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Darbininkų leimejimas.Rusija stiprina

"PablMted and dlatrfbnted
■lt (No. 534) anthorlsed by the Act 
of October 6, 1817, on file at the Poet 
Offlce of Boston, Mass. By order of 
the President, A. S. Burleaon. Poet- 
aiaster GeneraL”

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

Pilsudskis ir Vilnius LIETUVOS VALSTYBEI Į 
TALK^.

NEPRIĖMĖ DELE

GACIJOS.

Varšuva. — Lenkijos “na- 
čelnik panstvva” Pilsudskį 
atsisakė priimti Vilniaus sei
mo delegaciją. > ąls pasakė, 
kad Vilniją prijungti prie 
Lenkijos nėra galima, nelei
džią politinės aplinkybės.

PERSPĖJO LENKUS.

MASKVA, — Bolševikų vai-

džia pasiuntė Varsa vai notą, 
reikalaujant kad pildytų Ry
goj padarytą taikos sutartį.

Bolševikai reikalauja,, kad 
lenkai savo* sienose panaikintų 
visokius prieš boLšeyistinius 
burius, kuriems vadovauja gen. 
Petlura ir kiti.

Bolševikų valdžia girdėjusi, 
kad gen. Petlura ir kiti atei
nantį pavasarį žada išnaujo 
pulti bolševikus.

Dėlto Varšavos valdžia turi 
apsaugoti. Nes ji už tai turės 
atsakyti, sako Maskva.
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MOBILIZACIJA 

RUSIJOJ.

Munšaino aukos

Maskva. — Bolševikų val
džia paskelbė komunistų mo
bilizaciją. Šaukiami armi- 
jon komunistai gimusieji 
1899, 1900 ir 1902 metais. 
Bolševikų valdžia nori su
stiprinti savo armiją ištiki
mais kareiviais.

iĮ
I
i f

BOMBA AMERIKOS 
BUTAN. * 

SOFIA, Bulgarija, — Vietos 
Suv. Vaisti jų pasiuntinybės bu
tą supurtė smarki ekspliozija 
kovo 11 d. vikare.

Niekas nesužeistas. Bet dau
gybė langų stiklų išteškėjo ir 
butas apgriautas.

Pasiuntinys Vilson išreiškė 
mintį, kad tai turėjo būt bom
ba

. ...f Kalbama, kkd bomba mesta Į 
[butą ir krito daržan ties to bu-

3/r.VSAZV IŠDEGINO 
VIDURIUS.

Worcester, Mass. — Vin- 
cent Coskv gėrė “munšai
no,” kurs būk buvęs iš New 
Yorko atgabentas. “Mun- 
šain” išdegino gėrikui skil
vį ir vidurius. Buvo nuga
bentas ligoninėn, kur besi- 
raitydamas pragariškose 
kančiose numirė.

SULAIKĖ PASIDALI

NIMĄ.

Washington. — Amerikos 
valdžia gavo ofieialį ali j au
tų pranešimą, kad ali j an
tai išplėšta iš vokiečių kon
tribucija dar nesidalins. Ali- 
jantai buvo besidaliną be at
sižvelgimo į Ameriką. Bet 
Amerika įsikišo, pareika
laudama $241.000'.000 už iš
laikymą Amerikos okupaci
nės armijos ant Reino. 
Fracūzų laikraščiai piktai 
atsiliepė apie Ameriką, bet 
valdžia pabijojo pyktis su 
Amerika. Dabar dėl to gro
bio bus derybos.

ŠERNAI UŽPUOLA 
ŽMONES.

NELAIMĖ. PRASIDĖJO KOVA.

a IlOlyoke. — Jolm Rysz, 
“užfiksinęs” naminės sun
kiamąją mašiną ramiai sau 
suposi supamojoj kėdėj ir 
rūkė pypkę. Netikėtai “bra
voras” sprogo su tokiu 
smarkumu, kad langų stik
lai išpyškėjo ir dvejos du
rys tapo išmuštos. O to žmo
gaus plaukai apsvilo.

Konstantinopolis. — Tur
kai pradėjo skersti graikus. 
Pontus apskrityje prie Juo
dųjų jūrių turkai užpuolė 
graikus. Pastarieji atkak
liai grūmėsi. Iš abieju pu
sių buvo užmuštų ir sužeis
tu. Panašiu kautvniu buvo*. •. *■

ir kitose vietose.

■to dalimi, ku 
buvo žmonių, 
daris neturėjo 
dyti žmones. ’

Karalius su ministerių kabi
netu Suv. Valstijų pasiuntiniui 
delei to atsitikimo išreiškė gilų 

į savo sąjausmų ir džiaugsmą. 
I kad nei vienas žmogus nenu
kentėjo.

BuĮgarijos viešoji opinija 
smarkiai pasmerkia tokius dar
bus.

PRADEDA NEPASI
TENKINTI.

London. — Darbininkų 
parlamento atstovai 
nistai) turėjo privatį 
rinkimą apkalbėti ir duoti 
pasitikėjimo balsą premie- 
rui Lloyd George. Kalbėjo
si ilgai ir be pasekmių. Iš 
to daroma išvada, kad unio- 
nistai pradeda nusistatyti 
prieš Lloyd George’ą. -

(linio-
^usi-

ioj tuo metu ne- 
Reiškia, pikta- 

pasiketinimo žu-

$15.000.000 nuostolių.

Geneva. — Šveicarijoj šie
met tokia baisi žiema, kad 
šernai, vilkai ir kitokie gi
rių žvėrys nusileido nuo kal
nų, užpuola kaimus ir dras
ko gyvulius ir žmones. Mies
čiuke Besancon buvo foot- 
ballo žaidimas. Niekam ne
pastebėjus pasirodė baisiau
sio didumo šernas su didžiu
lėmis iltimis. Nesvietiškai 
žmonės persigandę leidosi į 
visas puse®. Šernas keletą 
žmonių parbloškė, bet jis 
pasileido gaudyti bolę, ma
tyt, manydamas, kad tai ė- 
damas daiktas. Ant žmonių 
riksmo atlėkė žandarmas ir 
revolverio šūviu nudėjo šer- ' 
ną. Jis svėrė 120 svarų. Ta
da šernas buvo iškeptas ir 
footballo lošėjai ir svečiai 
miesto salėj padarė šernui 
kas reikia.

$75.000 UŽ BALSĄ.

New York. — Operos dai
nininkė Powell iš New York 
Centrai geležinkelių kompa
nijos reikalauja atlyginimo 
už balsą. Sako, kad jai va
žiuojant ant to geležinkelio 
ištiko nelaimė ir nuo tada 
neteko balso.
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SUDEGĖ MERGAITĖ.

Fall River, Mass. — Leo 
Gadouas’o duktė, 4 m. am
žiaus bovijosi su degtukais. 
Užsidegė drabužiai ir mer
gaitė mirtinai apdegė.

les versmes žibalo ir buvo 
milijonierius. Patekus tam 

1 kraštui bolševikų valdžion 
visas jo turtas buvo atim
tas. Jis dabar yra 101 meto 
amžiaus. Bet nenusiminė. 
Jis sako, kad žmogus tol ne
senas, kol gali dirbti. Jau
nystėj jis buvo biednas ir 
dirbo kaipo mūrininkas. Da
bar sugrįžo prie šio amato. 
Dar nepaprastas dalykas a- 

ipie\įį. Jis nemoka rašyti.
Dabar atliekamose valando
se nuo darbo mokinasi rašy- 

Baku, Kaukazas. — Had- ti. Vesdamas milijoninį 
ji Tagiev, buvo Kaukazo biznį patvirtindavo doku- 
Rockefelleris — turėjo dide- mentus, dėdamas kryželį.

BAISUS GAISRAS. 
---------

Cliicago. — Ištiko didis 
gaisras prie Van Buren, Ca- 
nal ir Clinton gatvių. Pas
kui gaisras pasuko į šiaurę 
ir pasiekė Harrison avė. 
Vienas 21 augščio namas 
sudegė. Nuostolių už $15.- 
000.000. Viesas gaisrinin
kas žuvo ir 11 sužeista.

BUVUSIS MILIJONIE

RIUS ELGETA.

APLEIDO SOSTINĘ.

Rymas. — Iš Durazzo pra
nešama, kad sukilėliai Al-* 
banijoj pasižadėjo nusileisti 
ir išsiskirstyti. Apleido so
stinę Tiraną, kurią buvo 
užėmę.

I _ ------ ....
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ORGANIZUOJA NAUJĄ 

KABINETĄ
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VALDŽIA TALKON 

DARBININKAMS.
varys patys Amerikos lietu
viai, būtent tie kurie norės 
nuoširdžiai remti Lietuvos 
Respubliką. Lietuvos Atsto
vas savo autoritetu ir inta
ką, kaipo organizacijos gar
bės pirmininkas — turės tik 
moralės reikšmės; jisai tar
pininkaus taip-pat surinkti] 
pinigų persiuntime į Lietu
vos Valstybės iždą. šiaip 
jau patys Amerikiečiai Lie
tuviai organizacijai dirbs ir 
ves ją. Bus tai kaip ir nuo
latinė mūsų valstybingumo 
mokykla. Čia susieis žmo
nės Įvairių pažiūrų ir nusis
tatymų, kiti gal labai uolūs 
partijų veikėjai, gal net ir 
jų vadai. Tačiaus visus juos 
į'ienys tos pačios Lietuvos 
meilė ir visi jie jos laisvei 
dirbs.

Laisvės paskolos komite
tai, Piliečių Sąjungos Sky
riai sudarys po kolonijas tos 
organizacijos branduolius. Į 
tuos branduolius turės dė
ties visi tikri Lietuvos my
lėtojai.

Nario mėsesinis mokesnis
— 25c.

Mūsų išeivijos istorinis 
uždavinys — padėti Tėvynei 
Lietuvai ingyti laisvę ir ger
būvį, suvienyti savo žemes 
ir patapti pilnai laisva ir 
nepriklausoma respublika. 
Tą visų mūsų besdrą užda
vinį turime vykinti visi iš
eiviai išvien, sutartinai. Nei 
vienas negali atsisakyti nuo 
savo dalies darbo. Taip el
giasi kitų tautų ateiviai. 
Taip ir mes privalomi* elg- 
ties.

Srovių skirtingi idealai ir 
nusistatymai anaiptol nepri
valo sutrukdyti valstybinio 
darb. Tikrais lietuviais, 
Lietuvos naudingais pilie
čiais mes patampame tik 
tuomet, kuomet išmokstame 
valstyt)ės reikalus statyti 
augščiaus negu savo partijų 
ir srovių reikalus. Jeigu 
mes visi lietuviai tą tiesą pa
mirštume, arba jos suprasti 
negalėtume, mums nieko 
daugiau neliktų, kaip staty
ti paminklą ant savo laisvės 
kapo ir laukti naujos vergi
jos. Ir ve.ltui būti], spėlioti 
ir lyginti kuri iš mūsų sro
vių labjau yra netekusi tos 
tikros tautinės ir valstybi
nės nuovokos, veltui būtų 
daryti vieni kitiems prie
kaištus — iš to visa niekam 
jokios naudos nebūti], vieto
je to, lai bevely kiekvienas 
iš mūsų, visuomeniškų, poli
tikų, laikraštininkų — pa
daro savo sąžinės apskaity
mą, pamiršdamas valandėlei 
savo siauruosius vargelius, 
o atsiminęs vien tai, kas dar 
grąso visos Lietuvos laisvei 
ir nepriklausomybei.
* Kilnius dar ne mūsų ran
kose.

Klaipėdą dar valdo sveti

mi.

Didžiosios valstybės dar 

nepripažino mums teisės bū

ti laisvais.

Tad visi skubėkime Lie
tuvos Respublikai į pagelbą.

Nesenai New Yorke buvo 
susirinkusi išrinktoji perei
tų metų veikėjų, konferenci
joj, komisija, kuriai buvo 
pavesta sudaryti projektą 
konstitucijos Lietuvos Res
publikos Rėmėjų Organiza
cijai Komisija, susidedanti 
iš įvairių srovių žmonių, sa
vo darbą garbingai atliko, 
jos sudarytas projektas bu
vo išsiuntinėtas srovių va
dovaujančioms įstaigomis 
gauta jų pritarimai ir pasta
bos — jr štai 16 d. kovo šių 
metų New Yorke jau įvyks
ta Steigiamasis Lietuvos 
Respublikos Rėmėjų suva-
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PRANEŠIMAS
VISK DOMEI.

MIDDLEBORO, MASS.

Smarkiai darbuojasi.

Providence, R. I. — Strei
kuojantiems audėjams ūpas 
pakilo. Rhode Island val
stijos legislatūra perleidc 
Įstatymą, kuriuo Įvedama 
moterims ir vaikams iki 16 
metų amžiaus 48 valandų 
darbo savaitę. Tai smūgis 
kompanijoms, nes jos norė
jo Įvesti 54 valandų savaitę. 
Tarp audėjų žymią dali uži
ma moterys.

PAMAŽINO ALGAS.

Brockton. — Valstijos ar- 
bitracijos komitetas nutari 
č^vei •ykų darbininkams nu
mušti algas ant 10 nuoš. Tas 
'paliečia 20.000 darbininkų 
Yra kalbama, kad tų algi: 
darbininkai nepriims. Dar
bininką atstovai komitetu: 
inteikė protestą.

PROFESORIAI STREI
KUOJA.

SOFIA, Bulgarija, — Vįgtoi 
universitete sustreikavo prote 
šoriai, kuomet švietimo minis 
terija juos pradėjo varžyti.

Svarbiausia apeina nauja; 
bulgarų alfabetas, su kuriu< 
nesutinka dauguma profesorių 
Alfabete. Įvesta tik ta atmaina 
kad visai panaikinta viena rai 
dė.

Ir dėl to mažo daikto kelia 
ma tiek daug trukšmo.

STREIKLAUŽYS GAVO 

BOMBĄ.
--------- >

Chicago.—Prie namų Pe 
ter Portier buvo padėta juo 
dojo parako bomba, kur 
sprogdama nieką nesužeidė 
Portier dirba vietoj, ku: 
eina streikas. Policija spė 
ja, kad toji bomba jam bu 
vo “prezentas” nuo strei 
liniukų.

Kovo 12 d. š. m. Įvyko LDS. 52 
Kp. mėnesinis susirinkimas. Apart 
vietos kuopos reikalų raštininkas 
perskaitė gautą Centro Valdybos 
atsišaukimą kas link išsiuntimo 
keletą skrynių su knygomis Lie
tuvon. Visi nariai tą sumanymą 
karštai parėmė .ir pasižadėjo tam 
tikslui kodaugiausia aukų surink
ti. Tuoj ant vietos sudėjo $10.00 
ir išrinko du nariu, kad pereitų 
per namus paragindami prisidė
ti prie to naudingo sumanymo.

Šios kuopos nariai visuomet iš
pildo savo užduotį ir galima sa
kyti, kad stovi pirmose eilėfe su
sipratusių darbininkų.

Taip-gi tuoj po šv. Velykų nu
tarta rengti didelį iškilmingą va
karą naudai kuopos ir tėvynės. 
Tam darbui vykinti išrinkta 2 na
riu. Tikimės jog iš to vakaro bus 
nemaža nauda, nes visi pasižadė
jo darbuotis, kad sutraukus ko
daugiausia publikos.

Nors čia siaučia bedarbė, bet 
geriems sumanymams visuomet 
randasi pritarėjų ir rėmėjų.

Lai gyvuoja LDS. 52 kp.!

gį
RAUDONIEJI FINANSUOJj 

SUKILUSIUS.

Susivienijimas Lietuvių 
. R. K. Amerikoje

yra GYVAM DŽIAUGSMAS! SERGANČIAM VILTIS! 
MIRŠTANČIAM RAMYBĖ!

Tai musų, lietuvių katalikų nesugriaunama tvir
tovė. Lietuvy katalike! Jei dar piic šios organi- 
cijos nepriklausai, nieko nelaukdamas tuoj prisi
rašyk, nes ji: - , .

1. Apsaugoja naru] gyvastis ir moka pomirtines $150.00, 
• $250.00, $500.00, $750.00, $1000.00, $2.000.00, $3,000.00.

2. Moka pašalpą nariams ligoniams kas savaitę po: 
$3.50, $7.00, $10.00, $14.00, $21.00.

3. Šelpia suvargusius narius ir našlaičius.
4 Nariai gauna S. L. R. K. A. organą, savaitinį laik

raštį "Garsą”.
5. Skleidžia apšvietę, leidžia gerus rastus ir dalina na

riams veltui.
6. Platina tikėjimą, dorą, rūpinasi tautos reikalais, re

mia Lietuvos respubliką. ' * v
7. Lengvomis sąlygomis apdraudžia vaikus nuo vienų 

metų amžiaus.
Įstojimas į 8. L. R. K. A. pigus, mėnesinė mokesti* lengva. Kuo

pos yra visose didesnėse lietuvių kolionijoac Amerikoje, todėl, norin
tieji informaciją, kreipkitės prie kuopą Sekretorių arba tiesiai Į Cen
tro Raštinę: z

S. L. B. K. AMERIKOJE
222 So. 9th str., ___ • Brooklyn, N. Y.

i

LONDONAS. — Iš Joranne! 
burgo vienoje telegramoje si 
koma:

Iš paimtų šnipų ir pas juc 
rastų dokumentų patirta, ka 
Piet. Aprikoj senai buvo rei 
giama raudonoji revoliucija : 
ji iš kitur buvo finansuojam

Taipat patvirtinamos žini< 
apie didelius sukilėlių nuost 
liūs.
Premieras Smuts paskelbė p

Vienas iš ją. (reiškimą, kad šiandieninis s1 
[kilimas, tai radikalų agitatori 
; darbas. Gi streiku aukso kas; 
i'klose norėta tik prisidengti. 
Į Premieras pažymi, kad mil 

tt -i i 7-----  . • i-, | tarinė valdžia energingai veVeik kasdien ateina laik-’V;<> ~

LAIKRAŠČIAI IŠ 
LIETUVOS.

raščių iš Lietuvos. Vieti
niai kviečiami ateiti ir pasi-

<kia. ^Ir neims daug laiko n 
malšinti sukilimus.

žuvimas. Bus tenai galuti- pirkti) o kolonijl} skai. Perskaitęs šį “Darbini 
ko” numerį nesunaikin j 
o duok tam, kurs jo neužt 
rašęs, o norėtų jo pasiska

nai priimta konstitucija, 
bus užmegsta pati organiza
cija.

Sulig projekto visų darbų

tytojus kviečiame išsirašyti. 
Už $1.00 gausite 70 ekz. įvai
rių laikraščių, o už 50c. gau
site 30 ekz.

ATĖNAI. — Graikijos naujų 
ministerių kabinetų-organizuo
ja Nicolos Stratos, buvęs laivy
no ministeris.



DABBTNTNKAS

NUSVILINO AKIS.

AB SUSITARS?
Laisvamaniu laikraščiai,

i

prie-

M
i

ĮSIGYK L D. S, 1922 MIi

-

Klos 1* South Boston'o atamlnkaia. 
Leidžia Am. 
Sv. Juozapo 
l
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metais suėjo šimtas dvide- 
penki metai. Prieš tai gy
sloje aplinkinėje indijonai. 
keletas vyrų atvykę turėjo

nežinant. Trecios iš- 
Žinoma, kaip vokie-

reikia važiuoti kitu keliu, ku- damas. Socialdemokratai atsisa- 
1 riuo mažai dar kas tėra važia- 
I vęs, kad reikia tą kelią, taip iš-

Pasitaikė man sykį girdėti 'taisyti, kad juo butų lengva va
tai® vadinamų ponų “ubagą” žiuoti, žodžiu sakant, kad rei- 
krikiant kunigą už tai, kad kia dirbti ir galvoti. Tokiu,

“Estereū m aecond»claM matter Sapt. 
12, 1815 at the post office at Boston, 
Mass., onder thfc Act oi Marcb 3,1879.”

“Acceptanee for aaiUn* at spectal rat» 
of postage provided for In Sectlon 1103, 
Act of Oct. 8, 1917, anthorized on July 
12, 1918.”

Bubteriplion Rat«»: - 
Tearly ................................................$4.50
BoSton and suburbs ...................... $5.50
Foreign countries yearly...............$5.50

P« na.rifl.ms rastųjų* į darbą?”

Tai-gi dabar yra klausi
mas ar bus susitarta užkir
ti bendrą visiems lietuviams 
organizaciją—Lietuvos Re
spublikos Rėmėjų Sąjungą?^ pabarė už kalbėjimą pote- kurie pažino ir pamylėjo nau- 
Jei eiliniai sandariečiai yra 
tokie pat fanatikai ir neat- 
skiriantyg bendrų reikalų 
nuo partinių, kaipir jų va
dai, tai sutarimo nebus. Iš 
sandaros valdybos pastatytų 
penkių išlygų punktų nei 
vienas neliečia statuto pro
jekto punkto. Tie išlygų 
punktai rodo, kad sandarie- 
čių vadai neišėjo dar valsty
bingumo nei abėcėlės (AB
C).

New Yorke neturėdami rimtų priekaiš
tų gerb. Lietuvon atstovui 
Čarneckiui, tai pradėjo šlyk
ščius šmeižtus leisti. Lais
vamanių Susivienijimo or
ganas ‘Tėvynė” buvo palei
dus eiję šmeižtų ant gerb. 
atstovo. Kiti laisvamanių 
laikraščiai pakartojo tuos 
šmeižtus.

Katalikiškojo Susivieniji
mo organas “Garsas” pasvi
lino šmeižikų akis.

Gerb. Čarneckiui
,kaįštų nepamatingumas 1|U- 
vo aiškus kiekvienam apsi
skaičiusiam žmogui. Niekin
dami gerb. Čameckį, libera-į’Titvomanų.

Kovo 16 d.
prasidėjo srovių ingaliotinių 
suvažiavimas aptarti Lietu
vos Respublikos Rėmėjų sta
tutų. Šitokią bendra visiems 
Lietuvos valstybę remian- 
tiems Amerikos lietuviams 
organizaciją tverti sumanė 
sroviu veikėju konferencija, 
buvusi lapkr. 30 d. pereitų 
metų.

Tokios organizacijos įkū
nijimas užsitęsė del sanda- 
rieeių nusistatymo, 
tekusio į mūsų rankas sanda- 
riečių slapto (konfidencia- 
lio) laiško sužinome, kad 
Sandaros valdyba pastačius 
išlygas, paleido kuopoms 
apsvarstyti ir atsakyti Val
dybai, ką mano apie išlygas. 
Tame slaptame laiške be kit
ko rašoma: 
h - “Šį laišką teiksitės perskai 
—tyti ir apsvarstyti vienų tik 

sandar iečių susirinkime.
“Čia paduotieji klausiniai y 

ra labai svarbūs,—tai nėra bal 
savimai, tik išreiškimas kuopi 
nuomonės, kas prigelbės Cent 
ro Valdybai geriau orientuoti: 
» jos veikimas, derinamas si 
kuopų nuomone, bus nuosek 
lūs.

“1.—Ar kuopa užgiria A. L 
T, S. Centro nusistatymą kas 
link naujai organizuojamojo 
bendro su klerikalais darbo?

“ Centro Valdybos nusista 
tymas^ra šitoks; pirmu, negi 

* bus užgirtas Lietuvos Respub 
likos Rėmėjų statutas, Sanda 

%j*a turi pastatyti sekančias iš 
lygas: 1) Lietuva turi atsiųsti 
Lietuvos Finansinę Misiją iš 

;3-jų narių, vienas nuo Liaudi 
ninku ir Valstiečių Sąjungo: 
bloko, vienas nuo Krikšč.-Dem 
ir vienas bepartyvis (arba žy 
das) ; 2) Iš Atstovybės turi bū 
ti prašalintas p. Mastauskas, 
kaipo amerikietis ir neturįs A 
menkos visuomenėje paramos 

r,,3) Vieton p. Čarneckio turi bū 
t i atsiųstas kitas žmogus, nio 
kąs anglų kalbą, turįs prityri 
mą diplomatiniame darbe; 4) 
Visos aukos, liečiančios Lietu

, vos valstybinius reikalus turi 
eiti per Liet. Resp. Rėmėjų iž
dą; 5) Tautos Fondas visas su
rinktas Lietuvos Vaistytai au
kas turi perduoti Lietuvos Val
stybei.

“2.—Kas reiktų daryti, jei 
ittoi Sandaros pastatytosios iš
lygos nebūtų priimtos?

.V-,“Ar kuopa mano, kad būtų 
galima kuriose nors išlygose 
nusileisti, ar griežtai už jas sto
ti ir;- jei jos visos nepriimtos, 
tai neiti į bendrą su klerikalai: 
darbą?

“3,'^-Ar kuopa prižada para
itą. — it kokioje sumoj* — mū
sų organizacijos finansinei pa- 
dHUi? Jei k no p* dar nesumo
kėjo savo kvotos, tai kaip grei
tai tikisi ją sumokėti?

”4.—Koki planą kuopa pa
siūlo Sandaros Politinio Foatdo 
darbuotei savo kolionijoje ir 
kĮtft pinigų būtų galima toje 
teotietrijoje sukelti viriams kuo- 55 W. Markei Str., 
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lai giria buvusi atstovų Vi
leišį. Girdi Vileišiu esant 
Valstybės Departmentas 
Lietuvos atstovybę vadinęs 
Legacija. Dabar to nesą ir 
Lietuvos reikalai pablogė
ję. “Garsas” nurodo, kad 
Vileišis neteisėtai padirbdi
nęs laiškus su Lietuvos, Le- 
gacijos antgalviti. Tas bu
vo neteisėtai padaryta. Val
džia dabar pastebėjo Vilei
šio “diplomatinKnuopelną” 
ir paliepė nevartoti laiškų su 
tokiais antgalviais, nes tik 
pripažintos valstybės tą tei
sę teturi.

Liberalai norėjo uždrožti 
gerb. Čarneckiui, o uždrožė 
savo mylimam Vileišiui.

4
cialinių mokslų, kaip fizika, che- tai, soeialistai-Haudininkai-demo- 
mija, fiziologija, jurisprudencija 
(teisė) ir k., bet ne filozofijos. Fi
losofijos paprastai reikia išklau
syti vieno ordinarinio profeso
riaus (galima pasirinkti kokio no
ri) skaitomas kursas ir jam kvo
timai laikyti. Aš nežinau kitų ša
lių universitų. Man težinomi Vo
kietijos. Vokietijoje, kur tik yra 
katalikų teologijos fakultas, ten 
yra įstatymais (tam tikra sutar
timi su Vatikanu) užtikrintos fi
losofijos fakulte krikščioniškosios 
filosofijos (ir pedagogikos, nes ji 
visumet drauge eina su filosofija) 
katedros. Taip yra Munchene, 
Munstery, Kolne,- Bonnoje, Bres- 
lave, Tubingene, Freiburge ir k.
(klysta tad p. A. Sm. “Tėvynės 
Balse,” manydamas, kad jeigu 
mūsų St. Seimas taip padarysiąs 
— tat būsiąs pirmas visam pasau
ly atsitikimas). Kad tų dalykų 
nežino p. Botagas — nenuostabu; 
visokių korespondAitų esama, bet 
kad tą nesąmonę praleido “Nau
jienų” Redakcija — tat jai gar
bės nedaro.

Kiek socialistam rūpi mūsų uni- 
versitas, galima spręsti ir iš to, 
kaip jie St. Seime elgėsi, svars
tant universito statutą trečiuoju 
skaitymu. Kad posėdy nebūtų 
kvorumo ir tokiu būdu nebūtų 
galima priimti statuto trečiuoju 
skaitymu, žydai, socialdemokra-

kė į jį įeiti. Taip kad “Naujie- j 
nos” daug gudriau padarytų jei
gu apie mūsų 'visuomenės grupių 1 
santykius su lenkais tylėtų. Ir i 
unijos apaštalą Juozapą Herba- 
čauskį į Kauną buvo parsigabenę 
ne liaudininkai ar krikščionys-de- 
mokratai, o socialdemokratai Au
gustinas Janulaitis bei Mykolas 
Biržiška... Ir kauniečiai ne kr. d. 
ar liaud., o minimuosius social
demokratus iššvilpė už siūlymą 
“pratęsti ranką demokratinei len
kų visuomenei.”

Antras dalykas, kur apsireiš
kiąs “klerikalų viešpatavimas”— 
tat mokykla. Botagas tepapasa
koja apie jam labai įddbių, bet ne
žinomą — universitą. Katalikai 
(Švietimo klausimas, kaip ir vi
sur, Lietuvoje dvi “partijos” tė
ra: bedieviai ir katalikai) neno
rėję kurti universito, bet norėję 
geriau studentams duoti stipen
dijų, kad jie mokslus eitų užsie
ny^ šv. M. esanti jų rankose, tad 
jie manę stipendijas duosią tik sa
viem studentam. Ką kas manęs 
vėl, sakau, palieku “Naujienom” 
atspėti. Aš tepastebėsiu, kas bu
vo daroma. Pereitais metais Ber
lyno lietuviai studentai ruošėsi 
švęsti 16 vasario dieną. Mūsų val
džios stipendininkų didžiuma at
sisakė tatai daryti, nes nepri
klausomybė esanti tiktai “kleri
kalams” reikalinga. Šis faktas 
daugiau paaiškina, kokio “nusi
statymo žmonės” siunčiami užsie
nin, negu ilgiausi Botago išve
džiojimai apie tat, ką kas manęs. 
Taip-pat neatatinka faktams ir 
pastebėjimas, kad katalikai tada 
pakeitę savo nuomonę del univer
sito kūrimo, kada savivaldybių 
susivažiavimas ir kitos įvairios or
ganizacijos pradėję to ręikalauti. 
Katalikai manė ne vieną, o du u- 
niversitu Lietuvoje įkurti: vieną 
valstybinį, o kitą privatinį — ka
talikų. Tiesa, katalikai neper- 
daug tesidžiaugė Aukštaisiais 
Kursais. Tačiau ir jų visiškai 
neboikotavo. Ir juose dargi, kai- 

, po mokytojai, dalyvavo toki ka
talikų veikėjai, kaip F r. Dovydai
tis, St. Šalkauskis. p. Bo.tagui la
bai nepatinka teologijos fakultas 
ir jo priklausymas nuo dvasinės 
valdžios. Pradėjus rūpintis mū
sų universito įkūrimu, bedieviai 
nenorėjo nė ^albėti apie teologi
jos fakultą. Tik, pamatę, kad 

. katalikai gali įsikurti savo atski- 

. rą universitą, kažko pabūgo ir 
pasigailėjo “jėgų skaldymo,” 
sutikdami kad valstybiniame u- 

, niversite būtų teologijos fakultas.
Dargi “Lietuva” (kuri, tiesa, val
džios pinigais leidžiama, bet, kiek 
iš jos matyt, socialistų vedama) 
palaikė teologijos fakultą. Kata
likų universito mintis kažkaip iš
nyko. Tada “Lietuva” vėl įdė
jo visą eilę (Dr. J. Kairiūkščio, 
Dr. P. Avižonies, A. Janulaičio) 
straipsnių prieš teologijos fakul
tą. Del dviejų priežasčių tegali
ma eiti prieš teologijos fakultą: 
1. jeigu teologijos nepripažinsime 
mokslu esant ir 2. del mažo stu
dentų skaičiaus. Kad teologija y- 
ra mokslas, liudija tūkstančiai vi
so pasaulio teologų, kurie dirbo ir 
dirba toje-srityje. Kad studentų 
pritruktų, nereikia bijoti: užsie
nio mokyklas lietuvių lankė be
rods teologų daugiausia. Kas del 
teologijos fakulto priklausymo, 
tai aš socialdemokratų tik pa- 
klausčiau: Gal norite, kad jum 
jisai būtų pavestas tvarkyti? Ką? 
Tiesa p. Čepinskis Aukšt. Kursuo- 

j se per fizikos lekcijas labai daž
nai prisimena Šv. Raštą, tačiau 
teologijos fakultą vis-gi nemanau, 
kad apsiimtų tvarkyti. •

Labai autoritetingai p. Botagas 
kalba apie filosofiją: “.. .į filoso
fijos fakultetą įvedamos pamati
nės katedros krikščioniškosios fi
losofijos ir krikščioniškosios pe
dagogijos. Vadinasi, tų dviejų 
dalykų kaipo pagrindinių dalykų 
privalės klausyti visi studentai be 
išimties.” Jeigu p. Botagas bū
tų pasiklausęs, nesakau jau stu
dento, jeigu būtų pasiklausęs pa
prasčiausio universito sargo, tad 
būtų sužinojęs, kad jokiam uni- 
versite nėra nė vieno dalyko* ku
rio privalėtų “klausyt visi stu
dentai be išimties.” Pagrindinės, 
privalomos (tik ne vigįem be išim
ties. o vien -tos__srities specialis
tam) paskaitos tegalfos tokių spe-

kratai ir valstiečių sąjunga (gra
ži kompanija!) išėjo iš posėdžio. 
(Mat norėję turėti greita univer
sitą!). Aišku, daug gudriau p. 
Botagas būtų padaręs, jeigu ir a- 
pie universitą būtų visai neužsimi
nęs.

Dar p. Botagas devynias galy
bes pripasakoja apie žvalgybos 
elgesį. Mūsų valdininkų didžiu
ma — socialistai, kita, mažesnė 
dalis — pažangininkai. Krikščio
nių-demokratų vieną kitą terasi- 
me. Ir už žvalgybos darbus kal
tinama krikščionys-demokratai? 
Tat daryti — reiškia: arba pa
čiam nieko nežinoti, arba manyti 
kitus nieko 
eities nėra.

' čiai elgėsi karo metu Lietuvoje. 
Nejaugi “Naujienos” už tat dės 
atsakomybę didžiausiai vokiečių 
reichstago frakcijai — socialde- 

’ -mokratam? Būtų nesąmonė.
Tad štai kokios paąakos seka

ma apie Lietuvą. Ir manoma šiuo 
“paraku” daug aukščiau minėtų 
“šūvių” išleisti?” Šlapias, po
nuliai, parakas. Abejojam, ar 
pasiseks. Bet ištikimiem “socia
listam ir simpatizatoriam” gal ir 
to nereikia. Tačiau mes tikime 
lietuvių protu ir pilietine sąmo
ne.

rių lenkų kalba. Nenustebau, jąją idėjų, kurie matė, kad atei- 
Žmogelis tamsus,. pamaniau; tis jai priklauso, kurie netingė- 
pagaila jo šiek tiek, bet daug jo galvoti buvo nedaug, bet jie 
atidos neatkreipiau į jį: tas jo buvo -pasiryžę žengti pirmyn ir 
Lenkiavimas ir piktumas išrodė prakirsti kelią naujai idėjai ir 
gan suprantamas pas tamsuo- kviesti juo keliauti važiuojan- 
lį. čius lenkystės vėžėmis. Jie žen-

Kitą sykį kalėdojau. Pasi- gė pirmyn, žengė su entuzijaz- 
taikė užeiti į grįčia, kur niekas mu.
nemokėjo lenkų kalbos išsky-į Konservatistai bevelijo gy
rus senelę; vaikai tečiaus buvo venti tradicijomis įpročiais, 
mokinami poterų... lenkiškai! tingėjo perkainuoti senas idė- 
Visa šeima, lygiai ir senelė su- jas. Važiuojant senomis vėžė- 
tiko kunigėlį labai maloniai; mis nereikėjo nei smegenų per- 
senelė irgi tūpčiojo aplinkui, daug judinti, nei savo įpročių 
maloniai šypsojosi rodė prie- pakeisti, nei “chamų” kalbos 

. Kiek tai darbo per
kūne tai išvengiama! ir dar pasilieki 

“ponu”!
Nieko tad stebėtino, kan kon- 

Deja neilgai tas trūko. Ėmiau j servatistai sutiko naujos idėjos 
išrodinėti, kad nėra prasmės j apašfalus su didžiausia neapi- 
mokvti vaikus lenkiškų poteri), kantū ir prakeikė juos, prakei- 
nes jie yra tikrų tikriausi lie-! kė naująją idėją ir prie kiek- 
tuviai ir prie to dar ir poterių vienos progos rodė didžiausios 
negali gerai suprasti. Tuoj vi- neapykantos jausmus. Naujoji 
sas meiluntas ir pagarba dėl Į idėja kvestijonavo ir griovė 
manęs dingo senelės veide ir jų'jų įpročius ir tradicijas ir jie 
vietą užėmė lyg tai neapykanta1 
lyg panieka. Jos irgi perdaug 
nekaltinau del tų pačių priežas
čių, del kurių nesmerkiau elge
tos.

Šlektukai, net ir tie, kurie nie 
kuomet neturodavo laiko nie
kam kitam, kaip tik sportavi
mui ir koziriaviinui, kurie ne
turėdavo kada pasirūpinti apie'gi žengė sau ramiai pirmyn, 
savo skolas ir laukų dirbimą, ir . Kuomet pasirodė socijalizmas, 
tie turėdavo vienok į^iko pa-' krikščionybė buvo jau sena i- 
rodvti savo neapykantą prie Idėja,

.” Nusijuoki buda- 
i vo žmogus besiklausydamas 
išvadžiojimų žmonių, kurių 
galvose pikiai ir čirvai giliuo
ju ir būgnija!

Bet štai pasitaiko užeiti į 
klebonija. Žiuriu, klebonas 
guli ant tapčano galvą žemyn 
nusvėręs (jis turėjo smegenų 
anemija, t. y. neužtek tina i 
kraujo smegenyse,) regimai la
bai susierzinęs. Išvydęs manę 
tuoj ėmė pasakoti ir tai su di
džiausiu įtūžimu apie savo su
sinervavimo ir anemijos atako 
priežastį. Pasirodė, kad viso 
to priežastimi buvo kažin koks 
tenai pasielgimas “litvoma- 
nų”!

Klebonas buvo žmogus švie
sus, labai gerai išlavintas, bet 
ta pati idėja sukėlė pas jį tą 
pačia reakciją, tuos pačius 
jausmus, kaip-ir pas šlėktą, se
nę ir elgetą.

Visi tie žmonės nesikarščiuo- 
ja, kalba šaltai išmintingai, 
kritiškai apie įvairiausius da
lykus, bet lig tik kas užsiminė 
apie lietuvystę, tuoj jausmai 
lyg debesys apsupa protą ir 
pradeda virti, kunkulioti.

Ir visus tuos jausmas užvi
rino, visa tą kovą sukėlė vienui 
viena idėja: Lietuva turi luti 
lietuviška ir lietuviu. Toji idė
ja buvo NAUJA. Iki to laiko, 
kuomet užgimė naujoji idėja 
gyvenimas bėgo lenkiavimo vė
žėmis. Prie jų priprato ponas 
ir klebonas, miestelėnas ir šlek- 
telis, davatka ir “ubagas.” Ge
rai jiems buvo, nes manė esą 
aukštesniais už paprastą'“ mu
žiką,” kalbantį “chamų” kal
ba. BuVo lengva važiuoti to
mis vėžėmis, nes nereikėjo gal
voti. Taip gyveno musų tė
vai.... etc. Lengviausia gyven
ti tradicijomis tam, kurs nepra
tęs galvoti.

Bet štai gimę naujoji idėja 
lietuvybės idėja, ir tuoj pasto
jo kelią ir tarė, nei tędy droga! 
ponai xir klebonai, davatkėlės 
ir ubagėliai, nieščiynukai ir 
šlektukai! ne tuo keliu, kuris 
veda į Lenlrfją, bet tuo, kurs 
prie Lietuvos atgimimo, priva
lote važiuoti. Lietuva privalo 
pasilikti lietuviška ir lietuvių 
tie lenkiški stabukai, kuriuos 
Hgšioliai garbinote, yra netikri 
ir jums kenksmingi dievaičiai 
Meskit juos laukį ir sukurkite 
ravo -tęstos šventąją ugnį.

Naujoji idėja nurodinėjo, 
kad senas, nutrintas, nuvaži- 
nėtas kelias yra negeras, kadi

Jaukumą ir pagodonę ir buvo'mokintis, 
matyt, kad tie jausmai, 
reiškėsi jos veide buvo neveid-, lenkišku 
rtlainingi; bet ėjo iš širdies.)
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pyko ir naravijosi lyg vaikai 
keliami iš miego.

Naujos idėjos, jei tik jos bu
vo užtektinai didžios ir plačios 
visuomet buvo kovų ir neapy
kantą priežastimi. Krikščio
nybė buvo kovų priežastimi; 
jos neapkentė ir prieš ją kovo
jo pagoniški konservatistai, ji

socijalizmas gi naujoji. 
Ir čia stebėtina tas, kad neapy- 
kantaatsirado ne pas senos idė
jos atstovus, bet pas naujosios. 
Neąpikanta, puikybė ir panie
kinimas yra reikalingi palaiky
mui klaidingos idėjos, bet tik 
laikinai .ir drauge yra tikru 
ženklu, kad toji idėja žlugs 
greičiau ar vėliau, ar ji bus se
na ar naujlu J

Tiek trukšmo, tiek kovų su 
kėlė tautoje viena lietuvybės 
idėja! Karė išgriovė daug senų 
vėžių, išvilko aikštėn daug nau
jų idėjų, pastatė daug naujų 
klausimų. Kaip mes į juos at
sakinėsime? kokių pozicijų už
imsime? Kur mes dabar stovi
me? kų turime tuoj pradėti 
veikti? kur yra neapykanta?

V. K. Taškunas.

Clevelando lietuviai katalikai 
paminėjo lietuvių dieną kovo 4-tą 
patrijotiškai, ypač puikiaj pasiro
dė Šv. Kazimiero Draugija. Gy
vuoja virs 25 metų. Užtai kaipo 
geri katalikai visi suėjo 9 vai. ry
te į bažnyčią ant šv. Mišių. Ger
biamas kun. V. Vilkutaitis pasa
kė tam tikrą ir įspūdingą pamoks
lą, ragindamas visiems laikytis 
Katalikų Bažnyčios ir prigulėti 
prie gerų katalikiški} organizaci
jų bei draugijų., Vakare buvo su
rengta prakalbos, kur kalbėjo 
mokytojas M. Bagdonas. Prakal
bos visom pusėm puikiai pavyko 
Žmonių atsilankė pusėtinai.

Pas mus šiame laike tarpe lie
tuvių yra nemalonus apisreiški- 
mas. Pradėjo vieni ant kitų viso 
kius nebūtus daiktus rašinėti, y- 
pač daug tuomi atsižymi vietinis 
šlamštas.

“ŠLAPIAS PARAKAS.
%

Kas nusipirko šių metų L. 
D. S. Kalendorių, tas turi iš 
ko pasigerėti beskaitydamas 
garsiausių Lietuvių Tautos 
rašytojų straipsnius bei ei
les. Šių metų LDS. Kalen
doriuose, skaitytojas ras 
daug gražių moksliškų 
straipsnių parašyta, kurių 
retai kurioje knygoje galima 
rasti. Taigi, kurie 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.

DARBININKAS” 
366 Broadw*y, So. Boston, Mas*.

DRAUGAI U DRAUGAS!

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

Kaina metams Amerikoj 
00; užsieniuose $2-50.

“GIEDI A”

“Naujienos” (š. m. sausio m. 
25 d.), nujausdamos Seimo rinki
mus Lietuvoje besiartinant, pra
dėjo sielotis del jų išeities. Pir
mi susiprato Chicagos “socialis
tai ir simpatizątoriai” ir paleido 
“pirmą šūvį” — kelias dešimtis 
dolerių. “Naujienos” tikisi, kad 
tokių šūvių bus daug. Geras daik
tas ir fat: kas kuo ginkluojasi, o 
socialdemokratai nor doleriais...

Kiekvienam šaudymui svarbiau
sias dalykas -— parakas. Pirmiem 
šūviam “parako” atsiuntęs kaž
koks Botagas. Tik deja, tasai pa
rakas tiek šlapias, kad vargu bau 
“Naujienom” pavyksfjuo pasi
naudoti.

“ Lietuvpj vis labiau ir labiau 
įsigali reakcija,” — pradeda savo 
straipsnį Botagas. Kame gi apsi-! 
reiškia toji reakcija? Botagas nė 
pats, - turbūt, aiškiai nenumano. 
Jis pasitenkina nurodęs kai ku
riuos “klerikalų” (suprask — 
krikščionių demokratų) bei liau
dininkų darbus. Visų pirma už
kliudo Hymans’o projektą. Tiek 
kr.-d., tiek liaudininkai tik oficia- 
liniai nesutikę su Hymans’o pro
jektu, o neoficialiniai jam prita
rę, ir jeigu nesutikę, tad tik to
dėl, kad žmonės labai daug pro
testų valdžiai bei St. Seimui at
siuntę. Ką atskiri liaudininkai ar 
kr.-d. “neoficialiniai” manę — 
paliekame “Naujienom” ir jos 
korespondentam šnipinėti. Mums 
težinosią, kad tie visi prieš Hy
mans’o projektą protestai, protes
to mitingai buvo Gynimo Komite
to organizuojami. Jis liaudinin- 

<kų bei krikščionių-demokratų ve- 
i . j .
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pasakoja apie patapą, Babilioni- 
jos bokštą, tai ir mano kad tai iš 
dangaus tą sužinojo. Sako jie 
pirmi atsirado kad už penkių me
tų nemirs žmonės.

Clevelando miestas tyrinėjant, 
tai pasirodo dar visai nesenas, nes 
1921 
šimt 
veno 
Kur
kovą su laukiniais žmonėmis. Da
bar Clevelandas išaugo į penktą 
Amerikoje milžiną. Nors Detroi
tas $-ra pralenkęs šiuomi laiku 
Clevėlandą, bet gal ne aut ilgo, 
nes Clevelandas taip greitai auga, 
kad tik stebėtis reikia. Miestas 
stovi labai puikioj vietoj ant eže
ro kranto su puikiais lygiais ir 
derlingais laukais, kur ir lietuvių 
yra gana pasiturinčių ūkininkų. 
Bet daugiausia ežeras Erie pri
duoda gražumo Clevelandui. Gy
ventojų kaip parodo surašąs, tai 
kas dešimt metų augo sekančiai: 
1900 m. buvo 381.768, 1910 m.— 
560.663, 1920 m. — 796.836 žmo
nių. Tai-gi kaip pasirodo, tai 
Clevelandas laikui bėgant išaugs į 
gana didelį pasaulio milžiną.

Antanas Žaliaduonis iš Lietuvos 
rašo, kad nuo gruodžio 14 d. 1921 
m. užėmęs vietą Šv. Kazimiero 
Dr-jos Kaune knygyno vedėjo 
vietą. Daug turįs darbo, nes dau
gybės knygų einą j visas šalis. 
Reiškia žmonės šviečiasi. Pata
pęs vedėju centro kataliką kny
gų ir daug kas ant jo rankų gulį. 
Dirbąs išsijuosęs.

Gerb. A. Žaliaduonis savo laiš-/ 
ke ragina, kad amerikiečiai steng
tųsi parsitraukti knygų iš šv. Ka
zimiero’JDr-jos knygyno. Taip
gi pataria parsitraukti puikių at
viručių, kurių esą įvairausių. Kti- 
na pagal amerikoniškų tokios pat 
rūšies knygų ar atviručių esanti 
pusiau pigios. Dar tokių Ameri
koje negalima gautu Draugai ar 
pažįstami arba visai pašaliniai ga
lite kreiptis šiuo antrašu, o gauSi- 
.te ką reikalausite: A«t. ŽaiiMhra- 
nia, Teirią kaimo, AvokMo 
▼ai., Laackjų paštas. Lithaania.

Reikia pažymėti, kad A. Žalia
duonis gyvendamas Cltvelande 
daug darravoąi prie visokių svar
besnių tautos reikalų, prigulėda
mas prie vigą veiklesnių eentrali- 
nių kuopų, dirbo visoms spėkoms 
ragindamas narius rašytis prie ka
talikiškų kuopų, platino katali
kiškus laikraščius, knygas, buvo 
katalikiškų laikraščių bendradar
bis. Teks pargrįžęs į Lietuvą turi 
užtektinai darbo ir dirba del ge
rovės krikščionių, o nesiskundžia 
nei aat valdfiec, nei ant kitokių 
negerumų, kaip kad daro mūsų 
tautos priešai laisvamaniai. Lin
kėtini gerb. A. Žaliaduoniui ir ant 
toliaus nenuilstančiai -darbuotis 
tėvynėje Lietuvoje.

Priešingai aiškinama.

Kat. Dr-jų Sąryšis rengdamas 
vas. 16 ir kovo 5, paėmė Šv. Jur
gio par. salę. Tas davė progos 
nekuriems tvirtinti, kad Sąryšis 
paniekina Lietuvių Salę. Tą ne
tikusį obalsį skelbia “tautiečių 
filosofai,” kad druinst tuomi ra
mų darbą tarp katalikų. Bet pa
žiūrėjus arčiau, tai pamatysime, 
kad liberalai tikrenybėje igno
ruoja Lietuvių Salę, nes kuomet 
jie rengė vas. 16 d.; tai nubėgo 
pas svetimtaučius, o neėmė Liet. 
Salės, nors jiems nebuvo perma- 
ža delei kelių tuzinų žmonių. Są
ryšis neėmė Liet. Salės, nes pra
matė, kad bus permaža. Sąryšio 
surengtame vakare žmonių buvo 
705, o Lietuvių Salėje galima su- 
sodyti 370. Sąryšis neignoruoja 
ir neignoruos Liet. Salės, neš vi
si atstovai į Sąryšį yra iš dr-jų, 
kurios turi sudėję pinigus j Salės 
B-vę, teipo-g^ patys atstovai yra 
Salės šėrininkai, tai jiem nėra ga
lima kenkti jai. Lietuvių Salės 
didžiuma priguli katalikams.

J. K. 
Žmonių mulkintojai.

Mūsų kolionijoj tankiai aĮsi- 
lanko naujo tikėjimo apaštalai, 
teisingai užvadinant, tai nesusi
pratusių žnionelhj mulkintojai.

Kaip jie save vadinasi Biblijos 
kritikai, naujo tikėjimo išradėjai 
ir už penkių metų nemirs žmo
nija; airis karalystė Dievo čia ant 
žemės. Tėmijant plačiau į jųjų 
visą išvaizdą, tai mažai galima 
juos atskirti nuo griežčiausių be
dievių ir bolševikų* ne* kaikurie 
cicilikai ir gi neatsako nuo tikėji
mo, tik esą priešingi Katalikų 
Bažnyčiai ir kunigams. Lietu
viams nekuriems tamsiems žeto
nėliams, ypač kurie nemoka 
skaityti nei rašyti* ar kad ir kiek 
moka, bet neapeiskaitę su seno
vės istorija, tai ir atrodo naujie
na; parodo kokį paveikslą ar pa-
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iždininku ir pildo savo parei 
sąžiniškai. P-lė A. Barkiutč 
dar clevelandieeiams nežino 
kadangi nesenai yra atvykus

•

"ANT ŠITO LAIVO NETRUKUS PLEVĖSUOS LIETUVOS TRISPALVĖ VĖLIAVA.

Apsirėdė.

Pijus Brazaitis su p-le Antani
na Barkiute suėjo poron vasario 
20 d. šv. Jurgio bažnyčioje. Linkė
tina jaunai porelei laimingo sugy
venimo. P. Brazaitis yra gana ge
rai žinomas kaipo geras ir pavyz 
dingas lietuvis, priguli prie kata 
likiškų organizacijų ir jose dar
buojasi jau per daugelį metų 
Jau bus 3 metai kai LDS. 51 kp 
yra 
gas 
yra 
ma, 
iš Lietuvos.

Susirinkimai. %

Šv. Kazimiero Kareivių Dr-ja 
laikys savo mėnesinį susirinkimu 
26 d. kovo Lietuvių Svetainėj pir
mą valandą po pietų.

D. L. K Vytauto Draugija lai
kys savo mėnesinį susirinkimą 2( 
d. kovo tuojaus po sumai Lietu 
vių Svetainėj.

Šis-Tas.

Darbininkų suisrinkimas.

LDS. 40 kp. susirinkimas įvyks 
balandžio (April) 2 d-, š. m. baž
nytinėj svetainėj tuoj po sumos. 
Visi nariai (ės) maloniai kviečiami 
paskirtu laiku susirinktu Turime 
daug svarbių dalykų apkalbėti. 
Atsiveskite bent po vieną naują 
varį. Senieji, atsilikę su mokes
niais galėsite užsimokėti.

Dabar eina naujų , narių vajus 
ir mes turime savo kuopą padvi
gubinti nariais. Beto Centras šau
kiasi į kuopas prašydamas aukų 
pasiuntimui knygų į Lietuvą. La- 
oai geras sumanymas ir mes turi
me paremtu Ateikite visi.

Valdyba.

EASTON, PA.

t

Clevelando advokatui matyt ne 
kas “biznis,” nes pradėjo nakti-' 
mis vaikščioti ir palangėm žiūri 
nėti ar kartais neužmatys kur dir 
bąnt distilato.v

Senas Clevelandietis negalėda 
mas vienas apžioti vyčiams pa 
keptų lekcijų, tai pasisamdė ad
vokatą. Tas pradėjo lekcijas vai 
gyti su “vinerkėm” pėtnyčioj ii 
distilatu užsigerti.

Tautininkų “Specialė Taryba’ 
labai gražiai kalbėjo apie aukų 
rinkimą, bonų pardavinėjimą 
pirm rengsiant Liet. Neprigulmy 
bės dieną, bet kuomet surengė 
tai aukas pamiršo, o apie bonu; 
niekas neužsiminė...^ Teisingiai 
sakant katalikti ten nebuvo, ta 
nebuvo nuo ko aukas rinkti...

Jeigu nebūtų Celvelande L. Vy 
čių, “Dirva” išeidinėtų baltai; 
lapais.

Kirvukas

SKAITYTOJU KAMPELIS.
KAS BUS PO “TEISMŲ?”

Pažvelgus į pereitos savaitė* 
‘ ‘ Darbininką, ’ ’ tai rodos, kad p< 
tų “teismų” įvyks “sūdna die
na.” Stebėtina, kad teisėjai kai 
tina “Darb.” už talpinimą kores
pondencijų, kur kritikuojamas 
kunigas. Bet patįs teisėjai sten 
giasi vienas kitą sukritikuoti ii 
dar kaip! Ar tik tos polemikos 
nedaugiau už tas korespondenci
jas “kenksmingos” kunigams? 
Kaikarn anie straipsniai gal ir pa
tiko. Bet man rodos kaipo dar 
bininkų organui jie visai netin
ka. Geistina, kad gerbiami tei 
sėjai savo gabumus pavartotų ra
šymui naudingų darbininkams 
pamokų.

t

žinutės.

Vasario 19 d. š. m. buvo iškil
mingas pašventinimas naujų baž- 
įyčios langų. Prie įtaisymo pri-* 
ddėjo geros valios žmonės ir or
ganizacijos — SLRKA. 93 kuopa 
.r LDS. 40 kp. Tuodvi kuopi į- 
taisė po langą.

Vasario 26 d. LDS. 40 kp. ir 
3LRKA. 93 kp. bendrai nusifo
tografavo kaipo daug pasidarba
vusios Lietuvos ir Bažnyčios la
jui, kurių paveikslas tilps Lietu
vos Atstovybės leidžiamame albu
me. ‘

Laisvamanėliai su bolševikėliais 
įagus kramtosi negalėdami pasi- 
odyti ką naudingo būtų atliką. 

. Čiž. gyvuoja laisvamanių susi
vienijimo kuopa, kuri tą pačią 
lieną surengė neva prakalbas, 
valbėjo Strimaitis iš Nevv York, 
\T. Y. Jis visą prakalbą pašven- 
ė šmeižimui katalikų už tai, kad 
ie remia Lietuvos neprigulmybę 
r perka bonus. Kurstė visuome- 
ię prieš valdžią ir ragino?jos ne- 
■emti, nes sako ji susideda vien iš 
catalikij. Sako Strimaitis: “Kuo- 
net mes paimsime valdžią į savo 
•ankas, tai tada ir mes pirksime 
jonus ir aukosime.” Išskaitliavo 
dek dabar atstovybės darbinin
kams išmokama algij ir daugiau 
lesąmonių pripliauškė. Bet kuo
met vienas iš susirinkusių užklau- 
>ė Strimaičio kiek algos ėmė J. 
Vileišis, tai jis nieko neatsakė ir 
vusimaišęs atsisėdo. Tuomet jo 
vietą užėmė vietos bolševikėlis, 
sakydamas, kad kalbėtojas į klau
simus neatsakinėja, tai jis atsa
kysiąs. Kilus triukšmui, publika 
Pradėjo skirstytis ir tuomi 
baigė.

džiutė, Meilė — P. V. Kurkliutė, 
Nekaltybė —< P. M. Kojetskiutė, 
Dorybė — P. M. Stankevičiukė, 
Nusižeminimas — P. E. Bobiniu-
tė. Antras vaidinimas buvę “Ir 
aš nepaisau.” Artistai puikiai 
atliko: Ghirglfe—Staigvila, Gurg- 
liejiė — Bukevičiutė, Ona — Ab- 
raičiutė,. Adelė — Penkiuniutė, 
Juozas — Skėris, Blažys — Valen
tą, Sabienė — Terečiavičienė, A- 
gurkienė — Ūsienė. Tame vaka
rėly buvo daug pamarginimų. P. 
O. Staigvilienė padainavo tris gra
žias daineles. Savo aniolišku bal
su pirma sugraudino paskui pra
juokino visą publiką. Sudainavo 
choras keletą gražių dainelių po 
vadovyste vargonininko P. J. Au
riaus. Padainavo solo vargoni
ninkas P. J. Aučius, Kajetokas 
iulošė puikią komediją su savo sū- 
įeliu. Padainavo trys jaunikai
čiai: Kajetokutis, Skarukas ir Va- 
lentukas. Padainavo Bandžiutė 
ir Abraičiutė. Sudainavo Buke
vičiutė su 4 mergaitėms “Eikim 
■sesės į darželį.” Deklemavo Te- 
’ečiavjčienė. Publika buvo pilnai 
užgauedinia.

Mylintis Lietuvą.

LAWRENCE, MASS.

Pilnųjų Blaivininkų kp. laikys 
savo mėnesinį susirinkimą kovo 
19 d. nedėlios vakare tuojaus po 
mišparų šv. Pranciškaus bažnyti
nėje svetainėje. Visi nariai bei 
narės malonėkit ateiti ant susirin
kimo ir naujų narių atsiveskite. 
.Tą patį vakarą bus prakalbos, ku- 
•ias rengia S. L. R. K. A. 52 kuo- 
ją. Prasidės 7:15 vakare pobaž- 
nytinėje svetainėje. Kalbės gerb. 
kunigas Pr. Juškaitis. Nepraleis
kite viršminėtų prakalbų, nes bus 
’abai indomu. Dar tokių prakal
bų nebuvo mūsų kolionijoje ir gal 
ne tuoj bus.

P. Baltuškienė, 52 kp. rašt.

MIRTIES VANDUO.
Viso tat Lietuvoje dabar 
turime 1544 girtybės įstai
gų arba 1 girtybės įstaiga 
išeina lOOO-čiai žmonių, tuo 
tarpu kai 1 mokykla išeina 
tik 10,000 žmonių; kitaip 
sakant, mūsų šalis dešimt 
sykių yra girtesnė, negu 
šviesesnė.

■ •

užsi-

LDS. narys

PRADĖJO ATAKĄ.

ant
kad jis amerikiečių

“Tėvynė” pradėjo ataką 
Čarneckio, 
spaudoje neskelbia apie lietuvių 
darbus. Man indomu, kiek skel
bia anglų spaudoje apie tuos pat 
dalykus Naruševičius ir Gineitis? 
Juk jiedu tikrų tikirausi tautinin
kų šulai Aš kartkartėmis, nors 
ir taip jau dažnai pažvelgiu ir į 
Anglijos spaudą. Apie lietuvius, 
jei kas ir yra, tai ar tai Reuterio 
ar specialių korespondentų pra-' 
nešimai. Atstovybės raštų ne kaž
kiek matytis. Man neprisiėjo nei 
vieno matyti. Aš jų nekaltinu. 
Jie dirba kitą darbą, bet tauti
ninkai ir jų sėbrai turėtų prisi
minti, (jog Čarneckis taip-pat tu
ri kitų darbų. Ištikrųjų, sakant, 
nei vienos tautos oficijalis atsto
vas, atstovaudamas svetimoje ša
lyje savo šalį, neturi nei teisės 
užsiimti vien tik agitacija. Vilei
šis ja užsiėmė, bet Už tai kiti'da- 
b k&i tapo atidėti ~ pav. pasko
la — iš patogesnių į blogesniu! 
laikus. Bravo Čarneckis! Jis at
važiavo čia dirbti, ne reklamuotis 
savęs ar savo partijos.

Vie- 
kitur

Darbai.

Čia darbai nekaip eina, 
mr dirbama pusėtinai, bet 

po dvi dieni savaitėje. Štai Hay-
tock-Cronemeyer šilko audenycio- 
je dirbo apie 400 darbininkų. 
Kompanija paskelbė numušanti 
algas nuo 7 į iki 15 nuošimčio. Po 
savaitės streiko audėjai priėmė 
numuštas algas. Vėliau sukėjai 
pareikalavo grąžinti 5 nuošimtį 
nuo nukapotų algų. Kompanijai 
atsisakius tą padaryti jie išėjo ant 
streiko ir tokiu būdu kompanija 
turėjo uždaryti dirbtuvę ir iš tos 
priežasties neteko darbo apie 400 
darbininkų. Dabar darbdaviai 
visai nenori skaitytis su unijistais 
darbininkais. Sukėjai gaudavo 
70c. ir po daugiau į valandą.

M.

MONTREAL, CANADA.

S.

Vasario 12 d. surengė Brolija
Šv. Praniškaus vakarėlį. Pirmiau
sia. buvo vaidinta “Du Keliu.” 
Artistai buvo gerai prisirengę. 
Jaunikaitis buvo vargonininkas 
P. J. Aučiąs, Pikta Dvasia P. 
J. Skeris, Angelas — P. M. Ar- 
lauskiutė, Pasaulio Tuštybė — P. 
P. Bukevičiutė, Neapykanta — 
P. E. Budriutė, Pavydas — P. M. 
Abraičiutė, Godglystė -— P. M. 
Penkiuniutė, Skriauda — P. O.

Studento. Bobmiutė, Puikybė — P. A. Ban-
SS

DABAR YRA PROSĄ PRISIRAŠYTI PRIE L. D. S.
SKAITYKITE IR PLATINKITE DARBININKU.”

♦

“Sietynas.”
Yra senas rytų šalies pada

vimas arba legenda apie alko
holį. Vienas arabų alhemikas, 
taip sako ši legenda, nenuilsta
mai dirbo prakaitavo, ieškoda
mas filosofinio akmens, jis vi
sas atsidavė savo sumanymui; 
tik toji viena mintis jam sme
genis tedžiovino. Dėl jos jis 
metė žmonų ir vaikus ir užsida
rė sau vienas nuošaly sodo ga
le savo labaratorijoj. Kasdien 
žmona nešdavo jam valgyti: jis 
greit paskuboj užkąsdavo ir 
tuo tik palaikydamas savo gy
vybę, ir vėl griebdavosi darbo. 
Valgių liekanas, kad nieko ne
apsunkintų, mokslininkas pil
davo į kertėj stovėjusį indą. 
Po kaikurio laiko jis pastebė
jo, kad valgių likučiai inde imą 
atsiduoti kaž kokiu* savingu, 
aitriu ir maloniu kvapu. Nus
tebęs mokslininkas ėmė tirti 
naująją medžiaga, .kuri buvo 
pradėjusi inde reikštis, ir jam 
pavyko išrasti skystimą, kurį 
jis iš pradžios buvo manęs filo
sofiniu akmeniu esant. Nauja
sis gėrimas darė nuostabios 
žmogui įtakos, buvo lyg naujų 
jėgų šaltinis, vaikydavo nusi
minimą ir atitolindavo rūpes
čius, keldavo noro gyventi, nu- 
ilsius linksmais ir judriais da
rydavo, — žodžiu, atrodė, gra
žindavo jau senai nustojusiems 
jaunatvės asmenims jaunystės 
dienąs.
' Neapsakomai džiaugdamasis 
mokslininkas savo išrastąjį gė
rimą pavadino alhokoliu, 
arabiškai reiškia skaniai pa- 

’ laimintas, **skanus” (al-kehal 
arabiškai reiškia skaniaj pa
versta dulkėmis masę) Jis ėmė 

1 skleisti žinias apie naują, lyg 
kad stebuklus rodančią medžia-

I
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Čia matomi kažkurie viduriniai laivo 

bariai. Nuo kairės dešinėn žiūrint viršuje yra vienas mie

gamųjų kambarių, žemiau muzikos salė, viduryje po dešinę skaitykla ir pasilsėjo 
m o kambarys, žemiau rūkomasis kambarys. *

<

gą plačiose miniose, vildamasis p 
tapti garbinamu vyru ižmonė- ] 
se, teikti žmogui gyvenimo i 
džiaugsmo padaryti jį pasiten- : 
kinusi ir laimingą.

Tačiau veikiai mūsų filoso
fas sužinojo ii* nusigando išgir- . 
dęs, kad jis apgaulės auka yra 
tapęs. Puikios išorinės alkoho
lio ypatybės jį apgavo, apj a ki
no, kadangi tikrai jos pasirodė 
visuomenei didžios žalos nešė
jomis esančios. Nedžiaugsmą' 
naujasis gėrimas nuilsusiems. 
gyvenimo naštą nešantiems 
žmonėms teikia. Po truputėlio 
į jaudinimo seka ūpo puolimas, 
kūno nušiurpimas. Laikinai 
lengvatikiams sušvitusi ‘ links-1 
mesnė ’ ’ valanda, kuriems tęko : 
įgerti naujos žmonių gėralo — 
to ikirties vandens, — vėl geso 
ir jie grimzdo į nusiminimą. Ti
krenybė ir jos rūpesčiai likda
vo dar niūresni tamsesni po to, 
kai alkoholiu apsvaigįtas pra
eidavo. O tuo tarpu gyvenimo 
vargų vargeliai vis labiau ir 
tvirčiau traukė prie “slaptin
gojo 'vandens.” Žmonės visą 
savo turtą paleisdavo, nuosta
bųjį gėrimą bepirkinėdami; že
mę užėjo tamsi naktis: alkoho
lis su savimi, kaip marti su 
kraičiais, atsinešė naują nelai
mę, naujus trūkumus, vargus, 
rūpesčius.

Surūpintas netikėtomis savo 
išradimo pasekmėmis moksli
ninkas, būdavo, stovi prie lan
go savo kambary ir žiuri į tem
stančią aplink ore tamsią nak
tį.

Jis girdi vėjo staugimų, ir 
jam vaidinasi aimanos, ašaros 
ir kieksmai tų žmonių, kurie 
yra pasmerkti pirm laiko žūti 
dėl alkoholio. Jis tartum mato 
prieš save jtj grąžinamus vei
dus; iš visų pušų, jam rodosi, 
atkreiptos jį siekiančios rankų 
rankos siekiančios į smulkius

miltus jį sutrinti, atkeršyti už 
padarytąjį blogąjį darbą visuo- 

i menei. Nusiminęs, išsigandęs 
ir vilties netekęs filosofas krin
ta prie lango; lyg j glėbį jį su
ima siaučiąs * 
ninkas sukasi, 
be vietos ir nuovokos draug su 
savo aukomis klajoja — vaito
ja amžinai nesustosiant be ra
mybės ir vilties.

šioj poetingoj legendoj atpa
sakota visa nuodingojo alkoho
lio istorija, visas jo likimas su 
savo išradėju, nelaiminguoju 
alhoiininku. Visų pradžioje al
koholi garbino ir garbindami 
šaukė: “Gyvenimo vanduo; 

i linksmybės šaltinis!” 
[vis daugiau balsų drąsiau ta
ria: ’ ~

— Mirties vanduo, mirties!.. 
Ir aš sakau: mirties vanduo, 

vyrai — moterėlės!..

Lietuviu Prekybos B-vės 
metiniame susirinkime, kurs 

i buvo kovo 14 d. So. Bosto- 
: ne, svarbiausiu klausimu 

vėjas, ir moksli- buvo laivo pirkimas. B-vės 
raitosi, lakiojaVprez. Romanas pasakė, kad

Ar verta pirkti laivą: 
Žiūrėkime.

Visai nesenai Lietuvos In 
formacijos Biuras paskelbi 
labai indomią žinią. Pa 
skelbė, kad Amerikos lietu 
vių sugrįžo Lietuvon art 
20.000. Parokuokitė kiel 
jiems kelione atsėjo.

.Tei rokuosime jų kelione; 
tik po $100, tai matome 
kad jie išleido $2.000.000.

Laivas Huron, kurinei; 
giasi pirkti Lietuvių Preky 
bos B-vė, talpina savyje 1. 
000 pasažierių ir gali pe 
metus daryti 10 kelionii 
tarp Bostono ir Liepojos 
Kadangi lietuviu tikras ke zliavimas Lietuvon teprasi 
dėjo prieš apie du metu, te 
jei tada lietuviai būtų ture 
ję tą laivą, tai imdami po 1 
()00 pasažierių būtų 'visa 
grįžtančius lietuvius pergt 
benę patys. Reiškia n( 
skaitant įplaukų už bagaž 
ir tavoru vežimą, už tavor 
ir pasažierių vežimą atga 
lietuviai, to laivo savinii 
kai, tik po $100 imdami nu 
pasažierio būtų gavę $2.000 
(MM). - Kadangi laivo išlaide 
mėnesyje yra arti $50.001 
tai per du metu būt išėję $1 
200JMM). Reiškia vien v 
pergabenimą nuo Bostono 
Liepoj ii tų grįžusių Amer 
kos lietuvių, grvno pelno bi 
tų likę $800.000 per dų mi 
tu.

Bet pasažierių galima si 
talpinti ant Huron daugiai 
negu 1.000, o prekių gabei 
ti į Liepojų ir atgal bus gal 
ma gauti kiek tik jin telpa. 

Amerikai stojus kars 
tuo laivu buvo gabenai! 
kareiviai Francijon ir ji 
kareivių sutalpindavo 3.00 

Lietuvių Prekybos B-vė 
šėrininkai netrukus gM 
paklausimus reikale šio M 
vo pirkimo.

L. P. B-vės Raštin 
" NAUJIENA LIETUVIAMS 

AMERIKIMIAM8.
Neseniai atėjo iš Lietuvp<l-m 

numeris Tautinės Kultūrom 
Pilnutinio Gyvenimo žmmal 
“RUOMUVA.”

Siųsk tuojaus 75c. “Darbini 
kui” o garųd “RUOMŪVĄJ’ 

“DARBININKA3 1
866 Broadway, BortMl 2” Mai

yra dabar proga nuo Ameri
kos Shipping Board pirkti 
puikų laivą Huron. Tai bu- 
vusis Vokietijos laivas Fre- 
derick der Grosse, pastaty
tas 1896 m. Stettine, Vokie
tijoj. Iki karo tas laiyks 
plaukinėjo tarp Bremeno ir 
New Yorko ir be abejonės 

Dabar šimtai lietuvių yra juo at
plaukę Amerikon. Karui ki
lus tas laivas buvo New 
Yorke ir Amerikai stojus 
karau tas laivas buvo kon
fiskuotas.

Kai buvo šėrininkams pa
duota laivo pirkimą svarsty
ti, tai visi pritarė, bet iŠ'- 
girdę, kad už tą laivą ma
žiausia reikės užmokėti 
$400.000, o labiausia, kad 
ant jo išlaidų mėnesyje bus 
apie $50.000, arba per me
tus $600.000, tai šėrininkai 
auktelėjo. Kada prirodyta 
koks iš to bus pelnas, tai vėl 
kitaip šėrininkai į tą klausi
mą pažiūrėjo. Tada prieita’ 
prie tokio nutarimo, kad rei
kia atsiklausti nuomonės vi
sli šėrininkų ir kad direkto
riai tikrai aprokuotų, kad 
iš laivo pirkimo būtų pehias.

Jau nuo senai Lietuvių 
Prekybos B-vė svajoja apie 
gero laivo pirkimą. Netru
kus po karo, kada dar lai- 

s vii kainos buvo labai didelės, 
tai buvo sumanyta pirkti vi
sai nedidelį laivą. Buvo su
šauktas Bostono ir apielin- 
kių šėrininkai ir visi pritarė. 
To laivo nenupirkta todėl 
tik kad apdraudos kompani
jos atsisakė jį apdrausti.

Dabar laivų kainos be ga
lo nukrito dėlto, kad Ame
rikos valdžia pardavinėja 
karo metu pastatytus laivus 
ir vokiečių konfiskuotus lai
vus. Parduoda be galo pi
giai. Laivo Frederick der 
Grosse' valdžia vien pertai
symui išleido apie $3.000.- 
000. Dabar tas laivas kūri
namas ne anglimis, o žibalu 
ir turi naujausio išradimo 
mašinerijas.

B.

Naudinoa Visttb 
DIRBTUVĖJE, OFISE, 
NAMUOSE IR KELYJE.

FONTANINĖ 
PLUNKSNA

Daug parankiau Ir sma
giau rašyti su fontanine 
plunksna. Daug mažiau 
išlaidų vartojant fontani
ne plunksną. Pirk dabar.

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

“Darbininkas,” 
^66 Broadway,

Boston 27, Mass. --

I SVARBUS PRANEŠIMAS |
HARTFORD’O IR APEELINKĖS LIETUVIAMS. B

Artinasi pavasaris, visi rūpinasi ir laukia jo su nekan- D 
trumu. Gi moterys ir merginos sulaukę malonaus pavasario £ 

S nori pasipuošti puikiais pavasariniais rūbais. Tai-gi, pirma g-! 
§ negu pirksi, ateik pamatyti mūsų pavasrinių drabužių, kur, g 
| rasi didelį pasirinkimą už labai prieinamą kainą. Ši vienintelė g. 
S krautuvė yra visame Hartford ’e ir apielinkėje, kurioje kiek- fij 
H viena moteris ar mergina gali išsirinkti pagal savo skonį dra- S 
g bužį. Taip-pat yra: vyriškų, vaikų, dėl krikštų ir šliūbų dra- g 
g bužių. Turime plunksnų-pūkų dėl pagalvių (paduškų). Žo- gi 
5 džiu sakant, čia viską rasite- kas tik yra reikalinga apeirėdy- Bį 
S mui. M

JOE B0WER
518 PARK STREET, HARTFORD, CONN.

” 1



IŠVAŽIAVO
KETV

PASIPUOŠĖ Broadway Savaitinis Žinynas

NUGĄZDINO

IŠ MŪSŲ CENTRO
FED. NARYSTĖS VAJUS

258 Broadway,

(GUJIAUSKAS)

705 Main St., Montello, Mass.

(Kampas Broad St.)

Tel. Brockton 5112-W

Forest City, Pa.

TIESI 
KELIONE

$40,548.40 
Fed. Sekr.

O1U JOHN XIE OH’ 
"A RIOT OF FUN,

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

su Bennie Drohen —
South Bostono vaikinas

• GRAŽUS KŪDIKIS

Už
Darbą atlieku 
kitur.
reikalais kreip-

I.šgirsk puikų chorą. 
20—Daininkų if Šokėjų—20

Tik vienas šimtas dolerių už 
palaidojimą.

Reikalavimų kainos 2c. už žodi už 
kiekvieną sykį.

‘ THUNDERCLAP” 
DIDŽIAUSIA DRAMA.

A. R. MIKELAITIS,
350 So. B St., Mt. Carmel, Pa

Ofisas:
344 Broadway, South Boston.

South Boston 1578-R.

237 D St
So. Boston 1052-W.

Gyvenamoji vieta

Visiems aukotojams Kultū
ros vajuj, kurių vardai yra pri
siųsti Tautos Fondo raštinėm 
paliudijimai jau išsiuntinėjami 
ir tikimasi šią savaitę išsiųsti 
visus. Apart duodamo paliu
dijimo visi aukojusieji bent po 
$5 .00 gauna dailų atminties J. 
E. Vyskupo Karib paveikslą.

Pereitą savaitę Kultūros va
jaus prisiųsta rždan sekančiai: 
Chicago, III., Brighton Park, 

• $671.00 
503.00 
42.00

Dirbti! VPVėliav^’ Kukardų, visokių Ženklelių, Guzikučių, Ant- 
k/ULl V Vž spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 

Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą. 
STRUPAS CO., 90-92 Fcrry St. Newark, N. J.

GERAS VARGONININKAS 
ieško geros vietos, mokantis ves 
t i chorą. Kreipkitės šiuo adre
su :

Paieškau Juozapo Lukšo, paei
nančio iš Narindačių, Telšių aps
kričio. Jisai pats ar kas kitas ži
notų apie jj, meldžiu tuojau pra
nešti, nes jo brolis Baltramiejus 
Lukša atvažiuoja Amerikon.

B. PAPLAUSKAS,
350 Hampshire Rd.,

Methuen, Mass.

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

;u visais įrengimais kas tik yra 
reikalinga dėl taisymo už labai 
prieinamą kainą. Priežastis par- 
lavimo, tai savininkas važiuoja 
Lietuvon. Norėdami pirkti tokio 
biznio, kreipkitės šiuo adresu:

366 Broadway,
Boston 27, Mass.

Bennie Drohen
ir jo muzikališkas veikalas 

visai naujas

PASIPIRK ŪKĘ — NEBUS 
BEDARBĖS.

Parsiduoda ūkė, 15 akerių Se
nės, pusė mailios nuo Hudson 

miesto. Budinkai visi geri, nau
jai maliavoti. Vištinė dėl 500 
vištų, 40 vaisingi? medžių, 1 ark
lys. 3 karvės, 40 vištų, 6 antys ir 
visos reikalingos ūkei mašinos. 
Žemė geriausia visoje apielinkėje. 
Parsiduoda labai pigiai, nes grei
tai savininkas turi išvažiuoti į 
Lietuvą. Kas pirmas atsišauks, 
tas nesigailės. Tuojau kreipkitės 
šiuo adresu;

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

14 STALŲ POOLRUIMIS
Turi būti greitai parduotas. 

Vieta išdirbta per 40 metų. Pre
kė ir išlygos bus pusvelčiui. Dėl 
platesnių žinių kreipkitės į

LITHUANIAN AGENCY
A. IVAŠKEVIČIŲ

>61 Broadway, South Boston
arba

367| N. Main St., Montello, Mass.

ALTIJOS-AMERIKOe-LINIJA 9Broadvay, - Ne’v\ork.HY (LIETUVA.
PER. HAMBURGĄ,P1LI/&Ą 
/ ARB/k UEPOJU X

,/ . PARANKIU
IR TIESIU KELIU.

Ąiietuviai važiuojanti į Piliavą ap’enkia 
Lenkų juostą (karidorą)

.į'[ Visa TmsCia Kiksą Padalinta I Kambarius 
ant 2-jų. 4-rių, 8-Sių Ir 8-n!ų lovų

£ LATVTA................ ,*................................. Kovo 22
H BOLONTA...........................................Balandžio B
p TRECIOS KLESOS KAINOS:
Hamburgą $103.50. Pllliavą $106.50. U epo jų *110. 
Dėl laivakorčių Ir žinių kreipkitės prie savo agento

Viso $ 1,241.00 
Pirmiau buvo paskelbta 

39,307.40

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

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

J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
PRITAIKAU AKINIUS.

platesnių informacijų kreipkitės pri*- 
377a Broadway, So. Boston, Mass

I i

So. Boston, Mass. ‘
i iI

išplaukia:
Pra Southamptoiv, Ltvzkpooc, tb 

Glabgov
ALBANIA (cabin only) ....Bal. 1 
CAMERONIA ........................Bal. 8
ASSYRIA (iš Bostono) Bal. 18 
CASSANDRA (iš Portiand) BaL 80 
Per Angliją i Libavą $110. Taksų S5.

CARONIA..........Bal. 8 ir Geg. 13
SAKONTA.. . .Bal. 18 ir Gegužio 25 

mietai:
2 klesa $130. 3 kl. *106.50. Taksų $5.

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

Bridgeport, Conn. 
Porto Alegre, Brazil
Detroit. Mich., Šv. Antano D-ja

20.00
5.00

REIKALINGAS VARGONI
NINKAS.

Į Šv. Juozapo parapiją reikalin
gas tuojaus vargonininkas. Dė- 
’ei sąlygų kreipkitės į

KUN. P. ČESNA,
■314 W. Mahanoy Avė.,

Mahanoy City, Pa.

Aš Marcijonas Stasiulis 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

Tel. So. Boston 2488

DR. J. C. LANDŽIUS
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 Broadway) 

VALANDOS: 9—11, 2—4, 7—9 

ssssaassaass

Pajieškoitmai
■.......................  f-------------

Paieškojimų kainos LDS. na
riams ir “Darbininko” skaityto
jams 1 syk} j metus už dyką, už 
3 sykius $1.00. Prieteliams už 3 
sykius $1.50.

Jackie Coogan
J/.l.VO VAIKAS”

’. J. AKUNEVIČIUS,
So. Boston, Mass

Tel S. B. 1891 M. ir S. B. 381.

oers^rr- fUlffi-ATO "JS’
Lietuviški vai- ** -<•" „ ^Ur art*"

giai. Užsisakyk sian-
dien.

ASMENIŠKAI PRIŽIŪRIMA EKSKURSIJA LIETUVON ANT 
GREIČIAUSIO ŠIŲ LAIKŲ LAIVO. *

AQUITANIA — KOVO 21
Atvažiavus j Southamptoną, keliauninkai persėda ant kito Cnnard laivo Ir 

tuojau plaukia j P 1,11 a u, pasiekia j 9 dienas.
3 klesos keliauninkai užima kambarius 2, 4 ir 8 žmonėms. Atskiri kamba
riai šeimynoms. Ekskursija yra po vadovyste Cunard viršininko, kuris 
prižiūrės jusą bagažių, pasportus ir kitus reikalus dykai. Vokiečių vizos 

nereikalaujama. Važiuokite, visi.
Specialus kainos: j Piliau *106.50, Kaunan $107.50, 2-a kl. *155. Taksų *5. 

Kiti laivai
Pra Hambvmj

Į LIETUVĄ IR IŠ LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

ir ant geriausiu laivu visu linijų pas seniausią LIETUVIŠ
KĄ agentą — G. KUNAŠAUSKĄ. A gentura uždėta 1910 m.

PASPORTUS išreika lauįu visiems keliaujantiems į 
LIETUVĄ.

Atvažiuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties.
Persimi t imas PINIGŲ Į LIETUVĄ pa gal dieninį kursą. 
ATYDA. Mainymas pinigų ne priverstinas, bet išmai

nau. jeigu kas klausia.G. Kunašauskas
179 E. 3-rd Street, New York, N. Y.

ANT RENDOS
KAMBARYS OFISUI.

REIKALINGAS VARGONINKAS 
suprantantis gerai vargonininko 
pareigas. Kreipkitės šiuo adke-^ 
su:

REV. M. A. PANKUS,
443 Park Avė., Bridgeport, Conn.

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

ir už visą palaidojimą. Palaidoju numirusį nuo $100.00 ir 'j 
aukščiau. Taigi Boston’o ir apielinkės lietuviai, pasitaikius | 
virš minėtam reikalui, visuomet kreipkitės pas mane, 
nuvažiavimą i kitus miestus nieko nerokuoju.

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

kitės šiuo adresu:

American 
A Line A

I




