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Organas Amerikos Lietuvių 
R. K. švento Juozapo 

Darbininkų Są-gos.

...$4.50 

... 5.50

“DARBININKAS”
Bboadway. Boston 27.

Tel. South Boston 620

Kaina 4 centai

NOLAI RYMAN.

BEDARBIŲ
o policijos

Paskutinio" i

ANT LAIMĖS SPEIGAI

Leidėjas lai

CENZŪRA VILNIUJE

AIRIAI ŠAUKS 
KONGRESĄ.

— Sveikatos 
Viršininkas

T. NARUŠEVIČIUS 
APIE PADĖTĮ.

MAIŠTAS TEBESI 
TĘSIA.

sveikatą. Dabar jo mėgia 
muoju užsiėmimu yra istc 
rijos skaitymas.

KAUNAS. įvyko nesenai K 
no geležinkelio darbininką li 
rinkimas, kuriame dalyvavo i 
300 žmonių.

Buvo nuspręsta savišalpos 
kalu įsteigti keletą kepyklų,- 
būtą pardavinėjama nariams 
giasnė duona, išnuomoti vas 
keletą daržą ir laikyti paukši

ŽADA PASITRAUKTI 
' IŠ SIBIRO.

Kopenhageąį — Karelijos 
sukilėliai, kurie buvo rusų 
raudbnarmiečių įveikti, pra
deda atsigriebti. Sumušė 
raudonąją armiją ir užėmė 
miestą Kimasjervi. Waskington. — Japonijos 

delegacija pareiškė, kad Ja
ponijos valdžia pagatava e- 
santi atšaukti savo kariuo
menę iš Sibiro. Sakė, kad at
šauks savo jėgas taip greit, 
kaip ten susitvers pastovi 
valdžia.

KAIP SULAUKTI 100 
METŲ.

konfiskuoto numerio vardas 
buvo: Litiua, Jeszcze Nie 
Zginęla.

ILGIAUSIAS ŠALY 
GATVIS.

York. — Sveikatos 
kad

Washrngton. — Suv. Val
stijų valdžia turbūt ši4s sa
vaitės pabaigoj paskelbs ar 
dalyvaus valstybių ekonomė 
nėj konferencijoj Genooj ar 
ne.

Rymas. — Iš visų pusių 
pradėjo Ryman atvykti kar
dinolai laidoti mirusįjį po
piežių Benediktą XV ir pas
kui rinkti naują. Italijos 
premieras Bonomi ir visi I- 
talijos valdininkai prigelbs- 
ti kardinolų keliones Ry
man. Premieras Bonomi 
būk slaptą įsakymą išleidęs 
geležinkelių darbininkams 
ir kitiems valdininkams vi
sokiais būdais palengvinti 
visų šalių, visų tautų kardi
nolų kelionę Ryman.

Naujo Šv. Tėvo rinkimai 
būsią vas 2.

Italijos valdžia norinti, 
kad būt išrinktas toks kardi
nolas, kurs linktų prie susi
taikymo su valdžia. Val
džia nori, kad būt išrinktas 
kardinolas Maffi. London. — Daugiau kaip 

2.000 bedarbių surengė de
monstraciją prie W. Brom- 
vich Policijos teismu. Tada 
buvo teisiami penki jų vadai 
už grasinimus.

lietuvių dvasioj lenkų kalboj 
leistas laikraštis tapo kon
fiskuotas keturiasdešimt 
trečiu kartu. Tas laikraštis 
kasdien pasirodydavo nauju 
vąrdu ir vis 
konfiskūdiaiKun. P. Garmus telegra

fu “Darbininkui” pranešė, 
kad sausio 22 d. Elizabethe, 
N. J. katalikų universitetui 
aukų sudėta $1.700, o Lin- 
dene, N. J. sudėta $400. Iš
viso $2.100. Valio Lietuviai 
katalikai! Valio kunigas

Paryžius. — Airių veikė
jai nutarė šaukti pasaulinį 
kongresą ir steigti pasaulinę 
Airių lygą (sąjungą) su 
kuopomis visose šalyse, kur 
tik yra būrelis airių. Lyga 
steigs laikraštį angliškoj ir 
airiškoj kalbose aiškinti Ai
rijos reikalus ir prieš veikti 
prieš anglų propagandą, 
kur anglai vadiną airius go
rilomis. Toliau airai steigs 
fondus augštus mokslus ei
nančiai jaunuomenei šelpti.

NETIKĘ TENEMEN 
TAI.

Neiv
Departmentas surado, 
tame mieste yra 1.000 neti 
kusių žmonėms gyventi te 
nementu.

New York
Departmento
Dr. Copeland sako, kad pa
staruoju laiku labai platina
si plaučių ir viso alsuojamo
jo aparato ligos. Ant lai
mės, sako, atėjo speigai, ku
rie pastos toms ligoms ke
bą.

New Yorke platinasi in- 
fluenza. Spėjama, kad ji 
importuojama iš Europos. 
Todėl atkeliaujantieji iš Eu
ropos labai peržiūrimi. .

Skaityk Laikrašti, Kuris Paduoda Naujausias 
Žinias iš Viso Pasaulio

JUO YRA LAIKRAŠTIS

Varšuva. — Lenkų laik
raštis “Gazeta Poranna” 
paduoda vieno sodiečio Sei
mo atstovo kalbą savo'rinki
kams. Štai ką jis jiems pa
reiškė :

“Mano mieli rinkikai, Aš 
kaipo sodietis nedaug apie 
politiką nusimanau. Mes 
taip balsavome, kaip norėjo 
Naczelnik Panstwa. Nes 
žinokie, kad ponai Pilsuds
kio nemyli, pradeda prieš jį 
organizuotis, ir nesimato, 
kas iš to Lenkijai ghli atsi
tikti. O tai einasi apie tai. 
kad Lietuva būtii didesnė, 
nes jei kokios, tai Naczelnik 
Panstwa ras sau vietą dides
nėj Lietuvoj.”

Pats laikraštis, kuris pa
davė minėto atstovo kalbos 
ištrauką priduria nuo sa
vęs:

“Mes iš savo pusės norime 
pridurti, kad Naczelnik vi
sai nėra spartesnis padėkim 
už... Paderewskį. Pade- 
rewski nuo premiero stalelio 
atsidūrė net Kalifornijoj, o 
Pilsudskis išanksto suka sau 
lizdą kur galų gale ? Nu-gi 
Lietuvoj?”

• ’»

SPAUSTUVEI
Mes atliekame SPAUDOS DARBUS nuo Vi
zitines Korčiukės iki Knygos ir Laikraščio. 
Kainos Prieinamos. Darbus Atliekame Grei
tai. ’ <•

Miesto
ku- Garmus!

LAIMĖKITE $100.000.
Montreal

kraščio Montreal Star lor
das Athol8tan paskelbė duo
siąs $100.000 tam, kurs per 
ateinančius penkis metus 
pirmutinis išras vaistą prieš 
vėžį.

Vašingtonas, I. 21 d. (El
ta) “Lietuva” savo šio mė- 
nęsįo 6 d. numeryje padųo- 
da pasikalbėjimą su Lietu
vos Delegacijos Tautų Są
jungai pirmininku gerai A- 
merikos lietuviams žinomu, 
p. Tomu Naruševičium. T. 
Naruševičius šiaip kalba a- 
pie padėtį.

“Ženevoj sausio 10 d. mū
sų Delegacijai teks iš naujo 
pradėt Tautų Sąjungoj riš
ti mūsų irzlenkų santykiai. 
Mūsų Delegacijai bus labai 
sunkus uždavinys. Paskiau
sieji įvykiai mūsų vidaus 
gyvenime: sacharino afera, 
mūsų vadinamosios opozici
jos piktos atakos savo spau
doj prieš valdžią, įžeidė, nu
žemino mūsii nepriklauso
mybę ir be galo pakenkė Lie
tuvos reikalams užsieniuose. 
Gausingi Lietuvos nepri
klausomybės priešininkai 
visur trina rankas iš džiaug
smo, girdėdami plačiausiai 
skleidžiamus šmeižtus prieš 
visus mūsų valdžios prieky 
stovinčius žmones ir užsie
niuos mūsų priešai steneria- 
si juos didžiausiai išpūst, no
rėdami įrodyti Lietuvos ne
vertumą ir nepribrendimą 
nepriklausomybei. Tie gi 
mūsų piliečiai, kurie plati
na įvairius gandus, apie ne
būtas mūsų Vyriausybės na
rių nedorybes, patys nejaus
dami, žaidžia su ugnim. Vi
duj šalies tos paskalos yra 
paprastas daiktas ir irai į- 
spūdžio nedaro, bet užsie
niuose jos graužte graužia 
mūsų nepriklausomybės pa
grindą.”

VIS-GI NEVISIŠKAI 
LAIMĖJO.

■ -J- - - ’—V'aršava.-—Ofičiali&i pra
nešama, kad Gentralinėj 
Lietuvoj rinkimai davė šito
kius rezultatus: iš viso iš
rinkta 106 atstovai,* iš jų 74 
lenkai. Likusieji 32 atstovu 
nestoja už Lenkiją. (Žydai, 
lietuviai, rusai ir kitokie su
sipratę svetimi gyventojai 
tą “seimą” boikotavo. Len
kai, kaip ankščiau pranešta 
su nežmoniškomis suktybė
mis tuos . rinkimus vedė. 
Reiškia lenkų laimėjimas la
bai menkas).

“DARBININKAS”
366 TF. Broadtvay, * Boston 27, Mass.

TBL. S. B. 620.

KAUNAS. Uždaria “Tautos 
Balsas.” Redaktore/ Tubelienei 
ir prof. Voldemarui liepta išva
žiuoti iš Kauno apskrities 
ir laikytis ne arčiau 30 kilometrų 
nuo fronto. ' : (

IŠ VISŲ ŠALIŲ KARDI- riuo būtų paskirta $100.000 
šaligatviui pastatyti tarp Al- 
banv ir Schenectady. Da
bartinis kelias esąs pavojin
gas dėl pėščiųjų dėl daugy
bės automobilių. Minėtas 
šalikėlis būtų 17 mailių ilgio 
ir būtii ilgiausias pasaulėje.

DARBININKAS
EINA TRIS SYKIUS Į SAVAITĘ

4-rių fcr 3-nžų pustay^

- Prenumeratos Kaina :

PLĖŠIKAI SUIMAMI.
Lapkričio ir gruodžio 

Skaistgirio (Šiaulių apskr.) vai: 
čiuje ivvko tevs ginkluoti apipb 
Šimai užpuolimai. Kiekvienam 
užpuolime plėšikai kelias valai 
das sėdėję troboje ir atėmę pin 
gus, drabužius, baltinius, batu 
•isokios rūšies aukso ir sidabi 
daiktus ir tt. Galiausiai liepd: 

, vę užkinkyti porą arklių j porą r 
gh) ir išvažiuodavę.

Žagarės nuovados milicija 
savo pusės stengėsi sugauti plės 
kus, bet visuomet be rezultat 
Po paskutinio užpuolimo milicij 
pavyko susekti pėdsakas. Pasrir 
dė, kad plėšikai po apiplėšinfo i 
važiavę į Latviją. Buvo praneš 
Latvių milicijai, kuri drauge i 
mūsų milicija susekė vietas, '5b 
slepiama išvogti daiktai. Kelior 
dienoms praėjus Mintaujoj ir 
pylinkėj suimta keturj plėšikai 
keli daiktai ir arkliai, kurie bu1 
sugrąžinti savininkui. Latvij 
valdžia suimtus plėšikus tnojj 
išdavė Lietuvos valdžiau Žagar 
nuovados milicija daug padėjo 
savo pusės pastangų kad surad 
plėšikus.

(Kauno “ Lietuva ”)

Albany, N. Y. —
Taryboj, Įnešta biliiĄS

| GERAS LAIKRAŠTIS į 
♦♦♦ Tai Geriausia Žmogaus Mokykla,

| KELRODIS PRIE LAIMINGESNIO J
i IR ŠVIESESNIO GYVENIMO. i

Užsieny (ir. Lietuvoj) 
Metams <
6 mėnesiams...?.... 2.
3 mėnesiams........ u. .



GIMTINĖ.

sudėjo

Palau.

Kun. Kaz. Kle 
Shenandoah. Pa.

Shenandoah
Mozūras

KOKIOMIS DIENOMIS DAU
GIAUSIA PRASIKALSTAMA.

Teisėjas Lang paduoda gana į

Atlik tinkamai tai, ką dabar 
dirbi.

V. Teimas.
58. §.

Teismas taria ir sprendžia Lietuvos Respub 
ikos vardu. -—

Išrinktas Respublikos Prezidentas prisiekia 
arba Iškilmingai pasižada saugoti Konstitucija.

64 §.
Valstybės Prezidentu gali būti išrinktas kiek

vienas Lietuvos pilietis, turįs teisės būti renka
mas į Seimą ir turi nemažiau kaip 35 metus am
žiaus.

63 §.
Atatinkami kriminaliniai nusikaltimai įstaty

mų numatytais atsitikimais priklauso teisti pri 
siekusiems teisėjams,^kuriems 62 §§ nėra taiko
mas.

©atsiliko ir

Viso pasaulio darbininkai 
vienykitės Kristuje, po Bažr 
nyčios vėliava, • visuomenei 
gelbėti.

48 §.
Respublikos Prezidentui išvažiavus iš valsty- 

bes sieirtj arba laikinai taip susirgus, nebegali 
eiti pareigų, jį pavaduoja. Ministeris Pinninin-; 
kas. Šitam laikui Ministerių Taryba renka išį 
savo tarpo Ministerių Pirmininko pa vaduot oją-

Respublikos Prezidentui atsistatydinus, rnirud 
arba taip susirgus, kad nebegali eiti savo parei-į 
gų, renkamas kitas, tam laikui, kuris liko seno
jo Respublikos Prezidento neatprezideųtautas.

49 §.
Respublikos Prezidentai . - J
a) 'atstovauja Lietuvos Respublikai
b) skiria MinisterĮ Pirmininką, paveda jam 

sudaryti Ministerių Tarybą ir priima jų at-
" sistatynimą.

c) akredituoja pasiuntinius ir priima sveti
mų Valstybių pasiuntinius;

d f sk iria ir paleidžia Respublikos valdinin
kus, kurių skyrimas ir atleidimas įstatymų 
yra jam pavestas. ,

i e) skelbia įstatymus;

Mūsų sodžiuje, mūsų sė
tajame, didi permaina in- 
/yko. Atėjo amatninkai su
statė stulpus, ištiesė vielas 
fr pačiame sodžiaus viduje 
didelę lempa pakabino.

Vakaras užėjo, lempa su
liko skaisčiai balta, gražia 
■lėkt ros šviesa. Tamsūs va
karai, dar tainsesnios nak- 
įs tapo šviesūs kai diena.

Eina piliečiai vienas po 
kito, renkas in būrius, ste
biu s gėrėjas šviesa, giria šių 
lienų moderniškus išradi
mus, žmogaus sumanymą 
načią gamtų pe rageli, iš tam
pos šviesą padaryti.

Stebias žmogus, stebias aš 
vinys, stebias net baubia 
pro šal įeidami galvijai. Ste-

87 §.
Įstatymų numatytų sąmatos dalių vykdomoji 

valdžia negali perdėti.a i. Valstybes pajamų ir 
išlaidų sąmata nustatoma ar vienu bendru Įsta
tymu ar atskirais įstatymais.
XI. Konstitucijos peržiūrėjimas ir pakeitimas.

88
Konstitucijos peržiūrėjimo ir pakeitimo Ini

ciatyva priklauso Tautai ir Seimui.
Konstitucijos peržiūrėjimo ir pakeitimo klau

simą gali iškelti arba du trečdaliai posėdyje da
lyvaujančių iš dviejų trečdalių visų Seimo na
riu, arba 50.000 turinčių teisės rinkti į Seimą pi
liečių.

Kaip pirmu taip ir antru atsitikimu Konstitu
cijos peržiūrėjimą ir pakeitimo reikalingumas 
atiduodamas spręsti Tautai referendumo kėllji.

Jeigu dalyvavusių balsavime piliečių daugu
ma pasiąako už konstitucijos pakeitimą, tai Sei
mas tuojau paleidžiamas ir šaukiamas naujas 
Seimas, kuris svarsto ir priima Konstitucijos 
pakeitimo įstatymą. Svarstant tokį Įstatymą 
turi dalyvauti du trečdaliai visų Seimo narių 
ir priimti du trečdaliu posėdyje.

• XII. Įvedamieji nuostata.
89

šią konstituciją paskelbus Steigiamasis Sei
mas palieka Seimo vietoje ligi bus sušauktas 
šeimas. - Ti

Mano namehai, 
Kur yr’ tėveliai,
Nelabai dailūs: 

Menka seklyčia, 
Dar labiau gryčia, 
Bet jie man meilūs.

Savo gimtinės, 
Brangios tėkmės
Aš neužmiršiu;

Nors toli būčiau,
Bet vis atminčiau, 

Kolei numirsiu.

Į DARBĄ!

Į darbą, artojai, 
Žiemos nūn pavojai 
Nebgąsdina mūs,” - 
Jau čiulba paukšteliai, 
Jau sprogsta medeliai, 
Jau šalčiai pražus.

Į darbą šiandieną! 
Taip kviečia kiekvieną 
Perkūno balsai. 
Tai arkim, akėkirn 
Ir grūdus tuoj sėkini — 
Lai auga javai.

Prie tautiško darbo, 
Brangiausio mūs* skar- 
Subruskim visi! [bo 
Prikelkim tėvynę — 
Išauš mums gadynė 
Po audros šviesi.

Gruodžio mėli, gale ir sau
sio pradžioj 6 Mikas Bagdo
nas, Št. Seimo Kr. Demo
kratė] Bloko narys ir Lietu
vos Darbo Federacijos įga- 

' liotinis, besilankydamas su 
prakalbomis Pennsylvanijo
je Mahanoy—Pittstono apy
linkėse rado daug užuoj au
tos ir paramos Lietuvos ka- 

giaJikiškai-politinei akcijai 
■ (veikimui). Paremta ne vien 

žodžiais, bet ir gausiomis au
komis.

Gerą pradžią parodė Ma- 
lianoy City, Pa., kame buvo 

I suaukota arti poros šimtų 
; dolerių. Nuo Mahanoy‘jaus 

Uitis- r*

47 §. f
Respublikos Prezidentas renkamas trejiems 

metams.
Respublikos Prezidentas eina savo pareigas 

iki naujas Seimas išrenka kitą.
Ankščiau šio laiko Respublikos Prezidentas 

gali būti atstatytas, bet tik tvarka, nustatyta 
Konstitucijai keisti.

Tasai pats asmuo negali būti renkamas Res
publikos Prezidfflatu daugiau kaip dviem trime
čiam iš' eiles.

Nuo tikybos pamokų lankymo li
gai i paliuosuoti jo 
— pats mokinys.

’ . 59 §.
Aukščiausios Lietuvos teismas — Vyriausia

sis Tribunolas. Vyriausiojo Tribunolo Teisėjus 
renka Seimas iš Ministerių Tarybos pristatytų 
kandidatų. -

King^tono, Pa. klebonas ir 
kiti taip pat yra pasižadėję 
šiam svarbiam- tįsiui gau-jnos tamsos gyva šviesa ątsi 
šiai paaukoti.

Be to, gana apsčiai sudė
ta aukų smulkesniais po 3, 2 
ir Vieną dolerį. Visų auko
tojų sąrašai jau savu laiku, 
rodos, buvo išgarsinta laik
raščiuose.

Tai-gi,. Pennsylvanijos 
“mainieriai” gerai suprato 
svarbą šio reikalo. Pagalios, 
kiekvienam aišku, jog kokia 
bus valdžia ir tvarka — to
kia bus ir Lietuvos ateitis. 
Reikia budėti, nes priešai 
nesnaudžia!

Kaip jau žinoma, Mikas 
Bagdonas šiomis dienomis 
lankosi su prakalbomis Bos
tono, Mass. — apylinkėse.

Be~abejonės, ir mes su
prasime Miko Bagdono, kai
po Lietuvos Darbo Federaci
jos Įgaliotinio misijos svar
bą ir, kaip paprastai, ki
tiems neapsileisime.

K. y.
Redakcijos pastaba. Jau 

S. Bostonas ir kitos koloni
jos padarė gerą pradžią. 
Vien S. Bostone pobažnyti- 
nėje svetainėje per prakal
bas surinkta viršaus dviejų 
Šimtų dolerių aukų. Gi gerb. 
kleb. Kun. K. Urbanavičius 
parodė graži] pavyzdi pa
liesdamas 100-dolerini Bo
na.

80 §.
Religijos mokslas yra mokyklos programoj, 

išskyrus mokyklas, įsteigtas vaikams, kurių tė- 
j vai nepriklauso jokiai tikybinei organizacijai, 
Religijos privalo būti mokoma pagalyeikalavi- 
mus tos tikybines organizacijos, kuria priklau
są mokyny 
gi 16 metų amžiaus mokinį 
tėvai ar globėjai po 16 metų 

81 §.
Pradžios mokslas* vaikams dėstomas jų gim

tąją kalba, yra privalomas ir nemokamas .
82 §. -

Aukštosioms mokslo ir mokymo, įstaigoms 
pripažįstama autonomija tose ribose, kurios 
nustatomos toms įstaigoms įstatymų. a

IX Tikybas ir kulto dalykai.
83 §.

Valstybė pripažįsta įstatymų ribose religines 
organizacijas ir jų teisę tvarkytis taip, kaip jų 
kanonai arba statutai reikalauja.

Juridiniai bažnyčių asmens (personae moro
les) yra juridiniai asmens valstybėje.

84 §.
Valstybinės tikybos Lietuvoje nėra.

1 šalies finansai.
■ 85 §•
i Uždėti gyventojams niokesniai ar skirti Iždo 

išlaidos tegalima įstatymo keliu.
- ‘ 86 §.

Valstybes pajamų ir išlaidi] sąmatos didumas 
nustatomas įstatymų keliu kasmet kiekvieniems 
metams skyrium.

Įstatymų keliu sąmatos taikinimai gali būti 
’ pilnai ar dalinai pratęsiamas ligi naujos sąma

tos priėmimo.

64$. •
Joks teismo sprendimas negali būti keičiamas 

arba naikinamas kitaip, kaip tik teismo insta- 
cijų numatyta tvarka. • •

65 §.
Teismas žodinis ir viešas. Dorai ir valstybės 

tvarkai pavojingais atsitikimais teismo sprendi
mai eina uždaromis durimis.

66 §.
Teismas nepriklausomas.

67 i.
Atstatyti teisėją nuo violos galima tik teismo 

keliu.

............... ■ -.................... II - I - I.— —

NAUJAUSIEJI LENKIŠKI 
DĖSNIAI.

Fton’as, Pa.
Kitos kolonijos■k ~ ”į šiek tiek mažiau.
Iš stambiau aukavusių 

| reikia pažymėti:
Į: Po $100: Kun. Pijus C’es-

— Mahanoy City, Pa.; 
I Kuu. Jonas Dumčius — Mi- 
| nenjyille, Pa.: Kun. Jonas 
EKakūkaitis — Pittston, Pa.; 
| Kun. S. Pauli enius — She- 
Ejiandoah, Pa. — ir Kun. Pct- ir

E ras Gudaitis — Tamaoua. ’.At
- įBa. .
" v;

^
Po $50: Kun. Juozas Ka
lius — Coaldale, Pa,. Kun. 
nas Valančiuiias — Gi- 
Krardville. Pa. ir Kun. Konst. 
f Strimaitis — Freeland, Pa. 
į pasižadėjo.
Po $Ą5 

į vinskasx— 
į ii* Kun. Vacį. Matulaitis — 
t Kastom Pa. — pasižadėjo. 
I Po $20: Bronislovas Skla 
| ris 
F St.
J Philadelpliia, Pa.; Kun. Jo- 
Į nas’ Šupšinskas — Sugar 
r Nofėh; kun. Jonas Kuras — 
I Scranton, Pa.
B "Po* JO: Kun. P. Vanagas 
B— Pittston, Pa.
B Po $5.: Antanas Užupis— 
B Coaldale. Pa.; Kazys Pan- 
■ffonis,- Antanas Bartuška, 
■ Petras Kuberta. Viktoras 
BflLapinskas ir I. Masys — vi
lt iš Mahanoy City. Pa.: O-

ICf ir
B: Kun. St. Dobinis —

V ■m> '\ -J. Mi-
^^■Fka< - VVinamic. Pa.:

K). -J. V. Miliauskas — 
■psleton. Pa.: Kun. B. 
fefrkštis - - M ...
■įn. A. Senkiavičius — 
Kyac. I'j . : >Asys Tar- 
K&as— S-.vau4.[’a.
Keikia pažymėti. .mg 
n. Jurgis Inčiūra —

■ x 77 §.
Tų karių šeimoms ir patiems kariams, kurie 

einant karo tarnybą nustos savo sveikatos arba 
gyvybės, patikrinama valstybės globa ir aprū
pinimas .

VIII, švietimo reikalai.
78 §.

Mokslas, menas ir ją mokymas yra laisvas. 
Valstybė juos globoja ir remia.

79 §.
Mokyklos steigia Valstybė, savivaldybės, vi

suomenės organizacijos ir atskiri asioeus. Mo
kyklų steigimą bei tvarką nustato tam tikri įs
tatymai. Visos mokyklos yra Valstybės žinioje 
ir prižiuroje.

~ 68
Teismas nesvarsto atatinkamai išleistų ir pas

kelbtų įstatymų teisėtumo.
69 §. -

Teismas galutinai sprendžia administiatinių 
į sakvmų teisėtumą. '

. 70 §1 _
Tik Vyriausiasis Tribunolas kompetetingai 

aiškina įstatymų prasmę.
71 $.

Įstatymai visiems piliečiams yra lygiai taiko
mi. Visus piliečius teisia paprasti teismai Ka- i 
rius už tarnybos nusižengime veisia tam tikri 
teismai. "** • '

Ypatingi teismai gali būti karo metu karo 
stoviui esant tik išanksto atatinkamų įstatymų 
nustatytais atsitikimais. į

3902 metais Kauno guberuijoii 
pareidavo išviso 17866 laikraščiu 
egzempliorių, kitaip, vienas laik
raščio egzempliorius 92 žmonėm. 
1907 metais jau jų pareidavo 32.- 
744 egz. arba vienas egz. 52 žmo
nėm. O dar už meti] dviejų, t. y. 
190^ metais jų skaičius pakilo li
gi 35,439 egz. ir vienas laikraščio 
egz. pripuola 50-eiai žmonių. Tai
gi, per septįuerius metus laikra
ščių skaitymas Kauno gub. pasi
didino ko ne du kartu. Skirstant 
juos pagal miestus ir apskrtčius, 
pasirodo, kad po apskričių mies
tus laikraščių išeina apie 10 kar
tų daugiau, kaip po pačius' aį»s- 
kričius — sodžiuose.

1920 m? Lietuvoje išėjo apie 
400,000 egz. arba vienas egzem
pliorius 10-12 žmonių.

52 §.
Mimsterių Pirmininką kviečia Respublikos 

Prezidentas. Kitus Ministerius parenka Minis
teris Pirmininkas ir pristato juos Respublikos 
Prezidentui paskirti.

53 §
Ministeris Pirmininkas patiekia Seimui de- 

’daraciją, kurioje nustato pagrindinius Ministe
rių Tarybos veikimo dėsnius (programą).

54 §
Ministeriai turi turėti Seimo pasitikėjimo.
Ministerių Taryba atsako Seimui ir tuja atsi

statydinti, jei Seimas stačiai pareiškia jai nepa
sitikėjimo. -

Ministeriai neturi teisės kelti Seimui pasiti
kėjimo klausimą.

55 §.
Ministerių Taryba turi įstatymų iniciatyvos 

eisės.
Ministeriai pasilikę mažumoje sprendžiant 

Ministerių Taryboje įstatymų projektus, turi 
‘eisės savo atskirą nuomonę ir jos pagrindus 
šdėti raštu, kuris įduodamas Seimui drauge su 
Ministerių Tarybos įnešamuoju projektu.

56 §.
Ministenų Tarybos teisės ir pareigos šios Kon

stitucijos ribose yra tokios:
Ministerių Taryba:
a) vykdo Respublikos Konstituciją ir įstaty

mus:
b) veda Respublikos vidaus ir užsienio politi-

I c) saugoja Valstybės teritorijos neliečiamybę 
ir vidaus tvarką;

d) ruošia ir pristato Seimui įstatymų projek
tus;

e) daro sutartis su kitomis valstybėmis.
f) kas metai paruošia visų valstybės pajamų 

ir išlaidų sąmatą kitiems metams, ir ne vėliau, 
kaip ligi lapkričio mčn. 15 dieritrs, patiekia ją 
Seimui patvirtinti;

g) prižiūri visų valstybes valdininkų veikimą 
ir vadovauja jų darbuotei

• 57 §.
Iškelti Ministeriui Pirmininkui ar kuriam ki- 

‘am Ministeriui baudžiamąją bylą už peržengi
mą įstatymų tarnybą beeinant gali vien tik Sei
mas.

LIETUVOS VALSTYBES 
KONSTITUCIJOS PROJEKTAS.

(Tašą)
39 §.

Visus klausimus Seimas sprendžia eidamas 
savo statutus, išskiriant tuos, kuriems spręsti 
Konstitucija nustato tam tikra tvarka.

'40§.
Seime nariai vadovaująs tik savo sąžine ir ne

privalo būti jiAciu mandatų varžomi.
. 41 v

Seimo narys dėl savo kalbų pareigas einant 
negali būti teismo baudžiamas, tačiau už as
mens įžeidimą gali būti traukiamas atsakomy- 
bėn paprastąja tvarka.

42 §.
Seimo nario asmuo neliečiamas. Selino narį 

suimti, kratą pas jį dairyti jo korespondenciją 
atidaryti galima tiktai Seimui sutikus, išskyrus 
atsitikimus kad Seimo narys yra sugautas nusi
kaltimo vietoje, arba “in flagranti”. ,

Apie Seimo nario suėmimą ir suėmimo pama
tą tokiu atsitikimu ne vėliau kaip no 48 valan
dų pranešama Seimo prezidiumai, kuris prane
ša apie tai Seimui artimiausiame posėdy. Sei
mas galį sukiltąjį Seimo narį paleisti.

43 §.
Seimo nariai turi teisės dykai važinėti visais 

Lietuvos gelžkeliais. ,
Seimo nario atlyginimo didumą nustato įsta

tymas* M j ‘
IV. Valstybės Vyriausybė.

44
Valstybės Vyriausybę sudaro:
Respublikos Prezidentas ir Ministerių Taryba.

• ‘ 45 §.
Respublikos Prezidentą renką Seimas. Res

publikos Prezidentas renkamas slaptu balsavi
mu absoliutine Seimo narių balsų dauguma.

90 §.
Pinriojo Seimo rinkimų dieną nustato Steigia

mojo Seimo Pirmininkas veizėdamas, kad ji 
būtų ne vėliau kaip po 3 mėnesių nuo Konstitu
cijos paskelbimo dienos.• ' ♦ 90.

.Šį Lietuvos Valdybės Konstitucija įgyja ga
lios nuo jos paskelbimo dienos. .«

60 §.
Be Vyriausiojo Tribunolo yra kitų teismų, 

kurių skaičių, organizuoja, kompetenciją ir ju
risdikcija nustato įtatymas.

’ ‘ 61 §.
Teisėjai gali būti renkami ir skiriami. Teisė

jai, kurie įstatymais einant nėra renkami skiria
mi Vvriausiojo Tribunolo.

62 §.
Teisėjui negali užimti jokios apmokamos pa

šalinės vietos.

VI. Vietos savivaildvbės.
* 72^§. f

Valsčių, apskričių ir miestų bendruomenėms' 
laiduojama savyvaldybė teisė įstatymų ribose.

Įstatymų nustatytąja tvarka šios bendruo
menės rūpina valstybės vietos valdymo reikalus.

Jos turi teisės apdėti savo narius mokesniais 
bendruomenių reikalams, einant tam tikrais mo
kesnių įstatymais.

73 §.
Bendruomenių organų rinkimų pagrindan de

dama visuotinis, lygus, teisus ir slaptas balsa
vimas ir proporcingoji rinkimų sistema.

74
Valstybės Vyriausybės prižiūri, kad savival

dybės organai atliktų savo pareigas, ir kad jų 
veikimas nebūtų prišingas valstybės įstatymams

Savivaldybės organų ginčo bylas su Valsty
bės Vyriausybės organais sprendžia teismas. 

VII. Respublikos gyvenimas.
75 §.

Visi Lietuvos Respublikos piliečiai dalyvau
ja jos teritorijos gynime.

76 §.
Respublikai ginti organizuojamos ginkluotos 

pajėgos milicijos pagrindais.
Ginkluirių pajėgų organizaciją, komplektavi

mo būdus, rūšį ir tarnybos laiką nustato įstaty
mai.

Pats ušk, pats šauk — bus 
kentėtoju.

Pakol Lietuvoje poni lenkystč 
nebus monstrancijoje, patolei po
nybė nebus vertai garbinama.

Ant melo rairis daugeliui gal
vą apsuksi.

Jeigu Varšavos aristokratai pa
norės ir mėnuo Lenkijai prigulės.

rajo. ■
Bet šviesa šviesi ir graži 

tik iš tolo. Ji neša gyvybę ir 
džiaugsmą tik toliau esan
tiems. Nei žmogus, nei kar
vė, nei ašvinys, nei paukštis, 
kuris medyje tupėjo, arti 
prie tos šviesos nėjo, tik iš 
ttilo džiaugės, gėrėjos jaja. 
Tik viepi kvaili vabalėliai, 
peteliškės pamatę šviesą 
skrido kuoarčiausiai, kad 
kuodaugiausiai tos šviesos 
gauti, geriausiai j£ pasinau
doti. Bet kuo arčiau jie 
skrido tuo labiau jie norėjo 
pačią šviesą pasiekti, ja pa
sidžiaugti, prie jos prisi
glausti ; jei ji toki graži išto
lo, kaip gražųjį pati turi bū
ti! Jie manė, bet apsiriko! 
Skaudžiai apsiriko! .

Ir skrido ir krito ant že
mės vabzdžiai, nusvirusiais 
sparneliais, nudegusiais ū- 
sais, kojomis. Verkė,* vai
tojo, vienas kitam skundės, 
ibet kam pasiskųsi, kam pa
siguos! kad visų toks pat li
kimas. O tas likimas kliuvo 
ne dešimtiems ąY šimtams, 
bet tūkstantiems. Mirtis vi
siems, mirtis nuo šviesos!

0 šviesa, šviesa, ji vienam 
džiaugsmą, kitam mirtį ne
ša! .

bias ir atsistebėti negali: iŠ]domią statistiką. Zūriche vienais 
nakties tapo dięnfl> iŠ mirti-petais buv« nuteista 141 asmuo 

ji, i jnujamos.*
Prasikalto

šeštadieny ......... .*... .18 asm. 
Sekmadieny......................60 ”
Pirmadieny ...................... .22 ”

Kitomis dienomis, tiktai 
naktį ir smuklėse

Antradieny ........................ 25 ”
Trečiadieny .......................... 4 ”
Ketvirtadieny........................4 ”
Pekntadieny........................ '4 ”

Alkogolio įtaka, kaip matote, 
gana aiški, nes minėtų prasikalti
mų dauguąia, papildyta tuo laiku, 
Kuomet tankiausiai yra lankomos 
smuklės.



DABAR LAIKAS PRISI 
RAŠYTI PRIE LDS.

A* *

Spaudžia darbininkus be
darbė, streikai ir kitokie ka
pitalistų sugalvoti triksai.

Darbininkas, kad nusi
kračius kapitalistų gudriai 
sugalvotus planus privalo 
organizuotis ir šviestis. 
\ Kapitalistams darbinin
kiškos. organizacijos yra di
džiausiu smūgiu ir jie jų ne
apkenčia taip kaip kad žy
das kiaulienos.

Vien tik dėlto jie ir kan
kina darbininkus bedarbė- ■ 
bemis, streikais ir kitokiais1 
triksais. Mat taip mano su-, 
ardyti darbininkų organiza
cijas. '
- Susipratusių darbininkų 
kapitalistų sugalvoti triksai 
neatstumia nuo darbininkiš 
kų organizacijų; bet nesusi- 
pratusiems, kurių šiandiena 
rasime gal didžiumą, kapita- į 
listai duoda įrankį būk orga
nizacijos darbinink?"'" - 
ko gero neduoda.

Taip tai darbininkai 
skursta. /Tokiame atsitikime susi
pratusių darbininkų užduo
tis įtempti visas pajėgas ir 
visais galimais būdais trauk
ti darbininkus prie organi
zacijų; raginti juos švies
tis ir lavintis. Laike šio L. 
D. S. naujų narių vajaus 
mes turime savo organizaci
ją padvigubinti nariais.

Dirbkime visi vienybėje 
iki atsieksime užsibriežtąjj 
tikslą.

Kaip tik centro raštinė suras to
kius narius praneš kuopos rašt.

Tame pačiame klausime per
skaitykite ir kitų kuopų raštinin
kams atsakymą.

!
i 
f r

Cleveland, Ohio 
Gerbiamas LDS. Sekretioriau: 

Praneškite kiek narys turi 
mokėti mėnesinių norėdamas savo 
organą “Darbinįnką” siųsti Lie 
tu-cn.

Mat pasitaiko taip, kad į vieną 
s; bą pareina du ar daugiau eg 
zemplioriu “Darbininko.” Žino 
ma užtektų vieno, bet iš tos šei ! 
nynos nori prigulėti prie LDS. ir Į 
Pti.

1 sukdamas greito atsakymo, 
ieku, *

Su tikra pagarba, 
A Ivinskas,

LDS. 51 kp. raštininkas

i

i

ir į
į
i

ATSAKYMAS.
Kadangi panašių užklausimą 

rauname gana dažnai, tai gal 
>us geriausia atsakius viešai.

Nariai prigulinti prie LDS. iš 
ienos šeimynos keli gali savo or

ganą “Darbininką” siųsti Lietu- 
on primokėdami $1.00 viršaus 
lėnesinių už persiuntimą. Tokie 
tariai turi būti užsimokėję mėne- 
ines už visus metus iš anksto.

LDS. Raštinė

PRANEŠIMAS
LDS. NAUJOS ANGLUOS 

APSKRIČIO KUOPOMS.

LDSiR&štimė.

Nashua, N. H 
Gerbiamas Sekretoriau:

Mūs LDS. 65 kp. keletas narių 
užsimokėjo tiesiog į centrą po $3 
už prenumeratą. Meldžiu paaiš 
kinti ką su tokiais nariais turiu 
daryti ? Ar jie gali būti LDS. na
riais, ar ne.

Linkėdama viso labo lieku
Su gilia pagarba,

Ona Z. Bngailait-5 
LDS. 65 kp. rašt.

Atsakymas. LDS. nariai, kurię 
mokėjo tiesiog į centrą pasinau
dodami nupiginta prenumerates 
kaina gali pasilikti nariais ir ar, t ’ 
toliau užsimokėdami po 5c. kuopai, 
už kiekvieną mėnesį jeigu taip f 
moka kiti. Centre skaitysis užsi- į 
mokėję už tiek mėnesiu už kiek i 
išris po 30c. Sakysime, į centrą 
prisiuntė $3.00; rokuojant po 30c. 
už mėnesį toks narys bus užsimo
kėjęs už 10 mėnesių.

1-20-22
Gerb.:

Nekurie LDS. 70 kp. nariai aiš
kinasi, kad jie užsimokėjo tiesicg 
į centrą pasinaudodami nupigin
ta prenumeratos kaina.

Vienas iš jų Jonas Davidouis sa
ko, kad jam pigiau atseina kada 
patsai pasiunčia. Taigi būtų ge
rai, kad centras praneštų kuopos 
rašt. kuomet narys pats užsimo
ka, nes kitaip kp. rašt. negali ži- 
notykaip narys stovi ir ar tokį na
rį galima laikyti kuopoje, ar ne.

Su pagarba, " <.
J. A Kriviutė,

LDS. 70 kp. rašt.

:----- L-',.a=?..iu---- -----------
K. Ketvirtis, K* Akstinas, K- 
Kvietkauskas, J. Karalius, K. tei
kus, J. Balutis, J. Versiackas, S. 
Vailidnas,. J. Venckus, K Spiri- 
davičius, A Venckus.

Smulkių aukų surinkta $16.00.
Viso aukų surinkta per prakal

bas $54.00 ir pasiųsta į Tautos 
Fondą. ,

Mūsų laisvamaniai nusigando/ 
kad katalikai aukauja pinigus del 
>audingų Lietuvos reikalų kaip 
ai ant Lietuvos katalikiško un> 
ersiteto ir Darbo Federacijai ir 
nt kitokių reikalų Trečiu kartu 
lar kalbėjo gerbiamas Bagdonas 
apie LDS. organizaciją ir ragino 
ašytis prie LDS. organizacijos.

Prakalbų vedėju buvo K. Spiri- 
davieius.

DARBINIKKSS
-ss-csn-------------------------------------—

3
Limos kuopo ir derbuotūsi save 
Caųtos ir Bažnyčios labui 

Susipratęs jaunimas turėtų nuo-

•i*??!:'

A Miernikas,
'10'fiarrison St., 

Paterson, N. J.
D. Kašėta,

549 E. 12-th St, 
New YorK N. Y.

Pastaba Apskričio Valdybai 
Jeigu yra klaida adresuose, malo 
nėsite pranešti laišku ar ypatiška: 
naujam apskričio raštininkui A 
; Zaraneckui.

LDS. N. Y. ir N. J. Apskričr 
Rašt. A Karaneckas 

I17į Court St, Elizabeth, N. J.
/ - * * I -

SKAITLINGAI ATSI
LANKYKITE. A

Korespondentas.

MONTREAL, CANADA

Išvaduoja smarkus veikėjas.

ciam 
vietoj, kad eiti ant Giedrininkų 
vakaro Už 25c./nufioplino ant IT 
vamanių parengto inkaro ir di _ 
relėje nuo 50 iki $1.00. Štai tau 
ir susipratimas. * '7 ''

Būtų labai gerai, kad visi tię, 
kurie -moka į Tautos Fondą mėne
sines duokles, kad lankytųsi ant 
Federacijos susirinkimų, kurie lai
komi kiekvieną mėnesį 3-čią ne- 
dėldienį 3-čią vaL po pietų.’

Lietuvos Vyčių anririrt Irimai 
kas kart ‘darosi rimtesini, todėl 
daug jaunimo rašosi Naujai iš
rinkta valdyba žada kiekvieną va
karą' ką nors naujo paruošti 
Lauksime kad mūs valdyba nesu- 
viltų, tai turime visi darbuotis ir 
su gerais sumanymais prisidėti. 
Nenorėkime naudotis kitų darbo 
vaisiais, bet dirbkime visi

Apvaikščiojimas.
Vasario 16 d. bus apvaikščioja

ma 4 metų sukaktuvės nuo pa
skelbimo' Lietuvos nepriklausomy
bės. Kiekvieno lietuvio užduotis 
toje dienoje tautos šventėje daly
vauti. Bus lietuvių svetainėj ant 
Dix ir 25 gatv. 7:30 vakare.

Susirinkimai.

Lietuvių Kooperacijos susirin
kimai būva tada labai įdomūs, ka
da susirinkime randasi Naujokas 
su Ramanausku. Kam nepatinka 
iždininkas, tai geriausi vaistai jį 
prašalinti, perstatant Naujoką j 
valdybą. Kooperacijos krome ant 
Kardonės labai gerai sekasi, tik 
gaila, kad darbininko blaivo ne
suranda, nes šis daugiau būna į- 
sitraukęs negu blaivas.

Darbai... , . -.y /,
Darbai dar vis silpnai eina ir 

darbą gauti negalima. Tikimos, 
kad pradės eiti geriau.

Ant pavasario daug lietuvių 
žaad grįžt tėvynėn.

Prakalbos.

Pėtnyčioje kun. B. Bumša turė
jo dvejas prakalbas. Aukų surink
ta šv. Jurgio parap. apie $700.00, 
o šv. Antano parap., West Sidėje, 
apie $50.00. Viso $750.00.

Ar šiaip imsime, ar taip, West 
Sidiečiai pasilikę susipratime 
Vieną kartą paklausiau K. Abiša 
los kodėl surengėte prakalbas de 
vieno kalbėtojo dviejose vietose" 
Atsakė, kad dėjau visas pastan
gas, kad West Sidėje būtų suba- 
toje, bet West Sidės fyderiai atsa
kė, kad negalima, nes girdi pra 
kalbos šokius sugadins, kurie ren
giami Kliubo. Jų išrokavimu, 
kaip iš jaunimo prašyti aukso 
Lietuvos Universitetui, kuomet 
jis užsimokėjo 50c. už įžangą. Ma 
no supratimu kliubas įūtų laimė
jęs daug daugiau svečių savo va
karan, jeigu būtų leidę kalbėto
jui jų vakare kalbėti; o taip pasi
elgdami ir kliubo šokius statyda
mi pirmon vieton, parodė savo že
mą tautišką susipratimą. _

“Tautiečių išdidumas rengia 
tautai grabą.”

toę prakilnios jaunimo orgai^a- 
cijoe L. Vyčių Valio, LUgįų 
96 U M

MSMĮTBLLO, MM

Sausio 2 d. š. 'm. buvo “Savi, 
alpos” draugijos pasii5- 

mo vakarėlis. Publikos pri&uįn- 
ko gana daug. Mat buvo užkvies
ta žymi dainininkė p-lė M. Gry
baitė iš So. Bostono. • 4 '

"Programa susidėjo iš dainų, per
statymo, deklamacijų ir kitokių 
margumynų. Gana puikiai dekla
mavo vaikutis 5 m. F. Skeiris. 
Dainininkė p-lė M. Gn’baitė už
žavėjo visus savo skambančiu bal
neliu. Programo vedėju buvo M. 
Kamendulis.

Vakaras visais žvilgsniais nusi
sekė. f

’TT

s.-

DKTROIT, MICH.

I »• ~
Šis miestas pagarsėjęs įvajrio- 

iis išdirbystėmis, o ypač autoiao- ’ 
ilių dirbtuvėmis. Karės metu su
raukė daug žonių iš kutų miestų, 
es tais laikais uždarbiaudavo ge- 
ai..' Nors pragyvenimas buvo ga- 
a brangus, bet kuomet darbinin- 
as udirbdavo $10.00 dienoj, tai 
is gyvent galėjo pakenčiamai
Karui pasibaigus, pasibaigė 

argšo darbininko linksmo” va- 
andos. Pasijuto besąs už dirbtu

vės vartų be darbo. Jau metai 
alko kaip darbo neteko didžiuma 
larbininkų, o pragyvenimo reik- 
įenys vos tik dabar pradeda pig- 
i ir tai nelabai žymiai Didžtur- 
■iai gerai supranta, kad darbinin
kas bus lengviau išnaudoti ir pri- 
ersti dirbti už mažesnę algą, kuo

met darbininkas bus suskuręs 
kuomet turės dirbt už pasiūlytą 
mokestį, nes kitaip badu turės 
nirti.

Brolau darbininke, ar ne lai
kas pabusti iš miego ir pasiliuo 
moti iš kapitalistų priespaudos; 
ir tu brolau dar ir šiandien nega
li suprastų kad turčiai iščiulpi
ami tavo kraujo ir paskutinių jė
gų kokios tik randasi pas darbi
ninką turi iš kalno suplanavę kaip 
geriau išinaudoti ir iš tavo skurde 
ir ašarų sau sustipti turtus. Tą 
beširdišką darbą visi turčiai atlie
ka sutartinai. Jeigu turčiai su
tartinai sugebi išnaudoti vargšus 
darbininkus ir džiaugiasi iš jų 
skurdo, tai kodėl darbininkai ne
ieško tinkamų būdų kovai prieš 
išnaudotojus?

Man rodos ,kad niekas nepage
rins tavo būvio kaip tik tu pats. 
Mes dažnai kalbame: vienybėje— 
galybė; apšvietoje tautos ir dar
bininko ateitis; ir jeigu mes su
prantame, kad vienybėje — galy
bė, o apšvietoje geresnė, švieses
nė ir laimingesnė ateitis, tai ko
dėl nuo to viso taip šalinamės ir 
užsiganėdiname tik nusiskundi
mais ant nelaimingo likimo. Ne
laimės ir toliaus mus persekios jei
gu mes jų neprašalinsime.

Mes Detroitiečiai galime būti 
laimingais, nes turime savo tarpe 
gerb. kun. F. Kemėšį, kuris su at
sidavimu visuomet gelbsti siekti 
prie apšvietos, o ypač del darbi
ninkų labo. Tik reiika gerų norų 
r pasiryžimo. Pageidaujama, kad 
LDS. 72 kp. nors vieną kartą mė
nesyje turėtų ekstra suicirinkimą, 
kuriame būtų diskusuojaha darbi
ninkų klausimai. Tikiuosi, kad 
gerb. kun. G. Kemėšis pilnai su
tiks tame reikale prigelbėti. Nau
dokimės proga.

JĮ*

LDS. N. A. Apskritys su
rengė gerb. svečiui iš Lietu
vos M. ‘ Bagdonui ^Lietuvos 
Jarbo Federacijos* įgalioti
niui ir Lietuvos Steigamojo 
Seimo nariui prakalbų marš
rutą. Prakalbos darbinin
kiškos ir į jas darbininkai 
turėtų skaitlingai atsilanky
ti. Kalbės šiose kolionijdse:

WORCESTER, MASS. —
26 d. sausio

MONTELLO, MASS. —
27 d. sausio

ATHOL, MASS. —
29 d. sausio, 7:30 v. vak

GARDNER, MASS. —
Sausio 29 d. 1:30 v. po pietų

VESTFIELD, MASS. —
30 d. sausio

LDS. N. A Apskričio Valdyba; 
Pirm. V. Kudirka, 
Rašt. A. Navickas.

Apie* 28 d. sausio š. m. apleidžia 
Šį miestelį smargus veikėjas ir or
ganizatorius J. Griciunas. Važiuo
ja į Suvienytas Valstijas.

Jo pasidarbavimu suorganizuo
ta LDS. 92 kuopa, kuri gana 
markiai veikia.

Tikimės, kad gerb. J. Gricienas 
] Ir Suvienytose Valstijose gyven

damas persikels prie LDS. ir dar
buosis darbo žmonių labui.

Netrūksta apsileidėlių.
Nors čia yra keletą smarkių 

zeikėjų, bet netrūksta ir apsilei? 
lėlių tamsūnėlių. Pakalbink pri- 
ddėti prie naudingų organizaci- 
ų, tai gausi atsakymą: “Kam 
nan jų reikia.”

Parapijos reikalai.
Parapijos reikalai gerai stovi. 

Klebonauja gerb. kun. Šimkus 
Smarkus veikėjas ir didis rėmėjas 
.dėjinių organizacijų.

i♦

LDS. Naujos Anglijos Apskr: 
,o suvažiavimas įvyks vasario 1' 
ieną 1922,1-mą vai. po pietų Lie 
uvių Svetainėj, 26 Lincoln St.. 
Srigrton, Mass.

Gerbiamos LDS. N. A. Apskri
do kuopos malonėkite atsiusti sa- 
.'o atstovus į šį suvažiavimą, nes 
,ra daug svarbių reikalų aptarti 
lel LDS. organizacijos. Taip-gi, 
□irios kuopos dar neprisiantėte 
avo duoklę po 5c. ant metu nu6 
.ario, tai malonėkite prisiųsti iki 
.uvažiarinio. Neprigulinčios kuo
jos kviečiamos prisidėti prie L. 
). S. Nauj. Anglijos Apskričio už- 
aokėdamos po 5 centus nuo nario 
xnt metų į apskričio agitacijos iž- 
lą. Taip-gi atsiųskite savo atsto
jus į šį suvažiavimą. Neišgalin
tos prisiųsti atstovų, siųskite Įne- 
;imus raštu apskričio valdybai; 
mokesčius siiiskite apskričio iždi- 
inkui M. Abračinskui 187 A mes 

St., Montello, Mass. Siųskite at- 
tovus ir gerus įnešimus suvažia- i 

ziman.
LDSS. N. Angį. Apsk. Valdyba: 

Pirm. V. J. Kudirka,
37 Franklin St., 

Norvvood, Mass ■ 
Rast. A. J. Navickas,.

58 Heaton Avc., 
Nonvood, Mass'

Rep.

MONTELLO, MASS.

Smarkiai veikia.

Vietos katalikai smarkiai pra
dėjo veikti.

Svarbiausia jų užduotis išpla- 
inti katalikišką'spaudą — laikra

ščius.
Štai du LDS. 2 kuopos nariu J. 

leškeliavieia ir M. Kaipendulis su- 
nanė pereiti* vietos lietuvius užra- 
in ėdami laikraštį “Darbininką.”

Jiem labai gerai pasisekė, nes 
ižrašė jau apie 50 naujų “Darbi- 
linko” skaitytojų.

Per porą vakarų užrašė 20 nau- 
ų skaitytojų. Taigi gražus pavyz

dys kitų kolionijų LDS. nariams
Būtų labai gražu, kad LDS. na- 

•iai stotų į lenktynes prirašinėji- 
ae-naujų narių ir skaitv-f-'-j " 
aatytūme, kad į visai trumpą lai 

ką mūsų brangi organizacija ne 
tik pasidvigubintų, bet kelis šy
dus pasidaugintų.

Tad į darbą broliai ir sesutės 
larbininkai!

PIEMENELIO DAINA 
Mažas piemenėlis, 
Didis vargdienėlis — 
Negauna sau vietos 
Žiemų nabagėlis. 
Nieks prie stalo nesodina, 
Dažnai badas primauna; 
Kas gal išmanyti — 
Kaip sunku ganyti!! 
Iš kaimo į kaimų * 
Per sniegų pūškuoja, 
Visas apšarmojęs 
Jau kų tik kvėpuoja. 
Ašaros per veidų krinta, 
Beveik kas dien vėju minta, 
Kas gal apsakyti?! 
Kaip sunku ganyti?! 
Greičiau, Dievulėli, 
Duokė vasarėlę;
Aš linksmai ganysiu 
Žmonių kaimenėlę. 
Gausių valgį, drapanėlę, 
Algos — gražių sermėgėlę; 
Kas gal apsakyti — 
Kaip linksma ganyti?!

VAIKO PROTAS.
—»Kaziuk, kuo tu norėtūm bū

ti?
— Ogi kaminkrėčiu...

‘— O tai delko taip?
— Būdamas kaminkrėčiu

reikalaučiau taip tankiai praus- 
ties. t

ne-
* Darbininkas

i

N0RW00D, MASS. *

Bagdono prakalbos.

Sausio 17 d. įvyko prakalbos, 
urengtos LDS. 3-čios kuopos. 

Kalbėjo gerb. M. Bagdonas, Lic- 
.uvos Darbo Federacijos įgalioti
nis ir Lietuvos Steigiamojo Seimo 
aarys ir gerbiamas klebonas kult 
V. K. Taškūnas. Gerb. M. Bagdo
nas ilgai ir plačiai kalbėjo pirma
me atvėjuje apie Lietuvos'Darbo 
Federacijos ręikalus ir jos darba- 
vimasi ir Lietuvos Steigiamojo 
Seimo veikimą. Po gerbiamo JL

ės ir “Dar-
administracijos knygos

MINERSVILLE, PA. 
_____ %t

LDS. 90 kuopos metinis susirin- 
rimas bus sausio 29 i 1922 m. 5 
valandą po pietų bažnytinėj sve
tainėje.

Taigi kviečiu visus narius atsi-» 
lankyti ant šio svarbaus susirinki
mo. Bus renkama nauja valdy
ba ant 1922 m. Apart to turime 
ir kitų žvarbių reikalų užsiliku
sių nuo seniau. •

Būtų labai malonu, kad kiek
vienas narys atsivestų flora po vie
ną naują narį prisirašyti

Rašt J. Slavickas.
Ti K*

LDS. N. Y. fr N. JT. APSKRIČIO 
VALDYBOS ANTRAME

1922 metams. .

Pirmininkas — A Kazlas,
56 New'York Avė., • 

Nevark, N. J.
Vice-Pirmininkč — A. Zuikiutė, 

27 Davis St.,
Harrison, N. J.

Raštininkas — A Karaneckas, 
117j Court St,

Elizabeth, N. J. 
Iždininkas — J. I. Liudvinaitis,

Box 411, Lindcn, N. J. 
Organizatoriai —

1XTRA L VYČIŲ N. A APSKR.
SUVAŽIAVIMAS.

L. Vyčių N. A. Apskričio suva
žiavimas įvyks nedėlioj, 29 d. šau
do, 1922 1 .-00 vąl. po pietų Litru
os Vyčių kambariuose, 366 W. 

Broadway, So. Boston, Mass.
Tai-gi visų kuopų delegatai bit

inai malonėsite atvykti, nes turė
jime galutinai aptarti apie gegu
žinę (pikniką) 4 liepos ir tt.

Taip-pat susirinkimas L- Vyčių 
vietinės kp. įvyks 3 vai. po pietų. • 
Malonėsite visi nariai atsilankyti, 
nes yra svarbių reikalą aptarti.

Kontiaj^

Kuomet Vytautas Didysis gimė, 
taipgi buvo mažas...

PRANEŠIMAS.
1 V c&ngtonai/l.'M
ta).
Čameikis vasario mėnesyje 
aplankys šias lietuvių kolo
nijas Pennsylvanijoje: 
Vasario

99

9 9
9 9
99
99
99

99
99

Lietuvos Atstovas V.

Kultūros vajaus reikalais 
talbės Kun. P. Garmus sekan
čiose kolionijose:

” 27d. Jersey City, N. J. 
” 29d. Brooklyn, N. J. 

Williamsburg’e.
” 30d. New York, N. Y. 
’ ’ 31d. C. Brooklyn, N. Y. 

. A.L.RJK. Fed Sekretoris.

ATSAKYMAS.
Apie tuos narius, kurie užeinio- 

kėjO vietoj mėnesinių už prenu
meratą pasinaudodami nupigini- 
ura, bus daug datbo centfo rėžti- 
nei iki visus

LDS. centro ri 
bininko’* i 
vedamos atskirai ir jeigu narys 
siųsdamas už prenumeratą nepa- 
žy mejo nieko, tai galės būti ir to-

piiorr;. Prasime a'.cp ; ras' j. 
pie tokius narius pranešti c trr. P, 

t- ■l

už prenu

Bagdono pirmos kalbos kalbėjo 
gerb. klebonas kun. V. K. Tašku- 
nas apie darbininkų reikalus ir 
kaip išnaudoja kapitalistai darbi- 
ninkus. Antru -atvėju kalbėjo 
gerb. M. Bagdonas apie Lietuvos 
abelną gyvenimą. Gerb. Bagdo
no kalba padarė didelį įspūdį aut 
Norwodiečių. Buvo renkamos au
kos del Lietuvos Dapbo Federaci
jos reikalų. Aukotojų vardai: 
Kun. V. K. TaŠkūnas $1100.

Po $2,00: J. į’auplis, K Klima
vičius, P. Salaviejus, J. Ūždaivinis.

Po $1.00: K. Stasaitienė, M. 
Didžbalienė, A. Kavaliauskas, M. 
Fedieuė, A Saulėnas, V. J. Ku- 
diika, A. Navickas, A. Šidlausk e

IDOVANOMS *

FDNTANINf

' Giedrininkų vakaras.
Turiu išreikšti didį džiaugsmą,

<ad mūsų Giedrininkų kuopa pra
lenkė visas kitas kuopas beidrau- 
gijas.

Šis vakaras parodė Giedrininkų 
didelius gabumus. Buvo suloštas 
-eikalas “Vagis.” Veikalas at
liktas labai puikiai. Visi artistai 
atliko savo roles labai gerai Ge
riausia pasižymėjo F. Stankus — 
advokato rolėje; Sidabras — Va
gies; o Daumantaitė — advokato 
moters. Daunis su Bukšaite vai
dino “Vargdienio nusiskundimas 
gamtai.” Atliko puikiai Sesu
lės Bukšaitės sudainavo porą dai
nelių, kurios žavėti žavėjo publi
ką. Detroito juokdariai; Krišto- 
paitis ir Norus atlošė originalį nutėlė svetainė. Daugelis turėjo 
dialogą “Barbutė mirė.” Sieko- stovėti Pradedant pfogramą bū- 
medijantai visuomet žmones pri- vo iškelta amerikoniška vėliava ir 
juokina. Pianu skambino E. Jau- benas grojo Amerikos imną. Po 
giutė ir broliai Bukantai, vedant' to sekė įvairūs grojai: lietuviški 
gerb. kun ^ižauskui Nemažai pri- ip amerikoniški Ant fio koncer- 
juokino publiką poni, Ukabaus- 
kienė. Gerb. kun. F. Kemėšis pa
sakė ilgą ir labai žingeidžią pra-

, kalbą. Nurodė kaip turčiai moka 
pavergti mažesnes tautas ir jas iš
naudoti * *

Kulniskietis.

DAYTON, OHIO.

Trijų metų sukaktuvės.
. »

Sausio 15 d. š. m. L. V. Benas 
apvaikščiojo trijų metų Sukaktu
ves šv. Kryžiaus parapijos svetai
nėje. Tai buvo vienas iš puikiau
sių koncertų. Žmonių buvo pfl-

.„■ai

'aulhis Kyrius, ;
22* So. 9-th St, 

Brooklyn, N. Y.

A...

Kuri bus atminčiai ilgam 
laikui.

Kainos Prieinamos. 
Reikalauk Katalogo.
‘DARBININKAS.

366 Broadway
Boston 27, Mass.

1 — Wilkeg Barre, Ba.
2 — Kingston, Pa.
4 — Plymouth, Pa.
5 — Scranton, Pa.
7 — F orest Oity, Pa.
8 — Sugar Notcij, Pa.
9 - Pittston, Ba.

19 _  Ma.hfl.riny City, Pa»’
20 — Tamaąua ir

CflricIjįjįĮb Pa.
22 - New Phfladelphia,

23 — Minersville, Pa. 4 
25 — Mt. Oannti, Pa.
28 — Karieton, Pa.*', 
vy -r-.- .Kl. . į

Kartu au Atstovu važiuo
ja Atstovybės Sekretorius 
M. Vinikas ir Juriskon 
tas B. Mastauskas. ’

1 9

M
99
99

23 — Minersrille, :

*'«F?

to buvo ir svetimtanift} ir'jie la
bai gėrėjosi. Užbaigė Lietuvos 
inmu. ---

L. V. benas užima pirmą vietą 
visame veikime. Nariai veikia ne 
ti Ujrtuvių, bet 

daF randasi . antino‘ nephgulin- Į 
čio prie L. Vyčių 96 kp. .

l-Į Laba daug-jaųniųto vietoj eiti!

■‘j

“DARBININKO” ADM. 
PRANEŠIMAI.

Sulig LDS. 6-to Seimo nu
tarimo, su 1 d. sausio 192S 
m. “DjttĘinijfko” prenwę- 
natos kaina turėjo būt pa
kelta ant 50 centų. Bet pra
ilginus Kalėdinę “Dart4- 
ninko” prenumeratų nuolai
du iki 15 ČL sausio š. m. 
sĮtęėė ’ dvi tevaiti įr pakėli
mas prenumeratos kamdi.<|

Tai-gi dabai praptįtoa 
geri); skaitytojams įr rėmfr- 
jarns, kad nuo 15 tL sausio 
1922 m. “Datbininko*’ pre
numeratos kaina bust

StoO. ‘FdZsftjose 
_. - r'i*
6 mėnesiams .........

• • • • • • •

,.J»

Įvairinai

Žinoki platusis pasauli Detroito 
katalikų susipratimą. ■

Kuomet gerbiami Čižauskai tu-1 ___
rėjo koncertą aflVW&t Side Šv. i ant savo'^lfed^tų įtampų eh^k 
Jurgio parapijos naudai, tai žmo-J ant lydiškų krutumų paveikslų 

arba ant šokių.
Pageidaujama, kad visas Day-

te*a'../

nių buvo katalikų keli, o laisva
manių nei vieno. Kuomet laisva* 

j maraai surengė Petrausku: ?

• • • • • •

įir f^etuvoj)
Metams...................... 4^*50
K m^eriams.............  2.75
3 ■■'n ................

366 Broadvay,
So.Bostov,M<0^
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' VIETINĖS ŽINIOS.
AUGA KAIP ANT MIELIŲ.

------  ' .-77^=
liūs, tverdami tam tikras, oręa-j Mūsų šalies pavadinimo pra- 

—^džią su tokiu tikrumu negali
ma susekti. Sako, kad finikij 
paraono Agenoro duktė Euro
pa buvo atvežta Jupiteriui ir 
palikta mūsų pasaulio dalyje, 
kuriai ir buvęs duotas jos var
das. Kai kurie mato šio mito 
tikrumą tame, kad Europos pa- 
viršis turi moteries pavydalą. 
Pirenejos pusaulis panašus į 
galvą, Vokietija — širdis, o Ru
sija — jos rūbas Istorija sako, 
kad seniau Europa būva vadi
nama saulės Laidos šalimi, o 
Europa vadinosi tiktai Elada 
ir Tesalija.

n^aci jas taip' vadinamas 'Skau
tai (Boy Scouts.) Argi mes 
lietuviai Katalikai turėdami 
tūkstančius bernaičių nereng
sime jiems kokia nors gerove 
jų ateičiai Argi mes savo tar- 
tpe neturime sujnaningu, veik-

•LDS. 1 kuopa pastaraisiais lai
kais nepaprastai smarkiai auga 
nariais. ŠtaF laikytame metinia
me susirinkime sausio 24 d. s. m. įEų, sąžiningų veikėjų kurie pa- 
aavuose kambariuose prisirašė ir 
priėmė prisiegą net 9 nauji nariai. 
Viri smarkūs ir energingi darbuo
tojai. Iš visų 9 prisirašė jauniau
sia moksleivė p-lė Alena Kiburiu- 
tė ir-seniausias Juozapas Lipskus. 
Tuo parodoma, kad prie LDS. ga
li sutilpti nuo jauniausio iki ži
lagalvio senelio.

Visi lygiai branginami ir ger
biami .

Senoji valdyba išdavė raportus, 
kurie buvo vienbalsiai priimti

Šiems metams valdyba yra šie: 
Petras Milius pirm, tas pats, Ale
na Kohanskiūtė vice-pirm., K. Ru
steika protokolų rašt., J. Meškau
skas finansų rašt., Valerija Var- 
žinskaitė iždininkė, J. Glineckis ir 
P, Rūta iždo globėjais, A. Bendo- 
Tiitis tvarkdarys. Kuopos kores
pondentu išrinktas Jonas Glinec
kis.

Apart kitų nutarimų ir gana 
r.arbių nutarta nusifotografuoti 
ir su aprašymu pasiųsti Lietuvos 
Finansinei Misijai, kad įdėtų į lei
džiamą albumą.

Išrinko keletą atstovų j LDS.
N. A Apskričio suvažiavimą, ku
lis bus vasario 19 d. š. m.

A. F. Kheižiui atsišaukus į na
rius darbuotis laike šio LDS. nau
ji narių vajaus visi nariai pasi
žadėjo kitam susirinkimui atsives- 
t. bent po desėtką naujų narių*

Susirinkimas buvo gyvas, nau
dingas ir skaitlingas.

Narys.

PARAPIJOS SUSIRINKIMAS.

Ateinančią nedėlią sausio 29 d., 
2:30 vai. po pietų parapijinėj sa
lėj, 492 E. 7 gt. bus parapijos su
sirinkimas. Parapijos skolų ma
žinimo komitetas išduos pilniau
sią atskaitą iš savo veikimo. Pra
šomi ateiti visi. Tie, kurie užsi
mokėjo, gaus parapijos knygutę. 

~~ Ualės teip-gi užsimokėti tie, kurie 
dar nėra užsimokėję.

, Komiteto Valdyba.

imtu šį svarbų dalyką į sayo 
rankas ? Kiek mes aukų sudė
jome įvairiems tikslams, bet 
kiek mes paaukavome savo na- 
miniems reikalams?

Jaunimas bruzdus, veikian
tis. Jeigu mes jiems nepriren
gsime vietų, kuriose jie galėtų 
savo protišką ir kūnišką spėka 
pralavinti, jie eis tenai kur bus 
galima atrasti įrankių, su ku
riais jie galės sau laiką dorai 
praleisti.

Kam tas darbas priguli? 
Sunku ir negalima vienam ar 
antram uždėti. Bet rodos tin-. 
kamialisiai tas darbas prigulė
tu Vyčiu Organizacijai, kadan
gi jinai tiktai viena iš musų 
VISŲ kitų organizacijų Ame
rike kuri rūpinasi jaunimų. 
Šie skautai bus kaipo įrengi
mas į centralinę Vyčių organi
zmą. Kitoms organizacijoms 
butų sunkiau prieiti; ir atrastu 
daug keblumų, kadangi ju vei
kimas rišasi kitais keliais.

Jaunimo veikėjai' kiekviena
me kampe lietuvių kolionijų tu
rėtų pajudinti savo spėkas ar 
tai protu ar darbu ir šį svar-. 
biausi klausymą šiame momen
to kuris šiaukiaši į musų lietu
vius čionai Amerikoje judinti, 
tyrinėti, prirengti prie galuti
nio teismo kuris butu ištyrimas 
šia vasarą laike organizacijų 
suvažiavimų.

Tautos veikėjai atkreipkime 
savo ausis į jaunimą kuris šau
kia mus, jeigu mes praleisime 
ši klausymą per penkis pirštus, 
kaip iki šioliai darėme, tašyk 
neprikaišiokime jaunimui kuo
met jisai atsiskyria nuo musų: 
“Ah! jis čionai gimęs.”

KAS PRADĖS?
Tautos veikią, draugijos vei

kia, atskiri žimones veikia, visi 
su kokiu nors svarbiu tikslu. 
Pati žmogaus prigimtis reika
lauja ir traukia prie permainy
mų, pagerinimų., Žodžiu, vi- 
ėur, kiekviename kampe pasau
lio kamuolio žmonija žengia 

- pirmyn su tikslu pasiekti ge
rės.

Musų lietuvių tautą, narė vi
so pasaulinės tautos šeimos ir 
gi savo darpsčius pirštelius ne
paliauja judinus. Jos sūnūs ir 
dukterys vispr mankština savo 
raumenis prie keikimo.

Gal kas klaus, delko visa 
žmonija taip subruzdus veikia? 
Sveikas protas pasakys kad 
TIKSLAS.

Gaila sakyti, bet visiška tie- 
• sa, kad mes lietuviai, ypatin

gai čionai Amerikoje gyvenan
tieji taip pamiršome savo jau
nimą (žiedą) tautos, berods e- 
gama tauta be jaunimo. Kodėl 

Į; taip, čionai negyvenimo mo-l 
mentas, kada visi petis į petį 
tarime imtis prie darbo, kuris 

!► gerai ^pamatuotas galės stoti 
K | gyvenimo sukurį su didžiau- 
I siomis pasekmėmis.

Dabar savęs paklauskime. 
Kokia mes lietuviai turime or- 

. ganizacija čionai Amerikoje 
kuri rūpintųsi musų bernaičių 
iki septyniolikos metu amžiaus 
gerove. (Šiame straipsnyje 
kalbėsime tik apie bernaičius.) 
'Aiškiai be pertraukos, galime 

h sakyti, kad NETURIME. Tie- 
^sa vienoje ar kitoje koiionijoje 
^randasi vaikų draugijos kaip 

^■.ai: Marijos Vaikeliai, Angelo 
'feargų. Bet šiuos draugijėlės, 

■ačiū tu rietu klebonams, laiki- 
^ni ir didi nauda atliko tuose 
| vietose, bet gyvavimas jų nebu- 
| yo platu!.

Čionai Amerikoje pasirodė, 
E kad visokių sektų vadai pradė- 
K jo jaunimą organizuoti į bure-

PASAULIO DALIŲ PAVADI
NIMO PRADŽIA.

Nuo ko paeina Naujojo Pa
saulio Amerikos pavadinimas 
tą be abejo žino kiekvienas. 
Ta šalis pavadinta ne atradu
sio ją Christoforo Kolumbo 
vardu, bet florentiečio Ameri- 
gos Vėspučio vardu, pirmiau
siai aprašusio Naująjį Pasau- 
į, kuris iki tolai vadinosi 
“Naująja Ispanija,” “Didžią
ja Vakarų šalimi.”

EXTRA!
a

L?

&

Kaina 75 Centai.

DARBINĮNKĄS
U *y * r t - /* - < *, .*/

Tai naujausios laidos 
žemlapis iiT kiekvienas 
lietuvis turėtų įsigyti. 
Sulankstomas ir apda
rytas puikiais viršeliais.

Didžio Išlankstytas
26i/2x33y2

TIKRAI GERAS PATARIMAS.

Greičiausi Moderniški Laivai
Pasaulyje.

Šaunus Apsėjimas Su Keleiviais.
Ten Yra Vietinis Agentas Jūsų Mieste 

Ar Netoli Jo. i x
Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą, Ru-

V8L NAUJAS
Smarkiai iš trenkė šio mėne

sio “Perkūnas,” su dideliais 
trenksmais. Visi skubikitės 
parsitraukti, nes vėliau neliks 

Siųskite varda pavarde, ant
rašą ir 15 centų ant tikieto 

“PERKŪNAS” 
366 Broadvvay, Boston 27 Mass.

TIKRAI GERAS PATARIMAS.
Nori pasiekti tikslo? Gerai. 

Geriausia tam priemonė — nė va
landėlei neatsižiūrėti į kelio kliū
tis, o tik težiūrėti ir tematyti pa
tį kelią.

Nori pasiekti tikslo? Gerai.
Geriausia tam priemonė — nė va
landėlei neatsižiūrėti į *kelio kliū
tis, o tik težiūrėti ir tematyti pa
tį kelią.

PARSIDUODA SALIUNAS

geriausioj vietoj visame Cambridge 
mieste. Parsiduoda labai pigiai ir tu
ri būt greitai parduotas. Delei plates
nių informacijų^kreipkitės pas:

94 Hampshire St., Cambridge, Mass.

• F. A, ZALIECKĄ,
414 Broadway, Soutlį_ Boston, Mass.

J. J. DAVIS—KARVELIS,

Sulankstytas
6y2x9y2

Galima gauti
“DARBININKE,33

366 Broadivay,
Boston 27, Mass.

NAUJIENA LIETUVIAMSNAUJIENA LIETUVIAMS 
AMERIKIEČIAMS.AMERIKIEČIAMS.

siją ir į visas Baltijos Valstijas 
perHamburg’ą

SAXONIA ........Kovo 7
Cabin $130. 3-čia kL $103.50. Taksų $5. 
ASSYRIA (K Boston’o)... .Vasario 4 
AQUITANIA ........................ Kasario 7
SATURNIA (iž Portland) Vasario IG 
ALBANIA (tiktai Cabin) Vasario 18 
AQUITANIA...........................Vasario 7

Per Anglijąar Hamburgą į
Danzig’ą ir Hamburg’ą — $106.50,

Reikalavimai
Belkalavlnų kainos 2c. ui to- 

dj ui ktfekvleną iykj.
" ■ - U — ■ ■

PARSIDUODA DRY GOODS
Į Danzig’ą

I Liepoją — $110.00. Taksų — $5.00

Skausmus ir gėlimus nutildė
i

PAIN-EXPELLER
VAizbažesklis užreg. S. V. PM. OflM.

st*DRAUGAS REIKALUS J7"

I

KRAUTUVĖ.
Labai geroje vietoj, lietu

viais apgyventa ir biznis ge
rai išdirbtas.

Krautuvę parduosiu pi
giai, nes greitu laiku turiu
išvažiuoti į Lietuvą.

Kas nori pamatyti krau
tuvę, gali atsilankyti ant se
kančio adreso:

565 MAIN STREET,
CAMBRIDGE, MASS.

9R. J. C. LANDŽIUS
Lietuvi!

Gydytojas ib Chibuboab 
i Gydo aitrias ir chronlikas ilgas 
[vyrų, moterų Ir valkų. Egzaad* 
[-moja kraujų, spjaudalus, žlapo- 
mų ir tt savo laboratorijoj. n> 

[reikia patarimus laiškais kitur c 
[ renantlems. Adresas:

506 Broadway, 
South Boston, Mass. 
Kampas G St. ir Broaduay

[ VALANDOS: 9—11, 2—4. 7—9

16 Mnų South Boenma

I DR. H. S. STONE *
Akiu Specialistas '

399a W. BROADWAY

LDS. N. X. ir N. J. APSKRIČIO
VALDYBA

“DARBININKAS,”
366 Broadvvay, Boston 27, Mass.

Neseniai atėjo iš Lietuvos 1-mas
numeris Tautinės Kultūros ir

Gyvenimo ŽurnalasPilnutinio
<cRUOMUVA.”

Siųsk tuojaus 75c. <4 Darbinin
kui” o gausi “RUOMUVĄ. 99

— arba —

tau

NĖRA SKIRTUMO.
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FURNIČIUS ANT PARDAVIMO
LABAI PIGIAI.

Mums nėra skirtumo ar 
Jūsų bila už spaudos dar
bus $50.00 arba $500.00 į 
mėnesį.

Mes priimsime užsaky-
mą didelį ar mažą ir nori- Ęg- 
me parodyti Jums delko, 
mes manome, kad galime 
būti Jūsų spaustuvinin- 
kais. m

Jeigu nebūtų gera prie- Ęg 
žastis, tai mes neužimtame sg 
brangios laikraštyje vie- gE 
tos šiam apgarsinimu!

“Darbininko” Spaustu
vė įrengta naujausiomis 
moderniškomis mašinomis 
ir spaudos darbai atlieka
mi greit ir gera!

Su visais spaudos dar
bais kreipkitės šiuo adre
su:

“DARBININKAS”
366 Broadvay, 

Boston 27, Mass.
Telefonas So. Boston 620

Pirmininkas — A Kazlas,
56 New York Avė., 

Newark, N. J.
Vice-Pirmininkas — P. Rupainis, 

30 Warwick St., 
Newark, N. J.

Raštininkas — A J. Dymta, 
222 So. 9th St., 

Brooklyn, N. Y.
storius — A Mierninkas, 
.0 Harrison St., 

Paterson, N. J.
p tH-1-h >

EXTRA!
NEPRALEISKITE PROGOS

Ką tik atėjo iš Lietuvos siuntinys, Lietuvos 
Valstybės, Žemaičių, Gedimino, Vytauto ir Lietu
vos senovės pilių ženklų.

Tie nepaprastai gražūs ženklai yra atvirlaiškių 
formoje, kurių eina 40 į vieną sąsiuvinį. Kiekvie
nas minėtas ženklas, reiškia kokį nors atskirą mies
tą, pilį, apskritį, Lietuvių 
riuos mūsų tautos didvyrius, 
klų reikšmė:

1. Lietuvos ženkL—Vytis.
2, žemaičių ženkL—Meįka
8. Gedimino ženki—Stulpai
4. Vytauto ženki.—Skydas.
5. Vilnius.
6. Kaunas.
7. Gardinas.
8. žiaulial
9. Marijampolė.

10. Geranainys.
11. Telžia!
12. Jurbarkas.
18. VlekžniaL
14. Ariogala.
15. Kernavu.
16. Rodūnė.

• 17. Rietavas.
18. Alytus.
19. Babtai
20. Aimana.

Valstybę ir kaip ku-
Štai tų istoriškų žen

- •

■>■>

♦

i
'i

i

Kas prisius vieną dolerį ($1.00), tam tuojaus 
pasiųsime 40 tų gražių ženklų (visą sąsiuvinį). L. 
D. S. nariams po 85c.

Tai-gi pasiskubinkite įsigyti kuggreičiausia, 
nes nedaug jų teturime. Pinigus siųskite

“DARBININKAS,”
366 W. Broadway, Boston 37, Mass.

Sugrąžina man sveikatą Ir pa jie 
gas, saka Ponas Matusevlcls

* Dalzell, III. '•
“Ištariu savą neaprubežioutą padekavojisu 

už jusu vaistus, Nuga-Tone, kurios duoi 
tvirtumą visam kunui. Jos duoda nau> 
gyvybę. Buvau labai nusilpnėtas ir išdaviai 
daug pinigu už visokius vaistus bet nieką xu 
gelbieje. Kaip tik pradiejau imti Nuga-Tone 
atgavau savą sveikatą ir pajiegas. Jie aumet 

—man lazdą ir davi energiję ir tvirtumą. Galit 
fidabar atlikti trys sykius daugiaus darba negu 
ypirmiaus ir ne jaučiu t»vargimo ir par tai gal? 
, pasakyti, jog Nuga-Tone yra geriausis vaistu 

ir geriausis atgaivitois sveikatos- Lenkiu sav 
galvą preš tuos, kurie sutaisą tuos vaistus i 
kožnam patariu Nuga-Tone."

, • PETRAS MATUSEVICIS
Nuga-Tone priduoda didesni veiklumą i: 

tvirtumą visiems gyvybes pajiegoms, yr< 
stebuklingas vaistas d£l silpnu, negvuotu 
sunaikintu vyru ir moterių. Duoda nauji 
gyvybę iaknoms ir žarnoms, atgaivu 
inkštus, išmeta nuodingas atmatas, prsša 
lin gazus ir išpūtimus, nepriimną kvsp^ ii 
išvalą liežuvio apvilkimus. Quoda puiku 
apetitą, gierą gruomulavimą,^nuolatiniu, 
nervus ir tvirtą, pastiprinanti miegą.* 

Kožna bonkuti Nuga-Tone talpin pūn; 
vieną mėnesi gydymą, o preke yra JI.(W 
Gaukite bonkuti šiandien pas sava aptie 
koriaus, imkite per 30 dieną ir jeigu lu
bosite visai užganėdinti, aptiekorius sugrąži. 
jums jusu pinigus. Jeigu negalite gauti pa- 
aptiekoriaus. siuskite mums *1.09 e gausit* 
pilną mėnesi gvarantuotą gydymą, apmo 
kieta pačta. NATIONAL TaBORATORV, 

1018 So. Wabash Avė., Chicago, 
III. %

MOTINŲ MODERNIŠKOJI LOPŠINĖ
“Cit neverki mano 
mažulėli — neraudok, 
aš tau duosiu BAMBINO 
čiučia-liulia.”

Greičiau bėgki į aptieką ir 
nupirki 35c. bonką

BAMBINO
Valzbažeaklls cžreg. S. V. Pat. Ofiso

— Arbatinis šaukštukas 
tuojaus pašalins kūdi

kio vidurių diegimą ir į kelias valandas sutaisys vidurius ir galu
tinai pašalins užkietėjimą. “Kūdikiai mėgsta jį! Jte prašo daugiaus \n 

Motinos! Jeigu jųsų aptiekorius neturi jo, tai prisiųskite 
*40c. pašto markėmis tiesiog į

Priežastis pardavimo, savinin-
kas nori greitu laiku išvažiuoti i 
Lietuvą. Kam reikalinga rakan
dai malonėkit atsišaukti ant se
kančio antrašo: 187 Silver St., So. 
Boston, Mass.

Furničius galima matyti bile 
kada ant pirmu lubų (1).

Valandos: Nuo 9 r. iki 7 ▼. vak.

"H

Pajieskojimąj
Paieško] imu kalaoa LDS. na

ciams Ir “Darbininko’’ skaityto 
Jams 1 sykį j metu td dyką,' už 
8 sykius $1.00. Prieteflama už 8 
tykia fLfiO.

Aš Antanas Dominikaitis paieš
kau savo draugą, pažįstamų 
Alanchester, Anglijoj gyvenan 
iių. Prašau atsišaukti, nes turiu 
labai svarbų reikalą jiems 
nešti.

Antanas Dominikaitis, 
Redeliff Altą P. O. Box 

Canada.

pra
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Paieškau tetos Jievos Merkelie 
lės, Vilniaus rėd., Trakų apskr.. 
valkininkų par., Pamerkiu kaimo 
Girdėjau kad gyvena Boston’e 
Mass. Prašau atsišaukti, o jei kai 
anot pranešti.

Marijona Babravičiute,
(po vyru Vaičiūnienė)

171 E. 180 St., New York City

F. AD. R1CHTER & £O^ Borough of Brooklyn, New York.

REIKALINGAS TUOJAUS
PIRMOS KLESOS KEPĖJAS (BĖKERYS) 

kuris gali kepti juodą, pus-baltę ir latvišką duo
ną, teip-gi jeigu galėtų kepti baltą duonų ir sal
dainius būtų labai pageidaujama. Nuolatinis 
darbas geram darbininkui. Duokite atsakymus 
ant sekančių klausimų:

Kiek metų išdirbote pekarnėj?
Kokias duonas galite kepti atsakančiai?
Pas kokias kompanijas dirbote ir kiek laiko?
Kiek senumo ir ar vedęs?
Kiek algos reikalausite už 9 ar 10 valandų darbe?

6. Kas tamistą pažįsta gerai ir kursai gelėtų IiOdyti ta
mistos charakterį

Rašykit į
POST OFFICE BOK 12, SOUTH BOSTON, MASS.- - - - n,lp4—

pKAUNAUSKASl
I ADVOKATAS 

| 414 Broadway,
t S. BOSTON 27 MASS.

TeL S. B. 044L
i Antros lubos—Viršuj L. P. B-vįt
| GYVENIMO VIETA:
5 135 Rowe St., Auburndale, Mass. 

Tel. W. Newton 1016—R.

)| DR. A. J. GORMAN |

<1

(GUMAUSKAS)

DANTISTAS

' I 705 Main St., Montello, Mass. 

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

DR. F. MATULAITIS
Gydo Visokias Ligas 

Pbtbktkia Azirnus.
Valandos: 1—8 Ir ?—8 P..M. 

17 Millbury Street 
WORCESTER, MASS

I

Paieškau švogerio Jukilos ir se- 
ieries Stepkos Saunoriutės, po vy 
nf Jūkelienė. Prieš karą gyvenc 
Lietuvoj, Vacgirio parapijoj, Pa 
babirbio kaime, Šimkaičių? vai.. 
Raseinių apskr. Malonėkite atsi 
laukti jie patįs arba kas kita.* 
pranešti. Kuris praneš man apie 
juos, tas gaus dovanų ant pusės 
metų laikraštį “Darbininką.” 

Juozas Saunoms,
575 Joseph Avė., Rochester, N. Y
— I "««-W ■ --------------- -----------------

Paieškau Povilo Šatkausko, pa
eina/-iš Kauno rėd., Kretingos ap 
skričio, Viežaičių par., Pajuodu- 
pės kaimo. Pirma jis gyveno Det
roit, Mich. Kas apie jį žinote ar 
jis pats, atsišaukite sekančiu ant
rašu;

Antanas Stančius,
110 So. Rose St., Easton, Pa

Bell Phone: Poplar 7540
ADOLPH F. STANKUS

TIKRAS LIET O VIS 
GRABORIUS 

1023 Mt. Vebnon St.
PHILADELPHIA, PA

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

IV. KAZIMIERO R K DR-JOS 
VALDYBOS ANTRASAI

80. BOSTON, MASS.
PIRM. — Vladas Paulauskas,

90 B 8t, So. Boston. Mass. 
VICB-PIRM. — ▼. J. Jakftas,

V Stoty su Boston 27. Mass. 
PROT. RAAT. — Antanas Janušonis, 

1422 Colnmbla Rd..
Boston 27, Mass. 

FIN. RAST. — Juozas Jnžkn, 
Merycllff Aeademy, - 

ArUnthton Helgths, Mass. 
IŽDININKAS — Leonas AvaadM™.

1H Boorea SU Boston 27, Mass. 
IŽDO GLOB. — J. GraMnskas, 

8 Jay St, Boston 27, Man. Ir 
Antaną Kmitas,

284 5-th BU Bo^oe 27, Man. 
MARŠALKA — PovUas Laučka,

81 Story St, Boston 27, Mass. r 
DRAUGIJOS antralaa reikalo: 

3ŠB/RMadway, So. Boston. Mass.
DRAUGUOS raatrtnklmat laikomi 

---(Mito 1. 
jto pMų paraptJlnčj rtataMj, i

, 7-th St, Bestos 27, Man.

PIRMININKAS — J. Adomavičius, 
122 Botven St., So. Boston, Mass.

VICE-PIRM. — Vincentas Zaleckas,
81 Mercer St, So. Boston, Mass. 

PROT. RAST. — Antanas Macejunas,
450 E. 7-th St, So. Boston, Mass. 

FIN. RAŠT. — Juozapas Vlnkevlčius,
1® W. 6-th St, So. Boston, Mass. 

KASIERIUS — Andriejus Zalleckas,
307 E. 9-th St, So. Boston, Mass. 

MARŠALKA — Viktoras Zlčkis,
209 E. Cottage St, Dorchester, Mass.

D. L K. Keistučio dr-ja laiko mėne
sinius susirinkimus gas pirma nedėl- 
dienj kiekvieno mėnesio po No. 604 
VVashlngton St, Boston, Mass. 6-tą ▼. 
vakare. Ateidami drauge ir naujų na
rių'su savim atsiveskite prie musų dr- 
jos priražyti.

*V. JONO EV. BL. PAšELPINfiS 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADRESAL
PIRM. — M. Zoba,

539 E. 7-th SU $o. Boston, Mass. 
VICE-PIRM. — P. Mikalauskas,

248 W. 4-th St., So. Boston, Mass. 
PROT^RAJBT. — J. Šeduikis.

280 8iIrer St., So. Boston, Kasa. 
TIN. RAST. — J. Svagždys, •

171 W. 5-th St, So. Boston, Mass. 
KA8TERIUS — A. Nnud«fnnaa,<

18 WinfieM St, So. Boston, Maaa 
MARŠALKA — J. ZaiMs.

7 WlnfMd St, So. Boston. Mass. 
Dr-ja laiko susirtnklnius kas treči« 

L-ąvaL nedCdienj kMrrtano tašomo. 2-nj vu.. 
402 R. I po pietą Sv. Petro parapijos salfl «*2 

X K. Savanth St, South Boston.




