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Lietuvos Atstovybėj Mas
kvoje darbuojasi 13 žmonių.

o dabartiniame su
yra pavojus visai

NUSINUODIJO.

Kaina 4 centai._

I ’er pirmąjį šiųmetini pus
metį is Lietuvos išgabenta 
produktų už apie vieną mili
jardą auksinu.

intartas ■ 
anglių- j 

17

Vabalu i nkai. Pi ržii-Pas
valio apskr. Zapiškio kaimo 
vienam ūkininkui vilkas ~ 
naktį įlindęs tvartai) išpjovė 
10 aviu.

4 d. Nemune ties 
tiltu prigėrė ka- 
vežimu ir pora ar-

Spaliui jo ii. iš Jeka tori na
šlavo Lietuvon grižo 48 lie
tuviu. 19 žydit. I rusas. 8 
lenkai.

NEPRIPAŽĮSTA
SI LTONO.

NUPEIKĖ
PROH IBIUI JĄ.

,. rė Amerikos raudonasis gai
valas.

Pereitą 
Amerikon 

alistų vadas 
kurs yra K a

Jis v ra

REIKALAUJA
IŠSIKRAUSTYTI.

Scraufon. Pa. — Įgriuvos 
kasyklai vienas angliakasis 
žuvo. o penki tapo sužeisti.

La ir; t net. Mass. — Medė
jai miške rado lavoną. Pasi
rodė. kad tai

: žmogaus, pražuvusio 
ižio 12. 1921.

Karulius. J Reimso ka- 
įtedra isibiiovė vagys ir pa- 
vog'e auksini kardinolo Lu- 
eoiio kieiiką. Kirtikas buvo 
apsodintas perlais.

—’-------------------

KOMUNISTAI
SMUNKA.

birželio mėnesį' 
komunistu parti

(> INTAI DĖL
REVOLVERIO.

(Tauragės 
atsisakė

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

Vyskupas Kiliau.

VOL. VII

Turkai laužo sutartį
_______________ _____  I —---------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------

l\luistą ii/i no Įit/lis. — 'Tur
kų nacionalistui jėgos paėmė 
savo kontrolt-n Konstantino
polį. 'Turki] gyventojai isl 
to džiaugiasi, daro manifes-l 
lacijas. užpuldinėja kri
kščionis. Tečiau alijantų jė
gos Konstantinopolyje tebė
ra. Turkų valdžia pareika
lavo ūdijanti] išsikraustyti, 
bet alijantai griežtai atsisa
kė tą daryti.

Turkų jėgos Įsibriovė į 
Chanako apylinkę. Toj< 
vietoje yra siauriausias pe
rėjimas per Dardanelius. Tą 
vietą saugojo anglai. Ragai 
sutarties turkai neturėjo ten z

Bet jie to nepaisė.

Ramas. — Alijanti] turki] 
konferencija, kuri Turėjo, į- 
\ykti«lapkr. 15 d. turbūt bus; 
atidėta. Dalykai susipai
niojo dėl sultono nuvertimo 
lllH> S<isto >

ParjRius. — Aut salos Su
mos, kuri Graikijai priguli 
kilo maištas. Gyventojai 
reikalauja autonomijos.
Graikijos valdžia ,pasiuntė 
kariuomenės malšini i 
tą.

Konstantinopolis. — Tur
kijos Kernai Paskos valdžia 
nutarė nepripažinti sultono 
ir įsteigti demokratini val
dymą. Ikšiol sultonas buvo 
be galios ir palaikomas ali- 

■ jantų.

/ REIKALAUJA
PENKIŲ METŲ.

Berlin. — Vokietijos vai
zdžia pareiškė alijantų kon
tribucijos komisijai, kad to
limesnę kontribuciją tegalė
sianti mokėti tik po penkių 
metų. Be to turinti gauti iš 
užsienio paskolos. Bet Vo
kietija pareiškė sutikimą at
statyti nuteriotas Francijos 
vietas su tam tikromis išly
gomis. • ■

EN-KAIZERIS
TURI PAČIĄ.

Daorn, Holandija. —\Ex- 
kaizens pereitą nedėldienį 
tapo surištas moterystės ry
šiu su princesa Hermine. 
-Nuotaka atpyškėjo pereitą 
subatą su 10 skrynių visokių 
aprėdalų. Aplinkui jo dva
rą buvo susirinkę daug so
diečių ir jie švilpė ir tyčiojo
si iš buvusio galingiausio 
salk; y valdovo.

DARBININKU REIKALAI.V

TRŪKSTA VAGONŲ

(bieaf/o. — Geležinkelių 
konųianijos labai stokuoja 
vagonų. X< kuomet nebuvo 

’io'.ios vagonų stokos kaip 
plabar. 'Trūksta 152.034 va- 
; goj i i i.

P)1 JM\S i G. i O Z L). 1
■ KASYKLOJ.

"■j _____

j Seraiiton. Pa. —- Hudson 
* ''augliu kompanijos kasykloj 

Įvyko baisi ekspliozija. Ke
turi angliakasiai vietoj žuvo,

I . *■ . . .
iii' keturi mirtinai sužeisti.

iVdlsbiti t/. H’. Km—Ang-'" 
iiakasys Jobu Kaminski, 
m. vaikinas, buvo i 
žmogžudystėj iaike 
kasiu riaušių liepos 
Teismas rado jį kaltu.

Šert:n!(m, Pa. — Miestelio J 
Oliphant gyventojai, nesu 
laukdami pažadėti] anglių, 
numaršavo skaičiuje 2.0001 
žmonių i Delą'vare A Hud
son geležinkelių jardus ir 
konfiskavo keturis vagonus 
anglių. Anglis siūlėjo ant 
t roki] ir vežinu] ir atsigabe 
no. Tas atsitiko pereitą ne 
dūlią. Anglis išdalino baž
nyčioms ir mokykloms. Mo
kyklos dėl anglių stokos per 
dvi savaiti buvo uždarvtos.

\Va<l!inalon. — Moteris 
Hazel Gnasli manydama, 
kad bus sunki žiema parke 
nunuodijo 15 mėnesių kūdi
kį. o paskui pati nusinuodi
ja.

N c m York. — Angliakasių 
unijos prezidentas Levis pa
liepė asesyti visus dirban
čius angliakasius ant $4. Iš 
tų pinigų bus teikiama pa- 
gel ba tebestrei kuojantiems 
angliakasiams. Iš 
asesmento susidarys 
$2.000.000.

Tebestrei kuojančių
Iiakasių dar yra apie 75.000.• t “ ■■

LAUŽO STREIKĄ.

Lima, Peru. — Italijos fa
šistų būdu Čia griebtasi su
laužyti strytkarių streiką, f- 
vairūs didikai susiorganiza
vo i “visuomenines tvarkos 
lygą” ir veikia kaipo’ kon
duktoriai ir motormanai.

. Z .
NEPRIĖMĖ IŠLYGŲ.

Dore,' N. IT. — Pacific 
Mills korporacija atmetė pa
siūlytas naujas streikininkų 
išlygas. Jau 40 savaičių, 
kai eina streikas.

New York. •— Sudegė ce- 
luloido dirbtuvė. Kartu su 
ja sudegė keturi žmonės.

Lawr< net. — Pas Andre\v 
Romaną atvyko iš Haverhill 
draugas Vincenzo Jakui. 
Susiginčijo dėl revolverio ir 
prasidėjo peštynės, kurios 
pasibaigė tuo. kad alui ne-

Pastarasis 1920 metų cen
zas parodė, kad Suv. Vals
tijose yra 4.000 mašinšapių. 
kurios išdirba mašinų išga
benimui užsienin už $400.- 
000.000.

Topekoj darbininkų ko
operatyviška valgomųjų 
daiktų krautuvė žlugo. Vie
nas krautuvės rėmėjas sakė 
pražudęs $12.000 beremda- 
mas tą kooperaciją.

<

Japonijoj yra 117 paišelių 
dirbtuvių, kur dirba 2.171 
darbininkų.

T
Maniloj, ant Filipinų sa

lų, cigarų pramonė turės iš
nykti, jei darbininkai nesu
tiks už mažesnę algą dirbti. 
Vietos cigaminkai negali'iš
laikyti konkurencijos su įga
benamais cigarais.

Gooperative Window Glass 
Co. Salėm, W. Va. rengiasi 
pradėti darbus. Dėl me
džiagos stokos darbai dar 
negali prasidėti. Darbinin
kų samdo 300.

I TARNINKAS, LAI

Atvyko socijalistų vadas.
ATVYKO FRANCU ZŲ 

ŠOKLI A L

N e ir York. 
pčtnyčią atvyko 
Pranei jos soči 
Jean Longuet.
roiio Markso ainis. 
Francijos parlamento narys. 
Norėjo jis atvykti 1920 m., 
bet. buvo jis lakuojamas už 
koiševika ir nebuvo įleistas, 
lėčiau jis pasirodė esąs 

griežtas bolševizmo priešas. 
Atvvko dabar jis Amerikon 
prakalbininkauti. Prie lai- 
vo pasit iko jo draugai, auto- 
moniiiuje pavažinėjo po 
miestą ir parodė indomiau- 
sias vietas. Apsistojo mili
jonierių (’omniodore kotely
je. Bev;;įgydamas su savo
draugais stebėjosi iš paikių 
stiklų. Tarė jis: “Kokis tai 
eikvojimas turėti tokius pui
kius stiklus vien vandeniui 
gerti! I tabar tai man. kai - 
po riam-ūzui. yra naujas pa
tyrimas pietauti be vyno." 

Ant rytojai# Francijos 
socijalistų vadžią^otiguct at
vyko Bostonan ir apsistojo 
milijoNierii] hotelyje Copley 
Plaza. Nedėlioj po pietų lai 

į kė prakalbą. Aiškino apie 
sočijaliznio reikšmę dabarti
niais laikais. Sakė, kad 
Francijos, Vokietijos ir 
Belgijos socijalistai turi pl“- 

Įną išrišti kontribucijų klau
simą. Jie sutarė, kad nuto
linta Francija privalo būti 
atstatyta Francijos darbi-j i°s <IU sel’U 
ninku po vadovyste vokiečių!*-(>. lą korporaciją sutve- 

gy\ i jr \ iena moteris mirti- inžinierių. architektų ii 
meistru su Vokietijos mate
li jolais.

Laikraščių koresponden
tams Longuet pasakė, kad 
socijalizmas negalėjo taip 
kilti, kaip turėjo dėlto, kad 
komunistai griebėsi prievar
tos. Sakė prievartos nerei
kia ir prievarta tik Rusijoj 
tebuvę galima užsilikti, bet 
niekur kitur. Sakė Longuet: 
“Nėra reikalo mažumai ban
dyti prieyarta didžiumą val
dyti. Dalykas, kurio reikia 
atsiekti, tai ingyti didžiu
mą. Tada nereikės nei jė
gos, nei prievartos. Ta tai 
buvo bėda su Italijos komu
nistais. Jie griebėsi prie
vartos ir jie savo darbais iš
šaukė lygų pasipriešinimą iš 
kitos pusės.”

Apie Amerikos socijaliz- 
mą jis sakė, kad čia soči j a- 
listai negalėjo darbininkų 
pagauti. Gompers esąs tik 
uiijonistas. Bet pastaruo
ju laiku ir Gompers pasitai
sęs, bet jis esąs jau perge
nąs. .Be to Suv. Valstijose 
esą datig progų prasimušti, 
pakilti, praturtėti ir pralob
ti. Bet, sakė Loguet, tos 
progos jau mažinasi.

Lapkričio 15 d; Longuet kainuoja.

kalbės Symphony Salėj. Ta
da bus čia kitas Prancūzas: 
Clemenceau, buržujų atstu 
vas. Tai Longuet ji kviečia 
Į debatus.

Paralius. — Komunistų 
partija pastaruoju laiku ėjo 
silpnyn.
važiavime 
suskilti.

1 ’ernai 
Francijos 
ja nariu turėjo 131.476. šie
met liepos menesi turėjo tik 
78.828. Reiškia per metus 
neteko 52.000 narių.

1 Mėnraštis 1 TIumanitč. 
kurs pirma buvo socijalistų. 
o paskui perėjo į komunistų 
rankas per du metu neteko 
25.130 skaitytoju. Laikraš
tis lTuteniational. kurs yra 
komunistu rankose teipgi 
neteko daug skaitytoju ir 
jau buvo pienuojama nusto
ti jį leisti.

Mas!,ra. — Rusijos vai 
idžia užgyrė Russian Ameri
kai) Industrial Corporation. 
Ikuri ves Rusijoj audimo 
Idirbtuves. 'Tos korporacijos 
prezidentas yra Amalgamat- 
ed Clothing AVorkers of A- 

imeriea prezidentas Ililman. 
i Lenin pirko tos korporaci- 

ir užsimokėjo

Portland, Me. — Iš Mont- 
real atvyko McGill universi
teto prof. Lescock. Jo buvo 
paklausta apie prohibicija. 
Jis sakė, kad prohibicija ne
atsiekia savo tikslo. Sakė, 
kad tai netikęs būdas panai
kinti girtybę.

IŠTEISIMO.

Philadelphia, Pa. — 
Catherine Roiser buvo intar- 
ta nugalabijime savo vyro ir 
jo stenografės. Bet ji tapo 
Išteisinta.

Francijoj algos buvo 1921 
m. ant 197 nuoš. didesnės, 
negu 1914 m.

e l
Japonijoj sostinės Tokio 

ehamber of Comerce ištyrė, 
kad Japonijoj apskritai i- 
mant algos eina žemyn.

Pullman kompanija ap
draudė 33.000 darbininkų. 
Darbininkams tas nieko ne-

Organas Amerikos Lietuvių 
Rymo Katalikų Švento 

Juozapo 'Darbininkų 
Sąjungos.

“D A R B I N I N K
' ’ ------Etna-------

ŪTARNTNKAIS, KETVERGAIS IR 
, SUKATOMS.

Metams.............. ...................................... $4.50
Užrubežy metams .............................$5.50

“Darbininkas”
/

366 Broadvay, Boston 27, Mass. 
Tel. South Boston 620.

ŽINIOS Iš LIETUVOS.
Gaurės 

apskr.) 
steigti dvi naujas mokyklas. 
Kiti valsčiai skęsta skolose1, 
bet mokyklas vistiek steigia. 
Gaurės vai. yra trys prade 
dailiosios mokvklos.

Vilniuje Želigovskis buvo 
į pasikvietęs partijų vadus ir 
]pasiūlė savo kandidatūrą į 
'Lenkijos senatą. Partijos 
'atsisakė priimti jo kandida 
turą.

Lenkai buvo suėmę lietu
vių gimnazijos mokytoją 
kum Zajančkauską. Bet 
nesuradę apkaltinimu palei 

!do. ' ' ’
__________

i Kaune spalio H) d. buvo 
lietuvių i'ootballininku imty 
įnės su estais. Lietin iai pra
laimėjo 7—L

Pasvalyje pas intendantą 
atėjo mergina ir siūlėsi tar 
nauti. Kadangi ji ^neturėjo 
paso ir buvo nepažįstama, 
tai nebuvo priimta. Bet jai 
dar neišėjus intendanto žmo
na pasigedo laikrodžio. Už
klausta mergina ar nepaėmė 
gynėsi ir rūgojo kam jai gė
da daroma. Bet buvo pada
ryta krata ir rasta pas ją lai
krodis. Vagilė dabar sėdi 
kalėjime.

Joniškėlyje ( Biržų-Pasva 
lio apskr.) atsidarė sodu 
veisimo kursai. Spalio 1 d. 
krito mokyklos darbinis ark 
lys. Veterinaras ištyręs su
sekė. kad arklys krito mm 
didelio mušimo. Darbinin
kas aiškindamosi sakė, kad 
dabar ne senovės tvarka ir 
mušti jam niekas negalįs už
drausti.

Viena kaimietė atvežė 
Kaunan kiaulę parduoti. Ji 
reikalavo mokesčio litais, 
bet jų nepažinojo. Sukčiai 
jai pakišo 40 kerenskinių 
rublių, 
atvežus 
das ne 
centais,
čių dabar pasitaiko daug.

Kita moteris buvo 
kiaušinių. Jai žy
li tai s užmokėjo, o 

Panašių apgavys-

K ri kščiony s demokratai
Kaune statvdina sau na-

Z * *

mą.

Kažkur pražuvo Kupiškio 
dvarininkas Pelickas. Spė
jama, kad plėšikai nužudė.

Per rinkimus į Lietuvos 
seimą nei viena partija ne- 
paskleidė tiek atsišaukimų, 
kaip bolševikų agentai. Jų 
plakatais ir atsišaukimais ligų paroda, Sveikatos De-

* . • A 1 ________________L_____________ ______________________________A-namų sienos ir tvoros buve 
aplipintos ir pribarstytos 
miestų gatvės ir užkampiai.

1
Kaune Karo Muzejaus 

bokšte itaisvtas automatas,* 7 1 kurs ryti* 8 vai. varpu pa
skambina “švint aušrelė,” o 
vakare 8 vai. skambina “Ma
rija gražiausia Panelė.”

Lietuvos Liliversiteto Stu
dentų Savišalpos Dr-ja 
steigia valgyklą ir skaityk? 
lą. Prašo siusti knygų. Ad
resas: Studentų Savišalpos 
Drt.ja. I niversiteto rūmai, 
num. kamb. 23. Kaunas, 
Lithuania.

Kiaipėdos krašto prijan** 
gimus prie Lietuvos rišasį 
su Lietuvos de jure pripaži
nimu. Alijantai gi už pri
pažinimą reikalauja Nemu
no.

Alijantų ambasadorių kon
ferencija svarsčius atsaky
mą į pripažinimo klausimą, 
nutarė paprašyti paaiškini
mų. Klapiėdos klausimui 
spręsti ambasadorių konfe- 
Felicija paskyrė komisijos 
pirmininką francūzą Laro- 
che.

Iš Odesos Kaunan parga- z 
benta 39 lietuvių vaikai, o iš 
Charkovo ir Maskvos spalių 
m. grįžo Lietuvon 7’ lietu
viai, 13 žydų. 7 rusai, 2 vo
kiečiai ir 4 kitų tautų.

Į Dotnavos agronomijos 
mokyklos dvarą atvežta 20 
kiaulių Yorkshire veislės iš | 
Anglijos. Po dviejų dienų 
dvi padvėsė. Kelionė mat 
perdaug jas išvargino. 
Kiaulės valdžiai atsėjo po 10 
svarų sterlingi! arba 500 li
tų.

Kaune niip rugsėjo 20 iki
29 d. buvo Veneros (lytinių) 

aartamento surengta. Pa
rodą aplankė 4.682 vyru ir 
1334 moterys.



MAIRONIS
(1862—1922)SKIRTUMAS.

KEISTAS KRYPSNYS.

j

TAMAS NARUŠEVIČIUS

VISIEMS.

KONSTITUCIJA

$4.50
$5.50
45.50

“Entered as second-class matter Sept. 
12, 1915 at the post offlce at Boston, 
Mass., under the Act of March 3,1879”

monopolijų, 
šitų Įstaigų 
valdžiai bai-
Tie nuosto-

diskredituoti Amerikos lais 
vamanius Y

ketvergais ir subatomis. Leidila Am. 
Liktu v iij Rymo Katalikų šv. Juozapo 
Dakknikkų Sąjunga.

AMERIKOS SPAUDA APIE LIETUVĄ

TAI BENT TĖVYNES
MEILĖ.

i'.1

“Acceptance for mailing at special rate 
of postage provided for in Section 1103, 
Act of Och 8, 1917, authorized on July 
12, 1918.”

SUBSCBIBTIOK RAUS
Vearly
Boston and suburbs .... 
Fpreign countries yearly

Suv_Valstijų valdžia tuoj 
po karo sumažino savo armi
jų iki minimumo dėlto kad 
valdžia turi skolų, o ali j an
tai tebelaiko savo armijas ir 
jas užlaiko nuo Amerikos 
gautais pinigais. Francija 
laiko dabar armijų didesnę, 
negu laikė prieš karų. Ar 
dyvai, kad alijantų valsty
bės nei nuošimčių Amerikai 
negali mokėti.

Italijos fašistų valdžia iš 
pat pradžios pasirodė su 
naujanybėmis, su reformo
mis. Geras valdžios pasiryži
mas sumažinti valdininkų 
skaičių, versti juos uoliau 
dirbti. Bet keistas valdžios 
pasiryžimas pavesti kompa
nijoms geežlinkelius, paštą, 

' telefonus, telegrafus, panai
kinti tabako 
Teisybė ikšiol 
valdymas nešė 
sius nuostolius.
liai buvo padengti apkrau
nant žmones visokiais mo
kesčiais.

Fašistų ministerių kabi
netas matyt jaučia, kad val
džia perdaug turi apžiojusi 
ir negali tinkamai visko pri
žiūrėti. 'Gal mano,, kad su
visuomenintos įstaigos nega
li būt taip sutvarkytos, kad 

pieštų pelno, kaip kompani
jų vedamos Įstaigos.

Tečiau kultūringoje šaly
je valdžia labai gerai gali 
vesti visuomeniškas ištaigas. 
Gražiausiu pavyzdžiu yra 
Amerikos paštas. Teisybė 
pašto Departmentas turi 
nuostolių, bet užtad patar
navimas labai pigus ir labai 
geras. Panašiai Amerikos 
valdžia galėtų valdyti gele
žinkelius, telegrafų ir tt. 
Taigi kultūringos šalies val
džia visuomeniškas. įstaigas 
moka tinkamai vesti.

i ‘ Lietuvos Žinios’ ’ - num. 
184 indėjo ištraukų iš So. 
Bostoniečio F. J. Bagočiaus 
laiško. Be kitko rašoma: 
“Jei spalių rinkimai pri- 
kimš Seimų davatkų ir milu
kų, tai aš žinau, kad didelė 
dauguma tų, kurie Lietuvai 
buvo pasirengę viskų aukuo- 
ĮEi, numos ranka ir nusigrįš 
į kitų pusę nuo Lietuvos, kur 
niekas neprimins jiems tėvy
nės.”

Tai matome, koks laisva
manių patriotizmas. Jei 
Lietuva ne laisvamaniška, 
ne laisvamanių valdoma, tai 
teprasmenga/ji ir laisvama
niai pamoję ranka bėgs nuo 
jos kuotoliausia, kad niekas 
jiems tėvynės neprimintų.

Nors laisvamanių šitoks 
patriotizmas nuo senai buvo 
žinomas, Bet viršuje cituo
tas prisipažinimas iaipT aiš
kus, kad jį gali ir aklas ma
tyti ir durnas suprasti.,

K la klausimas, kūriuo 
tik.du tų skelbt’’ “JAetuvos 
Žinios’* ar dėlto, \k#d jpsi 
tam pritaria, ar dėlto, kad

z

Kuomet darbuosies broli 
darbininke visuomenei ar i- 
dealui, niekuomet nesitikėk 
mažiausio dėkignumo bet 
lauk šmeižtų, paniekinimų, 
apgavimų, o visupirmiau- 
sia išnaudojimo.

Kuomet i koki darbu idėsiv C 4. v

visų savo širdį, tikėk, kad 
užtai gausi špygų į panokę.

Kuomet atrėmimui smū
gių taikomų . į tayo idėjos 
draugus stosi pavojingiau- 
sion vieton, kovodamas ne
atsižvelgsi savo gerovės ir 
saugumo, būk tikras, kad 
savę aukoj i pavojingiausios 
gyvatės iš spąstų paliuosavi- 
mui kuri pirmajai progai 
pasitaikiusį jei tik pasiekt 
valios, įgils tave.

Kuomet tavo idėjos prie
šai šmeižia, persekioja, ne
pyk, bet būk jiems maloniai 
mandagus, nes jie tau nė pu
sę tiek blogo negali padaryti 
kiek susilauksi nemalonu
mų, persekijoimų ir skriau
dų nuo savo idėjinių netiku
sių darugų.

Kuomet pajusi kad ant ta
vęs ožkos lipa, ragais bado, 
kruvinų širdį kaip katės na
gais drasko, spjauk ant vis
ko ir juokis, nes ne tu pir
mutinis nė paskutinis nuo jų 
to susilaukei, tai pripras 
puikybės vergų dėkingumas.

Kuomet tavo sunkiu dar-* 
bų gerais vaisiais kitiem 
naudojantis jų širdys pa
virs į molio šmotą, jie patys 
liks panašiais... šunimis, 
džiaugdamos dėka vok Die
vuliui kad ne ant tavęs ta ne
laimė krito, kad palikai tuo 
kuo esi, tuo kuo buvai.

Kuomet visi prieš tavę su
siburs ir už teisybę pirštais 
rodydami durs, iš tiesos ke
lio nesitrauk ir kasdien di
desnių nemalonumų lauk.

Kuomet mirtis ateis tavęs 
su šiuo pasauliu skirt, pa- 
liuosuot nuo visų nemalonu
mų ir priešų, tu jai žiūrėk Į 
akis stačiai, drąsiai dėlto, 
kad gyvendamas elgiais tei
singai. Gal po mirties ne 
vienus pasakys: kodel-gi to 
mes nematėm kol jis buvo 
gyvas? Bet tu tų žodžių ne
girdėsi trunėdamas šaltam 
grabe kur nieks tavo ramy
bės \ nebedrums. Dėlto kad 
*‘geri draugai”, kenkia tik 
gyviems.

Tu būk ramus...
F. V.

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

. Kanadoj keturių valstijų 
valdžių yra pilnai farmerių 
rankose.

DAR B ĮNIRKAB ___ __ . _- ,
Maironies produktingumą. Biruty” išleista kum Milu- KOPERACUOS KAMPELIS,; 

agIn- ! 
TAI » VARTOTOJAS.

Bergždžias būtų darbas 
piršti žmogui tūlą vaistą 
pirma jam neprirodžius, ko
kia liga jis serga ir kad tas 
vaistas, ir tiktai tas o ne ki
tas, tegalės jį pagydyti. Tas 
pats ir su koperacija. Nie
ko negelbės, jei mes jas išsi
juosę ^irsime ir prie jų ra
ginsime, jei vartotojai ne
matys tų dabartinės pirkinio 
ir pardavimo tvarkos blogu
mų, nuo kurių jam tiek 
daug priseina nukętsi, ir 
su kurių tiktai koperacija 

u tegali jį išgelbėti. Viena tų 
blogybių yra tai apgarsini
mai ir agentai.

Kiekvienas iš mūsų turi
me daug įvairių troškimų į- 
gvti šį bei tą — aiškių ir ne
aiškių troškimų. Taigi ap
garsinimai išvelka tuos ne
aiškiuosius troškimus aikš
tėn, verste verčia mus trokš
ti tankiausiai tokių dalykų, 
kurie mums vra arba mažai v 
tereikalingi arba visai nerei
kalingi. Sykį pradėjęs trokš
ti kokio daikto, ne taip leng
vai apie jį pamiršti, nes prie 
to neprileis agentai ir apgar
sinimai. Jie taip gražiai 
perstato pageidaujamą daik
tų, kad noras jį įgyti vis au
ga ir auga ir štai nepasima- 
tai, kaip ir nupirkęs tų daly
kų. Po kokio laiko pats ma
tai kad tas daiktas buvo tau 
visai nereikalingas, bet jau 
pervėlu, pinigai užmokėta; 
reiškia apgarsinimas savo 
atsiekė — išviliojo iš tavęs 
pinigus.

J ei apgarsinimai mums 
brukte nebruktų įvairius 
daiktus, nežadintų mumyse 
ir nepalaikytų miegančių 
troškimų, tuomet mes pirk- 
tume tiktai reikalingus daik
tus, tie gi pinigai, kuriuos 
dabar išvilioja apgarsini -

Kad Maiomiui yt rūpėjus 
no viąn poezija bet ir profe
sūra, tai parodo jo lotyniš
kai parašytas storokas vei
kalas. “Tractus de jure et 
iustitia.” Čia pirmų kartų 
buvo sunaudoti visi rusų 
“zakonai,” turį šiokio ar to
kio santykio su moralybe. 
Be šio turėjo Maironis para
šytų daugelį savo lekcijų, iš 
kurių būt galėję susidaryti 
nauji mokslo veikalai, bet 
vokiečiams jo rūmus užė
mus, visi jo rankraščiai ta
po barbariškai sunaikinti.

Be lietuvių ir lotynų kal
bų, yra bandęs rašyti Mai
ronis ir lenkiškai. Čia pa
žymėtina jo poema “Z nad

Spalio m. 23 d. šįmet Mai
roniui sukanka 60 metų, li
gą laikų buvęs mūsų jaunų 
poetų korifėjų, nuo šios 
dienos “Pavasario Įtaisų” 
autorius patenka mūsų ger

btamų jų senių skaičium Ger
biama seni asmens, žinoma, 
ne tiek dėl jų senatvės, kiek 
dėl jų nuopelnų visuomenei. 
Tu Maironies nuopelnų skai
čius yra labai žynius. Ilg’ų 
savo gyvenimą jis nenuleis
damas rankų triūsė, dirbo 

■ė naudingą visuomenei darbą. 
Jo darbų sritis buvo dvejo
pa: mokyto j avimas ir po
ezija. Jo nuopelnus, kaipo 
profesoriaus, geriausia ga
lės įvertinti jo skaitlingi 
klausytojai: Žemaičių Semi
narijos klierikai ir .Petrog
rado Dvasiškosios Akademi
jos studentai. Tarnavo jis 
jiems su didele meile ir pa
sišventimu.

Bet nemažai jam rūpėjo 
ir apskritai Lietuvos jauni
mas. J o dvasiai kelti jis yra 
parašęs jaunystėj savo “Lie
tuvos istoriją.” Ji susilau
kė dvieju leidimų ir ne vie
ną jauną lietuvį pažadino 
mylėti savo praeitį ir jos 
didvyrius. Bet dar. pasek-! ~ 
mingiau pavyko jam įkvėpti! 
mūsų jaunimui tėvynės mei
lės jausmų savo “Pavasario 
Balsais,” kurie ir padarė 
Maironies vardą Lietuvoje 
popui oriausiu. Jų išėjo net 
penl<i leidimai. Tų pat tiks
lą omenėje turėdamas mū
sų dainius rašė ir savo poe
mas: “Tarp skausmų į gar
bę” (perdirbta vėliau į 
"Jaunąją Lietuva”), “Ra
seinių Magdė.” “Mūsų var- : 
gai,” o taipgi ir dramos vei
kalus: “Kame išganymas” 
ir “Kęstučio mirtis.”

Krūvon viskų suėmus, tie
ky bes žvilgsniu tai, žinoma, 
nėra daug; Lermontovas ir 
Puškinas per savo trumpų 
gyvenimų yrafkur kas dau
giau parašę. Bet atsižvel
giant į tai, kiek tie Mairo
nies veikalai turėjo reikšmės 
mums, lietuviams,^ reikia 
pripažinti, kad “Jaunosios 
Lietuvos” autorius yra pa
daręs Lietuvos atgimimui 
daug daugiau, negu bet 
koks kitas mūsų rašytojas, 
išskyrus nebent Valančių ir 
Daukantą.

Tiesa, iš to kam daug 
duota, daug ir reikalauja
ma., Todėl vienas kitas, ra
sit, ir nusiskųs, kad Mairo
nis permaža tėr davęs mūsų 
literatūrai, kad būt galėjęs 
duoti daug daugiau. Šiuose 
žodžiuose, nebeto, kad nebū
tų šiek tiek tiesos. Jeigu 
Maironis nebūt turėjęs kito 
užsiėmimo, kaip tik viena li
teratūra, jis be abejo, būt 
parašęs kur kas daugiau. 
Bet kaip jau augščiau esam 
pažymėję, jis būdamas visą 
amž^ų profesorius, ir neno
rėdamas apsileisti mokslo 
srity, žymesnę savo laiko da
lį skirdavo profesūrai,; lite
ratūrai tat tetekdavo dau
giausia atostogos. Atosto
gų metu jis tegalėdavo atsi
lankyti Lietuvoje, susidurti 
su savo tautiečiais, arčiau 
pažinti jų gyvenimą ir iš jo 
prisirinkti medžiagos sava 
kuriniams. Ši aplinkybė ir iro ^sąlygos ir karo sunkumas 
pateisina rciatyviai nedidelį, kris ne visų pirma ant vy-

-

ko Brooklyn’ą 1904 taktais. 
Autorius ptv«rtejQ > 
n imą “Salius z 
Šiandiena, tariamės, jau ne- ‘ 
bėra priežasties slėpti tos 
poemos autoriaus tikrąjį 
vardų.

Ši poema susideda iš trijų 
giesmių ir parašyta gražio
mis eilėmis. Račiau apie ją 
pakalbėsime kitų kartų. Da
bar gi jungdami savo balsų 
su kitų Maironies gerbėjų 
balsais linkime gerb. jubi
liatui susilaukti dar daug, 
daug vaisingo darbo metų 
tiek mokslo, tiek poezijos 
sritv.

Valio Maironis jubiliatas! 
’A. Jakštas.

Pastaruoju laiku Ameri
kos spaudoje pasirodė pasi
kalbėjimai su kaikuriais-žy
mesniais lietuviais apie įvai
rius Lietuvos reikalus.

Kapitonas F. McCuliagh 
Kaune turėjo pasikalbėjimų 
su Lietuvos karo orlaivių 
komandos viršininku gene
rolu Kraucevičium, kursai 
yra' geras orlaivininkystės 
ekspertas. Apie tų pasikal
bėjimą skaitome “Baltimore 

; American,” rūgs. 25. d. Gen. 
i Kraucevieius parodęs Ame-* rikos kapitonui Lietuvos oro 
laivynų, kurs esąs žymiai 
padidintas j r apskritai pa
daręs į kapitonų labai gero 
įspųdžio. - Pasikalbėjime 
gen. Kraucevičius indomiai 
išdėstęs korespondentui ka
ro orlaivininkystės pastarų
jų keletos metų pažangų, gi 
apie jos ateitį taip kalbėjęs: 
“Net kariškiai kartąis bau
ginasi, permatydami kų 
ateities karuose galės nu
veikti dideli oro laįvvnai. 
Kas, sakysime, sulaikys 
juos nuo sudeginimo ištisų 
miestų, išnaikinimo kraštų, 
užnuodijimo guzais didelio 
skaičiaus civilių gyventojų, 
esančių toli nuo mūšio lini
jos. Milijonai kareivių įsi- 
kasusių apkasuose ir suda
rančių tenai neperžengiamas 

; linijas, galės pamatyt, kad 
visas kraštas apimtas lieps
nų, bombų ir debesų nuodin
gų gazų; o rezultatas bus 
toks, kad karas bus praloš
tas, nors nebus pralaimėta 
nei mūšio, nei vieno šautu
vo, ar kareivio. Nes armija 
yra bevertė, jeigu kraštas, 
kurs ją siuntė į mūšius, pats 
pavirs į dulkes.

Yra ištikrųjų pavojaus, 
kad visas baisumas busimų
jų karų reikės pakelti civi- 
liamš gyventojams, esan
tiems už kelių šimtų myku 
užpakalyje linijų. Kareivis 
už užmaskuota galva, apsi- 
mūrijęs apkasuose, aprūpin
tas periskopu ir apklotas 
15-os eilių smilčių maišų ga
li netikėtai patirti, kad, iš 
užpakalio nebeateiną nei ži
nių, nei amunicijos nei 
maisto ir kada jisai nubėgs 
prie apkasų telefono sužino
ti kas atsitiko, jam pasakys, 
kad jo niiestai sudeginti, jo 
giminės išžudyti, jo amuni
cijos dirbtuvės paleistos 
oran, jo maisto sandėliai už
nuodyti arba sunaikinti ir jo 
kraštas nušluotas nuo žemla- 
pio. ,

Turės griežtai pakitėti ką-

rų, bet ant moterų ir vaikų; 
ir jeigu kas ateityje galės vi
sai panaikinti karus, tai pa
darys tik tasai baisus karų 
išsivystymas, kurio jau jie 
baigia prieiti.”

“Detroit News” rūgs. 1D 
d. skaitome ilgų korespon
denciją iš Londono, rašytą 
W. H. Miligate’o su labai in- 
domiais užvardijimais: Lie
tuviai užgėdina pasaulį. 

Ndujasai kraštas pildo savo 

pažadus, tada kada Europa 

neprileidžia jos prie savo 

teisių. Labjausiai kaltina

ma Lenkija.

p. Millgate dokumentaliai 
įrodinėja kelių pastarųjų 
metų Lietuvos kovų už savo 
teises ir pripažinimą, cituo
damas sutarčių punktus ir 
valdžių notas, kurias jam in- 
teikė p. Naruševičius. Ko
respondento .nuomone, Lie
tuva dar neturinti alijantų 
pripažinimo, kadangi išpil
dymų to pripažinimo sąlygų 
(Nemuno internaeijonaliza- 
cijos) užmetė patiems Ali- 
jants, būtent, kad jie pri
verstų Lenkiją pirma išpil- 
pildyti savo sutartis.

Nors Lietuva, juridiniai 
imant, ir teisėtai elgiantis, 
tečiau dar josios laikas ne
atėjęs. Francija jokiu bū- 

. .1du nesutiksianti vesti savo 
draugę Lenkiją prie tvarkos 
ir Lietuvą pripažinsianti de 
jure tik tuomet, kada Šrsu
tiks su Alijantų statoma są
lyga, t. y. atidaryti visoms 
valstybėms savo Nemunų.

INŽIN. KARALIUS. 
_______  r

Tas pats p; McCuliagh, 
kurs kalbėjosi su gen Krau- 
cevičium, turėjęs Kaune 
pasikalbėjimų ir su inžinie
riumi Karaliumi, kurį tai 
pasikalbėjimų “New York 

’Herald” indėjo rūgs. 24 d. 
Lietuvių spaudoje jau ne
maža buvo rašyta apie p. 
Karalių. Seniu buvęs įsiti
kinęs komunistas, iš Ameri
kos nuvažiavęs į Rusijų iš 
meilės bolševizmo. Bet pa
gyvenęs arti metų Rusijoj, 
pasėdėjęs keletu mėnesių ka
lėjime Už keistų supratimų 
žodžio “laisvė”
pabėgęs iš Rusijos kaipo įsi
tikinęs bolševizmo priešinin
kas. 4 Jisai vaizdžiai ir gy
vais faktais, nupiešė kores
pondentui bolševikų val
džios klaidas, Rusijos be
tvarkę ir jos nelinksmų atei
tį. Bolševikai jau išleidę 
visų auksų, belikę tik tai,

kų prisiplėšė iš bažnyčių, bet 
ir to ilgam nepakaksiu.

• Anglija tiesa duodanti pi
nigų savo valdžios užgirtoms 
Angliškoms kompanijoms. 
Bet iš to. nieko negausianti 
bolševikų valdžia. Pasida
rysią taip, kaeį Anglai var
tos salo pinigus ir turės jų 
pakankamai, gi bolševikų 
valdžia greitai neteksianti 
visai pinigų, nes pačiai val
džiai niekas nebenori skolin
tu Karalius mano, kad bol
ševikų valdžiai turėsiąs atei
ti galas.

“The Baltimore Ameri- 
can” 1 d. spalių indėjo pla
tų aprašymų Baltimorės lie
tuvių kolonijos. Aprašymą 
puošia Šv. Alfonso lietuvių 
bažnyčios lietuvių svetainės, 
ir Dr-ro Bronušo paveikslas. 
Dr. Bronušas pavadinamas 
vienu iš kolonijos vadų. 
Anot aprašytojo Baltimorės 
lietuviai savo širdyse tūlų 
Lietuvos meilę, nors jų gal 

KataKhs retBi tepsrodų, bet i jau pa
mylėję ir Ameriką ant tiek 
kad jau nebenori iš Čia į Lie
tuvą grįžti. Priežastis, anot 
D-ro Btroaušo. esanti ta, 
kad Lietuva dar turėsianti 
kovoti už savo ateitį, gi čia 
kova lengva, nes visi prijau
čiu ir bendradarbiaują. ” »

uiai, liktų pas mus.
i A^skaiUiuota, kad už ap 
gesinimus Suv. Valstijose 
metus sumokama apie mili 
jardas (kitaip sakant bilijo 
nas, arba tūkstantis milijo 
nų) dolerių. Be tp dar ki 
tas milijardas išmokama į 
vairių rūšių agentams. Tu 
būdu prekių pirkimas atsei 
na apie du milijardų dolerii 
į metus, arba daugiau negi 
du syk tiek, kiek 1913-ais 
metais išleista apšvietos rei 
kalams. Apšvietai tais mc 
tais išleista suvirš 704 mili 
jonai. Iš 20-ties milijardų 
.kuriuos Suv. Valstijų vai 
toto j ai praperka į metus, de 
šimtą dalis yra išmokama u 
apgarsinimus, agentams i 
tt., kitaip sakant už privilie 
jima pirkikų, kad jie pili 
tų tankiai visai nereikalir 
gus daiktus.

Klausimas, delko taip } 
ra, delko mes mokame tuc 
du milijardu užtai, kad imi 
-švelniai prigaudinėtų ?Len^ 
va atsakyti. Yra taip de 
to, kad prekės dalinam 
vartotojams ne kad jiem p: 
tarnavus, bet kad pačia] 

pardavėjui pasipelnius. Vi< 
nas pardavėjas nori kuodai 
giausra pasipelnyti ir kie] 
įmanydamas bruka savo pri 
kės, kiti irgi netik kad n< 
atsilieka, bet dar stengia 
savo konkurentą pralenki 
Ir už tų brukimą, kitaip & 
kant garsinimą, jie yra pr 
versti mokėti viršminėtas d 
džias sumas, kurias, žinom 
paskui atsiima nuo vartot

’ ŪJ-
Bet jei pardavikaS nešit 

( ketų didesnio pelno sau i 
tai, kad jis daugiau sai 
prekių išparduos, tuom' 
jis, žinoma, nesigarsint 
neviliotų pirkikų ir pirkėj 
nebreikalaudaini mokėti i 
apgarsinimus, galėtų pigiž 
viskų pirkti. Tečiaus kol t 
bebus privatiniai štorai, t 
bus asmeninis pelnas, tol bi 
garsinimai.

Prie koperatinės tvark 
to nebebūtų, nes koperat 
vai ne uždarbiauja, bet p 

tarnauja. Kaip jie tai a 
lieka, pamatysim vėliau.

Vykeit]

Platinkime tarp žmonių gei 
knygas ir gerus laikraščius, r 
jų skaitymas apšviečia žmog 
protą ir ištobulina valią.

Beskaitydamas geras knygas 
gerus laikraščius, žmogus gali i 
lėktinai apsišviesti.

Mokyti ir išmintingi vyrai at 
džiaugti negali, prisiminę kny 
skaitymo naudą, kitai ką sa 
mokslavyris B. Būry. “Knyi 
anot jo betariant, yra geriausi 
mokytojas. Jis ant tavęs niek 
nesupyks ir užmokesnio nėreil 
lauš. Kada tik nueisi, niekados 
miegančio neatrasi, kada tik ] 
klausi, jis vis atsakys, kada ap 
tiksi, jis tavęs neišjuoks.”

Tik kų išėjo iš spaudos gr 
žioje knygutėje Lietuv 
Respublikos konstitueij 
Taigi kiekvieno lietuvio y 

‘privalumu neatidėliojant ; 
nusipirkti.

Kaina tiktai *15 centų.
“D ARKINI N KAS 

366 W. Broadway;
Boston 27, Ma
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FONTANINĖ 
PLUNKSNA
Naudinga Visu®

DIRBTUVĖJE, OFISE, 
NAMUOSE IR KELYJE.

Daug parankiau ir sma-
' giau rąžyti su fontanine 

į plunksna. Daug mažiau 
! išlaidu vartojant fontani- 
I nę plunksną. Pirk dabar. 

Kairios: $1.50, $2.50, $3., 
Į $3.50, $4., $4.50, $5.00, 
i $5.50. $6.00 ir aukščiau.

“Darbininkas,”
366 Broadway, 

Boston 27, Mass. rsd

Dūdos, kuriomis - dieną St. Paul ir Miirneapoj 
naktį Suv. Valstijose teka miestų Amalgamated Clotl 
žibalas iš žemės yra 50.000 ing \Voikers asesino sav 
mailių ilgio. narius nuo $15 iki $25.

Kaina
........ .75

1.00
.15
.50
.60
.20
.15 

r-65
.25

J .40
.50

.25

.30

.20

.15

.20

.45

.60

.25

d. ’Žnt niclztnatrinius. 
etuvos Šaulių Atstovas 

Amerikoje. ~
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LIETUVIAI!
Šįmet sueina lygiai 600 

metų nuo to laiko, kaip Lie
tuvos Kunigaikštis Gedimi
nas, stebėtinu savo sapnu 
sujudintas, įsteigė Vilnių, 
tą vieną iš gražiausių pasau
lio miestų, — Vilnių — mū
sų sostinę. ,

Per tuos 600 metų Vilnius 
buvo Lietuvių tautos širdi
mi ir siela. Daug kraujo 
buvo pralieta, kad apginti 
tą savo sostinę nuo pasikėsi
nimų įvairių grobsiu kaimy
nų, norinčių ją sau pagrob
ti, ir ten įsigyventi.

Taip! Lietuviai savo Vil
nių amžiais gynė ir gins ir 
neatsižadės jo, ligi kol Lie
tuvių tauta gyvens šiame pa
sauly.

Kas gi yra mums tas Vil
nius ?

— Vilnius — tai mūsų tas 
stebuklingas miestas į kuri 
nuo seniausių laikų keliavo
me pėsti, važiuoti ir klups
ti, ieškodami ten nuramini 
mo ir palaimos.

Vilnius — tai mūsų istori
nis ir kultūrinis centras, mū
sų paguoda, mūsų pasidi
džiavimas.

Vilnius — Vai tas šaltini;, 
iš kurio semia mūsų tauta 
visa savo galvbe.

Vilnius — tai Lietuvos 
širdis, kurią užgavus, su
dreba visas galingas mūsą 
Tautos kūnas.

Vilnius — tai tas mūsų 
dainų —

‘‘Miestas brukavotas, .
Ašarėlėms apmazgotas..." 

*z

dvasios jėgos, duok jiems į 
rankas ginklą, ir stiprumą, 
kad veltui nežūtų. Tu tą 
gali. Tu esi galingas savo 
išgalia. Tu per platųjį 
Okeaną gali padaryti savo 
tautą neįveikiama. Tu gali 
užduoti priešui mirtiną smū
gį. Tu gali atvaduoti nelai
mingą mūsų Vilnių.

*

Lietuvių tauta apvaikščio- 
ja 600 metų Vilniaus sukak
tuves.

Amerikos Lietuviai! Pri
minkime sau ir mes savo sos- / 
itnę! Tenesiranda nei vienos1 
Lietuvių kolonij. s. kuri ne
apvaikščiotų Vilniaus su
kaktuvių !

Ta Vilniaus sukaktuvių 
porga pasinaudodami, pa
remkime mūsų nepriklauso
mybės sargyboje stovinčią 
■suorganizuotą Lietuvių pat- 
riotšiką visuomenę — Lietu
ves Šaulius.

Te visos Lietuvių organi
zacijos pagerbia mūsų seną 
A rinių. skirdamos iš savo iž
do atatinkamas duokles tam 
visu svarbiausiam 
Tautos tikslui.

Visų partijų ir 
Lietuviai turime 
eiti.

*

Tą Vilnių laiko dabar pa 
grobę didžiausi nuo amžių 
Lietuviu priešui — lenkai.

Ten. Vilniuje, mūsą bro 
liai už žmogaus ir tautos t< i 
sės kovodami kalėjimuos, 
nyksta ir lenku kankinami 
žūsta.

Ten iš Vilniaus. iš to- 
mūsų šventavietčs. lenkai 
gelanda peili. kad pulti ir 
numarinti visą Lietuvą.

Amerikos Lietuvi! Ar ne 
sudreba. Tavo visa esybė, 
prisiminus šita baisią tikre 
nybę ?!

Ar Tu neužsidegi visas ap 
maudu ir kerštu prieš tą gaš’ 
lujį slibiną įsmeigusi savo 
ki-uvinus nagus į mūsų Tau 
tos gyvą kūną ?! -

Ar Tu nesi pasiryžęs sto
ti pagelbon atremti tą tyko
jantį, kad mus“ visus pa
smaugus, lenku poną?!

*

Atminkime, kad visa Lie
tuva privalo būti nedaloma 
ii- laisva!

šelpkime Lietuvos šaulių 
Sąjungą!

Apvaikščiokime Vilniaus 
sukaktuves!

T
i

KAS GIRDĖTI LIETUVIU KOUONUOSE.
gyvai svarstė dalykus. Užsibai
gė posėdis apie 6 yal. vak. Kuo- 

L.yD. S. Conn. Apskričio P» suteikė užkandį delegatams.

LDS. Comi. apskričio me
tinis suvažiavimas įvyks 
antrą nedėldienį Gruodžio, 
tai yra 10-tą dieną, 1922 me
tuose, Šv. Trejybės parapi
jos svetainėj, 41 Capitol 
Avė., Hartford, Conn. Se
sijos prasidės 1-mą valandą 
po pietų. y

Lai kiekviena kuopa siun
čia po kelis delegatus bei de
legates į šitą suvažiavimą, 
nes jis yra didžiai*svarbus, 
ne vien kad šis yra metinis 
suvažiavimas, bet jis yra 
pirmutinis po 7-to LDS. 
Seimo. Delegatai turės ko 
svarbaus pranešti iš buvusio 
Seimo.

Tegul kiekviena kuopa 
apmąsto LDS. reikalus ir 
priduoda daug gerų įnešimų, 
kaip ir kokiais būdais mes 
galim prigelbėti LDS. cen
trą sumažinti skolas ir page
rinti darbininkų stovi.

Visos kuopos parodykite 
savo darbštumą ir pagelbė- 
kile kitom kuopom j Į įgyti, 

siuntimą delegatų ir su 
geni inešimų ir patari-

Šv. Vardo Marijos Dr-ja 29 

lfb22 m. parengė muziljališką 

1-iiirą Bažnytinėje Svetainėje nau

dai Šv. Kazimiero mokyklai. Pir

miausia minėtos dr-jos pirm. M. 

Ulevičienė pasakė trumpą prakal

bą paaiškindama tikslą vakaro. 

Po to griežė orkestrą keturių 

ypatų, vadovaujant paišelei Pau- 

liukoniutei. P-lė Pauliukoniutė ir 

Žemaitaičiutė sudainavo duetą. 

Vėliau dainavo mūs gerb. vargo

nininkas J. Žemaitaitis o sesute 

paskambino pianu. - Po to maža 

.mergaitė M. Grigaičiutė pasakė 

labai gražią dekelmaciją. P-lė J. 

Stvškiutė paskambino pianą. Po 

visų dainų, padeklemavimo ir 

muzikos pasakė puikią įspūdingą 

prakalbą mūs gerb. klebonas kun. 

J. J. Jakaitis. Paaiškino naudin- 

gumą turėti parapijinę mokyklą. 

Iš publiko sveidų buvo matoma 
pilnas užsiganėefinimas, kurį iš

reiškė delnų plojimu.

Po prakalbos dar sudainavo 

duetą Worcesterio garsios solistės 

p-lė M. Jankauskiutė ir panelė E. 

Baltrušiutė ir tuomi užsibaigė pro
gramas. A

Lai ir kitos dr-jos neatsilieka 

neparėmę tokį prakilnų darbą.

'Ė D.

Jau nuo 1916 m._ daktaras Delta 

Mieldažis praktikuoja ir niekas 

dar iš lietuvių apie ją nežinojo. 

Daktarė Della Mieldažis vra rim

ta, gera katalikė, politika jokia 

neužsiima, bet tik rūpinasi savo 

profesija.
Dr. Della Mieldažis paeina iš 

. Sheuandoah, Pa. Į Philadelphia 

atvažiavo 1912 m. ir pastojo į M o- 

men’s Medieal College, 1916 m. 

baigė. Vienus metus praktikavo 

1 West Phila. AVomen’s Hospital, o 

, du metu buvo tame ligonbute 

chief resident physician, 1919 m. 

atidarė ofisą po numeriu 5^22 

Spruce St., kur ir dabar tebelai

ko. Dabar yra keliuose ligonbu- 

čiuosc ant staff daktarų prie ope

racijų, gimdymo ligų ir klynikose 

dirba. Taipogi yra ant staff dak

taro AVomen’s Hospital' 21 N. 

College Avį*.

Ji taip-gi yra Medieal Schooi 
Inspeetor in Publię Sehools.

Iš, viso ko matyt, kad dakta
ras Della Mieklažis, yra geras 
daktaras ir dirba per visą dieną 
ligonbučiuos'e ir šiaip ligonines 
aplanko, nes savo ofise esti tik 
nuo 5:30 vai. vak. iki 8 vai. vak.

Iki šiol visoki svetimtaučiai 
daktarai lietuves moteris skriaus
davo ir nulupdavo. Daug mote
rų sirgdamos savomis ligomis bi
jodavo eiti pas žydus daktarus, 
nes tie teisingą patarimą neduo
davo. Dabar lietuves moterys tu
rės savo merginą daktarą, kuri 
joms sąžiningai patarnaus viso
kiuose reikaluose.

Ji gydo ne vien tik moteris bet 
ir vyrus.

Ji iki šiol su lietuviais čia ne

buvo pažįstama ir manė, kad Phi- 

ladelphijoj lietuvių mažai yra. 

Dabar mano su visais susipažinti.

Linkime datarei gerų pasekmių. 

Pači j autas.

priėdremę kiekviena, kad ką nors 
paaukoti dėl fėrų ir tai be jokio 
išsikalbėjimo, ar tai siuvinį, ar tai 
mezginį ar nupintą ar išaustą, kad 
ir mažą dalykėlį, bet reikia nesi- 
likti iš skaisčiaus tų, kurie kuo
mi nors prisideda prie šio naudin
go darbo. Kodėl čia kalbu tik į 
moteris? Todėl kad moterys, tik 
jos gali tokiais darbais pasirodyt. 
Vyrai rankų išdirbinius mažai te
moka dirbti, taigi jų kišeniai lai 
atsako, lai vyrai perka tikietus ir 
tam panašiai.

Visų aukotojų ir kas ką aukos 

dcl fėrų bus vardai surašyti teip 

kad galėsime visi matyt kurie rė

mė fėrus.

Dar žodis jaunimui.
Visi gerai žinome, £ad jauni

mas negali apseiti be kokių tai ne

būt pasilinksminmų: eina j šokius, 

teatrus, tratamuosius paveikslus 

ir šeip jau suėjimu^ ir kartais pra

leidžia gana daug pinigų visai ant 

vėjo.%

Dabar, kada visi sukruto į dar

bą, tai 

rengti 

kad iš 

fondą.

Wist Party’s?

na daug pinigų surinkti rengiant 

tokias party’as, vieną kartą pas 

vieną, kitą pas kitą ir teip eina ir 

tai gana gražūs suėjimai jaunimui 

ir kita tai dar naujas dalykas bū

tų tarpe lietuvių.

Taigi kuri mergina bus pirmu
tinė surengti tokią pramogą mo
kyklos naudai.

Duosiu misijas šį rudenį 
sekančiose vietose:

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

Nuo Lapkričio 12 iki 19 
Šv. Kazimiero baž. 285 E. 
I4th St. Chicago Heigths, 
III.

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

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

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

Tėvas Alfonsas 
Maria, C. P.

SPAUDOS PLATINIMO 
LAIKAS.

Spalių ir Lapkričio mėn. 
yra skirti katalikų spaudos 
platinimui, “Darbininl<o" 
užrašinėjimui, LDS. narių 
prirašymui, ‘ ‘ Darbininko ’ ’ 
pagerinimo aukų rinkimui 
ir tt. Kiekvienam LDS. na
riui yra 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 gaus 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-jij 25c., Delega- 

tij Kelionė Lietuvon 25-.

2) Apaštalystės Maldos — 25c., 

Bažnyčios Istorijos Vadovėlis 

50c. ir Šv. Gabrielius — 25c.

3) Svieto Perėjūnas — 35c., 
męs ir Kalbėk — 30-., tlbagų 

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., Esumas — 10c., Ga

liūnas — 5-..

7) Aritmetikos uždapinynas 1 

d. — 35c., Aritm. uždavinynas II 

d. — 25c., “Draugas” (kalendo- 

rėlis) 40c.

8) 'Marijos Mėnuo — 50c., 

Eu-harist. Stacijos — 15c., Žibu

rėlis — 40-.

9) Sakalėlis — 35c., Moterystė Į "Darbininką'’ i 
ir šeimyna — 50c., Stacijos — p,)ls 

15c
m • v i • -n -r ’lktidi lietuviai darbini10) Trjs Keleiviai — 50c.,, Ta- . . .

bakas nuodai — 10c., Žiburėlis — į Ka! visoinus išgalėmis remi 

40c. __ i te “Darbininką.”

Kiekvienas užsimokėjęs iš j I šsisakydami ir pinigi 
kalno už metus už “Darbi-!siųsdami adresuokite: 
ninką,” turi teisę pasirinkti j “ D A R B I N T N K A S 
vieną iš viršuj nurodytų nu- j 366 Broadway, 
merių, vertės 1 dolerio kny- j Boston 27, Mas

gų. Taigi yra labai tinka 
proga visiems iš to pasiūk 
pasinaudoti.

Pinigus ar money or 
rius siuskite vardu.

“DARBININKAS”
366 Broadway, Boston 27, M

?Cuo šios dienos iki' Si 
.šio 1 d. 1923, na^jie 
“1 irbininko” skaitytojai 
yra duodama nepapra 
pr. ųa su “Darbininku” i 
si į' žinti. Ta proga yra š 
ka e: Kiekvienas, norėd 
iu; susipažinti su “Dar 
nū .u” gaus tris sykius i 
va “jc einantį “Darbih 
ką" per PENKIOLU 
S? . AIČIL tiktai už VI 
NĄ DOLERĮ. Gi atnau 
na: ant tolinus,, kiekvie® 
.jų . turės mokėti 

|ka: i >ą.
Taigi čia yra 

proga kiekvienam 
ku- s nori apie darbiniu 
j u d .ji mą pas iskai tvti.‘ ‘ Dj 

— bininkas” krikščionių dž 
Ibiui ūkų turėtų būti remi 
mas. Kiekvienas darbini 
kas savo namuose privalė 

l,ji turėti ir skaityti.
Visiems lietuviams ge 

proga reikėtų pasinaudo 
'Kurie mano užsisakj 
(“Darbininką,” tai be atid 
liojimo prisiųskite VIEN 
DOLERĮ ar tai money c 
deriu ar Pašto žcnkieižS 
ar “cash” registruok J laiški“ ir gausite per I ; 
K TOLI KĄ SAVAIČI 

savo n

*

Ten, Tėvynėje pasilikę 
mūsų broliai susibūrę į ka 
riuomenės eiles ir Šaulių bū
rius. Pasiryžę jie yra gy
vastį savo atiduoti, kad Vil
nių atvaduoti, kad apginti 
Lietuvą. Ir nevienas jau 
savo jauną galvelę paguldė, 
pastojęs kelią besiveržian
čiam Lietuvon priešui.

Jų vieton stoja nauji tūk
stančiai. Stoja jie savo no
ru, kaipo šauliai. Deja, 
daugumoj be ginklų ir silp
ni. į

GIESMININKAI TĖMYKITE
Dainos su gaidomis.

Amerikos Lietuvi, žuvtt> 
šiųjų ir pasiryžusiųjų už 
Tėvynę žūti Broli f ’ Stok 
šauliams pagelbon! Lietu
vos piliečiai likę Tėvynėje, 
mokėdami mokesčius užlai
ko kariuomenę. Tu še pk 
šaulius. Duok jiems kū:u>.; r; -----

f

p

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

štai tos nepapras'os dainos: 
Vainos
Ak Myliu Tavę berneli
Al jsivilkčiau čigono rūbą..........
Blaivininkų Himnas............... ..
praji Čia giružė .........................
.Tojau dieną ....................................
Ko liūdit sveteliai .............
Libgo........................................... .....
Meile uždegta kritinė.................
Musical Echo .................................
Muzikos Aklas ........................ «...
OL tai dėkui močiutei ...................
Plaukia sau laivelis ................... ..
Saulelė Raudona ............. ..
Aių nakcialy .....................................
Siuntė mane motynėlė...................
Skyniau skynymSį ..V...................
Vai aS pavirsčiau ..................... .
Vienas žodis ne šneka ..............
Visuomet girdis surakinta ....
Vydų Himnas-,...........................

Užsakymus ir pini žus siųsti
DARBININKAS”

366 Broadway, Boston 27, Mass.

• • •

• e •

Spailo 29 d. L. Vyčių 18 
buvo surengus vakarą bažnytinė
je salėje. Vaidinta ^Milijonai 
Vandenyje. J. Barus turėjo il
giausią ir svarbiausią rolę ir la
bai gerai atliko. ' Taip-gi A. Ba
ronaitė, J. Vinciunas-nenyuas ro
les turėjo ir gerai atliko. F. Jan-’ 
kauskas kaip ir visados labai ge
rai nudavė ir daug juoko padarė 
ir V. Jakas. F. Jeniūlias turėjo 
dvi roles ir abi Rinkamai atliko. 
Mažesnes roles turėjo O. Šimbelai- 
tė, P. Rudaitis. Losimas gerai 
pavyko. Pertraukose buvo dai
nų. Duetą sudainavo p-lės aX 
Šlipžiutė u- O. Šimbelaitė. Solo 
dainavo O. Šimbelaitė ir A. Šliu- 
žiutė. Piano joms . paskambino 
varg. V. Sereika. Gražiai pakal
bėjo vietinis kleb. gerb. kun. Pra
nas Juškaitis. Koras po vadovys
te varg. V. Šereikosęsudainavo ke
letą dainų. Ant pabaigos Vyčių 
ir Lietuvos himrius. Vakarą ve
dė kuopos pirm. P. Rudaitis. Tą 
pat dieną po pietų buvo L. Vyžių 
N. Anglijos apskričio suvažiavi- 

jmas. Delegatų atvyko apie 30 ir

Šv. Kazimiero parapijos f erai.

Tenka iš laikraščių-pastebėti 

kaip kitų kolonijų parapijos ren

gia fėra# kone kasmet, įvairiems 

tikslams. Šv. Kazimiero parapi

ja retai fėrus turi ir tai tik svar

biam reikalui priėjus.

Kadang gerb. klebono kun. J. 

J. Jakaičio rūpesčiu jau yra pie

nai gatavi naujai mokyklai ir 

skiepas Iškastas, tai netrukus ir 

pati mokykla bus pastatyta.

Tam tikslui padidinti mokyklos 

fondo kapitalo yra rengiami fėrai. 

Rugsėjo 26 d. gerb. klebonas bu

vo sušaukęs parapijos susirinkimą 

ir išrinkta fėrų komitetas. Dar

bas fėrų jau pradėtas, nors patys 

fėrai prasidės 3Q d. gruodžio ir 

baigsis sausio 5 d.

Katalikiškos dr-jos, kurios ma
to reikalą turėti mokyklą ir be di
deles skolos, prisideda prie fėrų 
išrinkdamos savo komitetus. Šios 
dr-jos su skaitlingais ir uoliais 
komitetais stoja į darbą: Marijos > 
Vaikelių Dr-ja, Vyčių 26 kp., Mo
terų Sąjungos 5-ta kp., Šv. Ka
zimiero parapijos choras, Lietu- ' 
vaitės Dr-ja, Šv. Onos Dr-ja, šv. 
Vardp Marijos Dr-ja, Šv. Vardo 
Jėzaus Dr-ja, Susivienijimo 98 
kp., LDS. 7 kp., Labdaringa Dr- 
ja, Susivieiijimo 41 kp., Blaivi
ninkų Dr-ja. Šios visos draugijos 
sudaro 120 darbuotojų fėrams ir 
iš to jau galima spėti kad bus ge
ros pasekmės. <| f . r - ■ : f

Dabar jau yra leidžiama daug 
daiktų ant knygelių ir iųtoinobi- ■ __ __ ________________
liūs ant tikietų. Aibės knygelių į0 kiekvieną progą tam. tikslui au- 
ir tikietų darbe jau dabar. 
< Yra paaukotų j daiktų' fėrams. 
bet vis-gi sulyginant kiek yra pa
rapijom}. tai turėtų būti dešimtį 
kartų daugiau. Čia fipriu kreip
ti’ domės į mūsų, moteris bei mer
ginas, kurios turi gana daug lai-1 
koe j,, __ f ____________ ______
ryti ką tik nori arba širdfe gei-1 leidinėti darbus dėl algų 
džia tai yra turi skaityti sau už [ menkumo.

LDS. CENTRO VAL
DYBA.

Dvasios vadas kun. F. Ke
mėšis. ,

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

kis, A. Vaisiauskas.
Kontrolės komisija: Kuų 

J. Čaplikas, kun. V. Taškū- 
nas, V. Sereika.9

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

Atstovas Federacijos Ta- 
rybon kun. K. Urbonavi-* eius.
.;■■■■.................... ..
“DARBININKAS”

Lietuvos Darbo Federacijai kny
gų už $5.597.50. Už tas knygas 
“Darbininkas” laukia iš visuo, 
menės atlyginimo. - LDS. kuopos 
LDS. nariai, mūsų prieteliai, ka
talikiškos spaudos rėmėjai priva

zVario kompanijos Michi- 
gan valstijos? žada ^pakelti 
darbininkams algas dėlto 

H^tksų piS^iila<i-Įka(1.d«rbininkai Pra<lėjo ap-

■ MTJ
X
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S Susivienijimas Lietuvių 
ra R. K. Amerikoje
E3 yra GYVAM DŽIAUGSMAS! SERGANČIAM VILTIS! 

MIRŠTANČIAM RAMYBĖ!
Tai musų, lietuviij katalikų nesugriaunama tvir
tovė. Lietuvy kataliko! Jei dar prie šios organi- 
cijos nepriklausai, nieko nelaukdamas tuoj prisi
rašyk, nes ji:

1. Apsaugoja nariu gyvastis ir moka pomirtines. $150.00, 
$250.00, $500.00, $750 00. $1000.00. $2.000.00'. $5,000.00.

2. Moka pašą] pa nariams ligoniams kas savaitę po; 
$3.50, $7.00. $10.00, $14.00. $21.00.

3. Šelpi* sra vargusius narius ir našlaičius.
4 Nariai gauna S. L. R. K. A. organą, savaitinį laik

raštį „Garsą”. . \
5. Skleidžia apšvietą, leidžia genu raštu-s ir dalina na

riams veltui.
6. Platina tikėjimą, dorą, rupi našiai autos reikalais, re

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

metų amžiaus. _ i
ptojnnan j R.-T* R. K. A. piguk, iiu-nesin*' mokestis lengva. Kuo* 

pos yra visose didesnėse lietuvių kolionijose Amerikoje, todėl, noria’ 
tieji informaciją, kreipkitės prie kuopę Mckrctorią arba tiesiai į Cea- 
tro Raštinę:
• S. L. R. K. AMERIKOJE
222 So. 9th str., * Brooklyn, N, Y.

M

■

<



Iždininkas

i in.iuuui

Mass

705 Main St., Montello, Ma»r.

Tai Geriausia Žmogaus Mokykla

Mes atliekame SPAUDOS DARBUS nuo Vt- 
sitinės Korčiukes iki Knygos ir Laikraščio. 
Kainos Prieinamos. Darbus Atliekame Grei
tai. • > ■ . <

ras.
imsirir.kime. 
Darba: 
tas.

Mikalauskas, 
So. Boston, 1 
Šeduikis.
So. Boston, 1

iniiss™ ir augusios.

Reikalavimų kainos 2c. už žodi nž 
kiekvieną sykį.

Skaityk Laikraštį, Kuris Paduoda Naujausias 
Žinias iš Viso Pasaulio

* “DARBININKAS,”
366 W. Broadnay, Boston 27, Mass.

TEL. S. ę. 620.

po Kristaus gimimo. daug 
rase apie tą ligą. Jo raštai 
)uvo vartojami Karalienės 
Elzbietos laikais. Bizanti

jos Renaissance laikais nėr 
okiti rekordu.

1922 metams.
Pirmininkas — A. Kazlas, 

56 New York Avė., 

Neįtark, N. J.
Viee-Pirmininkė — A. Zuikiutė, 

27 Davis St.,

Harrison, N. J.

Raštininkas — A. Karaneckas, 

117į Court St., 
Elizabeth, N. J.

J. I. Liudvinaitis, 

Box 411, Linden, N. J. 

Organizatoriai —-
Paulius Kyrius,

222 So. 9-th St., 

V. Pūkas,
37 Maujėr St. 

Brooklyn, N. Y.

A. Miemikas,

10 Harrison St., 
Paterson, N. J.

“DARBININKAS”

366 Broad wa/y,

Boston 27, Mass

L. D. S. N. A. APSKRIČIO 
VALDYBOS ANTRAŠAI.

Pirmininkas — V. J. Kudirka, 

37 Franklin St., 

Nortvood, Mass.
Vice-Pirm. — M. Žukauskaitė, 

1 G rintes Street,

South Boston, Masa. 
Raštininkas — J. Smilgis, 

125 Cherry Street,

Cambridge, Mass.

Iždininkas — M. Abračinskas, 

187 Ames Street, 
Montello, Mass.

Užsieny (ir Lietuvoj)
Metams.......................$5.50
6 mėnesiams.................2.75
3 mėnesiams.................1.50

Pereitą nedėlią spalio 29 d. p< 

pietų mano vyras Kazys Adomai 

tis, (kurs daugiausia save vadint 

Charles Adams) apleido namus i' 

ųegrjžo. Pasiėmė su savim $660 

palikdamas mane su 80c. ir dvien 

vaikais, vienas 10 metų, antra 

21 metu amžiaus. Prašau jo grjž 

ti kolidar visų piningų nepraleidi 

ir kol daiktų neišpardaviau. A' 

badu nemirsiu, darbą gavau. Tik* 

įtoreč, kad ateitum j protą ir gj- 

ventūmėva. Vėliau grįžus, bus 

nesmagumu.

Viduramžiuose; ant * vė
žio žiūrėjo kaipo aiškaus 
ženklo Dieviško piktumo. ■< 
•*? A Kaipo pasekmės to ti
kėjimo, labai daug prigau- 
dinėjimų išsiplėtojo per Eu
ropą ir visos dėtos pastangos 
surasti vėžio priežastis ne- 
pasekmingos.

Esame gavę iš Washingto 
no Lietuvos piliečių regis 
tracijos blankų, 
lietuvių norėtų 
gauti malonės 
“Darbininko” 
gaus visas žinias ir 
nimus.

LUCKY TAILOIiS
223S C.KNtFF .11. Hamtbamck, Mich.

rudeni katalikiškos lietuvių 
reikalu lankausi. “Conn. 

greitu laiku tikiuosi

kactkaikurios Lietuvos įstai 
gos^yra pasi ryžusi os Įves 
t i Amerikonišką sistemą 
kviesdamosi iš čia prityru 
sias darbininkes.

Tiktai į Antwerp.
ELAND................................lapkričio
SLAND ................................ Gruodžio 1
I’LAND ...............................Gruodžio !
lOONI.AND ......................Gruodžio

Jeras valgis. Uždaryti kambariai 
einamos kainos jūsų draugi) par 
ukimui Amerikon. Paaiškinimų de 
klausk vietos agentų arba

K E LIA U NIN K U S K Y It IU S
Statė Street. Boston. Mass

200 MEDŽIŲ KIRTĖJŲ.
Maine’os valstijon. Šis kirti 

mas yra pagal naujo būdo, km 

yra galima užsidirbti pinigų ker 

tant medžius ant sieksnių.

NATIONAL LABOR AGENCY 
108 Friend St., Boston, Mass

DARBININKAS’
EINA TRIS SYKIUS Į SAVAITĘ

4-rių ir 8-nių poslapių. ....

Skausmas ir gdimus nutildo

•i*
PA1N-EXPELLER

VaiibatenkiU uireg. S. V. Pst. Ofi»®.

£
DRAUGAS REIKALE

taigi kurie 
tų blanki] 

kreipties i 
raštinę ir 

pa aiški-

\Pa j ieškojimai
Paieškojimų kainos LDS. na

riams ir “Darbininko” skaityto
jams 1 sykį Į metus už dykų, už 
3 sykius $1.00. Prleteliams už 3 
sykius $1.50. /

KELRODIS PRIE LAIMINGESNIO 
IR ŠVIESESNIO GYVENIMO.

Iš BOSTONO į LIETUVĄ 
per LIVERPOOL

ant naujo, didelio, puošnaus, greito 
aliejų varomo

AI.GEIilA .................................Lapkričio 2
ANDANTA (naujasI Gr. 1>—Saus. 11 
AUSONIA (naujas) .............Sausio 2.
su greitu persikėlimų į LIETUVĄ ii 
visas Baltijos valstijas. Geriausiai 
patarnavimas ir valgis.

TAIP-GI Iš NEW YORK’O 
asmeniška! prižinrima ekskursija Lie 
tuvon ir j kitas Baltijos valstybes 
kiekvieną utarninką vienas iš trijų ju 
rių milžinų su užjūrio persikėlimt 

Sonthampton’e.

MAURETANIA AQUITANIA 
BERENGARIA

pasiekia LIETUVĄ į devynias diena* 
Delei informacijų kreipkit?s prie ar 
timiausio agento arba prie CUNARD 
ANCHOR LINES, 126 Statė St., Bo- 

į ton, Mass.

LAIKRAŠTIS
Bažnytinis šv. Petro par;; 

pijus choras, vedamas p. M. 
Karbausko, rengia koncertą 
ateinančią nedėlią lapkričio 
12 d. parapijos salėj po num. 
492 Seventh St. Pirmu kar
tu Įvyks koncertas toje dai
lioje. smagioje ir patogioje 
salėje. Išanksto visi nu
spręskite atsilankyti Į tą 
koncertą. -Choras ir jo ve
dėjas p. M. Karbauskas uo
liai prie koncerto rengiasi.

Garsiausi Amerikos chi
rurgai, gydytojai ir moksli
ninkai 1913 m. Įsteigė drau
gystę, ‘‘The American Socie- 
ty for the Control of Can- 
cer.” Ji yra filantropiška 
organizacija. Jos tikslas y- 
ra supažindinti visuomenę 
su vėžio liga, ypatingai i- 
dant galėtų pažinti apsireiš
kimus ir i laiką pradėtų gy
dyti ligą. Tik taip darant 
mirimai nuo šios baisios "li
gos sumažės. Liga per ke
letą pereitų metų vis dau- 
giaus ir daugiaus žmonių už
puola.

Egypto gyventojai žinojo 
apie1 ligą prieš Maižiešiaus 
dienas, ir aiškiai paminėta į 
Papyrus Ebres 1500 m. prieš 
Kristaus gimimą.

Herodotas mums praneša, 
jog Democedas išgydė Ato- 
są, Darijaus Persijos kara
liaus dukterį kuomet ji sir
go krūčių vėžiu 520 m. prieš 
Kristaus gimimą, kuomet 
Danielius buvo nelaisvėj Ba
bilonijoj.

Hippocrates surinko labai 
daug žinių apie vėžį. .Jis 
buvo pirmas vartoti išdegi
nimo būdus su pagelba Įkai
tintos geležies ant odos vė
žio. 450 m. prieš Kristaus 
gimimą. Leonidas iš Alek
sandrijos 180 m. prieš Kris
taus gimimą aprašė kaip jis 
atliko operaciją ant krūties 
vėžio vartodamas įkaitintą 
geležį išdeginti, tokią opera 
ei ją Dr. Halstead tik dvide
šimts metų atgal ir padarė.

Galen. garsus chirurgas 
ir gydytojas, kuris mirė 200

sj 
spaudos reikalu lankausi 
valstijoje, greitu laiku 
būti Bostone ir jo apielinkčse. Ka
dangi mano tikslas ne aukų rin
kimas. o tiktai narių jrašinėjimas 
Šv. Kaz. Dr-jai ir katalikiškiems 
laikraščiams prenumeratorių rin
kimas, tai manau nebūistt jkiriu X. 
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 spali
uos misiją pasekmingai atlik; i.

Su aukšta pagarba,

Fėf.ys Fru Sena Liga.

Rekordai rodo, jog žmo
nės vėžio liga sirgo 1500 m. 
prieš Kristaus gimimą.
•Vėžys yra beveik seniau

sia žmonijos liga. Aprašy
mai ligos, kurią dabar vadi
na “vėžio liga,” galima ras
ti tarp senoviškos Indijos ir 
Persijos rekordų.

Dvas. Vadas—Kun. V. Tas

Norwood,

'V. .T. Kudirka, pirm.,

37 Franklin Street,

Norwood,

M. M. Kamandulis, rast.,

20 Fax Street, 

Montello,

K. Stašaitienė, viee-pirmininkė,
J. Glineckis, iždininkas,

T. Kubilius, iždo globėjas,

i Mykolas Kerbelis, organizatorius

DETROIT'O KRIAUČIUS.
Darau siutus, overkotus Ir fut- 

Materijos geros, didžiame 
Kainos nebrangios. 

; ir pritaikymas gvarantuo- 
Maionėkit persitikrinti.

LINIJA 9Broadvay, * Nev^Iork.NY iSėILIETUVA
4 , PER HAMBURGĄ,PILL^Ą

/įL Į /- ARBAL1EPOJ1J. i
/'// VAŽIUOKIT VISI PARANKIU 

\ IR TIESIU KELIU.
^Tbletuvlal važiuojanti J PILIAVĄ aplenkia 

lenk ųJuostą (karidorą).
Visa trečia klesa padalinta j kambarius ant 

2-jų. 4-rių, ir 8-nių lovų.
, ■ESTONIA ..............................Lapkričio 15

' SpeHjalis “Kalėdų išplaukimas.

LITUANIA.................................Gruodžio 6
■' I5 Bostono j New Turką per Fall River Liniją.

Kreipkitės'prie vietinių agentų.r ____ • __ __ ____ *

LIETUVOS PINIGAI KALĖDOMS .
Nūs Spalio 1. 1922. Lietuva j vedė savus pinigus, vadinamus LITAI, ir 
•odei nuo dabar pinigų siuntimas | I.ietnvą skaitysis Litais, kurių kursas 
su nusiuntimu yra segantis:

50 ‘ Litą .....................$06.00 300 Litų ................. $ 34.50
100 Litų ...................... $11.75 400 Litų____ ....$ 44.00
150 Litų .....................317J50 300 Litų ................. • ? 55.00
200 Litų...................... $23.30 1000 Litų ................. $106.73 '

PIRK 
dovanoms 

j FONTANINĘ 
į PLUNKSNA

Kuri bus atminčiai ilgam 
laikui.

Dvi lietuvaiti, Marijona 
Markūniutė iš Bostono ir 
Julė Žarkauskiutė iš Mon
tello/ dirbančios Lietuvių 
Prekybos Bendrovės ofise 
Bostone gavo pakvietimą iš 
Lietuvos Tarptautinio Ban
ko, Kaune, atvykti ten dirb
ti. Pakvietimą priėmė ir 
lapkričio 28 d. laivu “Mau- 
retania” iškeliaus Lietuvon.

Jos abi yra Amerikoje gi- 
Matvt.




