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DAUGIAU GALABIJA.

Lapkričio pradžioj praKIEK BADAUJA.

London. — Pulk. HaskeM,' viu streikas.Neto York. Gilioj duo-

apleis Rusiją ir vyks Wash-

LAUKS KITŲ.

Anglija nenai-

avimo sutarties
Kon-

A’.J

--

me-’

PALIUOSAVO.
400 Taisu

<

IEŠKO GYVENIMO.

i

VYKS LONDONAN.

bū- SPROGO BANKAS.

ATVIRUTĖS! ATVIRUTĖ

BAISIOJ BĖDOJ.

London. — Anglijos par
lamentas vienu balsu patvir
tino Airijos konstituciją. Ją 
turi patvirtinti dar lordų rū
mai.

Dubliu. — Pereitą ketver- 
gą nugalabinta dar trys res
publikonų šalininkai. Išvi
so pastaromis dienomis nu
galabinti 8 respublikonai.

Paryžius.
premjeras
Londonan nustatyti dieno
tvarkę konferencijai, 
kiančiai Bruselvje.

paskirtas. Mat jo pravosla
vai nemėgsta.

jos sekretorium Hoover.
- - *

KO REIKIA RUSIJAI.

Amerikos Šelpimo adminis- ppj rastas lavonas kalkinis 
tracijos perdėtinis Rusijoj, apverstas. Tai besąs lavo- 
paskelbė, kad Rusijoj ba- nas Jennjs IjJecker. Ji din- 

8.000.000. g0 prieš seritynias savaites.
Gruodžio 2 d. pulk. Haskelltjos vyras bįuvo klatinamas

Vilnijoj ties Stolpos stoti
mi traukinys su tremtiniais 
iš Rusijos išėjo iš vėžių. 6 
žmonės užmušti, 3 sužeisti:

Spalių 14 d. Lietuvon at
gabenta iš Anglijos 100 veis
linių kiaulių. Po kelių die
nų šešios kiaulės nustipo. 
Kiaulės atsėjo po 16 svaru 
sterlingii.

Kauno miesto valdyba nu
tarė Rotužės arba kitaip va
dinamos Baltosios Gulbės 
salę leisti tik koncertams, 
paskaitoms, susirinkimams, 
bet niekuomet neišduoti mi
tingams.

-------------- ;---------------------  

RADO LAVONA. c

ŽEMUOGIŲ KAINA,

New York. — ŽemuegOs 
iŠ Floridos Čia parduodamos

DERĖSIS DĖL SKOBŲ.

London. — Netrukus A* 
nerikon atvyks Anglijos fi- 
įansų ministeris derėtis dėl 
skolų sugrąžinimo.

Kaunan atvyko naujas 
Rusijos atstovas Pasner.

jos nužudynie. Jis būk pa
sakęs, kad niekas nerasiąs, 
kur jis ją paslėpęs.

daujančių esą

z

Klaipėdos krašto valdžia 
nuo lapkričio 1 d. pakėlė pa
što tarifą ir Įvežimo bei išve
žimo muitus.

— Francijos 
Poi»care vyks

AIRIJOS KON
STITUCIJA:

APRUBEŽIAVO
DALYVAVIMĄ.

Todėl pirmutinis Rusijai 
•eikalas yra plūgai ir kas 
liūgus trauktų. Geriausiai 
ūtų gauti Rusijai trakto

riai.

DAR TRIS SU-
AREŠTAVO.

Graikijos val- PAGERBĖ PADĖ

KONĖS DIENĄ.

"PAPROTYS"

PADARĖ.

į

Spalių 29 d. Šv. Dvasios Klaipėdoj Duonelaičio I 
vienuolyne Vilniuje kažkoks ja Įsteigė lietuvių kali 
žmogus pertraukė Archima- kursus. Įsirašė 50 žrnon 
drito Antano pamokslą. Ta- --------------
sai archimadritas yra \ ar- Lapkričio pradžioj pra 
savos mitropolito Gregorijo dėjo Vilniuje avalinių dii

Jau netoli Šv. Kalėdos, gi n 
uic papročiu turime labai grai 

atviručių pasveikinimų su šv. 1 
ledomis ir šiaip jau gražių regii 
iš Amerikos ir Lietuvos gyve 
mo. šiemet ypatingai mes ja 
labai pigiai parduosime. Sudėj 
25 visokių atviručių, kaip viri 
minėta, parduosime tik už 31 
Per paštą 5 centai daugiau

Klaipėdos krašto ūkinin
kai neparduoda savo pro
duktų. O miestuose jų labai 
pristigo. Jokie atsišaukimai 
į ūkininkus negelbsti.

Kauno teatro remoni 
Inradetas ir nepabaigtas i l . . . '■'vaidinimo sezono. Todėl 
perus ii' Dramos Dr-ja Vi 
(lininius pradės Tilmanso s 
lėj. kurios remontas ture 
pasibaigti lapkričio vidui 
j<‘-

ŽUVO DEVYNI.

Augusta, M e. — Per 
Ižiojimo sezoną Maine vals 
i joj žuvo devyni medėjai.

-------Eina--------
0TARNINKA1S, ketveroais -fp

SUBATOMIS. U;

Metams......................................................SA50
Užrubežy metams ........................ ...$5^0 .

“Darbininkas”
866 B boa dw a y, Boston 27, Maaa

Tel. South Boston 620.
• s •

Trr
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Žudynės Grekijoj ir Airijoj 8.000.000 žmonių badauja darbiniu-

Organas Amerikos Lietuvių 
Rymo Katalikų Švento 

Juozapo Darbininkų • 
Sąjungos.^

Kaina 4 cent

ŽINIOS IŠ L1EIUVUS.

GINČAI DĖL ŽUDYNIŲ.

Dubliu. — Airijos parla
mente eina ginčai dėl nuga
labijimo respublikonų vado 
Erskine Childers. Viduri
nių reikalų ministeris pa
reiškė, kad daug turi žūti, 
jei norima, kad Airija gy
vuotų.

Vienas atstovas nurodinė
jo, kad Childers buvo paim
tas nelaisvėn ir jo nužudy
mas yra žudymas karo ne- 
laisvių.

PROTESTAI
DĖL ŽUDYNIŲ

Rymas. — Italijos visuo
menė reiškia pasibiaurėjimą 
žudymais .Graikiją ex-mi- 
nisterių. Parlamente kai- 
kurie atstovai pareiškė, kad 
Italijos valdžia turinti vie
šai užprotetsuoti prieš Grai
kijos valdžią už tokias bar
barybes.

Atstovas Gaili yra tarna
vęs Graikijoj ir daug pasi
darbavęs. Jis gavo Graiki
jos ordenų ir jo vardu Atė
nuose gatvė pavadinta. Tai, 
jis ordenus pasiuntė atgal ir 
pareikalavo, kad jo vardas 
nuo Atėnų gatvės būtų nu
imtas. Jo pavyzdį pasekė 
kiti italai.

SUTEIKS PRIEGLAUDĄ
London. — Anglija paža

dėjo prieglaudą Graikijos 
princui Andriui. Jis yra ka
raliaus brolis. Jam gręsia 
pavojus, nes Graikijoj da
bartinė valdžia galabija ir 
kalėjiman kemša buvusius 
seniau valdžios priešakyje. 
Anglijos laikraščiai smerkia 
Graikiją už žudymą savo ex- 
ministerių.
\ ------------ -

NELAIMĖ SU
BRAVARU.

Pkiladelpkia, Pa.—Spro
go bravorėlis. Žuvo trys 
žmonės.

Sulyg Lisinves RespMikes Įstatymų, visi 
oisieninese ggreneUtUeĮi 

LIETUVOS IŠEIVIAI
KAD PASILIKTI LIETUVOS PILIEČIAIS

PRIVALO įSimiSI180TI
Pilnesnių mfonsacijų prašykite nuo savo kolo
nijos Paskolos Stočių, Lietuviškų Įstaigų, arba 

LITHUANIAN LEGATION,

Riverhead, N. Y. — Jūrė 
išmetė butelį, kur rasta raš
telis. Besą parašyta, kad 

I jau dvi savaiti, kai šeši žmo
nės klajoja valtyje AHahti-

London.
džia suareštavo dar tris ge
nerolus, kaltinamus nepasi
sekime kare su turkais. 
Naujasai karalius Jurgis y- 
ra labiau belaisvis, negu 
valdovas. Mat karalius bu
vo priešingas ex-ministerių 
žudymui. Kai revoliucinė . ...
valdžia jo neklausė, tai jis ingtonan tartis su komerci- 
norėjo abdikuoti (atsisaky
ti) nuo sosto. Bet revoliuci
nė valdžia ant to nesutiko ir 
karalius karaliauja iš prie
vartos. Princas Andrius, 
kuriam Anglija žadėjo glo
bą, būsiąs teisiamas. Jis y- 
ra buvusio karaliaus 
stantino brolis.

TAI BENT PAJUS.

London. — Amerikonai 
Anglijos sostinėj Padėko- 
nės Dienoje turėjo bendrus 
pietus. Valgė kurkęs ir ki
tokias gėrybes. Be kito ko 
buvo ant stalo milžiniškas 
pajus, kurs svėrė 150 svarų. 
Svečių išviso buvo 
viršum.

Lausanne, Šveicarija. — 
Rusi j c® delegacija alijantų- 
turkų konferencijon gavo 
pranešimą, . kad gauB teisę 
dalyvauti tik Dardanelių li
kimą svarstant. •

IŠLYGOS PRI
PAŽINIMO.

Londonas.—Anglijos pre- 
mierąs Bonar Law paskelbė 
sąlygas, kuriomis Anglija 
pripažintų Rusiją. Sąlygos 
yra šios: pripažinimas sko-turi nei kas plūgas trauktų, 
lų, grąžinimas privatinės 
nuosavybės ir sulaikymas 
bolševistinės propagandos 
už Rusijos sienų.

AVu’ Forfc. — Iš Europos 
atvyko Amerikos ambasado
rius Švedijon Ira Nelson 
Morris, žydų atstovas David 
A Brown ir Amalgameitų 
prezidentas Hillman. Jie 
vienodai pareiškė apie Ru
siją. Pasakė, kad ten ba
das, kad šią žiemą bus Ru
sijoj baisiau, negu bile ka
da pirma. Žydų atstovas 
sako, kad Rusijai labiau 
reikia traktorių, negu bile 
ko kitko. Morris sako, kad 
išanksto rudenį buvo kasa
ma tūkstančiai duobių lai
duoti iŠ bado mirštančius šią 
žiemą žmones.

Žydų atstovas sakė, kad 
50.000 Amerikos traktorių 
Rusijai daugiau reikštų 
negu maisto suteikimas už 
$100.000.000. Nugabenus 
anuos traktorius ir išmoki
nus juos vartoti,' Rusija ga
lėtų atsistoti ant kojų ir nu
stumti bado šmėklą. Žydi] 
atstovas pripažino, kad ši: 
žiemą Rusijoj badaus art 
8.000.000 žmonių. Jis sakė 
kad prieš karą Rusija buvo 
atsilikusi nuo civilizacijos 
ant 100 metų. Dabar ji yra 
atsilikusi ant 1.000 metų. Sa
kė, kad pramoniniu žvilgs
niu ji negali greit pakiltų 
bet agrikultūriniu žvilgsniu 
ji greit gali pakilti. Sakė, 
kad dabar derlingiausioj 
pasaulio šalyje milijonai 
badauja dėlto, kad neturi 
kuo arti, neturi plūgų, ne- 

I* * a • —

London. —r .
kilis savo kaįrinių laivų pa
gal nusigink
gal nusiginklavimo sutarties 
Wasliingtonę iki dalyvavu
sios valstybes patvirtins su
tartį. Francįja ir Italija nė
ra tos sutarties patvirtinu
sios.

------- F-----------
A RKLYįl UŽMUŠĖ.

New Tfarford, Mass. — 
Farmeriui Antonio G. Me- 
dieros arklys spyrė į pilvą ir 
ant vietos užmušė.

Springfield, III.—William 
3ross Lloyd ir jo 16 draugiu 
nuteisti už laužymą antisyn- 
likališko įstatymo, tapo gu- 
ematoriaus Small paliuo- 
uoti iš kalėjimo.

KIEK TURTO TURĖJO.

New York. — Mirusio 
William G. Rockefellerio 
turtas apskaitliuojamas nuo 
$100.000.000 iki $200.000.- 
000. Jis mirė prieš penkis 
mėnesius. Jis buvo brolis 
John D. Rockefellerio.

DAUG DIV O R SŲ. '

Salėm, Mass. — Per pas
taruosius šešis iAėnesius vie
tos teisman paduota 624 ap
likacijos divorsų. Žiauru
mas ir neištikimybė yra daž
niausios divorso priežastys.

PABĖGO SU 
BURDINGIERIUM.

Springfield, Mass. — Bur- 
dingbosio Brooką duktė. 14 
m. amžiaus paboję* su bm--. 
dingierium 22 m. amžiaus. Ipe $2.*50 už kvortą.

Rymas.—Pirmu kartu is
torijoj Šventasis Tėvas pa
gerbė Amerikos Padėkonės 
Dieną. Pasikvietė Ameri
kos studentus, esančius Ry
me. Suėjo pas Šventąjį Tė
vą 180 Amerikos studentų. 
Šventasis "Tėvas be kitko 
pasakė: •• Tautos Padėkonės 
Diena. Tai prakilni jūsų 
idėja skirti dieną maldai. 
Žmonės, kuriems trūksta 
maldos, trūksta vieno iš pa
matinių gyvenimo daiktų. 
Jūsų šalis ištikro turi turėti 
Dievo palaimą.”

Loįrell, Mass. — Elmer E. 
Perrigo patraukė teisman 
Edgar F, Tvvombley už pa
vogimą jo pačios meilės. Rei
kalauja $25.000 atlyginimo. 
Kaltintojas nurodė, kad 
kaltininkas buvo kartą su jo 
pačia kotelyje užsiregistra
vęs kaipo vyras su pačia. 
Kaltinamasis aiškino, kad 
tai nebuvo kaltintojo pati, o 
jo slaugė. Sakė, kad jis ii' 
Kanadon važiavęs su savo 
slauge ir ten užsirakinėjęs 
kaipo vyras su pačia, 
esąs jo “paprotys.”

Rymas. — Premjeras Mu- 
ssolini gyveno kotelyje' 
Nors jis jin ateidavo tik per
nakvoti, bet neporis susi 
tikti su žmonėmis. Todėl ieš
ko namų apsigyventi nuoša
liai.

Tokio. — Osaka Nippor 
Sekiden Ginko bankas su IT 
skyrių, turėjęs depozitų 10.- 
000.000 yenų, subankrutijo. 
Turėjo baisius nuostoliue in- 
dėjęs daug pinigu i nesau
gius biznius.

GANDAS APIE KARĄ.

London.—Laikraštis Dai- 
Iy Mail skelbia žinią iš Bėr
imo, kur pranešama, kad 
Vokietija ir Rusija yra pa
dariusios slaptą sutartį. Ru
sija yra pasižadėjus su
traukti milžiniškas jėgas 
Lenkijos parubežin. Toji 
armija sumindžiotų Lenki
ją, o paskui eitų talkon vo
kiečiams prieš Franotją.

Tauragėj lapės oda 20 Ii 
tų, ūdros — 100 iltn, šeško 
— 10 litu, kiaunės 50 litu 
ivies kailis 7 litai, ožkos 1( 
litų. .

Studento Krasnicko už 
mušėjas Kryžiauskas bandė 
išbėgti iš Alytaus kalėjimo 
4 et nepavyko.

Joniškėlio ūkio mokykla 
mokinių turi 30, šešios mer
gaitės ir 24 vaikinukai. Nors 
turi 100 dešimtinių, bet vis
kas blogai vedama. Bulvių 
liko nenukąstų, penkios kar
vės sprogo atolo persiėdu- 
sios. Buvo ir kitokių bėdų 
ir liurbvsčių.'

Kvėdarnoj yra 8 karei a- 
mos. Spalių 30 d. valsčiaus; 
Taryba nutarė jas uždaryti 
nuo Naujų Metų.

_______________________ I

Spalių 7 d. Punskan buvo 
atvykus Tautų Sąjungos ko
misija tyrinėti neitralinės 
įuostos padėtį. Lietuviai 
inteikė 11 skundų ir nuo 18 
kaimų protestų. Kadangi su
komisija 'buvo atvykę lenkų persiuntimą. Kurie tatai nor! 
valdininkai, tai lietuviai a- tuos rinkinius gauti, paskubėki 
b«joja ar bus kas gero iš tos nes neperdaugiausia mes jų tu 
komisijos atsilankymo. me.

Tauragėj lapkričio 11, 12, 
13 ir 14 d. buvo lytinių ligų 
pareda.

Spalių 26 d. iš MarcinA 
nių Į Darželius lenkų žanė 
rai atvykę suėmė Kaži M 
kini. Gabenosi Į Marcinl 
nius. Kelyje* mušė ir kla 
sė ar jo sūnus, kurs dab 
sėdi Gardino kalėjime tui 
.jo ryšių su šauliais. Nie 
neišgavę, išsivežė Gardins 
Ten nm.^ė ii- nieko neišgai 
paleido. Dabar vargšas su 
kini serga ir vargu pagvs.

LIETUVOS 
KONSTITUCIJA IR 
ŽEMLAPIS TIKTAI 

45 CENTAI.
Kerėdami, kad kiekvienas 

merikoje gyvenantis lietuvis 
retų savep namuose savo tėi 
konstituciją ir žemlapį, mes di 
dame progą kiekvienam juos ; 
gyti. Taigi ant nekurio laiko pr 
Kalėdas nupiginome Konstituc 
ir Žemlapį ir abudu pasiųst 
kiekvienam, kuris MUMS P] 
SIŲS 45c. MONEY ORDER 
AR PAŠTOS ŽENKLELIAIS.

f

šis pasiūlymas yra aprubežii 
tas tikram laikui, todėl neatii 
liokite, skubinkitės užsisakyti.

Adresuokite:
“DARBININKAS”

366 Broadway, Boston 27, Ma



NAUJAM SEIMUI VEIKTI PRADEDANT.

PASTABĖLĖS.

second-class matrer Sept 
be post offlce at Boston, 
the Act of March 3,1879”

Ūž juos (bolševikus) Adomo Tamošaičio ūkiniu- 
balsavo daug nesusipi-aidsių ko sūnus

velykime visas parti- 
agitaciją rinkim ų 

Lietuvos vidaus pa-

Kataukų Sv. Jūoząfo 
S^JVNGA.

darbininkas
~T'~ I I ..UIIJL , ,•:■■■■ XI.. zas:

.vų.
■T *

darbininkii katalikų, beveik 
pusė žydų ir kitokių darbi-

B I N I N K A S” 
(The Worker)

Tbx Lithtjaniam Tai-Weekly Papeb. 
very Tuesday, Thursday, 
by ,St. Joseph’8 Inu- 
Associahok ot LaSos.

for malllng at speelal rate 
provided for in Section 1108, 

8, 1917, authorized on July 
1918.” •

SrBSCBlBTIOU Raos: 
.............................................. 34.50 

and suburbs............ .....33.50
ęountries yearly ..........3&50

Šiame “ Dąrbiifinko” nu- 
‘e indėtame straipsny- 

apie rinkimus į Lietuvos 
ą išreikšta- daug liesi

mo. O kai dėl pasekmių, 
autorius abejoja, begu šis 

imas išbus tris melus. kon-Į 
Uncijos jam nustatytus, 

ištolo tėmydami Li •- 
»s dalykus numatomi* 
-Seimas turės geros klo 

Ir dęl sumažėjimo kri
kščionių demokratų atstovu 

ičiaus neprivalome }>er- 
daug aimanuoti. Dabar kie-

* papildys kokybė.

------ —

.Spalių 10 ir 11 dieną buvo socialistai liaudininkai de- 
rinkimai į nuolatinį Seimą. 
Jau žinomos rinkinių pasek
mės i Stirna. Mūsų katalikų 
partijos: Krikščionių De
mokratų, Ūkininkų Sąjun
gos ir Darbo Federacijos ne
gavo daugumos atstovų. Lie
tuva daugumoje katalikų 
kraštas. Reikėtų ir katalikų 
atstovų į Seimą išrinkti dau
gumą. Socialistams pas mus. 
Lietuvoje nėra pamato gy
vuoti. bet jie turės Seime 
atstovų beveik tiek pat. kiek

• ir katalikai. Delko tai}) y- 
! ra Lietuvoje t Kad sužino

ti delko katalikų balsais yra 
išrinkti socialistų atstovai i 
Seimą, tai reikia pagvilden
ti visas aplinkybes ir prie
žastis. kurios nustūmė kata
likų balsus socialistams. 
Deltogi išdėstgsiu iš eilės vi
sas aplinkĮ/bcs ir priežastis 
tos nelaimės, kurioje atsidėi- 

' j re dabar mūsų Lietuva tėvg- 
I nė. kad jūs. mūsų broliai 
(katalikai amerikiečiai, gerai 
į suprastumėte tas visas pa 
Lsekmes. kurios -išplauks 
greitu laiku iš Lietuvos Sei
mo nelemtos atstovų sudė
ties.

/Vj
/'/X. ,/ą

taikė ir 
dėtį.

j. St. Seime krikščiony: 
demokratai tik vieną teisi 

’nką teturėjo — Tumėną 
bar kr. demokratai tebe 

Tumėną, o prie jo gav< 
įkils Karobli. Oleką 
, Raulinaitį. KR 

iii demokratu ai s 
yra teipgi rinktiniu’ 

asmenys. I)el seimo sudėtie: 
į- nereikia nei nusiminti, ne' 

aimanuoti, nei pranašauti 
jam nepasisekimu.

’v J ~
L .’*■**•

t f Pažangiuinkai be paliovos 
BĮ'atakuodami Lietuvos va!
■j tižią, nuolat jai prikiša ne- 
B atgavimą Vilniaus ir Klai- 
B .pėdos: “Lietuvoj” pagalios 

atsakė pažanginiiikams Meš 
’kus. šisai publicistas “Lie 
tuvos” num. 254 nurodo, kad 
tikraisiais Vilniaus ir Klai 
pėdos negavimo kaltininkais 
yra kaip sykis pažanginin- 
kai. o ne dabartinė Lietuve:; 

| valdžia. Būtent taikos kon
ferencija 1919 m. lurėjo nu
statyti- rubežius tarp Lietu 

L, vos ir Lenkijos, 'fa pati 
jB\koųferen<-ija atskyrė Klai

pėdą nuo Vokietijos. Tąsyk 
Lietuvą valdė pažangi n i n- 

B Itai, o Lictutą atstovavo tai- 
| kos konferencijoj delegacija 

su, Valdemaru priešakyje. 
Delegacija užduoties neatli- 

E ko. .Antru kartit vėl Valtle- 
| maras atstovavo Lietuvą 

I Tautų Lygos konferencijoj, 
kur Voldemaras sutiko, kad 

K Vilniuje būtų plebiscitas. 
:Bl tuomi pripažino lenkti pro 

tenzi.ias prie Vilniaus. Ar 
H čia o;i vagios-riks
^B Jti as: “Laikykite va gi! ” ?

Mokesčiai Lietuvoje yra 
palyginamai mažesni, 
buvo pine rusų caf-o.

Pa rtijos.
Rinkimu laike i Seimą da- *• *■ *• , • 

iyvavo sekančios jiartijos: L 
Socialistų partijos — 1 ) So
cialdemokratų, 2) Darbiniu 
kų kuopos (komunistų arba 
bolšeyikų). 3„) Valstiečiu 
Sąjung'a. 4) Socialistų liau
dininkų demokratų ir 5) 
Bežemiu ir mažažemiui (so
dai-demokratų globoje). IT. 
Dvarponių partijos: 1) Pa
žanga. 2) Žemdirbiai. 3) 
Lenki] Cenlarlinis rinkimų 
komiti'tas ir kitos lenki] par
tijos.

III. Mažumų — Evangę- 
iiku-vokiečių. 2) rųsų-balt- 
gudžiu ir 3) Žydų trys jiarti- 
jos.

IV. Katalikiškos partijos
1) Krikščionys Demokra

tai (Moterų draugijos, blai
vininkai. pa vasari įlinkai.
Mokytoju Sąjunga), 2) Ū- 
kininkų Sąjunga ir 3) Dar
bo Federacija arba katalikų 
darbininkų susivienijimas 
(fabrikų ir laukų darbinin
kai. bežemiai,' mažažemiai 
ir naujakuriai, kurie gauna 
iš dvarų dalinimo žemČs).

I. Socialistų Partijos.
•Socialistų partijos nedrįso 

eiti į rinkimus aiškiais savo 
pa vadinimais, kad nepralo- 
šus rinkinius. Deltogi socia
listai liaudininkai demokra

tai turėjo savo globoje “ Val- 

sl iečių Sajhnga,,f kad su 
gaudŽMis daug nesusipratu
sią ūkininku balsu. Mūsų 
ūkininkai vadinas tankiai 
valstiečiais, dėlto kad jie 
priguli prie .valsčiaus ir ne- 
.turėdami aiškaus supratimo, 
kad Valstiečių Sąjunga yra

negu socialistų globoje, balsavo 
už Valstiečių Sąjungos sąra
šą a«ba numerį. Socialistai

ir rankų. Nors važinėjo mokrūtų kalbetojtuM. Soči*- 
daug katalikų kalbėtojų, ta- listai elgdavosi kaip tikti 
čiau negalėjo dviejų mėne- bomai arba huliganai. Vie
šių laikotarpy atgaivinti vi
sus skyrius ir naujus sutver
ti. Katalikai stojo į rinki
mus visai nesusiorganizavę. 
Vietiniai parapijų kunigai 
ir veikėjai mėgulingai stojo 
į rinkimus. O čia visos so
cialistų partijos. Žemdir
bį ai-Pažanga, lenkai, žydai, 
rusai ir vokiečiai stojo prieš 
katalikų partijas šmeižadmi 
jas visokiais būdais. Valdi
ninkai tyčia piktą darė, kad 
parodžius Krikščionių De-

■ mokratų netikusią valdžią.
Partija agitacija rinkiniu

ko sūnus; jis ė j o mokslus 
Friburgo Vnivttrsitetė Švei
carijoje, o eina su Pažanga.

Tas kunigų prigulėjimas 
prie Žemdirbių'ir Pažangos 
baisiai pakenkė krikščio
nims demokratams. Paken
kė, nes laike rinkimų jie agi
tavo “Tėvynės Balse,” pra
kalbose, atsišaukimuose ir 
'net bažnyčiose per pamoks
lus prieš Krikščionis Demo
kratus, Ūkininkų Sąjungą 
ir Darbo Federaciją. Nu
baidė daug katalikų ūkinin
kų ir darbininkų prie socia
listų partijų. Pakenkė ir 
Bažnyčiai, nes ėjo kunigai 
prieš kunigus. Patys; kata
likų vadai nesutikdami dėl 
partijų nustūmė savo tikin
čius katalikus prie socialistų 
ir bolševikų.

Daug kunigų nusigando, 1 
kada laike rinkimų pamatė, 
kad jie patys didina sočiaiis- ; 
tų ir bolševikų atstovų skai
čių i Seimą. Susiprato, bet 
dabar jau po laiko. Lai bu
me ši skaudi pamoka atei- 
čia'i!

I Kas link lenkų partijų, tai 
galima trumpai pasakyti. 
kaiLjie gina dvarponių ir 
lenkti reikalus, o ne Lietu
vos. Lenkai turį savo tarpe 
taipogi kelis kunigus. Vie
nas iš jų aršiausis lenkas 
Liaus, buvęs ilft seminarijos 
profesorius. Jis eidamas su 
visokio tikėjimo lenkais 
griauna bažnyčią ir Lietu
vą. Liaus agituoja prieš lie
tuvius klebonus ir kunigus ir 
tūo pačiu griauna žmonėse 
tikėjimą, agituoja (kursto) 
prieš Lietuvos valdžią ir 
griauna Lietuvą. Jeigu ne
būtų eita aklai lietuvių ku
nigų ir inteligentų su Pažan- 
ga-Žemdirbiais irijeigu len
kti katalikų nebūtų eita prieš 
lietuvius katalikus ir Lietu
vos valdžią, tai mažiausia 
dar 20 atstovų katalikų būtų 
pravesta i Seimą, o dabar jie 
teko socialistams.

IV. Mažiumi Partijos.
E vangeli kai - vokiečiai ne

pravedė nei vieno savo ats
tovo. Tas pats ir su rusais- 
baltgudžiais. Tik žydai pra
vedė 3 atstovus. Jie būtų 
galėję pravesti daugiau, kad 
nebūtų balsavę už bolševikus 
(darbininkų kuopas). Mū
sų Lietuvos valdžia — Gri
niaus kabinetas su p. Skipi
čiu vidaus ydalykų ministru 
prileido begales žydų i Lie
tuvą iš visti kraštų, o lietu
viai liko Rusijoje iki šiai 
dienai. Rinkimų laike žy
dai pasirodė kuom esą — 
Rusų agentais ir išdavikais.

V. Katalikiškos Partijos.

' Krikščionių Demokratų, 
Ūkininkų Sąjunga ir Darbo 
Federacija, Šios trys parti
jos sudarė Steigamajame' 
Seime vieną krikščionių de
mokratų bloką,- vadinas ėjo 
jos kartu ir reikia tikėtis, 
kad jos dirbs kartu nuolati
niame Lietuvos Seime. Jos 
yra jau žinomos Lietuvoje, 
bet, paskutiniame laike visų 
šių trijų partijų skyriai Lie
tuvoje lmvo tik ant popierio. 
Kai kur veikia kiek geriau 
Darbo Federaeijos skyriai. 
Visi Steigiamojo Seimo na- ] 
riai buvo užimti Seimo dar
bais ir ucbuvo kam vesti sky- i 
rius ir juos lankyti. Deltogi 
laike rinkimų pasirodė, kadi 
šios katalikų partijos buvo 
tik centre, o ne vietose, kaip į 

galva. $r> b<- kojų ;

nas iš tokių pragarsėjo su 
savo mušeikų būriais Rasei
nių apskrity p. Ralys, Stei
giamojo Seimo narys. Jis 
važinėdavo po atlaidus su 
savo mušeikomis ir užpuldi
nėdavo katalikų kalbėtojus. 
Pačių rinkimų laike visur 
socialistai atsižymėjo savo 
suktybėmis. Kadangi poli
cija beveik visur buvo socia
listams palanki, tai katali
kams buvo labai sunku vesti 
agitacija ir apsaugoti žmo
nių teises rinkimuose. Daug ‘ 
kataliku tvčia neįtraukė so- 
cialistai valdininkai į rinki
kų sąrašus, kad neleisti juos ' 
balsuoti. Vienu žodžiu kata
likams buvo kibai sunku 
šiuose seimo rinkimuose. 
Juos visi šmeižė, suko, už
puldinėjo. o žmonės katali
kai užsilakiė tyliai prieš so
cialistų ir kitų užpuldinėji
mus.

mokratai,- tai jie butų atida- kurie balsavo
vę savo balsus už Ūkininkų 
Sąjungą, kuri yra katalikų 
ūkininkų partija ir gina ū- 
kininkų reikalus Seime. So
cialistai liaudininkai demo
kratai, kaip ir visokio plau
ko socialistai, eina prieš ka
talikų ūkininkų reikalus, nes 
jie- nori panaikinti žemės 
nuosavybę, šliūbus, krikš
tus bažnyčioje imti uždraus
ti, • išmesti .tikėjimą iš mo
kyklų, atskirti bažnyčią nuo 
valstyličs. Taigi, kaip ma
tome. Lietuvos katalikai ū- 
kininkai bėgo nuo socialistų 
liaudininkų demokratų ne
duodami jiems balsų nei ant 
vieno atstovo. lx-t per savo 
tamsumą negalėjo atskirti, 
kad Valstiečių Sąjunga yra 
socialistų meškerė, kuria ja 
gaudoma ūkininkų balsai, 
deltogi ir tiek daug net 19 
atstovų pravedė socialistams 
liAudininkams demokratams 
mūsų katalikai ūkininkai 
savo balsais. Vadinas Lie
tuvos ūkininkai balsavo už 
savo priešus, kurie Seimo 
griaus ūkininkų reikalus, o 
ne gins .

Antra, socialistų partija — 
socialdemokratai turėjo tai
pogi savo globoje bežemių ir 
mažažemi} sąrašą, kad tuo 
slaptu pavadinimu sumeške
riojus katalikų bcžemių(lau- 
kų, miestų darbininkų, ku 
mečių ir kareivių) ir maža
žemių (miestelėnų, bobelių 
prie dvarų ir kitokių) bal
sus. Socialdemokratai vien 
tik mūsų tamsumu žmonių 
gavo 11 atstovų. Jeigu mū
sų žmonės katalikai ('ar jie 
būtų lauko ar miesto darbi
ninkai — bernai, mergaitės, 
kumečiai, fabrikų darbinin
kai. kareiviai ir miesto dar
bininkai. ar mažažemiai ir 
naujakuriai) būtų aiškiai-ži
noję. kad socialdemokratai 
yra griežti priešai katalikų 
darbininku reikalų, nes jie 
nori palikti didelius dvarus 
ant kurių dirbtų tūkstančiai 
darbininkų, kaip fabrikuose 
ir panaikinti mažus ūkius, 
tokiu būdu, kad visa Lietu
vos žemė būtų valstijos nuo
savybė. o ne ūkininkų pri
vati nuosavybė. Vadinas, 
kad visi, dabartiniai Lietu
ve sūkininkai ir visi darbi
ninkai taptų valstijos arba 
valdžios darbininkais, ge
ri aus sakant socialdcpiokra
tai nori į ręsti baudžiavą ar
ba tikra vergiją Lieutčoje. 
Kaipo naikintojai žmogaus 
laisves, nuosavybės ir tikė
jimo. tai socialdemokratai 
nebūtų gavę nei vieno atsto
vo. Šitie 11 atstovui būtų 
tekę katalikų darbininkų 
partijai Darbo Federacijai, 
kuri gina ir gins visus lau
kų ir miestų darbininkų avi
kailis. Kaip matome ir Lie
tuvos darbininkai pateko į 
savo priešininkų spąstus per 
savo tamsumą ir negalėjimą 
atskirti social-demokratų 
pinklės nuo katalikų darbi
ninkų partijos Darbo Fede
racijos. • .

Trečia socialistų partija 
pati kairiausia buvO- Darbi-, 

ninku kuopos (komunistų 
arini bolševikų partija). Ji 
taįpogi po svetimu vardu 
prisidengusi — darbininkų 
kuopų vardu

už rusų bolševikų pinigus. 
Rusų bolševikai atsiuntė į ’ 
Lietuvą daug pinigų rinki
mų laikui. Žydai ir dalis lie
tuvių sugrįžusių iš Rusijos 
buvo tikri bolševikų agentai. 
Jie su rusų bolševikų pini-' 
gaiš važinėjo po dvarus pas 
kumečius, vaikščiojo po tro
bas pas miestų ir fabrikų 
darbininkus, pas žydų bied- 
nuomenę. Pilte užpylė visą 
Lietuvą visokiomis prokla
macijomis arba atsišauki-, 
mais su Įvairiausiais pieši
niais. Galima sakyti, kad 
šie keli bolševikų atstovai y- 
ra rusų bolševikų auksu nu
lieti. Jie netarnaus Lietu
vai. bet tarnaus rusų sovie
tams. Lietuvos bolševikai 
kaipo Seimo atstovai galės 
lengvini šnipinėti po Lietu
vos visokias valdiškas Įstai
gas ir. sužinoję valstybės pa
slaptis. pranešti rusų sovie
tų valdžiai, lenkams, vokie
čiams ar kam kitam.

Seimo partijų yra dabar 
toki sudėtis, kad nei kri
kščionys demokratai kartu 
su Ūkininkų Są-ga ir Dar
bo Federacija nesudaro di
džiumos. nei socialistai liau
dininkai demokratai su so- f
cialdeniokratais. Užteks ke
liu bolševikui atstovų Seime 
balsų, kad prisidėjus prie 
vienų ar kitų pusės ir val
džius visą Lietuvą. Keli 
bolševiku atstovai galės val
dyti Lietuvą. Bet' jų yra 
tikslas viską griauti Lietu
voje. daryti maištus, sukili- 
tnus., Vienu žodžiu dąryti 
visą tą. kas kenktų mūsų 
tėvynės reikalams. ‘ Deltogi 
bolševiku atstovai Lietuvos 
Seimo dėsis prie tokios par
tijos balsavime, kuri kenks 
Lietuvos reikalams.

v •

laike.

Krikščicmių Demokratų 
partijų blokas prieš rinki
mus aiškino žmonėms vals
tybingumą. kad Lietuvos gy
ventojai išsirinktų atstovus 
į nuolatini Seimą tikrus ka
talikus. lietuvius ir tokius, 
kurie tvers Lietuvą tolinus, 
o negriaus. Buvo daug val
dininkų Žemės Ūkio Minis
terijoje. Vidaus Ministeri
joje. kurie tyčia erzino žmo- 
ues išmėtydami nuominin
kus. kumečius iš dvaro ar
ba areštuodami be jokio rei
kalo žmones. Ir daugybė 
buvo tokių atsitikimų, 
da žmonės klausdavo kodėl 
taip neteisingai elgiasi val
dininkai. tai jie atsakydavo, 
kad krikščionių -demokratų 
valdžia tai}) liepia. Socialis
tai ėjo tokiais keliais. Jie 
šmeižė krikščionis demokra
tus savo spaudoje, atsišauki
muose ir mitinguose. So
cialistai valdininkai tiesiog 
kankino žmones visą kaičią 
versdami ant krikščionių de- 
rfiokratų valdžios. Socialis
tai dar sutvėrė visoje Lietu
voje savo būrius mušeikų ir 
švilpikų, kad neleist kalbėti dvarininkai arba jų šalinin- 
mitinguose krikščionių de-ikai.

Vidujinė Lietuvos padėtis 
prieš pat rinkimus.

1 ) Žemės reforma buvo 
pravesta Steigiamajame Sei
me. Stflig tos reformos dva
rų žemė turi būti duodama 
kareiviams savanoriams pir-

Ka- moję eilėj e, paskui beže
miams (nuomininkams, ku
mečiams ir išmėtytiems iš 
dvarų) ir mažažemiams. 
Taip buvo ant rašto, bet kaip 
reikėjo dalinti dvarų žemę, 
tai atsirado daugybė kliūčių 
iš valdininkų ir pačių dvar
ponių pusės. Žemės Ūkio 
Ministerija pilna visokių 
svetimtaučių .ir dvarponių 
valdininkų. Jie trukdė dar- ' 
bą pataikaudami dvarinin
kams. .Žemės Ūkio Ministe
rijos Įgaliotiniai apskričių 
miestuose tankiausia buvo

I " ~! Jie elgėsi visai priešin-

II. Dvarponių Partijos.
Pažanga ir Žemdirbiai tai 

lietuvių dvarponių partijos, 
o Lenkų Centvalinis rinkimų 
komitetas ir kitos lenkų par
tijos su visokiais vardais, tai 
lenkiškai kalbančių dvarpo- 
niiĮ-turtuolių partijos.

Prie Žemdirbių ir Pažan
gos priguli ir piniginiai pa
laiko visi Lietuvos dvarpo
niai Im* skirtumo tikybos ir 
kalbos: lietuviškai kalban
tys, lenkti, rusai, vokiečiai 
ir kiti. Tokiu būdu šios dvi 
partijos negali būti ir vadin
tis grynai 'katalikiškomis 
partijomis.

Vadai šių partijų, tai p. 
Voldemaras su p. A. Smeto
na. Garsios Žemdirbių ir 
Pažangos partijos sužvejojo 
nemažą skaitlių kunigų se
nesnių ir kelis iš jaunesnių: 
Kanauniką Tumą, dekanus: 
Mironą, v Jarulaitį, Maci
jauską — šviekšnos kleboną, 
Jančauskį, Dočkų; klebofius: 
Tamoševičių Kražių klebo
ną. Gečim Vituvį, Slaboką 
ir kelis kitus kunigus": Ka
rosą. Raseinhj gimnazijos 
kapelioną, kun. Daktarą Izi
dorių Tamošaitį ir kitus. 
Kdd senesni klebonai arba 
dvarponiui sūnūs „priguli 
prie Ženidiririų ir Pažangos 
tai lieta ko stebėtis, nes tai 
jų draugiški santikiai pri
traukė juos prie dvarininkų, 
bet kad kaimiečių sūnūs ku
nigai eina su Pažanga, tai 

.. ,-jkuopų -aid’: >’imcškcnojoAei/ta. Paimkime tik Dr. 
ką ir darbininkų kilsą ant 5 atstu-]Tamošaitį. Jis yra vargšu

KALĖDŲ DOVANOS LIETUVON LITAIS.V

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

* LIETUVIŲ PREKYBOS B-VĖ parduoda laivakortes 
ant didžiausių ir greičiausių laivų. Iš Bostono arba Netf 
Yorko iki Piliavy $111.50. Keliausi nekliudant Lenkijos 
koridoriaus. Atitraukiame gimines iš Lietuvos.

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

Laivakorčių, pinigų siuntimo, šėrų. pasportų, in- 
comė taksų ir kitokių informacijų reikale kreipkitės ad- 
resu:

LITHAUNIAN SALES CORPORATION

kurioj Vatika- liaudinūikai-demokratai ne
gavo nei vieno atstovo savo 
tikruoju vardu. Tik per 
Valstiečių Sąjungos sąrašą 
arba numerį surinko 19 ats- 

Jeigu mūsų ūkininkai 
ž’no.į . kad Valstiečių 

Sąjunga yra tas pats,
, . . ........ .. '

Dienoje.
nas pripažino Lietuvy, Kau- 

buvo išpuoštas veliavo-

414 W. BROADWAY, BOSTON 27, MASS
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PRANEŠIMAS
jums padėsime.

Rengėjai.
y

MANCHESTER, N. H.

NASHUA, N. H.

CAMBRIDGE, MASS.
LEWISTON, ME.

Linksmas są-giečių vakaras.
J. V.

ELIZABETH, N. J.

FEDERACIJOS SKYRIAM

BV.

M. BlažauskiutS,
LDS. Conn. Apsk. I

sve-
naų-

LDS. CHICAGOS KUOPŲ 
DOMEI.

At
jok dabar

lietuviškai. Kas 
prakalbas nevien 
ir pasimokys, bet 
ir gražius pa-

P R ANE ŠIMAS.
Lietuvių R. K. Federacijos 1

Mūsiškiai lai- josios Anglijos apskričio

Yra nemažai narių, kurie įsi 
šė į Šv. Kaz. Dr-ją, bet iki IM.I 
įmokėjo narinių nokeafių, tai 
Šiuomi maloniai prašau tuos 1 
kesčius prisiųsti, nes šv. K 
Draugija siunčia knygas, o MM 
na narinių mokesčių ir 2. to $ 
nuostolių.

Pastovas4 amn**: 50 W. G 
St„ South Boston, Mass.

Su pagarba,
Kun. P. Kairiui

Buivydaitė, kuri prisirašė kai- 
amžina narė.

T. Linksmutė.

pinosi mūsų kolionijos veikėja Kalbėtojas paklausė p. 
gerb. M. Dailydaftė. Dabar ir ko: 
vėl visi laukia kaad są-gietės pa
rengs ki^ą tokį vakarą.

Bronė.

jkenčiABaoB ne tiek dėlto, kad 
mui. Padūdavę (įverpi 
niams išmėtyti nuomininkus 
arba arendatorius, pusinin
kus. Dvarponiai duodate 
pas taikos teisėją skundą, 
kad išmesti nuomininką ar
ba pusininką. Taikos teisė
jai priešingų pažiūrų krik
ščionims demokratams pri
teikdavo išmėtyti tuos varg
šus nuomininkus arba pusi- 

k nfnkus pačikmė nepatogiaU- 
įiame laike, kada reikėjo 
ilgius piauti arba vasarojų 
valyti. Nuomininkai arba 
pusininkai išmesti ant lauko 
neturėjo kur dėti savo taip 
sunkiai užaugintus gyvulius, 
įgytą padarynę. Priseidavo 
parduoti gyvulius ir padary
nę už niekus ir likti be pa
kampės, nes kiti dvarai jų 
nepriimdavo. Dvarponiai 
laikė geriau nedirbtą žemę, 
negu ją išrandavoti arba pu
siau atiduoti dirbti. Šimtai 
nuomininkų ir pusininkų 
keikė valdžią ir kartu kri
kščionis demokratus nežino
dami to, kad kalti ne kri- 
kšcionys demokratai, bet 
valdininkai, kurie tyčia er
zino žmones, kad rinkimų 
laike nebalsuotų už krikščio
nis demokratus.

2) Darbo įgaliotiniai, ku
rie turėjo prižiūrėti dvarų 
kumečius, kad nebūtų 
skriaudžiami dvarponių, kad 
kumečiams būtų algos moka
mos, gyvuliai dvi karvi šerc- 
mos ir ganomos, javai duo
dami, butai taisomi ir dar
bo valandos sulig įstatymų 
užlaikomos, tai tie įgalioti
niai lankydavos pas dvari
ninkus arbatos gerti ir ska
nių pietų valgyti, o ne dar
bininkų reikalus ginti. Ku
mečiai beveik nekuomet ne
prieidavo prie įgaliotinių 
pasiskųsti ir tokiu būdu vi
sa kaltė "vėl įkrisdavo ant tų 
nelaimingų krikščionių de 
mokratų, kurie tik Steigia
mame Seime turėjo didžiu
mą, o valdininkai buvo prie
šingų partijų žmonės. Su 
miestų darbininkais buvo 
tas pats, ką ir su lauko dar 
bininkais. Reikėjo dirbti, o 
neturėjo, ką valgyti.

3) Miškų klapsimas buvo 
baisus. Visi miškai kertami 
žydų ir siunčiami į Vokieti
ją, Didžiausios malkynes 
rąstų, meterių prikrautoj 
paupės ir prie Šauliai-Tau- 
ragės gelžkelio. Arba tarto 
kai miškuose piauna lentas 
vokiečiams. Mūsų žmonės 
negauna už pinigus nei rąs
tų trioboms, nei medžių ku
nti. Karės metu sudegintos 
triobos. negali atsistatyti 
Naujakuriai negauna miško. 
Graudu žiūrėti į tuos miš
kus, kurie plaukia svetur ir 
į minias žmonių negaunan
čių šakalio pasikurti. Da
roma parduodamo miško 
varžytinės, bet per žydus it 
kyšininkus negali mi^ų su
vargęs ūkininkas prieiti. Ir 
Šičia krikščionys demokra
tai kaltinami, kad neparū
pina ūkininkams miškui.

4) Kaip tik nepatogiame 
laike įvedė priverstiną visti 
ūkininkų teiobų apdraudi
mą, kada markė pradėjo la
itai kristi. Žmonėms, hepa- 
pratusiems prie apsidraudi
mo, kainos paaiaodė labai 
didelės ii- pats priverstinas 
apdraudimas erzino visos 
Lietuvos ūkininkus. O dar 
rekvizicijos kariuomenei ja
vais, šienu, dobilais ir mė
sa. visai kaimiečiams liepa-
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reikia jos duoti, bet kad val
dininkai priimdami rekvizi
cijas vargindavo žmones, 
kad šienas ar dobilai šlapi, 
kad svoris perm&Žas ir taip 
toliau iki gaudavo kyšį,
y 5) Markių didelis kriti
mas pabrangino neapsako
mai pragyvenimų. Valdi
ninkai ir miestų darbinin
kai negalėdavo pragyventi iš 
savo algų. Mažesnės algos 
nepakakdavo vienai duonai 
nusipirkti. Ūkininkai neno
rėjo nieko parduoti laukda- 

f mi naujų pinigų, o susilau
kę litų nevisai tikėjo tiems 
Lietuvos pinigams, kad ne
pradėtų kristi kaip rusų rub
liai arba vokiečių markės. 
Žydai kėlė kasdiena kainas 
krautuvėse. Sunkesnių lai
kų sunku buvo ir laukti. Vi
suotinas buvo nepasitenkini- 
mas valdžia.

6) Milicija, surinkta iš to
kių žmonių kokie papuolė, 
pavirto į žmonių skriaudėjui 
būrius. Beveik kiekvieną, 
dieną galima buvo matyti 
milicijantus girtus. Milici
ja buvo menkai apmokama, 
o norėjo girtuokliauti. Tai 
gi milicijantai atrado savo į- 
eigų šaltinį kišių pavidale. 
Plėšė žmones kiek kur galė
jo, o kada reikėjo padėti 
žmonėms svarbiame reikale, 
kaip arklių vagystėse, plėši
muose. tai jų negalima buvo 
prisiprašyti. Vadinas tai
kos ir žmonių apginto,jai pa
tys taiką ardė ir žmones 
kankino. Žmonės žiūrėjo į 
mvo brolius milicijantus, 
kaip į rusų žandarus.

Bendros išvados.

Rinkimų laukė visa Lie
tuva. kad išrinkus tokį Sei
mą, kuris duotų stiprios 
rankos veikė j us. Dauguma s 
manė, kad naujas Seimas į- 
ves visoje Lietuvoje tikrą 
tvarką, neleis valdininkams 
sauvaliauti, pagerins valdi
ninkų ir darbininkų būvį, 
uždraus miškų gabenimą į 
tįžnibežį, aprūpindamas sa
vo piliečius mišku ir kuru, 
prašalins brangenybę, už
tars nuomininkus, pusinin
kus, kumečius ir darbinin
kus, suvaldys žydų spekule- 
ciją ir įvykdins galutinai že
mės reformą —> dvorų 
mės reformą — dvarų 
symą ir taip toliau

Bet štai išrinktas Seimas 
krikščionių demokratų blo
kas 38 atstovai, socialistų 
liaudininkų demokratų 19, 
jocialdemokratų 11, bolšcvi- 
kų-komunistų 5, žydu 3 ir 
lenkų 2 atstovu.- Viso labo 
78 seimo atstovai. Nėra to
kios partijos kuri turėtų 
daugumą. Kol kas nėra tik
ros vilties, kad krikščionys 
demokratai susitartų su so
cialistais liaudininkais de
mokratais' bendrai valdyti 
kraštą ir sudaryti tvirtą pa
stovią valdžią’, kuri padaly
tų krašte tvarką ir nuramin
tų nuskriaustus žmones, su
valdytų spckulentus, valdi
ninkus ir dvarponius. So
cialdemokratai, bolševikai, 
lenkai ir žydai ardys Lietu
vą, o ne statys, nes tai jų už* 
davinys ir siekis. Reiktų 
umms labiausia turėti ener- 
gingii niiųjstrų: Žemės Ūkio 
Ministerijai, kad pravedus 
greičiau žemės reformą ir 
apgynus miškui nuo žydų ir 
Vidaus dnlvku ministrą, ku- 
ris įvestų Lietuvoje viduji
nę tvarką. Po šių reikia fi-

v zc-v*ze-
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KAS OfflttJI UERfiny KOUONUOSE.

LDS. Chicagos apsk. nutarė 
rengti didelį maršrutą tikslu su
stiprinti LDS. kuopas, ir kur jų 
nėra — organizuoti. Apsk. labai 
pageidavo gauti už kalbėtoją L. 
D. S. tėvą — gerb. kun. F. Keme
šį. Kviečiams gerb. kun. F Ke
mėšis, nors toli nuo Chicagos gy
vena — Vashingtone, bet mūsų 
prašomas sutiko apvažiuoti visas 
Chicagos kolionijas su prakalbo
mis. Taigi mes begalo džiaugia
mės gavę įžymiausį kalbėtoją ku
ris pažįsta darbininkų reikalus.

Rengimo maršruto koimsija yra 
nusamdžiusi iš New York’o kinta
muosius paveikslus kurie bus ro
domi per gerb. kun. F. Kemėšio 
prakalbas. Gerb. kalbėtojas, pa
veikslus aiškins 
ateis į minėtas 
ko naujo išgirs, 
labai naudingus
veikslus pamatys.

Maršrutas yra nustaytas taip:
Gruodžio 26 West Side, Auš

ros Vartų par. svet.
Gruodžio 27 North Side, Šv. 

Mykolo par. svet.
Gruodžio 28 d. Cicero, 111. Šv. 

Antano par. svet.
Gruodžio 29 d. 18-tos Dievo Ap- 

veizdos par. svet.

Gruodžio 30 d. Bridgeporte, Šv. 
Jurgio par. svet.

Gruodžio 31 d. Šv. Kryžiaus, 
par. svet.

Sausio 1 d. 5 yal. po pietų West 
Pullman, III. šv. Petro par. svet. 
8 vai. vakare Roselande, Visit 
Šventų par. svet.

Sausio 2 d. Springfield, III.
Norėdami daugiau informacijų 

meldžiam kreiptis:

R. Andreliūnas, 4414 S. Cali- 
fornia Avė. Tel. Lafayette 5976.

■ - ' 1

A Peldžius, 2334 S.'Oakley Av., 
Chicago, III. Tel. Roosevelt 7791.

LAVRENOE, MASS.
•» i , < • *

Čia lietuvių yra keli tūkstan
čiai Lietuviai Rymo-katailkai 
turi nusipirkę 100 akerių pušyno, 
su vasarnamiais, maudynėms, žai
dimams eikšte ir didelis pušynas 
sveikatos ieškotojams. Yra kop
lyčia, kur laikomos pamaldos. 
Baigiama statyti didelė mūro baž
nyčia ir tai be skolos, tam įvykin
ti gg. kleb. Virmauskas, kun. Ju
ras ir parapijonįs kiek galėdami 
darbuojas surinkime aukų. Pa
rapijinė sekmadienynė mokykla 
vedama pavyzdingai vedama kun. 
Juro ir Katakiečių katal. dr-jų 12. 
Gerb. klebonas rūpinasi parapi
jos tikybinio ir moralinio stovio 
pagerinimu ir tankiai kviečia pa
mokslininkus ir kalbėtojus. Ne
stebėtina, kad Varšavus išperėti 
nezaležninkai paklydėliai grįžta 
atgal prie tikrosios bažnyčios Ry- 
nro-Katalikų. Uoliais “nezalež- 
ninkais čia yra visokie raudonie
ji, delko taip yra, tai jų biznio 
dalykas.

Į šv. Kaz. Dr-ją įsirašė gerb. 
klebonas tuo tarpu keliems me
tams, užmokėjo už salę $10 ir dar 
$5.00 davė narinio mokesčio. 
Gerb. kun. Juras amž. nar. $35. O. 
Romikaitė amž nar. L. L. P. bo
ną $50. - E. Dovidonienė amž. nar. 
Povilas Baronas Garbėnas pasiža
dėjo $100 ir 35 met nariai.

Įsteigta skyrius: pirm. Ona 
Sidaravičiutė, vice-pirm. M. Vilki
nius, sekr. S. Bugnaitis, ižd. kun. 
Juras,- valdybos nariai: S. Moc
kus, J. Kriviutė, S. Adomaitė, M. 
Jozukevičienė, M. Sružinskiutė ir 
K. Baltrukėnas. Skyrius rūpin
sis šv. Kaz. Dr. reikalais ir užraši
nės “Darbininką” ir kitus liet, 
katal. laikraščius. Gerb. klebo
nui Virmauskui, gerb. kun. Jurui, 
visiems nariams ir skyriaus valdy
bai tariu didžios padėkos ir pa
garbos žodžius.

Kun. P. Kaščiukas.
Mano antrašas bus 50 W. 6-th 

St., So. Boston, Mass.

LAWREMCE, MABB.

Mūsų parapijonai po vadovyste 
gerb. klebono kun. F. A. Virmaus- 
kio ir kun. F. M. Jurozbuvo su
rengę fėrus miesto svetainėje. . 
Nąrs trumpu laiku suruošė ir tę
sėsi vos tik tris vakarus, pelno į- 
plaukė daugiaus kaip ruošėjai ti
kėjosi. Garbė visiems veikėjams 
kurie tik prisidėjo prie šio pra
kilnaus darbo, aiškiai pasirodė 
kurie trokšta naujos bažnytėlės.

Fėruose dalyvavo svetys gerb. 
kun. Kaščiukas, šnekučiavo su vi
sais prie kiekvienos progos. Visi 
veikėjai jautėsi linksmiais turė
dami savo tarpe tokį brangų sve
tį.

Lapkr. 12 d. įvyko nepaprastos 
prakalbos Šv. Marijos svetainėj, 
kur kalbėjo gerb. kun. Kaščiukas 
iš Lietuvos. Jo kalba užžavėjo 
visus klausančius, ypatingai 'tuos 
kurie suprantą apie spaudą, nes 
jo kalbos turinys tą vakarą buvo 
apie katalikišką spaudą. Prira- 
šinėjo narius prie Šv. Kazimiero 
Draugijos, kuri yra Lietuvoje. 
Gerą pavyzdį parodė p-lė Marijo
na 
po

“keno tamsta sūnus?” 
sakė* “ūkininko.” 
Lietuvos valdžia ir yra sudaryta 
iš ūkininkų vaikų, taigi Tamsta 
juos vadini buožėmis, o Tamsta ir
gi ūkininkų vaikas, taigi ir Tams
ta esi buožė.” Visi salėj smar
kiai juokėsi ir plojo rankomis, o 
komunistai trepseno kojomis, bet 
būdami tik apie 10, sunku ką di
delio padaryti, turėjo nurimti.

Lietuvą remiąs.

Lapkr. 26, pobažnytinėje 
tainėje prasidėjo parapijos 
dai ferai. Žmonių pirmame va
kare nebuvo perdaug atsilankę. 
Bet kurie buvo, uoliai darbavosi 
kad šie fėrai būt pasekmingi.

Ypač ant ketvergo dienos lau
kiame iš visur atvykstant į fėrus. 
Teko girdėti jog fėruose dalyvaus 
daug svečių. Bus daug gyvų 
daiktų ant išlaimėjimo: žąsų, an
čių, vištų, triuskių, kalakutų, 
kanarkų ir kitų gyvuliukų. O iš 
negyvų, tai įvairių įvairiausių 
daiktų-daiktelių bus.

Cambridge’io lietuviai pasirįžo 
kas greičiausiai sudeginti bažny
čios morgičius.

Padėkite mums visi, ir mes

nansų ir prekybos ministro 
sąžiningo ir Lietuvai at-sida- 
vusio žmogaus, kad jis su
valdytų mūsų bankų speku- 
leciją, plėšimą ir prekybos 
betvarkę, ar tai įvežimui į 
Lietuvą ar išvežimui iš Lie
tuvos į užsienį mūsų krašto 
turto: javų, gyvulių, linų ir 
kitokių turtų.

Aš nelabai tikiu, kad šis 
mūsų Seimas išgyvuotų 3 
metus. • Katalikai Lietuvoje 
ir Amerikoje turi rimtai bū
ti prisirengę prie kitų rinki
mų į Seimą, kad neatiduoti 
savo grynai katalikų kraštą 
į bedievių socialistų ir bolše
vikų tankas, kad Rusijos li
kimas nepasiektų mūsų 
brangią Tėvynės Lietuvos. 
Katalikai ūkininkai ir dar
bininkai tegul gina savo 
reikalus ir tveria Lietuvos 
neprigulmybės reikalą ir bū
na savo tikėjimo sargybo
je

Miesto salėj, lap. 19 d. p. Šaliū
nas mums labai aiškiai papasako
jo apie pilietystės įstatymus.

Žmonių buvo atsilankę virš 100, 
t. y. apie trečdalį visų lietuvių. 
Nors ir ncperdaugiausiai susirin
ko, bet visokių nuomonių buvo.

Dangiausiai įdomavo registraci
ja tie, kurie mano grįžti Lietu
von.

Vienas įvykis stebino mane, tai 
kad tautininkai, lfurie iki šiol iš
vien darbavos su katalikais šį sy
kį jau pasviro komunistų pusėn, 
gal ne visi, bet dauguma, net ir 
vadas jų p. Sakalauskas šaukė vi
sa gerkle:“Šalin registracija!”— 
tik nežinia ar buvo tautin. nutar
ta visų, ar tik jis nuo savęs prie
šinosi registracijai.
, Na ir kam gi dar vadintis tau
tininkais, jei priešmties Liet. Tau
tos įstatymams?

Man regis teisingiau jiems būtų 
vadinties komunistais, kurie apart 
rusų-komunistų valdžios, jokios 
kitos nepripažįsta.

Gal įdomu būtų primųius ir a- 
pie komunistų laivsės žodį. Jų 
pažiūrų žmogus p. Ermalas paba
rė trukšmadarius, kurs pasakė: 
“čia žmonės susirinko į prakal
bas, o jūs neduodate žmonėms 
klausyti. ’ ’

Tuomet p. Kloris sušuko: “juk 
tu (Ermalui sako) kom., o užsto
ji už katalikus!”

Kaip atrodo, kad būnant komu
nistų jau nevalia teisybės ar tvar
kos reikalauti nuo savųjų kom., 
nes tai pasirodytum jų nebeištiki- 
ma.

Tuomet p. Ermalas apleidžia 
komunistų apsėstas vietas ir atsi
sėda nuošaliai.

'P. Zautra, Skliutas ir kun. P. 
Daniūnas ir kiti prašė leisti kal
bėtojui baigti prakalbą, o paskui 
galėsite reikalauti paaiškinimų...

Didžiauisą sarmatą palbėtojas 
komunistams, nes iš konstitucijos 
ir tam tikrų raštų liūdijančių, 
kad registracija paskelbta visiems 
lietuviams, svetimose šalyse gyve
nantiems, o mūs komunistai kal
tina atstovą būk jis išleidęs regis
tracijos įstatymus, taigi jiems da
bar baisiai sarmata, ka dtaip ap- 
simelavo, maniau, kad jie norės 
pasiteisinti ir ims savo tvirtinti ką 
iki šiol kalbėjo apie registraciją 
turbūt pamatę, kad jau sunku bus 
išsiteisinti ir veltui bekaitinti ats
tovą už registraciją; visai nebe
prisimena apie registraciją, o tik 
kalbėjo štai ką komunistų vadas 
Pinkauskas: “Kam Lietuvoje ko
munistams neduoda laisvai da*» 
buotics, kam Kaune vieną moterį 
nužudė” (iš sėdynių, d kiek Ru
sijoj kom. nužudė), kam Kaune 
laiko 2.000 kalinių.

Kalbėtojas juokingai atsakė,

LD8. Conn Apskrieto M 
Domai.

* . • ■ c?

LDS. Conn. apskričio nM 
suvažiavimas įvyks antrą dfl 
dienį druodžio, tai yra 10-t4 
ną, 1922 metuose, Šv. Trej; 
parapijos svetainėj, 41 Caj 
Avė., Hartford, Conn. Sei 
prasidės 1-mą valandą po piet 

Lai kiekviena kuopa siunčii 
kelis delegatus bei delegates 
tą suvažiavimą, nes jis yra dk 
svarbus, ne vien kad šis yra 
tims suvažiavimas, bet jis yra 
miltinis po 7-to LDS. Seimo, 
’egatai turės ko svarbaus pra 
ti iš buvusio seimo.

Tegul kiekviena kuopa apm 
! LDS. reikalus ir priduoda c 
l rerų įnešimų, kaip ir kokiais 
'įdais mes galim prigelbėti L 
’entrą sumažinti skolas ir p 
-inti darbininkų stovį.

Visos kuopos parodykite i 
bet tuo pačiu laiku uždėtos kom- i darbštumą ir pagelbėkite k 
panijos šešios valandos ilgesnio -.kuopom.jį įgyti, per siuntimą 
darbo Į savaitę nepavyko iškovo- penatų ir su jais gerų inešim 
ti. Būtų ir tas iškovota, jeigu pas . Patarimų, 
darbininkus būtų vienybė. Pran- į 
eūzai pirmutiniai pradėjo straiką į 
laužyti, o jų čia daugybė. Juos . 
pasekė lenkai. Airiai ir didžiulė 
dalis vokiečių laikėsi iki galo. O - 
lietuviai čia mažai reiškė, nes jų 
čia maža saujalė.
kėši iki galo išskyrus vieną antrų. : riams pranešame, kad įvyks 
Unijos vadai žada kovoti su kom
panija ir po Naujų Metų, ,kada 
užims valstiją valdyti demokra
tas. Tikisi atgauti audėjams 48 
vai. savaitėj

Per streikų laiką tarpe lietuvių 
judėjimas visai sumažėjo. Dau
gumas išvažinėjo į kitus miestus 
darbo ieškodami. Ten ir apsigy
veno. Tokiu būdu vietos organi
zacijos ir kuopos žymiai susilpnė
jo. Tarpę jų ir LDS. kuoperžy- 
miai sumažėjo. Ačiū kuopos pir
mininkui ir kelių narių užsiliku
sių prie vietos, kuopą užlaikė. 
Darbams pradėjus eiti, tikiuos ir 
kuopa vėl sustiprės.

Manantiems važiuoti čia darbų 
ieškot audiminėse, patartina kiek 
palaukti, nes grįžus ir vietos dar
bininkams darban, daugumas dar 
negauna darbo, nes daug dirbtu
vių dar neatidaryta.

Senai jau bemačiau “Darbinin
ke” žinučių iš šio miestelio. Mat 
nelaimingas ilgą straikij paliestas 
pasiliko lyg užmirštas. Kas iš 
“Darbininko” skaitytoju nežino, 
kad čia audėjų straikas tęsėsi be
veik dešimts mėnesiu. Tiktai 
lapkričio 26 d. darbininkų mass- 
mitinge didžiuma balsų nutarė 
grįžt: darban nors su puse laimė- i 
jimų. Mat numuštas algas vasa
rio 13 d. šių metų prieš apie tris 
mėnesius kompanija sugrąžino.

Lapk. 25 d., A. L. R. K. Mot. 
Są-gos 6-ta kp buvo parengusi la
bai puikų vakarėlį. Salę išpuošė 
žaliais' vainikais, kur buvo dėta 
daug darbo. Lewistono žmonės 
jau žino, kad są-gietės ką rengia, 
tai jos visada stengiasi kad atsi
lankiusius užganėdinti. Užtai ant 
šio vakaro ir atsilankė tiek žmo
nių, kad niekas nei neatsimena, 
kada tiek būtų buvę.

Vakaro programą vedė kp. pir- 
ninkė p. M. Čcreškevičienė. Pir
miausiai buvo suloštas veikalėlis 
“Lietuvos Griebėjos,” kurį atliko 
labai puikiai astuonios mergaitės 
ir moterys, visos tautiškai pasirė
dę. Po to tai du maži žmogiu
kai — Paryžiaus šokėjai, pašoko 
labai mikliai. Kadangi buvo di
dumo tik apie dvi pėdi, tai kad 
visiems būtų matyti, pasilipo ant 
stalo. Na, tik įsivaizdinkit sau: 
šokdami su rankomis pasiima sau 
už kojų ir pakelia kojas aukštyn 
ir kaip-gi jie ore laikėsi? Apie 
tai, tai dabar eina kiti net į lai- 
žybas, kad tas žmogui nėra gali
ma padaryti, o matė kad buvo 
žmonės ir teip padarė. 3) Tai bu
vo; Gyvi judami paveikslai: “Ste- 
būklingas -Gydytojas.” Ateina 
pas gydytoją viena aukšta ir dik- 
ta moteris ir prašo kad ji nori bū
ti menka, štai gydytojas ją tuoj 
su vaistais pagydo ir ji lieka men
ka. Toliau įeina viena menka ir 
koki 12 pėdų aukštumo, prašo kad 
ją padarytų dikta. Gydytojas pa
gal jos neroįą padaro dikta. To
liau įeina vyras koki 14 pėdtj auk
štumo, ir nori būti mažas. - Čia 
pat visiems matant, su vaistai* 
pagydo jį, ir lieka tik 8 pėdų. Tai 
parodė tikrus “stebuklus.” Už
sibaigus programui, tęsėsi vėl šo
kiai. Visi kalba kad už tokį va
karą reikėjo įžanga daryti po 50 
centų. Girdi, už 25ę. tai jau per
daug visokių “stebuklų” matėm. 
Mat, są-gietės norėjo publiką už- 
gaftčdinti. Čia turiu pasakyti, labjausiai už pavadinimą Lietu
kai viso programo sutaisymu rū- vos valdžios “buožių valdžia.”

A. a. Ignacas Grindus.

A. a. Grindus atsiskyrė su šiuo 
pasauliui 20 d. lapkričio, 1922 m. 
Laidotūvės buvo 23 d. lapkr. Bu
vo atlaikytos trejos šv. mišios ant 
karto. Laidotuvės buvo labai iš
kilmingos, daug žmonių palydė
jo, nes jį visi mylėjo, velionis nie
kam nebuvo nusidėjęs.

Velionis paėjo iš Tauragės ap
skričio, Šilalių par., gimęs 1870 
m. Lietuvoje išgyvenęs iki 20 m. 
1890 m. atvažiavo Amerikon, buvo 
ir kituose miestuose, bet paskui 
atvažiavo į Elizabeth ir turėda
mas $100.00 savo o daugiaus pa
siskolino nuo pažįstamų, užsidė
jo mažą krautuvėlę. Pagyvenęs 
kelis metus, užsidėjo didesnę 
drapanų krautuvę ir laikė kokią 
10 m. Bet paskum susitvėrus lie
tuvių kooperacijai dėl duonos ke- 
pykos ir yelionis prie jos prisidė
jo. Kooperacija laikėsi porą me
tų. Bet kaip mums žinoma, jog 
kooperacijos tetp lietuvių nelabai 
užsilaiko, taigi ir tada taip buvo. 
Velionis pasiėmč vienas ir laikė 
iki grabo lentai ir turėjo neblo
giausias pasekmes, nes jau buvo 
savam namelyj.

Velionis buvo kaipo' gero pavyz
džio žmogus, mylėjo tautą ir daug 
kuomi prisidėjo dėl Lietuvos at
gavimo, pirkęs Liet. Bonų ir 
daug rėmęs visokius dalykus. Ve
lionis buvo geras katalikas, nie
kados neapleido šventos dienos 
neišklausęs iv. mišių.

Paliko moterį Marijoną ir sep
tynis vaikučius. Vyriuasia duktė 
18 metų, o sūnus mažiausia 2 me
tą.

■ Velionis priklausė prie šių Šv. 
Petro ir Povilo, Šv. Jurgio, Šv. 
Juozapo, šv. Kazimiero dr-jų ir 
prie S. L. R. K. A. Lai jam bū
na šios šalies žemelė lengva. .

Použuoliętis.

kričio suvažiavimas nedėlioj, g 
džio 17 d. 1922, 1-mą valandi 
pietų Lietuvių Bažnytinėje i 
tainėje, Windsor St., Cambri 
Mass. Todel-gi gerbiami Li 
vių R. K. Federacijos *Naujc 
Anglijos apskričio skyriai n 
nėkite atsiųsti savo atstovus į 
suvažiavimą, nes yra daug s 
bių reikalų aptarti. Teip-gi i 
suvažiavimas yra pirmutinis 
seimo, o kurie skyriai negali 
atsiųsti atstovui, tai atsiųskite 
vo įnešimus apskričio valdj 
Teip-gi kurie skyriai da nej 
mokėjote, tai yra prašomi"] 
mokėti savo duoklę į apskriči< 
dą ant suvažiavimo.

Lietuvių R. K. Fed. N. A. i 
kričio Valdyba:

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

Nonvood, Mass
Rast. — M. M. Kamandi

20 Faxon St.,
Montello, Mass

Rodos kožnas žmogus turi 
prast kur gera ir kur bloga, 
supratus stoti darban už ger; 
teartu kovoti prieš blogą.

Am. L. R. K Federacija si 
už gerą ir kovoja prieš blogą. 1 
tikslui yra susitveręs Federac 
skyrių Bostono apskritys. To 
skričio valdyba dirba kiek tik 
mano ir kiek jiegos leidžia. < 
la, kad neatsiliepia tie, kurie 1 
turėtų daryti “Darbininke” 
vo net kelis sykius garsinta, 1 
skyrių valdybos atsiųstų savo 1 
rašus. Bet apskričio valdyba 
nesulaukė. Taigi dabar dar 1 
tą atsišaukiu į visus skyrius, ] 
gulinčius prie Bostono apskri 
Malonėkite atsiliepti, praneš 
kiek draugijų priguli, kiek na 
ir kiek apskritin yra pasimoki 
šių pilnas mokestis.

Jei kur nėra skyriaus, tai ’ 
vien malonėkite pranešti, o a 
kričio valdyba stengsis suorgi 
zuoti skyrių.

Tad be tolimesnib raginimo 
^liepkite. . .

M. M.
20 Faxon St., 

Montello, Mi
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VIETINĖS ŽINIOS PILIEČIAMS.

PADEGĖ NAMUS.
Fe išėjo G. Maguire Wo- 
me namai tapo padegti ir 
sėjas vos išsigelbėjo su 
K> šeimyna. Būtų buvus 
isi nelaimė, jei netikėtai 

raeivis nebūtų patėmijęs 
Kraisrą ir nebūtų padaręs 

^alarmo. Gaisras atsitiko 
: pėtnyčioj prieš saulėtekį.

... Teisėjas buvo aštrus mun-i 
Balninkams ir spėjama, kad 

-• gaisras tai jų darbas.

f NESUTIKIMAI F00T- 

L . ZMLLO IMTYNĖSE.

I

Lietuvos piliečiai Ameri- 
. koje pagal Lietuvos vyriau- 
'sybės išleistą įstatymą pri
valo registruotis atstovybė
je, išsiimant pasus. Žinoki
te, jog mes esame specijalis- 
tai šitame darbe ir viską ga
lime atlikti nuo A iki Z. Vie
tiniai, apylinkių ir visos A- 

'tnerikos lietuviai registraci- 
' jos reikalu kreipkitės į mus. 
Laiko nedaug beliko — sku
binkitės.
LITHUANIAN SALES 

CORPORATION
114 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

IŠEGZAMINUOJU AKIS
f PADIRBU AKINIUS.

Žemiauš paduodu 
symptomus kuriuos 
pagimdo nenormališ- 

kos akys: nematymas, kreivos a-
kys, pavargusios ir skaudančios 
akys, bėgimas ašarą, sausos akys, 
trūkčiojimas akies ir blakstieną, 
galvos ir nugaros skaudėjimas, 
ūžimas ir svaigimas galvos, nervą 
liga, negalėjimas važiuoti gatve- 
kariais ir daug kitokią nesmagu
mą. Prašalinkite priežastį ir bū
site sveiki Visuomet pagelbės 
jums

J. L. PAŠAKARNIS, 0. D.
AKIŲ SPECIALISTAS 

377a Broadway, So. Boston, Mass

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

-
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KALĖDŲ BELAUKIANT.
I

4-

I
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Kalėdoms besiartinant, papuoškit savo namus, kad 
būti) smagiau praleisti Šv. Kalėdas. Pas mus galima 
gauti visokiu papuošimui Kalėdų eglaitės elektrikiniu ži
bučiu, lempučių. Apart to, spec-ijaliai sutaisytu Kalė
doms dovanėliu iš įvairiu dalykėliu, kuriuos parduosim 

' pigiausiomis kainomis.

SOUTH BOSTON HARDWARE COMPANY
J. KLIMAS ir P. BOI.YS, Savininkai,

317 West Broadway, ;' South Boston, Mass.
Telephone So. Boston 167—W.

i Ketvehrge Femvav Parke ° • • ifootballo imtvnėse ivvko ne-Į 
susipratimai, o paskui susi-j 

I rėmimai tarp lošėjų. Turė
jo policija įsikišti. Vienas 

[ polleistas tapo sužeistas — 
Mosis nubrazduota ir gavo 

f/, “black eye.’’ Kitam poli- 
cistui teko galvon su akme
niu,

. dū.
bet per šalmą nesužei-

IŠGĄSTIS.
t

PLAUKIOJO 36

VALANDAS.

Seredoj 2 vai. ryte nuo 
Charles upės tilto, kuomet 
jis buvo pakeltas, nušoko 
arklys. Buvo bandoma ieš
koti, bet nesurasta, many
ta, kad jis prigėrė. Ketver
ge po pietii arklys patėmy- 

, tas Charles upėj ir išimtas. 
Jis plaukinėj o upėj-36 va- 

i landas.
_________

I

Dienos
Station’e

Šimtai Padėkonės 
keliauninkų So. 
buvo išgąsdinti, kuomet vie
nas lokomotyvas sprogo.

RADO PUSGYVĮ.

. REMONTUOS SALĘ.

Bostono garsioji istoriš
koji salė Faneuil Hali bus 
remontuojama. Tam mies
tas paskyrė $150.000.

LIETUVIS GRABORIUS

T

P. J. AKUNEVIČIUS,

258 W. Broadway,

So. Boston, Mass.
Office Tel. 381. Gyv. Tel. 2024-J.

3 R AUGI JO S IR KUOPOS 
TEMYKIT.

VĖLIAVOS IR ĮVAIRŪS 
ŽENKLAI.

Ilgą metą praktikos artistišką 
mūsą darbą liudija tūkstančiai 
draugiją. Informaciją delei rašy 
kitę:

GESmU TĖMYKUE
DaiRM ra gaidomh.

"“* I
“Darbininkai” yra gavęs labai gra 

žią dainą. Taigi ją mylėtojai gaMb 
gauti labai prieinamomis kaišomi* 
Atsiminkite, kad katras bus pirmee 
nis, tai geresnia

štai tos nepaprastos dainos: 
Dainom
Ak Myliu Tavą berneli 
Aš įsivilkOan čigono rūbą...........
Blaivininką Himnas....................
Graži Oa felrnžS ...........................

: Jojau dieną .... . ................
Ko lindit sveteliai .......................
Liūgo .................................... .. ...........
Meile uždegta krūtinė...................
Musical Echo ..................................
ISIuzikos Aidas

; Oi tai dėkui močiutei ...................
į Plaukia sau laivelis......................
, Saulelė Raudona ............ ...............
šią nakcialy .................... ...............

■ Siuntė mhne motynėlė...............
’ Skyniau skynymėlj........................
! Vai aš pavirsčiau.......... ...............
i Vienas žodis ne šneka ..................
; Visuomet širdis surakinta..........
; Vyčią Himnas ................................
į Užsakymus ir pinigus siąstl:

“DARBININKAS”
! 366 Broadway, Boston 27, Ma>
I

. Kairu.
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South Eude prie durų po 
num. 9 Alalden St. rasta pus- i 
gyvis girtas žmogus. Jis y- 
ra be žado. Prigėrė nuodin
go munšaino ir neteko žado.

DR. J. C. LANDŽIUS
LIKTO f IB GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS.
Gydo aitrias ir chroniškas Ilgšy 
vyrą, moterų ir valką. Egzami
nuoja kraują^pjaudalus. šlapumą 
ir tt savo laboratorijoj. Suteikia 
patarimus laiškais kitur gyvenau 
tiems. Adresas:

606 BR0ADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS 

H (Kampa? G St ir Broadvay) 
VALANDOS: 9-11. 2—4. 7—9 
_ ........... .. ’ '

I

Šiuomi pranešu vietos ir 
apielinkės lietuviams, jog 
laidotuves aprūpinu koge- 
riausiai ir už pigiausią kai
ną negu kiti. Į apielinkių 
miestukus važiuoju ir už tai 
nieko nerokuoju. Dieną ar 
naktį kreipkitės šiuom ant
rašu:

LDS. CENTRO VALDYBA.
Dvasios vadas kun. F. Ke 

mėšis.
Prez. M. žioba.
Vice-prez. J. Versiackas.
Rašt.-adm. J. Tumasonis 
Ižd. V. Jakas.
Iždo globėjai: J. Glinec 

kis, A. Vaisiauskas.
Kontrolės komisija: Km 

J. Čaplikas, kun. V. Taškė 
nas, V. Sereika.

Literatinū komisija: kur 
F. Kemėšis, L. Šimutis, km . 
J. Jakaitis, P. Gudas, km 
V. Taškūnas, P. Juškaitis.

Atstovas Federacijos Ta 
rybon kun. K. Urboną vi 
ėius.

/
TeL So. Boston 323 

LEETUVYS DANTISTAS 

OR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS) 

Laikinai perkėlė ofisą po No 
425 Bsoaovat. So. Boston, Maaa 

0/tco VuImuIos.* 
nuo 10 Iki 12:30 ryte Ir nuo 1 

Uti 6 Ir nuo 6 50 Iki 9 v. vak.
< tfisaa uždarytas subatos vakarais 

Ir nedėliomis.

į 16 Metą South Bostone

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

VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v. vak.

j

| LIETUVIU FORNIčiy BENDROVĖM. A. Norkūnas,
16 Pleasant St., Lawrence, Mass

PAPIGINTŲ

APŠILDYMĄ.

Bostono majoras skelbia, 
kad pagal Technologijos In
stituto aprokavimą Bosto
nas gali sučėdyti pusę mili
jono dolerių per metus, jei 
Įvestu aliejinį apšildymą. 
Dabar jau 35 didieji budin
gai turi aliejini apšildymą.

g.

Užlaikom visokius 
namų forničius. Par
duodam ant išmokėji
mo ir pristatom į ki
tus miestus ir teip-gi 
perkraustom fomi- 
čius iš vienos vietos į 
kitą .

LITHUANIANYuRNITURE COMPANY
268 West Broadway, South Boston, Mass.
- Telephone: S. B. 839-W

ĘSS
1

į

Tel. No. 550.

F. J. REYNOLDS, M. D.
(RINGALLA)

Ofiso Valandos: —
Rytais iki 9 vai. 
Po pietą nuo 2—4 
Vakarais nuo 6—9;
Nedėliomis nuo 1—3.

Main St., ATHOL, MASS.

PER HAMBURGĄ.pYl!A\Ą 
/■ A25A LIEPOJŲ.

VAŽIUOKIT VISI PARANKIU IR
» . TIESIU KELIU

419

Valdyba.

I

M^TED,^ERjCAN-LINESi
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ATSARGIAI SU
PENKINĖMIS.

F. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway, So. Boston.
Tel S. B. 044L 

intro* lub'>»—V iriu j L. P.

GYVENIMO VIETA:
135 Rowe St., Aububndale, Mass.

Te). W. Newton 1016—R.

TARP NEW YORKO ir HAMBURGO 
Trumpiausias Susisiekimas su Visais Fortais 

Centralės Europos.
Savaitiniai Išplaukimai Kas Ketverges

Nuo Pier 86 No. River, 46-th 8t, New York.
Kambariai su 2, 4 ir 6 lovom ant visą laivą. Puikus 

valgomieji kambariai, galionai ir erdvus dėkai trečios 
klesos pasažlerinms. Ant laivą HANSA. BAYERN 
TVUERTTEMBERG ir MOUNT CLAY yra keli specia
liai pulką* kambariai.

Du Nauji 20,000 Totvą Laivai 
iRESObUTE ir B E L I A N C E

£ Išplaukia kas antrą utarnlnką ra 1-o*. 2-ro* ir 3-So' Bo
nos psaalierUM Panktan bus mainoma. Klauskite agento 
.rrrrrs Mnrnnc;, ase Hmaver st„ mton, jt«m.

DOCTORIGN. STANKUS
1210 S. Broad St. Phila., Pa.

I Offiso Valandos : nuo 9 iki 11 ryto
4 P. M.
8 P. M.

N
'/-UAMR1 f/V SERVICE with

R

PARSIDUODA LABAI PIGIAI

Net ir kūdikiai pastebi!
Ir yra taip legva visiškai iš galvos paša
linti pleiskanas. Tik kelis kartus panau
dojus

Rpffles
tą pleiskaną mirtinąjį priešą — ir jusą 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir IlnĮjles pagcll>čs jums visuomet ją
tokia užlaikyti. Svari gaivos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tnoj.ius sunaikina j
Nusipirkite honk.It pnvo eptiekojc'd.indie -i 65c., n:l n prisiąskltc 75e.
ptš’o ž< ukie.ia'j tiv.-č..i j Mbiruierib- *•

F. AD. i CO.
IO4-I14 So. 4>h St. BrenkTyn, N. Y.

_ SUSIRINKIMAS.

Federacijos 3-čio skyriaus 
susirinkimas bus nedėlioj, 
gruodžio 3-čią d. 1 vai.- po 
piet, “Darbininko’’ name 
366 Broad\vay. Tad sueiki 
te visi nariai ir draugysčių 
atstovai. Turime reikalų ii 
bus renkama valdvba 1923

* I

metams.
------ ------- _ — f

Susekta, jog Bostone pa
sirodė netikrų pcnkdoleri- 
nių. Jos leidžiamos dau
giausia tarp svetimtaučių. 
Tos penkinės yra su indijo- 
no galva. Ji yra truputėlį 
didesnė už tikrąją ir užpa
kalinė pusė šviesesnė, negu) 
tikrosios.

Geriausia penkdolerinių 
p indijono galva nepriimti.

CHORO SUSIRINKU 

MAS.
\--------------------

Sercdoj, gruodžio 6-tą d. 
atsibus Šv. Petro Bažnyti
nio Choro mėnesinis susirin
kimas bažnytinėj svetainėj 
7:30 vai.

Visi nariai neužmirškite 
pribūti, ne bus daug svarbių 
dalykų aptarti ir taip-gi bus 
renkama nauja valdyba ant 
sekančių metų.

Rašt. M. Dusevičiute.

BAIGĘS DU UNIVERSITETU 
Cornell University A B.

G. Washington University LLB.

ANTHONY 0. SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS 

BOSTONE — 18 Tremon't St 
Room 968 Ktmbaia Bvizdcto 

- Telephone Main 7164.
WORCESTERYJ — Vakarais 

1B Mnucn Stuzt
T«4epb«na Ptak 6407

REIKALINGAS PASTOVUS 
MOKYTOJAS, 

kuris galėtą mokyti vaikus lieti 
v iškai ir nuo A B. C. ir angliška 
Alga mėnesiui $80.00. Padidin 
mas algos priguli nuo mokytoj 
gabumo ir prisirišimo prie vaiki.

Kun. I. Kelmelis, Klebonas, 
207 Adams St., Newark, N.

: - <5)

OR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

D1HTI8 T A i

706 Kala 8t., Montello. M» 

(Kampas Broad St-> 
TeL Brockton 5112-V.

UNIJA 9Broadvay. - NevY>rk.NY
TIESI - --------------------------------
KELIONE

PARDAVIMUI
Tuojaus parsiduoda kampin 

Lunch Room su dideliu gelžkeli 
ėją bizniu. Atsišauk kampas B i 
Seeond Sts., So. Boston. Masa.

(s:

iV.

I
GRAMAFDNAI IR REKORDAI.

Esame autorizuoti COLUMBIA GRAMA- 
FONŲ KOMPANIJOS AGENTAI. Parduo
dam visus jų išdirbystės gramafonus ir nau
jausius lietuviškus rekordus. Reikalaukit 
mašinų ar rekordą katalogo DYKAI. Senus 
gramafonus mainom ant naują. Sugadintus 
pataisom PIGIAI.

Parduodam Skrybėles, Kepures, 
Drapanas ir Ceverykus.

GEO. MASILIONIS, 233 Broadwuy, South Boston, Mass.

E l LIETUVA |

Lietuviai važiuojanti į Piliavą aplen
kia lenkij juostą (koridorą). Visa trečia kle

sa padalinta i kambarius ant 2-jų, 4-rią ir 8-nh 
lovų.

SPecijaliais Kalėdų Išplaukimais 
LITUANIA Gmod. 6; EST0NIA Gr. 27 
Iš New Yorko ir Bostono į Hamburgą $103.50, 
į Pilliavą $106.50, į Libavą ar Memelj 107.— 

Iš Bostono J New Yorką per Fall River Liniją.
Kreipkitės prie vietinių agentą.

♦

PERLO OUEEN 
KONCERTINOS

*Yra geriausios; patariamos t 
naudojamės geriausią keaeortin 
Grojiką ir Mekyteją.

Mes taip-gi turime geriausi p> 
sirinkimą ir kitą muzikaliu įstr 
mestą.

Klausk mūsų kataliogo o gau> 
dykai.

GNORGI A VITAS MUMC co 
4689 S. Ashland Arą, CUeago, ID

>■ .
64IŲ ŠEIMYNŲ, 22 KAMBARIŲ NAMAS, labai puikioj 

lietuvią apgyventoj vietoj So. Bostone, arti prie visko; namas y- 
ra geram pataisyme, turi improvementus, teipgi ir piazzus. Ren
dos neša suvirš <1000 į metus kurios nėra keltos per tris metus. 
Idant greit parduoti savininkas numažina prekę iki $8000 ir 
$2000 įnešti.

KITAS BAEGENAS 3-ją šeimyną, 15 kambarių namas su 
visais įtaisais (improvemefttais) šildomi pečiai ir piazai, geroj 
vietoj Cambridge’inj, rendos neša $1080 į metus, prekė tik 
$7200; $2000 įnešti.

LITHUANIAN AGENCY,
A. IVAŠKEVIČIAUS OFISAS,

my, Sooth BnIob, Mm.
Tel- So. Botf on 605 ir 133T. '

r

200 MEDŽIŲ KIRTĖJU
vatetfjon. «■ kirti

honk.It



