
Krikščionys darbininkai vie-
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nykitės! S plėskitės į 
tėlę darbo žmopių organin
ei ją Amerikoje — Lietuvių 
Darbininkų Sąjungą.

UTARNINKAS, BAU JSDŽIO 11, 1922. Kaina 4 centai.
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senai tenai pastatytas per 
pažintis ir protekcijas tūlų 
kapitalistų, tik nenoroms 
leido tą kalbėtoją kviesti. 
Svečiui bekalbant, iš pra
džių rektoriaus nebuvo. Vė
liau atėjo kaip tik tuo lai
ku, kada kalbėtojas išrodi- 
nėjo, kaip Amerikoje pini
guočiai valdo mokyklas ir 
kolegijas, šventa vietes ir 
spaudą ir kaip per jas nu
stato sau pageidaujamą opi
niją. Rektoris vos kelias 
minutes paklausęs užlipo ant 
estrados ir pareiškė, kad su
sirinkimas uždaromas ir kad 
visi eitų namon. Publikoje 
kiTo protestų, sumišimų. 
Tris kartus reikėjo tą-patį 
pakartoti, kol publika pra
dėjo išsivaikščioti.

Universito studentai bai
siausia užprotestavo, ir ant 
rytojaus indą ve rektoriui

Jau antri metai, kaip Ame
rikos ir daugelio kitų šalių 
kapitalistai varo inirtusią 
kovą prieš darbininkų uni
jas. Tiesą pasakius toji ko
va ėjo visą laiką, kaip tik 
darbininkai ėmė organizuo- 
ties. Bet kada normaliais 
laikais darbadaviai buvo 
priversti bent skaityties su 
unijomis, kurių panaikinti 
jiems nebuvo galimybės, da
bar, užėjus po karo pramo- 
nijos smukimui, atsiradus 
milijonams bedarbių — pi
niguočiai pasijuto esą rolėje 
galingųjų ir pasiryžo tą lai
ką sunaudoti unijoms su
griauti. Čia Amerikoje tą 
savo kovą prieš unijas dar
badaviai varo, prisidengda
mi dviem gražiais, bet vog
tinais ©balsiais: Ameriko
niško patrijotizmo ir lais
vės. Jie paskelbė obalsį at
darų dirbtuvių (open shop), 
vardan laisvės priimdami 
neva visus unijistus ir ne- 
unijistus (ištikrųjų gi dau
gelyje vietų unijistus išmes
dami, o visur — su unijomis 
nebesitardami ir nebesiskai- 
tydami). Tą savo krypsnį 
jie pavadino amerikonišku 
pienu (American plan).

Darbininkams kova' labai 
apsukinta tuo, kad dėl sun
kių laikų ir bedarbės kapita
listams lengva gauti darbi
ninkų į vietą sustreikavusių. 
Sunku kovoti dar ir dėlto, 
kad jie yra beveik be prie- 
telių. Anglijoje darbinin
kų unijos turi už pečių stip
rią politinę pajėgą, Darbo 
Partiją, ’su kurios balsu vi
si priversti yra skaityties. 
Čia gi Ajnerikoje didžiau
sioje darbininkų organizaci
joje Am. Darbo Federacijoj 
— ligšiol viešpatavo labai 
negudrus nusistatymas — 
priešingas darbininkų, poli
tinei organizacijai. Užtat 
Amerikos Kongresas ir Se
natas susideda veik išimti
nai iš didžiojo kapitalo ats
tovų.

Kapitalistai kontroliuoja 
spaudą, mokyklas, universi- 
tus, pasilinksminimų vietas, 
net daugelį įvairių atskalų 
bažnyčių. Delio ir nustato 
opiniją labai darbininkams 
nepalankią.

Worcesterio atsitikimos.
Worc esterio Clark uni- 

versitas buvo nesenai pasi
kvietęs su paskaita žinomą 
radikalą rašytoją ir kalbėto
ją Seott Nearing. Universi
to rektorius Dr. Atwood, ne- veiksnių, < iš kurių svarbiau

stojo liuoso mokslo paliovė 
buvęs.

Indomiausia tai, kad Scott 
Nearingo išvedžiojimai tuo
jau buvo patvirtinti gyveni
mo. Universito rektoris, 
uždaręs kalbėtojui burną 
pirmas patvirtino, kad ka
pitalas valdo kolegijas; ant 
rytojaus vietiniai Worces- 
terio dienraščiai išgyrė rek- 
torį ir pasmerkė studentus 
ir kalbėtoją. Reiškia ir 
spauda kontroliuojama. 
Dviejų protestoniškų kirkų 
pastoriai artimiausį nedėl- 
dienį pasakė griaudingus 
pamokslus prieš u bolševiz
mąmokyklose, prieš radi
kalus kalbėtojus. Vadinasi 
ir šventyklos kapitalistų 
kontroliuo j amos.

Worcesterio atsitikmą pa
gavo tolimesnė spauda. Ei
na diskusijos. Bet reikia ži
noti, kad antikapitaiistinė 
spauda Amerikoje yra ne
skaitlinga ir labai silpnutė. 
Tad tose aplinkybėse darbi
ninkų unijoms kova labai y- 
ra nelengva. Paskutinieji 
didieji streikai anglekasių, 
audėjų ir k. yra patys didie
ji pastarųjų laikų bandy
mai kapitalistų sugriauti 
unijas. Anglekasių unija y- 
ra didžiausia ir stipriausia. 
Jeigu ją pasiseks kapitalis
tams sugriauti — darbo pa
dėtis Amerikoje pasunkės 
ilgam laikui.

Jei anglekasiai kovą lai
mės, unijizmas bus išgelbė
tas ir jo ateitis bus užtikrin
ta. ,

Kovos šiokia ar tokia pa
baiga priderės nuo daugelio

šieji šie: 1) kokia pasirodys 
vienybė ir susipratimas pa
čių darbininkų, .anglekasius 
ir audėjus, reikia tikėtis, 
rems visi Amerikos susipra
tę darbininkai; 2) ar pasi
seks išjudinti iš apatijos 
platesnę visuomenę, kuri, 
kaip atrodo dabartinės ad
ministracijos ir kapitalisti
nės spaudos yra užliūliuota 
saldžiam miegeliui; 3) kaip 
tasai pramonės krizis" atsi
lieps i visą Aerikos ūki, i e- 
konominius santikius.

Uosis.

Paryžius. 

rinitt oriais 
tarp Londo 
susikūlė pa 
žemėn. Ži 
Tarp žuvusi 
merikonas š 
orlaivis buv 
tas Anglijos

LIŪTO NELAIMĖ

žvėrynas, 
liūtas.

SUIRBZ KONFEREN 
CIJA PRASIDĖJO.

Genoa. — Europos tautų

10 d. Suvažiavo veik visti 
Europos valstybių atstovai. 
Pirmu kartu suvažiavo tar
tis pergalėtojai ir pergalė
tieji. Amerika turi tik ne
dalyvaujanti atstovą. Visai 
konferencijai vadovauja 
Anglijos premieras Lloyd 
George. Buvo kalbama, kad 
šioji konferencija pripažins 
Rusiją. Bet dabar kalbama, 
kad to nebūsią, o būsią tar
tasi su Rusija apie prekybą. 
Jei tenlinkui Rusija pasiro
dys gerai, tai bus pripažin
ta. Vokietijos svarbiuoju 
tikslu yra reikalauti kontri
buciją sumažinti.

Delegatų suvažiavo arti 
1000.

GRĮŽTA NAMO

i Coblenz, Vokietija. — 1.- 
100 Amerikos okupacinės ar
mijos kareivių apleido Rei
no provinciją ir grįžta na
mo. Iš tų kareivių 85 yra ve
dę vokietes ir iš j^ 28 turi po 
vaiką.

Žemiau paduodame kiek 
kamavo pasiuntimas 1,000 
aukisnų į Lietuvą. Prie že
miau paduotų kainų yrū 
priskaityta pasiuntimo kaš- 
tąi:

Pirmadieny, baland. 3 — $4.00 
Antradieny, baland 4 — $4.00 
Trečiadieny, baland. 5 — $330 
Ketvirtadieny, bal. 6 — $3.90 
Penktadieny, baland. 7 — $4.00 
Šeštadieny, baland.* 8 — $4.10 
Pirmadieny, baland. 10 — $4.00

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION,

AREŠTAVO ŠĖMIO 

NOVĄ.

Gen. Šėmio

New York — Laivu Bay- 
Pm buvo at gabenta tikras 

Tįirp jų buvo ir 
Liūtas buvo cirkinis 

ir jis buvo Švęstas ant pa-
simankštmįnio. Kuomet jis 
ėjo virve, tai pasprūdo ir 
plumtelėjo vandenin. Tūks
tančiai žmonių pamatė indo- 
mų reginį- 
mesta virvė 
trauktas ani

nt kaklo ir už 
aivo.

New York

nov nesenai atvykęs iš Sibi
ro į Suv. Valstijas tapo areš
tuotas. Jis vyko iš Washing- 
tono į New Yorką ir ant 
traukinio tapo areštuotas. 
Areštydino Amerikos kom
panija, kuri turėjo biznių 
Sibire. Semionov pagrobęs 
tos kompanijos prekių už 
$475.000. Semionov New 
Yorke buvo pasisamdęs 
kambarius puikiausiame ho- 
telyj Waldorf Astoria. Kai 
atvyko į New Yorką, tai 
gen. Semionovą pasitiko še
rifas su savo padėjėjais, di
dele daugybe reporterių ir 
negras vagono tarnas. Se- 
mionovui inteiktas buvo 
arešto raštas. Jis tą palaike 
už garbingą priėmimą ir jau 
buvo beišsižiojęs padėkos 
prakalbą sakyti, ikaip vertė
jas jam paaiškino, kad jis 
areštuotas. Tada Semiono- 
vo pati apsipylė ašaromis.

kur žvirbliai žiemavoja.
žemaičių Jonukas.

ŽEM. KALVARIJA ,Tei. ap.). 
— Žem. Kalvarijos valsčiaus tary
boje yra dvylika ypatų; šeši ka
talikai ir šeši socijalistai. Išrin
kus valdyba 1921 m. viršaičiu pa
liko D. Petrauskis, katalikas. Jam 
pabuvus pusę metų ir atsisakius 
nuo vietos, jo vieton išrinktas so- 
cijalistas P. Gedvilis.

Moterų 
Liet

Federacijai, “Juozapie- 
skaitč bendrai apie blai- 

Tiesiog, barė organizacijų 
kad nepastatoma stipri at- 
tam didžiausiam, mūsų

—
ŽEM. KALVARIJA (Tel. ap.). 

1921 m. čia susitvėrė Pavasari
ninkų kuopa T. Reivydo rūpes- 
iiiu. Bet pradžioje šių metų ta
po prašalintas iš kuopos, nes ne
besidarbavo o tik gyrėsi apielin- 
kės kuopoms. Prašalino ir iš Kr. 
Demokratų sk. ir iš Šaulių būrio 
kuriame jis nemažai pasidarbavo. 
Eina visokių kalbų tarp žmonių. 
Vieni sako kad jj prašalinę iš šau
lių būrio todėl kad jis nesidarba- 
vęs j ii naudai, o kiti pasakoja kad 
jis net perdaug darbavęsis šmuge
lio naudai.

Kopenhagen. — Danijos 
darbininkų unijos priėmė 
naujas išlygas ir tuomi pa
sibaigė lockautas, kurs buvo 
prasidėjęs prieš porą mėne
sių. Abi pusi nusileido.

UŽDARĖ DIRBTUVĘ

La/tvrence, Mass. — Paci- 
fic Mills,' kur per dvi savai 
ti dalinai ėjo darbas tapo už
daryta. Kai audėjų strei
kas kilo, tai kitos dirbtuvė 
greit užsidarė, bet Pacific 
Mills vis ėjo. Dabar pa
skelbė, kad užsidaro neap
ribotam laikui. Pastaromis 
dienomis tarp tos dirbt-r 
streikininkų ir
buvo susikirtimų.

PANEVĖŽYS. — Kovo mėn. 
18-22 d., čia apsilankė buvusis 
Lietuvos Telegramų Agentūros — 
Elta — Direktoris šveicarietis (d- 
ras phil. Erętas. Jo tikslas buvo 
pažadinti prie darbo čionai gy
vuojančias katalikiškas organiza
cijas. Panevėžiečiams Ereto var
das jau buvo girdėtas. Tai yra 
daug jau pasidarbavęs mūsų taf
tai žmogus, kuris, pradžioje tvė- 
riniosi nepriklausomos Lietuvos, 
pakliuvęs iš Šveicarijos į Kauną, 
taip pamilo mūsų tautą, kad greit 
išsimokino, lietuvių kalbą ir su 
didžiu pasiaukavimu stojo į akti- 
vų darbą už Nepriklausomą Lie
tuvą. Jįjį atmins ir visa mūsų tau
ta.

Panevėžy jis per kelias dienas 
sujudino .visas organizacijas: at
laikė keletą paskaitų, paaiškino, 
davė patarimų, supažindino su 
šveicariečių, taip visų giriamu, 
gyvenimu. Paliko Įspūdi kuoge- 
riausią.

‘ ‘ Pavasarininkams, ’ ’ 
draugijai, “Zitietėms, 
Darbo 
čiams’ 
vybę. 
vadus, 
rania,
tautai nešančiam blogų pasekmių 
siaubūnui — girtuoklystei.

“Ateitininkams” (atskirai) — _ 
TcaflčijoS $25.- a'pie' Jų'~tizfravnfras“ ir ' 
įerolo pati pa- reikšmę. Ištikrųjų, besimokinan 
ielius kurie e- aukštesnėse mokyklose jau- 
in -d a j. * nuomenė sudaro šviesios vilties vi- X). Bet tas uz- . x x . . ..... sai tautai. Gi skaitlinga paneve-
• priimtas. Ta- žiečių *<At.kų>> kuopa j vir§ 200 
)11OV prašė leis- moksleivių, kur savytarpis veiki
us rasiąs drau- mas sparčiai eina, džiugina kitas 
dėsią kauciją, katalikiškas organizacijas, kad 

buvo nulvdė- susilauksią savų veiklių vadų.
gauta kaucija. ir Mokytojų Semi-

.v. . . naruos moksleiviams kartu — a-
ono’v ais mosi, pje sportą, jr toliau, visiems Pa- 
ienas jam pri- nevgži0 inteligentams paskaita — 
no. Sakė, kad Dantė ir jo testamentas, 
uvę netvarkoj. Nors paskaitos buvo skaitomos 
ką galėjo. Vo- ne Šventadieniais, bet apsilankiu- 

Į^į-įų šiųjų skaičius buvo didelis. Aps
kritai, panevėžiečiai liko malonūs 

—------- tokiu garbingu svečiu ir reiškė
norą, kad ir ateity juos nepa
mirštų .

Repeticija veikalo “NAUJA 
TVARKA” Įvyks utarninke (baL 
11), LDS. kambariuose 7:30 vai. 
ak. Kviečiame visus lošėjus pri-

PRANAŠAUJA GEROVĘ.

Detroit, Mich. — Vice- 
prez. Coolidge kalbėjo atle- 
tų kliube ir pasakė, kad 
Washingtono valdžios ofi
suose daroma permainos ir 
įvedama taip, kad darbas 
eitų kaipir privatinėse įstai
gose kad eina. Sakė, kad 
Hardingo administracija 
pasižymės taika ir gerove vi
sose sritvse.

PAKĖLĖ ALGAS. GABENASI ANGLIŲ 

IŠ ANGLIJOS.

ReadingReading, Pa.

Iron Co. pakėlė savo darbi- 
streiklaužiu’ ninku algas dviem centais 

valandoj.

Susivienijimas Lietuvių 
R. K. Amerikoje

yra GYVAM DŽIAUGSMAS! SERGANČIAM VILTIS!
• MIRŠTANČIAM RAMYBfi!

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, $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, $14.80, $21.00. >

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

raštį "Garsą”.
5. Skleidžia apšvietą, leidžia gerus raštus ir dalina na

riams veltu!
6. Platina tikėjimą, dorą, rūpinasi tautos reikalais, re

mia Lietuvos respubliką.
7. Lengvomis sąlygomis apdraudžia vaikus nuo vienų

metų amžiaus. z
Įstojimai į 8. L. R. K. A. pigus, mAnesinS mokestis lengva. Kuo

jos yra visose didesnėse lietuvių kalionijoae Amerikoje, todėl, norin
tieji informacijų, kreipkitės prie kuopų Sekretorių arba tiesiai į Cen
tro Ražtinę:

S. L. R. K. AMERIKOJE "
222 So. 9th 8tr., -________Brooklyn, N. Y.

ŽEM. KALVARIJA (Telšių ap
skritis). — Žemaičių Kalvarijoje 
praėjusiais metais Kalvarijos val
sčiuj buvo trys pradinės mokyk
los, dvi miestelyje, viena Žarnelės 
kaime, o šiemet gi jau penkios 
prad. mok. kuriose mokytojauja 
šie mokytojai: Svaraviče, Mikas 
Striaupis, L. Vitkaitė ir K. Vit- 
kaitė. Visi šie mokytojai uolūs 
socijalistų darbuotoji! Tiktai 
apgailėtinas vienas dalykas. Pa
baigoj 1921 m. Į Kalvariją atsi
lankė apskrities liaudies mokyklų 
inspęktoris, kuris čia padarė ne
malonų įspūdį kalvariškiams, at
statydamas nuo vietos mokytoji 
A. Kerpauskį, gerą darbuotoji ka
talikiškoj dirvoj. Socijalistams 
pasidarbavus ir jį įskundus būk 
jis esąs nervuotas, vaikus mušas 
ir tokiu būdu nusikratė vieną ka
talikų darbuotoją. Dievas davė 
kitą. Pradžioje šių metų atvyko 
naujas klebonas, darbštus ir ne- 
nūilstantis žmogus. Tad Dieve

> padėk naujam klebonui kad jam 
: vadovaujant sutriuškintų sooija- 

listų darbus, kad jie nebegyvuotų 
kaip kad gyvavo atgal dveji tre
ji metai. Stojus į darbą naujam 
klebonui ir visuomenei padedant, 
tikimasi parodyti socijalistams

Berlin. — Amerikos ang- 
gliakasių streikas nepalies 
Vokietijos. Prieš metus 
Vokietija gabenosi Ameri
kos anglių, bet dabar jų pi
giau gauna Anglijoj ir iš ten 
gabenasi. ; |

FONTANINĖ
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SVEIKATOS DALYKAI.
Klausimas.

X

KONSERVATISTAI.
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MŪSŲ DAINOS.f
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K. Vytautui

NEPRIPAŽĮSTA 
LIETUVOS.

;■

Ja-gi motina 
Austrijos ka-

P n n 11 South Bouton’o utarnlnkais, 
tetrergais ir subatomU. Leidžia Am. 
Lemtuvių Rtmo Kataliku *v. Juozam 
DAssismę Satukba.

SOČI J AUSTU ŠPOSAI.

Brofesorius!
.■*ksTl

DRAUGAI IR DRAUGAS! 
____  ' * 

“GIEDA A”

KALENDORIŲ.

DU ŠV. KAZIMIERO.

visiką#girtas. Vienas tremti

nių buvo apsirijęs veidą skepe
ta didelio šalčio. .Girtasi

• v
1S

• *

KLAUSIMAS.
Gerbiamo Dr. Landžiaus pra

šau per “Darbininką” paaiš
kinti apie patrūkimą (rupture). 
Esu 35 m. amžiaus, o tą nega
lę turiu nuo mažų dienų. Kaž
kurie skelbia išdydą be operaci
jos. Ar teisybė! Aš operaci
jos bijau.

karo žinyba,
kad diseiplinos neprižiūri-

i Skaitykite ir platinkite lai- 
[kraštį “GIEDRĄ.” Lietuvių
Katalikų Moksleivių Organą, y

Kaina metams Amerikoj $2.- ženkali.

. M. J.
PAAIŠKINIMAI.
Patrūkimo be operacijos ne

pagydoma. Operacija yra ne
sunki ir nepavojinga. Tęsti pa
trūkimą vis-gi pavojinga. At
sitinka taip kad patrukėlis ar
ba sunkiai pakelia ar smarkiai 
bukosėja ir staiga pasidaro ne
gera, kad tuoj galas būna.

Kodėl mes lietuviai turime švęs* zimieTO 
ti šv. Kazimierą ir net vadinti 
'Lietuvos patronu. Jis gimęs Kro
kuvoj spalio 5, 1458 iš tėvų lenkų 
karaliaus Kazimiero ir Austrijos 
karalaitės, dukters Austrijos ka
raliaus Alberto U. .O šv. Kaži- su. turkais ties Varną, 
mieras mirė Gardine, 'palaidotas 
Vilniuje. Tai man rodos, kad jis 
nėra jokis lietuvių patronas. Lauk
siu paaiškinimo.

“Darbininko” skaitytojas.
Gardner, Mass. 
Bal. 5, 1922.

Paaiškinimas.
Paprastai garsius žmones 

savinasi kas tik turi prie jų 
šiokį tokį pamatą. Tas jau 
taip daroma nuo senų seno
vės. Senovės Graikijos gar-

Į aao * n t 1 k, į/'-? Jv dilbi

“DARBININKAS” * Vytauto Krolis Zigmantas.
RoM, Ma* Lenkijoj Jįgiėlai mirus so-

į KATALIKIŠKAS
DRAUGIJAS.

“DARBININKAS*
(The Wobkeb)

Zk* X4XHUakiab Pahb.
PoOHshed every Ttmrsday,

aad Saturtiay by St. Joseph’s Ltth- 
■jA»LAH R. C. Associatiom oi Labos.

"‘Entered as second-claae matter Bept 
12. 1915 at the post office at Boston, 
Masa^ under the Act of Marta 8.1879.”

“Acceptance for malllng at spedal rate 
of postage provided for ln Sectam 1103, 
Act of OcL 8,1917, autaorized on Julj 
IX 1918."

Bubtcription Raiet: 
taarly ...............................................$4.50
Boeton and suburbė .......................85.5C
Toreign countries yearly...............15.56

“Naujienos” ir “Kelei
vis” indėj o Lietuvos soci- 
jaldemokratų atsišaukimą 
į Amerikos lietuvius darbi
ninkus. Prašo aukų netru
kus būsiantiems rinkimams 
į Lietuvos parlamentą. At
sišaukime sakoma:

“Kai buržuazinės grupės sa
vo partijų reikalams be vArgo 
gali pakelti reikalingų darbui 
lėšų savo tarpe, mes stojame 
prieš nuvargusį darbininką, ku
ris nori imti, bet neturi iš ko 
duoti kadir savo reikalų apgy
nimui. Lėšų stokos klausimas 
stovi prieš mus... Šaukiamės 
į jus ir dabar. Padėkit mums 
mūsų kovoje! Ateikit pagel- 
bon jūsų gausiomis aukomis. 
Nepagailėkite atitraukti save 
vieno kito cento, nors žinome, 
kad ir daugeliui jūsų šiandien 
nelengva gyventi.”
‘Ar tai ne graudūs žo- 

_ iai. Socijalistai aukų kau- 
linimė bylina profesionalius 
elgetas ir čigonus. Bet ne 
tame svarba, kad socijalis
tai moka verkšlenti. Dirs
telėkime kas yra tie kurie 
taip puikiai kaulina aukų iš 
darbininkų.

Kauno “Darbininkas” ko
vo 5 dienos numeryje pui
kiai parodė kas per vieni tie, 
kurie taip graudžiai verkšle
na, aukų kaulydami. O-gi 
jie yta pirmos klesos buožės, 
dvarininkai buržujai. Iš 
trylikos socijaldemokratų 
atstovų tik du (Daukšys ir 
Šemiota) tėra darbininkai. 
Kiti yra vieni iš turtingiau
sių Lietuvos buyžujų. Sto- 
rakaklis advokatas Vens- 
lauskis, paeities dvarinin
kas, turi Šiauliuose keletą 
namų su piečiais, turi miškų 
plotus ir kitokių gerybių ir 
turtų. Kitas dvarininkas 
Sirutavičius dar turtinges
nis už Venslauskį. Cirtau- 
tas yra ir-gi dvarininkas. 
Storakakliai buržujai yra 
ir,VI. Požėla ir inžinierius 
Kairys. Tų ‘ ‘ proletarų ’ ’ 

į partijos pirm, yra S. Kai
rys, o sekr. V. Požėla.

Tai tie dvarininkai buržu
jai atsišaukia į Ainerikos 
darbininkus aukų, šaukia 
l e pasigailėkit e savo vieno 
kito cento, nors jie žiną, kad 
ir Amerike daugeliui neleng
va gyventi. Kas gali"biau- 
riau pasielgti už tuos dvari- 
mnkus ir buržujus, socialde
mokratais pasivadinusius, 
kaulinančius iš darbininkų 
aukų tam, kad vėl atsisėsti 
parlamente ir ten nieko ne
dirbti.

Gerbiamos ir Gerbiamieji:
Prisimindamos prielanku

mą, kokį parodėte mums da- 
statant antrąją vienuolyno 
dalį, su nauja, tvirta vilti
mi kreipiamės vėl ^prašyda
mos paramos pastatyme be
galo mums reikalingoš ko
plyčios .

Tik įsivaizdinkite virš 
dviejų šimtų asmenų, turin
čių laike maldos naudotis 
kambarėliu, talpinančiu vos 
60-tis asmenų Koplyčios ra
mybe ir joje pasimeldimas 
yra didžiausia mūsų paguo
da, 0 joje gyvenąs Išgany
tojas, mūsų viskas. — Vie
nos kitų gailimės ir visos 
liūdime, kad negalime pasi- 
gelbėti, nei Išganytojui 
tinkamesnio pribuvimo pa
statyti. Turint didelę ko
plyčią, kiek gražių iškilmių 
Viešpaties garbei būtų gali
ma surengti, kuriose dideli 
žmonių būriai galėtų daly
vauti! Prie to, po koply
čia įsitaisytų didelė svetai
nė. Čia vėl šimtai žmonių 
galėti) tankiai gėrėtis -gra
žiais perstatymais, o mūsų 
besimokinanti jaunuomenė 
turėtų daugiau galimybės 
dailės srityje lavintis.

Daugelis Draugijų sušel
pė jnus pirmiau, tą dėkin
gai atsimename. Dėlto mal
daujame ir pasitikime, kad 
tą padarys ir dabar ir dar 
gausiau, nes, juk, tai diev- 
namiui bus skirta auka. Gali
ma aukoti koplyčiai: langus, 

zaltorius, suolus, vargonus 
etc. Bent šimtą dolerių au
kavusiųjų vardai bus iškalti 
ant marinorinių lentų koply
čios prieangyje. Dėkingos 
vienuolės ir jų auklėtinės 

"kasdieną juos matys ir karš
ta malda užtars geradarius 
pas Viešpatį. Koplyčios 
fondui rengiame dabar dide
lį bazarą. Chieagoje Drau
gijos gelbsti mums. Nuošir
džiai prašome Draugijų ir iš 
kitų kolionijų prisidėti prie 
jo: ar tai auka, ar extra 
rinkliava, ar perkant tikie- 
tus automobiliaus ir kitų 
daiktų. Bazaras prasidės 28 
d. gegužės ir tęsis per visą 
savaitę.

Dievas neapleidžia duos- 
nume. Šimtais kartų gailes
tingumą atlygins, o to nuo 
Jo maldaus sušelptsos ir 

Nuoširdžiai dėkingos,
Šv. Kazimiero Seserys, 

2601 W. Marąuette Rd-, 
Chicago, III.
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SKAUDUS APS1REIŠ 
KINAS.
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Kai kurie skundžiasi, kad 
rožės juri dyglius, gurėtų 
verčiau džiaugtis, kad dyg- 
Gai rožg. 4

umiyiNKig
karininkui pasirodė, kad tas 
tremtinys jjra moteriške ir jis 
jį sieks bučiuoti.

“Lsntrą raportas aprašys tą
- girtuoklį ir nebus melagingas.

Tas visa pranešta Lietuvos mi- 
nisteriams, bet naudos iš to 
mebus.”

** -iT J
Keno kaltė, kad dedasi 

Lietuvoj šitokios šlykštybės ? 
Kalta žigoms 

iseiplin
ma. V>

Lietuva turi vieną tikrą 
generolu karo vadą, asme
nyje Silvestro Žukausko. Bet 
šis, it senovės Romos Cinci- 
natas, tik pavojui' gręsiant 
tęstoj a ten, kur jo vieta. Mū
siškis Cincfnatas turėtų nuo- 
latai būti Lietuvos armijos' 
priešakyje. Kodėl jis (gen. 
Žukauskas) nesti 'Lietuvos 
kariuomenės vadovybėj ? 
Todėl kad jis yra “klerika--saus poeto Homero gimtinės 
las,” poterius kalba, tai įsi
galėjusiems laisvamaniams 
ir ištvirkėliams tas nepatin
ka. į

Gen. Silvestrui Žukauskui 
valdant Lietuvos armiją, joj 
esti pavyzdinga tvarka ir 
priderama disciplina. Gen. 
Žukauskui esant armijoj, 
panašiij kaip viršuje minėtų 
šlykštybių neatsitiktų. Del 
Lietuvos labo Amerikos lie
tuviai turi kelti balsą, kad 
Lietuvos armijos tėvas, Lie
tuvos atvaduotoj as nuo bol
ševikų ir bermontininkų, di
dvyris mūšiuose ties Gied
raičiais, būtų sugrąžintas 
Lietuvos armijos vadovy
bėm •

C

Sžndariečiai Lietuvos Ne- 
prigulmybės dienos aukas 
nenorėjo siųsti per Lietuvos 
Atstovybę ir del šitame klau
sime nesutikimo nebuvo ga
lima tos šventės So. Bostone 
apvaikščioti bendrai. San- 
dariečiai pasirodė tada ne
pripažįstą Lietuvos atstovy
bės. Dabar Lietuvos atsto
vas gavo iš Kauno kablegra- 
mą, kur pranešama,"kad ne
trukus atvyksianti Ameri
kon Lietuvos Finansų Misi- 
j a. Tai ‘ ‘Sandara ’ ’ skelbia: 
Sako Atvažiuojanti Kažko
kia Finansinė Misija. Tai 
“Sandara” progreso keliu 
beeidama nepripažįsta jau 
nei Lietuvos, nes atvyks ne 
“kažkokia” misija, o Lietu
vos misija.

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 kuojoje knygoje galima 
rasti. Taigi, kurie norite į> 
sigyti šį* Kalendorių arba 
pasiųsti kaipo dovaną gimi
nėms į Lietuvą, tai tuojaus 
riųskite 25c. stampoma arba 
money orderį, o mes pasiųsi
me nurodytu adresu.

Agentams duodame nuo- 
»laidą. Agentai pasiskubin-

- “Draugas” per keletą nu
merių turėjo straipsnių a- 
pie dabartinę Lietuvos padė
tį. Keletas to straipsnio ži
nių buvo labai skaudžios. 
Pavyzdžiui to laikraščio HH; 
meryje 79 rašoma apie pra
siplatinimą Lietuvoj girty
bės, paleistuvybės ir valdi
ninkų sauvaliavimą. ,

Be kįtko štai kas rašoma: 
“Kad lenkai ištrėmė iš Vil

nijos 33 jiems nepalankius pat- 
rijotus lietuvius ir britgudžius 
atvedi juos pas lietuvių frontą, 
tai tnos save tėvynės kovotojus 
atėjo priimti trys karininkai, 
kurių vyresnysis Kulwiec buvo ^ite su užsakymais.

garbę varžėsi septyni mies
tai, būtent Smirna, Rhodos, 
Colophon, Salamis, Chios, 
Argos ir Atėnai.

Lietuviai ir lenkai varžo
si Kasciušką, Mickevičių ir 
daug kitų žymių vyrų. Šie 
senai mirusieji didvyriai ga
li daug mums prigelbėti da
bar. Juk Kasčiuška (Kos- 
ciusko) yra labai gerbiamas 
Amerikoje už tai, kad jis bu- 
vu vienas gabiausių vadų A- 
merikos kovoje už neprigul- 
mybę. Jis, senai miręs, da
bar lietuviams daug prigel- 
bėtų, jei mes gyvieji jį pil
nai pasisavintume.

Dabar Lietuvos laikraštis 
'‘Kostuos” paskelbė išmokė
siąs 10.000 auksinų tam, kurs 
geriausia ir pilniausia išro- 
dys ir išaiškins garsaus filo
sofo Kanto kilmę. Mat esą 
davinių, kad garsusis filo
sofas Kantas esąs lietuviš
kos kilmes. Vokiečiai su
pyko ant lietuvių už savini- 
mąsi to garsaus vyro. Taip 
tai lietuviai ir vokiečiai su
sivaržė del Kanto. Kiekvie
nas supranta, jog jei būtų 
išrodyta, kad Kantas buvo 
lietuviškos kilmes, tai' tas 
daug prisidėtų prie lietuvių 
vardo pakėlimo.

Tatai aiškiai matome, kaip 
ir ne šventieji, senai miru
sieji didvyriai ir garsūs 
žmonės gali tautai prigelbė
ti.

Šventas Kazimieras yra 
pasaulyje plačiau žinomas, 
negu Kasčiuška* Mickevi
čius ir Kantas sudėjus krū
von. Jo vardas randasi vi
so pasaulio tautų kalendo- 

. riuose. Kasčiuška, Micke
vičius, Kantas žinomi tik 
nedideliam mokytųjų skai
čiui. Kasčiuška vien tik A- 
merikoje plačiai visuomenei 
težinomas. Gi šventas Kazi
mieras žinomas ir japonams 
katalikams ir chinams kata
likams ir Afrikos negrams 
katalikams, neskaitant civi
lizuoti) baltųjų tautų katali
kų. Taigi labai svarbu, kad 
pasaulis žinotų švento Kazi
miero lietuvišką kilmę, o 
tą^ino, kas tik yra šiek tiek 
skaitęs lietuviškos- istorijos. Į

Lietuvos kunigaikštis Ja- 
giela, paskui Lenkijos kara
lius, be kitų turėjo du sūnų 
— Vladislovą ir Kazimierą. 
Pastarasai Kazimieras, Ja- 
gielos sūnus, yra sv. Kazi
miero tėvas, 
buvo vokietė, 
ralaitė.

Lietuvos D. 
mirus. Lietuvą valdė jo bro
lis Skirgąj^yo po jo antras

stą užėmė jo sūnus Vladislo
vai Zigmantui mirus, Lie
tuvos valdymas teko Kazi
mierui Jągielaičiui, šv. Ka-

• tėvui. Jisai Lietu
vos sostą apėmė 1440 m. O 
1447 m. jo brolis" lenkų ka
ralius Vladislovas, švento 
Kazimiero/lede žuvo kare 

.............. “ Po 
to po atkartotinų lenkų pra- 
šyriiij Kazimieras apsiėmė 
būti ir Lenkijos karaliumi. 
Jis valdė ir Lenkiją ir Lie
tuvą iki 1492 m.

Kam dabar neaiški šv. 
Kazimiero lietuviška kilmė. 
Jo tėvas buvo lietuvis moti
na vokietė. Niekas Kantui 
neprirodvs šitokio lietuviš
kumo. O yra daroma pas
tangų šiek tiek rasti Kante 
lietuvikumo. Šventame Ka
zimiere lietuviškumas mato
si be painių, o yra tarp lie
tuvių tokių, kurie šlykščiau
siais burnojimais užginčija 
šv. Kazimiero lietuvystę ir 
dergia katalikus, kam jie 
skiriasi šv. Kazimierą globė-, 
j u ir kam jo dieną švenčia. 
Tą daro laisvamaniai. Jie 
tą daro biapriausio bedievis 
ko fanatizmo apjakinti ir 
atšalimo nuo lietuvystės.

Nepersenai yra tilpusi ‘ ‘ Dar
bininke” korespondencija iš 
Harrison, N. J., kurioje prane
šama, kad L.D.S. suvažiavime 
įdomauta “kunigų polemika” 
ir neturėta nieko prieš tai, jei 
kunigai varinės net ir asmeni
nes polemikas; pasiketinta jas 
tėmyti.

Suklydote, vyrai, ir nęt dvi
gubai. Sekti grynai asmenines 
polemikas butų niekas kitas, 
kaip bereikalingas laiko gaiši
nimas. Nesvarbu, ar polemi
zuoja kunigai, ar daktarai, ar 
darbininkai, ar kas kitas. An
tra jūsų klaida yra ta, kad ku
nigai abelnai imant (išskyrus 
kunigus Janušą ir Petkų) as
meninių polemikų beveik neva- 
rinėja.

Tiesa ginčų nestinga laikraš
čiuose, seimuose-gi jų yra dar 
daugiau, bet čia ginčyjasi ne 
vien kunigai, bet visi, kurie į- 
Aemauja vieša katalikų dar
buote, ginčyjasi del idėjų, del 
jų vykinimo. Besiginčyjant, 
bepolemizuojant nebeto, kad 
neįsibrautų kur vienas kitas as
meniškumas, piktumas, bet tai 
yra tik taip sakant pipirai. 
Juos paprastas žmogelis grei
čiausia patėmyja ir spjaudosi 
lyg kartu* pipirą perkandęs, bet 
nemato, prie ko tas asmenišku- 
mij pipiras yra prikibęs, nema
to tos idėjų kovos, kuri retai 
kuomet apseina be vieno 
kito kad ir mažyčio asmeniš
kumų pipiriuko. Kunigai sto
vi katalikų visuomenės prieša
ky, yra jos vadais ir užtat dau
giau ginčijasi terp savęs negu 
tie, kurie neima jokio dalivu- 
mo katalikų viešame gyveni
me. Klausimas, del kurių idė
jų daugiausiai ginčyjasi dvasi
niai ir pasauliniai darbuotojai, 
štai vieną: Pažanga ar konser- 
vatispas?

vaisiu, jei tik kas dirvą paartų 
ir paakėtų nors truputį, mestų 
į ją nors.vieną kitą grūdelį. 
Tie žmonės bijo viso to, kas 
yra nauja, ant kiekvieno daik
to, ant kiekvienos idėjos jieško 
markės liudyjančios, kad taip 
ar bent panašiai jau senovėje 
butą. Gali naujoji idėja sutik
ti su katalikų mokslu, gali ji 
būti naudingiausia, prakilniau
sia, bei tos rūšies žmonėmą ji 
visvien bus įtartina vieų tik 
dėlto, kad ji nauja. Tie žmo
nės arba nesugeba arba bijo 
patys pagalvoti. Jie’ gyvena 
bočių ir prabočių protu. Jie 
palaiko netik'gyvą, bet ir miru
sią senovę; netik gyvus krikš
čionybės idealūs, bet draug su 
jais, ir tankiai net daugiau ne
gu pačius idealus palaiko, — 
atgyvenusius, savo reikalingu
mą ir naudingumą metodus ir 
įpročius. Jie kėsinasi sustab
dyti bėgančią pirmyn gyveni
mo sriovę, jie turi akis įsmei
gę i praeitį. Juos mes vadina
me ‘ KONSERVATISTAS. Jie 
ir patys atsilieka nuo gyveni
mo ir kėsinasi sustabdyti gy
venimo sriovę.

Pažiūrėkim kokią rolę sulo
šė konservatistai netolimoj pra
eity. Štai gimė socializmas ir 
paleido į pasaulį obalsį: prole
tarai viso pasaulio vienykitės! 
Tas būtų buvę labai gerai, jei 
po tuo obalsiu nebūtų slėpęsis 
kitas ne taip balsiai skelbiamas 
pridečkas, būtent: ir atsimes- 
kit nuo Dievo! griaukite tikėji
mą! Ir pradėjo socijalistai vie
nytis ir pradėjo griauti tikėji
mą. Žinoma ir pirma jų buvo 
organizuota akcija prieš katali
kų tikėjimą, bet organizuotai 
ji neišeidavo beveik iš grynai 
bažnytinių ir politinių ribų. So
či jalfstai įnešė tą kovą į ekono
minių sąntikių srvtį.

Konservatistai pasiėmė savo 
senuosius saidokus ir išėjo ko
voti su socijalistais, kurie šau
dė šrapneliais. Šrapneliais šau
dančios armotos sužeidžia arba 
užmuša vienu šūviu daug žmo- 
nių, gi iš saidoko toli nenušau
si ir nenukausi daugiau kaip 
vieną priešą, jei ir -dašausi iki 
jo. Socijalistai griovė tikėji
mą organizuotai ir per spaudą; 
kunigai konservatistai atsakė 
tai pamokslais bažnyčioje, kur 
socijalistai Heina, ir stebėjosi, 
kad toji kova su soeijalizmu 
neduoda gerų pasekmių, kac 
socijalizmas ir toliau platinasi. 
Pausauliniai konservatistai ar
ba pakeikdavo arba nesakyda
vo nieko, nes buvo visai nepa- 
temvję to naujo prieštikybinio 
judėjimo.

Ketteleriai, Manningai ir ki
ti toli matantieji katalikai su
prato, 'kad senų metodų nebe
užtenka, kad reikia naujų prie
monių kovai su naujais priešais 
kad reikia organizuotis. Ir 
konservatistai ir pažangieji gy
nė tuos pačius katalykybės ide
alus. Apgynė pažangieji. Kon
servatistai daugiausia tik kliu
dė.

BUK SVEIKAS.

1. Vėdink kambarius.
2. Nešiok liuosas drapanas 

pritaikytas kožnam laikui, orui 
ir darbui.

3. Jeigu dirbi viduje, kasdien 
praleisk nors kiek laiko lauke.

4. Miegok ant šviežio oro, 
lauke, jeigu galima.

5. Laikyk skepetaitę prie 
burnos ir nosies kuomet kosti 
ar čiaudi ir reikalauk jog kiti 
tą patį darytų.

6. Visuomet nuprausk rau
kas prieš valgį.

7. Nepersivalgyk. Ypatingai 
mėsos ir kiaušinių.

8. Valgyk daug vaisių ir dar
žovių.

9. Išpalengvo valgyk — ge
rai kramtyk maistą .

10. Gerk daug vandeens kas
dien.

11. Raguliariškai išsivalyk.
12. Stovėk ir vaikščiok sta

čiai.
13. Neleisk nuodams ir už

krėtimams įeiti į kūną.
14 Švariai laikyk dantis, dan

tų smegenis ir liežuvį.
15. Tinkamai dirbk, bovinkis, 

ilsėkis ir miegok.
16. Visuomet buk ramus. 

Rūpestis yra sveikatos priešas 
Ješkok draugystę savo artimų.

17. Nevartok patentuotų vai
stų.

18. Eik pas gydytoją nors sy
kį ant metų. Pas dantistą ir 
reikia eiti reguliariškai.

i
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SENELIO DAINA.
(Iš Kolcovo)a 

Pabalnosiu žirgą, 
Žirgą bėrąjį, 
Išskrisiu, išjosiu 
Greit, kaip sakalas!

Ant kalnelio ' 
Ąžuolėlis, 
Sėd po juo mergytė.

Pin’ vainiką 
Ir dainuoja — 
Ašaros jai rieda.

Del bernelio, 
Tėvo, brolio — 
Del greitu žirgeli!).

Kur jie žuvo,
Čia suvirtę
Gul šimtai kryžeivių.

Oi, mūs’ damos 
Ir liūdniausią 
Nuramm širdelę, a

Ųž laūkų už jūrų, 
Tolimon šalin, 
Sučiupsiu, pavysiu 
Aš jaunystę ten! 
Ją sugavęs grįšiu 
Jaunikaitis vėl, 
Su jaunaisiais tuomet 
Žaisiu, linksminsiuos!
Bet veltui! nėr kelio 
Grįžti praeičiai !
Vakaruose saulė 
Niekad neteka!

Svirno Žvyne.
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Gyvenimas nestovi vietoje, 
/bet žengia pirmyn. Gimsta 
naujos idėjos, atsiranda naujų 
reikalų, naujų priešų, atsidaro 
naujos dirvos. Vieni visai ne- 
patėmija idėjų, arba petėmiję 
pasmerkia jas nieko nelaukda
mi vien tik užtai, kad jos yra 
naujos; nęsupranta naujų rei
kalų; stoja į kovą sn naujais ’ 
priešais apsiginklavusiais mo
derniškais ginklais, bet vartoja 
prieš juos persenusius kovos 
budus ir dabar jau nebevarto
jamus ginklus; jie vis tebearia 
savo senąsias dirveles, nors jo
kių va;>ių iŠ jų negauna: jie ne-i 

i mato naujų dirvų kur kiekvie- Kaina metams A 
rnas grūdelis išduotu šimteriopąK W. Markai Strn

MOKSLAS SMERKIA 
GIRTUOKLY®?, 

“Alkoelis Bėra maistas. Alkoo- 
■li8 yra nuodai. Jį vartojant ma- 
žinasi šiluma kūne. Tai darosi to
kiu būdu: nuo alkoolio veikimo 
plečiasi prie odos esančios gysle
lės, kurios praranda savo tamp
rumą; daug kraujo liejasi į jas 
prie paviršiaus kūno, ir diliai to 
daugiau šilumos nyksta iš kūno. 
Kraujo liejimos prie kūne pavir
šiaus, tai daugumui rodosi, kad 
jie sušilę; tikrumoje gi jie yra 
atšalę.

“Alkoolis paraližuoja visą pir
miausiai galvos čfirksnhj centrą,

“Abdnai galima sakyti, kad vi
si alkoolio veikimai, išaiškinaraie- 
ji, kaipo sužadintojai, tikrumoje 
,-ra tiktai' aiškūs paraližavimo,



• K

ELIZ ABEH, N. J.

Federacijos skyriaus posėdyje 
kaipo korespondentas buvau pa
klaustas, ką tokio gerb. kun. I. 
Kelmelis nuveikė, kad pavyzdin
giausiu kunigu randu. Tiesa, jis 
daug negalėjo nuveikti per kelių 
mėnesių savo buvimo. Bet tautos 
žvilgsniu didelį žingsnį padarė. 
Gerb. kun. Kelmelio rūpesniu 
vaikeliai taip pamylėjo lietuvių 
kalbą, kad parėję namo tėvelių 
prašė lietuviškai mokyti poterių 
ko pirma visai nekentė. Kartui' 
su vargoninku Hodeliu kėlė lietu
vių jaunuomenės dvasią, išmoki
no vaidint veikalėlius, kuriais lie- 
tuviaūis tenka pasigrožėti. Daly' 
vavo ir teikė patarimus visokiuo
se tautos reikaluose.

, Vietinis.

*■
ras, Vyčių centro pirmininkas. 
Taip-gi žodžiais garsino Vyčių 
Lopšelių 78 kp., kad ruoštus vi- 
sųpirma viršminėtą veikalą per
statyk Tas buvo ir nutarta. Pra
eitam susirinkime vargom Anta
nas Stanšauskfe apsiėmė su juom 
daugiausia rūpintis. Dabar ruo
šiasi kuopa vaidinti Pečkauskai- 
tės “Pančius.” Jeigut kas įdo
mauja kaip “Pančiai” išrodo A- 
merikoje atsilankykite Vyčių Lop- 

t šelyje.

mi kalbina katalikišką jaunuo
menę net tikietus dėl savo sureng
tų programų spaudžia už dyką, 
kad tik daugiau prie savęs pa
traukti, nelyginant lenkai pasirė
mę išgama Želigovsiu šaukia lie
tuvius prisidėti prie Vilniaus val
džios, sakydami būk lietuvis Vil
nių valdąs.

Akrono tėmytojas.

'* NEW HAVEN, CONN.

Misijos. ,

šv.

ELIZABETH, N. J.

Grinorians prakalba.
»

da buvo atsilankęs grinorius 
pan Natkevič. Kai nuo grinoriaus. 
tai negalima daug tikėtis. Bet dy- 
vai iš tų kurie rengia tokiems, 
grinoriams prakalbas. Gal Lie
tuvos valdžia, norėdama parodyt 
Amerikos lietuviams kokių ten 
valdininkų yra, siuntė jį Ameri
kon. (Ne Lietuvos valdžia Nat
kevičių ir Žygelį siuntė Ameri
kon, o socialistų liaudininkų par
tija. Red.). Pan Natkievie šau
kė, kad girdi kun. Garmus sakęs, 
kad Lietuvoj socijalistus ir bedie
vius reikia iškart. Visų niekų, ką 
jis kalbėjo negi suminėsi.

Vietinis.

MONTELLO, MASS.

Vietos katalikai visuomet uo
liai veikė, bet šiame pavasaryje 
pradėjo dirbti kosmarkiausia. Nes 
rengiamės bažnyčią statyti. Jau
nimas buvo surengęs Broektone 
balių- ant bal. 18 d? ,:ž®et Montų 
lloj misijos prasidės bal. 17 d. Tai 
pramoga nukelta ant toliaus. Ka
dangi rengiamos pramogos tikie- 
tai buvo pardavinėjami, tai tie 
patys tikietai bus geri ir ant to
liaus.

Rep.

Bhzdinga.

AKRON, OHIO.

LAWRENCE, MASS.

“Darbininke” nuolat buvo gar
sinama “Piloto Duktė,” veikalas, 
kurį garsino gerb. klier. P. M. Ju-

Darbai gumos išdirbystės 
kiek neina geryn, dar kaip gir
dėt tai pabaigoj balandžio mėne
sio paleisią daug darbininkų iš 
darbo.

Balandžio 2 d. 1922 m. bažnyti
nėj svetainėj, buvo statomas vei
kalas “Kova po Giedraičiais.” 
Veikalas puikiai nusisekė, nes vi
si aktoriai gerai atliko sav? už
duotis, 
maitis. 
tinienė. 
malone 
vejančiu balseliu. J. Noreika lo
šė moksleivio rolę, taip-gi gražiai 
attiko. A. Paleekas — legijonin- 
ko buvo paofieierio rolėj. P. 
Druskis — Jackaus žydo rolėj. 
J. Sebastinas — Želigovskio ro
lėj. J. Mackevičius — Vilkevič 
rolėj. A. Kairys — Parazitovski 
rolėj. G. Kubilius — lenkų karei
vis ir 2 lietuviai kareiviai M. Pu- 
zina6 ir J. Šarapinas. Visi savo 
roles gerai atliko, taip kad neku- 
rie draugijos šv. Stanislovo na
riai prašė po Velykų dar atkarto
ti, net lošėjams pažadėjo kokią 
dovaną nupilti. Dar prie tam 
lošimui Vince Belecko 2 vaikučiu 
turėjo porą monologų .kuriuos 
puikiai atliko. Tą pačią dieną 
mūsų bolševikėliai surengė prog
ramą, apsiskelbė, kad bus iš Chi- 
t agos koks tad bambizas ir kalbės. 
Susišaukė savo chorą, bet jokis 
bambizas nepasirodė. Tai darė, 
kad mažiau atsilankytų į katali
kų pramogą, nes kaip jie skelbė, 
tai jau Akrone liko “tamsių” ka
talikų vos trečia dalis, o jų ap
šviestų bolševikų net dvi dalys. 
Vienok iš 2 dalių nesiranda nei 
vieno, kad galėtų šiek-tiek pamo
kint savo ehorą, tai pasisamdė 
kataliką. Bet tas nemalonu mums 
katalikams. Jie tuo pasiremda-

nei

Jurgis Saulis buvo J. Že- 
Jo podukra — J. Sebas- 
Padarė įspūdį su savo 

kalba ir dainuodama ža

Kovo 26, prasidėjo misijos 
Kazimiero bažnyčioje ir tęsėsi vi
są savaitę. Misijas laikė kun. P. 
Garmus. Iš visų žvilgsnių buvo 
pasekmingos.

Žmonės skaitlingai lankė pa
maldas, kiekvieną rytą ir vakarą.

Dar pirmą kartą mūsų kolioni- 
ja turėjo tokią progą išgirsti to
kius puikius naudingus pamoks
lus.
x Kun. P. Garmus turi puikų aiš
kų balsą, begalo jautrią širdį. Jis 
su savo pamokslais sugraudina 
kiečiausią širdį, sužadina prie at
gajos.

Ilgą laiką skambės tas puikus 
pamokinimas visų klausytojų au
syse. Teko girdėti, kad ir bedie
viai labai gėrėjosi kun. Garmaus 
•pamokslais. f

Visos katalikiškos draugijos ir 
organizacijos dalyvavo misijose 
su ženklais. Malonų įspūdį darė 
kad draugijos in ėorpore priėmė 
komuniją.

Laike misijų dalyvavo daug 
svečių kunigų. Bal. 2 d. iškil- 

su pro-

Tada jis man šuktelėjo: “Nepo- 1 
teriaukr o-pinigus duokš.” Tadą 
pradėjau geruoju prašytis ir va- 
dyti pas salrfiužninką. Maniau ar 
nepavyks tą žvėrį numalšinti pa
lakinus. Ir ką Jurgis sutiko. Ei- 
nava, o jis mane laiko. Žiūriu, 
kad jo kojos galvos neklauso. Tai 
pataikęs*' progą suktelėjau ir iš
trūkau. Jis dar bandė mane vy
tis, bet nepavijo.

Laisvamaniai manęs nekenčia ir 
ant mano gyvasties kėsinasi už-' 
taiy kad uoliai dirbu tarp katali
kų ir prirašinėju narius prie L. D. 
S.

Vietinis.

t N0RW00D, MASS.

Bažnytinis koncertas.

Balandžio 9 d. š. m. įvyko baž
nytinis koncertas šv. Jurgio lietu
vių bažnyčioje. Programa buvo 
gana ilga ir įvairi, nes dalyvavo 
vietos Šv. Cecilijos choras ir Bos
tono, Montello ir Provideneo dai
nininkai. Prie surengimo šio kon
certo daug darbavosi vietos kle
bonas kun. V. K. Taškūnas ir šv. 
Cecilijos choro vedėjas Mr. J. E. 
Slavin ir choro nariai. Žmonių 
buvo pilnutėlė bažnyčia.

Tikiuosi, kad kas nors parašys 
plačiau.

Buvęs.

WORCESTER, MASS.

Svarbus Darbininkų susirin
kimas.

mingai užsibaigė misijos 
eesija.

Kiekvienoj kolionijoj 
jos privalo išgirsti kun. 
mat^ turtingų, pamokslų.

Tegul Dievas Aukščiausias su
teikia stiprybės, ištvermės tame 
šventame ir prakilniame darbe.

Šalaviju.

parapi- 
P. Gar-

Z «___
LDS. 7 kp. svarbus susirinkimas 

įvyks 13 d. balandžio š. m. 8 vai. 
vakare, bažnytinėje salėje. Visi 
nariai malonėkite pribūti ir atsi
veskite naujų narių. Turime daug 
svarbių reikalų.

buvo keturių draugijų susirinki
mai.

Šiame susirinkime prisirašė 4 
nauji nariai..

Atstovas iš Federacijos sky
riaus pranešė, kad. labai gerai 
veikiama ir kad baigiama su
traukti visas draugijas į šį sky
rių.

Buvo svarstoma plačiai, kaip 
išauginus LDS. 78 kuopelę nariais 
ir kaip būtų galima greičiausia 
surinkti aukų pasiuntimui knygų 
Lietuvon.

Visi nariai pasižadėjo smarkiai 
darbuotis, žad surinkus užtekti
nai pinigų ir kad nupirkus bent 
vieną skrynią knygų mfo LDS. 72 
kp.

Šios kolionijos darbininkai 
pradeda susiprasti ir sparčiai de
dasi prie LDS.

Pavyzdingas vakarėlis.

Lietuvos Dukterų Draugija 
globa Motinos Švč. balandžio 2 d. 
š. m. surengė gražų vakarėlį. Sta
tė puikų veikalą “Šv. Akvilynos 
kankinės mirtis.”

Pačioje pradžioje gerb. kun. J. 
Čižauskas pasakė prakalbą iš Baž
nyčios istorijos ir šv. Akvilynos 
gyvenimo. Taipgi išreiškė didelę 

. pagarbą to veikao aultoriui gerb. 
kun. J. Židanavyčiui, Amsterdamo 
lietuvių klebonui.

Lošime geriausia atsižymėjo 
jauna lietuvaitė šv. Akvilynos ro
lėje — A. Bukšaitė, pamotės —» 
M. Širvaitienė.

Gerai atliko ir kiti. Šis veika
lai padarė didelį įspūdį į žiūrė
tojus ir nevienam išspaudė aša-

Valdyba.

DETROIT, MICH.

Darbai gerėja.
MONTREAL, CANADA.

Laisvamanis atsižymėjo.

Bal. 1 d. užėjau pas vieną lie
tuvį ant Point St. Apie aštuntą 
valandą iš jo išėjau ir jardu tam
soj ėjau. Tik man čiupt už krū
tinės didelio ūgio vyras. Tai be
sąs lietuvis Jurgis, laisvamanis ir 
girtoklis. Sakė jis man: “Dabar 
neištrūksi gyvas, duokš pini
gus.” Žinoma ne juokais nusi
gandau. Juk laisvamaniui ar žmo
gų nužudyti ar musę nudėti. Pra
dėjau minavoti šventus žodžius.

Gal kaip kas mano, kad čia jo
kio veikimo nėra, bet taip nėra. 
-Čia žmoneliai nors ir nuvarginti 
bedarbės juda ir dirba naudingą 
darbą Bažnyčiai ir Tėvynei.

Jau dabar juodas bedarbės de
besys praslinko, palikdamas žen
klus ir pradėjo švisti skaistesnė 
saulutė ant darbo žmonių veidų. 
Darbai visur žymiai pagerėjo.

Darbininkai veikia.

Balandžio 2 d. s. m. įvyko LDS. 
72 kp. susirinkimas. Narių nedaug 
tesusirinko, nes tuo pačiu laiku

9

— 
pradėjo šaukti kunigo... kunigo... pektinai, bet apie pakėlimą ilgų 
3et jau buvo pervėlu, nes gyve- "---- L ’—•—
no tik penkias minutas.

Ar mažai tokių yra, kurie bū
dami sveikais tyčiojasi iš tikin
čiųjų žmonių ir nė nepamato kaip 
mirtis užklumpa neprisirengu
sius. Gaila jų, nes nežino ką da
ro. >

po

ras.
Buvo ir tokių, kurie niekados 

ramiai neužsilaiko.
Po perstatymui dvi sesutės Buk- 

šaitės sudainavo keletą dainelių. 
Reikia pažymėti, kad šis veikalas 
labai tinka statyti gavėnios laike. 
Šį veikalą reikėtų atkartoti Šv. 
Antano parapijoj, West Sidėj.

Turime pasidžiaugti, kad mū
sų lietuvaitės rūpinasi perstatyti 
puikių tikybinių veikalų, kurie 
pakelia žmonių dvasią. z

Liūdnas atsitikimas.

Šiomis dienomis persiskyrė
šiuo pasauliu be šv. Sakramentų 
jaunas lietuvys K. Radzevičia gy
venęs 3529 Levitt St.

Jis per daug metų gyveno at
siskyręs nuo Bažnyčios.

Susirgęs iš karto neprisiėmė ku
nigo, bet paskui kada mirtis pa
žiūrėjo ir kada šeimyninkė įspau
dė Grabnyčios žvakę į rankas, ne
laimingais paskutinioj valandoj

, šis-tas.
Kaip girdėt sandariečiai rengia

si kviesti ką tik iš Lietuvos at
važiavusius socialistus Natkevičių 
ir Žygelį. Mat jiedu yra tos par
tijos nariu, kurie priešinosi ir 
priešinasi Lietuvos neprigulmy- 
bei; kurie ėjo į Steigiamąjį Sei
mą tik pasiklausyti, ne dirbti

Sandariečiams tokių ir reikia.
Išmetė 'iš bažnyčios.

Vienas “smarkus” sandarietis 
žinomas kaipo cigarų rūkytojas ir 
laisvamaniškos “Dirvos” repor
teris pradėjo dar jaunas būdamas 
našlauti. Nesusirasdamas iš lais
vųjų sau geltonplaukės pradėjo 
lankytis į L. Vyčių parengtus va
karėlius. Tikėjosi prisivylioti vy- 
tę, bet nepasisekė. Paskui pradė
jo ateidinėti ir į bažnyčią. Sako
ma, kad paprotys, tai antras pri
gimimas. Taip ir šis sandarietis 
vieną kartą atėjo į bažnyčią ir ne-* 
iškentęs užsirūkė cigarą ir tuoj 
buvo išgabentas ant gatvės, 
čia žinomas kaipo Juozukas.

Darbai eina, bet iš kitur atva
žiavusiems ir nemokantiems dar
bo automobilių šapose sunku gau
ti.

LDS, ir L. Vyčių organizacijų 
nariai mokanti darbą gali gauti. 
Atvykę iš kitur kreipkitės Šv. 
Juroig parapijon, kampas Cardo- 
ni and Westminster Avė.

Tėvynės Ašara.

LAWRENCE, MASS.

su

ir sutrumpinimą valandų visai ne
užsiminė. Darbininkai turėjo daug 
sunkios kovos panešti kol visa tai 
iškovojo.

Karui pasibaigus, ūmai prasidė
jo atsirasti šimtai i rtūkstaųčiai 
bedarbių. Darbdaviai aiškinasi ir 
aiškinosi; kad negali išdirbinių 
parduoti ir kad jie negal rnateH- 
jaliai išsiversti Reikia numušti 
algos. Taip ir padarė. Po kiek 
laiko vėl nori numušti algas ir dar 
prailginti, valandas.

Šioje kolionijoje randasi dau
giausia audiminių išdirbyseių. - 
Nors jau 1921 metais numušė al
gas 20 nuoš., bet dar iki šiol šiaip 
taip kentė. Audėjai dabartiniu 
laiku daugiau negalėjo uždirbti 
kaip $25.00 iki $30.00 savaitėje. 
Paprasti darbininkai nuo $18 iki - 
$20. Štai atėo 20 d. kovo, kompa
nijos paskelbė, kad nekurios už
sidaro neapribotam laikui, o kitos 
nuo 27 d. kovo numuša algas 20 
nuoš. Darbininkai pradėjo bruz
dėti. Vieni eiti ant streiko, o ki- 
ti ne. Bet atėjus 27 d. kovo, visi 
darbininkai išėjo ant streiko. 
Mieste pakilo didelis judėjimas. 
Žmonių pilnos gatvės. Policijan- 
tų būriai vaikščioja ir žmones vai
ko nuo gatvių. Praslinkus ke
liom dienom streikas susitvarkė. 
Visi išėjo, streiklaužių mažai yra.

Dabar visas laimėjimas priklau
so nuo pačių darbininkų. Jeigu 
visi sutartinai kovos, tai nėra a- 
bejonės, kad laimės. Nes visi ei
na su darbininkais. Nor ir ilga , 
kova gali priseiti vesti, bet nega
lima pasiduoti kompanijų norams. 
Jeigu mes dabar nelaimėtume, tai 
nėra abejonės kad praslinkus ke
liem mėnesiam ir vėl mūs algas 
kapos.

Broliai darbininkai, vienas ki
tam ranką paduokime ir ištver
mingai veskime savo reikalavi
mus.

s

Jis

Darbininkų vargai.

Ne vien Rusijoje vargas ir skur
das. Kenčia ir visa žmonija. Ka
rai tarp mažųjų valstybių nesi
liauja. Didžiosios didina laivy
nus, ginkluojasi, visose šalyse. 
Milijonai bedarbių, badauja ne 
vien Rusijoj, bet ir visur, ne tir 
čia Amerikoj. Nėra pasaulėj ra
mybės, neramumai auga ir bujo
ja. Skurdas ir vargai vis sunkiau 
spaudžia mus darbininkus.

Pasauliniam karui prasidėjus, 
darbų buvo užtektinai. Žmonės 
dirbo dieną ir naktį, kad pasinau
doti gerais laikais, kad suskur- 
dusį gyvenimą pagerinti. Bet, 
nors darbo darbdaviai turėjo uz-

«

Mažas Ignukas.
- Mi
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Už $1.00 gausi puikiausių argumentų prieš bedievius
1)LEONOXII!ENCIKLlKAREJa»INOVARI»l 
; APIE DARBININKU KLAUSIMI

• - - ■ *

PIRMOJE DALYJE RASI f
1. Dar&tntnitf klausimas: jų padėtis ir jos atsi

radimo priežastis. v

b) Bažnyčios mokslas apie žmogų;
c) ne kova, tik visų luomų sutarimas yra reikalin

gas žmonių gerovei;
d) darbininkų ir darbdavių priedermės;
e) religijos ir artimo meilės svarba;
f) Bažnyčios geri darbai

ANTROJE DALYJE RASI:
Sodjalianas ir jo kritika.

2. Socijalistų tai blogybei prašalinti siūlomos 
priemonės.

3. Kritika socijalistų programo. . -
a) socijalistų mokslas blėdingas patiems darbinin

kams ; •
b) socijalistų mokslas eina prieš teisybę;
a) nuosavybė yra darbo vaisius;
d) savastis yra reikalinga šeimai;
e) kada vyriausybė tegali kištis į šėimos reikalus.

•
TRECIOJE DALYJE RASI f

Tikras BaMįtžhfcį TĮnnfcnn Iisprsndltess

4. Katalikų Bažnyčios bendradarbiavimas: <
a) be religijos ir Bažnyčios darbininkų klausimas 
, neišrišamas; •

5. Vyriausybės bendradarbiavimas:
a) valstybės užduotis, rūpintis visų piliečių gerove 

ir ypač darbo žmonių;
b) valstybė privalo globoti darbininko sielos reikalus 

ir rūpintis jojo gerove;
e) atlyginimo tvarkymas.

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 turėtu įsigyti.

KAINA................................10

7
€

Štai kų savo įžanginėje prakalboje apie jų 
rašo visų žinomas gerb. kun. J. J. Jakaitis, Wor- 
cesterio lietuvių klebonas:

“Šitoji nauja Jono M. Sirvinto 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 dėkuos autoriui už jos pagami- 

’ nimą.”

Taip rašo mūsų vienas iš žymiausių veikė
jų. Tad nusipirkęs jų nesigailėsi

K A iMJLe •••«•• • • • • • • VT» • • 50 centų

žiai ir aiškiai apibudina socializmų ir krik
ščionybę. Kų tik iš Lietuvos gauta.

KAINA................................ 10 centų

5) EILĖS IR DAINOS. J
Parašė ir išleido JOANNA T AMO SAUS-

KAITĖ. Puikiausių eilių ir dainų knygelė, I-a 
dalis.

K KAINA................................. 25 centai
r . ___________ t *\l3S

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

> •

2) Mūšy TIKĖJIMAS.
vertėj, m. Širvintas.

Knyga, kurioje kiekvienas katalikas ras 
ginklą, apgynimui katalikų tikėjimo. Beikalin- 
ga kiekvienam įsigyti.

f

3) TRJS KELEIVIAI:
KRIKŠČIONIS, ŽYDAS ir TURKAS. 

Pamokinanti apysaka. Su stipriais drobės ap
darais.

/ KAINA............ .................. 40 centų

4) SOCIALIZMAS IR KRIKŠČIOMIBĖ.
Parašė PROF. V. JUR&ŲTIS. Joje gra-

G^Tik už f 1.00----- ------------- Tik už

Tų nupiginimų darome tik dėlto, kad davus 
progų dabartiniais bedarbės laikais LDS. na
riams ir “Darbininko ” prenumeratoriams įsi
gyti ydingų knygų.

Įdek dolarinę į vokų ir siųsk mums žemiau 
padėtu adresu, o knygas gausi po dviejų, trijų 
dienų. , '

Jeigu nepatiks į 5 dienas po aplaikymo ęrą- 
žink mums, o mes sugrąžinsime pinigus pasil: k- 

I darni už persiuntimų. Su užsakymu siųsk ir pi-
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REIKALAVIMAI.š
SUSIRINKIMAS.

ŽULIKOVSKIS SCENOJ!

Valdyba.
ir-----

j

i

69

DR. A. J. GORMAN
-

3

J?

r

9

Įstojimas 50c.

Ji

3 
n n

21

(GUMAUSKAS)
DANTISTAS

1
1

705 Main St., Montello, Mass.

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

Reikalavimą kainos 2c. už žodi nž 
kiekvieną syki.

r*

‘•'Vaikai nustokite 
bereikalingai peštis 
yra užtektinai BAMBINO 
jum abiem F

“KOVA PO GIEDRAIČIAIS”

įc
22

f
Labai geroje vietoje, lietuvių ir 

lenkų apgyventoj. Kaina labai 
prieinama.

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

Pajieškojimat
Paieškojimų kainos LDS. na

riams ir “Darbininko” skaityto
jams 1 sykį į metus už dykų, už 
3 sykius $1.00. Prieteliams už 3 
sykius $1.50.

Antras veikalas “Karės Alėtu,” 
perstatys vargus, skurdą ir ašaras 
Lietuvoje laike, karės kada buvo 
naikinama žmonių gyvastis ir tur
tas.

DU TEATRU IR ŠOKIAI
“KARĖS METU”

•M

ŠI PLUNKSNA DĖL TAMISTOS!
PADARYTA DĖL TARNAVIMO—Ilgo ir sunkaus 

tarnavimo. ** z
SUTALPINA savyje daug rašalo. f
NEBEGA—Siunčiame per paštą ir evpresu į visas

lai i s pritrauktas rašalo. Nėra Neitos plunksnos jai 
lygios.

RAšYS taip greit, kad su jokia kita plunksna 
negalės lygintis—be kratymo pirm pradėsianti

Jų kaina su genimu yra visiškai žema. * $2.50, 
$3.00, $3.50, $4.00, $5.00, $5.50, $6.00 ir augščiaus. 
Pirk diabar! Mums ir mes už kiekvieną plunksną 

garantuojame.
“DARBININKAS”

366 W. Broadway, Boston -27,' Mass.

TeL So. Boston 323
LIETUVYS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS) 

Laikin# perkėlė ofisą po No. 
425 Bboadivay, So. Boston, Mass. 

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

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

ir nedėliomis.

Siųsk tuojaus 75c. “Darbiniu 
Irai” o gausi “RUOMUVĄ.”

“DARBININKAS,”
166 Broadway, Boston 27, Mass

DRAUGIJŲ
r)iy»}vĮ-i-]XTXJVėliavų, Kukardų, visokių Ženklelių, Guzikučių, Ant- 

MuU. V spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tes vardą. 
STRUMAS CO., 90-92 Fcrry.St. Newark, N. J.

DR. F. MATULAITIS
GYDO VISOKIAS LIGAS. 

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

8 Vernon St. Worcester, Mass.

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

Tel. So. Boston 270

J. MAG DONELL, M. D.
Galima susikalbėti ir lietuviėkai. 

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

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

VIETINĖS ŽINIOS. Visos katalikiškos draugijos 
Bostone ir apielinkėje yra pra
šoma nerengti jokių pikninkų 
bei išvažiavimų, ant "30 dienos

Bell
ADOLF F

& t ~ i - - ta •„ Gegužio, o svkiu dalivauti L.D.Šv. Jono pasalpine Dr-ja laikys Į* * a'vIu™
savo susirinkimą Velykų dienoj, 
bal. 16 d., salėj 492 E. 7 St. Kvie
čiami visi nariai susirinkti ir už
simokėti savo duokles. Yra. tai 
'bertaininis susirinkimas. Prasi
dės 2 vai. po pietų. Nauji nariai 
dar priimami už numažintą įsto
jimą.

SANDARIEČIŲ MISIJOS.
Kad geriau pažymėjus savo tiks

lą sandariečiai buvo pasikvietę 
tūlą Kriszcziuną, kuris laikė 
jiems neva misijas. Vienos buvo 
kovo 31 d., o kitos balandžio 7 
d. š. m.

Karštesnieji sandariečiai net 
buvo bepradedą žegnotis. Tai 
tikras monkey biznis. Vienok ka
talikų susipratimas sandariečių 
jnisijonierių privertė kraustytis iš 
So. Bostono.

Girdėt, kad tas pats Kriszcziu- 
nas vaikščioja po namus rinkda
mas aukas vienuolynui ir savę per- 
sistato tikru kunigu.

Lietuviai turi žinoti, kad So. 
Bostone yra tik vienas lietuvių pa
rapijos klebonas kun. K. Urbona- 
vyeius. Be jo žinios joks kuni
gas ar misijonierius jokių kolek- 
tų negali daryti. Dabartiniais 
laikais priviso visokių valkatų ir 
apsimetėlių, kurie įvairiais bū
dais vylioja iš žmonių pinigus. 
Tokiems parodykite duris. Krisz- 
cziunas nėra joks kunigos ,o tik 
paprastas ex-bartenderis.

žinovas.

’ Pirmasis So. Bostono sandarie
čių “kunigas” Geniotis, nuo ku
rio ir sandariečių organo “Sanda
ros” redaktorius gavo pirmą pa
laiminimą ir progą pasėdėti prie 
dešimtukų jau priėmė antrus
šventinimus į pryčerius. Pirmu
kartu į. nezaliežninkų kunigus ji 
šventino rodos Mickevičius, Laiv- 
renco sandariečių išrinktas “vys
kupas,” o dabar kaip anglii laik
raščiai praneša priėmė neva šven- 

įfnetodistų pryčerius.
Reporteris

NAUJAS BALANDŽIO MĖ
NESIO “PERKŪNAS”

Su didžiausiu šturmu ištren
kė balandžio mėnesio “Perku 
nas.”

Kasnorite žinoti apie “Per
kūno” trenkimą, tuoj įsigyki
te šį numerį “Perkūną..” La
bai daug yra apie Trečiųjų 
“teismų” logika, Etika, Prose 
panų Piršlybos ir begalo juo
kingi paveikslai (karikatūros) 
kaip žuligovskis save kelia į 
Lietuvos sostą ir Kapsuko su 
Trockiu. Aukščiau minėtus da
lykus, būtinai kiekvienas ge 
ras lietuvys turi pamatyti ir 
perskaityti.

Be ta yra daug eilių, monolo 
gų, dialogų ir šiaip jau gardžių 
juokų. Tad visi kuogreičiau- 
siai stengkitės įsigyti balan
džio mėnesio “Perkūnų”.

Norėdami gauti “Perkūnų” 
siųskite kartu su užsakymu ir 
už 15c. štampų, dėl kelionės lie- 
šų padengimui.

“PERKŪNAS”
366 Broadway „

Boston 27, Mass.

'S. Naujos Anklijos Išvažiavi 
me. n •

. X' ' - ■ .

----- Rengia------

Elizabctho L. Vyčių 52-ra kp, 

----- įvyks------

ANTRĄ DIENĄ VELYKŲ,

— t. y.—

Balandžio (April) 17-tą d., 1922 

L1UTV1N0 SVETAINĖJE 
Park St., Elizabeth, N. J.

Prasidės 7:45 v. vakare.

Gerbiamieji Lietuviai ir Lie
tuvės, šie teatrai “Karės Alėtu” 
ir “Kova po Giedraičiais parodys 
jumi kovą lietuvių su lenkais 1920 
m., kuomet lenkai su praneų pa
gelta užpuolė Lietuvą, užėmė Su
valkus, Gardiną ir, Vilnių. Dar 
tuom neužsiganėdinę pasiuntė iš
gamą Žulikovski su skaitlinga 
gauja žmogžudžių-plėšikų-legijo- 
nininkų užimti Kauną ir apiplėš
ti Lietuvos piliečius. Parodys 
taip susiorganizavo būriai šaulių 
ir sykiu su Lietuvos kariuomene 
užpuolė lenkus ties Giedraičiais, 
nors lenkų buvo 10 sykių dau- 
giaus, bet taip tapo sumušti kad 
retai katras gyvas paspruko ir 
įet pats Žulikovskis kelnias nu
davęs bėgo do liasu. Taipgi bus 
r juokų, kuomet žydas Ickus-šau- 

lys veda lenką oficierių nelais
vėn.

TIKRAS

LIETUVIS GRABORIUS
1023 Mt. Vernon St., 

PHILADELPHIA, PA.

ANT RENDOS
KAMBARYS OFISUI.

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

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

REIKALINGAS
VARGONININKAS

MOKANTIS savo amatą, tegu 
atsišaukia šiuo adresu:

KUN. I. KELMELIS,
207 Adams St., Newark, N. J.

Prirašinėk || Prisirašyk
Naujus Narius PARSIDUODA BUČERNĖ 

IR GROSERNĖ.
Prie L. D. S.

VienintSičs

LIETUVIŲ DARBO ŽMONIŲ ORGANIZACIJOS 
AMERIKOJ

So. Boston 2488 M

DR. J. C. LANDŽIUS T
LIETUVIS GYDYTOJAS IR

CHIRURGAS.
H Gydo aštrias ir chroniškas ligas |l 
M vyrą, moterų ir vaiką. Egzaml- I 
K nuoja kraują,spjaudalus, šlapumą 1 
M ir tt. savo laboratorijoj. Suteikia | 
| patarimus laiškais kitur gyvenau- Į 
II tiems. Adresas:

506 BR0ADWAY,
H SOUTH BOSTON, MASS. |

1
 (Kampas G St. ir Broadvay)
VALANDOS: &-H, 2-^^^!

16 Metų South Bostone 

DR. H. S ^TONE
AKIŲ SPECIALISTAS
399a W. BR0ADWAY

| VALANDOS: Nuo9 r. iki 7 v. vak.

Mėnesine 35c
GAUSI,

Puikią dovaną KALENDORIŲ ir brošiūrų 
“KURIŲ BUS VIRŠUS?” parašyta Uosio visiš
kai dykai; gausi' organą “Darbininką” 3 sykius į 
savaitę ir naudosies visomis kitomis privilegijomis.

' Dėlei platesnių informacijų kreipkis pas vie
tos L.D.S. kuopos valdybą arba tiesiog pas

L.D.S. CENTRĄ
366 Broadway, Boston 27’ Mass.

PARSIDUODA ŠEŠIŲ
KAMBARIU NAMAS.

Gali gyventi 2 šeimynos. Geso 
ir elektros šviesos. Maudynės ir 
skalbynės. Žodžiu sakant, namas 
puikus. Parsiduoda labai pigiai 
ir turi būt parduotas greitai. Sa
vininkas važiuoja Lietuvon. 
Kreipkitės šiuo adresu:

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

i
lIS

Taipgi bus deklemaeijų ir dai
nų. Po perstatymui bus šokiai, 
kurie trauksis iki vėlai nakties.

Tai-gi gerb. Elizabetho ir apie- 
inkės lietuviai ir lietuvės, nepa- 
nirškite atsilankyti ant šių per
statymų, nes šie du veikalai dar 
pirmu sykiu statoma scenon šioj 
įpielinkėj.

Įžanga iš priežasties bedarbės 
’abai nupiginta, tik po 35 ir 50c., 
mažiem 25c.

Su pagarba, KOMITETAS.

GREIČIAUSI MODERNIŠKI 
LAIVAI PASAULYJE.

Šaunus apsėjimas su keleiviais.
Ten yra vietinis agentas jūsų mieste 

ar netoli jo.
I LIETUVĄ, LENKIJĄ, RUSIJĄ 
LATVIJĄ UKRAINĄ IR I VISAS 

BALTIJOS VALSTIJAS 
PER HAMBURGĄ.

PANNONIA ( cabin tik)...........BaL 18
CARONIA ....................... 1 ■ • Geg. 13

Cabin $130. 3-ėia kl. $103.50.
Taksu $5.00.

Per Cherbourg, Southampton, 
Liverpool ir Glasgow:

CARMANIA...........................Baland. 19
Iš Bostono:

ALGERIA..............................Baland. 20
SAMARIA ............................    .Geg. 3
CARONIA ................................... Geg. 14
Asmeniškai vedama ekskursija susisie

kime j Southampton į Danzig, 
Piliau ir Libau:

MAURETANI.A ...........Bal. 25. Geg.
\QUITANTA ................... Geg. 2 ir

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

Taksą $5.00.

Geriausias ir tiesiausias susinė
simas per vandenį su Lietuva. 
Laivai iš Rotterdamo nuveža 
pasažierius tiesiai į Piliavą. 
Laivai išplauks iš New YorkoRKEfflĄM

SiniWAMSIBMM n Balandžio 29

DOTTERDAM
Gegužio 13 1 ■

Musą laivai turi geriausius pa
togumus trečios klesos pasažieriams.

Užsakant vietą kreipkitės prfb 
prie vietos agentą arba pas
HOLLAND AMERICA LINE

89 Statė St., Boston, Mass.'

DIDŽIAUSIA 
SO. BOSTONE
LIETUVIU 
CEVERYKŲ 
KRAUTUVĖ.

PAIEŠKAU PARTNERIO 
ANT FARMOS.

Kas norėtų būti partnerys arba 
dirbti farmą iš pusės. Gera pro
ga pasidaryti daug pinigų. Atsi- 
iaukit per laišką šiuo adresu:

P. REMEIKIS,
31 Wilmington Rd.,

Billerica, Mass.

Užlaikome geriausių išdirbysčių ČEVERYKUS, kaip 
4S] tai: Commonwealth, Bostonia, Hamilton, Brown, Ameri- 

can Lady and Gentleman ir kitų. Prirenkame ir pritai
kome visiems prie kojų kogeriausia. Prie to dar užlai
kome marškinių, pančekų ir kitokių aprėdalų delei vy
rų ir vaikų. Malonėkite užeiti persitikrinti o rasite gerą 
ir mandagų patarnavimą. ’

K0DIS SHOE STORE,
377 West Broadway, South Boston, Mass.

Net ir mažyčiai žino, kad

Kūdikiai mėgsta ji i
Jie prašo daugiaus!

B .A. B I 3XT O
V*izbais Dklis ažreg. S. V. Pat. OSbs

yra geriausia gyduolė visame pasaulyje, kuri duoda galimybes būti 
lmosu nuo vidurių užkietėjimo. Ji paveikia per vieną naktį; 
lengvai, tariaus tikrai! Aptiekose parsiduoda po 35c. arba už 40c. 
apmokėtu pašto siuntiniu prisiunčiaine tiesiog iš labaratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
BOROUGH Or BROOKLYN

60 akerių miško. Upelis teka 
oro namus. Budinkai geri, van- 
luo suvestas visur. Visa vigada. 
Aptverti laukai. 25 mailės nuo 
vidurio Philadelphios miesto. Šo- 
įe Redding (Pick) Paiko, netoli 
gatvekaris ir mokykla, bažnyčia 
■r gelžkelio stotis. Dėl platesnių 
informacijų rašyk pas savininką:

C. J. MAJAUSKAS, 
Collegeville, Pa. R. D. No. 1

PARSIDUODA 3 ŠEIMYNŲ
t.

f

Parsiduoda labai pigiai, su 15 
kambarių. Šiluma, maudynės, šil
as vanduo. Pijazas. Didelis jar- 
las. Atneša rendų $85 į mėnesį. 
Tiktai $2,500 įnešti, ojikusią dalį 
luoda ant labai lengvių išlygų. 
Praisas tiktai $7,500. Namas ran
dasi gražiausioj vietoj Dorcheste- 
ry. Norintieji pamatyti tą gra
žų ir pigų namą, paklauskit

ŠALČIO,
306 Broadwav, So. Boston, Mass.

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

ŠV. KAZIMIERO R. K. DKJOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI 

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

90 B St, So. Boston, Mass.
7ICE-PIRM. — V. J. Jakštas,

27 Story St, Boston 27, Mass. 
.-’RO.T. RAST. — Antanas Janušonis, 

1422 Columbia Rd.,
Boston 27, Mass. 

r'IN. RAST. — Juozas Juška, 
Merycliff Academy,

Arlinghton Helgths, Mass. 
IŽDININKAS — Leonas švagždyj, 

111 Bowen St, Boston 27, Mass. 
IŽDO GLOB. — J. Grubfnskas,

3 Jay St, Boston 27, Mass. ir 
Antanas Kmitas,

284 5-th St, Boston 27, Mass. 
MARŠALKA — Povilas Laučka,

61 Story St, Boston 27, Mass. 
DRAUGIJOS antrašas rMkale:

366 Broadway, So. Boston, Mass. 
DRAUGIJOS susirinkimai laikomi 

Tas antrą nedėldlenį mėnesio 1-ą vai. 
>o pietą parapijinėj svetainėj, 492 E. 

T-th St. Boston 27. Mass.
f

LOS. N. A. IŠVAŽIAVIMAS

NAUJIENA LIETUVIAMS 

AMERIKIEČIAMS.

NEW YORK

□i r s a r •

■

-z-
30 d, Gegužio š. m. Šv. Roko 

^parapijos darže Montello, Mass. 
rengiamas milžiniškas išvažia
vimas. Orchestra paimta vie
na iš tų, kuria kiekvienas šokė- 

B (jas yra pamylėjas, o ypatingai ] 
jaunimas. Kai kurie žfimus 
darbuotojai iš tolimesnių lietu- 
v ųkolionijų jau pasižadėjo da
livauti Išvažiavime su prakal
bomis kiti taip kaipo svečiai. 
Rengėjai deda visas pastangas 
kad iš puoti Išvažiavimo vie
ta kuopuikiausia ir gražiausia, 
k a 1 dalivauvusieji tame Išva- 
žiavime turėtų ilga ir ne iš dil
domu. atminti.

Paieškau Vinco BANAIČIO, 
•Jurbarko par., Kalnėnų kaimo. 
Jis gyvena Amerikoje, bet kur ne
žinau. Jis pats ar kas kitas pra
neškite šiuo adresu:

Juozapas šveistys,
266 Silver St., So. Boston, Mass.

LIETUVIS
Šiuomi pranešu visiems, kad nupiginau kainas ant grabų 

į ir už visą palaidojimą. Palaidoju numirusį nuo $100.00 ir 
i aukščiau. Taigi Boston ’o ir apielinkės lietuviai, pasitaikius 

virš minėtam reikalui, visuomet kreipkitės pas mane. Už 
nuvažiavimą į kitus miestus nieko nerokuoju. Darbą atlieku 

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

kitės šiuo adresu:
P. J. AKUNEVIČIUS,

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

Aš Marijona Žukauskienė pa
ieškau savo vyro Kazimiero Žu
kausko, kuris 24 d. kovo š. m. pa
bėgo palikdamas mane su ketver
tą mažų vaikų, jokios priežasties 
neturėdamas vien tik jausdamas 
meilę prie kitos ypatos kuri išva
žiavo kąjp girdėjau į Bostoną, o 
kaip žmonės spėja tai į Pennsyl- 
vanią!

Tad meldžiu jo paties, savo vy
ro, arba kas jį pažintų pranešt 
man apie jo buvimo vietą, arba 
jam pačiam koveikiauisai sugrįžt, 
nes bCsiu priversta vaikus atiduot 
į prieglaudą, nes neturiu iš ko 
maitint ir pati gyvent.

Wiį—■ trtaiillirii,

265 Main St., Hartford, Conn.

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

---- --------
PIRMININKAS — J. Adomaviang,

122 Bowen Sti, So. Boston, Mass. 
v'ICE-PIRM. — Vincentas Zaleckas,

81 Mercer St, So. Boston, Mass. 
°R0T. RAST. — Antanas Macejnnas,

450 E. 7-th St, So. Boston, Mass. 
PIN. RAST. — Juozapas Vlnkevičlus,

169 W. 6-th St, So. Boston, MaM 
<ASIERIUS — Andriejus Zalieckaa,

807 E. 9-th St. So. Boston, Mass. 
MARŠALKA — Viktoras Zičkis, '

200 E. Cottage St, Dorchester, Mass. 
D. L. K. Keistučio dr-ja laiko b** 

ainius susirinkimus gas pirmą nedtt- 
dieni kiekvieno mėnesio po No. 6M 
WasMngton St, Boston, Masa 6-tą ▼. 
vakare. Ateidami drauge ir naują na
rių su savim atsiveskite prie nrasą dr- 
jos prirašyti.




