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EINA PRIE UŽBAIGIMO

AREŠTAI UKRAINOJ.

GAISRAS DIRBTUVĖJ.
PAKĖLĖ ALGAS.

IŠPLAUKĖ IEŠKOTI.

28

Švėkšnos pradedamoj mo-

tija parodė Lietuvai neč 
gingumą. . |

Lozana. — Yra spėjama, 
kad Anglija ir Turkija pa
darė slapty sutarti dėl žiba
lo versmių esančių Mesopo
tamijoj, '

DARBININKU REIKALAI.

Vilniuje staiga apsirgo vi
sa Kovalevskio šeimyna. Pa
šauktas daktaras susekė, kad 
užsinuodijo arbata.

Rymo Katalikų 
Juozapo Darbi] 

Sąjungos.

f Seirijus per turgų 
veža žąsų, avių, javų, 
nėra kam jų pirkti.

Philadelphia, Pa. — Die
nos laiku banditai įsibriovę 
į First National Bank nu
šovė knygvedi ir pabėgo su 
$10.800?

RŪPINASI BE
DARBIAIS.

NEPRIĖMĖ DE
LEGACIJOS.

Centraliniame Vilniaus 
kalėjime kaliniai paskelbė 
bado streiką. Reikalauja, 
kad jų bylos būt tuoj išspręs
tos.

ANGLIJOS KARIUO
MENĖ IŠ AIRIJOS.

Į Vilu i ii atvyko Belj 
inžinierius daryti j 
elektrikiniams tramvaja

Vilniuje nutarta iš es 
365 svaiginamų gėrimų 
davyklų palikti tik 72. 
galės laikyti tik koope 
jos ir kitos organizacijo

RENGIA PARAMA 
EUROPAI.

Svarbieji klausi-
Yra viltis, 

baigsis

Disnos apskrityje ties Jo
ną vo dvaru perėjo sieną bol
ševikų būrys ir apšaudė len
ki} sargybų. Sužeistas vie
nas lenki} kareivis.

YPATINGAS

TESTAMENTAS.

London. — Iš Kopenha- 
gegrno pranešama, kad Uk
rainoj esą® susektas anti-bol- 
Ševikiškas suokalbis. 500 
žmonių «ą suareštuota.

Lapkričio 25 d. K; 
prasidėjo vaidinimų i 
na s. Tilmanso teatre T 
tybinė Drama vaidino ‘ 
vasario Auka.”

Metam............................................
ūtHibežy metams...................

“Darbininkas”
866 Bboadvat. Boston 27, 

TeL South Boston 620.

Vilniuje dirbtuvėse dar
bai mažėja. Šukų dirbtuvė
je Įvesta 3 dienų darbo sa
vaitė.

N ARU T AVIUI U S VIE
TOJ NUŠAUTAS.

Lapkr. 17 d. Vilniuje Ten- įmonės ikšiol labiauHB 
kai darė kratą lietuvių Vy
tauto Didžiojo gimnazijoj. 
Gimnstikos priemones sura
šė kaipo ginklus.

SUSITARĖ SU

TURKAIS.

Dugnų kaime, Paei 
vai., lapkr. 19 d. prigėr 
vo prūde Bielius.

Lietuvoj prūsų pasię

f Lauksargius prekių at
garmama lenkų vagonais, o 
Klaipėdos Krašto vyriausy
bė latvių vagonų neįsilei
džia.

Lietuvos Darbo Fede 
ja Įsteigė kooperatyvą ‘ 
va.” Turi 800 narių. Į 
tai jau įregistruoti. Jai 
ri nupirkus 60 tonų druf

Vokietijos 
ui palydovu

taip sunegalėjo, kad va 
ti jau negali. Tuomi V<

, GAISRAS. :

Battgor, M e. — Didis gais
ras būvą kilęs. Sunaikino

Kaina 4 c®

ŽINIOS Iš LIETUVOS.
VOL. VU, No. 146 (944). /

Amerika teiks Europai

W ashington.—Prez. Hard- 
ing ir jo kabinetas dabar da
ro pienus, kaip Europos val
stybėms paramą suteikti. 
Svarsto, kaip ir kokiomis iš
lygomis paramą suteikti. Be 
kitko bus pareikalauta atsi
žadėti imperialistinių tikslų 
ir pasižadėjimo pastatyti sa
vo finansus ant sveikų pa
matų. Reikalaujama, kad 
būtų atsižadėta grobti sveti
mas žemes. Reikalaujama 
bus imti iš įveikti! tautų tik 
tiek, kiek jos išgali mokėti.

Vokietijai pienuojama su
teikti $1.500.000.000 pasko
los.

Francija tame tuoj prabi
lo. Girdi, jei Vokietijai bus 
teikiama paskola, tai toji 
paskola turi būt duota atmo
kėjimui kontribucijos.

. Prie išlygų paramos Eu
ropai Amerika reikalaus, 
kad Francija negrobti} dau
giau Vokietijos žemių, kad 
sutiktų perdirbti Versaliu

Ė-' T "

... London. — Unijų delega
cijai premieras Bonar Law 
pasakė, kad valdžia rūpina
si prašalinti nedarbą. Sakė 
būsią užvesta darbu.

Londoro. — Bedarbiai bu
vo surengę demonstracijų 
ant Trafždzar skvero. Po to 
pasiuntė delegacijų pas ka
ralių. Karalius delegacijos 
nepriėmė, o pasiuntė ją į vi- 
dūrinių reikalų ministerijų.

Worcester, M^. — Dra- 
per Corporation pakėlė al
gas ant 5 nuoš. valandoj. Tas 
paliečia 260 darbininkų.

VTARNINKAS, GRUODŽIO 19 D., 1922-■————— ....  .   - ■ ■■ -

sutarti ir kad Europos vals
tybės pasirašytų nusiginkla
vimo sutarti.

Francūzai sako, kad šitas 
būdas Europai padėti esąs 
vokiečių sugalvotas.

Amc-rikps valdžia galės 
vykinti savo pienus tik tada, 
kada jiems pritars kongre
sas. Labai intakingąs ir 
prieš dabartinę valdžią-nusi- 
statęs senatorių Borah pa
reiškė, kad jis ir jo sekėjai 
pritarsią Europos valsty
bėms paramą, jei alijantai 
permainys savo nusistatymą 
link Vokietijos. Jisai nu
rodo, kad Europos bėdos ne- 
kila iš Vokietijos, bet iš ali- 
jantų militaristinio nusista
tymo. Sako senatorius Bo
rah, kad alijantai turi nusi
ginkluoti, turi paskelbti ir 
panaikinti slaptas militares 
sutartis, pripažinti Rusiją.

IŠREIŠKĖ PROTESTĄ.

London. — Anglijos par- 
ląmentas tapo paleistas va- 
kacijų. Paskutinė sesija 
pasibagiė nesmagiai. Pa
gal seną paprotį sesijoms už
sidarant parlamento atsto-, 
vai paskui juodą lazdą 
(black rod) eina Į lordų lai
mus išklausyti karaliaus 
pranešimo. Dabar darbi
ninkų partijos atstovai atsi
sakė eiti paskui “black rod” 
ir klausyti karaliaus prane
šimo. Taip darė dėlto kad 
parlamentas paleidžiamas 
prieš nedarbo klausimo išri
šimą.

Cincinnati, O. — Nežinia 
kokiu būdu kilo gaisras Ja- 
recki Chemieal kompanijos 
dirbtuvėj. Sudegė du na
mu. Nuostolių už $150.000.

Sntyg Lietuvos Respublikos Įstatymų, visi
• užsieniuose gyvenantieji

LIETUVOS IŠEIVIAI
KAD PASILIKTI LIETUVOS PILIEČIAIS

PRIVALO ĮSIREGISTRUOTI
AtatovyHje iki gruodžio 22 A, 1922 m.

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

LITHUANIAN LEGATION, 
Wuhington, D. O. , 

ZMvOm AtBtovyM.
\

Lenkijos prez. Narutavičius 
nušautas

Varšuva. — Pereitą suba- 
tą, 12 vai. dieną, tapo trimis 
šūviais nušautas naujai iš
rinktas Lenkijos preziden
tas Gabrielius Narutavičius, 
žemaitis. Jis buvo išrinktas 
nžpereitą subatą. Jo išrin
kimu lie galo nebuvo paten
kinti narodovcai (tautinin
kai). Jie turėjo kitą kandi
datą grafą ZamoiskĮ. Vie
nok narodovcų kandidatas 
pralaimėjo. Grafas Zamois- 
ki gavo 227 balsus, o Naru
tavičius gavo 289 balsus. Na- 
rodovcaį iš to tiesiog pasiu
to. Pareiškė, kad neis jie 
valdžion, nerems Narutavi
čiaus, nei jo miuisterių,rner. 
darbų. O gen. Haller ir ki
ti pareikalavo, kad Naruta
vičius rezignuotų, o jei ne 
tai bus ginklu nuverstas nuo 
vietos. Ant rytojaus po iš
rinkimo buvo prezidento pri- 
siekdinimas. Tai surengta 
buvo didžiausia demonstra
cija, kad nedaleisti prie ce
remonijų. Ištiko skerdynės, 
keturi žmonės krito ir arti 
100 žmonių sužeista. Kadan
gi prisiekdinimo nesulaikė, 
tai kitokiais būdais triukš
mą kėlė be kitko surengė ge- 
nerali 36 valandų streiką.

Ketverge Pilsudskis iškil
mingai pervedė visą valdžią 
Narutavičiui. Subatoj Var- 
šavoj atsidengė paveikslų 
paroda ir prez. Narutavičius 
parodos iškilmėse dalyvavo, 
nors premieras Nowak jam 
patarė neiti nes nesaugu. Bet 
Narutavičius nuvyko laikė 
iškilmingą prakalbą ir po to 
.sveikinosi padavimu rankos 
su augštais svečiais. Priėjęs 
Anglijos ambasadorius Max- 
Miller, sveikino Narutavi
čių pu išrinkimu į preziden 
tus. Narutavičius tarė, kad 
ne sveikinimą, o pasigailėji
mą turėtum reikšti. Kaip 
tik Narutavičius tą tarė, tai 
pykšt, pykšt, pykšt trys šū
viai. Narutavičius pamaži 
smuko, susmuko apt kelių ir 1 
virto negyvas ant grindų.

Kaltininkas pagautas ir 
minia čia pat pradėjo dras
kyti, spardyti, mušti. Bet 
sargyba paėmė jį savo glo
bom Jis besąs Nievradoms- 
ki, 53 m. amžiaus. Jis bu
vo piešėjas. Skelbiama.

inicijatyvos.
Netekus prezidento, val

džios priešakin stojo .Seimo 
pirmininkas. Jis tuoj pa
kvietė armijos vyriausią va
dą gen. Sikorski į premie- 
rų>; o vyriausiu armijos va
du paskyrė Pilsudskį. Val
džios priešakyn tokiu būdu 
stojo karininkai. Naujas 
prezidentas bus renkamas 
ateinančią seredą.

Už Narutavičių buvo bal
savę visi lenkų radikalai, žy
dai, voikečiai, ukrainiečiai. 
Lenkų balsų Narutavičius 
gavo 186, o kiti buvo svetim
taučių. Tokiu būdu lenkų
patfijofai pasiuto, kad pre
zidentą išrinko svetimtau
čiai ir dargi svetimtautį, 
nors ir atsidavusį Lenkijai.

Kai atėjo pirma žinia a- 
pie tai, kad Narutavičius, 
žemaitis, išrinktas, tai išro
dė, kad čia lenkų politika 
vedama, kad greičiau Lietu
vą prijungti. Kai buvo rei
kalaujama iš Želigowskio 
trauktis iš Vilniaus, tai jis 
protestavo sakydamas, kaip 
girdi jis trauksis iš savo na
mų. .Tai'panašiai, rodės ga
lėjo būti su Narutavičiaus 
noru turėti savo gimtinę val
stybėje, kurios yra vyriau
sia galva. Be to rodės, kad 
Narutavičiaus išrinkimas 
prezidentu būt dideliu pa- 
akstinimu Lietuvos dvari
ninkams ir visokiems ki
tiems lietuvių išgamoms ir 
karjeristams. Būt buvęs 
ženklas, kad lietuviai. Len
kijoj gali turėti augščiausius 
urėdus. Dabar kaip sykis 
dėsis kitaip. Tarp Lietuvos 
bajorų galės prasidėti reak
cija ir vilniškiai galės kri- 
tingiau žiūrėti į Varšavų, 
kur Lietuvos dvarininkai 
kulkomis vaišinami ir siun
čiami pas Abraomą.

k -

Philadelphia, Pa. — Mo
kytoja Gertrude J. Schmidt 
darydama testamentų, užra
šė $6.000 Vokietijos valdžiai 
atmokėjimui kontribucijos 
alijantams. ,

Lozana. — Alijantų-turkų 
konferencijoj derybos ir de
batai tiek pasivarė pirmyn, 
kad formalės sutartys jau 
rašomos, 
rftai jatl išrišti, 
kad konferencija 
greit ir gerai.

Dubliu. — Visos Anglijos 
karinės jėgos tapo atimtos iš 
Airijos. Ikšiol Anglijos ka
riuomenės dar buvo 18-koj 
vietų Airijoj. Airiai atsi
sveikino su anglais labai en- 
tuizastingai, linkėdami vie
ni kitiems užmiršti negeru
mus praeityje ir toliau gy
venti gražioj santaikoj.

Satdt Ste Mane, Mich.— 
Laivas Favorite su būriu 
daktarų, vaistais, maistu, 
drabužiais išplaukė į Supe- 
rior ežerą ieškoti laivo 
Reliance, kurs dingo su 
žmonėmis.

Šiaulių apskrityje ūkinin
kai javus daugiausia kulia 
garinėmis mašinomis. Ku
lia talkomis. Pabaigę kulti 
kelia pabaigtuves, kur pasi
taiko ir svaigalų. Lapkri
čio 17 d. Šnuraičių kaime 
po girtų pabaigtuvių Ignas 
Kidžius, 26 m. amžiaus, no
rėjo parodyti savo vikrumą 
ir Įkišo abi ranki į mašiną. 
Rankos nutrauktos iki pe
čių. Nugabentas i Šiaulių 
ligoninę. Kraujo daug nu
tekėjo ir todėl vargu beiš- 
gvs. t

Aukščiausios dirbamų 
arklių kainos yra Panevėžyj 
būtent 600—800 litų. Že
miausios kainos Kretingoje 
— 140 litų. Kaune — tarp 
300 ir 400 litų.

SUAREŠTAVO
AMERIKONŲ.

Čita. — Anderikonė Mar- 
guerite E Harrison, garsi 
Amerikos rašytoja, tapo ru
sų suareštuota. Ji gabena
ma Maskvon.

Lapkričio 24. d. Kaune 
francūzų laikraštininkas 
d’Etehegoyen kalbėjo apie 
francūzų lietuvių santikius. 
Nurodė, kad Francūzija e- 
santi priversta laikyti su 
lenkais gerus santikius. To
dėl Francija negalinti beša
liai būti lenkų-lietuvių san- 
tikiuose. Šiaip jau francū- 
zai pripažįsta lietuvių teises 
prie Vilniaus ir Klaipėdos.

būk jis nesąs Mariu jokio du bloku biMniavbj moteto 
suokalbio, o daręs iš savodalyge.

Lapkričio 18 d. Meri 
užsidegė vidurinė mok 
dėlto, kad mokyklos ai 
buvo sukrautas sargo šii 
o kaminas buvo kiai 
Gaisras kilo iš ryto, tai 
kiniai šoko gaisro gesy 
mokyklą išgelbėjo.

Visa latvių spauda i 
už Klaipėdos prijunį 
prie Lietuvos, bet su yp 
gu išrokavimu — kad L 
va atsižadėtų Vilniaus.

sitiki markėmis, negu Ii 
Tų pamatuoja tuo, kad ] 
kės girdi ir Vokietijoj 
o litų ne. (Vokietijoj k 
tuvėse nei dolerių už pi 
nepriima).

Lietuvos Vyriausiojo 
iiuomenės Vado žmona 
vojingai susirgo. Rei 
vykti i Karaliaučių ant 
racijos, bet ‘ 
sulas daktarui _ 
zos nedavė. Dabar žn

Vilkaviškyje lapkr. 
turguje buvo tokios kai 
sviesto kilogramas 7.40, 
jaus kg. 4 litai, rūkytu 
nių kg. 5 litai, kiaušiui 
žinąs 1.60,' avis — 15, d 
— 3.50, višta — 2. Pil 
nedaug tėra. Krautu1 
kai skundžiasi, kad p 
visai mažai kas perka.

Vokietija turi susisie 
orlaiviais su Rusija. V 
tijos orlaiviai lekia p« 
mergę ir ūkanotoj d 
skrenda visai žemai.

Lietuvoj kreditas nusmu
ko, taip kad pinigų skolin
tis veik visai negalima. Jei 
kas skolina tai reikalauja 
veik 100%, nors įstatymas 
iki 12% teleidžia imti.

PALEIDO V AKACIJŲ.

London. — Anglijos kara
lius paleido parlamentą Ka
lėdų vakacijoms. Pareiškė, 
kid valstybės turi
dabar is vienybės.
Akyvaiidoj dabartinių nesu
tikimų gali išeiti nepataiso- kykloj mokinių yra 628. Tai 
moą bėdos. Spėjamą, kad 128 mokiniais daugiau, negu 
karalius tąikfc Pranei jai. pernai.



DARBININKAS” 

(The Workeb)
Lithvajuan Tri-Wkcklt Papės. 

tblished every Tuesday, Thursday, 
Sarui-day by St. Joseph’b Lith- 
[an R. C. Absociation ar Labos.

J
htered-as seconct-class matter Sept 
, 1915 at the post office at Boston, 
ass., under the Act of ilareh 3, 1879”

.cceptauce for malling at spėriai rate 
postage provided for in Section 1103, 
1 of Oct 8, 1917, autborized on Tūly 
, 1918.”’-’
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Iš MŪSŲ CENTRO.
KIS? ■
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isJeracijos Balsas Piliečių 
Regisi ra ei jos K lausi m u.

A. L. R. K. Federacija vi- 
.omet tvirtai laikėsi lietu
tį tautybės pamatų. >J i 
ip pat gaivina ir gaivins 
rasią ištikimybės Lietuvos 
liečiu savo valstybei. To
ri ir-paskelbus Lietuvos pi- 
iciil registraciją, Federaci- 
savo šių metų Kongrese 

iėmė rėzoliucijąą raginan- 
} LęĮuvos piliečius užsire- 
štruoti, ir išpildyti parei-i 
, uždėtą Lietuvos respub-j 
:os. Drauge su tuo Fede-Į 
sija išreiškė pageidavimo,' 
d Įstatyme būtų aiškiau 
brėžta padėtis lietuvių pa 
jBMįr^pcrik<>s pilieč-iai>>. ■ 
i yra, kad jiems būtų pa- 
igviiiias Lietuvos pi 1 iety- 
s atgavimas, ir antra, kad

45 CENTAI.

SUDEGĖ MERGINA.

v

NEPAPRASTA

Boston 27, Mass.

Šis pasiūlymas yra aprubežiuo- 
tas tikram laikui, todėl neatidė
liokite, skubinkitės užsisakyti.

Adresuokite:

siskubinkitc užsirašyti jį. Taip-gi nepamirškite, kad “Darbininkas”

I

i

.]ei-

IPA BLŪDELIO DARBAS.

r
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lI
I

kad vėliau 
dvigubą mo- 
praeitą laiką 
nuskirto ter-

t or

dai'

FINANSINIS TŪZAS — 

ĮSTOJO PABALTIJOS- 
' AMERIKOS DR-JON.

Lietuvos Inf. Biuras.
XII—13—22.

Rygos sutartį tarp riw< ir
lrvxu<> L-

..f4450

„$5.50

AMERIKOS SPAUDA AME 
UETUY|.

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

Amerikos Automobiliai Lietuvoje.

gistracijos terminas būtų 
.ilgintas.
Pradėjus įstatymą vykin- 
•—-.galutinai paaiškėjo, 
d Lietuvos valdžia uždėjo 
’ didėli vargti savo išei- 
.ms — piliečiams, kada ji 
rfcdė, jog užsiregistruo- 
I biitinai reikia išsiimti iv 
las.^ Gal įstatymo leidč- 
is ir mimsterių kabinetui 
>uvo pilnai aiški Ameri- 
t .darbininkų padėtis, ka- 

. jie apkrovė juos prie šios 
ogos daugybe bereikalin- 
i forrnalumų: pildymas li
ausiu aplikacijų, pristaty- 
Ls reikalingu fotografijų, 
rupinimas liudininkų (sė
ti) viešojo notaro suradi- 

; vėliau dar parėdymas 
tatvli tam tikim doku- 

;—.visa tai labai ap 
įfino Įstatymo išpildymą, 
trininkams prisieina šu- 

šti kelias dienas ir stip- 
išsikaštuoti.
okesnių klausimas pasi

jau
"K* 'ilgi gana inkirus.

dpl. kai-kuriems pasi- 
ė nei’ didelė mokesnis, gi 
geliui būtų prisiėję ir 
daugiau mokėti. Jeigu 

v<ge sėjo parėdymas, 
tantis 40 litų ($4.00) 
sn i 8 už pasą, tai ir mū- 
pilisčiai samprotauja, 
u. užtekti maž daug 
į metus, net ir už pir- 

metus. Paaiškėjo visų 
s noras, kad Lietuvos 
į surašydama visus 

pik i rius užsieniuose, 
pasitenkintų jų papras- 

reišk nu, kad jie no- 
ti Lie' \ - piliečiais, su

tai pareiškimu jie 
užsimokėti savo me-

■snį 'sakysime

$5.00); gi kad paso išsiėmi- 
mas būtų atidėtas iki tam 
laikui, kada pilietis važiuos 
į Lietuvą. Pasirengusiam 
važiuoti į Lietuvą nebe taip 
sunku ir skaudu ir visi for
malumai atlikti.

Visa tai turėdama omeny
je Federacijos Valdyba pe
reitą lapkričio mėnesį dar 
sykį kreipėsi į Lietuvos Sei
mo narius su motyvuotu raš
tu, prašydama,

1) kad pasų išsiėmimas 
būti} atskirtas nuo registra
cijos ;

2) kad mokesnis lietu
viams Amerikoje būtų nu
statytas ir pirmais metais, ii 
vėliau kas metai nedaugiau, 
kaip $5.00;

3) kad tie, kurie dabar 
užsiregistruos, išsiims pa
sus ir užsimokės po $10.00, 
kad jų mokesnis būtų pa
skaitytas už du metu; gi tie, 
kurie visai neužsiregistruos 
paskirtu laik, 
turėtų mokėti 
kęsui už visą 
nuo įstatymu 
mino;

4) kad Įstatyme būtų aiš
kiai pasakyta, arba kad Lie
tuvos augščiausis Tribuno
las duotų oficijalį išaiškini
mą jau esančio įstatymo toje 
prasmėje, kad svetur gyve
nantieji lietuviai, patapę ki
tų šalių piliečiais, atsižadė
dami senosios Rusijos pilie
tybės galės lengvai ir greitai 
atgauti Lietuvos pilietybę, 
kaip tik jie grįš vėl gyventi 
Lietuvon;

5) kad registracijos 
minas būtų prailgi litas 
keliems mėnesiams.

. ..Šitie Federacijos pagei
davimai yra pilnai teisėti ir 
pamatuoti. Federacija pil
nai tikisi, kad. Lietuvos sei
mas atsižvelgs į šiuos Lietu
ms piliečių pageidavimus ir 
kad netrukus persvarstvs 
nlietybės Įstatymą išeivijai 
pageidaujamu krypsniu.

Jeigu šitie pageidavimai 
būtų išklausyti ir priimti, 
tuomet tie. kurie bus jau iš
pildė pirmąjį registracijos į- 
sakymą. neturės jokio nuo
stolio. Jų mokesniai būtų 
paskaityti tolesniam laikui. 
Gi tas išsiimtas 'pasas su vi
sais atliktais vargais ir for
malumais — bus jiems paliū- 
lvjimų. augšto pilietinio su
sipratimo ir ištikimybės Lie- 
i uvai.
- Galop turime aiškiai pa
brėžti, kad atsitikime, 
gu dėl mūsų nenumatomų 
priežasčių Lietuvos Seimas 
nerastų galimu mūsų pagei
davimų išpildyti, mes, lie
tuviai Katalikai, liksime iš
tikimi Lietuvos vyriausybei 
ir jos Seimui ir vykinsime 
Lietuvos įstatymus, palie
čiančius jos piliečius.

Fed. Sekretorius.

KIEK ATKELIAVO 
LIETUVIŲ.

Nuo liepos 1 d. iki lapkri
čio 15 d. iš Lietuvos atkelia
vo Amerikon 1.897 lietuviai. 
Dar iki metą pabaigos gali 
I ūti įleista 365 lietuviai.

KAINOS PAKILO.

Was1iii^gton. — Darbo De- 
jiartmėnto biuras skelbia, 
kad bendtai imant per- lap
kritį maistas pabrango ant 2 
nuoš. Maistas tą menesį vi
dutiniai imant brangesnis 
ant 54 nuoš., negu buvo 1913

DĖL P. ŠLEŽEVIČIAUS 
STRAIPSNIO.

____ C y

“Lietuvos Žinių” 206-ame 
numeryje žinohias Lietuvos 
politikos veikėjas p. Myko
las Sleževičius indėjo straip
snį “Dėl Amerikos Lietuvių 
Registraci j os, ’ ’ kuriame
Lietuvos atstovui g. V. Čar- 
neckiui prikišama, kad jisai 
neva skelbęs, jog neužsire
gistravusiųjų užsienio lietu
vių turtas būsiąs konfiskuo
tas, ir jog savavališkai pa
skyręs mokesnį už pasus.

Atstovas Čarneckis pa
siuntė į “Lietuvos Žinias*’ 
laišką, paaiškindamas jog 
p. Sleževičiaus padaryti 
priekaištai, neatitinka tik
renybei ir neturi .pamate. 
Registracijos ir pasų reika
lavimai yra ne kas kita, kaip 
tik Lietuvos įstatymas ir 
valdžios parėdymų vykini- 
mas. Laiško turinys čia pri
dedamas :
’ 'Gi rl). ’ L i et u i os Z i n ių ’ 
Redaktoriui,
K a tinę.

Gerbiamas Redaktoriau:
Neatsisakyk Tamsta pu 

dėti artimiausiame Tamstos 
redaguojamo laikraščio nu
meryje žemiau paduotas 
pastabas dėl p. Sleževičiaus 
st raipsn io ‘ Dėl m erikos 
Liet ariu Regisi racijos' — 
'Lietuvos Žinių’ N r. dOd. j

P. M. Sleževičius savo', 
straipsnyje daro man užme
timų^ pirkia, kuo remiantis', 
imama už Lietuvos užsieniu' 
pasus, is gyvenančių Ameri
koje Lietuvos piliečių po de-\ 
šimts dolęriu, ir antra kuo} 
remiantis Atstovybė paskui-', 
busi Kad iš ne u iširi gi srav tį
sių ir neišsiėmusių pasų Lie
tuvos piliečių bus konfiskuo
tas Lietuvos turtas.
-.Dcl pirmo užmetimo turinį 

pranešti. Kad mokesnis už 
Lietuvos pasus išduodamus 
Suvienyt uosi Valsf ybėse i- 
mamas einant ' Užsienio pa
sams duoti taisyklėmis’ (ei
linės N—?gs, § 10-o pasta
ba), paskelbtomis Vyriausy
bės Žinių N r—99.

Dėl antro užmetimo tik 
tie!.- tegaliu pasakyti, kad ji
sai. neturi faktino pamato, 
nes Atstovybė panašių daly
kų apie turto deonfiskavimų 
iš ne užsiregistravusių nie
kur nėra skelbusi. Mato
mai, p. Sleževičius buvo klai
dingai painformuotas. Re
gistracijos ir pasų reikalavi
mai yra vykdomi griežtai 
prisilaikant Lietuvos Įstaty
mų ir valdžios parėdymų.

Prašau priimti, Pone Re

daktoriau, mano tikros pa

garbos pareiikimą,
V. Čarneckis, 

Lietuvos Atstovas.
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Latvijos ir Lietuvos. Tuotarpu 
Finlandija, būdama Skandinavi
jos intakoje ir toliau nuo Rusijos 
ligų, labai žymirfi sustiprino savo 
prekybą ir jos padėtis dabar pa
naši į Švedijos padėtį. Prekyba 
nepripažįsta užtvarą. Pasaulis 
yra ' artimai sumegstas, nežiūrint 
karo pasekmių. Pasaulio pramo
nė turi griežtai susirūpinti panai
kinimu neigiamos intakos zonų. 
Tarptautinės prekybos pasiseki
mas reikalauja, kad naujoms tau
toms būtų duota, reikiamos gali
mybės. ’ ’

New Yorko, Maine, Minneso- 
tos valstijų dienraščiai indėjo ži
nių, kad Amerikos automobiliai 
sėkmingai platinasi Lietuvoje ir 
laiko varžytines su Europoje dir
bamais automobiliais. Cituojame 
iš “New York Commereial” lapk. 
16 d.

“Apie 80 nuoš. pasažierinių au
tomobilių, vartojamų Lietuvoje 
buvo padirbti Amerikoje, dau
giausia gi gerai žinomi pigieji au- 
tpmobiliai. Visi motoriniai tro
bai ir beveik visos motor-eikletkos 
yra vokiečių išdirbystės. Vokie
tija teikia Lietuvai apie 40 nuoš. 
ugniagesių įrankių, gi Amerika tik 
12 nuoš. Manoma, kad Lietuvo
je yra apie 20 automobilių, 250 
motorinių trokų, 150 motor-eiklet- 
kų, 68 oriai vai, 8 mekaniškai va
romos ugniagesių mašinos.”

“Headway” apie Lietuvą-.
Tautų Sąjungos Susivienijimas 

Londone leidžia mėnesini Jurnalą 
“Ileadu'ay. ” Lapkričio mėnesio 

i numeryje ;pusi. 210—211) randa- 
i me ilga straipsnį apie Lieutvų. 
prie kurio pridėtas Lietuvos žem- 
lapis su teisingai pažymėtomis 
Lietuvos sienomis. Straipsnio au- 

! torius II. R. teisingai išdėsto fak- 
■ lūs iš mūsų tolimesnės praeities ir 
iš mūsų kovų už nepriklausomybę, 
privesdamas savo pasakojimus net 
iki lito atsiradimo ir jo gero kur
so Londone. čia 'paduodame 
straipsnio užbaigą:

“Kas buvo tų darbščių, pasto
vių ir tvariau Lietuvos žmonių at
siekta laike pastarųjų trijų metų 
— tai jau pilnai garantuoja visiš
ką pasisekimų jų tolesnio darbo 
savo pajėgi] išvystyme. Po nepa
sisekimų savo praties istorijoje ir 
po tiek iškentėtų kančių karo lai
ku, Lietuva nieko taip netrokšta, 
kaip galimybės ramiai dirbti. Jos 
ambicija yra pridėti savo žymią 
dalį bendram žmonijos tikslui — 
įvedimui pasaulinės taikos, kad 
pasiekus to laipsnio intelektuali
nio ir ekonominio gerbūvio, ku
riuo džiaugias kitos Europos tau
tos. turėjusios praeityje patoges
niu saly gi].”

Prie Lietuvos gal pritiktų pri
taikinti garsiąją Miltono frazę: 
“Tartum aš matau garbingą tau
tą, kilančią kaip anas stiprus vy
ras nusikratantis savo pančių. 
Tartum aš matau ją kaip tą arą 

. šaukianti savo vaikus ir nukrei- ' * ...I pušį savo drąsų žvilgsnį j saulės 
Į spindulius.”

Lietuvos Žemės Reforma.
Pagaliau* ir Lietuvos Žemės 

Reforma susilaukė Amerikos aty- 
dos. Lapkričio 19 d., “ New York 
Times” išspausdino peržvalgą pas- 

i tarujų laikų atmainų žemės klau
sime. įvykusių daugelyje Europos 
kraštu, kurie įvesdami žemes re- 
fo; norėję apsisaugoti nuo bol
ševizmo ir aprūpinti buvusius ka
reivius. Tarpe kitų kraštų mini
ma ir Lietuva, kurios žemės re
forma trumpai aprašyta.'

Žydai Skundžiami.
“Jetvish Chronicle”’ Nekark, 

N. J. lapkričio' 11, deda žydų Te
legrafo Agentūros pranešimą iš 
Kąuno, kad Lietuvos Valdžia iš 
šešių jiems priderančių seime vie
tų atėmusi jiems 4, palikdama tik 
dvi, pamatuodama uutarimą 
“teknikos motyvais.” Dėl tų pa
čių priežasčių esą netekę vietų ir 
9 kitų tautų atstovai. Į Rinkimų 
Komisiją darę spaudimo dvi di
džiosios partijos: Krikščionių De
mokratų ir Socijalistų Liaudinin
kų. Tautų mažumos esančios la
bai inirtusios. Lietuvių darbo 
partijos žadą paskelbti generalį 
streiką, .jei komisija neatšauksian
ti nutarimo.

' Reikia Panaikinti Prekybai
• ' Užtvaras. • '

“Chicago Jouiual of Uommcrcc ” 
lapkričio 10, skaitome:

“Naujos Pabaltijos Valstijos 
aiškiai nušviečia teigiamas ir nei
giamas prekybos intakas. Rusų 
sutartis (tur-būt čia kalbama apie 

lenkui.

Atstovybė ■ gavo iš Pabal
tijos - Amerikos Draugijos 
pranešimų, jog šiomis die
nomis i draugiją' įsirašęs p. 
Scli\vedtrnan, vice-prezideu- 
tas didžiausio banko ne tik 
New Yorke, bet ir visoje .\- 
merikoje, tai yra National 
City Bank’o. Savo laiške 
p. Sclnvedtinan taip rašo: 
“Kol kas National City Ban
kas daro labai nedaug biznio;

ŠIRDIES BALSAS. kas. pil-mose eilėse stovi. 
Svarbu tai, kur yra didieji 
šaltiniai mūsų tautinės dva
sios. Mūsų tautoje yra daug 
širdžių, panašių ano Balti- 
moriečio darbininko šir
džiai. Kaip būtų brangu, 
kad tos širdys būtų pagerb
tos, kad jų nepaliestų žiau
rūs ištautėjimo speigai.

Liet. Inf. Biuras. 
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Haverhill, Mass. — Pa- 
hlūdėlis įsibriovė į Mary 
Wliitelock namus, 8 Pott- 
land Sfy Namie tebuvo vie
na moteris. Moteris norėjo 
gintis, bet pablūdėlis drožė 
jai, kad toji išsitiesė. Ta
da pablūdėlis miegamajame 
kambaryje suvertė į krūvą 
daiktus ir padegęs pabėgo? 
Moteris surinklis paskutines 
pajėgas padarė alarmą. At
lėkė gaisrininkai, bet daug 
blėdieS jau buvo padaryta.

Pablūdėlis įsibriovė pas 
moterį į m ’ > i;.: gų.

. J*. /

Norėdami, kad kiekvienas A- 
menkoje gyvenantis lietuvis tu- 

! retą savo namuose savo tėvy- 
konstituciją ir žemlapį, mes duo
dame progą kiekvienam juos įsi
gyti. Taigi ant nekurio laiko prieš 
Kalėdas nupiginome Konstituciją 
ir žemlapį ir abudu pasiųsime 
kiekvienam, kuris MUMS PRI
SIUS 45c. MONEY ORDERIU 
AR PAŠTOS ŽENKLELIAIS.

Šiomis dienomis Lietuvos 
Atstovybė yra'gavusi tarp 
kiti} laiškų piliečių registra
cijos klausimu, vieną laišką 
iš tūlo lietuvio darbininko, 
gyvenančio Baltimorėje. 
Kai-kurias to laiško vietas 
čia paduodame:

A

“Aš dar kad ir negaliu va 
žinoti į Lietuvą, bet mano šir
dis gyvena Lietuvoj ir trokštą 
jos būti piliečiu, kad ir užsie- 
nyj, nes myliu savo brangią Tė
vynę Lietuvą... Labai turiu 
didelį džiaugsmą, kad sulau
kiau tos valandos, kada mano 
brangi Tėvynė iškilmingai pa
šaukė tapti jos ištikimu sūnum: 
tai gi jausdamasis, kaipo iš
tremtas sūnus, kaipo mažas! 
kūdikėlis, sujudintas savo brau-1 
gios Motinos žodžiu, kuri va
dina pasisakyti tikrą vardą, ai
tas pats esmi. kur prieš 27 įlie
tus aplinkybių verčiamas, su 
ašaromis bučiuodamas jos že
melę turėjau apleisti jos sienas. 
O, brangus Atstove, pasakyk 
mano brangiai Tėvynei Lietu
vai, jog aš esmi jos tikras sū
nus; kaip apleisdamas skaus
mo ašaromis laisčiau žemelę, 
taip itabar džiaugsmo ašaromis 
atsiklaupęs bučiuoju jos gar
bingą vėliavą ir turiu garbes 
tapti jos piliečiu.” 
Bereikalinga būtų komen- 

Jisai per 
aug aiškus. Rūpi tik nu

lenkti su pagarba galvą il
gi liai užsi mąstyti.

Nebent tiek tepridėsime: 
laiško rašytoja pažįstame as- 
meniškai: tai paprastas dar
bininkas žmogus, nėjęs jo

sit, tik fcsėjęs vargin- 
i go gyvenimo mokyklą.

Mūsų bočių dvasia, mūsą 
\ lietuviškas kraujas ne visa- 
i da lūpomis apšviestūnų teat- 
i siliepia. Dažnai toji dvasia 
I _ . 1 X " 1 •

Pabaltijos respublikose, bet! 
kurį laiką atgal aš jau siū-į 
liau ruošties daryti ten dau-J 
giau biznio ir kaipo vienas iš! 
tam tikslui reikalingų žings-i 
nių galės būti mano atsilan-! T!l<)ti ta laiška.

k«ijd.

1‘aJ
liet; 
-• !

i
ii

kymas tuose kraštuose, 
aš keliausiu Europon.'*

Geras tai ženklas, kad 
baltija pradeda parūpti 
ir stambiausiems pasaulio! 
finansininkams.

Minėtas bankas yra suriš ! 
tas sy Rockefellerių vedama! ųįu ^Įe; 
Star.dard Oil (’ompany.

Liet. Inf. Biuro
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“DARBININKAS”
366 Broadway, Boston 27, Mass.

Monlreal, Kanada. 
Corinthian namas sudegė. 
Jame sudegė slaugė. Na
muose gyveno devynios šei
mynos. Nuostoliu už $150.- 
000.

PATS SAU TRAUKĖ 
DANTĮ.

Luncaster, Pa. —Pn 
Laudenberg mirė gavęs 
kraujo užnuodijiiną. Jis 
traukė skaudžiamą dantį, 
norėdamas sutaupyti mo
kestį, kurią dentistui būt 
reikėję užmokėti. Bet ope
racija nepavyko.

KALĖDŲ DOVANA
X 'v '

Tiktai GRUODŽIO mėnesyje
Visiems naujiems “D a r b i n i n k o” skaitytojams, taip-gi atnaujinan
tiems prenumeratą yra duodama labai puiki proga šiame mėnesyje užsi
sakyti “Darbininką.”

Gruodžio mėnesyje “Darbininko“ prenume 
rata metams bus tiktai: Amerikoje $4.00, Lie
tuvon $5.00. Po Naujo Meto vėl reikės mokėti 

/
seną kainą.
Taigi šia proga naudodamiesi visi “Darbininko” prieteliai ir draugai pa
siskubinkite užsirašyti jį. Taip-gi nepamirškite, kad “Darbininkas”'yra 
gražiausi dovana Jūsų Tėveliams, Broliams, Sesutėms ir Draugams Lie
tuvoje. Tai-gi pasiskubinkite ir pasitikite jiems tą dovanėlę—laikraštį. 
Jie džiaugsis ir dėkos Jums skaitydami “Darbininką.” Esame gavę daug 
padėkonės laiškų už siunčiamą Lietuvon “Darbininką.” Dabar yra ge
riausia proga, nepraleiskite jos. Reikia atsiminti, kad apart paprasto 
siuntimo laikraščio 'tris sykius savaitėje, kiekvienas prenumeratorius 
gaus dykai gražų SIENINĮ KALENDORIŲ, kuris papuos Jūsų na
mus. ,

^Darbininkas
366 Broadway

✓ 
' /



DĖL AMERHLIEČIŲ SUVAŽIAVIMO I

P Suvažiavimas įvykęs š. m. lap
kričio 25 d. Kaune iniciatyva p. 
lvaškevičiuas ir Ko. jau pirmose 
savo kalbose pasirodė kuo| kve
pia ir ko nori, ar bent iniciatorių 
norėta. Suvažiavime dalyvavo a- 
pie 80—90 žmonių. Jų tarpe bu- 

į vo ir ne amerikiečių. Daugiausia 
socialistų liaudininkų ir valstiečių 
sąjungos šulai, kurie stengėsi su
važiavimą išnaudoti saviems par- 
tiniams reikalams.

Ir kuomet buvo suvažiavimo 
^■tajciatoriii užklausta, kodėl jie 

|®|^^dier. maino dienotvarkę, nes 

IHHAetuv:- Žini >se” būvu paskelb- 
;beii07varke. paskiau jau 

Hietui'oj” kita dienotvarkė.

Ar už kvailius suvažiavusius a- 
merikiečius lasote, ar ką ?

Į tą žinoma, net ir pats p. Ivaš

kevičius nieko rimto neatsakė, pa 

reikšdamas,’ kad-jis manęs šiame 
k suvažiavime iškelti ir politiniu: 

I dalykus, bet aplinkybėms susidė 

[ jus reikia pasitenkinti ir šia die 
r notvąrke. Todėl dėl šios dieno

tvarkės jis nieko ir negalįs paša 

kyti, nes nė pats jos gerai nesu

Į prantąs.
Juokai! Deus ex machina. Pa 

stebėjus, kad čia suvažiavima:
[ partinių grupių tikslams išnaudo

ti sušauktas, tuojau p. Šleževi 

čius pareiškė kad ne jis tą dienot

varkę statęs ir ne jis tas rezoliuci

jas ruošęs, kurias šiame suvažia 

vime reikėtų išnešti. Išlindo yla 

iš maišo. Bet ne tas man nori 
si pasakyti. Aš noriu nušviesti 

Į gerbiamiems skaitytojams, kaip p
• Šleževičius sveikino šį susivažiavi

'mą socialistų-liaudininkų ir vals

tiečių sąjungos Seimo frakcijos 

vardu. Žinotumėt, visas drėbė 
damas kumščius sugniaužęs, bai

siai rėkdamas kaip visai nepride

ra kalbėti tokioj vietoj inteligen 

tui, jau nekalbant, kad jis advo
I katas ir net Seimo narys, agita- 

k ėiniai sveikindamas, prašė ameri- 
^^kiečius padėti numesti nuo mūs( ?)

Į^ičįųs (turbūt jis nori būti prę_ 

k zidentu ar dar didesniu ponu). 
A Toks sveikinimas, žinoma, ne- 

galėjo patenkinti tų amerikiečių, 
^Bkurie į šį suvažiavimą žiūrėjo nc- 

_Bprtinėmis akimis. Tuom ir k i 

MBįs pasielgimais buvo iššaukta re- 
kija.

‘Buvo ir daugiau sveikinimą, iš 
ig^pirių reikia pašvmėti ir p. Žyge 

^^lio, Mokytojų Profesinės Sąjun 
r gos vardu, gudrią agitaciją.

Kuomet prieita prie dienotvar 

kės punkto apie Lietuvos Laisvės 

. Paskolos bonus ir lakštus išleis 
tus Amerikoj, tai čia ir pasirodė 

visa socialistų politika. Mat jie. 

kaip suvažiavime buvo pastebėta 

nusiuntę Amerikon savo delegatus 
Natkevičių, Žygelį ir kitus prisi

pirko gana pigiai daug tų bonų.

. kurie sulyg valdžios sutarties ga

li būti realizuoti tik po 15 metų^ 

Bet matyt, prireikus socialistams 
L ^pinigus, jie iš valdžios jau, neva 

prisidengdami amerikiečių vardu, 

jau dabar norėtų atsiimti dalį pa

skolos.
Ir todėl peikdami dabartinę Lie

tuvos tvarką, prašo, kad šis su
važiavimas reikalautų valdžios, 
kad ji atiduotų bent dalį paskolos, 

į kurią yra paėmus net 15 metų.
Bet kai buvo pastebėta, kad ta 

paskola, kaip tik buvo išleista tuo 
metu, kada p. Šleževičius stovėjo 

k Lietuvos valdžios priešaky, ir rei- 
| . kėjo ją geriau sutvarkyti, tai ne

reiktų dabar peikti ir visai nekal
tai užsipulti valdžią. Į tai p. Šle
ževičius žinoma nieko .rimto nega
lėjo atsakyti. Ir kai buvo svars
toma klausimai, kaip tai — žemės 

gijimas ir kiti, tai jau Šleževi
čiaus susivažiavime nesimatė.

Mat jam dolerių bonai artimes
nis dalykas, negu žemė. Už že
mę tai jis pats sū ‘Rogovičiais ei
na į teismą. '

Toki pasielgimai, ✓'žinoirta, ne
gali turėti pasisekimo ne tik jam 
.■trtinių žmonių apšauktam šuva- 
žia > n? r ir askritai mūsų vi- 
simme: Ūje, ką aiškiai parodė ir 
šie Sieimo rinkimai Jo vedamoji 
kampanija gavus stebėtinai ma
žai balsį įstoję Seiman svetima 
šluota, kaip Darbo Federacijos 
žmonės sak '-

Turbūt /y.;’ “t 

šiame susu až!a
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kė Amerikos Lietuvių Prekybos 
B-vės Prezidentas p. Romanas ir 
kiti, kurie matyt tinkamai norė
jo apsvarstyti amerikiečių ekono
minius reikalus, o ne kokių ten 
politinių reikalų gaudytis. Taip
gi ir p. Pakštas savo grupės vardu 
pareiškė, kad jie išeiną iš susiva
žiavimo, nes nesutinka su veda
mąja politika.

Susivažiavimas, galima sakyti, 
prie nieko rimto nepriėjęs, tečiau 
išrinko komisiją, kuri išdirbs ko
kius tai įstatus sušaukti kitam a- 
merikiečių susivažiavimui už po
ros mėnesių.

Bendrai sakant, amerikiečiai 

turi gana svarbių klausimų, ku

riuos reikalinga tinkamiau iš- 

įpręsti,' kad galėtų produktingiau 

>avo galingais doleriais, praktin- 

ja energija daugiau tėvynes labui 

pasidarbuoti.

Mes tai ir manom, kad ir jų 

dandien daugelis suprato, jogei 

per ši susivažiavimą mūsų socia- 

istai norėję pasigauti galingus a- 

merikiečius ant savo politinio 

.neškerio (vąšelio). Mat jie jau 

neturi pasisekimo tarpe mūsų 
'.monių, tai griebiasi amerikiečių. 

Tai pamatę išmintingesni ameri

kiečiai atsitrauks nuo šių vilkų 
avies kailyje ir prisidės prie jau 

veikiančių amerikiečių organiza

cijų ar bendrovių ir įsteigs infor

macijų biurą, kuris galėtų teikti 

tikras žinias apie esančias bendro

ves ar nurodyti sąlygas ir kelius, 

kaip kurti naujas prekybos ir pra

monės įmones.

O p. Šleževičius ir jo kompani-1 

ja, kaip šiuo suvažiavimu taip ir 

savo laišku “Laisvės” Redakcijai 

(žiūrėk “Laisvė” Nr. 222), kaip 

ana rusų rašytojaus Gogolio “Re

vizoriaus” moteriškė pati save 

nušiplakė. Juokinga, kad toki 

žmonės greitai savo netaktiškus 

pasielgimus nori užmiršti, ir pasi

rodo. jog patys nežiną ką darą.

Einas.
(Kauno “Laisvė”)

WORCESTEB, MASS.

Senoji klebonija, esą-

i politikai
ua.ig ..

GINTARINĖS DOVANOS.

Kalėdos jau netoli. Šiemet 
savo pačią, vaikus, dukte
ris, draugus, drauges apdo
vanok tikrai lietuviškomis— 
GINTARINĖMIS — dova
nomis tik ką. gautomis 
Lietuvos.
Špilkos moterims, nepapras

tai gražios, gėlių pavyz
džiu, po ...................... 25-50-75c.

Sagutės moterims,-apvalios
formos, nuo ...........25c. iki $1.00

Sagutės, pailgos formos, po 25-75c.

Marškinių Sagutės (euff 
buttons) vyrams, po............50c.
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■* "" Harrison ir New Yorko.
mūsų korespondentas rąžydamas 
visas žinutes, — geromis pasi
džiaugdamas, liūdnomis pasiskųs- 
damas, priminė ir apie tūlą Ylą, 
kurs savo netaktišku užsipuldint* 
jimu per laikraštį pravarė net tris 
vyles nuo mūsų būrelio. Mat “Y- 
la” buvęs Cleveland’e, nes iš ten 
jis atsiliepė. Jis sako, kad ten y- 
ra labai netinkama ypata tarp L. 
V. jaunimo ir net jam įkirėjo lai
ke L. Vyčių 10-to seimo.) Jis sa
kosi, kad jis buvęs — dalyvavęs 
seime iš Cleveland.

Jeigu mūsų L. Vyčių kuopoje 
rastūsi netinkama ypata, tai mes 
žinom ką su tokia padaryti, mes 
ne tik per laikraščius jos neišduo- 
tumėm, bet dar nei visi nariai ne
žinotų. Mes turim dvasios vadą 
ir jeigu atsirastų, tai mes gražiai 
apsirokuotumėm, bet tamsta “Y- 
la” niekas kitas nesi kaip tik 
keršto skleidėjas. Gal mislini, 
kad aš nežinau, kas atsitiko par
ke laike bolė^ svaidimo? Neman
dagumo daug kas turi, bet keršto 
tik tamsta tuom kartu papildei. 
Yla savo šmeižimu daro nesmagu
mą Clevelando vyčiams ir Detroit 
abiem Vyčių kuopoms. Patarčiau 
atsidaryti akis ir eiti meilės — 
vienybės kelįu, o ne griauti pra
kilnią Vyčių dvasią, nes jauni
mas yra jautrus, lengva griauti, 
bet sutaisyti yra sunku.

Vyčio Kardas.

NEW YORK, N. Y.

Kom. organizavimo apskričio 
choro aiškino, kad L. V. apskri
čio choras jau pradėtas organizuo
ti ir yra mokytojas A. Stanšaus- 
kas. Jisai apsiima mokyti apsk. 
chorą. Raportas priimtas .rokų 
plojimu ir įgaliota ta pati komisi
ja ir choro mokytojas.

Išklausius kuopų raportus, pa
sirėdė daugiausiai dirbančios Pa- 
tersono ir Elizabeth. Buvo apgai
lestaujama New Yorko Vyčių pa
dėtis. Buvo kreipta domės į New 
Yorko veikėjus, kad jie daugiau 
kreiptų domėsio vyčių atgaivini
me.'

Eep.

DELEI LIETUVOS PI

LIETYBĘ ĮRODAN
ČIŲ DOKUMENTŲ. .

turėjo jį net pusę metų “gydyti. 
Gi ką-nors panašaus dr čia dabar 
atsitiko. Šitai pažįstu čia vieną 
lenką, kuris neva, jei taip tar
sim, “ofirijališkoi” save ir vadi
na “socijalistu” — tarptautiečiu, 
bet ištikrųjų jam “Polska to 
przedewszystkiem... ” Lenkija 
pirma negu viskas... O išgama 
lietuvys, Juozas Pilsudskis, tai 
jau niekas kito, kaip tik: “Swię- 
ty Jezefie! — zmiluj się nad na
rni!.. — Šventas Juozape! — su
similk ant mūs!.. Taip tai jį 
jis aukštai stato, kaip kokią ten 
visogalinčią dievystę. Ir tas tai 
paliokas žinodamas, kad esu lie
tuvys, kiek kartų susitinku su 
juomi tramvajuje-strytkary va
žiuojant į darbą, ar iš darbo, vi
suomet man pradeda tauzyti apie 
Lieluvos su Lenkija uniją; apie 
Pilsudskio išmintį ir tuomi pana 
šiai. Žinia: tas manę labai erzi

na; beteką darysi — juk su kvai

lu tramvajuje nebesipeši. Bet 

vienok gali) gale jau jis gavo už- 
mokesnį ųž savo taip didelį ir 

kvailą patrijotizmą. Tiesa, ne aš, 

bet kiti'Sposininkai — rusinai jam 
pasirūpino tą, nors ištikrųjų, to 

ir negeidė, kad dabar kvailųjų li- 

gonbutyje jį turbūt, kaip kadaisia 

tą jauną arabą, “daktaras” su 

vėzdu “gydo.” O atsitiko tas 

taip: Neperseniai grįžtu vakare iš 

darbo. — Žiūriu: — jis čia. Na, 

ir vėl sulig papročio prikibo su 

savo kvaila politika. Ir bekal

bant apie Pilsudskio priešus, jis 

taip išsireiškė: “Ar žinote tams

ta, nors Pilsudskis ir lietuvys, bet 

tai vyras, kokių pasaulis mažai 

matė. — Jis turi išrątakart dau

giau proto negu visi) lenkų politi

kų protus krūvon sudėjus. Prieto, 

juk jis ir iš labai augštos šeimy

nos paeina — iš lietuviškų kuni

gaikščių Korybutų. Ir jam labai 

pritiktų būt... Lenkijos karaliu

mi! — sarkastiškai užbaigiau aš. 

O kodėl ne! — patvirtino jis. Juk 
Napoleonas buvo sūnumi vos tik 

šu^advokatėlio, o vienok deivė 

laimės jam taip palaimino, kac 

buvo laikas, kad galėjo savę tei

sėtai pavadinti Šanchi-šachu, tai 
yra, ciecorių ciecorium. O Pilsuds

kis, tai jau kas kita7 — sulig gi

mimo, jis gal būti dar didesnis ir 

už garsų Napoleoną. Pažįstu čia 

keletą rusinu; ir vienas iš jų taip 

panašus į Pilsudskį, kad ištikrųjų 

lengva yra apsirikti net ir visiš

kai blaivam, o išgėręs čėrkelę ki

tą lenkiškos księžycowkos-ariel- 
kos, tai jau nėra ką ir kalbėti... 

Šitiems tai rusinams, susiėję, aš 

ir papasakojau apie tą keistą pa

lioką. Jie gi nusijuokę, “Atvesk 

jį tamsta pas mus, — tarė. — Bus 

puiki, juokinga komedija... Nie

ko tokio blogo nemislijant — ma

niau, kad jie loš ot. tik sau kokį 

juokingą naminį teatrėlį. Tai ir 

nuvedžiau jį pas juos. Jie gi tru

putį pakalbėję, su lenku išgėrė po 

porą geri) čėrkelių “geros” mun- 
šainėlės. Lenkas kaip katinas pe

lę suėdęs apsilaižė — pasidarė 

linksmas ir labai šnekus. Tada 

tai švelniai štukoriai rusinai įve

dė mumis į visiškai tamsų kamba

rį. Ir jiems užžibinus elektrą, 
net ir aš iškart nustebau. — Mat, 
kresėje su surištomis rankomis ir 
kojomis ir dar pririštas prie sie
nos, aprėdytas -■ generoliškomis 
drapanomis, sėdėjo nuliūdęs Juo
zas Pilsudskis (gi tikrai: persirė
dęs rusinąs). Lenkas išvydęs tą 
suriko:

“Kas čia yra? Ar aš sapnuoju, 
ar tai tikrenybė!?! Ir pradėjo 
delnu trint kaktą, kad persitikri
nus, ar jis kartais nemiega. O 
šposininkas rusinąs nuduodantis 
Pilsudskį, tada tarė: j

• “Ne brolau, tu nemiegi — tai 
tikrenybe. —Aš esu Juozas pir
mas, Lenkijos karalius, slaptai pa
teptas ir apvainikuotas per ma
no kuogeriausį draugą, vyskupą 
Bandurskį, kurį dabar popiežius, 
apskundus jį Amerikos Lietuvių 
Katalikų Federacijai, prašalino

matęs.
Lenkas ant to tik perveriančiu^ 

širdį sopulingų balsu sudejavo ir 
apniko lauk per duris. O rusi
nai tuoj Pilsudskio popierinius ge
nerolo rūbus mete į ugn|,.. Ir 
sėdę mes visi linksni 
utoriuoti apie šį beitą. Gi už pus
valandžio pasigirdo d1 
vežimo — manėm, kad po 
pyškėjo. Bet kur tau. — 
ja nuvežė surištą lenką į 
lių ligonbdtį, nes ti 
kad čia Amerikoj 
nelaisvėj^ pertikrino 
psichijatrą, kad jis serga p
ga.

Kazys V. ii
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9-tą Gruodžio laivu AMKBIGį 
| ---------

Per pasidarbavimą Bostono Baigą 
Statės Fiūance CorponHoh.tr 

Kauno skyriaus vedėjo K. 
Norkaus, sekanti svečiai:

Sulyg naujų valdžios pa
rėdymų, po gruodžio 15 d. 
1922 m., Lietuvos Respubli
kos užsienio pasai bus išduo
dami tiktai tiems, kurie pri- 
"siųs Atstovybei kartu su pa
so prašymu originalius do
kumentus įrodančius Lietu
vos pilietybę; kaip tai gimi
mo, ar jungtuvių metrikus, 
senus Rusų ar Ob-Osto pa
sus, rusų laikų sąrašų kny
gas, ir tt. Registracijos lai
kas baigsis gruodžio 22 d., 
1922 m. ir tiem, kurie netu
ri ant rankų minėtų doku
mentų, jau bus vargiai ga
lima laiku gauti iš Lietuvos 
minėtus dokumentus. To
dėl, Atstovybė šiuomi skel
bia, kad neturintieji ir iki 
gruodžio 22 d. š. m. negalin
ti gauti Lietuvos pilietybę į- 
rodančių dokumentų, gali 
užvesti prieš gruodžio 22 d. 
1922 m. “Įsiregistravimo 
Bylų” prisiųsdami Atstovy- 
bėn paso prašymą be reika-f 
laujamų dokumentų. To
kiems pasai bus išduodami 
vėliaus, kuomet jie gaus pi
lietybę Įrodančius dokumen
tus iš Lietuvos.

Prašymai ir įsiregistravi- 
mo bylų užvedimas bus pri
imami Atstovybėje iki 12 
vai. nakties, 22 d. gruodžio, 
1922 m., o po tam bus pri
imama tiktai tie prašymai, 
kurie turės ant vokti pašto 
žymę, kad jie išsiųsti prieš 
12 vai. nakties, 22 d. gruo
džio.

Neįsiregistravę ir neužve- 
dę Įsiregistravimo Bylų” 
iki paskirtam laikui, sulyg 
dabar einamų įstatymų, nu
stos Lietuvos pilietybės tei- 
sjij ir vėliaus Atstovybėje 
pasų nebegalės gauti.

X

Lietuvos Respublikos 

Atstovybė.

Wasliington, D. C. 
Gruodžio 8 d., 1922 m.

Požereckienė, Antošė stt ' 
kais Albinas, Antosė, kntiW, 
Julė, ir Vincas, iš Skersnemt$te - 
miesto, Raseinių apskričio, ,1* 
vyrą Simoną Pazereckį, 97 Hope 
Street, Brooklyn, N. Y. ' ■
-Jančas, Jonas, iš

miesto, pas Danielių Juozą, $G 
Mollins Street, Baltimore, Md.

Varnedris, Pranas ir Mūkeiaa ir 
Ona Varapickai, iš Kruopių mies
to, Šiaulių apskričio, pas Antinų 
Varapickį, 56 Oak Street, Mič 
boro, Mass.

Barkauskas, Viktoras, iš 1 
čiamiesčio, Seinų apskričio, į'

■ * ■ 11 
b;’.

ton, Mass., 136 I Street!
Ascila, Vincas, iš Šilavotu, Ma-.' 

riampolės apskričio, ant 1739 So. 
Halsted Street, Chicago, IH. į V

Stravinskas, Liudvikas, iš Bar- 
džiūnų, Alytaus apskričio, į New 
York, N. Y. ;

Pinialis, Andrius, iš Šakaldoflių 
kaimo, Trakų apskričio, pas E- 
leną Pinialis, 1530 Pine atryta 
Falls, New York.

Marčiulionis, Antanas su žmo- 
naMarijona, iš Aleksotu, Kauno 
apskričio, pas Povilą Poliūną, 79 
Chestnut Street, Plymoutfc, Ęa..

Dankevičius, Petras su žmona 
Katarina iš Pakudžiupių kaimo, 
Panevėžio apskričio, ant 7§ - 
Second Street, So. Boston,

Petkus, Jonas su sesere Marijo
na iš 'Anžulinių, Tauragės apskri
čio, pas Martiną Petkus, 1701 ■
6-th Street, Camden, N. J.

Ginaitė, Liudvika su broliu 
Adolfas, iš Kauno pas Loūis 
Ginett, 281 Charles Street, Prori- 
denee, R. I. 
Almenas, Pranas su žmona Mortą, 
vaikais Zuzana, Morta ir Jeroni
mas, iš Visvainių, KretififOė Bps- 
kričio, pas Joną Lekštį, 16 Oifren 
Street, New York, N. Y.

Sutkaitlenė, Ona su vaikais 
Ona, Marijona ir JuOc&s, iš Viša
kiu Rūda, Mariampolės apskričio 
pas vyrą, Alex Shuk, 1529 Indiana 
Avė. *. ,* s

Kiekutis, Pelikes, su žmona. 
Agota, ir vaikais Brone ir OftAiš 
Biliūnų kaimo, Ukmergės 
eio, pas J. Jurkevičių, C*’" 
Street, Lawrenee, Mass.

Davalgienč, Ona sn ; 
Gertrūda ir Andriu it 
nos, Ukmergės apSkri&G, J 
Louis Dovalga, 873 W 
Street, Norwood, Mass.

nų, Šiaulių apskričio, pas Leono
rą Kanisauskienę, 55 Doiig &tyeet, 
Newark, N. J.

Laukaitis, Jurgis sų sesere 
iš Mariampolės miešto, “ ' 
ant Lcnox Stifett, Notivoėd, $

PetraudBM, > Buk 
pių, Mažeikių apskričio, i 
rį į Argentiną.

Andriukaitis, » B«-
seinių, į Argentiną. ? :

PASTABA: Noriai ras ąAsi-

Pas mus buvo 40 vai. atlaidai 

10—11—12 ddš gruodžio. Žmo

nių buvo daug, o ypač pirmą die

ną ir paskutinę. Kunigų buvo ir

gi daug. Buvo kun. Petkus, kun. 
Kodis, kun. Pauliukas, kun. Žin

džius, kun. Budrevičius, kun. Re

meika, kun. Saurusaitis, kun. Va- 

lantiejus ir dar keli, kurių pavar
džių neatmenu ir mūs kun. Šešto

kas ir kun. Simonaitis. Per pas

kutinį vakarą žmonių buvo koki 

penki šimtai. Tai mažai tokioj 

didelėj kolionijoj kaip New York. 

Turėjo būt kelis kartus daugiau. 

Proeesioj daug vaikučių ir mer

gaičių dalyvavo. Paskutinį vaka

rą choras skaitlingai giedojo miš

parus ant 4 balsų. Solo Avė Ma

ria giedojo J. Pranaitis, teip-gi ir 

Ig. Kulikaitis, abu dainininkai y- 

ra iš Paterson, N. J. Abu pri- 

gelbsti mūsų chore. Mat pasi

šventę giedojime ir dainavime. 11 

d. ant mišparų giedojo solo iš 

Broklyno p. Kinkuvienė.

Senis.

Mūsų parapija yra pasižymėju
si savo nepaprastu darbštumu; 
Vienas darbas baigtas — kitas 
pradedamas. Reikia atminti,s kad 
visose mūsų kolonijose yra dvejo
pa darbuotė, būtent — Lietuvos 
reikalai ir vietiniai mūsų pačių 
reikalai. Ir Worcesteriečiai abie
juose atvejuose randasi pirmoje 
eilėje. Įvairios iš Worcester ko
respondencijos ir atskaitos su au
kotoji) vardais -mūsų laikraščiuo
se geriausia patikrina mūsų dar
buotę. Čia nemanau girtis, kad 
mes Worcesteriečiai “baisiai” 
dirbame. Visas darbuotės tvar
kymas ir bėgis priklauso mūsų 
šeimininkui, vietiniam klebonui 
kun. J. Jakaičiui. Mes galime pa
sididžiuoti tiktai viena gera ypa
tybe — mes dirbti netingime. Tai 
čia ir visa mūsų sėkmingos dar
buotės paslaptis.

Tarp mūsų paprasto gyvenimo 
darbų šį rudenį pradėjome vėl di
delį ir sunkų darbą, būtent—pra
dėjome statyti naują parapijos 

mokyklą. Josios pastatymas su 

visu įrengimu kainuos į $150.000. 

Šita visa suma reikia sukelti iš 

vietinių lietuvių katalikų. Suma 

begalinė, bet mes jau pratę pana
šų darbą dirbti ir esame užtekti

nai susipratę, kad mokėtume rei

kalo svarbą įvertinti. Mokykla 

statoma ant Waverly St., kame 

seniau buvo bažnyčia su kleboni

ja. Senasis bažnyčios, buvusios 

vasarinės mokyklos, namas nu

griautas,
mi dabar L. Vyčių namai, bus 

j perdirbti, padidinti, kad galėti) 

«apsigyventi bent 15 seserų moky

tojų. Šalę minėtų namų buvo nu

pirktas dar vienas lotas, vertės 

$6,700, kame bus įtaisytas kiemas 

mokiniams liuosu metu laiką pra

leisti.

Pati mokykla bus namai trijų 

augštų su skiepu. Apačioje skie

pi* be kitų reikalingų kambarių 

bus Įtaisyti atskiri žaidimo kam

bariai bernaičiams ir mergaitėms. 

Kambarių klasėms bus viso 12; 

prie kiekvienos klasės — kamba

rys drapanoms. Lygiai kiekvie

name augšte bus kambarys skiria

mas mokytojoms. Toki namai ga

lės talpinti suvirs 600 mokinių.

Namai statomi iš plytų. Namo 

siena iš gatvės bus skirtingų ply

tų, angliškai vadinamų “tapestry 

brieks” — tai yra ypatingos įvai

rių varsų plytos, teikiančios mar

go kilimo įspūdį. Viršutinėje sie

nos dalyje ant akmens bus iškal

tas Lietuvos Vytis žemiau su pa

rašu: “Šv. Kazimiero Lietuvių 

Mokykla.”

Namo viduj kiekviename klasės 
kambaryje pasieniais bus gripeli- 
nės lentos. Visas kambarių įruo- 
šimas yra sutaikintas sulyg nau
jausių reikalavimų. Šviesa, vie
nas reikalingiausių vaidmenų mo
kykloje, bus tokiu būdu sutvarky
ta, kad kristų į kambarį tiktai 
vienu šonu iš kairės ant stalo, teik
dama'mokiniams užtektinai savo 
spindulių, bet neliesdama jų akių. 
Kambarių vėdinimas kartu sude
rintas su krosnies apšildymu. To
kiu būdu teikiamas nuolatai tyras 
oras, kartu užlaikydamas žiemos 
metu šilumą kambariuose. Pat
sai apšildymas bus vadinamas ne 
tiesioginis, teikiamas tam tikro
mis sienose išvestomis trrūbomis. 
Kiti reikmenys kaip elektros švie
sa, mokiniams suolai ir tt. bus 
atatinkami bendram mokyklos į- 
taisymui.

Šitokių namų įtaisymas, be mi
nėtos didelės sumos pinigų, rei
kalauja milžiniško darbo, kuris vi
su savo sunkumu tenka pačiam 
vedėjui. Gerai atmindami mūsų 
bažnyčios pastatymą ir visą vargą 
su tuomi pastatymu surištą, mes 
Worcesteriečiai reiškiame vilties, 
kad mūsų brangus šeimininkas iš
tesės ir dabar, kaip jis kad ište
sėjo statydamas mūsų gražią, 
kiekvieno praeivio akį viliojančią, 
bažnyčią.

'KCigarnyčių ir Papirosnyčių 
d i čte 1 i a m e pasirinki
me, nuo ... ........$l.fo iki $2.50

Rankžiedžiai (branzalietai) 
moterims, labai dailūs, po $1.00 

Rašomų Plunksnų Koteliai
(pen holders), po $1.00 ir $2.00 

Kaklo Karteliai, nuo $1.00 iki $60.

Vietiniai ateikite pažiūrė
ti. Kas pamato neišeina ko 
nenupirkęs. Perka lietuviai, 
bet ir svetimtaučiai nepa
prastai godžiai grobia. Iš 
kitų miestų užsakymus siųs
kite laiškais.

/ A'- > - * *
N a uti okit c s Proga!

| LITHLi) NIAN SALES
CORPORATION

‘414 Broadvay, So. Boston, Mass.

Wercesterietis.

DETROIT, MICHIGAN.

ELIZABETH, N. J.
_____________ %

Lietuvos Vyčių New Yorko ir 
N. J. valstijų apskričio susirinki
mas įvyko lapkričio 26-tą d., 1922 
m. po numeriu 69 South Park St. 
Susirinkimą atidarė kun. J. Pet
raitis su malda 3:45 vakare. Se
kė valdybos rinkimas tam susirin
kimui. Pirmininku liko išrinktas 
vietinis K. Karneckas, rašt. vieti
nė Ona Ablužiutė. 
skaitytas ir priimtas.
apskr. organizatorius raportavo, 
kad dirbo kiek galėjo o pasekmės 
buvo mažos. Didelę garbę užsi
tarnavo gerb. kun. J. Petraitis or
ganizuodamas dailės sekcijas. Aiš
kino, kad jau beveik visose kuo
pose turime dailės sekcijas, arba 

. La. . 

Protokolas
Raportai

LIETUVOS PILIEČIŲ 
REGISTRACIJOS

v M

JUOZAS PIRMAS, “RARA 
UUS" LENKIJOS.

Lietuvos piliečiai Ameri
koje pagal Lietuvos vyriau
sybės išleistų įstatymų pri
valo registruotis atstovybė
je, išsiimant pasus. Žinoki
te, jog mes esame speeijalis- 
tai Šitame darbe ir viski ga
lime atlikti nuo A iki Z. Vie
tiniai, apylinkių ir visos A- 
tnerikos lietuviai registraci
jos reikalu kreipkitės į jnus. 
Laiko nedaug beliko — sku
binkitės. . v
LITHVANIO SALES*

Clevclandiškis “Yla” kiek se
niau rašė “Drauge” įžeisdamas
mūši) merginas rytės. geriausias CORPORATION 

Pagalinus vienai W. Broad’vcay,uiasų veik

(Šumeras)
•» ■

Skaitome pasakose: “Tūkstan
tis ir Viena Naktis,” kad Arabi
jos garsus valdonas, Kalifąp Ra- 
gun-Alrašidas kartą padtrū to
kius juokus: Jis tūlą jauną ara
bą, jam nežinant — užmigdytą, 
padarė Kalifu, tai yra ciecorių 
vienai dienai. ' Ir kada tas buvęs 
“eiccoriūs” atsirado vėl tuomi, 
kuomi jis ištiktųjų' buvo, jis ne
benorėjo tikėti tam — užsispyręs 
jis visiems sakė, kad jis yra Ara
bijos valdonas. Na, ir kad jį iš
gydžius iš ten* “ligos/’ ligonbu- prapuldyti Lietuvą delei Lenkijos 
t y jo“ daktaras su lazda, ar taip! labo, žinia, nepaglostys. —- Jie 
su kokiu kitu

Z.-Ži UTs 35S7Reninai gi manę apgirdę išvogė iš 
Belvedero rūmų ir čia toli j Ame
riką Atvežė. Ir dabar grūmoja, 
girdi, jei lenkų .valdžia ir ponai 
neapleis Rytų Galicijos, tai jie 
manę išduos lietuviams;' o lietu
viai manę, kaipo lietuvį norintį

“cvdvm o*

pradėti daryti visus T<k*Lin|ųs 
dokumentus kelionei teip kąd pė
džioje pavasArįo salėtumėte iš
laukti savo tylimųjų.
formacijų klauskite

BALTIC STATĖS rauihrt 
CORFOlAlft)! •

357_Broadway, 8o. BoaMo, w-

CorponHoh.tr


SVEČIO PAMOKSLAS.

SUSIRINKIMAS

Valdyba.

AMERIKA ĮSIKIŠO

PRANEŠIMAS

bonkut

PASIBAIGĖ “REISAS

PIRMU SYKIU VAŽIA 
VO AUTOMOBILIUM.

Gruod. 
Gruod. 
Gruod.
Gruod. 
Gruod.
Gruod. 27 
Gruod. 28 
Gruod. 29 
Gruod. 31
Gruod. 31

DAUG SYKIŲ
PRASIKALTO

W ashington. — Pereitą 
pėtnvčią Suv. Valstijų iždi- 
įė atliko didžiausią istorijoj 
'inansinę operaciją. Viena 
iiena išmokėjo $1.000.000.- 
)00. Išmokėjo už Victory 
Notės ir kitas skolas atmokė
jo.

TRAUKINYS SUVA
ŽINĖJO NEGYVĖLĮ

IŠMOKĖJO DAUG 
PINIGŲ.

SOUTH BOSTONIEČIŲ 
DOMEI!

Kalėdoms besiartinant, papuoškit savo namus, kad 
būtą smagiau praleisti Šv. Kalėdas. Pas mus galima 
gauti visokią papuošimui Kalėdą eglaitės elektrikinią ži
bučių, lempučių. Apart to, specijaliai sutaisytą Kalė
doms dovanėlių iš įvairią dalykėlių, kuriuos parduosim 
pigiausiomis kainomis.

SOUTH BOSTON HARDWARE COMPANY
J. KLIMAI ir P. BOLYS, Savininkai,

317 West Broadway, South Boston, Mass.
’ - Telephone So. Boston 167—W.

Indianapolis. ■— Bevžiuo- 
jant pagrabiniam automobi
liui per geležinkelį trauki
nys greit atlėkė ir trenkė į 
automobilių. Automobilius 
ir grabas sudaužyti tapo.

Worcester. — Petro Kaz
lausko, audiminės korpora
cijos prezidento, byla dėl 
merginos su Petru Mazgeliu 
pasibaigė. Merginą laimėjo 
Kazlauskas.

UNIJA 9BroaJvay. * Nev\ork.NY

19 d., LotvcII, Mass.

20 d., Cambridge, Mass.

21 d., Brighton, Mass.

22 d., So. Boston, Mass.

24 d., Worcester, Mass.
d., Middleboro, Mass.

d., Providence, R. I.

d., Athol,' Mass.

d., Norvvood, 1 v. dieną 

d.. Brockton, 7 ;80 vak.

Fed. Sekretorijatas.

Gerb. Kun. Dr. Jono Navicko
Moksleivių Vajaus Reikalais 

Prakalbą Maršrutas.

jie neteko daugelio geležies rūdos 
kasyklą, anglią kasyklą, kone 
derlingiausią žemės plotą, žymios 
dalies prekybos laivą; visa šalis 
apsunkiita sunkia kontribucija ne
mano pasiduoti nusiminimui. Ži
nodami, kad prarastą turtų neat
gaus, nebent ginklą jėga, ko da
bar negali padaryti, jie visą do- 
mę nukreipė prekybos ir pramo
nės pusėn. Tame jie nuostabūs.

Vokietijos valdžia nors yra bai
siausiame piniginiame padėjime, 
vienok surado būdą per pastaruo
sius keturis metus duoti pirklybos 
laivų kompanijoms 180 milijoną 
dolerių paramos pastatydnti kuo- 
daugiausia laivą.

Tikslas atsiekta. Vokiečių lai
vai gabena iš visur žalią medžia
gą, dirbtuvės sparčiai, ir pigiai 
dirba. Jų išdirbiniai vokiečių lai
vais išvežiojami Į visas puses. Ta
me Vokietijos gyvybė ir stiprybė.

Amerikos visuomenė turėtų stu
dijuoti Vokietiją. Nuo jos galima 
daug dalykų išmokti.

Gen. Publ. Serv.

Pereitą nedėlią stirną lai- 
lkėir pamokslą pasakė sve- 
tSias kun. P. Raščiukas, ka- 
^likiškos spaudos apaštalas. 
Pamokslas buvo nepapraš
ys:

Republikonai į tuos Wilsono žo

džius kreipia visuomenės domę. 

Girdi visuomeiės dalis per šiuos 
rinkinius balsavo už demokratų 

kandidatus, manydama, kad Wil- 

sono viršminėti politikos punktai 

palaidoti, o jie esanti gyvi, ir lau

kia įgyvendinimo.

Visuomenė ištars demokratams 

savo nuosprendi kaip 1920 m. rin

kimuose.
Republikonai taikos reikale pa

darę daug, sušaukdami Washing- 

tonan konferenciją. Jei nematy

ti jos pasekmių, tai ne Amerikos 

kalt?.
Republikonai išgelbėję Ameriką 

nuo Europos pažangos, kuri išsi- 

reiškia suirutėmis, karais, pries- 

paudomis ir visuotinu chaosu. 

Wilsonas republikonus už tai

Rinkimą j kougresą ir senatą į- 
vykiai toki, kaip buvo Tikėtina. 
Demokratai laimėjo daugiau, ne
gu jie laukė, bet mažiau, negu jie 
skelbė prieš rinkimus. Republi
konai nors prarado daug vietą se
nate ir kongrese, bet liko abiejo
se įstaigose didžiumoje.

Republikonai netekę daugelio 
vietų dėt šių priežasčių.

Del perdidelio laimėjimo visoje 

šalyje 1920 m. rinkimuose. Tai 

buvo nenormalis laimėjimas. Jau 

nuo tada buvo manoma, kad aps

kričių, kuriuose išrinko republi

konus, sugrįš prie savo partijos, 

už kurią jie pirmiau stovėjo. To

liaus republikonams pakenkė po

karinio laiko neramumai — darbi

ninkų tarpe pereitą vasarą, įvedi

mas prohibicijos, nauji} n^uitij ir 
kitokių dalykų, kurių daugelis da 

nesuprato.
Demokratai tvirtina, kad repu

blikonai pralaimėjo dėl tų apkal 

tinimų kuriuos demokrata'i prieš 

juos pakėlė.

Republikonai skelbia, kad' jei 

visuomenė paliko jų didžiumą prie 

valdžios, tai ji pritarianti jų val

dymo dėsniams, todėl jie jų ir lai

kysiąs!. Tie dėsniai esą šie. Eko

nomija valdžios išlaidose, sumaži

nimas išlaidų, taksų. Saugos ša

lį nuo įtekmės kitų tautų, kurios 

norėtų išgriauti tai, kas Ameriką 

padarė didžia ir galinga. Saugos 

šalies pramonę, rūpinsis, kad dar

bininkai turėtų darbo ir uždarbių, 

kels žemdirbystę.

Tie dalykai parodysiu republi- 

konų administracijos darbo geras 

pasekmes ir kad jai pirmiausia rū

pi savi žmonės, savo šalis.

Woodrow Wilson.

PER
/- ARbA LIEPO JŲ. 
h . važiuokit visi parankiu ir 

J/"/ tiksiu keliu
Lietuviai važiuojanti j Piliavą aplen- 

/ Kia lenkų juostą (korldorą). Visa trečia kle
ga padalinta į kambarius ant 2-jų, 4-rlų ir 8-nių 
Imj.

BPecijaiiait Kalėdų IiflauMmate 
ESTONIA Gr. 27; LITUANIA Saus. 17 
Iš New Yorko ir Bostono 1 Hamburgą $103.50, 
| PiUiavų $106.50, | Libevą ar Memelį 107.— 
Iš Bostono į New Yorką per Fall River Liniją.

Kreipkitės prie vietinių agentų.

Pasekme pe 21 iieaa 
arba grąžiname Joni 
pinigus.

W ashington.—Prez. Hard
ing pareiškė, kad Amerika 
jau veikia Europoje, deda 
pastangas, kad ten sutaikius 
tautas. Amerika panauduos 
savo intaką vokiečių kontri
bucijos klausimui išrišti. 
Pasitarimui yra pašauktas 
iš Londono Amerikos amba
sadorius Harvey. Sekreto
rius Hughes turėjo ilgą pa
sikalbėjimą su Vokietijos 
ambasadorium Otto Wied- 
feldt. Svarstė Vokietijos e- 
konominę padėti. Vokietija 
teturi šiai žiemai užtektinai 
maisto. Jei ji bus smaugia
ma su kontribucijos mokėji
mu, tai neturės iš ko pirktis 
užsieniuose maisto ir dalis 
vokiečių turės badauti. Po 
pasikalbėjimo su sekreto
rium Hughes, Vokietijos 
ambasadorius išvažiavo i 
Nevv Yorką tartis su banki
ninku Morgan. Yra spėja
ma. kad daroma pastangų 
gauti Vokietijai paskolą iš 
Amerikos bankininkų.

ĮSIGYK
NAUJAUSIĄ, PARANKIAUSIĄ 

GERIAUSIĄ

RAIDŽIŲ RAŠOMI 
MAŠINA

(T Y P E WR I TE R’ Į)
Su Lietuviškais Akcentais

LDS. 1-mos kuopos meti
nis susirinkimas įvyks atei
nančią nedėlią gruodžio 24 
d. tuoj po sumos ^Darbinin
ko” Name. Visi nariai pra
šomi atsilankyti, 
dybos rinkimas.

- ■ \

TIESI = 
KELIONE

Sausio 14 d. 1923, pobaž- 
nvtinėje salėje So. Bostone, 
bus statomas nepaprastas 
veikalas “Kova po Giedrai
čiais.” Tą veikalą loš 8 L. 
D. S. kp., Cambridge, 
Mass., nariai. LDS. 1 kuo
pos nariai žada jiems visa
me patarnauti. Vakaro pel
nas, yra skiriamas “Darbi
ninko” reikalams. Yra kvie
čiama visos Katalikų Dr-jos 
ir pavieniai dalyvauti tame 
vakare, taipgi tą dieną ne
rengti jokių kitų pramogų.

Rengėjai.

New York. — Tauber Max 
per du metu buvo baustas už 
greitą automobiliu važiavi
mą 28 sykius. Paskutiniu 
sykiu nubaustas atsėdėti 70 
dienų ir užsimokėti $200.

A.-į ‘ » 11 * -1*
NUSKENDO..

Amerikos visuomenė turinti įsi
dėti atmintin Wilsono ir demokra
tų politiką.

Vokiečiai moko.
Vokiečiai ir drauguose ir prie

šuose sukelia nuostabą. Po karo 
e®®®®®©®©®®©®©®©®®©©©©©©®©©©©®®©©®®©©®®®®©®®©©©©©©®®® 

Dideles Ristynės!

Senoji demokratų, su jų vadu 

VVoodrovv AVilson, politika da ne

mirė. Tai rodo buvusio preziden

to kalba, kurią jis pasakė savo Se

kėjų būrelyiui, kurie atsilankė jį 

pasveikiiti karo užbaigimo atmini

mo dienoje.

Jis apgailestaująs, kad da nie

ko nepadaryta visuotinos taikos 

reikale, ypač-iš Amerikos pusės; 

matantis klaidą, kad Amerika ne

įstojusi į Tautų Sąjungą, ir kad 

visos šalys žengiančios pirmyn, tik 

Amerika stovinti.

Nepaprasta naujanybė!
Turime visokios rūšies pijanų, ployer pija

nt}. Duodame ant išmokėjimų ir apmainome. 
Visokio didumo pįjanai ir visokių kainų. Turi
me taipgi visokios rūšies grafofonų.

Katalogus pijanų ir grafofonų siunčiame 
dykai. Kurie galite tai ateikite ir pamatysite, 
kad pas mus viskas pirmos rūšies ir daug pigiau

IB'lfL----- !!■ -'.eJ* .LAMg’Jg

KALĖDŲ BELAUKIANT

Nuvyk skaus-

Raišas petys, meš-

- gaiš didelio Skau-

PAIN-EXPEL1ERIU 
ant skaudamos vietos skausmas bus 
greitai pašalintas. Paia-Expelleris ir 
skasiDss yra siirtiai priešai. Nusipir
kite jo bonką šiandien KnjSSSn 
pas savo aptiekorių— 
kaina tik 35 ir 70c. Per- MrLa^JI 
sitikrinkite, kad butų f f aSL 
ant pakelio musų Iokara B 
vaisbaženklis. Neimkit BA I ĄlK 
pamėgzdžiojimų.
F. AD. RICHTER & CO.II^SjII 

104-114 South 4th St. IICTSglkUl 
Brooklyn. N. Y. IsSSŠHHHI

Asą Flint 82 m. amžiaus 
yedęs pūstelninko gyvenimą 
pirmu kartu po 45 metų at- STnęrk1^ 
vyko Bostonan ir pirmu 
kartu važiavo automobilium. 
Labai stebėjos permaina 
Bostono ir greitumu auto- 
mobiliaus.




