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Nepripažino jų balsavimo Vilniuje
DARBININKŲ REIKALAI

REIKĖSIĄ PARAMOS.BAISUS PLĖŠIMAS

MAŽAI TEBALSAVO

NEATSILAIKĖ

Kaina 75 Centai.

ANGLIAKASIAI 

BADAUJA.

SVARSTYS ALGŲ 

KLAUSIMĄ.

ŽILIUS LIETUVOS 

ATSTOVAS.

tarp Lietuvių ir lenkų ka
riuomenių.

3. Neitralin.es zonos likvi
davimą ir naujos demarka
cijos linijos pravedimą;

4. Tautų mažumių teisių 
apsaugojimą dabartinėse są
lygose.

NEIŠRIŠO VILNIAUS 

KLAUSIMO.

Shamokin, Pa. — Prasi- 
dėjo kietųjų anglių kasyk
lų darbininkų suvažiavimas 
apsvarstyti kontrakto atnau
jinimą. Dabartinis kontrak
tas baigsis bal. 1 d. Darbi
ninkai svarstys, kokias išly
gas statyM

DARBININKŲ KOLE 

GIJA.

Maskva. — Rusijos užsie
nio atstovybių viršininkas 
Litvinov pasakė, kad kapi
talistinės šalys, jei norės ca
ro skolas atgauti iš Rusijos, 
tai turės duoti paramos Ru
sijos rekonstrukcijai. Be 
tos paramos Rusija negalė
sianti mokėti skolų. (Žemiš
kasis rojus reikalauja para
mos iš žemiško jo pragaro).

Balandžio 17 d. Bostone 
bus darbinink konferencija, 
kurioj dalyvaus Samuel 
Gompers, Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentas.

DARBININKŲ KONFE 

RENCIJA.

Galima gauti
“DARBININKE,”

366 Braadtcay,
. Boston 27, Maso.

Vašingtonas, 1 — 14 d. 
(Elta) Vilniaus srityje 
Linkmenų valsčiuje iš (4,- 
000) keturių tūkstančių rin
kikų balsavo Vilniaus Sei
mo rinkimuose tiktai (170) 
šimtas septyniasdešimts. Pa
našia proporcija balsavo vi
sam Švenčionių Apskrityje. 
.Marcinkonių valsčiaus Ly
dos apskrities nieks nebal
savo. Žmonių ūpas buvo la
bai nervingas. Daugelyje 
vietų lenkų agentai bijojo 
pasirodyti miniose.

UTARNINKAS, SAUSIO 17 D., 1922

Newark, N. J. — Teisin
gumo Departmento agentai 
susekė, kad mėsos pardavė
jai lupą trigubai už mėsą. 
Nurodo, kad krautuvninkai 
kompanijoms moką už “štei- 
ką” po 15c. už svarą, o par
duoda po 45c.

čias gi vagonas buvo duotas 
mūsų Atstovybės reikalams. 
Tame vagone buvo gabenami 
jai i /oduktai ir kažkoki priva-

Krikščionys darbininkai vie
nykitės! Spi^skitės į vienin
telę darbo žmonių organiza
ciją Amerikoje — Lietuvių 
Darbininkų Sąjungą.

Vašingtonas, 1 — 14 d. 
(Elta) Sausio, 11 d. išvažia
vo Amerikon, lietuvių pra
šomas parengti koncertų 
kompozitorius Naujalis ir 
dailininkas Žmuidzinavičius 
šauliu meno reikalais.

KLAIDINGA ŽIŪRA DĖL 

VILNIAUS RINKIMŲ.

Vašingtonas 1, 13 d. (El
ta) Associated Press vakar 
paskelbtoji žinia iš Varšu
vos dėl Vilniaus “plebiscito’ 
turi klaidingą pamatą. To
kio plebiscito Vilniaus teri
torijoje nėra buvę, o vien 
tiktai š. mėn. 8 d. okupacinės 
lenkų valdžios buvo padary
ti atstovų rinkimai į vadina
mąjį “Vilniaus Seimą.” 
Taip pat nesutinka su teisy
be ir toji pranešimo dalis, 
kur kalbama apie skaitlingą 
lietuvių dalyvavimą rinki
muose. Lietuviai, nežiūrint 
visų lenkų represijų, ver
čiančių juos balsuoti, rinki
muose nedalyvavo, lygiai 
kaip nedalyvavo ir dauguma 
žydų ir baltgudžių. Kadan
gi lenkų valdžia organizuo
dama šitą seimą turėjo ome
nyje parodyti jį kaipo gy
ventojų valios reiškėją ir 
pavesti jam spręsti prie ko 
turi priklausyti Vilniaus te
ritorija prie Lenkijos ar 
prie Lietuvos, todėl Lietu
vos Vyriasybė, skaitydama, 
kad tie rinkimai, vykdomi e- 
sant ten lenkų kariuomenės 
ir lenkų administracijai ir 
be to dar viešpataujant žiau
riam terorui prieš nelenkiš
kai kalbančius gyventojus, 
jokiu būdu negali būti skai
tomi teisėtais, dar pr. m. 
gruodžio mėn. 14 d. buvo į- 
teikusi Tautų Sąjungos Ta
rybos pirmininkui p. Hy- 
mansui savo protestą prieš 
tuos rinkimus, kartu pa
reikšdama, kad jei rinkimai 
įvyks, visvien Lietuvos Vy
riausybė jų nepripažins ir 
skaitys visai nebuvusiais. 
To protesto notos buvo į- 
teiktos taip pat Suvienytų 
Valstybių, Anglijos, Pran
cūzijos ir Italijos Vyriausy
bėms.

., f

referuos klausimą. Buvo 
Tarybos sutarta, kad pabal
ti jos valstybės turi susiekti 
su Tautii Sąjungos sekreto
riatu ir bendrai paruošti 
deklaraciją apsaugojimui 
mažumų teisių. Patvirtini
mui tuo klausimu atitinka
mo įstatymo paskirta šeši 
mėnesiai laiko. ’ Sausio mėn. 
12 d. žada būti Tarybos 
svarstomas Vilniaus klausi
mas.

Vašingtonas, 1 — 14 d. 
(Elta) Krašto .Apsaugos 
Ministeris atšaukė karinį 
Lietuvos Atstovą Klaipėdai, 
Kapit. Dimšą. Dabar pa
skirtas Klaipčdon .Jonas Ži
lius, buvusis 'Lietuvos Fi
nansų Misijos Amerikoje 
narvs.

PRIPAŽINO NEPASI

SEKIMĄ.

~ Gene va, sausio 13 (Asso
ciated Press) — Paul Hy
mans šiandie paskelbė Tau
tų Lygos Tarybos posėdyje, 
kad Taryba negali pripažin
ti Vilniuje balsavimo, lenkų 
surengto pereitą nedėldienį. 
Nepripažino dėlto, kad Len
kija sumanė pravesti Vil
niuj e .plebiscitą ( bal savimą ) 
be užgyrimo Tautų Lygos 
Tarybos.

Posėdyje buvo svarstyta 
Vilniaus byla, kuomet tapo 
pasiūlyta rezoliucija, kuria 
atšaukiama iš Vilniaus kon
trolės militarė komisija ir 
kviečianti Lietuvą ir Lenki
ją pavesti savo bylą kuriai 
nors draugingai valstybei, 
jei pačios klausimo neišriš.

Lietuvos atstovas posėdy
je pareiškė, kad byla negali 
būti pabaigta svarbiausia 
dėlto, kad Versalio taikos 
sutartimi nenustatyta rube- 
žių. Jis- sakė, kad Lietuva 
sutinka bylą pavesti Tarp
tautiniam Teismui, arba ar
bitražui (trečiųjų teismui). 
Jis sakė, kad kontrolės ko
misijos atšaukimas galėtų 
pabloginti santikius dėl ru- 
bežių.

Lenku delegatas pareiškė, 
kad Lenkija laikysis taikaus 
būdo išrišti tą klausimą.

Taryba išreiškė padėką 
Hvmansui už pastangas 
klausimą išrišti.

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

Buvusis Užsienių Reikalų Mi
nisteris d-ras Puryckis savo pa
sikalbėjime su laikraščio “Ai
dos” bendradarbiu Į pastarojo 
pastatytą klausimą, kokį jis 
turi sąrašį su paduotąja socijal tinsti kroviniai paprastai tvar 
demokratų interpeliacija atsa
kė: “Tai ir parodys tardymas, 
kurie dabar yra vedamas. Kiek 
man yra žinima, produktai mū
sų vyriausybės buvo pažadėti 
badaujantiems dar vasara. Bet 
siuntiniai susilaikė, nesant dar 
nusistovėjusiam susisiekimui. 
Dabar kuomet mūsų Atstovas 
Maskvoje antru kartu pareiškė, 
kad Lietuvos Vyriausybės var
du yra nutarta nusiųsti badau
jantiems vagoną cukraus ir va
goną miltų, aš asmeniškai pa
reikalavau, kad tas butų grei
čiau .siųsta. Atvykęs tuo tiks
lu žmogus iš Maskvos greitai 
visa surengė. Miltai, kuris yra 
apmokami išvežamuoja muito 
mokesnių, Finansų Prekybos ir 
Pramonės Ministeriją buvo 

!nu©1 ..
D-ras Gaigalaitis. Be to Ame-dant tam tikra leidimą. Tm ti ar ne.”

/

IŠ TAUTU SĄJUNGOS 
TARYBOS POSĖDŽIŲ

Vašingtonas, 1 — 14 d. 
CElta). — Sausio 11 d. Tau
tų Sąjungos Taryba svarstė 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos, tautų mažumų teisių ap
saugojimą. Sąjungos Tary
bos pirmininkas, p. Cunha, 

■ • b ' / '

LIETUVOS DELEGACIJOS
ŽENEVON SĄSTATAS. -----------------

Vašingtinas, 1.12 d. (Elta) [D-RAS PURYCKIS APIE SU- 
Lietuvos delegacijos Zenevon LAIKYTUS JONIŠKYJE VA- 
sąstatas yra tokis: Pirmininkas) GONUS.
Lietuvos atstovas Anglijai, pi Vašingtonas, 1. 13 d. (Elta) 
Naruševičius, vice-pirmininkas, 
Lietuvos atstovas Šveicarijai 
p. Sidzikauskas; Steigiamojo 
Seimo Sekretorius, p. Natkevi
čius; ir Seimo narys p. Šmulkš
tys. Sausio 6d. Vakarų Politi
kos Departemento direktorius, 
p. Balutis, išvažiavo Zenevon. 
Delegacijos pirmininkas ir kiti 
nariai išvažiavo sausio 7d.

ŠVEICARIEČIAI APIE 

VILNIŲ.

Vašingtonas, 1. 13 d. (El
ta) Įtakingas Šveicarijos 
laikraštis‘“Joumal de Genė- 
ve” savo numeryje iš p. m. 
gruodžio mėn. 27 dienos yra 
padėjęs įžanginį straipsnį 
vardu “Vilniaus internacio- 
nalis skandalas,” kuriame 
pirmiausiai aiškina, kodėl 
lordas Robert Cecil Tautų 
Sąjungos plenumo posėdyje 
buvo pavadinęs Vilniaus 
klausimą 1 ‘ Intemaci j onaliu 
skandalu.” Toliau straūjs- 
nio autorius išdėsto bylo*i- 
gą ir nurodo kad Vilniaus 
sritis yra ne tik raktas val
dymui Vokiečių Rusų komu- 
pikacijos, bet tjaip yra vysti- 
masi klauąįmas Lenkijai ir 
gyvybės klausimas Lietuvai. 
Vilniaus klausirrias esąs ank
štai surištas*u išrišimu visų 
tų politinių problemų kurios 
iškilo dėl didžiojo karo pa- 
sekmų toje Europos dalyje 
kur buvo suėjusios trijų di
delių, šiandien išnykusių im
perijų sienos.

Straipsnis pašiepia Vil
niaus rinkimo komediją nu
rodydamas į tai, kad jie vi
sai prieštarauja Tautų Są
jungos nuomonei, kuri kal
bėdama apie žmonių atsi- 
klausimą tesuprato jį esant 
galimu tiktai atitinkamomis 
sąlygomis kur būtų punai 
garantuotas gyventojafns

Vašingtonas, 1—14 d. (El
ta). Sausio 12 d. Tautų Są
jungos Taryba svarstė Lie
tuvos ir Lenkijos ginčą dėl 
Vilniaus. Sąjungos Tarybos 
narys, p. Hymans’as refera
vo susidariusią padėtį šiame 
klausime nurodydamas, kad 
Lietuva ir Lenkija atmetu
sios Tautų Sąjungos pasiū
lymą, todėl Tautų Sąjungos 
rolė pabaigta if Sąjunga ne
turi galimybės toliau svars
tyti ginčo. P. Hymanass pa
siūlė Tautų Sąjungos Tary
bai apsvarstyti sekamus 
klausimus:

1. Kada bus atšaukta .Tau- 
4 tų Sąjungos Kontrolės Ko- 
I misija

2. Būdus užkirsti kelią 
ginkluotiems susidūrimams

* *

AMERIKOS LIETUVIAI 
KLAIPĖDOS KRAŠTE.

Vašingtonas, 1. 12 d. (Elta) 
Gautomis žiniomis Amerikos 
lietuviai įveždina savo pinigas 
netik Didžiojoje Lietuvoje, bet 
ir Klaipėdos krašte, pirkdami 
tenai žemės, miestuose namus, 
steigdami prekybos bei promo- 
nės įstaigas. Jiems tarpinin
kauja prūsų lietuvių suorgani
zuotos bendrovės. “Rytus” ir 
'“Jura” kurių priešakyje stovi 
‘žmones Mažosios Lietuvos vei
kėjai “Ryto” bendretvės p. Sti- 
kliorius ir “ Juris” bendrovės

ka. Kadangi ant tų krovinių 
nebuvo uždėta kurjerio ants- 
pauda, todėl tuo pačiu Ministe
rija neima jų ant savo atsako
mybės ir būdami apmokėti per- 
vežamoju tranzito mokesniu, 
jie negali būti skaitomi kon
trabanda. Bifvimas gi jų va
gone vargu ben galėtų būti ska
itoma kaž kuo nelegaliu, nes 
reikia manyti, kad asmenys, 
siuntusieji juos, naudojosi tuo 
vagonu tiktai su tikslu greites
nio pristatymo į skiriamąją 
vietą. %

Štai kas man yra žinoma šio
je ir kaip aš vaiždenuosi jo
sios esme. Vigą kitą parodys 
tardymas kuris sugebės nusta
tyti kiek siuntimo faktas prasi
lenkė su , legališkumu ir kiek 

to mokesnio atleisti, išduos llsurišti su tuo asmenys yra kal-

Jamestoįvn, N. Y. — Ra
kandų dirbtuvėse kompani
jos pailgino darbo valandas 

j be algų pakėlimo. Neorga
nizuoti darbininkai neatsi- 
: laikė. ’

San. Francisco. — Prasi
dėjo naujas terininas darbi
ninkų kolegijoj 1 (Labor 
Collęge). Mokinama politi
nė ekonomija, istorija Ame
rikos unijų, svarstoma bė
gantys darbininkų klausi6 
mai. '

W ashington. — IŠ W. 
[ Virginijos angliakasių prez. 
I Harding gavo pranešimą 
jog daugelyje vietų anglia
kasiai neturi kuo maitintis.

D-RAS PURYCKIS APIE 
SAVO ATSISTATYDINIMĄ. 

Į Vašingtonas, 1 13 d. (Elta) 
I Išeinančiame Kaun<\ laikrašty
je “Aidas” 293 N. d-ras Puryc- 
! kis pasikalbėjime su to laikraš- 
Įčio bendradarbių, taip sako dėl 
savo atsistatydinimo: “Jau 
senai subrendo manyje mintis 
atsisakyti nuo užimamos užsie
nių Reikalų Ministerio vietos. 
Apie šita savo minti aš jau an
kščiau esu kalbėjus. Dar i ka
binėtą eidamas aš paėmiau iš 
atitinkamų asmenų pasižadėji
mą; raštu, kad praįįuvęs kabi
nete tris mėnesius, aš turėsiu 
teisės by kokiu laiku pasitrauk
ti; Dabar aš taja teise ir pasi
naudojau. -■ *

Vyriausia priežiastis, kuri 
mane pastūmėjo paduoti atsis- 
tadydinimo prašymą, buvo toji 
padėtis, kuri susidarė po d-ro 
Rosenbaumo kelionės Varšu
von. Ministeriu kabinetas pa
sisakė, kad jis negali nešti at
sakomybės už p. Rosenbaumo 

ikelionę, kurią kabinetas skaitė- 
Į aiškiai Respublikai kenksmin
ga. Visą atsakorfiybę kabine
tas uždėjo ant manės, kaltinda- 
•■mas mane, kad aš žinodamas 
apie tą keliųne’ nesiėmiau prie
monių, kad jos neleidus, ir per
tai aš tapau kaip ir kaltininku 
j visų galimi] iš to išeiti pasek
mių. Tokia tai padėtis ir pri
vertė mane paduoti atsistaty
dinimo prašymą.”

Neitralin.es


2

X

JL "• 10 d. sausio į Naująją

V.

N0RW00D, MASS.

Svečias.
/

I

LD.S.KUOPy.SUSI

nariu komitetą dėl Į™ «J» 
ogramo apvaikšcio- Liveaktte Ir nauju nartą.

MONTELLO, MASS.I

D. S. centro iždininkas Jonas Gli-

rys. Plačiai apipa^kojo Lietu
vos padėti hr Darbo Federacijos

NEW HAVEN, CONN.
LDS. 28 kuopos mėnesinis susirinki 

mas įvyks nedėlioj, 22 d. sausio, 1-mą 
vai. po pietų bažnytinėje svetainėj? 
295 St. John St. Kviečiame visus na
rius ateiti. Taip-gi atsiveskite naujų 
narių.

■M

---------- i-----
CLEVELAND, OHIO.

* ELIZABETH, N. J.
LDS. 18 kuorą laikys mėnesinį susi

rinktas. 2? d. sausio. 4 vai. po pie
tų bažnytinėj svetainėj. Užriečiami 
visi nariai pribūti. ę

kaip, kad čia Amerikoje.
Korespondentas.

Apart gerb. svečio M. 
Kalbės vienas iš LDS.

Už tikrinam, kad prakal-

TRENTON, N. J.
LDS. 82 kuopos mėnesinis susirinki 

inas įvyks nedėlioj, 22 d. sausio, Lietu
vių politikos Kliubo salėj 32 Dickson 
St. Visi nariai malonėkite pribūti, ne? 
turime daug svarbių reikalų aptarti.

CUMBOLA, PA.
LDS. 88 kp. mtoestnis susuinkino 

įvyks nedėkoj, 29 d. sausio, papras
toj rieto j. Ir paprastame laike. Visi 
nariai malonėkite pribirti. ueS turime 
daug svarbių reikalų aptarti. Talp-gf 
atsiveskite ir naujų narių.

DAYTON, OHIO.
LDS. 80-to« kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks nedėlioj, 22 d. sausio, 
nink," ir LDS. kuopt J. Juoke-' sioakk ufimti ų ™tv
levičių ir J. ė naujas narys Vincas ate pribūti, nes turime daug svarbių

CHESTER, PA
LDS. 19 knopos mėnesiais susirinki 

mas įvyk nedėlioj, 22 A sausio, pa
prastoj vietoj 822 Morton Avė., 2:3C' 
vaL po pietų. Visi nariai malonėkite 
pribūti paskirtu laiku jam turime daug 

naujų narių. " *

WATERBUOT, CONN.
LDS. 5 kuopos mėnesinis susirinki

mas įvyks nedėlioj, 22 A sausio, tuo- 
jaus po pamaldų, paprastoj svetainėj. 
Visi nariai malonėkite pribūti, nes tu-

AM

išplėsti dėl Lietuvos naudos, liŠkosios partijos rėipė so* 
į Lietuvos Darbo Federacija 
yra vienas iš didžiausių fak
torių, prisidėjusių prie Lie
tuvos neprigulmybės išlai
pino. Kada Lietuvos ka- 
iuomenė ginklu vijo lauk 

A R BIN IN K A S”l Lietuvos neprietelius, tai 
L. Darbo Federacija švietė, 
organizavo Lietuvoj darbi
ninkus, išaiškino bolševizmo 
pragaištį darbininkų luo
mui. k Kaip Kapsukas pri
pažino iš pradžios visos lie
tuvių raudonosios ir libera-

■ssscansi , ..._  _ ~ w
dantas V. Pigaga. Dabar antras 
susirinkimas buvo sausio 3 d. Vi
si nariai buvo susirinkime, pasi- 
mokėjo visi ir dar naujų narių ga
vom. Buvo svarstyta apie Spau
dos Savaitės surengimą. Palikta 
ant J. Jaskelevičiaus ir J. Kaman- 
dulio> Jaučiam, kad šiemet išau
ginsiu! 2 kuopą Montelloj taįp, 
kad ji bus didžiausia Naujojoj 
Anglijoj. Didinsim ir “ Darbinin
ko” skaitytojų skaičių. Dabar 
jau turime apie 20 naujų narių.

P.

Šie aukavo Darbo Federacijai: 
Petras ir Paulina Baravykai $5., 
Kastantas Giras $5., Jonas Daugi- 
ninkas $3., Alekas Jarušaitis 
$1.50, Stanislovas Keris $1.25.

Po $1.00: Petras Pigaga, Kazi
mieras Gudaitis, Tarnas Vasiliaus
kas, Andrius Platūkis, Augustas 
Laniauskas, Jonas Dekamina vi
etos, Jonas Kelmonis, Petras Bal- 
dišis, Simas Karbonas, Kaz. Ru-
mokas, Jonas Grinkevičius, Agota 
Markavieienė, Juozapas Aukštuo
lis, Neitas, Tadeušas Vasiliauskas.

Kiti aukojo po mažiau.
Viso su smulkiomis surinkta 

$35.65.

reikalų aptarti. Taip-gi. atsiveskite ir 
P art. Į“0*1 nartu-

NIWT0» UFP1R FALU, 
/ ' MASB»

vietų valdžios steigimą Lie
tuvoj Tik L. Darbo Fede
racijos pastangomis išlaiky
ti Lietuvos Darbo žmonės 
nuo bolševikų kilpų.

Lietuvos Darbo Federaci
ja yra vienintelė ir didžiau
sia siena, į kurią sutrūksta 
visos bolševikų ir lenkų pas
tangos patraukti Lietuvos 
darbininkus prie savęs. Sa
vo dolarinėmis stiprinkime 
tą sieną.

r—

SO. BOSTON, MASS.
LDS. 1 kp. mėuesiųls susirinkimas 1- 

vyka utarnlnke, 34 A sausio, 1-mą vai. 
po pietų, LDS. kambariuose, 388 W. 
Bro*dway. visi nariai ir narės malo
nėkite pribūti paskirtu laiku.4 Taip-gi 
atsiveskite ir naujų narių.

Apie
Angliją atvažiuoja brangus sve
čias M. BAGDONAS, Lietuvos 
Darbo Federacijos įgaliotinis ir 
Lietuvos Steigamojo Seimo narys.

LDS. Naujosios Anglijos Aps-
SKAITYTOJĮI KAMPELIS

every Tuesday, Thursday, 
by Sr. JofflEpn’s Lbk*

(Tai Workeb) 
iAnroaitiaa Tk,-Wbbklx Pana.

G. A»ae<g£poĮr or Iu»ob. 
BSStcrtfūon ttatv:

"Entered as seęond-class matter Sept 
12, 1915 at Wa port offtea at Boston, 
Macą, UBder tba Act of Hardi 3,1879."
Metams......................... ątso
Utrubežy metams..........................  5.50
Bostone Ir apylinkėje metams.... 5.00 
Tearly..................................... I.8A50
Boston and suburbs........................$5^0
Foreign countries yearly .$3.50

ior malling at speclal rate 
proMdad tor ta Sectton H03, 

8, 1917, autbortaed on July
12, 191&"

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

APIE KORESPONDEN
CIJAS.

Korespondencijos yra svarbi ir 
iudomi laikraščio dalis. Gerai, 
kad “ Darbininko ’ ’ skaitytojai 
teikiasi jų parašinėti. Kaikurie 
korespondentai indomiau, kiti ne 
taip indomiai parašo. Tie, kurie 
korespondencijas rašo, be abejo
nės mėgsta netik savas korespon
dencijas pasiskaityti, o mėgsta ir 
kitų kolonijų korespondencijas 
skaityti. Tai būtų gerai, kad ko
respondentai tėmytų, kokie daly
kai jiems tinka kitų koresponden
cijose, kokie netinka ir kokių ži
nių norėtų pats pasiskaityti iš ki
tų kolonijų. Tuomet pagal tai lai 
ir rašo tokias žinias.

Man patinka tokios korespon
dencijos, kur daug žinučių yra, 
kur po truputį apie visKį yra. 
Kuomet yra parašyta daug apie 
vieną dalyką, tai netaip indomu. 
Gerai padarė Clevelando veikėjai 
sumanę įvesti “Darbininke” savo 
skyrių.. Ne pro šalį būtų kitoms 
kolonijoms juos pasegti. Toks 
Newark, N. J., Waterbury, Ct., 
Worcester, Mass. ir kitų kolonijų 
veikėjai galėtų padaryti. >.

Į korespondencijas nereikėtų 
dėti ilgu agitacijų, pamokinimų, 
pamokslėlių. Korespondencijose 
turi būt rašoma žinios, atsitiki
mai, veikimai.

Laikraščių Medėjas.

Darbininkų susirinkinias. i
■ II

Sausio 8 dieną įvyko LDS. 
3-eios kuopos metinis susirinki
mas. Buvo padaryta daug svar- 
biii nutarimų. Skaitytas laiškas 
nuo LDS. sekr. gerbiamo A. F. 
Kneižio ir nuo Nauj. Anglijos ap
skričio valdybos kaslink maršru
to prakalbų. Norvvood’ui skirta 
prakilbom sausio 17 diena tinka 
ir nutarta rengtis. Kalbės bran
gus svečias M. Bagdonas, Lietu
vos Darbo Federacijos įgaliotinis 
ir Steigiamojo Seimo narys. 
Apart to kalbės vienas iš LDS. 
Centro Valdybos. LDS. 3-čios 
kuopos nariai laukia su džiaugs
mu tos dienos. Buvo renkama 
valdyba 1922 metams. Į valdybą 
išrinkta šie nariai: pįrm. K. Spir- 
davičius, pagelbiniuku D. Nedvec- 
kas, protokolų rast. A. Fedas, fi
nansų rast. J. Karalius, iždinin
ku P. Kudirka, iždo globėjais A. 
Čeikienė ir J. Avižinis, korespon
dentas V. J. Kudirka. Tikimėsi, 
kad nauja valdyba daug ką pasi
darbuos šiais metais, nes visi yra 
smarkus veikėjai. Susirinkime 

risirašė 3 nauji nariai prie kuo
pos: Apolionija Stašaičiutė, Liud
vikas Sinkevičius ir Petras Mato
nis. Nors daug LDS. 3-čios kuo
pos narių važiuoja į Lietuvą, bet į 
jų vietą prisirašo nauji ir mūši] 
kuopa gana gerai laikosi.

Išleistuvės.
Naujų Metų dienoje LDS. 3-čia 

ir L. Vyčių 27 kuopt>s buvo su
rengę iškilmingą išleistuvių vaka-Į 
rienę dėl savo draugų P. Kaliūno 
ir A* Kaliūno, išvažiuojančių į 
Lietuvą. Susirinko būrelis sve-Į 
čių, išreiškė širdingus linkėjimus 
dėl savo draugų. Taip-gi vaka
rienėje dalyvavo gerbiamas kle
bonas kun. V. K. Taškūnas. Pa
sakė gražią prakalbą ir išreiškė 
širdingus linkėjimus dėl Kaliūnų 
Reikia pažymėti, kad Kaliūnai 
buvo veiklūs vyrai ir abu prigu-1 
įėjo prie visų katalikiškų organi
zacijų. Taip-gi dalyvavo ir vie
tos var^nininkas J. E. Slavių, a 
ruerikonas. Jis išreiškė kogeriau- 
sių linkėjimų Kaliūnam. Vakaro 
vedėjas buvo J. Kavaliauskas. 
Geistina kad Kaliūnai parvažiavę 
į Lietuvą būtų gerais darbininkais 
ant tautiškos ir katalikiškos dir
vos,

L.D. S. Reikalai
---- — -

dorių ir išleidžiamas brošiū
ras visiškai dykai; dalyvau
ja kuopų, apskričių ir orga
nizacijos susirinkimuose su 
pilnu balsu; yra savininku 
viso organizacijos turto; žo
džiu sakant, yra tuo, kaip 

į kad amatninkas arba moky
tojas. Jis vykina gyveniman 
užsibriežtąji tikslą; veda 
žmoniją prie šviesesnės atei
ties. Šiandiena jau mažai 
kas skaitosi su neorganizuo
tais darbininkais; ir patįs 
darbininkai pradeda dau
giau susiprasti ii- smarkiau 
organizuotis.

J Jeigu LDS. narių tikslas 
erškėčiuota keliu]būtų buvęs mokėti koma- 

žiausia, o gauti kodaugiau- 
sia, tai mes nebūtume išau
ginę* organizaciją iki to 
laipsnio kaip kad šiandien y- 
įra; nebūtume įsigyję nuosa
vą namą, kuo šiandiena 

[džiaugiasi visi; neturėtame

LDS. NAUJŲ NARIŲ 
VAJUS.

“Darbininko” prenume
ratų vajui pasibaigus, pra
dėjome naujų vajų LDS. 
naujų narių.

Prikalbinti darbininkų ■ 
prie LDS. yra lengva, nes 
mokestis palyginus kų narys 
gauna yra labai maža. Įsto
jimas 50 cen^i; mėnesine 
35c.

LDS. Centro raštinė žino, 
kad LDS. nariai yra pama
tas visos organizacijos; kad 
tai gražus pulkelis susipra
tusių darbininkų, kurie eina 
nors ir 
prie šviesos ir gerovės.

Ligšiol LDS. nariai paro
de bęgalo didelį pasišventi
mų savo organizacijds labui. 
Negalima praleisti nepažy
mėjus, kad LDS.nari.ai nuo 
pat pradžios organizącijos į- 
sisteigimo mokėjo daugiau]modemiškos spaustuvės, kuo 
negu prenumeratoriai. Be-]šiandiena didižuojamės, kad 
to, nariai buvo užkraunami ] galime atlikti visus spaudos 
sunkiausiu darbu, — plati-1 darbus nuo korčiukės iki 
nimn katalikiškos spaudos, knygos ir laikraščio: bet ne. 
Tiesa, LDS. nariai niekados LDS. narių tikslas buvo ir 
nesiskundė, bet nešė su yra dirbti kiek tik liūosas 
džiaugsmu jiems uždėtų naš
ta.

LDS. VI Seimas permatė 
j^g nėra teisinga užkrauti 
LDS. narius ne tik darbais,

* Iliet dar ir mokesčiais dau
giau negu prenumeratorius, 
nutarė prenumeratos kailių 
pakelti ant 50 centų.

Štai nuo 15 d. sausio
4 ‘ Darbininko ’ ’ prenumera
tos kaina Amerikoje $4.50. 
LDS. nariai mokėdami po 
35c. mėnesiui sumoka $4.20.

Dabar pažiūrėkime kaip
tie $4.20 paskirstomi.

Pirmiausia žinoma, kad 
nuo kiekvieno nario kuopa 
pasilieka savo reikalams 60 
centų, lielieka $3.60, kurie 
siunčiami į centrų. Centre 
padalinami šiaip: už organų 
‘ ‘ Darbininkų ’ ’ administraci- 

tol jai $2.40, o $1.20 centro ras- 

 

lankys Connecticut lietuvių!tinęs reikalams. Centro raš- 
kolonijas. Gerb. svečias Bag-1 tinęs reikalai yra šie: algos 
donas, pagal profesija mo-1 darbininkam prie raštinės 
kytojas, labai indomiai pa-1$39.60 savaitėj; laiškams 

 

sako ja apie Lietuvos gyvęni- j popiera, vokai, paštos ženk

 

lų. Daugelis gali sakytiniai ir tt.
kad apie Lietuvos gyvenimų Apart to, iš tų $1.20 kas- 
žinų iš kitų svečių iš Lietu- |met Centro raštinė apmoka 

 

yos, iš laikraščių, iš laiškų, j administracijai už kalendo- 
Bet kas tik atsilankys į Liė-|rjus ir brošiūras duodamas 

 

tuvoS Darbo Federacijos į-1 nariams dykais. Taigi naato- 

 

Bfcliotinio prakalbų, tai iš-Į te, jog paskirsčius sumoka- 
visai naujų dalykų. Tai- mus fnnigus beveik nieko ne-1 

KHsi lankykitės į gerb. įga-Į lieka, bet * dar kartais ir 
inio prakalbas tikslu gi-(trūksta.

Įut pažinti Lietuvą. ‘Aišku, kad narys už $2.40
BGerb. Bagdonas pasakoja {negaus kito laikraščio 3 sy- 

 

ie Lietuvos darbo žmonių įkius į savaitę; o $1.20 labai 
riprenimų, apie Lietuvos 
|$rbo Federacijų ir jos vei-

Praso paramos tai
nkų organizacijai. ]f4Darbininkų’’ 3 sykius į sa-
galėtų savo veikimų

AUKSINĖ MINTIS.
‘Draugo” num, 9 š. m. y- 

ra gerbiainų kunigii V. Dar
gi© ir P. Bučio straipsnis-a- 
pie mokyklos ateitį Lietuvo
je. Gerb. kun. V. Dargis y- 
ra Pažaislio kazimieriečiii 
vienuolyno kapelionas. Ger
biamu veikėju be kitų gražių 
dalykų išreiškė vienų įsido- 
mėtin^ mintį. Sako: “Daug 
geriau žmogui pradėti gyve- 
irimas išėjus mokslų, negu 

- gavus didelę dali. Su dali
nu visaip gali būti o mokslas 
nekuomet nežūsta ir nesun
ku jis nešioti.”
’ Jus žinote, kaip su didele 
'dalįmi gali būti. Žinote, kad 
dažniausia tėvų sunkiai už

. dirbtų .palikimų vaikai prą- 
dokauja ir. patys’ niekais 

virsta. Paprastai žmogus tik 
-r tę brangina, kų savo sunkiu 

darbu uždirba. Didelė dalis, 
palikimas vaikams būna jų 
pražūčiai.

Tėvai turi rūpintis vaikus 
gerai išauklėti, išleisti Į 
mokslus arba bent amato iš 
.mokyti. O dalies vaikams 
dėl jų pačių labo nereika pa
likti nei cento. Tegu kiek- 

•- vienas gyvena savo darbu, o 
ne palikimais.
* Savo turtus, jei kam teko 
jų pasidalyti, reikia paskir
ti mokslo, labdarybės įstai 
goms arba kitokiam viešam 
labui.

PAREMKIME.
X,

Šiuo tarpu Naujosios 
Anglijos lietuvių kolonijas 
lanko Lietuvos Darbo Fede
racijos įgaliotinis, St. Seimo 
uHrys M. Bagdonas. Po

laikas leidžia Bažnyčios, Tė
vynės ir darbininką labui; 
raginti nesusipratusius dar
bininkus skaityti gerus ka
talikiškus laikraščius ir kny
gas.

Ne vienas LDS. narys ma
tydamas kaip daug mūsų 
brolių darbininkų žūsta tam
sybėje, ištvirkime savo sun
kiai užprakaituotais pini
gais užrašė jam laikraštį 
“Darbininką,” kad tik jis 
susiprastų ii' sugrįžtų ant 
šviesos ir tiesos Eelio.

Taigi toks LDS. narių pa- 
|siryžinias buvo ligšiol ir 
geistina kad jis pasiliktų ant 
visados.

Centro raštinė supranta, 
kad skiriama dovana fonta- 
ninė plunksna nepatrauks L. 
D. S. nario ir jis dirbs ne dėl 
tos dovanos, bet iš pasišven
timo dėl idėjos. ,

i Skiriama dovana tik bus 
i pažymėjimu to prakilnaus 
j darbo. • •

Tad į darbą vist! Neap
leiskite nė vieno darbininko 
nepakalbinę prisirašyti prie 
LDS. Lai šis vajus padvi
gubina mūsų organizaeiją 
nariais. ’ > -

'A. F. Kneižys, 
L. D. S. Sekretorius.

maža mokestis organizacijos 
reikalams.
\ LDS. nariai galina organą

Su naujais metais nauja ener
gija. Gal ir teisybes yra tame pa
sakyme. Tas pritinka prie LDS. 
51 kp., kuri per pereitus metus ne
buvo parodžius didelio veikimo, 
nors teisybė nebuvo atsilikus už
pakalyje. Užtat su naujais m
tais, didesnė energija atsirijo pas 
LDS. 51 kuopos narius. Pasiry
žo pasidarbuoti dėl vienintelės lie
tuvių darbininkų organizacijos ir 
pradžioj savo darbuotės surengė 
Naujų Metų dienoj pramogą, ku
ri puikiai pavyko. Kuopai liko 
keliolika dolerių pelno ir kas pui
kiausia kad prie kuopos prisirašė 
net 10 naujų narių, kurie tarp cle- 
velandieeių gana gerai žinomi kai
po geri tėvynainiai ir geri katali
kai, būtent; M. Šalčius, P. Liut
kus, P. Bartnikas, J. Jankauskas, 
L. Navickas, P. Draugelis, M 
Vaizbūniutė, J. Žaliagiris, J. Gu
das, A. Cibulskis‘ir ant LDiį 51 
kp. susirinkimo prisirašė A. J. 
Jakštas. Galima tik pasidžiaugti, 
kad lietuviai darbininkai vienija
si į darbininkišką organizaciją, 
kur visiems bus lengviau atremt 
kapitalistų uždėtą jungą.

Sausio 8 d. LDS. 51 kp. laikė sa
vo įųetinį susirinkimą. Buvo la
bai pasekmingas, nutarta daug 
naudingų nutarimų. Kuopa bai
gia savo reikalus su buvusiu rast. 
A. S. Kultocku, kuris prisižada 
atmokėti visą skolą dėl kuopos. 
Teip-gi buvo svarstoma Šv. Jur
gio parapijos našlaičių aukos. Nu
tarta paaukaut i iš iždo $5.00 ir na
riai suaūkavo arti $4.00. Reikė

)

tų tiktai pasidžiaugti kaip Cleve 
lando katalikiškos dr-jos atjaučia 
suvargusius. Paskui rast. A. I- 
vinskas išdavė atskaitą iš viso vei
kimo kuopos 1921 metų. Pasiro
dė, kad buvo finansų knygos pui 
kiai vedamos ir viskas kuogeriau- 
šioj tvarkoj. Užtai kuopos naria: 
išreiškė padėką už gerą tvarką. 
Galop išrinkta valdyba ant 1922 
metų: pirm. B- Stepulionis, pagel- 
bininku And. Šliakaitis, nutarimų 
rašt. Ant. Buknis, fin. rašt. Jurgis 
Bleizgis, ižd. Pijušas Brazaitis, iž
do globėjai P. Jackus ir Ant. Ku 
nigiškis, tvarkdarys M. Paliulio- 
nis, į katalikiškų dr-jų Sąryšį A 
Šliokaitis ir Jurgis Bleizgys, į 
Tautos Fondą M. Paliulionis. Iš 
minėtos valdybos yra tikima, kad 
pasidarbuos dėl LDS. 51 kp. S. 
Stepulionis išsireiškė, kad jis dė
siąs pastangas kad 51 kp. būtų di- 
džiauisa Lietuvių Darbininkų Są
jungoje. Galima tam tikėti, cle- 
velandiečiai yra linksmi, kad 
“Darbininke” įvestas skyrius iš 
Clevelando žinučių. Dabar cleve- 
landiečiai “Darbininką” taip pa
mylėjo, kad nekurie sako, kad 
“Darbininkas” tai Clevelando vi
sų katalikiškų draugijų organas. 
Nors Clevelaude ir yra lietuvi 
laikraštis, bet jis mažai teskaito- 
mas. 'Dar kartais ant nekuriu dr- 
jų bei kuopų pavartoja visai ne
tinkamus žodžius. Gaila, kad tarp 
lietuvių vis-gi randasi nesusipra
tusių, palaikančių tokius šlamš
tus. \

Darbininkas.

kritis pasinaudodamas proga ,ren-1 
gia prakalbą maršrutą. • 

Tad gerb. šio apskričio LDS. 
kuopos ir tų kolionijų veikėjai, 
kur dąr kuopų nėra 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.
Bagdono, 
Centro, 
bos bus naudingos, tik reikia prie 
jų kosmarklausia rengtis.

NORWOOD, MASS.
17 d. sausio.

PROVIDENCE, R. I.
18 d. sausio

LEWISTON, ME.
19 d. sausio 

RUMFORD, ME.
20 d. sausio 

LOWELL, MASS
21 a —■

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

MANCKESTER, N. H. —
22 d. sausio 6:30 vai. vakare 

AWRENCE, MASS. —
23 d. Sausio

HAVERHILL, MASS. —
24 d. sausio 

HUDSON, MASS. —
/ 25 d. sausio

WORCESTEB, MASS. —
26 d. sausio 

F1TCHBŲRG, MASS. —
, 27 d. sausio

GREENFLELD, MASS. —
28 d .sausio 

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

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

WESTFIELD, MASS. —
30 d. sausic 

Su visais maršruto reikalai' 
kreipkitės pas LDS. Centro Rasti 
nę, 366 Broadway, Boston 27. 
Mass.

LDS. N. A. Apskričio Valdyba 
Pirm. V. Kudirka, 
Raš^A. Navickas.

APIE TUŠČIUOSIUS 
BARŠKALUS.

Laisvamanių Susivienijimo or
ganas “Tėvynė” num. 52 p. m. ra
šė apie tuščiuosius barškalus. Ra
šoma ten šitaip: “Visame pasau
lyje nekasi didesnių veidmainių už 
mūsų klerikalus... Štai dabar 
važinėja po Suv. Valstijų lietuvių 
kolonijas du klerikalų partijos 
apaštalai — kunigai Garmus ir 
Bumša. Šitie du žmogučiai... trau
kia tą pačią giesmę, kad “bedie
viai’ ir ‘cicilikai’ nėra Lietuvai 
aukavę nei cento... Tečiau ši
tiem smarkuoliam tenka pasakyti 
aors į ausį... Kuomet^eligoskis 
rengėsi net Kauną užimti... Tuo
met visi Amerikos lietuviai ben
drai dirbo, tik klerikalai nykomu- 
nistai iš jų tarpo išsiskyrė ir jų 
darbą trukdė. Ir tas bendras dar
bas davė Lietuvai... suvirs 100 mi
lijonų auksinų paskolos.”

'Nors tas sakyta į ausį, bet aš 
nugirdau tą ir atsiliepiu. Be rei
kalo “Tėvynės” redaktorius ty
liau nepasakė “tiem žmogučiam” 
į ausį. O dabar tais tuščiais barš
kalais ir didžiausiais veidmainiais 
pasirodys ne klerikalai, o laisva
maniai.

Be abejonės “Tėvynės” redak
toriaus nuomone LDS., SLRKA1 
ir Vyčiai yra klerikališkos orga
nizacijos, kurios boikotavo bend
rą darbą, kuomet Želigoskis ren
gėsi Kžeuną užimti. Toliau be abe
jonės i “Tėvynės” redaktoriaus 
nuomone SLA., ALT. Sandara ir 
TMD. yra tos organizacijos, ku
rioms anos klerikališkos organi
zacijos bendrą darbą trukdė. Be 
abejonė^ minėto bendro darbo re
kordai tebėra Lietuvos Atstovy
bėj. Turbūt jų Vileišis neifeivežė, 
nepalikęs kopijų. Tai lai būna tie 
rekordai peržiūrėti ir sužinota ar 
viršuje minėtos klerikališkoa or
ganizacijos ir jų kuopos, bendrą 
darbą boikotuodamos daugiau bo- 
nų išpirko, ar minėtos laisvama
nių organizacijos daugiau bonų iš
pirko tą bendrą darbą varydamos 
ir remdamos.

Niekas negirdėjo, kąd kuri now
Sandaros ar TMD. ar SLA. kuopa • 
būtų 'pirkusi Lietuvos Laisvės 
Paskolos boną arba būtų^aukavu- 
si Lietuvos reikalams. Netaip y- 
ra «u klerikalų organizacijų kuo
pomis. ,

Tai mat kas yra barškalai ir 
veidmainiai

PATERSON, N. J.

Darbininkų mitingas.

Aštuntoje dienoje sausio, LDS.
18-fa kuopa laikė savo metinį su
sirinkimą. Žiūrint į narių gyvus 
ir rimtus svarstymus išrodo, kad 
kiekvienas narys su Naujais Me
tais yra padaręs geras rezoliucijas
— būtent > energingiau darbuotis 
LDS. labui •

. « , ipnvuu paoKMtu •utto vukmhv uuujį

Apart kitų nutarimų buvo nu- svarbių reikalų aptarti. Atsiveskite 
tarta: *

1) Parengti vakarą kartu su S. 
L. R. K A. kp., kad ką nors nu
pirkus papuošiančio dėl bažny
čios.
- 2) Išrinkti i 
parengimo programo apvaikščio- 
jimui Lietuvos Nepriklausomybės 
Dienos (vasario 16-tą dieną).

3) Parengti vakarą dėl kuopos
naudos. x

4) Padaryti “drive,” prirašy- 
ųėti naujus narius į kuopą ir skai
tytojų “Darbininkui ”

Kad paskutinis nutarimas būti; 
pasek mingesnis, tai nAsų gerb. 
kleb. kuų. Petraitis dovanojo $5. 
tam, kuris prirašys daugiausia na
rių.

Ta>p-gi norėjome skaityti mft-

LDS. 2 kuopos susirinkimas bu
vo gruodžio 7 A Buvo rinkimai 
valdybos. Papuolė šios ypatoe:

Kalbėjo M. Bagdonas, Lietuvos | pirm. Jurgis Kamandulis, pagel- 

 

Darbo Federacijos įgaliotinis irįbininkė E. Roženiutė, rast. A. 
Lietuvos.Steigiamojo Seimo na-1 Mockunas, ‘ kasininkas M. «Abga- 

činskas,. maršalka J. Taraonis, 
spaudos platintojas J. Saladonis. ] sų gerb. kleboną kaipo kuopos 

 

darbuotę. Kartu su juo buvo L. Paskyrėto 2 agitatorių už “ Darbi-j garbės narį, bet jis mandagiai at-



DARBININKAS
Liudas Gira.

VILNIAUS ISTORIJA.

Jaunas Parapijor

<

Dzūkas.

✓

g*rb. vargonininko
, kuriai buvo atšauktas net l

to gerb. kun. Čaplikas perskaito lanskaitė, O. Dubosiutė, V Bnlęa. 
protesto

(Tęsinys) ,
Bet jau po 15 metų lenkybė Vilniuje buvo taip įsiga

lėjusi} jog lenkai jezavitai, taisydami kitą dar didesnę 
vjęšąją iškilmę, .nebeišrado jau reikalingu daiktu nė ma
žiausios kertelės užleisti lietuvių kalbai. 1604 m. gegužės 
mėn. 16'dieną Vilnius pamatė tikrai nepaprastą savo pras
mės ir puikumo atžvilgiu iškilmę. Tai buvo šv. Kaizmie- 
ro, Lietuvos karalaičio, kanonizacijos paminėjimo diena. 
Visą tos iškilmės ruošą buvo pasiėmę .ant savęs jezavitai 
iy padarė iškilmę tikrai nepaprastą, bet ir... tikrai len
kišką. Taip antai puiki procesija, išėjusi iš šv. Stepono 
bažnytėlės, buvo susilakiusi ties tam tyčia patiektais var
tais pas Rotušę, ir čia keturi studentai apsitaisę angelais, 
pasakė lenkiškai dialogą, ties šv. Jono akademija 
pagarbinusi šventąjį filologijos vardu trimis kalbomis: 
graikų, lotynų ir hebfajų; o pabaigta iškilmė katedroje, 
atgiedojus lenkiškai himną: “Ciebie, Bože, chwalimy.” 
Lietuviškai tą iškilmingą Lietuvai dieną jos didžiojo pat
rono nė venų žodžiu nepasveikinta.

Žinoma, kad visos tokios iškilmės, vis gausiau len
kiškuoju raugu uždaromos, negalėjo neturėti savo įtakos 
Vilniaus gyventojams. Taigi lenkų žemės kultas ir su juo 
drauge lenkų kalbos aukštinimas ir mokymasis veisėsi vil
niečiuose gana smarkiai. O lietuvių kalba vis labiau mir
šo, ją bevartojo čia vis siauriau. Tad jau 16-jo amžiaus 
pabaigoje kanauninkas kun. Mikalojus Daukša, leisda
mas Vilniuje lietuviškai Vuiko postiliją (1599) savo len
kiškoje jos prakalboje taip skundėsi dėl lietuvių kalbos pa
niekinimo ir tikėjimo dalyki] neąprūpinimo: “Min skau
du, ir aš peikiu tuos, kurie pametė, paniekino lietuvių 
kalbą ir beveik jos atsižadėjo. O, Viešpatie, kad męs ka
da susiprastum ir išsivaduotum iš to paklydimo. Ar-gi mes 
nematome, kaip daugelyje mūsų Didžiosios Kunigaikšti
jos vietų žmonės žūna neišmanydami tikybos ir sielos iš
ganymo reikalų... Vis tai dedas dėlto, kad pamiršo te vii 
kalbą, kad paniekino gimtąją bylą. Ir kaip gi supras ir 
permanys minia amžinąją tiesą, jei tas, kuris turi moky
ti, arba tos kalbos nemoka arba ja biaurisi’”

Tą lietuvių kalbos paipekinimą ypač dvasininkų tar
pe pastebėjo ir smarkiai papeikė ir apsilankiusis Vilniuje 
tais pačiais maždaug laikais, nes 1595 m., popiežiaus Kle
menso VIII-jo pasiuntinys Aleksandras Komulejus. Ap
važiavęs Vilniaus vyskupiją, jisai taip pat piktinasi, jog 
“iš kitų bažnyčių, kuriose eina paslangas lenkai kunigai, 
nėra naudos nei (religijai, nei visuomenei, kadangi °’elos 
ganytojai — nemoka žmonių kalbos?’ Bet nepadėjo nieko 
ne popiežiaus pasiuntinio pąsipiktinimos. Neįvykdytas net 
buvo jo įsakymas Vilniaus kapitulai, kad kas metai būtų 
skiriama iš Vilniaus iždo po 10.000 auksinų laikyti Vil
niaus seminarijoje jauniems lietuviams nuo 15 lig 20 metų, 
kad bent iš jų išeitų kunigii^Iietuvių1). Nors vyskupai ku
rį laiką dar kaip ir reikalauja iš kunigų mokėt abi kalbi 
— lenkiškąją ir lietuviškąją (tokį reikalavimą nurodė kad 
ir vysk. Al. Sapieha 1667—1671 m.), tačiau to reikalavimo, 
matyti, neprisilaikyta.

Tuo tarpu, juo toliau, lenkų kalbai vis .daugiau ir 
daugiau buvo užleidžiamą vietos Vilniaus vyskupijos baž
nyčiose, ji vis labiau ir labiau darėsi antrąja šalia lotynų 
kalbos oficiali ne bažnyčios kalba. Ypač<uoliai pasi
darbavo tais laikais jos naudai Vilniaus vyskupas K. Brzo- 
stovskis (1687—1722). Tarp kitko jisai įsakė vyskupijos 
bažnyčiose skaityt užsakus lenkų kalba; o dalijant šv. Ko
muniją, nors “Corpus Domini” sakyti įsakė kunigams ne
be lenkiškai, bet lotyniškai, tačiau “Domine, non sum 
aignus” liepė sakyti lenkiškai.

Tačiau pačiam Vilniuje lietuvybės vis dar negalėjo 
galutinai numarinti, nė lietuvių kalbos iš bažnyčių išvyti. 

. Vilnius vis da buvo, nors ir labai smarkiai lenkdamas, bet 
pusiau lietuviškas; pagaliau ir pačių jezavitų tarpe atsi
rasdavo vienas kitas lietuvis ir net patrijotas? Toks bu
vo kad ir kun. Kastantinas Šinvydas, mirusis 1631 m., aka
demijos profesorius, filosofijos daktaras ir laisvojo meno 
laureatas, pirmojo leiikiškai lotyniškai lietuviškojo žody
no ir “^Punktų sąkymų” autorius. Tasai, anot Balinskio 
“tikras lietuvis ir didis sąvo kalbos žinovas” buvo ilgus me
tus lietuvišku pamokslininku prie šv. Jono bažny
čios. Nes dar ir tais laikais, to paties Vilniaus istoriko 
reiškimu “didelė Gedimino sostinėj gyventojų dalis, nors 
ir kalbėjo lenkiškai, gilesnėms nuomonėms išreikšti rei
kalavo dar seovės protėvių kalbos.”

Bet lietuvių pamokslai šv. Jono bažnyčioj dar ir po 
kun. K. Sirvydo mirties gana ilgai buvo sakomi šv. Jonė 
bažnyčioj dar 18-jo amžiaus pradžioje, būtent, ligi 1737 
m. ir lig tolei lietuvių pamokslininkų eilė toje bažnyčioje 
buvo nepertraukiama; maža to, jau 18-jo amžiaus prą- 
džioje lietuviškieji pamokslai šv. Jono bažnyčioje reikėjo 
dar sakyti net dažniau, kaip lenkiški, nes kartais (dides
nėse, matyt, šventėse), net kartu per dieną, tuo tarpu 
kad lenkiško pamokslo kartais ir visai nebūdavo. Vis dar 
sakyti lietuviški pamokslai buvo, mat, gyvas reikalas, o. 
lenkiškųjų pamokslų reikalas buvo dar dirbtinis.

Tačiau galų gale tiek laiko atkakliai ir sistemingai ko
vojama kova su lietuvybe priėjo savo tikslą: Lenkininkams 
pavyko pagaliau visai pašalinti lietuvių kalba iš Vilniaus 
bažnyčių, o po to ji pati savaime pranyko ir vilniečių na
muose. 1737 metai, rodos, paskutiniai, ku * 
J ono bažny čios tebebuvo dar laikomas spec

- — -V w.-- T- - •

IĮninkąs lietuvis, ir po to apie lietuvių pamokslus toj ir ki
tose Vilniaus bažnyčiose nebegirdėt*). Ir minėtasisJETo- 
mulickis spėja, kad “1737 metai yra pastarieji, kuriais 
Vilniaus gyventojams tikybos bei doros mokslui skelbti dar 
vartota jų tėvų kalba ir tai tik vienoje šv. Jono bažnyčioj.” 
Ir todėl 1737-sius metus galime laikyti pradžia periodo 
lenkybės įsigalėjimo ir veik visiško lietuvybės nustelbimo 
Vilniuje.

Lietuvybės nustelbimo Vilniuje laikotarpis
'• • ' v S

(1738—1890) A

Gal būt, lietuvių pamokslai Vilniaus šv. Jono bažnyčio
je, (o gal ir kitose b-se) tebebuvo dar sakomi kurį laiką 
ir po 1737 m. ir tik lig šiol nepavyko surast tolimesnių ofi- 
cialinių to pėdsakų. Bet jei dar kurį laiką ir buvo sakomi 
Čia pamokslai lietuviškai, tai bent ne per ilgiausia ir, rasi, 
ik retkarčiais5), nes kitaip toks Vilniaus lietuvybės tv- 
riAėtojas, kaip minėtasis Homulickis, paskelbusis tuos sa
vo tyrinėjimus 1873 m., iš gyvos vilniečių tradicijos atsi
minimų būtų buvęs žinojęs apie liet, pamokslus vėlesniais 
laikais; tilo tarpu, kaip jau nurodėme, jisai taip pat 
1737-sius m. laikęs “pastaraisiais” metais, kuriais lietu
vių kalba dar tebeskambėjusi irtai tik vienoje šv. Jono 
bažnyčioje Vilniuje. Taigi, nežinodami nors ką tame da
lyke nurodančių metų skaitmenų, nepadarysime didelės 
paklaidos, pasakydami 1737-sius m. esant pastaruosius lie
tuvių Raibos nykimo laikotarpio metus, o 1738 metus lai
kydami pirmaisiais didžiausiojo lenkybės įsigalėjimo Vil
niuje metais. Tad lenkų kalba nustelbusi čia tuo tarpu 
visiškai lietuvių kalbą, maždaug pusantro šimto metų vieš
patavo vienų viena Vilniuj — ir bažnyčiose, ir mokyklose, 
ir visose kitose viešose įstaigose bei vietose, kol pagaliau 
prasidėjusioj o 19-j o amžiaus pabaigoje lietuvių atgimimo 
banga prisirito ir prie Vilniaus ir pamažėle, bet nuolatai 
ėmė kelt iš nuomario Vilniaus lietuvybę ir reikalaut lietu
vių kalbai prideramų jai teisių Vilniuje. Iš to laikotarpio 
lenkiškųjų Vilniaus darbuotojų pirmiausia pažymėtinas 
vyskupas Jonas Korvin-Rosakovskis (1796—1808). Jisai 
įsteigė Vilniuje lenkišką vyskupijos spaustuvę ir, pasak 
liet, kunigų memorialo, berte užbėrė lenkiškais spaudiniais 
visą vyskupiją, žinoma, visų pirma buvo jais užbertas pats 
Vilnius. Tarp kitko toje savo spaustuvėje jis išspausdino 
lenkiškus elementorius ir skaitymėlius vaikams ir liepė 
juos įvesdinti visose parapijų mokyklose. O 
kai kunigai nepasirūpino taip skubiai, kaip vyskupas no
rėjo ,išplatinti tų raštų, tai tos spaustuvės prižiūrėtojas 
kažkoks J. Mirskis dar prisimygęs ragino dekanus juos 
platinti, dejuodamas, kad lenkiškosios knygos gulinčios 
neparduotos, sandėlyje. 7 < A
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Bet ne mažiau, kaip bažnyčios, prisidėjo prie 
Lietuvos, o ypač Vilniaus lenkinimo, jau minėtoji j e z a- 
vitų akademija. Ji ne tik jezavitų rankose būdama 
buvo jiems lietuvių lenkinimo įrankis. 18-jo amžiaus pa-' 
baigoje pavirtusi Vadinamąjja Vyriausiąja Lietuvos Mo
kykla (Szkola Glowna Litevvska), toji Lietuvos mokslo į- 
staiga, mokslo atžvilgiu būyusi tikrai Vilniaus garbė, tau
tiniu atžvilgiu vis tebebuvo mums uoliausia lenkinimo į- 
staga. Dar kol buvo jezavitų vedama, bent mokslas ėjo lo
tynų kalba; taip buvo dar ir jai Vyriausiąja Mokykla ta
pus. Bet ilgainiui lenkų kalba ėmė spraustis ir čion į pro
fesorių skaitomas lekcijas.

O pavirtusi 1803 m. universitu, toji aukščiausioji Lie
tuvos mokykla netrukus įgyja visus pažymius ne tiek jau 
mokslo įstaigos, kiek lenkų politikos idealams selbti ir len
kiu kalbai bei kultūrai Lietuvoje skiepyti patriotine instan
cija. Vilniaus universito gyvavimo laikotarpis (1803— 
1832) tai didžiausio lenkybės pakilimo Vilniuje laikotar
pis. Niekada lig tol lenkybė Vilniuje nebuvo taip smar
kiai keliama, neturėjo tokių atsidėjusių apaštalų kovoto
jų, kaip universito laikais, A. Mickevičiaus ir kitų jo 
draugų entuižastų laikais. Tiesa, jie dažnai vadina save lie
tuviais, bet drauge ir lenkais, yra jie /Lietuvos patriotai, 
bet Lietuvos — jų mintyse neskiriamos nuo Lenkų, žo
džiais jie gal'ir lietuviai, bet ne nacionaliniu supratimu; 
faktinai tai .tikri Lenkų kultūros Lietuvoje skelbėjai. Ir 
tasai lietuvio ir lenko sąvokų suliejimas į vieną, kam jie 
daugiausią pasidarbavo, bene labiausiai prisidėjo prie ga
lutino lenkybės sutvirtinimo vilniečiuose, prie jos įspraū-

7dimojauįjų sielas.
‘ > ■ "* ✓

Prieš prakalbas šv. Cicilijoa cho
ras dainavo Lietuvos himną, o pc 
prakalbų buvo aukų rinkiny

Aukojo po $5.00: J. Karpavi
čius} J. Dvareckas.

Po $2.00: E. Ciočys, A. O. Avi
žinis, kun. J. Čaplikas, F. Ladi- 
šius, A Vaitkūnas, V. Smeliania

Po $1.00: A Martušis, M. Pe
čiulis, D. Bernatavičius, J. Bolis 
J. Marcevičius, J. Rakutis, A Ka- 
caričius, V. Dzekevičius, M. Ka
valiauskas, St. Savickas; A Ra 
kauskas, B. Jurkevičius, J. Just 
erieia, B. Stražnickas, J. Gieme 
iėius, V. Baukauskas, J. Turai 

Ža. K. Kraujauskienė, P. Urbonas 
[. Mackiavičius, V. Dzekevičius 

M. Jezukevičius, ML Kucavičiu: 
R. Janušauskas, J. Dragūnas, A 
Jziekeričius, J. Budreričius, M 
Jakeliavičiutė, J. Brusas, St. Ž; 
abauskas, F. Taraska, J. Rukšte 
is, M. Kuzmickas, J. Akulevičius 
J. Petrauskas, J. Abračinskas, K 
Kupr-avičius, K. Švedas, S. Spiet< 
liūnas, V. Mačionis, J. Sabas, L 
Nameika, J. Jezukevičius, V. Ka 
.elis, J. Adonis, J. Jurgevičiu 
j. Neviera, V. Ruzinskas, O. Vi; 
■inskienė, J. Kudzma, L. Turon

Viso tą vakarą surinkta $93.7 
Išlaidų buvo $48.75.
Pinigų liko $45.02. kurie ta 

pasiųsti per Lietuvos Atstovyb 
sietuvos Gynimo Komitetui.

A J. .

- KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOUONUOSE.
u
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AMSTERDAM, N. J.
- L, -

Ažtuntą sausio dienį 7:80 vai. 
zakare džiaugsmingai, nes gau
siu plojimu delnų entuziastiškai 
pasveikinome nuo scenos didžiai 
gerbiamąjį kalbėtoją kun. Praną 
Garmų. Svetainėje buvo daugiau 
nei kitu kartu klausytojų. Gerb. 
kalbėtoją perstatė publikai mūsų 
Jubiliatas gerb. kun. J. Zidanavi- 
eius. Trumpoje savo prakalboje 
stengėsi jis paaiškinti tįkslą pri
buvimo gerbiamojo svečio ir svar
bą tikrojo mokslo, į ragindamas 
žmones, idant ir šiuom kartu Am- 
iterdamiečiai kas link duosnumc 
nasirodytų pavyzdingais.

Jam užbaigus kalbėjo gerb. 
cun. Pranas Garmus. Kalbėjo 
lvejais atvejais. Pirmoji prakal
ba tęsėsi pusantros valandos. 
Mintys plaukė it sriaunus upelis. 
Neapsakomai gražiai rišosi tarp 
;avęs. Vieną mintis gimdė kitą, 
/iena kitą aiškino, viena kitą gra
bine. Vienos mintys džiugino šir- 
lis žmonių, kitos griaudino, net 
ašaras spaudė iš akių, o da kitos 
ledorėlių širdis it peiliais varstė 
Zisuose gi klausytojuose kėlė ū- 
>ą. Ir ištįkrųjtj ūpo būta nepa
prasto, nes apie į 40 minučių su
lesta 4 tūkstančiai dolerių įstei 
imui katalikiško universitete 
detuvoje.

Nežinia, keno tai nuopelnas?
Ar Jo Ekscelencijos Vyskupo 

Zaroso, kurs tokį kalbėtoją at- 
eido Amerikon., ar tai vietiniu 
ietuvių turinčių taip jautrias šir 
lis, ar tai vietinio klebono kun 
I. Židanavičiąus, kurs čion jau 
įuo 18 metų darbuojasi tobulinant 
irdis savo brolių?

Manau, kad visų po biškį tame 
•ra nuopelnas, bet daugių dau 
(iausia tai nuopelnas To, kurs y- 
patingoje Apveizdoje turi čionyk
ščius lietuvius — Dievo!

Nemanykite, vienok, gerbia 
nieji skaitytojai, kad ir pas mu.r 
neatsirastų sutvėrimų, kurie, ne 

bandytų saviems tikslams dar,buo 
tis. Mes jų čion beveik, kaip ii 
įetėmijome, bet laike prakalbų 
■ada gerb. kalbėtojas lyg , dštri 
>pastu pradėjo tyrinėti širdis žmo 
įių, kalbėdamas apie pragaištin 
rą teoriją bolševikų ir šoeiaiistųo- 
aip jam pasidarbavus pasisekė 
itrasti keliose širdyse jau užperė 
us pradus pasekėjų žydų Trockio 
r Markso. Vienas buvo diktas 
toras, ilgas, keli mažesni. Šta’ 
ie it sliekai po velėna ar da ar
šesni, panašūs jiems slidūs su gv 
uonėmis sutvėrimėliai pradėjo 
vyksti laike prakalbų. O kaip sa 

ko žmonės vietoje gyvuonių ne' 
ris brauningus turėjo, bet jų tu< 
artu nedrįso panaudoti. Atidė 

•ertą operaciją ant rytojaus. Nu 
nuožė Schenectadan, kur gerb. 
kalbėtojas, nepaisant jų susitari 
no, nuvyko, bet ir ten jiems ne 

.oasisekė. Ką tai viens kitam kuž 
Įėjo. Apleidinėjo savo rietas tar 
pe prakalbų, tai vėl jas užimdi
’ėjo atėję iš prieangio svetainės ’ ^as prakalbas. Bus ant Green gat 
r gale pamatę, kad atsirado tvar i - ės, Father Mathews svetainėj 
:os dabotojai, svetainę viens-pas- Į valbės Dr. J. Bielskis ir kiti ga. 
kui kitą apleido. Amsterdamiečiai J 3ūs kalbėtojai. Tai-gi gerbiant: 
Ūrdėjau, rengiasi kreiptis prif 
•aidžios ir prašyti, kad tuos su
tvėrimus perkeltų ten, kur jų tė 
as Trockis gyvena. Aš gi patar

čiau, kad duot jiems laiko' pasi- 
aisyti. Gal jie,-matydami, kad 

;ų teorija gimdo pragaištingus 
•aisius, taps gerais lietuviais, at 
sižadėję jos.

MONTREAL, CANADA.
- t

Šv. Kazimiero parapijos susir 
.imas įvyko 8 d. sausio 1922 
iusurinkimą atidarė gerb. kleb- 
■<as kun. J. Šimkus. Po tam b- 

vo išduotas metinis raportą 
7erb. klebonas drauge su komit 
u išdavė atskaitą: ineigas ir išla 
las. Po tam klebonas išdėstė kir 
>akilo bažnyčios turtas. Pasir 
lė labai puikiai štovi. Tuomi pr 
-apijonai buvo užganėdinti. B 
š kur tai išlenda apuokas, tol 
pasišiaušęs ir ėmė giedot girin' 
balseliu. Atbėgo dar kitas. J 
ienas buvo pabėgęs iš lizdo, tai į 

3arapi jonų buvo susipratusių Žm 
iių, kurie žino ką su tais pauk- 
ūkais darys. Vienas iš parapijc 
iu pakilo ir uždegė “šviesą,” ne' 
įpuokai bijo šviesos. Tuo tarp 
;e''pasislėpė. Matoma, kad ger< 
alios krikščionys veikia vienvl <* 
r krikščioniškoj meilėj, o žem ’ 
ko rojaūs paukštukų neprisil 
Ižia.

WORCESTEE, MASS.

Pasitaiko patėmyti, kad kito; 
ietuvių kolionijose pasekming 
..arbas eina L. L. Paskolos reik, 
uose, o kas-link Worcesterio t. 
deko ne girdėtis. Tai-gi aš ti 
iu pažymėti, kad pas mus da 
as eina visu smarkumu. Čia da 

.uriu priminti Worcesterio liet 
ių visuomenei, kad čia L. L. Pa 

skolos komitetas rengia miltini;

1) Valerijono bursa.
2) Nors mirusiojo 1909 m. vieno seno Vilniaus miestelėno M. Slavinskio

pasakojimu — lietuviu kalba Iv. Jono bainyčioje tebebuvusi dar vartota jam 
jaunam tebesant, apie 1840 m. (Zlur. šv. Jono bažnyčia ir lięt. kalba Vilniuje, 
paraše 4 Urs. 19J8). Taip pat ir antras senas vilnietis p. Algirdas Vilčinskas 
uuvo kitkart rašęs “Viltyje,” Jog jam čia penkiasdešimtaisiais praėjusio šimt
mečio metais tebeeinant gimnazijos mokslus lietuviški pamokslai buvę sakomi 
net ne tik vienoj šv. Jono, bet ir šv. Petro. Šv. Rapolo ir klL bažn., o ar- 
.imiausiuose yilh. kaimuose tebekalbėję dar lietuviškai. Tačiau, kol nebus tai 
uors dalinai istorikų tyrinėjimo patvirtinta, paduoti tų dviejų senelių pasako 
Jmo tikra teisybe nesiryžtame, nes tiesiog negalima manyti, kad minėtasis 
Homulickis, kaip tik tais laikais išspausdinusia savo toki sąžiningų, mėtyti, 
.yrinėjimą (1843 m.) tuomet ėjusiame Vilniuje mokslo laikraštyje “VVizerunki 
» roztrząs&ala naukovve," o taip pat ir redaktoriai, apie jų laikais dar sako
mus pamokslus nežinotų ar nutylėtų. Taigi dėl to Slavinskio ir Vilčinskio ver
gija yra gerokai abejotina. ' y.

2) Taip spėti, rodos, butų teisinga atsižvelgti į tai, jog ligi 1787 m. vis 
dar regulingai sakomų lietuviškų pamokslų taip staiga negalėjo panaikinti, ne
gu tik galėjo liautis Skyrę nuolatln] tam tikrų pamokslininkų lietuvi; kad 
jeiaVitai negalėjo rodos, taip staiga visiškai panaikinti lietuviškų pamokslų 
<ad ir dėlto, jog vargiai butų tat teldęs buvusia tais laikais (miręs 1761 m.) 
Vilniaus vyskupu kun. M. Zenkavičius, lietuvis, kursai net rūpinosi palaikyti 
(kaip rodo jo užšauktas 1744 m. Vilniaus sinodas) žmonių kalbų bažnyčiose ir 
skirdamas klebonų j Vištyčio parapijų 1736 m., paskyrė juo kunigų, mokanti 
lietuviikaj irvokBkaL

(Bos daugiau)

PROVIDENCE, R. I.

Sausio 1 d čia lietuviai buvo su- 
•engę masmitingą protestui iš- 
eikšti prieš lenkų-žiaurumus pa
grobtoje Lietuvoje. Masmitingo 
medėju buvo gerb. kun. J. Čaplb 
kas vietos klebonas. Pirmiausia 
kalbėjo Worcesterio lietuvių kle- 
Hbnas gerb. kun. J. J. Jakaitis 
Iškalbingai papasakojo indomių 
dalykų iš lietuvių istorijos, o pas
kui išaiškino dabartinę Lietuvos 
padėtį. Ragino pirkti L. L. Pa
skolos bonu». Antras kalbėjo P. 
Mikolainis iš Brooklyn, N. Y. Aiš
kino apie Lietuvos reikalus. Po

io M. Mazgelienė “Vai ka
čiute,” mergaičių koras * 
gu,” vyrų choras “ 
lės M. Grybaitė ir Ę. 
programe dalyvavusios yra 
tono. Buvo labai malonu 
kad mūsų gerb. jaunimas su ge 
vargonininku J, Baniu teip | 
žia i išsilavino. Visas
užbaigtas himnu. Po atsilanky
mo gerb. kun. P. Garmauc aukų 
rinkimas tęsėsi ir jam išvažiavus 
katalikų universitetui aukų iu- 
•inkta $3.000 su viršum. Galima 
>uvo ir daugiau sudėt, bot jnon- 
elliečiai pasiryžę ateinančią va- 
arą statyt naują bažnyčią. Mon- 
elliečiai neatsilieka spaudos pla- 
inime. Vieną nedėldienį gauta $6 
auji skaitytojai “Darbininkui.” 

Da.bai čia eina nepergeriausia, 
.es darbdaviai nori numušti 20 
įuoš. Bet darbininkai turi uniją * 
ir nepasiduoda. J

Jonas Jaskelsv&a.

ATHOL, MASS.

Per gerbiamojo svečio kun. P. 
ranr.'us prakalbas, sausio 6 d. i 
i., Lietuvos Katalikiškam Uni- 
ersitetūi aukojo šie asmeny*:
Po $100: Kun. Augustinas Pet- 

litis.
Po $50.00; O. Budriunaitė, J. 
oraitis, J. Gailiūnas, Aug Sklė- 
< K Paliulis, P. Paliulis, St. 

ontes, E. Braškailė. P. Vara- 
skaitė, B. Varabauskaitė, R 

tautytė, Pr. Rim-.a, St. Petrau* 
tė, P. Morkūnaitė., 
o $10.00: Antanas Norkus. L.

.•kr 3.

Po $5.00: Simonas Limontas, 
iras Puščius, Karolina Kana- 

enė $4 50. . -
2o $25t0: J. Steponkaitė, R. Ša

ipas, B. Varabauskaitė, D. Ka
blia, I. Janukevičius, F. Lapė- 

as, A. Petraitis, J. Braška.
Po $1.00: J. Morkeričius, A 

Andriliūnas, P. Andriulis, J. 
.gis, A. Doridonis, P. Vaitkevi- 
s, P. Budriunas, J. Andriliu- 

is, J. Vaičiulionis, J. Gailiūnif ' 
), K Vedluga, A Vaiciękaus- 

’.s, R. Kumštis, A Alekeričius, 
Rudis, K Tamošiūnas, iLTKo- 

Taitis, A Nevedonskls, 
ulaitė, B. Aukštikalnis,' u. rus- 

tė, A. Aričiutė, P. Tamošiūnas, 
Geidutis, G. Likaitė, A Kripie- 

R. Gotautytė, V. Latvėnie^ė, 
Šimavičiutė, S. RaplienS, M- 
driliūnienė, O. Balčiūnaitė, lt.

-apekienė, Elzb. Braškaitė, G 
■itkevičiutė, J. Virakas. E. Ta- 

^šiūnienė, L. Stanevičienė j A 
uiošiunienė, Katarina Aksimi- 
nskiutė, K. Šližienė. V. Puščiu- 

ienė, G. Tamošiūnienė, P. Vara- 
- suskaitė, M. Alekeričienė, E. 
'.raškienė, K Paliulienė. P. Puš- 
iūvienė, P. Mankeričienė, E. 
aučkienė, O. Baltnišiūnienė. M. 
rigaliūnienė, V. Ambrazienė, P. 
irbūzaitė, E BendisklWhė.
Viso per tąsias prakalbas buvo 
rinkta $1,076.60.

Antanas Lėritts.

ji nepraleiskite šios progos. Ee. 
.ien-s lietuvis-vaitė mylintis sav 
„ėvynę privalo ant tų prakalbų a 
teiti.

Presos komisijos narys 
—t--------------

MONTELLO, . MASS.

Šv. Roko parapijos choras su 
rengė gražiausią iš visų koneert 
8 d. sausio. Kadangi programa: 
buvo ilgas, tai prasidėjo 7:30 vai 
vak. Dainuota choro “Vienas Žc 
dis ne šnaka” Šimkaus, “ Oželis, 
Šimkaus. Toliau buvo solo mfi 
sų gsrb. vrfonininko Jono B 
nio, 
kartus. Toliąu sekė “Sudie 
Kvietkcli,” solo, M. Jaruaalari 
čiukė, “ Graši čia giružė,” solo, A* 
Abračinskaitė, “Jojau dieną.’ 
Petrausko, solo, V. BakSnanskas 
“Oi tai dėkui” Vismino, solo M 
Silanskyt A * ‘ Kelkis berneli, * ’ $įm* 
kaus, mažų mergaičių kvartątąa, 
“Jau kelias laisva Uetųvą,” VąL 
čitao, solo, p. Juškaitis, p-lė M. 
Grybaitė, solo, “Kur giria ž^įuo- 
ja’r Jhdavičius, kvartetas M- $i- 

nauskas, p. juškaitis “Lakštinga-
* solo Griciūtė Avė Maria, so- šssEi&S

CAMBRIDGE, MASS.

Aukavo per p. Bagdono prabai* 
as šie:
Po $5.00: Kun. Pr. Juškaitis.
Po $2.00: S. Luinys, Z. Tamo«- 

ūnas, J. Smilgis.
Po $1.00: V. širka, A. Kybar- 

as, M. -Norbutas, V. Jane Liūnas, 
'. Jakas, O. ŠimbolaitS.

Po 50a.: P. Kavolis, K. Jankų* 
as. /
Prakalbos atsibuvo sausio 12, 

pobažnytinčje svetainėje. P. Bag
donas kalbėjo dviem atv| 
Nors esam jau daug svečių 

Stoju girdėję apie Lietuvą, 
;erb. Bagdonas visai naujus 
rns papasakojo.

Nora apie gerb. kun.
■akalbaa kitų korespondentu 

o rašyta, bet vieną ‘ 
os progos noriu pabrieftiz 1 

žinome socijalistai ir 
Šė jo iš proto dėl jo 
'•mi prikaišioti, būk jis 
L. L. P. bonai esą be ’ 
gerb. kun. Garmus čia 
pie tai. Saki, kad 
Priekaištu tik save durniais pi 
do, nes, “ jai aš rokuočiaų, 
Lietuvos paskolos botai be 
tds,” sakė gerb. kalbėtojas, 
aš jų nei



| ĮKALBĖS BAGDONAS.
: Pereitą seredą turėjo į-1 

K vyktrSt. Seimo atstovo Bag- 
rdono prakalbos. Dėl labai 
Ebiauraus oro prakalbos ne
išvyko ir todėl gerb. Bagdo- 
’ nas kalbės panedėlį sausio 16

t

■ ■

■ ■ Magdelena Pasakantis savi
ninkė namo po numeriu 27 Sto- 

A ry St. mums praneša jog žinu- 
tė tilpusi “Darbininko” No. 3, 
buk virš minimas namas par- 

B duotas Jakštams nėra teisinga. 
[ ' Namas kaip buvo taip ir yra tų 

D pačių savininkų rankose. Jak- 
c štai tik apsigyveno jame.

įu Sausio 15 d. buvo vietos moks- 
leivių kuopos vakaras. Žmonių 

»■-: susirinko neperdau giausia. Atloš- 
L ta veikaliukas ‘ ‘ Daktaras iš prie- 
f . vartos.” Buvo ir pamarginimų: 
L daineliii, deklemacijų ir tt. Vie- 
Utos gerb. klebonas kun. K. Urbo- 
| nayyčius pasakė turiningą pra- 
| kalbėlę. Atsilankiusieji ‘vakaro 
^ programa buvo patenkinti.

Ir aš.

fe 
į. ‘

,~r •
PASVEIKINIMAS.

Į Lietuva, 23. XH. 21.
Tautieti Glineckai ir 
tautiete Gurkliute — dabar 
Glineckai •

Kad jau judu papuolet į mano 
mylimąjį “Darbininką,” tai aš 
skaitau turįs teisės jum sveikinti 
su nauju gyvenimu, nes “Darbi
ninkui” vis-gi jaučiuos bent tru
putį patarnavęs, o jau kas į “Dar
bininką” pakliuvo ar raštu ar pa
veikslu, tai jau tas mano žmogus!

O judu, brač, savo paveiksle 
tūpusiame “Darbininke” (137) 
sėdint gražiausiai — kurgi neįsi 
drąsinsiu ir aš — męnkutis žemės- 
gyvūnas jumis pasveikinti.

Geriausios laimės jūsų gyveni
ne, maeniausio sugyvenimo, kuo- 
plačiausios justi giminės ir tt. il
tį.

Tikiuos neatmešit šio mano lin- 
’cėjimo ir perdaug nepyksit gal už 
‘peraiškins” mano išsireiskimus 
- mat, manyj kareiviška dvasia 
per beveik trejus metus buvimo 
’iaieiviu Įgyta atsiliepia, tai 
‘maeniai” ir išsitariu kartais...

Taigi maeniausio, laimingiau- 
;io, geriausio gyvenimo ir gra
žiausios šeimynos!..

Jūsų 
š už jūrių-marių žemės “mizer- 
įas” gyvūnas viso geriausio jums 
velijantis eks-kareivis

Vitkauskas Leonas 
(Vargo poetą) 

Amerikos “Darbininko” bedra
ja rbis.

KAUNAS.
Yni. Liet. Prek. B-vė
\. Alėja, 60 nr.

=ar=g s,;- ~ --------- r -- - -
Atst Kairys (s. d.) reiškia ne
pasitenkinimo dėl U. R. M-jos 
tvarkos abelnai ir prikišę Vy
riausybei, kad ji, nežiūrint lie
sų trukumo, nepasistėngusi ko
kiu nors būdą (nebent rekvizi
cijos) pažadą realizuoti. Siū
lo išrinkti komisiją U. R. M-jai 
ir jos Berlyno ir Maskvos Ats
tovybėms reviziją padaryti.

Min Pirm. Grinius pabrėžia.

DARBININKAS

t

-S-

J f

CAMBRIDGE, MASS.
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ŽINIOS Iš LIETUVOS.
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\ PASIDIDINO ŠEIMYNA. 
■ . Pereitą nedėldienį P. ir U. 
I. Gudų šeimyna pasididino 

sūnumi. Pasak Dr. Lan- 
I džiaus, kurs invezdino gar- 

E nį, naujasai vyras ir motina 
r geriausioje sveikatoje.

K- Sausio 6 d. 1922 m. bažnytinėje 
t-U. salėje įvyko bažnytinio choro nie- 
“gtiųis susirinkimas. Atsilankė be

žvelk visi nariai. Nauja valdyba 
feltŽėmė vietą. Pirmininkas V. Šir- 
ka, raštininkė Ona Šimbelaitė, ka- 
šierius P. Sargalis.

K

I o1 Nutarė reng- 
trie teatro. Išrinko komisiją: 
jnčitiną, P. Rudaiti, P. Sarge- 

glį, V. Širką. Nors ir nedaug pi- 
Inigų turėjo kasoje, bet nutarė pa- 
[ aukuoti dėl* Vilniaus universiteto 
Lfc|£UXLkOd padarius didesnę sumą 
Jprie Cambridge’io aukų.

Choristė.>»■ t 
e ’■

METINIS SUSIRINKIMAS
A L. Raudonojo Kryžiaus Rėmėjų 

Draugijos 11 skyriaus 
— bus— *

hAUSI0-JAN.19D.1922
[ BAŽNYTINĖJ SALĖJ,

K Fifth Street, So. Boston, Mass.
Pradžia 7:30 vai. vakare.

K: Gerbiami So. Bostono lie- 
ktuviai malonėkite susirinkti 
įtant paskirto laiko, nes turi- 
E me apsvarstyti daug svarbių 
| dr-jos reikalų. Malonėkite 
B -sunešt visas tikietų knvgu- 
į tęs, kad galętūme padaryti 
L traukimą leidžiamųjų daik- 
gtų. Beto bus renkama val- 

Tad nepamirškite. dyba. 
f ateiti 
BC Kviečia Valdyba.

PRANEŠIMAS
BRIGHTONIEČIAMS.

TeL 80. Boaton 2488

, J. C. LANDŽIUS
LiBiuvia

| Gydytojas ir Chjbuboab 
s Gydo aštria* Ir chroniškas Hp» j i 
i tyrą, motetą ir vaiką. Egzaml- 1 
A auoja kraują, spjaudalus, šlapo- ' 
Amą ir tt savo laboratorijoj. Su- i

Į telktu patarimus laiškais kitur gy- 1 
| menantiems. Adresas:

506 Broadway, 
! South Boston, Mass. 
i Kampas G St. ir Broadway | 
! VALANDOS: 9—11, 2—4, 7—9 |

16 Mitų South Bostonu

DR.H. S. STONE y
H Akiu Specialistas 
i 399a W. BR0ADWĄY į 
<Į Valandos: Nuo 9 r. iki 7 v.'vak. b

i

S-;

Didžiausi, Greičiausi Pasauly Laivai, 
šaunus Apšėj Imas Su Keleiviais.

Ten Yra Vietinis Agentas Jūsų Mieste 
Ar Netoli Jo.

Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir į 
Visas Baltijos Valstijas per 

Hamburg’ą.
SAKONIA........Sausio 21
Cabin $135. 3 klesa ?103.50. Taksų $5.

Per Cherbourg, Southampton,
Liverpool ir Glasgow:

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

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

į Liepoją — $110.00. Taksų — $5.00.

11
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VISUS SPAUDOS DARBUS SIŲSKITE Į 

“DARBININKĄ”
JEIGU ĮJOKITE, kad jūsų visi SPAUDOS 

DARBAI, pradedant nuo mažiausios kortelės 
ir baigiant didžiausia knyga, būtų atlikti: k u o- 
graičiausia, geriausia 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.

Tai-gi, visais spaudos reikalais visuomet 
kreipkitės į.

JMin Pirm. Grinius pabrėžia, 
kad pas mumis yra labai bloga 
yda: dėl vieno kito žmogaus 
prasižengimo, dalyką apiben- 
Atst. Požėla (s. d.) siūlo so
cialdemokratų pereinamąją for- 
mulą.

Atst. Krupavičius (k. d.) sa
ko, kur nėra tvirtos valdančios 
rankos, nėra dįsciplinotos visuo 
menės ten randas spekuliacija, 
valdžios išnaudojimas ir net 
vagystės. Turime stengtis visa 
tai prašalinti, čia reikalinga 
smarki kova, kad išrauti tą Įsi- 
šaknėjusią blogybę. Bet tai 
yra įsisenėjusi liga, kurią poli
cinėmis priemonėmis nei baus
mėmis neišgydisime, tam rei
kia žmonių kuriuos turime iš
auklėti o to pasieksime tiktai 
tuomet kada mūsų visuomenė 
bus išauklėta krikščioniškais 
pagrindais.

Baigdamas siūlo daryti pro
fesinį negu soc. dem-ai siūlo, 
visų Valdžios įstaigų reviziją 
ir visa kas ten yra blogo be pa
sigailėjimo pašalinti.

Tumėnas (k. d.) įrodiinėja 
kad socialdemokratai visai nė
ra susipažinę su faktinaja me
džiaga ir kalba labai paviršuti
niai agitacijos tikslais.

Plečkaitis (s. d.) istoriškai 
šaukia kad kr. dem-tai norį vi
siems burną užčiaupti.

Krupavičius (k. d.) reikalau
ja kad Plečkaitis faktai nuro
dytu kur, kam ir kada kr. dem- 
tai burną užčiaupę ar užčiaupti 
norėję; kol to Plečkaitis nenu
rodys, tol skaitysiąs jį melagiu.

Diskusijoms pasibaigus pri
imta-sočiai- liaudininkii pasiū
lytoji pereinamoji formula, už 
kurią balsuoja ir kr. demokra
tai; prieš balsuoja soc. demo
kratai. I •
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I “DARBININKĄ”

366 BR0ADWAY, BOSTON 27, MASS.
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j LIETUVĄ.
Žiemos Kainos Jau 

Nupigintos.
Artimi susisiekimai su Lietuva. Ge

ras valgis ir užtektinai jo. Didelis d§- 
nis, su visais moderniškais naujausių 
laivų patogumais.

VRed Star Line
Laivai išplaukia kiekvienų, savaitę.

Iš New York’o į Hamburg’ą.
SAMLAND (tik 3-čia klesa) Saus.

Iš New Yorko į Plymouth, 
Cherbourg’ą, Antverp’ą.

FINLAND ...........................Vasario
KROONLAND .......................Sausio
ZEELAND ............................. Sausio

(Jakimavičius)
BOS KAST BEOADWAY

TELEPHONE 502.
ijįįSLLJuį^ M

19

Tel. So. Boston 270
DR. JOHN MacDONNELL, M. D. 
Galima sutikalbiii ir lietuviilcai. 
Omso Valakdos:

Rytais ik 9 vaL 
Po pietą 1 iki 8 vaL

Vakarais nuo 6 Iki 9 
536 Brorthvay, S. Boston

n
21

V1Amerkan Line
Iš New Yorko į Plymouth 

Crerbourg, Brunsvuttel, 
Hamburg, Danzig.

MINNEKAHDA ........ ... Sausio 26 
Iš New Yorko į Hamburgą 

HAVERFORD .....................Vasario 9
(į rytus Qeenstown keliaujant) 

Bostono ofisas: 84 STATĖ ST.
Tikietas tiesiog Piliavon. 

INTERNATIONAL MERCAN- 
TILE MARINE CO.

120 laivą—1,?00,000 toną įtalpos.
14 Statė Street, Boston, Mass 

Arba pas vietinius agentus.

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

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

B A. IlZC X 3VT O
Vaizbaienklis užreg. S. V. Pat. OSse f

• ‘ i1 " j. ;
pašalina šiuos nesmagumus. Kūdikiai mėgsta ji! Jie prašo 
daugiaus! Aptiekose parsiduoda po 35e. arba norint, kad pri- 
siųstumėm per paštą, tai reikia siųsti 4()c. į " "

F. AD. RICHTER & CO., Bcrous’i ai Brooklyn, New York

I
F.J.KALINAUSKASį

ADVOKATAS

414 Broadway,
S. BOSTON 27 MASS. į 

Tel. S. B. 0441.
Antros lubos—Viršuj L. P. B-vSs ( 

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

Tel. W. Newton 1016—R.
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Iš ST. SEIMO
151 posėdis 1921, Gruod. 16 d. 

(Atsakymas į interpeliacija 
lel sulaikyti! Jonišky vagonų) 

Posėdį atidaro St. Seimo pir- 
nininkas Stnlgmskis 10 v. 15m. 
ryto.

Į interpeliaciją Min. Kabine- 
o vardu Min. Pirm. D-ras G ri
lius atsakydamas praneša: 
kad, Rusijai badui kilus, buvo 
;usirūpinta, kokiu būdu Lietu- 
ai irgi pasiskubinti su pašal

pa nelaimingam kraštui; tuo 
reikalu buvo svarstytas Min. 
<abinete klausimas ir nutarta 

oagelbos pieną išdirbti pavesti 
’Jžs. R. ir Fin. pr. ir pr. Minis-

rmnis. Iš ar.tros pusės, 4 me 1 
ų Sovietų l-udjos sukaktuvių 

proga, musų Maskvos atstovy
bės nario Avižonio buvo paža
ista Rusijos Valdžiai pasiųsti 
1 vag. miltų ir 1 vag. cukraus. 
P. Avižonio pareiškimui pritar
iama, Vyriausybė tikrai norė
jo pažadą realizoti, bet dėl sun
kaus finansinio stovio, sunku 
buvo tam reikalingų kreditų 
rasti. Tuo tąrpu atsirado žmo
gus kurs tuos du vagonu paau
kojo, bet prašė kad jam būtų 
leista iš Lietuvos užsienin iš^ 
vežti dar vieną kitokių produk
tų vagoną. Toki tai 3 jo vago
no atsiradimo istorija.

Jonišky sulaikytose vagono- 
se, apart cukraus ir milt^ rasta 
9744 kiliogr. (britto) sachari
no, bent kiek kokaino, galan
terijos, makaronų, džiovintų 
obuolių, salduminų, konservų, 
kruopų ir kitokių maisto pro
duktų. Visi dalykai, už ku- 
i mos turi būti muitąs apmoka 
mas, buvo muitu apmokėti ir 
su Virbalio muif’iės plombo
mis. Išvežamasis muitas už 
miltus ir kitus maisto dalykus 
nebuvo imamas, kaipo nuo da
lykų siunčiamų dovanai. Tai
gi prieš fisko įstatymus prasi- 
ženta nebuvo. Kontrabandos 
jokios ir gi nebuvo. Apie spe
kuliaciją ką nors kalbėti sun
ku, kada gi pas mumis tokio 
juridinio termino visai nėra. 
Ar yra kas kaltas, tai parodys 
tardymas ir jeigu kas turi ko
kių davinių, tegu praneša teis
mui, kurs* davinius tinkamai su
naudos ir kaltininktis tinkamai 
nubaus^ Bilą atiduota ypatin
gai svarbioms biloms tardyti 
tardytojui Dalykai, dėl kurių 
įtarimų, — iki teismui sulai-

• kyti*
Interpeliantų vardu kalba

ŽEMAITIS CIRKE.
Kluonas dresiruotojas prašo 

publikos pasakyti balsiai kokią 
nors skaitlinę ir jo gudrus šu
nytis pasirinksiąs tą pačia 
■skaitlinę iš aplinkui sudėstytų
jų lentelių rato.

— Tai didelio daiikto mano 
šunytis kur kas gudresnis. Pa 
dėk prieš jį mėsos gabalą ir 
duonos plutą jis ir nenurodo
mas — paims pirmiausia mė
sos šmotą...

MŪSŲ VAIDYLOS.

— Ar žinai, brolau, man kar
tą scenoje yra buvęs toks atsi
tikimas. kad aš niekokių būdu 
negalėjau nuo jos nueiti.'— 
Kas gali atsitikti? Tu patikai 
žiūrėtojams, tagi jie tave turi 
būti šaukė ir šaukė? Ar atspė
jau?

— Neatspėjai. Mano bato 
kulnis taip buvo patekusi į ply
šį, kad aš nei iš vietos negalė
jau nueiti.

NAUJIENA LIETUVIAMS 
AMERIKIEČIAMS.

Neseniai atėjo iš Lietuvos 1-mas 
numeris Tautinės Kultūros ir 
’ilnutinio Gyvenime Žurnalas 
“BUOMU VA.”

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

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

VĖL NAUJAS

Smarkiai iš trenkė šio mėne
sio “Perkūnas,” su dideliais 
trenksmais. Visi skubikitės 
parsitraukti, nes vėliau nelik-

Siųskite varda pavarde, ant
rašą ir 15 centą ant tikieto

“PERKŪNAS”
366 Broadway, Boston 27 Mass

 REIKALINGAS TUOJAUS

PIRMOS KLESOS KEPĖJAS (BĖKERYS) 
kuris gali kepti juodą, pus-baltę ir latvišką, duo
ną, teip-gi jeigu galėtų kepti baltą duoną ir sal-..; 
dainius būtų labai pageidaujama. Nuolatinis ; 
darbas .geram darbininkui. Duokite atsakymus 
ant sekančių klausimų:

Kiek metų išdirbote pekamėj?
Kokias duonas galite kepti atsakančiai?
Pas kokias kompanijas dirbote ir kiek laiko?
Kiek senumo ir ar vedęs ? ,
Kiek algos reikalausite‘už 9 ar 10 valandų darbo? 
Kas tšmistą pažįsta gerai ir kursai galėtų liūdyti ta- 
mistos charakterį

Rašvkit į

1.
2.
3.
4.
5.

I

Į Galima su viena adata
• grajiti dešimts rekordtį. kį .t
Į Prisiųsk 10c. delei sampe- k

1 lio, arba vieną dolerį, o gausi f Į
i 12 bakselių ir prie to duosim C 
l dubeltavą rekordą DYKAI.
i Rašyk šiandien ir
! naujausią rekordų ir
i grafų katalogą.

į IDEAL REC0BD
f Box 452, Scranton, Pa.

gausi u
fono-

, Pajieskojimai
Paieškojimą kalno* LDS. na

riam* ir “Darbininko” skaityto
jams 1 *ykj j metus už dyka, už 
3 sykius $1.00. Prieteliam* už 8 
sykiu* ILSO.

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

DANTISTAS

;! 705 Main St., Montello, Mass. | j 

(Kampas Broad St.)

Tel. Broekton 5112-W.

DR. F. MATULAITIS
Gtdo Visoms Liga* 

PaieitBiA Akinius.
Valandos: 1—8 ir ;—8 P. 5L 

17 Millbury Street, 
VVORCESTER, MASS.

TeL So. Boston 823.
Iosūvts Dantistas 

DR. M. V. CASPER 
(Kasparavičius) 

Laikinai perkeis ofisą po No. 
425 Bboadwat, So. Boston, Maso.

Ofi»o Valandom:
■Wo 10 iki 12:80 ryte ir

* 1:89—6 ir 8:30—0 P. M.
Ofisas uždarytas subatos va

karais ir nedaliomis.

, Aš^Juozapas Breiva. paieškau švo- 
gerią Valentų: Petro, Kazimiero ir Jo
no. Esu vedęs jųjų seserį Elzbietą. 
Paeina: Kauno rėd., Panevėžio apskr.. 
iš Kupreliškią. 20 metą kaip gyvena 
Amerikoje, Bostone. Jau 4 metai kaip 
nebesusirašome. Turiu labai svarbą 
reikalą prie jųjų, tad prašau atsišauk
ti greitai.

JUOZAPAS BREIVA. 
3395 E. 12-th St., Cleveland, Ohio.

Bell Phone: Peplar 7545
ADOLPH F. STANKUS

TIKRAS LIETUVIS
G R AB ORIUS 

1023 Mt. Vebnon St. 
PHILADELPHIA, PA

POST OFFICE B0X 12, ’ SOUTH BOSTON, MASS. ■«■■■* ■ ■ ■ Bį I

D. L. K. Keistučio Dr-jos Val
dybos Adresai, Boston, Mass.

' __________ L_________

Paieškau 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.

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

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

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

FIN. RAST. — Juozapas Vinkevičius,
169' XV. 6-th St, So. Boston, Mass. 

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

MARŠALKA — Viktoras Zi<3ris,
209 E. Cottage St, Dorchester, Mass.

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

MISLIS.
Puiki panelė * kiekvieną suk 

iš kelio.
Uoga.| Esmi ingaliotas Lietuvių Pre

kybos Bendrovės būti agentu. 
Parduodu šėrus. Siunčiu pinigus 
draftais arba čekius išrašau ant 
vietos, dienos kursu. Kurie neno
rite pavažiuoti į South Boston’ą, 
tai čion ant vietos galite visus rei
kalus atlikti.
L Su informacijomis kas-link lai- 
^korčių ir pinigų siuntimo, 
ifcipkitės pas mane. Lietuvių 
^■kybos Bendrovė yra gerai at

siėjusi kas link teisingumo ir 
fto patarnavimo.
kti-gi, /visi Broliai Lietuviai 
■pkitės pas mane, remkfte 
tuvių įstaigas.

Jtas gero velijantis,
Baltramiejus ajauskas,
® Lincoln St., Brighton, Mass.
B Tel- Brighton—72902.
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PERMAINOS FRAN- 
CIJOJ.

Paryžius. — Į vietą rezig
navusio premiero Briando 
paskirtas ex-prez. Poincare. 
Jis sudarys naują ministe- 
nų kabinetą. Poincare yra 
didelis vokiečių priešasdr jis 
stovės už didesnį vokiečit 
smaugimą.

TdiyVj'1'llVpVėliavą, Kokardų, visokių Ženklelių, Guzikučių, Ant- 
'IX mvUYV spaudą ir kitokių draugystėms reikalingą dalyką. 

Reikalaudami Katalogo ar Sampalą, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą. 
STRUPAŠ CO., 90-92 Fcrry St. Newark, N. J.

LINIJA 9Broadvay, Nev^Iork.NY
TIESI i- 
KELIONE t

•! 'K •f!
m
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Geriau yra apsvarsčius ir ma
ža kalbėti

Negu greit žodį Starus, paskui 
jau gailėties.

PER HAMBUR 
/• ARbA JU.

VAŽIUOKIT VISI PARANKIU 
TR TIESIU KELIU.

Aietuviai važiuojanti į Piliavą aplenkia 
H/ Lenkų juostą (karidorą)

Visa TmCta Klzsa Pamuista Į Kam 
ant 2-Ją. 4-rią, 6-Mą ir 8-nią lovą 

MLITUANIA Išplauks............... ..Vasario 1, 1922
■ POLONIA  ............................Vasario 22, 1922

- .TREČIOS KLESOS KAINOS:
P Hamburgą $103.50, PlUlavą $106.50, U epo ją $110. 
į Dėl laivakorčią Ir žinią kreipkite* prie savo agento

*3- . -j'A' ?
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ŠV. KAZIMIERO R. K. DR-JOS 
VALDYBOS ANTRASAI 

80. BOSTON, MASS.
PIRM. — Vladas Paulauskas,

90 B St, So. Boston, Mass. 
VICE-PIRM. — V. J. Jakžtas,

27 Story St, Boston 27, Mass. 
PROT. RAŠT. — Antanas Janušonis, 

1422 Columbla RA,
Boston 27, Mass. 

FIN. RAŠTU— Juozas Jfeka.
Merycllff Academy, 

Arlinghton Heigths, Mass. 
IŽDININKAS — Leonas ftvagždys, 

111 Bowen St. Boston 27. Mass. 
IŽDO GLOB. — J. Grnbinskas,

8 Jay St, Boston 27, Mass. ir 
Antanas Kmitas,

284 5-th St, Boston 27, Maus. 
MARŠALKA — Povilas Laučka,

61 Story 8t, Boston 27. Mass. 
DRAUGUOS antrašas reikale:

492 E. 7-th St, Boston 27, Mass. .
DRAUGUOS susirinkimai laikomi 

kas antrą nedėldienį mėnesio 1-ą vaU 
| po pietą parapijinėj svetainėj. 492 E, 
I 7-tfc St. Boston 27, Mass.

8F. TOMO >V. BL. PAAALPIVBB 
DROTBB VALDYBOS ADRBBA1.
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