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Jo Eminencija Bostono kardinolas 

O’CONNELLtik ką sugrįžęs iš 

Rymo.

smaugti, — mes 
nusistebėjimu 
kad gauname 
a

Krikščionys darbininkai vie
nykitės ! Spiėskitės į vienin
telę darbo žmonių organiza

ciją Amerikoje
- Darbininkų Sąjungą.
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Rusų-vokiečių sutartis, jų 
drąsus lindimas pirštinės a- 
lijantų imperijalistams — 
Lietuvai, rodos, išeis geram 
Gali būti dvi išeiti: arba Ge
noos Konferencija netrukus 
iširs ir Europoje reikia 
laukti naujų, ilgi] ir baisių 
karų, arba konferencija tę
sis ir toliau, ir duos šiokių- 
tokių rezultatui. Pirmu at
veju reikšti] suvienytą fron
tą vokiečių-rusų prieš vaka
rų ir pietų Europą. Bet 
reikštų ir dar daugiau: poli
tinė kova greitai virstų į so- 
cijalę kovą. Rusijos ir Vo
kietijos darbininkai sukeltų 
viso pasaulio darbininkus. 
Visur sukiltų revoliucijos. 
Tai nereikštų, žinoma, ko
munizmo gadynės atėjimo. 
Organizuoti darbininkai, net 
ir laimėję ‘ socijales revoliu
cijas ir kovas, nesiskubintų 
pulties prie 100% socijaliz- 
mo. Greičiausiai naujais 
tvarkdariais priseitų būti šo- 
cial-demokratams ir krik
ščionims demokratams, a- 
biem pusėm sukombinavus.

Bet man atrodo, kad grei
čiau įvyks antroji galimybė: 
konferencija neiširs. Lloyd 
George ’as darys Anglijai 
biznį, nes be jos pagelbos nei 
rusai, nei vokiečiai neapsi
eis. Abiem tom dviem tau
tom gyvas yra reikalas: at
sigauti, sustiprėti, atsilsėti. 
Vokietija su pagelba Angli
jos ekspertų ir mažų tautų 
pritarimo — išsiderės žymių 
palengvinimų Versalės sąly
gų; nors Francija ir labai 
gardžiai keiksis, bet galų- 
gale bus priversta nusileis
ti, kada pamatys, kad visas 
pasaulis laiko juos rėksniais 
— n enu oram omi s-vaikais.

Vokiečių-rusų sutartyje, 
tur-būt, yra ir slaptų punk
tų, bet vargiai ar bus ten 
punktas pasidalinti Pabal- 
tijps valstybes. Žinoma, ir 
rusams, ir vokiečiams būtų 
daug geriau, kad jodvi su
sisiektų betarpiai: Pabalti
jo# valstybės joms bereika
lingi kupstai ant kelio. Bet 
jos žinos du dalyku: l)jos y- 
ra per silpnos šiandien, kad 
tas tautas nušlavus, 2) tos 
tautos yra labai pageidauja
mos Vakarų Europai, kad 
bent šiek tiek sulaikius Ru- s 
sijos ir Vokietijos stiprėji
mą. Tad negalėdamos tų 
kupstų panaikinti, jos bus 
priverstos juos aplenkti. 
Bet dar maža to. Ir Rusijai 
ir Vokietijai begalo inkirėjo 
lenkai: Vokietija turi du

t lenkišku koridorių, rusai —na džiaugsmas, viltis; — ry- 
▼ieną. Abu koridorių bai- toj gali būti — visatina mo
si ai neparankūs. Jos abid- bilizacija tautos paji 
vi bus

. Si *

panaikinti nors vieną. Ne
galint Lietuvos panaikinti 
nei dabar, nei artimoje atei
tyje — ir rusams, ir vokie
čiams bus gryno išrokavimo 
kol kas paremti Lietuvą ir 
jos teisingus reikalavimus 
savo rubežių ir Vilniaus, nes 
tokiu būdu jos silpnins ben
drą savo priešą — lenkus. 
Jeigu gi jos kaltais susima
nytų jau netrukus Lietuvą 

tuojau su 
išvystume, 

karščiausių 
pgynejų — Anglų ir net 

gal Prancūzų tautose. Ir 
iš viso atrodo, kad vokiečių- 
rusų susitarimas turėtų pri
versti alijantus nebeatĮdėlio
ti mūsų pripažinimo ir pa
gelbėti mums nustatyti savo 
natūralus sienas.

Apskritai imant atrodo, 
kad rusų-vokiečių sutartis 
1) pagreitins didesnį susiar
tinimą Pabaltijos tautų, 2) 
padidins žymiai mums prie
lankumą Vakarų Europos, 
3) padidins mums pavojų iš 
pusės vokiečių ir rusų. Nors 
tasai pavojus gal dalykas 
dar tolimesnės ateities, Lė
čiau mes jį turime numatyti 
ir prie jo sutikimo rungties.

Tik dviejų dienų bėgyje 
aš pastebėjau net tris — tie
sa, nežymius ženklus besi
keičiančio alijantų atsineši- 
mo į Lietuvą.

1) . Genooj Prancūzų misi
jos narys išreiškia nuomonę, 
kad naujai susidariusioj pa
dėtyj reikėtų atsiklausti 
nuomonių mažųjų tautų, 
tarpe tų ir Lietuvos, ką jos, 
girdi, pasakys, apie rusų-vo
kiečių .sutartį (kaip gaila, 
kad tai pirma nerūpėjo).

2) “Washington Post” 
prez. Hardingo oficijozas 
vakarykščiame editorijale, 
irgi atsiminė Lietuvą, spe
kuliuodamas apie pasekmes 
įvykusios sutarties. Toje 
dirvoje seniau mes būdavo
me tiksliai ir sistemačiai ig
noruojami.

SUGRĮŽO KARDI- 

KOLAS.

Nedėiioj 23 d. balandžio 
Jo Eminencija Bostono kar
dinolas O’Connell sugrįžo iš 
Rymo, kur išbuvo apie tris 
mėnesius. Prie laivo jį pa
tiko Bostono arkidiecezijos 
dignitoriai. Panedėlio rytą 
kardinolas automobiliu grį
žo į Bostoną. »

Jo Eminencija kalbėda
mas apie Europos dalykus | 
pasakė, kad “dalykai ten la- Į 
bai, labai blogi.” Sake, kad ‘ 
Europa arba sujungs savo 
jėgas ir atmt's neapykantą ir 
nepasitikėjimą arba s per 
gentkartę tūnos griuvėsiuo
se. Sakė, kad Europoj vis-

Šąke, kad daugelis 
konferenci-

i

kas puola žemyn ir nyksta 
viltis, 
tikisi' 
įos, bet kiti saką, kad Ge
nooj būsią tik daug kalbų, 
daug iškilmingų puotų ir 
daugiau nieko. •

Sakė kardinolas: ‘‘Bet kas 
atmainys tą nedraugiiigumo. 
ir nepasitikėjimo atmainą? 
Čia tai jau morąlis klausi
mas. Kas jį gali išrišti? 
Bažnyčia — bet iš valdan
čiu klesų kas klauso Bažny
čios? Iš antros puses jos 
godžiai klausosi politikierių 
prakalbų, kurios, kaip kiek
vienas sveiko proto žmogus 
žino, yra tušti žodžiai ir 
niekas kitas.”

Jo Eminencija sugrįžo ge
riausioje sveikatoje.

' Indianapolis, Ind. — Bai
giantis trečiai angliakasių 
streiko savaitei,, angliaka
sių unijos viršininkai skel
bia, kad streikas stiprėja, 
bet nesąs dar visuotinas. 
Pastarąja, savaite streiki
ninkų eilės, pasididino ant 
20.000 vyrų. Dabar išviso 
angliakasių streikuoja 685.- 
000. Unijos viršininkai sa
ko, kad pastangos be palio
vos daromos, kad pilnesnis 
streikas įvyktų. Viršininkai 
vilisi, kad tas seksis, o strei
kininkų eilėse kol kas nesą 
nei jokio trūkimo.

Unijiniai vadai daugiau
sia bėdos turi su iššaukimu 
streikan* neunijinių anglia
kasių Pennsvlvanijoj ir W. 
Virgiui j oj. Centralinė j
Pennsvlvanijoj angliakasių 
unija sukoncentravo savo 
vadus nuo pat streiko pra
džios. \

Lewis, angliakasių unijos 
prezidentas, pasakė, kad 
minkštųjų anglių kasėjų 
streikuoja 450.000, o kietų
jų anglių'kasėjų streikuoja 
155.000. Be to neunijinių 
angliakasių streikuoja 80.- 
000.

Unijų vadai sako, kad iš< 
Šaukimas streikan visų ne-
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VOKIEČIAI SKUBINA į BUSU^.
VOKIEČIAI JAU BĖGA 

RUSIJON.

London. Kaip tik Ge
nooj tapo pasirašyta rusų 
vokiečių sutartis. tai iš Vo- 

Press korespondentas su- kieti jos .tuoj išsiskubino in- 
randa mūsų premjerą ir jam žihieriai ir firmų atstovai į 
duoda progą paskelbti Ame- Rusiją gauti koncesijų. Ka- 
rikoj labai gražiai ir plačiai dangi svarbiausias Rusijoj

3) Genooj Associated

Lietuvos reikalus. Net už
registruoja jo gabiai išreikš
tą pažiūrą į rusų-vokiečių 
sutartį. Ta pati Associated 
Press mus stačiai boikotuo
davo i» aiškiai tarnaudavo 
lenkams.

Dalykai eina geryn. Ne
nusiminkime. Bet ir budėti 
nepaliaukime. Gyvename ne
paprastus laikus. Šiandie-

gyvai ininteresuotos
ėgm 

Uosis.

reikalas yra geležinkeliai, 
tai vokiečių firmos nori pa
imti į savo rankas Rusijos 
geležinkelius.

Kruppo firma ( jau gavo 
teisę eksploatuoti miškų di
džius plotus. Hugo Stinnes, 
Vokietijos milijarderius, rū
pinasi pagauti naftos vers
mes ir jau bando užvesti su
sinėsimą savo laivais tarp 
Petrogrado ir 
uostų:

šitas 
kibti į

Vokietijos
■

vokiečių greitumas 
atsteigimą Rusijos

pagreitins alijantų derybas 
Genooj. Nes alijantai ir-gi 
nori kuogreičiausia gauti 
progą. įkišti savo rankas į 
Rusiją. Vokiečių visokie 
ekspertai jau seniau buvojo 
Rusijoj ir ten ištyrė padėtį. 
Pamatė, kad ten po priedan
ga komunizmo jau vystosi 
kapitalizmas ir pirklyba pri
vatinių firmų jau mezgasi.

Lloyd George Genooj pa
skelbė, kad triukšmas,' kilęs 
dėl rusų-vokiečių sutarties 
jau praeities dalykas ir eina 
derybos. <

Rusijos delegacija Genooj 
alijantams pasakė, kad jei 
alijantai ją pripažins de ju
re ir suteiks finansinę, para
mą, tai Rusija prisiims se
nosios valdžios skolas, sugrą- 
žįs svetimtaučiams konfis
kuotas pramones arba atly
gins už jas.t

Neunijinių darbininkų 
Centralinė j Pennsylvanijoj 
yra 85.000, iš jų streikuoja 
55.000. Bet yra kitų valsti
jų, kur dar mažiau neunijis- 
tų streikuoja. Aprokuotav- 
ra, kad dabar anglių iška
sama 5.500.000 tonų savai
tėj. Anglių produkcija di
dėja. Paskutine savaite 
anglių produkcija padidėjo 
ant 2.000.000 tonų. Dabar iš
kasama tiek anglių, kad jų 
užtenka bėgantiems reika
lams. Darbai eina smar
kiai. Prieš streiką anglių 
buvo prikasta 63.000.000 to
nų. Tai iš tos krūvos dar 
neimta anglių. Aišku, kad 
anglių dar ilgam pakaks, y- 
pač jei nepavyks išvesti 
streikan visus neunijistus.

DAUG VYKSTA 

EUROPON.

Hazleton, Pa. — Ateivių 
angliakasių grįžimas Euro
pon dėl* streiko auga kas
dien. Vieni jų grįžta su in
tencija ten pasilikti, 
vyksta pasisvečiuoti 
vykti, kai pasibaigs 
kas.

• v

o kiti 
ir at- 
strei-

BOLŠEVIKAS KARALIAUS VAIŠĖSE.
KARALIAUS BAN

KIETE.

kara-
buvo

Genoa. — Italijos 
liūs ant karinio laivo 
surengęs bankietą, kur visi 
delegatai buvo pakviesti. To
kiame atsitikime yra geria
ma už rengėjo sveikatą. Bet 
kilo klausimas ar Rusijos 
delegatai neparodys protes
to neatsistodami pagerbti 
karalių. Tada Lloyd Geor
ge patarė, kad prieš gėrimą 
už karaliaus sveikatą reikia 
bankieto vedėjui pasakyti: 
‘ ‘ Gerbiamie j i, karalius. ’ ’
Bet ir tada rusai gali neat
sistoti. Ir kad karalius ne
būtų įžeistas rusų pasielgi
mu, nebuvo gerta už jo svei
katą.

Po bankieto čičerinui a- 
pie tai pranešta. Jis labai 
nusistebėjo, kad taip many
ta apie jį. Sakė, kad jie 
mielai būtų atsistoję ir pa
gerbę kfyalių. Sakė:

“Mes galime būti bolševi
kai, bet mūsų apsiėjimai y- 
ra geri. Žinoma, mes būtu
me, atsistoję ir Išgėrę už ka
raliaus sveikatą. Mesnesu
tinkame su monarkijomis, 
bet nesame tokiais storžie
viais,' kad įžeisti valstybės 
galvą, pas kurį esame sve
čiuose.”

Del šito atsitikimo ir dėl 
čičerino tokio pasakymo I- 
talijos laikraščiuose kilo di
džiausias triukšmas. Itali
jos raudonieji ir šocijalistai, 
kadir ministeriais būdami 
nekuomet karaliaus rengia
muose bankietuose netik ne
gėrė už karaliaus sveikatą, 
bet kviečiami visuomet atsi
sakydavo. Italijos raudonie
ji smerkia čičeriną už tokį 
pasielgimą. Jis jiems atsa
kė, kad jei girdi jie Rusijoj 
turėtų tokį vyrą, kaip Itali
jos karalius, tai jį jie apvai
nikuotų Rusijos karaliumi.

Karaliaus bankiete Čiče
rinas sėdėjo prie vieno stalo 
su Genoos arcivvskupu. 
Juodu labai gyvai kalbėjosi. 
Čičerin tvirtino, kad katali
kų Bažnyčia Rusijoj turinti 
tokią laisvę kaip Suv. Vals
tijose.

VOKIEČIAI NUSI-
- _ LEIDO.

Genoa. — Alijantai buvo 
pareikalavę, kad vokiečiai 
ir rusai panaikintų savo su
tartį. Vokiečiai tame nenu
sileido. Tada alijantai pa
reikalavo, kad iš sutarties 
būtų išmesta tas punktas, 
kurs būtų priešingas esan
čioms sutartims. Ant to 
vokiečiai sutiko.

Gegužio 30 d. išplauks į 
Lietuvą Jonas J. Romanas, 
Lietuvių Prekybos B-vės 
prezidentas. Su juo plauks 
didis lietuvių būrys, grįžtan
čių Lietuvon. Plauks di
džiausiu pasaulyje laivu 
vardu Berengeria. Kas no
ri grižti i Lietuva su mažiau-O v C 4.

šia rūpesnio ir vargo, tai te- 
sirengia kelionėn šituo laivu 
minėtą dieną kartu su J. Ro
manu.

Tuoini laivu pasiųsime ii 
tas knygas, kurias nutarė 
siųsti LI^S. Centras ir dėl 
kurių siuntimo varomas va
jus. Tų knygų pergabeni
mą paims savo globon Ro
manas ir tai bus saugiausias 
ir greičiausias pasiuntimas 
Apie birželio 10 d. tos kny
gos jau bus Kaune. Todėl 
visi LDS. nariai ir spaudos 
rėmėjai, kurie tik norite, 
kad gerų knygų kubdau- 
giausia pasklystų po Lietu
vą, kuouoliausia dabar pa
sidarbuokite. Pasistengki- 
te, kad ne 20, o 40 skrynių 
galėtume pasiųsti Lietuvos 
darbininkams ir kareivi anas

A 
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DRŪTINA P ARU BE ŽĮ.

Ryga. — Alijantų kari
niai ekspertai tvirtina, kad 
Rusija jokių karinių prisi
rengimų nedaranti, bet iš 
PskovGfgauta žinia, kad ten 
esanti paskelbta mobilizaci
ja vyrų nuo 18 iki 40 metų 
amžiaus. Toliau sakoma, 
kad? Rusija dideles jėgas 
koncentruoja Rumunijos ii 
Lenkijos parubežiuose. Pęu 
vieną dieną per Pskovą pe
rėjo 17 traukinių su gink
luotais kareiviais. Tos jė
gos nugabentos Lenkijos pa- 
sienin.

Dar prieš Genoos konfe
renciją Trockį sukoncentra
vęs buvo žymias jėgas vaka
riniame fronte dėl politiškų 
išrokavimų.

* *

PINIGŲ KURSAS.—
Žemiau paduodame ' 

kainavo pasiuntimas Į,< 
aukisnų 
miau 
priskaityta pasiuntimo kaŠ 
tai:

Pirmadieny, baland. 17 — $420

Antradieny, baland. 18 —$440
Trečiadieny, baland. hT— $4.20

Ketvirtadieny, bal. 20 — $4.20

Penktadieny, bal. 21 —--S4.20 

šeštadieny, baland. 22 — $4.40

Pirmadieny, baland. 24 — $4.60 

lithuaNian sales 
CORPORATION,

BOSTON 2". MAfl

kiek 
įOM 

j į Lietuvą. Prie žfr 
paduotų kainų yra

I
4r »
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Iš MŪSŲ CENTRO.
VISKĄ ATNAUJINKIME 

I KRISTUJE.

buvoNesenai Londone
' nevisai paprastas masinis 

mitingas. Tarpe kalbėtoji! 
buvo kabineto narys, parla
mento atstovas^ anglikonų 
vyskupas, jėzuitas kunigas, 
1 kapitalistas, 1 darbininkų 

L vadas. Visus juos suvedė Į 
į krūvą Kristaus idėja, visais 
Į vadovavo vienas troškimas: 

sukrikščioninti Anglijos 
gyvenimą ir veikimą. Po 
prakalbų buvo priimta tokia 
rezoliucija:

“Kadangi mūsų tautos c- 
r konominė, pramoninė ir so- 

cijalė tvarka įra ir griūva, 
ir kadangi dabartinis Vals- 

/ tybės vedimas yra visiškai 
%klas, — šis masinis mitin
es ragina visus geros va
lios vatus ir moteris pripa
žinti, kad iš tų vargti viena 

; tėra išeitis: tai pritaikinti 
krikščionybės principus vi
sose žmonių gyvenimo sri
tyse. Mes pripažįstame, 
kad atkaklus atsisakymas 
vykdinti tiesos, teisybės ir 
broliškos meilės principus y- 
ra atsižadėjimas Jėzaus 
Kristaus kuris gyveno ir mi
rė tų principų inkūnijimui 
žmonijoje.”

Taip mano ir jaučia bri
tą tautos veikėjai.

l pačios mintys juo
pritiktų mūsų tautos

I mmui.

Kaip nesenai dar
tauta akis prakrapštę
vydo Krikščionių civilizaci
ją. Dėl lenkų sielos kreivu
mo, dėl jų lenkiškų poterių 
ir lenkiškų intrigų ir patį 
Kristų, Jo meilės spindu
liuose imk nesenai to pama- 

| tome ir Wpradėjome supras- 
r ti.
j Mūsų tautos dvasia dar 

tik vakarikščiai paliuosuo- 
ta iš baudžiauninkų jungo, 
kįla; drąsiai į padanges. Bet. 
aiman, kaipgi silpnos dar 
jiegos. O čia įvairios ir sa
vos ligos ir svetimi priešai 
pastoja mums kelią, mūsų 
sparnus riša. Atgavome lai
svę, bet negalime nukovcrti 
savų dvasios vergų, suval
dyti vagių, šmugelninkų, 
•degtindarių. Lietuvą valdo 
ir veda kišiai. Girtybė pa
sibaisėtinai siaučia; miestų,

► net ir sodžiaus jaunimas 
įmirksta. Lyties ligos plati
nsi Partijos riejasi, pjau-' 
taSA Dėl savo partijinio 
utado meta valstybes dar- 
BB, nežiūrint to. kad prie- 
■Bpiįe durų, ir ne tik prie
BE*
KttL - L •

.durų, bet pačioje širdyj e, už sau priklausomų teisių iš- 
sostinėje.

z Išeivijoje juk ir negeriau, 
o gal dar ir blogiau. Tie pa
tys barniai, tos pačios ligos, 
tik gal dar didesnės. Žadė
jome būti išganinga Lietu
vos rezervą, josios gelbėto
jai, rėmėjai. O kaip mes 
gelbėsime, kad mes patys 
sergame.

Ir štai visoms toms ligoms 
ir nelaimėms mūsų apjake
liai bedieviai vieną tik re
ceptą teduoda: evoliucija, 
paėjimas iš beždžionės, pro
tas, mokslas (žinoma, krei- 
vas-šleivas — ir kuprotas, 
pagristas geiduliais, pamuš
tas ištvirkimu dvasios ir kū
no — tikrai bezdžioninis).

O mes, katalikai, atsako
me jiems: ne, broliai, klys
tate. Lietuvai reikia ne bež
džionės vaikų, bet dvasios 
milžinų, žmonių tvirtų do
ra, mokslu, žmonių stiprios 
valios ir sveiko kūno, žmo
nių mylinčių ir pasišven- 
čiančių; žmonių nebijančių 
ir gyvastį atiduoti už savo 
idealus, už tėvynę, už bro
lius. Štai kokių žmonių 
mums reikia. Kaip jūs, 
silpnadvasiai, išauklėsite to
kiuos be Kristaus mokslo ir 
dvasios be idealiu

Lietuvai reikia naujo at- 
gimmo, atsinaujinimo.

Mes, katalikai, žinome, 
kad “viską atnaujinti Kris
tuje” tegalima. Ir mes ei
sime tuo keliu.

Ir jokios bedievių pastan
gos mus nuo to kelio nenu
stums. Ir tuo keliu eidami 
mes nepaliausime kvietę į tą 
kelią ir savo brolius bedie
vius.

Ir ar ankščiau, ar vėliau, 
mūsų troškimai, mūsų pasi
šventimas ir darbas, išbu
dins visus mūsų brolius iš 
dvasios miego ir patrauks Į 
tą kelią visus geros valios, 
žmones. Dieve mums pa
dėk !

gavimu ir tai ne tolimoj atei
ty, bet dabar, šiandien! ne 
revoliucijos, bet evoliucijos 
keliu eina prie industrijalės 
demokratijos.

Tos darbininkų organiza
cijos daugumoje spiečiasi 
prie Amerikos Darbo Fede
racijos. Ką mes žinome a- 
pie Amerikos Darbo Fede
raciją, apie jos darbuotę, a- 
pie jos pastangas, jos kovas 
su kapitalo tifanija ? ką mes 
žinome apie kitas jai arti
mas organizacijas apie j u 
žygius? ką žinome apię kai
riųjų pastangas jas pagau
ti į savo rankas ?

Kiek laiko turėdamas 
stengsiuos “Darbininko” 
skaitytojų domėn paduoti 
informacijų apie tai, kaip 
darbas organizuojasi ir kaip 
jis dabar kovoja. Nerašy
siu apie tuščias teorijas, bet 
apie dabartinius įvykius iš 
darbo lauko. Tas skyrius tik 
tuomet galės gyvuoti, jei 
patys “D-ko” skaitytojai 
juo interesuosis ir jį rems 
korespondencijomis, kurio
se reikš savo nuomonę ne a- 
pie balius ir šokius, bet a- 
pie įvykius toje dirbtuvėje, 
kurioje pats dilba, apie dar
bo padėtį tame mieste, toje 
apielinkėje, kur pats gyve
na.
/LDS. Darbininkai! jau 

tvirtai atsistojote ant tvirtų 
katalikybes ir tautybės pa
matų. Dabar žadinkim ir 
švieskim ■ savo brolius ir 
dirbkim daugiau darbininkų 
organizuoto darbo!*

* *
Amerikos partijos

Kongrese jų vadai nebegali 
savo partijų narių nuganyti. 
Nebeklauso ir tiek. Štai su
sidarė taip vadinamas žem
dirbių arba farmerių blokas. 
[ jį susitelkė kongresmonų 
ir iš republ ikonų ir iš demo
kratų partijų ir ėmė leisti į- 
statymus prielankius farme- 
riams ir stabdyti leidimą 
jiems neprielankių. Ypač 
republikonų partijos bosai 
ėmė rėkti gvoltą, bet tas 
nei kiek negelbsti. Kongres- 
monams labiau rūpi juos iš
rinkusiu žmonių nuomone a-«■ a

pi e juos, negu bosų botagas, 
bet tai tik dėlto, kad farme- 
riai, kurių balsais jie tapo 
išrinkti į kongresą, aiškiai 
parodė, ko jie laukia nuo sa
vo atstoviu Atstovai gerai 
suprato, kad jei jie rinkikų 
pageidavimų nepatenkins 
nebus daugiau renkami į 
Kongresą.

Amerikos darbininkai ne
tvėrė savo politinės partijos, 
bet visuomet stengėsi išbal- 
suoti darbininkams prielan
kius bile kurios partijos 
kandidatus, 
darbininkų 
Ii jonai ir
cijos vis didėja. Jei visi 
darbininkai prigulėtų prie 
unijų ir jei visi turėtų tei
sę balsuoti; jei prie to dar 
prikalbintų bent po vieną 
pažįstamą balsuoti Už kandi
datus prielankius darbui, 
jei niekas jų nebalsuotų už 
kapitalistų peršamuosius 
kai , ar daug jų pe-
rei įgresą. Nereikia
kruvinos revoliucijos, reikia 
tik susiprasti, visiems prisi
dėti prie unijų ir įgyti pilie
tybės teises ir BALSLTOTI 
UŽ SAVO ATSTOVUS. 
Tuomet šalies valdžia pereis 
ramiu būdu* į darbininkų

skyla.

Bet tos 
labiau 
gfcvc -

mūsų 
ir iš-

•ŠĮ

L D. S. KUOPŲ SUS-
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rankas.
Nesusipratęs darbininkas, 

nepriklausantis prie jokios 
darbininkų unijos yra tai 
kaladė prie darbininkų ko
jos. Darbininkas kad ir su
sipratęs, bet neturįs teisės 
balsuoti yra tai lyg skylė ba- 
rankoj.*Darbininkas priva
lo būti organizuotas ir pilie
tis. Kuris iš jų esi, skaity
tojau ?

Karo laikais milijonieriai 
dygo kaip grybai po lietaus, 
darbininkai buvo pavalgę ir 
apsirėdę geriau negu pirma. 
Dabar karės profiteriai taip 
yra pripratę prie milijonų, 
kad netik nepasitenkina tuo, 
ką jau turi, bet įsisiūbavę 
karo metu vis daugiau jų 
reikalauja... iš darbininkų 
algų ir visokiais būdais pri
rodinėja, kad esą darbinin
kai perdaug gerai gyvena. 
Mat tie nedėkingi darbinin
kai nesupranta, kiek tiems 
nabagams kapitalistams at- 
seina svetimų pačių bučiavi
mas ir pro vos už tai. Štai 
nesenai rašė laikraščiai, kad 
Morrill’ui atsėjo bene $1,- 
500 vien tik detektivai, ku
riuos buvo pasamdęs rapor
tuoti savo pačios bučkius...

Štai ką pasakė Gompers 
dvinietiniam Amerikos Dar
bo Federacijos Geležinkelių 
Darbininkų Skyriaus Su
važiavime :

“Karo metu darbininkai 
pildė savo pažadėjimus. Mes 
manėm, kad kovojame prieš 
kaizerizmą ir plutokratiją 
(turtuolių valdžią) ir tikė
jomės, kad paskui gyvensi
me laimingesnėj šaly. Da
bai- mums vėl priseina kovo
ti prieš industrijalę auto
kratiją. Karas nedavė mums 
laisvės, kurios mes tikėjo
mės. Lyg tik padaryta pa
liaubos, stambieji biznieriai 
tuoj pamiršo apie tūkstan
čius darbininkų gulinčių 
Flandrijos laukuose, kur jie 
padarė didžiausią auką už 
savo šalį. Bet mes darbo vy
rai ir moters nepamiršom. 
Mes kovojom, kad nuvei
kus plutokratiją ir imperi
jai izmą ir, tebūva Amžina
sis mūsų liudininku, mes da
bar nepasiduosim industri- 
jaliai autokratijai nežiūrint 
į tai, ar ją mums norės už
mesti gelžkelių valdovai, ar 
anglių baronai, ar kuri ki
ta Amerikos industrija.”

Kapitalo ir darbo karas 
išrodo nebetoli. Kokią rolę 
mes lošim ? »

'Mi

dalyku Lietuvos rašytojai yra 
susirūpinę ir žada protestuoti 
prieš tokį netinkamą Amerikos 
lietuvių presos elgesį ir žada 
reikalauti, kad ateity Ameri
kos laikraščiai, norėdami per
spausdinti kuriuos nors Lietu
vos rašytojų kūriniui, pirmiau 
susižinotų su jais per laikraščių 
redakcija Lietuvoje arba dar 
geriau per Spaudos Biurą prie 
Lietuvoj Pasiuntinybės Vašing
tone.” (“Laisvė” No. 50.).

“Literatų susirinkimo nuta
rimai. Kovo mėn. 25 d. Liet. 
Meno Kūrėjų Draugijos bute, 
Kaune įvyko L. Meno Kūrėjų 
Draugijos Literatų Sekcijos su
sirinkimas, kuriame dalyvavo 
veik visi Kaune gyveną Drau
gijos nariai literatai. Susirin
kimą vedė Sekcijos Pirminin
kas Liudas Gira. Susirinkimas 
praėjo labai gyvai. Buvo • ap
svarstyta visa ^eilė svarbiųjų 
klausimų medžiaginiais Lietu
vos rašytojų reikalais.

“Nutarta:
(Pirmi trys nutarimai 

čia Amerikos lietuvių, 
praleidžiame).

“4. Amerikos lietuvių laik
raščiams nuolat atsispausdinant 
ištisus raštus iš lietuvių laikra
ščių ir šiaip Lietuvos rašytoji) 
raštų jų neatsiklausiant ir už 
tai neapmokant, nutarta, susi
žinojus su atatinkama visuome
nine literatūros įstaiga Ameri
koj, pavesti jai atstovauti A- 
merikoj Lietuvos rašytojų rei
kalus, kad ateityje jų raštai 
nebūtų sauvalingai be atlygini
mo atsispauzdinami.” 
vė” No. 49).

Lietuvos Meno Kūrėjų 
Dr-ja, kuri taip drąsiai ki
bo į Amerikos lietuvių laik
raščius, yra atsiuntusi pas 
Amerikos lietuvius gerb. J. 
Naujalį, kuriam tikslui ? 
Tikslas pasakomas Įgalioji

me, kuriame sakoma: “Lie
tuvių Meno Kūrėjų Draugi
jos Valdyba kreipiasi šiuo ;į 
visus Amerikos lietuvius... 
su draugiška pagelba... A- 
merikos lietuviai ne kartą 
jau pasižymėję savo duos- 
numu tautos reikalams, ne
abejojame, ir šiuo atveju 
atsilieps nemažiau duos- 
niai.”

Ir atsiliepė Amerikos lie
tuviai. Vien Chicagoj gerb. 
J. Naujalio koncerte Meno 
Kūrėjų Dr-jai aukų surink
ta $800. Bet kas bus toliau, 
po to kai pasklis po Ameri
kos lietuvius minėtos dvi ži
nutės apie L. Meno Kūrėjų 
Draugijos literatų Sekcijos 
nutarimą ?

L. Meno Kūrėjų Dr-jos 
gerbiami literatai turėjo pa
laukti su savo nutarimais 
bent iki tol, kol gerb. J. 
Naujalis aplankys didesne- 
sias Amerikos lietuvių kolo
nijas ir surinks keletą tūks
tančių dolerių aukų.

Matyt, Lietuvos veikėjai 
užsimanė būtinai papjauti 
žąsį auksinius kiaušinius 
dedančią. Neabejojame, kad 
jų apsivylimas bus toks, 
koks buvo ano godyšiaus pa
sakoje.

rašo apie sandariečių apeti
tą:

“Tautininkai iki šiol valdė 
‘bepartyvį’ SLA., dažnai iš
naudodami jį savo partijos tik
slams. Bet to nepakanka. Da
bar ta apolitinė Amerikos lie
tuvių susišelpiamoji organiza
cija turi patapti tautininkų po
litinės ideologijos kromelis 
pure and simple.

WORCESTER, MASS.
LDS. 7 kp. mėnesinis susirinkimas 

vyks seredoj, 10 d. gegužės paprastoj 
vietoj 8:00 vai. vakare. Visi nariai 
malonėsite ateiti paskirtu laiku. Turi
me daug svarbių dalykų apkalbėti. 
Nepamirškite atsivesti 1 susirinkimų ir 
naujų narių.

Vaidyba.

nelie-
todel

(“Lais-
kad

lai-

BROOKLYN, N. Y.
LDS. 12 kp. mėnesinis susirinkimas 

vyks panedėly, 8 d. gegužės, 7:30 vaL 
vakare, 
salėje. 
Taip-gi

Karalienė Aniuolų parapijos 
Kviečiame visus narius ateiti, 
atsiveskite naujų narių.

• Valdyba.

NEWARK, N. J.
LDS. 14 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks pėtnyčioj, 12 d. gegužės, 8:00 v. 
vak. šv. Jurgio svetainėj, 180 New 
York Avė., Newark, N. J. Kviečiame 
visus narius ateiti. Taip-gi atsiveski
te naujų narių.

.......... Valdyba.

GIRARDVILLE, PA.
LDS. 96 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks panedėly. 8 d. gegužės, 7:30 vaL 
vak. bažnytinėje svetainėje. Visi na
riai malonėkite pribūti paskirtu laiku, 
ne sturime daug svarbių reikalų ap
tarti. Atsiveskite ir naujų narių.

Valdyba.

HARTFORD, CONN.
LDS. 6 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 14 d. gegužės, tuojau 
po sumai bažnytinėje svetainėje, 41 
Capitol Avė., Hartford, Conn.

Visi nariai privalo ateiti mėnesines 
duokles užsimokėti ir naujų narių atsi
vesti.

Vaidyba.

PHILADELPHIA, PA.
LDS. 13 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks utarninke. 9 d. gegužės, 7:30 vai. 
vak. bažnytinėje svetainėje. Visi na
riai malonėkite pribūti paskirtu laiku, 
nes turime daug svarbių reikalų aptar
ti. Atsiveskite ir naujų narių.

Valdyba.

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8-tos kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks utarninke, gegužės 9 d., 
bažnytinėj svetainėj 7:30 vaL vakare. 
Visi nariai malonėsite ateiti paskirtu 
laiku. Turime daug svarbių dalykų 
apkalbėti. Nepamirškite atsivesti i 
susirinkimų ir naujų narių.

Kviečia Valdyba.

“Bet Susivienijimui pri- 
" klauso nemažiau, turbūt, ne- 

tautininkų partijos žmonių, 
kaip tautininkų. Jam priklau
so daug socialistų, daug ko
munistų ; priklauso nemaža 
taipjau katalikų linkusių la
biau klerikalų pusėn ne kad li
beralų tautininkų. Visi kartu 
jie toli toli nusveria tautinin
kus. Jei tautininkai reikalau
ja iš SLA., kad jis pataptų 
grynai jų partijos- įnagis, ly
gia teisia to pat gali reikalauti 
ir socialistai, ir katalikai.”

Ar tai kažin reiškia, kad 
socijalistai katalikams mer
kia eiti išvien laisvajame Su
sivienijime? Jei sandarie
čiai rodys dar didesnius ape
titus, tai nedyvai, kad soci
jalistai sujus. Jie nėra to
kie kantrūs ir nuolaidūs, 
kaip katalikai. Tada soci
jalistai ištikrųjų laisvojo 
Susivienijimo narius-katali- 
kus kalbina eiti išvien prieš 
liberalų užsimojimą. Tada, 
ar eiti katalikams su socija- 
listais? Aš sakyčiau, 
taip. Štai kodėl.

Ikišiol mes liberalus
kėnie geresniais, negu soci
jalistai. tėvynainiais. Mums 
rodės, kad liberalai yra pat- 
riotingesni už socijalistus. 
Bet pastari}jų dviejų metų 
gyvenimas parodė, kad tai 
klaidinga buvo mintis. Im
kime paskolos klausimą. Čia 
visiems bendras reikalas. 
Čia sandariečiai-tautininkai 
nepasirodė geriau už socija
listus. Imkime socijalistų 
Sąjungos kuopas ir Sanda
ros kuopas, arba L. Piliečių 
Sąjungos kuopas. Visos ly
giai bebonės. Maža to. Tau
tininkų organizacijos ne
parodė daugiau patriotingu- 
mo nei už bolševikuojančias 
organizacijas. Štai tautinin
kai turi TMD., o bolševi- 
kuojantis elementas turi L. 
D. L. D. Kaip vienos, taip 
ir kitos organizacijos kuo
pos yra bebonės.

Todėl Lietuvos rėmime, 
Lietuvos Laisvės Paskolos 
bonų pirkime lygiai pasižy
mėjo komunistų, socijalistų 
ir tautininkų-liberalų orga
nizacijų kuopos. Visos yra 
bebonės. Man neteko girdė
ti, kad SLA. bi kuri kuopa 
būtų pirkusi boną.

Tai-gi lietuvių komunistų, 
socijalistų ir liberalų patrio- 
tingumas yra vieno laipsnio, 
kuomet patriotizmas mie- 
ruojamas bonų pirkimu. Čia 
šalę komunistų partijos ir 
bolše vakuojančių L. D. L. D. 
ir Progresivio Moterų Susi
vienijimo “garbingai” stovi 
A. L. T. Sandara, T. M. D., 
SLA., Lietuvių Piliečių S.ą- 
junga, Socijalistų Sąjunga 
ir visos “pažangiosios” ir 
pažangiųjų vedamo)? dr-jos 
ir kitokios organizacijos.

Ez-Laisvamanis.

LAWRENCE, MASS.
LDS. 70 kuopos mėnesinis susirinki

mas Įvyks nedėlioj, 14 d. gegužės po 
mišparų, salėje prie bažnyčios. Kvie
čiam visus narius ateiti. Taip-gi atsi
veskite naujų narių.

Valdyba.

Fed. Sekretorijatas.

IŠ DARBO LAUKO.
Daugiau negu 75 metai 

atgal Carlyle yra pasakęs, 
kad darbininkų organizavi
mas vra visos ateities dar- •f
bas. Jis tuomet pavadino 
darbininkus aklu ir besamo- 
ningu milžinu. Šiandien tas 
milžinas jau turi akis ir ma
to ir supranta sovo galę vis 
labiau ir labiau, bet toli gra
žu nėra dar iškovojęs sau 
priklausomų teisių dėlto kad 
toli gražu ne visi darbinin
kai supranta organizuotos 
darbininkų akcijos svarbą.

Mums ypač lietuviams 
teisinga galima prikšti, kad 
to susipratimo mažai teturi
me. Nestinga pas mus laik
raščių, kurie moka svajoti 
apie busimąjį “rojų,” kurie 
kaip tie vaikučiai žada būti 
milijonieriais ateity, bet 
tuo tarpu kaip skurdę taip 
ir skursta. Mes interesuo- 
jamės ir labai teisingai Lie
tuvos reikalais, įdomaujame 
įvairiais mūsų išeivijos rei
kalais, dirbame ir aukoja
me jiems. Tas viskas labai 
gerai, bet to dar neužtenka. 
Mes gyvename šaly, kur 
žmonės mažai svajoja, bet 
daug dirba. Tie darbo žmo
nės organizavosi ir vis la
biau organizuojasi ir kovo
ja už pagerinimą savo būvio

Organizuotų 
yra keli mi
tas organiza-

Vy kelt is.

PRABILO APIE MUS.
Lietuvos veikėjai apie a- 

merikiečius tada atsimena, 
kai sumano pasipinigauti. 
Todėl rasti Lietuvos laikraš
čiuose žinutę apie Amerikos 
lietuvius yra tikra naujiena. 
Štai Kauno “Laisvė” dvie
juose numeriuose pagretom 
besą apie amerikiečius ir tai 
taip indomiai užsiminta, kad 
pravartu persispauzdinti ir 
atsiliepti.

“Kimba prie Amerikos 
biznierių.

“E. KAUNAS, Paskutiniu 
laiku Amerikos lietuvių laikra
ščiai pradėjo plačiai persi- 
spausdinčti eiles,* apysakas ir 
ištisus rašinius (ir knygas 
Red.) Lietuvos rašytojų, daž
nai nenurodinėdami net nei šal
tinių, iš kurių persispausdina, 
nei gaudami leidimų iš autorių 
perspausdinimus atlikti. Šiuo
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SKAITYTOJI KAMPELIS.
KO NORI SOČI J AUST Al.

f .>» ✓ -----

Laisvasis Susivienijimas su 
savo organu “Tėvyne” yra 
labai prieškatalikiškas. So- 
cijalistų-gi tas laikraštis ne
užkabina. Todėl socijalistai 
tylėjo. Bet dabar sandarie
čiai skelbia, kad S. L. A. tu
ri eiti su Sandara. Tai so
cijalistai prabilo, nors dar 
nesmarkiai. “Naujienos” 
bal. 17 dienos laidoje štai ką 366 Broadway, Bortai 27, Man.

REIKALINGAS VARGONI
NINKAS.

K / * *

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

Kreipties “DARBININKAS”

LEWIST0N, ME.
LDS. 37 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj. 34 <1. 
vietoj, 
nai 
ių.

gegužės .paprastoj
Kviečiame visus narius buti- 

ateiti, nes turime svarbių reika- 
Taip-gi atsiveskite naujų narių.

HARRISON, N. J.
LDS. 15-os kuopos susirinkimas bus 

14 <1. gegužės, 7:30 v. vak. Visi nariai 
malonėkite pribūti paskirtu laiku, nes 
turim daug svarbių reikalų aptarti. 
Atsiveskit ir naujų narių.

GREENFIELD, MASS.
LDS. 79 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 14 d. gegužės, 2 vai. po 
pietų 4 Laurel Street Kviečiame 
visus narius ateiti. Taip-gi atsives
kite naujų narių.

JERSEY CITY, N. J.
I.DS. 76 kp. mėnesinis susirinkimus 

įvyks nedėlioj, 14 d. grepižės. Visi na
riai malonėkite pribūti paskirtu laiku, 
nes turime dnujr svarbių reikalų ap
tarti. Atsiveskite ir naujų narių.

Valdyba. 
' t ■

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

įvyks nedėlioj, 14 d. gegužės, š. m., 
tuojau po mišių šv. Jurgio parapijinė
je svetainėje, kampas Livingston Avė. 
ir Thuortdn St.

Visi būtinai privalo ateiti mėnesines 
duokles užsimokėti ir naujų narių at
sivesti.

M. K. Martinkut.

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

įvyks nedėlioj, 14 d. gegužės, tuo jaus 
po pamaldų, parapijos svetainėje, 1644 
Wabansia Avė. Visi nariai malonėsi
te susirinkti ir naujų narių atsives
ti.

Valdyba.

TEATRAS IR MOKIAI.

Rengia SLINKA. 162 kp. Gard- 
ner, Ma88.

Bus perstatytas juokingas vei
kalas “PIRŠLYBOS,” 28 d. ba- * 
andžio (April), 1922, ant Aek St. 

Finų Darbininkų Svetainėj.
Aktoriai yra gerai prisirengę 

taip kad iškabto galima spręsti 
Jag publika bos patenkinta. Ne- 
prririskite progos kaip Gard- 
ner’io taip ir apielinkių lietuviai ' 
neatsilankę ant šio programa.

Kviečia SLRKA. M® kp.
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'ubata, Balandžio 22 a. 1922 K

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOUONUOSE.

Balandžio 9, Palmą nedėlioję, 
pobažnytinėje svetainėje įvyko 
netikėtas vakarėlis apie kurį su
žinojo žmonės iš gerb. klebono 
kun. J. Židanavičiaus tą pačią 
dieną. Paskelbė, kad Amsterda
mo merginos Vyčią 1000 kuopos 
narės rengia pramogą naudai vie
nos nelaimingos mergelės Teofi
lės Žvirbliutės. Ji jau trečias me
tas kaip ligoninėj. . Nesveika nuo 
sirgimo influenza, o iš priežasties 
neturto.

Vytės merginos esančios doros 
katalikės, turinčios sau už prie
dermę atsižymėti gerais darbais 
ir būti geru pavyzdžiu visuome
nėje, tad stengėsi surast šiam va
karui tokį veikalą, kuris būtą 
svarbus kiekvienam matyti ir, 
kad už įžangą užsimokėję žmonės 
ne vien tik prisidėtą prie gyve
nimo tos mergelės, bet kad pasi
naudoję to veikalo svarbumu ant 
visados turėtą širdyse brangią at
mintį.

Vaidinta tragedija “Šv. Akvili- 
nos Kankinės Mirtis,” parašyta 
vietinio klebono kun. J. Židanavi
čiaus.

Lošimas gerai pavyko. Publi
kos buvo didis skaitlius. Lošimas 
matomai labai suindomavo publi
ką, nes niekad neužsilaiko taip 
ramiai, kaip šį sykį.

Nors lošime dalyvavo vien tik 
merginos ir vyrą rolėse, bet buvo 
pritaikintos prie ęoliu, tad išėjo 
gan gražiai ir kiekviena atliko ge
rai.

Rolią dalinime ir pamokinime 
daug pasidarbavo gerb. O. Žida- 
navičiutė, teip-gi ir patsai klebo
nas visame pagelbėjo. Tą veika 
lą per tris savaites turėjo išmok
ti, idant prieš Velykas būt at
loštas ir kad ant Velyką tai mer
gelei būt suteikta dovanėlė.

Lošime dalyvavo šios mergi
nos: Zofija Kisieliūtė, Ona Biliu- 
tė, Izabelė Stakniutė, Antanina 
Vyčiutė, Teofilė Jankūniutė, Ve
roniką Augiutė, Veronika Kisie
liūtė, Stanislava ir Ona Puriutės, 
Anelė Stakniutė, Ona Kutčiutė. 
Eleonora ir Zofija Beleckaitės, 
Margarieta Žukauskaitė.

Pertraukose gražiai padeklema- 
vo Ona Puriutė, Morta Kreiviutė Į 
ir Lukšiutė.

nės L. Vyčią kuopos susirinkime 
tarp kito nutarta surengti links
mą, grąžą vakarėlį-vakarienę pri
ėmimui čia busiančio L. Vyčią ap
skričio suvažiavimo 30 d. balan
džio š. m. Reikia su džiaugsmu 
minėti, jog mūsą jaunimas sėk
mingai pradeda liuosuoties iš ža
bangų. Dabar turint vadą gerb. 
kleboną, jaučiame ir numatome 
linksmą ateitį. Su’šiuo pavasariu 
prasideda atgimimo ir klestėjimo 
metas. Todel tikimės kad ir 
spaudoj bus daugiau žinią apie 
mus. Mes pradedam arti užleis
tus dirvonus. Tad apielinkią 
draugus kviečiame talkon. Ne- 
pašykštėkit atstovą ir svečią.

Rep.

TRENTON, N. J.

Atitaisymas.

“Darbininko” num. 43 aprašy
me apie šv. Jurgio dr-ją pasaky
ta, kad apie pusę narią yra bol- 
ševikuojantys. Taip nėra. Tik 
keletas narią yra pusiau subolše- 
vikėję.

Šv. Jurgio dr-jos narys.

BRIGHTON, MASS.

Visi į pramogą.

Puikūs šokiai, kuriuos rengia 
Mot. Sąjungos 41 kp. įvyks balan
džio 29 d. ant 26 Lincoln St. Ant 
šią šokią yra užkviesta gera lat
vių orkestrą iš Roxburv. Grieš 
amerikoniškus ir lietuviškus šo
kius.

Įžanga vyrams 40c., moterims 
30c.

Kviečia RENGĖJOS.

BALTIMORE, MD.

Lietuvią čia yra apie 
Parapija sena. Seniaus turėjo 
nedidelę bažnyčią ir kitas įstai
gas. 1917 m. kardinolas Gibbon
sas mylėdamas lietuvius ir gerb
damas kleboną kun. J. Lietuvnin
ką, atidavė beveik dykai lietu
vią kataliką parapijai gražiausią 
Baltimorėje vokiečių kataliką 
bažnyčią, kurią valdė Tėvai Re- 
demtoristai, taipogi penkią aukš
tą vienuolyną, keturių aukštų mo- 

i kyklą ir labai gražią salę. Vie- 
Taip-gi buvo rodoma gražių pa-, puikiausia, nes centre miesto

veikslą. | ’r P™ gražiausią gatvią. Baž-
Po užbaigimui didžiai gerbia- ! nyčia, žemė ir visos įstaigos įkai- 

mas klebonas kun. J. Židanavi-' nuojama milijonas dolerių.. Vie- 
čius padėkavojo susirinkusisme už nuolynas seserims kazimierietėms 
gražu užsilaikymą ir atsilankymą erdvus ir gražiai įtaisytas. Čia

4000.

i-

deališko pasišventimo dėl Lietu
vią Tautos. Nenuilstantis toje 
colionijoje darbininkas ir gaivin

tojas tikybinio ir tautinio susipra
timo lietuvią išeiivą tarpe yra 
gerb. klebonas kun. J. Lietuvnin- 
ias. Čia jis darbuojas 29 metai, 

nuo dienos įsišventimo j kunigus, 
’ažymėtina: jį šventino žymios 

bažnyčios jerarkijoje ypatos: to- 
noura ir kunigystė pats kardino
las Gibbonsas, 4 mažesnius šven
timus suteikė vyskupas Korti, 
subdiakonatą popiežiaus delega
tas Satolli. Diakonatą arkivys
kupas Sapelle. Klebono rūpes
niu visur užlaikoma pavyzdinga 
tvarka ir švarumas. Tai duoda 
gero įspūdžio ir kitataučius pa
traukia lankyti lietuvią bažnyčią. 
Baltimorėje lietuvią yra daug 
turtingą ir šviesiai gyvena. Te
ko būti namuose p. Franką ir p. 
J. Grėbliauską. Namas prie par
ko, gražioje vietoje. Viduje gra
žūs ir dideli kambariai išpuošti 
paveikslais. Stalas apkrautas al
bumais. Indaujos knygą. Viso
kią muzikališką instrumentą ir 
fortapijanai. Malonu, kad mūsą 
broliai ir sesutės iš savo darbą su
sitaupę ir šviesiai gyvena ir gau
siai remia Lietuvos reikalus, nors 
Lietuvoje rusą laikais tik vargas 
juos ten spaudė.

Kovo 26 įvyko prakalbos. Į 
Švento Kazimiero Draugiją įsira
šė: seniaus gerb. kl. kun. J. Lie
tuvninkas amžinuoju nariu, dabar 
išleidimui Šv. Rašto paukojo $25. 
Širdingiausį ačiū! Gerb. kun. K. 
Losinskis amž. nar., Jieva Kriščiu- 
nytė amž. nare, Jonas Grebliaus- 
kas amž. nar. ir Ona Kriščiunytė 
Metinią apie 50 narią. Dar pasi
žadėjo kiti vėliau įsirašyti. Gerb. 
kl. kun. Lietuvninkui už auką ir 
prielankumą, visiems amžinie
siems ir metiniams nariams už rė
mimą Šv. Kaz. Dr-jos, reiškiu di
džios padėkos ir aukštos pagar
bos žodžius.

Kun. P. Raščiukas, 
Šv. Kaz. Dr-ios Generalis 

Įgaliotinis Ameriokje.

Lietuviai netiktai patįs gražiai 
gyvena, bet jie neužmiršta ir 
Lietuvos. Milžiniškai aukoja Lie
tuvos apgynimui ir jos apšvieti
mui. Štai . rietavietė Domicėlė 
Baublaitė įsirašo į Šv. Kazimiero 
Draugijos narius ir įmoka $100, 
o ji juk darbininkė ir tie pinigai 
reikėjo uždirbti, bet ji suprasda- 
savo tėvynei ir tikybai apginti ne- 
ma katalikiškos apšvietos svarbą, 
sigaili ir stambesnio nario mokes
čio, už tai jai tariu didžios padė
kos ir pagarbos žodžius. Iki šiol 
Philadelphijos lietuviai labiausiai 
parėmė Šv. Kaizmiero draugiją 
Kaune, labai gausiai parėmė ir 
visą kitą kolionijų. Prie progos, 
visiems kunigams ir visiems Šv. 
Kaz. dr-jos nariams reiškiu dėkin
gumą ir siunčiu Šv. Velyką pa
sveikinimus.

Su' gilia pagarba,
Kun. P. Raščiukas, 

Šv. Kaz. Dr-jos Generalis 
Įgaliotinis Ameriokje.

«
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CHESTER, PA.

PHILADELPHIA, PA.
- J -------- y *

šv. Kazimiero parapija.

ant šio vakaro. Pelno liko nema
žai.

Auka.

NE W ARK, N. J.

Jaunimas darban.

Paskutiniame šio mėnesio vieti-

seserys kazimierietės galėtą į- 
steigti savo provinciją, nes vietos 
čia rastus užtektinai. Mokyklą 
veda katalikiškai-lietuviškoje dva
sioje seserys kaziimerietės. Vai
kai malonūs, linksmi ir gražiai 

lietuviškai kalba, jie išaugs ge
rais katalikais ir lietuviais, tai 
nuopelnas seserą kazimieriečią i-

K LAIMINGAS TAS, KURIS TURI GERŲ DRAUGy
GEROJE ORGANIZACIJOJE, GERI

IR DRAUGAI.

Viena iš rimčiausių, gyviausių ir geriausių
lietuvių darbini^ų organizacija Amerikoje yra

/

♦j

LIETUVIŲ DARBININKO SĄJUNGA.
Ši organizacija rūpinasi pagerinimu darbi

ninkų būvio. Leidžia 3 sylrius į savaitę laikraš
tį “DARBININKĄ.” Prie šios organizacijos 
gali prigulėti vyrai, merginos ir moterys nuo 16 
m. amžiaus. ;, ; j&Ą. t.

VIENYBĖJE-GALYBĖ.

I

* ' 1 ■ ■ I I . U < W

pareišikmą aukštos pagarbos ir 
dėkingumo.

Kun P. Kaščiulps.

SBERIJSnmSL, PA.

Stambus narys Šv. Kazimiero
Draugijos.

Gerb. Kun. Kazimieras Klevin- 
skas, nors visai neseniai išsišven- 
tęs ir turėdamas savo reikalą, vie
nok brangindamas labiaus kata- 
iką spaudos reikšmę tautoj ir 

bažnyčioje, įsirašė į Šv. Kaz. Dr- 
jos garbės narius ir įsimokėjo 
8105, viršydamas kitus. Tas jau
nučio kunigėlio pavyzdis tebūnie 
akstinu Šv. Kaz. Draugijai laimė
ti daugiaus tokią narią. Gerb. 
kun. K. Klevinskui teikiu aukš
tos pagarbos ir dėikngumo žo
džius.

Kun. P. Raščiukas.

KELIONĖ JUROMIS
Antru syk čia teko laikyti pa

maldas. Dar keli nariai metiniai 
ir Jurgis Dalinkevieius įsirašė į 
amžinus Šv. Kazimiero Dr-jos na
rius. Širdingiausiai tariu ačiū.

Su tikra pagarba,
Kun. P. Raščiukas.

PHILADELPHIA PA.

Šv. Jurgio parapija.

BANKAS, 141 Washington St., 
New York City, N. Y., kuris tu
ri visus augščiaūs pasakytus pa- 
rankumus, ir prirodymui to, bū
tą galima paduoti daugelį neuž- 
ginčinamą faktą, bet dėl stokos 
vietos, bus gana paminėti šiuos 
du faktus: vieną, kad per tą 
banką važiuoja į Lietuvą ir iš Lie
tuvos ne tiktai vieni Lietuviai, 
bet žmonės visokią tautą, per tai 
per tą banką išvažiuoja kas sa
vaitę šimtai žmonią į visas šalis 
pasaulio, o antra, kad tas bankas 
tarnauja keleiviams jau per tris 
dešimtis metą, ir dėlto yra pilnai 
prityręs kas keleiviams yra ne at- 
būtinai reikalinga, ir gali atsa
kančiai patarti keleiviui, prireng
ti jį prie tos kelionės, o kada ke
leivis yra aprūpintas visame, ta
da jo kelionė bus jam maloni, pa
tenkinanti, ir ne baugi.

Ta banka tikrai žinantis.

jasa^M
York City, ant a 
bariai 8144Ą . Važiuojant pože
miniu traukiniu (Subvyay), nuo 
“Grand Centrai” gelžkelio sto
ties, reikia išlipti “Brooklyn - 
Bridge” stotyje.1 Važiuojant po- . 
žeminiu iš..“Pennsylvania” geli- * 
kelio stoties, reikia išlipti “ęarii 
Place” stoty. Važiuoajnt “Bro
oklyn Transit” požemine linija, 
arba kaip vadina “Broadwayv 
linija, tuomet reikia išlipti 
ty Hali” stoty. * Brooklynieciai 
atvažiuodami išlipa ‘ ‘ Chambėr 
Street” stoty. Atvažiuojantieji 
iš Neit Jersey, Hudson trūbomis, 
išlipa “Cortland Street” stoty.

Šioji vieta randasi prieš City 
Hali parką. Surasti labai lengva. 
Komunikacija kuogeriausia, nes 
visą požeminią traukinią ekspre
sai sustoja tiktai blokas nuo šio 
namo. Šiame name taip-gi ran- - 
dasi Latvijos ir Estonijos Konsu
latai.

Laiškus rašant prašom visuo
met adresuoti: v

Representative of the Republic 
of Lithuania, 38 Paark Bow, New 

York City.
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KĄ TIK Iš LIETUVOS 
“GIESMYNĖLIS”

Bažnyčią chorams 1 ir 4 mišriems 
balsams.

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

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

“Missa pro Defunc.,” 1 
labai meliodija turtinga. 
80c.

Duetas “Meilė” 2 bals. 
75c.

Galima gauti: ,
J. ČIŽAUSKAS,

125 W. Saratoga St.,
Baltimore,

balsui, 
Kaina

NAUJI MUZIKOS KURINIAI 
KOMPOZITORIAUS 

A. ALEKSIO.
KainaSena ir turtinga lietuvią kolio- 

nija. Yra keletas lietuvią, ku
riuos įkainuoja po $60,000.00. Pa
vyzdžiui Steponavičius, Kaza- 
kauskai ir kiti. Teko pas neku- 
riuos apsilankyti. Gražiai gyve
na, kaip aristokratai. Iš tos pa
rapijos, ačiū gerb. p. Poškai ir p. 
J. Vilimavičiui, kurie maloniai 
teikėsi supažindinti su nekuriais 
mūsą vienminčiais, į Šv. Kazimie
ro Draugiją įsirašė 10 amžinųjų 
narią. būtent: Agnieška Fabijo- 
navičiutė, Emilija Laužikaitė, 
Lucija Kaspariūnaitė, Jieva Grub- 
liauskienė, Kazimieras Kazakaus- 
kas, Jonas Kalėda, Klemensas 
Steponavičius, Vaslovas Butvilas, 
Adomas Kazakauskas ir Vanda 
Čepulienė. Kiti metiniai. Tai 
nepaprastas tą ypatų tautiškai- 
katalikiškas susipratimas ir įver
tinimas Šv. Kazimiero Draugijos, 
kuri rūpinasi visą lietuvią apšvie
timu, tautos ir tikėjimo dalykuo
se, tuo tikslu. Ji išleidinėja ir 
platina labai grąžią ir naudingi} 
knygą, kelioliką laikraščių ir ki
tokią leidinią. Visiems paminė
tiems Šv. Kaz. Dr-jos amžiniems 
nariams, tariu didžios padėkos ir 
pagarbos žodžius.

Kun. P. Raščiukas,
Šv. Kaz. Dr-jos Generalis 

Įgaliotinis Ameriokje.

PRANEŠIMAS.

Md.

Didelis balius, dainos,2 šokiai ir 
besket party.

2.

3.

4.

.50

.50

.75

Vienam balsui prie 
fortepiano:

1. Bernužėli, Nevesk Pačios..
O Pažvelki Mieloji..............

Dviems balsams prie 
fortepiano:

Skrenda, Lekia Mūsą Min
tis ..........................................
Trisdešimtis Lengvą (a ca-
pella) Duetą .......................1.50

Mišram Korui: ......
Pirmyn Į Kovą Už Tėvynę .50
Giesmė Į Šv. Kazimierą... .50 
Keturiolika Dainą, vienam 
sąsiuviny..............................1.00
Reikalaujant adresuokite;.------ -

A. ALEKSIS,

а.
б.
7.

laiškais prirengia keleivius 
kelionės, patardama kas 
reikalinga turėti, pagelbė- 
gauti jiems reikalingus da- 

paaiškindama ką

i

Čia teko pirmą syk Amerikoje 
praleisti šv. Velykas. Jaučiaus 
kaip Lietuvoj. Visos apeigos di
džiosios savaitės atlikta kaip Kau
ne arba Telšiuose bei kitoje Lie
tuvos parapijoje. Per visą Vely
ką naktį žmonės budėjo ir gražias 
giesmes giedojo prie Jėzaus gra
bo; pamokslą sakant prisiminė 
Žagarės vaizdas per 7 metus ten 
įgytas. Žmonią buvo taip daug, 
jog netilpo bažnyčion. Po rezu- 
rekciją, kad visi žmonės galėtą iš
klausyti šv. mišią, vienu sykiu 
buvo laikoma vienos mišios baž
nyčioje, kitos Svetainėje, su pa
laiminimais Švenčiausiuoju ir pa
mokslais. Bažnyčia ir svetainė 
prisikimšę buvo žmonėmis. Po 
pamaldi} žmonės užtvenkė aplin
kui gatves ir žiūrint į tivuliuojan- 
čią gražią lietuvių minią prisimi
nę Šilavos bei Kalvarijos atlaidą 
reginis. Ten baltavo ir margavo 
moteriškią skarelės ir vienodai 
mėlynavo vyrą kepurės, čia gi 
tarsi bolševiką pramanyti “bur
žujai” išrodė: visi vyrai ir mote
riškės srybliuoti. Visą rūbai gra
žūs ir dailiai pasiūti. Daugumai 
auksą retežiai spindi ant kaklą ir 
krūtmią. Malonu ir linksma žiū
rėti į mūsą brolius ir sesutes dar
bininkus, kurie nors sunkiai dirb
dami mokėjo sutaupyti turtus, 
gražiai pasipuošti ir savo išvaiz
da ir pasielgimais pelnyti net ki- 
tataučią amerikoną pagarbą. Kar
dinolas Gibbonsas yra sekančiai 
pasakęs apie lietuvius kun. Lie
tuvninkui :

“Lietuviai yra sveiki gražūs, 
ramūs, nepadarė man jokią ne
malonumą ;taupfis, mėgsta gra
žiai gyventi ir puoštis ir savo iš
vaizda nesiskiria nuo senesnių ir 
kultūringą amerikiečių, už tai 
lietuvius gerbiu ir myliu, labiaus 
negu lenkus ir italijonus, kurie 
daug padatė nesantaikos parapi
jose.”

Kardinolas pats matydavo lie
tuvius, atsilankęs dirmavoti ir 
tankiai juos matydavo po pamal- 
dą išsikimšusius ant gatvių ties 

«£♦katedra, nes lietuvių bažr.;-?ia 
^►1 netoli nuo kardinolo bažnyčios.

Tik susispietę į vieną būrelį galėsime page- 4 
rinti darbo ir gyvenimo sąlygas. Norintieji pri- 4 
sirašyti prie Lietuvią Darbininką Sąjungos dė- < 
lei platesnių informacijų kreipkitės prie arti- < 
miausios kuopos arba tiesiog į

L. D.
366 BROADWAY, STON 27, MASS. V
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CHICAGO, ILL.

Daktaras A. K. Rutkauskas iš 
Chicagos, Šv. Kazimiero Dr-jos 
amžinas narys. Gerb. D-ras A. K. 
Rutkauskas, nors būdams sunkio
se sąlygose, bet tikrai įvertinęs 
ir brangindamas Šv. Kazimiero 
Draugijos veikimą tėvynei ir 
bažnyčiai, nuo savęs nutraukęs, į- 
sirašė į stambesnius narius ir įmo
kėjo virš nariui mokestį. f Tai ge- 
raiškas pasielgimas, nes sugaišęs 
Lietuvoje, nustojo geros prakti
kos ir daug skolos užsitraukė. 
Kas turi ir duoda gerai, bet ne
turėdamas kas duoda, tai i šsavęs 
ir kitiems daro didelę auką.

Širdingiausiai dėkoju ir reiškiu 
aukštos pagarbos žodžius. .

Kun. P. Raščiukas.

KUN. BRONIU# BUMŠAS, Ka
taliką Centro atstovas, šv. Kazi
miero Draugijai, Kaune, skiria 
$300.00. Įsirašė į Šv. Kaz. Drau
gijos garbės narius pats ir įrašė 
savo tėvelį ir motinėlę garbės na
riais. $300 pasižadėjo biškuliuką 
paskiaus įmokėk Tuomi tas ga
bus ir idejalis kunigas, duoda liū- 
dymą, kad Šv. Kazimiero Drau
gija Kaune, yra tai mūsą tvirto
vė, kuri gina tautos ir tikybos 
reikalus, platindama tinkamą 
spaudą ir savo pavyzdžiu ragina 
visus rašytis i Šv. Kaz. Dr. na
rius ir ją remti savo nariams mo
kesčiais. Gerb .kunige už jūsą 
nepaprastą prielankumą ir para
mą Šv. Kaz. Dr., malonėk priimti

Kelionė jūromis bus maloni, pa
tenkinanti ir ne bauginanti, jeigu 
keleivis prie tos kelionės bus at
sakančiai prisirengęs, o kad pri
sirengti atsakančiai, reikia žinoti 
kas yra ne atbūtina ir reikalinga, 
ir kad tą žinoti, ne gana pasi
klausti pas savo draugą, bet rei
kia pasiklausti ĮSTAIGOJE kuri 
turi tam tikrus patyrimus, per 
kurios tarpininkavimą tarpe lai
vinių kompaniją ir keleivią, va
žiuoja žmonės visokią tautą, ir į 
visas šalis pasaulio.

TOKIOJE ĮSTAIGOJE, kuri y- 
ra išsidirbusi ryšius su laivinėmis 
kompanijomis teip, kad viena po 
kitos, duoda ką geriausius paran- 
kumus keleiviams tos įstaigos ant 
savo laivą, kuri tikrai gali gauti 
geriausius kambarius ant bile vie
nos laivinės kompanijos laivą dėl 
savo keleivią, geriausį maistą, 
priežiūrą, gerą draugiją ant lai
vo, teip kad padaro kelionę tik
rai patenkinančia.

TOKIOJE ĮSTAIGOJE, kuri iš 
laiko 
prie 
jiems 
dama
lykus, teip-gi 
keleivis gali vežtis su savim, kaip 
atsivežti bagažus į New Yorką, ir 
kiek sunkumo bagažas būna pri
imamas ant laivo be mokesties 
prie laivakortės.

TOKIOJE ĮSTAIGOJE, kuri 
dėl apsaugojimo savo keleivią nuo 
visokią nesmagumą atvažiavus į 
New Yorką, visados turi savo 
žmogą ant stoties keleivius pasi
tikti. kuris aprūpinęs ją bagažus, 
atveda į tos įstaigos biurą, kur 
keleivis būna aprūpinamas visais 
jo kelionės reikalais.

TOKIOJE ĮSTAIGOJE, kuri 
turi savo skyrių Kaune, ir dėl 
saugesnio parsivežimo pinigą, ga
li keleiviui duoti savo čekį ant pi
nigą kuriuos jis vežasi su savim, 
kur keleivis parvažiavęs į Lietu
vą, neturės mažiausią kliūčią gau
ti savo pinigus, ir jeigu per ko
kią nelaimę keleiviui kas tą čekį 
pavogtą, arba jis pamestą, jam 
paaiškinama kad jis ne reikalau- 
na net nei nusigąsti, tiktai atsi
tikus nelaimei,’ duoti žinią tai į- 
staigai, o jam tuojaus bus pasiąs- 
tas antras čekis, ir jis gaus savo 
pinigus be jokią kliūčią, ir be jo
kio primokėjimo.

TOKIOJE ĮSTAIGOJE, kuri 
siunčia pinigus ne tiktai į Lietu
vą, bet į visas šalis pasaulio, ir 
turi ryšius su didžiausiais bankais 
Lietuvoje, Vokietijoje, ir kitose 
šalyse, nusiunčia pinigus į visus 
bankus Lietuvos, o ypatingai j 
VALSTYBINĮ LIETUVOS KRE
DITO BANKĄ, kuris turi skyrius 
visuose didesniuose miestuose Lie
tuvos, ir gauna knygutes nuo pa
dėtą tuose bankuose pinigą.

TOKIOJE ĮSTAIGOJE, kuri 
turi savo atstovą Kaune, Lietu
voje, ir norintiems atvažiuoti į 
Ameriką, suteikia ką aiškiausius 
patarimus, pagelbsti gauti Lietu
vos užrubežinį pasportą, nuveda 
pas Amerikos Konsulą ir kas gali
ma tame reikale pagelbsti, palydi 
keleivius iki laivo, ir praneša sa
vo įstaigai į New Yorką kad jau 
tokiR keleivis atvažiuoja.

TOKIA, Ir TAJA ĮSTAIGA Y» 
RA: HENRY J. SCHNITZER

PRANEŠIMAS.

Rengia A. L. R. K. Moterą Są
jungos Mass. ir Maine Apskritys, 
29 d. balandžio, 1922 m. Father’s 
Matteivs Hali, Green St., Worces- 
ter, Mass.

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Dainuos garisausios Naujos

Anglijos solistės, p-lės A. Narin- gl5 No. 8-th St., Springfield, UI. 
kaitė ir M. Gribaitė. Pintines
(beskets) atsineš merginos ir mo- “
terys iš ko bus didelė puota. 
Kviečiame visus vietinius ir iš a- 
pielinkės atsilankyti, nes dar pa
našaus bankieto Worcestery nėra Lietuvią R. K. Federacijos Nau- 
buvę. jos Anglijos apskričio skyriams,

Atvažiavę svečiai iš kitą kolio- kacĮ įvyks apskričio suvažiavimas 
niją galės apisstoti L. Vyčią na- balandžio 30 dieną, 1922, 1-mą v. 
me, 20 Waverly St.

Rengėjos rengiasi visoms jė
goms svečius patikti.

Kviečia Rengėjos.

LIETUVOS MISIJA NAUJOJ 
VIETOJ.

po pietį} lietuvią šv. Roko para
pijos svetainėje, Webster St., 
Montello, Mass. Tai-gi gerbiami 
L. R. K. Fed. N. A. apskričio sky
riai malonėkite atsiąsti savo ats
tovus į šį suvažiavimą, nes yra 

daug svarbią reikalą.
Lietuvią R. K. Fed. N. A Apsk. 

Valdyba:
Pirm. V. J. Kudirka,

Rašt. M. M. Kamandulis.

Nuo balandžio 26 dienos, š. m., 
Lietuvos Finansų Misijos raštinė 
perkeliama naujon vieton. Nau-

VISUS SPAUDOS DARBUS SIŲSKITE Į
DARBININKĄ”

JEIGU NORITE, kad jūsų visi SPAUDOS “ 
DARBAI, pradedant nuo mažiausios kortelės ■■■ 
ir baigiant didžiausia knyga, būtų atlikti: k u o- 
graičiausia, geriausia ir pigiau- •• 
šia, tai siųskite tik į “DARBININKĄ, ” o pa- • 
tirsite, kad čia netušti pasigyrimo žodžiai buvo 
jums rašyti, o vien tik tas, su kuo “Darbinin
kas” šiandie gali pasididžiuodamas tai padaryti. 
Dėl to, kad “Darbininkas” turi moderniškiau
sias visiems spaudos darbams mašinas, kokių 
nei viena Amerikos lietuvių spaustuve dar netu-

Tai-gi, visais spaudos reikalais visuomet 
kreipkitės į

■■DARBININKĄ”
BROADWAY, BOSTON 27, MASS.
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705 Malu St., Montello, Mass. 

(Kampas Broad St) 

TeL Brockton 5112-W.

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

• 80. BOSTON, MASS.

kys šv. 
viams.

/.Uit. kl
C! i; :’! 
k- ! -J 
iekc i

uįjjžį.

Paranflaroj* automobilius <lel pasiva 
žindimo ir perai kraus tymo daiktus 
telpąi parduodu aliejų*. tajerius ir vi 
tokias ąątoaobllių dalis.

BR0ADWAY GARAGE
PUTRAS JAKIMAVIČIUS, 

Karininkas,

543 1. Broadway, S. Boston, Mass

Teitfonts: Sų. Boston 51370.

16 Metų South Bostone

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

■VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v. vak.

Bell Phone: Poplar 7545
ADOLF F. STANKUS 

TIKRAS

LIETUVIS GRABORIUS 
1023 Mt. Vernon St, 

PHILADELPHIA, PA.-

Tel. So. Boston 270

J.MACDONELLjM.D.
Galima susikalbėti ir lietuviškai. 

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

bekarais nuo 6 iki 9.
536 Broadivay, So. Boston.

K

BR. F. MATULAITIS
GYDO VISOKIAS LIGAS. 

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

8 Vernon St. Worcestar, Mass.

258 Broadway,
Tel. S. B. 1891 M. ir S. B. 381.

VIETINĖS ŽINIOS.
NUTARĖ PRISIDĖTI.

Pereitą nedėlią LDS. name bu
vo LDS. N. Anglijos kuopij aps- 
■fcričio valdybos susirinkimas. Val
dyba nusifotografavo dėl L. Misi
jos rengiamo Albumo. Nutarė iš 
apskričio iždo paskolinti pinigų 
knygoms siųsti Lietuvon. 
^^''^PRAKALBOS?

Nedėlios vakare pobažnytinėj 
salėj įvyko prakalbos. Kalbėjo 
gerb. Tėvas Alfonsas Maria, pa- 
sionistas. Žmonių buvo daug. 
Dar. kalbėjo seminaristas £. Stra- 
kauskas ir St. Kneižys. Buvp la
bai gražus programas.

Dabar gerb. nrisijonierius lai- 
Misijas Stoughtono lietu-

SUSIRINKIMAS.
1 kp. turėjo susirinkimą 

savuose kambariuose pereitą ne
dėlią. Prisirašė arti desėtko nau
jų narių. Kalbėta apie biznių 
steigimą ir apie lietuvių apsigyve
nimą ant farmų, kad sudarius lie
tuvių ūkininkų koloniją. Apie 
tai palikta nariams daugiau tyri
nėti, teirautis ir pienuoti.

Nutarta užpirkti šv. Mišias or
ganizacijos Globėjo šventėje, kuri 
pripuola gegužio 7 d. Padaryta 
kolekta ir surinkta $15. Pasiųsta 
LDS. dvasios vadovui gerb. kun. 
F. Kemešiui, kad pripuolaneioje. 
ar kitoje dienoje, jei ta diena jau 
užimta, atlaikytų šv. Mišias.

Nutarta uoliai rengtis prie 
Nauj. Anglijos LDS. apskričio 
rengiamo gegužio 30 d. pikniko 
Montelloj ant Ruomuvos kalno. 
Išrinkta tam darbininkai. Užsi
minta, kad nariai subrustų pasi
darbuoti knygų siuntimo Lietu
von reikale.

DR-JOS IŠKILMĖS.
Brightono šv. Jurgio Dr-ja pe

reitą nedėldienį minėjo savo Glo
bėjo šventę. Cambridge’iuj pas 
gerb. kun. P. .JuškaitĮ buvo užpir- 
kę šv. mišias. Nariai dalyvavo in 
corpore.

Po’pietų Brightone Lietuvių sa
lėj buvo prakalbos. Kalbėjo Jo
nas Adomavičius, Pr. Gudas ir 
gerb. kun. Juškaitis. Tarpe pra
kalbų buvo įvairių pamarginimų 
— dainų, deklemacijų. Dainavo 
p-lė Margareta Grybaitė, kuriai 
pianu akompaniavo jos sesutė O- 
nytė. Juodvi didelės publikos 
gavo smarkių aplodismentų. Nau
jų narių dr-ja tą dieną laimėjo ar
ti tuzino.

Geriausios kloties gerai dr-jai. 
Ji yra prisidėjusi prie visokių tau
tos reikalų, .yra dabar aukavusi 
knygoms siųsti Lietuvon.

Vietinis.

REPETICIJA teatro “Graži 
Mageliona” bus utarninke, balan
džio 25 d., 7:30 vai. vakare Šv. 
Petro pobažnytinėj svetainėj ant 
Fifth St. Visi lošėjai malonėkite 
pribūti pažymėtu laiku, nes tai 
bus generališka repeticija.

Komisija.

Parodykite mums savo geras šir
dis! Išanksto tariame Tamstoms 
ačiū. —

Pirm. Kun. J. Namontas,
Sekr. mokytoja T. Zaleskaitė. 

LITHUANIA. Paštas Tryškiai, 
Šiaulių apskr., Kunigui Jonui 
Narmontui.

Prierašas. Aukas priima Ona 
Navickienė 47 Valey St., So. Bos
ton. Mass. ir Marijona Karčiaus
kienė (Brikaitė) 132 Boiven St.

DRAUGAI IR DRAUGĖS! 
“GIEDRA’ . :

Skaitykite ir platinkite lai
kraštį “GIEDRĄ.” Lietuviu 
Katalikų Moksleivių Organų, i

■ I 

“________________~1TTI'
TIK KĄ IŠĖJO IŠ SPAUDOS ' 

GRAŽUS TIKYBINIS 
VEIKALAS 

“PILOTO DUKTĖ” 
Drama penkiij veiksnių.

KAINA: 35c. $4.00 už tuziną, i 
$2.00 už pusę tuzino.

Užsakymus ir pinigus siųskite: 
ALENA KIBURIUTĖ,

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

Knygynams duodama didis nuoš.

yy 
•H

55
55

PRAŠO TALKOS.

Tryškiuose susidarė katalikiška 4 
jaunimo draugija vardu “Pava- 4 
saris.” Jos tikslas yra mokinties N 
kas tik galima gero, skaityti ir « 
tarp kitų platinti geras knygas ir «i 
dorus laikraščius. Tos draugijos « 
nariai rūpinasi ir bažnyčios puo- 4 
Šimu. Dabar “Pavasario” drau- « 
gija nori Įsitaisyti dvi nauji gra- 4 
ži bažnytini vėliavi ir šv. Alioyza j 
relikvijorių ir daug kitų dalykų. 
Tamstos gerai žinote, koks dąbar « 
Lietuvoje brangus ir sunkus gy- < 
vertimas. Mes kreipiamės į Tams- 
tų geras širdis, prašydami' pašai- < 
pos. Nupirkite ir siųskite mums < 
fcerų, dorų kpygų ir laikraščių, < 
kaip antai; “Vytis,” “Tautos Ry- 
tąs.” “Darbininkas,” “Tikyba ir 4 
Dora,” “Draugas,” “ŽvirMis,”J 
“Pažanga,” “Moksleivis,’’ “Mei- 4 
11” ir k.

Paaukokite mums po vieną, 
antrą dolerį. Susidėję nupirkite 
ir atsiųskite mums rašomą maši
nėlę. Pinigus genaus siųsti če
kiais. Aukokite mums. Jūsų au
kos niekais nenueis. Aukotojai 

bys rašomi į geradarių knygas.

NAUJIENA LIETUVIAMS 
Amerikiečiams.

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

•DARBININKAS,”
366 Broadway, Boston 27, Mass.

AMER1CA UNE
Geriausias ir tiesiausias susinė
simas per vandenį su Lietuva. 
Laivai iš Rotterdamo nuveža 
pasažierius tiesiai Į Piliavą. 
Laivai išplauks iš New Yorko

Balandžio 29^^

- mORDAM
1-1 Gegužio 6 1 fi

gOHKRDAM
Gegužio 13 ■ ■

OV N O A ftsf
Gegužio 20

Musų laivai turi geriausius
togunlus trečios klesos pasažieriams. j

Užsakant vietą kreipkitės prie ■ 
Į prie vietos agentų arba pas 
| HOLLAND AMEEICA LINE 
89 Statė St., Boston, Mass.
____________________________

C.

<3.s Lietuvių

Tai musų, litų u ■ 
tovė. Lietuvy L: 
cijos neprikl;-ii- 
rašyk, nes ji:

1. Apsaugor.«.
$250.C0, $500.00'. S75CJ

2. Moka pa-. de-:
$3.50, $7.00. $10.00. <1

3. Šelpia suv;.: t: >'.s
4 Nariai ąauua

raštĮ ’'Garsą”.
5. Skleidžia apšvietą. leidžia pertis raštus ir dalina na

riams veltui. •
fr. Platina tikėjimą, derrūpinasi tautos reikalais, re

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

metų amžiaus.
Įstojimas i S. L. R. K. A. r>i:. r'.'nnsin"- mokestis lengva. Kuo

pos yra visose di<losn"se lietuviu koiioni -<>s? Amerikoje, to.lel, norin
tieji informacijų, kreipkitės prie ’.'.’.opn S.-kn tori:; area tiesiai į Cen
tro Raštinę:

.<< l< 
ai.

. ir r

Ji GS li<!O

;. savailmj laik-

GERAS LAIKRAŠTIS
Tai Geriausia Žmogaus Mokykla,

KELRODIS PRIE LAIMINGESNIO 
IR ŠVIESESNIO GYVENIMO.

Skaityk Laikraštį, Kuris Paduoda Naujausias 
Žinias iš Viso Pasaulio

JUO* YRA LAIKRAŠTIS

DARBININKAS
EINA TRIS SYKIUS Į SAVAITĘ

4-rių ir 8-nių puslapių.

Prenumeratos Kaina:
Užsieny (ir Lietuvoj)

Metams .... u............ $5.50
6 mėnesiams.............. 2.75
3 mėnesiams.............. 1.50

Suv. Valstijose 
Metams................ . . .
6 
3

$4.50
mėnesiams.—........ ' 2.25
mėnesiams.............. 1.25

55
55
55
55
*

55
55

i VISUS SPAUDOS DARBUS PAVESK

“DARBININKO”

MODERNIŠKAI 
SPAUSTUVEI

Mes atliekame SPAUDOS DARBUS nuo Vi
zitinės Korčiukės iki Knygos ir Laikraščio. 
Kainos Prieinamos. Darbus Atliekame Grei
tai. . . <

* •
“DARBININKAS,”

366 W. Broadvay, Boston 27, Mass.
TEL. S. B. 620.

Vieninteles

LIETUVIŲ DARBO ŽMONIŲ ORGANIZACIJOS
AMERIKOJ

)
I
; Įstojimas 50c

■» 
t

i
»
♦
i

ii

4 { * *

—^Mėnesinė 35c

Puikia dovanų KALENDORTŲ ir brošiūrų 
“KURIŲ BUS VIRŠŲSFf parašyta Vosio visiš
kai dykai; gausi organų “Darbininkų” 3 sykius į 
savaitę ir naudosies visomis kitomis privilegijomis.

Dūlei platesnių informacijų kreipkis pas vie
tos L.D.S. kuopos valdybų arba tiesiog pas

L.D.%. CENTRĄ
366 Broadway, Boston 27f Mass.

Į^IETUVA.

13LlBmSTAJt
Į CJherbunrg, ir Southampton: 1
VMERtęį*..^ .Ges. 6. Birželio 10HOMERt^U

OLYMpiO-.(-.>...^:Geg..i8, Biri. 3 
MAJKSTIG; didžiausiu* ; Laivas Pa 

šaulyje. J; . .-y. .2.Geg 30. Birž. 17 
Greipii pribuvus į Southampton pa- 

sažieriai yra pervedami j kitų laivę 
keliaujant tiesiok U. Danzigų ir Liepo
ją. Užtikrinant linksmų kelionę ir 
tinkamų bagažiaus priežiūrų.

V Red Star Lnre
Tiesioginis pfrarnavimas į -Liepojų. 

Dideli linksmi laivai, reguleris išplau
simas.

Amerkan UNE
Į Hamburgą: "

ST. PAUL....... .Geg. 3, Birž. 7
MINNEKAHDA........Geg. 24. Birž. 28
MANCHURIA Geg. 31. Eiep. 5, Rugp i! 

(Tik 3-eia klesa)
MONGOLIA....Birželio 21, Liepos-26' 

Parankus periąainymas pasažierių 
bagažiaus j laivus keliaujant i Liepojų 
ir Danzigų.

Parsitrauk savo pažjstamus ir gimi
nes iš Lietuvos ant šitų smagių laivų 
ant musų linijos. Geras valgis, sma
gios kvarterus. Mandagus patarnavi
mas. Klausk mus apie kainas delei 
pasažierių.

PA^9EN®ER DEPARTMENT.
84 Statė St., Boston, Mass.

TeL So. Boston 2488

DR. J. C. LANDŽIUS
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS;
Gydo aštrias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų. Egzami
nuoja kraujų,spjaudalus, šlapumų 
ir tušavo laboratorijoj. Suteikia 
patarimus laiškais kitur gyvenan
tiems. Adresas:

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

VALANDOS: 9—11, 2—4, 7—9

r j
: j

;į

pa-

Gegužio 14 d. nedėlioję, 1922, didžiausiu laivu CARONIA 
iš Bostono tiesiai i Kauną per Hamburgą.

Visi važiuojantieji per mus gauna geriausias vietas ant lai
vo po 2, 4 ir 6 lovas atskiruose kambariuose. Visus ke
liaujančius palydėsime iki pat laivui iš Lavvrence. Ham

burge taip-pat pasitiks mūsų atstovai iš Kauno ir pasodys 
i expresini trūkį ir be jokių keblumtj nuveš tiesiai Į Kau
ną. Kurie mislinate važiuoti tai būtinai nepraleiskite šios 
progos, nes tokia retai pasilaiko. Ir kurie neturite dar 
pasportų. tai kuogreieiau ateikite į mūsų banką, o mes 
visakuo aprūpinsime.
DIDŽIAUSIA IR SENIAUSIA LAWRENCE AGENTŪRA

URBŠAS, SEKYS IR KO.
101 OAK STREET, LAWRENCE, MASS.
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LAIVAI PASAULVJB.
Šaunus apBėjimas su keleiviais. 

Ta* yra vietini aąentsts jūsų mlestf- 
*r netoli ję.

I URTUV^ LSJSKU4, RUSIJA 
LA.TJVUA UKRAINA LR I VISAS 

BALTIJOS VALSTIJAS 
PER HAMBURGĄ- 

CABDMIA....... .......... 1. t K <?«g- M
SAKONIA .......,...,................Geg. 2;

Cs&izi įlSO. 8-0ia kl. 119S.50.
Taktų $5DQ.

Per Uherbourg, Soutiuunpkm, 
Liverpool ir Glasgow: 

CAMERONIA ........................Gegužio f
GARMENIA .................. „.Gegužio 17

K Bostono:
SAMARIA .....................................Geg. :
.CARONI * (per Hamburg)... .Geg. 1-' 
tBERBNGVIA..........Geg. ao, Birž. 2<
AaaMaB/ii vsd*au skakursija su&lsie 

kims j Southampton J DanzJg, 
Piliai ir Llhau:

MAUBMCANU..........Bal 25, Geg, 1<
£QU1TANU..................... Geg. 2 Ir 22

Pm* Apgliją ar Hamburgą
1 D**Mx a MM.50 — LiapoSu $107. 

Taksų $5.00.

t ♦♦♦

ATYOAU
VPV®iiavy’ Kokardų, visokių Ženklelių, Gųzikųęiu, Aut- 

-L-'-lU. ubU.W spaudų ir kitokių. Draugystėms reikaMtlgh.jįįĮjkį. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tei vaiAą.

STRUPAS CO.,
taria.

90-92 Ferry St. Newark, N. J.

LIETUVIS GRABORIUS.
Šiuomi pranešu visiems, kad nupiginau kainas aa* 

ir už visą palaidojimą. Palaidoju numirusį niTo »
aukščiau. Taigi Boston’o ir apielinkės lietuviai, paąiteaMcui 
virš minėtam reikalui, visuomet kreipkitės pas mane. * 
nuvažiavimą i kitus miestus nieko nerokuoju. Darbą atlieku 

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

kitės šiuo adresu:
P. J. AKUNEVIČIUS,

Viršminėtais reikalais kreie-

So. Boston, Mass.
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LINIJA ęBroadvay, Nev^York.M

SeILIETUY
PER- HAMBURGU 

LIET , 
/ > VAŽIUOKIT VISI T.

IR TIESIU zz:------
/Lietuviai važiuojanti į Pilisrą ayfolth 

juostą (karidorą) 
eCia Klesa PADArtSTA t KamHrfM 
ant 2-ją, 4-rlą, Mlų ir 8-<i< įtvą

LITUANIA .....................................................•*«- 8
LATVI A ...................................................................1*
POLONI A ................................................................U
3-čios kl. kainos: į Hamburgą $lMAh, BKterą 

Liepoją ir Klaipėdą $107.0*.
Dėl laivakorčių ir žinią kreipkitės prie savą

s

“Vaikai pastokite 
bereikalingai peštis — 
yra užtektinai BAMBINO 
jum -abiem!” /

Kudikfai mėgsta ji! 
Jie prašo daugiaus!

Net ir mažyčiai žino, kad

B A. IVC B I KT O
VattbtftBklia ažraą. 8. V. PA O«m

yra geriausia gyduolė visame pasaulyje, kuri duoda galimybės būti 
liuosu nuo vidurių užkietėjimo. Ji paveikia per vieną aaktj; 
lengvai, tačiaųs ti krai ! A pliekose parsiduoda po 35c. arba už 40c. 
apmokėtu pašto siuntiniu prisiunčiame tiesiog iš labaratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
NEW YORKBOROOGH OF BROOKLYN
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IDR. PAUL J. JAKMAUHl

(JAKIMAVIČIUS)
■ 509 EAST BR0ADWAY
J^^^^^Telephone

Tel. So. Boston 323
LIETUVYS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

Laikinai perkėlė ofisų po No. 
425 Bboadway, So. Boston, Mass. 

OJiso 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 nedaliomis.

REIKALINGAS TUOJAUS.
Pirmos rūšies duonos kepėjas (baker) 
iDerblnlnka* norinti* nuolat dirbti lai 
■ r—kn ut sekančią'klausymų: 

i Kiek laito dirbote bekarnėj?
Tedęe ar irę?

: Kiek valaadų Į pirą apsilmtuMėt 
dirbti?

Klek algee ralkąlantomėt?
A«toMM»kKa: >1;

y. So. Bottos P- O. Bcx 12
South Boston, Mass.

PIRM. — Vladas Paulauskas,
B0 B St, So. Boston, Mass.

VICE-PIRM. — V. J. Jakštas,
• 27 8tory St, Boston 27, Mass.

PROT. RAST. — Amanas Janušonis, 
1422 Columbla Rd.,

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

Merycliff Aca3emy,
* Arllnghton Helgths, Mass.
IŽDININKAS — Leonas švagždys,

111 Bowen St, Boston 27, Mass.

IŽDO GLOB. — J. Grubfnskas,
• 8 Jay St., Boston 27, Mass. Ir 

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

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

DRAUGUOS antrašas reikale:
886 Broadway, So. Boston, Mass, 

DRAUGIJOS susirinkimai laikomi 
kas antrų nedėldienį mėnesio 1-ą nd. 

svetainėj. 492 &

HPF. ;m IV. BL. pAMBLPINM
▼A10TBOB

8*. Boston,
Ifltalauhta 
•o. Boston.

Ro*w:, Mm* 
j. aikte.

St* So. Bohton. Mum

D. L. K. Keistučio Dr-jos Val
dybos Adresą^ Boston, Maas. 
PIRMININKAS — J. Adomtvtaus,

122 Bosren St, So. Boston. Masu 
VTGB-PIHM. — Vincentas Zaleckna,

81 Mercer St, So. Boston. Mana. 
PROT. RAST. — Antanas Macejunas,

450 SL 7-th 8t, So. BomSET 
rm. RAST. — Juoeapas YlnkevtSns,

1« W, 64h 8U So. Boston, Man*. 
KASIERIUS — Andriejus ZaUedos.

807 R 94b St. So. Boston. hta*. 
MARŠALKA — Viktoras

SODE. Cottage St, Dm




