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Organas Amerikos Lietuvių 
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Juozapo Darbininkų 
Sąjungos.

Krikščionys darbininkai 
x vienykitės! Spieskitės į vie

nintelę darbo žmonių orga
nizaciją Amerikoje—Lietu
vių Darbininkų Sąjungų.
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UTARNINKAIS, KETVERGAIS IR
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Metams ...............................................54.50
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Kaina 4 centai.

> PRIEŠINASI SKOLŲ 
ATSIŽADĖJIMUI.

GAL AT ŠAUK S VISUS. UŽĖMĖ ALI J AKTAI.

^Toledo, Ohio. — Komerci
jos sekretorius Hoover lai
kė prakalbą ir sakė, kad A- 
merika negali atsižadėti sko
bi nuo Europos valstybių. 
Sakė, kad Europos valsty
bės išgali atsiteisti, jei tik 
jos norės tą daryti.

Gobiem, Vokietiją.—Spa
lio 25 d. iš Bremeno laivu 
America išplauks dalis oku
pacinės Amerikos armijos iš 
Vokietijos. Yra spėjama, 
kad Amerika atsiims visą sa
vo kariuomenę iš Vokietijos.

K o.isi ant i no polis.—Fran
cijos kariuomenės būrys iš 

; L2D0 kareivių išsiskubino į 
I AdriaiutpoiĮ, iš kur krausto
si graikai. Ten esą dalykai 

|blogoj padėtyje ir gali įvyk- 
;ti skerdvnės ir riaušes.

— Padereuski, 
Lenkijos premjeras'

\ *

GRĮŠ AMERIKON.

G e ne va. 
buvusis
ir pianistas, gr|š Amerikon. 
Atsižadėjo politikos ir keti
na pradėti Amcnike koncer
tuoti.

. LAUKIA PREMIERO. REZIGNA VO.

POLIU ISTŲ SUVAŽIA
VIMAS. I

iisetts valstijos mie- padarė dėlto, kad iš Rusijos 
miestelių pradėjo jį Latviją nuolatai pereidinė- 
Policistų Sąjungos'davo visokių gaivalų, žuli- 

i. ^ku, vagiu ir žmogžudžių.

Atpigino automobilius.

Atėnai. — Tikimasi, kad 
Graikijos kabinetas bus per
tvarkytas, , kada sugrįš iŠ 
Vienuos naujasis premieras 
Zaimis. kuris suliko užim
ti tą vietą. Jis tapo paskir
tas premjeru todėl, ka'd jo 
pagelba tikimasi nutildyti 
kaip reakcionierius, taip ir 
respublikonus.

I

Rut/a. — Rusijos ’preky- 
bos ir pramonės ministeris 
Krassin rezignavo. .Jis ves
davo pirklybines derybas su 
užsienio kapitalistais ir val
džiomis.

F RA NCIJA PRIEŠINSIS
NU PIGINO AUTOMO

BILIUS.
DAUGIAU LIGONINIŲ.

Detroit, Mieli. — Henry 
F ordo garsusis automobilių 
išdirbėjus, numažino kainas 
ant visų savo automobiliu.

•

SIUTAS KAINAVO
1.800.000.

Lamrence, Mass. — Mies
to Taryboj aldermanas 
Callaban aiškino, kad rei
kia naujos ligonines. Sakė, 
kad dėl prohibicijos žmonės 

- negu/ bile 
kada pirmiau ir tdoel reikia 
naujos ligoninės.

j
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ofi- 
kad 

savo

New York. — Von Lowen 
atvykęs iš Austrijos, pasirė
dęs siūtu, kurs atsiėjo 1.- 
800.000 tik ne doleriu, o 
Austrijos kronu.” /

Paražins. — Pusiau 
craliniąi paskelbta, 
Francijos valdžia Įsakė 
atstovui kontribucijos komi
sijoje Barthou griežtai pasi 
priešinti Anglijos pasiūlyk 
mui suteikti Vokietijai pen
kių metų moratoriumą (pa- 
liuosavimą nuo mokėjimo 
skolų) ant piniginio mokėji
mo kontribucijos.

Anglijos premieras turbut į 
neatsilaikys.

DARBININKU REIKALAI.
MAISTAS PABRANGO.

Washington.—Darbo sta
tistikų biuras skelbia, kad 
mėnesyje nuo rugpj. 15 ir 
rugsėjo 15 d. maistas Suv. 
Valstijose pabrafigo. Pitts- 
burge pabrango 3 nuoš., ki
tuose miestuose po mažiau 
pabrango.

NUBALSAVO GRĮŽTI 
DARBAN.

Neir Orleanu. La. — Amc- 
rican Legion čia laiko savo 
suvažiavimą. Kilo ginčai 
dėl vyriausiojo Legiono ko
mendanto. Dabar vyriausiu 
komendantu yra pulk. 
AVilliam Deegan. Jis yra 
katalikas. Tai legionierių 
fanatikų dalis viešai pradėjo 
priešintis to komendanto iš
rinkimui ant toliau už tai. 
kad jis katalikas.

KONFERENCfJA
ITALIJOJ.

BUS

KĄ ATLIKO DOLARINĖ

Chicago, III. — AVaukegan
— North Chicago chamber 
of commerce visai naują do- 
larinę paleido i pasaulį su 
prisegtu prašymu užrašyti, 
per kelio rankas ji eis ir pa
galios ją sugrąžinti. Tai 
dolarinė buvo pasaulyje 14 
dienų ir sugrįžo apiplyšusi, 
suterliota, sudėvėta. Ji pe
rėjo per 31 ranką ir buvo 
panaudota:

5 sykius algoms.^
5 sykius tabokai.
5 sykius sigaretams.
3 sykius saldainiams.
2 sykiu vyrų drabužiams.
1 sykį sagučiams.
3 sykius valgiams.
1 sykį automobilio dalims
1 sykį lašiniukams.
1 sykį skalbimo milteliams
1 sykį garteriams.
2 sykiu nusiskutimui i
1 sykį dantų milteliams. į klausimas tiesotumo prohi-

■ ....... . J ■—
PAGAVO VAGĮ, k

Holyoke, Mass. — Vagis 
inejęs krautuvėn uždarė du 
vaikinu į ice-1 
$18 iš registerio. Bet tuo 

/tarpu vaikinai išmušę ice- 
ybnv’io stiklini langą ir iššo-Z • T- v .

BOLŠEVIKAI RENGIA 
SUKILIMĄ.

Paryžius. — Francijos už
sienio reikalų ministerija 
paskelbė, kad artimųjų rytų 
taikos konferencija Įvyks 
kuriame nors mieste pietinėj 
Italijoj. Kaip Franci ja, 
taip ir Italija priešinasi lai
kymui konferencijos Skuta- 
ri, kurį ųaklo anglų laivyno 
a r motos. Turkai taipjau 
pritaria laikymui konferen
cijos Italijoj, o ųe Skutari.

! 
___ /_

Londonas. — Gautomis žL 
niomis, Rusijos valdžia 
siunčia daug komunistų a- 
gentų i Bėrimą ir Pabalti
jos šalis. Manoma, kad ko
munistai pienuoja išnaujo 
bandyti padalyti perversmą 
Vokietijoj.

New York. — Laivų kom
panijos paskelbė, kad jos 

■ dės visas pastangas, kad DOVANOMS

FONTANINĘ 
PLUNKSNĄ

Kuri bus atminčiai ilgam
laikui.

Kainos Prieinamos. 
Reikalauk Katalogo.

‘‘DARBININKAS,
866 Broadway . "

Boston 27,

bicijos ant laivų' kuogrei- 
čiausia pasiektų augščiausį- 

, jį teismą.

TEBESIPRIEŠINA
LLOY1) GEORGĖ’UI

London. — Anglijos vi
suomenė Jr laikraščiai tebe- 
lermuojasi dėl premiero 
Lloyd George'o. Daugybės 
balsų rėkia, kad jis rezig
nuotu. .To likimas bus nu
kautas spalio 19 d. Tą dieną 
parlamento darbininkų ats
tovai turės susirinkimą ir jei 
jie nutars iTmti Lloyd 
George’ą, tai jis liksis, jei 
stos prieš jį, tai jis turės re
zignuoti.

A

JFitchburg, Mass. — Trijų 
audiminių darbininkai strei
kavę per 29 savaites nubal
savo grįžti darban. Už grį
žimą balsavo 228, prieš 19. 
Kompanija pareiškė, kad 
neprižada priimti darban vi
sus streikavusius darbinin
kus. Iš viso dėl algų numa
žinimo buvo sustreikavę 800 
darbininkų.

KUR DAUGIAUSIA 
NELAIMIŲ.

Ilarrisburg, Pa. — Nuo 
pradžios šių metų iki liepos 
1 d. nelaimingų atsitikimų 
darbuose buvo 66.256. Ypa
tingas dalykas, kad 
ginusia nelaimių buvo 
byklose, būtent 13561.

.1MUNICIJOS IŠDIRBI
AM AS 1921 M.

NEPATIKO.

Konstantinopolis. — Tur
kai labai Įsižeidė Anglijos 
premjero pasta raja prakal
ba. Premieras turkus pava
dino ‘‘karingais gyvuliais.”

Pirklvstės Departamentas 
praneša, jog cenzo raportai 
parodo, jog 1921 m. yra ma
žiau amunicijos įstaigų ne
gu buvo 1919 m.

1921 m. buvo 26 Įstaigos, 
ir amunicijos išdirbo už $32,- 
262,754, bet 1919 m., 42 įstai
gos išdirbo už $88,038,223.^ 
Matyt sumažėjimas '$$>,- 
775,469 arba 63.4%. Statis
tikos minima tas Įstaigas, 
kurias valdo Suv. Valstijų 
valdžia.

Buvo 19 įstaigų, kurios 
pranešė, jog išdirbo tik 
amuniciją 1919 m., ir kurios 
1921 m. nepriskaitytos dėl 
sekančių priežasčių: 8 Įstai
gos užsiėmė išdirbiniu kitų 
produktų apart amunicijos; 
7 Įstaigos uždarytos: 3 ne
dirbo ir kita nepriskaitvta. 
nės išdirbo mažiaus $5.000. 
Tos 19 įstaigų per 1919 m. 
išdirbo amunicijos už $27,- 
671,500.

Netik mažiaus amunicijos 
išdirbta, bet daug mažiaus 
žmonių samdyta ir todėl ma
žiaus algų mokėta. Iš tų 26 
įstaigų 1921 m., 5 randasi 
Pennsylvanijoj, 4 New Jer- 
sey, 3 Californijoj ir 3 
Connecticut; 2 Massachu- 
setts, 2 New Yorke, po vie
ną Coloradoje, Illinois, In
dianoje, Michigan, Minne- 
sota, Missouri ir Ohio. 1921 
m. Connecticut valstijoj 
daugiausia išdirbta, iš viso 
59.6% išdirbtos amunicijos.

Vasario mėn. kuomet dau
giausia amunicijos išdirbta, 
10,229 darbininkai dirbo, ir 
Rugsėjo mėn. kuomet ma
žiausia išdirbta, tik 6,775 
darbininkai dirbo.

dau- 
skal-Ramioji Lietuva yra ap

siaubta iš visų pusių it šir
šėmis, priešų, kurie trokšta 
jos pražūties. Lietuvai jų 
netrūksta. Praktiškas tau
tų gyvenimas parodė, jog 
nevisuomet ištenka tautos 
gyvybes paku kyse.ui vien .
vos diplomatiniu būdu.

Ramioji Lietuva vengia 
kraujo praliejimo. Ji bran
gina kiekvieną savo vaikų 
kraujo lašą. Pasirodo, kad 
priešai neužganėdinti tokios 
rūšies politika. Jie kas kart 
vis toliau skverbiasi į mūsų 
teritorijas bei Lietuvos že
melę. Jie trokšta, kad mū
sų Lietuva kas kart vis la
biau mažėtų ir tirptų. Jie 
trokšta galutinai sučiulpti 
ją visą. Ar gi tad išpuola 
mums laukti kol tas viskas 
atsitiks ? Kada žiurkės pra
deda skverbtis į mūsų namą, 
tai padedame joms fosforu 
pateptų saldžių bandučių. 
Skaniai jos begriauždamos 
jas sprogsta.

Tokios bandutės tai mūsų 
kulipkos. Mokėkime 10 do
lerių. kiekvienas užsiregis
truodami esą Lietuvos pilie
čiais, tokiu būdu sudarysi
me apie 10 milijonų doleri!). 
Cž tuos pinigus užteks ban
dučių mūsų priešams, kad 
visi išnyktų.

Blogai jiems neveliname, 
jeigu piįe mūsų nekibs. Jei
gu gi patys stengsis žūti, tad 
ir patys ant savęs užtrauks 
atsakomybę.

Jeigu tad trokštame, kad 
Lietuva būtų ir gyvuotų, re
gi struokimės mokėdami po 
10 dolerių mūsų Tėvynės 
naudai. Jeigu trokštame, 
kąd žūtų, tad geriaus nusi
pirkime po degtinės butelį.

Nemanau, kad toks atša
lėlis ir lengvadūšis atsirastų, 
kuriam degtinės gurkšnys 
būtų brangesnis nei Tėvy
nės gyvybe.

Seiriju Juozas.

Trys 
viena'

Jie

Meri (Ii a n, M iss. — 
negrai, jų tarpe ir 
moteris, tapo pakarti, 
visi buvo nuteisti pakorimui 
«ž -žmogži įdy stex.

I

DEPORTUOJA
CII ĮNIRČIUS.

(•kiniečius re- 
kad chiniečiai 

dirbdami pi-

Pekinas. — Visoj Cliini- 
joj kįla protestas prieš Ja
ponijos deportavimą chinie- 
čių darbininkų. Japonai de
portuodami 
miasi tuo, 
darbininkai,
giau, nukapoja japonų dar 
bildukų algas.

Svarbu tai, kad kada ja
ponai randa reikalingu de
portuoti chiniečius, tuo pa
čiu laiku jie protestuoja 
prieš Suv. Valstijas, kurios 
delei tos pačios priežasties 
rado reikalingu, sustabdyti 
japonų immigraciją į Suv. 
Valstijas ir suvaržyti japo
nų žemės savininkų veikimą 
Kalifornijoje.

APDRAUS.

• Chicago.—Pullmano kom
panija sutvėrusi savo darbi
ninkų uniją skelbia “nemo
kamai” apdrausianti * savo 
darbininkus. '

ATSISAKĖ DERĖTIS.

MancKester, N. H. — Ma
joras Trudel buvo sudaręs 
piliečių komitetą, kurs pa
tarpininkautų tarp kompa
nijų ir streikuojančių audė
jų. Bet streikininkai atsi
sakė nuo tokių derybų. Jau 
37 savaites, kai eina strei
kas.

Londone augščiausias na
mas yra County Hali. Tu
ri šešis augščius virš žemės 
ir du augščiu po žeme. Na-

NEPAPRASTA PROGA!

J-

4
>5

A-

Nuo šios dienos iki Sau
sio 1 d. 1923, naujiems 
“Darbininko” skaitytojams 
yra duodama nepaprasta 
proga su “Darbininku” su
sipažinti. Ta proga yra štai 
kame: Kiekvienas, norėda
mas susipažinti su “Darbi
ninku” gaus tris sykius sa
vaitėje einantį “Darbinin
ką” per PENKIOLIKĘ 
SAVAIČIŲ tiktai už VIE- 
NĘ DOLERĮ. Gi atnauji
nant ant toliaus, kiekvienas 
jų turės mokėti regulerę 
kainą.

Taigi čia yra geriausia 
proga kiekvienam lietuviui, 
kuris nori apie darbininkų 
j udė j i mą pasi skaityti/ ‘ Dar- 
bininkas” krikščionių dar
bininkų turėtų būti remia
mas. Kiekvienas darbinin
kas savo namuose privalėtų 
ji turėti ir skaityti.

Visiems lietuviams gera 
proga reikėtų pasinaudoti. 
Kurie mano užsisakyti 
“Darbininką,” tai be atidė
liojimo prisiųskite VIENĄ 
DOLERĮ ar tai money or
deriu ar Pašto ženkleliais 
ar “cash” registruotame 
laiške ir gausite per TRIS 
MENESIUS “Darbininką” 
į savo namus.

f

-r, Į . , J •»
/kę pro jį pradėjo ^v t i vagį. galima dirbti- Todėl tam Suv. Valstijų automobilių 

,ir trokų sujungta jėga yra 
300.000.000 arklių jėga.

T“ VIDUTINĖS ALGOS.
Washihgton. — Pereitais 

metais Suv. Valstijų amuni
cijos dirbtuvėse dirbo 8.345.

syklos yra 1% mailios gilu
mo. Ten yra 118 laipsnių 
karščio. Tokioj kaitroj ne-

box’į, pagriebė Brazilijoj kaikurios ka-

Gatvėj policistas suėmė va- , tikrais vĖdiptuvais oras at- 
į vėdinamas priėšdarbą.

Taigi lietuviai darbinin
kai visomis išgalėmis remki- 
te “Darbininką.” / /

Užsisakydami ir pinigus 
Algomis jiems išmokėta*$7.- siųsdami adresuokite: 
870.503. Tai vidutiniškai i- “D ARBININKA S” 
mant darbininkai gavo po • 366 Broadwav 
$18.1$ savaitėje.
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Laisvamanio ir Kataliko

MES NESIMELDŽIAME KATALIKO ŽODIS.
t

tuviams darbininkafns I1C pžillC- 1 
liama. j? •

2) Protestuąj&me prieš visas 
įstaigas ir organizacijas, kurios 
tą patvarkymą remia ir gina,

3) Reikalaujame, kad Lie
tuvos valdžia kuogreičiausiai 
atšauktų tą įstatymą.

4) Kartu krfipiamės į Ame
rikos pažangiąją lietuvių Visuo
menę, jeigu Lietuvos valdžia 
neatšaiiktų viršmineto žiauraus 
patvarkymo iki gruodžio mėn. 
šių metų, kad nei vienas pilie
tis nesiregistruotų ii neduotų 
nei vieno cedto Lietuvos val
džiai, kuri apkrauna tokiais į-

• statymais Lietuvos piliečius, 
gyvenančius Amerikoje.

Šį' nutarimą skelbti visuo- 
i se lietuvių laikraščiuose ir pa- 
; siųsti Lietuvos _ Atstovybei 

Washingtone. ,
LSLA. 36 kp. RezoL Komis.:

A. Miščikaitienė, 
A Lietuvninkas, 
J. Yuknius.

Laisvamanial-tautininkai 
{statydavosi pavyzdingais

Tauta norėdama' išlikti|Lietuvos rėmėjais ir tėvy- 
j • neturi gailėtis nei savo tur-į namiais, o dabar pireš visą

to,'-nei savo sūnų ' kraujo. | pasaulį kuo pasirodo ? Pasi-- 
Tauta, kuri to gailėsis ir ne-1 rodo, kad tautlininkams-
darys, papuls po kita sveti {laisvamaniams Lietuva nei 
ma tauta ir tada be kitų bė-1 penkių dolerių metuose ne- 
dų turės savo turtą dėti ir I verta. Lietuvos jaunikaičiui 
kraują lieti až tą svetimą! 
tautą. Lietuvių tauta būda
ma po rusų tauta turėjo vi
sokių bėdų ir kariu lietuviai 
turėjo turtą dėti ir kraują 
lieti už Rusijos “carią.) 
otečestvo ir vieru provoslav-1

| nuju.”
Dabartinė Lietuvos Res

publika įsteigta tik su lietu- 
vių turtu ir krauju. Lietu- 

i vos lietuviai tą padarę, ir 
dabar visą naštą tebeneša — 
jaunieji eina kariuomenėn, 
spiečiasi į šaulių būrius, o 
liuosieji piliečiai moka mo- 

___ kesčius, krauja rekvizicijas 
kariuomenei ir visam valsty
biniam aparatui užlaikyti 

'Ahięrikos lietuviai prie 
to prisidėjo piniginėmis au 
komis ir pirkimu Laisvės 
Paskolos bonų. Tą visą da 
re, kaip aiškiai visi tą ma
tome, tik būrelis ištikimų tė
vynainių. Visi suprantame 
ir pripažįstame, kad niekas 
nuo pildymo plietinių parei 
gij^negali išsisukinėti. Bet 
visa laisvoji visuomenė pasi 
rodė griežčiausia nusista 
čius prieš pildymą tų pilieti
nių pareigų. Laisvasis Su
sivienijimas (SLA.), kurs 
yra tvirtovė liberali! srovės 
savo organe‘“Tėvynėj” tai 
pydamas nuolat priešvalsty 
binius straipsnius štai prie 
kokių rezoliucijų pirrenge 
ąavo kuopas:
f PROTESTAS

E.

*7>

X

>**
'1* A

{kraują liejo, gyvastį dėjo už 
{Lietuvą, o Amerikos lietu
vių laisvamaniai didžiausią 

{protestą išneša prieš mokė j i- 
|mą penkių dolerių Lietu- 
Ivąi.
| Amerikos lietuvių dalis* 
{taip gausiai aukuojo Lietu- 
Ivai, kad nuo karo pradžios 
jų metinės aukos yra arti, 
šimto dolerių. O laisvarna 
niai išsisukinėję nuo aukavi- 
mo Lietuvai dabar priešina
si po penkinę mokėti.

Laisvamaniai sako pro
testuoja prieš“ Lietuvos val
džios patvarkymą kaipo ne
teisingą ir negirdėtą istori
joj, kokiu nei viena valsty
bė savo piliečių neapkrau 
na.” ,

P-o teisybei nėra pasauly
je tokių civilizuotų tautų, 
kurios sūnus ir dukterys 
taip pigiai brangintų savo 
tautą, kaip lietuvių laisva
maniai, kurie taip šykšti 

; penkinės savo tautos valsty
bei, kad su baisiausiu pro
testu prieš tą mokesnį išei
na.

Visi Lietuvos neprieteliai 
gali džiaugtis iš laisvama- 
nių-tautininkų pigiu įkaina
vimu Lietuvos.

TĖMYKITE VISI!
“Darbininkas” duoda DOVA

NAS. x
žiūrėk ant 3-čia puslapio.
Skubinkis, nes tdkių progą yra 

mažai. Užsirašyk “Darbininką” 
ir gauk dovaną dykai.

SLA. 36 kp. laikytame susi
rinkime spalio 1 d., 1922 m., 
Chicago, UI., apsvarsčius Lietu
vos valdžios nuosprendį, pa- 
skelbtą, per Lietuvos Atstovybę Flt 
Washingtone, D. C., kuriame ^yg 
reikalaujama, idant visi Ame- »_ g 
ribos lietuviai, Lietuvos Atato- nj. 
vybėje iki gruodžio mėn. šių

/ metų ir užsimokėtų po $10.00,* 
neužsiregistravusiems gi gru- 
mojams atėmimu Lietuvos pi- favn, 
Hetybės teisių ir konfiskavimu 
jų turto Lietuvoje, vardu trijų 
šimtų narių nutari pareikšti ir 
pareiškia sekamą protestą:

1) Griežtai protestuojame *not 
prieš tokį Lietuvos valdžias pa- 3iokj 
tvarkymą, kaipo neteisingą ir nesu] 
negirdėtą istorijoj, kokiu nei ^us. 
viena civilizuota valstybe savo 
piliečių neapkrauna; ypatingai Mmb 
šiuo sunkiu laiku Amerikos lie- riksi.

DIEVAIČIAMS.
Iš mandagaus ir rimto 

disputo išeina nauda ir daly
viams ir klausytojams. Bet 
tokiame klausime kaip: “ka
talikų ar mokslo pasaulėžiū
rą,” bijau, kad aš, brolis 
Katalikas ir p. Taškūnasr 
pasiliksime kur stovėję, tik 
gal kiek daugiau gerbdami 
vienas Kito nusistatymą. Fi
losofas William James nu
rodė, kad esama dvejopų 
žmonių: vieni, ką nori tikė
ti į Absoliutą, kiti, ką lin
kę manyti apie Visatą plu- 
ralistiškai. Vieniems šalta, 
baugu ir nesmagu net pamis- 
lyti, būk Visata — tai mil
žiniškas negyvas mekaniz- 
mas, kuriame veikia vien e- 
lektronai iri energija. Jie 
nori, kad tame mekanizme 
būtų kas tokio artimo, žmo
giško, asmeniško, kuriš'vir
šytų žmogaus silpnybes bei 
abejones. Na, ir tokie žmo
nės tikri į Dievą ij Jo rėdą. 
Kiti gi, neblogiausia gyvena 
ir be to tikėjimo. Ir, man 
regis, kasdieniniame gyve
nime didelė didžiuma žmo
nių gyvena kaip šitie antrie
ji. Todėl mes turime moks
lininkų ką tiki į Viršgamti- 
nę Asmenybę, ir mokslinin
kų ką tiki tik į tai, kas, Lor
do Kelvino žodžiais, yra: 
“dalykai apvilkti matemati
kos skaitmenimis.”

Todėl, palikęs klausimą 
apie Dievo buvimą ar nebu
vimą nuošaliai (nes jis yra 
neišrišamas mokslo būdu), 
dėl p. Taškūno “žodžio” no
rėčiau tik štai'ką pastebėti: 

“Melo ir skriaudų spek- 
troškopas neprašalina.” Kas 
yra melas ? Klaida vaizdas 
neatatinkąs tikrenybei. Ir 
jei mokslininkas pirmiau 
klaidingai manė apie žvaigž
džių sudėtį, tai spektrosko- 
pas tą klaidą (melą) jam 
atitaisė. O tikiuosi, p. Taš- 
kūnas nemano būk spektros- 
koį)as tinka išsprendimui, 
pavyzdžiui, kiek algos turė
tų darbininkas gauti ? Kiek
vienam dalykui yra savo 
saikas. Spektroskopas tapo 
išrastas ne intuicijos, įkvė
pimo būdu, bet būdu moks
lo, pažinimo gamtos įstaty
mų. Jis yra protui įrankis. 
Tuo pat moksliniu būdu 
gamtos žinios apie socialę 
darbininko padėtį gali būti 
protui įrankis išspręsti kiek 
darbininkui algos mokėti, o 
ne Amžinosios Grožės, Tei
sybės* ir Gero taisykėls.(Kas 
jos yra?)

Kaip sakiau, mokslo min
ties sekėjas vengia melo to
dėl kad juo nieko atsiekti 
negali. Taškūnas sako, kad 
tai naudingumo dora ir pri
duria: “sunku suprasti del- 
ko jis (laisvamanis) turėtų 
susilaikyti nub melo ir kitų 
skriaudimo progai pasitai
kius.”

Gerai — pasiklauskime, 
ar melas pasiekė kada nors 
savo tikslą? Žmogų melagį 
ir sukčių visi pažįsta; v jis, 
negali pasislėpti po doro, to; kurie tiki į Tai, Ko pro- 
teįsingo žmogaus skraiste. 
Meluodamas žmonėms būk

Jau kelintą kartą p. V. 
Sirvydas kartoja, kad ir jis 
ir jo oponentai pasiliksią kur 
stovėję, ir ironiškai pridu
ria viename savo straipsny, 
kad katalikai kalbės rožan
čių kaip kalbėję. Dabar vėl 
tvirtina, kad “kiti... neblo
giausia gyvena ir be to tikė
jimo.” Ir vėLironija. Kam 
tai? Gal tam, kad aiškiau 
pabrėžus savo nusistatymą ? 
Žinoma, nebus jokios nau
dos ne tik patiems rašyto
jams, bet taipgi ir skaityto
jams, jei mes tik pabėržšL 
me savo nusistatymus kad ir 
mandagiai. Tokios diskusi
jos nebus rimtos i rtodel nie
kam nenaudingos.

Netik nenaudingos, bet 
tiesiog bus jos kenksmingos, 
jei mes dar vartosime sofiz
mus rimtų argumentų vie
toj. Kalbėdamas apie me
lą, aš anaiptol neturėjau o- 
meny bepročio melagingu1 
mo, bet melą moraliai nedo
rą, melą žmogaus-<egojisto, 
kurs nepripažįsta nieko 
aukštesnio už savo “AŠ.” 
P, V. Š. sumaišo tą melą su 
klaida, su nežinojimu, su 
psychopatologiniu bepročio 
kledėjimu ir tvirtina, kad, 
esą, nieko neatsieksiąs tas, 
kurs tvirtina, būk laikrodi^., 
“yra tai instrumentas, ką 
ausis krapšto!” Taip me
luoti tik žmogus nesveiko 
proto tegali. Aš nei netvir
tinau, kad beprotis gali ką 
nors atsiekti vadindamas 
laikrodį ausų krapštuku, ar-

vandenį gali užvirinti ant le
do šmoto, niekados jų ne
įtikinsi. Sakydamas, kad 
laikrodis tai instrumentas 
ką ausis krapšto, nieko ne
atsieksi. Monarka skriaus
damas savo pavaldinius su
silaukia užmokesnies. O 
mokslo srityse meluoti, su
žiniai klaidingai dalykus 
pristatyti, nei vienas moks
lininkas neišdrįs ir nedarys, 
nes žino kad tuo nieko ne
atsieks. Kiti jo nielus tuoj 
suras. Ir kuomet ta moks
linė mintis prasiskleis žmo
nėse tiek plačiai, kiek ji y-> 
ra pas mokslininkus, teisybė 
atsistos ant kur kas stipres
nio pamato nei Amžinosios 
Tiesos, Grožės ir Gero. 
Reikia atminti, kad moks
lo mintis gyvuoja vos 
keli šimtai metų,’ ir jos ne
žino milijonai žmonių, išau
gusių tarpe religinių ir po
etinių tradicijų.

Mes nestatome proto ir 
mokslo dievaičiais, kadangi 
religinė, Viešpatį Poną gar
binanti, dvasia^ mums sveti
ma. Mes įkaitome protą ir 
mokslą tik įrankiais mūsų 
asmenybėms orientuotis tar
pe'daiktų įvairybės čionai, 
ant šios ašarų pakalbės. 
Jiems dievnamių statyti ne
manome, nes tuomet nesi
skirtume -nuoi garbintojų 
Viršgamtines Spėkos, kurie 
riko! kodylus ir naeldži&si 
Tam, Kuris niekados nema-

ia pat> s>avę Napoleonu, čia 
p. Širvydas^pavartoja sofiz
mą. f ri

Pagalios kaip čia ginčytis 
su p. V. Š. jei jis pastato 
visą klausimą taip, kaip iš
rodo lig l>ad aš ar “Katali
kas” sutinkame ant Jp, kad 
katalikybė ir mokslas yra 
vienas kitam priešingu; anot 
jo išsitarimo: “katalikų ar 
mokslo pasaulėžiūra ?” La
bai gudriai! Savo paties 
nuomonę nejučiomis bruka 
mūsų tyliai aprobatai. Ne! 
p. Š.! Aa su tuo nesutinku. 
Praeitame^ mano straipsny 
buvo aiškiai pabrėžta, kad 
jnes mokslui netik kad nesi
priešiname, bet jam dirba- 

' me. Mes priešinamės agnos
ticizmui, bedievybei, mes 
priešinamės matavimui vi- 
soko vien tik fiziniais in
strumentais ir cif romis. Ne
reikia mums brukti to, prie 
ko mes jokiu būdu negalime 
prisipažinti, kam mes esa- 
Tne priešingi.

P. V. Š. turbūt neužgin
čys, kad tikėjimas yra vie
nas galingiausių veiksnių 
žmonijos istorijoj. Ar p. V. 
Š. mano, kad tik dėlto tikė
jimas buvo žmonėms taip 
svarbus, jie tik dėlto juo 
rūpinosi, kad jis kodylais 
kuteno jų nosis, ar, kad da
vė progos jų akims pasige
rėti Dievnamiais, pačiupi
nėti rožančius ? Jei p. V. Š. 
tik taip “giliai” tikėjimą te
supranta, tai nėra ko su juo 
disputuoti.

P. V. Š. klausia, kas yra 
tiesa, grožė ir geras. Pilo
tas klausė Kirstaus: “kas 
tai yra tiesa?” Prieš Pilo
tą ir po jo daug, daug žmo
nių statė tą patį klausimą ir 
tankiausia atsakė: tai mano 
nusistatymas: ir jos nerado 
— nei tiesos, nei grožio, nei 
gero.' Su “nusistatymu” jų 
rasti negalima, o ir be “nu
sistatymo” amžinastis bus 
pertrumpa, kad juos pilnai 
pasiekus. Abu mudu su p. 
Y. Š. žiūrime į tą patį meda
lį — viens iš vienos, kits iš 
kitos pusės. Ginčysimės be 
galo ir naudos nebus nie
kam, jei p. V. Š. yra “nu
sistatęs” nepažvelgti giliau 
į manąją medalio pusę. Kam 
tad viešai vėdinti savo “nu
sistatymus ?”

Ginčuose neužtenka vien 
mandagumo; reikia dar ge
rai susipažinti su priešo po
zicija. Tas priduos rimtu
mo. Be to ginčai nėra gali
ai. Bus tik parodija.

V. Taškūnas.

IŠLEPINTAS ŠIMUKAS.
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“DARBININKAS” - pasiimti 
Lietuvos Darbo Federacijai kny
gų už $5.597.50. Už tas knygas 
“Darbininkas” laukia iš visuo
menės atlyginimo. LDS. kuopos, 
LDS. nariai, mūsų prieteliai, ka
talikiškos Skaudos rėmėjai priva
lo kiekvieną progą tam tikslui au
kų rinkimui sunaudoti.

r. X-

Dar būdamas mažyčiu kū- ■ 
dikiu Simukas pasergėjo, < 
kad j« visuomet pastato ant 
savo, jei tik pastyrate ir ima 
bliauti, kiek jo plaučiukai 
išneša. Motina neapaikęs- 

i d til^ jį greičiau Į 
nutildžius, nesipriešindavo 

. jo kaprisams. Ir taip pa- 
( moži jis įgudo visuomet pa

statyti ant savo ir surado 
i daugiau panašių būdų per

galėti motinos paliepimus.
Jo tėvas tankiausiai nebū

davo namie. Motina buvo 
silpno būdo. Taip tai ir au
go Šimukas ir lepinosi vis 
daugiau. Jei motina, būda
vo, pasipriešins, tai jis pa
keldavo tokį lermą, kad ji 
neapsikęsdama visuomet 
jam nusileisdavo. Tik la
bai retai jis tebuvo išleidžia
mas pažaisti su kitais vai
kais. Jis neturėjo nei bro
lių nei seserų. Ir įprato jis 
manyti, jog galės viską pa
sauly gauti, jei tik kaip rei
kiant supyks, drūčiai užsi
spirs.

Jam paūgėjus atsikraustė 
į kaimyno namus šeima su 
dviem vaikučiais maždaug 
Simuko amžiaus. Pastebė
jęs juodu, Šimukas pakėlė 
tokį ergelį, kad motina tu
rėjo jį išleisti pažaisti su 
jais. Jiems bežaidžiant vis
kas ėjo gerai, valanda-kita, 

I kol Šimukas neužsispyrė pa
statyti ant savo. Tiedu ne
norėjo užsileisti ir, kuomet 
Šimukas ėmė dar labiau 
spirtis, jiedu jį pusėtinai 
apkūlė. Tas jį begalo nu
stebino, nes tai buvo pirmu
tinis pasipriešinimas jo va
liai.

Iš to atsitikimo tečiau ma
žai jis tepasimokino. Mo
kykloj jis atsižymėjo kaipo 
didžiausis peštukas. Pradė
jęs dirbti nuolat pešdavosi 
su kitais darbininkais, kurie 
nenorėdavo visame kame su 
juo sutikti Jis priešinda
vosi žiauriausiai visam, kas 
jam nepatiko. Patekęs į 
kariuomenę turėjo labai 
daug nesmagumų irgi dėl tos 
pačios priežasties. Pagalios 
susivaidijęs su kitu darbi
ninku užsikarščiavęs užmu
šė jį. Teismas rado jį kal
tu ir dabar jis laukia nuo
sprendžio, nes ši istorija nė
ra tai pasaka, bet tikras at
sitikimas.

Taip tai ši žmogžudystė 
prasidėjo lopšy. Kalta mo
tina, kad neišmokino Simu
ką savęs suvaldyti. Reikėjo 
pradėti nuo pat kūdikystės.

(Paimta iš “The Healthy 
Home”)
* ■■ ■------- 1 —............... ■ ■

KAIP LAIKYTI DARŽO
VES VAISIUS IR 

MĖSAS.

Kopūstai dėti į bačkas su 
šaknimis į viršų.

Salieros be jokio mazgoji
mo įdėtos, su galvoms į vir
šų, į ilgas, gilias dėžes, ku
rios pripildytos su sausa že
me. < v

Tomatės gali būti laikytos 
iki Sausio mėnesio, jeigu 
skintos tik prieš šalną, sau
sai nušluostytos ir ^padėtos 
ant lentynos skiepe. Turk 
būti žalios, tvirtos ir gerai 
išaugusios, ir kaip tik pra
imti ir vartoti. Supuvusias 
deda nokti galima jas varto
ti. Laiks nuo laiko reikia 
peržiūrėti ir nunokusias iš- 
ir reikia išmesti.

Obuolius galima dėti į 
bačkąs ir laiks nuo laiko iš
imti supuvusius. Bet jeigu 
obuoliai laikyti iki žiemai 
arba pavasariui, turi būti 
rankomis nuskinti ir čieli, 
nesudaužyti. Sausai nu
šluostyti ir gražiai ant lenty
nos skiepe padėti. Patarti- 

1 na apvynioti minkšta popie- 
ra.

Grūšios ir ant kiek laiko 
gali būti padėtos į piaulus, 
:>amarinčius ir citrinius, taip 
pat galima laikyti, bet rei
kia apvynioti su minkšta po- 
piera. Pamarančiai perilgą 
laiką gerame padėjime stovi 
šaltoj vietoj. Senoviškas 
būdas laikyti citrinus yrą 
įdėti į sūdytą vandenį.

Spanguolias reikia atsar
giai peržiūrėti, išimant 
minkštas, ir padėti į puody
nę ir vandeniu apdengti. Ant 
puodynės padėti torielką ar
ba lentą. Vandenį reikia 
permainyti sykį ant mėne
sio.

Žiemoje galima nupirk
ti daug šviežios mėsos ir pa- 
kabyti skiepe. Ploirr šmote
liai, kaip tai, aviena, gali 
būti pamirkyti į avienas la
jų (suet) ir kuomet' reikia 
virti arba kepti viršų leng
vai galima su peiliu nuimti. 

Kalakutus, vištas ir ki
tus paukščius ir galima lai
kyti pakabytus vėsioj vietoj. 
Rūkytas kumpis, rūkytas 
liežuvis.ir rūkyta jautiena ir 
žuvis įdėti į lininius maišus 
ir pakabinti. Sūdyta kiau
liena ir sūdyta jautiena lai
kyti sūdytafBe vandenyje 
bačkutėse ir gerai uždengto
se.

Kiaušinius padėti į kal
kių vandenį. Daugelis šei
mininkių kiaušinius deda į 
avižas arba sausą druską. 
Kad nors toki kiaušiniai ne
gali būti sulyginti su švie
žiais, bet jeigu gerai padė
ti gana geri.

-■ ■ -

LIETUVOS ŽEMLAPIS
Katka 75 Centai.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
KONSTITUCIJA

Tik ką išėjo iš spaudos gra
žioje knygutėje Lietuvos 
Respublikos konstitucija. 
Taigi kiekvieno lietuvio yra 
privalumu neatidėliojant ją

* ’ zi r

tu patvirtinti negali.
Vyt. Sirvydas.

nusipjrktL
Kaina tiktai 15 centų. ' 

“DARBININKAS” 
366 W.‘ Broadw»y,

Boešco 27, Mm8.

Vi

Sekanti nurodymai yra 
naudingi kuomet norime pa
laikyti valgį ant kiek laiko:

Bulvės dėtos į sausą, šal
tą, tamsią vietą.

Morkvas, pastarnokus ir 
ropes galima laikyti skiepo 
šėmėse, arba žeme pripildy
tose dėžutėse, ir daržovės 
pasiliks šviežios. ą

Adynus ir arbūzus reikia 
nuskinti ir laiks nuo laiko 
su skuduru nušl ir
padėti ne ant skiepo ų,
bet ant lentynos, ir gana to
li nuo viens Jtfto. ■ Tik gerai 
nunokusi skinti

Tai naujausios laidos 
žemlapis ir kiekvienas 
lietuvis turėtų įsigyti. 
Sulankstomas ir apda
rytas puikiais viršeliais.

Didžio Islankstttas
26%x33^ ’

SULANKSTYTAS
♦

Galima gauti
“DARBZVZNKtf,’’’ f f 

^Boston 27t Mase. 
S^ff' Broadvay,

Z
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WATERBURY, CONN.

Šv. .Juozapo parap. lietukų ko- 

, lonija apie 10,000. Gerai susior 
ganizavus ir veikli. Čia daug yra 
lietuviškumo iripatriotizmo. čia 
net jaunimą gali išgirsti gatvėje 
lietuviškai kalbant. Turi didelę, 
gražią, mūro bažnyčią. Milžiniš
ką mokyklą, kurioje mokinasi 
1100 ir ar nebus skaitlingiausioj! 
lietuvių mokykla pasaulėje. Jo
je mokytojauja šv. Dvasios Sese- 
rįs. Viena lietuvaitė, kelios mo
ka lietuviškai Tvarka bei disci
plina mokyklos pavyzdinga. Ne
nuilstančiai darbuojasi mbkyklo- 
je, kasdien po kelias valandas 
gerb. kun. Jonas Bakšys. Jis mo
kina lietuvių kalbos, katekizmo, 
Liet, istorijos, geografijos, gies- 

dainų ir lietuviškų žaislų.

DAYTON, OHIO. .

. mių,
Lietuvių kalbos pamokas duoda 
taip-gi varg. A. Visminas ir se
suo lietuvė. Mokykla turi 8 sky
rius su valdiškomis teisėmis. Iš 
laikymu mokyklos rūpinasi gerb. 
klebonas su parapijonais ir labai 
daug turi padirbėti kol reikalin
gus pinigus parūpina. Dabar 
rengiamasi dar prie didesnės mo
kyklos ir seserims namų pastaty
mo. Yra našlaičių prieglauda. 
Joje išlaikoma ir auklėjama apie 
17 vaikeliij, kuri metams apseina 
api e$2,500. Liet, kataliką dr-jų 
yra čia’ apie 20 ir visos gerai lai
kosi kasos ir narių stoviu. Vy
čiai turi kliubą, kur lavinasi ir 
žaidžia. Katalikiškoji spauda čia 
platinama^su didžiausiu uolumu. 
Kun. J. Bakšys ir klebonas trau
kia iš vietinių ir Šv. Kaz. Dr-jos 
knygų visokių leidinių ir juos be 
pelno skleidžia tarpe žmonių.

- Gerb. klebonas, nepaprasto 
darbštumo, ramaus ir malonaus 
būdo kunigas. Žmonės jį myli ir 
sutartyje dirba bažnyčios ir tau
tos labui. Ir mes iš Lietuvos visi 
čia atvykę radome malonų prie 
lankumą ir paramą savųjų misijų. 
Čia žmonės meilūs, tarsi vienos 
šeimynos nariai. Spalių 8 d. įvy
ko Šv. Kazimiero Dr-jos prakal
bos. Žmonių Jjuvo daug.
ir pasekmės puikios. Visi malo
nūs ir patenkinti. Nors po daug 
vajų ir bedarbė, bet Šv. Kaz. Dr- 
ją stebėtinai parėmė. Narių įsira
šė 2 garbės 1) svečias iš Wilkes- 
Barre, Industrijos B-vės pirm. P. 
Petrauskas ir apsižadėjo prisiųsti 
$100 čekį, 2) Ona-Marė Skamarai- 
te, įmokėjo $100. 9 amžinieji:
1) Gerb. kun. kleb. Juoz. Vaian- 
tiejus, 2) Gerb. kun. Jonas Bak
šys, L. L. P. Boną $50, 3) Juozas 
Šaliūnas, 4) Konst. Jasaitienė L. 
L. P. boną $50, 5) Bronė Mar
cinkevičienė, 6) Antosė Kaza- 
kauskienė, 7) varg. Antanas Vis
minas L. L. P. Boną -50, 8) Sil
vestras Zdanys L. L. P. Boną $50 
ir 9) A. Mutusevičienė, visi* sumo
kėjo po $35. Įsteigtas Šv. Kaz. 
Dr-jos skyrius iš labai darbščių 
ypatų. Pirm. P. Tutoraitis, vice 
pirm. A. Matusevičienė, sekr. S. 
Zdanys, ižd. J. Makauskas; val
dybos nariai: Gerb. Kun. J. Bak
šys, Pr. Gudiškis, O. Radzevičie
nė ir Pr. Skrydla. Skyrius rū
pinsis sutraukti Šv. Kaz. Dr-jai 
narių ir katąlikiškos literatūros iš 
platinimu. Gerb. klebonas Valan- 
tiejui, kun. Bakšiui, visiems gar
bės, amžiniesiems, metiniams na
riams, L. R. K. S. kuopai, .pagel- 
bėjusiems įrašinėti bei kuo nors 
parėmusiems Šv. Kazimiero Dr-ją, 
tariu didžios padėkos-ir aukštos 
pagarbos žodžius.

Kun. P. Raščiukas 
Šv^Kaz. Dr-jos Generalis Įgalio

tinis Amerikoje. X

Cpas

sidarbavusiems rengime manifes
tacijos, kaip tai įvairiom komisi
joms ir aukų rinkėjams. Teip-gi 
ačiū visiems aukotojams už gau- 
isas aukas, kurias suaukavo šia
me reikale. Ačiū visiems dalyva- 
vusiem smanifestacijoj. .

Pirmininkas — A. J. Dūžius 
Raštininkė 4 M- JtikuMtū

Spalio 8 d, vietos lietuviai ap
vaikščiojo nepaprastai džiaugs
mingą įvykį — Amerikos pripa
žinimą Lietuvos de Jure. Kaipo 
aedideliai vietos lietuvių koloni
jai neišpuolė parengti viešus gav 
vėmis maršavimus. Tai ryžomės 
pasiganėdinti vien prakalbomis. 
Prakalbos prasidėjo 7 vai. vakare 
§v. Stepono svetainėj. Svetainė 
buvo papuošta amerikoniškomis ir 
lietuviškomis vėliavomis, kaip vi
dury taip ir iš lauko. Svetainė bu
vo pilnutėlė publikos. Daug, bu
vo svetimtaučių, ypač amerikonų. 
Kitiems nebuvo nei sėdynių, tnrg. 
jo stovėti Visi buvo užganėdinti 
prakalbomis. Pribuvus kalbėto
jams į svetainę, L. V. Benas už
grojo Star Spangled Baner. Po 
.o p. P. Butkus tvarkos vedėjas 
paprašė publikos ramiai 
:i ir atsistoti visiems.
publikai, užgrojo Amerikos ir 
Lietuvos himnus. Užbaigus him- 
.įus P. Dambrauskas perstatė 
amerikoną p. C. Fitzgerald, kem- 
gresmaną. Užbaigus kongresma- 
įui kalbą, šv. Kryžiaus parapijos 
koras, vedamas p. J. Ambrazaičio 
sudainavo porą dainelių. Po tam 
P. Butkus perstatė už kalbėtoją 
p. J. Bagdžiūną iš Chicagos. Gerb. 
kalbėtojas pasveikino susirinkusią 
publiką išreikšdamas prielankumą 
Lietuvai. Gerb. kalbėtojas nuro
dė, kad mes lietuviai ilgai troš- 
kom, kada Amerika tars savo gar
bingą žodį pripažindami Lietuvą 
Bet ilgai laukiančio žodžio sulau
kėm, Amerika padavė savo ranką. 
Užbaigus p. Bagdžiūnui kalbą, bu
vo renkamos aukos Šaulių organi 
zaoijai. Surinkta $66.45. Po to 
'perstato už kalbėtoją klieriką Da- 
mašių. Gerb. klierikas trumpoj sa
vo; prakalboj daug apie Lietuvą 
kalbėjo ir apie lenkus grobikus. 
Užbaigus kalbą klierikui, persta- 
to gerb. kun/ V. Slavyną, vietinį 
kleboną. ' Jis paaiškino, -kad rei
kią jrienybės laikytis, o greitai 
ateitį laimėsim. Užbaigdamas 
kalbą kun. V. Slavynas da '•per
skaitė tam pagamintą komiteto 
rezoliuciją, kuri bus pasiųsta į 
Lietuvos ministeriją, į Lietuvos 
atstovybę ir Washingtono val
džiai. Rezoliucijas publika vien
balsiai priėmė." Po perskaitymo 
rezoliucijų da koras uždainavo 
“Gyvuok Lietuva Ilgai.” Po dai
nelių L. V. Benas grojo maršą o 
publika maršavo iš svetainės ir vi
si skirstėsi pilni energijos ir 
džiaugsmo.

Da turiu priminti kad manifes
tacijos surengimu rūpinosi visi 
bendrai. Manifestacijos rengimui 
buvo renkamos aukos po namus. 
Surinkta $100. Bet gaila, kad ir 
mūsų kolionijoj yra tokių apuo
kų, kurie nežino kas esą.. Kaip 
minėta surinkta per namus $100, 
o laike prakalbų surinkta $66.45. 
Iš viso 81603: Išladių buvo $88.- 
31. Likusieji bus pasiųsti Šaulių 
organizacijai.

J. A. Tulauskas.

NEW ĘAVEN, CONN.

4CLEVELAND, OHIO.

Clevelando lietuviai katalikai 
laukė ir nesulaukė šiemet parapi
jinio susirinkimo.

Antras dalykas tai bandymas 
uždrausti lietuvių katalikų drau
gystėms rengti sekmadienįąis va
karus su šokiais. Reikia eiti nuo 
Ainošiaus prie Kaipošiaus kol 
gauni leidimą ir tai tik su dide^ 
lįu vargu. - f

Ar-gi neįstabu, kad kitų tautų 
katalikai turi savo parapijinius 
susirinkimus, rengia sekmadie
niais šokius be jokių kliūčių, o 
lietuviai katalikai, lyg kad būtų 
kitos bažnyčios galvos valdomi 
žmonės, turi laikytis kitokių įsta
tymų, pildyti kitokias disciplinas.

Šv. Jurgio parapijos fėrai arba 
bazaras pasidarbavus kun. Vilku- 
taičiui, parapijos komitetams ir 
katailkiškoms draugystėms — biz- 
nevai gerai pavyko. Ypač neku
rtos draugystės labai nuoširdžiai 
pasidarbavo, tas krūvon sudarė 
didelę sumą pinigų.

Gerb. kun. Vilkutaitis ir komi
tetai bando išrasti būdą, kuriuo 
būtų galima sutraukti visas tris 
katalikų dailės draugystes: leat. 
Chorą, Vyčius ir Šv. Jurgio Baž. 
Chorą bendran ryšiu. Tam tiks
lui yra siūlomi bažnytiniai kam
bariai minėtoms draugystėms re
peticijoms laikyti, su ta išlyga, 
jog minėtos draugystės surengtų 
nors retkarčiais parapijos naudai 
vakarus. Puikus . užmanymas, 
tik reikėtų atsakančiai sutvarky
ti, kd viskas būtų tvarkiai ir be
šališkai vedama.

Teatrališkas Choras lošė puikų 
teatrą 15 d. spal. Vyčiai rengia
si pastatyti Adventuose ant sce
noj “Šventąją Naktį” arba Užgi
mimas Kristaus, trijų aktų teatrą 
su muzika ir dainomis. Vietinė 
solistė S. Greičienė turės koncertą 
12 d. lapkričio. Tautos Fondas 
turės vakarą' Naujų Metų dieną. 
Vyčiai sulos teatrą ir manoma pa
kviesti Kun. Kemešį su prakalba.

Tai tokios naujienos Celvelan- 
do padangėse šiuo' tarpu. Gal ki
tą kart bus kas naudingesnio, o 
dabar turime užsiganėdinti ir tuo- 
mi.

WILKES-BARRE PA.

Susirgo Petrausku.
"Sunkiai susirgo' Povilas Pet-

rauskas, Industrijos B-vėą pirmi- 
mnkąs. Dabar jis negali nei šne
kėti. Bene tik plaučių uždegimą 
turi. Daktaras sako, kad Sune- 
galejunas kilo iš didelio nuvargi-

✓ ,mo.

Clevelandietis.

PHILADELPHIA, PA.

Mokytesniems lietuviams.

iš

SKAITYTOJy KAMPELIS.

Narys.
— ■—n—'——

NEW HAVEN; CONN.

Sąjungietės veikia./

KLAUSIMAI.-— \
1) Jėzus Kristus, gyven

damas kaipo žmogus ant že
mės ar prigulėjo prie parti
jos, jei prigulėjo, tai prie 
kurios? U

2) Jėzus Kristus su ku
riais žmonėmis draugavo — 
su turtininkais ar su bied- 
nuoliais ?

/ Dovanos
SPAUDOS PLATINIMO 

LAIKAS.

Moterų Sąjungos 33 kuopa gri* 3) Kas pagimdė socijaliz- 
žiai darbuojasi Į Ją yra susispie- 
tusios visos darbščios moterys ir 
mergaitės. Jos reikalui esant pir
mos pasirodo su aukomis ir dar
bais dėl labo tautos ir bažnyčios. 
Spalio 28 d. vietinė kuopa rengia 
didelį maskaradinį balių Herman- 
sons svetainėje, 156 Crown St Y- 
ra skiriama 3 dovanos tiems, ku
rie bua gražiausia ir navatniausia 
apsirėdę. Gaus 1 — $5.00 auksu, 
2 — $2.50 auksu, 3 — $1.00 si
dabru. Šiuomi kviečiam visus at
silankyti į šią linksmą pramogą. 
Tikimės, kad linksmai laiką pra
leisite. Muzika bus viena iš ge
riausių. Grieš naujausios mados 
šokius: klumpakojus, suktinius ir 
tt. Jauni ir seni nepraleiskite pro
gos.
» ašlavija.

NEWARK, N. J.

Mūsų neprietelis.

Skaitau sau už pareigą praneš
ti LDS. vietiniams nariams ir ar
čiau supažindinti su mūsų priešu.

10-tą d. spalio šių metų para
pijos svetainėje besikalbant tū
liems šv. Cecilijos choristams tarp 
kit-ko pareiškė šv. Cecilijos choro 
pirmininkas Antanas Verba, kad 
jis pirgulėjęs prie LDS., bet pa
metęs ją jau 9-nis narius ištrau
kęs.

Tai pasirodo sulyg A. Verbos 
pasiaiškinimo kad dar nė vienas 
vietinių viešų liberalų ar bolševi
kų neprilindo ant tiek blogo pa
daryt LDS. kaip mūsų parapijo
nas prisidengęs Šv. Cecilijos choro 
vardu.

Šiuomi pranešdamas gerbia
miems LDS. Sąjungos nariams 
arčiau pažinti tokias ypatas -ir ne
siduoti suvadžiot. Teip-gi buvu
sieji LDS. nariai, kurie esate su
vilioti ir apleidote virš minėtą 
krikščionių darbininkų organiza- 
ciją, grįžkite prie LDS. ir dirb
kite katalikiškoje dirvoje.

Girininkas.

kademija — 35c.
4) Dangaus Karalienė (apd.)

$1.00 ir Vaikų Teatrai, T dalis 
ĮOc. »

5) Apologetika 50-. ir Ti 
Keleiviai (apd.) — 50c.

6) Visi Geri — 10e., Leono
pop. Enciklika — 15e., Žaidiu 
Vainikas — 50-., Kurių Bus V 
šus? — 10c., Esunaas — lOc^-G 
liūnas — 5-. . j

7) Aritmetikos uždapinyųąs 
d. — 35c., Aritm_ uždavinynss 
d. — 25c., “Draugas” (kalenč 
rėlis) 40c.

8) Marijos Mėnuo — 50 
Eu-ha ist. Stacijos — 15c., Žii 
rėlis — 40-.

9) S iūlelis —> 35c., Moterys 
ir Šei.nyna — 50c., Stacijos 
15c.

10) Trįs Keleiviai — 50c., T 
bakas i;uodai — 10c., Žiburėlis 
40c.

Kiekvienas užsimokėjęs 
kalne už metus už “Dari 
ninką,” turi teisę pasirink 
vieną iš viršuj nurodytų ir 
merių, vertės 1 dolerio kn; 
gų. Taigi yra labai tinkan 
proga visiems iš to pasiūlin 
pasinaudoti.

Pinigus ar money ord 
rius siųskite vardu

“DARBININKAS”
366 Broadway, Boston 27,. Ma;

Spalių ir Lapkričio mėn. 
yra skirti katalikų spaudos 
platinimui, “Darbininko” 
užrašinėjimui, LDS. narių 
prirašymui, “Darbininko” 
pagerinimo aukų rinkimui 
ir tt. Kiekvienam LDS. na
riui yra gera proga pasinau
doti — gauti dovanas. Do
vanos štai kokios:

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

2) 'Kuris gaus du nauju “Dar
bininkui” metiniu skaitytoju ir 
prisius pinigus Centran, gaus fon
taninę plunksną.

Fontaninės plunksnos yra su 
“Darbininko” vardu.

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

1) Kelionė aplink pasaulį 50c., 
Albumas Liet. Dr-jų 25c., Delega
tų Kelionė Lietuvon 25-.

2) Apaštalystės Maldos — 25c., 
Bažnyčios Istorijos Vadovėlis — 
50c. ir Šv. Gabrielius — 25e.

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

mą, kur ir kada ?
4) Koks skirtumas tarp

susipratusių darbininkų ir 
apsišvietusių? * -

5) Ar gali prigulėti kuni
gai prie darbininkų organi
zacijų? ,

6 4 Ar gali prigulėti darb
daviai prie darbininkų orga
nizacijų.

7) Ar gali prigulėti ban
kininkai prie darbininkų 
organizacijų ?

8) Kokią naudą duoda 
dailininkams darbininkų 
himnas? (LDS. himno ne
turi. Klausimas eina apie 
marksistus).

9) Kokie pamatai būtų 
tinkamesni Amerikos darbi
ninkų unijoms?

10) Katrie iš šventųjų bu
vo darbininkai idealistai ?

11) Kurios srovės ar par
tijos daugiausia darbavos už 
nuvertimą Rusijos caro, Vo
kietijos kaizerio ir Austrijos 
imperatoriaus ?

12) Ar būtų atsiradę to
kios spėkos, kurios būt nu- 
vertusios carų ir kaizerį nuo 
sostų, jei nebūtų kilęs didy
sis karas ? Jei taip, tai kaip 
greitai būtų apsidirbę su ne
geistinais viešpačiais ?

1’) Kuris yra skirutmas 
tarp dviejų brolių darbinin
kų — juodarankis proleta
ras ir baltarankis proleta
ras.

14) Kas pagimdė kapita
listų klesą, kur ir kada ?

15) Kas pagimdė darbi
ninkų klesą kur ir kada ?

16) Kodėl metai skaitosi 
nuo Kristaus gimimo ?

Tuos klausimus statau 
reikalauju paaiškinimo.

P. J. Kyrius.

Šl-

ir

ninkas yra tas, kurs netik 
pats suprantamo ir kitus ga
li pamokyti ir vadovauti.

5) Kunigai gali prigulėti 
prie darbininkų organizaci 
jų, kurios nėra priešingos 
tikybos mokslui.

6) Smulkus ' darbdavis 
daugelyje atvejų gali prigu
lėti. Stambus kapitalistas 
iš esmės negali prie darbi
ninkų organizacijų prigulė
ti, tečiau gaji būti darbinin
kių užtarėju ir visam darbi
ninkiškam judėjimui nau
dingu.

7) Bailkininkas bankinin
kui nelygus. Vienas turi sa
vo kapitalą ir veda biznį, o 
kitas gali būti biednesnis už 
banko džanitorių. Kapita- 
listas-bankininkas iš esmės 
negali prigulėti prie. darbi
ninkų organizacijų, nebent 
būtų darbininkų reikalų rė
mėju.

8) Darbininkų himnas pa
kelia darbininkų ūpą.

9) Unijos turi gerus pa
grindus ekonominėj kovoj, 
bet atėjo laikas ir pribrendo 
reikalas, kad unijos stotų į 
politikos veikimą.

-10) Seno Įstatymo Mozė 
yra pirmas organizatorius 
nuskriaustųjų ir pirmutinis 
pasaulyje generalio streiko 

■ suorganizuotojas. Šv. Pran
ciškus Salezijonas, darbi
ninkų prietelius, rūpinosi 
darbininkų ■ būvį gerinti 

. steigdamas amatų mokyklas 
, darbininkams. Šv. Virtcen- 
i tas rūpinosi ypač darbinin

kais ligoje ištiktais ir steigė 
• darbininkams ligonines ir 
į prieglaudas. Apskritai visi 
i šventieji pasižymėjo Dievo, 
„ artimo meile ir teisingumu, 
i O visi, kurie turi šitokias do

rybes yra kartu darbininkų

mams ištvirkstant, atsiras 
da puvimas ir jei nedaron 
griežtų reformų, tai griuv 
mas natūraliai ateina. Tei 
buvo su senovės didžiosiom 
imperijomis, teip būt bu-’ 
ir su Rusijos imperija..

13) Juodarankis dari 
ninkas yra tas, kurs dirt 
darbą raumenimis, o balt 
rankis darbininkas, . ku 
dirba smegenimis. Banį 
džanitorius yra juodaranki 
o banko klerką yra baltarai 
kis.

14) Didžiųjų kapitalisl 
klesa išsivystė palengva a 
sirandant mašinoms.

15) Darbininkų klesą p; 
gimdė pilvas. Kai žmogi 
norėjo valgyti, tai prade; 
dirbti ir taip atsirado da 
bininkai.

16) Ne visos tautos ska 
to metus nuo Kristaus gim 
mo. Krikščioniškos taut< 
skaito metus nuo Kristai 
gimimo dėlto, kad tai yi 
svarbiausias pasaulio istor 
joj nuotikis.

PAAIŠKINIMAI.
9-to spalio vakare viename 

puikiausių knygynų šiame mieste 
(kampas Girard ir Broad gatvių) 
daktaras Benediktas Lust’as, ypa- 
tiškas draugas amžiną atilsį gar
saus pasaulyje kunigo-gydytojo 
Sebatsijono Knepo inauguravo — 
iškilmingai atidengė šaką 
(braneh) savo naturališko (be 
nuodingų drogerių) gydymo mo
kyklą, kuri tai mokykla jau New 
Yorke ekzistuoja nuo 1896-tų me
tų po šiuo antrašu: 119 74-th Avė.' 
Mokykla ši bus vakarinė. Tode- 
lei kiekvienas asmuo be skirtumo 
lyties, tautos, tikėjimo ir pažval- 
gų politiškų turi progą joje moky
tis. Vien tik reikalaujama, kad 
asmuo norintis mokytis, turėtų 
gerą reputaciją ir nors dviejų kle- 
sų high schoolės. Vienok jei jis 
ir ne yra čia lankęs mokyklos, 
bet yra Europoje jad ant tiek pa
kilęs moksle, ar bent norrf ir pats 
per savę ant tiek išsilavino, tai 
ir gali būt priimtas į viršininėtą 
mokyklą. Vien turi anglų kalbą 
nors ant tiek tik žinoti, kad ga
lėtų suprasti lekcijas. Gi moks
las joje prasidės jau nuo 16-to spa
lio po šiuo antrašu : 1309 Walnut 
St. Bet norintiems užsirašyti į 
mokyklą, geriau yra kreiptis ant 
šio antrašo: Dr. P. M. Caruso, 72 
De Long Buiiding. Asmens tobu
lai baigę tą mokyklą, gaus laips
nį daktaro ir galės praktikuoti 
kaipo gydytojai naturepatat

Kneipūtas.

1) Kristus atnešė pasaulin 
mokslą tinkamą visoms tau
toms, visiems amžiams, vi
soms partijoms, visiems luo
mams. Iš Šv. Rašto žinome, 
kad Kristus prie anų laikų 
partijų neprigulėjo, bet nuo 
jų nesitolino ir visus moki
no.

2) Kristus draugavo dau
giausia su biednuomene, bet 
reikia pasakyti, kad Jis ir 
turtininkų nestūmė nuo sa
vęs. Pas tų laikų turtininką 
Lozorių neretai Kristus lan
kydavosi ir jį'paskui iš nu
mirusių prikėlė. O vieną 
turtingą , muitininką savo 
mokiniu padarė.

3) Socijalizma^ kai pi r 
kitokie mokslai, bei teorijos 
negema kaip gyvūnas ir jų 
metrikų negalima užrašyti. 
Socijalizmas vystėsi kartu 
su kapitalizmu. Socijaliz- 
mą suformulavo Karolis prieteliai. 
Marksas, kurs gyveno devy- 
nioliktamė šimtmetyje po 
Kristaūs gimimo.

4) Susipratęs darbinin-

A. L R. K. FEDERACIJOS N. A 
APSKRIČIO VALDYBA.

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

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

NorWood, Mass.

M. M. Kamandulis, rast.,
20 Fax Street,

x Montello, Mass.

K. Stažaitienė. viee-pirmininkė, 
J. Glineckis, iždininkas, 
T. Kubilius, iždo globėjas, 
Mykolas Kerbelis, organizatorius.

. /

SVARBUS PRANEŠIMAS.
- — ■ —

L. Vyčių Naujosios Angliji 
apskričio pusmetinis suvažiavim; 
bus spalio 29 d., s. m. Cambridg 
Mass., parapijos salėj ant Win< 
sor St. 1:00 vai. po pietų.

Visos apskričio Liet Vyči 
kuopos malonėkite atsiųsti km 
daugiausia delegatų, nes šitas j 
ra labai svarbus suvažiavima 
Bus išduoti iš esimo raportai K 
tas svarbus dalykas, tai bus sva 
bu išgirsti apie mūsų apskriči 
chorą. Girdėtis, kad komisija vi 
ką gerai sudariusi

Cambridge’io kuopa yra išauki 
to prisirengus mus priimti

Vincent P. Stankus, 
’ L. Vyčių N. A. Apsk. piru

X

a

Iš mūsų kolionijos mažai tenka 
matyti žinelių laikraščiuose, čia 
daug veikiama, bet mažai rašo
ma. ,

Štai pasidarbavimai šios kolo
nijos: surengta milžiniška mani
festacija 3 d. rugsėjo dėl išreiški
mo padėkos Suvienytoms Valsti
joms už pripažinimą Lietuvos res
publikos de jure.

Manifestacija gerai pavyko. Sve
timtaučiai dar ir šiandiena giria 
lietuvius, kad surengė tokį įspū
dingą reginį. Malonu matyti kad 
svarbiam reikalui ištikus visi iš
vien veikia be skirtumo partijų 
ir be ypatiškumų, tas ir atnešė ge
ras pasekmes. r

Manifestacijos^jšeigos ir inei- 
gos sekančios*: aukų ir kitokių in- 
eigų $651.88, išeigų padaryta 
$634.70, viso liko $17.18.

Už atnaujinimą parašo ant vai
niko dėl papuošimo paminkltT^u- 
vųsių kareivių ingaliotas iždinin
kas tą bilą atmokėti. Likusiais 
pinigais nutarta užrtokėti Šv. Ka
zimiero parapijai už Šviesas.

Šiuomi tariam ačiū visiems pa-

.. PHILADELPHLA PA.

1) Antanas Poniškis i» 2) Vin-t 
cas Rimgaila įsirašė amžinaisiais 
Šv. Kaz. Dr-jos nariais 'ir sumo
kėjo $35. širdingiausiai dėkoju 
katalikiškos spaudos prieteliams.

Kun. P. Raščiukas
Mano adresas: 53 Capitol Avė., 

Hartford, Conn., Kun. P. Raščiu
kas. sL

%
Lietuvos meilė brangesni už 

auksą ir sidabrą. Bet jeigu mei
lė bus, tai bus Lietuvai ir aukso 
ir sidabro-

11) Carą, kaizerį ir impe- 
Tatoriaus sostus nugriovė di
džiojo karo aujdros.

’ T 12) Jei didysis karas ne
kas, kadir be mokslo, žino būtų įvykęs, tai valdovų so- 

I savo darbininkiškas priedėr- štai būtų užsilikę, bet galin- 
j mes. ► O apsisvietęs darbi- gų valstybių turtingųjųJuo-

Skaitykite ir platinkite lai 
kraštį “GIEDRĘ.” Lietuvi 
Katalikų Moksleivių Organų.

Kaina metams Amerikoj $XS0

"G I X D R A”
66 W. Marint 8-

WUkes Barre, Pi



SUEIKITE VISI.

JUOZAS LAUKIS

Geriausi
Cigareta

Pirkites Knygų 
ir švieskites.

Toki pat paprastos odos apdarais .............
Drobės apdarais panašiais į odą................
Drobės apdarais raudonais kraštais ...... 
Kietais drobės apdarais raudonais kraštais

dainų, de 
piano skambini

Darau siutus, overkotus ir lat
ras. Materijos geros, didžiame 
pasirinkime. Kainos nebrangtvs. 
I birbus ir pritaikymas gvaruntuo- 
tas. Malonėkit persitikrinti.

IAJCKY TAILORS
2238 Caniff.41. Hamtramck, Mich

----------------- '

Reikalavimą kainos 2c. nž žodi už 
kiekvieną syki.

‘V. KAZIMIERO K. K. DR-J08
VALDYBOS ANTRASAI

SO. BOSTON, MASS.
’IRM. — Vladas Paulauskas.

90 B St., So. Boston, Mum, 
■ZICE-PIRM. — V. J. Jakštas,

27 Story St, Boston 27, Mass. 
PROT. RAST. — Antanas Janušonis,

1420 Columbia Rd., So. Boston

PIN. RAŠT. — Juozas Juška, 
Merycllff Academy,

Arlinghton Helgtbs, Man 
ODININKAS — Leonas švagždys, 

111 Bowen St, Boston 27, Mastu 
2DO GLOB. — J. Grublnskas, 

3 Jay St, Boston 27, Mass. ir 
Antanas Kmitas,

284 5-th St, Boston 27, Masa. 
MARŠALKA — Povilas Laučka,

61 Story St, Boston 27, Masa. 
DRAUGIJOS antrašas reikale:

386 Broadway, So. Boston, Mass.
DRAUGIJOS susirinkimai laikomi 

<a» antrą nedgldlenl mėnesio 1-ą vai. 
•o pietą parapijinėj svetainėj, 492 B. 
'-th St, Boston 27, Man.

Aš Juozas Versiuckas, paieškau savo 
iėdės Antano Mienkeviciaus, Vilniaus 
•Mylios, Trakų apskr., .Javejos para
pijos. .Tavynikų kaimo. Išvažiavo iš 
'levelando 9 birželio Turiu svarbų 

reikalą. Prašau atsišaukti jie patįs 
ar kas žino pranešti, p# ką tariu iš 
kalno aėlų. Rašykit šiuo adresu: 

JUOZAS VERSTACKAS.
1900 E. O-th St., Cleveland, Ohio. 

(19),

Kaina 
.. .75
.. 1.00 
,. .15

gp - __
^Lietuvos Vyčių 17 kuopos 

mėnesinis susirinkimas bus 
^nedėliojo, 22 dieną spalio 3 
<yal. po pietų, po pamaldų 
gryčių kambariuose 366 W. 
- Broadivay. Meldžiam visu I 
" narių atsilankyti, nes bus} 
^renkami delegatai į apskri 
į čio suvažiavimą, kurs bus 29 
į-dieną spalio, Cambridge. 
®Mass. ir kas-link teatro sta- 
Homo 26 dieną Lapkričio 
^‘‘Amerika Pirtyje.”

Valdyba

įT.Norinti prasimokinti anglų kal

ybos arba gauti žinias pilietiškų po 

Įrpięrų išėmimui, yra kviečiami vi 

įsi lankyti, kuriems bus arčiau se 

kančias mokyklas
B Ottis. Norris St. netoli Mass 

Avo.

į į- Haggerby, Cushings St., kam 

r pas Lawn St.
į-. Webster, Upton St., arti Maga 
Czine St.

**- Roberts, AVindsor St., Kampa;; 

į'Hartvard St.

Kelley|Williotv St., arti Cam-

' bridge St.
J Putnam, Otis St., kampas 
Fourth St.

£ Thorndike, Spring St., priešai 

®feeventfi*St. GYNIMAS. Pagal |
parašė Kun. V. Zajani
Šioje knygoje moksliškai aiškinama pagrindinės katalikų 
tikėjimo tiesos..................................... .............................................65

VAIRIŲ ŽAISLUI. Trys vaikų komedijėlės: 1) Ponia ir ponas •
teisėjas; 2) Godus daktaras; 3) Barbės edukacija........... .. .20

VARGO MOKYKLAI. Būrelio mokytojų rinkinys kalbos moks
lo reikalui. Antrasis leidimas. “Maža garbė svetimomis 
kalbėti, Didi gėda—savosios gerai nemokėti.” Kaunas, 
1921, pusi. 320. Kietais popiero apdarais ......................... $1.25

VASAROS ŠNEKOS. (Eilėraščiai). Parašė Tyrų Duktė...............45
ŽAIDIMŲ VAINIKAS. Savybės vakarėliams ir gegužinėms nu

pintas. Sutaisė Matas Grigonis. Randasi 49 tautų žaidimai,
22 autoriaus sugalvoti žaidimai ir 31 kitų tautų žaidimas. 
Su gaidomis ir paaiškinimais. Pusi. 75. —.............................. 50

ŽIBURĖLIS. Pirmos po elementoriaus knygelės skaityti. Tin-
. ka mokykloms ir šiaip vaikams arba suaugusiems mokintis 

skaityti. Su paveikslėliais. PusL 112—1921 m. Sutaisė 
J. Palukaitis....................................... ........... . .................... ............ 4(

PARSIDUODA TRIJŲ 
KAMBARIŲ FORNIČIAI

Vartoti tik vieną metą ir parsiihio- 
'a visai pigiai. Važiuoju į kitą miestą. 
Ulresas:

JONAS GASPARAS
’35 \V. Broa<hvay. South Boston, Mašs.

MALAKNYGfiS.
PULKIM ANT KELIŲ. Gražiausių ir reikalingiausių maldų 

kiekvienam katalikui rinkinys. . Antra pataisytoji/ laida. 
Atspausdinta ant geros popieros. Pusi. 555. Stipriais mo
loko odos apdarais, paauksuotais kraštais. ..........................$3-50

....... ...$2,50 
... «•••«... $2. (X i 
..... .....$1.85 
• • • « • • • • $150

fe-Dr.- Landžius parvežęs 
^Lietuvos pinigų paliko jų 
.“Darbininke.” Norintieji 
fįjų pamatyti ateikite “Dar 
rbininkan,” o prisižiūrėsite 
iki soties.

Užkietėjimas, diegimas, mėšlungis ir kiti vidurių suirimai nie
kuomet nekankina šitos laimingos šeimynos.

p Ateinančią nedėlią spalio 
B2 d. š. m. pobažnytinėj lie- 
jįiivių sal|.į ant 5-tos gatvės 
■ :30 vai. vak. įvyks labai 
garbios prakalbos. Bus 
parnešta ir išaiškinta apie 
rinkimus į seimą Lietuvoje. 
Bus kalbų apie darbininkų 
reikalus ir apie vietinius da
lykus. Tarpuose bus gražių 
pamarginimų 
klemacijų, 
mu ir tt.
^Sueikite į tas prakalbas 

Eisi. Plačiai apie Lietuvą 
makalbės Dr. Landžius, ne
senai iš Lietuvos atvvkes.
L Prakalbas rengia LDS. 1 
Koji kp. «
■Ky. Kviečia Rengėjai.

Pirmininkas — V. J. Kudirka, 
37 Franklin St., 

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

1 Grimes Street,, 
South Boston, Mass. 

Paštininkas — J. Smilgis, 
125 Cherry Street, 

Cambridge, Mass. 
ždininkas — M. Abračinskas, 

187 Ames Street, 
Montello. Mass.

Šiandieną parleidom ir laivu 
AMERICA išvažiuoja

Magdalena, Antanas, Kazė. 
Vincas Valiukai, šancų, pas Anta
ną Valiukas, Union G rovė, Wis.

Uršulė Sidabraitė. iš Viekšnių 
pas Kazimierą Sidabrą į Newton 
Upper Kalis, Mass.

Marijona Zičiutė iš k. Kruoniu 
Žasliai, pas Stasį Zičių. 8 .Jone; 
St., No. Billerica. Mass.

Julijona ir Bronė Eielskiai, d\ 
Neutraliai, Luokė, pas Broniu 
Bielsšį. Burgės Hill, Rumford, Me 

Domicėlė Berną ta vičiutė, kaimas 
Kadonis, Žiežmariai, pas Goo. Ma 

jlačinskį, 1045 AVashingto St., Nor 
wood, Mass.

Mikalina Dulkytė, kaimas Ge 
nakiemis, Onuškis, pas Sim. Kaz 
1 aviškas, 60 Austin St., Nortvood 
Mass.

Stasė Stonienė ir Apolinara 
Stonis iš m. Užventis, pas Antan; 
Stonį, 8 Douglas St.. So. Boston 
Mass.

Pribus New Yorke apie Lapkri 
čio'3, 1922.

Kostantas Norkus, 
Atstovas Lietuvoje

Kurie norite atsiimti savo gi

mines iš Lietuvos, tuoj kreipkitės 

pas mus, nes mūsų atstovas Kaune 

jiems sutvarkys visus kelionės rei 

kalus ir visakuom aprūpjs, taip, 

kad jie keuonėje neturės nė jokių 

kliūčių nė vargo. Pasiskubinkite 

kol dar šių metų kvota nepasibai

gė !

BALTIC STATĖS FINANCE 
CORPORATION

357 Broadway, So. Boston, Mass. 
| Tel. So. Boston 1061. (Adv.)

B Nuo pereitos vasaros pra 
džios į Bostoną iš kitų šalin 
atgabenta apie 1.000.000 to- 
nų anglių.

...

SUSIRINKIMAS.

PRANEŠIMAS
I

Duosiu misijas šį rudenį 
sekančiose vietose:

Nuo Spalio 15 iki 22 Šv. 
Petro ir Povilo baž. 1534 So. 
West. St., Rockford, III. s‘

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

! Nuo Lapkričio 12 iki 19 
Šv. Kazimiero baž. 285 E. 
14tH St. Chicago Heigths, 
III.

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

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

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

Tėvas Alfonsas 
Maria, C. P.

Žemiau talpiname surašą knygų gautų iš Lietuvos. 
ARITMETIKOS TEORIJA. Ketvirtasis leidimas Švietimo Mi

nisterijos Knygų Leidimo Komisijos leidinys. Naudinga 
knyga kas nori išmokti gerai skaitliavimo įvairiose šakose. 
PusL 139..............................   .75

ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS. Vadovėlis aritmetikos pra
džiai. Antroji dalis. (Veiksmai su skaičiais visokio didu
mo). Parašė Pr. Mašiotas. PusL 64.................. 35

ARItAiETIKOS UŽDAVINYNAS. Vadovėlis aritmetikos pra
džiai. Pirmoji dalis. (Veiksmai su skaičiais ligi 1000). 
Parengė Pr. Mašiotas. 1921 m. PusL 86. Naudingas vadovė
lis kiekvienam norinčiam išmokti gerai skaitliavimų .....". .25

ATLASAS LIETUVOS MOKYKLAI. 1. Pusrutuliai, 2. Eu
ropa, 3. Azija, 4. Afrika, 5. Šiaurinė Amerika, 6. Pietinė 
Amerika, 7. Australija, 8. Lietuvos žemėlapis ir 9. Žmonių 
rasės. Paruošė S. Franckevičius. Kaunas..................................35

BAŽNYČIOS ISTORIJOS VADOVĖLIS. Vertė Kun. V. Za
jančkauskas. I dalis (Senovė ir viduramžiai). II dalis

(Naujieji Amžiai). Abi dalys ......................................... $1.00
BUHALTERIJOS VADOVĖLIS. I dalis. Elementinis kursas 

komercijos mokykloms. Sutaisė Jonas Ilgumas. Kaunas, 
PusL 184. Kas nori pasimokinti knygvedystės, patartina šį 
vadovėlį įsigyti .......................................................................... $1.00

CIT PAKLAUSYKIT. Parinktosios lietuvių poetų eilės. Pa
rankiojo Liudas Gira. Ras labai puikių eilių, tinkamų va
karų pamarginimui. Pusi. 190.................................................. 50

DUONELAIČIO RAŠTAI. Mokykloms parinko ir paaiškino 
M. Biržiška. Pirmoji dalis: ištraukos ir priedai. Antroji 
dalis: Duonelaičio gyvenimas, raštai ir kalbos paaiškini
mai. Kaunas, 1921 m. Pusi. 202. Ketais apdarais..............$1.00

GAMTOS PRADŽIAMOKSLIS. I dalis. Negyvoji gamta. Že- 
J0N0 BILIŪNO RAŠTAI. Paveikslai, apysakos ir eilės. Til

žėje, 1913. PusL 143 ......................................................................75
KAS TAI YRA KONSTITUCIJA? Parašė P. Višinskis. Kau

nas. Pusi. 14................................................................... j..............................................05
KETURI MONOLOGAI. Parašė A. Vienuolis. 1920 m. Pusi. 24 .15 

■ LEISKITE MAŽUČIAMS ATEITI PRIE MANĘS. Patarimai ir 
maldos laukiantiems ir sulaukusiems gražiausios gyvenimo 
dienos. Pagal kun. Fechtą sutaisė Kupranas. Vilnius. PusL

■ 277........................... ........ '..................................................................50
jIETUVA Pavasarį, Vasarą, Rudenį ir Žiemą. Parinktieji skai- 

tvmėliai iš Lietuvių raštijos apie Lietuvos metalaikius ir jų 
dalis. Sutaisė Liudas Gira. Kaunas. PusL 124........................ 50

MANO TAURE. Parašė Petras Vaičiūnas. Telpa šie teatrališ
ki veikalai: žodžiai ir Atbalsiai, 3-jų veiksmų dramos raši
nys. Sielos virpėjimas, 3-jų atidengimų vaizdas. Kaunas, 
1920 m. Pusi. 124................. .*...................... .:..............................50

MILDA, MEILES DEIVĖ. Mytologijos Pasaka. Parašė Petras 
Vaičiūnas. Lošime dalyvauja 4 moterys ir 7 vyrai. Apart 
to dalyvauja Deivės, Jaunimas ir Žmonės. Viskas dedasi 
Senų Senovėje, Baltijos pajūryje. PusL 67. ........................   .35

MŪSŲ ŽINYNAS. Karo, mokslo ir literatūros žurnalas, lei
džiamas kas 3-čią mėnesį. No. 1, Kaunas, 1921 m. Jame 
randasi labai naudingų aprašymų apie Lietuvą ir tt...........$1.00

MŪS MAŽIAUSIEMS, MŪS MIELIAUSIEMS. Parašė Pr. Ma
šiotas. Iliustravo P. Kalpokas. Puikios pasakaitės ir tin
ka vaikučiams. Su paveikslėliais................................................. 30

NAUJOJI ZELANDIJA. Vladislovo Krakovskio. Lietuviškai
išvertė J. Bekampis. Vilnius. Pusi. 52........................................20

NEGYVOJI GAMTA. Oras, Vanduo, Žemė. Parašė M. Stan
kevičius. Su įvairiais piešiniais. PusL 90................................. 50

PUTINO RAŠTAI. Eilių Rinkinys. Poema Kunigaikštis Žvai-
nys. I Tomas .............................................................................. $1.00

PUTINO RAŠTAI. Drama—Novelės. II Tomas......................... $1.00
Perkant abu tomu sykiu................................................. $1.50

nimais. Pusi. 64...............................................................................35
RELIGIJOS MOKYMO METODIKA. Sutaršė K. J. Skruodys. 
, Vilnius, 1920. Pusi. 157. Šią knygą būtinai turėtų įsigy

ti visi tie, kurie užsiima religijos mokymu arba katekiza- 
cija. Kaina.........................  75

SAKALĖLIS. Elementorius su skaitymėliais. Sutaisė Esmaitis. .35 
SOCIALIZMAS IR KRIKŠČIONYBĖ. Parašė Prof. V. Jurgu

tis. Kaunas, 1919. Pusi. 24.................... v........................ .10
ŠILTIEJI IR ŠALTIEJI KRAŠTAI. Pagal Gorbunovo-Posado-

vo chrestomatiją ir kit. Pr. Mašiotas. Tilžėje. PusL 67. .45 
TARPTAUTINĖ TEISĖ. Parašė K. J. Skruodys. Vilnius, 1921 

m. Ši knyga pravartu perskaityti kiekvienam norinčiam susi
pažinti su tarptautinėmis teisėmis. PusL 119...........................5(

TĖVYNĖS KELIAIS (Eilės). Parašė Liudas Gira...................... 35
TRUMPA APOLOGETIKA ARBA KATALIKŲ TIKĖJIMO AP-

:un. Schmitz’ą ir Kun. Bartynovskj, 
kauskas. Kaunas, 1920 m. PusL 142.

APIE RELIGIJOS PRADŽIĄ IR JOS REIKALINGUMĄ. Pa
rašė Kun. J. Židanavičius. (Grynas pelnas skiriamas nuken- 
tėjusiems nuTT karės). Boston. PusL 16................... 1............ 10

ATSARGIAI SU UGNIMI, t. su knygomis. Vertė iš lenkiš
ko Kun. K š. Kaunas. PusL 41.__ <....................  .10

BAŽNYČIA IR MOKSLAS. Faktiški išrodymai, kad bedieviai
meluoja sakydami būk Bažnyčia persekiojus ir kankinus 

ALBUMAS Lietuviškų Draugijų Rytinėj Suv. Valstijų daly.
mokslo vyrus. Parašė V. Stasevičia. Bdston. PusL 28............. 10

BEN-HUR. Istoriška apysaka iš Jėzaus Kristaus laikų. Parašė
Lew Wallace. ^ulietuvino Jonas Montvila. Tai nepaprasta 
apysaka. Ji ysa išversta į visas kultūringas kalbas. Neap- 
sivilsi nusipirkęs. Drūtais drobės apdarais. Chicago. PusL 
472.................      ....$1.75

BIUROKRATAI. Apysaka. Parašė Jonas Kmitas. Indomi ir
užimanti apysaka. Shenandoah. Pusi. 79.............'..................... 25

BOLŠEVIZMAS. Parašė J. K. M-kas. Ją perskaitęs žinosi kas
tai yra bolševizmas. Boston. PusL 32..........................................15
ir lengvai perstatomas. Waterbury. PusL 20............................. 20

DANGAUS KARALIENĖ. Padavimai Apie Šventą Paną Mariją
Surinko ir lenkiškai surašė Kun. Marijonas Gavalevičius. 
Vertė Marijos Tarnas. Labai puiki knyga. Įsigyjęs nesi
gailėsi. Tvirtais drobės apdarais. Boston. PusL 158........ $1.00

DELEGATŲ KELIONĖ LIETUVON 1916 m. Parašė Dr. J. J.
Bielskis. Labai žingeidus aprašymas. Boston. Pusi. 94. .25

DARBININKAI VIENYKIMĖS ir KAS TAI YRA SOCIJA-
LIZMAS. Parašė F. V. Boston. PusL 32................................... 05

DARBININKO DOVANĖLĖ DARBININKAMS. Parašė F. V.
Antra laida. Boston. Pusi. 32........................................................... 05

ĖMĘS IR KALBĖK. Linksmas scenai naujas deklematorius. Su
rinkta Prakalbėlių, Monologų, Dialogų ir Deklemaeijų. 
Jaunimui ir priaugusiems dovanėlė. Parašė ir išleido J.
V. Kovas. Waterbury, Ct. Pusi. 48..........................-.................... 30

EUCHARISTIŠKOS STACIJOS. Sulietuvino Kun. Pr. J. Juš-
Verta kiekvienam perskaityti. Boston. Pusi. 62....................... 56

KAIP ATSIRADO JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTYBĖS. Iš
guldė P. B. Chicago. Pusi. 35. ...........................a................. .10
Wiseman’as. Vertė Vytautas. Nepaprastai graži apysaka.
Shenandoah. Pusi. 353. ...?....................................................... $1.00

GELŽKELIO SARGAS TYLIUS. Gerharto Hauptmanno No
velė. Vertfc Bėgis. Chicago. Pusi. 51........................................... 2C

GEGUŽĖS MĖNUO. Iš vokiško vertė Kun. Pr. Žadeikis. Pato
gi nešiotis kešeniuje. Boston. PusL 184....................................... 65

GYVENIMO GABALĖLIAI. Parašė K. Stiklas. Telpa 13 gra
žių vaizdelių. Chicago. Pusi. 50..................................................... 15

GYVASIS ROŽANČIUS. Telpa visos paslaptys su reikalingomis
maldomis ir Litanija. Boston. Pusi. 40....................................... 15

IŠ PO DARBININKO PLUNKSNOS. Parašė F. V. Gražūs ir
naudingi skaitymėliai. Boston. Pusi. 32....................................... 05

__________________________________________________ _ i _________________________________________________

Esame gavę iš Washingto- 
no Lietuvos piliečiu regis
tracijos blankų, taigi kurie 
iietuvių norėtų tu blankų 
gauti malonės kreipties į 
“Darbininko” raštinę ir 
gaus visas žinias ir paaiški
nimus.

“DARBININKAS”
366 Broadicay,

Boston 27, Mass.

DAUG ANGLIŲ

1s
g/

K*-
a

pz-'

K “Darbininkas” yra gavęs labai, grn 
žią dainų. Taigi jų mylėtojai galite 

..gauti labai prieinamomis kainomis 
Atsiminkite, kad katras bus pirmes 
nis. tai geresnis.

i štai tos nepaprastos dainos:
| Dainos
s Ak Myliu Tavę berneli ..........
; Aš įsivilkčiau čigono rūbą .... 
~ Afi pas tėvelį, močiutė mano., 
r Blaivininką Himnas..................
B Graži čia giružė ......................

Jojau dieną .................................
B Ko lindi t sveteliai ................ .
» Lietuvos * Himnas ......... .......

Lihgo .............................................
H Meile uždegta krūtinė ..............
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