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Mirė Popiežius-Didis 
Lietuvių prieteliusv t

t

MIRĖ ŠVENTASIS 
TĖVAS.

IŠ Mūšy CENTRO.

ATSIŠAUKIMAS
IŠ VYRIAUSIOJO LIETUVOS 

GYNIMO KOMITETO
_______ z

; Visas Lietuvių Organizacijas, 
Laikraščius, į Kiekvieną 

Lietuvos Tėvynės 
Pilietį.
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Rymas, sausio 21. — Šian
die pabaigė savo gyvenimo 
dienas Kataliką Bažnyčios 
galva popežius Benediktas 
XV. Velionis buvo gimęs 
lapkr. 21, 1854. Į kunigus 
buvo įšventintas gruodžio 2, 
1878, kardinolu tapo 1914 
m., o po šešią mėnesią tapo 
išrinktas apimti Apaštališ
kąjį Sostą.

Kultūros vajaus reikalais 
kalbės Kun. Garmus sekan
čiose kolionijose:

Sausio 22d. 1 vai. 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. 

Williamsburg ’e. 
” 30d. New York, N. Y. 
” 31d. C. Brooklyn, N. Y. 
A.L.R.K. Fed Sekretoris.
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IŠKELIAVO RYMAN.

Bostono kard. O’Connell 
panedėlyje išvažiavo Ry
man, kur jis dalyvaus rinki
me naujo popiežiaus.

5.000 BENAMIŲ.

W ashington. — Maniloj, 
Filipinų salų sostinėj, buvo 
didelis gaisras. Liko 5.000 
žmonių be pastogės.
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MIRĖ GARSUS 
RAŠYTOJAS.

London. — Mirė garsusis 
Anglijos rašytojas baronas 
Bryce.

KARALIUS SU INFLU- 
ENZA.

Stockholm—Švedijos ka
ralius Gustavas pagavo in- 
fluenzą.
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GERAS LAIKRAŠTIS
t, - ------Tai------

GERIAUSIA ŽMOGAUS MOKYKLA, 
KELRODIS

PRIE LAIMINGESNIO IR ŠVIESESNIO GYVENIMO.

Skaityk Laikraštį, Kuris Paduoda Naujausias žinias iš
Viso Pasaulio ir Rūpinasi Kiekvieno Lietuvio

\ Darbininko Gerove ir Laime.
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JUO YRA LAIKRAŠTIS

DARBININKAS
EINA TRIS 8YKIUS Į SAVAITĘ

4-rių ir 8-nių puslapių.

Prenumeratos kaina Suv. Valstijose: 
Met-ams........... ...  .,,, ................. . .  .$4.50
6 mėnesiams.............................   2.25
3 mėnesiams.....................................  1.25

Pren. kaina užsieny (ir Lietuvoj)
Metams........... .. ................................$5.50
6 mėnesiams...................... .  t.. ..v- • •• • 2.75
3 mėnesiams................................................... 1.50
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VISUS SPAUDOS DARBUS PAVESK
l DARBININKO MODERNIŠKAI SPAUSTUVEI.

Mes atliekame SPAUDOS DARBUS nuo Vi
zitinės Korčiukės iki Knygos ir Laikraščio. 

*t* Kainos Prieinamos. Darbus Atliekame Grei- 
X tal

“DARBININKAS,"
366 W. Btoadumy, Boston 27, Mass.

TEL S. B. 620.
- . • •

A > * L

Kad ir be kailio liksi, visiems neįtiksi.
Ką gali padaryti šiandien^neatidėliok kitai dienai. 
Ragaišis nusibosta, o duona —r niekada.
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Organas Amerikos Lietuvią 
R. K. švento Juozapo 

Darbininką Są-gos.

“DARBININKAS”
— Eima ———

ŪTARNINKAIS, KETVERGAIS XB
SUBATO1U&

Metams ..................... .*>4.50
Užrubežy metams ...................  5.50

“Darbininkas”
866 Baoadvvat. JBoston 27. Mam* 

Tei. Soutli Boston 890.
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Jūs, mūsų broliai Amerikoje, 
savo sunkius darbus fabrikuos ka
syklos bedirbdami, dėl duonos 
kąsnio bevargdami, neužmirštate 
savo senosios Tėvynės, neužmirš
tate jos sunkios kovos dėl Nepri
klausomybės.

o Jūs žinote, kad tik Nepriklau
somybė apsaugos jūs gimtąją že
melę, nuo baisaus lenkų jungo, ap
saugos jūs -broliuš, seseris nuo 
vargo, apsaugos jų namus, jų a- 
ruodus nuo legioninkų plėšikų.

Neužmirštate Jūs visa tai ir šel
piate ir remiate mūs nepriklauso
mybės kovą, šelpiate ir remiate 
tos kovos reiškėją —* Vyriausiąją 
Lietuvos Gynimo Komitetą.

Nuo gegužės m. 14 d. iki lap
kričio m. 30 d. Vyr. Liet. Gyn. Ko
mitetas gavo šias iš Jūs aukas;

1. 14-V 10530 Indiana Chicago,
III., 42.097 auks.

2. 24-V Philadelphia, Pennsyl- 
vania, Amerikos Vyčių 3-čia 
kuopa, 6,800 auks. 
25-VI Liet. Atstovybė Ame
rikoje čeki sumoje 50.000 
auks.

4. 11-VII South Boston, Mass. 
Šv. Kaz. Dr. per K. Norkų, 
700 dol.

5. 6-VII Mount Carmel, Pa., 
kolionija per Dr. Bartušką, 
draftą sum. 17120.
20-VIII JDraugystė Liet. Sū
nų Vakaruose čekį sumoje 
2.700 auks.

Ačiū Jums, gerbiamieji, už jas, 
ačiū vardan kovos dėl mūsų Ne
priklausomybės.

Nė vienas skatikas iš tų aukų 
nenueis niekais ir nebus pražudy
tas. Mūs pačių pakviestieji Val
stybės Kontrolės valdininkai tik
rina visą mūs reikalą, tikrina mūs 
knygas. Surinktuosius pinigus 
bei kitus turtus laikome 
bes Iždinėj, (Einamosios 
tos 43 Nr.)„

Betgi įsiveržęs lenkas,
dvarininkas, sugriautj visą mūs 
Nepriklausomybę, sunaikntų vi
są mūsų tautos kultūrą, ištuštin
tų mūsų. aruodus, sunkų jungą 
ant mūs žmonių ilgiems metams 
uždėtų, niekais visą mūsų darbą 
paleistų. ’

Todėl V. L. Gynimo Komitetas 
vien pastaruoju laiku plieno šar
vais traukinį apšarvavęs davė pi
nigų 120.000 anks., jo pastatymui. 
Todėl Komitetas posenovei pade- 

1 da mūs kariuomenei, remia ją ir 
■ šelpią, teikia jai šiltų rūbų, pra- 
’ mogos dalykėlių, ginklų, dovanų 
> kareiviams ir tt.
’ O kad lenkui jėgos sumažintų, 
' Komitetas stengiasi jam Lietuvoje 
»- pamatus sugriauti. Tiegi le?kų 
' dvarininkų pamatai — tai mūs su-
* lenkintieji broliai. Todėl Vyr.
* Liet. Gynimo Komitetas visomis
* pastangomis stengiasi sulenkin- 
k tuosius apšviesti, įskiepyti i juos

pilietišką bei valstybinį susiprati
mą, prijungiant juos prie mūs 
bendro darbo, kultūros bei dva
sios gyvenimo.

Knygos, atsišaukimai, laikraM 
čiai tai ginklas, tai būdas tam <
tamsumoj sulenkintųjų tarpe nu- Washington, D. C., 
galėti, juos mūsų ištikimais bro- Sausio 19 d. 1922 m.
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PRIEŠ PROHIBICIJĄ.

W ashington. — Sąjunga 
susitvėrusi kovai prieš pro- 
hibiciją sako, kad agitacija 
prieš prohibieiją prasidėjo 
visoje šalyje nuo krašto iki 
krašto. Minėtos Sąjungos 
sekretorius pasakė: “Mes 
kovojame už atšaukimą pro- 
hibicijos įstatymo ir grįžimą 
prie alaus ir lengviojo vy
no.”

Toliau jis sakė, kad visuo
se miestuose ir miesteliuose 
tveriasi komitetai kbvai už 
atšaukimą prohibicijos įsta
tymo.

VĖL PRIEŠ LENINĄ.

W ashington. — Amerikos 
Darbo Federacijos sekreto- 
rius^Samuel Gompers išnau- 
jo išėjo prieš Leniną. Sako, 
kad Amerika neprivalo da
lyvauti valstybiij ekonomi
nėj konferencijoj Genooj, 
kur dalyvaug Lenin arba jo “

3.

6.

Valsty- 
sąskai-

piktas

lenktyniavi-

pasiuntiniai. Sako, kad ne
galima tartis su bjaurybė
mis, kurie giriasi, kad vieš
patauja teroru ir kraujo 
praliejimu.

LDS. NAUJŲ NARIŲ 
VAJUS.

Paskelbus LDS. naują 
narią vają tuojau prasidėjo 
visoje Amerikoje lietuvią 
darbininką tarpe smarkus 
judėjimas 
mas.

Štai gerb. svečio iš Lietu
vos Miko Bagdono prakalbo
se A. F. Kneižiui raginant ir 
prirašinėjant LDS. narius 
So. Bostone prisirašė 7; 
Providence, R. I. susitvėrė 
nauja kuopa iš 14 narią; 
Lowell, Mass. susitvėrė nau
ja kuopa iš 16 narių. Prisi
rašė ir kitose kolionijose.

Štai iš Cleveland, Ohio 
sekretorius prisiuntė 10 nau
ją narią; siunčia ir kitos 
kuopos po vieną, du ir dau
giau.

Dar tik pradžia; iki kovo 
1 d. tikrai padvigubinsime 
savo organizaciją nariais.

Negalime praleisti nepa
žymėję, kad kuopą raštinin
kai siųsdami naujų narių 
aplikacijas visuomet pažy
mėtą prirašė j o vardą, kad 
pasibaigus vajui galėtume 
atiduoti prigulinti kreditą 
už jo pasidarbavimą.

Į darbą visi.
LDS. Centro Raštinė.

Atsistatydino Lietuvos 
Ministeriai.

1922 m. sausio m. 20 d.
Vašingtonas, 1. 20 d. (El

ta). — Aštuonioliktą Lietu
vos Ministerią Kabinetas 
nutarė atsistatydinti.

DĖL J. ŽILI AUS PAS NI
RIMO.

Vašingtonas, 1. 20 d. (El
ta) Eltos pranešime iš 1. 14 
d. įsibrovė stenografės klai
da, vieton “Žilius — Lietu
vos karinis atstovas Klaipė
dai,” turi bilti, “Žilius — 
Lietuvos laikinis Atstovas 
Klaipėdai.” *

ta) Kauno Siaurąją G' 
kelią dirbtuvės jau turi 
ruošę tam tikrą skyrią ga 
nimui naują vagoną siau 
siems gelžkeliams..

PROJEKTUOJAMAI 
NAUJAS GELEŽIN

KELIS LIETU
VOJE.

Vašingtonas, 1. 18 d. ( 
ta) Susisiekimo Ministei 
yra išdirbusi ir įnešusi ' 
nisteriu Kabinetui na 

(krb. J.’Žilii genelio projektą. Nat 
yra Užsienių Reikalų Alinis- Sakelis jungs Vilniau

I

terijos paskirtas prie laiki
nos Santarvės administraci
jos Klaipėdoje atstovauti 
Lietuvos interesams. Jisai 
yra ne karinis, bet civilis ats
tovas.

Kauno—Virbalio kelią 
Varėnos—Siivalkų. keli 
eis iš Kazlij. Rudos s 
per Marijampolę," 
ją iki a?eštakavo stoti

LIETUVOS AT 
KELIONĖ” A
TI LIETUVIŲ KOLC

NIJAS PENNSYL-
vanijoje:

1 DOVANOMS

FONTANINĘ 
PLUNKSNA 

Kuri bua atminčiai ilgam 
laikui.

Kainos Prieinamos. 
Reikalauk Katalogo. 

“DARBININKAS, 
366 Bro&dvay

Boston 27, Mass.

liais padaryti Komitetas tam rei
kalui, vesdamas griežtą atskaito
mybę, šimtus tūkstančių leidžia.

Ir šaukiamės į Jus, mūs gerbia
mieji broliai Amerikoje, padėkite 
mums mūsų taip svarbų ir gražų 
darbą dirbti, remkite kuo galėda
mi, siųskite mums savo aukų, 
kiekvienai progai esant šelpkite 
mūsų darbus.

VYRIAUSIAS LIETUVOS 
GYNIMO KOMITETAS.

M. Sleževičius, pirmininkas, j 
. M. Krupavičius, vice-pirm.,

D. Biklerii, iždininkas,
V. Putvinskis, 

šaulių Sąjungos pirm., 
Kun. J. Vailokaitis, 
D-ras Rachmilevičius, 
Mzatf, Gudų . .M-jos jgaL, 

P. BuMckas, sekretorius*

“DARBININKO” BEN
DRADARBIŲ FONDAS 

AUGA.
. Su senais metais buvo išsi

baigęs ir “Darbininko” ben
dradarbių fondas.

Pradedant naujus metus 
“Darbininko” bendradarbių 
fondas šuoliais pradėjo aug
ti.

Štai nelabai seniai LDS. 
Dvasios Vadovas ir garbės 
narys gerb. kun. F. Kemėšis 
prisiuntė čekį ant $25. iš ku
rių į bendradarbių fondą 
skyrė $17.00 ir LDS. Conn. 
Apskritys $14.65.

Dabar vėl po susivažiavi
mui LDS. Conn. Apskričio 
iždininkė p-lė P. Gelažiutė 
prisiuntė čekį ant $6.00 to 
apskričio auką moksleiviams 
“Darbininko” bedradar- 
biams.

Štai į tą trumpą laiką su
sidarė bendradarbių fondan 
net $37.65.

Neturtingiems mokslei
viams remiantiems “Darbi
ninką” raštais bus didelė pa
raria.

Prašome ir kitų geros šir
dies rėmėją nepamiršti ben
dradarbių fondą.

Vašingtonas, 1. 20 d. ( 
ta). — Lietuvos Atstovai

PRANEŠIMAS APIE 
LIETUVIŲ INDĖLIUS 

RUSŲ BANKUOSE.

Vašingtonas, 1. 21 d. (El
ta) Ministerių Kabinete nu
tarta derėtis su Rusų Val
džia dėl indėlių grąžinimo en 
bloc, t. y. Lietuvos Valdžia
išreikalaus iš Rusų visus Čameikis vasario menes 
Lietuvos piliečių indėlius aplankys šias lietuvių k< 
Bankuose ir šiaip atlygini
mą už esantį Rusijos arba 
Rusijon išvežtą Lietuvos pi
liečių turtą ir paskui tas at
lyginimas bus grąžinamas 
Lietuvos piliečiams, pada- 
vusiems iki 1922 m. balan
džio mėn. 1 dienos prašymus. 
Tiems pliečiams, kurie iki 
tos dienos neįteiks Užsienių 
Reikalų Ministerijos Ypa
tingam Skyriui prašymų 
teks patiems rūpintis išgavi
mu iš Rusijos savo turto.

AUKOJA NUOŠIMČIUS. 
s LDS. Conn. Apskritys 
aukoją* nuošimčius už LDS. 
Namo boną ant $100. Vardu 
LDS. Centro Valdyba taria 
nuoširdų ačiū už paramą. •

LDS. KALENDORIUS 
JAU GATAVAS. 

ir siuntinėjamas LDS. kuo-

y
r

LIETUVOJE GAMINS 
SAVUS VAGONUS.

nijas Pennsylvanijoje: 
Vasario

9 9

9 9

9 9

9 9

9 9

9 9

9 9

9 9

9 9

1 — Wilkes Barre, 1
2 — Kingston, Pa.
4 — Plymouth, Pa.
5 — Scranton, Pa.
7 — Forest City, P
8 — Sugar Notch,
9 — Pittston, Pa.

19 — Mahanoy City
20 — Tamaqua ir

Coaldale
22 — New Philadelj

23 — Minersville, P 
25 — Mt. Carinei, P 
28 —« Hazleton, Pa.

Kartu su Atstovu vas 
ja Atstovybės' Sekrete 
M. Vinikas ir Juriskoi

Vašingtonas, 1. 18 d. (EI- tas B. Mastauskas.

9 9

9 9

9 9

H*

Pypkoriaus galas
* — 11.................. .. ■ ■ ■■ .. ......................................

poms. Nariai pilnai užsi
mokėję arba kurie užsimo
kės gaus puikią dovaną. 
Gaus ir tie, kruie laike šio 
vajaus prisirašys prie L. D. 
S.

Bykiu su ^kalendoriais 
siunčiame naują ką tik iš
leistą brošiūrą Kurių bus 
viršus? Parašė Uosis. Ji 
bus duodama sykiu su Ka
lendorių nariams dykai.

Tad raginame LDS. na
rius ir visus darbininkus į- 
sigyti tą taip puikią ir nau
dingą dovaną dabar.

MIRĖ BERŪKYD/ 
MAS.

Independence, Ia. — ( 
mer Dokns, 40 metą 
žiaus, gavo galą nuo py] 
Lovoj gulėdamas rūkė i 
migo. Užsidegė drabi 
prisipildė kambarys dū 
ir pypkorius rastas neg

___________
LENKŲ MARKEI 

STOVIS.

Sausio 19 d. už 35^ 
vo gaunama 1.000 lėni 
markią.

/
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l’ublished every Tnesday, Thnręday, 
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TAKIAS K. C. ASSOCIATIOK O> Labom.

PROJEJ^AS ) f 
L Bendrieji daątiai. 

1*. ' -
....

1 Sausio š. m. Provideuce, B. I. 
buvo prakalbos. Gerb. kun. J. Ja
kaitis ragino Lietuvos bonus pirk
ti. Gražioje, kaip muzika, kalbo
je, pilnoje Tėvynės meilės, suju-

“DARBININKAS’* 
(The Wobkeb)

Th» Lithvaitiak Tk-Wbxxt Papsi.

skola. Išmokėtų bilų yratl^-l^į‘ žŪŪMjš paaauV° renka,
88, o neišmokėtų apie $283.07.

z

DARBININKAS
>ro, Apsvarstykime, gerbiamieji, 
šituodu atsitikimu.

“Keleivis” yra laikraštis. Ui-

isvadas pada-481.41. iš kurių $600.00 yra pa- tikimą apsvarsto i
Proting: žmonė:

“Entered as aeeond-clan matter Sept. 
12, 1915 at the post offlce at Bbston. 
Mass., under the Ajct of MarCb 8,1^79.”

“Aeeeptance for maUing at special rate 
of pogtage provlded for in Seetlon 1108. 
▲ct of Oct 8, 1917, authorized on July 
12, 1918.”

Subtcription Ratet:
Teari y ................................................$4.50
Boston and suburbs ..................... $5.50
Foreign countries yearly..............$5.50

Viso pasaulio darbininko 
vienykitės Kristuje, po Baž 
nycios vėliava, visuomene* 
gelbėti.

Visai netikėtai iš Ryme 
atlėkė žinia, kad Šventasis 
Tėvas Benediktas XV atsi
skyrė su šiuo pasauliu. Mi
rė plaučių uždegimu.

Popiežius XV apėmė 
Apaštališkąjį Sostą pačioj 
Didžiojo Karo pradžioj 

irmu jo rūpesniu tada bu 
taika. Buvo išleidęs ta 
reikale garsųjį atsiliepi 
j kariaujančias tautas 
jo atsiliepimas žuvo ka 

baubime. Po to Šven 
Tėvas rūpinosi kart

ingasis velionis po 
Savo širdingu priete 

liu ” visti prispaustųjų i) 
^skriaudžiamųjų. Skriaudžia 
mięji lietuviai nekartą paty 
re jo tėvišką prielankumą 

į Karo metu, kada dar lietu 
IhriaT pasaulyje visai maža 

tebuvo žinomi, o kada lietu 
viams buvo be galo svarbi 

:-išsigarsinti, tai a. a. popie 
‘žilis Benediktas XV pasky 
te visame pasaulyje Lietu 
viii Dieną, kurioj būtų ren 

ma aukos nukentėjusiem 
| dėl karo lietuviams. Čia lie 

viams buvo dvigubas lai 
mėjimas — išgarsinta lietu 
yių vardas ir gauta aukų.

Šventasis Tėvas Benedik 
tas XV geriausiu jam priei 
namu būdų pripažino Lietu 
vai Vilnių, paskirdamas tei 

į vyskupu gryną lietuvi, augs 
’ to. mokslo vyrą prof. Jurg: 
^Matulevičių.

C-Vos nesekai praskambėje 
žinia, kad Šventasis Tėvą?

ė Lietuvos katalikišką 
Sųuųįversitetą.

Mes lietuviai esame daug 
kitokių malonių gavę iš a. a 
garbingojo Šventoj Tėvą Be

keikto XV, bet apie tai vė-

KAS GlffltTI LKTIMP K0LI0NU8SE.
I II^ĮI || Į

NRW YOBKCHT

ProMcolas Dr-jų' Delegatą Kosl. 
ferencijos Sausio 15, Pennsyl- 

▼ania HoteL

I. Konferenciją atidarė Direk- 
toriato pirmininką J.’ P. Mačiulis, 
paaiškindamas tikslus, delei kurių 
konferencija buvo šaukiama, 4 va
landą po pietų.

II. Dalyvauja sekanti delegatai 
nuo sekančių draugijų:

1. Lietuvių Amerikos Ukėsų 
Kliubo: Brooklyn,^’. Y.

1. Andrius Kundrotas,
2. Antanas Prakevičius,
3. Teofilius Šulinskas.

2. SLA 26 kp. New York City
4. A B. Strimaitis,
5. M. Gelgotas.

3. Liet. Piliečių Sąj. 54 sk. C. 
Brooklyn, N. Y.

6. P. Mikolainis.
4. Liet. Ukėsų Nepr. Pašelpos 

Ktiubas, Paterson, N. J.
7. Kons. Spranaitis.

5. Liet. Kat. Dr-stė Šv. Vincen
to iš Paulės, Maspeth, L. I.

8. Petras Bagočiunas. 
Šv. Jurgio Dr-ja, Brooklyn, 
N. Y.

9. J. Karpius,
10. M. Sadeckas,
11. Pr. Zubrickas,
12. JJuozas Aleksa,
13. Jonas Barzdaitis,
14 K. Karčiauskas,
15. Simonas Stagniunas,
16. Bonifacas Brigevičia.

7. SLRKA. 42 kp. Brooklyn, N.
Y.
17. K. J. Krušinskas.

8. TMD. 3-čia kuopa, Brooklyn,
N. Y.
18. K. Karpiutė,
19. U. Kriaučiuniutė.

9. SLA. 76 kp. C. Brooklyn, N.
Y.
20. Vladas Sijonis,
21. Jonas Laučiškis.
SLRKA. 135 kp., Broklyn, N.
Y.
22. J. P. Mačiulis,
23. P. Lukas..
Did. N. Y; Liet: Dr-jų Sąry
šis.
24. P. Montvila,
25. V. Pūkas.
SLA 83 kp. Brooklyn, N. Y.
26. Juozas Ginkus,
27. L. G. Kaziūnas.

13. ALRKA. Sąj. 29 kp., Brook
lyn, N. Y. —
28. Subatienė,
29. M. Kazlauskienė. 
“Garso” Redakcija —
30. L. Šimutis.
ALRKAM. Sąj. 24 kp., Bro
oklyn, N. Y. —
31. Ona Daubarienė,
32. K. Dumblienė.

16. LDS. 12 kp., Brooklyn,
Y. —
33. K. Dumblis.
SLRKA. 106 kp., Ncw York
City —
34. Ant Rinkūnas. 
Lietuvos Vyčių 41 
Brooklyn, N. Y. —
35. Jonas Subačius. 
SLRKA. 134 kp., Brooklyn, 
N. Y. —
36. J. Tumasonis.
LDS. 9 kp., N. Y. City —
37. D. Kašėta. -

Beto dalyvavo sekanti svečiai: 
D. Kašėta, J. Tumaosnis, Juozas 
Mileris, Juozas Naujokas, Petras 
Naujokas, pil. Mikolainienė, pil. 
Sirvydienė, Petr. Zuikiutė, Jo
nas Sakalauskas, J. 0. Sirvydas. 
Taigi išviso 37 delegatai nuo 20 
ir-jų ir devyni svečiai.

III. Konferencijos pirmininku 
išrinkta J. P. Mačiulis, sekreto
riumi V. Sirvydas. Dienotvarkė 
užgirta Direktoriato paduotoji. .

IV. J. P. Mačiulis išduoda ra- 
joj iš kiekvieno 100 portą iš Direktoriato veikime. Pa-

airodo, kad Direktoriątas yra su
rengęs didžiulį masmitipgą Coo- dhio žcBOpes. Kalbėjo apie Lšetu-

paskolos grąžinimą) yra apie 
$829.54.

VI. Paimama svarstyti sekantis 
dienotvarkės punktas: pripažini
mas Lietuvos Respublikos per 
Suv. Valstijų valdžią. Referuoja 
J. O. Sirvydas, ir siūlo sudaryti 
pastovų komitetą iš New Yorko 
ietuvių, kuris tuom dalyku rū
pintųsi.

VU. Po kalbų pasirodo kad ir 
sekantiems dienotvarkės punk
tams vykinti reikėtų kurio nors 
pastovaus organizuoto kūno, to
dėl A. B. Strimaičio įnešimu, nu
tarta principe užgirti sudarymą 
vieno bendro komiteto — Direkto
riato. z

VIII. Nutarta rinkimus į minė
tą Direktoriatą atlikti tuojaus ir 
23 halsais prieš 16 pereina įneši
mas kad tas Direktoriatas susidė
tų iš 7 asmenų. Vienbalsiai išren
kami sekanti kandidatai; J. Kar
pus, D- Kašėta, J. P. Mačiulis, K. 
Karpiutė, U. Kriaučiuniutė, p. 
Mikolainienė, K. Širvydienė.

IX. Imamas sekantis dienotvar
kės punktas — 16 d. vasario. Re
feruoja L .Šimutis, kuris pateikia 
raštu platų pieną. Esą reikia su
rengti New Yorke didelės prakal
bos su gražia koncertine dalimi. 
Surengimui reikią išrinkti sekami 
komitetai: (1) abelnas, (2) pre
sos, (3) koncertinės dalies, (4) 
bonų, aukų, (5) rezoliueijų. Bėto 
būtų gerai kad būtų nuimti foto
grafijas nuo dalyvių ir atlaikyti 
tą dieną pamaldos bažnyčiose.

X. Po apkalbėjimui, 29 balsais 
prieš devynius, nutarta rengti to- 
kis didelis massmitingas ir išren
kama sekanti asmenys į komite
tus:

1. Abelnas (salei paimti, ir tt.) 
A. Kundrotą, L. G. Kaziūnas, 
Pi Montvila.

2. Rez. komisija: L. Šimutis, J.
- O. Sirvydas, A. B. Strimaitis. 

Koneerto: Juozas Ginkus, V. 
Pūkas, ir eroro vedėjas, kur 
šitie asmenys pakvies.
Gonij ir aukų: T. Šušinskas, 
J. Tumasonis, K. Krušinskas.

5. Presos komisiją paskirs Di
rektoriatas.

XI. Sekantį dienotvarkės punk
tą — Vilniaus klausimą — refe
ruoja A. B. Strimaitis. Jis nu
rodo kad visos lietuvių tautos pa
siryžimas yra gauti Vilnių, ties 
tai yra lietuvių tautos sostinė. 
Praktiškai jis pasiūlo rinkti aukas 
ir siųsti tiems Vilniaus lietuviams 
kurie dirba lietuvystes darbą. 
Konferencija vienbalsiai nutarė 
visas aukas surinktas laike 16 d. 
vasario mitingo pasiųsti Vilniaus 
lietuviams per tam tikrą Lietuvo
je susitverusį komitetą, esantį glo
boje Gynimo Koimteto. Nutarta 
tas aukas siųsti per Liet. Atstovy
bę.

XII. J. Tumasonis, “Ameriea’s 
Making” parodos komiteto pirmi
ninkas, plačiai apibrėžia nuveik
tus darbus ir nubodo kad komite
tas turi deficito, kurį stengiasi 
padengti, ir kviečia visus delega
tus padėti tame darbe.

XIII. Kadangi dienotvarkė bu
vo išsemta, o naujų sumanymų ne
buvo, tat pirmininkas uždarė 
konferenciją, 8 vai. vakare.

Pirm. J. P. Mačiulis, 
Sekr. V. Sirvydas.

LIETUVOS YALgTYBRS KONSTITUCIJOS laisvę aprėžti, bet tik aptikimais ir tvarka a$a- 
tinkaiaų įstatymų numatytais.
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daryti. Yra žmonių, kurie žinias Lietuvos valstybė yra demokratinė respųbli- 
negeras, nenaudingas renka ir į 
žmonėms atpasakoja. Tokie žmo
nės vadinasi pliotkininkai, Pake
riai. Jie patarimų neduoda, jie 
tik žmonės tarp savęs ąuriedina. 
Yra monių, kurie ne žinias, bet 
melus neteisingus apie kitus pasa
koja. Jie vadinasi — šmeižikais. 
Tokius, kai sugauna, tupdo į ka-
ėjimą.
“Keleivis/paskelbė žinią ne 

tik nereikalingą ir negerą ,bet vi
siškai melagingą. Reiškia “Ke
leivis“ yry fie tik pliotkininkas, 
bet šmeižikas ir jį reikėtų patup
dyti.

Keleivis yra žmogus, kurs ke
liauja ir žino ko ir kur eina.

“Keleivis” nežinia kodėl pame
lavo. Reiškia “Keleivis” nežinia 
kur jis keliauja. Jis tik stumdo
si, kaip girtas po gatvę užmiršęs, 
kur gyvena. “Keleiviui” užtat 
dabartinis vardas netinka. Tik- 
riaus jam tiktų vadinties “Girtas 
Valkata.”

Yra sutvėrimų, vaikščiojančių 
keturioms kojoms, kurie išgirdę 
muziką, jos nesuprasdami ima lo
ti ir kaukti.

Gerb. kun. Jakaičio kalba pro
tingiems Tėvynės mylėtojams bu
vo'kaip graži muzika. “Kelei
vis” ant tos kalbos ėmė loti. Toks 
' Leleivio” darbas lietuviškai va
dinasi “šuns darbas,” o tokie lo- 
jikai vadinami Lietuvoje “šuns- 
rul iais. ”

Nepykite, gerbiamieji, kad mes 
čia biskutį iškoliojome. Bet kad

ką. \
Suvereninė Lietuvos Valdžia priklauso vi

siems krašto piliečiams, kurie tą valdžių reiškia 
šioje konstitucijoje nustatytais būdais.

2 §.
Valstybės valdžia sudaro Seimas, Vyriausy

bė ir Teismas.
3 §.

Lietuvos teritorijos sienos gali būti keičia
mos arba išlyginamos tik įstatymo keliu.

Administracinį Lietuvos teritorijos padalini
mą nustato įstatymas.

Žiūrint vietos gyventojų-reikalų ypatingumo 
atskiros Lietuvos sritys gali sudaryti autonomi
nį vien tą, kurio sienas ir teises nustato įstaty
mas.

Minčių reiškimą spaudoje, žodžiu, raštu ar 
paveikslu galima suvaržyti vien tik įstatymu 
numatytais atsitikimais, kada tai reikalinga ku
tų dorybei ar valstybei apsaugoti. Cenzūros 
nėra.
i 2i *

Pripažįstama piliečiams teisė daryti susirin
kimus be ginklo ir neardant viešos ramybės. 

22
Laiduojama piliečiams draugijų ir sąjungų 

laisvė; šį laisvė suvaržyti galima tik viešai ra
mybei palaikyti įstatymų numatytais atsitiki
mais.

, 4 §•
Lietuvos Valstybės neveikia joks įstatymas 

ar įsakymas, priešingai šiai Konstitucijai.
5 §.

Valstybės spalvos: geltona — žialia 
na 
me

raudo-
baltas Vytis raudona-Valstybės ženklas 

dugne .
n. Lietuvos piliečiai ir jų Teisės

, 6
Pilietybės teisė įgy jama ir nustojama einant 

atatinkamu pilietybės įstatymu. Svetimos Val
stybės pilietis gali būti priimtas Lietuvos pilie- 
tybėn, jeigu jis yra išgyvenęs Lietuvoje nema
žiau kaip 3 metus.

gyvulėliui, kurs gadina, tik šaka
lys tegelbsti.

Mes, žemiau pasirašę, girdėju- 
sieji kun. Jakaičio kalbą Pro vi-’ 
dence, R. I. parapijonų įgalioti, 
parašais liudijame kad “Keleivis’ 
sc !isio 11 d. No. 2 apie kun. Ja
kaitį pamelavo.

Protestuoti prieš neprotingų 
neprotingą darbą neapsimoka.

Patupdyti “Keleivį” irgi neap
simoka, nes nieko neišperės.

Juozapas Cyekevięia, Jokūbas 
R asas, Juozapas Misevičia, George 
J. Rolis, Juozapas Jaraška, Anta
nas Nadzeika ir Antanas Dzekevi- 
čiusi

23 §.
Piliečiui turtą nusavinti galima tik viešajam 

reikalui esant ir įstatymų numatyta tvarka.
< . 24

Konstitucija nevaržo piliečių teisių, kurios 
: Konstitucijoje nepaminėtos, bet yra išvada iš 
Konstitucijos.

m. Seimas.
25 §.

Seimą sudaro šalies atstovai. '
‘ 26 §.

Atstovai yra renkami visuotiniu, lygiu, tie- * 
sioginiu ir slaptu ^alsavimu, saugojant propor
cingai rinkimų sistemo.

"Seimo rinkimų tvarką nustato atskirą įstaty
mas. Rinktinu Seimo narių skaičių nustato įs
tatymas.

7 §.
Niekas negali būti kartu Lietuvos ir bet ku

rios kitos valstybės pilietis.
8 §.

Visi Lietuvos piliečiai, vyrai ir moterys, yra 
lygūs prieš įstatymus; negali būti suteikiama 
ypatingų privilegijų ar daroma teisių suvaržy
mas dėl kilimo, tikėjimo tautybės. Luomai ir

9 §.
Lietuvos pilietis negali priimti jokių titulų, 

ordenų ir kitų pažymėjimo ženklų iš. svetimos 
valstybės, Vyriausybės. ,

10 §.
Piliečio asmuo neliečiamas. Traukti piiiet 

tieson galima tik tais atsitikimais ir ta tvarką, 
kurie numatyti įstatymu. Pilietis gali būti sui
mamas ar jo laisvė suvaržoma tik pagavus jį 
nusikalstamąjį darbą bedarant, arba teismo val
džios organo nutarimu. Suimtajam piliečiui 
turi būti įteiktas ne ilgiau kaip per 24 valandas. 
Nutarimas dėl suėmimo su išrodymu suėmimo 
pamato. Negavęs šio nutarimo, tuojau palei
džiamas.

27 §. ' .
Rinkti ir būti į Seimą tari teisės visi pilna

teisiai Lietuvos piliečiai, vyrai ir moters, turi 
nemažiau kaip 20 metu amžiaus.

28 §.
Seimas renkamas trejiems (3) metams.
Seimo narių įgaliojimų laikas prasideda, pas

kelbus rinkimų rezultatus.
Seimas susirenka ne vėliau kaip po 30 dienų 

pasibaigus rinkimams.
Naujieji Seimo rinkimai turi įvykti ne vėliau 

kaip po 30 dienų atstovavimo terminui pasibai
gus.

Naujus rinkimus skelbia Seimo Pirmininkas.
Kada valstybė veda karą, arba kada daugiau 

nė pusėje jos yra įvesta karo padėtis, Seimef 
Pirmininkas tam tikru aktu gali pratęsti- laiką, 
kuriam atstovai yra išrinkti. Tokį Seimo Pir
mininko akta Seimas tvirtina.

29 §.
Seimas leidžia įstatymus. Įstatymai į teisėja 

nuo paskelbimo dienos.! Paskelbimo tvarką 
įstatymas.

KIEK KUR ŽMONIŲ MOKA 
SKAITYTI IR RAŠYTI.

Rusijoj iš kiekvieno 100 žtao- 
ių Vnoka skaityti ir rašyti 
k 21 žmogus.

i\i ienkų moka skaityti ir
e 31 žmogus.

engr.io.į iš kiekviena 100 
nių moka s raityti ir rašyti

Sk
ietu voj iš kiekvieno 100 

ių Hr-Lr ų moka skaityti,
i 55 žaiODė'.

eijoj S kiekvieno 100 
in moka skaityti ir rašy-’ 
žmonės.
Įgijo.) iš idekviena 
ių mokančių skaityti ir 

yra 90 žmonių.
Ja .

per Union salėje, pasiuntęs pro
testo kablegramą Tautų Sąjnngai 
Geuevoje, surengęs Ats. čamec- 
kiui prakalbas spalio 9,1»24 ir pa
rimęs “Ameriea’s Making” ko
mitetą su $55 auką. Finansų pas 
iždininką dar liekasi $65.82.

V. NarysAmeriea’s Making” 
komiteto, V. Sirvydas, išduoda 
trumpą finansinę atskaitą minėto 
kr>iii:'--to vciAiino. Įeie-j buvo $1,-

vą, Tėvynę mūsų numylėtą ir vi
sų skriaudžiamą. Apie lun. Gar
mų, nė apie p. Bagdoną, nė apft 
gerb. atstovą Čarneckį*nė nepami
nėjo.

“Keleivis” sausio 11 d. No. 2 
parašė, kad “kun. Jakaitis pava
dino kunigą Garmų ir Bagdoną 
“toščiagsiriais,” Lietuvos atsto
vą Carneckį “miegai i u.” 

kiekvieną atsi-

CUSTER, MICHIGAN.
Baisus atsitikimas ūkininko Jo

no Tamašausko šeimynoje. Mo
tina matė savo vaikus degančius 
ugnyje. Sausio 13 d. Jonas Ta
mašauskas vežė žvyrą. Jo mote
ris nesulaukdama vyro parvažiuo
jant, norėdama jam pagelbėti, 
nuėjus apšerti gyvulius. Matyda
ma, kad jau vakaras, manė pa- 
melt karves ir nuėjo tą daryti. Ka
da išėjo iš kūtės, tai pamatė, kad 
stuba pilna ugnies, kurioj buvo 
dvi dukrelės: jaunesnė 11 metų, 
o vyresnė 3| metų. Motina puo
lė prie durt]. Kaip tik atidarė du
ris, liepsna parmušė ją. Motina 
apglūšyta gulėjo prie durų, kol 
pribuvo kaimynas Stanislovas 
Dieringis. Pagelba buvo pcrvėlį 
namas buvo nukritęs. Dieringis 
tik motiną išgelbėjo. Kada par
važiavo Tamošauskas, rado stubą 
sudegusią ir sužinojęs kas atsiti
ko su jo vaikeliais, apalpo.

. Tamošauskiai gražiai gyveno ir 
mylėjo savo dukreles. Apgesinus 
ugnį, kaimynai—J. Masiliauskas, 
J. Karbauskas ir K. Puišys, pra
dėjo ieškot kaulų ar kokių ženk
lų. Surado vyresnėsės krūtinukę, 
o jaunesnės ženklą galvutės. Abi 
buvo nubėgusios į pryšakinį kam
barį ir po stalu buvo palindusios. 
Panedėly, sausio 16, buvo laidotu
vės. Dalyvavo skaitlingas būrys 
lietuvių ūkininkų. Gerb. kun. W. 
Simonas pasakė gražų ilgą pa
mokslą ir palytojo į kapus. Grį
žom visi, o tėvai didžiausiam nu
liūdime. Sugrįžus nuo kapų, su
žinojom kad Cuater’io biznieriai 
įstengė Fondą dėl pagelbėjimo Ta
mošauskų ir yisi jau buvo, sušu
kavę po $10. Tamašauskų sude
gė, visi drabužiai ir daug maisto 
ir pinigai, f ik neteko sužinot kiek 
pinigų. Tai-gi per pagrabą visi 
lietuviai nutarė siųsti vyrus per] 
ūkinink < ir biznicri is ir kolek- 
tuoti dėl atstatymo-, namo.

30 §.
Seimas kontroliuoja visus Vyriausybės dar

bus, duodamas jai paklausimų ir interpeliacijų 
ir skirdamas revizijas.

31 §.
Seimas tvirtina Valstybės biudžetą.

32 §.
Seimas ratifikuoja Valstybės sutartis.

Seimo tvirtinimo yra reikalingos šios sutar
tys: a) taikos sutartys, b) Valstybės teritorijos 
įgyjimo, išsižadėjimo ar perleidimo sutartys; c) 
prekybos sutartys- su kitomis valstybėmis, c) 
vidaus ir užsienio paskolos, d) sutartys, kurios 
esamuosius įstatymus visai arba dalinai naiki
na ar pakeičia, e) sutartys, iš kurių kyla prie
volių Lietuvos piliečiams, f) sutartys, kuriomis 
sudaromos tiesioginės arba netiesioginės mono
polinės teisės, arba nusavinimo teisės.

Popierinių pinigų leidimas yra lygus vidaus 
paskolai.

Seimo kompetencijoj yra pradėti ar baigti 
karą.

Karo veiksmai gali būTi pradedami be Seimo 
tuo atveju kai priešininko šalis yra paskelbusi 
karą, arba kai priešininką yra peržengę Lietu
vos Valstybės sieną, karo neskelbę.

34 §.
; Kilus karui ginkluotam sukilimui ar kitolrie- 

' mš pavojingiems neramumams valstybėje, Mi- 
msterių Tarybai pasiūlius Respublikos prezi-

11
Pilietis gali būti už savo' darbus baudžiamas 

tik atsitikimais, numatytais įstatymuose, išleis
tuose prieš nusikaltimą.

12 §.
Piliečio butas neliečiamas. Įeiti į butą ir da

ryti kratą jame galima tik atsitikimais ir tvar
ka įstatymu numatytais.

13 §. .
Pilietis naudojasi tikėjimo ir sąžinės laisvė:, 

jisai negali būti verčiamas pildyti tikybinius 
aktus, būti kurios nors tikybinės sąjungos na
riu ar pildyti viešus reikalavimus tos sąjungos; 
jisai negali būti verčiamas pareikšti savo tikė
jimą.

Priklausymas tikybai ar išpažinimas pasau
lėžiūros negali būti nusikaltimo pateisinimu ar 
pamatu atsisakyti nuo viešųjų pareigi].

14 §.
Laiduojama piliečiui korespondencijos ir su

sižinojimo paštų, telefonu, telegrafu ar kitu ku
riuo keliu slaptumas. Išimtis gali būti daroma 
einant teismo organo nutarimu įstatymu numa
tytais atsitikimais.

15 §.
Mirties ir visiško turto atėmimo bausmės nė

ra. Tik karo metu ir tik už ypatingus 'husikal- dentas gali visoje Valstybėje arba tam tikrose 
timus, išanksto įstatymų numatytus ir išanksto, 
tvarka, gali būti taikoma mirties ir visiško tur
to atėmimo bausmė. ' •'

16 §. .

jos dalyse paskelbti karo arba kitą kurią nepa
prastą padėti, laikinai sustabdyti Konstitucijos 
garantija ir imtis priemonių vartojant ir gin
kluotą pajėgą pavojui atremti ar pašalinti. Ka- 

Piliriis einančio savo pareigas valdininko, ro arba kitą kokia nepaprastą padėti paskel
bus Seimo Pirmininkas privalo nevėliau kaip ponuskriaustas, turi teisės traukti jį tieson be jo- T ‘ ‘

kios jo vyresnybės leidimo ar sutikimo* ir ieško- 3 dienų sušaukti Seimo posėdį, 
ti nuostolių.

Kiekvienas pilietis turi peticijos teisės į Sei- pritari 
mą. kitą k

Seimas sprendžia karo arba kurios nepapras
tos padėties paskelbimą, pritardamas arba ne-

'' damas jam. Seimui nepritiųns’karo arba 
„ knri nepaprastoji padėtis privalo būti tuo

jau nuimta. ' jį18 1
Piliečiai turi įstatymų iniciatyvos teisę: 25.-

000 tnrincių teisės rinkti į Seimą krašto pilie
čių gali patiekti Seimui įstatymo sumanymą, 
kurį privmo Seimas svarstyti.

' 19 !
Susisiekimas ir gyvenamos vietos keitimas 

Lietuvoje piliečiui negali būti varžomas įstaty
mu nenumatytais atsitikimais ir teismo organui 
nereikalaujant

Sveikatai apsaugoti gali ir kiti organai šia
•) šis konstitucijos projektas yra St. Seamo į trečdalis visų Seimo narių. 

Konstitucijos Komisijos apsvarstytas ir bus pa ] 
tiektas St. Srimo plenumui svarstyti; spausdin-| 
namajame projekte nėra paliestas tautinių

____  ____ žarnų tei-ių klausimas. kurs komisijos baigia- eiti uždaromis durimis.
' t“ Daunora*, mas spręsti. e 1 (£ųs daugiau)

35
Seimo posėdžiai šaukiami Seimo nusistatymu- 

Bet Seimo Pirmininkas privalo sušaukti Sei
mą, jei to reikalauja Ministerių Tarybą, arba 
best Į dalis Seimo narių.

36 §.
i Seimas priima savo statutą, kuns skelbiamas 
kaipo įstatymas.

; • 37 .
Seimo posėdžiai yra teisėti dalyvaujant vie- 

i uas tre<-4aii8 visų Seimo narių.
I 38

-paus<Ln-t Seimo po-rižiai yra vieši. Išimtinais atriti- 
tinįų ma-jkimais, Seimai nutarus. Seimo posėdžiai gali
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je bažnyčioje pamokslų ir sudrausti lenkiųinkus. Be to, 
lenkai darbadaviai, — kurie tik tarėjo lietuvius tarnus ar 
tarnaites, kaip tai savo laiku buvo lietuvių spaudos kon-

t 
š

PJWI 11 H. 1

(TęsinyB).
Tuo tarpu lietuviai, nors dar negaudami sau bažny- ' 

čios, pradėjo rinktis šventadienių rytais jų nužiūrėto j on 
mažutėlėn šv. Mikalojaus bažnytelėn, kuri tais laikais sto
vėjusi visada tuščia ir beveik visiškai apleista ir dėl savo 
nepatogaus padėjimo (pačioje žydiškoj miesto dalyje) 
Vilniaus lenkų buvo visai nelankoma. Čia lietuviai pagie
dodavo lietuviškai rąžančių, karunkų ir kitokias giesmes 
ir išklausydavo šv. mišių. Lenkai nekliudė lietuviams čia 
rinktis giedoti, nes pirma, jie čia, kaip nurodėme, nie
kad patys neateidž^o, antra gi, nesant dar lenkų spaudai, 

* nebuvo taįp sufanatizuoti, kokiais po dešimties metų pa
sirodė. Pradėjo dar tais laikais lietuviai rinktis ir antro
je Vilniaus bažnyčioje Misijonorių. Toji bažnyčia bu
vo didesnė, bet taip pat mažiau lankoma. B< to, klebonu 
čia tais laikais buvo lietuvis žemaitis senelis kun. Kantri- 
mas, zakristijonu gi vienas iš veikliausių Vilniaus lietu
vių — M. Stankevičius, kuris su p. K. Strazdu ir dar vie
nu kitu iš miesto liaudies labiausiai pasidarbavo tų lietu
viškųjų giedojimų sutvarkymu. Tačiau lietuvių giedoji- 

. mai Misijonorių bažnyčioje neilgai tetruko; kun. Kantri- 
mas už jų įsileidimų gavo iš vyskupijos vyresnybės papei
kimų, o M. Stankevičius turėjo pasitraukti iš zakristijono 
vietos*.

Tuo maždaug laiku atėjo didžiojo jubiliejaus dienos. 
Bent jubiliejaus malonėms reikėjo leisti ir lietuviams pa
sinaudoti. Tatai vysk. Žveravičius noroms nenoroms tu
rėjo ileisti lietuviams atlikti iškilmingųsias jubiliejaus pa- 

. maldas jų kalba. Pamaldos^lietuviams buvo paskirtos lap
kričio mėnesį katedros bažnyčioje. Lietuviai būriais ėjo 

- ton senojon savo bažnyčion, kurioje lietuvių kalba kažin 
kada jau beskambėjo, taigi išgirdę jų čia verkte verkė iš 
džiaugsmo. Per tas jubiliejaus pamaldas lietuvių prisi
rinkdavo katedroje mažiausia 3,000, nes katedra būdavo 
visada kone grūste prigrūsta. Tuo metu Vilniaus lietu
viai, sumetę pinigų, nusipirko jubiliejinį kryžių su lietu
viškuoju parašu norėdami jį įmūryti jų lankomoje šv. Mi
kalojaus bažnytėlėje. Kadangi šv. Mikalojaus -bažnytėlė 
priklausė šv. Jono parapijos klebonui, tai lietuviai papra
šė tam leidimo ir šv. Jono klebono-kun. Pacinkos. Kun. 
Pacinka leido ir lietuviai įmūrijo minėtųjį savo kryžių. 

. Tačiau sužinojęs apie tai vyskupas didžiai susirūstino' ant 
to lietuviškojo kryžiaus. Jisai paliepė visų pirma kun. 
Pacinkai įtaisyti šv. Mikalojaus bažnyčioje antrų tokį pat 
kryžių lenkiškuoju parašu. Buvusis tada prie šv. Mikalo
jaus bažnytėlės kunigas Michaelis gavo įsakymų iškilmin
gai tų “lenkiškųjį” kryžių pašvęsti sekmadienį, kryžių gi 
lietuviškuoju parašu užlipdyti popierium, kad 
jo žmonės nebučiuotų. Tokio išniekinimo nebeiškentė jau 
net ramūs lietuviai. Pašventinus “lenkiškųjį” kryžių, jie 
nuplėšė popierius nuo savojo kryžiaus. Bet štai kitų sek
madienį atėję bažnytėlėn lietuviai neberado jau savo kry
žiaus. Jis, vyskupo įsakymu, buvo slapčia išplėštas iš sie
nos ir išgabentas. Sužinoję iš bažnytėlės kunigo ir para
pijos klebono, kieno įsakymu tai padaryta, lietuviai su
rašė dėl to oficialinį protestą pas notarų ir pareikalavo iš < 
vyskupo arba atiduoti jiems kryžių, arba sugrąžinti jų su- j 
rinktuosius kryžiui nupirkti pinigus. Vyskupas, matyda
mas, kad lietuviai dykai neketina nusileisti, pabūgęs di- 
desno skandalo, atidavė kryžių lietuviams, ir jis buvo vėl 
im ūrytas šv. Mikalojaus bažnyčios sienon.

Pagaliau, 1901 m. gruodžio mėn. 18 d. šv. Mikalojaus 
bažnytėlė buvo lietuviams visiškai atiduota ir jon paskir
tas kunigas lietuvis. Tuo būdu po didelių vargi], tragin- 
gų ir juokingu prietykių, Vilniaus lietuviai išgavo vargais 
negalais vienų bažnytėlę, ir lietuvių kalba po tiekos metų 
banicijos vėlei laisvai suskambėjo pas altorius ir bent iš 
vienos sakyklos senoje Gedimino sostinėje.

Pirmuoju šv. Mikalojaus bažnyčios rektorium — lie
tuviu buvo paskirtas kun. Juozas Kukta. Jis veiklesniųjų 
lietuvių pagalba tuojau uoljai ėmėsi rūpintis bažnytėlės at
naujinimu ir papuošimu. Bažnytėlė kas šventadienis bu
vo pilna maldingųjų žmonių, nors būdama labai nepato
gioje vietoje, sunkiai besurandama, ypač tolima nuo prie
miesčių, kaip antai Snipiškio, Antakalnio ir k., kur buvo 
daugiausia lietuvių, tik nedidelės jų dalelėj tegalėjo būti 
lankoma. - > , -r

Dėl to Vilniaus lietuviai neilga begalėjo pasitenkinti 
tuo teisybės trupiniu (o tačiau tas trupinys buvo išgautas 
vos po tokių didelių kovų ir vargi]!). Jie ėmė reikalauti 
iš dvasinės vyresnybės kitų didesnių ir geresnėje vietoje 
esančiųjų bažnyčių.

Vyskupų Zveravičių ištrėmus iš Vilniaus 1904 m. į 
Tverų, jo vieton buvo paskirtas buvusis Liepojos klebo
nas, mokąs lietuviškai, sujenkėjęę vokietys baronas Ed
vardas von der Ropp’as. Jo įvedybos Vilniaus vyskupų 
sostan buvo nemažai pakėžusios Vilniaus lietuvių dvasių 
ii- geresnių laikų viltį. Jš sakyklos per iškilmingųjį nau
jojo vyskupo iugresų suskambėjo pirmų sykį nuo neatme
namųjų laikų ir lietuviškai paskaitytoji vyskupo paskyri- 
mo bulė, kurių paskaitė iš lietuvių kilęs prelatas Ganusa- 
vičius, gi pats vyskupas. įėjęs sakyklon vyskupo rūbais, 
taip pat nors trumpai prabilo ir lietuviškai, nulipdamas 
pasakęs lietuviškai “Tegul bus pagarbintas,*' į ką visoj 
bažnyčioj suskambėjo garsiai lietuviškas atsakas: “Ant 
aužių amžiau jų. Amen.”

Tačiau tie Vilniaus lietuvių lūkesiai netrukus buvo iš-
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pasidavė visagalei dar Vilniuje lenkininkų srovėk Maža 
to, Vilnius darosi vėl gana intensyvaus lenkų gyvenimo 
centras. 1905 m. gruodžio mėnesį vysk. Ropp’as, padeda
mas lenkų kunigų ir įžymesijių dvarininkų bei pasaulinių statuota, neleido jiems tųs dienas tomis valandomis ei- 
lenkų veikėjų, steigia vadinamųjų “katalikų demokratų ti bažnyčion, kad tik sumažėtų lietuvių skaičius. Kiti gi, 
partijų,” kuri iš tikrųjų virsta lenkų tautinių demokratų bailesni lietuviai, pamatę tokius letikininkų žygius pirmų- 
organizacįja. Nors ne ilgai begyvavusi ji tačiau nemažai Įjį sekmadienį, kitais sekmadieniais jau nebedrįso eiti baž- 
pakėlė čia ir visoj vyskupijoj lenkinimo akcijas. Minėto- nyčiosna, arba jei ir vaikščiojo — tai užsirašjti jau pa- 
ji partija nusprendžia leisti lenkų dienraštį “Nowiny Wi- bjojo. Be to lenkininkai sulaikė nuo užsirašymo ne vie- 
lenskie”ir du savaitraščiu “Przyjaciel Ludu” ir 4‘Towar- Įnų tamsesnį lietuvį ir jų paleistu tam.tyčia gandu, kad 
zysz Pracy,” kurie kunigų lenkų pagalba kuo plačiausiai visi tie, kurie užsirašysiu lietuviais, būsiu prirašyti sta- 
skleidžiami po visų vyskupiją; apie išleidimą gi lietuvių čiatikybėn ir tt. Nežiūrint vis dėlto visų tų kliudymų ir ar- 
laikraščio liaudžiai toji “katalikų demokratų” nė galvo- šios J 
ti negalvoja, tartum lietuvių čia nė būti nebūtų. Minėta- m. lapkričio mėn. r
jam dienraščiui betgi nustojus eiti neišlaikius konkurenci- viais ir išreiškė noro klausyti Dievo žodžio savo kalba iš vi
jos sukiek pirmiau įsteigtu lenkų dvarininkų organu so 2,250 žmonių. Tame skaičiuje: katedroje šv. ah- 
“Kurjer Litewski,” dvarininkai, suspėję jau įvertinti, ko- kalojuje 381,, Visų Šventųjų 332, Aušros Vartų bažny- 
kių naudų gali turėti lenkybė Lietuvoje iš tokio vyskupo, Į čioje 317, šv. Jokūbo 271, šv. Rapolo 184, šv. Petro 120, 
kaip Ropp’as, paveda jam tąjį savo organų ir spaustuvę, Bernardinų 70, šv. Jono 25. Dominikonų bažnyčioje, nors 
be to, išrenka vyskupų atstovu pirmojon Valst. Dūmon. Įjpje lietuvių susirinkdavo visas tris dienas taip pat ap- 
Vis dėlto Vilniaus lietuviai juo toliau, juo aiškiau prade
da suprasti savo teises ir, jausdamies juo tvirčiau įaugu 
Vilniuje, juo balsiau reikalauja sau prideramųjų teisių. 
Nebegalėdami sutilpti ankštoje ir ne visiems prieinamo
je šv. Mikalojaus bažnytėlėje, jie 1904 ir 1905 m. paduoda 
vysk. Ropp’ųi prašymus įvesti pridedamąsias lietuvių pa
maldas Aušros Vaituose, Visų Šventų, ir šv. Rapolo pa
rapijų bažnyčiose. Kad tie prašymai buvo nišai teisingi, 
gerai nusimanė ir pats vysk. Ropp ’as, nes jis pats dar 1905
m. pavasarį pažada įvesti lietuvių kalbą į katedros ir Ver- Į pradėta sakyti lietuviškai pamokslai 9 vai. rytą. Tas lai
kų Kalvarijos bažnyčias. Tačiau kol kas tais prižadais vi- pas pats nepatogiausias, kadangi tarnaitėms ir kitiems 
sa ir baigiasi, lietuvių prašymai neišpildomi. 1906 m. sau- samdininkams per vėlus, gi laisviems žmonėms, inteligen- 
sio mėnesį Vilniaus lietuvaitės tarnaitės eina į vyskupą tams,, per ankstybas. Be to, pamokslininku buvo paskir- 
Ropp’ą prašytų, kad būtų įvesti lietuvių pamokslai nors tas aplenkėjęs kun. Drazdauskas, kuris neturėjo nė pa
tik sekmadieniais 8 vai. rytų katedros bažnyčioje, nes jos, mokslininko dovanos, nė ypač noro būti lietuvių pamoksta 
nebūdamos laisvos, negalinčios eiti ir dar į taip tolimą šv. ninku. Tarnaitė prašė kun. administratorių nukelti tąjį 
Mikalojaus bažnytėlę ir todėl priverstos yra pasilikti visai pamokslą į 7 v. rytą, padavusios dėliai to prašymu su 300 
be Devo žodžio. Vysk. Ropp’as atsakė joms “kada reikė- parašų. Bet tas prašymas kažin kodėl buvo pripažintas 
šią” Įeisiąs katedron lietuvių kalbą, bet tuo tarpu negalįs e«QS nevertas domėtis. Kitą gi sekmadienį kun. Drazdaus- 
tai padaryti, nes jeigu jis dabar įvestų katedron lietuvių 
pamokslus — išrodytų, kad jos, tarnaitės, varu iš jo iš- 
reikalvusios, o to jis nenorįs (sic!). Taip lietuviai nie
ko daugiau ir nepešė iš to vyskupo, kuris buvo Vilniuj Ii- 1 
gi 1907 m., kada Rusų vyriausybės įsakymu turėjo išva
žiuoti iš Vilniaus, ką lenkininkai tuojau pasistengė sunau-1 
doti lietuvių nenaudai, suversdami ant jų kalčiąrdel vys
kupo ištrėmimo ir tuo siundydami katalikiškąją miešto 
liaudį prieš tuos “nelabuosius” lietuvius.'

Vysk. Ropp’o vieton 1908 m. rugsėjo men. 15 d, Vil
niaus vyskupijos valdytojum (administratorių) paskirtas 
Minsko dekanas kun. Kazimieras Michalkevičius. Jisai Į 
taip pat mokėjo lietuviškai, ir iš jo lietuviai iš pradžios I 

. taip pat tikėjosi daug gera. Bet ir su juo pasikartojo 
vysk. Ropp’o istorija: lietuviams teko sunkiai apsivilti. 
Tačiau vis dėlto iš kun. Michalkevičiaus, nors dideliu var- Į 
gu, šis tas per keletą metų pavyko išgauti.

Naujai paskirtas administratorius ėmėsi uoliai, kaip 
tai iš pradžios pasirodė, svarstyti Vilniaus bažnytinius 
santykius. Pirmiausias jo žingsnis buvo pagarsėjęs Vil
niaus lietuvių katalikų surašymas 1908 m. rudenį. Spalių 
mėn. 2 d. tais metais visų Vilniaus bažnyčių klebonai ad
ministratoriaus įsakymu paskelbė, kad per tris ateinančius 
sekmadienius — spalių mėn. 19, 26 ir lapkričio mėn. 2 die
nų — po tam tikrų mišių 9 vai. rytų būsią pasakyti lie
tuviams pamokslai katedroje, šv. Mikalojauję ir visose pa
rapijų bažnyčiose. Paskutinį gi sekmadienį, lapkr. m. 2 
d., po pamokslo patys pamokslininkai surašinėsių zakris
tijoje klausytojus. Surašinėsią visose bažnyčiose tuo pa
čiu metu, kad-būti] galima susekti Vilniaus lietuvių skai- j 
čius ir tuo būdu nuspręsti, kiek kuriose Vilniaus bažnyčio
se vartoti lietuvių kalba. Lietuviai nujautė, įad iš *to vi
so surašymo išeis viena tik komedija ir kad lenkininkai 
kunigai bei visokie riaušininkąį agitatoriai visokiais, kad 
ir prievartos žygiais, trukdys tų surašinėjimų, todėl kiti 
tiesiog ir nėjo susirašinėti. Taip ir atsttiko. Štai šv. Ra
polo bažnyčioje kun. Vaitiekūnui sakant lietuviškų pa
mokslų lenkininkai giedojo pairi jotines giesmes, gi vienas 
kunigas lenkininkas drįso balsu rėkauti net pačioje baž
nyčioje, kad “litvomanai” tykojų pagriebti sau lenkų baž
nyčių ; gi lenkininkai riaušininkai tiesiog užstodavo kelių 
lietuviams, einantiems zakristijon užsirašyti. Katedroj 
klebonas agitavo lietuvius nesirašyti įkalbinėdamas jiems: 
“Jūs visi suprantate lenkiškai ir gal dar geriau negu lie
tuviškai. Tad kaių reikalaujate lietuviško pamokslo ? Do
mininkonų bažnyčioje sulenkėjęs žemaitis kun. Račkaus
kas pasakė susirinkusiems čia lietuviams vietoj pamokslo 
— politinę kalbų, girdamas išsijuosęs lenkus ir jų kalbų ir 
kada jau tiek sukurstė buAisius bažnyčioje ir kelis len
kininkus, jog jie suriko: “Litewski jėzyk poganski, my 
niechcemy poganskiego języka w košeiele” (Lietuvių kal
ba pagoniška, mes nenorime jos bažnyčion įsileisti), — drį
so viešai patarti lietuviams: “Jūs visi suprantate lenkiš
kai, todėl lietuvių kalba jumsAie nereikalinga.” Užbaigei 
tų savo “pamokslų” kun."Račkauskas lenkiškai peikdamas [ 
lietuvių nekultūringumą,, Bet didžiausių skandalą sukė
lė lenkininkai Visų Šventų bažnyčioje, kur sakyti pamoks
lų buvo paskirtas kun. P. Kraujelis. Vos pratarė jis lietu
viškai pirmus žodžius, tuojau lenkininkai ėmė klykauti 
reikalaudami, kad jis liautųsi lietuviškai kalbėjęs. Kilo j 
toks trukšmas. kad pats administratorius ]$un. Michalke-1

ti bažnyčion, kad tik sumažėtų lietuvių skaičius. Kiti gi,

lenkininkų agitacijos bei lietuvių nesusipratimo 190&^ 
apkričio mėn. 3Ž d. užsirašė Vilniaus bažnyčiose lieidr

sčiai, nesurašyta nė vieno, nes rašymo metu tos bažnyčios 
kunigai-pasakę lietuviams ateiti užsirašyti kitų dienų, o 
kai lietuviai, paklausę, atėjo kitų dienų — jiems buvo vėl 
pasakyta, kad surašai esu jau pabaigti. Po to surašymo 
kun. Michalkevičius buvo pažadėjęs kai kuriems lietu
viams kunigams netrukus įvesti lietuvių kalbų dar dvie
jose ar trijose Vilniaus bažnyčiose, prašė tik lietuvių kurį 
laikų kantriai palaukti. Bet ir tas prižadas prižadu tik 
[pasiliko. Tiesa, Aušros Vartų bažnyčioje buvo kaip ir
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don. ve virtuvių, 
Kad net sarmatos 
Jam nedaryti.
Nes ten prausta * ~
Degti jam po puodais,. 
O kas aršiausia — ’
Bobų klausyti!!! 
Baigsiu tuomi jau 
Apie Perkūnų 
Ir jo vargas čion 
Aprašynėti. 
Kame daugiaus jis 
Yr da' naudingas, 
Tų jau jus patys 
Galit įspėti. 
Jei mes ko šiandie 
Da nesuprantam, 

. Tų įpėdiniai
Musų supras, 
švieskimės, broliai, 
Nes tikras mokslas 
Iš paslaptybių 
Greit mus išveš!

•
• •

Kur šviesa mokslo 
Kristaus plėtojas, 
Ten žmonės gabus, 
Ten laimė Žyd. • 
Kur jos nemato, 
Ten da tamsybė; 
Ten baisus vargas — 
Biauru klausyt. 
Kur Kristaus mokslas, 
Kyla augštyn!.. 
Ten vargai, bėdos, 
Krinta žemyn!!!

Seirijų Juozas.

■
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PRANEŠIMAS.
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kas pranešė susirmkuisems klausytų pamokslo, kad lietu- J 
vių klausytojų skaičius esąs per mažas ir todėl Jis daugiau 
nebesakysiųs pamokslo. Taip nieku pasibaigė pagarsėju- 
sis lietuvių surašymas, davusis tik lenkams nepamatuo
tos progos prikaišioti lietuviams jų taip mažų skaičių.

[ . (Bus daugiau)

PERKŪNAS.

Tikra šviesa augštyn, 
O Perkūno žemyn.

Tvirtas, galingas, 
Musų Perkūne, 
Kų debesiuose 
Sostų turėjai.
Būdams nevien kart 
Piktas ant svieto, 
Vos tik nubausti 
Žmones norėjai.
Tuoj tau paliepus — 
Keliasi vėjas, 
Dunda ir skamba 
Lango stiklai.
Lyg kariuomenė 
Traukė per dangų, 
Plaukė paklusnus 
Tau debesiai.
Braška net stena 
Medžiai didžiausi; 
Tankiai net griūna, 
Kaip pėdai.
Byra nuo medžių 
Vargšai lapeliai; 
Vietomis rūksta 
Net smiltynai. 
Šunis, pamatę, 
Tų sumišymų, 
Pradeda staugti, 
Lenda budon. 
Avys, sumišę, 
Bliauna ir bėga; 
Mykia galvijai,:— 
Bėga krūvon! 
Temsta lyg saulė, 
Žemė net dreba: 
Rodos lyg teismo 
Laikas atėj’. 
Ūžia kanuolės, 
Blizga žibainys; 
Trenksmas po trenksmo; 
Degti pradėj. 
Čion dega namas 
Didžiai-turtingo, 
Ten ve stubelė 
Vargšės našlės?
Ve kur jau degti 
Kluonas pradėjo. 
Kas nelaimingi] 
Skanautų nuspės?. 
Verkė žmogeliai!.. 
Liepsnos net ūžė!.. 
Dufnai lyg kalnas 
Kyla augštyn! 
Kibirkštys lakSto, 
Skraido lyg bitės, 
Vėjas biaurus jas 
Neša tolyn!. 
Vargšai žmogeliai 
Puolė ant kAų;

Pflgal protėvių

X

/

Meldžiasi būdų: 
“Dieve Perkūne, 
“Gelbėk Lietuvį, 
“Muškie gi Gudų, 
“Lyg šunį rudų.# •

Amžiaums praslinkus, 
Kaipo tįpms dūmams, 
Kristus atėjo, — 
Dievas Dievų!
Lipti nuo sosto 
štai reik Perkūnui, — 
Ans iš galingo 
Tapo silpnu. 
Kristus atėjo 
Apšvietė žmones, 
Svietas šviesų tų 
Ėmė naudot.
Dievo tas mokslas 
Aiškino svietui, 
Kad ano Perkūno 
Nesibijot. 
Tuom padrųsinti, 
Vargšai žmoneliai, 
Karšti Perkūnui 
Tuoj panorėj. 
Idant sugauti 
Biaurų dievaitį, — 
Kilpas, žabangus, 
Dirbti pradėj.' 
Plaukė ve amžiai, 
Žmonės neliovė, 
Stengės galiūną 
Jie suvaldyt. 
Šiandie beveik jis 
Jau užkariautas, 
Valios žmogaus jis 
Turi klausyt! 
čion jį pastatė 
Ve prie malužų,» 
Kaipo, Samsonui, 
Liepia jam sukt 
Ten jį pakinkė x 
Štai prie vežimų, 
Vargšas tur vežti, — 
Sunku ištrūkt!
Manomai darbas 
Tas jam netinka 
Tai-gi jį pildo 
Baisiai rūsčiai. ' 
Burzgė ir ūžė, > 
Kartais net švilpė, 
Veždamas sunkiai,* 
Vėzdams skubiai. 
Bet tai nevisos 
Da priderystės 
To vargingiausio 
Musų Dievų. 
U-gi nešioja 
Jis telegramas 
Viso pasaulio 
Ir jo tautų! 
Jau neminėsi n

f

/
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SKAITLINGAI ATSI
LANKYKITE. - 

\

LDS. N. A. Apskritys su
rengė gerb. svečiui iš Lietu
vos M. Bagdonui Lietuvos 
Darbo Federacijos įgalioti
niui ir Lietuvos Steigamojo 
Seimo nariui prakalbų marš
rutą. Prakalbos darbiniu- 
jiiskos IT į 
turėtų skaitlingai atsilanky
ti. Kalbės šiose kolionijoeei

HUDSOK, MASS. —
25 d. sausio.

VORCESTER, MASS.
26 d. sausio.

MONTELLO, MASS. — ....
27 d. sausio.

ATH*OL, MASS. — ,
29 d. sausio, 7:30 v. vak.

GARDNEB, MASS. — .1
Sausio 29 d. 1:30 v. po ptotų.

VESTFIELD, MASS.
30 d. Mario

LDS. N. A Apskričio Valdybai 
Pirm. V. Kudirka, 
Rašt. A Navickas.

* *
“DARBININKO” APM. 

PRANEŠIMAS. .

Sulig LDS. 6-to Seimo nu
tarimo, su 1 d. sausio 1922 
m. “Darbininko” prenume^ 
ratos kaina turėjo būt"pa
kelta ant 50 centų. Bet pra
ilginus Kalėdinę “Darbi
ninko” prenumeratų nuolai
dų iki 15 d. sausio š. m. pra
sitęsė dvi savaiti ir pakėli
mas prenumeratos kainoj

Tai-gi dabar pranešame 
gerb. skaitytojams ir rėmė
jams, kad nuo 15 d. sausic 
1922 m. “Darbininko” 
numeratos kaina bus: 
.' |. Suv. Valstijose

Metams .... ............. $4.5(
6 mėnesiams................. 2.2Ž
3 mėnesiams............... 1.25

Užsienyje (ir Lietuvoj) Į 
Metams...................  $5.1
6 mėnesiams.........  3.1

3 mėnesiams............... L5I
“Darb.” Adiuirū  ̂racija 

366 Broaduay.
So. Boston, Mass

..-T

1

Blaivu.- tarp gir u — kai| 
j žąsiną tarp kiaulių.
i *.

Vargsta, kaip pempė



STOTIES SUSIRINKIMAS.

Reikalavimai

Visur ir Visuomet

Galima v?t viena adata 
grajiti "dešimts rekordų.

C. Kavolius.
— B. Gird-

DALYS.
—: Antanai, kodėl tu ieškai sau 

pačios su didelia dalia?
. — Todėl, Jonuk, kad negaliu 

gauti dalies be pačios.

LlNIJ A 9 Br o a dvay, Nev%r k. N Y
SJLIETUVK

TeL So. Boston 27b
DR. JOHN MacDONNELL, M. D. 
Galima autikalbSti ir Uetuviikai. 
Ottibo Valandos:

Rytais ik 9 vaL
Po pietų 1 iki 8 vaL 

Vakarais nuo 6 iki 9 
536 Broadway, S. Boston

TRIJŲ ŠEIMYNŲ MEDINIS NA
MAS Brightone, turi būt greitai par
duotas. Namas yra su visais vėliau
sios mados įtaisymais, turi 17 kamba
riu, Kęso šviesa ir garinė šiluma. Ran
du neša $97 į mėnesį. Kaina $7,700.

TRIJŲ ŠEIMYNŲ MEDINIS NA
MAS Dorchesteryje, turi būt greitai 
parduotas. Priežastis papdavimo — 
savininkamme&rba antri metai, tai pri
verstas parduot Narna sturi po 6 kam- 
bariusu geso ir elektros šviesa, turi ga
rine šilumą * ir randasi labai gražioje 
vietoje. Randu neša į mėnesį $106. 
Galima nupirkt su $2,000 inešimo.

Dėl aiškesniu žinių apie virš pami
nėtus namus kreipkitės pas:

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

Tel. So. Boston, 2334.

SUSIRINKIMAS..
■* L.D.S. 1 kp. mėnesinis susi
rinkimas įvyks utarninke, 24 d. 
sausio, 7:30 vai. vakare, L.D.S. 
kambariuose, 366 W. Broadvav 
Visi nariai ir narės malonėkite 
pribūti paskirtu laiku. Taip

ogi, atsiveskite ir naujų narių.
Valdyba.

Gerbiamos 'Amerikietės!
Aš kaipo tarnapjąes Lietuvos 

kariuomenėje, turiu garbės kreip
tis prie Amerikos lietuvių ir lie
tuvaičių. Aš labai malonėliau su 
jumis susirašinėti apie mylimą 
kraštų, Kareivio- gyvenime di- 
džiausis turtas yra laiškai su ži
niomis iš kitų šalių. Mes būdami 
Lietuvos karžygiais labai norėtu
mėm susipažinti ir’susirašinėti su 
amerikietėmis lietuvaitėmis. Per
skaitę tą straipsnelį malonėkite 
nenumesti į šalį ir neatidėlioti ki
tam sykiui, bet išpildytimano pra
šymą tuojaus. Su nekantrumu 
lauksiu iš tolimo krašto laiškų ir 
laikraščių. Gerbiamos amerikietės 
lašinėkite man laiškus šiuo adre
su: LITHUANIA, 9-tas pėst. L. 
K. Vytenio pulkų 2-ros kulkosvai
džių kuopos, Kazys Malkevičius.

Galima gauti
“DARBININKE,”

366 Broadway,
Boston 27, Mass.

FURNIČIUS ANT PARDAVIMC 
LABAI PIGIAI.

Priežastis pardavimo, savinin 
kas nori greitu laiku išvažiuoti Į 
Lietuvą. Kam reikalinga rakau 
lai malonėkit atsišaukti ant se 
kančio antrašo: 187 Silver St., So 
Boston, Mass.

Fųrnieius galima matyti bik 
kada ant pirmu lubų (1).

SUSIRINKIMAS.
Tautos Fondo 11 skyraus ir 

Federacijos vietinio skyriaus 
susirinkimai bus sausio 26 d. 
8 vai vak. bažnytinėj salėj ant 
5 gt. Visi nariai ir rėmėjai ir 
veikėjai prašomi susirinkti. 
Bus Tautos Fondo skyriaus 
valdybos rinkimas.

Valdybos.

NESUSITARTA.
‘ Tereilų pelnyčių buvo vietos 
visų trijų srovių veikėjų susi
rinkimas dėl apvaikščiojimo 
Neprigulmybės Dįenos vas. 16 
d. Nesutarta bendrai tas iškil
mes rengti. Užsikirtimas įvy
ko priėjus prie klausymo per 
kur aukas siųti. Katalikai sto
jo už siuntimų per Misijų, o so- 
fcijalistai su sandariečiais stojo 
už siuntimų tiesiog Lietuvon.

Neseniai atėjo iš Lietuvos 1-mas 
numeris Tautinės Kultūros ir 
Pilnutinio Gyvenimo Žurnalas 
“RUOMUVA”

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

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

Jeigu nori, kad raštas atro
dytų gražiai ir jeigu nori sutau

pyti kodaugiausia laiko. Delei pla
tesnių informacijų klausk pas / 

“DARBININKĄ,” j
366 Brgadvay,

Boston 27, Mms. įflKZ'

PARSIDUODA TEATRAS.
“GAETY THEATRE” 

Ant Congress St., Portland, Mass
Parduoda Antanas Dobratvols- 

kas už labai prieinamą kainą, ne: 
savininkas pats važiuoja Lietu
von. Delei platesnių informaciji. 
kreipkitės:

STRAND LUNCH,
304 Broadway, So. Boston, Mass

PARSIDUODA DRY GOODS 
KRAUTUVĖ.

Labai geroje vietoj, lietu
viais apgyventa ir biznis ge
rai išdirbtas.

Krautuvę parduosiu pi 
giai, nes greitu laiku turiu 
išvažiuoti į Lietuvą.

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

565 MAIN STREET 
CAMBRIDGE, MASS.

L. L. P. Stoties susirinkimas į- 
vyks seredoje, sauiso 25 d, 7 vaL 
vakare, “Darbininko” ofise. Vi- 
ei-stoties nariai malonėkite pribū
ti. Susirinkimas bus svarbus.

Valdyba.

VAKARAS? NUSISEKĖ.
22 d. Sausio po bažnytinėj sve
tainėj L. D. S. 1-ma kp. ir L. 
Vyčių 17 kp. surengė gražų va
karų. Jame perstatyta juokin
gas veikalėlis “ Avinėlis Nekal
tasis.” Mėgėjai buvo iš Cam- 
brige, Mass. Savo roles visi at
liko puikiai. Publika kurios 
buvo nemažai visai žvilgsniais 
buvo patenkinta iš tokiu gabių 
aktorių.

štai artVstų vardai:
Dauba, našlys, — 

Marytė, jo duktė, 
vainiutė, Vanaginskas, atsitar
navęs vald. A. Buslevičus, Va- 
naginskienė, A. Birunaitė; Al
binas,»jų Sūnūs, J. Vinčiuhas 
Julytė, jų duktė, P. Sijtkiutė 
Puplinskis, P. Kadaitis, Jurgis 
Vana^insko tarnas, V. Jena- 
lunas, Barbora jų tarnaitė, M. 
Pliaukaitė.

Deologas “Medžotojas” taip
gi atliko puikiai C. Kavolius ir 
.V. Janulionis.

Monologas “Jaunystės Atsi
minimas” atliko C. Kavolius.

Vakaro vedėju, buvo V. Sa
vickas. Žodžiu sakant vaka
ras nusisekė kuopuikiausia.

NEPRALEISKITE PROGOS.
Ką tik atėjo iš Lietuvos siuntinys, Lietuvos 

Valstybės, Žemaičių, Gedimino, Vytauto ir Lietu
vos senovės pilių ženklų.

Tie nepaprastai gražūs ženklai yra atvirlaiškių 
formoje, kurių eina 40 į vieną sąsiuvinį. Kiekvie
nas minėtas ženklas, reiškia kokį nors atskirų mies
tą, pilį, apskritį, Lietuvių Valstybę ir kaip ku
riuos mūsų tautos didvyrius. Štai tų istoriškų žen
klų reikšmė;

1. Lietuvos ženki.—Vytis. "" ” 21. Skirsnemunė.
2. Žemaičių ženki—Meška 22. Baisogala.
3. Gedimino šanki.—Stulpai 23. Vilkaviškis.
4. Vytauto ženki.—Skydas. 24. Kalvarija.
5. Vilnius. 25. Darsūniškiss.
6. Kaunas. / 26. Punia.
7. Oa-Tdinaa. 27. Suvaikai.
8. Šiauliai. 28. Biržai. ;
9. Marijampolė. 29. BeseiniaL

10. Geranainys. 30. Šeduva.
11. Taliai, 31. Veliuona.
12. Jurbarkas. 32. Žiežmariai.
13. Viekšniai. 33. Kiedainiai.
14. Ariogala. 34. Maišiogala.
15. Kernavo. * 35. Lyda.
16. Rodūnė. 36. Žasliai
17. Rietavas. 37. Valkininkai.
18. Alytus. > 88. Daugai.
19. Babtai. 39. Plungė.
20. Aimana. 40. Balninkai.

MOTINŲ MODERNIŠKOJI LOPŠINE
“Cit neverki mano

aš tau duosiu BAMBINO

Greičiau bėgki į aptieką ir

BAMBINO
VValzbažeakli* 8. V. Pat OAa«

Arbatinis šaukštukas 
tuojaus pašalins kūdi

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

Motinos! Jeigu jųsų aptiekorius neturi jo, tai pnsiųskite 
40c. pašto jparkėmis tiesiog j

F. AD. R1CHTER & CO., Borough of Brooklyn, N«w York.

Aš Antanas Dominika itis paieš- 
kau savo draugų, pažįstamų 
Manchesten, Anglijoj gyvenau 
čių. Prašau atsišaukti, nes turiu 
labai svarbų reikalą jiems pra 
nešti.

Antanas Dominikaitis, 
Redeliff Altą P. O. Box 133

Canada.
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