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tremiami. Šar
kas naktį.
Emą Panoniškių 
|e mokyklą. Ją 

, Mokyto-

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

Kopenhagen. — Centralis 
Rusijos Sovietų komitetas 
atmetė Lenino pasiūlymą su
mažinti raudoną armiją.

---- -- --------- ------------------- :-------------  
nuoju Lietuva Tėvynė Musų. 
Tuoj stojau darban. Suorgani
zavau šaulių būrį Panoniškės 
kaime . Musų kaimas stovi ne

•lt CNo. 534) autborized by tbe Act 
of October 6, 1917, on fUe at tbe* Port 
Offlca of Boston, Mi
tbe President, A. S. Buriesoa. Post-

By order of
- *-*.**■

Kaina 5 centai.

Sutarė mažinti laivynus. -Numušama audejų aleos
*** * J NEMAŽYS ARMIJOS. |$MįjSP CENTRO. NUMUŠA ALG.

I

SUTARĖ MAŽINTI 
GINKLAVIMĄSI.

Washington.'— Nusigin
klavimo konferencija paga
lios priėjo prie savo darbų 
baigimo ir rezultatų paskel
bimo. Japonija raštu pasiža
dėjo grąžinti Chinijai Shan- 
tungo pųsiausalį, Anglija 
pasižadėjo Chinijai grąžinti 
Wei Hei Wei. Taip-gi su
tarta Chinijai grąžinti 
kieti j ai prigulėjusį KiatH 
Chow. Tik Franci ja neatsi
sakė nuo savo grobio Chini- 
joj-

Nusignklavimo klausime 
štai kas sutarta:

Amerika, Japonija ir 
Anglija sutarė nestatyti ka
ro laivų per 10 metų. Beto 
sutarta sumažinti esamus 
laivynus. Amerika sunai- 
kys 13 iš savo 15 didžiųjų 
karo laivų. Sunaikinimui 
paskirtiems laivams Ameri
ka yra išleidus $300.000.000. 
3-apoiuja sunaikins keturis 
savo statomuosius didžiuo
sius karo laivus ir nevarys 
dviejų pienuotų laivų staty
mą. Anglija nebuvo pradė
jus statyti didžiųjų laivų. 
Tai pasižadėjo nepradėti j 
statyti. Anglija ir Japonija 
pasižada sunaikinti po 10 
senųjų didžiųjų karo laivų. 
Franci j a ir Italija nepriva
lės naikinti iš turimų laivų, 
bet nestatys naujų. Tokiu 
būdu laivyno jėgos galų ga
le bus tokios: Anglija turės 
580.000 tonų įtalpos, Suv. 
Valstijos 500.000, Japonija 
302.000, % Franci j a 321.000, 

. o Italija 182.000 tonų įtal
pos.

Šitos sutartys dar turės' 
būt patvirtintos susitarusių 
šalių parlamentų. Po to per 
6 mėnesius reikės sunaikinti 
paskirtus sunaikinimui lai
vus. y ’

Toliau Japonija, Amerika 
ir Anglija sutarė nestatyti 
tvirtovių, kurios būtų taiko
mos ne apsigynimui, o už
puolimui. ■ ' , .

Dėl Francijos užsispyri
mo nesutarta sumažinti sub- 
marinų. Bet nutarta nevar
toti submarinų prieš pirkly- 
binius laivus. Sutarta nevar
toti nuodingųjų gazų. Dėl 
Francijos pasipriešinimo ne
sutarta mažinti armijų..

ŽINIOS Iš LIETUVOS,
I

Žydų ligoninė — dėmėtosios 
šiltinės platintoja. Kauno gy
dytoji} posėdyje sausio 3 d. š. 
m. d-ras Jaffe darė pranešimą 
apie kovą su dėmėtąją šiltine ir 
nurodė, kad Kauno žydų ligo
ninė vieton gydyti užkrečia šil-

Antanas Gylys baigė šiomis itralėj zonoj, prie pat Lietuvos 
dienomis filozofijos fakulto fronto. O netoli nuo musų kai- 
mokslus Mūncheno unisersite mo Rūdiškėj stovi lenkai-ple- 
su filosofijos daktaro laipsniu, šikai. Tie banditai tankiai puo- 

--------------- la Panoniškių kaimą. Bet šau-
Vyriausioji Lietuvos Raudo-' lių dėka vis / 

nojo Kryžiaus Valdyba savo gyba statoma 
Dabar šią ž

Brooklyn—Williajnsburg su
dėjo $2,000.00. New York Auš
ros vartų 39 parapijiečiai sudė- 

Būk Lenin norėjęs intikti jo $715.00 — Po 18 doL suvirs 
Amerikai ir pasiūlęs armiją -ypatai. Į savaitę laiko sudėta 
perpus sumažinti. Bet Troc-' " 
ki tam pasipriešino.

A r •

X REZIGNAVO. ■.

tinėmis ir tuos ligonius, kurie ;posėdy 30.XH.21 m. nutarė hi- 2
ligoninėje yra gydomi nuo kitų gįenos žinių platinimui Lietu- kaime įsteigė^____
ligų. D-ras Jaffe taip kalbėjo: voje asignuoti iki 100.000 auks. lanko 100 mokinių. 
“‘Ligoninė atrodo, kaip kloakai Pirmučiausia jaučiamas trū- janju aš.
(mėšlynas;) nėra vanos atveža-^umas rankvedžių* kaip moki-Į Suaugusio jaunimo — mergi- 
miems ligoniams, kurie savo įams pradinių mokyklų, taip nų ir vaikinų yra 130, merginų 

. skaičius gerokai didesnis. Daž- 
Maną gaminti tokius rank- nai surengiam vaka*rus. Įžan

ga veltui, nes žmonės labai nu
kentėję ir biedni. Paskui gal 
pradėsime daryti įžangos, kuri 
bus mokyklos pjudai.

Lenkai ties Varėną buvo per
žengę frontą. 1 Norėjo pagauti 
geležinkelį, kuįrs lietuvių ran
kose. Tada iš Kauno atvyko 
alijantų delegacija ir lenkai tu
rėjo trauktis. Lankai kaip įma
nydami daro lietuviams viso
kius šunybių. Bet lietuviai 
tarp užsigrūdinę ir pasiryžę,

rūbais stačiai sulenda į ligoni- įr mokytojams^ 
n . Vienos ir tos pačios sėdėto- ~~ 
jos ir seserės patarnauja, ir ti- yedžius ir apskritai ’susiįdoma- 
fu sergantiems ir ne tifu ser- Vę §juo klausimu teiksis prane- 
gantiems; dezinfekcijos^ prie g^i apie save Dr-jos Pirminin- 
taisų taip pat nėra. ’ ’ — Ištiesų ]~ui pasitarimui apie programą, 
liūdnas įspūdis. Stebėtis rei
kia, kad žydų bendruomenė, 
kurioje juk randasi nemažai 
kapitalistų, nepasirūpino Įtai-

APLEIDŽIA AMERIKĄ.

Los Angeles, C ai. — Japo
nai pradėjo apleidinėti Ame
riką ir grįžta tėvynėn. Grįž
ta ir šeimynos su Amerike 
gimusiais vaikais.

ALGAS.

Maine, New HampsKire ii 
Massachusetts valstijų audi 
minių kompanijos praneš* 
savo darbininkams, kad nu< 
vasario 13 d. algos bus nu
kirstos ant 20 nuoš., o darbi 
valandos vietoj 48 bus 54 va 
landos savaitėj. Kompani 
jos aiškina, jog tą turinčio! 
daryti, kad išlaikyti konku 
renciją su pietinių, valstiji 
audiminėmis. Jei to nedary 
tų, tai sako turėtų pertrauk 
ti darbus.

Audiminės

NELAIMĖ KASYKLOJ.

L.R.K. Reikalų Vedėjas.

KAUNAS. Kauno mieste ir
syti, kas reikia, žydų ligoninė- apskrity 1921 metais uždėta ir 
je, kad, švariai ją užlaikius, 
kad jinai nebūtų už krečiamų 
ligų platintoja.

Karo Lauko Teismo sprendi- 
inii is š7 m. Sausio 9 d. už’ pi
liečio Joffės Maušos gyv. Kau
ne, Duonelaičio 'g. No. 27. api
plėšimą 11 sausio1 tapo sušau
dytas Malisa Juozas.

Be to, tuo pačiu sprendimu 
nuteisti sunkiųjų darbų’ kalėji
mu: Vasiliauskas Adolfas ir 
Kačinskas Stasys ligi gyvo gal
vos, Levinskis Juozas ir Stepo
navičius Bronius 10 metų.

UŽMUŠĖ KARININKĄ AVI
ŽIENĮ MASKVOJE.

MASKVA 2 sausio 6 vai. 
vakare Lietuvos misijos buten 
įsiveržė ginkluotas'asmuo ir šo
vė tiesiai į kar. Avižienį, kurs 
krito negyvas. Kar. Avižienis 
buvo pagelbininku mūsų kariš
kojo pasiuntinio. Užmušėju 
pasirodė esąs kažin koks Žmu- 
dkov — Pavlov, kurs sakos nu
šovęs Avižienį iš keršto dėl sa
vo pačios, bet ištiesų buyę kitai 
Mat, Avižienis nepritikęs prie

išieškota baudų 1) Už nepalai
kymą švaroj bausta 412 žm. 
144.740 auks. sumai;

2) Už nusižengimą tvarkos 
ir ramybės palaikymo prival. 
■įsakynsni nubaustu 197 žm. 35.- 
460 auks. sumai;
taisyklių gaisro atžvilgiu nu
bausta 69 žm. 18.050 auks. su
mai; f

3) nepildymą nustatytų tai
syklių gaisro atžvilgiu nu-

4) Už nesimeldavimą ir ne- 
meldavimą nubausta 123 žm. 
40.480 auks. sumai.

5) Už laikymą ginklų be lei
dimo nubausta 4 žm. 1.200 au
ks. ąumai.

6) Už vaikščiojimą be paso 
nubausta 14 žm. 1.125 auks. su
mai administratyvė tvarki 19- 
21 metais uždėtą'bauda 285j01 
10 auks. sumai. Išieškota 256- 
510 auks. sumai. Likusi sumą 
dėl įvairių priežaščių dar neiš
ieškota.

Gatės, Pa. — Ištiko ka.- 
sykio j ekspliozija. Užgriu
vo 29 darbininkus ir nėra jo
kios vilties juos išgelbėti.

GAL NESUSPĖS. z

Rymas. — Bostono kardi
nolas O’Connell gal būt ne
suspės laiku pribūti Ryman,

$12,500.00.
Viso kultūros vajui sudėta 

48,000.00.
Valio, Amerikos Lietuviai

Katalikai!
Pereitoji savaitė rasi bus tai 

viena iš žymiausiųjų savaičių 
Amerikos lietuvių istorijoj, nes 
tą savaitę Am. lietuviai kata-, . . _
likai suaukojo lietuvių kultu- Audiminės Fall Rivei 
ros reikalams net dvyliką ir,New Bedford ir Lavvrene 
pusę tūkstančių dolerių. Valio, nepaliečiamos šiuo paskelbi 
Amerikos lietuviai katalikai!

Nepaisant visų Lietuvos prie
šų pastangų laisvamanių juo
dašimtiški} šmeižiančių katali
kus lapelių, Am. lietuviai kata
likai pilnai suprasdami moks
lo reikšmę pilno žmogaus gy- 

enime aukoja gausiausias au
kas bile lietuviai būt visi apš
viesti.

mu. Audėjų organizacijo 
užsiminė apie streiką prie 
tą kompanijos algų nukapo 
ūmą ir valandų pailginimu

SUDEGĖ DIRBTUVĖ.

kad sako.jog n^padesiine gink- kad. -dalyvautu popiežiaus 
rinkimuose. Gal būt subatoj Valio!

Žydų dienraštis lietuvių kal
ba. “Echo” praneša, kad susi
organizavo žydų žurnalistų 
grupė, kuri išleidinės lietuvių

lo iki atgausime Vilnių.
Dabar atsikreipiu į Ameri

kos lietuvius. Kaip minėjau 
esu lenkų apiplėštas, ir todėl ne
įstengiu užsisakyti laikraščių 
ir parsitraukti knygų. Pafron
tės žmonės be galo nubiedninli. 
Negali butinei kalbos apie kny
gų ir- laikraščiu parsitfaūkimą. 
O apšvietę skleisti ir susipra
timą kelti tarp, čionykščių pa
frontės lietuvių be galo svarbu. 
Amerike buvau pripratęs prie 
“Darbininko” ir jis dabar man 
kvepėtų, kaip gėlelė. Atsi*- 
šaukiu į visus Amerikos lietu
vius, siuskite knygų ir laikraš
čių. Tai bus ne man vienam. 
Mano bafeas yra nuvargusių 
dvasinio bado kankinamų pa
frontės lietuvių balsas. ,

Adr. Vincas A Karpičius 
Panoniškių kaimas Onušiškio 
valsčiaus Trakų apskrf - 

Litbuania.

bus per pietus. Tai dar su
spėtų. Bet kalbama, kad su
sirinkusieji kardinolai bal
suosią keturis kartus dienoj. 
Todėl išrinks popiežių grei
čiau, negu tikėtasi ir Ame
rikos kardinolas nesuspės. •

APIPLĖŠĖ DAKTARĄ.

Hartford, Ct. — Dr. Ely 
Morgan tapo apiplėštas ofi
se. Įsibriovę 8 vai. vak. plė
šikai daktarą primušė, pa
grobė $75.000 bonais ir $2.- 
300 grynais pabėgo.

%

spekuliantų kompanijos ir ga- kalba didelį dienraštį, panašu 
dindavęs jiems šęptifs su šmu- kaip Vakarų Europoje dienraš- 
geliu iš Lietuvos. Mūsų vai- čiai kad išeina.
džia pareikalavo iš Maskvos 
misijos paaiškinimų. '___________ t— -

DARBUOJAS f

z

Valio, Amerikos lietuviai ka
talikai. Lai gyvuoja, nepri
klausoma kultūringa Lietuva.

— r.

Rock, Mass. — Atwoo< 
Bos kompanijos dirbtuv 
sudegė. Nuostolių už $30. 
000. Tai buvo vienintėl 
dirbtuvė tame miesčiuke.

a

Pereitą savaitę surinkta šio
se kolionijose sekančiai: 
Chicago, 18-ta gatvė $2,000.00 
Chicago, North side 2,000.00 
B rookl vn-W illiamsburg.

2,000.00 
1,700.00 
1,300.00 
1,000.00 

750.00 
715.00

Elizabeth, N. J.
Cliicago, Bridgport
Chicago, Roseland 
Detroit, Mieli. 
New York City
Chigago, West Pullman 425.00 
Linden, N. J.
Bayonne, N. J.

400.00
200.00

$12,490.00

DARBAI GERĖJA:

Bridgeport, Ct.—Didžiau 
siosios kompanijos prade j 
didinti darbininkų skaiči 
savo dirbtuvėse. Kaikuric 
se darbai ėjo tris dienas ss 
vaite j, dabar eina penkis 
dienas. Didina darbinink 
skaiči ii Challenge Cutter 
Co., Union Metallic <3Įnn 
ridge Co., Bridgeport Meti 
Goods Co. ir k.

/

STREIKAS VOKIE
TIJOJ.

Viso
Pirmiau paskelbta 35,499.39 

Labu 47,989.39
Pereitą savaitę, iki sausio 30 

d., gauta sekančių kolionijų 
aukos Kultūros vajaus reika
lams:
Worcester, Mass. 
Cambridge, Mass. 
Elizabeth, N. J. 
New Haven, Conn. 
Albany, N. Y. 
Utįea, N. Y.

Berlin. — Vokietijoj pr: 
sidėjo geležinkelių darbini] 
kų streikas. Valdžia perse: 
gėjo darbininkus, kad stre 
kas esąs nelegalia.

UŽTROŠKO DARBI
NINKAI.

Portland, Dre. — Tune
lyje netikėtai traukinys su
stojo. Keturi geležinkelinin
kai užtroško nuo gazo. Tu
rėjo pribūti kiti darbinin
kai, kad išgabenti traukinį Rayonne, N. J. 
iš tunelio ir nuvažiuoti į vie- Readįng, Pa 
tą.

$2,550.00
1777.50

1,500.00
617.50
315.75
215.00
125.00
92.25
24.35
15.00
11.00

ĮSIGYK L D. S. 1922U 
KALENDORiy.

T ' ■ t
Kas nusipirko šių metų* 

D. S. Kalendorių, tas turi 
ko pasigerėti beskaitydeun 
garsiausių Lietuvių, Taųt

PADEKA
Vardu kareivių širdingiau

sių ačių gerb. Amerikoj tautie
čiams už nuolat siuntinėjamus 
mums laikraščius ir šiaip litera
tūros. Tikimės kad ir toliau 
Lietuvos gynėjų neužmiršite 
ir panašiai, kaip pereitais me
tais, ir šimet remsit.
V A. Čepulis.
E P. 10 pėst. Mariampolės pul
ko mokytojas, irknygyninkas..

Lavrence, Mass. 
Franckville, Pa. 
Lewiston, Me.

UŽUOJAUTA.
Rusų Užsienio Reikalų Ko

misaras savo notoj iš saušio 3 
d. pereiškė mūsų atstovui Bal- _ _ _____ _
trušaičiui pasigailėjimą dėlei į^auš narys k"s.LBXA. 
mūsų karo atašė pagelbininko 228 kuopos narys Nashuej, N. 
Kapitono Avižienio ir pareiš- jį gyvenąs -Lietuvoj jan. nuo 
kė, kad visa šioji byla per duo- 4920 metų pranešu, ką aš vel
ta rusų teismo tardymui kįau Tėvynėj.

Direktorius Rytų Departa- ( pirmiausia primenu, jog aš 
mento Lisauskas. ic-*' .... .... _♦•••»*• * • 

;----- mane “broliai” lenkai razbai-
K AUNAS. Kiek Prancūzai no- ninkiškaT apiplėšė. Į Lietuvą 
ri Lietuvą sujungti su Lenkija, parvažiavau rugpj. 22 d. lftgO 

ant siunčiamų iš Paryžiaus: tada nljofo radini A
Kaunan laikraščių dažnai de- J kų-ulanų iš Rudiškių miestelio 
dama tokie adresai: Monsieur | mano butą ir atėmė amerikd-

Aš Vincas A Karpinčius, bu
vęs Lietuvos Vytis 20 kuopos, 
L.D.S. 65 kuopos narys, Liet. 
Raud. Kryžiaus Rėmėjų 150

SUVOK B ĮKAITYK!

Jei nori sužinoti apia įvąi- 
Darbininkui” jau rašiau, kaipl nūs pasaulio atsitikimus, skai-

parodo net tokie faktieliat kad m., o spalio* 26 d. tais pat me-

Rymas. — Rezignavo Ita
lijos ministeriai. Taip vadi
namoji demokratų partija 
stojo prieš dabartinį kabine
tą. Katalikai ir reformuo
tieji socijalistai rėmė kabi
netą.

tyk laikrašti “Perkūną” Kad 
visi tavo namai butų linksmi 
parsitrauk viena numeri, o nejlio. 
sigailėsi

Jeigu nenori nusidėti Perkū
nui dievaičiui tai užsirašyk 
sau, draugams, arba užrašyk į

MIRĖ PRIEŠ PAT 
APSIVEDIMĄ.

_* ♦

Baltimore, M d. — Lasman 
Shervrin viską buvo priren
gęs vestuvėms. Tą dieną 
prieš vestuves su savo sužie
duotine važiavo automobi
liu, staiga sunegalėjo ir mi
rė prieš pasiekimą hOSpita-

L
$7,243.85

X, X Reikalų Ministerija, Kov- miškais doleriais $4040, >utei- Lietuvą savo gimininis, kaipo 
no (Pologne.) . * .< nį laikrodį vertės $100, paėmė Kalėdų dovaną. Kainą metams

-----  —— visus dokumentus ir 15-000 au-
DR. PURICKIS GRĮŽO ksinų. Ves gyvas išlikau iš tų 

, Š. m. 8 d. grįžo iš užsienių į razbaininku nagų. , AČiu Die- 
Kauną buvęs Užsienių Reika-' vai, stiprybės pas mane užteko 
lų Ministeris df. Furickiš. ir Benusimiifiau. W'sau dai-966 BTo&<h»ay, Boston 27 Mass. kuoja 9.500

• r f • — ■ — »

STREIKAS DIDINASI.

Providence, R. I. — Au- 
diminėse prasidėjo streikas 

to,* kad kompanija nu
mušė mokestis ant 20 nuoš. 
Streikininkų skaičus kas
dien didėja. ■ Dabar strei-

Viso $(,2*0.00 - . * . . -jam
Pirmiau paskelbta 11,386.77 rašytojų straipsnjjis bei^ ( 

Labu !.
' -

Gerb. Kun. P.'Garmus Kultu 
ros vajaus* reikalai kalbės se 
kančiose kolionijose: 
Vasario 5 d. Newark, N. J. 
Vasario 6 d. Bronį, N. Y. 
Vasario 7 d. Yonkers, N, Y. . 
Vasario 9 d. Portchester, N.Y.

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

AX.RK.Fed. Sekr

INFLUENZA PLATI
NASI.

$18,630.62 les- Šių metų LDS. Kale 
doviuose, skaitytojas Ar 
daug gražių moksliš] 
straipsnių parašyta, kur 
tetai kurioje knygoje galir 
rasti. Taigi, kurie norite 
sigyti šį Kalendorių ar 
pasiųsti kaipo dovaną gir 
nėms į Lietuvą, tai tuoja 
siųskite 25c. stampoms ar 
money orderį, o mes pasių 
me nurodytu adresu. *’ 

Agentams duodame m 
laidą. Agentai pasiskub

York. — Vasario 1 d. 8,1 užsakymais.
New ¥orke influenza apsir- “DARBININKAS** 
go 1052 žmonės. • j 366 Broadwty, Sb. ‘fe- M
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I Katalikiškų Dr-jų Sąryšio susi
rinkimas įvyko 25-tą sausio, lietu- 
vių svetainėj. Susirinkimas buvo 
gyvas. Nekurie nutarimai svar-

F bu pažymėti. Aptarta plačiai Na-
f;. Siaičių Fondas. Rengimas vaka

ro Šv. Jurgio parapijos naudai 
Federacijos skyrius. Laisvamanių 
visoki šmeižtai ant katalikų ir lin
dimas su įvairiais apgarsinimais 
prie šv. Jurgio parapijos bažny
čios. Liet. Neprigulmybės diena 
16-ta vasario. Liet, čįieną 4-ta ko-

| *vo. RadfsĄ lafekaj jį- įsiustas njio; 
k . liberalų komisijbs,' kad * bendrai 
E? rengtis prie neprigulmybės die

nos 16-tą vasario. Apsvarsčius 
r .. nutarta sekančiais Kadangi yra

1 jau trumpas laikas ir atsižvelgus 
t - į laisvamanių visokius šmeižtus 

daromus katalikams, kadangi 
praeityje ' iškildavo neaiškumų 
bendrai rengiant ir Katalikų Są
ryšis permatė didesn j Yiaūdą Lie
tuvai atskirai rengti, jthi Rat. Drį 
jų Sąryšis rengia ir kviečia dalyr 
vauti kiekvieną lietuvį. Atsibus 

į iškilmės šv. Jurgio parapijos sve
tainėj. Iš ryto 9-tą valaiidą bui 
iškilmingos mišios, o’ vakare įvykę 

g- prakalbos. Bus kallįėjjjų 
nių ir iš kitur ir bus -ėžkviesti žy. 
mesni svetimtaučiai. Dalyvaus 

I", korai su dainomis ir kitokiais pa-i 
E ■ . marginimais. Turėtų clevelandiei 

čiai nei vienas neapleisti, tokie 
g . svarbaus susirinkimo. ' 
k; Pasibaigus bėgantiems reika 

lams, seka rinkimas valdybos 1922 
į ■ metams: pirm. Ant. Sftašeliunas 

vice-pipni. J. Kuzas, nift,’ r aš t. M j 
V. Ardzijauskas, fipanšų rašt. F. 
Baranauskas, iždininkas And ‘ 

L . Šliokaitis, iždo globėjai J. Brazai
^3 tis ir Juozas Rakauskas, tvarko:

| - prižiūrėtojas J. Žaliagiris, korės 
pondentai Adomas Padegimas i) 
M. V. Ardzijauskas.

- V. Ardžijauskas. • •
• »

Patarta buvo korespondentam 
L neužsiimti rašinėjimu i laisvama 

nių laikraščius: rašinėti vien į ka

S. Korespondentas

vieti-

5\
į *lVr

Lietuvių darbininkų gerovė ir 
Lietuvos ateitis.

su n
pri<

n
t!

---- - x -------
pO8 kviečiamos prisĮdėti prie L. 
D. S. Nąuj. Armijos Apskričio už- 

~ ' mokėdamos po 5 centus nuo nario 
ant metų į apskričio agitacijos iž
dą. Taip-gi atsiųskite savp atsto
vus j šį suvažiavimą.

tik jo pėdose javai, galėjo už-į vieno žemės žmogaus siela jog 
gįe|onjyra legendų girdėjau tar-

iįtrado joj viešpataujant išdi-! pe senų žmonių ir užrašiau, 
durną ir nesupratimą artimo 
....__ , —ro. ^„^^fidėjo sau at
naujinti siela, kad gi būtų pa- 28-VII-21. Šiaulį;

b,rQrf ' t ~~—E

aagtf ir įsižiūrėjo

durną ir nesupra&nu 
meife, taipgi pasiž&tTė 
naujinti siela, kad-ji

Lietuvių Svetainėj 1:30 vai. 
EP pietų. f

bus vasario 13 d. Lietuvių 
7 ;00 y*L vakare. Vyčiai kviečia- 
* '"' ^ankyd, bus kalbama apie 

ą ir bus išdalinta nauji labai 
ąžūs veikalai aktoriams. 

hKiHI Ii?

r Vargo Poetą. 
»ū. Iy 'h i

“ i

j į į j B e t___ * - r
LDS NAUJOS ANGLIJOS
APSKRIČIO KUOPOMS.

' . vus į šį suvažiavimą. Neišgalin-
LDS. Naujos ' Anglijos Apskri- ?OS Prisi?sti at*ov^ siųskite įne- 

čio suvažiavimas įvyks vasario 19.5MtU. aPskri^ valdybai; 
dkn,.M22, & v3l. po pfetįiie. į “t

tuvių Svetainėj, 26 Ljneoln St., r - 
Brigrton, Mass..

Gerbiamos LDS. N. A. Apskri
čio kuopos malonėkite-atsiųsti sa-j ’ 
vo atstovus 4 šį suvažiavimą, nes į 
yra daug svarbių reikalų aptarti; 
dėl LDS. organizacijos Taip-gi, 
kurios kuopos dar neprisiuntūte 
savo duoklę po 5c. ant metų nuo 
nario, tai malonėkite prisiųsti iki 
suvažiavimo. Neprigulinčios kuo-

Giedęuo- 
Buvądia- 

pavvko gfcral aiUkti. 
P-lę F. Sakalauskaitė ir p. A. Sla
vinskas juokų padarė. Tarpuose 
pagrojo orkestrą. * Publikas buA’O 
daug, pelno liko. - *

Pagirtinas daiktas, kad žmonės 
sųsiprąnta ir skaitlingai lankęsi 
i : katalikų parengtus .vakarus. 
Laisvamaniai iš piktumo Šmeižia 
jaunimą — vyčius. Kuomet lais
vamaniai surengia, visada skylėn 
sulenda, o katalikai uždirba.

Pradžioj ateinančio pavasario 
pradės statyti milžinišką viešą 
knygyną vertės $4,000,000. Statys 
ant Superior ir E. 3-rd gatvių.

,Tūlas- Fredrick Browji pkvogč 
porą ČeVgrykų iš Regai. Shoė Co. 
ir ferpbiSu areštuotas. Teismas jį 
nūbąudė ant $50.00 ir 30 dieni} į 

•kalėjimą. Bet tas žmogelis apsi
gavo vogdamas tuos čeverykus, 
nes abu buvo ant dešinėš kojos ir 
vienas buvo No. 9, o kitas No. 8.
•i 4 * i jį M. . - i •* ’į 'Ųgnagjesiai išgelbėjo 2 vaikų: 
-Stove Ančiški ir jo brolį Bolesla
vą. . Kada vaikai miegojo kamba
ryje skersai virtuvės, tada pečius 
įkaitęs uždegė sieną. Tėvų nebu
vo namie. Kaimynai pamatę dū
mus, pranešė ugnag&ūam. Tas 
atsitiko; ant 3466 E. 76-th gat. 
Nuostolių padaryta apie $300.00.’ 

Clevelande pereitą savaitę bu
vo automobilių paroda. Pardavė
jai praneša, kacLšį metą daugiau 
automobiliij parduota negu per
nai. Ištikrųjų pardavėjai nusi
stebėjo kad žmonės tiek daug au
tomobilių išpirko šiuose bloguose 
laikuose ir sako, kad ateitis yra 
'era.

. ,Pavogta paveikslas vertės $10,- 
)0(J, kuris.buvo - nupieštas 1791 
lietais. Paveikslas buvo auksu ir 
ęerlai^. apdarytas. Policija ieško

—
Standard Part Co. gavo užsaky

mą padaryti už $1,000,000 auto- 
mobiįių ašių nuo Wills Saint 
Clair Co.” Darbas bus pradėtas 
kovo mėnesyje ir ims keliolika 
nėnesių kol tas ašis padarys.

Rapolas Žitkus daugiausia yra 
L. L. P. Bonų išpirkęs ir Lietuvos 
reikalams paaukavęs. Ateinan
čiam pavasaryj važiuos Liettfvon. 
Dabarties daro išpardavimą savo 
krautuvėms. Lietuviams gera pro
ga visokių dalykėlių pigiai nusi
pirkti ir paremti tokį gerą tautie
tį. -
✓

Clevelando Jaunimo Dr-jos.

Lietuvių čia priškaitoma j 15,-

h---- —
/‘DARBINIOKO” ADM 

PRANEŠIMAS.

Sulig LDS. 6-to Seimo nu
tarimo, tfu 1 d. sausio 1922 
m. ‘ ‘ Darbininko ’ ’, prenume
ratos kaina turėjo būt pa
kelta ar>t 50 centą. Bet pra 
ilginus Kalėdinę “Darbi 
ninko” prenumeratą nuolai 
dą iki 15 d. sausio š. m. pra 
sitęsė dvi savaiti ir pakeli 
mas prenumeratos kainos.

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

Suv. Valstijose
Metams .;...........
6 mėnesiams ....
3 mėnesiams .. P

Užsienyje (ir Lietuvoj) 
Metams.........................$5.5(
6 mėnesiams................2.7f
3 mėnesiams ......... 1.5<

“Darb.” Administracija 
366 Broaduay,

So. Boston, Mass

..,$4.a

... 2.2T

... 1.21

<

KAS 6IRDĖTI?
- I * - • -* ?• < į

LAWRENCE ■ MASS.

Nezaležninkų1 protavimai.
Blogos valios suvadžioti buvę 

katalikai nepasitenkina savo da-

* V • r

LIETUVIŲ KOLONIJOSE.
j - ■ ' H ?

, KAS NORITE ŽINOTI?
Jei kas norite žinoti apie Ko

munistu Tikslą, Žiemos Gegu
žinė, apie Parsidavėlius, “Va-

ninkui M. Abračinskui 187 Ames 
’ | St., Montello, Mass. Siųskite at- 

' stovus ir gerus įnešimus suvažia- 
I viman.

LDSS. N. Angį. Apsk. Valdyba: 
Pirm. V. J. Kudirka, 

37 Ftankliii St,,'; p
Nonvood, Mass. . • t...

Rast. A. J. Navickas,
58 Heaton Avė.,* » 

Nonvood, Mass.

*

bartine čia nezaležninkyste. Todėl nago Tėvą, kuris norėjo pasiiin- 
t • * i • 1 • T 1 / j

jų vadai plepa visokius nebūtus 
daiktus savo žygiui teisinti.

Vėliaūhis tų ne|eisingų lyderių 
džiaugsmas yra tai tas, kad, anot 
jų, dabar būsiąs popiežius tikrai 
iš tokių išrinktas kaip jie, vadi- 
įasi iš neprigulmingų lietuvių 
aivrtnciečiu.

Čia dab didesnė nesąmonė ir už 
žadinamą Mickų iš dangaus Law- 
•encieeiams atsiųstą išganytoją — 
yskūpėlį ir už dabartinį pliką 

iandarietį klebonėlį.
Ar neateina i 'mintį tiems nelai- 

aingiėms laivrenciečiams, kad po-j 
įiežius yra renkamas iš kardino- 
ų, kad tų kardinolų tarpe yra 
r jų buvęs dvasiškas ganytojas 
lo Eminencija Williamas Kardi- 
loląs O’Connell’is, kad labai bū- 
inas daiktas jog tasai pats Bos
imo kardinolas nuo kurio jie pa- 
;ėgo po Šleinio sparnu gali užim- 
i šv. Petro sostą.
Ir tuomet, gal nezaležninkų va

lai, sakys savo būriui, kad kardi- 
lolas O’Connell’is buvo tai iš jų 
arpo išrinktas.* Ir kad nezalež- 
linkai ji popiežium išrinko, nes 
labar viską nezaležninkai pasauly 
laro.

Tokis tai bėdinų nezaležninkų 
icprotavimas. Labai galimas yra 
Įniktas, kad Dievas pageidaus i 
’etro vietą amerikono. Amerika 
asaulio akyse yra didelė ii; užsi- 
amavusi daug. Dievas už tar- 
ivstą atmoka. .Italai nekokie yra 
;eri katalikai. Dievas kaltus 
įaudžia ir mokina. Kitos šalys 
ra perdaug vienpusės ir party- 
ės. Amerika yra labiausiai ne- 
tralė. Žmogaus menkam protui 
šsirodo, kad Dievo valia yra pa
kirti popiežių iš jaunos krikšeio- 
lių šalies — Amerikos.

Amerika kaip tik turi tokį kan- 
lidatą kuris tinka Amerikai. Ita- 
ijai ir yra neitrąlis kitoms vals- 
ybėnis. Tas kandidatas yra kar- 
linolas O’Connell’is. 
nerikonas anot jo paties

*.nd true” ■ 
r rymiškas 
>at 
ne, 
:ė.
autą žino nuodugniai, 
tebus mūsų kardinolas Dievo 
kirtas šiuom kartu būti visų ka- 
alikų Šventu Tėvu?

® Nenezaležninkas.

ti svetimų lašinki gabalą., (at
siprašau aš norėjau pasakyti 
Bendrovės lotus) ir Katras Di
dvyri, kreipkitės į “Perkūno” 
Redakcija prisiųsdami 15 c. 
Perkūnui ant gelžkelio tikieto.

“PERKŪNAS”' •
366 Broadway, Boston 27, Mass

gausi 
fono-

Boz 452, Scranton, Pa.

Rašyk šiandien i: 
y naujausią rekordų i 
C grafų katalogą. 
į IDEAL BECORl) CO. 
i - ’ ’

1

R

‘FONOGRAFO ADATOS’ | 
i Galima su, viena adata | 

grajiti dešimts fekordu. *•

Prisiųsk 10Č. delei satnpe- (1 
lio, arba vieną doleri, o gausi ?į! 

JįJ 12 bakselių ir prie to duosim 
dubcltavą rekordą DYKAI.

Rašyk šiandien ir 
V naujausia rekordų ir

DABARLAIKAS
GRAŽIAI RAŠYTI.

Rašant su Fonianme Plunksna 
greičiau galima išmokti ir ras-, 

tas gražiau išrodo.
Reikalauk platesnio paaiš

kinimo apie Eontaninę 
Plunksną arba Katalo-

r<s41SI /
.t,

“DARBININKAS,”
366 Broadway,

Boston 27, Mass.

& PIRK IR 
RAŠYK

LEGENDA 
____ i

Tais laikais kai dar mūsų že 
niėj vaikščiojo Dievas žmogau: 
Įiavydale ir mokino žinonės/ge 
ro gyvenimo, buvo sekantis at 
sitikimas, kuris parodo kai] 
reikalingas yra žmogui susi 
valdyinaiFir supratimas save 
-artimo.

Kartų žmogus — sėjikas sė 
jo lauka grudus. Per jo sėja 
mųji laukų perėjo senas, sena1 
senelis, matyt, labai nuvargęs 
kad taikė eiti per laukų tiesiog 
dėl kelio sutrumpinimo. Ir ne 
didelį sklypelį senelis perėjo 
tik pagal suart# lauko kraštų 
bet žmogus — sėjikus užniatę: 
jj, ėmė baisiausiai plūsti kan 
jis laukų mindžiojus ir pripuo 
lęs apstumdė ir apkumščiavt 
senelį. Senelis, žinoma, jaus 
damas kaltu, bet visti k ne taij 
kad žmogus — sėjikas galėti 
ji kaip gyvuli stumdyti irmuš 
ti, o ne paprašyti arba paklau 
sti kodėl šis per laukų eina, at 
sakė kad jis nelabai teprima 
tųs, todėl ir užkliuvęs išnetyčii 
ant sėjamojo Jauko. Tas sene 
lis buvo Dievas žmogaus pavy 
dale ir kaipo senas žmogus, iš 
tikro nematė gerai tako ir už 
ėjo kur negalima vaikščioti.

Žmogus — sėjikas labiausia 
kbikė seneli, nors tas atsipraši 
nėjo ir aiškinosi, — “Tu mar 
visų laukų "išmindžiosi, kad nie
kas nebegalės net užaugti pa
ine!” fėkė įsiutęs sėjikas, o se
nelis — Dievas, užgautas to 
kiu neteisingu apkaltinimu, 
kad jis visų laukų išmindžios^ 
ramiai sėjikui atsakė: “Netei 
singair žmogau, mane apkalti 
ni, nes aš negi užnundžiojau vi
sų laukų — aš per savo nepri- 
matymų dėl senatvės užėjau 
ant-jo, o ir labiausiai prašau 
tavęs už tai man, kaipo seniui, 
dovanoti, aš blogų padaryti ne
norėjau; Palauk ir pamatysi 
kaip dar Dievas padės tau, o 
tu sakai kad jau nieks tavo lau, 
ke nebeaugs!”

^*Kų tu, seni, dar murmi čia 
man,’ surėkė dar sėjikas ir se- 
heli gerai apki iavo. Sene
lis nieko ne ė, tik tyliai 
nukiutino tolia nevisai gerai 
akų primaty s, o sėjikas jo 
ravesti neno , kad senis 

pats negali. > į
Žmogus — sėjikas, į rudenį 

laukdamas javų, patėmyjo kad

K; Dabartinėse aplinkybėse 
82. kus mūsų lietuvių žengimas 
t šviesesnės ateities, ypač uftums gy 
KŪ venantiems Amerikoj nedarbo pri 
t spaustiems. Mes galime tapti pi 
KŲliečiais tos šalies kur gyvename 

E ~ nėra reikalo ir savo gimto: 
E ’ tautai išsižadėti. Nežiūrint į ta: 
Bč sunkias aplinkybes, vis-gi dali: 
I- lietuvių visuomenės smarkiai dir 
Įg^ ba Lietuvos gerovei, tas aiškia 
E permatoma & viso veikimo nepri 

gulmybės reikale ir kaipo lietu 
viai, matę vargo, buvę persekioja 
mi kitų, sugebi susitvarkyti. U: ■ XX). Lietuviai yra^susispietę į Vi
tai yra mintis šį klausimą pagvil 
denti, kad mūsų lietuvių visuome 
nė mažai kreipė domės j Lietuvo: 
geresnės ateities reikalus. Pa
žvelgus į lietuvių žymesnes Įstai 
gas, kaip tai: LDS., Vyčių organi 
zaciją, kuri turėti} skaityti ne tūk 
stančiais, bet desėtkais tūkstančir 
narių, veikti kosmarkiausia da 
kartiniu laiku kad pakėlus Lietu 
vos reikalus kuoaukščiausia, tai 
to]^ trūksta. Mes krikščionys dar 
bininkai daug laukėme laimingi, 
atnešant per šimtmečius iš įvai
raus' plauko bedievių, bet sulau 
kem didžiausių išnaudojimų.

Rožančius.

Laikydamas kiįsijas Tėvas Al 
fnnsas suorganizavo Amžino Ro
žančiaus skyrių. Labai apgailes
taujant, kad pas mus Amžino Ro
žančiaus skyriuje norima įvesti 
prievarta narių mokesčius neatsi
žvelgiant kad našlėms ar netur
tingoms moterims bus negalima 2-rą valandą po pietų. Labai pa- 
prigulėti. Darbas uždedamas, kad geidautina, kad visi narisi kono- 

kA n žinojo Rožančiaus narės pa-skaitlingiausia susirinktų, nes yra 
■vęst ; mezgimui ir siuvimui daugsvarbių reikalų aptarti ir būt vi- 
■aiko, o uet ir vakarų rengimui irsiėms naudinga, kad visi mes ap- 
■ar neži ūrint ar katalikiška dr-ja svarstytame kaip mūsų kuopai 
Kr kuopa tą pačią dieną rengiu,būtų tinkamai užbaigti ir atsižv- 
^Poks pasielgimas atneš labai blo-mėti dabartiniam LDS. Vajuj po- 
^ak pas^k nes ir jei tokie nusista-draug yra primenama, kad gausi- 
fermai nepersimainys, daugumam e ir LDS. Kalendorius kuriuos 
įtarių turės pasitrauktu Tėvą .nariai .visi gaus dovanai, 
tefonsas -■< kad kodhugiąn-' S/. Katlm’ero dr-ja laikyk susi-
■» narių pritraukus ir vien de!rinkimą 12 d. vasario. Svarbu, 
Btavo garbes, o čia kas k;*a :kad ■ < .. .. - > ūg jšaugo ’iek los“ v?3<>*.- kr.”
■nna uždėti. išduota atskaita iš atsibuvusio ba-įbuvo senelio eita per iauką. i<i-
K Narė.liaus 15 d. sausio. Susirinkimas tas gi plotas lilto tuščias. Sė-

£

į-.
I

Ir

į

*5

sokias'dr-jas bei kuopas,z tiktai 
gaila, kad yra tokių dr-jų kurios 
lar netiktai nieko negelbsti nei 
savo tautai nei katalikystei, bet 
lar pakenkia ir tiems, kurie dirba 
dėl Tautos.

Mums lietuviams reikėtų tokias 
draugijas bei kuopas kaip C. L. 
T. Choro dr-ja ir^L. Vyčių 25 kp. 
remti kaip tiktai galėdami, nes 
reikia žinoti, kad jaunimo Hr- 
■jos veikia ne kad pasrį^elnyt, bet 
kad mes nebūtume’ pažeminai sve
timtaučių akyse. Yra rengiamas 

L. T. Choro draugijos vakaras 
su perstatymu. Statys Scenoje 
puikų veikalą ‘‘Avinėlis Nekal
čiausia,” kuris bus 12 d. vasario 
Lietuvių Svetainėje. Ištjkrųjų 
clevėlandiečiai privalo atsilanky
ti ant minėtos Dr-jos vakaro.. , ♦ ■*,» •< a A* 'J

Susirinkiinjfi.
______  \ K
LDS. 51 kuopa laikys savo mė

nesinį susirinkimą 12 d .vasario

/

SMAGIAUSIA VAŽIUOTI Į LIETUVĄ
PAVASARIO LAIKU

Jis yra a- 
“true

— gfynių gryniausias 
i “to the core” — iki 

širdžiai. Jis mokytojavo Ry- 
ten gyveno, važinėjosi ir vei- 
Italijonu kalbą, literatūrą ir 

Tai-gi ar

4 ------------------------------

ATHOL, MASS.
Sekmadienio vakare, sausio 29 

1., bažnytinėj salėj buvo prakal
bos. Kalbėjo Lietuvos Darbo F/e- 
leracijdH įgaliotinis ir Steigiamo
jo Seimo narys, gerb. Mikas Bag
donas. ■ ’ ■ •

Susirinkusiems gerb. svečio kal
ba labai patiko; buvo pažadintas 
kalbėti trimis atvejais.

Po pirkios prakalbos dalies 
buvo renkamos aukos Lietuvoą 
Darbo Federacijai. Surinkta vie
tas šimtas dolerių ($100).

Aukavo sekanti: Klebonas Kun. 
Augustinas Petraitis, $50.00; Jo- 
įas Gailiūnas, $5.00; Jonas An- 
iriliūnas ir Stasys Bagdonas po 
?2.00^ Po dolarį aukojo: M. Ta- 
uūnienė, O. Puščiutė, A. Nevedon- 
skas, P. Morkūnaitė, L. Matulis, 
J. Jasinskas, M. Vaitiekūnienė, A. 
Kripienė^J. Steponkaitė, E. Braš
kant ė, P. Šimavičiųtė^ P. Pusčius, 
•J. Andriulaitis, A. Ringis, A_Lo- 
ūus, R. Sara pas, J. Geidutis. P. 
Paliulis, A. Petrulis, J. Vaičiulė- 
nas, P. Rimša, L. Misiūnas, M. 
Vaižmužis, Jurgis Bagdonas, M. 
Kobisaitis, 8. Žimontas, A Sklė-1 
uis ir A Alckevičius.

Aukotojams nemažiau vieno do- 
lario, kalbėtojas Įdavė dovanų 
knygelę Lietuvių Taktikos Parti
jos.

Antanas Losiąs.

if
Į Važiuok į Lietuvą ir savo giltines trauk iš Lietuvos 
f • tarpininkaujant

A

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVEI |
/

, Kuri* agentauja geriausioms laivu kompanijoms. kuri aprūpina keliau
ninkus visais reikalingais kelionei dokumentais ir-kuri prižiūri, kad kelio
nėje lietuvio niekas neskriaustu ir nepersekiotu. z

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ daug apie savo darbus liesi- - 
. giria, bet visomis galvmvbėmis stengiasi visus patenkinti.

RENGKIS VAŽIUOTI I.LIETUVĄ PAVASARIO LAIKU ir jau 
šiandien reikalauk iš mūsų informacijų apie laivakortes, pasus, affidavitus 
ir income taksus. ATSIKREIPĘS Į MUS NESIGAILĖSI.

Nepamiršk kad Velykos jau nebetoli ir 
kad su Velykomis

Lietuvoje prasideda PAVASARIO DARBAI ūkėsa ir miestuose. La
bai dažnai Lietuvos žmonėms tiems darbams ir jiems pasekmingai varyti 
stoka pinigų, todėl

NIEKO NELAUKDAMAS
Stok saviškiems Lietuvoje talkon, pasiųsdamas jiems tuojau pinigų

✓

>/

\

*

GERIAUSIA IR SAUGIAUSIA l LIETUVĄ PINIGUS PASIUNČIA

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE
Kuri pinigų siuntimo reikalais gali eiti į lenktynes su visomis kitomis, 

■lietuvių ir amerikonų įstaigomis paimtomis. į krū-vą. Pinigus galima siųs
ti auksinais ar doleriais, '

Kreipkis visais reikalais šiuo adresu:
' / -

LIHUANIAN SALES CORPORATION
414 Broadway, Boston 27, Mass.

i

_____ ,1
/įi>Į
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. , uiAMERIKOS IR LIETUVOS AUDIMO KORPORACIJA
395 Broadway, So Boston

UYE HOUSE

r
ir

ELEVATOR

VVINDINę DEPARTMENT

rlNISHiNCj ROOM COOQ5-a

STAIRWAY.

t

AMERICAN & LITHUANIAN TEXTILE CORPORATICN
(AMERIKOS IR LIETUVOS AUDIMO KORPORACIJA)

395 BROAPWĄY, • . . SO. BOSTON, MASS.
Antras metinis seimas—Sausio 20 d. 25 kuopos pri

siuntė savo atstovus ir taip-gi dalyvavo pavieniai nariai. 
Seimas atsibuvo labai gražiai r visi atstovai išsiskirstė už
ganėdinti iš pereitų metu padarytų darbi) dėl audeklinės. 
■Visi atstovai iš pereitų metų ir direktoriai laukę P. J. Kaz
lausko metinio raporto. Daugiausia visi buvo išsiilgę gir
dėti kas Lietuvoje jau yra padaryta dėl audeklinės.

Visame sviete, visos civilizuotos tautos jau seniai tu
ri įsisteigusios verpimo ir audimo fabrikus, bet mes Lie
tuviai tik vieni buvome nuo to civilizuoto ir nuo dalės kul
tūros darbo atsilikę — dabar per P. J. Kazlausko triūsą 
bus Lietuvoj įsteigtas šis didelis fabrikas kuris pasiliks ant 
visados tautos labui.

Šis fabrikas kaip matote tai bus pavasaryj statomas 
-Kaune, z Statyti užims nuo 3 iki 4 mėnesių.. Statybos me
džiaga jau supirkta ir laukiama kada oras pavasaryj tik 
atšils, tai statymo darbas tuoj prasidės.

Čia paduodu kiek pinigų kainuoja vilnonis fabrikas 
Kaune įsteigti: 
Fabrikas ir žemėkainuoja—Rekužui pamo

kėta ............................................................... 3,200,000 Auk.
Lietuvos Valdžiai ir Notarui už pirkimo iri

pardavimo aktus pamokėta......................
Sugriovimas 3 mūrinių namų......................
Cemento nupirkta 400 bačkų............ .........
Skardos nupirkta 420 pūdu..........................
Kalkių nupirkta 200 bačkų..........................
Akmenys kainuoja ........................................
Smėlis ir žvyras kainuoja............................
Naujos plvto%kamuoja................................
Medžiai r lentos kainuoja............................
Fabrikas pastatyti kainuoja, inžinieriai,

teknikai ir darbininkai...............................3,000,000
Važinėjimai, pienai, piešiniai, paveikslai

ir laikraščiuose skelbimai....................... 500,000 Auk.
Šulnys kainuoja, kuris duos apie 40,000

viednj vandens per dieną......................... 100,000 Auk.
Spėkos įstaiga (power house) su dideliu ka

minu ......................... j.......... ...................1,000,000 Auk.
Du gariniai inžinaį 300 ark. sp. ir garinė

didelė mašina ........................ . .2,000,000 Auk.
Viršminėti dalykai jau visi supirkti ir pinigai pamo

kėti, išimant tris milijonus auksinų fabriko statymui. 
Fabriko didumas, 50 metrų arba 54.2 yardų ilgio; pločio 
20 metrų arba 2L88 yardų; ant trijų lubų aukščio.

Čia paduodu kiek kainuoja mašinų kompletas dėl mū
sų fabriko išskiriant mezgimo arba dailės darbo mašinas. 
Mašinų kompleto didumas galima bus austi 100,000 met-

300,000 Auk.
150,000 Auk.
140,000 Auk.
96,000 Auk. 
60,000’ Auk. . .
50.000
50,000

400,000
500,000

Auk. 
Auk. 
Auk.
Auk.

Auk.

L s

3

i

Levis, statybos inžinierus. Mes visi trys esame išvažinū- 
rų per metus, apie 400 vardų audeklo per dieną.

1. Šiuraviino-Mazgojimo departamentas kai
nuoji ............ . ............. .  . ............... . . . .$~20;000~
Pabaigimas departamento drauge su dažv- 
tuve kainuoji’ ............................................... $ 17,500
Aut ros lubos — Prirengimo departamen
tas kainuoja ................................................. $ 39,000

L Trečios lubos — Audimo, Vyniojimo. Mez
gimo departmentas ...........................................24,000

/

12.000,000 Auk.
25.000,000 Auk. 
5,000,000 Auk.

f

Amerikos mašinos kainuoja.......... $100.500
. Lapkričio mėn. buvau nuvažiavęs I iresden ir Chemitz, 

Vokietijon, ten galima gauti verpimo ir audimo mašinas 
nuo 6 iki 10 mėn. naujas padaryti ant orderio. Pusę pi
nigų reikia įmokėti mašinas užsakant, o likusius kada ma
šinos bus užbaigtos. Vokietijoje mašinas galima gauti a- 
pie 15 nuoš. pigiau kaip Amerikoje. Mūsų fabrikui visos 
mašinos Vokietijoje* kainuoja 20,000,000 iki 25,000,000 
Vokiškų markių, dėl 100.000 yardų audeklo austi per me
tus. Anglijoje mašinas galima gauti mažai vartotas pi
giau kaip Amerikoje ar Vokietijoje. 
Fabriko pastatymas kainuoja apie., 
Mašinos apie ......................................
Dirbantis kapitalas apie

Kaune audeklinė įsteigti kainuoja ......42.000,000 Auk.
Surašą atskirai kiekvieno departamento mašinų jau 

užbaigau su textilio mašinų inžinierių J. A. Butler.
Audeklinės fabrikas įsteigti kainuoja daug pinigų, ir 

taipgi yra labai Įsunkus ir komplikuotas biznis. Katrie 
esate užsirašę ir dar nepasimokėjote, siųskite greičiau mo
kestis, ko greičiau pasimolfesite, to greičiau bus galima 
fabrikas užbaigti. Visos kuopos turite dėti daugiau pa
stangų kad surinktumėte daugiau pinigų. Aš esu pasken
dęs darbuose fabriko statyme, mašinų prirengime ir abel- 
nai Visame darbe, jau man nelieka daug laiko kuopas tvar
kyli r raginti kad jūs smarkiau dirbtumėte, ale jus, kuopų 
viršininkus, prašau stengtis daugiau naujų prirašyti ir ra
ginkite kad greičiau pasimokėtų tie, katrie yra užsirašę se
niau. •’

!

Audeklinės akcijos už dviejų mėnesių ar greičiau bus 
pakeltos, ’ daugiau neparsiduos po $10. Lietuvoje jau esa
me išpardavę tuos 6,000,000 auksinų sumoje ant kiek pir
mą kartą buvo inkorporuota. Ten taip-gi po antros lai
dos akcija nebeparsiduos daugiau po 1,000 auksinų akcija, 
ale po 1,500 auk. Akcijų pakilimas reiškia ^elną tiems ak
cininkams katrie yra pilnai pasimokėję, nes su jų pini
gais fabrikas įsteigtas.

Šį fabriką kaip matote esame užbaigti vsus ditalius 
su F. O. Lewis. textilio konstrukcijos inžinierių.

J. A. Butler, inžinierius textilio mašinų,'.o

f

F. O.

BALANCE SHEET
Of

THE -fc HTHUNIAN TEXT1EE CW.
I as at elose of business December 31, 1921.

ASSETS
Office Furniture & Eąuipment............. ..

Grocchvill..............................•...............................
Amerikos ir Lietuvos Audimo Korp. Stock. . .. 
Subscription Receivable ...................................
Other Securities held.........................................
Notės Receivable ...............................................
Cash, including balances at Bamk and Trust Go. 
Advanceš to agents........................
Deposit with Edison Electric Co. . 
Chas. Urbon...................... .............
Due from Defaulted agents........
N. Radavičius ................................
Organization Expenses, Deferred

I

$ 689.75
30,000.00
19,875.00
39,347.35

260.00
2,406.64
4,464.68

631.00 
5.00 

50.00
423.50

3,284.88
4,896.56

♦

Totai Assets.......................................
LIABILITIES & CAPITAL

Netęs Payable ......................................................$ 1,300.00
Accounts Payable, due officers and Others... 1,088.92

Totai Liabilities................................. x
CAPITAL ACCOUNT:
Capital Stock Authorized ...

/Unissued..........
$300,000.00
244,720.00

Issued and Outstanding..
Capital Stock Subscrfbed

(Paid $8,942.65; Due $39,347.35)...
Cancelled Subscribtions .....................

Reserve for Depreciation Furniture ....

Totai Liabilities & Capital. I..........
Vasario 1 d. 1922 m. pinigų bankose $7,434.93.

Pasirašo: P. J. KAZLAUSKAS, Prezidentas,
• W. J. McCARTY, Professor of Boston Unirersity.

A \ „ • ’ /• -
• »

$ 2,388.92

$ 55,280.00

48,290.00
80.00

t

$106,134^36
( • ’ ’•

t

ię beveik visas Naujosios Anglijos textilio fabrikus, dėl 
patyrimo katrie fabrikai yra geriausi pastatyti ir masinos 
įtaisytos^ Ir mūsų fabrikas bus įtaisytas Kaune 
naujausios mados.

Nauja valdyba buvo išrinkta dėl šių metų šios y- 
patos: P. J. Kazlauskas, prezidentas; V. W. Watkinas, 
vice-prezidentas; A. Kraučelis, sekretorius; A. Traina- 
vičius, iždininkas;' direktoriai: I. Grigaitis, J. Noreika, 
A. Zdažinskas.

Mano metinis raportas.
P. J. KAZLAUSKAS, Prezidentas.



DARBININKAS
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kiną iŠ South Boston’o utarninkais, 
ketvergais ir subatomis. Leidžia Am. 
LtrruviŲ Rymo Katauku šv. Juozapo 
OAsaisnopg Sąjunga.

i ■ ■■ .. i... i i ,
' “D A BB ISI X K A S”

(Thb .Wobkeb) i
THB.LinrPAJnAB Tui-vukdclt Papu.

- ' i • - ■ c . . ■ . - •
PunRshed every Thursday,

■ and Saturday by St. Jdseph’s; Lith- 
Ukias IL. C. AssoctauoS op Labos.

/-

“Bntered as second-class matter Sept 
12, 1915 et tiie post office at Boston, 
Mass., under the Act of March 3,1879.”

“Acceptance for mailing at special rate 
of postage provided for -in Section 1103, 
Act of Oct. S, 1917, authorized on Jdly 
12, 1918.” .1 * ' -

A Sutscription Rątet:
Yearly ..........i .VĮ... ................$4.50
Boston and suburbs  ............  .$5.50
Foreign countries yearly.......... ..  .$5.50

Viso pasaulio darbininkai 
vienykitės Kristuje, po Baž- 

- « nyėi.os vėliava, visuomenei 
gelbėti. r .

F-
Sk-' -

41V

f T*

------ -———-- -------------------
LIETUVA IR KATALIKAI.

* > Jeigu pažvelgsime į istoriją 
: ir tyrinėsime kiekvienos tautos 
^praeitį, tad suprasime, kad 

kiekviena tauta ant tiek buvo 
tvirta ir galinga,\ant kiek jos

y ■ įstatai buvo įsteigti doros pa- 
grįuda^ an^ kiek :.tie doros 
įstatai buvo piliečių pildomi.

5 ’ * Tikroji ir katalikiškoji dora 
tai girčiausias kiekvienos tau- 

_ r., tęs pagrindas.
Ki - ' Kur nėra doros, ten nėra tei-
’ -sybės.- Kur nėra |eisvbės, ten 
’-iJ '.nėra nesitikėjimo, ten nėra’vie- 

t iiiybės; kur nėra vienybės, ten 
-silpnumas; kur silpnumas, ten 
f^yra mirtis; kur mirtis, ten

> - jau užbaiga.
. į Tai tikrieji istorijos faktai-. 

• J .; Galinga buvo Žydų tauta 
- 'įneš pats Dievas,.davęs tai tau- 
*J. .tai pamatines doros tiesas, da-

L.D. S. Reikalai
< -.-f'*- ■» *4; J. . .

R D.toS.' NAUJŲ NARIŲ 
- VA JUS EINA VISU

SMARKUMU.
'Sukirto, visus Lovvell, 

Ma^s. Ant syk prisraše 16 
narių ir sudarė stiprią nau
ją LDS. kuopą..

Netoli to ir Providence, R. 
I. Notija LDS: kuopa susi
darė iš 14 narių. Prisirašė 
smarkiausi vekėjai.

Iš senųjų LDS. kuopų su
kirto visas 1 kp. So. Boston, 
Mass. Praeitame susirinki
me sausio 24 d. š. m. prisi
rašė net 9 nauji nariai. *■ ’

Nedidelė, bet “oh, boy” 
veikli kuopelė 18, Paterson, 
N. J. prisiuntė 7 naujų na
rių aplikacijas. Tos kuo
pos Dvasios Vadovas Gerb. 
Kun. J. .Petraitis paskyrė 
$5. tam, kuris daugiausia 
prirašys naujų narių laike 
šio vajatis.

Gavome ir nuo įdtų kuo
pų, liet po mažiau ir apie jas 
paskelbsime vėliau; taip-gi 
paskelbsime ir apie tas, ku
rios visai nė nesidarbuoja ir 
nežino, kad L. D. S. naujų 
narių vajus prasidėjo nuo 
sausio 15 d. š. m. ir baigsis 
kovo 1 d. š. m.

Tad sujuskite, kad nepa- 
kliuvus į neveikliųjų kuopti 
skaičių.

nėjamas organas “Darbinin
kas” ir taip-gi naudojosi ki
tomis organizacijos privile
gijomis. Pirm negu narys 
pareiškia norą neprigulėti 
prie LDS., turėtų užsimokė
ti prigulinčias duokles į L. 
D. S. ir tik tada gali būti iš
brauktu 'arba suspenduotu. 
Toks narys turėtų žinoti, 
kad jis pirm pareiškimo 
naudojosi visomis organiza
cijos privilegijomis kaip ri
tas, kuris reguleriai užsi
moka duokles ir dar remia 
organizaciją aukomis ir dar
bu.

Nariai pasitraukdami iš 
organizacijos būdami sko
lingais skriaudžia kitus dar
bininkus ir negali būti ra
mūs iki neatsilygins. Tai y- 
ra vieša vagystė nuo tokių 
pat skurdžių, bet pasišven
tusių darbininkų.

LDS. Centro raštinė nuo 
kovo 1 d. š. m. prasiskolinu
sių ir pasitraukusių iš orga
nizacijos narių vardus 
skelbs organe \ “Darbinin
ke,” kad kiti darbininkai 
matytų kas juos skriaudžia.

klaidos ir visuomet adresuo-Į ntią. Palaidotas be bažnytinių 
kitę LDS. Centras, 3661^^

■ varo jo laŽdotttHee. Kaip girdit,
kad liko bilų ir Už “moonshine.” 

Liud. 'Kuuįrotas sunkiai sužeis
tas ir dabar dar tebeguli Hgonbu- 
ty ir vargiai figys.

Sakoma, kad pasekmčs to viso 
“namini.”

o

Broadvvay, Boston 27, Mass. 
; LDS. Rastinė. 

— . jt I ■> Sbi.l l-tal
PHILADELPHIA, PA.

Kas pasidarė?

• ą

♦ii.

Siibaža, Vasa&o4 3.,
w

Puikausią ir naudingiau
sią dovana LDS. nariai gavo 
šį metą, tai yra: po didelį ir 
turiningą Kalendorį ir bro
šiūrą ‘“Kurių bus viršus?” 

gaus ir

Dėlei palengvinimo kuo
pų raštininkų ir Centro raš
tinės prašome LDS. narių 
užsimokėti mėnesines bent 
už tris mėnesius ar daugiau 
iš anksto. Mokant kas mė
nuo Centro raštinė turi pa
imti tą pačią nario korčiukę 
12 sykių kad įtraukti jo mo
kestį; užsimokėjus ant sy
kio užteks paimti tik sykį.

Beskaitydamas “Darbininkė’ 
nuolatos pastebiu svarbią žinių iš 
darbininkų gyveninio. Visur ju
da it tos skruzdės, kad tik nusi- 
kraščius kapitalistų jungo.

Vienok mūsą kolionijoj darbi
ninkai visai apsnūdo., Atbuskite, 
ir pradėkite šį-bei tą veikti.

Štai nuo sausio/15 d. š. m. pra
sidėjo LDS. naujų narių vajus. L. 
D. S. 13 kp. nė krust. Nors ir bu
vo rašyta, kad LDS. 13 kp. na
riai pilnąi atlieka savo užduotį už
simokėdami mėnesines, bet tai 
gal ir daugiau nieko.

Štai pažiūrėkime beveik visų L. 
D. S. kp. nariai su didžiausiu 
smarkumu darbuojasi, kad pa
dvigubinus savo brangią organi
zaciją nariais. ’

Jie jaučia savo užduotį ir pasi
ryžę išpildyti. O mes ką veikia
me? Nagi nieko. Gal manome, 
kad mūsų 13 kuopa pati savaimi 
išaugs. Ne, to nebus.

“Geriaus vėliau, negu niekad” 
— sako lietuvių priežodis. Tad ir 
mes nors dabar pradėkime tą taip 
prakilni} darbą prirašynėjimą 
naujų narių.

Turime smarkų pirm. J. Kilke- 
vičią, kuris kas mėnuo klausia 
“ar nesiranda naujų narių?” Bet 
jų jau seniai beturėjome.

Būtų begalo smagu, kad į bū
siantį susirinkimą kiekvienas na
rys atsivestų nors po vieną naują 
narį.

LDS. 13 kp. turi dabar 60 na
rių. Padarykime taip, kad kita
me mėnesyje galėtume skaityti 
pilnų narių 120. ’
, Įstojęs naujas narys gaus tuo
jau organą “Darbininką” 3 sy- . 
sius į savaitę; kalendorių ir bro
šiūrą “Kurių bus viršus” ir 
Platesnes informacijas gaus 
tuopos narių, valdybos arba 
centro. ■

“Vienybėje —< Galybė.”
Jeigu norime sutriuškinti mūsų 

išnaudotojų kapitalistų galę, tai 
turime dirbti, dirbti ir dirbti.

j
T"....... "■■■

CHICAGO, m.

Nedėlioj, sausio 27 d. Aušros 
Vartą parap. mokykloje įvyko 
Chicagos LDS. apskričio metinis 
susirinkimas. ■- \ ■ ' -

Kalbėta buvo apie įsteigimą 
darbininką biuro, bet pasirodo, 
kad apskrityaneturi užtektinai pi
nigą ir tinkamo žmogaus tam dar
bui vesti. Padiskusavus, tas dar
bas pavestas tam tikrai komisijai.

Toliaus nutarė laikyti du sykiu 
į metus didelius Chicagos LDS. 
Apskr. suvažiavimus, kad sukvios- 
ti atstovus ne vien iš Chicagos 
kuopą, bet ir iš apielinkės. Vie
nas tokią suvažiavimą bus laiko
mas birželio mėnesyje, o antras 
gruodžio mėnesyje.

Paskui buvo išrinkta nhtųa 1 
šiems metams valdyba iš šią as
menų: R. Andriliunas pirm., Ba
nys pirm, pagelbininku, kun. A. 
Brička dvas. vadovu, J. Markęvi- ( 
čius rašt., Rupša iždininku. ;

Susirinkimus laikyti nutarta kas ' 
mėnuo Ailšros Vartą parap.

žvalgaitis. '

<

čio kuopų valdybos teiksis 
kogreišiausia paimti Avėtai- 
m į tinkamai išgarsinti a- 
Die atoiįankymą nuo seniai 
mūsų laukiamo sve&o ir dar- 
bininkų,prį®telio iš Lietuvos 
*gerb. M. Bagdono.-■

ir tu
riningai ir išimtinai apie 
Lietuvos darbininkus.

Kuopų valdybos ir nariai 
stokite į darbą, kad į prakal
bas sukvietus skaitlingiau
sias minias išgirsti svarbių 
žinių iš Lietuvos.

B. Mičiunienfy 
L.D.S. Conn. Apskričio 

Raštininkė.

•

A

t ’ bojo bei’sergėjo iį pate, ir per ^v.an? °—7 kio uzteKS paimu uk syKĮ.
’ ‘^ržūaašus,, Idant Totiticšb^irtiy kuri^-p^irašys prie L.. laiką, kuris sugaištamas

Ss‘' '-piidomob. Bet žydai pasiprie- 
žino Dievo valiai ir tapo bejė
giai. . Nustojo savo galvikės, 

^nlJnustojo savo krašto. Tapo iš
blaškyti po visą pasaulį.

Galingas buvo Egiptas, ga- 
. alinga buvo Babilionija, galin

gos buvo Romėnų ir ~Grekų 
vienok žuvo, nes 

neturėjo tvirtų doros pagrindų. 
Galinga buvo ir Vokietija, bet 
iškrypę iš doros kelio pėr pui- 
fcybę, nes neteisingai iKinanė 
visą Europą, o tą atsiekus, net 
ir visą pasaulį, pavergti, na ir 
tapo pažemintoji. Nieko negel
bėjo nei mokslas, nei turtai, nei 
karšta.Faterlando meile, todėl, 
kad ji iškripo iš dbros vėžių, 
kurios nebuvo statomos tvir
tais teisybės ir doros pagrin- 

'daisl '■
Iš tų kelią pavyzdžių reiš

kiasi katalikų veikimo vertė, 
prie to gi ir tą visą ' lietuvių, 
kurie rūpinasi katalikiškosios 
dvasios auklėjimu tarpe savo 
broliu. — Jeigu katalikiškoji 
Bažnyčia stovį ant tvirtos uo
lus, kurios pragaro vartai ne- 
pergalės, tad katalikai, esantie
ji toje Bažnyčioje, yra neper

imai. . ...................-
las ir-gi istorinis faktas, 
tonutiniąją krikščioniu ka- 
■Ib. nepergalėjo Neronai, 
n.xecijanai ir visa kitą>per- 
w±pją armija. Priešai nc- 

pri galės ir musą, jeigu busime 
dorais. Žuvo Neronai iriDeco- 
kl^cijonai. Žus ir musą prie- 

\ Jurgis Vašingtonas gerai 
suprato tą, kuomet tarė: “kas 
griauna religiją, griauna vale-, 
tybės pagrindus.” Mes lietu- 
tuviai katalikai galime panaš- 

. iai ifigi parūkyti: “Kas nie
kina katalikus, kas nepaiso ka
talikystė-, tas nepaiso-savo tė-

D. S. laike naujų narni va
jaus ir tie, kurie užsimokės 
užvilktas duokles į LDS.

Kiekvienas darbininkas 
šią dovaną būtinai turi įsi
gyti ; o įsigyti labai, lengva ir 
kiekvienam prieinama.

j<as mėnuo galima būtų su
naudoti prie kito darbo, kas 
Organizacijai atneštų daug 
naudos. Suprantama, čia 
negali būti prievartos, o tik 
pageidavimas. ,

tt. 
iš 
iš

r' viešpatijos,
: *
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L. D. S. KUOPOMS.

Jau nekartą buvo atsi
šaukta į kuopas, kad išrin
kus naują valdybą, jos na
rių vaidus ir adresus pri
siųstų Centro raštinei. . Lig- 
šiol tik gavome iš šų kuopų: 
l kp. So. Boston, Mass., 3 
kp. Norvvood, Mass., 6 kp. 
Hartford, Conn., 10 kp. 
Brooklyn, N. Y., 19 kp.
Chester, Pa., 73 kp. Linden, 
N. J., 74 kp. Manchester, N. 
H., 82 kp. Trenton, N. J.

Kitos kuopos ' prisiuntė 
mėnesinius raportus, bet val
dybos narių vardų ir adresų 
negavome.

Siųskite tuojaU, kad galė
tume užrekorduoti Centro 
knygose ir kad reikale žino
tume prie ko' kreiptis.

________________ _____ X

£ąbai dažnai gauname, iš 
kuopų raštininkų pranešimą 
suspenduoti ir išbraukti iš 
L. D. S. narį, kuris skolin
gas už kelius mėnesius ir ku
riam reguleriai buvo siunti-

Mergaičių darbuotė.

Pasidarbavimu gerb. kun. 
karaliauk čia smarkiai veikia 
organizuota draugija iš merginų 

Turi 60 na- 
ir smarkios

Primename LDS. kuopų 
finansų raštininkams, kad 
rašydami mėnesinius rapor-pardu “Sodalietės. 
tus visuomet pažymėtūte na
rio numerį duotą iš- Centro. 
Nors tokių raštininkų, ku
rie nepažymi numerių turi
me labai mažai, bet gal šis 
priminimas neįžeis nė tų, 
kurie labai pavyzdingai ir 
tvarkiai raportus prisiurbia, 
kad net malonu į rankas pa
imti.
, Taip-gi pageidaujama, 
kad numeriai ant raportų 
būtų paeilui, tai yra pradėti 
žemiausiu ir baigti augščiau- 
siu.

J.
su-

matyti . kas 
einant prie

jaunimą auklėkime katalikiš
koje dvasioje. Pastatę musų 
jaunimą ant tvirtų katalikiško
sios doros pagrindų, tuom pa-

un^s T i‘t -vos ir laito ir g< r-|čiu užtikrinsime gražiausią1 a- 
teitį brangiausiai musų Tėvy
nei Lietuvai.

Tai-tgi, lai. gyvuoja dori ka
talikai Lietuviai ! lr lai gyvuo
ja ant tvirtą katalikiškosios 
doros pamatą pastatyta Lietu
va-H į •

Kun, J. Židanavičius. 
Amsterdam, N. Y

būvio ir gerovėj.” O lietuviai 
katalika' vis-vien yra gyvieji 

I nariai ir tvirtus musų Tėvynės 
pagrindas. < . .

Ir tūlitu.'. Jeigu norime, 
kad musą Tėvynė Lietuva ang- 

. tų. pletątasi ir žydėtą,.tad eten- 
l a ei būti ne tik pavyzdin
gais

- Labai dažnai gauname 
nuo kuopų raštininkų pra
nešimus, kad nariai negau
na reguleriai organo. Tad 
prašome visų narių, kurie 
tik negauna organo regule
riai pranešti mums pažy
mint savo tikrą adresą ir nu
rodant kada ir kaip gaunate 
ar visai negaunate, kad mes 
galėtume ištyrę ant vietos 
paduoti skundą paštui.

Nariai neturėtų laukti su
sirinkimo, bet tuojau siųsti 
nusiskundimą Contran ad
resuojant LDS. Centras, 366 
Broadway, Boston 27, Mass.

LDS. nariai persikėlę į 
naują gyvenimo vietą, jeigu 
rtorite gauti reguleriai orga
ną “Darbininką” tuojau 
(siųskite Centran naują ad
resą. 'j

Mainyc 
mėkite ir

rių. Visos jaunos 
darbuotojos.

Kaip malonu yra 
mėnuo “incorpore” 
švenčiausio: džiaugiasi tėvai ir
visi katalikai matydami taip pa
vyzdingai auklėjamą jaunimą.

Pageidaujama, kad visos .šios 
kolionijos mergaitės prisidėtų prie 
“Sodaliečių” būrelio.

Į visai trumpą laiką jau turė
jo surengusios balių iš kurio liko 
gryno pelno apie $100.

Tegul Dievas stiprina jųjų dva
sią ir ant toliau pildyti prižadus.

• \
Bernaičių darbuotė.

Bernaičių darbuotė *labai ski
riasi nuo mergaičių. Jie labai daž
nai praleidžia liuosą laiką betik
sliai : girtuokliauja arba šiaip 
kur prasistumdo patamsiais ir že
mina lietuvių vardą.

Yra gražus būrelis padoraus ir 
darbštaus jaunimo, kurie darbuo
jasi Bažnyčios ir Tėvynės labui.

Prie parapijinės mokslainės su
sitvėrė kokis ten kliubas, kuris 
tik gėdą daro. Laikas bernai
čiams susiprasti ir žengti prie ap- 
švietos.

i adresą, pažy- d
ą, kad išvengus

X I ,

Nelaimingas atsitikimas.

Sausio 26 d. š. m. 9 vai. ryte 
Izidorius Ivanauskas ir Liud- 
Kundrotas gyveno po No. 1122 E. 
Moyamensing Avė. išėjo abu su

Apikalais ir ant Trečios ir Girard 
Avė. patiko nelaimę. Išlipus iš 
gatvėkario papuolė po automobi
liu; I. Ivanauskas užmuštas ant 
vietos. Vėlionis prigulėjo prie šv. 
Kazimiero pašalpinės draugijos ir 
prie Kliubo. Velionis tuo nelai- 
minga8, kad prigulėdamas prie 
Jra 7 . . neteko draugą, nes ne
buvo atlikęs katalikišką prieder-

V^fitrysas, V. Vil
kas, M. Valevičius, V. Liutke- 
vičius, J. Brupšas, A. Kundro
tą, M. Mikužis, P. StanCeląitė, 
V.' Liutkiene, N? Sidabriene, J, 
Gugas, J. Baltramaitis, J. Štrei- 
mikintė, Ų. Žiogaitį K. Stap- 
činskienė^, M; LitvąįČiutS, J.

NEW YORK, N. Y.

»LDS. 9 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks nedėlioj, 5 d. vasario, 
tuojaus po sumai, bažnytinėje sve
tainėje 568 Broome St. Šiame su
sirinkime turėsime daug svarbių 
reikalų aptarti. Kviečiame visus 
narius ateiti.

z Kuopos Raštininkas.

CHESTER, PA.

Gerbiamieji Tamistos:
Linksma yra man pasidžiaugti, 

kad aš turėjau sušaukęs LDS: 19- 
tos kuopos metinį susirinkimą per 
atvirutes. Gana gerai mums pa
vyko susitvarkyti, kaip matote iš 
raporto. Tik Juozas Aluzas nebu
vo, ale aš tikras esu, kad jis yra 
rimtu mūsą nariu. Sekantiems 
1922 metams valdyba liko; pirm. 
Mikolas Navickas tas pats, vice- 
pirm. Povilas Monkaitis, fin. rast. 
Jonas M. Mikoliūnas, buvęs nuta
rimą rašt., nut. rašt. Povilas Si- 
manonis, ižd. Petras Adomonis.

Toliaus kaip raportas parodo, 
tai visi nariai užsimokėjo už sau
sį ir vasarį mėnesines, o Petras 
Mileris už 4 mėnesius sausį, vasa
rį, kovo ir balandį.

Nutarta laikyt mitingus kas 
antrą mėnesį. Sekantis susirinki
mas bus kovo 26-tą dieną ir kitas 
gegužio 28 ir tt. Malonėsite skelb
ti mūsą susirinkimus pagal virš- 
minėtos tvarkos kas antras mėnuo 
ir paskutiniame šventadieny. Su
sirinkimams rietą tą pati.

Rašt. Jonas M. Mikoliūnas.
t.

EXTRA

WORCESTER, MASS.
/ Bagdono prakalbos. Lietu
vos Darbo Federacijai surink
ta daugjau nė $200. aukų

Sausio 26 d. šv. Kazimiero 
dr-te pobažnytinėj svetainėj e 
įvyko vietinės Lietuvių Dar
bininkų Sąjungos kuopos ren
giamos prakalbos.

Prakalbų vedėjas klebonai 
rgerb. knu. J. Jakaitis gražio
je įžanginėje kalboje išdėstė 
šių prakalbų tikslą ir perstatė 
Miką Bagdoną, St. Seimo narį 
ir Lietuvos Darbo Fed. Įgalio
tinį kalbėti.

Mikas Bagdonas kalbėjo 
dviem atvėjat Pirmoje kal
boje, atidavęs tinkamą kredi
tą visiems lietuviams — ameri
kiečiams, kurie pasišventę re
mia Lietuvos reikalus, o ypač 
Worcester’iečiams, kurie vi
suose reikaluose būdavę pir
moje eilėje, platokai atpasako
jo įvairių St. Seimo partijų nu
sistatymus ir darbus. Ypatin
gai gi pabrėžė pastangas kata
likų darbo žmonių atstovų, ku
rie rūpinasi sutvarkyti Lietu
vą taip, kad ant senų jos griu
vėsių sužibėtų tikra laisvė Baž
nyčiai ir Tėvynei, o darbo žmo- 
nėms — šviesesnis rytojus.

Toliau gerb. kun. J. Jakaitis 
nuoširdžiai prabilęs nurodė 
būtiną reikalą remti tuos, ku
rie daugiausiai rūpinasi Lietu
vos ateitimi, ypač šiuo metu, 
kada Lietuvoje prasideda at
kakli partijų kova dėl rinkimų 
į Pirmąjį Lietuvos Parlamentą 
(Kongresą). Iškėlęs aikštėn 
Lietuvos katalikų pasišventi
mą dėl Tėvynės, pagalios, pa
žymėjo, kad ir pate svečias, 
mokytojas Mikas Bagdonas, e- 
sąs vienas pirmųjų Lietuvos 
kareivių, kursai ne žodžiais, bet 
su ginklu rankoje vadavo’ Lie
tuvą iš priešo nagų.

Šiuos pastaruosius kalbėtojo 
žodžius susirinkusieji sutiko 
gausiu ir ilgu delnų plojimu.

Pertraukoje buvo renkamos 
aukos Lietuvos Darbo Federa
cijos reikalams.

Antru atveju M. Bagdonas 
kalbėję apskritai apie dabar
tinę Lietuvos vidaus padėtį. 
Kalboje buvo pajudinti svar
besnieji klausymai, kuriais y- 
pač lietuviai — amerikiečiai

SVARBUS PRANEŠI
MAS LDS. CONN. 

APSKRIČIO 
KUOPOMS.

Prakalbų maršrutas gerb. 
M. Bagdono,- Lietuvos Dar
bo Federacijos atstovo ir 
Lietuvos Steigiamojo Seimo 
nario bus sekančiai /

5 d. reario š. m. 7:80 vii.' va- 
karšį Waterbttry, Copn.

6 d. vanrie L n. 7^0 vii. va
kare, New Haven, Conn.
Si vaąario i. m. 740 vaL va

kare, Ansonia, Conn.
/ 9 d. vasario š. n. 740 nj. va
kare, Nevr Britais, Conn.

10 d. mario i. m. 740 Vii va
kare, So. Manchester, Conn.
12 d. vasario š. m. 740 vai. vaka
re, Hartford, Conn. X .

13 d. Vasario i. m. 7:30 nL va
kare, Bridgeport, Conn.

, , ‘I \ .

(kienė M. Elkienė, J. Jurkevi
čiūtė, O. širvinskaitė, M. Bak- 
šiūtė A įPrakakiūte, V. Iva» 
inauskas. Smulkiais surinkta 
7.35. Viso $175.35

Pridėjus čia dar pasipasiža- 
dėjuslus gausime daugiau nė 
$200. s

Nėra abejonės, kad esamasis 
nedarbas ir labai dažnos kolek- 
tos, o ju WorcesterTyje tik sau
sio mėsesyje buvo, berods, ke
lios noroms-nenorams turėjo 
aprigoti paprastai didelį aukų, 
mažiausiai, butų padvigubintą. 

^Gaili Ašarėlė

- darbo žmonės indomauja. Bū
ta ir skanaus juoko.

Pagalios, kalbėjo dar Juozas 
Svirskis, LD.S. kuopos pirmi
ninkas, kursai ragino darbo 
žmones priklausyti prie Lietu
vių Darbininką Sąjungos.

t Woreester’iečiai, kaip visa
dos, taip ir šiuo žygiu pilnai su
prasdami reikalo svafrbą, nors 
ir nedideliame būryje < rodos 
šiokia diena nepatogi prakal
boms) su pasižadėjusiais snau- 
kavo daugiau nė $200.
< Žinoma, pirmoji vieta kaip ir 
paprastai, pridera klebonui 
paklodamas $100. ir šiuo žygiu 
gerb. kun. J. Jakaičiui, kursai 
parodė, kaip artimi jo širdžiai 
Lietuvos reikalai.

Aukavo: Kun. J, J, Jakaitis 
$100., kun. L. Kavaliauskas 
$50., ir boną už 50. doL

Po $5.00 Mar. Veniuke, J. 
Vaitkus, VI. Rimša ir Vik. Ki
biais. - ' > - .. I

Po $3.00 Juz. Leonaitė.

. - L~L - ~l f

EASTON, PA. ;
LDS. 40-tos kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks nedėlioj, 5 <L vasario, 
cuojaus po sumos šv. Mykolo parapijos 
svetainėj. Visi nariai malonėkite pri
būti paskirtu laiko, nes turime daug 
svarbią reikalu aptarti. Atsiveskite ir 
nauju nariu- ,

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks utarninke, 7 d. vakario, parapiji- 
;iėje salėje, 20 tt’ėbster St. J žf susi
rinkimą kviečiame visus narius ko- 
skaitlingiausia ateiti.

Fatayte.
✓

PHILADELPHIA, PA.
LDS. 78-tos kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks nedėlioję S d. vasario, 
tuojaus po sumos bažnytinėje salėjo. 
Visi nariai mąionState pribntL paskir
tu laiku, nes turime daug svarbią rei- 
kaltj aptarti. Atsivėstafe irvUMgą 
rią.

NEW PHILADELPHIA,
PA.

LDŠ. 87 kuopos susirinkimas Įvyks 
5 d. vas. 1922 m., pobažnytbfej salėj, 
tuojaus po antru Sv. Mišių. Kviečia
mi pribūti visi nariai ant. susirinkimo, 
ues bus išddotas raportas 'M buvusio 
apskričio suvažiavimo. Taip-gi atsives- 
kit nors po vieną naują narį prisira
šyti. '•

DU BOIS, PAx
LDS. 55 kuopos mėnesinis susirinki

mas įvyks 5 d. vasario po pamaldų. 
t 8į susirinkimu kviečiame Tisas narius 
kuoskaitlingtausia ateiti.

____________ : - ■■ i

ALBANY, N. Y./
LDS. 67 kp. mėnesinis sustrinkimas 

įvyks nedalioj, 12 d. vasario, tuojaus 
po 8v. M18!ų Iv. Jurgio parapijos sve
tainėje. Visi nariai mafoMidts pri
būti paskirtu laiku, nes tūriais daug 
svarbią reikalą aptarti. Atsivesta* 
tr naują nartą.

raityte.

REDAKCIJOS AT8AKYMAI.
- . . 7

P. Sidabrai, Worcester, — 
LDS. 7 k>. prakalbą aprašymą 
gavome ankščiau nuo kito mūsą 
korespondento. , Tamistos įtal
pinsime.

■ori Iras ttain&ai
laikui.

DOVANOMS/

Po $2.00. Juoz. Svirskas, Pet. | .
Liubmas ir Mag. Šlionienė.

Kainos Prieinamos. 
Reikalauk Katalogo.

DARBININKAS,
366 Broadvay

Boston 27, Įfass
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PRANEŠIMAS GERB. 

“DARB.” SKAITYTOJAI

v

CAMBRIDGE, MAS&

ii 
jtf 
sa

laikė lo- 
katalikų

kad mes negalim dovanoti už tokį 
darbą ir pasakė, kad turi eiti an« 
Supreme Court i New Haven, Ct 
Tai vėl draugužiams darbe. Laks 
to vienas prie kito, klausinėja ku 
galėtų gauti $500.00 bondsą, be 
įiekur negavo. Paskui Stakioni- 
kaipo švogerį išpirko ir parrive 
iė kaip aviną namo. Dar turii 
oasakyti, kad P. Kumštis yr 
‘Keleivio” skaitytojas ir žiųomr 
save vadina apsišvietusiu.

Meridenietis

Susitvėrė Šv. Kazimiero Dr-jos 
Skyrius.

T. F. sk. aekr. J. Sm4g
P. S. Jeigu keno vardas iš gei 

šukuotojų bitų ne taip ižrajyl 
rba nebūtų pagarsintas per kl 

lą, meldžiu atsišaukti prie sel 
i. S.

• • • • • g

A

tėyynę.V

“Keleivio” skaitytojas” 
padarė.

r

> te '

FONTANINt 
PLUNKSNA 
Naudotoji Vimui 

DIRBTUVĖJE, OFUHk 
NAMUOSE IR KELYJE.

Daug parankiau ir sua
riau rašyti su tantootoo 
plunHnl Daug flmMM 
ifiaidą vartojant foatanfe

tai. Kaip girdėt iš šio vakaro tu 
"ėjo nemažai ir pelno.

Geistina, kad dažniau sureng

Senelis

_  . . • ’x-1 a t •" - • *
;. t j pamaldų . prakalboj, atsibus saą, bet ten-sųąirinkusieji visi lie-

-------, • _—■»n-A*^.__tuvjgį.aį kalbėjo. Matyt viri bu-

das Židavainis, atsistojęs ir šnektų
&ad jisai apie tubs teatrui? visai pamargimpių. 
nieko nešinąs ir vėl dąr šakų, kad p™D™mn 
Adolfas Dadiūnas, . sakęs ’kid ji
sai užgins draugystei’ susirinki
mus laikyti. Dar tas kyąilys kaip 
teip tai- kunigo nfei airi akių ne
kenčia, b kaip pamatė kad Viri lie
tuviai iš Herkimen < ir t apylinkės 
tam priešingi, tai du syk į Utica, 
N. Y. pas lietuvį kunigą lakstė. 
Dar to negana, nubėgo ir pas vie
tinį ukrainiečių kunigą prašyda
mas ant pamokslo pranešti apie jo 
teatrus. - Žinoma? kunigai mebųvtf 
kalti, vietiniai lietuviai veikėjai 
tą gąlėjo sulaikyti, bet nenorėjo 
ščū priešo pasidaryti iš savininko 
svetaines ukrainiečio.- Na- ir nū- 
lošta teatras. 8 d. sausio. Daniu-“ 
uas gaspadoriavo ir dabar vėl

LAWMW0K, MASS.

Neperseniai mūsų kolionijoj 
bedieviškos organizacijos išnešė 
protestą prieš Lietuvps valdžią. 
Katalikų Federacijos skyrius no
rėdamas, kad-Lietuvių visuome
nė suprastų, kad .neviri Ląvvren- 
ee’o lietuviai turėjo tokią drąsą, 
<ttjo visas pastangas, priimdama 
Lietuvos atstovą čameckį išpar
davė bonų ganą dikčiai ir tą pa
čią dieną gerb. atstovas nuliūdęs 
ištarė protestą žodžius, kuriuos 
buvo skaitęs laikraščiuose ir mel- 
dė, kad būtų atšaukti, nes lietu- 
vys, kuris kėlė ranką tame pro
teste yra didesnis Lietuvos prie^ 
šas kaip bile kokios kitos tautos 
priešas. Kol kas da nei viena toji 
draugija neatšaukė sayo klaidos 
viešai. Bet dabartiniais laikais[ t}ado‘'r^gįi Vbatių dar
visos susispietę bengiasi pne ąp-Įprfc^ užgavėnes. Tai meldžiame 
vaikščiojimo Lietuvos dienos •▼ą’lgerbtemieji lietuviai pasimislyti 

- - . .1 al^e tuos tėatrus. Dar paminlsi-

parapijos svetainėj. yiejinįs’ 
[Choras sudainuos keletą tautiškų, 
dainelių. . Bus užkviestas miesto 
mąjorąą Taip-gį bus ir daugiau

__  ... . ■ ■ ‘'
Programo surengimui išrinkta 

komisija iš sekančių ypatų: Kuni 
gas M. Pankus, -A Valęčkis, J. Ra 
giokas. Spaudos Koisija: A. Sa 
piega, J. Dulbis.

- - - L. L. P. Stoties Koresp
I \ i G . ------

NAS5TOAN. H.‘
~ ' -•

Sausio 29 d. šv. Kazimiero par. 
choras turėjo koncertą. Tai bt 
ne antras tik koncertas laike lt 
metu. ,

Piraiutinį koncertą Našhua ’ot 
. choras surengė varg. P. Vičiui, 
antrą jvargon. j, Tamuleričiui.

Kuris geriau nusisekė, la 
sprendžia dalyvavusieji koncerte 
Man gi atrodė 'kaip pirmasis, teij 
ir antrasis koncertas su kaikųriai: 
trūkumais, bet kaip Nashuaiečia 
girdėtis kalbėjo, tai sako: “gera 
lamavo ir gana.”

Kurs labiau tėmijo, tas daugiai 
pastebėjo skirtumą. Galima pa 
rirti adinininkė ir solistė O. Gei 
liūtė ir M. Zapėniutė ir-gi gali 
na tikėtis sulaukti gerog solistė? 
’ėi tik lavins savo balsą.

Programas buvo laibai įvairus 
įpiė 20 dainų duetų ir solo. Iš vy- 
ų 30I0 gana gerai sudainavo A 
iaųtra.' A. Žiedelis vidutiniškai, 
ląsparavičius; ir duetai kaiku 
iomš mergaitėms pavyko gražiai 
udainuoti. Choras sudainavo la 
iai gerai. s e

Prieš pabaigą koncerto kun. P 
Janiūnas pasakė prakalbą, ku 
•ioje ragino visus lietuvius pri
gulėti prie choro, tuomet ir kon, 
artuose ir išvažiaviuose dar gra
siau galima būtų sudainuoti, ne? 
ki šiol giedorių ir giedorkų yra 
tik apie 30 ypatų. Pądėkavojo 
jhorui ir tėvams, kurie leidžia sa
ro vaikus mokinties giedojimo 
/riminė, kad 3 ypat. vietoje' pri: 
sirašius prie liet, choro priklau
so prie amerikonų ehortv

Ką reikėtų pastebėti labiausiai.

daro kurie aukauja savo pinigus 
ar prisirašo į jų parapiją. Neza- 
■eninkų kunigužiai kaip nežinia iš 
kūr atsidangino taip niekas neži
nos kur (vėl pranyks pasipiniga
vę, o tie kurie juos šiandie re
mia, turės kęsti sarmatą nuo vi
sų lietuvių katalikų ir visokius 
prikaišiojimus girdėti. v

Nuo savęs galėčiau patarti tiek. 
Daugelis eina paiūrėti žingeidu- 
no delei, bet ten jokio žingeidu 
no nėra.

Blogiaus dar yra tas, kad* nors 
r geri katalikai, žingeidumo delei 
tuėję pažiūrėti, klaupia, žegnoja- 
ri,* mušasi į krūtines, kalba pote- 
*ius ir tt. Aš mačiau ir supratau, 
kad tas yra daroma per nežinoji- 
įą, per nesusipratimą, bet tai bai 
iai didėlė ir skaudi klaida yra 
laroma.

Jūs pamenat nevrarkiečiai, kad 
ienas parapijos komiteto narys 
ykį per klaidą prakalbose eida- 
las skersai svetainę priklaupė' 
viek iš^to juoko pakilo. Reikia 
įminti, kad juoksis ir iš tų, kū
le įėję paprastame saliūno 
ampeSslaupėsi ir žegnojosi. Pa- 

nąstykime kiek rimčiau ir neiš- 
istatykime save ant juoko, kad 
'askui visi šaipytųsi iš mūs. Pa-' 
apijoj nors turime nesmagumų 
'et būkime vyrais, nežaiskime. 
'arapijos dalykai man rodos greit 
■agerės. Sulauksime ir mes ka- 
'a ramybės, tik turėkime viltį ir 
Jaugiau. tvirtybės ir pastovumo.

Volungėlis.
________ a_

MERIDEN, CONN.

yo atėję ant “pamaldų 
Vienuoliktą valandą, zakristijo- 

■1 nas išėjęs • paprašė publikos, kad 
-užsilaikytų ramiai, nes tuojaus 
Mikalauskas pradėsiąs sumą. * 

Iš saliūno' viri suėjo ant pamar
ių ir dąr keletas prisidėjo taip, 
tad visoje “bažnyčioje” susidarė 
>7 vyrai, priskaitant kunigužį šu 

’ akristijonui ii vargonininku*. 4 
įoterys ir 2 jaunos, po kokią 16 

netų mergaitės.
“Altorius?’ buvo pataisytas ii 

paprasto stalo aptiesto su papras- 
a balta staltiese, ant kurio stove 
o 6 žvakės,' viena lemputė ir ne 
naža knyga. ;

Kadangi “altorius” parengta? 
int saliukčs pagrindų, tai užlipi 
aui ar nulipimuT padėti 2 baksai 
Vedės saliukėn sunešta iš saliu 
no. ■

Pasirodė ir kunigužis su zakris 
ijonu. Abudu atrodė labai per 
igandę. Abelnai abiejų figuro: 

įtrodė visai neinteligentiškos. 
Prieš “mišias” Mikalauskas ė 

o per salę iki saliūno durų žmo 
įes šventindamas, o vargoninin 
:as priešais giedojo “Asperges” 

»7.argonininkas taip-gi visai nepa 
lašus į vargonininką ir šiek tiel 
imogui suprantančiam giedojimą 
joktu garėsi iš tokio giedojim' 
:uris biivo ne tai.į gaidžio, ne ta 
katino viauksėjimą panašus.
Mikalauskui šventinant didžiu 

na žmonių suklaupė ir žegnojosi 
’er pakėlimą taip-gi daugelis mu 
ėsi į krūtinę ir maldas kalbėję 
:aip katalikų bažnyčioje. 

Viena moterėlė skaitė maldak 
lygę ir karštai meldėsi. Kiti vi 
ą laiką -sėdėjo ramiai ir' tėmij 
‘pamaldose”, nedalyvaudami. 
Jartenderis sukinėjosi apie dūri 
ai įeidamas tai išeidamas. Neku 
•ie labai tėmijo bartenderį many 
lami, kad kunigužiui vyno bar 
enderis nuneš, bet zakristijonas 
ą padarė.
“Pamaldų” laike tai vienas, ta 

intras kištelėjo galvą iš saliūno Į 
‘bažnyčią” ir vėl nuėjo prie save 
pradėtojo “darbo.”

I Mikalauskas “mišias” 
Ž^^’pri8“0,tartrpihlif yniškai,” nuduodamas

I cunigą.'
I Kaip ypatos’išvaizdoj 
I alboje, Mikalauskas neturi 
| do inteligentiškumo. Ilgesnį 
| dnį pradėjęs pritrūksta žodžių ii 
I iradeda mikčioti. Kalboje jokie 
| latraukimo prie savęs neturi ir 
I patikti ar įtikti tik labai ma- 
i :ai-mąstantiems, išek tiek dau- 
I jiaus prasilavinęs žmogus nieka- 
I los jo kalbai nepatikės.
| Po pamokslo- Mikalauskas, pa- 
| iėmęs kepurę rinko aukas. Dau- 
I ręįis aukavo po $1.00. Vienas 
| ;v. Trejybės parapijos šv. Cicili- 
I os choristas taipo-gi patiesė ku- 
I iigužiuPį kepurę dolerinę ir visą 
] aiką “pamaldose” dalyvavo ir 
| ;ai kunigužis prašė pakelti ran- 
I ;as kurie sutinka tverti naują pa- 
Į apiją, minėtas choristas taip-gi 
| takėlė ranką. Aukų surinkta 

521.71.
| “Pamokslą’’ sakant, visą laiką 
| oeikė katalikų’ kunigus.

Po “pamokslo” užklausta: Ar 
I is laikąs “mišias” už mirusius 
I r tt. Čia Mikalauskas susiprato 
I >agautu ir kad iš panašaus, tvirti- 
l.iimo gali sau .biznio nustoti. To- 
I lel vietoj atsakyti vėl puolasi 
I uneižti katalikų kunigus. Klau- 

““ ’ėjas pastebi, kad jis klausęs kitonais, ten nezaležmnkų kumguzia: I •____ _______________ 7__ , Į dalyko ką M; aiškina. Kunigužis
pradėjo nervuotis ir krypti iš lyg
svaros, pradedamas kolioti už- 
dausėjus. Vėl balsas: “Ar mums 
labar tuos pačius poterius kalbė- 
i ar jūs turite parašę kitokius ir 

kur mes galūne gauti.” — “Pas 
Baurusaitį, pas Saurusaitį. Eiki- 

.ų | te viri visi.lauk, namo.” Pradė- 
~ |fo rėkti ir nubėgo nuo “alto

riaus.” j-.-:: • - / ■
| Prie dt-jų'ar organizacijų pri- 

ant Ferry St. Laikė koks Į Įaugančių katalikų nemačiau ku- 
_T„t:alauskas. I -ie būtų kaip nors kunigužį pa-

Kaipo korespondentas, nuėjau I rėmę ar tai dalyvaujant pamaldo- 
ir aš. Nuėjau 10:55 iš ryto. Žmo-1 ie ar aukavime. Iš dalies iš ten

sarto 16 d.' ir drįsta kviesti kata-1 apje tuos tėatrus. Dar paminėsi- 
likų dr-jas. Katalikų organizaci-L^g apįe dr-stės vakarienę dienoj 
jps yra tokios tvirtos Dievo ir tė- h.m0 3ausio 1922 in. 6-tą VaLrva- 
_V**bs meilėj, ^ad jų sąžinė nepa-į į^j-e.*' Atsilankė pas mus gerb. 
velytų dirbti išvien su tautos iš- kl į. Zabela, iš Utica,- N. Y., ku- 
davikais pakol .neatšauks savo ris buvo užprašytas ant to • vaka 
klaidos. • I ro. Žmonių pilni ; prisirinko, c

Mūsų bedievių visas troškimas f br J. Matulaitis norėjr
tai prie kiekvienos progos dar- pamatyti ir nugirsti-kaip lietuviai 
be suvesti gerb. kun. F. A.. Vir- bovijasi,1 tai pasislėpė - užpakalyj 
mauskį ant estrados su bambliui0 kaip tik kunigai pradėjo kalbė- 
Šleinių. Toliaus jų troškimą? yra I ti, tai štai neprašyti svečiai išdy-z 
ir su lenkų kunigu suvesti, neš ir 8°- "Paskui D. neprimanęs- nieko 
juos pradėjo skaldyt tikėjime, bet nubėgo ir atsivedė ukrainietį ku 

• girdėtis kad lenkai rengiasi prie Įau žmonėms išeinant iš sa
Šleinio kitaip. *• los- prakalbų jis lakstė, po lie

LDS. Narė, [tuvių namus ir šnekinėjo* .kad 
..-■ii’”- ■ Į žmonės nei bonų, nei šėrų neduo

’. ~~ I tų, nei pinigų neankuotų dėl rao-
HEBKIMZR, N. Y. •- I kyklų Lietuvoj^ Tik kvailys ir iš 

; -J gama gali taip pasielgti. Lai gy-
“Naujienose” No. 18 Adolfas vu?^a Lietuva mokslo pilna ir lais 

Deniunas, rašo klaidngą žinią. va ant visados nuo mūsų išgamų 
Mes manome, kad tas patsai pa-1* Teisybės Mylėtojaą
davęs ir anam numery j tokias ihe-l.' ~ TT—
lagystes. Laisvamanis rašo, kari b EA8T0N, FA. , r
šy. Jurgio dr-ja turėjo savo meti- ■ ■ . . V~,Q. '
•nj susirinkimą kur buvo perduo-į <. ; . J ■ j- y
tos knygos naujai vyriausybei 1-o Į Sarisio 14: d. š. m. vietos Šv. My
našio j kolo parapijos" choras perstatė

Šv. Jurgio dr-ja yra supažin- veikalą “Valkata.” Šis choras ta 
dinus lietuvių tautą tarp svetini- ] ?erQ lošėjų ir roles išpildė ge 
taučių. Šioj kolionijoj ir apylin
kėj viršminėtoji draugija buvo su
rengus lieturių dieną 1916 m. ir 
surinktus pinigus pasiuntė į Tau-1 tų panašių vakarų, 
tos Fondą. Draugija siuntė viso- ’ ’ '
kius protestus prieš lenkų žiauru
mus Lietuvoj, siuntė rezoliucijas į 
Washingtono valdžią prašydama 
pripažinimo Lietuvai nepriklauso
mybės, draugija ant savo susirin
kimų kalba lietuviškai .ir visos 
knygos yra vedamos lietuvių kal
boj. Pirmininkas yra ’ išrinktas 
tikras karštas lietuvis, paeinantis 
iŠ kaimo Žūklių, Trakų apskričio. 
Atsilankė A. Daniūnas prašyti 
darbininkų ant kokio tai teatro. 
Tas nesupratingas laisvamanis

’ teip papuolė į slastus kad nežino
jo ką bedaryti^o labiausia jisai bi-1 veikimą Lietuvoje, kas klausyto
joje, kad kaipo ant katalikiškos I ]abai užinteresavo. 
draugyčstės susirinkimo stovėjo Buvo, prirašinėjami nariai. Pri- 
šventas kryžius. Žmogus išsigan- j sįj-a§§ įą, kurių susidarė sky- 
dęs tokią melagystę papildęs, o a-Į rjus 
teina pas draugystę prašyti dar-r Tie, kurie neturėjo progos pri- 
bininkų. Čionai mes norime nu-1 gįpasyti galį kreiptis prie vietos 
rodyti jo klaidingumą pasjelgimeiĮ valdybos ir gaus visas informaci-

-,ff..''’’'./..-. ..į?
Gerb. kun, P. KaŠčiukas, kalbėk 

damas antru atvėju, prisiminė a- 
pie mūsų tėvynės pergyventus 
vargus; dabartinę valdžią ir apie 
bolševikelių dąrbelius. Vietos 

- . - . bolševikėliai pirmiaus katalikų
pelųo pasidaryti, tuojaus išdroka- Lrakalbose keldavo lermą, bet šį 
vo tilnetas nepažymėjęs kas tuos UŽ8naikė labai ramiai. Ma- 
teatroe rengia ar kokia kuopa ar tyt pradeda 8Usiprasti. 
draugija, ar akynus, ar sąjunga, r - - m- g
Nieku nežinojo kiek tų tikietų 
bfivo atspauzdiųta ir kai jie ir po I 
kiek privalo būti pardavinėti, o 
plakatus kaip atspauzdipo,. tai nei 
perskaityti nebuvo galima. Vie
ni «ak ė, kad lotyniškai, o kiti sa,- 
kė, kad graikiškdkir be suprati
mo tu riaku atlikta, o patari sa- 
ve vadina , labai apšviestu, o visą 
draugystę "ir visos mūs fMionijos_________ _____ ______________ _ _ ___ _______ T ______ ________________ ___________ _ —
lietuvius vadindamas tamsiais irjtra susirinkimą sausio 27, š. m. su nių radku paskirtoj pamaldoms | inksmą įspūdį išsinešiau. Aš per- 
ne&psišrietusiais. Dar ūko, kad tikslu, kad aptarti programą ap- 
draugystė boikotuoja prieš ^eat- vaikščiojimui tautiškos šventės.

Kaip-$i žmogeli neboikotuo-| Liko nutarta surengti sekanti 
ai kaip lis atsilankė

Šiomis dienomis aplankė musę 
kolioniją su prakalbomis .gerb 
kun. P. Raščiukas, šv. Kazimiere 
Dr-jos'įgaliotinis Amerikoje.

Gerb. kalbėtojas labai gyvai ix 
vaizdžiai aiškino apie skaitymą 
gerų knygų ir laikraščių; taipgi 

J" I Šv. Kazimiero draugijos tikslą, ir

kas link teatrų. Lietuvių T*ilieSir^ ■ 
Sąjunga nutarė parengti kokį pa
silinksminimą ir nutarė paieškoti 
laisvanorių lošti teatrus. Ir at
sirado jų. Pramoko šiek tiek loš
ti, o tada panas žinių rinkėjas, 
pamatęs, kad tai galima kiek sau

salės; tai ir per prakalbas nors į- 
anga būdavo dykai ir tai nesusi- 
•mkdavo tiek daug žmonių. Ant 
:a nemažiau reikėtų nusistebėti 
tad j prakalbas labiau myli vaik 
,čioti komunistai, o koncertuose 
jau jų nematyti. Kiti pateisint 
juos, kad lietuviškos dainos jiems 
jokio džiaugsmo nepriduoda: mat 
mūsų dainos labai -jausmingos, 
primena Lietuvos vargus arba 
neilę išreiškia tėvynei Lietuvai, c 
juk jieT nebevadina Lietuvą tėvy 
ne savo, o mat jos himną užgie 
lojus priseina atsistoti, o neatsi 
stojusį, kitas gali pakelti, o atsi 
stosi, tai ką gi kiti komunistai 
pamatę pasakys.

Tai mat iki ko daėjo Dr. Šliu
po pasekėjai.

Giedotis.

' ’ NEWARK, N. J.
r’. —————

Nezaležninkija.

“Drumstame vandenyje lengva 
žuvis pagauti” — sako lietuvių 
priežodis. ..

Mūsų nezaležninkija yra tyro
jo vandens drumstytoja lietuvių 
katalikų parapijose. Kur tik pa 
rupijose pasidaro kokia suinitė 
nesutarimas klebono su parapijo-

. BRlDGEPORT, OONN.

Šios kolionijos lietuviai rengia
si prie apvaikščiojimo ' Lietuvių 
šventės 16 d.' vasaio, paminėjimui 
keturių metų sukaktuvių nuo ąp- 
ūskelbimo Lietuvos neprigulmy- 

Ibės. L» L. Pade. Stotis laikė eks-

susisuka sau lizdus darydami gerą I 
pasipinigavimą iš tamsesniųjų ka
talikų.

Nevarto parapijoje jau kelin 
ti metai suirutė Parapija nu
gramzdinta skolose. Nezaležninkų I 
kunigužiai užuodę tą suirutę atsi-' 
baladojo į Nevarką ir po dviejų 
prakalbų/pradėjo laikyti “mi
šias.”- - - 1

Pirmos jų neva “mišios” buvo 
sausio 29-tą dieną vieno saliūne 
kampe ~ . J. T.
tai Mikalauskas.

Sausio 21 d. Petras Kumštis pa 
ėjo nuo fanuos kur dirbo ir gerai 
sitrdukęs atėjo pas švogerį D. 
jtakonį. Pradėjo trankytis. Tai 
esuo sakė, kad tu. kaip bomas. 
?ai tas pradėjo seserį visaip keik- 
i ir spiaudyti. Tai Stakionis pa- 

’mė ir išmetė per duris. Tai tas 
■’.sitraukė peilį iš kišenės ir pradė- 
o duris su peiliu badyti. Stako- 
įis pabūgo ir išbėgo į krautuvę 
jrie telefonoMMŠaukti policiją. 
CumŠtiS išlauz^Idris i? visu? iš- 
aikė iš stūbos. Pasidarė baisus 
Jyksmas. Stakionis parbėgo na- 
no ir rado visą šeimyną lauke. 
Cumštis pamatė, kad švogeris 
nekas lauke su šeimyna, bėgo 
auk su peiliu, puolė ant švogerio. 
Ynas nieko neturėdamas bėgo vėl 
krautuvę. Tas vyties. Stakionis 
lėgo į krautuvę ir laikė duris, 

tad neįeitų. Tas atbėgęs prie 
krautuvės durių, davė su peiliu į 
stiklą ir pramušęs stiklą, pradė
jo švaistytis su peiliu. Sykį patai
kė Stakoniui į galvą. Bet Stakįo- 
i<s vis dar laikė duris. Paskui 
oatraukė per rankos pirštus ir 
Stakionis baisiai sukruvintas pra
dėjo šaukti. Lenkė, krautuvės sa
vininkė, tik telefoną klabina ir 
klabina, kad kaip greičiau polici
ja pribūtų. Kumštis patsai susi
žeidė į stiklus. Visas kruvinas pa
matė, kad bus blogai, tai pasi
traukė. Atpiškėjo policijos veži
mas, paėmė Kumštį ir nusivežė. 
Draugučiai išgirdę tokį atsitikimą 
bėgiojo vienas prie kito, kad iš
ėmus iš šaltosios. Ale turbūt pi
nigų neturėjo, kad tas turėjo tu
pėti iki teismo. Teismas buvo se- 
redoj. Ant teismo Stakionis do
vanojo viską, ale valdžia pasakė, J.
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SUGAUTAS PAUKŠTUS 
—Kodėl, paukštužėli, 
Nerenki grūdelių, 
Galvutę kam lenki, 
Negiesti giesmelių? -.

— Miške linksma buvo 
Skraidyti, čiulbėti, 
Dabar gi man liūdna 
Narvely kalėti.

Tarp medžių liūdnumo 
Neteko pritirti, 
0 Čia iš ilgumo 
Priseis man numirti.

. Jau mano mažyčiai 
Manęs pasiilgo; 
Jiems šalta, jų niekas 
Sparneliais nešildo.

Išrėžęs ant oro 
Atvėriau narvelį.
-S’irisk, linksmas, laimingi 
Į raiškų, paukšteli!

Švino Svii
Kaip gerai yra žmogt 

kuomet jis nuvargęs velt 
ieškodamas labo pasaul 
gyvenime, ištiesia savo ai; 
nas rankas prie Kristaus.

Paskali

Laike gerb. kun. P. Garmau: 
prakalbų sausio 1 d. 1922 m. ka 
talikai sudėjo Lietuvos katalikiš 
kam universitetui $1.757.06.

X.

Aukavusių vardai:

Vorbutas Mateušas L. L. P., 
Boną $100 ir grynais 
$100, viso ...................... $20O.OC

L. L. P. Bonus aukavo:
Kisielius Petras .... 
Smilgis Juozas........
Kun. Juškaitis Pr. J.
7aisiauskas Antanas 
Skauda Petras........
šliužas Motiejus ... 
Vilkienė Petronėlė .
Kasparavičienė Teodora... 
Jakas Vladas ......................
Buslevičius Adomas ...... 
Šimbelaitė Ona M. .. 
Kadaitis Petras ........
širka Vincas ............
Luinis Stasys ............
Bironaitė Anelė........
Kavolius Ciprijonas . 
Vinckąitė Uršula .... 
Kaminskas Vincas .. 
Povilaitis Juozas .... 
šeškauskas Juozas ... 
Bartkus Juozas ........
Kibartas Antanas ... 
Zaveekas Antanas ... 
Vinciunas Alex ........
Šv. Stepono Dr-j'a ... 
LDS. 8 kuopa............

Pinigais:
Potombergas Alex ...
Jaskūnas
Tūla Vnca^^^^MKB^^^O.OO 
Bažnytinis Choras................ 10.00
Dobilas Jonas...................... 5.00
Tamošiūnas Zig..................... 5.00
Šeškauskienė Emilija........ 2.00
Vinckienė Ona........................2.00

Po $1.00: Slangis M., Krauklis 
J., Burokas J., Tacionis A., Juse- 
vičius J., Kalinauskas K., Paten- 
tienė B., Mockus J., Pocius S., Či- 
lis J., Janulevičius F., Sundukie- 
nė M., Daniušienė O., ; Bukavec- 
kas K., Jauga S., Sutkus J.

Gruodžio 4 d. 1921 m. laike kun.
- K. Urbonavičiaus prakalbos su- 
' rinkta $73.00 tam pat tikslui. Au

kavo sekančios ypatos:
Po $10.00: Mockevičius J., Sun- 

dukienė M.

Po $5.00: Kadaitis P., Vineiu- 
nas J., Širka V., Jakas V., Vin
ciunas B., Morkūnas J., Smilgis 
J.

Po $2.00: šimbelaitė O. M., Plie- 
kavičius H. A., Tamošiūnas Z., 
Jurgutienė 0. iš Taunton, Mass.

Po $1.00; Tamulinas J., Kamin
skas V., Zdanevičius J., Šarka J. 
V., Normantas K., Vinciunas A., 
Bagdonas J., Likas P., Bartkus 

’., Augustinaričiutė L.

Kai-korie gerb; “Darbini 
ko” skaitytojai nnsiskundž 
kad negauna reguliarižkai Ii 
kraščio “Darbininko, manyc 
mi, kad gal Adm. nesiunč 
Taigi prašytume gerb. “Darb 
skaitytojų, kurie negau 
‘ ‘ Darbininko ’ ’ reguliarižkai 1 
ba visai negauna, o yra už 
mokėjas, kad tuojau praneš 
“ Darbininko ” Administeaci; 
Gavus Adm. toki pranešiu 
imsis visų galimų priemon' 
kad prašalinus. tę prittfAafc 
kad “Darb.” eitų reguliarišl 
3 sykius į savaitę kaip ir ’ 
siems.

“Darb.“ Ad
366 Broadvay,

So. Bostou, Ma

vietoj? 7 vyrus, 2 moterį, yargoni-,1 utikrinau,«| kad nezaležninkija 
nfaiką ir zakristijoną. |Nęwarke neprigys, nes.tie žmonės
.tBaliŪne-prie baro stovėjo apie I kurie mano nezaležninkįją suor- 

į juokavo I gaaižuoti yra be energijos, 
ų.” 1 Ibių gabumų, be simpatijom
“bažuy-lkio patraukimo prie savęs netu-

h 
zTie katalikai labai neprotingai <

............. ii ■ ■ ’
Gera tarnystė ypač kelionėje yra ia, kuri sumažina arba visai 

kina keliaujantiems rūpesti. Keliaujant per Lietuvių Prekybos Bendrovę rei
kalinga tik isreikSli norų kur nerimą keliauti Po tam pasai, valdžios popie
riai, ir visos kitos*informacijos yra mūsų suteikiamos be jokio keleiviui rū
pesčio.

žodžiu sakant rūpestis ir visos kitos nemalonybės dingsta keliaujįt# 
per mus, nes mūsų obalsis yra TARNY8T®.

Lietuvių Prekybos Bendrovė
414 Broadway. Boston 27. Mass.



Tu ne sielokis.' Aš jam

Sulietuvinos Leonas Žvrauskas,

tai mūsų^notutė.

paklausė ji

KAPITALAS IK SUK PLUSAS $270.000.00.

Kokia galva, tokia kalba

Visur gera, bet namie ge 
riaušia.

nors ir iriažai 
— bet vis-gi ir

Kad katės lotų šunų nereiktų.
Daug norėsi maža turėsi.
Nuo vilko bėgo, ant meškos užbėgo. 
Nespaudes norago, nevalgysi pyrago. 
Pats kaltas būdamas kitų nekaltink.

Juoda duona — ne badas.

Per darbymetę ir akmuo kruta. 
Ruginė duonaKu

iliukai, tu tą pada- 
užmiršai, arką? 

—n Ir Aliu- 
ne užmirš-

Paklusnus tai paklusnus, bet ir su- IX
Sumanė apsivesti su virėja. O Q-

DIEVUJE. '

(Iš vokiško)

Aš einu nušvitęs ir nustebęs, 
Pieva blizga deimantais rasos, 
Man pasaulis — kiekviena žolelė, 
Paslaptis — kiekvienas žiedas jos.

jo, 
prisakysiu, kad jis mestų.

Atėjęs į virtuvę, tėvas atsisėdo, laukda
mas sūnaus, užustalėje, Aliukas tebėginėjo 
su reikalais, ir galop uždusęs sugrįžo.

— O tu-gi ką sugalvojai ? — paklausė 
tėvas.

— Aš nieko.
— Kaip tai nieko. Apsivesti nori. Aš 

pats žinau kada tau prieis laikas apsivesti 
ir, taip-pat, gerai žinau ant ko, o ne ant ko
kios ten miesto ištvirkėlės! *

Daug dar tėvas kalbėjo. Aliukas stovė
jo ir dūsavo. Kada tėvas pabaigė Aliukas 
nusišypsojo ir tarė:

— Ką-gi, galima ir pamesti.
— Tai-gi. ■
Išėjus tėvui, ir likus su Ustinija, jis 

pasakė jai (ji stovėjo Už durų ir klausė, ka
da juodu kalbėjosi):

— Žinai, blogai išeina. Girdėjai? Už
pyko, neleidžia. Ji tyliai pravirko i pri
juostę.

— Kaip-gi jo neklausysi. Kaip matosi, 
reiks pamesti.

Vakare, kada pirklio žmona pašaukė 
jį uždaryti langinyčias, ji jam pasakė:

— Kaip-gi, ar paklausiai tėvo, ar mesi 
savo kvailus prasimanymus.

— Matyti. kad mesiu. — atsakė Aliu- 
■ kas, susijuokė ir pradėjo verkti.

LIAUDIES DAINELĖ.
Kad bitutė* ant lankos 

Medų korinė j o,
O bernužis iš mergužės \ 

Tiesos klausinėjo.
Tu, mergyte mano, 

Sakyk tiesą savo,
Kas tau mielas ? kas tau gražus 

Kas tau patogiausias?
Tu, bernyti mano,

Sakau tiesą savo:
Tu man mielas, tu man gražus, 

Tu man patogiausias. 
Kad bitutė ant lankos

Medų korinė j o, 
O mergužė iš bernužio, 

Tiesos klausinėjo.
Tu, • bernyti mano,

Sakyk tiesą savo, 
Kas tau miela ? kas graži ?

Kas tau patogiausia ? 
Tu, mergyte mano,

Sakau tiesą savo: 
Tu man miela, tu man graži, 

Tu man patogiausia.

“Kur 
bardavo jį 

Ką jums patiems eiti. 
Ir

L. N. TOLSTOJUS, lūs, ‘ Paskui siųsdavo jį į miestą, tai su raš 
teliu, tai pas šeimininko dukterį gimnazi 

D ELl Si ion’ tai atnešti sviesto dėl senutės.
tu prapuolei, prakeiktasai! 
ai šis, tai tas. 
Aliukas nubėgs. Aliuk! Aliukai! 
Aliukas bėgdavo. x

Pusryčiavo jis eisenoje, o pietauti retai 
tesuspėdavo su kitais. Virėja bardavo jį už 
tą, kad nesutinka su visais kitais, vienok 
visgi ir gailėjo jį, ir palikdavo jam šilto 
valgio ir pietums ir vakarienei. Ypač daug 
darbo būdavo prieš/šventes ir po švenčių. 
Ir Aliukas džiaugėsi šventėmis todėl, kad 
jam duodavo “ant arbatos,’ 
— susidarydavo kapeikų 60, 
tai buvo pinigai ir juos jis galėjo išleisti, 
kaip norėjo. Algos jis savo ir akyse nema
tė, Tėvas atvažiuodavo, ir paimdavo jo vi
są algą ir tik peikdavo kad taip greit batus 
sunešiojo. z

Surinkęs du rubliu šitų ‘‘arbatinių” pi
nigų, jis nusipirko, kaip patarė jam’virėja, 
raudonus megstus marškinius, ir kada ap
sivilko, tai negalėjo ir atsidžiaugti jais.

Kalbėjo Aliukas mažai ir nors ką ir sa
kydavo, tai visuomet trumpai. Kada jam 
ką nors liepdavo padaryti, ar klausdavo, 
ar gali jis tą ar tą tai padaryti, jis visuo
met atsakydavo: — “Tas viskas galima” — 
ir tuojaus pradėdvo dirbti.

Peterių jis jokių nemokėjo; kaip ji 
motyna mokė, jis jau užmiršo, bet vistiek 
melsdavosi ir rytais ir vakarais — melsda
vosi rankomis, žegnodamas.

Taip pragyveno Aliukas pusantrų me
tu ir čia antroje metų pusėje atsitiko su juo 
pati iš nepaprasčiausių jo gyvenime permai
nų. Tas atsitikimas buvo tame, kad jis, ir 
pats ne stebėdamas, sužinojo kad, be tų su
sipešimu tarp žmonių, kurie pareina per 
reikalingumą, yra dar ir kiti susinešimai, 
labai ypatingi: ne tai kad reikalinga nu
valyti batai, arba nunešti pirkinį, arba už
kinkyti arklius, o tai, kad tas .žmogus yra 
visai bereikalingas kitam žmogui, reikia 
jam tik patarnauti, jį pamylėti, ir kad jis, 
tas Aliukas, yra lygus iam žmogui, Suži
nojo jis per virėją Ustinija. .Ustinija bu
vo našlaitė, jauna, tokia pat darbininkė, 
kaip ir Aliukas. Ji pradėjo gailėti Aliu
ką, ir jis iš pirmo net sykio jautė/kad jis, 
pats, o ne jo patarnavimai, v^greikalin- 

i fam žmogui. -Kada molyną jį gailėjo, 
^^ffpatėm/fo to, jam rodėsi, kad tas taip 
ir turi būti, kad tas jam yra lygu kaip ir 
pats savę gaili. Bet čia jis pamatė, kad Us
tinija jam nors ir svetima, bet vis-gi gailė
jo jo, palikdavo jam puode košės su svies
tu, ir kad jam valgant, Ustinija žiūri į jį. 
Jis irgi žvilgteri Į ją, ji nusijuokia ir jis nu
sišypso.

Tas apsireiškė jam taip naujai ir nuo
stabiai, kad iš pradžios net ir baugino jį. 
Jis jautė, kad tas pakenks jam tarnauti, 
kaip jis iki šiolei tarnavo. Bet vis-gi jisd 
buvo linksmas ir, ką da žiūrėjo į sulopytas 
Ustinija kelnes, lingavo galvą ir šypsojosi. 
Tankiai dirbdamas arba eidamas jis atsi
mindavo Ustinija ir sakydavo: “Ot, tai Us
tinija!” Ustinija padėdavo jam, kur tik 

Įgalėdavo, ir jis ją, ir-gi neužmiršdavo. Ji 
papasakojo Aliukui apie savo gyvenimą, 
kaip ji tapo našlaite, kaip ją tetS, priglau
dė, kaip ją atvežė į miestą, kaip pirklio 
sūnus ją į kvailybę prikalbinėjo ir kaip jo 

ir virėja, visi tai |nusikratė. Ji labai mėgo kalbėti, o jam 
buvo malonu klausyti. Jis nuo jos girdėjo, 
kad miestuose tankiai atsitinka, kad muži
kai-darbininkai

PRŪSŲ LIETUVIŲ DAINELĖ

Senas Rambvne, tu garsingai 
Būsi visad mums viltis!
Juk spindėjo stebuklingai 
Nuo tavęs šventa ugnis!

Švents tykumas viešpatavo. 
Tarpe ąžuolai aukštai: 
Dievų norus pranašavo 
Šventvietės seni tarnai.

Kaip tykumą šventą ardė 
Tie priešų pikti pulkai, 
Bočių kraujuj’ žuvis nardė; 
Išgąstingi tie laikai!

Ugnį šventą išgesino 
Nevydonai svetimi, 
Bočių daugel panaikino 
“Dievo” vardą skelbdami. 

Ženklu būk tu mūs’ tėvynės 
Sens Rambvne visada, 
Kaip bočiai priešų ginęs, 
Mes apginsim Lietuvą!

svarbiausia mūsų 
PRIVALUMAI.

Musij žmontB yra broliai lie
tuviai, tad mūsų, prievolė yra 
vienas kitą mylėti. Mūsų že
mė, mūsų šalis — tai toji šalis, 
kur mes gimėm, kur augom, už 
kurią mūsų, bočiai kraują liejo, 
kurioj musų tėvelių kaulai su
krauti — mūsų šalis — Lietu
va. Užtat kiekvienas Lietuvos 
sūnus privalo mylėti savo šalį, 
savo tėvynę. Atsiminkime ir , 
šventai pildykime tą mūsų vi
sų privolę!

Virpin širdį.karštas maldingumas, 
Gimsta sieloj šventas ilgesys;
Net menkiausiam žemės tvarinyje, 
Ieško Dievo ji, bene išvys.. .

A. Jakšto

apsiveda su virėjomis. 
Sykį, Ustinija jį užklausė, ar greit jis ap
sives? Jis atsakė, kad dar nežinąs, ir kad 
jam nesinori imti sodietę.

— Ką gi tu įsižiūrėjai? —
— Aš tavę žinau. Ar eisi ?
— Matai, puodelis, puodelis, o kaip 

mitriai kalba, — susijuokė ji, •sušerus jam 
rankšluosčiu per nugarą. — Kodel-gi nei
siu!

Užgavėnėse senis atvažiavo miestan pi
nigų atsiimti. Pirklio žmona sužinojo, kad I 
Aliukas užsimanė vesti Ustųųją, ir jai tas.Į / 
labai nepatiko. “Bus nėščia, kur ji tada X 
pasidės su\yaiku.”,zylis pasakė vyrui. X

Šeimininkas atraavė pinigus Aliuko tė- X

aš apsivedusių nelaikysiu. Tai mums nepri
eina.

—Kvailas, kvailas, o mat ką sUgalvo- 
tarė tėvas.

ŠIS TAS IŠ VILNIAUS 
ISTORIJOS

Padavimas sako Vilnių įkū
ręs Gediminas. Istorijos gi fa- 
tai kalba kitaip. Apie Vilnių 
randama žinių iš senesniųjų 
laikų. Istorija sako būk jam 
davęs pradžia didysis Lietuves 
kunigaištis Šventaragis, per
keldamas nuo Dubisos krantų 
šventąją Raų^uvą Panerin. 
Toj vietoj, kame dabar Vil- 
i i'ins Katedros bažnvčia, Šven
taragis pastatęs Perkūno’ žiny
čių jis pastatė apvalą bokštą ir 
kraigams namus. Paikiaus tas 
pats kunigaikštis pastatęs ma
žą madinę pilaitę. Pasakoja- 
'ja, kad dar ir ankščiau Šven
taragio viešpatavimo čia gyvo
ji*' iau žmonės.

ne skriaudė kito, tai taip-pat ir ten bus ge- 
rai.

Kalbėjo jis mažai. Tik prašė gerti ir 
vis kuo-tai stebėjosi. v

Pasistebėjo, pasistebėjo jis kuo tai taip, 
ir numirė.

BIČIŲ DRAUSMĖ.
Prancūzų mokslininkas Gas- 

ton’as Bonier darė bandymus 
su bitėmis. Ypač jis atkreipė 
domę Į bičių drausmę.

Pasirodo, kad bitės, siunčia
mos vandens nešiotų, neapsis- 
toja, kad pas šituos vabalėlius 
yra tikras darbo paskirstymas.

Iš įvairių darytų jo tyrinėji
mų mokslo akademijoje, paim
sime vieną žingeidi) atsitikimą.

Jisai Įmerkė šešiuose bute
liuose po vieną žydinčią gėlę, 
kurios greit priviliojo tris bi
tes. ‘

Po jų tuojau atsilankė toje 
pačioje vietoje daug kitų bičių, 
bet, kuomet jos patėmijo, kad 
joms čia nėra kas veikti, sku
bai išsinešdino kitur.

Jos pranešė vyriausiajam a- 
vilio štabui apie tik ką regėtą
jį atsitikimą.

Pirmosios gi trys bitės varė 
savo darbą tolyn: dvi visą lai
ką čiulpė medų, trečioji rinko 
žiedi) dulkes.

Bonier 6 gėles pakeitė dvili- 
ka. . Trys darbininkės pagrįžo 
atgal, bet jau ne vienos. Ketu
rios iš jųjų nusileido ant žiedų, 
likusios gi tuojau buvo pasiųs
tos į kitą vietą ieškoti kitokio 
maisto.

Nuo to laiko Aliukas jau nebkalbėjo 
daugiau su Ustinija apie vestuves ir gyve
no po senovei.

Gavėnioje pardavėjas pasiuntė jį nu
kasti sniegą nuo stogo. Jis užlipė ant sto
go, nukasė sniegą, pradėjo atkasinėti priša
lusį sniegą nuo lovio,' kojos kaip tai slydo ir 
jis nukrito. Jo nelaimei krito jis ne ant 
sniego, bet į apdengtą geležia išėjimą. Us
tinija pribėgo prie jo, pribėgo ir šeiminin
kų duktė.

— Susimušiai, Aliukai?
— Kur-gi tau susimušiau. Nieko.
Jis norėjo atsistoti, bet negalėjo ir tik 

nusišypsojo. Jį nunešė į kiemsarginę. Atė
jo feldšeris, apžiūrėjo jį ir paklausė kur 
skauda.

— Visur skauda, bet tai vis niekai. Tik 
šeimininkas užpyko. Reikia tėveliui žinią 
duoti.

Pragulėjo taip Aliukas dvi dienas, o į 
trečią dieną, nusiuntė popą (kunigą), 
į — Ką-gi ar jau mirti ruošies? — pa
klausė Ustinija.

— O tai ko-gi ? Ar-gi^risuomet ir gy
vensime? Kada nors ir reikia, — greitai, 

Į kaip visuomet, prakalbėjo Aliukas.
— Ačiū, Ustiušėli, kad gailėjai manę. 

Štai dabar ir gerai, kad nedavė mums apsi
vesti, o tai kas-gi iš to, dabar išėję? Dabar 
viskas tvarkoje.

Meldėsi jis su popu tiktai su rankomis 
ir su širdžia. O jo širdyje nebuvo, nejautė 
jo širdis to, kaip čia gerai, jeigu klausai ir

v . ■ ,

ĮB. Aliukas buvo mažesnysis brolis. Pava
dino jį puodeliu ųž tai, kad motyna kartą 
pasiuntė jį diakonienei puodą pieno nuneš- ’ 
ti, o jis beidamas suklupo ir sudaužė puo
dą. Motyna primušė jį,. o vaikai pradėjo jį 
erzinti ir gadinti “puodeliu.” Aliukas- 
Puodelis — taip ir liko toks pavadinimas. 
B Aliukas buvo nedidelis, liesas, jo nute
pusios ausys kioksojo tartum sparnai, ir no
sis buvo didelė. Vaikai sakydavo: “Pas 
Aliuką nosis, kaip kablys ant sienos.” So
džiuje buvo mokykla, bet mokslas nesise
kė Aliukui, beto ir mokytis nebuvo laiko, 
tyresnysis jo brolis gyveno pas pirklį mies
te, o Aliukas iš mažens padėdavo tėvui. J am 
buvo dar šeši metai, o jis jau su savo sese
lė ganė avis ir karvę, o kaip paaugėjo, pra
dėjo saugoti arklius ir dieną ir naktį. Dvy
likos metų jis pradėjo jau ’ari i ir dirbti. 

/Stiprumo nors neturėjo, bet. buvo darbe 
■greitas. Visuomet jis buvo linksmas. Vai
sai šaipėsi iš jo, bet jis tylėjo, arba ir-gi 
■juokėsi. Jeigu jį* tėvas barė, jis tylėjo ir 
■klausė.- Ir kaip tik nustodavo barti, jis nu- 
■ašypsojęs griebėsi už darbo, ki rs tik buvo 
Bo rankomis.
I Aliukui buvo devyniolika metu, kada 

fjo brolį, paėmė kariuomenėn. Ir tėvas nu- 
|vežė Aliuką į brolio vietą — kiemsargiu. 
KAliukui davė senus brolio batus, tėvo kepu
rę ir nuvežė miestan. Aliukas negalėjo at- 
ttidžiaugti savo apsiaustu, bet vienok, pirk- 
Bys buvo labai juo nepatenkintas.

— Aš maniau, kad ištikro žmogų vieton 
■Simo atveži, — pasakė pirklys, apžiūrėjęs 
BLliuką, — o tu man kaž kokį snarglį pri- 
[statei. Kam jis man reikalingas! 
|,l — Jis viską gali. Ir pakinkyti, ir nu-
Kažiuoti kur, ir dirbti; jis tiktai atrodo kaip 
tniususęs, o taip tai jis gvsluotas. • 
■ | — Na, tai pažiūrėsiu.

— O kas dar labiau — tai j.) paklusnu- 
fcnas. .parbui pavydi. _

Ką-gi su tavim daryti. PadS 

B . Ir Aliukas apsigyveno pas pirklį. 
Pirklio šeimyna buvo nedidelė: šeimi- 

Binkė, senė-motina, vyresnysis, jau apsive
dęs sūnus, paprastai išauklėta: , kartu su 
Bvu dirbo, ir kitas sūnus, mokėtas, pabai- 

/Bsi gimnaziją, lankė universitetą, liet iš 
Bn jįišvajė ir apsigyveno narni?, ir dar vie- 
By duktė — gimnazistė.
B Iš pradžios Aliukas ne visai patiko, la- 
Bai jau jis buvo mužikavotas ir apvilktas 
Blogai, ir jokio apsiėjimo nemokėjo, visiems 
Bįakydavo “tu,” bet dėlto greit Įprato. Tar- 
Bavo jis net geriau ir už brolį ir ištikro bu- 
Bo-paklusnus; į visokius darbus jį siųsda- 
Bo. ir viską jis dirbo su noru ir išpildydavo 
Breitai be perstojimo; vieną pabaigęs, grieb- 
Kamasis kito darbo. Ir kaip namie, taip 
■r čia, pas pirklį, jis apeidavo visus darbus. 
Buo labiau jis dirbdavo, juo daugiau jam 
Barbo duodavo. Šeimininkė, ir šeimininkės 
Biotvna, ir šeimininkės duktė, ir šeiminin- 
Bo sūnūs, ir pardavėjas, 
Ben. tai ten jį siuntinėdavo, tai šį, tai tą jam 
Kuodavo padaryti. Tik ir girdė j įsi 
Beg. brolau,” arba 
B|rk. —Tu ką-gi, Aliukai 
^■Eiųrėk. neužmiršk, Aliukai.’

B taisydavo ir žiūrėjo, 
Bo, viską padirbdavo, ir vis šypsojosi.

..K- Brolio 'batus jis jau sunešiojo,^ ir šei- 
Bininkas barė jį už tai, kad jis vaikščiojo 
Bdopytąis batais, ir Nuogais pirštais,, ir lie- 
B nusipirkti turguje naujus batus. Batai 
Bvo nauji ir Aliukas džiaugėsi jais, bet ko- 
Bs vistiek liko senos, ir jas vakarą maudė 
Blo bėgiojimo ir jis pyko ant jų. Aliukas 

yBjojo. kad tėvas, atvažiavęs paimti už ]į 
Knigus, nenuskriaustų jį už tą, kad pirklys 
Bbatus išskaitė iš algos.
■ Žiemą. Aliukas atsikeldavo lig šviesos, 

MH^Bde malkas, paskui iššluodavo kiemą, šė- 
||||||B girdė karves, arklius. Paskui kūreno 

valydavo batus, drabužius šeiminin- 
Bfe, statė virtuvus, valydavo juos, paskui 
B pardavėjas kam-nors šaukdavo, arba 

I Bja lir ;

PAVASARIUI ATEINANT, ruoškitės keliauti Lietuvon, — per 
mūsų tarpininkystę turėsite geriausią kelionę. 1921 m. mūsų Ban
kas išsiuntė suvirš 1000 keleivių. Pasportų išrūpinta 3000. Visi 
buvo dėkingi už draugiškumą ir gražią kelionę!
AUKSINO KURSUI NUPUOLUS, naudokitės, siųskite pinigus 
Lietuvon. Ten jų reikia pavasario darbams, sėkloms, ūkio įran
kiams. Mes saugiauisai pristatome ir pilnai išmokame pinigus že
miausiu kursu. Per 1921 m. 12000 žmonių per mūsų Banką persiun
tė Lietuvon arti 55 milionus Auksinų. MUSŲ KURSAS ŽE- 
MIAUSIS. '
DEPOZITUS PRIIMAME IR PER PAŠTĄ. Mokame 4 nuoš., pfi- 
skaitomus kas mėnud. <
RAŠYKITE: < - • -
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Nemoku poezijos grožė rašyti, i
Nemoku aš tverti gražiųjų vaizdų, A >, 
Tik noriu jausmingai draugams pasakyti 
Aš keletą žodžių karčių ir tikrų.

■ ~r~
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DARBININKAŠ

i
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MERGAITĖ.
Gitrklianiskis.
h ii ‘

Ji štai jau visai laisva, meilės'ir skaisčių idealų ku- 
pina.

Atsargi savo lanksčių jausmų valdytoja.
Pasišventimo karžygis; kovotoja su tamsos jėgų ga-

Jos obalsis: —

Aš noriu kalbėti vardu vargo, skausmo, 
Vardu darbininkų vargingi} minių, 
Išreikšti vargdienių nemokytą jausmą, 
Išreikšti troškimus plačiųjų minių. •

x Jog tiesa — kad mokyti tankiai užmiršta 
Juos šelpusias moksle pūslėtas rankas, 
Ir joms atsilygint nejudina pirštu, 
Idėjas įgauna per mokslą kitas...

Negaliu aš pavyzdžiu gero statytis,
(Nes ir ne “ mokyt’s,” toj prasmėj, esu) 
Turėjau tik laimės švieselės įgyti,
Mažai jos įgyjęs į žmones einu.—

Tik ėidam’s į minią žmonių—darbininką 
Ir teikdamas viską ką turiu', jiems perpus, 
Matau kad jiems trūksta tikru talkininkų, 
Mažai kas težiūri arčiau į vargus...

l

Z

Žiūrėk, minios vargsta be apsišvietimo
Ir trokšta tamsybės’ be mokslo šviesos,
J*-kokį ji jaučia sielos nuliūdimą,
Kad maž’ kas jiems negaili paduot joms rankos...

“Kas vargo nežino, — nuo amžių taip yra... 
Jog nieko negelbės karščiausi jausmai, 
Viskas jog pasaulyj su laiku suįra, 
Apleis jogįir minias su laiku vargai... ”

Taip mokyti sako, jei žmonės juos peikia, . 
(Tik, sergėk Dievuli, nevisi tokie!) 
Jie pagalbos reikale maž' ką teveikia, — 
Kol tamsūs — tai broliai, mokyti — neb.' tie!..

O minios dejuoja prislėgtos vargelio 
Ir blaškos' klaidingais į šviesą keliais, 
Vaidus tarpu savęs ir keistą ji kelia,— 
Nes nėra kas žadinti} jas'spinduliais...

Sakysite, broliai,-sesutės, mokyti 
Jyad šip mano sakymai yra tušti, 
Kad niekais negali dabar pasakyti 
Kad jau darbininkai visų užmiršti,

/
/

Bet didi kultūra, kuri taip garbinga, 
Nenaikin’ žmonėse puikybės minčių, —
Dar paprastas žmogus, kol pats nelaimingas, 
Bet mokslo atsiekė — m bmato minių.

Jog Kristus yr’ sakęs kad žmonės — tai broliai, 
Žmonija — šeimyna ant žemės tikra,
Bet kas pasakys apie mus taip ikšioliai?
Ar žmonija į rūšis nėra išskirta ?..

'................................ /. /
Ar nėra paniekintų ir išjuoktųjų,
Ar neskiria minių bedugnė plati
Nuo tų, kur’ įgavo vardus “augštesniųjų,”
Ar šie tiesos žodžiai ne tiesa karti?..

Jog “mokytais” lieka tie patys varguoliai, 
Bet maž’ jų kas atmena savo vargus, — 
Nuo mokslo pdliekd maži, mat “silpnuoliai 
Ir tenkina vien tiktai s;wo geismus... -

%
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Aš noriu į širdis visiems prakalbėti, 
Kurie turi mokslo įgavę žinių, 
Kad reikia tvirtai su visais susilieti 
Ir likti darbuotojais vargo minių.
* • v • -■

Nemoku poezijos grože rašyti,
Nemoku žavėti niokytų širdis,
Šiais zbdžiais tik noriu jausmus pasakyti 
tr savo, gal kvailas, b<>t tvirtas mintis. :

■

Nęmoku tikrai gal jausmų net sakyti, 
Bet mano troškimas man aiškus, brangus, 
Mokyti! Kad vargšams nereiktų prašyti, z 
Jūs eikite mažint jų sunkius vargus!..

•
$

*
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Tai mano sielos kuogiliausias meldimas — 
Tikiuos darbininku visų toks troškimas.

* ■

R*
' • *«

Ateis laikai, nebvargs jau minios, 
Jų tarpan skleisis mokslo žinios 
Jų vaiki}, broliu seserų, 
Kurie jas neš tikras d£l jų..

. 1
Al

f ■;

1921 m.

Dvilinka netrūksta.
Šimtas uodą kumelę papjauna. 
Teisybė už saulę šviesesnė.
Ką išmoksi, už pečių nenešiosi.

♦i-^^^Z^^*'^*'******************4
X Svarbus £ 
X Pranešimas S 
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■. Ji tik-ką peržengus slenkstį neaiškios protu, naivios, 
berūpestingai linksmios Paikystės. ‘ -

Ji jau stengiasi savistoviai protauti, mastyti, ieško 
kelių nubarstyti meilės žiedais prie besivystančių idealų.

Kaip gėlė pražydusi pavasary, ji, maloniai šypsosi 
visiems, velydamą kiekvienam džiaugties neužvydėtinu ty
ros meilės jausmu. „
s J osios siela be persto j imo banguoja — mainosi, links
ta į vieną tai į kitą pusę. Akys gaudo -viską, ką sutinka 
ant kelio; stengiasi jomis surasti, išvylioti visą tai, ko 
siela savo begaliniais bangavimais nuolatai geidžia ir ieš
ko.

Jausmai josios begalinio lankstumo. Štai ji, įdoma
vo, ieškojo progos arčiau ką tai pažinti, — žiūrėk vėl ji 
nenori ant jo nei dirstelt. Arba štai kurs buvo jai dėl ko 
tai keistas, nemalonus — vėl kokiu .tai slaptu būdu jos 
širdį pritraukė.

Kuomet ji linksmutė pilna pasitenkinimo — lyg 
paukštytė savo nuolatinę, tai jautriai-griaudžią, tai gy- 
vai-jausmingą dainą kartoja. Arba ir vėl paskęsta sal
džiųjų svajonių supančioje jūroje — ir ji čia aplink sa- 
/ę nieko nemato,, nejaučia, negirdi.

Ji pirmutiniam savo draugų išpasakoja savo jausmų 
nnulkmenas ir šventai įtiki į kiekvieną jautriai ištartą žo- 
dį- ' . . ....

Jausmų atvirybė, beveik nuolatos, trykšta iš jos lieps- 
jojančios krūtinės, bet būna kartais, kad ji stebėtinai mo- 
;a juosius užslėpti, jog sunku būtų apie tai dasiprotė- 
ti. •

Skaistybė, atvirumas, jautrumas, viltis — skaisčio- 
ūos josios sielos kibirkštys. Ji drauginga žingeidi ir mei- 
ės kupina. <

Meilė'josios sieloje žaidžia įvairiausiuose grožės vaiz- 
luose; harmonijos garsų ir spalvų mirgėjimuose, virpė
jimuose.

Kaip paslaptingai gražus pavasario rytas — lygiai y- 
/a mistiškai graži ir nesuprantąmai maloni mergaitės sie
la. . •

Už tad jiTraukia kiekvieną, nors ir negiliai išlavin
tą širdį; — lygiai ir skrajojančią paukščių keliais, ieškan- 
< įą idealio grožės maisto — poeto sielą.

Ji lyg dangaus žvaigžde gyveninio prieaušry, galinti 
įasukti kelionės ratą į geidžiamą sau pusę: — likimą tų, 
<urie patraukti masinančiu josios sielos spindėjimu, les
to sau’kilnių minties žadintojų, idėjos draugių.

Bet būna kariais, kad žvaigždė nakty is akių išnyks- 
a, arba ryto saulė netikėtai pasislepia if žemėje slankio
ja neaiškūs šešėliai.

Ir mergaitės sieloje — ifustojus valandėlei atsargos 
— užtemsta sielos šventykloj’ ugniavietė; pasirodo tam
pūs nejaukūs įpročių ir jausmų šešėliai. Ir ji tuometlyg 
tlajūnė žvaigždė slankioja klajodama klaidžiose savo eta
po kelionėse: sykiu-gi veda ir daugelį kitų į nuobodžią- 
ias dausų lygumas, o gal ir į bevilčius gyveninio rais

tus., . n 7. J

Ir taip gyveninio eisena į daugelio svajones ir ieški-' 
dus — karčiai nusikvatoja.

Giliai nuliūsti tenka, matant kuomet ji, daug ko labai 
plačiai nuodugniai pažinodama — tikrosios savo užduoties 
nesirūpindavo suprasti. •

Ir draugystės ir meilės ieškojimai — dažnai einama 
kreivais keliais.

Bdvo džiaugsmo kada patirdavai iš jos žodžių, einan
čių ir atviros, jautrios sielos gelmių, daug žadančio pasi
šventimo ir §pėkų tiesiant kilnųjį ateities kelią. Bet kaip 
tekdavo nuliūsti matant tai buvus tik gero ūpo valandė
lei. Ir ji vėl akla tradicijų draugė, turinti bendro su vi
suomenės ligoniais.

Abejojimai slenka neaiškūs, tamsūs...
— O ne! — Ji dar sveika, bet pavojus užsikrėsti, su

sirgti.
Juk pas ją taip dar mažai pritirimo; ji -dar ^rai ne

pažįsta gręsiančių nelaimių. ’■'
Ii* jei laiku nesusigriebti, -sustoti ar kitam nepagelbė- 

ti — ji gali paslysti nuolaidžiąja pakalne ir rysties že
myn... į bedugnę..?. , t r

Ne&.gyvenimo keliai visuomet būva slidūs ir kiek- 
rienas neatsargumas, kiekvienas beprasmis gyvenimo žais- 
1— — vii\stav kartais, ^mirties žaislą. . * .

Palaidos valios draugai, stoka domės rūįežiavime ge
ro ir piMo< asiherrinio pasitenkinimo,norašjr.. ..alkodio 

-- J-- mirties žaislas. - , i’
„ Alk odų lašasinirties ž ‘ ’

Ir ji toji ądlistybo pavasario -g(i _
gaitė, — bėdajna dar toli’nesustiprėjus pradžioj valios plė
tojimo — dažnar būva įveliama įjhiirtieM žaislą.

Tu ’J '’^eoaiebemat^ nebejautė, negirdėjo. ’ 
Kas ii •spėti ir už ją raudo — o ji tuo tarpu

meilė ir grožė!
Ir ji bus: — džiaugsmas visų.

■ Gurklianiskis.

NĖRA SKIRTUMO.

z
tai musų speciališ 

praktika. Kaipo 

Už garų ir artis- 

ir .lekuoja mums 

Reikalaukite in-

r

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

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

Jeigu nebūtą gera prie-
* ILpžastis, tai mes neužimtume 2L 

brangios laikraštyje vie- Įgį- 
tos šiam apgarsinimui. Įūc 

“Darbininko” Spaustu- įn 
vė įrengta naujausiomis bS 
moderniškomis mašinomis 
ir spaudos darbai atlieka- Srį 
mi greit ir gerai. gS

Su visais spaudos dar- 
bais kreipkitės šiuo adre- 
su:

“DARBININKAS” |g
366 Broadway, -

Boston 27, Mass.
Tet.eponas So. Boston 620

Vėliavos, Kukardos, šarpos, Guziku

čiai, Antspaudos, 

kūmas ir ilgų metų 

seniausia išdirbyste. 

tiška darbą, liudija 

tūkstančiai draugijų, 

formacijų.

M. A. .NORKŪNAS, 1
16 1‘lcasant St.. LaicrcneC, Mass. i

g “DRAUGAS
|| GERIAUSIA KALĖDŲ DOVANA GIMINĖMS 

AMERIKOJE AR LIETUVOJE TAI 

B: r
h

Kaina 75 Centai.

Tai naujausios laidos.’ 
žemlapis ir kiekviena^ ' 
lietuvis turėtų įsigyti. 
Sulankstomas ir apda
rytas puikiais viršeliais.

I

Didžio Išlankstytas
26y2-x331/2

Sulankstytas

Ias
P .• *'• 1 ’J

t,

lašas
.X,

ė mer-

v'

Galima gauti
“ DARBININKE,”

366 Broadivay,

Boston 27, Mass.

I

-U=

Gerbiamiems X 
Klebonams. X

< ■ *

Tik ką išėjo iš spaudos A 
labai parankus ir rūpės- A 
tingai sutaisytas KATE- A 
KIZMĖL1S vaikučiams A 
prirengimui prie Pirmos A 
Išpažinties ir Šv. Komuni- 
jos, “Pirrua Išpažintis.” 
Gerb. Klebonams duoda- « 
nie specijalę kainą, už 100 «£♦ 
egz. $7.50. «£♦

T t f 
t t ♦? 
t X 
I 
f 
X T

Boston. 27, Mass* VV

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

Geistina būtų, kad Gerb. 
Klebonai pasiskubintų 

užsakymais.
“DARBININKAS”

366 Broadway,

su

;j

i

■
i*

Vargo Poeto.

.E’-’
kvatojosi.ratOJOSL z - q

Klausimas liūdnas, ne^aiTestmgaa sfėjasi prieš akis:
— Ar skirta tik ką pražydusiai gėlei nuvysta ? .

— Ar veikiąi ji pąjus sayo,nuožmųjį piktadarį? 
Kad rfefJūtiĮ kart^iš peūvėlu: o pavėlafiifioši būna.

' — Bet ji turi gyvų spėkų einančių iš neužnuodintos
dar sielos ir gali griežtai sušukti: — “šalin!”

— “Šalin palaidos valios draugai, šalin išlaukinis pa
sitenkinimas, šalin ir — nuodų lašai!”

-

M?

Turėdamas fonta- 
ninę plunksną, galė
si be vargo susirašy
ti visus įspūdžius, o' 
net it* laiškus.

Ją kainos: $2.50, $3, 
$3.50, $4, $5 ir aug- 
ščiau.

Užsisakyk šiandie, 
gausi Lietuvos žem- 
lapi dykai.
“DARBININKAS”
366 W. Broadway, 
Boston 27, Mass.

NUPIGINTA KAINA.
Tik vienas šimtas dolerių už

r 4-

r 1

■s kataliku i
loję vedamas. I

paduoda naujausias ir svarbiausias, žinias iš 
Lietuvos ir ^’iso pasaulio.
stropiai seka pasaulio politika ir turi savo 
nuolatinių korespondentų ir bendra' 
Anglijoje, Piancijoje, Vokietijoje, 
rijoje, Italijoje, Lietuvoj ir kitur.
turi Įdomių priedų: “Darbininką

’ Juir ptan.ežt£ iiniiį iš darbinink
_ mo ir jų reikalus gina.

deda lengvai suprantamų mokslo straipsne
lių priede “Genys margas — pasaulis dar • 
margesnis.” čia ir skanaus juoko gali ras
ti pažvelgęs i “Juoką krepšelį.”
yra blaivininku rėmėjas, užleidęs jiems 
“Blaivybės Dirvą.” ..
nuolat dbda Įdomių apysakų, laišką, felje
tonų.

sandarbhiinkauja žymiausi Amerikos ir Lie
tuvos rašytojai, politikai bei' veikėjai.

skelbiami rimčiausi bankai, bendrovės ir ki
tos panašios Įstaigos.

“DRAUGO” KAINOS

‘.................$6.00
.................. 3.00
...................  1.50

VBnintelis visuomenes, politikos ir literatūros 
£© dienraštis, nepartijinis, tautinėje dvasioje v:

I

9

J!
. ’j k

palaidojimą.

S. BARASEVICIUS, 
GRABORIUS

—— •
Ofisas:

344 Broadway, South Boston. 
South Boston 1578-R. 
Gyvenamoji vieta:

237 D St., So. Boston, Mass.
So. Boston Ii

i

“DRAUGAS”

k
darbią 
švciea-

“DRAUGAS”

“DRAUGAS”

“DRAUGAS”

“DRAUGAS”

“DRAUGE”

Metams ....
Pusei metą
3 mėnesiams

Kiekvienam užsirašiusiam 
duodame puiku 
kant kalendorius kainuoja

Naujie-

w.

*

AMERIKOJE: 
Metams.......................... $6.00
Pusei metu...................... 3.00

i 3 mėnesiams.................. 1.50
“Draugą” metams ar pusei metą 

“Draugo” sienini k.llendorių. Šiaip per- 
i 25c.

“! AIVAS"
Savaitinis dvasios relkmams skiriamas laikraštis. Jame ra
si kiekvienos savaitės Lekcijos ir Evangelijos paaiškinimą 
ir šiaip gražių katalikišką žinią ir pasiskaitymų.

KAINA:
Metams .......... ..
Pusei metą ....

Užsisakant adresuokite:

DRAUGAS PUBUSRING COMPANY
2334 SOUTH OAKLEY AVENUE, CHICAG0, ILLINOIS.

$1.50
.75

TIESOS SPAUDOS 
BENDRIJA

t

v ? . i ’ •

Į t * »

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

i KUN. J. PETRAITIS, Sekr.

J. E. Karosas, Kun. F. Kemėšis, P. šivickis, A. Staknys.
»

TIESOS SPAUDOS BENDRIJA organizuoja 
$100,000.00 kapitalą, kad Lietuvoje uždėti Po~ 
pieros dirbtuvę ir įkurti Spaustuvę knygoms ir lai
kraščiams leistu

SERAS *5.00 (PENKI DOLERIAI)
Visais reikalais kreipkitės šiuo adresu:

’l ’e 
i vf.

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



Hobart Bosworth

Labai puiki jūrių drama

SAVAITINIS ŽINYNAS

RENGĖJOS Reikalavimai

KOMISIJA

operetės

JOM
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(GUMAUSKAS)

DANTISTAS

L. R. K. Federacijos Naujos 
Anglijos Apskričio 

Skyriams.

’ę vasario mėnesyje. Pinigus sius
kite apskričio iždininkui J. Gli- 
neckiui, 366 Broadvvay, So. Bos
ton, Mass.

A. L. R .K. Federacijos Naujos 
Anglijos Apskričio Valdyba:

Pirm. V. J. Kudirka,

MOKSLEIVIŲ DOME.
L. R. K. Moksl. 17 kp. susirin

kimas bus vasario 7 d. 1922 8-tą 
vai. vak. bažnytinėj salėj. Visi na
riai privalo atsilankyti, nes yra 
labai svarbių klausimų, kurie bus 
svarstyta. Taip-gi nauji nariai 
būs priimami. ✓ /Darbininko” ir L.D.S. Cen- 

darbininkaj(&?) aukavo

Aš Katrina čeponlenė, paieškau sn 
vo pažįstamo Jono Laurušonio, kuris 
gyveno Ganlner, Mass. 1920 m. Buvę 
pasirengs važiuoti Lietuvon ir jau tu
rėjo laivakorte ir pasportą. Nuo te 
laiko jokios žinios neturėjome apie j: 
(J. L.). Aplaikėme iš Lietuvos nu< 
jo tėvo laišką su labai svarbiomis ži
niomis. Tai-gi jeigu kas žinote apie 
ji arba jis pats meldžiu pranešti že- 
ninau nurodytu adresu. Jis paeina ij 
Pasvalio ap<k., Dangėnų parap, Smil
gių kaimo.

KOTRTNA CEPONIENfi. 
23 Battle Street, Orange, Mass.

POLITIKOS APGARSINIMAS.
Vienas Daniel W. Casey, rezig

navo iš pozicijos žmonių reprezen
tantas nuo Ward 10 į Massachu
setts Legislatūrą dėl užėmimo 
augštesnės vietos kaipo , pagelbi- 
ninkas Valstybės Advokato. .

Jo rezignacija palieka vietą dėl 
rinkimo kito atstovo. Tas rinki
mas atsibus Vasario 7, 1922 me
tų. Yra patartina balsuoti už pa
sidavusį į tą vietą Leo J. Hallo- 
ran, advokatas kuris yra vietinis 
gyventojas ir daug pasidarbavęs 
žmonių gerovei.

PARVEŽTAS IŠ FRANCUOS.
Lietpvis, Juoz. Aukštikalnis, 

kuris buvo užmuštas karo metu 
Frąncijoj rugpj. 18 d. 1918 m., 
parvežtas į So. Bostoną vas. 1 d., 
(Paconsport) priešais Municipal 
bųildingą E. Broadway. Laidotu
vės bus nedėlioj po pietų vas. 5 d. 
š. m.

SMAGUS VAKARĖLIS.
Šv. *Kazimiero Akademijos Rė

mėjų 11 skyrius turėjo pobažnyti- 
nėj salėj pramogą sausio 29 d. 
Pirmiausia kalbėjo gerb. kun. Ur
bonavičius apie šv. Kazimiero vie
nuolijos įsteigimą. Po to vaidin
ta veikalas Paklydėlio Kelias. Ir 
vyrų roles atliko moterys. Veika
lu ir geru lošimu publika pasige
rėjo. Žmonių prisirinkę buvo pu
sėtinai. Tarpais dainavo p-lės 
Dūsevičiutė, Grybaitė, Motiejū- 
naitė, vyrai Pauras ir Gervilis, 
akompanuojant M. Karbauskui.

Varde šv. Kazimiero Akademi
jos Rėmėjų skyriaus taria širdin
gą ačiū vaidintojams, daininin
kams ir gerb. publikai už parėmi
mą

TeL So. JBostoi. 27'
DR. JOHN MacDONNELL, Bt- 
Galimo susikalbėti ir lietuviika- 
Omėo Valandos:

Rytate Ik 9 vaL • 
Po pietų 1 Dd !

Vakarais nuo 6 ic‘ 
536 Broadway. S Bostoi

jitanas ir Katarina Dagiai 
$2.50

Ęo $2.00 P. Bušnis, Mačiulai- 
tis, M. Kilmoniutė, A. Majaus- 
kaite ir A. šapalis

Po $1.00 M. Gudaitė, D. Jan
kauskas, M. Ausikaitė, A. Mo
čius, O Cibulskienė, A. Vilki- 
šienė, D. Aviža, J. Dilis, J. Di- 
ringaitė, V. Kohanskienė, P. 
Bronišaite, J. Gudaitė, M. Ku- 
burienė, V. Grudzinskas, S. Žal- 
vys, T. Jakavonis, J. Jaroša, 
P. Bušmonas, S. Davidonis, I. 
Matulaitis, S. Vaičiūnas, J. 
Meškauskas^ V. Valatka, V. 
Trnnulaitis, V. Kališius, P. Gri- 

k galiūnas, P, Gailiunas ir K. Gri- 
ciunas.

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
SAX0NIA.............. Kovo 7
Cabin $130. 3-čia kl. $103.50. Taksų $5.

Per Cherburg, Southampton, 
Liverpool ir Glasgow.

SATURNIA (iš Portlatail) Vasario IG

ALBANIA (tiktai Cabin) Vasario 18
ALGERIA..............................................Vasario 25

SCYTHIA..............................................Vasario 25

Kun. K. Urboną vyčius $100. 
o $5.00 K. Kališius ir St.

Aukotojų surašąs Lietuvos 
Darbo Federacijai laike gerb. 
M. Bagdono prakalbos, sausio 
16 d. Š. m. So. Bostone.

i.JJALINAUSKAS
i ADVOKATAS

414 Broadway,
; S. BOSTON 27 MASS

TeL S*B. 0441.
! Antros lubos—Viršų f L. P. b-vts
! GYVENIMO VIETA:
> 135 Rowe St., Auburndale, Mass. 

Tel. W. Newton 1016—R.

Trukiausias susisiekimas su visom dalim 
C cnt ratinės Europos, 

Laivai išplaukia kiekvieną ketvergą
Nuo Į’ier .86 No. Rlver, 46-tli St., New York. 12 vai. per piet 

“MOUNT CLAY”
“MOUNT CARR0LL 
“MOUNT CLINTON

Reikaligna (Salesmen) pardavėja' 
dirbt delei didelės Insurance kompa
nijos. Nebūtinai prityrusieji tame dar
be. Rašyk kokį darbų dirbai, kokj ta 
vorą pardavei per pereitus penkius me 
lūs. Ta'p-gi duok paliudymą. Rašyk 
i North Ameriran Accident Insuranct 
Co., 120 Jlilk St., Boston, Mass.

Kaip jau žinote, Federacijos N. 
Anglijos apskritys yra nutaręs, 
:ad. kiekvienas skyrius, prigulin- 
is prie to apskričio, mokės savo 
iuoklę. Federacijos skyriai ran
dasi kiekvienoje lietuvių kolioni- 
ioje. Prie skyrių priguli visos vie
los katalikiškos organizacijos, k. 
t.: pašelpinės dr-jos ir . idėjinės 
kuopos. Kožna moka įstojimo į 
federacijos skyrių po $1.00 me-* 
ams. Iš tų pinigų Federacijos sk. 
-urės mokėti pusę į Federacijos 
ipskriieo agitacijos iždą. Tai-gi 
gerbiamieji A. L. R. K. Federaci
jos Naujos Anglijos Apskričio sk.

KRAUTUVĖ.
Geriausia proga pasidary

ti pinigų, kadangi tą biznį 
galima pigiai papirkti, nes 
savininkas turi kitą bizni 
prižiūrėti. Visas įtaisymas 
pagal šios mados. Dėl pla
tesnių žinių kreipkitės pas 
B. KONTRIMĄ, 361 Broad
vvay, South Boston; telepo- 
nai: So. Boston 605 arba 
Roxbury 4743-R.

PRITAIKAU AKINIUS.
’ Si

Sudužusius stiklus ir sulaužytus 
rėmus sutaisau į trumpą laiką.. 
Patįs dirbam akinius.

Vienintelis lietuvis optometris- 
tas (akių specialistas) Naujoj 
Anglijoj.

J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
377a Broadway, So. Boston, Mass.

ANT PARDAVIMO DIDELĖ 
GROSERNĖ.

Su naujausiais įtaisymais etek 
tra malama mašina, nauji shov. 
cases ir viskas kas tik reikalinga 
krautuvei. Parduosiu gana pi 
giai. Kam reikalinga atsišaukite 
arba ateikite po šiuo adresu: 317 
Dorchester Št., So. Boston.

Ištirti smuikos mokytojai duoda sa
vo geriausią patarnavimą jūsų vaikui 
arba mergaitei. Smuikas duodamas 
už dyką su pirma kurso lekcija. Dėl 
platesnių informacijų kreipkitės pri» 

395 Broadway, •
Room 4, 

So. Boston, Mass

SUSIRINKIMAS.
Vasario 1 d .buvo susirinkimas 

šv. Petro b’ažnytinio choro.. Narių 
atsilankė gražus būrelis ir svars
tė <?horo reikalus rinitai.

Buvo skaitytas laiškas nuo L. 
D. S. 1 -mos kuopos su užkvietimu 
dalyvauti jų rengiamuose šokiuo
se 11 d. vasario. Nutarta visiems 
dalyvauti.

Toliau raštininkė perskaitė na
rių stovį. Pasirodė, kad nariai 
prijaučia chorui ir gerai lankosi 
ant repeticijų, išskiriant kelis, ku
rie labai mažai lankėsi.

Toliaus buvo raportas išduotas 
komisijos rengiamo vakaro ant 26 
vasario. Pasirodė, kad gana smar
kiai dirba ir jau bilietai atspauz- 
dinti ir choro nariams 
pardavinėt. Patartina 
nei pasipirkti.

Po susirinkimo buvo 
“Išeivio” repeticijos kurios, ne
blogiausia sekasi. Tik pageidau
jama, kad visi aktoriai ir aktorės 
lilij p.i. l.lrtu laiku.
Žinot gerbiamieji, jau laikas yra 
trumpas. Vos liko trys savaitės 
prie prisirengimo.

Kviečia Rengimo Komisija.

Ll N U A 9 Brc a dvay. Ne v Yjt k. NYSeILIETUVA

I LIETUVĄ IR IŠ LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

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

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į 
LIETUVĄ. p

j^’aži«ojančins iš kitų miestų patinku ant stoties. 
Persiuntimas PINIGŲ Į LIETUVĄ pagal dieninį kursą. 
ATYDA. Mainymas pinigų ne priverstinas, bet išmai

nau, jeigu kas klausia.

‘ G. Kunašaisskas
179 E/3-rd Street, New York, N. Y.

Pajieskojimgi
Pale?lojimų kaino* LDS. na 

riem» ir “Darbininko- skaityto 
Jams 1 sykį | metu* už dyką, už 
3 nykius $1.00. Prletallama už 8 
sykius $1.50.

Pradžia po -pietų: 3 P. M., vakarais 7 iki 11 P. M.
--------------------------------------------------------------------------X
BROADWAY (Sale Pašto) SOUTH BOSTON. g

'Mack Sennett puikus veikalas
Į’ ’ “MOLLY O” 

su Mabel Normand
Geresnis yeikalas negu 

“MIGKEY”.
Ė Drama jaunystės ir optimizmo, 
f 5—AKTAI VODEVILIO—5 

t Komedija
ĮL > - i •
Ė SAVAITINIS ŽINYNAS

ROMANAS GRĮŽTA.
si Pranešama, kad^ Jonas Roma

nas, Lietuvių Prekybos Bendrovės 
prezidentas subatoj, vasario 4 d. 
bus jau So. Bostone. Grįžta su 
svarbiomis žiniomis.

SUSIRINKIMAS.
L. Vyčių 18 kp. Cambridge, 

Mass. mėn. susirinkimas Įvyks ne
dėlioj, 5 d. vasario 1922 m. pobaž- 
nytinėj svetainėj tuojaus po su
mos. Visi nariai malonėkite atsi
lankyti, nes turime daug svarbių 
dalyki} aptarti.

S. Strokaitė,' ’
Prot. Rašt.

“GEGŪži NĖ”
i ' . r -♦ p.«L*

Rengia Lietuviu Darbininkų Sąj.
8-ta kuopa .. . . 7 

VASARIO-FEB, 5 D. 1922
BAŽNYTINĖJ SVETAINĖJ, 

Windsor St., Cambridge, Mass.
Pradžia 7-tą vai. vak. 

GERBIAMIEJI; #
Kaip jau visiems yra žinoma, L. 

D. S. 8 kp. visuomet surengia gra
žiausius ir indomiausius vakarus. 
Tai-gi ir šis vakaras bus vienas iš 
tų, kurių retai kuomet pasitaiko 
mūsų kolionijoje. Virš minėtus 
veikalus vaidins So. Bostono ga
biausi aktoriai. Taip-gi dainuos 
talentingi-gos So. Boston’o daini
ninkai ir dainininkės, k. t.: Sta
sys Pauras, M. Grybaitė, S. Mo
tiejūnaitė, A. Dusevičiutė ir k.

Tai-gi nepraleiskite progos nei 
vienas, jei norite linksmai vakarą 
praleisti beklausant malonių dai
nelių ir bežiūrint į gražius vaidi
namus veikalus.
Įžanga: 35 ir 25c., vaikams 15c.

Kviečia Veiikančioji

“HANSA” 
“BAYERN” 

WUERRTEMBERG” 
Kajutos;Su 2. 4 ir 6 lovom ant visų šių laivų. Dideli valgy
mui, rūkymui i/sėdėjimui kambariai Ir visi pasivaikščioji
mui deniai skiriami 3-čos klasės pasažeriams. Ant laivo 
“Hansa,” “Bayern” ir “AVuerrtemberg” yra kelios specialiai 
puikios kajutos.

Užsiregistravimui vietos rašykit j musų agentus arba i 
260 Hanover*Street. Boston, Mass.

L
 JULIUS ROTTESBERG, Ine., Xeic Enffland Gcncral Pas*.

| šiaip po $3.00
A F. Kneižys ir M. Kerbelis.
Po $2.00 St Bugnaitis, A 

Navikas ir P. Milius. Pastara
sis aukavo $2.00 . Brigthtone, 
viso $4.00, AL Kohanskin^ 
$1.25.

Po $1.00 M. Gribaitė. Pr. Gu
das, K. Gervilis, K. Povilaitis 
J. Švagždys.

Bostoną Lietuvių Prekybos 
Bendrovės Tarnautojai Auka
vo.

F. Zaleckas $2.00
R. Kalinauskas 2.00
Jonas E. Karosas, P.OO
p. Desmond 1.00
p-lės J. Žarkauskaitė .50

” Hel. Kazlauskaitė .50
”0. Romaniųtė .50
” EI. Aukštikalniutė .50
” Kaz. Alesevičiutė .50
” Mar. Dusevičiutė . .50
Viso su smulkiais So Bosto

ne surinkta $190.12
Varde Lietuvos Katalikų ir 

Tautos Fondo 11 skyriaus už 
gausia auką tariame širdingai 
ačių.

T. F. 11 skyr. Valdyba.

(Stefoj Vasario ’4 d., 1922

Buvęs Nnsliua. N. H. fotografas ant 
ru kartu važiuoja Lietuvon. Ameri 
kiečiai lietuviai kas norite kad jusi 
Lietuvoj butų nutraukta ant fotogra 
fiją tėvai, broliai, seserys, triobos n; 
s<xlybos su gyvuliais arba biie viet 

i Lietuvoj, tai rašykite tuojaus trumpa 
■ ir aiškiai keno ir kokį paveikslą pagei 
dau.iat, parašant pilną adresą jūsų g: 
minių Lietuvoj ir teip-gi savo adresą 

! kad sugrižos ateinančią vasarą 1922 m 
! galėčiau prisiųsti jums prabas nuimt: 
! paveikslų. Gavę prabas galėsite užsi 
į sakyt paveikslų kiek matysite reikalą 
Pinigų ant rankos nere’kalauju. už 
tenka garbės žodžio. Norintiems suži 
not apie savo paliktą turtą Lietuvoj ai 
kitokius reikalais, mielai patarnausi) 
ir visas žinias atvešiu Amerikon. Ad 

resas:
V. J. STANKUS, Fotogr., 

5013 Melrose Street, Philadelphia, Pr

REIKALAUJA PANAIKINIMO 
SUTUOKTUVIŲ.

Sausio 26 d. p. P. Kazlauskas ir 
B. Kaleskiutė atsilankė “Darbi
ninko” redakeijon ir paliko peti
cijos panaikinimo sutuoktuvių ko
riją patalpinimui kaipo prirody
mą, kad kaikuriuose laikraščiuo
se buvo neteisingai aprašyta ki
busis nesusipratimas ir kad susi 
uokimas B. Kaleskiutės su P 

Mazgeliu buvo kaip kad peticijoje 
akoma po prievarta.
Štai kas tarp kita ko sakoma 

lemiee Kaleskas iš Worcester 
jimusi Lietuvoj 25 d. gruodži' 
1901 metu ii- kad ji dar i#turi 2? 
metų amžiaus; ir kad 16 d. sau
sio 1922 kaltinamasis pasiryžęs 
suvylioti ją ir privertei ją už jo 
tekėti prikalbino ją eiti į namui 
ant 18 Ashter St. Worcesteryje h 
tuomet ir ten iš tos priežasties ji 
minimuose namuose perbuvo ik’ 
kitos dienos, iki sausio 17 d. 1922' 
ir tuomet ir ten pasakė jai, kad 
Įefgu ji netekės už. jo, kad jis kai* 
tinamasis ją pažeminsiąs ir išdė- 
siąs ant gėdos ir negarbės ir kad 
ao to buvo raštininku ofiso mies 
to Woreesterio išduotas praneši 
nas apie mierį sutuoktuvių ir pc 
to ji dar buvo baimėje ir nelais
vėje; perėjo tiesiog per reikšmių 
gas sutuoktuvių apeigas su kalti
namuoju prieš vieną Charles R 
-Johnson, Taikos teisėją minime 
Worcesterio, ir kad pavelijimas 
jos tėvų nebuvo duotas minimoms 
sutuoktuvėms ir jos tėvai prieši
nosi ir dabar priešinasi jos su
tuoktuvėms su kaltinamuoju; kad, 
minimos sutuoktuvės atliktos ii 
sutartos be leidimo ir prieš norą 
jos tėvų, kurie buvo kompeten- 
tiški tarti savo žodį tame reika
le.”

Toliau sakoma, “kad ji supran
ta ir tiki, jog buvusios sutuoktu
vės kaip jau buvo minima yra vi
siškai panaikinamos, nelegalės ir 
be vertėt.”

Toliau ji prhšo teismo sutuok
tuves panaikinti.

Po peticija pasirašo jos tėvas 
Feliksas Kaleskas.

Tai maždaug tokio turinio peti
cija paduota Worcesterio aug- 
ščiausiam teismui ir laukiama tos 
dienos kada bus išduotas nuo
sprendis. Girdėt, kad nesnaudžia 
nė Petras Mazgelis.

B. Kaleskiutė dabar dirba prie 
Lietuvių Audimo Korporacijos, 
kurios prezidentu yra P. Kazlaus
kas.

Kaip tas reikalas užsibaigs, mes 
negalime būti pranašais, bet iki 
šiol anglų spaudoje gana plačiai 
išbūbnyta, kad toks ir toks lietu
vys su tokia ir tokia lietuvaite bu
vo sutarę ženytis ir toki nelaimė 
ištiko.




