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O priešu eilės žus!

NETIKUSI DOVANA.
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SLAPTA SUTARTIS.
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GRŪMOJA LENKAMS.
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PAGYRĖ POLICISTUS. VIENIJASI.

sušau-Bavarijoj strei-
RENGIASI MUŠTIS.

RIAUŠĖS.
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gyklą su 1.000 sėdynių. Ho- 
telis atseis $12.000.000.

paskirtas pašto viršininku į 
vietą Will H. Hays.

Maskva. — Rusijos So
vietų valdžia atsižadėjo

t

LENINO INTAKA 
DINGO.

ATSIŽADĖJO DRUSKOS 
MONOPOLIO.

DIDELĖ SUMA KAPI
NĖMS.

STREIKAS VOKIE
TIJOJ.

$5.00 UŽ PIENO PIN
TINĘ.

Reading, Mass.
Statė Heel kompanijos dirb
tuvėj buvo kilęs gaisras. 
Nuostolių padalyta už $2.- 
000.
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GAISRAS DIRBTUVĖJ.

Bay

, GIESMĖ Į ŠV. KAZIMIERĄ. 
Šventas Kazimierai, Lietuvos Karalaiti! 
Žiūrėk, kaip juodos gaujos žemę slegia mūs!

Brattlėboro, .Ve. — M. 
Laukaetis, ūkininkas, nuo 
draugo gavo butelį naminės. 
Jos išgėręs, užsikniaubė ant 
stalo ir nekėlė.Ameriką komisiją ištirti 

kambarių, salę susivažiavi- prohibicijos veikimą čia ir 
mams dėl 4.000, bankišetams >paskui ' Europoj pradėti 
salę su 1045 vietomis ir vai- prieš prohibicijos įvedimą - - - - - - — • • '
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KVIESLYS.
South Boston'o ir apielinkis 

lietuviai yra kviečiami atsilanky
ti į Lietuvių Prekybos Bendrovės 
ofisą pažiūrėti iš Lietuvos atvež
tų gintaro, kaklaryšių' ir kitokių 
lietuvilkų daiktelių, šie dalykė
liai yra teip gražūs ir įdomūs, kad 
niekta nesigailės dėl padaryto žy
gio.

AR ATSILAIKYS ■
ANGLIAKASĮ

Rymas. — Graikai ir tur-1 
kai Mažojoj Azijoj rengiasi 
atnaujinti karinius veiki
mus.

Washington. — Hubert, bomirski, buvęs Lenkijos 
Work tapo prez. Hardmgn' atstovas Washingtone ir-gi

Intemational Molders Ui 
skyrius 22, pasibaigus šutei 
kovo 1 d. ii bosų pusės paaiū 
vėl nukapotos algos, nors jau 
du sykiu buvo kapota ir da 
ninkai sutiko. Bet žį kartą į 

prieiino ir galutinai vasario 2 
visi prieš keturis nutarė pasi! 
ant tų pačių algų ir tuojipeki 
streiką. Laikosi bendrai Bn 
lynas, New Yorkas, New Jėrte 
Newatkas.

Tai-gi palies streikas jMUkh 
i kalus su apie 60 dirbtuvių < 
bininkais.

London. — Egipto mies
te Tanta ištiko riaušės. Trys 
žmonės užmušti ir 24 sužeis
ti

i

INfLUENZA NYKSTA.

Žmonės sunkiai ja New York. — Sveikatos 
.. v..... v *—^Z!o j^e 1 aTi^l

- - - - - j

deda nykti. Nuo sausio 1 d. 
nuo influenzos New Yorke 
mirė 544 žmonių.
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Bando Pakrikdyti 
Streiką.

BANDO SULAUŽYTI 
STREIKĄ.

Providence, R. I. — Visos 
Rhode Ialand valstijos audi- 
minės paskelbė, jog dirbtu
vėse darbai prasideda ir kas 
nori dirbti, gali eiti ir dirb
ti. Tą daro, kad streikuo
jančius darbininkus pakrik
dyti. Pikietninkai keletą 
streiklaužių sumušė.

■ --- ■

DIDŽIAUSIAS 
H0TELIS.

Chicago. — La Šalie Ho- 
tel kompanija paskelbė pie
ną didžiausio pasaulyje ho- 
telio, kurs būsiąs pastatytas
prie Michigan bulvaro Chi- važiavimas nutarė atsiųsti į 
cagoj. Hotelis turės 3.000

BIJO PROHIBICIJOS.

Berlin. — Vokietijos ir 
Šveicarijos bravaminkai tu
rėjo slaptą suvažiavimą. Lš- 
reiškė baimės, kad Europoj 
gali įvykti prohibieija. Su-

North Adams, Mass. — 
Arnold ir Windsor spaustu
vės gavo tiek užsakymų, kad 
turės dirbti' dieną ir naktį. 
Tos kompanijos samdo 1.800 
darbininkų. >- ■

.. ..... .’

: DARBAI GERĖJA.

Cleveland, Ohio. — Dar
bai vis gerėja. Chamber of 
Commerce skelbia, kad di
džiosios pramonės atgįja ir 
kas mėnuo daugiau darbi
ninkų gauna darbo. Vasa
rio mėnesį dirbančių darbi
ninkų skaičius padidėjo ant 
5^ nuoš.

Berlin. 
kuoja metalo darbininkai. 
Vidurinėj ir vakarinėj Vo
kietijoj streikuoja būdavoji- 
mo darbininkai. Knygų ap
daryto j ai ir transporto dar
bininkai streikuoja Saksoni
joj. Vidurinėj Vokietijoj 
streikuoja angliakasiai. Ra
dikalai bando šituos streikus
suvienyti ir paskui išvysty-l 
ti generalį streiką.

NUSINUODIJO 19 
ŽMONIŲ.

Detroit, Michs — Wayne 
paviete per vas. mėnesį nuo 
munšainės žuvo 19 žmonių.- r * V-

' f -r ;; r <
NAUJAS PAŠTO VIR

ŠININKAS. ’lį

Buffalo, N. Y. — Lenkų 
konsulas gavo grūmojantį 
laišką, pasirašytą ukrainie
čių juodarankių. Laiške 
grūmojama, kad jis bus nU- ; 
galabintas, jei tūlas ukrai
nietis Lenkijoj įkalintas ne- : 
bus paleistas. Princas. Lu- ’
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Tat teikis iš Dangaus pagelbon mums ateiti.
r f-

Tu tikras Lietuvys iš kūno ir iš kraujo, 
| Šventieji Tavo palaikai vr’ Vilniuje.

Žiūrėk! kaip Lietuviai jau atgimė išnaujo 
Ir ne vergaus jau jie!

Tujlaisvę apkainuoji, Šventasai Viengenti! 
Kotot padėjai, pasirodęs debesiuos,
Ir kuomet priešai jau ant mūs galando dantį, 

! Tu nugalėjai juos!
Daug Lietuvos žudikų viduj ir iš oro 
Ją stengias nugalėt kardu, bedievybe, 
Palaidot rengias ją engėjai blogo noro 

Supuvusiam grabe.
Duok mums drąsos už laisvę Lietuvos kovoti 
Ir Dievo meilę širdyse mūs atgaivink!
Be Tavo paspirties bergždžia bus mūs dar- 

Žabangų tiek aplink! [buotė:—
Duok Lietuviams dorybės kelią pamylėti, 
Gražių jausmų mūsiškių širdyse pasek, 
Tuomet vfei priešai lengvai bua nugalėti 

i Ir neužkenks nė kiek.
.Į Vilnių, Tavo Sostą, lekįa mūsų širdys, 
Jis žūva smaugiamas, negal kvėpuot laisvai: 
Globėjau, gelbėkie! Ir mūs maldas išgirdęs, 

Grąžink jį Lietuvai!

Worcester, Mass. — A. 
Abrahamson užmokėjo $5 už 
pintinę pieno. Jis krautu
vėj bandė tą pieną pavogti. 
Buvo pagautas ir prieš tei
sėją prisipažino. Teisėjas 
paliepė užsimokėti bausmės 
$5.

Rorlin. — Oficiliai buvo 
užginčijami gandai apie pa
darytą sutartį tarp Franci- 
jos ir Rusijos. Dabar vie
nas Viennos laikraštis skel
bia, kad Badene, netoli nuo 
Vienuos, buvęs Francuos ir 
Rusijos atstovų pasitarmas- 

[ ir padaryta slapta sutartis.

yra gavęs nuo ukrainiečių 
panašių grąsinimų.

/Z' - - . . ■
ŽUDO PABĖGĖLIUS.

Vokiečiai pabė-

J. K. .

Kopenhagen. — Iš Rusi
jos gauta laiškas ir paskelb
tas laikraštyje Tidende, kur 
sakoma, kad Lenino galybė 
jau susmuko. Lenin liko 
pirmsėdžiu tik Centralio 
Komiteto. Lenino vietą užė
mė sodietis Fakovenko iš Si
biro. *Jis esąs gudrus ir 
veiklus.

• ' r

Berlin. — T 
geliai iš Rusijos pasakoja, 
kad Rumunijos fronte yra 
taip: pabėgėliai iš Rusijos 
yra grąžinami atgal, jei ne
turi nuosavybės Rumunijoj 
arba jei neturi pinigų toliau 
keliauti. 0 kai iš Rumuni
jos atgal pereina Rusijon, 
tai jie yra rusų sušaudomi. 
Sako, kad tokiu būdu tūks
tančiai žmonių buvę 
dyta.

Laurence. — Du italu bu
vo susiginčiję dėl merginos. 
Vienas jų antrą nušovė. Po- 
licistai žmogžudį norėjo pa
gauti, bet jis bandė pabėgti. 
Tai tada du policistu, ku
riuodu vijosi žmogžudį nu
šovė jį. Miesto valdžia pa
gyrė policistus už tai ir sa
kė, kad kitaip jie negalėjo 
pasielgti.

Berlin. — Švedijos laik
raščiai rašo, kad neutralės 
valstybės karo metu turin
čios susijungti ir vienybėj 
laikytis Genoos konferenci
joj. Rašo, kad Švedija, 
Norvegija, Danija, Holandi- 

ija ir Šveiearija turi susi
jungti.

Pabaltūrio valstybės pir
miausia pradėjo dėl savo1 
reikalų apgynimo minėtoj 
konferencijoj jungtis.

. ■ ■ * t
NAUJA INFLUENZA.

V ar sava. — Lenkijoj ap
sireiškė naujos rūšies influ
enza. 
serga ir daug miršta. Ypač komisijonierius 
daug miršta rytinėj Lenki- pareiškė, kad influenza pra
boj, kur tūkstančiai žmonių 
pabėga iš Rusijos.

Lisabonos. — Portugalija, 
Ispanija, Brazilija ir kitos 

druskos monopolijos. Dėl lotiniškos šalys jungiasi, 
šito dalyko laikraštis kad bendrai stovėjus už sa- 
“Pravda” paskelbė šitaip: vo reikalus Genoos konfe- 
“atėjo laikas, kuomet vai- uncijoj, 
džia turi atsižadėti koncen-i 
truoti visą šalies pramonę į 
valstybės rankas.”

' GERAI PATARNAVO

Stanisl. Paliukas iš Mystic, 
Conn. rašo Lietuvių Prekybos 
Bendrovei Bostone.

Gerbiami Tamstos:
šiuomi laišku turiu sau už 

garbę tarti-širdingą ačių už tai, 
ką per Tamstų tarpininkystę 
turėjaus progos pastatyti savo 
tėveliams paminklą.

Gavau iš Tamstų visus doku
mentus, kurios čionai snlyg rei- 
ka’av'mo, gražinu Tamstoms 
ttgal. Paveikslus pasilieku. 
I >abai esu patenkintas viskuo- 
mi. Iš paveikslų paminklas at
rodo puikus.

Labai esu dėkingas Tams
toms, o ypač tiems, kurie labiau 
šia tuo reikalu rūpinosi. Aš 
įmanau, kad atsiras ir daugiau 
tokių, kurie prašys Tamstų pa
tarnavimo delei tokių dalykų, 
kokį aš esu padaręs.

Su gilia pagarba, 
Stanislovas Paliukas.
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KIEK LIETUVIŲ.

ŽUVO TRYS MOTERYS.
Waujnm, TFts. — C. H. 

Shaller Vulcanizing kompa
nijos dirbtuvėj ištiko gais
ras ir visa dirbtuvė-sudegė. 
Be to sudegė trys darbiniu-, 
kės. Medžiaginių nuostolių į Francijoj kapinių 
už HM

Waskington. — Atstovų 
rūmas vienu balsu pritarė 
paskirti $856.680 įtaisymui 

žuvu- 
siema Amerikos kareiviams.

• ' ■ »

Washington. — Cenzo 
biuras paskelbė New Yorko 
valstijos statistiką. Iš viso 
gyventojų toje valstijoje 10.- 
385.227. Tarp jų ateivių y- 
ra 2.786.112. Daugiausia y- 
ra italų ateivių, būtent 474.- 
994. Iš italų piliečių yra 
29.3 nuoš., Vokiečių piliečių

KAIP PADVIGUBINO 
BAUSMĘ.

Chicopee, Mass. — Teisė
jas Kirby nuteisė Walter 
Martiną šešiems mėnesiams 
kalėjiman už neužlaikymą 
pačios. “Po velnių,n suri
ko Martin, išgirdęs verdik
tą. Tada teisėjas > pasakė: . _
°Aš atšaukiu verdiktą ir "70 nuoš., lenkų 29.8 nuoš. •' 
skiriu visiems metams kalė- Lietuvių paduota 11,407. 
jiman.” iš jU piliečių yra 2,105.

Šventasis Tėvas malo: 
priėmęs ištikimybės iši 
kimą, iš širdies gilumos 
mina Amerikos lietuvius 
talikus, kad brangios ti 
bos išpažinimą stipriau 
išlaikytų,

Kardinolas Gasp 
(A. L. R. K. Federa 

buvo pasiuntusi naujai 
rinktam Šventajam Tt 
Piui XI pasveikinimą, į 
rį atėjo viršuj paduotas 
sakymas).

Jau nei mėnesio nei 
kaip turi .išsirišti labai 85 
bus klausimas 
šių kontrakto atnaujinin 
Kontraktas baigiasi bal. " 

Anglių kompanijos i 
numušti algas. Angliška 
tvirtai laikosi už tai, i 
algos būtų nenumažintos, 
atsilaikys angliakasiai?

TN^i vįęnos prąJ&ones č 
binirikai nėra taip Šttsirii 
linijas, ■' kaip'angliakas 
Tarp angliakasių yra ti 
kad visokius nesusipyatir 
tarp darbininkų ir: kom 
nijų išriša ne bosai su dai 
ninkais, o unijų perdėtir 
su kompanijos atstovi 
Pas angliakašfus unija ; 
tvirta ir su ja kompan 
taip skaitosi, kaip nei 
kioj kitoj pramonėj.''

Dabar kuomet einasi
į, į. • ? ■

rybos apie kontrakto atn 
jinimą, tai unijos ves v 
reikalą. Kadangi anglia 
šiai yra tvirtai susiurgani 
vę, tai yra viltis, kad jie 
silaikys.

RADO NEGYVĄ 
LENKĄ.

New Bedford. — Izi 
Bojanski, lenkas, rasta 
gyvas Crab kūdroj. Jis-k 
no vykti Lenkijon su p® 
ir dviem vaikais. PplM 
spėja, kad jis netyčia 

pVondo. o jo draugai Ai 
kad jis buvo nugalab -
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Streiką
BIJO PROHIBICIJOS.

angliai
GAISRAS DIRBTUVĖJ.

Bay GRŪMOJA LENKAMS.

i

GERAI PATARNAVO

J. K.

* gi

PAGYRĖ POLICISTUS. VIENIJASI.

Du italu bu-

f

RENGIASI MUŠTIS.

RIAUŠĖS. Rusijos So-

SMdn

Stanisl. Paliukas iš Mystic, 
Conn. rašo Liėtuvią Prekybos 
Bendrovei Bostone.

i

Reading, Mass.
Statė Heel kompanijos dirb
tuvėj buvo kilęs gaisras. 
Nuostolių padaryta už $2.-
000.

- ' 1

DARBAI GERĖJA.

AR ATSILAIKYS
ANGLĮ AKASL

LENINO INTAKA 
DINGO.

BANDO SULAUŽYTI 
STREIKĄ.

ATSIŽADĖJO DRUSKOS 
MONOPOLIO.

STREIKAS VOKIE
TIJOJ.

85.00 UŽ PIENO PIN
TINĘ.

-
■

Berlin. — Vokietijos ir 
Šveicarijos bravaminkai tu
rėjo slaptą suvažiavimą. Iš
reiškė baimės, kad Europoj• 
gali įvykti prohibicija. Su-

Ameriką komisiją ištirti 
prohibicijos veikimą čia ii’ 
paskui Europoj pradėti 
prieš prohibicijos įvedimą 
kampaniją.

■ t-l i

' Į Vilnių, Tavo Sostą, lekia mūsų širdys, 
Jis žūva smaugiamas, negal kvėpuot laisvai : 
Globėjau, gelbėkie 1 Ir mūs maldas išgirdęs, 

Grąžink jį Lietuvai!

NETIKUSI DOVANA.

■ M I !■ »

BROOKLYN, N. Y.

Streikas.

NUSINUODIJO 19 
ŽMONIŲ.

Detroit, Mich. — Wayne 
paviete per vas. mėnesį nuo 
munšainės žuvo 19 žmonių.

Į

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

VOL. VII, Ko. 25 (753). SUBATA, KOVO 4 D., 1922. Kaina A cen

Palaimino Amerikos Lietuvius.
Bando Pakrikdyti

Providence, R. I. — Visos 
Rhode Island valstijos audi- 
minės paskelbė, jog dirbtu
vėse darbai prasideda ir kas 
nori dirbti, gali eiti ir dirb
ti. Tą daro, kad streikuo
jančius darbininkus pakrik
dyti. Pikietninkai keletą 
streiklaužių sumušė.

DIRBA DlENĄ-NAKTį.

North AdamSf Mass. — 
' Arnold ir Windsor spaustu
vės gavo tiek užsakymų, kad 
turės dirbti dieną ir naktį. 
Tos kompanijos samdo 1.800 
darbininkų.

Cleveland, Ohio. — Dar
bai vis gerėja. Chamber of 
Commerce skelbia, kad di- 
džiosios pramonės atgįja ir 
kas mėnuo daugiau darbi
ninką gauna darbo. Vasa
rio mėnesį dirbančių darbi
ninką skaičius padidėjo ant 
5^2 nuoš.

DIDŽIAUSIAS 
HOTELIS.

Chicago. — La Šalie Ho- 
tel kompanija paskelbė ple-: 
ną didžiausio pasaulyje ho- i 
telio, kurs būsiąs pastatytas1
prie Michigan bulvaro Chi- važiavimas nutarė atsiųsti i 
cagoj. Hotelis turės 3.000 
kambarių, salę susivažiavi
mams dėl 4.000, bankišetams 
salę su 1045 vietomis ir val
gyklą su 1.000 sėdynių. Ho
telis atseis $12.000.000.

NAUJAS PAŠTO VIR
ŠININKAS.

W ashington. — Hubert 
Work tapo prez. Hardingo 
paskirtas pašto viršininku į 
vietą Will H. Hays.

Kopenhagen. — Iš Rusi
jos gauta laiškas ir paskelb
tas laikraštyje Tidende, kur 
sakoma, kad Lenino galybė 
jau susmuko. Lenin liko 
pirmsėdžiu tik Centralio 
Komiteto. Lenino vietą užė
mė sodietis Fakovenko iš Si
biro. ‘'Jis esąs gudrus ir 
veiklus.

BerKn. — Bavarijoj strei
kuoja metalo darbininkai. 
Vidurinėj ir vakarinėj Vo
kietijoj streikuoja budavoji- 
mo darbininkai. Knygų ap- 
darytojai ir transporto dar
bininkai streikuoja Saksoni
joj. Vidurinėj Vokietijoj 
streikuoja angliakasiai. Ra
dikalai bando šituos streikus 
suvienyti ir paskui išvysty-l 
ti generalį streiką.

KVIESLYS.
South Boston’o ir apielinkės 

lietuviai yra kviečiami atsilanky
ti į Lietuvių Prekybos Bendroves 
ofisų pažiūrėti iš Lietuvos atvež
tų gintaro, kaklaryšių ' ir kitokių 
lietuviškų daiktelių, šie dalykė
liai yra taip gražūs ir įdomūs, kad 
niekas neaigailSa dėl padaryto žy
gio.

Su putarba, 
LITHUANIAN SALES

Rymas. — Graikai ir tur
kai Mažojoj Azijoj rengiasi 
atnaujinti karinius veiki
mus.

Buffalo, N. Y. — Lenką 
konsulas gavo grūmojantį 
laišką, pasirašytą ukrainie
čių juodarankių. Laiške 
grūmojama, kad jis bus nu
galabintas, jei tūlas ukrai
nietis Lenkijoj įkalintas ne
bus paleistas. Princas Lu- 
bomirški, buvęs Lenkijos 
atstovas Washingtone ir-gi 
yra gavęs nuo ukrainiečių 
panašių grasinimų.

ŽUDO PABĖGĖLIUS.
/ __________

, N

Berlin. — Vokiečiai pabė
gėliai iš Rusijos pasakoja, 
kad Rumunijos fronte yra 
taip: pabėgėliai iš Rusijos 
yra grąžinami atgal, jei ne
turi nuosavybės Rumunijoj 
arba jei neturi pinigų toliau 
keliauti. O kai iš Rumuni
jos atgal pereina Rusijon, 
tai jie yra rusij sušaudomi. 
Sako, kad tokiu būdu tūks
tančiai žmonių buvę sušau
dyta.

GIESMĖ Į ŠV. KAZIMIERĄ.
Šventas Kazimierai, Lietuvos Karalaiti! 
Žiūrėk, kaip juodos gaujos žemę slegia mūs! 
Tat teikis iš Dangaus pagelbon mums ateiti,, 

O priešų eilės žus!
Tu tikras Lietuvys iš kūno ir iš kraujo, 
Šventieji Tavo palaikai yr’ Vilniuje. 
Žiūrėk! kaip Lietuviai jau atgimė išnaujo 

Ir ne vergaus jau jie!
Tu laisvę apkainuoji, Šventasai Viengenti! 
Kovot padėjai, pasirodęs debesiuos, 
Ir kuomet priešai jau ant mūs galando dantį, 

Tu nugalėjai juos!
Daug Lietuvos žudikų, viduj ir iš oro 
Ją stengias nugalėt kardu, bedievybe, 
Palaidot rengias ją engėjai blogo noro 

Supuvusiam grabe.
Duok mums drąsos už laisvę Lietuvos kovoti 
Ir Dievo meilę širdyse mūs atgaivink!
Be Tavo paspirties bergždžia bus mūs dar- 

Žabangų tiek aplink! [buotė:—
Duok Lietuviams dorybės kelią pamylėti, 
Gražių jausmų mūsiškių širdyse pasek, 
Tuomet visi priešai lengvai bus nugalėti 

Ir neužkenks nė kiek.

Worcester, Mass. — A. 
Abrahamson užmokėjo $5 už 
pintinę pieno. Jis krautu
vėj bandė tą pieną pavogti. 
Buvo pagautas ir prieš tei
sėją prisipažino. Teisėjas 
paliepė užsimokėti bausmės 
$5.

Brattlel)oro, .Ve. — M. 
Laukaetis, ūkininkas, nuo 
draugo gavo butelį naminės. 
Jos išgėręs, užsikniaubė ant 
stalo ir nekėlė.

i

SLAPTA SUTARTIS.

Ti^rlin.. — Oficiliai buvo 
užginčijami gandai apie pa
darytą sutartį tarp Franci- 
jos ir Rusijos. Dabar vie
nas Vienuos laikraštis skel
bia, kad Badene, netoli nuo 
Vienuos, buvęs Francuos ir 
Rusijos atstovų pasitarimas 
ir padaryta slapta sutartis.

Laurence. 
vo susiginčiję dėl merginos. 
Vienas jų antrą nušovė. Po- 
lieistai žmogžudį norėjo pa
gauti, bet jis bandė pabėgti. 
Tai tada du policistu, ku
riuodu vijosi žmogžudį nu
šovė jį. Miesto valdžia pa
gyrė policistus už tai ir sa
kė, kad kitaip jie negalėjo 
pasielgti.

Berlin. — Švedijos laik
raščiai rašo, kad neutralės 
valstybės karo metu turin
čios susijungti ir vienybėj 
laikytis Genoos konferenci
joj. Rašo, kad Švedija, 
Norvegija, Danija, Holandi- 

ija ir Šveicarija turi susi
jungti.

Pabaltūrio valstybės pir
miausia pradėjo dėl savo’ 
reikalų apgynimo minėtoj 
konferencijoj jungtis.

Lisabonos. — PortugaEja, 
Ispanija, Brazilija ir kitos 
lotiniškos šalys jungiasi, 
kad bendrai stovėjus už sa
vo reikalus Genoos konfe- 

atėjo laikas, kuomet vai- rencijoj.

London. — Egipto mies
te Tanta ištiko riaušės. Trys 
žmonės užmušti ir 24 sužeis- 

NAUJA INFLUENZA. ti.
. . - ______ C— I

Varšava. — Lenkijoj ap- JNĘLUENZA NYKSTA.'
sireiske naujos rūšies infiu- ‘ __
enza. Žmonės sunkiai ja Neto York. — Sveikatos 
serga ir daug miršta. Ypač komisijonierius Copeland 
daug miršta rytinėj Lenki- pareiškė, kad influenza pra- 
joj, kur tūkstančiai žmonių 
pabėga iš Rusijos.

I

ŽUVO TRYS MOTERYS.

deda nykti. Nuo sausio 1 d. 
nuo influenzos New Yorke 
mirė 544 žmonių.

DIDELĖ SUMA KAPI
NĖMS.Waupun, Wts. — C. H. 

Shaller Vulcanizing kompa
nijos dirbtuvėj ištiko gais
ras ir visa dirbtuvė-sudegė. 
Be to sudegė trys darbiniu-, 
kės. Medžiaginių nuostolių j Francijoj kapinių 
už $300.000.

Maskva.
vietų valdžia atsižadėjo 
druskos monopolijos. Dėl 
šito dalyko laikraštis 
“Pravda” paskelbė šitaip:

džia turi atsižadėti koncen-j j j • • y 1 • ___ • ■truoti visą šalies pramonę į 
valstybes rankas.” *

KIEK LIETUVIŲ.

Washington. — Atstovų 
rūmas vienu balsu pritarė 
paskirti $856.680 įtaisymui 

žuvu-
siems Amerikos kareiviams.

Šventasis Tėvas malor 
priėmęs ištikimybės' išn 
kimą, iš širdies gilumos 1 
mina Amerikos lietuvius 1 
talikus, kad brangios til 
bos išpažinimą stipriam 
išlaikyti},

Kardinolas Gaspt 
(A. L. R, K. Federac 

buvo pasiuntusi naujai 
rinktam Šventajam Tė’ 
Piui XI pasveikinimą, į 1 
rį atėjo viršuj paduotas 
sakymas).

Gerbiami Tamstos:
šiuomi laišku turiu sau už 

garbę tarti- širdingą ačią už tai, 
ką per Tamstą tarpininkystę 
turėjaus progos pastatyti savo 
tėveliams paminklą.

Gavau iš Tamstų visus doku
mentus, kurios čionai snlyg rei- 
ke’av’mo, gražinu Tamstoms 
ttgal. Paveikslus pasilieku. 
I»abai esu patenkintas visk uo
tui. Iš paveikslą paminklas at
rodo puikus.

Labai esu dėkingas Tams
toms, o ypač tiems, kurie labiau 
šia tuo reikalu rūpinosi. Aš 
tmanau, kad atsiras ir daugiau 
tokią, kurie prašys Tamstą pa
tarnavimo delei tokių dalyką, 
kokį aš esu padaręs.

Su gilia pagarba,
Stanislovas Paliukas.

Jau nei mėnesio neli 
kaip turi išsirišti labai sv; 
bus klausimas 
šią kontrakto atnaujinim 
Kontraktas baigiasi bal. 1

Anglių kompanijos m 
numušti algas. Angliakas 
tvirtai laikosi už tai, k 
algos būtų nenumažintos,. 
atsilaikys angliakasiai?

Nei vįęnos pramones ~d; 
bininkai nėra taip susiriš 
unijas, kaip angliakasi 
Tarp angliakasių yra ta 
kad visokius nesusipyatim 
tarp darbininkų ir komi 
nijų Išriša ne bosai su dari 
ninkais, o unijų perdėtin: 
su kompanijos atstovą 
Pas angliakasius unija y 
tvirta ir su ja kompani 
taip skaitosi, kaip nei 1 
kioj kitoj pramonėj. ‘

Dabar kuomet einasi c 
rybos apie kontrakto atna 
jinimą, tai unijos ves vi 
reikalą. Kadangi angliai 
šiai yra tvirtai susiorgania 
vę, tai yra viltis, kad jie t 
silaikys.

KAIP PADVIGUBINO 
BAUSMĘ.

Chicopee, Mass. — Teisė
jas Kirby nuteisė Walter 
Martiną šešiems mėnesiams 
kalėjiman už neužlaikymą 
pačios. “Po velnių,” suri
ko Martin, išgirdęs verdik
tą. Tada teisėjas pasakė: 
°Aš atšaukiu verdiktą ir Y0 nuoš., lenkų 29.8 nuoš. •’ 
skiriu visiems metams kalė- Lietuvių paduota 11,407. 
jiman. iš jų piliečių yra 2,105.

Washington. — Cenzo 
biuras paskelbė New Yorko 
valstijos statistiką. Iš viso 
gyventojų toje valstijoje 10.- 
385.227. Tarp jų ateivių y- 
ra 2.786.112. Daugiausia y- 
ra italų ateivių, būtent 474.- 
994. Iš italų piliečių yra 
29.3 nuoš., Vokiečių piliečių

i

Intemational Molders Uni 
skyrius 22, pasibaigus sutari! 
kovo 1 d. iš bosą pusčs paaiūl] 
vėl nukapotos algos, nors jau ] 
du sykiu buvo kapota ir daT 
ninkai sutiko. Bet šį kartą pi 
priešino ir galutinai vasario 28 
visi prieš keturis nutari pesili 
ant tų pačių algą ir tuo spėkai 
streikų. Laikosi bendrai Bro< 
lynas, New Yorkas, New Jersey 
Newatkas.

Tai-gi palies streikas pinkis 
kalus su apie 60 dirbtuvių d 
bininkais. . - -

RADO NEGYVĄ 
LENKĄ.

Neto Bedford. — Izid 
Bojanski, lenkas, rasta i 
gyvas Crab kūdroj. Jie ke 
no vykti Lenkijon su pai 
ir dviem vaikais. Ppliei 
spėja, kad jis netyčia i 

o jo draugai sal 
kad jis buvo nugalabinta?



Sukata, Kovo -i 'dieną, '1922.
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DVEJOPAS BADAS.

ry Badas gali būti dvejopas: 
t? kūno badas, kuomet nėra 
Įmaisto ir dvasios badas, 
r kuomet nėra iš kur mokslo 
Įremti. j ♦
F' Abu badu lygiai baisiu.

Nuo pat pradžios susisie
tu kimo .su Lietuva, Amerikos 
^lietuviai išgirdo iš karo pri- 
(■slėgtos tėvynės daugiau apie 
I dvasios, negu apie kūno ba- 
Zdą. Daugiau buvo balsų 
įšaukiančių siųskite jiems 

knygų ir laikraščių, nė mais-, 
£to. Paskui pradėjo eiti dė- 
į tingumo laiškai iš Lietuvos 
į;darbininkų ir kareivių.

Prašymai siųsti literatū- 
| ros Lietuvos kareiviams ir 
darbininkams ir padėkos už 

iatsiųstą literatūrą nemažė
ja, o didėja.

Tik pažiūrėkite. Pasta
ruoju laiku “Darbininkas” 
■ gavo pluoštus prašymui kny- 
igų ir laikraščių. Tų prašy
mų štai žemiau patys pasi
skaitykite :

prašymą, nepagailėkit laikraščių, 
knygų atsiųsti ir laišką parašyti.

Tad palieku laukdamas su di
deliu nekantrumu ant laikraščių 
ir knygų paaukavimo, ant laiškų 
atsiųstų, duosiu kuoširdin^iausius 
atsakymus, ir galėsiu dar pridėti 
savo paveikslėlius, sportus, ir 
šiaip visokias grupes esant ka
riuomenėje.

Mano antrašas:

LITHUANIA

Gerbiamoji Redakcija!
Mes Lietuvos kareiviai, tarnau

dami Lietuvos armijoj, neturėda
mi Amerikoje giminių, nei pažįs
tamų lietuvaičių arba lietuvių, o 
norėdami susirašyti laiškais su A- 
merikos jaunimu, tai kreipiamos 
į jaunimą prašydami susirašinėti 
su mumis. Kartu prašome atsiųs
ti mums literatūros — knygų ir 
laikraščių. . i

Adresas:

mano prašymų tuojaus. Su ne
kantrumu lauksiu iš tolimo kraš
telio laikraščių ir laiškų. Gerbia- 
mos-gerbiamieji amerikiečiai mel
džiu rašyti šiuo antrašu:

5 pešt. D. L. K. Keistučio 
pulko štabas,

O. Koc Ulevičius,
LITHUANIA.

v • 
: a 
. ♦*

Boliui Kaukevičiui,

Miestelis Veisėjų,

Seinų apskričio.
10—1—22.

5-jo p. D. L. K. Keistučio p.
III-čio batalijono štabas, 

Juozas Jonuška.
LITHUANIA.

DABAR YRA PROGA PRISIRAŠYTI PRIE L. D. S.I kad tikybos neprieteliai ne
snaudžia Lietuvoj. Pa- 
skleiskime gerą literatūrą 

!po visą Lietuvą ir tuomi be
dievybei ir kitokiai nedory
bei kelias bus pastotas.

* Iš viršuje paduotų atsi- 
Į šaukimų ir seniau tilpusių 
i laiškų aiškiai matote reika- 
jlą paskleisti Lietuvoj gerą
• literatūrą. Vienur žmonės 

• j tamsūs, dar nepripratę prie

IS >-£

PRAKALBOS IR KONCERTAS
PAVEIKSLAI APIE KRISTAUS KANČIĄ

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

KOVOGerbiamoji “Darbininko” 
Redakcija!

Paskaitęs iš netyčių Jūsų kalė
dinį numerį, man labai patiko!

Todėl ir aš atsiunčiu savo 12 ei
lėraščių, kuriuos maloniai prašau 
patalpinti į Jūsų gerbiamą laik
raštį “ Darbininką.

Gailiuos labai, kad negali mane 
lankyti Jūsų gerbiamas laikraštis 
“Darb.” kuris taip man patinka. 
Dabar dar kasdien aš jį paimu po 
kelis syk į rankas, bet kaipo ka
rys, tai turiu būt ir tuomi užganė
dintas? Todėl drįstu prašyti A- 
merikos lietuvių daryti aukelę ir 
prisiųsti man “Darbininką” ir jei 
malonė tai ir kįiygų.
j »' .

Su tikra pagarba, . į
Pranas Bernatonis.

skaitymo. Tokie kadir išga
lėtų nepirktų knygų. To
kiems reikia dykai duoti." 
kad juos prismilinti prie 
skaitymo. Kiti Lietuvos 
žmonės, ypač jaunimas, 
troškęs dvasinio peno, 
prideramo negaudamas gali 
griebtis netikusio ir taip ga
li suklysti.

Už surinktas aukas kny
gos bus pasiųstos iš LDS. 
knygyno numušant 60 nuoš.

Talkon visi ir šviesa ir tie
sa Lietuvoj težydi!

(M ARO H)

11Z712
. 1922Gerb. “Darbininke”!

Aš kareivis Lietuvos armijos 
Napoleonas Slavinskas sakau šir
dingai ačiū tiems Amerikos lietu
viams, kurie man siuntinėjo pra 
eitais 21-metais laikraščių ir kny
gų, ypač dėkingas P. Varakuliui 
ir E. Narinkaitei už jų pasiauko
jimų. Drįstu laukti iš Amerikos 
ir šiais 22 metais draugiškų susi- 
rašymų nuo draugi) ir draugių a- 
merikiečių ir laukiu - literatūros, 
kuria naudojasi visi draugai ka
reiviai.

Antrašas:

5 p. D. L. K. Keistučio pulko 
III-čia batalijono štabas, 

Nepoleonas Slavinskas 
LITHUANIA.

Gerbiamoji Redakcija:
Aš turėdaams garbę paprašyti 

gerbiamosios redakcijos kad ne- 
atmestumėt mano prašymų į ša- 
:i-

Esu mokinys Janąvos vidurinio
sios 4-klasės mokyklos. Aš noriu 
•usipažinti su lietuviais ir su a- 
merikiečiais ir noriu susirašyti" 

4 

aiškais. Teip-gi noriu paramos 
knygomis ir laikraščiais. Žinote, 
kad mokiniui gavus iš kitos šalies 
aiškas, laikraštis ar knyga tai v- 
•a didžiausias džiaugsmas. Visiems 
.tsiliepsiantieins būsiu labui ete
ringas.

. Mano antrašas;

JanSvos miestas ir paštas,
' ' * j f \ ? f *

BAŽNYTINĖJ

SVETAINĖJ,

l

I
Ant 5-tos
Gatvės,

SO. BOSTON, 
MASS.

Alano
o

fe- ■ ■ ' ♦ ■
Gerbiamoji Redakcija!

Prašali nuoširdžiai paskelbti 
laikraštį “ Darbininkas” mano šį 
atsišartlriiną ir prašymą.

: Paiežkau savo dėdės Vinco 
KaakečišiaiiaJebrolio mano tėvej, 
kurs prieš išvažiavimą į AnierikĮ, 
'kėlius metus prieš pasaulinį karą, 
gyvenoydvare Aukštadvaryje. Sei
lių apskričio, Veisėjų valsčiaus. 
'Norėčiau daug jam svarbių daly
kų pranešti, apie praeitus ir dą- 

S&artinį tjiūsų šeimynos gyvenimą, 
^tik nežinau kur jis apsigyveno A- 

lerikoj, nes išvažiuodamas pali- 
;o mane dar kūdikiu. Todėl jo 
iaties ar jį pažįstančių prašyčiau 
>rauešti kur jis dabartiniu laiku 
yvena, kad galėčiau susisiekti 

su laiškais. Taip-pat prašyčiau A- 
jberjkos lietuvių ir lietuvaičių. 
Sreipdaiiias su didele garbe, pra
rydamas atsiųsti kokių nors laik
raščių ir knygų, ir šiaip labai no
riu turėti susirašinėjimą laiškais 
ir pažinti su lietuviais ir lietuvai
tėmis. 1 .

Pagaliaus esu skaitęs “Darbi- 
inke” No. 140 (720) kad 17 d. 
iruodžio mėn. ^>921 m. buvo su- 
engtas“ Lietuvių Svetainėj Karn
as E ir Silver Sts. So. Bostone” 
irtistės-Unės Babickaitės vaka

ras, būtent: “Vyresnysis Angle- 
kasys” (drama), “Kerėjimo Gar
sai” (liijka) ir “Alkanas Jonu
kas” (komedija). Tad prašau 
širdingai gerbiamosios artistės 
t’nčs Babickaitės esant galimybė
je. minėtos-, dramos atsiųsti man, 
už ką lųioširdingiausiai būsiu dė
dingas.

“119 ųi. Balandžio mėn. pasto
tu į saVo Tėvysės kariuomenės 
iles, rr ištarnavau iki 1921 m. 
ruodžio m.; kariuomenėje tar- 

nauad tąs buvau pulko štabo raš* 
tini: ku-mašinistu, o dabar esu 
vaišėm is raštininku. Beto, par- 

žiavęs ,į savo prigimtąjį kam- 
lį. rąndasi artį demarka-
’ės įjos Įfttęnrijau, kad jau

tas visai yra atšalęs nuo Įnik
ti ų ir s lygų skaitymo, ir visai 
. j k ■ kBygynėlio. Todėl par- 
avęs i iriu įsteigti savo bro- 
s i- -eželėms nors mažą savo 
teliui knygynėlį. Bet nesant paprašyti Amerikos geraširdžių 
ngu„ >ad galėčiau ant grei- lietuvių paremti mus knygomis ir 
tą padaryti, tad kreipiuosi I laikraščiais.

io pas A c ikos brolius ir se j 
paąclbėjmyu piąnp darbe, t 

įteikti a .r t : laikraščių ir 
nors knygeli p

. perska:'-; ' “ »ūs
plės mar.r’ - Širmi a r-

f *

■«

i

>*■ r < v

Žveju gatvė Uo. 24,
Kazys Radauskas,

LITHUANIA.

kerbiamoji Redakcija:
Turiu garbės prašyti neatmesti 

įrašymų į šalį, o atspauzdinti į 
aikrašfį “Darbininkų.”

Aš esu mokinys Jonavos viduri- 
;iosios keturklasės mokyklos. Aš 
oriu susipažinti su amerikiečiais 
iėtuviais, noriu susirašyti laiš
kais. Teikitės padaryti užuojau- 
ą ir atsiųsti knygų ir laikraščių.

Alano antrašas:

Jonavos miestas ir paštas,

Sodų gatvė No. 7,

Juozas Rabašauskas,

LITHUANIA.
T? . *■* ' *■j p* 

terbianioji Redakcija!
Aš mokinys noriu susipažinti 

u lietuviais bei lietuvaitėmis A- 
nerikiečiais.. Žinoma, kad moki
no yra Vienodas gyvenimas. Ir 
nalonu būtų, kad galima būtų su- 
irašyti laiškais. Suprantama. 
;ad gavus iš svetimos šalies laiš- 
<ą, bils labai smagu. Teikitės 
nūs moksleivius paremti knygo
mis ir laikraščiais. t

Mano adresas: V
N 4

Jonavos miestas ir pastas,

Plento gatvė No.'2,

Pranui Liaudanskiui,

LITHUANIA.
------ ! > i-_i r , Ą £. ' 

derinamoji Redakcija!
Aš esu mokinė Jonavos viduri- 

iės mokyklos. Esu mokinė III kl. 
Noriu susipažinti per laiškus su 
amerikiečiais lietuvaitėmis ir lie
tuviais. Nes žinoma iš svetimoj ša- 
ies gauti laišką, tai mokinioZyra 
iidŽiausias džiaugsmas. Drįstu

t-”

4

Pradžia 7:00 vai.
vakare.

adresas:
Žv. Rajonas,

Pranas Bernatonis.
Šerne liškiuose. 

LITHUANIA.
i »n -
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LIAUDIES DAINELĖ.
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PADĖKA.

Gerb. p. F. Kavaliauskui,
Meriden, Conn.

Iš Tamstos Telšių moksleivių 
Jaunųjų ateitininkų kuopa, per 
pirmininkų Gr. Valančių, apturė
jo gausios literatūros, už kuria vi
sos kuopos vardu tūkstantį kar
tų dėkojame. Alės lietusiai esa
me dėkingi visiems tautiečiams 
Amerikoje, kurie remia mūsų var
gingų būtj, aukomis, literatūra ir 
panašioms priemonėmis padeda 
broliams. . Vieni Amerikiečiai 
stengiasi palaikyti vietines organi
zacijas ir kiek galėdami remia jas,, 
kiti adkoja įvairiems Tautos rei
kalams, kiti remia tėvynės gynė
jus, gi gerb. p. F. Kavaliauskas 
atkreipė ypatingų domę tarp kit
ko ir į vargingus Lietuvos moks
leivius ateitininkus, norinčius 
siekti šviesos ir lavintis literatū
roje, jis prisiuntė mums įvairių 
knygų ir--Žūrnalų tikėdamas iš 
mūsų moksleivių tėvynei darbi
ninkų bei gynėjų. Ir ištikrųjų ne
reikėtų ir kitiems broliams ame
rikiečiams užmiršti Lietuvos 
moksleivių, bėt širdingai visų pra
šome' pagelbėti mums moksle, 
prisiųsdanri įvairių Tamstų per
skaitytų knygų ir laikraščių. Kny
gų brangūs tautiečiai, prisiųskit 
mums, nes būsime labai dėkingi 
("anrašas: G. Valančius, Telšiai, 
(gimnazija, Lietuva).

Telšių Jaun. At-kų kuopos val
dyba: K

Amcrikos Lietuvaitės!,, f.
Aš būdamas nuo JSšų už palčių 

jūrių, noriu bent , laiškais su Ju
mis susirašinėti. Prašau susipa
žinimui atsiųsti nors menkutę 
man saxo fotografija. Tikėkitės 
kad aš Jums teip-gi atsiųsiu pava
lą! Nepasigailėkite- mums per
skaitytų knygų ir laikraščių.

Su pagarba, *
" Ip. Norkūnas, t

Joniškio gt’/No. fi,
Šiauliai, LITHUANIA.

r 
v'

'»

< %

Pirmininkas G. Valančius, 
Sekretorius St. Skurvydas.

G. “Darbininko ’ ’ Redakcija!
Malonėkite paskelbti šį mano 

prašymų už ką dėkingas būsiu. Aš 
kaipo tarnaująs Lietuvos kariuo
menėje, turiu garbės kreiptis prie 
Amerikos lietuvių ir lietuvaičių. 
Aš labai maitinėčiau su Jumis su
sirašinėti apie tolimą kraštą. Ka- 

jjyvenime didžiausia turtas 
iikai su žiniomis iš kitą ša-

i

Aš 
mom 
tingėkite savo plunksną pavedžio
ti ant ląiškų poperio ir kartu ma
lonėkite atsiųsti literatūros.

ė

Su pagarba, j
Jonas - Gasauskas.

Joniškio g. No. 7, 
Šiauliai, LITHUANIA.

noriu susirašinėti su gerbia- 
Amerikos lietuvaitėm. Ne-

Jonavos miestas ir paštas, 

Sodų g-vė No. 7, • 

Marytei Ostaaevičaitei, 

U.THUANIA.

reivio 
yra lai
lių. Mes būdami Lietuvos kariuo
menėje labai norėt ūme m susipa
žinti ir susirašinėti su amerikie
čiais — amerikietėmis lietuvaitė
mis. Perskaitę tą atsišankanėlį, 
^malonėkite atsilepti. Neatidėlio- 
kite kitam syk: ::

“Darbininkas” ir LDS. 
centras nuo senai rūpinasi, 
kad kuodaugiausia literatū
ros pasiuntus Lietuvon. 
Daug skrynių su visokiomis 
knygomis jau buvo pasiųsta 
ir jos Lietuvoje gautos. Da
bar LDS. Centro valdyba, 
matydama gyvą reikalą pa
skleisti tarp Lietuvos darbi- 
niiikų ir kareivių geros lite- 
ratūrps sumanė atsikreipti į 
Amerikos lietuvių, visuome
nę. su prašymu prisidėti prie 
pasiuntimo Lietuvon bent 
20 didelių skrynių'su'knygo
mis. LDS. Centras kviečia 
talkon visus Amerikos lietu
vius. Teikitės paremti tą 
darbą nors maža auka. Ba
landžio mėn. tikimės išsiųsti 
tą siuntinį. LDS. kuopoms 
Išsiuntinėta blankos aukoms 
rinkti. Tai-gi ar per tuos 
aukhnnkius ar per Centrą 
tiesiog teikitės priduoti savo 
auką ir prisidėti prie švie
sos platinimo Lietuvoj. Lie
tuviai katalikai, žinolūte.

t i i i; ' i
---- y ■ - -- -------------c—

Ai, ąžuolai, 
Ąžuolėli, 
Ąžuolėli 
šimtašakeli, 
Ko stovėjai 
Viduryj lauko i 

Ko rymojai 
Ant šakelės? 
Ant’ ateina, 
Šiaurės vėjas, 
Šiaurės vėjas, 
Bangus lietus, 
Laibų šakelių, 
Laužytojėlis, 
ft* liemenėlių 
Skaldytojėlis.
Ai, sesele, 
Lelijėle, 
Ko sėdėjai 
Viduryj svirno 
Ko sėdėjai ? 
Viduryj svirno ? 
Ko rymojai 
Ant skrynelės ? 
Ant’ ateina 
Trys berneliai, 
Trys berneliai — 
Pui koreliai. 
Išves tave, 
Seserėle, 
Išves tave 
T šviesią šalelę.

Kaipgi būtų girtina, 
žmonės tiek mankštintų sa
vo smegenis, kiek jie mankš
tina savo kūną ir kad taip su 
įnirtimu siektų prie doros, 
kaip jie siekia prie pasisma
ginimų.
k-1 .

kad

Seneca.
Y i

Juo- mažiau rūpinsies sa
vimi, tuo'daugiau kiti tavęs 
klausys.
T- ' z l Palau.

M y sic.
Miške gimęs ir augęs, išė

jo į lauką į žemes1 lenda. 
(Arklas).

Pamesk vieną blogą pa
protį, dešimtis savaimi iš
nyks. -

Rod.

J,

* <■ - -

Prakalbos bus tik ^nedėlioję. Kalbės gerb. kun. P. 
Juskaitįs įJį Cambridge, Mass., gerb. kun. K. Ur- 
banavičftfc jr« |iti. : 5'Taif>įgi bį& ir kitokių amargi- 
nimų. jTad llviečianie visus skaitlingai atsilankyti, 

. nes. bus. įdomus programas.
• - ĮŽANGA; 35 ir 25c.,• Vaikams su tėvais Tūd,' In viį 15c.

. . Kviečia KOMISIJA.
, ' į } i Z '.’ *■■ *■ "• ; . ’*

Lietuvis graborius, P. J. A*kunevičius pasižadėjo su sa
vo automobiliu atvežti gerb. ] 
bu ir atgal nuvežti uaiųon visai dykai.

• * Š « į • ’ ė f' ■ • ... 4 * z . ę ; į y '

kun. Pr. .Juškaitį ant prakal-

f

| LIETUVIS GRABORIUS.

J g Šiųomi pranešu visiems, kad nupiginau kainas ant grabų
® ir už visą palaidojimą. Palaidoju numirusį nuo $100.00 ir 
g aukščiau. Taigi Boston’o ir apieiinkės lietuviai, pasitaikius 
® virš minėtam reikalui, visuomet kreipkitės pas mane. Už 
g 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.
Tek S. B. 1891 M. ir S. B. 381.

Unite d ambųrg
American American
Lines Inc.tį^*

I

f

TARP NEW YORKO IR HAMBURGO 
Trumpiausias susisiekimas su visais portais 

Centrai Europos.
SAVAITINIAI IŽPLAVKI.MAI KAS KETVERGAS 

nuo l’iero 86, North River, 46-to Street, Neiv York. 
Kambariai su 2, 4 ir 6 lovom ant visų laivų. Puikus val
gomieji kambariai, salionai ir erdvus dėkai trečios kle
sos pasažieriains. Ant laivų “HANSA,” “BAYERN” ir 
tVL'ERTTEMBERCr yra keli specialiai puikus kambariai. 

I>u nauji 20.0000 tonų laivai, •
c . RESOLUTE ir RELIANCE 
ims 1, 2, ir 3-člos klesos pasažierius pradedant nuo Gegu-* 
žiu 2, lite. Paskiau bus mainoma Utarninkais. Klaus
kite agento:

JULIUS ROTTENBERG,
r 260 Hanover St., ' Borton, Maas.

• t
4- . A i

7

4
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LAIVAKORTES galima gaut’ pagal prekes kompanijų

4*

■tai
U L. Y

ii.*- - •l LIETUVĄ IR IS LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut' pagal prekes kompanijų 

ir ant geriausių ląįvų. visų linijų pas seniausią LIETUVE-' 
KĄ agentą — G. KUNAŽAUSZĄ Agentūra uždėta 1910 m.

PASPORTUS išreikalauju visiems' keliaujantiems į 
LIETUVĄ.

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

nau, jeigu kas klausia. * . .

G. Kunašauskas
? 179 E. 3-rd Streefc, Kew York, N. Y. '



—

LIETUVA LIETUVIAMS
daryk biznį tik per tas

apmoka Lietuvių Prekybos Bendroves perlaidas pilna jų verte ir be jokių

Bendrovę
Lietuvos Ūkio Banke

Kaune
t .

*■

X

f

Norėdamas prisidėti prie Lietuvos ekonominio ats
tatymo ir išvaduoti Lietuvos žmones iš svetimų šalių, o 
taipgi žydit piniguočių jungo 
įstaigas, kurios yra lietuvių pinigais įsteigtos ir pačių 
lietuvių vedamos.

F

PINIGAI YRA DIDELĖ GALYBĖ, TODĖL NELEISK JAIS 
NAUDOTIS SVETIMIEMS.

KAIP IŠMOKA PINIGUS LIETUVOJE

*

Šviežiausios žinios iš Lietuvos,
Tik ką atvykusio iš tėvynės JONO J. ROMANO papa
sakotos Lietuvių Prekybos Bendrovės ofiso vedėjams 

Bostone. .

PERSKAITYK PATS IR KITAM PASAKYK
PERSKAITĘS NESIGAILĖSI, BET PRISIDĖSI PRIE LIETUVIŲ 

BIZNIO STIPRINIMO.

JONAS J. ROMANAS.

Pinigai

*

Sugrįžęs iš Lietuvos Lietuvių Prekybos Bendrovės Prezidentas Jonas J. Romanas, kuriam 
geriausia yra žinomi Lietuvos gyvenimo santikiai ir kuris yra pilnai susipažinęs su Lietuvos 
pramone ir prekyba ir toje srity dirbančiomis Įstaigomis, faktais priparodė, kad pinigai siunčia
mi per Lietuvių Prekybos Bendrovę geriausia ir saugiausia pasiekia visas Lietuvos vietas, Į ku
rias Amerikos lietuviai pinigus savo giminėms ir pažįstamiems siunčia. Pinigų pristatymo budai 
Lietuvoje yra dabar taip sutvarkyti, kad beveik visos Lietuvos finansinės įstaigos Kaune ir vi
sur kitur Lietuvoje 
trukdymų.

siunčiami į Lietuvą per Lietuvių Prekybos 
yra išmokami Lietuvoje:

Lietuvos Tarptautiniame 
Banke Kaune

ir visuose jo skyriuose
provincijoje.

PINIGŲ SIUNTIMO BŪDAI.
PERLAIDOS.

igiausias, parankiausias ir geriausias pinigų siun
timo būdas yra, išpcrkant auksinais Lietuviij Prekybos 
Bendrovės perlaidas Bendrovės ofise Bostone arba pas 
Bendrovės agentus kitur ir pasiunčiant tas perlaidas į 
Lietuvą tiems, kuriems pinigai yra siunčiami. Perlai
dos auksinais išrašomos sulyg dienos kurso.

“MONEY ORDERIAI”
Išduodami tokioje pat tvarkoje ir išmainomi Lie

tuvoje tokiu pat būdu, kaip Amerikos money orderiai 
čia Amerikoje. Money orderiai išrašomi tik auksinais.

ČEKAI.
Keliauninkams, o ypač tiems lietuviams, kurie va

žiuoją į Lietuvą tik pasisvečiuoti, turime pagaminę taip 
vadinamoj “keliauninkų čekų.’’ (travelers checks), dole
riais, kuriuos Lietuvoj galima mainyti į auksinus sulvg 
dienos pinigų kurso ir sulyg reikalo. Grįžus į Ameriką, 
jei tų čekų liktų, galima pinigus pilnai atgauti dole
riais iš Bendrovės ofiso Bostone, z

KABLEGRAMOS.
Svarbiam ir skubiam reikalui esant, siunčiame pi

nigus į Lietuvą auksinais ir doleriais kablegramomis. 
Kablegramų siuntimo kaštus apmoka patys siuntėjai.

Prekybos ir Pramonės 
Banke Kaune

ir visuose jo skyriuose 
provincijoje.

LIETUVOS MIESTAI IR MIESTELIAI KURIUOSE YRA 
VIRŠPAŽYMĖTŲ BANKy SKYRIAI IR KUR LIETUVIU 

PREKYBOS BENDROVĖS PERLAIDOS 
IŠMOKAMOS TUOJAU;

KAUNAS 
KĖDAINIAI 
PANEVĖŽYS 
ŠIAULIAI 
MAŽEIKIAI 
VIRBALIS 
MARIJAMPOLĖ 
SKUODAS 
RASEINIAI 
ALYTUS 
BIRŽAI

JONIŠKIS 
KALVARIJA 
KLAIPĖDA 
KYBARTAI 
PRIENAI 
ŠAKIAI 
TAURAGĖ 
UKMERGĖ 
UTENA 
VILKAVIŠKIS 
KRETINGA

Tenai, kur nėra bankų ir bendrovės skyrių žmonės 
pasirašę ant Lietuvių Prekybos Bendrovės perlaidų, 

z pasiunčia jas į artimiausi banko skyrių, kurio vardu 
perlaida pažymėta arba tiesiai į Lietuvos Tarptautinį 
Banką Kaune, ir jiems tuojau pinigai prisiunčiama į ar- 
timiausį paštą. /

ir visuose jo skyriuose 
provincijoje.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS PERLAIDOS, 
IŠRAŠYTOS AUKSINAIS APMOKAMOS VISUOSE 

ŠIAME SKELBIME PAŽYMĖTUOSE BANKUOSE 
IR JU SKYRIUOSE, 0 TAIP-GI VISUR 

KITUR LIETUVOJE.
Perlaidos išrašytos doleriais apmokamos visur Lie

tuvoje sulig dienos kurso einamais Lietuvoje pinigais. 
Jeigu yra būtinas reikalas galima gauti ir Amerikos do
leriais iš Lietuvos bankų Kaune.

UŽ SIUNČIAMUS PINIGUS LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVĖ ATSAKO VISU SAVO TURTU IR GA

RANTUOJA PINIGŲ PRISTATYMU Į PAŽY
MĖTAS SIUNTĖJŲ VIETAS.

PASARGA: Lietuvos žydeliai ir kitoki vertelgos 
su didžiu noru išperka iš žmonių Lietuvių Prekybos Ben- 

' drovės perlaidas, bet jie tą daro ne iš geros širdies, tik 
uždarbio delei, nutraukdami nuo kiekvienos perlaidos 
po keliolika ar kelis desėtkus auksinų. Patarkite saviš- 
kiems savo perlaidų mekleriams neparduoti, bet su jo
mis taip pasielgti, kaip mūsų nurodoma.



DARBININKAS Subala, Kovo 4 'dieną, 19

Ar Blaivininkai Prohibistai?

SPAUDA.I4

Skiriu LDS. Conn. Apskr.

REIKALINGA PARAMA.

2 '“1«1

Eina !S South Boston’o utamlnkala, 
retvergaia ir subatomis. Leidžia Am. 
Urruvię Rymo Katalikų šv. Juozapo 
'•ASBINIIVKV S-J-JUYfiA.

LENKŲ BUKAPRO
TYSTĖ.

pradėsime svarstyti

si.”

SOČI AUSTŲ ŠMUGELIUI 
NUKIRTO UODEGĄ.

JURGELIONIS”“PAKARNIAI ’ ’

NUSIŽEMINO.

‘DARBININKAS”
(The Workeb)

Vh> Lithuakiak Tki-W«xklt Patu.
Pnollsbed every Lrresuey, Tbnrsday, 

and Saturday by St. Joseph’s Lith- 
1AMIAN R. C. ASSOCIATION OT LaBOK.

‘Entered as second-class matter Sept 
12, 1915 at the post offlce at Boston, 
Mass., nnder the Act of March 3, 1879.’*

•*Acceptance for malling at speclal rate 
of postage provided for in Sectlon 1103, 
Act of Oct 8, 1917, authorlzed on Ju)y 

' 12. 1918.”

Subtcription Ratet;
Vearly .............................  $4.50
Boston and suburbs ...................... $5.50
Forelgn countries yearly...............$5.50

Bevažinėjant po Naują 
Angliją Lietuvos Darbo Fe
deracijos įgaliotiniui gerb. 

*M. Bagdonui kilo sumany
mas pasiųsti bent 20 didžiu
lių skrynių pripildytų kny
gomis Lietuvon. Gerb. «M. 
Bagdonas sakė, “kad tai 
gražus sumanymas ir kad 
knygos pasiųstos iš Ameri
kos bus labai naudingos, nes 
Lietuvoje yra didelė stoka 

’ gerų knygų kaip dvasinio, 
taip ir svietiško turinio.”

“Ypač knygos reikalingos 
dabar prieš rinkimus.”

Tą sumanymą karštai už- 
gyrė ir LDS. Centro valdy
ba savo susirinkime laiky
tame gruodžio 1 d. 1921.

Einant kultūros vajui tas 
sumanymas buvo atidėtas 
iki kovo 1 d. š. m.
-i Dabar jau išsiuntinėta at
sišaukimai LDS. kuopoms 
raštininkų vardu, kas
tų būti skaitoma prie pinuos 
progos susirinkime.

Taip-gi pridėta atsišauki
mai į draugijas. LDS. kuo
pos turėtų pasirūpinti tuos 
atsišaukimus perduoti drau
gijoms ir jas paraginti prie 
aukavimo taip svarbiam rei
kalui.

Apart atsišaukimų pa
siųsta blankų aukoms rink
ti.

Pageidaujama, kad kuo
pų valdybos duotų įgalioji
mus nariams, kurie sutiks 
parinkti aukų iš visuome
nės.

Tam reikalui turime su
daryti bent $5,000. Labai 
lengva. Tik reikia noro ir 
pasišventimo.

Praeitais metais LDS. 
Naujosios Anglijos Apskri
tys pasiuntė iš " “Darbinin
ko” knygyno už $200 knv- 
gų Lietuvos Darbo Federa
cijai kuo labai džiaugėsi

norėtų gauti daugiau infor- kius — šmugeliauti su įsta- 
macijų, lai kreipiasi tuo- tymais?
jau Centram

A. F. Kneižys,
L. D. S. Sekretorius.

Kiekvienas žino, kad A- 
merike lenkai turi už visas 
tautas blogiausią vardą. Ni
geris nėra toks niekingas a- 
merikono akyse, kaip polan- 
deris. Kaikurių ’niekadėjų 
vardai yra patapę keiksmo 
žodžiu. Kainas, Chamas, 
Judas yra tapę keiksmažo
džiais. Nėra buvę, kad tau
ta pataptų keiksmažodžiu. O 
lenkai (polakai) pasižymėjo 
tuo, kad tapo keiksmažo
džiu. Kiekvienas Amerike 
vaikpalaikis keikia polaku.

Lenkai to susilaukė ne be 
užsitamavimo. To susilaukė 
per savo niekybę ir bukapro
tystę, kuri aiškiai pasirodė 
Amerikai stojus karan. Ta
da Amerika greitu laiku tu
rėjo išmuštruoti kareivius ir 
ėmė tinkamiausius vyrus. 
Paskyrė tam tikras mokytų 
vyrų komisijas ištirti kiek
vieno kareivio proto jėgas. 
Buvo taip išekzaminuota 1,- 
726.966 vyrai. Vidutiniškai 
imant 12 nūoš. vyrų parodė 
augštą proto gabumą, 66 
nuoš. parodė vidutinišką ga
bumą, o 22 nuoš. pasirodė 
silpnapročiais, niekam neti
kusiais. Bet komisijos iš
tyrė gabumus pagal tautas. 
Tai pasirodė, kad rusų silp
napročių buvo 60 nuoš., ita
lų 63 nuoš., o lenkų buka
pročiui besą 70 nuoš. Taigi 
lenkai parodė beturį di
džiausią bukapročių nuošim
tį už visas tautas. Apie šitą 
lenkų bukaprotystę rašo 
mėnraštis “The Atlantic 
Monthly.”

J urgelionis ‘ ‘ pakamiai ’ ’ 
klausosi.

Tuomet prokuroras sako:
— Tamsta turi kuogreičiau- 
siai visiems savo šėrinin- 
kams grąžinti pinigus.

Negana to. Uždraudžiu 
Tamistai pardavinėti B in- 
gol, Universal Chemical ir 
panašių Co. 'šėrus. J eigų 
kada nors panašūs dalykai
— šmugeliai atsitiktų, būsi 
nubaustas.

Jurgelionis lenkia galvą 
žemiaus kelių, dėkoja \iž 
padarytą “susimyĮėjimą” ir 
pasižada būti ištikimu šalies 
įstatymams, suprantama į 
panašius šmugelius daugiau 
kojos nekelti. Ar iškęs ne- 
šmugeliavęs — ateitis paro
dys.

Korespondentas vėliaus 
kalbėjosi su advokatu He- 
rald Mulks ką šėrininkai tu
rėtų dalyti, jeigu Kl. Jur
gelionis nenorėtų atmokėti 
savo šėrininkams.

Adv. Herald Mulks pata
ria visiems, kurie negavo sa
vo pinigui už šėrus kreiptis 
prie jo, o jis privers K L 
Jurgelionį* atmokėti.

Koresp. klausia ar galima 
jo adresą padėti ant prane
šimo.
Advokatas sutiko ir padavė 
šitokį adresą:

Herald Mulks, 

111 W. Monroe St., Cliicago, 
11 lubos, rūmas 1117.
(“Draugas”)

IR LIETUVOJE SMAUGIA 
DARBININKUS!

• •--darbininkai ir jaunimas.
Tuojau pasidarė šiokį tokį 

knygynėlį ir dalinosi pasius
tomis knvgomis.
¥ai buvo brangiausia 

jiąmą^dovana.
“Darbininko” knygynas 

siunčiamas knygas Lietuvon 
parduos už 40 nuoš.
"-'3?isos knygos bus padalin
tos' tarpe Lietuvos darbinin- 

| kų, kareivių ir jaunimo.
Tad paremkite jų suma

nymą aukomis ir darbu.
LDS. kuopos privalo skir- 

■_ t b auką iš iždo; nariai sulig 
išgales aukoti patįs ir nuo 
kitų rinkti, s

Visos aukos turėtų bifti 
ę suaiiįstos Centran dar prieš 

balandžio 1 d. š. m.
Kuopa, kuri tokio atsi- 

Įv.šaukimo nebūtų gavusi arba

Vasario 27 .d. 3 vai. po 
piet, Valstijos prokuroro 
ofise, sėdo į kaltinamąjį 
suolą “Naujienų” biznio ve
dėjas — šmugeluiukas Kl. 
Jurgelionis.

Tejsėjas klausia: — Ar 
tinka šioje šalyje tokius 
“skymus” varinėti tokių ti
tulų žmonėms kaip advoka
tams, daktarams.. . neturint 
jokios garantijos rinkti nuo 
žmonių milijoną dolerių sa
vo bizniui?

Kaltinamasis nosį nulei
dęs tyli.

Ar nori sugrąžinti visus 
surinktus nuo žmonių pini
gus?'

Jurgelionis žemai galvą 
nulenkęs prisižadėjo sugrą- 
zinti.

Jurgelionio advokatas 
prašydamas prokuroro ma
lonės aiškina, kad Jurgelio
nis mažai serų pardavęs.

Herald Mulks — šėrinin- 
kų advokatas parodė keletą 
Šerų ir klatfeia: — Ar to ne
užtenka? X
'Jurgelionio advokatas pra

šo prokuroro pasigailėti už 
padarytą klaidą ir tikrina, 
kad daugiaus tokių “netak
tų” Jurgelionis nedarysiąs.

Prokuroras sako: ~ Ar 
tai gražu advokatui Jurge- 
lioniui taip įstatymus ap
lenkti, arba aiškiau pa$a-

------------- . .. .

kų - nusiskundžiama, kad 
darbo inspektorius užuot gy
nęs darbininkų reikalus, 
siuntinėja nuo vieno pas ki
tą, pats mažai žiūrėdamas 
darbininkų reikalų. Darbo 
Federacijos skyrių (valdy
bų pirmininkų) atstovų pa
šalinimas ypač pažymėtinas 
čia pąbrikos “Nemuno” ad
ministracijos veikime. Jau 
du iš eilės Darbo Federaci
jos organizatorių tapo paša
linti iš “Nemuno” fobrikos.

“Dabar darbininkai bijo 
toliau vesti ‘Nemuno’ Orga- 
nizacijinį darbą, nes bijo, 
kad už tai jie bus pašalin
ti.”

Sakoma, kadz“Nemuno” 
pąbrikos galvos susideda iš 
paprastų darbininkų ir kad 
ypač šie pastarieji visai ne
nori suprasti darbininkų rei
kalų.

Vienintėlė darbo žmonių 
organizacija, kuri drąsiai 
gina darbininkų reikalus 
Lietuvoje yra Lietuvos Dar
bo Federacija.

Jau nekartą buvo rašyta, 
kad Lietuvos Darbo Federa
cijos pastangomis dvaruose 
buvo iškovota darbininkams 
geresnės darbo sąlygos. Tas 
pats ir pabrikų darbinin
kams.

Vienok dvarininkai ir pa
brikų savininkai tų iškovotų 
sąlygų nesiskubina teikti 
darbininkams ir kartais pri
spyrus mėgindavo visaip iš-' 
sisukinėti. Valdžia ir-gi ne
labai spaudė.

Dabar visoje Lietuvoje 
darbdaviai smarkiai perse
kiojo Lietuvos Darbo Fede
racijos darbuotojus ir juos 
net be priežasties prašalina 
nuo darbo.

Štai ką apie tai rašo 
“Kauniškis” Lietuvos Dar
bo Federacijos organe “Dar
bininke”:

“Toji rolė kurią Darbo 
Federacija vaidino nesusi
pratimų metu dėl uždarbio 
pakėlimo, rolė tikrojo dar
bininkų vado ir kovotojo už 
jų teises parodė kiek rimta 
ir stipri yra Darbo Federa
cijos organizacija, ir kiek ji 
ištikrųjų gina darbininkų 
reikalus.

“Tuo susirūpino kaiku- 
rie darbdaviai pradėjo va
ryti šlykštų darbą: jie pra
dėjo persekioti veiklesniuo
sius Darbo Federacijos sky
rių darbuolojus, labiausia 
valdybų narius, tuo būdu 
slopindami jų organizavi
mosi, susipratimą, švietima-

Toliau rašo : s
“Be to kito dar darbiniu-

KORESPONDENTŲ
KIŠKIAVIMAS.

Kol 
kitus arčiau mūsų katalikų 
visuomenę liečiančius daly
kus, neprošali bus atkreipus 
domę į laikraščių korespon
dencijas ir jų rašėjus. Kiek 
tai kraujo prigadina tie ne- 
daperėti korespondentai ir 
sau ir redaktoriatns! kiek 
kerštų, spėliojimų, atsaky
mų, piktumų sukelia savo 
kolonijoj ! kiek jie įgrįsta sa
vo ginčais visiems laikraščio 
skaitytojams! Ii- vis tai at
sitiko tik dėlto, kad kores
pondentai kiškiavo, t. y. ne
pasirašė savo tikros pavar
dės, bet slapstėsi, it tie kiš
kiai po kelmais, po slapy- 
vardėmis. t-

Žinoma juk gerai, kad ne 
visi vienuodai į tą patį daly
ką žiūri. Pa v. raudona 
“naktaiza”.. . Duok ją bol
ševikui — džiaugsis ir girs; 
bet parodyk buliui... pama
tysi kas atsitiks. Mamytei 
išrodd, kad jos dukrelė dai
nuoja kaip lakštingalėle, bet 
mergina, kuri jai pavydi, 
tvirtina, kad jos balsas 
girgžda kaip netepti ratai. 
Mes palaikome ir remiame 
savo organizacijas, laikra
ščius, Tautos Fondą, bet to
kiems “Vanagams,” “San
daroms,” “Laisvėms” etc. 
vis tai išrodo smerktina ir 
verta šlykščiausių epitetų.

Taigi _ir korespondentai 
ne visi vienodai į tą patį at
sitikimą žiūri; labai tankiai 
žiūri per savo simpatijų ir 
antipatijų “akinius.” Ka
talikas ir bolševikas apraši
nėdami tą patį atsitikimą, 
pav. koncertą arba teatralį 
lošimą, vienas rašo, kad su
lošta arba dainuota labai 
gerai, kitas vėl tvirtina, kad 
dalykas atlikta visai nevy
kusiai. '

Vieųas pasirašo koks nors 
Teisybės Brolis, kitas gal 
Tiesos Rašė jas, ar panašiai; 
reiškia abudu slapstosi po 
pseudonimais, abu kiškiau- 
ja, abu rodo... špygas kiše- 
niuje bet su,, tuo skirtumu, 
kad patys sėdi kokios nors 
redakcijos “kišeniuje” ir 
tik jų špygos kyšo per laik
raščio korespondencijas.

Nesykį tenka - „ girdėti: 
“Aprašysiu aš tuos bolševi
kus, ar tautininkus,- ar be
dievius! duosiu aš jiems vė
jo!” Labai gerai! duok f ne
sigailėk! bet pasirašyk savo 
tikrą vardą ir pavardę po sa-

vo kritika ir gali būti tikras, 
kad nuo tiesos arba visai ne- 
nuklysi, arba visai netoli, 
nes BŪSI ATSARGŪS, bi
josi, kad kas viešai nepriro- 
dytų, kad apsimelavai.

Mes katalikai turime idė
jas prakilniausias, turime 
nusistatę aiškius tikslu^. 
Rodykime tik juos savo dar
buotėj ir savo laikraščiuose 
šaltai, objektyviai; niekas 
jų nesumuš ir prieš juos ne
atsilaikys. Karščiavimosi, 
ir perdėjimą palikime to
kioms “Sandaroms” ir Co. 
Jie nabagai neturi nei idea
lų, nei programų, jie yra 
mūsų politiniais protestan
tais ir visuomeniniais agnos
tikais. Jiems yra būtinai 
reikalinga matyti blogo kur 
nors ir kaip nors, nes be to 
jų laikraščių skiltys liktų 
juodylu neišmargintos, nes 
nieko pozitivaus jie neturi. 
Palikim tą “katalikiškam” 
“Vanagui” (jis yra tiek ka
talikiškas, kiek tulžis gali 
būti katalikiška).

Lotynų priežodis sako, 
kad garsas auga besklysda- 
mas, ir labai teisingai. Balt
ruvienė matė kokį atsitiki
mą ir papasakojo Raulienei, 
bet jau su vienu kitu mažy
čiu pagražinimu; Raulienė 
bėga kuogreičiausiai pas 
Motiejienę ir atpasakodama 
jai prideda savo “žiedelių” 
pluokštą. Ir taip viena kū
mutė pasakoja kitai, toji vėl 
trečiai ir tt. ir kiekviena 
prideda šį-tą nuo savęs. Pa
galios tas garsas pasiekia 
kūmą-korespondentą, ar kū- 
mutę-korespondentę, bet jau 
sų visu bukįetu išmislų-pri- 
dėčkų, ir šis ilgai nelaukda
mas drožia korespondenciją 
į laikraštį, kurioje aprašo 
atsitikimą taip, kaip jam 
dvidešimt penktoji kūmutė 
yra atpasakojusi, o gal dar 
ir su savo pridėoku. Po ko
respondencija pasirašo, sa
kysim Karnos Sūnus.

Toki korespondencija, su
prantama, sukelia protestu 
audrą, protestų lygiai ne
naudingų, kaip kad kores
pondento kvailai surašytoji 
korespondencija.

Žiūrėkim, kas būtų atsi
tikę, jei korespondentas'bū
tų turėjęs savo tikrą vardą 
pasirašyti. Jis tuomet ne
būti! be tirinėjimų rašęs į 
korespondenciją dvidešimt 
penktos kūmutės plepalus, 
bet būtų gerai visą dalyką 
ištyręs iš tikrų šaltinių; ne
būtų pats įsikarščiavęs; bū
tų aprašęs viską kur kas be
šališki au.

Pseudonimas tik ^uomet 
yra naudingas, jei korespon
dentas giria ką nors. Pasi
rašydamas savo tikrą vardą 
jis išrodytų lyg koksai Car- 
negie Hero Foundation da
linantis medalius už nuopel
nus, o gal kartais išrodytų, 
kad jis nori “prisilaižyti” 
kam nors. Be to dar reikia 
palikti spragelę tiems, kurie 
patys save mėgsta girti. Ką 
■jie nabagai darys, jei mes 
visi imsime rašyti savo tik
rus vardus po tiriančiomis 
korespondencijomis? Viši 
tuomet supras, kad jie patys 
savę giria!

Peikiant, kritikuojant, ar
ba net ir “negiriant, nei pei
kiant” reikėtų visuomet pa
sirašyti savo tikrą vąrdą ir 
pavardę. Sakau “nei giriant, 
nei peikiant” dėlto kad, kur 
vienam atrodo, kad jis ne 
peikia, kitas gali tuo pačiu

dalyku Ubai užsigauti. Ko
respondentas, kuris bijo sa
vo vardų viešai po korespon-; 
dencija, kurioje kitus kri
tikuoja, parašyti, yra bai
lus KIŠKIS.

Tuo jis duoda progos pa
sinaudoti katalikų spaudos 
smaugėjams.

V. K. Taškūnas.

Spauda galima padalyti į dau
gelį rūsių. Bet dvi rūši yra svar
biausi, kuriedvi mes visi darbinin
kai turėtume žinoti ir pažinti, kad 
galėtume juodvi atskirti.

Paėmę laikraštį ar' knygą pir
mą kartą, žiūrėkime kas jį parašė 
ir išleido. Toliaus, jei tuo dar net 
persitikriname kokia yra knyga, 
skaitykime, jos įžangą, tuomet su
prasime jos turinį. Bet pirkti kny
gą tuojau pamačius, nedera. Gal 
paklausite — delko? ir atsakysi
te — mes turime protą ii* galime 
perskaitę gerą priimti, o blogą at
mesti. Taip mano daugumas, bet 
• a mintis yra klaidinga taip, kad 
vienas protas be patyrimo beveik 
ir negalėtų tikrai atsakyti. Paty- 

• rimas mums sako, kad daug žmo
nių, kurie skaitė visokią spaudą, 
blogą ir gerą, suklydo. Mokslas 
sako, kad žmogus iš prigimimo 
greičiau linksta prie blogo negu 
prie gero. Kaip aliejus su van
deniu nesusivienija, taip gera 
spauda su bloga nesutinka. Kaip 
alkolis nejučiomis naikina, silpni
na žmogaus nervus, taip blogos 
mintys naikina gerąsias. Girdėta 
ar skaityta mintis pasilieka žmo
gaus prote ant visados, nors jos 
ir nenorėtume atsiminti. Tas ne
reiškia, kad dalykas kurį kada ži
nojome būtų išnykęs iš mūsų. To
dėl kuomet tik skaitome negerą 
spaudą vis daugiau ir daugiau pa
silieka pas mus blogų minčių ir 
žmogus pamaži pradeda klysti. 
Taip kaip vanduo, nors lašais, bet 
dažnai puldamas į vieną vietą, iš
muša žymę į akmenį, taip ir nege
rų raštų skaitymas palieka žymę 
ant žmogaus proto.

Mums katalikams nedera skal
yti laikraščius, knygas, kurie 
nieižia mūsų tikėjimą, niekina 

mūsų įsitikinimus ir žemina šven
tus, prakilnius mūsų sielos jaus
lius; kurie skleidžia tarpe mūsų 
nepasitikėjimą ir sėja į mūsų šir- 
lis egoizmo, neapykantos ir peštu- 

kiznio- sėklą. Žmonės, kurie sklei
džia blogą spaudą yra pametę ti
kėjimą. dorą ir teisybę. O be tikė- 
jio, doros ir teisybės negali būti 
geras žmogus; negali mylėti savo 
-irtymą ir tautą. Tokie žmonės 
yra išmatos ir nieko gero jie ne
gali suteikti pasauliui, kaip tik 
supuvimą. Antra, mes neturime 
remti bedieviškos ir tvirkinančios*
spaudos finansiškai. Nekurie va
dina savę katalikais, eina bažny
čion ir priklauso prie katalikiškų 
iraugijų bei organizacijų, o skai- 
‘o tokius šlamštu kaip tai: “San
darą,” “Keleivį” ir kitus. Reiš
kia, kurie griauja iš pamatų jo ti
kėjimą ir naikina jį patį, tai jis 
dar pritaria jiems ir remia savo 
uždirbtais centais, kad jie galė
ki pasilaikyti ir dar daugiau jį 
šmeižti. Tqks žmogus tartum bū
tų beprotis, pats sukasi virvutę 
ant savo kaklo. Mes visi katali
kai, ypatingai LDS. nariai netu
rėtame taip daryti ir turėtume 
prižiūrėti vienas antrą, kad neat
sirastų -nei vieno tokio mūsų tar
pe. Seto, mes privalėtūnie visur 
kur tik galima aiškinti kenksin- 
gumą blogos spaudos, kad susi
prastų ir neskaitytų ir reikalui 
n rišėjus apginti gerą katalikišką 
spaudą. Tyras vandho gesina šir
dies troškulį, netyras jį padidina. 
Taip ir spauda, gera pasotina ir 
sustiprina žmogaus sielą, bloga 
užnuodina, susargina ją.

J. Tautilas,
L, D. S. Cbnn. apsk. org.

Darbininkai organizuok i- 
t i •! Spieskitės į vienintelę lie
tuvių darbininkų organizaciją L. 
D. &

MEDEGA SAUSĄJA!
DIRVAI.

Kasdieniniame šią dienų gy 
venime, nekartą priseina patir
ti’ daug įvairių išmetinėjimu 
kaslink blavybes klausymo 
Dažnai, blaivybes priešai, norė
dami prirodyti jog jos princi
pas ir tikslas yra be vertės ir 
klaidingas, su paniekinimu iš
metinėja buk blaivininkai yra 
prohibistai — fanatikai.

Ar tas teisybė — mes tik tu
rime ištirti koks tai žymus skir- 

! tumas randasi tarp jųjų. Tiks- 
! las tų kurie platina blaivybę, 
nęra tai ką nors sunaikinti bet 
parodyti daikto geros ir blogos 
puses. Jie gerai supranta kad 
svaiginantieji gervinai nėra 
blogu daiktu pačiame savyje 
bet kad blogas jų sunaudoji
mas atneša žmogui ir galutinai 
visam pasauliui nelaimingų pe- 
sekmių. Nutverdamas žmogų, 
Dievas jam davė protą ir liuo- 
są valią. Šie dalykai pakelia 
žmogų ant augštesnio laipsnio 
ir atskiria jį nuo žvėries kuris 
negali turėti protaujančių fa
kultetų. Taigi, tas protas ir 
liuosa valia yra gražiausis 
iš visų žmogaus papuoši
mas — geriausia dovana kurią 
visogalis jam suteikė. Bet kar
tais žmogus nevisuomet naudo
jasi tomis suteiktomis dovano
mis kaip jo sąžinė jam diktuo
ja. Dažnai baisiai klysta, duo
da užnuodinti savo protą, lei
džia kūno geiduliams užviešpa
tauti savo valia ir galų galuti
nai tieka — vergu.

Priežastis tokio žmogaus nu
puolimo yra neblaivybė. Ir 
blaivybės skleidėjai visą maty
dami, deda visas pastangas 
idant tą priežastį iš žmogaus 
gyvenimo prašalinti, idant jis 
pilnai suprastų kas yra bloga 
ir kas gera, kad nesiduotų ir 
doru keliu eidamas neštų sau ir 
kitiems naudą ir laimę.

i
Iš kitos pusės, atsižvelkime.į 

prohibiciją ir jų užslėptus tiks
lus. Galime tikrai sakyti ir 
tas faktas šiendien yra daugu
mo pripažintas kad prohibiciją 
buvo įvykdinta per nekuriu 
klaidą r nesusipratimą. Kata
likiškoji bažnyčia ypatingai su
pranta ir permato prohibicijos 
pavojų, nes žino kad ji buvo į- 
vykdinta nevien delei jos prin
cipų bet ydant jai (kat. bažny
čia) pataikinti mirtinį smūgį. 
Nekuriose valstijose ypač pie
tinėse kaip Alabama, So Caro- 
lina ir kitose, randami tokių fa
natikų — taip vadinamų Bas- 
tistų Medotistų ir kitų protes- 
toniško tikėjimo karštų pase
kėjų, kurie matydami kaip kat. 
bažnyčia bujoja ir auga o jų 
kasinėtai skaitliuje mažinusi, iš 
pavydumo ir neapykantos sten
gias išplėšti, iš tos bažnyčios 
jos 'didžiausį turtą — šventas 
mišias — ir idant pasiekti, iš
sirinko sau galingą būdą — per 
prohibiciją. Vienok kat. baž
nyčia, Jos kardinolai, vyskupai 
kunigai ir kiekvienas susipra
tęs katalikas imasi už ginklo ir 
žodžiu ir darbu varo agitaciją 
prieš tą konspiraciją ir tokius 
įstatymus kurie atima nuo žmo
gaus jam prigulinčias teises ir 
tolei varys tą kovą iki kolei ne
sugrąžins tų teisių ir tas kat. 
bažnyčiai gresiantis pavojus 
nebus visiškai prašalintas.

Beabejo, iš šių kelių faktų , 
aiškiai matyti koks didelis skir
tumas tarp blaivybėsy ir prohi- 
bicijos. Blaivininkai gi žino
dami tą skirtumą nes jie gerai 
supranta sovo organizacijos 
idealus ir budaihi nariais tos 
bažnyčios prieš kurią prohibi
cijos skledėjai veda kovą — 
lako už didelę gėda ir šmeiži
mą jei kas vadina juos prohi- 
listais. Jaučiasi jog tie šmei
žia jų vardą ir, niekina jų augš- 
tai laikomus idealus, tą daro ' 
'eprisilaikydami prie jokios 

teisybės. Tatgi, blaivininkai 
ant visų tų šmeižtų turi tik vie
ną atsakymą — mes esame, 
blaivininkai bet visiškai ne 
prohibistai! Paklydėlis^
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KAS GIRDĖTI LIETUVIU KOUONUOSL
ANSONIA, CONN.

. Vaidinimas “Kuproto Oželio.”

Ansoniečiai pasikvietė iš Wa- 
.terbury, Conn. “Aido” dailės ir 
dramos draugiją atvaidint “Kup
rotą Oželį,” katras buvęs vaidin
tas ^irmu sykiu Watęrbuy, Conn 
Naujų Metų vakare. Vaidinimas 
įvykęs Ansonijos lietuvių katali
kų bažnyčios svetainėje 19 d. va
sario.

Pirmiausiai sudainavo solo, 
“Lėks Jis Padangių Sparnais”— 
M. Vaičiuliutė; aidietės merginos 
pašoko baletą “Jaunųjų Dienos” 
ir M. Alanskiutė dainavo solo — 
“Rugiapiūtės Mintys.” Veikalą 
atsidėję ir gabiai vaidino O. Laz- 
dauskienė motinos rolėje, J. Bar- 
kus — našlio ir Marė Alanskiu
tė — Onutės, kuri dainas daina
vo su artistine drąsa.
“Kuproto Oželio” vaidiniman 

įterpta J. V. Kovo keliata dainr 
ir šokių,'kaip antai: Pirmame ati
dengime dainuota-- Onutės. Jone
lio ir prieš uždangą jaunimo pa 
šokta “Jievužė” su dainomic 
Pirm uždangos pašokta “Dvipė- 
dis Suktinis” jaunimo. Pertrū
ko j sudainuota solo — “Motinė 
lė — M. Vaičiuliūtės Prie užbai
gos dainuota merginų būrio “Vi
si Nori Mergelių,” vyrų buri 
“Šaulys,” o koro iš vyrų ir mer
ginų “Lietuva Senovėj’ ’ir Lie
tuvos himnas. Dainuojant pijanu 
pritarė J. V. Kovas.

Žmonių buvo pilna svetainė di
delių ir mažų todėl, kad buvo su
ėjus visa Ansonijos lietuvių para
pija. Iš AVaterbury, Con* ’ 
atvažiavęs kun. "V^ilantiejus su 

. būriu vyčių, o iš New Haven, Ct. 
kun. Karkauskas, K Česnulis ir 
Lietuvos Darbo Federacijos ats
tovas Bagdonas.

Viengurklis

Petras Velička, Stasys Vezdis, 
' Jurgis Velička, Andrius Rama

nauskas, Steponas Spųidavičius, 
Kazimieras Vezelis, Simonas Na
rutavičius, Feliksas Paulavičius, 
Jonas Benkus, Petras Marcevi- 
čius, Damininkas Dargia, Kazi
mieras Velička, Juozas Damidavi
čius, Vladas Židavainis, Franas 
Narutavičius, Vincas Aidukevi
eius, Marijona Aidukevičienė, Sta
sys Saldas.

Po $2.00: S. Ramanauskas, A. 
Rulavičius, Vaclovas Rožinskas.

Viso $32.50.
Šiuos pinigus Lietuvos Atstovy

bė turės pasiųsti Šauliam į Lietu
vą, o už ženklelius tąi prisiuntėm 
j Misiją $6.70. Ant užbaigimo 
užgiedota himnas. O mūsų gud
rieji laisvamanėliai tai neatsilan
kė, nei aukomis neprisidėjo. Pa
tys save vadinas tikrais lietuviais. 
Jie žodžiais šelpia Lietuvą, o ne 
aukomis ir darbais.

Vakaro Komitetas.

NEW BRITALN, CONN.

MINERSVILLE, PA.

Vasario 21 d. Moterų Sąjungos 
31 kuopa sulošė “Čigonės Atsi
lankymas,” “.Dvi Kūmutės” ir 
“Blaivininkas SU Girtuokle. ” Va
karo vedėja buvo Marijona Var- 
nagirienė gabi mūs kuopos veikė
ja. Pirmiausia gražiai padainavo 
p-lė Veronika Degučiutė ir p-lė 
Adelė Lazaravičiutė taip-gi atsa
kančiai deklamacijas pasakė apie 
Sąjungą ir mokslą. Puikiai palo
se Ver. Ambotienė ir Agota La 
pinskienė. Panelė Ver. Degučiu- 

‘ tė ir panelė Adelė Lozaravičiutė 
palošė “Dvi Kūmutės.” Labai 
juokingai išėjo. z

Publika buvo labai užganėidn- 
ta ir labai ramiai užsilaikė.

Sąjungietė.

HERKIMER, N. Y.

Nors mūsų-maža kolionija, bet
gi ir mes apvaikščiojome Lietuviu 
Dieną — vasario 16-tą, vakare. 
Kada publikos pusėtinai susirin
ko. tai likos išrinktas vakaro ve
dėjas V. Aidukevieius, paskiau iš
rinkta raštininkas J. Vasiliauskas 
ir iždininkas J. Damidavičius 
Programas buvo sekantis: Pir
miausiai V. Aidukevieius pradėjo 
vakarą. Prakalbėdamas apie 
tikslą apvaikšeiojimo ir 4-rių me
tų 1 neprigulmybės sukaktuves 
Paskui sudainuota Lietuva tėvy
nė. Dainavo lietuvių mergaičių 

.choras po vadovyste A. Kalvins- 
kaitės. Toliaus deklemavo* Juzė 
Vezeliutė “Kur vienybėj ten galy- 

. bė.” Paskaitą turėjo J. Vasiliaus
kas. kuri užėmė laiko į 40 minutų. 
Gana tinkamai paskaita buvo pa
rūpinta Pasnaus leoras sudaina
vo “Lai gyvuoja mūs tauta.” 
Kalbėjo P. Marcevičius, šaukda
mas j vienybę visą koloniją ir ko
voti už Lietuvos laisvę, kalbėjo J i 
Vasiliauskas, nupiešdamas iškil
mės dieną, kviesdamas kad visi 
lietuviai visoj pasaulėj rinktų au
kas kiek .galima Gynimo Komite
tui ir šauliams. Kalbėjo J. Dami
davičius. Toliaus kalbėjo Vladas 
Židaveinis. Dar deklemavo Petru- 
sė Veželiutė “Lenkų ligosąLietu- 
voj.” Pabaigoj kalbėjo K. Ve
lička ir A. Bulevičius. Parink
ta aukų. >

Aukavo po $1.00 sekančios ypa- 
tos; Marijona Damidvičienė, Jo
nas Matulaitis, Petras Tarleckas,

16 dieną vasario vietiniai lietu- 
iai apvaikščiojo Lietuvos Nepri- 
dausomybės šventę. Visos vieti- 
ės draugijos išanksto prie to . X

prisirengė išrinkdamos tam tiks
lui komisijas. Žmonių prisirinko 
pilna svetainė. Ant pradžios lie
tuvių benas, abu lietuviški chorai 
ai yra Švento Andriejaus para 

oijoš ir Lietuvių Nepriklausomy- 
ės Varpo sudainavo Amerikoniš

ką ir Lietuvišką himną, plevėsuo
jant Lietuviškai ir Amerikoniškai 
• ėliavom. Panelės Petuškiutė ir 
Rakauskiutė dainavo solius ir du
etus. Minėtu merginos yra gabios 
ietinės dainininkės. Iš kalbėto

ji! buvo tą vakarą vietos lietuviu 
kun. E. Grikis, 3". Mikalauskas, J 
T. Gerdauskas, miesto majoras O 
E Curtis ir miesto advokatas J. 
Woods. Čia reikia pažymėti kad 
lėtinis klebonas kun. Grikis pri

sidėjo daug prie surengimo pasek
mingai, pranešdamas per pamal
das nedėlioję, kad kiek-vieno yra 
•■'žduotis lankytis ant minėto ap
vaikšeiojimo. Jonas Mikalauskas 
agitavo, kad lietuviai pirkti} L P 
Bonus. J. Gerdauskas nurodė, 
kad mums Amerikoj gyvenau 
' iems nėra tinkama triukšmus kel
ti kas link1 tvarkymosi Lietuvoj. 
Pertraukoj buvo renkamos auknę 
T ietuvos Gynimo Komitetui, 
-"ūkta $33.17.

Aukotojai.

I. Mažeika — $2.00.
Po $1.00: A.. Baliukas, V. Tile 

vieius, A. Jonuška, K. Giedraitis 
r Pilvelis, D. Astila, L Skrituls 
as, A. Osteika, J. Mikalauskas 

V Krušinis.
Nuo įžangos atėmus išlaidas ii 

iž ženklelius $41.25, viso pasiųst? 
r,ietuvos Gynimo Komitetui aukp 
$63.72.

Tas pats draugysčių komitetą* 
dažinojęs, kad iš Lietuvos atvy
kęs Šaulių ingaliotinis Antanas 
Žmuidzinavičius ir kalbės 19 va N
sario Hartford, Conn. Surengė tą 
->at dieną vakare dėl minėto ats 
tovo prakalbas. Žmonių neperdau 
giausia susirinko, bet aukų su 
metė $20440. Visos aukos pa
siųsta per Lietuvos Atstovybę.

Sekančios ypatos davė stambes 
nes aukas:

M. Mažeika — $15.00.
Po $10.00: P. Montvila, K. Šv 

pis, K. Naruševičius, J. Mikalaus 
kas, A. Osteika, A. Buinickas, J 
Navuncikas, J. Aržuolai^is. A 
Krušinis, J. Vaznelis $6.00, M 
Daunienė $5.00.

Po $2:00: J. Petkevičia, S. Rud 
niekas, J. Visalga, I. Bajorūnas 
P. Kubilius, Jt Gerdauskas $1.75 
’ Po $1.00: V. Drobnis, J. Meški 

nis, J. Cielcius, J. Dumbliauskas 
B. Navickas, M. Nevulis. A. Ne 
vulienė, T. Tacionienė, K. Make 
vičia, M. Radzevičiūtė, 0. Levie 
kiutė, J. Bavarskas, J. Vaznelis 
A. Banzevičius, P. Kupstas, A 
Mozūroms, M. Savulis, O. Aržuo- 
laiticnė, A. Plukas, P. Andrulio 
nis, B. Griškevieia, A. Budauskas 
M. Karašau.skienė, K. Barutds 

X K. Danisevičia, V. Vaznis; P. Pili- 
pauskas, A. Vosylius, V. Radzevi
čius. J. Jankeliūnas. A Valanto- 
nis, A Kasiulis, V. Vinikaitis, J.

Su-

■■ t , m,1*1 1 ■ r ■ 7-
Mikutavičius, B. J..šis, V. Stankus, J. Svirskas, V. I-
Pikatis, M. Baliukas, J. Adasiū- j vanauskas ir ’Ig. Valiukonis. At- 
nas. A Fetuškis, P. Kvedaras, K. 
Sių>šmskienė, J. Lastauskas, Ja- 
kienė, M. Jbkubynienė, V. ču- 
Liuskas, J. Pilveli, J. Naruševi
čius, A Ramanauskas. * »

$14.00 priduota per J. Vaznelį, 
likusieji -nuo fėrų, kurie buvo su
rengti pereitą metą dėl Šaulių la
bo.

Prakalbų Rengimo.Komisija.

NEWARK, N. J.

Nezaležninkų miisjouierius prie 
baro.

Ne Newarke vieta nezaležnin- 
kam. Vos pora savaičių kaip ne- 
zaležninkai čia susisuko sau lizdą 
ir jau pastebėtinai smarkiai smun
ka.

Pereitą nedėldienį nezaležninkų 
‘bažnyčion” atsilankė vos kelio
lika vyrų ir apie 10 moterų. Pi
nigų surinkta jau tik $10.00 Kat
rie užpereitą nedėldienį buvo jau 
nebepasirodė.

Kad daugiaus katalikų suklai
dinti, nezaležninkų kunigužis su
rengė vasario 3 d. “Viežlybas 
Misijas” ir parsikvietė nezaležnų 
“ misijonierių ” Krikščiūną. Krik
ščiūnui kalbant, girdėjau šnibž
dant publikoj — “gorila.” Vie 
įas buvęs nezaležnių rėmėjas po 
prakalbos pasakė: “Kaip gyvas, 
tokio asilo dar nebuvau matęs.”

Po “misijų” nezaležnų “misi- 
’onieriuą” grįždamas namo su sa- 
o palydovu, ūžėjo į vieną saliu 

ią ant Market gatvės, bet per ne
apsižiūrėjimą pataikė lietuvių ga
liūnam Vos priėjęs prie baro 
“misijonierius” išgirdo, kad čia 
visi lietuviškai kalba. “Misijo 
nierius” apsidairęs ir nieko nebe- 
’aukęs dūmė lauk.

Kas tik eina prieš Katalikų 
Bažnyčią, tą bolševikai geriausiu 
orieteliu skaito. Taip ir čia. Lig 
’iol nebuvo pastebėta kas iš new; 
arkiečių nezaležnų kunigužiui 
gelbsti. Yla išlindo iš maišo.

Vasario 8 d., bolševikiškų dr- 
1 jų-surengtame mass-mitinge, žiū
riu, visiems gerai žinomo nevąr- 
kiečių Ketuvių bolševikų vade 
duktė nešioja po svetainę dalinda-. 
■na nezaležninkų apgarsinimus.

Neperseniai skaičiau “Ž.” 51 
inm. parapijos buvusio komiteto 
^areiškimą: ‘ ‘ Mes kiekvieną vys
kupo siųstą mums kunigą gerb- 
:me.” “Mes savo bažnytėlę, kair 
’ ’ šiol rėmėme, taip ir remsime 

toliaus.” “Mes nesame bamb;- 
ais, nė nezaležninkais. ”
Po tokio pareiškimo padėta 8 

-»’-ardfs Well. nėra ko stebėtis 
Tarpe 12 apaštalų Judas ir pana 
’iai kalbėjo... Tai jis ir vienas 
’’ tų pasirašiusių, būtent p. G B 
■’mutinis iš nevrarkiečiu nezelež 
•inkams “kuoderį” ant žvakių į 
ne+ė ir kad jo pati karstai mel
džiasi nez. bažnyčioj ir visu smar 
'•umu rėkia nez. apgynimui arh? 
ir jis ne ką padarysi.

Nevarko katalikai vasario 5 d 
prakalbose Lietuvos švietimui su 
tėjo $2,270.71, o bolševikai vasa 
-io 8 d. 7 dr-jų sušauktame susi
rinkime rusų bolševikų šelpimui 
sudėjo tik $16.00,80 centais. Kui 
'ros vajaus rinkliava Lietuva’ 

’ar nepasibaigė. Newarkiečiai 
mano dar antra tiek davaryti.

Dveji metai atgal, Lietuvos gel
bėjimui iš Želigauskio, newarkie- 
čiai aukų sudėjo daugiausia už vi
rs Amerikos lietuvių kolionijas ir 
ėliavą laimėjo. Niekas negali už

ginčyti, kad ir šiuom kartu jie tą" 
•padarys.

V-ic

'/ W0R0B8TER, MASS.

Vasario 19 d. 1922 m. sin*'- 
>nsivienijimo L. R. K. A. 98 ko. 
nobažnytinėje salėje labai graž- 
•akarėlį. Buvo^drama. kurią U 

rė Vyčių Teatrališkas Skvr»*«- 
Prasidėjo 7:30 ir tęsės iki 11 vai 
Pirm. Zigmas Juškevičius atida- 
”8 vakarėlį su trumpa prakalh« 
Po to buvo solo. Valerija Gaza- 
vąskaitė, Natalijai Selutis skam- 
bhnant ant piano. Smuikavo An
tanas Ališauskas. Duetas piaa« 
ir smuiko — p-lė B. ir Julė Tru- 
piutės. Dradia, “Pirmi žings
niai” vaidino C. Baltrušiutė. M 
•Tankauskiutė, O Šimanskaitė. J. 
Bačys, V. Dzedulionis, M. Miklu-

vaidino gerai.
"■ A. M. G.

NEWARK, N. J.

Pasikalbėjimas su nezaležninkų.

Sausio 29 d. ant Ferry gatvės 
suėjau su nezaležninkų vargoni
ninku. /

Pradėjome kalbėti.. Nezaležnin- 
kas visu smarkumu peikia katali
kų kunigus, išrodinėdamas, kad 
viskas, ką katalikai suaukauja ar 
pasistato bažnyčią, tai bažnyčia 
nebepriklausanti parapijonams, 
bet vyskupui.

— Kaip gi pas jus bažnyčios 
.eikali tvarkysis? — užklausiau.
./— Pasėmus? Pas mus viskas 

bus kitaip. Jei žmonės pasieta
is bažnyčią, tai tie patįs žmonės 
r valdys ją. Nei kunigas, nei vys
kupas nieko neturės. Visas vei
kimas ir valdymas bus taip kaip 
didžiuma nubalsuos. Didžiuma pa- 
rapijonų nubalsuos bažnyčią par
duoti, parkuosime. Uždaryti nu
balsuos — uždarysime ir tt.

— Ar tamstos manote kada nors 
čia Newarke statyti nezaležninkų 
bažnyčią?

— Žinoma- Kaip, tik sutversi- 
e parapiją. susirašys daug pa- 

rapijonų, sudės daug pinigų, -tai 
tada ar naują statysime ar pirksi- 
ne kokią gatavą.

— Labai gerai. Aš norėčiau pa
aukauti nezaležninkų bažnyčiai 
$100.00, bet ar tamstos kunigu
žis man gali uątikrinti, kad ma
no paaukotoji šimtinė nebus su
vartota kitokiems tikslams kaip 
tik nezaležninkų bažnyčiai Ir ar 
galėtumėt užtikrinti, t. y. pasaky
ti ar manoji įdėtdji šimtinė neš 
nezaležninkams laimę ar pražū
tį?

— Kaip tai? Juk žinoma, jei tu 
duosi šimtirfę, kitas, trečias, ket
virtas ir juo dąugiaus šimtinių 
mums sudėsite, juo mes greičiaus 
bažnyčią pasistatysime. O kada 
turėsime savo bažnyčią, tai žino
ma bus nauda, kad nebereikės 
’andžioti po galiūnus.

— Labai gražu. Bet sveikas tik 
lan sakei, kad jūsų bažnyčia jo- 
iarfi vyskupui nepriklausys. Kad 

tamsta geriaus suprastūm, prive
di tau pavyzdį. Keliolika metų 

atgąl pas mus susitvėrė katalikiš- 
’-a draugija. Draugijoj, kaip ir 
ūsu bažnyčioj viskas buvo daro- 
’a sulig didžiumos nutarimo, 
’iename susirinkime tvirtesniems 

katalikams neatsilankius, didžiū
ną balsų nubalsuota išbraukti iš 
konstitucijos velykinės išpažin
ties atlikimą.

Panaikinus išpažintį, draugijon 
'pradėjo rašytis visokie gaivalai, 
aip. kad už porą, trejetą metų iš 

^virtai katalikiškos dr-jos, virto 
raudoniausi bolševikiška. Narių, 
kurie tą dr-ją sutvėrė ir kurie no
rėjo, kad dr-ja eitų tais pačiais 
keliais, siektų prie tų pačių ide
alų, dėl kurių buvo sutverta, di
džiuma balsų prašalino iš minėtos 
dr-jos. Išeikvotos tvėrėjų spėkos 
r sudėtas turtas dingo. Jūs šian

die tveriate nezaležnų parapiją, 
statysite bažnyčią, renkate pini
gu., Mes čia susirinkę sudėsime 
po šimtinę bažnyčios pradžiai. 

Bažnyčia, jūs sakote, jokiam vys
kupui nebus aprašyta, bet valdas 
X sulig didžiumos balsų. - Mes 
aukojime nemažas aukas ir baž
nyčią pastatysime. Už metų ki
tų bolševikai ir kitoki gaivalai 
nusižiūrėję pasinaudos proga, nu? 
duos gerus nezaležninkus ir pri
gulės prie parapijos Trečiame 
ketvirtame susirinkime, po gud
riai agitacijai didžiuma balsų nu
tars bažnyčią parduoti. Mus, kai
po tos bažnyčios. - pastatytojams 
pirma reikės prasišalinti už prie
šinimąsi. Už parduotus, t y. mū
šų sudėtus pinigus, pavarys ko- 
smarkiausią agitaciją nezaležnin- 
kijos išnaikinimui Reiškia, su
lig jūsų dabartinės tvarkos, aš au
kaudamas šimtinę nežinau ar ma
no šimtinė eis nezaležninkams ant 
naudos, ar ji visą nezaležninkiją 
arčiaus prie grabo pastūmės.

— Well, bet mes savo bažnyčią 
taipos-gi aprašysž—jt lenkų '7>ku- 
nui Udorui, t y. tam pačiam, prie 
kurio ir mūsų kunigai priklauso. 
Pradėjo mikčiodamas pakaušį 
krapštyti.

— Jei jūs savo bažnyčią apra- ir vakare pamaldos. 19 d. vas. tuo- 
. mi pačiu tikslu buvo prakalbos 

Šv. Petro svetainėje, kurias suren
gė L, L. Paskolos stotis.

Vakaro vedvju buvo J. Mančiū- 
nas, stoties pirmininkas. Pradė
ta su Lietuvos ir Amerikos him
nais. Dainavo Šv. Cecilijos cho
ras, vad. varg. P. Kamantauskui 
ir griežė B. Zavadskio orkestras. 
Pirmas kalbėjo vietinis vakaras 
kun. A Vaškelis. Apgailestavo 
kad prieš kelias dienas gerb. kle
bonas kun. Ambotas sunkiai buvo 

susirgęs ir kad negalėjo dalyvau
ti.

šysite lenkų nezaležninkų vysku
pui, tai kam jūsų kunigužis tvirti
na, kad jus bažnyčią valdys pa- 
rapijonai rankų pakėlimu f

— Nemanyk tamsta kad mūsų 
‘klebonas” toks kvailas, kad jis 

nesupranta to, jei parapijopai 
bažnyčią valdytų sulig didžiumos 
rankų pakėlimo, prieitų* prie tų 
pasekmių ką tamsta tik-ką kalbė
jai. Jis žino, kad jūsų parapijoj 
vra suirutė ir jis .žino, kad 'dau
gelis ano. kad jei bažnyčia nebū 
tų aprašyta vyskupui, tai tos su
irutės nebūtų. * Užtai jis pasinau
dodamas jūsų parapijenų nesusi
pratimu taip ir kalba, kad pa
traukti prie savęs.

— Jei taip, tai aš dabar aiškiai 
matau jūsų kunigužių Apgaulin
gumą ir savo šimtinę pasilaikysiu 
kišeniuje.

kinas, bet smuiką valdo labai pu 
kiai, bet paprastiem darbo imu 
nėm yra sunku suprasti ir ąpver- 
tinti jo gabumu?. Apskritai ta
riant buvo puikus koncertas ir 
kun. Garmus savo trumpoje kal
boje pasakė: Šį vakarą čionai jau
čiuosi taip, kaip Lietuvoj, Kau
ne.” Žmonių buvo pilnutėlė sa
lė, nors ir didelė buvo, o jau dau
gumui nebuvo sėdynių. Pelnas 
buvo skiriamas parap. naudai

Vienas ii visų

Škic.

MIDDLEBORO, MASS.

Malonu \ pranešt visuomenei 
kad kaip kitas kolianijas, taip ir 
mus neaplenkia Lietuvos svečiai 
su prakalbomis. O mūsų kolioni- 
ia nors mažutėlė, bet vis-gi sten
gias pagal savo išgales kiekvieną 
svečią sutikt maloniai ir pagelbė4 
ingyt Lietuyai pilną nepriklauso 
mybę.

Vasario 23 d. atsilankė pas mus 
Šaulių įgaliotinis Žmuidzinavi
čius. Buvo jo tikslui padaryta ko- 
lekta.

Aukotojų vardai
Po $10.00; A. Uždavinis, 

Pliaška.
Po $5.00: M. Karosas.
Po $2.0: K. Dravinskas ir 

Čiočys.
Po $1.00: V. Stulpinas, A. Vie- 

rapickas, J. Mineikis, P. Strblis, 
J. Aidukonis, P. Lunskis, K. Zno- 
tinas, F. Kirmius, J. Drula, J. Sa- 
aalis. V. Vasaris.

- Po 50c.: A Paulauskas, M. Vie 
•apickisLS. Žiedelis, A. Jukna.

Smulkių $1.00, ,
Viso labo $43.00. Išlaidų $3.00, 

liko dėl Šaulių $40.00.

P

M.

f

HARTFORD, CONN.

Užgavėnių vakaras.

sena’Lietuvos Vyčių jau nuo 
yra įvesta Užgavėnių vakare reng 
ti “Kepurinį Balių.” Šiemet tas 
buvo vas. 28 d. Galima sakyti tai 
|)ūvo vienas iš puikiausių. Buvę 
užkviestos laiškais visos katalikiš
kos dr-jos bei kuopos. Nekurtos 
atsakė laiškais, kad oficijaliai ne
dalyvaus, bet išreiškė gerų pasek 
mių vyčiams. Ačiū ir už tai. Da- 
'•vavo oficijaliai LDS 6yta kuo 

ir Srsrrienijimo L R K A 
riopa. 
vardu kuopos įteikė /Tovanėlę $5 
Šv. Elzbietos Dr-jos pirmininkė 
E. Melninkienė vardu dr-jos iš
reiškė gerus linkėjimus ir teip-g’ 
įteikė $5.00. Moterų Sąjungos 17 
kuopos pirmininkė V. Petrukevi- 
čienė vardu kuopos inteikė $5.00 
(auksu). Galima sakyti auksinius 
linkėjimus delei jaunimo išreiškė 
teisybė Moterų Sąjungos kuopa 
daugiausia bendrai sutartinai vei
kia su L. Vyčių kuopa.

Kas link kepurių ir dovanų, tai 
šiemet kur kas daugiaus buvo pa
sipuošę įvairiomis kepurėmis. 
Buvo suteikta 3 nors mažos dova
nėlės: 1-ma —• $3.00, 2-ra —- $2., 
3-čia — $1.00. Seniaus vis būda
vo nepasitenkinimai dėl paskirsty
mo dovanų. Komisija buvo iš 6 
ypatų pašaliečių ne vyčių. Ji tu
rėjo teisę tėmyti maršuojant ir 
spręsti kepurių vertę. Tą ir pa
darė. Maršui vadovavo Jonas 
Labeekis ir Veronika Tamošiūnie
nė. Tai pirmą praisą gavo Ker
šienė, antrą Elijošienė o trečią p 
lė Buįvydžiutė, vyti. «

Bet iš visų atžvilgių tas vatara* 
galima pavadinti gerai nusiseku 
sip.

Iš L. Vyčių pusės lieka tarti 
’irdingiansis ačiū draugijoms tr 
kuopoms. už prielankumą jauni
mui. Ačiū ir dar ačiū visiems da
lyvavusiems.

I

•
Antras kalbėjo Hartfordo ame- 

rikonizacijos komiteto raštinin
kas. Labai lietuviams prielankią 
prakalbėlę pasakė. Trečias kal
bėjo A Žmuidzinavičius, Lietu
vos Šaulių įgaliotinis Amerikoje. 
Buvo pasakyta daug eilių tinka
mų tai dienai kaip tai: 4‘Marš į 
Vilnių,” išpildė M. Baroliutė, F. 
Mančiunas mažas vaikutis, bet iš
pildė, kaip didvyris; taip-gi V. 
Mašiotukas ilgas eiles pasakė. P-lė 
Keršiutė išpildė Himanso projek
tą labai puikiai. Tai yra gabiau
sia deklematorka Hartforde.

Šiomis dienomis čia atidarė ofi
są Dr. Leon Hirsch, dantistas, kal
bantis lietuviškai ir turi lietuvai
tę patarnautoją. Jo adresą rasi- 
‘o “Darbininke” kas subatą.

Vas. 26 d. ^lotenj Sąjungos 17 
kuopa statė du teatru: “Paklydė- 
'io Kelias” ir “Be Šulo.” Atliko 
pusėtinai.

ELIZABETH, N. J.

7 d. vasario apleido mus gerb. 
kun. Ignas J. Kelmelis. Nors gerb. 
kun. Kelmelis neilgai čionai tebu
vo, tačiaus jis daug ką gero pa
darė. Kiek man yra žinoma, tai 
rodosi vienas iš geriausių kokia 
kada yra čionai buvęs. Žiūrint j 
parapijonų ūpą, matosi Ęjldėsia 
pas kiekvieną. Labiausiai apgai
lestauja vaikučiai, kuri< 
mokyklą. Nors mes visi 
taujai e, tečiaus turime
gerb. kun. L J. Kelmeliui naujo
je vietoje bus geriau—mes to lin
kime. " *

WESTVILLE, ILL.

Aš.

WATERBURY, CONN.

P. Kveselis, pirmininkas . .Jausmus.

A. J. P.,-
L. Vyčių 6 kp. pirm

Čia tapo paminėta 4 metų Eie 
tuvos Nepriklausomvbės šventė.

Vas. 16 buvo ivjKoje ryte

Koncertas.

Biteli

]9 vasario buvo mitingaslLDS 
kuopos. Atidarė naujasai prezi
dentas A. Vindelkis. Buvo laiš
kai perskaityti iš centro kaslink 
surašo pirkusių L. bonus. Paskui 
komisija išdavė atskaitą iš buvu
sio bal:aus iš 28 d. sausio. Pasku 
buvo įnešta, kad kiek paaukuo
tume dėl vieno iš mūsų draugi; 
sergančio. Tai nutarė 15 doL Mū 
sų kuopos sergantis narys yri 
garbės vertas. Tai Jonas^Genys 
Jis yra mūsų sutvėrėjas kuopa 
ir buvęs vis prezidentu. Uolia 
darbavosi tarp LDS. ir kitos* 
draugijose. Ale nelaiminga ligi 
pakirto jojo sveikatą. Skaityto 
jas gali pagalvoti pats kad buv< 
5 sykius ant operacijos ir šiandie! 
vis pas daktarus. Tai galim su
prasti kad jo kapitalas išsisėmė 
Prakalbos buvo 20 vasario. Atsi 
lankė kun. Br. Bumša. f Tik Tei
kia stebėtis, kadtoks lietuvių k& 
talikų mažas skaičius sudėjo au 
kų dėl universiteto $557.00. Pas 
mus yra apsileidusių tautininkų 
Neturi nei už centą L. Bonų pir 
kę. o savo stotį turi. Katalikai 
savo kvotą baigia išpirkti. Sykii 
buvo paskirta abiem-stotim, o ka 
talikai vieni išpildys, o anie dauj 
daugiaus išrėkia ir gerkles didės 
nes turi.

Moterų

Kentėti” 
svetainėj.

r»ahlngf,*to llZf:’
^•s Teatras labai dailus ir at 
liktas gerai.

Šv. R. Dr. turėjo per 
“Už Tėvvnę Maloni 
26 vasario bažnytinė 

Žmonelių visai maža

Vaasrio 26 d. Duggan Gym. sa
lėje įvyko Šv. Juozapo parapijos 
choro koncertas. Prasidėjo 7:30 
vai. vakare po vadovyste Worces- 
ter’io vargonininko Žemaičio, nes 
vietinis vargoninkas labai apsir
go ir negalėjo vesti koncerto^

Pirmiausiai choras sugiedojo 
“Lietuvą Tėvynė Mūsų” ir sudai
navo “Svečių Daina.” Toliau 
p-lČs M. Kačiutė ir O. Miločiutė 
sudainavo duetą “Eisiu mamei 
pasakyti” ir tapo iššauktos. Ant
rą sudainavo “Kampe Tupi.” Po 
Jų vėl choras sudainavo “Paauko- 
kim savo jėgas brangiai Lietu
vai.”, Po to griežė smuiko solo. 
Iš Yale konservatorijos stud. Jur
gis Dovidonis ir buvo iššauktas 
Publikos keletą kartų. Toliau p- 
lė Žiburiutė sudainavo solo: “Aš 
našlaitėlė” ir publikos buvo iš 
šaukta antrą kartą. Po jos vėl 
choras sudainavo:’ “Atsikėlus 
anksti rytelį.”. Po to p-lės J. Pu- 
cėtaitė ir M. Alenskiutė sudaina
vo duetą ir buvo išsuktos. Toliau 
vėl choras sudainavo “ Sužadink

” Po to buvo peranka
Po pertraukos p-le M. Blažaus- 
kaitė iš New Britain’o sudaįnavo 
solo “Kaip Raiba Paukštelė” ir 
buvo publikos iššaukta daugelį 
kartų ir kas kartą vis naują dai
ną dainavo. Toliau abi M. ir R 
Blažauskiutės sudainavo duetą 
“Kregždelė.” Ir-gi buvo iššauk
tos pakartoti. Po to sekė smui
ko, griežė Dovidonis. M. Blažaus 
kiutė sudainavo solo “Oi tai dė
kui močiutei” ir “Dei Lorelei” ir 
buvo iššaukta pakartoti. Sekė 
solo smuiko J. Dovidonio. Žemai
tis iš Worcester’io sudainavo so
lo pritariant merginų chorui “Jau 
kelias Lietuva.” Buvo iššauktas 
pakartoti. Po tam choras sudai
navo “Kova už Vilnių” it buvo 
iššauktas publikos pakartoti P- 
lės A, Žiburiutė ir A Liutkiutė 
sudainavo duetą “Valia valužė ” 
Buvo iššauktos pakartoti. Vėl 
choras sudainavo “Karvelėlį” ir 
“Vakarinė daina” ir tuomi ba:- 
gėri koncertas su Lietuvos himnu 
Bet dar turiu priminti, kad toks 
koncertas pirmą sykį įvyko mū«v 
kolionijoj. Svečių buvo iš visų 
Amerikos kraštų pasiklausyti to 
koncerto. Choras buvo gana pui 
kiai išlavintas vietos varg. A. Vis
mino, tik gaila, kad pats negalė
jo matyti nei girdėti konęertn 
Mat liga nieko nežiūri. Daugiau
siai ir gražiausiai dainavo p-lė« 

ir B. Blažauskiutės iš New 
Britam, Conn. Manau, kad ne vie
nam ant rytojaus jųdviejų zavi- 
jantys balseliai skambėjo ausyse 
ir delnus peršėjo nuo plojimo.
Jurgis Dovidonis dar jaunas vai-366 Broadvray. So Boston

Mahriery’

I

BRIDGEPORT, CONN.

Vietos lietuviai nesnandžis 
visi kaip skruzdėlės darbuojat 
LDS. 39 kuona surengė teatri 
“Ponas ir Mužikai ” Nuveikia 
sausio mėn. O dabar Moterų Sa 
iungos kp. turėjo vakarą sp pra 
kalbomis ir dainomis. Turėjot 
porą gerų prakalbų M. Bagdone 
Paskui nepraleidom 16 vasatie 
Šventėm tą dieną su prakalbom! 
ir dainomis. 26 dieną turėjom ¥ 
hėtoia gerb. kun Garmų. O di 
bar L. D. S. 39 kuopa rengia Lk 
tuvių darbininku švente 19 d ke 
vo m?,n Btl* *v MW''* rr-sV-1

*'
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kuriame rasi 
antfTvr. tntmtmw'T 
MOKSLIŠKŲ RASTŲ 

Tnip-ri- pasiusk j Lietu
’avo riminėms bei pažjst 
miems. už ka jie bus dflri 
Tarę tokia brarcria dovi 
nuo Tamstos.

“OARBTNTNKAS.”



Centra+inės organizacijos per tę apie “Dirvą” ir leidžia viso- 
p f ’kuopų raštininkus gavę iš L. Mi- kius melus ir ardo visuomenišką 

.... . (Įerhą jje gjriasi atstovaują lie
tuvių visuomenę ir esą geriausi 
Lietuvos rėmėjai.

“Dirvos” Karpovičiukas ke
liuose numeriuose pastaruoju lai
ku pradėjo šmeižti Katalikiškų 
Draugijų Sąryšį, primindamas, 
būk Sąryšio pirmininkas buvęs 
keli metai atgal South 
tone, Mass. buvęs baisus 
dariečių šulas — bedievis, 
išvažiavęs iš Bostono į

L sijos laiškus, kad prisiųstų savo ir 
B savo narių darbuotę, tai bene bus 
fc:. tarne pirmutinė LDS. 51 kp.. kuri 
r nutarė nusitraukti paveikslus ir 
f; pasiųsti į Misiją su kuopos veiki
mu mo aprąsyrnu. Paveikslai bus nu- 
g imta 12 d. kovo pas Antaną Žit- 
feį kevičių ant St. Clair avė., tuojaus 
« po.Mišių. Būtų labai pageidau- 

tina, kati LDS. 51 kuopos nariai 
; ' pasistengtu kožnas ateiti ir atsi- 
■ĮLvesti nors po vieną narį, nes tą 
f pat dieną bus susirinkimas 3 vai.
E po pietų Lietuvių Svetainėj, kur 

L bus galima priisrašyti prie kuo- 
k P°s-

LDS. 51 kuopa dar yra visai ne- 
L senai suorganizuota, bet savo dar- 
r bais nėra atsilikus, kiek tiktai y- 
gį- ra galima, pagelbsti visuose Tėvy- 

nes reikaluose. Užtad vra kožno F
k lietuvio kataliko šventa prieder- 
į'i mė prisirašyti prie vienintelės 
s Lietuvių Darbininkų Sąjungos.

Savybės Vakarėlis.
Vasario 25 d. š. m. Lietuvių SA- 

K Įėję P. Liet. Kun. Vytauto (Įvar
dija buvo Įrengusi savybės vaka
rėlį. Be narių prisirinko nema
žai svečių. Didžiumą svečių su
darė mergelės, kurios buvo kvies- 

Laike šo-

J. K.

palytėjo vos tik dvi jo melagy- 
bes ir prižadėjo narsiąja! Lie
tuvos kariuomenei net $200.00 
už jų teisingumo pri paroti imą 
tai kaipo* viešas melagis bus 
pastatytas prie gėdos stulpo vi
sos lietuvių visuomenės, akyvei- 
zdoje. O užbaigdamas savo ko
respondenciją širdingai patarė 
šmeižikui, kad vietoje šmeižti 
verčiau perduotų savo plunks
ną “ragsman’ui, negadytų po- 
pieros, neterštų gero amsterda
miečių vardo ir imtųsi tinkia- 
miausio sau darbo.

Kiekvienas, rodosi, žmogus, 
aiškiai pamatęs savo klaidas, 
supratęs, kad korespondenci
jas tinka jam rašyti tiek, kiek 
paprastam piemeneliui kalbėti 
apie astronomiją, jis, vietoje 
būti dėkingas už patarimą, vėl 
griebiasi plunksnos.

Sunkiai išuerėta jo korespon
dencija, patilpusi “Vienybės” 
No. 15-me, vra dar silnesnė net 
už pirmiau tilpusią “Vienybės’ 
No. lme.

Matomai, kad “Darbininko” 
No. 12me parašytas jam atsa
kymas, nemažai jį sunervavo. 
Jis gi pasirįžo desperatiškai 
ginti save.

Bet, ką gi tu žmogeli gali?! 
Juk, kaip iš smilčių botago, 
taip iš melo negalima padaryti 
teisybės.

Kad įspūdį padaryti ant ams
terdamiečių, tai jis ir atsakan
čiai bolševikišku ožio budu sa
vo neva korespondenciją už- 
vardavo: “Klierikalai” nori 
vietinius lietuvius monarkiškai 
valdyti.” Tas bolševikiškai 
reiškia: “gospada, na trevo- 
gu!’ — pavojus jums gresia. 
Taip užvardavęs savo raštpa- 
laikį, bolševikišku budu it 
“črežvičaikos.” pagelba pir
miausia prie sienos stato vieti
nį kleboną; skaito jam net de
kretą iš priežasties štai kokių 
jo nusidėjimų: “Tūlą laiką at
gal mustj "klebonas bažnyčioje 
Įvairiais budais, per kelis sy
kius vidurinės šriovės veikėjus 
stengėsi kuomi galinti paže
mint, ypač sandariečius ir jų 
organą.” Nors amsterdamiečiai 
ne vien kart ir stebiasi iš mu
sų klebono kantrumo, nors ne 
‘vien kart ir kritikuoja jį, kad 
per daug nusileidžia tautinin
kams, sandariečiams ir kitiems, 
tačiau jis, kaip žinau, žiuri ant 
tų ji] visokius rūšies apsireiški
mų, kaipo ant laikinos jaunuo
menės ligos ir sako: “Tai laiki
na liga; užsikrėtusieji persirgs 
ir vėl bus gerais katalikais.kaip 
pirma kad buvo.” Tą patį su 
pasįgailėjimu kalbėjo musų 
klebonas bažnyčioje jau kelius, 
kartus, bet ne su mintim, kad 
pažeminus nelaimingąją musų 
jaunuomenę. To, mat, “Kata
likas” nebeatsimena. Jis neat
simena ir gi to, kada “Sanda
ra.” mylimas jo organas, biau- 
riai tyčiojosi iš šv. Kazimiero, 
Lietuvos Globėjo. Tada tai 
kiekvienas geras katalikas tu
rėjo ištikrųjų pasipiktinti tuom 
šlamštu ir dabar visi piktina
si, išimant sandariečių saujelė; 
pasakiau “saujelės, nes iš pri- 
sirašusiųjų prie “sandarokų,” 
išimant vos tik kelių, visi pik
tinasi tuo šlamštu.

Apsidirbęs, kai mąstė, su kle
bonu, jis prikibo prie Amster
damo katalikų, išvadindamas 
juos “klapčiukais” už tai, kad 
drįsdavo laisvamanius “sanda- 
rokus” net per laikraštį kar
tais niekinti.”

Drąsusis vabalėlis, užbaigęs 
antrą bolševikišką dekretą, iš 
'eilės imasi prie gerb. kun. Gar
maus, bet čia-jau vargšas bešo
kinėdamas pakliuvo į visą tin
klą melagybių, kurių it voras 
pats sau pripainiojo, berašyda
mas į“Vienybės” No. 7-ta. gi 
“Vienybės No. .15-me norėda
mas išsiteisinti rašydamas 
“kritiką’' savo i 
‘ ‘ Prakalbose Buvusiam, ’r dar 
daugiau primelavo, na ir įsi
painiojo taip, kad nei pats 

No. 7-tą, “Prakalbose Buvęs” nepajuto, kaip save prispirė.

Bos-
san- 
Bet 

Det
roitą ir atvažiavęs į Clevelandą, 
užėmęs Sąryšio pirmininko vietą, 
visiem nepatinkamiems daužyt 
“snukius.”

Tai-gi gerbiamieji elevelandie- 
čiai spręskite jūs patįs ar-gi pas 
tą špiebuką gali būt nors bisku- 
tis “košės.” Juk yra gana gerai 
žinoma, kad pereitais 1921 metais 
ir ant 1922 meti] yra išrinktas vi
siems žinomas ir nuo daugelio 
metų pasižymėjęs savo naudingais 
darbais Antanas Staseliūnas. Jis 
niekur ir niekad nėra žadėjęs 
“snukių” daužyti, yra vyras pa
girtinas. Bet matyt, kad tokiam 
"redaktoriui” rūpi kerštas ir ne
sutikimas pasėti. Matyt, kad jis 
nežino nieko apie Sąryšio pirmi
ninką.

Laisvamaniai per tą pačią 
"Dirvą” pliauškia, kad katalikai 
neremia Lietuvos, nes bonų ne
perka. Ar-gi galima rasti, kur 
didesnę melagystę ir šmeižikę 
kaip “Dirva.” Pažiūrėkime ji] 
rėmėjus ir jų draugijas. Ar pir
kus yra Sandaros kuopa ir ar pir
ko T. M. I). kuopa ir kiek pirko 

L. A. kuopos. Kiek pirko pa
tys nariai. Štai pavyzdis. Vie
nas sandarietis veikėjas ir solistas 
nereitais metais buvo inėjęs net 
Joties valdybon už raštininką. 

Stoties pirmininkas J. Urbšaitis 
pamatęs tokį veikėją be Lietuvos 
bono, prispyrė kad nusipirktų. 
Xa, žinoma, dėl žmonių akių turė
jo užsirašyti. Įmokėjo $1.00 ir 
jau daugiau nepasirodo nei ant 
susirinkimo nei daugiau moka.
) kai dėl seno Clevelandiečio, tai 

daug aiškvti nereikia. Tas pelė- 
la vadina save kataliku, bet par
udavęs laisvamaniams su kūnu ir 
iūšia. Kad galėtų, tai katalikiš- 
.ą jaunimą šaukšte vandens pri
girdytų. “Dirva” jį į padanges 
kelia. Kur-gi nekels.
a” tokiais pelėdomis 

garniais” tepasilaiko.

• V* *
fer 1 '

——Iš- L-. -Vyčiu 96-tos kuopos
darbuotės.

Liet?'Vyčių 25-tos kuopos bu- 
fevo vakaras 26-tą vasario Lietuvių 

Svetainėj, 6835 Superior Avė. Va
karas susidėjo iš programo ir šo
kių. Pirmiausia buvo perstatytas 

. pirmu kartu nesenai išėjęs iš spau
dos teatras “Kova po Giedrai
čiais.” Lošimas išėjo gerai, visi 

- aktoriai savo užduotis atliko ne- 
j blogai. Po perstatymui paskam
bino piano p-lė Ona Žitkiutė. To- 

; liaus sekė sufragietčs monologas, 
kurį atjiko Antanas Staseliūnas. 
Atliko savo užduotį tikrai artis- 

^tiškai, su apsirėdyniais ir juokin
gais žodžiais publiką gana prijuo
kino. Užbaigė programą choras 
su dainomis. Sudainuota 3 dai
nos: “Laisvės Daina,” “Tykus 

'Buvo Vakarėlis ” ir “čia Kraštas 
-Liūdnas,” vadovaujant gerb. J. 
Vyšniauskui, nes senasis koro ve
dėjas V. Greičius buvo susirgęs. 
Dainos išėjo gerai. Ant galo su
dainuota Lietuvos himnas. Prog
ramai pasibaigus prasidėjo šo- 

■ kiai, kurie tęsėsi iki 11-tas nak
tį. Kaipo paskutinis prieš užga
vėnes balius buvo gana linksmas. 
Publikos buvo atsilankę daug, 
liks kuopai pelno gerai.

Šis-Tas.
L' Senas'Clevelandietis bekepda
mas vyčiam lekcijas per “Dir-‘ 

.vą, joms pradėjo springti.-amgterdamievių tarpe Bet
pTlevelando “veikėjas” suorga-;raatoma? kad gaivelėje tiek 
■5^™^aL?hSf°j _5!Utinj.ten tgra gabumų, kiek peluose 

grudų, todeliai ir jo korespon
dencijos atrodo it žmoge’io p i- 
mirkusio munšainėje aiba vai
kezo, apkvaitinto stipraus ciga
ro kvapu. Jo sakiniai priešin- 
giniauja vienas kitam. Vienas 
su kitu nesiriša. Jam parašius 
korespondenciją į “Vienybės

Juk “Dir- 
ir šiksnos-

Vargšas.

AMSTERDAM, N. Y.
i į

Bolševikas, “Kataliko” kaily
je, Pakliuvo į- spąstus. 

Tapo pritvotas prie gėdos 
stulpo. 

Turės išmokėti $300,. . 
šauliams.

Nuo kaikurio jau laiko, tūlas 
bolševikutis, pasidabinęs “Ka
taliko” vardu, pradėjo šmeižti 
kilnųjį Amsterdamiečių veiki
mų. Ar tai jis yra pabalda, A- 
merikoje besiblaškančių lietu
vių, vienutė, ar jau nuo seniai 
apsigyvenęs, bet sugadintas vi
sokių šlamštų, panašių “San
darai” manau laikas tai paro
dys. Savo “instruktorių” ap- 
pakintas laikraščiais pradėjo 
išsijuosęs šmeižti vietos kata
likų veikimą. Iš jo korespon
dencijų matoma, kad jis varg
šas nors nedaaugo ligi užpenčio 
savo gabumais vienam iš,ma
žiausių gaidukų, tačiau jis no
ri atvaidinti galiūno (?!) rolę

paėmusio gerą dožą klorofor- 
mos, kuri ir pradėjo jį migdy
ti ir jis taip besnauduliodamas 
išdainavo visą “teisybę.”

Štai jo žodžiai “V-bės” No. 
7-to kuriame “Katalikas rašo, 
kad “kun. Garmus agitavo 
žmones, kad duotų jam pini
gus klerikalų unversitetui.” 
Paskui “Vienybės” No. 15 pa
plepėjęs kelius žodžius it suža
dintas delei melagybių, sąžinės 
Išmetinėjimo, tęsia: Juk kun. 
Garmus aukas rinkdamas sakė 
jogei renka katalikų universi
tetui” (“V-bė” 15). Ir vėl pri
plepėjo vargšas, matomai pats 
nežinodamas ką kalba ar norė
damas užsiginti virš tartų savo 
žodžių. Tai butą eilė vėl nau
jų melų, kuriais galima butų 
prikimšti didį maišelį, kaip sto
ras yra pats ponas Trockis.

Pakliuvęs į spąstus pradėjo 
košėtis, pamatęs apverktiną sa
vo padėjimą ir purtytis. Jo 
smegenims pradėjus truputį 
veikti, paėmęs “Darbininko” 
No. 12-tą, vėl pradėjo jį skaity
ti. na ir nudžiugo. Na, mintijo 
sau, kad jau uždrožšiu, tai jan 
uždrožšiu tam “Prakalbose 
Buvusiam.”

Ir štai jo žodžiai, kuriais ra
šo. buk esu rašęs apie amster- 
damiečius: “Lietuvos Valsty
bės reikalams (suprask amster
damiečiai -nedavė nei $1.00.” 
Kur jis tą skaitė (mąsto sau 
“Katalikas) ir. kaip aš galė
čiau taip rašyti? Jis ir-gi pri- 
parodė, kad amsterdamiečiai 
davė net po $40.00 kiekvienas, 
to aš (“Katalikas”) negalėjau 
parašyti. — Ir taip pagalvojęs, 
tik pikšt ir pradėjo į “Vienybė 
No. 15-tą rašyti štai ką: “Iš to 
visko matosi, kad Prakalbose 
Buvęs” skaitė mano korespon
dencija su išpurtusią galva nuo 
munšainės ir cigarų” ir toliau 
traukia apimtas supratimu ne
išpasakytos savo didybės ir gu
drumo, kad su tokiais jam dis- 
kusuoti tai pažeminimas. Ir, 
norėdamas pasirodytų da aug- 
ščiau visuomenės akvveizdoje 
jis iškilmingu balsu teikiasi 
tarti: “Bet, jeigu “Prakalbo
se buvęs” ras kur nors mano 
rašytą, kad amsterdamiečiai 
nėra aukavę Lietuvos. Valsty
bes reikalams nei $1.00, tai aš 
(“Katalikas”) duosiu Lietu
vos šauliams $300.” Ir sako, 
kad ištikrųjų duos, tik jam rei
kia priparodyti, o priparodyti, 
kaip skaitytojai pamatys, tai 
labai lengva.

“Vienybės” No. 7-ame, ko
respondencijoje iš Amsterdam, 
N. Y. užvardintoje “Dvieji U- 
bagai”, triliktoje „eilutėje nuo 
galo, užbaigdamas apie gerb. 
kun. Garmaus ir amsterdamie- 
čius, jis (“Katalikas”) rašo se
kančiai: “Teko matyt nekurie 
Garmui davė po' $50 ir dau
giaus; bet kaip buvo renkama 
Lietuvos Valstybės reikalams, 
nedavė nei $1.00.”

Juk čia aišku, kaip diena, 
kad “Katalikas” šmeižia ne 
chicagiečius, bet amsterdamie- 
čius. Chicagoje gerb. kun. Gar
maus prakalbų nebuvo ir Chi
cagos žmonių korespondentas 
nepažįsta.

Negalima niekur surasti to
kios kolionijos, kad žmones ly
giai aukotų kiekvienas. Vieni 
duoda šimtais,kiti pusdoleriais, 
beį. suėmus į krovą pagal kolio
nijos gyventojų skaitliaus, iš- 
išpuoli ant kiekvieno tiek ar 
tiek. '

“Katalikas” sako, kad jam 
teko matyti, kad “nekurie Gar
mui davė po $50. ir daugiaus,” 
o Lietuvos Valstybės reikalams 
nei $1.00.

Ir čia melas ir šmeižimas 
amsterdamiečių.

Aukautojai davė tokias su
mas (po $50 ir daugiau) vien 
[išpirktais certifikatais. Taigi 

atsakymą‘pirmiausia daVė Valstybės rei- 
kalams, o paskui aukavo Uni
versitetui.

Ar šiaip ar taip mąstysime, 
vis-gi* aišku, kad amsterdamie
čiai buvo šmeižti ir todėl “Ka
talikas” sayo prižadą privalė
tų išpildyti paklodamas paža
dėtus $300.00 Lietuvos šaulių

LIAUDIES DAINELĖ.
Aš vargdienėlė, 
Vargo mergelė; 
Tai aš papratus 
Vargužį vargti; 
Kad aš turėčiau 
Nors motinėlę, 
Užtarėj ėl£.

*

Mano močiutė 
Senai, kai guli 
Aukštam’ kalnelyj’, 
Gelsvoj ’ smiltelėj ’. 
Ant jos kapelio 
Ryto raselė, 
Ta gražiai švietė 
Kai sidabrėlis;
Ant jos krikštelio 
Raiba gegelė

Kukavo rytą 
Ir vakarėli. 
Kol n'iškukavo 
Tėvo dukrelę, 
Tėvo dukrelę, 
Brolio seselę, 
Senos močiutės 
Pasiuntinėle.

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 moksliški) 
straipsnių parašyta, kurių 
retai kurioje knygoje galima 
rasti. Taigi, kurie norite į- 
sigyti šį Kalendorių arba 
pasiųsti kaipo dovaną gimi
nėms į Lietuvą, tai tuojaus 
siųskite 25c. stampoms arba 
money orderį, o mes pasiųsi
me nurodytu adresu.

Agentams duodame nuo
laidą. Agentai pasiskubin
kite su užsakymais.

V •

“DARBININKAS”

366 Broadway, So. Bostta, Mass.

(Skelbimas)

KELIAVIMAS LIETUVON 
NESILIAUJA.

Buvo laikai, kuomet žmo
nės liaudavosi keliavę per 
jūres, prisibijodami sun
kios kelionės ir blogi] orų. 
Bet dabar važiavimas Lietu
von per lietuvišką įstaigą 
BALTIC STATĖS BANK 
New Yorke nesiliauja ir žie
mos laiku. Tasai Bankas 
taip gerai aprūpina kelionę, 
keleivius siunčia tokiais pui
kias laivais, turinčiais nau
jausius ir patogiausius įren
gimus, kad dabartiniu laiku 
kelionė yra daug lengvesnė 
ir saugesnė, negu seniau 
kad būdavo vidurvasary. Už
teks tik paminėti tokius mil
žiniškus greitlaivius, kaip 
0LYMPIC, HOMERIC, 
LAPLAND, HANSA, ar 
gražiuosius Švedijos laivus 
STOCKHOLM ir DROT- 
TINGHOLM, kuriė lygūs 
karališkiems rūmams, kad 
įsitikinus, jog Baltic Statės 
Bankas įstengia patenkinti 
keleivius laivų parinkimu. 
Keleiviai, \ užsiakę paštu 
laivakortes Baltic Statės 
Banką, tampa paimti to 
Banko globon nuo pat atva
žiavimo į New Yorko stotį 
iki pasieksiant Lietuvos ru- 
bežių.

BALTIC STATĖS BAN
KO patarimu daugiausia ke
leivių važiuoja Lietuvon per 
Karaliaučiaus portą PI- 
LIAVĄ (Piliau), nes tai y- 
ra parankiausia lietuviams 
kelias. Per čia važiuojant 
nėra reikalo vizuoti paspor
tus pas kokius nors konsu
lus, — užtenka Lietuvos At
stovybės parašo, — ir visiš
kai apsilenkiama. “Lenki
jos Koridoriaus” ir Latvi
jos. Iš Piliavos (Karaliau
čiaus) pasiekiama Lietuvą 
gelžkelių tik i 3 valandas lai
ko. Bilietas kaštuoja 39 
markės. Pagerėjus santy
kiams su Latvija, dabar 
daugelis važiuoja Lietuvon 
ir per Liepoją.

Greta gero ir teisingo ke
leivių aprūpinimo, Baltic 

Statės Bankas parduoda ir 
laivakortes pigiausiomis kai
nomis. Kadangi tos kainos 
nuolat mainosi, tad prieš iš
važiuosiant reikia parašyti 
Bankui laišką, adresuojant 
BALTIC STATĖS BANK, 
294 Eighth Avė., NEW 
YORK. N. Y., iš kur bus 
tuoj atsiustos laivakorčių 
kainos, laivą surašąs ir vi
ri patarimai kelionei. Bal

tic Statės Banke galima gau
ti laivakortes į Hamburgą, 
Bremeną, Antverpą, Rotter- 
damą, Gdanską, Piliavą 
(Karaliaučių). Cherbourgą 
Liverpoolį, Southamptoną, 
Stockholmą
Kopenhagą, Odesą ir visus 
kitus pertus.

Važiuojant Lietuvon pasi
žiūrėti, ar pasisvečiuoti 
BALTIC STATĖS BAN
KAS surašo reikalingus po
pierius ir suteikia informa
cijų link pargrįžimo atgal į 
Ameriką, Dabar atvažiavi
mas i Ameriką yra apsun
kintas, tad kai kurie kelei
viai, išvažiavę be atodairos 
Lietuvon, nebūna leidžiami 
atgal grįžti, jei neturi ata
tinkamų dokumentų ir neži
no imigracijos valdžios iš
leistų reguliacijų.

Atvažiavimu iš Lietuvos 
Baltic Statės Bankas taip
gi uoliai rūpinasi. Visi ke
leiviai, turintieji parsiųstas 
laivakortes iš BALTIC 
STATĖS BANKO, būna 
aprūpinami nuo pat atvyki
mo Kaunan, jei kelias ap
mokėtas nuo Kauno, iik pat 
los vietos, kur laivakortės 
siuntėjas gyvena. Su laiva
korte keleiviai gauna pri
rengtus Affidavitus, sulig 
kurių konsulis pavizuoja 
pasportus Kaune. Kelei
viams nereikia kreiptis į ko
kius nors agentus, ar mekle- 
rius Lietuvoje, nes Baltic 
Statės Banko atstovai Kau
ne aprūpina keleivio reika
lus koteisingiauisai, neimda
mi užmokesnio už patarna
vimą. Todėl keleiviai su 
Baltic Statės Banko laiva
kortėmis netur jokių berei
kalingų iškaščių ir nesusi
tinka su jokiais nesmagu
mais išgavime vizų, suradi- 
mė kelio į laivą ir tt.

Aiškius patarimus ir pa, 
mokinimus kaip parsigaben
ti keleivius iš Lietuvos
BALTIC STATĖS BAN
KAS išsiunčia paštu ant 

. kiekvieno pareikalavimo. 
Rašant Bankui, reikia vi
suomet adresuoti taip:

BALTIC STATĖS 
BANK, 

294 Eighth Avė., N«w York, N. Y.
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Gotteriburgą,

KAS NORITE ŽINOTI?
Jei kas gorite žinoti apie Ko

munistu Tikslą, Žiemos Gegu
žinė, apie Parsidavėlius, “Va
nago Tėvą, kuris norėjo pasiim
ti svetimų lašinių gabalą, (at
siprašau aš norėjau pasakyti 
Bendrovės lotus) ir Katras Di
dvyri, kreipkitės į “Perkūno” 
Redakcija prisiųsdami 15 e. 
Perkūnui ant gelžkelio tikieto.

“PERKŪNAS”
366 Broadway, Boston 27, Mass

EXTRA FARMOS.

sąžiningą patarnavi- 
Dr-stė turi nuskyru- 

prižiuri, kad nebūtų 
atvažiavusiems pirk-

Turim? garbės pranešti visuomenei, 
kurie nori pirkti FARMŲ be išnaudo

jimo visokią apgavikų, atvažiuokite 

pas lietuvius ūkininkus, kurie Tams

toms teisingai ir broliškai patarnaus 
ir nurodys kurios ūkės (farmos) par

siduoda ir yra geresnės. Taip-gi, pa
dės išderėti nuo savininkų, kad priei
namai nupirkus, žodžiu sakant, nusi

pirksite geras ukes i>e agentų ir apga

vikų.

Tų patarnavimų teikia šv. Antano 
Draugystė, kuri tam tikslui turi išrin
kusi komisijų, kad teisingai ir l>e ma

žiausios skriaudos suteikus savo bro
liams lietuviams 

nių. šv. Antano 

si žmogų, kursai 
jokių šmugelisčių

ti ūkių. šv. Antano Dr-stė jau 4 me
tai kaip tarnauja tame reikale ir dar 
nė vienas nėra nusiskundęs su bent 

kokia skriauda. Daugumas pamate 
Draugystės naudingus darbus ir patįs 
tampa jos nariais. Čia paduosime kelis 

iš daugelio ūkių, kuriuos galėsite pama
tyti ir apvertimi.

1) 20 AKRŲ su triobomis. visa dir

bama. Kaina .$1.200.
2) 30 AKRŲ su triol>oniis. visa dir

bama, 3 mylios nuo miesto. — .$1.900.
3) 40 AKRŲ, senos trioltos, didelis 

l jaunas so<lnas su 200 medžių, ž<*mė prie

? > smėlio. — .$1,500.

4) 40 AKRŲ, geros triobos, stuba 

5-kių kambarių, visas skiepas, puikus 

sodnas su OO obelių medžių, 500 vynuo
gių medžių, 6 akrai kasama trąšų su 

S3 nuoš. kalkių, turiuos ūkininkai per
ka ir tręšia savo laukus, žemė gera, 
prie molio. Per laukų teka upelis, 2 
mylios iš miesto Custer ir 3 iš Seott- 

ville. Kaina .$2.500.
5) 60 AKRŲ, 52 dirbamos ir 8 ak

rai miško, 7-nių kambarių stuba, van
duo suvestas'! stubų ir į tvartus. Bar

bė 10X24, pašarinė 14X26. daržinė. 
20X26. Tvartai gyvuliams 16X20. Kor- 

ninė klėtis ir tt. Puikus sodnas su į- 

vaifiais vaisiniais medžiais, kaip va: 
28 vyšnės, 38 pyčės. 35 slyvos, 20 gra
šių, 154 obelinių medžių, žemuogių ir 

aviečių taip-pat yra. Pusė mylios nuo 

mokyklos ir 3 mylios nuo miesto. Kai
na .$6.000.

6) 80 AKRŲ, visa dirbama, žemė 

juodžemis su moliu. Geros triobos, 8 

kambarių stuba su geru skiepu, elek

tros šviesos stuboj Ir barnėse, taip pat 
ir vanduo. Didelės naujos barnės. 

Tvartai dėl 5 arklių ir 20 karvių. 
Kiaulėms tvarteliai iš cemento. Viš

toms išpleisteriuotas, klėtis, mašinoms 
pašiūrė, tgaradžius, 3 vištukams augi

nimui tvarteliai, ši farma puiki visais 

žvilgsniais. Lietuviais apgyventa iš 

šonų, o tuojau skersai kelio lietuvių 
Imžnyčia, statoma. Laukai iš rudens 
užsėta; 20 akrų kviečių ir 18 dobilų. 

Ta farma prieina prie puikaus didelio 

ežero, kur suvažiuoja galybės žmonių 

vasarų ant piknikų. Kaina .$8,000.
7) 120 AKRŲ, geros triobos, puikus 

sodnas, gerti žemė. Kaina $6,500.

8) 60 AKRŲ, 45 dirbamos, 15 gero
miško. Prie triobų teka upelis. Nau

ja stuba. Kitos triobos neblogiausios, 
tik bamė sena. Puikus sotinas su 90 

medžių; su gyvuliais ir visomis maši

nomis. tik už $4,600. -
9 ) 200 AKRŲ. Ant visos farmos ga

linta laikyti 40 raguočių. 4 arklius ir 
traktorių arba 8 arklius, ši farma par

siduoda labai 

cash, mainytų 

tęs.
Kitą farma

Geros triobos ir sodnas. Kaina $3,500. 
Mainytų ant Chicagos prapertės.

Tik dvi viršminėtos farmos ant mai
nymo, gi kitos visos už cash. Žinoma, 
pusę Jmokėjus. o likusius ant išmokė
jimo.

Teip-gi pasithiko gerų bargenų. Mat 
kai kurie sumano gteitai parduoti, o 
tuom tarpu galima gauti labai pigiai, 
žinos bnrgenus suradę, tuojau prane
šime visuomenei.

Tai-gl, kurie manote pirkti farmas, 
greitai kreipkitės prie musų — šv. 
Antano Draugystės Administracijos, 
kuri Tamstoms patars, suves su visais 
ūkininkais ir nurodys kuri geresnė u- 
kė. Pagelbėsime Tamstai įsigyti be 
agentų ir išnaudotojų. Musų Dr-stės 
nuskirtas žmogus jau 4 metai savo 
tautiečiams prigeibsti farmų pirkime. 
Jeigu kuriems iš vlršminėtų farmų 
patiktų Ir išsirinktumėte, tai greitai 
malonėsite pranešti, kad kartais kitas 
greičiau nenupirktų.

Su platesnėms Informacijoms kreip
kitės šiuo adresu:

SV. ANTANO DRAUGYSTES 
4DMDOSTRACUA 
KAZ. DAUNORAS,

Box 7, Custer, Mich.

pigiai, tik už $20.000 
ir ant Chicagos praper-

gerą turime 40 akrų.

t

1

Prakalbose Buvęs.Buvęs’* atsakvdamas po munšaines įsitraukusio, bet

Mūsų mieste kaip ir kitur ran- 
Mi laisvamaniij gauja. Nors jie 

, neskaitlingi, bet viri susispie-

davė atsakymą “Darbininko”)kaipo viešas melagis ir šmeiži- 
N6. 12-me. Kad persitikrinus, kas prie gėdos stulpo. . 
jog sunkiai išperėta '“Katali
ko” korespondencija buvo visa si

-Iždą, dabar tyli kaip pelė po 
šluota,

“Dervos” Soliui pasidarė taip 
kaip tai lapei, kuri žiūrėdama į 
dešras, net kelis sykius apsilaižė, 
» negalėdama pasiekti pasakė, 

ad tai pančiai. Solo žiūrėdamas 
Katalikiškų Dr-jų Sąryšį ir jo 
‘ikimą iš pavydo net seiles var
mą

Mano korespondencija, tilpu- 
, __ “Darbininko No. 12-me, ma- ,

vien tik grynas melas, tai “Pra tomai veikė ant vagšo, ne kai- reikalams, 
kalbose

Kirvukas.
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ČIEPIJIMAS.
rgai tai šiandien tegul tave 
čiepija. Kodėl juokauti su to
kia svarbia ligą!

I

BOLSEVIZMAS 
PRAKTIKOJE

PRANEŠIMAS
1921 METŲ INEIGŲ f
ZTM-fĮAlunF^ T AITS AT V

L 0. S. KUOPŲ SUSI-
RINKIMAI.
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Apsaugojimas nuo Rauplių 
-------

Kas tai yra rauplės? — Yra 
biauri, pavojinga, limpama li
ga — kartais nestipri, bet tan
kiai pražūtinga. Platinasi nuo 
vieno žmogaus prie kito ir la
bai užkrečiama, kartais palie
ka žitiogų* rauplėtą visąm gyve
nimui.

Kas tai yra čiepyjimas? — 
Yra apsisaugojimas būdas nuo 
rauplių, arba įdėjimas raupli- 
’nės medžiagos į odą. Ta rau- 
pline medžiaga specialiai paga
minta ir parduodama su val
džios leidimu.

Po įdėjimu tos rauplinės me
džiagos į odą į tris arba ketu
rias dienas mažas spuogas pa
sirodo, oda aplink pasidaro 
raudona, biskį ištinsta ir pasi
daro minkšta. Į dešimts arba i 
dvilika dienų sutinimas prany
ksta, šašas formuojąs ir tuoj 
nupuola. Kartais galvą prade
da skaudėti ir karštis užeina.

Ar čiepijimas pavojingas? — 
Ne! Kaip tinkamai prižiūrėtas 
tai ne daugiau pavojinga kaip 
špilkos įdrėskimas. Laike pe
reitų dviejų metų daugiaus neg 
3,000,000 žmonių buvo čiepyti 
šioje šalyje. Nei vienas nemi
rė.

Ką čiepijimas daro? — Ap
saugoja tave nuo rauplių. Net 
kuomet, po metų, apsaugoji
mas sumažėja, bet rauples ne- 
taip kimba kaip į nęčiepitą 
žmogų.

Tinkamas laikas čiepyti — 
Laike pirmų metų, ir vėl kaip 
dešimts metų senumo. Po dvie
jų pasekmingų čiepijimų ap
saugojimas paprastai tęsias per 
visą gyvenimą. Jeigu tik nori 
apsisaugoti nuo rauplių gauk 
čiepijimą tuojau, jeigu sirgai 
ta liga ir buvai čiepytas laike 

.pereitų penkių metų, tai nėr 
Reikalo vėj čiepyti.
—Dell<nrturi buri čiepytas.—- 
Dėlto, kad apsatigojimas tave 
nuo rauplių. Jeigu rauplėms 
užkrėstas tai reiškia, jog vidu
je t€ri pasilikti per tris arba 
keturias sąvaites, ir netenki al
gų. Yra priedermė tau, tavo 
šeimynai, ir tavo šaliai. Jeigu 
visi butų čiepyti, daugiau nebū
tų rauplių. Aj- atlikai savo ša
lį ?. Jeigu nebuvai

ČIEPIJIMAS YRA FAKTAS, 
NE NUOMONE.'

Nuomonės ir sąžiniški pa- 
priešinimai neapsaugos tave 
nuo ligos. Daugelis žmonių ne
tiki į gemalus ir čiepijimą, bet 
jų įtikėjimai ir nuomonės ne
apsaugos juos ir nenukreips e- 
pidemijas.

Musųx armijos ir laivynui 
rauplės beveik nežinoma liga, 
ir karštligės daug mažiaus ran
dasi, negu tarp Suv. Valstijų 
civiliškų gyventojų. Kodėl? 
Todėl, jog visi vyrai čiepijimų 
apsaugoti. Ar manai, kad ar
mija ir laivynas taip darytų 
jeigu nežinotų, jog geriausias 
būdas apsaugoti juos? Liūdnas 
patyrimas pamokino.

i Tu pats gali save apsaugoti 
kaip valdžia apsaugoja savo 
vyrus. Ar tu gali apsieiti be 
kelių sąvaičių arba kelių mėne- 

• T>ių algos? Ar tu nori prievar
tą pasilikti namie dėl užkrečia
mos ligos šeimynoje? Ar tu ga
li per ilgą laiką užlaikyti slau
gę ir gydytoją? Ar žinai kiek 
pinigų ir kentėjimo karštligė 
kaštuoja?

' Čiepijimas ne bandymas. Pa
tyrimas rodo, jog nečiepyti 
daug lengviaus užsikrečia toms 
pavojingoms ligoms. Reikia 
atsiminti, jog abi ligos mažiau 
pražūtingos vpatose, kurie čie
pyti.

Tegul šiandien tave čiepyja. 
Geras apsisaugojimas.

BOSTONIAN MUZIKOS 
MOKYKLA.

Ištirti smuikus mokytojai duoda sa
vo geriausią patarnavimą jusą valkui 
arba mergaitei. Smuikas duodamas 
už dyką su pirma kurso lekcija. Dėl

395 Broadway,
Room 4, . 

So. Boston, Maaa.

“PILOTO DUKTr-DRAMA
Garsusis anglų rašytojas Šeks

pyras yra išsireiškęs, kad pasaulis 
yra scena, gyvenimas — drama, 
o žmonės — aktoriai. Pamatinės 
pasaulio tiesos nesimaino; bet 
žmonės-aktoriai, besiremdami nuo
lat liesikeičiančiais 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 
katalikių tikėjimo tiesas ir sulig 
jomis lošti savo gyvenimo dramą.
, Teatruose ant scenų stengiama

si atvaizdinti išsiduodančius žmo
gaus gyvenime bruožus. Tik, de
ja, vietoj gražių 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 kilniausi pavyzdį 
mums teikia Išganytojas ir pir
mieji Krikščionys. Tai amžini 
pavyzdžiai. Jono Tarvido 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 metų 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 vei
kalą lietuviams! Vaidintojų-ak- 
torių 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 -abejojau? į 
čius, priduos energijos-drąsos 
veikiantiems ir visiems žiūrėto
jams suteiks pilną pasitenkinimą.

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

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

t
(INCOME) TAKSAI.

Laikas jau artinasi, kuomet 
visi turi kreipti atydą į. savo i 
ineigų (income) taksus. Daly- 1 
'kas liečia beveik visus augu- , 
sius, piliečius ir nepiliečius, ir , 
visi šios šalies gyventojai turi , 
kreipti atydą į jį. _

Įstatymai reikalauja, jog in
eigų taksų blankos dėl 1921 me
tų turi būti sugražintos nevė
liau kai 15 d. kovo, 1922 m. Co- ; 
llector of Internal Revenue < 
pristato blankos, kurios turi 
būti išpildytos. Kopijos tų 
'blankų siųstos visiems mokes
čių mokėtojams (taxpayers), 
kurie pereitais metais išpildė ir 
sugražino blankas, bet jeigu v- 
pata nesulaukia blankos kopi
jos tas nepaliuosuoja jį nuo 
mokėjimo ant laiko. Taksų 
mokėjimas arba pirmas užmo
kestis pripuola Kovo 15 d. Jei
gu taksai maža suma geriau 
mokėti visą sumą ant syk, bet 
jeigu didelė tai galima mokėti 
į keturias dalis, pirma mokes
tis turi būti prisiųsta kuomet 
blanku sugrąžinta nevėliaus 
kovos 15 d. Kurie neišpildo 
blanką arba neužmoka taksus 
turės užmokėt bausmę.

Šiais metais ineigij taksai 
bus rinkti sulig naujo Revenue 
Act of 1921, kurį prezidentas 
patvirtino lapkričio 23 d. Ran
dasi kelio permainos nuo praei
tų metų.

• į Nevedę žmones, arba jeigu 
vedę ir negyvena su vyru arba 
pačia, turi paltaosavimą ant 
$1,000. Už virš $1,000 turi mo
kėti 4 nuoš. iki 4,000,bet jeigu 
uždirba daugiau kai $4J)00 tai 
už virš tos sumos turi mokėti 8 
nuoš. Už užlaikančias vpatas 
gauna po $400 paliuosavimą 
už kiekvieną.'

Vedę žmones, ktn ie išviso už
dirbo $5000 arba-mažiaus, su
teikti pįaliuosavHhą ant $2,500 
1920 metais' 'veSušiėji turėjo 
paliuosavimą iš ^2,000. Vedęs 
žmogus turi gyventi su pačia i- 
idant gauti tą paliuosavimą iš 
$2,500. Be to, gali gauti pa- 
Iiūosavimą iš 400., už kiekvie
ną užlaikančią ypatų. Taksų 
nuošimtis yra 4 nuoš. ant pir
mų $4,000A'irš paliuosavimą, ir 
-8 nuoš. nuo likusių ineigų. To
kiu budu, vedęs žmogus, su 
dviem vaikais turi paliuosavi
mą iš $3,300., neskaitant viso
kius mažesnius už gyvenimo rei 
kmenis (kas bus išdėstyta vė
liaus.) Jeigu uždirba $4,000,, 
turi mokėti 4 nuoš. ant $700, ar
ba $28. 0 jeigu užldirba suvirs 
$4,000 tai turi mokėti 8 nuoš. 
už virš uždirbtus pinigus.

Svarbu: Nevedę Žmones,
kurie uždirba $1,000. Ir vedę 
kurie uždirba $2,000, nors jiems 
nereikia mokėti taksų turi iš
pildyti blanką ir prisiųsti ko
lektoriui.

Suv. Valstijų piliečiai čion 
gimę arba naturalizuoti ir visi- 
apsigyvenę ateiviai gauna 
viršminėtus paliuosavimus kas- 
link (income) taksų, bile atei
vis, kuris gyvena Suv. Valsti
jose, kuris nelaikinai gyvena 
čion yra skaitomas kaipo apsi
gyvenęs.

Lietuvių Biuras prie Foreign 
Language Information Service 
pagelbės lietuviams su viso
kiai “income” taksų reikalais 
ypatingai teisingais išrokaui- 
mais. Lietuviai gali kreiptis 
sekančiu adresu:

Foreign Laguage Informa- 
tion Service, Lithuanian Bu- 
reau, 119 West 41-st St. New

I i *

Vienas žmogelis labai tau
piai gyveno, negėrė, nebaliavo- 
jo tik centelius rinko ateičiai.

Apsivezdamas dar gavo vie- 
ną-kitą šimtelį daugiau. Jau 
turtingu budamu dar abu ilgo
kai padirbėjo dirbtuvėje. Pini
gų susirinko. Tai pradėjo ma
nyti pasipirkti ūkę. Panorėjo 
pirkti didžiulę ūkę, kad ant se
natvės butų iš ko gyventi.

Pačios sesuo su vyru ir daug 
turėjo pinigų? Tatgi abiem po
rom susidėjus butų daug kas 
galima. Švogeriai susitarė ir 
nupirko puikią ūkę. ties Lavv- 
rence’u — per pusę.

i Būt su savais gera tik per 
lauką sueiti. Pusininkai neil
gai sutikime sugyyeno.

Švogeris Jurgis buvo pusėti
nai geras. Jis yra vedęs kata
likų Bažnyčioje yra ėjęs išpa
žinti, nebijo kad gali nueiti ir 
ant mišių. Jo žmona biski ka- 
talikiškesne. Tik abu bijo kad 
nejuoktųsi už lankymą baižnv- 
čios. Švogeris Juozas tai blo
gas žmogus, be jokios sąžinęs 
— persiėmęs bolševizmu. Kei
kia jis viską kas gera. Keikia 
švogerį, švogerką -r dar labiau 
savo pačią jei kada ketina eiti 
i bažnyčią. Geria svaigalus iš
dirbinė ja juos.

Dabar Jurgis su žmona yra 
tuos minties kad jie su švoge- 
riu Juozu ilgiau nebegalį gy
venti. Bet Juozas ir nebesu
kalbamas. Jurgis prašo Juozo 
kad nuo jo papirktų pusę gy
veninio. Jurgis nenorvs. Sa
ko kad jis Jurgį papjausiąs. 
Jurgis prašo Juozo parduoti jo 
pusę gyvenimo. Ne,Jurgis sa
kos aš tave padegsiu.

Juozo moteris gera. Ji į ne
bepakenčia Juozo žvėriškumų. 
.Ji kreipiasi teisman divorsa. 
Juozas Sako aš tave peršausiu, 
nes aš nieko nebijau. “Drąsuo- 

• lis”. - = -
Jurgis sako kaip gali su to

kiu žmogumi sugyventi. Kad 
<lar jis su savo moterimi nesi- 
vaidvtų. O dabar Įsiėdus eina 
ant vieno. Jis tai kai gyvulis. 
Jo ir veidas baisus ir pažiūrėti. 
Jis tai tikriausias boševikas. 
Ant tikėjimo baisiausiai plusta.

Svaigalus išdirbinėja — ve
ža!

.Jo ir broliai tokie. Išdirbi
nėja gėralus, pardavinėja juos 

■ ir geria. Jie visi apskretę, nu- 
į šašę kaikurių kojos yra supu

vusios nuo gėrimo. Tai bolše
vikų rcjus ir lygybė net savų 
tarpe! Kam vertas yra bolše
vizmas praktikoje?

j

iŠ MOSy CENTRO.
VISO KULTŪROS VAJUI

SUDĖTA $67,860.64. 
PRISIŲSTA CENTRO 

IŽDAN $30,972.87.
• * ’ - - • ’ .

Kolionijos tenepamiršta, jog 
šv. Kazimiero Diena yra Am 
lietuvių , katalikų diena. Tą 
diena turime tinkamai paminė
ti, surengiant kokią pramogėlę 
labdarybės tikslams ar prakal
bas kultūros bei politikos nau
dai, ar bent kur galima sekma,- 
dieriy prie bažnyčios durų pa
rink^ aukų Kauno Katedros- 

pa-čiepytas . Bazilikos atnaujinimo ir 
.per pereitus penkis metus, šia- puošimo'naudai, 
dien įsieiepvk. Tegul visi šei
mynos nariai būna čiepyti.

APSISAUGOJIMAS NUO 
KARŠTLIGĖS.

Kas tai yra karštligė ? — Yra 
pavojinga, užkrečiama, limpa
ma liga, kuria žmogus serga 
nuo keturių iki astuonių sąvai- 
čių arba dauginus. Tankiai vo
tys, ir kraujapludižiai pasek- j 
'mes ligos. Vienas iš kiekvieno I 
dešimts ligonių miršta. Apru- 
kuota kad apie 25,000 žmonių 
miršta nuo karšligės šioje šaly 
kas metas. Ir yra tikra liga, 
nuo kurios galima išsisaugoti.

Kaip karštligė išsiplatina? 
—Rijant gemalus, kurie parei- 

• na nuo kitų, kurie ar karštlige 
serga arba pasveikę, yra karšt
ligės nešiotojai. JCarštiligė yra 
nešvarumo liga. Nečystas van- 
duo, pienas ir maistas, purvini 
pirštai ir biaurios musės tan
kiai platina ligą.

Ar nuo karšligės gali išsisau
goti? — Taip; geru sveikatos ' 
užlaikymu, ypatišku švarumu, 
ir člelijiniu.

Kas tai yra karštliginis čie
pijimas? — Ta čiepijimo (kar- 
vinė) medžiaga nepavojinga. 
Tris syk įčįrkšto po rankos oda 
laikas nuo laiko į viena sąvaitę. 
Po kiekvieno įčirškimo gali bū
ti lengvas sutinimą ir silpnu
mas. Kartais galvą pradeda 

, - \ iėti. Tas čiepijimas * ap
saugoja nuo vieno meto iki ke
turių metų, kartais ilgiau. Ab- 
solutjškai nėra jokios pavo
jaus.

Kodėl turi būti apsaugotas. 
— Dėlto, kad ta liga yra svei- 
<ato- :: enk - -- -

Čiepijima>
Komet a

. neatsargumo. 1

ne-
Tė-

Nepraleiskim tos dienos, 
atlikę kokį nors naudingą 
vynei darbą.

Kultūros vajus pereitas 
savaites davė sekančius davi
nius:
Springfield, III. 
Indiana Harbor, Ind. 
Thompsonville, Conn. 
Westville, III.
Laivrence, Mass.i 1 j<x \v 1 triivC,

I Bridgeport, Conn.
^—4- T ACaSt. Louis, Mo. 
East' St. Louis, UI. 
Chicago Heights, III. 
Spring Valley, Iii. 
So. Chicago, Iii. 
Oglesby, TU. 
Harrison, N. J. 
Melrose Park, III. 
Harvey, III.

Viso
Pirmiau paskebta

dvi

$1,000.00
780.00
>650.00
560.00
510.00
503.00
370.00
365.00
325.00
282.00
272.00
236.00
129.00
105.00
88.00

$6,175.00
$61,685.61

$67,860.64Labų
Prisiųsta Centro iždan: 1 

Chicago, III*., -8-ta gat $1,982.77 
Chicago North Side 
Hartford, Conn. 
Schenectady, N. Y. 
Pittsburghy Pa., W. E. 
Sheboygan, Wis. 
Chicago’, UI. 
Pittsburgh, Pa., S.S. 
Harrison, N. J. 
New Haven, Conn.

<

1,652.00
1,088.85

623.55
347.67
276.15
253.25
177.75
112.50 
,25.00

Rep.

BERNELIS DAINUOJA

Aušt’ balta aušrelė, 
Tek’ šviesi saulelė;
O mano mergytė 
Mieg’ saldų miegelį.

Kas man gal prikelti, 
Ją jauną pribudint, 
Tam aš dovanočiau 

' Savo bėrą žirgą.
Nieks negal prikelti, 
Ją jauną pribudint; 
Jau senai, kai guli 
Aukštame kalnelyj’.

Jau jai berūdija 
Sidabro (žiedeliai, 
Jau ir beplakioja 
Šilkų kaspinėliai.

Viso
Pirmiau paskelbta

Labu

$6,539.49
24,433.38

Girdėjote, jog yra pasa
kyta: akis už akį dantis už 
dantį. Aš gi sakau jums, d- tYork City. - 
dant nesipriešintūmėt pik
tam, bet jei kas užgauti) 
tave į dešinį tavo skruostą, 
atkreipk jam ir antrą.

$30,972.87
A.L.R.K. Fed. Sekr.

. DRAUGAI IR DRAUGĖS!
> » - ■

ANT RENDOS
____________ _ x

KAJYBABFS OFISVI.

.Skaitykite ir platinkite lai
kraštį “GIEDĘ4.” Lietuvių 
Katalikų Moksleivių Organą.

Kaina metams Amerikoj $2.- 
00; užsieniuose $2.50.

“G I E D R A’r

Nuo sielvartų kvailius gy
do tiktai laikas — gudrius 
gi žmones gydo protas.

Epiktetas. 55 W. Market Str.,

CAMBRUDGE, MASS.
LDS. 8-tos kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks utarninke, kovo 14 d., 
bažnytinėj svetainėj 7:SO vai. vakare. 
Visi nariai malonėsite ateiti paskirtu 
laiku. Turime daug svarbių dalykų 
apkalbėti. Nepamirškite atsivesti J 
susirinkimų ir naujų narių.

Kviečia Valdyba.

LAWRENCE, MASS.
LDS. 70 kuopos mėnesinis susirinki

mas įvyks nedėiioj, 12 d. kovo po 
mišparų, salėje prie bažnyčios. Kvie- 
čžiam visus narius ateiti. Taip-gi atsi- 
veskie naujų narių.

Vaidyba

LEWISTON, ME.
LDS. 37 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėiioj, 12 d. kovo, paprastoj 
vietoj. Kviečiame visus narius būti
nai ateiti, nes turime svarbių reika 
lų. Taip-gi atsiveskite naują narlą.

HARRISON, N. J.
LDS. 15-os' kuopos susirinkimrfte bus 

12 <1. kovo, 7 :30 vhl. vak. Visi nariai 
malonėkite pribūti paskirtu laiku, ne
turim daug svarbią reikalą aptarti. 
Atsiveskit ir naują narią.

GREENFIELD, MASS.
LDS. 79 kp. mėnesinis susirinkimą.'- 

įvyks nedėiioj, 12 d. kovo, 2 vai. po 
pietų 4 Laurel Street. Kviečiame 
visus narius ateiti. Taip-gi atsives 
kitę naujų narių.

JERSEY CIT Y, N. J.
LDS. .6 kp. mėnesinis susirinkimai 

įvyks nedėiioj, 12 d. kovo. Visi na
riai malonėkite pribūti paskirtu lai 
ku, nes turime daug svarbių reikalų 
aptarti. Atsiveskite ir naujų narių.

Valdyba

DAUG LINKSMUMO 
PRIDUODA.

Sausio menesio “Perkūnas” 
tikrai žmoniems pridavė daug 
linksmumo. Perskaičius “Per
kūno paskutini numeri reikė 
džiaugtis, kad musų lietuvių 
tarpe randasi toks gražus ir 
juokais turiningas laikraštis. 
Visiems be skirtumo patartina 
Įsigyti laikrašti “Perkūną,” 
nes vienintelis lietuvių tarpe 
yra juokų laikraštis.

Kaina metams $1.50, pusė 
metų 85c., Lietuvoje ir kitur 
$2.25, pavienis numeris 15b.

PERKŪNAS
366 Broadway, Boston 27 Masą.

vai

’r

PRANEŠIMAS WORGES 
TER’IO IR APIELINKĖS 

LIETUVAITĖMS IR 
LIETUVIAMS.

SUBATOJ, 4 d. kovo, 9-tą
ryte atsidarys moterų ir merginų 
aprėdalų krautuvė. Kaina bus la
bai prieinama, patarnavimas kuo- 
geriausia. Atsilankykite, o persi
tikrinsite, kad naujai atidaroma 
krautvė patenkins visus. Atsilan
kiusiems kostumeriams bus duo
damos gražios gėlės.

Kviečia visus atsilankyti 
JULĖ STOČKIENĖ IR
MARCELĖ MILIENĖ,

10 Millbury St., Worcester, Mass.

Pamėginkite naujo—''

Su ud^ugistTnotn valsbnženkliu Sur. Valat. 
rateutu Biure.

Naujame mėlyname pakelyje.
Viso# tvirto*, gemalas užtnnSsn- 

Įica ypatybes Cieme vaiste Mėtos, 
sn priemaiša priimniai Švelnaus 
kvgpalo.

Raffles yra moai paveikiantis 
pleiskanų pfffaUntojM—begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris 

■ v.apatiks kad 
ir gaėniau* 
•ialypatai.

Aptiekoae 
par»idnoda 
po65c.arba 
Atsiųskite
T5e.,tad 
atsiuaime

labam* 
torijoe.
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AUTOMATIŠKAS
REVČLVERIS 

UŽ $5.25.

Vagystės atsitinka kiekvienų uieuą. 
Jeigu tu nori save apsisaugoti, tai ne
lauk kol tave apvogs, bet užsisakyk 
musų H. ir R. automatic revolverį. 
Dabar yra gera proga, pasinaudok. 
Musų žinomas H. ir R. yra visuoujet 
gvarantuotas Tikra kaina to., revol
verio .$11.00, bet mes norėdami pers
tatyti publikai šitą revolverį parduo-' 
sint pigiai tik už $5.25, taip, kad visi 
galėtų nusipirkti. Musų žinomas H. 
ir R. revolveris padarytas iš geriau
sio plieno ir šauna šešis šuvius ant 
sykio. Kuomet užsisakysi pažymėk 
kokį nori ar 22, 32 ar 38 Calibre taip
gi pažymėk ar mėlyno plieno ar ni
keliuotų.

Iškirpk šitų apgarsinimų ir pdžymėk 
kokio didumo revolverį nori ir prisiųęk 
ivo adresų ir 35c. stampom arba pi
nigais dėl persiuntimo. Paskui galėsi 
užmokėti kuomet prislųsim revolverį. 
Rašyk šiandien, nepraleisk tokių pro- 
84 CHICAGO SAFETY CO., 

1330 N. Western Avė., Dept. 600, 
Chicago, UI.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELPINĖS 
DRAUGYSTĖS VALDYBOS 

ADRESAI.

PIRM. — M. Zoba,
539 E. 7-th St., 

VICE-PIRM. — P.
248 W. 4-th St., 

PROT. RAĖT. — J.
89 B Street. So. Boston, Mass. 

FIN. RAST. — J. švagždys,
171 W. 5-th St., So. Boston, Mass. 

KAS1ERIUS — A. Naudžiūnas,
16 tVinfield St., So. Boston, Mass. 

MARŠALKA — J. Zuikis,
.7 Winfield St., So. Boston, Mass.

Dr-ja laiko susirinkimus kas trečią 
nedėldienj kiekvieno mėnesio, 2-rą va!, 
po pietų šv. Petro parapijos salėj, 492 
E. Seventb St., South Boston. Mass.

So. Boston, Mass. 
Mikalauskas,
So. Boston, Mass, 
Šeduikis,

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

SO. BOSTON, MASS.

NAUJIENA LIETUVIAMS 
AMERIKIEČIAMS.

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

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

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

PIRM. — Vladas Paulauskas,
9° B St., So. Boston. Mass. 

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

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

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

Merycliff Academy, 
Arlinghton Heigths, Mass. 

IŽDININKAS — Leonas švagždys, ”
111 Boxven St., Boston 27, Mass. 

IŽDO GLOB. — J. Grublnskas,
3 Jay St.. Boston 27, Mass. ir 

Antanas Kmitas,
284 5-tli St.. Boston 27, Mass. 

MARŠALKA — Povilas Laučka,
61 Story S t.. Boston 27, Mass. 

DRAUGIJOS antrašas reikale:
306 Broadivay, So. Boston, Mass. 

DRAUGIJOS susirinkimai laikomi 
kas antrų nedėldienj mėnesio 1-ą vai. 
po pietų parapijinėj Svetainėj, 492 E. 
7-th St.. Boston 27. Mass

r«-m •

Mir htll vpVeliavp, Kukardų, visokią Ženklelią, Guzikučią, Ą 
■įyLL UuU V v spaudą ir kitokią Draugystėms reikalingą daly' 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalą, pažymėkite ir jusy dr-tės vardą.
STRUPAS CO., 90-92 Fcrry St. Newark, N. J.

9
HE EDISON ELECTRIC ILLUMIN- 
ATING COMPANY OF BOSTON,

Atsižvelgiant į pirmesni pranešimą kuris 

jau buvo paskelbtas žinomi pareiškiame

*

šios kompanijos kostumeriams imantiems patarnavi
mą pagal Ratą nurodytą raide “A” kad anglies 
brangumo priedas ir & nuoš. pakėlimo kurie palietė 
tuos kostumerius, yra panaikinti ant visų miterių 
skaitymo pradedant su 28 d. Vasario 1922.

Po to rata bus skaitoma po dešimts centų (10c.) 
už kilowatto valandą.
. . z '

CHARLES L. EDGAR, President.
v . ' *

te
Boston, March 1, 1922.

-f

Bęttari 
reikalau
kite 
MUkla 
pakelia.
Žiūrėkite, 
kad tentą 
15 E ARO

Puiku#, šviesus ir gera» kamba
rys tinkamas ofisui ant raidos L. 
D. S. Name, 866 Broadvay, Sonth 
Boston, Mass., Kampas Broad- 
way ir E gatvių. Kreipkitės pas 

Darbininką.”

J
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VIETINĖS ŽINIOS.
GAVO ATSAKYMĄ.

•Jonas Glineckis, pasiun
tęs vas. 16 d. katalikų sudė
tas aukas $70.75 ir 100 auk
sinų, finansinei Lietuvos 
Misijai, gavo atsakymą, kad 
pinigai priimti.

D A R B iXj M KA S

M. Karbauskas ir

PUIKIAI PAVYKO.

Nedėlioj, vasario 26 d. 
m. Šv. Petro lietuvių para- ; 
pijos choras statė scenoje 
puikią operetę “Išeivis,” 
parašytą žymaus kompozito
riaus St. Šimkaus.

Veikalas puikus ir turi
ningas. Pirmame akte per
statoma išleidimas sūnaus į 
Ameriką: antrame akte A- 
merikos lietuvių gyvenimas; 
o trečiame vėl Lietuvoje po 
paskelbimo Lietuvos nepri- 
gulmybės. Pastarasis aktas 
yra vienas iš įspūdingiausių, 
nes perstatoma šaulius ir ka
reivius ir visų gyventojų pa
siryžimą ginti Lietuvą nuo 
priešų.

Operetė “Išeivis” nėra 
taip lengvas išmokti veika
las ir reikia geni lošėju ir 
dainininkų. Šv. Petro baž
nytinis choras, vedamas M. 
Karbausko jų turi. Tą pa
rodė perstatant minimą o- 
peretę. Gerb. M. Karbaus
kas matyt padėjo daug dar
bo ir laiko, kad išmokyt cho
rą susidedanti iš apie 60 na
rių pastatyti toki muzikališ- 
ką veikalą.

Pii-mame akte svarbiau
sias roles turėjo šie: Jono — 
St. Paura, Motinos — St. : 
Motiejūnaite, Jievutės, duk
ters — AI. Gribaitė. Reikia 
pažymėti, kad atliko labai 
gabiai, ypač motina. Gerai 
lošė žydo rolėje J. Skudria. 
Kiek-silpniau šiame akte A- 
merikono rolėje — K. Ger- 
vilis ir Vado — V. Savickas. 
Šiame akte didžiulis choras, 
išlydint Joną į Ameriką, su
dainavo “Sudiev Lietuva.” 
Dirigavo M. Karbauskas, o 
akompanavo F. Karbauskai- 
tė. Sudainavo labai gerai, 
išskyrus mažą incidentą: vie
toj Jono solo pradėjo Jievu- 
tė. Bet tai tik mažmožis ži
nant kaip maišyta daina, o 
dainuota iš atminties.

Antrame akte didesnes ro
les turėjo P. Milius — Mai
klo, M. Sakalauskaitė — Gū- 
rienės, Z. Glineckienė — 
Rauplienės ir Alena Ko
hanskiutė — Barškalienės. 
Šie visi labai gerai ir gyvai 
lošė. Mažesnėse rolėse buvo 
šie: St. Znotinas — Guro, A. 
Bendoraitis ir V. Skeisgilas 
— burdingierių, G. Kohans
kiutė, V. Bernotavičiute ir 
O. Gribaitė — amerikoniš
kų mergaičių. Šiame akte A- 
merikos lietuvių gyvenimas 
perstatomas labai žemas ir 
šiandieną tokių vietų gal ne- 
perdaugiausia rastume. Sve
timtaučiu akyse tas žemintų 
lietuvių vardą. Perstatant 
buvo jau kiek sušvelnytoje 
formoje ir šlykščias vietas 
apleista.

Trečiame akte Šaulių Va
do rolėje — V. Savickas, A- 
merikono, vado draugo — 
K. Gervilis atliko daug ge
riau negu pirmame akte. 
Čia parodė daugiau gyvumo. 
Antano, jauno šaulio — V. 
Medonis, pirmo žvalgo — A. 
Bendoraitis, antro žvalgo — 

^K. Povilaitis, Šauliai — vi- 
A vyrai choristai, kurie dai- 

^į- a

s.

:— ■ - ■ -i . >■—.

vėliai;” senos moters — M. 
Sakalauskaitė, moters su 
vaikais — A. Kohanskiutė, 
vaikai
A. Adomaitis, Jono motinos
— St. Motiejūnaitė, senutės
— M. Dusevičiutė, Jievutės
— M. Gribaitė, Mariutės — 
N. Dusevičiutė, Jono išeivio
— St. Paura, choristai (ės) 
kaipo sodžiaus jaunimas, 
šiame akte trūko gyvumo 
pas šaulius ir kareivius, bet 
šiaip jau labai gerai sulošta. 
Ne vienam iš publikos iš
spaudė asaras ir priminė 
dabartinę Lietuvos padėtį, 
ir kad ir šiandien Lietuva 
nėra dar visai liuosa nuo 
priešų. Trečiasis aktas už
baigtas daina “Lietuviais e- 
same mes gimę.”

Publikos buvo pilnutėlė 
salė nežiūrint, kad sanda
riečiai vedami kompozito
riaus M. Petrausko davė 
koncertą už dyką tuo pačiu 
laiku. Bažnytinėn salėn su
ėjo pažiūrėti operetės “Iš
eivis” visi So. Bostono ir a- 
pielinkės žymiausi veikėjai. 
Dalyvavo ką tik iš Lietuvos 
atvykęs Šaulių Sąjungos į- 
ąaliotinis p. Žmuidzinavi
čius, kun. V. K. Taškūnas, 
Nonvoodo lietuvių klebonas 
ir pp. J. J. Romanas su mo
tore. Svečių matėsi iš visos 
apielinkės kolionijų.

Choras kaip girdėjau tu
rėjo gryno pelno apie 
santro šimto dolerių.

Didžiausia garbės už 
statymą šios operetės 
klauso choro vedėjui gerb. 
M. Karbauskui.

Vakaro vedėju buvo A. E. 
Kneižys.

Visi skirstės^ labai paten
kinti, net ir tie, kuriems vi
są vakarą prisėjo stovėti, ir 
pageidavo kad ši operetė bū
tų atkartota vėliau.

- ‘ Buvęs.

pruabiuaę
ra 
ra

A

Reikalavimai

b

’L*
. ♦
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PAN.—UTAR.—SER.
Kovo (Mareh) 6-7-8
Katherine MacDonald

“HER SOGIAL VALUE’
Amerikos gražiausi mergina los 
šitoj dramoj. Ji buvo labai bied- 
na mergaitę, kuri turėjo sau ant 
maisto užsidirbti. Sutiko turtin
gų vaikinų Ir apsivedė. Ateik pa
žiūrėti kas atsitiko po to.

KETV.—PĖTN.—SUB. 
Kovo (Mareh) 9-10-11

1 Į Sessue Hayakowa

“TIK PENKIAS DIENAS 
GYVENT.”

DIDELIS VODEVILIUS

Komedija

Jo gyvastis dėl penkių dienų 
saldaus mėnesio — jis sapnavo, ir 
pamylėjo Chinese Cinderolla. l'er 
įtenkins dienas gyvenadamas, sa
vo gyvastį jai pažadėjo. Šita is
torija meilės ir. narsumo yra ži
noma kaip Romeo ir Juliet.

DIDELIS VODEVILIUS
Komedija

REIKALAUJAMA gero

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.

JUDOMI PAVEIKSLAI
l Jėzaus Kristaus gyvenimo 
nuo užgimimo iki užžengimo į 
dangų. Naujos fihnos 3000 pė
dų. Rodymui paveislams ma
šina deginama kalkėmis. Ma- 
šina geros rūšies — nauji, tin- 

— 4<ama vežioti po Lietuvą. Ne
reikalauja elektros. Jei kas no
rėtu pirkti arba eiti į partne
rius, malonėkite kreiptis dėlei 
platesnių informacijų šiuo ad
resu:

St. Vaitelis,
1316 Elizabeth Avė. Grand Ra- 
pids, Mich.

7LO.VO4

tW- Ck> Ouau,.

R. J. C. LANDŽIU’
Lįsiu vii

Gydytojas ik Chibubu.
Gydo aitrias Ir chronlikas ll«» 

vyrų, motanj ir vaikų. Egiaa- 
auoja kraujų, spjaudalus, žlapi 
mų Ir tt. savo laboratorijoj. 8r 
celkia patarimus laiškai* kitur • 
veuantiema Adresas:

506 Broadwai, 
South Boston,.Mak 
Kampas G St. ir Broadvra.

VALANDOS: 9—11, 2—4, 7—9

pu-

per- 
pri-

NEPAPRASTAS 
SUSIRINKIMAS.

' ■ ... - - ■.
L.D.S. 1-mos kuopos ir L. 

Vyčių 17-tos kp. Nepaprastas 
susirinkimas įvyks Nedėlioj 5 
d., kovos L.D.S. kambariuose 
tuojau po pamaldų, 1:00 vai.

‘ Vi>i nariai abejų kuopų ma
lonėsite būtinai susirinkti, nes 
turime užbaigti klausima apie 
L.D.S. kambarius; ar laikysime 
juos (kambarius) ant toliau ar 
ne.

L.D.S. ir L.V. Valdybos.

MOKSLEIVIŲMOKSLEIVIŲ 
~ SUSIRINKIMAS~ SUSIRINKIMAS

Broadway Savaitinis žinynas į Broadway Savaitinis Žinynas

tuvius persekioja, uždarė lietuvių 
mokyklas, mokinius su kardais 
daužydami išvarė lauk; ir ant ga- 
10

Kadangi lenkai verste vertė lie
tuvius balsuoti už Lenkiją, tuomi 
laužo Huosybės ir teisybės princi- 

didžiausią Lietuvai

Brighton ir apylin- 
reikalaujame kad

pus, ir daro 
skriaudą;

Todėl mes 
kės lietuviai
Tautų Sąjunga priverstų lenkus 
apleisti užgrobtas Lietuvos žemes. 
Vilnių priskirtų prie Lietuvos;

Kad kasgreičiausiai padarytų 
galą tiems nežmoniškiems dar
bams ir kad Suvienytos Valstijos 
pripažintų Lietuvą de jure.

Nutarėme šias rezoliucijas pa
siimti Lietuvos Atstovybei, Suvie
nytų VaLstijų Prezidentui, savo 
Senatoriui ir , ‘Reprezentantui 
AVashingtohe. t/

Pasirašo syki rinkimo vedėjas
L ' ■■ į t .

CAMBRIDGE, MASS.

N. P. P. M. Drg. Moterų 
Prakalbos.

______  A

Vasario 22, pobažnytinėje sve
tainėje pirmą valandą po piet mi
nėtos draugijos atsibuvo prakal
bos. Kalbėjo gerb. kun. P. Juš
ka itis, gerb .kun. K. Urbonavičius 
ir p. A. Kneižys. Visi nuodug
niai išdėstė reikalą moterims or
ganizuotis. Prie draugijos prisi
rašė virš pusė tuzino naujų narių.

Tą pačią dieną vakare atsibuvo 
Blaivininkų vakaras. Marios Vai
kelių draugijėlės aktoriai sulošė

CITY POINT BEACH.
Labai gražioj vietoj neto

li Broadtvay, trijų šeimynų 
po 8 kambarius namas, su 
visais įrengimais, garo šilu
ma, maudynės, pijazai etc. 
Geros randos; preke tik $7,- 
800. Įnešt $1000. Lengvas 
išmokėjimas. Norintieji 
gaut gerą ir pigų namą 
kreipkitės pas

METINĖS PRAKALBOS.
Rengia šv. Kazimiero R. K. 

Draugija, Kovo-March 5 dieną 
Bažnytinėje Svetainėje, Penkta

Pra-

16 Mxtq South Bostoki

DR. H. S. STONE
Akiu Speciaubtab 

399a W. BROADWAY 
Valandos: Nuo 9 r. iki 7 v. vai

kad 
nes 
už

kurio

DR. PAUL J. JAKMAUH 
(JaHmaviAina) 

•09 KAST BR0ADWAV
TELEPHONE 502

- A.L.R.K. Moksleivių 17-tos 
kuopos susirinkimas bus utar- 
ninke, kovo 7 d. š. m. 7:3O vai 
vakare po bažnytinėj svetainėj.

Visi nariai privalo atsilanky
ti, nes yra labai svarbių daly
kų.

Valdyba.

REPITICIJAREPITICIJA

veikalėlį “Barbutės Edukacija.” 
Gaila, kad žmonių neperdaug te
buvo atsilankę.

Vasario 26,- vakare pobažnyti
nėje svetainėje L. Vyčiai surengė 
vakarą. Lošėjai buvo iš Norwood, 
Mass. Vaidino kokį ten “Kai
mieti Grafą.” Aktoriai atliko ne
blogai. Labiausiai pasižymėjo 
Marijona Niauraitė — Preibienė. 
Kiti atliko neblogai. Daug pri
juokino publiką juokdariai su dia
logu. Du vaikelis ir mergaitė, 
nepersenai iš Lietuvos atvykę, sa
vo gražiais, lengvais, šokiais pa
linksmino žmones.

Užgavėnių vakare atsibuvo pui
ki gaspadinių vakarienė parapijos 
naudai.

ra TU S P. GREVIS,
366 Broadway, So. Boston, Mass.

Telefonas So. Boston 1878-J.

gat., South Boston, Mass. 
džia 7 ;30 vai. vakare.
GERBIAMIEJI:

Turime garbės pranešti, 
šios prakalbos bus indomios, 
šv. Kazimiero R. K. Dr-stė 
kvietė žymius kalbėtojus,
laug ką žingeidaus galės pasaky- 
i. Bus dar ir kitų pamarginimų 

Taip-gi turime paminėti, kad šv. 
Kazimiero R. K. Dr-ja sumažino 
:stojimo mokesti ir tęsis per 3 mė- 
įesius: VASARIO, KOVO ir BA
LANDŽIO. Tai-gi pasinaudokite 
nsi iš progos.

Kviečia visus KOMITETAS

re, r
DR. JOHK NacDONNELL. fe 
•ralinta susikalbėti ir lietuviška 
‘trriBO Valandos:

Rytais ik 9 vaJL
Po pietų 1 Iki 8 nu 

Vakarais nuo 6 iki 
53b Broadway S Bostoi

Bitė.

CAMBRIDGE, MASS.
f ■'

Šv. Stepono Jaunuomenės Drau. 
gija vasario 22^ turėjo savo spe
ciali susirinkimą. Buvo manoma 
toje dienoje nusiimti Visos draugi
jos paveikslus.' Bėt kadangi ne
daug tebuvo atsilankę, paveikslų 
ėmimas tapo atidėtas ant sekma
dienio pirmos valandos po piet. 
Todėl visi .virsminėtos draugijos 
nariai privalo ateiti jei bus graži 
diena tai prie lietuviškos bažny
čios Windsor ,$t., o jei ne tai pas 
p. Petrą Lužecką. ant Cambridge 
St. Park Studio. Paveikslai rei
kalingi prie Albumo. Todėl tik 
visi ateikite pasipuošę paveikslų 
nusitraukti.

Subatoj kovo 4 d. š. m. bus 
repiticija veikalo ‘^Gražios Ma- 
gelionos. ’ ’ Visi aktoriai to vei
kalo privalo ateiti 7:30 vai. va
kare Vyčių kambariuose.

Komisija.

BRIGHTON, MASS.

Rezoliucijos 16 vas. priimtos:

REIKALINGAS
VARGONINKAS.

Kuris gali vesti chorą ir atlikt 
bažnytines apeigas. Kreipkite 
šiuo adresu: 366 Broadway, Sc 
Boston, Mass.

*•

J. M. DILIS
ATIDARĖ

LAIKRODŽIŲ KRAUTUVŲ.
Taisome ir parduodame vi

sokius laikrodžius ir auksi
nius daiktus už prieinamą 
kainą.

233 W. Broadway, 
SOUTH BOSTON, MASS.

i

r

juKALINAUSKAT
| ADVOKATAS i
3 414 Broadway, !
j 8 BOSTON 27 MASS
■J Tel. S. B. 0441. J

intrOs lubos—Viršų) L. P. tS-Vįs (4 GYVENIMO VIETA: d
9 135 Rowe St., Auburndale. Mm— 4 

Tel. W. Nevvton 1016—R.

DR. A. J. GORMAN
ANT PARDAVIMO FARMOS.
Turiu daugybes fąrmų, ant lis 

t0€ didelių ir mažų. Tos farmo; 
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. ?&rėdam 
platesnių žinių- apie tas ūkės 
kreipkitės laišku. Užmoku keli: 
tam, kuris pirks- farmą.
Box 46, Send Brook, N. J

MIKE CHURINSKE,

AR TURI $1000 ĮDĖTI Į 
BIZNĮ.

RESTORANAS geriausioje vietoj, 
ant Broadway, So. Bostone. Kadan 
gi savininkas neturi laiko tų biznį pri 
žiūrėti, tai parduos jį už labai žetn: 
prekę. Dėl platesnių žinių kreipkite- 
prie

LITHUANIAN AGENCY
B. KONTRIM

361 Broadway, So. Boston, Mass.

Paj ieškojimai
Paieškojimų kainos LDS. na

riams ir "Darbininko" skaityto
jams 1 sykį į metus už dykų, už 
3 sykius $1.00. Prietelianis už 3 
sykius $1.50.

Ieškau lietuvio PLUMERIC 
įokančio atsakančiai atlikti dar 

»ą. Platesnių informacijų dėlei 
>rašome raštu kreiptis į ‘‘Darbi- 
įinko” administraciją.

Paieškau snnnus Aleksnndro Sa 
taušku, kuris pirmiau gyveno 1145 — 

- 2-nd St., Brooklyn, N. Y. Esu laba 
.logame padėjime. Vyras 7 mėn. gu 
i ant patalo, o pagelbos iš niekur nėra 
’ai-gi prašau sunaus atsišaukti šiuc 
dresu: M. Sadauskienė, Maudyklių 
atvė No. 15, Panevėžys, LITHUANIA.

i5 (GUMAUSKAS

DANTĮSTA8

705 Main St., Montello, Mas>* 

< Kampas Broad St.1 
Tei. Brockton 5112-V

>; • t •/

| OR. F. MATULAITI*
Bp

\

r
Ši 
M

Gtdo Visokias Lnu» 
Pbibkebia Ar~rxius 

Valandos’ 1—* L —8 f 
8 Vernon Str.

VVORCESTER. MASb

Kvieslys.

Oeri&usis patar
navimas.

Agentas jūsą. 
mieste arba 

kur arti. 
Užsisakyk Šian

dien.

Mes Brighton’o, Mass. lietuviai 
apvaikščiodami Keturių Metų 
Lietuvos Neprigulmybės sukaktu
ves, susirinkę Lietuvių Svetainėn 
ant Lineoln gatvės nutarėme 
(vienbalsiai > išnešti sekančias re
zoliucijas :

Kadangi lenkai baisiai neteisė
tai ir išdavikiškai užgrobė mūsų 
sostinę Vilnių;

Kadangi lenkai Vilniuje ir už
grobtose žemėse nežmoniškai lie-

Lietnvifld vai*
giai.

ASMENIŠKAI PRIMURIMA EKSKURSIJA LIETUVON ANT
» GREIČIAUSIO SIU LAIKŲ LAIVO.

AQUITANIA — KOVO 21 
Atvažiavus J Southamptonų. keliauninkai persėda ant kito Cunard laivo ir 
. tuojau plaukia j .Piliau, pasiekia i 9 dienas.
3 klesos keliauninkai užima kambarius 2, 4 ir 6 žmonėms. Atskiri kamba
riai šeimynoms. Ekskursija yra po vadovyste Cunard viršininko, kuris 
prižiuręs jūsų bagalių, pasportus’ ir kitus reikalus dykai. Vokiečių visos 

nereikalaujama. Važiuokite visi.
Specialus kainos: j Piliau. 8106.50. Kaunan 8107.50, i-a kL 8155. Taksų 85. 

Kiti laivai Išplaukia:
Pkb Southjlhpton. Lrvnpoor. ra 

Glasoow 
CAMERONLA ................ L Kovo 11

.............Kovo 17 
(ii Portland) Bal. 30 

J Angliju 1 Libevų fllOi Taksų 85.
■1 v ■ lir I I I

Pn Hahbuio

CARONIA.......... Bal. 8 Ir Geg. 13
SAKOMU... . BaL 18 ir Gegužio 25

2 m 3 fcL Ttkkų *5.

BUK SAVININKAS NAMO
TURĖDAMAS $400.

Su $400 galima papirkti 4 šeimynų
namų su įtaisais ir krautuve. Randos
neša $46. | mėnesį. Prekė tiktai $3,-
000. Savininkas nori išvažiuoti, tai-gi

parduoda su tokiu mažu įnešimu. Dėl
platesnių žinių kreipkitės prie

A. IVAŠKEVIČIUS,
361 Broadway, So. Boston, Mass

Teleponai: So. Boston 605 ir 1337.

PARSIDUODA
Grosernė ir mėsos krautuvė, 5

šeimynų namas ir garadžius ant
gero kampo, lietuvių apgyvento;
vietoj; randos neša $1572 į metus 
Savininkas yra priverstas greitai 
parduoti it 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.

Ieškau brolio Jono Petrausko 
-yvenančio Amerikoj. Jisai pa 
iųa iš Suvalkų rėd., Šakių apsk 

Matuliij sod., vedęs. Kas žinotų 
' ur jis yra, prašau suteikti jo ant 
•ašą.

Jo seselė,
Marcelė Petrauskaitė,

«« KAUNAS, Barbarisij gt. No. 1
t Šv. Zitos Draugija

NUPIGINTA KAINA.
Tik vienas šimtas dolerių už

palaidojimą.

S. BARASEVIČIUS,
GRABORIUS

Ofisas:
344 Broadway, South Boston

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

So. Boston 1052-W.
Gyvenamoji vieta:

-

IŠEGZAMINUOJU AKIS,

FARMA MAINYT ANT NAMO
Brockton, Mass. Labai gražioj 

vietoj prie nedideles upės, Statė 
Road, ir Karą linijos. 18 akrą že- 
mčs, stuba dviem šeimynom, dvi 
banios ir kiti reikalingi triobčsiai__
arklys, tryB karvčs ir apie šimtąrj Lj. 
vištą, etc. Prekč tik $8000.

T. P. Greviskis, 
366 Broadvay,' So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 1878

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

Vienintelis lietuvis optometris- 
tas (akių specialistas) Naujoj

i

Bell Phone: Poplar 7545
ADOLPH F. STANKUS

Bell Phone: Poplar 7545
ADOLPH F. STANKUS <

TIKRAS LIETUVIS
G R A B O R I l *

1023 Mt. Vjebsos St
PHILADELPHIA, PA

TIKRAS LIETUVIS
G R A B O R I l

1023 Mt. V lMon Si
philadelphia, pa

PRANEŠIMAS.
Tel. 2—0453

DR. LEON HIRSCH,
DANTISTAS

1
j

•J

KALBA GERAI LIETUVIiKAI.
įsteigė savo ofisų

The American Industrial

983 Main St.,
Building

Hartford, Conn.
V OFISAS ATDARAS: kasdien Iki

6 vai. po pietų. Pagal sutarti ir 
S vėliau.

i
!

D. L. K. Keistučio Dr-jog Vai 
dybos Adresai, Boston, Mass

J. L. PA&AKARNIS, O. D.
PRITAIKAU AKINIUS. Wa«hlngt<m s 

platesnių Informacijų kreipkite* prtčvakar®. 
877a Broadway, So. Boston, Ma«. g




