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STREIKAS NEIŠVENG- 

TINAS.Generalis audėjų streikas.
I

GEN E RALI S AUDĖJŲ, 

STREIKAS.

Providence, R. I. — Strei
kuojančių audėjų vadas 
McMahon pasakė, kad jei 
kompanijos neatšauks algų 
numušimą ir valandų pailgi
nimą greitu laiku, tai bus 
sukeltas generalis visose 
Suv. Valstijose audėjų strei
kas.

I)U MĖNESIU 

KOVOS.

Su-Providence, R. I. 

kanka du mėnesiu, kai Rho- 
de Island valstijos audėjai 
išėjo streikam Streikuoja 
20.000 darbininkų dėlto, kad 
kompanijos be niekur nieko 
paskelbė numušančios algas 
ant 20 nuoš. ir įvedančios 
vietoj 48 valandų 54 valan
das savaitėj. Bizniai pra
dėjo labai atjausti streiką, 
nes per tą laiką streikinin
kai algomis neteko apie $2.- 
000.000.

BOMBOS LISABONE.

Lisabonos. — Portugali
jos sostinėj ištiko keletas 
bombų sprogimų. Pas bom
bų metėjus rasta Lenino ir 
Trockio paveikslai.

UŽDRAUDĖ PIKIE- 

T AVIMĄ.

Providence, R. I. — Au
dėjų streiko vietose uždraus
ta masiniai pikietavimai. 
Mažomis grupėmis streiki
ninkai gali pikietuoti.

GILINI UPĘ.

B erti n.
giamas budavoti didžiausias 
pasaulėje laivas Bismarco. 
Turės 56.000 tonų įtalpos. 
Bet pasirodė, kad Elbos u- 
pė |>us persekli tam laivui, 
kad jis iš Hamburgo pasiek
tų jūrę. Tai Elba bus pagi
linta iki 35 pėdų gilumo.

Hamburge bai-

ŽYDŲ DUOSNUMAS.
New York. — Rytinės Eu

ropos žydams šelpti Ameri
kos žydai buvo pasiryžę su
rinkti $14.000.000. Surinko 
-14.009.624.19. Vajus eis 
iki bal. 1 d. Žydai tikisi, 
kad iki tos dienos bus su
rinkta $17.310.000. Kadan
gi žydų Amerike yra 3.000.- 
000, tai jie bus aukavę veik 
po $6.

z
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ŽFMĖS REFORMOS
ĮSTATYMAS

Vasario 15 d. Lietuvos Steigia
masis Seimas galutinai trečiuoju 
skaitymu priėmė įstatymą apie že
mės reformą. Sulig to įstatymo, 
žemės savininkams paliekama že
mės iki 80 hektarų. Kas turi dau
giau, tai atimama į valstybinį že- 

į mes fondą. Koliai nebus išdaly
ti stambieji dvarai, tai ūkiai, tu- 

Į pintieji ne daugiau, kaip 150 h. 
neliečiama. Už atatinkamą žemę 
pripažinta atlyginti. Aukščiausia 
atlyginimo kaina 480 auksinų už 
hektarą. Jeigu atimama iš ūkio 
iki 200 hektarų, tai už 70 hek. 
atlyginama vidutinėmis nusavini
mo meto rinkos kainomis, 
50 hek. nustatyta kaina, 
mes po miškais 
auksinų.

Be atlyginimo 
tytas ypatingu 
nuošimtis kariškiams išdalyti, 
nenaudojamos žemės; smiltynai, 
balos; 3. išAikininkų kitados ne
teisėtai užgrobtos žemė ; 4. nejudo- 
mieji turtai tų savininkų, kurie 
nusidėjo prieš Lietuvos nepri
klausomybę, savu noru tarnauda
mi priešingai valstybei.

Parapijos, kurios neturi žemės, 
gaus jos iš valstybinio fondo, bet 
nedaugiau kaip 8 h. Bažnytinių 
žemės fondan privalo būti sugrą
žinta tie nejudomieji turtai, kurie 
kitados Rusų valdžios buvo iš ka
talikų bažnytinių įstaigų atimta 
ir atiduota pravoslavų bažnyti
nėms įstaigoms. Bet jeigu iš ka
talikų atimti turtai buvo patekę 
Rusų valdžion, tai jie dabar turi 
grįžti į Lietuvos valstybinį fon
dą. .

Svetimšalius, kurie turi dvarus 
Lietuvoje, šis įstatymas neapima. 
Jiems leidžiama nuosavybė likvi
duoti per trejus metus. Bet jei
gu jie tai neįvykintų, tai su jų 
turtais būtų pasielgta sulig to pa
ties įstatymo. Vienok ir nuo sve
timšalių ’ atimama neteisėtai už
grobta ūkininktj žemė, bendros 
ganyklos ir činšų žemės. Svetim
šaliais šiame reikale bus skaitoma 
tik tie asmens, kurie ir prie Rusų 
valdžios turėjo Lietuvoje žemės ir 
buvo skaitomi svetimšaliais.

Šis įstatymas dabar. Seime galu
tinai redaguojamas ir paskiau bus 
valdžios paskelbtas.

« (Kauno “Laisvė”)

, o už
Už že-

mokama po 120

imama: 1. nusta- 
įstatymu žemės 

2.

Rusija bus užpulta.
PRAMATO UŽPUO

LIMĄ.

Maskva. — Trocki kalbė
jo nepaprastame Maskvos 
sovietų susirinkime apie Ge
noos konferenciją. Jis do
kumentaliai prirodinėjo, kad 
didžiosios valstybės rengia 
jėgas Rusijai užpulti atei
nantį pavasarį. Sakė, kad- 
ir Amerikos kapitalistai esą 
užpakalyje to prisirengimo. 
Užpuolimai prasidėsią nuo 
Kaukazo, kur kapitalistams 
rūpi Baku su žibalo gausio
mis versmėmis. Kapitalis
tai šiuo kartu paimsią už va-

dą kovoj prieš bolševikų val
džią didįjį kunigaikštį Ni- 
kalojų. Todėl sakė Trocki 
reikią rengti raudonąją ar
miją, ją stiprinti ir didin- 
tL

Trocki nurodo, kad Len
kija ir Finlandija darančios

Pasmaugė sukilimą

sutarti dėl veikimo prieš Ru- į gjnįiavę 
siją. Rumunija teip-gi. Tos 
valstybės buvusios persergė
tos. Todėl Rusijai gręsiąs 
pavojus nuo Bakų iki Baltų
jų jūrių. Bet tą judėjimą 
rengia ne Helsingfors, Re- 
velis, Ryga, Varšava ir 
Bucharestas, bet Paryžius, 
Londonas ir New Yorkas.

DARBININKO REIKALAI.
PAREMKIME STREIKO 

PRISPAUSTUS DAR

BININKUS.

audėjai Massa- 
Rhode Island, 
New Hampshire 
Darbininkai šau-

RAUDONŲJŲ KON

GRESAS.

PASKUTINIAI PRISI
RENGIMAI.
\

Rymas. — Amerikai atsi
sakius dalyvauti Genoos 
konferencijoj pasilengvino 
prirengimas fcmferencijai. 
Dabar daromi venoos mies
te galutini prirengimai.

Jau aštunta savaitė kaip 
streikuoja 
cliusetts, 
Maine ir 
valstijose,
kiasi į visuomenę prašydami 
moralės ir medžiaginės pa
ramos.

Streikuoja- nemažai ir L. 
I). S. narių. Jie kreipiasi į 
LDS. organizaciją prašyda- 

imi pagelbos.
LDS. Centras nėra toks 

turtingas, kad galėtų duoti 
pašalpą visiems, bet šelps 

(tuos, kurie priguli prie 
streikierių fondo. Tokių na
rių labai mažai yra. Di
džiuma streikuojančių narių’ 
prie streikierių fondo nepri
guli, o pašelpa reikalinga.

Tad mes kreipiame LDS. 
narių domę, kad prigulėti 
prie streikierių fondo yra 
naudinga ir reikalinga ir ra
giname užsimokėti sulig iš
galės.

Dabar, kad pagelbėjus 
laimėti streiką mes turime 
parinkti aukų iš plačiosios 
visuomenės ir patįs aukoti.

Visas aukas reikia siųsti 
centran iš kur sulig reikalo 
bug išdalinta.

Štai laiškas iš Manches- 
tev, N. H. nuo LDS. 74 kp. 
rašt.:

Kovo 13, 1922.
Didžiai Gerb. LDS. •
Centro Valdyba:

Jau Tamistos gerai žinote,

kad pas mus penkta savaitė 
nuo kovo 13 d. š. m. kaip tęsia
si audėjų streikas ir kol kas dar 
galo nesimato.

Darbininkai pasiryžo kovoti 
iki pergalės, o kompanijos 
taipgi nenori nusileisti. Nėra 
vilties greit laimėti.

Taigi nuoširdžiai prašau su
teikti man pašalpą iš streikie
rių fondo kaipo pilnai užsimo
kėjusiam nariui. Suprantama, 
jeigu man nebūtų reikalo nė 
neprašyčiau; bet dabar su šei
myna prispaustas streiko nega
liu pragyventi ir esu privers
tas tuo reikalu kreiptis prie L. 
D. S.

Su tikra pagarba.
Jonas Vaičiūnas,

LDS. 74'kp. rašt.
P. S. Tariu nuoširdų ačiū 

varde streikierių už siuntinėji
mą pundą subatinio “Darbinin
ko” streikuojahtiems darbinin
kams veltui. Darbininkai la
bai džiaugiasi gavę tokią dova
ną nuo LDS. Prašyčiau ir ant 
toliau mus neužmiršti. Šis ne
labas streikas kenkia LDS. nau
jų narių vajui, bet tikimės jog 
po streikui laimėsime nemažai 
ir mūsų kuopelė pasitrigubins 

mariais.
J. Vaičiūnas.

Tad aišku, kad toks pat 
padėjimas yra ir kitose ko
lionijose, kurias tik palietė 
šis streikas.

Visos LDS. kuopos, ap
skričiai ir nariai turėtų sto
ti pagelbon, kad apsaugojus 
LDS. vardą ir kad palaikius 
narius nuo sulaužymo strei
ko.

LDS. Centro Raštinė.

BAIGIA SMAUGTI 

SUKILIMĄ.

London. — Žinios iš Pieti
nės Afrikos skelbia, kad val
džios jėgos pradeda imti vir
šų ant sukilėlių. Mūšiai ei
na įvairiose vietose. Revo- 
liucijonieriai pusėtinai apsi- 

Johaunesburg 
buvo svarbiausia sukilėlių 
tvirtovė. Tą miestą ėmė ka
riuomenė paties premiero 
gen. Smuts vedama. Suki
lėlių į nelaisvę paimta kele
tą tūkstančių. Johaunes- 
burg, svarbiausias miestas 
Pietinėj Afrikoj atimtas iš 
sukilėlių ir jau inėjo norma- 
lin stoviu. Tik apielinkėse 
dar laikosi keletoj vietų su
kilėliai. Didžiausi mūšiai a- 
pie Johannesburgą buvo su
batoj ir nedėlioj. Nors ne
dėlioj ėjo dideli susirėmi
mai. iš orlaivių be paliovos 
bombardavo sukilėlius ir 
kulkosvaidžiai tratėjo, bet 
bažnyčiose, kaip visados sa
vo laiku varpai gaudė ir ėjo 
pamaldos.

Premieras gen. Smuts sa
ko, kad gyventojai greit at- P^ts nusišovė, 
siliepė stoti valdžiai į talką 
prieš sukilėlius. Sako, kad 
ūkininkų jausmas tuoj atsi
liepė į pašaukimą stoti ka
riuomenėn.

Daugelis miestelių buvo metams 
sukilėlių apsupti. Juos gy
nė policistai ir liuosnoriai. 
Maisto tokioms vietoms bu
vo metama iš orlaivių.

d.

VIESULĄ.

25 
socija- 

I tą kon-

TV asliington. — Valdiško
se sferose kalbama, kad ne
są vilties išvengti angliaka
siui streiko. Valdžia dabai 
daro žingsnius, kad nebūti; 
anglių pritrūkimo. Kiek da
bar anglių yra, tai jų užtek
ti! 10-čiai savaičių. Bet tas 
rezervas iki bal. 1 d. dar žy
miai bus padidintas.

Berlinas. — Kovo 
Berlinan sukviestas 
listų kongresas, 
gresą pakviesta trys didžio
sios socijalistų grupės. Tar
sis ar negalima bus susijung
ti. Ta kongresą šaukia tre- 
čiasis (bolševikų) interna
cionalas. Kiti pasižadėjo 
dalyvauti. Bolševikai ren
giasi kitų socijalistų vadus 
demaskuoti, o šie rengiasi 
pareikalauti Rusijoj paleisti 
savo vienminčius .kurie yra 
įkalinti.

Berlfne visos trys socija- 
listinės grupės sutarė bend
rai balsuoti rinkimuose į tė
vų patarimo tarybas prie 
mokyklų. 1

NUŠOVĖ MERGINA.
v

Roslyn, L. I.—Vedęs žmo
gus Wm. Magee, 40 metų 
amžiaus, įsimylėjo į 20 m. 
amžiaus merginą. Negalė
damas jos vesti, ją nušovė

MAŽINA IŠLAIDAS.

Londonas. — Parlamente 
paskelbta, kad ateinantiems 

armijai skiriama 
£62.300.000, o peniai Angli
jos armijai išleista £93.714.- 
000.

NETVARKA SIBIRE.

Cda. — Vladivostokas li- 
:ko be centralės valdžios. Ka- 
Įreiviai ir jūreiviai patru
liuoja gatves.

ta, kad žuvo 23 žmonės. Me- keliauja Japonrjon. 
džiaginių nuostolių už šim
tus tūkstančių. Daug žmo- Rytų Respublikos eina ant 
nių sužeista.

1

BOMBISTAS GALĄ
GAVO.

Netc Orleans, La. — Ke
turiose valstijose siautė di
delė viesulą. Ikšiol sužino-

Netc York. — Italas Piet- 
ro Picura darė bombą. Be
darant-sprogo. Jį užmušė 
mirtinai, o pati sužeista taip 
kad pagys. Tas bombistas 
buvo policijos nužiūrimas.

Skaitykite ir platinkite 
“DARBININKĄ.

STREIKAS BUS.

TVashington. — Darbo se
kretorius Davis ir angliaka
sių organizacijos preziden
tas Leivis pasakė, kad 
minkštųjų anglių angliaka
siui streikas esąs neišvengti- 
nas. Tą pasakė po konfe
rencijos, kur dalyvavo ang- 
’iakasių ir kompanijų atsto- 
•ai.

VARGU SUSITAIKINS.

New York. — Kietųjų 
anglių angliakasių ir kom
panijų prasidėjo konferen
cija. Pačioj pradžioj pasi
rodė, kad mažai tėra vilties 
susitaikinti ir streiko gal ne
ini s išvengta ir kietųjų ang
liui kasyklų. Bet jei strei
kas Įvyks, tai nereiškia, 
kad derybos bus petrauktos. 
Praeityje du kartu buvo 
taip atsitikę, kad iki kon
trakto pasibaigimo nebuvo 
derybos pabaigtos. Kontrak
tui pasibaigus, angliakasiai 
mesdavo dalba, o derybos 
dėl to nenut rūkdavo.

Wasliington. — Į atstovų 
butą ineštas bilius, kuriuo 
Amerikos armija sumažina
ma. Vietoj esamų 150.000 
kareivių sumažinama iki 
115.000.

KIEK VEDĖ VOKIE

TAIČIŲ.

Turtingieji

Kariuomenė Tolimųjų

Vladivostoko ir yra nuo 
miesto 200 mailių.

NUSIŽUDĖ DĖL 
NESVEIKATOS.

to

George

Berlinas. — Penktasis A- 
merikos pėstininkų pulkas, 
apleidęs Reiną grįžti Ameri
kon, išsivežė 31 kareivis po 
vokišką pačią, iš kurių 8 bu
vo jau su kūdikiais.

PRIEŠINGI SUTAR 
ČIAI.

Washington. — Sena 
prasidėjo diskusijos apie 
darytą sutartį nusiginklavi 
mo konferencijoj. Ž 
senatoriai Borah ir Johnson

Woodland, Me.
McNabb, farmeris, 57 m. 
amžiaus nusišovė. Savaitė 
tam atgal jis bandė nusižil-_________ ..
dvti, bet nepavyko. Per Į smerkia sutartį, sakydami, 
keletą pastari}jų metų jis:kad tai savo rūšies Lygą, 
sargaliavo. 1 nuo kunos Amerika purtosi.
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CAMBRIDGE, MASS. sve-
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CLEVELAND, OHIO.
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nimų tie, kurie bus pirkę 
bonų. O nepirkusieji turė
tų užsimokėti tam tikrų mo
kestį ir grįžtant į Lietuvą ir

nuo narių 
o ne nuo dr-jos

Sąryšio darbuotė ir 
plepalai.

“Dir-

“Dirvai” ir jos “Solo 
gini.

Kat. Dr-jų Sąryšio Komisija:
Adomas Padegimas, 

, Jurgis Ktoas, 
F. Saukiavičius.

Pirmos gerb. kun. Pr. Garmau 
misijos.pat “Dirvos” 

“Tada vieni tik

“Dirvos” 
t

IŠĖJO AIKŠTĖN 
ŠMEIŽTAS.

•Entered as aecond-claas matter Sept 
12, 1915 at the post office at Boston, 
Masa, onder tbe Act of March 8, 2879.”

“Aeeeptance for aalllng at speefal rate 
of postage provMed for In Sectton 1103, 
Act of Oct 8, 1917, autborlaad os Jnly 
12, ims."

Sudtcription Rate»:
Tearly .................................................$4.50
Boston and suburba .......................$5.50
Foreign countries yearly...............$5.50

bežiaus buvo suimtas ir įka
lintas. Tik per derybas apie 
Rusijos šelpimą Amerika iš
reikalavo visus save pilie
čius ir išreikalavo inž. Kee- reikalaujant kokio nors ats-
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LIETUVOS PRIPAŽI
NIMAS.

Wilsono administracija 
buvo nusistačiusi prieš Ru
sijos dalinimą ir dėlto nepri
pažino atskilusių nuo Rusi
jos valstybių, išskirant Fin- 
landiją ir Lenkiją. Hardin- 
go administracija 
klausime nepareiškė 
nusistatymo.

Dabar Amerikos

tame 
kitokio

valdžia 
atsisakydama dalyvauti Ge- 
noos konferencijoj, pareiš
kė, kad taip daro ypač tei
to, kad toji konferencija bus 
labiau politiško pobūdžio, 
negu ekonomiško. O Ame 
rika nenorinti kištis į Euro
pos politiškus reikalus. Lie
tuvos pripažinimas būtų ki 
šiniasis Į Europos reikalus. 
Todel sunku tikėtis Lietuvai 
Amerikos pripažinimo. Rei
kės laukti tol, kol Rusijoj Į 
sisteigs kita valdžia ir kol j' 
jtr^mžįs Lietuvą.

Brooklyno “Vienybė” 
dažnai prikiša, būk jėzuitų 
obalsiu esąs: “Tikslas patei
sina įrankį.” “Darbinin
ko” vienas bendradarbis pa
reiškė, kad jei “Vienybe” 
prirodySf kada ir kur pas 
jėzuitus paskelbtas ar bent 
bile kur užrašytas yra tas o- 
balsis, tai duosiąs $50 to
kiam Lietuvos reikalui, kū
liam “Vienybė” nurodys.

Po to “Vienybė” ilgą lai
ką tylėjo, gal jos redakto
rius bandė kur nors surasti 
reikalavimą. Dabar “Vieny
bė” numeryje 19 rašoiųa: 
“Kartą ‘Darb.” nusidavęs 
nežinėliu klausė: kada*jėzu
itai paskelbė obalsį: ‘Tikslas 
pateisina įrankį.’ Nėra svar
bu, kada jie įsigijo tokią fi
losofiją.”

Tai ir nėra prirodymo. li
ne “Darb.” pasirodė nežinė
liu, o “Darb-ko” bendradar
bis parodė “Vienybės” 
daktoriaus ignoraneiją.

tovvbės patarnavimo asme
ninei naudai.

Šitą mūsų sumanymą iš
niekino buvusis atstovas Vi
leišis prakalbose So. Bosto
ne. Jis aiškiai matė, kad jo 
vienminčiai bonų neperka, 
tai mūsų sumanymo įvvkini- 
mas būtii nesmagus buvęs 
slekeriškiems laisvamaniams 
ir socijalistams.

Pagalios vėlai, galima sa
kyti pervėlai susiprasta. Bet 
ir tai pažadama toks menk
niekis, kad jis vargu ką 
reikš... Jei jau pradėti ką 
nors daryti toje linkmėje, 
tai reikėjo daryti palengvi
nimų netik žemes pirkime o 
ir biznio įsitaisyme ir grei
tesnį patarnavimą teikti. 
Toliau būtinai nustatyti mo
kestį beboniams.

6:30 vai. vakare bažnytinėj 
tainėj, 568 Brome St.

Kviečiame atsilankyti visus šios 
kolnijos lietuvius ant šių svarbių 
prakalbų, kur kalbės geri kalbė
tojai apie Susivienijimo Lietuvių 
Organizaciją Amerikoje ir Lietu
voje.

Visi j prakalbas. Jokių kolek- 
tų nežus. Įžanga dykai.

Komisija.

/

PRANEŠIMAS
VISŲ DOMUI.

re-

KENO KALTĖ.

laik-

GALI SPROGTI BILE 
VALANDA.

Rusijoj dar prie 
valdžios.

Bostone pereitą subatr 
kalbėjo inžinierius Royal B. 
Keely apie Rusiją. Jis buvo 

senosios 
1919 m. prašoma:

Lenino ir Trockio jis pada 
re nuodugnų tyrinėjimą Ru 
sijos pramonės ir turtų. Tu 
rėjo visokius palengvini 
mus. Rado pilna išgverimn 
visose srityse. Sako, kat1 
prie geni aplinkybių Rusi 
jos pramonė per 10 metų te
galėtų atsistatyti. Tas išgve- 
rimas įvyko dėlto, kad dirb
tuves paėmė į savo rankas 
bemokslių darbininku ko 
mitetai. Tie komitetai vi
siškai nieko nežino apie pra
monės vedimą. Rusija ne 
turi, drabužių, neturi avalo 
ir dabar baigia maistą. To
dėl, Rusijos valdžia bile va
landa gali sprogti. Kuomet 
toks išgveritnas yra Rusijoj, 
tai užlaikoma 1.000.000 ka
reivių. Ąrmijoj pusėtina 
tvarka įvyko dėlto, kad ca
ro generolai buvo priversti 
ją tvarkyti.

Petrogradas daugiau pa- 
nfc&us į kapinyną, negu į 
miestą. Maskva ne kiek ge
resnė. Abiejuose miestuose 
vandens į vados ir nuovados 
išgve ro. N amai griūva.
Dėl stokos 'amatuinkii ir 

vedėjų veik visoj Rusijoj 
dirbtuvės dykauja. k

Inžinierius Keely tiki, 
kad Rusija gaLų gale pateks 
į vokiečių didelę intaką.

Kai inžinierius Keely iš
davė Leninui ir Troekiui 
raportą, tai jis norėjo ap
leisti Rusiją. Bet ant ru-
t

/

kuopas, net 10 pirko L. L. Bo
nus pirmame vajuje, žar neku
rtos pirko ir antrame vajuje. Vie
na ir dešimts, tai yra skirtumas. 
Ar ne? Nėra ko kalbėti apie na
rius, jeigu panašios dr-jos nepir
ko bonų. Kas draugijas valdo? 
Nariai Tai reiškia 
dr-ja priklauso, 
nariai.

Kovo 12 d. buvo prakalbos. Y. 
M. C. A. svetainėj. Surengė L. 
T. S. 9 kuopos ir nežinomos šalies 
pilięeių 2 skyrius. Kalbėjo V. 
Natkevičius, Lietuvos Steigiamojo 
Seimo sekretorius ir B. Žygelis, 
Liet. Mok. Sąjungos pirmininkas. 
Pirmiausiai pasirodė ant estrados 
prakalbų vedėjas M. A. Venslaus- 
kas. Perstatė orkestrą pagroti A- 
merikos ir Lietuvos himnus, pas
kui perstatė kalbėti V. Natkevi
čių. Šis pirmiausia pradėjo “gar- 
byti” krikščioni? demokratus vi
saip juos pravardžiuodamas. Pas
kui stvėrėsi niekinti gerb. kun. P. 
Garmų. Mat jis bedieviams gerai 
yra užmynęs ant korno. Girdi jų 
mokyklos kierikališkos ir niekam 
nevertos, tik tamsybės lizdai. Gir
di geriau būtumėt davę mums 
tuos pinigus pirmeiviškai propo- 
gandai. Toliaus sakė kad St. Sei
me yra 59 krikščionys demokratai, 
tai tik stuomenys be galvų, bet 
toliau pats save sukritikavo, nes 
pasakė: “Seime iš klerikalų pu
sės yrą^gana gudrių žmonių ir tu
ri geras galvas.” Tai kokias ne
sąmones ir prieštaravimus vėlė.

Antras kalbėjo A. Ivaškevičius. 
Apie jį nebūtų verta nei užsimin
ti. bet kad jis pradėjo nežmoniš
kai šmeižti gerb. kun. P. Garmų, 
tai aš čia pažymėsiu jo kelis žo
džius. Jis kaip tik atsistojo ir at
sigręžęs rodydamas pirštu Į lais
vamanių apaštalus, pasakė girdi, 
ar mes leisime pakarti tokius gra
žius vyrus, kuriems kun'. P. Gar
mus žada pastatyti kartuves. Aš 
buvau gerb. kun. P. Garmaus pra
kalbose, bet aš negirdėjau apie 
kartuves. Išeina pasak priežodį: 
žydas muša, žydas, rėkia. Toliau 
Ivaškevičius išsižiojęs teip, kad ir 
liežuvio galas buvo matyti, šaukė, 
girdi duokime pinigų pirmeiviams 
kad atkeršyti klerikalams. Prasi
dėjo aukų rinkimas. Bet žmonės 
neduoda. Tai Ivaškevičius sako :. 
“Duokite Lietuvos bonus.” Vie
nas iš publikos atsiliepė, kad bo
nai atiduoti kun. P. Garmui. I- 
vaškevičius sako: “Natkevičius 
kapitonas nuo dzūkijos. Todel vi
si dzūkeliai neškite šen bonus. 
Niekas neneša. Paskui sako: 
“jei jūs dzūkeliai nfeturit, tai jūs 
žemaičiai neškit.” Ir čia niekas 
neneša. Ir kas neš bonus, katali
kai bonus paaukuojo katalikų rei
kalams, o sandariečiai ir “pilie
čiai” bonų nepirko. Tą žinome iš 
vietinės bonų stoties, kad jie nė
ra pirkę. Jie tik žodžiais remia 
Lietuvą, l>ct ne aukomis.

Trečias kalbėjo B. Žygelis. Jo 
kalba buvo panaši į pirmojo. Prie 
kiekvieno sakinio klerikalai, kleri
kalai, klerikalai, davatkos ir tuo- 
mi užbaigė. Toliaus prašė duoti 
klausimų. B. J. padavė ant po- ( 
pieros kelis klausimus: 1) “Kokiai 
partija pirmiausia sušelpė Lietu-! 
vą?” 2) “Kas užlaikė Atstovybę' 
Paryžiuje?” 3) “Kur dingo su-Į gardžią vakarienę, 
rinktos aukos Lietuvių Dienoje 
$1344000?” Į tuos klausimus kal
bėtojas negalėjo atsakyti. Jis 
teip mislinąs, kad Piliečių Sąjun
ga šelpė. Sako jūs amerikiečiai 
geriau galite žinoti, negu mes. 
Prižadėjo paaiškinti per “Sanda
rą” ar per kitur kur.

Aukij surinkta tik apie 60 do
lerių. Tai ne teip kaip kun. P. 
Garnrtis, kuris čia surinko apie 2,- 
000 dolerių.

Tai matot 
partija šelpia geriau Lietuvą.

Teip-gi buvo papuoštas steičius 
su amerikoniška ir Lietuvi tris
palve ^vėliava. Bet Lietuvos vė
liava buvo aukštielninka — rau
dona spalva viršuj, žalia viduryj, 
o geltona apačioj. Mat kaip san
dariečiai viską atbulai daro ir vė
liavą teip neša. O gal būt, kad 
parodyti savo raudonumą ir jį pa- 
augštinti.

Nora tie laisvamanybės ir soci- 
jalizmo apaštalai gana aiškiai sa
vo tikslą ir idėjas skelbė, bet vis
gi . teko matyti žioplių katalikų 
aukavusių bedievybei stiprinti 
Lietuvoj. •

i K. B.
NEW YORK CITY.

Toliaus tame
No. 5, rašoma:
tautininkai (mūsų pabraukta), 
bonus pirko, katalikai laukė savo 
atstovo.” Skaitant tokius žo
džius, ima juokas ir sykiu kyla 
mintis, kad pirm, negu ginčai ves
ti su tokiu rašėju, reikėtų pava
dint jam gydytoją, kad apžiūrėtų 

j jo galvelę... Aukščiau yra pa
sakyta apie bonų pirkimą. To ga
na. Sąryšis pirmas pradėjo or
ganizuot Bonų Stotį. Sąryšis 
daug prisidėjo prie jos -seHnm- 
gesnės darbuotės. Sąryšiui ir a- 
teity, bonų pardavinėjimas bus 
gyvas reikalas.

Visaip buvo rašoma apie geri 
Prano Garmaus prakalbas. I 
kada jis kalbėjo Amsterdame, j 
prakalbos pasirodė ir labai įspi 
dingos ir labai naudingos. Tų pi 
sėkmių priežasties būta panašu 
ir su misijomis, kurias laikė geri 
kun. Pr. Garmus, pradedant k< 
vo 1 dieną — Pelenės vakare i 
baigiant kovo 7 d. vakare.

Gerb. kun. Pr. Garmus laikė m 
sijas suaugusiems ir inokyklc 
vaikams. Suaugusiems kalbėj 
pamokslus vakare, gi vaikau: 
penktą valandą po pietų; būta p? 
togaus laiko, nes pasibaigus m< 
kyklai visi galėjo sueiti į bažnj 
čia.

Pamokslai, taip suaugusiem 
kaip ir vaikams, buvo labai ai: 
kūs, turiningi ir pamokinant 
Pamokslų tema buvo labai nai 
dingą.

Kiekvieno pamokslo įspūdži; 
giliai įstrigo kiekvieno klausyt* 
jo ir atmintin ir širdin. Geri 
kun. Garmaus pamokslai lab; 
patiko visiems.

Tame pat laike, dienoje šv. K 
zimiero, didžiojo Globėjo Lietuvi 
ir mūsų parapijos, prasidėjo ir k 
turdešinitmių valandų pamaldos

Svečiai Kunigai.

Į dvasišką pagelbą gerb. kleb 
nui kun. J. Židanavičiui atvyl 
sekantieji kunigai:

Gerb. kun. L. Vaiciekausk; 
nuo seniau gerai jau pažįstam; 
amsterdamiečiams, kaipo kliei 
kas. dar ir primicijantas, dabi 
gi uolus veikėjas, literatas ir kl 
bonas Niagara Falls, N. Y.

Gerb. kun. J. Kasakaitis, kleb 
nas iš Rochester, N. Y., kurs kai 
girdisi ir pavyzdingai veda sav 
parapiją ir uoliai darbuojasi T' 
vynės labui.

Gerb. kun. Pr. Zabiela, karšt; 
lietuvis ir garsusis painokslinir 
kas iš Utica, N. Y.

Gerb. kun. A. Tamoliūnas 
Sclienectady, N. Y., gabus liter; 
tas ir įžymus kritikas.

Gerb. kun. B. Moleikaitis, ku 
galima pavadinti net patriark 
tarpe lietuvių kunigų Albane 
diocezijoje ir apylinkės kolonij* 
se. Jis pirmiausia apsigyveni 
Albany per ilgus metus sunki; 
darbavosi taip naudai lietuvi; 
kaip ir lenkų, bevažinėdamas s 
misijomis.

Visi gerbiamieji svečiai kun 
gai, neišskiriant ir paties misij 
vedėjo, per ištisus vakarus sur 
kiai darbavosi beklausydami išpt 
žinties.

Paskutiniu laikotarpiu, 
vos” No. 5, 6, 7, 8 ir 9 pakelta 
didelis trukšnias prieš Katalikių 
Dr-jų Sąryšį. Nieko tokio ypatin
go, kad apie ji rašoma, bet ne
galima tylėti, kuomet rašoma dau
gybė melagysčių, arba kada iš» 
kraipo savotiškai Sąryšio nutari
mus, kad paslėpus savo nuogumą 
prieš visuomenę.

Tą nelemtą darbą yra atlikęs 
koks tai “Solo” minėtuose “Dir
vos” numeriuose.

Kaikurie kalba, kad tas “So
lo” yra pats “Dirvos” redakto
rius. Sąryšis į tas nedoras mela
gystes nieko neatsakė per ilgą lai
ką, bet laikytame susirinkime va
sario 22, 1922 m. nutarė nurodyti 
ką dirba Sąryšis, kad nebūtij klai
dinama lietuvių visuomenė, 
atlikt Įgaliota komisija.

Melagystes, ‘ ‘ diktatorystės. ’'

Tas pats “Solo” “Dirvos” No. 
7 parašė melagystę, apšmeižda- 
mas Sąryšio pirmininką. Iškrai
pęs pavardę, prirašė visą eilę ne
sąmonių, tik kad tuomi klaidinus 
visuomenę. Štai kas buvo rašyta: 
“Sąryšio pirmininku dabar iš6- 
rinkta tūlas S. Stasiulionis, kuris 
ir Vyčių kuopos iždininkas.” To
liaus: “Nagi tas paukštukas ke
letas metų atgal So. Bostone dar
bavosi su sandariečiais ir buvo di
džiausias “bedievis” — pro šv. 
Petro bažnyčią eidamas špygas 
rodydavo” (mūsų pabraukta) ir 
tt... Tai žodžiai rašyti “Dirvo
je.” Tai moralio žmogžudžio dar
bas. Kam tuomi visuomenė klai
dinama? Dabartiniu Sąryšio pir
mininku yra Antanai Staseliūnas, 
nuo senai yra žinomas kaipo vie
nas iš katalikų darbuotojų. Juk 
tame pat straipsny rašėjas kalba 
apie padorumą. Koks jo supra
timu yra padorumas? Ar tokia 
kriminališka melagystė, ką 
aukščiau parašė? Žmogeli, 
miau išsigydyk pats save, o 
met kalbėk apie kitij ligą.

Nedera vadinti Sąryšio pirmi
ninką “diktatorium,” nes jis 
juonii nėra. Sąryšis tvarkosi de
mokratiškai, nes viską sprendžia 
didžiuma balsų. Matomai, tas 
žmogelis nesupranta reikšmės žo
džio

Dėl pėtnyčioj pripuolan- 
čios So. Bostone Evaeuation 
Dav šventės sekantis suba- 
tinis “Darbininko” numeris 
teišeis 4 pusi.

Buvo žadėta ateinančiame 
“Darb.” numeryje turėti 
svarbių ir indomių raštų pa
rapijų finansavimo reika
lais. Tai tie straipsniai in- 
eis ateinančios savaitės 
subatiniam numery j. Kvie
čiame gerb. klebonus to nu
merio gausiai užsisakyti.

Vienas laisvamanių 
rastis indėjo baltimoriečio 
A. Kurelaičio laišką iš Lie
tuvos. Be kitko laiške rašo, 
kad Tauragėje pirkęs plečiu 
ir norėjęs statytis namus. 
Padavęs prašymą į Žemės 
Ūkio ir Miškų departmentą. 
nurodęs, kad paskolinę Lie
tuvai apie 70.000 auksinų. 
Prašymą padavęs pačiam 
miškų direktoriui. Atsakęs, 
kad medžių namui negau
siąs. Tas aiškinęs, kad ne
turįs kur gyventi. Direkto
rius atsakęs, kad nereikėję 
iš Amerikos važiuoti. Pas
kui rodęs direktoriui Ame
rike pirktus bonus. Direk
torius atsakęs, kad girdi tu
rėjai pinigų, tai ir pirkai. 
Taip nieko ir nepešęs. To
liau laiške rašoma, kad daug 
žmonių kenčia dėl negavimo 
medžių namams.

Kas čia kaltas ? Kaltas 
Žemės ŪI^lo ir Valstybės 
Turiu ministeris, kuriuo y- 
ra socijalistas-liaudininkas 
Aleksa. Begalės skundų y- 
ra ant tos ministerijos.- Ta 
svarbiausioji Lietuvos mi
nisterija yra žmonių smau
gėjų — socijalistų-liaudinin- 
kų naguose. Nuo senai gir
disi skundų, kad Lietuvoj 
sunku ar visai negalima že
mės nusipirkti. To kalti y- 
ra valdantieji Žemės Ūkio 
ministeriją, socijalistai, ku
rie kaip viršuje matėme su 
žmogumi* žmoniškai nei ne
pašneka.

PAVĖLINTAS PAŽA
DĖJIMAS.

Pereitame “Darbininko’’ 
numeryje buvo žinia apie tai, 
kad Lietuvos ministerių ka
binetas įnešęs į St.' Seimą į- 
statymo projektą, kuriuo su
grįžę Amerikos lietuviai, pir- 
kusieji bonų, galės gauti že
mės pirkti virs 20 desimti-

Kaip tik bonų pardavinė
jimas prasidėjo, tai “Dar
bininkas” tuoj užsiminė, 
kad grįžtantieji Lietuvon 
turėtų šiokių tokių palengvi-

Tam

mi- 
dic-
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LAIKRAŠČIAI IS 
LIETUVOS.

Veik kasdien ateina laik
raščiu iš Lietuvos. Vieti
niai kviečiami ateiti ir pasi
pirkti, o kitų kolonijų skai
tytojus kviečiame išsirašyti. 
Už $1.00 gausite 70 ekz. įvai
rių laikraščių, o už 50c. gau
site 30 ekz.

Perskaitcs šį “Darbinin

ko” numerį nesunaikin jo, 

o duok tam, kurs jo neužsi

rašęs, o norėtu jo pasiskai
tyti.

ŠIENPIOVIO DAINA.

Vasario 16 diena.
Sąryšiui besirengiant prie 

liejimo Liet. Neprigulmybės 
nos, tautininkai buvo prisiuntę
laišką, kviesdami į “derybas” 
kas link renginio vas. 16 d. Nei 
nesigėdino paduot daugybę viso
kių diktavimų. Kodėl sakom ne
sigėdim)? Todel, kad tie “kvies
liai” nebuvo įgalioti bent kokių 
draugijų, o vien tik trys asmenys 
pasivadinę “Speeiale Taryba,” 
drįso Sąryšiui statyti diktavimus, 
prie kurio priklauso 14 dr-jų-kuo- 
pų. Dargi siūlė, lygiai atstovus 
turėti (po tris nuo abiejų pusių). 
Toks kvietimas, tai šposas, tai pa
šiepimas Sąryšio. Kas savo pro
tu gyvena, tas gali suprasti skir
tumą, tarp Sąryšio ir “Tarybos.” 
Nepamiršo Sąryšis “trikso,” ku
rį padarė “kultūringi” tautinin
kai, kuomet atsisakė mokėti pri
gulinčią mokesti už “Clevelando 
Lietuvių Peržvalgą.” “Solo” 
užsimerkęs meluoja sakydamas, 
kad Sąryšis nepriėmė tautininkų 
į bendrą minėjimą vas. 16 d. Są
ryšis nutarė rengti vas. 16 d. Teip- 
gi pranešt i w kad tautininkų dr-jos 
galės dalyvauti iškilmėse Liet, 
neprigulmybės. Sąryšio valdyba 
pranešė tautininkų “Tarybai” a- 
pic nutarimą, tai tuomi reiškė no
rą. kad tautfninkai sykiu daly
vautų. Tautininkai vietoje eiti į 
surengtas iškilmes Sąryšio, suren
gė vakarėli skyrium, kur suvalgė 

Nieko blogo
nėra, kad tautininkai valgė vaka
rienę, tas jų kūnui gera, jei ne
persivalgė, bet Lietuvai kitko 
reikia... Tautininkų rengtame 
vakarėly žmonių būva 75 (taip 
jie patys sakė). Aukų nerinkta, 
bonų neparduota.

Sąryšio rengtame vakare daly
vavo žmonnj apie 700. Aukų Lie
tuvos Valstybės reikalams sudėta 
$102.55. Bonij parduota už $200. 
Čia protaujantis ^mogus gali 
spręsti,, kurie prie kurių, turėjo 
glaustis rengiant vas. 16 dieną.

“diktatoriui”

“Boikotas.”

i

Linksma šienpiovėliui 
Piaut žalias šienelis, 
Linksmina paukšteliai 
Mano kieta dalį.

Jau aušrelė šypso,
Užtekės saulelė!
Pasiėmęs dalgį,
Eisiu į gojelį!

Nors galvutė svirsta, • 
Ieško pasilsėlio, 
Bet aš šienpiovėlis, 
Reikia prakaituoti!

Pasipustęs savo
Aštrią skudrunėlę, 
Nuvesčiau, kaip rūtas, — 
Šimtą pradalgėlių.

Man plati krūtinė 
Palengvėl alsuoja,
Dieve, duok sveikatą, 
Žolelės priskinsiu L

Ai, žibo sužibo
Už žalios girelės
Skaisčioji saulutė
Žemai užtekėjo.

Ciulbo ei sučiulbo 
Margieji paukšteliai, 
Ir rasa sužvilgo 
Skaisčiuos žolynėliuos.

Linksma šienpiovėliui 
Piaut žalias šienelis 
Linksmina paukšteliai 
Mano kieta dalį...A

X
gerbiamieji kokia

L. L. Bonų pardavinėjimas.

“Dirvos” No. 5, yra rašoma: 
f‘ Sykiu Sąryšis atmetė ir pasiūly
mą bonus pardavinėti, nes atsa
kyme visai nemini.” Kuomet Są
ryšis nutarė rengt vas. 16, tai ne
turėjo reikafr" minėti apie bonų 
pardavinėjimą, nes tas priklausė 
ne nuo “Tarybas” “malonės,” o 
tik nuo Sąryšio. Ar-gi Sąryšis ne
galėjo be “Tarybos leidimo bo
nus pardavinėti? Suėmus visas 
dr-jas; tautininkų, progresistų ir 
soči jai istą, tai tik viena iš visų 
yra pirkusi L. L. P. Boną. Dar
gi toje Dr. Kudirkos dr-je yra 
nemažai katalikų, gal jų pasidar-

SLRKA. 106 kp. rengia prakal- bavimu pirko boną.
bas nedėlioję, kovo 19 d., 1922 m. 
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Pažiūrėkime į katalikų dr-jas-

jis 
pir- 
tuo-

“Dirvos” No. 8, parašyta ilgas 
straipsnis “Delei Sąryšio boikota- 
vimų.” Tą visą ilgą aprašymą, 
galima trumpai pavadinti mela
gyste ir kvailinimu visuomenes. 
Sąryšio atstovas ir dr-joms yra ži
noma, kad Sąryšis nėra nutaręs, 
kad boikotuoti dr-as, kurios ren
gia vakarus Lietuvių Salėje. Kam 
<ri dar ragint df-jas ir salės direk
torius, kad reikalautų atšaukti 
Sąryšio nutarimą? Juk jeigu ne
statysi, tai nebus ką griaut. Ką
gi Sąryšis atšauks, kad nebuvo 
nutarta. Teisybė, Sąryšis nutarė, 
kad sutinkant su Šv. Jurgio pa
rapija neleisti dalinti plakatų 
prie bažnyčios. Tas buvo, bet jis 
nieko bendro neturi su Lietuviij 
Sale. Visi tą supranta, tik mūsų 
“kultūringiems progresistams ’ ’ 
neaišku. Kad jūs būtumėte susi
pratę, tai patys nelystūmėt ten. 
kur netinka. Juk jūs atėję prie 
bažnyčios, primėtot ■popiergalių, 
o paskui katalikai turi samdyti 
žmogų, kad aprinkt. Kur jūsų 
supratimas? Apie tai lai visuo
menė padaro savo išvadas, 
ceremonijų nedarome.

Čia
/

Bendra pastaba.

Kuomet korespondentas Itą 
klaidingai aprašo iš tolimos ko- 
lionijos, tai tas gali būti pateisi
namas redaktorius, nes jis nežino 
ten aplinkybių, kur kas atsitiko. 
Bet kuomet vietos laikrašty rašo
ma daugybė visokių melagysčių, 
apie vietos atsitikimus, tai toks 
redaktorius negali save grifeisin- 
ti. Jis vaidina rolę nežinėlio, ar
ba nenorint^) žinoti teisybės. To
kia “garbė®tenka “Dirvos” “re
daktoriui.” Mes jos jam nepavy- 
dim.

Sąryšis tuos melus, kurie buvo

nors

Misijų ir 40 valandų pamaldų 
užbaiga.

Paskutinį vakarą Mišparus lai 
k ė gerb. kun. J. Kasakaitis, ku 
riam asistavo gerb. kunigai: L 
Vaiciekauskas ir Pr. Zabiela. 
^Pamaldos tapo užbaigtos iškil 

minga procesija. Nors oras buv< 
biaurus, nors vėjas su lytum bai 
šiai siautė nežiūrint to viso, ta 
eiau pavyzdingi Amsterdamiečia 
pripildė bažnyčią taip, kad jai 
ir vietų trako.

Gerb. klebono kun. J. Židanavi 
čiaus buvo pagarsintas dalyvavi 
mas mažyčių it didesnių mergai 
eių prie precesijos. Kad mažytė* 
nesusipurvintų iš priežasties biau 
ro oro, tėvai, ant rankų, apsupu 
jas skepetomis, atnešė į bažnyčią. 
O buvo ir mažesnių ir didesnių a- 
pte 100 porų, neskaitant bernai
čių.

Prakilnus mūsų choro giedoji
mas, apie kurį jau nekartą buvo 
rašyta, šimtai vaikučių, tūkstan
čiai žėrinčių bažnyčioje elektriki- 
nių lempučių it lempų, būrys ku
nigų, draugijos vyrų, moterų ir 
merginų, pasipuošusių kokardo
mis, medaliais ir visokiais ženk
lais, labai įspūdingai veikė ypač 
procesijos laike. Visų akys bu
vo atkreiptos į monstrancijoje ne-

parašyti “Dirvoje” grąžina atgal šamą Išganytoją. Kiekviename

f
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įsigyk paliudymą už prirašymą naują 
narių prie L. D. S

4 «

Paliudymą duosime tiems, kurie prirašys nemažiau 10 naujų nartą
Apart paliudymo duosime ir dovanu. :,

Dabar yra geriausia proga pasidarbuoti L. D. S. Labui.
- •• '

veide matėsi susigriaudinimas. 
Kiekvienas atrodė it kalbąs prie 
Jėzaus: — O kaip gaila, kad jau 
baigiasi tos šventos misijų dienos; 
o kaip laiifiingi Angelai ir Šven
tieji, kurie mato Viešpaties vei
dą.

Pasibaigus pamaldoms gerbia
masis vietos klebonas padėkojo 
gerb. kun. Pranui Garmui už pra
kilnųjį darbą ir gražius pamoks
lus, tolygiai ir visiems gerb. sve
čiams kunigams už pribuvimą ir 
karštą pasidarbavimą ir abelnai 
visiems dalyvavusiems prie pas
kutiniųjų iškilmių ir visų misijos 
laike iškilmių.

Lai misijų pasekmės atneša 
kuogražiausius vaisius visų am- 
sterdamiečių širdyse, gi gerb. 
kun. Pranui Garmui laitos pirmos 
misijos Amerikoje daduoda kuo- 
daugiaūsia prakilnaus ūpo ir to
liau naudingai darbuotis tarpe sa
vo brolių lietuvių.

Amsterdamiečiai taip tapo už
ganėdinti ir patenkinti misijų pa
mokslais, kad net prašė gerb. kle
bono, idant gerb. kun. Pr. Garmų 
užkviesti atlikimui mūsų koloni
joje šv. rekolekcijų.

Parapijietis

dingi mums patiems šerinin- 
kams.

Štai vienas iš direktorių at
vyko į musų kolioniją: už kitą 
ypatą. Prakalbas sakė. Ant 
galo buvo užklaustas iš šėrinin- 
kų kaipo direktoriaus, kad pa
aiškintų apie B-vę. Atsakė: 
“ar tamstos manot, kad ir aš 
ten noriu ant išlaižyto puodo.”, 

Kp. rašt. J. Tamašauskas

PASKUTINIS ŽODIS KUN. 
K. URBANAVIČIUI.

, ---------------------------------------------

Nemalonu man su taip rimtu 
mūsų veikėju kun. K. Urbanavi
čium polemizuoti ypatingai kuo
met jam prisieina prirodyti, kad 
jis ištikrųjų užsitarnauja prie
kaištų ir kad bijo pažiūrėti realy
bei j akis. Turiu priminti, kad aš 
rašydamas “Teismų teismai” vis
gi nesistengiau ką nors iš piršto 
išlaužti arba apleisti svarbias ap
linkybes, kurios nuo manęs kaltę 
užmestų ant kitų, kaip mano kad 
oponentas daro; nors galiu klys- 

bet visgi mano mintis 
ir nąsubudavotos

CAMBRIDGE, MASS.

Krutanti paveikslai apie 
Kristų.

yra pa- 
ant ve-

išveda,
priverčiau jį prie teismo
K. Urbanavičius

tardymų? Kam tų susivažiavi
mų? Juk tas buvo tik ir daroma, 
kad prieiti prie vienos nuomonės 
ir priešingąsias puses suvesti krū
von. Kaip ten nepavadįsi tą teis
mą ar komisiją, jeigu apsiimta tas 
darbas atlikti, reikėjo prieiti 
prie bendros ar bent nei vienam 
neprotestuojančios minties; gi 
prie to neprieinant, nieko nebe
lieka kaip tik palikti kaip buvo. 
Mes priėjome prie vienos minties, 
bet kun. K. Urbanavičiui “pabė
gus,” vėl viskas žlugo, tad nerei
kėjo nieko dėti laikraštin, rimtą 
dalyką juokais neversti ir savo 
bėdų kitam ant sprando nekrau
ti.

Galutinai kun. K. Urbanavi
čius,, iš piršto išlaužęs nuomonę, 
kad kunigus galima kritikuoti jų 
viešuose darbuose, stengiasi, ro
dos kaip ir man, prirodyti tos 
nuomonės pamatingumą. Kam iš
laužti tokius dalykus apie kuriuos 
nėra visai kalbama? Kun. K. Ur
banavičiui rodos nėra svetima ma
no nuomonė, kad kiekvienas gali 
drąsiai ir atvirai per laikraščius 
kritikuoti kunigą iš jo darbų po
litikoje, tautoje, iš jo straipsniij 
laikraščiuose, iš jo knygų, iš jo 
organizavimų tautinių bei ekono
minių draugijų ir tam panašiai. 
Bet man rodos netinka kunigą

ŽINIOS IŠ LIETUVOS.
TELŠIAI. — čia 2 d. vasario į- 

vyko visuotinas suvažiavimas L. 
Kat. Jaun. S-gos “Pavasario” 
kuopų atstovų Telšių Rajono 
“Bankos” salėje. Salė buvo iš
puošta žaliumynais ir vainikais. 
Gale salės kibojo kryžius įr pava
sarininkų obalsis: “Dievas ir Tė
vynė.” Posėdžius atidengė Tel
šių Centro Rajono Pirmininkas 
Petras Sūdžius, trumpa turininga 
kalba ir malda prie Panelės Šven
čiausios. Prezidiuman vienbalsiai 
išrinkti: pirmininku Antanas Ty
lenis, jo padėjėju Pranas Montvy- 
das, sekretoriumi Antanas Salys; 
visi Telšių gimnazijos mokiniai- 
ateitininkai.

Pranešimai iš vietų: 1) Alsė
džių rituopa suruošusi 11 įvairių 
vakarų, o susirinkimų išviso 8, ka
soje pinigų apie 1000 auk. Dėl 
netikusio pirmininko kuopa buvo 
apfnūdusi. Jaunimo randasi daug 
prielankaus pavasarininkams. Ti- 

Ikinios, kad šį metą kuopa gyvuos 
šauniaus.

Algirdžių kp. veikia neblogai, 
knygynas susideda iš 39 ekz., ka
soj pinigų 388 auk.

Telšių kp. 12 visuotinų susirin-

• <Kovo 26 dieną, pobažnytinėje 
svetainėje, ant Windsor gatvės, 7 
valandą vakare, bus rodomi labai 
gražūs paveikslai apie V. Jėzaus 
gyvenimą ir kančią. Paveikslus 
aiškins, bei apie V. Jėzaus gyve 
nimą kalbės laike krutamu pa 
veikslų gerb. kun. Pr. Juškaitis.

Pirmu kartu dar Cambridge7 
iuje bus toks puikus programas 
Todėl visi Cambridge’io lietuviai 
privalėtu ateiti ir pamatyti iabai 
gražius paveikslus. Tą puikų 
programą rengia Šv. Jėzaus Var
do draugija.

Sukatoj po pietų apie 2-ą vą 
landą kovo 25, bus tie patįs pa
veikslai rodomi vaikams ir kurie 
gali suaugę gal ateiti. Įžanga bus 
visiems prieinama. Visi todėl 
ateikite ir savo draugus atsiveski
te.

Kvieslys.

AMSTERDAM, N. Y.

ti, 
remtos 
jo.

Kun. 
kad aš
ištarmės pridėti prierašą, nes ma
no permainytai rezoliucijai nega
lėjęs pritarti, o aš kitaip nesutin
kąs pasirašyti. Aš norėčiau už
klausti kun. Urbanavičiaus, jeigu 
jisai atsimena, kad aš kitaip ne
sutinku pasirašyti, tai kodėl kun. 
K. Urbanavičius neatsimena viso 
to mano laiško turinio? Kodėl 
apleidžia tokią aplinkybę, nuo ku
rios, negalima išsisukti? Kun. K. 
Urbanavičius prisipažįsta, kad jis 
atmainė rezoliuciją. Išsiuntė ki
tiems teismo nariams pasirašyti. 
Kadangi vist] kartu priimtos re
zoliucijos turinys buvo atmainy
tas, aš teisėtai elgdamasis nega
lėjau pasirašyti ir už taiypatai- 
siau sulig visų priimtos rezoliuci
jos minties, kad galėčiau pasira
šyti. Bet aš nesu genijus. Ne
galiu atsiminti tikrai iš kurių žo
džių originale rezoliucija suside
da; todelei parašiau asmeninį laiš
ką į kun. K. Urbanavičių, kad ji
sai patalpintų originalę rezoliuci
ją taip kaip visų Worcesteryje 
buvo priimta, arba šitą mano pa
taisytą. Maniau gal jis jau nu
metė originalę rezoliuciją, kad 
tiks ir pataisytoji suli" minties, 
nors ne sulig žodžių. Kun. K. 
Urbanavičius cituoja originalę re
zoliuciją, vadinasi jis ją turi ir at
simena. Kodėl jis netalpino tad 
originalės rezoliucijos po kuria 
sutiko pasirašyti Worcesteryje ? 
•Juk aš to reikalavau. Nors ant 
greitųjų rašytas privatis laiškas 
netinka spaudai, bet meldžiu pa
talpinti. Bus visiems aišku. 
Kun. K. Urbanavičius gerai žino 
ir mana mintį iš laiško, kad su
tinku pasirašyti po originale re
zoliucija ir net jos noriu, o patai
sytoji man priimtina tik anai ne
sant. Užtai kun. K Urbanavi
čiaus anei prierašas anei dabar 
man daromi priekaištai visai ne
buvo reikalingi ir yra daromi- be 
jokio pamato. x'

Jeigu kun. K. Urbanavičius, 
kaip prisipažįsta, atmainė savo 
nuomonę, tai jau visai kitas da
lykas. Reikėjo visai nedėti lai
kraštin, bet pasakyti kad “nuo-

šmeižti, ne tik kunigą, bet ir kiek- 'kimų padariusi, kuriuose skaity-
vieną žmogų, kritikuoti kunigo 
bažnytinį darbą, ieškoti kleboni
jose pėtnyeiose steikų (gal žuvi
nių), nagrinėti klebonijų skiepus, 
valkioti gaspadines ir tam pana
šiai. Ant to yra vyskupas, o ne 
laikraščiai. Katalikai, o ypatin
gai kunigai, turėtų žinoti kas pri
guli vyskupui, o kas laikraščiams. 
Ar-gi kultūringesnės tautos taip 
daro kaip mūsų žmonės? Daugiau 
nieko neieškoma pas kunigus kaip 
tik purvų, o jų pasišventimai, jų 
darbai, jų tiesiog širdies atidavi
mas žmonių labui, tai jau tas nie
ko nereiškia. Ot
buvo tie teismai, delko statoma 
laikraščiams reikalavimai, o ne 
dėl kunigų kritikavimų jų vie
šuose darbuose. Man rodos dabar 
aišku, kad kun. K. Urbanavičiaus 
“Delei neužtarnautų priekaištų” 
visai bereikalingai užėmė vietą 
laikraštyje, ir kartu pareiškiu kad 
tai mano paskutinis žodis, nors o- 
ponentas ir kuolą norėtų tašyti 
ant mano galvos.

Kun. K. Vasys.

štai tik delko

Mes šėrininkai L. Atst. B. iš
girdę, jog musų L. A. B. šeri- 
ninkų metinį suvažiavimą dire
ktoriai randa nelegališku labai 
nusiminėm. Kadangi musu bu
vęs dek, Kerhelis sugrįžęs iš 
Seimo paaiškino šėrininkams 
tikrai, kad direktoriai imsis už 
darlto ir laikys tą metinį šėri- 
ninkų suvažiavimą legališkn 
kad tik pagerint Bendrovę.

O dabar išeina, kad direkto
riai atranda nelegališku metinį 
susivažiavimą. Ne, mes šeriu. 
Ia A. B. Amstedamieeiai jau 
hudėsim, imsimės priemonių. 
Mes kaipo sunkaus darbo žkno- 
nės sudėję iki 40 tūkstančių 
dol. į L. A. B. neleisim pranyk
ti. <

Aš esu ingaliotas vietinės kp. 
Šėrininkų paduoti viešai musų 
nusistatymą. Reikia pabudin
ti ir kitų kolionijų kp. bei -visus 
šėriflinkus. Jei musų metinis 
suvažiavimas randasi nelega
lišku, tai mes visų kolionijų L. 
A. B. šė rimukai privalėtume mųnių vienodumas nebuvo reika- 
stoti iš vieno ir imtis priemo- lingas, 
nių kad musų/B-vės suvažiavi- nonsensas. Dvi atskiri nuomoni 
mai butų visad legališki ir nau- buvo ir be tardymų. Tai kam

TIK TRUMPAS PRIERAŠAS.

Kun. Vasys pareiškia, kad tai 
paskutinis žodis ir su manim dau
giau nepolemizuosiąs, nors ir kuo
lus ant jo galvos tašyčiau. Ir 
kaip gi čia girfčytis su žmogum, 
kuriam turėjo pritrūkt amunici
jos, nes.tokio pareiškimo iš pirš
to gi neišlaužė?

Pašaudęs iš kulkosvaidžių ir pa
leidęs visą debesį “perfumų,” jis 
staiga sušuko: pardon!

Kodėl-gi ne? Aš ne barba
ras. Nusiginklavusiam nors ir 
piktai nusistačiusiam oponentui 
niekados nekertu atgal, ypač to- 
kicj skystoj polemikoj.

Dabar bent mano fronte bus ra
mti.

Kn. K. Urb.

/
i

” Ui jau daugiau negu

Netoli manęs yra ant pardavi
mo pigiai 3 ūkės. Norintiems jas 
pirkti, aš galių viską apie jas pa
sakyti Mano adresas:
JOS. GEBIBO, Scottville, Mich.

ta daug įvairių^askaitų. Narių 
147. Knygynas susideda iš 700 
ekz. Tai viena veikliausių kuo
pa.

Plungės kp. padariusi 7 visuoti
nus susirinkimus. Skaitytos 2 pa
skaitos, kasoj 703 auks., narių 
128.

Viešvėnų kp. narių turi 32, kny
gų 180 ekz., veikia neblogai.

Rietavo kp. susitvėrė 1921 m. 
pavaasrį, o faktinai veikia tiktai 
3 uiėn., turi savo korą, narių 80, 
kasoje pinigų nesiranda ir turi 
skolos, knygyno neturi nė jokio.

Lieplaukės kp. 10 visuotinų su
sirinkimų padarė, narių 58 .kny
gyno neturi. Neblogai gyvuoja.

Gadonavo kp. susitverė 1921 m. 
pabaigoje, narių turi 40. Gyvuo
ja šauniai.

Varnių kp. narių turi 46. Ji kol 
kas labai apsnūdusi esti.

Žem. Kalvarijos kp. susitvėrė 
1920 m. Iš pradžios gyvavo šau
niai, bet laikui bėgant pradėjo 
snusti ir praėjusįjį metą buvo be
veik visai užsnūdusi. Tai viena 
neveikliausioji kuopa...

Rajono centro pranešimus da
ro pirm. P. Sūdžius. Padaryta 11 
valdybos posėdžių, 3 naujos kuo
pos suorganizuota; iš viso jų ži
nioj randasi 13 kuopų, visos ap
lankytos po 2 kartu. Kuopų lan
kymui išleista 40 auksinų. Visos 
kuopos lankytos pėsčia, kaikurios 
kuopos randasi už 5-3 mylių. Ka
sos stovis vidutinis, pinigų veiki
mui stoka.

Iš Kauno Centro valdybos pra
nešimus daro atstovas F. Kapo
čius (“Pavasario” dabartinis re
daktorius). Iš pradžios jis pasi
sakė, kad stengsis kaip galėdamas 
trumpiau kalbėti, ištikrųjįj trum
pino kiek galėdamas, bet jo kal
ba tęsės lį valandos. Tuščių žo
džių nekalbėjo, bet užteko vienų 
faktų. Šiuo tarpu Lietuvoj “Pa
vasario’ ’kuopų randasi apie 220, 
narių turi 2,400 su Viršum; kai
kurios kuopos labai šauniai gy
vuoja, turi nuosavus namus, 
skaitlingus knygynus. Taip-pat 
turi keletas kuopų knygynų san
krovas. Kaikurios kuopos išlaiko 
suaugusiųjų vakarinius kursus, 
taip-pat viena kp. turi gimnaziją 
ir tt. ir tt. Plačiai kalbėjo apie

Amerikos vyčius, jų veikimą ir su 
jais susiartinimą su Lietuvos pa
vasarininkais ir apie vyčių paža
dėjimą pavasarininkams 1000 do
lerių paramos. Turi vilties, kad 
pažadėtąją sumą broliai vyčiai 
prisius ir gavę pažadėtąją auką, 
tuokart galės drąsiau stoti dar
ban, kadangi turės užtektinai lė
šų. Telšių Centro Rajonas tai pir- 
miausis užsiregistravęs centre ir 
stovįs ant 1 laipsnio visoj Lietu
voj. Jo kalba baigta ilgu rankų 
plojimu.

Į naująją valdybą vienbalsiai 
išrinkti: 1) Tarvydas Juozas (mo- 
kinys-ateitininkas), Jokus Domas 
(mok-ateitininkas), 3) Lukoševi- 
čaitė Bronislava (mokinė-ateiti- 
ninkė), 4) Paltarokaitė Julė 
(mok.-ateit.), 5) Kun. Dagilis 
Juozas. Kandidatais: 1) Joni- 
kaitė Zuzana, 2) Kariškaitė Do
micėlė (abi mokinės-ateitinirTkės). 
Revizijos nariai vienbalsiai iš
rinkti: 1) šapas Bronis, 2) Vitkai- 
tė Adolf. (abu Viešvėnų mokyto
jai), Antanas Salys (mok.-at.). 
Kaip senoji taip ir naujoji valdy
ba susideda beveik iš vienų gim
nazijos augštesniųjų klesių moki
nių. Todėl jie ir nori savo obal- 
sį įvykdinti “Visa atnaujinti 
Kristuje.” Dirba kiek galėdami 
jaunimo tarpe kad tik galėjus iš 
jaunimo tarpo išrauti tą baisiau
sią laisvamanių užsėtąją sėklą —

Svarstyta daug įvairių sumany
mų. Pabaigus svarstymus išrink
tas į valdybą D. Jurkus pakalbė- 
jo/neilgą kalbą, bet labai turinin
gą ir pasibaigus prakalbai buvo 
ilgas rankų plojimas. Baigiantis 
posėdžiams pasakė kun. J. Dogelis 
labai turiningą prakalbą. Baigta 
ilgu rankų plojimu. Posėdžiai 
baigti maldomis ir juose dalyva
vo iš 10 kuopų atstovai. Taip-pat 
buvo daug svečių — jaunimo tar
pe buvo regėtis ir labai senų žmo
nelių ; iš veidų buvo galima spė
ti, kad jie džiaugiasi, kad kata
likiškasis jaunimas suvažiavęs, 
taip pavyždingai posėdžiauja ir 
turi sodžiaus jaunimas tiek gra
žios inteligentijos, kuri dirba jau
nimo tarpe visomis savo spėko
mis, kad tik neužleidus jaunimą 
ateizmo bakterija, tautą išgelbė
jus nuo pražūties. Jau buvo se
nai sutemus, kada baigės posė
džiai. Delegatai ir svečiai paten
kinti išsiskirstė namon pilni ener
gijos ir pasišventimo su obalsiu 
“Dieyas ir Tėvynė.”

I. atėjizmą..
* SvflTSt.Vta

Žiogas.

komanystės ligomis. Užviešpata
vus pasaulį kitai politikai ir Lie
tuvai atgavus nepriklausomybę, 
enkams užsigeiaus pavergti Lie

tuvą, jis kiek galėdamas dirbo 
Lenkijos labui, šmeižė Lietuvos 
valdžią, steigė slaptas lenkiškas 
mokyklas. Vienu žodžiu, dirbo 
lenkystės labui kiek galėjo. Nors 
jis iš tos pačios parapijos kilęs, 
bet nelaimingas, kad save pasiva
dino lenku ir lenkiškai pasirašo:, 
‘ ‘ Piotro tvski. ’ ’ Paskutiniaisiais, 
metais jis mažai besirūpino baž
nyčios reikalais, už ką jį apskun
dė bažnytinis komitetas vyskupui. 
Vyskupas komitetą išklausė ir iš
kėlė. Jo vieton atvažiavo darbš
tus Lietuvos patrijotas kun. Po
vilas Pukys^ Dieve .jam padėk.

Žiogas.

T,

f

KRISTUS.

kad tik toksai veidas — vei
das panašus į visų žmonių 
veidus, — ir yra Kristaus 
veidas.

(Vertimas iš eilių prozo
|je)« 

I-
A. Žitkevičius

PRŪSŲ LIETUVIAI.

ŽEMAIČIŲ KALVARIJA. — 
Čia praėjusįjį metą susitvėrė 

“Lietuvių Ūkininkų Sąjunga,” 
bet labai gaila, kad Sąjunga mie
ga ir nedaro nei jokių susirinki
mų ir tt. Gaila, kad pas mus sto
ka yra inteligentijos, per ką turi 
čia visos esančios kuopos ir orga
nizacijos skursti.

Žiogas.

ŽEM. KALVARIJA. — Čia 1 

d. vasario atsisveikino klebonas 
kn. Jonas Petrauskas, kurs čia iš- 
klebonavo apie 20 metų. Jis yra 
daug pasidarbavęs dėl ž. Kalvari
jos labo. Jo rūpesčiu dabar gra
žiai atrodo Kelių Kjfžiaus koply
čia, bažnyčia išmaliavota, altoriai 
nuauksuoti. Kaikurj laiką savo 
lėšomis išlaikė “Saulės” mokyk
lą, kurią lankė nemažas skaičius 
vaikinų ir mergaičių. Turėjo ne
mažą knygyną, knriuomi naudo
jos parapijonys ir tt. Nore jis 
darbavos labai daug, bet jis buvo 
tuomi nelaimingas, kad sirgo len-

Statistika rodo, kad 19 amžių 
je aplamas prūsų lietuvių skaičių 
sumažėjo. Tiesa, buvo 16 meti 
tarpas (1831—1848), kuomet lie 
tuvių skaičius nėjo mažyn, be 
augo. Tačiau pradedant nuo 184 
metų ir iki pabaigai 19 dtnžiauf 
toksai priaugimo įkaičius daugia 
nebepasikartoje, o žymiai bes 
plėtojęs lietuvių nykimas nudild 
ir tąjį šešiolikos metų priedą ir ii 
rovė iš lietuvių tarpo 4 tūkstai 
čius su viršum žmonių. Štai skaii 
nrenos: 1832 metais Prūsų Rytui 
se buvo 125,440 lietuvių. 1890 nu 
tais jau tik 12,265 žmonės. Či 
reik pažymėti, kad iš tų 121,26 
žmonių 6,351 savo gimtąja kalb 
padarė, ne vien lietuvių kalbą, bf 
drauge ir vokiečių.

Šiandieną prisijungusibj’e pri 
Didžiosios Mažojoje Lietuvo; 
lietuvių priskaitoma iki 250,0€ 
žmonių. Taigi matome, kad pi 
staruoju laiku lietuvių skaieit 
didokai pakilo.

I

bet 
tas

Medaus ypa^všT

Medus turi labai daug g( 

i ų ypatybių. J į be galo lerų 
vai virškina pilvas, kuri 
patekęs medus naikina kei 
ksmingus grybelius ir lig 
gyvūrlėlius—bakterijas. M 
dus labai gerai veikia į se 
lių maišelius, gomurį, sten 
plę ir skilvį. Dėliai tų'sau 
ypatybių medų patariau 
visiems vartoti. Ypatingi 
medus tinka amenikams, di 
sulingierns ir pilvu sergai 
tiems.

Aš, būdamas jaunas, be
veik dar vaikas, buvau se
noje, mažoje kaimo bažny
čioje. Prieš senobinius šven
tųjų paveikslus degė ilgos 
vaškinės žyakės. .

Laurai niai vainikėliai gau
bė kiekvieną mažą liepsnelę. 
Tamsu buvo bažnyčioj... 
Bet žmonių buvo daug.

Vis gelsvos kaimiečių gal
vos. Laikas nuo laiko tos 
galvos judėjo-krutėjo, linko 
žemyn ir vėl kilosi, lig pri
brendę javų varpos kuomet 
dvelkia malonus vasaros vė
jai i s.

Staigu koks tai žmogus 
priėjo iš užpakalio ir atsisto
jo šalę manęs.

Aš Į jį neatsigrižau, 
tuojaus pajutau kad. 
žmogus — Kristus.

Nusižeminimas, žingeidu
mas ir baimė kartu manę 
apėmė. Aš spėka pergalė
jau sauvalę... ir pažiūrėjau 
į savo kaimyną.

Veidas kaip visų, — vei
das, panašus Į visų žmonių 
veidus. Akys truputį pakel
tos augštyn, žiūri atidžiai ir 
ramiai. Lūpos sučiauptos, 
bet nesuspaustos; viršutinė 
lūpa lig tartum ilsėtųsi ant 
apatiniosios. Nedidelė dvi
šaka barzda. Rankos sudė
tos ant krūtinės ir nekruta. 
Ir drabužiai jo kaip visų.

“Koks gi čia Kristus! — 
perbėgo man mintis. — Toks 
prastas, prastas žmogus! 
Negali būti!”

Aš pasisukian šalin.
Bet aš nespėjau atitrauk

ti akių nuo to prasto žmo
gaus, fkaip vėl pajutau kad 
čia tikrai Kristus stovi šalę 
manęs. r

As vėl pažiūrėjau į savo 
kaimyną. Ir vėl pamačiau tą 
pat veidą, panašų į visų 
žmonių veidus, tuos papras
tus nors ir nepažįstamus 
bruožus.

Aš susigėdinau 
nas išnyko. arba

Tik tuomet aš supratau, 667į N. Maia St., Mostelio, Mu

Turgavietėje. ■

Nuvažiuoja žmogus-mie 
tau šį tą parduotų šį tų pi 
sipirktų. Palikęs žmoną ai 
vežimo, jis su degutine rai 
koje eina deguto pirktų 
užsižiopsojo ties magazii 
su dideliais langais, kan 
buvo pristatyta visokių bli 
gabi. Duryse stovi tanias s 
baltomis pirštinaitėmis.

Tarnas. Ko tu čia žiū! 
nėji? .

Sodietis. Taip sau, deg 
to ieškau pirkties.

Tarnas. Čia deguto n 
parduoda.

Sodietis. O ką čia pa 
duoda ?

* 4
Tarnas. Kvailius.’"”
Sodietis. Taip! Dauge 

gi jūsų ir išperkama, kad 1 
vienas belikai.

14 STALŲ P
Turį būti greitai 

Vieta išdirbta per 40 metų, 
kė ir išlygos bus pusvelčiui, 
platesnių žinių kreipkitės ] 

litru arian AonrcY 
A. IVAŠKEVIČIŲ 

361 Broadway, South Borte



B-VĖS SEIMAS.
------ . -''SO

Pereitą utarniuką buvo 
Lietuvių Prekybos B-vės 
seimas, šėrininkų dalyvavo 
gana daug. Direktoriais iš
rinkti Romanas, Karosas, p. 
Liutkienė iš Worcester, 
Mass., Stulpinas .iš Chica- 
gos, Gudas, šeštojo direk
toriaus Kiiei ižo terminas ne
buvo pasibaigęs.

Tie p.

(Rašyta So. Bostoniečiui St. No
reikai)

Gerbiamieji broliai amerikie
čiai,, žinau kad jūs daug aukavo
te tėvynės labui, bet gal jau nu
sibodo laukti vaisiu, kuriu jau nuo 
seniai laukėte.' Gal daugel iš jū
sų pasakėte: ‘‘Daug aukavom, o 
ką iš to gavom.'” Tai-gi gerbia
mieji, reikia neužmiršti. kad jūs 
aukavot sunkiai uždirbtus pini
gus. Mes gi: Lietuvos sūnūs, jū
sų broliai, aukavom ir tebeaukau- 
jam savo gyvastį ir abiejų darbų 
vaisiai didelę naudą tėvynei jau 
atnešė. Bet 'mūsų priešai ir šian
die stato didžiausias spėkas, dir
ba, kad tik uždėjus ant mūsų am
žiną jungą, bet jau veltui jųjų 
svajonės, jau praėjo tie laikai ka
da tūlas dvarininkas mainydavo 
žmogų ant šunies ir jau jie nebe
grįš. Nes jau prašvito saulutė vi
siems ir suprato lietuviai kadir jie 
taip pat žmonės ir gali būti lygūs 
kaimyninėms tautoms.

Taigi broliai amerikiečiai kas 
jaučiatės save Lietuvos sūnais bei 
dukterimis, kam brangi laisvė, kas 
prisimenat iš istorijos apie pra
bočių viešpatavimą, kas atjaučia! 
žuvusių brolių pasiaukavimą, kas 
nenorit amžino pražuvimo, tai pūs

Lietuvos gynėjų trinu-kitę visi j 
tą.

Su šiuo 
nuo savęs 
į savo pažįstamus. Kadangi mums 
šauliams 'Fraku skyriuje užimant 
visą barą nuo Varėnos iki Musnin
kų ir visoj provincijoj reikalinga 
dėl geresnio pasisekimo kariniam 
stovyje geresni ryšiai, o su ark- 
Tiais,®MMkus susisiekimas, tai gi 
ateinant pavasariui gal bus dar 
didesnių reikalų, gal reikės ir su 
kokiu priešu kovoti .tai-gi dėl pa
lengvinimo susisiekimo žiniomis 
bare, turiu garbes prašyti ger
biamųjų amerikiečių pažįstamų 
paaukuoti ir prisiųsti man dvira
čius ir jeigu kas aukosite prašau 
pažymėti raštu savo vardą pavar
dę. -O jūsų aukos bus neužmiršta 
ir jūsų dovaną branginsiu kaip tė
vynės turtą.

Su žema pagarba,

28-1-22 m. Kaišedory*?.

REIKALINGA TUOJ.
“Darbininko” Adminis

tracijai reikalinga tuoj bent 
po du agentu kiekvienoje 
lietuvių kolionijoje. Turi 
būti LDS. nariai. Atsišauk
dami praneškite štai ka:

1)

' 2)

3)

4)

5)

6)

Kovo 8, 1922, So. Bostono L. L. REIKALINGAS VARGONINKAS 
Paskolos Stotis buvo surengus. suprantantis gerai vargonininko 
prakalbas Lietuvos Šaulių Sąjun- Į pareigas. Kreipkitės šiuo adre- 

’ su: «
REV. A. M. PANKUS,

443 Park Avė., Bridgeport, Conn.

gos įgaliotiniui A. Zmuidzinavi- 
čiiu Šv. Petro parapijos bažnyti
nėj svetainėj. Aukų surinkta 
$228.86.

Aukavo sekančiai:

Po $10.00: l’ov. Karvelis. J. Ka
činskas. .Julijona Deringaitė, 11a- 
teušas šeikis.

Po $2.00: K. IVest’field, Pauli
na Giedraitaitė, Juozas Beleckas. 
Petras Danveckas.

Po $1.00: Antanas šapaiis, Vin
cas l'aniulaitis, Stasys Noreika, 
\ ladas Gedvilas, .Juozas Povilai
tis, Petras Danveckas. Antanina 
Žarkauskienė, Kohanskienė, Pau
liu;! Bromšiutė, Edvardas Alge 
tnavičia, -Jonas .Jakštas, Ign; 
Ma<’iulaitis, Vincas Valatka. Vin
cas Savickas, Vincas Jlačinlaitis, 
•J. Grigaliūnas. T. Jakavouis, P, 
Karvelis, A. Stygas. .Jurgis Raz- 
vadauskas, Stasys Jkiasiiavičius. 
A. .Jaltnokas,

Smulkiomis surinkta $56.S6.
Stambesnėmis $172.00.
Labu $228.86.
Pinigai pasiųsta Lietuvos A 

tovybei. Aukas surinktas iš biz
nierių turi gerb. Zmuidzina\ ičįus 
ir jis apie jas paskelbs.

S. Bugnaitis,
Stoties Raštininkas.

1.

REIKALINGAS VARGONI
NINKAS.

Į Šv. Juozapo parapiją reikalin
gas tuojaus vargonininkas. Dė
lei sąlygų kreipkitės i

KUN. ]’. ČESNA,
614 W. Mahanoy Avė.,

Mahanoy City, Pa.

| LIETUVIS GRABORIUS. i
® . Šiuomi pranešu visiems, kad nupiginau kainas ant grabų ®
g ir už visą palaidojimą. Palaidoju numirusį nuo $100.00 ir ® 
g aukščiau. Taigi Boston’o ir apieiinkės lietuviai, pasitaikius g 
® virš minėtam reikalui, visuomet kreipkitės pas mane^ Už S 
g nuvažiavimą į kitus miestus nieko nerokuoju. Darbą atlieku S 
A gerai, gražiai, mandagiai ir pigiau bile kur kitur. |į
g Patarnavimas 
® kitės šiuo adresu:

visiem dykai. Viršrainėtais Reikalais kreip-

258 Broadway,
P. J. AKUNEVIČIUS,

So. Boston, Mass.
Tol. S. B. 1891 M. ir S. B. 381.

NAUjLENA LlEliLu Vi AMft 
. AMERIKIEČIAMS. r

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

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

“DARBININKAS,”
366 Broad way, Boston 27, Mass l

Tel. So. Boston 24tifl

DR. J. C. LANDŽIU!
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS.
Gydo aštrias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų. Egzami
nuoja kraują,spjaudalus, šlapumą 
ir tt. savo laboratorijoj. Suteikia 
patarimus laiškais kitur gyvenan
tiems. Adresas:

506 BR0ADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS. 
(Kampas G St. ir Broadtvay) 

VALANDOS: 9—11, 2—4, 7—9

REIKALAVIMAI. jrjįyT r

DYKAI

FONTANINĖ 
PLUNKSNA 
Naudinga Visur 

DIRBTUVĖJE. OFISE. 
NAMUOSE IR KELYJE.

Daug parankiau ir sma
giau rašyti su fontanine 
plunksna. Daug mažiau 
išlaidų vartojant fontani- 
nę plunksną. Pirk dabar.

Kainos: $1.50, $2.50, $3. 
$3.50, $4., $4.50. $5.00
$5.50, $6.00 ir aukščiau.

‘ ‘ Darbininkas,
Broadway 

Boston

“ Nereikia daugiau kankintis be miego 
per ištisas naktis su verkiančiu kūdikiu,” 
ji pareiškė, “nes aš jam duodu BAMBINO 

i lovų.” _ ____ ,

Raikalavimų kainos 2c. už žodi už 
kiekvienų sykį.

L 16 Metę South Bostone
T25*

* /' <r T v- o- b - j 
perpilu’ 
a mažy- 

bereikulingą nes-

, < 
miręs povas, 
vuduriai suteik 
ėiui bereil 
magurną

ANT RENDOS

DR. H. S .STONE
AKIŲ SPECIALISTAS 
399a W. BR0ADWAY

VALANDOS : Nuo 9 r. iki 7 v. vak.

I

r J ‘c

pašalina šiuos nesmagumus. Kūdikiai mėgsta ii! Jie prašo 
daugiaus! Aptiekose parsiduoda po 35e. arba norint, kad pri- 
ėiustuinčni per paštu, tai reikia siusti 4(Je. į

F. .-L. \;CMTEP. d: C3„ Bc.-ovCh ct Erockly.n, New York

iii "auti DYKAI šią gražią .U KSINĘ DĖŽUTĘ 
Tikra* ominiu 

išpuošta auksine dėžute.
S12 colių pjločio.

kuri gal daugiau nesugrįš. įsigyk šitą gražią dėžutę su

KAMBARYS OFISUI.KAMBARYS OFISUI.

Puikus,
rys tinkamas ofisui ant rendos L. 
D. S. Name, 366 Broadway, South 
Boston, Mass,
way ir E gatvių. Kreipkitės pas
‘Darbininką.”

šviesus ir geras kamba-

Kampas Broad-

GERA PROGA
su 

auksuotas sudėtas laikrodis ir pui- 
l.aikrodis turi gvarantuotą dar-

Apskričio pikniku 
apskričio suvažia- 
malončs suvažinėt 
kovo pirmą valau- 
Darbininko” kam- 

So. Boston

SUVAŽIUOKITE.
1)8. X. A. 

komisija, kuri 
vinie išrinkta, 
nedėlioj, 19 d. 
<lą po pietų Į “
barius. 366 Broadtvay, 
Mass. Kaip žinot išvažiavimas bu- 
30 gegužio. Tad jau laikas paimt 
daržas ir pasiskirsčius darbai 
pradėt rengtis.

J. Glineckis

L. D. S. KUOPy SUSI
RINKIMAI.

• --------------r

KATERBURY. CONN.
LDS. 5 kuopos mėnesinis susirinki 

mas įvyks nedėlioj. 26 <1. Kovo, tuo
jaus po pamaldų, paprastoj svetainėj 
Visi nariai malonėkite pribūti, nes tu 
rinte daug svarbių reikalų aptarti. At
siveskite ir naujų narių.

ELIZABETH, N. J.
I.DS. 16 kuopa laikys mėnesinį susi 

rinkimą 26 <1. Kovo. 4 vai. po pie 
tų bažnytinėj svetainėj. Užkvieeiami 

nariai pribūti.visi

CUMBOLA, PA.
T.DS. SS kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj. 26 d. Kovo papras 
toj'vietoj, ir paprastame laike. Vis; 
nariai malonėkite pribūti, nes turimi 
daug svarbių reikalų aptarti. Taip-gi 
atsiveskite ir naujų narių.

DAYTON, OHIO.
T.DS. 69-tos kuopos mėnesinis 

rinkimas įvyks nedėlioj. 26 d. 
2-rą valandą po pietų šv. Kryžiaus pa
rapijos svetainėj. Visi nariai malonė 
kitę pribūti, nes turime daug svarbių 
reikalų aptarti. Taip-gi atsiveskite ii 
naujų nartų.

snsi- 
Kovo.

NEW HAVEN, CONN.
I.DS. 28 kuopos mėnesinis susirinki

mas įvyks nedėlioj. 26 d. Kovo. Imą 
vai. po pietų bažnytinėje svetainėje 
295 St. John St. Kviečiame visus na
rius ateiti. Taip-gi atsiveskite naujų 
narių.

Kiek laiko gali pašvęs
ti kas vakarą?
Kelius vakarus savai
tėje ?
Ar gali pašvęsti dienos 
laiką ir kiek valaridų? 
Kelias dienas savaitė
je?
Ar moki angliškai kal
bėti ir rašyti? 
Kuo užsiimi?

Apsukrus darbininkas 
liuosoms valandoms nuo 
darbo gali pelnyti nuo 
$25.00 iki $75.00 savaitėje. 
Darbas ir sąlygos geros. At
sišaukite tuoj.

“DARBININKO” 
ADMINISTRACIJA, 

366 Broadway,

TRENTON, N. J.
LDS. 82 kuopos mėnesinis susirinki

mas įvyks nedėlioj. 26 d. Kovo. Lietu
vių Politikos Kliubo salėj 32 Diekson 
St. Visi nariai malonėkite pribūti, nes 
turime daug svarbių reikalų aptarti.

Valdyba

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

SO. BOSTON, MASS.

PIRM. — Vladas Paulauskas,
!‘i‘ B St., So. Boston. Mass. 

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

PROT. RAST. — Antanas Janušonis,
1422 (’olumbia Rd..

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

Merycliff Academy,
Arlinghton Heigths. Mass. 

IŽDININKAS — Ikonas Svagždys,
111 I5owen St.. Boston 27. Mass. 

IŽDO GL<>B. — .1. Grtiblnskas,
3 J:ty St-.. Boston 27. Mass. ir 

Antanas Rinitas.
284 5-tli St.. Boston 27. Mass. 

MARŠALKA — Povilas Latička.
61 Story St.. Boston 27, Mass. 

DRAUGIJOS antrašas reikale:
366 Broad\vay. So. Boston, Mass. 

DRAUGIJOS susirinkimai laikom! 
kas antrą nedėldienj mėnesio 1-ą vai. 
po pietų parapijinėj svetainėj, 492 E. 
7-th St.. Boston 27, Mass.

ŠV. JONO EV. BL. PAŠELPINĖS 
DRAUGYSTĖS VALDYBOS 

ADRESAI.

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

•agždys,
St., So. Boston. Mass 
A. Naudžiūnas,
St.. So. Boston, Mass. 
J. Zuikis.

PIRM. — M. Zoba,
539 E. 7-th St., 

VICE-PIRM. — P.
248 W. 4-th St.. 

PROT. RAST. — J.
89 P. Street. So. 

FIN. RAšT. — J. š-
171 VV. 5-th 

KASIERIUS —
16 VVinfield 

MARŠALKA —
7 IVinfield St., So. Boston, Mass.

Dr-ja laiko susirinkimus kas trečią 
todėldienį kiekvieno mėnesio, 2-rą vai. 
oo pietą šv. Petro parapijos salėj. 497 
E. Ševenth St.. Sonth Boston, Mass.

r.Richter’ 
“P A I 

. ESPĖLLĖR”.
Kaip tik pasirodo pirmutinis 

apsireiškimas peršalimo, pirmutinis 
reumatizmo ir neuralgijos gėlimas, 
tad naudokite šitą patikėtiną naminį 
vaisu, persitikrinkite, kad kiekvie
na tenka i’a5n - Eupel’ei'in, kurią 
jus perkate, butu pažymėta Inkaro 
vaisbaženkliu. Kaina 35c. ir 70c. 
aptiekoso arba pas.

F. 33. R.’CHJEil f: CO. 
W4-U4 So. <tą £t, 

Brook’yn. tt. Y.

K iekviomis g: 
LA ! K IK >1 >ŽI i 
kini šilku 

i.o. Didžio ii colių, 
šita yra puiki pr.<a. 
laikrodžiu DYKAI.
Kiekviena I s > moteris, duktė vyras ar suims gali gauti RE .JOKIŲ IšKAščlŲ. 
Viskas k;t mes prašom nuo Tavęs, tai kad perstaiyttim savo draugam musą

■ šute ir Pr. ’ linai tavorų katalogą, kuris turi didelius pigius pardavimus, 
kiekvienas g;,ii padaryti. PRITYRIMAS VISAI NEREIKALINGAS.
- ttirime t u !;-i ,nn itts iii auksuoti! dėžučių su laikrodžiais išdalinti DYKAI, 

liek oii'iiiiu itii' iš savo miesto gauti ta dovaną. MES .IAE i.šDAIJNOM Tl'K- 
<IAX- !I S TJ Pi IKll.' AI KSI <»TI? DEŽl c it SE I.AIKRODŽIAIS. 
AURIME IR TAI DEoTI V1EAĄ. Neatidėliok, išpildyk šitą kuponų 
t ttoj.au.

MES 
ir siųsk

Parsiduoda pigiai namas, gra
žioje vietoje, prie kalniuko ant 
3-jų šeimynų., Turi būt pardao- 
as labai greitai. Taip-pat parsi

duoda dėl 4-rių kambarių rakan
dai (furnitures).

K. YANKUNAS,
’3 01d Harbor St., S. Boston, Mass

I

Geriausia patar
navimas.

Lietuviški val
giai.

Agentas jūsų 
mieste arba 

kur arti 
Užsisakyk šian

dien.
ASMENIŠKAI PRIŽIŪRIMA EKSKURSIJA LIETUVON ANT 

k GREIČIAUSIO ŠIŲ LAIKŲ LAIVO.
AQUITANIA

IK)
HOME SI BBLY ('OMPANY,
'K re e!. Ne/c York. .v. r.

PARSIDUODA ČEVERYKŲ 
TAISYKLA

į

Tel. So. ’Boston 323

LIETUVYS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

Laikinai jterkėiė ofisą po No. 
425 Broadvay, So. Boston, Mass. 

Ofiso Valandos: 
Nuo 10 iki 12:30 ryte ir nuo 1 :30 

iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. vak. 
Ofisas uždarytas subatos vakarais 

ir nedėliomis.

Tel. So. Boston 270

J. MACDONELLM.D.
Galima susil;all>čti ir lieturiškai. 

Ofiso Valandos: 
Rytais iki 9 vai. Po pietų nuo 1—3. 

Vakarais nuo 6 iki 9.

536 Broadway, So. Boston.

KOVO 21
Atvažiavus i Southamtfoną. keliauninkai persėda ant kito Cunard laivo ir 

tuojau plaukia J Piliau, pasiekia į 9 dienas.
3 klesos keliauninkai užima kambarius 2, 4 ir 6 žmonėms. Atskiri kamba
riai šeimynoms. Ekskursija yra po vadovyste Cunard viršininko, kuris 
prižiūrės Jūsų bagažių, pasportus ir kitus reikalus dykai. Vokiečių vizos 

nereikalaujama. Važiuokite visi.
Specialės kainos: j Piliau $106.50, Kaunan $10T50, 2-a kl. $155. Taksų $5. 

• Kiti laivai
Pf.b Hambttbo

CARONTA ..........Bal. 8 ir Geg. 13
SAKONIA... ,Bal. 18 ir Gegužio 25

Ti*(eta<:
2 klesa $130. 3 kl. $108.50. Taksų $5.

išplaukia:
Per Southampton, Ltverpool ib 

Glas«ow
ALBANIA (cabin only) ....Bal. 1 
CAMERONIA .........................Bal. «
ASSYRIA (iš Bostono) Bal. 18
CASSANDRA (iš Portland) Bal. 30
Per Angliju | IJbavą $110. Taksu *5-

t
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S<n>l me yovr J’REE JEWET> 
( \SE CI.ltCK offer:

tu visais įrengimais kas tik yra 
reikalinga dėl taisymo už laba 
prieinamą kainą. Priežastis par 
lavinto, tai savininkas važiuoji 
Lietuvon. Norėdami pirkti toki< 
biznio, kreipkitės šiuo adresu:

366 Broadway,
Boston 27, Mass

PIRMAS BARGENS ŠIAME 
PAVASARY.

F. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Brcadway, So. Boston.
Tel. S. B. 0441.

.-lafros lubos—Viršuj L. P. R-vos 
GYVENIMO VIETA:

135 Rowe St.. Avbvrndai.e, Mass. 
Tel. W. Netvton 1016—IL

DR. A. J. GORMAN
3

i

Pereitą metą, čionai pirko 
lietuviai ūkės ir dar randasi 
'ios labai geros, gražioje vietoje 
ūkės. Parsiduoda labai pigiai. Į 
mokėti tiek kiek gali, o likusi da 
lis mokėsis kaip randa. Delei pla 
tesnių informacijų kreipkitės šiuc 
adresu:

LITHUANIAN FARMER, 
2141 West 24-th St., Chicago, III

a. 
ke (GUMAUSKAS)

DANTISTAS

705 Main St., Montello, Mass

(Kampas Broad St.)

!J LiNiJA 9'Broadvay. - NevYork NY 
iS-tONE L LiETUV\ , PER KLznMDURGZk.PIUANĄ / AQ5A LIEPOJĄ

/ . VAŽIUOKIT VISI PARANKIU 
.< / IR TIESIU KELIU.
Lietuviai važiuojanti į Piliavą aplenkia 

Lenkų juostą (karidorą)
Visa TbeCia Klesa Padalinta I Kambarius 

ant 2-jų, 4-rių, 6-šlų Ir 8-nIų lovų 
LATVI A..................................................Kovo 22
POLONI A........................................ Balandžio 5

TRECIOS KLESOS KAINOS: 
•Hamburgą $103.50. Pilllavą $106.50, Llepojų $110. 
Dėl laivakorčių ir žinių kreipkitės prie savo agento

Pasekme po 29 dieno 
arba grąžiname jnmi 
pinigus.

PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ, 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR MOTEEES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; turė

damas neaišką mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis^ 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiginan
čius, bandyk Nuga-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau- 
sesi visai nauju žmogų! Devynes iŠ dešimtos vi.su žmogaus Iigu.\j 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu, gazai ir 
išpūtimai, užlortėjimas skilves, tulžims, anemia, kankinimai reu
matizmo, skausmai galvos, neuralgia. štokas energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieguoti. paeina nuo stoka nervui 
pajiegos, skisto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos 
kraujo.

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remiase ant nervu pajiegos, 
kurios didžiausei užlaiką geram stoviuje uilvą, jaknas, inkštus ir 
grobus, ši.-des plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl ? Todėl kad Jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu, 
sveikata duadanėiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi i Geležę ir 
Fosforą-maistus dėl Kraujo ir Nervu.

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pastiprin grobus teip. 
Jog je tuštinase regulariškai. Atgaivin inkštus, išvara laukui 
nuodinies atmatas. Niera daugiau* gazu ir suputimu, niera smir
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingą 
apetitą, giarą gruomulavimę, tvirtas nervus ir kietą pastiprintą miegą. 
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui ir žibumą akiems! Nuga-Tone padara tvirtus, rustus 
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu 
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimno 
skonį ir vartuoti galema be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi viaieau 
sav.’. pretelems. __ .

MUSU AB3OUUTMKA GVARANCIJAi PnsM Muga-Ton. yra rimas ($1.00) dotorfl 
trž bonkute. Kožna bonkute talpina devynios dešimtys (M) piliulu, arba vieno mėnesi 
gydymo. Gulėte pirkti šešes bonkutąs, arba šeštus menesiu* gydymo už penkių* ($W) 
doleriu*. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne buri užguimilntae pa
sekmių, sugrąžink bonkute h- pUsua, • me* urnai sugrąžysime jusu pinigu*. Negalit* 
prapuldyti vieną centą. Me* imame riziką. Nuga-Tone yra pardavinėjama* vieee* 
antiekose tomis pačiom* išlygomis ir tą pačia garantija.

j PRISIUSK SAVA PASTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ.
National Laboratory L 22 1018 So. Waba*h Ava., ‘Chicago. III.

' ' a
Gerbiamieji: įdedu čionai* S.......................ir meldžiu prisiųsti msa^ ......-T, . bonlcut

Nug»-Tone.

Vardai Ir pavardė

Gatvė ir numeri*.... t

Miestą* Val.tiją.

Tel. Brockton 5112-W.

PASIPIRK ŪKĘ — NEBUS
BEDARBĖS.

Parsiduoda ūkė, 15 akerių že- 
mes, pusė mailios nuo Hudson 
miesto. Budinkai visi geri, nau 
jai maliavoti. Vištinė dėl 50C 
vištų, 40 vaisingi} medžių, 1 ark
lys, 3 karvės, 40 vištų, 6 antys ii 
visos reikalingos ūkei mašinos 
Žemė geriausia visoje apielinkėje 
Parsiduoda labai pigiai, nes grei
tai savininkas turi išvažiuoti i 
Lietuvą. Kas pirmas atsišauks, 
tas nesigailės. Tuojau kreipkitės 
šiuo adresu;

R. J. LIKŠYS,
256 Cox Street, Hudson, Mass.

PARSIDUODA BUČERNe
Labai geroje vietoje, ant Broad- 

tvay, So. Boston, Mass. už pusę 
kainos. Visi krautuvės įtaisymai 
yra nauji. Tuo tarpu krautuvė 
uždaryta. Kreipkitės tuojau šiuo 
adresu:

THE IDEAL MARKET,
461 Broadway, So. Boston, Mass.

Pajieskojtmai
Paieškojimų kainos LDS. na

riams ir “Darbininko” skaityto
jams 1 sykj | metus už dyką, už 
3 sykius $1.00. Priefeliams už 3 
sykius $1.50.

Aš Marcijonas Staniulis paieš- 
kau savo pusbrolio Viktoro Sta
niulio, Veliuonos vai., Klangių so
džiaus. Turiu labai svarbių žinių 
iš Lietuvos. Jis pats ar kas kitas 
kas žinote^apie jį malonėkite pra
nešti man už ką būsiu labai dėkin
gas.

Marcijonas Staniulis, 
116 E. Holsman St., Paterson, N. J

DR. F. MATULAITIS
GYDO VISOKIAS LIGAS. 

PRISKIRIA AKINIUS.
Valandos: 1—3 ir 7—8 P. M.

8 Vernon St. Worcester, Mass.

Tel. 2—0453 S 
I PRANEŠIMAS. J

DR. LEON HIRSCH, |

DANTISTAS
KALBA GERAI LIETUVIŠKAI. 

įsteigė savo ofisą
> The American Industrial

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

i! 
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Bell I’hone: Poplar 7545

ADOLF F. STANKUS
TIKRAS

LIETUVIS GRABORIUS
1023 Mt. Vernon St.,

PHILADELPHIA, PA.
4

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

PIRMTNTNKAS — J. Adomavičius, 
122 Botven St, So. Boston, Mass.

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

PROT. RAŠT. — Antanas Macejunaa, 
.450 E. 7-th St, So. Boston, Mass.

FIN. RAŠT. — Juozapas Vlnkevlčloa, 
169 W. 6-th St, So. Boston, Mass.

KASIERIUS — Andriejus Zallecka* 
807 E. 9-th St. So. Boston, Mass.

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

D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne
sinius susirinkimus gas pirmą neM- 
dieni kiekvieno mėnesio po No. 694 
Washlngton St, Boston. Mass. 6-tą ▼. 
vakare. Ateidami drauge ir nauju na
riu su savim atsiveskite prie musu d*- 
jos prirašyti.

ttoj.au
vi.su



