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VAKARIENĖ AMERIKOS 
ATSTOVUI LIETUVAI 

PAGERBTI.

atgai, at- 

koęledvs. 

y. greitu 

ir greitu

Shavnokin, Pa. — Du ang
liakasiu buvo užgriuvę ka
sykloj. Juos atkasė tik po 
48 valandų. Bet abu besą 
gyvi ir sveiki.

IŠGELBĖJO DU

ANGLIAKASIU.

LIETUVOS CIIA RGE 

D’AFFAIR ES UA- 
ŠIN G TONE.

Neit- York. — Plieno kor
poracija pernai turėjo 107.- 
439 šėrininkų. Dabar jų tė
ra 96.307.

H Organas Amerikos Lietuvią 
Rymo Katalikų Švento 

Juozapo Darbininkų 
Sąjungos.
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LIETI ’»W N. 1 V T i KI AI 
S L AMERIKA OŽ- 

MEGSTl.

Vcšiagt anas, N. 11 d. (Ei
ta). Šiądien 3 vai. Lietuvos 
Charge d'AITaires Vašing
tone p. V. Čarneckis. įteikė 
savo diplomatinius kr< <ien- 
cijalus — Įgaliojimus Su
vienytų Valsctybių Sckerto- 
riui p. Cliarles E vau 
Hughes. Kartu p. Čarnec
kis perstatė Valstybės .Sek
retoriui, Atstovvbės Juiis- 
konsultą patarėją, p. B. F. 
Mastauską ir Atstovybės 
Sekretorių p. AI. J. Viniką.

Pažymėtina, kad audijen- 
cija pas Sekretorį Hughes 
buvo paskirta neatidėliojant 
po gavimo iš p. Čarneckio 
rašto, kuriame jis pranešė 
apie savo paskyrimą ir pra
šė paskirti laiką įgailojimų 
įteikimui. Tuomi Valsty
bės Sekretųriaus buvo iš
reikšta lietuviams jpagarba 
ir pabrėžta prietelingi Ame
rikos santikiai prie Lietu
voj.

Sekretorius' p. Hughes, 
pirmas jo padėjėjas p. 
Harrison ir trečias padėjė
jas p. Bliss dar tą pačią die
ną sugrąžino savo vizitas pri- 
siųsdami Lietuvos Atstovui 
ir jo bendradarbiams viziti
nes korteles.

Ų
tė jam p. Mastauską ir p. Viniką. 

P. Hughes išreiškė nepaparstai 

nuoširdų pasveikinimą (particu- 

larly cordial įvelcomo) pažadė

jo mūsų atstovui pilną Valstybės 

Dcpartniento kuopei avimą ir pa

reiškė pasitikėjimo, kad drau

gingi santikiai tarp Amerikos ir 

Lietuvos bus dar labjaus išvysty

ta Taip-pat pažymėjo, kad ji

sai žinąs, jog Suvienytose Valsti

jose yra daug lietuvių ir kad jie 

vaidina s\ arbią rolę Amerikos e- 

koiiominiame gy\ eninie.

" f ėję.-> iš Valstybės Sekretoriaus 

ofiso Letuvos Atstotas, padarė 

vizitą Valstybės Sekretoriaus pa- 

•zelbiniiikauis (Assistant Sccreia- 

ires) p. ilarrisou-ui ir p. Blissui.

\ siundai laiko praslinkus Sek- 

retoirus p. Hughes ir abudu jo 

asistentu grąžino vizitą 

siųsdami savo vizitines 

Tiem dviem žygiais, t. 

paskyrimu andijencijos 

vizi'os sugrąžinimu Amerikos vv- 

ri;’.- bč a >rė-:o parodvti Lietui ?.! 1 

ypatingo 'palankumo. Kiek teko 

gird‘-i. :: "-kerimas kitoms vals

tybėms prisieina ir ilgokai palauk

ti atidijeneijų ir revizitų.

Taigi nuo 1922 m. spaliu 11-tos 

dienos diplomatiniai santikiai Lie

tuvos su Amerkia skaitomi ofici- 

jaliai užmegs!i.

Toji diena, mūsų tautai liks is

torinė, nes jos reikšmė yra labai 
didelė dabar, be't dar didesnė ga- 

ės tapti ateityje. Didžioji ir<stip- 

rioji pasaulio respublika pasveiki

no kaino lygią sau seserį vėl at

gavusią laisvę Lietuvos respubli- 

<ą. Didžioji Amerikos respubli- 

<a daug prisidėjo prie Lietuvos 

paliuosavimo. Lietuva savo dale

lę pridėjo prie Amerikos stipry

bės išauginimo. Kiek tų abiejų 

tautų bendravimas ateityje su

teiks gero joms abiems — šiandien 

dar sunku viską ir permatyti. Bet 

pradžia graži, vilties ateičiai 

daug. Taigi lai gyvuoja kuoar- 

timiausi ryšiai tarp Suvienytų 

Valstijų ir Lietuvos.

Liet. Informacijų Biuras.

i

I

D R. LANDŽIUS,
Bostono lietuviu gydytoja* tik kcį suLietuvo*^

stijose. Parodė, jog val
džia galutinai ir neatšaukia
mai priėmė ^įstatymą, dėl 
kurio pasaulio dirbantieji ir 
dirbančios kovojo per am
žius. -y

Savo tikslu globėti, pakel
ti ir išplatinti tautos darbi
ninkų gerovę, Darbo Depar
tamentas neturi teisę teikti 
speciales ypatingas tiesas 
darbininkams. Departamen
to tikras tikslas yra apsau
goti darbo tiesas, pagerinti 
darbo padėjimą, ir pagerin
ti naudingo darbo progas. 
Tas darbas apima didelį vei
kimą.

Dabartinis Darbo Depar
tamentas yra išauginęs ir iš
platinęs agitacijos, kuri pra
sidėjo p<> Naminio Karo, 
kuomet pastangos dėtos, jog 
federalė valdžia pripažintų 
šalies darbininkus, ir. 1884 
m. Vidaus Departamento 
buvo įsteigtas Darbo Biuras. 
•Boto, pastangos dėtos, jog 
darbininkai turėtų atstovą 
prezidento kabinete. Tas 
užsibaigė įstatymo priėmimu

BOSTONIEČIŲ ' : kos lietuvių yra šventa pareigi
GILIUKIS. 'remti doleriais Lietuvos respubli

ką, kurią Lietuvos žmonės Įsteigė 
savo pasiaukuojimu ir savo krau
ju., Nuo pat karo pradžios Ame
rikos lietuviu dalis gausiai auko
jo Lietuvos reikalams, kita da
lis lietuvių netik neaukuojo, bet 

ir tyčiojosi iš aukuojančiųjų.

Teisingumas reikaluaja, kad vi
so pasaulio lietuviai prisidėtų prie 

atstatymo Lietuvos valstybė 

pač Amerikos lietuviai, 

tarp Amerikos lietuvių 

daug išsisukinėtojų nuo 

pilietinių pareigų, tai 

valdžios išleistas

Bostonięčiai pirmi iš A- 
merikos lietuvių turėjo gi
liukį pamatyti Lietuvos nau
juosius pinigus — litus ir 
centus.

Dr. Landžius ]>ereitą su- 
batą sugrįžęs iš Lietuvos 
parvežė Lietuvos pinigų. 
Ant rytojaus nedėlioj spalio 
15 d. pobažnytinėj salėj, ku
ri buvo pilna žmonių buvo 
parodyti tie Lietuvos pini
gai. Kaikurie pamatę Lie
tuvos pinigus pasakė, esą 
panašūs į Amerikos mui
lo kuponus. Bet visi pasa
kė. kad pinigai bus labai 
gražūs ir patogūs, jei Lietu
vos žmonės galės jais pirktis 
ir jei jie buk pastovūs.

Atvežtieji litai ir centai y- 
ar spauzdinti Berline ir tik 
laikini. Ant jų ir parašyta 
Ličio vos Banko laikinasis 
l>ankuolas. .

Tikrieji pinigai spaūzdi- 
naini Dragoj. Čekoslovaki
jos sostinėj . Jie bus gatavi

. bes, y- 

Kadangi 
atsirado 

pildymo 

Letuvos 

registracijos į- 

statymas visiems užvedąs mokes

nius labai teisingas ir ji užgiria 

\ isi Lietuvos prieteliai Amerikoj. 

Tečiau tam tikrų pakraipų Iieut- 

viai pakele maištą ir per savo-lai- 

kraščius ir gyvu žodžiu pavarė a- 

gitaciją prieš šitą teisingą Lietu

vos piliečiui registracijos Įstatymą. 

Letuvos autoritetų prašome 

griežtai paliepti pildyti registrą-, 

rijos Įstatymą ir tuomi visus Lie

tuvos piliečius Amerikoj priversti 

pildyti pilietines pareigas. Be to 

Lietuvos autoritetų prašome uždė

ti speciales mokestis tiems Lietu

von grįžtantiems, kurie nėra Lie

tuvai aukavę arba nėra pirkę Lie

tuvos Laisves Paskolos Bono. 
Prašome uždėti spceialę mokestį

LIETUVA OFICIJALIAI UŽ
MEZGA DIPLOMATINIUS 

SANTIKIUS SU AME
RIKA. s

Kaip tik gerb. Valdemaras Čar- 
Į Keckis gavo iš Lietuvos Vyriausy

bės dokumentus, paskiriančius jį 
būti pirmuoju oficijaliu Lietuvos 
atstovu prie Amerikos Vyriausy
bės, tuojau, spajių 10 d. apie tą 
gautą paskyrimą pranešė Valsty
bės Sekretoriui p. Charles 
Hughes’ui, klausdamas, kada ga
lės pas jį atsilankyti ir inteikti 

l savo kredencijalus. Valstybės 
Sekretorius tą pačią dieną atsiun
tė atsakymą, kad jam tais labai 

Į malonu priimti Lietuvos Atstovą 
ant rytojaus, t, y. spalių 11 d. Tą 
dieną 3 vai. po pietį] Lietuvos Ats- 

į tovas gerb. V. Čarneckis, lydimas 
Juriskcrtisulto B. Mastausko ir Se-' 

C kretoriaos M. Viniko atsilankė 
g pas Valstybės Sekretorių, tenai į- 
\ teikė

Nepaprastasis pasihntinys ir in- 
galiotasis Ministeris Suvienytų 
\ alstijų Lietuvai p. Frederick W. 
B. Coleman afvyko iš Minncapo- 
lis į Washingtoną praeitą savaitę. 
Su p. Colemanu Lietuvos Atsto
vui gerb. V. Čameckiui teko pro
ga susipažinti pas p. Poole, Rytų- 
Europos Departamento direkto
rių jo namuose. P. Coleman nors 
nėra Lietuvoje buvęs, tečiau ke
letą metų praleidęs Vokietijoje ir 
Rusijoje, yra neblogai apsipaži
nęs su ftytų Europos padėtimi.

Yra tai žmogus šviesaus proto, 
gerai besiorijentuojantiš dalykuo
se asmuo, kartu yra labai malo
naus -būdo.

Spalių 12 d. Lietuvos Atstovas 
pakvietė p. Coleman’ą vakarienės, 
kurioje dalyvavo augštieji Statė 
Departmento. valdininkai, Atsto
vybės štabo nariai ir keletas žy-. 
mesniųjų AmerilSnų. Vakarie
nė praėjo jaukiose apystovose. 
nuoširdžiame pasikalbėjime.

Pirmadienį spaliij 1 6d. p. Cole- p. Colemanni New Yorke Kleistu- 
man’as padarys oficijalę vizitą vių pietus, p. Colemanas žada iš- 

1 Lietuvos Atfitovybėųe; tą pačią važiuoti Į savo paskyrimo vietą a- 
dieną Lietuvos Atstovas yra p. pie spalių 26 d. Jis išplauks Iai- 
Colemąn’o pakviestas priešpiečių, vu "Presidcnt Harding.”

Prieš apleisiant p. Colemanni Liet. Informacijų Biuras.savo kredencijalus ir persta-

DARBiNiHKU REIKALAI.
» ___

DARBO PARTIJA.

Pereitą ne
vi suo- 
Labor 

niasmi-

Ne ir York.
(lėlių oficiali;) i j sėjo 
metu n American - 
Bal ty. 'Uis atlikta 
ringe, kiuiaiūe pii'ir
vo Morris Hillųuit, nuo se- . 
nai veiklus veikėjas socija
listų parįijoj. Jis pareiškė, i 
kad naujoji partija yra su
sidraugavimas Soc i j a 1 i st ų
partijos, Farmer-Labor par
tijos ir kelių kitų smulkes
nių organizacijų. Sakė, kad 
toji partija tapo užmegsta 
pereitą vasario mėnesį kur 
buvo 200 žmonių. Dabar 
partija turinti 3.000.000 pa- 
sekejij farmeTių ir kitokių 
darbininkų., Morris Ilill- 
quit pranašavo, kad prezi
dentiniuose rinkimuose 1928 
metais būsią tik dvi partijos, 
viena reprezentuos (atsto
vaus) nuosavybes turinčių 
(propertv ovming) klcsą, o 
kita reprezentuos nuosan'bę 
randa vojaiičių (propertv- 
renting) klesą.

ŠĖRININKŲ SKAIČIUS 
MAŽĖJA.

pakelė Algas.
Chicago. — Geležinkelie- 

pių lagos tapo pakeltos ant 
.27 nuoš. Tuomi pasinaudos 
400.000.

( DARBO DEPARTA
MENTAS.

PAKĖLĖ ALGAS.

W ash iągton. — Jndoirdyų 
paveikslų operatoriams pa
kalta algos ant 5 nuos.

Suvienytas Valstijas. Amerikos- 
Pabaltijos draugija žada surengti

Darlx> Departamentas 
Kongreso įsteigtas 1912 m., 
ir įstatymo, kuris įsteigia 
Departamentą, jo tikslas pa
reikštas sekančiai: globoti, 
pakelti ir išplatinti Suv. 
Valstijų darbininkų gerovę, 
pagerinti jų darbo padėjimą 
ir naudingi} darbų progas. 
Tas aktas, kuris parašytas 
mūsų įstatymuose, pripažįl?- 
trr tiesas darbininkų, kurie 
didžiumoj randasi Suv. Vai-

nimu Kovo 4, 1913 m., ir 
Darbo Departamentas tapo 
Įsteigtas ir prie jo pridėta 
Darbo Biuras, kuris dabar 
vadintas Darbo Statistikų 
Biuras, Vaikų Biuras, Imi
gracijos Biuras ir Natūrali
zacijos Biuras. Įstatymas 
duoda teisę Darbo Sekreto
riui sutaikyti pramoniškus 
nesusipratimus, kurie jam 
paduoti.

Kiekvienas iš tų biurų at
lieka savo ypatingą darbą 
kaslink darbininkų gerovės. 
Imigracijos Biuras prižiūri 
tautos vartus ir sulig įstaty
mų, Kongreso priimtų, ap- 
saugojt Amerikos darbiųin- 
kus nuo blėdingos konkuren
cijos iš užjūrio.* Natūraliza
cijos Įžiūrąs apsiima pavers
ti ateivius, kurie čion atva
žiuoja į tinkamus piliečius, 
kurie gali savo vietą imti 
mūsų tarpe. Darbo Statis
tikų Biuras laiko Departa
mento pirštą ant darbo rei
kalavimų ir aprūpinimų, 
pristato visas reikalingas in
formacijas ir visuomenei ir 
darbininkams praneša apie 
darbą, algas, ir darbo padė
jimą ir gyvenimo išlaidas.

Conciliation Serviee, Su
taikymo Biuras, kurį Dar
bo Sekretorius prižiūri, ban
do nukreipti arba sutaikin
ti pramoniškus nesutikimus 
ir bando pagerinti bendra^
darbystę tarp darbininkų ir 
darbadavių. Moterių Biu
ras ir Vaikų Biuras dirba 
dęl moterių ir vaikų gėrovės 
pramonėje. DarboTamys- 
tė, bando surasti nedirban
tiems'darbus. •BU'j’JUifi &B

gą.
Ant lito vienoj pusėj kam

puose yra du vyčiu prieš kits 
kitą atgręžtu. Ant cento V- 
ra vytis viduryje. Bostonie
čiai pasigenda ant lietuviš
kų pinigų Vytauto pa
veikslo.

Susirinkusiai publikai bu
vo pasiūlytas priimti žemiau 
dedamas pareiškimas. Pub
lika pareiškimą užgyrė. Pa
reiškimas bus pasiųstas, kur 
reikia. Štai tasai pareiški
mas :

Mes Bostono lietuviai susirin
kime, surengtame Lietuvių Dar
bininkų Sąjungos 1-mos kuopos 
šv. Petro lietuvių salėje spalio 15 
d. 1922 turėjome giliukį pamaty
ti Lietuvos valstybės išleistus pi
nigus — Litus ir Centus. Labai 
apsidžiaugėme, kad Lietuvos val
stybė pagalios Įsigijo savo pini
gus. Džiaugiamės ypač dėlto, kad 
mes Amerikos lietuviai esame pri
sidėję prie išleidimo savo valiu
tos aukuodami Į aukso sidabro 
fondą. Su gailesčiu, vienok, tu
rime pažymėti, kad žymi Ameri
kos lietuvių dabs aukso sidabro 
fondą boikotavo ir sabotažavo. 
Tam tikrų pakraipų laikraščiai ir 
jų veikėjai gyvu žodžiu niekino 
aukso sidabro fondą ir per tai lie
tuvių dalis tapo suklaidinta ir ne
aukuojo Lietuvos valiutai.

Mes pripažįstame, kad Amen-

siems, kurie kreipsis su bile rei
kalais Į Lietuvos Atstovybę Wash- 

ingtone.

Pagalios Lietuvos autoritetų 

prašome būtinai uždrausti Įleidi

mą Į Lietuvą tų Amerikos lietu
vių laikraščių, kurie agitavo ir 

niekino aukso sidabro fondą ir 
kurie kursto Lietuvos piliečius A- 
nterikoje Besiregistruoti ir nemo

kėti mokesčių Lietuvai.

Tegyvuoja Lietuvos Respubli
ka !

Tegyvuoja Lietuvos Litai ir 
Centai ir teužsilaiko jie Amerikos 
galingo dolerio angštumoje I

Prie gėdos stulpo ir prie atliki

mo pilietinių pareigi] visi tie, ku
rie ikšiol išsisukinėjo nuo to!

EMISIJOS BANKO 
VALDYBA.

Z"

Lietuvos Emisijos Banko, 
išleidusio Lietuvos pinigus, 
valdybą yra sekanti: Gra
jauskas, Kaupas, Paknys, 
Prūsas. Taryba: Digrys, Y- 
čas, Romanas, Saloveičikas, 
Juozas Vailokaitis, Vosy
lius. Kandidatai: Mikšys, 
Naruševičius, Šapiro. Re
vizijos komisija: Fledžins- 
kas, Frenkelis, Merkys.

LIETUVOS BIRŽA.

įvedus Lietuvai savus pinigus 
draftai "(perlaidos) bus išrašomi 
litais. Įskaitant persiuntimo iš- 
kaščius už vieną dolerį bus išmo
kama devyni litai.

LITHUANIAN SALES CORP., 
414 W. Broadvray,,

Boston 27, Mass.

Rugsėjo 29 d. Kaune A. 
Lietuvių Prekybos Name 
atsidarė Lietuvos birža. Bir
žos komitetas: pirmininkas 
M. Yčas, vice-pirm. Roma
nas ir Landau. Biržos val
dyba: pirm. Jazdauskas, 
nariai Rachmilevičius, Lu- 
kauskas, Šodė, Grajauskas, 
kandidatais Digrys ir Frein- 
kelis.
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Ikėjo todėl apsižiūrėti, apsi-|kas Šv. 
tvarkyti, savo pajėgas į krū
vą surinkti, apsiginkluoti ir

p x a g i Ki k k a b
Kazimiero z-seserų 

koplyčiai kurią * manoma 
ateinantį pavasarį statyti.

\

I sekanti: J. Balsis dramos mokyto- m ui vicp-pirm. P. O. ŪDguraitės, 
jas, A Pocius muzikos žinovas ir veikliausis yra Pbiladelphijoje, 
kompozitorius^! K. Bičiūnas amui- Pa Tikiuosi, kad Šv. Kaz. Dr-jas 
tolintos ir orkestrus vedėjas, B. skyriaus pavyzdį Phila., Pa. ,pa- 
Lauruaas vn^Mmiakas, poni O. seks ir kitų, kolionijų skyriai Bū- 
Poeius damhsmkė mokytoja, J. kime visi katalikų-lietuvių spau- 

fotogrofas-laboratoristas, dos, apaštalais, nes/ kokia bus 
M. Žaldokas arkitektas, A Šlape
lis dainininkas basas. Ši profe-

prabėgdami pažvelgia, ir ga
na. Nes kad mano pavaišin- 
tojas būtų nebuvęs užsikir- 
telių, tikrai būtų atsiminęs 
mudu abu suvalgėm po obuo- _____

i Jį, kodėl mane obuolys ne- t'žst oi® V88ayos karščiams, V Kudirka
apsargino tik jį apsargino.
Patyriau per daug metų da-

iBENDROVĖS DARBUOTEuoliau ginties nuo grąsančių Apie tai savė laiku bus ra- 
pavojų."

Moksleivių Vajus.-
Mūsų Tautos Fondas pe

reitais metais šelpė paskolo* 
mis kelioliką moksleivių: 
Friburge, Romoje, Ameri
koje. Šiais metais Kongre
sas nutarė praplatinti tą vei
kimą. Dabar bus jau šelpia
ma apie 30 moksleivių, įvai
rių reikalingiausių ir nau
dingiausių mokslo šakų. Te
nai bus ir advokatų ir gydy
tojų, ir inžinierių, ir agro
nomų, ir teologų ir istorikų, 
ir gamtininkų, ir dailinin
kų, ir kitų kitokių. Bus 
šelpiami lygiai vaikinai, ly
giai merginos. Jie mokin
sis Lietuvos Universitete, į- 
vairiuose žymiausiuose už
sienio Universitetuose ir, 
kai-kurie Amerikoje. Šiais 
metais bus daug daugiau su
šelpta Aiherikos moksleivių, 
negu kuriais kitais metais. 
Moksleivių vąjus nutarta 
daryti gruodžio ir sausio mė
nesiais. Bus kviečiami į dar
bų visi mūsų veikėjai ir y- 
pač patys moksleiviai saVo 
Kalėdinių atastogų laiku.

Spaudos ir Organizacijų 
Vajus.

Be ano moksleivių vajaus į 
šią žiemą bus varomas taip 
pat katalikų spaudos ir or
ganizacijų vajus, ypač me
tams baigianties, kada žrųo- 
nės išnaujo prenumeruoja 
sau laikraščius. (L. D. S. 
ir “Darbininkas,” kaip gir
dėjome, žada dar rudenį 

, pradėti savo vajų). Savo 
spaudos išplatinimas, • tai

šytadaugiau.
Generalis Organizatorius.
Kongresai nutarė samdy-j 

ties generalį organizatorių, 
ir pavedė tą Centro Valdy
bai, kuri pakvietė į tą darbą geraį suvalgyti vieną apeisi- 
CpTitm VflldviviR nnri n Mv- ✓ \ - i » • v

J.

Teatro B-vės Kino (kratomų pa
veikslų) maršrutas tapo pertrauk-

spauda, tokia ir visuomenė.
Ktm. P. Kaičuikas.

te pirm pusryčių tai labai meao kūrybai.
Kino aktorių kursai.

Stebisi pasaulis iš taip aukštai 
pakilusios, ypač Kino teatre pra
monės šioj šaly. Įvairūs aktoriai, 
>ei profesionalai net nesuspėja 

gaminti teatrams medžiagos, kaip 
greit viskas, suvartojama, už ką 
milžiniškas kapitalas Nuplaukia. 
Milijonai dolerių guli ir lietuvių 
arkyvuose, užverstuose garsių 
autorių veikalais, tik dėja, kad 
tie kuriniai, k. a. Lietuvos istori
ja, jvajiros apysakos, bei dramos 
da guli neatvaidintos į šio šimt
mečio 
vę. 
tie turtai pajudinti ir tik įsteigus 
lietuvių teatro pramonę tikslą at
sieksime. To reikiamo žrtizmo, 
bei vaidentuvės žvaigždžių turime 
užtektinai tarpu savųjų, tik rei
kia duoti progos gabumus išvys- 
tyt. Norintieji savo gabumus iš
mėginto ir palikti lietuvių Kino 
žvaigždėmis, aktoriais, aktorko- 
mis, lankykite L. Teatro B-vės 
Kino aktorių kursus. Mokykla į- 
steigta po No. 3251 So. Halsted 
St. “Elta” B-vės rūmuose, Chica
go, I1L

Visuomenės domei.

Šiais trumpais bruožais pareikš- 
tasai L. Teatro B-vės tikslas, pa
liekama da pagvildenti ir išspręsti 
pačiai lietuvių visuomenei Pati 
Bendrovė šiandien jaučiasi jau 
užėmus stjprią lietuvių Teatro 
Pramonėje poziciją ir sulig pasek
mių laimėjimas užtikrintas. Kač 
veikiau, bei pasekmingiau užim
ti pačią tos pramonės viršūnę, L. 
Teatro B-vė kvečia Amerikos lie
tuvių visuomenę stoti laimėjimo 
frontan, užsirašant Bendrovės ak
cijas, kurių dabartinė kaina 50. 
už akciją. Tik pasitikėdami sa
vais, bei savomis jiegomis išgelbė- 
sime Lietuvos pramonę nuo sve
timų malonės.
x Su informacijomis kreipkitės 
naujan Bendrovės ofisan: 3251 S. 
Halsted St., Chicago, 111.

Lietuvių Teatro Bendrovė.

STOTOS DALYKAI.Centro Valdybė narį p. My
kolų Kerbelį, jau žinomų 
daugeliui mūsų kolionijų sa
vo gražia ir vaizdžia įkal
ba. Federacija ir su j«k su
jungtos organizacijos sudės 
lėšų jo išlaikymui, gi l^ad 
tas išlaikymas negultų Cent
rui per daug sunkia našta, 
buvo nustatyta $5.00 mokes
nio nuo prakalbos. Kolioni- 
jos, kviečiančios p. Kerbelį 
su prakalba, turės tų mokes
nį užsimokėti. Kitas lėšas 
padengs Centras. Kol kas 
p. Kerbelis žada kalbėti:

Federacijos ir Tautos 
Fondo Reikalais,

Susiv. L. R. K. Am. 
kalais,

L. D. S. reikalais.
Pirmųjų domę generalis 

organizatorius kreips į Susi
vienijimo Kontesto reikalus. 
Kurios kolionijos dar neįsi- 
judino į dalyvavimų ko'ntes- 
te — kuogreičiausiai lai ra- 

i šo į centrų (222 So. 9-th St., 
Brooklyn, N. Y.), kurs pri
sius netrukus geheralį orga
nizatorių.

Fed. Sekretorius.

ną (orange) o vakare prieš 
gulsiant obuolį. Bet alkoho
liniai gėralai nei ryte nei va
kare nepriduoda sveikatos, 
tikjnažina'ją, tai kaip būtą 
galima niekinti blaivybę, jei 
visi tyrinėtų nuodugniai tą 
mokslo šaką ? '

Niekinama abstinencija. 
dar ir iš šito atžvilgio kad 
nevisa dvasiškija pritaria 
pilnaijai blaivybei Anot 
kaikurįų: “Kas kas juk tik 
dvasiškija negali nežinoti ir 
niekinti to ko nepažįsta.” 
Dvasiškija yra dalis visos 
žmonijos, ir reikalauja pa
sišventimo * ‘ 
mokslo šakai, jei nevisi pa
sišvenčia, tai kurie nepasi
švenčia laikosi senovės užsi
kirtimo. O užtai, ne dvasiš
ki j ai išpultii priskaityti vi
są atsakomybę, tik medid- 
nos mokslo studentams, ku
rių svarbiausia priedermė y- 
ra visų ik vienam tapti šito
je mokslo šakoje specialis
tais, o teip nėra. Nors vie
name viso pasaulio priešal- 
koholinyje suvažiavime, net 
trys tūkstančiai geriausių 
gydytjoų yra pasirašę ant 
protesto prieš netikusius gy
dytojus kurie neyra specia
listais šitos mokslo šakos, 
kurie dar vis naudoja alko
holį kaipo mediciną viduri
nių ligų gydymui, tečiaus jų 
dauguma nepaiso vis laikosi 
senovės užsikirtimo. Tai iš 
to atžvilgio ir dvasiškija di
džiumoje seka juos ir nesis
tengia ypatingu būdu pasi
teirauti kame tiesa. Kaip 
visa žmonija teip ir dvasiš
kija niekina ir apbiauri gir
tybę, ir gerbia tempearnciją 
(susiturėjimą nuo pasigėri
mo), ir tokiu būdu iš dalies 
pamiršta žodžius Amerikos 
visų A^ skupų Pilnosios Tre- 

, čiosios JSantarybos, kuri ra
gina dvasiškiją kad šviestų 

i pavyzdžiu abstinencijos, ir 
> įkalbėtų katalikus kad pasi

skirtų garbingesnį uzsiėmi- 
! mą negu pardavinėjimą 
. svaigalų; iš dalies gal kai- 
į kurie supranta būk Vysku-' 
. pai nereiškė abstinencijos 

tiktai tempereneiją. Bet 
tuomet jąų buvo Amerikos 
Katalikų Pilnųjų Blaivinin- rektorijatas tapo pergrupuotas, į- 
kų organizacija — tai Vys
kupų sutarimai kreipti į tą 
organizaciją, ‘ kurią net ir 
popiežius išgyrė ir rekomen
davo kartu išgirdamas Vys
kupų Santarybą ir jos nuta
rimus raginančius prie blai
vybės. Tai kokiu x kitokiu 
būdu kas galėtų niekinti ab
stinenciją jei ne ignorapja 
aiuižmjršimo ką žinojo arba 
užsikirtimu visai neskaity- 
mo ir netyrinėjimo? Tai 
kaipo visi žmonės užmiršta 
katekizmą kurį buvo išmokę 

pasirodai kad nedarai ban- besirengdami prie pirmos
i j • *5 ' v*j J - -Y
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ABSTINENCIJOS VAISIAI.

darbų

*

J

Seiriju Juozas.

DISPEPSIJA. •

yra
Su- '
pa-

AV. KAZIMIERO DRAUGUOS' 
KAUKE, SKYRIAI AME

RIKOJE.

KO VĖLINI LIETUVAI: 
LAIMĖS AR PRA

ŽŪTIES?

arba igno- 
Rtkart bus

čio stebūkiįngą Kino vaidentu- 
Dabar jau atėjo laikas visi

drąsa ją niekinti i 
ruoti tyčiomis. K 
parodyta daugiaus priešas- -K*2- Dv-jai 
čių.

pil-

-Prie .tos progos laisvame- .mu^Į didžiausis ir švenčiau-
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PASILIEKA.
«

Voldemaras Čarneckis. 
Lietuvos Valstybės atstovas, 
svarbiausiu uždaviniu turė
jo išgavimų Amerikęs pri- 

' pažinimų. Pasidarbavęs me
tus savo pareigų garbingai 
atliko ir su triumfu galėjo 
grįžti Lietuvon. Bet šiomis 
dienomis atėjo iš Waslųng- 
tono žinia apie tai, kad Lie
tuvos valdžia paliko Volde- 

V marų ir ant toliau atstovauti 
Lietuva Suv. Valstijose. 
Gerb. atstovas jau atsilankė 
pas valstybės sekretorių 
Hughes ir inteikė savo doku- 

£ mentus (kredencialus).
Gerb. atstovo likimų turė- 

jomulemti dar viena aplin
kybė — rinkimai į seimų. 
Partijinis laimėjimas seime 
galėjo nulemti gerb. atstovo 
likimų. Bet matyt Lietuva 
įsitikino, kad geriausia yra 
palikti gerb. Čarneckį vie
toj. ‘ - X, 4. . :

niai galį dvigubai pasveikin
ti save.

Pirmiausia jie gali pa
sveikinti save su savo nepa
sisekusia ablava ant gerb. 
atstovo. Gali pamatyti, kad 
jų šmeižtai, jų balsas ant 
atstovo nuėjo ten, kur šune
lio balsas eina. Lietuvos 
valdžia neatsižvelgė į laisva
manių ir socijalistų riksmų. 
Prieš pat atėjimų žinios apie 
gerb. atstovo pasilikimų lais
vamanių šlamštas “Dirva” 
pareiškė, kad “Čarneckio- 
Kemėšio atstovavimo dienos 
suskaitytos.”

Ateinančių metų darbai. , 

. KlI-asis Federacijos*Kon
gresas, pasižymėjęs delega
tų skaitlįngumu ir sesijų 
gyvumu ir turiningumu, bus 
minimas labiausiai tuo, kad 
išeivijos pirmųjų energijų 
nukreipė į sayo, tai yra išei
vijos reikalus. Ir reikėjo 
tai padaryti. Ligšibl savo 
pajėgas^kreipę beveik vien 
Lietuvos reikalams, mes pa
tys, kaipo lietuviai ir Ka
talikai atsidūrėme didelia
me pavojuje. Mūsų tikėji
mo priešininkai įsidrąsino, 
išplatino savo spaudų ėmė 
nachališkai ir atvirai platin
ti bedievybę, kovoti prieš 
Lietuvps valstybę, šmeižti 
mūsų brangiausiuš^žmones. 
Mūsų tautybei ėmė grąsytr 
didelis pavojus ir iš pusių A- 
merikonfŠkų įvairių įstaigų 
ir organizacijų, ir iš pusės 
savų nutautusių brolių. Rei-

itas’ vėsaus rudens laiko. Va- irombinaeija sudaro tvirtą 
rydamas bandymus, k^dry- sarog metas panaudota gamiuimiii pamatą dailča 

naujos Kino paveikslą medžiagos, 
nufotografuojant įvairias regi
nius, bei nuotikius čįa Ameriko
je ir Lietuvoje. Ypač, jau gauta 
žinios nuo B-vės įgaliotinių Lietu
voje, kad jiems ten pavyko nu
fotografuoti daug įvairios Kino 
paveikslams medžiagos, kas ūmu 
laiku bus parvežta ir rodoma lie
tuvių kolionijose čia Amerikoje.
“Pragaras” (Dante’; Interno)
Sekančiam -Kino maršruto gezo- 

f 

nui ruošiama naujos įtalpos pro-į 
gramas. Prie naujų iš Lietuvos: 
paveikslų, bus rodama labai žin
geidus veikalas “Pragaras,” ąr-j 
ba Poeto Dantės vaizdai iš praga
ro baisenybių, kur dūšios pa
smerktųjų kenčia.

Bendrovės nw»avybe Ėjome. ' 
Parėjo žinios nuo B-vės įgalioti- ' 

nių Lietuvoje, kad jie Kaune už
pirko didelį plotą žemės, su ke
liais namais, pačiam miesto cen
tre, kur bus patogiausia vieta sta
tymui didelio teatro, bei kitų 
B-vės įstaigai triobėsių. Taip pat 
turi nužiūrėję vietas ir 'kituose

sis uždavinys. Mūsų visas 
veikimas neturės geros ap
saugos patol, pakol mes ne
pastatysime savo laikraščių 
ant tvirtų finansinių pama
tų, pakol mūsų spaudos bal
sas nepataps galingas ir in- 
takingas. Tad —r

Kuodaugiausiai skaityto
jų mūsų Igikraščiams.

Kuodatigiausiai jiems ap
garsinimų.

Kuodaugiausiai 
mūsų spaustuvėms.

Kuodaugiausiai agentūrų 
mūsų spaudos po kolionijas.
.Atsiminkime, kad jeigu 

saujalė mūsų laisvamanių 
turi net penkis savaitra
ščius, jeigu jie sugeba pri
daryti tiek trukšmo ir mūsų 
veikimų trukdyti — tai tam 
visam mūsų'"pirmoji kaltė. 
Visiems tiems katalikams 
kurie šiandien jų laikraščius 
prenumeruoja, mes galėjo
me ir turėjome induoti į ran
kas katalikiškų laikraštį. Ko 
nepadarėme ligšiol, turėsi
me tai padaryti dabar. Tad 
ruoškimės visi į didelį dar
bų. Lai visi federacijos ir 
Tautos Fondo skyriai iš- 
anksto ima ruošties į tų dar
bų.

Reikia neb& šimtų, ale 
tūkstančių katalikų spau
dos platinto jų.

Kiekviena ikolionija turi 
suorganizuoti garžų būrelį 
tikros šviesos nešėjų.

Šv. Kazimiero Dienos *» 
Vajus.

Kongresas nutarė §v. Ka
zimiero dienų ir visų tų sa
vaitę po kolionijas rinkti au-

Kodėl didžiuma žmonių 
net ir inteligentų niekina 
abstinencijų arba pilnųjų 
blaivybę? Pilnoji blaivybė 
tai yra naujausia mokslo ša
ka krui reikalauja ypatingo 
pasišventimo tyrinėjime, o 
žmonija prikibusi prie savo 
senovės prietarų nelengvu 
būdu jų atsikrato, tai užtai 
savo aklinu užsikirtimu 
(praejudicium) nenori užsi- 
duoti sati šiek tiek pasisten
gimų pasiteirauti kame kiū
to tiesa. Skaitytojas gaus 
kiek tiek supratimo iš se
kančio pavyzdėlio, kurį pats 
patyriau. Kartų man teko 
viešėtis pas tūlų inteligentų 
kur ir-pernakvojau. Prie 
vakarienės mano pavaišmto- 
jas inteligentas pats išgėrė 
buteliukų alaus ir man pa
siūlė nuo kurio aš pasiteisi
nau kad jo jau nuo senų lai
kų visai neljzpstau, nes tai 
yra nuodai. Po vakarienės 
mano vaišintojas suvalgė o- 
'buolį ir man davė kurį priė
miau su padėka ir suvalgiau. 
Ryte atsikėlęs mano vaišin
tojas raižosi ir skundžiasi 
kad jam labai pilvų .skauda, 
ir sako tai tas obuolys man 
teip padarė, aš jų daugiaus 
eidama gulti nevalgysiu. Aš 
jam padariau priekaištų se
kančias žodžiais: “Kodėl 
peiki nekaltų Dievo sutvėri
mų obuolį, o nepeiki alkoho
lio kuris tikrai yra nuodai,

dymtj tyrinėdamas šitų mo
kslo sakų?” Jis man atsako: 
“Aš daugiau skaitau ir ty
rinėju tų klausimų negirtu.”1 
Tdi argi čia-neaiškus dalyr 
kas, kad užsikirtėliai vien 
skaito blaivybei priešingųjų 
pusę, o į blaivybei prielan
kius argumentus, gal tik

Panevėžy, Šiauliuose, Rasei
niuose, Marijampolėj, Vilkavis-. 
kyj, kur pasirodo labai gera stei
gimui teatrų dirva; ir kaip tik 
bus prisiųsta reikiamas kapitalas, 
tuoj bus užpirkta žemė.

Gavus žinias apie užpirktą že
mę Kaune, Bendrovė pasiuntė 
formali įgaliojimą šios B-vės pirm. 
C. Lukšiui, atidaryti Bendrovės 
skyrių Kaune, nurodant sudary
ti valdybą bent iš trijų asmenų, 
būtent: C. Lukšio, įgal. P. Vai-' 
taieio ir vietinio (operos daininin
ko) Justo Kudirkos. Toji valdy
ba laikinai pildys Bendrovės pa-: 
reigas Lietuvoje.
Teatro pramonės reikalingumas 
. Lietuvoje.

Pilnai jau išstudijuota ir pa
tirta, kad Teatro Pramonės stei
gimas Lietuvoje pilnai jau gali
mas i rneišvengtinai reikalingas. 
Tuo labjau, kad* ir pati Lietuvos 
valdžia B-vės sumanymams mie
lai pritaria. Lietuva nesulaukda
ma savųjų pramonininkų, pri
versta įsileisti net svetimtaučius, 
kurie gudriai moka apsilenkti su 

’ politika, bet visokiais keblumais 
1 ir ramiai sau leidžia neva kultū

ros šaknį į Lietuvos žemę, tik ži- 
. noffia savais išrokavimais. Ne, 

taip neturėtų būti. Mūsų šalis, 
mums ir jos pramonė priguli. Tik 
daugiau drąsos, bei pasitikėjimo 
savoms jėgoms.
Tolimesnis Bendrovės veikimas.

Susidarius taip svarbiems įvy- 
/ kiams, B-vės vedėjai įtempia vi

sas savo pajėgas tolesniam veiki
mui Kad veikiau, bei pasek- 
mingiau Teatro Pramonės kūry
bos darbas vyktų, veikiantis di-

Dispepsija tik ligos žent
as ir kartais nereiškia 

vo ligą.
Dispepsija kartais 

pasekmės nerviškumo, 
judinama dispepsija
prasta. Gerai žinome kaip 
negeros žinios ir rūpestis at
siliepia žlėbčiojime.

Džiova sergantis daugelį 
sykių tik jaučia pilvo skau
dėjimą ir todėl negalime va
dinti visus pilvo skaudėji
mus dispepsija.

Kuomet žmogus serga šir
dies liga, ypatingai kraujo 
sustojimas pilvinėj dalyje, 
kepenių liga, viduriu liga, 
inkstų liga, net ir smegenių 
liga, jam paprastai pilvą 
gali skaudėti.

Dispepsija sergantis turi 
eiti pas gerą gydytoją ir te
gul jis randa priežastis.

Komunijos, teip ir dvasiš
kiai pamiršta daug teologi
jos dalykų, jei niekad nepa
kartoją jos.. Taįiolrip labu 
niek^Įa^tų koiiepažtšta. Vi
sų Vyskupų nuturimai Po- 
ffte^iaus 'patvirtinti ir išgir
ti yra tai teologijos dalis tik
rai svarbi ir įžymi — didi

einant naujam nariui p. J. Bag- 
džiūnul Dabartinio B-vės direk
tore jalo sąstatą sekanti: preziden
tas (visuomenei gerai žinomas) 
advokatas J. Bagdžiūnas, vice
prezidentai: C. Lukais, M. Žaldo- 
kas ir K. Bičiūnas, sekretorius J. 
Kudirka, iždininkas A Pocius.

Meno (daleis) direktorijatas.

Teatras (pilnoje prasmėje) yra 
kaip ir vainikas, kurį pinama 
vien tik dailės kuriniai Plačiau 
žengiant prie tikslo, ant laimės 
pasisekė sukoncentruoti žymiau
sios įvairios dailės/ sryčių spėkos 
ir kaipo tokios sugrupuota į taip 
vadinamą “Meno Dierktorijatą.” 
Šisai pasiima'būsiamo lietuvių, te
atro vaidentuvės prirengimo dar
bą. Meno direktorijato sąstatą

Juos steigiu visur kur tik atsi
lankau ir randu prielankumo. Šv. 
Kaz. Dr-jos valdybos nutarimu 
skyriai patįs registruojasi tiesiai 
Šv. Kaz. Dr-jos Centre Kaune 

’ ir iš ten gauna informacijų, kiek
vienas skyrius. Šv. Kaz. Dr-jos 
skyrių skaičius priklauso nuo jų 
užsiregistravimo Centre ir veiki
mo vietose. Neįsiregistravusių ir 
nieko neveikiančių skyrių, nors 
įsteigtų, negi galima jų vadinti 
Šv. Kaz. Dr-jos skyriais, pilnoje 
to žodžio prasmėje. Visų skyrių 
užsiregistravimas ir veikimas, 
duos progoa<*tr jų teisingąjį skai
čių paskelbti. Registruojantis 
reikia pranešti skyriaus valdybos, 
pirmininko, vice-pirmininko, iž
dininko, sekretoriaus ir valdybos 
narių: vardus-pavardes, pastovų 
skyriaus antrašą ir bendrą narių 
skaičių vietinio skyriaus. Cent
rui meldžiu adresuoti: Šv. Kaz. 
Dr-jos pirm. Kun.' Pralotas A. 
'Dambrauskas, 34 D. Vilniaus 
g-vė, Kaunas, Lithuania; aš nuo
lat važinėju ir neturiu pastovaus 
antrašo, todėl skyriams patogiaus 
kreiptis tiesiai Centran. Iki šiol 
narių Amerikoje įsirašė: garbės 
30.. Tikrųjų 25. Amž. 230 ir me
tinių apie 3000, bet iš to skai
čiaus yra dalis neužsimokėjusių. 
Ypač tai žymu garbės ir amžinų
jų narių sąrašuose. Pinigus tie
siai ^dunčiu centrui su darių są
rašais ir sąskaitomis. Užbaigęs 
savo misiją pranešiu visuomenei, 
kiek Amerikos lietuviai katalikai 
sumokėjo iiajrinio mokesnio šv., 

l dabar girtis
neverta, nes kai-kam susopėtų Šir-

Kiekviena pradžia yra 
sunki. Tad sunki pradžia 
yra ir mūsų Tėvynei. Kliu
do nepasisekimai. Stoka 
vienybės. Tą supranta mū
sų priešai ir iš to džiaugia
si. Mūsų Tėvynės iždas ne-' 
gali susilyginti su iždu ant
rosios mūsų Tėvynės Ameri
kos. Toji pati Amerika, 
pradedama politinį savo gy
venimų, ir gi vargo. Tame 
pat padėjime atsiras ir mū
sų Tėvynė, jeigu jos nešelp
sime. Tiek aukavome ir da 
aukokime. Lietuva trokšta 
nuo kiekvieno savo sūnaus 
bent 10 dolerių. Ar tai yra 
daug užlaikymui ir prasiplė-_
lojimui jos gyvybės? Tik^ 
pagalvokime.

Turime užsiregistruoti pa
sirodyti, jog esame jos vai
kais.

Už tuos pinigus ji užlai
kys būtinai reikalingų ka
riuomenę mūsų Tėvynės ap
gynimui. Už tuos pinigus 
ji sutvirtins savo tvirtoves. 
Už tuos pinigus ji pergabens 
reikalingų šūvių jos nepri
klausomybės apgynimui. Už 
tuos pinigus ji apmokės al< 
gas mūsų broliams karei
viams ir Tėvynės darbuoto
jams.

I 1Ar gi tai per daug?
Tai menkniekis!
Negalintieji atsilyginti su i 

uždėta duokle iš priežasties 
bedariau, bus išteisinti.

Tadgi, visi,' pagal savo 
sąžinę, lai darbuojasi bran
giausios mūsų Tėvynės la
bui.

Geriems tikslams paau
kautas pinigas, juk šimte
riopai tampa atlygintas! 
“ Tad nesigailėkime!

Ir lai gyvuoja Lietuvos 
Nepriklausomybė ir jos lai
mė! * •

*delė. 'IŠ Šv. Kaz. Dr-jos skyrių 
Blaivininkas. Amerikoje, ačiū uoliam darbštu-
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LDS. 92 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks 29 d. spalio tuoj pp 
pamaldų bažnytinėje svetainėje. 
Viai nariai maonėkite pribūti ir 
užsimokėti mėnesines. Daug sy
kių buvo paskelbta organe susi
rinkimai, bet nei vieną syk nariai 
skaitlingai nesirinko. Tegul šis 
susirinnkimas būna koskaitlin- 
giausias ir visi nariai kurie tiktai 
priklauso prie LDS. 42 kp. malo
nėkite sueiti, nes daug yra svar
bių dalykų apsvarstyti Jei mes 
broliai darbininkai skaitlingai at
liksime susirinkimus, tai daug ką 
nuveiksime. Matome mes skaity
dami laikraštį, kad visos jau L. 
D. S. kuopos tveriąs ant stiprių 
pamatų. Tai ir mūs; 92 kp. te
gul neatsilieka. Yra gavęs finan
sų raštininkas J. Pundžius Laišką 
iš centro. Bus skaitomas susirin
kime.

Pr. J. A. B.

PATERSON, N. J.

LDS. 18 kuopos susirinkimai 
būdavo laikomi mėnesio pirmą ne
dėldienį. Dabar nutarėme laiky
ti pirmą mėnesio panedėlį toj pat 
'salėj. (

Antanas Mieminkas.

NEW YORK CITY.

* Su laivu Lithuania atplaukT"630 
pasažierių. Laivas yra Baltic A- 
meriean Linijos.

NEWARK, N. J.

Aš norėčiau keletą žodžių tart 
kaslink zuikinės korespondenci
jos “Darbininko” num. 111. Ten 
parašyta apie chorą ne taip, kaip 
ištikrųjų šv. Cicilijes choras sto
vi. Be to juk choras yra klebo
no kun. Kelmelio globoj. Tai jei 
klebonas patenkintas choru, tai ir 
korespondentas turėtų būt paten
kintas. Todėl choras nėra toks/ 
kokiu anąs«iR>respondentas atvaiz
dino. Nuo savęs aš galiu pasaky
ki, kad'Šv. Cicilijos choras.susi
deda iš senų parapijonų ir visi y- 
ra Rymo katalikai, atlieka kata
likiškas pareigas ir nei vienas ne
daro “moonshine.”

Jonas Daukšys.

ŽMMAVIČH& ra**1*:
Šiuo laiku Vieši Ameriko- . 

je L. Šaulių Sąjungos atsto
vas, žinomas dailininkas ir 
pedagogas Antanas Žmui
dzinavičius (Žemaitis), bu
vęs Šaulįį lauko Štabo Aly
tuj viršininkas |r dabar I 
laipsnio Šaulių instrukto
rius.

Antanas Žmuidzinavičius, 
gimė Seirijų miestely, Sei
nų Apskrity. Studijavo 
dailę Varšavoje^ Paryžiuje, 
Miunchene, Florencijoj, 
Petrapily ir kit. Atgavus 
lietuviams spaudą persikėlė 
į-Vilhių, kur su dail. M. 
Čiurlioniu ir P. Rimša įstei
gė Lietuvių Dailės Draugi
ją, ir kaipo tos draugijos 
pirmininkas darbavosi ten 
iki pat Didžiojo Karo.

Karui užėjiis^Muzos nu
tilo. A. Žmuidzinavičius 
nebėjo į Rusiją, bet kaipo 
narys Lietuvių Komiteto nu- 
kentejusiems nuo karo šelp
ti dažnai po šūviais smarkiai 
triūso pafrontėj nešdamas 
pagelbą tremtiniams.

Užėmus Vilnių Vokie
čiams A. Žmuidzinavičius 
buvo vienas iš trijų lietuvių 
patriotų, kurie pasirašė po 
garsia peticija prezidentui 
Wilsonui. Jeigu rusai bū
tų tada sugrįžę Lietuvon 
tiems žmonėms jau nebebū
tų savo Tėvynėje vietos. Lai
ke baisios vokiečių pries
paudos ir bado rizikuoda
mas pakliūsi į Vokiečių na
gus, buvo slapto Lietuvių 
politikos Komiteto nariu, 
globojo 2 liet, vaikų prieg
laudas ir šaly Biržiškos, 
Smetonos, dabait. Prezi- 
.dento Stulginsko ir kitų dir
bo kaipo jpokytojas pirmoje1, 
Vilniaus liet, gimnazijoje ir 
Liet. Mokytojų Seminarijo
je-

Bet štai užėmė-Vilnių bol
ševikai. Žmuidzinavičius su 
nedideliu lietuvių būreliu 
pasiliko Vilniuje, kad būti 
sargyboje liet, dailės ir kitų 
reikalų., Intartas sabotaže 
jau buvo sekamas bolševikų 
črezvičaikos, tik bolševikai 
tapo išginti, ir Vilnius atsi
dūrė lenkų globoje. Ta glo
ba buvo jau Žmuidzinavičiui 
nepakeliama ir jis po poros 
savąičių išdūmė pėščias 
Kaunan. Tuo laiku siautė 
Lietuvoje visur priešai: vo
kiečiai, lenkai, bolševikai, o 
kiek vėliau bermontininkai. 
Lietuvių Vyriausybė’su silp
nute dar tuomet kariuome
ne dėjo paskutines pastan
gas kad tiems milžinams pa
sipriešinti ir aišktPbuvo, kad 
jeigu nestos kovon visa or
ganizuota lietuvių visuome
nė, Lietuva neišsilaikys.

Tada tai mažas būrelis 
žmonių, į kurį įėjo V. Put
vinskis, T. Ivanauskai, A. 
■Žmuidzinavičius ir kiti ir 
stojo darban, duoti pėdžią 
organizacijai, kuri sujungus 
visus lietuyius po obalsiu — 
mirtinon kovon už Lietuvos 
Nepriklausomybę—stoti pa-1 
gelbon' savo kariuomenei. 
Tai ir buvo pradžia L Šau
lių Sąjungos. Nepraėjo

Bet štai atėjo karas su 
enkais, kurie pradėjo pul- 
i Lietuvą. Žmuidzinavičius 
tada iškeliavo iš Vilniaus į 
frontą kaipo Šaulys. Ne
rūkus matome jį kaipo IV 
Šauilų lauko štabo Viršinin
ką. Tai Šaulių daliai, užė
mus Želigovskiui Vilnių ir 
ęinant ant Širvintų ir Gięd- 
raičių ir pavesta buvo sau
goti didelę demarkacijos li
nijos dalį Dzūkijos.

Vieną kartą, apvažiuo
jant Žm. frontą, nežiūrint 
į tai, . kad sulig Suvalkų su
tarties mūšiai tarpu lietuvių 
ir lenkų' buvo sustabdyti, 
lenkai užpuolė lietuvius nak
tį Bobriškiuose, 10 varstų 
šioj pusėje demarkacijos li
nijos. Iš dešimties žmonių, 
kurie buvo užpulti troboje, 
išliko tik trys, jų tarpe ir 
A Žmuidzinavičius. Su-tri
jose vietose peršautais dra
bužiais, kontuzijuotas į gal
vą, sudaužytas visas ir api
plėštas, buvo jis paimtas ne
laisvėn iš kur, atsikvaišėjęs, 
po trijų dienų vienok pra
nyko iš po lenkų globos Va
rėnos miškuose ir išplaukė 
vėl kaipo Šaulys karo lau
ke.

Taip besidarbuodamas Tė
vynės gynimo reikale per vi
są tą laiką A. Žmuidzinavi
čius, kaipo dailininkas teiš- 
stengė nupiešti tik vieną di
delį paveikslą, būtent “Su
žeistas Šaulių Vadas.” Tas 
paveikslas yra dabar Vals
tybes nuosavybė ir randasi 
Karo Muzėjuje Kaune.

Jeigu Šauliai kovose' su 
priešais daug ką pasidarba
vo, tai tas neabejotinai ačiū 
Amerikos lietuviams, kurie 
anuo metu gausiai Šaulius 
šelpdami davė galimybės 
jiems susiorganizuoti ir į- 
sigyti ginklų. Ačiū Ameri
kiečiams ir Šaulių Vadų 
darbštumui dabar L. Šaulių 
Sąjunga yra šaly kariuome
nės didelė krašto gynimo jė
ga. Steigiamasis Seimas 
pripažino ją tam tikru įsta
tymu kaipo labai svarbią ir 
pusiau valstybinę organiza
ciją, susidariusią laisvai iš 
Tėvynę mylinčių piliečių, 
pasiryžusių iki paskutiniam 
ginti Lietuvos nepriklauso
mybę nuo įvairių priešų pa
sikėsinimų.

Vienok L. Šaulių Sąjun
gai taip išaugus šiuo laiku 
daugumas jos narių neturi 
ginklų. Tūkstančiai begin
klių šaulių vyrų ir moterų 
su ..pasibaisėjimu laukia 
priešų, kurie nuolat grūmo
ja mums ir net viešai išdir- 
binėja projektus visos Lie
tuvos užėmimui. O ten už 
neutralės zonos išvesti vėl iš 
kantrybės persekiojimais 
lenkų, mūsų broliai gudai ir 
lietuviai sukilę nelygioj ko
voje žūsta gindami savo tau
tos ir žmogaus teises.

To viso akyvaizdoje Lie
tuvos Šaulių Centro Valdy
ba šių metų pradžioje ir iš
siuntė A. Žmuidzinavičių, į 
Ameriką, šauktis tolimes
nės pagelbos.

A. Žmuidzinavičius vyks
ta dabar į vakarines Ameri- 

Dėkavodamos gerb. vJ£l *"“^1 J4*""* k

tos, kurie per visą vakarą grie
žė vien, tik lietuvfikus sakius, nes 
tankiai būvą girdėti išsireiškimai 
ten esančių svečių, girdi mes da
bar jaučiamės, lyg kad Lietuvoje 
vestuvėse. ■■ ■.

Atėjus devintai valandai visi 
svečiai buvo pakviestLužimti vie
tas prie stalo, nes jau prasidėjo 
laikas vakarienės. Susėdus sve
čiams‘prie stalo, Klubo pirminin
kas Simonas S. Janušaitis pasakė 
trumpą prakalbėlę, dėkavodamas 
svečiams už skaitlingą susirinki
mą ir prašė visų sugrįžus namon 
visus įspūdžius šio vakaro perduo
ti savo draugams ir pažįstamiems, 
kad ir tie,' kurie dar nepriklauso 
prie A L. P. Klubo ateityje steng
tasi prigulėti.

Po tam pirmiinnkas perstatė T. 
Žuką pakalbėti, kuris gana pla
čiai nupiešė apie blėdį lietuviams 
kas-link partijinių neapykantų. 
Prašė visų paimt/pavyzdį iš A. L. 
P. Klubo, kaip šis Klusas puikiai 
gyvuoja, nes .yra vedamas bepar- 
ty viškoj dvasioj. Toliaus buvo | 
perstatytas kalbėti A. Padegimas, 
kuris kalbėjo apie Glevelando lie
tuvių praeitį ir dabartinį jų gyve
nimą, prašė visų mokintis gerbt 
viens kitą. Galop prie užbaigos 
vakarienės buvo perstatytas kal
bėti advokatas V. Pugheris, ku
ris kalbėjo labai jautriai. Buvo 
užkviestas ir gerb. kunigas V. Vil- 
kutaitis, bet dėl kokių tai priežas
čių neatvyko. Reikia pasakyti, 
kad per pasidarbavimą gerb. kun. 
V. Vilkutaičio šis Klubas tapo su
organizuotas. Nors jis kaipo ku
nigas nenori kištis prie politikos 
reikalų, bet matydamas gyvą rei
kalą tokio klubo buvo pirma pa
rama suorganizavime šio klubo, 
užtad jam yra garbė. Su tuom 
užsibaigė vakarienė. Taip pat rei
kia pastebėti, kad svečių tiek 
daug buvo, kad visų ant syk ne
galėjo sutalpinti prie»stalų. _ Tad 
pirmiems išėjus, antrieji užėmė 
vietas. Po vakarienės visi gražiai 
linksminos ir apie 12 valanną pra
dėjo skirstytis. Reikia ištarti f 
širdingą ačiū komisijai už suren
gimą tokio vakaro. z O moterė
lėms ir merginoms už sutaisymą 
vakarienės, ypatingai panelei 
Januševičiutei už greitą ir mait 
dagų patarnavimą ir teip pat už 
sutaisymą skanių valgių.

Visi nariai malonėkite pribūti ir 
prie Klubo. Kreipkitės į 'Klubo 
ruimus 1344 E. 68 gatv. arba pas 
Klubo narius. Klubo susirinki
mai būna kas antrą seredą kiek
vieno mėnesio Klubo ruimuose. 
Prie Klubo priklauso dauguma 
katalikų, bet Klubo įstatai griež
tai užgina viens kitą užgauti ko
kio nors tikėjimo reikaluos^. “Tad- 
gi reiškia, kad šis Klubas yra be 
jokių ęartijų ir tikėjimo pakrai
pų, užtad kiekvienam galima pri
gulėti.

V*

Į LIETUVĄ.
Ii Neto Yorko į Southainptoną 

HOMERIC — Spalių 21 ; Lapkr. 11 
MAJESTIC — Spalių 28; Lapkr. 25 
Greičiausias kelias į Baltiko uostus.

Amejucan Aane
Ji Neto Yorko į Hamburgą I 

MANCHURIA ........................ Spalių 28
MONGOLIA........................Lapkričio 9
MINNEKAHDA (8 kL) — Lapkr. 16

Persėdimai j Baltiko uostus.
Red Star Line

Iš NewYorku į Cherbourg ir Antverpų 
ZEELAND Sp. 21; LAPLASU Lap. 4 
KROONLAND...........................Spalio 28
ZEELAND..................... „..Lapkričio 25
GOTHLAND (3 kl.) ......Lapkr. 11

Tiktai į Antwerp.
FINLAND ................ Gruodžio 2

Ii Neto Yorko į Banzigą.
SAMLAND............ (3 klesos) Lapkr. .8

White St ak Line
OLYMPIC—Lap. 4; Gr. 2; Gruod. 30

Geras valgis. Uždaryti kambariai. 
Prieinamos kainos jūsų draugų par- 
traukimui Amerikon. .Paaiškinimų dė
lei klausk vietos agentų arba 

KELIAUNINKŲ SKYRIUS
82 Statė Street, Boston, Mass.

Z

CVN4U7D
Iš BOSTONO į LIETUV4

per LIVERPOOL
„ant naujo, didelio, puošnaus, greito 

aliejų varomo
AUSONIA (naujas)..............Spalio 20
TYRRHENIA ....................Lapkričio 4
ALGERIA .........._.............Lapkričio 25
su greitu persikėlimą j LIETUVĄ ir 
visas Baltijos valstijas. Geriausias 
patarnavimas ir valgis.

TAIP-GI IŠ NEW lORK’O 
asmeniškai prižiūrima ekskursija Lie
tuvon ir į kitas Baltijos valstybes, 
kiekvienų utarninką vienas iš trijų jū
rių milžinų su užjūrio persikėlimu 

Southampton’e.
MAURETANIA AQUTTANIA 

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

UŽSISAKYK-ANGLIS t)ABAR, 
nes vėliau jų visai negausi. Didelius 
orderius anglių pristatome už daug pi
giau negu kur nors kitur.

UTHUANIAN AGENCY
A. Ivaškevičius, Savininkas,

361 Broadway, So. Boston, Mass.

f

SPAUDOS PLATINIMO 
LAIKAS.

Spalių ir Lapkričio mėn. 
yra skirti katalikų spaudos 
platinimui, “Darbininko” 
užrašinėjimui, LDS. narių 
prirašymui, “Darbininko” 
pagerinimo aukų rinkimui 
ir tt Kiekvienam LDS. na
riui jjra gera proga pasinau
doti gauti dovanas. Do
vanos štai kokios:

1) Kuris iš LDS. narių prikal- 
bįs 5 naujus prie LDS. narius, 
gaus dovanų fontaninę plunksną.

2) Kuris ga® du nauju “Dar
bininkui” metiniu skaitytoju ir 
prisius pinigus Centran, gaus fon- 
taninę plunksną.

Fontaninės plunksnos yra su 
“Darbininko” vardu.

Užsirašiusiems metams “Darbi
ninką” ir patiems prisiuntusiems 
pinigus, yra duodamos šiokios do
vanos.

1) Kelionė aplink pasaulį 50c., 
Albumas Liet. Dr-jų 25c., Delega
tų Kelionė Lietuvon 25-.

2) Apaštalystės Maldos — 25c., 
Bažnyčios Istorijos Vadovėlis — 
50c. ir Šv. Gabrielius — 25c.

3) Svieto Perėjūnas*— 35c., E- 
męs ir Kalbėk — 30-., Ubagų A-. 
kademija — 35c.

4) Dangaus Karalienė (apd.) — 
$1.00 ir Vaikų Teatrai, 1 dalis — 
10c.

5) Apologetika — 50-. ir Trįs 
Keleiviai (apd.) — 50c.

6) Visi Geri — 10c., Leono 13 
pop. Enciklika — 15c., Žaidimų 
Vainikas — 50-., Kurių Bus Vir
šus? — 10c., Esamas —- 10c., Ga
liūnas — 5-.

7) Aritmetikos uždapinynas I 
d. — 35c., Aritm. uždavinynas II 
d. — 25c., “Draugas” (kalenda- 
rėlis) 40c. *

8) Marijos Mėnuo — 50c., 
Eu-harist Stacijos — lSc.^ Žibu* 
rėlis — 40-.

9) Sakalėlis T 35c., Moterys® 
ir Šeimyna — 50c., Stacijos — 
15c.-

10) Trįs Keleiviai-r— 50c_., Ta
bakas nuodai — 10c., Žiburėlis — 
40c.

Kiekvienas užsimokėjęs iš 
kalno už metus už “Darbi
ninką/’ turi teisę pasirinkti 
vieną iŠ viršuj nurodytų nu
merių vertės 1 dolerio Jpy- 
gų. T ligi yra labai tinkama 
proga visiems iš to pasiūlimb 
pasine idoti. ' 1

Pin’ ;us ar money orde
rius si : skite vardu

“DARBININKAS”
366 Brcadway, Boston 27, Mass.

SVARBUS PRANEŠIMAS.

L. Vyčių Naujosios Anglijos 
apskričio pusmetinis suvažiavimas 
bus spalio 29 d. š. m. Cambridge, 
Mass., ] arapijos salėj ant Wind- 
sor St. 1:00 vai. po pietų.

Visos apskričio Liet. Vyčių 
kuopos malonėkite atsiųsti kuo- 
daugiausia delegatų, nes šitais y- 
ra labai svarbus suvažiavimas. 
Bus išduoti iš esimo raportai. Ki
tas svarbus dalykas, tai bus svar
bu išgirsti apie mūsų apskričio 
chorą. Girdėtis, kad komisija vis
ką gerai sudariusi.

Cambridge’io kuopa yra išanks- 
to prisirengus mus priimti.

» Vincent P. Stankus,
L. Vyčių N. A. Apsk. pirm.

f

Sis naujas visam metui aliejaus pečius

l

Adomas Padegimas.

v uz
y

Šiuomi prašome gerb. kle-

tvarkyti serijas.
i

CLEVELAND, OHIO.
z

šeimyniškas Vakaras.-

GRAND RAPIDS, MICH.

, j

Vartok 
SOKONY 

KEROSENE 
is yra gerausis

I

Moterų Sąjungos 42 kp. spalio 
8 d. turėjo mėnesinį susirinkimą. 
DaĮyyavo ir gerb. kun. Deksnis. 
Jis kuopą pagyrė už gražų 'pasi
rodymą Moterį} Sąjungos seimo 
metu. Paskui gerb. klebonas 
kvietė kuopą prisidėti prie rengia
mojo bazaro. Kuopa mielai su
tiko ir išrinko komitetą, kurin in- 
ėjo A. Mandeikienė, O. Kizlaitie- 
nė, M. Paurienė ir Prapolavičie- 
nė. Gerb. p. M Vaičiūnienė išda
vė finansinį seimo pramogų rapor
tą Gryno pelno likę $242.00. Tuoj 
kuppa nutarė paskirti $26 seserų 
kazimieriečių akademijai Chica- 
goj. Po to buvo išduotas seimo 
raportas. Išreikšta padėka M. 
Giedrienei ir M. Vaičiūnienei 
pasidarbavimą laike seimo.

SVARBUS PRANEŠIMAS.
♦

R.

jjonų ir kolonijų veikėju, tų,
kurie buvo paėmę seriją au- 
tomobiliaus (Buick’o) nau
dai šv. Kazimiero Vienuoly
no Koplyčios—grąžinti par
duotas bilietus ir pinigus 
prieš 20 d. spalių men. Šv. 
Kazimiero Vienuolynui 
(^601 W. Marąuett Rd., 
Chicago, III.)

Automobiliaus v. išleidimas 
įvyks spalių 24 d. Šv. Jur-

Amerikos Lietuvių Piliečių Klu
bas turėjo šeimynišką vakarą 7 d. 
spalio. Tą vakarą galima pava
dinti vienu iš gražiausių ir rim
čiausių vakarų kuomet kada nors 
Clevelando lietuviai turėjo. Aš 
nenoriu papeikt pirmiaus pareng
tų vakarų. Bet A. L. P. Klube 
priklauso visų pakraipų ir parti
jų žmonės kokios tik randasi tar
pe visų Amerikos lietuvių i rto- gį0 parap. salėje, Chicagoj, 
kiame bendrame visokių pakrai- prieg laiką sn_
pų žmonių suėjime moka viens ki- 
tą pagerbti. Tai reiškia, kad jau 
clevelandiečiai lietuviai moka at
skirti politikos reikalus puo Tikė
jimo ir supranta, kad* politikos 
darbe turi visi turvėti vienodą 
reikšmę. Kas-link šie vakaro pro- 
gramo, tai ir-gi buvo viskas labąi 
pavyzdingai surengta, nes rengė 

t jai žinodami lietuvių paprotį pa
samdė tikrai Metuviškus muzikan-

nuolyno prieteliams už 
pasidarbavimą, Hekame,

Su gilia pagarba,

liai išvien «u mūsų narsia 
kariuomene kąip liūtai grū
mėsi su bermontininkais ir brangus yra mūsų, nepri-
bolševikais ir padėjo juos »- 
■vyti iš krašto. Po te fenai- ._ *1 • ______So. Kiizimiero

ir Bemėjų Dr-ja. numylėtą Vilnių, kur'ir dar-

klausomybas išlaikymas, pa
rems visus jo išdėstomus Tė- 
v?nčs reikalus. t

Liet. Inf. Biuras.

Dttiiiuasias anglių tau
pytojas tai Perfection 
Aiiejstus Pečius duos 
jums greitų šilumą, ka
da ir kur tik jums reiks. 
Lengvai iš kambario 
kambarin pernešamas.

PERFECTION Oil Heaters

Miesto ir Kaimų namams 
(f

STOKA auglių, priverčia naudoti aliejų milijonų 

namuose kaip virimui taip apšildymui kamba

rių rudeny ir žiemą. Ir tikrai, kurie naudoja pas

kesnės išdirbystes New Perfection Oil Range kar

tą, j’e ji naudos apskritai visą metą.

Štai čia aliejaus pečius, kurį pagyrė Namų Užlai

kymo Institutas. Su naujais Superflex knatais, 

jis verda taip greitai, kaip garinis pečius ir labai 
parankus ir lengvas naudojimui. Tvirtai ir gra

žiai padirbtas. Klausk jūsų krautuvininko jį jums 

parodyti.

Švariam, nedvokiančiam apšildymui naudok So- 

cony Kerosiną. Gaunamas visur.

STANDARD OiL CO. OF NEW YORK
26 Broadway

PERFECTION
811 SŲPERFEK "Bume



VIETINĖS ŽINIOS
L

Y"Z

REIKALAVIMAI.

SUSIRINKIT.

PRIE DARBO.

i

APVAINIKAVO.

*

l

TVARKIAI KRAU

ta?.
N '

(GUMAUSKAS)
DANTISTAS

705 Main St., Montello, Man. 

(Kampas Broad St.) 

TeL Brockton 5U2-W.

f -
i

Reikalavimų kainos 2c. už žodi už 
kiekviena sykį

ANT RENDOS
KAMBARYS OFISUI. 

Puikus, Šviesos ir geras kamba
rys tinkamas ofisui ant rendos L 
D. S. Name, 366 Broadway, Sontb 
Boston. Mass., Kampas Broad 
way ir E gatvių. KreipkitSs pa? 
“Darbininką.”

PALIKO .4 PKA L TINI
MUS PRIEŠ ANG

LIAKASIUS.

.JUDOMIEJI
PAVEIKSLAI.

RENGIASI

REZIGNUOTI.

REIKALINGA MOTERIS ARBA 
MERGINA

prie namų apžiūrėjimo. Užmokestis ge 
ra. Kreipkitės pas

•JUOZAS GRUDZINSKAS
505 ėomnKm St., \VaIi<oie. .Mass

(19)

1

1
d
j

,unrTT>n »>,«« '- i ■!—-n ■ rar mimui m iz-ro

d:ick::<. paieškau savi 
ienkevičiatis. Vilniau- 
apskr.. .Javejos para 
kaimo. Išvažiavo i.’ 

■ž.elio Turiu svarbą 
i atsišauk! i jie pat; 
nešti, už k;} tariu i; 
kit šiuo adresu : 
VERSIAl.’KAS.

(’leveland. Ohio. 
(19)

i

SVEČIAS. i

-,a|<Ii-l ri rtsTtL rr.TDwnmrr;imTi>»Wš?in .tttrf rtri rrrt
TeL So. Boston 323 B 

LIETUVYS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER I
(KASPARAVIČIUS)

Laikinai perkėlė ofisą po No. S 
425 Bboadway, So. Boston. Maso, b 

Ofiso Valandos: g
Nno 10 Iki 12:30 ryte ir nuo 1:30 | 

iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. va k. § 
Ofisas uždarytas subatos vakarais M 

ir nedėliotais, S

DETROITO KRI AUGIUS.
Darnu siutus, overkonis ir Ait

ras. Materijos geros, didžiame 
pasirinkime. Kainos nebrangios. 
Darbas ir^pritnikymas gvaruntuo- 

Mnlonėkit persitikrinti.

JUOZAS LAUKIS

LUCKY TAILORS
223S Casiff .41. Hamtramck. Mich.

-------------- - ------------------------ ,----------------

16 Metų South Bostone

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

VALANDOS : Nuo 9 r. iki 7 v. vak. ■

PARSIDUODA TRIJŲ 
KAMBARIŲ F0RNIČIAI 

Vartoti tik vienų metų ir parsidtio 
ui visai pigiai. Važiuoju j kita miegi,*, 
-jlresas:

JONAS <; '.SPARAS
.35 \V. i'>toaii\va.y. Sotttlt Boston. Mas-

NEATSILAIKĖ.

NEW HAMPSHIRE PIGIOS 
FARMOS.

Už $3250.00 mes p-tr.luosime 32 :tk 
rų netoli miesto, markely, ftirtna. Prie 
.‘.•irmos yr.-i L'5<» vištų. 2 karvi. arklys 
:t■«-tii>;t 1<>t ins. viščiukų tvartelis, rogės. 
■ < žinias, plūgas, pakinkiai, vežiifiu 
:-:as. Dtf.tg mtilktj. daržovių, miško 
'■ kambarių stttlm. geras tvartas. \au 
‘aš vištitiinkas. I.engvi išmokėjimai 
lasyk, teiefomtok ar ateik, tllojaus 
lau -k tipie farnių hargenus.

Te’. So. Boston 270 g

J.MACDONELL, M. D. | 
Galima susikalbėti ir lietuviškai, g

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

Vakarais nuo 6 iki 9.
538 Broadway, So. Boston. §

i DR. A. J. GORMAN !

TeL So. Boston 2488

DR. J. C. LANDŽIUS
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS.
Gydo aštrias ir chroniškas Ilgas 
vyrą, moterų ir vaiką. Egzami
nuoja kraujų, spjaudą lūs, šlapumą 
ir tt savo laboratorijoj. Suteikia 

Į patarimus laiškais kitur gyvenan
tiems. Adresas :

506 BR0ADWAY,
II SOUTH BOSTON, MASS.

Į (Kampas G St. ir Broadway) 
[VALANDOS: 9-11, 2—4. 7—9 ;g

lOSTONO LIETUVIAMS 
DARBININKAMS.

i “Darbininkas” turi pui
kios progos atsiminti savo 
tikrąjį uždavinį — rodyti 
darbininkams jų tikrąjį ke
lią ir padėti tuo keliu eiti.

Uosis.

MfflMiMBB

WESSS3|E3tEsj|j

H

_x jPereitą savaitę Bostonan, 
atvyko lietuvis ristininkas 
Petras Žilinskas. Sugrįžo iš 
Meksiko. Ten jis ritosi 
Meksiko sostinėje ir Tampi- 
co mieste. Dabar Meksike 
užėjo bulių kovų laikas ir 
ristininkams nėra užsiėmi
mo. Žilinskas imsis ateinan
tį ketvergą Opera Housę sa
lėj prie Dover St.

AtEįuri. — Graikijos val
džia pradėjo kraustyti savo 
kariuomene ir valdžią iš 
Trakijos, kuri pavedama 
Turkijai. Pinniausia kraus- 
tomasi iš Adrianopolio. 
Graikijos vajdžiū rūpinasi, 
kad kraustymasi įvyktų be 
skriaudimo ten esančių tur
kų. Lš Adrianopolio ir ki
tų Trakijos vietų daug 
kraustosi civilių žmonių, 
nes bijo skerdynių.

Spalio 17 d. 8 vai. utarnin- 
ko vakare LDS. name Mot. 
Sąjungos 13 kuopos komisi
ja ir visa valdyba turėsime 
pasitarimą kas-link rengia
mojo vakaro, įvyksiančio 
spalio 29 d. ant 5 gatvės 
>>ažnytinėj svetainėj.

• •

Pirm. Z. Glineckienė.

Dr. Landžius sugrįžęs pe
reitą subatą iš Lietuvos tuoj 
stojo prie darbo savo ofise 
po mirų. 506 E. Broadtvay. 
kampas G gt. Paklaustas 
ar nesilsės po kelionės, atsa
kė. kad atislsėjus nereikia 
ilsėtis.

Tokio. — Iš rytinio Sibi- 
r6 išsikrausčius japonams 
bolševikų jėgos pradėjo už
iminėti tas vietas. Buvo su
sidariusi baltoji gvardija 
atsilaikyti prieš bolševikus. 
Ištiko smarkūs susirėmimai. 
Ties Spask baltoji gvardija 
neatsilaikė ir traukiasi lin
kui Vladivostoko. Tas mies
tas netrukus pateks į bolše
vikų rankas.

Rymas. — Italijos minis- 
terių kabinetas rengiasi re
zignuoti. Rezignuos prieš 
susirinkimą parlamento, kas 

Į atsitiks lapkr. 7 d.
i -----------------------

Dr. Landžius parvežęs 
Lietuvos pinigų paliko jų 
“Darbininke.” Norintieji 
jų pamatyti ateikite “Dar
bininkai),” o prisižiūrėsite 
iki soties.

Pereiti subaąt ir pereitą 
nedėlią pobažnytinėj salėj į- 
vyko judomieji paveikslai. 
LI)S. 1-mos kp. surengti. 
Paveikslus rodė So. Bosto- 
nietis Urbonas. Paveikslai 
būva gerai parodyti. Be 
kitko parodyta Worcesterio 
lietimų padėkos Amerikai 
už Lietuvos pripažinimą ma
nifestacija ir Federacijos 
seimas Bostone.

ŽEMIŠKAME ROJUJE.

. Albajulia, Rumunija. — 
Rumunijos karalius ir ibira- 
lienė tapo apvainikutoi pe
reitą nedėlią. Iškilmės bu
vo nesvietiškai iškilmingos. 
Iš visi] pakraščių važiavo 
žmonių, pamatyti iškilmių ir 
buvo suvažiavę apie 200.000 
žmonių. Pietauti susėdo 
žmonės prie stalo dviejų 
mailių ilgio. Valdžiai iškil
mės atsėjo 300.000.000 fran
kų.

Į?, 
k
r’

------ ‘ . Eikite į 
koperaiją, nesigailėdami jai 
savo^roto ir širdies. Ieško
kite žinių apie koperaijos 
judėjimą ir pažangą. Rei
kalaukite iš redakcijų, kad 
daugiau apie koperacijas 
rašytų.

Jei jau sugriuvo, tai ant 
griuvėsių budavokite naują. 
Bet išlaidokite minties idė^ 
jos.

Maskva. — šią žiemą Ru
sijoj badaus arti 8.000.000 
žmonių. Žmonės turės ba
dauti ir mitti, jei rimta pa
rama iš kapitalistinių šalių 
nebus suteikta “darbininkiš
kai” Rusijai. Pereitą žie
mą dėl bado Rusija neteko 
75 nuoš. savo arklių, 59 
nuoš. karvių ir didesnės pu
ses savo avių. Rusijos val
džia negali pagelbėti, jei ir 
norėtų. Kaikuriose Rusijos 
dalyse užderėjo viršaus, ne
gu žmonėms reikia maistui. 
Bet tas perviršis jiems rei
kalingas kad įsigyti drabu
žių ir ūkiškų padargų.

Valdžia ' sukonfiskavus 
bažnyčių turtus jau juos iš
eikvojo. Daug konfiskuo
to turto išleido atmokėjimui 
už seniau užpirktus dalykus 
užsieniuose.

Todėl praeis dar metų die
tai kol Rusija atsigriebs, kol 
te*n bado šmėkla išnyks.

Wellkkurg. TU. T>.—Tei
sėjas Sommerville atmetė 
reikalavimą panaikinti ap
kaltinimą prieš 216 anglia
kasiu, kurie būk dalyvavę 
“puolime” ant kasyklos 
Cliftonville liepos 17 d. Dau
gelis jų yra apkaltinti žmog
žudystėje, o kiti už kėlimą 
riaušių ir peržengimą kitų 
valstijos įstatymų.

Laike to “puolimo” ant 
kasyklos, būrys angliakasių 
buvo atėjęs prie kasyklos*] 
pakalbinti streiklaužius me
sti darbą. Mušeikos ir še
rifas tuojaus į angliakasius 
pradėjo šaudyti ir šešis 
streikierius nušovė. Pats 
šerifas irgi liko užmuštas 
— streikierių, ar gal ir pa
čių mušeikų, kad gavus pro
gos persekioti už tą anglia
kasius.

v •

.9 ŽMONĖS UŽMUŠTI.

NATURALIZJięiJA IR į 
PLLiETYST^ IŠTE

KĖJUSIU MO
TERIŲ.

SuV. Valstijų prezidentas 
pasirašė vardą Rugsėjo 22, 
1922, po įstatymu, kuris tu
ri svarbias ir toli siekiančias 
permainas apie natūralizaci
ją ir pilietystę ištekėjusių 
moterių. Po nauju įstaty
mu moterys turi tas pačias 
tiesas su vyrais. Ateivė nuo 
šio laiko neigi j a Amerikos 
pilietystę kuomet išteka už 
Amerikos piliečio arba per 
savo vato natūralizaciją, ir 
Suv. Valstijų pilietė nepa
meta savo pilietystę kuomet 
išteka, už ateivio. Naujas 
įstatymas neliečia pilietvs- 
tėš stovį moterių, kurios į- 
gijo pilietystę prieš įstaty
mo priėmimą.

Po senu įstatvmų, mote- 
rys, kurios išteka už Suv. 
Valstijų piliečių, tapo pilie-' 
tės. Tokiu būdu, kuomet 
ateivis tapo natūralizuotas, 
jo žmona tapo Amerikos pi
lietė. rEas viskas dabar per
mainyta. Vyrų natūraliza
cija neliečia ištekėjusių mo
terių pilietystės stovi. Jei
gu lietuvis nafuralizuotas 
kaipo Amerikos pilietis, jo 
žmona pasilieka lietuvė. Bū
ti Amerikos pilietė turi pa
ti išsiimti natūralizacijos po- 
pieras. Ji turi pačiu būdu 
su vyru tapti pilietė, ji tik 
neturi išpildyti “declaration 
of intention’* .arba išsiimti 
“pirmas popieras.*’ ir ji tu
ri gyventi Suv. Valstijose 
tik metus vieton penkių me
tų prieš paduodant prašy
mą.

Toliaus naujas Įstatymas 
duoda ištekėjusiai ateiviai 
tiesą išisimti natūralizacijos 
popierds kad nors jos. vyras 
nėr Amerikos pilietis, arba 
atsisako, arba besirūpina iš
siimti natūralizacijos popie
ras. Bet tokiame atsitikime, 
žmona turi sutikti su visais 
paprastais natūralizacijos 
Įstatymo reikalavimais, turi 
išsiimti pirmas popieras ar
ba “declaration intention” 
ir turi Suv. Valstijose gy
venti Jier penkis metus. Nei 
viena moteris, kurios vyras 
negali tapti piliečiu, kaip 
tari,' Jpaonietė gali išsiimti 
natūralizacijos popieras.

I Naujas įstatymas neliečia 
vaikų pilietystę. Kur vai
ko pilietystė priguli nuo tė- 

|vų pįlievtstės, seks piletys-

|tę,tėvoxne motinos, jeigu tė
vo ir motinos pilietystės ki
tokios. Bet visi vaikai gimę 
Suv. Valstijose yra Ameri
kos piliečiai nepaisant, jog 
tėvai ne piliečiai. Įstaty
mas aprūpina, jog Suv. 
Valstijų pilietė nepames A- 
merikos pilietystę jeigu iŠte-. 
kės už ateivio (tik jeigu, jis 
negali būti Amerikos pilie
tis), tik jeigu ji forniališkai 
išsižada pilietystę prieš teis
mą. Bet jeigu ji ištekės už 
apeivio ir gyvens svetur per 
dvejus metus, toje šalyje, 
kurios jos vyras yra pilietis, 
arba per’ penkis metus kito
je svetimoje šalyje, sustos 
būti Amerikos pilietė: Mo
terys, kurios prieš šito įsta
tymo‘‘priėmimą pametė savo 
amerikonišką pilietystę ište
kėdamos už ateivio, gali bū
ti naturalizuotos paprastu 
būdu lik joms nereikia išsi
imti pirmas popieras arba 
“decleration <>f intention” 
ir turi gyventi Suv. Valsti
jose tik vienus mitus prieš 
paduodant prašymą.

Landom — Anglijos pre
mjeras Lloyd George buvo 
smerkiamas už savo darbus 
Turkijoj. Buvo reikalau 
jama, kati, jis rezigfiuotą. 
Pereitą subatą jis laikė pra 
kalbą ii- aiškino savo misi 
statymą. Nurodė, kad Fran- 
cija parodė netik ueišliki- 
mvbę Angliji i. o dar-gi pa- 
rdoė priešintum.i. Randa
ma Turkiją prieš Angliją 
Francija vos įiesukūr" pa
saulinio karo. Bet daugelis 
iŠ anglų nenusiramino pre- 
iniero prakalba ir tebereika- 
lauja, kad premjeras .rezig
nuotų.

REIKS LAUKTI
KETURIŲ METŲ.

Paryžius. — Franci jos 
valdžia negalės pradėti A- 
merikai mokėti nei nuošim
čiu, nei sumos karinės pa
skolos prieš keturis metus.

DIDŽIAUSIAS
DRIGANTAS.

G e ne va. N. Y. — Drigan
tas Siilon laimėjo pirmą do
vaną, kaipo didžiausias vi
same pasaulyje. Kontestas 
ėjo per tris metus visame pa
saulyje. Drigantas sveria 
2.450 svaru.

LIETUVOS PILIEČIU
REGISTRACIJOS 

REIKALU.
Esame gavę iš Washingto- 

no Lietuvos piliečių regis
tracijos blankų, taigi kurie 
lietuvių norėtų tai blankų 
gauti malonės kreipties į 
‘ ‘ Darbininko ’ ’ raštinę ir 
gaus visas žinias ir paaiški
nimus.

^DARBININKAS^

366 Broadnay,

Boston 27, Mass.

Chicago. — Nelaimėse su 
automobiliais nedėlioj Chi- 
cagoje užmušta 9 žmonės. Iš 
jų septyni žmonės liko už
mušti traukiniui užvažiavus 
ant jų automobilio.

------------ ■ — .............................

Skausmus i ir gėlimus nutildo

PAIN-EXPELLER |
i ▼•UbdmkH* atną. & ▼. PM. Ota.

r
DRAUGAS REIKALE

DRAUGIJŲ ATYdAi!
Vėliavą, Kokardą, visokią Ženklelių, Guzikučiu, Ant- 

■l-'LL m u U. V>C 3paudą ir kitokią Draugystėms reikalingą dalyką. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalą, pažymėkite ir jusą dr-tes vardą. 
•TRUPA8 CO.,* 90-92 Ferry St. Newark>. J.

LINIJA 9’Broad’vay * NevYorkNY
TIESI - ----------------------- '*
KELIONE

t iLIETUVA.

PER HAMBU£GĄ>A\Ą 
P AREA LJEPO JŲ.

j/’y VAUUOKIT VISI PARANKIU 

EB TIESIU KELIU.

Lietuviai važiuojanti. J PILIAVĄ aplenkia 
lenk ąjuo8tą\(karidorą).

Visa trečia klesa padalinta j kambarius ant 
2-Ją, 4-rią, ir 8-nlą lovą.

POLONI A Lapk. 1; ESTONIA Lapk. 15
Iš Neiv Yorko ar Bostono j Hamburgą—$103-50, 
Piltuvą—$108.50, Klaipėdą ir PHiavą—$107.00. į 

Mes užmokame gelžkelio tikėtą iš Bostono j į 
New Y orką. Kreipkitės pas vietini agentą. | 
' * ® i

FARMA ANT PARDAVIMO.
68 akeriu ūkė. labai geros tro

bos, ir geri dirbami laukai. iMš- 

ko yra su ganyklomis apie 20 a- 

kerių, kita visa gyvenama žemė. 

Kaip kas nori su gyvuliais ir pa

darais ar tuščia. Parsiduoda pi

giai. Netoli gelžkelio stoties ir 

gatvekario. Vaikams mokykla 

tik gale lauko. Vanduo suvestas 

j trobas reikalingas. Dėl plates

nių informacijų rašyti pas savi

ninką.

C. J. Majauskas,
R. F. D. No. 1, Collegeville, 
(12) Montgomery Co„ Pa.

V. KAZIMIERO R. K. DR-J03
VALDYBOS ANTRAJAI, 

BO. BOSTON, MASS.
'IBM. — Vladas Paulauskas, 

■&C B St., So. Boston, Masa.
7ICE-PIRM. — V. J. Jakštas. 
. 27 Story St, Boston 27, Mass.

JB0T. RAST. — Antanas Janušonis, 
1426 Columbia Rd., So. Boston

’IN. RAST. — Juozas Juška. 
Merycllff Academy,

Arlinghtou Helgths, Maaa.
ŽDININKAS — Leonas švagždys, 

111 Bowen St, Boston 27, Masa, 
2DO GLOB. — J. Grublnskas, 

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

284 5-th St, Boston 27, Masa. 
•CARŠALKA — Povilas LaUčka,

61 Story St, Boston 27, Mase. 
•RAUGUOS antrašas reikale:

366 Broadway, So. Boston, Masa 
DRAUGIJOS susirinkimai laikomi 

aa antrą nedšldienj menesio 1-ą vai. 
to pietą parapijinėj svetainėj, 492 H. 
7-th St, Boston 27. Mase.

200 MEDŽIU KIRTĖJŲ.
Maine’os valstijon. Šis kirti

mas yra pagal naujo būdo, kur 
yra galima užsidirbti pinigų ker
tant medžius ant sieksnių.
NATI0NAL LABOR AGENCY 

108 Friend St., Boston, Mass.

Paieškau seserį Antaniną Dir- 
mauskaitę ir broli Joną Dirmaus- 
ką. Jie paeina iš Vadžgirio mies
telio, Raseinių apskr. Prieš karą 
gyveno Cambridge, Mass., 49 
Cherry St. Kas juos žino ar jie 
patys lai atsišaukia pas Modestą 
Dirmauską Dvasinė Žemaičių Vy
skupijos Seminarija, Kaunas Lie
tuva. - (14)

□. L. K. Kriitnčio Dr-jos Val
dybos Adresai, Boston, Mass.
TRM1NINKAS — J. Adomavičius, 

122 Bowen St, So. Boston, Masa 
/ICE-PIRM. — Vincentas Zaleckas, 

81 Mercer SL, So. Boston, Masa
ROT. RAST. — Antanas Macejunas, 

450 K. 7-th St, So. Bost&n. Masa 
’IN. RAST. — Juozapas Vinkevičius, 

169 W. 6-th St, So. Boston, Masa 
<ASIERIUS — Andriejus Zalieckas, 

307 E. 9-th St, So. Boston, Mase. 
.(ARŠALKA — Viktoras Zičkls,

209 E. Cottage St, Dorchester, Mass. 
D. L. K. Keistučio dr-Ja laiko mėn» 

mins susirinkimus gas pirmą nedėk 
iien| kiekvieno, mėnesio po No. 694 
tVashlngton St, Boston, Mass. 6-tą v. 
.'skara, Ateidami drauge Ir naują na
rtą su savim atsiveskite prie musą ar
tos prlraiytt.< /  y

IV. JOBO IV. BL. PA1ELPHM 
DEAUGYSTM VALDYBOS 

AniIRAT

į
* v

Paieškau savo brolio Rmo Andruliu 
no Gutančių kaimo, Vabalninką mies
telio. Pirmiau* gyveno Montello, 
Marai.. bet dabar nežinau. Ji* pats ar 
kas kitas meldžiu man pranešti. Taip 
gi paieškau savo draugo Petro Arma- 
kavičtaus. Paeina iš NanoMžią kai
mo, Vabalninką miestelio. Turtu daug 
svarbią reikalą. Jis pats ar kas kitas 
meldžiu pranešti.

R. ANDILELIUNAS
4414 So Califomia Are.. Chicazo. T11. 

(17)
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