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Maskva. — Rusijos atsto
vai Daireno konferencijoj 
išdirbo Japonijai reikalavi
mą pasitraukti iš Sibiro.

London. — Anglijos kara
lius nusprendė nekviesti ai
rių veikėjų į savo dukters 
vestuves. —

London. — Iš Helsingfor- 
so pranešama, kad kovo 4 d. 
Beri ine rusaLmonarcliistai 
turės suvažiavimą. į

?

PAVOGĖ DEIMANTUS.
NORĖJO NUSIŠAUTI 

MOTELYJE.

UŽ MOTERIES NUŽU
DYMĄ.

PROTIŠKA PATŽU- 
DYSTĖ.

Kainos Prieinamos. 
Reikalauk Katalogo.
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366 Broadvvay
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PREKYBA SU MEK
SIKA.

NELAIMĖ ANT GELE
ŽINKELIO.

MONA RCHISTŲ SUVA- 
ŽIA V IMAS.

LONDON. — Turkijoj Sa-

"PubllMbed and dlstributed under per*. 
mit (No. 534) autliorteed by the Act x 
of Oetober 6. 19ūL7, on file at the Post 
Office of Boston, Mass.- By order of 
the President, A. S. Bnrleson. Poet- 
master GeneraL*

Organas Amerikos Lietuvių 
R. K. Švento Juozapo 

Darbininkų Są-goa.

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

“DARBININKAS”
-------Rika-------

ŪTARNINKAIS, KETVERGAI3 XB 
SUBATOMIS.

Metams ...............................................$4.50
Užrubežy metams ..........................5.50

“Darbininkas” i
866 Bboadwat, Bostom 27,

Tel. South Boaton U0.

VOL. VI, No. 21 (749).

AMERIKOS VYRIA ESY
BĖ SVARSTYS LIETU
VOS NEPRIKLA USO-

PREZ IDEN T. i 5 J ’ R 
NAUJĄ RUSI' J 

TO VA LIETUVA
I 'a ši n (jt o n os. TT, 16 f 
). Vasario 14 d. Li< 

Prcz’denftis. p. Stulgi 
priėmė naują Rusų a' 
jjetuvai. p. Davlian. 
yra. Rusijos Sovietų 
riausybės paskirtas ’

LTARNINKAS, VASARIO 21 D Kaina 4 centai.

Rat
ini-

S A V TC KIS PA S KIR TA S 

J T S TO VU Š T ’ E DIJ. 11 
IR NORVEGIJAI.

V.Gi.skingtonas, TT. 16 d. 
(Ei*a). Buvęs Lietuvos ^Ats
tovas Danijoje p. Jurąis Sa
vickis yra paskirtas Lietu
vos ( iiar.ą-e d'affaives (Rei
kalu Audėjas) Švedams ir 
Norvegams.

MOKSLEIVIŲ ŠOKIAI.
Vietinė moksleivių kuopa ren

gia didelius šokius paskutinę su
katą prieš gavėnią, t. y. vasar io 2;> 
d., 1922 m. Lietuvių Svetainėj. 
Tikslas šių šokių yra: paremti ne
turtingus moksleivius einančius 
aukštesnius mokslus. Reikia ži
noti. kad moksleiviai, tai mūsų 
tautos viltis ir galybė. Tai-gi tie 
šokiai ir bus materiale pagelba 
mūsų moksleiviams.

Griež puiki orkestrą. Bus ir 
kitokių Įvairumų, kurių netrū
kiai galima pamatyti .ant kitų šo
kiu. Z

PIRK
DOVANOMS

FONTANINE

a svarstys pripažinimą
DATA KAI GERĖJA.

Washington.—Prez. Hard
inę išleido pareiškimą, kur 
nurodinėja, kad Sul Vals
tijose biznio ir pramonės 
padėtis gerėja.

PARDUOS LAIVUS.

TVashington. — Kovo mė
nesį Suv. Valstijų valdžia 
išstatęs pardavimui 1.470 
laivų. Jų vertė yra apie 
$200.000,000.

— Ekspor
tas iš Suv. Valstijų į Meksi
ką didėja. Pernai išgaben
ta i ta sali prekių už $221;- 
854.(MM).

Concord, N. II. — Pasa- 
žierinis traukinis nusprudo 
ntio bėgių. Trys geležinke
lių darbininkai sužeisti.

SIŪLO GERĄ ALGĄ.

P h U tt dėl pili a, Pa. — Ed- 
ird W. Bok pasiūlė komer- 

sekretoriui Herbert 
$15O.( MM) metuose 

kis metus, jei Hoo-

w;. 

C: JOS 

I i oi >ver 
per peni 
ver sutiks būti direktorium 
rengiamos 1926 m. visasvie- 
tinės parodos. zTa paroda 
bus paminėjimui 150 metų 
sukaktuvių nuo neprigulmy- 
bės paskelbimo.

St. Louis, Mo. — Sidney 
K re ngei gabenosi traukiniu 
deimantų vertės už $150.- 
000. Jam pavogė juos iš po 
pagalvės, važiuojant Pull- 
mano vagone.

('lticat/o.—Harvey Church, 
nuteistas miriop už dviejų 
žmonių nužudymą, paskel
bė hado streiką. Bet buvo 
prievarta maitinamas. Ka
lėjimo daktaras sako, kad 
Clmrch turbūt nesulauks 
laiko, kada jis reikės pakar
ti. nes jis esąs pasiryžęs nu
mirti ir pasak daktaru tai 
bus protiška patžudvstė.

GARSUSIS PONZI 
PASKIRTAS SLAUGYTOJU

_____________ ___ \

PLYMONTH, MASS. -Gar- 
susi ('baries Panzi, kuris da
bar sėdi kalėjime už naudojimą 
pastos siuntinėjant laiškus iš
garsinimui savo “skimo” yra 
pasiirtas tame kalėjime kai
po slaugytojos dėl 16 iš 54 kali
nių Plymonth’o apskričio kalė
jime, kurie serga gripu.

i Ponzi, kuris sakosi jis buvo 
išlavintu slaugytoju pirm negu 
jis pradėjo “pelninga” finan
sinį “skimą” buvo pavestas 
po priežiūra Daktaro Edgar D. 
Hill kalėjimo gydytojaus.

Ponzi užrekorduoja tempera
tūrą ligonių ir išpildo visus gy
dytojaus paliepimus.

LONDON. — Rusijos pasiu
ntinybė Londone gavo žinią, 
kadNikolai Lenin sunkiai su
sirgęs ir negalėsiąs dalyvauti

Manchester, N. II. — Pe
lei- Metros nuteistas kalėji- 
man tarp 25 ir 30 metų už 
moteries nužudymą. Jis pri
sipažino prie kaltės.

vostoke skaitoma j 300,000 žm. 
Bet ir tų, kurie turi kokį darbą, 
padėtis nekiek geresnė. Dalykas 
tame, jog stokos pinigų delei, nei 
valdžia, nei privatinės įstaigos a - 
gų (nors ir taip jau minimališkų) 
nemoka. Yra įstaigų kur darbi
ninkams algos dar nemokėtos už 
rugpiūtį mėnesį. Laiks nuo lai
ko yra duodami, taų> vadinami, 
avansai. Taip pat Kalėdii darbi
ninkas buvo išduota po 5 jienas 
(2 ir pusė dolerio) šventėms. Tuo 
tarpu gyvenimo produktai, butai 
ir kuras labai brangus. Rusų, 
tarnaujančių valdiškose įstaigose, 
valdžios įsakymu, nėra galima iš 
buto išvaryti, kad jis net ir ne
užsimoka nuomos. Be to jie laiks 
nuo laiko gauna iš valdžios san
dėlių paspirtį produktais. Lietu
vių ir, abelnai, ne rusų padėtis 
kur kas blogesnė. Į valdžios į- 
staigas dabartinė reakcija pajūrio 
(t. v. Mierkulovo) valdžia (jos 
devizą: jiedinaja i nierazdielnaja 
Rosi ja) nepriima ir net pirmiau 
jau tenai tarnavusius liuosuoja 
nuo vietų. Juodu darbu konku
ruoti su kiniečiais nieks iš euro
piečių neįgali. Dabar galima tan
kiai sutikti inžinierių ar kokį ki
tą specialistą, prašantį, kaipo 
mielaširdvstės, vietos vežėju, sar
gu ir tt.

Lietuvos Atstovybė Sibirui ma
terialiai pagelbėti savo piliečiams 
negali nes neturi, netiktai tam 
specialių, bet ir abelnai, lėšų. Mo
raliai yra daroma daug. Taip, a- 
čiū Atstovybės rūpesniui, lietu
viai nėra mobilizuojami į rusų ka
riuomenes (raudonas ar tai bal
tas), buvo keletas atsitikimų, 
kuomet ji įstengė paliuosuoti a- 
reštuotusius (politinius) nuo bau
smės ir abelnai visokios rusų par- 
tyvinės valdžios dabar suprato, 
jog su lietuviais nebegalima elg- 
ties, kaip su nebyliais, nes už jų 
skriaudas yra kam užsistoti ir pa
reikalauti teisybės. Atstovybė y- 
ra išgavusi iš vietinės valdžios lei
dimą gyventi t. v. “kazarmėse“ 
buvusios kareivių stovyklos dy
kai, kas kiek palengvina jų būvį, 
nes nebereikia rūpinties apie bu
tą. Beto paskutiniu laiku yra 
pradėtas svarbus darbas grąžini
mo pabėgėlių Tėvynėn. Dėl to bu
vo vedamos derybos su vieti
nių Konsulų Korpusu, pristatyta 
daugybė jo reikalautų smulkių 
žinių ir, pagalios, jau no jo var
do, kaipo pašalpa badaujantiems, 
kreiptasi į Tarptautinį Raudonąjį 
Kryži, į Antantės valdžias ir Tau
tų Sąjungą kad tie padėtų ir pa
sirūpintų pabėgėlių grąžinimu. 
Atsakymas laukiamas ne ankščiau 
kovo mėnesio. Tuo tarpu gi varo
mas intensyvia darbas prirengi- 
mui tautiečių prie tos kelionės. • 

Ačiū “Naujienų,” “Draugo” 
ir “Darbininko” redakcijoms, iš 
kurių gaunama Atstovybėje laik
raščiai dykai, vietiniai lietuviai 
turi šaltinių pasiskaitymui ir pa- 
8ėmimui žinių apie Lietuvą. Tai 
vienintėlis kelias, kuriuo susipa
žįstame su Lietuvos padėtim. Tie 
žiupsniai laikraščių yra tiesiog 

Tai tiktai užsi-1 plėšiami iš Atstovybės, nes kiek- 
1 Hcl lrnlrin T>ni*a ' oriono a trra -iri ižciallrao Povolroi.

BROLIAI AMERIKIEČIAI!
Kadangi brd^ai-lietuviai Ame

rikoje, tur būti; aukoja ne vieną 
dolerį badaujantiems Rusijoje, 
noriu priminti jiems, jog ir toli
mame Sibire yra nemaža lietuvių, 
išblaškytų karo metu iš po Tėvy
nės stogų, kurie yra aplinkybėse 
niekuo negeresnėse, neg Pavolgės 
rusai ar totoriai.

1914-1915 metais nevienas žaliu
kas vyras, neviena skaisti moterė 
ar mergaitė apleido Lietuvą ar 
tai savo noru, bėgdami nuo užei
nančio mus žemę vokiečio, ar tai 
paraginti prie to kazokų bizūnais. 
Tiesa, pirmąjį laiką, rusai priė
mė pabėgėlius lyg ir širdingai, bet 
buvo nemaža ir tokių atsitikimų, 
kur “bieženeui“ nieks nenorėjo 
duoti nei vandens atsigerti. Tuo 
tarpu susitvėrė “pabėgėlių šelpi 
mo komitetas, kai kurie ir darbo 
gavo. Šiaip-taip pradėjo gyven
ti žmoniškai. Prasidėjus Rusijo
je i evoliucijai, visi atgijome, nes 
laukėme galės greito grįžimo Lie
tuvon.- Vienok apsivylėme. Su 
revoliucija prasidėjo ir betvarkė. 
Viskas susipainiojo. Vieton ke
liauti į vakarus, visokių aplinky-

~"bių verčiamiyp??f)SgėIiaT‘buvO’pri-

New York. — John D. 
Morris, 24 m. amžiaus vy
ras. McAlpin kotelyje ban
dė šautuvu nusišauti. Kul
ka patoso galvon. Nuga
bentas ligoninėn ir nekokia 
viltis ant išgijimo.

TURĖS PROGĄ.

Rymas. — Amerikos kar
dinolai Šventojo Tėvo prašė 
pakeisti konklavos konstitu
ciją ir pailginti jos susirin
kimą, Šventajam Tėvui mi
rus, kad Amerikos kardino
lai galėtu suspėti atvykti ir 
dalyvauti linkiuose. Šven- v
tasis Tėvas žadėjo tą pada
ryti.

REIKALAUJA JAPONŲ 
PASITRAUKIMO.

NEKVIES AIRIŲ Į 
VESTUVES.

TRIMIS SAVAITĖMIS 
VĖLIAU.

LONDON. — Ekonominė 
valstybių konferencija Genooj 
vyks trimis savaitėmis vėliau 

negu pienuota.

muno apskrityje turkų 'tauti
ninkai išpjovė 1.000 krikščio-

klais ginasi nuo kraugerių.

veTSti ar tai pasilikti ant vietų, 
ar traukties rytų link. Ir, rodosi, 
tie, kurie pasiliko ant vietų, jau 
laimingai sugrįžo rytų link. Ir ro
dosi, tie, kurie pasiliko ant vietų, 
jau laimingai sugrįžo Lietuvon, 
nors ir nevisi. Atvykusieji gi i. 
Tyliojo okeano pakrančius, svai
gino save mintimi, jog koks tai 
“dėdė,“ išvež juos iš čionai Lie
tuvon Tiesa, važiavo didieji są
jungininkai Rusijos (Kolčako), 
važiavo lenkai, latviai. Neišva
žiavo ir negalėjo išvažiuoti vien 
tiktai lietuviai. Mat lenkai ir 
latviai buvo susiorganizavę Sibi
re savo kariuomenes (latviai jo
kiuose mūšiuose tarp rusų neda
lyvavo) ir todėl sąjungininkai da
vė jiems laivus tai kariuomenei 
pargabenti tėviškėn. Žinoma, ka
riuomenės mandieruose buvo iš
vežta daugybė pabėgėlių su šei
mynomis — neišvažiavo tik mažas 
skaičius ir tai tokių, kurie patįs 
nelabai tesiveržė Tėvynėn. Lietu
viai savo kariuomenės neturėjo 
(apie kariuomenės būrį po lenki? 
vadovavimu Novo-Nikolajevske, 

.taip vadinamos pulkininko Rim- 
Įšos — dabar jis Vilniuje — gvar
dijos, kalbėti neverta: velik jos 
visai nebūtų buvę) ir todėl liko. 
Kiek teko girdėti, būk iš Rusijos 
ir Vakarinio Sibiro, nors ir su di
deliu vargu, vienok pabėgėliai 
jau sugrįžę Lietuvon. Liko 
vien tik Rytų Sibiras, kuriame, 
sulig Sibiro Atstovybėje esamų 
žinių, gyvena dar apie 3.000 lietu
vių. Susiregistravusių jų yra: 
1) Vladivostoke ir jo apielinkėse 
— 327 žm.; 2) Pajūrio srityje be 
Vladivostoko — 230 žm.; 3) A- 
muro srityje — 460 žm.; 4) Už- 
baikalyje — 580 žm. ir 5) Man- 
džurijojė ir Kinijoje — 300 žm., 
o išviso 1897 žm.
registravusiųjų, o dėl kękių nors 
priežasčių neužsiregistravusių, 
bus dar tiek. I

Ekonominė krašto padėtis ka- 
tastrofinga. Pramonė ir preky
ba mirus. Bedarbių vien Vladi-

.vienas yra jų išsialkęs. Perskai
čius laikraščius ant vietos — siun- 
tinčjame j tolimesnias kolionijas. 
Nuo vardo Atstovybės ir jos glo
boje esančių tautiečių tariu nuo
širdų ačiū viršnūnfttosioms redak-

ANGLIAKASIŲ REI
KALAVIMAS.

Indianapolis. — Anglia
kasių suvažiavimas nutarė, 
kad minkštųjų angim kasė
jų algos būtų po senovei, o 
kietų j ii anglių kasėjų algos 
turi būti pakeltos. Darbo 
turi būti 30 vai. savaitėj. Jei 
šitų išlygų kompanijos ne
priims, tai išeiti streikan 
bal. 1 d. ir klausimą paleisti 
referendumui.

NEPRIIMA Į UNIJĄ.

Indianapolis, Ind. — Ang
liakasių unijos prez. Lewis 
griežtai stovėjo prieš pri
ėmimą į uniją išmesto Ho- 
wato, Kansas valstijos ang
liakasių vado. Angliakasių 
suvažiavimas balsais 1959 
prieš 1866 parėmė preziden
tą.

reitą subatą įvyko pirma 
konferencija tarp streikuo- 
jančitl audėjų atstovų ir 
kompanijii atstovų. Darbi- 
ninkų atstovai pareiškė, kad 
nusileidimo nebus. Pareiš
kė, kad jei kompanijos ne
atšauks nurausimą algų ant 
20 nuoš. ir įvedimą 54 va- 
andų vietoj 48 vai., tai dar
bininkai negrįš darban. 
Kompanijos pareiškė, kad 
negalinčios verstis prie se- 
noviškų algų ir darbo valan
dų.

GAL DIRBS OFISO 
DARBININKAI.

Somersworth, N. H. — 
Vietos audiminėse darbinin
kai sustreikavo nepabaigę 
maitinti 150.000 jardų au
deklo. Streikininkai buvo 
įrašomi pabaigti, bet jie* at

sisakė. Tai ofisų darbinin
kai ketina užsimauti “over- 
alls’us” ir pabaigti darbą.

NEGALI PLAUKTI 
LAIVAI.

London. — Liverpoolyje 
suparaližuotas laivų plauki
mas. Laivai negali nei į- 
plaukti, nei išplaukti dėl 
vilklaivių darbininkų strei
ko. Streikuoja dėl algų nu- 
mažinimo ir dėl valandų pa
ilginimo.

rijoms ir prašau ir tolimesniame 
laike neatsisakyti pakakinti mus 
savo leidiniais. Jeigu kas iš ame
rikiečių teiktūsi paaukuoti mums 
atliekamų knygų (prisiųsdamas 
antrašu: Vladivostok, Posjietaka- 

ja No. 13. Litovskoje Konsulst- 
vo) būsime labai dėkingi.

* . »

L. e. p. Lietuvos 
Įgaliotinio Sibirui

NAUJOS ANGLIJOS 
ATYDAI

Suomi malonu yra pranešti, 
jog tik ką atvažiavęs iš Lietu
vos dailininkas Žmuidzinavi
čius (Žemaitis) aplankys su 
prakalba žemiau paduotas ko
lionijas. Nuoširdžiai prašoma 
šių visų kolionijų prie prakal
bų gerai prisirenkti ir taipgi 
apielinkių mažesnioms kolioni- 
joms pagelbėti prisirengti, 
Gerb. sve’tys būdamas pasižy
mėjęs Šaulys ir aktyviai daly
vavęs Šaulių judėjime Lietuva 
ginti beabejo daug indotflBg 
sujudinančių vaizdų jisai pe^ 
tatys. Girdėjom, jog jisai turi 
atsivežęs daug įvairių paveiks
lų iš Lietuvos Valstybės kūri
mo, Lietuvos kariuomenės, Šau
lių darbuotės ir ketina tais pa
veikslais savo prakalbas paį
vairinti. Todėl visi yra ragi
nami į gerb. svečio prakalbas 
ir beabejo patirs tą ko» nuo se-

► —
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2 West,Lynn, Mass.
3 Harverhill, Mass.
4 .. ............................ ..
5 Lawrence, Mass.
6 Lowell, Mass.
7 Nashua, N. H.
8 .i..........................
9 Manchester, N. H.

10 .......................
11 ................... . . . ..
12 Lewiston, Me.
13 Fitchburg, Mass.
14 Gardner, Mass.
15 Athol, Mass.
16 No Adams, Mass.
17 ...........................
18 .......... .
19 Worcester, Mass.
20 Westfield, Mass.
21 Holyoke, Mass.
22 Northampton, Mass.
23 Easthampton, Mass
24 Springfield, Mass.
25 Torrington, Conn.
26 Waterbury, Conn. p.p
26 Union City, Conn. vai
27 So. Manchester, Conn.
28 New Britain, Conn.
29 Ansonia, Conn.
30 New Haven, Conn.
31 Bridgeport, Conn.
1 d., ..... ,... g
2 Brooklyn, N. Y. . 

Lietuvos Fin.
Paskolos Skyrius 370 
Avė., New York City.

Niekados nereikalauk, ki 
kiti padarytų tą, ką -pg 
gali padaryti.

L. Tolstojus



DSRBIKIKKJS
ri apie kokias ten socializaci- įpratime, kad tų narių yra daug o su pačia tikyba kovoja, ir to 
'jas ar nacionalizacijas, — tada'mažiau. je kovoje visi socialistai eina

Žmonės taip prieš tą sąjun- iš vien. Mums, tiesą tariant,

nį veidą šiandien sunku kalbė- *?•> kad įrbmintoi, patys tu-

H. H.

rytoj tave pakarsiu.

PASTABĖLĖS.

SocijalistaiLietuvoje.

KAUNE PRADĖJO EITI 
LENKŲ KALBA LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTIS “NOVINY.”

V Rtaio Kataliku Sv. Juozapo 
enkc Sąjunga.

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

pripažino ir nuosavybę. O kad
visa kas dar butų gražiau, su- gą, taip prieš bedievius maky- tatai senai žinoma. Aš tenore- 

kurios dargi socialistinė neno
ri vadinti.

i..
red as second-class matter Sept 

&t the post office at Boston, 
iaer the Act of March 3, 1879.”
*4 --

_ Acceptah^e for maiHng at special rate 
of postage provided for in Section 1103, 
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Socialdemokratai Lietuvoj^ 
veikia kaipo partija, leidžia 
dargi savo laikraštį — “Social
demokratą” St Seimo social
demokratų frakcija turi ketu- 
rioliką narių. Apie socialde
mokratų politinį ar visuomeni-

duos jiems rankų. Tokią išva- rbūt, niekam nepaslaptis, kad :
[tuose dvaruose darbininkai jas ar nacionalizacijas, 
menkiau gyvena, negu privati
niuose. Tiesa, jie ten menkiau 
dirba, bet už tat menkiau ir 
valgo. Kun. J. Vailokaitis St. 
Seime klausė žemės ūkio ir Val
stybės Turtų Ministerio, kur M. Krupavičius St Seime 
dedamas tas pelnas, kurį duo
da valduos laikomi dvarai. 
Ministeris nieko neatsakė. Ge
riausia išeitis. Kam teko ar
čiau prisižiūrėti mūsų majora- 
tinių dvarų gyvenimo, tam 
daug suprantamesnis būtų 
klausimas: kuo padengiamas 
tasai deficitas, kurį duoda val
džios laikomi dvarai? Kitą 
kartą “Laisvėje” jie buvo pa
vadinti votimis. Ir tų vočių 
norima dar daugiau Lietuvoje 
pridaiginti. Jau nuo senų lai
kų mūsų dvarai — tat nedory
bės, purvo, paleistuvybei liz
dai. Kas tiktai stengia 
iš jų.

dą tegalima padaryti, sekus 
paskutinių kelerių metų so
cialdemokratų gyvenimb.

Kaipo partija — socialdemo
kratai — neskfiitlingi. Į St. 
Seimą jie praėjo profesinių są
jungų arba nepartinių balsais. 
Įdomu, kad socialdemokratai, 
kurie visose kryžkelėse skel-

jau parodyti, kaip Lietuvoje - 
jie tą kovą kelia.

Kokia socialistų Lietuvoje 
ateitis? Man rodos, tamsi. 
Prieš dešimtį metų rasti moks
leivį ar studentą kataliką—bu
vo labai sunkus dalykas. To
dėl šiandien mūsų inteligentai 
daugiausia socialistai. Pažvel
kime dabar į jaunuomenę. A- 
teitininkų organizacija turi per 
3,000 narių. Juk tatąi už de
šimts metų bus jėga, kuri visą 
Lietuvą gali pakeisti. Socia
listai šiandien moksleivių tar
pe pasisekimo neturi. Minėto
ji “Aušrinė” du, tris kartus 
tepasirodo. Pagalios iš tos pa
čios “Aušrinės” matyt, kad jos 
atstovaujamoji moksleivija dėl 
savo tuštumo — nebepavojin
ga. Mums vaidinas ateity ka
talikiškoji Lietuva.

tojus griežtai nusistatę. Antai 
Keturnaujlenoj (Šakių »aps,) 
paskyrus socialdemokratą Ma
tulaitį, pailsėjusį bedievį, 
mokytoju, žmonės dargi mo
kyklon neįsileido. Kodėl taip? 
Gal todel, kad jie gina darbo 
žmonių reikalus, kaip socialis
tai aiškina? Anaiptol! Aš ne
kalbėsiu apie Aukštuosius ka
sus, kur dargi profesoriai, 
kaip Čepinskis, neiškenčia ne- 

, palietę tikybos, aš tepaminėsiu 
kelis pavyzdžius, kurie vyksta 
prieš žmonių akis. 1

Kalvarijos (Mariampolės ap) 
apylenkese kruta '“garsus” 
mokytojas Kmieliauskas. Vie
nas jo mokinių, prašomas pa
pasakoti apie žmogaus sutvėri
mą, paklausė: “kaip pasakoti: 
ar kaip Mamytė ar kaip moky
tojas pasakoja?” Mat esą ma
mytė pasakoja, kad žmogų Die
vas sutvėręs, o mokytojas — 
beždžionė. “Tatai dar paly
ginti rimtas dalykas. Balkū- 
nų (Alytaus aps.) mokytojas 
Baleiška aiškino mokiniam, 
kad nereikia klaupti prieš 
Švenčiaus], nes ten nieko nesą. 
Neužilgo buvo mitingas. Gar
busis mokytojas aiškino, kad 
ir jis pats ir jo peršamoji 
“Valstiečių Sąjunga” — esą 
geriausi katalikai. Žmonės pa
klausė, kodėl jis taip vaikus 
mokęs. Tai, girdi — atsakė — 
... kad rašalo neišlietų. Mes 
norime, kad mūsų vaikai apsi
imtų už Kristų ir Jo Bažnyčią 
ne tik rašalą bet ir kraują pra
lieti, — atsakė žmonės Visa 
tatai matydami, socialistai 
pradėti# skelbti, kad žmonės ne 
turį teisės kištis į mokyklų rei
kalus. Tėvų darbas, girdi, žiū
rėti, kad mokykla medžiaginai 
būtų gerai aprūpinta, o leisti 
jiems į mokslo reikalus kištis 
—.nesąmonė. Reiškia, tėvai 
turi žiūrėti, kad mokytojas so
čiai pavalgytų, gračiai apsi
rengtų, šiltus kambarius turė
tumėt — saugok, Dieve — jie
ms negalima pažiūrėti, kaip ta
sai mokytojas savo pareigas ei
na. Pasakymas, kad moky
klos turį būti mokytojų ranko
se, tiek pat turi prasmės, kiek 
pasakymas, kad miškai turi 
būti girininkų rankose, gelžke- 
liai — gelžkelininkų ir tt. Tie
sa yra, kad girininkai, urėdai 
tvarko miškus, gelžkelininkai 
— gelžkelius, bet lygiai tiesą, 
kad girininkai, gelžkelininkai 
taikosi prie visuomenės, o ne 
visuomenė prie jų. Visuome
nė, valdžia duoda jiems tam ti
krų nurodymų, ir jie tų nuro
dymų ribose veikia. Lygiai 
taip pat privalo būti rišamas ir 
tėvų bei mokyklų santykių 
klausimas.

Nereikia manyti, kad vien 
tikybos mokymas sociallistams 
rūpi iš mokyklas prašalinti. 
Jiems rūpi iš vaikų, iš jaunuo
menes širdžių tikyba prašalin
ti. Antai, V. Kapsuko valdžia, 
viešpataudama Vilniuje tiky
bos prašalinimą iš mokyklos 
skelbė, kaip kunigų prašalini- 
mą iš mokyklos. Mat keliose 
Vilniaus mokyklose kai ku
riuos dalykus dėstė kunigai. 
Kunigas, žinoma, bedievybės 
neplatins. Tad kaip juos pra
šalinsi? Negi paskelbsi, kad lo
gika, pschologija iš mokyklos 
prašalinamA?

Kad fLtai tiesa, rodo dar ir 
‘mūsų universito klausimas. 
Čia prieš teologijos fakultą jie 
labai neprotestuoja, nes bijo, 
kad katalikai savo universito 
neįsikurtų. Jie piestu stoja 
prieš krikščionių filosofijos ka
tedras. Taip spaudoje, taip 
St. Seime pakelė didžiausią 
trukSmą. Čia esą mokslas var
žomas, persekiojamas. Tikri

pastebėjo, kad socialistai-liau- 
dininkai neturi*aiškaus nusis
tatymo nuosavybės klausymu, 
kad jie kartais ją smerkia, kar
tai* vėl (rišdami žemės klausi
mą) pripažįsta. Tatai buvo 
1921 m. gruodžio m. 17 d. Vi
siems įsidėmėtinas M. Sleževi
čiaus atsakymas: si L d. girdi, 
visuomet nuosavybę smerkė ir 
dabar smerkia. Tačiau, dabar, 
atsižvelgiant į žmonių psichiką 
(dvasią) dar nuosavybę gali
ma palikti S. 1. d. *ją ir palie
ka, visai nekeisdami ano savo 
nusistatymo. Praeis kiek lai
kų ir nuosavybė baigs savo 
dienas. Gal už kokia dviejų 
dešimčių metų darysime tą pat 
,su ūkininkais, ką dabar daro
me su dvarininkais, — pabrė
žė jis. Kitaip šnekant, — pa
lauk, žyduli, šiandien čigoną 
karių
Socialdemokratai pasirodo šiuo 
klausimu daug nuoseklesni ir 
daug praktingesni. Nuosekles
ni todėl, kad elgiasi sulig savo 

1 principais, praktingesni gi to
del, kad dabar sureformuotų 
žemių jie daugiau nežada re
formuoti. S. 1. d. tas pačias 
žemes dabar atima nuo dvari
ninkų ir duoda ūkininkams, 
paskiau gi atims ir nuo ūkinin
kų. Dvigubas darbas. Galgi 
ateis laikas, kad ūkininkai pa
tys pasiūlys savo žemes val
džiai? Anaiptol l Užtenka 
kiekvienam savęs pasiklausti, 
kad tatai pamatyti. Dargi to
ki reformatoriai, kaip minėta- 
sai Plečkaitis ir tai tatai pat
virtina. Plečkaičiai Vilkaviš
kio apskrity turi ūkį (apie 100 
margi],) Vokiečių okupacijos 
metu, nestengdami tos žemės 
apdirbti, išnuomavo aplinkinia
ms bežemiams ir mažažemiam. 
Dalykams pasikeitus, bet nuo
mos terminui dargi neįpusėjus 
užsimanė tuos nuomininkus 
prašalinti. Byla pateko teis
man. Ar pasibaigė ir kuo pa
sibaigė — nežinau. Reiškia 
]X>nai demokratai tada dideli 
reformatoriai, kada kalbama 
apie kitus, bet kaip tik dalykas 
paliečia jų pačių kišenius, ta
da — atsiprašau — kas tavo — 
tai mano, bet kas mano — tai 
ne tavo. Ne kiekvienas žmo-

;tai mano, — tačiau kiekvienas 
aiškiai pasakys: kas mano — 
tai ne tavo. Ir, taip bus. drįs
tame manyti, tol, kol žmogus 
žmogumi pasiliks. Tad aiškiai 
turi žinoti ūkininkai, aiškiai 
turi žinoti tie bežemiai ir maža
žemiai, kurie gaus žemės, ką 
jiem ruošia “nuosavybę pripa
žįstą” socialistai — liaudinin
kai—demokratai.

Visi Lietuvos socialistai, visi 
bedieviai, jeigu kitais klausy
mais ir skiriasi, — tad labai 
puikiai sutaria dėl tikybos. Čia 
tarp jų pavyzdingiausia vieny
bė. Deja, ne visi drįsta tatai 
pripažinti. Iki šiol mes socia
listam nurodydavom, kaipo pa
vyzdį, A. Bebelį, kurs drįso 
Reichstage pasisakyti, kad ‘so
cializmas ir krikščionybė — 
tat ugni&jr vanduo.” Mūsų so
cialdemokratų garbei reikia 
pasakyti, kad jų tarpe atsirado 
tokių, kurie pasekė A Bebe- 
lio pavyzdžiu. Kalbu apie jau 
kelis kartus minėtą Plečkaitį, 
kurs mūsų St. Seime pabrėžė, 
kad socialdemokratams rūpi 
sugriauti Bažnyčias. Atviru
mas —geras dalykas. •

Kiekvienam žinoma, kiek 
svarbos turi auklėjimas Žmo
gaus gyvenime. Tą tat žmo
nių auklėjimą socialistai nori

rį savo reikalais rūpintis, į St. 
Seimą nepravedė nė vieno dar
bininko. , ■

Pačiame St. Seime, kaip mi
nėjau, socialdemokratam rūpi 
vien kalbėti, o ne darbas dirb
ti. štai kodėl jie užvertė Mi
nisterių kabinetą interpeliaci
jom. Ir bendrai, jie kartais ir 
keistenybių parodo. Prisimin
kime mūsų Maskvos taiką. Vi
są laiką koliojo valdžią, kam 
ši kariaujanti su Rusais, kam 
persekiojanti komunistus. Su
sitaikyta. Įnešta į St. Seimą 
taikos ratifikavimo klausimas. 
Didžiuma St. Seimo narių kal
bėjo už ratifikavimą. Tačiau 
atsirado ir priešų. Kaip ma
not — kas? Ugi socialdemokra
tai. Vienas Plečkaitis, berods, 
išdrįso pasisakyti už ratifika
vimą. Kam, rodos, labiausiai 
reikėtų nusistąĮyti prieš lenkų 
dvarponių valdžią? Socialdo- 
mokratams — pasakysite. Ta
čiau ne taip išeina. Želigovs
kis užima Vilnių. Visuomenė 
eina, valdžia i pagelbon. Iš St. 
Seimo frakcijų sudaromas Gy
nimo Komitetas. Visos frakci
jos įeina komitetan. Neina 
lenkai ir... socialdemokratai. 
Išgirdus, kad Rusijoj siaučia 
badas, kyla badaujančių šelpi
mo klausimas. Visos partijos 
šelpimui pritaria socialdemo
kratai — ne. Skaito valdžia 
Vilnijos klausimu deklaraciją. 
Visas partijos pritaria, social
demokratai — ne. Jeigu visa 
tatai nebūti] prieš paties akis, 
nieku būdu netikėtum.

Sogialdemokratų nuomone 
jų idealas — socializmas tega
lima pasiekti revoliucija. Tą 
revoliuciją, 'žinima, turės kelti 
darbininkų minios. Toje revo
liucijoje darbininkai tikrai lai- 
mės, kada jų bus daug. Tad, 
juo daugiau darbininkų juo 
daugiau proletarų — juo ar
čiau socialistinė revoliucija, ir 
juo labiau socialdemokratai už
tikrinti, kad jie tą revoliuciją 
laimėsią. Štai kodėl socialde
mokratai ilgą laiką kreivomis 
žiūrėjo į tokią darbininkų ir 
apskritai vartotojų jėgą, kaip 
koperaeija. Mat koperacijos 
pagalba darbininkai turi gali- 
jnybės tapti nebedarbininkais, 
atseit nebeproletarais . To so
cialdemokratai kaip tik nenori. 
Jiems reikia, kad būtų daugiau 
proletarų, arba, kaip dar vo
kiečių okupacijos metu “Dar
bo Balse” St. Kairys išsitarė, 
kad būtų daugiau driskių. To
mis mintimis vadovaudamiesi, 
jie negali sutikti su St. Seimo 
svarstomąja žemės reforma. 
Juk reikia tik pagalvot, kiek 
išdalinus žemę, proletarų taps 
“buržujais” — ūkininkais! Iš
dalinus dvarų žemes, socialde
mokratams ir kbmunistams bus 
didelis smūgis Lietuvoje. Tat 
kaip-gi jie riša tą žemės klausi
mą? Jie iigi pripažista reika
linga dvarus atimti iš dabarti
nių savininkų. Apie kokį atly
ginimą ir kalbos negali būti. 
Atėmus iš dabartinių savinin
kų, jie neleidžia tų dvarų da
linti ir duoti darbininkams 
nuosavybėn, kadangi nuosavy
bėje jie mato visas šių dienų 
tvarkos blogybes. Tie dvarai 
turi likti valdžios nuosavybe, 
ir darbininkai juoęe turi dirbti 
kaip dirbę. Darbininkas juose 
turės reikalų ne su ponu dvar
poniu, bet su ponu valdininku. 
Esmėje lieka tas pat. Vienoje 
paskutinių savo kalbų tuo 
klausimu St. Seime Plečkaitis 
pastebėjo, kad esą būtų galima 
dvarų prižiūrėtojais palikti 
tuos pačius dabartinius jų sa
vininkus. Aišku, iš tokios re- 
formos darbininkai nieko ne- 
gautų. Juk šiandien visai ta.p kratai nuosa ri

: tvarkomi musų vadmamiejil^ 
majoratmiai dvarai.., r r žmOnės nė klausyti neno-

tt Plečkaitis — buvęs bolse- ; 
vikiškų profesisių sąjungų šu- ' 
las, Požėla — buvęs komisaria
to reikalų komisaras, V. Biels
kis — buvęs Žemės Ūkio reika- i 
ių komisaras, V. Biržiška — 
(buvęs Švietimo reikalų komi
saras, St Kairio Redaguotas : 
“Darbo Balsas,” atėjus į Vii- , 
nių komunistam, pasiskelbė ko
munistų laikraščiu, o socialde
mokratų partijos Vilniaus sky
rius, D-rui Domaševičiui vado
vaujant, tuo pačiu laiku pasi- 
kelbė komunistų partijos sky
rium. Viena<šių dienų social
demokratų šulų adv. M. Mar- 
kauskas paskutinę vasarą kal
bėdamas profesinės sąjungos 
(kaip tik vietoje.) mitinge Ma- 
riampolėje apie socialdemokra
tų ir komunistų santykius, pa
stebėjo, kad komunistai turį 
būti socialdemokratams dėkin
gi, nes šie, būdami 'St. Seime, 
dažnai juos apginą nuo atžaga
reivių persekiojimų. Ir iš ti
krųjų. Socialdemokratai be 
komunistų gynimo veik nieko 
St. Seime nedaro. Jei į St. 
Seimas ėjo, anot St. Kairio be
tariant, propagandos tikslais. 
Visa tada rodytų, kad socialde
mokratai ne kas kita, kaip ki
tokio vardo komcnįstai. Ta
čiau jie to visomis keturiomis 
ginasi. Paskutinėje konf-joj 
Kaune svarstė, ar dėtis į Tre
čiąjį įntemacionalą, ar ne. Nu
tarė nesidėti. p. Plečkaitis Ma- 
riampolėje pasakojo, kad so
cialdemokratai nesutinką su 
komunistais dėl pačios organi
zacijos technikos. Komunistai 
norį kad visų šalių Trečiojo In
ternacionalo partijos jų klau
sytų dargi tokiais klausimais, 
kaip ar kelt revoliucija, ar ne. 
Jie, socialdemokratai, maną, 
Ūstr'"kiekvienos šalies draugai 
galį geriau žinoti, kada jų 
krašte galima kelti revolueija, 
o kada — ne. Taip, reiškia, 
visas skirtumas labai menkoje 
formalybėje. Taip mano so
cialdemokratai. Komunistai 
visuomet papratę nekomunis- 
tus keikti. Lygiai tenka ir 
mūsų socialdemokratams. V. 
Kapsukas antroje savo Lietu
vos SociaLDemokratų Partijos 
istorijos dalyje, išleistoje jarf 
mūsų St Seimui susirinkus įro
dinėja Paželą niekad nebuvus 
darbininkų reikalų gynėją. Vi
są socialdemokratų partiją var 
dina tokiais pat darbininkų 
reikalų pardavikais, kokiais 
yra socialistai lieudininkai. 
Taip kalba. Tačiau iš tikrųjų 
išeina visai kas kita. Įėjus į 
Vilnių V. Kapsukui, Vilniuje 
liko socialdemokratai — Švie
timo Ministeris M. Biržiška ir 
Užsienio Reikalų Ministeris — 
A. Janulaitis. Juos komunis
tai dvi dienas tepalaikė ir pa
leido. Tuo tarpu su valdžia 
nieko bendro neturėjusius krik- 
ščionius-demokratus: kun. P. 
Dogelį, kun. J. Vailokaitį, kun. 
D-rą M. Reinį, p. L. Girą, dar
gi sdc. liaud. dem. p. Bartkevi- 
čienę, kurie važinėjo Kaune 
kviesti lietuvių intelegentus 
Vilniun, nes esą trūksta lietu
vių. valdininkų, — pralaikė ka
lėjime aštuonis mėnesius, kol 
mūsų valdžia neišmainė jų už 
bombų bei piroksino f abrikato- 
rius Tarybų organizatorius 
Lietuvoje. Matyt iš tikro ko
munistų akyse socialdemokra
tai nėra toki darbininkai (su
prask — komunistų!) reikalų 
pardavikai, kaip kiti. Pats fak
tas, kad jie • atsisakė dėtis į 
Trečiąjį Internacionalą dar nie
ko nerodo. Ir į Antrąjį Inter
nacionalą jie atsisakė dėtis. 
Šiandien Lietuvos socialdemo
kratai dairosi: jeigu kbnranis- 
tai galutinai žlugs — socialde
mokratai pasisakys jų priešai 
esą, jeigu komunistams pradės 

Maihew Henry, sektis — socialdemokratai pa-

KĄ LAIMĖS AUDĖJAI.

| Daug tūkstančių audėjų šio- 
Emis dienomis streikuoja prieš 
|numuši’mą algų ir darbo valan- 
• dų pa-ilgpiinią. Ką audėjai ga
li šioje* kovoje laimėti t

Dabar sunku darbininkams,
ę atsilaikyti prieš algų kapojimą 
| ir valandų liginimą. Nesenai 

ikavo New Yorko pieno iš- 
vežiotojai, streikavo ir kituose 

. Bet nieko nelaimė- 
ai pasibaigė pralai-

kerdyklu darbininkų 
eikas. Mažai tėra vilties lai

mėti audėjams .
F O čia pbt angliakasių kova. 

EAnglių kasyklų kompanijos no- 
t ri numažinti algas. Ąngliaka- 
i siai yra‘labiau organizuoti ir 
Ktodel jie gali daugiau vilties tu

rėti atsilaikyti.

-SVARSTYS LIETUVOS 
PRIPAŽINIMĄ.

| Senai' beturėjome taip indo- 
raaią žinią, kaip dabartinį pra
nešimą iš Wasliingtono, kad A- 
įrierikos valdžia ketina svarsty- 

rti Pabaltijos pripažinimo klau- 
į ęiįmą. Jei ištikro svarstys, tai 

apie pripažinimą mažai terei
škia abejoti.
E Kas gali pakenkti Lietuvos 

pripažinimui ? Reikia spėti A-
< nįerika šiek tiek seka musų gj'- 
r frenimą,.tėmija musų krypsnius, 
į Temijo, kaip mes žiūrim ir tit- 
įsinešanie į valstybinius reika- 
t lūs. Iš to spręs ar lietuviai 
t pribrendę prie valstybinio gy- 
[ yenimo. -
E Dabar svarbiausiu argumen- 
E tu prieš lietuvių nepribrendi- 
į mą, taLyisų laisvamanių atsi- 
į stikymąą remti Lietuvą pasko- 
I la .ir ^aukomis. Laisvamanių 
Į ląikraščiai aiškiai pūrisakė nė- 
I remią paskolos dėl to, kad 
Iriems atstovas nepatinkamas. 
|Del tokios priežasties atsisaky- 
f-ti lemti paskolą gali tik išga
ištos ir „politiški “beibės.” 0 
Ktoks laisvamanių nusistatymas 
I svetimtaučiams yra ženklu lie
ti u v ių nepribrendimo.

________E
■ KAS RŪPI DAKTARAMS

• 1 1 1 ■

| Brooklyno “Vienybė” apsi
laižydama indė jo Kauno Medi
cinos Dr-jos nutarimą, kad 
pkrikščionišųujų katedrų į ter
ūpimas į-filosofijos fakultetą 
ferra neleistinas.” Matyt Lietu- 
fros kai kuriems daktarams la
biau rūpi bedievybė, neku žmo
gių sveikata.

Kuomet tu žiūri į sutveri
ąs. ntraikreipa nuo tavęs 
irertojas.

“ Tomas Kempietis.

et geiduliai sėdi sos
te stovi už durų.

bėga 
Socialdemokratai darbi

ninkams to netik ką nepadeda, 
•bet dar trukdo. Tatai turėti] 
žinoti "kiekvienas darbininkas.

Socialdemokratai, žinoma, 
neklysta. Dvare visko galima 
išmokti, tik darbo — ne. Ir 
ateities kartos tokios aplinky
bėse išaugę, visko mokės, o dar
bo — ne. Tatai bus 'tikri pro
letarai, tikri driskiai ir, many
kime, tikri revoliucininkai. O 
tokų socaldemokratai ir nori.

Socialdemokratai, kaip mi
nėjau, neskaitliuoja partija. 
Tik ji galinga inteligentais. 
Inteligentų skaičium juos būtų 
galima dėti greta Santaros, Pa
žangos.

' Socialistai — liaudininkai — 
demokratai po krikščionių de
mokratų skaitlingiausia Lietu
voje partija . Leidžia du lai- 
krakrašęiu: sąvaitinį ‘ ‘ Lietu
vos Ūkininką” ir mėnesinį 
‘‘Varpą.” Be to valdžios ofi
ciozas “Lietuva” vedamas 
dvasia, artimiausia šiai parti
jai. St. Seime turi 29 atstovus. 
Rinkimuose dalyvavo daugiau
sia, kaipo nepartinė “Valstie
čių Sąjunga.” ši dargi gynėsi 
nesanti socialistinė. Greta 
“Valstiečių Sąjungos” “sąra
šo būdavo ir s. L^d. sąrašas. 
Tačiau St Seime nuo pirmos 
dienos eina iš vien. Valdžioje 
dalyvauja. Turi tris ministe- 
rius: Dr. K. Grinių — Ministe- 
rį Pirmininką, prof. J.Jšimku 
— krašto Apsaugos MinisterĮ 
ir J. Aleksą — Žemės Ūkio ir 
Valstybės Turtų Ministerį. Be 
to E. Galvanauskas iki savo 
kabineto sudarymo (1919 m. 
rudens) buvo s. 1 
narys. Dargi tarptautiniame 
socialistų susivažiavime tai 
partijai atstovavo. Sudaryda
mas kabinetą iš partijos išsto
jo. Tatai padarė ne dėl pažiū
rų pasikeitimo, o takto žvilgs
niu, kad partijai nereikėtų už 
juos atsakyti. Dabar E. Gal
vanauskas — Susisiekimo Fi
nansų, Prekybos ir Pramonės 
Ministeris.' Vidaus Reikalų 
Ministeris Skipitis — santari- 
ninkas, labai artfmas s. 1. d. 
partijai. Teisingumo Ministe
ris Karoblis — visų.St. Seime 
esančių partijų šiai artimiau
sias. Nežiūrint į tat, kad, kaip 
matome, s. 1. d. Ministerių Ka
binete turi žymią daugumą, vi
są atsakomybę už Ministerių 
Kabineto, už valdžios darbus 
jie visuomet vertė krikščioni
ms demokratams, nors šie du 
ministerių teturi: prof. D-rą 
Jurgutį (D-ro J. Purickio vie
toje) — Užsienio Reikalų Mi
nisterį ir K. Įtizauską —• Švie
timo Reikalų Ministerį. , ;

Socialistai — liaudininkai — 
makratai žemės klausimą visą 
riša panašiai krikščionims de
mokratams, tik 1. atlyginimo 
žemės ir 2i savininkams nori 
palikti ne 80, o 50 ha. žemės tu
ri būti duodama nuosavybėn. 
Tačiau, juk ^e visgi socialis
tai. Tad kaip sutaikyt jų so- pakreipti Vaga. Visų pir-(juokai. Vakarų Europos uni- 
cializmą su tuo naosavybės 
pripažinimu. Iš tikrųjų sunku 
sunku. Ir kad tatai tieaa, ga
lima spręsti ir iš to, jog dar 19- 
17 ir 1918 metais, kada kūrėsi, 
socialistai-liaudininkti - demo4tojl sąjunga turinti 1021 narį.

v •

1. d. partijos ^!s dris tvir‘i““ ~ tav0

• r

platina 
gynėją

kuriant

AMERIKIEČIAI! Nestum- 
kite nuo savęs, savo sulenkin
tųjų brolių, bet traukite juos į 
save, todel:

Kiekvienas lietuvis, būdamas 
sulekintųjų lietuvių tarpe, gali 
padaryti daug naudos Lietuvo
je, platindamas savaitinį ilius
truotą lenkų kalba, bet tikros 
lietuvių dvasios laikrašti “No
viny.”

Kiekvienas lietuvis, kuiam « 
rūpi, kad legioninkai bei dva
rininkai sulenkintųjų tarpe ne
turėtų sau draugų bei pritarė
jų, tegul visoj Amerikoj tarp 
sulenkintųjų lietuvių 
mūs valstybingumo
“Noviny.”

Kiekvienas lietuvis,
rūpi, kad sulenkintieji kuo- 
greičiausiai pasidarytų susi
pratusiai mūs visuomenės na
riais bei ištikimais Lietuvos 
Valstybės piliečiais, tegul plati
na lietuvių laikraštį lenkų kal
ba “Noviny.”

Kiekvienas lietuvis, kuriam 
norėtų, kad sulenkintieji Ame- - 
rikoj gautų tikrų žinių apie 
mūs valstybės reikalus, šiaip 
gerai parinktų žinių iš viso pa
saulio bei naudingų šviesą ne
šančių skaitymų, tegul pla
tina “Noviny.”
. .“Noviny” metams 2 dol., pu
sei 1 doleris . “Noviny” lei
džia ir redaguoją gerai žino- 
masai Lietuvoj mūs visuome- 
menės veikėjas bei tikras lietu
vis Steigiamoje Seimo narys ir 
Vyr. Liet. Gynimo Komiteto 
Sekretorius kapitonas Petras 
Ruseckas.

“Noviny” adresas: Lietuva 
Kaunas, St. Seimas “Noviny” 
redaktoriui P. Ruseckui.

Lietuvi! Platink “Noviny” 
sulenkėjusiųjų tarpe Amerikoj 
ir užrašyk jiems Lietuvoj.

Jei pats nežinai nei vieno su
lenkintojo — atsiųsk porą do
lerių “Noviny” Redakcijai, o 
ji siųs laikraštį kokiam nors 
sulenkintam lietuviui, kad jį 
atgauti Lietuvai!

I

Žmoniją galima sulyginti 
su vaikais, žaidžiančiais pa
jūryje: jų domą pritraukia 
gražiu straigės, gražios jū
ros žolės; vaikai be atodai
ros renka jas ir džiaugiasi, 
tuo tarpu didžiausias tiesos 
vandenynas tūno prieš juos 
neištirtas.

versitų daugumoj yra krikščio
nių^filosofijos katedros. O ta

ina iš mokyklos privalo būti 
prašallntjk tikyba. Taiti tiks
lui jie turi susiorganizavę “Mo- čiau mokslo tas rtesuvaržo. Ar 
Rytojų Profesinę Sąjungą.” 
Sulig “Lietuvos” pranešimu

Tačiau jeigu atsiminsime, kad 
sąjungos vadai įrašo į narius 
kiekvieną mokytoją, tak su-

to gerbiamieji. Aukštųjų Kur
sų profesoriai A. Janulaitis, 
Čepinskis nežino, ar tiktai ki
tiems nesakot

Nesvarbu tatai. Tik svarba, 
kad jie ne su tikybos mokymu,

4«x

- ’ J?✓ ’Z b /

Pagundose ir nuliūdimuo
se žmogus išsimėgina kiek 
pakilo doroje, ir kur yra 
daugiau nuopelnų, ten ir do
rybe geriau apsireiškia.

Tomas Kėmpietis. ;



EASTON, PA. GILBERTVILLE, MASS.

Eastonie&ai sujudo prieš ga
vėnią pasilinksminti. Bengia 
kas subatvakaris balius ir šo
kius. Vasario 11 d. buvo sn- 
retigę balių. L. D. Sąjungos 40 
kuopa. Susirinkusius gerai 
muzika palinksmina.

T&ip-pat ant vasario 18 d. vėl 
surenkė balių vietinis choras.

M. S.

Vasario 11 d. buvo šitokia at
sitikimas. Antanas Zaleskis 
susiginčijo su Jaškevičia Leo
nardu už pusę kvortos munšai- 

| nes. Ant Zaleskis sakė, (kad 
, jisai išgersiąs puskvortę mun- 

šainės ir nebusiąs kvailas. Ir 
jisai išgėrė pusę kvortos mun- 
šainės, ir visai sudurnavojo:

BROOKLYN, N. Y.
Vasario 11 d. šv. Jurgio salė

je įvykt) Basket Bali rungtynės 
tąjį C? Brooklyn 4^-tos Vyčių 
kuopos £r Harrison, N. J. 90-tos 
kuopos. Harrisoniečiai leng
vai laimėjo, gavę 21, Brooklyn 
1L \

. ' S. K.

NEW HAVEN CONN.

Vasario 6 L.D.S. 28 kuopa 
surenkė prakalbas. Kalbėjo 
gert. M. Bagdonas, Lietuvos 
St Seimo narys ir L. D. Fede- 
radjos atstovas. Kalbėtojis 
nunešė labai plačiai dabartini 
Lietuvos padėjimą ir jos darbą 
prie kurio yra užsibriežus eiti.

Visi liko užganėdinti ir au
kavo L. Darbo Federacijai. Vi
so aukų surinkta $80.25.

Aukuoto jai:
L.D.S. 28 kp. 27.50 kun. V. P. 

Kartauskas 10.00, O. Daudo- 
nienė 5.00, A. Žilinskiutė 5.00, 
A. Romanas 1.50, K/Gerbu- 
čiauskas 1.25. -Po $1.00, J. Mi
šeikis, J. Baranauskas, A. Pet
rauskaitė, P. Cičirka, J. Lukša, 
F. Šumskas, K. Skarulis, J. Mi
ckevičius, P. Grigienė, O. Riš
kiene, A,Langaiienė, M. Dzi
kas, 0. Šliteriene, A. Jasins- 
kas, P. Januška, A. Radzevičie
nė, M. Danusienė, A. Kudaraus- 
kienė, J. Žiūkas, A. Ulozas, J. 
Jezukevičius, A. Selinąs, K. Ra
manauskas, A. Diržius.

Nemunas.

N0RW00D MASS. < 
Sis tas iš musą kolionijos. 
Dabar^ina galima sakyt pu- 

_____z _ ___________ ,___ sėtinai. Tie, kurie dirba, tai 
pasiėmė kirvį ir ėjo pas kaimy- išdirba pilną laiką, nors už nu- 
ną Praną Minalgą. Kiti geri į kapotas^ algas. Iš kitur atvy- 
žmonės subėgo ir kad kartais 
nebūtą bėdos padavė į valdžios 
rankas.

M. K.

NEW YORK CITY.

Susirniknnas.
Didžio jo>New Yorko Federa

cijos Apskričio susirinkimas 
įvyks 24 d. vasario š. m. 7:30 
vai. vakare “Garso” name Fe« 
detacijos Raštinėj.

Visos organizacijos ir drau
gijos, kurios priklausote prie 
Federacijos, malonėkit prisiųs
ti atstovus, nes turim svarbių 
'reikalų aptarti.
D.N.Y. Fed. Aps. Sek. Kašėta.

MONTREAL, CAN.

Vasario 12 d. surengė vaka
rėlį Brolija šv. Pranciškaus. 
Vaidinta “Du Keliu,” artistai 
buvo labai gerai prisirengę: 
Jaunikaitis buvo vargoninkas 
— P. J. Skeris, Aniolas — M. 
•— P. J. Skeri, Anuolas — P. M. 
Arlauskiutė, Pasaulio tuštybė 

'»— P. P. Bukevičiutė, -Neapy
kanta — P. E. Audrinto, Pavy-

CAMBRIDGE, MASS.
Vasario 14 d. š. m. L.D.S. 8 

kuopa laikė savo mėnesinį susi
rinkimą bažnytinėje salėje 7:30 
vai. vakare. Pribuvo nemažai 
narių, kurie rimtai svarstė 
daug svarbių dalykų. Išsirin
ko delegatus atstovauti L.D.S. 
Naujos Anglijos Apskričio su
važiavime. — F. Jenunas, P. 
Kiselius, P. Skaudas, V. Širka 
O. Simbelaite, _ J. Smilgis, J. 
Baranauskas, J. Bartkus, Ale. 
Potembergas. Per šį susirinki- 
įnąprisirašė prie kuopos nauja 
narė K. Simbelaite, dar nese
niai atvažiavussi iš Lietuvos.

Prot. rašt — O. M. Š—laite

HUDSON, MASS.
’ • -

Vasario 12 d. buvo surengta 
prakalbęs A.LJLK. Mot. Są- 

das — P. M. Abrainiutė, Godu- jungos 45 kuopos. Kalbėtoja
lyte — P. M- Penkiuniutė, buvo iš Worcester Mass. Vero- 
Skriauda P. O. Bobiniutė, Pui- nika Liutkienė. Gerb. kalbėto- 
kytS — A. Bandziutė, Meile — į ją aiškino apie moterų tikslą ir 
V. Kurkliutė, Nekaltybė —i M. įjos svarbumą ir kaip užsilaiky- 
Kajetskiutė, Dorybė M. Stan- Į ti vienybėj. 
kevičiukė^Nusižeminimas — E. • 
Bobiniutė. Antras vaidinimas 
“Ir aš nepaisau.” Puikiai atli
ko visi. Vaidino šios ypatos: 
Gurglis, P. Stagviutė, Gurglie- 
nč, P. Bukevičiutė^O. Abraičiu- ta juokingas veikalas “Visi ge
te, A. Penkiuniutė, J. Skeris 
V. Valentą, U. Terašiavičienė, 
ir J. Ūsienė. Buvo daug pama- 
rginimu tame vakarėly.
Kį : Gerai žinomas.

CHESTER, PA.

' Vasarid 12 d. š. m. lankėsi 
gerb. kun. P. Kasčiuškas šv. 
Kazimiero Draugijos generalis 
Įgaliotinis.

Aprūpinęs žmonės dvasiniais 
reikalais, atlaikęs šv. mišias 
pasakė prakalbą, už ką žmones 
labai buvo užganėdinti. Pas
naus prirašinėjo prie Šv. Ka
zimiero draugijos. Narių pri
sirašė 20, iš kurių du pasiliko 
amžinu nariu: Jonas Mikoliu-. 
nas ir Jozapina Šepeltaite.

Teisybės Mylėtojas.

$2.00 Po $1.00 M. Baliukas, P. 
Gilis, J. Norkevičius, J. Nikole- 
vičius, T. Staskevičius, O. Ra- 
dževičienė, Z. Bulis, M. Bla- 
žauskienfe, O. Nevulienė, J. Poš
kus, A. Mičiunas, M. Blažaus- 
kiutė, ,P. Kubilius. Smulkių 
$10.00 viso $25.00. Aukos pa
siųstos per Tautos FondązLie- 
tUvos Darbo Federacijai. An
tru atveju gerb. svečias. M. 
Bagdonas kalbėjo apie lietu- 
vos partijų veikimą, ir jos gy
ventojus. Vakaro pragramo 
užsibaigė Lietuvos imnu.

Korespondentas.
ktis darbą, sunku gauti, nes vie
tiniai dar ne visi dirba. Patar
tina iš kitur nevažioti ješkotil 
čia darbo.

Norvvoodo Katalikai galim 
didžiotis savo veikimu kaip vie
tos reikaluose taip ir dėl Lietu
vos. štai pavizdžiui tokia ne
didelė lietuvių kolionija, Lie
tuvos reikalams paklojo: Lietu
vos Bonų išpirkta už 12.000.00 
jer kun. Garmaus prakalbas 
vat. univesitetui sudėjo virš 

600.00 per Bagdono prakalbas 
54.00 su viršum. Tai vien tik 
jaminejau paskutines aukas. 
Sudėjus viską nuo pradžios Nor 
woodiečiai galėtų subytvti vi
sas Amerikos lietuvių kolioni- 
jas pagal skaitlių gyvento
jų. O tas viskas priguli nuo- 
gražaus sutikimo ir sugyveni
mu katalikų su savo gerb. kle- 
kun. V. Taškunu. Kuris pats iš 
širdies darbuojas, kaip vieti- 
nuose reikaluose taip ir Lietu
vos. Nonvoodo katalikai linki 
savo gerb. klebonui ilgiausių 
metelių ir neatsiskirti iš mūsų 
tarpo. 29 d. sausio Katalikų 
Federacijos 14 skyrius laikė 
savo metinį susirikimą, tarp 
kitko bpvo išduotas raportas iš 
visų metų veikimo. Raportas 
priėmė visi su užgyrimu, nes 
pasirodė, kad skyrius atliko sa
vo darbą ir iš to darbo vaisių 
turėjo nemažą. Toliau buvo 
renkama nauja valdyba šiems 
metams. Pirm, išrinktas V. 
Kudirka, pagelbininkas K. Ak
stinas, rašt. J. Veneikus, iždin. 
A. Ceikiene, tvarkdarys K. Kli- 
mavičia. Ant šių metų tikimės 
daug daugiau’ ' '“pasidarbuoti 
tarp katalikų, nes valdyban i- 
nėjo veikliausias ypatos terp 
?iorwoodiečių.

Visi buvo užganėdinti ir ra
miai klausėsi taipgi skaityta 
paskaita iš apskričio dėl mot. 

' Sąjungos. Po prakalbų de 
' palinksminimo publikos suloš

ti. ”. Artistės susideda iš šių 
ypątų Pustaniunienė, O. Stanis, 
B. Rakwil, D. Kodelienė, M. 
Bukauckiute, A. Janulienė.

Lietuvaitė.

Moterims ir Merginoms
naujiena.

Keletą metų šiame mieste begyvenant neretai te
ko pastebėti, kaip mūsų lietuvaičių didelė didžiu
ma nesuprasdamos joms reikalingų daiktų vertės, 
eina pas žydelitfs arba pas kitus svetimtaučius, kur 
perkasi reikalingų dalykų ir tokiu būdu užmoka ke
lis kartus brangiau, negu tas daiktas vertas*todėl, 
kad nepažįsta jo tikros vertes. Mes permatydamos 
šiame mieste reikalingumą krautuvės, kurioj mū
sų moterys ir merginos galėtų gauti nusipirkti sau 
tinkamų drabužių, tvirtai padirbtų ir .už prieina
mą kainą. ' t

Mes užlaikome naujausios mados moteriškų 
kepurių, jas aptaisome sulig pirkėjų noro ir vė
liausios mados. Taipgi užlaikome marškinių, pan- 
čekų, nosinių, špilkų, įvairios rūšies audeklų ir 
daug kitų reikalingų dalykų.

Siuvame ant orderio moteriškus drabužius: dre- 
ses, siutus, koutus; darome kepures greitai, gražiai 
pigiai ir tvirtai. Daug siuvame dresiukių dėl ma
žų mergaičių.

Tat gerbiamos sesutės lietuvės reikale viršui iš
vardintų drabužių kreipkitės prie mūsų, o mes 
stengsimės kogeriatušfb jumis patarnauti.

Krautuvės atidarymas 4-tą dieną Kovo (Mareh) 
Šm.* Mūsų krautuvė randasi labai parankiu j vietoj 
prie Vernon 8q. Antrašas?
10 MILLBURY ST., WORCESTER, MASS.

NEW BRITAIN, CONN.

žingeidžios prakalbos. Kalbė
jo gerb M. Bagdonas.

Vasario 9 d. š. m. aplankė 
musų kolioniją gerb. svečias 
M. Bagdonas, Lietuvos Darbo 
Federacijos įgaliotinis, kuris 
pasakė gerą ir turiningą pra
kalbą. Vakaro vedėju buvo V. 
Važnis L.D.S. 36 kp. pirm., ku
ris atidarydamas plačiai paaiš
kino L. D. S. tikslą ir veikimą.

Po to perstatė su dainuoti 
Lietuvos imną L.D.S. 36 kp na
rą ir smarkią darbuotoja p-lę 
M. Blažauskiutę. Visuomenei, o 
ypač L.D.S. nariams labai ge
rai žinoma,kad p-lė M. Blažaus- 
kiutė turi puiku balsą ir yra 
daug pasidarbavusi L? D. S. la
bui.

Apart Lietuvos imno sudai
navo keletą liaudies dainei iii 
gelbstent jos sesutei.

Gerb. M. Bagdonas kalbėjo 
gana ilgai ir rimtai apie Lietu
vos reikalus.

Publika užsilaikė rimtai, 
klausėsi atydžiai ir gaude kiek
vieną Jtalbėtojaus žodį.

Pirmame atvėjuje gerb. kal
bėtojas aiškino Lietuvos Stei
giamojo Seimo darbuotę ir apie 
Lietuvos Darbo' Federaciją ir 
darbininkas.

Pertraukoje buvo renkamos
aukos Lietuvos Darbo Federa- G. ZERUNSKIS,
gijai. Aukojo šie: V. Važnis 149 White St., Weymouth, Mass.

MAŽAS BŪDAMAS UŽDAR
BIAVO.

— Aš ir mažas būdamas uždar- 
biaudavau. Aš, jau. 6 mėnesių duo
nos sau ir plotinai uždirbdavau!

— Meluoji, broli, to negali bū
ti!

— Kaip negali, kad taip buvo. 
Mano motina kasdieną atiduoda
vo mane vis kitam ubagui ir aš 
rinkdavau duoną..

dešimts, penki 
aštuonioli-

LIETUVOS PIEMENŲ 
GALVOSŪKIS.

Suskaityk kiek bus:
Penki, penki

— penkiolika, trys 
ka.

Pastaba. 'Gudrumas tame: 
sakytojas ištaria visus žodžius vie
nu ypu lygiai be jokio akcentavi
mo. Klausas skaito visas skaitli
nes ir suskaito 61. O čia yra viso 
labo tik aštuoniolika.

PARSIDUODA NEDIDELĖ 
FABMUKĖ.

10 akrų, dirbaos žemės nedaug. 
1 arklys, 1 karvė, 30 vištų; fordu- 
kas. Stuba 2 metai kaip statyta, 
6 kambarių. Vanduo taip-gi įves
tas. Jeigu kas norėtu mainvti ant 
stubos, tai malonėkite atsišaukti 
žemiau nurodytu adresu. Parduo
du dėl to, kad rengiuosi važiuo
ti Lietuvon. Kreipkitės šiuo ad
resu :

*

YARTK
Visur ir Visuomet

HMTMHIį PlKHį
Jeigu iioi% kad raštas atro

dytą gražiai ir jeigu nori sutau
pyti kodaugiausia lako. DČlei pla

tesnių inf orm ariją klausk pas
“DARBININKĘ,”

366 Broadtoay,
Bošton IS7, Mass.
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SVARBUS PRANEŠIMAS
šiuomi pranešam So. Boston’o ir apk Jokės lietuviams kad 88 

Vasario 25, 1922 atidarom geležinių daiktą krautuvę HARDIVARE 
STORE po numeriu 317 W. Broadvay, So. Boston, Mau. Užlaiky
sime visokių prie stubos reikmenų, visoki >s spalvos pento, mecha- - 
niškų in«trumentų-tulšlų, sienoms išlipyti gražiausių popierių. Žo
džiu sakant užlaikysime jvairių-jv&iriauslv dalykėlių, kokių tik ga
li Hardicare Store rastis.

GERBIAMIEJI! Meldžiam su įvairiais pirkiniais kreiptis prie 
musų, nes mes parduosime pigiau ir suteiksime atsakanti patarna
vimų.

SOUTH BOSTON HARDWARE GOMPANY
JONAS KLIMAS ir PETRAS BOLYS, Savininkai

317 WEST BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.
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EXTRA FARMOS.

š. V.

MINERSVILLE, PA.
’ L.D.S. 90 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks nedėlioj 26 
d. vasario bažnytinėj svetainėj 
5 vai. po pietų.

Kviečiu visus narius ateiti 
nes turime svarbių reikalų ir 
laišką iš Centro.

Užsimokėjusieji nariai gaus 
puikią metinę dovaną Kalen
dorių ir brošiūra “Kurių bus 
viršus?” Butų malonu kad at- 
sivestumet kiek galint naujų 
narių.

Rašt. J. Slaviekas.

LIETUVON?AR VAŽIUOJI
jūs žinote, kas 

daryti su paspor- 
L (Al S r

Ar žinai viską, kas 
keliauninkui yra 
reikalas žinoti?

Kaip gauti važiavi
mo leidimą?

Kiek bagažiaus jūs 
galite vežti ?

MONTREAL, CAN.
L.D.S. 92 kp. mėnesinis susi

rinkimas bus vasario 26 d. tuo
jau po pamaldų, pobažnytinėj 
svetainėj. Malonėkite visi na
riai atsilankyti, nes yra svar
bus reikalas. Musų kuopos 
raštininkas gavo raportą iš 
Centro, kuris parodo, kad mes 
esam skolingi centrui ir kiek 
mes šitą, reikalą turėsime išrišti 
ir sutvarkyti. Taipgi nepa
mirškite atsivesti ir naujų na
rių.

* Kviečia Valdyba.

PRAŠYK PRISIŲSTI ŠIĘ KNYGUTĘ.
JI yra parašyta labai gerai 

suprantamoje Jūsų kalboje. 
Ji pasakys Jums ką turite da
ryti. Jeigu pasakys kas jums 
apie*tai, tai galite užmiršti, 
l>et kada ta knygutė pas jus z 
bus, tuomet jus matysite, 
kaip yra, ir kas reikia dary
ti. Ji ijeatsieis jums nė cen
to. Jus ten rasite visas ži
nias apie Suvienytj Valstijų 
Unijų Laivus. Ar jus važiuo
site pirma, antra ar trečia 
klesą ant š!ij milžiniškų lai
vų. jus jatisitės užganėdinti, 
gerai jums patarnaus ir jau
sitės kuogeriausia.

Trečios Klesos 
Patogumai.

TREČIOS klesos keliaunin
kai gauna kambarius, po 2, 4 
at 6 lovas. Atskiri šeimy
noms karfihariai. Yra rūky
mui, pasikalbėjimui, skaity
mui kambariai, taipgi gražus 
laivo paviršius. Valgis yra ge- 
riauisa8, virtas taip, kaip jus

esate jau pripratę valgyti ir 
jo gauna užtektinai. Nebijok 
paklausti kukorių, kad jie 
jums duotų antru kart.

Jus ant Snvien. Valstijų 
Unijos laivų busite priimti 
mandagiai ir jūsų moteris bus 
pagtfodojama. Specialia da
bojimas teikiama vaikams, 
keliaujantiems vieniems, taip
gi Šeimynoms ir mažiukams 
vaikams. Visuomet yra per
ka Ibetojas, daktaras, kuris 
dabos jūsų sveikatų, taip-gi 
muzikė, kuri gros tų, kas jums 
patiks.

Prisiųsk Žemiau 
imantį Kuponą.

PRISIŲSK žemiau esanti 
kuponų tuojaus. Rengkis iš 
laiko. Nepamiršk gauti kny
gutės, kol išvažiuosi, ji pasa
kys Jums apie kelionę viską'.

Mes prisiusime jų Jums dy
kai. Nepamiršk šiandien jos 
reikalauti.

-------------------—i-----------------------
ŽEMĖS BANKO DALININKŲ 

ŽINIAI
Šiuo turiu garbės pareikšti, 

kad nuo šios 15-tos dienos Va
sario, 1922 m. rezignuoju iš Lie
tuvos Žemės Banko Komiteto. 
Prie to skaitau reikalingu pra-

i nešti, kad apie Žemės Banko 
i organizavimo budus, apie jo 
Į stovį ir reikalą vedimą aš nieko 
neŽiftojau ir nežinau.

ši mano rezignacija yra pa
siųsta nuorašuose: Kun. J. Ži
liui Lietuvoje, Kun. N. Petkui 
Brookly^ie ir Amerikos lietu
vių laikraščiams.

Su pagarba.
Jonas Skritulskis

26 Broad St., New Britain, Ct j aMeMMseeecM

(KUPONAS)
To ŪlfITED SHIPPINGBOARD, ' 

Pancngcr Brcnnion Dept., 2įOBR, 
45 Broadvay, New York City.

Prisiųtkite man. be jokių man ičkaščių. knygutę apie kelionę 
ir tina» informacijai apie Put. Valei. Linijų laivui.
Mano vantai 1............
Gatei t No. ar R. F. D.
Miestai .........
Kiek keliauninkų
(Vaikų) ........

I

.. Valstija.................... .. .
.. (SvaaguiMi)..............................
(KudUcių) ........ ...........................

UN1TED STATĖS LINES " . \
45 BR0ADWAY NBW YORK CITY

■ Moofe <£ McCOrmac, tnc. . 
Rooievelt Steamikip Co., Ine.

________ _____________ i VniteA Jtinerican Linei, Ine. .. ...

U. S. ShippiĄg Board, 45 Broadicay, New York City
Paatcnger Excnrtion Dept. 240BR.

Turim p garbės pranešti visuo skiepu, elektros -šviesos siūboj ir 
menei, kurie nori pirkt FARMŲ 
be išnaudojimo visokių apgavikų, 
atvažiuokite pas lietuvius ūkinin
kus, kurie Tamstoms teisingai ir 
broliškai patarnaus ir nurod 
kurios ūkės (farmos) parsiduoda 
ir yra geresnės. Teip-gi, padės 
išderėti nuo savininkų, kad priei
namai nupirkus, žodžiu sakant, 
nusipirksite geras ūkės be agentų 
ir apgavikų.

Tą patarnavimą teikia Šv. An
tano Draugystė, kuri tam tikslui 
turi išrinkusi komisiją, kad tei
singai ir be mažiausios skriaudos 
suteikus savo broliams lietuviams 
sąžiningą patarnavimą. Šv. Anta
no Dr-stė turi nuskyrusi žmogų, 
kursai prižiūri, kad nebūtų jokių 
šmugelisčių atvažiavusiems pirk
ti ūkių. Šv. Antano Dr-stė jau 4 
metai kaip tarnauja tame reikale 
ir dar nė vienas nėra nusiskundęs 
su bent kokia skriauda. Daugu
mas pamatę Draugystės naudin
gus darbus ir patįs tampa jos na
riais. Čia paduosime kelis iš dau
gelio ūkių, kuriuos galėsite pama
tyti ir apvertinti.

1) 20 AKRŲ su triobomis, visa 
dirba. Kaina $1.200.

2) 30 AKRŲ su triobomis, visa 
dirbama, 3 mylios nuo miesto. — 
$1.900.

3) 40 AKRŲ, senos triobos, di
delis jaunas sodnas su 200 me
džių, žemė prie smėlio. — $1.500.

4) 40 AKRŲ, geros triobos, stu
ba 5-kių kambarių, visas skiepas, 
puikus sodnas su 60 obelių me
džių, 500 vynuogių medžių, 6 ak
rai kasama trąšų su 83 nuoš. kal
kių, kuriuos ūkininkai perka ir 
tręšia savo lauktu. Žemė gera, 
prie molio. Par lanką teka upe
lis, 2 mylios H miesto Custer ir 
3 iš ScottviUe. Kaina $2,500.

5) 60 AKRŲ, 52 dirbamos ir 8
akrai miško, 7-nių kambarių stu
ba, vanduo suvestas į stabą ir į 
tvartus. Bamė 16x24, pašarinė 
14x26, daržinė 18x24, kita darži
nė 20x26. Tvartai gyvuliams 
16x20. Kominė klėtis ir .tt Pui
kus sodnas su įvairiais vaisiniais 
medžiais, kaip va: 28 vyšnės>38 
pyėės, 35 slyvas, 20 gTflšių, 154 
obolinių medžių. Žemuogių ir 
aviečių taip-pat yra. įf'trtė 
lios nt& mokyklas it $ myHos nn 
miesto. Kaina $6.000. '

6) 80 A®Ų, vtea dirbimą, W tenuprkt^.
mė juodžemis su Šu pUtaaneuu iaformadiam
triobos, 8 kambarių stuba M fm kreipkitės šiuo adresu:

baimėse, taip pat ir vanduo. Dide- z 
lės naujos barnės. Tvartai dėl 5 
arklių ir 20 karvių. Kiaulėms 
tvarteliai iš cimento. Vištoms ft- 
pleisteriuotas, klėtis, mašinoms 
pašiūrė, garadžius, 3 vištukams 
auginimui tvarteliai. Ši farma 
puiki visais žvilgsniais. Lietuvhris 
apgyventa iš šonų, o tuojau sker
sai kelio lietuvių bažnyčia stato
ma. ūkai iš ri^^užsėta; 10 
akrų kviečių ir 
ma prieina prie puikaus dideBo 
ežero, kur suvažiuoja galybės 
žmonių vasarą ant piknikų. Kai
na $8.000.

7) 120 AKRŲ, geros triobos, 
puikus sodnas, gera žemė. t* 
na $6.500.

8) 60 AKRŲ, 45 dirbamos, 15
gero miško. Prie triobos tėkš u* 
pelis. Nauja stuba. Kitos trio
bos neblogiausios, tik įarnė sena.. 
Puikus sodnas su 90 medžių; su 
gyvuliais ir visomis mašinomis, tik 
už $4.600. ■'

9) 200 AKRŲ. Ant visos fer
mos galima laikyti 40 raguočių, 
4 arklius ir traktorių arba 8 ark
lius. Ši farma parsiduoda labai 
pigiai, tik už $20.000 cash, mainy
tų ir ant Chicagos prapertės.

Kitą farmą gerą turime 40 ak
rų. Geros triobdš ir sodnas. Kai
na $3.500. Mainytų ant Chiėagos 
prapertės.

Tik dvi viršminėtos farmOs MR 
mainymo, gi kitos visos už etaL 
Žinoma, pusę įmokėjus, o likuata 
ant išmokėjimo.

Teip-gi pasitaiko gerų bargshų. 
Mat kai kurie sumano grettit par
duoti, 0 tuom tarpu giltai gi&ti 
labai pigiai. Šiuos baTgdflte Ša
radą, tuojau pranešime viMMMt- 
nei. /

Tai-gi, kurie manote pfrkti fir
mas, greitai kreipkitės prie mOsų 
— Šv. Antano Draugystės Admi
nistracijos, kuri Tamstoms pa
tars, suves su visais ūkininkais Ir 
nurodys kuri geresnė ūkė. Pagel- 
bėsime Tamstai įsigyti be agMftg 
ir išnaudotojų, Mtteų Dr-stfl fta- 
skirtas žmogus jau 4 metai savo 
Lutiečiams prigelbsti farmų pir
ktas. Jeigu kuriems tt viriai- 
M«rų fsrtnų patiktų ir NtohfaktS- 

i tai greitai mUtaMte pH- 
tiekti, kad kartais ktat grri&a 
tienupirkti}.

ŠV. ANTANO DRAUGYSTES ADMINISTRACIJA,
KAZ. DAUNORAS, BOK 7, CU8TER, MICH.



VIETINĖS ŽINIOS,
Bostono lietuvių Neprigul 

įnybės Dienų apvaikščiojo, tik 
ne visi išvien. Tikri tėvynai
niai, Lietuvos rėmėjai rengė 

Sg savo apvaikščiojimą, o bedie
viai ir slekeriai savo. Pasta
rieji daugiau kalbėjo apie ku
nigų skvernus negu Lietuvos 
gerbūvį. Tikrieji Lietuvos my- 

fe lėto jai lietuviai katalikai, susi- 
rinkę parapijinėj svetainėj rim- 

| tai paminėjo tų brangių lietu
viams dienų. Bažnytinis cho
ras pradžioje padainavo keletą 

I patrijotiškų darnų ir Lietuvos 
|! himnų. Gerb. kun. Pr. Juškai- 
| tis, iš Cambridge’iaus, pasakė 

pražių patrijotiškų prakalbų. 
Gerb. vietinis klebonas kun. K. 
Urbonavyčius ir-gi pasakė in
teresingų prakalbų. Tapo iš 
nešta rezoliucija reikalaujanti, 
kad lenkai būtų kuogreičiau 
šiai prašalinti iš Vilniškis ir vi 

- y sos Lietuvos. Ant galo kalbė 
jo Jonas Romanas Liet. Preky
bos B-vės prezidentas, kų til 
sugrįžęs iš Lietuvos. Jo kalbi 
buvo ypatingai indomi. Be kit 
ko ragino lietuvius griebti: 
prekybos ir pramonės kad tuo 
mi neleidus apvaldyti Lietuvi; 
naujiems peisotiems bajoram: 
— žydeliams.

Vakaro vedėju buvo J. E 
Karosas, kurs po ilgos ir sun 
kios ligos pirmu sykiu vėl Mie 
šai pasirodė. Pasirodydamas 
inešė naujo, smagaus ūpo žmo 
nių tarpan. Jis tų vaka 
ra gražia, humoristiška kalba 
pagavo žmonių simpatijų.

t Kad šį apvaikščiojimą reikš 
■ mingesniu padarius, nors ii 

blogų laikų suvarginti Bostone 
krikščionys darbininkai, be ra- 

| ginimų sudėjo $70.75c. Vii 
į piaus atvadavimui. Aukovo se- 
fe/ kančiai: Kun. K. Urbonavyčitu 

$10.00 po $5.00 P. Bušmonas. 
|j. Beleckis. Po 2.00 Juzefą Gu- 

F daitė, A. Naudžiūnas, J. Jaro 
g šas, V. Kališius. Po $1.00 K 

Babinskienė, G. Tupikienė, O 
|. Galinauskięnė, J. Dirkša, O. A 

domaitienė, J. Vilčinskas, B 
I Miškiliniutė, P. Mikalaukas V 

įį. Grudžinskas, j^^Taxošienė, V. 
■į Paulauskas, T^ADlius, M. Sei 

kis, K. Povilaitis, J. Rožėla, J. 
Macinskas, V. Tamulaitis, St 
Noreika, A. Zaleckas. A. Bu 

|J. čaitė, V. Mačiulaitis, Z. Matie 
Bjunienė, J. Razvadauskas, F 

Tamašiunas, J. Mačiulaitis, A.
e, Stravinskas ir V. Savickas.

Atlikę savo priedermę — iš 
į reiškę simpatija savo broliams 
E nešantiems sunkiųjų naštų Lie 

I tuvos gynimo ir atstatymo ir t; 
fe simpatijų savo auka patvirtini 
■ grįžo namon su vilčia, kad kiti 

E. metų nebereikės bereikalauti 
L kad grobonys būtų prašalfriti 
g iš Vilniaus, bet galės pasT- 
L džiaugti; kad priešai nei pėdo: 
E nebeturi Lietuvos žemės.

Onytė 
■F- _____

|NEPRA LEISKITE

Jp PROGOS.
Atsilankykite ant Moks- 

Keleivių šokiu, kurie, įvyks 
K sukatoj 25 dieną vasario 

Feb. 1922 m. Lietuvių Sve- 
I. tainėj kamp. E ir Silver.

Visi turėsite progą netik 
E pasilinksjninti, netik išgir- 
f site puikios orchestros, ne- 
t tik laimėti dovanų, kurios 
L bus duodamos tame vakare. 
E. bet dargi paremsite prakil- 
BkTimnsĮ tikslą — neturtingus 

K mnlcsleirius. Reikia neuž 
B miršti, kad moksleiviai tai 
| tautos viltis ir galybė atei- 

■' tyje. Tai-gi, nesigailėki- 
R me jiems (moks.) paramos. 
| y-Visi atsilankykime ant jųjų 
K Šokių 25 d. vas.
Ek..x ---------------
K SLEKERIŲ IR BEBO- 
E .Vi(' PRAKALBOS.|||Į 16 d. Vasario 1922 Lietu-
Erių Salėje buvo' surengtos 

'"■Fpra kalbos Piliečių Sąjun- 
■Lgos ir - bendrai pa-

; Eminč.i.:--,- T, ■ Nepri-
. '

K:

E, 
t

’klausomybės 4 metų sukak- 
jtuviip

Pradžioje “Gabijos” cho
ras vedaas M. Petrausko su
dainavo Lietuvos imną taip
gi ir Amerikos. Po to kal
bėjo iš eilės 3 amerikonai, 
vienas iš jų pasirodė gerai 
apsipažinęs su Lietuvos is
torija ir dabartiniais Lietu
vos reikalais; Po jų kalbė
jo p, * M. Venis, kuris 
kaip paprastai tą pačią gie
smelę atkalbėjo ir nuėjo jo
kio įspūdžio nepalikęs. Po 
jo kalbėjo vienas žydas, ku
rio pavardės negalėjau nu
girsti. Tas pažymėjo, kad 
Lietuva yra demokratiš
kiausia šalis, kur visi turi 
lygias' teises ir liuosybę, kur 
net ir žydai, kurie esą vi
sur persekiojami, išskyrus 
Suv. Valstijas, turi pilnas 
teises ir jaučiasi, kaip na
mie. z

Po jo pasirodė ant estra
dos “Keleivio Maikis” su 
savo spyčium, tas pasirodė 
mažiau žinąs apie Lietuvą 
ir už* žydą, kuris pirm jo 
kalbėjo. Pasakė, jog Lie
tuvos valdžia esanti viemi 
kunigų valdžia, kad Lietu
voje liuosybės niekas neturi 
apart kunigų ir klerikalų. 
Liepė Lietuvai nieko neduo
ti, bet tiktai temti socialis
tų partiją, kurie sukelsiu 
Lietuvoje ir visame pasau
lyje revoliuciją ir įsteigsią 
socialistišką rojų. Ant ga- 
o apgailestavo, jog klerika- 

’ai esą gudrūs: steigia mo
kyklas, auklėją savo inteli
gentiją, o jie socialistai įlie
jo neturi.

Po jo kalbėjo S. Vitaitis. 
Šis vyrukas plūdo susiries- 
lamas krikščionis demokra
tus ir daugiau nieko tokio 
rimto nepasakė. Jo kalba 
mažai kuo skyrėsi nuo “Ke
leivio Maikio.” Baigdamas 
apgailestavo, kad Lietuvos 
valdžia nepripažystanti Pi
liečių Sąjungos, kurią jis 
itstovaujas ir esąs jos gene- 
ralis sekretorius. Ant galo 
buvo renkamos aukos, ku
rios be abejonės neis Lietu
vai, nes prakalbose ir savo 
laikraščiuose agituoja prieš 
rėmimą Lietuvos.

Rep.

VISŲ DOMEI.
Ateinančia seredų, t. y. vas. 

22 d. (Washington Day) įvyks 
□niki šv. Jono E v. dr-tės pra
moga parapijinėj salėj ant 492 
R. 7 St. Salė atsidarys 2 vai. 
oo pietų, šokiai trauksis nuo 
tos valandos iki vėlai naktį. 
Bus dovana geriausiems to va
karo šokikams. Bus visokių 
užkandžių ir blaivių gėrimų. 
Kviečiami visi atsilankyti sma
giai laikų praleisti.

Rengėjai.

EXTRA PRANEŠIMAS
L.D.S. 1-mos kuopos bus ima

mi paveikslai seredoj 22 d vas. 
Taigi visi nariai kurie prigu
lite prie kuopos malonėkit su
sirinkti ant 5-tos gatvės po 
bažnytinėj salėj 9 vai. ryto So. 
Boston, Mass. Paveikslai yra 
reikalingi dėl Albumo..

K Kiškis.

Praibienę, Miko šiurkaus — J. 
Červokas, Jono Langio — J. 
Tvaska, Apkio —žydo kromini- 
nko — K. Mačys. Visi iš Nor- 
woodo. Deklemačija Kaip ci- 
cilikui atsitiko — Joana Ba- 
binskiute. Musu Sportukas, dė
klėm. — O Vesūliukė, iš Nor- 
woodo. Dėklėm. Už šito — B. 
Skriekis. Dainas, šokius dekle- 
macijas, išpildė Zopija ir Kaz. 
Babiliukai, neseniai iš Lietu
vos atvažiavę.

Reikia pažymėti, kad tuodu 
vaikučiai daug gyvumo į tą va
karų inešė.

i Ant piano skambino F. Kar- 
bauskaitė. PotaA dainavo so- 
ilo S. Motiejūnaitė ir Nei. Duse- 
vičiutė, akomponiojant M. Kar
bauskui. Suloštas veikalas “Du 
Keliu” Vaidina šie aktoriai: 
Jauninkaitis -r- M. Praibiene, 
Aniuolas Sargas — A. Stašai- 
čiute, Piktoji Dvasia (velnes)
— J. Čevokas, Pasaulio tuštybė
— A. Oeikiutė, Neapi kauta — 
F. Vesiuliutė, Pavydas —O Ve- 
teiuliute, Skriauda — O. Vaika- 
zite, Puikybė — A. Kasparaitė,' 
Nekaltybė F. Vesiuliutė, Dory
bė Veisuliutė, Nusižemini
mas — A. Vaikažiutė. Visi iš 
Norvvoodo. Reikia pripažinti,; 
kad Nonvoodiečiai artistai lo
šia gana gerai. Ant pat galo i 
duetas Nei. Dusevičiutė ir S.! 
Motiejūnaitė, akomponiavo M; 
Karbauskas. Žmonių buvo vi
dutiniškai.

Report.

S. S. LITHUANIA PRIBUVO 
EUROPOJ.

S. S. LITHUANIA, laivas nuo 
Baltic American Linijos, kuris 
vasario 1 d. išplaukė iš New Yor- j 
ko į Hamburgą, Danzig ir Libau I 
su pasežieriais. Laivo vairas ta- j 
po mažai pažeistas keliaujant per Į 
Kattegat į Danzig. Laivas pribu- i 
vo Frederikshavn vasario 15 d. ir i 
pasažieriai persimainė ant speeia- j 
lių traukinių į Capenhagen. Va- ' 
sario 18 d. apleido Copenhagen ! 
ant laivo S. S. “Latvia” ir kelia- j 
vo į Danzig ir Libau, pasiekiant 
paskirtą vietą be jokiii nesmagu
mų.

Lietuvos Vyčių 17 kuopos mė
nesinis susirinkimas bus Vasario 
21 d. utarninko vakare kaip 7:30 
vai. savo kambariuose po No. 366 
W. Broadvvay.

Knygos—geros, jeigu au
torius tenai pasako viską, 
kas reikia, tiktai tą, kas 
reikia ir taip, kaip reikia.

Aristotelis.

DIDELIS BALIUS.

Rengia Šv. Jono Evange
listo pašelpinė Dr-j:ė seredoj 
vasario-Feb. 22 d., 1922 me
tų Jurgio Washingtono die
noje, naujoje parapijos sa
lėj 492 E. Seventh St., So. 
Boston,* Mass. Pradžia 2-rą 
vai. po pietų ir trauksis iki 
vėlumui nakties.

Kviečiame visus be skir
tumo atsilankyti. Griež pui
kūs muzikantai. Taip-gi bus 
skaniu gėrimų, šaltakošės ir 
t.t.

'Kviečia- VALDYBA.

LAIKRAŠČIAI Iš LIETUVOS.
Po keletą kartų savaitėj a- 

teina laikraščiai iš Lietuvos. Jų 
“Darbininkas” gauna, platini
mui. Ateina visokių. Yra juo
se svarbių žinių ir indomių 
straipsnių. Išsirašykite kiek 
norite ir už kiek norite. Už 50c. 
(galima stampėmis atsiųsti) 
gausite 25 ekzempliorius įvai
rių laikraščių iš Lietuvos.

Kauno “Laisvės” sausio 17 
dienos š. m. numeris buvo val
džios konfiskuotas už .prof. 
kun. Bučio straisnį. Bet į A- 
meriką tas numeris pateko. 
Taigi dabar išsirašykite lai
kraščių iš Lietuvos ir gausite 
minėtą “Laisvės” numerį. Pa
matysite už kokius straipsnius 
čius. ......

U

EXTRA! EXTRA!

NEPRALEISKITE PROGOS.
Ką tik atėjo iš Lietuvos siuntinys, Lietuvos 

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

Tie nepaprastai gražūs ženklai yra atvirlaiškių
• formoje, kurių eina 40 į vieną sąsiuvinį. Kiekvie

nas minėtas ženklas, reiškia kokį nors atskirą mies
tą, pilį, apskritį, Lietuvių Valstybę ir kaip ku
riuos mūsų tautos didvyrius. Štai tų istoriškų žen-

Kas prisius vieną doleri ($1.00), tam tuojaus

klų reikšmė:
1. Lietuvos ženki.—Vytis. 21. Skirsnemunė.
2. žemaičių ženki.—Meška 22. Baisogala.
3. Gedimino ženki.—Stulpai 23. Vilkaviškis.
4. Vytauto ženk)—Skydas. 24. Kalvarija.
5. Vilnius. 25. Darsūniškiss.
6. Kaunas. 26. Punia.
7. Gardinas. 27. Suvalkai
8. Šiauliai. 28. Biržai.
9. Marijampolė. 29. Reseiniai.

10. Geranainys. 30. Šeduva.
11. Telšiai. 31. Veliuona.
12. Jurbarkas. 32. Žiežmariai.
13. Viekšniai. 33. Kiedainiai.
14. Ariogala. x34. Maišiogala.
15. Kernavą. 35. Lyda.
16. Rodūnė. 36. Žasliai.
17. Rietavas. 37. Valkininkai.
18. Alytus. 38. Daugai.
19. Babtai. 39. Plungė.
20. Ašmena. 40. Balninkai.

pasiilsime 40 tų gražių ženklui (visą sąsiuvinį). L. 
D. Š. nariams po 85c.

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

“DARBININKAS,”

366 W. Broadvay, , Boston 27, Mass.

X y.
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/

LINIJ A 9 Br o a dvay, Ne^z k N Y
• TIESI 11

2

i

/Lietuviai važiuojanti į Piliavą aplenkia į 
rT/ Lenkų juostą (karidorą) i

Visa TeeCia Klesa Padalinta Į Kambarius 
ant 2-jų, 4-ritj, 6-šitj ir 8-nių lovų 

glESTONIA >........................................ Kovo 8. 1922 į
Mi.ITVANLK .................................................. Kovo 22, 19221

TRECIOS KLESOS KAINOS: 
.-Hamburgą $103-50, Pilliavą S100.50, Llepojų $110.1 
į Dėl laivakorčių ir žinių kreipkitės prie savo agento I

MOTINU MODERNIŠKOJI LOPŠINĖ
“Cit neverki mano 
mažulėli — neraudok, 
aš tau duosiu BAMEINO 
čiuėia-liulia.”

Greičiau bėgti į aptieką ir 
nupirki 35c. bonką

I

Darbininkai organizuoki- 
t S s! Spieskitės į vienintelę lie- i 
tuvių darbininką organizaciją L į

i'FONOGRAFO ADATOS’! 
j. ; a
į I Galima sn viena adata $ 
! • grajiti dešimts rekordu. | 

j I Prisiųsk 10c. dėlei sampe- 
, o gausi

12 bakselių ir prie to duosim (j
į 5 lio, arba vieną dolerį,
*! 12 bakselių ir prie to _____
* I dubeltavą rekordą DYKAI. 
<!

8

Rašyk šiandien ir 
naujausią rekordų ir 
grafų katalogą.

IDEAL RECORD

Box 452, Scranton,

I-

So. Bosimi 2488

J. c. landžius!
Lutu via

Gydytojas ib CHiRUBGAa|
Gydo aštrias ir chroniškas ligas X 

vyrų, motenj ir vaikų. Egzaaai- a 
nuoja kraujų, spjaudalus, Slapų- 1 
mų ir tt savo laboratorijoj. Su- 3 
teikia patarimus laiškais kitur gy- -į 
venontiems. Adresas:

506 Bboadway, . | 
South Boston, Mass. g 
Kampas G St. ir Broadvray | 

VALANDOS: 9—11, 2—4, 7—9 i

gausi 
fono-

CO., 
Pa.

Reikalavimai
Reikalavimų kaipo* 2c. O žo

di nž kiekvieną syki-

irpinio m 
su prisiui 
lūžesnė. I 
nionikėlis 

grifžiau 
:d. 7 <•<>!

Antrus

•i

k
t
4
i

PAIEŠKAU VIETOS.
Vargonininkas galintys vesti 

•horą, pa ieškau vietos prie Lie
tuvių R. K. parapijos. Jeigu ku
inui iš gerb. klebonų būčiau rei 
talingas. Meldžiu kreiptis j 
‘Darbininko” Admin.
'>66 Broadivay, So. Boston, Mass.

i 
!
ii
i

Pajieškohmai
Psleškojimų Šalims Ll;^-. r>a

Hams ir “Darbininko" skaityte

į jams 1 syk} J metu* ož dykų, cž

B sykius $1.00. PrleiellatiB už 3

'OG’IŽ sujx.

Paieškai! giminių ir draugiu 
liminių: Domicėlės Staškauska! 
ės ir Juozefos Ramonai! ės. Drau 
ių : Viktorijos Šiaulaitės. Onos 
r Marijonos Macaičiu, visos gy 
ena Amerikoj. Iš Lietuvos pa- 
ina Šiaulių apsk.į Tryškių par 
tuodėjų kaimo. Norėčiau susi- 
■ašinėti. Antrašas.
'ofija Staškauskaitė-Norbutienė,

P. 0. Box 348
Leiviston, Me.

18 Metu South Bostouu

DR. H. S. STONE
Akiu Specialistas 

399a W. BR0ADWAY 
Valahdob: Nuo 9 r. iki 7 v. vak.

—

1 DR. PAUL J. J AKMAUH
(Jakimavičius) 

f 305 KAST BE0ADWAY
TEtEPHONE 502.

Tei. So. Boston 270

DR. JOBN MsriJCSNELL, H. B 
iAdijpzs si'aC.vį’OuH tr lie.tuviik'ii.

Vir.AKix>s:
Vytais ik 9 vak

Po !>!etų 1 Iki t? v"t
Vakarai* nuo 6 Iki 9 

Br'h’Jvrj'y, S. Buster

i
u-

r

*

ADVOKATAS | 
414 Eroadway,

S. BGSTON 27 1V7ASS. S
Tei. S. B. 0441. g

Antros lubos—Viršuj L. P. Is-ve^- S
GYVENIMO VIETA: «

i.‘J5 Rowi> St.. Ar.btirmlale. Mass.
Te:. Vv. Ne’vton 1016—R. a

B

DANTISTAS

7G5 Ivlain St., Montello, Mass.

Tel. Broekton 51I2AV.,L

z 
T

(Kampas Broad St.)

f

•_<ry ųanrE*- •,

g

n

L. VYČIŲ IR L.D.S. 
VAKARAS.

Vas. 20 d. šv. Petro pobažny- 
tinėj salėj buvo gražus vakaras 
Išpildė didesne dalį programo 
artistai iš Norwoodo ir vieti
niai salistai.
’ Pirmiausiai' buvo sulošta 
“Mamos Nedasupta.” Vaidino 
šie artistai:
Banio Vingio rolėje — J. Ka- 
saukas, Jadvygos rolėje — M.

1 LIETUVĄ. -
Tankus išplaukimas mammoth laivų.

Y1 Ršd Smb Link
Patarnavimas j Libau tiesiog. Di

deli. smagus laivai. Geras valgis ir 
užtektinai. Daug kambarių. Manda
gus patarnautojai, kurie kalba lie
tuviškai. | .

V4 AmsmcanIink
. Čherbourg ir Southampton, 

Artimi susisiekimai j visas dalis Lie
tuvos.

MAJESTIC (56,000 tonų), 
žiausias laivas pasaulyj 
(46,000 tonų), 
tonų). ,

Labai puikus patarnavimas delei 
3-čios klesos pasažierių. Užslrašylčit 
pas — PASAtlERTy DEPARTAMEN
TĄ arba pas vietinius agentus

Stote St.,

i

Dld-. 
OLYMPIC 

HOMERfC (34.000

Botto*, Vau.

t

BAMBINO
Vaizbažeaklit nžreg/S. V. Pat Ofiso

Arbatinis šaukštukas 
tuojaus pašalins kūdi

kio vidurių diegimą ir į kelias valandas sutaisys vidurius ir galu
tinai pašalins užkietėjimą. “Kadikiai mėgsta j!! Jio prašo daaglaus!” 

Motinos! „Jeigu jųsų aptiek orius neturi jo, tai prisiųskite 
40c. pašto markėmis tiesiog Į

F. AD. EUCHTER & CO., Bcrough of Erooklyn, New Ycrft.

Delei informa
cijų kreipki t?s 
pas vietinius a- 

gentus savo 
mieste.

i

r

1 PUikus patarnavimas 
j visiems pasažlerlams 
i Apsipažine su Lletu- 
' višknis valgiais.

Asmeniškai vedama Lietuvių ekskursija ant smarkiausio ir mo- 
i derniškiausio laivo per SOUTHAMPTON:

, AQUITANIA KOVO 21
Pribuvus j SOUTHAMPTON, pasažieriai tuojaus mainosi ant kito ' ' 

> Cunard laivo ir keliauja tiemok į MEMEL per 9 dienas
3-čios klesos pasažieriai gali turėti kajutas delei 2, 4 ir 6 žmonių, i > 

i Privatiškos kajutes delei Šeimynų. Cunard oficialiai prižiūri viską: ' 1 
[^bagažus ir pnsportus dykai. Vokiškos vizos nereikia.

Specialiai kainos l Memel $108. Kovno $109 2-ra cabin $155. Taksų $5. i » 
i PER HAMBURGĄ.
j Saxsonia — Kovė 7, — BaL 18. Caronla — Bal. 8, — Gegužio 13. , ] 

Tik s: Cabin $130 3-fla kl. $1(8.50 taksų $5. j [
Southampton, Liverpolj ir Glasgow. z 

įAųultnnia................... Vasario 28 [TšlAlgeria ............................. Kovo 4 '
l Scythia ....................... Vasario 25 II Į Per Angliju j Libau $110. Taksų $5 j
[Cassandra (ii P land) Kovo 2 IUI i i

Paieškau St. Brunzo, pirmiau 
gyveno Dayton, Ohio. Jo šeimy- 
a labai norėtų su juo susižinoti. 

Tis pats arba kas apie jį žinot 
Rašykit šiuo adresu:

Dayton, Qhio-,
• Bos.

Tel. So Bestom 82i> 

lėtutis Dantistas 
i-K. M. V. GASPEB 

(Kasparu viči us) 
Laikinai perkėlė oi’isą po No.

-?2?' EiOAi>WAT, So. Bostojt, Kam 

Ojiio Vnlan^ot: 
W Iki 12^0 ryte Ir

” l:S>-6 ir 6:30—9 P. M.
Ofisas uždarytas subatos va- 

knra's ir nedaliomis.

• >

H

Hi
?

»

Bed I’hone: Poplar 7545 t

ADOLPH F. STANKUS t

TIKRAS LIETUVIS*

G R A E o B I U S 
1023 Al t. Vernon St. 

phtladelphia, pa

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

iV. KAZIMIERO R. K. DR-JOiS 
VALDYE0S ANTRAŠAI 

S0. BOSTON, MASS.
PIRM. — Vladas Paulauskas, 

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

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

1422 Columbia R<L,
Boston 27, Mass 

FIN. RAšT. — Juozas Juška, 
Merycliff Acadcmy,

Arlinghton Heigths. Mass 
IŽDININKAS — Leonas švngždys, 

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

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

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

61 Story St.. Boston 27. Mass. 
DRAUGIJOS antrašas reikale-:

366 Broadvray. So. Boston, Mass 
DRAUGIJOS susirinkimai laikom! 

kas antrų nedėldfen} mėnesio 1-ų vai. 
po pietų parapijinėj svetainėj, 492 F 
7-th St, Boston 27, Mass.

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

VICE-1TRM. — Vincentas Zaleckas, 
81 Mercer St, So. Boston, Mass.

I'ROT. RAST. — Antanas Macejunas, 
450, E. 7-th St, So. Boston, Mass. 

i'IN. RAšT. — Juozapas Vinkevičius, 
169 W. 6-th St, So. Boston, Mass.

KASIERIUS — Andriejus Zaiieckas,
307 E. !Mth St, So. Boston, Mass. 

MARŠALKA — Viktoras Zičkls,
209 E. Cottage St, Dorchester, Mass.

D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne
sinius susirinkimus gas pirmų nedėl- 
dienj kiekvieno mėnesio po No. 694 
IV'ashington St, Boston, Mass. 6-tų v. 
vakare. Ateidami drauge ir naujų na
rių su savim atsiveskite prie musų dr- 
jos prirašytu

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELPINĖS 
DRAUGYSTĖS VALDYBOS 

ADRESAI.
PIRM. — M. Zoba,

539 E. 7-th St., So. Boston, Mass. 
VICE-PIRM. — P. Mikalauskas,

243 W. 4-th St, So. Boston, Mass. 
I’ROT. RAST. — J. Šeduikis,

89 B Street, So. Boston. Mass. 
FIN. RAST. — J. švagždys.

171 W. 5-th St, So. Boston, Mass. 
KASTKRIUS — A. Naudžiūnas,

16 Wlnfield St. So. Boston, Mass. 
MARŠALKA — J. Zaikis,

7 Vinfleld St, So. Boston, Mass.
Dr-ja laiko susirinkimus kas. trečių 

nedėldienj kiekvieno mėnesio, 2-rų vaL 
po pietų žv. Petro parapijos salėj, 4SM 
E. Seventh St, South Boston, Mass.




