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Darbininkų Są-gos.
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UTARNINKAIS, KETVEBGAI8 IB 

SUKATOMIS
Metams .."..................... .................. $4.50
Užrubežy metams ................. "... 5.50

' * 
“Darbininkas”

Bboadwat. ' Boston 27. Mase •,
Tel. South Boston 620.

Kaina 5 centai.

DVIGUBAS PLAUČIŲ 
UŽDEGIMAS.

Rymas, sausio 20. — Šian
die 12:30 vai. dieną paskelb
ta, kad Šventasis Tėvas Be
nediktas XV esąs mirtiname 
stovy* j e. Paskutiniai sakra
mentai Jo Šventenybei su
teikti. Šventasis Tėvas įgi
jo dvigubą plaučių uždegi
mą. ‘ Sunkiai alsuoja. Iš 
ketvergo į pėtnyčią naktį jo 
sveikata pablogėjo ir buvo 
pašaukti daktarai. Pašauk
ti ir kardinolai.

Greit atstato
laivyną

*

♦
AT,STEIGIA LAIVYNĄ. KAIP APRŪPINA 

NEREGIUS.

Berlin. — Vokietijos pre
kybinis laivynas greitai at
statomai. Jau trys ketvir- 
tadalės buvusio prieškarinio 
laivyno atstatyta. Per ke-

I X y r, n n n r M T D n turie metus Vokietija turės
I d Mučy u L H I h u i 5.000.000 tonų įtalpos. Laivų

Kultūros vajus visu smarku
mu žtengia pirmyn. Štai kad ir 
maža kolonija kaip Amsterda- 

. mas, N. Y. sudėjo tokia suma 
kokios niekas nesitikėjo, bu-| 
tent: $4200.00. Amsterdamo 
pasisekimui pasidarbavo tai 
lietuviški bolševikėliai, mat 
trockiniai norėdami pakenkti ■ 
Kultūros vajui, pasiuntė kokią į 

ten kalbėtoją į Amsterdamo a- 
pylenkę varyti agitacija už Ru
sijos rojų ir agituoti prieš Lie
tuvos reikalus ir Kultūros va
jų, tokių būdų išgarsino Kultū
ros vajaus prakalbas.

Kaip mažai .radosi pasekėjų 
minėtosios agitatorkos, geriau
sia liudija aukų skaitlines. Su- 
batoje 7 d. sausio išvakarose 
prieš Kultūros vajaus prakal
bas, Amsterdame po “griaus
mingos” kalbos bolševikų ro
jui sudėjo net trilika* dolferių- 
gi ant rytojaus katalikai Kul
tūros vajaus reikalam^ suauka- 
vo keturis tūkstančius du šim
tus doL Priežodis sako “ka 
Dievas nori nubausti tam pro
tą sumaišo” taip ir su musų 
bolševikėlias, norėdami paken
kti savo gimtines reikalams, 
kaip tik jiems pasitarnavo.

Schenectady, ir labai gerai 
pasirodė sudedami $751.00, Al- 
bany, $400. Maža kolionija 
kaip Utiea ir jie pralenkė ne
vieną didele kolioniją sulig jų 
skaitleaus. Suaukavo gana . 
daug $215. Minersville, Pa. 
kaip visada taip ir šį kartą ga
na gerai pasirodė. Jie sudėjo 
$437.33. Tamaųua, Pa $165.70. 
Readeng, Pa. $102. Frarickvi- 
lle, Pa. $99.00. Coaldale, Pa. 
$82.00. St. Clair, Pa. $45.00.

Toliau Kultūros vajaus rei-

kompanijoms Vokietijos val
džia užmokėjo už karo metu 
nuskandytus laivus, bet su 
išlyga, kad nauji laivai bū
tų statomi namie.- Dėl tos 
priežasties nedarbo tarp lai
vų statytojų nėra

Berlin. — Vokietijos val
džia puikai sutvarkė aprū
pinimų tų kalinių, kurie ne
teko regėjimo karo metu. 
Pradžioj buvo manyta, kad 
jiems vienintelis darbas bus 
krepšius pinti. Bet mokyk
loj prof. Silex vedamoj ne
regiai pralavinami prie tų 
darbų, prie kurių jie buvo

PRIKIŠO MAIŠTO 
KĄLIMĄ.

London. ~ Rusijos atsto
vas išsireiškė, kad Amerikos 
šelpimo darbuotojai Rusijoj 
varą propagandą prieš So
vietų valdžią. Sakė, kad A- 
merika tam ir siuntus savo 
darbuotoj us^po šelpimo prie
danga kurstyti prie maišto 
prieš dabartinę valdžią. A- 
merikos Šrilpimo adminis
tracija tą šmeižtą tuoj su
mušė, paskelbdama, kad jos 
darbuotojai neveda jokios 
propagandos.

Amerikoa^Šelpimo gadini-

NORI TURĖTI SAVO 
SARGUS.

Ryga. — Lenin paskelbė, 
būk jis sutiks dalyvauti Ge- 
noos konferencijoj su išlyga, 
kad jam būtų leista gaben
tis savo slaptus sargus.

KO REIKALAUJA 
RUSIJA.

pripratę. E jo mokyklos jau nistn^ja^tar mSttaa L-'
išėjo 100 dirbtuvių darbinin
kų, 80 stenografų, 55 ūki
ninkai, 32 klerkai, 18 šiau- 
čių ir tt.

025.250 badaujančių, o nuo 
kovo 1 d. maitins 2.000.000 
badaujančiai žmonių.

Maskva. — Rusijos užsie
nio reikalų ministeris Čiče- 
rin pranešė Finlandijai, jog 
ji turi išduoti maištą sukėlu
sius Korelijoj, jų amuinciją 
teip-gi turi būt išduota Ru
sijai. Teip-gi Rusija reika
lauja atlyginimo už nuosto
lius padarytus maište Kore
lijoj.
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' e BARBININKŲREIKALAI.

DAUGIAU ŠOKA, MA
ŽIAU VAGIA.

INFLUENZA PARY
ŽIUJ.
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VANDUO UŽLIEJA ' SMAUGS VOKIEČIUS. 
AUKSO KASYK

LAS.

REZOLIUCIJA DĖL LIETU
VIŲ LENKŲ 'GINČO.

Vašingtonas, 1. 16 d. (Elta) 
Sausio 13 d. Tautų Sąjungos 
Jarybos priėmė lietuvių lenkų 

klausimu rezoliuciją, kur tarp 
kitko pasakyta:

Tautų Sąjunga nepripažįsta 
dabartinių Vilniaus rinkimų:

Apsaugojimui Vilniaus gy
ventojų teisių Tautų Sąjunga 
teikėsi, abiem šalims sutikus, 
pasiųsti ten atstovus žinioms 
surinkti;

! Išvengimui karo, Tautų Są
jungą siūlo pavesti saugoti in
teresus kitoje šalyje draugin
goms valstybėms.

' JĮ Tautų Sąjungos Tarybos 
nutarimus abi vyriausybės pri
valo1 duoti atsakymą dešimties 
dienų laikotarpyje.

GINČAS VYRIAUSIN TARP 
TAUTINTN TEISMAN.

Vašingtonas, 1. 16 d. (Elta) 
Lietuvos delegacija pareiškė 
Ženevoje,kad Lietuva sutinka 
ginčą su lenkais perduoti Vy
riausiajam Tarptautiniam Tei
smui spręsti' arbitražo būdu.

| GRĄSINO NEDALYVAU
JANČIUS RINKIMUOSE. ’
Vašingtonas, 1. 16 d. (Elta) 

Lietuviai, Žydai, ir Gudai pa
reiškė, kad Vilniaus Seimo rin
kimuose nedalyvausią. Už ne
dalyvavimą jiems areštu'gra- 
sinta, piniginėmis pabaudomis, 
turto konfiskavimas, kareivių 
pastatymu, namų deginimu ir 
ištrėmimu.

PRIVEŽTA VILNIUN 
RINKIKŲ

Vašingtonas, 1. 16 d. (Eltą) 
Abėjotinosna vietosna Vilniaus 
srityje privežta žandarų. Iš 
Lenkijos privežta daug asmenų 
ne Vilniaus srities. Tuo tikslu 
buvo liuosuojami atostogoms 
net ir lerikų kareiviai. Va-

vilai™
. damas dovanai antros klasos 

bilietas ir dienpinigiai .

Paryžius. — Francijos so
stinėj gyvenamųjų namų la
bai trūksta, bet pirmiausia 
statomi ne gyvenamieji na
mai, bet visokie teatrai ir sa
lės. Pernai pastatyta 34 mu
zikos salės ir 700 šokių sa
lės. .

Tuo tarpu vagystės suma
žėjo. Pernai Francijos sos
tinėj didelių piktadarybių 
papildyta 1.090, o užpernai 
1587. Peštynės, vienok, tru
putį padaugėjo. Yra nuro
doma, kad dauginantis pa
silinksminimo vietoms ma
žiau girtuokliaujama ir pik- 
tadariaujama. •

• ...

Paryžius.
platinasi influenza, kuri ap
sireiškė gruodžio pradžioj. 
Paryžiuj labiausia siaučia 
toji liga. Sveikatos Depart- 
mentas pripažįsta, kad ne
apsidirbąs ir negalįs ligai 
kelio pastoti.. Pereitą pane
dėlį Paryžiuje nuo tos ligos 
mirė 24 asmenys.

f • •

Francijoj

Johannesburg, P. Afrika. 
— Aukso kasyklų darbinin
kų streikas tebesitęsia ir ka
dangi pompos neveikia,' tai 
kasyklos prisipildo vande
niu. Dabar tarp streikuojan
čių darbininkų ir kompani
jų eina derybos.

PAGATAVI DUOTI 
KRAUJO.

t l

Viena Ii-

Paryžius.—Francijos nau- 
jasai premieras Poincare pa
skelbė, jog stovėsiąs už Ver
salio sutartis ir reikalausiąs, 
kad Vokietija uždėtą milži
nišką kontribuciją išmokė
tų. • .

PRAŠĖ PASKIRTI VIL
NIAUS SRIČIAI KOMISARĄ.

Vašingtonas, 1. 16 d. (Elta) 
Ženevos posėdyje Lietuvos de
legacija prašė Tautų Sąjungos 
paskirti specialį komisarą Vil
niaus srities gyventojų teisėms 
apsaugoti

SPEIGAI.
t. .

4

Chieago, IU. — Dideli šal- 
įčiai iš vakarų atpyškėjo su 
sniegu. Washington ir Ore- 
gon valstijose tokie speigai 

kairia kalbės Kun. P.” Garmus trenkė, kokių nebuvo nuo 
tekančiose kolionijose:

Sausio 22d. 1 vaL p. p. Lin- sieksianti Kentucky, Loui- 
den, N. J.

” 22d. 7 vai vakare Eli- 
zabeth, N. J.

” 24d. Bayonne. N. J.
” 27d. Jersey City, N. J. 
” 29d. Brooklyn, N. J.

WilHamsburg’e.
” 30d. New York, N. Y.

- ” 31d. C. Brooklyn, N, yJ
A.L.R.K Fed Sekretorė, valstijas palei Atlantiką.

/ ■ • ; -. v

1909 m. Speigų banga pa-

1

siana ir piet-vakarines vals
tijas. f

Kalifornijos šiltose daly
se atšalo. Ant orendžių sod
nų pasnigo.

Iš .vakarų tos speigų ban
gos gali pasiekti ir rytines1

— . • • « • A .« . •«

MOKINASI KALBŲ.

Berlin. — Dabar vokiečių 
besimokinančių svetimų kal
bų padaugėjo 50 nuoš., negu 
buvo prieš karą. Tas daro
ma dėl prekybos ir emigra
vimo. Moterys labiau ima
si kalbų, negu vyrai. Pir
moje vietoje stovi angliška 
kalba, paskui eina ispaniš
ka ir portugališka. ;

Vienoj Berlino mokykloj 
mokinasi kalbų 1.500 asme
nų. Iš jų 1.000 mokinasi 
angliškos kalbos, 300 ispa
niškos ir portugališkos ir 
200 prancūziškos. Yra tarp 
vokiečių manoma, kad Pie
tinė Amerika bus patogiau
sia emigravimui. • .

I

SENELIS KALĖJIMAN.

KAS BALSAVO VILNIUJE.
Vašingtonas, 1. 16 d. (Elta) 

Vilniuje 'balsavo Seimo rinki
muose maždaug dvidešimts. 
nuošimčių. Yra faktų, kad, 
daugelis balsavo kelis kartus; 
balsavo mažamečiai, persirėdę 
kareiviai, žmonės su Rytų Lie
tuva nieko bendro neturintieji. 
Provincijoje vienas asmuo bal
savo už savo šeimvnos narius* 
ir už pažistamus. Dūkšte žy
dai balsavo tik pogromo išven
gimui. Lenkų kunigai Šv. Pe-^ 
tro ir Aušros Vartų bažnyčiose 
skelbė prakeikimą nedalyvau
jantiems rinkimuose. Rodunė-

Lynn, Mass. 
goninė paskelbė norinti sa
vanorių, sutinkančių duo
ti savo kraujo ligoniams. At
sišaukė 52 asmeniu, tarp jų 
keturios moterys. Jie^davė 
adresus ir reikale bus pa
šaukti duoti savo kraujo.

- ' ISOCIJALISTAI SKAL- 1 
t DOSI.

Rymas. — Italijos socija- 
listų Tarybai gręsia skili
mas. Vieni stovi už veikimą 
su valdžia, kiti tam priešin
gi-

Loveli, Mass.
Hamilton, 73 metų amžiaus 
senelis, pasiųstas kalėj iman 
už tai, kad nemokėjo teis
mo paskirtos alimonės pa
čiai/ Teismas buvo paliepęs 
mokėti, po $3 savaitėj.

> ----------
KATRIEMS GERIAU.

LIETUVA NESUTINKA
VESTI NAUJĄ DEMARKA- je vikarą Kun. Drąbenį už at-. 

sisakymą agituoti bažnyčioje 
grasino išsiųsti koncentracijos 
stovyklom

CIJOS LINIJĄ.
Vašingtonas, 1. 16 A (Elta)

James Kadangi Suvalkų sutartimi bu
vo teisėtu būdu nustatyta de
markacijos linija tarp Lietuvos 
ir Lenkijos kariuomenių, kurią 
Lenkų kariuomenė netrukus 
neteisėtai peržengė, dabar Lie
tuva atsisakė duoti savo užgi- 
rimą naujai demarkacijos lini- Rachalskio (Galicijos gyveni 
jai, kun yra planuojama vie-!^ raStn bnvo nždarvta ŠVF 
ton kontrolės komisijos nusta
tytos neutralės zonos. Lietu- 
vos delegacija prašė atkreipti dos’apskritiK) Km. Drobe/ 
didžiųjų valstybių domės r jei nebftlsuos ;
Lenkijos rytų sienos nustaty- kankiDiy. DzievenBkyje (

VILNIAUS SEIMO 

RINKIMŲ ĮVYKIAI.
Vašingtonas, 1. 16 d. (Elta 

Sausio 6 d- lenkų valdinink

jo) raštu buvo uždaryta Š’ 
Įčionių, lietuvių gimnazija 
niaus srityje. Rodunėje (

Ųondon.—Dr. R. K. Rusk 
savo viešoj prakalboj pri
pažino, kad vyrai protin
gesni už moteris, bet bepro
čių tarp vyrų daugiau, įiegu 
tarp moterų.

' Jis Vedė ilgą tyrinėjimą 
_________ tarp vaikų įvairių tautų.

DUOTOS AUKOS. Susekė, kad vidutiniai i-__________ ____________ j
Dabar Suv. Valstijose yra apie mant iš 100 besimokinančių Vašingtonas, 1. 16 d. (Elta) ties) lenkų instruktoriai na 

1,000,000 džiovininkų. Kasmet jų vaikinų ir merginų tik 30 Vilniaus Seimo rinkikų sąrašai suojantiems grąsino dėsis 
miršta 130.000. Prieš 15 metų teužsipelno būti leistais į iki sausio 13 d. nebuvo viešai tūkstančių markių pabnu 

_ _ w __  O iš tų paskelbti. Sąrašai buvo'daryti Žirmūnų Valščiaus (Lydc?
200.000 žmonių su viršum. Prie 394 tebaigia aukštus specialiai tik Vilniuje; rinki- skrities) viršaitis nebals

DŽIOVOS AUKOS.

nuo džiovos Amerike mirdavo augštesnį'mokslą.

•iJ

mą. menos apskrities) * seniu 
žandarų liepiami, pranešu 
žmonėms, kad nebalsuojanl 
mokės pabaudos peri- is ti 
tančius rrrrkių, gyvuliais 
turtu. Trakų apskrityje le 
žandarai grąsino nebalsuo 

--------------- tiems šešiais mėnesiais ka 
APIE VILNIAUS RINKIMUS mo. Butrimnyse (Lydos aps

GRĮŽTA KAUNAN. .
Vašingtonas, 1. 16 <L (Elta) 

Lietuvos Delegacija šio mėne
sio 14 d. išvažiavo iš Ženevos 
Kaunan.

diiovo. sakų .omaBnimo prisidi- ..na nA_4_,. „ m, instruktoriai darė sųraius sius grąse nuolatos siųsti 
jo susitvėrusi prieš 15 metų orga- . . .187 . . Į valsčiuose sulyg instrukcijo-.'totSmis. Šėmikiuose
nizacija vadinama Kaliošai Tu- Į3 teturi užtektinai dvaąjmų mig, daugiau būtu lenku iš tūkstančio šešių ši

I ■— . ■  — ■■
V _ ' „'/Jį. . . . „

Vokietis, kurs prieš karą turė- nizacija vadinama National Tu- , „__ , ________ o___ «,
jo milijoną markių ($250.000), berculoėa AsMdation kovai prieš išgalių branginti augštą yrimpatikų. Lenkų įrašomi bu- tik dvidešimts keturi 
dabar te verta* $10.000. diovą.dabar tevertas $10.000.

MDM

V ' * s '• v vo riet ir mažamečiai. dvarponiai.
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Liudas Gira.■I į '• L Jfe-
kada is tikrų j ų nebuvo stigęš, o tai dėl (o, kad — visais at- 

gžvilgiais būdamas Lietuvos krašto centras — Vilnius visa- 
Kla traukė į save Lietuvos sodžių, kuriam aplenkinti nors 
| ir didžiausių pastangų dėjo lenkiškoji klebonija ir lenkiš- 
Ekasis dvaras, vis dėlto sulenkinti nepajėgė, išskyrus tik 
■fetimąsias Vilniaus ir kitų mažesnių lenkybės židinių apy
sunkes. Ypač žymus lietuviu imigracijos centras pasidarė 
Rrilnius baudžiavą Lietuvoje panaikinus, kada lietuviai 
Evalstiečiai gavo teisės tvarkyti savo gyvenimą, kaip jiems 
įrodęs tinkama, ir ėmė ieškoti naujų kelių į geresnę buitį, 

mįDidžiausias niūsų krašto miestas didžiausių, žinoma, siū-
13 uždarbių, tbętel žmonelėm, kaip vanduo, ėmė via plauk- 

■U ne tikis Vilniaus gub.; bet ir iš Kauno Jr net Suvalkų. 
Kr juo toliau, juo daugiau ji? via plaukė. Žinoma, tie atė- 
Klūnai.'nebūdami susipratę, užuot įnešę su savimi Vilniun 
y-juo daugiau lietuvybės žymių, vos tik’čia beatyykdavo — 
Etuojau patvk išsinerdavo iš savo lietuviškojo kailio, išsi- 
KŽadėdiiriii sa’Vo‘k:a1b0š ir tautybės;. Ir nenuostabu. Įpratę 
Esihro sodžiuje matyti kiekviename “pbiie” lepką ir kiek- 
Įpenatfife lėlikė — “poną,’*'atvykę dabar pačtan “pony- 
Ebės” lizdan/ miestan, — ii pat^s panorėdavo pasidaryti 

Kkiek galint “ponesni,” o kadangi, jų įsitikinimu, pirmiau- 
feioji'įfonišku’mb-piįvalyb? buvusi lenkų kalba, tai pir- 
EmiausTa jie.ir st(/liedavosi nork kaip, liet tik grabalioti len- 

rtrmėW^'j ię iš paviršiaus ja.u.m-1 
Kėši ėsh lenkai ir stiprino savimi lenku gaivalą Vilniuje, 
■nors sūvo'dvasias gelmė iv. žiroma. ligi mirties pasilikdavo 
^lietuviai. • ’ ■' č ; į O ♦- t Ą >

į-Ypac apie 1890 m. tokiu nutautusių jų lietuvių buvo 
dattg^tik, kad kas nors pirmas 

■mestų- Vilniaus dirvon jau pradėjusio tais laikais Lietu- 
S Eyoje-želti “Ausž-ros“ atgimimo sėklą'; reikėjo tik, kad su-
y KidaTĄdu čia pi-rmasrfi viešai iie.tutybės židinys, brandųo- 
f kuids'pradėtų traukti i '•avė tuos nesusipratėlių tūks-F V’ ■ *■. > . .gų tanentfk ' 7^.-' l .L*., A. .

-Ir štai tai' maždaug iark .is atsiranda Vilniuje pirnui- 
ų Eju lietuviu tautininkų ku<»p. iė. kuri ir pasidarė tuo pir- 
• • Knuoju lietuvy Ims židiniu Vilniuje; atsirado tos ilgai Iau- 
L- fe Mbamos sėklos sėjiku,,—-ją gi beriamoji sėkla, nors ir sun- 
!||fe tkiai prasimųšdama pro suakmenėjusią nutautinimo skran- 

v’s dėlto ėmė želti ir dygt i dideliu kai kurių nusistebė- 
Kįnnįir net pasipiktinimų.,, ,,...

I 1890 np Vilniaus vyskupu buvo paskirtas Antanas 
EPraųciškus Audzėvičius. kiiv- is iš Kauno guli, lietuvių val- 

^^Mfetiečtu. Nors, iv jk‘buvąji« sušiprątusislietuvis, priešin- 
t|Šrjkai ~ žmogus ištikimas visoms lenkų tradicijoms, kurio- 
|fe;/ 6® buvo išauklėtas, bet vis c eito jau užjautė lietuvius?). 

Vyskupas Audzevičius valdė vyskupiją ligi 1895 m. 
|Hį ■kainbevaldmd buvo in-sti Ii tuviu pamokslai keliose Vil- 

Bliaus vyskupijos pa ra pi josp. Tais laikais prasidėjo ir pir- 
fmieji Vilniaus lietuvių rūpeViai dūliai savo bažnyčios iš- 
bfftvimą MaK tuo laiku susidarė tasai pirmas susipratu- 

lietuvių inteligentų būrelis Vilniuje, kuriems teko 
Hnngoji pirmųjų atgimimo sėklos sėjikų rolė. Buvo tai 
. Rapuolo, paskiau šv. Jono, kamendorius kun;Juozas 
nbraziejus, Trakų apskr. dvarininkas Donatas Mali- 
tejkas, g^dydojas Aiitanaš ir Emilija Vileišiai, gydyto- 
| Andrius Damaševičius, .girininkas Povilas Matulionis 
jau beveik visi; kiek vėliau prie jų prisidėjo Valentinas 
bonavičius, K. Strazdas ir dar vienas kitas. Be tų in- 
igęntų, lfebai daug gyvu darbu prisidėjo tais laikais prie 
turyl>ės'kėlinio zakristijonas, vėliau ūkininkas, Mečis- 
ras Stankevičius. Taigi jie pradėjo pamažėle, bet pa- 

i klabinti tuo laiku lietuvi iškalbai drūčiai užrakin- 
1 niaus bažnyčių duris. Ji’e tenkinosi tik vienos baž- 
, ors ir pačios mažiausios, reikalavimu. To būrelio 
įduoti, nors be vaisių, pirmieji prašymai į vysk. Au- 
ių. Jisai, kad ir norėjo gal patenkinti lietuvių pra-

■ ■ >■ ■ - ■■ . . - . •
Slnotl, ka<l VHnfau« vyskppijnj “lietuvhj klansimajfe pradėta 
kelti jau mirt plrlnųjt} vj-alt. Hrynievecko metų./maidaug nuo 
tepradėjo darbuotfs Žaslių parapijoj (Traku ap.j pirmas to pe
lkėje* Vilniaus vyskupijoj garsus kiui. AL Burtm. Jisai pirmas, 
žmonės ten knlNi lenkiškus paderins Jų Ttaai nesuprasdami, 

ios potieriŲ lietuviškai ir net sakyti.lietuviškai pamokslus. Nors 
gijo ui tai dvasinės vyresnybės nepainukumų ir turėjo nemaža 

uždrausta lankytis Vilniaus kunigu seminarijoje, kad 
nizuotŲ”), jog net buvo priverstas išvažiuoti A- 
Jo darbas nežuvo. Nors, i& 
užginta, tačiau žmonės ‘ 
alinu jnti prieė pat v; 
rtntl Hx4nvln knlha to
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<*■ VILNIAUS ISTORIJA.
. c ! ' * * (Tęsinys)\ -L O y

Tačiau ir tų laikų Vilnitfs galima pavadinti lenkų mie- 
t tik * i s p a v i r š i a ii s. Lietuviu, mat, Vilnius nie-
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šymus, bet negalėjo to padalyti, būdamas apsuptas griež
tai tam priešingos kapitulos ir visų kitų Vilniaus kunigų 
lenkų ir jų aristokratijos. -

Audzevičiui mirus Vilniaus vyskupuebuvo paskirtas 
vėl aitrus lenkininkas vysk. Zdanavičius.

1896 m. pas jį išsirengė tam tikra lietuvių delegacija 
iš kelių žmonių, prašydama užleisti jiems nors vienų, kad 
ir mažiausią, bažnytėlę Vilniuje, kurioje nors pridedamo-! 
sios pamaldos būtų laikomos lietuvių kalba. Tokis lietu
vių reikalavimas Įiuvo mažiau, negu kuklūs ir jo patenki
nimas būtų tik mažiausias teisingume dalelės patenkini
mas. Tačiau vysk. Zdanavičius ne tik nesiteikė jo išpildy
ti arba bent pažadėti tą lietuvių prašymą apsvarstyti, bet, 
rūsčiai prikišdamas delegatams jam “nesuprantamus” jų 
“agitacijos” tikslus, nurodė jiems kelią su panašiais pra
šymais vaikščioti... į generalgubernatoriaus rūmus. Bet 
drauge pranešė, kad kol jis gyvas — 1 i e tu v i a i 
nieko nepeši ą. Kad ir labai nustebinti tokiu savo 
ganvtojaus priėmimu ir atsakymu, lietuvių delegatai man
dagiai jam pasakė jiabandysią dabar jo nurodytais keliais 
vaikščioti. Vysk. Zdanavičius, taip atsikirtos lietuvius, 
tuojau nuvyko i generalgubernatorių įspėti jo ir savo pusėn 
palenkti. Tačiau generalgubernatorius Orzevskis priėmė, 
lietuvių delegatus iš pradžios labai draugiškai ir mandiv-

iigiai, bet, teisindamasis tuo, kad reikalavimai lyg jam ne
aiškūs, nusiuntė juos pirma }>asiaiškinti dėl to klausimo 
pas savo sekretorių. Sekretorius Sudeikina^ gana aiškiai 
nurodė lietuviams, kad vyriausy’oė palaikysianti jų pusę 
dėl pamaldii, bet tik jeigu jie pareikalausią įyesti lietuvių 
kalbą iš karto visose Vilniaus bažnyčiose. Nors toksai rei
kalavimas, kai dėl teisingumo, tai ir tada j ari būtų buvęs 
visai teisingas, tačiau neparuošta dirva ir toksai lietuvių 
kalbos visuotinis įvedimas sukeltų tik didžiausių riaušių iš 
sulenkintųjų1 minių pusės, negalėjo sutikti priimti tą Su- 
.deikino lūpomis išreikštą vyriausybės pasiūlymą, kuris — 
buvo aišku — ne užuojautos lietuvių teisingiems reikalavi
mams buvo padiktuotas. Tai*pasitvirtino per antrąjį tų 
pačių delegatų apsilankymą pas Orzevskį. Tasai, patyręs 
jau iš savo sekretoriaus, kad lietuviai norį tik galimos da
bar teisybės įvykdymo, bet ne riaušių sukėlimo Vilniaus 
bažnyčiose, sutiko lietuvius jau visai kitaip. Ne tik juos 
subarė, kad kvaršiną vyriausybę “neišnarpliojamais 
klausimais,” bet dpgi priminė jiems galįs juos “liepti su
rišti.” Tuo Vilniaus lietuvių bandymas ieškoti teisybės 
vysk. Zdanavičiaus laikais ir pasibaigė.

1897 m. Vilniaus vyskupų sostą apėmė vysk. Aleksan
dras Zveravičius (valdė vyskupiją Ugi 1902 m.). Sulaukę 
naujo vyskupo Vilniaus lietuviai ir pas jį tuojau nusiun
tė savo delegaciją, kad pakartotų vyskupui žodžiais (ne 
raštu)' tą pat prašymą. Vysk. Zveravičius, būdamas gan 
švelnaus būdo žmogus, kad ir taip pat neužjautė lietuvių 
kilimo, tačiau delegatus priėmė maloniai; jis neprieštara
vo lietuvių delegatų išrodiliejimams kaip reikalingos ėsan- 
čios Vilniuje lietuvių pamaldos, pasakė net jiems, kad 
pątę apie tai pamąstysiąs ir tik prašė jų palikti tą klausi
mą jam ir... laikui. Lietuviai laukė kantriai ištisus me
tus, bet nieką nesulaukę po metų vėl nuėjo pas vyskupą. 
Vyskupas vėl pasakė lietuviams, kad būtų kantrūs ir tikė
tųsi, tik ta proga pasisakė jiems netikįs, kad daug būtų 
Vilniuje lietuvių, norinčių to, o noyi delegatai, kad, jo į- 
sitikinimu, visi tie Vilniaus letuviai — tarnai, kiemsar
giai esą patenkinti dabartiniu padėjimu ir jokių permai
nų nereikalaują. Kiek dar palaukę ir pamatę, kad vysku
pas nė kiek nesirūpinąs jų reikalais, Vilniaus lietuviai, į- 
sitikinę, kad jų dvasinė vyresnybė norinti tik nuvilkti kuo 
toliausiai lietuvių pamaldų klausimo išrišimą, pranešė pa
duosiu prašymą raštu, nors jiems ir nesmagu esą pastum
ti tuo būdu lietuvių pamaldų klausimą oficijalinin kelian, 
nes privatinis kelias esąs tinkamesnis “tėvo ir jo vaikų” 
santykiams. Prašymas buvo paduotas lietuvių kalba. 
Vyskupo Sekretorius Bohuševičiuš, gavęs tą prašymą, at
sakė, lietuviams, kad jų prašymas negalėsiąs būti paten
kintas, kadangi jis esąs parašytas ne oficijaline (vadinas, 
ne rusų) kalba ir kad, pagaliau, parašyts j re m s be
suprantama kalba ir jie neturį prie
volės ieškotis sau vertėją Į tai lietuviai at
sakė tik, jog jiems esą labai gaila, kad jų ganytojas nesu
prantąs ir nenorįs suprasti savo avelių kalbos, prašymą gi 
padavė antrą, šį kartą prašytą jau rusų kalba. Tasai pra
šymas buvo, paduotas 1898 m. lapkričio mėnesį. Tik balan- 
džio mėnesį 1900 m. vyskupo raštinė prauėš^prašymąpa
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VARTOK
Vfcsur ir Visuomet

FONTANINĘ PLUNKSNĄ
Jeigu nori, kad raštas atro

dytų gražiai ir jeigu nori sutau
pyti kodaugiausia laiko. Dėlei pla-

tesnių informacijų klausk pas 
‘'DADlilSlNKĄ”

366 Broadiray,

Boston 27, Mass.
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KURIAIS LAIVAIS 
PLAUKTI. :.-
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Lietuvių Darbininkų Sąjungos 96 koupa

Seredoj,

Tie, kurie pienuoja grįžti 
Lietuvon, tai atsiminę savo at- 
keliavimą į Ameriką, pasipur
to. Ir nedyvai. Kelionė per ju- 
rę būdavo tokia varginga, kad 
ji padarė neužmištama vaizdą.

Ar bus panaši kelionė per ju
tę tokia, kokia buvo atvyks
tant? Gal taip, gal ne. Kas 
nori patogiausios kelionės per 
jutę, tai lai pasirenka gerą lai
vą. United Statės Shipping 
Board pasirūpino, kad ant lai
vų po Amerikos vėliava butų 
koopatogiausia kelionė per .ai
rę. United Statės Line turi to- 
kiuslaivus. Tos Kompanijos 
puikiausi laivai yra George 
Washington ir America. Tre
čioji klesa tų dviejų laivų bal
tai išmalevota ir nuolatai kuo 
čysčiausia užlaikoma. Pasažie- 

■' riai kamaraitėse yra po du, po 
j keturis ir po šešis. Šeimynos 
j neperskiriamos. kiekvienoj ka- 
■maraitėj yra prausykla, veidro-
j

i
i

i
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Vasario-Feb. 1-mą d., 1922
Girardville, Pa.

Pradžia 7-ta valanda vakare.

GERBIAMIEJI:
Kviečiamą visus, kaip jaunus taip ir senus atsilan

kyti ant šio Baliaus, kuris bus labai Įvairus ir smagus.
Muzika pakviesta viena iš geriausiu, kuri palinks

mins iki sočiai-atsilankiusius ant to puikaus baliaus.
Taip-gi būš skanaus alučio, kvepiančių cigarų, euro- 

piškų saldainių ir šaltos košeles.' Tai-gi- nepraleiskite 
progos nei vienas, o visi ura! ant LDS. 96 kp. Baliaus.

ĮŽANGĄ: vyrams 50 centai, moterims 25 entai.
Visas kviečia LDS. 96 K p.

j & ' č-

DVI DARBININKŲ Rūšį. *
Pasteur, garsusis Francijos = 

mokslo vyras, j kartą vėlai vaka
re po darbo pasaką: “Ak, septy- 

»nias valandas laukti iki galėsiu 
grįžti savo Irtboratori jon. ”

Vienas rašytojas aprašo vieną, 
darbimnką-negrą, kurs dribsojo 
po medžiu, pametęs į šalį kauptu
ką. -Paklaustas ar pavalgęs pasa
kė: “Ne, nepavargęs. Aš tik 
laukiu saulės nusileidžiant, kad, 
galėe darbą palikęs eit sau na
mo;”

f

KIEK £ALBŲ PASAULĖJE.
* Mdjslo vyras Adelurg tvirtina, 
kad pasaulio žmonės kalba 3.424 
kalbomis. Azijos tautos turi 932 
kalbi, Europos —-587, Afrikos — 
276, Amerikos — 1.624.
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<Hs ir vandens nuovada. Val
gykloj stalai ilgi staltiese ap
tiesti. Yra ir knygynas. Skir
tumas tarp trečios ir antros 
klesos yra tik pagražinimuose.

ŽJUS 
sšni

Z

I

»

NĖRA SKIRTUMO.
Mums nėra skirtumo ar 

Jūsų bila už spaudos dar
bus $50.00 arba $500.00 į 
mėnesį.

Mes priimsime užsaky
mą didelį ar mažą ir nori
me parodyti Jums delko 
mes manome, kad galime 
būti Jūsų spaustuvinin
kais.

Jeigu nebūtų gera prie
žastis, tai mes neužimtume 
brangios laikraštyje vie
tos šiąm apgarsinimu?.

“Darbininko” Spaustu
vė įrengta naujausiomis 
moderniškomis mašinomis 
ir spaudos darbai atlieka
mi greit ir gerai.

Su visais spaudos dar
bais kreipkitės šiuo adre
su:

■ * -f

“DARBININKAS”
366 Broadway,

Boston 27, Mass.
Telefonas So. Boston 620

V

DABARŪUKAS I 
IMI GRAŽIAI RAŠYTI.

Rašant su Fonfantne Plunksna- 
greičiau galima išmokti ir ras-< 

tas gražiau išrodo.
. Reikalauk platesnio paaiš-J 

k kinimo apie Fontaninę 
Plunksną arba KatAlo-- 

go. ‘ i
’ A IK “DARBININKAS,”
M i 366 Broadway, . )

Borton 27, MU1
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VIETINĖS ŽINIOS.

MOTINU

Reikalavimai

Kviečia Ferų Valdyba

zvai-

Valstija

(GUMAUSKAS)

DANTISTAS

705 Main St., Montello, Mass. 

(Kampas Brtad St) 

TeL Brockton 5112-W.

Ji panaši į maža, aiš- 
’čaigždutę, kuri 

pereiti per nekurį plotą

SIU S DELEGACIJĄ.
Berlin. — Vokietijos val- 

Ižia sutiko siųsti į valstybių 
ekonominę konferenciją Ge
noon delegaciją.

Vargo Poetą.
Kaunas. 15-IX-21.

TRIJŲ ŠEIMYNŲ MEDINIS NA 
MAS Brightone. turi būt greitai par 
duotas. Namas yra su visais vėliau 
sios mados įtaisymais, turi 17 kamba 
rių, geso šviesa ir garinė šiluma. Ran 
dų neša $97 į mėnesį. Kaina $7,70C

TRIJŲ ŠEIMYNŲ MEDINIS NA 
MAS Dorchesterj-je, turi būt greita 
parduotas. Priežastis pardavimo — 
savininkaė ftedirha antri metai, tai pri 
verstas parduot. Nfema stori po 6 kam 
barlusų geso tr elektros šviesa, turi ga 
rinę šiluma ir randasi labai gražioj- 
vietoje. Randu neša į mėnesį $IO€ 
Galima nupirkt su $2,000 inešimo.

Del aiškesnių žinių apie virš pami 
nėtus namus kreipkitės pas:

FELIX A. ZALIECKĄ, 
414 Broadway, So. Boston, Mass 

Tel. So. Boston. 2334.

IŠ ST. STETMO
151 posėdis 1921 Gruod. 1§ d. 
(Atsakymas į interpeliaciją del 
sulaikytų Jonišky vagonų.)

Min. Pirm. Grinius pabrėžia, 
kad pas mumis yra labai bloga 
yda: del vieno kito žmogaus 
prasižengimo, dalyką apiben
drinti ir kaltinti visus-ir visą. 
Protestuodamas prieš soc. de-ų 
atstovo Kairio kai kuriuos iš
tarimus, kuriais norima paro
dyti kad visa Valdžia ir valdi
ninkai yra blogi, tvirtina, kAd 
nežiūrint kai kurių netikslumų, 
kurie apsireiškia dažniausiai 
ne del blogos valios bet del ne
sugebėjimo, didžiulė valdinin
kų dauguma yra žmonės dori 
ir valstybingumo žvilgsniu ne
įtartini, ką jie priparodė net po 
telis mėnesius algos negauda-

pinklių tam kad sielos 
gždutės negalėti] išlikti aiškio
mis. • . '

Kristus — Dievas sakė: “To
bulinkitės dvasioje, o atsieksi- 

dan I

So. Bostono lietuvių veikėjų 
konfereneija nuo visų sriovių į- 
vyks pėtnyčioj, sausio 20 d. š. m. 
LDS. name, ant antro aukščio, 
kambaryje No.„ 3 8, vaL vakare. 
Konferencijos tikslas susitarti 
bendrai rengtis prie apvaikšeioji- 
mo Lietuvos Neprigulmybės šven
tės vasario f 6 d. •

Tikimės, kad sriovių veikėjai 
susitars ir bendrai apvaikščios tą 
dieną koiškilmingiausia.

Aš Juozapas Breiva, paieškau švo 
gėrių Valentų: Petro, Kazimiero ir Jo 
no. Esu vedęs jųjų seserį Elzbietą 
Paeina: Kauno rėd„ Panevėžio apskr. 
iš Kupreliškių. 20 metų kaip gyveni 
Amerikoje, Bostone. Jau 4 metai kaij 
nebesusirašome. Turiu labai svarbi 
reikalą prie jųjų, tad prašą# atsišauk 
tl greitai.

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

Biznis išdirbtas ir plačiai žinoma: 
Pats pragyvenau tame biznyje '< 
metus, gi dabar moterei apsirgus 
toliau, jau nebegaliu biznio vary 
ti ir prižiūrėti. Parsiduoda ne 
brangiai.. Norėdami platesnių in 
formacijų, kreipkitės šiuo adresu

M. MOREISON,
58 H Streėt ir 78 Emerson St.

So. Boston, Mass.
Tel. 1232-M.

te amzmo ramumo - 
gaus.”

Žodžiu “tobulinkitės” Kris
tus pasakė štai ką: “Jūs, ke
liaujančios per žiemiško gyve
nimo tamsybių plotą žmonių 
sielos — žvaigždutės, privalo
te netik išlikti tokiomis pat ko
kiomis į žemišką gyvenimą iš
ėjot, bet turite dar įgauti aiš
kesnės šviesos, kad gyvenimo 
tamsybes visai išnaikinti.” 
Žmogaus pareiga gyvenime — 
palikti kitiems kuo daugiau 
gero.

F.J.KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway,
S. BOSTON 27 MASS.

Tel. S. B. 0441.
Antros lubos—Viršuj L. P. b-vis 

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

Tel. W.z Newton 1016—R.

Chicago. — Miestas buvo 
įsitaisęs už $2.700.000 taisy
mo dirbtuves. Dabar jos už
darytos. Aldermanų komi
sija ištyrė, kad tose dirbtu
vėse padalytas darbas 300 
nuoš. brangiau atseina, negu 
privatinių kompanijų dirb
tuvėse. Komisija nurodė 
daugelių faktų, k^# taip y- 
ra. Nurodė, kad miesto dirb
tuvėj padaryti policijos var
pą atseidavo $80, o privati
nės kompanijos tokius pat 
varpus padaro po $8 ar $10. 
Kur odė toliau, kad šeši ne
dideli automobiliai buvo tai
somi miesto dirbtuvėj išti
sus metus ir atsiėjo $5.113.- 
97. Tai du syk daugiau, ne
gu atseina nauji tokie auto
mobiliai. ,

EINA APTEKORYSTĖS 
KURSĄ.

Kazys Jonaitis iki šiol gyve
nęs Worcesteryje ir dirbęs ap- 
tiekoje, atvyko Bostonan baig
ti aptiekorystės mokslą.

SUSIRINKIMAS
Nepaprastas Susirinkimas 

Šv. Petro parapijos Ferų komi
sijos įvyks 20 d. Sausio bažny 
tinėj svetainėj po pamaldų va
kare. Visi darbnptojai foruo
se malonėkite atsilankyti, nes 
daug yra svarbių dalykų ap
tarti. ; . : ;
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Priešmetinis Lietuvoj Vyčių 
, Conn. apskričio suvažiavimas šau

kiamas Hartfordąn, Conn. sąųsio 
29 d., 1922 m. Posėdis įvyks baž
nytinėje svetainėje, 41 Capitol, 
Avė. Bu srenkama apskričio val- 

<dyba šiems'metams, dėlto visos 
kuopos prašomos atsiųsti kodau- 

^riausia atstovų.
Marijona Labeckaitė,

L .V. Conn. Apskr. rast.

mi ir vis gi kantriai nešdami 
sunkią naštą, kuri Tėvynę slė- 

>gė. Tikrina, kad Vyr. kaipo to
ki nieko nežinojo apie vežamuo
sius dalykus ir kad Lietuvos 
Vyriausybės nėra pareiga žino
ti svetimų valstybių muitų įs
tatymų ir kas yra į kurią vals
tybę įvežti draudžiama’, o kas 
nedraudžiama.

Atst. Tumėnas (k. d.) sako 
kad Atst Kairys kalbėdamas 
vadovavęsis vien širdies ir tei
singumo motyvais, su faktina 
medžiaga visai nesiskaityda
mas. Kai del siūlomos komisi
jos, tai ir jis pats jon įeiti su- 
tiktu^bet tiktai tuomet kada 
Atst. Kairys jam įrodys kad 
teismas, -kuriam yra bila tardy- 
i ir sprensti pavesta, to pada

ryti nesugeba arba prasižengia 
su teise ir teisėtumu; kol tas 
įeirodyta, komisijos reikalin
gumo visai nematąs. ‘

Toliau kalbėtojas stebisi kad 
intęrpeliantai nerado reikalin
gu kaipo medžiagą interpelia
cijai sunaudoti žinias apie kon
trabandą, kuri eina per sienas 
ir mano kad to nedarą vien del 
to kad tuo nebūtų galėję pa
siekti to efekto, kurio tikėjosi 
pasiekti užsipuldami ant U. R. 
M-jos; del to interpeliantai ne
ko nesako apie kontrabandą 
(jiems žinomą) kuri vedama 
pirklių iš Novočernausko ir Že
ligovskio pusėn. Neihterpe- 
liuoja teipogi ponai socialde
mokratai ir del tų 13 dėžių, ku
rios tam tikru laiku kuriuose, 
rodos, ir gi sacharinas buvo ve
žamas. (apie 700 kilogr.,) Įva
žiavo Maskvon. Čia kalbėto
jas ir dėžų NN. išskaičiuoja. 
Soc. Demokratai neramiai juda 
pasigirsta kiti šūkavimai, deši
nei nusistebėjimas ir juokas. 
Pirmininkas Čapinskį ir Kairį 
kviečiSF prie tvarkos.
' Baigdamas, kalbėtojas pa
reiškia kad jife, kaipo atstovau
jantis tą visuomenės dalį, kurį, 
pirai negu ką smerkti reikalau
ja visuomet aiškiai prasižengi
mą priparodančias faktinos ap
kaltinamos medžiagos, kadą gi 
dar tokios nesurasta, tuo tar
pu, nuo bet kokio smerkimo su
silaiko. .
,! ‘Tuo tarpu, visa surinktoji 
faktinoji medžiaga tiek teparo
do; kad įvyko negražus faktas, 
lygtis tam kaip kad Atst. Ča- 
pinskis4 nrteligentinėje draugi
joje savo nosinę skepetaitę per- 
fdaogi garsiai ją pavartojo, ir 
daugiaus neko Kaip bus to- 
liatis — pamatysime.

Del sočiai, demokratų inter
peliacijos tai ją palygina su 
viena,bila, kurią jam kaipo ju- 
istu teko ginti, kur vienas as

muo rašė pats sau meilės laiš
kus, paskiaus juos skaitė ir ki
tiems rodė. Skirtumo tik tiek 
tęsę kad ten buvęs liguistas ap
sireiškimas be blogos valios. 
‘(Juokaš.)* 9 
' Atst. Balys (s. 1. d.) kritikuo
ja išviso U. R. M-jos diplomati
nių knrjierių sistemą ir prikiša 
Vyriausybei nesiskaitymu su 
St. Seimo balsu, kur U. R. M- 
jos etatus svarstant buvo nuro
doma į netikslumus, kurie gali 
prie panašių dalykų, kurie da
bar įvyko, privesti.
Baigdamas reiškia vilties, kad 

teismas kaltininkus suras ir 
tinkamai nubaus.

Atst. Plečkaitis (s. d.) Kalba 
trūkčiodamas ir labai susijudi
nęs, gina kad socialdemokratų 
frakcijos nei jai artimos ’kas 
sachafino Maskvon nevežęs, 6 
jeigu ir vežė 13 dėžių, tai ten 
galėję būti maisto dalykai. ,

Atst. Čapinskis (s. d.) aiški
na kas tai yra spekuliacija ir 
praneša kad jis det speknliaci- 
jos aidelio pasibjaurėjimo ne
turįs; nes kiekviena prekyba 
ėsanti spekuliacija ir jis pat 99 
nuošim. savo gyvenimo speku- 
lioja. Reiškia Teismui nepa
sitikėjimo ir siūlo būtinai rink
ti tardymojmmisiją.

KAM KENTĖTI?
Raumatizmo, neuralgijos ir raumenų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su 

& PAIN-EXPELLER
Vaizbaženklis užreg. S. V. Pat. Ofise.

Žiūrėk, kad gautum tikrajį-garsujį per 
daugiau kaip 50 metų.

Reikalauk, kad turėtu Ikaro (Anchor) 
YaizbaženklĮ. ’

Pajieskojimai
Paieškoj lmų kalno* LDS. na

riams ir “Darbininko” skaityto
jams 1 syki j metas už dyką, už 
8 sykius $1.00. Prletellams už 8 
sykius $1.50.

PRANEŠIMAS.
Šv. Petro Bažnytinio choro 

nariai (ės) malonėkite visi regu
liariai lankyti repeticijas, nes j temdyti sielos — :. 
patis žinot gerai kad rengiame šviesą, gyvenimas dari) daug 
prie statymo Operetės ‘Išei-...................... ’ ’ ’ v ’
Vis” vasario 26 d.1922 m., tad 
gi stokim visi prie darbo. Taip 
gi ir visuomene ne pamirškite 
yirš minėto vakaro skaitlingai 
atsilankyti. 5

Kviečia Visus t
Choro Valdyba.

UNIJA >9Broa<lvay; Nev\ork.NYUSeILIETUVAX 4 , PER HAMBURGĄ,Plm\2
Z/kl /* ARBALIEPOJŲ,

. .//VAŽIUOKIT VISI PARANKIU

KAS NORITE ŽINOTI? 
jjįČ’ . e .

Jei kas norite žinoti apie Ko
munistu Tikslą, Žiemos Gegu
žinė, apie Parsidavėlius, “Va
nago Tėvą, kuris norėjo pasiim
ti svetimų lašinių gabalą, (at
siprašau aš norėjau pasakyti 
Bendrovės lotus) ir Katras Di
dvyri, kreipkitės į “Perkūno” 
Redakcija prisiųsdami 15 c. 

^Perkūnui ant gelžkelio tikieto.
“PERKŪNAS”

366 Broadway, Boston 27, Mass 
^■1 I

DARBININKU”
366 BR0ADWAY, BOSTON 27, MASS.

MES — RĖKAUJANČIOS 
ŽVAIGŽDUTĖS.

Žmogaus siela yra Dievą ats- 
pindis 
kų žiburėlį 
turi 
tamsybių. Tas tamsybių plo
tas yra žmogaus žemiškas gy
venimas. Žmogaus siela — 
žvaigždutė keliauja per tą 
tamsybių plotą ir jos uždavi
nys yra tas tamsybes kiek gali
ma labiau nušviesti ir pačiai 
nereiti tamsybių ploto, tai yra 
žemiško gyvenimo sieną tokiai 
pat švariai ir aiškiai žibančiai 
kaip turi būti aiškus ir žiban
tis šviesa tikras Dievo atspin- 
dis. " > • i • . .

Žmogaus uždavinys gyveni
me yra — siekti prakilnumo 
gyvenimo kelionėj kad siela bū
tų vis graži i^ prakilni ir spin
dėtų pavvdalę aiškiausios žvai
gždutės keliaujančios per gy
venimą, tai yra tamsybių plo
ta. .. 1 ’

• ' I. < t , į

Gyvenimas tikrai yra tamsy
bių plotas, nes jis stengias už- 

žvaigždutės

“DARBININKĄ’
JEIGU NORITE, kad jūsų visi SPAUDOS 

DARBAI, pradedant nuo mažiausios kortelės 
ir baigiant didžiausia knyga, būtų atlikti: k u o- 
graičiausia, geriausia ir pigiau
sia, tai siųskite tik į “DARBININKĄ,” o pa
tirsite, kad čia netušti pasigyrimo žodžiai buvo 
jums rašyti, o vien tik tas, su kuo “Darbinin
kas” šiandie gali pasididžiuodamas tai padaryti. 
Del 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
./• ii

MODERNIŠKOJI LOPŠINĖ
* “Cit neverki mano

fe ' mažulėli — neraudok, \
“ aš tau duosiu BAMBINO

čiūčia-liūlia.”
Greičiau begki į aptieką ir 

nnpirki 35e. bonką r

BAMBINO 
Y Vahbafamklii uireg. S. V. Pat Ofise

■ Arbatinis šaukštukas 
tuojaus pašalins kudi- * 

kio vidurių diegimą ir į kelias valandas sutaisys vidurius ir galu-1 
tinai pašalins užkietėjimą. “Kūdikiai mėgsta jį 1 Jie prašo daugiaus!” 

Motinos! Jeigu jųsų aptiekorius neturi jo, tai prisiųskite 
40c. pašto markėmis tiesiog j . / ' 4 , • $1' >

F. ĄD. RICHTER & CO., Borouąh of Brooklya, Y ark. S |;

--- ---- -------- -------- ------ —--- -------

------------- --------- ----------------..

MIESTO DARBAS DAUG 
BRANGESNIS. ‘
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Organas Amerikos Lietuvių 

R. K. Švento Juozapo 
Darbininkų Są-gos.

•

“D ARB I NIN K AS”

KETVEBGAI8 IB

•..........  $4-50
...................-... 5.50

4 - :5SI

----- Eina------
CTAKNINKAIS. 1 

SUBAT0M18.
Metams .:....................
Užrubežy metams ...................C.

“Darbininkas”
Bboadtcat. ' Boston 27.

Tek South Botton 620.
MABtr

t----- T---------------------------- -

Kaina 5 centai

.t

DVIGUBAS PLAUČIŲ 
UŽDEGIMAS.

Rymas, sausio 20. — Šian
die 12:30 vai. dienų paskelb
ta, kad Šventasis Tėvas Be
nediktas XV esąs mirtiname 
stovyje. Paskutiniai sakra
mentai Jo Šventenybei su
teikti. Šventasis Tėvas Įgi
jo dvigubą plaučių uždegi
mą. ' Sunkiai alsuoja. Iš 
ketvergo į pėtnyčią naktį jo 
sveikata pablogėjo ir buvo

I

Greit atstato
laivyną

♦
AT STEIGI A LAIVYNĄ. KAIP APRŪPINA 

NEREGIUS.

F ŽHilOS Iš LIETUVOS.
.•

»

PRIKIŠO MAIŠTO 
KALIMĄ.

NORI TURĖTI SAVO 
SARGUS.

Berlin. — Vokietijos pre-
• kybinis laivynas greitai at- 

pašaukti daktarai. Pašauk-1 sfafoma^ T ' 1 - •
ti ir kardinolai.

IŠ MŪSŲ CENTRO. 5

Jau trys ketvir- 
tadalės buvusio prieškarinio 
laivyno atstatyta. Per ke- 
turie metus Vokietija turės 
i.000.000 tonų įtalpos. Laivų 

kompanijoms Vokietijos val
džia užmokėjo už karo metu 
nuskandytus laivus, bet su 
išlyga, kad nauji laivai bū
tų statomi namie. Dėl tos 
priežasties nedarbo tarp lai
vų statytojų nėra.

Berlin. — Vokietijos val
džia puikai sutvarkė aprū
pinimą tų kalinių, kurie ne
teko regėjimo karo metu. 
Pradžioj buvo manyta, kad 
jiems vienintelis darbas bus 
krepšius pinti. Bet mokyk
loj prof. Silex vedamo j ne
regiai pralavinami prie tij 
darbų, prie kurių jie buvo

London. J- Rusijos atsto
vas išsireiškė, kad Amerikos 
šelpimo darbuotojai Rusijoj 
varą propagandą prieš So
vietų valdžią. Sakė, kad A- 
merika tam ir siuntus savo 
darbuotojuCpo šelpimo prie
danga kurstyti prie maišto 
prieš dabartinę valdžią. A- 
merikos Šdpimo adminis
tracija tą šmeižtą tuoj su
mušė, paskelbdama, kad jos 
darbuotojai neveda jokios 
propagandos.

Ameriknf^elpimo U,dmi-

• >

1 * IK- » įJiiim C4V4111A

pripratę..® jo mokyklos jau „^^3^,. mSįtaa i?
išėjo 100 dirbtuvių darbinin
kų. 80 stenografų, 55 ūki
ninkai, 32 klerkai, 18 šiau- 
čių ir tt.

025.250 badaujančių, o nuo 
kovo 1 d. maitins 2.000.000 
badaujančm žmonių.

Ryga. — Lenin paskelbė, 
būk jis sutiks dalyvauti Ge- 
noos konferencijoj su išlyga, 
kad jam būtų leista gaben
tis savo slaptus sargus.

KO REIKALAUJA 
RUSIJA.

Maskva. — Rusijos užsie
nio reikalų ministeris Cice
rui pranešė Finlandijai, jog 
ji turi išduoti maištą sukėlu
sius Koreli jo j, jų amuinciją 
teip-gi turi būt išduota Ru
sijai ’ rTeip-gT Rusi jarefka- 
lauja atlyginimo už nuosto
lius padarytus maište Kore- 
lijoj-

\ -—’—

REZOLIUCIJA DĖL LIETU
VIŲ LENKŲ GINČO.

Vašingtonas, 1. 16 d. (Elta) 
Sausio 13 d. Tautų Sąjungos 
?arybos priėmė lietuvių lenkų 

klausimu rezoliuciją, kur tarp 
kitko pasakyta:

Tautų Sąjunga nepripažįsta 
dabartinių Vilniaus rinkimų:

Apsaugojimui Vilniaus gy
ventojų teisių Tautų Sąjunga 
teikėsi, abiem šalims sutikus, 
pasiųsti ten atstovus žinioms 
surinkti;

! Išvengimui karo, Tautą Są
jungą siūlo pavesti saugoti in
teresus kitoje šalyje draugin
goms valstybėms.

' /Į Tautų Sąjungos Tarybos 
nutarimus abi vyriausybės pri
valo1 duoti atsakymą dešimties 
dienų laikotarpyje.

- —-—- ■ — ~r~i, -.i — 'X.

[ GRĄSINO NEDALYVAū 
J ANČIŲ S RINKIMUOSE
Vašingtonas, 1. 16 d. (EI 

Lietuviai, Žydai, ir Gudai ; 
reiškė, kad Vilniaus Seimo i 
kimuose nedalyvausią. Už 
dalyvavimą jiems areštu'g 
sinta, piniginėmis pabaudon 
turto konfiskavimas, karei’ 
pastatymu, namų deginimu 
ištrėmimu.

Kultūros vajus visu smarku
mu Stengia pirmyn. Štai kad ir 
maža kolonija kaip Amsterda- 

, mas, N. Y. sudėjo tokia suma į 
kokios niekas nesitikėjo, bū
tent: $4200.00. Amsterdamo 
pasisekimui pasidarbavo tai
lietuviški bolševikėliai, mat ; 
trockiniai norėdami pakenkti 
Kultūros vajui, pasiuntė kokią 
ten kalbėtoją į Amsterdamo a- 
pylenkę varyti agitacija už Ru
sijos rojų ir agituoti prieš Lie
tuvos reikalus ir Kultūros va
jų, tokių būdų išgarsino Kultū
ros vajaus prakalbas.

Kaip mažai -radosi pasekėjų 
minėtosios agjtatorkos, geriau
sia liudija aukų skaitlines. Su- 
batoje 7 d. sausio išvakarose 
prieš Kultūros vajaus prakal-j 
bas, Amsterdame po “griaus-: 
mingos” kalbos bolševikų ro
jui sudėjo net trilika* dolferių- 
gi ant rytojaus katalikai Kul
tūros vajaus reikalam^ suauka- 
vo keturis tūkstančius du šim
tus dol. Priežodis sako “ka 
Dievas nori nubausti tam pro
tą sumaišo” taip ir su musų 
bolševikėlias, norėdami paken
kti savo gimtines reikalams, 
kaip tik jiems pasitarnavo.

Schenectady, ir labai gerai 
pasirodė sudedami $751.00, Al- 
bany, $400. Maža kolionija 
kaip Utica ir jie pralenkė ne
vieną didele kolioniją sulig jų 
skaitteaus. Suaukavo gana 
daug $215. Minersville, Pa. 
kaip visada taip ir šį kartą ga
na gerai pasirodė. Jie sudėjo 
$437.33. Tamaųua, Pa $165.70. 
Readeng, Pa $102. Frarickvi- 
lle, Pa. $99.00. Coaldale, Pa. 
$82.00. St. Clair, Pa $45.00.

Toliau Kultūros vajaus rei
kalais kalbės Kun. P. Garmus 
Sekančiose kolionijose:

Sausio 22d. 1 vaL p. p. Lin- 
den, N. J. 

” 22d. 7 vai vakare Eli- 
zabeth, N. J. 

” 24d« Bayonne. N. J.
. ’ ” 27d. Jersey City, N. J. 

” 29d. Brooklyn, N. J.
WilUamsburg’e. 

” 30d. New York, N. Y. 
” 31d. C. Brooklyn, N. Y.

D AUGIAU ŠOKA, MA
ŽIAU VAGIA.

INFLUENZ A PARY
ŽIUJ.^'-'

Paryžius. — Francijos so
stinėj gyvenamųjiį namų la
bai trūksta, bet pirmiausia 
statomi ne gyvenamieji na- sireiškė gruodžio pradžioj, 
mai, bet visokie teatrai ir sa- Paryžiuj labiausia siaučia 
lės. Pernai pastatyta 34 mu- toji liga. Sveikatos Depart- 
zikos salės ir 700 šokių sa- ,mentas pripažįsta, kad ne
les. .

Tuo tarpu vagystės suma
žėjo. Pernai Francijos Sos
tinėj didelių piktadarybių 
papildyta 1.090, o užpernai 
1587. Peštynės, vienok, tru
putį padaugėjo. Yra nuro
doma, kad dauginantis pa
silinksminimo vietoms ma
žiau girtuokliaujama ir pik- 
tadariaujama. *

» . -

Paryžius. — Franci joj 
platinasi influenza, kuri ap-

apsidirbąs ir negalįs ligai 
kelio pastoti.. Pereitą pane- 
dėlį Paryžiuje nuo tos ligos 
mirė 24 asmenys.

4 P DARBININKŲ 'REIKALAI.
” t + a."* '

VANDUO UŽLIEJA SMAUGS VOKIEČIUS. 
AUKSO KASYK

LAS. Paryžius.—Franci jos nau- 
Johannesburg, P. Afrika, jasai premjeras Poincare pa- 

— Aukso kasyklų darbinin
kų streikas tebesitęsia ir ka
dangi pompos neveikia,' tai 
kasyklos prisipildo vande
niu. Dabar tarp streikuojan
čių darbininkų ir kompani
jų eina derybos.

skelbė, jog stovėsiąs už Ver
salio sutartis ir reikalausiąs, 
kad Vokietija uždėtą milži
nišką kontribuciją išmokė
tų. .

SENELIS KALĖJIMAN.

SPEIGAI.
/. y

Dideli šal-

PAGATAVI DUOTI 
KRAUJO.

GINČAS VYRIAUSIN TARP 
TAUTININ TEISMAN.

Vašingtonas, 1. 16 d. (Elta) 
Lietuvos delegacija pareiškė 
Ženevoje,kad Lietuva sutinka 
ginčą, su lenkais perduoti Vy
riausiajam Tarptautiniam Tei
smui spręst^ arbitražo būdu.

PRIVEŽTA VILNIUN 
RINKIKŲ

Vašingtonas, 1. 16 d. (EI 
Abėjotinosna vietosna Vilnų 
srityje privežta žandarų. 
Lenkijos privežta daug asmt 
ne Vilniaus srities. Tuo tik 
buvo liuosuojami atostogų 
net ir leifką kareiviai. 1 
^aagaatiMns-Vilninn 
damas dovanai antros kla 
bilietas ir dienpinigiai .

PRAŠĖ PASKIRTI VIL
NIAUS SRIČIAI KOMISARĄ.

Vašingtonas, 1. 16 d. (Elta) 
Ženevos posėdyje Lietuvos de
legacija prašė Tautų Sąjungos 
paskirti speciali komisarą Vil
niaus srities gyventoją teisėms 
apsaugotu x (

KAS BALSAVO VILNIUJ
Vašingtonas, 1. 16 d. (E! 

Vilniuje balsavo Seimo rin 
muose maždaug dvidešii 
nuošimčių. Yra faktų, i 
daugelis balsavo kelis kart 
balsavo mažamečiai, persiri 
kareiviai, žmonės su Rytų I 
tuva nieko bendro neturinti 
Provincijoje vienas asmuo t 
savo už savo šeimynos nar 
ir už pažistamus. Dūkšte 
dai balsavo tik pogromo išv 
gimui. Lenką kunigai Šv. 1 
tro ir Aušros Vartų bažnvči 
skelbė prakeikimą nedalyv 
jautiems rinkimuose. Rodu

Chicago, III.
čiai iš vakarų atpyškėjo su 
sniegu. Washington ir Ore- 
gon valstijose tokie speigai 
trenkė, kokių nebuvo nuo 
1909 m. Speigų banga pa
sieksianti Kentucky, Loui- 
siana ir piet-vakarines vals
tijas. f

Kalifornijos šiltose daly
se atšalo. Ant orendžių sod
nų pasnigo.

Iš .vakarų tos speigų ban-

MOKINASI KALBŲ.

Berlin. — Dabar vokiečių 
besimokinančių svetimų kal
bų padaugėjo 50 nuoš., negu 
buvo prieš karą. Tas daro
ma dėl prekybos ir emigra
vimo. Moterys labiau ima
si kalbų, negu vyrai. Pir
moje vietoje stovi angliška 
kalba, paskui eina ispaniš
ka ir portugališka. ;

Vienoj Berlino mokykloj 
mokinasi kalbų 1.500 asme
nų. Iš jų 1.000 mokinasi 
angliškos kalbos, 300 ispa
niškos ir portugališkos ir 
200 prancūziško’s. Yra tarp 
vokiečių manoma, kad Pie
tinė Amerika bus patogiau
sia emigravimui. •

Lynn, Mass. — Viena li
goninė paskelbė norinti sa
vanorių, sutinkančių duo
ti savo kraujo ligoniams. At
sišaukė 52 asmeniu, tarp jų 
keturios moterys. Jie^davė 
adresus ir reikale bus pa
šaukti duoti savo kraujo.

- ------ ’lSOCIJALISTAI SKAL- 1 
, . DOSI.

* •

Rymas. — Italijos socija
listų Tarybai gręsia skili- 
mas. Vieni stovi už veikimą 
su valdžia, kiti tam priešin
gi-

r

Vokietis, kurs prieš karą tur«-

LIETUVA NESUTINKA
VESTI NAUJĄ DEMARKA- je vikarą Kun. DrąBenį už 

sisakymą agituoti bažiiyči 
grasino išsiųsti koneentraci 
stovyklom

CIJOS LINIJĄ.
Vašingtonas, 1. 16 ji. (Elta) 

Mass. — James Kadangi Suvalkų sutartimi bu
vo teisėtu būdu nustatyta de
markacijos linija tarp Lietuvos 
ir Lenkijos kariuomenių, kurią 
Lenkų kariuomenė netrukus 
neteisėtai peržengė, dabar Lie
tuva atsisakė duoti savo užgi

Lowell,
Hamilton, 73 metų amžiaus 
senelis, pasiųstas kalėj iman 
už tai, kad nemokėjo teis
mo paskirtos alinronės pa
čiai.’ Teismas buvo paliepęs 
mokėti, po $3 savaitėj.

> ----------
KATRIEMS GERIAU.

Ųondon.—Dr. R. K. Rusk 
savo viešoj prakalboj pri
pažino, kad vyrai protin
gesni už moteris, bet bepro
čių tarp vyrų daugiau, įiegu 
tarp moterų.

’ Jis Vedė ilgą tyrinėjimą 
tarp vaikų įvairių tautų, j

VILNIAUS SEIMO 

RINKIMŲ ĮVYKIAI.
Vašingtonas, 1. 16 d. (EI 

Sausio 6 d. lenkų valdini)
rimą naujai demarkacijos lini- Bachalskio'( Galicijos gyva 
jai, kun yra planuojama vie-!
ton kontrolės komisijos nusta
tytos neutralės zonos. Lietu- ____
vos delegacija prašė atkreipti ^“apiritte) Km. Drobe) 
didžiąją valstybių domės 1^, neba|SU0Sj j
Lenkijos rytą sienos nustaty- kMltelią. DzievenHkyje ( 
vn$i_ ' i \ • •-

jo) raštu buvo uždaryta Šv 
čionių, lietuvių gimnazija 1 
niaus srityje. Rodunėje (

mą. menos apskrities) senifii 
žandarą liepiami, pranešk 
žmonėms, kad nebalsuojant 
mokės pabaudos penkis ti 
tančius markią, gyvuliais 
turto. Trakų apskrityje lei 
žandarai grąsino nebalsuo; 

___ tiems šešiais mėnesiais kai 
APIE VILNIAUS RINKIMUS mo. Butrimnyse (Lydos apsį

GRĮŽTA KAUNAN. .
Vašingtonas, 1. 16 <L (Elta) 

Lietuvos Delegacija šio mėne
sio 14 d. išvažiavo iš Ženevos 
Kaunan.

MI0V08 AUKOS. I®11“^. -___ _____ _______ ________ v-.™- “n
Dabar Suv. Valstijose yra apie!man^ ls 100 besimokinančių Vašingtonas, 1. 16 d. (Elta) ties) lenkų instruktoriai M 

1,(X)0,000 džiovininkų. Kasmet jų'vaikinų ir merginų tik 30 Vilniaus Seimo rinkikų sąrašai šuojantiems grąsino dešS 
miršta 130.000. Prieš 15 metų teužsipelno būti leistais į iki sausio 13 d. nebuvo viešai tūkstančių markią pabr>o 
nuo džiovos Amerike mirdavo augŠtesni • mokslą. O iš tų paskelbti. Sąrašai buvo'daryti Žirmūnų Valsčiaus (Lydos
200.000 žmonių su viršum. Prie <jq tebaigia augštus sp^abai tik Vilniuje; rinki- skrities) viršaitis nebaisi
džiovos aukų sumažinimo prisidė- x mų instruktoriai darė sąrašus sius grąse nuolatos siųsti 1jo raUvirari priei K met, ergą- su pagyrimais, o tik snlyg Semškiuoso bals
nizocija vadinama Natioaal Tu- į® teturi užtektinai dvasinių ■ mis botu g tūkstančio šežin Simttmis, kad daugiau būtu lenku iŠ tūkstančio šešių šimttj. • i į . • j . i i r ~ v j 1111*3 9 nou uaugiau mulu jlo vuius vcMiviu ocaiu Bliu

gos gali pasiekti ir rytines j0 milijoną markią ($250.000), bereulorii Aąeciation kovai prieš išgalių branginti augštą simpatikų. Lenkų įrašomi bu- tik dvidešimts keturi 1 
dabM> UvcrtM noooo. čry, . diovą. ~AJLRJL Fed Sekretoria. valstijas palei Atlantiką. dabar tevertas $10.000. - iiovą. mokslą. 4 vo net ir mažamečiai dvarponiai.



Sabai a, Sausio 21 &•> 1222.

Liudas Gira.

Visur ir Visuomet

DIDELIS

LietuviĘ Darbininku Sąjungos 96 koupa

Seredoj

Vasario-Feb. 1-mą d., 1922
Girardville, Pa

oLslo vyras Adelurg tvirtina, 
pasaulio žmonės kalba 3.424

į : ’ ' (Tęsinys) •‘
Tačiau ir tų laikų Vilnius galima pavadinti lenkų mie 
t i k * i s pavirš i a ti s. Lietuviu, mat, Vilnius nie ■ , .r -i . , , , Z

L — visais at
Vilnius visa

KIEK JIALBŲ PASAULEJE. 
< M 
kad 
kalbomis. Azijos tautos turi 932 
kalbi, Europos — 587, -Afrikos — 
276, Amerikos —1.624.

y PIRK
RAŠYK

Mums nėra skirtumo ar 
Jūsų bila už spaudos dar
bus $50.00 arba $500.00 į 
mėnesi.

Mes priimsime užsaky
mą dideli ar mažą ir nori
me parodyti Jums delko 
mes manome, kad galini <> 
būti Jūsų spaustuvinin
kais.

Jeigu nebūtų gera prie
žastis, tai mes neužimtume 
brangios laikraštyje vie
tos šiąm apgarsinimui.

“Darbininko” Spaustu
vė įrengta naujausiomis 
modernižkomia mašinomis 
ir spaudos darbai atlieka
mi greit ir gerai.

Su visais spaudos dar
bais kreipkitės šiuo adre
su:

fkada iŠ tikrų jų nebuvo stigęš, o tai dėl to, kad 
|žvilgiais būdamas Lietuvos krašto centras
Ida traukė į save Lietuvos sodžių, kuriam aplenkinti nors 
pr didžiausių pastangų dėjo le nkiškoji klebonija ir lenkiš- 

is dvaras, vis dėlto sulenkinti nepajėgė, išskyrus tik 
imąsias Vilniaus ir kitų mažesnių lenkybės židinių upy
tes. Ypač žymus lietuvių imigracijos centras pasidarė 
niūs baudžiavų Lietuvoje panaikinus, kada lietuviai 
stiečiai gavo teisės tvarkyti savo gyveninių, kaip jiems 
ės tinkama, ir ėmė7 ieškot i naujų kelių į geresnę buitį. 
Ižiaūšiąs mūšų krašto miestas1 didžiausių, žinoma, siū- 

|le uždarbių,’ todėl žmonelės, kaip vanduo, ėmė čia plauk
uti ne tik TšViIniaiis gub.j Jbet ir iš Kauno -ir net Suvalkų. 
|pLr juo toliau, juo daugiau jū čia plaukė- Žinoma, tie atė
jūnai, 'nebūdami susipratę,’ūžftot įnešę su savimi Vilniun

Tie, kurie pienuoja grįžti 
Lietuvon, tai atsiminę savo at- 
keliavimą į Ameriką, pasipur
to. Ir nedvvai. Kelionė per ju
rą būdavo tokia varginga, kad 
ji padarė neužmištama vaizdą.

Ar bus panaši kelionė per ju
tę tokia, kokia buvo atvyks
tant? Gal taip, gal ne. Kas 
nori patogiausios kelionės per 
jurą, tai lai pasirenka gerą lai
vą. United Statės Shipping 
Board pasirūpino, kad ant lai
vų po Amerikos vėliava Imtų 
koopatogiausia kelionė pvr ju
rą. United Statės Line tin i to- 
kiuslaivus. Tos Kompanijos 
puikiausi laivai yra George 
Wasliington ir America. Tre
čioji klesa tų dviejų laivų bal
tai išmaleyota ir nuolatai kuo 
čysčiausia užlaikoma. Pasažie- 
riai kamaraitėse yra po du, po 

, keturis ir po šešis. Šeimynos 
įneperskiriamos. kiekvienoj ka- 
■ maraitėj yra prausykla, veidro
dis ir vandens nuovada. Val
gykloj stalai ilgi staltiese ap- 

i tiesti. Yra ir knvgvnas. Skir- 
i tumus. tarp trecios ir antros 
jklesos yra tik. pagražinimuose.

GERBIAMIEJI:
Kviečiamą visus, kaip jaunus taip ir senus atsilan

kyti ant šio Baliaus, kuris bus labai įvairus ir smagus.
Muzika pakviesta viena iš geriausių, kuri palinks

mins iki sočiai-atsilankiusias ant to puikaus baliaus.
Taip-gi bus skanaus alučio, kvepiančių cigarų, euro- 

piškų saldainių ir šaltos košelės.' Tai-gi- nepraleiskite 
progos nei vienas, o visi ura! ant LDS. 96 kp. Baliaus.

ĮŽANGA: vyrams 50 centai, moterims 25 cntai.
Visas kviečia LDS. 96 Kp.

DVI DARBININKŲ RŪŠĮ. \
Pasteūr, garsusis Francijos 

mokslo vyras,; kartą vėlai vaka
re po darbo pasaką: “Ak, septy- 
>nias valandas laukti iki galėsiu 
grįžti savo lrtboratorijon.”

Vienas rašytojas aprašo vieną, 
darbimnką-negrą, kurs dribsėjo 
po medžių, pametęs į šalį kauptu
ką. -Paklaustas ar pavalgęs pasa
kė: “Ne, nepavargęs. Aš tik 
laukiu saulės nusileidžiant, kad, 
galėt: darbą palikęs eit sau na
mo.”

DABARLAIKAS
IŠMOKTI GRAŽIAI RAŠYTI.

Rašant su Fontanine Plunksna- 
greičiau galinta išmokti ir ra§-» 

tas gražiau išrodo.
. Reikalauk platesnio paaiš- 
k kinimo apie Fontaninę 

Plunksnų arba KatAlo-;
go.

J J IK “DARBININKAS,”
B 366 Broadvay, ,

Borto© 27, MMi.

šymus, bet negalėjo to padaryti, būdamas apsuptas griež
tai tani priešingos kapitulos ir visų- kitų Vilniaus kunigų 
lenkų ir jų-aristokratijos. -

Audzevičiui mirus Vilniaus vyskupu<buvo paskirtas 
vėl aitrus lenkininkas vysk. Zdanavičius.

1896 m. pas jį išsirengė tam tikra lietuvių delegacija 
iš keliii žmonių, prašydama užleisti jiems nors vienų, kad 
ir mažiausių, bažnytėlę Vilniuje, kurioje nors pridedamo-i 
sios pamaldos būtų laikomos lietuvių kalba. Tokis lietu
vių reikalavimas puvo mažiau, negu kuklūs ir jo patenki
nimas būtų tik mažiausias teisingumo dalelės patenkini
mas. Tačiau vysk. Zdanavičius ne tik nesiteikė jo išpildy
ti arba bent pažadėti tų lietuvių prašymų apsvarstyti,, bet, 
rūsčiai prikišdamas delegatams jam ‘‘nesuprantamus” jų 
“agitacijos” tikslus, nurodė jiems kelių su panašiais pra
šymais vaikščioti... į generalgubernatoriaus rūmus. Bet 
drauge pranešė, kad kol jis gyvas — 1 i e tu v i a i 
ii re k o nepeši ą. Kad ir labai nustebinti tokiu savo 
ganytojau* priėmimu ir atsakymu, lietuvių delegatai man
dagiai jam pasakė pabandysi;) dabar jo nurodytais keliais 
-vaikščioti. Vysk. Zdanavičius,- tai]) atsikirtęs lietuvius, 
tuojau nuvyko į generalgubernatorių įspėti jo ir savo pusėn 
palenkti. Tačiau generalgubernatorius Orzevskis priėmė, 
lietuvių delegatus iš pradžios labai draugiškai ir mandak-

ogiai, bot, teisindamasis tuo, kad reikalavimai lyg jam ne
aiškūs, nusiuntė juos pirma jKisiaiškinti dėl to klausimo 
pas savo sekretorių. Sekretorius Sudcikinap gana aiškiai 
nurodė lietuviams, kad vyriausy’n* palaikysianti jų pusę 
dėl pamaldų, bet tik jeigu jie pareikalausiu įbesti lietuvių 
kalba iš kario visose Vilniaus bažnyčiose. Nors toksai rei-

■_ * * * - - > į : ; r « - . : < "f
kalavimas, kai dėl teisingumo* tai ir tada jaū būtų buvęs 
visai teisingas, tačiau neparuošta dirva ir toksai lietuvių 
kalbos visuotinis įvedimas sukeltų tik didžiausių riaušių iš 
sulenkintųjų*minių pusės, negalėjo sutikti priimti tų Su- 
jjeikmo lūpomis išreikšt;^vyriausybės pasiūlymų, kuris — 
buvo aišku — ne užuojautos lietuvių teisingiems reikalavi
mams buvo padiktuotas. Tai* pasitvirtino per antrąjį tų 
pačių delegatų apsilankymų*pa.s Orzevskį. Tasai, patyręs 
jau iš savo sekretoriaus, kad lietuviai norį tik galimos da
bar teisybės įvykdymo, bet ne riaušių sukėlimo Vilniaus 
bažnyčiose, sutiko lietuvius- jau visai kitaip. Ne tik juos 
subarė, kad kvaršina vyriausybę “neišnarpliojamais 
klausiniais,” bet <Utgi primine jiems galįs juos “liepti su
rišti.” Tuo Vilniaus lietuvių bandymas ieškoti teisybės 
vysk. Zdanavičiaus laikais ir pasibaigė.

/
1897 m. Vilniaus vyskupų sostų apėmė vysk. Aleksan

dras Zveravičius (valdė vyskupija ligi 1902 m.). Sulaukę 
naujo vyskupo Vilniaus lietuviai ir pas jį tuojau nusiun
tė savo delegacjją, kad pakartoti) vyskupui žodžiais (ne 
raštu) tų pat prašymų. Vysk. Zveravičius, būdamas gan 
švelnaus būdo žmogus, kad ir taip pat neužjautė lietuvių 
kilimo, tačiau delegatus priėmė maloniai; jis neprieštara
vo lietuvių delegatų išrodinėjimams kaip reikalingos Esan
čios Vilniuje lietuvių pamaldos, pasakė net jiems, kad 
putę apie tai pamąstysiąs ir tik prašė jų palikti tų klausi
mą jam ir... laikui. Lietuviai laukė kantriai ištisus me
tus, bet nieko, nesulaukę po metų vėl nuėjo pas vyskupų. 
Vyskupas vėl pasakė lietuviams, kad būtų kantrūs ir tikė
tųsi, tik ta proga pasisakė jiems netikįs, kad daug būtų 
Vilniuje lietuvių, norinčių to, o noyi delegatai, kad, jo į- 
sitikinimu, visi tie Vilniaus letuviai — tarnai, kiemsar
giai esą patenkinti dabartiniu padėjimu ir jokių permai
nų nereikalaują. Kiek dar palaukę ir pamatę, kad vysku
pas nė kiek nesirūpinąs j n reikalais, Vilniaus lietuviai, į- 
si tikinę, kad jų dvasinė vyresnybė norinti tik nuvilkti kuo 
toliausi.fi lietuvių pamaldų klausimo išrišimą, pranešė pa- 
duosią prašymą raštu, nors jiems ir nesmagu esą pastum
ti tuo būdu lietuvių pamaldų klausimą oficijalinin kėliau, 
nes privatinis keliąs esąs tinkamesnis “tėvo ir jp vaikų” 
santykiams. Prašymas buvo paduotas lietuvių kalba. 
Vyskupo šekretorius Bohuševičiuš, gavęs tą prašymą, at
sakė, lietuviams, kad jų prašymas negalėsiąs būti paten
kintas, kadangi jis esąs parašytas ne ofici jaline (vadinas, 
ne rusų) kalba ir kad, pagaliau, parašyts j i e m s be
suprantama kalba ir jie neturį prie
volės ieškotis sau vertėjo, Į tai lietuviai at
sakė tik, jog jiems esą labai gaila, kad jų ganytojas nesu
prantąs ir nenorįs suprasti savo avelių kalbos, prašymą gi 
padavė antrą, šį kartą prašytą j au rųsų kalba. Tasai pra
šymas buvo, paduotas 1898 m. lapkričio menesį. Tik balan- 
džio.mėnesį 1900 m. vyskupo raštinė prauėšiTprašymo^pa- 
davėjams raštu, kad jų prašymas būsiąs patenkintas“ pro-

. tuojau patys; išsiberdavo iš savo lietuviškojo kailio, išsi- 
^adėdariiirsa‘Vo‘'kal6oš ir tautybės.. Ir nenuostabu. Įpratę 
|ssfvo šbdžiuje matyli IdekVie ianie “pbiie” lepkų įr kiefr- 
#yienamė' lęrifcė — 1 ‘poną,”* atvykę dabar pąciaii “pony- 
;bes” lizdan,‘ miestan, — ir -patys panorėdavo pasidaryti 
(kiek galint “ponesni,” !o kadangi, jų įsitikinimu, pipmiau- 
Eįsioji' įfeniškuihb pilValyB? buvusi lenkų kalba, tai pir- 
ftaiausia jiear^stėii^daVosr nork kaip, bet tik grabalioti len- 

ifekfl? Tilo būdu Įlfr jįęiš-paviršiaus jau..iD-
?esi -ėsą lenkai ir-stiprini savimi Išlikų gaivalą Vilniuje, 
iors šavo'dvasios gelme jė, •žinoma, ligi mipti&s pasilikdavo 
fetuviai. •'•b J.’.; • *- i y ? ■/ s

■ -Ypač apie 1890 m. tokio nutautusiųjų lietuvių buvo 
»ilniuję kibai, daug.,--ĮČųikūjo tik, kad kas nors pirmas 
mestų>Vilniaus dirvon jau pradėjusio tais laikais Lietu- 
boje^žriti “Ausžros” atgimimo seklų'; reikėjo tik, kad su- 
Rdarj-ių čia pmnasa'i viešas lietuvybės židinys, brandųo- 
|ys, kuris'pradėtu traukti i save tiios nesusipratėlių tūks-

-It Štai taismaždaug Jark..is^ątsiranda Vilniuje pilonų- 
gų lietuvių tautininkų kuoptlė, kur i it pasidarė tuo pir- 
feauoju Ijetuvyliės žr4iniu Vilniuje; atsirado.tos ilgai Įsu
pamos sėklos s^k^į,.—jų gi beriamoji sėkla., nors ir sttn- 
riai prasirnu£dama prp suakmenėjusių nutautinimo skran
dą, vis dėlto ėmė želti ir dygti dideliu kai kurių nusistebė- 
jimuTr net pasipiktinimų.
į 1890 ūį Vilniaus vyskupu buvo paskirtas Antanas 
ifrarjeiškus Audzevi&us, kilusis iš Kauno gub. lietuvių val- 

Nms ir iKbuvo- jis sušipratusislietuvis, priešin
gai — žmogus ištikimas visoms lenkų tradicijoms, kurio
se buvo -išauklėtas^ bet vis dėlto jmi užjautė lietuvius?), 

į^yskup ąs Ąudzevičius . valdė vyskupiją ligi 1895 m. 
Htamjbevaltfent buvo įve^ri Sėtuvių pamokslai keliose Vil
niaus vyskupijos parapijose. Tais laikais prasidėjo ir pir- 
inieji Vilniaus lietuvių rūpesčiai dėliai savo bažnyčios iš
gavimo; Alat, tuo laiku susidarė tasai pirmas susipratu- 
' ių'Įietuvių inteligentų būrelis Vilniuje, kuriems teko 
garbingoji pirmųjų atgimimo sėklos sėjikų rolė. Buvo tai 
- Rapolo, paskiau šv. Jono,* kamendorius kun.zJuozas 
? daziejus, Trakų apskr. dvarininkas Donatas Mali
nauskas, gydytojas Antanas ir Emilija Vileišiai, gydyto- 
Kfe Andrius Damašcvičius, girininkas Povilas Matulionis 

bėveik visi; kiek vėliau prie jų prisidėjo Valentinas 
Urbonavičius. K. Strazdas ir dar vienas kitas. Be. tų in- 
BKitų, ifebai daug gvttt darbu prrsidėjolais laikais prie 
letuvyliės* kėlimo žakristijonas, vėliau, ūkininkas, Mečis- 
^KStankevičins. Taigi jie pradėjo pamažėle, bet pa- 

klabinti tuo laiku lietuvių_kalbai drūčiai užrakin
ai niaus bažnyčių duris. Jie tenkinosi tik vienos baž- 
&, ors ir pačios mažiausios, reikalavimu. To būrelio 
graduoti, nors be vaisių, pirmieji prašymai į vysk. Au- 
ffių. Jisai, kad ir norėjo gal patenkinti lietuvių pra-

toliausi.fi
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KORESPONDENCIJOS IŠ LIETUVOS,
(sofpuapuodsajOH ..TUnmaiųjvaH seiBfpadg)

Dabar turiu ištarti padėkos žo-’tingųjų seserų suvažiavimas gailestingųjų seserį... “Ūki- zi; T -ja zi .mo-i GTV-i: I,__ to, ne visi išgalėtų į ligonines
dį. Liepos 30 d. *1921 “Darbi-j karštai sveikina Steigiamąjį. ninke, štai su aušra .po tavo guldyti ligotus savo vaikus, | 
ninke” buvo mano atsišauki- Seimą, Lietuvos Valdžia ir Ka- langu darželyje išdygo lelija ir kuomet' patys vos gali prasi-

PIRKLYS.
ATSIŠAUKIMAS Į PERLO

JOS PARAPIJONUS. 
Brangume ji:—-*

Žemiau įdėtų atsišaukimų aš 
pats gavAu ir jis begalo yra sva 
rbus. Todėl mes, Broliai ir Se
sutės, būtinai turime atkreipti 
į tai domės ir kuogreičiausiai 
stoti jiems pagelbon.. Jųjų yra 
troškimas įsisteigti dvi klėsę 
ir amatų mokyklų. Perlojie- 

>čiai visuomet statydavo pir- 
mon vieton apšvietą ir niekuo
met neatsisakė nuo aukų tam 
tikslui. Tačiaus dabar, išgirdę 
saviškių balsą, mes gavome ge- 

Z riaušių progą parodyti savo 
g- širdies duosningumą ir meilę 
7 savo tėvynės. Tat į darbą Bro

liai ir Sesutės! Dėkime aukas 
tik ant to aukuro, iškurio apš- 
vietos spinduliai tikrai švies 

| Perlojos padanges.
Aukas galima siųsti tiesiog 

K per ii engimo mokyklos komite
tą arba per mane.

> Kun. Jonas M. Bakšys,
•IG Cong ess Avė., AVąterbury, 

Conn.

'•». ■

b Broliai, geras, jautrias 
Pilnai užsitikime, kad 

prakilnaus darbo ir vi

Gerbiameji Broliai, musų Lietu- Ji 
viai, vardu Perlojos ir aplin- t 
kės visų vaikų, kreipiamės sul 
ausčiau išdėstytą sumanymu 
prie Jūsų, melsdami pašalpos. 
Bukite, Molonus, toki geri ir 
duosnus, kaip visuomet, ne at
sakykite paaukuoti . savo sun
kiai uždirbtus centus ant mu
sų prakilnaus darbo! Esame 
iš kalno įsitikinę, kad neatme- 
site mažyčiu vaikučių meldimo 
ir kaip visuomet Perlojos šau
lius šelpete,. taip ir vaikučius 
sušelpsite! Ginė šauliai musą 
bakūžes nuo lenką — grobikų, 
gins jie ir musų mokyklas, gin-l 
damį gi mokyklas, duos vaiku
čiams laisvai ir ramiai mokytis. 
<> tą visą tik tuomet galėsime 
atlikti, kuomet gausime iš Jus, 
duosnią delnų aukas! Kuo! 
daugiau gausime aukų, tup ge
riau galetinie visą sumanyta 
darbą varyti, geriau mokslą 
pastatyti, skyrių amatų Įsteig
ti. žodžiu, žibančiai, mokslo 
trokšdančiai musą jaunuome
nei duoti tvirtus pamatus, iš ku
rios galėsime laukti gerų, pa
dorių katalikų, ištikimu, išsila- 
vynusių, susipratusių piliečių 
ir nenuilstančių gynėjų musų 
Tėvynės Lie|pvos!!!

Taigi. Broliai, nepasigailėki
te aukų! Sunaudosime kuoge- 
riausei ir kuotiksliausei! Dar
bštus pas mus vaikai, tik rei
kia apšvietimo amatų. Su lai
kų Perlojoje ir jos apilinkėj 
gali būti net kelios fabrikos, 
nes čė, nors smiltinai, visgi yra 
daug vandenų ir miško, pro 
pat Perloją bėga ne maža upė : 
Merkys, už kelių verstų kita — 

' Ūla,— už! 12 verstų riidžiule 
musų upė Nemunas, — taip, 
kad vietos puikios fabrikams. • 
Taipgi vaikai išsilavynę šakoj/ 
amatų, galėtų išsimanyti viso-Į 
kių pramonelių, fabrikeljų. gal 
ne tai, kaip Amerikoj, bet .vis
gi šiek tiek palengvintų sau ir 
savo broliams gyvenimą. ' 
delei dar karta išgulamos šir
dies prašome, Jūsų, Broliai, 
prisidėti prie paaukavimo su-1

j mas iš Kuzių į Amerikos lietu- riuomenę, narsiai gynusių Lie-(glamonėjama pavasario vėju maitinti; Reikia suprasti ko- 
jvius. Paprašiau paremti Pava tuvos Nepriklausomybę.” (tavų žadina: kelkis nerangusis kia sunki yra padėtis nelaimės 
, sarininkus laikraščiais, Ameri- Spfija Čiurlionienė. Mūsų ■ darbininke^ imk žagrę į rankas ištiktosios jaunosios musų kar
koje leidžiamais. Tai nuo to rašytoja ilgojė ir gyvoje kalbo- ir eik sužėlusių dirvonų plėšti, 
laiko vis gauname “ Darbinin- je apibudino gailestingąsiąs se- Pažymi, kad jam kaipo Steig.
ką” “Draugą”, “Vytį” ir ki- -seris, nurodė tas ydas, kurios'0 ’----- : I
tų katalikišku laikraščiu* Tie (tankiausia gimsta moterų — se-l 
laikraščiai su dideliu pamegi-Vsėrų tarpe kūrimo darbe, davė f

koje leidžiamais.

ką” “Draugą”, “Vytį” ir ki- gėris, nurodė tas ydas, kurios

. - 'j

gailest. seserims visų eilę pui-! 
kiaušių patarimų, ragino uo
liai tęsti pradėtąjį darbą, vys
tant sumanytąją idėjų ir pažy
mėjo, kad stipriai gailestingų
jų seserų sąjungai įkurti reikia

99

Tiesiai prieš" mano langą 
antroje pusėje gųtvės stovi 
rankomis stumiamas veži
mėlis. Jis gražiai, padoriai 
aptaisytas, stiklo langais, 
gražiai tiestu stogeliu. Jo 
viduje viename kampe “pop- 
kornų” krūvelė, kitame len
tynėlė poperiniais maišeliais 
apkrauta, o ten tolįau krūva 
spirgintų baltų kai sniegas 
papkormi, alkoholiaus lem
putė, spirgintuvas tAi ir vi
sas turtas.

Apie vežimėlį vaikščioja 
senelis — graikas. Kiek jis 
amžiaus t u įėjo, nei jis pats 
nebežino. Vaikščioja ir pyp
kę rūko. Pareis dešimt, 
penkioliką žingsnių *į vienų 
pusę, atsisuka, ir vėl grįžta 
antron pusėn. Pasižiūri, 
pastovi ir vėl eina. Gatve 
niekas nevaikščioja, jei ku
ris ir praeina, tai ne iš to
kių, kurie popkomus pirk
tų. Bet senelis laukia ko tai. 
Neveltui jis laukia. Suvirs 
penkiolikos metų jo vežimė
lis čia stovi. Jis žino kokie 
žmonės perka, kokie neper
ka. Nekreipia nei domos į 
paprastus keleivius. Jie ne
pirks. Jiems kas kitas rū
pi!

Ir ne veltui jis laukia. Mo
kyklos durys atsidarė. Jau
nuomenė iš mokyklos pradė
jo būriais plūsti. Senelis jau 
stovėjo prie vežimo, kepė 
papkomus ir krovė į maiše
lius. kurie vienas po kito ė- 
jo į jaunuomenės rankas. -

Dešimt, penkiolika minu- 
tų praėjo, ir vėl gatvė tuš
čia, senelis vėl kemša pypkį, 
užkuria ir vėl vaikščioja 
kaip ir pirma.

Vakare ima senelis savo 
vežimėlį, stumia prie savo 
bakūžės į -pašiūrę iš 
tą vėl ims ir atnaujinęs san
dėlį tą patį darys, ką ir šian
die daro.

tos. Tiesa yra . pristeigta am
bulatorijų bet jos labai maža 

Seimo atstovui prisėjo daug Ii- ką gelbsti, kadangi nėra tinka- -----XI—i x: 2-1—-x:_ mfti jtaįSyį0S>
Lietuvos Gailestingųjų Sese

rų Sąjunga tarp kitų savo už
davinių turi tikslą eiti į pagal
bą -sergantiems vaikams stei
giant ligoninių, sanatorijų, am
bulatorijų ir tt. Tik deja, giliai 
apgailėjus ir sugraudinta širdi
mi reikia konstatuoti, kad taip 

((Lietuvos gailestingųjų seserų

goninių atlankyti ir pabrėžia, 
jog nei vieno karto neišgirdo 
ligonių nusiskundimu ant gai
lestingosios sesers. Nurodo ko
kią svarbią rolę sulošė mūsų 
gailestingosios seserys kovoje 
už Lietuvos Nepriklausomybę. 
Reiškia linkėjimų susilaukti 
kuo puikiausių vaisių jų pasi-

mu skaitomi ir skaitytojai reiš
kia dėkingumą juos atsiuntu- 
siems. Ypač dažnai atsiunčia 
V. Jakas iš Cambridge, Mass. 
Širdingai ačiū tariame. Pasi
drąsinę paprašome ir toliau 
mus neužmišti ir siųsti netik kuostipriausios  ̂vienybės, kuri 
laikraščių, o ir knygų. Ameri-j bus sąjungai jėga. Sveikina ir (šventimo darbe. _

. ±__•. Gauta iš įvairių Lietuvos vie-i labai mažas būrelis randasi se-
’ tų pasveikinimų telegramų ir j kurioms šį aukštoji įdejax 

P. Prusienė. Džiaugiasi Lie-( laiškų. ‘ • o dar blogiau, jog randa-
!tuvos gailestingųjų Sjeserų Są-Į Gal būtų buvę ir daugiau *si asm«aų, kurie užsidavę šį 
.jungos kūrimu ir pažymi josi Valdžios ir visuomenės atstovų (darbą suardyti. Tačiau yra 
■reikalingumą primena, kad šiuo į kalbų tik labai gaila, kad šuva-/tikra viltis, kad ir mažam bū- 
pirmuoju Lietuvos gailestingų- co™ ItSIaiJ knc nno-alZ+nc X-;

A. Sikarauskas, į seserų suvažiavimų neapsa-’ 
Noreikių Kaimo, niūSų Patri-
--------  I arkas d-ras J. Basanavičius.. 

Šiauliams ma-!Beto paliečia vieną iš opiausių Į

! kiečiai skleiskite po Lietuvą ge- dink ėja geriausiu pasekmių gai-.; 
4-<i1 įlyi olrvif 1«-i lryn i x _______ .1 1_;

knygas. Svieskite .Lietuvą. 
Šių žgdžius r: \ * j

rus katalikiškus. laikraščius ir lest, seserų darbe* 
knygas. Svieskite .Lietuvą.

Šių žudžius rašytojas yra pa
ts prasilavinęs ir vienas iš pir
mutinių savanorių Lietuvos ar-įi 
Imijos. (pirmuoju Lietuvos gailėstingų- žiavimo pirmininkas per savo jreliui dirbant bus nugalėtos vi- 

uesugebėjimą kaip suvažiavi
mą vesti nelaiku posėdį uždarė.
Dėl tos pat priežasties . sulig 
paskelbtos dienotvarkės nega
lėjo būti perskaityti paruoštie

ji“ kovą su kūdikių mirtingumu. Į ji referatai apie gailestingąsiąs

x ‘---- ------------------------- -------

Šiauliai kila iš griuvėsių, ats-j joje, Vokietijoje ir kitur. Nu-' begalo būt suįdomavę

sos sunkinybės, o Lietuvos Gai
lestingųjų Seserų Sąjunga pra
žys visu pilnumu savo žiedo.

K. S. Krst.ŠIAULIAI.
lytis puiki ateitis. Čia yra di-į dabartinių klausimi), būtent 
delis geležinkelių mazgas.
prieš karą Šiauliai buvo^nem^-iKaikiirius tos kovos būrius nu-(seserys ir jų reikšmę valstybės 
žas pramonės centras. Dabar. rodo kaip tatai yra daroma šve- ir visuomenės gyvenime, kas 
Šiauliai kila iš griuvėsių, ats-j Ji joje, Vokietijoje ir kitur. Nu/liegalo būt suįdomavę gailest. 
teigiama namai, pramone, pre- rodo kokią svarbią rolę toje: seserys ir garbės svečius, 
kybą. Namus atstatinėja arba kovoje lošia gailestingosios se- 
taiso žydai ir .amerikiečiai lie-(serys reiška pageidavimo, kad tokiai 
tuviai. Namai statomi arba a:.-1gailest. seserys greičiau prisi- 
statomi pramonei ir prekybai. įdėtu prie to darbo. i
|T«lel su gyvenamaisiais na- C(,,lro K„,„itet„ibinti. MatkaikWieŠteig.Ko-
;nY>'syrabe<ia. ^aulla. bu_s .b- atstovas. c<intro var_jmlstJOS nariai dėl asmeniškų
,dziausiu Lietuvos pramones ir - . ........................ ... . , įdu sveikina si Dirm;’ii Lietuvosprekvbos centru. i • ' ■ ■ • ,• -

Vienas iš'Visu. sv.vaz.ay>.
* ;iną ir linki sekimniriausios klo

ties gailest. seserų darbe.
D-ras Alekna. Sveikina su

važiavimą kaipo Lietuvos Rau-i 
donojo K džiaus atstovas. Pa-,k.yloJ dvi dali, būtent/ Kristu- 
brožė, kad Liet. Raudonasai/ i profesinę, 

aiei nu- Kryžius gailestingąją seserų P^^tai o>ios pagrindas grynai 
organizavimu buvo susirūpi- 'daroininkų piofesinė sąjungos, 
męs jau metai atgal, bet dėl tam iTačiau nežiūrint begalimai į- 

’- ftikru aplinkybių tas uždavinys I ^nto agitavimo dauguma gai- 
T ai tnegalė jo būti vykdomas. Pri- j Stingų jų seserų į “ profesinę’ ’ 

taria Lietuvos' Gailestingujii!s^iun^ šaltai žlQrl- Todel 
‘ .........., „gos kūrimui, reikš- dr<>siai -al,ma tlk?tb kad lr Pa"

. (metais gulenrių ligoninėje ka-į(fema; Knkė.iimų iš to darbo su- Įsikurs Lietuvos Gailes-
v--- :„x„:-x:— . tingiijų Seserį) Sąjunga, kuri

D-ras Žemgulys. Pabrėžia,tatadk^ ,ne kok*a

tingosios I 
I

APIE BANANAS.
Bananas mėgsta visi — didi ir 

maži. Ne pro šalį tad žinoti šį tą 
Į apie bananas. Ant akerio žemės

Nejauku įspūdį padarė, kad lengvai dirbant galima jų užau- 
gailest. seserų šventei ginti per metus 17.000 svarų. Ba- 

' suvažiavimo vietoje į gatvę vė- i nanų medis per metus neša vaisių 
iliavos nieks nepasirūpino iška-'du kartu. Bananų yra 60 rūšių.

Tos rūšys taip skiriasi viena nuo 
kitos kaip obuolių rūšys. Tos ba
nalios, kurias gaunama šiaurinėse 
valstijose yra nuskinamos tada, 
kada jos yra visai žalios. Kelio
nėje iš šiltų kraštų jos nunoksta.

Tie, kurie bananų ragavę yra 
ir ten, kur jos auga ir šiaurinėse 
valstijose, tai sako, kad mes ne
žinome kas tai yra tikrai gera ba- 
nana.

•menkniekių tos Komisijos pir
mininkui paskelbė “baikota” 
. ir dėlto jiems pavestojo darbo 
' nepadarė. Buvę nusistatvta 
i suvažiavima suardyti.
: Galų gale suvažiavimas sus-

PADĖKA.
Gruodžio 22 d. 1921 ra. Karo

Ligoninė Kaune. 
Gerbiamosios pp. Norkaitie-1 

nė ir Paulauskienė,
•; rv, Conn.

Pranešu Tamstoms, kad jūsų
• siuntinys su knygomis Karo I 
goninės Knygynui gautas, 
pirmieji amerikiečiai.

To- Prisidgi<> P14® hl. nuvargusių ,į.sen, S<ąjun;

Gerbi anieji musų Broliai — 
Lietuviai aukuotojai!!!

Ne syk kreipiamės pas Ju
mis, Broliai musų, maldaudami 
pašalpos ir ne palikome užvil
tais. Turbut nusibodėjome
Jum su savo nuolatiniais reika
lais. Dovanokite, kad dar
šį kartą drįsinie paklabenti į 
Jūsų, 
širdis 
delei,
suomėnes labo Lietuvoj, musų 
balsas vardu- jaunomenės bei 
vaikučių Perlojos, ne paliksi 
tuščias. Dalykas yra tame: 
musų Perlojuj su. virš yra 
tūkstantis gyventojų, taip ku
rių vaikų irgi nė mažas skait
lius, net trys šimtai. Visi jie 
nori mokytis,- bet dauguma iš- 
jų savo lėšomis ne išsigali apsi
mokėti už Tankvecjžius, vidury- 
nese mokyklose už mokslą, jyie 
to žiemos metu nebeturi drapa
nų, apšiavimo ir tt. Tiesa šiais 
metais, ačiū rūpestingumui mu
sų Valdžios, turime net dvi 
valdiškas liaudis, pradines mo
kyklas, į kurias beabejo galės 
lankyti vosšimtą • dvidešimts 
vaikų, visigi kiti turės pasilik
ti be mokslo. Taigi matote. 
Gerbiamieji, vien tik Perlojos 
m. dar trūksta mokyklų, ne kal
bant jau apie kaimus parapijo
je, kur irgi musų priederme yra

* * neapleisti. Minėtosios Valdiš
kos mokyklos ne turi mu
sų mestėly tikrųjų tam butų, 
yra privatiniuose namuose, ma
žai visai tinkamuose, kuriuose 
reikia sudaryti šiokį toki re
montai iš oro ir iš "vidury, kaip 

. tai pečiai, suolai ir tt. Šįda- 
lyką jau baigėme. Ant šių dve
jų mokyklų Valdžia mums ža
da duoti pašalpos. Dabartiniu 

. / laiku mes iš savo valdžios ne 
sitikime gauti daugiaus moky
klų, ypač mokyklą aukštesnios 
rūšies. Viduryne 4-riu Klesų 
mokykla arčiausiai nuo Perlo
jos yra Merkinėj, tai bus 16 
verstų. Vaikams Perlojos, su
vargusioms prie nuolatinio pa.-

■ fronties gyvenimo, yra partoli 
ne patogu mokvtti. Sumany-

■ mas yra Perlajbje atidengti tuo 
tarpu nuors dvį klesę mokyklą 
su skyriumi amatų, kuri su 
fneiu noru ant vietos vaikučiai 
lankytu. Perlojoje, nors prie 
ne Dastovių rnbežių, bet visgi 
vaikai buvo lavinami taip, kad; KUZIAI (Šiaulių apskr.) 
kandidatų i mokyklą, ypač a- šis miestukas per karą rusų vi- 
matų, pilnai turime. Įšią mo-(

K kyklą kviesime ir iš kaimų vai
kus. Sumanymas, rodos, pra
kilnus, tik tam sumanymui įvy
kdyti reikia lesų ir lėšų ne ma
išia. Valdžia medžio žada duo
ti, bet iš to medžio savo lešo-

| mis pastatyti, įrengti, nors su- 
pusėtinais patogumais, aplai- 

» kyti du mokytojų, kuras, švie
sa.

• Bedniems vaikams rankve- 
# džiai, įrankiai prie amatų ir 

šiaip pašaline pašalpa, žodžiu, 
|k ■ . visas tas sumanymas' reikalau-
■ , ja daug pinigų, kurio pas Per- kos. Bet per klebono uolumą(mas priėmė šį pasveikinimą:

loječius visai trūksta. Taigi, ir veiklumą viskas stosis. “Pirmasai Lietuvos gailės-

į

• reirių ligonių švietimo. Kny- ^jaukti gražiu vaisių.
Rx.XV .J į Sa tai & rienintėlį^ draugas ir D_ras žemįi _______ ?.
taisvmui išlaikvmui Perlojos vienintelė P^ogą, kuria jis &d Lietuvos Gailestingųjų Se-Įnors .“profesinė” kurių praė-

JUDOMŲJŲ PAVEIKSLŲ
LANKYMAS.

Suv. Valstijose judomųjų pa- 
veikslų teatru yra 18.000. Juos 
kasdien aplanko 20.000.000 žmo
nių, sumokėdami $4.000.000.

gali turėti ligoninėje.dvi klesės su skyriais amatų 
mokyklos! Pasimatysime gal 
kada nuors, šiandien skyria 
vienus nuo kitų jūrės - 
les, bet gal ateis laikas 
susitiksime, malonu bus Jums| 
matyti apsišvietusius savo bro
lius. seserys — Lietuvoj gyve
nančius! Kiekvienas centas, 
kiekvienas doleris bus viešai į skaitytojais reiškiu pp. Pau- 
paskelbtas su tam tikru vardu lauskienei ir Norkaitienei 
ir pavarde aukuotojo visuome
nei ir Vaikučiams, kurie už sa
vo geradarius niekuomet ne pa
mirš ^naldose. Iš kalno visie
ms aukuotojams vardu Perlo- 
lojaus ir apilinkes vaiki) tarė
me nuoširdų ir po tukstant 
kartu Ačiū’!! Dieve užmokėk 
Jums!!!
Perlojaus įrengimo mokyklos 

Komitetas.
Pirm. J. Staškus 

Sekr. J. Tamulionis 
Nuolankiai prašau Brolių A- 

merikečių paaukoti Perlojos 
dvi klesei mokyklai, jai atsilik
tu iš aukų pinigų, tai sutaisy
kime prie mokyklas knyginei).

Su aukšta pagarba.
Kum L. Vetkelis.

Perlojos Klebonas, revičius įr savo pamokslegra- 
Varenos pasta, Alytaus A^kri- žiai paminėjo gailestingąsiąs 
ties, Perloja

• •

juri“-|

.seru Sąjungos reikia stipriau-1 jus’a*s metaig Lietuvoje buvo 
Turime knygynėlį netaip .jau /sjos’ vienvbės ta svarbų darbą ’ pririšę.

1dideli, taip pat tokiu pat būdu 
įsigytą. LĖšų knygoms pirkti 

taip.

itlikti, o jei tos vienybės nebus 
sunku ko gero iš to viso laukti.

Steig. Seimo narys kun. Mie- 
leška. Sveikina suvažiavima 
Švento Vincento a Paulo Drau
gijos vardu.. Nurodo tos Drau
gijos uždavinius ir palygina 
juo* gailestingųjų seserų užda
viniams. Reiškia vilties, kad 
šis Lietuvos gailest. seserų su
važiavimas įkurs tą Sąjungą 
kuri dirbs tą patį aukštos Idė
jos darbą.

Kun. Sabaliauskas (Žalia 
Rūta.)Sveikina gailest. seseni 
-suvažiavimą armijos kapelio
nų vardu. Reiškia pageidavi
mo, kad gailestingosios seserys 
savę pasivadintų slaugėmis, 

PIRMASIS LIETUVOS GAI- nes toks vardas geriau tiktu.
LESTINGŲJŲ SESERŲ 

SUVAŽIAVIMAS.

S. m. gruodžio men. 18 d. vie- vardu kuriems atstovauja St. 
nkart su Kariuomenės sukak- Seime, 
tuvių Įgulos bažnyčioje iškil-*

kariai® valdžios 'Negauname,
i kad sunku dabar pas mus esantį 
tokiai brangenybei su literatū
ra.

Aš, kartu su džiaugiančiais

gi
lios padėkos. Labai malonu 
būti] kad kiti amerikiečiai ne
pamirštų mūsų, kaip ir Tams
tos nepamiršot. Prašome ir 
laikraščių ir knygų.

Su tikra pagarba.
Karo Ligoninės knygininkas 

Kareivis Rauktys Juozas.
Z

Reikia pabrėžti, kad Gailes
tingųjų Seserų Sąjunga Lietu
voje labai pageidaujama. Tos 
Sąjungos kūrimui karštai pri- . 
taria Steig. Seimas, Valdžia ir 
plačioji visuomenė.

Šiandiena pažvelgus į Lietu
vos Miestus liaudį ryškiai ma
tai jos trys rūšys: pirmoji rū
šis krauna sau milijonus, kas
diena puotas kelia ir skensta 
šampano bangose, tai Lietuvos 
įvairūs šmugilninkai, makle
riai ir tt. antroji rūšis tai Val
džios menkai aprūpinti valdi
ninkėliai, kurie branginvbės 
prislėgti pusbadžiu misdami 
aimanuodami velka kasdieninį 
savo gyvenimo jungą; trečioji, 
rūšis — sunkaus vargo ir skur
do prislėgtoji bėdnuomenė. Čia 
•rasi ištisus rajonus kur šeimy
nose randasi nuo penkių iki 
dvylekos vaikų, o iš tų vaikų 
nuo trijų iki devynių ligonių, 
daugiau tuberkulozninkų Ligo- * 
ninėse ištisus mėnesius nebūna 
naujiems ligoniams vietos. Be

KAS NORITE ŽINOTI?
Jei kas norite žinoti apie Ko

munistu Tikslą, Žiemos Gegu
žinė, apie Parsidavėlius, “Va
nago Tėvą, kuris norėjo pasiim
ti svetimų lašinių gabalų, (at
siprašau aš norėjau pasakyti 
Bendrovės lotus) ir Katras Di
dvyri, kreipkitės į “Perkūno*’ 
Redakcija prisiųsdami 15 c 
Perkūnui ant gelžkelio tikieto 

“PERKŪNAS”
366 Broadway, Boston 27, Mass

LIETUVOS ŽEMLAP1S
Kaina 75 Centai.

būtent

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

SULANKSTYTAS

-t Svarbus

yljinė^Sąjunga. Po to bn- 
rinlifas suvažiavimo Prezi-

į ua/zHj'cia, tas uauar negali niurnas ir oi«ig. ikoi
• būt griūt varomas dėl lėšų sto- Lnhrinko pasiūlymu

X Klebonams

-■*

Steigiam. Seimo atstovas J. 
Žitinevičius. Sveikina šį suva
žiavimą kaipo ūkininkas ir tų

Džiaugdamasis pir- 
— ----- ----- muoju Lietuvos Gailestingųjų

mingomis pamaldomis buvo su-,Seserų suvažiavimu karštoje ir 
jungta ir gailestingosioms se- J poetingoje kalboje nupasakojo 
serims pamaldos. Iškilmingas;
pamaldas atlaikė Vyskupas Ka-, ----- ----- . =

sai buvo* sunaikintas. Dabar 
jau pusėtinai atsistato ir gyve
nimas eina į geresnes vėžes. 
Turimeuolų klebonų. Jis de
dasi prie įvairių organizagijų. 
Jo pastangomis gyvuoja pava
sarininkai. Žadama sutverti JJ-: 
kimnkų Sąjungos skyrių ir L* 
Darbo Federacijos skyrių. Į- 
kurta pašto agentūra ir koope
ratyviška krautuvė. Klebonas 
prisidėjo prie smuklės panaiki
nimo. Žadama statyti nauja 

(bažnyčia, bet tas dabar negali

seserys. Po pamaldų Karių 
kliube įvyko pirmojo Lietuvos 
gailestingųjų seserų suvažiavi
mo atidarymas, kuriame apart 
gailestingųjų seserų dalyvavo 
pakviesti garbės svečiai: Stei
giamojo Seimo nariai, visuome
nės veikėjai, Valdžios ir visuo
menės įstaigų atstovai ir tt. 
Suvažiavimų atidarė Steig. Ko
misijos Pirmininkas J. Kristu- 
tienė, savo kalba nušviesdama 
suvažiavima svarbumų, tikslų 
ir jo užduotis. Pabrėžė kokia 
turi būti Lietuvos Gailestingų
jų Seserų Sąjunga 
valst; " — * 
v o išrink—______

. diūmas ir Steig. Komisijos Pir- 
i snvažiavi-

Tik ką išėjo ii spaudos 
labai parankus ir ~*"“ 
tingai sutaisytas KATE- 
KIZMĖLIS vaikučiams 
prirengimui prie Pirmos 
Išpažinties ir iv. Komu® 
jos, “Pirma. Išpažintis. 
Gerb. Klebonams duoda
me specijalę kainą, už 100 
egz. $7.50.

DlDŽIO^IŠLANKSTYTAfl
261/0x33%

Galima gauti 
"DARBININKE*

366 Broadioay,
Boston 27, Mom.

Taip-gi, Gerb. Kun. F. 
Juškaitis parvežė iš Lietu
vos kelias dešimtis Evan
gelijų knygelių. Gražiais 
drobės apdarais 6x8, la
bai parankios. Kaina $1.50

Geistina būtų, kad Gerb 
Klebonai pasiskubint- su 

užsakymais.
“naitimrnnrAfl"

366 Broadvay,
Boston 27, Maga



Subaia, Sausio 21 a., 1922.DARBININKAS
Po $2.00; L. Jankauskas, V. Va- ti, Kalbės šiose kolionijose:

■1___ • T* rv -r-. • - w

- fcina tt South Boęton’o nt&rnlakaia, 
Ę. ketvertais Ir subatomis. Leidžia am. 

Lf#iinę Rtmo Katalikv 8v. Juozapo 
F'_ Dasbixucxc Bazujka.

“DARBININKAS”
(Ttce Workeb)

Te« Iatbvahian Tk-Whxly Paml 
* .

Pūbllshed every Tuesday, Thuraday, 
and Saturaay by St. Jo&ph’s Lttb- 

R. Č. Absoci&tiok ar Labo*.
-.................................... ' "iTr.Tr r r- - n

"JEntered as aecond-dasa matter Sept 
12, 1915 at the post office at Boston. 
Mass., nnder the Act of Mardi 3,1879.**

“Acceptance for malllng at spėriai rate 
of pograge provided for In Section 1108, 
Act of Och 8, 1917, anthorized on July 
12, 1918." •

• ------
Subscription Ratet:

5early .................................................. $4.50
Boston and suburbs ....................... $5.50
Forelgn countries yearly............... $5.50

Viso pasaulio darbininkai 
i vienykitės Kristuj po Baž- 

’ nycios vėliava, visuomenei 
gelbėti.

.............................................................. - -r 

numeryje skaitytojai matė K 
Lietuvos Finansų Misijos K 
atsišaukimą į draugijas ir 
kitokias organizacijas. Yra 
sumanyta išleisti knyga, kur 
būtų surašyta nuveikti dėl 
Lietuvos darbai.

Labai remtinas sumany
mas. Įvairios organizacijos 
yra labai prisidėjusios prie 
tautinių darbų. Jų geri dar
bai užsipelno būti ūzrekor- 
duotais. Toks draugijų ir 
kitokių organizacijų pager
bimas ir joms kredito atida
vimas paskatys jas ateityje 
prie uolesnio darbo dėl Lie
tuvos. Misija ketina išsiun
tinėti draugijų ir centrali- 
nių organizacijų sekreto
riams tam tikrus nurody
mus, kokių informacijų no- 
lima. Kiekviena draugija 
bei kuopa lai kuopilniausia 
išpildo prašymą.

r
ŠV. KAZIMIERO DRAUGUOS 

SKYRIAMS AMERIKOJE.

L.D. S. Reikalai.
f *^7 * •’"* ’ V*

NUŠVTEĖIA PADĖJIMĄ.

LDS. 34 kp. narys iš 
Scranton, Pa. 'gavęs iš Cen
tro laišką su paraginimu už
simokėti mėnesines duokles 
štai ką atsako:

I

KO SUSILAUKSIME?.
Tokiu antgalviu turėjo e- 

ditorialą “Garsas,” katali
kiškojo Susivienijimo orga
nas, sausio 12 d. š. m. laido
je. Nuodugniai ir rimtai 

£ jame gvildenama lietuvių vi-
K suomeniniai reikalai. Paga-
, lios “Garsas” šitaipos palie-
r tė LDS. darbuotę ir reikš-
r-

|*

“Lietuviai katalikai Ameri
koje e^an^ gerokai organizuo
ti. Visos mūsų organizacijos 
— darbo žmonių organizacijos. 
Specialiai darbininkų būvicC'ge- 
rinimui, jų reikalų gynimui tu- 
rinie Lietuvių Darbininką Są
jungą su keletą tūkstančių na
rių.
••••Reiškia, ir mes, lietuviai, tu-' 
rime puikią pradžią, bet tik dar 
pradžią. Tikslas toli gražu dar 
neatsiektas. Pirmutiniu mūsų 
uždaviniu ir privalo būti, kad 
L. D. S. išauginus į milžinišką 
organizaciją.

“Kiti, sakysim, kad ir lietu
viai socialistai turi sudarę ry
šius su Amerikos socialistais. 
Mes, katalikai, tokių ryšių su 
Amerikoj katalikais dar, rodos, 
nesame užmezgę. O darbinin
kų kova už būvį tik tuomet te
bus sėkminga, kuomet visų tau
tą krikščionys darbininkai su-' 
sivienys bendrai ^ko va i. Bet, 
šį klausimą paliekam LDS., nu
simanydami, jog su juo jinai 
rimtai yra susirūpinusi.

“Gerai yra sakoma, jei pats 
savimi neapsirūpinsi, niekas 
kitas tavo reikalų neaprūpins.

‘ ‘ Norime geresnio^ rytojaus 
sulaukti, organizųokimės, švies- 
kimės, veskime rimtą kovą už 
būvio pagerinimą. ■>

“Ko sulauksime, patys savo 
reikalais nesirūpindami.”

|’\ Prie to turime pridurti, 
nuo senai LĮJS, turėjo 

L tikslu susirišti su Amerikos 
| Darbo Federacija. Esame 
| tos organizacijos centrui ra- 
s. šę jr esame gavę prielankių 
L laiški] nuo Amerikos Darbo 
I Federacijos prezidento Sa- 
| muelio Gomperso. Jis yra 
I paprašęs mūsų konstitucijos 
į ir kitų klausimų pastatęs. 
I Jam visos reikalautos in- 
L formacijos pasiųstos,.

Kai dėl sudarymo ryšių 
jA: > : a katalikais, tai 

Swas - galima padaryti su 
1 AV.’ifarc

^Kjounci* ‘
ĮBLtlikti Federacija, ku-
K rios LDS. yra nariu.

i

K
m E-

£

Šv. Kazimiero Draugijos Valdy
ba pageidauja ir prašo, kad ap
važiuotose įgaliotinio kolonijose, 
JįybKaz. Draugijos skyriai jau į- 
sisteigę, o'kur jų dar nėra, kad 
malonėtų įsisteigti: iš pirmininko, 
jo pagelbininko, sekretoriaus, iž
dininko ir valdybos nario ir visi 
skyriai prašomi patįs užsiregis
truoti centre, pranešant skyriaus 
valdybos sąstatą, narių skaičių ir 
nurodant tikrą pastovų skyriaus 
pirmininko arba sekretoriaus ant
rašą Amerikoje. Meldžiu adresuo
ti Šv. Kaz. Draugijos Pirmininkui 
šiaip; iilTHUANIA, Kaunas, Di
džioji Vilniaus gatvė 34, Kun. 
l’ialotui A. Dambrauskui.

Šv. Kazimiero Draugijos sky
riai daro narių susirinkimus, juo
se tariasi apie pasekmingesnį ka
talikiškos spaudos platinimą, atė
jusias knygas iš Kauno, išdalina 
nariams, paima narių skundas ir 
pasiunčia centrui, senųjų narių 
atnaujina įrašymą ir • stengiasi 
kuodaugiausiai surasti naujų na
rių ir jų surašus ir pinigus pasiun
čia Centrui Kaune.

" Kun. P. Raščiukas,
Šv. Kaz. Dr-jos Generalis Įga

liotinis Amerikoje.

LIAUDIES DAINELĖ.
Ai, tu rože raudonoji, 

Pasigesi manęs.
Įšoks ožka su ožiukais,
Nuės tavo žali us lapus: 

Gedėsi* tu manęs.
Ai, tu rūta, tu žalioji, 

Pasigesi manęs.
Įlėks višta su viščiukais, 
Iškas tavo visas šaknis:

Gedėsi* tu manęs.
Ai, močiute, tu senoji 

Pasigesi. manęs.
-Kaip įeisi į kamarą,
Kur dukrelė girnas malė, 

*. Gedėsi tu manęs .
Ai, močiute, tu senoji,. 

Pasigesi manęs.
Kaip įeisi į seklyčią,
Kur stovėjo aštuonyčiai, 
Kaip nerasi savo dukros, 

Tai mane gedėsi.

DAINUTĖ.
Kad galėčiau būt paukštyčiu 

Ir spafnus turėčiau,
Į padangę pasikeičiau, 

Ir toli regėčiau.
V

Ir dainuočiau'Dievui garbę, 
Kiek man telįt galybės, 

Ir'vis gerbčiau bedainuo- 
[dams 

Svieto šio grožybėse.

Ir prašyčiau dangaus Tėvo
• Laiko laimingesnio, 
Ir tėvynei, ir žmonijai 

Likimo geresnio.

i SERAS SUMANYMAS.
Pereitame “Darbininko”

Kad galėčiau būt paukštyčiu 
Ir sparnus turėčiau,

Į aukštybes pasikėlęs, 
Pasaulį Kylėčiau.-

1-16-22, Scranton, Pa.

Gerbiamieji:
Gavau laišką kaipo paragini

mą užsimokėti į LDS. $2.10. 
Meldžiu atleisti man už užvil
kimą, nes aš užsimokėsiu prie 
pirmos progos.

Beto dar ir daugiau neužsi
mokėjusių narių čia randasi ir 
aš mėginsiu išrinkti. Tą būti
nai esu pasiryžęs padaryti.

Turiu pasakyti, kad čia be
galo sunku ką pradėti, nes mat 
Wilkes-Barre išeina du laikra- 
čiu “Tėvynės Balsas” ir “A- 
merika” ir tie mažiau kainuo
ja; o mūsą žmonės nežiūri kur 
naudingiau bile tik pigiau.

Ypatingai “Tėvynės Balsas” 
čia siunčiamas kiekvienam pa- 
rapijonui ar užsimokėjęs ar ne.

Aš pats jau kelintas mėnuo 
gaunu “Tėvynės Balsą” dykai. 
Nemokėjau nė vieno cento ir aš 
jo neužsirašiau ir nemoku. Gali 
būti jie mano kad žmonės pri
pras ir užsimokės.

Suprantama, kad už dyką at
siranda ir skaitytojų.

Mano nuomonė čia reikėti] 
padaryti LDS. prakalbas, kad 
supažindinus daugiau su LDS. 
tikslu ir veikimu ir gal tuomet 
pakiltų žmonių ūpas ir padidė
tų mūsų brangios organizaci
jos kuopelė.

Prakalboms laikas būtų ge
riausia bile šventadienį.

Tikimės, kad Tamistos padė
site mums sustiprėti.

Su tikra pagarba,

J. Makštutis.

' 7----  ,
bininkų pelnytais pinigais 
minta. Bet tiek to, griovi
kų niekados netrūko.

Geriausia laikytis to prie
žodžio: “kas rėkia tegul rė
kia, o mudu boba važiuoki- 
va.” .

Mes tvirtai tikime, kad 
gėrb. klebonai atkreips į tai 
domę ir padės' sustiprėti 
silpnesnėms kuopelėms; ap
mirusias atgaivins, o kur 
dar nėra Nuorganizuos.

Visi tie, kurie įsteigė ir 
sudėjo kapitalą tarpe kdrių 
randame ir žymių klebonų 
vardus ir kurie visa Stdimi 
atsidavę dirba tos brangios 
organizacijos labui, bus be
galo dėkingi už paramą.

Darbininkai, vargo spau-' 
džiami minės palįuosuotojus 
ir jų vardus savo kruvinu 
prakaitu užrašys.

LDS. Raštinė.

darbdaviais kapitalistais bū
tinai turėtų įsisteigti kuopa, 
kad gavus LDS. kuopų ir 
narių paramą.

Be visų susipratusių dar- 
bininkų pritarimo kdvą sun
ku laimėti. LDS .nariai vi
suomet pirmi stoja pagelbon 
kovojantiems darbininkams 
už būvio pagerinimą. Tiki
mės, kad ir Omahos darbi
ninkus parems aukomis siųs
dami per LDS. Centrą.

Susitvėrus LDS. kuopai, 
aukos galėtų^ būti siunčia
mos per Centrą kuopai, kuri 
atiduoti], šelpimo komitetui.

Šiaip jau asmenimis, neži
nant kuo jie atsako už su
rinktas aukas, šiandiena ne
galima pasitikėti; ypač kad 
atsitikimų buvo, jog auko
mis pasinaudojo asmenįs, 
kurie jas priiminėjo, o varg
šai darbininkai gavo trupi
nius. ' x

LAWRENCE, MASS.

DarbiMnkams svarbu.

Tai-gi iš to laiško matome, 
kad idėjinėmis organizacijo
mis mes permažai rūpina
mės. Jeigu bendrovės ran
da kapitalo siuntinėti laik
raštį dykai, tai kodėl to ne
gali padalyti idėjinės orga
nizacijos.

Aišku, kad laikraštis sa- 
vaimi niekados neapsimoka 
lie pašalinės paramos; ne
bent turėtų didesnę dalį lai
kraščio užpildyta paskelbi
mais. Lietuviški laikraščiai’ 
paskelbimų neperdaugiausia 
turi ir už tai jie visi skurs
ta. Skursta daugiausia ka
talikiški laikraščiai, nes jie 
nepriima “humbugiškų” 
skelbimų.

Tai-gi norint paskleisti i- 
dėją kuri nėra paremta 
tuščiomis išsvajotomis teori
jomis reikia kapitalo ir rė
mėjų.

Stipriausiais rėmėjais pa
rapijose yra gerb. klebonai, 
nes jie doleriui neparsiduos.

Tiesa, gerb. klebonai yra 
ir taip užversti įvairiais 
darbais ir negalima būtų 
I»erdaug reikalauti; bet vis
gi nors retkarčiais būtų ge
rai, kad savo stipriu ir dąug 
reiškiančiu žodžiu pažadin
tų skurstančias- kuopeles ir 
padėtų joms sustiprėti.

Pažymėtina, kad Penn- 
Sylvaijos valstijoje išskyrus 
Philadelphia, Silver Creek, 
Minersville, Girardville, Ma
hanoy City, Easton, Duryea, 
DuBois^So. Bethleham iš 20 
kuopų kitos labai silpnai gy
vuoja. Nariai visuomet pa
silikę su mokesčiais. Gavome 
keletą laiškų jog ir ardytojų 
atsirado, kurie norėdami sa
vo “idėjas” paskleisti užsi
ėmė griovimo darbu.

Gaila, kad tuo darbu užsi
ima tie. ku tu pačiu dar-

ATSIŠAUKIMAS
LIETUVIŲ SKERDYK- 

L1Ų DARBININKŲ.

Mes So. Omaha, Neb. lie
tuviai skerdyklų darbinin
kai turėjome viešą susirinki
mą 12 d. sausio 1922'm. ant 
New S'etlers svetainės 36 ir 
U gat. ir vienbalsiai išrinko
me komitetą Spaudos ir pa
šei pos. Šis komitetas turi 
atsisaukt Į lietuvių spaudą 
Suvienytose Valstijose pra
šant pašelpos iš plačios vi
suomenės šioj kritiškoj va- 
andoj.

Taigi broliai ir sesutės, 
mes norime ir turime jums 
pranešt ir apreikš! savo pa
dėtį, kad tarpe mūsų vieti
nių gyventojų nėra turčių, 
katras galėtų mums suteikti 
štamliesnę pašelpa, bet turi
me šauktis pagelbos prie vi
suomenės. Ir nestebėtina: 
jau septinta savaitė kaip e- 
sarne išstumti i kovos lauką 
dėl kąsnio duonos, o galo da 
nematyt. 95 nuoš. vietos lie
tuvių yra skerdyklų darbi
ninkai. Tad šis streikai pa
lietė beveik visą koloniją. 
Mūsų broliai ir Seserys eina 
ant pikietavimo, kaipo, ant 
“fronto” linijos; iš jų tarpo 
daugumas tapo areštuoti ir 
teismo nubausti pinigiškai 
ir kalėjimu; su jais apsiei
nama labai brutališkai, tei
sia skaudžiai be jokio prasi
kaltimo; beveik visi suareš
tuoti tapo apkaltinti ir nu
bausti.

Taigi mes ir prašome jūsų 
broliai ir sęsutės užtarymo 
šioj kritiškoj valandoj, nes 
be jūsų užuojautos daug dar
bininkų pateks į kalėjimą, 
vien tik kapitalistams ir 
skerdyklų baronams užsiva
rant su savo spėka, nqs jie 
neatkreipa atydos į vargšą 
ir jo gryną sąžinę. ; *»

Lietuvių Streikerių Dar
bininkų Komisija:

Franciškus Zigmantas,
. V. J. Sabaliauskas, 

Al. A. Žalpys. * •

Darbininkiškos prakalbos įvyk; 
Sftusio-Jan. 23 dieną 1922 m., Šv 
Marijos (airjų) svetainėje, Haver 
hill Str. Pradžia 7:30 vai. vaka 
re. \

Kalbės gerb. svečias iš Lietuvo: 
M. BAGDONAS, Lietuvos Darb< 
Federacijos Įgaliotinis ir Lietuvo: 
Steigiamojo Seimo narys.

Kalbės vien tik apie svarbiuo 
sius šių dienų klausimus, o- vpa< 
apie darbininkus, kurie varg 
spaudžiami kovojo ir kovoja m 
geresnes darbo sąlygas. Gerb. M 
•Bagdonas apie Lietuvos darbiniu 
sus pasakoja begalo gyvai ii 
vaizdžiai.

Beto, bus kalabama ir api 
Šios šalies darbininkų padėtį ir j 
reikalus.

Apart gerb. svečio . kalbės da; 
vienas iš L. D- S. Centro apie L 
D. S.

Tokių prakalbų dar neturėjom' 
Ir gal negreit turėsime, nes geri 
M. Bagdonas neužilgo rengia? 
grįžti Į tėvynę. Tad susirinkit 
ikaitlingai.

Įžanga 10c., bet bus duodam 
lovanėlė labai naudinga knygut 
5e. vertės.

eika ir P. Miliuj So. Bostonie- 
tis. v

Po $1.00: J. Mikulis, F. Rauda- 
iūntfe, K Bingelis, V. Bingelie- 
nė, L. Stankus, J. Bueeviee, J. 
Baudaliūnas, M. ’ Baliukevičienė 
?į Mokis, S. Dirsa, E. Buslevi- 
čiene, A. Vėbra, K Kudarauskie 
nč, L. Baliukeviičenė, A. Valavi
čiūtė, A. Kuras, Z. Dambrauskie
nė, P. Jocius, M. Klovienė, V. Šau 
.aite, B. Jasaitė, S. Užadviins, B. 
Kupravieiukas, S. Kudarauskas 
3. Ajauskas, J. Ballukevičia, A 
Grybas.

Viso $62.07.
Ten Buvęs

-
BRIDGEPORT, CONN..

Darbininką vakarienė.

Šioje kolionijoje sausio 15 d. į 
zyko JLDS. Conn. Apskr. suvažia
vimas.

Vakare po sesijų vietinė LDS 
kuopa pakvietė visus atstovus 
nrie vakarienės. Vakarienė buvo 
skani, turėjo būti geri] gaspadi 
nių gaminta. Matyt Bridgeportie 
5iai buvo gerai prisirengę priim 
ii svečius. Ne tik su valgiais, bei 
r su širdžia priėmė visus. Už tai 
;arbė 39-tai LDS. kuopai.

Kuomet svečiai visi iki soties 
privalgę, tuomet kviečiant vaka 
•o vedėjui Bilinskui, prasidėjo 
svečių ir namiškių kalhps. Kalbos 
isų buvo jausmingos ir piĮnos dė 
tingumo. Toliaus, kad dar pa 
vairinus vakarą, panelė M. Bla 
aūskaitė iš New Britain’o, Conn. 
•udainavo porą gražių lietuivškų 
lainelių. Turiu pareikšti, kad p 
ė Blažauskaitė gali puikiai dai- 
įuoti, nes turi malonų, skambų 
>alsą. Garbė New Britain’o lie 
uviams ir mums LDS. nariams, 
:ad turim tarpe savęs tokią gabią 
lainininkę. Dar turiu priminti 
:ad Bridgeportiečiai turi gerą 
larbininkų prietelių ir vadą vie
ns kleboną kun. Pankų. Už tai ji 
larbininkai myli ir gerbia.

Dalyvis.

NASHUA, K H. —
22 d, sausio, 1:90 vai po pietų.

MANCHESTER^N. H. —
22 d. sausio 6:80 vaL vakare.

<AWRENCE, MASS. —
28 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.

ATHęL, MASS. .
29 d. sausio, 7:80 v. vak. 

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

WESTFIELD, MASS. —
30 d. sausio

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

_ —. . •

L. D. S. CENTRO VALDYBOS 
ADRESAI

PV. VADOVAI—Kun. F. Kemčšis,
1313 Westminster Avė., 

Detroit, Mieli.
PIRMINI N KASIAI. Abračinskas,

187 Ames St., Montello, Mass. 
VICE-PIRM.—M. Žukauskaitė,

1 Grimes St., Boston 27, Mass. 
SEKRETORIUS—A. F. Kneižys,

366 Broa<lway, Boston 27, Mass. 
IŽDININKAS—J. Glineckis.

366 Broathvay, Boston 27, Mass. 
IŽDO GLOBĖJAI—Rev. J. Bakšys. 

’ 46 Congress Avė., Waterbury, Ct.
•I. Kriviutė, ,

53 Brook St., Lavvrence, Mass. 
O. Monkevičiutė,

126 IVindsor St, Cambridge, Mass. 
KONTROLES KOMISIJA—
Kun. P. Juškaitis,

40 York St., Cambridge, Mass. 
Kun. K. Urbonavičius,

50 W. 6th St., Boston 27, Mass. 
B. Ajauskas,

58 Lincein St., Brighton, Mass.

►

“DARBININKO” ADM. 
PRANEŠIMAS,

Rcngėja
v

BRIGHTON, MASS.

Darbininkiškos prakalbos.

Sausio 11 d. š. m. LDS. 22 kj 
buvo surengusi prakalbas. Kai 
bėįojais buvo gerb. svečias M 
Bagdonas, Lietuvos Darbo Fede 
racijos įgaliotinis ir Lietuvos St 
Šeinio narys ir M. Kerbelis, “Dai 
bininko” administratorius.

Pirmiausia vietos veikėjas I 
Ajauskas atidarydamas prakalba: 
pratarė keletą žodžiu apie LDS 
ir Lietuvos darbininkus ir persta 
tė syečią gerb. M. Bagdoną Liet 
vos Darbo Federacijos įgaliotin 
it Lietuvos Steigiamojo Seimo na 
rj.*. Kalbėjo gana plačiai apie Lie 
tuvos padėjimą, Lietuvos Darbe 
Federaciją ir abelnai apie darbe 
žmonių reikalus.

M. Kerbelis, “Darbiiynko” ad
ministratorius kalbėjo apie LDS 
iryAmerikos darbininkus.

Po jo kalbos B. Ajauskas pra 
kalbų vedėjas ragino susirinku 
sius dėtis prie darbininkiškų or
ganizacijų, remti Lietuvos reika
lus perkant bonus ir aukojant.

Užsiminus apie Lietuvą, tuoj at
sirado vienas išgama, Žulikowskk 
bernas, kuris pradėjo nerimauti 
ir kaž ką tokio murmėti, bet tuo; 
buvo numalšytas. Gaila, kad dar 
tokių randam lietuvių tarpe.

Gerb. M. Bagdonas kalbėjo ant
ru atvėju apie’ Lietuvos darbinin
kus ir jų gyvenimą. Pridarė daug 
juokų kuomet pradėjo kalbėti a- 
pie “samagonką. ”

Šios prakalbos visais žvilgs
niais nusisekė. Susirinkusieji 
skirstėsi labai patenkinti, ir dau
gelis sakė, kad dara pirmu kartu 
tokias prakalbas girdėjo.

Lietuvos Darbo Federacjjai au
kojo šie:

. Prierašas: Lietuvių Dar
bininkų Sąjunga yra vienin
tele lietuvių darbiniką orga
nizacija Amerikoje. Turi 
streikierių fondą, iš kurio 
šelpiami LDS. nariai. So. 
Omahoje kol kas dar neturi
me LDS. kuopos. Dabarti
niu laiku, i<uomet eina smar-

1 ki kova tarpe darbininkų su M Milašauskas .
t

....... . 'X .. t -
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NEW YORK CITY, N. Y.

Darbininku susirinkimas.

LDS. 9 kp. metinis susirinkinjas 
zyks nedėlioj, 22 d. sausio š. m 
uoj po sumos.
Malonėkite visi nariai būti, nes 

us renkama nauja valdyba šiems 
letams. Visi nariai susirinkiman, 
es turime daug naujų pranešimų 
• naujų įnešimų. Dabar prasi
ėjo naujų narių vajus, turime *ir 
pie tai pasvarstyti, kad mūsų 
uopelę padvigubinus nariais.
Ateidami atsiveskite ir naujų 

ariu.
LDS. 9 kp. rašt. D. Kašėta.

WORCESTER, MASS.

LDS. 7-tos kp. buvo laikytas 
asirinkimas 11 d. sausio, 1922 m. 
’asitaikė blogas oras ir nepribu- 
us visai valdybai, raportai ir pil- 

, a atskaita tapo atidėta ant kito 
usirinkimo. Pirmam susirinkime 
ių m^4] nutarta smarkiau su
rasti veikime.
Štai pirmas žingsnis, kuriame 

engiamasi toli nužengti. Praši- 
lėjus LDS. naujų narių vajui, 
engiamos prakalbos ketverge, 26 
l. sausio šių metų pobažnytinėje 
vetainėje. Kalbėtojas užtikrin
ąs. rGerb. kalbėtojas daugumui 
girdėtas, bet,nematytas. Tad pro- 
;a visiems pamatyti ir išgirsti ne 
ik apie jį kalbant, bet jį patį kal- 
>ant ir apreiškiant organizacijos 
gerovę ir apie/mūsų brangią tėvy- 
įę Lietuvą. Gerb. kalbėtojas ne
senai atvykęs iš Lietuvos M. Bag- 
lonas. Tad nepraleiskite progos. 
Pasinaudoki™ visi, kuriems tik a- 
peina.mūsų ir tėvynės gerovė.

P. S.

SKAITLINGAI ATSI
LANKYKITE.

LDS. N. A. Apskritys ap
rengė gerb. svečiui iš Lietu
vos M. Bagdonui Lietuvos 
Darbo Federacijos įgalioti
niui ir Lietuvos Steigamojo 
Seimo nariui prakalbų marš
rutą. .Prakalbos darbinin
kiškos ir i jas darbininkai

Sulig LDS. 6-to Seimo nu
tarimo, su 1 d.'sausio 1922 
nu “Darbininko” prenume
ratos kaina turėjo būt pa
kelta ant 50 centų. Bet pra- • 
ilginus Kalėdinę “Darbi- - 
įlinko”-prenumeratų nuolaF 
<lą iki 15 d. sausio š. m. pra
sitęsė dvi savaiti\ir pakėli
mas prenumeratos kainos. M

Tai-gi dabar pranešame 
gerb. skaitytojams ir rėmė
jams, kad nuo 15 d. sausio 
1922 m. “Darbininko” pre
numeratos kainą bus:

Suv. Valstijose * «
Metams.......................$4.50
6 mėnesiams.............. 2.25
3 mėnesiams..............  1.25

Užsienyje (ir Lietuvoj) 
Metams..................  $5.50
6 mėnesiams .... ..........2.75
3 mėnesiams .... ......... 1.50

“Darb.” Administracija,
m 366 Broaduay,

So. Boston, Mass.

PRANEŠIMAS.
1

.. .$20.001 turėtų skaitlingai ątsilanky

'l , .... 'i.-.k £

Šiuomi turima' garbė praneš
ti, Lietuvos Atstovas gerb. Čar
neckis lankys žemiau paduotas 
kolionijas. 
Vasario 1 d. Wilkes Barre, Pa!

” 2 d, Kingston, Pa.
’’ 3 d. liuosa
” 4 d. Plymouth, Pa.

5 d. Scranton, Pa.
6 d. liuosa
7 d. Foręst City, Pa. w
8 d. Sugar Nortch, Pa.
9 d. Pittston, Pa.
20 d. Tamaąua irCoalda- 

-z le. Pa.
’ 21 d. liuosa

22 d. Nęw Philadelphia,
. * Pa.

23 d. Minersville, Pa.
24 liuosa
25 d. Mt CarmeĮ Pa. 

Shenandoah,
Mahanoy City, ’ 

arba Mahanoy City galima 
bario 27 d.

” 28 d. Hazletdn. Pa.
Lietuvos Finansų Misija, ’j 

Paskolos Skyrius 
370 Ttlt Avė. New York City.

*
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daktorius parašęs pastabą antgal- 
viu Puryckio-Gabrift sebrija. Kiek
vienas numano, kad Puryckiui 
drąsiai prikišama šmugeliavimas, 
o paskui prikaišiojama sėbravi- 
jias su Gabjiu ir išvada šitokia 
daroma: “Dabar dar pi .......
ir ta priežastis: kodėl Lietu' 
riausybė taip nedraugiškai yra 
nusistačiusi į pžgrįžtančius ame
rikiečius? Delio, kad apšviestes- 
ni ^merikiečiai visuomet buvo ir 
yra nusistatę prieš Gabrio tamsią 
politiką. Suprantama, kad šitas 
įepatiko kun. Puryekiui ir jo šali- 
.įinkams. Ir jie ‘kalatojo’ ameri
kiečius.”

Še tau dalykas ir išrištas/ Ži
nome, kodėl Lietuvos vyriausybė 
‘kalatoja” amerikiečius. Ameri
kiečiai'Balutis, Šimkus, Bradčiu- ______ ___ _ _____

Mįkas Pet^auskas’ Tamas Na- Į dar dalybas netampa galutinai

SKAITYTOJŲ KAMPELIS.

X

T

B

Jie 
ne-

LIETUVOS VALDŽIA PER 
DAUG KRITIKUOJAMA.

------------- t
Ar jums neišrodo, kad perdaug 

Lietuvos valdžia kritikuojama- į- 
vairių opozicijos laikraštininkų ir 
šiaip veikėįų? Rusų laikais nie
kas nedrįso nei išsižioti prieš įvai
rius persekiojimus ir įvairius tau
tos turto eikvojimus, bei netvar- 

,ką. Tamsesnieji žmonės ma8ė, 
kad valdžios nei būte nėra. Da- 
bar gi jie žino apie valdžią kad tai 
yra sukčių, apsileidėlių būrys. 
Žmogus dažnai pamano ar išsimo
ka kokią sukčių valdžią remti, 
kaip tik saviškis tai ir sukčius. 
Ar negražiau būtų kad būtume to
kių ponų valdomi, ar tai lenkų ar 
tai rusų, jie savo turto turi užtek
tinai, nereikia jiems neiyiš mū
sų lupti. Man išrodo- kąa jie taip 
mano. Ir aš jų nekaltinu. Aš 
kaltinu mūsų partijų partijėlių 
peštukus." Aš nesakau kad parti
jos neturėtų gerų pusių, bet daug 
jos turi ir blogų, blogiausia tai 
tas kad kiekviena iš jų stengias 
pastatyti savo oponentą, kuoblo- 
giausioje šviesoje. Žmonės gerų
jų pusių negali matyti, mato tik 
blogąsias — per dūmus kalnų ne
mato. Kai būtų gerai, kad atsi
rastų žmonių kaip nors išsisaugo
tų partijos pinklių. Kad tai at
sirastų idealingų žmonių būrys su 
kapitalu ir uždėtų savo laikraštį, 
kuris nesimaišytų nei į vienos par
tijos reikalus, kad ignoruotų kri- 

• 4 Ūkuojančius partijos pamatais 
raštus, ir kad rinkti} žmones į krū
vą, kuriems ne partijos bet dar
bas tėvynės naudai rūpėtų, 
būtų kritikuojami, bet jei
kreiptų domės į jų kritiką, man 
rodos galėtų net ir priešus prie sa
vęs patraukti.

Amerikoje nyes turime keliatą 
didelių laikraščių. Jie visi "mo
demiški gražūs. Bet neveiziant jų 
pasišventimo, aš visgi skaitau, 

- kad “Saulė” daugiau yra naudos 
atnešus mūsų visuomenei neg kai 
kurie tų modemiškų laikraščių. 
Anaiptol .aš nesutinkamu ‘ ‘ Saule’,’, 
laikyti žmones nemokančiais lie
tuviškai skaityti ir laikytis insi- 
kibus savo senoviškos rašybos, b«t 
jos tonas konstruktyvūs — ji pa

rduoda keliatą žinučių, duoda vie- 
k ųą kitą apysaką, juoką ir tf., pra

tinu. žmogų prie skaitymo, o kad 
tinkamose rankose ir ragintų prie 
idealo. Dabar gi mūsų laikraščiuo
se ką mes matome. <xTėvynė” 
studijuoja vūen “ klerikalus. ”> Ku
nigų gaspadinm laikai perėjo, tai 
dabar jie užsiima išrodyti savo 
skaitytojams kaip blogi tie kleri
kalai. Kai kurie skaitytojai gal 
ir mano, jog. tie klerikalai ir yra 
baisiausi baubai. “Naujienos” iš 
vienos pusės studijuoja koiiiunis- 
tus iš kitos klerikalus, “Keleivis” 
taip pat, ‘ ‘ Žinios, ’ ‘ Vilnis ” Jur- 
gelionį ir Grigaitį. Tie gi “Nau
jienose” neužmiršta gerokai atsi
mokėti Strazdui ir Ko. “Drau
gas” pliekia socialistus, “Darbi
ninkas” “sandariečius” ir jų 

■ ■ draugus, “Vanagas” su “Žvaigž
de” ugnimis spiaudo ant progre
syvių kataliką/'Garsas” ieško ar 
neras ko prieš Januso ir jo sėbrų 
darbelius. Abelnai mes matome 

. kad Amerikos lietuviški laikra
ščiai daugiau rašo apie savo prie7 
šus neg apie savę ir Lietuvos tau
tinius idealus. Mes skaitytojai su
žinome iš savo laikraščių kokie 
baisūs bfižiai yra kitų partijų žmo
nės, apie gerąsias puses tų-žmo
nių mes beveik nieko nežinome. 
Nebereikalo mūsų žmonės taip 
silpnai fremia idealingesnius su
manymus. Koks čia man išroka- 
vimas remti sumanymus kurių 
priešakyje stovi įvairūs būžiai. Jei 
kuris ir negavo dar sukčiaus, iš
daviko ar šnipo vardo, bet .jei jis 
yra veikėjas ankščiau ar vėliau 
jis juo taps. Kaip-gi gali žmogus 
pasitikėti tokiems?

Studentas.

• X

r '■ J T

DARBININKAS
Vienybės” num. 4 š. m. Ten re- MUZIKOS INTAKĄ Į ŽMO- me apie gydytojus, ką čia nore- gų įstatymai.’ Apie tai galės

GAUS SVEIKATĄ.
SUSTOK IR SKAITYK!

ta pasakė, kad tikėjimas į Die- ( 
vą yra svarbiausiu pamątu 
žmogaus sveikatai. Tasai gy
dytojas nebuvo jokiu kunigu, 
nei šiaip didžiu religiniu žmo
gum, bet buvo daktaru. Te- 
čiaus šią išmintingo žmogaus 
mintį pareiškiant prisieina pa
žymėti, kad daūg rasis žmonių, 
kurie šiai tiesai prieštaraus. 

Kad parodyti tokiems, kMel 
irjmip tikėjimas stiprina žmo
nių sveikata, tai reikia, nesie
kiant spiritualizmo, pasakyti, 
kad viso t— pirmiausiai tikėji
mas suteikia žmogui viltį, arba 
kitais žodžiais tariant, duoda 

Į ramybę. >'
I* Tečiaus tik šitiek pasakius

ruševičius, Jonas Žilius, Jonas Ro-1 nušviestm Čia '*butiAi 
manas ir daugybės kitą buvo ‘‘^-Ipažįtffer^ įas daugiausią yra 
kalatoti” iš Lietuvos ir parvirti- priežastimi žmogaus nesveika- 
na “Vienybės” redzibatąriaus L^g
išvada, Je, tai Gabrys-Purickis I * gįį0 įegįgjjt mes, sėkdami Pa
valdė ^Lietuvą, kaip Lenin-Troc-hyj50 žinovus^ pamatome, kad 
kis Rusiją. žmogaus sveikumas arba nega-

Dar Žodelis apie Gabrį. Perdaug le daugiausiai prigul nuo jo 
nuo jo lai tautininkai nesipurto. Į nervų stovio jeigu žmogaus 
Kuomet tūli laikraščiai Gabriui nervai yra tvirti arba suirę, 
pradėjus veikti Paryžiuje jį smer- nuo to priklauso ir jo abelna- 
kč, tai pati / ‘ Vienybė ” už jį už- sis sveikatos stovis.
sistojo ir Gabrys “Vienybei” ra- Taigi, žinant šitą, reikia da- 
šinėjo. TMD. samdė jį sureda- bar žinoti, ir kas turi svarbiau- 
guoti Kudirkos, Strazdelio ir gal pa intekme ant žmogaus ner- 
kitą rašytoją raštus. Tik kuomet V11 stovio. Gal, sakysime, sti- 
Gabrj-s truputį daugiau rėmėsi prių nervų palaikimui užtenka 
katalikių visuomene, ūii tautinin- medžiaginių dalykų, kaipo tai 
kai nuo jo nusigręžė. Katalikai maisto. Žinoma maistas yra 
nuo jo atsigręžė, kuomet jo laiš- pamatinė gamtos teisyklė, vie
kas Kapsukui išėjo aikštėn. Tai, nok nervų stovis nesireme tie- 
žinoma, buvo skandalas. Bet ar s^°g ant maisto. Tam reikia, 
ne skandalas, kad visokie tauti- prie maisto, dar ir ko kito, bū
ni akai su raudonaisiais Petrogra- tent dvasinės arba moralės in
do seime balsavo prieš Lietuvos [tėkmės.
nepriklausomybę? • Dabar susidureme su klausi-

* Juk tuos dalykus žino kiekvie- niu, kas tą dvasinę arba moralę 
nas skaitantis laikraščius. Tik intekmę daugiausiai į žmogaus 
laisvamanių Iaikraščią redzibato- nervus padaro. Čia didis iš- 
riai skaito savo skaitytojus per pninčius turėtų pasakyti, kad 
mulkius ir rašo nesąmones.^' [Šitokios jėgos į nervus sudari-

Ex-laisvamanis. mui pirmiausiai turi galę du 
dalyku: tai viltis ir ramybė.

Viltis ir ramybė yra galin
gais veiksniais kontroliuojan
čiais žmogaus nervus,, per tai 

Shrewsbury, Mass. kad tie du dalyku žmogaus 
Gerbiamieji:— ]dvasioje yra jėga gimdančia ir

j palaikančia žmoguje harmo- 
Su šiuo laišku prisjunčiu čekį ja Čia-gi bile gydytojas ga- 

ant $3.00 už prenumeratą. Malo-[lėtų pridėti, kad kur yra žmo- 
nėsit siuntinėt “Darbininką” tris gaug dvasios harmonija, ten 
kart savaitėje. Negaliu užtylėti yj.a tvirtybė, arba, kitaip sa- 
nepasakius, kad labai mėgstu kant, sveikata. Mes patys ži- 
skaityt Darbininką. Todel-gi nome tą, kad desperacija gim- 
ir pasiskiriu sau už organą. “Dar- do priešingas pasekmes, 
bininkas suteikia teisingiausias geĮ man savo straipsnelio 
žinias iš viso pasaulio. Darbiniu- antgalvyje paminėjus muziką 
kas atremia visokius laisvama- toliaus rašant priseina ir pa- 
nią šmeižtus,’ neteisingus užsipul- kalbėti apie tai.
dinėjimus ant- mūsų kataliką ir jmailties apibudinti muzikos 
mūsų dvasišką vadovų. Todel-gi [vertę žmogaus sveikatai tenka 
patariu kiekvienam skaityt ir pla- pa^tį kad kas pa^kvta 
tyt “Darbininką.” O tuomet tik buVQ apie tikėjimą sanrišyje su 
mūsą tamsios mintys prablaivės ir ž^ogaus sveikata? ta patį rei- 
mūsą priešai laisvamaniai nedrįs kia pasakyti ir apie muziką, 
mus šmeižti. Matys, kad jau mes e- Kaip tikėjimas į Dievą yra dva- 
sam fusipratę ir pažįstam vilkus ginin žmogaū3 ^raminimo vei- 

lksdu’ muzika yra dau- 
gians fiziniu suraminimo veiks
niu. Nors muzika savo gą^sais 
nėra užčiuopiama, nė matoma, 

žnmgus P° medžiu nori užleisti ^enofc savo veiksmu ant žmo
gaus girdėjimo pajautimo ji 
yra jėga ir, kaipo tokia, turi į 
klausančius didelę įtekme, kaip 
kad turi intekme kur priliesta 
elektros jėga, kuri taipgi nė 
matoma, ųė už čiuopiama, kai
po medžiaga, bet tiktai kaipo 
jėga.

. _____ I Taigi, priskaitant muziką
• — Neverk sesute, neverk ĮP^e ji®®08 ’r tai galingos jiegos 

menrele savo balta i i rūbą tokios jiegos’ ko'kios
.v -matavimui, dar didžiausi pa
rplausi, plemos, kurias P^O'lgjmiio galiūnai nėra išradę jo
toje padarei isnyks ir vėl jis kio Instrumento, reikia paša-

aaiškėja 
uyos vy-

i / - i .£<,

DŽIAUGIASI “DARBININKU.”

tume išgirti apie muzikus. 'Gi-i šėr minkai persi tikrinti Lie- 
Vienas žymos gydytojas S’ tu™» Prekybos Bendrovės

...„T?, aka savo hamonizuotais bal- metiniame jėrmmtųsusirin-
■sais žmogaus nervams yra tuo-k . •
mi kuomi tam yra jo viltis bei
tikėjimas. Tai reikia suprasti, Kovo 14 dieną. Jei susirin- 
kad muzika stiprina žmogaus kimui atėjus, _da- pasirodys 

nervus- ramindama juos. Ra- ' * ’ '
mindama muzika žmogaus ner; 

vus, ji suteikia jam nieko dau
giau, kaip tik pilną harmoniją; 
desperacijai nėra vietos po in- 
tekme muzikos.*

Suprasdami, kad muzika sa
vo veiksmu žmogui teikia tą 
patį, kas yra ramybė, mes jau 
nusimanome, kokia intekmę to
ji dieviškoji kalba turi ant nru 
sų sveikatos. Jeigu žmogaus 
a [nervų nuvargimas, arba ju su 
rzinimas persidirbimu ar nuo
latiniais rūpesčiais bei susikri
mtimais neturėti} savo pasek
mių ant jojo sveikatos, tai mu 

zikos vertė sanrišyje su sveika
ta galėtų būti sumažinama. 
Bet žinant, kad pagal žmogaus 
nervų stovio yra ir jo sveikata, Į m i s pajėgomis stotų Bendto- 
tai muzikai, kaipo tų nervų ra
mintojai, reikia pripažinti di
džią galę. Tiktai turėjo lai
mės pajusti dainos garsų galy
bę žmonės galėtų stoti patikrin- 
tojais šių minčių atsakomingu- 
mo. Jei muzika švelnina žmo
gaus jausmus, tai ji neapkai- 
uojamai yra .jam brangi,- kai
po jo sveikatos tvirtinto ja.

Ką teikia žmogui viltis pa
gimdyta tikėjimu į Dievą, tą 
iš kitos pusės, pamainančiai, 
atneša jam ramus -užgavimas 
stygų, nors‘pastarasis pirmąjį 
atstoti niekados negali.—

Antanas Losius

, kuris šįmet7 įvyksta

tydami “Darbininką” įvaro m ne
maža laisvamanėliam kinkų dre- 
lėjimą. Jau ir Amerikos Lie-|ngra užčiuopiama, nė matoma, 
lUV5S2?ikOS_.kaJla_nt Jlt0S i?®!: lkaiP° koksai medžiagos šmotas. 
J 
jaunesniam vietą. „Mat nuo didė
jo nosies varvėjimo ir kinkų dre

bėjimo labai sunegalėjb protiškai.
Ona Vasdlienė.

: •
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. SUTEPTAS RŪBAS.

$1.50; pusė metų85 centn* 
“PERKŪNAS*

366 Broadway,
~ Boston 27, Mas

Jei nori sužinoti apie įva 
rius pasaulio atsitikimus, ska' 
tyk laikrašti “Perkūną.” Ka 
visi tavo namai butų linksni 
parsitrauk vieiia numeri, o ne 
sigailėsi. .

Jeigu nenori nusidėti Perku 
aui dievaičiui tai užsirašyl 
sau, draugams, arba užrašyk į 
Lietuvą savo gimininis, kaipc 
Kalėdų dovaną. Kainą metama

------------------------------------------------------------------------- ■

VAIKŲ PASAKA.
Buvo kitą kartą kalnas, ant 

to kalno miškas, tame miške 
miške buvo trobelė, toje trobė- 
je gyvena bobelė, turėjo baltą 
avelę; baltą avelę — vėl pradė
sime nuo galo.......

kokių negerumų, šėrininkai 
galės patįs savo išvadas ir 
nutarimus padaryti.

Aplamai Bendrovės reika
lus imant ir pirmon galvon 
statant. Bendrovės gerovę, 
galime ir turime teisės griež
tai pasakyti, kad Bendrovės 
šios dienos stovis toms pa
skaloms ir prasimanymams 
teduoda pagrindo ir kad bū
tų kur kas sveikiau ir nau- 
lingiau Bendrovei, o teip- 
gi ir' šėrininkams, jei jie 
■imčiau į dalykus pažvelgtų, 
neklausytų įvairių prasima
nymų, bet visomis galimo-

EXTRA! . EXTRA!
NEPRALEISKITE PROGOS. | 

Ką tik atėjo iš Lietuvos siuntinys, - Lietuvos 
Valstybės, Žemaičių, Gedimino, Vytauto ir Lietu
vos senovės pilių ženklų. t ’ f|

Tie nepaprastai gražūs žer.I-Jai yra atvirlaiškių 
formoje, kurių eina 40 į vien§ sąsiuvinį. Kiekvie
nas minėtas ženklas, reiškia kc ' :į nors atskirą mies
tą, pilį, apskritį, Lietuvių 
riuos mūsų tautos didvyrius, 
klų reikšmėm

L
2.
3.

- 4.

PASTABŲ PLUOŠTELIS.
LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVĖS BOSTO

NO OFISO VEDĖJŲ 
PAREIŠKIMAS.

Jų noras ir tikslas 
■ kenkimas ir ardy-

liks baltas gražus, ,ir vėlĮkyti, kad ji turi ir atlikti ka- 
dziaugsis . visi, jvį“v*” *
skaistumu. Neverk sesute, jteip tariant, turi būti josveikš- 
neverk jaunoji!.. - •

— Netiesa, berneli, netie-

AR GI TIEK TEIŠMANO.
. ą

------------- r -
Kai pažvelgi į tautininkų ar so- 

eijalistų laikraščius, pasižiūri ki 
jie rašo, tai ir paprastam žmogų 
turi aišku būti, kad jais gali in- 
doraauti tik tie, kurie nori pama
tyti, kaip paikai jie nutauzija. 
Štai jums pavyzdis iš Brooklyno

•

gerėsiu jo nors į žmogaus jausmus, arba,

’Įmo pasekmės. Mes žinome, 
kad'muzika sutartinė — har- 

. .monizuota, veikia stipriai į
sa broleli, rūbą motušė iš- žmogaus jausmus; kad žmogus 
plaus, išbaltins, plemps iš- po muzikos garsų Intekme tiė- 
nyks, bet bus jau plautas, [ siog tampa kaip ir užhipnoti- 
nenaujas rūbas. Išnyks plė- 
inos, pražus sutepimai, bet 
mano sieloje nuoskauda pa
liks!

M
K

a.
i

Cv ar?į, V&Ai.

Valstybę ir kaip ku
1 tai tų istoriškų žen-

• ė-- -

Skirsnemunė.
22. Baisogalai

Vilkaviškis. 
Kalvarija.

Blogos valios žmonės, pa
sirinkę negražų, ir nešvarų 
įrankį šmeižtą, pradėjo 
skleisti Bostono apielinkėse 
ir kitur klaidinančiii žinių, a- 
pie Lietuvių^Prekybos Ben
drovę, 
aiškus
mas to svarbaus darbo, ku 
rį varo Lietuvių Prekyooc 
Bendrovė Amerikoje ir Lie
tuvoje ir kuriam keli tūks
tančiai Amerikos Lietuvių 
sudėjo kelis šimtus tūkstan
čių dolerių kapitalo. Mora
lės ir legalės atsakomybės 
nejausdami, Bendrovės prie
šai, jei galėtų, vandens šauk 
šte paskandintų visus suma
nymus ir darbus Lietuvių 
Prekybos Bendrovės vyki
namus Lietuvos ekonomijos 
srityje-Lietuvos ir pačių šė- 
rijunkų 'naudai.

Su Bendrovės šmeižikais 
Lietuvių Prekybos Bendro
vės ofiso Bostone vedėjai 
neis į ginčus, nes ginčai ir 
diskusijos su blogos valios ir 
kreivos sąžinės žmonėmis 
nepądarvs garbės Lietuvių 
Prekybos Bendrovei. Šį pa
reiškimą vedėjai rąšo tik 
Lietuvių PrekvŲos Bendro
vės šėrininkams, prieteliams 
ir rėmėjams, kurie jaučia
ma, yra tų negražių paska
lų suklaidinti (tikimės ma
žuma) ir pradeda nerimau
ti. Šiuonū pareiškiame ger
biamų šėrininkų, prietėlių ir 
rėmėjų žiniai, kad Lį^tuvių 
Prekybos Bendrovės reika
lai, juos ištirus “Cooley and 
Marvin Certified Public 

ecountants” ir direkto
riams yra geri. Blogumai, 
kurie buvo, baigiama praša- 

į linti ir -Bendrovės finansai 
! šiandien yra vedami taip 
kfeip reikalauja Bedrovių, 

Ką męs augščiau girdėjo- valstybės ir valstybės įstai-

įžįstu arba apnykusiu kokių tai 
dangiškų sapnų — svajonių.

Jeigu šitokia galybę turi mu
zika ant žmogaus jausrfių, tai 
aišku yra, kad ji nemažu reiš
kiniu yra ir žmogaus sveika
tai.

vei talkon ir toliau varytų 

teip gražiai ir. naudingai 

oradėtą Bendrovės darbą. 

Sutartino darbo reikalauja 
Bendrovė ir jos pradėti gy
veniman vykinti sumany
mai. /

Prie progos čia praneša
me šėrininkams, kad jau bai- 
ųaina tvarkyti dividendai ir 
-ekiai šėrininkams bus^ ne
rūkus išsiuntinėti ir kad 
Tonas J. Romanas grįžta iŠ 
Lietuvos su pilnomis žinio
mis apie padarytus Lietuvo
je ivestmentus ir kartu atsi
veža atskaitas, kurias pri
statys į šėrininkų metinį su
sirinkimų.

Šio pareiškimo, manome 
ižteks šiuo tarpu. Metiniam 
šėrininkų -susirinkimui e- 
sant arti, nematome reikalo 
spaudoje plačiai Bendrovės 
■eikalų aiškinti.

Dar kar>ą kviesdami’šėri- 
įinkus, prietelius ir remė- 
:us talkon bendram reikalui, 
iekame

Su gilia pagarba -
Lietuvių Prekybos B-vės

Vedėjai Amerikoje 

Anthony O. Slidina,

A. B. ir L. L. B.

V ice-Prezidentas.
Daniel P. Desmond,

Auditor.
Jonas E. Karosas 

laikinai einąs sekretoriaus 
pareigas.

j

AUJOSIOS angluos L. u s 
APSKRIČIO VALDYBOS - 

ANTRASAI.

'irm. — V. J. Kudirka,
37 Franklin St., • 

Norwood. Mass. . X •
’ce-pirm. — M. Žukauskaitė. . x

1 Grįžęs St., •—
So. Boston. Mass

’ašt. — A J. Navickas, "
58 Heaton Avė., 

Norsrood, Mass.
Miniukas — M. Abračinskas, 

187 Ame* St., 
Montello, Mass.

9. 
10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

.♦

I

21.

23.
24.
25. Darsūniskiss.
26. Punia.
27. valkai.
28. Biržai.
29. Reseiniai.
30. Šeduva.
31. Veliuona.
32. Žiežmariai.
33. Kiedainiai.
34.
35.
36.
37.
38. Daugai
39. Plungė.
40. Balninkai. .

Maišiogala. 
Lyda. , 
Žasliai.
Vaiki ■ninlržti

Lietuvos ženki.—Vytis.,
Žemaičių ženki.—Meška
Gedimino ženki.—Stulpai 
Vytauto ženki.—Skydas.

5. Vilnius.
6. Kaunas. x

7. Gardinas.
8. Šiauliai.

Marijampolė.
Geranainys.
Telšiai.
Jurbarkas.
Viekšniai.
Ariogala.
Kernavą.
Rodūnė.
Rietavas.
Alytus.
Babtai.
Ašmena.
Ka« prisius dolerį ($1.00), tam tliojaus 

pasiųsime 40 tų gražių ženklų (visą sąsiuvinį). L. 
D. S. nariams po 85c.

Tai-gi pasiskubinkite įsigyti kuogreiČiaušia, 
nes nedaug jų teturime. Pinigus siųskite:

“DARBI^rtTAS”

366 W. Broa,dway, Boston 27, Mass?

<

■pi *& GERIAUSIA KALĖDŲ DOVANA GIMINĖMS 
|| AR LIETUVOJE TAI

“DRAUGAS”
*

"" ■" _ .......... 1 ' ................... 1 "■* ■ ■■

Vienintelis visuomenės, politikos ir literatūros katalikų 
dienraštis, nepartijinis, tautinėje dvasioje vedamas.

!■> !!■ ! .rj Bf ■ ■■-rrrnr— ---------------------------------------------------- ------------------------------------ 4---------------- 1 

“DRAUGAS”

l
jfl
ja

,—------- ----------- ;
paduoda naujausias ir svarbiausias žinias iš j 
Lietuvos ir viso pasaulio.
stropiai seka pasaulio politiką irVuri savo 
nuolatinių korespondentų ir bendradarbių / 
Anglijoje, Prancijo.^y Vokietijoje, Šveica 
rijoje, Italijoje, Lietuvoj ir kitur.
turi įdomių priedų: “Darbininkų Naujie 
nos ’ ’ kur praneša žinių iš darbininkų gyve- 
mo ir jų reikalus gina.

“DRAUGAS”.deda lengvai suprantamų mokslo straipsne
lių priede “Genys margas — pasaulis dar 
margesnis.” čia ir skanaus juokp«gali ras
ti pažvelgęs į “Juokų krepšelį.”

’ yra blaiyjAinkų rėmėjas, užleidęs jiem* 
“Blaivybes Dirvą.” ..
nifolat deda įdomių apysakų, laišką, felje
tonų. - \ v l

sandarbininkauja žymiausi Amerikos ir Lie
tuvos rašytojai, politikai bei seikėjai v 

skelbiami rimčiausi bankai, bendrovės ir ki 
tos panašios įstaigos.

“DRAUGAS”

*

“DRAUGAS”

“DRAUGAS” 
K

VDRAUGE”

i r:
“DRAUGO” KAINOS

[JVOJ: AMERIKOJE:
...1........ $8.00 Metams......................... $6.00
............ 4.00 Pusei metą........................ 3.00 

1.50

LDS. M. Y. ir N. J. APSKRIČIO
VALDYBA

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

NeW8rk, N.
Vice-Pirmininkas — P. Rupainis, 

30 Warwick St., 
Newark, N. J.

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

Brooklyn, N. Y.
Organizatorius A. Mierninkaa 

10 Harrisąn St.,
Paterson, N. J.

LIETUVOJ
Metams ......
Pusei metų...........4.00 Pusei metą .
3 mėnesiams.................. 2.00 3mėnesiams
Kiekvienam užsirašiusiam “Draugą” metams ar pusei metą 
duodame puikų ‘JDraugo” sieninį kalendorių. Šiaip per- 

. kant kalendorius kainuoja 25c.

”1 AIVAS”
Savaitinis dvasios reikiama skiriamas laikraštis. Jame ra ' 

. —• — i-------- t -------u*-------- tiškinimasi kiekvienos savaitės Lekcijos ir Evangelijos paai 
ir šiaip gražią katalikišku žinią ir pasiskaitymą.

KAINA:
Metams v............ ..
Pusei metą ...... .“

Užsisakant adresuokite:

DRAUGAS PUBLISHING GOMPANY

$1.50 
.75

f •

į

■

TA 23C4 SCULZ OAKLEY AVENUE. CHICAGO. ILLINOIS.

i



Pr. Pauliuška.
*

4

Reporteris

POQŪONOCK, CT.
i

Teatsišaukia.

iš

1

1

Dėl 
prie

WANAMIE, PA
' . / • • t A 1

Ištirti smuikos mokytojai duoda sa
ro geriausią patarnavimą jusą vaikui 
• rba mergaitei. Smuikas duodamas 
už dyką su pirma kurso lekcija, 
platesniu informacijų kreipkitės

Todėl skelbiu 
Aš pamatęs tą 
Lai atsišaukia.

Ig. Juškaitis,
į P„O. Box 213.

J Poųuonoek, Conn.

NEWARK,N.'J.

Dėl parapijos komiteto protesto.

GARDNĘR, MASS.
: Sau.vio 3 d. Gardnerieeius ap

lankė brangus svetys gerb. kun. 
P. Garnius su gerb. kun(. A. Pet
raičiu, Atholio klebonu. Gerb. 
kun. Petraitis pratarė keletą žo- 

. džių ir perstatė kalbėti kun. P.
Garmų. Kalbėtojas daug indo- 
mių atsitikimų papasakojo apie 

į Lietuvos padėtį. Žmonių buvo 
susirinkę daug ir visi ramiai už
silaikė. Nebuvo tokio kalbėtojo 
kaip gerb. kun. P. Garmus. Ta
rytum žmogus jautiesi kaip Lie
tuvoj esąs. Ilgai neužmirš Gard- 
perio lietuviai katalikai kun. P. 
Garmaus žodžių. Gerb. kun. kal
bėjo apie 4 vai. ir kad būtų kal
bėjęs per naktį, tai žmonėms ne
būtų nusibodę. Vienas juokingas 
dalykas buvo, kuomet vienas ko
munistų lyderis laukė iki, užsi
baigs prakalbos ir paklausė iš kur 
žmogus atsirado. Iš to visiems 
juoko buvo.

Aukavo sekantys . Lietuvos bo 
nais po $50.00; J. ir L. Teresia- 

į- vičia ii* J. ir M. Kukauskai.
f; Pažadėjo Lietuvos bonus: 0.

Šerkšhienė, UI Parmerauskienė,
- Petr. Juzukevicienė, J. ir N. Pet
rauskai, G. Genaitienė.-

Grynais’po $2.00: V^ Š^kęvi 
'•čius, J. Juzukevičienė, Laur. Ki-
- sėlius, A. Nakutis, J. Gikis, J. Pet 

h rauskas.
Po $1.00: A. Čivas, J. onikis, P 

į'Čirvinskas, J. Lukoševičia, J 
E Vaitkus, A. Mickūnas, A. Budris 

■* A. Dofkontiene, K. Šimkūnas, J
Tomkevičienė, J. Deveikis, Alenr 
Maeioniutė, E. Butėnienė, 0. Ge 
naitienė, J. Reižys, J. Marinkevi 
čius, A. Marcinkus, J. Likas, J 
Skorka, Ig. Kartonas.

Iš Viso $386.75.

turim šalintis nuo tokių blogų pa
pročių. Imkimės už naudingesnio 
ir kultūrirt'gesnio darbo. Juk mes 
turime savo svetainėj didelį kny
gyną.
dmės, 
raščių.

Naudokimės juomi. Švies- 
parsitraukime gerų laik-

Mylintis Teisybę• t

HARTFORD, CONN^

Gerame stovyj.

Sausio 15 d. 1922 šv. Trejybės 
:arapijos klebonas kun. J. Ambo- 
as davė smulkmenišką atskaitą 
•rba raportą 1921 metų parapijos 
ajamų ir išlaidų. Buvo skaitv- 
as kiekvienas centas iš kur atė- 
j ir kur išmokėta.

Bet aš tik pažymėsiu, kad per 
raeitus metus pajamų buvo virš 
10,000. išlaidų buvo apie $7,000. 
les buvo daug taisyta kaip apie 
lažnyčią, taip ir namai, kurie pri- 
lauso parapijai.
Parapija jokių skolų neturi ii 

inigų bankoje jau yra $11.000.00 
arapijos visa nuosavybė kaip 
liesto yra apkainuota $100,000. 
klebonas pareiškė, kad ankščiau 
r vėliau buh statoma mokykla, 

’akė, gal kas iš parapijonų paged
autų, kad bažnyčia būtij. užbaig- 
1, bet kas iš to būtų kad ir turė- 
inie gražią bažnyčią o nebus kas 
)ii eina, nes iš Lietuvos jau ne- 
tvažiuoja ir kaip ilgai bus užda- 
yta emigracija, niekas nežino, o 
ia augantiems gręsia ištauteji- 
įas. Tai-gi pirmu rūpesniu bus 
lokykla.

ARBININKĄS Subata, Sausio 21 d
rūpesniu pobažnytinėje svetainė- si tie, kurie duosniai aukoja Ka- 
je įvyko prakalbos. Kalbėjo Mi
kas Bagdonas. Jis sdvo kalboje 
palietė Lietuvos vidaus gyvenimą, 
o taip pat stambesniųjų partijų 
darbus Lietuvoje. Kalba buvo pa
įvairinta indomiais pavyzdžiais ir 
vaizdeliais. Sprendžiant iš ūpo 
klausytojams kalba patiko ir li
ko labai patenkinti

Susirinkusieji pritardami kata
likų darbams Lietuvoje paskubo
mis Kr./ Demokratų reikalams 
sumetė apie kelias dešimts dole
rių.

Iš stambesniųjų aukų pažymė
tina auka gerb. klebono kun. J. 
šupšinsko, kursai paaukavo $20 ir 
ateityje pasižadėjo tų reikalų ne
užmiršti.

talikiškąjam Lietuvos Universite
tui, kurs išugdys ir išauki ės do
rų ir apšviestų dacbuotojų gražia
jai ir kultūringai Lietuvos atei
čiai! . :

kultūringai Lietuvos atei-

Parapijietis.

5 AKRON, OHIO.

Niekšo darbas.

nu-

pie keletą metų, gi visą laiką lai- kė U. Mykolo par. Easton, Pa. neperblogfausiai.

SO. MANCHESTER, GONN.
Šitas miestelis suvis mažas ii 

mažai kas apie jį rašoma. Tąrtun 
Čia nieko ir neveikiama. Bet čia 

veikiama ir dirbama, tik ma 
i ra&trna.

ai Raudonojo Kryžiaus Rėmė 
iaus nuveikti darbai 192.

"gerų tevynainių pasH 
'■"' darbavimu numegsta 36 poro: | 

pančekų ir 3 poros pirštinių. Šta 
jų var dai:

S. Struvienė 5 poras pančekų ii 
3 pora psirštinių.

F. Motiejūnienė 3 poras panče 
kų. •

V. Petraitienė 3 poras pančekų 
O. Tamošaitienė 3-por. pančekų.

V. Ignatavičienė 3 por. pančekri
R. Mačiūnienė 3 por. pančekų.
K. Karpuškienė 3 poras panček 
A. Strimaitienė 3 por. pančekų 
V. Kvašienė 3 por. pančekų. 
M. Žemaitienė 3 por. pančekų. 
M. Kupčiuniutė 2 por. pančekų 
E. Tamošaitienė 1 por. pančea? 
E. Petraitienė 1 porą pančekų 
Tariu visom širdingą ačiū už jū 

sų pasidarbavimą. Kitą sykį pa 
^įrašysiu daugiau.

P. A., buvęs raštininkas

LEWISTON, ME.
Abejose svetainėje kaip L. L. G 

į G. teip ir Šv. Baltramiejaus kaži 
■ ruojanla iki vėliausios nakties. I; 
r' ne tik subatomis, bet ir šiokiai: 

vakarais. Kiek teko girdėti iš ti 
ypačių kazirninkų lūpų, būk jie di 
. dėlę naudą atnešą sueidami į sve 

tainę kaziruoti. Gal kieksįame y 
ra ir teisybės, nes susieidami ka? 
vakaras išrūko cigaretų pokus ii 
minkštų gėrimų išgeria. Tas pa 
lieka dėl užlaikymo svetainės. Bet 

į pažiūrėkim, gerbiamieji, kiek mes 
žibalo veltui išdeginame, o kiek 
mes nemalonumų pasidaro ir ne 
sutikimų tarpe savo šeimynų, sė

. dėdami iki vėlumo nakties. Mums 
nei kiek nestebėtina kad D. L. K. 
G. svetainėj kaziruoja per nak
tis. nes ten didžiuma priguli lais- 

amanių, komunistų ir kitokių 
panašių. Jie neturi savo sve- 
ėj knygyno. Žinome, kad jų 
išvietimui tereikia netikėti j 
vą. pėtnyčioj su mėsa valgyti, 
i į bažnyčią ir viskas. O jei 

moka pašmeižti katalikus, 
Kuznyt: prie- Dievą, tai tas yra 

juos nepaprastai mokytas. To-
1, kam jkms k ygyno.

Jtes-gi d rai i sr.? : B :’ t - - ir.: r- j p. r

* r !

Ir mūsų kampelis kruta-juda, 
ausio 2 d, vakare Franką svetai- 
čje turėjome prakalbas. Kalbė- 
3 svėčia/iš Lietuvos Mikas Bag- 
onas. Kalbėjo net dviem atvė- 
įis. Kalba buvo indomi, nes bu- 

,o pajudintos .‘svarbesnės Lietu
os gyvenimo sritys ir visa tai bu- 
o atpaSbkojn gyvai, vaizdžiai ii 
uoširdžiai'.
Meš panamiečiai nebeatamena- 

te kada turėjome tokį gabų kal
bėtoją.

Tik labai gala, kad maža "klau- 
ytojų susirinko. Svarbiausia gal 
•riežastis ta jog mūsų kolonija 
elis kartus buvo apvilta, nes pa 
ižadėjusieji kalbėtojai neatvyk- 
‘avo. Tai-gi toks vieno kito pa 
ielgimas ir kitiems reikalą paga 
ina.
Buvo renkamos aitkos Kr. De 

įokratų reikalams. .
Aukavo:

<un. J.'Miliauskas ...............$3.4(
Po $1.00: Jonas Ulevičius, Ka 

ys Vaičiūnas, Adomas Linkšas 
kptanas Ambrozaitis, Stasys Ju- 
ijonas, Juozas Brukąs. Antanai 
lažeika, Vincas Šerkšnas, Jonai 
Jiliauskas, Jurgis Jančaras, Juo 
as Kvedaravičius, Jokūbas 
■aitis, Pranas Žebrauskas.

Smulkiais sumesta $3.60.
Taigi viso paaukota $20.
Prakalbos buvo surengtos gerb 

debono kun. J. Miliausko pastan 
fomis. . . ’

Ur

K. V
✓

PLYMOUTH, PA. 
--------- *

Sausio 5 d. vakare pobažnytinė- 
e svetainėje įvyko prakalbos 
Kalbėjo svečias iš Lietuvos Mikas 
Bagdonas. Dėl blogo oro žmonių 
usirinko labai mažai. Vis tik Kr. 

Demokratų reikalams sumesta ke- 
doleriai.
Aukavo: . t •
Jonas Rinkevičius $2.00.
Po $1,00: Vladas Kelmelis, Vin

centas Rakauskas, Juozas Ketli- 
kas, Juozas Batvinskas.

Smulkiais. $1.00.
Kalbėtojas labai patikęs ir kaip 

tenka girdėti vietos veikėjai yra 
pasirįžę dar kartą pakviesti M. 
Bagdoną ir tokiu būdu duoti pro
gos mūsų kolonijos gyventojams 
išgirsti indomių jo kalbų. •-

Ant. Rupeika.

z

i

SUGAR NOTCH, PA. 4

SCHENECTĄDJT, N, Y.

Lietuviai gražiai pasirodė.

L. D. L. D. su laisv-sandariečiais 
rįžosi pakenkti, bet nepavyko.

$801.15 Universitetui.• • — "-'Z
Lietuvių Schejięctady yra neper- 

laugiausią. šiose 4ien<)se didis 
į^iarbų laikas. Tečiau vietos 
ietuviai nenusiminę. Jie turi į- 
ūsteigę • keletą katalikiškų jų dr- 

ir turi savo bažnyčią — Šv. I 
Kryžiaus vardu. Gerb. kun. A 
ramoliūnaš laiko mums pamaldas 
'au nuo rugpiūčio mėn. 1921 m. 
/arapijos stovis ir tvarka geriau
sia palaikoma.

Šių meti} sausio 9 dieną teikėsi 
oas mus atsilankyti augštas sve
čias didžiai gerb. kun. Pranas Gar
mus su prakalbomis Katalikiško
jo Liętuvos Universiteto reika
lais. Lygiai 7:30 vai., vakare pa- 
rapiijnė svetainė buvo kupina 
Geri), kun. A. Tamoliūnas, paaiš 
kinęs apie lietuvių katalikų vei
kimo , svarbą, pakvietė didžiai 
gerb. svečią kun. Praną .Garmų 
išimti kalbėtojaus vietą. Susi
rinkusieji neaptildomais delnų 
plojimais entuziastiškai pasveiki
no didžiai gerb. sveėją. Po te 
prasidėjo turininga, iškalbinga h 
žavėjanti jo | l (Kiekvienas
kurs (girdėjo jd- kalbį, gavo gra
žiausių įspūdžių, kurie užsiliks ant 
visados klausytojų atmintyje.

Čia reikia pastebėti, kad .buvo 
puikai'suorganizuota L. D. L. D. 
ir laisv.-sandariečių gauja pa 
oakenkti prakalboms. Mat, ji^ 
‘draugė” E. N. Jesk^vičiutė, ro 
los “Moterų Balso“ redaktorė 
pirm laiko apvainėjo aplinkine? 
kolonijas šmeiždama didžiai gerb 
svečius: kun. Pr. Garmų ir kun 
Br. Bumšą. Be to gi viršui minė
tosios gaujos keletas turėjo net 
brauningus. O jų visų “vady 
rius” yra atsižymėjęs Rusijos So
vietizmo šulas ir vietos L. D. L. D 
pirmininkas A. Gudzinskas. Bet 
pamatę tvarkos dabotojus ir gir 
dėdami nesugriaunamus mūs ger 
biamo kun. Pr. Garmaus* argu- 
nentus, nebeišgatedami ilgiau? 
"austi, iš gėdos prasišaliuo viep? 
po kito iš svetainės. Minėtasis A 
Gudzinskas turėjo po pirmosio? 
svečio prakalbos užduoti klausi
mų, bet nelaukęs galo, išdūmė.

Kad ir didis nedarbas, kad ir 
L. D. L. D. su laišv.-sandariečiai? 
rįžosi pakenkti, tečiau vietos lie
tuviai katalikai, kad ir mažas, bet 
susipratęs būrelis, duosniai auka
vo Katalikišką jam Universitetui 
Lietuvoje.’ Didžiai gerb. kun. Pr. 
Garnius pareiškęs, kad gerb. kun. 
A. Tamoliūnas Amsterdame jau 
aukavo $100.00 ir čia dar aukoja 
ekstra $50.00 Universitetui, susi
rinkusieji garsiai plojo ir padidin 
tu ūpu parodė savo širdžių duos- 
numą paukodami *$801.15 Katali- 
kiškąjam Universitetui Lietuvoje. 
Be to gi girdėjosi, kad kai-kurie 
dar pasitarę, vėliau priduos auką. 
Ttfigi, tikimasi, kad Schenectadps 
lietuviai katalikai dapildys visą 
$1,000.00, o gal dar ir su kaupu.

Tokiai mažiai lietuvių kolonijai, 
kuri taip gražiai parėmė didžiai 
gerb. kun., Prano Garmaus misi
ją, ištikrųjų, priklauso garbė. To- 
deliai, lai gyvuoja duosniai auka
vusieji Scheneetados lietuviai ka
talikai! X) visi triukšmadariai ir 
keųkėjai, k.. L. D. L. D. su laisv- 
sandariečiaia tesibaigia! Niekin
gų jų šauksmų katalikiškoji vi
suomenė neklauso ir neklausys Už

Kalėdinis “Darbininko.“ 
meris buvo prisiųstas P. Žemai
čiui kad paskleidus tarp akronie- 
ėių, • ftes Kalėdinis numeris buvo 
pilnas gražių raštų, begalo sma
gu tokie raštai kiekvienam pasi
skaityti. Žemaitis suradęs tinka
mą vaikutį Aleknavieiuką, padavė 
“Darb.” numerius, pardavinėti ir 
užsidirbti. Kalėdų dienoje Alek- 
naričiukas prie šv. Petro bažny
čios pardavinėjo “Darb.” Vana
giniai užmatę pranešė kun. Janu
sui. Atbėgęs kun. Janusas vaiku
tį nuvijo, liepė kogreičiausiai 
“Darb.” sudeginti. Vargšai tie 
vanaginiai ką jie mano tokiais 
darbais atsiekti? Bet ar šiaip ar 
taip, artinasi galas vanaginiams ir 
jų pragaištinngiems darbams. 
Vyskupo prašalintas kun. A. Ja- 
įušas nuo “Vanago“ redagavimo 
įenueina, nors ir garsina, kad re
daktorium yra F. Vitkus. Tas da
loma dėl svieto akių.

Kiek mums žinoma “Vanagui” 
mieižtus pagamina kun. Janusas. 
Vanaginiai pasakojasi, kad “Va
nago” viršelių klišę esą privers
ti kun: Vilkutaieiui sugrąžinti, 
lar iš tos sarmatos gal ir išeis 
“Vanago” keli numeriai, bet su 
kitokiu ant galviu. Be abejonės 
pradės ir kun. Vilkutaitį “Vana
gas” kandžiot už nėrėm imą.

Bijūnas.

HARTFORD, CONN.

Atidėta.
v ■

L. Vyčių susirinkimas, kuris tu
rėjo įvykti 15 d. sausio tapo atl
ieta ant 22 d. L vai. po pietų.

Per nekurį laiką mūsų, kuopa 
kaip nariais taip savo veikimu bu
vo sumažėjus, bet šie metai lai bū- 
įa atbudimo metai. Veikimas su 
pradžia šių metų žymiai eina pir
myn. j. ,

Taip-gi visi sporto mėgėjai y- 
ra kviečiami, nes bus organizuoja- 
na sporto sekciją.

A J. P., kp. pirm.

Kelios savaitės atgal, parašiau 
‘Darb.” korespondenciją iš New- 

arko apie paskyrimą mums už kle
boną jau dabar a. a. kun. Zabloc
kio.

Minėta korespondencija matyt 
labai nepatiko tūlam žmogui, a- 
pie kurį plačiai per 
pradedama kalbėti.

To nepatikimo 
“žvaigždės” num. 51

laikraščius

Naujųjų Metų dieną po pietų
gerk klebono kun. J. šupšinskotad, valio lietuviai katalikai ir vi-

priežastim 
tilpo Netv

arko parapijos komiteto viešas 
protestas. Deja, tik tas viešasis 
protestas nukreiptas ne prieš ma
ne, ne prieš mano korespondenci
ją., bet visu smarkumu užsipuola
ma ant Nevvarke gyvuojančio Fe
deracijos skyriaus.

Mano korespondencijoj suran
dama neteisinga tik tai, būk mi
nėtame parapijos susirinkime nie
kas nesakęs apie pasakymą vys
kupui galutino žodžio. Apie tai 
aš nesiginčysiu, nes visi, kurie bu
vo susirinkime, girdėjo ir pamatė 
komiteto viešą protestą, dikčiai 
stebėjosi ir juokėsi iš komiteto to
kio neprotingo įsišokimo. Į visi 
tai galiu pasakyti tik tiek, kad 
“Žvaigždėj” tilpęj parapijos ko
miteto protestas yra perdėm me
lagingas. Žinoma, paties komite
to aš teip-gi nekaltinu, nes žino
me, kad po protestu pasirašiusie
ji, nei vienas iš jų to protesto ne
rašė ir nežinia ar Bent vienas Iš jų 
ir perskaitė. Manau, kad šiandie 
ne vienas iš pasirašiusiųjų rausta 
iš gėdos už savo neapsižiūrėjimą.

Komitetas man primeta kunigų 
teršiko vardo, kas griežtai nesu
tinka su teisybe. Aš lig šiol nesu 
nė vieno kun. ne tik apteršęs, bet 
nė apie viena katalikų kun. nesu 
blogai parašęs, ką gali paliūdyti 
ir,pati “D.“ redakcija.,

Nevarko parapijonų su kun. 
Budrtvičium nesutikimai tęsėsi a-

kiaus nuošaliai ir tuose ginčuose! 
pirmutinę savo korespondenciją 
parašiau. Rašiau ne iš savo gal
vos, bet rašiau tą, ką mačiau ir 
girdėjau. Komitetas tvirtina būk 
aš nepriklausęs į parapiją. Nuo 
1908 m. aš priklausau prie šv. 
Tre^-jbes parapijos ir visada, jei 
•ne genaus, tai ir neprasčiaus už
simoku kaip minėti protestantai ir 
nė vieną centą parapijai nesu sko
lingas.

Komitetas primeta man neau- 
kavime dėl parapijos. ~Ąš neno
riu kelti trukino, nenoriu jus kal
ti jirie gėdos stulpo, bet aš drą
siai •apsiimčiau paaukauti šv. 
Trevjbės parapijai $100.00, jei kp- 
niitetas'man darodytų, ^kad nors 
vienas iš po protestu pasirašiusių 
jų yra’daugiaus už mane aukavę 
kad ir Budrevičiui klebonaujant 

. Komitetas biaurisi kam aš pa
rašęs užvardydamas “Kas išgel
bės Nevvarko parapiją?” Ar ne 
tiesa ? Ar Newarko parapija ne
stovi šiandie arft .pražūties kran
to? Ką pasakė gerb. kun. Sauru- 
saitis sausio 8 d. pąr pamokslą- 
Jis išdalino konvertėlius ir prašė, 
kad kiekvienas aukuotų angliams 
nes nei pinigų, nei anglių nebe
są ir priseisią šaltoj stuboj sėdėti. 
Apie skolas parapijos pasakė:: 
“Nė jūs, nė aš, nė vyskupas, nie
kas nežino, niekas negali surasti 
nė suskaityti, kiek čia skolos y- 
ra.” Tą patį nedėldienį Slavyna? 
pasakė, kad parapijai gręsiąs kri 
zis, nes nuošimčiai taikią mokėti 
tuoj po Naujų Metų, o pinigų ne 
są.

Komitetas savo proteste kalb? 
apie kokį ten degtinės agentą. Na 
čia turiu pripažinti komitetui tie 
są, nes aš jokių degtinės agentų 
nepastebėjau, bet gana gerai ži
nau, kad iš po protestu pasira
šiusiųjų matau tokių, apie ku 
riuos žmonės kalba, kaip pagar 
sėjusius degtindarius. Tai-gi ga 
jie savo, agentus ir geriau pažįst? 
negu aš.

Komitetas išgarbindamas kuni
gą Slavyną sako: “Kas užkfieti 
Lietuvos atstovą Bonams kalbėti’ 
ir tuojau priduria — Slavynas. P< 
teisybei Lietuvos atstovą į New- 
arką kalbėti užkvietė Bonų par
davinėjimo stotis ir kun. Slavy
nas nei piršfti nepajudino užkvie- 
time. Apie kokį ten pasakymą 
kad prie Bonų Stoties kunigų ne
reikią, komitetas ir vėl sakydama? 
meluoja, pats prasimislijęs. Prie 
Bonų Stoties priklausau, bet nie
kada tokio žodžio netariau nei aš 
nei kitų negirdėjau taip sakant 
Tiesa, viename stoties susirinki
me daviau įnešimą, kąd pakviesti 
prie stoties gerbiamus kunigus ii 
per du sykiu buvo kviečiami Bud- 
revičius ir Slavynas, bet Slavė
nas griežtai pasakė jog 'nenorį? 
prie Bonų Stoties dėl kokių ten 
kliūčių priklausyti ir nepriklau 
sysiąs (tas ir šiandie galima su
rasti stoties protokoluose). Kad 
parapijos komitetas myli Slavyną 
ir norėjo, kad už kleboną pasi
liktų, tai tas ir man ir kitiems 
buvo ir yra žinoma, nes jei ne 
tas garbingasis komitetas, kuris 
už Budrevieią galvą guldė, tai ne
būt reikėję gerb. kun. Saurusai- 
čiui sakyti, kad niekas skolų ne
begali suskaityti. L ti, L u 

V—is.

EASTON, PA.

„r___ ________Nekurie akto-
Lošėjais buvo: Mergaičių -choras riai biskį persilpnai kalbėjo. Veik- 
sudaįnavo keletą dainų. M. Line- snių, judėjimų, gyvumų irgi ne- 
vičiaūs, bankieriaus rolėje —■ p. kuriems biskį trūko.
Klova, Linevičienės — p. Gimbu- kią'pradinių aktorių per daug nėr 
laito -iii •imintir.So x -i—•-

Bet iš to-

taitė, jų augintinės rolėje — p. 
Andriuškevičiutė, tarnaitės rolėje 
— p. M. Ruškaitė, Zigmanto, ofi- 
ciero — p. Luplis, P. Kozlovo rol. 
S. Žemgulys, Polisto rolėje p. V. 
Lūšis, Jurgio Valkatos rolėje p. J. 
Lukšis) Solo/— dainavo (Bru
žaitė) Lupšienė ir dialog. pasakė 

P. Pečiura. Nors visi gerai pa- 
>ižymėjo, bet reikia pripažinti ga
bumus Jurgio Valkatos — P. J. 
Lūšio ir Zpnės ■>—. tarnaite, p. M. 
Suskaitės. Žmonių buvo pilna sve- 
ainė. Pelnas skiriamas par. rei
kalams.

Sausio 15 dienoje teko laikyti 
ūmą ir sakyti pamokslą. Išėjus 
š bažnyčios kitataučiams, lietu- 

■vių buvo mažai, aišku, kad daug 
ietuvhy nepildo tikybinių prieder- 
nių. Gaila jų. Airių 2 syk bu
žo daugiau bažnyčioje nei lietu- 
zių. l3Togą duoda apie save liū- 
lymą lietuviai kitataučiams. Po 
liet 3 vai. par. svetainėje įvyko 
irakalbos. Žmonių buvo daug ir 
mandagiai užsilaikė. Į Šv. Kazi- 
.įiero Draugiją įsirašė amžinuoju 
įariu ir imokėjo 35 dol.gerb. kun. 
d. V. Matulaitis ir 13 narių meti- 
lių. Įsteigta Šv. Kazimiero Dr- 
;os skyrius. Pirmininku M. Son
gaila, rast. K. Pareigis. Kiti na- 
■iai vald.: gerb. kl. V. Matulaitis, 
M. Dromantas, A. Stahevičia ir k. 
Kas dar norės prigulėti prie Šv. 
Kaz. Dr-jos ir įsigyti gerų ir nau
dingų knygų iš Lietuvos, tegul 
j^ipiasi į vietini skyrių bei jo 
"urmininką, > sekretorių ir kitus 
zaldybos narius. Jie padės įsira
šyti ir rūpinsis kad visi nariai gau- 
•ų knygas. Eastono žmonės pasi- 
."odė^fflandagūs ir malonaus būdo, 
lia dauguma yra Josvainiečiai, 
Kėdainiškiai ir Žemaičiai.

Gerb. kun. klebonui už prielan
kumą, paramą ir visiems nariams 
reiškiu didžios padėkos ir pagal
bos žodžius.

?. Raščiukas, 
Šv. Kaz. Dr-jos Generalis Įga- 

iotinis Amerikoje.

ką norėti. Tikimasi jog ateityje 
iš tų jaunų lošėjų išeis geri veikė
jai.

Kadangi kituose kambariuose 
buvo laikoma Federacijos metinis 
susirinkimas, tai viršminėtame 
vakare publįko sneperdaugiausiai 
buvo. Tik po Federacijos susirin
kimo pasidaugjno.

Pelno Labdarybė turėjo apie 
$20. Tame vakare buvo leidžia
ma išlaimėjimui trys daiktai: Pa
nelės Švenčiausios Stovylėlė, dvi 
■uankietams sagutės ir sidabrinis 
laikrodėlis, fšlaimėjo sekantieji: 
L Blanche Myra, 1111 Boylston 
St.. Bos+on. II. Mikolas Bivark, 
30 Warren St. III. NelliezMonn- 
ing, 46 Linden Park St. Tie as
menys pristatę savo pirktus bilie
tėlius atsikreipę į Labdarybės iž
dininkę M. Sundukienę, 8 Moore 
St. gaus tas dovanas.

Report.

KAM PASISEKA.
Dryden saku: “T;<- gali perga- 

’ėti, kurie tiki gali.’’
Emerson sako: “Niekas nesida- 

■o be pastangų, viskas pasidaro 
su tani tikra pastanga.”

Žemaičių priežodis skelbia: Bus 
kas nebus, o žemaitis nepražus.

Beethoven sako: “Dar nepasta
tytos kliūtys, kurios entuziastin
gam genijui skelbtų; ‘Iki tol ir 
nei žingsnio toliau.’ ”

# _____
^irželio mėnesio 12 d. p. m.

;tr3&kario išvedė lietuvį, “mėnu- 
io šviesos” užgautą. Jis gulėjo 
mt žolės mano daržo. Gulėjo per 
įaktį iki išsipagiriojo. Ant ryto
jaus radau mašną ir laikrodį. Aš 
.pėju, kaitai buvo to nelaimin
go žmogaus. Aš jo nei vardo nei 
pavardės nežinau ir ikšiol nega- 
ėjau jo surasti, 
ai laikraštyje, 

žmogų pašyčiau.

SCRANTON, PA.

Vėliavos, Kukardos, šarpos, Guziku- 
čiai, Antspaudos, tai musą speciališ- 
kumąs Ir ilgų metų praktika. Kaipo 
seniausia išdirbystė. Už gerą ir artis
tišką darbą, liudija ir (lekuoja mums 
tūkstančiai draugijų. Reikalaukite in
formaciją.

- M. A. NORKŪNAS,
16 Pleasant St., Laicrence, Mass.

BOSTONIAN MUZIKOS 
MOKYKLA.

395 Broadway,

Room

»

Miestas turi 40,000 * gyventojų. 
Lietuvių yra apie 600 sielų. Prie 
parapijos priguli ir ją remia apie 
50 šeimynų. Parapija įsteigta 
1897 m. Ją suorganizavo k\m. Mi
lukas, čion atvykęs klausyti iš
pažinčių padarė mitingą ir sutvė
rė parapijinį komitetą, kuris rū
pinosi įgijimu Bažnyčios ir kitų 
dalykų. Kun. P. Gudaitis‘nupir
ko mūro bažnyčią ir ^svetainę iš 
protestonų. Jisai nekurį laiką tos 
parapijos reikalus aprūpino. • Po 
jo klebonavo kun.. J. Raštutis. 
Dabartinis klebonas kun. V. Ma
tulaitis 4 metai čia darbuojasi. 
Klebonija didelė, bet toli nuo baž
nyčios.

Sausio 14 d. 1922 m. buvo teat
ras “Valkata,“ keturių veiksmų 
drama. Suvaidinta gerai. Neste
bėtina, nes lietuvių katalikų jau
nimo kuopa yra gerai išsilavintfti
rengti vakarus. Vedėja vakaro Daktrras“ ir “Žydo su Kūmute 
p-lė M. Mitruliutė, vargoninin- Pasikalbėjimas.“ Lošimai išėjo

12 d. sausio mokiniai šv. Juoza
po mokyklos buvo surengę vakarą, 
iurs pavyko labai puikiai. Nors 
miego daug buvo, bet žmonė? ne
paisė ir atėjo skaitlingai. Loši
kai labai puikiai atliko savo roles, 
/patingai Jonas Stirna atrodė 
kaip tikras lošikas. Taip-gi ir 
3na Kantakevičiųtė savo dekle- 
navimu publiką labai užganėdi
no. Tokių deklemavimų ir daina
vimų nelabai kada teko girdėti 
Serantone. Tėvui, kurie buvo atė
ję pažiūrėt savo vaikų, ką jie ga- 
il, pamatę kad taip pųjkiai išmo
kyti šv. Kazimiero seserų, stebėjo
si ir džiaugėsi, kad mokina ne tik 
rašyt ir skaityt, bet ir visokių ki
tų dalykų ir visokių gerų(darbų.

Tikimės, kad ateityje seserų Ka- 
zimieriečių pagelba surengs ir 
daugiau panašių vakarėlių.

Ten Būvęs.
! '

CAMBRIDGE, MASS.

* Labdarybės Apaštalystės Mal
dos Draugijos Vakaras.

Sausio 15, pobažnytinėje svetai
nėje, Apaštalystės Maldos draugi
jos Labdarybės skyriaus atsibuvo 
pramogėlė. Mažųjų skyrius sulo
šė net tris neilgus veikalėlius: 
“Mamos Nedasupta,” “Godus

So. Boston, Mass.

VĖL NAUJAS
Smarkiai iš trenkė šio mėne

sio “Perkūnas,“ su dideliais 
trenksmais. Visi skubikitės 
parsitraukti, nes vėliau neliks

Siųskite varda pavarde, ant
rašą ir 15 centų ant tikieto 

“PERKŪNAS“ 
366 Broadway, Boston 27 Mass.

FONTANINĖ 
PLUNKSNA
Naudinga Visus 

DIRBTUVĖJE, OFISE, 
NAMUOSE IR KELYJE.

Daug parankiau ir ma
giau rašyti su fontanlne 
plunksna. Daug mažiau 
išlaidą vartojant fontani- 
nę plunksną. Pirk dabar.

Kaino*: f 1.50, $1150, $8., 
$3.50, $4- $4.50. $5.00, 
$5.50, $6.00 ir aukščiau.

“Darbininkas,“
366 Broadivay, 

Boston 27,'Masu.



uVata, Sdusto 21 d.

čia augęs lietuyių jaunimas.

Mūsų lietuvių čia augusio jau 
nimo žymi dalis priguli prie lietu 
vių krikščioniškų organizacijų 
Tuomi tas jaunimas daug naudin 
go darbo atlieka ne tik dėl lietu 
vių katalikų Amerikoj, bet dėl vi 
sos lietuvių tautos. Bet veik di
džiuma to jaunimo j /isą lietuvh 
veikimą tėmija kaipo į kokį nege 
rą, arba visai nereikalingą darbą 
Įsigilinus į tą dalyką ir ieškant 
dėl ko taip yra, tai mažai kaltė: 
priguli jaunimui, bet didesnė kai 
tė mUms patiems (priguli. Pir 
minusia, daug kalti yra nekuric 
tėvai. Nesirūpina geresne ateiti 
mi lietuvių visiy>menės. Pralei
džia laiką tinginystėj ar kazyria-, 
vinte. Daug pasitarnauja ištautė 
jime mūsų jaunimo mūsų laisva 
maniai. ‘

• Nereikia ieškoti toli faktų, nes 
juos galima greit surasti prie sa 
vo senų ir nudėvėtų idėjų negali 
pritraukti jaunimo, tai pavydi 
kad kitur darbuojasi. Tokiu pa 
sielgimu, ne tik tarpe išeivijos, 
bet lietuvių visai tautai atlieka iš 
gamų darbą. Paimkime šlamštą 
“Dirvą.” Tuoj bus visiems aiš
ku, kaip dedama pastangos, kad 
apšmeižus katalikiškas organizaci 
jas, ypač Liet. Vyčių 25-tą kuopą. 
Tas lengva bus suprasti, kaip no
rima atitolinti lietuvių ateivi}? 
nuo čia augusio jaunimo. Jauni- 
t ui augusiam Amerikoj, susipa
žinusiam daugiau su mokslu, yr? 
g- ra proga prigulėti prie lietuvis 
kų organizacijų, susipažinti si 
lietuvių ir pasaulio judėjimu; ta 
da bus lengviau tapti Amerikos 
visuomenės veikėju.

Lietuvių jaunimas augęs Anie 
nkoj, prigulėd.ainas-'prie liet, or 
ganizacijų, susipažins geriau su 
lietuvių visuomene, Lietuvos isto 

. rija, nesigėdys amerikonų akys< 
,-avc perstatyt, kad esąs lietuvys 
nes supras kad lietuvių tauta yr: 

„P", kilni _
Lietuvių jaunimas Amerikoj 

būdami organizuoti, sueis Į tvirti 
pastatys lietuvių tautą ant aukšri 
vienybę ir su Lietuvos jaunimu 
laipsnio apšvietoj. Tai-gi jauni 
me, stokim Į darbą, nes jau dvi 
dešimtas šimtmetis. Dabar pašau 
lio politika virte verda, mūsų tau 
ta stoja į naują gyvenimo erą 
Laikas atbusti ir pasirodyti ka- 
mes esam nemirę, laikas suprast 
kas pasaulį valdo ir daro žmoniją 
visokias skriaudas, kas išnaudoj; 
mus darbininkus, tik tuom keli’ 
eidami, padarysim pažangą dėl sa 
vęs ir mūsų visuomenei.

Jonas Albrehtas prieš Kalėda 
buvo labai sužeistas. Belaukiau 
gatvekario, atbėgęs\automobilis i 
skersinės gatvės užgavo ir kėlėt; 

, sieksnių pavilko. Veidą ir šon; 
labjausia užgavo. Jau sveiksta 
J. Albrcktas yra veiklium Tauto 
Lindo 22 skyr. nariu. Pereitai- 
metais buvo T. F- sk. pirmininku

Susirinkimas.
Liet. Vyčių 25-tos kp. įvyko su 

sirinkimas 9 d. sausio, 1922 m. Bu 
vo labai gyvas ir triukšmingas ii 
visų pusių. Aptarta rengimas va 

h-fkara'sv. Jurgio parapijos naujo; 
b žnyčios naudai’ Rengimas va
kare kp. naudai 26-tą vašario 
1922 m. Liet. Vyčių perskira. Pla 
•’iai buvo apkalbėta koro ateitie; 
reikalai. «Šv. Jurgio parapijos pa
vergusių vaikučių fondas. Sąry
šio raportas. Tautos Fondo ra
portas. 10-ta valandą, padaryta 
pertrauka, pasibaigus seniems rei- 

i l'n’ams. Pirm. M. J. Šimonis iš- 
r/«kė trumpai praeities L. Vyčių 
darbuotę ir žadėjo iš šalies remti 
p; f ai išgalę L. Vyčių 25-tą kuo
pą ir visos organizacijos idėją. 
Nutarimų rašt. J. P. Kvedaras, 
t 'umpai išreiškė prijautimą. Pa- 
sili nosįlodamas nuo didesnio dar
bo valdybos, žadėjo kituose rei- 
k 'lirose daugiau pasidarbuotų Ki
lti senos valdybos narių dėl sto
kos laiko trumpi buvo raportai, 

visų buvo karštas pasižadė- 
L jiicas remti vyčių idėją ir dar- 
k buotis dėl katalikų gerovės.. Pir- 
■ -tinkas pakvietė naują valdybą 
mitži ■ - ; < r '.i su-

j. =■

_______________
: -z *

Naujasai pifm^J. Kuząs jaus
mingai išreiškė padėką už išrin- 
kimą/žadėjo darbuotis pagal iš
galę dėl kuopos labo ir nurodė di
delį darbą dėl vyčių ąteities. Nu
tarimų rašt. Ad. Kuzmauskaitė
pažadėjo darbuotis pagal išgalę iF sumos, 
dūke jo nariams už išrinkimą.. Fi
nansų rašt. Al. Mickiutė sako ji 
darbuosis ir kvietė visus narius 
kad padėtų valdybai. Iždininkas 
St. Stepulionis, pasižadėjo dar
buotis kogeriansia ir dėkojo už at
jautimą organizacijos reikalų, y- 
pač vedusioms’, kaip tai: gerbia
miems Žitkams, ge?b. Mikalič, 
gerb. Brazauskienei ir kitiems. 
Kitų valdybos narių, viee-pinn. 
•J. P. Kvedaro, antro nut. rašt. K. 
Ziliaus, antro finansų rašt. J. 
Bartniko, iždo globėjų St. Palšio 
ir gerb. V. Žvingiliutėsį tvarkos 
prižiūrėtojo J. Kilikausko trumpi 
raportai; bet visų matytis buvo 
gyvas prijautimas darbuotis atei
tyje-

Praneša gerb. J. Žitkus, kad 
jau yra gatavas ir randasi šiame 
susirinkime paveikslas Liet. Vy
čių 25-tos kuopos kareivių, tar
navusių didžiojoj pasaulinėj ka
rėj. Paveiksals puikiai apdary
tas, kuris bus kuopos istoriškai 
atminčiai. Užklausta gerb. J. 
Žitkaus kiek, reiks iiž tokį puikų 
darbą. Paaiškino, kad viską au
kaują kuopai. Išreikšta padėka 
atsistojimu. Buvo įnešta, kad 
kiek paaukauti kun. Pėžai, kuris 
jau ilgas laikas serga Šv. Aleksio 
ligonbuty. Darbas atlikti paves
ta M. J. Šimoniui ir K. Žiliui. Au
kų surinkta $8.15.‘ >

Koresp. B.

sausio 25 d; 7:30 vai. vakare, Lie
tuvių Svetainėj. Malonėkite i» 
visų dr-jų atstovai susirinkti, nes 
Sąryšio bus renkama nauja valdy
ba, užtai svarbu butų kad tinka
ma valdyba patektų ant šių metų.

Aušros Vartų P. Šv. Moterų Dr- 
ja laikys^usirinkimą 29 d. sausio 
Bažnytinėj Svetainėj, tuojaus po 

Svarbu visoms susirinkti.

Nykštukas, matydamas sauda- 
rokus ir Maikio pakalikus kroko- 
dilaus ašaras liejant ant kūn. Gar
maus, ėmė ir jis prabliovė per 
‘‘Dirvą.” Girdi kun. Garmus ža
da visus iškarti. .Tai-gi lookout 
Mr. “Milžin,” žiūrėk kad gavęs 
rinkių drebėjimą pats nepasikar
tum.

Komp. M. Petrausko koncertas.

Sausio 14 d. komp. M. Petraus
ko buvo koncertas. JPrograme 
'alyvavo dar Įžymūs muzikai 
>rof. A. S. Pocius ir solistė Ona 

Jocienė, kurie buvo programc 
randuoliu. Taip-gi dar ir vietos 

L Butėnas dalyvavo. Pats-komp. 
Petrauskas padainavo 13 dainų ir 
ris duetus. Solistė poni O. Po- 
•ienė 10 dainų ir duetą *‘Sveiki- 
luMano Eglužę.” Iš operos “Eg 
ė” gražiai išpildė komp. Petraus 

' as ir p-n i Pocienė. Prof. A. S
’ocius išpildė ant piano keletą 

• rražių veikalų ir akompanavo so-
Lstam Petrauskui ir Pocienei 
>rof. prof? Pocius. Jo gabumas 
ikrai artistiškas. Lietuvių tarpe 
urmas toks Clevelande pasirodė 
i'eke nugirsti iš publikos: kad te 
,’ocienė, tai tikra lakštingalėlė, c 
’ocius gal rankas iš elektros tu 
Įs, kad taip mikliai skambina.

Publikos buvo pilna salė.
Keletas lietuvių ant E. 67 gat- 

ės susitarė "pasilinksmint si 
‘braciškais” lenkais, iš gruodžk 
>1 naktį laukdami sausio 1 die 
los ir vienas kitam gerus linkėji 
.uis reikšdami, taip buvo ni&igė 
ę, kad trepais lipdami žemyn nei 
lepajuto kaip visi sykiui. greita’ 
įužengė ir iš tokio smarkaus žen 
pmo, lenkas jau -daugiau nė nekė 
ė nuo žemės. Ar-gi mūsų lietu
kam nevertėtų susiprasti ir pa 
nešt savo sveikatą ir turtą’naiki 
ms, ar-gi nebūt geriau prisirašyt 
irie lietuviškų-katalikiškų orga 
įizacijų.

Iš daibininkiški/prganizacijų y 
a geriausia ir naudingiausia ta’ 

lietuvių .Darbininkų Sąjunga, ku- 
i gina darbininkų reikalus ir nu- 
•odo kapitalistų šunybes, ir kaif 
jie stengias vargšą darbininką vi
sokiais būdais išnaudoti. Cleve 
lando lietuviams patartina prisi 
rašyti prie minėtos organizacijos 

Jaunimo Žiedas

Vienas Clevelando Mulas per 
naujos parapijos susirinkimą, teip , 
politikon įsigilino, kad iš savo di
delės1 išminties nei nepajuto kaip ■ 
iššoko dvi kunigo gaspadinės per 
jo valgomąją.

Bostono “Sandaros” štabas ga- i 
vo baimės ligą nuo ‘Darbininko,” ■ 
o Clevelando “Dirvos” štabas nuo 
riet. Vyčių 25-tos kuopos. Kiek 
išrodo lįga yra pavojinga, įgauta 
širdies drebėjimas ii- -smegenų su
skystoj imas.

Visiems ligos paliestiems skap
tukams, švilpukams, milžinukams 
ir visiems žiopliukais, nuo tos li
gos išsiliuosuoti suteikiam drau
gišką patarimą. Reikia prieš va
karienę^ paskaityti ‘ ‘ Perkūnas. 
Po vakarienes atydžiai skaityti 
‘Draugą/’ “Darbininką,” “Gar
są” ir “Vytį.” Šie laikraščiai iš
blaškys visokius apsnūdimus ir 
sustiprins smegenis ir nervus.

Tūla Draugija labai neužganė
dinta vietiniais katalikų veikė
jais. Kad supratus dalykus tik
roj šviesoj, reikia sekančiai pada
ryti: Visiems laisvamanių spau
dos rėmėjams ir bedievybės agen
tams sumažinti draugijai autorite
tas. Pastatyti į valdybą ir į ko
misijas praktikuojančius katali
kus. Patarti laisvamaniško laik
raščio šėrininkams, kdd jųjų 
šlamštelis perdaug nešmeižtų ka
talikų. Neatlikusiems velykinės, 
oareikalauti atlikti, jei ne, tai pra- 
ialiilti iš draugijos. Tada tie vi
ii neužsiganėdinimai lengvai pra
nyks.

Senas padegėlis nori Įrodinėti, 
būk vyčiai neremia šv. Jurgio pa
rapijos. Pažiūrėjus į Šx. Jurgio 
parapijos rekordus surasi vyčių 
ekstra ant naujos bažnyčios išau- 
kauta ne doleriais, bet desėtkais 
dolerių. Bet pono padegėlio nė 
rento nėra aukauta ir mėnesinė 
įepflnai užmokama.

žnipukas.

, Susirinkimai.
V. L. 1. Vytauto Dr-ja laikyt 

savo metinį susirinkimą sausio 24 
d. 7 valandą vakare Lietuvių Sve
tainėje^ Malonėkite visi nariai 
susirinkti, nes bus išduota atskai
ta iš viso meto dr-jos gyvavimo 
taip-gi yra primenama dėl narių, 
kad kas neatsilankys ant metinic 
susirinkimo, bus pasielgta {pagal 
konstitucijos, t y. papuls po baus
me. Nepamirškit kožnas atvesti 
nors po vieną narį. *

(Apgarsinimas)
NEW YORK CITY.
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Pasekminga Amerikos Lietuvių 
Įstaiga.

;Iš daugelio Amerikos lietuvių į- 
staigų ne visoms gerai sekėsi ir ne 
visos pateisino tą viltį, kurią dėję 
jose organizatoriai. • Geram biznio 
įstaigos sekimuisi neužtenka tik 
sudėti kapitalą ir leisti jam veik
ti. Reikia dar ir kitų sąlygų, bū
tent : prityrimo atliekamajame 
reikale, vedėjų ir darbininkų 
darbštumo ir sąžiningumo; reikia 
taip gi ir visuomenės užuojautos 
ir pasitikėjimo. Šias pastarąsiąs 
pasisekimo sąlygas tegalima su
daryti tuokart jei biznis duoda vi
suomenei tą, ką žada, jei jo pa
tarnavimai yra teisingi.

Iš visų Amerikoje įsteigtų pas
kutiniaisiais laikais įstaigų, tikrai 
pasekming biznio institucija yra 
Baltic Statęs Bankas, New Yorke.

Nežiūrint Į sunkius laikus į di
delę bedarbę, bankas jau pirmai
siais savo gyvavimo metais'pada
rė tiek, kad jo apyvarta sparčiai 
artinasi prie miliono dolarių. Ban
ko atskaitą, paruošta 3-čiai dienai 
sausio, 1922, parodo sekančias 
skaitlines:

milionus auksinų; įJLietuvą išva- 
žlavo per B. S. Banką artį 1000 
i Įmonių. Į Banką per metus laiko 
kreipėsi su įvairiais bankiniais 
reikalais daugybė žmonių; vien 
tik pinigus siuntusių žmonių buvo 
suvirš 12.000 per metus.- ' * # I

Malonu yra atžymėti faktas, 
kad jaunas bankas jau taip tvir
tai atsistojo. Jei Amerikos lietu
viai ir apiebnkės gyventojazrems 
savo įstaigą,, tai, sugabių žmonių 
vedamas, Baltic Statės Bank ga
lės būti viena iš pirmaeilių finan
sinių institucijų, kuri ir Lietuvos 
finansiniuose santykiuose su A- 
merika ateityje gali būti naudin
ga.

"DARBININKU”
JEIGU NORITE, kad jūsų visi SPA ŪDOS 

DAUBAI, pradedant nuo mažiausios kortelės 
ir baigiant didžiausia knyga, būti} atlikti: k u o- 
graičiausia, geriausia ir pigiau
sia, tai siuskite 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, kokiu 
nei viena Amerikos lietuvių spaustuve dar netu
ri.

Tai-gi, visais spaudos reikalais visuomet 
kreipkitės į >

Turtas:
Pinigais voltose..........$
Su užsienių korespon

dentais ir tranzite 
(apsaugos bondsais) 

Įvairios paskolos..........
Vertybės popieriai.... 
Kitokie investmentai..

-Viso................'.$837.122.79

Atsakomybė:
Depozitofiams .............$559.381.91
Kapitalas...................... 200.000.00
Surplnsas .............'... 50.000.00
1-as dividendas 3 d.

sausio, 1922............... 10,000.00
Pelnas ;........................ 17,740.88

Pataikiau Į^skaudžiausią vietą.

Kelios savaites atgal “Darb.” 
ouvau rašęs apie Katalikiškų Dr- 
jų Sąryšį. Tėn nurodžiau Sąry- 
;io nuveiktus .darbus praeity. Pa
reiškiau, kad dabartinio Sąryšio 
riet oje, būtų paranku turėt Fed. 
įkyrių.

Tas labai nepatiko “dirvinin- 
kams.” No. 1, koks ten. pasiva- 
linęs “Vyčių Šulato” suriko: Cle- 
z-elando Vyčiai skandalistai ir vie- 
įybės ardytojai. ’ ’ Tai dvasios li
gonio šauksmas, šauksmas fanati
ko, kuris paskendęs fanatizme, 
aori, kad visi tarnautų libera
lams, kaip jis tarnauja. Federa- 
:ijos skyrių tvėrimas, tai nėra vie
nybės ardymas. Kaip katalikai 
greit sfisispies į Fed., taip greit 
tarp jų vienybė įvyks. Kitaip 
žiūri į tą katalikų priešai, * nes 
jiems būtų tuomet pavojus... P^- 
ribaigtų tuomet jų laimingos die
nelės. ..

Minėtas “V. Š.” ištraukęs žo
džius iš mano straipsnelio, neina
mai įspaudęs savų, padėjo svetini- 
ženklius. Pasirodo, kad “V. Š.’! 
tesupranta reikšmės svgtimŽenk- 
Uų.

UŽ $5.50.
čia nepaprasta proga pirkti nikeliu 

aptaisytą revolverį geriausio padary
mo. Šauna S. & W. center tire patro
nais., Regulerė kaina šito revolverio 
yra $10.00, bet per šitą mėnesį kaina 
nupiginta iki $5.50. Tu negali gauti to
kį revolverį niekur už tokią kainą. Mes 
gvarantuojam kiekvieną musų revolve
rį. Turime trijų didumų: 22—32 ir 
38 calibre; visi tiek pat kainuoja. Jei
gu patronų negali gauti savo mieste, 
gali gauti pas mumis.

Iškirpk šitų apgarsinimą ir pažymėk 
kokio didumo revolvępį nori ir prisiusi 
savo adresą ir 30c. stampom arba pi
nigais dėl persiuntimo. Paskui galėsi 
užmokėti kuomet prisiųsta revolverį. 
Rašyk šiandien, nepraleisk tokią pro-

CHICAGO SAFETY CQ.,
1330 N. Westem Avė., Dept 600, 

Chicago, UI.

I r

Tokiu sėkmingu augimu, ypa
tingai depozitų skyriuje, nedaug 
bankų tegali pasigirti. •

10 d. sausio 1922, Baltic Statės 
Bankas turėjo metinį narių susi
rinkimą rinkiniams direktorių 
šiais Įlietais direktorių tarybą su
daro šie asmens: pirmininkas — 
advokatas J. S.. Lopatto; vięe-pir- 
mininkas — M.' W. Bush; kasie- 
rius — A. I. Cole; Direktoriai: 
W\ Nash, A. B: Striniaitis, Dr. J. 
Message, Jonas Skritulskas, W. 
Shedlauskas ir B. Sčegauskas.

Tos pat dienos vakare Pennsyl- 
vania Hotely buvo antra B. S. 
Banko narių vakarienė, kurioje 
dalyvavo arti 100 svečių, — tarp 
kurių buvo senatorius Dovvling, 
kun. A. Miluką#, visi Banko di
rektoriai iAdaug svečių iš apielin- 
kės. Vakarienę atidarė viee-pir- 
mininkas M. W. Bush; pakalbėjęs 
angliškai ir lietuviškai, pakvietė 
adv". Lopatto į “ toaštmasterius. ” 
Gerb. Lopatto gyvai ąupažindino 
svečius su banko pareigomis, su 
šėrininkų privalumais sulig savo 
Įstaigos ir tt. Kalbėjo į svečius 
sekantieji: J. S. Lopatto-, M. W. 
Bush, W. Nash, p-lė P. Jurgeliu- 
tė, Dr. A.' Baceviče, kun. Milukas, 
A. B. Strimaitis, V. K. Račkaus
kas, A. I. Cole ir kiti.

Iš kalbų paaiškėjo, kad per 
1921 metus Baltic Statės Bankas 
yra^persiuntęs Lietuvon arti'55

LIETUVIAI
kurie

mano aplankyti

SAVO TĖVYNE
turi turėti

LIETUVOS PASPORTĄ, 

o ne lenkišką.

Lietuvos pasportų aplika
cijas galima gauti pas Nota- 
ry Public ir Steamship Ticket 
agentą

C. L. LITCHMAN, 
627 N. Olden Avė.,

Trenton, N. J.

Tik vienas šimtas dolerių už 
palaidojimą.

S. BARABEVIČIUS, 
GRABORIUS

“DARBININKĄ”
366 BR0ADWAY, BOSTON 27, MASS.

Lietuvių Rakandų Bendrove
(FURNITURE STORE)

Parduodam visokius Rakandus užmokant ir duodam ant išmokes- 
člo. Užlaikom savo troką, pristatėm daiktus j kitus miestus ir per- 
kraustom iš vieną namą į kitus.
268 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

* Telephvae So. Boston 839—W.
----------- -------------------- .........-i----------- ----  , - - ------=l

TIESOS SPAUDOS
BENDRIJA

L. ŠIMUTIS, Pirm. J. B. ŠALIUNAS, Ižd.

KUN. J. PETRAITIS, Sekr.

J. E. Karosas, Kun. F. Kemėšis, Sivickig, ArStaEūyn7

TIESOS SPAUDOS BENDRIJA organizuoja 
$100,000.00 kapitalą, kad Lietuvoje uždėti Po- 
pieros dirbtuvę ir įkusti Spaustuvę knygoms ir lai
kraščiams leisti.

ŠERAS $5.00 (PENKI DOLERIAI)
Visais reikalais kreipkitės šiuo adresu:

TIESOS SPAUDOS BENDRIJA,
147 MONTGOMERY ST., PATEESON, N. J.

Kiekvienas lietuvis ar lietuvaitė geriausią savo 
giminėms Lietuvoje padaryti} dovaną, jeigu už
rašytą kataliką dvasioje einantį savaitraštį “Gar
są.”
“Garsas” į Lietuvą kainuoja metams 3 dolerius. 
Pusei metų $1.75. - .
Susivienijimo nariams užsimokėjusiems lėšų fon- 
dan iš kalno už visus metus kainuoja $1.50.
Amerikoje metams $2.00; pusei metų $1.00.
Užsakymus siųskite:

ttGARSAS,f
222 South 9-th Street, Ęrooklyn, N. Y.

PAVASARIUI ATEINANT, ruoškitės keliauti Lietuvon, — per
_  mūsų tarpįąinkystę turėsite geriausią kelionę. 1921 m. mūsų Ban- 

kas išsiuntė suvirš Į000 Aeleivių. Pasportų išrūpinta 3000. yisi 
’ Ei r- buvo dėkingi už draugiškumą ir gražią kelionę!,

AUKSINO KURSUI NUPUOLUS, naudokitės, siųskite pinigus 
Lietuvon. Ten jų reikia pavasario darbams, sėkloms, ūkio įran
kiams. Mes sauįjtauisar pristatome ir pilnai išmokame pinigus že
miausiu kursu. Per 1921 m. 12000 žmonių per mūsų Banką persiun
tė Lietuvon arti 55 milionus Auksinų. MUŠI] ęURSAS ŽE- 
MIAUSIS.

DEPOZITUS PRIIMAME IR PER PAŠTĄ. Mokame 4 uuoi., pri 
skaitomus kas mėnuo. -. ,
RAŠYKITE:

}



Subata-, Sausio 21 d., 1922.DARBININKAS

Sausio (Jan.) 26-27-28)

THE OUTSIDE UJN

SUNEGALĖJO BAGDONAS

KOLUMBO LAIVAI,

PAVERŽĖ mergina XXS3XO3*aSCnSi£SS33K

PAMINĖTINOS DIENOS.

IČHORAŠ]

DIDIS GAISRAS.

Trys gaisrininkai sužeisti.

PARSIDUODA SALIUNAS

9.000.000.000
2.158.000.000
1.935.949.000 

46.025.000.000 
55.361.000.000

9.412.000.000
18.102.000.000

1.022.000.000
39.314.000.000
24.299.321.467

Hanover gatvės apielinkėje 16 
vyrų, moterų ir vaikų išmesta ant 
gatvės, 150 arkliu buvo paliuo- 
suota anksti ryte sausio 20 d. kuo-’ 
met degė 6 aukščių sandėlis Eco- 
noiūy Grocery Stores Co., 107-109 
Riehmond St.

Trys gaisrininkai nuo 3 aukščio 
laiptų puldami smarkiai susižeidė. 
Degė net iki 3 vai.

(GUMAUSKAS)
DANTISTAS

Austrija 
Belgija 
Bulgarija 
Kanada 
Franefja 
Vokietija 
Vengrija 
Italija 
Rumunija 
Anglija 
S. Valst.

(Sausio (Jan.) 23-24-25 

Lloyd Hughes ir Madge 
Bellamy

NEMIRŠTANTI MEILE

.J.KAL1NAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway, 
S. BOSTON 27 MASS

z Tel. S. B. 0441." 
introg lubos—Viriu) L. P. b-t6»

GYVENIMO VIETA:
135 Rowe St., Aubnrndale, Mass. 

Tel W. Newton 1016—B.

TeL Bo. Boictoo 21'
DR. JOHN MacDONNELL, H. i 
(Jal<5»a FUrtfccJižli ir lieturiikn. 
'umao Valandos:

•lytais ik 9 vaL
Po pietų 1 iki S vai 

Vakarais nuo 6 ifc , 
•36 Broadtvav. S. Boston

19. — Vienas vyras buvo už
muštas, keturi kiti sužeisti 
ir daugiau nė 300 darbinin
kų buvo apsaugoti kuomet 4 
kubilai medžio alkolio dirb
tuvėje E. L. Bowdy kompa
nijos, 265 Noj Main g-vės 
ekspliodavo.

Trenksmas buvo girdėtas 
12 mailių tolumo i? išbarstė 
langų stiklus apielinkėje 
bertainį mailės tolumo. Gais
ras ^prasiplėtė artimuose na
muose.

Kų šiais laikais reiškia karas 
dalinai galima įsivaizdinti palygi
nant valstybių skolas prieš karą 
ir po karo. Štai kaip skolos išro
do :

Biznis išdirbtas ir plačiai žinoma 
Pats pragyvenai? tame biznyje 
netus. gi dabar moterei apsirgtu 
toliau jau nebegaliu biznio vary 
ti ir prižiūrėti. Parsiduoda ne 
brangiai. Norėdami platesnių in 
formacijų, kreipkitės šiuo adresu

M. MORRISON,
58 H Street ir 78 Emerson St.

So. Boston, Mass.
Tel. 1232-31.

Labai geroje vietoj, lietu 
viais apgyventa ir biznis ge

rai išdirbtas.
Krautuvę parduosiu pi 

giai, nes greitu laiku turit 
išvažiuoti į Lietuvų.

Kas nori pamatyti krau 
cuvę, gali atsilankyti ant se 
kančio adreso:

565 MAIN STREET 
CAMBRIDGE, MASS.

! Kolumbas leidosi per Atlantiką 
naujų žemių atrasti su trimis lai
vais, kurių vienas vadinosi SAN
TA MARIA. Tas laivas buvo 90 
pėdų ilgio, 20 pėdų pločio ir 150 
tonų įtalpos. Antras laivas PINTA 
buvo mažesnis, o trečias vardu 
NINA (ispaniškai kūdikis) buvo 
dar mažesnis. Buvo vos 50 tonų 
įtalpos. Tais trimis laivais plau
kė 150 žmonių.

Prieš karą.' Po karo.
$2.152.490.000 $17.668.000.000 

825.269.000 
135.300.000 
544.391.000

6.346.129.000
1.194.052.000
1.731.350.000
2.921.153.000

216.693.000
3.085.S18.000
1.028.564..000

PnieSkau brolio Vinco Banaičio. Jei 
esi gyvas, tai meldžia atsiliepti, nes ga 
vau liūdną naujieną iš tėvynės, jogei 
musų tėvelis persiskyrė su šiuo pašau 
liu. Atsišauk ant šito anrašo: 

JONAS BANAITIS, 
Mercy Hospitol, Pittsburgh, Pa.

Lietuvos Darbo Fedaracijos 
"įgaliotinis M. Bagdonas sune- 
I galėjo ir ketverge turėjo apleis
ti prakalbas Leivistone, o pet- 
nvčioj Runiforde. Tečiau greit 
sveiksta ir subatoj gėlės tęsti 
maršrutų.

Šiais 1922 m. "sukanka (vas 16 
d.) keturi metai nuo paskelbimo 
Lietuvos neprigulmybės, 146 me
tai (liepos 4 d.) nuo paskelbimo 
Suv. Valstijų neprigulmybės, 
6635 metai Julijinės eros, 5683 
metai žydų eros, 2675 metai nuo 
įsteigimo Rymo pagal Varro; 
2582 metu japonų eros, 1341 me
tai mahometonu eros.

kp. J. J. Davis-Karvelis, dirbęs 
^įeJLįetuvių Prekybos B-ves kai
po gabus, sumanus ir gerai paty
ręs toje šakoje vyras, o dabar, ati
darė biznį ant savęs po No. 94 
Hampshire St., Cambridge, Mass. 
Foreign Ezchange, Real Estate, 
Insurance ir tt. Beabejo, Cam
bridge lietuviai ir apielinkės jį 
parems kreipdamiesi virš minė
tais reikalais pas p. J. J. Karve
lį, kuris kiekvienam patarnaus 
nuoširdžiai.

Keturi šimtai pasažierių 
ant Boston ir Maine trauki
nio kelyje iš Bostono į Ha-I 
yerhill buvo arti paniko tuoj 
po 10 vai. vakare sausio 19 
d., kuomet garvežys ir du 
pirmuoju trūkiu nušoko nuo 
rėlių prie išsukos prie pat 
Somervillio stoties, ir po to 
bėgo 100 pėdų ir .smarkiai 
trenkė į telegrafo stulpų ir 
garvežys apsivertė.

geriausioj vietoj visame Cambridge 
mieste. Parsiduoda labai pigini ir tu
ri būt greitai parduotas. Ltelei plates
nių informacijų kreipkitės pas:

J. J. DAVIS-KARVELIS,
94 Hampshire St.. Cambridge, Mass.

— arba —
F. A. ZALIECKĄ.

414 Broadway, South Boston, Mass.

Į LIETUVĄ IR IS LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

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

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į 
LIETUVĄ.

Atvažittojanefcs iš kitų miešti} patinku ant stoties. 
Persiuntimas PDtlGŲ Į LIETUVĄ pagal dieninį kursą. 
ATYDA. Mainymas pinigų ne priverstinas, bet išmai

nau, jeigu kai. klausik. . '

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

Reikalavimai i

Garsusis muzikas Beethoven sa
«

kė: “Genius yra 2 nuošimčiu ta
lento, 98 nuoš. darbo.”

PRITAIKAU AKINIUS.

, - REIKALINGAS TUOJAUS *

PIRMOS KLESOS KEPĖJAS (BĖKERYS) 
kuris gali kepti juodų, pus-baltę ir latviškų duo
nų, teip-gi jeigu galėtų kepti baltų duonų ir sal
dainius būtų labai pageidaujama* .Nuolatinis 
darbas geram darbininkui. Duokite atsakymus 
ant sekančių klausimų:
1. Kiek metų išdirbote pekarnėj ?
2. Kokias duonas galite fiepti atsakančiai?
3. Pas kokias kompanijas dirbote ir kiek laiko?
4. Kiek senumo ir ar vedęs?
5. Kiek algos reikalausite už 9 ar 10 valandų darbo? ;
6. Kas Išmistą pažįsta gerai ir kursai galėtų liudyti ta- 

mistĄs charakterį
Rašvkit i

POST GFFICE B0X 12, SOUTH BOSTON, MASS. įĄ/'v ' - 5 ’

Šv. Kazimiero Akademijos Rė
mėjų 11 skyrius šiuomi turi gar
bės atsišaukti į Brangius Veikė
jus ir Gerbiamąją Visuomenę, kad 
paremtų šv. Kazimiero Vienuoly
ną. Mes kurie ir kuomi tik pri- 
sidėsim Vienuolynų palaikymui, 
tai kartu prisidėsim prie tautos iš
gelbėjimo iš bedievių rankų. Gi 
tas yra tikra mūsų priedermė. 
Jeigu mūsų Lietuvių kolonijos A- 
merikoje būtų turėjusios Vienuo
lių mokytojų, tai ant bedievybės 
kapo būtų jau seniai riogsojęs tik 
lietuviškų dilgėlių, menkutis krū
melis. O dabar bedieviai dar vis 
turi viltį užgrobti mūsų jaunes
niąją kartą ir brangius vaikelius. 
Bet kasžin ar teisingos krikščio
nės motinėlės jiems beatiduos sa
vo brangius vaikelius?.. O ir aš 
ginti padėsiu kiek galėsiu. Gali 
mūsų bedievėliai prisigaminti sau 
beždžionėlių, o nekliudiuti krik
ščionių vaikelių.

Dabar Šv. Kazimiero Akademi
jos Rėmėjai statysime veikalėlį: 
“Paklydėlio Kelias,” 29 d. Sau
sio, 1922 m. Tas veikalėlis yra 
labai pamokinantis ir dar pirmą 
kartą statomas Bostone. Jis pa
rodo kokios pasekmės jaunime 
draugavimo su bedieviais ir kuo
mi galima nuo jų apsiginti. Apart 
veikalo bus pasižadėję mūši} ge
riausios solistės ir solistai tame 
vakare dalyvauti. Bus ten ir am
žinas Žydas tik ką išsprukęs iš že
miškojo rojaus, su visokiais pra
nešimais ir patarimais. Tai bus 
svarbu pamatyti tą rojaus mylėto
ju

Užtikrinam, kad visi bus pilnai 
patenkinti.

Nuoširdžiai kviečiame Vienuo
lyno Rėmėjų 11 Skyriaus

Komisija.

VIENAS UŽMUŠTAS, 
KETURI SUŽEISTI 
EKSPLIOZIJOJE.

Brockton, Mass.. sausio

PIRK " i 
DOVANOMS r

FONTANINĘ
PLUNKSNĄ

Kuri bus atminčiai ilgam 
laikui

Kainos Prieinamos. 
Reikalauk Katalogo.

“bARBININKAS,
366 Broadway

Boston 27, Mass.

su naujausia muzika ir e
_ L ' U

puikiausiais 'kostiumais. g 
Didžiausias juokų veikalas šių^ 

dienų. . ®

• TRIJŲ ŠEIMYNŲ MEDINIS NA 
MAS Brightone, turi būt greitai par
duotas. Namas yra su visais vėliau
sios mados Įtaisymais, turi 17 kamba
rių, geso šviesa ir |fcė šiluma. Ran
dų neša $97 i mėnesį. Kaina $7,700.

TRIJŲ ŠEIMYNŲ MEDINIS NA
MAS Dorchesteryje. turi būt greitai 
parduotas. Priežastis pardavimo — 
savininkas nedirba antri metai, tai pri- 
verr.tftą parduot. Narna sturi po 6 kam 
bariusn geso ir elektros šviesa, turi ga
rine šilumą ir randasi labai gražioje 
vietoje. Randų neša 1 mėnesį $108 
Galima nupirkt su $2,000 Įnešimo.

Dėl. aiškesnių žinių apie virš pami
nėtus namus kreipkitės pas:

FELIX A ZALIECKĄ, 
414 Broadway, So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston, 2334.

Trumpiausias susisiekimas su visom dalim 
■ C entralinės Europos.

• Laivai išplaukia kiekvieną ketvergą 
Nuoj^er 96 No. River, fb-th St., New York, 12 vai. per piet.

“MOŪNT CLAY” “HANSA”
“MOUNT OARROLL” “BAYERN” ’
“MOUNT CLINTON” “WUERRTEMBERG 1

Kajutes so 2, 4 ir 6 lovom ant visų šių laivų. - Dideli valgy
mui. rūkymui ir sėdėjimui kambariai ir visi pasivaikščiojl-

• mul <|gnini skinami 3-čoS klasės pasažerinms. Ant laivo 
Hansa.” “Bayern” ir “tVuerrtemberg" yra kelios specialiai 

■putklos kajutes.
Užsiregistravimui vietos rašykit į musų agentus arba J 

280 Hanover Street. Boston. Mass.
fCTJŲS ROTTmrSRRO. Ine.. Hev Bnffland Venerai PaM.

Ketvergo, sausio 19 dienos 
Bostono Ilera^i paduoda iš 
Worcesterio žinią., kaip Pet
rui Kazlauskui nepavyk® 
apsivesti. Minėtas laikraš
tis rašo, kad Petras Kaz
lauskas, “prominent Boston 
Lithuanian and president of 
the Ameriean and Litliua- 
ian Tevtile Corporation,” iš 
pirmo pamatymo Įsimylėjęs 
i Bernice Kaleskas, 20 metu 
amžiaus merginą. Jau sau
sio 18 d. Šv., Kazimiero baž
nyčioj tuYėjo Įvykti ^liūbas,* 
kaip nuotakos tėvai pasi
priešino ir laisvu šliūbu ją 
pririšo prie Petro M. Mazga- 
lio. Pas nuotakos tėvus a- 
bieju pusiu buvo konferen
cija.

TEATRAS!!!
u AVINĖLIS NEKALTASIS” 
Keturiu Veiksmu Komedija.
Rengia L.D.S. 1-a ir L. Vyčiu

17-a kuopos Nedalioj
SAUSIO-JAN. 22 d. 1922 m. 
bažnytinėj salėj, 5'g-vė, Stį Bos
ton, Mass. pradžia 7:30 vai va
kare.

Gerbiama Visuomenė:
Visus širdingai kviečiame 

atsilankyti ant šio puikaus va
karo. Bus perstatytas labai 
juokingas ir pamokinantis vei
kalas “AVINĖLIS NEKAL
TASIS.” Šis veikalas nesenai 
gautas iš Lietuvos ir pirmu sy
kiu statomas scenoje, Bostone. 
Vaidins artistai iš CambridgC 
L.D.S. 8-tos kp. nariai. Tad vi
si kas gyvas ateikit ant to teip 
puikaus vakaro, o užtikrinam, 
kad būsite patenkinti.

Įžanga prieinama. -
Kviečia Rengėjai.

Galima su viena adata a 
grajiti dešimts rekordų. ę

Prisiųsk 10c. delei sampe- 
lio, arba vieną dolerį, o gausi g 
12 bakselių ir prie to duosim 3 
dubeltavą rekordą DYKAI. w

Rašyk šiandien -ir gausi į! 
naujausią rekordų ir fono- i! a . 
grafų katalogą.

IDEAL RECORD CO., • i 
Bos 452, Scranton, Pa. • r

3
S^su savo ųnizikališka kompanija

18 žmonių 18
s
g“A DAY AT THE DERBY”
3S -
S

FURNIČIUS ANT PARDAVIMC 
LABAI PIGIAI.

Priežastis pardavimo, savinin 
kas nori greitu laiku išvažiuoti 
Lietuvą. Kam reikalinga rakan 
dai malonėkit atsišaukti ant se 
kančio antrašo: 187 Silver St., Sc 
Boston, Mass.

Furničius galima matyti bik 
eada ant pirmu lubų (1).

Unite d

Lineš Ine
įmencan
Line.*




