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BUS 54 KARDINOLAI.

IŠRINKS IKI SU BATO S.

BAIGSIS ŠIĄ SAVAITĘ.
I

DAR BUS SPEIGŲ.

DAUG SUAREŠTAVO.

GERAS LAIKRAŠTIS
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t
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IŠRINKTASLENIN.
X,

i1

KAIP PABRANGO 
PRAGYVENIMAS.

j

Rymas. — Belgijos kardi
nolas Mercier išsireiškė, kad 
naujasai Šventasis Tėvas 
bus išrinktas iš italų kardi
nolu.

Straikas tęsis.

ŠUNŲ PASIUTIMAS 
PLATINASI. .

PRAŠĖ UŽVESTI 
DARBUS.

Lenkijai.
ŽUVO 107 ŽMONĖS;

SUŽEISTA 134.
DĖL NAUJO LIETUVOS 

MINISTERIŲ KA- 
- BINETO.

W ashington. — Nusigin
klavimo konferencija, kaip 
dabar išrodo, baigsis šią sa
vaitę. Bent didžiųjų klau
simų išsprendimas baigsis.

prenueru.

PRANEŠIMAS GERB.
“DARB.” SKAITYTOJAMS

RUSIJOS DELEGA
CIJA.

ŠVENTASIS TĖVAS Iš 
ITALŲ.

ŽYDAI MIRŠTA TŪKS
TANČIAIS.

Baisi nelaime.

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

LENKAI GRĄSINA 
> SUŠAUDYMU.-

SIŪLOMA TOLIAU DE
RĖTIS DĖL VILNIAUS. , 

i

Calcutta, Indija. — Ang
lijos kariuomenė vaikydama 
didelį indėnų masmitingą 
suareštavo 500 žmonių.

Žydai neleidžiami

Skaityk Laikraštį, Kuris Paduoda Naujausias 
Žinias iš Viso Pasaulio

JUO YRA LAIKRAŠTIS

DARBININKAS"
EINA TRIS SYKIUS Į SAVAITĘ

, 4-rių ir 8-nių puslapių.

Prenumeratos Kaina :
Suv. Valstijose ‘

Metams......................$4.50
6 mėnesiams................2.25
3 mėnesiams................1.25

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

Organas Amerikos Lieruri 
R. K Švento Juozapo 

Darbininkų Są-gos.
4———Ąj— 

“DARBININKAS”
----- Eina-—

UTARNINKAIS, KETVERGAIB IB 
SUKATOMIS.

Metais  .............................. .$4.50
Užrubežy metams ........................ 5J5O

“Darbininkas”
806 Bboadway, Boston 27, Mass. 

Tel. Soatfc Boston 620. •

—----------------------------------------------------- ----- --------------- ! -‘ »

Galvanauskas Lietuvos Lietuva pasiūlė derybas

W ashington. — Pereitos 
subatos vakarą Suv. Valsti
jų sostinę patiko baisi nelai
mė. Puikiausio Knicker- 
bocker teatro lubos įlūžo lai
ke vaidinimo ir krito ant 
žmonių.

Teatras buvo puikioje so
stinės vietoje ir vienas pui
kiausių šioje šalyje. Jin 
rinkdavosi kongresmanų šei
mynos ir apskritai augštoji 
sostinės klesa. Teatras buvo 
naujas prieš pat karą pasta
tytas, prisilaikant visų tai
syklių. Nesenai valdžios in
spektorių buvo apžiūrėtas. 
Bet atsitiko tas, ’ ko niekas 
nepramatė. Per visą subatą 
Washingtone buvo nesvietiš
kas sniego dribimas. Teip 
snigo, kaip niekuomet. Ant 
teatro paplokščio stogo pri- 
dribo sniego arti trijų pėdų 
gilumo ir stogas tos didelės 
sunkenybės neatlaikė.

Per patį įsismąginimą, 
kuomet orkestrą puikiausia 
griežė ir ant drobės vystėsi 
juokinga komedija, kuomet 
visų susirinkusių ūpas buvo 
pakilęs, tai lūžo lubos ir tin
kas, plieno balkiai, sniegas 
krito ant žmonių.

Žaibo greitumu pasklido 
žinia apie nelaimę po visą so
stinę. Policistai, gaisrinin
kai, kareiviai su visokiais 
instrumentais atlėkė teat- 
ran, kurio stogas buvo dan
gus, su gazo rageliais nu
švietė visą vietą ir tarp 
kliksmo, šauksmo, vaitojimo 
prislėgtųjų pradėjo darbą. 
Dėl gilaus sniego ir baisaus 
pustymo strytkariai nevaik
ščiojo. Tai žmonių minių 
minios pėsti bėgo linkui ne
laimės vietos.

Tarp žuvusių yra keletas 
George Washington univer
siteto studentų, dviejų laik
raščių korespondentai. Tarp 
sužeistųjų yra Italijos am
basados sekretorius.

Eilių'eilės apsnigtų auto
mobilių stovėjo prie teatro, 
laukdami ir nesulaukdami 
savininkų išeinant. Jie bu
vo žuvę.

Ikšiol policijos paskelbi
mu lavonų rasta 107, o su
žeistų į ligonines nugabenta 
134.

Apie popiežiaus rinkimus.
• . • /■

Rymas. — Yra viltis, kad 
naujo Šventojo Tėvo išrinki
mas ateinančią subatą jau 
bus žinomas. Dabar bus iš
rinktas 261-mas popiežius.

__________________ - ___ t

MIRĖ TYRINĖTOJAS.

Montevideo. — Ant laivo 
Quest sausio 5 d. mirė Sir 
Emest Shackleton, garsus 
pietinio žemgalio tyrinėto
je
u S r* ____ ________

Maskva. — Nikolai Lenin 
tapo paskirtas pirmininku 
delegacijos ekonominėn Tau
tų konferencijon, kuri pie
nuojama sušaukti Genoon 
kovo mėnesį.

’ • e v, "i ri.ri’y u.

Rymas.—Kaip dabar pra- 
matoma, tai Šventopji kar
dinolų kolegija, kuri rinks 
naują popiežių vas. 2 d. susi
dės iš 54 kardinolų. Iš tų 26 
bus svetimi, o 28 Italijos 
kardinolai. Kad išrinkti kar
dinolą, tai kandidatui rei
kia 2-jų trečdalių balsų esa
mų kardinolų.

Bidde/ford, Me. — Medė
jai miškuose pastebėjo ne
paprastai daug baltųjų pe
lėdų. Jos atlėkusios iš šiau
rinių kraštų. Peledų atsira
dimas reiškiąs, kad dar bū- 
sią didelių speigų.

Tai Geriausia Žmogaus Mokykla,

KELRODIS PRIE LAIMINGESNIO 
IR ŠVIESESNIO GYVENIMO.

'..r',’- i
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Vašingtonas, I. 28 d. (El
ta). Lietuvos Respublikos 
Prezidentas Stulginskis pa
vedė sudaryti naują Minis
terių Kabifaetą Lietuvos de
legatui prie Tautų Sąjungos 
Ministerių! Galvanauskui. 
Galvanauskas apsiima suda
ryti nepartinį darbo kabine
tą.

Vašingtonas, I. 27 d. (El
ta). Iki bus Lietuvos Res
publikos Prezidento paskir- 
tastas naujas Ministerių Ka
binetas, senas Kabinetas ei
na savo pareigas. Naujas 
Kabinetas galimas koalicinis 
tais pačias pamatais, kaip ir 
iki šiol buvusis, arba kri
kščionių demokratų su ne
partiniais. Teip pat-gali-

Vašingtonas, I. 28 d. (El
ta). Sausio 26 d. Lietuvos 
valdžia pasiuntė Tautų Są
jungai protesto notą dėl 
Vilniaus lenkų areštų bei te- mas ir visai nepartinis dar- 
roro prieš lietuvius ir gudus, bo kabinetas.

TĘS STREIKĄ.
■-----------------

Chicago. ■— Milžiniška di
džiuma streikuojančių sker
dyklų darbininkų nubalsavo 
tęsti streiką. Tasai streikas 
prasidėjo gruodžio 5 d. p. m.

W ashington. — Preziden
tas Harding atsišaukė į ka
ro, laivyno; agrikultūros, 
viduriniij reikalų ir komer
cijos sekretorius pradėti 
viešus darbus, kad suteikus 
bedarbiams darbo.

APVOGĖ BANKĄ.

Pittsburg, Pa. — Penki 
plėšikai įsibriovė į First 
National Banką ir payogė 
$11.000 grynais ir Laisvės 
Bonų už $20.000. Kasierius 
pasipriešino plėšikams, dar 
jis vietoj buvo nušautas. 
Plėšikai su grobiu automo- 
biliumi pasileido lėkti. North 
Sidėj policistai pasivijo ir 
prasidėjo tikras mūšis. Šū
viai tratėjo iš abiejų pusių. 
Bet vagims blogai atrodė. 
Tai apleidę automobilių lei
dosi į vieną namą. Policija 
apstojo tą namą, bet plėši
kų nebesą. Tada pašaukta 
daugiau policijos ir apsupta 
visa apylinkė.

Washington. — Statistikų 
Biuras susekė, kad palygi
nant kainas gruodžio m. 
1914 su kainomis gruodžio 
m. 1921 jos dar 70 nuoš. 
brangesnės, negu buvo prieš 
karą. Iš to išeina, kad dar
bininkas gavęs prieš karą 
$30 savaitėj dabar privalo 
gauti $51 savaitėj.

Maskva. — Rusijos sovie
tų valdžios delegacija ekono
minei! konferencijon Genoon 
yra paskirta šitoki: Lenin, 
užsienių reikalų ministeris 
Čičerin, Krassin, Litvinov, 
Joffe, Vorovski ir dar kele
tas.

VISUS SPAUDOS DARBUS PAVESK

“DARBININKO” 
MODERNIŠKAI

J SPAUSTUVEI
Mes atliekame SPAUDOS DARBUS nuo Vi-' 
bitines Korčiukės iki Knygos ir Laikraščio. 
Kainos Prieinamos. Darbus Atliekame Grei
tai.

“DARBININKAS,”
366 W. Broadicay, Boston 27, Mass.

TEL. S. B. 620.

• Kai kurie gerb. “Darbinin
ko’’ skaitytojai nusiskundžia, 
kad negauna reguliariškai lai
kraščio “Darbininko, manyda
mi, kad gal Adm. nesiunčia. 
Taigi prašytume gerb. ‘ ‘ Darb. ’ ’ 
skaitytojų, kurie negauną 
“Darbininko” reguliariškai ar
ba visai negauna, o yra užsi
mokėjus, kad tuojau praneštų 
“Darbininko” Administracijai 
Gavus Adm. toki pranešima, 
imsis visų galimų priemonių, 
kad prašalinus tą priežasti, ir 
kad “Darb.” eitų reguliariškai 
3 sykius į savaitę kaip ir vi- 
sfcms.*

“Darb.” Adm. 
366Broadway, •

Jjo. Boston, Mass.

Vašingtonas, I. 28 d. (El
ta). Šiandien Lietuvos Už
sienių Reikalų Ministeris, 
Prof. Jurgutis pasiuntė 
Lenkų Vyriausybei Varšu
von notą tokio turinio: Tali
ui Sąjungai atsisakius to
liau tarpininkauti, Lietuva 
siūlo tiesiogines derybas Vil
niaus ginčui išrišti, bet su 
sąlyga, jeigu bus išpildyta 
Suvalkų sutartis. • Dabarti
niai Vilniaus rinkimai, ku
rių nepripažino Tautų Są
junga ir kurie negali biiti 
žmonių valios pareiškimu, 
neturi būti imami domėn. 
Vilniaus gyventojų valia ga- 
’.ėtų būti faktorium tik 
abiem vyriausybėm susita
rus dėl jos pareiškimo būdų.

Vašingtonas, 1. 27 d. ('. 
ta). Sausio mėn. 19 ir 2C 
d. ir vėliau Lenkų buvo ] 
daryta Vilniuje kratų lie 
vių ir gudų įstaigose ir p 
vatiniuose butuose ir šie 
mens buvo areštuoti: lie 
Įviai: Mikolas Biržiška, 
•žinierius V. Biržiška, 1 
' gustaitis, Raudomanskis 
žinierius Šulcas, Stadze 
čius, Mičiulis, Insoda M 
ris, Kanauninkas Kul 

: Marcišlauskaitė, Grabai 
, kaš, Špokas, Vaičiūnas, Ii 
I nis Simaška; Gudai: Hai 
ki, Jeremič, Karabač, i 
rin, Prokulevič, Volęiša, J 
dzevič, Michalevič, Poliš 
Dubina, Jakubecki ir Šri 
ki.

New York. — 150.000 žy
dų keliauja per snieguotą 
Rusiją linkui Lietuvos ir 
Latvijos. Kelyje nuo šalčio 
ir šiltinių jų miršta tūkstan
čiai. Apie tai gavo žinią 
Leonard G. Robinson, buvu- 
sis Cosmopolitan Banko pre
zidentas. Lietuvos valdžia 
tiems tremtiniams uždarė 
rubežių, nes nuo tų sugrįžu
sių tremtinių Kaune jau 
siaučia šiltinės.

LIETUVOS ATSAKYMAS Į 
TAUTŲ SĄJUNGOS TARY

BOS REZOLIUCIJĄ.
Vašingtonas, 1. 25 d. (Elta) 

Sausio 21 d. vyriausybė atsakė 
Tautų Sąjungai, kad ji priima 
su pasigailėjimu Tautų Sąjun
gos Tarybos sausio 13 d. rezo
liucija, kurioje Sąjunga pareiš
kė, kad ji atsisako toliaus Vil
niaus byla svarstyti. Diploma
tiniai ir konsuliariai ryšiai su 
Lenkija bus užmegsti tiktai 
tuomet, kaip susidarys tarpe 
Lietuvos ir Lenkijos kaipo ne
priklausomų suverenių valsty
bių tarptautiniai santikiai.

Lietuva nesutinka pravesti 
naują demarkacijos liniją. At
sitraukiant iš Vilniaus Tautų 
Sąjungos Kontrolės Komisijai 
Lietuva prašo paskirti jos vie
ton Komisarą. < •

Etninių grupių lapsaugoji- 
mui Vilniuje, Lietuva priims 
Tautų Sąjungos parėdymą.

jime žymesniuosius lietu 
veikėjus: Vilniaus lietuvių 
miteto pirmininką, Vilui 
lietuvių gimnazijos direkti 
buvusį, švietimo Minister 
Mykolą Biržišką, jo brolį i 
nięrių V. Biržišką, Lieti 
Draugijos nukertėjusiems 
<aro šelpti Centro Komi 
urmininką kanauninką Ji 
<uktą. Gudų Tautinio Kon 
to pirmininką p. Korobač ir 
dvidešims du žymius lieti 
ir gudų visuomenės darbuo 
jus.

Lietuvos Vyriausybė de 
enkų žygio, pasiuntė Tautų 

jungai protesto notą. Api 
atsitikimą lįaip pat pran 
Amerikos, Anglijos, Prane 
jos ir Italijos valdžioms.

Massachusetts valstijoj 
prasidėjo epidemija šunų 
siutimo. Valstijos komisi- 
jonierius Bazeley išleido 
žmonėms persergėjimą. Per- 
sergsti šunų savininkus. Į- 
sakė vietinėms valdžioms iš
naikinti visus šunes be lais- 
nių. Komiai j onierius sako, 
kad pernai Conn. valstijoj 
aprijimų buvo 8.000. Šiemet 
Mass. valstijoj panašiai ga
li atsitikti, nes kasdien ap
rijimų yra. Komisijonie- 
rius pataria žmonėms pra
nešti vietinei valdžiai apie 
kiekvieną klaidžiojantį šunį. 
Gali būti, kad bus įsakyta 
visus šunes laikyti ant sieto, 
arba uždaryti

LIETUVA PROTESTUOJĄ^ 
PRIEŠ LENKUOS ŽIAURU 

MUS VILNIUJE.
Vašingtonas, 1. 26 d. (Elta) 

Lenkų okupacinė valdžia Vil
niuje suareštavo ir laiko kalė-

ĮSIGYK L. D. S. 1922 
KALENDORIŲ.

Kas nusipirko šių met 
D. S. Kalendorių, tas tu 
ko pasigerėti beskaityda 
garsiausių Lietuvių Ta 
rašytojų straipsnius bei 
les. Šių metų LDS. Ka 
doriuose, skaitytojas 
daug gražių moksl 
straipsnių parašyta,, k 
retai kurioje knygoje ga 
rasti. Taigi, kurie nori 
sigyti. šį Kalendorių i 
pasiųsti kaipo dovaną g 
nėms į Lietuvą, tai tuo 
siųskite 25c. stampoms 
money orderį, o mes pa$ 
me nurodytu adresu. į

Agentams duodame . 
laidą. Agentai pariski 
kitę su užsakymais.

“DARBININKAS 
366 Broadway, So. Boctoo,



M. Bagdonas didelis kalbėtojas.

KIEK IŠDALINO

Betsabubų ir Ke

AKRON, OHIO

Burke

Juodas puodas gale 
erda. (Skruzdynas.)

Liepos 12 d. 1419 m. Vytau 
tas Vilniuje apvainikavo cha 
nu vainikais du Didžiosios Or 
dos chanu 
rem-Fardeną, kuriuodu susi
ginčijusiu dėl sosto kreipėsi į 
Vytautą ir prašė jo pagalbos 
Vytautas juodu sutaikino ir 
abu apvainikavo.

Auga ąžuols ir bujoja, 
Auga ilgus jis metus, 
šakas stiprin ir lapoja, 
Ir didžiuojas prieš kitus. 
Šaknis leidžia jis į žemę 
Vis tolyn, tolyn, tolyn; 
Savo ūgiu dangų remia — 
Ahga stipras vis aukštyn. 
Taip ir tu, lietuvi, auki 
Dirbti niekad nenustok!— 
Meile krašto pats ta deki 
Ir tarp lietuvių nešiok!

Antanas Laukys

Jau daugiau belaisvėn, 
Tikim, nepakliūsi;

Cit, neverk, Lietuva, 
Nes garbinga būsi.

.. ----- -
kimuose jų pozicija bus sun
kiausia.

Amerikos lietuviai tą turi 
gerai suprasti. Amerikos 
lietuvių katalikai, pritarian
tieji krikščionims demo
kratams ir Liet. Darbo Fe
deracijai privalo ir medžia
giniai ir moraliai remti savo 
vienminčius Lietuvoje. ,

Prižadame šviesą 
Tikrą vien plėtoti

Ir nuo paklydimų
• Viens kitą daboti.

Nebūk nei saldus, neikar 
tus; saldų prarys, kartų iš 
spiaus.

Prižadam mes eiti 
Vien keliu dorybės, 

Vengti girtuoklystės, 
Bėgti prie blaivybės.

Vašingtonas, 1. 20 d. (El
ta). — Lietuvos Atstovas V, 
Čarneikis vasario mėnesyje 
aplankys šias lietuvių kolo
nijas Pennsylvanijoje: 
Vasario 1 — Wilkes Barre, Pa.

Nors arai visoki 
Nor’ Tave draskyti,

Mes Tave dabosim, 
Nepaliausim ginti.

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

New York. — Miliardie- 
rius Rockeffeler pernai 
(1921) spietimo įstaigon^ 
išdalijo $33.196.706.42.

Vieton girtuokliauti, — 
Pihigus taupysim;

Mokslui juos aukuojant, 
Garbę Tau igysim.

Cit, neverk, Lietuva, 
Nes laisvės žvaigždyte

Jau prade j’ spindėti, 
Linksmint mus, mažy-

[tė
Baisios audros bangos 

Mus baugint nustojo;
Karas sustabdytas, 

Kurs Tave teriojo.

Tad, nenusiminkie,
. Motina mieliausia;
Cit, neverk, Lietuva, — 

Būsi galingiausia.
Kun. J. Židanavičius. 

Amsterdam, N. Y.

MYSLĖ
NamhK palikau, lauke pati 

kau, lauke patikau ir savo ge 
ro nepažinau. (Spiečius.)

23 d. s. m. įvyko Miko Bagdo
no, Darbo Federaeijos atstovo 
prakalbos. Žmonių tebuvo mažai, 
nes per šaltas buvo vakaras. Žmo
nėms svetainėn tebesirenkant 
kun. Virmauskiš kalbėjo apie po
piežiaus Benedikto sirgimų ir 
mirtį ir kreipė žmones tėmyti kaip 
pasaulis prielankiai pagerbia Ka
talikų Bažnyčios matomąją galvą. 
Sakė nėr to žmogaus kad neturė-. 
tų ko gero skaityti apie popiežių. 
Prašė tų atsidaryti akis kurie rė
kė kad Rymo laikai būk tai praė
ję. O rimčiausi laikraščiai sako 
kad iš po karės Rymas išėjo galin
ėjusias. Atgavo Franciją, dalis 
Vokietijos ir daugybes kitų žmo
nių.

Kalbėjo gerb. kun. P. Daniūnas, 
Nash.ua, N. H. klebonas. Jis iš
reiškė nusistebėjimą iš kai kurni 
ietuvių neapiprekiavimo ir ne
branginimo šių Lietuvai laimingų 
laikų. Gerb. kun. svečias kvietė 
ietuvius branginti ne tik Lietuvą, 
bet ir apšvietą ir ^susipratimą. Pa
tarė lavintis ir šviestis.

Gražiai, talentingai kalbėjo 
jatsai to vakaro kalbėtojas gerb. 
Mikas Bagdonas. Kalbėjo apie 
Seimą, Lietuvos partijas, jų veiki
mą, Lietuvos pramonę. Čia pa
stebėjo kad Amerikos L. Preky
bos Bendrovė daro Lietuvai dideli 
gerą. Kalbėjo apie Lietuvos dar
bo žmones ir jų Federaciją.

Pertraukęs kalbėti rinko aukas. 
Gavo aukų $76.10. Jam renkant 
\ukas gerbiamas A. Kneižis kal
bėjo apie LDS .ir Lietuvos Darbo 
Žmonių Federaeiją.

Po aukų, padėkavęs, gerbia
mas St. Seimo narys kalbėjo apie 
ibelną Lietuvos padėtį ir apie va
davimą Lietuvon iš Amerikos. 
?atarė turėti tam tikrą tikslą, ži- 
loti kuom, ten tuoj užsiimti So
cialistus pavadino įvairios rūšies 
ištomis.
Laivrenciečiai nustebo iš tokios 

Sagdono gražios prakalbos. ' J is 
pilnai užinteresuoja žmones visą 
.akarą. Gali kalbėti po tris, kc- 
urias valandas į vakarą. Garbė tai 

jam ir Darbo Federacijai. Linkė
tina jiems geriausios kloties.

Žmonės šnibdėjo po prakalbų 
ridami namo: kad socialistai ga
vę naują vardą. Račkus juos va
dina vobolčmis, kun. Garmus šu
neliais o Bagdonas vist gaidžiais. 
Batas sako: nežinau kam tie socia
listai pykšt kaip mes juos pade
dame į jų kliasą. Juk jie sako, 
kad žmogų ne Dievas sutvėrė, bet 
jis pats išritėjo tai iš vabalėlio, tai 
paukščio, tai gyvulio. Jei į žmo- 
jų žiūri kaipo į gyvulį, kuris ne
turi dūšios. Jie tą patį “tamsta” 
Inoda žalmargei, tą patį mylimą
ja! Jiems tai lygūs gyvūnai.

Vienu žodžiu, prakalbos ( buvo 
luikios ir pasekmingos. Aukavo 
£2.00: K Vencius; po dolerį davė: 
P. Kripaitis, J. Kalėda, E. Dovy- 
iohienė, M. Valiackienė, T. Sku- 
navyčius, I. Kulikaitis, O. Sidara- 
vyčiutė, M. Gabys, J. Žukas, V. 
Liūdžius, I? Banevyčius, M. Švit- 
riutė, A. Marcinkonis,- P. Raz- 
nauskas, J. Bundulas, E. Tukaitė, 
P. Baltuškoms.

Smulkių su klebono auka $57.- 
10. Viso $76.10.

rinkimai į nuolatinį parla- 
menią įvyks už trijų-keturių 
mėnesių. „ Laikas sujusti su 
agitacija. Rinkimų agitaci
ją yesti lengviausia esant 
valdžios opozicijoj. Tas yra 
patirta kitose tautose ,tą iš
tyrė pažangiečiai rinkimuo
se į -St. Seimą. Per reiki
mus į St. Seimą pažangiečiai 
kontroliavo valdžią, jų Tan
ikėse buvo valstybinis apara
tas. .Rodos jiems reikėjo 
laimėti rinkimus. Bet pa
žangiečiai rinkimus taip 
i'prašpylino,” kaip nesiti- 
Kįo niekas iš lietuvių, l’a- 
Ehgivčia; ’ nei vieno
■vo žmogaus į St. Seimą. 
E matp ir -
Kb liberalai. Todėl jie prieš 
į$ujus rinkimus bėga iš val- 
■o& ir rinkjmm.M • 
Koa opoziri b,:. o v:.;4ži- 
Ebai: n<-r^r:.
Kti į savo rankos
Konvs demokratai. Rin-

“ Žvaigždės” No. 511921 m. til
po neva Neivarko parapijos ko
miteto, be jokios priežasties, be 
jokio nurodymo delko, kosmar- 
kiausis užsipuolimas ant A. L. R. 
K Federacijos 8-to skyriaus.

Kadangi A. L. R. K. F. 8-tas 
skyrius susideda iš draugijų ir 
kuopą atstovi), tai visi Ncwarko 
katalikiškų draugijų ir kuopų at
stovai minėtame straipsny, išvadi
nami fariziejais ir kitokiais negar
bingais žodžiais išplūstam!

Federacijos 8-to skyriaus susi
rinkime, laikytame sausio 10 d. 
1922 m. Lietuvių Svetainėj 180 
Jsew York AVe. Ncwark, N. J. ne
kurtoms atstovams pastebėjus ir 
tilpusį “Žvaigždėj” parapijos ko
miteto protestą perskaičius, visi 
draugijų ir kuopų atstovai vien
balsiai nutarė kuogreičiausia už
protestuoti prieš tokį negudri) ir 
negarbingą apšmeižimą Katalikų 
Federacijos 8-to Skyriaus atstovų. 
Pareiškiant plačiai katalikų vi
suomenei, kad minėtas parapijos 
komiteto protestas nuo pradžios 
iki galui yra melagingas, _ netu
rintis jokio pamato savo išreikš
tiems žodžiams,

Pareiškiame:
1) A. L. R. K. Federacijos 8-tas 

skyrius susideda iš dr-jų ir kuopų 
atstovų. Draugijos kurios turi 
atstovus Fed. skyriuje, visos pri
klauso prie A. L. R. K. Federaci
jos.

2) Draugijų ir kuopų atstovai,
kurie sudaro A. L. R. K. Federa
cijos 8-tą skyrių, visi yra mums 
žinomi, visi yra ne iš vardo kata
likai, bet yra praktikuojantys ka
talikai, mylintys Kristaus Bažny
čią ir nenuilstančiai jos labui dir
bantys. e

3) Jokių fariziejų nė kabėse ka
talikų šiandien Federacijos sky
riuje nesiranda ir jiems parapijos 
komiteto primetimas netinka.

4) Federacijos 8-tas" skyrius į 
parapijos reikalus niekada nesiki
ša ir ateityje nors būtų kokie ne
sutikimai parapijonų su klebonu 
Feder. skyrius į parapijinius gin
čus nesimaišys.

5) , Ką parapijos komitetas ant 
Feder. skyriaus savo proteste pa
sakė yra gryniausis melas pačio 
komiteto išmislytas.

Fedracijos 8-to skyr. valdyba; 
J. Brazas, sekr., 
D. Rupšiais, ižd.

Žmonijos lopšys, Azija, dau 
gelį amžių buvo vadinama Ry 
tų šalimi, arba tiesiog Rytai, 
arba salės užtekėjimo šalimi 
Žodis “Azija” asiriškos kilmės 
— “asi” reiškia saulės užtekė 
j imą: jį pradėta vartoti neper- 
senai.

Afrika gavo savo vardą nuc 
gaminės “Afri”, gyvenusios sa
lyje priešais Cicilijos salų.

Australija, kaipo atskira pa
saulio dalis, pradėjo vadint! 
tiktai XIX amžiaus gale. Ji ta 
po pavadinta Australija, tai 
yra Pietų šalimi dėl to, kad bu
vo į pietus nuo visų pasaulio 
dalių. Pats Australijos konti
nentas, tik XVII amžiaus pra
džioje Magelono atrastas, ilgai 
vadinosi Naujaja Holandija.

žmonės nežiūrų kokiam tikslui 
renkama, bet žiūri, kad kunigė
lis renka.”

Tokia sakinys galėjo išeiti iš po 
plunksnos žmogelio, kurio galve
lėje, .vietoje smegenų, pelų tebesa
ma. Pats augščiaų pasakė, kad 
kalbėtojas garsino tikslą, dabar 
vėl sako, kad aie tikslą renkamų 
pinigų nebuvo žinoma(!?). Sako, 
davė, kad “kunigėlis renka.” 
žinoma, kad geri katalikai gero 
kunigo pagarsintiems tikslams ti
ki. Tečiau, — teapbando šiaudi
nis “Katalikas,” sandarietis arba 
laisv.-tautininkas rinkti, y ar gi 
surinks tiek? 1

Po nedaperėta korespondencija 
pasirašęs “Katalikas,” o kurs tik
rumoje aršesnis nei bolševikas, 
baiga ją šitaip: “Bet tiems jago- 
maščiams matyt rūpi tik jų pa
čių gerovė, bet ne Lietuvos žmo
nių.”

Priežodis sako: ‘ ‘ Jeigu du arba 
trys tau pasakys, kad esi girtas, 
tai eik gultų.” Aš gi tą priežodį 
kitoniškai panaudosiu dėl mini
mos koresondencijos autoriaus. — 
Jeigu ne vien tik Amsterdamo pa
rapija aukuojant virš $4,000.00 
pritaria taip prakilniam, tikslui, 
bet ir parapijos Amerikoje ir Lie
tuvoje esančios, tai jau tamstele, 
geriau perduok savo plunksną 
“ragsman’ui” negadink popieros 
ir pats kibkie prie darbo, kurs ne- 
perviršina tavo proto; daugiau ne
sąmonių nerašyk ir prakilnių Am
sterdamo katalikų bemeluodams 
nebešmeižk!

Buvęs Prakalbose.

- dSms
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Kuri bus atminčiai ilgam 
laiko! '

Sausio 18 d. Lietuvos mi- 
* nistęriai atsistatydino. Kaip 
| paprastai tarp lietuvių esti, 
B tai naujasai ministerių ka

binetas nesuskubta sudaryti. 
Tuo tarpu belaukiant žinių, 
apie'susidarymą naujo kabi- 

| neto yra gražaus laiko pa- 
| šnekėti apie kabineto griuvi- 
"mo*.|iriežastis. Kiti laikraš- 
| čiai jau apie tai pasakė savo 
I žodį. Laisvamanių ir soci- 
| jalTštų išvedžiojimai veik 
| vienodi. Štai Brooklyno 

“Vienybė” nupasakoja ši- 
ž taip. Girdi Dr. Gri liaus 
įkabinėtas susikompromita- 
Pvo Hymanso projektu, ktfrt 
| ir liaudis ir seimas atmetė, o 
"kabinetas buvo linkęs priim 
■. ti. Paskui skandalas de! 
ir ministerio Purickio šmuge 
t lio. Toliau inėjimas jo vie 
| ton kun. Jurgučio. Paga- 
į Įlos steam rollerio krikščio- 
> niu demokratų politika St. 
h Seime. Dabar krikščionys 
fe demokratai ruošią ministe- 

rių kabinetą vien tik iš savo 
| žmonių.

Tokie tai yra soči jai istų- 
liberalų išvedžiojimai dėl 
ministerių kabineto krizio 
Lietuvoj.

E Tikrybės šituose išvedžio- 
Į jimuose nėra nei už sulužusį 
I eentą. Lietuvos liberalai iš 
f valstybės darbo pasitraukė 

. dėl savo politinio biznio. 
| Gerai visi žinome, kad St.

Žinau, kad visuomenei nėra aiš
kiai žinoma visos vanaginių šuny
bės, o žinoti yra svarbu, kad išsi
sukus nuo vanaginių ir nedavus 
sukelti organizacijų arba katali
kiškų laikraščių tarpe nesmagu
mų.

Visai netikėtai vienas “Vana
go” rėmėjas štai ką pasakojo: 
Pradėjus leisti “Vanagą” manė, 
kad lengvai atsieksią savo, bet 
tas kitaip virtę. No,£S ir gerą pa
ramą turėję, bet neįstengią kelio 
užkirsti nei pavieniams Romuvie
čiams nei jų organizacijoms. Kun 
Janušas nuo “Vanago” redagavi
mo prašalintas J, M. vyskupo. 
Dar kol būsiąs kun. Janušas vis 
vien rašysiąs “Vanagam” kas y- 
ra reikalingiausia. Aš paklau
siau ar dar išeis “Vanagas.” Jis 
sako, kad būtų didelė sarmata, jei 
neišeitų. Būsią akėjami Šimutis, 
Vasiliauskas, kun. Vilkutaitis ir 
kit! Aš vėl užklausiau, kad jei 
nieko pirmiaus hepadarėt su plio- 
vonėms, argi nebūtų geriaus pa
liauti. Tuojaus man atkirto, kad 
teip greitai paliauti negalį. Da
bar esąs sudarytas pienas. Jei 
pasiseksią, tai būsią gerai. Klau
siau, koks-gi begali būti pienas, 
kad visiems žinomas “Vanago” 
veidas. Dabar būsią taip, kad 
kur pamatys rašyta ant kunigų 
kad ir teisybė, tai mokytesnieji 
kunigai, kurie priklauso prie or
ganizacijų ir dar nėra “sujanušė- 
ję” tuos redaktorius pradės rei
kalauti arba šaukti į. teismą, ka# 
netalpintų jokių užmetimų nei ant 
Januso nei ant kitų tokių. Jei tas 
nepasiseks, atai turėsią paliauti, 
bet iki Susivienijimo seimui dary
sią agitaciją kiek galėsią.

Jei kas panašiai atsitiktų, tai 
būtų geras faktas, rodantis prie 
ko jie eina ir kokios tiesos ieško 
katalikų tarpe.

Pas nius darbai roberinėse bis- 
kutį pagerėjo, bet iš kitur atvažia
vusiems darbas sunku gauti.

Lietuvių kataliki) veikimas už- 
mirėęs. Tol, kol negausime naujo 
kunigo nieko negalėsime veikt! 
Centraiinių organizacijų kuopoms 
veikimas uždraustas, ypač L. Vy
čių kuopa galėtų ką-nos nuveikti, 
bet kun. Janusas pasakė, kad kas 
prie vyčių priklausys ir veiks, tai 
to į parapjją nepriinisiąs. Žmonės 
nenorėdami piktumų, nekantriai 
laukia kun. Janušo išsinešant nie
ko neveikdami. Kitų kolonijų 
veikėjai stebisi, kad pas mus taip 
yra ir net nenori tikėt! Bet jei 
atvažiuotų koks inteligentas pa
gyventi Akrone ,tai pamatytų 
kaip ištiknįjų yra. Tuokart įti
kėtų ir aiškiai pamatytų vanagi
nių pragaištis.

Vasario 19 d. šv. Kazimiero pa
rapijos choras gerb. V. Medonies 
vedamas, rengia puikų, šaunų 
koncertą. Jau nuo senai, prie jo 
yra ruošiamas!

Dainininkai ir dainininkės, no
rinčios dalyvauti koncerte, priva
lo lankyti praktikas. .. J

Vietiniai ir apylinkės lietuviai 
išanksto privalo žinoti apie šį kon
certą ir jo nepraleisti Išanksto 
pasiryžkite visi jin atsilankyti.

’...................... F B. P. Žmogaus siela yi4 veidro
dis, kuriame galima matyti 
dieviško proto paveikslą.

J. Ruskin.

IŠ MOSy CENTRO.
■ Gerb. Kun. P. Garmus Kultū
ros vajaus reikalai kalbės se
kančiose kolionijose:
Sausio 28 d. Brooklyn, New Pla- 
za Hali.
Sausio 30 d. New York City, 
Aušros Vartą parap.
Sausio 31 d. Centrai Brooklyne. 
-Vasario 2 d. Blissville, L.I,N.Y. 
Vasario 4 d. Pateraon, N. J.
Vasario 5 d. Nevark, N. J. 
Vasario 6 d. Bronį, N. Y.
VaŠario 7 d. Yonkers, N. Y. 
Vasario 9 d. Portehester, N. Y.

Gerb. Kun. B. Bumšas lanko
si po Chieago ir apylinkę.

A.L.R.iLFed. Sekr.

CIT, NEVERK, LIE
TUVA.

“Vienybės” No. 7 iš asusio 24 
d. 1922 m. patilpo iš mūsų mies
to korespondencija, po kuria jos 
rašėjas neteisėtai panaudojo pse
udonimą “katalikais,” kurs savo 
korespondencijoje pasirodo aršes; 
uis nei bolševikas. Katalikybė jam 
apeina tiek, kiek kiekvienam ke
turkojui penktoji koja; Ištisoje 
jo l^prespondeneijoje, beveik, kiek 
sakinių, tiek ir melagysčių.

Priežodis sako, kad blogas tas 
paukštis, kurs į savo lizdą teršia. 
Tokiu, kaip tik ir pasirodo mini
mos korespondencijos “Katali
kas, ’ ’ garsindamas visokius šmeiž
tus ant prakilnių, augštos doros 
Amsterdamo katalikų ir katalikiš
ko didžiai gerb. kunigo Prano 
Garmaus.

Rašydamas apie didžiai gerb. 
kun. Pr. Garmų, sako: “Lietuvos 
žmones visus vadina bolševikais, 
katrie tik neklauso kunigų.”

Gi aštuntoje eilutėje žemiaus 
vėl sako: “Tautininkų ir sanda- 
riečių jisai visai nekliudė.”

Kur-gi čia sąmonė ?! Kur bliH- 
vus protas?! Kur teisingumas?! 
Kaip gi čia sutaikinti vieną saki
nį su kitu?! Jeigu net tautinin
kų ir sandariečių nekliudė Jai jau 
aiškus priparodymas, kad bolševi
kais vddino tik bolševikus, o ne 
visus Lietuvos žmones. O jeigu 
bolševikus pavadino jų vardu, tai 
net patys bolševikai, rodos, ne
privalėtų už tai pykti, kaip ir ka
talikai nepyksta, jeigu kas juos 
pavadina katalikais.

Toliaus — sunkiai išperėtos ko
respondencijos katalikas rašo: 
“Pradėjęs kun. Garmus agituot 
žmones, kad duotų jam pinigų 
dėl klerikalų universiteto...”

Čia minimas katalikas sumelavo 
net du kartu. — Ir, jeigu “Kata 
likas” priparodys, kad kun. Gar
mus ragino žmones, kad jie duotų 
“JAM” pinigus, tai aš duosiu 
$100.00 narsiajai Lietuvos kariuo
menei ant cigaretų. Ir antra, jei
gu “Katalikas” priparodys, kad 
kun. Garmus ragino duot pinigus 
“dėl klerikalų universiteto,” tai 
aš duosiu kitą $100.00 tiems pat 
kareiviams ant gerų laikraščių. 
Tečiaus, jeigu korespondencijos! 
autorius ant to nesutiks arba ne- 
apsiims to priparodyti, tai reiš
kia, kad liks VIEŠU BtELAGIUM 
ir jį pastatysim prie" gėdos stulpo 
visos Lietuvos žmonių akyveizdo- 
je.

Sukolektuotų pinigų didžiai 
gerb. kun. Pr. Garnius niekur ne
pasiima. Juos palieka vietos ko
mitetui.

Didžiai gerb. kun. Pr. Garmus 
niekur negarsina, kad renka au
kas “dėl klerikalų universiteto,” 
— bet visuomet garsina ir skiria 
Katalikiškąjam Universitetui Lie
tuvoje, taip-gi Lietuvių Katalikų 
Kolegijai Amerikoje ir moksleivių 
šelpimui.

Be to gi pasivadinęs “Katali
kas” ko tolin to daugiau meluoja, 
pav. rašydamas, būk Amsterdamo 
lietuviai gailėjosi, kad aukavo se
rus. Čia turiu pareikšti, kad am- 
sterdamiečiai ne tik nesigailėjo 
aukodami, bet da išvažiavus di
džiai gerb. kun. Pr. Garmui ir dau
giau aukavo, nes virš $300.00 da 
paaukavo iš geros ir liuosos valiosi 
daugiau. ‘Buvo net tokių, kurie 
nebuvo ant prakalbi), o aukavo j 
didžiai gerb. kun. Pr. Garmui iš
važiavus, kaip antai p-lė Micha
lina Juškevičiūtė ir kiti, kurių pa
vardžių neminėsiu. ,

Ir da toliau meluojama, kuomet 
minimas “Katalikas” rašo, kad 
“Lietuvos valstybės reikalams 
(suprask: Amsterdamicčiai) ne
davė nei. $1.00.”

Jeigu išpirkta Bonų apie už 
$40,000.00 ar net daugiau, neskai
tant vajaus laike atsilankimo di
džiai gerb. Lietuvos atstovo V. 
Čarneckio su palydovais, tai jau 
nesuprantamas dalykas, kaip 
“Katalikas” galėjo tokius plepa
us Apie Amsterdamiečius garsin

ti!? Tikrumoje gi išpuola, kad 
Amsterdamieeiai ne po $1:00, bet 
po $40.00 aukavo Lietuvos vals-: 
tybės reikalams kiekvienas!!!

Ir da toliau meluojama : “Tokiei i. i

v MONTELLO, MASS.

Sausio 24 d. Šv. Roko parapijos 
buvo išduotos visų metų atskaitos. 
Mūsų gerb. klebonas kun. J. Švag- 
ždys pirmiau atkalbėjo Dievo mal
dą. Po tam ėjo visų metų šv. Ro
ko, parapijos ineigos ir išeigos. Bu
vo labai malonu klausytis, kad 
Montellos lietuviai katalikai pe
reitą metą gerokai pasidarbavo 
delei parapijos. Ineigos buvo gra
žios, bet ir išlaidų turėjom gero
kai. Labai daug kainavo monte- 
lliečiams ingyt parkas arba lietu
viškai sakant daržas, kurį žino 
visa Naujoji Anglija. Po visų 
atskaitų ir rokundų visi Montellos 
šv. Roko parapijonys ištarė gerK 
klebonui ačiū už teip gražią tvar
ką. Visi parapijonys nutarė ir to
liau įdirbt ant ateinančių metų, 
statyt bažnytėlę. Nors montellie- 
čiai dabar turim bažnyčią, bet tik 
skiepą. Su Dievo pagelba stosis 
ir bažnyčia. Pirmiausia didžiuma 
parapijonų užsirašė po 100 dol. ir 
ateinančią vasarą bus surengtas 
milžiniškas išvažiavimas ant 4 die
nos liepos savo parke arba žaliam 
pušinėlvj, kur galima skanaus 
kvapo pakvėpuot.

Nash.ua


DARBININKAS
Liudas Gira,

VILNIAUS ISTORIJA.
(Tęsinys)

Taip tatai, — lig 1904 metų visas kalbamojo laikotai*- 
pio Vilniaus lietuvių gyvenimas sukosi, kaip aplink ašį, 
apie šv. Mikalojaus bažnytėlę: pirmiausia aplink rūpes
čius bei pastangas jų sau išsikovoti, vėliau aplink jų pa
čių : pridavimų jai kuo didesnio lietuvybės pobūdžio ir vei
kimo per jų į Vilniaus lietuvių liaudį, kuo uoliausiai len- j 
kinamą per visas keliolikų Vilniaus bažnyčių. Antroj ei- < 
lėj ėjo tų karts-kartėmis ruošiamų “lietuviškųjų vakarų” , 
siaurutis dąrbas, betgi kuris, atsižvelgiant į tai, jog tie , 
“vakarai” buvo vienintelė tais laikais galimybė viešai nors 
kuo pasireikšti, buvo laikomas labai svarbiu ir didžiai 
gerbtinu darbu. Bet visas tas veikimas neturėjo jokios vi
dujinės jungės, kaip tik tam kartui atsitiktinai susirandan
čiųjų žmonių gera valia ir patriotinis pasiryžimas. Vil
niaus lietuviams trūko nors kokios organizacijos, kuri duo
tų progos be rusų valdžios persekiojimo pavojaus, dirbti 
jau ne vien bažnytiniai tikybinį darbų, ir kuri kartų įstū
musi į tam tikrų vagų mūs tautiniai visuomeninį darbų Vil
niuje, jau tiesiog mechaniniai stumtų jį sistematiniai pir
myn natūraline dalykų eiga, užgriebdama vis platesnę ir 
platesnę Vilniaus gyvenimo sritį. Vienintelė lietuvių or
ganizacija Vilniuje apie 1903-4 m. buvo tai Liet. Sočiai. 
Demokratų Partija, bet ji buvo slapta, ir jos veikimas, nu
kreiptas į luominio Vilniaus darbininkų susipratimo kėli
mų, tik betarpiškai ir tam kariui neapčiuopiamai teikda
mas lietuvybei naudos darbininkų lenkų dalies neutraliza
vimu, tik labai nedaugelį to laiko Vilniaus lietuvių inteli
gentų saviep buvo pritraukęs. Tautinio lietuvių darbo 
Vilniuje pramatoriai, k. a. P. Matulionis, A. Vileišis, E. 
Vileišienė, D. Malinauskas, V. Urbanavičius ir keli kiti, 

; \ aiškiai nusimanė tų reikšmę, kokių galėtų turėti lietuvybės 
stiprėjimui Vilniuje tautine lietuvių organizacij a, vei
kianti viešai ir visus jungiančio darbo platforma. Tad, 
bažnyčių išgavus, minimasai lietuvių būrelis pirmoj on sa
vo naujų rūpesčų eilėn padėjo legalinės draugijos suda
rymą. To laiko reikalavimams ir aplinkybėms geriausiai 
atatiko labdaringosios draugijos tipas. Pagaliau, tokia 
draugija buvo tada ir vienintele, kurios užtvirtinimo buvo 
galima tikėtis; aišku, kad nė švietimo, nė jokios kitos 
kultūrines draugijos lietuviams nieku būdu nebūtų buvę 
leista tada, kada lietuviams nebuvo dar leista spauda ir 
už menkiausią raštą, lietuvišką knygelę, laukė lietuvių ka- 

k Įėjimo metai ir net erškiečių keliai į tolimą Sibirą. Tad 
K jr buvo nutarta įsteigti susišelpimo draugija, tų laikų ter

minologija betariant, “Vilniaus Lietuvių Savitarpinės 
ir Pašalpos Draugiją.”' “

1904 m. kovo mėn. pirmomis dienomis buvo gautas 
Vilniaus gubernijos valdžios leidimas tai draugijai įsteig
ti ir kovo mėn. 14 d. (s. kai.) įvyko pirmasis tos draugi
jos susirinkimas, išrinkusia draugijos valdybų ir pradčju- 
sis legąlinį lietuvybės darbą Vilniuje.

Vienintelė tada vieta Vilniuje, kur lietuviai galėjo 
nekliudomi ir reguleriai spiestis ir spietėsi — buvo toji ne- 
senai išgautoji šv. Mikalojau?; bažnytėlė. Tenai, ant šven
toriaus ir klebonijos kiemo, senuoju savo papročiu, po pa- 
ųialdų rinkdavosi išblaškyti po visą miestą lietuviai kuo
pelėmis ir drauginguose savybės pasikalbėjimuose brendi- 
no vieniems aiškiai rūpimus, kitų tik nesąmoningai nu
jaučiamus klausimus klausimėlius. Bažnyčiai priklausė 
kieme pora nedidelių mūro fligelių3), kulių betgi tam rife
liam kunigui bei bažnyčios tai nąms buvo perdaug. Čia tai, 
prie tos bažnytėlės, nulupta buvo sukurti ir tasai naujas 
Vilniaus lietuvybės židinys. Pirmuoju šv. Mikalojaus baž
nyčios rektoriumi arba, kaip jį vadindavo klebonui), bu
vo paskirtas jaunas lietuvis kunigas Juozas Kukta (dabar 
Vilniaus kapitulos narys), kuris tuojau prisidėjo prie ano 
lietuvių veikėjų būrelio ir prie “savitarpiečių” draugijos 
steigimo. Tokiu būdu, gali sakyt, savaime atsitiki, kad 
toji pirmoji Vilniaus lietuvių draugija gavo sau pirmąją 
prieglaudų prie pirmosios po tiekos metų Vilniaus lietu
vių bažnytėlės. Šv. Mikalojaus bažnyčios namuose “sari- 

b 4 tarpiečiai” laikėsi apie ketveris metus, ligi išsikėlė su 
- savo per tų laikų atsiradusiomis įstaigomis į vadinamuo- 

k sius Pranciškonų mūrus.
1904 m. spalių mėn. 7 d. draugija sutaiso pirmąjį šei

myninį šokių vakarėlį. Jam pareklamuoti d-jos valdybos 
buvo norėta išlipinti mieste lietuvių (ir rusų) kalba afi- 

Įr , šos. Tačiau, nors lietuvių spauda buvo jau leista balan
džio men. 24 d., policija neleido tų afišų spausdinti bei li
pinti. Tuo neleidimu d-jos valdyba motyvavo paskui, ko
dėl draugija iš to vakarėlio gavusi nuostolio... 3 rub. 6 
kap. Kaip rusų policija nepalankiai žiūrėjo į bepraside
dantį lietuvių judėjimų, ir Kaip sauvališkai stengėsi j

Į trukdyti — matyt dar ir iš šitokio fakto. Draugijos val- 
£ dyba buvo nutarusi pakelti dar vienų vakarų tais pačiais 

metais, būtent, lapkričio mčn. 21 dienų. Tasai vakaras 
žadėjo būti su vaidinimu, ir todel reikėjo išgauti jam ypa
tingai leidimas. Tasai leidimas, tiesa, buvo, gautas, bet

tiktai... 1905 m. sausio mėn. 29 d., t y. daugiau, kaip 
dviem mėnesiais vėliau po tos dienos, Jkurių vakaras bu
vo prašomas leisti. Be to, lietuvių kalba afišos ir šį kar
tų taip pat buvo užgintos. O lenkų agitatoriai tuo pat me
tu jau uoliai skleidė miniose piktas paskalas, kad Rusų 
valdžia lietuvius “favorizuojanti!” Pirmaų didesnis drau
gijos pakeltas lietuvių vakaras—spektaklis, įvykusis 1905 
m. vasario mėn. 6 d., davė jai.gryno pelno 290 rub. 44 kap. 
Bet sekantis spektaklis (1905 m. birželio fnėn. 6 d.) davė 
vėl draugijai nuostolio — 50 rub. Šitokie “nuostoliai,” 
aišku, negalėjo nubaidyti nuo vakarų ruošos “savitarpie
čius.” Valdybos nuomone, tie vakarai “nors bartais ir 
duodavo nuostolio draugijai, bet moraliai draugija visa
dos gaudavo pelno.” Tiems pirmiesiems “savitarpiečių” 
spektakliams'režisavo patsai draugijos pirmininkas gerb. 
P. Matulionis ir iš jų vaidintojų išėjo tasai būrelis, kuris 
paskiau, stamantriau susirišęs, per penkiolika metų ve
dė lietuviij teatro reikalų Vilniuje, pirmiau “Vilniaus 
Kanklėse,” paskui vėl prie “savitarpiečių.” vėliau “Rū
toje” ir pagaliau, kaipo savinga pirmoji kaip ir jau pro
fesionalinė vaidintojų sųjunga (1912—1$13 m.).

Šalia vaidinimų draugijos valdyba jau iš pat pirmųjų 
savo gyvenimo metų imasi rūpintis ir kitais gilesnio pobū- 
džo visuomenės dalykais ir net atstovauti Vilniaus lietu
viams prieš dvasinę vyresnybę. Imtis tos pastarosios pa
reigos vertė valdybų jos gaunami iš Vilniaus lietuvių pra
šymai imtis tokio atstovo ir tarpininko rolės. Ir taip jau 
1905 m. m. kovo mėn. 10 dienų posėdyje draugijos valdy
ba nutaria prašyti Vilniaus vyskupų, kad visose Vilniaus 
bažnyčiose “Žūtų skaitomos lietuviškai evangelijos ir nors 
trumpai paaiškinamos.” Be to, nutarta kreiptis į vysku
pų su prašymu įvesti lietuvių kalbos pamokas į Vilniaus 
kunigų seminarijų. Dėl evangelijų skaitymo nieko neišė
jo, bet lietuvių kalbos pamokos į Vilniaus kunigų semina
rijų kiek vėliau vis dėlto buvo įvestos, tik ilgą laikų tų pa
mokų reikšmė visokiais būdais buvo stengtasi bagatelizuo- 
ti.

SVEIKATOS DALYKAI.
PAPRASTAS ŠALTIS.

liaudies mokytojoms, vadinamoms “daraktarkon^” ruoš
ti, o dar vėliau vakariniai kursai analfabetams, kurių lai> 
kytojai buvo taip pat daugiausia merginas tarnaitės.

Kaip tad matome, savitarpiečių veikimas plėtėsi į į- 
vairias šalis i r tos draugijos reikšmė Vilniaus lietuvių gy
venime buvo pirmaeile ligi pat karo (1914 m.), kada susi
kūrė Vilniuje taip pagarsėjęs- ir pasižymėjęs karo metų 
“Lietuvių. Komitetas,” t y. Lietuvių Draugija nukentėr 
jusimes dėl karo šelpti, kuri iš karto išsikišo į pirmųjų ir 
vyraujančią vietų ne tik pačiame Vilniuje, bet ir visoje 
Lietuvoje. Tiesa, maždaug nuo 1910 m. savitarpiečius vie
šajam Vilniaus gyvenime kaip ir nustelbia kitos, jaunes
nės draugijos. Jos stiprėja plečiasi, rodo vis platesnės 
iniciatyvos, suspiečia aplink save beveik visų Vilniaus 
lietuvių visuomenę (kaip, pav., lietuvių klubas “Rūta,” 
arba L. Dailės D-ja), o senosios susišelpimo dr-jos gyve
nimo vaga eina vis seklyn, kol pagaliau apsiriboja vien sa
vo dviklasės mokyklos išlaikymu. Vakarų spektaklių ini
ciatyvą, chorų laikymų savaime paglemžia iš jos tam tyk 
čia susidariusios draugijos, kaip pirma “Vilniaus Kank
lės,” paskiau “Rūtos” klubas; rūpesnį platesniais visuo
meniniais reikalais pasiima susikūrusiųjų Vilniuje įvairių 
liet, laikraščių redakcijos ir prie jų besitelkiančių politinių 
srovių veikėjai. Visi jaunieji, visi energiškesnieji lietu
viai telkiasi jau tai prie tų jaunesniųjų organizacijų, jau 
prie politinių kuopelių ir jose darbuojasi. Savitarpiečių 
draugija nesugeba patraukti į savę jaunųjų, jos veikimo 
programa jų neužinteresųoja. Ir pasilieka joje vieni tik 
senesnieji, kurie naujo platesnio gyvenimo pulso nebega
li jau pagauti ir, gal, net nesistengia. Pačiame savitar
piečių bute įsivyrauja L. Mokslo Draugija su jos įsteigė
ju ir amžinuoju pirmininku d-ru J. Basanavičium priša- 
kyje. Viena aktyviausių Vilniaus lietuvių organizacijų — 
lietuvės zitietės, pradžioje buvusios kaip ir autonominė sa- 
vit. d-jos šaka, sustiprėjusios visai nuo jos atsiskiria ir 
ima visai savaimingai gyventi. Tačiau iš tikrųjų, sulig 
atliekamojo darbo svarbumo, ligi pat Liet Komiteto su
sidarymo (t. y. ligi 1914 m.) pirmenybė vietinio pobū
džio Vilniaus liet, draugijų tarpe vis tebepriklauso Susi
šelpimo 'draugijai. Jos išlaikoma vienintelė Vilniuje ir 
vis tarpstanti dviklasę liet mokykla; jos globoje sėkmin
gai darbuojasi “daraktorkų” ir kitokį kursai; jos me
džiaginė padėtis iš visų stipriausia; pagaliau, su tokiu zi- 
tiečių ir Mikalojaus d-jos vaikų prieglaudos, arba kad ir 
lietuvių teatro tarpimu, visada bus surištas prisiminimas 
apie savitarpiečių draugijų, iš kurios ysčių visa tai yra išė
ję. Šv. Mikalojaus bažnytėlė ir savitarpiečiai tai tasai 
lopšys, kuriame augo ir iš kurio išėjo žmonėsna atgijusi 
Vilniaus lietuvybė. Savitarpiečių rolė to atgijimo prar 
džioj buvo tad didžiausia. *

(Bus daugiau)

gyveimne kaip ir nustelbia kitos, jaunes-

i, įsikuria dar vakariniai kaišai ££
perduotas kūdikiui guli parire- 
ti l uždeęfrną-
, Paprastas šaltis, ypat^gai 
kūdikio, taukiai baigia 
sies skaudulius. Galį 
gerklę ir pagimdo į_ ____
sišakojimų uždęgįųtą arba, 
čių uždegimų. ■

Jeigu tik gemalai įeina į 
ną, tai kraujas taoji neU i 
įvairias dalis ir šaltis pąrF- 
taį širdies liga, reu 
inkstų ligų arba smegenų JI 
viu uždegimą.

: Šaltis gali būti džiovos pusn- 
takunas.

Šalčiai mažina priešinimą ir 
todel šalčiu sergant vaikai 
tai pagauna skaudžia 
čiamas ligas, kaip tai, škai 
»ą ir difterijų.

Todėl nežiūrėk 
į nesvarbią ligą.

Jeigu turi šalti neperdjtfk sa
vo kaimynams, mažiems ąr 
debems.

Visuomet skepetaite uidaiik 
burna ir nosį, kuomet kosti, ar
ba čiaudi. Tu niekuimet tyčio
mis neperduotom šaltį, bet tų 
darai kuomet sujųdūri genaak® 
kosėdamas arba čiaudydamąs. 

Nebučiuok. Vartojant skepe
taitę toeimk kūdikį į rankas pa- 
tol nenusiplausi rankas.

Neprileisk šalčiu serganti 
prie kūdikio.

Kuomet kūdikis turi 
nušluostyk nosiukę su šmoteliu 
čystos linino arba gązo. Nu
mesk po vartojimu. ... ■

Visi bovalai, paišėliąi ir kiti 
rankiai, kuriuos vaikai šalčiu 

serganti vartoja, turi būti kar
štu vandeniu nuplauti pirm ne
gu kitam vaikui duoti.

K4 DARYKI KUOMET KŪ
DIKIS TURI ŠALTU ... 

Reikia laikyti kūdikį loroją 
ramiai taip ligai kolei tųjrį 
karšti. Neleist laukan pąkoi 
šaltis visiškai neapleido. 

Pašauk gydytojų. Kaip tik 
vaikai apserga duok jam riei- 
nio aliejaus (eastor od.) . 

Valgis.
ri šaltį sumažink va^gį. 
reikia duoti grudimo^ajgm, 
sriubos, pieno vaisių skystimo* 
Duok daug vandens gerti.

i

3) Vėliau, jau prieš pat karą, bažnytėlės'rektoriaus kun. V. 
Jezukevičiaus buvę pastatytas ten dar dviem aukštais mūro namas 
su sale vakarams ir susirinkimams. L. G.

4) Tašai pavadinias buvo ne-tikalua, nes šv. Mikalojaus baž
nyčia buvo eksteritorialinė, t. y. neturėjo parapijos teisių. • Kaip 
girdėt is Vilniaus laikraščių, tik pastaromis dienomis (1921 m. va
sarą) tai bažnyčiai suteikta parapijos teisės, nors tam tikros fi- 
sk irtos miesto teritorijos ir b 7.4a t. a sk
nia is lietuviams. L. G.

3 r

1905 m. birželio mėn. 9. d. draugijos valdybos posėdy 
<yla sumanymas įkurti dviklasę lietuvių mokyklą Vilniu
je. Mokykla po sunkių rūpesčių buvo išgauta A. Vileišio 
ir P. Matulionies vardu, kuri sėkmingai veikė lig pat pas
tarųjų laikų. Vilniaus lietuvių liaudies švietimu susirūpi
nusi draugijos valdyba tą pat 1905 m. gegužės mėn.' buvo 
sumaniusi suruošti mokslų populerizacijos paskaitas, ta
čiau dėlei prasidėjusioj o tais metais bruzdėjimo to suma
nymo įvykinti nebuvo galima. Leidus vidurinėse mokyklo
se mokyti lietuvių kallx>s, bet tik mokinių tėvams apmo
kant mokytojų, valdybos iniciatyva susidaro tuojau tam 
ikras komitetas lietuvių kalbos mokytojui Vilniaus vidu

rinėse mokyklose apmokėti, ir lietuvių kalbos pamokos to
kiu būdu įvyksta. 1905 m. rudenį prie šv. Mikalojaus.baž
nyčios įsikuria prieglauda nepasiturinčiųjų lietuvių vai
kams, kurią pasiima globoti tam tikslui susidariusioji “šv. 
Mikalojaus draugija.” Savitarpiečiai tos prieglaudos pra
džiai skiria 400 rub. ir toliau ją sulig reikalu šelpia. Prie
glaudą veda ir ja rūpinas tie patys žmonės, kurie veikliai 
dalyvauja ir “savitarpiečiuose,” būtent, E. Vileišienė, 
šv. Mikalojaus bažnyčios kunigas ir k.'

Ypatingos domės dėjo dar savitarpiečių veikėjai (y-
pač A. ir E. Vileišiai su vietos kunigais lietuviais) lietu
vių merginų tarnaičių tautybės ir jų medžiaginės padėties , 
apsaugojimui. Lenkes tarnaites jų kunigai buvo jau su
būrę į vadinamąją šv. Zitos draugijų, kuri buvo gavusi sau 
keletą kambarių miestui priklausančiuose “Pranciškonų | 
mūruose.” Ten paskirtomis dienomis, vakarais, jos rink
davosi klaipyti paskaitų bei pasitarti savais reikalais; be 
to, nebtekusios vietos tarnaitės, kol susieškos sau nauja 
tamystą, galėjo tam tikrą laikų dykai ar už labai mdžą ap
mokėjimų gyventi ir maitintis; drauge buvo tai kaip įr 
tarnaičių vietų siūlymcr įstaiga — tam tikra “darbo bir
ža.” Į tų grynai lenkų įstaigų buvo įrašytų nemažai ir lie
tuvaičių, kurioms nutausti buvo ten kuo didžiausio pavo
jaus. O lietuvaičių tarnaičių Vilniuje nuo senų laikų bu
vo labai daug, ųes iš lietuvių sodžiaus vis ėjo naujų ir nau
jų kandidačių į kambarines, virėjas bei aukles. Tokia pat 
atskirų lietuvaitėms tarnaitėms draugijų ir sumanė tad sa
vitarpiečiai nužiūrėję tam tikslui butų irgi tuose pat erd
viuose ir beveik tuščiuose Pranciškonų mūruose. Neturė
dama kas veikti su tais “mūrais” miesto valdyba lengvai 
sutiko užleisti tam tikslui vienų tų namų kerčių, juoba, 
kad miesto valdyba turėjo dabar tikrumo, jog bent viena 
tų begalo apleistų ir baigiančių, gali sakyt, irti namų da
lis bus tinkamai atremontuota ^r išlaikyta. 1906 m.'pava
sarį savitarpiečiai išgavo tad bene tris didelius kambarius 
tuose “mūruose” (nuo Kurčiosios gatvelės) ir birželio 
mėn. 22 d. posėdyje pavedė juos naujai įsikūrusiajai lietu
vių tarųaičių draugijai, kuri ėmė taip sėkmingai tarpti, 
kad jau 1907 m. skaitė per 400 lietuvaičių tarnaičių savo 
nariais. Vėliau tas skaičius dar žymiai padidėjo. Taip 
susibarusios lietuvaitės tarnaitės veikiai pasidarė stipriau
sias lietuvybės avangardas kultūrinėje lietuvių kovoje už 
savo kalbos teises Vilniaus gyvenime, ypač bažnyčiose.

1908 m. vasario mėn. 7 d. miesto valdyba pavedė savi
tarpiečių draugijai visų nemažų dviem aukštais tų pat 
Pranciškonų mūrų sparną (Lydos g-lė Nr. 7) sulig d-jos 
valdybos prašymu įtaisyti ten savo dviklasę mokyklų, ku
ri iš pradžių buvo ankštuose kambariukuose prie šv. Mika
lojaus bažnyčios. Draugija, atremontavusi tą butų, tais 
pat metais aukštų užleido mokyklai, o apačioj du kamba
riu pavedė nesenai įsikūrusiai Liet. Mokslo Draugijai, bū
tent, jos muzėjaus ir knygyno pradžiai. Maždaug tais pat čiaudymas

šaltis yra viena iš papras
čiausių žiemos ligų. Yra užde
gimas nosies arba gerklės glei
vėto vidaus, šaltis pasirodo 
čiaudėjimu, nosies sausumu, 
sunkiu kvėpavimu, vandeniniu
— vėliaus puluotu — paleidi
mu iš nosies, ir abelnai nesma
gumu.

Svarbu yra atsiminti, jog 
šalčiai pavojingi. Gemalai ga
li išsiplėtoti į kitas kūno' dalis, 
užpuolant ausis, plaučius, inks
tus smegenis arba kitus kūno 

Į sąnarius.
Taip vadinamas “šaltis” ga

li būti pirmas ženklas tymų, 
kriokulio, difterijos arba škar- 
letino s.

Visuomet prižiūrėk šaltį, nes 
kartais gali būti ne tikras šal
tis, bet gamtos persergėjimo 
ženklas pavojingos ligos.

Kuomet kūnas geroj sveika
toj ir gerame padėjime, išlau- 
ko ir išvidaus, kūnas atmes 

1 ‘ ‘ šaltį ’ ’ prieš pradėsi ant. Svei
kata yra gamtos gintuvė prieš 

Į ligas. '
• Šaltis išsiplėtos jeigu kūno 

I generalis priešinimas negan di
delis atlaikyti gemalų, kurie 
apsistoja nosėj ir gerklėj,“^nuo
dingus veikimus. Kuo nuodin- 
gesns goriąsias ir mažesnis prie
šinimas — ypatingai kūdikio
— tuo greičiaus šaltis išsiplė
tos.
j Viena ypata gali kitai per
duoti šaltį. Jeigu turi šaltį tai 
žinok jo£ pagavai sekančiai: 

Tiesioginiu susidurimu kaip 
tai pasibučiuojant arba pasi
sveikinant rankomis ir vėliaus 
dedaąt tą rankų prie nosies ar
ba burnos..

Būdamas netoli šalčiu ser
gančio ypatos kuomet kosti ar
ba čiaudo.

gemalų ore; juos tuoj įkvėpi.
Netiesioginiu susidurimu — 

kaip tai, vartodamas pačia ske
petaitę, abrusų, gėrimo puodu
kų arba valko įrankius kuriuos 
vartojo šalčiu sergantis.

Ypatingai vaikai palinkę pa
gauti šaltį vartodami “šeimy
niškų” skepetaitę, arba varto
dami pačius paišelius, bovas ar
ba mainydami “/gumų” arba 
gukrines.

Visuomet yra gemelų nosyje 
ir gerklėje. Bet jie neblėdingi 
jeigu kraujas sveikas, kaip tik 
sveiko kraujo apsaugojanti me
džiaga pražūsta tuomet kūno 
priešinimas ligoms tapsta ma
žesnis, gemalai issiplėtoja ir pa
gimdo šaltį. Priešinimas pasi
daro mažesnis per.

1. Atšalimų — ypatingai per
šlapias arba šaltas kojas. Ku- ;’san?°8
dikiui peršasta kuomet perlen- P
gvai aprėdyti, arba palikti ant
šalčio. tuvių SveUmej. 2

Brigrten, Mass.
2. Neužtektum! miego — Ge- Gerbiamas LDS. 

ras miegas matos didelis atgai- kuopos mtieatt 
1 vintojas. Miegas atgaivina gy- vo atstovus į šį so
vumų. yyg, daug svarbių

3. Persivalgymų — Persival- dėl LDS. organiza
gymas per daug reikalauja nuo kurios kuopos iaa 
pilvo ir vidurių ir yra priežlas- savo duoklę po Be. 
tim prietvaros ir nežlebčiojimo. nario, tai motentir 
Netinkamas maitinimas silpni- suvažiavimo. Kepi 
na kūnų. Prastas valgi© rinki- peš kvieiiomes pi 
mas neduoda kūnai tinkamų su- D. S. Nauj Angliję 
jungimų valgo, kuris augimai mokėdamos po 5 « 
ir sveikatai reikalingas. ant metų 1 apdcriCi

4. Prietvarų — Žmones, ku- dą. Taip-gi otdųsi
rie prižiūri savų vidurius, liuo- vus i šį ■uiejhąrii 
si nuo ligos. t žios prisiųsti stotom

5. Stokumų šviežo oro — ypa- tanu mitu apokr 
tingai kvėpuojant dulkėtu orų. mokesčius siųskite

6. Kaulų suminkštėjimų. ninkri M- Abrašin 
T. Persidirbiruę. ar tai kunti- et, Montello, Mm

i kai ar protiškai. Fiziškai nuA- stovas ir geras įm 
lintas kūnas prastai gali kovo- viman.

i ti užkrėtimus. , LIKS. N. Aagi..
8. Adenoidai ir padidintas Pirm. >. 

liežuvėlis ištikro yra gemalų ' 37 Fr*i
lizdas. • . 1

SAUGOKIS NUO PAPRAS.
TO ŠALČIO. \ ■

Laikyk kūnų gerame fiziška
me padėjime ir nukreipsi dau
gelį šalčių.
Švariai laikyk kūną, išridens 
ir išlauko.

Miklinkis šviežame ore, mte- 
gok gerai vėdintuose kamba
riuose. Vaikai turi 
apie dešimts arba dvylika ari- 
landų ant diegus.
M n ■ ■ ■ !»■■ !■! T

Kosėjimas arba ■ UŽKRĖTIMO PASEKMES. 
Kuo jaunesnis kūdikis, tuo

PRANEŠIMAS

4 *



t 536 Broadvvay, S. Boston

EXTRA! EXTRAi
NEPRALEISKITE PROGOS

karais ir nedaliomis.

Galima su viena adata 
grajiti dešimts rekordų.

Valstybę ir kaip ku- 
Štai tų istoriškų žen

(GUMAUSKAS)
DANTISTAS

Darbininkai organizuok i- 
tės! ' Spieskitės j vienintelę lie
tuviu darbininkų organizaciją L. 
D. S. <

MOTINU MOD

“DARBININKO” ADM 
PRANEŠIMAS.

Paieškau švogerio Jukilos ir se-*
eries S'tepkos Saunoriutės, po vy- 
u Jūkelienė. Prieš karą gyveno 
Lietuvoj, Vacgirio parapijoj, Pa- 
jabirbio kaime, Šimkaičių vai., 
Raseinių apskr. Malonėkite atsi- 
aukti jie patįs arba kas kitas 
>ranešti. Kuris praneš man apie 
mos, tas gaus dovanų ant pusės 
metų laikraštį “Darbininką.”

Juozas Saunoms,
•575 Joseph Avė., Rochester, N. Y.

SUVAŽIAVIMAS.
L- Vyčių N. A. Apskričio su

važiavimas buvo Sausio 29 d. 
š. m. Delegatų buvo kuopų So. 
Bostono, Norwood, Cambridge, 
iWoreester, ir Lavvrence, Mass., 
viso 32.

Nutarta rengti pikninkų 4 d. 
Liepos ir tos dienos dalį pelno 
skirti Vyčių spaustuvės reika
lams. Vėliau bjivo iš rinktos 
įvairios komisijos dėl rengia
mo pikninko. Ūpas delegatų 
buvo geras ir rimtai svarstė sa
vo organizacijos reikalus.

Report.

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

DRAUGIJŲ ATYDA!!
D1 Y'1'Yf’'n VPSeliavų, Kukardų, visokiu Ženklelių, Guzikučių, Ant- 
-Lzl-L UIU.VC spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tes vardą.
STRUPAS CO., 90-92 Fcrry St. Newark, N. J.

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

ERIKO
Nev^ork.NY

ta komisija kuri tuomi ir rūpinsis. 
Jai prigelbės valdyba. Komisijon 
įėjo R. Pemickas, P. Kolis ir k.

Valdyba šiems metams yra se
kanti: Pirm. — K. Gervilis, Vice- 
pirm. — T. Sarapas, Sekretorius 
-r- St. Pauras, iždininkas — J Sa- 
vikas; direktoriai: T. Sarapas, S. 
Noreika, Žarkauskas, Skerstonas, 
P. Milius, A Ivaška, A. Komičius 
ir VI. Mickevičius; kontrolierius 
— A. Ivaška.

Susirinkimas buvo gyvas ir 
tvarkus. Tas parodo kad visiemš 
kooperatoriams gyvai apeina sa
vos ištaigos reikalai.

CHORO SUSIRINKIMAS
Seredoj, Vasario (Feb.) 1 d. 

bus šv. Petro Bažnytinio Choro 
mėnesinis susirinkimas po baž
nytinėj svetainėj 8:00 vai vak. 
. Visi nariai neužmirškite at
silankyti nes visiems yra žino
ma kad Vasario 26 d. bus sta
tomas vienas iš didžiausių mu- 
zikališkų veikalų, “Išeivys” ir 
šis susirinkimas bus svarbus 
nes bus paskutinis dėl prisiren
gimui prie to vakaro.

Rašt.— M. Dusevičiutė.

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

Galima gauti
“DARBININKE”

366 Broadway,
Boston 27, Mass.

Kų 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 vienų sųsiuvinį. Kiekvie
nas minėtas ženklas, reiškia kokį nors atskirų mies
tų, pilį, apskritį, Lietuviii 
riuos mūsų tautos didvyrius, 
klų reikšmė:

1. Lietuvos ženki.—Vytis.
2. Žemaičių ženki—Meška
3. Gedimino ženki.—Stulpai
4. Vytauto ženki.—Skydas.
5. Vilnius.
6. Kaunas.
7. Gardinas.
8. jtia.iilia.i-
9. Marijampolė.

10. Geranainys.
11. Telšiai
12. Jurbarkas.
13. Viekšniai X
14. Ariogala.
15. Kernavu.
16. Rodūnė.
17. Rietavas.
18. Alytus.
19. Babtai
20. Ašmena.

Kas prisius vieną dolerį ($1.00), tam tuojaus 
pasiųsime 40 tų gražių ženklų (visą sąsiuvinį). L. 
D. S. nariams po 85c.

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

Aš Antanas Dominikaitis paieš- 
au savo draugų, pažįstamų, 
lanchester, Anglijoj gyvenan- 
ių. Prašau atsišaukti, nes turiu 
abai svarbų, reikalą jiems pra
tęsti.

Antanas Dominikaitis, 
’edeliff Altą P. O. Bos 133 

Canada.

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
dą iki 15 d. sausio š. m. pra
sitęsė dvi savaiti ir pakėli
mas prenumeratos kainos.

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

d Prisiųsk 10c. delei sampe- jį 
ę lio, arba vieną dolerį, o gausi (

12 bakseliij ir prie to duosim t 
lįl dubeltavą rekordą DYKAI, iį 
♦j! Rašyk šiandien ir gausi ( 

naujausią rekordij ir fono- fl 
$ grafų katalogą. jį
| IDEAL RECORD CO., j

Bos 452, Scranton, Pa. į

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

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

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

“Darb.” Administracija.
366 Broaduay,

So. Boston, Mass

Į LIETUVĄ
Žiemos Kainos Jau 

Nupigintos.
Artimi susisiekimai su Lietuva. Ge- 

as valgis ir užtektinai jo. Didelis de- 
.is, su visais moderniškais naujausių 
iivų patogumais.

YREoSTARlm
Laivai išplaukia kiekvieną savaitę.
Iš New York’o į Hamburg’ą, 

•Danzig’ą ir Liepoją.
AAMIA.ND (tik 3-čia klesa)....kovo 7

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

i'TNLAND ............................Vasario 11
1OTHLAND............................... Vasario 1S
CKOONLAND ...«.................... Vasario 25
SEELAND ...................................Kovo 4

\vAmerican Line 
Iš New Yorko j Plymouth 

Crerbourg, Brunsvuttel, 
Hamburg, Danzig.

MINNEKAHDA .........................Kovo 8
1ANCHURIA ......................Kovo 22

Iš New Yorko į Hamburgą
UAVERFORD .....................Vasario 9

(j rytus Qeenstown keliaujant) 
bostono ofisas: 84 STATĖ ST.

Tikietas tiesiog Piliavon.
INTERNATIONAL MERCAN- 

TILE MARINE CO.
12(1 laivų—1,300,000 tonų įtalpos.

4 Statė Street, Boston, Mass.
Arba pas vietinius agentus.

ISKOJI LOPS1NE
'‘Cit neverki mano 
mažulėli — neraudok, 
aš tau duosiu BAMBINO 
čiučia-liuiia.”

Greičiau bėgki į aptieką ir 
nupirki 35c. bonką

BAMBINO
V aizbažonklic tireg. S. V. Pat. Ofise

\ _ Arbatinis šaukštukas 
tuojaus pašalins kūdi

kio vidurių diegimą ir į kelias valandas sutaisys vidurius ir galu
tinai pašalins užkietėjimą. “Kūdikiai mfgsta ji! Jie prašo daugiaus I” 

Motinos! Jeigu jųsų aptiekorius neturi jo, tai prisiųskite 
40c. pašto markėmis tiesiog į

F. AD. R1CHTER & CO., Sorough of BrockJ/n, New York.

Paj ieškojimai
Paieškojimų kainos LDS. ne

riama ir "Darbininko” skaityto 
jams 1 sykį į metus už dyką, už 
3 sykius $1.00. Prletellama už 8 
sykius $1.50.

SUSIRINKIMAS
L. Vyčių Vietinės kuopos su

sirinkimas buvo nedėlioj 29 d., 
savuise kambariuose. Naujoji 
valdyba užėmė savo vietas, pri
sirašė apie 7 nauji nariai, nuta- 
ta rengti šeiminiškų vakarienę.

Ant susirinkimo narių atsi
lankė daug. Toliau svarstė sa
vo kuopos reikalus rimtai ir 
gyvai.

Nykštukas.

Greičiausi Moderniški Laivai 
Pasaulyje, 

šaunus Apsėjimas Su Keleiviais.
Ten Yra Vietinis Agentas Jūsų Mieste 

Ar Netoli Jo.
Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą, Ru
siją ir į visas Baltijos Valstijas 

per Hamburg’ą
SAXONIA...............Kovo 7
Cabin $130. 3-Cia kl. $103.50. Taksų $5.

Per Cherburg, Southampton, 
Liverpool ir Glasgow.

SATURNIA (iš Fortland) Vasario 16
ALBANIA (tiktai Cabin) Vasario 18
ALGERIA .............................Vasario 25
SCYTHIA ............ Vasario 25

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

į Llepojų — $110.00. Taksų — $5.00.

REPETICIJA
Repeticija “Kuproto Oželio” 

ir “Gegužinės” •utaminke 31 
d., sausio 7:30 vai. vakare Vy
čių kambariuos 366 Broathvay.

Malonėkite visi aktoriai ku
rie prigulėte prie minėtų tea
trų tų vakarų pribūti.

Teatrale Komisija,

SAKO, KAD ŠMEIŽIA.
“Darbininke” lankėsi AVor- 

cesterietė p-lė B. Kaleskiutė, 
Petras Kazlausko sužieduotinė 
ir pasakė, kad “Keleivis” ir 
“Amerikos Lietuvis” melagin
gai rašė apie jos -santikius su 
tėvais ir Mazgeliu. Minėti lai
kraščiai išpūsdami šeimyniš
kus privatinius santikius, sakė 
p-lė Kalaskiutė, šmeižiančiai 
prikiša jos tėvams spirimų te
kėti už P. Kazlausko, o ne už 
Mazgelio, kurs buk jai patin
kąs. Tėvai jokios prievartos ne
daro, o tie, kurie norėjo jai pas
toti kelia ir padarė sugaišties 
ir nesmagumų busiu suarešty- 
dinti ir nuteisti.

Ifc'u! -----------------
IŠ KOOPERACIJOS SUSIRIN

KIMO.
Sausio 20 d. 8-tą vai. vakare 

South Bostono Lietuvių Koope
racijos, kuri užlaiko valgomų 
daiktų krautuvę po Nr. 285 
Broadway, įvyko šėrininkų meti
nis susirinkimas. Išklausius ra- ♦ 
portą iš pereitų metų veikimo ir 
Kooperacijos finansinį stovį, pa
sirodė, kad Kooperacijos stovis y- 
ra neblogiausias. Tik buvo nusi
skundimų ant buvusių gaspado- 
rių. Bet dabartiniu laiku viskas 
esą gerai.

Be kitų nutarimų pažymėtini 
šie:

1. Rengti prakalbas agitacijos 
reikalais. Surengs Valdyba.

2. Rengti vakarienę; kurią su
rengs komisija susidedanti iš šių' 
ypatų: K. Gervilis, P. Jankaus
kas, R. Pernickas, Sungailienė, 
Deverinskienė ir J. Siaurys. Va
karienė bus vasario 28 d. 7:30 vai. 
vakare. Kaip teko nugirsti, va
karienė žada būti nepaprasta, nes 
apart vakarienės būs nepaprastas 
programas, kurį išpildys žymiau
sios So. Bostono pajėgos. Įžan
ga labai pigi: tik 75c. ypatai. Ti- 
kietus galima gauti Kooperacijos 
Krautuvėje ir pas valdybos na
rius.

3. Pirkti nuosavą namą. Ka
pitalą pirkimui namo norima su
kę ti paskolos keliu. Tam išrink-

VISUS SPAUDOS DARBUS SIŲSKITEI
' “DARBININKĄ”

JEIGU NORITE, kad jūsų visi SPAUDOS 
DARBAI, pradedant nuo mažiausios kortelės 
ir baigiant didžiausia knyga, būtų atlikti: k u o- 
graibiausia, geriausia ir pigiau- 
s i a, tai siųskite tik Į “DARBININKĄ,” o pa
tirsite, kad čia netušti pasigyrimo žodžiai buvo 
jums rašyti, o vien tik tas, su kuo “Darbinin
kas” šiandie gali pasididžiuodamas tai padaryti. 
Dėl to, kad “Darbininkas” turi moderniškiau
sias visiems spaudos darbams mašinas, kokių 
nei viena Amerikos lietuvių spaustuve dar netu
ri.

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 M Perkūno” 
Redakcija prisiųsdami 15 c. 
Perkūnui ant gelžkelio tikieto.

“PERKŪNAS”

Paieškau Povilo Šarkausko, pa
eina iš Kauno rėd., Kretingos ap
skričio, Viežaičių par., Pajuodu- 
pės kaimo. Pirma jis gyveno Det
roit, Mieh. Kas apie jį žinote ar 
jis pats, atsišaukite sekančiu ant
rašu:

Antanas Stančius,
110 So. Rose St., Easton, Pa

Didžio Išlankstytas
26y2x33y2

Paieškau tetos Jievos Merkelie- 
ės, Vilniaus rėd., Trakų apskr.. 
'alkininkų par., Pamerkiu kaimo 
Girdėjau kad gyvena Boston’e, 
•lass. Prašau atsišaukti, o jei kas 
inot pranešti.

Marijona Babravičiutė, 
(po vyru Vaičiūnienė)

71 E. 180 St., New York City

DARBININKU”
66 BROADWAY, BOSTON 27, MASS.

Tai-gi, visais spaudos reikalais visuomet 
kreipkitės į

ii




