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I SOFIJA. — Bulgarijos vals-

MAŽAI VILTIES.
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Nelaimė

ATSTATYS BAŽNYČIAS

VĖL PRANAŠAUJA.
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Ant penktos Gitvis .
*,

NENORI STOTI 
PRIEŠAKIN.

KADA SUSTABDYS 
RUSIJOS ŠELPIMĄ.

Providence, R. I. — Ma
žai tėra vilties, kad audėjų 
streikas greit pasibaigtų. 
Abi pusi laikosi prie savo. 
Darbininkų vadas išrodinė-

SUĖMĖ LAIVA SU 
SVAIGALAIS. '

EKSPLIODAVO 
MUNŠAIN.

Dabar proga pasidarbuoti Lie
tuvių Darbininkų Sąjungos labui.

LENKAI VĖL TERORI
ZUOJA VILNIAUS 

GYVENTOJUS.

a

TAIKA TRIMS MĖ
NESIAMS.

SUDEGINO LENKŲ 
VĖLIAVA-

Idnamas Sofijoj, o paskui ir k> 
tuose miestuose ir miesteliuose.

Dabar yra proga pasidarbuoti 
Lietuvių Darbininkų Sąjungos 

labui.

todėl turinčios padirbėti ir tos 
moteris, kurios iki šiol nieko 
neveikė ir nešiojo šilkines pan-

London. — Airijos parti
jos sutarė nesiprovoti per 
tris mėnesius. Tų sutarė da
ryti, kuomet nesutikimas bu
vo kuodidžiausias.

kabinetų. Karalius ketina 
paskelbti naujus rinkimus.

jo, kad pragyvenimas tiek įvos \r lietuvių reikalams. i 
neatpigo kad algas būt gali
ma mažinti.

GRANITO KIRTĖJAI 
GAUS $1.00 Į VA

LANDA-

RINKS NAUJA PRE
ZIDENTĄ- -

pre- Km)iaraia privers-

Bostono prieplaukoj pa
gauta Anglijos laivas su 
svaigalais už $70.000. Svai
galai tapo konfiskuoti.

<

no moterims darbo įstatymus.!,^ . Y .
Premieras sako, kad valstietės S0- Geležinkelininkai paza- 
moterįs sunkiai ir dauk dirba, (dėjo gausių paramų anglia- 
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DOVANOMS

FONTANINĘ 
PLUNKSNA 

' Kuri bus atminčiai ilgam 
laikui.

Kainos Prieinamos. 
Reikalauk Katalogo.

“DARBININKAS, 
366 Broadvay

• Boston 27, Mass.*

Organas Amerikos Lietuvių 
R. K Švento Juozapo :

DABBININKA8”

H-a——
OTABNKNKAIS; KETVERTAIS OI 

SUBATOMI& •
Metams .,.................................... ...>A5Q
Užnibcžy •••••••••••«•• 5»50

■'rw
“Darbininkas” 

sfi6 Bboadtvat, Bostoh 27. Mam 
TO. South Boston CM

Barre, Vt. — Trijų metų karnai sušelpti. Todėl šių m 
sutartis tarpe Presbrey Le- Šv. Kazimiero Dieną visas 1 
land kompanijos ir Barre lietuvių kolionijos privalc 
skvriaus Granito Kirtėjų pakęsti vien Labdarybės j

Rymas. — Italijos kara
lius nei vieno pilitikieriaus 
negali priprašyti būti pre- 
mieru ir sudaryti ministerių

Ji ~n n I l a a j~j ___

kasiams, jei jiems priseis iš
eiti streikan bal. 1 d. Tečiau 
geležinkelininkai neprižadė
jo kelti užuojautos streikų. 
8,“‘' "~~n .

■tt (No. 634) aattoriaed by tbe Act 
of October 6, 1917, on fUe at tbe Poat 
Office of Boston, Mana. By order of 
the Presldent, A. S. Burleaon. Poat- 
master GeneraL”

Krikščionys darbininkai vie
nykitės! SpieskitėB į vienin- 
tėlę darbo žmonių organiza- 
cijų Amerikoje — Lietuvių 
Darbininkų Sąjungą.
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LIETUVA PAKVIETĖ Į 
GENUOS KONFEREN

CIJA-
• r

Vašingtonas, II. 20 d. 
(Elta)1 Vasario 18 d. Italų 
atstovas įteikė Lietuvai pa
kvietimų dalyvauti Genuos 
ekonominėje konferencijo
je.

Kaina 5 cerd

1 n
.1 J

Vašingtonas, II. 20 (^(El
ta) Vilniaus laikraščio 
“Vilnietis” žiniomis prane
šama, kad Lenkų valdžia 
atšdukė iš Vilniaus savo de
legatų p. Tupalskį ir Vidaus 
Reikalų Departamento di- 

' rektorių p. Senkevieų, dėl 
lietuvių ir gudų areštų Vil
niuje. Tečiau lenkų val- 
džia Vilniuje terorizuoja 
lietuvius ir gudus ir taip 
kaimuose prievarta verčia 
lietuvius ir gtfdus pasirašy
ti prašymus prisidėjimo prie 
Lenkijos. Vilniuje lenkai 
ištremtųjų butus rekvizuoja 
ir grąsina ištremtųjų šei
mynoms kad bus jos taip pat 
ištremtos iš Vilniaus. Šven
čionyse lenkų suimta moky
toja ir du gimnazijos moki
niu ir ten pat lenkai Ryto 
Švietimo Draugijoje darė 
kratas.

Paryžius. — Francijos 
valdžia patvirtino išleidimų 
bonų už 300.000.000 frankų 
bažnyčioms atstatyti karo 
nuteriotose vietose. Tokių 
bažnyčių yra 3.00. Bonai 
neš 6 nuoš. Bus išmokėti 
po 30 metų. Valdžia garan
tuoja išmokėjimų.

RINKS AUKAS.
t ' ________

Manchester, N. H. — New 
Hampshire valstijos žydai 
pasiryžo per kovo mėnesį 
padaryti vajų ir surinkti 
$35.000 nukentėjusioms žy
dams Europoj.

New York..— Netikėtai 
policija pastebėjo ekspliozi- 
jų. Kai bandė įsigauti vi
dun, tai durys besančios už
barikaduotos. Įsibriovę vi
dun, policistai rado negyvų 
žmogų šalę selyklos ceiberio.

NEGRĄŽINS SKOLOS.
NEI SKATIKO.

Louis P.Paryžius.
Loucheur, buvusis Franci- 
jos ministeris, pasakė, kad 
Franci j a nemokės Ameipkai 
skolos nei sulūžusio cento. 
Sakė, kad Amerika visų 
auksų turinti, o prekėmis 
Franci j a negalinti mokėti 
dėl aukštii Amerikos muitų.

Francija skolinga Ameri
kai 15 bilijonų frankų.

■■ - • ** • v ■ •

"i n nmis čir llfl 1 7A nn 1 ri
M1 K Iii L1, u ■ JI ■ J■ JL— K

' t ■, * '

New York. — Vas. 22 d. a- 
pie 300 ukrainiečių vyrų ir 
moterų surengė demonstra
cijų prieš lenkų konsulatų. 
Prie konsulato sudegino di
delę lenkų vėliava su baltuo
ju ereliu. Išnešė .protestų 
prieš lenkų šunybes Galici
joj. Reikalauta, kad lenkai 
išsikraustytų iš tų ukrainie
čių žemių. Čooper Union 
salėj buvo protesto masmi- 
tingas, ukrainiečių ex-ka- 
reivių surengtas. Ten iš
nešta rezoliucijos prieš len-

Demonstracija buvo su
rengta ir prieš francūzų 
konsulatų.

"NUBALSAVOM
Vilnius. — Vilniaus “sei

mas” po balsų prieš 6 nubal
savo už Vilniaus prijungimą 
prie Lenkijos ir priėmimą 
Lenkijos konstitucijos.

KARINĖS JĖGOS.

DURHM, N. C. — Trįs North 
Carolina univesiteto studentai 

,liko užmušti ir 3 sunkiai sužei
sti, traukiniui užvažiavus ant 
automobilio.

I ----------
PRIVERSTINAS DARBAS

MOTERIMS

REIKALAUJA NUMA
ŽINTI ALGAS. .

' Chicago
lių kompanijos inteikė pra
šymus U. S. Railroad Labor 
Boardui, kad visiems darbi
ninkams būtų algos numa
žintos. Tuo pat kartu dar
bininkų organizacijos intei-f 
kė savo prašymus padidinti1 
algas. Boardas algų svars- tiečių valdžia išleido priversti- 
tymą pradės kovo 6 d.

Darbininkų apsigynimo 
Sąjunga
--- . — i -  ■

REMS ANGLIAKASIUS WORCESTER, MASS. 
------  • | Lietuvos Prekybos B-vės

Chicago, III.—Vadai ang- rininkų susirinkimas įvyks v 
liakasių ir geležinkelininkų 

į sudarė apsigynimo Sųjun- 
Geležinkelininkai paža-

pranešė, jog valdžia tarsis 
su partijų vadais apie rinki
mą naujo prezidento. Da
bartinis prezidentas Ebert 
yra priešakyje valdžios nuo 
pat kaizerio nuvertimo.

26 d. 4:0 vai. vak. bažnyti 
salėj. Visi vietos šeriniu 
prašomi susirinkti.

Komitel
 ,

DABAR YRA PROGA PASID^ 
BUOTI LIETUVIŲ DABININ

SĄJUNGOS LABUI

IŠ Mūšy CENTRI
• ——

Kad tinkamai paminėjus i 
Kazimiero Dieną, 4 d kov 
Amerikos lietuviai katalil 
kaip kitais metais, taip ir ši 
turime tą dieną pašvęsti Lie

MAINYS SOSTINĘ.

Lisabonos. — Portugali
jos valdžia ketina kraustytis 
iš Lisabono į Coimbrų. Tų 
darys dėlto, kad sostinėj 
nuolatiniai neramumai truk
do valdžios darbų. Parla- norėjo ištrinkti iš jo revol- 
mente nuolatiniai nesutiki- verį. Patžudys buvo sirgęs

NUSIŠOVĖ.

Stafford Springs, Ct. ’— 
Henry C. Wheeler, 75 m. 
amžiaus, pasipešęs su savo 
sena plačia nusišovė. Pati

Paryžius. — Laikraštis 
“Jouraal” indėj o straipsnį, 
kur apskaitliuojama Euro
pos karinės jėgos. Sako, 
kad Vokietija turinti 100.- 
000 kareivių, bet ta armijų 
akymirkoj gali patrigubin
ti. Italija turi,225.000, Če- 
ko-Sfovakija 170.000, Jugo
slavija 190.000, Graikij^ ’ 
300.000, Bulgarija 13.000, 
Lenkijos jėgos esaitčios ši
taip suskirstytos: trys pės
tininkų divizijos ir trys rai
telių brigados rusų fronte, 
dvi divizijos Lietuvos fron
te, o 6 divizijos apie Varsa-, 
vų. Rusija kareivių turinti 
370.000.

■

Tony Lizlees ir Charles Ka- 
napoeso sunkė degtinę. Abu 
gyveno 91 Schuvler St. Jų a- 
paratai sprogo, abu buvo su
žeistų ir nugabentu ligoninnėn.

J. D.

1

NUŠOKO Į JŪRĘ.
______ w

San Francisco. — Dvi mo- fl 
ii 

Matson ir nusiskandino. - ! t
mai ir turbūt jis bus paleis- dvi savaiti plaučių uždegi- terys šoko jūrėn nuo laivo 
tas.

«. . O . ST. ŠIMKAUS "

Stato Scenoj
BAŽNYTINĖJE SVETAINĖJE,

So. Boston, Mass.

WASHINGTON. — Ameri
kos šelpimo administracijos 
veikimas šelpime Rusijos ba
daujančių apsistos tik apie se
kamo rugsėjol d. Tada Rusija 
bus sulaukusi naujų derlių, i r 
gal įstengs ir pati save išsimai
tinti. Dabar siunčiama yra į 
Rusiją 120,000 tonų sėklinių 
kviečių pavasario pasėliui.

Worcester, Mass. — Dr. 
Joseph M. Goldstein Clark 
universitete aiškino apie 
Rusi jų ir sakė, kad bolševi
kų valdžia greit visai bank
rutuosianti ir ji būsianti nu
versta. Goldstein yra buvęs 
Maskvos universiteto prote- 
sorius^ v

IŠEIVIS
Vasario 26 dieną 1922

met bus naudingiausia sk 
šv. Kazimiero Dieną Labda 
,bės reikalams. Darant Kul 
ros vajų, turėjome susilaik 
nuo kitų vajų užbaigus Kul 
ros vajų privalome atsimi 
kaip Lietuvos taip Amen] 
lietuvių našlaičius ir juos 1

Tarptautiškos Organizaci
jos buvo padaryta ir pa
skelbta.

Sutartis, kuri buvo pa
tvirtinta tarptautiško egze- 
kutyvio komiteto yra, kad 
darbininkai gaus po $1.00 į 
valandų už penkias astuo
nių valandij dienas savaitė
je ir 4 vai., subatoj, išskyrus 
žiemų, kada subatomis visai 
nedirbama.

Mašinos gali būti naudo
jamos ant dviejų permainų, 
po 7 valandas sulig naujos 
sutarties.

kalams, tisas surinktos an 
bus skiriamos vien šelpimo 
kalama.

Lietuvoje desėtkai tuksi 
čių karo našlaičių laukia I 
pašalpos, ypač Vilniečiai. . 
gana, kad juo karo audra p 
ko našlaičiais, dar lenkų žvė 
kūmas prisidėjo prie tų va 
padidinimo, išmetant tuos i 
laičius ant gatvės. I

Todėl gerb. Tautos Fo 
bei Federacijos skyriai lai 
kalno prisirengia Šv. 
ro Dieną tinkamai 
kad tą dieną neštų 
tuvių našlaičiams, nuš 
jų ašaras, paguostų jų ši]

Tad, broliai ir sesutės, 
ban!

AL.RK.Eed

Šv. Petro Par. Baž. Chor
. •

♦

. Pradžia 7:00 va . vakare.
4 » /

Visus širdingai kvi či~ Chorą*
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Sukata, Vasario 25 d., 1922
v

Kelionė į Pilviškius

— Kad negalima!..

• v

mandagumo?”,11' dr?sūs pasiyami,

— Reikia juos išmokyti!., karalystė.,.
_ TTo/l Ymamlirno ! Nfcy ltl tol MOtlllCS 
Vaikas ir šunes atsitolino, praktinės vertės laisvė, ly- 

._________________* ■ . . ttTzi lr-z^l
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DARBININKAS

Da- 
viso 

kad jas
nuo

"Suskaudo mamai pirštą. 
| Juo toliau juo labiau. Pa- 
| galiaus pirštas sutino; pa- 
y juodavo ir ėmė taip sopėti, 
| kad mama, pamiršus savo 
„vyriškąją kantrybę, net per 
naktis neužmigdama balsiai 

j dejavo. Buvo ir pas tą Rū- 
| dos aptiekorių ir Šakiuos 
y pas daktarką ir bobos prine- 
g šė visokių “liekarstų,” o 
[ pirštas kaip negyja taip ne- 

gyia-
— Beje dar Smilgiuvienė 

sakė kad tas Kriūkų aptie- 
. korius daug kam pagelbįs 
dtsiliepe kartą mama. Jis 

B s^ko dabar Pilviškiuose gy- 
• venas. -Ot pas tokį nuėjus 

tai bent rodą duos. O ką 
| pas šitokius “šundaktarius” 

’• tai tiek eini tiek ne. Tik 
■ pinigus mėtai ir gana. Vi 
r kadir tas Rūdos daktarpa 
g laikiškavė mosties ir dai 

liepė per keturias dienas 
tepti. O kad taip jam reik- 

t tJį bent valandą pakentėti — 
tai bliautų kai veršis...

— Na tai ar važiuokim ai 
fy ką, pratarė Branius.

Bet kad jau ir arkliai 
u nusivažinėjo: Aną dieną 

Rūdoj, - užvakar Naikuos 
^vąkar Šakiuos, šiandien vė' 
| Rūdbj^. . Ir kelias į Pilviš 

E kius tai ne tas ką Į Rūdą 
Dabar taip grinčalai pašalo 
kad nekaustytais arkliais nt 

įii ndpavažiuosi taip gruoblėti 
| Keliu, a iškilto tėtė.

E — Na tai aš pėsčias eisiu, 
atsiliepiau aš. O gal dai 

’BfJnius nueitų"norėjau- su
sigriebti.

— Eik kad pasiūlei, bet 
aš jau nenoriu. Kaip mai 
reikėjo andai su vaikščiot Į 
Pilviškius, tai taipjau koja: 
pakirto, kad kelias dienas 
skaudėjo. Ir tai su dieni 
nesuvaikščioj au.
* — Na o aš apsiimu tą pa 

čią dieną gryžti.
X— Na-na-na. nesigirk jai 

taip labai, gundino Branius 
-— Dar galima butų ir pa 

g vėžinti bent per girią ko’ 
L minkštesnis kelias.
L' ■— Et nereik, lyg aš new 
dy ■v. *iras!
|’ — Mat 25 varstus nueit ir 

pareit taip jau nebaikos. O 
I kiek čia rr tos dienos.

T y— Tat!.. Ana Sarapinu 
Ba<’ jevičiene šešias mylias 
dięnp. nueidavo ir pareida- 

. vo. O aš tik vyr...
— Tai ne rudenį ir ne to

kiu keliu...
Tačiau joki užmėtinėji- 

mai bei rodomos sunkenybės 
nęstengė numušti man ūpo. 
Atpenč aš norėjau pasiro- 

į dyti drąsių vyru esąs ir tai 
šaunesniu už Branių. Beto 
man rūpėjo ir parinkti ži
nučių Amerikos “Darbinin
kui,” nes jau senesnieji ži
nių šaltiniai buvo išsemti. 

t Juoba kad vienam savo 
į straipsnely aš beveik nepa

rastu rašytoju buvau pasi
gyręs. Tai kas būtų “rašy
tojas” kad neturėtų ką ra
mi. Gi kad galėjus gerai 
gir. pa rašyti reikia daugiau 
■Sūrimo iš paties gyvenimo 
■j&iseniti. Na ir trečia manKgįį’" r'- ■ *
■jJėjo atsiimti iš pašto ap- 
gteustas laiškas, nes pašto 
■kvietimas jau visa savai-
■ kai man neduoda ramv- 
■k Tik pamanykit laiškas
■ iš Amerikos.
■B galėtų jį siųsti ?

nuo to laiko kai brolis Vin
cas paniekinęs Dievą užmir
šo ir savo gimtąjį kaimelį, 
— mums neliko niekoTiran-

* ’ v

gaus šaltoje dolerio šaly..,. 
Na o gal koks vytis tą laiš
ką būtų rašęs, juk ne su vie-4? 
nu vyčiu man teko pasipa
žinti. .. Gal tai būtų drau
gas L., o gal net pats “Dar
bininko” Redaktorius Gū- 
das... Bet gali ir Vincas 
parašyti. Juk neveltui ma- . 
ma per naktis berymodama 
tiek ašarų būtų išliejusi, tiek 
karštų maldų — kruvino
mis ašaromis pašvęstų — 
būtų Dievui aukojusi kad 
tik jos Vincelis* žmogumi 
virstų...

Ilgai dar neįstengiau už
merkti pavargusių blakstie
nų, bet dar ilgiau negalėjau 
sulaikyti įsilėkusios vaiz
duotės, kuri vis nuolat py
nė- naujus gyvenimo vaiz
dus, liūdnais ir šviesiais 
bruožais išpuoštus. Ir net 
sapnų respublikon įžengęs 
buvau neatsikratomų sapnų 
kankinamas, kol pagaliau 
mksčiau pakilusi sesutė ė- 
mė baladotis virtuvėje, be- 
gamindama pusryčius, ir aš 
pabudau.

Jau saulutės spinduliai 
įpėjo paauksuoti plačią pa
dangę kai aš pasiklausęs ke- 
'io išėjau iš namų. Šaunus 
dėmių vėjelis kuteno man 
veidą ir plėšė ploną apsiaus
tą. Šaltis man pridavė dau
giau energijos ir aš taip 
pradėjau eiti, kad rodos nė 
pfonasis sniego sluoksnio ne
spėjo girgždėti po kojomis. 
Ėjau takais palei pačią No
vą. Visos balos ir Nova bu
vo užšalę, nors patrankas 
vežk. Tik kaikur sraunus 
upelio vanduę dar liuosai 
šniokštė, burnodamas prieš 
žiemą, kuri būtinai pasiry
žo sukaustyti savo šaltai
siais pančiais upelio pa vir
si. .. Pakalniškius aš pa
siekiau sykiu su pirmaisiais 
saulutės spinduliais. Įėjau į 
kelią, šalia kurio stovėjo ū- 
kininko N. trobos. Visąi 
ties keliu tęsėsi kluonai. 
Kluonai rodos kaip kluonai. 
Tačiau kada tik aš pro juos 
praeinu, visada nusišypsau 
atsiminęs juokingą atsitiki- 
rmą. Buvo šitaip. Man kar
tą teko praeiti pro tą kluo
ną tada'kai jame dirbo išdy
kusi to gyventojo šeimyna. 
Y ienas bernas mane pama
tęs sumanė pasityčioti norė
damas mane pavadinti ne 
Paukščiu, bet..’, varna.
—Varna! kvar-kvar- 

kvar!.. išgirdau aš pro pra- 
viras kluono duris berno 
balsą. Aš sustojau prieš 
berną ir kilstelėdamas kepu
rę tariau:

— O aš esu Paukštys, pa
sakiau savo pavarde. Labai 
man malonu prieš šave Var
ną matyti!.. Nuo to laiko 
jis manęs jau niekuomet 
taip nepašnekindavo. O gal 
tai buvo ir nereikalinga, nes, 
pirmosios pažinties formalu
mai jau buvę atlikti...

Ir dabar visa kieme buvo 
ramu. Tik šunes išgirdę ma
no žingsnius sulojo ir laks
tydami aplinkui rodydami 
savo dantis burnojo ant ma
nęs. Aš švytuodamas lazde- 

Ir kas gi le erzinau šunis. Ties kluo- 
!.. Juknu pasirodė šeimininkas ir

■ — t . .i   ■ as '
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šuktelėjo piemenukui: - , rybės vergais. Bedievybe, kfts eglynai, o čia vėl'apšar- 
—' Antanai, bėk šunis pri- žiūrėj kai tavo suvadžioja- .moję berželiai viliojo prie 

rišti. Kas tai matė iki šio.mos aukos nusišalinusios 
laiko juos palaidus laikyti, nuo kilniosios I(ievybės nu-

.— čiu-čiu-čiū! — pasįgir- silenkė prieš ištvirkimo bei 
do plonąs vaiko balsas. -*skurdo stabus. Darbo žmo-

— Ir kokie nemandagūs nių mylėtojai! ar jūs matot 
tie jūs sunes, pakalbinau kas nęša vergijos pančius 
prisiartinusį vaiką: šeimi- ant darbininkų sprando!.. 
ninkas nieko nesako, o jie O kaip reikšmingi man pa- 
kolioja!.. Isidarė maldos žodžiai “Tė-

Tai kad jie neklauso... įve • Teateina -Tavo

, iki tol neturės

Tik neatsitolino iš mano 
gaivos keistas klausimas: 
“Kodėl gi tie šunes yra ne
išmokomi ] 
Kodėl ikišiol juose neatsiųs 
do nei kiek proto ? Juk tiek 
laiko su žmonėmis bendrau
dami sekant evoliueionistų 
“geležinius dąsnius” rodos 
ir šunes turėtų taip kai 
žmonės protauti. Gal dėlto 
taipį nėra, juokavau sau, 
kad tie šuneliai neskaitė 
Darvino, Spehcerio, Hekė- 
lio. na kadir mūsų Šliupo 
raštų. Juk tie ponai “moks
lingai įrodė,” kad žmogus 
nekuo tesiskiria nuo % gyvu
lių. Gi proto privalumai tai" 
tik patogių sąlygų išdava. 
Ir aš nežinau kodėl tie moks
lininkai dabartiniais laikais 
nustūmė palėpėn taip gra
žias pasakėles. Ne. tai ne
gailestingumas ! Kad aš bū
čiau mokslininku, visiems e- 
voliucionizmo pranašams te
pasakyčiau: Vyručiai, jūs 
nesistenkite žmogui grąžinti 
beždžionės “protą,” rauda
mi iš jojo galvos Dievo ir ti
kėjimo nuovoką, — bet pasi
rūpinkit netik iš beždžionės, 
bet ir iš šitų šunų išmintin
gas esybes... Jei tai būtų 
persunku, jūs pasistenkite 
bent iš vasarą taip grasių 
vapsų (sparvų) padaryti 
naudingas bičių sandarbi- 
ninkes. Juk tarp bičių ir 
sparvų nedidžiausias skir
tumas. .. Vilkus paverski
te ramiomis avelėmis, — o 
jūs bus ateitis!!!..”

Ir šiaurio vėjo drąsina
mas aš ėmiau švytuoti atši
lusiomis rankomis dalyda
mas tolimesnes evoliucioniz
mo išvadas... O saulutės 
spinduliai, blizgėdami snie
go kruopelėse blizgėte-bliz- 
gėjo, it rodos drauge su 
manim jie norėtų šypsotis, 
žaisti... Apsidairiau aplin
kui. Netoliese kelio anapus 
Novos stūksojo šimtametė 
giria, kuri it siena saugojo 
.pagirinius gyventojus nuo 
šiaurės vęjų. Tik gaila, 
kad ugnis ir vokiečių kir
viai buvo gerokai praretinę 
tuos tankiuosius miškus^ 
gražiuosius šilus. Gi ruduo 
juos buvo išrėdęs iš žaliųjų 
rūbų’. Tik ten ant kalnelio, 
kur pasilypėjęs žaliuojantis 
.šilas tebeskėtė maknotas ša
kas, stovėjo sulinkusi bakū
žė su kiauru stogu. _ Ne ji 
.nestovėjo bet, — geriau ta-, 
rus v rymojo, nes keli spa
rai rėmė jos svyrantį stogą 
ir įrančids sienas. Ten, anot 
vagių lizdas. Tik dabar su
pratau patarlės žodžius “kas 
vogs nepralolis!” Atsimi
niau ir mamos teisingą po
sakį kad “beveik visus vagis 
skurdas ir liūdesiai labiau
siai prislegia.” Oi kaip 
man gaila tų žmonių, kurie 
sekdami netikusių patarėjų 
tolinasi, «iuo Dievo ir Baž
nyčios, gi prisiartina... prie 
medžiaginio ir dvasinio su
menkėjimo. v\rz darni nedo-

gybė, brolybė, meilė” kol 
Kristaus mokslas jų neįkū
nys gyveniman, mąsčiau aš.

\ it 
Įelektros srovė uždegė 'many
je kilnaus pasišventimo bei 
energijos jėgas. Ir svajonių 
sparnais aš norėjau dan
gun nuskristi, kad iš ten 
meilės parnešęs galėčiau iš
skaidrinti aptemdintas žmo
nių sielas...

Nū nejutau kai sniegas 
žiro iš po kojų, nejaučiau 
nei šiurpaus skersvėjo erzi
nimų, — dabar aš tenorėjau 
vien skubėti, skubėti, 
bar aš troškau sutikti 
pasaulio kliūtis, 
tuč tuojau nuvertus 
žmonijos kelio.. .

Bet atsikvošėjęs pama
čiau, kad prieš mane tyso 
neišsvajotasai žmonijos vieš
kelis, kliūtimis užverstas,— 
tik paprasčiausias kelias ra
tais bei rogėmis aplygintas... 
Aplinkui ošė giria. Šįaurio 
sparnai manęs jau nesiekė. 
Tikjialtosios šalnos kruope
lės vėjo krečiamos skrido 
nuo medžių skleizdamosi po 
kojų. Medžių šlamėsin įsi
klausęs ir aš pradėjau niū
niuoti kaž kokią dainelę. Be 
neužilgo Įsisiūbavus ūpui aš 
ėmiau garsiai traukti visai 
savotišką maršą. Liežuvio 
Yartalionėms pritarė ener
gingas kojų dundėjimas. Ir 
būčiau buvęs visai patenkin
tas savo muziką, kad nebūtų 
pasipainiojęs bobų veži
mas. .. Ot žinot ties ta grvž- 
kele, ką ties Šunkariais yra, 
kur bus nebuvę, tik pakyšt 
vežimas su dviem moteriškė
mis. Sakyk tu man šitaip 
būk kurčiam, kad ne ratu> * 
bildant negirdėjau. D gal 
jos tyčia buvo užsukusios už 
eglaitės, kad galėjus mano 
“dambravimu” pasigerėti. 
•Gana to kad joms netikėtai 
paklausus “kur keliauja
te?” aš nežinodamas ką ant 
greitųjų pasakyti ir norėda
mas nuo jų atsikratyti, su
mišęs teištariau—“namo!” 
skardus • juokas suaylėjo 
miške... Mat jos buvo iš Vi
liūgių ir mane gerai pažino
jo, gi aš rečiau namie begy
vendamas jas nekaip tebu
vau įsidėmėjęs... Joms bu
vo juokai bet man tik šilta 
pasidarė ir nespėjęs nei at
gal atsisukti sprandą nulen
kus dūmiau ir dūmiau kad 
greičiau užmiršus tą neper
matomi prietikį...

Ir keistas dalykas, — pir
mai bemastydamus apie do
rinį žmonių nuopuolį rodos 
būčiau patį Marksą “į ka
liošą” sugrūdęs gi dabar ke
lios bobos vien savo juokų į 
tokį keblumą įstūmė... Tik 
dabar man paaiškėjo kodėl 
net pragaro piliečiai biją su 
•moterimis 'prasidėti/ v

Po mane slinko vienas 
paskui kitą girios vaizdai. 
Čia senas-kirtimas jaunoms 
žmonių pasakojimų buvęs

savęs praeivio akį. Tačiaus 
iki pat Valių man užteko 
vien apie tuodvfmoteris dū
moti.

Paėjėjęs'dar kelias vars
nas už bedūzgiančios ūkinin
ko G. lentpiūvės, — aš atsi
dūriau ties Jankų valsčiaus 
raštine. Čia reikėjo man 
gauti viršaičio liudijimas 
ant gauto iš pašto pakvieti
mo. Raštinėje jau buvo bū
relis žmonių, kurie garsiai 
kalbėjosi apie politikos įvy
kius ir kitus dienos klausi
mus. Pasisveikinęs su rašt
vedžiu pasisakiau savo rei
kalą.. Bet viršaičio dar ne
buvo, tat jis ir patarė palū
kėti*. Tuotarpu jis pavartęs' 
užvakar parneštus laiškus 
man įteikė dar kitą pašto 
pakvietimą, kuriame kvie
čiama mane atsiimti grįžusi 
apdraustą laišką No. 125.. .

Aš lyg nustebau. Ir iš kur 
galėtų tas laiškas man grįžai*. 
Tačiaus aš'~buv<ųi tarp žmo
nių, tat užsiimti vien savo 
menkais rūpestėlais laikiau 
be r e i k a 1 i n gu da i k tu.

— Bet gi viršaitis turėtų 
v ištik ant devynių čia būti,•J

iri dabar jau dešimta baigia
si, p dar čia jo nematyt, už
kalbinau savo kaimyną.

— Na kad mūsų viršaitis 
taip ir daro kaip tik po de
vynių jis ir ateina...

— Kaip tai ? • < x
— Labai paprastai: kaip 

tik jis spėja devynis stikle
lius atskaityti, tai tuojaus 
ir atsvyruoja raštinėm..

— A! tai šitaip?!.. Na o 
ar tokie ponai valsčiaus lė
šomis kač&i nesumano palė
bauti.

— Ot tam mes ir esame iš
sirinkę net iš šešių asmenų 
reviziją. O! mūsų žmonės 
yra pęrdaug nemokyti, kac 
jie taip greitai leistųsi ap
sigauti.. .

— Gal jūs norėjote pasa
kyt. kad mūs žmonės yra 
gerai isilavinę, — todėl ne
duoda by kam už nosies va
džioti ?. .

— Ne aš teisybę pasa
kiau. ..

— Kaip čia gal būti?..
— Ugi teisingai... Tik 

pažiūrėkit kas greičiau išsi
žada savo tikėjimo ar pa
prastas kaimo žmogelis, ar 
“klesas” baigęs studentu
kas? Kafl greičiau pasiduo
da visokioms mądoms ar tie, 
ką vos paskaityti moka ar 
tie ką nori savo išmintimi 
pasirodyti?.. Arba vėl kas 
išleidžia kartais mums visai 
nepritaikomus įsakymus... 
Kam valdininkai... ir prie 
tos progos ėmė pliekti mūsų 
valdininkus. '

— Taip tai taip... Bet 
pasakykit jūs man iš kur tie 
valdininkai yra kilę?.. Jie 
daūgiausia yra sūnūs tokių 
pat tėvų kaipir jūs... Ir 
čia ėmiau kaltinti ir pačius 
žmones, kurie kyšių davinė- 
jimu ir tokių valdininkų 
užgaidoms tarnaudami au
klėja savos rūšies išnaudo
tojus... Čia privedžiau 
Suomijos pavyzdį kur patys 
žmonės savo susipratimo dė
ka stačiai žmonėmis paverz- 
davo iš Rusijos atkeliamus 
ištvirkusius valdininkus...

> Tuo tarpu atėjo ir viršai
tis. Aš gavęs reikalingus 
paliudijimus džiaugiausi, 
kad turėjau progos pasikal
bėti su taip sumaniu žmogu
mi. Tas pokalbis mane pa-

mokė “iš pažiūros nuspręs
ti, ”jies ir po paprasta kepu
re gali būti labai išmintinga 
galva. iry _ _ _

Dabar išėjęs nutariau vėl 
žerti kad visa braškėtų. Ke
letą varstų giria paėjęs, už
lipau ant aukštokos kalvu
tės ir apsidairiau aplinkui. 
Nepaprastai gražus reginys 
prikaustė mano akis. An
tai, kur šimtametė^ pušys 
kuždeno paslaptingąsias 
amžių pasakas, stūksojo šar
mos nubaltintos pušaitės. 
Tarp jų maišėsi berželiai 
svyruonėliai nuleidę vėjo 
drebinamas šakeles. Kui
ne kur stovėjo maknotos 
sėklinės pušys lyg norėtų 
auna j ai girios kartai nuro

dyti reikalą savo viršūnėmis 
oadangę remti, su audroms 
kariauti. Gi viršuj palšuo
se dangaus skliautuose virš 
oailgo debesėlio žėravo^sau- 
utė, savo spinduliais pri- 
verzdama blizgėti šarmos 
jei sniego krislelius... De
ja mano plunksna perdaug 
nerangi kad galėtų išreikšti 
tuos vaizdus, jausmus ig 
mintis, kurios skrido viena 
paskui kitą ir pagaliaus aš 
atsiminęs 'Mickevičių, Vai
čaiti, Maironį ir kitus mū
sų poetus net ėmiau -pavy
dai. Juk žiūrėkit kad jie 
įstengė išreikšti kiekvieną 
savo sielos Įspūdi, kiekvie
ną savo krūtiYiės audringes
nį susiūbavimą, minties švy
stelėjimą. Ir čia panūdau 
iškeli savo tulži ant neteisin
gų Apolono parėdymų ku
rie prieštarauja paprasčiau- 
siems lygybės dėsniams. Ir 
jeigu tik būtų šalę manęs at
siradęs, koks visuotinos ly
gybės apaštalas, kuris būtų 
Įstengęs išderėti iš Parnaso 
dievų poetų Įkvėpimą, ir mū
sų pašalpą, — aš būčiau vir
tęs didžiausiuoju komunis
tų poetu... Deja tokio žmo
gaus neatsiradus aš buvau 
kone Į Amerikos lietuvišką
jį “Perkūną” besikreipiąs, 
kad jisai kaipo lietuvių vy
riausias užtarytojas, — teik
tųsi trenkti į neteisingąjį 
graikų Apoloną ir visas mū
zas man i talką ^atsiųstų.. . 
kad proto buržujus išnai
kintų. . .

Bet dirstelėjęs į saulutę 
susipratau, kad man šian
dien dar namo reiks parei
ti... Tad visokį Įkvėpimą 
pamiršęs, pagreitinau savo 
žingsnius.

Tik vėl nelaimė! Netoli 
Lukštinės aš privijau mote
riškę. Iš pradžių bijodamas 
tokio pat nepasisekimo kaip 
pirmai buvo atsitikę aš jau 
neajrojau nei artintis prie 
Jos. Bet kai ji mane paste
bėjo, aš noroms penoroms 
ėjau su ja drauge. Juba 
kad pastebėjau, jog viena 
jos ranka buvo užrišta... Į- 
sikslliejus ji pasipasakojo 
pareinanti iš Kauno ligoni
nės, kur jai nupiovė užsi- 
vietrijnąį rankos pirštąJKo- 
resĘondentišku įdomumu iš
siklausiau, jog ji ten išbu
vusi visą mėnesį. Ligoninėj 
gyvenimas esąs labai geras 
tik valgis apyprastis. Ope
raciją darė Žemgalis ir 
Kelpša ir už tai tereikėjo 70 
auksini} užmokėti.. Kai p 
pasisakė esanti iš Lukštinės 
aš paindomavau apie josios 
kaimą šį tą sužinoti. Indo- 
mu. kad tas kaimas seniau 
vadinosi Luobine, dėlto kad 
pačiam pagiry stovinčios

---------  ---- 1—-— -------- —* 
eglių žievėmis arba luobo
mis dengtos. Čia' pat gyve
nęs koks tai kaistas miško 
sargas (eigulis). Jis pašte-' 
bėjęs, kad atvažiuoją girion 
laukininkai daugiaūisai ap
sistoja Luobinėje ir užkan
džiauja. Tas eigulis patė- 
mijęs kad Luobinėje nuo 
svečių visados likdavo dau
gybė kiaušinių lukštų — už
sėdo ant arklio ir jodinėda
mas po kaimus skelbė kad 
Luobinę reikią vadinti Luk- 
štine dėlei daugybės lukštų. 
Visi sutiko... Bet man pa
tyrus, kad dabar Lukštinė- 
je netiek kiaušinių lukštai 
mėtosi, kiek degtinė viešpa
tauja, — aš pamaniau, kad 
jei dabar tas eigulis atsiras- . 
tų, tikrai jis tą kaimą pa- 
krikštintų Buteline arba 
kokia Kakline...

IX- J— .

Dabar iki pat Pilviškių 
man užteko mąstyti apie 
degtinės tvaną užliejusį Lie
tuvos sodžius, gimdantį vai
dus, peštynes, verčiantį 
vysti žaliąsias seselių rūte
les ir kuris rauja iš širdžių 
tikėjimo šaknis,* apie ką aš 
gerai įsitikinau pamatęs 
Liaudenskų kaime kryžių 
su numuštu Nukryžiuotojo 
paveikslu.. . Ištiesų degtinė 
yra dideliausias Lietuvos 
prislėgėjas, iš kurio nei Sei
mas nesistengia išliubsuo- 
ti.. .

Pilviškiuose man nerūpė
jo nei miestelio griuvėsiai 
nei gimnazija su kitomis sa
vo įstaigomis, — aš tesisku- 
binau išpildyti savo pasiun
tinystę. Juoba, kad jau bu
vo trečia valanda, o man 
dar lieka visa 'kelionė na
molei. ..

(Neradęs garsiojo Kriūkų 
“daktaro” namie j e, aš už
sukau pas gydytoją, gavęs 
receptų ir paėmęs vaistų, 
nekantraudamas prisiarti
nau prie pašto. Parodžius 
pakvietimus, pašto tarnau
toja dar paprašė, kerd aš jai 
atiduočiau pašto ženklelį N. 
125, kuris buvo išduotas ap
draudžiant grįžusį laišką. 
Man neturin^ ji atsisakė grą
žinti tą laišką. Tik prašant ♦ 
ji sutiko man jį parodyti. 
Aš net krūptelėjati jį pama
tęs. . . Juk tai buvo tas pat 
laiškas, kurį aš leidau bro
lio Vinco adresu Ameri
kon. . . Tas laiškas, kurį 
rašiau tada, kai mano siela - 
verkė, krūtinė iš širdgėlos 
plyšo, kuriame įkūnijau vi
są savo sielą ir matušės vil
tis. .. Ir dabar štai tas laiš
kas nepasiekęs suakmenėju
sios Vinco širdies grįžta at
gal. .. Oi kaip aš norėjau 
dabar atsiimti tą laišką, kai
po brangi} sielos paminklą, 
kuriame tilpo šaltojo mate
rializmo ir* sužeistos sielos 
btuožai... Deja tarnauto
ja numetė tą laišką į kampą 
ir paduodama antrąjį laišką 
tarė: K<51 mes negausime No. 
125, mes negalime jums grą
žinti. Bet pastebėjus mano 
nusiminimą ji- paklausė: • 
“Gal tarųę laiške pinigų y- 
ra ?” Gi aš bijodamas paro
dyti ašaras pasitraukiau nuo 
langelio if\ išsiskubinau iš 
pašto...

Norėdamas pasiguosti at
plėšiau antrąjį laišką. Tai 
buvo Prano Gudo rašytas 
laiškas su tūkstančio auksi
ni^ čekiu už mano raštpalai- 
kius... Pamatęs čekį vie
nas žydas ant krautuvės 
slenksčio jitoiataMr
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. Tik šie daugtaškiai gali

ir duodama jo daug. Nesibijok pareikalauti, kad pa
tarnautojas ir antrą bliūdą paduoti].

Ant L’. S. Lines Laivų su Tamsta bus apsieinama, 
kaip su ponu. (Ji su Tamstos motere — kaip su po
nia. Ypatinga priežiūra yra teikiama vaikams, ke
liaujantiems be tėvų ir šeimynoms, keliaujančioms 
su kūdikiais. Keleivhj patogumai visados yra vertė
jai (arba perkalbėtojai), yra gydytojas, yra ir be

rnas, kurs griežia tokią muziką, kokią Tamsta mėgsti.

GRAŽI TREČIOJI KLIASA.
Trečiosios kliases keleiviams duodama kamba

riai su 2, 4 ir 6 lovom. Visai atskiri kambariai duo- 
; dama šeimynoms. Ant laivo yra rūkymui, pasilinks
minimui ir pasiskaitymui kambariai visiškai jūsų var- 
tonei ir erdvūs pasivaikščiojimui deniai. Mastas y- 
ra geriausios rūšies, pagamintas taip, kaip mėgsta,

AUTOMATIŠKAS
REVOLVERIS 

UŽ $5.25.

Reikalauk šitos knygutės. Ji yra parašyta tavo 
kalboje ir lengvai suprantama. Ji pasakys tau viską, 
kas tik reikalinga žinoti. Jei kas pasako tau apie 
tuos dalykus, lengvai gali pamiršti, bet, turėdamas 
knygutę, gali jon bile laiku pasižiūrėti ir rasti joje 
visą, kas reikalinga. Ji nekainuos tau nei cento. Su 
ja gausi visas informacijas apie United Statės Lines 
Laivus. Nežiūrint, kokia kliasa keliausi — pirma, 
antra ar trečia, ant tų didžiųjų laivų jausies labai 
gerai, komforto ir patarnavimų atžvilgiais.

DARĘININKS8 Subata, Vasario 25 'd., 1922

šiai užklausė:
— O gal parduosi man tą ; 

čekį?
— Ne! norėjau atsikraty

ti žydą.
— U kąitu veiksi ? .'
— Na-gi aš noriu būt ban- : 

kierium,’ erzinau žydą. • Iš- : 
girdę čekį ir derybas ėmė < 
spiestis daugiau žydų sifily- ; 
darni savo kainas. Matyda
mas geruoju neatsikratysiąs ' 
užėjau “Ūkio” banko sky- 
riun ir išsimainiau “gyvai
siais.:.” Mano “kupčiai” 
ėmė išmėtinėti.

— Nu, ką tu dabar veikėt 
su pinigais aš būčiau tau da
vęs daugiau, o matai tavo 
batas praplyšo...

— Tai jūs su savo derybo
mis jį prajuokinot, tat ir iš
sišiepė tariau skubėdamas 

■ greičiau iš Pilviškių iš
sprukti.

Paskutiniai saulutės spin
duliai krauju nudažė vaka
rų padangę. Šiurpusis vė
jas dabar stačiai pūtė į vei
dą, lyg norėdamas palikti | 
Pilviškiuose. Tačiaus ma
nyje dabar šėlo audra. Kaž
kokios dvi pajėgos grūmėsi 
sieloje... Ir aš troškau grei
čiau išsiveržti toliau nuo 
žmonių, beribėn erdvėn, kur 
vėjai dūksta, audros siau
čia, kur plačiosios girios 
taip pat ūžė, dejavo kaipir 
mano siela... O kažin ka 
aš būčiau 'dabar atidavęs, 
kad galėjus, užmiršti tą ne
laimingąjį laišką N125. Ne, 
negaila man to popierio skly
po, bet gailu tų gražių sva
jonių, kurios per visus karo 
vargus siūbavo mūsų šeimos 
krūtines, teikė neišsemiamą 
vilčių šaltinį... Tas Vinco 
atmestas laiškas buvo aiš
kiausiu atsakymu į pirmąjį 
mūsii tikybiniais įsitikini
mais persisunkusį laišką... 
Tas laiškas liudijo, kad jo 
ir mūsų mintys skyrėsi kaip 
dangus nuo žemės.. . Bet 
drauge jis reiškė, kad visos 
tos gražios viltys, kurias jis 
buvo įkvėpęs išvažiuodamas 
liko vylingomis svajonė
mis. .. Dabar matyt Troc
kio svajonės jam bus bran
gesnės už Tėvynės už gimto- 

- jo lizdo siekimus... Ir ką 
pasakys „mama, galutinai į- 
sitikinus, kad iš mūsii bakū
žės išėjo vienas Dievo ir Tė
vynės priešu... 
' Bet kam gi aš jį taip 
smerkiu? Juk galbūt ir jis 
jei ne šiandien tai rytoj, o 
jei ne ryt — tai mirties pa
tale pasimatys esąs suva
džiotas ir blaškydamosi kaip 
Volteras, Littre, Palukaitis I išreikšti kiek dvasinės ra- 
ir visa-eilė kitų bedievybės Imybės ir kilnaus, kilnaus 
apaštalų, — bus dar nelai- džiaugsmo pajuto mano sie- 
mingesnis negu aš... Ir gžii- la, kai aš paaukojęs Visaga- 
lesio ašara suvilgė blakstie- liui savo pasirįžimus, atsi- 
nas. .. Bet čia atsiminiau daviau gaivinančiam mie

gui...
Verkt ir žliumbt — tai 
dalyks jaunų mergaičių 

O ne Gedimino — ne nar
saus žemaičio... ” 

Tat atstatęs prieš vėją 
savo krūtinę sumaniau ir vi
sas savo sielos pajėgas at
kreipti prieš blogąsias laiko 
srovės, kurios plėšte plėšia

latija galėtų greičiau žemė-
, e įsikūnyti...

Buvo jau gerokai sutemę 
<ai liepsnojančia krūtine aš 
ėjau į tamsųjį mišką. It 

, ūrių bangos ūžė giria. Svy
ravo braškėjo medžiai šiau
rės vėjų, supami, bet rodos 
dar labiau bangavo mano 
audringoji krūtinė kilnių 
idėjų kupina. Ir neramuo- 
ės mintys veržėsi šviesioj on 

ateitim..
Dvylikta valanda pasibai

gė kai aš pasibeldžiau į gim
tosios bakūžės duris. Mama 
budėdama laukė vaistų par- 
nešant. Perrišus ranką jos’ 
sopuliai tuojaus išnyko ir j?’ 
negalėjo atsidėkoti už mano 
žygį... Bet aš, jauzdamosi 
išpildęs tik sūnaus prievo
lę, pasiskubinau pertraukti 
tą kalbą ir duodamas jai 
tūkstanti auksinų tariau:

— Štai dar truputi lauk
tuvių. ..

— Iš kur gavai?., pa
klausė ji susirūpinusiu bal
su.

Ir ilgai reikėjo aiškinti, 
kol pagaliaus šypsodamosi 
tarė:

— Tu u&idirbai — tu ii 
turėk.

— Ne, mama, taip negal 
būti... Man jų nereikia... 
Štai ką aš sugalvojau, tę
siau attsumdamas pinigus.. 
Tuos auksinus galima pa
skirti Antanukui su Kazi
mieru į mokslus eiti...

— Et jau vienas išėjo... 
pertraukdama ašarą.

— Ne, mamyte, jo ne
smerk.. . Juk jis buvų taip 
geras. Tik toj Amerikoj y- 
ra daug suklydėlių, kurie 
matyt ir jį išvedė iš gero ke
lio... Pamatysi jis susi 
pras.

— Lengva-į pakalnę yra 
nuslysti, bet ne prieš kalną 
užlipti, tarė ji mosteldama 
ranka.. .

— Čia rankos mostelėji
mo neužtenka. Juk jei iš 
mūsų namų išėjo vienas 
Bažnyčios ir Tėvynės ’ prie
šas, tai turi išeiti dar du ar 
trys jų apgynėjai... Reikia 
atsimint, jog tik mažas 
mokslas veda klaidosna, gi 
aukštesnio mokslo mums 
reikia tik pageidauti.

— Bet iš kur tiek lėšų iš
teksime. ..

— Pradžia jau yra... O 
i pabaiga visumet lengvesnė 
> už pradžią. Gi pagaliaus ge- 
• ram darbui ir Dievas palai- 
■ mins.........................................

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

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

J. L PAŠAKABNIS, 0. D. 
PRITAIKAU AKINIUS, 

platesnių informacijų kreipkitės prie 
377a Broadway, So. Boston, Mass.

BOSTONIAN MUZIKOS 
MOKYKLA.

Ištirti smalkos mokytojai duoda sa 
ro geriausių patarnavimų jūsų vaikui 
arba mergaitei. Smuikas duodamas 
už dyką su pirma kurso lekcija. De)

393 Broadway,
• Room 4,

So. Boston, Mass.

(K r P O N A S)

dykai duodamos knygutės.

NEW YORK CITY
Ine.
Ine.
Ine.

Vėliavos, Kukardos, šarpos, Guzi ku
liai, Antspaudos, tai musų speciališ- 
aunas ir ilgų metų praktika. Kaipo 
seniausia išdirbystė. Už gerų ir artis- 
išką darbų, liudija it dėkuoja mums 
ukstančiai draugijų. Reikalaukite in- 
’ormacijų.

If. A. NORKŪNAS,
'6 Pleasant St., Lanrence, Mass.

ATSIUSK MUMS ŽEMIAU PADĖTĄJĮ 
KUPONĄ.

Atsiųsk mums tą kuponą šiandien pat. Pasida
ryk savo kelionės planus iškalno. Nepamiršk gauti 
knygutę, kuri pasakys Tamstai, kas daryti kelionei 
rengianties. Ji nieko Tamstai nekainuoja. Kuponą 
atsiųsk tuojaus. į"

r. X. SHIPPIYG ROARO.
Passengcr E-reursion Dept.. 2'iOTiR

Droadiray, .Vc»r York City.
Prisinskite man. *be jokių man iškaUPių, knygutę apie k<l:oi:e ir visas informacijas apie Sur. I aisti 
Linijų Įnirus.
Mano raPtlas ............

St. .Vo. arlm R. /•’. I).

y f irstąs.........................

Kiek keliauninkų ...

(Vaikų) ........................

.........Valstija..............  
'.........(Suaugusių) ...

........ (Kūdikių) . . . .

UNITED STATĖS LINES
45 BR0ADWAY

MOORE rf McCORMACK, 
ROOSEVEt.T STEAMSHIP CO..
V XI TE I) A M ER1C A .V Ll V ES,

%...................
f

Ar keliausi į senąją Tėvynę? Reikalauk šitos

Jonas Paukštys.
Lu-na, 21. XII. 21.

Vagystes atsitinka kiekvieną dienų, 
'eigų tu nori save apsisaugoti, tai ne
auk kol tave apvogs, bet užsisakyk 
nusų H. ir R. antomatic revolveri. 
>abar yra gera proga, pasinaudok, 
lusų žinomas H. ir R. yra visuomet 
varantuotas. Tikra kaina to revol- 
erio .$11.00, bet mes 'norėdami i>ers- 
atyti publikai šitą revolverį parduo
ta pigiai tik už .$5.25. taip, kad visi 
alėtą nusipirkti. Musų žinomas U. 
r R. revolveris padarytas iš geriau
sio plieno ir šauna šešis šuyius ant 
ykio. Kuomet užsisakysi pažymėk 
tokį nori ar 22, 32 ar 38 Calihre taip- 
'1 pažymėk ar mėlyno plieno ar ni- 
celiuotą.

Iškirpk šitą apgarsinimą ir pažymėk 
tokio didumo revolverį nori ir prisiųsk 
ivo adresą ir 35c. stampom arba pi- 

'gaiš dėl persiuntimo. Paskui galėsi 
žmokėti kuomet prisiųsta revolverį, 
tašyk šiandien, nepraleisk tokią pro- 
rą!

CHICAGO SAFETY CO., 
1330 N. Western Avė., Dept. 600, 

Chieago, HL

PAGELBA NELAIMĖJE.'
Užsinuodijusis alkoholiu rei

kia išvesti tyran oran, pilti 
šaltu vandeniu, duoti lekian
čio jo spirito uostyti. Jeigu 

_ r galvon muša kraujas, tai pasi-

Įjos reikia dėti ledą, o rankas 
ir kojas vilgyti šiltu vandeniu, 
oi viduriuosna leisti acto su

nes tikėjimą, dorą ir meilę, 
įtraukiant juos į dvasios su
irutę ir nupuolimą... Ir ties 
išniekintu kryžiumi sustojęs Į vandenin (1 dalis acto ir 3 da- 
daviau ’ Hanibalo žodį pa- lys vandens,) duoti stiprioji ka- 
švęsti visas savo pajėgas vos (
Dievo ir Tėvyne obalsiame, Veiki a|koho}io Jig 
kad galėjus netik už savo 
bet ir brolio skolas atsiteisti, Į tramdo sprendimą, 
kad teisybės ir gerovės yieš-

JV. KAZIMIERO R. K. DR-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI 

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

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

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

1422 Columbia Rd.,
Boston 27, Mass. 

FIN. RAST. — Juozas Juška, 
' • Merycliff Achdemy,

Arlinghton Helgths, Mass. 
IŽDININKAS — Leonas švagždys,

111 Bo*ven St., Boston 27, Mass. 
IŽDO GLOB. — J. Grublnskaa. ‘

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

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

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

868 Broadway, So. Boston, Mass. 
DRAUGIJOS Susirinkimai laikomi 

kas antrų nedėldienį mėnesio 1-ų vai. 
po pietų parapijinėj svetainėj, 492 E. 
7-th SU Boston 27. Mass.

NAUJIENA LIETUVIAMS
AMERIKIEČIAMS.

proto 
ir »ti-

Vidūnas.

Neseniai atėjo iŠ Lietuvos 1-mas 
numeris Tautinės Kultūros ir 
Pilnutinio Gyvenimo Žurnalas 
“RUOMUVA” 
fl^iąsk tuojaus 75c. “Darbinin
kui” o uausi "RUOMUVĄ.”

"DARBININKAS,”
866 Broadway. Boston 27, Mass

£

Ar žinai, kaip issirupinti 
pasporta?

Ar žinai, kaip gauti lei 

dimą iškeliavimui?

Ar žinai, kiek gali imtis 
bagažio?

Ar žinai, visas smulkme
nas sąryšyje su kelione?

U. S. SHIPPING BOARD, PASSENGER EXGURSION DEPT 
240 B R

4 BROADWAY, NEW YORK CITY.
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BALTIG STATĖS BANK
KAPITALAS,IR SUR PLŪSAS $270.000.00.

f ’ -' '

PAVASARIUI ATEINANT, ruoškitės keliauti Lietuvon, — per 
mūsų tarpininkystę turėsite geriausią kelionę. 1921 m. mūsų Ban
kas išsiuntė suvirš 1000 keleivių. Pasportų išrūpinta 3000. Viri 
buvo dėkingi už draugiškumą ir gražią kelionę 1

AUKSINO KURSUI NUPUOLUS, naudokitės, siųskite pinigus 
Lietuvon. Ten jų reikia pavasario darbams, sekiotais, ūkio įran
kiams. Mes saugiauisai pristatome ir pilnai išmokame pinigus že
miausiu kursu. Per 1921 m. 12000, žmonią per mūsą Banką persiun
tė Lietuvon arti 55 milionus Auksiną- MUSŲ KURSAS ŽE- 
MIAUSIS.

DEPOZITUS PRIIMAME m PER PASTĄ. Mokame 4 nuoš., pri- 
skaitomus kas mėnuo.
RAŠYKITE:

BALTIG STATĖS BANK ’
294 EIGHTH AVENUE, NIW YOĘK, N. Y.

(Telefonas, WATKINS: 2442)

Bankas atdaras: šiaip dienomis — nuo 9 vaL išryto iki 5 v. va
kare; subatomis — nuo 9 v. išryto iki 7 vai. vakare.
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DARBININKAS
MTLWAUKEE, WIS.

Subata,- Vasario '23 d., 1922

Eina lž South Boston’o ntarntnkais, 
Mtvergais ir subatomis. Leidžia Am. 
Litru vi v Rymo Kataliku šv. Juozapo 
"JajtBijmncę Sajuhsa.

“D A R B I N I N K A S” 
~ (The Workeb) 

LKTBUAJOJlN T1I-W«KKLY PaVKB.

“Entered as second-class matter Sept 
at the post offiee at Boston, 

Mass., nnder the Act of March 3,1879.”

“Acceptance for malllng at spedal rate 
of postage provided for in Sectlon 1103, 
Act of Oct 8,1917, anthorised on July 
12, 1918.”

Bubtcription Ratet:
learly .................................................$4.50
Boston and suburbs ...................... $5.50
Foreiga countries yearly .............. $5.50
. N

LENKŲ BERNAI.
- VIS AIŠKIAU. '

pusėtinu nuošimčiu ir ve pei 
[pusantrų metų su didelėmis 
pastangomis vos pusantrc 
milijono dolerių paskolos te 
sukelta. O mat vienam mies
te pasisuka šaika sukčių ii 
per apie pusantrų metų išvi
lioja iš lietuvių apie dešimt} 
milijonų dolerių.

P- Laisvamaniai vis aiškiau 
pasisako prieš rėmimą Lie- 

K tuvbs: Pasisako neduosią 
nei aukų, nei pirksią bonų. 
Prieš metus laisvamaniai 
nebūtų išdrįs^ taip užtrauk
ti. Įbolsevikų ir lenkų dūdon. 
Bet dabar matyt jiems tos 
drąsos užtenka.

‘ ‘ Sandaros ” - numery j e 
vas. 9 dienos gaidoje rašoma, 
kad Račkauskui, sandarie- 
čių pirmininkui, rūpėję su- 

į žinoti chicagiečių laisvma- 
niij nusistatymas sulyg 
“Lietuvos Respublikos Rė- 
mejų.” Ten pat pareiškia
ma, kad tenaitiniaį laisva- 

L maniai nusistatė neremti 
| Lietuvos ir kad vien jie žada 

“visomis jėgomis remti' 
| Sandarą ir Politinį (Jaiąya- 
Kmaniu. agitaci.iaD iždą.”,?.!) 

šituo iždu jie ne ' Lietuvą 
renri- O tik laisvamanių-san- 

B dariečių bedievišką politi-

Toliau “Sandaros” num.
7 pastabose rašoma: “Be 
atsakančios Misijos jau A- 
menkos lietuviai nepasiti- 

» kes -pirkti bonus — senuo- 

sius ar naujuosius.”

Ar bereikia aiškiau pa- 
E' sakyti ? Nebent tik tą patė- 

| myti, kad “Amerikos lie- 
tuvius” reikia suprasti lais- 

E' vamanius.
Reiškia laisvamaniai-san- 

E dariečiai pasisakė neremsią 
■L. Lietuvos. Q Lietuva išva- 
K karėse ginkluoto susidūrimo 
■ su Lenkija. Taigi laisvama- 
K niai viešai stoja lenkams 
E talkon.

LAIKRAŠČIŲ* JNTAKA.

Gal nei vienoj šalyje nėra 
laikraščiai taip uoliai skai
tomi, kaip Suv. Valstijose. 
Rodos jįj intaka į visuomenę 
turėtų būt didelė. Bet būna 
tokiij atsitikimų, kad laik
raščiai vieną pataria, o žmo
nės daro visai kitą ką. Rin
kimuose ypač matosi, kad 
dažnai laikraščių kandida
tas pralaimi, o laimi tasai 
kandidatas, ant kurio laik
raščiai kalnus verčia. Pas
taruoju laiku tą patvirtino 
majoro rinkimai New Yor- 
ke ir Bostone. Rinkimus 
laimėjo laikraščiij smerktie
ji kandidatai. Chicagps ma
joras Thompson laimėjo 
rinkimus laiktaščiams esant 
didžiausioj opozicijoj.

t

DĖL VILNIAUS.

Lenkų laikraštis “Nowy 
Swiat” einantis New Vorke 
rašo, kad Lenkija jau tu
rinti sutikti ant Vidurines 
Lietuvos autonomijos. Len
kijos “Norodova Demokra- 
eja,” galingiausioji 'lenkų 
partija stovėjo už Vilniaus • • . • ir visos vidurinės Lietuvos 
prie Lenkijos .prijungimą. 
Tam lenkų nusistatymui yra 
-prieiingbs Ahgiiją, Italija* 
{bešnekant jau apie Rusiją 
ir Vokietiją. Bet minėtoji 
partija tikėjosi francūzų 
paramos. Bet nei Franci j a 
tam nepritarė. Todėl minė
tos leiįjkij partijos (endekų) 
organas Rzeczpospolita4 ’ in
dėj o korespondenciją iš Vil
niaus, kur rašoma, kad 
sutinkama ant Vidurinės 
Lietuvos autonomijos, žino
ma po Lenkijos globa.

PROHIBICIJA IR 
SVEIKATA.

SPROGO BURBULAI.

^Darbininke” buvo iš 
E Chicagos korespondencija a- 
į pie ten atsiradusius finansi- 
L mus raganius. Jie per sa- 
| ve- agentus surinko iš žmo- 
į irių daugiausia iš lietuvių 
t- milijonines sumas žadėdami 
I didelius pelnus. Šitie spe- 
L kulentai išviliojo iš žmonių 
F apię desėtkų milijonų dole- 
L rių ir tai daugiausia iš lie- 
L , tuvių. Dabar valdžia tiems 
t? raganiams čiupo už keteros. 
Ik Is to išeiną, kad lietu- 
■ "vi a i yra dideli spekulentai. 
K Lietuvis mat ne pro šalį už- 

dirbti dideles sumas trumpu 
1 laiku ir greit batiki daug 
■Badančiam sukčiui.
K ' Reikia stebėtis iš lietuvių. 
BjtTuk nuo senai veikia Bend- 
Broves, kelia kapitalą, ypač 
Rįpradžioj jas rėmė laikraš- 

veikėjai, o visgi nei 
■Kena jų nesukėlė nei:

no d., 1922 m., yra paskelbta, kad niai ir kala visokios rūšies slaptus ( 
sandariečiai sutvėrė kokį ten 
“Lietuvių Tautos Iždą Ameriko
je.” Iš vardo tas “Iždas” atro
do it būtų sutvertas šelpti Lietu
vą, bet toliau skaitant, tame'pa
čiame numeryje, pasakyta neaiš
kiai (kad žmonės nesuprastų), 
kad tai esąs “Iždas,” ne tautos, 
ale “tautininkų,” kurio įplaukos 
bus sunaudojamos laisvamanių 
partijinės politikos reikalams A- 
merikt^e ir Lietuvoje. Vadinasi, 
linkiai Lietuvoje artinasi, reikia 
juos laimėti. Bet laimėti laisva
maniams negalima ten, kur yra 
veik visi katalikai. -.Reikia tad 
šauktis prie galingo dolerio, už 
kurį bus galia pasamdyti “kalbė
tojus,” užkelti juos ant bačkų ir 
žmonių minioms nesuprantan
čioms kame dalykas savę įpiršti už 
vadus, globėjus, užtarytojus, val
dovus! Bet galingi doleriai neei
na patįs į tinklą, reikia juos su
rinkti. O iš kur juos sdfrinksi, jei 
laisvamanių yra vos tik saujalė ir 
tie patįs neduoda. Tai-gį reikia 
paimti iš katalikų. Katalikai te
čiaus neduos “Sandaros Iždui,” 
per tai sandariečiai užvardino tą
jį “Lietuvių Tautinis Iždas Ame
rikoje.” O katalikai mylėdami 
taut^ ir tėvynę paskutinius marš
kinis nusivilkę atiduos, su ku
riais sandariečiai gavę viršų ga
lės juos pakarti. Tai visa paslap
tis J‘Lietuvių Tautinio Iždo Ame
rikoje.”

To dar negana, sandariečiai ir 
visi laisvamaniai atsisako Lietuvą 
remti tol, pakol Lietuvos valdžia 
bus didžiumoje katalikų, pakol A- 
merikoje atstovaus Lietuvą ne jų 
partijos žmogus.- Jie užmiršo kad 
kuomet negarbingoje praeityje 
atstovavo čia Lietuvą socijalistas- 
laisvamanis Vileišis, katalikai pir
ko Liet. Laisvės Paskolos Bonus, 
nors pastarasis spjaudė ant kata- 
iikų. Mat katalikai aukščiau sta
to Tėvynės reikalus už' partijos ir 
už tai neatsižvelgdami į nepaken
čiamą žmogų, rėmė jojo darbą, 
kurį Lietuva jam pavedė, t. y. 
pardavinėjimą bonų. Sandarie- 
čiai-ląisvamaniai elgiasi kaip tik 
atbulai. Šiandien mes tą aiškiai 
matome, kada čia atvyko atsto
vauti Lietuvą gerb. Čarneckis, ka
talikas. išandien laisvamaniai, už 
tai kad ne jų partijos žmogus re
prezentuoja mūsų Tėvynę, ne tik
tai kad bonų neperka, bet ir juos 
parduoti nenori, 
rūpino- apie savo 
Lietuvos, ne, ne! 
gelbėja Lietuvą, 
smaugia, o laisvamaniai kad pasi
tarnauti lenkams, valstybinio 
darbo nerems, vien rūpinsis savo 
partija. Nes/ pas laisvamanius 
buvo ir yra ol&lsis: “Lai katali
kai dirba, o mes naudosimės jų 
larbo vaisiais; lai katalikai kepa 
karvelius, o mes juos valgysime.” 
Kas netiki kad taip yra, tegul pri- 
umena “Lietuvių Dienos” pini
gus.

Vargšai jūs laisvamaniai varg
šai, kuomet jūs partiją statote 
aukščiaus už Tėvynę, kuomet jūs 
sukate savo partijos lizdus, būki
te atviri, kaip jums panašūs ai
riai ulstcriečiai ir prisidengę ap
gaulinga skraiste negaudykite ant 
paslėptų vąšelių katalikų. Jei 
patįs Tėvynės nemylite ir jai ne- 
sidarbuojate, duokite ramiai veik
ti tiems, kurie ją myli, kurie jo
sios gerove rūpinasi. Nemanyki
te kad katalikai yra tokie žiopli 
ir neprotingi,, kad būdami net 95

vąšelius, kad tik katalikų'daugiau 
pagavus. Bet mes katalikai ant ___________ _
jūsų vąšelių nekibsime. Mes sta-! ntė čia gražiai tap5 paminėta, 
tome Tautą ir Tėvynę aukščiau-Dar pirmu kartu tokias iškil

mes ‘turėjome. Buvo čia tokių 
nesusipratusių ir sulenkėjusių 
lietuvių, kurie pirmu kartu iš
girdo, kad lietuviai mini Nepri- 
gulmybės Dieną,. Dalyvavo vie
tinis choras, buvo muzika, kiek- - 
vienas turėjo rankoj lietuvišką 
vėliavukę ir kitokius tauti
nius ženklus.

- V. B.

Lietuvos'Neprigulmybės Sve
čia gražiai tapo paminėta.LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY- liuosybę ginti. Publika-gi tam vi- 

BŽS DIENĄ WOROESTERYJ,
MASS

Suprasdami svarbą dienos, me- 
inės tautiškos šventės, kurioje 
jietuva po ilgų metų vergijos ir 
brispaudimo pasiskelbė savę liuo
ba ir neprigulminga respublika, 
Worcesterio lietuviai jau iškalno 
•engėsi tą dieną tinkamai pami
nėti ir pasididžiuoti tuo, ko keljos 
mūsų kartos laukė. Juk šiandien 
’ietuvis, kuris buvo pasaulio už- 

. nirštas# kurio vartįo niekas be
veik nežinojo, kurio Tėvynė buvo 
visai nuo žemlapio nušluota, gali 
drąsiai pasakyti, kad ir jis yra 
žmogus liuosos šalies, kad ir jis 
turi Tėvynę, savo užtarėją, val
domą tokių pat kaip ir jis brolių- 
lietuvių, o ne svetimų: lenkų, ru
sų ar vokiečių. O tas viskas juk 
ne be pamato. Štai jau keturi me
tai praslinko kaip Lietuva gyvuo
ja, tvarkosi ir stiprėja, nežiūrint 
Į visas kliūtis, kurias jai gamina 
josios priešai, ypatingai lenkai. 
Tai-gi neveltui Worcesterio lietu
viai, kaip be abejo ir nuo pasau
lio, stengėsi tą dieną kaip galima 
iškilmingiausiai apvaikščioti.

Iš ryto, 8:30, sugaudė skardžiu 
balsu du dideliu Šv. Kazimiero 
bąžnyčios varpu, kurių • malonus 
aidas plaukdama^ erdvėse skelbė 
pasauliui, o visų pirmiausiai lietu
viams, kad laukiamoji diena jau 
prisiartino ir šaukia tikinčiuosius 
ateiti j bažnyčią ir Dievui padė
koti už suteiktas jų Tėvynei ma
lones ir maldauti kad ant toliaus 
jąją globotų. Tiegi, kurie negali 
ateiti šventon vieton, kad nors 
prie savo užsiėmimo pakeltų prie 
Aukščiausiojo širdis. __ V

Devintą valandą bažnyčia jau 
buvo pilna žmonių. Daugiausiai 
vaikučiai su savo mamytėmis atė
jo pasimelsti, nes tėvams reikėjo 
dirbti. Gerb. kun. J, J. Jakaitis, 
vietinis klebonas, atlaikė už Lie
tuvą iškilmingas šv. Mišias. Pri- 
tarnavo jam kaipo dijakonas kun. 
J. Bakšys iš Waterbury, Conn., 
sūbdijakonu gi buvo kun. L. Ka
valiauskas.

Vakare, nuo 7:30 programas iš
kilmių buvo išpildytas parapijos 
salėje po bažnyčia. Salė buvo 
išpuošta labai gražiai. Lietuvos, > 
ir* Suvienyti! Valstijų vėliavos ir 
vėlevaitės dengė kiekvieną stulpą 
ir stulpelį. Ant estrado Vytauto 
paveikslas, apsuptas vėliavomis ir , 
apstatytas daugybe gyvų gėlių 
vazonais, darė nepaprastai malo

nų įspūdį. O įspūdis tuo buvo di- 
esnis, kada svetainė prisipildė 

Tėvynę Lietuvą mylinčiais žmo- i 
nėmis, neatsižvelgiant į tai kad 
oras buvo nepakenčiamai šaltas.

Gerb. kun. Jonas J. Jakaitis 
karštai prakalbėdamas į susirin
kusius apie tikslą iškilmių pradė
jo vakarą. Po to Š£ Kaz. bažn. 
choras, vadovaujant jaunam var
gonininkui p. Juoz. Žemaitaičiui, 
sudainavo “Lietuva Tėvynė Mū
sų,” “Šventės Dainą,” Vijo Vil
kai Voveraitę” ir “Eina Garsas 
nuo Rubežiaus.” Nors visos dai
nos labai žmonėms patiko, tečiaus 
“Šventės Daina>” ir “Eina Gar
sas...’” publiką užžavėjo. 'Pasi
baigus damoms, vakaro vedėja, i 
poni Marijona Čižauskienė, pir
mininkė Katalikiškų Draugijų 
Federacijos Worcesteryj, prata
rus keletą karštų žodelių į atsi- 1 
lankiusius, perstatė kun. J. J. Ja
kaitį. Kun. J. J. Jakaitis tuomi 
tarpu-perskaitė laišką miesto ma
joro, IMro Sullivan. Miesto ma
joras jau nuo seniau buvo pasiža
dėjęs kalbėti tą dieną lietuviams, 
bet ant nelaimės susirgo ir per tai 
savo prižadų išpildyti negalėjo. Į 
Prisiuntė gienok laišką, pilną lie-' pe nėra vienybės. Vienybę gi t$ 
. » v • ■ • 1 -» • T* • d __ f__2 a _ ________

sam pritarė savo gausiu delnų 
plojimu. Laike prakalbų p-lė M. 
Jankauskiutė savo maloniu balse
liu palinksmino žmones sudainuo- 
daa “Kur Bakūžė Samanota.” 

Po viskuo žmoneliai skirstėsi 
namo užganėdinti ir linksmi, kad 
ta dienelė nenuėjo nepatėmyta ir 
kad jie patys prisidėjo prie tin
kamo josios praleidimo.

Atvadavimui Vilniaus, apart į- 
žangos, laike programo sumesta 
aukų arti $150.00. Stambesnių 
aukotojų vardai yra sekanti:

Kun. J. J. Jakaitis $10.00.
Po $5.00: Adv. A. Mileris, Vac

lovas Dzidulionis, Vladas Rimša.
Po $2.00: Zigmas Juškevičius, 

Aleksandra Raeiiis, Juozas Gali
nis, Andrius Matlauskas, Jokūbas 
Žiurinskas, Pranas Lingevis ir 
Antanas Pauliukonis, V. Vilkas, 
Juozas Baltramaitis.

Po $1.00: Pijus Sidabras, Ona 
Sidabrienė, Mikolas Palevieia, 
Antanina Masiulioniukė, Marė 
Girkliutė, Ona^Širvinskaitė, Uršu
lė Žiogaitė, Anelė Mačiuliukė, Fe- 
lix Dambrauskas, Ona Ridikevi- 
čicnė, Juozas Bačys, Vaclas Iva
nauskas, Adomas Kašėta. Antanas 
Giedraitis, Marcelė Veniukė, Pra
nas Šablinskas, Marijona Stelmo- 
kienė, Kotrina Jakubauskienė, 
Ona Žukauskienė, Anelė Stake- 
lionienė, Juozas Sčfepkauskas, 
Uršulė Tatulienė, Jurgis Paipa- 
!as, Emilija Lisauskienė, Marijo
na Šeškevičienė, Silvestras Guo- 
būnas, Antanas Ivanauskas, Pet
ras Jašinskas, Vincas Miklusis, 
Juozas Liutkus, Stasys Jaučionis, 
Petronėlė BačiūSkienė, ZuzaA 
Zigmantienė, Viktorija Senes- 
kienė, Martynas S’eriauskas, A- 
nastazija Filiponiutė, Vincas Ga- 
levičius, Alena Žiogaitė, Juozas 
Bendoraitis, Marijonų Čižauskie
nė, Vineas^KereiSš, Jonas Palu- 
beekis, 
Pranas 
Grigas, 
Lucija 
Saupša, 
Viktoras Kibildis, Jurgis Augus- 
tanavičienė (?), Juozas Augusti- 
navičius, M. Grinevičius, Viktoras 
Sviklas, Antanas Kandrota, And
rius Česnulevičius, Charle Smith, 
Kazys Gudaitis, Viktoras Senkus, 
Motiejus Ščiuka, Vincas Parulis, 
Mykolas ^Miklusis, Antanas Ker
šis, Valerija Čiliauskaitė, Juozas 
Bunikis, Juozas Ciunys, Petras 
Truckauskas, Jonas Tatulis, Ma
rijona Kopkienė.

Čia reikia pažymėti, kad ap- 
vaikščiojimas virš aprašytas buvo 
surengtas Katalikiškų Draugijų 
Federacijos, kurios pirmininkė y- 
ra p. M. Čižauskienė ir j kurią pri
klauso sekančios draugijos: Šv. 
Kaz. pąrapija, SLRKA. 41 ir 98 
kp., Lietuvos Vyčiai, L. Darbinin- 
kų Sąjunga, Šv. Vardo Jėzaus 
Dr-ja, Šv. Kaz. Pilnųjų Blaivinin
kų Dr-ja, Marijos''Vardo Draug., 
Moterų Sąjunga, “Lietuvaitė” 
Draug. ir Marijos Vaikelių Dr-ja. 
Draugijos nepriklausančios prie 
Federacijos (Šv. Kazimiero, Šv. 
Jurgio ir Šv. Liudviko) nuėjo prie 
“sandariečių “-laisvamanių, ku
riems vadovauja Vladas Čeka
nauskas. -Sandariečiai nenorėjo 
prisidėti prie Federacijos rengia
mo apvaikšičojimo, nes bijojo 
kad nereiktų ateiti bažnyčion ir 
drauge su katalikais pasimelsti. 
Prisikalbinę ta^l keletą katalikiš
kų draugijų, neprigulinčių, kai
po draugijų, pri? Federacijos, su
rengė ir jie apvaikšeiojimą atski
rai. Tame rodos nieko blogo, ta- 
čiaus prisižiūrėjus dalykams ar
čiau, pasirodo kad yra blogas. O 
blogas yra tame, kad lietuvių tar-

tuviams užuojautos ir džiaugsmo, ardo sandariečiai ir visi laisvama
niai.

Mūsų laisvamaniai panašiai el
giasi kaip protestonai, airiai uls- 
teriečiai, statydami save aukščiau 
už viską, net pačią tėvynę. Jei 
jie, būdami vos tilt gal 5 nuoš. vi
sų lietuvių, negauna vadovavimo, 
rolės lošti, tai npo visų lietuvių 
skiriasi ir yra pasiryžę visko ne
tekti, net Tėvynės labo atsižadėti, 
bile tiktai katalikiškai didžiumai,

Motiejus Pauliukonis, 
Grigofauskas, Kasparas

Morta Valatkevičienė, 
Nastaravičienė, Jonas 

Liudvikas Tribandis,

Jie dabar susi- 
ateitį ne apie

Lai katalikai 
kada ją lenkai

ai

Prohibicijų įvedus, prasi
dėjo “munšainės” išdirbys- 
tė,” kuri sveikatai daug sy
kių pavojingesnė, negu bjau
riausia “visko” prieš pro- 
hibicijų. “Munsainė” greit 
apdirba žmogų, greit nuva
ro arba į kapus, arba į be
protnamį, arba ligoninėn. 
Tai-gi išrodo, kad prohibi- 
cija sveikatos žvilgsniu pa
kenkė žmonėms. Bet prohi- 
bicijos federalis komisijo- 
nierius nurodo, kad 17.000.- 
000 Amerikos žmonių nusto
jo vartoti svaigalus, įvyki
nus prohibicijų. Jis sako, 
kad apdraudos kompanijos 
■pripažįstančios, kad žmonių 
sveikata pakilo- prohibicijos 
laiku. ’ •

1R-GI DEMOKRITAS.

Gelžkelio vagone važuoja du 
gimnazijos mokiniuku. Vie
nas jų kelia savo drangų.

— Kelk, drauguži, taisykis, 
jau Kaunas! — Keliamasis at
sibunda patrina akis, pasižiūri 
aplink ir kategoriškai atsako:

— Principinai kelti negaliu! 
Kodėl! — klausia miegalio

°8:r. draugas/
— Dar didžioji dauguma te-

T i n *« •

kad lietuviai atgavo laisvę. Savo 
laiške majoras linki kad lietuviai 
kartą atgautą liuosybę ant visa
dos pasilaikytų ir nei kuomeCjo- 
sios neprarastų. Ragino teipos-gi 
mūsų žmones laikytis bbčių tikėji
mo, eiti į bažnyčią ir niekam ne- 
jsiduoti iš kelio išvesti.
' Tolesniai sekė kalbos: Dr. M. 
Matulaičio, adv. A. Milerio ir ant 
galo kun. J. J. Jakaičio. Kiekvie
nas kalbėtojas iš gilumos širdies (kuri apima 95 nuos. nepasiduo-

—A ,._a} Taip pasakęs moki-išrriškė džiaugsmą k;-d Lietimą o. Kad tam ra takias, niekas už-

yra laisva ir pasiryžimą tą gint? negali. Sandaros no. vasa 
* . •
♦

i(|VO8 valdžia paskolos su nukas vėl užmiega .
Kad

jau

už partiją, norime kad .ir jūs tai 
darytūm $te; o . partijų dalykus 
statykime visi antraeiliais. Ne
norėkite kad vieni katalikai kep
tų karvelius ir jums duotų vaL 
gyt. Prisidėkit ir jūs prie kepi
mo. • • »

Štai šias iškilmes rengiant ka
talikams, _ laisvamaniai atsisako 
prie jų prisidėti. Rengia atskirą 
apvaikščiojimą, prisikalbina ne- 
kuriuos “šiaudadūšius” katali
kus ir iš to pilnai užganėdinti, 
kad gavo nors* galą vadelių į sa
vo rankas paimti. Tik apgailes
tauja kad ne visiems katalikams 
gavo vadovauti Nežino tečiaus 
vargšai kad svetimtaučių laikra
ščių korespondentai, kurie net ke
lius kartus smarkiai lietuvių ne
priklausomybės šventę spaudoje 
garsino,, stebisi kad lietuviai, taip 
neskaitlingi, bet,dideli užsispyrė
liai, kad net Nepriklausomybės 
Dienos negali draugiškai ir kar
tu vaikščioti! O kas tą daro, ži
noma laisvamaniai. Gal ateityje 
pamatys jie savo klaidas ir pana
šių dalykų vengs ir nedarys.

I^-Sandarietis.

CAMBRIDGE, MASS.

MONTELLO, MASS.

Puiki pramoga.

i Vasario 19 d. šv. Roko sve
tainėje buvo nepaprastas kon
certas. Šv. Roko choras senai 

* • 

prie to rengėsi, bet šauniai ir 
išpildė. Pirmas iš programo 
buvo “Saulute Tekėjo.” Po- 
tam M. Monikaitė dainavo solo. 
Ji buvo net 6 kartus atšaukta 
publikos. Toliau sekė kiti so
dai. P-ni M. Mazgįelienė išpildė 
3 solius, trio išpildė p-lė A. Ab- 
račinskaitė, B. Lukočius ir A. 
Sandauskas. Toliau sekė mušt] 
dauskas. Toliau siekė musų 
gerb. Vargonininko Joną Banio 
solo. Jis dainavo visokių dai
nelių. Žinoma musų gerb. var
gonininkas visados su savo 
gražiu balsu publika palinks
mina.

' Pasibaigus dainoms prasidė
jo graži ir pamokinanti prakal- 
bėlė musų gerb. klebono kun, 
J. Švagždžio apie dailę, kaip jų 
reikia suprasti ir kaip reikėtų 
su daile susipažinti, ypač mu
sų jaunimui, kursai musų ir vi
sų širdis atgaivina savo gražiu 
pasirodymu. Taigi brangus jau
nime gerbkite ir mylėkite gra
žių ir dorų dailę. Baigėsi lin
ksmas vakarėlis dainelė: “Na
mo broleliai namo.” Tvarkos 
vedėjas buvo p. Juškaitiš kur
sai mokėjo labai gražiai vaka
rų vesti. Taigi Montelliečiai su
silaukė labai daug gerų katali
kiško jaunimo ir visi spiečiasi 
prie koro. Garbė musų Monte- 
llo tėveliams ir motinoms, kad 
leidžia jaunimui dėtis prie ka
talikiško veikimo ir bažnyčios. 
Štai kų musų katalikų jauni
mas suminė surengti gražiau
sių koncertą, pačiam Brockto- 
no miesae 18 d. Balandžio, kur 
buvo 1921 m. toj pačioj Music 
Hallėj. Ten buvo sukviestas 
svetimtaučių jaunimas.
Tai ir dabar deda savo visas 
pastangas, kad butų visi ųžga-

nuoš. didžiumoje visuomet jums gėdinti. Bus koncertas ir so- 
duotfisi už nosies save vadžioti, klai. • *

Akademijos Rėmėjų 14 sk. 
vakaras.
/Nuo seniai buvo rengiamasi 

prie virš minėto vakaro. Lošė
jai iš So. Bostono ir Mattapan 
buvo senai užprašyti. Buvo 
rengiama ant vasario 12 d. Bet 
iš priežasties surengtu^ prakal
bų apvaikščiojime keturių me
tų Lietuvos Nepriklausomybės, 
A. R. savo vakaro prayramą 
perkėlė ant vasario 19 d.

Toje dienoje pobažnytinėje 
svetainėje 7:30 vai vakare pra
sidėjo ilgas ir įvarus progra
mas. Visupirmų gerb. kun. P. 
Juškaitiš kalbėjo trumpai apie 
šv. Kazimiero Akademija. Nu
rodė jos didele svarba ir reika
lą ją remti. M. Makaravičiu- 
te gražias apie Vienuolyną ei
les deklemavo. Amelija Jaku- 
čiute irgi gražias ir gerai sakė 
eiles. M. Jesevičiptė su eilems 
taip pat neatsiliko. Nors ma
žos mergaitės,' bet lietuviškai 
gražiai ir aiškiai kalba. Garbe 
tėvams ir lietuvių kalbos pa
mokomis už tokį gražų išlavi
nimą.

Toliaus kalbėjo gerb. kun. K. 
Urboną vyčius So1. Bostono lie
tuvių klebonas. Jis gražiai iš
dėstė šv. Kazimiero seserų A-* 
merikoje atsiradimą, ir jų dar
bus. Ragino jas remti. Po jo 
kalbos seke dialogas: “Liuci- 
pieriuš,” kurį lošė panele Var- 
žinskaite iš So. Bostono ir M. 
Kilmoniute iš Mattapan. Sulo
šė tikrai artistiškai. Daug vi
sus prijuokino. Vietiniai lošė
jai, Marijos Vaikelių draugijos 
mergaitės lošė “Mamos Neda- 
supta.” Mergaites taip gražiai 
net ir vyrų roles nudavė, kad 
tai vienos mergaites lošė. Bus 
labai geros lošėjos kuomet tos 
mergaitės užaugs.

Potam sake eiles Ona Jaku- 
čiutė ir St. Jakutis. Visi tos 
šeimynos vaikeliai tur didelę 
nuo Dievo dovaną, labai aiškiai 
kalba. Eiles sakė rašytas gar
siausio musų poeto Mairono 
“Mylėk lietuvi tu tą brangią 
žemę. ’ ’

Sulošė vazdelį “Paklydėlio 
Kelias.” Iš karto buvo manoma 
jog nebus galima to veikalo lo
šti. Mat viena lošėja poni Jan- 
kiene, kuri buvo išseniau pri
vedėjus lošti, šiame vakare iš
važiavo į Lawrendiu. Jos rolė 
buvo svarbi, bet ant greitųjų, 
mažne į valandą laiko panele 
Mąrjona Sakalauskaite paėmė 
ir išmoko. Lošiant nekiek ne
atrodė, kad tai buvo ant grei
tųjų išmokta. Vjsos lošėjos at- # 
liko savo užduoti gerai, bet 
ypač pažymėtinos paneles M. 
Kilmoniute, kuri jauno vaikino 
role lošė, Z. Glineckiene — mo
tinos roleje. P-lės M. Sakal- 
lauskaitė ir Majauskais, vyrų 
roles ‘ turėjo. P-IS Staniu, 
liūtė lietuviškos kunraHs trum
poje rolėje gerai pasirodė.

.Nors patsai veikalas yra sau
sas, bet lošėjos tiek juoko savo 
veikimai pridarė kad dideli ir 
maži iki sočiai prisijuokė.

Kadangi įžanga buvo nedide
le, tai programo laike buvp pa
daryta kolekta, bei prirašymas 
naujų A R. D. narių. Šie yra 
nauji keli ir seni šiam vakare 
užsimokėjo po $1.00 nariai: St. 
Silkinienė, St. Busle^ičienė, A.

I
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duotūsi už nosies savę vadžioti. 
Sarmata jiems būtų jei jie (kata
likai) nerastų savo tarpe tinkamų 
žmonių, kurie parodytų kelią, ir 
jei ieškotų jų ęas laisvamaniūs. 
O jei katalikai randa tarp savęs 
žmones,, kurie jiems vadovautų, 
kodėl laisvamaniai taip peršasi 
save! Pažvelgkite tiktai į airius 
katalikus. Ar jie neapseina be 
laisvamanių vadų! Ar jie seka 
paskui laisvamanius ar protesto- 
nus ulsteriečius! Anaiptbl ne! 
O vienok kaip airiai katalikai 
šiandien stovi pasaulyje, tai ir pa
tįs laisvamaniai stebisi. Kuomi- 
gi lietuviai katalikai gali bEi. 
blogesni už airius katalikus kad čiutė, M. Matuliutė, J. Jakštas,1 kiene, M. Jesevičiutė, M. Maka- 
jie savę turėtų pavesti laisvama- S. Dryža ir RauseviČiutė. Pub- ravičjute, A Meškauskiene, O. 
nių’globait Lietuviai katalikai lika buvo užganėdinta progra-.Mockevičienė, M. Sundukienė, 
gali be laisvamanių apseiti, bet mu. Programo vedėju buvo P. Vožgirdas, P. Vilkienė, kun. 
laisvamaniams be katalikų sunku gerb. kun. J.. J. Kaulakis. P. Juškaitiš $1.56. Smulkių $4.- 
ir atsikvėpti. Užtaigi laisvama-j Nevystanti Šakelė. 44 išvisi Akademijai surinkta

2. Jeskelavyčia.

PHILADELPHIA, PA

Vas. 19 d. buvo surengtas 
programas jiašlaitnamio nau
dai. Tame pasidarbavo jaunos 
mergaitės. Programas* buvo 
įvairus. Atvaidinta dvi kome- 
diji. Dainavo M. Miekunaitė 
K. MačiunaįtS ir T. Dambrau
skaitė. Piano skambino -O. 
Pranckunaitė. Smuikavo A
Dambrauskis. Be minėtu vai-, Tuliene, V. Klovienė, M. Šliu- 
dmime dar dalyvavo, P. Norbu- žas, M. Norbutas, O. Mįgaus-

K.
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įsnau
PAMATE BEDIEVIŲ KILPAS

EASTON, PA

Bolševikėliai trakšmavo

kus nuo klaidintoją bolševiką. 
Tikimės, kad ir musą kolio- 

nija bus nęužilgo viena iš pa
vyzdingiausią kolioniją Ameri
koje.

žino dabar- 
kuniguži. 

tikintiems

$20.00. Už bilietus prie durą 
įėjo rodos 26 suvirš. Pinigai 
tuoj bus pasiusti Akademijai į 
-Chicaga. - ,

Cambridge’iaus lietuviai ka-

A. F. Kneižys, 
L. D. S. Sekretorius.

PRANEŠIMAS L D. S. 
CHICAGOS APSKRIČIO 

KUOPOMS.

Gana mus išnaudoja darbda
viai kapitalistai.

Streikieris.

ti.; ?

• Čia tai tikra tiesa. Agentė
lis daktaras, apsimetėlis kuni- 
gužis, kalbėtoją — visi vieno 
plauko" sooianstri. Jie imasi 
įvairiais budais vien tik dėl to

S.L.R.K.A. kuopa surengė L.D.S. 75 kp. per kiek syki 
dayrbininkiškas prakalbas su svarstė kaip čia kuopos ižd I 
ikslu, kad suorganizavus L.D. [padidinus. Tai sausio 28 1 Į 
S. kuopa ir kad paaiškinus da-Į padidinus. Tai sausio 2n 
bartinį darbininką padėjimą, buvo surengta pramoga. Įplai 
’rakalbos įvyko vasario 19 d. ką buvo daug, bet ir išlaidą ne 

š. m. Kalbėtoju buvo A. F. mažai būvi. Todėl kuopai likc 
Kneižys L. D. S. Centro sekre- $32.75 
torius, kuris gana plačiai aiški- Musą kolioniją apleido uolm 
no apie darbininkus ir kaip jie veikėjas vargoninkas A. Stani 
biauriai išnaudojami kapitahs- šauskas. Moterys buvo suren 
tą. Prisiminė ir apie netikrus Igusios išleistuves ir inteikė do 
darbininką prietėlius; apie Bu-Ivaną toutaninę plunksną. Ji* 
sijos roją, kas musą bolševike-Įveikė tarp vyčią, iškurią v 
liams labai nepatiko. Jie truk- choras susideda.
dė ir kėlė trukšmą laikė kalbos Dabar turime naują vargo 
gerb. A. F. Kneižio. Mat jie to-Įninką, jauną vyruką, bet da’ 
kią būdu manė suardyti pra- neapsipratęs su musą aplinky 
kalbas. Bet nepasisekė,* nors bėrais. D syk choras greičiai 
kataliką prakalbose buvo labai Į nubėgdavo už vargonų, bet da 
mažai. Kalbėtojas juos numal-Įbar sutarimas gerėja.
šiuo. “Munžainės” dirbimas ii

Tuoj po prakalbai pats kai- vartojimas gerokai prasi plati 
bėtojas prirašynėjo narius prie nūs. žmonės taip išdrįso, kad 
L.D.S. iš ko susidarė nauja L. nebijo nei areštą, nei bausmių 
D.S. kuopa Taipgi parduota Musą bambizas nerengė pa 
nemažai literatūros maldą už mirusį šventąjį Tėvą

Antru atvėju kalbėtojas kai-1 o už. Pią .X, tai bambizai pir 
bėjo apie Lietuvą ir jos padėtį'miau, negu katalikai atlaikė uj 

Reikia pažymėti, kad laike'.jį pamaldas.
anfroe prakalbos visi užsilaikė! Koristar
rainiai ir pavyzdingai, išsky-' ______ •
rus*vieną kuris negalėjo nusė-l

‘dėti, ant vietos. . ’ ATSARGUMAS.

W. FITCHBURG, MASS. 
Darbininką prakalbos.

Metiniame L.D.S. Chicagos 
Apskričio susirinkime buvo nu
tarta per visus 1922 metus Ap
skričio susivažiavimus laikyti 
vienoje vietoje buien: Aušros 
Vartą parapijos svetainėje, mo
kyklos kambaryje No. 7, Chica- 
go, III. (Westside) ketvirtą ne- 
dėlnienį kiekvieno mėnesio 
2:30 vai. po pietą. ,

Tad visą kuopą vadybą ir 
ir nartą kreipiu dome į šį pra
nešimą ir raginam skaitlingai 
lankyti susirinkimus.

L.D.S. Chicagos Apskr. 
t Raštininkas.

mate ir nepasakė apie Tėvynės I 
meilę apie Tautos Dieną. Di- 

žiumai žmonią daktaras nepa
tiko. Visų žmonių ūpas bai
siai nupuolė. Įerzino žmones. 
Ar tarautos Dienai reikalingi 
ki virčiai! Beabejones kad ne. 
Buvo aukos renkamos, surink
ta Šauliams $48.00.

Paskutinis kalbėtojas atva
žiavęs specialiai iš New Yorko. 
Jis aiškiai pasakė kad nereikia 
Lietuvos. Keikė ja. Sako šalin 
su jųsų Šauliais ir aukomis. 
Šalin su trispalve vėliavą ir tt. 
Žmonės nebeiškentė ir pradėjo 
protestuoti prieš kalbėtoją. Va
ryti jį lauk. Vakaro vedėjas 
pradėjo aiškintis kad jie kvietę 
kalbėtoją visai kitą iš New 
Yorko. O šitas jo vieton atvt/ 
žiavęs ir dar nekalbas kas jam 
liepta. (Čia matomas aiškus 
suokalbis ir pašiepa iš žmonių)

Komunistų kalbėtojas kalba 
už savus žmones. Nežaliežnin- 
kai ir katalikai paliko ir išėjo. 
Kalbėtojas kalbėjo iki paskuti
niam žmogui. Reiškia sėjo sa
vo mokslą, 
kai pamatė, kad jie yra socia- 
<ai pamate kad jie yra socia- 

'listų pinklėse ir pradeda iš jų 
išsipainioti.

Taigi tokie vadai kaip Sekys 
ir daktaras ir kunigužis, visi 
jie vedą žmones prie bolševiz
mo. Sušaukia gražiais obal- 
siai. O ką prakilniaus žmo
nėms suteikia! Nereikia ma
nyti kAd jie negali geriau pa
daryti kaip tik taip.. Jie bile 
vienas galėjo patys kitaip kal
bėti ir neleisti komunistą sklei
sti savo raudonizmą. Bet tai 
ją slaptas būdas auklėjimo.

' Čia pildosi Miko Bagdono žo
džiai: tėra tik dvi partiji: Kata
likai ir socialistai.’ O socialistą 
imšią • yra devynios galybės: 
žalieji, raudonieji, juodieji, pro
gresyviai, liaudinikaiu inteli
gentai, demokratai, tautininkai 

Į internacionalistaųir visokie ki

tę. Davė jau tris ar keturias to nepriruošti. Taigi ruoškime 
mergaites Kazfinierietems. Vie- žmones. Gaukime inteligentų 
na sekančioj vasaroj, Dievui ir visokių žmonių.” 
padedant sudės apžadus. Dvi Z. Jankaukas yra pasakęs: 
merginos praeitais metais išlei- “ndkno širdis man šneka kad 

talikai gausiai remia katalikiš-ldo prie pasioniščių, kurios irgi musą išganymas tai pas bęlše- 
kas įstaigas. A R D. 14 skyr. su Dievo pagelba, gal bus sese- vikus.” 
nuo savo< susitverimo jau kelis rims. - O laikui bėgant rasis ir » Kataliką pageidaujamų pa
šiurtus Kazimierietiems pasiun- daugiau kandidačių. sėkmių T. M. D. apvaikš&oji-

JLaetuvai bendras apvaikščiosi
mas padarytų. Pereiti bendri 
apvaikščiojhnai tik suerzinimo 
davė. Šis nevisai bendras apvai 
kščiojimas (katalikai nedaly
vavo,) ne garbės $48.00 ir bai
siausią kivirčįą tedavė. Ar 
verta.
; Verta kaip kam. Verta so
cialistams nes anot Kasto Nor
kaus: “Dabar yra griovimo gar 
dynė. Ir inteligentai (daktarai) 
privalo į bažnytinius dalykus 
lįsti ir padėti bažnyčias griau
ti.” Garsusis Karuža tą minti 
atkartojo šiais žodžiais: “Ką 
tik jus katalikai be musų dary
site, mes darysime prieš ir boi
kotuosime, griausime. Tuo žvi
lgsniu ir šitos prakalbos buvo 
surengtos. Patrynė valdžia ci- 
vilę ir-bažnytinę, pažemino re
ligiją maldas. Pagyrė mora
liai ir fiziškai mirštančia Rusi
ją, ir toliaus bolševizmo stumte
lėjimas, ot ir verta ir naudinga 
'slaptiems bolševizmo vadams.

Žinoma, jie aiškiai nepasisa
ko kas jie yra ir prie ko jie ve
da gerus žmonės. Taip kaip 
kad nepasako visko daktaras, 
kuris pasako ligoniui jaunikai
čiui ar mergaitei kad idant pas
veiktą privalo vestis. Jis va
ro žinoma žmonės prie paleis
tuvavimo. Buk tai gamta prie 

. to vedanti. Ot ir bolševiko dar
bas.

Daktaras aiškiai žinojo ką 
<unigus. Nieko prakilnaus ne-I revoliucijonierius kalba. D-rui 

privalėjo tarti prieš tai. Ar ta
rė ? Kodėl ?

D-ras žinojo ką jis pats kal
bėjo. Kodėl jįs nekalbėjo natri- 
jotiškai, kaipo tėvynatnM 
Kam be didinti didžias ugnis 
Lavrenciečių tarpe!

D-ras pažinojo Mickiavyčių. 
Juftdu yra nesykį viename sa- 
liune Chicagoje išsigėria alaus. 
Jis žinojo kada Mickevyčius 
bandė tapti kunigu. Ir koks 
jis buvo kunigas. Jis pažinojo 
Mickiavyčių atvažiavusi į Law- 
rencia, griauti katalikų. Ar 
d-ras persergėjo Lavrrenciečius 
nuo Mickiavyčiaus? 

Ar D-ras nekalba prieš kata
likus? D-ras gerai 
tinį nežaBežninkų 
Kodėl jis nepasako 
žmoniems apie jį!

Anot savo rašto
laikrašty D-ras katalikas. Tai 
kas nauda jam iš nežaliežnin- 
kų? jis nuolat kritikuoja Lietu
vos valdžia, nuolat peša katali
kų religiją.

Daktaras yra tos minties kar 
nežaliežninkai tuoj pranyks. Ir 
kad jų dabartinė bažnyčia taps 
tautininką ęvetaine. “Atgimi
me” ir Sandarietis K. Norkus: 
iš tautiškų bažnyčią bus ben 
geros lietuviams svetaines, o iš 
Rymo bažnyčią mums niekis.” 

Vadinosi netiesioginiu budu 
D-ras ardo visoki tikėjimą. 
Nors jis virš minėtose prakal
bose atkartojo kad “yra Die
vas,” tik jam pikta esą kam 

1 kunigai visiems liepia tąjį Die- 
* va garbinti. D-ras bent tole

ruoja socializmą. 
Iš tos Tautos Dienos T. M. D. 

kuopos apvaikščiojimo, išėjo 
daug negarbės, mažai pinigų ir 
daug kivirčių ir pasipiktinimų. 
Gerai kad katalikai ir neėmė 
dalyvumo. -

> Prakalbą krypsnis išrodo 
esąs tikslingas. Išrodo kad 
rengėjai, inteligentai ir veikė
jai sudarė suokalbį pabandyti 
ar jau nežaliežninkai visi yra 
priruošti, privesti prie socia
lizmo ar dar ne. Ar jau laikas 
ji«ns pasakyti: jau nebereikia 
jokio tikėjimo,. jokios bažny- ~ , . , —
čios, jokio kunigužio. Jau ap-nių labai gerų ir tikiričįų. 2i- ' Buvo ir klausimų į kuriuos1 Kietom^- Jonai, pasakyl 

Jfad^kuo daugiausiai žmonių verskime savo bažnyčias’ ant kad nežaliežninkai neprisiėmė kalbėtojas atsakinėjo gerai ir nelR>ri būti katra tai
jx j— aiškaus komurtisto. Duok Die- bolševikėlius visai suvarė į o> guf

ve, kad ateitų laikai kada jie žio ragą Tokių prakalbu rei- Jonas: Dette, prabaHitiai

Trejata sąvaičių atgal Tėvy
nės Mylėtojų Draugijos vietinė 
kuopa atrašė laišką Lawrenco 
katalikams kviesdama juos 
“bendrai apvaikščioti” Lietu
vių Tautos Dieną vas. 16, 1922.

Katalikai pažymėdami kad 
tie Lawrenciečių bendrumai 
yra tik kilpos gaudyti ir suvi
lioti katalikus, daryti Lawren- 
co lietuvių tarpe kivirčius ir 
trukdyti Lietuvos šelpimą ir 
slopinti žmonyse patrijotizmą, 
atsisakė nuo taip vadinamo 
bendro apvaikščiojimo. Pabrie- 
žė kad jie vieni apvaikščios 
Lietuvos Švente ir varys jos ■ 
darbą Katalikai klausė T. M. 
D. kuopos: kiek daugiau pini
gą ir garbės Lietuvai suteikė. 
Atsakė pačios pasekmės jos i 
darbo, kaip matysime.

Lawrenco T. M. D. kuopa 
yra rankose pono Sekio ir Co. 
Ponas Sekys yra tai vienas ku
rsai tarė žodžius: “visi Law- 
renco organizuoti lietuviai yra 
musų rankose.” Jisai yra tasai 
pats kurs aiškinuosi ponui Čar- 
neckiui ir miniai jog jisai nieko 
nežinąs apie Lawrenceo drau
gijų protestus prieš Lietuvą 
Jisai yra tasai pats apie kurį 
“Keleivis” sako kad: Tūlas 
Jonelis mano esąs didžių moks- 
linčiu rr Scaldas visą Lawren- 
ceą ir vardu mėgsta kalbėti, o 
visa savo didį mokslą esąs sė- 
męs vien tik iš pančekų prie 
— ir jos draugės.

Sekys diregavo ir jo kompa
nija ruošė apvaikščiojimą Tau
tos Dienos. Pasikvietė ponaitį 
šleinį ir kitus socialistus. Ka
dangi netikintis šleinys neva 
kunigauja taip vadinąmiems 
nežaliežninkams, kurie yra ge
ri žmones, blogų žmonių suklai
dinti ir jie ėmė dalyvumą tame 
Tautos Dienos “apvaikščioji- 
me.”

Katalikai davė viešą garbės 
žodį kad jie tą vakarą nieko ne- 
rųoš ir nekliudys kitoms sro
vėms apvaikščiojime, kad jie 
nori kad ir kitos sroves duotų 
Lietuvai pinigu ir šlovės kad ir 
jie' Tautos Diena apvaikščioji
mą ant 22 d. vas. kad kalbės 
gerb: kun. Garmus.

Sekys ir jo kompanija ruošė
si. Beruošent jau buvo girdėti 
juokų. Nieks nesirūpino su
kelt žmonysę tėvynės meilę, 
nieks nesiruošė prie jos šelpi
mo: pardavimo L. L. Paskolos 
Bonų, rinkimo aukų Vilniaus 
gynymui.

Kadangi apvaiščiojimas bu
vo bendras ruošiamas su komu
nistais, tai komunistai iš pat 
pradžių kvakėjo daug laimėję. 
Komunistai ieškojo kalbėtojų 
kuo raudoniausių. Vidikas 
1 ‘Kovos” i ezredaktorius landė 
po Lawrence. Ir tas jiems buvo 
ne perraudonas. Jie paleido 
mums skaudžius juokus lietu
vių dvasią šlapinančius: “Mes 
ir vėl išnešime prieš Lietuvą 
protestą! Mes persitrauksime 
komunistą kalbėtoją.” Padarė.

Atėjo ir apvaikščiojimo va
karas. .Vas. 16 d. nueiname. 
.Lietuvių kliubo svetainėj be
veik pūna. Gerai kalba, su 
juokeliais, linksmai Lawrenco 
Majoras.

Paskui kalbėjo' Šleinys, so- 
cialistiškų insitikinimų žmo- 
$pas kuris yra apsimetęs kuni
gu ir klebonąuja buvusiems ge- Į kio išganymo. Tą daro jų lai-1 B< 
riems katalikams. Jisai trura- kraščiai, kalbėtojai ir veikėjai, žmo: 
pai kalbėjo. Patarė 'šelpti,'iMichelsonas sako:“reikia revo- klai< 

( Liė‘uvą ;a: pv?- aėm

ANSONIA, coinr.
Vasario 7 d. LDS. 43 kuopos bu

vo surengtos prakalbos svečiui 
gerb. M. Bagdonui, L. D. Federa
cijos įgaliotiniui ir L. St. Seimo 
nariui. Vakaro vedėju buvo gerb. 
kunigas J. Jankauskas. Pirmiau
sia perstatė vietinį chorą kuris 
sudainavo Lietuvos himną ir dar 
keletą patrijotiškų dainų. Pas 
kui perstatė svečią gerb. M. Bag
doną. Gerb. kalbėtojas dailiai pa
pasakojo apie Lietuvos dabartin-’ 
padėjimą ir apie Lietuvos darbi 
ninkus ir jų nusistatymą. Buvo 
renkamos aukos L. D. Federacijos 
naudai. Aukavo sekanti:

Gerb. kunigas J. Jankauskas- 
į $20.00, P. Kanapeckas — $5.00 
J. Draugelis — $3.21, J. Jonyla — 
$2.00.' -

Po $1.00: A Ulevičius, P. Di 
laitis, P. Vailionis, M. Jovaišienė 

jo. Draugelienė, J. žemaitis, A 
Makulis, A Žalnieraitis, J. Kan 
tautas, J. Kubilius, V. Mockus, S 
Puskinėlis, K. Cibulskis, A Ans 
kaitis, J. Česnutis, A Skučas, B 

Į Bendinskienė.
Viso su smulkiais — $65.16.
Visos Jtos aukos pasiųstos per 

j Tautos Fondą Lietuvos Darbo Fe 
deracijos Centrui.

Daugailiškis

Kaip jau žinoma, kad vasa
rio 13 d. š. m. sustreikavo au
dėjai pasipriešindami įvedimui 
54 valandą darbo sąvaitėje.

Iki šiol* visi stipriai laikosi 
ir tikisi šį streiką laimėti.

Anais įlietais buvo audėjų 
streikas, kur lietuviai gana sti
priai laikėsi tik kitų tautų dar
bininkai “skebavo.” 

i Čia buvo streikierių susirin
kimas. Anglai kalbėtojai ra
gino darbininkus laikytis vie
nybėje. Lietuviai neva .turėjo 
vertėja, bet tas vietoj išversti 
pradėjo aiškinti apie Rusijos 
“rojaus” vykintojus. Darbi
ninkai pradėjo nerimauti ir 
♦vertėją sulaikė Vertėjų buvo 
P. Kausonas.

Tas viskas buvo vasario 21 d. 
Š. m.

Darbininkai tokius neprausta
burnius turėtų viti iš savo tar
po ir pastatyti tikrus darbinin
kus, o ne veidmainius ir darbi
ninkų vienybės ardytojus. *

‘ Lietuvių tarpe turiumtis vado
vavimo L.D.S. nariai, tikrieji 
darbininkai.

Bolševikai ir .kitokio plauko 
veidmaiiiiai plakasi prie darbi
ninką tik dėlto, kad iš jų pasi

auti© jus Sr išvyliojus paskuti
nį dolerį.

Tad saugokimės ir budėkime.

Extra.
L.D.S. 40 kp. praeitame susi

rinkime nutarta nusiimti pa 
veikslus vasario 26 d. š. m. pir- j 
mą valandą po pietų.

Tad visi nariai ir narės 
cviečiami paskirtu laiku susi
rikti. Paveikslas bus įdėtas

Lietuvos Atstovybės leidžia
mą albumą. Ant paveikslo ga
lės būti ir tie kurie ta diena 
prisirašys prie L.D.S. kuopos.

Tai bus istopška atmintis 
visiems L.D.S. nariams.

Paveikslai bus traukiami 
prie šv. Mykolo bažnyčios.

Myk. Songaila, 
L.D.S. 40 kp. rašt.

P. S. Jeigu ta diena litų, tai 
bus atidėta ant toliau.

prie lenkų nežaliežninko vys
kupo pats prisirašė.)

Šisai viešai neko priešingo 
nekalbėjo. O gal nedrįso prieš 
patrijotišką žmonių ūpą eiti. 
Nes didžiuma. Lawrenco lietu
vių myli Lietuvą, o’ne Rusiją, 
ne Lenkiją. Taipgi didžiuma 
jų yra dar katalikas. Tai ir 
jis mat suprato kame duona, t. 
y. pasinaudojime žmonių nesu
sipratimu.

Užlipo talentingas kalbėto
jas Dr. Mikolaitis. Jis jau ta
lentų parodė kaipo kalbėtojas 
kuomeĮ dar tepesimokė ant 
daktarų Valparaisoje ir tebe
buvo socialistų studentų vadu. 
Daktaras Lawrence tankiai 
kalba. Nors jis aprašvdams 
sykį čia savo gyvenimą laikra
štyj pasisakė esąs katalikas. 
Tečiau jis nei katalikų naudai 
nei su katalikais čia nė kitur 
neveikė.

Daktaras niekuomet nėra 
įkalbėjas prielankiai nei katali- 
kų bažnyčiai nei Lietuvos val
džiai, bet ši sykį jis perviršijo 
visus blogus savo kritikavimus 
visą ilga laiką peikė Lietuvos 
valdininkus, išvadino juos va
giais. Sakė kad “Lietuva nėra 
verta musij šelpimo. Iškeikė

LAIMĖKIME KOVĄ.
Kapitalistai aiit žūt būt 

pasiryžo sugriauti darbinin- 
cų. organizacijas ir unijas, 
kad lengviau galėtą darbi
ninkus mulkinti.

Darbininkai, kad laimė
jus kovą ir kad aplaužius 
ragus išnaudotojams kapita
listams privalo dar smar- 
dau organizuotis ir veikti; 
aiškinti mažiau • susipratu- 
siemsx darbininkams kapita- 
istų, blogus darbus ir pasi

ryžimą pavergti jau ir taip 
skurstančius ir vargo spau
džiamus darbininkus.

L. D. S. narių priedermė 
sutraukti visus ištikimus 
darbininkus Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungom

Dabar yra LDS. naujij 
narių vajus. -Gaukite nors 
po vieną naują narį. Už 
prirašymą naujų narių duo
sime puikią dovaną fontani- 
nę plunksną. #

Kur dar nėra LDS. kuo
jos sudarykime tokią.

Prarykime bent sykį ge- 
neralę ataką ir sutraukime 
visus lietuvius darbininkus 
i vieną būrį ir" padarykime 
LDS. galinga darbininkų 
tvirtove. Tada tik laimėsi
me kovą.
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‘-‘influenza^.”' •

APSISAUGOJIMAS 
NUO FLU.
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LENKŲ SUOKALBIO 
GARSAI.

APSISAUGOJIMAS NUO 
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Kompozitorius J. Naujalis tik ką atkeliavo iš *1 
Lietuvos ir duos koncertą

Prie L. D. S. i

Štai, matote, 
respublikos lai- 

“Netiesa”, Repletarų Rojus,” “Rau- 
4 <

X'

Koncertą rengia

ŠV. .JURGIO PAR AP., CHORAS “RŪTA.”

ĮŽANGA 75 ir 50 CENTŲ.

r!

t

SVEIKATOS DALYKAI.
.. --- - -------

j Paklausimas.
Man teko pastebėti, ,kad 

tarp lietuvių vartojami ‘‘kū- 
mutiški” receptai. Tai teik- 

I sis Dr. Landžius paaiškinti 
I jų v«rtę. x

Uksusas dėl skaudan- 
: čios galvos.

2) Plauti sopančią gerklę 
peroxidu.

3) Juodos katė* kraujaę.
4) Motinos pienas į vaiko 

; traiško jaučias akis.
5) Kerosinas ant cukraus 

' dėl pilvo skaudėjimo.
. , Ne Kūmutė.

Dr. Bandžiaus •

-paaiškinimai:

. 1) - Uksusas dėl galvos 
skaudėjimo turi šiokią tokią’ ■nta 

- vertę, jei yra abelnas kūno, 
karščiavimas. Jei to nėra, 
tai uksusas tik pablogina.

2) Burną plauti peroxidu 
tada galima, kada yra pūlių 
burnoj. Šiaip peroxidas la- 
Eai erzina burną ir neverta 
įjo vartoti.

3) Juodos katės kraujo 
vartojimas yra burtai — be 
jokios gydymo vertės.

4) Sveikos motinos pienas 
į vaiko traiškiojančias akis 
nekenkia. Bet šitokiame at
sitikime reikia vartoti Boric

: Acid, arbatini šaukštuką iš
tirpyti šiltame vandenyje ir 
pinuti čvstu skudurėliu..

5) Kerosinas yra žmo
gaus kūnui labai kenksmin
gas ir jokios gydymo ypaty

bės neturi. Kerosinas ypač
ū Lenkia inkstams, degina 

pūslę.
Svarbu žmogui žinoti, ką 

|š- negalėje ar nesveikatoje da- 
ryti, bet svarbu žinoti ir ko 

^ nedaryti. Jei kas daugiau 
žino abejotinų kūmutiškų 

"n&Tptų; kuriuos žmonės var
toja, tai per “Darbininką”, 
mielai paaiškinsiu jų vertę./-

kitų kūno dalių skaudėjimų, ir 
ypata jaučias labai serganti. 
Iš daugelio atsitikimų apsireiš
kimai pranyksta po trijų arba 
keturių dienų, ir ligonis pas
veiksta, bet tankiai liga pavir
sta į plaučių, ausies arba sme
genų plėvių uždegimą, ir ligo
nis miršta. Kartais influenzos 
apsireiškimai neaiškus ir li
gonio padėjimas neužiurėtas. 
“lšpaniška” influenza ta pati 
influenza, kurios epidemijos 
plėtavosi daugelis metų atgal. 
1889-1891 metų epidemija pra
sidėjo Kinoje ir buvo pernešta 
Į Rusiją, kur buvo vadinta 
“Chiniška influenza”. Iš Rusi
jos parėjo per visą Europą, ir 
ten buvo vadinta “Rusiška in
fluenza”. Kuomet dasiekė Suv. 
Valstijas, buvo vadinta “Eu- 
ropiška influenza,” ir galuti- 
'nai kuomet persikėlė per Ra-

darbininkas-
ves. Nuosaikumas darbe, poilsis 
maistas ir pasimankštinimas, 
taipgi begalinį svarbą priduo
da. ,

Kaslink maisto turime paste
bėti kad pienas yra vienas iš 
sočiausių ir lengviausių valgių, ’ 
ir netik vaikams bet ir suaugu
siems būti nuolatos vartojamas.

Užkrečiamų ligų atsitikime 
kaip tai Flu labiause svarbu 
yra susigrūdimo ar bent susi
kimšimo dalykas, geriausias 
būdas apsigynimo yra kaip ga
lint liuosai užlaikyti ir nuolat
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vėdinti kambarius.
Taipgi svarbu saugotis žmo

nių kurie seužsidengia kosė- 
jant ar čiaudėjant. Užlaikant 
darbvietes ir namus čystai ir 
liuos®i, saugojanties didelių su
sirinkimų ar vietų kur dąu-ydis 
maišosi, vaikščiojant kiek ga
lint būnant tyram ore daug

i “Amerikoniška influenza.’ 
Influenza lankė šią šalį nuo 

1647 metų ir žingeidu žinoti, 
jog šita pirma epidemija buvo 
pernešta čion iš Valencia, Is
panijos. Ir nuo to laiko,'liga 
daugelį sykių atsikartojo. Per 
L889 ir 1890 liga buvo išsiplėto
jus per visą civilizuotą pasaulį 
Trys ipetai po tam liga vėl atsi
rado. Abu sykiu epidemija iš
siplėtojo per visas Suv. Valsti- 
j’YS.

Kad nors ir liga vadfnta “Iš- 
-. aniška influenza,” bet ištyri
nėjimai rodo, jog neprasidėjo 
Ispanijoj.

Mes žinome, jog keletą metų 
prieš pereitus metus Suvieny
tose Valstijose buvo nepapras
tas ligos viešpatavimas. Bet 
dėlto, jog liga buvo nestipri, ir 
dėlto, jog visuomenė buvo už
siėmus karo reikalais, niekas 
nekreipė atydą į ją. ’Tik kuo
met epidemija pasirodė baisioj ( 
formoj Bostone, Rugsėjo mene-į 
s:. 1918 meteis, suju lino visuo-' 

i

pančių ligų.
Limpančios ligos daug grei

čiaus užsikrečiamos netiesogi- 
niu budu negu kad tiesiog nuo 
ligonių, bet šis netiesioginis bū
das labai lengvai išvengiamas.- 
Epidemijos laikuose patarti
na visai nesi sveikint i, nelaiky
ti nesaugias ir nešvariai užlai
komas r< stauranci. as ar bent 
užkarJžių vietas, redialauti 
kad mėsininkai ir kromininkai 
švariai ir sanitariškai užlaiky
tų savo tavorus, nevartoti ben
drų rankšluosčių ar bent ge
riančių indų. Pagal dabarti
nius sužinotus šaltinius ir pri
tyrimo dalykus geriausias bū
das išsisaugojimo “Jr’lu” ar 
bent kitų visų užkrečiamų ligų 
yra tai čystai užsilaikymas.

Pandziejus. Ko taip niošci pa- 
nie, nusiminęs? Bene sergi?

Mošci panie. Tai žertas, pania. 
Mano sūnus norėjo Lietuvos, pan- 
džiej, prezidentu tapt, ir už tai 
kalėjime^ tupi'

Pandziejus. Tai yra už ką bent, 
inošei panie! Manasis tik komen
dantu buvo užsirašęs, ir tai cipė- 
je uždarė.

Jasnie vielmožnas. Bėkim ciu- 
ciupanie Varšuvon! Nuo chanui 

Dar klo-

li
gų, svarbiausia yra užlaikyti, 
luiną tvirtai ir čystai. Kūnas 
privalo tinkamai šiltai būti ap- 
c engta,® ir patartina vartoti 
v’ontik sočius ir sveikus vai- nieko gero nesusilauksi.
> 4ųs, ypatingai Įvairias daržo- pai ir mus senius gali priklapyti.

Fejetonas.

RAUDONIKIO RESPUBLIKOJE.
Esu nesenai išsprukęs iš “Raudonikių respub

likos.” Nors sveikata gerokai pukentėjusi ger
klė nebe vieną kartą, bet nepabaitus kartus tik 
užkimusi, tačiau pasidalinsiu aš su jumis tais 
įspūdžiais, tais vaizdais, kokių duoda žmogui 
“Raudonosios respublikos” raudonumai.

Kodėl vien apie “raudonumus”-kalbėsiu?
Todėl, vyrai moterys, kad ten nieko kito ir 

nėra. Išvaikščiojau skersai išilgai; buvau kur 
patys “raudonikių respublikos” karaliai Leni- 
n’stas ir Trockistas gyvena, raudonuoja ir rau
donuoja. Todėl ir akis dėl nepaprastai aiškaus 
raudonumo' pagadinau. Pradedu.......

Kartą, kaip anoj senų senovės pasakoj, taikė
si būti “Raudonikių respublikos” įkurtuvėse, 
bent iš tolo pro rakto plyšelį pažvelgti, ir gar
dų kvapsnių vynų, šampanų skonį uostelti. štai 
sugėrė, gyeerokai įsismagino nuskliaustaskvęr- 
niai steigėjai, užsirūkė cigarus; pasišaukė pa- 
nenkų; atėjo muzika... Taip vienas atsikėlęs 
proletariato “užtarėjas” storpilvis ir sako:

— Kas raudona, tas malonu! Ar ne taip, 
šmegenėtieji ponai? šią valandą, sumušę šam
pano taurėmis, sušokę įkurtuvių šokį,.tampame 
“svieto lygintojais” ir įsteigiame “raudonikii] 
respubliką.” šis šaltas drėgnas laikas — ru
duo, spalių mėnuo XX amžiaus pradžios, tai ne 
pavasaris. Bet nenusiminkite: gėlės ir žolės tik 
pavasari atgyja, musą “raudonikių respubli
ka” ir rudens žydėjimui nebijo! Pritariate?!

Aristokratų salė suūžė, subildėjo pasigirdo 
“komunizuotojo' internacionalo” maršas ir žo
džiai, tyliai ištarti, kad šaltose gatvėse išalkęs 
proletariatas neišgirstų:

“Biznis geras, pradžia puiki!.. Tegyvuoja 
“Raudonikių respublika,” jos įkūrėjai ir jos 
raudonumas!” . •

— Tinkate, — vėl atsistojęs ant braškančios 
kėdės storakaklis didikas, kuris aiškiai pažy- 
džiuodamas kalbėjo Bavarų akcentu ir aiškiai 
raidės “r” negalėjo ištarti: ar gerai, kad mes 
savo kompanijoj vadintumėmės, kaip vadino- 
mes “ponais,” “poniomis,” o išėję žmonių į po 
savo skverną traukti darbo pasisekimui, kad; 
vadintumėmės'“tavorščiais?” '

Kur tau nesutiks! Tuojau visi kaip žąsys I 
vos. akių, ausų peties arba prie avižų, sukirksėjo

Atsiminkime kad paprastai 
L Sal čiai yra užkrečiami. Gema- 
p lai šalčio gan vaikus ir tik ga

vus progą greit platinasi, bet 
daugelyje atsitikimų šie gema

lai būti] niek, jeigu išanksto ap
linkybes butų geri aus prižiuro- 

|,mos. Štai paprastos aplinkv- 
V bes kurias turime turėti ome-

1.) Nosyje ar gerklėje užsise- 
i nėjusios ligos.
g 2.). Nusilpnėjimas paprastai 
nuo ligų, girtuokliavimo, persi- 

£ dirbimo, prasto maisto ir neda- 
į miegojimo.
r3.) Ūmus persidirbur.-is 
sušlaptam.® ypatinga* kojas ar 
petlengvai apsirėdvmas.

4.) Vidurių užleidimas Xr už
kietėjimas. r
| 5.) Prastas vėdinimas kam
barių ar r.'.t ir per didelio užsi
sėdėjimas išvėdintuose kamba- 

E-riuosct
Turint kokį nors uždsenėju- 

■ si nesmagumą privalome tuoj 
i kreiptis gydytojaus pagelbos. 

Sf-rgėkimės patarimų pusgydy- 
t tojų ar tokių kurie savę aukšti

nąs! gydytojais. •
t Laikykimės nuosaikumo kas
link valgio, pailsio ir miego, ir 
kiek galint praleiskime laiką 

m ore. / r
Vėdinkime kambarius ir dar- 

bviotes nuolatos.
Kiek galint užlaikykime ko- 
b sausai ir šiltai. •

"Ka- tai yra “flu”?
'Ar tai kas naujo!
Ar pareina iš Ispanijos? 
^‘Influenza*’ panaši į užkre- 

ą šaltį su karščiavimu,

NAUJIENA! * . NAUJIENA! ♦♦♦

Pirmą kartą iš |
Bostono |

IŠPLAUKS CUNARD LINIJOS DIDŽIULIS | 
LAIVAS “SCYTHIA” t

Y► kuris yra • «♦
20,000 TONŲ INTALPOS, 600 PĖDŲ ILGUMO IR 16

MAZGŲ GREITUMO.

ls Bostono laivas “SCYTHIA ” išplaukia

KOVO (MARCH) 23 DIENĄ 4 VAL. PO PIETŲ į 
LAIVAKORTĖ KAŠTUOJA IŠ BOSTONO X 

y IKI PILIAVOS A
$106.50 l

Su karo taksais $111.50. ♦**

LAIVAKORTĖ Iš BOSTONO IKI KAUNO Y
$107.50 . |

I ♦♦♦
Su karo taksais $112.50.

Lietuvių Prekybos Bendrovė yra užsakiu- . t 
si ant laivo “SCYTHIA” vietų lietuviams, to- X 
dėl tie, kurie rengiasi važiuoti į Lietuvą ir nori A 
keliauti didžiuliu laivu ir nori keliauti tiesiai iš 
Bostono, pasiskubinkite užsisakyti ant laivo V 
“SCYTJHLY” laivakortes pas *|*

LITHUANIAN SALES CORPORATION I 
414 BR0ADWAY, ' BOSTON 27, MASS. A

A DIDELIS X
KOMPOZITORIAUS J. NAUJALIO t 
"•.J KONCERTAS

UTARNINKE, 28 D. VASARIO (FEB.) 1922 |
8 vai. vakare A

LIETUVIŲ MUZIKALIŠKOJ J

SVETAINĖJ, ' X
Kampo Alleghery Avė. ir Tilton St., Philadelphia, Pa.

Koncerte dalyvauja Kompozitorius J. Nah- 
jalis, du žymiausi dainininkai artistai J. Cižaus- 
kienė iš Baltimorės. Šv. Jurgio paraipjos Cho
ras “RŪTA” po vadovyste gabaus vedėjo P. 
Grajausko ir Choro solistai: C. Žemaitis Teno
ras, J. Vitkauskas Baritonas,, A. Banys Basso.

Laike pertraukos gerb. J. Naujalis prakal
bės.

i
Y t
XYY TY
Yi t

Unite d 
American 
Lines Inc.LS

|Hamburg
American

Line A
.- 5* 4______ -

TARP NEW YORKO IR HAMBURGO 
Trumpiausias susisiekimas su visais portais 

Centrai Europos.
SAVAITINIAI IŽPLAUKIMAI KAS KETVERGAS 

nuo Piero 86, North River, 46-to Street, New York. 
Kambariai su 2, 4 ir 6 lovom ant visu laivų. Puikus val
gomieji kambariai, salionai ir erdvus dėkai trečios kle- 
sos pasažieriams. Ant laivų “HANSA,” “BAYERN” ir 
AVUERTTESIBERG yra keli specialiai puikus kambariai. 

Du nauji 20.0000 tonų laivai,
~ l RESOLŲTE ir RELIANCE
Ims 1, 2. ir, 3-čiosr klesos pasažierius pradedant nuo Gegu
žio 2, 1922, Paskiau bus mainoma Utarninkais. Klaus
kite agento:

JULIUS ROTTENBERG,
260 Hanover St., Boston, Mass.

Vieninteles J

LIETUVIŲ DARBO ŽMONIŲ ORGANIZACIJOS! 
AMERIKOJE Į

— Menesine 35c •
I

I

Įstojimas SOc.
GAUSI

Puikią dovaną KALENDORIŲ ir brošiūrą 
“KURIŲ BUS VIRŠŲ SU’ parašyta Uosio visiš
kai dykai; gausi organą “Darbininką” 3 sykius į 
savaitę ir naudosies visomis kitomis privilegijomis.

, Dėlei platesnių informacijų kreipkis pas vie
tos L.D.S. kuopos valdybą arba tiesiog pas .•

L.D.S. CENTRĄ

366 Broaduay, , Boston 27’ Mass.

- *

pitalistas jį butų pazalatinęs. 
prieš akis jums “raudonikių 
kraščiai:
donikių respublikos jovalas”, “Raudonsaldočių 
raudos,” “Komunickij nočnoj fonarik” (liet, 
komunistų nakties lempelė.) Tie laikraščiai 
taip raudonumu ir atsiduoda, nors poperio ne
gauta raudono, o rudo — tokio, kūrino prieš 
karą tik silkes viniodavo.

“Raudonikių respublikos” •komisarų pietai 
raudoni (jie tokios rūšies “vyną” siurbia;) o 
pietums duoda brangiausių liežuvėlių, nors ka
librų liežuvėlių jie ir negauna, — mat šaltuose 
Rusijos kraštuose tie paukštyčiai nesiveisia, o 
šiltiejai kraštai komisarams nepreinami: kali
brų liežuvėlius tik šiltųjų kraštų didikai ir pi
niguočiai, pasigirdami sayo turtingumu, juos 
valgo, tat ir komisarams ne prošalį lengyai gau
namų lupimo ir kyšių keliu pinigų raudoniems 
pietums pasigrobti.

Pavalgę užsimano “Raudonikių respublikos” 
karaliukai paulioti; tik paspaudžia raudonąją 
knapkį, ir yra jiems raudonųjų panelių, raudo
noji muzika, raudoni muilo burbulai palubėse. 
Panaitė supyksta, trepteli koja... supykdo ir 
raudonikių. Ir prasideda “.respublikoj” raudo
nasis teroras — žmoiiių smaugtynės. Dreba 
tuokart visi, kas leistas žemėje gyventi; žūsta, 
kas gyveno. Lavonų lavonai drybso, kelia ker
štą prieš “raudonikius” nekalti jų'veidai. Tel
kia šaukia tuokart raudonikiai revkomų, nar- 
komų, centrokomų, čekistų, kulacninkų, bam- 
bardinų, centrobinių ^‘sovietus, kaip paraudo
ninai tuos išblyškusius negyvėlių veidus, kad 
jie nešauktų atmonymo už “Raudonikių respub
likos” korikų darbūs...
,»Ir kas yra matęs, kad lavonas kada raudonas 
būtų! »

Arba vėl, užsimeta armiją suraudoninti... 
Kur jums yra tekę pastebėti alkanus, apiplyšu
sius, išblyškusius kareivius raudonus, kurie vie
toj pintinu (Sporų) medeliukus prisirišę nūs- 
progusioms kumelkoms į paslėpsnius bakto?!..

Toliau* .
Yra “raudonikiai”.įtaisę iš liaudies kilusiojo 

jaunimo raudonuojamąją mašiną. Nenusteb
kite! Tai teisybė. Ir taip juos sukivirčina, 

zdos ir “raudonikių pasaulio”* burbulas. Ir kad jaunimas, kad “raudonikių respublikos” 
oks jis keistai įdomus, lyg kokis francūzų ka-jaunimas -kasdieną, kas valandą pešasi, kaip

“Tinkame, tinkame: tai nauja.® būdas gyvie
ms dvikojams vvlioti!

‘Bravo... Ura-a-a-a-aa-!!!
“Marš noeh a mol!
“Guje pas intenacial — marš špiel!
Iš tokio negirdėto neregėto džiaugsmo “Rau

donikių respublikos kūrėjų kompanija visai 
lygsvarą prarado; muzika ir baraban sugro
jo sutrenkė; kaž kur šonuose lyg moterų ne mo
terų balsai suknirksėjo... Tąjį storpilvį pakė- 
Jė tuojau “raudonikių respublikos” karalium ir 
jam pagelbininkais pradžiai kelius apsukres
nius komisarus primetė .

Daugiau nebemačiau ir nebegirdėjau kas ten 
buvo. Nešiau gyvą savo galvelę namo, iš išgąs
čio net lazdą užmiršęs kuria paskui “raudoni
kių respublikos” karalius arba oberkomisaras 
su savo činovninkais ilgai dar mušė verbavo sa
vo kompanijon nepaklusnius žmones, kol ji, ga
lop^ į vieno nekalto žmogelio nugarą sutrupėjo.

Ir gimė azijatij šaly “raudonikių respublika,” 
lyg toj pasakoj smakas-su trimis ilčių eilėmis, 
žmogaus kojomis, velnio nagais ir kvailiojo asi
lo galva.

Jau kelinti meteliai kruta ir bene jau baigia 
nusispardyti “raudonikių respublika:” tik vie
ni grobai jos telikę. Bet ji baisi nenuorama: 
kariauna su kiekvienu piliečių su žmogaus Įsiti
kinimais, su kilomis šalimis, pirkliauja kaip žy
delis pipirais ar česnakais, žmogaus sąžine, gal
vomis, smegenimis, o vis plika, kaip tilvikas, 
ligūsta, išalkusi, susirietusi, be laiko pasenusi, 
nuo ligų išputusi, net pamėlynavusi, lyg, rodosi 
ims ir plis, kaip tas vaikų išpūstas muilo bur
bulas. .

Bet pirm negu plis pasigėrėkime jos, tos “rau*. 
donikių respublikos” kūrėjų burbulu ir jo, to 
burbulo raudonumu. Vaikai mėgsta pūsles pūs
ti ir jomis džiaugtis, bet vaikai tos raudonikių 
pūslės nenori nė pažiūrėti: juos priemėtis tuoj 
tampo: jiems dabar ir “kas raudona — nemalo
nu.” Tuo taipu “raudonikių respublikos” kū
rėjams antraip; mat XX amžius, — kas raudo
na, tas malonu.

Vartome lą paprasčiausią vokiškojo ar ame
rikietiškojo muilo burbulą — aš taip toliau pa
sakosiu, kad jus geriau įsivaizduotumėt mano, 
kaipo keeTeivio kąlbą. Lygiai tokios pat išvai-

tie iaudonskiauteriai gaidžiai, sakydami: “aš 
vyrs, aš vyrs.” O išgirdę kokį storapilvį komi
sarą atstenant, tuojau “vyri] nebėra:” tuojau 
visi sprunka prie penkiolikos darbo valandų 
dienos. ..
• Fabrikai suraudoninti. Taip ir gerai. Ta
čiau, kad fabrikų darbininkai raudonuojami, 
ypač kurie nenori “raudonikių respublikos” 
pripažinti, tai visai prastai. Tiems “prasikal
tėliams” ir “žalavanije” užlaikoma, ir “pajo- 
ko” negauna, o treti kartą pastebėtas — pa
kabs vargšas darbininkas, palikęs be globos 
žmoną ir vaikus, raudonųjų “išpolkomų” rau
donose kartuvėse .

Komisarų kepurės, komisarienių padalkos, 
kitos ir jos pačios, žinoma, ir jų vaikai, — kad 
taip viskas neapsakomai raudona. Gaila, nete
ko matyti gaidžio skiauterės. Kaip ji dabar iš- 
sižiūrėtų? Antrą vertus “Raudonikių respub
likos” miestų rinkose vištos nė matyti nematy
si; juk ten visa aristokratija — daugiausia per 
laimę ar nelaimę žydeliai užsilikę, o žinome, 
kad ir Lietuvoj žydai daugiausia vištas žiūrė
davo ir jomis misdavo. Ką jie dabar Raudoni- 
kių respublikoj daro? A?

“Raudonikių respublikos” “tavorščių” žo
džiai su,bemoksliais prasčiokais ir beginkliais 
žmoneliais taip “kilnūs” ir pigūs, be to raudoni, 
kaip “kilni” ir pigi ir vis dėlto balti raudoni
kių respublikos” poperpinigiai. Su raudonais 
batais ar aulais “tavorščiai”, netikėtai patikę 
už save mažesnį, menkesnį, rodosi, kaip žeme, 
prarys, ir pats tokio komisaro nosies rietimas 
prieš kiekvieną įpatingai raudoną. įdomu, 
kad ir “Raudonikių respublikos” naujasis ka- 
pitalismas, naujoji buržuazija, biurokratismas, 
“črezvyčaikos” taip pat, gal dar labiau raudo
ni, kaip tos pačios “juodašimčių respublikos” 
caro,sosto aksomai.

Tokio jau tipo tos visos “tavoršičų” kance- 
lerijos: nori duonos pirkti, eini nuo Ainošiaus 
pas Kaipošių ir vėl atgal , pasiekęs patį galą, 
gauni “ruskujų matuškų” ir eini sau raudo
nomis ^tavorščių” pamazgomis perpiltas gur
guliuojančiu, žarna žarną ryjančiu pilvu į savo 
lindynę, kur, nors ir alkanas, bet valandėlei 
nebematydamas prieš savo akis užmiršti viso
kios rūšies raudonumą. ,

B.
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DĖL KUN. SLAVYNO.

Bost<* 27, Masg.

Valdymo Budas.

rdynfo nuospren-

Z

savo i Įšventęsi — 
Raudinė*, ii 
kas •

Kadangi visi Kun. V. Slavyno 
pareiškimai ir savęs pateisinimui 
pristatyti dokumentai atrodo pa
tikėtini. - -

Kadangi “Darbininkas” iš savo 
pusės talpinamas korespondenci
jas Kun. V. Slavyną apkaltinan
čias. nepatiekė jokių jų tesingumo 
priparodymų, bet tik pareiškė, 
kad rėmėsi patikėtinais korespon
dentais, —

Ištyrimo Komisijos nuomonė y- 
ra, kad “Darb.” nepamatuotai ir 
peraštriai leido savo korespon
dentams užsipuldinėti ant kun. 
Slavyno ir tųomi peteisingai bei 
sistematingai netik jam kenkė, 
bet kartu visiems kunigams.

Katalikų laikraštis turėtų veng
ti nepamatuotų žinių skleidimo.

K. Jonas J. Jakaitis, 
Kun. K.‘ Urbanavyčiųs,' 
Kun. K- A. Vasys.

Kad greičau užbaigus'ŠĮ nema
lonų dalyką, pasirašau po virš- 
minėtaja rezoliucija, vienok su 
pastaba, kad nepritariu sakiniui 
“kenkė kartu visiems kunigams.” 
nes, jausdamas priedermę grynai 
apsibrėžfi svarstomuoju dalyku, 
turiu teisės tarti žodi vien apie 
Kun. V. Slavyno sątykius su 
“Darbininku.”

Kun. K. Urbanavyčiųs.

' Red. prierašas, šį tardymą ir 
dokumentus dedame laikydamie
si principo audiatur et altera pars 
— tebūnie išklausyta ir antroji 
pilSS.

TARDYMŲ EIGA.

Dėlei kilusių ginčų terp Kun. V. 
Slavyno ir “Darbininko.”

Abiem pusėm sutikus išrišti šį 
klausimą trečiųjų teisme, susiva- 
žiavo Worcester’y, Mass., vasario 
7 šie asmenys: Kun. J. J. Jakai
tis, Kun. K. A. Vasys ir Kun. K. 
Urbanavyčiųs, kaipo trečiųjų 
teismo arba iityrimo Komisijos 
nariai] Kun. V- Slavyųas kaipo 
apkaltintojas ir Kun. V. Tašku- 
■ r.< J)ar ;::i: .c " v..; ’ -
Nepribui us Re

abato, Vasario 25 d., 1922

Katalikų Parapijų

* Nuolat girdima ragožių ir slų pakeitė naujais, tai vis ko- 
priekaištų iš žmonių pusės, buk miteto darbas! Jie giriasi buk 
Katalikų parapijos yra tvarko- jiems pasisekę d^ig uždirbti 
mos ir valdomos tik vienų vys- vienu metu, darant pokylius 
kupų, kurie paskiria klebonais šventomis dienomis ir JSekma- 
kunigus. O žmonės, kurie de-; dieniais, kas buvo kietai už
dą aukas užlaikyti bažnyčiai, į drausta senam klebonui. Kad 

į klebonijai ir mokyklai negau- nebūtų jam buvę vyskupo už- 
na teisių prie valdymo tų įsta- drausta sekmadieniais įdaryti 
gi]. Jie sako: “Kokia teisę tu- pokilius, tai jau seniai butų iš- 
ri vyskupas ir klebonas valdy-. mokėją visas skojas. Matytis 
ti daiktus, prie kurių nepridėjo, 

' <nei vieno skatiko? O žm'ogus;
j

I
I
I
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I 
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kus, arba kiek tiek moksle pra
kilnesnius, neįstengia teip grei
tai susękti vylius, tai kaip ga- 
lėtą.teip vadinamieji parapijų 
komitetai ištirti kunigą netu
rintį sąžinės, jei norėtų juos 
apgauti? Bet kas sukelia tuos 
neužsitikėjimus prieš kunigus, 
ir reikalavimus komitetų, ar 
tai dori katalikai, kurie daro 
aukas bažnyčiai? Mat į tokius 
susirinkimus ateina daugiau ci- 
cilikų negu d«rų žmonių, ir tai 
jie stengiasi paversti “valdžią 
iš rankų vyskupų, o patys nori 
paskirstyti net ir kunigams al
gas, arba greičiau prašalinti 
kunigus kaipo visai riereikartin- 
kus ir padaryti neva vadina
mąją žmonių lygybę.

Jeigu klebonas daugiau rei
kalautų nuo parapijos algos, 
negu vyskupo nustatyta, tai 
jis turėtų kreiptis prie paties 
vyskupo, o ne prie žmonių; ar
ba, jei jis nieko neklausęs sa
vintųsi iš parapijos iždo dau
giau negu vyskupo yra skiria
ma, tai butų jo kaltė. Cicili- 
kai sako: “Kam kunigams rei
kia, juk jie neturi jokios šei
mynos?” Mat jiė stengiasi iš 
plėšti iš rankų kunigams visus 
ginklus — kurias yra knygos, 
kad neturėtų kuomi apginti 

j švento tikėjimo; kunigas be 
tai kareivis be ginklo; jie norė
tų ir kunigams įbrukti į ran
kas savo šineištų knygas tai 
padarytų užvesdami teip vadi
namus parapijų viešus knygy
nus. Tai kas jiems rupi.

Reikia labai stebėtis nesusi
pratimui musų žmonių, kad ne- 

dalykas, jei vyskupas be jokios nori užsitikėti tikriems katali- 
ištyrimo apkaltintų ir nubaus- fcų vyskupų įšventytieins ku
tų kiekvieną skundžiamą kuni- nigams, dauguma randasi už- 
gą, tai vargiai atsirastų bent užsitikinčių bent lik laiko net 
vienas nekaltas kunigas. Pa- be jokio įšventimo tik apsime- 
gąlio išėjo aikštėn tikras skan- tusiems kunigo skraiste vy- 
dalas, ir vyskupo atsidarė a- ranis, kurie atėjo pablevyzguo- 
kvs, kad perilgai gynė kunigą, ja pasisako ėsą kunigais — ne- 
Tai kaltam kaltas? Tai netei-i reikalauja nei jokių paliudiji- 
singi skundėjai kunigą, 
šmeižė jai. tie kurie 1
ūkvse nei balkio nemato, o kito 
akyse ir krislelį greitai paserg- 
di.

Yra nemažai pavyzdžių kur 
žmonės savo aukomis sušelpia 
įsteigti savastis, arba pastatyti 
Įstaigoms trobesius, o vienok 
aukotojai negali tų įstaigų kon
troliuoti, o jas kontroliuoja 
perdėftniai, kurie nei vieno 
cento yra neuridėję, taip kaip 
vyskupai ir klebonai prie para
pijų. Tokioibis įstaigomis yra 
visos vienuolijos, prieglaudos, 
ligoninės, mokyklos augštos ir 
žemos, valdžios trobesiai etc. 
Jei davei kam pagelbą, neturi 
teisės .tai paskaityti kaipo pas-

galu virvės buvo pririštas 
keturiasdešimt metų vyrąs 
su ramia iš pažiūros išvaiz
da. Jis buvo tėvu ir vienin
tele parama penketos’mažų 
vaikelių, kurių motina pra
sidėjus karui mirė. Iš pra
džių jis rodos su pilnu atsi-/ * 
davimu Dievo valiai klausė 
kunigo kalbos, bet tuojaus 
netekęs vilties jis paplūdo 
keiksmais. J o prakeikimai 
rodos pragarą pasaulin ga
lėjo parkviesti. Kiek su
minkštėjęs jis kruvinomis 
ašaromis verkė savo našlai
čių, kuriuos “gal netrukus 
vargai nelaimės užLamuos. 
Tada jis vėl geidė, kad draug 
su juo pražūtų ir jo mažu
tėliai, ir tuojau nusikvato
jęs bepročio juoku sušuko: . 
kTaip, tai trijų metų Ber- 
nardukas šovė į tuos neprie- • 
tolius! Tegu ir jį žudo!..”

Visos kunigo pastangos j 
paguosti sudužusią kalinio 
sielą nuėjo veltui. Klebo
nas susirūpinęs išėjo ir lėtai 
žingsniavo pas vokiečių sar
gybos vadą. Jis užtiko vo
kiečių karininką ramiai be
rūkant iš porcelėniriės pyp
kes. Karininkas, neper
traukdamas klebono kalbos, 
pamažu leido iš burnos dū
mų debesis.

/— Gerbiamasai kapitone, 
prabilo kunigas. — jums-y- 
ra pristatyta šeši kaliniai,, 
kurie už keletos valandų bus 
sušaudyti. Nė vienas jų nė
ra šovęs i jūsų būrį. Ištrū
kus prasikaltėliams, jūs ne
galite nubausti tikrųjų už
puolikų ; gi šiuos gyvento
jus bausdami, man rodos, 
jūs tenorite įgązdinti toli
mesniųjų apylinkių žmdhėš. ’ • 
Taigi jums vistiek ar jūs 
sušaudysite Petrą ar Anta
ną, Joną arba Juozą. Man 
išrodo net, kad jums dar bū- ' 
tų geriau, kad sušaudymui 
skirta auka butų plačiau ži
noma. Todėl aš ir prašy
čiau vienos malonės: — leis
kite man užimti vietą vieno 
tėvo, kurio nužudymas var
ge paskandintų penkis jo 
vaikelius. Mudu abu su juo 
esava nekaltu, bet mano 
mirtis jums bus naudinges
nė.. .

— Tegul bus ir taip, tarė 
su panieka paniuręs kari
ninkas. A ’

Ir tuojaus keturi karei
viai nulydėjo kleboną į kalė- 
j imą. Ten jis buvo pririštas 
prie kiti] aukų, vieton nelar-» 
mingojo tėvo.

Ant laimės tas išgąstingas 
prietikis nespėjo įvykti. Mat 
apie tą nuotikį sužinojo gan 
žmoniškas vokiečių komen
dantas, kuris dėlei kilnaus 
kunigo pasišventimo paliuo- 
savo visus kalinius.

Verte —

prasmėj negalėjo įvykti. Ištyri
mo Komisijos nariai nusprendė 
būsią geriausia visą dalyką 
smulkmeniškai išnagrinėti ir. re
zultatą 'paskelbti spaudoje. Su 
tuom pilnai sutiko Kun. V. Sia
vynas ir Kun. V. T-aškūnas “Dar
bininko” atstovas. -

Kun. V. Taškūnas pareiškė, kad 
“Darb.” Kun. Slavino nekaltino 
ir neįtarė, tik eidamas publicisto 
pareigas, -talpino korespondenci
jas žmonių, kurie jam išrodė pa- 
sitikėtini

Prasideda nagrinėjimas prie
kaištų daromą Kun? V. Slavynui 
keliose “ Darbininke ’ ’ tilpusiose 
korespondencijose.

1. -Kas dėl krutamu jų Račiūno 
paveikslų garsinimo-, Kun. V. Sia
vynas neužginčyja juos'garsinęs. 
Taip darė ir daugelis kitų kuni
gų-

2. Kun. Siavynas užginčy-ja der
giąs pamoksluose Netvarko atsto
vus sugrįžusius iš Federacijos Sei
mo. Tas priekaištas esąs grynas 
prasimanymas.

3. Priekaištas mokymo Katekiz
mo anglų kalboje. Kun. Siavy
nas paskelbia štai kokius faktus: 
Pirmosios Komunijos klesą pri
rengęs lietuvių kalboje.' Vasari
nėj mokykloj, poterių mokinęs 
lietuviškai, gi katekizmo ir isto
rijos angliškai. Užklaustas kodėl 
taip darąs pareiškė, kad anglų 
kalba vaikams buvo prieinames
nė tikėjimo dalykus suprasti. 
Išpažinties klausydavęs ir lietu
viškai ir angliškai. Taip pat su
organizavęs Nevarke vasarinę 

'mokyklą, kurioje, farp kitų daly
kų buvo dėstoma ir lietuvių kai. 
ha Čia nriderLająąs gėriko Nor- 
buto affidavftas.

28 <lie»ią Sausio, 1922 m.

• Aš žemiau pasirašęs, Stanislovas 

Norbutas, dijakonas, šiuomi liudi

ju ir pareiškiu:
a) Kad visą pereitų vakacijų 

(1921 m.) laiką mokytojavau šv. 
Trejybės Newark, N. J. nftkykloje, 

kurioje turėjau virš šimto mokinių, 

nejaunesuių dešimties metų am

žiaus.
b) Kad .kun. Gr ®udrevičius <iš 

pradžios vasarinės mokyklos nepa
norėdamas, bet kun. V. Slavinui iš
dėstant reikalingumą) apsiėmė ir 

man daleido viršminėtiem vaikiu 
čiam kasdien išguldinėti. a) kate

kizmą, b) šv. Istoriją ir c) lietuvių 

kalbą.
c) Kad kun. Slavinas gana daž

nai į tą mokyklą atsilankydavo ir 
vaikučius prie lietuvių kalbos paži

nimo visuomet žadino. w
•fl). Kad, negana to, kun. Slavinas 

vakacijos metu po keletą tartų iš 

sakyklos žmones prie steigimo sa
vos, pilnos lietuviškos mokyklos la

bai ragino.

Stanislovas Norbutas.

4. Nagrinėta iš Netvarko kores
pondencija, kur pajuokiamas 
“svečias” (Kun. Salvynas), da
rąs pastangų Netvarke ilgiau ap- 
sigy^nti. Kun. Siavynas pripa- 
rodo, kad tas “svečias” ne toks 
jau prastas kaip kojespondento 
spėliojama. Patiekia gražų pa
liudymą gautą iš Rockfordo vys
kupo, kurs apgailestauja, kad. 
Kun. Siavynas jau Rockfordą ap
leidžia.

5. Svarstomas įtarimas Kun. 
Slavyno: pasinaudojus Kun. Zab
lockio silpnybe pačiam įsibriauti 
į Netvarką. Čia jau matoma nors 
gabaus bet kriminalio šmeižto. 
Ištiesų, tai Kun. Siavynas pada
ręs viską, kad užbėgus už akių 
skandalui, nors tas tik galinai 
pavyko. *

6. Seka Vileikio afidavitas, ku- 
riuomi atšaukia savo rašytas iš 
Netvarko korespondencijas, įžei
džiančias Kun. Slavyno vardą.

Nevari:, N. J., *
z Sausio 16 d., 1920.
Atšaukimas —

Aš žemiau pasirašęs šiuomi liu
diju kad Netvarko lietuvių parapi
jos mitinge laikytame paskutinia
me lapkričio 1921 metų nedėldieny, 
nedalyvavau: korespondencijos 
“Darbininką” “Kas išgelbės Netv
arka Liet, parapiją.” nerašiau; mi
nėtos korespondencijos turinio ge
rai nežinau, ir todėl sąžinės verčia- 

■ mas šiuomi atšaukiu sekančius' Sa
vo korespondencijos iš dš 7 Sausio 
1922 tilpusius “Darbtnin.^ žodžius; 
“žinomi aš patvirtinu kad vięšmlnė- 
ta korespondencija “D-ke” buvo pa
rašyta tikrai teisingai nuo A iki 
Z. f AtMskite man.

■ Pranas Vileikis.

7. Rockfordo dalykai. Lenkų 
parapijos klebonas, Rockford, III. 
.vūdyja. kad Kun. Sia\y

R-

vyskupas šitiems leido vien tik 
tuo tikslu kad pasiliautų kivir
čai. O kiek yra žinoma vieto
se kur komitetai patys vogė 
parapijos turtą, bet vis tik tiek 
vogtu ar kitokiu budu aikvojo 

Nors negalima užginčyti buk 
iš dvasiškių pusės niekur nie
kuomet nebūtų buvę koksai ti
kras nepramanytas papiktini
mas bažnyčios turto prisisavi- 
nime padarytas. Yra žinoma 
viena vieta, kur vyskupas labai 
buvo užsitikėjęs klebonu, tuo- 
mi labiau, kad kaikurie parapi- 
jonai skundė savo kleboną vys
kupui viename dalyke visai ne
teisingai. Vyskupas ' sesekęs, 
kad tas skundas buvo neteisin
gas, dar labiau užsitikėjo kle
bonui, net nei atskaitų nuo jo 
nereikalavo per kelis metus, 
skundėjus išvarydavo lauko 
kaipo šmeižėjus. Nes Riškus

kuris tai nupirko, neturi jokios | 
teisės. Ar tai teisingas surėdv- ■ 
mas? ‘Dar daugiau priduria:’: 
Matome kaikur netikę klebo-j 

| nai, vyskupo nepriveizdiini j 
net Saug žmonių suaukoto tur-l 
to suaikvoja, ir neišmokamas 
skolas parapijai užtraukia. Tai 
kaip žmonės gali užsitikėti 
dvasiški jai ? Taigi būtinai rei
kia, kad žmonės dalyvautų pa
rapijų valdyme ir saugojime 
parapijos iždo.”

Tiktai bažnyčios tvarkos ne- 
žinėlis gali daryti tokius ir 
tiems panašius priekaištus. 
Juk ir dabar nerasi niekur to
kios parapijos, kur prie vysku
po ir klebino nedalyvautų žmo
nių atstovai vadinamieji globė- 

y jai (triistees.) Tiktai tie atsto
vai privalo būti teisėtai nus- 
kiriami, kaikuriose vyskupi
jose pirmiaųs buvo daromas į 
metus .kartą visos parapijos su- 
sirinkiftias, kur žmonės balsai 
išrenka kelis asmenis, jie drau
ge su klebonu nubalsuoja ir 
nuskina du parapijos atstovu 
iš geriausių Katalikų, kurie 
pildo visas kataliko ’ prieder
mes. Jų priedermė yra kartą 
j metus priegalo Vasario mėne-< 
•šio; pirm siunčiant vyskupui 
praslinkusių metų atskai- 

t tas, perveizdėti jas, ir radus 
viską geroje tvarkoje klebono 
vedama, pasirašyti ant jų; ar
ba, jei butų negerai, nepasira
šyti. Kitose vyskupijose kame 
valstijos teisdarystėje (legisla- 
tura) yra užtvirtinta, kad vie
tinis klebonas turi pilną teisę 
pats vienas paskirti iš geriau
sių parapijonų du trustu (pa
rapijos globėju), ir jų antrašus 
pasiųsti vyskupui, kad juos pa
tvirtintų, tai nereikia jokių me
tinių susirinkimų.. Tokiose 
valstijose, jei žmonės geizdami 
parapijos susirinkimo, neklau
sytų vyskupo, ir darytų prieš 
jo valią susirinkimą, jų nutari
mai butų neteisėti, ir valstijos 
teismas juos atmestų. Tiesa, 
kaikurie vyskupai, bandydami 
nuraminti kokius nors budus 
žūstančius žmones, leido jiems 
išrinkti tam tikrus komitetus, 
kaipo yra daroma Protestonų 
šventyklose, bet tai darė ir da
ro vien norėdami sužinoti kas 
iš to išeis, kokios bus pasek
mės. Bet aiškiai matoma iš ne
seniai padaryto tokio bandymo 
visiems žinomoje vietoje, kame 
klebonas ateidamas Į parapiją 
daugiau savasties nerado kaip 
tik vos 2000 vertės, o per dvi
dešimts su viršum metų pasi
darbavus, kuomet atsirado ne- 
tikusiij agitatorių, kurie užsi
geidė parapijos komitetų^ ir 
kreipėsi prie vyskupo prašyda
mi, kad jiems užleistų parapi
jos valdybą, klebonas ir taip 
laukė progom nuilsęs atsisaky
ti parapijos vąjdymo, atsitrau
kdamas paliko parapijos sa
vastį vertą daugiau negu 300.- 
000, o skolos tik 44,000. Bet 
komitetas teip* vadinamasai 
pagrobęs vadžias į savo gobš- 
čias rankas, pradėjo Visūs ge
riausius klebono, nuveiktus 
darbus niekinti, naikinti, ir.ai- 
kvoti jo sutaupintus parapijos 
pinigus; viskas kas tik buvo se
nojo klebono padaryta jiems rios bendrovės vos paspėjo su- 
netiko, net ir vienas bažnyčios siorganizuoti, už metų už kiti] 
langM kuris buvo atsiėjęs pu- jau ir subankrutuoja. Tai vis 

šimto dolerių užplytayo. dėlto, kad neištirtus valdinin- 
etoj" pa.C’/č ■<;;> -- r Jei ' "-n-: r ■' ' ;

. kuri.- žinoma teippat ne- nariai patys išsirinkę iš tokių;

i1
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KUNiGO PASIAUKOJIMAS

tai; mų, koksai vyskupas juos yra 
— tuoj duodas ap- 
, ir,dąpo_. tokiems au 

Tokie yra daug aršesni 
už pačius bedievius. Nes bedie
vis negarbina nei Dievo nei 
stabų (bulvonų,) o šie mėg
džiodami Mišias ir Sakramen
tus, kurių suteikti žmonėms ne
tari galės, įtraukia nekaltus 
žmones į stammeldiją. Nuo 
tokio gi kuris pasi sako 
netikis į Dievą doras žmo
gus šalinasi su pasistebėjimu, 
o toksai vyras kuris pasiskel
bia esąs kunigas, ir pradeda 
neva kalbėti ir kitus mokyti 
apie Dievą, urnai neapšviesti 
žmonės pradeda mąstyti: o gal 
būti tiesa ką jis sako, tokiu la-

pagelbėja! piktam sunaudoja 
tavo pagelbą tai kitkart gali 
jam dauigau neduoti. Taip ir 
bažnyčios su savo tarnais yni 
mokestis, ten nieks geru nepra
šo kad kas aukotų, liktai pri
verstinai pareikalauja atiduoti 
kas kam priklauso. Nors ir 
Katalikų bažnyčios butų užlai-,„• 
komos priverstinomis aukomis 
arba mokestimis, ir tuomet ne
būtų skirtumo tarp valdžios 
pasaulinės ir bažnyčios, vis 
tiek visi priverstinųjų duoklių 
teikėjai neturėtų teisės valdyti 
bažnyčios turto, tiktai tie ku
rių pareigos ir priedermės yra 
teisėtos. Bažnyčios prievarta 
yra negamtinė moralė arba'do- 
ros — jos teismas yra tai klau
sykla jos prievarta yra tai 
kiekvieno sąžinė, kas sumau- 
dos bažnyčios aukas piktan, tai 
ant jo krinta visa atsakomybė, 
o.tas kuris padarė bažnyčiai au
ką piekad nenustos savo nuo
pelno.

Jei tikrai klebonas norėtų 
nuskriausti parapiją, tai nei 
šimtas komitetų neišsaugotų 
jo, nei patsai vyskupas negalė
tų jo susekti per ilgą laiką. 
Ar išdaboja draugijų nariai sa
vo išrinktuosius komiteto na
rius, kurie po jų akių nuskriau
džia draugijai! Dėlto kaiku-

žabangas. Tai prie ko prive
dė žmones šiandien reikalavi
mai parapijų komitetų!!!

Nors, kaip buvo sakyta vir
šui, kaikurie vyskupai leido ir 
leidžia daryti parapijų susirin
kimus, ir rinkti komitetus, tai 
vis tik tiek niekuomet negali 
būti pilnai teisėti, neš prie 
pilnojo teisėtumo neužtenka 
vieno vyskupo, tiktai reikėtų 
visų vyskupų susivažiavimo ir 
nutarimo bendro. Bet jei da
rosi tie susirinkimai leidžiant 
vyskupui ir vietiniam klebonui 
dalyvaujant dėl prašalinimo ki- 
virčių, Ui vis bent iš dalies lai
kinai'skaitosi teisėtai.

Šis straipnis buvo perskaity
tas Lietuvių bažnyčioje Newar- 
kė, N. J. *

Liet. KataL kunigas klebonas 
.. ' j ■... ...... .... ......... ........ ...

.autoriui p. Gudui
jgiai atsiėjo,xo kiek tų paveik- jau sau lygių asmenų virsinin- trečiųjų teisinas kados nėra sakęs lenkams

mokslo nė prakalbos, taigi nega
lėjo būti progos faktui, kad jis į 
Kukėjęs lenkams pasiimti Vilnių. : 

vertimaA
Šv. Stanislovo Kostkos Klebonija, 

Rockford, III. ; 
šiuomi liudyju, , kad Kun. Vin

centas Siavynas, buvusia šv. Petro ( 
ir Povylo Lietuvių Klebonas, Rock
ford, 111., nė vienų syki nesakė pa
mokslo, nė kitos kokios' prakalbos 
šv. Stanislovo Kostkos Lenkų baž
nyčioje.

Kaipo kaimynas padėdavo man 
-keletą kartų klausyti šv. išpažin
ties, bet niekados nėra sakęs pa
mokslo. ą
Rockford, III., Sai^io mėn., 1922 m. 

Kun. Julijonas .4. Burzynski.

8. Vienas ištikimesnių Rockfor- 
do katalikų, Jonas Valentukevy- 
čius pagamino affidavitą, kuria
me parodoma Kun Slavyno dar
buotė Federacijos, Tautos Fondo 
ir šiaip jau lietuvių-Katalikų rei
kalais.

v 17 <1. Sausio 1922 m. 

Viešas Pareiškimas.
Aš žeminus pasirašęs Jonas Va^ 

lentukevičius liudiju ir pareiškra 

sekančiai: Buvau Tautos Fondo 44-, 

to skyriaus Rockford, III. iždinin
ku visų laiką kun. V. SlavynJ kle

bonavimo Rockfordo.

2) Kun. V. Siavynas visuomet 

Tautos-Fondų.rėmė, .ir kas svar

biausiai, jis atvykęs pas mus kle

bonautu, Tautos Fondo skyrių, j:lu 
beveik mirštantį, atgaivino.

3) *Kun. Slavyno pastangomis 

Tautos Fondas surengė prakalbas 

kun. Laukaičiui, kuriose pats ku
nigas davė stambių aukų.

4) Kun. Siavynas mokėjo Tautos 
Fondui mėnesinę duoklę po $5.00 

kas mėnuo ir apart mėnesinės po 
$5.00 duoklės savo lėšomis bran

gias knygas įtaisė.
5) Kun. Slavyno pastangomis ir

iš iš dalies lėšomis surengėme dve
jas prakalbas. Vilniaus atvadavi

mui, taip kad net Centro uždėtą 

kvotų i>ervirsijome. ’

6) Kun. Siavynas suruošė I.ietu- 

, vių dieną, kas jam kainavo ne ma

ža, nes apart aukos prakalbose, jis 

tuo reikalu du kart savo lėšomis į 
Chicago važinėjo.

7) Kun. Siavynas visus Tautos 

Fondo mitingus bažnyčioje garsi

no, žmones ragino dėtis, ir pats 

beveik visuose -skyriaus mitinguose 
dalyvavo.

7) Liudiju, kad kun. Siavynas 

savo triasu suorganizavo vietos Fe
deracijos skyrių, jame pats per pu

sę metų buvo prezidentu, skyriuje 

dirbo labai smarkiai, visas katali

kų draugiją į jį pritraukė, bažny

čioje nuolat Federacijos reikalingu
mą aiškino, visuose Federacijos mi

tinguose dalyvavo ir veikė iki pas

kutinės dienos, kovojo kad visos 

vietos aukos eitų būtinai per Tau

tos Fondą bei Federaciją, viską dir

bo, važinėjo, kalbėtojus kvietė ir 

tt. savo lėšomis. Laisvamaniai, 
nezaležninkai ir “šiaudiniai” kata

likai už kun. Slavyno Tautos Fon

dui ir Federacijai pasišventimą, jo 

nekentė ir prieš jį kovojo.
V?) ‘Ne. kas kitas kaip Federacija 

su kun. Slavynu priešaky sumanė, 

vykdino ir organizavo viešą prieš 

lenkus demonstraciją po Rockfordo 
gatves, bet socijalistai su nezalež- 
nlhkais iš pavydo, kad katalikai 

sumanė tą naudingą Tautai darbą 

atlikti, viską išardė, ir tik jie pa
su sauja ‘'šiaudinių” katalikų ne

lemtai po gatves vaikščiojo.

7) Pats savo ausimis girdėjau 
kaip kUn. Siavynas bažnyčioj ap
garsino apie p. Vileišio atvykimą 
Lietuvos bonų parduoti. Prieą p. 
Vileišį kun. Siavynas kovojo ne kai
po prieš atstovą, liet prieš jo socija- 
listišką Amerikoj darbą.

8) Išmetė per duris iš ofiso tūlą 
Vaitkų,^socijalistų šnipą ir katali
kų išdaviką, kuris kaipo katalikų 
sriovės zdraica, o socijalistų pa
stumdėlis, pilnai to ujtelpelnė, kad 
iš katajikiškos įstaigos ofiso butų 
išmestu. Garbė už tai kun. Slavy- 
nui.

9) Kun. Siavynas visur ir visuo
met kovojo viešai už katalikų srio- 
vę, už katalikų laikraštiją ir orga
nizacijas. Tą viską galiu paliudy
ti po prisiega jeigu busiu kur nefrs 
pašauktas.

Jonas Valcntukevičius. 
Buvęs Rockfordo Tautos Fondo lž- 

. .dlninkaa ir Federacijos narys.

9.-Galop Kun. Siavynas užgin- 
čyja, kad “ant pievutės” prieš 
kleboniją kada nors būtų sakęs, 
būk lietuvių kalba už 20 metų iš
nyksianti. Ncužsigynė, gal sakęs, 
kad tas įvyks Amerikoje, bet ne 
Lietuvoje.

Kun. Tažkūnas “Darbininko” 
atstovas paklaustas, ar turi kito
kių faktų Kun. Slavynui daro
miems priekaištams priparodyti, 
atsakė, kad “Darbininkas” jam 
jokių dokumentų nepatiekęs. Čia 
ištyrimo Komisijos nariams nieko 
daužiau neblikų, kąip tik išnešti 
M'ka.r.s savo tardy 
dį.

KILNUS PA S ĮŠVENTI

MAS.

Tai atsitiko per vokiečių 
kara su francūzais 1870-1871 *■
m. Vokiečiai įsiveržę į 
Prancūzijos pakraštį labai 
žiauriai elgėsi su vietiniais 
gyventojais. Žmonės buvo, 
labai nepatenkinti vokiečiais 
ir, progai pasitaikius, ne 
vieną priešą nužudydavo.

Taip vieną kartą Ardėnų 
kalnuose ties kaimu Domre- 
my francūzų šauliai nukovė 
keletą vokiečių kareivių. 
Vokiečiai Įsiuto. Ir tuojaus 
buvo Įsakyta be niekur nie
ko suareštuoti šešis gyven
tojus ir tuč tuojau juos su
šaudyti, kad tuo įbaiginus 
neramiuosius francūzų šau
lius. Kaip Įsakyta — taip 
padaryta. - Ir štai penktą 
valandą vakare šeši nelai
mingieji kaliniai buvo Įmes
ti i vokiečių komendantūros 
skiepą. Vokiečių karinin
kas leido- vietiniam klebonui 
suteikti tiems žmoneliams 
tikėjimo paguodos.

K aini ių rankos buvo su
rištos užpakalyje. Viena 
Vin’į. rišo jų kojas. Ir jie 
buvo taip susikrimtę, kad 
.vos-ne-vos begalėjo suprasti 
kunigo žodžius. Du kalimai 
visai rodos be nuovokos bu
vo sukniubę, o vienas karšt
ligės apimtas, blaškėsi it 
proto netekęs. Ties pačiu

*
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Reikalavimų kalno* 2c. oi žo
di oi kiekvieną aykl.

- - 1 - --------------- - - —

L.D.S. 1 KUOPOS NARIŲ 
ATYDAI.

Komedija 
BrGadtvay Savaitinis Žinynas.

PARSIDUODA NEDIDELĖ 
F AR MUK Ė.

•KAINA ............. $2,800.00

PAIĘŠKAU VIETOS.
Vargonininkas galintys vesti 

chorą, paieškau vietos prie Lie> 
tuvių R.- K. parapijos. Jeigu ku
riam iš gerb. klebonų būčiau rei
kalingas. Meldžiu kreiptis Į 
“Darbininko” Admin.
366 Broadw8y, So. Boston, Mass. 

i X • "

Tel So Uostot Į& 
uatuvyb Dantim** 

>Fi M V CASPEb 
(Knaparavičiua; 

caiktoai perkeis ofisą po m 
425 Bboadvat. So. Boston. 

Ofiso Valandas 
«Bo žfl iki 12:30 rjbt

* i^D-e u et8D-e r
Ofisas uždarytas rabatas va 

karais ir nedaliomis.

Pajieškojtmai
Paieškojimu kalno* LDS m- 

•lama ir “Darbininko” skaityto 
lama 1 syk) J metui už dyką of 
8 sykius 81.00 Prieteliam* nt ° 

OQ1t «nr».

—.
Bell Phone: Poplar 7545 

ADOLPH F. STANKUS
TIKRAS LIETUVIS

GR AB ORIUS 
1023 Mt. Veknor St.

PHILADELPHIA, PA

Tel. 2—0453 
PRANEŠIMAS.

DR. LEON H1RSCH,
DANTISTAS

KALBA GERAI LIETUVIŠKAI. 
Įsteigė savo ofisą

The American Industrial 
Building

983 Main St., Hartford. Conn. 
OFISAS ATDARAS: kasdien iki 
6 vai. po pietij. Pagal sutartį ir 
vėliau.

PAN.—UTAR.—SER.
Kovo 2, 3 ir 4 .* 

FRED STONE

(2)—DIDELI NEDĖLIOJ K0NCERTAI-(2)
Pradžia po pietų: 3 P. M., vakarais 7 iki 11 P. M.

IF.J.KALINAUSKAS:
ADVOKATAS 

1 414 Broadway,
| 8. BOSTON 27 MAS8
| Tel. S. B. 0441.
S Antro» lubos—Viriu) L. P. b-vės 
t GYVENIMO VIETA:
® 135 Rowe St, Aubumdale, Maus.

Tel. W. Newton 1016—R. i

1

KAM MOKĖTI RANDĄ, JEI 
TURI $700,

su kuriais galima papirkti kampinį 3 
Šeimynų namą, kursai neša $84 rau
dos įmėnesį; 5 kambariai ant pirmo 
floro, 6 ant antro ir 6 ant trečio; yra 
užtektinai žemės del daržo arba pa
statymo garadžio ; namas turi visus .į- 
taisymus, “fumace” šiluma, maudynės, 
skalbynės ir pijazos, teipgi du įėjimai 
ir skiepai; prekx tiktai $7,200.

Del platesnių žinių kreipkitės prie 

LITHUANIAN AGENCY 
B. KONTRIMAS

361 Broadway, So. Boston, Mass. 
g Teleponai: So. Boston 605 ir 1337.

4g Ar Jui Kankina Pieickarvoa ? 
NAUDOKITE 
Ar Jum< Gelvoa OcJį biieiti! 
NAUDOKITE įhtffles 
Ar jų-tų Plaukai SIcaka? 
NAUDOKITE į^u/flSS .

Ar Jus Norite Ap»augote Juos? /
NAUDOKITE J^uffleS

Uilailymui savo plaukų Braziais ir tankiais
NAUDOKITE Ruffles 

l£jaišymui galvos ades sveikai ir švariai
NAUDOKITE Rtiffles Ą

TeL So. Boutou 2488

J. C. LANDŽIUS 
Lietuti!

Gydytojas ib Chibuiigai
Gydo aitrias ir chrontikia liesa ! 

vyru, moterų ir valką. Eggąml- < 
nuoja kraują, spjaudalus, lepu
mą ir tt savo laboratorijoj. S> 
telkia patarimus laiškais kitur gy 
venan tiems. Adresas:

506 Broadway, ; 
South Boston, Masb * 
Kampas G St. ir Broadiray

VALANDOS: 9—11. 2-4, 7-4>

DR. H. S. STONE i
A kdj Specialistas 

399a W. BR0ADWAi ; 
Valandos: Nuo 9 r. iki 7 v. vak.

Ji nieko blogo niekam nepada
rė, bet per piktos moteriškės lie
tuvį, kuri blogomis kalbomis jai 
visą pasaulį į pelenus pavertė. 
Ji per ilgus metus gyveno lauk
dama kada nors atkeršyti tai mo
teriškei. Vieną kartą ji , suti
ko. Ką gi padarė?

DIDELIS VODEVILIUS

“THE DŪKE OF
, CHIMNEYBUTTE”

Jis buvo vaiiknas labai smagus 
ir galingas, visi iš jo juokėsi, bet 
jis nieko nežiūrėjo. vKas blogo 
padarydavo vis jis išteisdavo, 
prigausdavo. Ir ant galo labai 
pamylėjo, vieną mergaite.

DIDELJS VODEVILIUS ^
' Komedija 

Broadtvay Savaitinis Žinynas.

ANT RENDOS
KAMBARYS OFISUI. 

Puikus, šviesus ir geras kamba
rys tinkamas ofisui ant rendos L.

• ' A

D. S. Name, 366 Broadway, South 
Boston, Mass., Kampas Broad- 
way ir E gatvių. Kreipkitės pas 
“Darbininką ”

Vienas žmogus man prane
ša, ltad subatoj jis siuntęs pi
nigą Į Lietuvą. Pirma užėjo j 
Baltic Statė Corporation ir 
gavęs atsakymu, kad už 1.000 

’ auksinų busią $6.50, Paskui nu
ėjo Į Lithuanian Sales Corpara- 
tion ir gavęs 1.000 auksinų už 
$5.20.

Vas. 19 gandras lankėsi pas 
R. Ališauską, 32Telegraph St., 
o vas. 22 pas D. Petrui}, 161 I 
St. Gandrą Įvesdino Dr. Lan
džius ir abejose vietose buvo 

' sūnūs.

26 Vas. Nedielioj įvyks L.D. 
S. 1 kuopos susirinkimas 2-rą 
valandą po piet pobažnytinčj 
svetainėj ant 5-tos gatvės. Tą 
dieną kuopa iinšis paveikslus, 
tad geistiną kad visi nariai ta
me susirinkime dalyvautų, o 
po susirinkimo sykiu nusiimtu 
paveikslus.

Kuopos Valdyba.

— Gal gūžtelės savo ieškai, 
Gegute pilkoji?
Gal vaikelius savo šauki, 
Kad taip vis kukuoji

Ne! ničnieko aš nešaukiu 
Nes mano vaikeliai 
Juk visai nė nepažįsta 
Motušės balselio.

Ne! gūžtelės aš neieškau,
Nes jos neturėjau:
Aš savuosius kiaušinėlius 
Kitų gūšton dėjau.

Čia gojely pasislėjus 
Kukuoju kas dieną.
Oi, man liūdna ir nuobodu — 

’isur esmu viena!

--------------

tuvių darbininkų organizaciją L. 
D. S. • • : '•

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

Šubata,"Vasario 25 d., 1922
—-........  .Jį

PARDAVIMUI
■. ■- ... ____ - w

FOTOGRAFO MOKSLAS 
DYKAI.

Reikalingas katalikas, pasitu
rintis mokinys, kuris norėtų įgyt 

'nuosavą paveikshj studiją už pus
dykį. Biznis išdirbtas didelis ir 
vienintelė lietuvių studija didelėj 
katalikiškoj kolonijoj. Savinin
kas išvažiuoja Lietuvon. Moki
niai atsišaukite greitai, nes turite 
didelę progą.

JONAS ANDRIUŠIS,
134 E. Main St., Amsterdam, N. Y

IŠKILMINGA VAKARIENĖ.
South Bostono Lietuvių Koope

racija rengia iškffngą vakarienę, 
kuri bus vasario 28 d. š. m. Lietu
vių Salėj, kamp. E ir Silver gat. 
:730. vai. vakare. Apart skanios 
vakarienės bus nepaprastai gra
žulį programas. Visi kviečiami 
dalvauti toje vakarienėje. Tikie- 
tus pasipirkite iš kalno, kurių ga
lima’ gauti Kop. Krautuvėje, 285 
,Broadway ir pas rengėjus.

RENGĖJAI.

KETV.—PETN.—SUB:
Vasario 27-28 ir Kovo 1
PAULINE FREDERICK

"THE LURE OF G ADE”,
Reikalavimai •. I

iIi
£EB 

BR0ADWAY (Šalę Pašto) SOUTH BOSTON. p 
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16 Metu South Bostoss
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MŪSŲ PRIEGLAUDOJE.

Į vieną Kauno priemiesčių 
vaikų prieklaudą atsilankė val
džios atstovas ir pamatęs kam
puose visa kibždynę prūsokų 
piktas barasi ir'plūsta vedėją:

— Koki Tamstelė apsileidu
si, prūsokai gali Tamstos vai
tus suėsti! O Tamsta nieko 
nedarai, visai su jais nekovoji!

— Kad jų čia pas mus visai 
nedaug, gal 5 ar 6 iš viso ir at
sirastų — atkerta gudri vedė
ja.

— Ar Tamsta mane kvailiu 
laikai, ar ką? Arg.aš nematau 
kad prūsokų pilnas namas!

— Tai mat, penas, pas mūsų 
prūsokėlius sve’iai apsilankė iš 
aplinkinių namų, o mŪMi tora 
5 ar 6.

DR. JOHN MicDONNELL, M. 1‘ 
Galima susikalbėti ir MetseUk** 
Omso Viujdos:

Rytais ik 9 vaL 
Po pietų 1 iki S vai

Vakarais nuo 8 Iki 
536 Broadway. S. Boston

TeL 8a Boston 27<

DR. PAUL J. JAKMAUH
(Jakimavičius)

809 EAST ER0ADWAY ■
TELEPHONE 562.RESTAURANTAS ANT 

PARDAVIMO.
Biznis labai gerai išdirb

tas. Priežastis pardavimo, 
nes savininkas nori greitu 
laiku išvažiuoti į savo tėvy
nę. Kam reikalinga atsišau- 
kit šiuo adresu:

541 MAIN STREET,
CAMBRIDGE, MASS.

' Tik vienas šimtas dolerių už 
palaidojimą.

♦S. BARAŠEVICIUS, 
GRABORIUS

ATIDARĖ
LAIKRODŽIŲ KRAUTUVĘ.

Taisome ir parduodame vi
sokius laikrodžius ir auksi
nius daiktus už prieinamą 
kainą.-

233 W. Broadway, 
SOUTH BOSTON, MASS.

'I LIETUVĄ IR IS LIETUVOS 
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

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

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems * i 
LIETUVĄ.

Atvažiuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties. 
Persiuntimas PINIGŲ Į LIETUVĄ. pagal dieninj kursą. 
ATYDA. Mainymas pinigų ne priverstinas, bet išmai

nau, jeigu kas klausia.

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

PRANEŠIMAS.- - i
Vašingtonas, 1. 20 d. (El

ta). — Lietuvos Atstovas V. 
Čarneikis vasario mėnesyje 
aplankys šias lietuvių, kolo
nijas Pennsylvanijoje:

” 25 — Mt. Carmel, Pa.
” 28 — Hazleton, Pa.

Kartu su Atstovu važiuo
ja Atstovybės Sekretorius 
M. Vinikas ir Juriskonsūl-

MŪSŲ ŽMONES SAKO.
Tinginys galą gauna, skūpus 

du syk moka.
Dalgis žolei ne brolis.

-METINĖS PRAKALBOS.
Rengia Šv. Kazimiero R. K. 

Sk-Draugija, Kovo-Mareh 5 dieną, 
Bažnytinėje Svetainėje, Penkta 
gat., South Boston, Mass. Pra
džia 7:30 vai. vakare. 
GERBIAMIEJI!

Turime garbės pranešti, kad 
šios prakalbos bus nfdomios, nes 
Šv. Kazimiero R. K Dr-stė už
kvietė žymius kalbėtojus, kurie 
daug ką žingeidaus galės pasaky
ti. Bus dar ir kitų pamarginimų. 
Taip-gi turime paminėti, kad šv. 
Kazimiero R. K. Dr-ja sumažino 
Įstojimo okestĮ ir tęsis per 3 mė
nesius: VASARIO, KOVO ir BA
LANDŽIO, Tai-gi pasinaudokite 
visi S progos.

Kviečia visus KOMITETAS.

Ofisas:
344 Broadway, South Boston. 

South Boston 1578-R.
237 D St., So. Boston, Mass.

So. Boston 1052-W. 
Gyvenamoji vieta:

I
 Galima su viena adata i Į 
grajiti dešimts rekordų, ii

Prisiųsk 10c. delei sampe- 
lio, arba vieną dolerį, o gausi f [ 
12 bakselių ir prie to duosim i! 
dubeltavą rekordą DYKAI.

Rašyk šiandien ir gausi 
naujausią rekordų ir fono
grafų katalogą.
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TUVIS GRABORIUS
ŠiuomŲ pranešu visiems, kad nupiginau kainas ant grabų i 

ir už visą palaidojimą. Palaidoju numirusį nuo $100.00 ir 1 
aukščiau. „ . Taigi Boston’o ir apielinkės lietuviai, pasitaikius I 
virš reikalui, visuomet kreipkitės pas mane. Už y
nuvažiavimą į kitus miestus nieko nerokuoju. Darbą atlieku $ 

gerai, gražiai, mandagiai ir pigiau bile kur kįtur. |
Patarnavimas visiem dykai. Viršminėtais reikalais kreip- y 

kitės šiuo adresu: f
P. J. AKUNEVIČIUS, |

258 Broadvvay, So. Boston, Mass. |
Tel. S. B. 1891 M. ir S. B. 381. |
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" PRAKALBOS IR KONCERTAS
PAVEIKSLAI APIE KRISTAUS KANČIĄ

Rengia Pilnųjų Blaivininkų 47 kp., So. Boston, Mass.

BAŽNYTINĖJ 
SVETAINĖJ,

Ant 5-tos 
Gatvės,

SO. BOSTON, 
MASS.

Pradžia 7:00 vai. 
vakare.

Prakalbos bus tik nedėlioję. Kalbės gerb. kun. P. 
Juškaįtis iš Cambridge, Mass., gerb. kun. K. Ur- 
bahavičius ir kiti. Taip-gi bus ir kitokių pamargi- 
nimų. Tad kviečiame visus skaitlingai atsilankyti, 
nes bus įdomus programas.

ANT PARDAVIMO FARMOS.
Turiu daugybes farnnj, ant lis- 

to, dideliij ir mažų. Tos farmos 
randasi New Jersey valstijoje, ne 
toli N€wark, N. J. ir New York. 
Žemės geros ir derlingos. Juodže
mis su smėliu. Tos farmos randa
si prie upii] ir šaltinų. Norėdami 
platesnių žinių apie tas ūkės 
kreipkitės laišku. Užmoku kelią 
tam, kuris pirks farmą.
Box 46, Send Brook, N. J.

MIKE CHURINSKE,

10 akrų, dirbamos žemės ne 
daug. 1 arklys, 1 karvė, 30 višti]: 
fordukas. Stuba 2 metai kaip 
statyta, 6 kambarių. Vanduo 
taip-gi Įvestas. Jeigu kas norėtų 
mainyti ant stubos, tai malonėki
te atsišaukti žemiau nurodytu ad 
resu. Parduodu del to, kad re” 
giuosi važiuoti Lietuvon. < Kreip 
kitės šiuo adresu:

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

DANTISTAS
. t

705 Main St., Montello, Mas> 

(Kampas Broad St.) 
TeL Brockton 5112-Vi

DR. F. MATULAITIS
Gydo Visokias Lisas 

Pbthxtbta Akhtius.
Valandos: 1—8 ir 1—8 P. ■. 
8 Vernon Str.

WORCESTER, MASb

ORO ŠERNE IR BUČERNŽ
Parsiduoda už $1.100.

Visi nauji rakandai, labai geroj 
vietoj del biznio. Priešai judan 
čių paveikslų. Randa pigi — $lt. 
Pilna tžvoro. Cash biznis. Par 
siduoda labai pigiai. 6 Winthrap 
Avė., Reveree, Mass.

Geriausia patar
navimas. 

Lietuviški val
giai.

FARMA MAINYT ANT NAMO
Brockton, Mass. Labai gražioj 

vietoj prie nedidelės upės, Stat< 
Road, ir Karų linijos. 18 akrų že
mės, stuba dviem šeimynom, dv 
banios ir kiti reikalingi triobėsiai 
arklys, trys karvės ir apie šimtą 
vištų, etc. Prekė tik $8000.

T. P. Greviskis,
366 Broadtvay, So. Boston, Mass. 

Tel. So. Boston 1878 J.

bus įdomus programas.
ĮŽANGA; 35 ir 25c., vaikams su tėvais 10c^ be tėvų 15c.

Kviečia KOMISIJA

Agentas jūsų 
mieste arba

Užsisakyk žian- 
kur arti.

dien.
ASMENIŠKAI PRIŽIŪRIMA EKSKURSIJA LIETUVON ANT 

GREIČIAUSIO 8IŲ LAIKŲ LAIVO.
AąUITANIA — KOVO 21 . .

Atvažiavus j Southnmptoną,‘keliauninkai persėda ant kito Cunard laivo ir 
tuojau plaukia į Klaipėdą, pasiekia į 9 dienas.

3 kleeos keliauninkai užima kambarius 2, 4 ir 6 žmonėms. Atskiri kamba
riai šeimynoms. Ekskursija yra po vadovyste Cunard viršininko, kuris 
prižiūrės jūsų bagažių, pnsportss ir kitus reikalus dykai. Voklečių»vizos 

nereikalaujama. Važiuokite visi.
Ipeclalėskainos: ] Klaipėdą $108, Kaunan $169; antra klesa $155. Taksą $5. 

išplaukia:
Pnt SOVTHAMPTON. LirKSPOOL ra i 

Glasgow « |
SCYTHIA (iš Bostono) Vasario 23 1 
CAS8ANDRA. iš Portland Kov. 30 | 
ATGERIA .....................Koto 4 ]
Per AngMją į Llbavą 1110. Taksu |5.

Kiti laivai
Pn Hamstm , 

8AXONIA.;....Kovo 7 Ir Baf. 18 
CARONIA.............BaL 8 Ir Geg. 18

2 *lesa 1130. A kl. 1108.50. Tąfam $5.

Paieškau Petro šurkos, 4 metai at 
kai gyveno New Jersey City. Gi dabar 
nežinau jojo adreso. Meldžiu draugi] 
ar jo paties atsišaukti šiuo adresu: . 

JUOZAS SUTKUS,
Box 5, East Millinoeket, Me.

Paieškau Jono Tekoriaus, kuris pa
eina iš Kauno rėd., Telšių apsk., Pa
vandenės par. Girdėjau, kad gyvena 
Chlcago, III. Meldžiu jo paties ar kas 
kitas pranešti, nes turiu svarbų rei* 
kalą iš Lietuvos.

Ą. ALĘKSANDRAVICTA,
27 N. Unlon St, Easton, Pa.

Paieškau St. Brunzo, pirmiau 
gyveno Dayton, Ohio. Jo šeimy
na labai norėtų su juo susižinoti- 
Jis pats arba kas. apie jį žinot 
Rašykit šiuo adresu:

Dayton, Ohio, Box 45.
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D. L. K. Keistučio Dr-jos Val
dybos Adresai, Boston, Mass.

PIRMININKAS — J. Adomavičlna,
122 Bowen St, So. Boston, Maaa. 

VICE-PIRM. — Vincentas Zaledraa,
81 Mercer St, So. Boston, Mass. 

PBOT. KAST. — Antanas Macejunast
450 E. 7-th St, Sa Boston, Man. 

FIN. RAŠT. — Juozapas Vlnkevičlua,
168 W. 6-th St, So. Boston, Masa 

KASIERIUS — Andriejus Zalleckas,
807 E. 9-th St, So. Boston, Man. 

MARŠALKA — Viktoras Zlčkls,
200 E. Cottage St, Dorchester, Maaa 

D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mtoa 
ainius susirinkimus gas pirmą nedai- 
dienj kiekvieno mčneslo po Na 6M 
Washington St, Boston, Maaa 6-tą ▼. 
vakare. Ateidami drauge ir naujų na
rių su savim atsiveskite prie musą dr- 
jos prirašyti. «

8V. JONO ZV. BL. PASBLPINM 
DRAUGY8Tt8 VALDYBOS 

ADĮUE8AL
PIRM. — M. Zoba.

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

248 W. 4-th St, Sa Boston, Mauk 
PBOT. RAfT. — J. Sedulkta,

89 B Street, So. Boston, Mass. 
FIN. RA8T. — J. ♦razMys,

171 W. 5-th St, 8o. Boston. Maaa 
KASIERIUS — A. Naudfiunaa,

16 WInfleld St, So. Boston, Maaa 
MARŠALKA — J. Zuikis.

7 WInfleld St. So. Boston. Masu 
o rastrtnkiuras kn* Tečls. -

- ...— --
Soutb Boeton, Mana.
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