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Krikščionys darbininkai 
vienykitės! Spieskitės Į vie
nintelę darbo žmonių orga
nizaciją Amerikoje—Lietu
vių Darbininkų Sąjungą.
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Atsinaujina pasaulinis

Į . -------
ANGLIJA GINKLUO

JASI.

London. — Anglija, maty
dama apsvaigusius pergale 
turkus ir gaudama iš jų rei
kalavimų grąžinti jiems 
Konstantinopolį ir Adriano- 
polį su Trakija pradėjo rim
tą mobilizaciją. Atsišaukė 
į Kanadą ir kitas kolonijas 
eiti talkon.

Kanados valdžia tuoj su
judo. Kabinetas turėjo po
sėdį ir svarstė eiti Anglijau 
talkon. Kai atėjo Kanadon 
žinia, kad Anglija žūt būti 
laikys Konstantinopolį ir j 
laikysis prieš turkus, tai ki
lo didis sujudimas.

Anglijos nusistatymui ne
pritaria nei Italija, nei 
Franci j a. Bet Anglija yra 
pasiryžusi laikyti Konstan
tinopolį net jei jai vienai 
priseis tą daryti. Francijos 
valdžia teisybė labai susirū
pinus apie tai, kas iš to 
išeis, bet šaltai atsineša į 
Anglijos reikalavimą statyti 
jėgas prieš turkus.

Anglija Konstantinopoly
je drūtinasi. Ant demarka
cijos linijos gabena daugiau 
kareivių. Demarkacijos li
nija nuo Konstantinopolio 
yra taip toli, kaip Kasima 
nuo Bostono — apie pusan
tros valandos važiavimo ge-^ 
ležinkeliu.

Iš įvairių vietų Anglijos 
laivai plaukia į Konstanti
nopolį.

Anglijos buvusis karo me- 
tų' vyriausysis armijos va
das maršalas French plau
kia į Konstantinopolį.

Rusijos valdžia budriai 
seka įvykius Turkijoj ir ali- 
jantų veikimus. Maskvoj 
buvo militarė konferencija 
kur pirmininkavo pats Troc
kį.

Visos Balkanų valstybės 
/Sujudusios ir pagatavos mo
bilizuotis, jei turkai darys 
žygius paimti Konstantino
polį.

Jei turkai puls Konstan
tinopolį, tai pasaulinis 
ras neišvengtinas.

Kaina 4 centai.

į L D. S. Reikalai.
N0RW00D, MASS.

Paikiai pradėjo.

“DARBININKAS”
----- Eina------

UTARNIN’KAIS, KETVERGAIS IR 
SUBATOMIS.

Metams........ ..................................... $4.50
ūžrubežy mefams .........................$5.50

“Darbininkas”
366 Bkoadwat, Boston 27. Mass. 

Tel. South Boston 620.

. Organas Amerikos Lietuvių 
Rymo Katali 

Juozapo 
Sąjungos.

talikn Švento
Darbininkų

BAISŪS TURKU
. ŽIAURUMAI.

Smirna. — Šis Mažosios 
Azijos didelis pajūrinis mie
stas virtęs į pelenus. Bai
sus gaisras čia siautė per tris 
dienas. Gaisras pasiekė ir 
priemiesčius.

Turkai supliekę graikus 
ir inėję į Smirną tą miestą 
pradėjo rubavoti. skersti 
krikščionis ir paskui jį pa
degė. Dėlto nukentėjo, ir 

j atsirado baisioj padėtyje 
l500.0(M) žmonių. Iš ju ma- Iv _jžiausia pust* tapo išskersta. 
25.000 merginų ir moterų 
paimta ir išdalinta turkų ka
reiviams.

Kai turkai pradėjo vary
tis pirmyn, tai į Smirną su
plaukė arti 300.000 pabėgė
lių. Amerikos ir Europos 
valstybės paskubo gelbėti tų 
nelaimingųjų.

Turkai buvo apsvaigę sa
vo pergale. Pas juos užsi
degė tikybinis fanatizmas. 
Sulyg jų tikybos skersti 
krikščionis ir kardu ir ug
nim platinti savo tikybą yra 
Dievui patinkamas būdas. 
Jų pranašas Mahometas lie
pė savo sekėjams kardu ir 
ugnimi platinti jo mokslą.

sugrįžo darban.
__Lynn, Mass. — Veik sa
vaitę išstreikavę 400 čevery- 
kų darbininkų sugrįžo dar-

UTARNINKAS, RUGSĖJO 18 D

LIETUVOJE VISKAS 
VERDA.

ka-

ŽVIRBLIAI ANT 

IŠNYKIMO.

KUN. F. KEMĖŠIS,
L. I). S. įsfeigėjas ir jos dvasiškas vadovas, kurs 

dabar atsišaukia i L. D. S. narius ir visus darbininkus, 
kvirsdamas prie uolesnio da Ubo.

L. D. S. GYVUOJA. vijai naujus idėjinius pama
ltus.

--------  i J ie pastatė valdybon nau- 
Juodas pesimizmo ūpas bu- jus žmones, kad, tų pamatų

PASIRODĖ PIRMI.

Nuo LDS. seimo mūsų or
ganizacijoj užstojo nauja 
gadynė, nauja dvasia už
viešpatavo. Ūpas visti pa
kilo. Jau skirstydamiesi de
legatai žadėjo sujusti veikti. 
Žadėjo gauti “ Dabini nkui” 
naujų skaitytoji!, LDS. nau
jų narių, rinktą aukų “Dar
bininkui” nuo skolų liuosuų- 
ti. Jau stūmė gerb. kun. 
kun. Bakšys atsižadėjo savo 
$50 paskolos, delegatas V. 
Bylinskas žadėjo sujudinti 
Connecticut valstiją, o Kaz
lus,žadėjo sujudinti Ne\v 
Yorko ir New Jersey valsti
jas.

Visti buvo nuomonė, kad 
kiekviena kuopa parengtų 
vakarą, ar kokią pramogą 
“Darbininko’* naudai, šito 
sumanymo pirmais vykinto
jais pasirodė Montell iečiai. 
Pereitą nedėlią vietinė kuo
pa surengė prakalbas. Kal
bėjo gerb. kun. Urbonavi
čius, kun. Taškūnas ir kun. 
F. Kemėšis ir vietinis klebo
nas kun. Švagždės. Žmonių

Priešseiminis rinkimų 
darbas ir agitacija visais 
frontais eina. Kiekviena 
partija ir partijėlė mano 
kodaugiausia delegatų į sei
mą-pervesti.

Pažangiečiai ketina per
vesti saviškiu 12—8, betJ
viešai Lietuvoje yra spėlio
jama. kad bus gerai jei pra
ves 2—4.

K riksčionys demokratai 
sako turėsi;) kokiais šešiais 
'ar aštuoniais mažiau negu 
Steigiamajame turi. Bet 
dar daug yra tokių, .kurie 
to pasakymo teisingumu la
ibai abejoja ii' spėlioja, kad. 
krikšč. deni, gaus apie tiek 
j.e'k ir dabar turi.

Nuo krikščioniui deni, at- 
- .’.lę katalikų ūkininkų ats
tovų dalis teip pat smarkiai 
veikia ir spėjama kad jei ne 
keletą, tai kelis atstovus į 
seimą pervarys.

Darbo Federacija mano 
gausianti atstovų daugiau, 
nė kaip dabar turi.

Žvdai ir vokiečiai tikisi 
turėt tiek kiek ir dabar kad 
Tūri. ~ —■

Socijalistai liaudininkai 
turės turbūt mažiau. Soci- 
ial-demokratai ir-gi mažiau, 
bet tikimasi, kad komunis
tai eidami išvien su Profe
sinėmis Sąjungomis prava
rysią kokius tris savo atsto
vus. Lenkai gausią apie 3 
ir dar \ ra užumazgoje kaip 
kurios partijos, iš kurių dar 
nežinia kas išsivystys.

Bendrai spėjama, kad se
kančio seimo katalikų dele
gatų skaičius padidėsiąs, o 
laisvamaniui socijalistii su- 
mažėsiąs. 
mokratai 
kad gaus 
nė kaip dabar turi, bet Dar
ini Federacija gaus atstovų 
daugiau, prisidės ūkiniu-, 
kai. gal dar vienas ar du ka
talikai atsiras ir iš pažangie
čių tarpo.

Literatūros jau turi visos 
partijos pagaminusios. Agi
tacijos brošiūrėlių ir lapelių 
iš kurių tai kol kas šlyk
ščiausiu ir nerimčiausiu sa
vo turiniu visiems netikėtai 
pasirodė atsišaukimas išleis- 

“DARBININKAS” pasiunti- tas “Pažangos Partijos.” 
Lietuvos Darbo Federacijai kny-(Vaikščioja Kaune gandai, 
gų už $5.597.50. Už tas knygas'kad delto ateišaUkimo net 
“Darbininlran” lanlria iš visu n-! ... v • _ istambios pazangimnkų pajė

gos esančios susikirtusios, 
mat ne visi tam lapeliui pri
taria.

Šeip Lietuvoje visų ūpas 
pakilus, visi prie rinkimų 
kovos rengiasi ir visi tiki 
rinkimuose būt laimėtojais. 
Visi į Seimo atstovus žiūri 
irbai rimtai ir žada balsu .

iduot tik tiems žmonėms 
! kuriais kogeriausia pasiti- 

F. V.

LDS. 111-čios kuopos sugrįžę 

delegatai iš seimo išdavė raportą 

ant mėnesinio susirinkimo. Na

riai išgirdę'delegatų pranešimus 

apie teip svarbius darbininkų rei

kalus, kaip tai: platinti apšvietę 

ir mokslą. Visi klausėsi su 

džiaugsmu ir pasižadėjo remti. 

Nutarė paaukuoti LDS. namo 

boną ir rengti pramogas. Žodžiu, 

ką tik galima.

Yra čia suklaidintų darbininkui, 

kurie savo sunkiai uždirbtais ska

tikais romia laisvamanius, eina Į 

pool ruimius. Keikia pažymėti, 

kad net ir katalikų vadai pas bol

ševikų belinę rūksta. Taigi dar

bininkams išgirdus delegatų pra

nešimus kas link steigimo darbi

ninkiškų kliubų su noru sutiko 

steigti kliubą, o nei ir neremt 

žmogaus kuris neremia tautos ir 

bažnyčios. i

Prasčiokėlis.

NŪN TIPU/ XO ST RE IK A.

vo apėmęs LDS. narius jau T alky dann^^irtii žinelių j>UVQ pįĮllia saĮ^ . Buvo jsii-
Srtr. -notrocn-nuv TX I oi A OTY11 TV1 TTnV’Tl lAŽli lrttn 1 . r' . . ...nuo šio pavasario. Iš centro1 eidami pirmyn, vykinti! "L. 

■ėjo nusiskundimai, kuopose It S. idealus. Jie pareika- 
Igirdėjosi neužganėdinimų. Javo geresnės tvarkos admi- 
Į Laikraštyje j 
iginčai; nebuvo matyti prieš į
'save kelio; lyg ėmė visi nuoširdžią paramą.
Jaukti katastrofos. Kai-ku- Įsižadėjo įjudinti visus aps- 
irių jau imta galvoti apie pa- kričius, kuopas ir pavienius 
jdoresnį būdą likviduoti ke-/arius prie uolesnio Temimo 
din metu pasišventimo dar- savo organizacijos ir savo 
lb«- ' . ' . i

i
i
i

■ ėjo bereikalingi nistracijoje ir spaustuvėje.
Už visa tai jie žadėjo savo 

Jie pa-

manyta, kad reikia aukų pa
rinkti “Darbininkui” nuo 
skobi liuosavimui: Pasek
mės pusėtinos. Sudėjo au
kų $38.36. Prisirašė kele
tas naujų narių irzkeletas 
užsisakė “Darbininką.”

LDS. visos kuopos paseki
te šį montelliečių pavyzdį.

PALEIDO DAUG
I)A RB ĮNINKU.

Detroit, Mich. — Kaip ke
tino Henry Ford pradėjo 
mažinti savo darbininkų 
skaičių nuo rugsėjo 16 d.
Pradžioj pakto 18.foo!bUtl ap,e 

darbininkų.
bus dėlto, kad anglių kom
panijos perbrangiai ima už 
anglis.

Washington. — Žvirbliai 
Amerike, kaip Biological 
Survey skelbia, mažėja 
skaičiumi. Miestuose jiems 
aplinkybės pablogėjo. Jie 
metėsi į farmas, bet ir ten 
negeriau vyko jiems.

SVEIKSTA.

kara-Rymas. — Italijos 
liūs, gavęs plaučių uždegi
mą, jau sveiksta.

Nashua, N. II. — čia au
dėjų streikas buvo blogon 
padėt i n bekrypstąs. Ypač 
blogai buvo, kad atsirado 
lietuvių skobų. Kadangi tą 
koloniją aplankė gerb. kun? 
F. Kemėšis, tai vietos lietu
viai LDS. nariai tuoj krei
pėsi į jį prašydami sustip
rinti streiką. - Tai kun. F. 

i Kemėšis susirinkimėliuose (
ir visokiais kitokiais būdais 
ragino lietuvius stipriai lai
kytis ir mesti skoba vimą.

Pereita nedėlia ivvko lie- 
tuviu, o paskui bendras vi
sų tautų darbininkų masmi- 
tingas. Kalbėjo M. Kerbe
lis. Lietuviuose sukeltas 
gražiausias ūpas už laiky
mąsi streiko lauke. Dabar 
turbūt neatsiras nei vieno 
lietuvio einančio skelianti.

laikraščio.
Tr jie išpildys savo žodį.
Pasklidę po kolonijas jie 

neš gaivinantį žodį tūkstan
čiams LDS. narių, jie gra
žins organizacijai visus bu- 
vusiuos priedelius ir dar 
daug naujų suras. Jie at-

PO KIEK AT SKINA.Bet buvo žmonių, kurie 
nenusiminė, kurie pasitikė- 
jo kataliko darbininko šir
dimi. Jie griežčiausiai pro
testavo prieš pačią mintį 
“Darbininko” likvidavimo, 
arba net suretinimo. Jie lie
pė laukti seimo, 
jisai pasakys.

Buvo seimas ir tarė savo ■ “
; j žodį/kad nei kalbos negali ir rėmėjai, broliai ir sesers 

“Darbininko’! LDS. nariai, nejaugi mes 
(smukimą arba likvidavimą, užvilsime savo mylimą orga- 

Nejaugi mūsų 
talikams darbininkams. Vėl- meilė savo idėjos bus tik ant 
tni kiti siūlė paversti L. I). lūpų, žodžiuose ?
S. pašelpine organizacija, gi mes duosimės aplenkti sa- 
kad turėjus daugiau rneigii vę Kristaus priešininkams, 
iš pašalpos skyriaus, veltui Nejaitgi jų klaidingi tikslai 
prirodinėjo, kad gali pri- brangesni jiems yra. negu 

'reikti kasmet,pridėti nema- mums mūsų.šventi idealai? 
Broliai ir sesers! padary

kime prižadą: stovėti už sa
vo organizaciją ir už savo

v -

Washington. — Rugsėjo 
d. pinigų cirkulecijoj Suv. 

Valstijose buvo $4.394.506.- 
92.

1

I

i, žiūrėti, ką 'gaivins visus užšalusiuos ir 
j aptingusiuos, narius.
! “Darbininko” prieteliai

Mažina dar-!kad patapobranguska- įnizaciją.

PINIGŲ KURSAS.
i
ža pinigų, kad “Darbinin-

.• Į

Nejaugi

Žefniau paduodame kiekĮka^-]aįkjns 
kainavo pasiuntimas 1,0001 Seimininkai' atmetė tuos 
auksinu i Lietuvą. Prie že-Įp^į^jį^g Jie parodė dį- laikrašti iki paskutiniosios. 
miau paduotų kainų y™ .delį pasitikėjimą ir meilę^ Tu# tikslu .štai ką atliki- 
pnskaityta pasiuntimo kaš- !Lpg ideios ir> vden- me.

balsiai nutarė, kad LDS. ir, į) Išauginkime ir sustip- 
Aatradieny, rugsėjo 12 - $130 toliau liktų tik idėjinė—ap- rinkime savo kuopas; 
TrpnaHiftnv i*n<ra 1S _  <1 v • , ... _ rTrečiadieny, rūgs. 13 — $130
Ketvirtadieny, rūgs. 14 — $1.20
Penktadieny, rūgs. 15 — $1.20
šeštadieny, rugsėjo 16 — $130
Pirmadieny, rugsėjo 18 — $130

LITUUANIAN SALES
COBPORATION,

Tl, MASS Jie nustatė savo organiza-

svietos organizacija — su 
streikininkų fondo priedu.

Jie reikalavo tik pačiame 
centre naujas dvasios ir 
naujos tvarkos.

Jie patys patiesė pamatus 
tai naujai tvarkai.

apskritys apsiima kasmet 
surengti didele pramogą, k. 
a. pikniką, išvažiavftną, te
atrą ir tt. — “Darbininko” 
naudai;

4) Lai kiekvienas LDS. 
narys su spaudos darbais ir 
su skelbimais kreipiasi 4 
“Darbininką” ir “Darbi
ninko” spaustuvę;

5) Lai kiekvienas LDS. 
narys stoja Kristaus ^tarny
bon, krikščioniškosios de
mokratijos eilėsna kaipo 
šventos idėjos agitatorius, 
— lai pritraukia savo drau
gus, pažįstamus prie L. D. 
S., lai bus platintojas savo 
organo ir savo literatūros.

Jei visa tai išpildysime — 
“Darbininkui” negrąsys pa
vojus. Gyvuos mūsų laik-

LANKYSIS SU
PRAKALBOMIS.

Atlantic City, N. J. — S. 
Gompers, Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentas šį 
rudenį važinėsis su prakal
bomis ir ves rinkimų agita
ciją. Agituos už kandidtus, 
pritariančius z darbininkų 
reikalams.

*7

“Darbininkas” laukia iš visuo
menės atlyginimo, LDS. kuopos, 
LDS. nariai, mūsų prieteliai, ka
talikiškos spaudos rėmėjai priva
lo kiekvieną progą tam tikslui au
kų rinkimui sunaudoti.

Krikščionys de
galinius daiktas, 

ir mažiau atstovų

-2) Lai kiekviena LDS.
kuopą skaito/savo priederme raštys, o su juo gyvuos ir 
padaryti kasmet bent vieną 
vakarėlį, ar šiaip kokią pra
mogėlę “Darbininko” nau
dai ;

mūsų nepergalima dvasia. 
Lai gyvuoja LDS., jos vi

si nariai ir prieteliai.
Kun. F. Kemėšis,

L. D. S. dvasios vadas.

PAAUGAI IR DRAUGUS/
Skaitykite ir platinkite lai

kraštį “GIEDRĄ.” Lietuvių 
Katalikų Moksleivių Organą.

Kaina metams Amerikoj $2.50.
“G I 1 D R A”

55 W. Market Str.,
Vilkes Barre, Pa. kį3) Lai kiekvienas LDS.
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LaTUViŲ Rymo Kataliku šv. Juozapo 
Daibisim; Sąjunga.

šios šalies valdžią ir tvarką. 
Politikieriai tik piliečių bal
so teklauso. Todėl Lietuvos 
ir apskritai lietuvių vardo 

tetvergaia fr mbacomis. Leidžia am. iškėlime tarp amerikonų ir 
padaryme intakos į valdžią 
už Lietuvos pripažinimą 
daugiausia nusvėrė pilie
čiai.

Dabar skaitome Lietuvos 
konstitucijoj paragrafą kurs 
skelbia, kad kitos šalies pi
lietis privalo išbūti 10 metų 
Lietuvoj iki galės tapti Lie
tuvos piliečiu. Amerikos 
lietuviai patapę piliečiais ir 
maną grįžti Lietuvon jaučia
si užgautais šitokiu parėdy
mu. Tokį parėdymą laisva
maniai sunauduoja 'friiAš- 
mui kelti ir niekinti Lietu
vos valdžią.

Bet laisvamanių triukš
mas be pamato. Lietuva tą 
parėdymą taikė ne Ameri
kos lietuviams, o kitų tautų 
atėjūnams. Parėdymas gi 
turi būti visiems lygus. Bet 
parėdymo pritaikymas gali 
būti visai kitokis. Juk pi
lietybės įstatyme yra pasta
bą, kad kitos šalies pilietis 
gali būti pada^vtas_Lietuvos 
piliečių ministerių kabineto 
nutarimu be laukimo-dešim- 
ties metų. Todėl Amerikos 
piliečiai. Lietuvai pasidar
bavusieji, nei kiek nepriva
lo abejoti, kad grįžę gaus 
Lietuvos pilietystės teises 
be laukimo dešimties metų. 
Dabartinis laisvamanių ala- 
sas daromas, kad prietelingi 
lietuviai Amerikos piliečiais 
[patapę Lietuvos valdžios nu- 
1 skriaudžiami yra be pamato 
ir jų keliamas triukšmas y- 
ra vanduo ant lenkų malū
no.

Triukšmui ir protestams 
bus pamato, jei Lietuvos 
ministerių kabinetas atsisa
kys suteikti Lietuvos pilie
tybės teises grįžusioms lietu
viams Amerikos piliečiams, 
aukavusiems ir pasidarba
vusiems dėl Lietuvos.

Z ■'
— ■ ■! ■■ ■! ■»—■■■■ ■■■■■ , . ,

“Acceptence for maiUag at special rate 
-of postage provided for in Sectlon 1103,

Act of Oct 8, 1917, authorized on July 
12, 1918.”

— ■■■I ■ — *

Subscbibtion Kates :
Yearly.................  $4.50

-Boston and suburbs.......................$5.50
Forelgn countriee yearly...............$5.50

GRAŽI ATEITIS.
'K ’ •.,. . : ;

Amerikos dąrbininkų pa
dėtis eina geryn. Didysis 
krrais perėjo ir pakrypo ge- 
rojeii pusėn.

- Darbininkai pergyveno 
vieną iš didžiausių ir sun
kiausių krizių. 'Pereitą žie
mą bedarbių buvo apie 5.- 
500.000; Tokio nedarbo nė
ra buvę Amerikos istorijoj.

- Prie tos progos kapitalistai 
buvo užsimoję pasmaugti 
darbininkų unijas. Varėsi 
už >open shop. Kapojo al- 
gas; ilgino darbo valandas. 
Darbininkai jungėsi ir sten
gėsi atsilaikyti. Ir darbi
ninkų pastangos nenuėjo 
veltui. Visi angliakasiai 
veik pusę metų išstreikavęl 
atsilaikė. Audėjai dar il
giau, negu angliakasiai 
streikavę, grįžo darban su 
laimėjimais. Geležinkelie- 

, čiai atsilaiko.
p Darbininkai atsilaikė prieš 

sujungtas kapitalistų jėgas
' ir prieš valdžios galybę. 

-Anglių kasyklos buvo dyg
liuotomis vielomis apsuptos. 
Prezidento paliepimu buvo 
pasiųsta kariuomenė saugo
ti streiklaužius ir grįžtan
čius angliakasius. Bet pre- 
zidento pienas nepagamino 
anglių. Angliakasiai tvar
koj užsilaikė ir negrįžo dar
ban? Riaušių nebuvo, ka- 
riuotnenei nebuvo kas dary
ti. * Vanduo* nebuvo su
drumstas, kapitalistams 
žveja nenusisekė.

Ant geležinkeliečiu strei- 
ko • kapitalistai užtraukė 
“injunetioną.” Bet ir6‘ni- 
junction’ais” negalima tai
syti -vagonų, kaip negalima, 
buvo durtuvais anglių kasti. 
Priseina nusileisti.• z *

. Toliau pažvelgus atsime- 
namie, kad didžiųjų spaustu
vių . darbininkai atsilaikė. 
Intemational Ladies' Gar- f
ment Workers’ unija atsi
laikė prieš grąžinimą “piece 
-Kork.”

Skerdyklų kompanijos 
buve užsimetusios panaikin
ti darbininkų unijas, o įves
ti kompanijų unijas. Ištiko 
dviejų, mėnesių streikas.

Šankią kovą vedė popie
rinių kompanijų darbinin
ke. Mį.

Visos šitos kovos ir laimė
jimai rodo, kad organizuo
tų darbininkų jėgos drūtes-. 
nes. negu kapitalistai ir vai- atstovas.

SEIMO RINKIMŲ

džia įsivaizdino.

KAS PASIDARBAVO.
A

DARBININKAS

KATALIKAMSRinkimą diena.

1 10 §. Respublikos Prezidentas 
skelbia rinkimų dienas veizėda
mas, kad prieš jas būtų nemažiau 
kirp du mėnesiu laiko.

Kbataną komisijos.
11- §. Rinkimams į Seimą reną- 

a ir mrkyti d»ro»™ būti tokiu pat džentei-

i

rašto vietoje.

Mano brolio Kataliko pasišven-

j jį atsiliepiu.LAISVAMANIUI

timas, išsiliejęs pamokslu “Darb.’ toi“ neatrifiepia. Bet kadangi 
No. 105, labai mane sujudino ir aš

komisijos: s) Vyriausioji Rinki
mų Komisija, b) apygardų komi
sijos ir e> apylinkių komisijos .

KaasBdatų sąrašaL

37 §. Kiekviena partija arba 
kuopa ne vėliau kaip 5 savaitėms 
prieš rinkimų dieną gali įduoti 
apygardos' komisijai sąrašą tų^as
menų, kuriuos ji siūlo Seimo ats
tovais. Tokį kandidatų sarašą 
privalo pasirašyti savo ranka ne
mažiau kaip penkios dešimtys a- 
pygardos rinkikų.

Pastaba. Kandidatai siūlomi 
neatsižvelgiant į tai, kurioje rin
kimų'apylinkėje jie gyvena ir ar 
yra jie įtraukti į rinkikų sąrašą ar 
ne. (Taigi ir Amerikoje gyve
nantieji Lietuvos piliečiai gali bū
ti pasiūlyti į kandidatus).

Itin Irimai

mano raštas būva*: tik pamokslo 
vietoj ir tai ne bažnyčioj, o lai
kraštyje, tai laisvamanio atsilie
pimas netik neteikia man nesma
gumo, o iš to džiaugiuos ir mielai
---------- :--------------------

mano raštas buvo' tik

ĮSTATYMAS.
* /

Amerike lietuviai tik pa
tapę piliečiai turi intakos į šioji Rinkimų Komisija.

/

§. Rinkimai tęsiasi dvi die- 
Rinkikams darbininkams ir 

tarnautojams turi būti duota liuo- 
so laiko dalyvauti rinkimuose ar 
rinkimų komisijose, neišlaikant 
už tą laiką iš algos ar atlyginimo.

63 §. Rinkimai, kaip sodžiuo
se, taip ir miestuose, prasideda 
paskelbta diena 8 valandą iš ryto. 
Pirmininkas, patikrinęs, jog skry
nutė tuščia yra ir turi tik vieną 
plyšį užrakina ją, prideda ant
spaudus ir kviečia atvykusius rin
kikus duoti savo balsus, saugo- 
jant eilės; po to skrynutė nebega
li būti atidaroma.

64 §. Rinkikas, įėjęs į rinki
mų kambarį, pasisako savo pa
vardę, vardą, gyvenamąją vietą, 
parodo asmens liūdymą ir gautą
ją einant 28 § kortelę; raštinin
kui pažymėjus rinkikų sąraše jo 
pavardę, ima iš komisijos nario 
rankos prie atskiro stalo konver
tą su antspauda, eina prie kito

52 
nas.

menu ir mandagiai nuo širdies at
siliepti į brolius katalikus su šio- 
kiu-tokiu mokslišku rašteliu. “Ne
noriu nei tyčiotis iš Jūsų, nei į- 
gilti Jums, nei barti Jūsų.” Taip, 
broliai, mes laisvamaniai pabėgo
me nuo “ramybės ir laimės šalti
nio,” o jūs, broliai katalikai, jo 
vandenį geriate, bet tik toje pras
mėje kaip paukštis strausas, kuris 
mano išvengsiąs pavojaus ir prie
šo nagų, jei pakišiąs galvą po 
savo sparnu. -

Taip, mes tikime į protą, ir tas 
menkas žmogaus kūno sąnaris jau 
ant tiek išbujojo ir sustiprėjo, kad 
žvalgosi po plačiausius Visatos 
kampus, ieškodamas atsakymo 
ant klasimų: “Kas mes esame?” 
— "'“Kas yra Visatos prasmė ir 
t ikslas ? ’ ’ Spektroskopas, teles
kopas ir žmogaus protas suima 
kas dedasi? ar dėjosi šimtai me
tų atgal, tolimiausiame Visatos 
kampe, ant žvaigždės-saulės, į 
kurią šviesos spindulis, lėkdamas 
po 300,000 mylių į sekundą, nule
kia tik į šimtus metų. Tas pats 
protas, su pagelba įrankių, apie 
kuriuos Viduramžių gadynėje, 
kuomet viešpatavo Katalikų Baž
nyčia ir jos skolastika, nei sap
nuoti niekas nesapnavo, žingsnis 
po žingsnio išslebizuoja žemės is- slui ir net geresnė, 
tori ją, gyvulių ir žmogaus atsira
dimą ir išsivystymą, materijos su
dėtį ir veikimą, pritaiko tokias 
gamtos jėgas kaip elektrą prie 
šimtų ir tūkstančių darbų. Ar tai 
tas protas menkas? Ar tai jis 
nuolatos smunka, brolau Katali
ke? O mes Į tą protą tikime, ir 
tikime kad jis išvež mus visus į 
laimę, į rojų, kuris buvo nė pra
eity, bet bus dar ateity, kurį mes 
patys, savo nagais, sutversime, 
jei nusikratysime senovės prieta-

atskiro stalo (arba atskirą kanu-P^^tancių pasaulį
barį jei jis yra> įdeda savo korte
lę niekam nematant į įfohvertą; 
priėjęs prie komisijos stalo, įduo
da užlipintą konvertą pirminin
kui; komisijos pirmininkas rinki
ko akyse įleidžia konvertą į skry
nutę pro plyšį; tada rinkikas iš
eina.

Pastaba. Kiekvienas privalo 
paduoti balsą pats be jokių tarpi
ninkų.

Jei kokios kūno dalies trūku
mas kliudo rinkikui įdėti kortelę 
į konvertą ir įduoti konvertą pir
mininkui, tai rinkikas gali paves
ti tai padaryti komisijos nariui

65 §. Kortelės, įdėtos į kon
vertą be antspaudos arba į kon
vertą su kokiu ženklu, yra grąži
namos.

Liepos 27 d. Lietuovs Vyriau
sybė paskelbė Seimo rinkimų įsta
tymą, liepos mėn. 1£( d. Steigia
mojo Seimo priimtąjį. Įstatymas 
yra gana ilgas, nes susidedąs iš 
91-o §. Kadangi it* Amerikos lie
tuviams yra indomu žinoti, kaip 
Lietuvoje įvyk? rinkimai į pirmą
jį seimą, todėl čia paduodama 
bent svarbesniuosius to įstatymo 
punktus.

Rinkimų, teisė. '
1 §. Lietuvos Seimo atstovai 

renkami yra visuotinu, tiesiu, ly
giu ir slaptu balsavimu proporcin
gąja rinkimų sistema.

2 §. Rinkimuose dalyvauja vi
si Lietuvos piliečiai, vyrai ir mo- 
tefas, kurie pirmą rinkimų dieną 
yra ne jaunesni kaip 21 metų am
žiaus. ' t •'*

5 §. Renkami į Seimą turi tei
sės būti visi Lietuvos piliečiai ku
rie pirmą rinkimų dieną yra ne 
jaunesni kaip 24 metų amžiaus.

Seimo narių skaičius.
9 §. Renkamųjų Seimo narių 

skaičius nustatomas f skyrium 
kiekvienai rinkimų apygardai

Renkamųjų Seimo narių skai
čius nustatomas toks kad 25 tūk
stančiams gyventojų tektų vienas 

.Jei kurioje rinkimų a- 
pvgardoje, taip skaitant, liks ne 
mažiau kaip 12 tūkstančių ir 500 
gyventojų, tiri tšda apygardai 
tenka dar vienas atstovas rink
ti

Kiekvienai apygardai renkamų
jų atstovų skaičių nustato Vyriau- skaičhį kiekvienam sąrašui, apy- i 

igardos komisija Buskaito, kiek įlK-11-22.

netikroje šviesoje.
Mūsij idealizmas neišseko, bro

lau Katalike. .Jis kaskart eina di
dyn pas tuos, kurie pilnai mokslo 
išdavas supranta. Mes žinome, 
kaip protas eina galingyn, kokį 
rojų galima būtų sutverti, jei vi
si žmonės imtų sekti savo protą 
ir širdį, kuomet jie nusikratytų 
evoliucijos eiga įgytų egoizmo, gy
vuliškumo ir kitų žemų instinktų. 
Mes suprantame, kad tikėjimas 
nemokytiems, paprastiems žmo
nėms, žymiai pagelbėjo ir pa
gelbsti nukovoti tuos žemus jaus
mus. Mums juos nukovoti dabar 
padeda mokslas ir jo faktais pa
remta etika bei dora. Mes dabar 
nesakome melo, ne dėlto kad bi
jome Dievo rūstybės, bet dėlto,

66 §. Vakare 8 vai. balsų pri
ėmimas baigiamas; po 8 vai. pri
imami tik tų balsai, kurie į rin
kimų butą įėjo prieš 8 valandą.

67 §. Po to pirmininkas užden
gia skrynutės plyšį ir deda ants
paudą, užrakina rinkimų kamba
rį (arba kambarius), visiems išė
jus deda antspaudą ant durų ir 
palieka sargybą. Antrą dieną iš 
Tyto. komisija patikrina, ar ant
spaudai ant durų nesulaužyta ir 
nuima juos toliau rinkimams tęs
ti; tos dienos vakare deda ants
paudus tuo pat būdu, kaip pirmą 
dieną,

68 §. Rinkimams pasibaigus, 
vadinas trečią dieną, 10 vai iš ry
to, komisijos pirmininkas atida
ro rinkimų buto durni ir su komi
sijos nariais, o taip pat rinkikais, 
kurie atvyko, atidaro skrynutę, 
skaito kiek konvertų į dėta į skry
nutę, neatplėšdamas konvertų; 
jei konvertų skaičius skiriasi nuo 
pažymėtų rinkikų sąraše {davu
siųjų balsų skaičiaus, tad tai pa
aiškinama protokole, . išrodant, 
kiek galkna, to priežastis.

6!? į. Tą darbą atlikus, kon- 
vertai atplėšiami ir skaitoma, kiek ^e’ 
halsų paduota už kiekvieną kan- 
didatų sąrašą.

Rinkimų rezultatai.
| "V

75 §. Nustatydama atstovų

balsų gavo kiekvienas kandidatų 
sąrašas visose rinkimų apylinkė
se, o paskui, imdama domėn a- 
pygardds atstovų į Seimą skai
čių, padalina jį tarp paskelbtųjų 
kandidatų sąrašų proporcingai 
gautiems kiekvieno sąramo bal
sams ir apie tai skelbia visų ži
niai.

88 §. Seimas renkasi ne vėliau 
kaip mėnesiui praėjus po rinkimų 
dienų. Jį šaukia ir susirinkti 
dieną skiria Respublikos Pręzi- 
dentas.

/ -------------- -

Prie to dar turime pridėti, kad
visa Lietuva yra padalinta į 9 
rinkimo apygardas. Bet kadan
gi trys iš tų apygardų -(Vilniaus, 
Lydos ir Gardino) yra lenkų oku
puotos, todėl rinkimai šfc kartą 
bus daromi tik šešiose apygardo-. 
se. Vyriausion rinkimų komisi- 
jon Ministerių kabinetas pristatė 
ir Respublikos prezidentas patvir
tino šiuos asmenis: Pris. Adv. Pet
rą Leoną į komisijos pirmininkus
ir į uriu.; EMM
"'eismo pirmininką Vladą MaĄ, 

. Seimo narį Kazį Jokantą, 
Kauno apyg. Teismo narį Bernar
dą Fridmaną ir Jokimą Gabrą.

Rinkimai įvyks spalio 10 ir 11 
dd.

-K'
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sveikus namus, pagamina sveiko 
gardaus pagamina pa
veikslų, poemų stovylų,
suteikia pamatą dorai, o ne tikė
jimas, bažnyčios lankymas, po- 
teriavimas.f *

Medžiaginėms ir dvasinėms gė
rybėms ingyti, žengti pažangos 
keliu tikėjimas, ■ religingumas, po
teriai ne vien nekenkia, o be jų

i
Brolis laisvamanis, rašydamas 

katalikams pastebi, kad tai moks
liško rašto vietoj. Tarsi katali
kai rei
kėtų prie jo masinti. Ne, katali- 

' kai myli mokslą. z ;
Tamsta, broli laisvamani, sa

kai kad katalikai panelį strau
sui, kurs pavojuj ištikus paslepia
galvą, manydamas, kad jei jis nie-' tokios pažangos nebūtų. Didieji 
ko nemato, tai nei*jo niekas ne
mato.’ Tai labai klaidingas paly
ginimas. Tikėjimas yra didelė 
galybė ir giliai tikintis yra tikras 
didvyris. Jaunikaitis Dovydas 
stodamas kovon su pagonu milži
nu Galijotu pasiprašė Dievo pa- 
gelbos ir susirėmimo pasekmės ži
nomos. Kas tūkstančiams krik
ščionių kankinių pridavė drąsos ir 
tvirtybės „virti smaloj, būti žvė
rių draskomais, būti kryžiuoja
mais ? Tikėjimas. Kas pridavė 
drąsos šv. Joanai Arkietei papras- 

1 eiauisai piemenukei stoti armijos 
1 priešakin ir eiti nuo pergalės prie 

pergalės? Ar ne tikėjimas. Ko
lumbą, Amerikos atradėją, aksti
no prie didelių žygių tikėjimas ir 
nepasisekimuose rado sustiprini
mo tikėjime.

Tikra didvyrysė eina kartu su 
tikėjimu.

Protas, ta Dievo kibirkštėlė, y- 
ra didelė galybė ir katalikai netik 
nenorįs slopinti, o stoja už jo 
lavinimą. Gi brolis laisvamanis 
lyg nori išvesti, būk katalikai 
proto galios nepripažįsta, 
yra dauggalintis, bet ne visaga
lintis. Ir pats laisvmanis pripa- 
čįsta, kad “mūsų proto būdais” 
neišrišime klausimo, kas bus ana
pus grabo . Neigi protas “i“ 
mus visus į laimęr į rojų.” Tei
sybė Rusijos rojaus steigėjai apie 
protą ir jo galybę sako taip, kaip 
maųo oponentas laisvamanis, bet 
jų sutvertasis rojus su proto pa
gelba ką žmonėms suteikė? Li
gas, badą, skurdą persekiojimus. 
O jie yra nusikratę “senovės prie
tarų įpročių, pristatančių pasau
lį netikroje šviesoje.” 

Tai mat kur nueinama 
protu, laisvamanišku protu, ei
nant.

Dabar apie melą. Laisvamanis 
sako: “Mes dabar nesakome me
lo ne dėlto, kad bijome Dievo rūs
tybės, bet dėlto, kad mes žinome, 
kad melas nieko neatsiekia.” Na, 
o juk laisvamanių tėtušis Voltaire 
visai ką kitą apie melą pasakė. 
Patarė savo sekėjams meluoti. 
Mano oponentas teisybė sako, kad 
girdi mes dabar nesakome melo. 
Gal seniau kitaip manė. Gal ir 
“Vienybės” redaktorius, kurs ro
dos mano oponento tėtušis yra, 
dabar taip mano apie melą, kaip 
jo sūnus. O seniau jis kitaip da- 
rg. Visi atsimename, kad “Vie
nybės” redaktorius pamelavo a- 
nuomet būk “Darbininkas” sufal
savęs Vileišio raštą, indėdamas 
boną į svetimženklius. O vėl pe
reitą žiemą melavo, būk jėzuitai 
mokiną, kad tikslas pateisinąs 
priemones. Gal pamatė, kad tuo 
melu nieko gero neatsiekė: Jei 
tokiu būdu įsitikino, kad nereikia 
meluoti, tai jau -šioks .toks 
gresas.

Jiabar apie ligas. Mano 
nentas sako, būk katalikai 
kad ligas Dievas siunčiąs, o 
vamaniai žiną, kad ligas gimdą 
mikrobai, ir kad katalikai eida
mi gydytis pas daktarą seką lais
vamanių filosofiją. Tai taip nė
ra. Visi žinome, kad Kristus gy
dė žmones ir net iš numirusių pri
keldavo. Bet mano oponentas pa
sakys, kad jo didelin protan ne- 
telpą stebuklai. Gerai. Rasime 
dalykų, kurie telpa į visų galvas. 
Pasteur yra vienas, kurg daugiau
sia apie mikrobus‘nešančius ligas 
sužinojo. O jis buvo giliai tikin
tis katalikas.

9

Taigi kas keno filosofiją sekę? 
Apie ožius ir avinėlius. Pats 

teisingumas reikalauja paskirsty
mo į ožius ir avinėlius. Ar gali
ma daleisti, kad rakalis ir doras 
žmogus gautų lygų užmokestį? Ar 
galima dalcisTi. kad skriaudikas 
ir nuskriaustasis gautų tą pat ana
pus grabo? Paprastas teisingu
mo jausmas to negali daleisti. 

| Vėl reikia grįžti prie proto. 
Mano oponentas sako, kad protas 

Jūsų brlis žmogų pakėlė iš beždžionės arba
Vyt. Sirvydas, iš molio, protas pastato gražius

kad mes žinome kad melas nieko 
neatsiekia. Jūs sakote, kad ligą 
suteikia Dievas, o mes žinome, kad 
ją suteikia tam tikra rūšis ‘fn.ikro- 
bų. Ir Jūs, eidami pas medici
nos gydytoją, sekate, mūsų lais
vamanių filosofiją, o ne savo, ku
ri sako “Be Jūsų Tėvo žinios nei 
plaukas nenukris nuo galvos.” 
Mūsų idealizmas tik bent kiek ki
toks: mes nesirūpiname apie savo 
sielą, arba apie sielą kitų įmonių, 
kur ji eis po mirties. Tas klau
simas mums nėra išrišamas mūsų 
proto būdais ir todėl mes nei sto
vime už jf, nei ginčiname. Mes, 
su mokslininku Huxley, esame ag
nostikai.

Bet mes rūpinamės kad ant šios 
žemės žmonės turėtų laimės. Mes 
netikime, kad galutinas Visatos 
tikslas yra paskirstimas dūšių į 
“ožius ir avinėlius,” į tuųs, kurie 
bus kairėje, ir tuos, kurie eis de
šinėn. Jei tas būtų tikslas, tai 
kam kilo Pramonės Revoliucija, 
Miestų Civilizacija? Feodale Ga- 

i dynė būtų tiek pat gera anam tik- 
Mums nesvar

bu, kaip vienas, rašėjas sakė, ar 
žmogus iš molio ar beždžionės, 
bet svarbu, kad jis neužgesinti} 
vienatinio daikto, kuris jį pakė
lė iš molio ir beždžionės, būtent, 
proto. Tik tas mus išganys. T’k 
tas mums pastatys gražius namus, 
sveikus miestus, suteiks mums ga
nėtinai sveiko ir atatinkamo mais- 
10, pagamins mums paveikslų, 
dramų, poemų, veikalų, pagra
žins ir paaštrins mūsų jausmus, 
suteiks tvirtą pamatą mūsų dorai, 
ir ves žmones prie skaistesnės a- 
teities, o ne tikėjimas, vaikščioji
mas kasdien į Bažnyčią, kalbėji
mas Tėve Mūsų ir Sveika Marija, 
klausimas Šv. Mišių ir ėjimas Iš
pažinties. Tie visi dalykai neiš
lavintam protui, beabejo suteikia 
“ramybės ir laimės.” Bet tokią 
pat laimę, kaip jau sakiau, jun
ta strausas, pakišęs galvą po 
sparnu, aklai nematydamas savo 
priešo/^uris jį pavergia, ar nuga
labina.

Taigi, brolau Katalike, pra
džiai aš Jums parašysiu labai pa
prastą receptą:

1) Pramokite anglų kalbos ge
rai, kadangi tai sena kalba ir jos 
mokslinė literatūra plati.

2) Paskui pasiskaitykite 
veikalų: “Human Nature 
Conduct,” parašė prof. 
Dewey; “Mind in the Making, 
parašė prof. Robinson; “The Out- 
line of Science,” prašė prof. A. 
Thompsonas. Šičionai rasite pa
matus naujai minčiai, minčiai ku
ri stengiasi nusikratyti senovės 
poetizmo ir religiškumo išraiškų. 
Ta mintis yrą mokslinė. Toliau, 
jau patys rasite kitų veikalų.

3) Nuo Bažnyčiom ir tikėjimo 
apeigų nenusikratykite staiga, 
kol pilnai nesuprasite delko taip 
darote. Nedakepęs draugas yra 
pavojingesnis už išmintingą prie
šą, kaip jau nurodė sakmė api^ 
Mešką ir Žmogų. O prie laisva
manių yra prisitepę šimtai tokių 
nedakepusių draugų ir mes neno
rėtume įgyti jų daugiau.
,z Tuomet, brolau Katalike, galė
si tikrai nebijoti po saro išpaži- 
nimaik'tikrojo vardo padėti, kaip 
kad dabar bijai, idant kas, žino
damas -tave, nepajuoktų susitikęs. 
Ir ne tik Tėvo 'Aleksandro raštai 
tavb sielą virpins ir ašaras iš akių 
trauks, bet kiekvienas doras ku
rinis, kuriame reiškiasi žmogaus

tai bus paveikslas, ar tai drama, 
ar tai gabaus rašė jo plunksnos ku
rinis. Neužtikrinu kad šitas ke
lias yra lengvas, bet jis duoda 
daugiau satisfakcijos negu aryni- Į 
mas suolų bažnyčioje. •

Liet. Inf. Biuras. I

šitų 
and 

John 
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mokslo vyrai buvo 'katalikai.
Garsusis Amerikos publicistas 

Arthur Brisbane nurodo, kad di
dieji pasaulio vyrai yra Aristote
lis, Archimedas, Miehael Angelo, 
Shakspeare, Beethoven ir New- 
ton. Iš tų visų didžiausias esąs 
Newton. Jis sako, kad už 100.000 
metų kūdikiai gims daugiau žino
dami, negu Aristotelis ir Archi
medas žinojo mirdami. Pasaulis 
tada bus užmiršęs apie visus did
vyrius, bet vardas Neivtono bū- 

. siąs žinomas, kol ant žemės žmo- 
j nių bus. Na, o Newton buvo gi- 
. liai tikintis katalikas.

Pernai visas pasaulis minėjo 
. 600 metų Dantės mirimo sukaktu- 
• ves. Dantė parodo, kad laisva- 
. manių vadinamuose tamsiuose 

amžiuose gyveno vyras pagaminęs 
neužmirštamą literatūros veikalą. 
O šiemet Paduos mieste minėta 
700 metų sukaktuvės universiteto. 
Į tas sukaktuvių seniausio Euro
pos universito iškilmes siuntė de
legatą jauniausysis Europos uni
versitetas — Lietuvos Respubli- 

Taigi tai vidu
riniai amžiai užsimerkėliams tega
li tamsiais išrodyti. Tuolaikinis 
religingumas žmonių protų ne
varžė. Be to tie amžiai pasižymė
jo muzikos, skulptūros, architek
tūros veikalais. Visai tų laikų 
dailei ir architektūrai, ir muzi
kai ir skulptūrai ir tepliorystei ir 
literatūrai įkvėpimu buvo religi
ja. Kompozitorius Mozart yra 
pasakęs, kad už garbę sukompa- 
navimo mišių giesmės “Vere dig- 
num” atiduoti^ savo kompozicijij 
garbę.

Protas ir religingumas yra viens 
antrą papildantieji dalykai.

Apie poteriavimo vertę aš savo 
oponentą siųsiu sužinoti ne pas 
kokį kunigą ar davatką, o pas 
daugeliui lietuvių žinomą amera- 
konų rašytoją Orison Swett Mar- 
den. Jo knygoj vardu “The 
Victorious Atitude’’ skyriuje “A 
new rosary” jis rašo apie rožan
čiaus kalbėjimą. Tas autorius nė
ra katalikas, bet jis augštai stato 
katalikų rožančių.

Kai dėl mano oponento patari
mo pramokti anglų kalbos, tai pa
sakysiu, kad savo anglų kalbos 
žinojimą nemainyčiau su savo opo
nento tos kalbos žinojimu.

Pagalios apie nepasirašymą po 
straipsniu tikros pavardės. Pasa
kysiu, kad tai nėra koks ypatin
gas sldpstymasi. Dažnai yra taip, 
kad skaitytojai žiūri ne to, kas 
rašomą, o to, kas rašo. Jei ra
šytojas kuomi jam nepatinka, tai 
jo ir geriausias raštas nepatinka. 
Ir anas mišių giesmės kompozito
rius, kurio garbės norėjo garsu
sis Mozart neparašė savo pavardės 
po savo kompozicija ir jos auto
rius nežinomas.

Tai tiek šiuokart. .
Tamstos brolis —

Katalikas.

Protas ^os universitetas.

išves i

vien

pro-

opo- 
tikį, 
lais-

Platinkime taip žmonių geras 
knygas ir genu laikraščius, hm 
jų skaitymas apšviečia žmogui 
protą ir ištobulina valią.

Beskaitydamas geras knygas ir 
gerus laikraščius, žmogus gali už
tektinai apsišviesti*

Mokyti ir jžmiatingi vyrai atsi
džiaugti negali prisiminę knygų 
skaitymo naudą. Mitai ką sako 
mokslavyris R. Būry. “Knyga, 
anot je betariant, yra geriausias 
mokytojas. Jis ant tavęs niekad 
nesupyks ir užmokesnio ursflrs 
lauš. Kada tik nueisi jo
miegančio neatrasi kada tik pa
klausi jis vis atsakys, kada apsi
riksi jis tavęs neiljuoks.”

Lietuvos meilė brangesnė už 
auksą ir sidabrą. Bet jeigu mei
lė bus, tai bus Lietuvai ir aukso
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Pasikelk tu, audra, 
Žaibais ir perkūnais, 
Apdengk margą svietą 
Juodaisiais tamsumais.

Jaunikaitis šaunus 
Meiliai sučiulbės — 
Be kelio,, be šviesos 
Prie laimužės sėsi

(Pagal A. V. Kolcov) 
Lauko vėjas švilpia, 
Žolę prilenkdamas, 
Taką mano kelio 
Dulkėms užpildamas.

Kas J am kelias, audra, 
Ko jam čia baidyties, 
Kad į širdį smenga 
Mėlynos akytės. '

LIETUVOS

Kas gi jam ant svieto
* Auksas ir griaustiniai,

Kad mergytė skaisti
Glud prie jo krūtinės!

A. Žitkevičius. '

z .<■

H

GIRDĖTI UEItVig tOUONUOSD
-----------

VALIO TATSVA LIETUVA! 
LAI GYVUOJA LIETUVOS 

ŽMONIŲ VALDŽIA! 7
Sąryšio Rezoliucijos Komisija: 

A. Stasehūnas, 
J. Bleizgis, 
Jurgis Kum.

CLEVELAND, OHIO.

Rezoliucijaprieš resoliuoiją.

CLEVELANDD LIETUVIŲ 
KATALIKIŠKŲ DRAUGIJŲ SĄ- 

• RYŠYS (į kurį'ieina 14 dr-jų-kuo
pų), laikydamas susirinkimą rugp. 
23 d.; 1922 m., Lietuvių Salėje, 
Cleveland, Ohio.

Sužinojo, kad rugp. 4 d. 1922 
m., vietos būrelis Lietuvių (libe
ralų) išnešė varde CLEVELAN- 

< DO LIETUVIŲ rezoliuciją Lietu
vos Valdžiai, su prašymu, kad 
pakeistų dabartinę LIETUVOS 
ATSTOVYBE AMERIKOJE.

Iš tokio .kelių liberalų pasielgi
mo, SĄRYŠIO ATSTOVAI pasi 
piktino, nes suprato, kad tuomi 
padaryta gėda LIETUVIŲ VI
SUOMENEI, kuri visiškai nesu 
tinka su tokiu (kebu) valstybinei 
nepriaugėlių nusistatymu.

Kad atitaisius minėtą klaidą ir 
kad nurodžius Clevelando Lietu
vių visuomenės nusistatymą, SĄ- 
RYŠYS išrinko ir įgaliojo komisir 

.. ją, kuri numato feikalą pareikš
ti štai ką: --
^Kadangi aukščiau minėti skun

dikai neinrodo tinkamų priežas
čių, (ne jų neranda) kurių delei 
prašo pakeitimo LIETUVOS AT
STOVYBĖS.

Kadangi tie nenuoramos, netei
singai šmeižia Lietuvos atstovą 
gerb. ČARNECKĮ gyvu žodžiu ir 
spaudoje. Tuomi: 1) žemina var
dą Lietuvos svetimtaučių al>yse, 
2) klaidina Lietuvos valdžią, sun
kindami jai darbą, 3) duoda dau
giau drąsos Lietuvos priešams, 4) 
ir kenkia stiprėjimiu LIETUVOS 
LAISVĖS-

Kadangi minėtieji dabartiniu 
laiku dirba vien tik savo partijė- 
lės gerovei, o Lietuvai naudingus 
darbus trukdo.

i

SVEIKATOS DALYKAI

24 d rugsėjo 2:30 po pietų lai
kysk susirinkimą LDS. 1^-ta kuo
pa po no. 611 East Fourth Street. 
Geistina yra, kad visi nariai atei
tų. Teipgi ir naujų narių atsives- 
kit.

Kuopoe rast.

* JERSEY CITY, N. J. .

Lietuvių šv. Onos bažnyčioj 
ant Grand ir Manning Avė. įvyks 
šv. misijos. Tęsis nuo rugsėjo 20 
ikj 27 d. Misijas laikys tėvai ma
rijonai Andziulis ir Cikota.

Visi lietuviai tekitės naudotis. 
Kun. J. Kras niekas.

APSISAUGOKITE!
LDS. narius ir kitus geros 

valios lietuvius katalikus 
persergime, kad apsisaugo
ti} nuo visokių agentų, ku
rie vaikščiodami po stubas 
ir garsindamies po laikraš
čius, ypač po New Yorko 
apielinkę, siūlo pirkti, kaž
kokių jų išsvajotų kompani
jų Šerus, kasimui aukso po 
Azijos tyrynus.

Būkite atsargūs su tokiais 
ponais, kurie žada Jums 
aukso kalnus, kad kartais 
tie turtai nepavirstų į pur
vus.

Kadangi gerb. Lietuvos atsto
vas ČARNECKIS stovi nuošaliai, 
nesikišdamas j Amer. Lietuvių or
ganizacijų tvarkymąsi tas atatin 
ka visų srovių lietuviams.

; Kadangi gerb. ČARNECKIS 
) savo taktingu veikimu, paskubi
no išgavimą pripažinjmo Lietuvos 
de jure S. V. AMERIKOS VAL
DŽIOS.

Tadgi prašome LIETUVOS 
VALDŽIOS, nekreipti domės į 
nei kokius “pareiškimus” .kas 
link keitimo LIETUVOS ATSTO
VYBĖS AMERIKOJE.

Tadgi žinodami visą eilę nuveik
tų gerb. ČARNECKIO darbų Lie
tuvos labui, tinkamai įvertinam 
tą visa ir Jam reiškiam pasitikėji
mą^

Prie progos. Kaip seniau da
vėm paramą Lietuvai, taip ir da
bar pasižadam teikti, kaip mora
lę, taip ir medžiaginę.

Gerbiame LIETUVOS VAL
DŽIĄ, kaipo Lietuvos piliečių no
ro reiškėją turto ir laisvės

Šalin ramybės—vienybės 
tojaiI

gynū-

ardy-
♦

Pilietis.
4

e

DOVANOMS

FONTANINĘ 
PLUNKSNĄ

Kuri bus atminčiai ilgam 
laikui.

Kainos Prieinamos. 
Eeikalauk Katalogo.

“DARBININKAS, 
866 Broadvvay 

Boston 27, Mass.

4 »'

Susivienijimas Lietuvių 
R., K. Amerikoje' 

yra GYVAM DŽIAUGSMAS! .SERGANČIAM VILTIS! 
MIRŠTANČIAM RAMYBĖ!

Tai muši}, lietuvių katalikų nesugriaunama tvir
tovė. Lietuvy katalike! Jei dar prie šios organi- 
cijoe nepriklausai, nieko nelaukdamas tuoj prisi
rašyk, nes ji:

1. Apsaugoja narių gyvastis ir moka pomirtines $150.00, 
$250.00, $500 00,.$750.Q0. $1000.00, $2^00.Q0, $3,000.00.

2. Moka pašalpą nariams ligoniams kas savaitę po: 
$3.56, $700, $10 00, $14.00, $21.00.

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

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

riams veltui. , / -
6. Platina tikėjimą, dorą, rūpinasi tautoš reikalais, rfe-

. mia Lietuvos rejpubliĄ. \ .
7. Lengvomis sąlyginis apdraudžia vaikus nuo vienų 

metų avižiaus.
JstojtmM į S. L k t A. pigu*, mėneairt «ekMtw toflgv** K»>- 

pos yra visose didesdfse lietuviu kolonijose Amerikoje, todėl, 
tieji informaciją, kreipkitės prie kuopą Bekretorią arba tiesiai į ©an
tro Baltina: -
• 8. L B. K. AMERIKOJE
222 So. 9th str., < Brooklyn, N. Y.

1IYLHU
------------------------------ /

Myliu aš Tėvynę šalį didžiavyrių, 
Užgyventą tėvų tarp galingų girių. 
Myliu! ir kaip gi nemylėti V. 
Neriu net ir galvą vien tik jai padėti.

Myliu! ir dėl jos krutėsiu,
Visas savo jėgas vien tik jai padėsiu. 
Myliu aš ne kovą, kardu išlaimėtą, 
Nei garbės vainiką jai didvyriais uždėtą

■ *r z
. • . . . * - ■»

Myliu aš darželius ratelių,
Dailiai apžiūrėtus jaunųjų mergelių; 
Man akį veria lygiosios pievelės 
Kur dienelį griebia dailiosios mergelės.

Z’

Patinka man grįčios kaimuose sukrypę, 
Patinka man sodai ka vaisiai aplypę 
Patinka upeliai lig juostos išriesti. 
Teip puikiai tarp miškų ir kalnų ištiesti.

A. Žitkevičius. :

nys. Sielos virpėjimas, 3-jų atidengimų vaizdas. Kaunas, 
1920 m. Pusi. 124. - - • • • • *o0

MILDA, MEILĖS DEIVĖ. Mytologųos Pasaka. ' PariiB P»trfU _ 
Vaičiūnas. Lošime dalyvauja 4 moterys ir 7 vyrai. Apar:------------ Losime dalyvauja 4 moterys ir 7 vyrai. Apar: 
ta dalyvauja Deivės, Jauniais s ir Znaonėa. Viskas dedasi 
Senų Senovėje, Baltijos pajūryje. PusL 67.............  .35

MŪSŲ ŽINYNAS. Karo, mokslo ir literatūros žurnalas, Uo
džiamas kas 3-čią mėnesį. No. l, Karinas, 1921 m.
randasi labai naudingų aprašymų apie Lietuvą ir tL..... .$9L0C 

MŪS MAŽLAUSIEMS, MŪS MIKLIAUSIEMS. PimM Pt. M»-
, Motas. Iliustravo P. Kalpokas. Puikios pasakaitės ir tin

ka vaikučiams. -- Su paveitadėliais .............................. ....... .3t
NAUJOJI ZELANDIJA. Vladislovo KraJrovslrio. Lietuviškai

. išvertė J. Rokampig Vilnius. PusL 52.... 
NEGYVOJI GAMTA. Oras, Vanduo, Žemė.

keviSus. Su įvairiais piešiniais. PusL 90.
PUTINO RASTAI. Eilių Rinkinys. Poema Kunigaikštis Zvai- 

» nys. I Tomas............................................... ........................ ’.'Ufl.B
PUTINO RASTAI Drama-^Novelės. II Tomas........................... 11.01

Perkant abu tomu sykiu ......................................... .-ILSI
Bimais. PusL 64. ....................................... ....................A JI

RELIGIJOS MOKYMO METODIKA. 'Sutaisė K. J. 8kr«4p> 
Vilnius, 1920. Pusi. 157. Šią knygą būtiaai turėtų išgy
ti visi tie, kurie užsiima religijos mokymu arba kateHaa» 
eija. Kaina................................... . .................... ....................

SAKALĖLIS. Elementorius su skaitymėliaia. Sutaisė Braatttak 
SOCIALIZMAS IR KRIKŠČIONYBĖ. Parašė Prof. V. Jurgu

tis. Kaunas, 1919. PusL 24. ..................................................
ŠILTIEJI IR ŠALTIEJI KRAŠTAI. Pagal Gorbmmyo-Pogado 

vo chrestomatiją ir kit.. Pr. Mašiotas. Tilžėje. PusL 67.
TARPTAUTINĖ TEISĖ. Parašė K. J.. Skraodys. Vilnius, 1921

m. Ši knyga pravartu perskaityti kiakvi^nam norinčiam susi
pažinti su tarptautinėmis teisėmis. PusL 119....... 

TĖVYNĖS KELIAIS (Eilės). Parašė Liūdna Gira....
TRUMPA APOLOGETIKA ARBA KATALIKŲ TIKĖJIMO AP-

- GYNIMAS. Pagal Kun. Schmitz’ą ir Kun. BartyncųrakĮ, 
parašė Kun. V. Zajančkauskas. Kaunas, ŲJ20 m. PusL 142. 
Šioje knygoje moksliškai aiškinama pagrindinės katalikų 
tikėjimo tiesos. . .. ..........................................................  (

VAIKŲ ŽAISLUI. Trys vaikų komedijėlės: 1) Ponia ir ponas 
teisėjas; 2) Godus daktaras; 3) Barbės edukacija............... J

VARGO MOKYKLAI. Būrelio mokytojų rinkinys kalbos moks
lo reikalui. Antrasis leidimas. “Maža garbė svfrtnnomis 
kalbėti, Didi gėda—savosios gerai nemokėti.” Kaunas, 
1921, pusi. 320. Kietais popiero apdarais ........................... $U

VASAROS ŠNEKOS. (Eilėraščiai). Parašė Tyrų Duktė ...... .4 
ŽAIDIMŲ VAINIKAS. Savybės vakarėliams ir gegužinėms W 

pintas. Sutaisė Matas Grigonis. Randasi 49 tautų žaidimai, 
22 autoriaus sugalvoti žaidimai ir 31 kitų tautų žaidimas. 
Su gaidomis ir paaiškinimais. PusL 75................................... J

ŽIBURĖLIS. Pirmos po elementoriaus knygelės skaityti. Tin
ka mokykloms ir šiaip vaikams arba suaugusiems mokintis 
skaityti Su paveikslėliais. PusL 112—1921 m. Sutaisė 
J. Palukaitis........................................................................................... .

* ROHKOS PENIMIEJI 
KŪDIKIAI.

Atsižiūrint į tai, kad 25 iš kiek
vieno šimto iš bonkos penimų kū-
dikių miršta pirmaisiais metais 
savu amžiaus, Suv. Valstijų vi
suomenės Sveikatos-Skyrius aty- 
džiai prirengė rankvedį moterims 
ir auklėms, kuriame suteikiamos 
taisyklės kaip penėti kūdikius iš 
bonkos, kad apsaugoti nuo mir
ties tuos, kurių taip daug mirš
ta.

Kuomet daktaras atranda, jog 
kūdikis negali būti penimas krū
timi, karvės pienas yra geriausis 
maistas, kuris gali užimti moti
nos vietą. Reikia vartoti kuoge- 
riausį pieną (riebiausis pienas ne- 
visuomet yra geriausis). Jei ga
lima gauti, reikia vartoti “Cer- 
tifikuotąjį” pieną. Jei ne, tai 
gauk pasterizuotą, arba švariau
si ir tyriausi iš bonkos pieną pas
terizuok namie.

Pienas, pardudoamas ne bonko- 
se, arba į bonkas supiltas iš vied- 
rų krautųyėse, už tikro yra su
terštas, nežiūrint, kad jis ir išro
do kaip reikia, ir turi tinkamą 
skonį.

Įvairūs prirengti “Vaikų Mais
tai” (Baby Food), kondensuotas 
pienas, ir kiti panašūs, negali už
stoti karvės pieno, ir dažnai kū
dikiui yra blėdingi. _

Jei pienas nėra certifikuotas, ar 
pasterizuotas, jame gali būti perų 
džiovos, skarletinos, tonsiličio^ ’ 
difterijos, karštinių ir kitų lim
pamųjų ligų.

Pieną lengva pasterizuoti na
mie. Išmaišyk gerai pieną ir su
pilk į švarias penimąsias bonkas, 
kurios turi būti užikmštos švariai, 
nepermirkstančia vata. Paimk 
vielinį krepšiuką, į kurį telpa še
šios ar septynios bonkos, (kiek 
reikia pe^24 valandas) ir visa tai 
įdėk į skardinę šalto vandens, pri
pilk tiek, kad apsemtų bonkose 
esantį pieną. Užkaisk vandenį, 
užvirink ir leisk jam virti per 
penkias minutas^ Nukaisk, pa
laikyk nukaltus šalyje per pen
kias minutas, po tam įleisk iš 
lengvo šalto vandens tol, kol pic-' 
nas atšal. Po to padėk pieną ant 
ledo, ir laikyk nešilčiau 50 laips
nių.

e Ji pieną ketini maišyti su kuo 
nors, k. t. avižiniais miltais, mie
žiniu vandeniu, ryžių vandeniu, 
cukrumi, tai tie dalykai turi bū
ti indėti į pieną prieš pasteriza
vimą.

Laikyk pieną šaltai tol, kol rei
kia jį ^artoti. 
kūdikį penėti, sušildyk jį iki 
kraujo šilumos, 
geriausiai įstatant bonką į šiltą 
vandenį. Nebandyk pieno šiltu- 
Uįos, imdama burnon spenelį, už
lašink kelius lašus -ant rankos ir 
patirsi jo karštamą/

Viskas kas tik vartojama kūdi
kio maistui, ir kas tik liečiasi to 
maįsto turi būti švarūs, 
met turėk švarias rankas, 
kos turi būti nuplautos su karš
tu vandeniu, muilu, nagų šepe
tėliu, ir gerai nušluostytos, abrū- 
su pirm, neg čiupinėti ką nors, 
kas eina kūdikiui į burną.

Kaip tik kūdikis pavalgo, iš
pilk likusį .pieną iš bonkos, ir pri
pilk ją šaltų vandeniu. Kuomet 
reikia rengti pieną kitoms 24 va
landoms, išplauk bonkas su karš
tu muiluotų vandeniu, išvalyk su 
šepetukų, ir potam išskalavus, vi
rink bonkas per penkioliką migu
čių.

Vartok tik spenelius, kuriuos 
lengvai gali užlaikyti švariai. Jie 
turi būti išversti, nuvalyti, ir K- 
virint. Niekuomet nevartok spe
nelių, kurie yra tvirtai sunerti su 
stiklo ir gumos trubelėmis.

Svarbiausiai už viską, teirau
kis laik<8znuo laiko su daktaru, ir 
tik tuomet penėk iš bonkos, kuo 
met jis paseks, jog tai yra reika
linga. . Labai jauni iš bonkos pe
nimieji kūdikiai, turi būti dakta
ro apžiūrėti kas savaite, senesni 
ir sveiki kūdikiai, kartą j mėnesį, 
taip kad daktaras galėtų duot 
patarimus dėl permainų, jei jos 
būtų reįkalingos.

Tai padaryti,

Visuo-
Ran-

A •

MALAKNYGŽS.
PULKIM ANT KELIŲ. Gražiausių ir reikalingiausių maišų 

kiekvienam katalikui rinkinys. Antra pataisytoji laida. 
Atspausdinta ant geros popieros. PusL 555. Stipriais ma
roko odos apdarais, paauksuotais kraštais...............................$3.

Toki pat paprastos odos apdarais .............................
Drobės apdarais panašiais į odą..................................    .$2
Drobės apdarais raudonais kraštais ...................... .....(1
Kietais drobės apdarais raudonais kraštais.......... ....$1

Žemiau talpiname surašą knygų gautų iš Lietuvos. 
ARITMETIKOS TEORIJA. Ketvirtasis leidimas švietimo Mi

nisterijos Knygų Leidimo Komisijos leidinys. Naudinga 
knyga kas nori išmokti gerai skaitliavimo įvairiose šakose. 
PusL 139.........................................................................................

ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS. Vadovėlis aritmetikos pra
džiai. Antroji dalis. (Veiksmai .su skaičiais visokio didu
mo). Parašė Pr. Mašiotas. Pusi. 64..........................................

ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS. Vadovėlis aritmetikos pra
džiai Pirmoji dalis. (Veiksmai su skaičiais ligi 1000). 
Parengė Pr. Mašiotas. 1921 m. Pusi. 86. Naudingas vadovė
lis kiekvienam norinčiam išmokti gerai skaitliavimų..........

ATLASAS LIETUVOS MOKYKLAI. L Pusrutuliai, 2. Eu
ropą, 3. Azija, 4. Afrika, 5. Šiaurinė Amerika, 6. Pietinė 
Amerika, 7. Australija, 8. Lietuvos žemėlapis ir 9. Žmonių 
rasės. Paruošė S. Franckevičius. Kaunas. ..........................

BAŽNYČIOS ISTORIJOS VADOVĖLIS. Vertė Kun. V. Za
jančkauskas. I dalis (Senovė ir viduramžiai). H dalis 

(Naujieji Amžiai). Abi dalys..........................................$
BUHALTERIJOS VADOVĖLIS. I dalis. Elementinis kursas 

komercijos mokykloms. 'Sutaisė Jonas Ilgumas. Kaunas, 
PusL 184. Kas neri pasimokinti knygvedystės, patartina šį 
vadovėlį įsigyti ....'......e......................................................<

CIT PAKLAUSYKIT. Parinktosios lietuvių poetų eilės. Pa
rankiojo Liudas Gira. Ras labai puikių eilių, tinkamų va
karų pamarginimui. Pusi. 190........................................

DUONELAIČIO RAŠTAI Mokykloms parinko ir paaiškino
* M. Biržiška. Pirmoji dalis: ištraukos ir priedai. Antroji

dalis: Duonelaičio gyvenimas, raštai ir kalbos paaiškini
mai. Kaunas, 1921 m. PusL 202. Ketais apdarais.............. I

GAMTOS PRADŽIAMOKSLIS. I dalis. Negyvoji gamta. Že- 
JONO BILIŪNO RAŠTAL Paveikslai, apysakos ir eilės. Til-
• žijs, 1913. Puri. 143 ..............................................1.................

KAS TAI YRA KONSTITUCIJA T Parašė P. Vižtariti*. Kau- 
nas. Puri. 14. .................................................... .................. ..

KETURI MONOLOGAIS Patapė A. Vienuolis. 1920 m. Puri. 24 
LEISKITE MAŽUČIAMS ATEITI PRIE MAN?S. Patarimai ir 

maldos laukiantiems ir sulaukusiems gražiausios gyvenimo 
dienos. Pagal kun. Fechtą sutaisė Kupramas. Vilnius. Puri. 
277.........  _..................................................................

LIETUVA Pavasarį, Vasarą, Rudenį ir Žiemą. Parinktieji skai- 
tymėliai iš Lietuvių lyštijos apie Lietuves metakikžue ir jų 
dalie. Sutaisė Liudas Gira. Kaunas PusL 1M..........

MANO TAURĖ. Parašė Petras Vaičiūnas. Telpa šis teatrališ- 
ki veikalai: žodžiai ir Atbalsiai, 3-jų veiksmų dramos raši-

KONSTITUCIJA

Dirbtu
Reikalandami Katalooo ar S
STRUPA8 CO.5



VIETINĖS ŽINIOS
v

KONSTITUCIJA
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*

IŠVAŽIAVO. Skaityk ir Platink PRANEŠIMAS
KLEBONAMS.

Gerb. kun. F. Kemėšis po 
seimų viešėjęs Naujojoj 

įyĄnglijoj, panedėlio rytą iš- 
- važiavo Wasingtonan. Kar- 
r tu su juo išvažiavo M. Ker- 
I belis, buvusis “Darbinin

ko” administratorius. M. 
I Kerbelis vyksta į Amster- 

kur ketina biznį pra-
1

| damą, 
dėti.

L ■
■F I

ATVYKO.

V.

F'

t
Bg-

P-.
I
į (
F

Pereitą pėtnyčią atvyko 
iš Lietuvos F. Virakas. Apie 
jojo atvykimą jau seniau 
buvo minėta. Vietiniai ir a- 
pylinkių lietuviai asmeniš
kai gali i jį kreiptis ir mie
lai jis paaiškins apie viso
kius dalykus Lietuvoj.

F*f'

■KĮ®:'-"
K-

Iš 
gali 
per

i:

Į

tolimesnių kolonijų 
kreiptis laiškais ir 
“Darbininką” arba laiškais 
duos atsakymą.

F. Virakas žadėjo plačiai 
aprašyti apie dalykus Lietu
voj. Aprašymų pradžia tel
pa šiame numeryje.

go po automobiliu - 
ir ten begaudydamas žiurkę 
tapo pats sužeistas, tai da
bar, šį vakarą negalima vis
ko atlikti, nes neturima kam 
naujų rezoliucijų pagamin
ti. ■■

Draugai ir draugės, kaip 
musę kandę vieni keikdami, 
kiti spjaudydami išėjo iš 
svetainės ir susibūrę pradė
jo keikti “sandariečius,” 
kad šie organizavosi, statė 
sales, kad palaikyti. Ameri
kos lietuvių tarpe lietuvys
tę, tuo tarpu tas sales pa
švenčia kaip tik Lietuvos ne
naudai, išnešdami protestus 
prieš Lietuvos Respubliką ir 
garbindami žydelį Trockį ir 
jo tarnus.

Matvt,, kad Bostono, Lie- 
tuvą mylintis žmonės, ne
paiso apie zaunas Mauškės 
tarnu. Spjauja ant visų 
‘•sandarierių’’ leidžiamų pa
skalų ir net i jų “triukšmin
gas” prakalbas nesirenka. 
Bravo Bostoniečiai!

Darbininkas.

ARBININK
Leidžia LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄJUNGA

»renumeratos lVf ETAMS.
KAINA: **$4.50*

' ’ C
“DARBININKAS” UTARNINKAIS IR KETVERGAIS 4 PUSLAPIŲ

SUBATOMIS 8 PUSLAPIŲ

ATSIŠAUKITE.
Pereitą savaitę, kaž kokia 

moterėlė paliko “Darbinin
ko” raštinėje krepšeli su pi
nigais. Malonūs kreipties i 
“Darbininko” raštinę ir pa-J 
siimti. !

NELAIMĖ.
Harvard skvero tunelyje 

ištiko nelaimė. Sužeista 13 
žmonių. Lengvai sužeista 
30 žmonių. Požeminis trau
kinis iš 5 vagonų trenkė i ki
tą vagoną ir Įvyko didis su
trenkimas.

“PROTESTU,” “REZO
LIUCIJŲ” “PRAKAL

BOS.”
So. Bostono “šundarie- 

čiai,” buvo šaukę, Rūgs. 15 
d. prakalbas, kuriose buvo 
žadama kalbėti, šnekėti, bal
suoti ir išnešti protestus 
prieš Lietuvos valdžią; rink
ti atstovus ir siųsti juos net 

aiman ir galų gale Dievu- 
fy lis žino kas ten būtų buvę da

roma.
Laukėme visi tos “palai

mintos” dienos, kurioje ža
idėjo būt “nuversta” Lietu

vos " dabartine “buržujų” 
valdžia ir pasodinta koks 

■Į Maskvos agentėlis. Atėjus 
laikui nukiutinau i svetainę, 

r Inėjus salėn, žiūriu, kam- 
F pelyj “Sandaros” adminis

tratorius snaudžia. Kelia- 
tas žioplių su raudonomis 
akimis sėdi suoluose. “Lais-

- vės” agentėlis bruka kiek
vienam savo “smirdantį bol
ševizmu tavorą.” Salė pil
noka dūmų ir iš tarp vaik
ščiojančių pasigirsta “ne- 
pasiganėdinimai” Lietuvos 
valdžia. Užklausus, ką to
kio Lietuvos valdžia jam bu
vo padariusi, gaudavai at- 

ą, kad girdi jis tikrai ne
žinąs, bet jam sakęs “san- 
’darietis,” -kad negera, tai 
jis ir tikįs. Apart to, jisai 
net “Laisvėje,” komunistų 
organe skaitęs, kad Lietu
vos valdžia, tai buožių val
džia, tai jis jos ir nepaken
čiąs, bet delko tai jis tikrai 
nežinąs.

Jau netoli 9 vai. Žmonių 
apie 100 ir tai tokie taip va- 

| dinami visuomenės “pastur
lakai,” kuriems rūpi dau
giau “matuškos Rusijos” 
reikalai, negu savo. Kalbė
tojų dar nematyti. Laukia 
visi su nekantrumu. Štai iš
eina vienas iš “vadų” ir 
“griausmingai,” praneša, 
kad ^‘žiurkės suėdusios pa
gamintas šiam vakarui rezo
liucijas ir buvęs jų autorius 
be’oėgdamas per gatvę pabė-

KATILAS.

J u o k e 1 i s.

Iš turkiško rusiškai vertus sulietuvino

L. SAKSUARUŽAS.

Kartą Chodža pasiskolino pas 
savąjj kaimyną dideli katilą.

Per kelias dienas jis grąžino 
jam atgal kartu su mažyte kas- 
triule.

— O kastriulę dolko? — pa
klausė kaimynas.

Tai tavo katilo duktė.
Kaimynas nieko neatsakė ir 

priėmė ir katilą ir kastriulę. ” r
Dar per kelias dienas Ch'odza: 

vėl pasiskolino katilą ir ilgai jo 
nebegrąžino atgal.

Kaimynas atėjo pas ji ir bel
džiasi j duris.

— Ko tau? — paklausė Chodža, 
jleidęs jį.

‘— Aš atėjau atsiimti savąjį ka
tilą.

— Ak — sušuko Chodža, pada
ręs neramų veidą. — Kokia nelai
mė! Tu žinai, tavo katilas mirė!..

— Ar-gi?!.. Argi gali katilas 
numirti ?

— Žinoma! Jeigu tu patikėjai, 
kad gimė duktė, tai kogi stebėti
no tame, jeigu jis mirė?!..

LDS. CENTRO VAL
DYBA.

“Darbininkas” neseniai yra at 
spausdinęs MAŽĄ KATEKIZMfi 
LĮ, sutaisytą gerb. Kun. F. J ui 
kaičio “Pirma Išpažintis. Labai 
parankus KATEKIZMELIS vai 
kučiams prirengimui prie PIR 
MOS IŠPAŽINTIES. Kaina $7.5C 
už 100 egz. Imant ant syk 100 
egz. ar daugiau, duodame 25 nuoš

“DARB.” ADMINISTRACIJA
366 Broadway, So. Boston, Mass.

T

Tik ką išėjo iš spaudos gra- ‘ 
žioje knygutėje Lietuvos 
Respublikos konstitucija. 
Taigi kiekvieno lietuvio yra ’ 
privalumu neatidėliojant ją 
nusipirkti.

Kaina tilitai 15 centų.

“DARBININKAS”
366 W. Broadway,

1 Boston 27, Mass.

“sAM«etJ T Lletuvą arf8J!?,iP FARMA ANT pardavimo $2.25 -Į Metams $5.50 ARBA MAiNOi

;
_ v

Subatinis Numeris Metams $2.00
Tie kurie nori linksmų ir naudingų pasiskaitymų, o turi mažai liuoso 

laiko patariame užsiprenumeriuoti sųbatini numerį “Darbininko”

TAIPGI UZPRENUMERIUOKITE “DARBININKĄ” LIETUVON SAVO 
GIMINĖMS IR PAŽĮSTAMIEMS.

»

Lietuvon Subatinis Numeris $2.30
• š

DarbininkaO366 BR0ADWAY

BOSTON 27, MASS.Vienas numeris pasižiūrėjimui dykai

Dvasios vadas kun. F. Ke
mėšis.

Prez. M. Žioba.
Vice-prez. J. Versiackas. 
Rašt.-adm. J. Tumasonis. 
Ižd. V. Jakas. /
Iždo globėjai: J. Glinec- 

kis,. A. Vaisiauskas.
Kontrolės komisija: Kun. 

J. Čaplikas, kun. V. Taškū- 
nas, V. Sereika.

Literatinė komisija: kun. 
F. Kemėšis, L Šimutis, kun. 
J. Jakaitis, P. Gudas, kun. 
V. Taškūnas.

Atstovas Federacijos Ta- 
rybon kun. K. Urbonavi
čius.

REIKALINGA 
MERGINA 

prie raštinės darbo. Atsi
šaukite pas “Darbininką,” 

Broadtvay, So. Boston, 
Mass.

Aš turiu tris farmas, viena prie 
kitos, susidedančias virš 630 ake- 
rių žemės, kurios didžiuma žemės 
yra dirbama, vienok yra užtekti
nai miško ir ganyklos, kuris -sie
kia didelį ežerą.

Yra treji būriai modernališki) 
namų, teip pat dauguma farmiš 
kų įrankių, ir viso kitko vien tik 
gyvulių nėra.

Sodas virš trisdešimt akerių že 
aės, kuriame randasi visokių vai 
angų medžių, daugiausia obeliu 
kurios yra apie dvyliką metų se 
".ūmo. Paminėsiu, kad vien tik 
s sodo galima padaryti gerą gy 
cenimą..

Namai, kaip virš minėjau, yra 
moderniški, su visais Įtaisais, kai] 
ai: elektros šviesa, šilto vande 

nio šiltina, kaip stuboj, skerdyk 
’oj taip pat ir nekurtuose tvar 
: uose. Apie visus namus apaugę 
ankiai neapsakomai augšti me 
Ižiai, kurių papuošimas ateiviu 
>a!ieka didelį įspūdi mintyje.

Šioji farma parsiduoda pirmi 
kartu per keletą desėtkų metų, e 
ralų gale neužsimoka sakyti kad 
i parsiduoda, nes pagal prekę u> 

kurią ją galima dabar nupirkti 
ad geriau sakyti kad ją pusdy 
jai atiduoda.

Jeigu kas turi atsakantį biznį 
tarną arba kelis namus, arba 
našesnę farmą, tad su dadėjimt 
<2000. arba $3000. pinigais aš ga 
ėčiau mainyti.

Šioji farma yra Befast, Maine 
pie keturios mylios nuo pat cen 
ro miesto. Kurie interesuojatės 

kreipkitės į manę laišku, telefonu 
elegramu arba ypatiškai dėl pla 
esnių informacijų. Veliju lietu 
iui pasinaudot šia proga.

VINCENT A. JENKINS,
(Jankauskas)

13 Treemont Street, Room 60c 
Boston, Mass.

TELEFONAS, Haymarket 4112

i į

Tel. So. Boston 323 S 
LIETUVYS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPER į 
(KASPARAVIČIUS)

Laikinai perkėlė ofisą po No. S 
125 Broadway, So. Bostom, Mass. a 

Ofiso Valandos:
Nuo 10 iki 12 :30 ryte ir nuo 1:3O įS 

iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. vak. S 
Ofisas uždarytas subatos vakarais “ 

ir nedėliotais.

>

-

! 18 Metą South Bostone

DU. H. S .STONE ;
AKTŲ SPECIALISTAS
S99a W. BR0ADWAY

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

Tel. So. Boston 270

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

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

Vakarais nuo 6 iki 9.
538 Broadway, Sd. Boston.

DR. A. J. GORMAN
(GUDAUSKAS)

DANTISTAS

705 Main St., Montello, Mass.

(Kampas Broaa Si.)

Tai. Brockton 5112-W. i! A. L. Ii. K. Fed. aNujosios Ang-
I lijos Apskričio Valdyba :

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

Norvvood, Mass.
Rašt. M. M. Kamandulis, 

20 8axon Street, 
Montello, Mass.

Į LIETUVA-

V*WhiteStar
Iš New York į Cherbourg ir 

Southampton
Greitas susisiekimas su Baltijos 

portą i s
MONGOLIA Sp. 5; Lap. 9; Gruod. 14 j 
OLYMITC—Rūgs. 23: Sp. 14; Lapk. 4; 
HOMERIC— Rūgs. 30; Sp. 31 ; Lap. 11 ‘ 
MAJESTIC—Rūgs. 16; Spalio 7 ir 28

(Didžiauisas Laivas Pasaulyje.) 
Iš Bostono į Liverpoolį. 

Ptttsburgh (naujas) ir Havekford

Amerman Line
Iš Neic York į Cherbourg ir Homburg 
MONGOLIA .............................. Spalio 5
MINNEKAHDA (3-čia klesa) — 

[Spalio 12; Lapkričio 16 
MANCHURTASp. 36; Lap. 30; Saus. 4 
AT. PAUL--------------------------Rugsėjo 21

VRedStarLine
Iš liew Yorko ^Hamburgą, Liepopi.
\ Danzigą.

SAMLAND ..............................Spalio 24
Parsitrauk savo pažįstamus iš Lie- 

uvos ant. musų patogią laivų. Mušt] 
agentai Europoj atliks viską. Geras 
valgis. Pasėdėjimui kambariai. Man
dagus patarnavimas. Kainos prieina
mos. Kreipkitės pas:

PASSENGER DEPARTMENT 
Statė Street. Boston, Mass.

arba vietinius agentus.
84

>
Tš BOSTONO į LIETUVA

per LIVERPOOL '
ant naujo, didelio, puošnaus, greito 

aliejų varomo
ASS YRĮA.....................  RucsČjo
TYRRHENIA ......................Rugsėjo
SA MARTA .............................Spalio
TYRRHENIA ....................Lapkričio 4
ALGERTA ..........................Lapkričio 25
«su greitu persikėlimu Į LIETUVĄ ir
visas Baltijos valstijas. Geriausias 
patarnavimas ir Vnlsris.

TAIP-GT Iš NEW YORK’O 
asmeniškai prižiūrima ekskursija Lie
tuvon ir J kitas Baltijos valstybes, 
kiekvieną utarninkų vienas iš trijų jū
rių milžinų su užjūrio persikėlimu 

Southampton’e.

MAURETANIA AQUITANIA 
BERENGARIA

pasiekia LIETUVĄ J devynias dienas. 
Delei informacijų kreipkitės prie ar
timiausio agento arba prie CUNARD- 
ANCHOR LINES, 126 Statė St. Bos
ton. Maus.

15
20

20

GIESMININKAI TĖM YKITE
Dainos su gaidomis.

“Darbininkas” yra gavęs labai gra
žių dainų. Taigi Jų mylėtojai galite 
gauti labai prieinamomis kainomis. 
Atsiminkite, kad katras bus pirmes
nis, tai geresnis.

štai tos nepaprastos dainos: 
Dainos 
Ak Myliu Tavę berneli ....... 
Aš įsivilkčiau čigono rūbą........
Aš pas tėvelį, mojčiutė mano... 
Blaivininkų Himnas .....................
Darbininko Daina .......................
Graži čia giružė .........................
Jojau dieną ....................................
Ko liūdit sveteliai .....................
Lietuvos Himnas .........................
Lihgo..........ą..................................
Meile uždegta krūtinė .................
Musicai Echo .................................
Muzikos Aidas ...............................
Oi tai dėkui močiutei .................
Plaukia sau laivelis .....................
Saulelė Raudona ...........................
.šių nakcialy .................................
Siuntė mane motynėlė................
Skyniau skynymėlį..................... .
Vai aš pavirsčiau .........................
Vienas žodis ne šneka ................
Visuomet širdis surakinta ...., 
Vyčių Himnas ............................. .

Užsakymus ir pinigus siųsti:

“DARBININKAS”
366 Broadway, Boston 27, Mass

Kaina 
. .75 
. 1.00 
. .15

.. .15 

.. .00
.50 

.. .60 

.. .20 

.. .25

.. .15 

.. .65 

.. .25 

.. .40

.. .50

.. .75

.. .25
7. .30 
.. .20 
.. .15 
.. .20 
.. .45 
.. .60 
... -25

REIKALAVIMAI.
Reikalavimą kainos 2c. už žodi už 

kiekviena syki.

REIKALINGAS PATYRĘS 
ŠIAM

prie batų ir guminių čeve- 
’ ykų darbo.

HOOD RUTBER CO. 
Watertown, Mass. 

(2i):

t. KAZIMIERO R. K. DR-JOS 
VALDYBOS ANTRAJAI 

SO. BOSTON, MAS3.
IRM. — Vladas Paulauskas, 

90 B St., So. Boston, Mass.
tCE-PIRM. — V. J. Jakštas,

27 Story St., Boston 27, Mass. 
TOT. RAŠT. — Antanas Jannšon!*, 

1426 Colūmbia Ibi., So. Boston
LN. RAŠT. — Juozas Juška, 

Merycliff Academy,
Ąrlinghton Heigtbs, Mass 

DINTNKAS — Leonas švagždys,
111 Bowen St., Boston 27, Mas*. 

DO GLOB. — J. Grubinskas,
3 Jay St., Boston 27, Mass. lr 

Antanas Kmitas,
284 5-th St., Boston 27, Mas* 

ARŠALKA — Povilas Lančka,
61 Story St, Boston 27, Mass. 

RAUGUOS antrašas reikale:
366 Broadway, So. Boston, Man* 

DRAUGIJOS susirinkimai laikomi 
as ant^ą nedėldienį mėnesio 1-ą vai. 
o pietą parapijinėj svetainėj, 492 B. 
th St, Bostoū 27, Mass.

— ...... ................. ,

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

122 Bowen St, So. Boston, Ma**. 
(CE-PIRM. — Vincentas Zaleckas,

81 Mercer St, So. Boston, Mass. 
ROT. RAST. — Antanas Macejuna*,

450 E. 7-th St, So. Boston, Mas* 
LN. RAŠT. — Juozapas Vinkevlčlmi,

169 W. 6-th St, So. Boston, Mas* 
ASIERIUS — Andriejus Zalleckas,

807 E. 9-th St. So. Boston, Ma**' 
(ARŠALKA — Viktoras Zlčkls,

209 E. Cottage St, Dorchester, Mas* 
_ D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne- 

mtu* susirinkimus gas pirmą nedffl- 
denį kiekvieno mėnesio po No. 
Vashlngton St, Boston, Mas* 6-tą ▼. 
akai* Ateidami drauge Ir naują ne

rią su Mvlm atsiveskite prie musą dr- 
los prirašyti.

■ a ■ i ■ ---- -

tv. JONO KV. BL PA4ELPINM 
DRAUGY8T1S VALDYBOS 

' ADRESAI.
PIRM. — M. Zoba,

589 B. 7-th St, So. Boston, Haa* 
VICE-PIRM. — P. Mikalausku.

248 W. 4-th St. So. Boston, Mas* 
■ROT. RAtT. — J. Šeduikis,
, 315 — 4-th SU So. Boston, Mas* 

FTN. RAŠT. — J. fr—ždys,
171 W. 5-th St,*W Boston, H*** 

KASTERIUS — A Nsudžtnna*
18 WinfMd St, So. Boston, Mm* 

MARŠALKA — J. Zaikte,
7 W1nfleld St. Sa Boston. Mas* 

- Dr-ja laiko susirinkimus kas trečią 
nedSdlenj kiekvieno mėnesio, 2-rą v«l. 

»v. Petro parapijos salėj,

PARSIDUODA
puikiai įtaisyta bučernė ir gro 
sėmė. Reikalaujančiam gera 
proga. Kreipkitės po numeriu:
139 Dorchester St., So. Boston, 
Mass. (21)

LDS. N. Y. ir N. J. APSKRIČIO 
VALDYBOS ANTRAŠAI 

1922 metams.
Pirmininkas — A. Kazlas, 

56 New York Avė., 
Newark, N. J.

Vice-Pirmininkė — A Znikiutė, 
27 Davis St.,

Harrison, N. J.
Raštininkas — A. Karaneekas, 

117į Court St.,
Elizabeth, N. J. 

Iždininkas — J. I. Liudvinaitis,

(19)

— ■ ■■■■■■■■■ ....... ■ ■ ■ - ■ —

PARSIDUODA visai pigiai 10 
ruimą namas ,2 šeimyną. Visas

Box 411, Linden, N. J. į ištaisymas pagal šią madą: toile-ANT RENDOS
KAMBARYS OFISUI 

Puikus, iviesus ir gena kaml 
rys tinkamas ofisui ant rendos L. 
D. S. Name, 366 Broadway, South 
Boston, Mass, Kampas Broad- 
way ir 1 gatvtę. Kretpkitis pas 
“Darbininką.” 
366 Broadvray, So. Boston, Mass. I

TIESI 
KĘLIONi

Neverk. N Y 
jeĮ LIETU VK I

PER
/' ARBA. UEPOJO. 

VAŽIUOKIT VISI PARANKIU 
IR TIESIU KELIU.

Lietuviai važiuojanti ] PmiAVĄ aplenkia 
lenk ųjnostą (karidorą). r

Visa trečia klesa padalinta į kambarine ant t 
2-jų» 4-rių, ir 8-ntų lovą. L

TONIA Spal. 4; LITUANIA Spftl. 181
II New Yorko Bostono J H.nmbcrgą—Z106J5O,
Piliavą—J106.50, Klaipėdą ir Pfliavą—$107.00. j

Mea užmokame geižkollo tikėtą iš Boetono J , 
New Yorką. Kreipkite pas vietini agentą. Į

REIKALINGOS MERGINOS
Lengvam dirbtuvėje darbui. Pa
mokinimas dykai. Kreipkis pas 
Boston Woven Bose and Rubber 
(Jo., 110 Portland St., Cambridge, 
Mass. . (19)

Brooklyn, N. Y.
A. Miemikas,

10 Harrison St., 
Pateruon, N. J.

Organizatoriai —
Paulina Kyriuz, 

222 So. 9-th St
• V. Pnkas, 

37MaujerSt.

tai, Ražas kiekvienam ruime, gil
tas vanduo, nauja maudynė, nau
jas pečius. Viskas naujai patai
syta, nereiks taisyt kelis metus. 
Viskas.parsiduoda už $3100. Įnešt 
mažiausia $1000. Savininką gali- 
mamatyt visada. J. Grinkevich, 
8 National St., netoli ThomasParfc 
(antros lubos)




