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ŠPOSĄ.

neišeisiąs nei konferencijai 
nei patiems vokiečiams ant 
naudos.

Visų nuomonė yra ta, kad 
vokiečių-rusų sutartis nely
ginant apvertė bičių avilį. 
Kai pasklido žinia, kad ru
sų-vokiečių sutartis pasira
šyta, tai ir didžių ir mažų 
valstybių delegatai iš visų 
kampų pasileido į gatves šū
kaudami ir teiraudamiesi 
kur galima gauti sutarti.

Franci ja nuo senai dreba, 
kad kartais Vokietija ir Ru
sija nesusitartų. Ir atsitiko 
taip, kaip biblijiniam Jo
bui, ko bijojo, tas atsitiko.

pa- 
pa- 
ga- 
pa-

KĄ VOKIEČIAI SAKO.

Berlin. ■— Oficialiai tapo 
paskelbta rusų-vokiečių su
tartis Genooj pasirašyta. 
Priduriama, kad derybos ė- 
jo nuo senai. Jau vasario 
mėnesi derybos užsimezgė ir 
ėjo tai Berline. tai Mas
kvoj, tai Rygoj. Vokieti
jos valdžia teiravosi nuomo
nės Vokietijos pramoninin
kų Lygos ir siuntė ekspertus 
Petrogradan ir Maskvon iš
tirti Rusijos padėti.

čičerinas vykdamas Geno
on, buvo apsistojęs Berline 
ir pabaigė derybas, tik pasi
rašymą atidėjo. Jam esant 
Berline. Vokietijos valdžia 
Rusijos ambasados puošnūs 
rūmai tapo pervesti Rusijos 
sovietų valdžiai.

Genoa. — Velykų diena 
vokiečių ir rusų delegacijos 
Genoos konferencijon pada
rė sutartį ir ją pasirašė Ru
sijos užsienio reikalų minis
teris Čičerin ir Vokietijos 
užsienio reikalų ministeris 
Rathenau. , Naujaja sutar
timi panaikinama senoji su
tartis padarytoji Lietu v iii 
Brastoj ir atsteigiama diplo
matiniai ir konsuliniai ry
šiai. Ant rytojaus pasklido 
po Genoa žinia apie tos su
tarties pasirašymą. Tai tas 
sukėlė didžiausią sujudimą 
tarp visų delegatų. Delega
tai lakstė vieni prie kitų ir 
^teiravosi vieni kitų kas 
daryta, kokia sutartis 
daryta. Teiravosi, kur 
Įima gauti sutartį. Tik
nedėlį- pavakariais konfe
rencijos delegatai tesugrie- 
bė sutartį. Tada tuoj sušau
kė espertų konferenciją iš
tirti ar sutartis nesipriešina 
Versaliu sutarčiai ir ar ne
sipriešina Genoos konferen
cijos dienotvarkei. Paskui 
sušaukta konferencija ma
žesniųjų tautų — Lenkijos, 
Čeko-Slovakijos, Rumuni
jos, Jugoslavijos delegatų 
ir klausta, ką jie mano apie 
šitą rusų-vokiečių sutartį.

Panedėlio vakare Angli
jos ir Francijos delegacijos 
pareiškė, kad rusų-vokiečių 
pasielgimas yra nelojališku- 
mo ženklu, statančiu pavo- 
jun visą konferenciją.

Apie tai, kad rusai ir vo
kiečiai galės padaryti tokią 
sutartį niekas iš kitų valsty
bių delegatų nieko nežinojo. 
Ir gandas apie sutartį tren
kė delegatus it perkūnas 
giedroje.

Francijos delegacija tele
grafavo savo valdžiai, klaus
dama ką daryti. Tuo tarpu 
pareiškė, kad sale rusų de
legacijos daugiau nesėdė- dė savo likimą jungti su Ru- 
sianti. Komisijų posėdžiuo
se, kur dalyvauja vokiečių 
ir rusų delegatai, francūzai 
neisią posėdžiauti. ■

Anglijos premieras Lloyd 
George pasakė, kad jis žino
jęs, kad Vokietija ir Rusija 
nuo senai vedą derybas, bet 

- neįsivaizdinęs, kad jie galė
jo Genooj sutartį pasirašy
ti.

Italijos vienas atstovas 
pasakė, kad vokiečių pasi
elgimas esąs negarbingas ir

Kodėl pasirinko toki 

laiką.

Rusija ir Vokietija pasi
rinko vietą ir laiką sutarčiai 
pasirašyti dėl didesnio Įspū
džio ir po to, kaip pamatė, 
kad nei Rusija, nei Vokie
tija nieko gero negali tikėtis 
iš konferencijos. Kadangi 
Vokietija norėjo inešti kon
tribucijos pamažinimo klau
simą ir alijantai tą atmetė, 
tai tada Vokietija nuspren-

sija. Rusija teip-gi pamatė, 
kad nieko gero iš konferen
cijos negali tikėtis. Ir kaip 
sykis Vokiettja Rusijai ly
giai tą užtikrina, ką alijan- 
tai atsisakė. Vokietija ir 
Rusija atsižada visokių kon
tribucijų, visokių atlygini
mų, ir pradeda naują ben
dravimą.

Vokietijos užsienio reika
lų ministeris Rathenaft ir 
narys delegacijos Genoon 

pasakė, kad sutartis

kiek neprieštarauja ir ne
stoja į kelią konferencijai. 
I)ar-gi, sakė, sutartis paro
do konferencijai kelią, ku
riuo ji turi eiti.

Čičerinas, Rusijos dele
gacijos pirmininkas, per po
rą dienų konferencijoj va
rėsi už tai, kad visi atsiža
dėtų senų obligacijų ir sko
lų, bet alijantai griežtai at
sisakė tą daryti.

Ką nutarė.
z

Al i jautų delegacijos 
susirinkime, kur svarstė ru
sų-vokiečių sutartį, ■įmes
ti Vokietiją iš konferenci
jos. Vokietijos delegatai ne
bus įleidžiami į jokius posė
džius delegatų, nebus lei- 
džami dalyvauti nei komi
sijose. Vienu žodžiu ali j au
tų nutarimu Vokietija visiš
kai išmetama iš Genoos kon
ferencijos.

Toliau nutarė tęsti konfe
renciją nežiūrint į Vokieti
jos ir Rusijos nusistatymą. 
Rusija dar nėra prašalinta 
iš konferencijos. Vokietijos 
delegacijai pasiųsta aštri 
nota, kur sakoma, kad ji 
pagadino konferenciją. Ali
jantai tarėsi ištisą dieną. 
Buvo nuomonių tai, kad 
skirstytis. Lloyd George 
pasakė, kad Rusiją ir Vo
kietiją reikia aštriau imti. 
Toliau kalbėta, kad Vokie
tiją reikią nubausti ir rei
kalauti arba atmainas sutar
tyje su Rusija padarytas ar
ba visai ją panaikinti.

Notą • pasirašė Anglijos, 
Francijos, Italijos, Belgi
jos, Čekoslovakijos, Lenki
jos, Jugoslavijos ir Rumu
nijos delegatų pirmininkai.

Vokietijos delegacija į ali- 
jantų notą atsakė protestu. 
Pareiškė, kad iš konferenci
jos ją gali pavaryti visos da
lyvaujančios valstybės, o ne 
jų dalis. Notą pasirašė tik 
11 valstybių, o konferenci
joj dalyvauja 32 valstybės.

Neutralės šalys pasipikti
nusios yra alijantų pasielgi
mu. Pasipiktino pirmiau
sia dėlto, kad alijantai slap
ta tarp savęs veda derybas, 
o dabar pasipiktino Vokie
tijos išvarymu.

Notoj vokiečiams alijan
tai prikišo, kad jie slapta 
derėjosi su vokiečiais. Vo
kiečiai savo proteste pareiš
kė, kad alijantai pirmi pra
dėjo . slaptas konferencijas 

nei daryti tarp savęs ir su ru-čiau žiūri

savo

sais.
Neutralems valstybėms 

vadovauja Danija. Jos tu
rėjo savo susirinkimą ir iš
nešė protestą prieš išmetimą 
Vokietijos.

Italai utarninke buvo iš
kėlę iškilmingą vakarienę, 
kur dar ir vokiečių delega
tai buvo leisti dalyvauti.

Tuo tarpu kada alijantai 
tarėsi, ką daryti su Rusija 
ir Vokietija, tai Rusijos ir 
Vokietijos delegacijos turė
jo savo posėdi ir nei 
nebuvo susirūpinę, 
arcivyskupas buvo 
kęs pas vokiečius ir

NELAIMĖS.
BAISI VIESULĄ.

Indianapolis, Ind. — Per 
Indianos valstiją perėjo bai
si viesulą. Žuvo 21 žmogus 
ir sužeista arti 100. Nuosto
lių už $1.000.000. Viesulą 
siautė teip-gi Arkansas, Illi- 
nois ir kitose valstijose.

Rusijoj bado jau nesą.
BADAS MAŽĖJA LENKIJOS SKOLOS.

kiek 
Genoos 
atsilan- 
rusus.

NELAIMĖ ANT GELE

ŽINKELIO.

KĄ MANO AMERIKA.

AVashington. — Amerikos 
valdžia budriai seka Genoos 
konferenciją. Bet jokios žy
mios svarbos nepriduoda su
tarčiai Vokietijos su Rusija. 
Sakoma, kad dėl šito Ame
rikos interesai nei kiek 
nukentės.

ne-

RUSŲ VOKIEČIŲ 

SUTARTIS.

Indianapolis, Ind. — Pa- 
sažierinis traukinis nuspru- 
do nuo bėgių ties Foster, 
Ind. Vienas pečkuris su
žeistas. Nelaimė atsitiko 
dėlto, kad didelis lytus iš- 
plovėVeTIą.

NEAV YORK. — Amerikos 
Šelpimo Administracijos vice
pirmininkas Goodrich sugrįžęs 
iš Rusijos sako, kad bado šmė
kla jau atitolinta. Sako, kad A- 
merikos maistas jau pasiekęs ir 
tamsiausius Rusijos užkam
pius. Sodiečiai buvo atvykę Į 
didesnius centrus ir gabenosi 
maisto. Vieną dieną Į Cariciną 
buvo suvažiavę 20,000 furman- 
kų. Goodrich sakė, kad nuo 
pabaigos balandžio niekas Ru
sijoj nemirs iš' bado. Amerika 
yra tiek maisto nugabenusi ir 
tiek dar gabena, kad visi kas 
tik badauja gaus maisto.

UVAIKAL UŽ AMNES
TIJĄ.

UŽSIMUŠĖ LIETUVIS.

Į

Vokietija ir Rusija atsi-i 
žada karinių kontribucijų ir 
atlyginimo už karo padary
tus nuostolius. Lygiai abi 
šalys atsižada atlyginimo už 
civilius nuostolius. Rusija 
ir Vokietija atsisako atlygi
nimo pž karo nelaisvių už
laikymą.

Vokietija atsižada atlygi
nimų už nukentėjusius vo
kiečius Rusijoj laike nacijo- 
nalizacijos turtų. Rusija 
pasižada nedaryti panašių 
atlyginimų nei kitoms vals
tybėms. ,

Konsuliniai ir diplomati
niai ryšiai tuoj prasideda.

Rusija ir Vokietija ineina 
į pirklybines sutartis abiem 
šalim parankiausiomis išly
gomis. Tas neinima šalių, 
kurioms sovietų valdžia su
teikia neprigulmybę ir šalis 
atskilusias nuo buvusios Ru
sijos.

Abi valstybi teiks viena 
kitai pagelbą - ekonominėms 
sunkenybėms palengvinti.

Šitomis sutartimis panai
kinama senoji sutartis Lie
tuviškoj Brastoj padaryta.

BE CEREMONIJŲ.
New York. — Atvyko 

Francijos maršalas Joffre. 
Jam nekeliama jokių cere
monijų, nei tiek kiek marša
lui Foch.

Mikolas Petrukonis, 51 m. 
amžiaus, gyv. 5 Lincoln St., 
Brigliton, Mass. užsimušė, 
krisdamas į elevatoriaus šu
lini New England Rendening 
Co.

St. Louis, Mo. — Organi
zuojama vaiku būrys, kurie 
vyks Washingtonan prašyti 
prez. Hardingo suteikti am
nestiją 113 kaliniu, Įkalintu 
karo metu.

LENKIJOS SKOLOS 

DOLERIAIS.
-i—

Varšuva. — Doleriais ro- 
kuo j ant Lenkija skolinga į- 
vairioms valstybėms $137.- 
000.000. Daugiausia skolin
ga Amerikai, iš kurios yra 
ėmusi maistu, drabužiais ii 
ginklais. Lenkija dar sko
linga Anglijai, Francijai. 
Holandi jai, Norvegijai ii 
Švedijai.

MINĖS GIMTINĘ. I
Varšava. — Vasario mė

nesį ateinančių metų lenkai 
minės 350 metų Kopernike 
gimimo dienos sukaktuves.’

ai.

LENKIŠKI LAIKRA

ŠČIAI.

ŽUVO TRYS ŽMONĖS.

Madridu Ispanija. —Mad
rido Lisabono traukinys nu
šoko nuo bėgių netoli 
Madrido ir 3 žmonės užmuš
ti, o 50 sužeista.

SPROGIMAS.

IEŠKO LAVONŲ.

Paryžius. — Tūkstančiai 
vokiečių atvyko Francijon 
ieškoti lavonui kareivių bu
vusiuose karo laukuose. Pa- 

nuo ga] taikos sutartį vokiečiai 
turi teisę savo lėšomis tuos 
lavonus gabentis namo lai
doti.

Birmingham, Ala. — 35(M) 
svarų juodojo parako eks- 
pliodavo. Išgriovė dirbtu
vę ir užmušė du negru.

NELAIMĖ BAŽNYČIOJ.

Chicago, III. — Vyskupas 
Muldoon Rockforde, III. Ve
lykų vakare sakė pamokslą 
katedroj. Tuo tarpu perkū
nija trenkė į katedrą ir di
džiulis kandeliabras krito 
nuo lubų ant sakyklos vos 
nepalietęs vyskupo. Buvo 
bekilanti katedroj panika, 
bet vyskupas tuoj visus nu
ramino, pasakė, kad nieko 
baisaus nėra ir tęsė savo pa
mokslą.

ATVYKO 700 REPOR
TERIŲ.

NEGRAI RAZBAININ- 

KAUJA.

Kansas City, Mo. — Du 
negru apiplėšė banko pa
siuntinį. Pavogė $16.000.

Columbus, Ohio. — Trys 
ginkluoti negrai apiplėšė 
banką ir pavogė apie $6.000.

ŽUDO KRIKŠČIONIS.

London.—Turkijoj, Som- 
scuno mieste, prie Juodųjų 
jūrių buvo didelis gaisras i f 
krikščionių pogromas. Tur
kai naikino krikščionių gė
rybes ir juos žudė.

I

Varšuva. — Lenkiškų dien
raščių išeina Varšavoj 11. 
Poznanėj 12, Krokavoj 8. 
Lvove 8, Lodziuj 4, Vilniu
je 3.

KAIP SLĖPĖ PINIGUS

New Y irk. — Laivu Poto- 
mac vyko į Ameriką vienas 
vengras. Ant jūrės jis mi
rė. Tai jo daiktus betyrinė
jant rasta arti $1.000 navat- 
nose vietose paslėpta. $50C 
besą duonos bakane, $185 be
są už čeverykų padų, $251 
bonkoj nuo uogų.

Sofija. — Bulgarijos 
džia atsisakė įsileisti 
jos 
gen. Wrangelį.

NEPRIĖMĖ.

priešbolševikinį vad^ 
Vr augelį.

—

PINIGŲ KURSAS, j
-

Žemiau paduodame kiel 
kainavo pasiuntimas 1,(XM 
aukisnų į Lietuvą. Prie že 
miau paduotų kainų jfl 
priskaityta pasiuntimo kas 
tai:. f •
Trečiadieny, bahtnd. 12 — $4.30 
Ketvirtadieny, bal 19 — $4.10 
Penktadieny, bal. 14. — $4.10 
šeštadieny, baland. 15 — $4.10 
Pirmadieny, baland. 17 — $4.20 
Antradieny, baland. 18 — $4JU 
Trečiadieny, baland. 19 — $4.40 

LITHUANIAN SALES' 
CORPORATION, i

KAS ATSTOVAUJA 
LIETUVĄ GENOJ.

Genos konferencijoj Lie
tuvą atstovauja Galvanaus
kas, Lietuvos premieras, 
Naruševičius, L. atstovas 
Londone, Milošas, L. atsto
vas Paryžiuje ir Klimas, L. 
užsienio reikalų n^nisterijos 
narys, dar du finansų eks
pertu ir vienas spaudos ats
tovas.

Genoa. — Daugiau, kaip 
40 valstybių ir tautų turi sa
vo laikraštininkų Genooj 
se" '* ’
H
noą

tautų konferenciją, 
laikraštininkų į Ge- 
ko 700.

Amerika vis šal- 
į Franeiją.
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CLEVELAND, GHIO.

Išvasiavo

Būdamas Ohio ir

HARTFORD, CONN.
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I

ĮSIGYK L. D. S. 1922 M.

zuikiniai žmonės y- • j ji žiūrėti Kas žino,

MOSĮI GINČAI.

ir kitur 
Cleve- 

pletkas

—
PADĖKA

KALENDORIŲ.

su savo puikiu

“pradėjo

ZUIKINIAI ŽMONĖS.

avaičio. atgal a,h ido 
i roniją šaunus veikėja“

Užsimer- 
” nežino, kad 
vaišina save 
O senai žino 
pasėsi, tą ii

Jie 
begėdysčių ir 
Visokių begė- 
ne vyčiai, o

kam samdomi sargai?
) “Iš studentų mokama reika
lauti įvairių formalumų, bet 

^jžtad mums studentams keis- 
ė. kad iš profesorių mažiau jų 

rei kaip iš mūsų.
 v --
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“Tėvynė” num. 15 prane- 
apie savo naminį “naują 

triukšmą.” Dalykas eina a- 
pie kandidatus į laisvojo Su
sivienijimo valdybą. “Tėvy
nė” skelbia, kad dabartinių 
agitacijų “gali būti toki da
viniai, kad organizacijoje 

į sukils nemaža suirutė ir tuo 
; būdu organizacija nemažai 

nukentės.”
Kad laisvajame Susivie

nijime gali kilti “nemaža 
• suirutė” ir kad dėlto jis 

“nemažai nukentės,” tai ne
bus didelių dyvų. Juk ko
kią dvasią tos organizacijos 
nariuose auklėja jos orga- 

t naš. Vien nuolatiniai šlykš
tūs šmeižtai, begėdiški me- 
ai, prasimanymai ant kata- 
ikii ir. jų įstaigų. “Tėvy- 

nūodųs vemdama ant 
katalikų, manė, kad katali
kus nunubdins. 
kėlė “Tėvynė 
tais nuodais 
skaitytojus.
ma, kad ką 
pjausi.
. Neapykantos ir melo sėji 
mo vaisiai jau iš gyvenime 
žinomi- Socijalistai savi 
sėjos karčius vaisius valgo 
Kerštą, neapykantą, pavy 
dą sėjo ir tas nedorybes įdie 
gė į savo skaitytojus. Da 
bar viso pasaulio ir karti 
mūšų socijalistai1 susiskaldė 
ir kertasi tarp savęs, kaip 
aršiausi neprieteliai.

/ Dabar “tautininkų” 
kraščiai vien šlykštynes 
katalikų velia ir jomis 
nė katalikus vaišina,

lai 
ani 
jul 

o savi 
_ skaitytojus. Taigi ką jie sė 

, tą ir piaus.

mas be prirodymų yra gry
nas šjpeižtas. Tadą “Tėvy
nė” ir prisipažįsta prįe 
šmeižto, nes nųm. 14 rašo: 
“Juk kiekvienas žino, kad 
Amerikos policija skundikų 
neišduoda.” Kokiu gi būdu 
galimą sužinoti skundikai, 
jei neišduodama jų. Aišku, 
kad čia laisvamąnių provo
kaciją ir daugiau niekas.

“Sandara” 14 numeryje 
veik čielu mėnesiu pasivėli
nusi skleidžia melą, būk 
Camhridge’io klebonas kun. 
P. Juškaitis skundęs polici
jai Natkevičių ir Žygelį. Ra
šo: “patėmįnęs vietinis ku
nigas nuėjo į policijos stotį 
No. 3 su kitu kokiu (mąt pa
siėmė liūdininką). Na įr 
apskundė, būk kasžin koki 
bolševikai nedėlioj nori baž
nyčioj revoliuciją kelt. Įr 
užkvietė 3 guzikuočius. ” Ir 
tt.

Vietinis kunigas Juškai
tis jokių skundų nedarė, į 
jokią policijos stotį nėjo. 
Tai gryniausias melas.

Kai čia rytinėse valstijo
se laisvamaniams pradėjo 
viskas vaidįntis, tai ta zui
kio drąsa užkrėtė 
savo vienminčius, 
lando “Dirva
paleido ant vyčių ir “fede- 
ratistų,” būk 
imtis visokių 
įudošyščių.” 
dysčių ėmėsi
patys dirviečiai, rėksniai, o- 
žio “’plenetoj” apsigimusie- 
ji-

Rusijos lietuvių Seime 
1917 m. gen. Nagevičius iš
vadino zuikiais visus socija- 
listus ir laisvamanius, kurie 
balsavo prieš Lietuvos ne- 
prigulinybę. Pavadinimas 
labai atsakantis.

Zuikis ir lapelio bijo. Vi 
kios baidyklės jam ir. sap 
vaidinasi. Yra ir žmonfy 

kios rūšies. Yra žmonių^ 
riems visokios baidyklė; 

vaidinas. Iš lietifvių tos rū 
sies yra sandariečiai ir viso 
kie laisvamąniai. Štai at 
yko iš Lietuvos jų vienmin 
ai Natkevičius ir Žygelis 
tnkosi po kolonijas. Ii 

vaidinasi jiems visokioj 
šmėklos, *vi8okios “klęrika 
fc” statomos kilpos, skundi 
|nai policijai. Įr tie zuiki 
niai žjnaųės šaukia, rėkia pc 
laikraščius apie tas “kleri 
salų’ kilpas, jų apaštalai 

mas. Matyt tie laisva-
___ K
a giuK' ožio “piene to j.” 

ią riksmą apie skun 
policijai paleido it 

oreesterio. “ Darbini n-
^.pastebėjo, kad jų riks-

LIETUVOS UNIVERSITETE 
TVARKA.

Jei Tarybos ir naujai priimta
me įstatyme pasakyta, kad 
kaipo išimtis galį būti kviečia
mi profesoriai ir neturį moks
lo laipsnio, bet pasižymėję 
mokslo darbais, tai šv. minis
teris ir mūsų universitas pada
rė visišką išimtį ir netik nerei
kalauja laipsnio, bet ir jokių 
darbų iš kviečiamų kandidatų. 
Užtenka būti tam ‘tikro kryps
nio.’ Net ‘tokiam krypsniui* 
artimas žmogus, oficialus uni- 
versito asmuo, matydamas tai, 
sakoma, neiškentęs nepasakęs, 
kad vienam fakulte branduolis 
taip esąs ‘susikristalizavęs,’ 
kad nėr vilties kam nors į tą 
fakultą patekti, kas ne jų 
krypsnio (masoniškai-socialis- 
tinio).”
Mes užtikrinam, kad vir

šuje paduota citata nėra pa
imta -iš kokio pašaipos laik
raščio, ne iš kokios apysa
kos, karikatūriškai vaizduo
jančios kokios nors cariškos 
valdžios netvarką, bet tik
rai paimta iš Kauno “Lais
vės” ir tikime, kad Lietu
vos universitete tikrai tokia 
tvarka, kaip viršuj pasaky
ta. Tai-gi Lietuva ne uni
versitetą turi, o universite
to karikatūrą.

bemokėjo gauti.
Vietoje senųjų įstaigų — in-l 

divido įstaigų — ėmė dygti 
tampriai organizuotos visuo
menės įstaigos: draugijos, su
sivienijimai, sąjungos ir jų or
ganai ir neorganai — laikraš
čiai. Pasekmingam, sutarti
nam veikimui buvo* reikalinga 
ristai — klerikalai pradeda, tų 
bedieviai dabaigia.
, Šaltai dalykus svarstant, už- 
juo besiginčyję terp savęs, tu
rėtumėm visi prieiti prie tų pa
čių išvadų (ne tik teorijoje, bet 
ir gyvenime) ir dirbti išvien be 
bergždžių kivirčių. Kodėl gi 
negalėtumėm sutikti ant sekan
čių pamatinių dėsnių. Visi pri- 
valėtumem.

1) Remti, ir tobulinti musų 
įstaigas ir spaudų. Čia rimta, 
konstruktyvė kritika galėtų 
būti kartais lygiai naudinga, 
kaip ir raginimas prie jų prigu
lėti, arba jas šiaip jau remti.

2) Vykdinti ir tobulinti orga
nizacijose sistematingumų, kad 
jų pasekmingas veikimas nepri
klausytu tiek daug, kaip kad 
dabar yra, nuo vieno asmens, 
kuriam prasišalinus tankiai vi
sa Įstaiga “užmiega”. Tas te
čiaus anaiptol nereiškia, kad 
mums reikia bijotis gabių va
dų. Visai priešingai! privalo
me ješkoti žmonių gabių, su in-

, cijativa ir exekutiviais gabu
mais ir jiems pavesti vadovau
jančias roles. ,

3) Renkant į lyderius reikti] 
atsižvelgti ne į tai, ar jis yra 
kunigas, ar pasaulinis, bet į tai.
a) ar jis yra geras katalikas ir
b) ar turi tam tikri] gabumų.

■ Apie kandidato katalikybę 
sprendžia Bažnyčios valdžia.

: Kandidato gabumus turėtu 
rimtai apsvarstyti pati visuo
menė ir tai ne tik seimuose, bet 

1 ir pirm seimų spaudoje. Visuo
menės labas turi kurkas dau
giau svarbos už kandidato ma
žiaus ar daugiau opų Aš. * To- 

’ dėl kandidatas turi iškalno su-
■ tikti ant viešo savo asmens kai- 
! navimo o gal kartais ir išbro-
■ kijimo. Jei to bijosi į lyderius 
1 netinka. Tas turėtų būti taiko- 
> ma lygiai prie kunigų kaip ir

prie pasaulinių kandidatų.
4) Atsižadėti ir viešai pas

merkti tų konservatizmą, kuris
; šnairoja į visų musų viešąją 

darbuotę, ir klerikalizmą, kuris 
smerkia pasaulinius tik užtai, 
kad jie nesilenkia užtektinai 
žemai prieš kaikurių kunigų vi
suomeniškus netaktus. Tiesa, 
labai nedaug jų tėra, bet jie 
yra noisy Dunch.

Tuomet tai nebeturėsim rei
kalo aikvoti bereikalingai ener
gijos ginčams ir visi dirbsim 
išvien. Vienybėje galybe.

V. K. Taškunas.

F. ir A. Plikuniutės gabiausios 
pianistės, artiste Adeną Nor- 
kevičiutė, šokėja ir smuikinin
kė. nauja solistė Vytė Ona Kat- 
kauskiutė. Pirma sykį išban
dys savo žavejanti balselį. Grieš 
B. Zavedskio orkestras. Tas 
viskas duosis matyti ir girdėti. 
Bal. 23 d. 7:30 vakare Cathi- 
drol Lyceum 227 Lawrence St. 
Harforde.

Programas prasidės lygiai 
garsinamu laiku. Todėl publi
kai reikėtų pribūti laiku.

Rekoledjos.
Rupesniu šv. Trejybės para

pijos klebono kun. Amboto čia 
buvo rekolekcijos, kurias laike 
gerb. kun. P. Ganaus. Prasi
dėjo bal. 3 d. ir baigėsi Paimu 
nedėlios vakare.

Pirmas 3 dienas buvo mote
rims, kitos 3 vyrams. Kaip mo
terų taip ir vyrų kas diena bu
vo pilnutė bažnyčia.

Gerb. Pamokslininkas dau
gelį sustiprino dvasiškai, netik 
sviruojančius arba silpnus ka
talikus, bet ir toli nuklydusius 
atvedė ant tiesos kelio. Apy
linkės kunigai pagelbėjo k'av- 
syti išpažintes.

Pranešimas.
L. Vyčių 6-tos kp. susirinki

mas įvyks ketvergo vakare 
Balandžio 20 d. Pripuolė Vely- 
kose, todėl tapo perkeltas.

Visi nariai malonėkite atsi
lankyti, nes Vyčiai pasiryžę 
didelius darbus atlikti, reika
lingas visų nusptendimas.

Sporto sekcija — susiorgani
zavo L. Vyčių 6-tos kuopos 
(Baseball Team.) Expertai 
grajikai yra prigulėję prie sve
timtaučių, jau turėjo pirm;] 
praktiką, sekasi kuopuikiausei. 
Galima spręstį, kad bus geros 
pasekmės, įgys gerą vardą Lie
tuviai yra tam gabus.

Repor.

Nuo rugsėjo 1914-tų metų iki 
dienų gyvenimas bėgo nepa
prastu greitumu, idėjos, lyg 
paukščiai pavasary taip sa
kant, atskrido, pernakvojo vie
ną kitą nakti ir vėl dingo, bet į 
jų vietą, dar joms besirengiant 
mus apleisti, jau skrido idėjų 
būriai. Vienos jų buvo dirbti
nės, propagandos padarai, ki
tos gyveninio primestos; vie
nos mums patiko, kitos ne; vie
nos genis, kitos blogos. Visi 
jas patemyjo: — vieni nejučio
mis, kiti saužinia. Vienomis 
pažaidė lyg muilo burbulais ir, 
jos sprogo kaip anie burbulai; 

■ kitos parodė daugiau gyvybės. 
Atsirado žmonių, kurie ėmė jas 
gyveniman vykdinti — gėru
sias ir blogąsias. Prasidėjo ko
va tarp naujųjų idėjų atstovų. 
Ji yra varoma naujais meto
dais.

Yra, bet nebedaug tų, kurie 
nors ir ima dalyvuma kovoje, 
bet bando kovoti su blogomis 
nekrikščioniškomis naujomis 
idėjomis ir vykdinti gyveniman 
naujas gerąsias idėjas su pa
gelba pasenusiu metodu; ne
daug beliko konservatistų, bet 
yra jų. Jie kovoja arba osten- 
tatyviai ignoruoja tuos kurie 
sugebėjo pažinti dabartinio gy
venimo pulsą ir kurie bando 
Įgyvendinti senąsias krikščio
nybės idėjas moderniškųjų me
todų pagelba. »

Daugiau yra tokių (jie yra 
kunigai,) kurie nors ir supran
ta naujų idėjų ir metodų rei
kalingumą, bet nori, kad visą 
darbą nuveiktų vieni kunigai, 
pasauliniai-gi darbuotojai ne
būtų niekur prileidžiami prie 
vadovaujančios rolės ir tai ne 
dėlto, kad jie neturi atsakan
čių gabumų, bet vien tik dėlto, 
kad yra pasauliniais, ne kuni
gais; kad kunigai imtų vado
vaujančią rolę ne dėlto, kad tu
ri tam tikiu] gabumų, bet dėlto, 
kad yra kunigais. Kaip tą ten
denciją pavadinsime? Jei kas 
žino geresnį Vardą, tegul jį už
deda jiems; aš negalėjau rasti 
mano nuomone atsakantesnio, 
kaip klierikalizmas.
' Teorijoje nesunku atskirti 
konservatizmas nuo klierika- 
lizmo, bet musų gyvenime ne
lengva, todėl nei nemėginsime 
pravesdinėti demarkacijos lini
jos; iš kitos vėl pusės pažanga 
ir kinkinius į bendrąjį darbą 
pasaulinių žmonių musų gyve
nime eina greta. Aplamai kal
bant musų ginčuose vienoj pu
sėj stovi konservatizmas su 
klierikalizmu ir kovoja su pa
žanga ir bendro veikimo kuni
gų su pasauliniais idė.ją. Kon
servatizmo ir klerikalizmo “pu
tomis” yra vanagiznias, Pa
žanga ir sądarbininkavimas su 
pasauliniais bando reikštis 
konkrečiai Ruomuvoje.

Atlaidai.
Balandžio 23 prasidės 40 valan

dų atlaidai Šv. Jurgio parapijos 
liet, bažnyčioj. Patartina visiems 
lietuviams vietiniam ir katrie ne
toli ar ant farmų gyvena daly
vauti brangioj valandoj. Bus sve
čių kunigų, klausys išpažinties 
dienom ir vakarais.

Šv. Jurgio parapijos L. Vyčių 
79 kuopos choras susideda iš 70 
balsų, vedamas gerb. kun. J. Či- 
žausko giedos laike pamaldų.

Čia atvykę apsigyveno mylimi 
svečiai veikėjai iš Cleveland, O. 
Matas J .Šimonis ir K. Jonaitis, 
aptiekoris ir daugiau veikėjų. Ma
lonu mums turėti tokius brangius 
vyrus.

Žygelis kalbėjo teip kaip kad 
mes nebūtume buvę Lietuvoje, o 
jis tik vienas težino ir tesupran
ta koki Lietuva turi būti. Sakė, 
kad Šiaulių apskrityje visi klebo
nai turi po šešis šimtus margų že
mės. Gali mulkyti vieną, o ne vi
sus.

Antras kalbėjo L. Natkevičius. 
Išėjęs rankas pasispjaudė. Abu 
labai grinoriškai išrodė. Ėmė de- 
klemuoti eiles ir jau taip nudėvė
tas — apie baltą arą. Tik gerai 
neišsimokinęs, nes užmiršo, turė
jo griebtis kitko. Visoj kalboj 
nieko nepasakė. Tik kunigai, po
nios vienuolynai. Ant galo ėmė 
šaukt velnius ir gyvates ir rėkda
mas išbėgo už scenos. Kaip ėmė 
rinkti aukas, tai didžiuma išėjo. 
Aukų surinkę netoli penkių de
šimčių dolerių. Prašė priduoti 
klausimus ant rašto, 
jautis Ramanauskas 
džiu duoti klausimą, 
vo leista. Tai kaip

Jau esame rasę apie lais
vamanių agitatorius Natke
vičių ir Žygelį, nesenai at
vykusius iš Lietuvos. Bet 
“Draugas” naujų žinių apie 
juos paduoda. Štai ką 

Draugas” rašo num. 89:
“Ir ponaitis Nafkevičiuus ir 

p-tis Žygelis yra buvę 1917 m. 
Rusijos Lietuvių Seime Petro
grade. Ten kuomet Krikš. 
dem. ir Pažangos partijos iškė
lė Lietuvos nepriklauš&mybss 
klausimą, tai soc. liaud. ir valst. 
sąjunga, priešaky su savo bosu 
M. Šleževičiumi, kurio uode
gon laikėsi Įsikibė ir tuodu vy
ruku : Natkevičius ir Žygelis, 
griežtai pasipriešino Lietuvos 
nepriklausomybei. — Jie pasi
sakė nenorį pertraukti ‘broliš- 
kai-socialistinių’ ryšių su ke- 
rinskine Rusija!

“Dar daugiaus. Kada Sei
mas dauguma Kr. Demokratų 
ir Pažangos partijų priėmė nu
tarimą, kad Lietuva turi būti 
laisva ir nepriklausoma valsty
bė, tai jie, soc. liaud., Valstie
čių Sąjunga ir Socialdemokra
tai pareiškė prieš tai protestą, 
uždainavo internacionalą ir 
raudona skara nešini demons
tratyviai apleido posėdžių salę. 
Tokiu būdu jie suardė Seimą, 
ir tai dėl tos vienos tik prie
žasties, kad dauguma, Kr. 
Dem. ir Pažangos partijų bal
sais, liko padarytas sprendi
mas, kad Lietuva būtų nepri
klausoma valstybė!..

“Su jais drauge traukė in
ternacionalą ir išdūlino laukan 
Natkevičius ir Žygelis! Vadi
nasi ‘ gražų ’ valstyb inį darbą 
yra padarę... yra kuomi ir 
mums amerikiečiams pasigir
ti!!

“Ir štai-dabar juodu atsibel- 
dę Amerikon drįsta girtis savo 
‘pasidarbavimais,’ drįsta kau
lyti iš mūs dolierių savo parti
jos tikslams?”

Bolševikuo- 
norėjo žo- 
Jam nebu- 

mat užšoko
ant steičiaus kaip gaidys, o gri- 
noriai išsigando. Viens lindo už 
piano, antras už vakaro vedėjoj 
Bet tas jiems nieko nedarė, tik 
išsiėmė Trockio popieras ir ėmė . 
šlebizavot.

Vakaro vedėjas ragino prisira
šyti prie sandarokų. Sakė, kad 
laiko kas mėnuo susirinkimus ir 
kada sulaukią svečių, tai turį ge
rų užkandžių.

Sandariečių grinoriai paliko 
svetainės džianitoriui ant atmin
ties “Sandarą” ir “Dirvą.” Mat 
ten jųjų paveikslai yra Įdėti. Mū
sų sandariečiai vaikščioja nuleidę 
nosis, nes nesukolektavo ant ke
lio, o grinoriai daug valgo.

Tėvynės Ašara.

Kauno “Laisve” num. 49 
štai ką lašo dėl tvarkos Lie
tuvos universitete:

“Visur (ir Rusijoj prieš ka
rą) galima siųsti prašymas su 
dokumentais paštu ir gauni 
paštu greit atsakymą ar esi 
priimtas. Pas mus kitaip. Rei
kia asmeniškai atnešti prašy
mas ir tai pačiam rektoriui, 
kurs menkniekio neradęs tavo 
dokumentuose nepriima tavęs 
grąžina dokumentus, vietoj pa
reikalavus trūkumus papildyti 
Rusijoj, tiesa, prašymą reikė
jo rašyti rektoriaus vardu, bet 
to rektoriaus nei matyti nema
tydavai žmogus, kanceliarijos 
vedėjas gavęs reikiamus doku
mentus liepia užsimokėti ir jau 
esi studentas. Užsieny dar pa
prasčiau darosi, nes mažiau do
kumentų tereikalavo. Parodei 
kanceliarijos šefui (kaikur de
kanui f ak uito) brandos ir as
mens liūdymą ir jau esi priim
tas. Pas mus prasimanyta tuš
čių formalumų, lyg kad tuo 
būdų universito rimtumas būtų 
keliamas. Atvykti iš provin
cijos ne taip jau pigu šiandien, 
ypač kad gali būti be vaisių. 
Ir nejaugi rektorius kitokio 
darbo neranda, kaip tik for
malumų ieškojimą? O juk yra 
netvarkos universite.

“Profesorius atėjęs lekciją 
skaityti turi pats susi ieškoti 
sargą, kad tas jam atrakintų 
salę; visos-kėdės, ir profeso
riaus papitras bei kėdė, taip 
apdulkėję, jog nabagas profe
sorius gauna pats valyti papit- 
rą ir kėdę arba išsitepa, jog ne-

i Mes Tėvai, Tarnas ir Rozali
ja Migauskai ir sesutės mirusio 
karininko Tarno Migausko, iš
reiškiame viešai širdingą padė- 
ką'visiems, kurie tik atjautė 
mus nuliudime stengdamiesi 
suraminti iąus ar tai ląišku ar 
tai žodžių, nuo pat dienos žuvi
mo, karo lauke musų vienati- 
nio^sunaus. O labiausia dėka- 
vojamė toms draugijoms r vi
siems, kurie kartu Su im/nis su
teikė paskutinį pa vilną 
musų sunui Tarnui Mi gausk u i 
Balandžio 9 dieną 1922 

i Pasiliekame nuliūdę
Tarno Tėveliai

Lietuvoje buvo brostvininkai 
davatkos ir atlaidiniai (įraši
nėjami atlaidų laiku) blaivi
ninkai. Buvo tai neva draugi
jos, taigi neva viešos instituci
jos. Anų dienų gyvenimas jas 
pagimdė ir čia neketinu jų nei 
girti nei peikti, tik konstatuo
ju faktų. Nors tai buvo drau
gijos, bet labai liuosai arba ti
kriau sakant visai neorganizuo
tos tikroj to žodžio prasmėj. 
Jų užduotis buvo individo to
bulinimas, ne bendras veiki
mas. Ant kiek tos institucijos 
paniekė savo tikslų — kitas 
klausimas. Jose vadovauti, ži
nomą, tegalėjo kunigai. Tas 
vadovavimas daugiausia apsi
reiškė per atlaidus, šiaip jau 
buvo dolce far niente arba la
bai arti to. Jie priprato prie 
tos rūšies veikimo.

Amerikoje tos institucijos 
galima sakyti visai neprigijo 
šskyrus nebent kejletų didesnių 

parapijų, bet ir te 
tai kaip Kretingo 
jo Rusų valdžia, 

niams zokoninka 
venti ir mirti, bet

iiminėti r. a Vok

ai tarpo tik- 
vienuolynas 
kur tik se- 

s leista gy- 
evalia buvo 

• kitaip 8a- 
uoti “nie- 

rekrutų ne-

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

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

366 Broadvay, So. Boston, Mass.

Bal. 23 d. rengia pramoga su
sidėję Hartfordo ir New Bri
tą i no Vyčiau

' New Britaino Jaunimas val
dys “ Senų mergų Konvencija”. 
Dalyvauja 15 ypatų. Bus daug 
juokų..

Taipgi dalyvaus žymios so
listės seserys M. ir B. Blažaus- 
kiutės ir O. Eidenčiutė iš New 
Britain.

Iš vietinių dalyvaus, seserys

S

. oru
. i- ų .-
Stasys StepulVnis sugrp.o į 
Detroit, Mich. prie senojo savo 
darbo. Stepulionis per porų 
metų gyvendamas Clevelande 
daug pasidarbavo L. D. S. 5L 
kp. ir L. Vyčių 25 kuopoje p. 
Stepuhonis
balsu daug kartų publikų pa
linksmino.
Mich. L. D. S. apskričio rašti
ninku, visa pajėga organizavo 
ir gaivino L.D.S. organizaciją 
Platino katalikiškų spaudų.

Linkėtina St. Stepulioniui 
nenuilstančiai Detroite darbuo
tis katalikų pusėje.

' Atvažiavo.
Bronislovas Šukys neseniai 

atvyko iš Lietuvos. Lietuva 
apleido 10 metų atgal. Tarna
vo Rusijos caro kariuomenė, 
paskui pateko į vokiečių nelais
vę, ten išbuvo 3 metus, bet iš 
antro sykio pavyko Br. Šukiui 
ištrukti iš vokiečių vergijos ir

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, $500.00, $750.00, $1000.00. $2,000.00, $3,OOOJOD.

2. Moka pašalpą nariams ligoniams kas savaitę po: 
$3.50, $7.00, $10.60, $14.00, $21.00.

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

raštį “Garsą”.
5. Skleidžia apšvietę, leidžia gorus raštus ir dalina na

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

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

* metą amiiaus. ' ’ V
Įstojimą* j S. L. R. K. A. pigus, mvaesin* mokestis leaffva. Kuo- 

pos yra visose didesnėse lietuvių kpUonijosc Amerikoje, todėl, noria- 
KS tieji informaciją, kreipkitės prie kuopą Sekretorių arba tiesiai i Can- 
ES tro Raštinę: - 4’■ , <*'

± S. L. R. K. AMERIKOJE
įĮj 222 So. 9th str., Brooklyn, NA Y. į



skaitlingiausia ateiti.L. D. S. Reikalai Valdyba.

PAKVIETIMAS.

GEROS KLOTIES

links-

GRAND RAPIDS, MICH.
i

Balandis.

t

LDS. N. A. IŠVAŽIAVIMAS

Vilniaus Dzūkelė.

t

I

ir gra- 
Vaidins

KAZIMIERO PARAPIJOS 
SVETAINĖJE

Prasidės 7 vai. vakare.

PHILADELPHIA, PA.
LDS. 78-tos kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks nedėlioj, 7 d. gegužės, 
tuojaus po sumos bažnytinėje salėje. 
Visi nariai malonėkite pribūti paskir
tu laiku, nes turime daug svarbių rei
kalų aptarti. Atsiveskite ir naujų na
rių.

MONTELLO, MASS.
*.D«. 2 Irp. sfr.w:=:.« r! r. k ima* 

įvyks utarnlnke, 2 d. gegužės, parapiji
nėje salėje, 20 Webster St Į l| susi
rinkimų kviečiame visos narius ko-

SPRAGILO DAINELĖ.

RENGKITĖS PRIE
APVA1KŠČI0JIM0.

“MINDAUGIS"
LIETUVOS KARALIUS

SCENOJE.

«•

KENOSHA, WIS.
LDS. 80 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks nedėlioj, 7 d. gegužės, tuo
jaus po sumai Sv. Petro parapijos sve
tainėje. Kviečiame visus narius bū
tinai ateiti, nes yra svarbių reikalų 
apsvarstyti.

BRIGHTON, MASS.
LDS. 22 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks pėtnyčioj, 5 d. gegužės, 7:3O vai. 
vakare Lietuvių Svetainėje. Kviečia
me visus narius ateiti. Taip-gi atsi
veskite ir naujų narių.

Kviečia Valdyba.

CHICAGO, ILL.
LDS. 29 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks ketverge, 4 d. gegužės, pa
prastoj vietoj. Visi nariai prašomi 
susirinkti ir naujų narių atsivesti pri
sirašyti.

DETROIT, MICH.
LDS. 72 kuopos mėnesinis susi rinki

mas įvyks nedėlioj, 7 d. geguž., tuo
jaus po pamaldų šv. Jurgio parapijos 
.svetainėj. Visi nariai malonėkite pri
būti, nes turime daug svarbių reika
lų aptarti. Atsiveskite ir naujų na
rių, -------

NORVVOOD, MASS.
LDS. 3 kp. mėnesini ssusirinkimas 

įvyks nedėlioj, 7 <1. gegužės, tuojaus 
po sumos bažnytinėj svetainėj. Visi 
nariai malonėkite pribūti paskirtu lai
ku. nes turime daug svarbią reikalų 
aptarti. Atsiveskite ir naujų narių.

Valdyba.

CHICAGO, ILL.
LDS. 57 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks nedėlioj, 7 d. geguž. Nek. 
Pras. parapijos salėje, 1-mą vai. po 
pietų. Visi nariai širdingai kviečia
mi atsilankyti ir nepamirškite atsives
ti naujų narių.

pi, kampe tūpt.. ” 
ponai!

PATERSON, N. J.
LDS. 18 kuopos mėnesinis susirinki

mas įvyks nedėlioj, 7 d. gegužės, tuo
jaus po sumos, bažnytinėj svetainėj, 
14 Montgomery St. Visi nariai malo
nėkite pribūti paskirtu laiku, nes turi
me svarbių reikalų aptarti. Atsives
kite ir naujų narių.

Valdyba.

NW YORK, N. Y.
LDS. 9 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj; 7 d. geg., tuojaus po 
sumai, bažnytinėje svetainėje, 568 
Broome St šiame susirinkime turėsi
me da* svarbių reikalų aptarti.

GAUSI a 1

būtų prirašynėjami 
nariai ir užrašinėj a- 

organas “Darbinin-

GRAND RAPIDS, MICH.
LDS. 98 Kp mSDOBiniB susirinkimu 

įvyks panedėlyje, i d. gegužės, 7:80 v. 
įy. Petro ir Ppvylo parapijos 

Visi malonėkite
pribnti pa tu laiku, nes turim daug 
svarbiu reikalų aptarti. Taip-gi at
siveskite Ir naujų narių.

“Kviečia Valdyba.

NEW PHILADELPHIA,

LDS. 87 kuopos susi rinkimas įvyks 
7 d. geguž., 1922 m„ pobažnytinėj salėj 
tuojaus po antrų Sv. MISių. Kviečia
mi pribūti visi nariai ant susirinkimo. 
Taip-gi atsiveskite nors po vien^ naują 
narį prisirašyti.

DU BOIS, PA
LDS. 55 kuopos mėnesinis susirinki

mas įvyks 7 d. gegužės po pamaldų. 
I šį susirinkimų kviečiame visus narius 
kuoskaitllnglausia ateiti.

Valdyba.

LIETUVOS VYČIŲ 26 KUOPA

WORCESTER, MASS.
Vaidins Kudirkos veikalą 

“MINDAUGIS”

Tai yra istoriškas paveikslas 
penkiuose aktuose.

-------- ATSIBUS---------
*

SUBATOJ,

BALANDŽIO 22 D., 1922
ŠV.

L D. S. KUOPŲ SUSI
RINKIMAI.

EASTON, PA
LDS. 4O-tos kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks nedėlioj, 7 d. gegužės, 
tuojaus po sumos šv. Mykolo parapijos 
svetainėj. Visi nariai malonėkite pri
būti paskirtu laiku, nes turime daug 
svarbiu reikalų aptarti. Atsiveskite ir 
naujų narių.

Kviečiame visus Worcesterie- 
čius ir iš apielinkės nepraleisti 
progos ir skaitlingai atsilankyti j 
minėtą perstatymą. Veikalas yra 
vienas iš žingeidžiausių 
žiausių mūsų istorijoje, 
gabiausi Vyčių artistai.

L. V. KOMITETAS.
©©©©©O©©©©©©©®©©®®©©©©©©©©®©©©©®®©©©©©©©®©©?;©©©©©©©®© 
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nubėgo į Sibirą iš ten pęr mon- 
džiurija į Kiniją ir iŠ Kinijos 
laimingai atvyko Amerikon.

Bronis Šukys yra patyręs 
Rusijos bolševikų rojaus geru
mą ir dabartės prie kiekvienos 
progos pasakoja apie tuos var
gus kokia B. Šukys yra pats 
perkentėjęs. Vietos bolševike- 
liai jokiu budu negali atsilai
kyti prieš p. Šuįio tikrus fak
tus, mat vietos balševikučiai 
yra taip nusmukę ir akli, kad 
tiki savo nuskurusiai spaudai 
kuri veda stačiai į skurdą.

Svečias.
Atvyko į mūsų kolionija Ap

tiekorius K. Jonaitis iš Worces- 
ier, Mass. Butų gerai kad Jo
naitis apsigyventų Clevelande. 
Jonaitis jau darbą gavo, apsi
žiūrėjo mokyklą kur mano siek
ti aukštesnio mokslo.

Vyčių Vakaras
Katalikams velei bus

ma pasigėrėti gražiais vakarais 
per Gegužes mėnesį o vasaros 
metu pasilinksminti pikninkuo- 
se. Balandžio 23 d. L. Vyčių 
25 kuopa rengia begalo gražu 
vakarą su turtingu programų. 
Vaidins nauja veikąla “Už tė
vynę Malonu Kentėti.” Dai
nuos skaitlingas L. Vyčių cho
ras, bus solų, deklemacijų ir ki
tokių margumynų. Kaip visa
da L. Vyčijį 25 kuopa surengia 
įvairius programus, taip ir šiuo 
sykiu bus begalo naudingas I 
ir užimantis. Ypač teatras yra! 
gražus ir graudingas. Kiek-] 
vienas privalo pasinaudoti šią 
proga . Viskas bus Lietuvių 
Salėje. Nepamirškite atsilan
kyti.

išvąžiavimo 4 d. liepos, kuris 
bus Pinehurst Park darže, Wa- 
burn, Mass. Tai-gi visi į dar
bą. Norwoodo kuopa jau iš 
anksto rengiasi delegatus pri
imti, o mes pasistengkime kuo- 
daugiausiai būti.

V. P. Stankus, 
Apskr. Pirm.

L. D. S. Conn. Apskritys 
rengdamas GEGUŽINĘ 30 
d. gegužės š. m. Owartette 
kliubo darže, New Britain, 
Conn. nuoširdžiai kviečia vi
sas LDS. Conn. apskričio 
kuopas dalyvauti su progra
mų pagražinimui šio milži
niško išvažiavimo.

Taip-gi kviečiame gerb. 
chorų vedėjus ir chorus pa- 
gelbon su gražiomis tautiš
komis dainelėmis. Prigelbė- 
kite mums iškelti darbiųin- 
kų vardą, o mes jus neuž
miršime.

J ūsų dalyvavimas progra
moje padės sutraukti minias 
darbininkų gegužinėn.

Vieta puiki ant augšto 
kalno tarp žalių ir ošiančių 
medžių, kur galės toli, toli 
nusitęst jūsų išlavinti bal-

I . ■ J
saL

PRANEŠIMAS.
«

Lietuvių R. K. Federacijos Nau
jos Anglijos apskričio skyriams, 
kad įvyks apskričio suvažiavimas 
balandžio 30 dieną, 1922, 1-mą v.' 
po pietų lietusių šv. Roko para
pijos svetainėje^ Wefrster~ St., 
Montello, Mass. Tai-gi gerbiami 
L. R. K. Fed. N. A. apskričio sky
riai malonėkite atsiųsti savo ats
tovus į šį suvažiavimą, nes yra 
daug svarbių reikalų.

Lietuvių R. K. Fed. N. A. Apsk. 
Valdyba:

Pirm. V. J. Kudirka,
Rast. M. M. Kamandulis.

SVARBUS PRANEŠIMAS
L.V.N.A. apskričio 13-tas su

važiavimas bus gegužio 7 d., 
1922 m. Šv. Jurgio parapijos 
svetainėje ant'St. James Avė., 
Norvvood, Mass. 1-mą vai. po 
pietų. Tai-gi gerbiamosios N. 
A.A. kuopos rengkitės prie šito 
suvažiavimo, nes šis suvažiavi
mas bus metinis. Siųskite ko- 
daugiaųsia delegatų, kad būtų 
iš ko rinkti naują valdybą. Prie 
to duokite delegatams gerų su
manymų kas-link mūsų bran
gios organizacijos ir mūsų aps
kričio gerovės. Nes jūs žinote 
kad apskritis turi paėmęs dide
lį darba kas-link mūsų metinio

New Britainiečiai darbi
ninkai (ės) smarkiai rengia
si patikti svečius, nes dar 
čia bus pirmu kartu toki 
didelė iškilmė — gegužinė.

Geistina, kad ir kitos ka- 
talikiškij organizacijų kuo
pos ir draugijos imtų daly- 
vumą šio ją rengiamoje iš- 
kilmėėje. Ypatingai kreipia
me domę mūsų jaunimo ir 
moterų. Be jūsų išvažiavi
mas nebus pilnas.

Esame pilnai įsitikinę, 
kad pritarimą ir pagelbą ra
sime pas visus.

Prašome gerb. chorų, kuo
pi} ir draugijų tuojau pra
nešti su kuo prisidėsite prie 
paįvairinimo GEGUŽINES 
programo.

Visais reikalis kreipkitės 
šiuo adresu:

M. Mičiunienė, 
*251 Fairview St.,

New Britaių, Conn.
L. D. S. Conn. Apskričio 

raštininkė.

Kiekviena katalikiška or
ganizacija arba draugija tu
ri savę patrono arba globėjo, 
šventę. Mūsų LDS. organi
zacijos globėju yra Šv. Juo
zapas. Prisilaikant LDS. 
konstitucijos kiekviena kuo
pa savo organizacijos meti
nę šventę privalo apvaik
ščioti koiškilmingiausia. Bū
tų labai gražu, kad tą die
ną kur tik randasi LDS. 
kuopa būtų užpirktos mi
šios šv. ir nariai “incorpo- 
re” dalyvauti.’

Šį metą mūsų organiazei- 
jos metinė švente pripuola 
gegužės 7 d., t. y. trečią ne
dėldienį po Velykų.

LDS. kuopos, kurios dar 
nėra nutarusios rengtis prie 
šios šventės turėtų tuojau 
sušaukti “extra” susirinki
mus ir nutarti.

Apart apvaikščiojimo baž
nyčioje būtų gerai, kad kuo
pos surengtų agitatyviškas 
prakalbas ir kad laike pra
kalbų 
nauji 
mas 
kas.”

Taip-gi neturėtų būti pa
miršti ir einanti vajai, bū
tent : knygų siuntimo Lietu
von, bendradarbių fondas ir 
streikierių fondas.

Pasirodykime, kad mes 
esame stipriai organizuoti ir 
kad pradėję bile darbą ne- 
apleidžiame neužbaigę.

A. F. Kneižys,
L. D. S. Sekretorius.

užsimokėti mėnesines duok
les neturėtų užsigauti ir de
lei to pasįtraukti iš organi
zacijos, bet kogreičiausia tu
rėtų užsimokėti, kad ir vėl 
skaitytūsi pilnu LDS. na
riu. Jeigu narys gauna pa
raginimą būdamas užsimo
kėjusiu, tai tuojau turėtų 
kreiptis prie kuopos rašti
ninko, kad ta klaida būtų 
be atidėliojimo ištaisyta. 
Būtų daug geriau, kad tų 
laiškų Centro raštinei visai 
nereiktų siuntinėti, kad žėd- 
nas narys būtų visuomet už
simokėjęs bent 3 mėnesiams 
iš anksto. Neužsimokėjusie
ji nariai mėnesinių duoklių 
laiku pasidaro nemalonumų 
patįs sau, kuopų valdyboms 
ir centrui.

Knygų siuntimo Lietuvon 
vajus eina silpnai. Kame 
priežastis? Ar-gi LDS. kuo
pa neišgalėtų bent $5.00 pa
skirti iš savo iždo. Sujus- 
dte, kad visas darbas nenu
eitų vėjais. Knygos pakuo
jamos ir pradžioje gegužės 
mėnesio turės būti išsiųstos.

darbuotojai iš tolimesnių lietu- LATŽKAT IŠ LIETUVOS, 
viųkolionijų 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, 
kad dalivauvusieji tame Išva
žiavime turėtų ilga ir ne iš dil
domą atminti.

Visos katalikiškos draugijos 
Bostone ir apielinkėje yra pra
šoma nerengti jokių pikninkų 
bei išvažiavimų ant 30 dienos 
Gegužio, o sykiu dalivauti L.D. 
S. Naujos Anklijos Išvažiavi
me.

DRAUGAI IR DRAUGĖS! 
“G I E D R A”

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

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

Naujų narių vajų padi
dinkime. Lai kiekvienas na
rys pasiima sau už prieder
mę prirašyti bent vieną nau
ją narį. Pasidarbavusių na
rių vardai bus iššaukti bū
siančiame LDS. Seime. Be
to, kaip jau buvo pranešta 
bus išduoti paliudymai ir 
net duodamos dovanos.

Audėjų ir angliakasių 
streikas dar tebsitęsia. 
Jiems reikalinga parama. 
Nepamirškite ir jų. Visas 
aukas siųskite per L. D. S. 
Centrą.

Pavasaris prašvito ir visa 
gamta atgijo. Darbininkai, 
vargo spaudžiami irgi šiek tiek 
pradeda atsikvėpti.
Tikėmės, kad ir L.D.S. 93 kuo
pa pradės daugiau veikti. Žie
mos laike beveik snaudė. Ne
žinau nė ką čią kaltinti. Aišku, 
kad' kaltė musų pačių narių.

Netekę per kėlės savaites sa
vo mylimo tėvo gerb. klebono 
iš priežasties ligos nuleido ran
kas ir liūdėjo nors tas nieko ne
gelbėjo, bet žalos daug. Per tą 
laiką gal butume išauginę 
kuopą nariais dvigubai.

Dabar pasveikus gerb. kle
bonui vėl viskas atsinaujino. 
Štai balandžio 9 š. m. L.D.S. 
93 kuopos pirmininko pasidar
bavimu buvo prakalbos. Kalbė
jo gerb. M. Bagdonas, Lietuvos 
Darbo Federacijos įgaliotinis. 
Nors neperdaugiausia, bet pri
siminė ir apie L. D. S. Kiek 
plačiau kalbėjo apie Lietuvos 
Darbo Federaciją ir darbin- 
kus. Taipgi yra viltis, kad 
musų kuopa atgys. Su darbais 
darbininkai neperdaugiausia 
nukentėjo ir darbai per visą 
žiemą pusėtinai ėjo. Nedirbo 
daugiausia tie, kurie norėjo 
greit pralobti iš baltakės viri
mo. Nepaisė nė to, kad kaip 
kada reikia užsimokėti ar pasė
dėti.

Antra linksma žinutė tai ta, 
kad neperseniai balandžio 3,4,5 
dd. buvo 40 valandtj atlaidai. 
Žmones skaitlingai lankėsi ant 
rytinių ir vakarinių pamaldų.

Buvo svečių kunigų. Pasi
baigus 40 valandų gerb. kleb. 
kun. Dexnis pranešė linksmia 
žinutę, kad tuoj po šv. Velykų 
pradės statyti naują bažnyčią. 
Dabar jau darbas pradėtas. 
Parapijoms džiaugiasi gerb. 
klebono darbštumu ir sumanu
mu.

Žinant kaip yra svarbu ir 
naudinga teisingam, išmintin
gam Žmogui atsiekti aukštus 
mokslus, negalima neišreikšti 
džiaugsmo išgirdus, kad gerb. 
kun. Kemėšis yra musų kilnios 
darbininkų organizacijos Lie
tuvių Darbininkų Sąjungos tė
vas, kuris buvo ir tebėra dide
liai atsidavęs darbo žmonių, ka
talikų visuomenės ir Lietuvos 
labo reikalams. Užtaigi kaip 
mano, taip, beabejo, ir kitų L. 
D.S. narių veržiasi noras pa
linkėti stiprios sveikatos ii- ge
ros sėkmės didžiai gerbiamam 
kun. Kemešiui, kuris, beabejo 
savo siekiuose nepamirš darbo 
žmonių, bet ir ant toliaus paliks 
stipriuoju prieteliu ir nurody- 
toju budij atsispirti prieš dar
bo žmoniij smaugėjus kapita
listus. Gal gerb. musų vadas 
netrukus pagamins kokį veika
lą. Tai bukime pasirengę jį iš
leisti ir autoriui atlyginti.

J. P. Mačiulis, 
Liet. Darb. Są-gos narys. 

Brooklyn, N. Y.
14-IV-22.

VARSNA, Alytaus apskr..—• 
Vario 20 d. parkeliavau į lie
tuvę, o Suv. Valstijas apleidau 
Sausio 17 d. Pėr jurę keliavau - 
laivu GeorgeWashington. Pląu- 
kerne 12 dienų. Nors tai laivas .. 
yra vienas iš didžiausių, bet 
turėjome laimes įvalias. Manė
me, kad nepasieksime antros 
pusės. Per tris dienas neišpa
sakyta buvo audra. Nuostolių 
laivui padarė daug. Reikėjo 80 
mailių grįšti atgal, nes gauta' 
buvo žinia, kad nuskendo du- 
prekiniai laivai ir reikia žmo
nes gelbėti. Kapitonas sakė, 
kad dar tokių audrų nematęs. 
Nuskendusių laivų žmonės bu
vo išgelbėti. Atvykus į Franci
jos pakraščius tai bėrą šilta* 
O per Vokietiją važiuojant tai 
dar buvo šalta. Lietuvoj dar 
besą šalta. Iš Kauno automobi
liai į Alytų nėjo. Nuo Kauno 
iki Prienų karo pėdženklių ne
simatė. Varėnoj visai kitas re
ginys. Nebepažįstama prieška
rinė Varėna. Gyventojai atro
dė labai suvargę. Bet visgi įs
tengė Dievo namelį atsistaty
dinti. Pinigus kuriuos aš par
vežiau, nutarėme pavartoti var
gonams įtaisyti.

Neprigulmybės Dienoj bu
vom surengę apvaikščiojima. 
Buvo maršavimai, prakalbos, 
vakare bažnytinio choro kon
certas. Žmonių ūpas buvo pa- • 
kilus.

“Darbininko” Skaitytojas.

■ 30 d, Gegužio š. m. Šv. Roko 
parapijos darže Montello, Mass. 
rengiamas milžiniškas išvažia
vimas. Orchestra paimta vie
na iš tų, kuria kiekvienas šokė
jas yra pamylėjas, o ypatingai 
jaunimas. Kai kurie žimus

Naujus Narius
/ Vieninteles -

LIETUVIŲ DARBO. ŽMONIŲ ORGANIZACIJOS 
AMERIKOJ

Įstojimas 50c.-—Mfinesine 3Sc

Puikią dovaną KALENDORIŲ ir brošiūrą 
KURIU BUS VIRŠUS?” parašyta Uosio visiš

kai dykai; gausif organą]“Darbininką” 3 sykius į 
savaitę ir nandosies visomis kitomis privilegijomis. 

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

L J) K. CENTRĄ
366 Broadway Boston 27* Mass.

Mūsų organas “Darbinin
kas” virto populeriškiausiu 
laikraščiu Amerikoje. Jam 
bendradarbiauja žymiausi 
literatai-moksleiviai ir bai
gusieji aukštus mokslus as
menys. Tokiems būtinai rei
kalingas atlyginimas. Tad 
nepamirškite bendradarbių 
fondo. Siųskite po kiek kas 
išgalite.

L. D. S. nariai būtinai tu
rėtų užsiimti platinimu or
gano “Darbininko” pavie
niais egzemplioriais. De
lei platesnių informacijų ir 
sąlygų kreipkitės prie ad
ministracijos.

Skolingi L. D. S. nariai 
gavę iš Centro paraginmą

A 
“Kampe tupi, kampe tupi” — 
Kuliam keturiuose...
Kulki, broli, prakaituoki — 
Bado nežinosi!

Braška šiaudas, byra grūdas, 
Varpoj nepalieka,
“Kampe tupi, kampe tūpt..” 
Darbas nein perniekę!

“Kampe tupi, kampe tupi... ” 
Spragilai tik šoka;
Geras ūkininkas pirma

• Skolas išsimoka.
~ * - * vr * > ■

Vikriai eina mūsų darbas — 
Vis mažiau šalinėj;
Jau iškulti, ačiū Dievui, 
Ir rugiai sėkliniai.

O kas liko — tai jau Miko — 
Kulkime sau duonai t 
“Kam
Būsim

KĄ TIK IŠ LIETUVOS 
"GIESM YNĖLIS”

Bažnyčių chorams 1 ir 4 mišriems 
balsams.

Pagamino J. NAUJALIS.
Gerb. pp. Vargonininkai steng- ' 

kitės įgyti, nes labai mums jie y- ■ 
ra reikalingi. Kaina 50c.

’ *‘Missa pro Defunc. JYPTjalšulį ’ 
labai meliodija turtinga. Kaina 
80c.

Duetas “Meilė” 2 bals. Kaina! “ 
75c.

Galima gauti: ,
J. ČIŽAUSKAS,

125 W. Saratoga St.,
Baltimore, Md.

FOSFORUOTAS YRA GA
LINGI NERVįJ VAISTAI.
Kiekviena dalis kūno reikalauja šiek 

tiek tam tikro maisto delei budavoji- 
mo ir padarymo organizmo drutu. Jei
gu tu negauni užtektinai maisto ir val
gymo, tai reikalinga imti medicinos 
kad aprūpinus trukumą. Nervai ir 
smegenys turi turėti fosforo arba taip 
nervų energija pavargs. Tavo nervai 
pasidarys silpni ir gali atsitikti nervų 
nupuolimas.

Be stiprių nervų gyvenimas yra sun
kenybė. Nervų sistema kontroliuoja, 
visus veikimus ir funkcijas. Gerų 
sveikatų negalima turėti be tvirtų 
nervų.

Nuga-Tone yra didžiausi fosforueti 
vaistai delei smegenų ir nervų. Visi 
kurie turi silpnus nervus privalėtų gau
ti šitų galingų vaistų tuojaus.

Su trumpu laiku pamatysi greitų per
mainą nervų stiprume. Vartojant nor- 
vų fosforuotas ir budavojant nervų si
stemą, visas organizmas kūne pagerės, 
širdis, viduriai, jaknos ir visos kitos 
dalys kūno pradės dirbti geriau.

Ligonis turės ramų miegą, jausis 
sveikas ir naujas gyvenimas vystysis.

Nuga-Tpne yra absoliutiškai gvaran- _ 
tuojamas patenkinti, o ne tai pinigus 
tavo sugrąžiname. Vienų mėnesi vais
to vartojimas kainuos tik $1.00. Yra 
parduodama pas visus aptiekorius ar
ba galima pasiųsti iš National Labora
tory, 1018 S. IVabash Avė., Chieago, 
III.



DARBININKAS
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AUTOMOBILIŲ UŽEIGAPUIKUS VAKARAS.J

REIKALAVIMAI.

■>

7.
taip?

8.

9.

DR. A. J. GORMAN

12.

REIKALINGA TUOJ.

■V>-

| $1.56.2)

i
i

gyvenime, 
bažnytinis choras ir 
kuopa per savo Įga 
linkėjimais jaunave

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

SO. BOSTON, MASS.
I 
» > 
I

Paieškome VINCĖS ALEKSIE
NĖS. Girdėjau jog gyvena Dor- 
cbesteryje. Ji pati ar kas apie ją 
žinote atsišaukite j “Darbininko’ 
Administraciją.

“DARBININKO”

705 Main St., Montėllo, Mass.

(Kampas Broad St.)

TeL Brockton 5112-W.

Reikalavimu kainos 2c. už žodi už 
kiekviena syk}.

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

DR. F. MATULAITIS
GYDO VISOKIAS LIGAS. 

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

8 Vernon St. Worcester, Mass.

3.
4.

DARBININKŲ SUSIRIN
KIMAS.

Nedėlioj, balandžio 23 d. š. m 
tuoj po sumos apie 1 vai. po pie
tų savuose kambariuose po No. 
366 Broadivay bus LDS. 1 kuopos 
mėnesinis susirinkimas. Vi§i na
riai malonės ateiti, nes svarbus 
susirinkimas. Turime keletą svar
bių laiškų. Taip-gi atsiveskite ir 
naujij narių, kurie bus priimti.

Kviečia Valdyba.

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

Darbininką.”

Pajieskojtmai
PaleSkoJImu kainos LDS. na

rtams Ir “Darbininko” skaityto
jams 1 «ykj J metus už dyką, už 
8 syldu* $1.00. Prietai lama už 3

rėme.
žinome gerai, kad 
Mass. Sar.d ar iečiai

Tel. So. Boston 323
LIETUVYS DANTISTAS

DR. M. V. GASPER
(KASPARAVIČIUS)

Laikina# perkėlė ofisą po No. 
425 Bboadway, 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.

So. Boston 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 Broadivay) i| 

VALANDOS: fr-11, 2^>, 7-9 Į|

REPETICIJA veikalo “Nauja 
Tvarka” Įvyks 20 d. balandžio L. 
I). S. kambariuose 7 vai. vakare. 
Malonėkite atsilankyti visi tie. 
kurie turite paėmę roles.

Kviečia Teatrališka Komisija.
Bell Phone: Poplar 7545

ADOLF F. STANKUS
TIKRAS

LIETUVIS GRABORIUS
1023 Mt. Vernon St., 

PHILADELPHIA, PA.

DR. PAUL J. JAKMAUH
(JAKIMAVIČIUS)

509 EAST BR0ADWAY
Telephone 502.

ANT PARDAVIMO
South Bostone 9 kambarių namas su 

pečiais, gazu. šiltu Ir šaltu vandeniu. 
Naujausieji įtaisymai. Kaina $2.500. 
Atsišaukite pas: M. C. FITZERALD. 
34 Woodford St., Dorchester, Mass.

Tel. So. Boston 270

J. MACDONELL, M. D.
Galima susikalbėti ir lietuviškai.

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

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

Broadwav,

no, kad nezaliežninkai tai san
dariečių padaras, nes pas juos 
visus spaudos darbus atlikda
vo ir atlieka. •

Dabar kas link Kryszcziuno 
ploščiaus. Juk ir beždžionė pa
mėgdžioja žmogų. Sandarie- 
čiai pamatę, kad So Bostone 
Kryszcziunui nesiseka ir jis, 
jiems biznio nepadarys, o tik 
gėdą, smarkiausia pradėjo pur- 

usirinkime, kaip Sanda- nu0 jo įr aiškintis, kad jie 
rašo, nutarė Centro sekr- nieko bendro neturėję. Tiems 

Į jų aiškinimams gali patikėti 
tik tie kurie akli, kaip kačiu- 

_• Vie
tos lietuviai geriausia sanda
riem us pažįsta ir moka juos ap- 
vertinti.

Jie rodos savo principus, į 
kuriuos susipratęs darbininkas 
nė pažiūrėti nenori.

Argi gali būti ko verti princi 
pai be Dievo, be tiikėjiino. 
Kur nėra tikėjimo, ten negali 
būti nė doros.

Parodykite nors vieną san
dariečių vadą kaipo praktikuo
janti kataliką.’ .Jeigu “Sanda
ra” butų koks bepart y viskas 
laikraštis ir jeigu sandariečių 
partijai butų vistiek ar jis ti
kintis į Dievą, ar ne, tai turėtų 
būti taip, kaip amerikonų laik
raščiuose.

Bet to nėra. .Jūs rašydami 
prieš katalikus pravardžiuoja
te klierikalais tik tam, kad 
apdumti akis nesusipratusiems 
darbininkams, kad tokie Ve
niui, šokai ir kiti nepamatytų 
jūsų tikrojo veido. Girtuoklis 
neprisipažįsta, kad jis girtas: 
vagis, kad jis vagia; bedievis 
sandarietis negi prisipažins, 
kad jis meluoja ir apgaudinėja.

Darbininkas

SANDARIEČIŲ PURVINAS 
VEIDAS.

Bijosi teisybės, kaip velnias 
Kryžiaus.

Sandariečiai taip užsirūstino 
ant “Darbininko,” kad net sa
vo s 
ra” rašo, 
(Ar sandariečių?) “trumpoji 
formoj duoti atsakymą paroda-! 
nt Sandaros principus. ’ Varg-jj.aį prje§ devintą dieną, 
šai ne savo principų nebežino.! 
Te pasiklausia Natkevičiaus 
ir Žygelio. Jie kaip girdėt, di
plomuoti klebonijų gaspadinių 
kontrolieriai.

Bet man išrodo, kad sa<la-1 
riečių redaktolius ir-gi neblo-; 
giau moka keikti. Rodos, kad Į 

jau ir di-l
i 
j

I

I

partija jam išdavė 
plonių.

Keikti, tai keikti, bet kuomet 
teisybė duria Į akis, tai reikia 
ir pasispardyti ir dar gerai, 
kad nesusipratusiems darbinin
kams apdunius akis.

štai atvažiavus į So. Bosto
ną bemoksliai Kryszcziunui pa
sivadinusiam misionierium ir 
pradėjus bezdžionkauti salėje, 
rašiau, jog .jis laiko sandarie
čiams misijas. Na ir kaipgi 
nerašysi, kad ant “misijų” 
Kryszcziuno buvusieji sanda- 
riečai buvo bepradedą žegno
tis, kad gavus palaiminimą.

Už tą aprašymą sandarietis 
P-kas net Dievo aštutąjį prisa
kymą man prikiša. Ir delko 

(Jai dėlto, kad pasiro
džius, jog dar nevisai užmiršo. 
Sandarietis nuduoda, kad kra
tosi nuo Kryszcziuno kaip žy
das nuo kiaulienos.

Kratykitės nesikratęs. o vis- 
tiek esat susirišę ir gana. Ar 
nežinot, kad buvęs “Sandaros” 
redaktorius K. Norkus sėdėjo 
nežaliežninku Mickaus ir (Jenio- 
čio kirkužėje ir kad tas pats 
Norkus redagavo nezaliežnin
kų organą.

Visi atsimename, kad sanda- 
riečių, organas “Sandara” ne- 
zaJi^ftinkams organavo. Visi 
nežaliežninku pranešimai ras
davo vieta “Sandaros” skilty-

Labai gerai žinome, kad san- 
dariečiai iki dar Geniotis nebu 
vo palinkęs prie metodistu 
skaitlingai lankė kirkužę ir sa
vo centais

Taipgi 
Lawrence, 
yra geriausi Šleinio nežaliežno 
kunignžio rėmėjai.

Eikime dabar prie sandarie
čių misijonierio Kryszciuno. 
Jie purtosi nuo jo, bet Krysz- 
cziunui atvažiavus ir nuėjus Į 
“Sandaros” Administraciją, 
kaip man pasakojo telefonuota 
pas vieną žymią šeimininkę ant 
Broadway ir teirautasi misijo- 
nieriui kambario. Aš pats ma
čiau kaip vienas karštas sanda
riems tą pačią dieną vedė Kry- 
szcziuną iš Sandaros pas tą 
šeimininkę iš kur kaip kad 
sako buvo išvytas. Paskui nu
vedė ant Thomas Park pas vie
ną šeimyną tik jau ne pas ka
talikišką kur Kryszcziunas ir 
apsistojo. Po to Kryszcziunas 
veik kasdien ateidavo į “San
darą” ir laikydavo pasitarimus 
ir kitas paslaptybes.

Tai kokių dar geresnių reikia 
prirodymų, kad Kryszcziunas 
laikė sandariečiams misijas 
Visi gerai žinome kad nė socia
listai, nė bolševikai, nė katali
kai su Kryszcziunu nesusidėjo 
ir jis su jais nedraugavo. 
Sako, kad “Sandaroj” nė pla
katų nespausdino. Niekas nė 
neklausia kur Kryszcziunas 
spausdino plakatus.

Sulig sandariečio išeitų, kad 
visi, kurie ką spausdina “San
daros” spaustuvėj yra sanda- 
riečiai.

Jeigu taip, tai aš tikriausiai 
žinau, kad nezaliežninkų orga
ną “Atgimimą” spausdino 
“Sandaros” spaustuvėj.

Taipgi, kad Kryszcziuno pla
katus spausdino jeigu ne “San
dara,” tai sandarietis.
Taigi čia gal nė nepasijuto kaip 
iš to didelio karščio prisipaži-

SUSIRINKIMAS.
Lietuvos Vyčių 17 kuopos mė

nesinis susirinkimas atsibus nedė
liojo, 3 vai. po pietų Vyčių kam
bariuose, 366 Broadivay. Mel
džiame atsilankyti visų narių, nes 
bus renkami delegatai Į Naujos 
Anglijos apskričio suvažiavimą, 
kuris atbus geg. 7 d., 1922. Nor- 
wood, Mass. Ir taip-gi praneša
me visiems “Gražios Magelionos” 
aktoriams kad tą dieną reikės vai
dyti veikalą Norwood, Mass. Mel
džiame visų niekur neapsiimti. 
Nonvood pradžia bus 6:30 P. M.

Valdyba.

ILGIAUSI METŲ.

Balandžio 19 d. š. m. 5 vai. va
kare šv. Petro lietuvių bažnyčioje 
gerb. klebonas kun. K. Urbonavy- 
čius surišo moterystės risiu jau
ną porelę p-lę Aleną Gelžiniutę su 
Petru Rūta. Jiedu yra Šv. Petro 
parapijos choro ir L. Vyčių 17 kp. 
nariu. Petras Rūta yra taip-gi ir 
LDS. pirmos kuopos narys. Pra
eitais metais buvo pirmininku L. 
Vyčių 17 kuopos. Abu yra smar
kūs darbuotojai, o ypač jaunimo 
tarpe.

Jaunavedys yra gabus biznie
rius nejudinamų turtų (real esta- 
te) agentas ir valgomų daiktų 
krautuvės savininkas.

Jaunavedžiams liudininkais prie 
altoriaus buvo J. B. Strakauskas, 
klieriko Strakausko brolis, su p-le 
O. Ambroziute.

Vestuvės atsibuvo pas jauno
sios tėvus ant Ketvirtos gatvės. 
Svečiai gražiai linksminosi ir jau
navedžiams linkėjo ilgiausių me
tų naujame

Šv. Pet ro 
L. Vyčių 17 
jotinius su 

džiams įteikė puikią dovanėlę.
Buvęs.'

rengs daugiau tokių vakarų. Jų kinti apie naudą NAŠLAICŽIŲ 
orchestra-gi, vedama uolios veikė- PRIEGLAUDOS, kuri tūkstan- 
jos A. Kiburiutės, bus puiki, nes čius našlaičių globoja, šelpia ir 
jų tarpe, matyt yra gabių ir ta- auklėja. Tai-gi Viršminėtas va- 
lentingų smuikininkų. 
Marijos Vaikeliams 
darbuotis ir toliaus.

Tai-gi Viršminėtas va- 
Linkėtina. karas ir yra rengiamas su tikslu, 
laimingai!kad pagelbėjus įsikurti toms gar- 

I bingoms įstaigoms, t. y. Seserų 
Buvęs. Pasijonisčių VIENUOLYNUI ir 

NAŠLAIČIŲ PRIEGLAUDAI.
Todėl nuoširdžiai visus kviečia

me atsilankyti ant viršpaminėto 
vakaro, kuris bus įvairus, įspū
dingas, gražus ir juokingas. At
silankydami į tą vakarą, 1) prisi
dėsite prie labdaringo, švento 
darbo; 2) pamatysite juokingiau
sius veikalus, kurie pirmu sykiu 
bus statomi South Bostone — 
“ŠALAPUTRIS” ir “APTIEKO- 
RIS”; 3) išgirsite talentingiau- 

Į siu dainininkių bei solistų po va
dovyste gerb. varg. M. Karbaus
ko ; 4) pamatysite indijoniškų ir 
rusiškų šokių.

Sunku čia viską ir suminėti kas 
turės būti tame PROGRAME.

Įžanga prieinama.
Kviečia Rengimo Komisija.

“ŠALAPUTRIS” IR 
“APTIEKORIS.”

LINKSMAS VAKARAS
Rengiamas Lietuvaičių Pasijo- 

nisčių vienuolynui ir našlaičiams 
prieglaudos namo pirmam fonda- 
mentui. Bus balandžio 23 dieną, 
1921, Pobažnytinėje Svetainėje, 
ant Penktos gatvės, So. Boston, 
Mass. Pradžia 7-tą vai. vakare. 
Brangūs Vienminčiai 
Lietuviai-tės:

Mes neabejojame, kad kiekvie
nas lietuvis katalikas supranta iri 
atjaučia tą svarbą ir naudingumą! 
vienuolyno. Taip-pat nereikia aiš-!

Kaitykite ir platinkite “darbininku.”

NAUJIENA LIETUVIAMS 
AMERTKTKČIAM8.

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

“DARBININKAS,” 
366 Broadway, Boston 27, Mass

GREIČIAUSI MODERNIŠKI ' 
LAIVAI PASAULYJE.

Šaunus apsėjimas su keleiviais.
Ten yra vietinis agentas jūsų mieste 

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

BALTIJOS VALSTIJAS 
PER HAMBURGĄ.

CARONIA ....... ’.............1 i Geg. 13
SAXONIA ..................................Geg. 25

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

Per Cherbourg, Southampton, 
Liverpool ir Glasgow:

SCYTHIA .............................Baland 26
(’AMERONIA .......................Gegužio C

Iš Bostono:
SAMARIA ......................................Geg. 3
CARONIA ..................................Geg. 14
Asmeniškai vedama ekskursija susisie

kime j Southampton j Danzig, 
Piliau ir Libau:

MAURETANIA.......... Bal. 25, Geg. K
AQUITANIA ......................Geg. 2 ir 23

Per Angliją ar Hamburgą
J Danzig’ų $106.50 — Liepoją $107. 

Taksų $5.00.

VYČIŲ ŠOKIAI.
22 d. balandžio parapijinėj sve

tainėj 492 E. 7-th St. yra rengia
mi dideli So. Bostono jaunuome
nės šokiai. Orkestrą paimta vie
na iš geriausią. Iš visų apielin- 
kių lietuviu kolionijų gauti atsa
kymai, kad tų kolionijų jaunimas 
rengiasi atvažiuoti ant So. Bosto
no L. Vyčiu šokių. Važiuojantie
ji ant šokių iš kitų miestų, patar
tina važiuoti iki H Str., nuo ten 
jau nebetoli ta svetainė, kurioje 
bus tie linksmus šokiai.

Marijos Vaikelių Draugija, kaip 
kasmet, taip ir šįmet Velykose su
rengė vakarą su gana turiningu 
programų. Ši draugija yra atsi
žymėjus savo vakarais užtat ir ne 
stebėtina buvo matyti nemažą 
skaičių žmonių.

Vakarą vedė p. V. Savickas 
(nežinau ar ir jis priklauso prie 
Marijos Vaikeliu?). Pirmiausia 
vakaro vedėjas perstatė vietinį 
kleboną gerb. kun. K. Urbonavy- 
eių, kuris aiškiai nupiešė svarbą 
ir naudą vaikų draugijos. Jo 
kalba buvo turininga. Paskui 
pasigirdo orchestra. Tas nuste
bino žmones, ypač kada vakaro 
vedėjas pasakė kad tai yra M. V. 
Dr-jos orchestra. Ji susideda iš 
smuikininkų, piano akompaniuo 
jaut A. Kibu rintei. Jaunuolių or
chestra žmonėms patiko.

Kadangi programas ilgas, pa 
duosiu jį paeiliui: Solo, šokis — 
Alena Tonerkiutė; ant klernetų 
papūtė — broliai Vengrai; dekle- 
macija, “Aš” —< Jurgis Babins- 
kas; Jurgis yra toks didelis, kad' 
turėjo ant krėslo pasistoti, nes ki
taip mažai kas būtų jį matę. De- 
klemacija — “Velykos” — Mari- 
jon Tranevičiutė; Šokis 8 mer
gaičių. Taip-gi buvo suloštas mu- 
zikališkas veikalas “Iš vargų į 
Laimę.” Nors šis veikalėlis yra 
sunkus, vienok M. Vaikeliai suge
bėjo sulošti atsakančiai gerai.

Kalbėjo taip-gi klerikai: F 
Strakauskas ir S. Kneižys. Buvo 
ir dar kitokių pamarginimų, ku
rių nebeatsimenu.

Publika matyt buvo užganėdin
ta vakaro programų. Marijos Vai
keliai turėdami veiklią pirminin
kę J. Babinskiutę, beabejo su-

1. Priimame automobilius ant randos;
2. Parduodame gasoliną. aliejų, tepalus (grease), tajerius (tires) ir 

automobilių dalis;
Parduodame naujus “Buick” automobilius;
Perkame senus automobilius arba išmainome ant naujų Buick au
tomobiliu arba kitokios išdirbystės;
Turime expertą kursai aptaiso “engine” senų mašinų taip kad 
važiuoja geriau negu nauja mašina;

6. Parduodame visokias naujas “batteries,” taip-gi sutaisome senas 
ir atgaiviname jas;
Mūsų expertai indžinų ir baterijų examinuoja visokias mašinas 
ir baterijas kostumeriams dykai;
Turime 7 sėdynių uždarytą gražų naują automobilį ir regulerišką 
“taxi” del pasamdymo pasivažinėjimui;
Turime t roką del kraustymo naminius rakandus (furniture) ir 
pervežimo lengvių daiktų, kaip tai: čemadanų, baksus, tavorus ir 
tt.: ' '
Visokius darbus atliekame Bostone ir visose apielinkėse;
Kostumerius išmokiname draivyti automobilį ir padedame gauti 
“operator’s lieense” be jokio atlyginimo;
Perkant naują automobilį, taijerius, visokias automobilių dalis, 
įrankius, aliejų kenais, baterijas ir žodžiu sakant viską kas tik 
yra reikalinga del automobilių mes galime tamistoms parduoti dar 
pigiau negu kur nors kitur galėtūmėt papirkti ir todėl su visokiais 
reikalis del automobilių pirkimais awa darbais malonėkite ateiti 
pas mus.

BRO ADW AY G AR AG E
Petras Jakimavičius, Savininkas

543 EAST BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS
Telefonas: So. Boston 51370.

DABAR YRA PROGA PRISIRAŠYTI PRIE L. D. S.

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

VARG. A. R. M.,
350 8. Berch St., Mt. Carmei, Pa

REIKALINGAS VARGONI
NINKAS.

Vieta geram žmogui pastovi ii 
gera. Kandidatas gali pasirinkti, 
arba vien tik vargoninkauti, arba 
drauge ir zakristijonauti.

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

ANT RENDOS
KAMBARYS OFISUI.

“Darbininko” Adminis
tracijai reikalinga tuoj bent 
po du agentu kiekvienoje 
lietuvių kolionijoje. Turi 
būti LDS. nariai. Atsišauk
dami

D

(GURAUSKAS)DANTISTAS

Mėšlungis, dieglys, 
suiręs pilvas, perpilni. 
vuduriai suteikia mažy
čiui bereikalingą nes
magumą

B A. 3VT B I M O
Vaizbaženklis užreg. S. V. Pat. Ofiae

pašalina šiuos nesmagumus. Kūdikiai mėgsta ji! Jie prašo 
daugiaus i Aptiekose parsiduoda po 35c. arba norint, kad pri- 
siųstumėm per paštą, tai reikia siusti 40c. j

F. AD. P.ICHTER & CO., EorouCh <5 Erno! -lyn, Nsw York

ANT PARDAVIMO RAKANDAI
Parsiduoda geri, nauji forui 

čiai už labai pigią kainą. Parduo
dame visus sykiu arba dalimis 
taip kaip norės. Savininkė išva
žiuoja į kitą miestą. Pasinaudo
kite visi taja proga, kuri netan- 
kiai pasitaiko.

Anna Česnickas,
274 Third St. ir Half St.,

So. Boston, Mass. PIRM. — Vladas Paulauskas,
90 B SL, So. Boston, Mass. 

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

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

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

Merycliff Acaaemy,
Arllnghton Helgths, Mass. 

IŽDININKAS — Leonas švagždys, 
111 Bowen St, Boston 27, Mass. 

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

Antanas Kmltas,
284 5-th St, Boston 27, Mass. 

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

DRAUGIJOS antrašas reikale:
366 Broadvay, So. Boston, Mass.

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

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

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

kitės šiuo adresu:
P. J. AKUNEVIČIUS,

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

praneškite štai ką: 
Kiek laiko gali pašvęs
ti kas vakarą?
Kelius vakarus savai
tėje?
Ar gali pašvęsti dienos 
laiką ir kiek valandų? 
Kelias dienas savaitė
je*

5) Ar moki angliškai kal
bėti ir rašyti?

6) Kuo užsiimi?
Apsukrus darbininkas 

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

4)

gatvės, pasekmingai Įiuosoms

ADMINISTRACIJA,
366 Broadvay, Boston 27, Mass.

3)

“GRAŽI MAGELIONA” 
SCENOJ.

Vėl norime priimnti, kad artis
tai “Gražios Mageliųnos” rolėse, 
kuri bus vaidinama 29-30 dd. ba
landžio pobažnytinėj sve.tainėj 
ant 5-tos
rengiasi. Scenos dekoracijos, ar
tistiški drabužiai jau prirengia. 
Daugel svečių iš apielinkių mies; 
tų prižadėjo atsilankyti ant “Gra
žios Magelionos” perstatymo. 
Šimtai tikietų išparduota ir dar 
vis žmonės perka. Tai-gi kurie 
dar neturite tikieto, tai įsigykite 
kuogreičiausia bile pas kurį Vy
čių kuopos narį.

DRAUGIJOS susirinkimai lalkomlj 
kas antrą nedėldlenĮ mėnesio 1-ą vai 
po pietų parapijinėj svetainėj, 492 E. 
7-th St, Boston 27,

D. B K. Keistučio Dr-jos 
dyboe Adresai, Boston,




