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Konstantinopolis. — 12 
Amerikos torpedinių laivų 
atplaukė į Turkijos sostinę.i
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VYKS VAKACIJŲ.

Krikščionys darbininkai 
vienykitės! Spieskitės Į vie
nintelę darbo žmonių orga
nizaciją Amerikoje—Lietu
vių Darbininkų Sąjungą.

LLOYD GEORGE
SMARKAUJA.

“DARBININKAS”
----- Eina------

UTARNINKAIS, KETVERGAIS IR 
SUBATOMIS.

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

“Darbininkas”
366 Bkoadway, Boston 27, Mass. 

TeL South Boston 620.
C . 'F?

MIRĖ LAIKRAŠ
TININKAS.

■

3
UTARNINKAS, SPALIO 24 D., 1922.

Organas Amerikos Lietuvių 
Rymo Katalikų Švento 

Juozapo Darbininkų 
Sąjungos.

'ir

VOL. VII, No. 122 (920)

Bolševikai baigia Peštynes žmogžudystes,

W ashington. — Rusijos 
imu jų Rytų Respublikos 

atstovas Skvirski pareiškė, 
kad japonai kalti, kad jiems 
traukiantis kila lytiniame 
Sibire netvarka ir kraujo 
praliejimas.

London. — Rezignavusis 
'i Anglijos prmnieras Lloyd 

■ George* pradėjo kovą prieš 
j savo priešininkus. Sako, 
į kad jo priešininkai stoją už 
i partijas, o jis stojas už žmo- 
; nes. už tauta.

>

AMERIKOS LAIVAS
SIBIRE.

Maskva. — I Vladivosto-; 
ką atplaukė Amerikos lai-; 
vas Saeramento. .
prašant Amerikos konsului.į vo gydoma daugiau kaip 5.- 
Vladivostoke laukiame bile;600,žinomų nuo užsinuodiji- 
valandą boiševikų ateinant, mo munšainu.

Vashington. — Prohibi- 
cijos viršininkai apskaito, 

Atplaukė kad šiemet ligonbučiuose bu-

Gaisrą! ir nelaimės.

NEĮVEIKĖ POL1CISTU.

Fitchburg. Mass. — Po 
num. 24 Spruce St. ištiko 
skandalas — moteris ėmė 
klykti ir šaukti pagelbos. 
Atlėkė du policistu ir inėjo 
vidun. Žiūri, kad du vyrąi 
pešasi, kaip buliai, o mote
ris isteriškai, aimanuoja. 
Kuomet peštukai pamatė 
poiicisliis.' tai tuoj liovėsi 
tarp savęs peštis, o abu šo
ko ant policistu. Polieistai 
gerokai nukentėjo, gavo po 
keletą žaizdų iki apiplutinti 
vėzdais peštukai pasidavė. 
Peštukai ir klykiančroji mo
teris besą girti ir visi trys 
suareštuoti.

patžudįystes.
DARBININKU REIKALAI.

4 ----------
UŽ 8 VALANDAS.___ f '

Ftd! Rivcr, M/ass:-—Cotton 
Manufacturers)’ Associatiou 
tūrėjo suvažiavimą ii- pripa
žino reikalą įvelti visose Su
vienytose Val^trjose 8 va
landų darbo diliną. Prie to 
verčia kompetniija su tomis 
kompanijomis, kurios turi 
ilgėsie s darbo Valandas. Y- 
ra pienuojama kviesti sena
torių Ilcnry 
initis už prave.dim 
:-e 8 valandų darbo istat;.

PRADĖJO DARBĄ.
* ------- *-
W ashington. — Preziden

to Hąrdingo paskirtoji ko
misija ištirti anglių kasyklų 
pramonę jau pradėjo savo 
darbą. Pirmiausia pradėjo 
rinkti faktus iš angliakasiu 
unijos. Paskui komisija 
kvos angliui kompanijas.

• -----
B.1ASTS G. IISR. 45. ŽUVO DU LAIVU.

KIEK G A V O
BAUSMĖMIS.

Cabot Lodge
i kongre-

ma.

NEBUS GREITOS 
TAIKOS.

DAIIBO KON
FERENCIJA.

Gene va. — Čionai atidaly
ta ketvirtoji kasmetinė in
ternacionale ' darbo konfe
rencija.

Apie 300 delegatų daly
vauja. 54 tautas jie repre
zentuoja.

Amerikos laivai Turkijoj, i
1

Nęw York. — Mirė Dr. 
Lynian Abbott, “The Out- 
lookio” redaktorius. Turė
jo 86 metus. Buvo vienas 
žymiausių Amerikos laikraš
tininkų.

UŽGINA IMPE
RIALIZMĄ.

Maskva. — Kuomet bolše
vikai atgaivino karo laivy
ną. bolševistinei Rusijai im
ta prikaišioti imperializmas.

Komisaras Trocky tai už
gina. Sako, karo laivynas 
atgaivintas tik šalies apsau
gai.

■
------------ ■

W ashington. — Preziden
tas H aidi ng su savo žmona ‘ 
žieminių vakacijų praleisti | 
vyks 
Fla.
Va.

PA SI B A1G Ė L E G1ONO 
SUVAŽIAVIMAS.

New Orleans, La. - 
sibaigė Am. Legiono 
ziavimas. Nacionaliu 
ninku išrinktas Alvin 
ley iš Texas.

- Pa- 
suva- 
virši- 
O\vs-

’ -i

I

i5a

PRIEŠ KORSETU S.

Indiana polis, Ind. — Su
sitvėrė Auna Lee Anti-Cor- 
set Society. Jis tikslu bus 
kovoti už pravedimą 
mo, draudžiančio 
pardavinėti ir nešioti 
t US.

Įstaty- 
dirbti, 
korse-

•J
J

• /t1

A>?r York. — East Sidėj 
ištik') gaisras, kuriame žu- 

y vo 15 žmonių. Spėjama, 
I kad tai padegta bepročio. 

Liepsna išsiplatino baisiu 
smarkumu. Gaisras kilo 1 
vai. nedėlios ryte. Kaikurie 

L sudegė lovose.

Ė!J(Ja- — Baltijos jūrės 
audroje žuvo du Rusijos ka
ro laivu Rossija ir Gromo- 
boi.

NUPLAKĖ MAY0RĄ.

Indfpendener. Krts. — 9 
žmonės, manoma, nariai 
K u Klux Klan. pagrobę Li- 
herty. Kas., mayorą Theo. 
Schierlman ir išvežę 3 my
lias už miestelio smarkiai jį 
nuplakė. Policija dabar vi
su stropumu ieško puolikui.

( tndan, O. — Attorney 
General Daugherty prakal
boj pasakė, kad pernai-buvę 
užvesta 60.600 kriminaiiškų 
bylų Suv.'Valstijose. Iš jų 
53.600 bylų jau užbaigtos. 
Iš viso bausmėmis per tas 
bylas valdžia gavo $8.000.- 
000. Dar neišrištų bylų esą 
64.000.

MAISTAS PIGESNIS. KEISTA BAUSMĖ.

APLEIDO NAMUS.

GAISRAS P UI E TEATRO G ŽMONES UŽMUŠTI.

Fifchlntrg, Mass. — Jo
seph (’harlome tapo suareš
tuotas. nes susekta, kad jis 
K. •Joffrey. N. II. paliko pa 
ė-ią ir penkis vaikus.

Lairrence. Mass. — Prie 
Knipire teatro buvo užside
gęs sandėlis. Tuo tarpu te
atre ėjo “shmv.” Policija 
ir gaisrininkai pamanė, kad 
pavojus yra teatrui. Tada 
liepė pertraukti “šhoiv” ir 
išeiti žmonėms lauk.

Cit i ra y o. — šeši žmonės 
liko užmušti ir trįs sunkiai 
sužeisti trijose nelaimėse va
kar su automobiliais Chica- 
gos apielinkėse, kur trauki
niai užvažiavo ant automo
bilių. Du žmonės užmušti 
Gary, du Blue Island ir du 
Glenview.

PRIPAŽIN TAS K A L TU,

Balihnore. Md. — Walter 
Sokolovv rastas teisme kaltu 
žmogžudystėj e.

NELAIMĖ.

Beverly, Mass. — Chas. 
G. Ferrier pirmu sykiu savo 
gyvenime išvažiavo autonio- 
bilium. Belėkdamas užva
žiavo ant šalygatvio 
mušė žmogų.
'* _

UŽTROŠKO

ir už-
f

DUONKEPYS.

BAISI PERKŪNIJA.

Johanneslmrg, Afrika. — 
Buvo ištikusi baisi viesulą 
su perkūnija. Nutrenkė 19 
žmonių. Vienas namas per
kūnijos trenktas užsidegė ir 
jame sudegė devyni žmo
nės.

\ _____________

DIDELĖ NELAIMĖ*.

RADO LAVONĄ.

New York. — West Sidėj 
rastas negyvas žmogus į- 
grūstas į bačką. Jovardas- 
pavardė nežinomi.

RADO PRAŽUVĖLĮ.

Neicport, N. II. Wm. 
Safford prapuolė ir ištisą 
mėnesį apie jį nieko nežino
ta. Pagalios prie ežero ap
leistame vasarnamyje rasta 
negyvas. Nesusekta, 
jis galą gavo.

kaip

Stannton, III. — Verdan
ti kava išbėgo per viršų vir
dulio ant gazo liepsnos ir už
gesino ją. Buvusis duonke
pys to nepatėmijo ir užtroš- 

' ko gazuose. , 
t* ' *
> MEDINK0J0 GILIUKIS.

Orange, N. J. — Pasitai- 
7 kęs pasiutęs šuo aprijęs vie- 

ną vaiką, užpuolė Felix 
Carbone, medinkojį. Pa- 

s šuo fka 
‘koją.

Lawrence, MasS. — Ant 
South Union St. užsidegė di
džiulis automobilius, kur bu
vo 2(1 galionų munšaino. Vi
skas sudegė.
5 ŽUVO^lž SUŽEISTA.

Vicksburg, Miss. — Arti 
Bovina traukinis sudaužė 
apskrities mokyklos vežimą, 
kuriuomi vaikai buvo veža
mi mokyklon.

5 vaikai žuvo ant vietos, gi 
12 kitų sužeista.

PASIKORĖ.
George O’Brien, gyv. 13 

Creighton St. Cambridge, 
Mass. medyje pasikorė, kuo
met korporacija, kuri jį bu
vo iš darbo paleidusi nepri
ėmė atgal į darbą.

i
I

Spezia, Italija. — Italai 
fascistai prasimanė naują 
bausme savo priešams socia- 

t listams.
, Fascistai susigavo socia
listą žurnalistą Minelli pri 
vertė ji išgerti gerą dožą ri
cinos. rfai bausmę jam 
jo atakas prieš fasc-istus.

W ashington. — Darbo de
partamentas paskelbė, jog 
rugsėjo mėnesiu vartotojai 

. vienu 
nuošimčiu, negu rugpiūčio 
mėnesi.

Tas apskaitymas pa nuri
tąs raportais iš 51 svarbes
nio Suv. Valstijų miesto.

Šių metų rugsėjį palygi
nus su pereitų metų rugsė
ju. pasirodo šįmet tą mene
si maistas pigesnis 9 nuoš.

Bet brangesnis 36 nuoš. 
palyginus su rugsėjo 1913 
m.

-------------- t • C7 j w 11K11V 0114. t UllVU 

statyme nedalyvautų-kimi- turėjo maistą pigesnį-vi
panijos atstovai. Kompani
ja tuo tarpu vis daugiau 
pradeda darbų su streiklau
žiais.

PALIŲ OSUOS
6 I\. .1LIA IL S.

Washington. — Justicijos 
departamentas paskelbė, kad 
prez. llardingas suteiks am
nestiją šešiems politiniams 
kaliniams. Bet juos paliuo- 
suos tik tūlomis sąlygomis, 
kurias dar nežinia ar priims 
nuteistieji. Tris jų yra šve
dai ir jie bus deportuoti į 
Švediją. Kiti trįs yra virši
ninkai jurų transporto dar
bininkų unijos. Jie bus pa- 
liuousoti tik prižadėjus ge
rai elgtis, o apie tai ar jie 
gerai elgiasi spręs tilvHard- 
ingas. Manoma, kad tą są
lygą jie atmes, kadangi jie 
niekad neprisiėmė kaltini
mo, kad jie peržengė įstaty
mus.

Kiti gi politiniai kaliniai 
pasiliks ir toliau pūti kalė
jime.

SUIMTIEJI 
KOMUNISTAI.a

St. Joseph, Mieli. — Su
imtieji Michi<?ano miškuose 
komunistai tapo atgabenti i 
teismą pradiniam tardimui. 
Juos kaltinama peržengime 
Michigano valstijos anti-sin- 
dikalistinių įstatymų. Pra
dinis tardimas Michigane at
sako kitų valstijų grąnd E 
jury apkaltinimui. Į teismą 
taipjau tapo atgabenta dau
gybė literatūros, kuri tapu
si rasta pas suimtuosius.

BIJO SKERDYNIŲ.
' ____
Adrianopol. — Krikščio- 

riys iš Trakijos dideliais bū
riais skubiai kraustosi. No
ri paspėti pabėgti iki turkų 
žandąrmai ateis. Dabar 
Trakijoj tvarką palaiko- 
francūzų 2.500 kareivių. 

^Prancūzais krikščionys ne
pasitiki. Netiki, kad jieNUSKENDO LAIVAS.

Neicport, R. I. — Nedide- sulaikys turkus nuo sker- 
lis karinis laivas nuskendo, dynių. Žmonės mano, kad 
Du oficieru ir 34 jūreiviai atėję turkai padarys tą, ką 
išsigelbėjo.

įį

AIRIJOS TARYBOS 
PAIRO.

Dublinas.^— Taikos tary
bos tarp sukilusių respubli- ; 
konų ir Airijos valdžios 
iro. sukilėliams atsisakius '■ 
sudėti ginklus. £9

už

Coal 
perziden- 

valstijos indus-

TURĖJO SLAPTĄ 
SUTARTĮ.

Southern Ulinois 
Co., Ilerrįn, Ilk. 
tas Lester
trialei komisijai išpažino, 
kad jo bendrovė buvo suga
vusi iš anglekasių unijos 
slaptą leidimą produkuoti 
anglis streiko laiku. Te- 
čiaus tą leidimą panaikino 
anglekasiai surengtomis 
skerdynėmis.

Kokiu būdu, kaip ir nuo 
ko tas leidimas gautas, ne
pasakyta. Sakoma, tas tu
rės paaiškėti ateinančioje 

!byloje, kuomet bus teisiami 
žmogžudžiai.

VĖL PROTESTUOJA.
W ashington. — Anglijos 

valdžia įteikė valstybės de- 
partamentui* protestą prieš 
besitęsiantį užgriebimą Ang
lijos laivų už trijų mylių zo
nos dėl jų šmugeliavimd deg
tinės į Ameriką.

L 
APLANKYSIĄS

CHICAG0.
Washington. — Chicago 

Bar Ass’n komitetui prezi
dentas Hardingas pažadėjo 
aplankyti Chicagą lapkrity 
ar gruody, kaip leis aplin
kybės.

NEMOKĖSIANTI |/
KONTRIBUCIJŲ.

Berlin. — Vokietijos vai 
džia netrukus išleisianti pa
reiškimą, kad ji negalėsian
ti daugiau mokėti alijantams 
kontribucijų. Markė nuola- 
tai puola ir Vokietijos finan
sai įra.

________
PASTATĖ BAŽNYČIĄ Į 

VIENĄ DIENĄ.

Wood$burg, Pa. — perei
tą subatą pastatyta tapo baž
nyčia ir ant rytojaus joj jau 
buvo pamaldos. Tik cemen
tinis pamatas iš vakaro buvo 
padarytas, o šiaip visa baž
nyčia pastatyta subatoj.

ORLAIVIS SUDEGĖ.

San Antonio, Te.x. — Ar
mijos orlaivis C-2, kuris ne
senai perskrido nuo Atlanti- 
ko iki Pacif'iko ir dabar grį
žo atgal Į IVashingtoną, su
diegė išeinant iš asvo pasto
gės Brooks aviacijos lauke. 
Jis susipainiojo pastogėje, 
maišas pratrūko ir užsidegė 
gasas. 6 žmonės liko sužeis
ti, vienas gal mirtinai. Pats 
orlaivis sudegė visai.

SUMAŽĖJO K A LINIŲ 
SKAIČIUS.

TFosfetT^on. — Massachų- 
setts valstijoj, kaip statisti
kos parodo, sumažėjo kali
nių skaičius. Liepos 1 d. 
š. m. kalinių buvų 4.557, o 
liepos 1, 191Tm. buvo 6.438.

PASKIRTA SU TUR
KAIS KONFEREN

CIJA.

t

■3

.XI

■jį

-M

Paryžius. — Su turkais 
taikos konferencija paskirta 
mieste Lausanne, Šveicari
joj. Turi prągidėti lapkri
čio 13 dieną.

.Ar tikrai tą dieną konfe
rencija prasidės, tas-prigu
lės nuo politinės situacijos | 
Anglijoje.

į
f

REIKALAUJA 
MESOPOTAMIJOS.

Turkai reika- 
kurią

London. 
lauja Mesopotamijos, 
dabar Anglija valdo.jie Smirnoj padarė.

. .•-s
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LIETUVOS ŽEMLAPIS

Katalikų tarpe buvo bal- vienas lietuvis turėtų įsigy
ti.

AR DAUGELIS APSIGAUS.

v

“Entered as second-class matter Sept 
12, 1915 at the post office at Boston,

♦
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PER NESUSIPRATIMĄ.

Beauštant.
•V- .** ■■ J. 1 ■ "* "* * —

SVEIKATOS DALYKAI.

▲ct of Oct 8. 1917, authorized on Jbly
12, 1918Ą

SuBSCZIBTIOK RATX8:
Xearly .................................................. 84.50
Boston and suburbs .............i....85.50
Foreign countries yearly............... 85.50
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15 South Bocton’o utarnlnkals, 
ir subatomis. Leidžia Am. 

Rymo Katalikų St. Juozapo 
Sajvnoa.
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SĖSKITE TK LITAIS.
Nuo spalio m. š. m. pra-

Vdžios Lietuva įvedė savo pi- 
nigus — litus ir centus, o vo
kiškas markes pradėjo šluo
ti Vokietijon. Praeis pora 
trejetą mėnesių iki markės 

|/~išsiveis iš Lietuvos. Geriau- 
| šia yra dėl Lietuvos vai-, 
s džios ir gyventojų kuogrei- 

p čiausia pradėti apseiti ^a- 
| vais pinigais. Todėl aineri- 
- kiečiai, siųsdami saviškiams 

pinigų, siųskite tiktai litais.
I Tuomi paremsite Lietuvos 

valiutą. Kaikam gali pasi- 
| rodyti, Itad už dolerį galė- 
į . davo daug markių pasiųsti, 
t o dabar už dolerį tegali visai 
L: nedaug litų tepasiųsti. Te-

. čiau reikia atsiminti, jog už 
f vieną litą ' Lietuvoj duoda 
| 150 markių. Visvien Lietu- 
I voje reikės netrukus visas 

B markes geisti į litus, o kei- 
K čiant

:es Keisti į litus, o Kei- 
-vi*gi šiek tiek nudįla.

Dolerius siųsti ir-gi nėra 
gera, kaip litus. Jei 

' doleriai pakliūva supratlyvo 
' žmogaus rankosna, tai jis 
I nebus apgautas. Bet jei do- 

■ lerius paims tokis, kurs ne
žino jo kurso, tai tokis gali 

| būti baisiai apgautas. Be to 
| - reikia žinoti, kad ir dolerių 

mainytojai nemaino be pel 
| no ir supratlyvam žmogui. 
» Nesenai buvusiame Ame

rikos bankininkų suvažiavi
me New Yorke buvo agituo- 

' ta už tai, kad Amerika at- 
; sižadėtų skolų Europos vals- 
I tybėms. Jei Amerika tą pa

darytų, tai Vokietija būtų 
paliuosuota nuo karinių kon- 

JL tribucijų ir tada jos markė 
L šoktelėtų augštyn. Šiomis-, 

i gi dienomis komercijos sek- 
/. retorius Hoover pareiškė, 

kad Europadšgali ir privalo 
į: atmokėti Amerikai skolas.

Toks Amerikos augšto val- 
■' dininko pareiškimas rodo, 

kad Amerika vargu atsiža
dės skolų ir Europos valsty- 

f bių valiutos kilimo, o kar
tu ir Vokietijos markės grei
to kilimo, negalima tikėtis. 
Taigi neapkraudinėkite nei 
savęs, nei saviškių Lietuvo
je nuolatai smunkančiomis 
vokiečių markėmis, o siųs
kite pinigus Lietuvon tiktai 
litais. ,

galo pikta, kad Lietuva 
gaus pirmais metais po de
šimkę, o sekamais metais po ; 
penkinę nuo savo piliečių A- : 
merikoje. - <

Toji šlykšti, anarchistįš- 
ka laisvamanių agitacija 
baigsis tuo, kuo pasibaigė 
socijalistų kurstymai prieš 
militarinio amžiaus vyrų re
gistraciją, Amerikai stojus 
įkąrą. Nesenas tai laikas ir 
retas neatsimena su kokiu 
baisiu uolumu socijalistai 
stengėsi pasitarnauti kaize
riui, . šaukė prieš registarci- 
ją, prieš rėmimą Amerikos 
valdžios ir pranašavo greitą 
revoliuciją. Agitavo prisi
rašyti prie socijalistų sąjun
gos, girdi jie išgelbėsią nuo 
kareiviavimo. Išdavinėjo 
raudonas knygutes, sakyda
mi, kad tų knygučių turėto
jams nereikėsią kareiviauti. 
Už tas knygutes kvailiai 
brangiai pasimokėdavo. Bet 
netruko ateiti apsivylimo 
laikas. Pasirodė, kad kai- 
kurie knygučių išdavėjai ne
laukę registracijos iš liuoso 
noro stojo kariuomenėn.

Tada kvaila socijalistų 
agitacija ne vieną suklaidi
no, ne vieną slekeriu pada
rė, ne vięnas bėdon pakliu
vo, ne vienas iki šiai dienai 
tebekenčia nuo anos kvailos, 
apgavingos agitacijos. Ar 
daug dabar atsiras neišma
nėlių, kurie paklausys maiš- 
tininkiškos ldisvamanių ir 
socijalistų agitacijos ir nesi- 
registruos. Bet ateis laikas, 
kuomet paklausiusieji gailė
sis po laiko, kad paklausė iš- 

. gamiškų kurstymų ir neužsi
registravo.

Lietuviai patapusieji A- 
i merikos piliečiais negali ir 
t neprivalo registruotis Lietu- 
i vos piliečiais.

Amerikos lietuvių laisva
maniai ir socijalistai ; prieš 
Lietuvos valdžios išleistą 
piliečių registracijos įstaty
mą su baisesniu įnirtimu ko
voja ir uoliau nuo registra
vimosi kursto, negu nuo u- 

: ui jos su lenkais. Jiems be

Lietuvos katalikai nors ir 
nedaug, bet rinkimuose į 
Seimą pralaimėjo. Steig. 
Seime turėjo šiokią tokią di
džiumą atstovų, o naujame 
Seime to neturės. Iš to yra 
geros ir blogos pasekmės. 
Geros pasekmės tame, kad 
.katalikų priešai negalės 
verst už valdžios darbus at
sakomybės - vien krikščio
nims demokratams kaip lig
šiol buvo pripratę daryt, o 
blogas tame, kad turint ma
žiau atstovų sunkiau bus 
Seime kovot su katalikų 
priešais tikėjimą liečian
čiuose dalykuose.

Faktas įvykęs ir mes į tai 
turime rimtai pažvelgti, ko
dėl teip įvyko. Ar Lietu-, 
vos bedieviai geriau buvo 
susiorganizavę, ar jie turėjo 
daugiau savo pasekėjų Lie
tuvos liaudyje, ar jų prog
ramai,, veikimas geriaus 
žmonėms patiko, ar jais ge
riau liaudis pasitikėjo ir tt. 
Ant tų visų klausimų ir dar 
ant daugelio galimą pasakyt, 
kad ne. Ir visai bus teisin
gas pasakymas. * , .

. Nebėto kad ir jų veikime 
nebūtų gerų pusių, ir pro-

1 gramuose gražių idealų, ir 
organizacijoje ' gerų ypaty
bių, bet ne tuomi jie didžiu
mą savo kandidatų pervedė. 
Kaip kurie katalikai patys 
savo užsispyrimu prigelbęjo 
socijalistam liaudininkam. 
Buvo šiteip:

Dauguma stambesniųjų 
klebonų iš principo buvo

priešais krikšč. dem. ir Dar
bo Federacijos. Dėlto kiek 
galėdami agitavo už “pa
žangiečius,” o trukdė agita
cijos darbą krikščionims 
demok. ir Darb. Fed. “Pa
žangiečiai” inteligentų, dva
rininkų ir žymios dalies ku
nigų tarpe turi daug uolių 
savo garbintojų ir pritarė- 
jų$ bet plačioje liaudyje ne.. 
Liaudis pripažįsta dvi par
tijas — krikšč. dem. ir so- 
cijak-liaud. ir visur kur tik 
katalikų buvo peikiami kri
kščionys dem. tuomi pačiu 
buvo rengiama dirva laimė
ti rinkimus socijal-liaudi- 
ninkams. Teip ir atsitiko, 
dėlto, soc. 1. daug ir laimėjo.

Pažangiečiai" gavo 2 ar 3 
atstovus, liaudininkai laimė
jo apie 10, o krikšč. dem. a- 
pie tiek pralaimėjo.

> Klausimas kįla kodėl liau
dis vietoj “paž^ogieęių” sa
vo balsus atidavė soc. liau
dininkams ? Todėl kad Lie
tuvos liaudyje yra tokia nuo
monė išdirbta, kad krikščio
nys demokratai yra karšti 
katalikai, o soči j ai liaudi
ninkai ir pažanga maišyti, 
tai yra susidedu iš atšalusiai 
katalikų ir iš pusbedievių ir 
renkantis iš tokių, renka 
kiekviens soc. liaudininkus 
kaipo “ne ponišką partiją.” 
Pažangiečiams daug paken
kė perdaug tankūs Voldeniū- 
ro užsipuldinėjimai ir nuo- 

. latinė ablava ant dabartinės 
valdžios. O Lietuvos vals
tietis, nors ir tyli, bet jis į, 
viską savotiškai reaguoja.

Socijal-demokratus Lietu-, 
vos liaudis skaito tikrais be
dieviais. Dėlto už juos bal
suoja tik miestų darbinin
kai, bet praeitus čielus me
tus jie labai daug darbavosi 
dvarų darbininkų tarpe ir 
dėlto jie mažai tenusmuko.

Darbo Federacija teip pat 
daugelio kunigų ir bagotų ū- 
kininkų boikotuota, būk t/i 
joje susipietę* katalikiški 
bolševikai. Mat Darbo Fe
deracija labai užstoja darbi
ninkų reikalus, o tas turtin- 
giemsiems nelabai tinka, dėl
to kad tas tikko į jų kišenių. 
" Lietuvos bolševikai su sa
vo profesinėmis sąjungomis, 
darbo kuopomis, dalgiais... 
kaip matyt nelaimėjo nieko, 
I>et‘galimas daiktas, kad jie 
prieš pat rinkimus susidėjo 
su soc. demokratais, dėlto 
kad jie yra labai gerai disci
plinuoti ir visuomet politi
koje vieni kitus palaiko. Jie 
galėjo savo susijungimo vie
šai nei neskelbti dėlto, kad 
politiškas aparatas pas abe
jus yra daugiau negu tobu
lai, o ką jų laikraščiuose vie- 
nij prieš kitus ginčai, tai tik 
dalykas antraeilis.

Katalikai gavo gerą pa
moką, bet ar ateityje iš to 
pasinaudos tiek, kiek reikė
tų, tai dar kol kas peranks- 
ti yra spėt.

DIRBININK18
didžiumos.

Bet vilties nereikia nu- 
stot. Svarba ne daugume, 
bet atstovų gabume ir atsi
davime savo pareigų pildy
mui. Ir iš katalikų tarpo 
pasitra>uks mažai tinkami o 
pasiliks tinkamesnieji, gal. 
įeis vienas kitas naujas ir jo atsidėjęs, davęs visą valią arkliams, ojtraukė sesuo — oi, oi, į tokį gyvenimą gali 
galima tikėt kad katalikų botagą į šakumą idėjęs, vadžias suėmęs lai- 
reikalai ir šiame seime’ bus kė rankose, kurias ant kelių, paarėme, 
tinkamai atstovaujami. Juk 
nęra to blogo kas ant geru 
neišeitų tam kas to gero 
trokšdamas dirba Jšsijuosęs 
ir savo pareigų atlikimui 
aukoja pats savę.

L s F. V.

Lazdynų Pdėda.[&r tau ar sūnui vis-ki prisieis šen ten po 
žmonės apsilankyti, taip vienudu nepėrbū- 
•ite! v

— Aš jau nuo Jo atlikęs — atsakė rim
tai brolis o su Simonu ne taip4engva kaip 

Vieškeliu išlengvo krutėjo vežimas, už- tau atrodė, jis netoks kaip kiti, jis bile mer- j _ _ v • J • « 1 • r » *kinkytas pora gražių, sodiškių arklių. 
Važnyčiojo pusamžis vyras, važnyčio-

gos nepaims!
— Bile merga, jam ir ne pora, — per-

X _____

VAIKŲ MIEGOJIMO IR 
PAILSĖJIMO LAIKAS.

Vaikai auga kuomet ilsisi 
arba miega, ypatingai kuo
met atsigulę ilsisi. Kuomet 
vaikai nerviški ir nejaučia 
sveiki, ir mokyklose tingi 
mokytis, gal daugiausia at
sitikimų tuomet, jog netin
kamai ir neužtektinai mie- 
ga.

Apart paprasto miegoji
mo laiko, motina turėtų pri
žiūrėti, jog vaikas kasdien, 
nors biskuti pailsėtų, ypa
tingai jeigu vaikas nerviš
kas, arba netinkamą valgį 
valgo ir jeigu nesveikas.

Geras laikas vaikui ilsėtis 
yra po vidurdienio valgio. 
Jeigu lanko mokyklą tai 
kuomet pareina iš mokykloe.

. Turi atsigulti, užsikloti ir 
suliuosėti visus muskulus 
nuo dešimts iki dvidešimts 
minutų.

Daugelis vaikų, kuomet 
atsigula, negali greitai už
migti. Gal tas todėl, jog 
persivalgė, neužtektinai pa- 
simiklino per dieną, dėl sto
kos šviežio oor miegojimo 
kambaryje, arba jo aplinky
bės neduoda jam užmigti. 
Sveikas miegas priguli nuo 
daugelio aplinkybių. Lova 
turi būti švari ir gera, ir 
kambaris turi būti daug ma
žesnis. Kambaris aptamsin
tas, bet ne perdaug. Dauge
lis suaugusių ir vaikų ge- 
riaus-miega jeigu kambary
je randasi mažai šviesos, 
kaip tai, nuo mėnulio, bet. 
ne nuo'žiburio.

N
Vaikų kūnai visuomet tu

ri būti čysti ir einant gulti 
reikia apvilkti liuosais rū
bais. Vaikų viduriai turi 
būti liuosi. Reikia kasdien 
prižiūrėti jo nosis ir gerkles.

Geriausia jeigu vaikas 
vienas miega ir ne arti su
augusių žmonių kambarių.

sų, kad reikia išanksto susi
tarti visoms katalikiškoms 
srovėms ir “krikščionims 
demokratams” ir “Pažan
gai” ir vieniems kitų neteršt 
ir nediskredituot, bet tie 
balsai buvo “balsai tyruo-

• K
se.” z ' ■ . >

Veikė ir “Katalikų Cent
ras,” bet nė energingai ir 
dėlto vienybės neįvyko, o to 
viso pasekmės irj’ra tos, kad

Kaina 45 Centai
Tai naujausios laidos su

lankstomas žemlapis ir kiek-

Didžio išlankstytas
į * 26x33

Sulankstytas
> 61/2x3/2
Galima gauti 

“Darbininke”
366 Broadway,_

ų Botson 27, Mass.
> s * -

* • f i t i” f

Tas juokias gerai, kuris juo
kias paskutinis. • Paskutinieji

katalikiškoji Lietuva nedavė juoksis tie, kurie įsigys Lietuvos 
į Seimą katalikiškos atstovų piliečio teises. * /

Va
žiavo užsimąstęs niūrai, matomai neskubė
jo niekur. Moteriškė augusi, šalip jo sė- ti... 
dinti, turėjo akis užverktas ir bevažiuojant 
da braukinėjo ašaras su prijuste, lingavosi 
į šalis, kaip tai daro moterys susirūpinusios 
smarkiai.

Abu .tylėjo, kiek laiko taip pavažiavus 
vyriškis prabilo: — Kas galėjo manyti, pra
ėjusiame sekmadienyj tuo pačiu keliu abu 
važiavome į bažnyčia, o dabar jau po velė
na ! oi ta mirtis! oi ta^mirtis, lyg vogte pa
vagia, širdį žmogui ištraukia.

Nutilo vyriškis ir su sermėgos rankove 
nubraukė suiikią ašarą kuri buvo užsikorusi 
ant gausių pražilusių ūsų.

— Nebeatverksi, nebeprišauksi broleli 
atsiliepė moteriškė, turbūt jau tokia buvo 
Dievo valia... -

Ir vėl tylėjo abu, nes abiejų da akyse 
stovėjo juodas grabas^ gulinti jame mote
ris ir tas geltonas kapinynas kapuose, po ku
rio pasiliko apverkiama velionė.

Taip įvažiavo į kiemą prikreiktą agle- 
šakėmis, skiedromis nuo dirbamojo grabo 
ir pamestais tame subruzdime įrankiais.

Ji išlipo iš vežimo, jos arklius nuvažia
vo Į klojimą. Moteriškė viena likus apsidai
rė po kiemą, paėmė nuo pamato kirvį, grūš- 
tą, atrakino durių spyną ir persižegnojus 
įėjo į trobą.

Čia taipogi visur buvo betvarkė kaip 
paprastai po laidotuvių būna ii- moteriškė 
ėmė valytis:

Atidarė, langus, paskui surinko vaški
nių žvakių galelius, paranvoklius, ir į vietą 
sustumdžius baldus išnešė laukan egleles ku
riomis apstatyta gulėjo velionė, trobą išla- 
vė ir ėmė kurti ugnį.

Taip jai bešeimininkaujant įėjo ir bro
lis arklius nukinkęs, įėjo, kepurę ant gem-1 
bėš pas duris pakabino, sermėgą nusivilko, 
šalip kepurės pakabino ir sunkiai susileido 
imt suolo pas stalą, pasienyj.

Veidą rankose paslėpęs sėdėjo taip nu
siminęs, nejauku jam dabar buvo toje tu
ščioje troboje, nustojusiai tikrosios šeimi
ninkės, sunku susitaikinti su mintimi kad 
ta jo gyvenimo draugė su kuria su viršum 
trejetas dešimtų metij sugyveno, jau nebe- 
atsisės su juo į stalą ir nebus su kuo jam 
rodą pabraukti, pasitarti,. paiskalbėti.

— Ei broleli ką gelbės! nenusimink, 
taip radome taip paliksime, ką galėjome da
rėme, aprūpinta buvo gerai, mirė gražiai, 
ne be kunigo, ne ko, tai ką jau bepadarysi, 
reikia dabar rūpint is'kaip jūs čia toliau gy
vensite, be šeimininkės nekaip, ar pats, ^r 
sūnų turėsi apvesdinti, aš gi ilgai pas jus 
negaliu būti, savo pagalėliai rūpi, kalbėjo 
sesuo aušindama puodą.

— Pats nežinau, — atsakė brolis, — 
nors iš galvos išeik! bent pakol apsiprasime, 
nors keletą dienų pabūk sesele pas mus.

— Aš nesakau. kad nepabūsiu, mano 
Marė jau manę namie pakeičia visai, bet vis
gi reikia ką-nors nutarti, nuliūdimui pasi
duoti negalima, patėmijo rimtai.

Tylėjoųabu gerą valandą. ,
/ — Nereikėjo tau stačiai iš kapų namon 

važiuoti, — patėmijo sesuo, žmonių tarpe ir 
ir širdgėla greičiau pereina, ir padoriau bū
tų pačiam lygiai su kaimynais pavalgyti, 
kitą burnelę išlenkti vis prasiblaško Įdek ir 
mintis... ~ ' *

— Ane vistįek ? jog Simonas nuėjo, ne 
piemuo, viską atliko, aš ištikrųjų negalė
jau, lai sau ^pyksta ar stebinsi, ko žmogus 
negali tai ir Dievas nereikalauja.

— Žmonės nieko nemėgsta atleisti o bi
te proga pasidaro kalbų kiek reikia, per lai
dotuves, neką čia ant greitos galėjome pa
siteikti, tenai bent nusivedus kad sau akių 
nėužsirištų...

Daviau du šimtu rublių, — pertrau
kė brolis, sakiau kad neskaustų,ne įnamė ir 
nesvetima pasirūpins kad gražiai atlikti vis-

— Tas man labai rūpėjo kad neapšijuo
kinti, patėmijo sesuo, labiaus dabar, kada

ir su penkiomis karvėmis gauti, - arklių po
rą, kiaulių, avių, žinoma bile kokios čia 
neveši, reikia gerai pasiterauti, pasivažinė-

•— Netame dalykas, svarbiaus tas kad 
jam nei viena netinka, kiti tokie vaikinai tai 
kaip sudegę prie mergų o tas nė skersas ne
žiūri, nei į nibres eina, porą sykių buvome 
jį su motina į vestuveš prie kaimynų nusi
vežu, nė jis šokti, nė išgerti, nė prie drau
gų, ot po kampus trynėsi ir tiek! tai pakol 
jis prie kokios širdį prilenks daug reikia! — 
užbaigė tėvas su žymiu pasigerėjimu. /

— Na še tau! širdį da jam teikia pri
lenkti ! — sušuko sesuo, gana gana! be ne 
ponas jis? Dievuli! čia reikia,žiūrėti kad 
turtas turtui atitiktų ne širdies klausytis, 
ponų žaislas tatai, meilė, broleli atsiras ka- - 
da visi pašaliai bus pilni, o lai ten biesas ži
no koki būna meilė, lygu vargas pro duris, 
meilė išdulksta lyg tas kamparas be pipirų! 
niekai broleli! -

— Visi Kiburiai tokie, turtų nesivaiko
me, mūsų tėvas vargdienę mergaitę paėmė 
ir gerai gyveno, aš taipogi, nevaržysiu nė 
sūnaus, — užbaigė senis.

' Sesuo nieko netarė, surinko atkarpas j 
drobės kur nuo grabo išmušimo liko, siūlus, 
ir šiokius tokius niekniekius, surinkus susu
ko dailiai ir surišus pakėlė didelės skrynios 
viršų. Pakėlė ir nustebusi sušuko: na o čia 
kas do dvvai! ar knygų kromą uždėjai mel
džiamasis !

— Tai vis Simono, ir tai ne visos da, 
kiek ten ant augšto yra, kiek klėtyje, o visos 
išskaitytos i rtai ne po vieną sykelį!

— Ir apie ką čia rašo ? — užkalusė se
suo.

— Kas jas žino, aš gi skaityti nemo
ku.

Ji vieną knygą išėmė ir praskleidė o • 
praskleidus sušuko ? — na' ir knygos! mo-' 
teriškė plika plaukais apsileidusi, tfu! ir tai 
vadinasi knyga!

. — Cit, cit, nekaip Jieva! — patėmijo 
Kiburys.

— Jeigu Jieva kame Adomas, kame o- 
buolys, kame žaltys ? ko klausai čia binda- 
borijas, talaluškas! knygos, knygos o čia 
pažiūrėk su protu ir po knygų!

Atskleidė toliau, — čia vėl nakubis ne
kaip, čiupra lyg rėtis lūpos storos, visas 
juodas rasit ir čia sakysi kad koks šventa
sis? o čia tikras... tik nenoriu sakyti...

r

Sklaidė toliau ir šūkavd: — da geresni 
Čia jau su uodegomis! tfu! tokios knygos ga
li tik Dievo rūstybę ant namų užtraukti! 
knygų tai viršuj turi būti kryžius, o čia kas 
dėjo, plika! oi broleli, broleli!..

Tą padėjus kitą praskleidė ir da di
džiau pasipiktino:

— To betrūko! “camaknyžninkų’"kny
ga! žiūrėk kokie brižių brižiai! vienas gaba
las raudonas, kitas žalias, mėlynos, da ir 
žodžiai išrašyti! taip, taip, tai “ceroaknyž- 
ninkų” knyga, da viduj kažikas!

Ėmė skleisti sulankuotą popierį, čia vėl 
buvo brižiai ir brižiai. \

— Tokias knygas tik prakuroms! — pa
tėmijo o tu džiaugies brolau, blogai, labai 
blogai, kaip jis nebus kitokesnis už ,kitus, ‘ 1 
kad nelabasis prie jo prisitaisė, aš tavimi 
dėta ta viską brūkš po pečium! kųųigėlį par- 
vežčiau, trobą iššventinčiau ir vaikas būtų 
kaip svieto vaikas ir gyvenimas susikepe- 
luotų!

— Niekus plepi ir tiek, jis mokslą ėjo, 
ką jam dabar mes galime užginti! suaugęs, 
nebe vaikas jau!

— Kokį mokslą, kur jis ėjo? — užklau
sė sesuo. ,

— Ėjo, dvare buvo samdytas “dirak- 
torąs” susipažino ir pradėjo eiti, aš ne sykį 
buvau susiutęs, bet manoji tai ant to moks- < 
lo alpo! Ką sugriebdama vis tam “direkto
riui:” tai stuomenį, tai miluko barvai, 
bruks da pabruks! — lai tik mokos vaikas!

(Buk daugiau)
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Pabaltijos-Amerikos Drau
giją reikia remti dėlto, kad 
iš jos mūsų tautai ir Ameri
kos tautai galės būti daug 
naudos.' Draugiją pagimdė 
štai kokia mintis: Amerikai 
gali būti naudinga Lietuva, 
Lietuvai gali būti naudinga 
Amerika. Dėlto tos dvi tau
tos turi susiartinti, arčiau 
susipažinti, užmegsti ryšių.

Pradėjus mūsų tautai gy
venti nepriklausomu gyveni
mu, į plačias gyvenimo jū
ras išplaukus, reikia dary- 
ties draugų. Čia gana lai
mingai, pasitaikė, kad tuo 
laiku Amerikoje randasi ar
ti milijono lietuvių išeivių. 
Dėl tos priežasties čia mes 
labjau esame žinomi ir ger
biami, negu mūsų draugai 
latviai ir estai, kurių ne
daug Amerikoje tesiranda. 
Mūsų tat-išeivija ir gali,bū
ti tiltu, pertiestu tarpe 
dvjejų tautų. J eigų jau dai- 
ryties draugų, tai sveikiau 
ir naudingiau pasirinkti to
kiuos, iš kurių galima dau
giau pasimokinti ir turėti į- 
vairios naudos, kaip materi- 
jalės, taip ir moralės.

Amerika dar tik išskėtė 
sayo sparnus, dar tik pra
dėjo vystyti savo gamtos 
turtus — o jau užima pirmą 
vietą pasaulyje. Anglija 
nors ir daug laimėjo perei
tame kare, bet Amerikos 
ateitis atrodo tikresnė ir 
saugesnė. Amerikoje dau
giau dinamikos, tveriančios 
jėgos, čia daugiau gamtos 
turtų. Šiandien Amerika 
vengia kištis į Europos po
litikos- sūkurį; tečiau tai ne
reiškia, kad ji tenai neturė
tų balso. Josios balso ir da
bar privatiniais keliais bile 
reikale atsiklausiama. Juo 
labjau tasai balsas stiprės 
ateityje. Ir kaip gi galėtų 
būti kitaip, kuomet visa Eu
ropa finansiniai priklauso 
nuo Amerikoš.

Iš antros pusės Amerikai 
yra išrokavimo turėti sau 
Lietuvos prielankumo. Nau
dingi jai mūsų išeiviai, į ku
riuos ji priprato žiūrėti, kai
po į darbščius, rimtus ir 
tvarkius žmoneą, Naudinga 
jai turėti atramą Pabaltijo- 
je, prie pat pulso Rytų Eu
ropos politikos.

Iš to tat ir susįdaro pama- j 
to abiejų tautų susiirtini-j 
mui.

Visi mūsų patrijotai, ypač 
labjau pasiturintieji, kaip

tai biznieriai, porfesijona- 
lai, bankininkai turėtų ' ra- 
šyties į tą draugiją, kad jo
je būdami galėtų užtarti Lie
tuvos reikalus ir gauti is A- 
merikoą stipruolių tiek Lie
tuvai paramos, kiek tik bus- 
galima. Čia dar turime pri
dėti, kad • ketinama tuojau 
padaryti vieną atmainą na
rystėje, būtent tuos, kurie 
mokės kas met $10.00, skai
tyti pilnais'ir tikrais nariais 
su teise būti renkamais į di- 
rektorijatą.

Ligšiol į Pabati j los-Ame
rikos Draugiją įsirašė (ne
visi į lygius laipsnius) šie 
lietuviai: ‘ ' ».

Dr. Antanas Bacevičius, 
Elizabeth, N. J.

p. Pijus Bukšnaitis,
New York, N. Y. 

p. M. W. Busli,
New York, N. Y. 

J. Elias,
-Chicago, Illinois. 

Hertmanavičius,
Chicago, III.

p. K. S. Karpavičius,*
Cleveland, Ohio. 

Kun. F. Kemėšis,
#Washington, D. C. 

Adv. J. S. Lopatto,
Wilkes Barre, Pa. 

Adv. B. Mastauskas,
Washington, D. C. 

p. P. Narvydas, -
Brooklyn, N. Y. 

p. M. Paltanavičius,
Worcester, Mass. 

p. J. B. Šaliūnas,
Brooklyn, N. Y. 

Kun. P. P. Saurusaitis,
Bayonne, N. J. 

p. Leonardas Šimutis, /
Brooklyn, N. Y. 

Adv. M. M. Šlikas,
Washington, D. C.

Be tų čia išskaitliuotų tu
rėtume paminėti tuos lietu
vius, kurie jau randasi di- 
rektorijate. Būtent:

Gerb. Valdemaras Čarnec
kis, Lietuvos Atstovas, Gar
bes Pirmininkas.

p. Julius J. Bielskis, Eg- 
zekutyvio Koni. narys. -

Kun. Jonas Jakaitis, di
rektorius.

p. P. S. Vilmontas, direk
torius.

p. J.

p. J.

L D S. ReikalaiKAS GIRDĖTI LiETUVIf KOLONIJOSE.
LAWEEHCE» mass.

Spalio 8, 1922 iv. Cecilijos ko
pas, vedamas A Stanšausko, turė
jo surengęs koncertą pagerbimui 
kunigą Pr. Virmauako ir Pr. Ju
ro su ją vardo diena. Programas 
prasidėjo su tautišku ihmnu ir Il
giausią Metą. Sudainavo koras.. 
Pasveikinimo prakalbą pasakė S. 
Bugnaitis. Toliaus sekė dainos: 
Miškas ūžia i rPabaigtuvės, kurias 
sudainavo koras. Solos: Kad šir
dį ir Šalę sodo sudainavo p-lė J. 
Kriviutė. Dainos: Ant tėvelio 
dvaro ir Jau saulutė leidžias, ko
tas. Toliau sekė duetas Už jurią 
marią, kurį gan gražiai išpildė p- 
tės J. Kriviutė ir L. Kriviutė. To
liaus seka solo Vai aš pakirkčiau, 
išpildė Pranas Prankonis. Ang
lišką solo Dreams of Zongago, pa
dainavo p-lė J. Zalubiutė. Nors 
pirmą kartą pasirodė, bet savo už
duotį atliko gerai. Seka Foro 
dainos: Mes padainuosim ir Ma
žas brolužėlis. Solo, Oi kas! p-lė 
J. Kriviutė, solo Vai pūtė, padai
navo p. J. Buja. Koras dainuoja 
Ko liūdi .ir Karvelėli. Beto buvo 
ir svečią, kaip tai: kun. P.'Juš
kaitis iš Cambridge, Mass., ponai 
Karbauskai ir p-lė N. Dusevičiu- 
tė iš So. Bostono, p. Vaclovas Še
reika iš Cambridge, kurie teip-gi 
puošė vakarą savo gražiomis dai
nelėmis. Teip-gi gerb. kun. F. 
Juškaitis prakalbėjo ir linkėjo vi
siems gerą pasekmių toliaus dar- 
buoties ir veikti vienybėje. Kaip 
dainos, taip ir solos išėjo gana ge
rai, kas susirinkusiems davė ma
lonaus Įspūdžio. Žmonių buvo 
virš 200 ir visi atrodė vakaru pa
tenkinti.

PHILADELPHIA, PA.

Vakare, 15-to spalio (1922 m.) 
šv. Jurgio parapijos svetainėje 
buvo suloštas teatrališkas veika
las-. “Raseinių Marii.” Publi
kos buvo daug — mat, mokėt į- 
stojimo nebereikėjo — lošėjai tą 
darė delei naudos parapijos — 
mat, dšbar čia yra dėl naudos pa
rapijos fėral, tai publika, žinia; 
fėrus parėmė iš dėkingumo, kad 
veltui galėjo gėrėtis lošimu. Kas- 
link lošimo, ar buvo gerai lošta, 
ar ne, tai nėra ką ir kalbėti. Kur 
Kvietkus juokdarys būna, tai vis
kas yra tvarkoj... viskas būna ko- 
geriausia, nes jis lošti teatrus, o 
ypatingai juokingus, yra specija- 
listas.
' Prie progos vertėtų pažymėti, 
kad dabar gerb. Kvietkus yra šv. 
Jurgio parapijos mokykloj moky
toju.

APSKRIČIO DARBUOTE

9

Pusbalsis.

P. S. Draugijos reikalais

BRIDGEPORT, CONN.
/ :

Iš L. L. P. Stoties Darbuotės.
Spalio 17 d š. m. Stotits sušauk

tas susirinkimas su tikslu aptarti 
Lietuvos išleistas Piliečią Įtsaty- 
mas, kur reikalaujama kiekvieno 
užisregistravuoti, teipgi ir kiti 
reikalai iš stoties darbuotės.

Bet piliečių registracijos klau
sime kilo diskusijos ir didžiuma 
nepasitenkina tokiu Lietuvos val
džios įstatymu, išleistu Amerikos 
lietuviams.
' Todėl likos nutarta sušaukti 
viešas Bridgeporto lietuvių mass- 
mitingas, kad išrinkus lietuvių re- 
gistraeijos klausimą.

Likos pakeltas klausimas kodėl 
vietinė L. L. P. Stotis neėmė ak
tyvas agitacijos Aukso-Sidabro 
Fondo vajaus.

Nutarta ir šis reikalas išnešti 
ant viešo susirinkimo, kur visi 
šios kolonijos lietuviai turės pro
gą svarstyti dalykus ir išreikšti 
savo mintis. z

L. L. P. stoty įvyksta permai
na, tai A Velečkis buvęs vice- 
pirmininku ir vėliaus užėmęs pir
mininko vietą, (neą pirmininkas 
apleido šią koloniją) tai A Veleč
kis ėjo pirmininko pareigas, da
bar padavė rezignaciją iš pirmi
ninko vietos. Jo vieton išrink
tas pirm. A. B. Stankevičius, J. 
Baltušnikas pagelbininku. L. L. 
P. Stotis ir ant toliau yra pasi
ryžus Lietuvos Valstybės reikalus 
gvildenti tarpe vietos lietuvių.

L. L. P. Stot. Koresp.

Rugsė jo 24 d. įvyko posei- 
minis apskričio susirinki
mas. Daugiausia domės 
atkreipta kas-link LDS. aps
kričio delegato kun. Dr. Če- 
saičio. Jis išdavė raportą 
iš 7-to LDS. seimo. Rapor
tas priimtas. Kadangi se
kantis seimas bus Chicagoj, 
tad apskritys iškarto ėmė 
darbuotis, kad mūsų kuopas 
sustiprinus ir padauginus 
narių skaičiumi.

Buvo išduotas raportas iš 
praėjusių metų /maršruto, 
paisrodė maršrutas neturė
jo gerų pasekmių. Ksfdangi 
tuo laiku buvo pataikyta 
kaip tik po daugelio prakal
bų ir vajų Lietuvos 1 reika
lais. Maršrutas likosi per
trauktas. Dabar šią žiemą 
turi būti atnaujintas. Iš
rinkta komisija A. jPeldžius, 
R. Andreliūnas, J. Klimas. 
Nutarta pasirūpinti, gauti 
gerus kalbėtojus. Prakal
bos įvyks su programais.

Lapas.

SPRINGFIELD, ILL.

£_______________________________

UTICA, N. Y. 

Bazaras-FeraL

Šv. Jurgio R. K. Lietuvių para
pija rengiasi visu smarkumu prie 
bazaro-fėrų, kurie prasidės spalio 
26 d. 6 vai. 27—28 nuo 12 vai. su- 
batoje.

Bažnyčioje jau baigia įvesti 
elektrą. Tikimės, kad sulauksi
me linksmybės bažnytėlėje. Iki 
šiol buvo gazas ir daug nemalo
numo turėdavom. Laimingi mes 
utieiečiai, kad turime garbingą 
kleb. kun. P. Zabielą, nes per jo 
rūpestį, kas pas muš yra atlikta, 
tai tiktai per jo didį pasišventimą. 
Garbė mūsų didžiai gerb. klebonui 
ir užprašom iš apielinkių mesteliu 
ir kaimų lietuvius.

Senas Parapijonas.

Apskričio valdyba deda 
visas pastangas, kad sustip
rinus mūsų brangią organi
zaciją. Tad yisos kuopos ir 
veikėjai prašomi į pagelbą.

PASKELBUSIAS.
1

LDS. Chicagos apskričio 
svarbus susirinkimas įvyks 
sekmadieny, spalio 29, Auš
ros Vartų paarp. svet., 3:3(f 
v. po pietų.

Yisgs kuopos tepasisten- 
gia prisiųsti attsovus. Tei- 
pogi kuopų valdybos ir dar
buotojai prašomi skaitlingai 
į šį susirinkimą atsilankyti. 
Yra aptarimui daug svarbių 
reikalų. Gerbiamieji, dau
giau kreipkime domės prie 
L. D. S., nes čia mūsų visų 
geresnė ateitis, tik pagalvo
kime, neapleiskime susirin
kimų, visi vienybėn, o kur 
vienybė ten ir galybė.

Su pagarba,
LDS. Apskričio Rašt. 

Jonas Markevičius.

Dovanos
SPAUDOS PLATINIMO 

LAUKAS.

gauti dovanas. Do-

f reikia kreipties šiuo adresu: 
iMiss Matilda Spence, Ex- 
ecutive Director, Baltic-A- 
merican Society, 16 Park 
Row, New York City. »

Liet. Inf. Biuras:

Silpni, Nervuoti Vyrai Ir Moters

f

Mūsų jaunimas vyčiai savo vi
są energiją kreipia į būsiantį L. 
V. XI seimą. Mūsų darbščios Vy
tės spalio 1 d. aukščiau minėtam? 
tikslui suruošė smagų vakarą su 
programų. Gyvai atvaidino vei
kalėlį “Mokykla.” Vaidino': J. 
Sugentaitė, Šup&niutė, Kasparai 
tė, Stripeikiutė, Mileriutės, Sta- 
niclovaitė, Adomaitė, Mažrimiu- 
tė, Gedminaitė. Daugiausiai įžan
gos tikietų pardavė M. Sugentai
tė, E. Šapaniutė, M. Kasparaitė 
ir V. Mukutskaitė l’elno liko ga
nėtinai

Spalio 10 d. vietinė Vyčių kp. 
bei koras pagerbimui* gimimo die
nos muziko A: Aleksio surengė 
suprise party ir įteikė nepapras-. 
tad gražią dovaną. Svetainė buvo 
išpuošta muzikos simbolais—lyro
mis. Programą išpildė nauji kuo
pos nariai. Savo linkėjimus iš
reiškė J. česna, J. Aodmaitis, P. 
Stirbis, A Repšys, M. Stirbiutė, 
B. Jakubauskaitė, Šupieniutė, 
ĖSršiutė, F. Aleksienė ir kiti. So
lo bei duetus, sutartinai atliko, S. 
Brazaitė, J. Adomaitis, J. Sugen
taitė ir Mileriutės. Mikliai smui- < 
ka pagrojo moksleivis A. Vyš
niauskas. Vakarą sumaningai 
vedė J. Mileris. Spalio U d. įvy
ko laidotuvės a. a Onos Kučkai- 
lienės Velionė buvo pamaldi ir 
pavyzdinga moteris, todėl k lai
dotuvės buvo iškilmhigos. Kar 
dengi jos'du sūsąs ir dukrelė pri
guli prie vietinės Vyčių kp., tai 
jaunimas užsakė gedulingas Šv. 
Mišias.

SVARBUS PRANEŠIMAS.

L. Vyčių Naujosios Anglijos 
apskričio pusmetinis suvažiavimas 
bus spalio 29 d. š. m. Cambridge, 
Mass., parapijos salėj ant Wind- 
sor St. 1:00 vai. po pietą.

Visos apskričio Liet Vyčių 
kuopos malonėkite atsiųsti kuo- 
daugiausia delegatų, nes šitas y- 
ra labai svarbus suvažiavimas. 
Bus išduoti iš esimo raportai. Ki
tas svarbus dalykas, tai bus svar
bu išgirsti apie mūsų apskričio 
chorų. Girdėtis, kad komisija vis
ką gerai sudariusi

Cambridge’io kuopa yra išanks
to prisirengus mus priimti.

Vincent P. Stankus,
L. Vyčių N. A. Apsk. pirm.

LDS. N. T. ir N. J. APSKRIČIO liūnas

PAMOKA VAGIMS 1
Somerset, Pa. — Farną 

ris Schroek vieną gražų ry 
atėjęs į savo vištinyčią žiūj 
kad nesą 30 vištų. Prade 
ieškoti ženklų, rodančių, k 
do~vagis buvo — dvikojis: 
keturkojis. Betyrinėdam 
rado mašną, kurią atidarą 
labai nustebo... Joj rai 
daugybę dolarinių. Suski 
tęs rado, kad esą $900. T 
da farmeris nustojo pyk 
ant tokio vagies ir jo nek( 
kė. Paskelbė apie tai į lai 
raštį. Tai vagis atsiKej 
prisipažino ir prašė farm 
rįo g- ra kainą pastatyti a: 
savu vištų ir kitus sugrąžę 
ti. l armeris, vienok, ki 
taširUs pasirodė ir nesu! 
ko. -

Al IADO LAIKRODĮ.

Ga' s Ferry, Ct. — Fra< 
Smitl ištisą dieną kasė bu 
ves, iu nugara įskaųdčji 
buvo ir buvo beketinąs ei 
namo. Tuo tarpu pama 
kaž ką sužibant. Pakrap 
tęs r; do auksinį laikroč 
kurį buvo pametęs prieš 1 
metų. Laikrodis eina gers

PADI0ĖJO GIRTYBĖ

pasinaudoti.
Pinigus ar money orde

rius siųskite vardu
“DARBININKAS”

366 Broadvvay, poston 27, Mass.

Brockton, Mass.------ Š
miestas 50 nuoš. šiemet yi 
slapesnis, negu prieš įved 
mų prohibicijos. Tą paro< 
Chas. King District Court 
klerką. Girtybės bylų p< 
metus pasibaigusius rugsė, 
30 d. š. m. buvo 1472, o pe: 
nai buvo tik 903.

NEPAPRASTA PROGA!
BUVO UŽPUOLĘ

PABEjįELIUi

Adrianopolis. — 10.0( 
krikščionių pabėgėlių bėf 
is’Adrianopolio, nenoi’ėdJūa 
patekti po turklį valdži 
Turklį nereguleriai kare 
viai pradėjo užpuldinėti pi 
bėgėlius. Tai vyrai ir m< 
terys griebėsi šautuvų ir a 
simušinėjo nuo turklį.

Nuo- šios dienos iki Sau
sio 1 d. 1923, naujiems 
‘ ‘ Darbininko ’ ’ -skaitytoj ams 
yra duodama nepaprasta 
proga su “Darbi n inkų”'su
sipažinti. Ta proga yra štai 
kame: Kiekvienas, norėda
mas susilažinti su “Darbi
ninku” gaus tris sykius sa
vaitėje einantį “Darbinin
kų” ' per ‘ PENKIOLIKĄ 
SAVAIČIŲ tiktai už VIE
NĄ DOLERĮ. Gi atnauji
nant ant toliaus, kiekvienas 
jų turės mokėti regulerę 
kainų.

Taigi čia yra geriausia 
proga kiekvienam lietuviui, 
kuris nori apie darbininkų 
judėjimų pasiskaityti.“Dar
bininkas” krikščionių dar
bininkių turėtų <būti remia
mas. Kiekvienas darbinin
kas savo namuose privalėtų 
jį turėti ir skaityti.

Visiems lietuviams gera 
proga reikėtų pasinaudoti. 
Kurie mano . užsisakyti 
“Darbininkų,” tai be atidė
liojimo prisiųskite VIENĄ 
DOLERĮ ar tai money or
deriu ar Pašto ženkleliais 
ar “cash” registruotame 
laiške ir gausite per- PEN- 
KIOLIKĄ SAVAIČIŲ 
“Darbininkų”, į savo na
mus.

Taigi lietuviai darbinin
kai.’visomis išgalėmis Terūki
te “Darbininkų.”

Užsisakydami ir. pinigus 
siųsdami adresuokite: 
“DARBINI N K A 43” 

366 Broadway,
Boston 27, Mjlss. 

--------------------- L---- —

SKAITYKITE 18 PLAIIN- 
KITE UARBININKį.” ]

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
vanos štai kokios:

1) Kuris iš LDS. narią prikal
bąs 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 26-.

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

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

4) Dangaus Karalienė (apd.) — 
$1.00 ir Vaiką Teatrai, 1 dalis5'— 
10c.

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

6) Visi Geri — 10c., Leono 13 
pop. Enciklika — 15c., Žaidimą 
Vainikas — 50-., Kurią Bus Vir
šus? — 10c., Esumas — 10c., Ga- 
 i — 5-.

7) Aritmetikos uždapinynas I 
d. — 35c?, Aritm. uždavinynas II 
d. — 25c., “Draugas” (kalendo
mis) 40c.

8) Marijos Mėnuo — 50e.,
Eu-harist Stacijos — 15c., Žibu
rėlis — 40-. z
* 9) Sakalėlis — 35c., Moterystė 
ir Šeimyna — 50c., Stacijos — 
15c.

10) Trįs Keleiviai — 50c., Ta
bakas nuodai — 10c., Žiburėlis — 
40c.

Kiekvienas užsimokėjęs iš 
kalno už metus už “Darbi
ninkų,” turi teisę pasirinkti 
vienų iš viršuj nurddytų>nu- 
merių, vertes 1 dolerio kny
gų. faigi yra labai tinkama 
proga visiems iš to pasiūlimo

LDS. CENTRO VAL
DYBA.

Dvasios vadas kun. F. Kx 
mėšis.

Prez. M. Žioba.
Vice-prez. J. Versiackaš. 
Rašt.-adm. J. Tumasonii 
Ižd. V. Jakas.
Iždo globėjai: J. Gline< 

kis, A. Vaisiausias.
Kontrolės komisija: Kui 

J. Čaplikas, kun. V. Tašku 
nas, V. Šereika.

Lrteratinė komisija: kui 
F. Kemėšis, L. Šimutis, kui 
J. Jakaitis, P. Gudas, km; 
V. Taškūnas, P. Juškaitis.

Atstovas Federacijos Ta 
rybon kun. K. Urbonavi 
čius.

VALDYBOS ANTRAŠAI 
1922 metams.

Pirmininkas — A Kazlas,
* 56 New York Avė., 

Nevrark, N. J. " 
Vice-Pirmininkė — A Zuikiutė, 

27 Davis St,
Harrison, N. J. 

Raštininkas — A Karaneckas, 
117į Orart St,

EHzabeth, N. J.
Iždinmkas — J. L Liudvinaitis, 

B<jx 4H, Linden, N. J.

; PaaHus Kyrios, ,
222 So. 9-th St, 

r .M Puk«8, - f-j i 
37MawjerSt

Bredtlyn, N. Y. 
A IGemikas, 

TO Harrison Str 
Paterson, N. J.

f

Jule.
V ~

/

• >

i DOVANOMS

FONTANUI į 
PLUNKSNĄ

Kuri bus atminčiai ilgui 
laikui.

Kainos Prieinamos. 
Reikalauk Katalogo.

,4DlBBT?7LNXAS.^g|
366 Broadway

Boston



i

i

ŠV.

ANT RENDOS
KAMBARYS OFISUI

✓“n.

RIŠTINĖS.

3. L. K. Keistučio Dr-jos Val
dybos Adresai, Boston, Mass.

KAZIMIERO DRAUGIJOS 
REIKALU KELIONE.

aukšta pagarba,

Kun. Petras Raščiukas.

Šj

fLAnif: UEVŽIOKLtJ

£ Pereitos subatos Boston 
be turėjo žinią apie tai, 

Atholio, Mass. lietuvių 
s kun. A. Petraitis

Mžieklėj sutiko nelaimę — 
po pašautas. Tiesioginių 
ių apie tai nesame gavę.

SUSIRINKIMAS.

BLDS. 1 -mos kuopos mėne
si susirinkimas įvyks įl
inkę, 24 d. spalio 7:30 v. 

irakare LDS. kambariuose 
6 Broadway. Taigi visi 

^aftriai malonėkite pribūti 
■rI šio susirinkimo. Atei- 

i ir naujų narių atsives-

Valdyba.

AKT ARŲ
SUVAŽIAVIMAS.

^.Bostonan suvažiavo šio 
|his dienomis 2.000 daktarų 

.is visu Amerikos zkraštu.
jie laiko savo suvažiavi

mą ir lanko Bostono ligoni- 
pes. Suvažiavimą atidarė 

iausysis Amerikos clii- 
Štrgas Dr. Cushing, Har
vardo universiteto profeso-

us. „

MIRĖ VIENAS
KITO. '

PO

fy Albert O. Fletcher. 65 me 
tų amžiaus ir Chas. E. Buck 
laid, 68 m. amžiaus. p<*r vi- 

gyvenimą buvę artimi 
ędraugai, turėjo gilinki būti 
fkartu palaidotais. Fletcher 

“ė, o po jo už 10 valandą 
ė jo draugas Buckland.

i.;. ♦ —y------------- ,.
ŽIOVAUKITE ATSAR-

- GI AI.
Moteris Marv Jovce, gvv.fe-■ po num. 514 Dorchester 

’ Avė. So. Bostone In-žiovau 
B^nt iššoko iš rietos žandas. 
l*City Hospitalyje daktarai 

ienldas valandas praveri' 
•'iki žandą atitaisė.

r RAGANIUS TEISMAN.

JAUNIMO PRAMOGA.

Spalio 21 d. š. m. tai vra 
subatos vakare buvo sureng
ti šokiai Šv. Petro parapijos 
svetainėj organizacijos vadi
namos Dešimt Širdžių. Ga
lima sakyti, kad pavyko, nes 
jaunimo buvo gražus būre
lis. Pasižiūrėjus į tą jauii- 
mą, į tuos Lietuvos žiedus 
ima neapsakomas džiaugsi
mas. Bet iš kitos pusės da
rosi graudu iv skaudu, kad 
LietuvaTlš tų žiedų neturės 
iiaudos ir tinkamų vaisių. 
Nes tie žiedai vysta tartum 
šalnos pakąsti. Kaip rau
diesi jųjų tarpe, tai nesijau
ti kad raudiesi grynų lietu
vių tarpe. O kitas dalykas, 
tai jie yra neorganizuoti, 
nors jų yra labai daug. Jie 
nepriklauso prie jokių orga
nizacijų. Tai aš jums nuo 
savęs patarčiau brangūs bro
liai ir seselės, čia gimęs ir 
augęs jaunime, turite pri
klausyti prie jaunimo L. 
Vyčių organizacijos. Ten 
turite gerą progą lavytis lie
tuvių kalbos, teip-gi tverti 
ratelius base bąli ir foot bąli 
ir tada pakidsit lietuvių var
dą tarpe svetimtaučių. L. 
Vyčių organizacija tai yra 
geriausia ir naudingiausia

rengtos. Prakalbos pavyko 
geriau, negu rengėjai tikė
josi. Žmonių buvo pilna sa
lė. Kalbėjo P. Gudas, gerb. 
kun. Urbonavičius ir Dr. 
Landžius. Kalbėta apie dar
bininkų reikalus, apie rin
kimus į Lietuvos seimą, re
gistraciją piliečių ir apie 
spaudą. Programą gražiai 
paįvairino p-lės Grybaitės. 
Buvo pardavinėjama knyge
lės ir laikraščiai.

Padaryta kolekta ir su
rinkta $20.56. Aukojo V. 
Grudzinskas $5, kun. Urbo1 
navieius $3. po $1.00 Dr. 
Landžius, S. VaikeVičius, 
M. Šeikis, S. Steponavičius, 
V. Mačiulaitis. Kiti po'ma- 
ziaū.

GIESMININKAI TĖMYKITE
Dainos sn gaidomis.

NETIKĖTAI MIRĖ.

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

štai tos nepaprastos dainos: 
Dainos
Ak Myliu Tavę berneli ..... 
Aš įstvilkčiau čigono rūbą ... 
Aš pas tėvelį, močiutė mano 
Blaivininkų Himnas . 
Gndą čia giružė . 
Jojau dieną ................
Ko liūdit sveteliai . 
Lietuvos Himnas ... 
Ljfago.......... . T
Meile uždegta krūtinė........ ..
Musical Echo ........ .................
Muzikos Aidas ............ ...........
Oi tai dėkui močiutei ..........
Plaukia sau laivelis ..............
Saulelė Raudona . ..................
šių nakcialy ............................
Siuntė mane motynėlė -........
Skyniau skynymėlį................
Vai aš pavirsčiau ..................
Vienas žodis ne šneka ...... 
Visuomet širdis^ surakinta .. 
Vyčių Himnas ........................

Užsakymus ir pinigus siųsti: 
“DARBININKAS”

366 Broadway, Boston 27, Mass.

Kaina 
. • • • 4 5 
.. 1.00

> • • .15 
.. .15
... .50
... .60 
... sa 
... 25
... .15 
... .65
yl .40

z

Brightono High School of 
Commerce perdėtinis Milton 
D. Clarke, 49 m. amžiaus 
krito -negyvas namuose sa
vo draugo mokytojo po num.

Hobson St.9

LIETUVOS PILIEČIŲ 
REGISTRACIJOS 

REIKALU,

TĖMYKITE VISI!

Į visoj Amerikoj.
Į Teipgi kitas dalykas tai 
{garbinga delei jaunimo pir- 
vklausvti prie bažnytinio cho
ro. Ten yra proga lavintis 
dainuoti, platinti ir dirbti 
dailės srityje, tai jaunimo 
yni užduotis ir džiaugsmas.

Tad-gi brangus jaunime 
neatidėliokite, bet tuojaus 
ateikit ir prisirašvkit prie 
minėtų jaunimo būrių.

Teip-gi aš patariu ir ger
biamiems tėvams ir moti
noms, kad ragintų savo sū
nus ir dukteris priklausyti 
prie choro ir L. Vyčių kuo 
pos. Tai tik tada sulauksi! 
nuo savo vaikelių paramą, 
nes jie bus išauginti dorai 
katalikiškai.

Myli n t i s Jau u i»? ų.

*1 Garsusis finansinis raga- 
/ raus Ponzi, buvusis ikšiol 

!, stojo SuĮMTTOl 
ŽCriminal teisman pereitą pa 

ėlį. Jis labai gerai žino
mas Bostone, kur milijonus 
dolerių yra iš žmonių išvilio 
jęs. Kaltinamas suokalby 
apvogti žmones.

' SURINKO ARTI .$100.

/“Pereitą nedėlią F. Vira
kas ir Jonas Glineckas buvo 

į nuvykę į Norvvoodą, kur L.
D. S. kuopa buvo Airengusi 
prakalbas. Kalbėjo ir vie 

[ t i nis klebonas gerb. kun. V.
Taškūnas. Buvo padaryta 
kolekta LDS. reikalams. 
Nortvoodiečiai šauniai pasi- 
rodė — sudėjo arti $100. Pa- 
vyzdis kitoms LDS. kuo- 

. p<>ms ir'kolonijoms.

rudeni katalikiškos lietuvių 

pandos reikalu lankausi Conn. 

valstijoje, greitu laiku tikiuosi 

būti Bostone ir jo apielinkėse. Ka

dangi mano tikslas ne aukų rin

kimas, o tiktai narių irašinėjimas 
Šv. Kaz. Dr-jai ir katalikiškiems 

laikraščiams prenumeratorių rin
kimas, tai manau nebūisu įkiriu X'. 

Anglijos lietuvių kolonijoms. Bos

tonas su savo apylinkėmis yra 

vcjklumo ir visokių prakilnių idė

jų pavyzdžiu, tai šiuomi, labai 

maloniai prašau, gg. klebonų, vi

sų organizacijų, dr-jų ir skyrių 

katalikiškos spaudos mylėtojų, 

pagelbėti man katalikiškos spau

dos misiją pasekmingai atlikti.

Su

^PRANEŠIMAS
L. D. S. kuopoms ir vakarą 

rengėjams.
Pagražinimui, prailginimui pro- 

gramo, galite gauti prieinama: 
jutlomnosius paveikslus. Taigi jei 

į/Įkam būtų reikalinga, tai atsišau- 
’.kitc pranešdami kokią paveikslų 

būtą pageidaujama, 
iakilšiuo adresu:

J. URBONAS
St., So. Boston, M&ss. 

. -(26)

Esame gavę iš Washingto- 
no Lietuvos piliečių regis
tracijos blankų, taigi kurie 
lietuvių norėtų tų blankų 
gauti malonės kreipties i 
“Darbininko*’ raštinę ir v. • .gaus visas žinias ir paaiški
nimus.

“DARBININKAS”

366 Broadvay,

, Boston 27, Mass.

Ateinantį ketvergę spalio 
26 d. š. m. lietuvis ristinifi- 
kas Žilinskas Grand Opera 
House salėj risis su greitu 
į'istininku Geo Katsonaros.

PAVOGĖ $4.000.

VISIEMS.
geras

' “DARBININKAS” pasiunti

Lietuvos Darbo Federacijai kny- \’ '
gą už $5.597.50. Už tas knygas 

“Darbininkas” laukia iš visuo- m■jmi
LDS. nariai, mūsą prieteliai, ka-! 

talikiškos spaudos rėmėjai priva-' 
/

lo kiekvieną progą tam tikslui au

DETROiT'O KRIAUŠIUS.

U BOSTONO į LIETUVĄ lmen6s ..lyginimo. LDS. kuopoj

.50

.25 

.30,

.20 

.15
220 
.45 
.60
.25

per LIVERPOOL 
ant naujo, didelio, pooSoaus, greito 

aliejų varomo
AUSONIA (naujas)..............Spalio 20
TYRRHENIA č................ Lapkričio 4
ALGERIA ................. . .Lapkričio 25
su greitu persikėlimo į LIETUVĄ ir 
visas Balti jos-, valstijas. C.,‘___ 2__
patarnavimas ir valgis.

TAIP GI Iš NEW YORK’O 
asmeniškai prižiūrima ekskursija Lie
tuvon ir į kitas Baltijos valstybes, 
kiekvieną utarninką vįpuas iš trijų jū
rių milžinų su užjdrfo persikėlimu 

Southampton’e.
MAURETANIA AQUITANIA 

. BERENGARIA
pasiekia LIETUVĄ J devynias dienas. 
Delei informacijų kreipkitės prie ar
timiausio agento arba prie CUNARD 
ANCHOR LINES, 126 Statė St., Bos
ton, Mass.

Geriausias rinkimui sunaudoti.

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

Darau siutus, overkotus Ir fut- 
ras. Materijos geros, didžiame 
ĮKisirinkLnte. Kainos- nebrangios. 
Darbas ir pritaikymas gvarantuo- 

Malonėkit persitikrinti.tas.

JUOZAS LAUKIS
I.UCKY TAILORS

2238 Casiff .41. Hamtramck, Mich.

“Darbininkas” duoda DOVA
NAS.

Žiūrėk’ ant 3-čio puslapio.
Skubinkis, nes tokių progą yra 

mažai. Užsirašyk “Darbininką” 
ir gauk dovaną dykai. i

Pirmininkas — V. J. Kudirka, 

37 Franklin St., 

Norv.'ood-, Mass.
Viee-Pirm. — M. Žukauskaitė, 

1 Grimes Street,
South Boston, Mass. 

Raštininkas — J. Smilgis, 

125 Cherry Street,

Cambridge, Mass.

Iždininkas — M. Abračinskas, 

187 Ames Street, 
Montello, Mass.

įr

Į L IE T U V Ą.
White Star Line

Iš Keiv Yorko Į Soufhamptoną
MAJESTIC Sp. 2S*! I^pk. 25: G r. 16

Didžiausias laivas pasaulyje.
OLYMVIC—Lapkr. 4: Gru<xl. 2 ir 30 
HOMERU'................Lapkr. 11; Gruotl. S
Greičiausias kelias į Baltiko uostus.

American Line
Z.š .Vcir Yorko i Hambnrį/ą 

MANCHURIA ................Spalio 26
MONGOLIA ......................................Lapkričio 9
MINNEKAHDA <3 kl.) — Lapkr. 16

Persėdimai į Baltiko uostus.

Red Star Line
/ Pljtmoiitli. (’h> rboarif ir Antireri> 

i<R(M>NLANl> ................................Spalių 2*
1.APPLAND ... 
ZEELAN’D.............
E1NLAND .............
GOTHLAND (3

Tiktai
I’INLAND ............

Zx Vcir }'<i)k<>
SAMI .AND............ '

Geras valgis. 
Prieinamos" kainos . 
-raukimui Amerikon 
ei klausk vietos agentų

KELIAI NINKU SKYRIUS 
•S2 Stato Street. Boston. Mass

TeL So. Bcaton 2488

DR. J. C. LANDŽIUS
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

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

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

VALANDOS: —4, 7—9

Ii

E X T 11 A !

kl.) ............. I.ttpkr. 11
i Antvverp.

......................... Gruodžio ’.
/ I>nn:i</<t 'r

..(3 klesos* Lapkr. >

Uždaryti kambariai, 
jūsų draugų par 
i. Paaiškinimų 

arba

TeL So. Boston 323
LIETUVYS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

Laikinai perkėlė ofisą P®
425 Bboadway, So. Boston, Mas& 

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

iki 6 ir nuo 6 :3O iki 9 v. vak.
Ofisas uždarytas subatos vakarais 

Ir nedėliomis.

de

Platinkime tarp žmonių 
knygaą ir gerus laikraščius, nes 
jų skaitymas apšviečia žmogui 
protą ir ištobulina valią.

Beskaitydamas geras knygas ir 
gerus laikraščius, žmogus galį už
tektinai apsišviesti.

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

E X T R A ! ;

NEPRALEISKITE PROGOS.
Ką tik atėjo iš Lietuvos siuntinys, Lietuvos < 

Valstybės, Žemaičių, Gedimino, Vytauto ir Lietu- ‘ 
vos senovės pilių ženklų.

Tie nepaprastai gražūs ženklai yra atvirlaiškių [ 
formoje, kurių eina 40 į vieną sąsiuvinį. Kiekvie- ■ 
nas minėtas ženklas, reiškia kokį nors atskirą mies
tą, pilį, apskritį, Lietuvių 
riuos mūsų tautos didvyrius, 
klų rejkšmė:

1. Lietuvos ženki.—Vytis.
2. Žemaičių ženki.—Meška
3. Gedimino ženki.—Stulpai
4. Vytauto ženki.—Skydas.
5. Vilnius. • ;
6. Kaunas.
7. Gardinas.
8. Šiauliai.
9. Marijampolė.

10. Geranainys.
11. Telšiai.
12. Jurbarkas.
13. Viekšniai.
14. Ariogala.
15. Kernavą.
16. Rodūnė.
17. Rietavas.
18. Alytus.
19. Babtai.
20. Ašmena.

Kas prisius vieną doleri ($1.00), tam tuojaus 
Tai-gi pasiskubinkite įsigyti- kuogreičiausia. 

D. S. nariams po 85e. 
pasiilsime 40 tų gražių.ženklų (visą sąsiuvinį). L.

. nes nedaug jų teturime. Pinigus siųskite:
<(DARBININKAS;,

366 W. Broadway, Boston 27, Mass.

Valstybę ir kaip ku- 
Štai tų istoriškų žen-

21.
22.
23.
24.

Skirsnemunė. 
Baisogala. 
Vilkaviškis.
Kalvarija.

25. Darsūniškiss.
26. Punia.
27. Suvalkai
28. Biržai
29. Reseiniai.
30. Šeduva.
31. Veliuona.
32. Žiežmariai.
33. Kiedainiai.
34. Maišiogala.
35. Lyda.
36. Žasliai.
37. Valkininkai.
38. Daugai
39. Plungė.
40. Balninkai.

REIKALAVIMAI.

16 Metų South Bostone

DR. H. S .STONE
AKIŲ SPECIALISTAS 
899a W. BR0ADWAY 

VALANDOS: Nuo 9 r. Iki 7 v. vak.
Reikalavimų kainos 2c. už žodį už 

kiekvieną sykį.

VARGONININKAS 
paieško vietos prie didesnės para 
pijos. Sužinoti “Darbininke.” 
3C>6 W. Bi-oadv.ay, Boston 27. 
Mass. (24

I

■
Tel. So. Boston 270

J.MACDONELL, M. D.
Galima susilcalbSti ir liatuviSkai. 

Ofiso Valandos: 
Rytais iki 9 vai. Po pietų nuo 1—3.

Vakarais nuo 6 iki 9.
536 Bro&dway, So. Boston.

REIKALINGA MERGINA 
prie abelno naminio darbo. Cteras 
namas. Atsišauk Roxburv 751 
M. (24)

I DR. A. J. GORMAN
PARSIDUODA TRIJŲ

KAMBARIŲ FORNIČIAI
Vartoti tik vieną metą ir parsiduo 

la visai pigiai. Važiuoju j kitą miestą 
Adresas:

JONAS GASPARAS
235 W. Broadvvay. South Boston. Mass

NEW HAMPSHIRE PIGIOS
FARMOS.

> z S3.25O.OO mes parduosime 32 ak 
•i: i.otoli ramsto, marketų. farma. 1’rb 
.'arinos yra 250 vištų. 2 karvi. arklys 
inciibatornis. viščiukų tvartelis, rogės 
vežimas, plūgas, pakinkiai, vežimu 
kas. . Daug malkų, daržovių, miške 
s kambarių stuba. geras Tvartas. Nau 
įas vištininkas. Lengvi išmokėjimai 
Rašyk, telefonuok ar ateik, tuojau 
klausk apie fermų bargenus.

VINDIIAM FARM AGENCY 
Dept. C. 755 Bovlston St., '

Suirę 612-613 Bostor.

(GUMAUSKAS)
DANTISTAS

706 Main 8t., Montello, M*m 
(Kampas Broad 3t.) 

TeL Brockton 5112-W.

Du banditu įsibriove į Co- 
operative Grocery Stores 
Corporation ir pavogė $4.- 
000. Toji įstaiga randasi So. 
Ende.

PUIKIAI PAVYKO.

UNITEDfiMF.

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER
Vatabažaaklii ufreg. S. V.■ »

Garsas per kaip
M a*t<.

Puikus, šviesus ir geras kamba 
rys tinkamas ofisui ant rendos L 
D. S. Name, 366 Broadway, Soutl 
Boston, Mass., Kampas Broad 
way ir E gatvių. Kreipkitės pa. 
“Darbininką.”

•V. KAZIMIERO R. K. DR-JOS 
VALDYBOS ANTRASAI 

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

90 B SU So. Boston, ilgias.
ZICE-PIRM. — V. J. Jakį.as, 

27 Story SU Boston 27, Mass.
‘ROT. RAST. — Antanas Janušonis, 

1426 Columbia Rd., So. Boston
’EN. RAŠT. — Juozas Juška, 

Meryciiff Academy,
Arlinghton Heigths, 5!a«t. 

ŽDININKAS — Leonas švagždys, 
111 Bowen SU Boston 27, Masa. 

ŽDO GLOB. — J. Grubinskas, 
3 Jay St., Boston 27, Mass. Lr 

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

1ARŠALKA — Povilas Laučka,
61 Story St, Boston 27, Man. 

‘RAUGUOS antrašas reikale:
366 ‘ Broadway, So. Boston, Masa. 

DRAUGIJOS susirinkimai laikomi 
as antrą nedėldlenį mėnesio 1-ą vai. 

x> pietų parapijinėj svetainėj. 492 K. 
tth SU Boston 27. Maaa.Z

Pereitu nędčlią šv. Petro 
lietuvių salėj įvyko prakal
bos LDS. 1-mos kuopos su- Cteyk Įkaro (Antkcr) Vaicbaženklį.

TARP NEW YORKO ir HAMBURGO
Trumpiausias Susisiekimas su Visais Portais 

Ceutralės Europos.

Savaitiniai Išplaukimai Kas’Ketvergas

Nuo Pier 86 No. River, 46-th St., New York.
Kambariai su 2. 4 ir 6 lovon* ant visų laivų. Puikus 

valgomieji kambariai, galionai ir erdvus dėkai trečios 
klesos pasažieriams. Aut laivų HANSA. BAYERN. 
wrERTTEMBW« ir Mol’NT CLAY yra keli sjiecia- 
liai ĮHiikųs kambariai.

I>r NXv.n 20,000. Tosrę Laivai
K E S O L U T E ir R E L J A N C E

Išplaukia kas antrų ulstniinką su 1-os, 2-ros Tr 3-čio kle
sos imsažieriais. Paskmirhus mainoma. Klauskite agento

41 r.H S ltOTTEN BERG, 26f) Ifnnorvr St.. Boston, Masa.

DRAUGIJŲ ATYDAI!
TM1 vraVėliavų, Kukardų, visokių Ženklelių, Guzikučin, Ant- 
xyLL M v U. VC Spahdų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą. 
STRUPAS CO..* 90-92 Fcrry St. Newarfc,*N. J

200 MEDŽIŲ KIRTĖJŲ.
Maine’os valstijon. Šis kirti 

mas yra pagal naujo būdo, kur 
yra galima užsidirbti pinigų ker 
tant medžius ant sieksnių.
NATIONAL LABOR AGENCY 

108 Friend St., Boston, Mass

\Pajieškjoiimat
PaieSkojimų kainos LDS. na

riams ir “Darbininko” skaityto- 
i jams 1 sykį Į metus nž dyką, už 
.3 sykius $1.00. Proteliams ui 3 

I sykius fl.50.

'IBMĮNINKĄS —- J. Adomavlčlng, 
122 Bowen St, So. Boston. Mane, 

ICE-PIRM. — Vincentas Zaleckas, 
81 Mercer St, So. Boston, Mėsa.

ROT. RAST. — Antanas Macejnna*, 
450 E. 7-th St, So. BostSn, Masa. 

’IN. RAŠT. — Juozapas Vlnkevičlus, 
169 W. 6-th St, So. Boston, Maaa. 

CASIERIUS — Andriejus Zalieckas, 
307 E. 9-tb St. So. Boston, Masa. 

IAIUALKA — Viktoras Zlčkls,
209 E. Cottage St, Dorchester, Maaa. 

D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mčne- 
inh» susirinkimus gas pirmą nedS- 
ienį kiekvieno mėnesio po No. 694 
Vashtagton St, Boston, Maaa. 6-tą V. 
akara. Ateidami drauge ir naujų na
tų an savim atsiveskite prla musų dr- 
oa prirašyti.

W. JONO IV. BL. PAilLPINfifc 
DRAUGYSTES VALDYBOS

I
Aš Apolonija Bielskaitė-Ku- 

činskienė paieškau asvo pusbrolio 
Adolfo Bielskio, paeirrS Rudikiu 
kaimo, Papilės vai., Šiaulių apsk. 
Seniau gyveno New Yorko valsti
joje. Dabar nežinau kur gyvena. 
Kak jį žino ar jis pats, lai atsišau
kia šiuo adresu:
..........Apol. Ručinskienė .... 
167 Silver St., Boston 27, Mase.
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■’IRM. — M. Zoba,
539 a 7-th SU So. Boston, 

/ICE-PIRM. — P- Mikalauskas.
248 W. 4-th 8U So. Boston, 1 

’ROT RA4T. — J. Šeduikis,
315 — 4-th SU Bo. Boston, Maąa. 

■TN. RAST. — J- Švagždys,
171 W. 5-th SU So. Boston, Msas, 

<A8TERIUS — A. Naudžiūnas,
18 Wlnfleld SU So. Boston, Maaa. 

MARŠALKA — J. Zaikia,
7 WInfieM 8U So. Boston. Maaa.

Dr-ja laiko auairtnklnna kaa trečią 
edėldlen] kiekvieno mėnevrfo, 2-rą vaL 

«o pietų iv. Petro parapijos salėj. 4M 
3. Seventh St. South Boston M




