
rikos geležinkelių pereitais 
metais žuvo 5.587 žmonės, 
sužeista 43.324 žmonės. Už
pernai žuvo 6.405 žmonės, o 
sužeista 63.786 žmonės.

GAVO UŽSILIKUSIĄ 

MOKESTĮ.

Schenectady, N. Y. — Mo- 
. tormanams ir kondukto- 

ją Berne ir nutars ko Iaiky-iriam8 bus išmoksta $70.000
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karo
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KIEK ŽUVO.

MAŽINA ALGAS.

PAVARĖ T S DARBO.

šaukia P. Vargas.

Uosis. CtMBRTDGZ, MASS.

Svarbios prakalbos.
i

Cerkvių turtų
MOKYTOJŲ STREIKAS.

Valdyba.

PINIGŲ KURSAS

Streikai

5an Francisco.— Califor- 
nia Metai Trades Ass’n pa
skelbė. kad mažina savo dar
bininkų algas.

I

Bernas. — Ekonominiai 
ekspertai Šveicarijos, Nor
vegijos, ‘Švedijos, Danijos, 
Ispanijos ir kitų nekariavu
sių tautų turės konferenci-c

Suv. Valstijų valdžia pama
žino savo skolų per kovo mė
nesi ant $334.000.000.

KONFERENCIJA PRIEŠ 

KONFERENCIJĄ.

Nedalioj, baalndžio 9 d. š. m. 
Federacijos skyrius rengia bega
lo svarbias prakalbas, kur bus aiš
kinama svarbiausi šių dienų klau
simai. Prakalbos bus bažnytinėj 
svetainėj, Windsor St., 7 vai. va
kare.

Taip-gi bus dalinami paliūdy- 
mai aukavusiems KULTŪROS 
VAJUJ L. L. P. Bonais. Tad kvie
čiame visus skaitlingai susirink
ti.

PLĖŠIMAS PILNAI 

ĮSISIŪBAVO.

Maskva. 

plėšimas pilname įsisiūbavi
me visoj Rusijoj. Už tuos Į
turtus ketinama pirkti mais
to badaujantiems užsienyje. 
Pasipriešinimų plėšimams 
pasitaikė, bet nedaug.

_ alt (No. 354) authorted by the Act 
p of October 6, 1917, on fUe at the Po«J 

Offlce of Boston, Masa. By order of 
the Presfdent, A. S. Burieeon. Poet- 
master GeneraL”

KAUNAS. Susisiekimo Mi-,iš valdžios asignuota pinigų 12 
misterijoj visi darbai pradėjo milijonų auksinų kredito, 
'eiti į priekį ir žymiai sujudo.) Matytis, kad Lietuvoj busi

— - . . ... . . „I -

tis Genoos konferencijoj.

Krikščionys darbininkai vie
nykitės ! Spieskitės į vienin
telę darbo žmonių orgR-ni ža
riją Amerikoje — Lietuvių 
Darbininkų Sujungę.

Dar nesenai visos Ameri
koj domę kreipė į savę Nau
josios Anglijos audėjų strei
kas.

Tečiau 1 balandžio prasi
dėję anglekasių streikas (a- 
pie 700.000 darbininkų) sa
vo didumu ir baisumu nu
smelkė ligšiol buvusius visus 
streikus.

Darbadaviai ir audiminių 
ir anglekasyklų svarbiausia 
remia savo pozicijas tuo, 
kad, girdi, tų pramonių dar
bininkai turi pasiduoti nu- 
mušimui algų, nes kitaip A- 
fmerikon negalės grįžti nor
maliai laikai; kad jeigu al
gos nebūsią numuštos, tai 
jie negalėsią išsiversti ir tu
rėsią savo pramones panai
kinti'. Jie skelbia tą tuo pa
čiu laiku, kada kai-kurių 
audiminių kompanijos išmo- 

:a šėrininkams 40 nuoš. di- 
idendo, o Pennsylvanijos 
:aikurių anglekasyklų kom
panijos net 150 nuoš., o vie-

Kaina 4 centai.

nijos prezidento Lewis, pe- lis ir už važmų būtų numa- 
reitais metais tebuvo apie žintos, jeigu anglių prista

tymas būtų geriau sutvarky
tas, tai ir pačioje Ameriko
je daugiau anglių Reikėtų 
negu 750 mil. tonų. O juk 
Amerika galėtų savo anglių 
daug išvežti į kitas šalis. 

Tokiai padėčiai esant ne
nuostabu, kad kįla reikala
vimų suvalstybinti visą ang
lių pramonę. Net senato
rius Johnson ant 1 bal. pa
leido baubą, kad reikėtų 
anglių pramonę paimti val
stybės globon.

Nėra jokios abejonės, kad 
kada nors tai įvyks. Tai y- 
ra pamatinė pramonė; re
miasi visos Amerikos šilima, 
šviesa, visos mašinos, visa 
pramonija. Tokio didžio ir 
svarbos pramonę negali kon
troliuoti pavienių žmonių 
godumas, fantazija ir kap- 
risai. Čia turi pati valsty
bė pasiimti priedermę.

Tik nenumanu, kad tai

$700.00. Ir tie negaudavo 
dirbti viso laiko ir daugelį 
dienų turėdavo išlikti. In- 
domus faktas, kad pereitų 
metų spalių mėn. minkštųjų 
anglių tono kaina buvo $10.- 
41, gi už darbų buvo moka
ma $1.97 nuo tonos. Visas 
skirtumas nueidavo kiše- 
niun turčių. Reikia žinoti, 
kad čia Amerikoje beveik 
visur tos pačios kompanijos 
valdo gelžkelius ir kasyklas. 
Tos kompanijos ‘Savavaliai 
nustato gelžkelių tarifus už 
važmą ir uždeda dar virš to' 
didelį pelną. Taigi ir angle- 
kasius baisiausiai išnaudoja 
ir dar iš publikos nulupa net 
<elius kailius. Ir dabar ver
kia, kąd negalinčios išsi
versti ir už tat turinčios dar
bininkams algas numušti 
net ant 40 nuoš. Jie, girdi, 
perdaug uždirbą.
, Dabar atsiminkime tų fak-

Žadėjo nupiginti plieno 
kainą.

N e iv York. — Judge Gary 
paskelbė, kad pakelia kai
nas ant plieno. Pereitą pa- 
vasa r Į I ’1 ieno Korporaci j a 
sumažino darbininkams al
gas ant 20 nuoš. Buvo tada 
korporacijos pripažinta, kad 
tuomi korporacija sutaupys 
$116.371.385 per metus. Ža
dėta nupiginti plieno kainų. 
Dabar plieno kabios pake- 

rbininkai 
^■■di.ęnų,

gauna mažiau negu po $3 
dienoj.

94. Pasitikėjimo išreiški
mas buvo reikalingas dėlto, 
kad premieras turėtų liuo- 
sas rankas Genoos konferen
cijoj.

Lloyd George vienintelis 
Europoj veikėjas, kurs užsi
liko savo vietoj nuo 
laikų.

arbininkų algos ir vienoje 
ir- kitoje pramonėje ir dabar 
dar toli nesiekia padoraus 
pragyvenimo ' reikalavimų. 
Tai tokia čia teisybė.

>

i Plačiau pakalbėsime apie 
anglekasių padėtį. 31 kovo 
jių metų baigiasi unijų su 
kasyklų savininkais kon
traktas, sulig kurio prieš tą 
taiką abidvi pusi turėjo su
eiti ir padaryti naują kon
traktą. Kasyklų savininkai 
sulaužė sutartį ir, kviečia
mi, į derybas nestojo. Ma
ža to. Jie išgavo iš teismų 
uždraudimą, kad Washing- 
tono Federalės Pramonės 
Komisija negalėtų iš jų pa
reikalauti tikrų faktų apie 
Miglių pramonės padėtį. 
Taigi kasyklų savininkai pa
rodė, kad jie nori apsidirb
ti su darbininkais savotiš
kai.. Valdžia nuolat tik vie- 
ąą dalyką kartoja, kad ji 
negalinti kišties į tuos rei
kalus. Kokia gi darbo padė
tis? Kietų anglių kasyklo
se Pennsylvanijoj angleka- 
siai gaudavo apie $7.00 į 
dieną — ir net iki $7.50 į die
nų. Bet kas iš to, kad per
nai metais iš apie 300 darbo 
dienų — 139 dienas negavo 
visai dirbti. Per. paskuti
nius 30 metų vidutiniškai i- 
mant anglekasiams žūdavo 
kasmet tokiu būdu 93 die
nos. Tai-gi tų parokavus, 
nei Pennsylvanijoj angle
kasių algos dar neprisiarti
no prie padoraus pragyveni
mo algų (living wages). Vi
sai kas kita su minkštųjų 
anglių darbininkais visoje 
Amerikoje. Jų vidutinis

minkštųjų anglių,, palygi
nus su kitų išdirbysčių dar
bininkais uždirbdavo ma
žiausiai. Bet kokia baisių 
rizikų daro anglekasis, eida
mas į savo darbų. Kada ka
syklų savininkai įvestino į 
biznį pinigą (iš viso įvestino 
kapitalo į kasyklas — 95 
nuoš. susidarė iš nedamokė- 
tų darbininkams algų ir iš 
publikos permokėtų pinigų, 
— anglekasis turi įvestinti 
savo kraują ir prakaitų — 
ir pačią gyvybę. Dienų die
non iš kasyklų Amerikoje iš
traukia 7 lavonus ir 82 su
žeistus. Kas met kasyklose 
užmušama 2,500 žmonių, gi 
sužeidžiama apie 30,000. (Iš 
viso Amerikos pramonėje 
kasmet apie 35,000 užmuši
mų ir apie 2,000,000 sužei
dimų. Žinios iš 1912 m.). 
Taigi anglekasiai daug dau
giau palyginamai aukoja gy
vybių ant pramonės aukuro, 
negu kitokie darbininkai.

Pati pramonė vedama ne- 
tvarkiai, nerūpestingai. Nuo 
20 iki 50 nuoš. iškasamų an
glių paliekama neišvežtų. 
Anglių išvežiojimas, išskirs
tymas pagal pareikalavimų 
irgi yra tvarkomas kuobjau- 
riausiai, vien atsižiūrint 
greito ir didėlio pelno. Treč
dalį metų darbininkai laiko
mi be darbo. Kasyklų savi
ninkai aiškinasi, kad del 
konkurencijos daugiau atsi
radę kasyklų negu reikia. 
Amerika tereikalaujanti kas 
met apie 500 milijonų tonų, 
gi esančios kasyklos, jei nuo
lat darbas eitų, galinčios 
duoti apie 750 milijonų to-

Šių dienų didelės didžiumos 
Amerikos žmonių protus ir 
širdis visiškai, pilnai ir ne
dalomai valdo organizuotas 
didysis kapitalas. Ameriko
nai šįmet angliii klausime 
greičiausia paseks tokį pie
nų, kokį padiktuos jiems 
iš anksto tie, kurie čia vis
tų diktuoja. Baisu, kad vėl 
nenukentėtų darbininkai. 
Jiems tai būtų ir nebepir- 
miena. Bet visokiai netei
sybei ateina galas. Ankščiau 
ar vėliau ir čia teisybė pa
ims viršų. Skriaudžiamųjų 
darbininkų balsas 
Dangun keršto.

/

Fonfrer-s, A7. Y. — Rūbsiu- 
vių šapos paskelbė lockoutą 
ir 200 darbininkų neteko 
darbo.

f --------------------
ATSILAIKĖ.

RUSIJA IR VOKIE

TIJA.

Berlin. — Vokietijos kan- 
clierius Wirth ir užsienio 
irikaffiiaįgiSteTM Rathenau 
priėmė čičeriną ir Litvino- 
vą, Rusijos sovietų delega
tus Genoon. Prie tos pro
gos kanclierius Wirth pa
reiškė Rusijos delegacijai, 
kad buvusis Rusijos amba
sados palocius bus pavestas 
sovietų ambasadai. Ikšiol tas 
puošnus palocius buvo var
tojamas Vokietijos Raudo- j 
najam Kryžiui ir Rusijos pa
bėgėliams. Šituo įvykiu Vo
kietijos visuomenė ir visas 
pasaulis labai susiindomavo. 
Iš to daroma išvada, kad 
Genooj Vokietija ir Rusija 
rems viena kitą.

už laiką, kada ėjo derybos 
del algų. Tasbųvopereita 
vasarą ir streikas ėjo 'nuo 
gegužio 1 d. iki spalio 1 d. 
Dabar jau išmokėta $17.500.W ashington. — Ant Ame-

Gelžkeliai ir vieškeliai

Be kitko galutinai priruošta' darbininkams gero uždarbio ir 
statyti naujus plačiuosius gelž- ateityje bus lengvus sisiekimas 
kelius: Kazlų Ruda, Marijam- visoj Lietuvoj. Kol buvo mū- 
pole, šeštakavas, Ukmergė, sų kraštas po Ruso jungu pri

siėjo purvų iki kaklui braidyti, 
bet dabar valdžia rūpinas vis
ką pagerintu

uždarbis, sulig liudijimo u- “»• Bet kainos už "*«'

ĮSIGYK L. D. S. 1922 M.
Z'

KALENDORIŲ.
Kas nusipirko šių metų L. 

D. S. Kalendorių, tas turi iš 
ko pasigerėti beskaitydamas 
garsiausių lietuvių Tautos 
rašytojų straipsnius bei ei
les. Šių metų LDS. Kalen
doriuose, skaitytojas ras 
daug gražių moksliškų 
straipsnių parašyta, kurių 
retai kurioje knygoje galima 
rasti. Taigi, kurie norite į- 
sigyti šį Kalendorių arba 
pasiųsti kaipo dovanų gimi
nėms į Lietuvę, tai tuojaus 
siųskite 25c. stampoms arba 
money orderį, o mes pasiųsi
me nurodytu adresu.

Agentams duodame nuo
laidų. Agentai pasiskubin
kite su užsakymais.
“DARBININKAS”

366 Broadway, So. Boston, Mass.

Toronto, Canada. — Mo- 
tormanai ir konduktoriai 
vietos strytkarių atnaujino 
senų sutartį su kompanija.

LAUŽO KONTRAKTĄ.

Enid, Okla. — Teatrų dar
bininkai stengiasi priversti 
samdininkus laikytis kon
trakto, kurį pradėjo laužy
ti.

London. — Southamtone 
sustreikavo 500 mokytojų. 
20.000 mokinių turi neapri- 
buotas vakacijas. Mokyto
jams norėta nukirsti algos. 
Mokytojai pagrūmojo strei
ku. t Tada algų kapojimas 
buvo atšauktas. Bet moky
tojai pareikalavo algų pakė
limo ir streikuos iki reikala
vimai bus išpildyti.

PARĖMĖ PREMIERĄ.

London.
mieras Lloyd George gavo 
pilnų pasitikėjimo išreiški
mų parlamente. Pasitikėji
mų išreiškė 372 atstovu prieš

Anglijos pre-

LIAUSIS KARIAVĘ.

Madrid. — Laikraščiai 
skelbia, kad Ispanijos val
džia ketina liautis kariavus 
Moroke, o bandys reikalus 
išrišti diplomatinid būdu.

pole, Šežtakavas,
Keidainiai, Lydavėnai, Telšiai 
Kretinga, Palanga, šventoji. 
Dirbamas planas tiesti siauruo
sius gelžkelius, pirmoj eilėj: 1) 
Panevėžys, Paliunyškės Vabal- 
ninkai apie 40 kilometrų ilgu
mo. Vabalnninkai, Kupreliš- 
kiskis, Papilis — 23 kilome
trus; 3) Biržiai, Papilis, Pandė- 
lis 35 kil. Antroj eilėj bus sta
tomas gelžkelio linijos: 1) Jo
niškėlis — Žagarė — 26 kil. 2) 
Tauragė — Pagramantis — Ši
lalė, — Rietavas — Žarėnai — 
Telšiai apie 90 kil. 3) Mažeikiai 
— Seda — Telšiai — 37 kil.;

Šakiai — Griška-

NUOSTOLIAI DEL 
GAISRO.

1 Geldiškis
budis — Barzdai — Pilviškis 
50 kil. Trečioj eilėj eis gelžke- 
lių statymas: 1) nuo Ukmergės 
per Vidiškį, Kavarską, iki A- 
nykščių38 kil. 2) nuo EJžerėnu- 
par Dusietus Jūžintus, Kama
jus iki Skaipiškių 70 kil. ir 3) 
nuo Anykščių per Svėdasus, 
iki Jūžintu 50 kil. Tokie yra 
nauji susiekimo Ministerijos 
sumanymai. Be to, ketama sta
tyti daug naujų plentų ir tiltų 
kone visuose Lietuvos kampuo
se, o lygiai bus kreipiama do
mės į Vieškelių pagerinimų.

Kelio Tarnybos Viršininkui 
pavesta paruošti žinias gelžke- 
lių darbų į kainavimo klausi
mų, o lygiai ir gelžkelio eks- 
pliotaciios pagerinimo planų.

Del pravedimo plačiojo gel
žkelio Kazlų Ruda, Mari jampo-

Tezarkana, Ark. — Dvie
juose miestuose Hope ir Pi
ne Bluff ištiko gaisrai. 
Hope mieste sudegė teatras. 
Per abu gaisru nuostolių 
padaryta $1.000.000.

PAMAŽINO SKOLĄ.

Washington. — Iždo de- 
partmentas paskelbė, kad fe Seštakavos tam tikslui yra

Žemiau paduodame kiek 
kainavo pasiuntimas 1,000 
aukisnų į Lietuvę. Prie že
miau paduotų kainų yra 
priskaityta pasiuntimo kaš
tai:

Pirmadieny, baland. 3 — $4.00 
Antradieny, baland 4 — $4.00 
Trečiadieny, baland. 5 — $3.80

LITRUANIAN SALES 
tCORPORATION,

BOSTON 27, MASS.

■
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^LITINĖS ŽINIOS,

■ 5*

Hna is South Boston’o utarolnkals, 
totvergals ir subatomls. Leidžia Am. 
tam vi v Rtmo Katu.tkv Sv. Juozapo 
Daibutimkv S-itukoa.

“Entered as second-dass matter Sept. 
12. 1915 at the post office at Boston, 
Maaa, under the Act of March 3,1879.” ~e-.- -
“Acceptance for malling at pečiai rate 
of Dostaae pro vlded for ia Sectton 1103, 
Act of Oct 8, 1917, aathorlzed pn July 
12. 1918."

SsMoHpttoa Katėsi
TearTy ................................................. $4.50
Boston and suburbs ....................... $5.50
Foreign countries yearly ....... .$5.50

LINKSMA NAUJIENA 
VISIEMS.

Smagu mums x pranešti 
maloniems “Darbininko” 
skaitytojams, “kad dabar 

/“Darbininko” turinys žy
miai pagerės. Darbininkiš
kų raštų stoką dabar užpil
dys visiems Amerikos lietu- 

- viams * žfriomas publicistas 
Uosis. Nuo dabar jo_raštai 
nuolatai “Darbininko” 
skiltis puoš, džiugins skaity
tojus ir nušvies darbininkų 
reikalus.

Antra maloni skaitytojams 
naujiena yra ta, kad “Dar
bininkui” pradėjo rašyti 
viena iš žymiausių Lietuvių 

' tautos rašytojų — Lazdynu 
Pelėda. Ji yra pagarsėju
si savo apysakomis. Tai ne
trukus pradėsime dėti jos 

-naujų iš Lietuvos atsiųsti’ 
smagiij apysakaičių.

Rašytojų darbas turi būti’ 
« atlygintas. Kaip rankų dar- 
'*• bo darbininkas pelnija sau 

duoną kirviu, kaltu, pike, 
**■ tai taip rašytojas savo 

plunksna pelnija duoną. Ir 
“Darbininkas” turi atlygin
ti savo bendradarbiams. Visų 
skaitytojų noru yra, kad 
“Darbininke” būtų gerų 
raštų. Jų nekuomet nesto

ję kųotų, jei būt iš ko atlygin
si tį už juos rašytojams. Čia 

daug gali prigelbė ti kiekvie- 
‘ - nas skaitytojas ir LDS. na

rys. Reikia, kad kiekvie- 
. nas ‘'Darbininko” skaityto

jas pasistengtų gauti naujų 
skaitytojų ir kad LDS. na
riai stengtųsi gauti naujų 
narių. Tokia parama bus 
rimta ir tikra.
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> SVARBUS FAKTAS.
' MM■ ♦

į*- “ Kuomet laisvamanių tė
tušis Dr. Šliupas savo gar- 

, siu straipsniu stipriai stojo 
už Hymanso projektą, tai 
laisvamaniai lyg buvo nusto
ję prolenkavę katalikus. Da
bar jie panaujino savo gies
melę. Ją užtraukė jų sve- 

L čiai Natkevičius ir Žygelis.
Judviem turavoja laisvama
nių laikraščiai. Bet štai 
Lietuvos ex-prezidentas A. 
Smetona pykštelėjo išsižio-1 
jusiems laisvmaniams. “Tė
vynės Balso” num. 23 Lietu-i 
vos ex-prezidentas gerb. A. 
Smetona štai kokį indomu 
faktą išvilko eikšten’

ns pirmininkas, patenkintas 
pašnekėsiu su p. Vasilevskiu, 
pasakojo prezidentui ir p. St. 
Čiurlioniui (Prezidento kance
liarijos viršininkui), kad su 
Lenkija labai lengva esą susi-' 
tarti Vasilevskis reikalaująs, 
kad Lietuva padarytų su Len
kija tik tris sutartis — vienoda 
užsienių , politika, militariniai 
ryšiai ir ekonomijos santykių 
laisvė — ir kad nebūtų muitą 
sienos tarp Lietuvos su Lenki
ja. Jei Lietuva su tuo sutik
sianti, tai Lenkija gražinsianti 
jai Vilnių. Ynas Uymanso pro
jektas! Kada buvo pastebėta, 
jog sutikti su Vasilevskio pa
siūlymu reiškia atsižadėti Lie
tuvos nepriklauosmybės, p. Sle
ževičius aiškino, kad tas pa
siūlymas nesąs taip blogas ir 
kad jei ir netikęs būtų, tai ne
sant kitos išeities reiktų val
džiai sutikti. Jam vėl buvo 
pastebėta, 'kad tauta, kurios 
vardu buvo paskelbta Lietuvos 
nepriklausomybė, amžinai pra
keiktų valdžią, sutikusią taip 
pigiai atsižadėti tos nepriklau
somybės. Tada ministeris pir
mininkas atšovė: ‘Jei V. Ta
ryba turėjo teisės kviesti Ura
chą Lietuvos karalium, tai da
bartinė valdžia turi teisės da
ryti sutartis su Lenkija.’ Pa
klaustas, kas gi sudaro dabar
tinę valdžią, jis mėgino įrodi
nėti kad tai Ministerių Kabine
tas. Tik priminus laikinąją 
konstituciją, skelbiančią, kad 
valdžią sudaro V. Taryba, 
Prezidentas ir Ministerių Kabi
netas, p. Sleževičius nebenorė
jo ta prasme toliau tęsti pašne
kesio.” >

Teisybė apsiskaičiusiems, 
visuomenės dalykus sekan
tiems šis faktas netaip jau 
reikšminga. Juk nup senai 
mes žinome laisvamanių Lie
tuvos neprigulmybei neprie
lankumą. Juk Rusijos lie
tuvių seime 1917 m. Petro
grade Jik pažangiečiai ir kri
kščionys demokratai tebal- 
savo už Lietuvos neprigul- 
mybę. Gi visokios liberali
nės, laisvamaniškos, socija- 
listiškos partijos balsavo 
prieš Lietuvos neprigulmy-

Taigi laisvamaniai stojo 
prieš Lietuvos neprigulmy- 
ftę 1917/tn.,- Petrograde, no
rėjo paduoti Lenkijai Lietu
vą. 1919 m., laisvamaniai 
stojo už Lietuvos pardavimą 
per Hymanso projektą 1921 
m. i

Tiems Lietuvos laisvma- 
niams, kurie atkartotinai 
stojo prieš Lietuvos nepn- 
gulmybę, Natkevičius ir Žy
gelis dabar aukas renka.

j ome už tai, kad bonus pir- 
kusiems ir grįžus Lietuvon 
būtų suteikta tam tikrų pa
lengvinimų ir beboniams nu
statyta tam tikra mokestis 
arba įvažiuojant į Lietuvą 
arba imant vizą Amerikos 
atstovybėje. Buvo žinia, kad 
Seimas svarsto apie žemės 
pirkimp palengvinimą tiems 
amerikiečiams, kurie turės 
bonų. Šitas pažadėjimas nė
ra didelis, bet siekeliai jau 
pradeda susirūpinti. Soči- 
jalistų liaudininkų atstovų 
Natkevičiaus ir Žygelio pra
kalbose klausinėja ar bebo- 
niai.negaus žemės pirkti.
. Palengvinimai bonus pir- 
kusiems ir nustatymas mo- 
kesties beboniams yra būti
nas akstinas naujam pasko
los vajui.

Lietuvoje žmonės apkrau
nami mokesčiais ir rekvizici
jomis ir be išsisukinėjimo 
turi pildyti. Reikalui prisė- 
jus turi stoti kariuomenėn ir 
dėti savo sveikatą ir gyvas
tį. Stoja į šaulių būrius, kad 
reikalui prisėjus kiekvieną 
sodžių pavertus i tvirtovę. 
Kuomet Lietuvoje toks di
dis pasižukuojimas, tai tarp 
Amerikos lietuvių slekerys- 
tė yra toks biaurus daiktas, 
kad jo pakęsti negalima. Jei 
naujoji misija vyktų be prie
monių paspausti slekerius, 
o vyks, kad senuoju būdu 
varyti paskolos vajų ir tebe
tiks uolieji lietuviai slekerių 
išjuokiami už jų pasiaukuo- 
jimą, tai koks tęn Misijos 
sąstatas nebūtų, kokiais ten 
privalumais Misijos nariai 
neatsižymėtų ‘jų darbas 
baigsis nepasisekimu.

Lietuvą. Bet ne visi yra ka-ir visą raitariją. Rusai rei- 
talikai. Kuomet reikėtų kalauj a, kad Vilnius būtų 
rinktis ar Lietuvą ar Rusi- atiduotas Lietuvai.

Dabartiniu laiku Lietu- ją tai kažin kaip būtų. Gu
dų .linkstančių prie Lenkijos

FINANSINĖ MISIJA.
Gerb. atstovas Čarneckis 

iš Kauno gavo žinią, kad ne
trukus atvyksianti Lietuvos 
Finansinė Misija naujai Lie
tuvos Paskolai vesti. Kiek 
laiko reikš tas “netrukus,” 
tai dar nežinia. Gal lietuviš
ku greitumu atvyks Ameri
kon Finansine Misija. -

Tečiau jei misija ištikro 
netrukus atvyktų, tai ne ką 
laimėtų ūmu laiku. Juk pa
vasaris čia pat. Orui atši
lus, prasidėjus piknikams, 
nesušauksi žmonių į sales; 
Be to eina streikų streikai. 
Todėl naujos paskolos vajus 
tegalės prasidėti nuo . ru
dens. Teatvyksta Misija a- 
pie vidurvasarį ir per kokį

KNYGŲ MĖGĖJAI.
Rodos, kad prie knygų mėginio 

turi būti labai pagirtinas ir ver
tas sekimo dalykas, bet ir čia y- 
ra reikalingas susilaikymas. Dau
guma bibliofilų, kaip seniau, taip 
ir dabar, visai apie tą užmiršta. 
Apie kai kuriuos knygij mėgėjus 
užsiliko įdomūs faktai. Žymus 
prancūzų orientalistas ir vertėjas 
Zend-Avestos Diuperonas maiti
nosi beveiki visą gyvenimą pienu 
ir duona, ir visą savo turtą au
kaudavo knygų pirkimui. Žiemą 
jisai niekumet nepirkdavo malkų 
ir šaldavo tikroje šio žodžio pras
mėje. Rūbai ir baltymai jo bu
vo taip menki, kad jam net gė
da būdayo pasirodyti gatvėje. Ki
tas bibliofilas, irlandietis Valte
ris Furgonas, gyvenusis Paryžiu
je, žiemą ir vasarą dėvėdavo vi®, 
ną ir tą patį švarką, trumpas kel
nes ir baltas pančiakas. Vienok 
kaimynai dažnai pas jį matydavo 
daugybę brangių knygų. Vieną 
dieną jį rado mirusį ant grindų 
tarp savo brąngenybių.

Jis mirė iš bado.
Toks pat buvo likimas ir pran

cūzų filosofo Bordas’o—Demu- 
len’o 1859 metais. Visa, ką jis 
tiktai turėdavo, skirdavo knygų 
pirkimui, nepalikdamas sau nie
ko net labai reikalingiems daly
kams. Dėliai silpnumo jam daž
nai prisieidavo gulėti, lovoje net 
po keletą dienų. Vieną dieną jį 
pradėjo baisiai alkis varginti ir 
jis nutarė nusipirkti ką nors pa
valgyti. -Suradęs keletą skatikų 
jis nusileido žemyn gatvėn. Ir štai 
jis sustojęs taip nustebo, kad net 
užmiršo ir norą valgyt. Knygy
no lange jisai pamatė knygą, ku
rios pavadinimas labai jį užinte- 
rtsavo. Čia jis jau negalėjo susi
laikyt ir užmiršęs badą, nusipir
ko tą veikalą. Kitą dieną jį alps
tantį nugabeno ligonbutin. Pet
rarka irgi galima pavadinti kny-

pusantrų mėnesių tepriren- auka: 18.birželio 1374 metais
♦ a*.__ _______:•______• • *____ „ i; ta ktaitat*.gia dirvą naujam vajui.
Ko reikėtų, kad naujas 

vajus pavyktų? Be asmeni-' 
nių Misijos narių gerų pri-

sija atsivežtų akstinų sieke-.

“Gegužės ar birželio mėnesį 
1919 m., kada ministerių pir* 
lamink-; buvo p. Sleževičius, 
apsilankė Kaune Lenkijos dip
lomatas p. Vasilevskis ir k'ąita^ 
no Lie'u*.mijon su 
Lenkija. Vieną dieną miruste-^riamfi. ■Nuo senai-mes stovė^

tarnas rado jį negyvą jo bibliote
koje su Virgilijo tomu rankose.

vos politinė užduotis yra:.
1. Atgauti Vilnių.
2. Atgauti Klaipėdą.
3. Gauti de jure.
Paskutinė užduotis gavi

mas de jure turbūt grei
čiausia bus atlikta. De jure 
turbūt bus gauta sąryšyje su 
Genoos konferencija.

Toliau iš eilės turbūt bus 
gauta Klaipėda. Ir tai grei
toje ateityje. Klaipėdą val
dąs francūzas Petisne norė
jo likti kaipir karaliumi, bet 
tas jam nepavyko. Lietu
viai klaipėdiškiai nepasida
vė. Vokietijai tas kraštas 
nebus grąžintas dėl supran
tamų priežasčių — alijantai 
gatavi visaip gnaibyti Vo
kietiją. O Vokietija supran
tama bevelija, kad tas kraš
tas tektų Lietuvai, negu kam 
bile kitam. Gerb. prof. kun. 
Bučys “Laisvėje” parašė, 
kad “vokiečiai veikiau norė
tų Klaipėdoje turėti Lietu
vos kariuomenės pulką, ne
gu francūzų batalijoną.” 
Bet ir Lietuvai nenorima 
tiesiog pavesti tą kraštą. Juk 
jau Versaliu sutartyje pa
skelbta, kad Nemunas būtų 
tarptautinis. Tai dabar no
rima, kad Klaipėdos uostas 
būtų, laisvas. Gal norima 
taip Klaipėdą duoti Lietu
vai, kaip Dancigą Lenkijai. 
Bet reikia tikėtis, kad Klai
pėda su visu kraštu, teks Lie
tuvai taip, kad dejuoti ne
reikės.

Tokiu būdu dviem laimė
jimais sustiprinta Lietuva 
eis prie trečios svarbiausios 
savo užduoties — Vilniaus 
atgavimo. *

Vilniaus gavimas Lietu
vai vra tikras. Bet iki tas •z

tikslas bus atsiektas, tai 
praeis dar gal keti mėnesiai, 
o gal keti metai. Jo gavimas 
pagreitės nuo gavimo de jure 
ir Klaipėdos krašto .

Vilniaus gavimui štai kas 
tuo tarpu daroma: keliama 
Vilniaus lietuvių, žydų, gu
dų ir lenkų susipratimas. 
Susipratusieji lietuviai tvis
tai laikosi, žydai ir-gi stoja 
už Lietuvą. Gudai vis la
biau linksta prie Lietuvos. 
Tarp lenkų arba sulenkėju
sių ir-gi atsirado grupė sto
vinti už Vilniaus prie Lie
tuvos prijungimą.

Lietuvių akcija Vilniuje 
pasunkėjo po ištrėmimo lie
tuvių inteligentų iš Vil
niaus. Daroma pastangos 
juos grąžinti, bet tas daly
kas nelengvas. Tuo reikalu 
buvo kreiptasi į užrubežį. 
Notos buvo siunčiamos Tau
tų Lygai. Bet lenkams toks 
pasiaiškinimas buvot Girdi 
Lietuvoj lenkai persekioja
mi, tai mes lietuvius perse- 
kiojame. Amerikiečiai ga| 
nekartą nusistebėjo skaity
dami laikraščiuose apie aiti- 
nestijas įkalintiems len
kams Lietuvoj. Aš spėju, 
kad tos amnestijos daromos 
ne dėl kit6 ko, kaip tik kad 
palengvinus lietuvių dar
buotę Vilniuje. Be to sunku 
Lietuvai užtarymo gauti iš 
Tautų Lygos dėlto, kad joje 
žymią rolę lošia neprielanki 
-f • Į Į * • V ' • • i * « Y ___ •

Estai, latviai ir finai ta
rėsi Varšavoje dėl užmezgi- 

tėra maža grupelė Aleksiu- mo komunikacijos geležin
keliais per Vilnių. Derybos 
tęsiamos Rygoj. Lietuva bu
vo kviesta'į tas derybas, bet 
atsisakė dalyvauti, kad de
rybos eink su mūsų prie
šais.

ko vedama.
Žydai Lietuvą paląiko 

dėlto, kad jie turi čia ge
riau, negu visam pasaulyje. 
Jie turi Lietuvoj tokias tei
ses, kokių niekur pasaulyje 
neturi. Todėl ir Vilniaus žy
dai, norėdami tas teises tu
rėti, krypsta prie Lietuvos. 
Dabar dėl demarkacijos li
nijos daugiausia žydai ken
kia. Mat ta linija pasmau
gia pirklybą.

Neprigulmingoje Lietu
voje lenkams žadama duoti 
tokias teises, kokias turi ki
tos tautų mažumos. Todėl 

(ir atsiranda lenktj Lietuvai 
prielankių. Į neitralinę zo
ną lenkai kareiviai dažai ei
na pasiplėšti. Tai lietuviai 
su jais dažnai lazdomis apsi
daužo pakaušius.

Neitralinėje zonoje lenkai 
buvo bepradedą taisyti gele
žinkelį, kurs jų tikslams yra 
reikalingas. Lietuva užpro
testavo Tautų Są-goj ir len
kams uždrausta - tą darbą 
tęsti.

Kai dėl de jure gavimo, 
tai kliūčių nebus dėl to, 
kad galingoji Anglija paga- 
tava Lietuvą de jure pripa
žinti. Tik francūzams nepri
tariant to negauname. Mat j 
alijantų taip nutarta, kad 
mažasias tautas pripažint 
tik visiems susitarus ir suti
kus. Taip buvo pripažintos 
Latvija ir Estija, taip tur
būt bus pripažinta ir Lietu
va. Todėl dabar Lietuvos 
diplomatija darbuojasi Pa
ryžiuje, kad gauti francūzų 
prielankumą Lietuvai. Ta
me vis.reikia susidurti su 
lenkais, kurie už mus mili- 
tariu žvilgsniu penkioliką 
sykių stipresni, o ir diplo
matiniai jie daug sykių sti
presni. Jų žmonės — gra
fai, kunigaikščiai dirbo ru
sų, austrų ir vokiečiij diplo
matijose. Be to dabar jiems 
padeda francūzų diploma
tai, o mūsų veik visi veikė
jai artojų sunūs, visame 
nauji žmonės. Ir pinigų len
kai savo reikalams stiprinti 
nesigaili. Vienok reikia pa
sakyti, kad francūzai ne- 
taip jau baisiai prieš Lietu
vą nusistatę, kaip tūli ma
no. Juk jie Lietuvą de facto 
pripažino ir suzja skaitosi.

Anglijos-didžiu noru yra, 
kad Europoje nusistovėtų 
dalykai. Jai rūpi vesti pir
klybą. Todėl atsižiūri ir į 
mūs teises, kad greičiau tai
ka įvyktų. Senai, dar gero
kai prieš karą rusų laikraš
tyje bene tik Živopisnaja 
II o si j a skaičiau, kad Ang
lijos didžio laivyno didžiųjų 
laivų stiebai esą. iš Lietuvos 
miškų. Anglija ir dabar pa- 
gatava naudotis tais miškais 
ir kita Lietuvos žalia me
džiaga, Dejto turi būti liuo
bas kelias Nemunu. Be to 
Bieloviežo ' miškai yra di
džiausi Lietuvoje. O tos že
mės yra po lenkais. Tai mat 
kokie Anglijai yra išrokavi- 
mai remti Lietuvą ir greitai 
ją pripažinti.
z Lietuvą remia rusai ir 
vokiečiai. Pritaria ir skali-

• i

Neveikėjas.

LAIŠKAS AMERIKOS* LIE
TUVIŲ KATALIKŲ DRAU
GIJOMS IR pRGANIZACI- 

JOMS

Gerbiamieji:—
Lietuvos Steigiamasis Sei

mas jau baigia savo darbus. 
Žemės Reformos įstatymas pri
imta. Priėmus Valstybės Kon
stituciją St Seimas netrukus 
turės išsiskirtyti, o į jo vietą 
bus renkamas naujas papras
tas Seimas.

Reikia džiaugtis ir Apveiz
ėtai dūkingi turime būti, jog St. 
Seimas, didžiumoje katalikų 
Krikščionių Demokratų atsto
vaujamas, tinkamai mokėjo 
mūsų, ir kaipo lietuvių ir kai
po katalikų, reikalus apginti.

Bet neužmirškime ir ateities. I 
Įvairūs, ypač mūsų tikybos,1 
priešai atvirai skelbia mums 
kovą. Lietuvoje jie pasinau
dodami proga naujųjų rinkimų 
Į .būsiamąji Seimą, kuris bus 
renkamas mažiausiai trejiems 
'metams, nepaisydami priemo
nių padorumo, žūt būt yra pa
siryžę pavržti iš katalikų vai-

sargyboje, ir Lietuvos Kr. De
mokratų vardu prašau aukš
čiau paminėtam tikslui pinigi
nės aukos.

Paremkite kaip galite, kiek 
ištesate! Atminkite vien, kad 
jūsų"rankose dalinai glūdi mū
sų Tėvynės būsianti tvarką, jos 
ateitis. ' • ■*-

Aukas malonėkite siųsti per 
Tautos Fondą aiškiai, pažymė
dami tikslą. Be to, prašau pra
nešti man, idant jūsų auką ga
lėčiau užrekorduoti Centro Ko
miteto knygose Kaune.

Prašau pasiskubinti, nes ge
gužės mėn. pradžioje grįštu į 
Lietuvą. Antra vertus, agita-( 
cija dėl rinkimų Lietuvoje jaių 
prasidėjo: ir kas greitai duoda 
dvigubai duoda, kas šiandien 
duoda — daugiausiai duoda!

Teikitės priimti gilios pagar
bos pareiškimą.

M. Bagdonas 
Lietuvos Kr. Demokratų Ats

tovas. 717 W. 18th St. Chica
go, 111.

KULTŪROS VAJUS.

Užsibaigus Kultūros vajui 
bus reikalinga paskelbti visas 
vajaus pasekmes, kiek kuri ko- 
lionija surinko aukų Kultūros 
Vajaus, todėl gerb. kolonijos 
kurios da neprisiunte savo au- 

ikų Tautos Fondo iždan, malo- 
' nūs tai netrukdant prisiųsti.

Pastaruoju laiku sekančios 
kolionijos prisiuntė savo au- 

’kas:
Philadelphia, Pa. Šv. Kazmiero 
parapija. 
Newark, N . J. 
Lawreace, Mass. 
Ansonia, Conn.

styginiame darbe iškovotas po- GirardvUie, pa.
zicijas.

Jau šiandien socialistai ir 
bedieviai drįsta viešai grūmo
ti katalikams Lietuvoje esą, 059 ^uora ’ 
'“™s" «. ; “šipu-1 Detroit Mich 93 sk

Spring Vallev, III. 
Elizabeth, N. J. 
Woodstock, Vt.

,į-

* ; *■

SKAITYK.
1 .Visi, mes nprėtani^i būtinu-.
ii, savo* gjrriBŪinio nįfisį nątpt'

^ciuaa-Kempietis.- 
i ' -Z
A .... ..ii.________ __ _

Lietuvai Francija ir kad vis- dinavai ir italai, 
gi tų ištrei 
li4desįkw*

Su J

laimėję rinkimus, jie į 
liūs” paversiu katalikų nusis
tatymus. Neabejotinai, jeigu 
tai jiems pavyktų, savo grū
mojimus pilnai įvykdintų. Ta
da vėjais nueitų ir katalikų 
skatikais įtaisytos mokyklos ir 
įstaigos ir visa, kas mūsų įsiti
kinimams brangu jr šventa yra.

Bet lietuviai — katalikai 
tiek myli savo Tėvynę, kad 
mokės tinkamai įvertinti musų 
idėjų priešų pastangas ir jas 
nugalėti.

Malonu tad pažymėti, jog 
besilankydamas po gausingas 
Amerikos lietuvių kolionijas 
aš, kaipo Kr. Demokratų atsto
vas katalikų tarpe radau daug 
dorinės ir medžiaginės para
mos Krikščionių Demokratų 
politiniams reikalams Lietuvo
je. Aiškiaus betariant, rasta 
paramos, kuri būtinai reikalin
ga agitacijai, kad laimėjus rin
kimus į būsiamąjį Seimą ir to
liau sėkmingai darbuotis Tė
vynės ir Bažnyčios laisvei, o 
darbo žmonių gerovei.

Bet to dar neužtenka. Todėl 
atsižvelgdamas į reikalo bega
linį svarbumą, taip pat drįstu 
kreiptis ir į jus, kaipo į orga
nizacija, stovinčią mūsų idėjų

9
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$2,595.50
2,307.50

478.82
47n.82
375.00
116.70
108.00
102.50

10.00
6.00
3.50

Viso $ 6,690.02
Pirmiau paskelbta 40,548.40

Labu $47,238.42
A.L.R.K. Fed. Sekr.

DRAUGAI IR DRAUGAS!

“G I E D R A”

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

Kaina metams Amerikoj $2.- 
55 W. Market Str.,

TIK KĄ IŠĖJO IŠ SPAUDOS 
GRAŽUS TIKYBINIS 

VEIKALAS 

“PILOTO DUKTĖ” 
,Drama penkių veiksmų.

KATNA: 35c. $4.00 už tuziną. 
$2.00 už pusę tuzino.

Užsakymus ir pinigus siųskite : 
ALENA KIBURIUTĖ,

67 G St., So. Boston, Mass. 
bei ‘DARBININKO” Red.

Knygynams duodama didis nuoi.

' . - t

Susivienijimas Lietuvių 
R. K. Amerikoje 

yra GYVAM DŽIAUGSMAS! SERGANČIAM VILTIS! 
MIRŠTANČIAM RAMYBĖ!

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

. 1. Apsaugoja narių gyvastis ir moka pomirtines $150.00, 
$250.00, $506.60. $760.00, $1900.00, $2,000,00. $3.000.00.

2. Moka pašalpą nariam;? ligoniams kas savaitę po: 
$8.50, $7.00, $1090. $14.00, $2100.

3. Šelpia suvergusius narius ir našlaičius.
. . 4 Įtariai gauna S.-L. R. K. A. organą, savaitinį laik
raštį “"Garsą”. . - - ' • .

' 5. Skleidžia apŠvietą, leidžia gerus raštps ir dalina na
riams, veltui. • r- ' . ,

6. Platina tikėjimą, dorą, rūpinasi tautos reikalais, re
mia Lietuvos respublika

' 7. Lengvinais sąlygotais apdraudžia vaikus nuo vienų 
metų amžiaus.

Įstojimą# } L. R. K. A. pigus, mftBcsina mokestis lengva. Ko*
pos yra viaose 4iėgw»e.1i««viy koHonijoso Amerikoje, todėl, noria-

Z, L-B. K^ AMSRIKojr’“"*
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KAS GIRDĖTI LKTIMJĮ KOUONUOSE.L. D. S. Reikalai
1 D. S. NAUJI NARIAI.

Rep.Prisirašę nuo Kovo 1 d. iki 
’ Balandžio 1 d., 1922.

►

f

I
♦

(Tąsa) ’
15 kp., Harrison, N. J. — Cen

tro raštinė jokių žinių neturi kas 
padaryta ir kas yra daroma lai
ke šio naujų narių vajaus. Gal 
kuopos raštininkas teiksis praneš-

f ti, kad galėtume užrekorduoti 
centro knygose.

16 kp., Elizabeth, N. J. — Prie 
šios kuopos vasario mėnesy prisi
rašė du nauju nariu — kovo mė
nesy nė vieno. Mes manome, kad 
gerbiamieji nariai pamiršo, kad 
naujų narių vajus tebeina. Tad 
nors dabar atnaujinkite savo dar
buotę LDS. labui. Vajų tęsime 
iki tol iki kol mūsų organizacija’ 
pasidvigubins nariais.

' 17 kp., Bayonne, N. J.—ši kuo
pa ilsisi jau nuo 1918 metų. Cen
tro raštinė laukia prisikėlimo. Čia 
turėtų pasidarbuoti kaimynė kuo
pa arba LDS. N. Y. ir N. J. aps
kritys.

• 18 kp., Paterson, N. J. — ši
kuopa per sausį ir vasarį mėnesius 
žymiai paaugo nariais. Gerb. kun. 
J. Petraitis vietos klebonas pasi
darbavusiems prirašinėjime nau
jų narių skyrė net dovaną — $5. 
Reikėtų, kad tas paskatinimas 
gerb. klebono nebūtų užmirštas. 
Darbininkai, privalo raginti visus 
dėtis prie LDS. •

19 kp., Chester, Pa. — Kuopa 
gana gerai gyvuoja. Senieji na
riai visuomet užsimoka mėnesines 
reguleriai. Smarkiai darbuojasi 
kuopos raštininkas J. M. Mikoliū
nas. Laukiame naujų narių.

20 kp., Chieago, BĮ. — Senieji 
nariai gerai laikosi. Kaip girdėt 
smarkiai rengiasi prie naujų na
rių vajaus. Platesnių žinių apie 
naujų narių vajų laukiame iš pa
čios kuopos.

21 kp., Forest City, Pa. — ši 
kuopa nė susirinkimų nelaiko, nes 
girdėt, kad jau virto kapitalis
tais išskyrus vieną, kuris laikosi 
it uola nepajudinamas. V. Tamu- 
laitis nuo pradžios susiorganizavi- 
mo šios kuopos laikosi gerai ir 
duokles visuomet užsimoka regu
leriai. Mes vis-gi turime dar vil-
,tį, kad gerb. V. Tamulaitis ras LDS. 30 kp. susirinkimas

draugų, kurie stos išvien darbuo
tis LDS. labui

22 Yp., Brighton, Mass—Kuo
pa gyva i rdidelė. Visi susipra- 
tusieji veikliausieji darbinin
kai (ės) yra nariais LDS. Prie 
naujų sumanymų visuomet pirmu
tinė. Nors labai artima centrui, 
bet apie naujų narių vajų nieko 

. negirdžiame. Praneškite.
' 23 kp., Rockford, BĮ. — Visi 
darbininkai virto kapitalistais. 
Kuopa miega. Laukiame su ne
kantrumu atbundant.

24 kp., W. Lynu, Mass. — Kuo
pa laikosi stipriai. Mėnesines už
simoka reguleriai, bet didelio vei- 
khųo nesimato. Reikėtų, kad nors 
dabar einant naujų narių vajui 
sukrustų darbuotis. Šioje kolio- 
nijoje darbininkų yra nemažai ir 
kuopa galėtų būti kelius kartus 
didesnės, jeigu tik atsirastų 
dėsnis veikimas.

(Bus daugiau)

L.

I

di-

o. s. kuopų susi 
RINKIMAI.

4

CHESTER, PA.

Lietuvių Darbininku Sąjungos
19 kuopos susirinkimas.

Balandžio 9 d. š. m. 2:30 vai. 
po pietų, LDS. 19 kp. bus susi
rinkimas po No. 622 Morton Avė. 
Susirinkiman kviečiami visi na
riai, nes tarime daug svarbių 
reikalų aptarti.

LDS. 19 kp. rašt.

ATHOL, MASS.

L. D. S. 4 kp. susirinkimas.

Balandžio 9 d. š. m. įvyks LDS. 
kp. susirinkimas 4 vai. po pie-

Visi nariai senieji ir nauji 
Naujiems na-

4
tų. 
malonėkite ateiti, 
rianis bus išduota konstitucijos,
kalendoriai ir brošiūros, kurias 
ką tik gavome iš Centro. Atsi
veskite ir naujų narią, kurie bus 
priimti šiame susirinkime.

L. Gasiūnas,
L. D. S. 4 kp. fin. rašt.

BALTIMORE, MD.

bus

laikomas nedėlioj, 9 d. balandžio 
po Mišparų šv. Alfonso salėj. Ma
lonėkite visi nariai (ės) atsilanky
ti ir užsimokėti prieš vasaros kar
ščius ant ilgesnio laiko. Taip-gi 
atsiimkite fotografijas, nes jau 
gatavos.

A Ramoška, vice-pirm.
• ■ ' --- - ■' _ !

PROVTDENCE, R. L

L.D.S. 11 kuopa auga. '
Štai ką rašo A Dzekevičius 

kuopos raštininkas: 
Gerbiamieji:

Čarterį gavome, ačiū. Musą 
kuopa didinasi nariais. Nariai 
pasižadėjo darbuotis, kad ko- 
daugiausia prirašius naują na
rių.

Su tikra pagarba
( A. Dzekevičius.

ALBANY, N. Y,
LDS. 67 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 9 d. balandžio š. m., 
tuojau po mišią šv. Jurgio parapijinė
je svetainėje, kampas Livingston Avė. 
ir Thuorton St

Visi būtinai privalo ateiti pėnesines 
duokles užsimokėti ir naują narią at
sivesti.

M. K. ilurtinkus.

'V
[aprašymą gerb. ktm. Garmaus 
1 prakalbų. Rašo tūlas V. Z. Jis 
sako, buk kun. Garmus palai
da burna kalbėjęs. Turiu pa
sakyt, kad kun. Garmus kalba 
mandagiai, tik gryną teisybę 
pasako liberalams ir ta teisybė 
jiems karti, kaip pipiras. V. Z. 
rašo, buk kun. Garmus neatsa
kęs į klausimą apie Purickį. 
Reikia pasakyti, kad “tauti
ninkas” tą klausimą pastatė 
pertraukęs kalbą gerb. kalbė
tojo. Tokiu budu pasirodo 
tautininkai taip tvarką supran
ta, kaip necivilizuoti žmonės. 
Po prakalbų gerb. kun. Garmus 
atsakė į visus klausimus.

V. Z. rašo, buk kun. Garmus 
matęs savo prakalbą nusiban- 

’ krutinusia. Taip nori tas pra
kalbas atvaizduoti V. Z. Bet 
taip nebuvo. Čia pažymėsiu 
tik didesnes aukas. M. Augus- 
tinavičius aukojo $50 Lietuvos 
"boną, J. Stasiulionis aukojo 

i$50 amerikonišką boną, J. Ba-

MONTKLLO, MASS.
Darbai pradeda mažėti. Be 

to darbininkams algas nukapo
tos ant 10 nuoš. Už poros mė
nesių busią dar daugiau nuka
potos. Bet tas priklauso nuo 
pačių darbininkų.

Vietos lietuviai katalikai uo
liai darbuojasi. Didžiausias 
rūpestis tai bažnyčios staty
mas. Tarp katalikų vis dar at
siranda šikšnosparnių. Štai 
tokiu pavyzdis. Kovo 31 d. bu
vo paskolos stoties susirinki
mas parapijos salėj. Tai toks 
vienas katalikas-šikšnosparnis 
atsistoja ir sako: “Žiūrėkit 
broliai, matot kad musą kores
pondentas “Darbininke” apra
šydamas Neprigulmybės Die
nos apvaikščiojimą sandarie- 
čią kalbėtoją Gotauta pavadi
no banko šlaviku. Matot, tas 
žmogus neprotestuoja, kad san- 
darietis už savo netikusią pra
kalbą paėmė iš darbininką au
ką Lietuvai $20. Tokiam šik-’čenas aukojo $10. Visą auko- 
šnosparniui nerupi darbininkų i tojų vardų neminėsiu, nes jau 
sudėtą aukų Lietuvai čėdiji- 
mas, o sandariečio vardas.

Svečias.

Didžiosios Subatos balandžio 15 
d. š. m.
' Lietuviai katalikai turėtų pasi
naudoti proga, nes misijos tai re
tenybė, o ypač šios; nes misionie
riai ką tik atvykę iš Lietuvos Tė
vai Marijonai kun. Andziulis ir 
Čikota; ' •

____ 3

laa pašnibždėjo į ausį, kad-re^ėa 
bonų paprašyt. Kalbėtoja# tuoj 
priminė, kad ir bonus auhatų, dm

LAWRENCE, MA££>.

2 §. m. rodė krutamus paveiks
lus. Rodė P- Urbonas iš So. Bos
tono. Žmonių buvo daug.

Naujos bažnyčios vajus nukel
tas iki balandžio 27, 28 ir 29. Pir
miau buvo apgarsinta ant balan
džio 7 ir 8.

Misijos prasidės Šv. Pranciš
kaus bažnyčioje balandžio 6, va
kare 7:30. Misijas duos tėvai 
marijonai — Andziulis ir Čikota, 
ką tik iš Lietuvos atkeliavę.

3 d. š. m, senoji bažnytėlė pra
dėta ardyti iš lauko. Streiko lai- 
J^e parapijonys darbuojasi jos 
greitam sugriovimui.

girdi kitose kolionijose aukavo po 
šimtą ir po du šimtu. Ir sukru 
to sandariečiai su skrybėlė.. 
žvejot. Na ir kas pasirodė! S&n- 
dariečiai laisvamaniai ir socialis
tai nei dviejų šimtų nesurinko. 
Tai da vienas boną paaukavo. 
Mat koks jų duosnumas. Kai 
kun. Garmus buvo, tai katalikai 
suaukavo $4,000.00. Mat koks 
skirtumas. Mūsų sandariečiai kun. 
Garmų išvadino vilku avies kai
lyje. Kažin kaip jie pavadins Nat
kevičių su Žygeliu, gal sakys kad 
tai Enokas su Alijošių nužengė iš 
dangaus apsakyt žmonėniš’teisy
bę. Sandariečiai nori dviem po
nam tarnaut — Dievui ir šėtonui.. 
Gal nevisi, bet nekurie sako gir
di esą geri katalikai, bet remia 
aukords socialistus, kad tie grei
čiau įsteigtų laisvas mokyklas ir 
panai, intų tikybą.

Ąžuolas.

Rep. tttsfield, mass.

, CHICAGO, ILL.
LDS. 20 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 9 d. balandžio, tuojaus 
po pamaldi}, parapijos svetainėje, 1644 
Wabansia Avė. Visi nariai malonėsi
te^ susirinkti ir naują narią atsives
ti.

AMSTERDAM, N. Y.

Valdyba.

NASHUA, N. H.
LDS. 65 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 16 d. balandžio, tuojaus 
po pamaldų, bažnytinėje salėje, 119 
Temple Street Visi nariai ir narės 
malonėkite pribūti paskirtu laiku. 
Taip-gi atsiveskite ir naujų narių.

Valdyba.

CHICAGO, ILL.
LDS. 38 kp. mėnesinis suairfnMmas 

įvyks nedėlioj, 16 d. baland., tuojaus 
po pamaldų Aušros Vartų parapijos 
svetainėje, 2323 W. 28 PL Visi nariai 
malonėsit susilėkti ir naujų atsiver
ti.

» 1

BRIDGEPORT, CONN.
LDS. 39 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 16 d. baland., papras
toj vietoj. Visi nariai malonėkite pri
būti, nes turime daug svarbių reika
lų aptarti. Atsiveskite Ir naujų na* 
ri%.

Valdyba.

HARRISON ir KEAR- 
NEY, N. Y.

>. __________________ •

Brooklyno “Vienybė” 
liepė į “

atsi-
Darbininko ’ ’ t ilpusį

buvo paskelbta. Ir iš to jau 
matosi, kad ne gerb. kun. Gar
maus prakalbos buvo nusiban- 
krutijusios, o liberalų sąžinin
gumas ir teisingumas nusiban- 
krutijo.

Mes nenorime girtis savo 
darbais, bet kai liberalai lei
džia šmeižtus, tai priseina pa
rodyti visuomenei teisybė.

Ten buvęs.
mi atsilankyti, nes turime daug daly
ku aptarti.

CICERO, ILL.
LDS. 49-tos kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks panedčlyje, 17 d. bal.. 
8 valandą vakare šv. Antano parapi
jos svetainėje. Visi nariai ir narės 
malonėkite pribūti paskirtu laiku 
Taip-gi atsiveskite ir naują narią.

BROOKLYN, N. Y.
/

NEW BRITAIN, CONN.
LDS. 36 kuopos mėnesinis susirinki

mas įvyks nedėlioj, 16 d. baland., tuo
jaus po pamaldų, šv. Andriejaus baž
nytinėj salėj. Visi nariai yra kviečia-

L-D.S. 12. kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks Balandžio 
10 d. šią mėtą 7:30 vai. vakare. 
Karalienės Angelij par. salėje 
Roabling gatvės ir South 4-tos 
Ant šito susirinkimo atsilanky
kite visi, nes turime daug svar
bią klausimą paliečiančią 
darbininkus.

Nepamirškite atsivesti nors 
po vieną naują narį.

Rašt. P. J. Kyrius.

UTICA, N. Y.

Atlaidai.
v* Šv.Balandžio 23 d. čionai 

Jurgio dienoje liet. kat. bažny
čioj bus 40 vaL atlaidai. Bus 
svetimų kunigų. Užtai, visie
ms parapijonams, ir apylinkius 
miestelius ir ūkininkams, ku- 
riųčia nemažai randasi, bus pro 
ga atlikti velykinę išpažintį ir 
pasinaudoti Dievo malonėmis.

Užprašo.
Klebonas kun. P. Zabiela.

Hl&KVfOOTi, MASS.

Misijos.

Nuo balandžio 12 d. (didžiosios 
seredos) prasidės misijos Šv. Jur
gio lietuvių bažnyčioje ir tęsis iki

Kovo 29 d. š. m. sandariečiai 
surengė prakalbas grinoriui Nat
kevičiui. Pakalbėjęs apie Lietu
vos padėtį, tuojaus stvėrėsi už 
klerikalų. Tų žodžių neužsimoka 
rašyt, nes tai kasdieniniai jo po
teriai. Be kitko pasakė: 
neko vo j am prieš tikybą.” 
vargšas užmiršo Plečkaičio 
džius, kuriuos jis pasakė: 
kim atviri; mūsų uždavinis pir
miausia panaikint tikybą. Kol ti
kyba gyvuos, tol mes pasisekimo 
neturėsim.” Musėt Natkevičiui 
juroms važiuojant galvelę susupo, 
kad taip greit užmiršo. Bet ne
pataisė ūpo sandariečiams, kurių 
organas visados būbnija, būk Lie
tuvoj klerikalų valdžia. Kalbėto
jas pasakė, kad smegenys ir gal
va (ministeriij kabinetas) buvo 
socialistai per visus ketveris me
tus Lietuvos nepriklausomybės, 
išskiriant 30 dienų, kuomet vąlT1? 
dė krikšč. dem. Antras smūgis 
sandariečiams. Kalbėtojas pasa
kė, kad girdi mes esam nykštu
kai prieš krikšč. dem. Girdi jie 
turi Tautos Fondą, jie surengė 
kultūros vajų, jie siunčia į Lie
tuvą didžiausiais pundais litera
tūros, o. mes sako nieko. Todėl 
girdi kreipiamės prie jūsų parem- 
kit nusmukusią partiją, paaukuo- 
kit kiek kas galit į Politinį Fon
dą. Tuoj vienas sandariečių šu-

Kalbi'o gerb. Žmuidzinavičius
Ap' nkė mus gerb. žmuidži- 

naviČ us Lietuvos Šaulių įga- 
liotin s. Daug indomiu dalyką 
papas akojo apoe Lietuvos kovą 
už neprigulmybę. Išrodė, kaip

“Mes 
Mat 

žo- 
“ Bū-

reikalinga yra I^įetuvos Šau
liai. Žmonės buvo labai paten
kinti prakalba ir tik vienas pa
klydėlis teišsirado nepatenkin
tu. Mat jei gerb kalbėtojas bu
tą keikęs kunigus baidęs žmo
nes khrikalais, tai būt buvę 
kas kita.

Kad žmonės suprato Šaulių 
reikalus, tai parodo gražios au
kos. Būt buvę daugiau, bet tą 
vakarą buvo šaltas oras, tai tas 
daug žmonią sulaikė namie. 
Susirinkusieji sudėjo $44.48. 
Aukojo:
A. Urbonas IOjOO, K. Lapinskas 
5.00 P. Urbonas 3.00.

Po 2.00 A. Laviša, J. Ahgšti- 
kalnis, P. Virbickas, O Vaišia- 
_konytė, M. Užubalis, YikS: 
notas, K. Skeivis, P. Vaiseko- 
nis. Po 1.00 J. Gasiūnas, A. 
Virbiekienė, F. Latukas, D. 
Skeivienė, V. Indziuškienė, F. 
Samalionis, A. Lužas, J. Kai
tys, V. Kamarauskas.

IL

Prieš kiekvieną yra paveikslas 
to, kuo jis turi būti. Kol jis nėra 
tuo, neturi pilnos ramybės.

Ruekert.

$1.00 NAUJAUSIŲ KNYGŲ RINKINYS $1
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1) LEONO XIII ENCIKLIKA RERUMNOVARUM 
APIE DARBININKŲ KLAUSIMĄ

f

PIRMOJE DALYJE RASI:
1. Darbininkų klausimas: jų padėtis ir jos atsi

radimo priežastis.

ANTROJE DALYJE RASI:
Socijalizmas ir jo kritika.

Z

2. Soeijalistų tai blogybei prašalinti siūlomos • 
priemonės.

3. Kritika soeijalistų programo.
s}

b)
c)
d)

soeijalistų mokslas blėdingas patiems darbinin
kams; '
soeijalistų. mokslas eina prieš teisybę; 
nuosavybė yra darbo vaisius;
savastis yra reikalinga šeimai;

e) kada vyriausybė tegali kištis į šeimos reikalus.

*

TREČIOJE DALYJE RASI:
Tikras Darbininkų Klausinio Išsprendimas.

4. Kataliką Bažnyčios bendradarbiavimas:
a) be religijos ir Bažnyčios darbininkų klausimas 

neišrišamas; k

b)
c)

Bažnyčios mokslas apie žmogų;
ne, ko va, tik visų luomų sutarimas yra reikalin
gas žmonių gerovei;
darbininkų ir darbdavių priedermės ; 
religijos ir artimo meilės svarba; 
Bažnyčios geri darbai.

!• •/

d)
e)
f)

5. Vyriausybės bendradarbia/vimas:
valstybės užduotis, rūpintis visų piliečių gerove 
ir ypač darbo žmonių;
valstybė privalo globoti darbininko sielos reikalus 
ir rūpintis jojo gerove;
atlyginimo tvarkymas.

a)

b)

f

c)

6. Profesinės sąjungos:
a) draugijų reikalingumas;
b) žmogus turi įgimtos teisės organizuotis;
c) organizacijos yra reikalingos mūsų laikais;
d) draugijos tikslas, jos pamatas;

7. Užbaiga,. „
Begalo svarbi knygelė darbininkams. Kiekvie
nas turėtą įsigyti.^«^

10 centų

2) MŪSŲ TIKĖJIMAS.
Vertė J. M. ŠIRVINTAS.

Knyga, kurioje kiekvienas katalikas ras 
ginklą apgynimui kataliką tikėjimo. Reikalin
ga kiekvienam įsigyti.

J.

Štai ką savo įžanginėje prakalboje apie ją 
’ rašo visą žinomas gerb. kun. J. J. Jakaitis, Wor- 
cesterio lietuvią klebonas:

“Šitoji nauja Jono M. Širvinto išleistoji knyge
lė bus didelė pagelba tiems, kurie norės pažinti Ka
talikų Bažnyčios mokslą. Trumpais ruožais paaiš
kinta svarbiausieji Dievo apreikštosios tikybos dog- 
matai, taip kad žmogus ir mokslą nėjęs tas tiesas ga
lėtų pažinti. Ne vienas ligšiol silpną ar prastą tikė
jimo pažinimą,turėjęs, toksai nuodugniai sykį, kitą 
šitą knygelę perskaitęs įgįs geresnį tikėjimo pažini
mą ir < branginimą ir dėkaos autoriui už jos pagami-

- nimą.” /

Taip rašo mūsą vienas iš žymiausią veikS- 
j ą. Tad nusipirkęs j ą nesigailėsi.

KAINA 50 centų
k

3) TRIS KELEIVIAI:
KRIKŠČIONIS, ŽYDAS ir TURKAS. 

Pamokinanti apysaka. Su stipriais drobės ap
darais.

x

i

KAINA . .........40 centų

4) SOCIALIZMAS IR KRIKŠČIONYBĖ.
, • •• ■ •

Porose PROF. V. JURGUTIS. Joje gra-

žiai' ir aiškiai apibudina socializmą ir krik
ščionybę. Ką tik iš Lietuvos gauta*.

v KAINA...............................Moenta

Z
»

Parašė ir išleido JOANNA TAMOŠAUS
KAI TĖ. Puikiausią eilią ir dainą knygelė, I-a 
dalis.

25 MataiKAINA

Šias visas penkias knygas L. D. S. 
ir prenumeratoriams parduosime

&F*Tik už $1.00-----JI Q|]--------Tik už $1.00°^

Tą nupigimmą darome tik dėlto, kad davui« 
progą dabartiniais bedarbės laikais LDS. na
riams ir “Darbininko” prenumeratoriams įsi
gyti naudingą knygą.

Įdėk dolarinę į voką ir siųsk mums fe 
padėtu adresu, o knygas gausi po dviejų, 
dienų..

Jeigu nepatiks į 5 dienas po aplaikymo 
žink mums, o mes sugrąžinsime pinigus pas k 
darni už persiuntimą. Su užsakymu siųsk i~ 
nigus.
■■..m,,.................................  , iifla
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[ \ Daugelis žmonių ieško 
dmg apie ją kalba, bet nevisuo- 

femet ją suranda. Nesuranda dėl
to. kad neieško ten kur ją ištik- 
Tjjų galima rast.

Skaitant istoriją senovės tautų, 
Kįgaip tai: graikų, romėnų, eigip- 
f tiečių ir kitų, mes sužinome, jog 
f; tųjų tautų kultūra buvo gana 

uugštai pakilus, ką paliudija jų 
f- dailės tvariniai, kurių liekanas 
F dar ir šiandie galima rast dides- 
f njųose dailės muzejuose.
k Kur šiandie didi Graikija su 

savo daile?! Kur galinga Romos 
Įy imperija? Jos žlugo. Liko tik jų 
E atminimas, o žlugo dėlto, kad ne- 
S pažinojo tiesos.
į;- 8 Išminčius Aristotelis, kurio 
I’ nuomonės buvo gana artimos kri- 
|‘ fečionybės nuomonėms, bet ir jis 

neįstengė blogumo pataisyti. Ir 
| žlugo išminčiai, o dėlto, kad jie 
F-Iiepažinojo tiesos, jie neturėjo te 
B rakto, kuriuomi būt galėję atida- 
| ryt tiesos karalijos vartus, o toki 
ĮLraktą suteikė pasauliui V. Jėzus 
^Kristus. Nepergalėjo Jo moksle 

Romos ciesoriai. Per 300 meti; 
liejosi krikščionių kraujas, vie- 

R nok Katalikų Bažnyčios neįstengė 
g- pergalėt. Atakavo ją visais am 
t žiais įvairūs atskalūnai, bet nieke 
R rieatsiekė. Teip-gi mūsų laikuose 
r visokie laisvamaniai bedieviai į 
į vairiais būdais per savo nešvarią 
k spaudą ir žodžiu visokiais užme

timais stengiasi sugriaut žmonėse 
.tikėjimą. Bet štai atvyksta du 
apaštalu asmenyse gerb. kun. mi- 

į sijonierių Piaus Andziulio ir And- 
| riejaųs Čikotos, kurie ir sutraukia 
B minių minias žmonių. Ne viena.1 
| katalikas buvo išklydęs, bet misi- 
Kjonieriai savo aiškiais argumen
tu tais sugrąžina abejojančius Kris- 
r tui. Tūkstančiai žmonių klauso pa- 
L mokslų, džiaugiasi būdami katali- 
į kais ir siunčia karštas malda.1 
jeAugščiausiani.

Perdaug užimtų laiko ir vietos 
k aprašyti gerbiamųjų svečių misi- 
I . onierių žodžius, tai pabriešiu tik

kurie gana gerai užlaiką ir pildą 
kataliko pareigas, vaikščioją baž
nyčion, einą dažnai prie šv. Ko
munijos, o kartais pasielgia blo
giau už pagonis.”^ Atsakymas: 
“Ar-gi nėra žmonių kurie vartoja 
geriausią maistą, o vienok yra ne
stiprūs arba be sveikatos.” Čia 
pamokslininkas išaiškino, kad 
žmogui neužtenka vien ateiti į 
bažnyčią, vaikščioti prie Komu
nijos, bet reikia tą visa protu su
prast, lavinti valią ir išdirbti bū; 
Ją. Ar-gi galėti} pavyzdžiui bū-
i sveikas ant kūno toksai žmo

gus, kuris valgytų geriausią mai
stą, bet nieko neveiktų, nesi- 
•: ankšty tų, net pasivaikščiot ne- 
"eitų, o visuomet sėdėtų, arba 

gulėtų. Aišku, kad tokis žmo
gus būtų didžiausias ligonis. Tas 
>ats atsitiktų ir su žmogaus dva
sia ir protu. Jeigu nelavinsi pro- 
o, tai jis pradeda stingti, bukti 
r prieina net prie idiotizmo. Tas 
>ats atsitinka ir su žmogaus bū
tu ir valia. Net kultūringas žmo
nis atsiskyręs nuo civilizacijos ir 
-.įgyvenęs kelis metus tarp lau- 
inių, pats lieka laukiniu. Čia 
•amokslininkas gana aiškiai išro- 
inėjo kaip lavinti protą, būdą ir 
alią, kad ne kūnas valdytų dva- 
ą ir protą, bet dvasia ir protas 

urną. %
Išlavinti protą galima skaitant

■ eras knygas, dorus katalikiškus 
aikraščius, o išlavinti būdą ir va- 
ą, galima užlaikant Dievo ir 
ažnyčios prisakymus.
Daug kas būt galima aprašyti, 

et laikraštyje būt permažai vie- 
-s.

Iš kažin kur atsibaladojo val
kata, pasivadinęs misijonierium 
tūlas Kryszezunas. Dabar mar
guoja po Broadway apsirengęs il
ga suknia ir nešioja kryžių ant 
krūtinės. Yra žmonių, kurie jį 
gerai pažįsta kaipo buvusį saliūne 
už bartinderį. Sandariečiai vie
nok nepaiso. Pas juos tai lizdas 
tokių. Jie kaip girdėt parsikvie
tė ir surado jam kambarį. Žino
ma pas savuosius, nes katalikai jo 
nepriėmė. Mat So. Bostone šv. 
Petro lietuvių bažnyčioje buvo 
misijos, tai sandariečiai pasikvie
tė Krysczūną, kad pamėgdžioti ir 
erzinti katalikus, nes jiems sąžinė 
griaužė iš piktumo matant kata
likų susipratimą ir bijojosi, kad 
laike misijų vienas kitas sandarie- 
tis, kurių dar sąžinė neapmirė vi
sai, gali susiprasti ir sugrįžti ant 
tikro kelio.

P J A s 
f B K Ū jf A s

^.^Psukas.

tikėto.

Boston 27; Mass.

S. B.

ŽINOTINA VISIEMS.
Dr-tės D. L. K. Keistučio susi
rikimas Įvyko 2 d. bal., 1922 m. 
o No. 694 Washington St., Bos- 
>n, Mass. Susirinkimą atidarė 
irm. Jonas Adomavičius 6-tą v. 
ikare. Pirmiausia apkalbėta 
.'r-tės reikalai, gi toliau, vienbal- 
ai nutarta, rengti pikniką ant 
9-tos d. gegužio, 1922 m. Dr-tės 
uosavam darže, Oak Land 
'rovė, East Dedham, Mass. Tai- 
i maloniai prašome kitų dr-čių 
ei kuopų Bostono ir apielinkės 
erengti pikniko ar šeip išvažia- 
imų ant viršminėtos dienos, bet 
silankyti ant mūsų išvažiavimo. 
Prot. Rašt. Antanas Macejūnas.
PRIERAŠAS. Draugijos val- 

yba turėtų žinoti, kad 3 0d. ge- 
ažės bus kaip kasmet LDS. N. A. 
pskriičo išvažiavimas. Apie tai 
iu buvo rašyta “Darbininke.”

Tas girtuoklis Kryszcziunas da
bar vaikščioja po gatves ir juo
kina žmones ir tuo pačiu žemina 
lietuvių vardą.

Štai panedėlio vakarą ant šeš
tos gatvės prisitraukęs kaip šiau- 
čius pradėjo garsiai keiktis ir pa
traukė prie savęs visus vaikus, ku
rie iš kart manė kad tikrai koks 
nelaimingas kunigas, bet paskui 
užgirdo keikiant kunigus ir baž
nyčią suprato, kad ne kunigas, 
>et valkata.

Vaikams to tik ir reikėjo. Jie 
susirinko iš visų patvorių blėtas 
ir kenus ir barškydami lydėjo san- 
dariečių misijonierių iki Dėdės 
■lamo tarnas pasimaišė.

Taigi matote kokių pamišėlių 
dar randasi pas mus.

Svetimtaučiai pirštais bado, kad 
Jokie valkatos randa pas lietuvius 
vietą. Ar ne gėda mums.

Pora dienų prieš tai tas pats 
bambizas laikė sandariečiams mi
sijas, kur sandariečiai katutes gie
dojo.

Taigi dar vienas faktas, 
pas sandariečius tai lizdas 
>asaulio valkatų ir pradžia
kinimo nesusipratusių darbinin
kų.

Mes gerai atsimename, kad pra- 
Ižią nezaležninkijai davė sanda- 
•iečiai; pirmuoju nezaležninkų 
irgano redaktorium buvo “San
daros” redaktorius K. Norkus; 
pirmuoju nezaležninkų organu 
buvo sandariečių organas “San- 
lara”; pirmuoju nezaležninkų 
klapčiuku buvo K Norkus.

Tai matote koks sandariečių 
tikslas.

kad 
visų 
įnul-

Kkaikurius: ~
i.K “Bedieviai sako, kad Kristus 

tjnebuvęs Dievas, bet tik mokytas 
Fžmogus. Kad stebuklus, kuriuo? 
įgKristus daręs, tai buvo daromi sv 
gįtaokslo pagelba, kuris tada žmo 
į- nėms buvęs nesuprantamas ir to- 
l'del manę jog tai stebuklai.” At 
įsakymas: “Be abejonės mokslą? 
Į šiandien daug gali padaryti, mok
ėsiąs išrado telegrafą ir telefoną 
fcbevielį telegrafą, mokslas ištyrė 
Kgamtos jėgas, kaip tai elektrą ii 
^privertė ją sukt mašinas. Moks 
f las išrado daug įvairių dalykų 
K>et kad padaryti ką nors moks 
fclišku būdu, reikia tam tikro apa 
Lrato. Kad pasiųsti telegramą 
Lįraikia mašinos aparato, kad pa 
K daryti vyną, reikia teip-gi maši 
f nos. Bet ar atsirado nors viena? 
|>lokis mokslininkas, kuris būtų žo 
ėdžiu paliepęs vandeniui pavirsti i 
Kvyną? Ar atsirado kur nors to 

daktaras chirurgas, kuris bū
R tų žodžiu suteikęs aklam nuo už 
i gimimo regėjimą, nebyliui kalbą 
i prikėlęs iš numirusių žmogų, ku 
■no kūnas jau pradėjęs buvo pūti 
KHieks to nepadarė ir nepadarys, < 
i Kristus tai padarė. Tegul bedie 
Kaus nuėjęs ant Atlantiko vandeny 
i. nkranto šaukia, kad marios su 
I -totų banguoti. Ar jo klausys 
■(3 Kristaus klauso marios ir aud 
■tins ant Jo žodžio įietildavo. Be 
| gal kas pasakys, kas matė tuo: 
k I< istaus stebuklus, tas galėjo ti 
E kėt, bet mes jų nematėm, tad ne 
| ž tom ar ištikrųjų tai{> buvo, Kač 
■Kristus pasaulyje gyveno, tai ne 
I rr jokios abejonės, teip kaip nie 
f kas neabejoja jog Aleksandra Di 
a d sis gyveno, jog Romos ciesori: 
B le vo, apie tai liudija istorija, taij 
I pat istorija liūdi ja ir apie Kristą 
K Kn-ie matė Kristaus darbus, ti<
■ pa išė apie juos. Apaštalai kurii 
V buvo su Kristumi matė Jo stebūk- 
E In? ir apie juos paliudija savo gy 
K va-4ia. Tad kur-gi rasime tok 
f kva:. į kuris už melagystes staty
■ tų pavojun savo gyvastį, kur 
■žmogui yra už viso pasaulio tur
■ tris rangtsnė. Tad aiškesnio liū 
■dym sės negalime ir reikalauti 
B Arba 1: “Bedieviai dažnai pri 
■kaišioja, xad girdi esą katalikų My commiasion erpires Jan. 28, 1923.

Skilvio Nedatekliai, Nervin
gumas, Prastas Kraujas’ 

ir Cirkuliacija
yra priežatįs devynės iš dešimties musų 
vargo. Daugumas šių priežasčių gali būti prašaunta v J 
puikias gyduolės Nuga-Tone kuris padaro tirštą ir 
kraują, stiprius nervus ir tvirtus vyrus ir moteris.

Silpni Nervai
reiškia silpnu, paniurusiu, 
pavargusią nenormalę sis
temą. Kiekvienas organas 
ir veikimas kūno priguli 
nuo nervų stiprumo gyve- 
nyme ir veikime. Nervų 
stiprumas yra pamatini 
sprenžina kuri kontro
liuoja musų sveikatą, 
musų veikimą, musų link
smumą ir musų laimę. 
Vyrai ir moteris su sui
rusiais nervais, silpnais 
nervais yra ligųsti, ner
vingi, baugštus, nelink

smus ir nčra tinkantis sutikti gyvenimo 
atsakomybes.
Nuga-Tone yra puikiausia gyduole pasaulyje 
silpnoms ir nervingoms sistemoms. Jis 
turi savyje daug Phosphoro kuris su būdavo ja 
stiprius nuolatinius nervus, gerą sveikatą, 
raudonus ir linksmą apsiejimą.

Skilvio
nevirškinimas, 
dyspepsia, žaksėj- 
imas, gasai vidu
riuose ir žarnų- 
ose, raugėjimas, 
rūgs t urnas, ne
priimu us kvapas, 
apsivėlęs liežuvis, 
deginimas, skil
vio ligos ir pana
šus nevirškinimo nedatekliai yra paprastai 
greitai prašalinami vartojant šias geras 
gyduolės Nuga-Tcne. Jos suteikia gerą 
miegą ir jauti kaip naujas žmogus.

-.........PRISIŲSKJT ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN
National Laboratory, L —703 1018 So. Wabash Avė., Chicago, m.
Guodotini Tamstos:—Rasit šičia įdėtą $_________

...... ......... ......bonką Nu^a-Tone.

Vardas.... _______________

Gatvž ir No. arba R. F. D.

Miestas (City)

GREIČIAUSI MODERNIŠKI 
LAIVAI PASAULYJE.

Šaunus apsėjimas su keleiviais.
Ten yra vietinis agentas jusą mieste 

ar netoli jo.
Į LIETUVĄ, LENKIJĄ, RUSIJA 
LATVIJĄ UKRAINĄ IR Į VISAS 

BALTIJOS VALSTIJAS.
PANNONIA ( cabin tik) .........Bal. 18
CARONIA...................... 1 ■ Geg. 13

Cabin $130. 3-čia kl. $103.50.
Taksiį $5.00.

Per Cherbourg, Southampton, 
Liverpool ir Glasgow: 

SATURNIA (iš Portland) Baland. 
ALGERIA (iš Bostono)...Baland. 
CARONIA ......... .".................Gegužio
CAKMANIA ....................................Baland. 19

Iš Bostono:
ALGERIA............................ Baland. 20
LACONIA................................................ Gegužio 3
Asmeniškai vedama ekskursija susisie

kime j Southampton į Danzig, 
Piliau ir Libau:

AQUITANIA.................Bal. H, Geg. 2
MAURETANIA ...............Bal. 25. Geg. 16

Per Angliją ar Hamburgą
j Danzig’ą $106.50 — Liepoją $107. 

Taksą $5.00.

TeL 8a Bastosi 3488

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

■ ■■■ y— ■
16 Metų South Bostone

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

i DR. PAUL J. JAKM AŪHl
(JAKIMAVIČIUS)

■ 509 EAST BR0ADWAY
B_________ Telephone 502._________ I

REPETICIJA. Bambizas.

Reikalavimų kainos 2c. už žod{ už 
kiekvieną sykį.

Nedatekliai

Skįstas Vandeninis Kraujas, 
Prasta Cirkulacija.

ANT RENDOS
KAMBARYS OFISUI.

Tel. So. Boston 323
LIETUVYS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

Laikinai perkėlė ofisą po No. 
425 Bboadivay, So. Boston, Mass. 

Of iso 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.

Nuga-Tone turi daug 
geležies kuris yra geria
usia gyduolė žinoma 
de! padarymo tiršta 
raudono kraujo. Nėra 
nieko kito geresnio dėl 
išblyškusių, silpnų, 
aene miškų žmonių su 
skystu, vandeniniu 
krauju. Jis taipogi 
sutaiso veikimą širdies 
kuri sutvarko cirkulia
ciją ir priduoda šiltą.
gaivinantį kraują i .
kiekvieną organą ir raumenį visame kune- 
Nuga-Tone veikia ant kepenų ir išmatų, 
padarydamas vidurius reguliariais, tuomi 
prašalindamas užkietėjimą.

Musų Absoliutiškas 
Gvarantavimas 

Nuga-Tone.kainuoja $1-00 už bonką kurios 
užtenka visam mėnesiui, arba 6 (šešios) 
bonkos už $5.00. Vartokit Nuga-Tone per 
20 dienų, jeigu nebūsit užganėdinti pasek
mėmis sugražinkit likusią ten kur pirkote; 
jūsų pinigai bus tuoj atmokėti. Jus 
neturėsit nei vieno cento nuostolio. Mes 
imame visą atsakomybę. Siųskit jūsų 
užsakymą mums šiandien ir atgaukit savo 
sveikatą, spėką ir gyvumą. Nuga-Tone 
parsiduoda kiekvienoje geroje aptiekoje ant 
tų pačių išlygų ir gvarancijos. ę,

i ■ SS • aras SSB.

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

Tel. So. Boston 270

J. MAC DONELLi M. D.
Galima susikalbėti ir lietuviškai.

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

Vakarais nuo 6 iki 9.
536 Broadway, So. Boston.

Už Ką prisiųskit štampais apmokėtą*

PARSIDUODA BUČERNĖ 
IR GROSERNĖ.

Labai geroje vietoje, lietuvių ir 
.enkų apgyventoj. Kaina labai 
prieinama.

J. W.,
111 Hope St., Greenfield, Mass.

PARSIDUODA šEšiy
KAMBARIO NAMAS I

Gali gyventi 2 šeimynos. Geso
r elektros šviesos. Maudynės ir
;kalbynės.
juikus.

Žodžiu sakant, namas
Parsiduoda labai pigiai

.r turi būt parduotas greitai. Sa-

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

DANTISTAS

!
 705 Main St., Montello, Mass.

(Kampas Broad St.)

TeL Brockton 5112-W.

Balandžio 8 d., 1922, po pietų 
tą vai. repetiieja bus veikalo 
Graži Mageliona.’ Tai-gi malo- 
ėkit visi aktoriai-ės pribūti pa
tirtu laiku į Vyčių kambarius, 
>6 Broadivay, nes turim sukrus, 
ą jau laikas trumpas. Žinot vi- 
t kad bus statoma balandžio 30 
'., tai lieka vos trys savaitės o 
arbo į valias.

Teatralė Komisija.

CAMBRIDGE, MASS.

tatement of the 0wnership, Ma- 
nagement, Circulation, etc., 

Reąuired by the Act of 
Congress of August 24, 

1912,
Darbininkas published Tri-weekly

t Boston, Mass. for Apr. 1, 1922. Statė 
f Mass. County of Suffolk.

Before me, a Notary Public in and 
>r the Statė and county aforesaid. 
ersonally appeared Michael Kerbelis. 
ho, having l>een dūly sworn accord- 
įg to law, deposes and says that he 

š the Manager of the Darbininkas.
1. Tbat the narnės and addresses of 

he publisher, editor, and business ma- 
agers are: Publisher St. Jos. Lit R. 
'. Ass'n of Labor, 366 Br6adway, So. 
kiston, Mass; Editor Pranas Gudas, 
5 Story St, So. Boston, Mass.; Busi- 
ess Manager Michael Kerbelis, 366 
5’way, So. Boston, Mass.

2. That the otvners are: St. Jos. 
Mth. R. C. Ass’n of Labor, 366 Broad- 
vay, So. Boston, Mass.; M. AbrnCins- 
:as pres., 187 Ames St, Montello, 
iass.. A. F. Kneiiys sec., 52 G St,

' to. Boston, Mass., J. Glineekis treas., 
.5 Story St, So. Boston, Mass.

3. That the known bondholders, mort- 
mgees, and other security holders 
>wnlng or holdlng 1 per cent or more 
»f totai amount of bonds, mortgagees, 
>r other sėcnrities are: Intertype 
?orp.. Brooklyn, N. Y., Goss Prtg. Co.. 
Chicago, I1L ~

M. Kerbelis, Manager. 
Sworn to and subscribed before me 

Mtis 5-th day of Aprll 1922.
Jfary A. NMnski.

Šiuomi pranešame, kad S. L. R. 
K. A. 127-tos kp. mėn. susirinki- 
nas įvyks 9 d. balandžio bažnyti
nėj svetainėj tuojaus po pamaldų. 
Kviečiami visi nariai atsilankyti 
ir užsimokėti bertaininę duoklę ir 
atsiimti Susivienijimo Kalendo
rių. Taip-gi atsiveskite naujų na- 
rių prirašyti prie kuopos. Kiek
vienas turėtų žinoti, kad S. L. R. 
K. A. yra naudingiausia pašalpi- 
lė organizacija Amerikoje, kuri 
šelpia ir globoja tūkstančius lie
tuvių.

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

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

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

kitės šiuo adresu:
P. J. AKUNEVIČIUS,

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

Už
Darbą atlieku 
kitur.
reikalais kreip-

...Statė—

BALTIJO&AMERIKOC
LINIJA 9Broadvay, Nev^ork NY U

ininkas važiuoja Lietuvon.
<reipkitės šiuo adresu:

K. S. RAPOLAS,
12 Arthur St., Montello, Mass.

ANT PARDAVIMO
South Bostone 9 kambarių na

tas, su pečiais, gazu, šiltu ir šaltu 
andeniu. Naujausieji įtaisymai. 
!aina $2,500. Atsišaukite:

M. C. FITZERALD,
4 Woodward St, Rosbury, Mass.

ty TeL 2—0453 S

C PRANEŠIMAS. X

I DR. LEON HIRSCH, I 
I DANTISTAS S

KALBA GERAI LIETUVIŠKAI. S 
• Įsteigė savo ofisą jS

! The American Industrial S 
! Building j
j 983 Maln St., Hartford, Conn. . 
Į OFISAS ATDARAS: kasdien iki J 
į 6 vaL po pietų. Pagal sutarti ir j 
i vėliau.

’ARSIDUODA 3 ŠEIMYNŲ 
NAMAS.

Parsiduoda labai pigiai, su 15 
ambarių. Šiluma, maudynės, šil
as vanduo. Pijazas. Didelis jar- 
’as. Atneša rendų $85 į mėnesį. 
Iktai $2,500 įnešti, o likusią dalį 
'.uodą ant labai lengvių išlygų, 
’raisas tiktai $7,500. Namas ran- 
’asi gražiausioj vietoj Dorcheste- 
y. Norintieji pamatyti tą gra
lį ir pigų namą, paklauskit

ŠALČIO,
66 Broadway, So. Boston, Mass. 

Room 1. Tel. 1878-J, S. B.

F
Bell Phone: Poplar 7545

AD0LF F. STANKUS

I
 TIKRAS

LIETUVIS GRABORIUS

1023 Mt. Vernon St., 
PHILADELPHIA, PA

Kviečia Valdyba.

Motinų moderniškoji lopšinė
“Cit neverki mano 
mažulėli — neraudok, 
aš tau duosiu BAMBINO 
čiučia-liulia.”

Greičiau bėgki į aptieks ir 
nupirki 35c. bonką

BAMBINO
Valzbateaku. atr^. 8. V. Pat. Ote

Arbatinis šaukštukas 
tuojaus pašalikudi» 

kio vidurių diegimą ir į kelias valandas sutaisys vidurius ir galu
tinai pašalins užkietėjimą. “Kūdikiai ■žgstajį! Jl« prato daugins!** 

Motinos! Jeigu jūsų aptiekorius neturi jo, tai prisiuskite 
40c. pašto markėmis tiesiog į ”

F. AD. R1CHTER A CO. Borooch Brooklyn. Now Yorfc

GERAS VARGONININKAS 
mokantis labai gerai vesti chorą 
ir visokius koncertus. Atsišaukit 
šiuo antrašu:

VARO. A. R. M.,
350 S. Berch St., Mt. Carmel, Pa.

HAMBUR G A 
z ARBA LTEPOJU.
/, VAŽIUOKIT VISI PARANKIU
7 7 IR TIESIU KELIU.

Lietuviai važiuojanti į Piliavą aplenkia Į 
Lenkų juostą (ka*ridorą) 

Visa Tkečia Klesa Padalinta J Kambarius I 
ant 2-jų, 4-rių, 6-šių ir 8-nuj lovą ' 

ESTONIA ...........................................Balandžio 19
LITUANIA.............  Gegnžio3 į
3-čios kl. kainos: į Hamburgą $106.50, Piilavą 

$106.50, Liepojų Ir Klaipdą $107.00.
Dėl laivakorčių ir žinių kreipkitės prie savo agento i

Gen rraikata yra verta auk
sinių dolorių, kiekvienas il- 

mokčtas čekis už geras gyduoles,
vtb paliudymu geros sveikatos. 
Prašalinkite kankinančius skaus-

Iba tikrojo Pain-
kuris yra senti drau-

■V. KAZIMIERO R. K DRJOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI 

80. BOSTON, MASS.
'IRM. — Vladas Paulauskas, 

90 B St., So. Boston, Mass.
ICE-PIRM. — V. T. Jakštas,

27 Story St, Boston 27, Masa. 
'ROT. RAST. — Antanas Janušonis, 

1422 Columbla Rd..
Boston 27, Masu 

IN. RAST. — Juozas Juto, 
Merycliff Academy,

Arlinghton Heigtha, Masa 
ODININKAS — Leonas švagždys, 

111 Bowen St, Boston 27, Masa. 
2DO GLOB. — J. Grublnskas, 

8 Jay St, Boston 27, Mass. ir 
Antanas K mitas,

284 5-th St, Boston 27, Masa. 
MARŠALKA — Povilas Lančka.

61 Story St, Boston 27, Masa. 
DRAUGIJOS antrašas reikale:

366 Broadsray, So. Boston, Maaa
DRAUGIJOS susirinkimai laikomi 

<-as antrą ned&dlen| mėnesio 1-ą vaL 
po pietą parapijinėj svetainėj, 492 B 
7-th SU Boston 27. Masa.

D. L. K. Keistučio Dr-jos Val
dybos Adresai, Boston, Mass. 
PIRMININKAS — J. Adomavidus,

122 Bowen St, So. Boston, Mass. 
VICE-PIRM. — Vincentas Zaleckas,

81 Mercer St, So. Boston, Mass. 
PROT. RAšT. — Antanas Macejūnas,

450 E. 7-th St, So. Boston, Mass. 
FIN. RAšT. — Juozapas Vinkevičius,

169 W. 6-th St,/So. Boston, Mass. 
KASIERIUS — Andriejus Zalleckas,

307 E. 9-th St. So. Boston, Mass. 
MARŠALKA — Viktoras Zlčkls,

200 E. Cottage St, Dorchester, Masa. 
D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne

sinius susirinkimus gas pirmą nedėi- 
dienj kiekvieno mėnesio po Na 604 
Washlngton St. Boston, Masa. 6-tą ▼. 
vakare. Ateidami drauge ir naujų na
rių su savim atsiveskite prie musų dr- 
jos prirašyti.
4V. JONO EV. BL. PAŠELPINM 

DRAUGY8T18 VALDYBOS 
ADRESAL

PIRM. — M. Zoba,
539 E. 7-th 8t, So. Boston, Masa. 

VICE-PIRM. — P. Mikalauskas,
248 W. 4-th St, So. Boston, Mass. 

PROT. RA8T. — J. Šeduikis,
89 B Street Sa Boston, Mass. 

FIN. RAST. — J. Svagždys, •
171 W. 5-th St, Sa Boston, Mass. 

KASIERIUS — A. Naudžiūnas,
16 Wlnfleld St, So. Boston, Mass. 

MARŠALKA — J. Zuikis,
7 Wlnflrid St, Sa Boston, Mass.

Dr-ja laiko suririnktarai kas treflą 
mdSdlenl kiekvieno mėnesio, 2-rą vaL 
po Dietą Iv. Petro parapijos salėj. 492 

' K. Sevsnth St, South Beeina, Masu,




