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Krikščionys darbininkai vie
nykitės ! Spiėskitės į vienin 
tėlę darbo žmonių organiza 
ei ją Amerikoje — Lietuvių 
Darbininkų Sąjungą.
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LLOYD GEORGE UŽ 

LIETUVĄ.

Genoa. — Tautų Ekono
minės konferencijos komisi
joj buvo perskaityta Lietu
vos nota dėl Vilniaus ir dėl 
rubežių Lenkijos ir Lietu
vos. l*o to kilo karštos ir 
audringos diskusijos. Fran
cijos delegacijos pirminin
kas Barthou pareiškė, kad 
to lenkų lietuvių klausimo 
čia nereikia kelti, kad Vil
niaus klausimas jau esąs iš
rištas. Be to tai esąs politi
nis, o ne ekonominis klausi
mas.

Bet Anglijos premieras 
Lloyd George nurodinėjo, 
kad konferencijos dieno
tvarkė leidžia kelti politi
kus klausimus. Kuomet di
skusijos labai įkaito, tai 
Lloyd George pareiškė, kacl 
jei nebus nutarta, svarstyti 
lenkų rusų klausimo komisi
joj > tai jis tą klausimą pa
keisiąs plenariniame (pfilnu- 
tiniame) konferencijos sesi
joj.

Francijos delegacijos pir
mininkas Barthou išgirdęs 
šitokį Lloyd George’o ulti
matumą nusileido ir sutiko, 
kad Vilniaus klausimas bū
tų svarstomas.
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LENKAI NUGRIUVO 
VILNIUJE.
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SUBATA, GEGUŽIO 13 D., 1922.
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TARIASI APIE
SUTARTĮ. '

RUSIJA SU NAUJU 

PASIULYMU.

Genoa. — Rusijos atsaky
mas Į alijantų memorandu-

E. VIENIUS. Š. m. balandžio Lukus* ir•pasiūlo tll-
1!) d. Vilniuje buvo rengtasi iš- 1 <*ti * mišrią iš .f inansų eks- 
kilmingai “prijungti” Vilnių perti] komisija. Anglija ir 
Lenkijai. Katedros aikštėje buvo Italija Rusijos atsakymą 
parengta aukštiems ’’ ’ - --
svečiams aukštas iš lentų specia
liai parengtas tiltukaš, kuriu ( 
“lauko mišių” metu buvo patal
pinta Pilsudskis ir svita. Mišias 
laikė Lenkijos primasas. Tik stai
ga laike pamaldų tiltukas sugriu
vo su visa svita, tik vienas Pil
sudskis kurį laiką dar laikėsi ant 
kabančios lentos. Tai padarė di
džiausio slegiančio ūpo i maldin
gųjų minią, kuriai šis Įvykis da
rė stebuklo Įspūdžio. Bet tuo ste
buklas dar nepasibaigė: plevėsuo
jančios prie degančių žvakių vė
liavėlės pradėjo degt smarkia 
liepsna ir net sudegė viena dide
lė vėliava. Lenkų vėliavą užkel
tą Piliakalnėj nudraskė vėjas.

Miniose tas Įvykis tuojau sukė
lė Įvairiausio aiškinimo.. Vilniaus 
nusigandusios davatkėlės kalbėjo, 
kad jau jeigu net Pilsudskis ne
išsilaikė ant jų padaryt o/tilt o, tai 
yra ženklas, kad ir Lenkija gali 
ne išsilaikyti.

— Šiomis dienomis iš yilniaus 
tapo ištremta Lietuvių gimnazijos 
sekretorė p-lė Viskantaitė, kurią 
pirm ištremiant lenkai kuri laįką 
kankino Lukiškių kalėjime.

a t sakymą 
aukštiems \ aršuvos ]a;]<o svarstytinu, o Franci- 

j ja ji smerkia.. '
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(lenoa. — Anglija ir Ita
lija daro derybas apie naują 
sutarti. Italijai svarbiau
sia einasi apie savo interesų 
apgynimą V i darže minė j jū
roj. '

VEIK PABAIGĖ

SU T A RTJ.

Genoa. — Vatikanas bai
gia daryti sutartį su Rusijos 
bolševikų atstovais. Vatika
nas svarbiausia reikalavo

į dviejų dalykų: tikybines 
į laisves Rusijoj ir leidimo 
'laikyti mišias viešai.i- 

;r
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Iš New Yorko į Kauną per 9 dienas
z

GREIČIAUSIU IR DIDŽIAUSIU CUNARD LINIJOS LAIVU

“BERENGARIA

AREŠTAVO 150 DARBI

NINKŲ VADŲ.

PAGAVO SOCIJALISTŲ 
ŠMUGELĮ.

Vašingtonas, V. 9 d. (El
ta). Š. m. balandžio mėne- i 
sį iš Amerikos išvažiavo Lie- ■ 
tuvon 712. Išvažiuojančių 
skaičių sudarė 38$ vyrai, 110 
moterių ir 219 vaikų.

J ------------------ i

DĖL PAŠTO BEI TELE

GRAFO SUSISIEKIMO 

SU LENKIJA.

Vašingtonas, V. 9 d. (El
ta) š. Lietuvos Užsienių Rei
kalų Ministerija yra pasįun- < 
tusi Lenkų Užsienių Reika- . 
lų Ministerijai sekamą tele
gramą:

“Užsienių Reikalų Minis
terijai Varšuvoje:” 
, Lietuvos Paštų ir Tele
grafų Valdyba prašo Užsie
nių Reikalų Ministerijos 
pranešti Lenkų Paštų ir Te
legrafų Ministerijai sekamą 
atsakymą:

“Lietuvos Paštų ir Te
legrafų Valdyba yra pasi
ruošusi įsteigti betarpį arba 

. tarpinį per kokią kitą .vals
tybę paštų ir telegrafų susi
siekimą su Lenkija, kaip tik 
bus prieita tarp Lenkų ir 
Lietuvos vyriausybių prie 
politinio susitaikymo.”

Ltečuvor Ūisienių < 
. Reikalų Ministerija.

Chicago, J U, — Namų sta
tymo darbininkų unijos pre
zidentas Fred Mader ir apie 
150 kitų darbininkų vadų ta
po suareštuota. Tokia abla- 
va ant jų padaryta po nužu
dymo dviejų policistų ir vie
no sužeidimo. Piktadariai 
paspruko. Susišaudymas, ir 
policistij nužudymas įvyko 
po subombardavimo siviejų 
namų. Policija nužiūri, kad 
statymo darbininkų vadai e- 
są tame intartini.

Keliauninkus palydės iš New York’o iki Kauno Lietuvių Prekybos Bendro
vės prezidentas JONAS J. ROMANAS.

♦

PINIGŲ KURSAS.
» . . . •'* 

r . . .

Žemiau paduodame kiek 
kamavo pasiuntimas 1,000 
aukisnų į Lietuvą. Prie že
miau paduotų kainų yra 
priskaityta pasiuntimo kas
tai:

šeštadieny, gegnž. 6 — $4-30 

Pirmadieny, geguž. 8 — $4.20 

Antradieny, geguž. 9 — $4.20 

Trečiadieny, gegnž. 10 — $4-20 

Ketvirtadieny, geg. 11 — $4-20 

Penktadieny, geg. 12 — <4.20 

LITHUANIAN SALES

CORPORATION,
BOSTON 27, MASS.

KAINOS
ANTROS KLESOS

>152.50
Iš Piliavos iki Eidkūnų ir Kauno bus parengtas specijalis lietuviams keliau
ninkams traukinys. ' z

TREČIOS KLESOS 
$107.50

J

f

KARO TAKSŲ $5.00. ,

“BERENGARIA” IŠPLAUKIA IŠ NEW YORK’O GEGUŽIO 30 DIENį.
Norintieji važiuoti į Lietuvą “Berengaria” laivu ir turėti sau už palydovą 
JONĄ J. R0MAN4 — skubiai atsišaukit visais kelionės reikalais į '•

Lithuanian Sales Corporation
414 Broadway,

<1

*

Lietuvos socijalistai 
(liniukai, pasižymėję t.„. 
riais Lietuvai pragaištim 
gaiš darbais, dabar išnaujo 
pasirodė darbu Lietuvą že
minančiu pasaulio akyse. 
Pagautas didelis šmugelis. 
Vyriausiu šmugelio kalti
ninku yra p. Žukas, soc-ija- 
listų liaudininkų šulas, bu- 
vusis krašto apsaugos minis
teris. . Šmugelis buvo gabe
namas Vilniun. Gabenta 400 
svarų sacharino.

i Kada Joniškyje buvo su- 
■ laikytas .šmugelis Rusijon,
{
'džiausią skandalą ir visą 
įkaitę vertė ant kun. Puryc- 
jkio, tada buvušio užsienio 
(reikalų ministerio. Bet iš
rodo, kad tas Joniškyje pa
gautas šmugelis yra tyčia so- 
cijalistų liaudininkų suda
rytas skymas krikščionims 
demokratams kompromituo
ti ir kad savo šmugelius pa
slėpti nuo visuomenės akių.

Pastarojo šmugelio didvy
riu kaip minėta yra socija- 
listij liaudininkų “big fish” 
Žukas. Jo pasirašytais do
kumentais šmugelis buvo ga
benamas, į lietuvių neprie
telių laikomą kraštą.

Dėl šio šmugelio socijal- 
demokratų frakcija St. Sei
me inešė šitokį paklausimą-

liau- 
įvai-

tai visokie bedieviai kėlė.' dj- sitikimas ir ar

A
teisėti ir todėl sacharinas gU. ži
nia vietos baro viršininko buvo 
sulaikytas, o Granickiui leista iš
važiuoti Vilniun. Graniekis grį
žo atgal kovo 14 d., buvo ant li
nijos sulaikytas 7 p. p. štabe, bet 
vėliau paliuosuotas važiuoti Kau
nan. Byla dėl sulaikytojo sacha
rino kovo 16 dieną tapo perduo
ta Trakų apskr. Administracinei 
Komisijai, veikiančiai einant *»■ 
statymu apie laikiną prekybos Su
varžymą Lietuvos pasieniuose/’ 
ir kovo 17 d. buvo tos Komisijos 
išspręsta. Sprendimo turinys 
toks: sacharino 400 klg. konfis
kuoti, Granickį nubausti 3 mėn. 
kalėjimo ir uždėti pabaudos 1;- 
280.000 auks. Konfiskuotąsias 
prekes ir pabaudą padalinti ei
nant Įstatymu.

Pranešdamas apie įvykį, klau
siame p. p. Krašto Aps. ir Finan
sų, Prek. ir Pramonės Ministerią:

1) Ar yra jiims žinomas tas at- 
____________ _• sdėstytie iLnaklau^
sime faktai atatinka taisyki f - -

2) Ar vyriausybės leidžiami 
bent kokie prekybiniai santykiai 
su Vilniaus sritim?

3) Kokią turėjo teisę Generali
nis Štabas duoti leidimą išvežti 
Vilniun 400 klg. sacharino, su ku
riuo Lietuva yra karo padėty?

4) Kuo remiantis Kaišedorių 
muitinės viršininkas praleido s»- 
chaąįną, žinodamas, kad jis veža 
mas už demarkacijos linijos netei
sėtu Generalinio Štabo leidimu?

5. Ar turėjo teisės Vievio baro,
viršininkas leisti Granickiui va
žiuoti Vilniun po to, kaip paa'* 
kėjo, kad jis yra įstatymams pr> 
sižengęs ir gresiamas didelėm pa 
baudos? ■ •

6. Ką p. Ministeris mano daryt'.' 
kad šioj byloj prasikaltę asmenys 
būtų patraukti atsakomybėn!, ir

7. Ką mano Vyriausybė daryti 
kad panašių atsitikimų neatsUO’ 
totų?

Pp. Krašto Apsaugos ir Finans- 
Prekybos ir Pramonės 

Ministeriams
Steigiamojo Seimo narių 

Kairio ir V. Požėlos,

Paklausimas.

Kovo 4 d. Vievio rajone, neto
li pereinamojo, punkto Mlinek, 
punkto Viršininkas ltn. Šeltenis 
sulaikė du vežimu su prekėmis. 
Vežimus lydėjo pil. Granickas 
Juozas, kuris pasisakė, esą veža
mųjų piekių savininkas ir vežąs 
400 klg. sacharino Vilniun. Pa
tikrinus punkte GronickiO patiek
tus dokumentus ir prekes, rasta: 
1) Virbalio muitinės 16 kvitų ap
mokėto įvežamojo Lietuvon mui
to už 400 klg. sacharino, 2) Ge
neralinio Štabo leidimas No. 150 
kovo 1 dienos pereiti Granickiui 
demarkacijos liniją ir, atgal grįž
ti, o tiek pat išsivežti 400 klg. 
sacharino ir 3) Kaišedorių muiti
nės viršininko raštas pereinamo
jo punkto viršininkui No. 47 ko
vo 3 d. perieidus sachariną per de
markacijos liniją grąžinti kvitus 
Kaišedorių muitinei. Vežimuose 
rasta 16 dėžių sacharino.

Tie dokumentai pasirodė punk
to viršininkui nepakankami ir ne-

(pas.) Kairys ir 
Steigiamojo Seimo n*^:

Originalui atatinka.
Steigiamojo Seimo Raštinės ąj* 
Sekre toris

(parašas neįskaitomai) 
Balandžio 1 d. 22 m. --

Iš “Napoleoną” į Mchariniaktts. r» *
Balandžio mėn. 11 dieną Finan

sų ir Krašto Apsaugos Ministerit 
jų atstovai atsakinėjo į socialde
mokratų paklausimą, dėl leidimo 
išvežti 400 kilogramų saė&arino 
už demarkacijos linijos. Leidimą 
išdavė socialistas liaudininkas, 
buvusia Steigiamojo Seimo narys 
p. Žukas. Finansų, Prekybos jr 
Pramonės Ministeris atsakydamas 
į šį paklausimą pažymėjo, kad to
kio leidimo p. Žukas neturėjo tai
sės išduoti, dėlto valdžia laika ąi- 
sa tai neteisėtu aktu. Krašto Ap
saugos Ministerijos atstovas pažy
mėjo, kad tuo reikalu ve&fal 
tardymas ir nusikalturieji .bjGrią 
patraukti atsakomybėn. • - v j

Laike atsakinėjimo | žį 
simą buvo girdimos ii vietą jrepli- 
koS: “iš Napoleonų j saoharidh- 
kua.” “Liaudininkai nori vlla- 
riauti Vilnią sacharinu.”

. -v . ■ i
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Krikščionys darbininkai vie
nykitės ! Spieskitės į vipnin- 
tėlę darbo Žmonių organika- 
ciją Amerikoje — Lietuviu 
Darbininkų Sujungę.
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I
LLOYD GE'ORGE Už 

LIETUVĄ.

Genoa, — Tautų Ekono
minės konferencijos komisi
joj buvo perskaityta Lietu
vos nota dėl Vilniaus ir dėl 
rubežiii Lenkijos ir Lietu
vos. Po to kilo karštos ir 
audringos diskusijos. Fran
cijos delegacijos pirminin
kas Barthou pareiškė, kad 
to lenkų lietuviit klausimo 
čia nereikia kelti, kad Vil
niaus klausimas jau esąs iš
rištas. Be to tai esąs politi
nis, o ne ekonominis klausi
mas.

Bet Anglijos premieras 
Lloyd George nurodinėjo, 
kad konfereneijos dieno

tvarkė leidžia kelti politi- 
jikusijos labai įkaito, tai 
r%loyd George pareiškė, kaA. 

jei nebus nutarta, svarstyti 
lenkti rusų klausimo komisi
joj, tai jis tą klausimą pa
keisiąs plenariniame (pftlnu- 
tiniame) konferencijos sesi
joj.

Francijos delegacijos pir
mininkas Barthou išgirdęs 
šitokį Lloyd George’o ulti
matumą nusileido ir sutiko, 
kad Vilniaus klausimas bū
tų svarstomas.

»

LENKAI NUG3IHV0 
VILNIUJE.

E. VILNIUS. Š. m. balandžio

RUSIJA SU NAUJU 

PASIULYMU.

Genoa, — Rusijos atsaky
mas i ai i jautų memorandu
mą yra taikus ir pasiūlo tų-

TARIASI APIE 
SUTARTĮ. '

»

19 d. Vilniuje buvo rengtasi iš- iVti’ mišrią iš .finansų eks
kilmingai “prijungti” Vilniųį pertų komisiją. Anglija iri 
Lenkijai. Katedros aikštėje buvo • Italija Rusijos atsakymą 
parengta aukštiems Varšuvos ' ]aiko svarstytinu, O Franci- 
svečiams aukštas iš lentij specia-Į • •• ,
... . •ii i-l I** J* olllt J Klcl.
liai parengtas tiltukaš, kunn1 ’ 
“lauko mišių” metu buvo patal
pinta Pilsudskis ir svita. Mišias 
laikė Lenkijos primasas. Tik stai
ga laike pamaldi} tiltukas sugriu
vo su visa svita, tik vienas Pil
sudskis kurį laiką dar laikėsi ant 
kabančios lentos. Tai padarė di
džiausio slegiančio ūpo į maldin
gųjų minią, kuriai šis įvykis da
rė stebuklo įspūdžio. Bet tuo ste
buklas dar nepasibaigė: plevėsuo
jančios prie degančių žvakių vė
liavėlės pradėjo degt smarkia

LHietdi- liepsna ir net sudegė viena dide-
lė vėliava. Lenkų vėliavą užkel
tą Piliakalnėj nudraskė vėjas.

Miniose tas įvykis tuojau sukė
lė įvairiausio aiškinimo.. Vilniaus 
nusigandusios davatkėlės kalbėjo, 
kad jau jeigu net Pilsudskis ne
išsilaikė ant jų padaryto/tilto, tai 
yra ženklas, kad ir Lenkija gali 
ne išsilaikyti.

— Šiomis dienomis iš yilniaus 
tapo ištremta Lietuvių gimnazijos 
sekretorė p-lė Viskantaitė, kurią 
pirm ištremiant lenkai kuri laiką 
kankino Lukiškių kalėjime.

AREŠTAVO 150 DARBI

NINKŲ VADŲ.
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Kaina 5 centai.
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Genoa. — Anglija ir Ita
lija daro derybas apie naują 
sutartį. Italijai svarbiau

sia einasi apie savo interesų
'apgynimą Viduržeminej jū
roj. '

VEIK PABAIGĖ 

SUTARTĮ.
S

Genoa, — Vatikanas bai
gia daryti sutartį su Rusijos 
bolševikų atstovais. Vatika
nas svarbiausia reikalavo 

' dviejų dalykų: tikybinės 
i laisvės Rusijoj ir leidimo 
laikyti mišias viešai.

PAGAVO SOCIJALISTŲ 
ŠMUGELI.

Vašingtonas, V. 9 d. (El
ta). Š. m. balandžio mėne
sį iš Amerikos išvažiavo Lie
tuvon 712. Išvažiuojančių 
skaičiti sudarė 383 vyrai, 110 
moterių ir 219 vaiku.

J -- ----------
DĖL PAŠTO BEI TELE

GRAFO SUSISIEKIMO 

SU LENKIJA.

Vašingtonas, N. 9 d. (El
ta) š. Lietuvos Užsienių Rei
kalų Ministerija yra pasįun- 
tusi Lenkų Užsienių Reika- 

.f y
lų Ministerijai sekamą tele
gramą:

“Užsienių Reikalų Minis
terijai Varšuvoje:” x Lietuvos Paštų ir Tele
grafų Valdyba prašo Užsie
nių Reikalų Ministerijos 
pranešti Lenkų Paštų ir Te
legrafų Ministerijai sekamą 
atsakymą:

“Lietuvos Paštų ir Te
legrafų Valdyba yra pasi
ruošusi įsteigti betarpį arba 

.. tarpinį per kokią kitą .vals
tybę paštų ir telegrafų susi
siekimą su Lenkija, kaip tik 
bus prieita tarp Lenkų ir 
Lietuvos vyriausybių prie 
politinio susitaikymą” > 

Lietuvos Užsienių 
Sk. ReifcaZų Ministerija.

Chicago, III, — Namu sta
tymo darbininkų unijos pre
zidentas Fred Mader ir apie 
150 kitų darbininkų vadų ta
po suareštuota. Tokia abla- 
va ant jįj padaryta po nužu
dymo dviejų policistų ir vie
no sužeidimo. Piktadariai 
paspruko. Susišaudymas, ir 
policistų nužudymas įvyko 
po subombardavimo dviejų 
namų. Policija nužiūri, kad 
statymo darbininkų vadai e- 
są tame intartini.

» *

J| - — v
teisėti ir todėl sacharinąe 8H ži
nia vietos baro viršininko buvo 
sulaikytas, o Granickiui leista iš
važiuoti Vilniun. Graniekia grį
žo atgal kovo 14 d., buvo ant li
nijos sulaikytas 7 p. p. štabe, bet 
vėliau paliuosuotas važiuoti Kau
nan. Byla dėl sulaikytojo sacha
rino kovo 16 dieną tapo perduo
ta Trakų apskr. Administracinei 
Komisijai, veikiančiai einant 
statymu apie laikiną prekybot-fl^ 
varžymą Lietuvos pasieniuose, 
ir kovo 17 d. buvo tos Komisijos 
išspręsta. Sprendimo turinys 
toks: sacharino 400 klg. konfis
kuoti, Granickį nubausti 3 mėn. 
kalėjimo ir uždėti pabaudos b* 
280.000 auks. Konfiskuotąsias 
prekes ir pabaudą padalinti ei
nant įstatymu.

Pranešdamas apie įvykį, klau
siame p. p. Krašto Aps. ir Finan
sų, Prek. ir Pramonės Ministerių:

1) Ar yra............................* “
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Lietuvos socijalistai 
dininkai, pasižymėję 
riais Lietuvai pragaištin
gais darbais, dabar išnaujo 
pasirodė darbu Lietuvą že
minančiu pasaulio akyse. 
Pagautas didelis šmugelis. 
Vyriausiu šmugelio kalti
ninku yra p. Žukas, socija
listų liaudininkų šulas, bu- 
vusis krašto apsaugos minis
teris. . Šmugelis buvo gabe
namas Vilniun. Gabenta 400 
svarų sacharino.

i Kada Joniškyje buvo su- 
. laikytas .šmugelis Rusijon, 
t

džiausią skandalą ir visą 
kaltę vertė ant kun. Puryc- 
kio, tada buvušio užsienio 
reikalų ministerio. Bet iš
rodo, kad tas Joniškyje pa
gautas šmugelis yra tyčia so
cijalistų liaudininkų suda
rytas skymas krikščionims 
demokratams kompromituo
ti ir kad savo šmugelius pa
slėpti nuo visuomenės akių.

Pastarojo šmugelio didvy
riu kaip minėta yra socija
listų liaudininkų “big fish” 
Žukas. Jo pasirašytais do
kumentais šmugelis buvo ga
benamas, į lietuvių neprie
telių laikomą kraštą.

Dėl šio šmugelio soči j ai- 
demokratų frakcija St. Sei
me inešė šitokį paklausimą-

liau- 
įvai-

•v

į
■ 

'j 
J

4

t iI

tai visokie bedieviai kėlė'dL .sutikimas ir ar

'e# 
į

sime faktai atatinka tei
2) Ar vyriausybės leidžiami 

bent kokie prekybiniai santykiai 
su Vilniaus sritim!

3) Kokią turėjo teisę Generali- j 
nis Štabas duoti leidimą išvežti J 
Vilniun 400 klg. sacharino, su ku- ■ 
riuo Lietuva yra karo padėty!

4) Kuo remiantis Kaišedorių 1 
muitinės viršininkas praleido so- ' 
chaijną, žinodamas, kad jis veža 
mas už demarkacijos linijos netei
sėtu Generalinio štabo leidimu!

5. Ar turėjo teisės Vievio bare-
viršininkas leisti Granickiui v> 
žiuoti Vilniun po to, kaip paar 
kėjo, kad jis yra įstatymams prt 
sižengęs ir gresiamas didelėm pa' 
baudos! . • -*

6. Ką p. Ministeris mano daryt’,* 
kad šioj byloj prasikaltę asmenys 
būtų patraukti atsakomybėnlįr

7. Ką mano Vyriausybė daryt’ 
kad panašių atsitikimų neatsilC 
totų!

(pas.) Kairys ir 
Steigiamojo Seimo n£5u

Originalui atatinka. *
Steigiamojo Seimo Raštinės 
Sekretoris A2

(parašas neįskaitoufl^l 
Balandžio 1 d. 22 m. =»*’ ,

■
H 

■3

' *
'.3

.'MH

Pp. Krašto Apsaugos ir Finansų 
Prekybos ir Pramonės 

Ministeriams
Steigiamojo Seimo narių 

Kairio ir V. Požėlos, 

Paklausimas.

Kovo 4 d. Vievio rajone, neto
li pereinamojo, punkto Mlinek, 
punkto Viršininkas ltn. Šeltenis 
sulaikė du vežimu su prekėmis. 
Vežimus lydėjo pil. Granickas 
Juozas, kuris pasisakė, esą veža
mųjų piekių savininkas ir vežąs 
400 klg. sacharino Vilniun. Pa
tikrinus punkte Gronickid patiek
tus dokumentus ir prekes, rasta: 
1) Virbalio muitinės 16 kvitų ap
mokėto įvežamojo Lietuvon mui
to už 400 klg. sacharino, 2) Ge
neralinio Štabo leidimas No. 150 
kovo 1 dienos pereiti Granickiui 
demarkacijos liniją ir atgal grįž
ti, o tiek pat išsivežti 400 klg. 
sacharino ir 3) Kaišedorių muiti
nės viršininko raštas pereinamo
jo punkto viršininkui No. 47 ko
vo 3 d. perleidus sachariną per de
markacijos liniją grąžinti kvitus 
Kaišedorių muitinei. Vežimuose 
rasta 16 dėžių sacharino.

Tie dokumentai pasirodė punk
to viršininkui nepakankami ir ne- riauti Vilnių sacharinu.

- -

PINIGŲ KURSAS.

S

f -. ■ '
Žemiau paduodame kiek 

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

šeštadieny, geguž. 6 — $4-30 
Pirmadieny, geguž. 8 — $4.20 
Antradieny, geguž. 9 — $4.20 
Trečiadieny, geguž. 10 — $4.20 
Ketvirtadieny, geg. 11 — $420 
Penktadieny, geg. 12 — $4.20 

LITHUANIAN SALES 
CORPOBATĮON,

BOSTON 27, MASS.

Iš “Napoleonų” į
*»■ ~ ■ • j

Balandžio mėn. 11 dieną Pinan- 
sų ir Krašto Apsaugos Ministeri- 
jų atstovai atsakinėjo į socialde- . 
mokratų paklausimą, dėl leidimo 
išvežti 400 kilogramų aaėharino 
už demarkacijos linijos. Leidžią 
išdavė socialistas liaudininkai, 
buvusia Steigiamojo Seimo nąnr» 
p. Žukas. Finansų, Prekybos )r 
Pramonės Ministeris atsakydąjM 
į šį paklausimą pažymėjo, kad to
kio leidimo p. Žukas neturėjo tei
sės išduoti, dėlto valdžia laiko ti
są tai neteisėtu aktu. Krašto Alk 
saugos Ministerijos atstovas paė
mėjo, kad tuo reikalu ve4ta|s 
tardymas ir nusikaltuaieji .bflįnl 
patraukti atsakomybėn. •

Laike atsakinėjimo į šį 
simą buvo girdimos ii vietų 
kos: “iš Napoleonų į 
kun” “Liaudininkai noriąMK
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DARBININKŲ

ĮVYKS

ARK
New Britain, Conn

Šokiai prasidės' 12 valandą, vidurdienyje

margumynai 2 vai. po pietų

— vienuolė guli su perskelta 
galva. Pasilenkiau link jos,

su tokia kariška 
kaip kad laidoja

tai, koks jis 
Siveet dreams! 
ba dabar.

v adų!’ — ‘Žiū-
— aniolas tarp 

pragare! Žvilgterė-

Parkas bus atdaras nuo 10 vai. ryto iki vėlaus vakaro

tikras stebuklas — pir
Tad kviečiame visus lietu- e r

vius ir lietuvaites, o ypač L. 
D. S. narius(es) koSkaitlin- 
giausia suvažiuoti, nes tu
rėsite puikiausią progą pasi- 
linksminti ant tyro oro.

Važiuoti galite'kaip kas 
norite: savo locnu vežimu, 
makabiliu, traukiniu, gatvei 
tariu arba kitkuo.

Visiems galima užtikrinti, 
kad būsite patenkinti, nes 
vieta laimi puiki, ant aukšto 
kalno, tarp žaliuojančių me-

Dainos, z

mu širdies, lietuviškai išsi
veržė šie verksmingi žo
džiai: ‘Tokia jauna ir graži? 
prakilni ir — jau pražuvo!’ 
Ant to gi, staiga atvėrė akis, 
ir su nusistebėjimu tarė: 
‘Tai jūs lietuvis 
lietuvaitė gimus 
Vengrijoj.*.. 
nu pas Dievą.
tau —
mano

iki sočiai. Pagamins New 
Ivritam ’o šeimyninkės.

ĮŽANGA SUAUGUSIEMS
. | parką 25c. 

ŠOKIAI DYKAI'.

Kviečia KOMISIJA.

G. KUNAŠAUSKĄ. Agentūra uždėta 1910 m. 
kcliaujantieifcs į

DlT‘Hl’11 VP^'av?’ Kukardų, visokiu Ženkleliu, Guzikučin, Ant- 
xyil UbU. VC spaudu ir kitokiu Draugystėms reikalingu dalyk v. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalę, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą.
STRUPAS CO., 90-92 Fcrry St. Newark, N.

kart prišoko ir drąsi vienuo- : 
lė. — Ir sušukus vokiškai: 
‘Bruder!—brolau 1 ‘ Purkšt!’ 
ir atplėšė gabalą savo viršu
tinio rūbo, kad aprišus jam 
žaizdai — mat, jau bandažų 
nebeturėjo. Bet jis — mane 
perdėtmis, sušukęs: ‘ Duok 
kryžių!’ mostelėjo su ranka, 
kad jam jau nieko hereiįc — 
jis miršta. Vienuolė puolė 
ant kelių, ir pridėjus kryžių 
prie jo lūpų, gražiu,, it lakš
tingalos eiulbėsis, balseliu 
pradėjo kalbėti lotiniškai: 
rPater noster...’ — Tėve 
mūsų... ‘Būro!!!..’ — ka- 

| nuolės kulka sprogo virš 
Imūsų galyų
?au
žiūriu: — o Viešpatie mano!

K. Žiūronis, myn!!! tuoj manę atgaivino. 
'RAGARE j Š°komė iš grabių ir, it liū- llHunllLi puolėme ant vengrų, ir iš mano suspaustos skaus

Bet jie to neišsigando — 
drąsiai durtuvais pasitiko 
mumis... Kova užvirė, už- 
kunkuliavo dar pašėliau. O 
kas su gražia, drąlia vienuo- 
lia?.. Jinai, .o Viešpatie 
mano! — tarp mūs čia suki
nėjosi... Drebėjau iš bai
mės ir gailesčio matant, kad 
mirtis ją tykoja čia ant kiek
vieno žingsnio. Ir, kaip 
buvo matyti, karininkas — 
pardėtinis mano irgi tą pa
tį jautė, nes kartą šūktelėjo 
man: ‘Mes'ją turim* išgel
bėt !.. Bet, o nelaimė! ne
spėjo dar užbaigti ir to saki
nio, kaip sopulingai suriko: 
“Gospodi!!” — Viešpatie!! 

Į ir puolė ant žemės. Tą išvy-

l LIETUVĄ IR IS LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

i? ant geriausių laivų visų Jinijų pas seniausią LIETUVIŠ
KĄ agentą

PASPORTUS išreikalauju visiems
LIETUVĄ.

Atvažiuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties.
Persiuntimas PINIGU į LIETUVĄ pagal dieninį kursą. 
ATYDA. Mainymas pinigų ne priverstinas, bet išmai

nau, jeigu kas klausia.

G. Kunašauskas
479 E. 3-rd Street, New York, JT. Y.

Balandžio 6-tą dieną Chi- 
cągos Amplgamated siuvėjų 
unijos padarė sutartį su 
darbdaviais. Toji sutartis 
gauna galės nuo geg. pir

mos dienos. Ji padaryta 
trims metams. Ji paliečia 
40,000 Chicagos siuvėjų. Su- 
lyg tos sutarties algas nu
mušta nepilnai 10%. Be to 
darbdaviai sutinka padėti 
palaikyti uniją, neatleidinė- 
ti sauvališkai darbininkų, 
silpnai darbams . einant ly
giai dalyti darbą .terp dar
bininkų; sutinka taipgi ant 
taip vadinamo preferenticd 
unipn shop.

(Preferential union shop 
reiškia štai ką: darbdavys 
sutinka, kad jo dirbtuvėj 
dirbtų organizuoti unijistai. 
Prireikus daugiau darbinin
ką jis siūlo unijai pristatyti 
unijistų. Jei jie to padary
ti negaji i paskirtą laiką, 
tuomet jis pats samdo to
kius, kokius gali gauti, ar
ba kokie jam tinka. Kuomet 
prisieina atleisti darbininkų 
dalį, pirmiausia yra atlei
džiami neunijistai.)

Kaip jau minėjau kont
raktas padaryta trims me
tams; jame tečaaus^vra pa
minėta, kad unijos turi tei
se kasmet kelti Bedarbės

gojelis. Ant kairio puiki'erd
vi salė šokiams.

V'
Griež vienas iš geriausių 

New Britain’o lietuvių be
nas.

Šios gegužinės programa 
bus ilga ir įvairi, nes pasi
žadėjo iš visos Conn. valsti
jos žymiausi chorai ir solis
tai, kaip tai: Waterburio, 
Hartfordo, New Britain ir 
tt. Svečių bus iš visos Ame
rikos lietuvių kolionijų.

- as įr-gi 
ir augus 

Mirštu... Ei- 
. Ak! ką ma- 

matau laisvą gimtinę 
tėvų!.. Lietuva su 

laiku, kaip kad kadaisia bu
vo, pataps galinga, garsi 
valstybė; tik jūs prie to teip- 
gi tupite pridėti savo rankas 
ir protą...’ Norėjau už
klausti jos tėvų vardų, pa
vardes, bet kur tau—‘Hocli! 
ir ‘Eljen!!’ ir ‘Bu-u-um!!!’ 
Ir man viskas sutemo aky
se... O kada atsipeikėjau, 
tai pamačiau, kad guliu ven
grų kariškame ligonbutyje. 
Ir man užklausus, kaip aš 
čia atsiradau, jie pajAsako- 
jo, kad atėjus jiems į talką 
austro-vokiškiems pulkams 
(mat, tai tie šelmiai ir rėkė: 
‘Hochl!’), jie mumis rusus 
nugalėjo. Ii aš esu jų be
laisvis. O karžygišką vie- 
nuolę-sesę mielaširdystės jie 
palaidojo 
pagarba, 
generolus kritusius mūšiuo
se už laisvę tėvynės. Ir taip 
vengrai, kaipo ir rusai be
laisviai, verkė prie vienuolės 

Išsyk apsvūi- kapo, kaip kad verkia geri 
bet tuoj atsipeikėjęs,, vaikai laidojant savo myli

mą motiną. i

Jau gal daugeliui yra žinoma, 
kad Progresą Sh0e Korporacija, 
Mpntello, Mass. yra ‘‘resiverio” 
rankose.

Sentji valdyba pridarius skolos 
pasitraukė, kad galėti} kaltę * su
versti ant kitų.

Kada naujoji valdyba paėmė į 
savo rankas korporaciją, cash ra
do tik $12.60, o skolos virš .$100.- 
000. Jau toliau eiti nebuvo gali
ma, nes apart skolos kompani
joms, už tavprus buvo išduota no
tos ant $30,000 ir mor^ičiai. No
tos ir morgičiai įskaitomi į tą 
$100.000. Senoji valdyba darė 
susirinkimus ir visokiais būdais 
būdais kišosi į tolimesnį “veikimą. 
Reikalavo, kad sušauktume susi
rinkimą, nes sako šiap ar taip šė- 
rininkai' turės atiduoti pabriką 
už skolą. Padavė ant “auction 
sale” už trečią ir ketvirtą morgi- 
eių. Kompanijos sužinojusios 
padavė ant “ bankruptey. ”

Dabar K. Jurgeliūnas, A. Či- 
žauskas ir kiti šYukia susirinkimą 
So. Bostone ant 13 d. gegužės š. 
m. Delko ne Montello, kur kor
poracijos buveinė? Verčia visą 
kaltę ant buvusios Apsaugos Ko- 

j misijos. Taip, Apsaugos Komisi
ja, jeigu būtų šėrininkai patikė
ję 1920 m., tai sulig Levis & Mur- 
phy atskaitos buvo tik $16,000 
skolos ir korporacija buvo galima 
apsaugoti nuo bankruto.

Daug ką turėtume rašyti, bet 
paliksime kitam kartui; ;o šėri
ninkai ndt-ėdami sužinoti teisybę, 
lai kreipiasi prie naujosios Prog- 
ress Shoe Korporacijos valdybos. 

’ ProgTess Shoe
Korporacijos Valdyba.

NAUDOKITE įfuffleS
Ar Jttow G*lvo» 
.Naudokite RnffM

Nepersenai susirinkę kliu 
be abstinentų 
blaivininkų vardo gerbiamo 
Kunigo Petro Saurusaičio 
apaštalo blaivybės tarp A- 
merikos lietuvių, mes šne- 
kučiavom sau ramiai apie šį, 
bei tą; o ypatingai apie blė- 
dingumą svaigalų. Apie tą 
prakeiktą čia “ munšainę, ’ ’ 
slaptai, nakties laiku vagiš
kai verdamą; ne veltui tat ją 
ir vadina “munšain” — mė
nulio šviesa. Ir apie Lietu
vos tą smarvę: “samagon- 
ką,” kas rusų kalboje reiš
kią: pačių varoma, daroma. 
Štai įeina Juozas Part įkas, h ęs, §okau link jo, ir vien 
ex-kareivis Rusijos kariuo-l

/ iflenės ir veteranas šios pa
saulinės karės. J į tadpama
tę, visi šokom prie jo, ir na 

.prašyti: girdi, papasakok 
mums ką-nors iŠ tavo pergy
ventų prietikių ir įspūdžių 
dalyvavime šioj pasaulinėj 
karėj. Jis gi ant to atsisė
dęs ant jam paduotos kėdės, 
atsikosėjo ir, nekaipo įžan
gą tarė:

“Gerai!” pradėjo pasako Į 
ti taip: “Šitai vieną kart: I 
besigrūzdami mes į Vengri
ją per kalnus, turėjome pui 

.Idą pirtį..’. Vengrai, arb; 
teisingiau tarus, madžiara’ 
tarpkalnyje per kurį grūdo 
mės griežtai pastojo mum; 
kelią. Kova užvirė, užkun 
kuliavo stačiai pragariška 
Ką mes juos nutrenkian 
nuo pozicijų, tą už valandė 
re$ kriko'su baisiu keiksmi 
iri it liūtų rinkimu-: ‘Eljen! 
jie vėl įgija jas. Griausmą- 
kamuolių, traškėjimas sau* 

' tuvų šūvių, žviegimas ark 
| lių, prakeiksmų ir obalsi' 
ryžiai: ‘Ura!’ “Eljen! 

jEĮasum!’... ‘ Prokliatije!’- 
7viskas tas susiliejo krūvoj 
ir skambėjo harmoniškjp i 
Jtokia ten iš gelmių pragari 
muzika. Mes, kaipo i rmū 
priešai, madžiarai, kovoda 
nn, tai slėpėmės grabėse, ta 
Vėl, iššokę iš jų, it padūk- 
liūtai, atstatę durtuvus bė
gom a<it. priešo. Tai vėl 
skaniai pavaišinti... su ach 
keiksmais, bėgom atgal. Pul 
dinėjome ant žemės,slėpėme 
ij tt. Vienu žodžiu, je’ 
Dievas su aniolais žiūrėjo i 
dangaus ant mūs, tai beabe 
Jonės * turbūt linguodama: 
galvą sakė: ‘Tai puikus’ 
puikus! šokių pasilinksmi
nimas pasiutėlių!’ Tarpte 
Visko, tik staiga mano per 
dėtinis-karininkas, aš gi bu 
vau viršyla, stuktelėjęs sv 
alkūne man į šoną, sušuko 
‘ISmotri! smotri! — ange1 
atedi nas, — 
rėk! žiūrėk!
ritus, — 
jau į jį — jis gi žiūroną pri 
dėjęs prie akių, žiūrėjo link 
vgngrų. Tad atkreipiau ii 
fiffmano žiūra link ten. — U- 
ę, - -
iriose eilėse kovojančių bė- 
ę»ja graži it aniolas vienuo- 

sesuo mielaširdystės ir 
Utp mūsiškiams, kaipo ir 
saviemsiems vengrams, ap- 
rafšinėja žaizdas. Iš husi- 
stobėjimo jos grože ir stačiai 
i iršžmpgiška drąsa ir išgas- 
čio, kad jinai kiekvieną va

ri dėlę gali pražūti.. aš it 
suakmenėjau. Bet.. bet tas 
r-:: tetruko. — Koman
da: ‘Vpieriod!!!’ — pir-

nereikalingų “overtaimų” 
ir “sliakųy2-’ kad eitų kiek 
galint vienuodai. Jie tik'tuo- 
met vengs “overtaimų” ir 
bedarbių, -jei matys, kad ir 
“ovejtaimai” ir. bedarbės 
jiems perbrangiai atseina.

Tą gerai suprasdami 
Amalgamated siuvėjai savo 
konvencijoj Bostone 1920- 
tais metais nutarė reikalauti' 
iš savo darbdavių Bedarbės 
Fondo įsteigimo. Principija- 
liai jie nutarė reikalautų 
kad jų darbdaviai atidėtų 
tūlą nuošimtį į B. Fondą su- 
lyg kiekvieno darbininko sa
vaitinio uždarbio, bet tie pi
nigai eitų į B. Fondą ne iš 
darbininko uždarbio, bet iš 
Darbdavio kišenių. Tuo bū
du darbdaviui priseitų rū
pintis, kad kuomažiausia te
būtų bereikalingi} bedarbių. 
Tas ypač daug svarbos turė
tų mainieriams. •

Tas tuotarpu tepasilieka 
tiktai projektu. Pamatysim 
ateinantį pavasari ar įvyks 
ir, jei įvyks, kokioj formoj. 
Bet nauja idėja kristalizuo- 

[ jasi ir unijistai bando ją gy- 
veniman vykdinti. Socija- 

. listai svajoja apie busimąjį 
rojų ir barasi tarp savęs už 

turėtų būti. 
Unijos dir-

Fondo klausimą ir, jei ne-r 
bus prieita prie sutarties, 
turi teisę ^užbaigti dabartinį 
kontraktą metams pasibai
gus. T as~ punktas (uri dide
lės svarbos ne tik siuvėjams, 
bet įr visiems darbininkams. 
Pažiūrėsim, *ką tas Bedarbės 
Fondas (Unemployment 
Fund) reiškia.

Paimkim pav .adatų išdir- 
bystę. Juk adatos tai ne ar
puotos ir ne durtuvai, kurių 
reikia labai daug karo metu 
ir visai mažai tereikia taikos 
laikais. Tečiaus adatų iš- 
dirbystėj tai dirba “overti- 
me” kaip bombas karo lai
ku, tai vėl visai “suslekio- 
ja” ir atleidžia darbininkus. 
Kenčia, žinoma, darbinin
kas. Taipat apie penkta 
mainierių dalis yra nuolatos 
be darbo. Tas pats atsikar- 

, toj a daugely j kitų išdirbys- 
čių. Vienose išdirbystėse y- 
ra daugiau, kitose mažiau 
darbdavių žioplumo, apsi- 

, leidimo ir kaltės, bet turbūt 
- neapsiriksime sakydami, kad 

visur jie daugiau ar mažiau 
kalti. Jiems nerūpi, kad 
darbininkai pertai kenčia, 
nes tas nepaliečia jų kiše
nių. '

Taigi Bedarbės Fondo už
duotis ir būtų priversti ka
pitalistus pasirūpinti, kad 
darbas eitų kiek galima be

United 
American 
Lines Ine.

EEAmerican 
_* Line *
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_________ ____ ' . ' ‘ r

• * **
L. D. Š. CENTRO RAŠTINĖS ATSKAITA NUO RUGPJ. 1 d., 1921 m.

' IKI SAUSIO 1 d., 1922 m.

Ineigos Spalių mėnesio, 1921 m. '
3, 62. kp. Dayton, Ohio ...................................i...........
3, 5 kp. AVaterburv, ęonn.................. ...........................
3, 51 kp. Cleveland, Ohio .................. ...........................
3, 19 kp. Chester, Pa.................................................... I..

kp. Philadelphia, Pa. ... K...................................
kp. New York, N. Y......................... y.....................
kp. Elizabeth, N. J.................................................
kp. Paterson, N. J..................................................
kp. Minersville, Pa..................   .

John ftoman (mėnesiniai mokesčiai).... 
kp. Trenton, N? J..................................................
kp. Montello, Mass.,...............................................
kp. Detroit, Mich................................. ...................
kp. DuBois, Pa........................................................
kp. South Boston, Mass.........................................
kp. Rochester, N. Y................... .............................
kp. Gardner, Mass................. . ...............................
kp. Ilarrison, X. J..................................................

A. B. Mūras (mėnesiniai mokesčiai)............
kp. Chicago, III. .....................................................
kp. Easton, Pa........................................................
kp. South Boston, .Mass.......................................

kp. Silver Creek, Pa................................................
Jenas Steponaitis (mėnesiniai mokesčiai).. 

l:p. Xonvoo<l, Mass..................................................
kp. Brooklyn, X. Y. .............................................

Baltimore, Md...................................................
Juozapas šveistys (mėnesiniai mokesčiai).. 

( hieago. Iii...................................................................................

Grand Rapids, Mich............................................................
kp. South Boston. Mass.................................. .. .........................

kp. Manchester, X. II............................................
ko. Xewark, X. J................... ......................... .
kp. Xew BritaiiT. Conn.................................................................

kp. Canuten, X. J....................................................
kp. Ansonia, Conn............... ..,..............................
kp. Detroit, Mich. (už konstituciją).................
kp. Detroit, Mich.............
kp. Chicago, III.................
kp. Cambridge. Mass. ...

84* kp. Bethlehem, Pa.............
95 kp. Mahanoy City, aP. ..

kp. Xew Philadelphia. Pa 
k p. AVoreester, Mass.........
kp. Westville, III...............
kp. Bridgeport, Conn. .. 
kp. Xew Haven, Conn. .. 
kp. Atholj Mass. .........

Marijona Dailidžiukč (mėn. mokesčiai....)
■^L į*-*“"" »•••<•••»•

. .V. /.d .

kp.

i; p. 

kp.

*
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DARBININKAS —-------- - 3
1, Ii kp., Chester, Pa. •••«**•••
2, 22 kp., Brighton^ Mass. (Spalių,mėnesio) ..

22 kp., Brigkfon, Mass (Lapkričio mėnesio).........•
1 kp., South Boston, Mass. ............................ ...;..

Kun. P. Saurusaitis (mėnesiniai mokesčiai)
87 kp., Silver Cr«4k, Pa. .. .......................... ..................

P. J. Akunevičius (mėnesiniai mokesčiai)..
kp.; Athol, Mass........................................................ ,
kp., Trenton, N. J. ........ ,.............................
kp., DuBois, Penna.................... ..............................

9 kp., New York, N. kY...............................................
9, 93 kp., Grand Rapids, Michigan ...............................
9, 93 kp., Grand Rapids, Michigan .............................. ?

12, S^kp., New York, N. Y..............................................
12, 57 kp., Chicago, III.........................................................
12,
13,

13,
14,
17,
17,
17,
17, 
17
17.
17,
19.
19,
19,
20.
20,
20,
21,
21,
21. 
oi
21, 
<>«>
—

9 *kp., Nexv York, N. Y..............................................
Marijona Veniutė (mėnesiniai mokesčiai ir 
Į Streikierių Fondą) ........................ ..

kp., Elizabeth, N. J. 
kp., New York, N. Y 
kp., Brooldyn, N. Y 
kp., Gardner, Mass.

Kun. V. G. Vilkutaitis (mėn. mokesčiai).. 
kp., Baltimore, 5ld?

18 kp^ Paterson, N. J.’
71

3
92
51
40

2
29

8

16
9

12
85

30
/

♦

26
14
52
37
36

22,15 !
75

<

29

39
6

22
22,
23,
23,.
23,
28,
28.
28,
2.8,
28,
28,
28
29,
29’,

kp., Rcchester, N. Y. ..
kp., Nonvood, Mass. ...
kp., Montreal, Canada .
kp., Cleveland. Ohio. ...
kp., Easton, Pa................
kp., Montello, Mass. . ..
kp., Chicago, 111..............
kp., Cambjidge,- Mass. .

S. Steponavičius (mėnesiniai ųiokesčiai). .

• kn., Rumfc.rd, .Me......................................................
kp., Neųark, X. J......................................................

: kp., Middleboro, Mass.....................................................................

kn., Leniston, Me.......................... .. ...................................................

> kp., Xew Britrin, C< nn..................... ................................. .. ..

kp.. II

1 hp-,
K p.,

1 '<P-,
I kp..

i kp.

67
84
43
60
63

1
53
53

X<\v Britri

[arrison, N. J.....................

\Vestville, Ii!...................

V.'oreester. Mass. . . 

Bridgeport, Conn. (! 

Bridgpeort, Conn. (( 

Hartford, Conn. ...
Trio jus Rimkus (> 

Albany, N. Y....................

So. Bethlehem, Pa. 

Ansonia, Conn. 5 •
Chicago, III........................

Raeine. NVisconsin . . 
South Boston, Mass.'

y

A nč 
k p., 
kp., 
kp., 
k p., 
kn., 
kp., 
kp., Homestead. Pa. (Spalių mėn.)..........
kp., .Homestead, Pa. (Gruodžio mėn.). . . .

2.70i
11.70 Gruodi 21,
13.50

9.05
10.00 ‘

7.70
2.45

11.70
4.20
7.50
5.50
3.80
2.00
2.00
4.00
1.00

4.45
5.70
1.50

16.40
4.20

^3.00
14.30
10.70

9.85
14.10
17.30
12.10
5.10
8.10
4.80
8.70
1.05
9.90
9.50
6.60

16.70
6.00
4.70

11.90
19.20
7.50

12 SO
12.00

2.00
2.10
3.00
9.90

24.00
12.50
24.85

1.20
3.90

• 1
>»

31,
i31’

Išlaidos Gruodžio mėnesio 1921 m. 
sugrąžinta A. F. Kneižiui už pakelių 
“seals”............ 7......................................
už “Darb.” 1,804 nariams po 20c........
už krasos ženklelius ................... .........

.68
360.80

4.04
t

$365.52

SUTRAUKA LDS. CENTRO RAŠTINĖS INEIGŲ IR IŠLAIDŲ
Nuo Rugpj* 1 d*> 1921 m- *ki Sausio 1 d., 1922 m.

INEIGOS:
Balansas ant rugpj. 1 d., 1921 m 

Rugpjūčio ...’..............................
Rugsėjo......... . ................. ’.. -----
Spalių..................................-... .
Lapkritis ........... .............................
Gruodis..........................................

I

$

.................... A

-V • .

396.81
702.85
409.60
381.20
334.85
477.40

t Išviso ineigij $2,702.71

Spalio 2 d. 1413 m. Horo
dlės unija.
*D. LIETUVOS KUNIGAIKŠČIO 

ĮPLAUKOS.
Neskaitant mokesčių ir dijįjų 

iš valdomosios žemės, Lietuvos 
didysis kunigaikštis uždėdavo dar 
šiuos mokesčius:

1) užkariautose žemėse mokėta
į didžiojo Lietuvos kunigaikščk) 
iždą tam tikras mokestįs, kurs į- 
vairiuose kraštuose įvairiai vadi
nosi. v,..,!/*

2) Mokestis už teismą ir pabau- i 
das buvo dalinamas tarp didžio- _ 
j<y kunigaikščio ir jo valdininkų, 
teisėjų.

Didysis kunigaikštis turėdavo 
pelną ir iš pinigų dirbimo. Peh-T 
£ioliktame amžiuje Lietuvoje di-’ 
dėsni pinigai buvo kitų kraštų. » 
Prie Jogailos buvo dirbami tiktai 

; grašiai ir pusgrašiai. ••
A. Alekna,

s
IŠLAIDOS: 
Rugpjūčio . 
Rugsėjo ... 
Spalių .... 
Lapkritis .. 
Gruodis ...

385.79
454.38
428.44
389.44
365.52

v f .

Išviso išlaidų $2,023.57
Balansas ant Saus. 1, 1922 m. liko “Darb.” Adm. kasoje.... 679.14
Ta suma nepriskaitoma prie šių metų.

i?

$2,702.71

g RtLIAUJANCIUS Llt IUVUN
tr< 02K Mes tinkamiauisa aprūpiname visais jų kelionės reikalais,&
< būtent: išgavime pasportų, uždarbio tax’ų paliuosavi-55
> mas,
S§ Jais.

T
■n . :> nausias vietas.
SS a
Ogiame LIETUVIŲ KELIAUNINKŲ BŪRIUS.

1 . • .vgkamo patarnavimo, kad kelionėje išvengtūte įvairių ne- 
malonumų dr kliūčių, tai nelaukę kreipkitės prie mūs:

TJ
> ca

K. A. Vencius, Vedėjas ir Notary Public A
^LAIVAKORČIŲ IR PINIGŲ SIUNTIMO AGENTŪRA g

70 Lavvrence Street, Lawrence, Mass.
Tel. 1543.

TINKAMAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS.

išgavime pasportų, uždarbio tax’ų paliuosavi-g 
vežimosi bagažiaus ir visais kitais kelionės reika-S 

g 
Turime užėmę ant didžiausių ir greičiausių laivų geg 

Q 
KELYIOy ĖBUS MALONI IR LINKSMA, nes rcn-M ------------------------------ ----- --------------- p 

Kurie manote keliauti Lietuvon ir pageidaujate tin-£

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS SKYRIUSS

TRYS ANGELAI. .
Buvo tai metų pradžioje. Pla

čiai skambėjo varpai nuo visų 
bokštų. Tuomet siuntė Dievas tris’1 
angelus Į miestus ir sodžius apžiū
rėti žmoniij nelaimės. --5

Pirmasis angelas skraidė virš, 
kapinių ir skaitė grabus tų, kų-. 
'rie praėjusiais metais ar staigiai, 
ar iš lėto tapo girtuoklystės auko
mis. Ir buvo jų daug tūkstan-^• ■ f ' 
čių.

Antrasis iš lengvo ėjo per ligo
nines ir pamiščlhj namus ir tėmi- 
jo skaičių tų, kuriems girtuoklią? 
vimas įvarė ligą arba pamišimą. ,

Tretysis žingsniavo per kalėji
mus, ir jo akys matė labai daug 
tokių, kuriuos girtuokilavimdš' 
privedė prie prasikaltimų.

Paskui suėjo visi trys angelai 
Jie giliai atsiduso: “Ak, kiefc,,lį-; 
gų ir kiek mirčių, kiek nelaimių 
ir kiek vaitojimų, kiek atgailos ir 
kiek sopulių ir kaip daug, daug 
ašarų teko mums išvysti.”

Ir jie padavė viens kitam ran
kas ir prižadėjo tol dirbti, koL 
girtuokliavimas nebus pergalėtas.

K. B.- • ik't

ČJ

_Į(

į

■ji

I
112
3

i

$381.20

Ik

/

»

,DC

& 80 kp. Kenbsfca 
k Ma®&?

-------------------------- ,—,
CLNTRO RAŠTINĖS IŠLAIDOS NUO RUGPJ. 1 d., 1921

t' ' j ' '

Rugpj. 31,
M-' 4- / *
..................

■

$477.40

Ineigos Gruodžio mėn., 1921 m. 
kp., Kenosha, Wisconsin . 
kp., New Britati, Conn. \ 
kp., Norwood, Mas 
kp., Waterbury, Co

IKI SAUSIO 1 d., 1922 m.
t • rilt t *. f '

^ŠS^barbr” 1,903 nariams po 20ėugf .T$380j$iŠt 
3'.. .75

4.41

y y 1, r.
y y r, 5
y y 1. 37
y y 1, 19

- y y 2, 52
y y 3, 25
y y 7. 96
y y ’7, 22
y y z 10.
y y 10,

y y 10, 2
■y y. 10, 78
y y 12, 44
y y 14, 14

, y y 14, 51
y y 14, 81
> y 14, 69
y y 14, 8
y y 17, 12
y y 17, 13
y y 17, 55
y y 17, 6
y y 17, 6
y y 17, 67
yy 18, 31
y y 18, 72

18, 93
yy 18, 93
y y 19, 4
y y 19, 40
yy 21, 16
y y 25, 77
yy 25, 76

y 25, 25
yy 25, 96
yy 25, 70
yy 25, 70,
yy 26, 56
yy 29, 28
yy 29, 75
yy 30, 37
yy 30, 49

Gruod. 1, 80
X . 1, 36

‘ yy 1, 3
yy Į, 5

Ineigos Lapkričio mėnesio, 1921 m. 
kp. South Boston, Mass. 
kp., Cambridge, Mass. . 
kp., South Boston, Mass, 
kp., Hartford, Cenn. . 
kp., AVaterbi’ry. Conn 
kp., Len iston, Me. . . . 
kp., Chcster, Penna. .
kp.,
kp., 
k P-, 
kp-,

Middleboro. Mass..............................•..............
Chi<%go, IJ1..........»............. ............................
Girardville, Pa.................................................
Brighton. Mass............................................

Agnieška Survilionė (mėnesiniai mokesčiai) 
Antanas Grigonis (mėnesiniai ir įstojimo 
mokesniai)...............

kp., Montello, Mass.........
kp., Philadelphia, Pa. ... 
kp.. Poųuonoek, Conn.. .. 
kp., Nevvark, X. J.............
kp.. Cleveland, Ohio.........
kp., Amsterdam, X. Y. .. 
kp., Dayton, Ohio.............
kp., Cambridge, Mass. . - 
kp., Brooklyn, X. Y. .... 
kp., Philadelphia, Pa.' .. 
kp., DuBois, Pa.................
kp., Hartford, Conn.........
kp., Hartford, Conn. (antspauda) ........
kp., Albany, N. Y...............................
kp., Wilkes-Barre, Pa........................
kp., Detroit, Mich...............................
kp., Grand Rapids, Mich...................
kp., Grand Rapids, Mich...................
kp., Athol, Mass.................................
kp., Easton, Pa......................... ;.........
kp., Elizabeth, N. J...........................
kp., Waukegan, III.............................
kp., Jersey City, N. J.......................
kp., Chieago, III. .......................
kp., Girardville, Pa............................
kp., Lavvrence, Mass. (spalių mėn.)
kp.; Lawr<Tice, Mass. (Lapkričio mėn.)
kp., Hudson, Mass. .., 
kp., New Haven, Conn 
kp., Westville, III. .. 
kp., Leviston, Mahje 
kp., Cicero, III. .

3.2G
.8.’

8.4'
17.5(

. 3.00
5.10
3.50
1.90

. 18.90

4.8(

3.6(

9.2f
. *5.10
. 26.50
. 7.50
. 24.50
. 14.70
. 11.70
. 3.90
. 12.70

6.50
. 4.20

5.40
. 1.60
. 2.70

.30
. 3.20
. 7.50
;• 6.80

3.30
6.00,
7.00
3.10
7.80

12.30
5.40

10.80
5.70
4.50
1.80

$334.85

14.40
5.40

14.10
3.10

už 1 fontaninę plunksną..
už krasos ženki..............
L. D. S. 25-tai kuopai Chicago, III. už 
krasos ženklelius ................... ?...............
sugrąžinta LDS. linai kuopai South 
Boston, Mass. prigulinčias duokles se
kančių narni

Išlaidos Rugiij. menesio 1921 m.

J. J. Roman..........
J. L. Petrauskas .t
V. Čepuiionis .....
IT. Paulikaitė........
U. Stelingaitė ....

sugrąžinta LDS. 3-čiai kuopai Nor- 
wood, Mass. prigulinčias duokles se
kančių narių:

S. Stadalninkas ...............................
Dom. Seliutas . .. \...........................

“Darbininką” 1.916 nariamspo 20e. $383.20 
krasof ženki. .......................................
atspausdinimą 5,000 atviručių........

už atspauzdinimą 2,500 konvertų ir 
1,000 laiškų .......................,......................
už 500 paliudymų ...................................
už 1,000 laiškų :.......................................

Išlaidos Rugsėjo mėnesio 1921 m.

9.93
29.00

18.50
3.00

Išlaidos Spalių mėnesio 1921 m.
už kelionę į LDS. 6-jį Seimą, Broeklyn, N. Y. 
dvidešimts penki doleriai ($25.00) Jonui S. Gli- 
neckiui.................................................
už “Darb.” 1,757 nariams po 20c........
už krasos ženki. .......................................
už 1,000 aplikacijų at.spauzdįpimą....

, ūž 2,400 laiškų štspauzdinimą..............
už 10,000 lapeliij su klausimais..............
už darbą prie LDS. Centro Raštinės 
išmokėta:

J. Bobinskiutei
G. Kohanskiutei .... *
Pr. Pečiuliutei *.......... ’

25.00 .
351.40

7.29
4.00

19.00
18.75

1.00 .
1.00
1.00

—a.

LIETUVOJE!!
CHICAGOJE

. f i

AMERIKĄ’ LIETUVOJE STEIGDAMA FABRIKUS IR DIRBTUVES
-------- ---------ĮSTEIGTA-------------------

HUBŲ SIUVIMO FABRKKAS
* -tv I

B-vė“ RŪBAS” turi Įsteigus Kaune vėliausio išradimo mašinoms Įrengtą ir elektros jėga va-« 
romą DIDŽIAUSI RŪBŲ SIJVIMO FABRIKĄ kuriame šiandien dirba virš dviejų šimtų 
darbininkų. * >

ĮSTEIGTA

V ANDENPUOLINIS-ELEKTROS FABRIKAS
B-vė “RŪBAS” pagal Tauragės miestą, Jūros Upėje išbūdavo jo BETONO TVENKINĮ, įren
gė vandeniu varomą MILŽINIŠKĄ ELEKTROS STOTĮ, kuri gamina elektros jėgą ir 
duoda Tauragės miestui ir jojo gyventojams ELEKTROS ŠVIESĄ nue praeitų metų.

r

■
■
3
I

už darbą prie LDS. Centro Raštinės 
išmokėta:

Julijonai Bobinskiutei ........... •
Genovaitei Kohanskiutei .... 
Pranei Pečiuliutei ...................

už “Darb.” 1,784 nariams po 20c.
už krasos ženki............ .'.................... .

Išlaidos Lapkričio mėnesio 1921 m.

1.20 
1J0
1.20 

356.80 ' 
*29.04

------ -----------STEIGIAMA------------------

LINŲ VERPIMO IR AUDIMO FABRIKAS
B-vė “RŪBAS” prie elektros stoties Tauragėje rengiasi užbaigti statyti dar šiais metais 
PIRMUTINĮ Lietuvoje LINŲ APDIRBIMO FABRIKĄ, kuris talpins vėliausio išradimo 
verpimo-audimo mašinas ir visus kitus techninius par&nkumus. Užbaigimui statymo fabri
ko ir tobulinimui linų pramonės,’ šiais metais B-vė “RŪBAS” PADIDINA SAVO KAPI
TALĄ IKI $200,000.00.
B-vės “RŪBAS” šWai dar parsiduoda, bet jau yra pabrangę 15 nuoš. ir dabar kainuoja vie
nas šėras $11.50. Graitai šėrų kaina pabrangs. Kapitalas jau baigiamas kelti, bet visiems 
svarbu kolei dar galima užsitnšyti sau šėrų ir tuo parengti sau LAIMINGESNĘ ATEITĮ. 
Kad suteikus geresnę progą Amerikos lietuviams Ūkti Lietuvos PRAMON INKAIS, šiuo lai
kų, važinėja po lietuvių kolonijas B-VRS “RŪBAS” atstovai, todėl nei vienas nepraleis
kite progos ĮSIGYTI “RŪBO” B-VĖS ŠERŲ.

AMERIKIEČIAI LIETUVIAI TALKON! Būkim Lietuvos 
savoji Tėvynė ir gražus pelnas!

Norintieji platesnių informacijų kreipkitės sekančiai:

CENTRO RAŠTINĖ AMERIKOJE:
' ■ -M

809 west 35-th Street, 
Chicago, III

PRAMONINKAIS, mus laukia

/•

v
I

LIETUVOJE GENERALĖ FABRIKŲ
• ADMINISTRACIJA:

DH>. VILNIAUS G-Vl Nr. 14, KAUNE.
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KAMPELIS.
ATSKAITOS. .

• v •

ZV

kad nesą veikė

I

Tautų išmini s.

"f

Paląu.

f

s

v >«

♦>

4

KAIP IŠNAIKINTI 
ŽIURKES.

10, 15, 19, 24,
37, 52, 56, 64, 66,
77, 83, 87, 95, 96,

LDS. 99 KUOPA GYVAI 
TVARKOSI.

Visoki grandiniai net ir 
auksiniai žmogui yra ’sun- 
<ūs. "

Gudaitį su jo pagelba kitame su
sirinkime pasidvigubintų nariais 
ir kad visi lietuviai katalikai bū
tų uoliausiais L. D. S. rėmėjais.

Nėra taip silpno ir menko 
žmogaus, kuris negalėtų ar
timui patarnauti. *

Palau.

■ KATALIKŲ SPAUDOS 
REIKALU.

y,, » ■ .'Ė'\

LIETUViy PREKYBOS BENDROVĖS PERLAIDOS;

PIGIAUSIS IR SAUGIAUSIS BUDAS
VEŽTIS IR SIŲSTI PINIGUS Į LIETUVA.

kį smulkiai sugrūsto cukraus, su- 
minkyk tą viską ir padaryk iš tos 
tešlos mažus kukulėlius. Tuos 
kukulėlius išmėtyk ten, kur dau
giausia žiurkių. . Žiurkės tuos ku
kulėlius suėda, o suėdusios labai 
nori gerti. Padėk toje vietoje 
lėkštelę vandens. Vos tik žiurkė 
tokį kukulėlį suėdusi užgeria van
dens, tuoj nustimpa.

e
Brooks.

į r
I y • ■ y* "Vf

■ ■ J

Žymi Naujosios Anglijos Dainininkė.

LOWELL, MASS.
GEGUŽĖS 14 d., 1922 m., BAŽNYTINĖJ SVETAINĖJ

Krutami paveikslai apie Kristaus Kančią^ir kiloki. Taip-gi bus 
programas iš dainų, kurias padainuos garsi So. Bostono solistė A. 
NARINKAITĖ. Skambins pianu p-lė FLORENCIJA KARBAUS- 
KILlFE. Tad Lovelliečiai nepraleiskite progos pamatyti šiuos pa
veikslus, kuriuos rodys J. URBONAS.

Įžanga visai nedidelė.

“Entered as recond-class matter Sept 
12. 1915 at the post office at Boston, 
MaaL, itnder the Act of Marcb 8,1879.”

“Acceptance for malling at special rate 
Dostage provlded for ln Sectlon 1108, 

4«t of Oct 8. 1917, anthoriaed on Inly 
12. 1918."

Sv&scriptioii 2Eatar;
Tfirly ................................................$4.50
Boston and suburbs...................... $5.50
toreign eountries yearly .............. $5.50
-------------------------------- ---------------i----------- -------------------------

: Iš Mūšy CENTRO.

katalikai dar neturime tarp
tautinės spaudos sąjungos. 
Koks tai nuostolis kataliky
bei. Tikybinės, ekonominės 
ir politinės nuomonės mūsų
priešininkų yra skleidžiamos 
milžiniškame maštabe, sU 
pagalba viso mechanizmo 
šiandieninio teknikos moks
lo, tuo tirpu, kada mūsų 
nuomonės yra nustumiamos 
ir nuslopinamos.

“Mes turime sudaryti lė
šas įsteigti tarptautinei 
spaudos sąjungai ir tarptau
tinei apgarsinimų agentū
rai. Tas įdėjas reikia nuro
dyti katalikams, kad jie įsi
tikintų, kaip svarbus yra 
daiktas galinga katalikų 
spauda.

“Katalikai turi suprasti, 
kad jų aukos ir pasišventi
mas dėl katalikų spaudos su
stiprinimo bus malonesnės 
Dievui ir pačiai Bažnyčiai, 
ir dūšioms naudingesnės, ne
gu pirkimas bažnytinių indų 
ir net negu bažnytinės apei
gos. Pakol to nesupras vi
si katalikai, mes negalime 
tikėties sulaukti spaudos, 
kuri atatiktų Katalikų Baž
nyčios rimtybei ir pajėgoms. 
Žmonių vadai, pirmiausia gi 
kunigai, turi skaityti tai 
savo didžiausiu uždaviniu.”

Tos visos mintys labai tin- 
<a ir mūsų visuomenei, mū
są skaičius, mūsą organiza
cijos ir įstaigos, mūsų nu
veikiami darbai Bažnyčios 
ir Tėvynės labui — toli ne- 
atatinka mūsą spaudai, ku
ri vis dar yra atsilikusi nuo 
mūsų priešininkų spaudos. 
Labai daugelis katalikų te- 
ūeskaito dar bedievių lei
džiamus laikraščius. Tas

Šią metij kovo pabaigoje 
•ąLimburgo V y skupas (Vo

kieti jo jo) Augustinas Kilian 
atsiliepė į savo decezijos ti
kinčiuosius reikale katalikų 
spaudos. Jojo mintys taip 
yra svarbios ir indomios, 
kad pravartu bus ir mums, 
lietuviams pasvarstyti.

Tarp kita ko Vyskupas
Kilian rašo:

“Spaudos galybė šiandien 
didžiausia galybė pasaulyje. 
Pasaulinis karas prirodė tai. 
Aiijantai tvirtina, kad jie 

; 'karą laimėjo su spaudos pi-' 
rigalba. Milijonai žmonių, 

skaitydami pranešimus die- 
t. Aia dienon apie, problemas ir 
X -m’kius, kurie paduodami 

tikslu ir ypatm- begalo trukdo mūsų pažan-
' ^jžvilgsniu, galų gaMturĖ#; 

pasiduoti tokios spaudos in-

' trKatalikų Bažnyčia yra 
^ didžiausia tikybinė ir kuftū- 
■f rinė pajėga pasaulyje. Mes 
K- turime galingas organizaci- 
■ jas kovai su dvasios, kūno 
| ir ekonomijos trūkumais. 
I Mes turime gerą ir uolią 
r, dvasiški ją, turime daugybę 

pasižymėjusių žmonių viso
se šakose mokslo, dailės ir 
literatūros, politikoje ir šo- 
cialfame gyvenime; bet 
mums reikia dar vieno daly
ko — reikia spaudos, kuri 
atatiktų mūsą pajėgoms ki
tose šakose.

“Francijoje ir Italijoje 
devynios dalys laikraščių y- 
ra nekatalikij rankose; kata- 
likii laikrdščiai mažiau turi 
skaitytojų, kaip nekatalikų. 
Vokietijoje prieš karą kata
likai turėjo 446 laikraščius, 
nekatalikai —'3,500. Maža 
to, tūlas nekatalikų dienraš
tis turi daugiau skaitytoji} 
negu visi žymieji laikraščiai 
šiaurės ir pietų Germani j o- 
je. '
• “Laikraščių ekonominis 
pamatas, tai apgarsinimai; 
juos duoda dažniausia’ to
kiems laikraščiams, kurie 
labjau patinka. Visame pa- 

h šaulyje katalikai neturi 
nėi vienos tinkamos apgarsi- 

; nimų. agentūros. Koks tai 
.baisus nuostolis katalikų 
spaudai. . • ",

“Visos svarbiosios kultū- 
L. rinės, politinės4r finansinės 

I žinios yra laikraščiams pra- 
“ s tam tikrų tarptau- 

ipattflos associjariji}!

gą ir tinkamų susiorganiza- 
vimą. e *

Štai Marijos mėnuo. Kaip 
Mitų gražu, kad visų mūsų 
kolonijų veikėjai, visos mū
sų idėjinės organizacijos, su
krustų padirbėti katalikų 
spaudos išplatinimui savo 
kolonijose. Tasai darbas be 
abejo patiktų- Dievo Moti
nai, būtų naudingas Bažny
čiai ir mūsų Tautai. Tai ne 
tik nekliudytų mūsij gerų už
manymų ir darbų, bet, prie
šingai, dar sustiprintų juos.

Fed. Sekretorijatas.

Tinka visiem#. 
tu nori savo šaliesJei 

gyventojus apdovanoti, ati
duok jiems pats save. Tavo 
ramumas, teisingumas, mei
lė ir gera širdis bus jiems 
geriausia dovana.

Laimė ir pasisekimas gy
venime priguli ne nuo .išori
nių priežasčių, bet nuo mū
sų pačių.

L. Lubbbock.

LDS.7 CENTRO RAŠTINĖS
TA • 1 1 • 1

TSu&ala, Gegužio 13 et.

įmos
U -sj .
i įstaigas veda masonai ir 
ritalistai ir jie savo dva- 

įveda į žinių forma ir

Nepilnai mėnuo atgal.Uo- 
sis Darbininke” rašė apie 
“Suktųjų Politikų.” . Ten 
Uosis išdėjo, kų vienas gud
rus lietuvis advokatas, tu
rintis gerų uoslę politikoj, 
pasakė apie rusų-vokiečių 
sutartį. Tas, kas ten tada 
buvo išdėta, ‘ dabar pildosi.

“Sandara” atsiliepdama 
apie Aukso-Sidabro fondų, 
pagiria atstovybę už tuo da
lyku rūpinimusi.J bet esu 
svarbesnių dalykii, būtent 
išsirūpinimas sandarietiškos 
finansinės Misijos. Reiškia 
“Sandara” vėl primena, 
kad sadariečiai labiau, par- 
tyviški, negu patriotiški. .

Gegužio 5 d. Chicagoj šv. 
Jurgio salėj, kaip “Drau
gas” praneša buvo Garmaus 
-Bagdono prakalbos, kur bu
vo laukiama Natkevičiaus- 
Žygelio stoti į debatus. Libe
ralų apaštalai nepasirodė su 
savo teisybe. s

Rusijos bolševikų valdžia 
te abejonės netruks apsi
dirbti su konfiskuotomis 
cerkvių brangenybėmis. Bet 
tai bus paskutinis" Rusijos 
tūrių rezervas. Kų jie da
rys ir ką griebsis naujam ba
dui, ar kitai bėdai užėjus.

Amerikos lietuvių socia
listai bandė atsigriebti. Mai- 
kis išlindo iš “raudondva- 
yio” ištirti atmosferos. Ap
lankė keletą kolonijų,ir at
rado, kad tvanas dar nenu
slūgo ir greit sugrįžo į savo 
11 raudondvarį. ’ ’

, .... .4. -f

Žmuidzinavičius, Liet 
Šaulių atstovas, paskelbęs 
kad esą šaulių šmeižikų ir 
agitatorių prieš juos, papra 
sytas nurodyti, kas tie šmei
žikai ir agitatoriai, nepra
byla.

Prie suimtos šmugelienos 
Joniškyje pagautos lietuvių 
aisvamaniai parodė vilkiš
ką apetitą. Kokį apetitą, 
jūs spėjate, parodys jie prie 
šmugelienos Vievyje pagau
tos? Čia jie turbūt niekam 
nematant tik spiaus, nes 
prie šitos šmugelienos nėra 
įmaišyta kunigienos.

ė
, Y. -----------------------------------------------------------------------------

Išbandyta gyvenimo 
pastaba.

Kaip musės nujaučia, kur 
esama žaizdos, bitės — kur 
daug žiedų, nedoras žmogus 

.— įvairias silpnybes, taip 
šventas žmogus jauste jau
čia žmogaus vertę ir nuopel
nus.

Pažinsi žmogų nelainjės 
sutiktas. \

Jei nuodėmes surinkęs iš
pažinsi ir dėl jų gailėjais, 
nesilinksmins tavo sielos 
priešas.

Laimės kelias.
Jei nori, kad tau gyveni

me sektūsi, turėk viltį, iš
tvermę ir drąsos savo suma

nymų išpildyti. .• - ■'

“Jei'ftane mylite, užlai
kykite mano prisakymus! ’ ’ 
Šv. Jon. XIV, 15.

Su kanape užaugo, su 
suniu paseno.

Vėlesnis visad laiminges
nis.

___________ •

Rugsėjo 25 d. 1919 m. 
Anglija pripažino Lietuvos 
Nepriklausomybę de f acto. .

Tavo priedermė padėti ar
timui, bet negalėsi to pada
ryti, kol pats netapsi taip 
geru ir doru, kokiu tik'gali 
būti žmogus.

\ ______

LDS. Seimuose buvo vi
suomet pageidaujama ir net 
nutarta, kad atskaitos būtų 
dedamos organe.
i Gal jau nariai žino, kad 
nuo Naujij Metų LDS. Cen
tro raštinės kasa atskirta 
nuo administracijos.

Taįp buvo nuo pat pra-. 
džios organizacijos įsisteigi- 
mo iki Pirmojo LDS. Sei
mo:

Sulieta kasos ir paskirtas 
tas pats asmuo sekretoriumi 
ir administratorium.

Vėliau Seimuose ir Cen
tro Valdybos posėdžiuose 
svarstyta atskirti sekretorių 
nuo ’ administratoriaus ir 
taipgi atskirti LDS. fondų 
pinigai nuo “Darbininko” 
biznio kasos taip kaip, kad 
knygose ir atskaitose -yra ve
dama.

Tas jau dabar pilnai pa
daryta.

Nuo spalių 24 d. 1921 m. 
aš žemiau pasirašęs pildau 
tik man uždėtas LDS. Penk
tojo Seimo pareigas. Ar aš 
jas atlieku taip kaip to no
ri visi LDS. nariai ar ne, tai 
palieku spręsti patiems na
riams. Aš tik čia noriu par! 
briežti, kad atskaitos išduo
damos tik Centro raštinės į- 
eigų ir išlaidų ir prašau 
gerb. kuopų raštininką pa
tikrinti su savo knygomis ar 
viskas užrašvta kas buvęv 
siųsta. 7

Su džiaugsjnu galiu paž?- 
nėti, jcad šį' meti} organiza
cijoje atsirado daugiau gy
vumo, ir naujų narių gan 
ijime beveik' iš kiekvienos 

kuopos. Naujos kuopos or 
ganizuojasi. o senosios stip 
rėja ir auga.

Nors ir bedarbė, bet na
riai užsimoka reguleriai mė
nesines ir iš Centro kasos ga-- 
lime apmoksti išlaidas Cen
tro raštinės. Kokios tos iš
laidos yra, tai pastebėsite is 
atskaitos.

tDS. kasdien susilaukia 
naujų prietelių ir rėmėjų. 
•Tau buvo pranešta, kad 
gerb. hiisijonierius Tėvas 
Alfonsas Maria prisirašė 
prie LDS. ir pasižadėjo kur 
tik laikys šv. misijas tarti 
žodelį kitą už LDS. ir kur 
dar nėra kuopos suorgani
zuoti, o .senąsias sustiprinti 
ir atgaivinti. Toks gerb. Tė
vo Alfonse/Maria pasižadė
jimas yra mums begalo dide
lės vertės. ■ Jis turėtų pa
žadinti kiekvieną vargo pri
spaustą darbininką ir pa
skatinti prie darbo.

Taigi kviečiu kiekvieną 
LDS. narį(ę) prie darbo. 
Padarykime taip, kacL-mūsų 
organizacijos kasa iki Sei
mui dvigubai padidėtų. Aiš
kiai suprantame, kad kasai 
augant, auga ir narių skai
čius. Lai kiekvienas LDS. 
narys prirašo bent po 5 nau
jus narius iki Seimui. Kas 
norėtų gauti platesnių in
formacijų apie suorganiza
vimą kreipkitės prie LDS. 
Cefttro raštinės, 366 Broad- 
way, Boston 27, Mass. bus 
paaiškinta. » 7

Kur dar nėra LDS. kuo
pų, atsišaukusiems darbi
ninkams padėsime suorgani
zuoti nurodydami artimiau
sio apskričio Į arba kuopos

Z

Dirbkite, kad kaip nors 
sumažinus neorganizuotų 
darbininkų skaičių ir kad 
apsaugojus juos nuo išnau
dotojų kapitalistų ir jų a- 
gentų. •

A. F. Kneižys, 
Ii D. S. Sekretorius.

KUOPŲ RAŠTININKAMS.
- - • -

Pabaigoje balandžio mėnesio iš- 
siuntinėįome paklausimus apie 
lietuvių koperatyviškas draugi
jas.

Iš atsakymų matome, kad kele
tas kuopų raštininkų nesuprato 
mūsų paklausimo ir. prašymo, nes 
vtetoj kooperatyviškų draugijų 
prisiuntė pašelpinių ir idėjinių. 
Atsakymus gavome iš šių kuopų: 
1, 2, 6, 7, 
28, 31, 32, 36, 
69, 73, 74, 76, 
98 ir 100.

Tuos adresus su paaiškinimais 
jau pasiutėme “Darbininko” berf- 
dradarbiui, einančiam socijalius 
mokslus universitete.

Labai gaila, kad iš visų tų at
sakymų gal bus naudingas vienas 
ar du.

Tad prašome ir kitų , raštininkų 
paskubėti prisiųsti reikalaujamus 
adresus kooperatyviški) draugiją.

Tie, kurie padarė klaidą; vietoj 
kooperatyviškų draugijų užsii
mančių kokiuo nors bizniu pri
siuntė pašelpinių ir idėjinirj drau
gijų raštininkų adresus dar gali 
tą klaidą ‘atitaisyti prisiųSČfemi 
riekalaujamus adresus.

Siųskite kaip galima greičiau, 
kad pasitarnavus mūsų brangiam 
bendradarbiui.

Šiomis dienomis gavome laišką 
įuo LDS. 99 kp. pirm. J. A. Mi- 
’iaus, kuris praneša mums džiu
ginančias žinias, kad toji kuope
lė stiprėja ir auga. Sekantis su- 
ūrinkimas įvyks, .gegužės 28 d. s 
n. tuojau po sumos, bažnytinėj 
vetainėj, 307 Pine St., Tamaųua, 
Pa.

Tą pačią dieną 8 vai. vakare 
. 'engiamos agitatyviškos prakal
bos ir tikisi laimėti daug naujų 
narių.

Nusiskundžia,
jų, kurie pasišvęstų labui orga
nizacijos ir visuomenės. Taip-gi. 
kad yra tokių, kurie tiki į monus 
>r visai nieko nepripažįsta.

Veikėjų visur trūksta ir už tai 
reikėtų tiems patiems savo darbą 
padvigubinti- ir pamatysime, kad 
laikui bėgant atsiras.

Nepripažįstančių nieko ir viso
kio plauko monolninkų yra taip 
gi visur ir jie tik tuomet pranyks, 
kuomet mes katalikai smarkiau 
pradėsime veikti.

Pageidaujame, kad LDS. 99 
kuopa turėdama sau už dvasios 
vadovą darbštų kleboną kun. P.

| Susivienijimas Lietuvių 
| R. K. Amerikoje
Eg yra GYVAM DŽIAUGSMAS? SERGANČIAM VILTIS! 
ffl y MIRŠTANČIAM RAMYBĖ! '
HM Tai musų," lietuvių katalikų nesugriaunama tvir- 
rH tovė. Lietuvy kataliko! Jei dar prie šios organi- 
rH cijos nepriklausai, nic ko nelaukdamas tuoj prisi- 
X rašyk, nes jn
T 1- Apsaugoja narių gyvastis ir moka pomirtines $150.00, 
$ $250.00, $500.00, $750.00. $1009.00, $2,000.00, $3.000.00.
X - 2. Moka pašalpą nariams ligoniams kas savaitę po:
į $3.50, $7.00, $10.00, $14.00, $21.00.
S 3. Šelpia suvargusius narius ir Našlaičius.
£ 4 Nariai gauna S. L. R. K. A. trganą, savaitinį laik-
X raštį ’'Garsą”.
4* 5. Skleidžia apšvietą. leidžia gerus raštus ir dalina na-

riams veltui.
X 6. Platina tikėjimą, dorą, rūpinasi tautos reikalais, re- 
V mia Lietuvos respubliką.
£ 7. Lengvomis sąlygomis apdraudžia vaikus nuo vienų
X metų amžiaus.
T" Įstojimas j S. L. E. K. A. vigus, mėnesini mokestis lengva. Kuo-X pos yra visose didesnėse lietuviu folionijose Amerikoje, todėl, norin- į tieji informaciją, kreipkitės pr o kuopą Sekretorių arba tiesiai j Cen- X Aro Raštinę:
į S. L. R. K. AMERIKOJE
į 222 So. 9th str., Brooklyn, N. Y.

Paimk kelis žiupsnius nelešiuo- 
tų smulkių kalkių, sumaišyk juos i 
su tiek pat miltų, pridėk po bis-

I
I

Jos lengvini iskejciamos į pinigus visose Lietuvos įstaigose.
* REIKALAUKITE Lietuvių Prekybos Bendrovės perlaidų vietiniuose Bankuose 

ar pas vietinius agentus. Jeigu jie nenori jų Tamstoms parduoti, praneškite mums ant 
sekančio adreso: «

UTHUANIAN SALES CORPORATION
414 BR0ADWAY, BOSTON 27, MASS. f

t -m.REIKALAUKITE Lietuvių Prekybos Bendrovės perlaidų vietiniuose Bankuose
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AMSTERDAM, N. Y.

pats sau sutvėrė

Valio!!!

Vy-

Auka.

CAMBR&GE, MASS.

Aukos.

BAYONNE, N. J.

I

Jis didis apaštalas — stačiatikius 
Nori suvienyt su popiežium' 

Rymo —
Todėl su rusinais, kuriuos kaip 

vaikus '

vyskupo, kurio vyskupijoje jis 
apsistotų. To neturėdamas negal 
nieko daryti: nei pamokslų sa
kyti, nei misijų duoti, nei jokių 
Sakramentų žmonėms dalyti. Cam-

Korespondentas.
------------------!•

HARRISON, N. J.

LIETUVIŠKŲ ĮSTAIGŲ OBLIGACIJŲ

br’.dgiečiai tokius kelis paukščiu 
seniaus buvo turėję, ir juos grei 

( išvijo. Bus ir su S. Kriščiunu ta 
pat.

Katalikai

N

Suteita, ftegtizio '15 71., 3522 DABBlKtKKAB

KAS GIRDĖTI LIETUVIU KOKUOSE.
PHILADELPHIA, PA.

• M

7 d. gegužio, šių metų šv. Jur
gio svetainėj buvo Sąryšio Krik
ščionių Draugysčių ypatingas, nc- 
kaipo jubelėjinis susirinkimas — 
mat, 5-to gegužio sukako metai 
kaip egzistuoja šis Sąryšis. Pa
žvelgus į praėjusį tą laiką, pasi
rodo, kad Sąryšis, kaipo ant čio
nykščių sąlygų ir aplinkybių vei
kė kaip koks ten pasakiškas mil
žinai —i titanas. Nes taip Lietu
vos politikos kaipo ir kultūros rei
kalams bei iš dalies ir pavargėlių, 
našlaičių gelbėjimui per jo pasi
darbavimą, be apsirikimo galima 
yra pasakyti, surinkta buvo koki 

• 15,000 dolerių. Prie ito gi Sąryšis 
dar iki šio laiko nepareikalavo nei 
vieno cento-nuo draugysčių dcl 

. savo biudžeto
truputį grašių dėl savo reikalų''; 
ir... ir ant kiek man yra žinoma, 
dar iš tų savo grašių paaukavo 
Lietuvos šauliams 100 dolerių, o 
laike to susirinkimo Lietuvos Es
perantininkų Sąjungai — 5 dole
rius delei išleidimo esperantiškai- 
lietuviško ir lietuviškai-esperan- 
to didžiulių žodynų, turėdamas o- 
menyje tą, kad Lietuvos esperan
tininkai leisdami lietuvišką laik
raštuką esperanto kalboje, tuomi 
informuoja platųjį pasaulį apie 
Lietuvą — tarnauja savo tėvynei. 
Šis susirinkimas buvo gan skait
lingas. Jame užsitarnauja pažy
mėti šie dalykai: Priėmimas rezo
liucijos protestuojančios kas-link 
atsiuntimo naujos Lietuvos Pa
skolos Misijos; Sąryšis sanprotau- ir labai gerbei

Žinia: mes lietuviai jiems būsim 
talkoj

Kovoj toj baisioj prieš jų ir mūs 
' priešus i t
Ir kaip ties Žalgirio, išvien — 

santaikoj,
Kartu plieksim lenkus kaip ten 

kryžiuočius. * ,
’ - • . .«.

Nora Andrius Šeptickas Jrr’ grovo 
stinus,

Prie to gi, ir mokslą labai didį 
tur’,

Vienok nepuikaujas — visiems 
malonus,

Taip savo gimtinėj, kaip ir čia 
svetur.

buotė užsitarnauja vien-tik igno
ravimo — ne verta apie tą. viską 
ne tik gerai, bet net ir blogai ra
šyti, ar kalbėti, /Toliau Sąryšis, 
sulig patarimo gerb. Užumeckio, 
pradės rūpintis ir agituoti, kad ir 
mūs lietuvių ir Lietuvos nestokuo- 
tų 1922-se metuose Philadelphi- 
joj, Pa. laike didžios tarptautinės 
eskpozicijos — parodos. Ir atei
nančiame susirinkime bus svars
tytas dalykas pasiuntimo Brazili
jos tautai ir jos valdžiai nuošir
dų ačiū už pripažinimą Lietuvos 
neprigulmybės de jure ir linkėji
mas delei jos 100 metų laisvės su
kaktuvių šiemet. Bi»’o ir daugiau 
svarbių dalykų, bet... bet per 
daug rašyti, vien pažymėsiu, kad 
laike įnešimų ir diskusijų pasižy
mėjo šios ypatos: kun. Zimblys, 
Užumeekis, Kazė Butkiutė, St. i 
Bairiūnas, Kuraitis, Ąnt. Čiurlio-' Gina nuo priešų, sušukim jam:
nis, Kazė Šefeltaitė, Rymgaila, 
Pranckūnas, A. Fabijoniutė ir ki
ti. Bet... bet kad tik biskį pa
mirščiau — buvo kalbėta ar imt 
dalyvavimą parodoje rusinu kuri 
bus 27 gegužio kaipo protestas 
prieš lenkų žiaurumą Rytų Galici
joj. Bet tas pasirodė negalimu, 
nes-^pirma: mažai laiko suagitavi- 
mui žmonių tam dalykui ir prisi
ruošimui; o antra, kaip patarlė 
sako, artimesni Marškiniai negu 
kailiniai — šv. Jurgio bažnyčioj 
tą pačią dieną ‘šventins naujus 
vargonus, ant kurių regis pirmas 
mišias graįs virtuozas Naujalis 
— tai-gi lietuviai turi būti pas ga
vę. .. Tą viską apsvarstęs Sąryšis 

lamas rusinu vadą 
ja kad dabar nepatogus tam daiy-' metropolitą Andrių Šepticką ir 
kui laikas — vasara — žmonių., prijausdamas rusinams, nuošir

džiai jiehlH linki viso labo daug
maž šiais žodžiai:

negalima bus sukviesti į susirinki
mus ir prie to dar bedarbė ,— 
žmonės murma kad nuo jų pasku
tinį centą viliojama; tai pirma; 
o antra; Kad sąstate misijos yra 
Balutis, žmogus laisvų pažiūrų— 
kovos prieš tikinčius (Tas tiesa: 
Balutis yra liberalas — priešas 
mūs idealo — krikščionystės, 
bet.. . bet priešas užsitamaujan- 

pagarbos— kadangi jis kovo
ja atvirai, o ne iš pasalų, kaip 
kad niekšai daro. Juk visiems y- 
ra žinpma tas, kad Balutis viešai 
pasmerkė tuos, kurie tarnavo vi
sokeriopiems uzurpatoriams, bam- 
bizams nezaležninkams, kurie iš 
pasalų griauja katalikų tikėjijną. 
Tat man regis su Balučiu galima 
yra sugyventi... Pastaba Kores
pondento). Antra rezoliucija, kas- 
link biaurios darbuotės, Natkevi- 

« čiaus ir Žygelio, tai tapo mesta Į 
gurbą... — sulig nekiwių narių 
Sąryšio, tai tie du ponai ir jų dar-

Regėjom jau mes tą garsų 
didvyrį,

Kur’s kaujas kaip liūtas už savo 
tautą;

Kur’s buvo kankintas, kaip kalb’, 
Sibire

Už šventą katalikų tikėjimą.
■— - ' ■ ‘

Tą Andrių Šepticką, Bažnyčios 
galvą

Mūstį brolių priešais pavergtij 
rusinu;

Kuriuos taip beširdžiai engia 
Lenkija

Ir^viską ruošia prie jų pakasinų...

w
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Angelė Jakavičiutė amž.'nare $35, 
ir 8 metiniai. Gerb. klebonas Be
niaus įsirašė amžinuoju nariu. 
Dabar paaukavo vieną savo para
šytą veikalą “Darbininkų Klausi
mas.” Gerb. klebonui, A. Jaka- 
vičiutei ir visiems metiniams na
riams, širdingai dėkoju ir reiškiu 
pagarbą.

Kun. P. Raščiukas,
Šv. Kaz. Dr-još Generalis įgalio

tinis Amerikoje. “•
• •• /

Lietuvių maža kolioniją. 
čių kuopa veikli. Kitos dr-jos gy
vuoja. Turi savo naują bažny
čią, kurioje per pusę nuleidžiama 
uždanga ir užvaduoja mokyklą ir 
svetainę, tąi gerb. klebono suma
nymas. Stacijos gražios ir bran
gios savo daile ir senumu. Į šv. 
Kaz. Dr-ją įsirašė 35 metiniai ir 
3 užsisakė Kauno “Vienybę.” 
Klebonas Jakštys paaukavo 1000 
egz. knygutės '‘Staba Maler” Šv. 
Kaz. Dr-jai. Labai ačiū. Sutver-! 
tas Šv. Kaz. Dr-jos'Skyr. Valdy- 
bon pateko: E. Mikionis, K. Ne
krošius, M. Augustinavičius, P. 
Godelis ir A. Daųnoraš. Su rei
kalais meldžiu prie jų kreiptis. 
Gerb. klebonui ir visiems narianis 
reiškiu aukštos pagarbos ir padė
kos žodžius.

Kun. P. Raščiukas.

Maža kolioniją. Turi savo baž
nyčią ir kleboniją. Klebonauja, 
čia garsus blaivybės mylėtojas ir 
žymus rašytojas srityje blaivybės 
ir kitose. Tai antras Gerutis, 
skaičiumi parašytų ir išleistų kny
gučių. Keletas jo veikalų dar ne- 
spauzdinti. “Gera Išpažintis, 
Verta Šv. Komunija” Kun. P. 
Saurusaičio, tai tinkam iausis va
dovėlis prisirengti prie geros iš
pažinties ir komunijos, o suaugu
siems lengviausis būdas gerai pa
žinti savo tikėjimą. Patarčiau tą 
knygelę visiems įsigyti ir tankiai

Bet Dievas juos gelbės — su savo 
vadu

Šeptickiū jie priešus nuožmius 
pergalės;

Dar lenkas gulės po rusino padu... i
■ Nuo smūgio jo kardo lenkų aras Į skaityti. Į Šv. Kaz. Dr-ją įsirašė

•.
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RUOMUVOS

Bus

Balandžio 30 d. LDS. kp. laikė 
mėnesinį susirinkimą. Narių bu
vo atsilankęs nemažas būrys, tik 
kadangi toj pačioj pobažnytinėj 
svetainėj buvo daug įvairių susi
rinkimų, tai LDS. kp. susirinki
mą negalima buvo tvarkiai pra
dėti. Bet vėliaus gerai svarsty
mai pavyko.-^

Nutarta už knygas, kurios iš 
centro atsiųstos buvo dėl išparda
vinėjimo ir neišparduotos, na
riams sumesti £o kiek galima ir 
atlygint centrui, o knygas pasiųst 
Lietuvon.*Prie aukų prisidėjo šie: 
M. Kazlauskas $3.00, D. Račkaus
kas $1.00, K. Visockas $1.00, J. 
Mačiulis $1.00, F. Šlaveikis $1.00, 
J. Jakaičiutė, Kybartas ir Mocke- 
yičius ir P. Sargelis po 50c. V. 
Busilas 25c.

Teip-gi teatro komisija prane
šė, kad teatrąr kuris senai jau iš
dalintas, stengsis atlošt.

Pabaigoj pirmininkas paragino 
narius visuomet skaitlingai lanky
tis ant susirinkimų, nes ik prie
žasties narių nesilankymo, kovo ir 
balandžio mėnesyje negalima bu
vo laikyt susirinkimų.

M. Bagdonas L. K D. atstovas 
kuomet lankė šią kolioniją su pra
kalbomis, aukų mažai telaimėjo. 
Priežastis buvo, kad suvis nese-- 
nai gerb. kun; Garmus buvo kal
bėjęs. O antri'labai mažai žmo
nių buvo susirinkę. Tada rodos 
nei $50.00 nesudėjo.

Vėliaus per LDS. prakalbas 
buvo vėl to paties atstovo tik per 
laiškutį atsišaukimas, tada sudė
jo jau kur kas daugiau. Nes tą 
syk vienas gerb. kun. Pr. Juškai
tės $5j) L. L. boną paklojo. w O 
smulkesnių aukų ir-gi dar buvo.

Paskutiniu gi. kartu prieš ap
lėksiant Ameriką gerb. M. Bagdo
nas, atsišaukė į įvairias* draugi
jas paramos reikalais. Šv. Juoza
po draugija kurioje nemažai dar

laisvamaniško raugo yra suvis at
metė gert). L. K D. atstovo laiš
ką. Labai gaila kad katalikai ne- 
visuomęt lankosi į susirinkimus. 
Tad paskui ir geriems katalikams 
už 'liaudinius katalikus reikia 
daug nukentėti

Suvis kitaip su pono Bagdono 
L. K. D. atstovo laiškais pasielgė 
katalikiškos draugijos. \

Švč. Jėzaus Vardo Draugija, 
kuri būdama neskAitlinga, bet nuo 
aukų niekur nesilieka. Jinai pa
aukavo $14.00. Šie aukavo: Gerb. 
kun. Pr. Juškaitis $3.00; po $2.: 
V. Jakas, J. Dobilas, M. Norbu- 
tas; po $1.00: V. Četkauskas, A. 
Potembergas, M. šliužas, P. Ka
volis, J. Gedžius.

Šv. Stepono Jaunuomenės R. 
K. draugija aukavo $6.00; po $1.: 
Stan. Luinis, K Jankūnas, A. 
Vinciunas, P. Radaitis, Kun. Pr. 
Juškaitė ir Drg.

Nekalto Prasidėjimo Panos Ma
rijos Moterų draugija' aukavo $5 
ir A. L. R. K. Mot. Sąj. 22 kuopa 
aukavo iš iždo $5.00. Išviso virš- 
minėtos draugijos L. K D. Cent
rui suaukavo $30.00, o apvertus į 
auksinus bus netoli 10,000 auksi
nų. Lietuvoje bus gausi parama.

Pas Cambridge’io lieuvius ka
talikus labai geras susipratimas. 
Jau pradeda suprasti svarbą “sa
vas pas savą,” savo šalininkus 
remti, etc. Čia nėr vietos jokiems 
mulkintojams. Buvo neva atsiba- 
ladojęs iš So. Bostono koks val
kata Kriščiūnas pasirėdęs it R. K. 
kunigas. Bandė sušaukt prakal- 
bosna žmones. Buvo suėję kelio-1 
lika. Vienam sekmadienyje užs‘- 
sakė laikysiąs kokias savo išgal
votas neva mišias. Tada žmonių 
dar mažiau atsilankė. Girdėti te
ko kad tik du žicųJliai tesirado. 
Bet svetainės savininkas būdamas 
R. katalikų nevelino Kriščiūnui 
laikyti toje svetainėje mišių. To
dėl visi žiopliai turėjo eiti namo 
neišklausę nezaležninkiškų- mi
šių.

Katalikai žmonės jau supranta 
kad jokis geras kunigas be vietos 
vyskupo žinios, iš kitur atvykęs, 
negal nieko .daryti. D dar labiau 
jokių misijų duoti negalėjo ir ne
galės. Kunigui negana tik atbu
lu kalnieriu užsidėti, bet reikia 
būt vyskupo įšventyto ir vysku
po siųsto žmones mokyti. Nors ir 
geriausiam R. katalikų kunigui 
nevalia bastytis po svetimas vys
kupijas, gyventi pas bile kokį 
“štominką,” ar taip kur be vys
kupo žinios. Su savo vyskupo ži
nia ir pavelijimu R. K. kunigas 
gali keliauti ir kur apsistoti, bet 
jei nor bažnytines priedermes 
pildyti turi gauti leidimą nuo to1

GEGUŽIO 13, 1922.

UŽVARDINIMAS •
Nomina-Parduos 
lė kaina] dauž

Perka Paskiausia

Lietuvos Laisvės Paskolos Bonai $100.00 75.00 ’ į ■ * ' ~ 100.01
Lietuvių Prekybos Bendrovės Šerai 5.09 8.00 8.00
Lietuvos Atstatymo B-vės 10.00 9.50 • «» * .

Žemės Banko 100.00 80.00 100.01
Lietuvos-Am. Pramonės B-vės ” 10.00 8.00 ’ T

Lietuvos Tarptautinio Banko ” 238.00 25.00 - 25.00

BIRŽOS TAISYKLES. ... J
NORĖDAMAS PARDUOTI šėrus ar bonus turi prisiųsti savo šė 

rus fir bonus ant žemiau paduoto adreso nurodant žemiausią kaini 
už kurią sutiktume! parduoti. Mes stengsimės parduoti už tiek kie) 
daugiausiai galėsime gauti, bet už nemąžiau kaip Tamstos bus nuro 
dyta. Gavę pinigus mes Tamstai visus prisiusime pasilikdami tikta 
sau už darbą 5 centus nuo dolerio.

NORĖDAMAS PIRKTI šėru3 ar bonus turi prisiųsti pinigus nu 
rodydamas kelis ir kokius bonus ar šėrus nori pirkti ir augščiausii 
kainą kurią nori mokėti Mes nupb uę šėrus ar bonus pagal Tams 
tos noro prisiusime bonus ar šėrus i;- likusius pinigus atskaitydam 
sau už darbą po 5 centus nuo dolerio. Mes esame tiktai tarpininkai.

• • / - .L

Dėl platesnių informacijų ir su visokiais reikalais kreipkitės an 
sekančio adreso:

LITHUANIAN SALES GORPORATION,
414 BR0ADWAY BOSTON 27, MAĘS

Petro rolėje.
0. MELDAŽIUTfi, 

Gražios Magelionos rolėje.

21 d. GEGUŽIO s. m. LIETUVOS DUKTERŲ. DR-JA rengias 
perstatyti scenoj vieną iš gražiausių veikalų, ‘ ‘ GRAŽI MAGELIONA’ 
Atsibus ŠV. JURGIO PARAP. SVETAINĖJ ant Westminster ir Cai 
doni gatvių. Pradžia 7:30 vai. vakare.

PIRMUTINIS DIDELIS
s^ajs®©®®©®®®©©©©©©®®®®®®®©®©®®©®©©©©©©©#®©©©©©©®©©®©®®©®®?®®©®©®®©®©®©©®©©®®®®®®®®®®®®
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Lenkai pa*skelbė* mobilizaei-

PROTESTO MITINGAS,

LAŠA Np. 4
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Stato po vadovyste
MIKO PETRAUSKO,
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V. STAGARO 

M. PETRAUSKO

s

NAUJA- DVIEJU 

" OPERA

MAY, 1322
Pradžia S vai. vakar?.

Kauno

KtcL Luko žhioįįus (jalt 
išbūli nekroparęs 

oru.
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KORESPONDENCIJOS Iš LIETUVOS,-
—* -------

APIE PRIEGLAUDAS, kur, kadangi toli nuo miestų, o į 
frontą niekas neveža tankiai. O 
gavus laikraščius ar laiškus įdo
mausimos su draugais ir tekiu bū
du nebus taip nuobodu ir grei
čiau praeis laikas.

Prašau rašyt šiuo antrašu: 
LITHUANIA, 10-to pėst. Mari
jampolės pulko Ūkio Dalies rašti
ninkui Vyresniajam puskarinin- 
kuį Stasiui Tau ginui.

DARBININKŲ

Rengia L. D. S. 1-ma kuopa 

^Nedėlioję,

Gegužio-May 14 d., 1922
0 POBAŽNYTINEJE SVETAINĖJE, 0 

Ant 5-tos gatves, g
r

sSo. Boston, Mass
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Darbininkai visuomet surengia ką nors gero ir nau
dingo darbininkams. ŠĮ kartą’ ypatingai bus daug ko nau- 
joJš^i •

•—Iš Cambridge’io žymiausi artistai sulos du puikiu vei
kalu: “KOVA TIES GIEDRAIČIAIS” arba aiškiau 
sakant, “Kova su prošepanais” ir Disputas “VIENUO
LIO SU RABINU.”

X Čia pamatysite pagarsėjusį Žulikowskį, prošepanų 
“generolą” ir "Lietuvos narsiuosius piliečius, kurie išpėrė 
prDšepanams kailį.

Beto, bus ir daugiau įvairių margumynų, kuriuo? at
liks žymiausi artistai.

« Tokio vakaro dar nėra bu.-e ir todėl vietos ir apielin- 
kės'lietuviai turėtų pasinaudoti ta proga.

ĮŽANGA: 50 centą ir 35 centai.

Širdingai kviečiame visus RENGIMO KOMISIJA.

* _
ją, buvo daugybė valsčių i 
kur nežiūrint į' jokius Len- į 
kų grąsinimus kariuomenėn 
šaukiamasis nei vienas ne-į 
atėjo; valsčiuose Lenkų pa
statytieji seniūnai ir rašti
ninkai jokio darbo neturi: 
žmonės jokių reikalų su jais 
nenori turėti ir neklauso jo
kių teji jų “įsakymų.” Jo
kių mokesnių Lenkų Val
džiai nemokama ir vieninte
lį ką Lenkai iš gyventojų 
gauna patys išplėšę. * Užtart 
Lenkais krašto gyventojai 
yra baisausia terorizuojami. 
A’ra atsitikimu kart Lenkai 
suareštavę ištisi] kaimų, gy
ventoj us kai ė j i mu < >se va rg i - 
na o kartais norėdami įbau
ginti atvaro juos miškan, 
liepia sau duobes išsikasti 
sakydami, jog sušaudysią. 
Taęiaii nesiranda.bailių, ku
rie .prieš Lenkus savo galva 
nulenkiu ir yra pasiruošę 
geriau mirti negu Lenkams 
vergauti.
gyventojų 
i >i-i giličii. 
ko savo d

DRAMOS IR MUZIKOS 
DRAUGUA “GABIJA”

<r

nepa-

11 io
iriausi ••i :’}»!♦'- 
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Dabar norėčiau pranešti 
gerbiamiems apie veikimą 
mūsų prieglaudų. Tai-gi 
mergaičių prieglaudos drau
gia ir kun.' prelatas Janu-
ševičius jau nebegloboja. 
Kun. prelatui sako perdaug. 
Tai-gi jisai pasiliko vien 
berniukų prieglaudą su ama
tų mokykla, o mergaitės da
bar yra vien mano globoje ir 
yra palaikomos vien gauna
momis aukomis. • Vardas 
mergaičių prieglaudos tas 
pats'kaip ir buvo, tik asmens 
ne visi prisideda josios pa
laikymui. Taigi ir man da
bar užgriuvo didelė našta. 
Pirma da kun. prelatas daug 
padėdavo, o dabar žmogus 
tik lauki prijautimo gera
širdžių žmogių. Bet ką čia 
perdaug dejuoti. Dievas 
neapleis.ir gerų žmonių ne
truks.

Dar kol kas ačiū Dievui 
didelio vargo nematėme ir 
• įsi skyriai gyvuoja, k. a. 
mergaičių ruošos skyrius, 
darbeliai, pradinė mokvk- 
:a. Iš didesnių mergaičių 
astuonios yra rengiamos į 
mokytojų seminarijos I-jį 
•prirengiamąjį kursą, nes jos 
vra gabios ir turi norą būtiC? c

mokytojomis.
Dabar I-ji Mergaičių Se

minarija jau visai valdžios 
užtvirtinta ir išgavome visas 
'atspaudas ir liūdymus. Da
bar tik esame susirūpinusios 
kur reiks sutalpinti. Šiuos- 
net, kol buvo du kursai, tai 
mtalpinoine. o kitus metus, 
jai jau Dievas duos bus 
laugiau kursų: trys būtinai, 
> gal ir keturi.

Daugiau rodosi kol kas 
įaujo nieko, viskas po seno
vei.

Liekuosi su augšta pagar- 
X
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Dagoje Lietuvai valai 
nesiduoti priešui suv\ 
Vilniaus krašte* Lenki 
vergtieji žydai geiiaus 
no, kad laisvosios Lie 
žydai imliai kovoja už ji] at
vadavimą iš po Lenki] jun
go.

Zajac. baltgud^ių darbuo
tojas paminėjo, kairi 1921 
im Regoje Damski su Jofe 
susitarusiu karštai ' pasibu
čiavusiu Bąltgudžiais pasi
dalijo. Lenkai pagrobę 
Baltgudžius pirmiausia savo 
legijoninkams padalijo Balt 
gudžii] žemes. Tečiau gruo- 
buonys Lenkai nepasitenki
no Balt gūdžią pagrobimu; 
jie tiittj baisiausia ėmė 
-mangti ir pagins kaitau 
džius — išardė ir panaikino 
visas Baltgudžiu kultūrines 
organizacijas, atėmė ir pasi
savino ju mokyklas, užgy
nė leisti laikraščius ir paga
liau prasidėjo baisiausias 
baltgudžiu persekiojimas. 
DaugyK" baltgudžiu iki šiai 
dienai tebekankinaina tani
ki] kalėjimuose; žymesnieji 
darbuotojai ištremti iš savo 
krašto. Vienok iiž’vistis bai
siausius persekiojimus šian 
dien Lenkams tik galima pa 
sakyti ačiū. Lenkai tais sa
vo persekiojimais davė save 
pažint. Dabar savo puikiais, 
a pg a u Ii n ga i s vy n o j i m a i s 
jiems nebesuvylioti Bal|gu- 
džių tautos. Baltgudžiai, ku
rie ankščiau buvo suklaidin
ti ir linko Lenkų pusėn — 
šiandiena išsiblaivė iri tapo 
jiems baisiais priešais. Jau 
netolima valanda kuomet 
pavergtosios tautos nusi
kratys Lenkų jungo.. .

1 •Tuma-sVaižgantas ...“Vil
niuje, jau pasibaigė. Lenkti 
komedijos aktas: 18 balan-, 
džio žemaitis — išgama Juo
zas Pilsudskis ant balto ark
lio įjojo 
to vartais jam padavė Vil
niaus miesto raktus... Va
dinasi, Vilniaus “prijungi
mo” aktas baigtas... Toliau 
kalbėtojas ilga ir karšta sa- 
vd kalba ragino 
sius be paliovos 
Lietuvos 
Jo kalba

t rali m

■Valio 
.ši itin*

■ Į D'1 !1 '

i);>Jlgtūk>tae,i 
iiieia. susirinkusi 
balandžie? mėm ‘J

■ Hsojoj aikštėj 
''įsi pranešimu 
..ei Lenkijos va!

lygius galutinai 
Vilnių —

■ visa siela protestuoja 
s Lenkijos g'rol)iionis’<us 
ius.

protestu o j?; prieš ta', 
(i.:1 Iže >> e >s š a f-1 e be s 

žiu Lenkijai muidoyis 
■pgaulingii. banditiz'įio ke 
iu pagrobtomis' Lietuvos 
"mėniis,
Susirinkimas skelbia, ka-l: 
L Lietuva niekuomet ne- 

tsisakys nuo savo se.-<iin"s. 
■■ ne*siliaus kovojus’ de*l j*>s.

2. suteikiamoji Lietuvai s 
kriaūda sudaro nauji] karo; 
a»srij Europoje paveji] ir
3. kad visa moraline" atsn-i 

omybe" už -pasekmes krinta 
m didžių Valstybių, kurio:;; 
■idžia nepąsotinaniai Leis-’ 
ijai grobti svetinius kraš- 
us ir net palaiko ją gink-i 
a.is ir pinigais .

Susirinkimas reikalauja. I
• . • . . ’ . I

kad Lietuvos Steigiamasai j 
Seimas ir Vyriausybė dėtu ; 
visas pastangas kovai dėl Į 
'.ietuvos sostinės ir Valsty-I 
: ("^ apgynimo. Lietuvių tau-. 
La ir visa Lietuvos vi suome- imu?

Žmoihi Ceilono salos žėm 
ig<> ieškotojai pirm pasi; 
riiami i vandenį visais 

l-tučiais daiuj keliolika kvė- 
•\iiiiii. kad tuo’ būdu il- 

u būtų galima vandeny 
;mli. Neišniankštinę plau- 
u jie tegali vandeny išbū-

y ūk 12 sekundi. Kuo il- 
imi plaučiau mankštinami, 

■ -m ilgiau paskui galima iš-, 
fili • vandeny. Yra tokiu 
irsuoliiĮ. kurie1 pasinėrė* iš- 
ma vandeny po 5 mim ir 5 
-nmdes.

_ v_. , . _ ; Svetaine įe Šv. Jurgio parapijosScmazeio nelaimes. • , .. ...į y ra beveik negalima jau daugiau
^ia nuo seniai mažai bausdavo .įkyri nei prakalbų nei perstaty- 

už "greitą važiavimą automobiliais ':?ų, nes yra suorganizuotas ko- 
ber nesilaikymą kitokių, važiavi-; ;ys ėia augusių Al iubas triukšmui 
md* parėdymų. Paprasta bausmė . daryti. Ar-gi šv. Jurgio parapi-
ikt-25 dol. Turtingesnieji mažai: Jonys ir gerb. kun. Vilkutaitis ne
kreipė domjs į tą bausmę. Orei- j. alėtų suvaldyti ir tinkamai su 
tat, važinėdami tankiai užmušinė- i varkyri. kad iš kitur svečiam at- 

-...... važiavus nepasirodytų/kad eleve-
indie.eiai yra nesusipratėliai.

Vargo Vaikas.
Skiedrukės.

Kurie bedievybės apaštalams 
;enai aukavo, tie dabar vaik- 
>ja nuleidę nosis.

Oho, jau parūpo laisvadariui ir 
kirvukas, nes Girdėjęs verkšlena. 
• ad girdi Kirvukas smunka nuo 

■to. Bet kol Kirvukas nusmuks 
:;uo koto, tai visi “Dirvos” paka

kai kojas pakratys.
Kas-kas, bet kad CIevelando 

’.'ykštufcas yra “veikėjas” tai 
'rlas paglostyti su Šliupo barz- 
a. Tik žiūrėkite, gegužio

. \ drengė prakalbas, buvo iš New
ga ėęrko sandarokų Besmegenis ir 

Chicagos kišeninio iždo Dakta- 
’ .is Oželis, užtai prakalbas pasakė 

K- 'ovėdami pas duris, bet vandens 
j nėjo atsigerti ant “steičiaus.” 
į os ten buvo pastatytas ąsotis.
| Mr. Milžinukas matydamas be- 

18-i.am j dievybės apaštalų Chicagoj kinkų 
į irebėjimą nuo kun. Garmaus, tai

dąVo nekaltus žmones. Miesto I 
poli et jos teisme, matomai stovi re- i į 
kordas šių metų nelai«iingų_au- L .

FkilJ §3^ žuvę: sausio — 6.’ va- 
9erTo.,3r kovo 12.

Teisėjai ir policija, matydami j 
nuolatini didėjimą nelaimiu, ėmė- ■‘t 

fcsi aštresnių priemonių baust auto- 
■noųilistus už peržengimą parėdy-i 
Kių, Iklgal naujų parėdymų link! 
■bausmės, tai prasikaltėliai bau-i 
rdžiami iki $200.00 pinigais ir iki 
r šešljj mėnesių kalėjimu, arba abi 
Į bausmės uždedama. Paprastai už ; 
|- greitą važiavimą — 10-15 dienų ;.. 
' kalėti ir užsimokėt lėšas. Nei mo- ■ 
terys nėra liuosos nuo bausmės. Į .

f Jau baigiasi balandžio mėnuo, o 
dar nėra nei vieno, kuris būtų 

’ 'vęs nuo automobilių. Galima 
| kyt — bausmė yra vaistu...

J.
T<Dirva” melų maišas.

į.- Gazietos korespondentas pasira-1 
j* šęs t Girdėjęs, “Dirvos” 

mr nurtiery neteisėtai apšmeižia L. i
Vyčių 25-tos kuopos nekuriuos,p.bijovg per “Dirvą” ir per pra- 

K; hariusy- išskaitliuodamas jų nuo- 1 
U. dėmes nepamatuotais melais 
t-.- Nėra daug stebėtino, * nes tai 
F laisvamanių paprastas įrankį 
& kad. juodyti visokiais melais kata-

L liką žymesnius darbuotojus.
Kiek matosi iš kalbamo kores- 

F pondento Girdėjęs kad skambino, 
tą bet nežino kurioj bažnyčioj. 
ĮK- Girdėjęs plepa, būk 25-tos kuo- 
E'Y pos raitininkas suareštuota, bet 
į- 25-tos kuopos raštininkai yra mer-

I ginos, tai jau yra aišku kiek tie- 
F sos yra, nes Girdėjęs kalba apie 
U vyriškus raštininkus. Girdėjęs ap- 
L šmeižė kitas ypatas. Girdėjęs su 
f visu “Dirvos“ štabu džiaugiasi 
L kaileurių ypatij išvažiavimu, nesi 
E ne sykį teko raudonuoti nuo jų.
■t Zi. _ Prakalbos.

■h Panedėlio vakare gegužio 1 d. 
K kalbėjo iš Chicagos atvykę “Rū- 

’ Bendrovės atstovai. Prakal- 
bos buvo surengtos Šv. Jurgio 

Kl parapijos svetainėje. Kalbėtojai 
■K buvo C. P. Močiukas ir P. Talu- 
s tis. Kalbėjo daugiausia apie Lie- 
t- tuvos pramonę ir kaip Lietuva su- 

sitvarkė.
■t Kas blogiausia, kad Lietuvių

6 <1.

albas. Girdi, tat“ vis tas nepasi- 
ekimas yra iš priežasties “Drau- 
o” redaktoriaus.

Kirvukas.

V. JONO EV. BL. PAšELPINŽS 
DRAUGYSTĖS VALDYBOS 

ADRESAI.
1RM. — M. Zoba,

539 E. 7-th St.. 
ICE-PIRM. — P.

248 W, 4-th St,
■ROT. RAK. — .T.

Kauna. III-3O-22.

prasidės kartus 
Gi dabar prasi- 

kova už Vilnių, 
lenku sūkiai din- >

MERGINOMS.
Lietuvoje mergaitėms vienuo

lynai. yra sekantieji: 1) šv. 
Kazimiero Seserys Pažaislyje, 2) 
Benediktietės Kaune. 3) šv. Kot
rynos- Seserys Krakėse. 4) šve. 
Panelės, Marijos Seselės Marijam
polėje. 5) Nekalto Šve. Panelės 
Prasidėjimo Seserys Panevėžyje 
?r 6) Pranciškonių Kretingoje. 
Todėl lietuvaitės, turinčios pašau
kimą j vienuoles, nereikalauja sto
ti i svetimtaučių vienuolynus, i 
kuriuos taip uoliai žvejojamos, 
bet gali pasirinkti iš esamųjų Lie
tuvoje kurį nors vieną.

Kun. P. K.
7 Z

. KAUNAS.

Kaunas.—Balandžio men. 
23 d. š. m. Viešojoj aikštėj 
Įvyko didžiausias protesto 
mitingas dėl galutinio Vil
niaus krašto prie Lenkijos 
prijungimo. Mitinge kalbė
jo Įvairių tautų atstovai ir 
visi vienu balsu pasmerkė 
Lenkų suruoštą Vilniaus 
komedijos aktą t. y. Vilniaus 
krašto Lenktai prijungi
mą.

MuLolas Iiirzišlca, kalbė
damas Vilniaus lietuvių var
du pareiškė, kad galutinis 
Vilniaus prie’ T.enkijos “pri
jungimas” lietuviams nėra 
jau tiek svarbu^. Vilniaus 
krašto prijungimu, Lenkti 
’škiliningosy šventės, oficia
lus džiaugsmai ir pasauliui 
skelbiamoji “liaudies valia” 
•rito ir baigėsi. Dabar prasi
dės gyvenimas. Vilniui ta
vais Lenkijos dalimi bus už
versta Lenki] praskolintoji 
sunkioji našta.' O kada vi
sai ten nusidėvės Lenku 
markutės, baisiausias skur
das prispaus Vilnių. Gi 
lietuviai nei vienai valandė
lei nesustojo ir nesustos už 
Vilnim kovoję: juose nėra 
:iei mažiausios abt'jonės. kad 
Vilnius neprigulės Lietuvai. 
O juk ir didžioji Vilniaus 
krašto gyVeiftoįiĮ dalis trok
šta Lietuvąi pragulėti. Vil
niuje pasibaigėįLenkų šven

tės, dabar 
gyvenimas, 
dės tikroji 
Išsiblaivys
'oji liaudis, pamatys jų ap
gaulingus vyli Ujimus ir pa- 
’aidūnai sūnūs sugrįš ' prie 

■ avo motinos — Lietuvos. 
Nusilenks Vilnius prieš 
Kauną, mels dovanojimo jo 
nuodėmių ir prašysis pri
imti savo globom Tada iškil
mingai ir amžinai Vilnius 
-ugrįš Lietuvai.'—

Kitas kalbėtojas ką tik iš 
no Lenkų jungo grįžęs mi
tinge papasakojo kaip Len
kai užgrobtoje Lietuvoje te
rorizuoja vietos gyventojus, 
kiek Lenkų pavergtoji liau
dis jų valdžiai yra “klus
ni”; Lenkai sulaužę Suval
kų sutartį, dabar laužo Tau
tų Sąjungos nustatytąją 
demarkacijos liniją užgrob
dami naujus Lietuvos kai
mus. Lenkai skelbia pasau
liui, kad Vilniaus kraštas 
Želigovskiu “atvaduotas” 
to “krašto gyventojų norą 
vykdant,” bet ištikrųjų tie 
gyventojai ištroškę laukia 
valandos, kada Vilniaus 
kraštas sugrįš Lietuvai. Vi
sas taip vadinamojo liaudies 
“noro” darbas yra varomas 
vien tik lenki; agentais. Kiek 
liaudis nori Lenkams pri- 
ilausyti galima spėti iš se
kančio : balsuojant į tąip va
dinamąjį Vilniaus “seimą” 
buvo kaimu kur iš 12,000 
gyventojų tik 4 “žmonės tfe- 
balsavo, net Lenkų pasta* 
tvtieji valdininkai (liasny-( 
ežy) iš 19 žmonių 1 balsavo;

I

< '.

ii

KAUNO .V. LIGONINĖJE

Vienas "yjvtojas labai buvo 

?įsileidęs savo liconin prižiūrėji- 

■ . Už taisi .jie mirdavo, kaip

■?»:s<"«. D?mfriairiai nuo dėmėto 

s’os šiltinės. Sužinojęs apie tai 

vyresnysis gydytojas gėdina apsi-

f

f

- Kaip tau nesėda taip ap- 
l -i.-.ti savo ligonius. Juk tave są- 
ži'ič gali graužti.

— Nė kiek, atsakė gydytojas: 
nojaugi mane gali graužti sąži- 

,!rž«už tai, kad aš-paliuosuoju tuos 
Į nelaimingus nuo šiltinės kankini-Kun. Dr. A. Maliauskis, Šv. Ka

zimiero Draugijoje gavo 3,dbo Auk
sinų iš New Yorko, bet nežino nei 
kas siunčia, nei kokiam tikslui. 
Meldžiu jam parašyti kas esate« 
siuntę tuos pinigus.

Kun. P. Raščiukas.

Šiuomi prašau Amerikos pilie
čių lietuvių ir lietuvaičių susira
šinėti ir dalintis savo gyvenimo į- 
spūdžiais su-manimi, nes kareivio 
gyvenimas gan nuobodus ir todėl 
kiekvienas nors ir trumpiausias 
laiškas bus malonus ir/bus prilip
tas šu gilia padėka. Taip-gi pra
šyčiau, jei tat bus galima atsiųs
ti jus gerbiamų laikraščių, žurna
lų. knygų ir kitos panašios litera-, 
tūros, ypač geistina būtų moksliš
ko turinio, nes pas mus kariuo
menėj įvairios literatūros atjau- 
čiama didžiausia stoka, o ypač 

fronte negalima gauti ir nėra iš

»

sostinę 
nuolat

1

LAWRENCE, MASS.

susirinku- 
kovoti už 
— Vilnių., 
buvo nu-

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

89 B Street, So. Boston, Mass.
LN. RAST. — J. Svagtdys,

171 W. 5-th St, So. Boston, Mass 
vASIERIUS — A. Naudžiūnas,

16 VVintleld St., So. Boston, Mass 
lARSALKA — J. Zaikts,

7 JVinfleld St., So. Boston, Mass.
Dr-ja laiko susirinkimus kas treču 

edėldlenj kiekvieno mėnesio, 2-rą vai 
e pietų Sv. Petro parapijos salėj, 49*. 
1. Seventh St. South Boston. Mase. d skis ant balto ark- 

Vilniun, nes mies-

101 OAK STREET,

DR. N. M. HAMPSON
Gydo veneriškas ir odos ligas. 
OFISO valandos: 2—4 P. M.

* 5—7:30 P. M.
ir sulig sutarties.
419 Boylston St. Rooms 307-308 

BOSTON, MASS.
Phone B B 4200

1 ’ VAŽIUOKITE Į LIETUVĄ.
Gegužio 14 d. nedėlioję, 1922, didžiausiu laivu CARONIA 

į iš Bo3tono tiesiai į Kauną per Hamburgą.
2 Visi važiuojantieji per mus gauna geriausias vietas ant lai- 
A vo po 2, 4 ir 6 lovas atskiruose. kambliuose. Visus ke-

liaujančius palydėsime iki pat. laivui iš LatVrenee. Ham- • 
g burge taip-pat pasitiks mūsų atstovai iš Kauno ir pasodys
3 į expresinį trūkį ir be jokių keblumų nuveš tiesiai į Kau-
2 ną. ' Kurie mislinate važiuoti tai būtinai nepraleiskite šios
3 progos, nes tokia retai pasitaiko. Ir kurie neturite dar 
g pasportų, tai kuogreičiau ateikite į mūsą banką, o mes 
3 visakuo aprūpinsime.
1 DIDŽIAUSIA IR SENIAUSIA LAWRENCE AGENTŪRA
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čio iš Šilelio apskričio, Misutšį 
kaimo. Prašau atsišaukti jo pa
ties ar kas kitas pranešti apie jį.

JOS. KENAUSKAS, 
Box 282, H&rmime, Pa

4ff«rtMniaad Co.

Rauplės.

Sutrauka.

Apskričio Valdybą.

Dulkės.

Choras.

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

SO. BOSTON, MASS.

GYVENIMO VIETA:
135 Rowk St., Aububndale, Mass. 

Tel. W. Newton 1016—R.

Bus statoma pirmą kartą 
• šioje kolonijoje

GEGUŽIO-MAY 14 d., 1922
ŠV. ROKO PARAPIJČS 

SALĖJE,

MONTELLO, MASS.

Pradžia 7:30 vai. vakare.

Geriausias ir tiesiausias susinę 
Šimas pęr vandenį su Lietuva. 
Laivai iš Rotterdamo nuveža 
pasažierius tiesiai į Piliavą.
Laivai išplauks iš New Yorko 

R™DAM

LIETUVIŲ IR LENKŲ DARBŲ 
OFISAS

Dėl vyrų ir moterų. Reikalaujama dar
bininkų kiekvienų dienų prie įvairių 
darbų. 103 STANIEORD ST., BOS
TON, MĄSS., arti North Station.

. Aš Vladas Vlado BENIUšBVIčIUS 
pa ieškau brolėnų Vlado, Stasio, Alek
sandro, Juozo ir Kazio PIKELIŲ. 
Kastanto ir Adomo {Petro sūnų) BE- 
NIUŠĘVIČIŲ. Jono PAULAUSKIO tr 
Vaclovo KĘSTAVICIAUS, visi ii Luo
kės m., Staulių apskr. ir gyvena Ameri
ka. Meldžiu rašyti Šiuomi antrašu: 
VLADIVOSTOK. post office X Kala: lis dėl V. B. . r- . .

Žodžiai ir muzika S. ŠIMKAUS

Šiuomi pranešu visiems, kad nupiginau kainas ant grabų 
ir už visą palaidojimą. Palaidoju numirusį nuo $100.00 ir 
aukščiau. Taigi Boston’o ir apieiinkės lietuviai, pasitaikius 
virš minėtam reikalui, visuomet kreipkitės pas mane. Už 
nuvažiavimą į kitus miestus nieko nerokuoju. Darbą atlieku 

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

kitės šiuo adresu:

PADIRBU AKINIUS.
Žemiaus paduodu 

symptomus kuriuos 
' pagimdo nenormalis- 

;os akys: nematymas, kreivos a- 
’tys, pavargusios ir skaudančios 
tkys, bėgimas ašarų, sausos akys, 
rukčiojimas akies ir blakstienų, 
;alvos ir nugaros skaudėjimas, 
'ižimas ir svaigimas galvos, nervų 
iga, negalėjimas važiuoti gatve- 

kariais ir daug kitokių nesmhgu- 
<hų. Prašalinkite priežastį ir bū
site sveiki Visuomet pagelbės 
jums

J. Ą PAŠAKARNIS, O. D.
AKIŲ SPECIALISTAS

377a Broadway, So. Boston, Mass.

LINIJA 9Broadvay, • Ne v'York. N Y
Sijone l LIETUVA

ANT MAVIMO
Puikus Krokel Sėdam karas 

tik 1920 metų.
Labai geras karas su- naujau

siais Įtaisymais: steamu ir viskuo 
kas tik reikalinga dėl septynių 
žmonių. Bus labai pigiai parduo
dama. tad pasinaudokit ta proga 
ir atsišaukit ant šio adreso:

F. RAZEVTČIUS,
11 Bellevue Avė., Montello, Mass.

Šešioliktame amžiuje kyla kapi
talo reikšmė, todel rūpintasi ir jį 
apdėti mokesčiu, įvesta didesni 
muitai. Muitai’buvo dedami įve
žamiems ir išvežamiems daiktams. 
Lietuvos žemėse buvo muitinės 
Jaune su skyriais Žeimelyje ir 
Žagarėje.

Nuo 1501 metų atidaryta mui
tinės Jurbarke ir 'Gargžduose. 
Muitinės buvo drauge sandėliais 
druskos ir vaško, pardavinėjo 
druską, supirkinėjo vašką ir iš
mainydavo Į kitų kraštų pinigus.

A. Alekna.

ypatingai angliakasiui. Mir
ties skaičius tarp metalų 
mainierių yra daug didesnis 
už angliakasių, ir dešimts 
syk didesnis negu privalo 
būti. Bet ką mainieris gali 
daryti neįkvepdamas dul
kes? Vandenio driliai da
bar vartojami daugiaus iri 
daugiaus..* Su sausu- drilia-Į 
vimu su mašinoms yra gali- j 
ma sulaikyti dulkes per van
denines linijas arba varto
jant šmirktinines šaudykles 
m vandeniu iš viedro, bet 

Hengviaus driliuot sausas 
skyles vieton užsukti vande
nį, nes vanduo aptaško juos 
ir apšlapina vietą, bet koks 
pavojus. Jeigu driliuoji vir
šuj šalvos ir vanduo puola 
uit tavęs, nešiok guminę 
kepurę ir čebatus, ir, jeigu 
reikalinga, guminę sermėgą: 
Žinoma bėda, bet beda išpil- 
lyti visus “safety first” rei
kalavimus, kurie apsaugoja 
gyvastį. Vyras, kuris dirba 
lulkėse, vertėtų nešioti res
piratorių ir prižiūrėti, kad j 
nitų gerame padėjime-. Res
piratoriai neparankūs ir 
naždaug kankinantis daik-' 
as, bet genaus nešioti negu

I Ižiova sirgti.
Įkvepiant dulkes kasdien 

utrumpina gyvastį. Vyrai, 
turie gali “valgyti dulkes” 
u tais, kurie gali “įkvėpti 

I ;azą” — jauni miršta.

PARSIDUODA STUDIJA 
PIGIAI.

Didelė studija puikioj vietoj, 
biznis išdirbtas per daug metų. 
Lietuvių 4,000 kolionija ir vienin
telė lietuvio galerija Amsterdame. 
Savininkas išvažiuoja Lietuvon. 
Fotografai kas pirmas, naudoki
tės puikia proga. Kreipkitės ypa
tiškai ar laišku:

JONAS ANDRIUŠIS,
134 E. Main St., Amsterdam, N. Y.

PIRM. — Vladas Paulauskas,
90 B St., So. Boston, Masa. 

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

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

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

Merycliff Academy,
z Arlinghton Helgths, Mass. 

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

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

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

MARŠALKA — Povilas Laučkn,
61 Story St, Boston 27, 

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

DRAUGIJOS susirinkimai laikom! 
kas antrą nedėldienj mėnesio 1-ą vaL 
po pietų parapijinėj svetainėj, 492 B. 
7-th St, Boston 27, Mass.

Šv. Roko parapijos ehbras pri
dėjo nemaža pastangų supažindin
ti monteliečius su dailia operete 
‘‘"IŠEIVIS.” Plakatuose papras
tai .garsiai skelbiami scenon stato
mi dalykai nežiūrint kokios jie 
butų vertės. Mes čia to nedarysi
me, pagirs mūsų triūsą ir veika
lo vertę kurie jį pamatys.

y
Kviečiame tad susipažinti su 

minėta operete, tuolabjaus, -kad 
ir įžanga su darbu sulyginant la
bai menka; suaugusiems 50c. ir 
vaikams 20c.

Plaučiu Uždegimas.
Kasmet daugelis anglia

kasiu miršta nuo plaučių už
degimo, ypatingai jeigu žie
mos šaltesnės. Plaučių džio
va yra gemalų liga, bet ne 
taip užkrečiama kaip raup
lės. Yra dvejos priežastys 
plaučių uždegimo, šaltis ir 
gėrimas svaiginančių gėri
mų. Vyrai, kurie dirba šil
tose vietose^r po tam išeina 
ant šalto oro, arba vyrai, 
kurie dirba šlapumoj ar šal
tame orev turi ne peršalt. 
Kvaila vyrui manyti, jog jis 
toks didelis ir toks drūtas 
kad negali peršalt. Jeigu 
turį ant oro dirbti, tai tin

kamai apsirengk. Jeigu dra- 
i panos prakaitu šlapios, ne- 
^.tsisėsk arba nestovėk po 
Wirbo, bet persimainyk. Y- 
ra pavojinga peršalt ar per- 
šlapt ir po tam gerti degti
nės susišildyti. Yra gerai ži
nomas faktas, jog vyrai, ku
rie geria, daug greičiaus 
plaučių uždegimu serga. 
Karšta kava geriausia apga
li peršalimą ir užmuša blo
gas pasekme^ Kava ištikro 
sušildys, kuomet gėrymai 
sušildo, bet tuo pačiu laiku 
susilpnina gyvumą.

Plaučių uždegimas yra 
rimta liga ir jeigu ne pražū
tinga, palieka plaučius pa
gadintame padėjime ir džio
va seka.

SUSIVAŽIUOKITE.
Moterų Sąjungos Mass. ir Mai

ne apskričio piknyko rengimo Ko
misija.

Malonėkit visos išrinktos komi- 
sijon narės susirinkti geg. 14 d., 1 
•ai .po pietų Šv. Petro pobažnyti- 

nėj svetainėj, So .Boston, Mass., 
pasitarti būsiamojo piknyko rei
kalais.

Piknvkas įvyks 11-tą dieną Bir
želio, ant Dean pievos, Norivood, 
Mass.

PARSIDUODA FARMA.
30 akru žemės. Didesnė pusė dir

bamos ant. kurios salima auginti tabo
ką ir kitus įvairius javus, žodžiu sa
kant, žemė derlinga ir gera. Didelis 
sodnas su įvairiais vaisiniais medžiais. 
Per lauką bėga upelis. 9-nių kambarių 
stuba.su skiepu. Yra ir kiti mažesni 
budingai. 5 geros karvės. Pienas par- 
siduodtv kompanija i. 40 vištų, 100 viš
čiukų 9 visi farmos įrankiai. Netoli 
bažnyčia, mokykla, miestas ir kiti pa- 
rankumai. Ta vieta randasi North 
Ganto* City tarp Hartford ir New Ha
ven, Conn. Parsiduoda su viskuom už 
S4.SOO. Inešt $2.000. Jeigu kas galės 
inešt daugiau, tai gaus pigiau. Norin
tieji pirkti, kreipkitės laišku ar ypa
tiškai šiuo adresu:______

J. BRE1 VA,
Box 25, North boufon, Conn.

(Kampas Broad St.)

TeL Brockton 5112^^

Sekti viršminėtus perser
gėjimus nukreipti ligas, gal 
argas ir sunku-prirodyti 
yrui,z kuris sveikas, jog jis 
:ada gali sirgti. Bet viskas 
emta ant sveiko proto, ir.l 
nainieriai turėtų suprasti, I 
og peržengiant sveiko pro-| 
o ir sveikatos taisykles yra 
’tnešti nelaimę ne tik ant sa-Į 
•ęs bet ir ant šeimynos ir ki-| 
hi darbininku kasvklose. Li-*- *- •> 

a yra mainierio aršiausias 
iriešas, bet gali būti nu

kreipta prižiūrėdamas tai- 
•vkles, kurios nukreips ir ne 
;ydyš’ ligas.

Pirmas ir paskutinis svei
katos žodis yra švarumas. 
Svariai užlaikyk namus irĮ 
įplinkybes, darbo vietą š va
dai užlaikyk; nespiaudyk, 
įeperšalk; apsisaugok nuo 

į lulkių įkvėpimo* ir apsisau
gosi nuo daugelio ligų ir ne- 
eikalingo kentėjimo sau ir 
eitiems.

Pajieškojimai
Paieškojimų kainos LDS. na

riams Ir “Darbininko” skaityto
jams 1 sykj J metus už dyką, už 
3 sykius $1.00. Prieteliams už 3 
sykius $1.50. •

LB geg.----- Worcester, Mass.
L4 geg.------ Norwood, Mass.
L6 geg.---------- Boston, Mass.
20 geg.---------- Lowell, Mass.
21 geg.-------Brockton, Mass.
22 geg.------ Westfield, Mass.
23 geg.------ Lawrence, Mass.
27 geg.--------- Detroit, Mich.
28 geg.------Cleveland, Ohio.
3 birž.----- Pittsburgh, Pa.
Jeigu atsirastų norinčių 

parengti p. J. Naujaliui 
koncertą kolonijose surašė 
: icminėtose, meldžiu kreip
ties laiškais šiuo adresu:

Xavier Strumskis, 
312 Milford Street, 

Brooklyn, N. Y.

Aš J. Stasilionis pąieškau savo 
kaimynų: Juozo, Antano ir Igno 
Bojanauskų, paeinančių Pahevė- 
žio ąpsk., Čeduleravo parapijos, 
Taukūnų kaimo. Gyveno ilgą lai
ką Franktord, Pa. Jie patįs ar 
kas kitas špiė juos žinotų prašau 
pranešti, nes turiu svarbių žinių 
iš Lietuvos.

JONAS STASILIONIS,
118 Devon Terrace,

Kearney, N. J.

— Na, pasilik sveikas ant vi- 
ados, išvažiuoju Amerikon ir ne

begrįšiu 1
— Nebegrįši?! Tai paskolink 

aan nors šimtą auksinų.

/ Dulkės ne liga, bet prie-1 
zastis ligų. Bile kietos, aš
trios dulkės, kuomet įkvėp
tos į plaučius, po biskį pjau
na juos, padarydamos dau
gelį mažų randų. Tie ran
dai neduoda plaučiams at
likti savo darbą. Plaučiai 
užsidega ir džiova praside
da. Vyrai, kurie tarp dul
kių dirba, lengvai pagauna 
džiovą. Tas uždegimas vis 
silpnina plaučius ir juodai 
džiovai gerą progą augti. 
Tas dulkių įkvėpuoto jas 
daug lengviaus įkvepia ne
atsargaus spiaudytojo ge-! 
malus negu tas su gerais 
plaučiais. Jeigu plaučių 
džiova serga ne taip lengvai i 
pasveiksta. Jis turi kovoti 
ne tik plaučių ligą, bet ir 
dulkių blėdingas pasekmes, 
kas vis'ėda ir ėda jo gyvu
mą.

Žinoma dirbaųt dulkėse 
angliakasis turi įkvėpti jas, 
bet tas neatsargumas dėlto, 
kad angliakasis nemato pa
vojaus.

Priežastis ir pasekmes 
dil!k;T .. i.cai.L-c - —

Rauplės, kaip gerai žino-j 
ma, užpuola kaipo epidemi
ja. Epidemija gali būti aš
tri ir priežastimi daugelio 
mirčių arba nestipri ir be 
mirčių. Rauplių priežastis 
nežinoma, bet žinoma, jog 
užkrečiama liga ir nukreipta 
čiepijimu. Čiepijimas, "ku
ris “ima” (ir jeigu “ne
ima”) turi būt atkartotus), 
beveik tikras apsaugojimas 
nuo penkių, septynių arba 
daugiaus metiį. Vaikus rei
kia čiepyti kuomet sulaukia 
dviejų metų, ir kuomet epi
demija užpuola, visus reikia 

t čiepyti. Rauplės ne tokia 
baisi liga kokia buvo keliais 
metais atgal, bet nėra reika
lo visai būti.

PaieškAa Kazimiero Krasausko, apie 
60 metą amžiaus, jau senai kaip iš 
Lietuvos, paeina iroo Naumiesčio, Ku
bilėlių kaimą Kiek vėliaus jis gyve
no miestelyje LEDFORD, ILL. Pra
rajų jo paties atsišaukti, nes turiu 
svarbą reikalą, arba kitas kas praneš- 
kit, už ką ištariu širdingai ačiū.

S. GREGIS,
Cardell, Sask, . Canada.

Reikalavimą kainos 2c. ui fodį oi
||__________kiekvieną syki.

PARSIDUODA NAMAS $14,- 
000.0Q vertės. Įnest $3,000.00. 
Namas naujas plytų, tik 6 mętai, 
kaip statytas. 3-jų šeimynų po 7 
kambarius ir 1 krautuvė. Labai 
patogioje vietoje. - Rendos neša 
$1,600.00 į metus. Įtaisymai mo
demiški: elektros ir gfhso šviesa, 
šiluma ir maudynės. Klauskite 
pas:

JUOZAS MATULAITIS,
916 E. Brcadway,

So. Boston, aMss.

KAS GREITESNIS-
TAS PIRMESNIS!

PIERCE-ARROW septynių sė
dynių limuzjn-automo^ilius parsi
duoda už labai prieinamą kainą. 
Turėdamas toki automobilių jau
tiesi esąs milijonierium. Dabar y- 
ra patogiausia proga jį Įsigyti. 
Neatidėliok, bet skubiai kreipkis 
nas —

PRANĄ ŽILINSKĄ,
204 E. Main St. Amsterdam, N. Y.

Aš Uršulė 
nė paieškau savo brolio 
šiauš Rickaus, Kauno rėd., 
apskričio, Burkėnų sodžiaus. 16 
metų kaip nieko nežinau apie jį. 
Taip-gi trano Kenauako, paeinan

stuba.su
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Giminaitis.

Tėmijąs.

ą ;-i .h i

Geniotis 
tarnauti, 
jam esą

MILŽINIŠKAS

mirė
Paėjo iš

KETV.—PĖTN.—SUBATOJ
Gegužio (May) 18-19-20

CLARA KIMBALL YOUNG

“KO NĖ VIENAS VYRASg 
NEŽINO.”

Subata, Gegužio 13 d., 1

ig
3 Per visą savaitę bus 20 lošėjų.

mShSKAIČIUS KASDIEN 
AUGA.

Skaičius grįžtančių Lietuvon 
su J. J. Romanu gegužio 30 d. 

.bu milžinišku laivu Berengaria, 
kasdien auga. Visi žino, kad pa
togesnės ir lengvesnės kelionės, 
kaip dabar su Romanu, šiemet ne
galės turėti. Apie tą J. J. Roma- 

7no lietuvių partiją išplaukiančią 
per Lietuvių Prekybos B-vę pla
čiai paminėjo ir didžiausysis Bos
tono dienraštis Transciipt.

PALAIDOTAS.
Gegužės 9 d. 4 vai. ryte 

Juozapas Jutkevičius.
Lietuvos kaimo švabiškįų, para
pijos Al dvės, apskričio Alytaus. 
Turėjo metų 44, išgyveno •Ameri
koj 27 metus. Paliko pačią ir 
penkis vaikus: du sūnus ir tris 
dukteris. Jauniausis sūnus šešių 
metų, o vyirausia duktė aštusnio- 
likos metų. Buvo išdirbęs duon- 

' kepykloj apie 20 metų Roxbury, 
Mass. Buvo savininku dviejų ge
rų namų ant Winfield gatvės, So. 
Boston. Mirė savuose namuose 
po No. 21 AVinfield St.

Laidotuvės buvo'gegužės 11 d. 
š. m. ketverge 9 vai. ryte' šv. Pet
ro bažnyčioje. Didžiai gerb. kle
bonas kun. K. Urbonavičia atlai
kė iškilmingas šv. mišias ir paly
dėjo ant Kalvarijos kapinių. Teip- 
gi lydėjo didelis būrys giminių ir 
pažįstamų, buvo 10 automobilių. 
Užsiėmė laidojimu graborius P. 
Akunevičius. Grabas buvo už 
$500.

Turtingu būdamas, nepriklausė 
nei prie vienos lietuviškos drau
gijos. Visad buvo .sveikas ir drū
tas. Bet labai prakaituotas atsi
gulė prie atdaro lango, lengvai 
buvo užsiklojęs ir gavo plaučių 
uždegimą. ‘

I

LIGOS DĖL MUNŠAINĖS.
Bostono City Hospital per pe

reitus fiskalius metus munšainės 
ligdnių turėjo 3.000. Jų- skaičius 

į daugėja ir ligoninė neapsidirba. 
iodellWRar munšainininkai bus 
siunčiami ant Statė Farm, Bridge- 
vater. •

Per metus toje ligoninėje gim
dančių motinų aprūpinta 500.

SUTIKO ANT MAŽESNIŲ 
ALGŲ.

Bostono pakeltųjų strytkarių 
darbininkai sutiko dirbti dviem 
centais valandoj mažiau. Jų kon
traktas su kompanija baigiasi 
liepos 1 d. Ikšiol jie gaudavo po 
63c.

IŠVAŽIUOJA LIETUVON.
Šiomis dienomis išvažiuoja Lie

tuvon montellietis Vincas Miliaus
kas. Buvo LDS. narys ir turėjo 
L. D. S. nainoJaoną už dvidešimts 
penkis dolerius. įvažiuodamas už 
boną užsirašė “Darbininką” 
dviem metam ir pasiėmė gerą fon- 
taninę plunksną. Likusią dalį ga
vo cash.

DARBININKAS
ciAprRitmflE, MASS.

“Misijonieriaus” atsilankymai.

Chambers of Commerce salėje 
“misijonierius” Kriščiūnas bal. 
20 d. laikė prakalbas. Pradžioj 
prie durų pats stovėjo ir rinko 
■kvoterius. Paskui Kriščiūnas per
sižegnojo ir pagarbino. Atsakė 
tik vienas sandarietis, o kitas" saų- 
darietis tik galvą linktelėjo. Vyrų 
buvo apie 20, moterų 5, o man ži
nomų katalikij buvo 4. Kriščiū
nas sakė, kad nors sandariečiai 
plojo rankomis, bet viešai jį blo
gai priimą. Kitur net su šluota 
išveją. Plūdo katalikų kunigus, 
o jis esąs nuo popiežiaus atsiųstas. 
“Darbininkas” girdi už šmeižimą 
jam užmokėjęs $500 (mat “Dar
bininko” turtingo esama). Pei
kė vietos, lietuvius, kad nesusi
pratę esą ir į jo" prakalbas taip 
mažai tesuėję. Bet .tas parodo, 
kad Cambridge’o žmones susipra
tę, kad bilp apsimetėliai jų ne
gali suvedžioti.

Kriščiūnas bandė pasigerint be
dieviams ir sakė, kad girdi nerei
kią pravardžiuotis; tu socijalis- 
tas, tu laisvas. Girdi jei ir visą 
amžių neisi į bažnyčią, tai vistiek 
būsi išganytas. Girdi ir velniai 
būsią išganyti, nes Dievas juos iš
mesdamas iš dangaus pasakęs, 
prakeikti ant amžių amžinųjų, o 
amen, nepasakęs.

Antrą komediją Kriščiūnas vai
dino bal. 23 d. Tada susirinko 
žmonių eieli du — aš ir dar vie
nas. Turėjo įvykti pamaldos. 
Krikščiūnas pasidairė, kad žmo- 
nių nėr, o laikas pradėti, nuėjo 
į koridorių ir girdėjau gėrė van
dens. Po “pamaldų” plūdo kata
likus, kodėl neina pas jį. Išrodi- 
nėjo, kad Mockus nesąs išėjęs du- 
kauno mokslo, Lawrence’o Šlei- 
nis esąs durnius, bemokslis, tam- 
sūnas. O So. Bostono 
nuėjęs protestonams 
Mickus buvęs teisme ir 
užginta bambizauti.

PAN.—UTARN.—,
Gegužio (May) 15-16-lf

■_____ ■
FIRST NATIONAL 

perstata veikalą

“HAIL THE WOMAN’”
su geriausiais lošėjais.

Broadway Savait. Žinynas 38 
NAUJAUSIA KOMEDIJA 

JIMMIE EVANS — 
muzikališkas veikalas 

Su Joe Divine

s 
Broadway Savait. Žinynas—39 p 

Leather pusher round five.
Go get ’em hutch eps. 5. g] 

JIMMIE EVANS — Muzikalis-gį 
ka Komedija — visiškai naujas g 
veikalas. , gj

Pradedant nuo panedėlio, gegužio 8-tos vakaro, durys alsi- g 
darys nuo 7:20 P. M. Veikalai prasidės nuo 8 vai. Po pie- 
tij, kaip visuomet, ant 2-jų.

g . ____________________________ ŠI
g BR0ADWAY (Šalę Pašto) SOUTH BOSTON. g ~ ... — — — —— —* ...

specialistas ir kompozito
rius.

P. J. Naujalis užbaigęs
\ - J ■* ekonservatoriją Varšuvoje, 

nuvyko į Rattisbon’ą (Vo
kietiją) ir čia studijavo baž
nytinę muziką.

Lietuvoje visą laiką var
gonininkavo prie Kauno ka
tedros, dabartinės bazilikos, 
turėjo didelės praktikos ir 
patyrimo, šioje srity.

Teip-gi ėjo muzikos pro
fesoriaus pareigas Kauno 
dvas. seminarijos.

Vasaros metu jis steigda
vo vargonininkams kursus, 

i pasikviesdamas i talką kitus 
a!muzikos žinovus, kaip: kun.

tieji. vargonininkai gal 
labai prieinamai pasinaudo- -i 
ti* bažnytine muzika ir įgyti 
gerą vardą.

DAKTARAS Iš
PRIEVARTOS”

TRIJŲ VEIKSM KOMEDIJA 
bus sulošta

NEDĖLIOJ, GEGUŽIO 14, 1922,
LIETUVIŲ SVETAINĖJE,

BRIGHT0N, MASS.
7 ;30 vai. vakare.

Veikalas yra labai juokingas. 
Be to .bus daug pamargininnj kaip 
dainų, piano skambinimas ete.

Tikslas surengimo šio vakaro y- 
ra pagelbėti neturtingus mokslei
vius idant jie galėtų išeiti mokslą.

Visus širdingai kviečiame atsi
lankyti, tuomi paremsite gerą tik
slą.

Įžanga maža.
Kviečia VALDYBA.

Lietuvių Muzikos Tėvo
KOMPOZITORIAUS J. NAUJALIO

i

* ’U

“GEGUŽĖS MĖNUO”

Labai paranki knygelė 
laike Gegužės mėnesio pa
maldoms laikyti.

Kana 65 centai.
Norintieji ją įsigyti, užsa

kymus siuskite
“DARBININKAS”

366 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

*

Kūrėjų Draugijos

SF

PRANEŠIMAS. .
14 d. gegužio prasideda apvaik- 

ščiojimas Mot. Są-gos savaitės, 13 
d. subatoje narių išpažintis, o ne
dėlioję 9 v. ryte šv. mišios už mi- X 
rosiąs sajungietes. Sąjungietės 
turi susirinkti į bažnytinę svetai
nę 8 ;30 vai. ryte, o iš svetainės 
visos drauge eisime ant šv. mišių. 
Teip-gi nepamirškite atsinešt žen
klelių, kurios turite. O neturin- 
čibs galėsite gauti pas ižd. M. Ki- 
burienę. Atminkite tą kad su 14 
d. geg. bus priimamos naujos na
rės už pusę įstojimo, todel-gi at
siveskite savo drauges bei pažįs
tamas prirašyti prie Mot. Są-gos.

18 d. geg. bus prakalbos. Kal- 
. bės p-lė Ona Sidaravičiųtė iš Law- 

renee, Mass., gerb. klebonas kun. 
; K Urbanavičius ir kiti O 21 d. 

geg. bus gražiausias ir įvairiau- 
B siasĮ* vakaras. Montelliečiai at- 
I' Py kės su juokingiausiu veikalu. 
h Tfip-gi žada suvaidinti labai įdo- 
|b sų ir juokingą monologą. Be to 
I dalyvaus ponas M. Karbauskas su 
[ vietiniais solistais (tėm): p-lės A. 
, Narinkaitė, M. Gribaitė p. S. Pau- 
į. ra. Įžanga bus labai maža tik 35 
I -centai ir žemiau.

Meldžiame visus atsilankyti.

DARBININKŲ VAKARAS.
Nedėlioj, gegužės 14 d. š. m. 

7:30 vai. vakare, Šv. Petro Baž
nytinėj Salėj ant Penktos gatvės 
bus puikiausias vakaras. Rengia 
Lietuvių Darbininkų Sąjungos 1 
kuopa. •

Darbininkai visuomet surengia 
ką nors gero ir naudingo dubi
ninkams. Šį kartą ypatingai bus 
daug ko naujo.

Iš Cambridge’io žymiausi artis
tai suloš du puikiu veikalu: ‘'Ko
va ties Giedraičiais” arba aiškiau 
sakant, “Kova su prošepanais” ir 
Disputas “Vienuolio su Rabinu.”

Čia pamatysite pagarsėjusį Žu- 
likowskį, prosepanų “generolą” 
ir Lietuvos narsiuosius piliečius, 
kurie išpėrė prošepanams kailį.

Beto, bus ir daugiau įvairių 
margumynų, kuriuos atliks žy
miausi artistai.

Tokio vakaro dar nėra buvę ir 
todėl vietos ir apielinkėa lietuviai 
turėtų pasinaudoti-ta proga.

Įžanga labai maža.
Širdingai kviečiame visus.

* Rengimo Komisija.

Konservai
r" •

Direktorius

<
I

Ką tik atvykęs

y

NEGALI IŠSIMOKĖTI.

Paryžius. — Vokietija tu
ri alijaptams išmokėti gegu
žio 31 d. 60.000.000 auksinių 
markių. Vokietijos valdžia 
alijantų kontribucijos komi
sijai pranešė, kad to reika
lavimo neįstengs išpildyti. 
Vokietijos valdžia pagatava 
esanti prirodyti alijantams, 
jog ištikro neįstengia to

Rengėjo*. padarytu
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Lietuvos

Muzikos
Utarnike,
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Atstovas

Duos
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KOMPOZITORIUS JUOZAS NAUJALIS.

Koncertą
v

i M LIETUVIŲ SVETAINĖJE, M 1
i

Kampas E ir Silver St’s v 30: 30:
Pradžia 7:30 vaL vakare.

»

So. Boston, Mass.
«

• v
Gerb. Kompozitorius J. Naujalis skambins pianu įstabiausią pasauliniame muzikos kon

kurse premijuotą savo kurinį ir kitų kompozitorių.
Teip-gi dainuos S v. Petro Pa-jos Koras po vadovyste Gerb. Vargoninko N. KARBAUSKO 
So. Boston, Mass. dainuos solistai-tes, J. Naujalio ir kitų klasiškų kompozitorių dainas.

Įžanga. $1.00 75c. ir,*50 centų.
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