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UŽSIMUŠĖ VAIKAS.

NUSISKANDINO.

NELAIMĖ.

ŽUVO PIRMUTINIS.
KAITROS.

90

BAISI AUDRA. NUSIŠOVĖ VAIKAS.

East port, J/e. — Ant vieš
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IForccafer, Mass. — Inži
nierius E. P. Goodrich sako, 
kad per 50 metu Worcesteris 
gyventojų turės 300.000.

IFar^mk R. 1. — Dvie, 
metui vaikas Maude Jacqu 
lx>vijosi prie namų kur bui

t
i
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PRIGĖRĖ VAIKAS.

AUSI ŽUDĖ D EI. 
MERGINOS.

PIRMIAU ŠUNIMS,
PASĖUI VAIKAMS.ŠTAI PAĖMĖ 

VIRŠŲ.

PER BUČKIUS
PASIVĖLINO.

NUNUODIJO PER 
PAŠTĄ.

///. — Josepli

Omaha, Neb. — Tame 
mieste užėjo didelės kaitros. 
Termometras iškįla iki 
laipsnių.

UŽ ŠELMI YOJIMĄ
KAZ IRI A VIM

' K

La ir re a c e, M a -s.s.—AVil 1 i a m 
Burtt. 21 metų amžiaus, ne
tekęs prielankumo mergi
nos. kurui mylėjo nusišovė. F all Biru r. Mass. — l’oli- 

cistas John’R. Murphy tapo 
automobili aus suvažinėtas. 
Be žado nuvežtas ligoninėn.

MIRĖ BAISIAI
IŠPŪTĘS.

NUSIŽUDĖ DĖL 
PAČIOS.

kytis Amerikos 
sausumo kalusime . 
kad Francijos laivai 
pildyti Įstatymus,
ant Francijos laivų jūreiviai 
privalo gauti po pusbuteli 
vyno o pečkuriai po buteli 
vvno kasdien.

ŽIURKĖ UŽPUOLĖ . .
MERGAITĘ.

TURĖS 300.000
GYVENTOJŲ.

W orcester, Mass. — Bi

Įsteigta
Lyga kovai

N eičburyport. — H. Sau 
bom, vaikas 12 metų am 
žiaus, valė šautuvą ,tėvo na 
muose. -Šautuvas netikėta 
iššovė ir nušovė vaiką.

DU NAUJU
KARDINOLU.

NUŽUDĖ PAŠTO
VIRŠININKĄ.

Neic York. — Visai sau
sas laivas George \Vashing- 
ton išplaukė. Pasažieriu 
teip-gi visai mažai tebuvo.

ŽUVO PENKI VAIKAI.

Somerville’j srpgo 400 ga-

1ŠPLA U K E S A ŪSAS,
PUSTUŠTIS LAIVAS

'aryžius.—Europos svai- 
pramones savininkai 

milųonus frankų 
ieš piohibiciją Eu- 

vaIštyli jse.

PAINI A f\ NEGU
SALEMONUI.

i

P lala d ei plu a. Pa. — Mb-.ryS žmonių iš 25 vyrų ir m< 
teris \\ . M . Sterrett gavo;^erij vyko troku į Hallowee 
pakeli jai adresuotą. Atvi-j praniOgą T rokas apvirto i 
niojus rado gražų pyragėlį. 7 merginos tapo sužeistos.

Vaiką motii 
i. įkritusį 

į duobę ir prigėrusį.
_______________________

-

Katalikai turi suprasti, kad jų 
aukos ir pasišventimas dėl katali
kų spaudos sustiprinimo bus ma
lonesnis Dievui ir pačiai Bažny
čiai, ir žmonėms naudingesnis,
negu pirkimas bažnytinių indų ir 
net negu bažnytinės apeigos. Pa
kol to nesupras visi katalikai, mes 
negalime tikėtis sulaukti spaudos 
kuri atatiktu Katalikų Bažnyčios 
rimtybei ir pajėgoms. Žmonių 
vadai, pirmiausia gi kunigai, tu
ri skaityti tai savo didžiausiu už
daviniu. z

Juozapo Darbininkų 
Sąjungos.

Vyskupas Kiliau.

“D A R B I N I N K'A S”
------Etna------

UTARNINKAIS, KETVERGATS TR 
SUBATOMIS.

Metams ...">........................ $4.50
Užrubežy metams ......................... $5.50

“Darbininkas” ’ !
366 Bboadwat, Boston 27, Mass. 

Tel. South Boston 620.

_____ '=^-4
UTARNINKAS, SPALIO 31 D., 1922

Italija fašistų rankose. Svaigalų išdirbėjai

Rymas. — Italijos kara
lius Emmanuelis pakvietė 
fašistu vadą Mussolini suda
ryti ministerių kabinetą. To
kiu būdu praėjo pavojus 
kraujo praliejimo. Fašis
tų organizacija buvo parei
kalavus užleisti jai valdžią.

Pareiškė, kad ginklu paims 
jei geruoju negaus valdžios. 
Tada fašistai turėdami apie 
2.000.000 pasekėjų, tarp jų 
daug ex-kareivių ir karinin
kų, pradėjo mobilizuoti sa- 
yo jėgas. Valdžia buvo pa
skelbus karo stovį. Bet ka
ralius, manydamas didelę 
fašistų jėgą ir norėdamas 
kraujo praliejimo išvengti, 
sutiko leisti fašistams.suda-

- - ——— — « - -- -------------------------------------------------r _

Nusižudė milijonierius.

SI. Louis, M o. — Sehvvn ♦-
C. Edgar. milijonierius, 71 
met amžiaus nusižudė virtu
vėj savo namų. Paliko raš
čiuką savo pačiai. Sako nu
sižudęs dėl jos bjaurumo. 
Prieš tūlą laiką jis buvo di
dėjęs laikraščiuose skelbi 
mą. kad jis neatsako už sa
vo pačios skolas. Tada jo 
pati pareikalavo divorso.

_______________________ X

lyti ministerių kabinetą.
Fašistų jėgos daugrivje 

miestų jau viešpatauja. Su
koncentravo savo jėgas ir a- 
pie Rymą. Bet misikesino 
Rymo imti, nes sako, kad 
Rymas ir taip pasiduos. Val
džia Ryme rengėsi gintis ir 
valstybiniai namai buvo ka
reivių ajistatyti.

Fašistai užgrobė- Ryme so
či ja!ištini laikraštį II Paese 
ir neleidžia ji leisti. Bandė 
užimti ir kitą socijalistų lai
krašti U A rauti, bet sargy 
Ha nedaleido prie to.

Mussolmi pareiškė, kad 
jis ims vidaus ir užsienio 
reikalų ministerijas. <> gen. 
Diajz. buvusi karo vadą, skirs 
karo ministerių.

Ikšiol Italija daugiau kry
po prie Anglijos. Fašistai 
labiau likusia prie Franci
jos.

vienijasi.
GRIEŽTA KOVA 

PRIEŠ pĄoHIBICIJĄ
P, 

galų 
pažadėjo 
kovai prieš 
ropos 
Ta rptautine 
prieš prohib 
vėmė bus Baldžiuje. Toji 
Lyga susijungė ir su Ameri
kos slapiosiomis jėgomis.

NEGALI S
PARDAVINĖTI.__

N<u- York..— Federalis 
tesiėjas iiand išnešė verdik
tą, kuriuo pareiškia, kad 
Amerikos laivai neturi tei
sės, svaigalų pardavinėti ar
ba gabenti nei kokioj pasau
lio dalvie. 1

Ne ir York. — Laivu Paris 
atplaukė Francijos ambasa
dorius. Jis pareiškė, kad 
Francijos laivai negali lai- 

Į sakymu 
Sake, 

turi 
Girdi

Little Rock, Ark. — Mote
ris Hovvard užrašė testa- 
mentan, kad nuošimčiai jos 
turto vertės $12.000 eitų už
laikymui jos kalės ii- dviem 
tos kales šunvčiams. Pas
kui kalei ir tiem jos dviem 
šunyčiam padvėsus pinigai 
turėtų! eiti vaikų prieglau
dai. Moteris yra kilus iš 
Chicagos. tai teisėjas H01 
nėr testamentą perkratinės 
ar toks vra galima darvti.

NUPIRKO DAUG
K.\ Y G U.

Prince to:(. N. J. — Pi 
cetono univ rsitetas pi) 
\okietijoj 25.000 kny 
Gavo už labai menką kai 
dėl markės nupuolimo.

-------------------------------------------- --

ATSISTOJO VIOVRYJ i ----v
Sofija. Bulgarija. — B 

garijos socijalistų kongrei 
nutarė dėtis prie antrojoj 
tornacijoiialo.

NUNUODIJO VYRĄ.

('hicago,
Kliinek mirė pačios nunuo
dytas-. Pati tapo suareštuo
ta ir ji prišijiažino prie kai 
tęs. Sakė norėjus gauti

jai inkalbėdavo vyro apdraudą ir jį nmiuodi- 
•ikalhųgų ir bran-!jus. Kaimynai pasakė, kad 
Jis sakė', kad n<“! nunuodytasis esąs jau jos 

ei to kenčia. To-Į šeštas vyras. Va ldžia Įsakė 
sake, vyrauns da -!atkasdmti jos buvusius vy 
a kovai nrieš to- ras ir ištirti.

TE1SM. i V l Ž M EI L ĖS 
PA VOGIMĄ.

Neit- York.— Pulk. Wade 
II. Hayes. bankininkas trau
kiamas teismas už pa vilioji
mą pačios. .Jį traukia Įeit. 
Fitzpatrick. Abu juodu tar
navo armijoj l»ro metu vie
name pulke ir dabar vyres
nysis paviliojo. žemesniojo 
pačią. Reikalauja už pačią 
$100.000.

DRĄSI VAGILKA.

Rochester, N. Y.—Bertha 
Johnson, 21 metų amžiaus, 
atvyko iš No. Carolinos ir 
bandė apvogti vienus namus, 
kur daug vyrų buvo. Inėjus 
vidun, rado keturis vyrus. 
Atkišo revolverį ir paliepė 
vyrams 'stoti palei sieną. 
Vyrai paklausė. Tada mer
gina pradėjo pvškyti iš re
volverio. Vyrai vieni pro 
langus, kiti pro duris smu
ko lauk. Kilus tokiams skan
dalui atbėgo policistu. Va- 
gilka pasileido bėgti ir nie
kas negalėjo pavyti. Bef 
pasitaikė motorcikJinis po- 
lfcfetas ir jis pavijo 
koj^ragilką. f

Niagara Ealls, N. Y. — 
Prie Niagaros vandenpuolio 
rastas vyro siautalas, skry
bėlė ir laiškas adresuotas 
pačiai. Laiške rašoma, kad 
kadangi ji “reikalauja divor- 
so. tai jis ją paluiosuojąs 
lino savęs nusiskandydamas.

.Vetr York. — Henry L. 
Feinberg, Anglijos pirklys 
turėjo išplaukti pereitą su
katą laivu Majestic ir baga
žas jau buvo ant laivo. Ji 
buvo atlydėjusies dvi mote
rį. Atsisveikindamas su jo
mis perilgai bučiavosi ir at
bėgęs žiūri, kad laivas jau 
nuslinkęs nuo prietilčio. Ta
da jis sėdo į laivą Baltic. 
Antras, kurs dėl perilgo bu- 
čiavimost su pačia, vos nepa
kliuvo bėdon buvo daininin
kas McCormick. Jis buvo 
užėjęs ant laivo atsisveikin
ti su pačia. Vos suspėjo lai
ku nušokti nuo laivo.

NENORI DOVANU. ..

Ilcrliu. — Vokietijos ex- 
kaizeris pa s kt* liuli no. kad 
niekas m siųstų jam vestu
vių! dovanų!.. Vokietjios mo- 
narkistai labai nusiminė, 
kad ( x-kaizeris veda. Sako, 
kad tuomi jis panaikina vi
sokią vilti atgauti sostą. Sa
ko. kad ex-kaizerio apsive- 
dimu daugelis pasipiktino ir 
turėjusieji namuose jo pa
veikslus nuėmę juos tiuo sie
nų ir metę sąšlavynam. Mo- 
narkistai piktinasi, kam jis 
veda tokią jauną moteli. 
Ex-kaizeris pareiškė, kad 
jam reikią tokia moteris, 
kuri da galėtų turėti vaiku.

N r ir York.—Helen Miller, 
keturių metų mergaitė, bo
vijosi su kitais vaikais. Ne
tikėtai jos krekės išpuolė. 
Tada didžiulė žiurkė šoko 
pagauti krekes. Mergaite 
pagriebė krekes ir žiurkė ki
bo mergaitei į koją. Ant 
laimės jos pai^čeka buvo nu
smukus ir ji. savo dantis su
leido į pančeką. Tuo tarpu 
vyras pasitaikė griebė už uo
degos žiurkei ir trenkė į šali
gatvį. *. /

- —

KARAS PASIBAIGĘS.
Maskva. — Lenirr, Rusi

jos diktatorius, pareiškė, 
kad šu Vladivostoko paėmi
mu karas pasibaig Taip 
jis pasakė vienam korespon
dentui. Toliau 
šaipydamas užsi 
Anglijos ^udru 
dvi partiji, Taip

PASKELBĖ NE
PRIGULMYBĘ.

1 ■ ■ ♦ 
Dublin. — Airijos respub

likonų partija su savo vadu viena dirba
De Valera priešakyje pa-sijoj, sakė 

greita- ^skelbė, kad Airija esanti ne- viena partija 
prigulminga valstybė.' <............dirbti be pasi/sio.

Siockholm. — Švedijoj su
skaityti balsai prohibicijos 
klausime parode, kad Šve
dijoj 57 nuoš. moterį! stojo 
uz prohibiciją. o 60 
vyru stojo prieš ją.

NEPRIIMS BE I IKI U.

Larai u, O.—N. G. Dewell, 
turtininkas ii- namų savinin
kas paskelbė nepriimsiąs i 
savo namus bevaikių ran- 
dauninkų, o kiekvienam vai
kui gimusiam jo namuose 
duos $5 dovanų.

Paryžius. — Iš įvairių 
uostų atėjo žinios, kad At- 
lantike siaučia baisi audra. 
Amerikos laivas President 
Harding trimis dienomis su
sivėlino atplaukti į Cher- 
bourgą dėl audros.

VVasInngton. — Augščiau- 
svsis Teismas turi išrišti, 
kas yra Thomas Atkinso 
motina.
ra Oklahomos indi jonas ir 
sako, kad jam esą užrašyta 
žemių už $4.000.000. Viena 
moteris, kuri rokuojama 
Atkinso motina yra mirus, 
o antra yra pamišusi. Tai-gi 
trinias turi painesnę bylą, 
negu Salemonas.

Atlantic City, *N. J. — 
Ne\v Yorko inžinierius Al- 
fred I. Phillips sako, kad 
ateinanti pavasarį, ^lan
džiu mėnesi angliakasiai iš- 
naujo eisią streikan. Da
bar, sakė inžinierius, anglia
kasiai ėmė viršų, todėl savo 
pergale apsvaigę statysią da 
didesnius reikalvaimus. z

Rymas-. — Šventasis Tė
vas ketina pakelti i kardino
lus Chicagos arcviyskupą 
Mundelein ir New Yorko 
arcivyskupą Hayes.

Gruodžio mėnesio pra
džioj Šventasis Tėvas išleis 
encikliką savo užsibriežtų 
darbų.

NUTRENKĖ PĘNKIAŠ 
KARVES.

■
t . _ _ -------------- 1—

Nęw York. — Farmerio 
Frank Ford penkios karvės 

aprištos vienu grandi- vo 
Kai perkūnija trenkė

in pasi
nė apie 

išrasti 
kuomet 

ilsisi. Ru- buvo 
tėra tik niu.

ji turinti į vieną; tai visos buvo nu
trenktos kartu.

GRAIKŲ ATSTOVAS.
\ ------

Atėnai. — Alijantų-turkų 
konferencijoj būsiančioj 
Lausanne’os mieste Šveica
rijoj Graikiją atstovaus Ve- 
nizelos, kurs karo metu bu-

Graikijos premieru, o lionų gazolino šulinys. Arti 
kai buvo nubalsuota 
ti karalių, tai jis 
Graikija.

Ilarerhill. Mass.—Josej 
Lee. negras, žinomas k< 
p<> tarne mieste geriausi 
footballininkas. suraižė s 
vo pačią su skustuvu. , 
moteris su jo draugais kai 
riavusi ir kokią ten sukty 

i ji padarius. Vyras supyk 
1 ir su skustuvu ją suraižą 
• .ar jisppaTranUujs 11 esdtP!

i

t

i

I

Lauirenee, Mass. — Her
bert Sharpe. gyv. 14 Arčiu i duobe, kur buvo 5 coliai 2 
St. nukrito nuo pbrčiaus 15diai vandens, 
pėdui augŠčio ir užsimušė. J is ]'a<lo kniuksėtą 
buvo 14 metų amžiaus.

Nieko pikta nemanydama i 
valgė pyragėlio ir apsirgo.] 
Nugabenta ligoninėn ir mi-’ 
rė. Ji buvo“ 35 metų am
žiaus. 10 metų kai ištekėjus. •

------------------------------- i

Neto York. — Louis Mž
X

nilla, 13 metų amžiaus, tap 
sužeistas football lošian 
Jis mirė hospitalyje. Buv 
higli schoolės mokinys. j

York. — Daniel San
tūria, 8 metų amžiaus vai
kas mirė nuo retai pasilai
kančios ligos. Jis nukrito 
nuo vežimo, nusilaužė ranką 
ir įsimetė liga. Visas kūnas 
pradėjo baisiai pūstis. Pa
galio^ vaikas mirė. Toji li
ga retai atsitinka. Tos ligos 
perus suSfekė Dr. West 1897 
m. ir pavadino aerogenes 
capsalatum.

gražiu- bovijosi būrys vaikų. Tai 
apleido keturi vaikai vietoj žuvo, o 

penktas mirtinai sužeistas.

VĖL KVIEČIA. .

Washinyton. — Alijanta 
pakvietė Ameriką dalyvaut 
alijantų-turkų ' konferenci 
joj, kur bus išdirbtos taik 
sąlygos su Turkija ir 
tas Dardanelių ir Bosfore 
klausimas. Amerika atsak 
kad konferencijoj turės tiį
tėmytoją.
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Katalikai turi suprasti, kad ją 
aukos ir pasišventimas dėl katali
ką spaudos sustiprinimo bus ma
lonesnis Dievui ir pačiai Bažny
čiai, ir žmonėms naudingesnis, 
negu pirkimas bažnytiniu indą ir 
net negu bažnytinės apeigos. Pa
kol to nesupras visi katalikai, mes 
negalime tikėtis sulaukti spaudos 
kuri atatiktii Kataliką Bažnyčios 
rimtybei ir pajėgoms. Žmonią 
vadai, pirmiausia gi kunigai, tu
ri skaityti tai savo didžiausiu už
daviniu.

Vyskupas Kiliau.

Juozapo Darbininkų 
Sąjungos.

DARBI N IN K'A S”
----- Eiwa------

UTARNINKAIS, KETVERGATS IR
SUKATOMIS.

Metams ...>....................................$450
Užrubežy metams ......................... $5.50

“Darbininkas” ’
366 Beoadway, Boston 27, Mass. ■ 

TeL South Boston 620.
M

Italija fašistų rankose Svaigalų išdirbėjai
RASISTAI PAĖMĖ 

VIRŠŲ.

Rymas. — Italijos kara-j 
liūs Fnnmanuelis pakvietė 
fašistu vadą Mussolini suda
ryti ministerių kabinetą. To
kiu būdu praėjo pavojus 
k raujo praliejimo, 
tu organiz j 
kalavus užleisti jai v

Pareiškė, kad ginklu paims 
jei geruoju negaus valdžios. 
Tada fašistai turėdami apie 
2.000.000 pasekėjų, tarp jų 
daug ex-kareiviii ir kariniu

i kų. pradėjo mobilizuoti 
' V o jėgas, 
skelbus karo stovį. Bet 
ralius.
I ašistu 
kraujo praliejimo i“ 
sutiko leisti fašistams.suda-

ryti ministerių kabinetą.
Fašistui .jėgos daugelyje 

miestu jau. viešpatauja. Su-
i

Fašis- 
izacija buvo parei- 

ddžia.

sa- 
Valdžia buvo pa- 

ka- 
matvdamas didelę

jėgą ir norėdamas 
išvengti.

NUsIŽl D L DĖL 
MERGINOS.

N U S i ZU D L
PAČIOS.

>7. Loais. Mo. — Sel\v\m 
C. Fdgar. milijonierius, 71 
uiet amžiaus nusižudė vii tu ■ 
\čj savo namų. Paliko raš
čiuku sa\ o pačiai. Sako nu 
sižudęs dol jos niaurumo. 
Prieš tūlą laiką jis buvo ai
dėjęs laikraščiuose skelbi 
mą. kad jis neatsako už sa 
vo paems skolas. kada jo 
pati pareikalavo divorso.

—KxLp.ilalintas sakė, kad krąu-Hes.
tuvuinkai jtii inkalbėdavo vyro apdraudę i 
pirktis nereikalingų ir bran
gių dj’’ktų. J is sake, kad ne 
jis vienas de! to kenčia. To 
dėl reikia, sakė. vvriLms da -

X • I

ryti sąjungą kovai prieš to
ki išnaudojimą. Nusižudžiu- 
sis
kartu vedęs, 
ii buvo 20 metu už ji 
nesnė. Ja vedė 1903 m.

• _ , *
i LameHcc. Mass.—AVilliam 
i Burit. 21 metų amžiaus, ne- 
itekes prielankumo niergi 
juos, kinką mylėjo nusišovė.

NUNUODIJO VYRĄ.

ČIR 
K i i niek 

< iytas. 
ta ir ji pnsipaž

Rvmas i r taip

savo jėgas ir a- 
Bet nesikėsino 
nes sako, kad 

pasiduos. Val-
reugėsi gintis ir 

buvo ka■

«« • ...<»• 
džia Kyme 
vulst'. biniai namai 
re i viu apstatyti.

Fašistai užgmbė 
cijalLlini iaikrasti 
ir neleidžia jj leisti, 
u/.imri ir kitą socijalistų lai
krašti H Aviu.fi. bet sargy 
ba iicdalcido prie to.

Mussolini pareiškė, kad 
ji-, ims vidaus ir užsienio 
reikalų ministerijas. <» geti. 
1 Haz. buvusi ka.ro va<lą. skirs 
karo ministerių.

Ikšiol Italija‘langiau kry 
po prie Anglijos. l-’ašistai 
labiau likusia prie Franci- 
jf‘S.

Ryme so- 
!l Pnesc

Bandė

vienijasi
f------------

GRIEŽTA KOVA 
PRIEŠ PRO II / BICIJĄ

Pary ii as.—Eu r< >p< >s s va i - 
galų pramones savininkai 
pažadėjo milijonus frankų 
kovai prieš paohibiciją Ku
mpos va Ištyli 
Tarptautinė 
prieš proliibiei 
\einė filis Paryžiuj* 
Lyga susijungė 
k < »s s

i IŠPLAUKĖ SAUSAS, 
PUSTUŠTIS LAIVAS

L'se. Įsteigta 
įLyga kovai 
ją. Lygos bu- 

Toji
ir su Ameri- 

slapiosiomis jėgomis.

NEGALI X A ĮGALŲ 
PARPAVJNĖTI.

4

- i>

Ni/r York..— Federalis 
tesiėjas Hand išnešė verdik
tą, kuriuo pareiškia, kad 
A mėli k<>s lai vai neturi tei
sės svaigalui pardavinėti ar
ba gabenti nei kokioj pasau
lio dalyje.

Neic York. — A’isai sau
sas laivas George Washing- 
ton išplaukė. Pasažierių 
teip-gi visai mažai tebuvo.

NEIS S A USI.

Tai bent tastamentas.
NUPIRKO DAUG | 

K\ YGŲ.

PIRMIAU ŠUNIMS.
PASKUI VAIKAMS.

I
i

\icago, III. — Jo.sepli 
mirė pačios mimio 

1 ’ati tapo suari šiuo 
no prie i<a!

norėjus gauti 
r jį nunuodi

jus. Kaimynai pasakė, kad 
nunuodytasis esąs jau jos 
šeštas vyras. Atidžia Įsakė 
atkasd nti jos bi vusius \ v 
rus i r išt i i ti.

NENORI DOVANŲ. .
MOTERYS SAUSESNĖS.

Sake

i

i 
kapitalistas buvo trečiu j 

Pastaroji pa-į 
jau i

j Pri

NUSISKANDINO.

TEISMAN UŽ MEILĖS 
PAVOGIMĄ.

A’eir York.— Pulk. AVade 
U. Hayes. bankininkas trau
kiamas teismas už paviiioji- 
mą pačios. Jį traukia Įeit. 
Fitzpatrick. Abu juodu tar
navo armijoj ro metu vie
name pulke ir dabar vyres
nysis pavil iojo. žemesniojo 
pačią. Reikalauja už pačią 
$100.000.

Niagara Pakš, N. Y. - 
. rie Niagaros vandenpuolio 
rastas vyro siautalas, skry
bėlė ir laiškas adresuotas 
pačiai. Laiške rašoma, kad 
kadangi ji reikalauja divor- 
so. tai jis ją paluiosuojąs 
nuo savęs nusiskandvdamas.

i

PER BUČKIUS
PASIVĖLINO.

v t

Ncir York. — Henry L. 
Feinberg, Anglijos pirklys 
turėjo išplaukti pereitą su
katą laivu Majestic ir baga
žas jau buvo ant laivo. Ji 
buvo atlydėjusios dvi mote
rį. Atsisveikindamas su jo
mis perilgai bučiavosi ir at
bėgęs žiūri, kad laivas jau 
nuslinkęs nuo prietilčio. Ta
da jis sėdo į laivą Baltic. 
Antras, kurs dėl perilgo bu- 
čiavimosi, su pačia, vos nepa
kliuvo bėdon buvo daininin
kas McCormick. Jis buvo 
užėjęs ant laivo atsisveikin
ti su pačia. Vos suspėjo lai
ku nušokti nuo laivo.

Bėriui. - Vokietijos ex 
kaizeris paskelbdino. kad 
niekas m siųstų .jam vestu
vių dovanu.. A okiet.jios mo 
n;’raistai labai nusiminė, 
kad e\-kaizeris veda. Sako, 
kad tuomi jis panaikina vi
sokia vilti atgauti sostą. Sa
ko. kad ex-kaizerio apsive- 
dimu daugelis pasipiktino ii- 
iii rojusieji namuose jo pa
veikslus nuėmę juos dilo šie
nu ir metę sąšlavynam. Mo- 
narkistai piktinasi, kam jis 
veda
Ex-ka iželis 
jam reikią 
kuri da galėtų turėti vaiku.

St ockholm. — Švedijoj su
skaityti balsai prohibicijos 
klausime parode, kad Šve
dijoj 57 nuoš. moterų stojo 
uz proliibiciją. o 00 
vyru stojo prieš ją.

Hilus.

tol : i a jauną moterį, 
pareiškė, kad 
tokia moteris.

N E PR H M S B E VAIKIŲ.

Lorahi, O.—N. (i. Detvell. 
lurtiuinkas ir namų savinin
kas paskelbė nepri imsiąs Į 
savo namus bevaikių ran- 
dauninkų. o kiekvienam vai
kui gimusiam jo namuose 
duos $5 dovanų.

ŽIURKĖ UŽPUOLĖ . .
MERGAITE.

TURĖS 300.000
GYVENTOJŲ.

DRĄSI VAGILE A.

Rochester. N. Y.—Bertha 
Johnson. 21 metų amžiaus, 
atvyko iš No. Carolinos ir 
bandė apvogti vienus namus, 
kur daug vyrų buvo. Inėjus 
vidun, rado keturis vyrus. 
Atkišo revolverį ir paliepė 
vyrams ‘ stoti palei sieną. 
Vyrai paklausė. Tada mer
gina pradėjo pvškyti iš re
volverio. Vyrai vieni pro 
langus, kiti pro duris smu
ko lauk. Kilus tokiams skan
dalui atbėgo policištų. Va- 
gilka pasileido bėgti ir nie- 

Jcas negalėjo pavyti. Bef 
hfiasitaikė motorciklinis po- 
Bčstas ir jis pavijo greita- skelbė, kad Airija esanti ne- viena partija 

vaffilka. /

PASKELBĖ NE- 
PRIGULMYBŲ.

' ■ ■■■ •

vagilką.

N r ir York.—Helen Miller. 
keturiu metu mergaitė, Iro-* . * . vjvijosi su kitais vaikais. Ne
tikėtai jos krekės išpuolė. 
Tada didžiulė žiurkė šoko 
pagauti krekes. Mergaitė 
pagriebė krekes ir žiurkė ki-' 
bo mergaitei į koją. Ant 
laimės jos pančeka buvo nu
smukus ir ji. savo dantis su
leido į pančeką. Tuo tarpu 
vyras pasitaikė griebė už uo
degos žiurkei ir trenkė i šąli-

Worcester, Mass. — Inži
nierius E. P. Goodrich sako, 
kad per 50 metų AVorcesteris 
gyventojų turės 300.000.

KAITROS.

Omaha, Neb. — Tame 
mieste užėjo didelės kaitros. 
Termometras iškįla iki 
laipsnių.

BAISI AUDRA.

90

gatv-į.

KARAS RASI B A 
Maskva. — Lėni 

jos diktatorius, 
kad šu Vladivostol 
mu karas pasibaig 
jis pasakė vienam 
dentui. Toliau iJ 
šaipydamas užsi/ 
Anglijos ^udru/u

II -

GĘS.
Rusi- 

•areiškė, 
(o paėmi- 
88. Taip 
korespon- 
nin pasi- 
inė apie 
i išrasti

Paryžius.
uostų atėjo žinios, kad At- 
lantike siaučia baisi audra. 
Amerikos laivas President 
Harding trimis dienomis su
sivėlino atplaukti į Cher- 
bourgą dėl audros.

Iš įvairių

NUTRENKĖ PENKIAS 
KARVES.

> _ __ _

N e iv York. — Farmerio
Dublin. — Airijos respub- dvi partiji, taipAąd kuomet Frank Ford penkios karvės 

likonų partija susavo vadu viena dirba am ------ 
De Valera priešakyje pa-sijoj, sakė Lei

prigulminga valstybė.' dirbti be pasi/sio.

LitHe Rock, Ark. — Mote 
ris Ilovard užrašė testa- 
nientan, kad nuošimčiai jos 
turto vertes $12.000 eitų už
laikymui jos kalės ir dviem 

Pas
kui kalei ir Tiem jos dviem 
šunyčiam padvėsus pinigai 
turėtii eiti vaikui prieglau
dai. AToteris yra kilus iŠ 
(’liieagos. tai teisėjas Hor 
r.er testamentą perkratinės 
ar toks yra galima daryti.

Į
■tos kalės šun^čiams.

Ncir York.— Laivu Paris 
atplaukė Francijos ambasa
dorius. .Jis pareiškė, kad 
Francijos laivai negali lai
kytis Amerikos įsakymu 
sausumo kalusime . Sakė, 
kad Francijos laivai turi 
pildyti Įstatymus. Girdi 
ant Francijos lai vii jūreiviai 
privalo gauti po pusbutelį 
vyno o peč-kuriai po 
vyno kasdien.

buteli

PAINIAU. NEGU
SALEMONUI.

IVasliingtoii. — Augščiau- 
svsis Teismas turi Išrišti, 
kas, yra Fhomas Atkinso 
motina. Tlmmas Atkins- v- 
ra Oklanomos indi jonas ir 
sako, kad jam esą užrašyta, 
žemių už $4.000.000. A'imia 
moteris, kuri rokuojama 
Atkinso motina yra mirus, 
o antra yra pamišusi. Tai-gi 

bvla.teima* turi painesnę 
negu Kalenamas.

ANGLIAKASIAI
VĖL STREIKUOSIĄ.

A Plautie City, *N. J. — 
Netv Yorko inžinierius Al- 
fred I. Pliillips sako, kad 
ateinanti pavasari, balan
džio mėnesi angliakasiai iš- 
naujo eisią streikan. Da
bar. sakė inžinierius, anglia
kasiai ėmė viršų, todėl savo 
pergale apsvaigę statysią da 
didesnius reikalvaimus. z

DU NAUJU
KARDINOLU.

Rymas. — Šventasis Tė
vas ketina pakelti į kardino
lus Chicagos arcviyskupą 
Mundelein ir New Yorko 
arcivyskupą Hayes.

Gruodžio mėnesio pra
džioj Šventasis Tėvas išleis 
encikliką savo užsibriežtų 
darbų.

i ilsisi. Ru- buvo aprištos vienu grandi- 
1, tėra tik niu. Kai perkūnija trenkė 
ji turinti į vieną; tai visos hnvo nu

trenktos kartu.

Priiici f o 7. V. J. — Pij 
cetono univ •rsitetas piri 
A’okietijo.j _*5.000 kny^ 
Gavo už labai menka kak

I

dėl markės nupuolimo. !

I

ATSISTOJO VIDURYJ
-- v--

Sofija. Bulgarija. — Bt 
garijos socijalistų kongresi 
nutarė dėtis pfie antrojoj 
ternacijoiialo.

Nelaimių nelaimes
■J_____

UŽ ŠE LMA VOJIMĄ 
KAZ IRI A VIM1

Ha rerliill. Mass.losep 
Lee. negras, žinomas ka: 
po tame mieste geidausią 
football ini n kas. suraižė s< 
vo pačią su skustuvu. J 
moteris su jo draugais kaži

l'IRš/.V/.VKĮ. riavusi ir kokią ten suktyb 
„ iji padarius. A’yras SUDmB

Ea> f noil. i,. — .it v u.1 j spnstuVu ja surai^S
kceortrp.lay R>h-y ^5,3-^įggaM

Riley miestelio;
Beturįs i

I

i

SUVAŽINĖJO
POLI CISTĄ.

Rali -Rirer. Mas*. — Poli- 
ei.'tas Jobu R. Murphy tapo 
automobi liaus suvažinėtas. 
Be žado nuvežtas ligoninėn.

NUŽUDĖ! PAŠTO

I

ta negyvas 
pašto viršininkas, 
tris kulkas galvoje.

UŽSIMUŠĖ VAIKAS.
\Varteiek, R. I. — Dvieji 

j metų vaikas Maude Jacųue 
bovijosi prie namui kur buv< 

14 Arčia iJ duobė, kur buvo 5 coliai gi 
-Jliai vandens. V aiką motini 

' Tfl l f

La/rre nce. Mass. — Hei 
bert Sharpe, gyv. 
St. nukrito nuo porčiaus 15: 
pėdų augščio ir užsimušė. J is vado kniuksėtą įkritusi 
buvo 14 metų amžiaus. kluobę ir prigėrusį.■duobę ir prigėrusį.

I

i
NUNUODIJO PER

PASTA.

Pliiladelphia. Pa. — 
telis W. W. i' 
pakelį jai adresuotą. Atvi-: pramogą. Trekas apvirto H 
niojus rado gražų pyragėlį, y merginos tapo sužeistos.

NELAIMĖ

IVorcester, Mass. — Bū
Mo- ryS žmonių iš 25 vyrų ir mo- 

Sterrett gavo torų vyko troku į Halloweet
I

Nieko pikta nemanydama į 
valgė pyragėlio ir apsirgo.! 
Nugabenta ligoninėn ir mi-J 
rė. Ji buvo'35 metų am-l 
žiaus, 10 metų kai ištekėjus, i

-------------- i
MIRĖ BAISIAI

IŠIT'TES.

Ne ir York. — Daniel San
tūria, 8 metų amžiaus vai
kas mirė nuo retai pasitai
kančios ligos. Jis nukrito 
nuo vežimo, nusilaužė ranką 
ir Įsimetė liga. Visas kūnas 
pradėjo baisiai pūstis. Pa
galio^ vaikas mirė. Toji li
ga retai atsitinka. Tos ligos 
penis susekė Dr. West 1897 
m. ir pavadino aerogenes 
capsalatum.

ŽUVO PIRMUTINIS.

New York. — Louis Ma-
i'milla, 13 metų amžiaus, tapo 
sužeistas football lošiant 
Jis mirė hospitalyje. Buvo 
higli schoolės mokinys. J

NUSIŠOVĖ vaii^asĄ
N eteburyport. — j

_____  . J

N eicburyport. — U. SauJ 
bom, vaikas 12 metų am
žiaus, Valė šautuvą ,tėvo na
muose. 4 
iššovė ir nušovė vaiką. dž

Šautuvas netikėtai

ŽUVO PENKI VAIKAI.
r ■■■» ■■■■

Somerville’j srpgo 400 ga-

GRAIKŲ ATSTOVAS.
\ ------

Atėnai. — Alijantų-tufkii 
konferencijoj būsiančioj 
Lausanne’os mieste Šveica
rijoj Graikiją atstovaus Ve- 
nizelos, kurs karo metu bu
vo Graikijos premieru, o lionų gazolino šulinys. Arti 
kai buvo nubalsuota grąžin- bovijosi būrys vaikų. Tai 
ti karalių, tai jis apleido keturi vaikai vietoj žuvo, o 
Graikiją. penktas mirtinai sužeistas.

VĖL KVIEČIA. ..

Washington. — Alijantai 
pakvietė Ameriką dalyvauti 
alijantų-turkų konferenci
joj, kur bus išdirbtos taikos 
sąlygos su Turkija ir išriš
tas Dardanelių ir Bosforos 
klausimas. Amerika atsakė, 
kad konferencijoj turės tik 

S -įtėmytoją.

Aviu.fi


-DABBININKSB

į seserį ir į šWuUin<jrėda-

-Kodėl mes teturime apie

/

IŠ MŪSŲ CENTRO.
Kode! mes vis dar neorga- nepakreikė, kur tik žmogus pats neprieisi, /ORGANIZUOKIME?.

Lazdyną Pelėda.
t

K

eisiu

us.

ELIEČIŲ STREIKAS

’i

SUBSCBIBTIOK RaTES Z
.........................$4.50
and suburbs......................$5.50
countries yearly ............ $5U5O

ten nėr ko norėti! z
Čia radus viską tvarkoje kitur bėgo, nu

silakstė’užilso ir i trobą atgal parlėkė.
— Kur šeimininkas?—užklausė Joasės,

kuri dabar sėdėjo pas langą, nedrįsdama i žvilgt, šypt savo biešiškomis akimis vaikas

k ir subatomis. Leldila am 
Rymo Katauzų St. Juozapo 

SĄJUNGA.

BI N INK A S” 
(The Workeb)

lnian Tbi-Weekst Pape* 
every Tuesday, Thursday, 

by St. Joseph’s Ltth-
B. C. Association op Labos.

as second-dass matrer SepL 
at the post offlce at Boston, 

the Act of Mareli a 1879”

for nrailing at special rate 
provided for in Section 1103. 

Oct 8, 1917, authorized on July

anešama, kad dar ke- 
geležinkelių kompanijos 

šė po Baltiniorė sutar- 
ir susitaikė su darbinin- 
> John Scott, Am. Dar- 

’ederacijos, geležinkelie- 
skyriaus sekretorius pra- 

kad jau 74 kompanijos 
įrrė sutartis su karšapių 
ininkais.
prantama, kad padarė 

-ne dėlto, kad kompani- 
širdis būtų suminkštėju- 
bet dėlto, kad aplinkybės 
vertė taikintis. Įdomu, 
p greitai mūsiškės Nau- 

Anglijos kompanijds 
ės galvoti apie susitai

są su karšapių darbinin- 
Jau senai laikas; trau- 

i, kurie seniau veik ri
et ant laiko ateidavo, 

ar tankiausia pasivėlina 
t pusę valandos o neretai 
langiau.

įįkės kompanijos gi- 
ad, esą, streikas jau 

| užbaigtas, bet atsižvel- 
į traukinių chronišką 

iivėlinimą ir į kaikurių 
išvaizdą, ypač dau- 

;lio rūkomųjų vagonų su 
uždaromais langais ir su

žais -suolais, atrodo, 
id kompanijos vis dar tebe- 

a blofuoti. Tas joms 
ina be nuostolių, už 

uos, žinoma, galutinoj 
nei joj publika turės ūž

ėti.

kuoja kaip tiktai dėlto, kad jeigu ir priklauso prie vieti- 
nusikračius tos 12-kos valau- nių draugijų, — nepasisten- 
dų darbo dienos. Štai da- gia, kad jos dėtūsi į Federa- 
bar sustreikavo didžiųjų e- eįją. Jeigu nuo pat pradžių 
žerų jūreiviai, kad su'trum-, Federacijos veikimo visi 
pinus darbo dieną nuo 12-kos! liet, katalikai, būtų susispie- 
iki 8-ių valandų.

Trustai, žinoma, '
savo propagandą kaip varę, merikoje , viskas kitoniškai 
Visa bėdar tame, kad nere- atrodytoj.
tai tai propagandai valyti _Kodel 1TWS teturime apie 
duoda progos vadinamieji 20 mokyklų, seserų vedamų ? 
foreinėriai, o jų tarpe gal ir! T(XĮep kacĮ mes neorgani- 
lietuvių yia. Yra tai trum- ’zuoti 
paregiai egoistai, kurie ban-

: do uždirbti kuodaugiausia1 
trumpu laiku, labai tan
kiai praranda savo sveikatą 
ir galą gauna. Tuo būdu įr^ r 
patys sau kenkia ir visai 
darbininkų klesai. ‘

Susipratęs,/šių laikų dar- 
i bminkas varysis už tai, kad 

nereiktų " dirbti daugiau, 
kaip 8-ios valandos už tą pa
tį arba net aukštesnį atlygi
nimą, kurį jis dabar gauna 
už 12 valandų. ¥ai šiandie
na. Laiku bėgant ir tas bus 
be abejo perdaug.

tę po jos spardais — šian- 
varys diėn ir Lietuvoje ir čiskĄ-

Ir vėl, ir dar sykį prisiei
na šaukties į mūsų brolius ir 
seseris—lietuvius katalikus: 
organizaokimės! 16 metų 
praėjo, kaip užmegsta mūsų 
Federacija. 8 metai suėjo, 
kaip'buvo įsteigtas Tautos 
Fondas.

į

Šiandien niekas neužgin
čys, kad tos organizacijos 
padarė" daug gera mūsų Lie
tuvai ir mūsų išeivijai. Bet 
juk dar tik dalis Amerikos 
lietuvių katalikų yra susior
ganizavę. O kiek yra mūsų 
brolių ir sesučių, kurie į jo
kias katalikiškas organizaci
jas nepriklauso, arba kiti

Kodėl -bedievybė, išdyku
mas, tautinis išsigimimas 
taip drąsiai galvą kelia ir 
tiek riksmo daro ?

Todėl, kad mes visi dar 
pakrikę. >

Kodėl neskaitlingi sanda- 
riečiai turi net penkis savait
raščius? ,

Dėlto, kad mes nesame ge
rai susiorganizavę.

Kodėl tiek daugelis darbi
ninkų dar tebetiki socialistų 
moliais, kada patys socialis
tų vadai nustoja tikėję i so
cializmą ?

Ir čia priežastis — mūsų 
uesusiorganizavimas.

Štai iš Peimsvlvanijos a- 
teina žinių, kad mūsų bro
liai, angliakasiai tariasi 
steigti savo vietinius cent
rus, kad viešais reikalais lie
tuviams išvien eiti. Paro
dos dėl pripažinimo davė 
tam progos. Gražus suma
nymas. Bet ten, kur jisai 
iškilo, dar nėra katalikų Fe
deracijos skyriaus. Vadina
si, katalikai, dar patys sa
vo tarpe nesusi vieni j e, eis 
neorganizuoti, kaip palaidas 
būrys — bendrai veikti su 
laisvamaniais, su nezaliež- 
ninkais, su socialistais. Kas 
ir kokiais keliais juos veš, 
jeigu jie. kaipo katalikai 
pirma nepažins savo vadų. 
Yra vėl mūsų išeivijoje ko
lionijų, net ir didžiulių, ku-

riose katalikiškos draugijos 
turi savo sąryšius ir sąjun
gas, teeinu tie sąryšiai ir sąr 
jungos kažin kodėl nenori 
dėties prie visos mūsų visuo
menės, "nori veikti nuo visų, 
atsiskyrę, tarsi ant kokios 
salos uždaryti. Ir praktika 
parodo, kad tokie izoliuoti 
sąryšiai patenka verpetan 
siauros vietinės politikėlės, 
tarnaudami vietinių politi
kierių ambicijoms, o nebe
matydami platesnių tautos 
ir kataliku visuomenės reika
lų. /
' Laikas, ir didelis laikas 
mūsų kolionijų vadams, mū
sų susipratusiemš darbinin
kams rimtai užsiduoti sau 
klausimas: kodėl mes visi 
negalime veikti išvien?

Kodėl dar ne visose mūsų 
koMoni j ose randasi Federa
cijos ir Tautos Fondo sky
riai ?

Kodėl tie skyriai ne visur 
turi savo apskričius?

Kodėl atskiros katalikų 
draugijos ne visos dar pri
guli prie Federacijos? ’’

Kodėl kai-kurie vietiniai 
katalikų centrai nesideda 
prie Feedracijos ?

baigs darbai, tai ką aš čionai veiksiu?
— Ne Joase,, mudu jau- 

mą tarė Simonas rimtai. kas 
tikitrkad' tai močiutės dvasia 
čionai, man be tavęs negyvenimą®!

— Tegul bus pagarbintas! — pasigirdo h 
tetos balsas, kuri įėjo į. trobą visai nepatė- 
myta, nes durys buvo atdaros.
■F - "i. - ■

— matomai užklausė teta, ir pik
tai pažvelgė į Joasę kuri tai kalbai prasi- 
dijus atAtratMpMrpefių.

mas supjrasti.kas .čia darosi.
Tuo tarpu darys atsidarė ir įbėgo kai- 

minka, įdūknri buvo, raudona, akys pasiu
timu žibėjo. ’ Nė katalikiško pasveikinimo

Ant amžių amžinųjų.! —netarus tuoj nuo .slenksčio ėmė verkšlenti: 
gina pašokdama nuo stalo apdėto knygomis. - Ką as jumspadariau, kam prie ma-

— Kas-gi čia do darbas! poterius reikia - i-L- J'~ -----at-----x—— *-
'kalbėti šventoj dienoj ne biblijos vartyti! 
da vyriškis ką be padalysi, bet mergaitei, 
tai visai nepritinka, anaks ne rabinas! fui! liau obuolių jiems kramtyti ir du paršeliai 
kad aš pamatau moteriškę po popiergalius 
besiknisant man prisimena višta kuri gaidį 
pamėgdžiojant ima giedoti! mesk tu Joasė 
tuos brudus, gausi prie kaimynų nubėgti šį 
pavakarį, aš porą paršelių pirkau, reikės 
parnešti! tas bus, daug naudingiau ir pro
tui sveikiau, — patėmijo teta ir ėmė vilktis 
į žemę.

Simonas knygas dėjo į skrynią, žymiai 
neperdaug pradžiugęs tetai parvažiavus,' 
Joasė gelbėjo jai paltą, matomai norėjo pra
šalinti blogą įspūdį, kurį suteikė sklaidomos 
knygos.

— Na kas čia naujo pas jus? — Klau
sinėjo tėta, ilgu'buvo be manęs? Kur ne, 
marti nenorėjo manęs, verkdama išleisti o 
aš prižadėjau netrukti ir turiu važiuoti, 
kryžius man su jumis, kryžius! dabar du 
žiumbriu valdau! Led nusirengė tuoj nubė
go prie kiaulių bambėdama: turbūt niekas

nęs siuntė te tą laumę?! man tuof netiko ly
gu įėjo, — a kokie gražūs parkeliai! — ot ir 
sužavėjo, aki^-blogas turi, jai išėjus užpy-

nizuoti ?
Fed. Sckretorijatas.

222 So. Ninth St., 
Brooklyn, N. Y.

■ - y ■ ■ ■ !■■■■■ ■> —

PRANEŠIMAS GERB 
KLEBONAMS.

užsirijo, ko nedarėme! nusprogo!.. tai ji 
padarė! atklajūnė jielemta, laūmė! pragari
nė šmėkla! — rėkė boba grasindama kum
ščiais kur štovėjo pas pečių Joasė išbalusi 
kaip drobe iš išgąsčio.

—Kas to norėjo, žinoma kad tai josios 
darbas! — pritarė teta, ir atsigręžus į Joasę 
ėmė rėkti: — ką,ji tau padarė, ką? — rėkė 
vis artyn prisitraukdama.

Simonas nubalo, iš už stalo pašoko, te
tą už pečių suėmęs sukratė ir pastūmė, kad 
antrame gale trobos atsidūrė: — Nedrįsk nė 
žodžio tarti! — sušuko.

Abi bobos nutilo, papratusios kumščio 
jėgą gerbti, pripažino matomai Simoną 
“vyru,” taigi nepešosi jau.

Led audra apsimalšino kaip kieme pra
garsėjo keleto moterių tvanki kalba ir į tro
bą įėjo dvi trįs moterys, visos įtužusios pik
tos. Atėjome pasakyti, kad tą laumę išva
rytumėte, —• tarė viena iš jų gana kentėti, 
nuo pirmos dienos kaip ji čia atsivilko ris 
sodžiuj naujienos: — mano vaiką kadukas 
ėmė traukti, ot kaiminkos šiandien puikiau
siai supėsi supynė j e, ta pro 'šalį ėjo tik

paimti knygos.
— Klėtelėje ilsisi, — atsakė Joasė.
'— Ar buvo bažnyčioje?
— Rodos kad ne, —
— Rodos, kam-gi pati buvai kad nieko 

nežinai kas namie dedasi! ai užmiršau! ne
kaip per dieną tas knygas sklaidėte! pada
rysiu aš joms kada galą! — bambėjo teta, 
staiga atsigrįždama į Joasę užklausė: — ar 
buvai kur sakiau ?

— Da ne, sakėte pavakare, — atsakė 
mergina.

— O dabar ritmetys ? — eik tuoj, ir va
karienę kaisti netrukus bus laikas, netruk 
ilgai!

.Joasė užsimetė skepetaitę ir paėmus 
maišą išėjo pro duris.

Pas klėtį ant prigrindos sėdėdamas Si
monas, palydėjo merginą akimis, sukrimtė 
lūpas ir tykiai šnibštelejo į savę: — biesas 
jai davė atitrūkti galvą, ragana sena!

Kiek pasėdėjęs staiga pašoko 
pasitikti, porą paršelių nešti tai yra ko kel
ti ! — ir nuėjo takeliu, paskui per lauką pa
suko, atsisėdo puškely ir laukė.

Netrukus pamatė Joasę,' nešė sunkiai, 
kelius žingsnius panešus dėjo ant žemės ir 
vėl kėlė nelemtą naštą.

♦

— Ragana!z tatai už knygas kerštą! 
daugiau taip nebus, aš tave apginsiu, — ta
rė jai atimdamas maišą.

— Man nesunku, — kalbėjo mergina, 
tamsta geriau nieko nesakyk, ji manę išva
rys!

— Toli gražu! greičiau pati išlėks! — 
tarė rimtai Simonas, aš šiandien jai ir tė
vui pasakysiu kas ant širdies, seniai ragina 
manę vesti, bet iki šiol aš sau patinkamos^ du, jai čia vietos nėra! 
nemačiau, daba? aš manau vesti, tamsta 
man artima, tamsta viena gali "būti tikra 
drauge! mudviejų gyvenimo vienas 'tikslas, 
ir vienas kelias!

— Taip, pritarė Joasė, vienas tikslas 
ir vienas kelias! laiminga jausčiaus su-tavi
mi sykiu-juo eiti!

Vakarieniauti susėdus, teta ėmė broliui 
pasakoti 
mi, kaip -verkdami išleisti nenorėjo, labiaus 
marti. Senis besiklausant šypsojo,K bet ne-

bimpt ir iškrito. Ar vieną sykį krito ir nie
kai, dabar led atgaivinome!

— Tiesa, — pritarė trečioji, — gana 
mums kentėti, kad būtų merga kaip merga, 
būtų seniai su mergelkomis susipažinus, bet 
kur tai! velniui priėdusi matomai, gerai sa
kei šįryt užvažiavus, tikras rabinas, ’ot ką 
daro blogos knygos!

Teta nukaito, nes mėgo šnekėti, tik ne
mėgo kad jos kalba išeitų aikštėn ir apkalbė
ti sužinotų.

— Ačiū tetai! — tarė Simonas, tas vis
kas tamstos darbas, nesitikėjau!

— Eimoneli balandėli, kas tiesa tai ne 
melagystė, kaip ji atėjo jnan tuoj ėmė raina- 
tiks strėnas ėsti, aš žinau!

— Ką-gi tėtušis apie tą manote ? — at
sigrįžęs į tėvą užklausė Simonas.

— Ka aš, aš sakau kad laikyti daugiau 
jos negalime, su kaimynais buvo ir būsime, 
dėl kokios ten aktlajūnės nėr ko mums pyk
tis, ryt kad aš jos nerasčiau atsikėlęs, lai 
sau eina iš kur parėjusi!

— Ot protingai broleli! ot protingai! — 
gp» teta pasišokėdama! šalin laumę, ir jos 
pėdak vaikščiotas šventintu vandeniu iš- 
šlakstysiu, trobą išsmilkysiu kad jos smar
vės čionai neliktų.

— Gerai, — tarė rimtai Simonas, jos ne
liks ir aš su ja išeisiu!

— Tu ? sušuko tėvas, tas vienintelis ma
no įpėdinis, tu išsižadėsi gyvenimo ir viso 
manto dėl tos... - •

—-Cit, tėtuši! jos neužgauk! taip visa- 
ko išsižadu arba su ja pasilieku, kaip no
rite?

Senis valandą mąstė: — rištis tokiu bū-

“Darbininkas” neseniai yra at
spausdinęs MAŽĄ KATEKIZMŽ- 
LĮ, sutaisytą gerb. Kun. F. Jan
kaičio ‘/Pirma Išpažintis. Labai 
parankas ic AJi’ k k T7MfeT.TR Pai
kučiams prirengimui prie PIR
MOS IŠPAŽINTIES. Kaina $7.50 
už 100 egz. Imant ant syk 100 
egz. ar daugiau, duodame 25 nuoš. 
“DARB.” ADMINISTRACIJA, 

366 Broadway, So. Boston, Mass.

— Labai mėgstu, tai kitąsyk buvo ma
no darbas, dabar prisiėjo atsižadėti, — pri
dėjo kaip tai liūdnai.

— Kodėl ? — tarė Simonas, nenusimin
kit, nes tankiausiai atsitinka tas ko visai 
nelaukiam, taip ir jūsų gyvenimo santikiai 
gali visai persimainyti.

Viskas galima, bet tuo tarpu...
— Ot aš prašyčiau tamstos, — pertrau

kė Simonas. — naudotis mano knygomis, 
laiko prigavus atidarykit sau tą skrynią, ir 
pasiskirkit kas patinki, aš čia gan gerų 
knygų turiu, meldžiu pažiūrėti.

z Mergina priėjo ir abu ėmė knygas var
tyti, kalbos netrūko, pasijautė abu artimi 
sau lyg kartu augę ir sugudę. •

Jis jai pasakojo apie savo darbus, apie 
motiną, apie savo didžiausį nuostolį, apie 
tą baisią stoką broliško asmens, broliškos 
sielos su kuria galėtų pasikalbėti, mintimis 
pasidalinti- /.

Ji pasakoja jam iš savo gj’venimo at
sitikimus, ir taip besikalbant abu pralinks
mėja. ‘

— Rasit mano motinos dvasia atvfedė 
tamstą pas mus, — tarė jai Simonas.

Ji nuraudonavo ir atsakė: — malonu 
man iš jūsų tą girdėti, rasit ištikrųjų lem
ta mums bendrai kokį visuomenišką darbą 
atlikti, nepamenu koks mokslinčius pasakė 
kad, niekas pasauly nesidaro be tikslo, net 
žmogus su žmogumi nesusitinka be tikslo, 
tai rasit ir čia likimas suvedė mus į pažintį 
dėl kokio nors tikslo.

*
A

Simonas šyptelėjo — ris-gi koks nebū
toj likimo tikslas, aš jam labai dėkingas.' 

tarė Joasė, nežinau
kodėl,- da tik antras mėnuo kaip pas jus esu 
o rodos man kad esmi namie, kad kuomet 
prisimenu kad visgi ateis laikas kad laikės 
išeiti, liūdna darosi.

— Ka-gi eiti tokiu Vidu ? — užklaių^ė 
Simonas. *- x

— Visgi aš priklydėlė, svetima,

Beauštant.
(Tęsinys)

Taip diena po dienos slinko, mergina 
pailsėjus, apsipratus visai lyg namiškė ta
po, nesakoma jau žinojo kaip kas daromas 
i r visai perėmė tęstos rankas. ,

— Važiuosiu aš savo pašalėlius apžiū
rėti, tarė vieną sykį teta, vyrams ant pietų 
parėjus, Joasė jau viską žino, pabus viena 
porą dienų. ,

— Kodėl ne, — tarė brolis, ji matomai 
gera šeimininkė, bet yisgi parvažiuosi sesu
te, pridėjo daugiau is padorumo nė kaip iš 
tikro noro kad sesuo sugrįžtų.-

—* Kurgi dingsiu neparvažiavusi, jog 
aš viena važiuoju, kas-gi arklį atgrąžintų.

— No je, no je, — pritarė brolis. z
Teta ėmė ruoštis, ruošdamosi tai šį tai 

tą viliojo ir netušti išvažiavo, prisirišo rišių 
r i sėlius. Viename buvo pora gijų, kitame 
sijonas, linų grįžtelės, vilnų kamuoliai, ne 
savo ranką ėmė — ne be žinios, brolio pa
prašius, vis su jo žinia, dėl kiekvieno niek
niekio sukdama jam galvą.

Visiem kaip tai lengviau ant širdies li
ko tetai išvažiavus, jauna šeimininkė tėvui 
ir sūnui prie širdies pritiko.

Išaušo,sekmadiei v senis miegojo il
giau, Simonas atsikėlė ir į trobą įėjęs rado 
Joasę pusryčius beverdant. /

— Labas rytas! — tarė jis, -į- tamsta 
anksti kėliai, patėmijo, reikėjo miegoti, jog 
šventa. ' b

— O gyvuliai ? — prasijuokė mergina.
— Tas tiesa, pritarė ir. priėjęs prie 

skrynęs atidarė ją ir kiek pasiraustęs išėmė 
knygą, pasklaidė ir kitą išėmė.

— Tamsta mėgstate skaityti? — pa-

8-IĮJ VALANDŲ DARBO 
DIENA.«

|Bėda su tomis kompanijo- 
. It tas caras jos sako: 

įt po šernu! ir reikalauja, 
ad darbininkai pildytų jų

Štai pav. mainie-
Eriai norėtų dirbti kasdien 

t po kokias šešias valan- 
bet. operatoriai priver- 

išdikinėti apie treč- 
7 KSaų dirbamojo laiko. ' 

|Plieno trustas vėl liepia 
//daugeliui savo darbininkų 

■^^SdirbtL po 12 valandų. Ne
gana to dar trustas siuntinė- 

po visą Anieriką pamfle- 
s, kuriuose prirodinėja, 

kad trusto darbininkai esą 
taip laimingi ir užganėdinti, 
ad Aenori nei girdėti apie 
-ių valandų darbo dieną ir 

į na-irengę ką ne revoliu- 
ą kelti, jei jų darbo die- 

& liktų sutrumpinta iki 8-iij 
litai valandų. Taip tvirti- 
a trūkto-caras Elbert Gary 
? jo pakalikai. 
/Pažvelgę tečiaus į žinias 
įie streikus čia ir kitose Ša-, 
■e., pama • <:ne kad daug klausė merginos, kuri domiai žiūrėjo į sklai

dė darbi'::nuai : anuoją juo:'.-,ą.

ĖIK
[

ne be žinios, brolio pa-

— Aš taipogi,

ip jos namie ilgėjosi neeulaukda-
_ — _ _ ___ - _ - u •

Rytmetys buvo ankstybas, saulė tekėjo,.- 
skaisti dienelė prašvito.

Iš Brandulių sodžiaus iš Kiburių kai
mo ėjo Simonas laikydamas už rankos 
Joasę.

Abu turėjo po kukštarėlį ant kupros, ė- 
jo rimti įsižiūrėję į savo dieųos skaistų sau
lėtekį-

Išėjus į vieškelį kur vingiu sukėsi ke
lias, sustojo ir atsisuko.
rr Tolumoje matėsi Kiburio troba ir to
liau sodžiaus būtoj- neaiškūs, kontūrai, ap
siausti rudens duji), smėkšavo pusbrėkšmo-

prieštaravo}
— šeštadienio pavakariop, duosi man

vėl arklelį tarė teta, bet neviena važiuosiu, j e tartum apgulti juodų debesių, 
vežšiuos lygiai Simoną? nužiūrėjau aš jam- x
porą ir beveik kaip ir sukalbėjau, arklių po 
ra/karvių ketvertas, žąsų, avių, o drabu
žio!..

— Bereikto teta rūpiniesi, aš niekur ‘ 
nevažiuosiu, karvėmis neįdomauju, kas-link 
gyvenimo draugės aš ją suradau! • .

— Per vardą pono Dievo! Kur-gi taip?

| x — Kada tenai prašvis? — užklausė Si
monas draugės. ’ • z

— Darbuosimės kad kuo veikiau ir ten 
išaatitaž8)a0rti diena, — tarė Joasė, tai mū
sų pareiga!
1 Irnuhjo juodu ptačra rieškeliu, pirm
pirmyn!

I

pasi-

•. *

(Galas)
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Darbininkų prakalbs 

misi sekė.

Aukų sudėta $8<Čo-

LDS. III kuo# Nor- 
wood, Mass. buvo^urengus 
agitatyviškas ’ prakalbas 22 
d. spalio. Prakabos atsibu
vo šv. Jurgio p,-ra pi jos sa
lėje.

Kalbėtojai >uvo Jonas 
Glineckas ir A Virakas iš 
So. Bostono i‘ vietinis kle
bonas gerb. lun. V. Taškū
nas. Prakabų vedėjas A. 
Pėdas atidaręs vakarą pa
aiškinęs tumpais žodžiais 
prakalbų tkslą ir jų svarbą, 
perstatė ialbėti bostonieti 
Joną Gliiecką. Kalbėt j oas 
nors trumpai, bet aiškiai 
nupiešė “Darbininko” pra 
eiti iud susitvėrimo ir kiek 
per tą laiką atnešė visuome
nei gtro ir aiškino dabarti
nį jo padėjimą. Antras kal
bėjo vietinis klebonas kun. 
V. Taškūnas. Jis pasakė to
kią prakalbą kokios Nor- 
\voodo publikči nebuvo girdė
jus. Turiu pažymėti, kad 
visų lietuvių “kolonijose vei
kėjai kaip dvasiški teip ir 

^svietiški pasišvęstų žmoni- 
Fjos gerovei ir darbininkų 

labui kaip Noor\voodo dva
sios vadovas kun. V. Taškū
nas, tai pranyktų tada visi 
nesutikimai, pranyktų iš
naudojimas žmonijos, išnyk
tų puikybė žmonėse, pra
nyktų saumeilė. o vien užsi
degtų žmonėse meilė, vieny
bė ir galybė. Žodžiu sakant, 
kad visi žmonijos vadovai 
stotų pavyzdin mūsų ger 
biamo vadovo pasaulio kapi
talizmas pranyktų, be revo
liucijų, be kraujo' pralieji
mo. Trečias kalbėjo ką tik 
pargrįžęs iš Lietuvos F. Vi
rakas. Jo visa kalba buvo j 
nukreipta kas link Lietuvos i 
šianideninio stovio. Galia! 
gražiai.ir vaizdžiai nupasa-j 
kojo apie Lietuvą i r jos tvar-! 
kymasi. Teip-gi buvo pa
duota ir nekurie klausimai.' 
^Kalbėtojas ramiai ir aiškiai 
ktsakė. kad visi galėjo su- 
]rasti. Panelė A. Stašai- 
čiktė pasakė grynai darbi
ni laišką deklamaciją^

Juliaus buvo 
auk<* “Darbininkui.” 
kavo Vos ypatus:

Aukavo šios ypatos:

!

j
, i' renkamos / 

Au-L

LDS. 3 Hp. paaukavo boną $25.00 

Kun. K. Taškūnas.................25.00

V. Kudirka aukavo paskolą 10.00 

Brangs Kudirka..................  10.00

Jurgis Versiackas ........ 5.00 

Po $1.00: Klemensas Spirida- 
vičius, Antanaa Ledas, Jonas Už
davinys, Jonas J'ždavinis, Kas
tantas Akstinas, Karalius Ketvir
tis, Adomas Šidlluskas, Jonas 
Kavaliauskas, Barbora 
tienė, Jonas DidBalis, 
Pazniokienė. \ /

Smulkių aukų $3.21
Viso $89.25. ■ \

Geistina, kad ir 1 
lionijos imtų pavyjlį nors 
iš Norwoodo mažo I 
būrelio ir pamėginti 
lenkti, o . tas ne kam litam 
kaip tik mums' katalmms 
išeitų ant naudps, o meslpr- 
^voodiečiat pamatę ■ lenk® it 
mus. paradam nenusilefc 
■i™ “praisą ” ganti. A
L - J. ’l

Adomai-
Ursulė

V

j tos ko-

uvilj 
pra-

7 —
DETROIT, MICH.

Čia yra visokiii lietuvių organi
zacijų kuopi]. Katalikiškojo su
sivienijimo yra net keturios kuo
pos. Trys iš jų nedaug veikimo 
terodo. 230-ta kuopa kaikada ir 
pičgina šį tą veikti. 171-ma kp. 
surengia vaidinimų.

; Včių čia randasi dvi kuopos. 
; 79-ta kp. rodę daug veikimo. Vei

kalų statyme ji kitus net pralen
kia. Ji buvo blogoj finansinėj 
padėtyje, bet pagalios jau išsika
sė. 102-ra^kp. tai dar visai jau- 

; na. JJet narių daug. Gyvuoja" 
ir giedrininkų 6 kp. Neblogai 
laikosi. Labdarybės 19-ta kuojia 
visai menkai tegyvuoja. Yra, 
vienokį viltis, kad susitaisys.

Federacijos 4-tas skyrius perei
tą vasarą buvo atsilikęs. Bet spa
lio 22 d. laikytame susirinkime 
pradėta skyriaus jėgas stiprinti- 
Spalio 15 d. buvo to s-vyriaus va
karas. Programo pildyme daly
vavo dr-jos ir kuopos prie sky
riaus prigulinčios. Puikiai viskas 
pavyko. Skyrius prieš tai turė
jo skolą, <) po to vakaro skolos 
atmokėta ir dar liko.

LDS. 72-ra kp. mažai kuo yra 
p2sižymėjus. Gyvuoja trys mė
sai ir mažai tėra žinoma. Tečiau 
Centrui atsišaukus kuopa nepasi 
likdavo užpakalyje Nariu turi 
40 su viršum. Bet yra gera viltis,, 
kad jos veikimas padidės. Laiky
tame spalio 3 <!. susirinkime buvo 
nutarta l.DS. Centrui paaukuoti 
$25 skoloms mažinti. Nutatra se
kančiame susirinkime turėti dis
kusijas. Spalio 22 d. tos kuopos 
įvyko vakaras su vaidinimais. 
Vaidinta “Angliakasių Vyresny
sis’’ ir “Kuprotas Oželis.” Abu 
nusisekė gerai. Pirmam veikale 
pasižymėjo Leonas Širvaitis,, Ona 
Balčiūnienė, abu šalaveičiai. Jan
keliūnas, A. Bunzaitč. -T. Juška. 
“Oželyje” pasižymėjo O. Mielda- 
žiutč-. J. Naruševičienė, O. Bal
čiūnienė, J. Stankus, A. Šaląrei-' 
ėii'.s. Prakalbą pasakė uolus vei
kėjas K. Petrokas. Dar kalbėjo 
p. Žmuidzinavičius, Šaulių atsto-
as.

Rara vedė K. Abyšala. Žmonių bu
vo dau!X.

Pabaigoj buvo dainų. Va-

Pelno liks.

Vienas iš komisijos.

SPRINGFIELD, ILL.

I Spalio 15 d. Moterų Sąjungos 
buvo prakalbos su Įvairiu progra- 

l:::u. ' Aiškiai padeklamavo A. 
> Stanslovaitė ir O. Mareiulioniutė.
Duetą padainavo M. Stirnaitė ii) 
O. Adoma it ė. Pianu paskambino 
M. Marčiulioniuto. O solo gra
žiai padainavo J. Sugentaitė. Kla
sišką šoki išpildė J_ Gedminaitė. 
Moterų Sąjungos tikslą aiškiai il
gy va i apibudino “Moterų Dir
vos’’ redaktorė gerb. A. Nausė
dienė iš Chicago, III. Užbaigus 
prakalbą, vardan vietinių sąjun- 
gieeių E. Mareiulioniutė gerb. 
prelegentcrįteikė gražų ryšį gėlių. 
Vakarą užbaigė L. Vyčių 48-tos 
kp. koras šit dainomis ir Lietuvoj 
himnu.

'Spalio 27 d. L. Vyčių 48-tos kp. 
mergaitės Illinois Statė Arsenai 
svetainėj rengia smagų vakarą.

Lapkričio 12^d. prasidės para
pijos bazaras ir tęsis iki pabaigai 
mėnesio.

1

lės mylėtojai bei žymiausios dai
nininkės. Pirniiausia''sudainavu 
solo, p-lė M. Blažauskiutė iš New 
Britain, Ct. Labai gražiai padai
navo ir žmonėms patiko' jos skaitą 
bus balselis, kad iššaukė ir trečią 
kartą, tada sudainavo angliškai. 
Po to sekė kalba gerb. J. Šaliūno 
apie Vyčių organizacijos svarbą 
ir reikalingumą jaunimui prie jos 
priklausyti.

Toliau sekė dainos. P-lė Piko- 
niutė iš Hartford, Ct. sudainavo 
porą angliškų dainų ir p-lė A. ŽD 
buriutė vietinė vytė sudainavo dvi 
lietuviškas daineles, labai -gražiai 
ir gausiai gavo aplodismentų nuo 
publikos. P-lė Kiburiutė vėl vie
tos lyčių jauna narė gražiai pa
dainavo porą dainlein. P-lė Ki
buriutė paskutinį kartą palinks
mino savo maloniomis dainelėmis 
pubilką mūsų kolionijoj, >nes ža
da apleisti Waterbury. Gailai 
jaunos dainininkės netekti. Vėl 
p-lė A. Žiburiutė ir A. Liutkiutė 
sudainavo labai gražiai duetą. 
Žmonėms labai patiko, ką liudijo 
gausus rankų plojimas. Toliaus 
p-lė M. Labeckiutė iš Hartford’o 
padainavo angliškai pritariant pi
jami p-lei Pikūniut ei-iš Hartford.

Prie užbaigos vakarėlio K. Čes- 
nuiis dar pasakė trumpą prakal- 
belę pritaikintą vakarėliui.

Vakarėlis buvo surengtas po 
vadovyste gerb. vietos parap. var
gonininko A. Vismino.

Ku-kū.

PHILADELPHIA, PA.

Atšaukimas.
Aš žemiau pasirašiusi Barbė, 

kuri tai korespondencijoj iš mū
sų miesto “D-ke” No. 112 pabrie- 
žiau, kad Ignas Lepa ergelyje lai
ke prakalbų Lietuvių Muzikališ- 
koj Svetainėj buvo nutrauktas 
nuo estrados už kojos. Dabar gi 
22-jo spalio girdėjau, kad jis bu
vo nuo estrados unstumtas. To- 
delei matau, kad padariau klai
dą, kad patikėjau ypatai, kuriai 
regis galima buvo pasitikėti. Ir 
delei to kas buvo viršminėtoj ko
respondencijoj. atšaukiu.

Barbė.
z

VISIEMS.
gerasPlatinkime tarp žmonių 

knygas ir gerus laikraščius, nes 
jų skaitymas apšviečia žmogui 
protą ir ištobulina valią.

Beskaitydamas geras knygas ii 
gerus laikraščius, žmogus gali už
tektinai apsišviesti.

Mokyti ir išmintingi vyrai atsi 
džiaugti negali, prisiminę knyga; 
skaitymo naudą. Šitai ką sake 
mokslą vyris R. Būry. “Knyga 
anot jo betariant, yra geriausiai 
mokytojas. Jis ant tavęs niekad 
nesupyks ir užmokesnio nereika 
lauš. Kada tik nueisi niekados Je 
miegančio neatrasi, kada tik pa 
klausi, jis vis atsakys, kada apsi 
ciksi, jis tavęs neišjuoks.”

Krikščionys darbininkai 
vienykitės! Spieskitės į vie 
mntėlę darbo žmonių orga
nizacijų Amerikoje—Lietu
vių Darbininkų Sąjungą.

Vyčių 7 kp. spalių 15 d. pirmu
tinė buvo šiame sezone pasirody
ti ir kitus palinksminti savo gra
žiais sceniškais perstatymais. Bu- 
yo suvaidinta dvi komediji: /“Či
gonės” ir “Vienas Gir apsivesti.”/ 
Vaidinimas puikia’ pavyko, ypa 
tingai antroji komedija, nes bu
vo labai juokinga ir aktoriai ge
rai mokėjo roles ir pritaikin nu- 
davimus prie žodžių.^Vakaro pelę 
nas buvo skiriamas šv. Juozapo 
parap naujai mokyklai. Antrą gi 
savaitę t y. 22 d. spalių įvyko pas ’ 
mus L Vyčių Conn. apsk. suva
žiavimas. .Po sesijų vietinė Vy- 
čh] kuopaT parengė < skanią sve
čiams vakarienę savo name. Po 
vakarienei buvo surengtas parap. ' 
salėje vakarėlis, kur dalyvavo vi- . 
sųConn. apsk. Vyčių kuopų dai- •

WATERBURY, GONN.

„ Julė.

£

DOVANOMS 

kFONTANINį 
| PLUNKSNĄ 
Kuri bus atminčiai ilgam 

laikui.

Kainos Prieinamos. 
Reikalauk Katalogo. 

DARBININKAS.
366 Broadway .

Boston 27, Mass.

NESUPRATIMAS.
.

Laisvamaniai bei socija- 
listai išnešinėja grubijoniš- 
kas, netašytas rezoliucijas 
prieš Lietuvos "piliečių regis
traciją. Žemiau dedame 
naiviškai aimanuojantį jiu- 
šiskundimą dėl šito Lietuvos 
valdžios patvarkymo. Kaip 
laisvamanių užsipuolimuose 
ant registracijos primaišo
ma melu, tai žemiau deda- 
mame “pasveikinime” kyšo 
nežinojimas bei nesuprati
mas ir kartu prieštararimąš. 
Pirmiau pareiškia: “mes 
pasižadame visa savo širdi
mi materijaliai ir moraliai 
remti, Lietuvos Tautą Vil
niaus ir Klaipėdos atgavi
me.” o paskui vėl tuoj surin
ka: "veržiasi iš mūsų krūti
nių begalinis skausmas delei 
naujojo registracijos bei pi
lietybės mokesčių padavadv- 
mo. ’'

Vienu atveju žada materi- 
jalę paramą, o tuoj surinka, 
kad Lietuva reikalauja po 
penkinę kasmet? Ar-gi tai 
perdidelė mokestis ! Kiek 
žmonės prarūko, prageria 
ar kitokiems nereikalin
giems daiktams išleidžia. O 
šykšti dėti po penkinę Lie
tuvai.

vos Bespublikuh, šiuouū pasiun- 
čiame ir savo pasveikinimo žodį 
Lietuvos^Valdžiai, ir per ją vi. 
siems tiems, kurie to pripažinimo 
išgavime darbavosi, pareikšdami, 
kaip giliai mes esame tuo nuoti- 
kiu pradžiuginti ir patenkinti kar
tu su visa Lietuva.

Tąčiaus tas mūsų džiaugsmas 
dar nėra-pilnas. Jį drumsčia ne
malonios žinios, ateinančios iŠ 
Lietuvos, kad mūsų Tautos sosti 
nė Vilnius — toji Lietuvių širdis, 
dar iki šiol grobikų-lenkų ranko
se ; ir kad Klaipėda, tas nuo am
žių grynai Lietuviškas kraštas, 
tas vienintelis Lietuvos uostas, 
dar iki šiol mūsų Tėvynei nesu
grąžintas.

Apgailestaudami išvien su visa 
tauta tų skriaudų, kokias Lietu
viai turi kentėti delei pasaulio po
litiškų galiūnų-neteisingo nusista 
tymo prie mūsų Tėvynės, kartu 
su šiuomi pareiškiame, savo tvir
tą pasiryžimą nenuilstamai Lietu 
vos labui darbuoties ir Lietuvos 
Respublikos atstatymo darbe ak
tyviai veikti. Ypatingai-gi visi 
mes pasižadame visa savo širdimi 
materijaliai ir moraliai remti Lie 
tuvos Tautą Vilniaus ir Klaipėdos 
atgavime. Meldžiame Dievo kad 
suteiktų mums tą malonę, kad vi
si mes kogreičiausiai galėtume iš 
kilmingai apvaikščioti ir visi iš
vien pasidžiaugti mūsų sostinės ir -sus 
uosto atgavime.

Bet prie šios progos veržiasi iš 
mūsų krūtinių begalinis skausmas 
delei naujojo registracijos bei pi
lietybės mokesčių padavaclvmo.ku- 
rio prisilaikant didžiumai geres
niųjų Lietuvos sūnų, nuo seiliaus 
Amerikoje apsigyvenusių prišertų 
nustoti savo mylimos Tėvynės pi
lietybės teisių, ir Lietuvon sugrį
žę, tie Tautos ištikimieji vaikai 
būtų pastatyti greta didžiausių 
šalies kriminalistų bei kitokios 
rūšies biaurių prasikaltėlių, greta 
visų kitų Lietuvos išsigimėlių -i- 
pilietyhčs privilegijų nustojusių. 

, Ak kaip liūdna ir graudu daro
si, skaitant minėtąjį patvarkymą. 
Ak kaip mums širdis sopa ir des
peracija ima, mintijant, kad nuo 
pusės sekančio gruodžio mėnesio 
jau didžiuma mūsų negalėsime va- 

’dinties Lietuvos piliečiais, Lietu
vių Tautos vaikais.

Todėl šiuomi maldaujame Lie
tuvos valdžios, ir visų mūsų Bro
lių ir Seserų Lietuvių, vardan 
mūsų ir Jūsų labo, vardan Tėvy
nės Lietuvos labo, minėtąjį Įsta
tymą sušvelninti.

Mass-Mitingo Prezidentas — 
Franas Butkus,

Mass-Mitingo Sekretorius — 
Stasys Grinsevičius.

Dabar apie pilietybės 
"atėmimą.” Lietuva pilie
tybės neatima, jei pats jos 

1 neatsižada. Jei nesi tapęs 
Amerikos piliečiu, tai turi 
pareikšti norįs būti Lietu
vos piliečiu, turėti piliečio 
teises ir atlikti piliečio pa
reigas. Visi piliečiai turi tu
rėti pilietystės teisės ir turi 
teip-gi pildyti pareigas.

Kas pastoja Amerikos pi
liečiu. tas negali būti jokios 
kitos šalies piliečiu.^ Senoji 
kaizerio valdžia turėjo toki 
patvarkymą, kad vokietis 
tapęs kitos šalies piliečiu ne- 
prarasdavo Vokietijos pilie
tystės. Bet tai netikęs pa
tvarkymas ir Amerikai sto
jus karau Amerikos vokie
čiai dėl dvilypės pilietystės 
turėjo bėdų.

Lietuva ir-gi nepripažįsta 
dvilypės pilietystės. Pilie
tis ir ateivis Ivgiu teisiu 
niekur neturi, jų negali tu
rėti ir Lietuvoj. Gi sakyti, 
kad Lietuvoj sugrįžęs lietu-, 
viai Amerikos piliečiai bus 
“pastatyti greita didžiausiu 
šalies kriminalistų” yra tai 
sakvti didelę nesąmonę. Jei 
į Lietuvą atvyktų 'Šventasis 
Tėvas, jis nėra Lietuvos pi
lietis, ar tai ir jis būtų pa
statytas greta didžiausių kri
minalistų. Bet nereikia nei 
šitokio pavyzdžio. Yra Lie
tuvoj Amerikos atstovas, y- 
ra Vokietijos, Anglijos ir 
kitų šalių atstovai. Jie nė
ra statomi greta kriminalis
tų. Yra Lietuvoj ir lietuvių 
Amerikos piliečių — Jonas 
Romąjjas ir d&ug kitų ir jie 
nestatomi greta kriminalis
tų. /

Atsipeikėkit^ susipraski
te, neskelbkite nesąmonių ir 
nestatykite savęs ant juoko 
prieš visuomenės akis.

, . _____
DAYTON OHIO.

KODĖL ABSTINENCIJA 
NIEKINAMA.

Ar tik nebtis didžiausia* 
pilnosios blaivybės niekini
mo priežastis užgėrimų ir at
geri mų įprotvs? Tie senų 
senovės prietarai prie kiek
vieno susitikimo teip didelio 
kaip mažo, teip tarpe ap- 
šviestesniųjų asmenų kaip ir 
tanisesnūijų visų tautų ir 
šeimų, vienas kitam neva 
palinkėti geroves su stikli
nėmis čėrkomis ir stikleliais 
rangose ištarianti: “Sveiks, 
dėkui, tai visos žmonijos 
baisiausioji nelaimė! Kad 
kam pavyktų išgaluoti pra
gumas kuriuomi būtų gali
ma žmoniją nuo to pajunki
me visai atpartinti, tai tas 
asmuo užpelnytų vardą pra
kilniausio išminčiaus ir did
vyrio. Tik pabandyk paaiš
kinęs blėdingumą svaigalų 
kam pasiūlinti pilną svaiga* 
lųxsu8i|nrėjimą bent ant ke
lių menesių, > kad visai nuo 
ju atpratus, tai ūmai išgirsi 

? veik iš kiekyieno burnos se
kančius ar tiems panašius 
žodžius: “Aš niekuomet ne- 
p^sigeryi, man nereikia ab
stinencijos, žinoma susiti- 
| lūs su draugu su pažįstamu 

rikos Valstijų pripažinimą Lietu ar giminia prisieina įšsiger-

Lietuvos valdžiai pasveikinimas.

Mes, Dayton, Ohio, miesto ir a- 
pielinkės, Suvienytose Valstijosc- 
Ameikjije Lietuviai, savo masinia
me smžrjnkime. laikytame Spalio 
8-tą dieną, 1922 metuose, džiaugs
mingai minėdami Suvienytų Ame-

būdą, negu svaigalų p« 
■inėjimas, atgrąsinus ’ 
os pirklybes, o prikalto 
>rie užsidėjimo garbiu 
iio pragyvenimui būdo. 
:as nežino tos Sątar 
eksto. beabejo, peikia 
oiniga kuris neima a 
įuo svaigalų pirklių,' 
:as tą žilio ir supranta 
;ali jo jieikti. Yra sva 

zų’ vaizbininkų gana gud 
ie daro didesnes aukas i 
tyčių ir labdarybių i 
-ams. kad tik daugiau 
iadii us sau prielankių 
lovį] labdarybių kad nej 
U j.’ apygardoje abstii 
•ijos. kuri griežtai pireš 
d j i įstaigoms. Ūžt 
lauš nia jiems ir patai! 
ja. 3et ar pataikautų i 
deni ūsi nuodugniai išt 
kam. randasi tiesa? "Ži 
ma i . Kad bandytų išt 
ir si noti tikrai statisti 
kiek Ano meto, kiek si 
galu aizba kas metas nu 
ro Į ’ ibdarybių prieglau 
nauj našlaičių, kurių g 

dyto ; i per svaigalus ar t 
nual'kad neturėjo sp< 
auklėti savo kūdikius, a: 
patrumpino sau gyveni 
laiką. Tai tikrai patys sv 
galų pirkliai labai nusig 
tų! <egU] pasiklausia ] 
užvei. detojus prieglau' 
kalėjimu, bepročiu įstaį 
kurie per daug metu yra i 
grinėję priežastis tu nei 
mingujų kurie ten tose įst 
gose yra globojami, tai n 
ju aiškiai sužinos koki 
nuošimtis randasi visose 
kiekvienoje Įstaigoje, j 

svaigalus. Tai ką pac 
jiems tasai jų nuduota 
gailestingumas, jei jie ' 
dar norės pasinaudoti žn 
11 i i i n'esus i j natimu^r taiB 
mu. ir iš to turėti ? Kad 
si žmonės ant syk atsižadė 
to papročio "Sveiks’’, c 

tai metas po meto n 
i n leg

ti stikliuką vieną kitą, tai 
dėlto man reikėtų atsižadėt 
net mylimiausių prietelių?' 
Bet kas aršiausia tokie as 
mens tokiu būdū pasiteisin 
lami įsivaizdina sau būk ji< 
teip šneka ir elgiasi pefsi 
statydami savo vaidentuvėj' 
ieva artimo meilę. Savim 
aiškus dalykas, jei sunaudo 
j imas svaigalų butų tikra 
artimo meilės ženklas, tiU 
ibsti|iencija turėtų x būt 
priešinga artimo meilei. Dai 
vieną žingsnį toliaus pažen 
gus pati išvada išeina, būl 
.r Dievo meilės negalėtų ras 
is pilnoje blaivybėje, nes 
julig tekstų Šv. Pauliaus 
■(Povilo) ir Šv. Jokūbo, “ne 
galima mylėti Dievo tam kas 
įemyli artimo,” tai prie k< 
priveda tokia logika! Šalyj 
su tokiu galvojimu! Šalvį, 
su tokia artimo meile! Pa 
sirodo kad tokie žmonės ne
pagalvoja kiek nelaimių'už
traukia visai žmonijai tokiu 
ipsimetimu artimo meilės. 
Nes jie stengiasi prilaikyti 
pragaro įstaigas, ir tuos vi- 

kurie pasinaudodami
Žmonių po tuomi žvalgiu . 
tamsumu rūpinasi nulobti! 
Kam tikrai rūpi artimo mei
lė, tas, anot šventos atmin- • 
ties Arcivyskupo Irlando, 1 
nors pats ųiekuomet nepasi- i 
geria, tečiaus kad savo gra- I 
Žiu pavyzdžiu ištraukus gir
tuoklius iš gatvių rinštoko ir 
iš pragaro nasrų, atsižada 
-svaigalų ant visados, nes tai 
yra *prakilniausis paisšventi- 
uias Dievui ir visiems gero 
noro žmonėms patinkantis. 
Nes jokie pragumai nepa
traukia teip žmogų prie ge
ro kaip gražus pasišventimo 
pavyzdis. Žinau vieną klebo
ną kuris nuo smuklininkų 
savo parapijos net aukų ne-1 
priima, kad juos pagal A 
merikos visų Vyskupų Bal 1 
timorės Trečiosios Pilnosios i kili.” 
Sątarybos tconcilium) nu Įkalus prieglaudų ir labdar 
tarimo, kad visi kunigai bes vis mažėtu, o ją rieto 
stengtųsi atkalbėti katalikus knygynai geru mokslu ir a 
nuo svaigalų vaizbos, kad švietos pradėtų klestėti, 
pasiskirtų sau saugesni ir- Tiek tuom kart, 
garbingesni pragyveniirfo tAilaasis lllaivininkl

I

I

SPAUDOS PLATINIMO 
LAIKAS.

Spalių ir Lapkričio mėn. 
yra skirti katalikų spaudos 
platinimui, “Darbininko” 
užrašinėjimui, LDS. narių 
prirašymui, “Darbininko”

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

5) Apologetika — 50-. ir Tr 
Keleiviai (apdl) — 50c.

6) Visi Geri — 10c., Leono 1 
pop. Enciklika — 15c., Žaidim 
Vainikas — 50-., Kurių Bos Vi 
šus? — 10c., Esumas — 10c., Gi

5-.
7) Aritmetikos uŽdapinynas 

d. — 35c., Aritm. uždavinynas 1 
d. — 2uc., “Drangas” (kalend< 
rėlis) 40c.

8) Marijos Mėnuo — 50c 
Eu-harist. Stacijos — 15c., Žibu 
rėlis — 40-.

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

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

Kiekvienas užsimokėjęs ii 
kalno už mątus už “Darbi 
ninku,” turi teisę pasirinkta 
vieną iš viršuj nurodytų nu
merių, vertės 1 dolerio Jpy- 
gų. Taigi yra labai tinkarųa 
proga visiems iš to pasiūiimo 
pasinaudoti.
■ Pinigus ar money orde
rius siuskite Vardu

‘ <D ARBININKaISB 
f z

366 Broadvay, Boston 27, Mas£

Į

pagerinimo auku rinkimui-l,ūnas — 5
ir tt. Kiekvienam LDS. na
riui yra gera proga pasinau
doti— gauti dovanas. - Do
vanos štai kokios:

1) Kuris iš LDS. narių prikai
tys 5 naujus prie LDS. narius, 
gaus dovanų fontaninę plunksną.

2) Kuris gaus du nauju “Dar
bininkui’* metinib skaitytoju ir 
prisius pinigus C&itran, gaus fon- 
taninę plunksną.

Fontaninės plunksnos yra su 
“Darbininko” vardu.

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

1) Kelionė aplink pasauli 50e., 
Albumas Liet. Dr-jų 25c., Delega
tų Kelionė Lietuvon 25-.
’ 2) Apaštalystės Maldos — 25c.', 
bažnyčios‘Istorijos Vadovėlis — 
iOc. ir 8v. Gabrielius — 25c.

3) Svieto Perėjūnas — 35e.r £- 
inęs ir Kalbėk — 30-., Ubagų A- : 
cademija — 35c. f
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VIENO NEUŽGYRĖ.

■i< >40110 Centrai Libor 
i>.h nei vieno kandidato 
jfetinius ofisus neužgyrė.

Jis

re

kKbbč IR APDO- 
fFANOJO LIETUVĮ 

fanas P. Skudris. pasižy- 
lęs veikėjas tarp KolunL 
l^yčiu. tapo šiemet pa
stas ii- apdovanotas kitos 
Hos organizacijas vadi 
M)s Massacliusetts Catho- 
Jfader <>f Forestcrs. 
feitais metais buvo 
fef Rauger. šiemet
aavoir paskirtas Deputy. 
Įtio 13 d. šv. Rožės salėj 
ro didis bankietas ir mū 
tautiečiui tapo inteiktas 
asinis brangus laikrodis. 

Lnkiete dalyvavo Krimina 
Teismo teisėjas Sheenan. 

■ank Montague. principą 
į vakarinių teisiu mokyk 
ir daug kitu žymiu Bos 
to asmenų.

-, ■ -------- ■■■— ■ n. ■ -
\IASS-MITINGAS. 

_____ •
Bengia ‘ ‘ Women' Vottirs 

League’’ utarninke, spalių 
31 d., Municipal Buildinge, 
ant ^East Broadvav gatvės. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Sis milžiniška^ mass-inL 
tingas bus vienas iš svar
biausių mitingų. ' Kalbės 
Mis. Cram. kandidatė į val
stijos revizorius (auditor), 
AI r. McCormack. kaniddatas 
i senatorius ir kiti kandida
tai.

Teip-gi /kalbės Miss M. 
Butland. mokytoja South 
Bos'ton Iligh Schoolčs apie 
“ Eųual Pay for Equal Ser
vice.’’

Tikslas šio mass-mitingo 
yra suorganizuoti visus kad 
balsuotų už “\vomen tea- 
chers." idant jos gautų di- 
d'.'snes algas.

Kviečiami visi vietiniai ir 
iš apielinkės atsilankvti. r .
Teip-gi l(*gul ateina 
rys. kurios balsuoja.

niotr-

DARBINI N K I8
ŠV. KAZIMIERO DRAUGUOS 

. REIKALU KELIONE.

ŠĮ rudeni katalikiškos lietuvių 
spaudos reikalu lankausi Conn. 
valstijoje, greitu laiku tikiuosi 
būti Bostone ir jo apielinkėse. Ka
dangi mano tikslas ne aukų rin
kimas. o tiktai narių jrašinėjimas 
Šv. Kaz. Dr-jai ir katalikiškiems 
laikraščiams prenumeratorių rin
kimas, tai manau nebūisu įkiriu N. 
Anglijos lietuvių kolonijoms. Bos
tonas su savo apylinkėmis yra 
veiklumo ir visokių prakilnių idė
jų pavyzdžiu, tai šiuomi labai 
maloniai prašau, gg. klebonų, vi
są organizacijų, dr-jų ir skyrių 
katalikiškos spaudos mylėtojų, 
pagelbėti man katalikiškos spau
dos misiją pasekmingai atlikti. ...

Shi aukšta pagarba,

Kun. Petras Raščiukas.

ti

:♦
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LAIMINGAS TAS, KURIS TURI GERŲ DRAUGŲ
GEROJE ORGANIZACIJOJ^, GERI

IR DRAUGAI.
Viena iš rimčiąusių, gyviausių ir geriausių 

lietuvių darbininkų organizacija Amerikoje yra

LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄJUNGA
Ši organizacija rūpinasi pagerinimu darbi

ninkų būvio. Leidžia 3 sykius i savaitę laikraš
tį “DARBININKĄ.” Prie šios organizacijos 
gali prigulėti vyrai, merginos ir moterys nuo 16 
m. amžiaus. '

» REIKALINGAS tnojaus ranki- 
uis zeeeris. Atsišaukite: “Darbi 
liukas,” 366 Broadway, Boston, 
27, Mass.

e

NEPAPRASTA PROGA!

l<

AKLOJO DOLARINI.
MAIŠĖ ŽIRNIUS

SU KOPŪSTAIS

PRANEŠIMAS VISIEMS!
Lietuvos Vyčių Naujos Angli

jos apskritys rengia šokius, kurie 
žada atsibūti Lapkričio 11 d. (Ar- 
mistice day) Nusiginklavimo die
noje, šv. Petro pa r. salėje, 492 
E. Seventb St., So. Boston, Mass.

Kadangi tai bus subatos vaka
ras, tai bus visiems geriausia pro
ga prie geros orkestros pasišokti 
kaip lietuvišką taip angliški}, šo
kiu. Taigi yra kviečiami visi atei
ti, susipažinti su Lietuvos Vyčiu 
jaunimu, kuriu žada daug iš ki 
tu kolionijų atvykti.

Ateikite o nesigailėsime praleidę 
vakarą tarpe mūsų.
(4) Rengėjai.

BANDITU KLAIDA.

Du banditu imt kalidą už 
Jol ė italą Angelo Russo. 
as išsiėmęs skustuvą abiem 
adarė žeknlus. Pagal tu<» 
Jknlus jMilicistai pagavi 
auditu*.
-- - - 4

21 SUS >7'J/IŠIMAS.

r' Pereitą nedėlią 11arvard<• 
kvėro požeminėj stotyje bn 
■<> didis sumišimas bevežiuo 

fant Į footballo lauką. Į vie 
|ią strytkari vyrai ir mote 
lys grūdosi su pasiutusiu 
■gaarkumu, kad pasidarė 
baisi spūstis. Lindo pr<> 
augus. Keletas moterį! 
Apalpo ir susirgo.

PASISKYRĖ LIETUVĮ.

•Bostono Mntual Rife Ii: 
wrance (’o. pasiskyrė •I)r. 
gaudžią savo "medical ex 
■oiner’iu” ant viso So. Bos 
Ę®o. Pirma tą darbą tnrū 
į0 Dr. Fletcher.

- " -*- / ’f'--

i
■

GIMĖ DUKTĖ.

^Kazimiero .Taškučio. 27 
Kelly Ct., Brighton pasidi 

šeimvna -nauja dukterį 
ni. Gandrą įvezdino Dr. 
Landžius.

NELAIMĖ PO

NELA IMKI.

lindo kaip yla iš maišo. Sa
ko: “kas norit, kad nebū
tumėt priversti pėtnyėioj 
valgyt bt* misos, tai balsuo
kit už juos." Iš minios pa
klaustas. kodėl taip. Lietu 
vo.i visi katalikai, o tainista 
ragini kad pėtnyėiomiš val
gyt su mėsa/ Grinius ne 
1 urėdamaską atsakyt, sako: 
tai balsuok už katalikus. I- 
ronija, akyse vendmainiau 
ia. Vežime sėdėjo žydas.

“ Už valandos vėl atvyki 
ir atsivežė Ivaškevičių, ku
ris sakės atsiustas nuo A 
merikos lietuviu. Suprask 
(de Bogeėevsky ir (’o.), nes 
įokiu lietuviu jis ten neats
tovauja. Pastarasis reika
lavo. kad vietiniai lietuviai 
atšauktu iš Amerikos Čer- 
neeki. aiškindamas būk tai 
negeras (eieilikams). Iš mi
nios.—Geras! Žmogelis mai
šė žirnius su kopūstais ir 
nieko konk rečio nepasakė. 
Nusiskundė ant Valdžios, 
kam išleido Įstatą draudžian
ti svetimšaliu neisimvusiani 
10 metu Lietuvoj pastot pi
liečiu.' Vargšas, pamiršo, 
kad Amerikoj ir reikalauja 
penkių metą kad gavus pilie
čio teisės. - Nebent per ma
ža ‘‘piliečių’* iš Rusijos įsi
leido?”

KAUNO OPEROS DAINININ
KAI JAU ATVAŽIAVO.

Senai laukti Kauno operos dai- 
ninkai: 31. Leškevičius — smuiki
ninkas, P. Oleka — basas, ir Byra 
tenoras — pianistas jau Ameriko
je. Jie pribuvo New Yorkan Spa
lių 22 <1. ir iš ten pradės savo kon
certus. Netrukus žada būti taip
gi ir Bostone.

VIENYBĖJE--GALYBĖ. i
l page-. 

rinti darbo ir gyvenimo sąlygas. Norintieji pri-’ 
sirašyti prie Lietuvių. Darbininkų Sąjungos dč-' 
Jei platesnių informacijų kreipkitės prie arti-; 
miausios kuopos arba tiesiog į ;

I

Tik susispietę i vieną būrelį galėsime

3G6 BR0ADWAY, 
V

L. D. S. CENTRĄ
C

BOSTON.27, MASS.
4

DABAR YRA PROGA PRISIRAŠYTI PRIE L. D. S-
SKAITYKITE IR PLATINKITE “DARBININKU.”
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Susivienijimas Lietuvių 
R. K. Amerikoje

GYVAM DŽIAUGSMAS! SERGANČIAM VILTIS! 
MIRŠTANČIAM RAMYBĖ! .

musu, lictuvi-u kataliku nesugriaunama tvir- 
ios ergai li

pei si-

yra

16

r L I E T U v 4.
White Star Line 

lx .\ctf Yorko į Southainptonq 
MAJESTIC—Lapkričio 25; Gruod.

Didžiausias laivas pasaulyje.
OLYMI’IC—I.apkr. 4; Gruod. 2 ir
HOMERU' ............Lapkr. 11: Gruod. 9
Greičiausias kelias į Baltiko uostus.

American Linf 
Iš \< ir Yorko į [iaoiburiKI 

MON'GOLIA...............................Lapkričio 9
MINNEKAHDA (3 kl.) — Lapkr. ir.

Persėdimai j Baltiko uostus.

Red Star Line
/x Ve,r Yorko į Chcrboura ir Antircrp 
I.AFLAND ................................Lapkričio 4
GOTHUVND (3 kl.) .............Lapkr. 11
ZKELAND........................... ..Lapkričio 25
EINLAND ...................................Gruodžio 2

Tiktai j Antverp.
/.<■ .Ve,r Yorko j Danzif/a 

SAMI.AND................<3 klesos) Lapkr. S

Geras valgis. Uždaryti kambariai. 
Prieinamos kainos jūsų draugų par 
traukimui Amerikon. Paaiškinimų de 
!ei klausk vietos agentų arba

KELIAUNINKU SKYRIUS
84 Statė Street. Boston. Mass.

Tai i____, . __ ... ____ ' 
tovė. Lietuvy katalike! Jei dar prie 
cijos nepriklausai, nieko nelaukdamas tuoj 
rašyk, nes ji:

1. Apsaugoja nariu gvvastis ir mokti pomirtines $150.00, 
$250.00, $500.00. S750.Č0.' $1000.00. S2.000.00. $3.000.00.

2. Moka pašalpą nariams ligoniams kas savaitę po: 
$3.50, $7.00, $10.00. $14.00, $21.00

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

rašti ”Garsą”.
5. Skleidžia ap.švielą. leidžia gerus raštus ir dalina na

riams Veltui.
6. "Platina tikėjimą, doja. rūpinasi tautos reikalais, re

mia Lietuvos respubliką.
7. Lengvomis sąlygomis apdraudžia vaikus nuo vienų 

metų amžiaus.
Įstojimas i S. T.. R. K. A. pigu*. įnėnesifu" mokestis lengva. Kuo

pos yra visose didesnėse lietuviu ko!ionij<»e Amerikoje, todei. norin
tieji informacijų, kreipkitės prie kuopų Sekretorių arba tiesiai i Cen
tro Kastinę:

• S. L. R. K. AMERIKOJE
222 So. 9th str., Brooklyn, N. Y.

LIETUVOS PINIGAI KALĖDOMS
Nuo Spalio 1. 1922. Lietuva įvedė savus pinigus. . 
todėl nuo dabar pinigų siuntimas į Lietuvą skaitysis 
sn nusiuntimu yra sekantis:

Litų
Litų
Litų
Litų

50
100
150 
-00

. . . .806.00 
... .811.75
. . . .817.50
. . . .823.50

300
400
500 

lt* K)

Litu . . . 
Litų . . . 
Litų . . . 
Litų . ..

i 
E 
I

£
E§

vadinamus LITAI, ir
Litais, kurių kursas

34.50
44.00
55.00

»

. . ..$ 

. . .$ 

.. .$ 
. . .$108.7

Laivakortes iš New Yorko i Kauną.............. $105.15
Laivakortės iš Kauno i New Yorką.............. $106.00

Afidavitai parsi kvietimui giminių ir drausiu į Ameriką. įgaliojimai. Aktai, 
su užtvirtinimu Lietuvos Atstovybės. Visados adresuokite:

P. MIK0LAINIS, 53 Hudson Avenue, Brooklyn, New York.

/

ETŲVĄ ir 
Geriausia*

.Lapkričio 4 
Lapkričio V> 

. Gruodžio O

Iš BOSTONO i LIETUVĄ 
per LIVERPOOL 

ant naujo, didelio, puošnaus, greito 
aliejų varomo 

TYRRHENIA ........
ALGERTA ...............
ANT’ANIA (naujas

su greitu persikėlimų J LI] 
visas Baltijos valstijas, 
patarnavimas ir valgis.

TAIP-GI ĮS NEW YORK’O 
asmeniškai prižiūrima ekskursija Lie
tuvon ir į kitas Baltijos valstybes, 
kiekvieną utaminką vienas iš trijų jū
rių milžinų su užjūrio persikėlimu 

Southampton’e.
MAURETANIA AQUITA9nA 

BERENGARIA, ______
pasiekia LIkTU VA J devynias dienas. 
Delei informacijų kreipkitės prie ar
timiausio agento arba prie CUNARD- 
ANCHOR LINES, 126 Statė SU Bos
ton, Mana. '

T)ipHi'll'VPV®1‘avy’ Kokarda, visokių Ženklelių, Guzikučių, Ant- 
M v ve. vv spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 

Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą. 
•TRUPA8 OO./ 90*92 Fcrry St. Newark,‘ N. <1.

Nuo šios dienos iki Sau 
šio 1 <L 19‘23r naujiem: 
“Darbininko ’ ’ skaitytoj aras 
yra duodama nepaprastr 
proga sų “Darbininku” su 
sipažinti. Ta proga yra šta 
kame: Kiekvienas, norėda
mas susipažinti su “Daybi 
ninku” gaus tris sykius sa 
vaitėje einantį “Darbinin 
ką” per PENKIOLIKĘ 
SAVAIČIŲ tiktai už VIE 
NĄ DOLERĮ. Gi atnauji 
nant ant toliaūs, kiekvienai 
jų turės mokėti 
kainą.

Taigi čia yra 
proga kiekvienam 
kuris nori apie darbiuinki 
judėjinią pasiskaityti.*‘Dar 
bildukas” krikščionių dar 
bininkų turėtų būti remia 
mas. Kiekvienas darbinio 
kas savo namuose privalėti 
jį turėti ii- skaityti.

Visiems lietuviams gert 
proga reikėtų pasinaudoti 
Kurie mano užsisakyt 
“Darbininką,” tai be atidė 
'iojimo prisiuskite VIEN.) 
DOLERĮ ar tai nioney Gi
leliu ai- Pašto ženkleliai: 
ir “cash” registruot am< 
’ai.ške ir gausite per PEN 
KI0LIKĄ S A V AI č I Į 
“Darbininką" i savo na 
mus.

Taigi lietuviai darbinio 
kai visomis išgalėmis remki 
te “Darbininką.”

Užsisakydami ir pinigu- 
siitsdaini adresuokite:
‘D AR B IN I NK A S\

366 Broadvvay,
Boston 27, Mass

■V

v

A*

regulerę

geriausi; 
lietuviui

“DARBININKAS” pasiunta 
Lietuvos Darbo Federacijai kny 
m už $5.597.50. Už tas knyga 
‘Darbininkas” Jaukia iš visuo 

menės atlyginimo. LDS. kuopos 
UDS. nariai, mūsų prieteliai, ka 
‘alikiškos spaudos rėmėjai priva 
’o kiekvieną progą tam tikslui ar 
rų rinkimui sunaudoti.

REIKALAVIMAI.
Reikalavimų kainos 2c. už žodi už 

kiekvieną sykį.

NEW HAMPSHIRE PIGIOS 
FARM0S.

Už $3250.00 mes parduosime 32 ai 
•ų netoli miesto, marketų, farma. Pri 
’armos yra 250 vištų. 2 karvi, arklys 
ncubatorius, viščiukų tvartelis, rogė- 
•ežimas. plūgas, pakinkiai, vežime 
<as. Daug malkų, daržovių, mišk< 
$ kambarių stubą, geras tvartas. Nau 
’as rištini nkns. Lengvi išmokėjimą’ 
Rašyk, telefonuok ar ateik, tuojau: 
klausk apie farmų bargenus.

VINDHAM FARM AGENCY 
Dept. C. 755 Boylston St..

Suite 612-613 Boston

TeL So. Bceron 2488

OR. J. 1. LANDŽIUS
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS.
Gydo aštrias > chroniškas ligas 
vyrų, moterų \ vaikų. Egzami
nuoja kraujo.spaudaius, Šlapumą 
ir tt. savo labonforijoj. Suteikia 
patarimus laiškai kitur gyvenan
tiems. Adresas: \

506 BR0AJWAY, 
SOUTH BOST1N, MASS.

G St. iiBroadvvay) 
............... 1—4. 7—9

II (Kampas G St. ŪBro
;[ VALANDOS: 9— 1Ų 2

Tel. So. Boston 323
LIETUVYS DANTYTAS

DR. M. V. GA^PER
(KASPARAVIČIUI 

Laikinai perkėlė ožisą p> No.
425 Bboadway, So. Boston.Mas*. 

Oįiso Valandos: •
Nuo 10 Iki 12:30 ryte ir nni 1:30 

iki 6 Ir nuo 6:30 iki 9 v. Vtk.
Ofisas uždarytas subatos va kirais 

ir nedėliotais.
■

16 Metą South Bostone

DR. H. S .STONE
AKIŲ SPECIALISTAS 
899a W. BB0ADWAT

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

i 
į
i

i

Tel. So. Boston 270 i
J.MACDONELLM.D.Į 
Galima susikalbėti ir lietuviškai, g 

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

Vakarais nuo 6 iki 9.
586 Broadway, So. Boston. |

OR. A. 1 GORMAN

i

(GUMAUSKAS)

DANTISTAS

705 Mala St., Montello, Mui.

(Kampas Broad St.j

Tel. BroektoD 5112-W.

>V. KAZIMIERO B. K. DR-J08 
VALDYBOS ANTRASAI

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

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

27 Story St, Boston 27, Mass. 
‘ROT. RAŠT. — Antanas lamšonts, 

1426 Columbia R<1., So. Boston
IN. RAST. — Juozas Juška. 

Merycliff Academy.
Arlinghron Helgths, Maso, 

ODININKAS — I eonas švagždys, 
111 Bowen St, Boston 27, Mass. 

ZDO GLOB. — J. Grubinskas, 
3 Jay St., Boston 27, Mass. ir 

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

1ARŠALKA — Povilas Laučka,
61 Story St, Boston 27, Mase, 

'RAUGUOS antrašas reikale:
366 Broadway, So. Boston, Msas. 

DRAUGUOS susirinkimai Ir. i torui 
as antrą nedčldlenj mėnesio 1-ą va L 
o pietų parapijinėj svetainėj, 452 H. 
th St, Boston 27. Man*.

f
f

). L. K. Keistučio Dr-jcj Vai- 
iybos Adresai, Boston, Mass.

•IRM1NTNKAS — J. Admn/vtčlns, 
122 Bowen St, So. Bosi»n, Maas, 

‘ICE-PIRM. — Vincentas atleckas, 
81 Mercer St, So. Bos tam Mass.

ROT. RAST. — Antanas Macejnnaa, 
450 E. 7-th St, So. BMrtJn. Mani. 

’IN. RAST. — Juozapas Vinkevičina, 
169 W. 6-th St, So. Soston. Masa. 

CASIERIUS — Andriejų Zalleckaa, 
807 E. 9-th St. So. 8oston. Maaa, 

(ARšALKA — Viktore Zlčkis,
209 E. Cottage St., I wchester, Mana.

D. L. K. Keistučio ir-ja laito mėn* 
inlua susirinkimus pirmą Mdėl- 
llenl kiekvieno mėsaMo po No. 6M 
Vaahlngton St, Botou. Mase. 6-tą v. 
akare. Ateidami dmuge ir naujų na
tų M aarim ataiva«lte prie musą dr- 
oe prirašyti* - /
________________  
IV. JONO EV PA1ELPINM 

mun_________ VALDYBOS

200 MEDŽIŲ KIRTĖJU.
Maine’os valstijom Šis kirti

mas yra pagal naujo būdo, kur 
yra galima užsidirbti pinigų ker
tant medžius ant sieksnių.
NATIONAL LAB0R AGENCY 

108 Friend St., Boston, Mass

PRANEŠIMAS
Šiuomi pranešu New Haven, 

Conn. ir apielinkės lietuviams, 
kad pargrįžęs Į Netv Haven 205 
Farven Avė., vėl pradėjau savo 
senovės užsiėmimą. Visais, ar tai , 
knygų, ar laikraščių, ar kitokiais 
reikalais kreipkitės sekančiu ant
rašu :

Jonas Mickevičius,
205 Farren Avė., New Haven, Ct.

\Pajieškoitmai
Paieškojimų kainos LDS. na

riams tr “Darbininko” skaityto
jams 1 aykj | metus už dyka, n* 
S sykius 81.00. Prietellamg už 8 
sykius $1.50.

PLAYER PUANAM8.
Lietuviikos dainos- h* šokiai ro- 

linkuose. Kas nori gali ją gauti 
pas

— PIRM. — H.
589 B. 74 

7ICE-PIRM:
248 W.J*

PROT. Ra/T.
815 - 

rm. ra4l~

► Pereitą jietnyčią lietuvis 
pfarmeris V. Gogminas iš- 
' Stouton buvo atvykęs į Bos- 
; toną. Tuo laiku ištiko na

mie gaisras ir sunaikino vi
sus trobesius. Tos nelaimės 
nežinodamas grįžo namo, iš
lipant iš traukinio koją Ta
liai sutrvnė.
r /

į.
NUDŪRĖ BROLĮ.

--------- ■ , ■ : -
•Toseph Margolis, 13 metų 

vaikas, iš Chelsea mirė bro
ko pervertas. .Tiedu prie 
n ; žaidė su bole ir susi-
p; A o.

J. Tum&sonis,
366 Brodaway, So. Boston, Mass.

(4)

KAM KENTĖTI?
Raumatizmo. neuralgijos ir raumeml 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini sa 

& PAIN-EXPELLER &
VaUMnklto atrtg- 8. V. Ptt. OSm-

Žiūrėk, kad gautum tikraji-garsujj pe« 
daugiau kaip 50 metų. i

Refkatauk^todtargu Ikare (Aneter)

TIESI 
KELIONE i LIETUVA

/• ARBA LIEPO JU.

VAMUOKIT VISI PARAMKIU 
DEt T1E81U KELIU.

. -j '
Lietuviai važiuojanti J PILIAVA aplenkia 

lenk ųjnoatą (karMorą). j
Vl>w trečia klesa padalinta i kambarin* ant < 

2-jų, 4-rių, Ir 8-hlų lovų.
ESTONIA ............................ Lapkričio 15

Sperijalis Kalėdų Hplauldmaa.
LITUANIA..........................................Gruodžio 6

IS Roatono J New Yorką per Fall River Liniją. 
Kreipkitės prie vietinių agentų.

Paieškau savo dėdės Antano 
Vaicekauskio, paeina iš Dudupiu 
kaimo, Lokės parap., Telšių aps
kričio. Seniau, 1919, gyveno 
Philadelphia, Pa., dabar nežinau 
kur. Jisai pats ar kas į žino ma
lonės pranešti šiuo antrašu: Alek
sandras Gustis, R in galią kaimo, 
Lokės parap., Telšių apskr. Lith- 
nania. (2)

♦




