimų.

stato Europoje. / '
Tos organizacijos apsi- 

šaukimo neteisingumų tik 1 
didieji katalikų vadai nuo 
seniai tematę. Jie žinojo, 
kad toji organizacija nėra 
demokratiška. Nariai vai
kinai jos nevedė. Jos val
džia buvo trusteesų rankose. 
Tie trusteesai yra gabūs biz
nieriai ir politikieriai, jų 
iačių mokykloje (North- 

eAsterą College) priruošia
mi. Ten viliojami ir katali
kai moksleiviai.

Katalikų vadai nuo seniai 
žinojo, kad katalikas palei 
organizacijos įstatų negalė
jo tapti, jokiu organizacijos 
valdybos nariu. Nariams te
buvo suprantama, kad ka
talikas, tik taip sau, nepa
puola į valdybų

•Didesniems katalikybės 
vadams taip-gi buvo perma
toma, kad YMCA. užsiimdė 
tikyba. Ji pasirinko natu- 
rališką tikybų ir ją skiepino 
į visus kuriuos tik pasiekė. 
Toji Y. M. C. A. naturalė ti
kyba, susidedanti iš ištisinių 
poterių, vienos kitos malde
les, o daugiausiai iš žaidimų 
ir visokių sportų yra tai ša
ka modernizmo ir stačiai 
priešinga apreikštai — virš- 
gamtiškai religijai — kata
likybei.

YMCA. Amerikoje vis gy
nėsi turinti religišką kryps
ni. Katalikų vadai ją tame 
krypsnyje gaudė. Pačiame 
Ryme ji buvo pagauta pro- 
zelitavime italų. Karės me
tu Franci joje ji buvo tame 
nutverta. Lenkijoje kardi
nolas pasmerkė ją ir jos va
dai viešai persiprašinėjo už 
“klaidą.”

Lapkričio 5 d. 1920 išėjo 
vienps' Rymo Kardinolui 
Kongregacijos ištarmė, kuri 
aiškiausiai parodo, kad Y. 
M. C. A. yra religiška sek
ta ir kad katalikas joje daly
vauti negali.

“Kardinolų Kongregaci
ja, kuri saugoja visoje Ka
talikų Bažnyčioje tikybą ir 
dorą, (vadinama Sacra Von- 
gregatio Officii) perspėja 
katalikus, kad nepriklausy
tu prie draugijų kaip Jaunų 
Vyrų Krikščionių Sąjunga, 
kurios, skelbiasi esančios ne 
partijinės ir ne religijinės. 
Ši Kardinolų Kongregacija 
turi omenyje knygelę išleis
tą centro tos Y. M. C. 'A. or
ganizacijos Ryme, kurioje 
išdėstomi tikslas ir siekiai 
Y. M. C. A. Ten yra pabriež- 
ta, jog Y. M. C. A. mokyto
jaus krikščionybę skyrium 
nuo visų kitų bažnyčių ir re
ligijų.”

(S. Cong. of the Holy 
Office, Nov. 5, 1920; Actą 
Op. Sedis, Vol. XII, p. 595).

Kitaip tariant YMCA. y- 
ra nauja religija ir gabiau
siais ir naujausiais būdais 
bandanti griaut katalikystę. 
Kuomet katalikas lanko bile 
tos organizacijos įstaigą, te
atsimena, kad jis dalyvauja 
sau priešingoje religijoje.

K.

Jaunų Vyrų Krikščionių 
Sąjunga būdavo perstatoma 
vien tik kaipo jaunimo žai- 
dimų — pasilinksminimų 

neija. Tokiu apsi- 
tikimu toji organizacija 
trankė daug narių, gavo 

didelį žmonių prielankumų, 
išstatė visuomenės aukomis 
visuose Amerikos miestuose 
savus namus. Dabar juos

PASTABĖLĖS.
/ -

DABBINIKKŽ8
opo Jurgelionies Mjsfc’u 
Knygą. Rinkinys tari 1.000 
su viršum mįslių.

Ssndariecių šaipiSką žygį 
ant gerb. kunigų Garmaus ir 
Sumšos užgyrė Brooklyno 

“Vienybė.” Lietuviai kata- 
ikai pirmyn su gražiais dar
iais dėl Lietuvos, o laisva- 
maniai-sandarieciai pirmyn 
su šundarybėmis.

A. L. R. K. Moksleivių Su
sivienijimo organas vadino
si “Moksleivis.” Už sausį 
š. m. išėjo vardu “Giedra.” 
Tame numeryje besąs indo- 
mus paveikslas Lietuvos baž
nyčių varpų, grąžintų iš Ru
sijos. v

Iš ChicagdA pradėjo eiti 
naujas socijalistų laikraštis 
vardu Žinios kovai prieš 
Grigaitį-Jurgelionį ir “Nau
jienas.” Nau jasai laikraštis 
yra Tie publicistinių išgaliu.

Išėjo iš spaudos SLRK.’ 
Susivienijimo kišeninis ka- 
endorius 1922. Turi svar- 
)ių žinių apie tą organizaci
ją. Tas Kalendorius yra sa
vo rūšies ir nei nemano sto
ti konkurencijon su LDS. 
leidžiamų kalendoriumi. L. 
D. S. kalendorius jau baigia
mas spauzdinti.

Gruodžio 15-20 d. 1921 m. 
numeryje 50 “Lietuvos Ū- 
kininko” straipsnyje Krik
ščionių Demokratų Politika 

be kitko rašoma: “Kalbama 
apie universiteto, Lietuvos 
augštosios mokyklos, steigi
mą. Suvažiavę Kaunan kle- 
bonai, dekanai ir kiti kleri
kalų šulai nutaria kurti Lie
tuvai savo katalikiškąjį uni
versitetą, ir tiktai sutikę di
delį visuomenės pasiprieši
nimą, dabar nusileidžia ir 
sutinka, kad būtų įsteigtas 
valstybinis Universitetas, 
bet tiktai, kad jame būtų 
toksai'teologijos fakultetas, 
kuris galėtų viešpatauti ant 
visų kitų fakultetų.” Jei 
Lietuvos liberalai būtų su
manę steigti savo laisvama
nišką universitetą, tai žino
ma iš katalikų nebūtų suti
kę to “didelio pasipriešini
mo,” kurs kilo iš liberalų 
prieš katalikiškojo universi
teto steigimą. Bet tiek to. 
Kitkas čia svarbusis viršuje 
paduotos citatos paaiški, 
k a(T Lietuvoj vienas tebus 
universitetas, valstybinis, 
su teologijas fakultetu. Tai 
tam universitetui darbuoja
si gerb. kunigai Garmus ir 
Bumša, kuriems Amerikos 
laisvamaniai nori šnipišką 
patarnavimą suteikti ir su
trukdyti aukų rinkimą Lie
tuvos valstybiniam universi
tetui. Pasiskubinkite san
dariečiai su savo šundarybe, 
juk katalikai gerb. kunigų 
Garmaus ir Bumšos prakal
bose vis gausesnes aukas u- 
universitetui katalikai klo
ja.

Baisus nupuolimas doroje. -•
• --------------- I

Šiais laikais netrūksta' pavyz
džių žemumo doroje. Pastaromis 
dienomis ir Laivrence atsitiko to
kis blbgas pavyzdys, kurs papik-.. 
tino veik visus miesto gyventojus.

Vietos Katalikų Centro veikėja 
užvedė policiją ] blogą namą. Na
mą samdė tūlas senis, 60 metų. 
Jis turėjo visų tautų agentus ir 
agentus rinkimui mažų mergaičių. 
Prikalbintos Grammer School 
mergelės buvo tame name apgir
domos, prieš vyrus šokdamos ir 
priverčiamos prie šlykščiausių ir 
baisiausių palaidūnysčių. Teisė
jas sako, kad jis nei pagoniškojo 
Romo supuvime to nėra skaitęs ką 
šios sugautos mergaitės pasakojo.

Viršiausias biauraus senio pa- 
gelbininkas buvo tai 19 metų 
šlykštus italas. Abu vadu yra 
areštuotu. Mergaitės pataisų na
muose. Lietuvė agentė pabėgo. 
Surasta viena “Polish Mary.” 
Nužiūrimas dar vienas italas fruit 
store Tony.

Mergaičių tarpe randasi 14 me
tų Kasparavyčiutė ir 13 metų Ra- 
bušauskaitė. Abi lietuvi yra pa
taisos namuose Lancastery, Mass. 
Sugauta ir vokietaičių.

Randasi informacijų, kad yra 
čia daug mažų krautuvių kurios 
turi organizatyvius sąryšius su to 
baisaus senio organizacija ir ama
tu.

Patys žmonės verčia miesto vai 
džią prie apvalymo Lawrence’o 
nuo tokių nedorybių. Gal bus ap
valytos čia ir lietuvių krautuvės 
nuo blogi] kalbų — prieš tikybi
nių agitavimų.

Šis miestas dailus ir čia sveika 
gyventi. Lietuvių gan geras 
skaičius. LDS. nariai-darbinin- 
kai pavyzdingai sugyvena ir vei
kia. Į susirinkimus uoliai renka
si Visi sugyvena draugiškai ir 
pasiimtus darbus atlieka gerai. 
Dabar vietinė LDS. kuopa rengia
si prie vaidinimo veikalo “Ponas 
ir Mužikai.” Visi vietos lietuviai 
gan gražiame sutikime
Vietiniu kunigu gerb. klebonu 
Pankum vietos lietuviai 
jasi. Gerb. klebonasKyra uolus vi
suomenėje veikėjas, myli vienytis 
su žmonėmis, su jais veikti, kož- 
nam patarimus reikale duoda, at
jaučia darbininkų reikalus. La
biausia, žinoma, rūpinasi parapi
jos reikalais. Ir kasmet skolos 
tirpsta ir tirpsta. Žinoma yra to
kių, kurie nėra patenkinti. Ieško 
priekabių prie darbininkų kliubo, 
prie klebono. Bet reikia žinoti, 
kad negimė ir,negims toks, kurs 
visiems įtiktų. <

Pervažiuojantis.

kės. Pirmiausia kalbėjo ponas I- 
vaškevičius iš South Bostono. Jo 
kalba buvo tiktai teisinimas savo 
slidaus liežuvio Ncw Yorke veikė
jų konferencijoj. Toliau sako: 
“Kam kun. Garmus renka aukas 
ant katalikiško universiteto. Da
bar da universitetų nereikia.” Pa
gal p. Ivaškevičiaus supratimo, 
tai mokslas Lietuvoj nereikalin
gas. Pasku sakė, kad kunigai e- 
są lenkų pritarėjai. Senai žino
me tą jų giesmelę. Jam užbaigus 
prakalbų vedėjas perskaitė pro
testą p^-ieš kun. Garmaus prakal
bą. Klausė publikos; 
rezoliuciją, pakelkite 
Pasirodė tik 7 rankos, 
reikalavo, kad leistų 
prieš rezoliuciją, bei vedėjas ne
leido balsuoti. Tai puikus protes
tas su 7 balsais. Paskui pradėjo 
diskusijas. Tema buvo: “Kas 
daugiau pasidarbavo dėl Lietuvos 
laisvės ar krikščionys demokratai 
ar tautininkai-laisvamaniai?” Pir
mutinis pradėjo kalbėti sandarie- 
tis, bet tas žmogelis nežinojo ką 
kalbėjo. Į temą nieko nepasakė ir 
kiti laisvamanių apgynėjai ir-gi į 
temą nieko nepasakė. Tik maišė, 
kad nei patys nežinojo, ką kalba 
Paskui kalbėjo iš katalikų dvi y- 
rpatos. Gana aiškiai išrodinėjo, 
kad katalikai daug daugiau pasi
darbavo dėl Lietuvos laisvės — iš
plikdami daugiausia Lietuvos 
laisvės paskolos bonų ir daugiau
sia sudedami aukų dėl Lietuvos. 
Tat publika suprato, kad mūsų 
laisvamaniai myli rėkti, o ne dirb
ti. Paskui da vėl tas pats žmoge
lis atsistojo kalbėti katras pir
miau pradėjo, bet kaip tik pradė
ję kalbėti, tai publika pakilo ir 
išėjo iš svetaines. Tas žmogelis 
pasižiūrėjo, kad žmonių svetainėj 
nėra, tai ir atsisėdo. Iš tokio su 
rengimo publika pasipiktino, net 
ir rimtesni sandariečiai pasipikti
no kad taip jų draugai nemoka 
viešus susirinkimus surengti. Vie
tos sandariečiai mėgsta rėkti ant 
katalikų būk katalikai lenkams 
patarnaują. Mes katalikai dirba
me šventą darbą dėl Lietuvos, mes 
katalikai surengėm protestą prieš 
Vilniaus lenkų žiaurų pasielgimą 
ir protestą prieš Hymanso projek
tą, o jūs sandariečiai laisvama
niai ar surengėte tokius protes
tus? Ne, jums tas nerūpi. Kas 
ištikimiems lietuviams prikaišioja 
pro-lenkiškumą, tas pats yra len 
kų bernas. Tą daro sandariečiai 
ir jie todėl bernauja lenkams.

Juozo Vaikas.

sykiu, nes ąustenečiai ir-gi ren
gia veikalą su programų. Apie tai 
vertėtų susižinoti vieniems su'ki
tais. Žodžiu sakant, lietuviai ūki
ninkai gerai gyvuoja, kuris tik 
keliu važiuoja gerais arkliais, tai 
galima drąsiai spėt, kad lietuvis, 
lietuviai užlaiko geriausius ark
lius. Lietuviai myli gyvulius ii 
juos gerai prižiūri. Amerikonai 
stebisi iš lietuvių gyvenimo ,nes tą 
pačią farmą lietuvis nupirkęs iš a 
merikono, tuoj į metą ar kitą vie 
ta atrodo kita. Valio, Lietuviai; 
Lietuviai ant tų pačių farmų au 
tomobiliais važinėja, kur ameriko 
nai arklių nepavarė. Kas norit 
pirkti farmų, kreipkitės pas mus 
Čia kaip Lietuvoj. Čia apsigyve 
no virš 400 lietuvių ūkininkų. No-> 
rėdami pirkt farmas, kreipkitės 
prie Šv. Antano Draugystės. Tam
stoms patarnaus teisingai, prives 
prie savininkų, kur pats nusipirk 
si nuo savininko ne nuo agento.

Šv. Antano Drjos 
Administracija

“Naujienų” num. 2 §. m. 
Laiške iš Lietuvos be kitko 
rašoma apie vienų amerikie
tį, kuris “eidamas iš savo 
kaimo į miestelį negalėjo pa
kęsti stovinčių pakeliui ant 
nuo senai užsilikusių kapi
nių keleto kryžių — ir jis ė- 
tnėsi juos versti. Žmonės pa
matę, stvėrėsi pfigalių ir 
stipriai jį apkūlė.” Džiaug- 
kitės, laisvamaniai ir soči j a- 
listai, tokius uolius pasekė
jus sau išsiauklėję.

Sausio 1 d. Vyčių 85 kp. .statė 
scenoj veikalėlį anglų kalboj — 
Ali a Mistake. Atliko gerai visi. 
Labai ;gerai lošė J. Vende Iškiš. 
Tik gaila, kad amerikonų nedaug 
tebuvo. Didžiuma buvo lietuviai. 
Būtų daug geriau, kad lietuvišką 
veikalą būtų vaidinę.

Choras gražiai sudainavo kele
tą dainelių.

Teko nugirsti, kad mūsų vargo
nininkas žada apleisti mūsų kolio- 
niją. Nežinau kaip greitai ir ne
žinia kur.

Vyčiai buvo surengę vakarėlį 
31 d .gruodžio ir inteikė gražią 
dovaną O. Stanšauskui zuž gerą 
pasidarbavimą. Tam vakarėlyj 
buvo kler. A. Karužis. Kalbėjo 
daug dėl vyčių gerovės.

Vakarėlio -surengime daug pasi
darbavo p. O. Veiveraitė ir p. 
Vendelskaitė.

Sandariečių-

Abisinijoj pati stovi/eug- 
ščiau, negu vyras ir pati bi
le kada gali atsiskirti nuo 

“Naujienos” išleido Kle- vyro

---------- e
Kam bebadaujant, o farmeriai 

turi gerus laikus. Gyvulius apsi 
šėrę tankiai siųnvažiuoja ant pa
silinksminimų. Vienoj apylinkėj 
į žiemius nuo Scotvillės, ūkininkai 
matyt labai meiliai gyvena. Ku
ris tik pasipjauja veršį, tai pas 
tą tuoj ant skerstuvių būna pra
moga. Po to kitas pjauna ir vėl 
prašo kaimynus. Tas atrodytų kai 
kam. juoku, ale paėmus iš teisy
bės yra malonu, kad kaimynai su
tikime gyvena. Verčiau veršius 
bendrai valgyti, negu pjautis tarp 
savęs. Teip-gi turiu paminėti Šv. 
Antano Draugystę’ Custere už jos 
vaisingus darbus. Ji įsteigė pui
kią svetainę kokios iki šiol šioje 
apylinkėje nebuvo. Svetainė rui
minga su dideliu steičium, iš šalių 
po kambarėlį dėl persirengimo, iš 
priešais du kambariai dal drabu
žių. Svetainė nąuja. Dabar ar
tistas L. H. Figgins gražiai male- 
voja sienas ir uždangą. Kaip tik 
buvo galima į svetainę ineiti, Šv. 
Antano Draugystė turėjo vakarė
lį Box Sočiai, kur gerai pelnė — 
per $100. Teip-gi paskutinį šertų 
metų vakarą toj pačioj svetainėj 
turėjo L. V. Ž. Dr. Box Sočiai. 
Nors oras buvo labai šturmingas, 
bet pelnė virš $50.00. Tą patį va
karą kitoj kolionijoj ant Round 
Ląfce turėjo “Senų Metų Vaka
rienę,” laukdami Naujų Metų. 
Per tai negalima buvo tikėtis di
delės publikos ar pelno. Apie tai 
reiktų išanksto susitart, kad ne
pasitaikytų viena diena. Teip-gi

t

Vietinė lietuviška kolionija su 
judo vėla rengdamasi prie save 
metinio perstatymo, kuris įvyk: 
14 dieną šio mėnesio. Loš vieti 
nė amatorių kuopelė teatrą p< 
vardu “Valkata.” Pernai ta pa 
ti kuopelė atlošė Gužučio “Poną: 
ir Mužikai” su dideliu pasiseki 
mu, bet šįmet entuziazmas jaunų 
jų pranašauja dar didesnius rezul 
tatus. Ruošiasi ant perstatyme 
ne tik aktoriai ir vietiniai katali 
kai — ruošiasi ant jo ir gal da; 
intensyviškai ir vietiniai laisva 
maniai bei socialistai, kurie nie 
kad neapleidžia panašios progo:- 
delei pasilinksminimo. Juos tik 
tai ir gali sutikt bažnytinėj salė, 
laike teatro arba prakalbų. Ant 
bažnytinių apeigų jie niekad ne 
atsilanko, net tokiose šventėse 
kaip Kalėdos arba Nauji Metai 
Sulindę į savo tamsias smukle: 
jie vėlina tą laiką pašvęsti garbei 
Ragučio, save) senovės prietelio i: 
dievaičio. Kas blogiau, kad dau 
gelis teip vadinamų katalikų sek; 
anų paveikslą ir primaukę ‘moeui 
shainės” iš vakaro, ant rytojau: 
jau netur drąsos pakelti savo nu 
vargusių galvelių iš paduškos ne 
gu tikt po mišių, kada viskas haž 
nyčioje* jau atlikta. Tękiu būde 
Šv. Mykolo bažnyčioje lietuviški; 
veidų vis mažiau ir mažiau niaty 
tis. Vietoj jų airiai ir kitoki sve 
timtaučiai užima vietas sėdynėse 
Eina gandas' kad, jei lietuviai dai 
labjau nuo savo bažnyčios atšali- 
— vyskupas paves Šv. Mykole 
bažnyčžią į rankas amerikonų ka 
tulikų. Būtų tas labai liūdna ina 
lyti, ypač atsimenant ant tų pa 
sišventinių, kuriuos padėjo pir 
mutiniai kūrėjai šios parapijos 
Pirm negu tas atsitiks vietini: 
kun. klebonas (kun. V. Matulai 
tis) rengia išleisti šįmet jubilejine 
parapijos istoriją, kaipo paminė 
jimą 15 metų nuo yžsidėjimo šio: 
parapijos. Apvaikščiojimas reti 
giamas apie gegužės mėnesį.

Senas parapijonas..

lenų! Subėgę žmonės, pradėjo 
kvatoti iš tokios kvailos girto len
ko kalbos, kurs už 10 dolerių per
ka šimtadolerinę karvę. O savi
ninkė karvės, pritardama tiems 
juokams, visu smarkumu be palio
vos vanojo lenką. Lenkas nuo 
vėzdų truputį išsipagiriojęs, mato 
kad čia blogai, tat šmakšt į aptie
kę ir policijai telefoųuoja, kad jį 
nori užmušt — murder! Ir pasa
kęs policijai savo locną adresą, vi
su smarkumu neša kudašių na
mon. Atlekia it perkūnija veži
mas su keturiais policistais, ir jį 
jau randa prie namo. Klausia: 
‘Kas čia yr’? kas atsitiko?! Jis 

gi ant to: nevermain vyručiai — 
pirmiau išsigerkim, atsako, ir ve
da juos į savo butą. Tie įėję žiūri 
kas čia yra, — u-gi katilas ir visi 
degtindario prietaisai. Išvydę tą 
— capt ir velka į vežimą. O len-' 
kas: — “Jėzus Marija! — To 
všystek my majontek!! — sušu
ko, ir nu polieistus prašyti kati
lėlio. Ir... ir kaip tai mūsų po
licistai mielaširdingi degtinėlei, 
išlupę iš jo keletą dolerių, sugrą
žino jam visą jo majontką—turtą. 
Ir dabar tas vargšas vertelga kar
vėmis — lenkutis grūmoja. Gir
di, nors manę ir pakars, aš tą lie
tuvį sugavęs užmušiu — ne delei 
to, kad prakišau per jį keletą de- 
sėtkų dolerių, bet todėl kad net 
patys mano viengenčiai lenkai 
manę be mielaširdystės bombar
duoja juokais ir visokeriopais pa
šiepimais, kad iš manęs lietuvis 
padarė Dudką — mulkį. Tą at
sitikimą galima yra garantuota. 
Kadangi aš, rašantis tą korespon
denciją,"1ą nuotikį smulkmeniškai 
girdėjau iš lūpų lenko, kuris net 
pateisina lietuvį degtindarį tuo
mi, kad girdi lenkas buvo pagi
rt] kaušas — vis girdavos prieš jį, 
kad jo “tavoras” geresnis, tat lie
tuvis ir iškirto jam šposą.

Girdėjęs.

Dalyje miesto vadinamo Frank 
ford pradžioje mėnesio sausio at
sitiko juokingas nuotikis. Du tu 
ii degtindariai — “ munšaineriai ’5 
lenkas ir lietuvis “ susibetino, ” 
kurio degtinė geresnė. Ir, sulig 
lietuvio patarimo, lenkas gėrė sa
vąją degtinę, o lietuvis savąją 
Lenkas pasigėrė, o lietuvis — ne. 
Na, tai lenkas ir turėjo užmokėti 
Iaižybas. — Mat, sutartis buvo to
kia: nuo kurios greičiau pasiger-’ 
si, to degtinė blogesnė. Tai buvo 
lietuvio sumanymas, o lenkas pai
kas" nedasiprotėjo, kad primaišyk 
daug vandens ir degtinė bus silp
na — ntft jos nepasigersi. Tai 
lietuvis ir gėrė vieton degtinės — 
arbatą! Po to, einant pas lietu
vį, lietuvis lenką įvedė į staldą ir 
neva perduodamas jam savo kar
vę, paėmė nuo lenkelio kvaSo 10 
dolerių ir jį paliko mėšle prie kar
vės. Lenkas pradėjo čiupinėti pa
tamsiais apie karvę — karvė pra
dėjo baubt — atbėgo savininkė

Sausio 6 d. atroliečius aplankė 
svetys gerbiamas kun. P. Garnius 
ir laikė prakalbą lietuvių bažny
tinėje salėje. Ant prakalbų žmo
nių buvo susirinkę tiek, kiek se
niai čia ant tokių iškilmių buvo 
buvę.

Pasibaigus pirmąja! prakalbų 
daliai, buvo renkamos aukos Lie
tuvos Katalikiškam Universitetui. 
Suaukojo atholiečiai $1,066.00. 
Tai ne paprastas pasirodė žmonių 
duosnumas, nes čia spaudžia žmo
nes nedarbas.

Toliaus kalbėtojas papasakojo 
akyvų vaizdų iš bedievių gyveni
mo karo laike; kaip -mirties va
landoje jie atsiverčia prie Dievo 
ir atlikę išpažintį, ramiai skirasi 
su šiuomi pasauliu.

Kas link kalbėtojų, tai atholie
čiai nebeatmena, kada čia toks 
kalbėtojas buvo buvęs. Jo pra
kalba skambėjo apie 3 valandas 
laiko ir klausiusiems teko širdin
gai pasijuokti ir ašaroti.

Antanas Losius

Šioji kolionija apilso nuo Lietu
vos darbų. Nei jokiam laikraštyj 
nematau korespondencijų. Arti
nantis 16 d. vasario dienai Lietu
vos šventei rengiama apvaikščio- 
jimai. Visųpirma 19 sausio š. m. 
laikys susirinkimą ant Hautman 
svetainės Harrisone, kuri visiems 
žinoma. Tai-gi broliai ir»sesutės 
malonėkite atsilankyti dėl geres
nio nutarimo ir surengimo

Šaulys.

Po gerb. kun. Garmaus prakal
bi} vietos žmonės pradedi išsiju
dinti prie tautos reikalų. Per mi
nėto veikėjo prakalbas aukų su
rinkta apie pusantrą tūkstančio 
dolerių. Aišku jau, kad padary: 
sime $2.000 katalikiškaT univer
sitetui. Pastarajame Šv. Stepono 
Jaunuomenės dr-jos susirinkime 
nutarta paaukuoti katalikškam ti
ni versitetui $50.

Pereitą nedėlią buvo švento 
Vardo parodavimas, kur ir lietu
viai maršavo kartu su ameriko-



Kazys Vidikauskas.

VIZIJA.Iki 15 d. Sausio

Milžiniškas koncertas

Darbininkų prakalbos.

LEWISTON, ME
19 d. sausio

RUMFORD, ME
20 d. sausio.

LOWELL, MASS

LIETUVOS MERGINOS

BALTIMORE, AID.

Valdyba

T. Fondo

PAVOJUS.

BOSTON 27, MASS366 BR0ADWAY

Pasilinksminimų valandoj 
žftnogaus silpnybės pasirodo.

bar, ] 
bedarl

Lietuvos merginos 
Kaip lelijos žyd’... 
Joms tokios grožybės 
Svetimos pavydi

Mačiau jų kovas visas su kryžioČiais 
Ir lenkais, totoriais, gudais; 
Visokiais Lietuvos priešais besočiais, 
Kaip žeidė ją savo gardais.

NEW BRITAIN, CONN.
LDS. 36 kuopos mėnesinis susirink, 

mas įvyks nedėlioj, 15 d. sausio, tuo-( 
lauš po pamaldi). Sv. Andriejaus baž
nytinėj salėj. Vist nariai yra kviečia 
ml atsilankyti, nes turime daug daly 
ku aptarti. ,

Lietuvos Merginos 
Yr’ linksmos širdies. 
Gaudžia jų dainelės 
Lig juodos nakties.

Lietuvos merginos 
Darbščios iš mažens. 
Po rasas jos basos 
Trūsia lig rudens.

Kovo 4 d. 1919 m. lietuvių ka 
riuomenė atvadavo nuo bolše 
vikų Varėną.

Rusijoje baudžiava buvo pa
naikinta kovo 4 d. 1861 m. Su
valkijoje ir visoje Lenkų kara
lystėje tik kovo mėnesyje 1864 
metų.

Suv. Valstijose metams ...................................................$4.00
Užrubežy arba į Lietuvą ir Bostono apylinkėse met. $5.00

VISUOMET UŽSIMOKA PASINAUDOTI 
PROGA.

CHICAGO, LLL.
• LDS. 38 kp. mėnesinis susirinkimą, 
įvyks nedėlioj, 15 d. sausio, tuojaus 
po pamaldų Aušros Vartų parapijų 
-.vėtainėje, 2323 W. 23 PI. Visi narii 
malonėsit' susi»*«kti ir naujų atsive 
ti.

Skambės jam per amžius kaipo didvyriui, 
Nes pirmas jis stvėrės darbo...
Ir drįso sušukti Lietuvos priešui
“Už Lietuvą mirsim!. Valio!!!”

Lietuvos merginos 
Skaisčios yr’ ir bus. 
Kol rutyčių puošia 
Jas vainiks gražus.

Tai tėviškė mūsų pataps vėl laisva 
Ir garsi valstybė svetur;
Visi ją guodos — kadangi Lietuva 
Praeitį gražiausi juk tur’. z

Jis pranašas mūs — jis pirmas veikėjas 
Jis skynė takus prie laisvės;
Jis dabartinės Lietuvos kūrėjas;
Per amžius jam garbė skambės.

Suv. Valstijų paštas vien 
atvirukams sunaudoja 6.- 
500.000 svarų poperos.

“Darbininkas,”
366 Broadway,

So. Boston, Mass

Visų L. D. S. Conn. Apskričio 
Delegatų Dome!

Malonūs delegatai bei delega
tės, LDS. Conn. apskričio kuopų. 
Kurie esat išrinkti dąlyvaut LDS. 
Conn. apskričio metiniam suva
žiavime, 15sausio, 1922 m., Bridge
port, Con.,' malonėsit pribūt že
miau nurodytu laiku ir paskirtoje 
vietoje. Suvažiavimas įvyks Šv. 
Jurgio parapijos salėj, 443 So. 
Park Avė., Bridgeport, Conn. Se
sijos prasidės 12 vai. dieną. Ku
rie iš gerb. delegatų norėtų išklau
syt šv. Mišių Bridgeporte, teiksi
tės nepasivėluoti, nes suma pra
sidės 10 vaL 30 min. <ž ryto. Taip
gi, kurios iš gerb. kuopų neturi 
išrinkę delegatų į virš minėtą su
važiavimą, malonėsite tą padaryt, 
kad nepasilikus nuo kitų* Dele
gatai teiksitės raportus kuopų ne
pamiršt paimt nuo vietinių rašti-

Ir vaizdą puolimo mačiau Lietuvos 
P t smūgiais maskolių— priešų
Ir tą-gi apatiją mūsų tautos
Ir būrį karžygių naujų...

SKIRTUMAS VIENU DOLERIU.
Reiškia, dabar užsirašydamas ant metų “Darbininką 

sutaupysi vieną dolerį.-

CICERO, LLL.
LDS. 49-fog kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks pankelyje, 16 d. sausio 
8 valandų vakare iv. Antano parapi
jos svetainėje Visi nariai ir narė* 
malonėkite pribūti paskirto taiko 
Talp-gi atsiveskite ir naujų narių.

ninku Apart delegatų kviečiami 
ir kiti broliai darbininkai bei se
sutės darbininkės, kurie tik įdo
maujate . darbininkų reikalais ir 
jaučiatės liuosi'nuo savo pareigų, 
’adarykimej šį 12-tą metinį suva

žiavimą pasekmingu ir pavyzdin
gu. • ,

Visi į koncertą ij visų apielin- 
kių pribūkite. Rengia Waterbu- 
rio lietuvių šv' Juozapo parapijos 
koras po vadovyste gerb. vargo
nininko J. Vismino, kuri* ™ 
senai persikėlė iš Woreesterio i 
Waterbury. Tai-gi mums Water- 
burio lietuviams’ yra linksma ir 
galim didžiutis sulaukę tokį gabų 
vargonininką, J. Visminą.

Parapijomis.
Sausio 12 d. š. m. LDS. 8 kuo

pa rengia begalo svarbias ir nau
dingas prakalbas gerb. svečiui M. 
Bagdonui, Lietuvos Darbo Fede
racijos įgaliotiniui ir Lietuvos 
Steigiamojo Seimo nariui •

Prakalbos bus grynai darbinin
kiškos ir todėl darbininkai priva- 
o skaitlingai ateiti. Bus renka

mos aukos Lietuvos Darbo Fede
racijai ir taip pat prirašinėjami 
nšuji nariai prie LDS.

Apie 10 d. sausio į. Naująją 
Angliją atvažiuoja brangus sve
čias M. BAGDONAS, Lietuvos 
Darbo •Federacijos įgaliotinis ir 
Lietuvos Steigamojo Seimo narys.

LDS. Naujosios Anglijos Aps
kritis pasinaudodamas proga ^en
gia prakalbų maršrutą.

Tad gerb. šio apskričio LDS. 
kuopos ir tų kolionijų veikėjai, 
kmrdar kuopų i^ėra pasirūpinki
te paskirtoje dienoje surengti 
prakalbas.

LDS. kuopoms ir tų kolionijų 
veikėjams, kurie patįs negalės ap
simokėti už svetainę ir už išgarsi
nimą apmokės apskritys.

Tik pasidarbuokite, kad iš šio 
maršruto turėjus kogeriausias pa
sekmes. Apart gerb. svečio M. 
Bagdono, kalbės vienas iš LDS. 
Centro. Užtikrinam, kad prakal
bos bus naudingos, tik reikia prie 
jų kosmarkiausia rengtis.

LDS. Naujosios Anglijos Aps
kričio pirm. V. Kudirka ir rašt. 
A Navickas sausio 4 d. turėjo pa
sitarimą su LDS. Sekretorium A. 
F. Kneižiu ir nutatė maršrutą šio
je tvarkoje:

BRIGHTON, MASS.
‘ 14 d. sausio.

MONTELLO. MASS.
Sausio 15 d. 7:30 vai. vak.

MIDDLEBORO, MASS.
15 d. sausio 1 vai. po pietų. 

HYDE PARK, MASS.
16 d. sausio. 

N0RW00D, MASS.
17 d. sausio,

PROVIDENCE, R. I.
18 d. sausio.

BRIDGEPORT, CONN.
LDS. 39 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 15 d. sausio, papras
toj vietoj. Visi nariai malonėkite pri 
būti, nes turime daug svarbių reika
lų aptarti. Atsiveskite ir naujų na
rių.

Sveikiausia/ miegoti 
dešiniojo šono.

ŽMOGUS. Aš visuomet miegu 
išsižiojęs, pasakyk tomistą, ar tai 
ne pavojinga!^

GYDYTOJAS. Tamstai — ne, 
bęt musėms — tai labai pavojin
ga.

Suv. Valstijų paštas su
vartojo laiškams ir pakie- 
;ams susukti 800.000 mailių 
šniūrą.

Siuvėjų darbai, kur daugiausia 
lietuvių dirbo visai sumažėjo.

Daug siuvyklų visai uždarė; o 
kitos, kad ir dirba, bet visai trum
pą laiką.

Algas taip apkarpė, kad darbi
ninkas beveik nė už valgį negali 
apsimokėti.

Kuomet darbai gerai ėjo ir do
lerių nestokavo, tai mūsiškiai so
cialistai didžiavosi jog jie iškovo
jo ; bet dabar, kuomet minios dar
bininkų bedarbiauja, tai jie visi 
sulindo į pakampius ir tyli.

Mūsų kolionijoj veikimas visai 
apmirė. Apart dviejų baliukų 
per visą rudenį ir iki šiol nieko 
daugiau nepadaryta.

Turime puikią svetainę, bet nė
ra kas ją užimtų.

Darbininkų susirinkimas.

Sausio 8 d. š. m. buvo metinis 
LDS. 30 kp. susirinkimas. Ši kuo
pa yra viena iš gyviausių ir veik
liausių kuopų. Gal dėlto, kad prie 
jos susispietę žymiausi šios kolio
nijos veikėjai

Apart svarbių nutarimų buvo 
renkama valdyba 1922 metams. 
Pateko šie asmenys: pirm. J. Cap- 
linskas, vice-pirm. A Ramoška, 
nutarimų rašt. J. Karalius, fin. 
rašt. F. Petkus, ižd. P. Kriptavi- 
čius. Visi yra smarkūs veikėjai 
ir galima tikėtis, kad šiais metais 
kuopa pasidvigubins.

Aplankys gerb. atstovas V. 
.Čarneckis..

Suv. Valstijose metams ..................................................$4.50
Užrubežy arba į Lietuvą ir Bostone ir apielinkėje 

metams..................................  $5.50

ČIA JAU SKIRTUMAS BUS DOLERIU 
IR PUSE ($1.50).

vana — $1.00 — baigsis 15 
d. sausio 1922 m. Gi vėliau, 
jau bus vėl brangiau. Ne
praleiskite progos.

Pinigus, money Orderius 
ar čekius siųskite:

gr pirk
DOVANOMS

FONTANINf 
PLUNKSNA

Kuri bus atminčiai ilgam 
laikui

L. D. S. NARIŲ DOMEI.
Nuo sausio 15 d. š. m. pra

sideda LDS. nauju narių 
vajus. Laike šio vajaus mes 
turime gauti mažiausia 4,000 
naujų narių. Labai lengva. 
Kiekvienas senas narys turi 
gauti vieną naują narį ir jau 
turėsime pageidaujamą skai
čių. Atsiras ir tokių garbin
gų narių, kurie prikalbins 
ne vieną, bet dešimts arba ir 
daugiau. , c

Pasidarbavusiems kaip 
jau buvo paskelbta bus duo
dama fontaninė plunksna. 
Apart to, daugiausia prira
šiusiam naujų narių LDS. 
Centro Raštine duos naudin
gų knygų rinkinėlį vertės 
$10.00.

Tad į darbą visi. Dovanos 
seniems nariams bus duo
damos tik už tuos naujus 
narius, kurie apart įstoji
mo 50c. užsimokės mėnesines 
už visus metus.

Senieji nariai prirašę nau
ją narį turi tuojau perduoti 
kuopos raštininkui, kuris 
pasiurCAa Centrui su pažy
mėjimu, kad toks ir toks 
narys prirašė.

Dovanos bus išsiuntinėja
mos už prirašymą nauji} na
rių pasibaigus vajui kovo 
pirmose dienose.

Nauji nariai gaus L. D. S. 
KALENDORIŲ ir brošiū
rą KURIŲ BUS VIRŠUS? 
visiškai DYKAI.

Beto, nauji nariai gali 
stoti į lenktynes su senai
siais ir laimėti dovaną fon- 
taninę plunksną.

Kuopų raštininkai reika
laukite iš Centro aplikacijų 
naujiems nariams. Būkite 
prisirengę, kad atėjus dar
buotei galėtumėte apdirbti.

LDS. Centro Raštinė.

NASHUA, N. H. —
22 d. sausio, 1:30 vai. po pietų. 

MANCHESTER, N. H. —
22 d. sausio 6:30 vaL vakare 

<AWRENCE, MAS^. —
23 d. Sausio. 

HAVERHILL, MASS. —
24 d. sausio. 

HUDSON, MASS. —
25 d. sausio. 

WORCESTER, MASS. —
26 d. sausio. 

FITCHBURG, MASS. —
27 d. sausio. 

GREENFIELD, MASS. - (
28 d .sausio. 

ATHOL, MASS. —
29 d. sausio, 7:30 v. vak. 

GARDNER, MASS. —
Sausio 29 d. 1:30 v. po pietų. 

WESTFIELD, MASS. —
30 d. sausio 

Tad prašome gerb. klebonų, L. 
D. S. kuopų ir veikėjų tuojau pa
imti svetainę ant paskirtos dienos 
ir pranešti centrui, kad būtų ga
lima atspausdinti plakatus iš 
anksto ir taip-pat paskelbti orga
ne “Darbininke.“

Su visais maršruto reikalais 
kreipkitės pas LDS. Centro Rašti
nę, 366 Broadway, Boston 27, 
Mass.

LDS. N. A. Apskričio Valdyba: 
Pirm. V. Kudirka, 
Rašt. A. Navickas.

MARŠRUTAS.

Kultūros vajaus reikalu kali 
bes Kun. B. BumšaS, Liet. Ka*« 
talikų Veikimo Centro Atstoki 
vas, šiose kolionijos©: * 
Sausio 15 d. Pittston, Pa.
Sausio 18 d. Niagara Falls, 1 
N. Y.Sausio 20-21 d. Detroit, Mich. 1 
Sausio 22 d. Chicago, UI.
Kalbės Kun. P. Garmūs, UtC. I 

Kat Mokytojų Sąjungos atyfo- J 
vas:
Sausio 15 d. Rochesfer, N.
Sausio 17 d. Bingbampton, N.Y. 1

K. J. KfhMmMM

Šios kolionijos lietuviai savo c 
praeities darbais yra atsižymėję; j 
bet dabartiniu laiku užsnūdo. Vie- ] 
ni atsižadėjo būti lietuviais, kiti t 
atsiskyrė nuo -parapijps, draugijų T 
ir kuopų, o dar kki pradėjo nau
ją amatą. *

Šiandiena gražaus sutartino 
veikimo nėra. Daugiausia vieni 1 
kitus apkalba, apšmeižia.

Štai S. L. R. K A. 191 kp. tu- ’ 
rėjo 150 narių, o dabar beliko 1 
135; LDS. 69 kp. turėjo 40, o šian
die apie 30.

Tas pats ir su kitomis draugi
jomis ir kuopomis.

Tiesa, daug gerų tėvynainių iš
važiavo į Lietuvą; bet yra daug ir 
tokių, kurie niekur nepriguli.

Kai kurios draugijos senų žil- 
galvių nepriima, bet tokie gali 
prigulėti prie Lietuvių Darbinin
kų Sąjungos kur priimama nuo 
16 metų ir iki seniausio. Prie tos 
organizacijos neskirstoma sulig 
metų. Jaunas ar senas visi yra ly
gūs darbininkai. Darbininkas, su
laukęs senatvės labai dažnai bū
na paniekintas ir išmestas ant gat
vės. .Toji organizacija rūpinasi 
prašalinti visas skriaudas iš da
bartinio surėdymo. Tad LDS. lau
kia paramos iš pačių darbininkų. 
Darbininkas, kuriam rūpi švieses
nė ateitis turi būti nariu LDS.

LDS. turėdama visus lietuvius 
darbininkus po savo vėliava galės 
drąsiau stoti į kovą su išnaudoto
jais kapitalistais ir jų agentais. 
Tik tuomet galės apginti nu
skriaustus vargšus darbininkus. 
Įstojimas į LDS. tik 50c.; mėnesi
nė 35c. Kiekvienas LDS. narys 
gauna organą “Darbininką7 3 
sykius į savaitę.

Ištvirkęs jaunimas.

Čia randasi L. Vyčių 96 kp., bet 
ji silpnai gyvuoja; nes didelė da
lis jaunimo nepriguli, arba jei ir 
priguli, tai nieko neveikia. Jiems 
geriaus ant kampų pastoviniuoti 
ir pasižvalgyti, negu dailės srity
je dirbti.

Gaila. Tad pradėdami naujus 
metus pradėkime viską gaujai. 
Remkime ir prigulėkime prie tų 
organizacijų, kurios dirba nau
dingą darbą Bažnyčios, Lietuvos 
ir darbininkij labui. Lankykimės 
skaitlingai į jų parengtas pramo
gas, o tada pamatysime, kad nau
da iš to bus didelė. ✓

J. A. Tulauskas.

REDAKCIJOS ATSAKT^B 
Wis. — Tamistos pasiaiškinin^H 
gavome, bet jo talpinti nematom® 
reikalo. Mūsų korespondentas ■ 
Tamistos nė neįvardijo kaipo 1 
“Trockio ir Lenino bernas,“ bet 
tik parašė, kad Tamista norėjęs į 
eiti į kritiką su kalbėtoju, fr pa- ■ 
vadino tamsybės apuoku ką Ta- j 
mista nė neužginčiji Beto, Ta- J 
misto savo pasiaiškinime užsipuo 1 
Ii ant mūsų korespondento ir nu
eini taip toli, o'og už tai galėtum j 
pakliūti Dėdės Šamo rankosna. S i 
to matosi jog Tamista labai men-,, 
kas Jungtinių Valstijų pilietis. 
Rankraštį pasilaikome ir gal atei- : 
tyje bus reikalingas apgynime | 
mūsų organizacijos ir narių var- į 
do.

Raudonoji jure yra ištik 
ro tokia. Raudona dėlto, 
kad joje plaukioja aibes rau
donų augalų. Per Raudoną 
ją jūrę Moze vedė žydus U 
Egipto .



OR. J. t. LANDŽIUS

Darbininko Draugas

10 Ilarrison St.
Tėmyk Įkaro (Anchor) ValzbaženklJ.

Paterson, N. J.

Reikalavimai

EXTRA!!!

Pajieskojimai
Kaina 75 Centai.

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

(GUMAUSKAS)

DANTISTAS

366 Broadu'ay,

Boston 27, Mass.

Garsus per daugiau kaip
50 metų.

“PERKŪNAS”'
366 Broadway, Boston 27 Mass.

JAUNAS VARGONININKAS.
Paieškau didelės vietos prie lie 

tuvių R. Kat. parapijos. Jeigu ku
riam iš gerbiamų klebonų būčiau 
reikalingas, meldžiu kreiptis se
kančiu antrašu:

A. R. Mikelaitis,
350 S. B. Str. Mt. Carmel, Penna.

Gegužio 18 d. 1919 m. kovoje už 
mūsų nepriklausomybę karo lau
ke nukautas karininkas jonas 
Nastopka.

Mėšlungis, dieglys, 
suiręs pilvas, perpilni 
vuduriai suteikia mažy
čiui bereikalingą nes
magumą

TeL So. Boston 270
DR. JOHN MacDONNELL, M. D 
Gulima susikalbėti ir lietuviškai. 
Ornso Valandos:

Rytais ik 9 vaL
Po pietų 1 iki 8 vaL

Vakarais nuo 6 iki 9 
536 Broadway, S. Boston

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

Newark, N. J.
Vice-Pirmininkas — P. Rupainis, 

30 Warwick St., 
Newark, N. J.

Raštininkas — A. J. Dymta, 
222 So. 9th St., 

Brooklyn, N. Y.
Organizatorius — A. Mieminkas,

BROLIAI AMERIKIEČIAI!
Jums, už jurių-marių gyve

nantiems. TRIMITAS geriau
siai paaiškins padėtį mylimos 
tolimos Tėvynės. dėl kurios ge
rovės Jūsų širdys taip jautriai 

s plaka.
Tad lšsirašyklt Trimitą sau 

ir išrašyklt savo -Įmintos Lie-

Tuojau pasiuskit laiškelį TRI
MITUI. pranešdami savo adre
są. Vieną mėnesį — 4 nume
rius. — siuntinėsime TRIMITĄ 
dovanai, kad galėtumėt su juo 
susipažinti. O turime vilties, 
kad susipažinę panorėsit. kad 
Juto namą nuolat lankytą TRI
MITAS.
Laiškus ir pinigus reikia siųs
ti tokiu adresu:
“Trimito” Administracijai, 

LITHUANIA.
Kaunas, Laisvei Alėja Kr. U.

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

VICE-PIRM. — Vincentas Zaleckas, 
81 Mercer St., So. Boston, Mass.

PROT. IiAšT. — Antanas Macejunas, 
450 E. 7-th St, So. Boston, Mass. 

FIN. RAŠT. — Juozapas Vinkevičius, 
169 W. 6-th St, SO. Boston, Mass. 

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

MARŠALKA —- Viktoras Zičkis,
209 E. Cottage St., Dorchester, Mass.

D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne
sinius susirinkimus gas pirmą nedėl- 
dienį kiekvieno mėnesio po No. 694 
VVashington St., Boston, Mass. 6-tą v. 
vakare. Ateidami drauge ir naujų na
rių su savim atsiveskite prie musų dr- 
jos prirašytu

NURAMINO.
— Be to, ponas gydytojau, aš 

dar jaučiu ką tai galvoje.
— Būk tamsta ramus, — atsakė 

gydytojas, tamstos galva yra vi
sai tuščia.

GAVO KALĖJIMO.
liūną ir Dubok nesenai pavogu- 

ieji Chelsea’oj $30.000 ir paskui 
ągauti tapo nuteisti nuo 18 iki 
5 metų katorgon. Pietkeviez nu- 
įistas išbūti penkis metus ir vie- 
ąmėnesį Concord’o pataisos na-

Galima gauti
“ DARBININKE,”

GERBIAMIEMS KLE
BONAMS.

Kunigi} Vienybė šiais me
tais nutarė išleisti Metraštį, 
kuriame tarp ko kito tilptų 
taip-gi trumpas parapijų su 
jų nuosavybe aprašymas, 
kunigų adresai ir tt. Tuo 
tikslu buvo išsiuntinėti už
klausimai į klebonus, bet gal 
kaikurių jie nepasiekė, gal 
susidarė naujos parapijos, 
gal kai^urie klebonai užmir
šo apie tai, tad šiuomi vie
šai kreipiuosi į visus klebo
nus, prašydamas pasisku
binti tame reikale prisiųsti 
žinias, nes Metraštis yra ren
giamas ir trumpame laike 
pateks į spaudą. Taipos-gi 
pageidaujami yra dar ir raš
tai.

Su pagarba,
Kun. K. J.
K. V. Raštininkas,

12 Casimir St.,
Westfield, Mass.

F.J.KALIN AUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadvvay,
S. BOSTON 27 MASS.

TeL S. B.’ 044L
Antros lubos—Viršuj L. P. B-včs i 

GYVENIMO VIETA:
135 Rowe St., Auburndale, Mass.! 

Tel. W. Nevvton 1016—R.

Naujosios angluos l. d. s. 
APSKRIČIO VALDYBOS 

ANTRASAI

J&ARBIOS PRAKAL
BOS.

Kausio 11 d., seredoj, baž- 
■inėj salėj ant 5 gt. kalbės 
fcias iš Lietuvos mokyto- 
IjBagdonas, L. St. Seimo 
■ys ir vienas pirmutinių 
tetuvos armijos kareivių, 
aibės Lietuvos darbininkų 
ikalais. Visi kuoskaitlin- 
ausia sueikit.

FARMA BEVEIK 182 
AKERIŲ

Upton ant West River St. (dvi (2) 
mailės nuo miesto apie (5) penkios 
mailės j Hopedale, 6 mailės j miestų 
Miiford. Yra apie 50 mailių ariamos 
žemes, o rešta ganyklos. Daug malkų 
ir timber. Didelis pušynas vertės apie 
$3000.' Upelis bėga ;x>r farmą. Na
mas pataisytas delei dviejų šeimynų, 
keturi pečiai, vanduo ir sinkos stuboj. 
Daržinė didumo apie 40X60, tulšių 
šaute, dirbimo šapa su boileriu, enžinu 
ir mašinerijom. Pilnas įtaisymas- for
mų reikalingų tulšių. šieno, malkų, 4 
karvės. 1 telyčia. 1 bulius, 2 arkliai. 40 
vištų, viskas virš minėta už $8,000 ar
ba įmokėkit $2,000. Taip-gi galima 
mainyti namais. Rašykit išuo adresu: 
P. O. BOX 3062. BOSTON, MASS.

RYTAS.
Rangaus rytuos ugnis pasvydo 
Hbut jos spindulėliai bėgo.
•^alių savo tą išvydo, »
• ...

■Bot visa gamta iš miego, 
■neles pradėjo paukščių cho- 
|b. pievom. Blijo lyte, [m 
komis lankų siūbavo oras, 
Kartojai triūso. Sveikas, ryte!

DARBININKU”
366 BR0ADWAY, BOSTON 27, MASS

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

Ll NIJA -£Broadvay,_ Nev'^ork.NY
SsiLIETUVK

VISUS SPAUDOS DARBUS SIŲSKITE Į 
“DARBININKĄ”

JEIGU NORITE, kad jūsų Visi SPAUDOS 
DARBAI, pradedant nuo mažiausios kortelės 

ir baigiant didžiausia knyga, būtų atlikti: k u o- 
graičiausia, geriaus i-a ir pigia u- 
s i a, tai siųskite tik į “DARBININKĄ,’’ o pa
tirsite, kad čia netušti pasigyrimo žodžiai buvo 
jums rašyti, o vien tik tas, su kuo “Darbinin
kas” šiandie gali pasididžiuodamas tai padaryti. 
Dėl to, kad “Darbininkas” turi moderniškiau
sias visiems spaudos darbams mašinas, kokių 
nei viena Amerikos lietuvių spaustuvė dar netu
ri.

ausio 8-tą dieną 1922 m. vaka 
dėl Seserų Pasionisčių pasta 

iųi Lietuvių Našlaičių Prie 
idos namo, labai gerai pavy

DAŽNY TINĖ J S A LĖJ, 

F< nkta G-vė, So. Boston, Mass.
Pradžia 7:3t) vai. vakare.

Gerbiama Visuomenė:
Visus širdingai kviečiame atsilan

kyti #nt šio puikaus vakaro. Bus 
pc/statytas labai juokingas ir pa
niekinantis veikalas “AVINĖLIS 
NEKALTASIS.” Šis veikalas ne
senai gautas iš Lietuvos ir pirmu 
sykiu statomas scenoje, Bostone. 
Vr.idins artistai iš Cambridge. Tad 
vi -i kas gyvas ateikit ant to teip 
puikaus vakaro, o užtikrinam, kad 
būsite patenkinti.

Įžanga prieinama.
Kviečia RENGĖJAI.

Mokslas, dailė, pramonija ir 
visos kitos darbo šakos šaukias 
teisybės, šventumo, gerumo, o kas 
tai gali duoti, jei ne tu? ,

Būkie uolus katalikas moksle, 
politikoje, pramonėje ir visose 
viešojo darbo šakose. *

%

Vienas geras darbas viešai at
liktas, pagamins dešimts viduji
nių darbų artimųjų širdyse.

Palau.

Estui ingaliotas Lietuvių Pre
kybos Bendrovės būti agentu. 
Parduodu Šerus. Siunčiu pinigus 
draftais arba čekius išrašau ant 
vietos, dienos kursu. Kurie neno
rite pavažiuoti j South Boston’ą, 
tai čion ant vietos galite visus rei
kalus atlikti.

Su informacijomis kas-link lai
vakorčių ir pinigų siuntimo,, 
kreipkitės pas mane. Lietuvių 
Prekybos Bendrovė yra gerai at- 
s žymėjusi kas link teisingumo ir 
greito patarnavimo.

Tai-gi, visi Broliai Lietuviai 
kreipkitės pas mane, remkite 
Lietuvių Įstaigas.

Jums gero velijantis,
BALTRAMIEJUS AJAUSKAS,' 

58 Lincoln St., Brighton, Mass.
Tel. Brighton—72902.

Didžiausi, Greičiausi Pasauly Laivai, 
šaunus Apsėjimas Su Keleiviais.

Ten Yra Vietinis Agentas Jūsų Mieste 
•Ar Netoli Jo.

Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir į 
Visas Baltijos Valstijas per 

Hamburg’ą.
SAX0NIA.......... Sausio 21
Cabin $135. 3 Liesa $103.50. Taksų $5.

Per Cherbourg, Southampton, 
Liverpool ir Glasgow:

ALGERIA ..............................Sausio 21
SCYTHIA ................................Sausio 26
ASSYRIA (iš Bostono) ....Vasario 4
AQUITANIA ..........................Vasario 7

Per Angliją ar Hamburgą į
I Danzig’ą ir Hamburg’ą — $106.50, 

į Liepojų — $110.00. Taksų — $5.00.

Paieškai! MOKYTOJO, kuris 
galėtų mokyti aritmetikos bent 
vieną vakarą j savaitę. Malonė
kit atsišaukti per laišką sekančiu 
antrašu:

A. Petrulis,
565 — 6-th St., So. Boston, Mass.

Kš BLAIVININKŲ VEIKIMO.
■ Sausio 8 d., sekmadieny, buvo 
Bįsirinkimas Piln. Blaivininkų 42 
fa. bažnytinėj lietuvių salėj, šis 
Bsirinkimas įvyko kaipo metinis
■ atgaivinantis kuopos veikimą, 
■ors buvo kviesti visi nariai, bet 
■ei visokių aplinkybių, susirinko 
•daugiausia. Buvo raportas iš 
Bvusių prakalbų 10 d. sausio; iš- 
Bė V. Grųdzinskas. Paaiškėjo, 
• viskas buvo gerai. Toliau 
■o įnešimas, kad 2 d. vasario 
•-Grabnyčias būtų kas nors pa- 
Buėta. Įnešimas buvo vienbal-
■i priimtas ir nutartą ką nors 
•do parengti.
■Valdybon dėl 1922 m. įėjo šios 
■atos: pirm, p-lė Mar. Kilmoniu-
■ vice-pirm. Step. Navickas (tas 

H&), fin. rašt. ta pati V. Grine- 
Hienė, prot. rašt. P. G rinka it is, 
Bs. ta pati Kat. Dagienė, kasos 
Bbbėja p-lė Majauskaitė ir mar- 
Bka Ona Jakimavičienė.

Dainų mylėtojas.

PfilN-EXPELLER
Vaizbaženklis užreg. S. V. Pat. Ofisą.

FONTANINĖ 
PLUNKSNA 
Naudinga Visu* 

DIRBTUVĖJE, OFISE. 
NAMUOSE IR KELYJE.

■ NEGERUMAI TARP 
LIETUVIŲ.

•jonas Petronis, gyvenąs 41 City 
•int Ct. atėjęs “ Darbininkan ” 
^^asakojo nemalonų atsitikimą 

•pnu Liolių. Jonas Petro- 
Bė, kad minėtas jo kaimy- 
BtMpr/’/ p-rEš ?•••/<
Bpsu savo prieteliais pradė- 

Ho duris daužyti. Tada Jonas 
Brronis išbėgęs policisto pasi- 
Būkti. Bet neradęs, sugrįžo. Ta- 

į/ Jonas Petronis sako, Lio-
•t šėręs jam veidan ir metę*? bon- 
Kį, kuriu vienok nepataikė. Tada 
■etronis nubėgęs į policijos stotį, 

//.^•plėkė policistų vežimas ir paėmė 
•oi į, kurs nenorėjo pasiduoti. 
Bada polieistai grandiniais jo ran- 
•s surakinę nusivežė šaltojon. 
■eismas, kaip J. Petronis sakė, 
Bhteisęs Lioliui užsimokėti $50,

Tai-gi, visais spaudos reikalais visuomet 
kreipkitės į

H

Senio gyvenimas panašus de
ga učiai žvakiai kiauraputyje.

Japonų patarlė.

; Skaitykit ir Platinkit 
; Tėvynės Gynėjų—Šaulių

Laikraštį 

“TRIMITĄ.”
Į “TRIMITĄ” leidžia Lietuvos 
i Šaulių Sąjunga, kuriai rupi ne 
i bet kurių atskirų partijų ar luo- 
i mų reikalai, bet Lietuvos Lais- 
i vės ir Nepriklausomybės gyni- 
i mas ir demokratinio jos surėdy- 
[ mo tobulinimas ir stiprinimas.' 
t “TRIMITAS” tiekia daug ži- 
1 nių iš Lietuvos pasaulio gyve- 
[ nimo. Jame aiškiai ir vaizdžiai 
i nušviečiama Lietuvos vidaus ir 
1 tarptautinė padėtis.
į, “TRIMITAS” deda eilėraščių, 
i apysakėlių, vaizdelių iš šaulių 

kovų už nepriklausomybę, po- 
, litinių ir mokslinių straipsnių 
E ir šiaip daug gražių pasiskalty- 
! mų..

“TRIMITAS” eina kartą į sa
vaitę 32 puslapių knygelėmis. 
Jo kaina Amerikoje: metams 4 į 
doleriai; atskiras numeris 10 J 
centų. Lietuvoje: metams —, 
96 auksinai; atskiras numeris 
2 auksinai.

Programas susidėjo iš sekan- 
į: Kalbėjo gerb. klebonas kun. 
bonavyčius, paaiškindamas a- 

viršminėtą prieglaudą. Pui
ri griežė orchestra po vadovys- 
^lės A. Kyburiutės. Antanas 
•ras su kliemetu ir jo brolįu- 
B su kornetu gražiai pagrajino. 
lvo iššaukti antrą kart. Mer- 
ičių. šokiai pridavė gyvumo ir 
žumo vakaro programui. Vai
kiai su dideliu entuziazmu pri- 
lė juokdarį “Charley Chap- 

kuris buvo rodomas per kru
izus paveikslus. Solistai: p-lė S. 
jrtiejūnaitė, pp. Paura ir Gervi- 
taip patiko publikai, kad visi 

aro iššaukti antrą kart. Bažny- 
Ib choras po vadovyste p. M. 
Bbausko publiką užganėdino su 
kielėms.
amonių atsilankė didelis skai- 
m ir pasekmės iš to vakaro bu-

'z-




