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Lietuvos ministeriu kabi
netas nutarė padidinti val
dininkams algas 25 nuoš.

pa-
su-

prezi- 
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išroka- 
karvės

Sakė, 
atseina

ABIEM PARTIJOM 
PAVOJUS.

TOKIO) TREČIAS 

MIESTAS.

Iš Ukrainos jau baigiama 
grąžinti Lietuvon tremti
niai

Nau jasai Lietuvos seimas 
susirinkęs "''pirmil (Etlykn 
svarstys biudžetą litais išro- 
kuotą.

NUSIŽUDĖ
M LLIJONIERIUS.

Iš spalių 22 į 23 naktį va
gys buvo įsibriovę į Taura
gės bažnyčią per langą. Bet 
buvo keno tai sutrukdyti, 
kad turėjo pabėgti. 1

mirtinas 
Iškilmin- 
ka ra Ii aus 

klausė

Lietuvos Taikos Teisėjas 
pasmerkė Valdemarą pen
kioms paroms arešto už Tei
singumo ministeriu Įžeidimą 
spaudoj.

Vilniuje apygardos teis
mas išteisino Oną Bistraitę. 
Įtartą šnipinėjime Lietuvos 
naudai. ,

Paryžius. — Laikraštis 
Le Jotiniai paskelbė, kad 
šiemet gimimų buvo 70.000 
mažiau, negu peniai.

Spalių 13 d. Kaune buvo 
Estijos žemės ūkio ministe- 
ris Pool gauti žinių apie Lie
tuvos ‘žemės reformos padė
ti.

■ ■ A

SUSIRŪPINO

ti
ti
Yorke
000.

KARVĖS “BURBAS”

PASIRAŠĖ

KONKORDATĄ. Spalių 13 d. Dzūkijoj Lip- 
liūnų kaime Lietuvos mili
cija suėmė tris lenkų karei
vius plėšiančius žmones.

PROGRESISTAI

VIENIJASI.

^VOKIETIJAI

Neir York. — Jesse A. 
AVasserman, nusibankruti- 

milijonierius, _ nusižudė. 
Jis prarado $2.000.000.

.V.\I J.\S DĄRBI-
NIN

turi suprasti, kad ją 
aukos ir pasišventimas dėl katali
ką spaudos sustiprinimo bus ma
lonesnis Dievui ir pačiai Bažny
čiai, ir žmonėms naudingesnis, 
negu pirkimas bažnytinių indą ir 
net negu bažnytinės apeigos. Pa
kol to nesupras visi katalikai, mes 
negalime tikėtis sulaukti spaudos 
kuri atitiktą Kataliką Bažnyčios 
rimtybei ir pajėgoms. Žmonių 

/ ' vadai, pirmiausia gi kunigai, tu
ri skaityti tai savo didžiausiu už
daviniu.

z Vyskupas Kiliau.
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Vokietijos kabinietas 
rezignavo.

VOKIETIJOS KABINE

TAS REZIGNAVO.
< _______

B erti n. — Ministeriu ka
binetas su premieru Wirth 
priešakyje rezignavo. Tą 
padarė dėlto, kad markė 
nuolatai puolė, finansai iro, 
o kabinetas tuo tarpu neiš
galėjo bendrai sutarti apie 
finansinę reformą. Boto ė- 
jo dideli partiniai ginčai.

Riaušės dėl gyvenimo pa
brangimo atsitiko Koelne, 
Duesseldorfe ir kitose vieto
se. Koelne buvo apiplėšta 
daug krautuvių. Plėšimų 
laiku buvo migla ir policijai 
sunku buvo veikti. Tada po
licija pradėjo aštriai elgtis, 
šauti ir vaikyti riaušininkus 
plikais kardas. Keturi riau
šininkai užmušti ir daug su
žeista. 40 suareštuota.

Paryžius. — Šiems me
tams Vokietijai reikia 2- 
000.000 tonų javų gauti iš 
užsienio. Jei ne, tai daliai 
vokiečių reikės badauti. Ti
kisi gauti iš Suv. Valstijų.

PRANAŠAUJA

RESPUBLIKĄ.

Bostonan atvykęs Italijos 
inžinierius Umberto Bellinr 
pranašauja, kad Italijos ka
ralius rezignuosiąs, ministe- 
rių kabinetas paskelbsiąs 
respubliką, o pirmu 
dentu būsiąs fašistų 
Mussolini.

DARBININKU REIKALAI.
SUSITAIKĖ.

SAKĖ, KAD

PATVIRTINS.
------------ X

Rymas. — Italijos pre
sto Musselini pareiš

kė, kad jis pasirūpinsiąs, 
kad Italijos parlamentas ra
tifikuotų NVashingtone 
dalytą nusiginklavimo 
tarti.

Rymas. — Lapkričio 9 d. 
tapo pasirašyta konkorda- 
(sutartis) .tarp šventojo Tė
vo ir Latvijos. Derybos pra
sidėjo prieš du metu. Dery
bos pabaigtos gegužio 30, 
1922. Latvijos seimas po to 
sutartį patvirtino ir pagata-: 
vyta pasirašyti. Apaštališ
ku delegatu paskirtas Msgr. 
Zecchini, Apaštališkas vizi- 
tatoirus Lietuvai. Estijai ir 
Latvijai.

Lynu, Mass. — Namai po 
num. 263—273 Union St. 
buvo užsidegę. Apačioj bu
vo čevervku krautuvė, o vir- 
su j e gyveno žmonės. Jau 
liepsnos laižė langus, kada 
gyventojai pajuto, kad na
mai dega. Policistai ir gais
rininkai iš liepsnos ištraukė 
11. žmonių. Nuostolių 
$10.000. ’

Tokio. — Japonijos sosti
nė pasiekė 5.164.000i gyven
tojų. Žemės užima 1611 
ketv. mailes. Tai dabar Ja
ponijos sostinė yra trečias 
miestas pagal didumą, gy
ventojų skaičiaus. Pirmą 
vietą užima London,'o antrą 

ew York. '

Washington. — Abiejų 
partijų progresiviški ele
mentai ketina sudalyti nau
ją partiją. Toji partija sta
tytų kandidatą Į prezidentus 
rinkimuose 1924 m.- Bran
duoliu ir vadais naujosios 
partijos būsią La Fallette, 
Borah, Norris. Iloivell Fra- 
zier. Shipstead ii- Jolinson. 
Jie visi yra senatoriai. Dar 
pakviestų prisidėti darbi
ninkų unijų vadus ir f'arme- 
rių organizacijų vadus. Jei 
respublikonai ir demokratai 
nesutiks jų principams pri
tarti. tai progresistų parti
ja neišvengtina.

Naujos partijos principai v • šie:
1— Pripažinimas Rusijos 

Sovietų valdžios.
2— Sumažinimas muitų.
3— Padidinimas mokesčių 

ant turtimnkų.
4— Perdirbimas Esch-

Cummins geležinkelių akto, 
kuriuo geležinkelių kompa
nijoms garantuojama pel
nas. ' -

PATIKO FAŠISTAMS.
Rymas. — Šventasis Tė

vas išleido laišką Italijos 
vyskupams, ragindamas pri
sidėti prie nuraminimo ša
lies. Fašistų premieras Mu 
ssolini iš to labai nudžiligo. 
kad augštoji dvasiškija de
da savo intaką kunkuliuo
jančiai šaliai laminti. Fa
šistų valdžia savo keliu iš
leido proklemaciją, kur lie
piama pagerbti prideramas 
Bažnyčios teises. Prokla
macijoj prašoma Dievo pa
laimos Italijai. Premieras 
Mussolini paskelbė, kad .jis 
esąs katalikas ir pripažįstąs 
Bažnyčios autfiritetą mora
liuose reikaluose. Jis pa
reiškė noris Bažnyčios malo
nės ir talkos vedime valsty
binių reikalų.

Mussolinio kabineto pir
mas oficialus aktas buvo pa
skelbti apvaikščiojimą ketu
rių metų sukaktuvių nuo 
jiergalės prie Vittario Vene- 
tto. kur uždrožta%
smūgis Austrijai, 
gas mišias atlaikė
kapelionas. Mišių 
pats karalius su visa šeimy
na ir daug augštų valdinin
kų. Žmonių buvo arti 12.- 
000. Po mišių, padaryta pro
cesija prie Nežinomo Karei
vio kapo. Karalius uždėjęs 
vainiką ant kapo atsiklaupė 
ir meldėsi. Tuo tarpu viso
se Rymo bažnyčiose varpai 
gdudė ir tūkstančiai žmonių 
ant milžiniško, skvero su
klaupę meldėsi. Nežinoma
sis kareivis yra palaidotas 
po karaliaus Viktoro Ema
nuelio paminklu.

-i----i
Manchesteių N. II. — Au

dėjų streikas- Suncook dirb
tuvėse pasibaigė. Sutiko 
grįžti dirbti 34 valandas sa
vaitėje. Kitose auidminėse 
kaip tai Chlna. Pembroke 
ir AVebster netrukus pradės 
eiti darbai. jAmoskeag au- 
diminėse jau ankščiau prasi
dėjo darbai. |

.Ve/r YorkĄ

darbininkai nutarė steig- 
kooperatyvį> banką Nevv 

su kapitalu $2.000.- 
Apie ’ tai paskelbė

AVilliam F. Kehoe, Centrai 
Trades ir Labfir Council sek 
rotorius.

Sako, kad ta banku rems I ‘ *
visi organizuoti Nevv'Yorko 
valstijos darbininkai, kurių 
yra 1.500.000 į ir . Amerikos 
Darbo Federacija. Darbi
ninkui banko vardas bus Fe- 
deration Trust Company. 
Bankas bus atidalytas tuoj 
po Naujų Metų. Po to bus 
banko skyriai steigiami Įvai
riose miesto dalyse ir dides
niuose valstijos miestuose.

Nau j asai bankas steigia
mas tokiais pamatais, kaip 
kad yra " Brotherhood of 
Locomoteive Engeneers’ Co- 
operativ<\. Bank Clevelande. 
To ban^to įsteigėjas yra W. 
F. McCalch. Jis Įvairiuose 
Amerikos miestuose Įsteigė 
24 darbininkų bankus. Jis 
prigelbės m Įsteigti banką ir 
N evv Yorko darbininkams.

Leviston, Me..— M. T). 
Jonės pienininkų suvažiavi
me pasakė, kad jis 
ves kiek melžiamos 
išlaikymas atseina. 
kad per metus tas 
$192.44.

Neir York. — Darbo De- 
partmentas skelbia, kad pa
staraisiais mėnesiais darbi
ninkų algos kilo. Per spalio 
mėnesi 80 kompanijų kėlė 
algas, o 17 kompanijų maži
no algas.

Detroit, Midi. — Buvusis 
Marshali pareiškė. kad 
Suv. Valstijų vice-prez. 
abiem partijom respubliko
nams ir demokratams gresia 
galas, jei jos abi nesitvers 
tikro darbo. Sako, kad rin
kimai parodę, jog žmonės 
nepasitiki nei vienos parti
jos vadais.

NELEIS ITALIJOS 
LAIVU.

Rymas. — Rusijos valdžia 
pranešė Italijos valdžiai, 
kad Rusijos uostnosna Itali
jos laivai nebus Įleidžiami. 
Iš to labai nusistebėjo Itali
jos laivų kompanijos.

SU G A V O ŽMOGŽUDŽIUS

Maskva. — Policija su
ėmė penkis valkatas, kurie 
prisipažino nužudę 108 žmo
nių su tikslu vogimo. Vie
noj vietoj per krikštynas nu
žudę 18 žmonių. Kitame at
sitikime nugalabiję visą šei
myną iš 8 žmonių, 
darė per pirse metų.

Organas Amerikos Lietuvių 
Rymo Katalikų Švento 

Juozapo Darbininkų J 
Sąjungos.

------------------------------------ 
“DARBININKAS’1 

--- ItarA----- V;
UTARNINKAIS, KETVERGATS IB t 

SUBATOMIS.
Metams .....................  U50 1
Užrubežy metams ............. >5.50 *

“Darbininkas” . | 
366 Bboadvay, Boston 27, Mabs. 

Tel. South Boston 620.

Lietuvos Generalinė Ban
ką nutarė neleisti nei vieno 
lito nepadengto auksu arba 
tvirta valiuta.

-------------------------------' ..... .................

Kama 4 centą

ŽINIOS IŠ LIETUVOS.
--------- •

Spalių mėn. 26 Kaun 
turgavietėu buvo atgabenti 
gana daug jaunų paršius 
ir paaugusių liesokų kiau 
lių. tik pirkėjų buvo maži 
Avių ir papenėtų kiaulių bu 
vo labai maža. Puspene 
kiaulės gyvo svorio pūdu 
mokama net iki 50 litų. Bu 
vo šiek tiek ir žąsų, po 1Ą 

litus už vieną, bet jau ma 
žai kas pirko. Arklių ir gal 
vijų buvo irgi nedaug. U 
vidutinišką darbo arklį buv 
mokama iki 400 litų, už vi 
dutinę melžiamą karve — ik 
300 litų.

Pabaigoj spaliu prasidėjo 
Lietuvos ir Vokietijos pa
skirtu komisijų derybos rei
kale markiu likvidavimo, ka
ro nuostolių atlyginimo ir e- 
konominei prekybos sutar
čiai paruošti.

Kauno “Lietuvos Žinios’ 
rašė, kad šauliui instrukto 
rius J. šulginas esąs žydas 
.J is buvęs prirodęs dokumen 
tais, kad jis ne žydas. “Te 
vynės Balse’’ J. šulginas at 
sako, kad jei “Lietuvos Ži 
nių” redaktorė (Bortkevi 
čienė) netiki dokumentams 
tai jis (šulginas) pagatavas 
esąs nueiti į “Lietuvos Ži 
nių” redakciją ir de fącti 
įrodyti, kad jis ne žydas, jc 
redaktorė nebijo pasipikti .ų.uuxį--_ l>a4^šus.;-gjiiČ.-?.s 
vo seniau Įvykęs dėl Buchd 
vo rusiško laikraščio “Echo 
redaktoriaus žydiškumo. Žy 
<’ škmną jam prikišo prof. 
\ ohiemaras. Tada Buclio- 

s Voldemarą kvietė Į pi r 
ri nrirodvti. kad jis ne žy
das.

Sulyg Lietuvos Respublikos Įstatymų, risi 

užsieniuose gyvenantieji 

LIETUVOS IŠEIVIAI
KAD"PASILIKTI LIETUVOS PILIEČIAIS

PRIVALO ĮSIREGISTRUOTI
Atstovybėje iki gruodžio 22 d., 1922 m.

Pilnesnių informacijų prašykite nuo savo kolo
nijos Paskolos Stočių, Lietuviškų Įstaigų, arba 

LITHUANIAN LEGATION, 
1925 F Street, K. W., ' Waahington, D. C. ,

DVI DIENI

AR DU METU.

Rymas. — Premieras Mu- 
ssolini prirengė pranešimą 
parlamentui, kurs susirinks 
lapkr. 16 d. Jis parlamen
tui pareikš, kad jis gali 
veikti du metu ar dvi dieni? 
Jei išrėdė dabartine val- 

'džiai pasitikėjimą, tai liks. 
Bet jei to nepadarys, tai bus 
paleistas ir bus paskelbti 
nauji rinkimai.

PRIEŠ FAŠISTUS.

Budapeštas. — Vengrijoj 
atsirado mėgdžiotojų Itali
jos fašistų. Valdžia ėmėsi 
griežtų priemonių prieš tą 
judėjimą.

Maskva. — Rusijos bolše
vikų bosai susirūpino fašiz
mo platinimusi Vokietijoj, 
Lenkijoj, Rumunijoj, Veng
rijoj ir Čeko-Slovakijoj. 
Galvoja apie būdus kovoti 
prieš fašizmą. Oficialia or
ganas Pravda skelbia, kad 
fašistai darosi tarptautiniais 
politiniu ir ekonominu žvil
gsniu. Rašo, kad komunis
tai turį sudaryti anti-fašis- 
tinį frontą ir sudrūtinti sa
vo partiją prieš fašistinį ju
dėjimą, kurs tokį pasiseki
mą turėjo Italijoj.

BANDITAI ĮSIGALĖJO.

Šanghai. — Chinijoj Ha- 
nau provincijoj susidaręs 
banidtų būrys pagrobinėjo 
misijonieriuš ir terorįzavo 
visą sali. Banditų skaičius 
padidėjo, iki 10.000. Prieš 
juos buvo pasiųsta kariuo
menė. Bet banditai ją įvei
kė. Dabar stipresnė kariuo
menė prieš juos pasiųsta.

SUDEGĖ MOTERIS.
S o: Portiand, Me. .— 

Hattie Mimonton griebė la
pus darže ir degino juos. 
Nuo lapų užsidegė jos sijo
nas, labai apdegė ir mirė.

v

Spalių mėn. 27 d. vietos 
duonos pardavimo krautuvė
se duonos kainos buvo labai 
įvairios, pavyzdžiui, kepyk
los ir kai kurios sankrovos 
pardavinėjo duofią sulig nu
statyta "taksa, būtent duoną 
ruginę maltą po 44. pikliavo- 
tą — 64, maišytą — 61, py
ragą — 80c. už kilogramą. 
Kitos krautuvės prašė už 
duoną rug. maltą net po 64, 
už kitas duonos rūšis dar 
brangiau, tik nematyt buvo 
kad kas mokėtų.

y rz >

O “Paramos” b-vės san
krovose tą pačią dieną duona 
ruginė malta buvo pardavi
nėjama tik po 37, maišyta — 
44c. už kilograma.

<

Kaune plačiai platinamas 
atsišaukimas “ Piliečiai/' 
.Atsišaukimas griežtai smer
kia žydus. Atsišaukime sa
koma. kad žydus laukia bai
si Dievo bausmė, o toji baus
mė būsianti įvykinta “mūsų 
rankomis. ” Atsišaukimas 
baigiasi riksmais: “Lai gy
vuoja nepriklausoma Lietu
va be 'žydų-j ūdų! Žydai 1 
Liaukitės mus erzinę ir rim
tai pagalvokit kas jus lau
kia! Lietuvos nuo žydų 
slaptas komitetas. Šalin pa
razitai ir Lietuvos siurbė
lės!!!”

Kauno Totušė jau atre
montuota. Visi kambariai 
dailiai išrodo, ypač gražiai 
išrodo salė.

• a

Vasarojui valyti oras bu
vo gražus. Derlius buvę 
toks, kad netik pakaks gy
ventojų reikalams, o bus ir 
eksportui. Žiemkenčių ru
gių ir kviečių sėja teipgi e- 
jo gerai.

Biržai pradėjo labai kilti. 
Ypač kįla po p ra vedimo 
siaurojo geležinkelio. Daug 
naujų namų statoma.

-
Amerikos agronomas Car- 

penter lanko Pabaltjūrio 
valstybes ir tyrinėja žem 
reformą. Pradėjo nuo 
jos. Paskui vyks į La 
ir Lietuvą.

Tauragės valsčiaus viršai
tis patrauktas atsakomy 
už kyšių ėmimą.
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patriotai tiek drąsos turėjo, 
maištininkais pasirodė.. Kas 
girdėjo, kad žydai būtų pro- 

Lietuvos laikraščiai urihi testavę arba noi*s murinėję
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įBet.vis-gi pagalios žinios a- 
pie tai atėjo.. Pasekmės štai 
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Žjėdij ....................................  3
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apie Kaune plačiai paskli
dusius plakatus, kurstan
čius prieš žydus ir grūmuo- 
jančius žydams pogromais^ 
Plakate nurodinėjama, kad 
žydai esą išnauduotojai, 
sukčiai, siurbėlės, bolševi
kų rėmėjai, nepi ridai i somos 
Lietuvos neprieteliai.

Kad žydai yra pelnagro- 
biai ir ne kokios ištikimybės 
Lietuvai, tai nesmagi teisy
bė. _ Bet pogromais’žydiį ne
priversi uoliau eiti Lietuvos 
piliečio pareigas, nei pogro- 

i ihais jų pelnagrobystę išmu
ši, negi jų atsikratysi. Tai
gi kaip kovoti ^u žydais ? 
Taip kaųydaro finai, latviai, 
ėstai, švedai, italai/ Kodėl 

Ižydąi brukasi į Lietuvą, 
į -Lenkiją, o Finlandijoj, 
Švedijoj,^ Italijoj jų kaipir 

. -nėra! Dėlto kad minėtos 
tautos turi savo gabių, aj>- 
šviestų biznierių, plamoni-

prieš registraciją ir mokės-V • t cius!
Tai ką, turėdami tarp sa

vęs tiek slekerių ir maišti
ninkų-kaip galime iš žydų ti
kėkis uolesnių piliečių.

- < - ----------------
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Iš to aiškiai niatosi. kad 
■^įąY<šoimiys demokratai. šia- 
4ne seime silpnesni, negu jie 
"įJŪvo St. Seime. Tąsyk kri- 
kŠcioliiiĮ demokratų buvo tri
nu? atstovais daugiau, negu 
pusė visų atstovų. O dabar 
vieno atstovo trūksta, kad f Č

sudaryti pusę atstovų. Be 
paramos kitų atstovų kri
kščionys demokratai savo 
jėgomis Seime nieko negali 
pravesti ir negali atsilaikyti 
prieš susitarusį visų kitų ;rt 
stovu bloką. O visi kiti su-V ■ «

'siblokave gali pravesti seime 
ką tik nori prieš krikše.-d 
mokratų bloką. ,.

Nedėlioję spalio Bl d. 
Brooklyno y Nevv Yorko 
lietuvių laisvamaniai, soci
jalistai kariu su bolševikais 
buvo surengę bendrą mitin
gą bendrai užprotestuoti 
prieš registracijos įstatymą 
ir kurstyti žmones Besiregis
truoti. Pirmiausia kalbėjos 
socijalistas Poška, nurody
damas, kad: Lietuvos vąldžia 
registraciją piliečių versda
ma nori pasipinigauti. Ži
noma socijalistų supratimu 
piliečiai turi turėti teises, o 
piliečio pareigų, tai nereikia 
eiti. Nuo bolševikų'kalbėjo 
A. Andriulis “Laisvės” šta
bo narys. ' Nuo “tautinin
kų” kalbėjo J. W. Liut- 
kauskas. Tas ėmė ir užka
bino bolševikus. Tada bol
ševikai neleido Liutkauskui 
nei kalbos baigti ir taip susi
rinkimas iškriko. ,

Todėl nedyvai, kad “Tė
vynė” rašo, kad “su širdper
ša tenka pasakyti, kad šis 
mitingas tokiu svarbiu rei
kalu sušauktas, jokios nau
dos nedavė,” ir kad “per_. 
skaityta protesto rezoliucija, 
kuri neva vienbalsiai priirų- 
ta. , z

Tai mat kokius siekeliai 
“smutkus” ir širdperšas ap
turėjo.

Krikščioniu demokratų ir 
apskritai katalikų padėtis 
Lietuvos seime nepa)gere> 
tol, kol krikščionys-demo- 
kratai jĮiffusis su pažangi - 
įlinkais. Yra pastebėtą, kad 
tose vietose, kuiykrikščionys 
demokratai ir pažangiu i li
kai labiausia pę* rinkimus 
kirtosi, ten abeji-po rnažib 
balsų gavo. Tose vetosc 

'žmonės daugiausia balsavo 
už katalikai priešininkus.

Čia pasitvirtina priežodis: 
“Kur du pešas, ten trečias 
iiandojčuii.

'r •Nauiasai seimas susirili
ko pereitą panedėlį lapkii- 
čif*13 d. < ■ / ..

r.. ?
O gal Lietuvos resjnibti- 

kos kūrėjai klaidą padarė; 
kam jie.steigr valstybę? Da
bar va štai imk ir mokėk 
$10.00. N ~

— O man tai maloniau mo-4 
keti savo valdžiai, negu ca
rui. ar kaizeriui, o ngt n|- 
gu sovietiurls arba kad ir 
nau ji® gadynės vokiečiams. 
A '’ėi si u registruoti^.

uinkų ir laikosi principo sa
va s pas savtr Lietuviai pri
valo eiti tuo pat keliu. Pri
valo šviestis, lavintis, grieb
tis bizųio, laikytis principo 
“savas pas savą.” Svar
biausia lietuviai turi atsipei
kėti ir patys privalo uoliau 
eiti pilietines pareigas, gerb 
ti savo tautą. Ką čia norė
ti. kad žydai būtų uolūs 
Lietuvos piliečiai, kuomet 
štai Amerike daugybė lietu
viui slekerių per savo spaudą 
ir dar labiau gyvu, žodžiu 
kursto prieš Lietuvos regis
tracijos įstatymą ir purios: 
nuo ėjimo pilietinių parei
gi J.

Lietu v o j e s k 1 e i d ž i ama j a - 
me atsišaukime prieš žydus 
be kitko sakoma:

“Pas mus žydai įgijo ng- 
paparstas pilietybės teises ir 
jų priede rmė, kaip ir visų 
kitų piliečiui yra statyti Tė
vynės rūmą 'ir rūpintis ša
lies žmonių gerove. Bet ar 
taip yra ? Kiekvienas savy
je rasite atsakymą. Užten
ka jiaminėti tik gelius, nors 
ir paviršutinius, bet gan 
stambius faktus. Bevaduo- 
įant Tėvynę iš bolševikų, 
kas visomis išgalėmis juos 
užtaria*“' Panevėžyje, Šiau
liuose, Ukmergėje, Kaune- 
— ar ne žydai ? Kas dabar
tiniu laiku daugiausia prisi
deda pųie visokių priešvals
tybinių slaptų organzacijų— 
ar ne žydai ?. . Net savo va
liutą įvedant kuomet visi pi
liečiai kaip vienas privalėjo 
stoti jos palaikymui, per
kant Emisijos Banko akci
jas ir tt., žydai, kiu-ių ran
kose yra gal 80. nuoŠ. Lietu
vos kapitalų, tenupirko ak
cijų tik 4.000 dolerių ?”

Čia žydai gali puikiai at
sikirsti ir prie gėdos stulpo 
lietuvius pritvoti. Kaip rė
me Amerikos lietuviai Lie
tuvą ? Ar ne milžiniška jų 
didžiuma tebera siekeliais, 
nieko neaukavusiais Lietu
vai ? A r nėra tūkstan ei ų lie- 
tuvių, kurie šaipėsi iš auko
tojų, atkalbiiiėjp nud Lietu
vos rėmimo. Ką darė Ame
rikos patent-hotieji patriotai, 
kuomet buvo surengtas auk
so sidabro fondo vajus savai 
valiutai paremti ? Ką darcr 
tie patriotai, kada Lietuvos 
valdžia įvedė piliečių regis- 
traeiją ir reikalauja kasme- 

?. tinių menkų mokesčių ? Tieno kiekvieną progą tam -tikslui au- 
Ikad atrirais siekeliais ir |ką rintyliHri

“Tė

JA. . jp .

> ■>

■y;■ r i tt . . ■_ . ,g-= rr
racijos nariu, rėmėju svar- 
biausių tautos veikalų. Ji
sai dalyvauja su sprendžia
muoju balsu visuose Tautos 
Fondo ir Federacijos susi

veikiančiu tarifu, taip atro
do: keliaujantieji I klasės 
vagonuose kiekvieną 50 kilo
metrų moka: Lietuvoj Q,60 
e., Latvijoj 6 litai, Rusijoj 
— 9 1. 38c. II klasės vago- 

Lietuvoj — 1,80c., 
— 3 lit., Rusijoj— 

III klasės vagonuo-

- Y • A

Gavę laiko šiek tiek atsil
sėti nuo Tėvynės vajų, ipes, 
sulig šių inetų kongreso nu- ir. prie Tautos Foudot Jei rinkimuose, svarsto katrų su 
tarimo, turėsime pašvęsti 
visą žiemą ir pavasarį savo 
išeivijos reikalams, jos pa
dėčiai aprūpinti, jos atei
čiai užtikrinti. Kokie gi mū
sų svarbiausieji reikalai ? 
Gilyn siekdami ir tolyn žiū
rėdami, mes matome šiuos 
svarbių-svarbiausius mūsų 
reikalus:

1. Visiems lietuviams ka
talikams tvirtai susiorgani
zuoti.

2. Aprūpinti mūsų moks
lus einantį jaunimą, kad jie 
išaugtų į tinkamus vadus ir 
gerus darbininkus. — visuo
menės tarnus.

3. Aprūpinti mūsų vaid?- 
lytės-sesutes, kaip Kazimie- 
rietes, tai}) Pranciškietes, 
besimokinančias ir besiruo
šiančias mokinti mūsų jau
nąją kartą.

Visi tie reikalai yra šven
ti.* gyvi, toli siekiantieji. 
Juos aprūpinę mes pastato
me tvirtoves apginti mūsų 
idealams — ir tikybiniams, 
ir tautiniams, ir demokrati
niams.

Seserų reikalai atidėti pa
vasariui. Apie moksleivius 
pasigirs balsas kiek vėliaus 
(bet jau nebeužilgo), kai 
bus paskelbtas Federacijos 
nutartas “Moksleivių .Va
jus.”

čia tik pasvarstykime mū
sų susiorganizavimo reika
lą.

Yra tai taip aiškus ir šven
tas reikalas, kad jo nei įro
dinėti, rodos, nereikėtų.

Jeigū mes, kaipo lietuviai 
ir katalikai nesudarome vie
no fronto; ir tai trumpu lai
ku. — mes neturime ateities 
ir turime ruošties inųti — 
žūti. Kodėl ? T<xlel, kad4 
tie, kurie kovoja prieš mū
sų idealus — turi vieną fron
tą. Prieš mūsų tikėjimą ei

na išvien visos betikybinės 
srovės. Prieš mūsų tautybę 
veikia sutartinai dar dides
nės ir dar stipresnės pajė
gos. Tik gerai susiorgani
zavę galėsime atsilaikvti.

Kad vienybėje yra galy
bė, suprato tai mūsų išeivi
jos vadai dar keliolika me
tų atgal. 1906-ais rųetais jie 
įsteigė Katalikų Fėderaci- 
ją. Vyriausias jos steigėjas 
>— a. a. kun. A. Kaupas jau 
po žeme guli. Bet argi per 
ttlos šešioliką metų mes ne
paaugėjome tiek susiprati
mu, kad daugelis iš mūsų vis 
(tyr nenorėtų pripažinti Fe
deracijos su jos Tautos Fon
du ? Lai tie, kurie Federa
cijos nepripažįsta,’ lai paro- 
dokitą geresnį būdą susior
ganizuoti. Gal jie sakys, 
kad reikia sugriauti Federa
ciją įr ant jos griuvėsių sta
tyti naują. Bet tai būtų so
cialistų taktika, o ne kata
likui. Federacija yra katali
kų demokratinė organizaci
jų. Visoms katalikų drau- 
gijoi>($ ir sąjungoms durys 
atviros joti įstoti ir kongre
sai laikomi nepaslapčįai, bet 
viešai, tvarkiai it demokra- 
tingai.

Tad su visu įimtumu, ku-. 
rio reikalo šaukiasi šventu
mas,

tuviams katalikams, ar jie 
jau priguli prie Federacijos

Broliai, lietuviai ar myli
te Lietuvą ?— O, taip! Kur 
tau ne! Mylime, mylime, 
baisiausiai, didžiausiai.skar- 
džiatisiai. maloniausiai.. . 
Broliai, lietuviai, stokite 
Lietuvai i talka, užsi regis- 
truokite. —O kiek tai atsei- 
tų ? — Pirmais metais $10., 
gi paskui kas met po $5.00. 
— Tai kad... ???!?!!!! (kai
kurie i krūmus).

t

PRANEŠIMAS
» « _______________

, Duosiu misijas šį rudenį 
sekančiose vietose:

Nuo Lapkričio 12 iki 19 
Šv. Kazimiero baž. 285 E. 
14th St. Chicago Heigths, 
m.

Nuo Lapkričio 29 iki 
Gruodžio 3 Šv. Petro baž. 65 
Milwaukee Ąve,, Kenosha, 
Wis. ' ’ ,

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

Per kelias dienas prieš 
Kalėdas Šv. "‘„Gabrieliaus 
Milwaukee, Wis. ' Tas pats 
klebonas.

Tėvas 'Alfonsas 
Maria, C. P.

v
“DARBININKAS” '^pasiunti 

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

dar ne, tai kodėl ? Ir kada 
jie mano prie lietuvių kata- 
ikų prisidėti, po katalikų 

vėliava prisiglausti ? Bro- 
iams katalikams rankas pa
duoti ?

Jeigu jie bevelija būti pa
krikę, tai lai atsako tiesiai į 
klausimą:7 kam daugiau 
džiaugsmo bus iš to, jeigu 
mes būsime pakrikę, ar 
aniuolams, ar velniam ?

Lai atsako, kam nauda iš1 
to, kad katalikų stubose 
randasi bedievių šlamštai, 
kad katalikai ima nebepai- 
syti Šv. Bažnyčios, kad ima 
gėdintis savo vardo.

Lai jie atsako, ar didelis 
jiems džiaugsmas iš to, kad 
Lietuvos Seime kiek katali
kų atstovų, tiek ir bedievių ? 
Kad išeivijoje bedievių 
spauda labiau išsiplatinusi 
kaip katalikų ?

Lai jie atsako, kodėl jie 
neremia Tautos Fondo? Ar 
gal užtai, kad tasai Lietuvos 
laisvei, Lietuvos laimei ir 
josios katalikybės ateičiai 
surinko ir išleido apie šešis 
šijntus tūkstančių dolerių?

Lai visi katalikai^ savo 
brolių organizacijos prieši
ninkai rimtai pagalvoja apie 
tuos klausimus. J

✓

,0 rimtai pagalvoję mes 
visi greitai prieisime prie 
išvados, kad neatidėliojant 
reikia organizuotis visiems į 
vieną stipru centrą.

Kiek turime koliohijų, 
tiek turime turėti Federaci
jos skyrių. Ant vietos sky
rių sudaryti taip lengva! 
Draugijos įstoję į Federaci- 

■ ją, mokėdamos iš kasos į 
metus tiek sykių po 6c., kiek 

t turi narių. Kurių kasa ne
turtinga, lai kitaip tuos pi
nigus padaro. (Centralinės 
organizacijos su visais sky
riais jau priklauso ir mokes
nius jų centrai užmoka; to
dėl tiems skyriams nei mo- 
kesnjai atskiri^nebereikalin- 

, gi). Vietinės draugijos, pri
klausančios prie Federaci
jos skyrių, kuriam kiekvie
na draugija ar-kuopa įstoda
ma įmoka $1.00 ir paskui 
kasmet moka po $1.00 (iš 
viso). Tie skyriai laiko kas 
mėnuo susirinkimus, esti 
nuolat i n iame susižinoj ime 
su visos Federacijos centru 
ir aprūpina vietinius lietu
vių katalikų visuomeninius 
reikalus: platina savb kolo
nijose katalikišką spaudą, 
stiprina ir didina vietines 
katalikų organiazcijas, ren
ka aukas svarbiems tautos ir 
išeivijos reikalams ir tt. SeJ 
niau Federacija ir Tautos 
Fondas buvo dar atskiri or- 
ganizaciji. Dabar jos, kad 
geriau darbas sektųsi — ta
po sulietos: kas^priguli prie 
Federacijos — yra kartu na- 
]*ys ir Tautos Fondo — ir at
virkščiai. Seniau mokesniai 
tikriesiems Tautos Fondo 
nariams buvo gana dideli — 
mažiausiai 25c. kas mėniio. 
Dabar, atsiradus nuolati
niams mokesniams valstybei 
už pasus, Federacija numa
žino mokesnį iki $1.00 į mė
tys. Dabar lietuvis katali- 

statome klausimą ri-kas, įmokėdamas tautos rei- 
soms ^katalikų draiki jom,kahnnlb $1.00 į metus peri

Tautos , Fondą, patampa] 
tuompat ir Katalikų Fede-J

Ą

taip jmt visiems pavieniams 
gyviems ‘dvasia vr kūnu lie-

/

kitais nariais svarbiausius 
tautos reikalus.

Taigi vįsi Federacijos ir 
Tautos Fondo skyriai pir- 
miausiame savo susirinkime 
lai pasvarstę tą svarbųjį 
klausimą, kaip sutraukti į 
savo skyrių visas vietines 
katalikų organizacijas ir 
kaip pritraukti prie savo 
skyrių kuodaugiausiai pa
vienių narių. Gi tų kolioni- 

‘ jų mūsų veikėjai, kiniuose 
dar nėra Federacijos sky- 

, rių, neatidėliodami lai eina 
pas gerb. savo kun. klebonus 
ir su jais pasitarę, nuo jų 
pritainną gavę, tuojau lai 
rašo į Federacijos Centrą 
(K. Krušinskas, 222 So. 9th 
St., Brooklyn, N. Y.) reika
laudami konstitucijų ir viso
kių instrukcijų ir riša tai 
gavę-— tuojau neatidėlioda
mi lai kuria savo kolionijo
se Federacijos ir Tautos 
Fondo -skyrius.

Fed. Sekr.

ŽINIOS Iš LETUYOS.
Aukštosios Panemunės f 

valsčiaus tarybos posėdy nu- ' 
taria nuo sausio 1 d., 1923 m. 
uždarvti Panemunėj visas 
smukles. Tame pat posėdy 
nustatytos algos viršaičiui 
75 lit., raštvedžiui 100 lit. ir 
raštininkui 75 lit., be to 
Taštv. ir rašt. butas, kuras ir 
šviesa.

nuošė — 
Latvijoj 
,5,63c., 
se — Lietuvoj 90 ęentų,-^at
rijo j 180e., Rusijoj — 31*$f 
c.

Taigi mūsų gelžkelių tari 
fas dabar pusiau mažesni 
neįgu Latvijoj, ir beveik ke
turis sykius mažesnis, negu 
Rusijoj.

Ir mūsų Susisiekimo Mi- 
nisterija rengiasi pakelti ta
rifus. Nuolatinio tarifo pro
jektas jau įteiktas Tarifų 
komisijou ir bus įvestsa tik 
nuo sausio 1 d. 1923 m. Iki 
bus įvestas nuolatinis tari
fas, Susisiekimo M* j a ma
no jį šiek tiek pakeisti ir kai
nas suderinti, nes krintant 
vokiečių markei jis buvo ke
lis kartus keičiamas ir pasi
rodė didelis įvairumas. Ma
noma tuojau pakelti maž
daug šitai}): I klasės vagone 
12c. kini., II 6c. klm., III 3c. 
kilometr.

Prekių tarifo klasių kai
nas pakelti 50%, sulig klasė
mis, už bagažo ir krovinių 
saugojimą 100%, už vagonų 
padavimą į šakas 50%. Ne
žiūrint tokio pakėlimo, ris 
tik mūsų tarifas^ nebus di
desnis už Latvijos tarifą.

“Lietuva.” Lietuvos ofi
ciozas skelbia, kad geležin
keliu konferencijon Liucer
noje lapkr. 7. 8 ir 9 d. Lie
tuvos vyriausybė atstovu pa
skyrė inž. Iljiną. Tas inži
nierius buvo bermontinin
kas.Susisiekimo M-joj gauta 

tarifai keliaujantiems gelž- 
keliais kitose valstybėse. Pa
lyginus juos su Lietuvoje

Latvijos universitetą Šie
met lanko 4.961 studentas.

KALĖDŲ DOVANOS LIETUVON LITAIS.v

Naudingesnės ir malonesnės kalėdinės dovanos saviš
kiams Lietuvoje negali pasiųsti, kaip litų krūvą, nes 
Lietuvos žmonės tapo baisiai nubiedninti. štai kaip tas 
atsitiko. 1920 metais Lietuvos žmonės turėjo vieną mi- !
lijardą vokiškų markių. Tada už dolerį buvo duodama ;
30 markių. Todėl tada Lietuva turėjo apie 35 milijonus ! 
dolerių. Šiemet-gi vokiškų markių Lietuvoj buvo apie ‘ 
15 milijardų. Bet šiemet už dolerį gagama 3.000 ir dau- i 
giau markių. Tad 15 milijardų markių sudaro vos apie ; 
5 milijonus dolerių. Tad Lietuvos žmonės neteko 30 mi
lijonų dolerių. Jie kruvinai, nebepataisomai nuskriaus
ti. Sušelpkite saviškius Irtais, naujais Lietuvos pinigais, 
siųsdami per LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĘ.

LIETUVIŲ PREKYBOS B-VĖ parduoda laivakortes 
adt didžiausių ir greičiausių laivų. Iš Bostono arba New j 

x Yorko iki Piliavos $111.50. Keliausi nekliudant Lenkija* 
koridoriaus. Atitraukiame gimines iš Lietuvos.

Lietuvių Prekybos * B-vė Lietuvoj pradėjo platesnę 
pramonę ir prekybą, nes Lietuvai įvedus savo pinigus vis- 
kas «iau einasi. Bet tam reikia kapitalo. Todėl L. 
Prekybos B-vė atnaujino šėrų pardavimą. Serai parsi
duoda po $7.00. Pirk šėrų ir prisidėk prie paėmimo Lie
tuvos prekybos ir pramonės į lietuvių rankas.

Laivakorčių, pinigų siuntimo, šėrų, pasportų, in- 
come taksų ir kitokių informacijų reikale kreipkitės ad
resu: ‘ - >

LITHAUNlAN SALES CMPORATION
414 W. BR0ADWAY, * BOSTOlį27, MASS

• i
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PER 15 SAVAIČIŲ TIKTAI

ŲŽ VIENA DOLERI
' Yra tai geriausia proga tiems, kurie nori su darbinin

kišku, pilnu iš viso pasauli6 žįnių, žinių apie koperaeiją, 
apie darbininkų judėjimų susipažinti trįs sykius savaitėje 
gauti į savo namus naujausias iš darbininku pasaulo žinias. 
J uk pati popiera daug daugiau kainuoti). Taigi visi kri
kščionys darbininkai, kuriems rūpi rytojus, kurie norite 
kad jūsų ateitis nebūtų tokia tamsi-miglota, kaip kad iki 
šiol buvo, privalote pamėginti užsirašyti “Darbininkų” 
nors ant penkiolikos savaičių. TIK VIENAS DOLERIS.

Tiems, kurie pirsiųs stačiai “Darbininkui” už visus 
metus iš kalno $4.50, tiems duosime vieno dolerio vertės 
knygų. Knygos yra skelbiamos kitoje šio laikraščio vieto
je. Tas pasiūlyjimas baigsis sausio 1 d. 192*3.

Todėl pasinaudokite ta proga ir užsirašykite prisiųs- 
dami vieną dolerĮ. —

GABY, UTD. 
Retnstraciia.

Visi lietuviai neturintys pilnų 
Amerikos pilietybės popierių užsi
rašykite Lietuvos piliečiais.. Vi
sais reikalais užsirašymo, galite 
kreiptis pas ingaliotinį Lietuvos 
Atstovybės iš Washingtono, Joną 
A Vilkiški, 1372 Grant St., Garv, 
Ind. z •

Lietuvos Pilietis.

HOMESTEAD, PA.

1

Adresuokite:
“D AR B / N INKAS”

366 Broadicay Boston 27, Mass.

t »
*

KAS GIRKTI LIETUVIŲ KOUONUOSE.
I

C. BROOKLYN, N. Y.

•r

Svarbios prakalbos Įvyks sek

madieny, lapkričio 19 d. vakare, 

7:30, 207 York St. Užtai svar

bios, nes kalbės vienas iš sąžinin

giausių ir geriausias lietuvių dar

bininkų užtarėjas, darbininkų rei

kalams atsidavęs ir tam tikslui 

mokslą einąs Washingtone. D. t', 

gerb. kun. F. Kemėšis.

Tad lietuviai norintieji sužino

ti savus darbininkij reikalus 

praleiskite progos šios, nes

labai svarbu kaip vyrams teip mo

terims 

ninku

sklaidę po visas miesto puses ir 

norint visus aplankyti su spaudos 

platinimu, labai sunku surasti. 

Spaudos draugijos visai nėra ir 

nėra kam skleisti geras knygas ir 

laikraščius tarpe lietuvių. Reikė

tų šiame mieste suorganizuoti 

spaudos draugiją, ale kad sunku 

gauti kas pagelbėtų.

Laikraščiai.

Čionai buvo nepaprastai gražus 

vakaras 29 spalio, 1922 m. Slavo- 

uj Sokolų Svetainėje. Tą iškil
mingą vakarą surengė Saldžiau

sios Širdies Jėzaus garbinimo dr- 

a papuošimo altorių naudai. To 

vakaro programą išpildė L. Vyčių 

11-tos kumpos ir ŠŠ. Petro ir Po-, 

vilo bažnyčios giedoriai, vadovau

jant S. KimučiuL/ Vaidino sce
noje tris labai gražius vienveiks- 

mius vaizdelius po vardąis, “Nors 

gyvybę nustosiu, bet nedovano

siu,” “Žemiškas rojus” ir “Čigo

nės Atsialnkymas.” Turiu pasa

kyt,! kad labai puikiai atlošė, nes 

buvo gerai išsilavinę ir kožnas ti

ko savo rolėje.

Po teatrų dar buvo koncertas. 

Sudainuota daug gražių dainelių 

Įvairių kompozitorių. Dainuoto

joms skambino pijanu varg. S. Ki- 

mutis. Koncerto dalis ir-gi gra

žiai nusisekė.

Viskas gana gerai pavyko. Gir

dėjau, kad ir pelno nemažai atli

ko. • į

Viską žinąs.

ne

yra

x

ii- merginoms žinoti darbi- 

tiesas ir reikalavimus.

J. B.

DETROIT, MICH.

* Lapkričio 9 d. 1922 Šv. Jurgio 

mokyklos svetainėje Dr.. Lietuvos 

Dukterų parengė skani^-vakarie- 

nę. Pagerbimui tos draugijos ar- 

tistų-veikėju bei darbuotojų, pa

sidarbavusių ląbui draugijos Lie

tuvos Dukterų, narei B. Dapkie

nei, kuri apleidžia mūsų koloniją 

ir išvažiuoja Į Springfield, III.

Mūsų gaspadinėms papuoš us 

stalus ir sudėjus ant jų, Įvairius 

valgius, susėdo valgyti gražus bū

relis, kurie visi stebėjosi ir gėrė

josi gerbiamii gaspadinių švaru

mu, švelnumu ir svetingumu. 

Teipgi ir valgių skanumu. Toliau 

laike valgių sekė kalbos, nes kick- 

viena-s iš eilės turėjo ką-nors pa

sakyti Daug buvo išreikšta ge

rų minčių, gražių pasiryžimų, šir

dingų linkėjimų. Žymesnes kal

bas pasakė P. Bandzicnė, A. ša- 

laševičia, O. Meldažiutė ir S. 
l*aurazas. Teipgi ant vakarienės 

atsilankė didžiai gerb. svečias vie

tos klebonas kun. Čižauskas.

Visiems sočiai pavalgius, žaista 

lietuviški žasilai iki vėlumai Už 
teip skaniai pagamintą vakarienę 
garbė gerbiamoms gaspadiuėms, 
kaip tai J. Bukšaitienev O. Bal
čiūnienei, E. Dapkienei, M. Pa- 
rutienei. Teip-gi garbė Lietuvos 
Dukterų Dr-jai, kuri moka ir su
gebi pagerbti savo, nenuilstančius 
veikėjus, kurie tikrai pasižymėjo 
mūsų kolionijoje ir daugiausiai 
darbuojasi Lietuvos Dukterų- Dr 
joje, kaip tai:K. Krištopaitis, T. 
Norus, A. šalaševičia, K. Dau
nys, J. Stankus, M. Širvaitienė, 
O. Meldažiutė, B. Dapkienė ir ki
ti. Ypatingai negalima nepažy
mėti K. Krištopaieio, T. Noraus, 
O. Meldažiutės ir solistės daininin
kės'M. Širvaitienės. Tai-gi nieks 
neužginčys, kad šiems pastaricm- 
siems priguli titulas mūsų kolio- 
nįjos žvaigždžių, nors jie to auga
te titulo nesivaržo ir gal nepagei
dauja teip kaip nekurie-ios pra
dėjo pageidauti

Lietuvos Duktė.

Pirmiaus daugiausia skaitydavo 

“Draugą” dienrašti ir kitus, o da- 

jar jau randasi ir “Darbininko” 

skaitytojų, šios ypatos užsisakė 

“Darbininką” pas agentu: K. 

Rimkus, M. Pažėra, P. Denulcvi- 

čius, J. Lekaradskas, M. Pazerie- 

nė yra didi spaudos rėmėja ir my

linti skaityti katalikiškus laikra

ščius 

toms 
dis.

ir knygas. Reikėtų ir ki- 

moterims pasekti jos pavyz-

MILWAUKEE, WIS.

Šv. Jurgio Kareivio turėjo 

rengusi bazarą 5 d. lapkričio

Viešas Knygynas.
Tarptautiškame name yra mies

to knygynas. Knygų randasi viso

kiose kalbose. Taip-gi ir lietuviš

kų yra. Daug lietuvių yra kurie 

dar nežino, kad galima gauti kny

gų. Tiesa, pirmiaus dviejų mė

nesių nebuvo lietuviškos iškabos 

prie lentynos, bet dabar jau yra 

ir atėję gali visi aiškiai pamatyti, 

kur lietuviškos kpygos.

Gary’s lietuviams patartina lan

kyti knygyną ir skaityti knygas., 

Galite tenai paskaityti, taipgi ir 

namo ifnti suteikia dviejų savai
čių laikdt

Lietuvių kalboj knygų pirmiaus 

buvo 36, o dabar daugiau. Da- 

pirko šias: Jono Kmito Eilės. Lie

tuvos Istorija anglų kalboj, Šv.- 

Istorija Seno Įstatymo ir skaityk 

mai pamokos. Jei lietuviai mokės 

naudotis gera proga, tai greitu 

laiku bus pargabenta, knygų už 

desėtkus dolerių.

Knygynas randasi prie 15-|h. 

Avė. ir Madison St. kampo. Va

landos: Kiekvieną vakarą atdaras 

valandai, o nedėlioj po pic-

Girtybės auka.
D. gyvenadmas per ilgus me-

pa-
Šv. 

Gabrijėlio parapijos svetainėj. 

Taigi linksma buvo matyti tokius 

puikius parengtus fėrus. Mažai 

randasi draugijų kad tokį suma

nymą padarytų. Čionai šv. Jur

gio Draugija geriausia veikia. 

Vienas dalykas, kad ji daug turi 

jaunų vyrų ir vaikinų, o antras 

dalykas, kad jie visi išvieno dir
ba. Šv. Jurgio dr-jos nariai sto

ja kaipo kareiviai. Dėlto jiem ir 

sekasi visada. Jie mokėjo sureng

ti jiems puikiai ii* pasisekė. Čio

nai tokio bazaro niekad nebuvo. 

Mūsų klebonas kun. A. Balinskas 

niekad netikėjo, kad jie galėtų tą 

padaryti. Geriausia pasidarbavo 

V. Balkus ir A. Kratavigius.

y , Ten buvęs.

P UBINIK £ 1 3

*QS’ čionykščiai jnūsų bonų komite- 

tai buvo parengę prakalbas šv, 
J Gabrielio paarpijos svetainėj ant 

5 Avė. 9 d. lapkr. Kalbėtojas bu
vo atsilankęs gerbiamas Žmuidzi
navičius, kuris labai mums pui
kiai ir aiškiai pakalbėjo apie mū
sų brolius šaulius Lietuvoje. 
Paskui d&r trumpai paaiškino a- 
pie Lietuvos pilietybę ir registra
ciją. Nurodė, kad jei kas nori 
Amerikoje būti Lietuvos piliečiu, - 
tai privalo registruotis. Tai-gi 
gerbiamieji lietuviai ir . lietuvės 

kas tik gyvas kaip tik užgirsite, 

kad gerbiamas Žmuidzinavičius 

atvažiuoja su prakalbom, tai aš 

patariu kas tik gyvas eikite Į tas 

prakalbas ir draugų nepalikite. 

Galėsite dažinoti, ką mūsų bro

liai šauliai veikia. Buvo parink

ta aukos. Čia bus aukuoto jų ir 

geradėjų y^fdai ir pavaldūs. Do- 
minikas Vilkas $10.00, Jurgis Či

žas $10.00, Kun. A. Balinskas 
$2,60, St. Morkūnas $2.00. Po 
$1.00: Ona Vilkienė, Ona Ziziutė, 

Ona Kainauskienė, Rozalija Gin- 

čiauskaitė, Agota Ginčiauskaitė, 

Mikolas Citrinavičius, F. Morkū

nas, Juozapas Stankevičius, V. 

Balkus, J. Lukauskas. Viso su 

smulkiais surinkta $40.00. Vi

siems aukuotojams tariu ačiū. Lie

tuviam prakalbos patiko labai ge
rai, ti£ labai gaila, kad neper- 

daug publikos atsilankė ant šitų 

prakalbų iš priežasties laidotuvių. 

Dabar šiuomi pranešu, kad kas 

dar neužsiregistravę, tai malonė

kite kreiptis pas Bonų Stoties 

•Komitetus1. O jiems tą darbą 

padarys su mielu noru, nes jie vi- 
Isada stengias ir stengsis kogeriau- 

}sia jumš patarnauti. Nekalusy- 

’kite tų, kurie sako ir rašo prieš 

registraciją. Jei Žmuidzinavičius 

ragino i-rgistruOtis, tai aišku, kad 

reikia registruotis.

Ten buvęs.

f
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rijos svetainėj ant

GARDNER, MASS.

šomis Europos kalbaįaj^
bai m alonu ! i
ir Pinigais, Kį 
pirkta aufcstojo
gų užsieny. - >
v. . • ,./w -f

Visas aukas rei|da - si| 
. šituo adresu.: $

nas, Ožcžkknife gaM 
Nr. L. Studei^ų

- pos VnldykaL
Tautiečiai Šeiriai!
Padėkite bengta® 

jaunai, studentijai pžKtei 
Tėvynės tamsumos^sįa 
semtis mokslo žirniu į 

o vadovėlių paskui jau tautai cįim 
“' * • — * bus unitis supintu ji gal

vainiką, išvestų ją ’ Sviė 
kultūringų tautų vieSBėM

Pirmminkas 
Sekretorius

Kaunas, ■ v
1922 m. Spal. m.^ 
.r*" •" ---- ■ - • /-įjįįj

LpweU, jfaas. Thrį 
dėlių visai skirtingose iiį 
se esančžiu kartu 
Tuodu sandėliu — 
vienam savininfen it poj 
ja spėja, kadėiaypa-pa 
girnas. Nuostolių u£ 
ooo. / ■

■ < ■ • \ v*.

Moięyti ir ižodat^gi ^yr«i 
dži&uffti BBdMJ ksMB

tu B. mr?. tos yra iieBiagiuė pareiga
rtarianjL J® prttaBrtMi jviRigraminti tų Intrigų, ny>- 
4- Vov,b tinkamų vadų,

.................. 'kurie jau vestų savo tautie
čius skaistesnėn atąj ' 
visa viltis yra tik jaJuni 

Amžiais vergavus mūs 
tauta pabudo, grąžino sau 
laisvę ir žmogaus teises. 
Taip pat įsikūrė sau nors 
laikinoj sostinėje ir mokslo, 
tautinės kultūros žydiniylJ- 
niversitetą. Bet jis tik pir-*. 
mus metus gyvuoja, daąg 
ko jam trūksta, taip pat iir 
knygyno neturi. O juk stu- 
dehtija vien profesorių lek
cijomis jokiu būdu negali 
pasitenkintų ’ j 
taip pat didžiausis trūku
mas, todėl yra priverstaj 
ieškoti išeities.

Lietuvos jauna studentija 
per crucem ad lucem dėl tau
tos nepriklausomybes kovos 
sutemose žengia pilnuosius 
žingsnius. Jie dar silpni ir 
neturi iš kur semtis gryno i 
mokslo žinių. . 5. į . j

Nūdien Universitetų laso-- 
ko didelis Ateitininkų stu- 
dentų-čių skaičius, kurie y- 
ra susibūrę į Ateitininkų 
korporaciją. - Korporacija, 
jausdama didžiausį mokslo 
knygų trūkumą, nutarė 
kreiptis į Jus, broliai Ame- ■ • — -»

GIESMININKAI TĖMYKITE
' - - \ “

Dalbos su gaidomis.
“Darbininkaš" yra iJbal gra

žių dainą. Taigi Ją mylėtojai galite 
gobti labai prietnasMMOia kainontis. 
Atsiminkite, kad katras ^ras j4xm» 
nis, tai geresnis.

štai tos nepaprastos dainos: < 
Dainos 
Ak Mylln Tavą berneli .. 
Aš Isivilkčiau čigono rnbą 
Blaivininką Himnas ...... 
Graži Čia giružė ..............
Jojau dieną .........• • • • 
Ko liūdit sveteliai ........... 
Uhgo .............................................
Meile uždegta kratinė ..............
Musfcal Echo ............
Muzikos Aidas ..........
Oi tai dėkui močiutei 
Plaukia sau laivelis 
Saulelė Raudona .. 
šių nakciaty...........
Siuntė -mane motynėlė ..............
Skyniau skynymėtl .... ..........
Vai aš pa v Įrodau •••••••••••• 
Vienas žodis ne šneka..............
Visuomet širdis surakinta .... 
Vyčių Himnas

Užsakymus ir pinigus siųsti 
“DAEBnHBKAS”

• • • •
••••••••••

Kaina
• •
• • L00
• • .13

•50
• • ;60
• •
M 
.63

• •
• • .4
• • .30
• • .75

• • .30
• JO

• • .15
• « JO
• • .45

.60
• • .25

Reikalingas rankinis ZE- 
CERIS. 
jaus.

Atsišaukite tuo-
tr

“DARBININKAS” 
366 W. Broachvay,

So. Boston, Mass.

T

Čia lietuvių yra apie 100 šeimų. 

Parapijos neturi. Dvasios reika

lus aprūpina Atholio klebonas. 

Katalikai susispietę į- katalikiškas' 

draugijas. Stipriausia ir gyviau

sia, tai šv. Petro ir Povilo drau

gija. Kapitalo turi $2,000. Minė, 

toji dr-ja lapkr. 7 d. surengė pra

kalbas. Žmonių nemažai, — ma

lonūs ir Įdomaujantis lietuvių 

spaudos reikalais. Į Šv. Kaz. Dr-ją 

Įsirašė 15 narių. Įsisteigė Šv. Ka> 

ziuriero Dr-jos skyrius; pirm. J. 

Hendrick, vice-pirm. Ona Adomai-, 
tienė, sekr. J. Petrauskas^ ižd. N. 

-Petrauskienė, vai. nariai: A. Gli- 

bavičius ir P. Ciriutė. Šv. Petro 

ir Povilo Dr-jai už surengimą-pra

kalbų ir nariams už Įsirašymą 

reiškiu didžios padėkos ir pagar

bos žodžius.

Šis yra naujas i 
metui aliejaus pečiusTūkstančiuos mię^į ir kaimų

MAUJAUSIAS Ncw Perfection
čius su Supcrfles Knatu yra pa

taikymui ir patarnavimui kiekrienam virtuves' 
reikalavimui.
Virtuvėje išmėgintas per patyrusią ūkią’šėiioi- 
niukę, virti penkiems valgį, kur atsiėjo tŽc 
3 centus už kiekvieną išvirimą valgio.
Kitas išmėginimas per .Gero šeimhuaktvimd 
Institutą pasirodo, kad naujai išrastai! Sųptr- 
flex knatas šiam pečiui, duoda tiėk 
kaip gazas. Ir tasai Institutas ^pridėjo feave 
antspaudą patikrinimui jo gerumo. 1 - : ' ■/ž
Pamatyk šį Naują Perfection Aliejaus pačių, 
kuris parodys jums jūsų krautuvininkas, ftis 
visus geležių krautuvininkus ir visur.-, 
anų xxcuu»»-«i-———- —

STANDARD OIL CO. OF NEW Y<
26 Broadway z

yr

f

• ■ • 4^įaus«s ‘1
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LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCIJA

K

iki 9 

tų.

GABY,nn>,

Dar du stambūs nariai: Pranciš

kus Andriulis amžinas narys $50 

L. L. P. Boną ir Augustinas Sklei- 

nis amž. Š. Kaz. Dr-jos narys L. 

L. P. boną $50.

Širdingiausiai ačiū x

\ Kun. P. Raščiukas.

LEWISTON, ME.

I

Šiame mieste randasi nemažai 
lietuvių, nekuria spėja, J>ūk apie 
tūkstantį. Lietuviai gyvena

K
tus ant 14-tk Avė. gerokai trauk
davo degtinę taip, kad dažnai bu
vo i/ nevalgęs. 29 d. spalio ras
tas antra diena nebegyvas^ Prie 
draugijų neprigulėjo ir pinigų ne
paliko. Kaip gyveno, taip, ir mi
rė. . '

Laikas jau lietuviams pradėti 
galvoti apie blaivą gyvenimą, o 
kitaip laukia panaši ateitis ano 
žuvėlio amžinai.

Mokykla.

• Užstojus rudeniui visos vakari
nės mokyklos atsidarė ir gera pto- 
ga norintiems^jAs lankyti. Kitų 
tautų jaunimas skaitlingai lanko 
Fre&bel Evening School 15tb Avė. 
ir Madison St. Bet lietuvių tik 
keli lanko. Broliai lietuviai, ir 
lietuvaitės naudokimės proga, ei- 

į: kime vakarais mokyklon ir lavin- 
Šsi* kitnės, o išto bus nauda mums pa-

Atvėsus orui, tfisos draugijos ir 

kuopos ėmė rengti vakarus, neat

siliko ir LDS. 37 kp. Nors-mūsų 

kuopa nariais nėra skaitlinga, bet 

sulig išgalės kruta ir nenori atsi

likti nuo didelių kuopų. Kuomet 

kitos kuopos pradėjo “bombar

duoti” “Darb.” skolas, tai tuomi 

nematau susirūpino ir mūsų kp. 

kaikurie nariai. Kasoje esant ma
žai pinigų, lai buvo rengtas va

karas 11 d. lapk. Žmonių atsilan

kė pusėtinai. , P-ni Liudvina Kau- 

neckienė paūkavo puikią dovaną, 

kelių dolerių vertės. Programas 

susidėjo ik dainų, kurio sutaisymu 

daugiausiai rūpinosi dainininkė 

p-lė Z. Rimaitė. Pirmiausiai pa- 

dainavcK duetą: “Ai dariau, da

riau lyseles” p-lės Z. Rimaitė ir E. 

Ribokaitė. Buvo atšauktos atkar

toti, bet gaila, kad jos tik vieną 

dainelę tedainavo, rodos klausy

tum jų balsų visą naktį. Toliau 

L. Vyčių II kp. margaitės padai

navo puikiai keliąs daineles, pia
no akompanuojant p-lei E. Ribol 

kaitei \
' ■ i - ' (

/Lapkr. 12 d., DS. 37-ta kp. lai
kė savo susirinkimą Narių ne
daug teatsilaikė. Kadangi kai-' 
kurių noras buvo skįrti baliaus 
pelnas “Darb.” bet apsvarsčius, 
kad liko $9.30, lai būtų permažaL 
Nutarė, kad pinigus pasilaikyti 
kasoje, o LDS. centrai aukauti L. 
1). S. namo boną už $25.00. Bra
vo, LDS. 37 kp. kad nepasiduo
da kitų miestų kuopoms

Lapkr. 25 d. Mot. Są-gos 6-ta 
kp. rengia važarą ant kurio ren
giasi rodyti “Gyvus Judamuosius 
Paveikslus” ir kitokių “triksų.”

Kun. P. Raščiukas.

ATHOL, MASS.

Tik ką išėjo iš spaudos gra
žioje knygutėje Lietuvos 
Respublikos konstitucija. 
Taigi kiekvieno lietuvio yra 
privalumu neatidėliojant ją 
nusipirkti. r- 
\ Kaina tiktai 15 centų.
“DARBININKAI

8M W. Broadiroy,
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TURKAI NUSILEIDO

Konstantinopolis. 
jantų-turku ąjuitikiai trupu
tį pagerėjo. Turkų guber- 
nanus Konstantinopolyje, 
sutiko policijos kontrolę pa- 

Bronė-llikti alijantams.

&vari nesmirdanti Šilu
ma—kiek tiktai jos no
ri, kur nori—«n Per- 
fectton .Aliejaus žudyto
ju. Deginama pilna Ug
ne 8 vai. 1 galionas -su 
Seeony Kerosiną.

SOC0NY

♦V
*•» 'I
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VIETINĖS ŽINIOS

-i*. *
DAR BIN I N KIS

r*
jJ.OHDLIO BLĖDINGUMAS SUNKIAI PATĖMIJA!*AS.j^^į^^fįį^ ,̂ neseniai 

laikydamas prakalbą, kurio
je šiteip išsireiškė:

Medicinos ir Kirurgijos 
(piaustimo mokslas) prakti- 
kantų ir įtekmingi) mokslo 
vadų didi didžiuma čia Ame
rikoje ir Europoje šalina al
koholį iš medicinos tarpo 
kad ir mažiausioje kiekybė
je sunaudojimą, ir smerkia 
jo sunaudojimą kaipo gėri
mo po kokiu nors pavidalu. 
Didėsės ligoninės kiekvieno 
moksliško įsteigimo svarsto 
3ii veikalus.”

Dr. T. D. Grothers Hart
fordo, praleidęs visą gyve
nimą betyrinėdamas alkoho
lį ir jo veikmes ant žmogaus 
organizmo (sudėjimo kūno) 
daro sekančias išvadas:

“Plačiai paplitęs alkoho
lio sunaudojimas gėrimo bū
du, ir apgaulingosios teoriu 
jos (į.'sivaizdinimo mokslas) 
kurios išdygo manymu būk 
alkoholis būtų kam gydykla, 
yra kilusios iš jo užžavėsimo 
kufiuomi viliutingai narko
tinis jo veikimas primarina 
dirksnius, kad ligoiis ant 
valandėlės nejaučia skaus
mo, nesmagumo ir kentčji- 

|mo. Tai ne paidlginimas 
ieškomasis tai daro, tiktai 
migdąs ir marinąs jausmus 
gaivalas."

Teip tai dvidešimto šimt
mečio medikališkieji (gydy- 
tojavimo) patyrimai su pa- 
liūdijimals išduoda paskuti
ni pasmerkimą sekančiais 
sakiniais: “Alkoholis neturi 
pagelbinių veikmių žmogaus 
kūno sudėjimui, nei svei
kam nei ligotam, nei kaipo 
gėralas nei kaipo gvalykla, 
jokiose aplinkybėse, po jo
kiu pavidalu, nei po jokio
mis sąlygomis. Tai yra di 
džiausis, maringiausis, to
liausia paplitęs savo blčdiil
gumo pasekmėse visų epide
mijų (limpančių ligų). . Al
koholis neturi jokių prieš
nuodi) arba priešnuodinių 
spėkų, nei skiepinimo jėgos

— tiktai turi galingus pasi
priešinimus protų lavinimui 
ir supratimo sveikumui.

Pilnasai Blaivinin kas.

augalų (plants).v Dakta
ras Howard A. Kelley pri
duria: “Tai yra aišku paty
rimo ir naujausių darbo iš
bandymų šviesoje kad alko
holis privalo būti priskaito- 
mas prie pavojingųjįj skys
čių, kartu su morfiną, ko
kainą ir choralu (visi tie 
vardai yra pavojingi) nuo
dų). Pasiremdamas patyri
mu atsišaukiu į visus mano 
mokslo draugus kad visur 
mestų šalin sunaudojimą al
koholio.”

Dr. T. Aleksandra Mac- 
Niehol, vienoje prakalboje, 
sako:

Peikiosdešimts iųetų atgal 
žmonęs bendrai tikėjo kad 
alkoholis buvo maistas, sti- 
stiprinąs, padilginąs (tonic, 
stimulant). Bet išradimas 
varžių Įrankių (precise in- 
strument) ir pritaikymas 
griežtų ’jandymo pragumų 
prekeitė mūsų pastabas į 
kitą pusę. Mūsų amžiaus 
mokslo šviesoje alkoholis ne
yra maistas, nei sustiprinąs, 
nei padilginąs.”

Vienu žodžiu, mokslas 
pripažįsta alkoholį abelnai 
nuodais naikinančiais kiek
vienos rūšies organinę gyvy
bę.

Prof. Viktoras Horslev 
pastebi: “Negalima nu
spręsti kokia mažių mažiau
sia alkoholio kiekybe būtu 
be pavojaus priimama mūsų 
kūnan kuri neužvodvtų nei 
vienai dalelei jo.”

Teip vadinama girtybės 
patyrimo Draugija, surinki
me Anglijos draugijos nuo
monėje patvirtina kad alko
holis neturi sustiprinimo 
spėkos nei padilginimo: kad 
jis savo veikmėje yra be jo
kio skirtingumo visuomet 
narkotine, (migdąs gaiva
las) iv paralyzantas (mari
nąs gaivalas).

Dr. Liudvikas D. Manson, 
Amerikos Draugijos Mokslo 
apie alkoholį ir kitas narko-

DETROITE KRIAUČIUS.
Darau siutus, overkotus ir fut- Į 

ras. Materijos geros, didžiame 
pasirinkime. Kainos nebrangios. 
Darbas ir pritaikymas gvarantuo- 
tas. Malonėkit persitikrinti.

KOKSAI YRA ŽMOGAUS 
GIRTUMO ŽENKLAS.

ka (prineipas-pradžiaveiks- 
mis) ir tiems katrie tūri 
dirbti prie didelio karščio, 
nes alkoholio veikmės suma
žina kūno’ ir dirksnių (ner
vų) spėkas teip labai kad ne
įstengia pasipriešinti ligų 
peni veikmei- Alkoholis teip 
pat pasirodo karštu, nes gė
rovai jo atjaučia karštį vi
duriuose jį gerdami, tai 
nors jo karštis atjaučiama- 
sis yra visai kitoks nuo ug
nies karščio, tečiau darbi
ninkai prie karščio ugnies 
dirbdami jei jį geria, tai de
da karštį prie karščio is vi
daus ir oratinai, tai tokiu 
būdu save žeidžia. Todėl al
koholikai greičiau puola nuo 
saulės kaitros ir nuo karščio 
nusilpnėja.

Alkoholis teip pat gadina 
ir naikina - žmogui dantis. 
Daktaras Floras, garsaus 
von Bunge mokinys, ir Ana
tolijos Gelžkelio mažoje A- 
zijoje kirurgas (piaustyto- 
jas) egzaminavo 729 darbi
ninkų dantis, paskirstyda
mas juos palygino su var-, 
žiais Alozulmanais pilnais 
blaivininkais, ir tuosius ku
rie buvo Įpuolę į žabangus 
Europos girtuoklių papro
čius.

Suskaitliuodamas kiek ra
dosi sugadintais dantimis 
kiekviename skyriuje absti- 

■ nentų ir gėrovų (jų gyveni
mo sąlygos visi) buvo vieno
dos atskiriant svaigalų gėri
mą). atrado veik dvigubą 
skaičių sugadinti) dantų pas 

’ gėrovus negu pas pilunosius 
blaivininkus. Pas darbinin
kus tas nuošimtis pasidaugi
no terp 45, 46 ir 50, pakilo 
arti keturis syk tiek. Profe
sorius Bunge, irkiti fiizolo- 
gistai po kiek kartų pakar
todami patvirtino Daktaro 
Floro patyrimus.

Yra labai svarbus dalykas 
pažymėti kad Daktaras
ALKOHOLIO BLĖDIN- 

GUMAS FABRIKŲ 
DARBININKAMS.

Dažnai girdima iš burnų 
darbininkų būk. jie be svai
galų negalį apsieiti sunkiai 
dirbdami ir įvairių metalų 
dulkes įkvėpuodami. Jiems 
rodos būk alkoholis apsaugo
jus juos nuo ilgų. Bet štai 
ką sako ekspertai gydytojai: 
“Kuomet slopinančios alko
holio veikmės prisideda prie 
švino, posporo, aršeniko ir 
kitų gaivalų, tai kūno spė
kos kurios ginasi nuo jų 
daug greičiau tampa nugali
mos, nes turi kovoti prieš' 
daugiau priešų.

“Tas pats principas tin- 
Bunge susekė priežastį pe
nėjimo kūdikių spėkose kad 
jaunų kūdikių vos paspėja 
išdygti dantukai ir pradeda 
gesti, tai ta pati prižeastis, 
t. y., gimdytojų alkoholiz
mas. Tai pasirodo, anot 
Daktaro Bungės išsieiški- 
mų, išdžiovinus visai išsigi
mimo (degeneration) šalti
nius, kurias yra pirmaeili- 
nis alkoholis, tai yra užduo
tis kuri neleidžia jokio užvil- 
kinimcf daug mažiau negu ■ 
kitokios priežastys.

Daktaras Vilius H. Welch, 
buvęs Prezidentas Amerikos 
Gydytojų Sąjungos, sako 
štai ką: “Alkoholis užtekti
nose kiekybėse (ąuantititas) 
yra nuodai visiem gyvybių 
organizmams (gvvybės išsi-

į SUMUŠĖ VYRAS.

;Catherine Morton, 34 m. 
Bažiaus, gvv. 165 W. 6-th 

‘ St, nugabenta ligoninėn su 
laužytais šonkauliais ir 
aip baisiai sudaužyta. Li- 
fcninėj pasakė, kad jos vy- 

ją parbloškė ant grindų, 
mindžiojo ir mušė 

šonkauliai sutrupė-

j

l

Bėk
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k iki visi
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|W. JONO EV. EL. PA
ŠĖ UPINĖS BR-STĖS 

ENTRA SUSIRIN
KIMAS.

-,į----
L. D. S. N. A. APSKRIČIO 

VALDYBOS ANTRAŠAI, 
Pirmininkas — V. J. Kudirka, 

37 Franklin St., '
Nonvood, Mass.

Vjcą-Pirm. — M. Žukauskaitė, 
1 Grimes Street,

South Boston, Mass. 
Raštininkas — J. Smilgis, 

125 Cherry Street,
Cambridge, Mass. 

Iždininkas — M. Abračinskas, 
187 Ames Street,

Montello, Mass.

t
Yra labai daug įvairių 

nuomoųių mokslo yvrų Jar- 
pe kaslink žymės žmogaus 
jiasigėrimo. Tas įvairumas 
yra skirtingas net pačiose 
vietose, vienoje vietoje pri
pažįsta vieną pasigėrimo 
ženklą, o kitoje kitą, pavyz- 
din, Bostone žmogų pripa
žįsta girtu, kuomet jisai ne
gali ištarti paminėdamas 
aiškiai dešimts pasaulio ko
vų. jr aiškiai apryooti (de
ki ne) prasmę daiktvardžio 
I >R AGMASISM, (įkyru
mas) sunaudodamas tam 
tikslui penkiolika žodžių. 
Ne\v Yorke žmogus pripažįs
tamas girtu kuomet pats pri
pažįsta esąs girtas. O kito
se vietose tiktai tuomet pri
pažįsta girtu kuomet žmogus 
įkaušęs parpuola, ii' pats 
negali atsikelti be pagelbos, 
ir turi voliętis ant žemės. 
Bet žmogus pats veik nie
kad nepripažįsta save girtu, 
kad jis pats nejaučia kada 
pasigeria... /

Bet mokslo vyrai pripažįs
ta žmogų po svagialu įtek
me kuomet jo kūno nariai 
kaipo' tai rankos, kojos ne
siskubina judintis apba pro
to spėkos nesugiebia pagauti 
išsireišikimus atatinkamus. 
Bet -pirmų pirmiausia tiri- 
nėtojai patėmijo kuomet sai
kavo girtybės veikmes, kad 
kiekvienas kuris išgeria vi- 

/

dutinę kiekybę svaigalų bū
na girtas laipsniuotai per 
dvi ar tris dienas paskiaus. 
Daktaras Kraepelinas ir jo 
draugai nurodė ypatingu 
būdu kad alkoholis yra nar- 
kotina (migdąs gaivalas) 
pirmame ūpe, paskutinia
me, ir visuomet; kad teip 
vadinamasis išgaunamas pa- 
dilginimas (stimulus) yra 
grynai vien įsivaizdinamas 
(imaginary); ir kad kiek
vienas kuris vra po jo įtek
me mažą ar didesnį darbą 
atlieka blogiau ir paleng
vinu. nors jiems rodosi būk 
jie greičiau ir geriau dirbą, 

savo; Daug dalyki) mums pasi- 
kuoge-į rodo taip, o 'tikrai randasi 

priešingai. Mums rodos būk 
skranda žiemą sušildo žmo
gaus kūną, o visai kitaip v- 

. ra. jei skranda uždengus ak- 
įmenį turėtų sušildyti, tai 
skranda tik prilaiko šilumą 
kad neišeitų iš žmogaus,1 
tei^ ir daug kitų dalykų 
•mums pasirodo, alkoholis 
nešildo žmogaus tik išvaro 
šilumą į odos paviršių, tai 
žmogaus veidai paraudonuo
ja. ir jam rodos pasidaro šil
ta.

- VIL

Nariai ir/narės, minėtos 
Dr-stės esat užkviečiami ant 
extra susirinkimo, kuris į- 
iVyks nedėlioj, lapkričio 
(Nov.) 19-tą dieną, 1922 m.. 

.2 valandą po pietų ant para- 
pijos- salės, 492 F. 7-th St., 
So. Boston. .Mass.

Visi turit pribūti ant šio 
susirinkimo, nes bus nomi- 

L nacija arba sakant renkama 
" Dr-tės valdyba ant ateinan

čio meto. Visi žinot, kad 
Dr-tės užsilaikymas ir .jos 
gera tvarka pareina nuo val
dybos, dėlto visi pribūkit, 
kad išsirinktŪŲiėt gerą val
dybą ateinantiems 1923 me
tams .

Taip-gi kožnas narys atsi- 
veskit naujų narių dėl prisi
rašymo prie mūs Draugys
tės. nes ant Šio susirinkimo 
bus priimami už pusę įstoji
mo.

Už neprikurimą ant šio 
susirinkimo 50c. bausmės.
i

v •
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JUOZAS LAUKIS
- įUCKY Ta1LQRS V 

2238 Caniff A1. HAMTRAįrcK, Mich.

■■r

f?
M TeL So. Boston 3488

OR. J. C. LANDŽIUS
LIETUVIS GYDYTOJAS K 

CHIRURGAS.
Gydo aštrias ir chroniškas ilga* 
vyrų, moterų Ir vaikų. Egzami
nuoja krau]ą,spjaudalus, šlapumų 
ir tt. savo laboratorijoj. Suteikia 
patarimus laiškais kitur gyvenan
tiems. Adresas:

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

VALANDOS: 9—11, 4, 7—9

Yra geriausios; patariamos 
naudojamos geriausiu koncertinų 
Grojiku ir Mokytoji}.

Mes taip-gi turime geriausj pa 
sirinkimą ir kitu muzikalių istru 
■nentų.

Klausk mūsų kataliogo o gausi 
ji dykai.
GEORGI & VTTAK MUSIC CO. 

•1639 S. Ashland Avė., Chicago, III.

TeL So. Boston 323 
LIETUVYS DANTISTAS 

DR. M. V. GASPER
(KASPARAVIČIUS) 

Laikinai perkčlč ofisą po No. 
125 Bboadway, So. Boston, Mtsa.

Ofiso Valandos:
Mno 10 iki 12:30 ryte ir nuo 1:30 

iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. vak. 
ofisas uždarytas subatos vakarais 

ir nedaliomis.

FONTANINE 
PLUNKSNA 
Naudinga Visus

dirbtuvėje, ofise, 
NAMUOSE IR KELYJE.

Daug parankiau ir sma
giau rašyti su fontanine 
plunksna. Daug mažiau 
išlaidų vartojant fontani- 
nę plunksnų. Pirk dabar

Kainos: $1.50, $2.50, $3.. 
$3.50, $4., $4.50. $5.00.
$5.50, $6.00 ir aukščiau.

“Darbininkas,”
366 Broadway, 

Boston 27. Mass r—

KONCERTINOS.

08. A. J. GDRMANValdyba.

ir

iš-

I

i

,477TA7ŠĖ.

iš

(14)PIRMU SYKIU.

Hartford, Conn.

1 i
(GUMAUSKAS)

DANTISTAI

7. JOSO £V. BL. PA1ZLPIKM 
DRAUGYSTĖS VALDYBOS 

ADRE8AL

706 Malu St., Montello, Mus 

(Kampas Broad St) 

TeL Brockton 5112-"W

--------------------- ------------------j.---------------------------------------------

16 Metų South Bostone

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

VALANDOS: Nuo 9 r. Iki 7 v. vak

Iš New Yorko pirmu sy
kiu i So. Bostoną užsuko di- *- *• 
džiulis laivas “Alajestic.” 
Jis čia bus taisomas.

“AMERIKA PIRTYJ.”

r si *2

LITHUANIAN AGENCY,
A. IVAŠKEVIČIAUS OFISAS,

361 West Broadway, ' South Boston, Mass.
Tel. So. Boston 605 ir 1337.

“Matai kaip greitai jisai nustojo 
verkti. Aš tik ką daviau jam dožą

BAMBINO
Vaitbaženklis Rej. 3. V. Pat Biuro

Ir matomai tas palengTino jo skaus
mas tuojaus/’

Taip, motinos! Bambino parodė pui
kius rezultatus palengvinime vidurių 
diegimo, mėšlungio ir užkietėjomo. Jis 
Si geriausiu kūdikių drangų! Kudi- 

i mėgsta jį! Jie prašo daugiau!
f35c. aptiekose. Už 40c. prisiunčiamo tiesiai iš labaratorijos. 

( F. AD. R1CHTER & CO.
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

LABAI PIGIAI
3 šeimynų, 15 kambarių, naujas namas, visi naujausios ga

dynės improvmentai, 3 šildomi pečiai, elektrikos šviesa ir ket
virtadalis akro žemės, pirmos klesos apielinkėj. Raudos neša 
1380 dol. j metus. Savininkė išvažiuoja į Californiją todėl 
parduoda už 9700 dol., 3000 dol. Įnešti.

DIDžtAUSIAS BARGENAS. 9 šeimynų puikus mūrinis 
namas; naujausios mados Įtaisai (improvemens).su “steam” 
šiluma; gražiausia vieta Bostono apielinkėj ir suvirš pusė 

akro žemės; didelės randos. Preke tik 38000 dol., 6000 dol. 
įnešti.

r
300 Litų ....
400 Lttų ...
500 Litų ...

tai turėsit iki valiai gardžių

f. gailėsitės Tad-gi

Kviečia širdingai.
R ragėja i.

Ja

*

t 4.<. įjįfįįiif-

į

LIETUVOS PINIGAI KALĖDOMS z
Nno Spalio 1, 1922. Lietuva įvedė savus, pinigus, vadinamus LITAI, ir 
todėl nuo dabar pinigų siuntimas į Lietuvą skaitysis Litais, kurių kursas 
su nusiuntimu yra sekanti*:

50 Litų .................... $06.00
100 Litų ■*•••«•«...$11.75
150 Litų.................$17450
200 Litų

gĮ-y Lapkričio 26 d. š. m. L. 
""Vyčių 17 kuopa stato scenoj 

juokingą teatrą. Bus stato- 
mus Šv. Petro bažnytinėj 
svetainėje ant Penktos gat- 

t. vės, So. Boston. Mass.
TaJgi kviečiam visus 

anksto koskait Ii ilgiausi a at
silankyti ir nepamiršti minė- 

Hos dienos.
Alės užtikrinam. kad bū- 

L’ šit visi pilnai patenkinti, nes 
aktoriai yra gabūs ir 

E užduotis mokinasi 
riaiisia. Kurie atsilahkvsit, į 

juokų, o kurie neateisit, tai| 
~ 1 ir kvie-

^čiam visus ateiti kas tik gi’- 
vas.

Dr. Landžiai sugrįžus
Lietuvos laikraščio “Post” 
reporteris turėjo su juo pa
sikalbėjimą. Po to “ Poste” 
pasirodė tas pasikalbėjimas 
ir Dr. Landžiaus paveikslas. 
Straipsneliui antgalvis už
dėtas Drinklng of Water 
Criminal. Prohibited by 
Lavv in Lithuania -— Whis- 
key 20 Mark*. čia buvo aiš
kus, visiems suprantamas 
perdėjimas, kad padilginti 
‘ * i stroškusiems ’ ’ ameriko
nams. Ne vienas “istroeku- 
sis” apsilaižė tokią žinią 
perskaitęs. Bet kadangi kai- 
kam galėjo pasirodyti, kad 

f Lietuvos valdžia palaiko gir
tybę. tai dėl visako Dr. 

r Landžius pasiuntė“ Post’ui” 
' laišką, kur paaiškina, kad

Lietuvos valdžia rūpinasi, 
kad užkrečiamos ligos ne
šk lystų per vandenį.

LAIMINGAI ATVYKO.

Šioipis dienomis iš Lietu
vos atvyko So. Bostono ge
rai žinomo veikėjo ir biznie
riaus Vlado Jakšto švoger- 
ka Stepūne Bartkevičiūtė. 
Atvyko iš Vabalninku para
pijos. _ Atvyko per Lietuvių 
Prekybos B-Vę. Kelionė bu
to patogi, be jokių kliūčių 
iš pat. Vabalninku iki pat 
So. Bostono.

Tel. So. Boston 270

i J. MAC DONELL, M. D. 
j Galima susikalbėti ir lietuviškai. 

•1 Ofiso Valandos:
. Rytais iki 9 vai Po pietį} nuo 1—3. 

Vakarais nuo 6 iki 9.
536 Broadway, So. Boston.

į REIKALAVIMAI
------------------  

b Reikalavimų kainos 2c. už žodi už 
ji kiekvienų sykį.

PARSIDUODA RAKANDAI.
Virtuvės pečius, lova ir trejos 

t rimerskos žirkles. Kam reikalingi 
virš minimi daiktai galite matyt 
šiuo adresu: M. M., 196 W. 4-th 
St., So. Botson, Mass. (16)

IRM. — M. Zoba,
539 E. 7-th St., So. Boston, Ha* 

ICE-PIRM. — P. Mikalauskai,
248 W. 4-th SU So. Boston, Man, 

KOT. RažT. — J. Šeduikis,
315 — 4-th St.. So. Boston, Masa. 

N. RAŠT. — J. švagždys,
171 W. 5-th St., So. Boston, Ha* 

\SIERIUS — A. Naudžiūnas,
16 Winfield St., So. Boston, Ma* 

.aRšALKA — J. Zatkls,
7 VVinfleld St., So. Boston, Ma*

Dr-ja laiko susirinkimus kas trečią 
ueidlenj kiekvieno mėnesio, 2-rą vaL 
> ptotų 6v. Petro parapijos salėj, 495 

Seventh St. South Roston Ma*

ŠILTI KAMBARIAI.
Turiu 4 kambarius dėl išranda- 

vojimo, visi šilti ir dideli, puikiau
sios maudynės, vieta puikiausi So. 
Bostone. Išduodu už prieinamą 
kainą.

Dėl ženočių yra virtuvė su gesu 
ir pečium.

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

Tel. S. B. 1273-W.

200 MEDŽiy KIRTĖJU.
Maine’os valstijon. Sis kirti

mas yra pagal naujo būdo, kur 
yra galima užsidirbti pinigą ker
tant medžius ant sieksnią.

NATIONAL LABOR AGENCY
108 Friend St, Boston. Mass.

i,1 . 1 ■ 1 . =r

Pajieškojimai
PaleSkojimų kainos LDS. na* 

rlams ir -“Darbininko” skaityto 
jame 1 syk} } metus už dyką, už 
8 sykius $1.00. Prietellama už 3 
sykius $1.50.

V. KAZIMIERO R. K. DR-JO8 
VALDYB08 ANTRAJAI 

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

90 B St., So. Boston. Ma* 
’TCE-PTRM. — V. J. Jakštas,

27 Story St. Boston 27. Ma* 
‘ROT. RAŠT. — Antanas Janušonis,

1426 Colnmbia Rd., So. Boston
IN. RAŠT. — Juozas Juška. 

Merycllff Academy,
Arllnghton Heigths. Ma* 

ODININKAS — I-eonas švagždys.
1’11 Bowen St. Boston 27. Ma* 

ŽDO GLOB. — J. Grnbfnskas.
8 Jay St. Boston 27. Mass. Ir 

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

MARŠALKA — Povilas Laučka.
61 Story St. Boston 27. Ma* 

DRAUGIJOS antrašas reikale:
866 Broadway. So. Boston. Ha* 

DRAUGIJOS susirinkimai laikomi 
iras šėtrą nenWdienl mffnesio 1-ą vaL 
po pietų parapijinėj svetaine], 492 H. 
7-th St. Boston TT. Ma*

$ 34.50 
.$ 44.00 
.$ 55.00

..$28.50 1000 Litų.............4108,73
Laivakortės iš New Yorko į Kauną........ .'. .$105.15

< Laivakortės iš Kauno į New Y orką. .......... $106.00
Afldavitai parsikvfetimnj giminių Ir drangų 1 AmeFtką. įgaliojimai. Aktai, 

su gžtvirtluimu Lietuvos Atstovybės. Visą etos adresuokite: 
IKOLAINIS, 53 Hudson Avenue, Brooklyn, New

Aš JONAS KAVOLIUS paieškau sa- 
Į vo brolio CIPRIJONO K^VOLIAUS. 
; Seninu gyveno 88 IVebrter Avef, Cam
bridge, Mass. Meldžiu atsišaukti šiuo 
antrašą:

JONAS KAVOLIUS.
68 Toicatt St.,




