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Westfięld, Mass. — H. B. 
Smith kompanijoj molderiai 
pareikalavo pakelti algas ant 
15 nuoš. Dabar jie gauna 
$6 dienoj, reikalauja $6.90.

i

GALI GREITAI 
SPROGTI.

Interstate Commerce Com- 
mission aprokavo, kad Suv. 
Valstijų geležinkelių vertė 
yra $18.900.000.000.

Ofor(L N. H. — Du bro
liai farmeriai John ir Char
les Davis rasti negyvi, 
galvos su kirpentėmis 
sudaužytos.

Išriškite uždavinį: kiek 
vertas tas lietuvis, kuris lie-

PAGROBĖ DAUG 
SVAIGALU.

REIKALAUJA ALGŲ 
PAKĖLIMO.

N e iv York. — 12 poli cistų 
suėmė keletą trokų. kurie 
gabeno svaigalų už $J,00.0()0. 
Ant trokų buvo II vyrų.

Ne-tv York. — Orlaivis s 
dviem žmonėmis krito i ui 
lają palei Battery. Orlaivi 
ninkai buvo išgelbėti.

BAISENYBĖS ANT
ELLIS SALOS.

Gedimino ir Vytuato ai
niai prabilo, šaukdami tau- 
Los vaikus į krūvą. Ar mes 
praleisime tą balsą negirdo
mis

PRIEŠ PARAPIJINES 
MOKYKLAS.

Šan eltai, Chinija. — Lai
vas Tą Shing plaukė su 200 
pasažierių ant Tsunming. 
Laivas užsidegė ir visi pasą- 
žieriai žuvo.

Rymas. — Italija gavo iš 
Vokietijos mašinas kasti ži
balo šulinius. Pradės ieško
ti žibalo versmių. Ikšiol I- 
talija neturėjo savo žibalo.

NELAIMĖ ANT
GELEŽINKELIO.

Pieščiau statosi
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Ga. — Arthur
m. amžiaus, kirto 

Pakirstas medis vir- 
kito nudžiūvusio me- 
Nuo.padžiūvusio me-

. Piliečiai! girdite trimito 
balsą ? Tėvynė pavojuj! 
Kas žada eiti talkon — už
siregistruokite.

Ii jos sargy! 
rp
j.

F all VRiver, Mass.—George 
Thyng rastas miške pašau
tas su dvylika šratų savo kū
ne. Kitas medėjas turbūt 
netyčia jį pašovė.

Chicago, UI. — Vidurini 
se valstijose į kongersą ii 
rinkta 11 aiškių šlapių atsti 
vu. Devyni aiškūs šia] 
kandidatai pralaimėjo. ~~~~

ŽUVO BE KIRSDAMAS 
MEDĮ.

Londori. — Neapolyje, I- 
talijoj. uoste užsidegė žibalo, 
laivai. Nuostolių padaryta! 
už 10.000.000 lirų.

Dalton,
Uline, 
medi.
to ant
džio.
džio šoko skeveldras ir pa
taikė kirtėjui smilkiniu. 
Kirtėjas vietoj mirė.

Nei Francija, nei Italija 
dar nėra ratifikavusios nu
siginklavimo sutarties, pa
darytos pernai rudenį Wash- 
ingtone.

JAPONIJOS
PROHIBICIŽ

Netv York. — Policistas 
Charles HofTman ant Man- 
battan tilto tapo užmuštas. 

1 jį trenkė automobilius, lė
kęs 50 mailių valandoj ir iš
metė ji 20 pėdų Į augštą. At
gal krito ant gaivos. Pas jį 
visi kaulai sutrupėjo. Kal
tininkas nepagautas.

ŽUVO s ŽMONĖS.

IT ėst f i ei d, M ass.—J oseph
Caruso namai sudegė. Gais
rą .sukėlė jo vaikas, kurs bo- tuviškos pilietybės neįverti- 

. vijosi su degtukais. | na nei ant $10.00.

Kaina 4 centi
 ■ , J

VAIKAS GAISRO
KALTININKAS.

20,000 -V J. ŠLA l ČIl'.

Atėnai. — Graikijos val
džia pavedė Amerikos šelpi
mo administracijai Ma- 
rathono miestelį. Ten bus 
priglausta 2O.(M) pabėgėlių 
ir našlaičių iš Turkijos.

Philadelpliia, Pa. — Nuo 
gazo užsinuodijo 8 žmonės. 
Kiti keturi galiais atgaivin
ti hospitalyje. \V. Chester’e 
viena ištisa šeimyna užtroš
ko. kuomet gazo ragelis ne
buvo užsuktas. Kitoj vietoj 
vagys nulaužė gazometrą ir 
per tai keturi negrai užtroš
ko.

prieš a|ijantus
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TeL South Boston 620.

UTARNINKAS, IjAPKRIČIO 14 D

Baisios nelaimes. Turkai vis
Santiago. Cliile. — Ištiko 

baisus žemės drebėjimas, 
kurs pakratė veik visą tą ne
didelę valstybę. Žmonių žu
vo arti 1.000. Tūkstančiai 
liko be pastogės ir be maisto. 
Tūkstančiai yra sužeistų. 
Tūkstančiai namų griuvo.

Ilookset, N. II. — Adelard 
Laporte su Savo draugu Įrė
ši per upę valtyje. Jų val
tis pateko Į vanden puolį ir 
Laporte nuskendo, 
žmogus išplaukė.

Rochester. N. II. — Grei-, 
tasis traukinys užvažiavo 
ant ąutomobiliaus, kuomet 
tas važiavo per geležinke lį. 
Vietoj žuvo vienas kūdikis, 
16 mėnesiu am., vienas vv-*■ » 
ras mirtinai sužeistas ir trys 
kiti žmonės pusėtinai sužeis
ti.

T—-----------------------------

RADO PAŠAUTĄ 
MEDĖJĄ.

Houston, Te.r. — Baisus 
gaisras ištiko milžiniškame 
žibalo sandėlyje. Sudegė 
daugiau kaip 1.000.000 sta
tiniui žibalo. Sandėliai yra 
suleisti i žemę. Tai virė ir 
degė tarsi pragaro katilas.

Saly y Lietuvos Respublikos Įstatymų, visi 
užsieniuose gyvenantieji

LIETUVOS IŠEIVIAI /
KAD PASILIKTI LIETUVOS PILIEČIAIS

PRIVALO ĮSIREGISTRUOTI
V

Atstovybėje iki gruodžio 22 d., 1922 m.
Pilnesnių informacijų prašykite nuo savo kolo
nijos Paskolos Stočių, Lietuviškų Įstaigą, arba 

LITHUANIAN LEGATION, 
1925 F Street, N. Washington, D. O.

Konstantinopolis. — Tur
kijos sostinė prilyginama 
prie parako sandėlio. Ang
lai ten adrbuojasi, kad tas 
sandėlis nesprogtų. Angli
jos jėgų perdėtinis gen. 
Harington ragina savo val
džią kuogreičiau sušaukti 
turkų alijantų konferenciją. 
Tas tai greičiausia sulaiky
tų galimą baisią eksplioziją. 
Dabar turkai nuolatai stoto 
vis naujus reikalarimus ir 
alijantai norėdami išvengti 
susikirtimui vis nusileidžia. 
Pastaruoju laiku alijantai 
turėjo daug nusileisti. Tu
rėjo atsisakyti nuo cenzūra
vimo turku laikraščių ir te
legramų. turėjo atsisakyti 
nuo kontroliavimo policijos 
ir civilės valdžios. Dabar 
alijantai dar laikosi pasų 
klausime ir muitinių valdy
me. Turkų # valdžia netik 
reikalauja alijantų nusilei
dimo šiuose klausimuose, bet 
griežtai reikalauja visiško 
alijantų iš Konstantinopolio 
išsi kraustymo. Kol kas ali
jantai nemano tame nusi
leisti.

Ko dabar bijomasi ir kas 
gali atsitikti. "»tai šaudymai 
iš pasalų į Anglijos karei
vius, arba į civilius europie
čius ar amerikouns. Tada 
eksplioziją neišvengiama bū
ti]. Svetimtaučiai reikalau
ja įvesti karo stovį. Angli
jos valdžia įgaliavo gen. 
Haringtoną skelbti karo sto
vį, jei matys reikalą. Tur
kų griežtesnis nusistatymas 
prieš svetimtaučius auga kas 
valanda. Turklį valdžia rei
kalauja kontrolės pasų vizų. 
Daug svetimtaučių keliauja 
iš Konstantinopolio. Visi 
laivai išplaukia kupini pasa
žierių.

Yra būrelis turkų, kurie 
dėl kokių tai išrokavimų lai
kosi alijantų. Tokių turkai 
nacionalistai baisiai neken- 

jčia. Buvo vienas laikraštis 
>Sabah, kurs laikė alijantų 

j'pusę. Minia pagavo to lai- 
Ikraščio redaktorių Ali Ke- 
(nril, nusivedė ’pas gen. 
•Noureddin Pasha. Tasai ge- 
Įnerblas tarė: “Vardan Isla- 
• mo, vardan turkų tautos, aš 
.tave nuteisiu miriop kaipo 
išdaviką.” Tada minia tą 
redaktorių nulinčiavo. Mi
nia jį draskė, badė, pjaustė. 
Po kelių minučių kankinys 
mirė. Visą laiką jis nei jo
kio balso neišdavė. Jo lavo
nas buvo valkičjamas po 
gatves'ir paskui pakabėtas, 
kad visi jį matytų.

i NA UGOjA SULTONĄ.
j_______  *

Konstantinopolis. — Ang- 
pastatyta prie 

Urki jos jjiitono palociaus. 
Turkų naciĮmailstų valdžia 
paskelbė ji iuverstu nuo so
sto ir dabar 
vo netikras

PAANTRINO
REIKALAVIMĄ.

< Ko-nstanti 'topolis. — Tur
ki] nacionalistu valdžia pa
antrino reikalavimą, kad ali
jantai atitrauktų savo jėgas 
iš Konstantinopolio. Dabar 
alijantai Konstantinopolyje 
kontroliuoja policiją, muiti
nes. geležinkelius ir cenzū
ruoja turki] laikraščius. 
Turkai taip smarkiai stato
si, kad gal alijantai turėsią 
paskelbti karo stovį.

PAKORĘ PRIEŠI-

Angora. — Šitoj laikino
joj turkų nacionalistų sosti
nėj pakarta astuoni turkai, 
kurie priešinosi turkų 
cianalistų valdžiai.

New York. — Iš ateivių 
bitveinės ant Ellis salos išėjo 
eikštėn baisių dalykų. Vie
na diena du bandė nusižudy
ti. Pradėjus tyrinėjimų pa
sirodė, kad ten esu sugifista 
2.000 ateiviij. Susekta du 
valdininku ėmusiu kyšius.

Ar tiesa, kad kai savas 
paima, tai netaip skauda ir 
gaila ?

Tai ne visiems taip atro
do. Kodelgi va daugelis lie
tuvių nenori užsiregistruoti 
Lietuvos piliečiais? O gal 
tai dėlto, kad jie vis dar... 
valvoja ir svarsto, po kuo 
čia geriau būti, ar po sveti
mu, ar po savuoju?

— O man tai taip atrodo, 
kad verčiau nebūti po nieku, 
o būti pilnateisiu sau žmo
gum: Eikim ir įsigykim sau 
Liet u vos piliečių balsą ir tei- 
968. .x' • , . <
i — Gal ir teisybę sakai. 
Reikia užsiregistruoti.

Paryžius. — Pereitą su- 
batą Clemenceau sėdo laivan 
ir atvyksta Amerikon ginti 
Francijos imperialistinę po
litiką. Amerikoj yra didelis 
nusistatymas prieš Franci- 
ją. Clemenceau tikisi atitai
syti. Bet tas jam nevyks 
jau vien ir dėlto, kad čia y- 
ra oponentas francūzų soci- 
jalistų vadas Jean. Longuet.

Portland, Ore. — Balsavi
muose pereitą utarninką lai- 
ipčjo Oregąno valstijoj pa
rapijinių mokyklų 'prieši- 
ninkai. Balsuotojai užgyrė, 
kad nuo rugsėjo 1 d. 1926 m. 
visi vaikai nuo 8 iki 16 m. 
amžiaus privalo lankyti 
šąsias mokyklas. Per 
smūgis parapijinėms 
kvkloms.

DRĄSI VAGYSTĖ.

FaU River, Mass. — Bū
rys vagių nusileido per stogo 
langą į Loan kompanijos 
krautuvę ir pavogė brang- 
menų už $400.

LAIVAS PAVERSTAS Į 
MOKYKLĄ.

Atlanta, Ga. — Asą G. 
Chandler, sūnus Coea Cola 
“karaliaus,” pirko laivą 
Logan už $180.000. Tą lai
vą pavers į mokyklą. Paims 
iš 50 mokyklų mokinių ir va
žinės po pasaulį kasmet per 
9 mėnesius. Po Suv. Val
stijas bus važinėjama šešias 
savaites. Jo sumanymą re
mia kiti turtininkai.

TIKISI LAIMĖJIMO 
VOKIETIJOJ.

Maskva. — Zinoviev, Pil
domojo bolševikų komiteto 
pirmininkas, pareiškė, kad 
Vokietijoj netrukus įvyk
sianti komunistinė revoliu
cija. Pripažino, kad Angli
joj ir Amerike komunistai 
neturį jokio pasisekimo. Bet 
Vokietijoj bėgyje kelių mė
nesių įvyksią nuostabių da- 
lykų.
---------------- ■------------- U

Pilietybes Įstatymas — 
tai trimito balsas, šaukian
tis Lietuvos vaikus j taikę.

Lynu, Mass. — Policija 
sujudo ieškoti munšaininin- 
ką, kurio gėrimais vieną 
vyrą ir vieną moterį nuvarė 
pas Abraomą, o 10 žmonių 
susargino. Susirgusieji y- 
ra hospitalyje. Tarp susir
gusių yra 15 m. vaikas. Vi
si su mirtimi kovoja.

Fitcliburg, Mass. — Su
areštuotas vaikinukas 16 me
tui amžiaus už pardavinėji
mą mnnšaino savo drau
gams. Paskui nuėję pas jo 
tėvą Alfred Gay, policistai 
rado tikrą bravarą.

Ainalgameitai įsteigė pe
reitą vasarą kooperatvvĮ 
banką Chieagoj. Pavadino 
jį Amalgamated Statė Bank 
of Chicago. Pradėjo biznį 
su $200.000. Per pirmą gy
vavimo mėnesį depozitui su
silaukė $650.000. Į jį depo- 
zitavo netik amalgameitai. 
bet 1.500 unijų ir kitų ama
tų darbininkai. Amalgamei
tai pienuoja ir kitus tokius 
bankus steigti.

Šiemet Anglijoj susitvėrė 
ūkiška gildija, kuri nusi
samdę 999 metams 800 ake- 
rių žemės netoli Londono ir 
steigia pavyzdingus ūkius. 
Gyvulius ir mašinas perka
si kooperatyvišku būdu, turi 
kooperatyvišku būdu įsistei 
gę pieno produktams gamin
ti įmonę. Produktus par
duoda kooperatyvišku būdu.

te!

Tokio. -A Nuo bal. 1 d. J 
ponijoj veikia jaunimo pi 
hibicijos įstatymas., Tam 
statymui dauguomenė prit 
ria. Jaunuomenė pradėk 
spiestis Į organizacijas ta 
Įstatymui palaikyti. Tok 
susiorganizavusių jauniks 
čių yra 99.14b.

Wa.Mtington. — Kadan, 
Amerikos laivu savinink 
pradėjo mainyti laivų pili 
tystę, tai valdžia nusprenc 
varžyti tą žygi. Laivų s; 
rimukai maino- Iavių pili 
tystę dėlto, kad Ameriki 
valdžia uždraudė turėti : 
pardavinėti svaigalus ant J 
merikos laivų.

DĖL SALDAINIŲ.

Mestfiled, Mass. — Tai 
lligh Sclioolės mokinių ra: 
ta 10 nuoš. nesveriančių kie 
reikia. Susekta, kad t 
priežastis yra saldainių va 
gymas. Normalio svori 
mokiniui yra 76 nuoš. .

Dubli n. — Mary McSwi 
ney yra kalėjime ir paskelb 
bado streiką. Ji yra sesu 
to McSwinev'o, kuris Lon 
dono kalėjime bestreikuc 
damas nuo valgio, per por; 
mėnesiu su viršum mirė 
Mary MeSwiney laikotn 
kalėjime už tai, kad ji eini 
prieš valdžią ir laiko respub 
likonų pusę.
--------------------------------

Kam jo kraujas neliepi) 
pasisakyti lietuviu ir užsire 
gistruoti — tasai turi pilni 
teisę abejoti apie savo krau 
jo lietuviškumą.

Žinai, kas tai yra registrą 
cija? — Nugfokas?

Tai slakerių mobilizacija
— Nesuprantu.
Klausyk. Geri piliečia 

nieko nesakydami eina ra 
miai į paskolos stotį ir užsi 
registruoja, o slekiariai vi
si kaip padilginti, bėgioji

Piliečiai, užsiregistruoki- — blaškosi, šūkauja — kaig



AMERIKOS SPAUDA APIE LIETUVĄ

PASTABĖLĖS.

BOSTON 27, MASS

Pikuoti
Kas tiki į Tautos ateitį
8 registruosią. /

organizacijų atstovus ben^

KOPERACIJOS IR 
AGENTAI.

Į Prieš pat Didįjį Karų 
Vokietijoj cirkuliavo du bi
lijonai markių. Jos buvo 
pilnai padengtos auksu. Do
leriais Vokietijos markės 
buvo bertos pusę\milijardo 
($500.000.000). Dabartiniu 
laiku Vokietijoj cirkuliuoja 
popierinių markių penki 
Šimtai biljonų. Jų veide yra 
$6<~>.ooaooo.

t Franci jos tyrinėjimo ko
misija pripažino, kad Smir
ną padegė graikai, o Angli
jos komisija pripažino, kad 
turkai tų padarė. Amerika 
laikosi Anglijos pusės.

lo. To susirinkimo nutari- 
mu buvo pasiųsta tam tik
ras Alinisteriui Pirminin
kui raštas, kur kreipiama 
Valdžios dėmėsvs ir nurodo- 
ma tam tikros priemonės 
tam reikalui. Savo organe 
‘•Trimite” pradėjo spaus
dinti visų eilę straipsnių ši
tuo klausimu. <

Paskui teisinasi, kad gir 
di, jį, prigavo. Nieko nė 
ra be darbo/ Tuomet tik ne

|- Mes tikime į spaudos lais
vę, bet pripažįstame, kad 
laisvė tini ribas. Gal Lietu
vos vyriausybė turi gero 
^pamato aštriai elgtis su pa- 
^angininkų_laikraščiu. Bet 
ar atsižvelgs Lietuvos vy- 
riiausvbė i Amerikos lietuviu Bęy?"- v *- «-

laikraščius, kurstančius ne- 
•pildvti Lietuvos . istatvmų.X7 v • , t c

Al' ilgai da tuos laikraščius 
Eis Lietuvon ?

Laikraštis Chicagos Tri

būne įsteigtas birželio 10. 
1847 m. Ofisas buvo vienas 
kambarys. Pirmo numerio 
atspausta 400 kopijų. At
spausdinta antTankinio pre
so, kurį suko vienas redak
torių. Dabar tas laikraštis 
turi 500.000 skaitytojų.

y Kauno “Laisvė” spalių 31 
[Sienos rašo, kad vyriausioji 
rinkimų komisija vis dar 
neskelbianti rinkimų pasek
mių.

Reikalingas rankinis ZE- 
CERIS. Atsišaukite tuo.- 
jaus.

•DARBININKAS”
366 W. Broadivay. 

So. Boston, Mass.

E Lietuvos pažangininkų 
laikraštis vėl atėjo su nauju 
vardu. Dabar vadinasi 
^fKrašto Balsas.” Buvo 
* ‘ Lietuvos Balsas, ’ ’ pankui 
grirto į “Lietuvių Balsą,” 
po " to “Tautso Balsą,” 
toliau išėjo kaipo “Tėvynės 
Balsas.” Pagalios “Krašto 
Bušas.” Tokia tai evoliu
cijų pažangininkų organas 
įerėjo.

„ Koks yra agento tikslas ? 
ar išaiškinti ir paskelbti pa
sauliui tikrų tiesą apie jo 
parduodamąjį daiktų, ar 
kuodaugiausia /parduoti ? 
Agentas paprastai gauna ne
didelę algą, tankiai visai jos 
negauna, bet turi sau pra
gyvenimą padaryti vien tik 
iš komi^enų. Visi jie gauna 
komišenus ir tankiai labai 
didelį nuošimtį. Supranta
ma tad, kad jiems rūpi kuo
daugiausia parduoti ir tuo 
būdu uždirbti kuodidžiausį 
komišeną.

Pradėdamas darbą agen
tas paprastai turi išmokti 
taip vadinamų line o f talk, 

išmokti atmintinai kaip ir 
pamoksliuką, išgiriantį par
duodamąjį daiktą. Be to

kiek nepaisys tos komisijos 
raportų, kuriuos ji galės 
patiekti.

Istorijoje dar nėra buvę 
silpnesnės tarptautinės or
ganizacijos, kaip toji Tautų 
Sąjunga, besiremianti vien 
moraliais intikrinėjimąis, 
kad pasiekus rezultatus.

■ Daug rašoma apie Lietu
vos naujuosius pinigus — li
tus. Su malonumu visi lai
kraščiai pastebi tai, kad Lie
tuvos litai ir centai pritai- 

' kinti prie Amerikos valiu
tos.

Pasitaiko ir skaudžių da
lykų. Amerikos lietuviai at
simena, kad keletas metų at
gal Amerikoje buvo pasiro
dę judomuose paveiksluose 
drama, užvadinta “Litli- 
uania.” (Motyna su dukte- 
re užmuša naktį pakeleivį, 
įsiprašiusį nakvynėn, kad jį 
apiplėšti; paskui pasirodę, 
kad tai buvęs jų brolis ir sū
nus. Toji pasaka, ar padavi
mas paimta iš kitos tautos, 
tik kaž kam užėjo galvon už
dėti vardą “Lithuania.” Da
bar tas pats veikalas išleis
tas viename akte vaidinimui 
ant scenos; išleido Stewart, 
Kidd & Co., Cincinnati. Lai
kraštyje “San Francisco 
Joumal” skaitome tos kny
gutės recenziją.

Liet. Inf. Biuras.

g Matyt Lietuvoje ištikro 
plėšimai ir žudymai prasi
platino. Pastaruoju laiku 
plėšikų auka krito studentas 

■fargis Krasnickas. J) eito 
rStuder^tų Ateitininkų Są- 
I jungos Kauno kuopos susi
rinkimas spalio 29 d. išnešė 
tam tikrą rezoliucijų reika
laujančią valdžios griebtis 

^griežtų priemonių apvalyti 
. šalįjtuo plėšimų ir žudymų.

jei pirmų sykį 
pirkdamas, sakysim, muilų, 
išlandžiosi po visus arti
miausio didžio miesto muilo 
'tfholesale’ius. Paskui pa
kartok tų pačių istorijų su 

tvarką, -ųuo kurios iš-[miltais, cukrum, kava, ir tt., 
naudojimo koperatyvos steu- ir tt., ir tt. Tuomet agen- 
giasi vartotojus paliuosuo tui atsibatadojus žinosi, ką 

pasakyti ir nepriseis teisin
tis kbperatoriams. kad... 
prigavo.

į Suv. Valstijose 30 bili
jonų dolerių nemoka taksų. 
Tas sudaro 10 nuoš. viso A- 
merikos turto. Nemokanty
sis mokesčių turtas yra in- 
svestytas į 4aip vadinamas 
$ax-exempt vertybes.

Per pereitus fiskališkus 
metus, užsibaigusius birže
lio 30,1922 m., lto,447 atei
viai tapo Amerikos pilie
čiais. Tas reiškia, jog per 
vienus metus tokiai armijai 
duota teisė balsuoti, ir ji tu
ri piliečio teises šioje šalyje. 
Bet per tą laikų 29,000 pra
šymų atsakyta. Beveik treč
dalis negavę pilietinių po- 
pierų dėlto, kad prašė per 
pasaulinį karą paliuosavimo 
iš militarės tarnystės, kaipo 
ateiviai.

Natūralizacijos teismai at
sargiai ir nuodugniai ištyri
nę j a prašymus tų ateivių, 
kurie atsisakė tarnauti ka
riuomenėje. Tie ateiviai ne
buvo priversti ginti šitą šalį, 
ir kadangi jie pasiliuosavo 
kai po ateiviai, dauguma 
teismų atsakydami jų pilie
tybės prašymus, taipgi įsa
ko. jog turi laukti penkius 
■metus po Armisticijos del 
atnaujinimo pilietystės pra
šymų. , Įstatymas reikalau
ja. jog pilietystės kandida
tas turi parodyti prisirisi mą 
Amerikos konstitucijai per 
penkius metus prieš dienos, 
kuomet paduoda prašymą.

Per rekonstrukcijos laikų 
kuris sekė karą, buvo dau
giaus reikalinga, negu bile 
kitame istorijoje laike, ap
saugoti mūsų tautą nuo ra
dikalų ir nukreipti kiek ga
irina išaugimą visų “izmų,” 
kurie taip greit per pasaulį 
išsiplėtojo. Pakolei užtarė
jai tų blčdingų mokinimų 
pasilieka, ateiviais, juos ga
lima deportuoti, ir jų moki
nimus apgalėti nuo pat pra
džios. bet kuomet jau tam
pa piliečiais, jau sunkiau ir 
kartais negalima jų sulaiky
ti.

Kiekvienas ateivis, kuo
met prašo amerikoniškos pi
lietystės, turi prislėgti, jog 
netiki ir nepriguli prie ko
kios organizacijos, kuri mo
kina priešinties organizuotai 
valdžiai, arba kuri mokina 
ii- skelbia netiesotus užpuo
limus arba užmušinėjimus 
organizuotos valdžios virši
ninkų, ar tai Suv. Valstijų 
valdžios, ar bile kitos orga
nizuotos valdžios.

Federalė. valdžia atvda 
kreipia į teisingumą kiek
vieno pilietystės prašytojo, 
ir į liudininkus? kuriuos 
prašytį oas pakviečia. Kiek
vienas atsitikimas atyęlžiai 
peržiūrėtas, ir jeigu atsiran
da mažiausio abejojimo, 
prašymų teismas tęsia, sulig 

. valdžios atstovo prašymo dė
lei pilno ir aiškaus ištyrinė
jimo. , .. .

Įstatymas, kurį.Natūrali
zacijos Biuras pildo, autori
zuoja Biurų tęsti lavinimų 
mūsų būsiančių piliečių, x- 

dant geriaus galėtų atlikti 
pilietystės priedermes ir at- 
sakomvbes.•*
r \ - A

St. Seimas jau atliko savo nesiduokit apgaut.” Pa- 
uždavinius. Jis išdirbo mūs kvietė ir kitų visuomeninių 
krašto valdymui formų, iš
leido įstatymus, priėmė že- drai pasitarti del šito reika-. 
mes reformų ir konstitueiją. 
Konstituciją priėmęs tuo
jaus paskelbė rinkimus į 
paprastų 3 metams renka
mą^ parlamentų. Sujudo, 
sukruto visos Lietuvos. tau
tinei mažumos, kad kuodau
giausia savo atstovi} prave- 
dus į parlamentą. Pradėjo 
agitacijos darbą ir pačių lie
tuvių partijos. Mūsų pla
čia j i visuomenė, reikia, ži
noti,\ dar nepripratusi prie 
viešos agitacijos, todėl ne
įstengė šitame klausime ori- 
jentuotis ir iš įvairių parti
jų aštrių giueų išnešė sau nė 
kokį įspūdį. Radosi nuomo
nių, kad gal visai nieko ne
rinkti. Čia kalbame apie 
kaimo bakūžes. Tai Lietu
vos Šaulių Sąjunga, turė
dama galvoj Tėvynės Ne
priklausomybę ir žinodama 
momento svarbumą, ėmėsi 
per Kultūroj ir Propogan- 
dos Skyrių sparčiai darbo, 
kad prirengtų plačiuosius 
mūs tautinius sluoksnius 
prie rinkimų. Šitam tiks
lui tuojau atspausdino 25,- 
000 egz. atsišaukimo “Lietu
viai Piliečiai” ir per savo 
būrius paskleidė po visus 
Lietuvos kaimus, kampus 
ir buvo patalpinta visuose 
Lietuvos dienraščiuose. Po 
to tuojau atspausdino ir 
antrą atsišaukimą “Sustok, 
Pęrskaityk Pagalvok,'' kurs 
visur buvo išlipintas per L 
dienas prieš rinkimus. To
liau visą eilę atsišaukimų — 
straipsnių jau talpino savo 
organe “Trimite.” Ji nuo
sekliai sistemat ingai varė 
darlio akciją Į rinkimus. 
Šaulių Sąjungai nerūpi kuri 
partija laimės, didžiumoje į- 
eis būsiman Seiman, by tik 
bus parlamentas lietuviškas, 
o jau lietuviai neparduos sa
vo krašto reikalų. Todėl Są-“ 
junga ir-stengėsi spaudos ir 
gyvo žodžio keliu išaįškinti 
visos šalies lietuviams būsi- 
mojo parlamento rinkimų 
reikšmę ir jų pasekmę. Len
ki] ir žydų laikraščiai apšau
kia šautus šovinistais. /Bet 
čia nėra jokio šovinizmo ir 
nri antipolonizmo bei anti- 
simitizmo, jei Šaulių Sąjun
ga pildydama pareigas, ra
gina savo tautiečius eiti at
likti savo šventi] pareigų.

Šitie / visi atsišaukimai, 
kiek tenka patirti, labai ge- 
ras pasekmes turėjo, ' nes 
kaimas buvo-popųliariai jo
mis informuotas apie rinki
mus.

Veik prieš pačius rinki
mus, kada visuomenė buvo 
įsupta rinkimų agitacijos 
sūkury, išėjo gyveniman 
mūs litas ir centas. Speku
liantai griebėsi nežmoniškai 
išnaudoti naujos valiutos į- 
vedimų Tuojau keliais šim
tais. nuošimčių pakėlė prę? 
kėnis kaitris. o juodoji bir
ža pradėjo leisti gandus, būk 
būsianti žema mūs pinigų 
kaina ir tt, kad tik daugiau 
prisiplėšus pinigų. Įr čia 
Šaulių Sąjunga griebėsi 
darbo, kad apsaugotų pilie
čius nuo išnaudojimo ir 
kuogreičiausiai įgyvendinti 
naują valiutą. Buvo išleis
tas atsipilk i mas “Piliečiai

ij-dar geras agentasf tui'i būti 
irgi geras praktiškas psicho
logas; t. y. turi •'nuo pirmo 
pamatymo perprasti žmogų, 
kuriam mėgina savo ta vorą 
parduoti. Jis visai kitaip 
kalbės su ^aptingusiu storu
liu, kitaip su pikčiurna iš- 
džiūvėliu, kitaip su tuo, ku
rio kakta atsilapuojusi už
pakalin ir vėl visai kitaip su 
tuo. kurio „kaktos viršūnė 
riečiasi pirmyn ir tt. Žo

džiu sakant geras' agentas 
mokės padūduoti ant būsia- 
mojo savo pirkėjo būdo, pa
linkimų, jausmų ir tt. kaip 
geras vargonininkas ant var
gonų. Jam visai nerūpi, ar 
žmogui jo parduodamasis 
daiktas yra reikalingas, ar 
ne, ar tas daiktas yra ištik- 
rųjų geras ar apiblogis, ar 
visai niekam tikęfe. - J am ru
pi parduoti ir gauti savo pel
ną.

Koperacijų tikslas yra ko
va su taja tvarka^ kuriai tie 
smailaliežuviai agentai tar
nauja, kurie ją palaiko. Ką 
gi tad manysim apie tą ko
peracijos menedžerį, kuris 
daugiausia nuo agentų per
ka? Reiškia tiki išlavin
tiems vyliugiamš, perka 
daikto nematęs, vien tik 
spręsdamas tam tyčia pa
rinktais geriausiais sampe- 
liais, ežiūri, ką kiti par- 
duodantieji tuos pačius daik
tus wholesale’iai turi, kokiej pri gaus, 
jų daiktai, fibkios kainos.

(Toks menedžeris yra arba 
tinginys, arba neturi supra
timo apie agentų vylius ir a- 
pie tą kapitalistinę pardavi
mo

Amerikonų užsių&teresa- 
vimas lietuviais ir Lietuva 
nuolat auga. Amreikos lai
kraščiai kaskart daugiau ir 
daugiau domės ir tai prie
lankios domės kreipia į mū
sų išeiviją. ‘ '

Washingtono, Philadel- 
phijos ir kitų mieštų dienra
ščiai padarė įvedybas Lietu
vos Atstovo V. Čarneckio ir 
jo padėjėjų: juriskonsulto 
Mastausko ir sekretoriaus 
Viniko/ Visi Washingtono 
laikraščiai indėjo jų foto
grafijas pažymėdami, kad 
šiais lietuvių diplomatais 
padidėjo Washingtono rink;., 
tinė draugija (Societv). At
stovo Čarneckio fotografiją 
matėme ir kitų miestų dien
raščiuose.

Beto tie patys Washingto- 
no laikraščiai dabar aprašo 
arba bent pažymi Lietuvos 
Atstovo viešus žingsnius.

Lietuvių politiniai mitin
gai, sąryšyje su šio rudens 
rinkimais plačiai aprašomi 
ir antgalviuose pažymima 
stambiomis raidėmis, kad 
tai lietuvių mitingai (pav_ 
Chicago “Post,” Oct. 16). 
Kai kurių kolonijų lietuviai 
turi jau pilnas pilietybės tei
ses savo miesto dienraščiuo- 

Jse, pav. Bingahmptone pla
čiai aprašomi lietuvių susi
rinkimai, išvažiavimai. Cle- 
velando dienraščiai paminė
jo Clevelando lietuvių besi- 
ruošimą apvaikščioti Vil
niaus sostinės sukaktuves.

IVashingtono ir Pennsyl- 
yanijos kai-kurie dienraščiai 
indėjo mūsų gerb. dailinin
ko A. Žmuidzinavičiaus pa
veikslų galerijos aprašymą. 
Tuos paveikslus p. Žmuidzi
navičius nupiešė šią vasarą 
— daugiausia Potomac upės 
reginius, Washingtono apie- 
linkėse. Jie dabar išstatyti 
Lietuvos Atstovybėje.

Laikraščiai .paduoda p. 
ŽmuidzinavičiaViš nuopelnus 
Lietuvos dailei, gi aprašy
dami jo piešimus pažymi, 
kad jo paveiksluose žymi in
taką Francūzu mokvklos, o 
taip-pat rusų ir skandinavų, 
bet kad taip-pat aiškus yra 
ir tautinės tverybos kryps- 
nys ir dėlto tie paveikslai esą 
labai interesingi.

Nemažai rašo laikraščiai 
ii' apie Lietuvą “Record” iš 
Bradford, Pa. ir “Times” iš 
Gastonia, N. C. tą pačią die
ną spalių 17 d. indėjo tuos 
pačius žodis į žodį editorija- 
lus kuriiy ištraukos skamba 
šiaip:

Bejėgė Organizacija.

“Lietuva atsisakė teikti 
pagelbos Tautų Sąjungos 
komisijai, kuri buvo pasi
ėmusi nustatyti sienas tarp 
to krašto ir Lenkijos. Lie
tuviai netikėjo komisijos 
bepartvvumu ir tur-būt nei



U. OĖKUOJA RAUDONAMJAMKRYŽIUI,
EXTRA PRANEŠIMAS.

Katalikiškos spaudos piatįni- 
Xuaa Waterburyje buvo ikaisl pąr-

SUiltaliHi.

PRANEŠIMASL. D. S. N. Y. ir N. J. valstijų 
apskričio kuopų domei.

J23-čias suvažiavimas įvyks lap 
Ikričio 19-tą d., nedėlioję, 1922 m 
Lietuvių Svetainėje, 180 Nev 

’ork Avė., Newark, N. J- Sesi 
k prasidės 2-rą vai. po pietų. 
yLai kiekviena kuopa prisiunči; 
odaugiausia delegatų įzsuvažia 

vimą, nes yra daug svarbių rei 
kalų apsvarstyti. Išgirsite dauj 
svarbių dalyki} iš 7 LDS. seimo 
nes delegatas išudos raportą 
Teipo-gi išduos raportus išvažia 
vimų rengimų komisijos. Tač 
gerb. kuopas kviečiame visas šia 
me suvažiavime cįaįyvauti, kad 
aptarus reikalus 'darbininkų h 
tautos ir kad visi kartu susitarę 
pradėtume dirbti del idėjos labo

A. Karaneckas
LDS- N. J. ir N. J. Valst-Apsk

Raštininkas
U7Ą Court St., Elizabeth, N. J.,

LAWRENCE, MASS.

š “Darfafaūttkv” ąkritytąjų roū 
‘ wux< City’je buvusių, meldžiu 

risiųstf mums ant bazaro, c bū- 
me širdingai dėkingi' Visi prie 
ąrl o! Pranaškite visiems apie 
arr. p i jos bazarą’K
Atgaivinaam čionai parapijai 

audinga Altoriaus Draugystė, 
’urime jau /30 narių. Išrinkta 
aldyba. Daugiau narių!
Kiip dabar viskas gerai, gra- 

iai. sutikime einasi,--------------
etįktai parapijonams, bet ir sve- 
imtaučiams. Kad Viešpats Die- 
as mus taip ant visados laimin

tų!
Sioux City yra vienas iš gra- 

iausių apylinkėj miestų. Yra di
dis apielinkės komercijos centras, 
uriiitis daug skerdyklių, krautų
jų ir tt. Begalo daug automo- 

>ilių. Mieste turime 8 katali^iš- 
as bažnyčias. Du katalikiškus 

l’.gon bučius, vieną katalikišką ko- 
egU’J — tęvų pranciškonų, du ka- 
alikišku prieglaudų namus vai

kams.' Turime vienas did< k-s del 
isų katalikiškų parapijų kapines; 

furiiue sveiką orą.

1

MONTELLO, MĄ*S-
____ •.

Juozas A_ Motiejūnas, fotogra
fas vada plą Mary D« Afa&a. 
Šliūbas bus šv. Roko- bažnyčioj 
lapkr- 25Nvotakos tTOro yTO 
Avone, bet ji gyvena Stoughto- 
ne.

Rep.

DAYTON, OHIO./ _
Skaičiai*- “Darbininke”

Amerikos Raudonojo Kryžiaus nės (NJ3) 1922 m. Amerikos 
kontaktas ro Vidaus Beikąlų Mi
nisterijos Sveikatos Departamen
tu prasidėjo 1919 metais vasarą, 
ministeriaujant ponui P. Leonui, 
kuomet buvo prisiųsta, Lietuvai 
daug medikamentų ir perišamo-

No.
a, tai malonu. 126 kad J- A. ^ila>»kas H UL

Neperseniai apleido mūsų kolo 
niją varg. A. Stanšauskis. Choris
tai surengė vakarėlį, atsisveikino 
ir įteikė dovanėlę. Kaikurie cho
ro ir Vyčių nariai apgailestauja 
vado, nes žino, kad per ilgą laiką 
neišgirs malonių lietuviškų daine
lių ir savo tarpe neteko stambaus 
Veikėjo.

Vytės-čiai pereitame susirinki
me' nutarė prisidėti prie spaudos 
savaitės, važiuoti į apskričio ba
lių, kuris bus So. Bostone. Taip
gi sparčiai ruošiasi prie savo ba
liaus 18 d. lapkričio ir tikisi kad 
apielinkės vyčiai atvažiuos pasi
linksminti mūsų jaunimo tarpe.

Išdavė raportus iš Vyčių apsk. 
suvažiavimo M. Stravinskaitė ir 
Ona Sideravičiutė.

LDS. kps susirinkimai silpnėja, 
bet tikimės kada turėsim savo 
naują salę vėl kuopa sustiprės.

Parvažiavo iš Lietuvos LDS. na- 
Įpgi Stravinskai. A. Stravinskas 
buvęs/ kuopos pirm., jo žmona 
Moterų Sąjungos pirm.

T. Linksmutė.

Vytis.

DETROIT, MICHIGAN.

Vakarai.

WORCESTER, MASS.

5 d. lapkričio buvo Katalikų 
Spaudos Platinimo Komiteto susi
rinkimas. Iš visų ra portą suži
nota, kad jau daug knygų iš į- 
vairių redakcijų prisiųsta ir ja*u 
darbas plačiai varomas. Teipos- 
gi ir laikraščių nemažai-užrašyta. 
Čia .turiu pažymėti, kad su lai
kraščių užrašinėjimu gana puikiai 
sekasi. Žmones noriai laikraščius- 
užsirašinėja. kaip tai “Darbinin
ką,” “ Draugą,” “Tėvynės Bal
są” ir kitus.

Reporteris.

SIOUX CITY, IOWA.

Lapkr. 5 d. par. svet. buvo pa
rapijos pusmetinis susirinkimas, 
kurį klebonas kun. Česna atidarė 
JBU malda. Gerb. parapijos pirm. 
Jonas Zabulionis prakalbėjo į su
sirinkusius, pranešdamas tikslą to 
susirinkimo. Raštininkas p. Ada- 
įonis perskaitė protokolą pereito 
r ekstra susirinkimo, kurie buvo 
nuimti. Po tam gerb. kleb. davė 
.tskaitą ieigii ir išeįgų. Priimta, 
’asirodė, kad liko da nemažai pa

rapijai skolos. Bet jeigu eis vis
kas taip kaip ėjo per pereitą mė
nesį, tai galime tikėtis, kad už 
trumpo laiko išmokėsime visą sko 
ą ir galėsim pastatyti kleboniją i 
nokyklą, kuri yra čionai labai rei 
ralinga. Visi parapijiniai buv< 
užganėdinti susirinkimu ir priža 
dėjo darbuotis kiek kas galės pa 
rapijos labui. Dabar pradės ko
lektoriai vaikščioti \x> šlubas "rink
dami mėnesinius mokesčius ii- au
kas. Tikimės, kad niekas neat- 
taaakys duoti.

Vienas svarbus dalykas apie ku
rį parapijouai ilgai kalbėjo yra 
baz&ras. Ant galo nutarta buvo 
laikyti didelį bazarą, kuris bus pa
rapijos svetainėj ir prasidės apie 
pusę lapkričio mėn. Klebonas ba
žnyčioje praneš. /Taigi rengsimės. 
Prašė a bonas visus atjausti ba
zaro reikalą ir prisidėti sw 
mis ir ; .; Kas ką

Lietuvių Darb. Sąjungos 
tuopa atvaidino, “Vyresnysis An 
diakasys” ir “Kuprotas Oželis.” 
Inžinieriaus rolėje geriausiai atsi- 
cyniėjo J. Jankeliūnas, neseniai 
įtvykęs iš Pennsylvanijos. Tai 
ietroitiečiai turės dar vieną gabų 
lošiką. Pageidaujama, kad Juo
zas prisirašytų prie jaunimo ir L. 
D. S. kuopos.

Šv Elzbieta atvaidinta.
Lietuvos Vyčių 79 kuopa po va

dovyste gerb. Šimonio pestatė vi
sų laukiamą veikalą Šv. Elzbietos 
,gyvenimas ir mirtis. Man rodos, 
kad a isi, kurie buvo svetainėje ir 
kurie šiek tiek nusimano apie ty- 
pus tų laikų, kuriuose šv. Elzbie
ta gyveno ir kas pažįsta istoriją, 
tai"pasakys, kad veikalas buvo at
liktas gerai Reikia atiduoti gar
bę D. Gustaitei, kuri pilnai atsa
kė savo aiškia kalba ir nudavi
mais.

Liudviko rolę turėjo gerb. 
Kiiiko.uskas, 
iškaitą buvo 
viskas jam 
Konrado rolę t 
tė A. Gustaitė, kuri savo užduotį 
pagal metų atliko taip gerai, kad 
geriau niekas nebūtų atlikęs. 
Henriko Rospe- rolę., turėjo St. 
Pa tiražas. Nudavimus atliko kai- 
po pirmos kiesos artistas, tik/kal- 
lx)je stokavo aiškumo ir suretini- 
rao.

Vasilio rolę le.šė Kaz. Daunis. 
.Jis visuomet ir visur pasižymėda
vo gabiausiai, bet šiame veikale 
atliko biskutį gerižu kaip viduti
niškai. „

Roberto rolę turėjo J. Dambra- 
va. Atliko šauniai, bet jeigu drą
siau, tai būtų dar geriau. Izen- 
turdos rolę atvaidino D. Baikaus- 
kaitė. Užmesti nieko negalima 
ir matomai ateityje bus gabi ar
tistė. Ubago rolę labai gerai at
liko A. Petkus ir jo sūnus, ubagiu- 
kas, J. Kasevičius.

Taigi man rodos, kad šis vei
kalas buvo suloštas* vienas iš rim
čiausių. Tad garbė Vyčių 79 kp. 
už parengtą tokį gražų vakarą ir 
kadangi šio vakaro pelnas buvo 
skirtas parapijos naudai, tai ir 
oelio liko apie $125.00. Teip-gi 
įritėjau kad L. V. kp. tą patį vei- 
:alą atkartos 10 d. ghiodžio L. B. 
i .ant 25 ir Dix Avė.

Dar šiame vakare kalbėjo Dr. 
Jonikaitis, tik ką sugrįžęs iš Lie
tuvos. Papasakojo daug mums 
ialykų. Teip-gi-ponas P. Besas- 
paris parodė magijos šmotelius, 
kas mums labai buvo naujo. Gerb. 
fenu. Čižauskas paskambino pianu. 
Publika užganėdinta. Gerb. Va
liukas ir Pranaitis sudainavo solo. 
Publika būtų išvadinus juodu pu
sę kapos sykiųatkartoti, bet ne
buvo laįko.
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J. 
kuris nudavimais ir 
tokiu, kad rodos tas 
reikėjo pergyventi, 

urėjo maža mergai-

£O-

Kas sukūrė Lietuvos V ai- 
stybęl — Darbininkai ir val
stiečiai.

Kas buvo Lietuvos laisvei 
priešingi, t— Ponai ir 
vik<ū. \

Kas stoja į laiką Lietuvai l 
ir rašosi jos piliečiu? — 
Darbininkai, valstiečių, vai
kai.

donasai Kryžius atsiuntė Kauno 
Miesto Valdybai medikamentų ir 
perimamosios medžiagos. Iš peri- 
šamosios medžiagos Sveikatos De
partamentas priėmė 2500 kg. kuri 
medžiaga bus išdalinta neturtin
goms apskričių ligoninėms ir ki
toms labdaringoms įstaigoms (N. 
9). Gegužės mėn. Amerikos Rau
donoje Kryžiaus rūpesniu prie 
Dorpato universiteto buvo orga
nizuoti gailestingoms seselėms 
specialūs kursai apie teikimą so- 
cialės pagalbos gyventojams, y- 
pač vaikams ir moterims. - Į tuos 
kursus buvo atsiųsta dvi stipen- 

d. apskelbtu “Lietuvos” 151 Nr. diatės, viena Sveikatos Departa
mento, kita Kauno Miesto Valdy
bos. Birželio mėn. pabaigoj, prieš 
išvažiuojant Amerikos Raudona
jam Kryžiui Kaune Vaikų Ligo
ninės reikalams (ligonių transpor
tui) dovanota Ford Camionette 
Motor Nr. 2753421 ir 
Departamento reikalams 
Touring Car Motor Nr.
(N. 10.)

Už suteiktą Lietuvai

r*

Duosiu misijas šį rudenį 
sekančiose vietose:

Nuo Lapkričio 12 iki 19 s»s medžiagos per Lietuvos Rau- 
Kazimiero baž. 285 E. 

14th St Chicago Heigths,

Dayton, Ohio kalba kad LDS. 69 
kp. Informacijų Biuras,' veikia 
gana gerai ir gauna visas žinias. 
Taigi prie to ir aš noriu šį tą 
pridėti. Informacijos biuuri pri
duoda daug žinių patįs Liet. Darb. 
Sąj. nariai, kurie žino kaip ko
kioje dirbtuvėje eina darbai, ki
tas sužinoma iš vietinių anglų lai
kraščių ir tt. Darbai Daytone ėjo 
tuom laiku pusėtinai kada buvo 
paduotos žinios iš biuro dabarti
nių laikų biskutį sumažėjo, bet 
darbą galima gauti kad ne vienpj 
tai kitoj dirbtuvėj, bet nekurie 
nenori dirbti, tai prastas darbas, 
tai mažas mokestis, dar nei vie
nas nebadauja, vis susiranda dar
bus,# % o ypač LDS. nariai tai sa
viesiems prigelbsti ir gauna dar
bus. čia teipgi randasi įsteigtas 
valdžios darbo biuras kuris teip- 
gi duoda "darbus.. Teip-gi vieti
niai laikraščiai kasdien turi pa
skelbimus, kad čia ir ėia tokių ir 
tokių amatninkų reikalaujama, to
liaus rašo, kad negirdėjęs kad 
kas iš darbininkų būtų orlaiviu 
pasivažinėjęs. Po kelioliką orlai
vių skrajoja kasdien Daytono pa
dangėse, jie yra visi veik dar
bininkai kurie dirba prie orlaivių 
išdii-bimo. Beto yra įsteigta John- 
son Airplaine Sup. Co. kuri su tam 
tikromis išlygomis pavažinėja, tik 
žinoma reikia brangiai užmokėti. 
O paprastas darbininkas nenorės 
be reikalo numesti kelioliką dole-' 
rių. Toliaus rašoma kad Daytone 
randasi tik 500 lietuvių. Tai bū
tų visai maža kolionija. Kitame 
numery rašo, kad Daytone nema
ža kolionija. Kiek Daytone lie
tuvių randasi šiandiena, tai neži
nau ar išsirastų kas kurs paduo-1 
tų tikrą skaitlinę. Bet imant ži
nias iš Daytono gyventojų surašų, 
galima priskaityti 618 lietuviškų 
dūšių, reiškia, mažų ir didžių. Iš 
tų daug yra ištautėjusių, nekurie 
priguli prie svetimtaučių, neku
rie niekur ir tt. Bet kurie dar
buojasi išvien© su parapija, tai 
vargiai bus 300. Neužilgo paro-

Nuo Lapkričio 29 iki 
Gruodžio 3 Šv. Petro baž. B5 
MHwankee Avė., Kenosha, 
Wis.

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

Per kelias dienas prieš 
Kalėdas • Šv. Gabrieliaus 
Milvaukee, Wis. Tas pats 
klebonas.

Tėvas Alfonsas 
Maria, C. P.

GIESMININKAI TĖMYKITE
Dainos ro gaidomis.

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

štai tos nepaprastos- dainos: 
Dainos 
Ak Myliu Tavę beras!! ..........
Aš jsivilkčlau čigono rūbą .... 
Blaivininkų Himnas............ ..
Graži čia giruže .....................
Jojau dienų ...............................
Ko liūdit sveteliai .................
Lihgo .............................................
Meile uždegta krutinę..............
Musical Echo ............................
iiuzlkos ^Lidas 
Oi tai dėkui močiutei .............
Plaukia sau laivelis.................
Saulelė Raudona .......................
šių nakcialy ..............................
Siuntė mane motynėlė.............
Skyniau skynymėlį .............
Vai aš pavirsčiau.....................
Vienas žodis ne šneka.............
Visuomet širdis surakinta .... 
Vyčių Himnas ...........................

Užsakymus ir pinigus siųsti
“DARBINVKAS”

386 Broadway, Boston 27, Mass.

Kaina
• .15 

... 1.00 
> • • .15 
... .50
... .60 
... .20 
... .15
... .65
... .25
... .40
... .50 
... .75
... X5 
... .30
... .20 
... .15
... .20 
,... .45
... .60 
... .25

/

NAUJAS VEIKALAS 

“PILOTO DUKTĖ” 
Drama penkiuose veiksmuose.

t Šis gražus tikybinis veikalas 
perstato scenos veidrody sek
tinus pavyzdžius kovai už ka-

dys sąrašas kiek mūsų parapija-' talikų tikėjimą. Perstatyti ne
turi lietuvių didžių ir mažų, nes 
dabar gerb. V- Slavynas su komi
tetu eina po namus rinkdami au
kas del pataisymo bažnyčios ir 
daro surašąs. Sulig klebono pra
nešimo, tai parapijonys , duoda 
nemažas aukas, nekurie net po 
šimtą dolerių kloja, kad tik įsigi
jus sau geresnį maldnamį. Jei 
teip ir toliau eisis gerai su aukų 
dėjimu, tai galima pasitikėti, 
kad klebono pienai įvyks ir turė
sime geresni maldnamį ir kleboni
ją.

sunkusį užima visą vakarą.

Kaina 35 centai.

/

/

Kulniškietis.

Pilietybes įstatymas — tai 
mfisu patrijotizmo ištyri
mas.

Daytonietis.

\
/

Šioje kolonijoje yra apie 10,000 
lietuvių, o žinių apie jų veikimą 
nedaug tesimato. Iš to neišeina, 
kad čia nebūtų veikimo. Prisi
dėjus žiemos sezonui, jau buVo vi
sokių margumynų, prakalbų, pra
mogų.

Waterbur^ečiai nedirba visi* iš- 
vieno. Yra čia visokių partijų. 
Netrūksta ir rusiškojo rojaus gar
bintojų. Ir jie juda, veikia, štai 
kada vyčiai buvo surengę pramos 
gą, tai jie, pasivadinę raidėmis 
A. L. D. L. D. (matyt raidės reiš
kia tą: Amerikos Labai Dideli 
Lietuvių Durneliai), buvo suren
gę prakalbas ir skelbė, kad vis
kas už dyką. Būsią aiškinama ar 
reikia registruotis ar ne. - 
f

LDS. kuopa buvo surengus pra
kalbas, kur kalbėjo F. Virakas ir 
P.- Petrauskas. Tą pat vakarą 
anie durneliai vėl buvo ką ten 
parengę. Mat jie rengia tam, kad 
pakenkti katalikams.

Dar vaterburiečiai rengiasi prie 
parapijos fėrų. kurie tęsis nuo iap-1 
kričio-18 iki 30 d.

- WATERBŪRY, CT.

donojo Kryžiaus Valdybą, kuri 
dalį tų dovanų įteikė Sveikatos 
Departamentui. Tos dovanos per 
Centralį Valdžios Vaistų Sandėlį 
buvo išdalintos Kauno Valstybinei 
ir visoms Apskričių ligoninėms 
(20) kurios buvo atsiuntusios sa
vo įgaliotinius, remiantis Sveika
tos Departamento raštu liepos 15

Kas registracijai priešin
gi? — Panska krew ir bolše- 
vikai. ,

“DARBININKAS** pasiuntė 
Lietuvos Darbe Pbderacijai 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
lo kiekvieną progą tam tikslui au
kų rinkimui sunaudoti.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
KONSTITUCIJA

Tik ką išėjo iš spaudos gra
žioje knygutėje Lietuvos 
Respublikos konstitucija., 
Taigi kiekvieno lietuvio yra 
privalumu neatidėliojant ją 
nusipirkti. <
f Kaina tiktai 15 cent^.
“DARBININKAS”

vv(5 " o J »

Kiekvienai apskričiai buvo išsiųs
ta dėžės po 4 pūdus (apie 46 kg.) 
vidutiniai (N, I.)

Be to Sveikatos Departamento 
tapo išdalinta ligoninėms maža 
dalis instrumentų ir smulkių prie
taisų (28) skaičiuje ' 131 daikto 
(N. 2) Amerikos Raudonojo Kry
žiaus atstovui prašant buvo Vi
daus Reikalų Ministerijos raštu 
liepos 14 d. Nr. 716 kontsatuota 
priėmimas aukų "(N. 3.)

Tų pačių metų pabaigoj, einant 
pranešimais Apskričių ligoninių 
gydytojų gauta iš Amerikos Rau
donojo Kryžiaus ligoninių reika
lams skalbinių, apsivilkimų, ant
klodžių, avalinės, muilo ir kitų 
(N. 4.)

1920 metais Sveikatos Departa
mente nėra žinių apie Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus suteiktą pa- 
gelbą civiliij gyventojų sveikatos 
įstaigoms.

1921 metais Amerikos Raudona
sai Kryžius vėl pradeda kreipti 
domės į sveikatos reikalus Lietu
voje, ypač del pasirodžiusių Kau
ne sausio mėn. pradžioj choleros 
susirgimų. Kovai su. epidemi
joms jau sausio mėnesy gauta iš 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 3 
dezinfekcijos kameros mažojo ti
po (2 ratais), iš kurių viena pa
likta Kaune, viena nusiųsta Sei
nų Apskričiu, o viena nusiųsta 
Vilkaviškio Apskritin. Po to į- 
teikta Sveikatos Departamentui 
10,000 dožų choleros vakcinos, ku- 

(ri buvo sunaudota skiepvjimui 
gyventojų Kaune ir Obelių Ka
rantine ir 20 apsiaustų (chalatų), 
kurie buvo išdaintizvisiems apskri
čių dezinfektoriams. Perdavimas 
ir priėmimas nebuvo. atliktas for
maliai, todel nėra Sveikatos De
partamento dokumentų, išskyrus 
pareiškimą Sanitarijos Skyriaus 
Viršininko s. m. birželio mėn. 21 
dienos (N. 5.)

Be to betarpiai buvo aukota 
naujai steigiamai Trakt} apskri
ties ligoninei įrengti Kaišedory 50 
lovų.

Balandžio mėn. 20 d. (orderis 
Nr. 204) Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus "atstovas Dr. R. J. Tho- 
mas įteikė Sveikatos Departa
mentui epidimeijos (barakų) rei
kalams skalbinių, antklodžių, ap
siaustų (chalatų) perišamos me
džiagos ir kitų. Dalis šių dovanų 
išsiųsta Biržų-Pasvalio Apskri
ties Gydytojui kiliojamajam ba
rakui (20 lovų), dalis Obelių Ka
rantino ligoninei, -dalis Kauno ka
lėjimui, o dalis palikta Sveikatos 
Departamento sandėly. (N. 6.)

1921 metų- pabaigoj Amerikos 
Raudonasai Kryžius ėmė labiau 
rupinties vaikų sveikata, greitu 
laiku, įsteigė 7 vaikų ambulatori
jas Kauie ir po 1 MariampolČje, 
Vilkaviškyje, Šiauliuose ir Ma
žeikiuose, samdydavosi medici
nos personalą, teikdavo ligoniams 
vaistų ir perimamosios medžiagos, 
šelpdavo juos skalbiniais, rūbais, 
maistu (N. 7). Be paprastų am
bulatorijų sumanyta įsteigti Cen- 
tralinė Vaikų Ambulatorija Kau
ne su gydytojais specialistais ^ir

Sveikatos
Dodge 

336577.

Ką sako istorija: kas.bu
vo >lidži< usias mūsų tautos 
priešas: '.r totoriai, ar kry- 
žuočiai, ar leknai? Taip, 
jie buvo dideE priešai. Bet 
didžiausi s - lietuvių priešas 
buvo ir t bėra, tai stoka vie
nybės ir daugelio apsileidi- 
mas.

Masa. Vaikų Ligoninė. Spalių mėn.^pa- 
baigoj (ord. Nr. 2314 A.) tapo pri
siųsta visas įrengimas 75 lovoms 
Kauno Vaikų Ligoninei ir Ukmer-Vytaute Didysis! Lai Ta,- 

vo dvasia sustiprina Lietu- «ės Vaikų Ligoninei su 50 lovų 
:vįus, kad jie nesigėdytų sa
vo vardo ir lai atveda visus 
Lietuvos vaikus į registraci- 
jo® stotis, gi visus slakeriu8įgC 
lai prie gėdos stulpo pusta- jvi 
to.

(ord. Nr. 2315) Daiktai Ukmer
gės Vaikų Ligoninei liko žinioje 
Darbo ir Socialės Apsaugos De
partamento, p daiktai Kauno pi
eninei nusiųsta Linksmadvarin 
’aselovo) ir sukrauta namuose 

naujai steigiamos Vaikų Ligoni-

pagelbą
Sveikatos Departamentas taria 
širdingą ačiū.

D-ras J. Bagdonas,
Sveikatos Departamento 

Direktorius. 
Kaunas, liepos mėn. 24 d.
1922 mA

Liet. Informacijų Biuras.

Regis t tcija, bral, tai ne- 
juokai. .’isus slakerius. ant 
kojų pas . ite ir jų burnas 
pravėrė, 
darkyme

Ponai 
mūsų tai 
slakeriai. 
šin inkai
ponų veislės

- Tai jų dabar

<udė ir tebežudo 
ta. Kas žin mūsiį 
registracijos prie- 

— ar tik nebus jie

VISIEMS.
Platinkime tarp žmonių geras j 

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

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

Mokyti ir išmintingi vyrai atsi 
džiaugti negali, prisiminę knygų 
skaitymo naudą. žilai ką sako 
mokslą vyris R. Būry. “Knyga, 
anot jo betariant, yra geriausias 
mokytojas. Jis ant tavęs niekad 
nesupyks ir užmokesnio nereika
laus. Kada tik nueisi, niekados jo 
miegančio neatrasi, kada tik pa
klausi, jis vis atsakys, kada apsi- 
-iksi, jis tavęs neišjuoks.”

LDS. < ENTRO VAL-
* DYBA.

Dvasios vadas kun. F. K&r 
mėšis.

• Prez. M. Žioba.
Viee-prez. J. Versiackas. 
Rašt.-adm. J. Tumasonis.

• Ižd. V. Jakas.
Iždo globėjai: J. Glinec- 

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

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

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

Atstotaas Federacijos ^Ta- 
rybon kun. K. Urbonavi
čius.

Susivieni
R. K. A m c

GYVAM DŽIAUGSMAS! '

lietuviu
v y k a u;
ausa i,

yra VILTIS!

musų. ITai 
tovė. Lietu 
cijos neprikk 
rašyk, nes ji:

1. Apsaugoja nariu irvvastis ‘
$250.00, $500.00. $750.00. S1900.00.

2. Moka pašalpa narisuis I-goinanis
$3.50, $7.00. $10.00, $14.00. $21.00

3. Šelpia suvargusius narius uašlau-iu
.4 gauna s. L. R. K. .\ organą, savaitinį laik- /

rašų „Garsą”.
.. 5. Skleidžia apšvietą, leidžia gerus raštus ir dalina na-*

riams veltui. '
6. Platina tikėjimą, dorų, rup.-nasi tautos reikalais, re

mia Lietuvos respubliką.
» - “ Lengvomis sąlygomis apdraudžia vaikus nuo vienų 

metų amžiaus.
Įstojirnas į S. J.. R. Jv A. pigus, nu-nesini" mokestis lengva. Kuo-'

Pys.-yja visose. .dldesnėse lietuvių kolioniiosc Amerikoje, todel, uorin- 
tieji įpformacijų, kreipkitės- prie kuopų Sekretorių arba tiesiai i Cen
tro Kastinę: , ‘ ‘

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

Hk< 
ūk

K •

Te
•

»•

ia tvir- 
«'r?ani-

pomirtines $159.00,
$2,000.00. $3,000.00.

kas sa/aitę po:

'A-/--'

DABAR LAIKAS
IŠMOKTI GRAŽIAI RAŠYTI.

Rašant su Fontanine Plunksna 
greičiau galima išmokti ir raš

tas gražiau išrodo.
Reikalauk platesnio paaiš

kinimo apie Fontaninę 
Plunksnų arba Katalo-

“DARBININKAS,”
866 Broadway, 

Boston 27, Mass.

PIRKįlR
Įrašyk



/{ETINĖS ŽINIOS KONCERTAS.

ENTRA, ENTRĄ!

Lietuvos Operos aatistų 
feeertas bus Lapkričio 28 

L 1922, Municipal Build- 
įg. Teismo Name, E. Proad- 

Spay, tarp G ir II Str., So. 
'Bostone. Tai-gi kas tik ga- 
’lite jau iškalno rengkitės 
prie to koncerto.

Kitas nepaprastas koncer
tas taipgi bus Gruodžio 26 
d. toje pačioje vietoje. Šį 
koncertą rengia Šv. Petro 
parap. choras. Šis bus labai 
indomus, nes dalyvaus daug 
So. Bostono dailės jiegų. 
Po šio koncerto bus taipgi 
galima pasišokti. Prašytu
mėm. kad vietos lietuviai ąr 
draugijos nerengtų jokiu tą- 
dienų pramogų.

Rengėjai.

LINKSMUS ŠOKIAI.

Š\\ Petro parapijos cho- Lapkričio 11 dieną š. m. L. 
ras po vadovyste gerb. var-jVyčių N. Anglijos apskritis

'•I

gonininko Karbąusko, buvo -
surengęs* Lapkr. 12 d. para- lapijos svetainėje, So. Bos- 
pijos salėje koncertą. Kon
certas visais atžvilgiais nu
sisekė. Nors dainos jau ir 
senokas, bet žmonės vis-gi 
su noru klausėsi jų kažku
rias giedorkas iššaukė net 
po kelis sykius. Būtų gėrai, 
kad koncerto ^rengėjai duotų 
ką nors naujo, tuomet susi
lauktų daugiau užuojautos 
nuo žmonių. (

Lietuvių koncerte dalyva
vo gana gražus būrelis. Ir 
matyt, kad visi buvo pro
grama patenkinti.

Lapkričio 28 d. Municipal 
Buildinge So. Bostone, žada 
būti Lietuvos'' Operos artis-v 
tų koncertas. Koncertas bus 
labai indomus. dalyvaukime 
visi

surengė šokius Šv. Petro pa-

SUSIRINKIMAS.
jame.

Bu ves.

Draugystės D. L. K. Keis
tučio buvo ekstra susirinki- 

’mas nedėlioj 5 d. lapkričio 
1922 po No. 694 IVashington 
St..' Boston. Mass. 6-tą vai. 
vak. Visupirrna buvo aprū
pinta draugystės neužbaigti 
reikalai, toliaus buvo nomi
nacija arba rinkimas kandi
datų i komitetą ateinantiems 
metams. Toliaus buvo nu
tarta, idant visi nauji nariai 
būtų priimami už puse įsto
jimo per 2 mėnesiu iki meti
nio susirnkimo. Teip ir li
kos mitingas uždarytas 9 tą 
vai. vakare.

i

K o m it ('as.

POPIERINIAI

ŠVARKAI.

-^Bostono įgulos oficie- 
jrai ir kareiviai nešioja iš 
fc’okietijos parsigabentus po_ 
■ierihius švarkus. S,'ko, 
Kad jiems atsėjo po 20c. 
[Pulk. II. .J. Doyle sako, kad 

<‘sątie popieriniai švarkai 
šiltesni, negu vilnoniai.

DE1MBANTINIS

JUBILIEJUS.

Šią savaitę Bostono jėzui
tai apvaikščioia deimantini 
Bostone jėzuitų įsikūrimo 
jubiliejų. Seredoj bus kar- 
nivalas Mechanics salėj, ket
verge 8 vai. vak. bus Faneuil 
salėj prakalbos.

PRANEŠIMAS.

SMAGIAUSIAS 

VAKARAS.

\1SUS

Lapkričio 15 d. š. m. sere- 
dos vakare 7:30 vai. L. Vy
čiu 17-ta kuopa rengia tik
rai, lietuvišką vakarėlį. Tai 
bus pirmas tokis vakaras 
kokio dar nėra buvę. Bus 
lietuviški šokiai, grieš lietu
viška orkestrą ir kitoki bus 
ietuviški žaislai..

Tad-gi gerbiamieji,
{viečiam atsilankyti: jauni
mą ir senus ir vaikus, kas 
tik galite paeiti. Visi marš į 
minėtą vakarą.

Mes užtikrinam, kad bū
sit pilnai patenkinti. Įžan
ga visai maža ir už tą pačią 
įžangą dar gausit šaltakošės 
ir liminado lietuviško.

Kviečia visus širdingai at
silankyti.

ton, Mass:
Galima sakyt, kad buvo 

gražus būrelis suvažiavęs 
rinktinio jaūnitao aplinki
nių kolionijų, kaip tai Cam
bridge, Nonvood, Montello, 
‘ jawrence. Žinoma, buvo 
suvažiavę tikri vyčiai įf my- 
inti mūs brangią organiza

ciją, nors jiems toliausia ke- 
ionė buvo, bet vienos be vai-, 

kinų susidariusios makabi- 
ius ir traukiniais atpyškėjo.

Malonu buvo rastis tarpe 
organizuoto jaunimo. Visi 
linksmus, rimti, susiėję vie
nas su- kitu linksmai šneku
čiavos šaltakošės užkąsdami 
ir saldžių gėrimėlių užsiger
dami ir teip linksmai laiką 
leisdami nė nepajuto, kaip 
prisiartino 11:3Q valanda, 
^radėjo visi skirstytis ir at

sisveikinti, pageidaudami, 
kad apskritys ir ant toliau 
parengtų tokius puikius šo
kius. Aš tikras, kad tą rei
kalavimą apskritys išpildys 
ir ateityje vėl sutrauks jau
nimą apielinkės į tam tikra 
pramogą.

Taip-gi galiu pasakyti, 
kad buvo atsilankę ir keli 
sandariečiai. Jie ir-gi gėrė- 
jos, sakydartii, — kad vyčiai 
turi gražaus jaunimo ir dir
ba sutartinai.

Dvas. Vadas—Kun. V Taškūnas, 
Nonvood, Mass.

V. J. Kudirka, pirm.,. .
37 Franklin Street, 

Nonvood, Mass.
M. Kamandubs, rašt.

20 Fax Street,
• Montello, Mass. 

K Stašaitienė, viee-pirmininkė, 
J. Glineekis, iždininkas, 
T. Kukilius, iždo globias, . 
Mykolas Kerbelis, organizatorius..

■/* . » - •

M.

o

Rengėjai.
f

TEATRAS!

“PONAS IR MUŽIKAI”
Rengia Šv. Steponą R

Draugija

NEDĖLIOJ

LAPKRIČIO 19 D. 1922

K.

Kaip smagu yra su tokiu 
aunimu darbuotis ir kviečiu 

visą So. Bostono jaunimų, 
vaikinus ir merginas, kad 
kodaugiausia rašytus prie 
i Ii. Vyčių organizacijos. Pra
šyčiau brangių tėvelių, ra
ginti savo sūnus ir dikuri^ 
rašyties prie L. Vyčių. Tai 
yra vienintelė jaunimo orga
nizacija Amerikoje, kuri su
laiko jaunimą nuo ištotttėji- 
mo.

V alio L. V yčiai 1 Kur vie
nybė — ten galybė.

Mylintis jaunimą.

BAŽNYTINĖJ SALĖJ
Windsor St.. Cambridge.

Pradžia 7:30 vakare.

IS BOSTONO į LIETUVĄ 
per LIVERPOOL 

ant naujo, didelio, puošnaus, greito 
aliejų varomo

ALGERIA ...................  Lapkričio
ANDANIA (naujas)—Gr. 9; Sausio 
AUSONIA (naujas ................Sausio

(Vasairo — 
su greitu persikėlimu l LIETUVĄ b 
rlsas Baltijos valstijas. Geriausias 
patarnavimas ir valgis.

TAIP-GI IŠ NEW YORK’O 
asmeniškai prižiūrima ekskursija I4e- 
tuvon Ir | kitas Baltijos valstybes, 
kiekvieną utarninką vienas iš trijų jū
rių milžinų su Užjūrio persikėlimu 

Southampton’e.

MAURETANIA ▲QUITANIA 
BERENGARIA

pasiekta LIETUVĄ J devynias dienas. 
Delei Informacijų kreipkitės prie ar; 
Ūmiausio agento arba prie CUNARD 
ANCHOR LINKS, 126 Statė St.. Bos
ton, Mara

1S 
11 
27
10

P»lll-EXmLEIl|oETm™“
VataMMkUa tdHc.8. V.

Ganus per daugian kaip
M metų.

JM*>k ikare UMker) VaixbaieBkJ|i

Darau siutus, overkotus ir fut- 
ras. Materijos geros, didžiame 

t pasirinkime. Kutuos nebrangios. 
I Darbas ir pritaikymas gvarantuor 
Į -tas. Malonėkit persitikrinti. (

■<

Yra paleista gandai, kad 
Povvlas P. Petrauskas yra 
nuteistas penkiems metams 
ir jau sėdi kalėjime.

Taigi šiuomi turiu praneš
ti, kad Povylas P. Petraus
kas dar nekuomet teistas ne
buvo ir nebuvo dar sėdėjęs 
teismo suole, vien jo asmeni
niai priešai „stengiasi ji 
įtraukt į teismą, bet iki šio
lei tas jiems dar nepasisekė. 

Tas pats.

LIETUVOS ŽEMUPIS
Kaina 45 Centai

Tai naujausios laidos su^ 
lankstomas žemlapis ir kiek
vienas lietuvis turėtų įsigy
ti.

Ge rbiamo j i Cambridge ’- 
iaus jaunuomene ir visuo
mene, nepamirškite virš pa
minėto teatro. Atsilankyki
te kas gĄ'vas, nes pats vei
kalas labai lydomus, kuris 
parodo mūsų bočių baudžia
vos laikus.

Vaidins Cambridge'io ge
riausi lašėjai ir parodys sa
vo sceniškus gabumus. Iš- 
kalno galime spręsti, kad tas 
didelis veikalas pilnai pa
vyks ir visi atsilankę būsite 
užganėdinti.

Įžanga tik 35c. vienam, 
vaikams 15 centų.

Kviečia Dr-jos Valdyba.

Štai ką Bostono gyvento
jai suvalgė per 1921 metas: 
Iš kitų valstijų atvežta .pa
pjautų jaučių 209.488, kiau- 
ienos 15.139.954 svarų, avių 

724.720. Ant vietai po tede
rate priežiūra papjauta «- 
vių, galvijų, kiaulių l.R7t.- 
557, po miesto priežiūra pa
pjauta galvijų, kiaulių* avių 
77.134, vaisių ir daržovių 
sunaudota 45.056 vagonų ar- 
ba 22.528.000 bušelių* pankš- 
tienos 39.928.410 srr^ srieeta 
74.303.079 svarai* kiaušinių 
54.679.860 tuzinų, sūrių lt. 
159.006 svarų, piano 129. 
637.320 kvortų, žuvies 250. 
000.000 svarų, duooos 110. 
000.000 kepalų.

LOTOS PU

ANT RENDOS

Didžio išlankstytas 
v 26x33 

Sulankstytas _• 
61W2 

Galima gauti 
(<Darbiwinke,f

366 Broadtvay,
Botson 27, Mass.

a '

Y.- I

4

JUOZAS LAUKIS

LUCKY TALLORS
2238 Ganot AL Hauthamck, Mich.

ŠV. KAZIMIERO DRAUGIJOS 
REIKALU KELIONE.

ši rudenį 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 įrašinėjimas 

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 ide 

jų pavyzdžiu, tai šiuomi labai 

maloniai prašau, gg. klebonų, vi 

sų organizacijų, dr-jų ir skyrių 

zatalikiškos spaudos mylėtojų 

oagelbėti man katalikiškos spau 

uos misiją pasekmingai atlikti.

Su aukšta pagarba,

Kun. Petras Raščiukas

I Tek So. Boston 2488

DR. J. G. LANDŽIUS
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS.
Gydo aštrias ir chroniškas liga* 
vyrų, moterų ir vaikų. Egzami
nuoja kraują.spjaudalus, šlapumą 
tr tt. savo laboratorijoj. Suteikia 
patarimus laiškais kitur gyvenan
tiems. Adresas:

506 BR0ADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS. 
(Kampas G St ir Broadway) 

VALANDOS: 9—11. 2—4. 7—9

i

KONCERTINOS

■: 6

18

16
?>:
11

REIKALAVIMAI.
Reikalavimų kainos 2c. nž žod; -jž 

kiekvieną sykį.

LINU A 9Broadvay. 
TIESI i 
KELIONEI

Yra geriausios; patariamas i 

naudojamos^geriausiu konce r; i r 

Grojikų ir Mokytojų.

Mes taip-gi turime geriausj p; 

sirinkimą ir kitų muzikaliu Įs'ri 

mentų.
Klausk mūsų kataliogo o gnu? 

jį dykai.

GE0RGI & VITAK MUSIC CO 

1639 S. Ashland Avė., Chicago, Ii

Esame gavę 9f Vtitttoffe* 
no t Lietuvos pOMta 
tracijos blankų, taigi fama 
lietuvių aorttų tg Matlių 
gauti malondš kteifto j 
“Darbininkę”

Rtatai Sf, Mus

1

DOVANOMS

FONTANINI
PLUNKI
tas UntR^al ilgam 

tatai.
PMEDfAMOa.

mos,

Į LIETUVĄ. 
Whtte Star Line 

Ii Xew Y&rko į S^uihamptona 
MAJESTIC—Lap. 25; Gr. 16; San< 

Didžiausias laivas pasaulyje.
OLYMITC—Gruod. 2 ir 3V; Sausio 20 
HOMKRIC .............................Gruodžio 9
Greičiausias kelias į Baltiko uostus.

Iš Boutono į Liverpoolį 
WINIFREDLAN ...............Lapkričio

Amkrjcan Linf
Iš New Yorko į Hamburgo 

MIN'NEKAHDA (3-čia kl.) Lapkr. 
MANCHURIA ..................Lapkričio
JiONGOLIA .......................Gruodžio

Persėdimai į Baltiko uostus.
Red Star Line

Iš Yorko į Chcrbourg ir Autirerp
GOTHLAND (3-čia klesa) Gruod. 1( 

Tiktai j Antwerp’ą.
ZEELAND.................................Lapkričio 25
FINLAND .............................Gruodžio 2
LAPLAND ........................... Gruodžio f
KROON'LAND ...................Gruodžio i'

Geras valgis. Uždaryti kambariai. 
Prieinamos kalnas jūsų draugų pa r 
traukimui Amerikon. Paaiškinimų ^e 
lel klausk vietos agentų arba 

KELIAUNINKŲ SKYRIUS 
84 Statė Street, Boston. Mass.

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

Pirmininkas — V. J. Kudirka, 

37 Franklin St., 

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

1 Grimes Street,

South Boston, Mass. 

Raštininkas — J. Smilgis,

125 Cherrv Street, 

Cambridge, Mass.

Iždininkas — M. Abračinskas, 

187 Ames Street, 

Montello, Mass.

■

i

▼

TeL So. Boston 323 
LIETUVYS DANTISTAS

DR. M, V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

Laikinai perkėlė ofisą po No 
425 Bboadway, So. Bostok, Maso. 

Ofiso Valandos: 
Nuo 10 iki 12:30 ryte ir nno 1:80 

. iki 6 ir nno 6:30 iki 9 v. vak 
Ofisas uždarytas subatos vakarais 

ir nedėliomis.

16 Metų South Bostone

iA

M

bininką” raštine.... 
vfctt ir

NeV^ork.NY

LI^\

VAŽIUOSIT VISI PARANKIU IR 
TIESIU KELIU

Lietuviai važiuojanti į Piliavą aplen
kia len^ų juostą (koridorą). Visa trečia kle- 

sa padalinta į kambarius ant 2-jų, 4-rių ir S nių 
lovų.

^PčeijaZiais KaKdu Iiplaukiinaift
E8T0NIA Gruod. 6; LITUANIA Gr. 27 
Iš Nevr Yf>rko Ir Bostono j Hamburgą S103..".>. 
į Pilliavą. $106.50, į Libavą ar Memelį 107.— 

Iš Jtostono j New Yorką per Fall River Liniją.
Kreipkitės prie vietinių agentų.

y TARP NEW YORKO ir HAMBURGO
Trumpiausias Susisiekimas su Visais Fortais

, Centralės Europos.
Savaitiniai Išplaukimai Kas Ketvergas

Eoo Her M So. River. 46-th St, Eew York.
Kambariai so 2, 4 ir 6 lovom ant visų laivų. Puikus 

valgomieji kambariai,- salionai ir erdvus dekąi trečios 
kieme pasažleriams. Ant laivų HANSA. BAYERN, 
VrVERTTEMBERG tr MOUNT. CLAY yra keli specia
liai pulkus kambariai.
> ' ; : - Dr Matr/t 20.000 Ton v Laivai

k E S O L V T E tr R K L IA N C E
I&ptaūkla tas astrų utarninką su 1-oe, 2-roe ir 3-čio kle- 
80? pMMeriats. Paskiau bos mainoma. Klauskite agento

j JliUVS tfOTTEyBSRG, U9 Hanover Si., Bctton, 3/a^ 
' A*. r a

ŠILTI KAMBARIAI.
Turiu 4 kambarius dėl išranda 

vojimo, visi šilti ir dideli, puikiai 

sios maudynės, vieta puikiausi So 

Bostone. Išduodu už prieinami 

kainą.

. Dėl ženočių yra virtuvė su gesi 

ir pečium.

E. PLEVOKIENĖ
948 E. Broadway, S. Boston, Mass 

Tel. S. B. 1273-W.
(U)

Pajieškojimat
PileSkojlmu kalno* LDS. na

riam Ir “Darbininko” akaltjto 
jam 1 sykj | metus už dyką. už 
8 sykiu* 81.00. Prieteliama už 3 
nykiu* 81-60.

LIETIV9S PINIGAI KALĖDOMS
ttar L LfctBra savos pintims, TMUnamm LITAI, ir

pna tatar ahUrv i -ttnlfrsiM ut.i. įmrfn
Ml mtMoatlara yra -

. n Uta ...........moo
W ................81L75

W:UtQ........  .........

taiVAkorUa » Etano į K 
Afidavltąf parsikrietimut riminių Ir 

wu tttrvlrttnlreu LWtuvc« Ats 
». MDCOLAINIS, 53 Butbon

300 Litų 34..V)
400 Litų ................. | 44.00
500 Litų ................. | 58.00

1<W) Llftj................S10B.75
• į Ktuią.............. H05.1fi ”

Yttrtci.............. 1103.00 J
draugų j Ameriką. Įstojimai, Aktai. <

Viradoa adrracMklta:
▲▼antie, Brooklyn. New York a

AŠ JONAS KAVOLIUS pftfešk n «n- 
► bNUo CIPRIJONO KAVOLIAUS. 
►nlan gyveno 88 TVetmter Avė.. Cam- 
■Mga, Mum Meldžiu atsišaukti šiuo

*
■ JONAS KAVOLIUS, 

t Tolcatt St., FTartford. (’<>nn.
(M)

200 MEDŽiy KIRTĖJŲ.
Maine’os valstijon. Šis kirti 

Inas yra pagal naujo būdo, kw 
yra galima užsidirbti pinigų ker 
tant medžius ant sieksnių.
EATI0NAL LABOR ĄGENCY

Friend St., Boston. Mass

r

3

I

AKIŲ SPECIALISTAS

899a W. BR0ADWAY
VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v. vak

• K

Tel. So. Boston 270 įs

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

Ofiso Valandos:

1 Rytais Iki 9 vai Po pietų nno 1—3. g 
Vakarais nuo 6 iki 9.

536 Brcadway, So. Boston. |

iGUMAUSKAS)

D A H TĮSTAS

705 Kain St., Montello, Man. I 
k Kairi pas Broad St)

Tat Brocktcn 5112-W

•/. JONO ZV. BL. PAlELPINfii

DRAUGYSTĖS VALDYBOS

ADRESAI.

|RM. — M. Zoba,
539 E. 7-th St.. 

įCE-PIKM. — P
248 W. 4-th 3t.. 

ROT. RaeT. — i.
315 — 4-th St.

■ V. RAST. — J. švagždya,
171 W. 5-th St., So. Boston, 

vSTERIUS — A. Naudžiūnas,
16 VVinfleid St., So. B^toa, 

aRAALKA — J. Zaikis,
7 VVinfleld St.. So. Boston. Maga, 

irr-ja laiko susirinkimus ka» trečią 
dčidienj kiekvieno mėnesio. 2-rą vai. 

pta-tij Sv. Petre parapijos salėj, 405 
<»v»n.b St.. Rontt. Brsirnn Mps*

S<>. R -ston, Mara
Migaiauskaa,
So. Boston,
Šeduikis,
S<>. Boston, Mara

Mara

Mara

V. KAZIMIEKO R X DR-JO3
VALDYBOS ANTRAJAI

SO. BOSTON. MASS.
TRM. — Vlada* PBulauskaa.

00 B St., So. Roaton Vm 
TCF-PTRM. — V. J. JakštM.

27 Story St., Boston 27. Masu. 
•ROT. RAST. — Antanas .Ip-'nannta,

1426 Columbia Rd„ So. Bostan
’TN. RAST. — Jnozas Juška. 

Merycliff Academy.
Arllnphfon Heletha. Mara 

ŽDTNTNKAS — Ieonas SvasrfMya,
111 Rowen St.. Boston 27 Mara 

'2DO GLOB. — J. Grobtnskss.
8 Jay St., Boston 27. Mara Ir 

Antanas Kmttas
284 5-th SU Boston 27. Mara 

4ARŠALKA — Povilas Lančka.
61 Story SU Boston 27. Mara 

>RATTGTJO9 antreSas rotkalo!
366 Rroadway. So Boston. Mara 

DRAUGUOS «n«1 rinkimai laikomi 
•s antra nodaidlonj manosio 1-ą vai. 

30 pietį) parapijinėj svetalnį. 492 B 
r-tb St. Boston 57. Mara

3. L. K. Keistučio Dr-jęs Val

dytei Adresai, Boston, Mass.




