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

KETVERGAS, KOVO 2 D.,

Popiežius Nurodo Mokslo 
Svarbą.

ATSISVEIKINO. DIDELĖS IŠKILMĖS. NUTEISĖ MIRIOP.

<*5
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Rymas. — Amerikos kar
dinolai atsisveikino su Šven
tuoju Tėvu ir išvažiavo na
mo. Atsisveikinant Šventa
sis Tėvas pareiškė, kad atei
nančiuose popiežiaus rinki
muose Amerikos kardinolai 
be vargo suspės atvykti, da
lyvauti rinkimuose. Rinki
mai naujo popiežiaus po mi- 
rimo senojo bus vėliau, negu 
ikšiol. Atsisveikindamas su 
Bostono kardinolu Šventa
sis Tėvas kalbėjo apie moks
lo svarbą ir apie universite
tą. , Sakė:

‘ ‘ U n i versitetas turi būti 
mokslo šventykla. Univer
siteto tikslas yra vystyti 
protiškus vadus ir įdiegti 
jiems gilų mokslą, tikyba 
paremta. Geru daiktu yra 
pastatyti dideles bazilikas ir 
didelius viešus namus, bet 
pamatu viso veikimo turi 
pastatytas mokslas. Ne di
delių bazilikų reikia, bet uo
lumo, dvasios ir mokslo, 
prie kurių didžiausios pa
stangos turi būti nukreip
tos.”

Paskui Šventasis Tėvas 
užsiminė apie Ameriką. Sa
kė :

“O, kokią stebėtiną šalį 
jūs turite: Bažnyčia yra 
laisva, tikrai laisva, kaip 
niekur kitur. Valdžia ger
bia tikybą. Todėl valdžia 
turi teisę prie visko, ką tik 
tikyba gali suteikti-, 
ras mainas.”

Tai ge-

STEBINA PASAULI.
v

London. — Anglijos kara
liaus duktė Marija ir baro
nas Lascelles tapo 'surišti 
moterystės ryšiu. Šliūbas 
buvo nepaprastai iškilmin
gas.

LAISVĖ EGIPTUI.

London. — Premieras 
Lloyd George parlamente 
paskelbė, kad Anglijos glo
ba Egipte pasibaigė. Angli
ja duos egiptiečiams progą 
išsidirbti savo valstybini 
aparatą.

NELAIMĖ.

Ter. — Sudegė 
dviejų augščių gyvenamas 
namas ir kartu sudegė trys 
gyventojai, o skaudžiai 
degė keturi.

ap-

— NEGAVO LYGIŲ! - 
TEISIŲ.

Tokio. — Japonijos par- 
lamentan buvo įneštas bi- 
lius, suteikiąs moterims ly
gias teises. Tai už tą bilių 
balsavo 147 atstovai, prieš 
243.

Jiielgradas. — Tapo nu
teistas miriop Steič, kurs pe
reitų metų birželio 29 d. me
tė bombą Į karalių. Tada 
devyni žmonės buvo sužeisti, 
o karalius liko sveikas. Bom- 
bisto pagelbininkas Czaki, 
53 m. amžiaus, nuteistas 20 
metų katorgon. šeši komu
nistai dalyvavusieji suokai- 
byj gavo po du metu kator
gon.

RIAUŠĖS įLASKVOJ.

KopenhageA. — Laikraš
tis Berlingskej Tidende skel
bia žinią gautai iš Helsing- 
forso apie tai,: būk Maskvoj 
kilę riaušės ir įvykęs didis 
kraujo praliejimas. Riaušės 
prasidėjo gel Cinkelių dar
bininkų streik it.

ATVYKS
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KIEK BERAŠČIŲ 

AMERIKE.

Šunėkai. 

nov, vadovav 
bolševikiškas- 
Amerikon.

Chicago, III. — Suvažia
vo iš visos Amerikos mokyk
lų superintendentai. Jų yra 
arti 12.000. Pienuoja, kaip 
Amerikos beraščius pramo- 
kinti. Nemokančių skaityti 
ir rašyti Amerike yra 5.000.- 
000.

———'
FONDAI DĖL BEDARBIŲ

ren. Semio- 
Sibire prieš 

gas, atvvksta

RIAUŠĖS.

Rymas. — Apie porą de- 
sėtkų žmonių tapo riaušėse 
sužeista. Riaušės buvo so
džiuje netoli Rymo. Sodie- 
čiapis- buvo senai

vMtiH&uyo -

KORESPONDENCIJOS IŠ LIETUVOS.
DOTNAVOS AUKŠTESNIOJI niais metais Įsisteigė keletas 

nauji) ratelių ir pavieniai žmo
nės suįdomavo tarptautine kal- 

. Lietuvoje randasi šios es- 
perantiškos organizacijos: Lie
tuvos Esperantininku Sąjunga 
(Kaune) Lietuvių Katalikų Es
peranto draugija (Kaune) ir 
šie rateliai: Šiaulių, Panevėžio 
(du) Dotnavos, Jonavos, Jur
barko. Ukmergės, Ramygalos, 
ir kiti.

G-nų Peras

Dotnuva randasi maždaug ba. 
viduryj Lietuvos. Tai mažas 
miestelis, kuris guli prie Dot- 
navėlės upelės. Per/tris kilo
metrus nuo geležinkelio su sto
timi taip pat Dotnava. Per ki
lometrą nuo stoties yra didelis

... i-, • • iii Dotnavos dvaras, kuriame ran-
Maskia. Rusijos dele-i(jasį Aukštesnioji Žemės ir Miš-

gacija Genoon vyks su ins- ,klJ- įjkių mokykla, 
trukcijomis gauti paskolą ■ Mokyklos namai ką tik prieš 
Rusijai atstatyti. Sutiks ant kara (1914 m.) išstatyti. Tai 
visu kitu dalvku, jei tik ta didelis ant keturių gyvenimų 
paskola gaus.’ ' ’ rflmas’ kuris sulys

Rusijos sovietų vadai jau 
pamatė bado baisumą. Ik
šiol jie nepaisė ir neatbojo. 
Bet kai apie Maskvą ėmė 
stygti maisto, kai Raudona
jai armijai sunku gauti 

I maisto, tai Sovietams parū
po badas. Dabar badas nuo- 
latai baisėja. Iš LTkrainos 
pasunkėjo maisto gavimas. 
Ukrainiečiai pradėjo prie
šintis rekvizicijoms. Kauka-Į 
zas tęip-gi priešinasi maisto 
ėmimui dėl Maskvos. Bolše
vikų vadai mato, kad jf i pa
šalinės paramos negaus, tai 
jiems galas. Pereitą rudenį 
Amerikos šelpimo darbuos 
tojai buvo šaltai Rusijoj pri
imti. Paskui kas mėnuo a- 
merikiečiai buvo labiau pa- 

:mylėti ir dabar gali netik

NORĖS PASKOLOS.

naujosios 
technikos statytas ir gražiai at
rodo. Apie visą mokykla tęsia
si didelis maišytų medžių par
kas, kuris žiemą ir vasarą ža
liuoja.
Jau treti metai, kaip čia Įsis
teigė ūkio mokykla. Pirmais 
metais buvo vos 12 mokinių. 
Mat lietuviai nelabai kreipė do- 
mę į ūkio mokslus. Tačiau 
moksleiviai patys pradėjo ver
žtis Į ūkio mokyklas, suprasda
mi jog Lietuva ūkio šalis ir 

■kad tik su ūkio pakėlimu gali 
i mūsų tėvyne ekonominiai ir 
kultūriniai iškilti, štai antrais 
metais didėja mokinių skaičius 
iki 60, o trečiais metais jau iki 
130.

Mokslas mokykloje sutvar
kytas keturiais kursais. Da-

Dotnavo (Lietuva.)

Sausio 29 d. 1921 m. ūkio mo
kyklos bute buvo espe rantų va
karas. Tai buvo pirmas Lietu
voje esperantiškas vaidinimas, 
taip pat dainos, deklamacijos ir 
monologai. Publikos susirinkę \ 
iki pustrečio šimto. Gryno pel
no gauta 263 auksinai 78 sk. 
Pelnas skyriamas knygyno di
dinimui ir kitiems ratelio rei
kalams.
1-11-22. Esperantininkas

Lietuvos Miškai.

Per karą Lietuvoje tapo la
bai sumažinti miškai: labai 
daug išgabenta Vokietijon. > 
Dabar mūsų miškininkai grie
biasi visokių priemonių delei 
miško nykimo sulaikymo. Aty- 
džiai dabojami kirtimai, miškų .

dabojamas užsisėjimas kas vie
no lopinėlio. Tačiau pilnai kul
tūriniam ūkiui vesti trūksta vi
sokių žmonių: nėra ganėtinai 
nei urėdų, nei miškininkų, nei 
eigulių. Tat ir tenka ateities 
darbininkų laukti bei viltimi 
.gyventi.
1-II-22.

baFraild&VjAtt'trtšrtnrrsafrktr- grivinas pastatytas, 
rie dalinasi į du skyrių: Agro
nomijos ir miškininkystės. Vai-' 
stybė tikisi susilaukti kvalifi
kuoti! specialistų. Užtat ir vi
sos mokslinės jėgos Įtemptos į 
mokyklos darbą.

Mokytojauja visi žymesnieji 
agronomai ir kitokie moksli
ninkai: agron. Krikščiūnas
agron. A. Vienožinskis, agr. ir 
chimikas Ruokis, gamt. Jan
kauskas, miškin. moks. Maiu- 
lonis, entom. Mastauskas, mat- 
Končius ir Ragauskas, liet. R. 
Murka jur. Jackevičaitė, agra. 
Gaigalaitis miškin. Rokuiža ir 
vok. Hardelis.

Mokykloje' randasi 5 kabine
tai (gamtos, fizikos, entomolo- 
gijos, mineralogijos ir miški
ninkystės,) knygynas, kuris žy
miai padidintas gražintomis iš 
Rusijos knygomis (1 vagonas 
knygų) ir chimijos laboratori
ja.

Mokslas gerai sutvarkytas. 
Kaikuriei dalykai išeinami be
maž sulyg aukštosios mokyklos 
programos, pav. bendroji žem
dirbystė, chimiją entomologija 
ir medlyno mokslas. Todėl ir 
laukiama greitu laiku lietuvių 
mokyklos mokslininkų, kurių 
tarpe labai reikalinga Lietuvo- 
je. 
1-II-21.

paskirta. Įtūžę užpuolę vie
šąsias įstaigas. Įvyko susi
šaudymas su policija. Ties 
Bologna Įvyko riaušės tarp 
komunistų ir fašistų. Vie-' laisvai įvažiuoti, o ir prašo
mas buvo užmuštas, du su- mi veikti taip, kaip mato ge- 
žeisti. riausia.

Šiądien susinešimų Departa- : 
mentas išdavė nepilną fondų 
autorizuotų arba surinktų Įvai
riuose miestuose per visą kraš
tą palengvinti bedarbių var
gus. Tas neinima miestų pas
kyrimus dėl visuomeniškų dar
bų sulig patarimų iš preziden
to bedarbio konferencijos, ku
rie dasiekė milijonus dolerius.

New Haven, Conn. bando su
rinkti $500,000. iš kurių laikys 
$50,000 kaipo fondą dėl bedar
bių. Hartforde mažos sumos 
išmokėtos bedarbiams ant jų 
notų, parašytų miesto vardu. 
Tas sumažina biednų skaičių ir 
bedarbiai save godoja.

Detroit $2,000,000 paskirta 
dėl bedarbių padėjimo. India- 
napolis peržiurėjus savo miesto 
fondus, rado $63,000 liuosų ir 
pradėjo darbą ant sodų ir gat
vių, prie to darbo dirba suvirš 
1,200 vyrų. Be to, miestas Į ke
turias valandas surinko $120.- 
000 šelpti bedarbius.

Clevelando ‘‘Community Che 
st” organizacija surinko savo 
kvotą iš $3,000,(XX) į vieną sa
vaitę ir raportuoją jog dau
giaus rinks nukreipti vargus.

Cincinnatoje miesto Taryba 
paskyrė 510,000 dėl majoro be
darbiams komiteto.

Poughkeepsie, New York, pir 
niginiškas komitetas komisijos 
apsaugojimui pirklybos reika
lų paskolins iki $100 bedar
biams gero charakterio ir pa
ims jo notą ant devynias dr- 

yra reikalingi visusvarbiau- dienų su vidutinišku nuo- 
-.............. ' šimčių.

Limą Ohio, kuomet vyrar 
prašo pagelbos, pristatyti prie 
darbo ir jiems duota gyvenimo 
reikalingumai.

Raeine, Wis. miesto ~ Taryba 
$500,000 iš generalio centraliai 
organizacijai .dėl vargingų, li
gonių ir bedarbių. Prašytojas 
pasirašo ant notų ir turi užmo
kėti, kuomet gauna darbą

KIEK SUTAUPYS.

W ashingt on. — Laivyno 
ekspertai aprokavo, kad su- 
stabdant laivyno statymą 
pagal nusiginklavimo kon- 
ferencijo snutarimą Suv. 
Valstijos sutaupys penkis

j bilijonus dolerių per 15 me
tų.

Amerikos lietuviai katalikai 
stebina pasaulį savo karšta tėvy
nės meile ir neapsakomu jai duos- 
numu taip sunkiais laikais Lietu
vos mokslo, tikybos ir laisvės tvir
tovei universitetui. Per mano pra
kalbas jau sudėjo keturias dešim
tis tūkstančių dolerių. Tad mū
sų tėvynės graži praeitis, skaudi 
ir brangi dabartis tikrai pagim
dys ateitį garbingą. Tai-gi valio 
narsioji Lietuva.

Kun. Garmus.

ĮSIGYK LDS. 1922 METŲ 
KALENDORIŲ 
kuriame rasi

GRAŽIŲ, INDOMIŲ IR 
MOKSLIŠKŲ RAŠTŲ. 

Taip-gi, pasiųsk į Lietuvą 
savo giminėms bei pažįsta
miems, už ką jie bus dėkingi 
gavę tokią brangią dovanėlę 
nuo Tamstos.1

“darbininkas,”
366 Broadvray, So. Boston, Mm*.

Į AMERIKOS LIETUVIŲ 
ORGANIZACIJAS.

<------r
Šiuo, vardan L. Š. S. Centro 

Valdybos, labai prašau visų 
Lietuvių organizacijų ir pavie
nių asmenų Amerikoje, pas ku
riuos rastus dar ankščiau pa
aukotų Lietuvos Šiauliams pi
nigų, arba jeigu dabartiniu lai
ku gautų tam tikslui aukų, kuo- 
veikiausia pasiųstį pinigus 
Liet, šaulių Sąjungai Kaune 
betarpiai, arba per Lietuvos 
Finansinę Misiją Siunčiant 
per Misiją pasiuntimas gali pi
giau apseki.

Lietuvoje laikas dabar yru 
labai opus, Šaulių Sąjunga 
kuosmarkiausiai rengiasi ir or- 
ganziuojasi ir pinigai šio kriti
šku momentu neatidėliojant

siems Saulių reikalams.
Nei dienos neatidėiiokit tik 

siųskit!
Misijos adresas 370 Seventh 

St., New York City.
Liet, šaulių Sąjungos, Kau

nas, Laisvės Alė ji 26.
A. žmuidžinavičius

G nu P.

Audėjai nesusitaiko.
/

ATSISAKĖ NU SI- I 3U1ŽZ.1Z7 TEIŠKASĖ.
LEISTI. ______

Proi'idence, R. I. — Au
dėjų streikas išnaujo paaš
trėjo. Buvo pasiūlyta, kad 
vienas žmogus būtų paskir
tas išrišti algų ir darbo są
lygų klausimą. Tai tą pa
siūlymą atmetė ir kompani
jos ir unijos. Tarpininku 
buvo siūlytas teisėjas Hahn. 
Kompanijos pripažino, kad 
padėtis esanti riesta.

W ashingt on. — Pernai vi
same pasaulyje anglių iškas
ta ant 200.000.000 tonų ma
žiau, negu užpernai.

NEBUS LIUOSOS ATEI- 
VYSTĖS.

REDAKTORIAUS 

PALIKIMAS.

Hartford, Ct. — Mirusia 
redaktorius Hartford Times 
M. (T. Burr paliko $2.484.- 
000. Didelę savo turtų dalį 
paliko labdaringoms įstai
goms.

I

ŠŪVIU GĄZDINO3“
STREIKININKUS.

Newburyport,' Mass. — 

Kuomet streiklaužiai ėjo iš 
dirbtuvės, tai streikininkai 
j-uos buvo beužpuolą, Tai 
vienas streiklaužys šovė. 
Niekas nebuvo sužeistas. Po
licijos pagautas, klausinėja
mas sakė, kad šovęs tik kad 
užpuolikus nugązdinti.

__________ . X

STREIKAS ISPANIJOJ.

Washington. — Žemesny
sis butas perleido sumanymą 
dar vienus metus varžyti 
ateivystę dabar veikiančiais 
įstatymais. Besvarstant kai- 
kurie išsireiškė, kad nekuo- 
met nebus tokios liuosos 
ateivystės Amerikon, kaip 
kad prieš karą buvo.

Dabar įleidžiama 3 nuoš. 
kiekvienos tautos ateivių at
vykusių 1910 m.

NEIŠĖJO LAIKRAŠČIAI
New York. — Visų New 

Yorko laikraščių presmanai 
sustreikavo. Laikraščiai ne
galėjo išeiti. “Heraldo” ir 
“Times’o” išėjo numeriai 
po 8 pusi. Trečiųjų teismas 
tiems presmanas algas buvo 
nutaręs pamažinti. Gaudavo

Madrid. — Sustreikavo 
12.000 angliakasių^ Dėl sto
kos anglių cinko dirbtuvėse 
negalėjo eiti darbai ir pa
leista 5.000 darbininkų iš nuo $54 iki $48 savaitėj, o 
darbo. teismas pripažino $51 ir $45.

Gaižūnų Petras.

Lietuvos žiema.

Šimet sniegas Lietuvoje iš
krito labai ankst — lapkričio 
pradžioje sniegas padengė sau- 
sfą žemę. Užtat dviejų savai
čių kalėdų laiku atlydžiai ne- 
nutirpdė sniegą nes — šalta 
sausa žemė. Sausio mėnesi 
prisnigo daftg, sniego — vieną 
trečdalį metro gilumo, šaltis 
vidutinis. Tikimasi, jog gerai 
peržiemavos žieminiai javai. 
I-n-21. ’G-nų Petras.

Esperantas Lietuvoje

Lietuvoje pradėjo žymiai

ĮSIGYK L. D. S. 1922 M 
KALENDORIŲ.

£

Kas nusipirko šių metų L. 
D. S. Kalendorių, tas turi iš 
ko pasigerėti beskaitydamas 
garsiausių Lietuvių Tautos 
rašytojų straipsnius bei ei
les. Šių metų LDS. Kalen
doriuose, skaitytojas ras 
daug gražių moksliškų 
straipsnių parašyta, kurių 
retai kurioje knygoje galima 
rasti. Taigi, kurie įtorite į- 
sigyti šį Kalendorių arba? 
pasiųsti kaipo dovaną gimi-' 
nėms į Lietuvą, tai tuojaus 
siųskite 25c. stampoms arba 
money orderį, o mes pasiusi- ’ 
me nurodytu adresu.

Agentams duodame nuo
laidą. Agentai pasiskubin
kite su užsakymais.

j

I
I

“DARBININKAS”
.LJieiuvujv j&yuuui

plėstis esperantas. Paskuti- 366 Broadvmy, So. Boston,
Let. šaulių Sąjungos Įgalio

tinis Amerikoje.



bankrutyti.

PAV AS AULUI AUŠ

Darbininkas

Vertė VYKE1T1S kad tavo rankos dre

(Tęsinys)

ant visados.

kalbėjo jis dirbau

nemurmejau, 
daugiau nebėra 
tekęs, stos kiti

tiktai tam,
ir kad tapčiau maistu

nu nuo seniai lietuviai dar- 
inmkai suprato reikalu steigti 
operatyviškąs bendroves, kad 
ors tuo budu pagerinus savo 
argingą būvį.
Pirmieji steigėjai buvo pasi- 

reįtę darbininkai idejalistai, 
et neturėjo, arba kad ir turė- 
>, * ii labai mažai supratimo ir 
ri yrimo vertejgystėje.
U i ■ varėsi prie to, kad gautu 
feau prekių, kad galėtų jose 
K ko, kaip smulkiųjų daikti 
■mtuvėse, gauti kreditu 
fcolai) ir kad gautų savo da- 
Kdividenta (atliekamo gale 
■ta koperatyvo pelno.)
Kad kieno daugiau dalių, še- 
Kam daugiau tekdavo.
Bendrovės narį tiek te įver- 
K kiek jis Įmokėjo dalies.
Kftku. kad 'rkkd :::--
Krovės

Ročdelio taisyklės.

1) Visi nariai privalo turėti

lygių teisių ir bendrovės reika
lams kiekvienas tegali turėti 
viena balsų.

2) Dalys (Šerai) neprivalo
būti didelės, kad galėtų netur
tėliai dalyvauti. ' '■

3) Vienas narys negali turė
ti perdaug dalių.

4) Pardavinėti prekės tik 
gyvais pinigais, ne skolintinai.

5) Pardavinėti vidutinėmis 
prekyvietės kainomis, bet ne 
prekių pirktąja kaina.

6) Pelno gauna daugiau tas, 
kurs daugiau supirko, ne tas, 
kurs daugiau šėrų turi, Vadi
mas — ne lygu įpirkimas.

7) Pardavinėti prekes ko ty
riausios, gerai atsvėrus ar at
matavus, atseikėjus.^

8) Atidėti * pelno kultūros 
švietimo reikalams.

9) Nepamiršti patiems ko ga- 
Jjnt gamintis.

10) Bendrovės įstaigas. lai
kyti naujo gyvenimo pradais.

Taigi pažiūrėkime Į musų ko- 
’ per at i viskas bendrovėles ir ar 
bent viena prisilaiko virš pažy
mėtų ročdelio taisyklių?

Daug geriau turėti mažiau 
pirkėjų gyvais pinigais, negu 
daug ant kredito.

Ir susiglaudė miglos, ir jis nebematė. 
“Ieškojau

ilgus metus, bet Jos neradau. Nes iii sėjau, 
bet Jos nemačiau; spėkų 
. Ten, kur aš guliu vieko ne- 

__ H—jauni, tvirti. Laiptais, 
kuriuos nukroviau, kuriuos iškirtau, jie 
lips. Jie niekuomet nesužinos vardo to žmo
gaus, kurs tuos laiptus padarė. Jie juoksis, 
kad, nedailiai padariau. Kuomet akmenys 
grius, jie keiks r^anę, bet aukštyii jie lips 
ir tai ačiū mano darbui; lips mano padary
tais laiptais. Ir jie ras Jų per manę! Nei 
vienas žmogus negyvena sau ir niekas,ne
miršta sau tiktai.” ‘

Ašaros birėjo iš po jo išdžiūvusių vokų. 
Jei tuomet debesyse ir būtų pasirodžiusi 
Tiesa, jis nebūtų jos matęs: mirties ūkas 
uždengė jojo akis.

'“‘Mano siela girdi linksmus jųjų žings
nius prisiartinant” — kalbėjo jis toliau — 
“ir jie užlips! jie užlips!” Ir pridėję sa
vo išdžiūvusią rankų prie akių.

Ir palengva ir tyliai kažkas puolė, puo
lė, pueiė per tykų orą nuo šviesaus dangaus. 
Švelniai nttplazdeno žemyn ir-nukrito ant 
mirštančio medėjo, krūtinės. Ir paėmė jis į 
ranką. Buvo tai-plunksna. Laikydamas ją 
jis mirė. •

j Po kiek laiko tokios bendro- 
vėlės viena po kitai pradėjo 
žlugti

Šalyse, kur koperatyviškos 
bendrovės puikiai gyvuoja, y- 
pač Anglijoje patirta, kad sva
rbiausias bendrovės pagrindas 
yra — dalyvavimas pačių na
rių visuomenės darbe, svar
biausia — pirkėjas.

Jei visi pirksis prekių savo 
krautuvėj, tai bus tam tikra 
prekyvietė rinka ir kiekvie
nam rūpės bendrovės ūgis.

Tad sulig Ročdelio taisyklių 
— apeiną skirstyti ne iš dalių, 
tik iš pirkinių t. y. visuomenė 
privalo atlyginti ne dalininkui 

. (šerininkui) bet pirkę j u i. .
Bet©, bendrovės galės Tik ta

da augti kai jos turės užtenka
mai pinigų, o tam.reikia išsiža
dėti įsivyravusio papročio par
davinėti visarito kreditui, ir 
ročdeliečiai paskelbė: pardavi
nėti, tik tuojau mokant pini
gus.

Beto sulig ročdelio taisyklai 
reikia viso pelno neišdalyti na
riams pirkėjams, bet dalį skir
ti įvairiems reikalams: bent 2Ą- 
nuoš. skirti kultūros k švieti
mo reikalams.

Ar vėjas'pūtė, 
Ar sodnai ūžė, 
Ar skamba staklūžės. 
Naujoj seklyčioj! 
Nė vėjai pūtė, 
Nė sodnai ūžė,
Nė skamba staklūžės 
Naujoj seklyčioj, x 
Tik bailiai verkia 
Sena močiutė 
Vyriausią dukrelę 
Šalin leisdama. 
Vai kas man išaus 
Plonas drobeles, 
Kas išrašys man 
Vingių raštelius! 
Martelė išaus 
Plonas drobeles, 
Martelė išrašys 
Vingių raštelius. 
Martelės austu 
Aš nesidžiaugsiu, 
Martelės rašytu, 
Nesigerėsiu.

lįtiejį Amerike turi kęsti ne- 
Bclafbą, algų numušimą ir 
idarbo sąlygų pasunkėjimą. 
| Kad' Ttš šitos negerovės išė- 
I jus ar nebūtų gerai Ameri- 
| kos’ lietuviams pagalvoti a- 
I pie farmas.

“Darbininko” skaitytojai 
^pastaruoju laiku nemažai 
L rado1 žinių apie Michigano 
Į lietuvių ūkininkų kolonijas. 
| Skaitė “Darbininko” ko- 
Ityespandencijose, kad tie ū- 

kininkai džiaugiasi savo gy- 
Kenimu, kad- jų nemažai 
i ra, kad užsimezgąs pas juos 
f viešas'veikimas, turi salę, 
| rengiasi statydinti bažnyčią. 
I Ar negalima tokias lietuvių 
((ūkininkų kolonijas įsteigti 
r kitose Amerikos dalyse ? Ži- 
| noma, kad būtų galima. Po 
į truputį lietuviai kimba į ū- 
fc kius. “Tai daug geriau, kad 
B lietuviai spiestųsi į apribo
tu tas vietas, kaip kad atsitiko 
KMichigano valstijoj. Veik 
B kiekvienoj valstijoj, kur tik 

lietuvių kolonijų yra, galėtų 
I įsisteigti lietuvių ūkininkų 
i kolonija.

j Jei kurie iš LDS. narių. 
I ar šiaip lietuviai žino* kur 
( kokias apygardas tinkamas 
B lietuvių kolonizacijai, lai 
B parašo apie tai “Darbinin- 
B kė,” "Tokiu būdu pasileng- 
Kviiitų steigimas ir išsipleto- 
B jimas ūkininkų kolonijų. $

Jonas Gerdauskas, New Bri
tain, Ct. — Tamsta koresponden
cijoj nesi įvardintas. Todėl be rei
kalo klišes. Be to juk savo atsa
kyme nekalbi apie padarytus ko
respondento priekaištus, o nukal
bi apie visai pašalinius dalykus.

__________________________________— s

šalies, kurioj visuomet yra naktis. Įžengė 
jis į ją, ir nebuvo joje šviesos. Ėjo jis ap
graibomis; bet kiekviena šaka", prie kurios 
jis prisilytėjo, lūžo* ir žemė buvo nuklotą 
pelenais. Kiekvieną žingsnį jojo kojos 
grimzdo, ir smulkūs, neužčiuopiami pele
nai lėkė jam į veidą; ir buvo naktis. Atsi
sėdo tad jis ant akmens, parėmė rankomis 
veidą ir laukė Išsižadėjimo šaly šviesos.

Ir buvo naktis jojo širdyje irgi.
Ilgainiui iš pelkių po dešinei ir po kai

rei pakilo šaltos miglos ir apsiautė jį. Smul
kutis vos jaučiamas lietus lijo tamsumoj, ir 
susirinko dideli jo lašai ant medėjo plaukit 
ir rūbų. Jojo širdis plakė išlėto, ir visi jo
jo sąnariai pradėjo tirpti ir apmirti.. Pa
žvelgęs aukštyn jis išvydo- dvr žaltvykšli 
linksmai besiartinančias prie jo. Pakėlęs 
galvą žiūrėjo jis į jas. Artyn ir artyn jos 
slinko. Tokios šiltos ir skaisčios jos šoki
nėjo ir mirgėjo tarsi "dvi liepsnuojanti 
žvaigždutę. Pagalios sustojo prie jo. Iš 
vienos žaltvvkštės, įkaitusios ir žeriančios 
spindulius, žiūrėjo į jį moteriškas veidelis 
— žavėjantis, gražus, geltonų plaukų vilni
mis papuoštas. Antrosios vidury tartum 
juokėsi ir vyliojo burbuliuojančios bange
lės lyg kad vyno taiyėj. Ir šoko jiedvi.

“Kas esate” — paklausė medėjas----
“jūs, kurios ateinate pas manę mano nuo
šaly ?” x

“Mudvi esava dvynai Geiduliai” — 
jiedvi atsakė. “Mūsų tėvo vardas yra ŽmoT 
gaus Prigimtis, o motinos — Perviršis. 
Mudvi esam senos kaip tie kalnai ir upės, 
senos kaip pirmasis žmogus, bet... mes nie
kuomet nemirštame” — jiedvi nusikvatojo.

“O! leisk an apsikabintu tave” — tarė 
.pirmoji — “mano rankos minkštos ir šiltos. 
Tavo širdis baigia sušalti, bet aš priversiu 
ją plakti. O! eikš pas manę!”

“Aš įpilsiu į tavą karštos .gyvybės” — 
kalbėjo antroji — “tavo smegenys yra ap
mirę, tavo kūno sąnariai nutirpę, bet jie 
gyvuos smarkiu laisvu gyvenimu. Pavelyk 
man įpilti jo į tave.”

i “O! eikš su mumis! vyliojo abid
vi — “ir gyvenk su mumis! Prakilnesnės 
širdys už tavo yra,sėdėjusios ir laukusios 
tose tamsybėse; ir jos atėjo pas mus o mes 
pas jas, ir niekuomet daugiau jos mūsų ne- 
beapleido! niekuomet!.. Vislus kitas yra 
netikra, yra apgavystė, bet mes esame ap
čiuopiamos, mes esame realios. Tiesa — y- 
ra šešeėlis; lengvatikybės slėniai — tai far
są; žeme yra padaryta iš pelenų; medžiai 
— supuvę; bet męs!., dasilytėk mūšų... 
mes gyvename!.. Negali apie mus abejoti. 
Dasilytėk mūsų! žiūrėk, kokios mes esame 
šiltosios! eikš pas mus! eik su mumis!”

Ir skrajojo jiedvi aplink jo galvą, kas
kart arčiau, arčiau; ir užšalę lietaus lašai 
ištirpo ant jojo kaktos. Aštri šviesa puolė 
jam į akis, ir užšalęs kraujas pradėjo smar
kiau vaikščioti po gislas. Ir tarė medėjas— 

“Tai! Kodel-gi aš turėčiau mirti čia 
tose baisiose tamsybėse? Jiedvi yra šiltos, 
jiedvi tirpdo mano sustingusiir

. • / . ■ ■
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ištiesė rankas ir jau buvo jas beimąs. darysiu aną” — jis tikrai dirbo. Prietemoj 
Bet toje pat valandoje stojo prieš jojo žiūrėjo į jį iš plyšių ir bedugnių keistos ne- 

sielos akis vaizdas tos, kurią jis buvo taip jaukios šmėklos.
pamylėjęs, ir rankos nupuolė prie jojo šo
nų. a • : '

“O! eikš paėmus!” jos tebevyliojo.
Bet jis uždengė savo veidą.
“Mano akys bijo jūsų šviesos” — jis 

sušuko — “jūs šildote mano širdį, bet jūs 
negalite man duoti to, ko as labiausiai trokš
tu. Aš lauksiu čia, lauksiu kol gyvas būsiu. 
Šalin'jūs!”.

bis uždengė rankomis veidą ir daugiau 
nebesiklausė; ir kuomet jis vėl pažvelgė 
aukštyn, matė jas lyg dvi žvaigžduti nyks
tančias tolumoje.

Ir tęsėsi toliau ilga, ilga naktis.
Visi, kurie apleidžia lengvatikybės slė

nius, eina per tą tamsybių šalį; tiktai vieni 
ją pereina į kelias dienas, kiti esti tejįjp po 
kelius mėnesius, kiti-vėl po kelius metus, 
kaikurie tenai ir miršta.

Pagalios medėjas išvydo mažytę šviesą 
tolumoje ir atsikėlęs ėmė eiti prie jos. Ga
lų gale pasiekė ją ir įžengė į^šalį, kur saulė 
skaisčiai šviečia. Ir pamatė jis galingus 
Faktų ir Tikrumos kalnus. Skaisčių saulės 
spindulių buvo jie nušviesti, gi jų viršūnės 
debesyse nyko. Matėsi daug takų vedančių 
aukštyn. Džiaugsmo šauksmas ištrūko iš . 
medėjo krūtinės. Pasirinko jis tiesiausį ta
kui ir pradėjo lipti aukštyn; ir kalnai ir uo
los skambėjo jojo daina. Perdėjo!., vis-gi 
tie kalnai nei taip aukšti, nei taip jau sta
tūs. Kelios dienos, gal savaitės, daugiau
sia keli mėnesiai — ir viršūnė bus pasiekta! 
Ir ne tik vieną plunksną jis.rasiąs... jis su
rinksiąs visas plunksnas, kurios buvo se
niau kitų žmonių ratos, numegsiąs tinklą, 
sugasiąs Tiesą, laikysiąs ją tvirtai, dasily- 
tėsiąs jos savo rankomis, glamonėsiąs ją!

Jis džiaugė linksmais saulės spinduliais 
ir liejosi jo daina iš pilnos krūtinės. Per
galė nebetoli. Tečiaus netrukus takas pasi
darė statesnis. Kvapas visas buvo reika- 
lingąs lipimui, ir jojo daina nutilo. Po de
šinei ir po kairei riogsojo milžiniškos nuo
gos uolos, ant kurių net nei samanos, nei 
kerpės neaugo; žemėje panašioj į lavą buvo 
pilna bedugnių,..kurios atrodė it milžinų žio
tys. Tai čia, tai ten jis matė baltų kaulų 
krūvelę. Be to dar ir takas kaskart nežy
mesnis darėsi; nepoilgo jis virto neaiškia 
pėdsaką ir tik kumekur vos galima buvo 
užmatvti pėdų žymes; pagalios nei tų nebe
buvo. Medėjas nebedainavo, tik kirto sau 
taką iki nepasiekė visai jau stačią milžiniš
ką uolos sieną — lygią, be plyšiu, — kuri 
kilo aukštyn kaip akis užmato. “Sukrausiu 
laiptus ir užlipęs ant šios uolos būsiu jau 
lx*veik tenai, kur esu pasirįžęs nueiti,” ta
rė jis sau ir toliau drąsiai dirbo. Vaizduo
tės Šautuvu jis kasė akmenis, bet pusė jų 
netikdavo ir būdavo pusės mėnesio darbas 
nueina niekais ir laiptai nugriūva dėl to, 
kad jo būta įdėta viena's-kitas netikęs akmuo 
laiptų pagrinduosna. Medėjas tečiau nesi
liovė dirbęs, nes sakė sau: “ant tos uolos 
užlipęs būsiu jau beveik tenai; šis mano di
dis darbas bus užbaigtas!”

Gabi gale jis pasiekė uolos virių ir ap
sidairė aplinkui. Ten toli žemai lengvati
kybės slėniuose miglos ritosi, aukščiau jojo 
kalnai dangų rėmė. Pirma jie išrodė žemi, 
bet dabar pasirodė ištikrųjų esą begalinio 
aukščio, nuo pat apačios lig viršūnės per
dėm apjuosti tarsi lankais galingomis uolos 
sienomis. Ir buvo jie nušviesti amžinosios 
saulės spindulių. Ir suriko, suriko jie bai
siai. Sukniubo jis ant žemės ir, kuomet jis 
pasikėlė, jojo veidas buvo labai išblyškęs. 
Begalinėj tyloj žengė jis pirmyn; ir jis 
pats dabar tylėjo. Tose aukštumose oras y- 
ra skįstas ir sunku yra kvėpuoti tiems, ku
rie yra gimę slėniuose; kiekvienas dūstelė- 
jimas kankino jį, ir kraujas tryško iŠ po jo
jo nagų. Priėjęs prie sekančios sienos jis vėl 
stvėrėsi darbo. Josios aukštis jam rodėsi 
esajį begaliais, bet jis nieko nesakė. Dieną 
ir naktį dundėjo jo įnagis mušamas į kietą 
kaip plienas uolą,, kurioje jis kirto laiptus. 
Metai slinko po meti], o jis dirbo ir dirbo, 
bet vis dar nematė nykstančio aukštumoje 
sienos vįršaus. Kaitris jis melsdavos, kad 
nors kerpės ar sarnanaites išdygtų kur ant 
tos nuogos uųios, kad bent jos būtų jojo 
draugėmis, bet jos neišdygo.

Ir slinko metai po. metų. Jis,roką vo 
metus pagal *to, kiek iškirsdavo laiptų per 
metus — tik po kelis, nedaug. Jis nebedai
navo, jis nebesakė: “Aš nupeiksiu tą, pa-

“Paliauk dirbęs, tu vjsų-apleistas žmo
gau, tu vienuoli, .pasikalbėk su mumis” — 
šaukė jos.

“Mano išganymas darbe. Jei aš susto
čiau nors vieną valandėlę, jūs užšliaužtūt 
ant manęs” — jis atsakė; bet jos dar ar
čiau kišo savo ilgasprandžias galvas lyg ko
kios lervos smaugė jos.

“Žiūrėk į plyšį prie savo kojų” — kal
bėjo — “žiūrėk, kas tenai guli — balti kau
lai! Žmogus lygiai drąsus ir tvirtas kaip 
tų lipo į tas uolas./ Ir pažvelgė jis aukštyn 
ir pamatė, kad jojo pastangos nueis niekais, 
kad jis niekuomet nesugaus Tiesos, niekuo
met jos neregės, niekuomet neras. Todėl jis 
atgulė čia, nes buvo labai pavargęs. Užmi
go jis ant visados. Jis pats užmigo. Mie
gas nuramina. Miegodamas nieko nesiilgs- 
ti, nei rankos neskauda, nesopa širdis.” Ir 
nusijuokė medėjas dantis sukandęs.

“Ar aš išplėšiau iš širdies visą, kas man 
buvo mieliausia; ėjau pats vienas per nak- 

, ties šalį; nepasidaviau pagundoms; gyvenau 
, čia, kur niekuomet negirdžiama žmogaus 

valsas, ir dirbau vienui vienas 
Aad dabar atsigulus i 
jums, o jūs Harpijos

Smarkiai nusijuokė jis, ir Bevilties At
balsiai dingo, nes tvirto ir narsios širdies 
žmogaus juokas yra jųjų mirtis.

"Tečiaus šmėklos vėl atšliaužė ir žiūrė
jo i jį.

“Ar tu žinai, kad tavo plaukai jau bal
ti ? — jos kalbėjo 
ba kaip kūdikio'? ar matai, kad tavo šautuvo 
galas jau nudilęs ? kad jis'jau skyla? Jei 
kuomet ir užlipsi ant tos sienos,” — kalbėjo 
lei os — “bus ji tavo paskutinioji. Nie
kuomet nebeįlipsi į sekančią.”

Ir jis atsakė: “Tą žinau” — ir dirbo 
toliau.

Senos sudžiūvusios rankos kirto uolą 
nelygiai ir silpnai, nes pirštai buvo jau su
stingę ir štyvi. Medėjo skaistumas ir spė
kos jau buvo a]įleidę jį.

Pagalios senas, sudžiūvęs, raukšlėtas 
medėjo veidas pasirodė ant uolos sienos vir
šaus. Matė jis amžinuosius kalnus apsuptus 
iš visų pusių stačiomis uolos sienomis ir re
miančius viršūnėmis debesius; bet jojo dar
bas buvo atliktas.

Senas medėjas kryžmais sudėjo savo 
pavargusias rankas ir atsigulė šalę bedug
nės, netoli kurios praleido ką ne visą savo 
amžių bedirbdamas. Ant galo atėjo laikas 
užmigti. Ten toli žemai slinko slėniuose tirš
ta balta migla. Persiskyrė ji valandėlei, ir 
gęstančios medėjo akys pažinp medžius ir 
laukus, kur jo jaunystės dienos prabėgo. Ro
dėsi jam, kad pasiekė jį jojo laukinių pauk- 

i ščių giedojimas, ir girdėjo jis šokančių ir 
, dainuojančių žmonių triukšmą. Ir rodėsi
• jam, kad jųjų tarpe jis girdi savo senųjų 

draugų balsus; ir matė jis, kaip saulė švietė
j ant jojo senosios buveinės. Ir didžios aša-
• ros sublizgėjo medėjo akyse.

“ Ak! tie, kurie tenai miršta, nemiršta 
vieni.”

Ir Žinija dingo.
I r apsigręžė medėj as. X uė j o jis pas sa

vo klėtką, savo rankomis jos pertvaras su
ardė. ir susidraskė rankas į šiurkščią gele
ži. Kaikuomet lengviau yra pastatyti ne
gu sugriauti.

Po vieną pasigavo jis savo sparnuotas 
įaukštes ir paleido jas; bet, kuomef pri

ėjo prie juodaplunksnės, pagavęs laikė ją 
ir žiūrėjo į josios neapsakomai grąžius akis, ( 
riT>ragydo ji žemu, švelniu balsu — “Ne
marumas. ”

* Ir tarė jis skubiai: “Ne, negaliu su ja 
persiskirti; jai nereikia maisto; įsidėsiu ją 
i užantį, nešiuos su savim.” Ir įsidėjo ir 
pridengė ją savo apsiausto skvernu.

Bet paukštė, kurią jis paėmė su savim, 
darėsi vis sunkesnė, sunkesnė, sunkesnė ir 
ilgainiui spaudė jo krūtinį* it švinas. Jau 
.jis vos-vos paeiti galėjo. Jąja nešinas jis 
nebepajėgė išeiti iš slėnių. Tuomet dar sy
kį paėmė jis ją į rankas ii' negalėjo nuo jos 
akių atitraukti.

“O. tu mano gražioji, mano širdies nu
mylėta! šaukė jis, “nejaugi negalėsiu nei 
tavęs sau pasilaikyti ?”

Nuliūdęs atvėrė jis delnas.
“Skrisk” — tarė jis. Gal bus kurioj i 

liesos giesmės gaida panaši į tavąją, bet 
tavo dainos aš jau nebegirdėsiu niekuomet.”

Nusiminęs jis delnas atvėrė, ir nuskri
do paukštė nuo jo

Paskui iš Vaizduotės Šautuvo jis išėmė 
geidulių siūlą ir metė jį žemėn, Šautuvą te
čiaus įsikišo į užantį; nes siūlas buvo su
verptas slėniuose, Šautuvą-gi jis buvo ga
vęs iš nežinomos šalies. Ir pradėjo jis savo 
kelionę... bet žmonės šaukdami žiauriai api
puolė jį. • . z

“Kvaili! šunpalaiki! pamišėli!” — rė
kė jie. “Kaip tu drįsai sudraskyti savo 
klėtką ir paleisti paukštes!” %

Medėjas bandė kalbėti, bet niekas jojo 
neklausė. • • ~

“Tiesa!... kas ji. yra? ar galima ją val
gyti ? ar galima ją gerti ? ar yra kas ją ma
tęs kuomet nors? Tavo paukštės buvo tik
ros, apčiuopiamos: — visi galėjo girdėti jų
jų giesmę! Kvaili! kvaili, tu, kvaili!.. žal
ti, tu, bedievi!” — jie rėkė, — “tu teršiTr 
nuodiji orą!” - t .-

“Vyrai, griebkime akmenis ir užmuš- 
kimjį” — rėkė kaikurie, . . .

“Kas-mums darbo!” sakė kiti. “Tegu 
sau pusgalvis keliauja,” ir nuėjo kiekvie
nas savais keliais; bet likusieji'pasirinko ak-< 
menų ir purvo ir mėtė į jį. Galų gąlc pur
vu ajidrėbtas ir sužeistas medėjas šliuožte 
nušliaužė į girią. Ir ėmė temti aplink jį; 
buvo vakaras.

Jis ėjo vis pirmyn, pirmyn ir darėsi 
kaskart tamsiau. Pasiekė jis rubežių tos
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PAAIŠKINIMAS.I

PRIE KUN. SLAVYNO
“TEISMO”

Pradėta svarstyti, ar ko
respondencijos tilpusios 
“Darbininke” apie kun. 
Slavyną sutinka su tiesa, ar 
ne; užbaigta pasmerkimu 
“Darbininko” už kenkimą 
visiems kunigams. Ypatin
ga logika. Prie tokios logi
kos prieinama tik tuomet, 
kuomet protavimas tapo 
pamargintas jausmais, pa
linkimais, simpatijomis ii* 
antipatijomis. Įdomu suži
noti, kur tos spalvos spal- 
velės dažančios tokį protavi
mą gimė, augo ir prigijo; 
kas sudarė tą diferenci j ari
ją (mandagiai kalbant) mū
sų katalikiškojoj visuome
nėj ; daug yra įdomių daly
kų, kuriuos reikia viešai iš
dulkinti, pravėdyti. Mėgin
siu sekančiuose straipsniuo
se pakelti uždangą. Jei ku
rie aktoriai “sarmatysis” 
publikos, galės nušokti nuo 
“steidžiaus,” jei publikai 
nepatiks, ji juos nušvilps 
nuo “steidžiaus,” o gal kar
tais manę pakars už uždan
gos pakėlimą. Vieno tik 
prašau: tegul nekaria “Dar
bininką;” — visą atsakomy
bę pasiėmė žemiau pasira
šęs.

Mėginsiu pajudinti tokius 
pav. klausimus, kaip: ko
respondencijų rašymas, kri
tikavimas kunigų, pažvelg
sime į Amerikos lietuvių is
toriją, pasvarstysime kuni
go Miluko, Kaupo, Janušo, 
Kemėšio o gal ir kitų dar
bus, paieškosime “Vana- 
go” pasekėjų ir Ruomuvie- 
čių, pasvarstysime mūsų į- 
vairius Susivienijimus, 
jungas, Federacijas, 
etc. etc...

Pradėsim nuo kuru 
vyno ir “Darbininko” 
mo.”

. Visupirma turiu pažymė
ti, kad nėkritikuoju teisėjų 
už kun. Slavyno išteisinimą, 
bet už išvažiavimą iš vėžių 
ir prikišimą “Darbininkui” 
būk jis esąs pasiryžęs kenk
ti, ar kenkiąs visiems kuni
gams. Iš to bus aišku, kad 
mano patėmijimai nepalie
čia gesb. 
čiaus, 
vėžių.

Są- 
etc.

Sla- 
teis-

f f
e

nes
kun. Urbanavi- 
jis neiškrypo iš

*

*

J y

ną teisėją, ir jiedu būtų da-]1 
sirinkę dar vieną, ant kurio , 
abudu sutiktų. Visai kitaip 
vykdinta “privatinis” (sve- 
imžodžiai— kun. Jakaičio) ; 

teismas. Bet tegul faktai 
kalba patys už savę. Štai jie: 
kun. Jakaitis 1) kviečia “D- 
ką” teisman, 2) tam pačiam 
laiške net šešiais punktais 
pasmerkia “D-ką”. ir 3) 
PATS SAVE Į “DARBI
NINKO” TEISĖJUS PA
SKIRIA! Toks teismas bu
vo be abejo privatinis! Pa
siduodamas tokiam “teis
mui” “D-kas” turėjo turėti 
labai, labai gryną, sąžinę!

Toliau sakoma: “Nepri
buvus Redaktoriui p. Gudui 
trečiųjų teismas pilnoj to žo
džio prasmėj negalėjo įvyk
ti.” Sunku suprasti, kokiu 
būdu “privatinis” teismas 
būtų virtęs trečiųjų teismu, 
jei p. Gudas ir būtų pribu
vęs. Jis nebūtų atsivežęs di
desnio už mano įgaliavimo, 
— mano buvo pilnas neap- 
rubežiuotas įgaliavimas; — 
na, o teisėjai juk tie patys 
būtų pasilikę — “privati- • • s ♦ •niai.

Dabar kas link pačios 
“tardymų” eigos. Norėta 
būtinai paversti “D-ką” iš 
publicisto prokuroru, norė
ta, kad “D-kas” kaltintų 
kun Slavyną; visai nepaisy
ta mano pareiškimo, kad e- 
ditorijaliai, t. y. nuo savęs 
“D-kas” kun. Slavyno ne
kaltino ir neįtarė, tik eida
mas publicisto pareigas, tal
pino korespondencijas žmo
nių, kurie jam išrodė pasiti- 
kėtini. Man užklausus, ar re
dakcija neša tokią pat mora
lę atsakomybę už korespon
dencijas kaip ir už editori- 
jalus, “privatinis teismas” 
nesiteikė atsakyti nieko.

Labai tad keistai atrodo 
tas “privatinio teismo” iš
tarmės sakinys: “Kun. Taš
kūnas, “D-ko” atstovas pa
klaustas, ar turi kitokių 
į aktų kun. Slavynui daro
miems priekaištams pripa- 
rodyti, atsakė, kad ‘D-kas’ 
jam jokių dokumentų nepa
tiekęs.” Na ir kam-gi būti) 
buvę reikalingi dokumentai 
kun. Slavynui kaltinti jei 
“D-kas ^niekuomet nėra jo 
kaltinęs? Nejaugi “teismo” 
norėta, kad tas būtų imta 
daryti “teisme,” kad davus 

1 “teismui” progos pasmerk
ti “D-ką” už tariamąjį.sis
tema tingą persekiojimą kun. 
Slavyno ir kenkimą visiems 
kunigams i

Jei kun. Slavynas būtų 
ištikrųjų norėjęs, senai jau 
^ūtų užbaigęs savo nelemtą 
“keisą” taip sakant su pa-

-------!■„ ... -..-■J-.g..------------==
“Darbininką” už tariamas 
jo “nedorybes,” kurios ne- 
uri jokio sąryšio su kun.

Slavyno byla. Spėliota pav. 
ar kartais už “Darbininko”

or-

DARBININKAS

*

“Tardymų eigoje” sako
ma: “Abiem pusėm sutikus 
išrišti šį klausimą trečiųjų 
teisme...” Netiesa! Buvo 
tai ne trečiųjų teismas, bet 
kun. Jakaičio 
“privatinis” teismas. Savo 
laiške į “Darbininką” rašy
tame sausio 19,1922 kun. Ja
kaitis, kviesdamas “Darbi
ninką” į “teismą,” štai ką 
sako: ‘Jeigu jūs tiktumėte 
pasiduoti ‘privatiniam’ teis
mui, ar trečiųjų teismui (są
lygomis neprieštaraujančio
mis kun. Slavyno laiške) tai 
malonėkite pranešti; tuomet 
tą nemalonų darbą bandyk noms, ” kuomet jos editori- 
čiau (reiškia kun. Jakaitis 
bandytų) vykinti. Jeigu su
tiktų, į tą teismo sudėtį 
kviesčiau kun. Vasiliauską ir 
kun. Urbanavičių.” Jei tas 
teismas būtų buvęs trečiųjų 
teismu, tuomet ir kun. Sla
vėnas ir “Darbininkas” 
(arba be kun. Slavyno sąly
gų arba sąlygomis pastaty
tom;.- iš abi f. jų pu.s o būt i 
išsirinkę,

paskirtas' gelbazaptiekoriškų svarstyk
lių. Jojo vienas žodis, jojo 
vienas NE! būtų aftsvėęęs 
visas korespondencijas ra
šytas prieš jį. Užuot to jis 
veža savo užgautas uncijas 
sverti į.. eoal yard’ą ir da
ro didžiausį bildesį ir trukš- 
mą. Gauna iš savo parapi
jom) ištikimybės paliūdymig 
grąsina “D-kui” kriminaliu 
teismu (ar grąsino “Naujie-

jaliai jį šmeižė?), atsimena 
esąs ex-ruomuvietis, turbūt 
nepamiršta ir savo simpati
jų prie “Vanago,” ir rezul
tate įvyksta “privatinis” 
“teisinas.”

Tenai du teisėju suranda 
“Dke” norą kenkti visiems 
kunigams. Rado, 
jo.

U “Teismo” laiku
sakysim, po vie-aiški tendencija

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ IOUONIJOSE.
CHE8TER, PA.BROOLKYN, N. Y.

Vasario 16 d. š. m. MeCaddin lietuvių koliųnija apie 300 
salėj, buvo prakalbos, kurios šeimynų. Kadangį toli yra nuo

nedori gy^įu surengė didžiojo New šv/Kazimiero bažnyčios Phi- 
ladelphijos, tai čion nors ret
karčiais atviksta kunigas lai
kyti pamaldų iš Philadelphijos. 
Vas. 12 dieną ta laimė teko 
man. Laikiau sumą, airišių 
bažnyčios svetainėje, kuria vie- 

fiirvydas “Vienybės” recuikL- tiiūs lietuvių katalikų komite

ii

cija, kokie ; 
žuomuviečiai, kurie ii be- 

nebus tik varą tą “antikle- 
rikališką” darbą!..

Tiesiog komiškai atrodė, 
kuomet “teisėjas,” da-gi 
“teismo” pirmininkas ėmė 
nktintis ir smerkti “Darbia 
ninką” už korespondenciją 
iš Akron, Ohio tilpusią 
“D-ke” Sausio 31-ą dieną, 
kurioje rašoma, kad kunigų 
tarpe esama ir “Vanaginių* 
ir kurioje absoliučiai nieko 
nėra apie kun. Slavyną. Ma
tomai “D-ko” pasmerkimas 
buvo svarbiausis “teismo” 
tikslas, nagrinėjimas — gi 
kun. Slavyno bylos buvo tik
tai patogi proga tam tikslui 
atsiekti. ,

Smerkiama “D-kas” už 
jo korespondento paminėji
mą, kad kunigų tarpe esa
ma “V anaginių! ’ ’ Ar-gi 
“D-ko” kaltė, kad jų yra? 
Gal nebuvo tokių, kurie 
“Vanagui” viešai davė pi
nigų, rašė pagirimus ir pa
raginimus? kurie rašė apo
logijas? kurie smerkia ly
giai tuos pačius veikėjus ką 
“Vanagas” smerkia? kurie 
nesutinka dirbti drauge kaip ra paūkavęs nei" dešimkės. 0 
tiktai su tais pačiais veikė- katalikai kitaip pasirodė, 
jais, ant kurių “V-gas” 
daugiausia pamazgų yra iš
liejęs?

Labiausiai man į galvą į- 
smego ta aplinkybė, kad 
“teismo” pirmininkas kun. 
Jakaitis smerkė “D-ką” už 
Akrono korespondenciją ne 
dėlto, kad joje būtų buvęs 
įleistas kokio nors kunigo 
asmuo, bet DĖLTO, KAD 
JOJE BUVO PAMINĖTA 
“VANAGINĖS” ORIEN
TACIJOS KUNIGŲ KO- 
TERIJA!

Už tokius tat “prasižengi
mus” smerkiama “Darbi
ninkai” ir* “Garsai”!!., 
smerkiami, griežtai, ener
gingai, neatidėliojant.

Bet... kuomet prieinama 
prie “Vanagų” ir “žvaigž
džių,” — jiems viskas valia! 
Valia smerkti visus nevana- 
ginius kunigus, visa kata
likų spauda,, visas mūši) or
ganizacijas, vadinti provo
katoriais ir šventabeždžiais 
net tokius mūsų visuomenei 
pasidarbavusius ir visų ger
biamus žmones kaip kun. 
prof. Bučys. Jiems valia 
piršti mūšų katalikiškajai 
visuomenei tokius laikra
ščius kaip “Tėvynė!” 

l'iesa “Vanagas” 
smerkta,” bet kada ir kaip? 

> Kiek laiko praėjo nuo to lai- 
į ko, kada “Vanagas” pradė
jo savo demagogišką kampa- 

; niją iki to laiko, kuomet jis 
tapo “pasmerktas t” kiek 
buvo nutarimų — neišpildy
tų nutarimų — ji nupeikti? 
Galų gale ilgiau laukti ne
bebuvo galima ir ėmė 
“smerkti” “Vanagą” pana
šiai kaip kad senmergė 
“smerkia” savo papūgą pa- 

i situpdžius ant' kairiosios 
; rankos piršto ir grąrindama 

dešiniosios pirštu, “bara” 
ją šiaip: O you 
naughty PoUy! ir... pabu
čiuoja į snapę!

Kodėl vieniems valia ku
nigus su purvais maišyti, ki- 
tiems-gi nevalia nei “Vana- 
gininkų” vardo paminėti? 

pasirodė Tie klausimai yra jau labai, j 30 Willow St., 
smerkti net perdaug pribrendę; rei- Norvood, Mass.

Yark, katalikų ir liberalų ben
dras komitetas. Pagersinimuo- 
sę buvo minėta kad kalbės žy
mus kalbėtojai, tad ir žmonių 
prisirinko pilna salė. Kalbėto
jai buvo kun. A. Milukas ir J.

lius. Kaip pirmas taip ir ant
ras kalbėtojai daugiausia peikė 
Lietuvos valdžių. Girdi ten 
liuosybės mažai Meduodama 
žmonėms, ypač dėl lietuvių 
parvažiavusių iš Amerikos. 
Tiekalbėtojai kita kart turėtų 
suprasti, vakaro reikšmę, nes 
tas vakaras nebuvo surengtas 
niekinti Lietuvos netvarką, bet 
buvo surengtus pagerbti ir pa
remti visus Lietuvius, kurie ko
vojo už Laisvę ir Nepriklauso
mybę.

Kalbėtojai ragino žmonis au
kuoti Vilniaus atvadavimui, 
bet po tokių jų kalbų mažiai su
rinko aukų. Reikėjo surinkti 
pora tūkstančių, tai surinko su 
virš porą šimtų, irtaidviypa- 
tos sudarė. Antanas Petronis, 
(L.D.S. ir S.L.R.K.A. narys) pa 
klojo Lietuvos boną už 100 dol. 
ir Elzbeta Ragaišienė (S.L.R. 
K.A. narė) Lietuvos bona už 
50. dol. Garbe pažymėtoms y- 
patoms, kurie remia savo Tėvy
nę.

Esu tikras, kad iš liberali], 
nei vienas ant šių prakalbų nė-

Gaila kad nebuvo iš krikščio
nių demokratų kalbėtojų. Jei 
būt buvę š krikščionių demo
kratų kalbėtomis, esu tikras kad 
butų surinkta aukų virš $1000 
c.el Vilniaus ui-, adavimo.

Kluonas.

tas nuomuoja savo sielos reika
lams atlikti. Po pamaldų įvy
ko prakaŲjos. Į šv. Kazimiero 
Spaudos Dr-ją įsirašė: J. Še- 
peltaitė tikrųjų narių ir įmokė
jo neatimtmai 50 dol. Jonas 
Mikoliūnas įsirašė Amžinuoju 
šv. Kaz. dr-jos nariu ir įmokė
jo 35 doL 18 metinių narių ir 
“Vienybę” metams užsirašė iš 
Kauno: E. Bukauskaite ir J. 
Balickas. Čia turėjau gero įs
pūdžio. Žmonės įdomavosi 
Lietuvos reikalais ir apgailes
tavo kad tiek daug smūgių ir 
nelaimių Lietuvos žmonės tu
rėjo iškentėti. Ir dar toliau 
priešų, yra varginami Vilniaus 
Seinų ir Gardino sričių gyven
tojai, o su jais turi kentėti ir 
visa Lietuvą, lepkų žiaurumus. 
Įsteigtas šv. Kazimiero Dr-jos 
skyrius. s Pirmininku B. Štaras, 
vice-pirm. J. G ai varnas rašt. J. 
M^Mikoliunas ižd. M. Navic
kas ižd. glob. J. šepeltaitė. 
Kas norės-dar paremti katali
kiškos spaudos šv. Kazimiero 
draugiją te malonėja kreiptis į 
skyriaus valdybą.

Už gausų parėmimą savo sta
mbią mokesčiais, visiems na
riams, širdingai dekuo ju ir reiš
kiu pagarbos.

Kun. Pet. Kasčiukas.
Šv. Kaz. Dr-jos gen. Įkalioti- 

nis Amerikoje.
A ____________________

BRIGHTON, MASS.

Vasario 22 cLNakaito Prasidė
jimo Svč. Panos Marijos Dr-jos 
buvo iv. Mišios už atimsiąs nares. 
Mišios 
laikė i 
kun. Pr. Juškaitis.

« «

sibuvo prakalbos. Kalbėjo mūsų 
klebonas gerb. kun. P. Juškaitis, 
So. Bostono klebonas gerb. kun. 
K Urbonavičius ir Antanas Knei- 
žys. Buvo dainų ir eilių. Gra
žiai padainavo Kavoliutė ir Povi- 
laičiutė, o ant piano skambino 
vargoninkas Šireika. Puikias ei
les pasakė Jakučiukė ir jos bro
lis Jakutis, S. Pociūtė ir Povilai- 
čiutė.

Draugija, laimėjo nemažą skai
čių narių. Buvo priimtos už pu
sę įstojimo. •

Pirm. M. Sundukienė,
8 Moore St, 

*■ • Cambridge, Mass

s bsgf 8 v»L ryte. Mišias 
So^r-jos dv. vadovas gerb. 
_L Juškaitis. k
pat dtenę pimn jalandą p

CUSTER, MICHIGAN.

ką nore-

PHILADELPHIA, PA.

draugystė daug

Spa

Sodalyčių vakaras.

Vasario 19 d. Šv. Panelės Ma
rijos mergaičių draugystė, su
rengė labai gražia ir įvairia 
programa, vakarėlį, o dar gra- 
žessnis ir prakilnesnis jo tiks
las, nes pblnas to vakarėlio ski
riamas parapijos Siratnamio 
— našlaičių užlaikymui. ~~

Daug malonaus juoko ir pa- 
kinimo suteikė publikai: “Bai
lios Mergaitės” iš angliško ko
medija. Ir iš girtuoklio gyve
nimo labai juokinga komedija: 
“Vargšas Tadas.” Visos ypa- 
tos savo užduotis atliko puikiai. 
Sodalytis
ir uoliai pasidarbavo to vaka
ro surengime. Jom savo malo
niais patarimais ir pagelba pa
dėjo jų mylimas kle. kun. Kau- 
lakis ir kun. S. Čepukaitis.

Žmonių buvo kimšti prikimš
ta salę. Baigtas vakaras tau
tos himnu. Tuomi ir pasitenki
no Sodalytės ir jų draugystė, 
gerbianti publiką. Man malo
nius ir stebėtinas liko įspūdis. 
Lietuvoje rengiamuose net vai
kų ir moksleivių vakaruose ne- 
apseinama be trukšmingų šo
kių, į kuriuos įsimaišo suaugu
sieji ir vaikų žailams neduoda 
vietos. Taip puikiai ir prakil
nus vakarėlis, visokiu tžvilgs- 
nių gali būti pavizdžiu visiems 
vakarų rengėjams. Tas vaka
rėlis davė progos publikai ma
loniai praleisti laiką. Širdingai 
linkiu Sodalytėms ir toliau žen
gti prie krikščioniškos tobuly
bės savo prakilniais pasiryži
mais.

16 vasario Brightono lietuviai 
iškilmingai apvaikščiojo neprigul- 
mybės dieną. Buvo susirinkę a- 
pie 500 žmonių. Svetainė buvo iš
puošta amerikoniškomis ir lietu
viškomis vėliavomis. Vedėjas B. 
Ajauskas pirmiausia išaiškino 
tikslą prakalbų ir apvaikščiojamą 
dieną. Paprašė beno užgrajyti 
Amerikos ir Lietuvos himną.

Buvo perstatytas kalbėti Lietu
vių Prekybos Bendrovės prezi
dentas J. J. Romanas. Jis kalbė
jo angliškai ir lietuviškai. Pas
kui buvo perstatytas Brightono 
reprezentantas Heffenen. Jo 
užuojauta labai buvo maloni dėl 
Lietuvos. Taip-pat buvo ir kitų 
pamarginimų. Cambridge ’io jau
nos mergaitės sulošė gražų vei
kalėlį. /Brightono geros veikėjos 
tai yra Raudalijoniutė, Bucevičiu- 
tė ir Bucalejavičiutės padainavo 
gražių lietuviškų dainelių. Benas 
grajino visą vakarą. Apie 10 vai. 
atvyko gerb. kun., F. Juškaitis ir 
savo gražioj kalboj apibriežė apie 
Lietuvos istoriją ir aukavo 5 do
lerius. Buvo renkamos aukos.

Aukotojų vardai.

$10.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00

Kun. T. Kasčiukas.

kia į juos surasti atsakymas, 
ir tai greitai ir viešai. Ne
sibijokime pastatyti dijag- 
nozą; tik pastatę dijaguozą 
tegalėsim ieškoti vaistų. Se
kančiuose straipsniuose ban
dysime statyti dijagnozą.
X V. K. Taškūnas,

Baisūs Ledai.

Vas. 21 ir 22 d. buvo didelis 
žaibavimas ir griausmai Per die
ną ir per naktį lijo ir šalo. Me
džiai, tvoros ir vielos apšalo le
dais. Daug sodų medžių išlaužy
ta, elektros vielos nutrauktos, te
lefonų aparatai sugadyti, truks 
kelias dienas kad sutvarkius vis
ką. Šiaip nenukentėjo nieks, nes 
nebuvo didelių vėjų. Tokiu bū
du tapo neatvaidintas veikalas, 
kur buvo surengtas. Turėjo būt 
22 d. vapate atvaidintas Scotville 
City HaK Kai tas veikalas buvo 
vaidintas Custer, tai gerai nusise
kė, daug žmonių grįžo nuo durų, 
nes netilpo į svetainę. Tai manė
me atkartoti “Ubagų akademiją,’ 
‘ ‘ Dvasią v Baidyklę, ’ ’ anglišką
“Deserter” ir “Ožį.” Bet iš prie

žasties slidumos negalima buvo 
keliais pavažiuoti. Lauksim pro
gos toliau. Bus rengiamas kitas 
veikalas po Velykų dėl Custerio 
parapijos naudos. Kurie norit pri
sidėti, tai kreipkitės Custeryj pas 
Daunorą, o Sfcottvillėj pas A Ra- 
auską otrėliau kaip kovo 10 d
Teip-gi pageidaujama studentų 

ant vasaros praleist vakacijas pas 
mus ant tyro oro ir pamokyt mū
sų vaikus. O labiausia būtų pa
geidaujamas toks, kuris galėtų 
pamokyti nors kokios muzikos, 
kaip tai: ant piano ir tt. Vaka- 
cijų laike pragyvenimą duosim ir 
kelionės lėšas padengsim. Infor
macijų norėdami, kreipkitės šiu> 
antrašu; *

NeprikUusoia/bės Š eu ' e 
Surengtos UitKučs v.
vasario. Buvo užkviesti O. Širvy- 
das ir gerb. kun. F. Garmus. Pub
likos buvo susirinkę nemažai. 
Pirmininkas vakarą atidar* ir 
užėmė kalbėt O. Sirvydas. Jis sa
vo prakalboje aiškino apie Šaulių 
organizaciją. Buvo aukos dėtos 
ant Šaulių. Surinkta apie $32.00. 
Buvo pardavinėjami guzikučiai 
(protestas prieš lenkus); Viso su- 
Z .ki" arkų ap'? $13 99. —

Geru. kun. h. Garmus kaioėda 
mas apie Lietuvą ir Lietuvos ka- 
riuomenę, kaip ji susitvėrė, tai* 
publikai patiko, visi klausė su ati
da. Bet buvo susirinkę ir devyn- 
dūšių, kurie tik laukė gaut kokių 
priekabėlių prie gerb. kun. F. 
Garnį aus. Baigdamas prakalbą 
pranešė, kad jis buvo apšmeižtas 
Harrisono ir . Kearnės lietuvių 
“Vk lybėj” No. 12, kad jis esąs 
Želigovskio tarnas ir lenkų pase
kėjas. Paklaustas O. ŠirVydas, 
kaipo “Vienybės” redaktorius ar
gi til.rai jis yra lenkų pasekėjas. 
O. Ši’ 'ydas murksojo, kaip stabas 
ir ty’jjo. Bet tautininkams yra 
didelė sarmata. Tai tuojaus J. B. 
pasistojęs liepia gerb. kalbėtojui 
paklaust korespondentą o ne re
daktorių. Kalbėtojas atsakė, kad 
jei būtų korespondentas pasirašęs 
>avo tikrą pavardę, tai būt klau
sęs korespondento, bet jis nebuvo 
pasirašęs, tai turi laikraščio re
daktorius atsakyt. J. B. atsisėdo 
kaip šmotą muilo sugraužęs. Čia 
oasir: dė gana aiškiai, kad gerb. 
F. Garmus visai neteisingai buvo 
apšmeižtas. Toliaus gerb. kalbė
tojas privedė savo kalboje i? apie 
J. Lutkauską, kuris parvažiavęs 
iš Lietuvos savo prakalbose šmei
žia Lietuvą ir jos valdžią, saky
damas, kad Lietuvoj nieko gero 
nesą, tik suirutė baisiausia, girdi 
įet lietuviškas vanduo pasmirdęs. 
Mat J. Lutkauskas Lietuvoj eida
mas per Kauną užtikęs užrašą ant 
šulinio prikaltą: Čia vanduo už
draustas’ gerti. Čia tautininkai 
visai užsigavo. Tuojaus A. M. šo

kim. F. Garmui J. LutkauriuM 
yra geras kalbėtojas ir . patrio
tas. ” Tai gerb. kalbėtojas ir tam 
gerai užvažiavo. Toliaus gerb, 
kun. Garmus pradėjo savo prakal 
ką antroj temoj kalbėda ' 
'::n tiksi” až»a*
- . vi -C vU

Bet kur-gi ištylės v. Z stonais, 
mas pas stulpą čiugamą krimto 
kad net pažiaunės braškėjo. Ji 
priešinosi, kad tik kaip nors pa 
kenkti gerb. kalbėtojui o prie tam 
tai ir buvo daugiau tokių buka 
pročių, bet vis-gi jiems taip nenu
sisekė kaip mūs tautininkai mane 

17 d. vasarirvakare tautininką 
laikė susirinkimą ir tarėsi ką rei 

4'" ’t k C' .2. .g ZT-Sį 
kalbos. Jų pienas nepavyko deį 
to, kad buvo per silpno proto sn 
kritikuoti gerb. kun. Garmų. Ga 
vo patys pipirų ne tik nuo kalbi 
tojaus, bet ir nuo publikos.

Gerb. kun. Garmus sukolektavi 
aukų Kultūros reikalams 
$150.00. Tuo prakalbos nimbai 
gė.’

KAZ. DAUNORA?.
Box 7, Custer, Micbigau.

CAMBRIDGE, MASS.

Darbai menkai eina. Iš kiti r 
atvykusieji negali tikėtis darbo 
rasti čia. LDS. 8 kuopa buvo iš
rinkus Darbo Biurui vesti penkis 
narius. Tai jų veikimo nesimato. 
(Esame girdėję, kad nei vienas L. 
D. S. 8 kuopos narys nebedarbi Tu
ja. Tas esą per narių pasidarba
vimą Todėl spėjame bereikalin
gas daromas priekaištas. Red.). x

LDS. naryi.

M. Miliauskas........
S. Jankauskas .... 
Antanas Agentas .. 
Vincas Valeika .... 
F. Geležinis ..........
Alekas Jaulavičius

Po $2.00: Leonas Jasas, Z. Ado- 
mavičia, B. Ajauskas, J. Damb
rauskas, S. Kudarauskas, Z. Ber
notas.

Po $1.00: A. Kataizis, P. Iva
nauskas, D. Jurgelevičius, J. 
Dzinkevičius, J. Bacevičius, Vin
cas Širka? J. Dirsė, M. Bucelevi- 
čius, P. Drąsutis, L. Stoškus, J 
Mikulis, S. Dirsė, P. Laudanskis, 
Jukna, M. Majoras, L. Petrulevi- 
čius, A D. Smaigys, J. Noreika, 
J. Belekevičius, J. Valia, S. Užda- 
vėnis, Jieva Bucelevičienė, B. Ja
utį, J. Paulis, M. Radzevičienė, 

Dambrauskas, Kubilienė, M. Klo- 
denį, P. Biručius, S. Takutienė, 
E. Norkauskienė, S. Petrukėnas, 
Vaclovas Janušas, Ant. Kuprevi
čius, Ona Lukšienė, S. Ajauskift- 
nė, EfBelekevičienė, S. Dirsė, O. 
Andrijauskienė, O. Staskienė, O. 
Kupriėnė, O. Valienė, J. Valia, O. 
Bičkienė. K. Prijalgauskas, D. Šū
kis, IjJ. Malukas, J. Petrauskas. M 

*. D^-sa, A Griciui,
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REIKALAUJAMA SERO
Reikalavimai
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“ Nereikia daugiau kankintis be miego 
per ištisas naktis su verkiančiu kūdikiu,” 
ji pareiškė, “nes aš jam duodu BAMBINO 
ir paguldaų j lovą.”

» . ■

Mėšlungis, dieglys, 
suiręs pilvas, perpilni 
vuduriai suteikia mažy
čiui bereikalingą nes
magumą

Tai. So. Boston 2488 J

DR. J. C. LANDŽIUSI
Liiiuvii

Gydytojas ib Chirurgai ; 
Gydo aštrias ir chroniškas ligas < 

vyrų, moterų ir vaikų. Egaaml- | 
nuoja kraują, spjaadalua, Bapu- i 
mą ir tt savo laboratorijoj. Su
telkia patarimus laiškais kitur gy
venantiems. Adresas:

506 Bboadway, 
South Boston, Masb. 
Kampas G St ir Broadvay

VALANDOS: 9—11, 2—4, 7—9

DARBININKAS

VIETINĖS ŽINIOS.
SUSIRINKIMAS

E. L. Vyčių 17 kp. ir D. L. S. 
1-inos kp. Extra susirinkimas 
Įvykis ketverge vak. Kovo2 d. 
7:30 vai vakare, savuose kam- 
Iftroše.
£ Visi nariai abiejų kuopų pra: 
šomi ateiti, nes turėsime apkal
bti apie kambarių užlaikymų 
K j’? geresni sutvarkymų.

Kviečia Komisija

METINĖS PRAKALBOS.
Rengia Šv. Kazimiero jg. K. 

Draugija, Kovo-Mareh 5*dieną, 
Bažnytinėje Svetainėje, Penkta 
gat., South Boston, ĄJass. 
džia 7;3O vai. vakare. 
UERBIĄMIEJI:

Turime garbės pranešti,
šios prakalbos bus indomios, ,-nes 
šv. Kazimiero R. K. Dr-stė už
kvietė žymius kalbėtojus, kurie 
daug ką žingeidaus galės pasaky
ti. Bus dar ir kitų pa marginimų. 
Taip-gi turime paminėtij^ad šv. 
Kazimiero R. K. Dr-ja sumažino 
stojimo mokesti ir tęsis per 3 mė
nesius: VASARIO, KOVO ir BA
LANDŽIO. Tai-gi pasinaudokite 
visi iš progos.

Kviečia visus KOMITETAS.

REIKALINGAS
VARGONINKAS.

Kuris gali* vesti chorą ir atlikti 
bažnytines apeigas. Kreipkitės 
šiuo adresu: 366 Broa<fway, So. 
Loston, Mass.

PRANEŠIMAS WORCES 
TER'IO IR APIELINKĖS 

LIETUVAITĖMS IR 
LIETUVIAMS. / 

vai.SUBATO.J, 4 d. kovo. 9-tą 
.yt e atsidarys moterį) ir merginų 
aprėdalų krautuvė. Kaina bus la
bai prieinama, patarnavimas kuo- 
:reriausia. Atsilankykite, o persi
tikrinsite, kad naujai atidaroma 
rrautvė patenkins visus. Atsilan
kiusiems kostumeriams bus duo
damos gražios gėlės.

Kviečia visus atsilankyti
JULĖ STOČKIENĖ IR 
MARCELĖ MILIENR,|Mmo, jei dali., saviški,, nepripa- M VoreMUr, Mass.

gp žįsta. O apie nutrupepnią, tai jį*.

’ snJs a n •riani a a aaa 
taiške ĄR JURI $1000 ĮDĖTI Į 
ri eiti ______ nEc

1 K
RESTORANAS geriausioje vietoje 

• :;nt Broadvva.v, So. Bostone. Kadan- 
I “i savininkas neturi laiko tą biznį pri- 

p.iurėti, tai parduos jį už labai žemą

i
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LIETUVIO VARGONININKO
Parapija yra didelė. Išlygos ir 

aplinkybės yra tokios kaip pir
mos rūšies parapijoje. Meldžiu at
sišaukti kuogreičiausia.■ »

KUN. V. VILKUTAITIS, 
6527 Superior Avė., Cleveland, O.» • *

“PILOTO DUKTĖ"-ORAMA
Garsusis anglų rašytojas Šeks

pyras yra išsireiškęs, kad pasaulis 
yra scena, gyvenimas -r- drama, 
o žmonės — aktoriai. Pamatinės 
pasaulio tiesos nesimaino; bet 
žmonės-aktoriai, besiremdami nuo
lat besikeičiančiais širdies jaus
mais, dažnai užmiršta tikrąjį sa
vo pašaukimą bei tikslą, pradeda 
klaidžioti tamsybėse ir savo trum
po gyvenimo dramą lošia labai 
pragaištingai. Už savo netikusį 
darbą negali tikėtis amžinosios 
užmokesties — laimės. Kiekvie
no, tad, žmogaus svarbiausioji 
priedermė pažinti ’ pagrindines 
katalikų tikėjimo tiesas ir sulig 
jomis lošti savo gyvenimo dramą.

Teatruose ant scenų stengiama
si atvaizdinti išsiduodančius žmo
gaus gyvenime bruožus. Tik, de
ja, vietoj gražiij pamokinančių, 
blogosios valios žmonės ' neretai 
teikia kenksmingus. Gi priežodis 
sako: “Verba movent exempla 
trahunt” — Pavyzdžio galybė di
desnė negu žodžio* Tad apvertin- 
kime gražius pavyzdžius.

Gražiausi ir kilniausį pavyzdį 
mums teikia Išganytojas ir pir
mieji Krikščionys. Tai amžini 
pavyzdžiai. Jono Ta4uddo nuo
sekliai išverstas Kun. F. L. Ken- 
zelio, C. S. S. R. garsus veikalas 
“Piloto Duktė” supažindina mus 
arčiau su amžinąja pasaulio Tra
gedija ir perstato scenos veidro
dy sektinus pavyzdžius kovai už 
katalikų tikėjimą.

šis veikalas anglų tarpe turi di
dį pasisekimą. Pavyzdin, “Mission 
Church, Roxbury, Mass.” šešioli
ka meti} kaip statomas kas gavė
nia po du sykiu į savaitę ir vis 
sutraukia begalinę minią žmonių. 
Kaip būtų naudinga, kad kiekvie
na lietuvių kolionija .pasistengtų 
bent sykį į metus perstatyti šį veD 
kalą lietuviams! Vaidintojų-ak- 
toriij pastangos bus tikslingos: 
patys turės naudą ir-perstatys 
žmonėms netuščią arba šiaip 
menkos vertės scenos veikalą, bet 
pilną gilios reikšmės visiems su- 

’prantamą veikalą, kuris žadins 
apsileidėlius, stiprins abejojan
čius, priduos energijos-drąsos 
veikiantiems ir visiems žiūrėto
jams suteiks pilną pasitenkinimą. 

P. M. Juras.
P. S. Veikalas jau spaudoje, 

už savaitės kitos bus atspauzdin- 
tas. (Drama 5 veiks. Kaina 35c.) 
Visus užsakymus siųskite šiuo ad
resu: Alena Kiburiutė, 67 G St., 
So. Boston, Mass. arba “Darbi
ninko” red.

in o
Vaizbateaklis užreg. S. V. Pat. OSso

pašalina šiuos nesmagumus. Kūdikiai mėgsta ji t Jie prašo 
daugiaus l Aptiekose parsiduoda po 35c. arba norint, kad pri- 
siąstumėm per paštą, tai reikia siusti 40c. į

F. AD. RICHTER & CO, Ecrou~h cf ErcoLiyn, Ncw York

LIETUVIS GRABORIUS.
Šiuomi pranešu visiems, "kad nupiginau kainas ant grabų 

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

gerai, gražiai, mandagiai ir pigiau bile kur kitur.
Patarnavimas visiem dykai. Viršminėtais reikalais kreip

kitės šiuo adresu:
P. J. AKUNEVIČIUS,

258 Broadway, So. Boston, Mass.
Tel. S. B. 1891 M. ir S. B. 381.

ANT PARDAVIMO FARMOS.
Turiu daugybes farmų, ant lis- 

to, didelių ir mažų. Tos farmos 
(Randasi New Jersey valstijoje, ne

toli Newark, N. J. ir New York. 
Žemės geros ir derlingos. Juodže
mis su smėliu. Tos farmos randa
si prie upių ir šaltinų. Norėdami 
platesnių žinių apie tas ūkės, 
kreipkitės laišku. Užmoku kelią 
tam, kuris pirks farmą. •

_ Box 46, Send Brook, N. J.
MIKE CHURINSKE,

PARSIDUODA.
Grosemė ir mėsos krautuvė, 5 

šeimynų namas ir garadžius ant 
gero kampo, lietuvių apgvventoj 
vietoj; randos neša $1572 į metus. 
Savininkas yra priverstas greitai 
parduoti ir todėl parduos pigiai. 
$3.000 “cash” reikia įnešti. Dėl 
platesnių žinių kreipkitės prie B. 
B. Stefan, 361 West Broadway, 
South Boston, Mass. Telefonas 
So. Boston 605.

•3©®©®©©©@©®®®@®©®©®©©©©©®©©©®®©e@@s©©@©©®©s®s@®©®ee®® 
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pinigus.

PABARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ, 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES. V
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; turė

damas neaiškų mintą ir nusilpnėtą kūną; pasibodis^j^J 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiginau-'® 
čius. bandyk Nuga-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau- ’y 
sesi visai nauju žmogų! Devynes iš dešimtes visu žmogaus 1 igu,v 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomuiavim'as viduriu, gazai irV 
išpūtimai, užketėjimas skilves, tulžinis, anemia, kankinimai reu- ' 
matizmo, skausmai galvos, neuralgia. stokas energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieguoti, paeina nuo stoka nerve 
pajiegos, skisto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos 
kraujo.

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remiase ant nervu pajiegos, i 
kurios didiiausei užlaiką geram stoviuje oilvą, jaknas. inkštus ir 
grobus, širdęs plakimo, kraujo eirkulavimo. Nuga-Tone yra lab. ' 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinim 
kūno. Kodėl ? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu, 
sveikata duadančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi į Geležę ir 
Fo=forą-maistus dėl Kraujo ir Nervu.

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pastiprin grobus teip, 
jog je tuštinase regulariškai. Atgaivin inkštus, išvara laukui 
nuodinies atmatas. Niera daugiaus gazu ir suputimu, niera smir
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingą 
apetitą, giarą gruomulavimą, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. 
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins eirkulavimo jo, priduos raudo- 
aumo veidui ir žibamą akiems! Nuga-Tone padara tvirtus, rustus 
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu migdamu _
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimno 
skonj ir vartuoti galema be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems 
sava pretelems.

MUSU ABSOLIUTIŠKA CVARANC1JA: Prekė Nuga-Tone yra vienas ($1.00) doleris 
Už banku te. Kožna bonkute talpina devynios dešimtys (90) piliulu, arba vieno mėnesi 
gydymo. Galėto pirkti šešes bonkutes. arba šešius menesius gydymo už penkius ($5.00) 
dolerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu no busi užganėdintas pa- 
sakmim sugrąžink bonkut* ir pilaus, o mes ūmai sugrąžisime jusu pinigus. Negalite 
prapuldyti vieną centą. Mes imame rizika. Nuga-Tone yra pardavinėjam** visose 
aptiekose tomis pačioms išlygomis ir tą pačia garantija.

FRISIUSK SAVA PASTZLIAVIMO ANT TUO KUPONĄ.
National Laboratory L 22 1018 So. Wabąsh Are., Chieago. III.

{
Gerbiamieji: įdedu čionais $.......... ir meldžiu prisiųsti man 

Nuga-Tone.

Vardas ir pavardė

Gatvė ir numeris

ar

bonkut
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16 Mirę South Bostonu

DR. H. S. STONE
Akiu Specialistas 

399a W. BROADWAT 
Valandos: Nuo 9 r. Iki 7 v. vak.

l
DR. PAUL J. JARMAUH 

(Jakimavičius) 
K9 KAST BR0ADWAY 

TELEPHONE 502.

ANT RENDOS
KAMBARYS OFISUI. 

Puikus, šviesus ir geras kamba
rys tinkamas ofisui ant rendos L. 
D. S. Name, 366 Broadway, South 
Boston, Mass., Kampas Broad- 
way ir E gatvių. Kreipkitės pas 
“Darbininką.”

FARMA MAINYT ANT NAMO.
Brockton, Mass. Labai gražioj 

vietoj prie nedidelės upės, Statė 
Road, ir Karti linijos. 18 akrų že
mės, stuba dviem šeimynom, dvi 
banios-ir kiti reikalingi .triobėsiai, 
arklys, trys karvės ir apie šimtą 
vištų, etc. Prekė tik $8000.

T. P. Greviskis,
Broadtvay, So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 1878 J.

166

Pajieškojtmai
Paieškojimų kalnoa LDS. na- Į 

Į rlama ir “Darbininko” skaityto- Į 

jams 1 sykį 1 metus už dyką, už H 
• 8 sykius $1.00. Prieteliams už 8 4 
i -Ofi-It |

1 ----------------- . --- - l|

DR. JOHN NacDONNELL, M. D. 
Galima susikalbėti ir lietuviškai. 
Omso Valandos:

Rytais ik 9 vaL 
Po pieta 1* 8 raL

Vakarais nuo 6 iki 9
536 Broadway, S. Boston

Tel. So. Boston 270

F.J.KALINAUSKAS
ADVOKATAS

| 414 Broadway,
į 8. BOSTON 27 MAS8. 3

Tel. S. B. 044L
| Antros lubos—Viršuj L. P. B-r&» | 
| GYVENIMO VIETA: • f
g 135 Rowe St, Auburndale, Mass. |

Tel. W. Newton 1016—R. a

705 Main St., Montello, Mass. 

(Kampas Broad St.) 
TeL Brockton 5112-W.

(GUDAUSKAS)
DANTISTAS

DR. F. MATULAITIS
Gydo V i boki a b Liga* 

Paisant* Akinius.
Valandos: 1—8 ir 7—8 P. M. 
8 Vernon Str.

WORCESTER, MASS
Ieškau lietuvio PLUMERIO 

mokančio atsakančiai atlikti dar
bą. Platesnių informacijų dėlei 
prašome raštu kreiptis į “Darbi
ninko” administraciją. TeL So. Boston 823

Lebtuvts Dantistas
DE. M. V. CASPER 

(Kasparavičius) 
Vaikinai perkėlė ofisų po !•«.

425 Bboajdvay, So. Boston, Mana 
Ofiso Valandom: 

Bta 19 iki 12:30 ryte ii 
* 1:80—8 Ir 3:30—9 P. ta 

Ofisas uždarytas subatos va
karais ir nedaliomis.

TURĖDAMAS $400.
Su S4(K) galima papirkti 4 šeimynų 

lamą su įtaisais ir krautuve. Randos 
Prekė tiktai $3.-

Savininkas nori išvažiuoti, tai-gi 
Dek

I^-PJCHTETUS

Šiuomi pranešamBoston ’o ir apielinkės lietuviams kad sn 
Vasario 25, 1922 atdarėme geležinių daiktų krautuvę HARD4VARE 
STORE po numeriu 317 W. Broadtcan, So. Boston, Mass. Užlaiky
sime visokių prte stuboe reiknienų, visokios spalvos pento. mecha
niškų instrumentų-tulšių, sienoms išlipyti gražiausių popierių, žo
džiu sakant užlaikysime Ivairių-fvniriausių dalykėlių, kokių tik ga
li Hardtoare Storo rastis.

GERBIAMIEJI! Meldžiam su Įvairiais pirkiniais kreiptis prie 
musų, nes mes parduosime pigiau ir suteiksime atsakanti patarna-

Kiti laivai
Pra Bambuko

CAMERONIA .................. Kovo 11
ASSYRIA .......................... Kovo 17
SCYTHIA (Iš Bostono) Kovo 23 

Tikief aš *
2 klest 8130. 3 kl. $103.50. Taksų $5.

ant 2-Jų, 4-rių, 6-šių ir 8-nių lovų * 
ESTONIA ......................................... Kovo 8, 1922
LITUANIA ......................................Kovo 22, 1922

TRECIOS KLESOS KAINOS: 
Hamburgą $103.50, Pilliavą $106.50, Liepojų $140. 
Dėl laivakorčių ir žinių kreipkitės prie savo agento

----------- —.

kose arba pas.
F. *0. R1CHTER 3 CO.

104-:i4 So. 4th St.
Brookhn. K. Y.

PARDAVIMUI
-------------- !---

FOTOGRAFO MOKSLAS 
DYKAI.

____  Reikalingas katalikas, pasitu- 
Vlfim VC» ' r’nt*s mokinys, kuris norėtų įgytKYltuLTv! 'nuosavą paveikslų studiją už pus-

. .. , . Idykį. Biznis išdirbtas didelis ir 
apie m ’es ; vjenjntgjg lietuvių studija didelėj 

Į katalikiškoj kolonijoj. Savinin
kas išvažiuoja Lietuvon. Moki
niai atsišaukite greitai, nes turite 
didelę progą.

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

South Boston ’o ir
^lietuviai yra kviečiami atsilanky-; 
t| į Lietuvių Prekybos Bendrovės1 
fisą pažiūrėti iš Lietuvos atvež

ei gintaro, kaklaryšių' ir kitokių 
Efietuviškų daiktelių^ Šie dalykč- 

! liai yra taip gražūs ir įdomits, kad ’ 
l iekas nesigailės dėl padaryto žy-

/Spaudos Dr-jos po Šv. Povile 
G oba susirinkimas bus 5 d. kovo 

"tu jaus po mišparų. Tai-gi visi 
nariai Malonėsite atsilankyti, nes 

. bus svarbus. Turime aptarti daug 
. na ijų dalykų. Dar turiu primin

ti, i Spaudos Dr-ja rengia pra- 
kn’ 12 d. kovo 7 vai. vakare.

V. Blavackas, rašt.

SšiLIETUVK
PER H.ąNBUP.GĄ P[UAV\ 

/■ APBA EIEPOJU,
J' , VAŽIUOKIT VISI PARANKIU 

/ IR TIESIU KELIU.
/Lietuviai važiuojanti į Piliavą aplenkia 

Lenkų juostą (karidorą)1 JjenKų. JUOS14 kmarmurą)
Vi8A TbeCia Klesa Padalinta I Kambarius

Paieškau sunaus Aleksandro Sa

dausko. kuris pirmiau gyveno 1145 -- 

42-n<l St., Brooklyn. N. Y. Esu labai 

blogame padėjime. Vyras 7 mėn. gu- 

i ant patalo, o pagelbos iš niekur nėra. 
Tai-gi prašsiu sunaus atsišaukti šiuo 

ulresu: M. Sadauskienė, Maudyklių 

tatvė No. 15, Panevėžys, LITHUANIA.

Ieškau brolio Jono Petrausko, 
<ryvenančio Amerikoj. Jisai pa
eina iš Suvalkų rėd., Šakių apsk., 
Matulių sod., vedęs. Kas žinotų 
kur jis yra, prašau suteikti jo ant
rašą.

Jo seselė,
Marcelė Petrauskaitė,

KAUNAS, Barbarisų gt. No. 1. 
Šv. Zitos Draugija.

Bell Phone: Poplar 7545
ADOLPH F. STANKUS

TIKRAS LIETUVIS
GRABORIUS 

1023 Mt. Vebnon St. 
PHILADELPHIA, PA.

P- /

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.

W0RCE8TER, MASS.
=

SV. KAZIMIERO R. K. DR-JOS 
VALDYBOS ANTRASAI 
' SO. BOSTON, MASS.

SV. JONO- EV. BL. PAAELPINM 
DRAUGY8T1S VALDYBOS 

ADRESAL

I Su pagarba.
LITHUANIAN SALES

OORPORATION,
414 Broadvay, Boston 27, Mass.

ii
ii
ii 
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ii
ii
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•j Į 6 vai. po pietų. Pagal sutarti ir 
u vėliau.

Tel. 2—0453 5 

PRANEŠIMAS.

LEON HIRSCH, |
DANTISTAS

KALBA GERAI LIETUVIŠKAI. 1 
Įsteigė savo ofisą

The American Industrial S
Building

983 Main St, Hartford, Conn. S 
OFISAS ATDARAS: kasdien iki f

Geriausia patar
navimas.

Lietuviški val
giai.

SOUTH BOSTON HARDWARE COMPANY
JONAS KLIMAS ir PETRAS BOLYS, Savininkai

317 WEST BROADVAY, 8OUTH BOSTON, MASS.

Gera eveikata yra verta auk
sinių dolerių, kiekvienas iš

mokėtas čekis už geras gyduoles,
yra paliudymu geros sveikatos. 
Pradalinkito kankinančius skaus
mus su pagalba, tikrojo Pain- 
Erpellerio, kuris yra senu drau
gu daugelio šeimynų. Visados 
reikalaukitocn Inkare, vaisbažen-
kliu. Kaina 35c. ir 70c. aptio-

©®®®©®©©©es©®®®©?®©©e®®ffi©©es©©®®@s®©-3®©©©®©@e®®©®©©®e

Agentas jūsų 
mieste arba 

kur arti. 
Užsisakyk šian

dien.
ASMENIŠKAI PRIŽIŪRIMA EKSKURSIJA LIETUVON ANT 

GREIČIAUSIO ŠIŲ LAIKŲ LAIVO.
. ĄQUITANIA — KOVO 21

Atvažiavus 1 Southamptoną, keliauninkai persėda ant kito Cunard laivo ir 
tuojau plaukia į Piliau, pasiekia į 9 dienas.

3 klesos keliauninkai užima kambarius 2. 4 ir 6 žmonėms. Atskiri kamba- 
•rinl šeimynoms. Ekskursija yra po vadovyste Cunard viršininko, kuris 
prižiūrės jusi) bagažių, pasportus ir kitus reikalus dykai. Vokiečių vizos 

nereikalaujama. Važiuokite visi. '
Specialės kainos: į Piliau $106.50, Kaunan $107.50, 2-a kl. $155. Taksų $5. 

Išplaukia:
Per Socthampton, Ltverpool ir 

Glasgow
CASSANDRA (iš Portland) Bal. 30 
CARONIA...........Bal. 8 ir.Geg. 13
SAXONIA... .Bal. 18 ir Gegužio 25

I 
!

I 
I

P 
i! 
i!
H

FIN. RAST. — J. Švagždys,
171 W. 5-th St, So. Boston, Ma» 

KASIERIUS — k Nandžitmaa
16 WInfleld St, So. Boston, Mas* 

MARŠALKA — J. Zalkte,
. 7 Vinfield 8t, So. Boston, Mato.

DT-ja laiko susirinkimus kas treflą 
nedėldienį klekvtooo m«nesl< 
po pietų Ir. Petro parapijos 
E. Sarenth St, South Bostoi

PIRM. — Vladas Paulauskas,
90 B St, So. Boston, Mass. 

VICE-PIRM. — V. J. Jakštus,
27 Story St, Boston 27, Mass. 

PROT. RAST. — Antanas Janušonis.
1422 Columbia Rd.,

Boston 27, Mass 
FIN. RAŠT. — Juozas Juška, 

Merycliff Academy,
Arlinghton Helgths, Mass 

IŽDININKAS — Leonas švagždys, 
111 Bowen St, Boston 27, Mass. 

IŽDO GLOB. — J. Grubinskas, 
8 Jay St, Boston 27, Mass. ir 

Antanas Kmitas,
284 5-th St, Boston 27, Mara. 

MARŠALKA — Povilas Laučka,
61 8tory St. Boston 27, Mase. 

DRAUGIJOS antrašas reikale:
866 Broftdway, So. Boston, Mėsa 

DRAUGIJOS susirinkimai laikom' 
kas antrų nedėldlenj mėnesio 1-ų vai 
no pietų parapijinėj svetainėj, 482 E. 
7-th 8t, Boston 27, Mara




