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Juozapo Darbininką ? 
Sąjungos.

Krikščionys darbininkai 
vienykitės! Spieskitės į vie
nintelę darbo žmonių orga
nizaciją Amerikoje—Lietu-
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vių Darbininkų Sąjungą.
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Turkai veržiasi karau.
/
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TURKAI VERŽIASI 

K A RAN.

London. — Iš Smirnos 
atėjo žinių į Konstantinopo
li apie tai, kad Turkijos ar
mija darosi nesuvaldoma. 
Veržiasi turkai į karą tikslu 
pagrobti . Konstantinopolį. 
Dardanelius ir Europos pu
sėje Trakiją su Adrianopo- 
liu. z

A ra. abejojama begu ir ik„ 
turku vadas Kėniai sulaikys 
turkus, kurie užsidegė fana
tizmu.

Anglijos karinė valdžia iš 
Konstantinopolio praneša, 
kad 1.100 turku raiteliu bu
vo perėję neitralę zoną ties { 
Dardaneliais. .Jie nešėsi bal
ta vėliava ir susišaudmiu su
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Anglijos kariuomene neįvy
ko. Turkai po to atsitrau
kė. Atsitraukė dėlto, kad 
anglu vadas pareiškė tur
kams, kad jei toliau varysis. 
tai anglai atvers ugnį. Tur
kai buvo pasiuntę anglams 
ultimatumą reikalaudami 
Trakijos. Į ultimatumą at
sakymo nesusilaukę, turkai 
peržengė neitralės zonos rū- 
bežiu.

Anglai nesiliauja rengęsis 
prie turku užpuolimo. Ang
lai ir alijantai Konstantino
polyje susikraustė' i turku 
buvusias milžiniškas kazer- 
mes. Ten dabar randasi vi
si valdymo skyriai.

Pienai tvarkai palaikyti, 
esą išdirbti. Priemonių bū
sią griebtasi k neaštriausi u.

Konsta n t i n opeli o gvven - 
tojai kasdien gyvena susi
jaudinime ir lūkesčiu kas 
bus. Bile valanda gali iškil
ti nepaprasti įvykiai. La
biausia susijaudinę graikai 
ir armėnai, kurie sudaro pu
sę Konstantinopolio gyven
toją. Gaisras ir žudynės 
Smirnoj be galo juos surū
pino.

Konstantinopolyje didžiau
sias visoko mišinys ir prieš
taravimai. Ten yra tuzinas 
syetimu ambasadų, keturios 
vadovybės, dvi turką val
džios, trys alijantą laivy
nai, trys tikybos ir 25 tau-, 
tos. Visu reikailavimai ir 
norai prieštarauja, visu sie
kiai skirtingi. Prie to pri
sideda slapti norai ir veiki
mai anglą francūzu ir ita-
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Turką nacionalistą val- 
džį^ iš Angoros persikėlė į 
Smirną. Turką armijų va
dai per dvi dieni darė atei
čiai pienus ir nežinia ką nu
tarė.

Yra spėjama, kad turką 
ministeriai sutiksią priimti 
alijantą pakvietimą į taikos 
konferenciją. Bet jie statys 
dideles sąlygas.

Daug armėnų ir graiką tyčia.

j Abejojimo Balsai — Dėl Lietuvos 
Pripažinimo.—

Ne visi Amerikos laikraščiai pa
liaukiai sutiko žinią apie Pabalti
jos valstijų pripažinimą. Pasigir- 

prisirengimai (l° keletas ir abejojamų baisų. Tos

kraustosi iš Konstantinopo- 
llio. Liekantieji armėnai ir 
{graikai bando gerintis prie 
turkų.

Anglijoje p i i.ni riliui ku -'--.'rf-j—v — v - —-
dėl visokio atsitikimo tęsia-1ab<'j°n€s ’<’miama daugiausiai at- 

, jgijančios Rusijos apetitais.si. Kariuomene gabenama . . .. . .: . T> . 14... .. . . . | Apie galimybę grįžti Pabaltijai
be perstojimo Į Al tintuosius p0 jjusjjos sparnais — pirmasai 

i prabilo pusiau-oficijozas “Wash- 
įington Post.” Jisai rašo taip: 
“Per tris metus savo gyvavimo 
Estonija, Latvija’ ir Lietuva įro
dė. kad jos turi ypatingų gabu- 

.unų ir progų prie savivaldybės.
' 1S1jTaigi Suv. Valstijos skaitė teisiu- t i <<umo 

Į kaipo

Rvfus.
Gen. Tovvnsend, kurs ne

senai atvykęs iš Turkijos, 
kurs matėsi su Kenialu, tur- 

sako, kad turklį
kareivių esą 30(1.000. 
esą gerai išmuštruoti ir už-.1 
grūdinti.

Indijoj ir Egipte esą vie-; Kada Rusija sugrįž į protą ir pa 
tinių gyventoji] prisirengta laisvos ir geros valdžios ga-

• ' i-i-i rantiiu, ii, žinoma, galės laimė-prie sukilimo. .Jei tik pra-1 . .’ . , ,I . .. . ti atsiskvrusias vaistvbes atgal,
sidėtų karas su Į urkija, tai :įos Us;;i laikas
tų šalių gyventojai tuoj SU-iateiSt galės pasinaudodamos A- 

jnierikos pripažinimu, tarties kai
liukamslygios su lygia ir tik tuomet 

{grįžti prie Rusijos, jeigu joms bus 
įiš to aiški nauda.” “Kaip ilgai i 
įjos išlaikys dabartinę pastovią 
valdžią, — rašo “New York Jour- 
nal” - - yra tai spėliojimo daly
kas, tečiau dabar jos atrodo esą 

Įvertos joms suteikto pripažfni- 
inio. ”

Socijalistų dienraštis “Ne\v 
York CalI mėgina bizniškai atspė- j 
ti pripažinimo priežastį. Jisai 
klausia; “Kodėl buvo atmesta se
noji taktika tų Pabaltijos valstijų 
nepripažinimo?” Ir toliau atsako:’ 

-“Visos tos trvs valstijos vra įsi- I . * . .skolinusios Suvienytoms Valsti- 
įjoms už maistą ir amuniciją, nu
siųstą joms po armisticijos. Bu
vo jaučiama, — skaitome viena
me raporte—, kad pripažinimas 
pagelbėtų apsaugoti šitą skolą ir 
Amerikos biznio interesus. Tokiu 
būdu mūsų senasis “Amerikos i- 
delizmas” skolų ir biznio intere
sų- išaiškina tą atmainą taktikos 
linkui tųjįl valstijų.” •

Demokratų didysis dienraštis 
“New York World” Pabaltijos 
pripažinimą vadina “netiesioginiu 
Sovietų Rusijos pripažinimu, 
sai 
tas 
jos 

ĮjOS .. 
■turėjo teoriją, 
tame, kad esama “Tikrosios Ru
sijos.” kurios tik falsifikatu esan
ti dabartinė Sovietų Rusija. “Tik
roji Rusija,” pagal Valstybės De- 
partmento, buvusi tai ne de facto 
valdžia Maskvoje, bet Rusios val
džia, esanti Paryžiuje, Londone, 
Romoje ir Vašingtone. /Tos “tik
rosios Rusijos” Valdžios Ambasa
dorius buvo nesenai rezignavęs p. 
Bachmetjevas. Iš tos teorijos iš
vada buvo ta, kad senosios Ru
sų imperijos pavaldinės tautos — 
Latviai, Lietuviai ir Estai — ne
turėjo |eisės paskelbti savo nepri
klausomybę nuo Rusijos, nes Ru
sija dabar nesirandanti Rusijoje. 
Ir kadangi Sovietų Rusija nebū
vimi “Rusija,” tos Sovietų Rusi
jos pripažinimas Pabaltijos vals
tijoms jokios naudos nenešė. Tik 
“Tikroji Rusija” galėtų fai* pa
daryti, bet “Tikroji Rusija” ne
turėjo Rusijoje pamato. Ne mū
sų klaida, jeigu tai skamba tarsi 
populeris perdavimas Einšteino

kiltų prieš Angliją. 
Todėl' Anglija' 

nuolaidžiauja.

ŽUVO LAIVAS.

London. — Anglijos 
poetinis laivas nuskendo 
Marmorinėj jūroj. Buvo 
susikūlęs su Holandijos lai
vu. Prigėrė 10 jūreivių. 
87 tapo išgelbėti.

tor-

o
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6U7L4V7 KOVOTI.

Lau'rence, Mass. — Vilnų 
sorteriai nesusitaiko su kom
panijoms dėl mokesties. 
Darbi n i n ka i pasi reii gę lą i - 
kytis. Levis kompanija 
prisirengus nukirsti sovie
tams algas po $2 savaitėje.1

PRAŽUVO NUOTAKA.

Ne h- York. — Bella 
letskiutė savo vestuvių išva
karėse dingo tarsi ją 
būtų prarijusi. Policija ir 
detektyvai stropiai ieško 
jos.

Za-
• y

žemė

AUTOMOBILISTAI 
, TĖMYKITE.

. .New York. — James Car- 
ney bevažiuodamas automo
biliu susitiko nepažįstamą 
žmogų ir sumanė ji pavėžė
ti. Nepažįstamasis mielai 
sutiko. Bet bevažiuojant 
automobilius netikėtai smo
gė telegrafo stulpai; ir nepa
žįstamasis vietoj "tapo už
muštas. Dabar James Car- 
ney kaltinamas žmogžudvs- 
tėje. i

NETYČIA PASIKORĖ.

AMERIKONŲ SPAUDA APIE LIETUty.
C

nonia, turėjojsu laiku griūti toji 
teorija, kad 
da būti moralais 
nebėsaneios ‘ 
Įji tikrai 
metjevui buvo leista rezignuoti. 
Dabar pripažinus Pabaltijos Val
stybes, teorija visiškai subankru- 
tija. Tikrenybėje tasai aktas yra 
pripažinimas noi-s ir labai neno
romis padarytas, kad Sovietų Val
džia yra de fapto Rusijos valdžia. 
Mes juk tų trijų valstybių nepri
klausomybės iirterį pasirašė ne 
kokia kita Rusijos valdžia, bet 
Sovietų Rusijos Valdžia. Tos 
valstybės legaliai egzistuoja tik 
dėl padarytų su Sovietų Rusija 
sutarčių. Ir nors mes ir nepripa
žįstame Sovietių Valdžios legalu
mo, tečiau mes pripažinome teisė
tumą, vieno jiį akto, kurie yra 
tai]> svarbūs, kaip ir teisėtai iš
rinktosios suverenės valdžios ak
tas. Tuomi buvo parengtas ke
lias Sovietų Rusijos pripažinimui, 
kada bus atsieita tinkama ekono
minė sutartis.”

“Svarbiausia politinė reikšmė 
Pabaltijos pripažinimo, —< sako 
dienraštis “Post” iš Syraeuse, N. 
Y. — yra tai įsteigimas trijų liau
ju pasiuntinybių su vietomis dėl 
trijų naujų atstovų.” “Būtų inte
resinga žinoti, priduria “Detroit 
Free Press,” kaip toli eis naujai 

į priimtoji taktika. Juk yra ir dau- 
Įgiau arba nepriklausomų, arba 

pusiau nepri 

balų, kurie galės vėliau pareika
lauti sau pripažinimo.”

Netvarko “Evening Nevis” Pa
baltijos pripažinimą aiškina šiaip: 
“Europos Valstybės jas visas pri
pažino dalinai remdamos ta teo
rija, kad jeigu negalima esą nu
griauti bolševikų valdžios, tai be
likusi geriausia priemonė suardy
ti pačią valstybę. Kitais žodžiais 
sakant, jų pripažinimas buvo tik 
antroji fazė atsinešimo Europos, 
kuri rėmė Denikmo ir Wrangelio 
avantiūras.” Anot to laikraščio 
Amerikos pripažinimas buvęs tai 
nuosakus žingsnys, nes “leidus_ 
Rusijai rinkties sau kelią, nesą 
rimtos priežasties, kodėl Suv. 
Valstijos neturėtų tos pat teisės 
pripažinti Lietuvai, Latvijai ir 
Estonijai. Genoa ir Haaga paro
dė, kad nebebuvo ko toliau be
laukti.”

aktu pripažinti ji] buvimą 
nepriklausomu valstybių.

I

” Ji- 
rašo: “Valstybės Departmen- 
ankšelau nepripažino Pabalti- 
Valstybių: Estonijos, Latvi- 
ir Lietuvos, dėlto, kad jisai 

. Toji teorija buvo

Fall River, MaM. — Cla- 
rence Cuary, 17 metų ąm- 
žiaus high schoolčs mokinys, 
netyčia pasikorė. Jo tėvas 
sakė, kad sūnus nuolatai vi- ___ ___________
šokiais budais kasdien gim- teorijos, arba aprašymas eetop- 
nastikavo ir pasikorė. Dak- lasmo.

i taras apžiūrėjęs viską, pri- Valstybės Departmentas, pate- 
‘ pažino, kad mirtis įvyko ne- kęs ant dantų visam pasauliui, el

gėsi pagal savo teorijos. Bet, ži- 
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užtvarą. Tečiau pripažinimo fak
tą komentuoja be užuojautos. Ra
šo taip: “Jeigu Rusijos reikalai 
būtų ėję normaliu keliu, vargu ar 
Pabaltija būtų atsiskyrusi nuo 
Riftijos. Tai įrodinėja Jonas 
Spargo, kursai sako, kad 1917-ais 

kada p. Bach^ metais, rugsėjo mėn. dar prieš 
bolševikų revoliuciją? estų, lat
vių, lietuvių, ukrainiečių, kazo
kų,. gruzinų ir totorių atstovai 
reikalavę, kad Rusija pataptų fe- 
deruota respublika, jungianti į- 
vairias tautinei vienetas, toje 
konferencijoje atstovautas (kur 
toji konferencija buvo? L. I. B.) 
kurių santikiai su federale .val
džia būtų buvę* nustatyti atskirų 
valstijų tautinių legislatuni. Ir 
toliau sako: “Bus tai vienas iš ap
kaltinimų, kurį kada nors laisvo
ji Rusija patieks bolševikų tirani- 
jai, kad ji panaikino galimybę 
išlaikyti didųjį < ’arų nuoveikalą 
— išplėtimą ir sujungimą Rusijos 
žemių — ir kad ji pasmerkė se
nąją imperiją išdalinimui. Dau
gelis, kurie apgailestauja tą išda
linimą, kurį bolševikų taktika pa
darė neišvengiamu, bijo rytų Eu
ropos balkanizaeijos, tečiau ir jie 
pripažįsta būtiną reikalą įsteigi
mo tų nepriklausomų valstybių, ir 
pataria sudaryti visų tų priešbol- 
ševikinių valstybių vieną didelį 
geografinį bloką, kurio užuomaz
ga jau esanti Mažoji Entanta.”

Amerikoje žinomas rašytojas a- 
pie Rusijos reikalus Leonas Pas- 
volskis laikraštyje “Baltimore 
Sun” padavė savo pažiūrą į Pa-

nes turėtume yisa- 
globėjais jau 

ikrosios Rusijos.’’ 
griuvo, 1

i

pereiti diplomatija* turės tik tuo-]tais 
met, kuomet prie jo prieis.”

Balsai Aiškiai Neprielankūs.
Dej gautojo iš Amerikos pripa

žinimo skaitome reikalingu užei- 
tuoti ir balsus aiškiai neprielan
kius. Bus pravartu žinoti jų ar
gumentai, kurie gal teks lietu
viams ne sykį, gyvenime sutikti.

Jau minėtasis “Baltimore Sun” 
ant rytojaus po pripažinimo indė- 
jo štai kokį editorijalą:

“Dabar, kada Suvienytos N ai-(šaliai Pabaltijos problemą 
stijos pripažino La’ ;os, Lietuvei v<> 
ii- Estonijos Valdžias, — jos Su\. 
Valstijos) uždėjo antspaudą sav? 
užgyrimo naujo tarptautinių Fi
nansų išsivystymo. Tie trys Pa
baltijos kraštai buvo Rusijos dali
mi. Tečiau jiems nėra uždėta jo
kios dalies Rusijos skolų, kurias 
talkininkai mėgina iškolektuoti iš 
Sovietų. Atsiskirdamas jos pasi- 
liuosavo nuo 
atsakomybės, 
pačios įsigijo, 
jos skolų pro1)lėnią r< 
rišti. Tad pasienio kraštams be
reikia tik atsiskirti vienas po ki
to, iki kol liks tik patsai Rusijos 
branduoiis, ir ant galo, malsi 
žiūrint į nieką, tasai branduoiis 
galės irgi atsiskirti. Atsiskirusios 
dalys, kurios tada neturėtų jokių 
santikių su Rusija, nebūtų ap
krautos jokia jos skobi dalimi ir 
skolos tokiu būdu automatiniai iš
nyktų. Tasai plonas yra praktin- 
gas. nes Suvienytos Valstijos pa
tvirtino precedentą, kurie duoda

visokios finansinės 

išskyrus tų, kurias

Aišku, kad Rusi- 

•eikės tuojau

ingys nepaprastai didelėj 
'svarbos. Istorijoje nėra buvę at 
sitikimo. kad silpnos valstybės bū 

' tų galėjusios sulaikyti didelę n 
galingą valstybę nuo priėjimo pri< 
jūrų. N^t negalima Įsivaizdinti 
kad ateityje, kada Rusija išvys 
tys savo plačias galimybes, kai 
plonas užtvaras mažų valstybėlių 
dabar besivadinančių nepriklausę 
momis, galėtų sėkmingai sulaikyt 
Rusijos žengimą prie jūrų kran 
to. AVilsono politika palikti nuo 

bu 
paremta geresniu ateities y« " 

natymu. negu Hughes’o pripaJ 
imo politika, kuri kaip atrodė 

buvo paremta tik tuo faktu, ka< 
kitos Europos Valstybės dėl jom 
žinomų priežasčių tą pripažinim; 
suteikė.’’

Tame pačiame laikraštyje p 
kelių dienų pasirodė satyriškos ei 
lės, “Xc\v Republies.” Eilių ra 
sėjas J. A. pranašauja, kad nę 

beužilgo ateis tas laikas, kadi 
kiekvienas asmuo tvers savo ats 
kirą valstybę, ir Įrodinėja, ka< 
bene atėjo jau laikas tam, kai 
iš vienų Suvienytų Valstijų pada 

rilis 48-ias atskiras valstybes.

Nenuostabu, kad kai-kurie A 
nierikonai norėtu matyti analogij 
tarp Suv. Valstijų buvusios Rusi 
jos santikių. Politinį dogmat 
vienybės visi] 48-ių valstijų jie ne 
rėtų taikinti ir prie senosios Rt 
sijos žemių su desėtkais pavergt 
tautu skirtumai istoriniai, taut 
niai, ekonominiai, tradicijų ir k 
toke daugeliui nėra visai žinos 

TšAoJ 
pastangos piršti s savo kurpalii 
Malonu mums čia pastebėti, ka 
tik tiek ir teteko mums girdė 
balsu priešingu Pabaltijos nepr 
klausomybei. .Matyti, kad Ann 
rikoje skaičius šalininkų didžii 
sios Rusijos imperijos žymiai yi 
sumažėjęs.

i neveik _____
ptaklaušomų R«sijos ga~ Baltijos yyti4.ylU.ia.Ru,si,in.s |^dža..ugpaXeina j galvą.

straipsnio paduodame čia kai-ku- 
1 ias svarbesniąsias vietas. “Pa- 

, Baltijos atsidalinimas nuo Rusijos 
buvo neišvengiamas, kad apsau
gojus savo teritorijas nuo skurdo 
ir vargų, paplitusių komunistų 
krašte. Bet jų vadai pirmieji tai 
pripažįsta — priklauso tik nuo 
dievų malonės.” “Ką jos darys, 
<kai komunizmas pranyks iš Rusi
jos, ir ką atgimusi Rusija darys 
su jomis — tik ateitis tai nu
spręs (Turės sprendžiamojo balso 
ir pati Pabaltija ir Tautų Sąjun
ga. L. I.B.).

“Kas atsitiks _su Pabaltijos 
Valstybėmis ateityje, nėra gali
mybės spręsti. Fiziškai jos kliu
do Rusijai prieiti prie jūros. Pa
baltijos vadai patys geriausiai tai 
supranta. Jie žino ir tą faktą, 
kad nors ir kažin koks tarptau
tinis pripažinimas nepadarys jų 
saugiomis nuo Rusijos jeigu Ru- 

i sija kada nors nutars prijungti jas 
atgal... Šitą suprasdami Pabal
tijos vadai, perstatydami savo 
reikalą pasauliui, pabręžia faktą 
kad viena iš jų ekonominės poli
tikos priemonių linkui Rusijos e- 
santi neduoti priežasties apkaltin
ti, jog jos sulaiko Rusiją nuo pri
ėjimo prie jūros. Kitaip sakant 
jos stengiasi elgties taip, kad Ru
sija neturėtų jokio pamato savo 

jhorui užkariauti vėl Pabaltiją dėl 
.savo ekonominių reikalų.

provincijos turėtų neatidėlioda- 
•nos pradėti jį vykinti. Jeigu ta
sai pienas pasirodys geras, Mary- 
lando Valstija galėti] griebties to
kio pat žingsnio, kad pabėgus nuo 
S.-v. Valstijų skolos.’’

Laikraštis “ Xcws” 
ton, Texas, rodo
ino. kad Suv. Valstijų 
pripažinusi atsiskyrimą 
sion). Tarpe kitų dalykų 
tis sako: “Natūraliai ir

Liet. Inf. Biurą

iš (lalves- 
nepasitenkini 

Valdžia 
(seees- 

laikraš- 
legaliai.

žiūrint tarptautinių teisių žvilgs 
niu, tautinės grupės sugebėjimas 
įsteigti ir per ilgoką laiką išlaiky
ti pastovią ir patenkinamą 1 
— duoda tirtkamo pamato, kad 
senosios tautos suteiktų joms sa
vo pripažinimo. Tos mažos šalys 
įstengė išgyventi keletą metų. Bet 
kaip ilgas bus jų amžius po to, ka
da Rusija sugrįš į tikrąjį protą ir 
\ėl panorės būti tikra tauta — tai 
čia vėl kitas klausimas. Stipra. 
blaivi, garbinga Rusija gali in- 
(ikrinti Estoniją, Latviją ir Lie
tuvą mesti savo šeimyninkavimą 
ir dar sykį grįžti namon. Bet to
kiame atsitikime, kaip nurodo pa
skelbimai iš NVashingtono, Suvie
nytosios Valstijos tik tiek nu
svers, kiek bus verta toji popie- 
ra ir antspauda'unt formalio pri
pažinimo dokumento.”

Taip-pat labai neprielankiai a- 
pie Pabaltijos Valstijų ateitį rašo 
“Brooklyn Eagle.” “Nėra nei 
mažiausios abejonės. sako tasai 
laikraštis, kad .t# kokios liber; 
lės valdžios forma būtų prilaikiu
si Pabaltijos tautas prie Rusijos 
Paliktos pačios savu ir gavusios 
užtikrinimą ji] kultūrinės auto- 

Įiiomijos, jos mielai būtų priemu- 
............. -I “Pittsburgh Dispateh” šiaip at- sios sau vietas federatyvėje Rusi-

* * - dilioTSlfl • rmlnfirvoi 2- /T T T> \ _ *
Vokietija; iš Amerikos ’ . * ’

Vienas i š didžiųjų Amerikos 
bankų, “National City Bank of 
New York” savo “Trade Record’s 
paskelbė žinių iš Pabaltijos Vals
tijų geografijos, prekybos ir pra
monės. Tas žinias skaitome Cle
velando laikraštyje “Plain Deal- 
er.” Žinios apie Lietuvą paduo
dama gana teisingai, tik jose pa
stebima noro padaryti Lietuvą 
pro-vokiška. Lietuvoje esąs labai 
stipras vokiečių elementas (kas.Jlorui uaKviauu vei rauaiuji] uei 
visai ne tiesa L. I. B.); Vokietijos {savo ekonominių reikalų. Ar to 
gelžkeliai susisiekią su Lietuvos užteks Rusijai, kada ji paliovusi 
gelžkeliais, kuriais tiesioginė ko-1 būti tarptautine, pataps vėl tau- 
munikacija su Maskva esanti nu-{tinę valstybe ir turės pereiti per 
statyta; dabar naujos linijos esą vis^ rekonstrukcijos procesą — 
tiesiamos Rytų Prūsijoj ir Lietu-1tai (parodys ateitis.” (Toji ateitis 
voj, orlaivių linijos nustatomos, j gal suras vaistų visiems imperija- 
Žodžiu sakant Vokietija rengiasi listams. L. I. B.).
per Lietuvą susinešinėti su Rusi
ja. Lietuvos prekyba einanti vy
riausiai su ’ 
į Lietuvą 1922-ais metais buvę iš
vežta tik už $75.000.00, įvežt*. tik 
už $50,000.00.

"Jeigu Rusija galutinai 
išsivystys į federatyvę respubliką, 
kurioje tos satellitės valstybės tu
ri dalyvumą, problema išsiris pa
ti savaime Jeigu įvyks vėl grįži 

Philadelphijos laikraštis “Bulle- mas prie senosios imperijos padė- 
tįn” ilgame straipsnyje “Baltic ties, tuomet pastangos grąžinti 
Barrier” nurodinėja, jog si; Pa- mažas respublikas atgal prie im- 
baltiios pripažinimu Amerika už- perijos gali sudaryti komplikaci- 
baigiRi statyti prieš bolševikišką jų, tečiau yra tai tiltas, kurių

* Z

SUDEGĖ KETURI
NAMAI. '

Atlanta, Ga.—Sudegė bū 
Nuostolių už t 

pie $1.500.000.
valdžią nio namai.

PINIGU KURSAS.

jos respublikoje. (L. I. B.) Kaipo 
repriklausomos valstybės jos iš
laikė tvarką ir pasiekė tam tikro 
laipsnio politinio ir ekonominio 
pastovumo, kaip sako Valstybės 
Departmentas; bet tai nieko dar 
nesako apie ateitį. Kada Rusija 
atsigaus po tų suiručių ir vėl pa
taps didžiąją valstybe, santikiai 
Pabaltijos su plačiais Rusijos plo-

Žemiau paduodame kie 
kainavo pasiuntimas 1,OC 
auksinti į Lietuvą. Prie ž 
miau paduotų kainų yi 
priskaityta pasiuntimo ka 
tai:
Antradieny, rugsėjo 19 — $1.2' 
Trečiadieny, rugsėjo 20 — $1.2' 
Ketvirtadieny, rūgs. 21 — $1.2 
Penktadieny, rūgs. 22 — $1.3 
šeštadieny, rugsėjo 23 — $1.3 
Pirmadieny, rugsėjo 25 — $1.3 
Šiomis dienomis gavome 

Lietuvos du svarbiu ir indon. 
Amerikos lietuviams veikai 
LIETUVOS ĮSTATYMAI (10 
puslapių) ir PALYDOVAS (1 
pusi.)- Abu veikalu apdaruoi 
PALYDOVAS turi daugybes i 
formacijų apie Lietuvą, turi Ka 
no miesto pieną ir Lietuvos < 
džiulį žemlapį, kurs skyrium t 
seitų apie 35c. LIETUVOS ĮST 
TYMt kaina $2.00, (kiti ima 
$3)/ o PALYDOVO kaina 50c. 
prisiuntimu. Išsirašykite tuoj, 
pač ketinantieji grįžti Lietuvei

LITHU AN1AN SALEŽ 
CORPORATION,



C i - DARBININKAS
L

'rūpinasi pavasarį į šiaudi- 
nes skrybėlės pasirinkimą.”

Jei, darbininkai neims 
J1 i šviestis ir protauti, tai per

II South Boston’o utarninkals, v -u wbnfomis. Lekai* am. {amžius vergaus. GrĮŠime 1S- 
■ų Rymo Kataukų šv. Juozafo 
ikkv S#jvhha.

»»

-> KUR DARBININKU
GALYBĖ.

)

Ii

■?'

Kiekvienoje šalvje
I, ninku Jjjomas yra didžiuma. 
K Kar tik yra balsavimo sis

tema ten jie pastato tokią 
valdžią kokią nori. Garsu- 

L sis Amerikos laikraštininkas 
| Arthur Brisbane kartą pa- 
| rašė: “Kai dėl darbininkų, 
| tai jiems nereikia plaukų 

rautis arba šaukti, kad jie 
Į biedni, mindžiojami sutvė

rimai. Tie, kurie dirba Suv. 
Valstijose meta 80 balsų iš 
šimto. Jie gali padaryti su 

| armija taip kaip jiems pa
tinka—turėti arba 1.000.000 
kareivių arba vieną kareivį.

| Jie gali kaip nori daryti su 
nuosavybe, nes mokesčių ir 

|‘ didžiųjų turtų įstatymai yra 
- ne kita kas kaip konfiskavi

mo įstatymai, jei tauta pa
sirenka taip daryti.”

a žinoma, kad visi Suv. 
Į Valstijų pinigai per metus 
■ per darbininkų rankas pe

reina penkis sykius.
k’ Rodos nereikia aiškesnės 

| teisybės darbininkams pa
sakyti. Kelias darbinin- 

’ kams į gerovę aiškus kaip 
• diena. Reikia tik tinkamai 

balsuoti ir griebtis koopera
tyviško gaminimo ir išdali- 

L nimo gėrybių.
g" .Jei šitas teisybes darbi- 

I ninkams paskelbti kokiame 
nors jų susirinkime, tai at- 

I sitiktų tas, kas yra atsitikę 
= pelių seime, kur viena pely- 

£ te įnešė, kad geriausias bū
ti. das nuo katės apsisaugoti v- 

ra jai parišti po kaklu var
pelį. Visos su džiaugsmu 

į pritarė. Bet viena išmintin- 
I ga pelė atsistojus pasakė. 
I kad ištikro sumanymas la

bai geras. Tik visa bėda ta
me, kas tai katei varpelį pa- 

į 1 ns. ,
Ko reikia darbininkams, 

kad jie geriau galėtų pada- 
s ryti su tuo sumanymu ir ple- 
r nu, negu pelės galėjo pada- 
I ryti. Kas darbininkams da- 
L ryti, kad jie nebūtų kapita- 

listų teip novijami, kaip pe- 
I lesi kačių yra novijamos?

Ansai pats viršuje cituo- 
I tas garsus Amerikos laikraš- 
r tininkas Arthur Brisbane' 
t sako: “Ką žmonės viršūnė- 
I se, neifekirant nei armijos 
| peidėtinių, turėtų daryti y- 
I, ra truputį mintijimo, pride- 
į; dant šiek tiek istorijos žino- 
| jimo. Ką žmonės apačioje, 
|. darbininkai rankpelžiai tu
fe Tetų daryti yra teipgi 
K tįngas protavimas ir 
K&ias į balsavimą nors tiek 
■įdomės, kiek jie pparastai

r

darbi-

naujo prie Arthur Brisbane. 
Rašo jis: “Pasakymas, kad 
tauta turi tokią valdžią ko
kią ji užsipelno, susideda iš 
cinizmo ir teisybės. ,Atgai
vink dešimt didžiausių yy- 
rn, kokie tik yra gyvenę ant 
žemės ir pasiųsk juos dar
buotis įsteigime geros val
džios Congo (Afrikos neg
rams) gyvehtojams. Tesi- 
darbuoja jie visą amžių. Jie 
mirdami paliks Congo veik 
tokią, kokią rado. Ko žmo
nėms reikia yvd ne tiek gera 
valdžia, kiek pačių žmonių 
protavimas.”

Taigi tai mat ko reikia. 
Mokinkis, šviestis, lavintis 
reikia visiems. Būrelis švie
suolių ir gabiausių ir širdin
giausių veikėjų ne ką darbi
ninkams teprigelbės. Pla
čiosios minios turi išsijudin
ti ir siekti šviesos, mokslo.

PRANEŠIMAS

L-

KOOPERACIJOS PAMATINIAI DĖSNIAI.
kompeticijos su didžiaisiais 
kapitalistais. Todėl jie 
stvėresi kito būdo: ėmė dėti 
savo' mažus kapitalukus į 
krūvą ir tuo būdu sudarę di-

Duosiu misijas šį rudenį 
sekančiose vietose:

Nuo Rugsėjo 17 iki 24 Šv. 
Kazimiero Bažnyčioj 68 
Chestnut St., Plymouth, Pa.

Nuo Spalio 1 iki 8 Saėred 
Heart baž. Sagamore, Pa. 
(Lietuviams) R e v. Feldmei- 
er kleb.

Nuo Spalio 15 iki 22 Šv. 
Petro ir Povilo baž. 1534 So. 
West. St., Rockford, III.

Nuo Spalio 29 iki Lapkri
čio 5 Šv. Onos baž. Spring 
Vallev, III. Gerb. S. Bvstras 
klebonas.

Nuo Lapkričio 12 iki 19 
Šv. Kazimiero baž. 285 E. 
14th St. Chicago Heigths, 
III.

Nuo Lapkričio 29 iki 
Gruodžio 3 Šv. Petro baž. 65 
Mihvaukee Avė., Kenosha, 
Wis.

Nuo Gruodžio 10 iki 17 
Šv. Kazimiero baž. 815 Park 
Avė., Racine, Wis. Gerb. 
A. Balinskas klebonas.

Per kelias dienas prieš 
Kalėdas Šv. .Gabrieliaus 
Mihvaukee, Wis. Tas pats 
klebonas.

Tėvas Alfonsas 
Maria, C. P.

Sekančiuose straipsneliuo
se bandysiu išaiškint^ priei
namiausiu būdu kooperaci
jos principus. Juose nesigi- 
linsiu į teoretinę pusę, ryn į
kooperatyvų išsivystimo is- dėsnį kapitalą, statė didžias 
torijos smulkmenas. Man 
rūpės tik paduoti tik tuos 
kooperacijos principus, ku
rie jau neužginčijamai yra 
visų kooperatorių pripažin
ti. Jei kam kas. nors pasi
rodys neaišku, rašykit į 
“D-ką” ir reikąjaukit pla
tesnių paaiškinimų.

K \ ' y
Viena svarbiųjų koopera

tyvų nepasisekimo priežas
čių yra ta, kad žmonės arba 
visai nesupranta arba labai 
mažai tesupranta skirtumą 
terp kooperacijų ir korpora
cijų. Pradėsim tad nuo tų 
skirtumų nurodymo.

1. Korporacijos.
Kapitalizmui gimstant jo 

pranašai paskelbė neapri- 
buo|os laisvės principą: 
lupk už prekes kiek tik ga
lėsi gauti, mokėk darbinin
kui kuomažiausiai; nieks 
tavęs neturi teisės sustabdy
ti. Taip ir darė kapitalis
tai. Darbininkui irgi buvo 
palikta “laisvė” pamesti 
darbą, jei jam darbo išlygos 
nepatiko, arba jei buvo už- 
mokesniu nepatenkintas. 
Pasekmė tos sistemos buvo 
ta, kad darbininkui tepali
ko “laisvė” arba pusbadžiu 
gyventi arba pametus darbą 
badu mirti. Darbininkas 
buvo •išnaudojamas dvigu
bai: 1) jojo uždarbis buvo 
kuomažiausis ir 2) jis buvo 
verčiamas mokėti už reika
lingiausius pragyvenimui 
dalykus kuodaugiausiai.

Viena apistova kliudė ka
pitalistams dar labiau žmo
nes išnaudoti — tai kompe- 
ticija, arba lietuviškai ta
riant lenktiniavimas, vieno 
fabrikanto su 1 
tama, kad tose lenktinėje 
paprastai tąs laimi, katras 
turi daugiau kapitalo. Net 
ir mūsų laikais yra sulygina- tę LDS. kuopoms duodama 
mai nedaug didžturčių. Pra- 50% nuolaidai 
džioje kapitalistinės eros jų 
labai mažai tebuvo. Smul
kūs kapitalistėliai matė, kad

dirbtuves. Tikslas pasiliko 
tas pats, būtent, pasipelny
ti kiek galint daugiau; per
simainė tiktai būdas: ko ne
galėjo atsiekti pavieniai, tą 
pasiryžo daryti sujungtomis 
spėkomis, sudėtais į .krūvą 
kapitalais. Pelnu dalinosi 
sulyg to kiek katras pinigų 
įnešė, arba kitaip sakant, 
kiek katras Šerų turėjo. 
Taip pat kiekvienas šėrinin- 
kas turi tiek balsų, kiek jis 
turi šėrų?

Todėl tokias kapitalistij 
kompanijas, kur visas pel
itas yra dalinamas šėrinin- 
kams sulyg to, kiek katras 
turi šėrų; kur šėrininkas tu
ri tiek balsų, kiek jis turi 
šėni; kurios yra ne tam, 
kad savo dalininkams patar
navus, bet tam, kad jiems 
prilupus kuodaugiausia pel
no— tokias kompanijas mes 
vadiname korporacijomis, 
arba kitaip sakant pinigi
niais kūnais, kur pinigas 
balsuoja ir pinigas pinigą 

i lupa iš vartotojų kišenių ke
lių šėrininkų naudai.

Ročdeilietis.

BROOKLYNIEČiy DOMEI
Brooklyniečiai, “Darbininką” 

galite gauti nusipirkti pas S. 
TELLICK 114 Union Avė., Brook
lyn, N. Y. Nepamirškite!

i

LDS. KUOPU SEKRETORIŲ 
DŪMEI.

Tik ką išėjo iš spaudos 
i Lietuvos Valstybės Konsti-

. I rtucija. Kaina jos tik 15c.
kltU; Taigi LDS. kuopų sekreto-

riai turėtų pasidarbuoti ir 
praplatinti tą taip svarbią 
Amerikos lietuviams knyguy

Laukiama užsakymų.
“DARBININKAS”

steigdami kiekvienas sau Broaduay,
Boston 27, Mass.dirbtuvėlę negalės išlaikyti

A

J. Norbutas.

TVARKA KALTA.

Kad

laik-

(M onologas)
(Uč scenos riksmas: Laukan!., 

nė smarvės!.. Ant scenos išbėga apšepęs 
pasišiaušęs vyrukas. Paskui jo lekia purvi
nos kelnės, apsiaustas, kepurė, seni čeba- 
iai, pluokštas palaidą popergalių
raščių. Vyrukas žvalgosi tai į savo išbars
tytus daiktus, tai į publiką, lyg ko nuste
bęs).

Kad tu kur galą sau gautumei, prakeik
ta bobše! Ir tn man taip pataikink (graibo 
užkaklę)!.. Nebūtų plytlaižė ,davatka... 
tiesiai šlapiu šepečiu !..

(Renka daiktus, bet nevyksta. Sėda 
ant sudaryto rutulio).

O vis ta prakeikta visuomenės tvarka 
kalta. Tai tau čia tP nevalia, tai kitko. 
Dievas, Bažnyčia, caras, kunigas ir davat
ka — visi tik ir žiūri to, kad tau ką nors už
draudus, užgvnūs. Laisvės nė'krislo. Nė 
tu ’įsigersi, nė susipeši, nė kitaip kaip pasi
linksminsi be to, kad kam tai neužkliūtų... 
Po šimts kalakutų su tokia tvarka!..

kei: “Vyras negreit tesugrįš, ir niekas čia 
nemato... ” O ji (trauko pečiais) su savo 
prietarais: “Bijok, girdi, Dievo, turėk 
gėdos, išpažintie^ eik... ” ir taip toliau, lig 
tas kunigužis su pamokslu. Aš jai sakau, 
kad man išpažintisliereikalinga, nes juk aš 
nieko nesu užmušęs ir nieko nesu pavogęs. 
Bet kur tau boba supras. “Tai, sako, ar 
tu koks galvijas, kad tau išpažinties nerei
kia, ar tu koks bedūšis ?” Aš ją mėginau į- 
tikinti; “Kas, klausiu, kada yra kur dū
šią matęs? Žmogus tai tik ištobulintas gy
vulys... y Tai ir iš knygų, rodos, aišku.” 
O ji kad užsipuls ant manęs: “Tai, girdi, 
tu, o ne aš gyvulys L Ir tai dar .ne tik neiš
tobulintas gyyylvs, bet tiesiai neraliuotas 
galvijas!..” Aš jai kvailei aiškinti. Sa
kau : “Darvinas... ” O ji įsikarščiavusi nė 
neklauso: “Tebhn, rėkia, ne tik dar vienas, 
bet nors ir dar dešimts tokių kvailiui man 
aus tiek.” Aš jai aiškinti, kaip mokslinin
kai visi, antai, daktaras Šmalcenzonas, ad
vokatas Kumeliūnas, filosofas Liurbiukas, 
daugybė redaktorių ir deraktorių netiki į 
Dievą. Norėdamas geriau įtikinti, prislin
kau arčiau, o ji kaip suriks: “Traukis!.. 
Pasakysiu vyrui* . ” Aš švelniai atsipraši
nėti, už rankutės, o ji man pykšt į|ausį! 
“Na, sakau, nedovanosiu!” Susigriebiau

- ■■ .....< -.. ..
paleis gerklę, kaip duos, nustvėrusi šepetį, Mat kai patsai tai nesiženija, o kitiems tai 
tiesiai į sprandą! (Čiupinėja). Ava, net gun- 
klas iššokęs: “ Von, §ako, kad čia tavo nė 
smarvės nebūtų!.. Aš, tau ne tokia... ” Na, 
sakykit ir kas čia kaltas, jei ne ta kvaila 
visuomenės tvarka. Kas įvedė jungtuves, 
varžymus ir visus prietarus? įkalė pra
keiktieji klierikalai — tai tau nė svetimos 
bobos nepakibink!

(Žiūri augštyn, atsidūksėjęs po trum
pos pertraukos)'.'

Štai tau kad nori: ir pastogės netekau. 
Gerai dar, kad nors nelija. Reiks eiti pa
ieškoti sau kur kitur kampo... * Toji škidė 
jau nepriims... Dar neiškentus viską vy
rui išplepės... Negi su tuo mužikpalaikiu 
eisi ristynių!.. .

(Tingėdamas renka daiktus. Tie byra.
Sėda susimąstęs).

Ir kur dabar kambarį gausiu? Nela
bai kas priimti nori.., Žėdnas tik nuo sa
vęs stumia. Antai vienas fanatikas ką man 
kitą kartą sakė: Esą lietuvių, kurie už tri
grašį dargi velnią įnamiu prisiimtų... Bet 
jis tai jad bevelytų velnią, negu už bent 
kokius pinigus ciciliką... Girdi, iš jų dvie
jų velnias esąs ir gudresnis ir dargi dievo
baimingesnis!. . Na, ką tokiam fanatikui 
atsakysi ?

(Numoja ranka. Trumpa pauza).
Mažo kuo geresni ir vadinamieji “be- 

partyviai.” Antai Vytautas Srėbalius ka 
pasakė: “Laikiau, girdi, įnamį komunistą, 
tai dabar pats turiu sau valgį virtis ir netu
riu kam, atsiprašant, apgrandyti vaikų. 
Dar, girdi, tiek bėdos, kad velnias pačią 
išjojo kitiems blakių šerti. Drauge dingo 
ir mano dešimties metų prakaito darbas. 
Atsiprašau, girdi, kitos pačios dar neve
džiau ir pinigų nedaug tesutaupiau, tai kam 
man cicinstas įnamiu? Ką jis pas mane 
veiks?.': O kitas vos sumetęs, jog aš ko
munistas, tuoj duris užtrenkė ir ne vampt !..

(Atsidūksi’jęs, susimąstęs).
Ne geresni ir draugai vienminčiai. An

tai senis Pliurpis, kurs užgiedojo: “Atsi
prašau, girdi, drauguži, pats matai: ne
patogu, angšta. Ir dar duktė 15 metų... 
Paskui klierikalai pirštais užbadys. Ne, ne
galiu...” Kad tu surūktum! Vienminčio 
tai negali priimti, o klierikalų tai net kelis 
laiko! Draugas Plepetukas patarė eiti pas 
kapitalistus. .. Mat pats negalėsiąs skolin
ti... Lyg aš jo būčiau prašęs!.. O Stim- 
birukas dar išvedžioja: “Aš, girdi, įna
mius laikau dėl idėjos. Girdi, tepriimu tik 
klierikalus, kad galėčiau jų tarpe komuniz
mą praplatinti,” Tai tau ir draugai! Nors 
ėmęs eik pas žydą... Tik klausimas, ar 
priimtų. Antai draugas Repečkūnas tarna
vo pas žydą, tai vos tik ateis šventadienis, 
ir visa istorija. Žydas: “Ui, Jonai, kodėl 
tau neini į Bežnvčė ? Ui, Jonai, kodėl tau 

_ Šurną nereik ? Ui, Jonai, kad tu nenori po
terius šnekėt, tai aš tau bijau: tu gali man 
apvogti ar papjoiti... ” Ir taip be galo, kol 
neišgraužė visai.

(Vėl mėgina tingėdamas rinkti daiktus.
Byra. Stovėdamas).

Andai, kai buvo čia Kazimieras (anas 
su barzda, kurs tiek Lietuvoj davatkų pri
veisė), draugas Švilpukas įkalbėjo nueiti 
bažnyčion. Nueinu. Šneka barzdyla, šne
ka, žmonės tik verkšlena. Gi žiūriu — Švil
pukas akis brauko, Skverbiasi kur ten pro 
žmones — aš paskui. Matau būdelę, žmo-, 
nių apstotą. Skverbiasi visi, lyg prie gelž- 
kelio kasos. z Ten prie būdelės smunka ir 
Švilpukas. Įlindo, išlindo, prašvitusiu vei
du. Na, manau sau, ar tik ten ne bufetas 
koks. Įsmukau ir aš... ir nutirpau iš bai
mės: ogi žiūriu, skudurais apsikarstęs sėdi 
kunigas ir kreizuoja mane. Jau buvau bes
prukus atgaL.. Tik kunigas man šaukia: 
“Čionai, čionai!” Nekąyeikęs priklaupiau 
(Klappiasi ant vieno kelio, galvą n 
išlėbo) ir sakau: “Išpažinties buvau _ 
tuonieri metai.^,. Nieko neužmušiau, nie
ko nepavogiau, niekam blogo nepadariau, o 
daugiau niekų neatmenu.” I“ 
nepasidžiaugė: “Negi, sako, tikrai tu toks 
šventas ?.. Tik, sako, atsimiųk, ar nesi
buvęs girtas, ar nesi padaręs to, kitko..;” 
Aš? Ko čia slapstytis! Sakau: “Esu pa
daręs to. kitko..Gi jis kaip suriks ant 
manęs: “O kodėl, sakoT*cimbale, tu nesi-

.” Man čia dingtelėjo galvoje:

kitiems tai 
liepia! Argi aš toks beprotis, kad visam 
amžini sau ant kaklo terbą užsikabinčiau, 
it kvaila žąsis į tvorą galvą kiščiau? Bet 
negi drėbsi kunigui tai į akis, todėl ir atsa
kiau: “Kad aš be tėvų pazvalianės nenoriu 
ženytis.” O jis man: “Tai pereik kitur gy
venti!” Aš ir sakau: “Kad čia ga^padinė 
labai delikatna išduoda gerai valgyt.” O 
kunigas užsispyrė: “Negali vesti—mesk...” 
Ir aš užsispyriau...

(Keliasi, dulkina kelius, paskiau rūs
čiai).

“Tai, sakau, aš daugiau nebeateisiu...” 
Gi kunigas: “Kaip pasiklosi taip ir miego
si.” f Spjauna). Tfu, ant tokios čia tvarkos! 
Geresnė gaspadinė — mesk. Kvailesnė mer
ga — vesk. Su tokiais savo parėdkais!.. \

(Pamąstęs, atsisėdęs išlėto).
Štai juk, rodos, visi, žinome, su kuo 

kas gimė. Kodėl gi šiandien vienas driskis, 
. kitas ponas, -vienas turi rūmus, o kitam pa- 
• stogės paliepėje trūksta? Išnaudotojai pa- 
; sishvino kas mūsų, o mes ką turime ? Andai x 

buvau susirinkime. Kalbėjo kaž koks pro
fesorius, būk už atimtus dvarus reikalinga 
esą atlyginti. Aš ir klausiu to pongalvio: 
“Ar tas tavo dvarininkas gimė su dvaru, ar 
be?.. ” Gi jis man: “O tamsta ar gimei su 
kelnėmis, ar be?.. ” Ir kalbėk tu su jais! 
Joks komunizmas jiems neįmanomas.

(Atsistoja šonu, sklaidydamas lakštą, 
nedrąsiai).

Andai pasiėmiau gaspadinės auksinį 
laikrodėlį ir jungtuvių žiedą valandėlei, už- 
stačiau pas žydelį. Tai kas gi? Tuoj mi
licija, vyras perkūnus varo, gaspadinė žvie
gia, it piaunama, o tu, žmogau, paskui tu
pėk čypėje už tai, kad nuo buržujo norėjai 
pasiskolinti nesiklausęs... Sakau teisėjui: 
“tvarka kalta,” o jis “Ne .tvarka, bet tu 
kaltas... Nevogk, tai ir tvarka bus gera.” 
Atsėdėjau čypėje iš džiaugsmo kiek ištrau
kiau, ir nejutau, kaip anų buržujų langai 
išbyrėjo. Vėl milicija, vėl teisėjas: “ Tu gir
di, vos paleistas jau vėl langus ir kaktas 
daužai. Ir vėl išlaikė mane prakeiktieji šal
tojoj ant duonos ir vandens, man rodėsi, vi
sus metus. Tai tau ir tvarka. , Kad juos kur 
šimtai!.. ' ■)

(Pereina per sceną, i publiką).
Ir kaip juokams, esama žmonių, kurie 

tokią tvarką giria! Štai vienam vyrui pas
tebėjau tik, jog visuomenės tvarka bloga, 
prasta, tai jis man atrėžė: “Tavo girdi gal-z 
voje prasta tvarka. Tavo, girdi, smagemr 
prasta santvarka.” Prasidėk —-tai rėtį pu
pų pasidėk.

(Dairosi augštyn, lyg į padanges)
Nu, bet«gi jau vakaras netoli, o aš vis 

dar neturiu kvateros. Kur dabar eisiu? Ne 
bent pas gyvnašlę Veriaugienę. Jei ir ji 
nepriimtų, tai liktų nebent vėl kam nors 
langus išmalti, kad bent kokią pastogę ga
vus. Ne gi gatvėje gyvensi!..

(Skubiai renka daiktus. Laikraščiai 
liekti. Žiūrėdamas Į juos).

Na, o tuos kur dėjus? Negi valkiosi 
su savim! Et, suk juos bala. Ne bent “Ša
kę” pasiimsiu. Čia tai nors riebių skai
tymų netrūksta. O į “Keleivį” gerai bus 
batai susivynioti... Toks didelis.

(Vynioja če^atus, kitus lakštus spiria 
koja). r-,

O tie netinka niekur? (Pamatęs). Dėl 
visko galiu įsidėti į kišenę. Gali pravers
ti... Taip../

(Atplėšęs gabalus glamžo ir kemša į ki
šenę. Kelia daiktus, glėbia paėmęs ir ntur- 
mėdamas). Prakeikta tvarka... , Kad ją 
šimts milijonų perkūnų.

(Išeina. Už scenos dar girdėti).

Šuniška tvarka... *
(Ant scenos pasirodo moteriškė su še

pečiu rankoje. Žiūri į popiergalius).

Ot nevidonas! tr tas šiukšles paliko.

uįeidęsf* 
įru aš-

Kumgas betgi pap mpįcįja prisikabins. (Braukia šepečiu
dulka). Tfu!.. čia taip atsiduoda? (Ima 

vieną lakštą). Drėgnas, sųpelėjęs... Ir 
kuo jis tuos popergalius laikė? (Čiaudo pa
sibjaurėdama. Šluoja). Tfu, karvė!

Uždanga.
(Kaušo “Tėvynės Balsas")Štai kad ir šiendien. Sakau šeiminin- ir mąstau, kaip čia ją nilbaudus, o ji kad įženiji?..

(Paūžti. Kaso uikaklę. Atsistoja).
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Pora minčių prie p, V. 
Sirvydo straipsnio. _

Pašaipa, asmeniškumai, 
šmeižtai, pravardžiavimai 
storai pasūdyti neapykanta 
buvo, galima sakyki, vienin
teliais argumentais laisva
manių kovoje su katalikais 
ir katalikybe. Deja, reikia 
pripažinti, .kad ir mūsiškiai 
labai tankiai atsakydavo į 
laisvamanių “argumentus” 
ironizavimu ir pašaipa, 
“prirodinėjo” pavienių lais
vamanių nuodėmėmis jų 
principų klaidingumą, už 
neapikantą mokėjo, neapi- 
kanta. Tokiomis “polemi
komis” nebent tik piemenys 
gėrėjosi ir velniai kvatojo. 
Proto ten mažai tebuvo; už
tat “nusistatymo” ir jaus
mų labai daug — ožiško nu- 
sistatymo, žemų jausmų.

Ponas V. Sirvydas bene- 
tik bus pirmas laisvamanis 
pasirodęs viešai spaudoje su 
laisvamanybės apologija,ku
rio j e nesimato neapikantos 
jausmų. Užtai ji tegalima 
pasveikinti ir rimtai jam at
sakyti. Dieve duok, kad tos 
rimtos diskusijos nepasilik
tų izoliuotu faktu, išimtimi, 
kad vėl nenuskęstų tulžies 
klanuose, bet taptų naujos 
eros pranokėjomis, eros, ku
rioje neapikanta neturės 
vietos. Juk tiesa viena tė
ra. Visi mes tą pripažįsta
me, bet ne visi viebuodai ją 
matome. -Ji yra pridengta 
mūsų būdu, pažiūromis, pa
linkimais, auklėjimu, tauty
be, laiku etc. Sunku ją ir 
be neapikantos surasti, su 

. neapikanta-gi visai negali- 
’ ma. Norėtųsi tikėtis, kad 
jau baigiasi tulžiniij ginčų 
laikai, kad jau pradedame 
dalyti pastangas ieškoti tie
sos akimis neužrištomis sto
ra nepermatoma neapikan
tos pala.

Jei šios diskusijos nepri
vestų prie nieko kito, kaip 
tik prie prašalinimo arba 
bent sumažinimo tos aklos 
neapikantos, pliusas bus la
bai didis.

♦
♦*

P. V. Š—do straipsny me
tasi į akis du dalyku: 1) ma
tomai menkas autoriaus ka
talikų mokslo pažinimas ir 
2) apoteoza proto ir mokslo.

P. V. Š. prikaišioja, būk 
mes katalikai nepripažįstą 
mokslo, mūsų tikslas esąs 
“užgesinti protą,” “paskirs
tyti dūšias į ožius ir avinė
lius” etc... Remdamosi pa
našiais žinių šaltiniais auto
rius galėjo dar pridurti: į- 
leisti avinėlius į deimantinį 
dangų, apdovanoti aukso 
kanklėmis, ant kurių barš
kindami giedos karunkas ir 
gadzinkas; galėjo dar pri
dėti, kad mūsų tikslas esąs 
sukimšti ožius į peklą, kur 
raguoti velniai pils jiems 
verdančią smalą į gerklę ir 
virrfts juos paskui katiluose. 
Bet tai ne katalikų tikėji
mas, tik “eudaunos” sen- 
mergių pasakos. Iš tų pasa
kų ^atalikų tikėjimo nega- 
linia pažinti, nei-gi jo dėl jų 
smerkti taip pat kaip būtų 
nonsensas smerkti poeziją 
sprendžiAnt apie ją ne iš, 
sakysim, Shakespeare’o vei
kalų, bet iš pirmos klesos 
mokinio bandymų; smerkti

~ ■ t

matematiką dėlto, kad koks 
žioplys pridedamas du prie 
dviejų rezultate gauna tris 
arba penkis, ir tt.

Norią! girti ar peikti ka
talikų mokslą, reikia jį pa
žinti iš geresnių kaip davat
kų šaltinių ir- pažinti geriau.

r * '
• < *

P. V. Š. sako, jog laisva- 
' maniai rūpinasi, “kad ant 
šios žemės žmonės turėtų lai
mės.” Taip ir mes, katali
kai, irgi to paties norime, 
tik ten, kur jūs matote tiks
lą, ten mes matome įran
kius; kur jūs matote visoko 
pabaigą, ten mes matome 
tiktai įžangą; kur jūs ma
tote tik kūną, ten mes ieš
kome sielos; ten, kur jūs 
pasitenkinate chemiškomis 
reakcijomis, mes ieškome 
Visatos ritmo ir harmonijos 
ir jų Autoriaus. Jūsų prie
kaištas, būk mes mokslo bi
jomos yra netiesa. Mūsų 
prakilniausi protai mokslo 
dirvoje dirba sykiu su ju
mis, labai tankiai vadovau
ja jums, bet jie nesustoja 
pusiaukely, nepuola ant ke
lių prieš tą, ką pamatė per 
teleskopą, ar mikroskopą, 
ar spektroskopą, nedegina 
smilkalų tai akutei-pro- 
tui—, kuri pasaulio stebuk
lus sugeba matyt bet nusi
lenkia prieš Intelektą, kurs būtų, tai kad visi patėmyji- 
tą visą padarė. Jūs mėgi-'mai man būtų adresuoti man 
nate pamatyti Dievą per te-,tiesiog, atvirai. Jeigu tas 
leskopą, ieškote sielos su bus iš mano priežasties, tai 
skalpeliu ir Dievo nepama-.aš stengsiuos su noru tą vis- 
tę, sielos neužčiuopę, sako
te išdidžiai: nežinau, agnos
tikas esu. Jūs protą begar
bindami pasistatot savę že
miau, nes ištikrujų garbina
te penkis pajautimus: ko 
nematau, neužuodžiu etc. 
nežinau ar tas ištiktųjų yra. 
Mes atiduodami pajauti
mams ir protui, kas jiems 
priklauso, jų neniekiname, 
jų pagelba dirbame ten, kur 
jie tinka — mokslo ir me
džiagiško gerbūvio srity — 
bet čia nesustojame. Siekia
me aukščiau su aukštesnių 
sielos jėgų pagelba, ten, kur 
protas pasiekti nebepajėgia, 
kur reikalinga,' intuicija, į- 
kvėpimas... ar kaip ten ki
taip pavadinsime tą prakil
niausią sielos jėgą, kuri da
vė galimybė^poetams ir pra
našams išvysti Amžinosios

Broliai ir Sesės 
Darbininkai:

7? bą. Į darbą nuolatinį su e- 
nergija ir noru jungti visus

Darbininkų Sąjungos sei
mas, atsibuvęs Rugsėjo 7-8 
dienose, uždėjo ant mano 
pečių sunkią sekretoriaus- 
administratoriaus bastą. Tą 
naštą būčiau neturėjęs vil
ties panešti, jeigu gerbiami 
seimo dalyviai nebūtų marf 
pridavę vilties ją nešti.

Priede r n .ės, kurias man 
gerbiami LDS. nariai seime 
uždėjo, yra jau visiems ži
nomos. Taigi šiuomi prašy
siu visų narių ir prietelių 
šios organizacijos, kurie ją 
jau nuo seno yra numylėję, 
kad. jie ir ant toliaus savo 
gerais patarimais, auka ir 
darbais remtų. Y'patingai 
man, mano darbe padėtų. 
Nereikalauju gerbiamųjų 
perdaug darbo, bet su jų pa
tarimais, su auka gerinti L. 
D. S. organizacijos padėtį, 
prigelbėti išsikasti jai iš da- 
bartiniii nesmagumų — sko
lų. Tą gerbiamieji L. D. S. 
nariai galite padalyti viso
keriopais būdais. Tiktai 
prašyčiau nenuleisti rankų, 
stoti darban šiandien.

Ypatingu mano prašymu

------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------,
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ką pataisyti. Gi jeigu ne
galima bus pataisyti, tai su
tinku pranešti tam, kame 
priežastis. Už patarimus 
visuomet būsiu visiems dė
kingas. »

Šį rudenį spalio ir lapkri
čio mėn. yra rengiama spau
dos ir narių prie L. D. S. 
prirašymo savaitės: Tame 
laike, tai ir prašyčiau visų 
gerbiamų LDS. narių ir 
prietelių padvigubinti savo 
energiją prirašymui naujij 
prie šibs mums brangios 
organizacijos narių ir nau
jų “Darbininkui” skaityto
jų. Čia gera proga būtų 
chieagiečiams padirbėti, nes 
ateinantis seimas bus Chica- 
goje, tai reikėtų, kad kuo
pos paūgėtų nariais ir ne- 
skūpėtii prisiųsti delegatų.

Taigi kviečiu visus L. D. 
S. narius ir prietelius į dar-
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Spieskimės visi po šios 
organiazcijos sparnu ir 
dirbkime taip, kad ateityje 
pasidžiaugtume iš darbo vai
sių. )

Taigi broliai, sesutės dar
ban!

Pereito LDS. seimo atbal
siai pasiekė visas lietuvių 
katalikų Amerikoje kolioni- 
jas. Ypatingai įsidomėjo 
tuomi LDS. kuopos, kurios 
pasirįžo visomis išgalėmis 
šelpti ‘ ‘ Darbininką. ’ ’ Kai- 
kurių kuopų delegatai jau 
seime pažadėjo, kad parva
žiavę namon, savo kuopų su
sirinkimuose, stengsis visais 
galimais būdais šelpti ir ge
rinti “Darbininko” padėtį.

Ir ne veltui. Štai pereitu 
savaitę New Britain, Conn. 
36 kuopa savo susirinkime^ 
kuriame buvęs gerb. LDS. 
šerno atstovas išdavė rapor
tą, aiškino apie parėmimą 
“Darbininko” aukomis, vi
si 36 kuopos nariai, nutaria 
paaukoti “Darbininkui” jų 
pirktąjį LDS. namo boną 
25 dol. vertės. Apart to 
gerb. Pr. Kavaliauskas pa
aukavo 1 dol. Ir viską jau 
Centran prisiuntė.

Antra LDS. kuopa Monte
llo, Mass. užsipelnė nema
žesnės garbės. Jie surengė 
prakalbas,- kuriose surinko 
gražių aukų $22.33 “Darbi
ninko^’ parėmimui ir jas jau 
Centras gavęs. Yra pažadė
ta, kad ši kuopa būtinai tu
ri padaryti net 50 dol. 
“Darb.” Graži, labai graži 
pradžia. Tikimasi, kad ir 
kitos kuopos ir apskričiai 
nepasiliks užpakalyj.

Prisiuntusioms LDS. 2 ir 
36 kuopoms “Darbininkui” 
aukas siunčiame nuošir
džiausią padėką, tikėdamies, 
kad jos ir ant toliaus “Dar
bininko” nepamirš. Lauksi
me nuo kitų kuopų praneši
mų.

Tiesos, Grožio ir Gero ats
pindžius.

Kurie tat nešame daugiau 
laimės žmonėms?

Jūsų idėjos ir jūsų žmo
nės šiandien pasaulį valdo. 
Ar esate juo patenkinti ? 
Laiko idėjos, kartos giliau
si troškimai pilniausi ats
pindi jos genijuose. Home
ras, Rafaelius, Mozartas, 
Šv. Tarnas Akvinietis ar 
Kantas nėfa galimi Tim- 
bukte ar ZululamTe, nes ten 
nėra tokių idėjų ir troški
mų, kurių reiškėjais ir pra
našais jie buvo? Jie buvo 
galimi tik tais laikais ir ten, 
kur jie gyveno ir veikė. Ko
kius genijus mes turifne? 
Rotschildus, Rockefellerius prašalina. Edisonas irgi ne- 
ir Stinnesus! ‘ Jie tai yra 
mūsų laikų troškimų reiškė
jais! Dolerio genijai, Bet 
yra 'dvasios milžinai?

: ines ne
sakome melo, arba, mes ne- 
skriaudžiame dėlto, “kad 
tas nieko neatsiekia,” reiš-

kia — yra nenaudinga. Yra 
tai uiilitaristinė dora. Fak- 
Jtas tečiau pasilieka faktu, 
kad žmonės meluoja ir 
skriaudžia kaip tik dėlto, 
kad pertai atsiekus kokį 
nors egoistinį tikslą. Jei 
tad laisvamanis deda savo e- 
tikos pamatuosna utilitariz
mą, sunku suprasti, delko 
jis turėtų susilaikyti nuo 
melo ir kitų skriaudimo ge
rai progai pasitaikius. Jei 
būtų tikras, kad jo niekas 
nepagaus, kodėl nemeluoti 
ir neskriausti vardan to pa
ties utilitarizmo? Melo ir

t 
t

J. Tumasonis,
L. D. S. Sekretorius.

NASHUA, N. H.
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Gerb. kun. F. Kemėšis prakalba 
begalo pakėlė darbininkų ūpą. 
Subruzdo, sujudo visos idėjinės 
kuopos, ypač LDS., kad stoti į 
pirmas eiles kovoje su kapitaliz
mu. Gerb. kun. F. Kemėšis didis 
prietelius ir užtarėjas darbininkų. 
Supranta ir permato skurdą ir 
nepaprastus gabumus ■ turi savo 
kalboje, nušviesti darbininkų rei
kalus. Turbūt art" nepirmos 
Nashua’oj tokios prakalbos, to
kios naudingos darbininkų reika
le. To negani, 15 d. rūgs, su
šauktas susirinkimas LDS. 65 kp. 
ir nemažas būrelis atsilankė. 
Kuopos valdyba pakviętė gerb. 
LDS. Centro dvasioj vadovų kun. 
F. Kemešį, kuris savo trumpoje 
Raiboje išdėstė LDS. principus irir 
jos programą. Jam užbaigus pra
kalbą* visi buvo patenkinti ir pri
sirašė sekanti nauji nariai: M. 
Dubauskienė, J. Endrelienė, A. 
Valionienė, V. Petrauskas, J. Ta- 
mulionis. To negana dar. L. D. 
S. nutarė daug naudingų nutari
mų. Kadangi susirinkime daly
vavo ir LDS. centro dvasios vadas 
ir vietinis klebonas, tai čia pami
nėsiu keletą svarbesnių nutarimų. 
Gerb. dvasios vadas inešė, kad L. 
D. S. narių, kurie streiklaužiauja, 
pareikalauti kad jie mestų tą da
rę. O jei neprižada to padaryti, 
tai prašalinti iš LDS. Visi tą į- 
nešimą parėmė ir nutarė tą pada
ryti, nes LDS. yra sutverta ant 
pamatų, kad pirmutiniai būtų ko
voje prieš išnaudojimą. Nutar
ta, kad kaip galint stengties pla
tinti spaudą, ypač “Darbininką.” 
Nutarta kad visiems nariams dėti 
visas pastangas, kad išauginti L. 
D. S. kuopą kaip galint skaitlin
giausia. Gerb. kun. Kemėšis ine
šė, kad reikia sutverti L. R. K. 
Federacijos skyrių, kurio čia ne
buvo dėl geresnio ir pasekminges- 
nio veikimo. Visi tam pritarė ir 
tapo padaryta pradžia. Tapo iš
rinkti atstovai iš LDS. kuopos. Be 
to buvo daugybė nutarimų. Visų 
LDS. narių buvo ūpas pakilęs. 
Aš tikiuos iš atsilankymo minėto 
svečio nemažai naudos turėsime. 
Išrinktas iš LDS. kuopos kores
pondentas.

Papliauška.

NEW YORK, N. Y.
LDS. 9 kp. turėjo susirinkimą 

rugsėjo 3 d. pobažnytinėj salėj. 
Gana daug narių atsilankė. Bet 
kadangi kuopa skaitlinga, tai iš 
būrio atsirado ir atsilikėlių. Gy
vai svarstyta darbininkų reikalai. 
Pasirodė, kad kuopa stovi ant ge
rų pamatų, 
ilsta

Mūsų kuopa nenu- 
platinime spaudos.

Vienybės Mylėtojas.

SUSIRINKIMAS,• ■ • ' J
LDS. 1 kp. mėnesinis' susi

rinkimas įvyks utarninke, 
rūgs. 26 d. 7:30 vai. vakare, 
LDS. kambariuose, 366 W. 
Broadway. Visi nariai ma
lonėkite pribūti, nes turime 
daug svarbių reikalų aptar
ti Taip-gi atsiveskite ir 
naujų narių.

Valdyba.

SVARBOS
■ v

Federaciją

v ’**■- a.

TYiY’Ffii TrpVeliavy, Kukardų, visokių Ženkleliu, Guzikučiu, Ant- 
AJ 1-L JJ u Ll V C spaudų it kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tes vardą. 
STRUPAS CO.,* 90-92 Fcrry St. !Mewark,*N. J.

r LIETUVOS
VALSTYBES

KONSTITUCIJA

t

SPAUDA “DARBININKO”
366 W. BrOaduay, Boston 27, Mass.

SKAITYKITE IR PLATINK TE ŠIUOS LAIKRAŠČIUS:
“D R A U G Ą”

“Draugas” eina kasdien.
“Draugas” paduoda daug naujausių 

žinių.
“Draugo” kaina visame pasaulyje tik 

$6.00.

“DRAUGAS” PUBL. CO.
2334 So. Oakley Avė., Chicago, Ulinois.

I “L AI V 4”
Eina kartį į savaitę. Jame rašoma vien 
apie tikėjimo ir doros dalykus.

Kaina metams .,.............$1.50
Kaina užrubežy met.... .$2.00 

“LAIVAS”
2334 So. Oakley Avė., Chicago, UI.

“F Y T Į”
Lietuvos Vyčių Organą. \ 

Eina du kartu į mėnesį.
Kaina metams..........

“VYTIS”
4736 So. Wood St., Chicago, HlAois.

Lankėsi žymus svečias gerb. 
kun. F. Kemėšis. Po L. R. K. F. 
ir LDS. seimų atvyko pasisvečiuo
ti pas vietinį kleboną kun P. P. 
Daniūną. Gerb. svečias nemažai 
naudos padarė besisvečiuodamas. 
14 d. rūgs, bažnytinėj salėj buvo 
surengtos prakalbos. Kun. F. Ke
mėšis nušvietė dabartinį darbinin
kų judėjimą, nurodė, kaip dabar 
eina smarki kova audinyčių dar
bininkų. Ragino Nashua’os lie
tuvius laikytis vienybės, kol tą 
kovą laimės. Kadangi pasirodė, 
kad lietuvių didesnė dalis grįžo į 
darbą, nematydami jokių sąlygų, 
tai minėtas kalbėtojas apgailesta-

Raųine, 
kad lietuviai mestų streiklaužiavę 
ir cėtfls prie unijos ir vienybėje 
h.’rjftų kovą. Teip-pąt patarė 
vmkros organuuoties kaip vy
rams, taip moterims. Visi su »n- 
d<vniEDV klausė prakaltos, vi
siems patiko, išskyrus streiklau
žius. Mat streiklaužiams nesigai- 
Jėjo užpipiruoti. Po to buvo ir 
pamajginimų. Prakalbų laike 
dainavo Marijos Vaikelių Drau
gystės choras ir Bažnytinis Cho
ras. Sudainavo keletą dainelių.

skriaudų spektroskopa^ ne-lvo, kad taip atsitiko. 
w 1/u/l Ii vi i mačiu

bando to padaryti. Tą pa
daryti tegalės Kristus ir De
kalogas, jei bus pritaikytas 
gyvenime.

• •

Protą ir mokslą mes myli
me, bet atsisakome padary
ti juos savo dievaičiais.

V. K. Taskūnas.

“DARBININKĄ”
Lietuvių Darbininkų Sąjungos 

Organą. 
“Darbininkas” eina tris kartus į sa
vaitę. __ x -

Kaina metams ................$4.50
' .Užrubežy metams..........$5.50

<<DARBINI1<KAS ”
366 Broadway, Boston 27, Mass.

“TĖVYNĖS BALSĄ” 
Eina du kartu į savaitę.

Kaina. —■ Užrubežy, Wilkes- 
Barres ir apielinkčęe met. $5.00 
Kitose valstijose ............ $4.00

“TĖVYNĖS 'BALSAS”
55 W. Market St., VUkn-Bene, Pa.

“GARSĄ”
A. L. R. K. S-mo Organą. 

Eina kartą į savaitę. Jame galima ras
ti daną žinių apie įsirašymą į įvairins 
susivienijimo skyrius.

Kaina met (Amerikoj) $2.00 
Kaina met (užrubežy). .$3.00

“GARSAS”
222 South 9th Street, Brooklyn, N. Y.

$3.50

“MOTERŲ DIRVĄ”
A. L. R. K. Mot. Są-gos Organą. 

Eina kartą j mėnesį.
Kaina metams (Amerikoje) $2.50 

-Kaina metams (užsienyje). .$3.00
“MOTERŲ DIRVA”

Q17 W. 33-rd Street, Chicago, Ulinois.

“M E I L Ę”
Eina kartą į mėnesį. Įvairaus turinio 
žurnalas su skyriumi, vaikams.

Kaina metams ............... $1.80
Kaina užrubežy............. $2.00

, “MEILE”
301 Statė Street, Du Boto, Pa.

“GIEDRĄ” ,
Katalikiškos moksleivijos organą 

Eina kartą į mėnesį. ' 
Kaina metams............ . .  .$2.00
Vienas numeris............ { v

“GIEDRA”. . >
5^¥. Market St., Vilkes Barte, Pa.
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'Paj ieškojimai
Paieškojimą kainos LDS. na

riams Ir “Darbininko” skaityto
jams 1 syki J metus už dyk?, už 
3 sykius $1.00. Prieteliams už 3 
sykius $1.50.

savo
Jis

Šasis buvo paskolinęs

KAZIMIERO R. K. DR-JOS 
VALDYBOS ANTRASAI

SO. EOSTON, MASS.

705 Main Si., Montello, Mas*.
(Kampas Broad St.)

TeL Brockton 5112-W.

Reikalavimą kainos 2c. už Žodi už 
kiekvieną sykį.

(GUMAUSKAJ?)

DANTISTAS

16 Metų South Bostone 

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

VALANDOS : Nuo 9 r. Iki 7 v. vak.

šiai iškil- 
Po tam se-

Sulošta “Kuprotas
Labai juokingas vieno

Lošiant, pub-

A. Verba labai tuomi į- 
nes jo nuomone, gali pri- 
prie šv. Cecilijos choro 
lietuviškai moka. Šiame

Iš BOSTONO i LIETUVA 
per LIVERPOOL 

ant naujo, didelio, puošnaus, greit. 
aliejų varomo

SAMARIA ..
TYRRHENIA
ALGERIA ...

KAS GIRDĖTI LIETUVIU KOLIONIJOSE. .

200 MEDŽiy KIRTĖJŲ.
Maine’os val&ijon. Šis kirti 

mas yra pagal naujo būdo, k’ 
yra galima užsidirbti pinigų ke: 
tant medžius ant sieksnių.
NATIONAL LABOR AGENCY 

108 Friend St., Boston, Mas-

■

VIETINĖS ŽINIOS
n.'

-------------! ! . . ...m

VYSKUPO ATSILAN
KYMAS.

Pereitą subatą šv. Petro 
lietuvių bažnyčioj lankėsi 
Jo Malonybė vyskupas An- 
dersen. Jam įžengus baž
nyčion choras, vargoninin
ko M. Karbausko vedamas 
užtraukė giesmę “Ecce sa- 
cerdos.” Lietuvių vaikinų 
ir mergaičių prirengtų prie 
Padrūtinimo sakramento 
buvo virš 500. Generalis tų 
jaunikaičių tėvas buvo M. 
Žioba, LDS. Centro pirmi
ninkas, o generalė motina 
buvo p-lė Ona Staniuliutė.

Vyskupas savo pamoksle 
be kitko pagyrė lietuvius ir 
gražų lietuvių jaunimą. Lie
tuvišką paipokslą pasakė 
gerb. kun. J. Čaplikas, Pro- 
vidence’o, R. I. lietuvių kle
bonas.

Po visam klebonijoj vys
kupas pareiškė, kad • lietu
viai besą kultūringi, “neat- 
looking, vvell dressed. order- 
ly.” Sakė, kad todėl lietu
viai “mušt ha ve money.” 
Dar vyskupas pasidžiaugė 
gera tvarka bažnyčioje 
ke iškilmių.

— B

Rugsėjo 17 d. vietiniams lietu
viams buvo linksmiausia ir di
džiausia jų istorijoje. Tą dieną 
susilaukė po ilgų su virš trijų me
tų laukimo tikro lietuvio tėvynai
nio jauno ir darbštaus klebono, 
dar nesenai Įšventinto gerb. kun. 
J. Česnos. Žmonės dažinęję su
katoj, 16 rugsėjo, kad jau gerb. 
kun. J. Česna pas mus atvažiavo. 
Visi nedėlios ryte skubinos į baž
nyčią. Gerb. kun. J. Česna visus 
labai gražiai pasveikino ir pasa
kė gražų pamokslą taip kad jo 
jausmingi ir graudūs žodžiai su
žadino žmonių širdis. Iš bažnyčios 
išėję visi labai džiaugėsi susilaukę 
lietuvio už vadovą ir gėrėjosi gra
žiu pamokslu. Vakare svetainėje 
buvo surengtas gražus vakaras 
priėmimui ir pagerbimui naujo 
klebono. Vakaras ir visas prog
ramas susidėjo iš eilių, deklema- 
eijų, lošimo, prakalbų ir dainų. 
Visu programo surengimu rūpinos 
ir surengė moksleivis, parapijos 
pirm. J. Zabulionis.

Klebonui atsisėdus prie papuoš
to stalo, tuojaus prasidėjo prog
ramas, pirmiausia p-lė Z. Micke
vičiūtė padeklemavo pasveikini
mo eiles. Po jai dar kita mer
gaitė deklemavo ir-gi 
mei pritaikytas eiles, 
kė lošimas.
Oželis.”
veiksmo veikalėlis.
likai nebuvo galo juokams, taipo
gi publika nesigailėjo katučių ir 
lošėjams. Po lošimui moksl. J. 
Zabulionis pasakė gražią prakal- 
bėlę šiai iškilmei pritaikytą. Po 
prakalbai J. Zabulionis paprašė 
naują kleboną užimti dėl jo pa
rengtą vietą ant scenas. Klebo
nui užėmus vietą ir atsisėdus gra
žiai išpuoštoje kėdėje ir aplink 
apstatyta gyvomis gėlėmis, trys 
mažos mergaitės Įteikė gražų gė
lių bukietą nuo visos parapijos ir 
ir viena iš jų pasakė tam tinkan
čias eiles. Kitą bukietą gėlių Į- 
teikė nuo A. Petronio ir Al. Mar
gelio. ' Dar pasakė eiles A. Dage
lis “Nenusimink” ir p-lė V. Bir- 
žetaitė padeklemavo eiles “Pir
myn.” Po tam sekė naujo klebo
no kalba, kuris labai gražiai vi
sus sveikino pasižadėdamas dar
buotis mūsų tarpe kiek tik spėkų 
turės ir taipgi visiems širdingai 
dėkojo už gražų priėmimą. Ant 
galo vietinis vargonininkas S. Si- 
monavičius su choru užtraukė 
“Ilgiausių Metų.” Taip-gi dar ir 
daugiaus keletą gąražių dainelių 
padainavo. Galop Lietuvos him
nu užbaigė vakarą. Po viskam 
visi labai linksmi skirstėsi ir ėjo Į 
namus.

kienė, Ona Sidararičiutė, Silves
tras Padvaiskis, J. A. Kriviutė, 
Antanas Stanšauskas. Kitas pa- 
našijB susirinkimas bus sekantį ne- 
dėldienį 3 vai. po pietų toj pačioj 
vietoj.

Po parapijos susirinkimui toj 
pačioj vietoj išrinktoji vajaus ko
misija turėjo susirinkimą. Apta
rė kad yra reikalas išdalinti Lav- 
rence’o gatves ir įstaigas į dalis 
tinkamas vajui,- išrinko komisiją 
tam rūpintis iš sekančių: Steponas 
Bugnaitis, Ona Sidaravičiutė, 
Konstantinas Andreliūnas.V

4:30 po pietų LDS. vietinės 
kuopos susirinkimas., Susirinki
mas buvo Įdomus, ties delegatai 
buvę LDS. seime papasakojo daug 
naudingi! dalykų.

Išvažiavimas užsibaigė saulutei 
leidžianties.

DĖKUOJAME 
JŠeimų vakarų pildytojams, 

kalbėtojams gerb. kun. F. 
Kemešiui, kun. Dr. Ig. Če- 
saičiui, kun. Ign. Albavičiui 
ir Leonardui Šimučiui už 
prakalbas seimo metu. Dė- 
kuojame p. M. Karbauskui, 
choro vedėjui, solistams ir 
choristams už puikiai atlik
tą šeiminį koncertą. Dėkuo- 
jame sąjungietėms už paga
minimą vakarienės gerbia
moms * Kyburienei, Stra- 
kąuskienei, Kohanskienei, 
Adomaitienei. Griciuvie
nei, Aukštikalnienei, Stoč- 
kienei, Glineckienei, Knei- 
žienei, Karbauskienei, Ma- 
jauskaitei. Kilmoniutei, 
Karbauskaitei, Kohanskiu- 
tei, Kiburiutei ir visiems, 
kurie tik prisidėjo prie ren
gimo seimų ir pildymo pro
gramų. Džiaugiamės, kad 
viskas kogražiausia nusise
kė.

Komisijos Valdyba:
J. Glineckis, 
V: Valatka.

SUSIRINKIMAS.
Praeitam nedėldieny rug

sėjo 24 buvo L. R. K. Fede
racijos 3-čio skyriaus susi
rinkimas. Apsvarsčius Fe
deracijos reikalus ir išklau
sius šeiminių raportų, pra- 
imtajsu pasižadėjimu vykdy
ti. Kalbėta ir nutarta, kad I 
T. Fondas su Federacija 
skyriai veiktų išvieno. Šei
minių vakarų komisijos ra
portai priimti su pagyrimu. 
Savo darbštumu padarė gry
no pelno virš $70. Kitam 
susirinkime bus paskirta ge
ram tikslui. Jau girdėjos, 
kad reikėtų paskirti ‘‘Dar
bininkui.” Aš tam prita
riu. Susirinkimas buvo 
skaitlingas.

Tykūneli*.

SUEIKITE.
Rugsėjo 28 d. ketverge 8 

vai. vak. įvyks Vyčių 17 
kuopos susirinkimas savuose 
kambariuose. Viši nariai 
prašomi susirinkti.

Čiutė. Buvo nešta iškaba Vilnius 
ir Klaipėda. Parke įvyko prakal
bos. Kalbėjo kun. Tamoliūnas iš 
Amsterdam, amerikonas ■ adv.

kai. Aleksandra Veličkienė puoš
niai pasipuošus atvaizdino Ameri
ką, o Kazė Veličkienė buvo Biru- 
ta. Vytautas ant žirgo buvo Pra
nas Nasutavičius. Prie jo pasi-

Lietuvos meilė brangesnė už 
auksą ir sidabrą. Bet jeigu mei
lė bus, tai bus Lietuvai ir aukso 
ir sidabro.

FONTANINE 
PLUNKSNA 
Naudinga Visus

DIRBTUVĖJE, OFISE, 
NAMUOSE IR KELYJE.

jo. Dabar galimi uždirbti nuo 
$25—30 Į savaitę. Darbą galima 
gauti visur, ypatingai mokan- 
tiernsjulkinius darbus. ‘ .

9—10 rūgs. Patersono baseball
kamanda turėjo susirėmimus su puošus buvo Marijona Bartųsevi-

Senai jau mūsų laikraščiai pri
rodinėja, jog netinka Neivarko 
chorui šv. Cecilijos vardas. Aš 
bandysiu pirštu parodyt. Bent 
metai atgal prisirašė i viršminė- 
ta chorą keturi iš katalikišku or- 
ganizaeijų vyrukai mylintis dailu 
ir ant kiek galint prilaikyti mūsų 
chorą nuo liberališkų, bolševikiš
kų ir munšaininkų pakraipų. Na 
ir pastaruoju laiku dažnai įvykda
vo smarkių susirėmimų mūsų cho
re ir vargais negalais nukreipda
vo nuo prieškatalikiškų žingsnių. 
Mat pusėtinai smarkus senųjų 
choro narių vadas A. Verba, ku
ris nuolat šmeižė katalikų laikra
ščius, organizacijas ir tas ypatas, 
kurios priklauso prie katalikiškų 
organizacijų. Sako tokia ypata 
neverta maišytis mūsų chore. A. 
Verba, pridėjęs keletą centų pali
ko šv. Cecilijos choro pirmininku. 
Padėkojęs savo šalininkams už iš
rinkimą, atkartojo savo senus 
troškinius. Sako dabar turime 
prenumeruot laikraštį, chorui or
ganą, tik ne “Garsą,” ne “Dar
bininką” ir ne “Draugą,” tik to
kį, kur galėtume aprašinėti savo 
veikimą, girdi “Vienybę,” ar 
“Keleivį.”

Mėnuo prieš tai bandėm susta
tyt šv. Cecilijos chorui įstatus ant 
katalikiškų pamatų ir pažymčt 
šiaip jau, kad prie šv. Cecilijos 
choro būtų priimami vien tik ka
talikai, 
sižeidė, 
klausyt 
bile tik
klausime kilo ilgos diskusijos, bet 
paliko be pasekmių, nes katalikiš
ko nusistatymo įrašyt nebuvo ga
lima.

Negana to, dar A. Verba gavęs 
progą ir lenkybę palaiko. Kaip 
tai šv. Jurgio draugija savo sųsi- 
rinkim’e svarstė už kiek pirkti Lit- 
tuvos Paskolos antro vajaus bonų 
Buvo manoma pirkti už tiek, kaip 
ir pirmo vajaus kad pirkta. Prie
šinosi A. Verba. Davė tvirtą į- 
nešimą, kad būtų balsuojama 
slapta. Aišku, kad norėjo pa
slėpt lenkbernius.

Teipgi Lietuvds Aukso ir Sidab
ro Fondan nepridėjo nei cento nei 
A. Verba, nei jo choristai, išski
riant tuos, kuriems paduota ulti
matumas išeit ir netekę kantry
bės apleido tą nelaimingą šv. Ce
cilijos chorą.

Labai apgailėtinas mūsų para
pijos choro gyvenimas, bet yra 
viltis, kad mūsų gerbianfas klebo
nas kun. Kelmelis daug maž aprū
pinęs neatidėliojamus parapijos 
reikalus, chorui kelią teip-gi nu
rodys. *•

Buvęs Choristas.

Rugs. 17 Lawrence’o lietuviai 
katalikai šv. Pranciškaus parapi
jos “Palangoje,” Methuen, Mass. 
turėjo pramogą.

Ryte 9-tą vai. šv. Vincento kop
lyčioje šv. Mišias laikė gerb. kun. 
F. A. Virmauskis. Žmonės ant šv. 
Mišių atsilankė skaitlingai.

Apie 11-tą vai. ryte prasidėjo 
pramoga, kur vadovavo Maldos 
Apaštalystės Draugija. Visas pel
nas skiriamas gaujai bažnyčiai,

2-rą valandą po pietų buvo puo
ta, kurią suruošė savo lėšomis 
kun. F. A. Virmauskis iV kun. P. 
M. Juras Sunday School mokyto
jams. Mokytojų dalyvavo trisde
šimts šeši. Po užkandžių, pasitar
ta apie mokinimo pradėjimą. 
Vienbalsiai nutarta mokyklą ati
daryti už kelių savaičių. Atidary
mo dieną ryte bus šv. Mišios j &v. 
Dvasią ir per tas Mišias visi mo
kytojai priims Šv. Komuniją -in 
corpore.

3:30 vai. po pietų Šv, Vincento, 
koplyčioje buvo parapijos susirin
kimas. Tikslas susirinkimo, tai 
aptarti vajų naujai bažnyčiai Su
sirinkimas buvo skaitlingas ir da
lykai- rimtai svarstomi.

Vajus tęsis tris dienas: spalio 
12, 13 ir 14, 1922. Vajaus suren
gimui išrinkta komisija sekanti: 
Petras Jeskelevičins, Tanias Sku- 
sevičius, Steponas Bugnaitis,

Harrisono beseball kamanda. 9 
rūgs. patersonieeiai padarė 1, har- 
risoniečiai 0. 10 nigs, patersonie- 
čiai jadarė 8, harrisoniečiai 4. 
Kaip vieni taip ir kiti su visu pa
sišventimu veikė vieni prieš kitus. 
Vakare patersonieeiai surengė 
linksmą vakarėli dėl harrisonie- 
čių. Visi linksminosi ikvaliai 
Buvo svečių iš Brooklyn ir iš New 
Yorko valstijos, dvi viešnios mer
gaitės. Buvo linksmas vakarėlis. 
Bet dar būtų buvę linksmesnis, 
jeigu pas mūsų jaunimą būtų dau
giau draugiškumo, ypatingai pas 
mūsų mergaites. Patersono neku- 
rios mergaitės pakiįę j didelę pui
kybę. Ir jeigu atvažiuoja iš ki
tos kolonijos mergaičių, tai j jas 
su panieka žiūri. ,

L. Vyčių susirinkimas.
- 12 d .rūgs. L. Vyčių 61 kp. tu
rėjo susirinkimą. Apsvarsčius sa
vo reikalus, nutarta nuo ateinan
čio mėnesio priimti Į L. Vyčių 61 
kp. už $1.00, kitus apmokės kuo- 

Ipa surengdama vakarėlius, nes 
dideli mokesčiai daug jaunimo su
laiko nuo prigulėjimo. Taip-gi ir 
už senus narius apmokės kuopa 
nuo Naujų Metų. Žinoma, kuo
pa tik už tuos apmokės, kurie pri
sidės prie veikimo. Nutarta tu
rėti lietuvių kalbos pamokas. Pa
galiams vyčiams sunku vieniem į- 
vykdinti. tai nutarta kreiptis prie 
LDS. Į komisiją išrinkti, T. Ry
mas, Ig. V. Kulikaitis. Nutarta 
rengti draugiškus vakarėlius, su
sidedančius iš prakalbėlių, eilių, 
dainelių ir žaislų. Į komisiją su
rengti išrinkta M. Petraitč, A. Či
činskas, T. V. Kulikaitis. Pirmas 
tekis vakarėlis bus 24 rūgs.

Reporteris.

Brush, kun. Zabiela. Po to ant ti
kės buvo pramoga, piknikas. 
Rengimo komiteto pirm, buvo 
Juozas Vasiliauskas, jo page’h. 
P. Nasutavičius,. rašt. Ign. Kal- 
vinskas, ižd. P. Mickevičius.

Ten buvęs.

Į LIETUVĄ.'

l&WHlTESWt
. Iš Keto York į Ckerbourg ir 

Southampton
Greitas susisiekimas su Baltijos 

portais
HOMEItlC—Rugs^O; Sp. 21: Lap. 11 
MAJESTIC—Spalio 7 ir 28; Lap. 25 
OLYMI’IC—Sp. 14; I-apk. 4; Gruo<l. 2

(Didžiauisas Laivas Pasaulyje.) 
Iš Bostono į Liverpoolį.

Pittsbubgh (naujas) ir Haverfori.

Vr American Line
Iš Kete York į Ckerbourg ir Hambur^ 
MONGOLIA—Sp. 5; Lap. 9; Gruod. 11 
MINNEKAHDA (3-čia klesa) — 

(Spalio 12; Lapkričio 1' 
MANCHURIA—Spalio 26; Lapkr. 30

V1 Red Star Line
Iš Neu: Yorko i Hamburgą, Liepoją. 

Danzigą.
SAMLAND (3-čia klesa)—Spalio 24 

Parsitrauk savo pažįstamus iš Lit 
tuvos ant musą patogią laivą. Muši, 
agentai Europoj atliks viską. Geru- 
valgis. Pasėdėjimui kambariai. Man 
dagus patarnavimas. Kainos prieina 
mos. Kreipkitės pas:

PASSENGER DEPARTMENT 
Statė Street, , Boston, Mas>

arba vietinius agentus.

...Spalio 2>* 
-Lapkričio 4 
Lapkričio 25 

su greitu persikėlimu j LIETUVĄ i
visas Baltijos valstijas. Geriausi..■ 
patarnavimas ir valgis.

TAIP-GI Iš NEW YORK’O 
asmeniškai prižiūrima ekskursija L o 
tuvon ir į kitas Baltijos vaistyk. ■ 
kiekvieną utarninką vienas iš trijų m 
rių milžinų su užjūrio persikėlių. 

Southampton’e.
MAURETANIA AQUITANI1. 

BERENGARIA
pasiekia LIETUVĄ i devynias dien >• 
Delei informacijų kreipkitės prie :> 
(ūmiausio agento arba prie CUNAR! 
ANCHOR LINES, 126 Statė St. B >- 
ton. Mass.

Daug parankiau ir sma
giau rašyti su fontanine 
plunksna. Daug mažiau 
išlaidų vartojant fOntani- 
nę plunksną. Pirk dabar.
Kainos: $1.50, $2.50. $3., 

$3.50, $4., $4.50, $5.00,
$5.50, $6.00 ir aukščiau.

“Darbininkas,”
366 Broadway, 

Boston 27, Mass. r— 

,r -—i-i—n=aS

j

■■

TeL So. Boston 323
LIETUVYS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

Laikinai perkėlė ofisą po No. 
425 Bboadwat, So. Bostos, Mass. 

Ofiso Valandos:
Nuo 10 Iki 12:30 ryte ir nuo 1:30 

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

ir nedėliomis.

Valdyba. Konstantinas Andrelranas, Tere-

PATERSON, N. J.

P.
draugams visus savo pinigus, 
labai užsitikėjo savo draugais. 
Po to draugai užsiginė skolos. 
Tai nuskriaustasis nusiminė ir 
pradėjo bludyti. Dabar pateko 
pamišėlių namuosna.

Antra nelaimė. Du vyru, kelei- 
vininku. pamylėjo vietdš sanda- 
riečių lyderio moterį. Vienas jų 
dirbo liet, kooperacijoj, 
buvo intartas, kad sandariečių 
’.ado žmonai nešąs iš krautuvės 
da>ktu. Bučeris netenka darbo ir 
$100 kaucijos.

Trema nelaimė. Vienas lietu
vis taikinąs iš Brightono pamylė
jo paliokaitę iš AValpole. Tai gir
dėjau, kad jam loji meilė atsiėjus 
$3.000. Toji paliokaitė pabėgo su 
kitu ir apsigyveno Norvvoode. Nu
skriaustasis vaikinas ieškąs jos su 
policijos pagelba.

z*'

Rugsėjo 4 d. buvo surengta ma
nifestacija padėkai išreikšti Ame
rikai už pripažinimą Lietuvos. 
Paroda buvo tokia graži kokios 
čia nėra buvę. Žmonių buvo apie 
1.500. Buvo žmonių iš Utica. 
New York Mills, Frankfort ir ki
tų vietų. Pirmiauąia ėjo italų be- 
nas iš Herkimer. Paskui ėjo ex- 
kareivis Simanas Ramanauskas 
su amerikoniška/vėliava ir Petras 
Velička su Lietuvos vėliava. Bu
vo gražūs flotai ir papuošti tro-

FARMA ANT PARDAVIMO 
ARBA MAINO.

Aš tūriu tris farmas, viena pri< 
kitos, susidedančias virš 630 ake 

’rių žemės, kurios didžiuma žemės 
yra dirbama, vienok yra užtekti
nai miško ir ganyklos, kuris sic 

I kia didelį ežerą.
Yra treji būriai modernališkų 

namų, teip pat dauguma farmiš- 
kų Įrankių, ir viso kitko vien tik 
gyvulių nėra.

Sodas virš trisdešimt akerių že 
mes, kuriame randasi visokių vai
singų medžių, daugiausia obelių 
kurios yra apie dvyliką metų se 
numo. Paminėsiu, kad vien tik 
iš sodo galima padaryti gerą gy 
vertimą.

Namai, kaip virš minėjau, yre 
Į moderniški, su visais įtaisais, kaij

Tasai ‘ tai: elektros šviesa, šilto vande
nio šiluma, kaip stuboj, skerdyk 
loj taip pat ir nekuriuose tvar
tuose. Apie visus namus apaugę 
tankiai neapsakomai augšti me
džiai, kurių papuošimas ateiviui 
palieka didelį Įspūdį mintyje.

Šioji farma parsiduoda pirmu 
kartu per keletą desėtkų metų, c 
galų gale neužsimoka sakyti kad 
ji parsiduoda, nes pagal prekę už 
kurią ją galima dabar nupirkti, 
tad geriau sakyti kad ją pusdy
kiai atiduoda.

Jeigu kas turi atsakantį biznį, 
namą arba kelis namus, arba 
mažesnę farmą, tad su dadėjimu 
$2000. arba $3000. pinigais aš ga 
lėčiau mainyti.

Šioji farma yra Befast, Maine, 
apie keturios mylios nuo pat cen
tro miesto. Kurie interesuojatės, 
kreipkitės į manę laišku, telefonu, 
telegramų arba ypatiškai dėl pla
tesnių informacijų. Veliju lietu
viui pasięaudot šia proga.

VINCENT A. JENKINS, 
(Jankauskas)

43 Treemont Street, Room 603
Boston, Mass.

TELEFONAS, Haymarket 4112-

Per ilgus laikus čia darbai silp
nai ėjo. Bet,žią vasarą žymiai pa
gerėjo, ypatingai šilkų dirbtuvė
se. Dabar dirba visos pilną lai
ką. Per blogus laikus buvo nu
muštos algos, bet šią vasarą dar
bininkai pareikalavo sugrąžinti 
algas. Darbdaviai nenorėjo su
tikti, bet darbininkai susiorgani
zavo ir išėjo ant streikų ir laimė-

PARSIDUODA FARMA.
Parsiduoda pigiai graži farn: . 

J35 akrai žemės, 11 kambarių m: 
mas su vandeniu, 48x75 pėdų b;: 
nė, galima laikyt 25. galvijus,
lo, apie 50 tonų šieno, ganyklų 
su giria, sodas, 200 obuoliu ir 2* 
pyčių, 50 vyšnių, apie 300 bačk; 
obuolių ir tiek pyčių. 35 vištos, 
arkliai, 13 karvių, 3 veršiuku 
visos daržovės, ir visi farmos n. 
kandai. Viskas parsiduoda til 
už $7,500. Yra daug didesnės v< 
tės. Dėl žinių rašykite sekanči. 
adresu: (28

P. ŠIMKUS,
Church St., Gilvertville, Mass

PARDAVIMUI
Mėsinyčia ir Valgomų Daiktų 

Krautuvė, 
tarpe lietuvių, lenkų Įr amerik* 
nų. Gerai išdirbtas biznis. G< 
ra vieta Bridgeporte. Atsišauki, 
šiam greit pigiai parduosim' 
Pardavimo priežastis tai nauj- 
didesnis biznis. Kreipkitės:

PARK MARKET,
382 Park Avė., Bridgeport, Conn.

> (26

Aš Antanas Vaitkus, paieškai; 
savo mamos Valerijos Vaitkienės. 
Paeina iš Kauno rėd., Telšių 
apsk., Tveno parapijos, Adomai
čių kaimo. 18 metų atgal kaip 
apleidome tėvynę. Dabar jokios 
žinios negirdėti. Kas žino, mel
džiu duoti atsakymą, kuoširdin- 
giausiai lauksiu. Rašykit šiuo ad
resu:

Mr. Anthony, Vaitkus,
93 Henry St, New York, N. Y.

TeSkau mvo vyro Antano Za- 
kulskio, kilusio iš Kauno, Panevė
žio apskričio, Kratiškių kaimo. 
Išvažiavo Amerikon 1913 m., gy
venusio 2412 Smallman St., Pitts- 
burgh. Pa. Kas apie jj žinotą ar 
jis pats lai atsišaukia šiuo antra
šu:

Paulina Zakulskienė, 
gatvė No. 19, butas 52, 
LITHI’ANTA.

Vilniaus 
Kaunas, 

(26)

£3
73

3

Tel. So. Boston 270

J.MAGDONELL.M.D.
Galima susikalbėti ir lietuviškai. i 

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

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

PIRM. — Vlada* Paulauskas,
90 B St., So. Boston, Maaa. 

VICE-PIRM. — V. J. Jakštas,
27 Story SL, Boston x27, Mass. 

PROT. RAŠT. — Antanas Janušonis,
1426 Columbia Ibi.. So. Boston

FIN. RAŠT. — Juozas Juška, 
Merycliff Academy,

Arlinghton Heizths, Maaa, 
IŽDININKAS — Leonas švagždys, 

111 Bowen St., Boston 27, Maga. 
IŽDO GLOB. — J. Grubinskas,

3 Jay St, Boston 27, Masa. Ir 
Antanas Kmitas,

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

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

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

kas antrą nedėldlen} mėnesio 1-ą vai. 
po pietų parapijinėj svetainėj, 492 EL 
7-th St, Boston 27. Man.

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

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

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

450 E. 7-th St, So. Boston, Mass. 
FIN. RAST. — Juozapas Vinkevičlus, *

■ 169 W. 6-th St, So. Boston, Mass. 
KASIERIUS — Andriejus Zalieckas,

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

209 E. Cottage St, Dorehester, Mass.
D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne

sinius susirinkimus gas pirmą nedėl- 
dlen| kiekvieno mėnesio po No. 694 
Washlngton St, Boston. Mass. 6-tą ▼. 
vakare. Ateidami drauge ir naujų na
rių su savim atsiveskite prie musų dr* 
jos prtraiytL

IV. JONO EV. BL PA1ELPINM 
DRAUGYSTES VALDYB08 

ADRK8AL
PIRM. — M. Zoba,

589 B. 7-th St, So. Boston, Mam 
VICE-PIRM. — P. Mikalauskai.

248 W. 4-th SU So. Boetton, Maaa. 
PROT. RAUT. — X Šeduikis,

315 — 4-th St. So. Boston, Mase. 
FIN. RAŠT. — J. švazždys.

171 W. 5-th St.. Boston, Maaa 
KASIERTUS — A. Nandžfnnaa.

16 Wlnfie!d Su So. Bcaton, Mm 
MARŠALKA — J. Saikia,

7 Wlnfleld St. So. Boston. Mae*.
Dr-ja laiko rolrlnMmos kas trečia 

oadHdlen] kiekvieno Btaneaio. 2-r* vai. 
no pietų Iv. Petro parapijos aalSj. <92 
BL Saventh SU South




