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Lietuvis Lenkijos Turkai atšoko nuo rusų
Prezidentu

NARUTAVIČIUS
PREZIDENTU.

Varšuva. — Pereitą suba- 
tą Lenkijoj buvo prezidento 
rinkimai. Išrinktas telšiškis 
Gabrielius Narutavičius. Jo 
brolis tebegyvena dvare 
Lietuvoj Telšių apskrityje.

Narutavičius buvo Len
kijos ministeriu, jei ne vie
nu, tai kitu, nuo 1920 m. 
Dabartiniu laiku jis buvo 
užsienio reikalų ministeriu.

Lenkai neturi be lietuvių 
kam valdyti. Pirmiau val
dė lietuvis Pilsudskis, dabar 
kitas lietuvis Narutavičius. 
Todėl lenkai ir sako: Nai- 
lepszi polacy to litwinl

/

TURKIJA IR RUSIJA
IMA ŠNAIRUOTI.'

NUŠOVĖ PRIE
TEISMO RŪMĘ

Grayson, Ky. — Harrison 
Blauton, 24 m. amžiaus, nu
šovė Paul Herron ant teis
mo rūmų laiptų. Tas atsiti
ko po teismo, kur nušauta
sis buvo išteisintas užmuši
me nušautojo tėvo. Blauton 
paleido 
pataikė 
Houeh,

Lozana. — Alijantų-turkų 
konferencijoj iš pradžios 
turkai ir rusai laikė vieną 
frontą prieš alijantus ir A- 
meriką. Bet alijantai besi
derėdami su turkais patrau
kė juos savo pusėn ir turkai 
nusigręžė nuo rusų. Dėlto 
Čičerin, Rusijos delegatas, 
grūmuoja turkams. ✓

DARBININKU REIKALAI.
/Jjf EILIAVO

STREIKLAUŽIUS.
‘ PERDAUG KASYKLŲ 

> PERDAUG ANGLIA
KASIU.

ŽINIOS Iš LIETUVOS.

tris šūvius, vienas 
į farmerį Isaac

40 m. amžiaus.
NAUJA SOSTINĖ.
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NUŠOKO NUO BĖGIŲ.

Bridgeporto. — Trauki
nys su anglimis nušoko nuo 
bėgių.

Lozana. — Turkijos dele
gacija alijantų-turkų konfe
rencijoj skelbia, jog Turki
jos sostinė nebus Konstanti
nopolis, o liks Angora. Kaip 
Rusija iš Petrogrado perkė
lė sostinę Maskvon, tai taip 
turkai liks Angoroj.

J

Airiai tebežudo
vieni kitus

-BAISENYBĖS
TEBESITĘSIA.

Dublin. — Airių dabarti
nės valdžios priešininkai res
publikonai atnaujino atakas 
ant viršininkų valdžios. Da
bar padaryta užpuolimas ant 
pašto viršininko. Į jo na
mus mesta bomba. Namai 
užsidegė, bet gaisrininkai 
greit užgesino.

DIDŽUVIŲ GREIT 
NELIKSIĄ.

KRAUJAS r • 
TEBESILIEJA.
------  f

■Dziblin. — Keturi respub
likonų veikėjai tapo nužudy
ti. Tas padaryta atkeršiji
mui už nužudymą parlamen
to atstovo Hale. Tie keturi 
respublikonai buvo kalėji
me. Tuomi valdžia per- 
sergsti kitus respublikonus, 
kad bus atsilyginta dantim 
už dantį. Eina gandai, būk 
respublikonai esą sutarę nu
žudyti visus atstovus.
5

rusuos skurdas:
New York. — Iš Rusijos 

sugrįžo puik. Haskell, Ame
rikos Šelpimo Administraci
jos perdėtinis. Jis pasakė, 
kad badaujančių Rusijoj y- 
ra 7.000.000. Amerika jų 
maitins 4.000.000. Tęčįau 
pagelbos reikalaujančių Ru
sijoj esą nuo 40.000.000 iki 
50.000.000 žmonių.

W ashington. — Preziden
to paskirtoji komisija tirti 
anglių pramonę, susekė, kad 
Amerike jau perdaug kasyk
lų veikia ir perdaug yra ang
liakasių. Angliakasyklų ir 
angliakasių yra daugiau, ne
gu reikia Suvienytose Vals
tijose. Todėl priseina ka
syklas laikinai uždaryti ir 
angliakasiai paskui privers
ti bedarbiaūti. Komisija 
nurodo, kad per metus da
bartinės kasyklos gali pro
dukuoti anglių 1.000.000.000 
tonų. O Amerikai tereikia 
per metus 500.d00.000 tonų. 
Dėl šitokio dalykų stovio nu
kenčia ir darbininkai ir in- 

' t
vestytas Į kasyklas kapita
las.

Čia einasi tik apie minkš
tąsias anglis.

A--------t
IšRINKDhElSĖJUS.

Marion, Iii. *—»■ Išrinkta 
teisėjai (jury) teisti penkis 
vyrus, apkaltintus' žmogžu
dystėje laike 
riaušių Harrine.

London. — Anglijos mu
ziejaus direktorius Hariner 
skelbia, kad jei didžuvės bus 
naikinamos, kaip iki šiol, tai 
per 10 metų jų neliks. Sa
ko, kad jų naikinimą reikią 
kontroliuoti. >

DAUGELIS SERGA.

OruiLaurenee, Mass. 
atšalus prasiplatino slogos. 
Vietos pašte susirgo slogo
mis 21 paštininkas. Pašto 
perdėtinis paliepė aslą pašte 
išaliejuoti, kad nekiltų dul
kių, dėl kurių dažnai būna 
užsikrėtimų ligomis.
•• I ‘
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DIDIS GAISRAS.

Astoria, Oro. — Visas biz
nio distriktas šio miesto iš
degė. Gaisras tęsėsi per 10 
valandų. Sudegė bankai, 
laikraščių įmonės, hoteliai, 
krautuvės, teatrai. Nuosto
lių už $15.000.000.

NELAIMĖ ANT
GELEŽINKELIO.

K.LS BUS SU RUSIJA.

W ashington. Goodrich- 
buvušis Indianos valstijos 
gubernatorius ir buvusis Ru
sijos tyrinėtojas prakalboj 
pasakė, kad Rusija grįš į 
kapitalizmą. Sakė, kad į ka
pitalistinį surėdymą Rusija 
sugrįš ne per kokias kontr- 
revoliucijas, bet žingsnis po 
žingsniui, evoliucijos keliu. 
Sako, kad tos permainos ir 
grįžimas į kapitalistinį surė
dymą eina greitai. Sako, 
kad ateityje, kuomet istori
ja šito perversmo bus para
šyta, tai bus stebimasi iš 
greitumo, o ne iš lėtumo ši
to proceso.

*

Palmer, Mass. — Trauki
nys suvažinėjo du darbinin
ku, kuriedu- taisė geležinke
lį. Vienas vietoj mirė, kitas 
mirtinai sužeistas.

f ....

SUSIKŪLĖ
TRAUKINIAI.
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SuUyg Lietuvos Respublikos Įstatymą, visi 
užsieniuose gyvenantieji .

LIETUVOS IŠEIVIAI
KAD PASILIKTI LIETUVOS PILIEČIAIS

PRIVALO ĮSIREGISTRUOTI
I Atstovybėje iki gruodžio 22 d., 1922 m.
Pilnesnių mferaaožjų prašykite nuo savo kolo
nijos Paskolos Stočių, Lietuviškų Įstaigų, arba 

LITHUANIAN LBGATION, 
10ft r mmb B. W„ Wa*ington. D. a 

lAetmn Knvsssam ijutoot^e.

White Planus, N. Y.—Pa- 
sažierinis traukinys susikū
lė su anglių traukiniu. Vie
nas mašinistas sunkiai su
žeistas.

SUSEKTA SUKTYBĖ

Chicago, IU. —■. Vietos 
School Board yra nužiūri
mas keistose operacijose su 
pinigais. Neaišku, kam iš
leista virš $1.000.000.

-------------- i
PABĖGO KALINYS.

N e te York. ’— Darbo sek
retorius pradėjo tyrinėti ge
ležinkelių kompanijų šmu
gelį. Tos kompanijos kalti
namos, būk geležinkeliečių 
streiko metu, jos Įšmugelia- 
vo daug vokiečių ir anglų 
meistrų.

Lapkričio 8 d. Kaune su
augusių vidūrisės mokyklo
je pamokų pertraukos metu 
vagys įlindo pro langą ir pa 
vogė keletos mokinių burnu- 
sų. Pabėgdami paliko vie
ną maišą. Vagių pagauti 
nepavyko.

Lapkričio 9 d. iš valdži 
valdomo Aniškio dvaro \ 
rv ta 20 karvių i Dotnavos 
kio mokyklą. Pro Kau 
varant per tiltą viena kar 
nukrito ir persilaužė’nugi 
kaulį. Tas tiltas sale Al: 

|jaus dirbtuvės '“Žvaigždį 
»yra miesto valdžios žinioje

Kauno miesto tarybos pir- j 
mininku išrinktas juristasj 
-rx - r v . JKazys Jančauskis, o jo pa
vaduotoju Romualdas Duls- 
kis.

SPROGIMAS PARA
KO DIRBTUVĖSE.

Scranton, Pa. — Parako 
dirbtuvėj, kuri guli už 8 
mailių nuo šio miesto, ištiko 
eksplioziją. Žuvo arti de- 
sėtko žmonių.

STREIKAS PASIBAIGĖ.

Wilkes Barre, Pa. — 5.- 
000 kietųjų anglių streiki
ninkai grįžta darban. Tą 
paskelbė mainierių unijos 
viršininkai. Sterikas tęsėsi 
vieną savaitę.

MIRĖ KARTI

Lapkr. 18 d. lenkų karei
viai skaičiuje arti 100 puolė 
Širvintų miestelį esantį ne- 
itralinėje zonoje. J vyko su
sirėmimas. Vietinės milici
jos sužeista trys milicinin
kai, o lenkų pusėje trys nu
kauta ir penki sužeisti. Po 
to lenkai dūmė atgal.

/ ------------------------------------------------

Patirte, kad Vatikane 
svarstant Lietuvos pripaži
nimą buvę daryta kliūčių. 
Prie pripažinimo dokumen
to pridėta nepaprastas prie
rašas: geri velijimai Lietu
vai ir viltis, kad rasis,gali
mybė susitaikinti su Lenki
ja.

Lapkričio 13 d. L'kmerg 
gimnazijon mokiniai su 
rinkę rado kambarius ( 
džiausioj netvarkoj, prii 
Rytus, stalai išvartyti. M 
vakarykščiai buvęs konc< 
tas, ponai “propesoriai” 
“daraktoriai” nuilsę ir i 
atėję mokyti. Mokiniai 1 
rėjo skirstytis.

I

IlaverhŪl.—Edvrin Shaw,
48 m. amžiaus, ir jo motina 

angliakasių'69 m. amžiaus mirė tą pačią 
, valandą.
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Lietuvos atstovas prie Va
tikano iirteikė Šventajam 
Tėvui protestą prieš lenkų 
žiaurų elgimąsi su pravosla
vų arei vyskupu Elenteriu- 
mi.

FRAKCIJAI NIEŽTI 
KAILIS.

nūs. Buzos policija rado 1.-
400 gali omu.

London. — Keturių Eu
ropos valstybių premierai 
suvažiavo Londonan aptarti 
programą konferencijai ple- 
nuojaami laikyti Bruselyje. 
Anglija pasiūlė, kad ji su
tinka atsižadėti' Francijos 
skolų, jei Francija sutiks 
sumažinti Vokietijos kontri
buciją. Francijos priemie- 
ras tam nepritarė. Franei- 
jai rūpi smaugti Vokietiją.

KIEK BĖDŲ
AMERIKA TURI:

Chicago. — Suv. Valstijų 
senatorius Beveridge savo 
prakalboj aiškino, kad A- 
merika turi penkias bėdas. 
Jos yra: radikalai, reakcijo- 
nieriai, svetimi propagan
distai, augšti mokesčiai, ir 
valdžios kišimąsi į biznius.

Neu York.—Iš Sing Sing 
kalėjimo pabėgo artistas-ka- 
linvs. Kai kaliniai rengda-

‘ MUNŠAfNININKŲ 
DRĄSAU .

Mt. Sterling, Ky. — Man- 
šaininkai buvo susibaudę 8U 
policija- JMpolicistu tapė

__  vo vaidinimus, tais jis būda-’’ užmušti. Bet galop raunšai-

DĖL PALIKIMŲ, RUSŲ 
KONSULIŲ GLOBO

JAMŲ.
~~ %

Prieš didįjį karą, laike jo 
ir dar kurį laiką po karo, 
daugelio lietuvių, čia Ame
rikoje mirusiųjų palikimai 
atsidurdavo globon Rusijos 
Konsulų. Seniau pati Ame
rikos Valdžia ir jos teismai

-■remdamies tuo, kąd Lietu
va buvo Rusijos dalis, kreip
davo panašias palikimų by
las į rusų konsulatus.

Aišku, kad tokia dalykų 
padėtis turėjo būti pakeista, 
ypač po to, kada Lietuva ga
vo Amerikos pripažinimą.

Tuo reikalu buvo vedama 
susirašinėjimai su rusų į- 
staigomis kurių žinioje tos 
bylos yra ir tų surirašiėjimų 
pasekmėje rusų konsulai vi
sas' savo vedamas lietuvių 
bylas ir gautus pinigus per^ 
duos Lietuvos Atstovybei, 
kuri visas tas bylas varys to
liau, persiųsdama pinigus 
tiems, kuriems priklausą.

z* . ✓

Jau du mėnesiu kaip Lie
tuvoj įvesti litai ir jų kur
sas nei per plauką nenupuo- 
lė. Kitos valstybės litus pri 
ima aukso vietoj.

Kaune iš Nemuno pakran
tės kareiviai veždami val
diškoms įstaigoms malkas į- 
simanė vaikėzams už papi
rosus mesti nuo vežimo mal
kų. Vaikėzai jas brangiai 
parduoda. Vyriausybė at
kreipė į tai domę.

t

Kauno turgavietėj atsi 
randa vis daugiau ūkio pro
duktų. Kainos krinta. Krau
tuvėse daiktai po truputį ir
gi krinta.

Lietuvos Emisijos bankas 
įvedė čekių sistemą.

Kauno majoras Vilelšįr 
paskelbė, kad visi inžinie
riai, architektai 'ir techni
kai privalo registruotis. Be- 
įsiregistravimo negalės sta
tybos darbu užsiimti (Ame
rikos lietuvių laisvamaniai 
privalo kuogreičiausia pa
skubėti užprotestuoti prieš 
inžinierių rebistraeiją ir pri
valo sukurstyti juos nesire- 
gistruoti, nes Amerike pilie- 
Čių registracijos terminas 
baigias. Tai dabar laisva
maniai toįVS naują “džia- 
8»”)-

Gruodžio 10 d. vaka 
bažnytinėj salėje buvo >Spa 
dos reikalais surengtos pi 
kalbos. Kalbėtojoms iša 
kinus padėtį katalikų spa 
dos, taipgi pasaulinės sps 
dos galybę, Montello liSI 
viai, savo .užuojautą La ta 
kų spaudai parodė dari 
Pirmutinisigerb. M. Abi 
činskas, buvęs seniau LĘ 
pirmininkas ir gausus aūl 
tojas visokiems tautos rešį 
lams, stambus Montello.b 
nierius, paklojo “ Darbių 
kni” savo namui, pirktą.J 
dol. Urną ir 10 dol. pinigą 
Antrasis taipgi garbės -v< 
ras lietuvių Montelloje b 
nierius Tadas Kubilius a 
kavo “Darbininko” reil 
lams 10 dol. Nepasiliko 1 
pabalyje ir kiti geraširdži 
Jų pirmas gerbiamas- viel 
klebonas kun. Švagždyš j 
dovanojo “Darb.” namo 1 
tią vertės 25 dol. Paskui j 
vo dvasios vado pavyzdį Į 
kekė ir kiti nuolatrn 
“Darbiniųko” prieteliai 
jo rėmėjai būtent: Juos 
Treinavičius aukojo 25, d 
boną. Jonas Jaskeliįviči 
25 dol. bobą, ir vietinėj t.1 
S. 2 kuopa paaukavę - sa 
pirktąjį 36 dol, boną. Ap 
viršuj išvardintų ‘ aukotu 
buvo ir daugiau tokių, ku: 
prie pirmos progos žadi 
parod.vti savo’ užuojar 
darbu.

Garbe ir didelis ačiū M< 
tellois lietuviams... Lai 
jų gražus darbas liekasi j 
vyzdžiu visoms LD6.eln 
poms ir visoms lietuvių 1 
liOnijoms

*

PAĖMĖ SHAKTUN

Pekinti*. — Chinija 
realiai paėmė iš Japoi 

*]Shanhmgo pusiausalį.? 4 nininkai turėję bšfh į lai-[Mt-
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■“>O?’’ skaitytojams, taip-gi atuaujinan- 
iru4® dama labai puiki proga šiame menesyje užsi

Lietuvos Atstovybė šiuo- 
mi praneša Amerikos lietu
vių visuomenei « Lietuvos 
Paštų, Telegrafų ir Telefo
nųValdybos ir Muitinių De- 
pąrUmento paaiškinimus 
dėl siunčiamųjų Lietuvon iš 
Amerikos siuntiniu c 5

xrreruva nepurų tūrejug ąg- 
prigulmybės
gla Sovietų Tbnsija rokuoti

š. M. , - , ”t
Paštų, Telegrafų ū Telefonų

Vąįdyb^i ’ s
Pašto Tarnyba , ...

. Nr. 19912, *
1922 m. liepos,29 d. ..-i ; 1

■ KAUNAk: , n v ;•• *
Užsienių1 Reikalų

; ■' ^;'.S $7rr>;.Tr~fi s:, j
Atsakydamas j /Eaių$tų.kį A J

liepos mėn. 15 ck rašto Nr. 16,764, A 
turiu garbės prašyti pnanefti. Lie- * 
tuvos Atstovybei Amerikoje, ^ani * 
užklausimo pastarosios iš š. m. ge
gužės njėn. 12 d. Nr>11319, žemiau * 
sekanti: . , . ... / ..

' **’*.'*. . ]
Visi gaunamieji iš Amerikos, 

per Liepojų skiriami Lietuvon 
siuntiniai’yra peržiūrimi" Mažei- • 
kių muitinėje. Muitinė-gi kiek- 
vieną siuntinį atidaroira&bgrvei- 1 
kiančių muitinių įstatymų, prekęs « 
apdėda muito mokesniu. e

Senus daiktus praleidžia be 
muito mokesnio. Po permūriji- • 
mo tokių siuntinių; siuntiniai iš 1 
naujo užtaisomi ir antspauduoja- j 
mi muitinės antspaudėmis: Beto } 
persiunčiami toilmesien paskyri- • 
mo vieton dėl ItęiįdmO adresa- 
tams. į

Skundos siuntinių padavėjų — j 
Amerikos lietuvių, tame, kad jų- | 
jų siuntiniai muitinių bei pašto j 
valdininkai išplėšia visai nepainu- į 
tuoti ir štai,kodėl: iš pat pradžių < 
nustatymo siuntinių peraiuntimo , 
iŠ Amerigos Lietuvon, kiekvieną , 
kartą prie iškrovimo iš garlaivių 
Liepojųje. maišų au ritminiais, j 
buvo pastebiamas didelis nualfm- 5 
tis perpjautų bei suplėšytų mątšų ] 
ir didelių trūkumų skaičius-siunti- g 
nių bei skėvddros sudaužytų fe* 4 
tinių su nuplėštais antrašais, jdė- 4 
4Mį kurjų sujaukti Uift k<d i 
buvo g^iRybfs M&miik ku
rio Siuntinio daiktai pri$4UM» to- 
kių daiktų, neišaiškintų kam jie “ 
jie priklauso iki šasi laikui Asu- ’ 
guma randasi Kauna naŠt* Jriąi- 
gos sandėly j ir gaių-gųtetekapar- 
duoti ijį aukciono. >,

4ę« tokius ątsKikiAus SO vįę- 
karu Wva

iarbininko“ prenume- 
Amerikoje $4.00, Lie- 
leto vėl reikės mokėtiesančiais į- 

as%
“>ąrbiainko”

• daugiaus rue- 

siuntiniai priva-

MŪSŲ SPAUDOS 
REIKALU. .

Dabar skaitome laikra
ščiuose daug gražiu paragi
nimu- Nepykime už tai. 
•Juk būtu daug blogiau, jei
gu niekas mūsų. neragintų 
prie geni darbų. Juk blo
gu ragintojų prie bloga nie
kados mums netrukdavo. Gi 
išgirdę gerų paraginimų, ne
leiskime jo pro ausis, o įsi
dekime jį į širdį ir iš tos sa
vo geros? širdies atsiliepkime 
į paraginimą geru darpu.

Čia paklausykime dar vie
no paraginimo. Baigiasi me
tai. Lietuviai užsisako laik
raščiu ir sau ir kartais savo 
giminėms Lietuvoje. Jeigu 
visi tikintieji lietuviai ka
talikai tuos kelius dolerius, 
kuriuos skiria kasmet spau
dai — laikraščiams — nu
siųsti! katalikiškiems laik
raščiams — tai mūsų gyve
nime įvyktų daug gražių at
mainų: .

1. Katalikiški laikraščiai 
sustiprėtų ir pagerėtų;

2. bedievių spauda imtų 
silpnėti ir džiūti;

3. išaugtų skaisčių geni 
lietuvių - tėvynainių, imtų 
stiprėti jų organizacijos, 
augtų dabai;

4. išgamų, atšalėlių, lais
vamanių ir laisvadarių skai
čius imtų mažėti;

5. Amerikos lietuviai imtų 
tvarkyties, ingytų gero var
do ir pagalios pas kitatau
čius ;

6. Lietbva imtų stiprėti, 
lenkai ir" bolševikai pultų į 
nusiminimų.

Tas katalikas, kuris to ne
supranta ir remia bedievių 
spaudą, yrą baudžiaunin
ką^. jis neša sunkįą bau
džiavą pačiam nriabąjąrp- 
Jis norėtų ir Dievą garbin
ti ir yelniui žvakutę deginti.. 
Už tą žvakutę ji^ai gaus do
vanų nuoiątinį blogą draugą, 
kurs jam nuolat teiks ip«la- 
ęingų žinių,' kreips ant savo 
kurpali© jo protą ir sąžinę, 
sieks jo šįrdies, kurią jisai, 
prįvers pąrųyifti tąi, ^ąse- 
u jau nekentė ir nekęsti to, 
kas pinnjąu jąm buvo bran
gu įr šventa. O paragini- 

nrnas čiA mums visiems foty: 
|tie, kurie tai Žinome ir su
prantame, eikime į būrelius

• , ufiMft'/suardyti musų vienmtėlc
# neapg&Iimą tvirtovę — vieny- 

mūsų pasiryžimą.- Jie ro 
tik* šiuo momentu kuo 

veiklumo, kad su- 
įulędytu valstybės tvarkymą 
Ljj-Mobstitųęijos. pamatais ir sulai 
. „ųjicytų jay prasidėjusį Žemės Re 
L»- vykinimą. Mes mato-
Vj»XM'Xjų pastangas įnešti mūsų >-Z - -r- - *- • S

vWp$®i, tarp vyriausybės ir vi- 
5 ' febiaeriės, nepasitikėjimo: ma

gx Slapieji varosi už
?aį prohibicijos įstatymo. B

— ĮPirmu dalyte tat, #meL>T 

ŽJ džiauti fcrbti š BHdayįnsti s"tu’ 
JT alij ir vyną iH 5%. '

Sausieji žinoma, nemiega v . - me sviesą ir varysią prieš tą slapiųjų
1379,1 pasikėsinimą. ,,Draių
jr»* Slapti organizuojasi ir kas,” “Č 
luflP, organizuoja sau pritarėjus Balsas,’’ 
‘ ?? visur. Tikisi pastatyti 1924 Dirva,”

m, šlapius kongresmanys ir lė” ir “L 
šlapią prezidentą, bininkų-p

•IWQ Kad prohibiciją būtų at- išplatina.
šaukta, tai blaivybė dėlto brolių ir 

Z nenukentėtų, o gerai rega- nAmumūo 
BU ^uoia11^ svaigalų biznį, dar- 8Ve^io su

gj laimėtų. Juk dabar prie darbą tat 
prohibicįjos tik tas negauna mylėti Di 
“munšaųio” kas jo nenori.

-j: riimumo ir nepasitenkinimo ū-
• Jpą, matome provokacinių pas

net ir karininkų, ir aps 
kariuomenės, tarpe ar 

*dj4i minčių ir veiksmų vieny- 
Mūsų krašto vidujinės 

■ • tvirtybės susilpninimui naudp- 
- jėm» provokacija, klaidinimai 

-. gąsdinimą i ir net grasinimai. O 
? ^^mderUngą dirvą sudaro ki aš 

tĄ ekonominės sunkenybės de!
j. 'iriai’kės—auksino puolimo ir bc- 
' gėdiško šmugelio,' dėl visuome-

dirksuių susilpnėjimo per 
'.ftgą'fHinių ir dvasinių jėgų į- 

tempuną: iš kitos pusės valdi- 
Hiakų. tarpe yra nemaža Lietu- 

jjosųnių. kurie sauvaliau
dami ir kyšininkaudami, kenkia 

"Vadžios autoritetui. Ir kurie 
šiandie mūsų kraštui sudaro 

r . biauriausį. reikalingą griežtos 
operacijos pik ta votį.”

- įiigi tai Lietuvos ueprie- 
telįai griebėsi naujo būc|o 
žudyti Lietuvą — suardyti 
vienybę, sukelti žmonių ūpą 
iįįh^^B^žią. Pažvelgus į 
Ąmtt^kos lietuvių sandarie- 

Aboijalistų-bolšcvikų blo-
k. ir nematome aiškų jii tai- 
Iritt&tarviiną Lietuvos ne-

ri&eUąms. /Ap sandarię- 
Čių-socijalistų-bolševikų blę-
* s Lielūrių Jaltos
L eitosios pilnateisės ats-

’c ~baę Lietuvos Steigia ’
m jo Sąimo parėdymą nesi- 
pr > ijĮ1? Ąę'jie neboįkpti^- 
\ kr nesabotažavo aukso-

’ ■'tUetūvoš kaulių Sąjunga 
sa vo pareiškimą į

*7i Susirinkus,” kurs 
L atspauzdintas “L^tu- 
įį ^g?Kapkr. lį Pareiškia.

Isa& du ir pusė metų prasliu- 
susirinko Lietuvių 

’tąutos išrinktoji pilnateisė 
' .iWtpvybe. LMr tą laiką te 
ųJcCWąikyti'du valstybingu- 
k atremti lenkų
■' puolimą.įr’ atmesti Hymaų- 
. j ,Įso; pitijektą, Kvotimtis iš- 
', ..Įarkę ;ip i§ kitos pusės sustip- 
* t^^C^ppomisiai, nes įvedė 
Jx ;dtiįąotVėrtę turinčią vatiutą. 
j.^.įo^friškime sakoma:

LIETUVOS ŽEMLAPIS

X _

po - Federacijos vėliava ir bės pasiųsti siuntinius; • <-<• ' ■/T.: ' ' ’

Kaina 45 Centai
Tai naujausios laidos su

lankstomas žemlapis ir kiek
vienas lietuvis turėtų įsigy- 
ti- T. _ ____

Didžio išlankstytas 
26x33

“Darbininke”
366 Broadway,

Botson 27, Mass.
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Todėl bolševikai tas respub- * 
tikas Kaukaze ir pasmaugė.

Tai mat kaip Rusijos bol
ševikai tautų laisvę 'gerbia. 
Bolševikai tautų laisvę taip 
gerbia kaip ta lapė, kuri pa
mačius kybo jaučius kilba- 
&us k negalėdama jų pasiek
ti, eina šalin sakydama: 
t“ Et ten pančiai,. ne kliba? 
sai.”

»

m\; ■
7*1 ***1 1 

■- ?

-»ida b;
hutai y

tapti netiesioginiu būdu. 
Rusime Mlšrrikįi yra tokie 
pąt UetUvos prietemai, ko- 

buvę Rusijos carai, 
ftMeriąįi arba 

PUfiudfikįs.
. įįi ne
bolševikine evoliucija Ru- 
jaijoj, jei Rmšjej būtų užsi
likęs pritiw L»<re «u Miliu- 
kovu, arba kadir Kerenskis, 
tai nei Lietuva, Latviją, 
nei Estija nebūtų gavusios 
neprigulmybės. Ir jei bel- 

į šėrikai būtų buvę stiprūs,

kreipti ąni Denikino ir Kol- 
čako. .,Fer tai ir neįstengė

ĮktboIM5:
ras laisvės rodo jų pa- 

. r _ mą^. ?u Kaukazo nepri- 
gulpįmgdmis butinėmis res- 

^il įękserikai jas 
su svarbiu išroka- 

rT* *’5* - "

neprigulmyb 
šėrikai būtų buvę stiprūs, 
jei prieš juos nebūtų kilę 
Kolčakai, Judeničai, Deni- 

VraugetiuL tai ir bol- 
ŠeriM tiek būtų kalbėję a- 
pie Lietiivoe laisvę, kiek 
ai. - Todėl sakytį, kad

priaelb&jo Lietu
vai tapti neprigulminga, tai 
su nemokti teisybės galima 
šakyti,. Mb , ei ne Judenič, 
ne Dei»W, ne Koičakaai ne 
Vrangtlis, tąi Lietuva ne
būtų tepus neprigulminga.

• Jei ne Še bolševikų prieši- 
ninkai^ titi bolšerikai būtų 
pasmaugę Lietuvą. Kas ne- 
Sne, kad bolševikų gaujos 
bandė-užplūsti Lietuvą, kad 
didesnė Lietuvos dalis jau 
buva ųžimteA Ar bolševikai 
plūdo į Lietuvą, kad jai ne
prigulmybės norėjo ? Kada 

’ bloserikai plūdo ant Lietu-

■ . • • __-'dHc

1 ■ ii
S' « ' ? ■' *t įj

' LIETUVOS PILIEČIĮJ 
REGISTRACIJOS' 

REIKALU.
' Lietuvos piliečiai Ameri

koje pagal Lietuvos vyriau- 
ąybės 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- 
merikos lietuviai registraci
jos reikalu kreipkitės į mus. 
Laiko nedaug beliko — sku
binkitės.

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION f

. 414 W. Broadway,

tugti. Be to 
nepripažįsta



ATHOL, MASS.

ęsąti nominuo

ja uskui.

Girių Davatka.

UTICA, N. Y.

JUM'

turėjo. '
Magelanas truputį pątit 

vęs prie Yįdurį^ą AmerH^s 
salų pasileido pakraščiai 
Pietinės Amerikos. Plauk 
ieškodamas Ąmerikoe.gąfi 
, .Kelionė buvo baisį. 
keletas maistų kilę. IMI

• W * • W ‘ i

Gerb. kun. P. Zabielos vienų metų 
darbuotė.

9t Jodauca, Aajt.

tuolaikine ųęj«. Bitėj pį 
us Karolio kreipkite# pasMūsų jaunimas dirba kiek tik 

ilk. Gruodžio 5 d. Vyčių 12 guo- 
L laikė - mėnesinį susirinkimą.

tralinių v orgauizaęijų j 
Taip-pat tat. laikraščių e: 
ua visai mažai (rodos 2 numeriai 
iš viso).

Beabejo, gerb. kun. P. Zabie
la atsilsėjęs po sunkaus darbo, vėl 
imsis už darbo. Bet dabar jo vi
sa energija bus nukreipta į tai, 
kad praplatinti katalikiškų laik
raščių kUodaugiausia ir suorgani
zuoti kat. organizacijas savo, pa
rapijoj. Galima drąsiai spėtvkąd 
už metų rasis kiekvieių parapijo- 
no namuose kat. laikraštis. Taip- 
pat S. L. E. K. A. kuopa, L. D. S. 
kuopa, L. Vyčių jaunimo kuopa, 
R. K. Federacijos skyrius ir tt. 
Geri parapijonįs matydami savo 
kleboną dirbant sunkų, bet pra
kilnų, naudingu bažnyčiai ir Vi
suomenei darbą, ateis jam į tal
ką ir pagelbės sutvarkyti kaip 
materi jalius tąip ir moralius para
pijos ir parąpijonų reikalus.

Lai garbė būna gerb. kiti. P. 
Zabielai už jo' nuveiktus sunkius, 
naudingus parapijai dkgbus ir ža
damus ateityje nuveikti da daų- 
giau.

• Ilgiausių, laimingiausių metų 
gerb. kun. P. Zabielai ir jo para
pijai. \

Neilgai tęsės laivų liuoduotcjų 
streikas. Vos praslinkus ketver
tai savaičių, turėjo nusileisti ir 
grįžti prie darbo su pralaimėjimu. 
Atsirado tiek streiklaužių, kad 
jąu ir perdaug. Kompanijos ma
tydamos turinčios perviršį darbi
ninkų ant tiek pasistatė, kad bū
tų jųjų viršus. Darbininkai iš 
pradžių reikalavo trumpesnių va
landų ir daugiau mokesties. O 
kompanijos pasiryžo laikytis ir ne 
tik valandas netrumpyti, mokes
tį nekelti, bet dar ir uniją panai- 
kyti.

Vėliaus darbininkai matydami 
kad atsirado perdaug skebų, nusi 
leido. Bet kompanijos nesutik* 
priimti į darbą tol, kol unijos gu 
zikai bus rodomi ant kepurių. Ga 
lų gale darbininkai permatė neiš 
laikysią del daugumo skebų, tu
rėjo ir tą reikalavimą išpildyti 
Padėjo unijos guzikus ir ėjo dirb 
ti. Visa kaltybė metama del a! 
siradimo perdaug streiklaužių i 
greitą unijos iždo ištuštėjimą. Ne 
buvo galima sušelpti biednesnii. 
šeimų. Tokiu būdu sulaužyta: 
streikas, grįžo visi prie darbo be 
unijos ženklo.

■> ' '' <> į 1 •<->*••
Gerb. Kun. P/ Zabielai, ėmus 

tvarkyti suirusios parapijos ma- 
j-kvrijadę padėtį, nebuvo pakįnfcf-i 

ma/laikd'^j progos kreipti ”da4F| 
giau domės į parapijos moralę ęa^ 
lieti. Tiesa, kad ir toje srityje 
didelė žymė padarytą. Savą gfą- 
ziais ir iškalbingais pamokslins 

, dąąig atšalėlių pritraukę prie baž
nyčios ir tikėjimo. Teeiatri Iftieoj 
nėra nei vienos katalikiški} cen- 

kuopos. 
;ifc .atfei-

Gruodžio 18 d. lietuvių salėj ant 
Oak st. bus ristynės.- Imsis Petrą 

Žilinskis su S. Petroivskiu. Antra 
pora imsis F. Juška su Leo Petri

nių .

if < ‘t ‘ B.ep.

■ Simonaitis ir A. stanąauuaiA
su didąiaųūu nusiminimų ir liū- Raportų komisija praneši, kad 
dėsiu žiūrėjo į nelaimingą savo įsteigė svetainėj bąig b pirštiną*' JtMEap 
parapijos likimą ir laukė su ne- kpmždiftrimųi ir kMų? jhvir
kantrumu ką ateitis jiems atneš. Priimta ir užgiris kosiaijfia aito Jbnąs 
Gi visokie laisvamaniai, džiaugda- sidarbavimas. L So?
mįesi, trynę sau rankas, maayda- Dr. j. Simonaitis išdavė rapor- belė l
ui, kad parapija išįrs, kun. ne- tą iš baseball tymo, kad organiką- 
bebus, o tuomet jie įvykins Jais- cįai gerai sekas, Kitą metą pa- 
vamąnišką ‘ ‘ rojų, ’ ’ kuriame ne- vasarį stos lenktynėsna su ĮpĮįįjįffi čiųą, 
bebus nei šliūbų, nei krikštų, kuopom^
krikštų, pasninkų, išpažinties ir Mergaitės ir gi išąįąve i|. sąrą
tt. Bet Dievas Utiea’os kątali- tymo gražų raportą. Malęg
kų neapleido. Štai 1921 m. spa- Raportą iš apskričio Vyčių su-
lio mėn. Jo. Ek. vyskupas paskyrė važiavimo išdavė J. Navikas, Ta- Ad. 
Utiea’os L. R. K. parapijoj klebo- rasevičius, , KačHauąkąa ir Ą.
nu gerb. kun. P. Zabielą, nesenai Stanšauakas. r ; . 1
baigusį mokslus Ryme, Italijoj. _ Gražus buvo raportą? i* ąggktir vaiski 
Gerb. kun. P. Zabiela atvažiavęs eio. .fon ęųoras yra cųgąnįgųųją- 
į Utiea, N. Y. užimti klebono, vie- rn>ęs (p mpkytųją trivItypŲ pri- Gudu 
:os, rado didžiausį parapijos pa- imta ir pasižadėti nariams prigu- 'jr Be 
mkiiną, tečiaus gerb. kun. P. Za- lėtprie apskričio vyčių choro kiek Dirzti 
biela pilnas energijos, tvirto-iš- galės.: s A 4 * - . j ' Aplipė
svermingo būdo ir pasišventęs . ■ Nutarta moksleįvjis kvieslį prie Matki 
Dievo garbei, nenusiminė, bet ė- kuopos ir už juos..-užmokėti md- A H Į 
nėši tuojau tvarkyti parapijos keętį, ;0 kad jie iWŠvęstų daK Karol 
•eikalus. Kas negera—taisyti, gfe- bli(ytis kuopai i' . : >». ; ? i f Kaeet

■■ta. Nustaiuustay^UUB-..^^^^ 
kus, kuriu buvo belikę vos kele-.- - . i ... . -sS-r «£ ,-r • riuia
:as, ėmė raminti, kviesti prie
lybes, bendro darbo parapijos" ir: <A Al
bažnyčios naūdaf. Iš syk'parapi-,,veidus parodyti. ’ŲĮbfa foįfc-
jonįs-nepasitįkėjo'ir šaltai žiūrėję programą. •. e , . ’ i; 1. .j,K«- 
į savo naujo klebono žodžius, nes. ; - Snaįyįįikimus t varkingaa* vedą liausi 
nanė, kad tai. tuščias pasakoji Akdaičiutė/ ;:S4
nas. Bet vėliaii persitikrino kad., j- .nesėftaį klOQ.(
klebonas nejuokais imasi darbo ar jfetas
tvarkvti parapijos reikalus. Tuo- , , . , . . : l'ii
„et ir geros valios žmonės atėjo' *»“’* kuftupa pagavo pag«- 
savo klebonui į pagelbą ir bendrą-, ^iiiimui didžiojo ąĮtormus. . . -

' uis spėkomis su Dievo pagelba^ ,K.upja dabar auga, narių prisi- 
•pradėjo uohąi - su pasišveipjmu rašo ir šį susirinkimu pris|ra^ Ą. * 
darbuotis parapijos .labui . yos Akelaitis. Narių yrą iO.^f*iqte| A-YĮh 
lioni metai tepraslinko kaip gert. kasoj turi g108 jr aidelj knygyną A-’Sl 
kun. P. Zabiela klebęnauja ūtjea, .,f iai(lymūi mankštinimnif «>>■■< 
N. Y., Vienok jo darbo Vaisiai mjl- .
Žiniški ir pafapijbnų.a\ikšt^irįkai- aUIJ jįJ]n8» 
tiuojami: nemažai paarpijas sko- Tingiai ėret^ą.-

.Ių atmokėta. Aplipk;- bažnyčią operetę “Našlutė’-’ antrą nedėlią 
(d-pdos-^>vieH,e šonę^ ,^ra^i. tveira- polKalėdųA ’dhhąi

aptvertą. J, ^ažnyoią. ,ele]rtri|^J skaitlingas-^ tuoj:duosr koneertą 
suvesta, kas nen^ažri kainavo^fą-, perstatyme . J
Jos apse $500.00), žodžiu sakant,' ‘ . V‘ .,Į !Šmūri

'parapijas Pįikaiai S<«trofkyH-k<i-- 
geriai&iai.- -BAžriytilė papuošta OboreJir kielę Vik gali-
tamgraŽaąriAi:t.Gf.'T-f į: j
paty.-rrrengtą -gražiai ‘ ,yIštiktųjų, ’ 'jantiiini^' vtųrf/ * tį
■tai stebėtinas dalyjųas, f ^*4*. ĮPe^ &įiaūgfif- tutiktt darbštūs vidus; 
taip triųnpą .laiką tie^.dąnbo ,pą-. kąipf klųbį Jfešftoigątinml J5 
daryta. Parapijonįs driąugiasi naįtį>> pr^SHpoųti^ A. įįfuMi
savo klebonu, jo dhrbštumii, pa- kį ir da^l^ias dtęiiak,3&ergąilŠe&, reikė; 
sišvehtimu todėl jį ii myli. 'I pasišventusią? dirbtjjąimiiųui. kure'

Katalikų spauda ir org-aniza- i darbą. ceptą
. - i. cM°s

trukdyta ir maištus 
uąiit krito keletas b: 
Magelano padėjėjų. - 
. Išsėdęs Pietinėj j

Mažai žinučių iš šio kampelio 
tesimato katalikiškuose laikraš
čiuose, nors jųjų tankiai ir pasi
maišo mūsų kolonijoje. Tiesa, 
karts nuo karto galima pastebėti, 
laisvamanių šlamštuose (“Vieny
bėj®”) šmeižtų ant gerb. klebono, 
bei katalikai nekreipia nei domės 
į tuoa blogos valios žmogelio užsi- 
puldinėjimu?. •— z

Prieš atvaduosiant j Utieą, N. 
Y. gerb. kun. F. Zabielai, t. y. me
ili tąną atgal, vietos katalikai bū- 
yo labai nusiminę, nes jų parapi
jos padėti? buvo apverktina Dau
gumas jau manė, kad parapijos 
gyvavimo dienos jau baigiasi ip 
jokios pagalbos nebėra kas gale- 
tų pakelti parapiją iš tokio suiri
mo ir griuvėsių. Vietos katalikai

Šiemet minima v keturių 
šimtų metų kelionės aptin^ 
pasaulį sukaktuvės. Ypatin
gas supuolimas, kad šiemet 
bandoma atlikti kelionę ap
link pasaulį orlaiviais.

Anuomet kelionė «$&k 
pasaulį laivais buvo daug 
baisesnė, negu šiemet orlai
viais.

1 Yra daug nurodinėjimų, 
būk prieš Kolumbą kaikas 
esąs pasiekęs Ameriką. Sa
koma, būk chiniečiai ar ja- 
ponieeiai per Paeifikų esą 
pasiekę Amerikų, o per At- 
lantikų normanai esą pasie
kę Kanados pakrančių. Bet 
niekur niekas nesigiria ap- 

' keliavimu žemės prieš Ma
gelaną. Niekas nei pasakb- 

. sė apie 'tai nepasakoja apie 
apkeliavimų aplink pasaulį 
prieš Magelanų.

Anais metais jūrių kara
lienė buvo ne Anglija, kaip 
dąbarį a ^-ortugaliją. Tąsyk 
Portugalijos kakalius Hem- 
rikas siuntinėjo ekspediciją 
po ekspedicijai. Tuomi bu
vo atrasta daug naujų salų 
ir prijungta prie Portugali
jos ir kartų praplatinta pri- 
klyba. Tada Italijoj mieš
ti) pirklybihė garbė nublan
ko, o iškilo Portugalijos. 
Bėt sau ant nelaimės Portu
galija praleido dvi progas 
pagarsėti — pirmu sykiu at
sisakė remti Kolumbo pieną’, 
o antri kartu atsisakė savo 
vientaučio Magelano pieną; 
Kada. Magėhnas' kreipėsi su 
sayo įileriu pas saVo'karaliij, 
tai negavd 'pritarimo.; j Ma; 
gelanąs, degdamas troškimu 
vykinti ^avos pieną, , apleido 
Portugaliją, vyko Ispanijon 
ir patapo jos piliečiu. Tada 
Portugalijoj jo turtai tapo 
konfiskuoti. Ir Kolumbas 
buvo pagatavas patapti bile 
kurios šalies piliečiu bi tik 
gautų pritarimą ir paramą 
„vykinti savo pienus.

'Magelanas, pirmutinis ke
liauninkas aplink pasaulį gi
mė 1480 m. Jis buvo bajo
riškos kilmės. Per tai buvo 
atdaras kelias į valdžios tar- 
nystą ir ta teise jis puikiai 
pasinauduojo. Jis patapo 
jūreiviu. Su ekspedicija jis 
keliavo Indijon. Sugrįžęs iš 
Indijos, buvo pasiųstas į 
šiaurinę Afriką. Ten be ki
tų prietikių jis keletą kartų 
susirėmime su vietiniais gy
ventojais buvo sužeistas. Del 
vieno sužeidimo, jis apryšo ir 
liko raišas visam amžiui. 
Kai nugrįžo Portugalijon, 
tai tuolaiki&s karalius Don 
Manoel neparodė dėkingumą 
už jo nuopelnus. O kada jis 
išdėjo karaliuj savo pienus 
apie kelionę į tolųnąs šalis, 
tąį( karaljųą nei klausyti ne- 

risiems veikėjaja®. Bet likusieji norėjo. Tada Magelanas su 
aenuhiakhB rentų, netrotykim ai garsių tų laikų geografu 
petito dirbti, visuomenės a y^eiio išdirbo kelionės pie
tą įsuk® iMtuvsi. abu sutarė atsižadėti

• ■ ^ ~ Portugalijos piletystės ir
'^1 Fuflt UBeMMIVM *eistis Tą ir pą-

UtluYtS NEmNUKUS darė. Prie Įspąnijos kara. 
r tt k*11* P^Q tarpi' 
ĮpMMVnpĄM ninkystę įtakingo ispapo 

Tikkfc9fcį^i|#(yaii$08|p£- Barbosa, kurs pats buvo 
-iRM?lABtJvc* garsus jūreivis. Tada Ma- 

getams sų Barbosa taip «1-
Ttųr. ii sibičiuliavo. kad jis l|ąr4|0-

ją Į sos dukterį vedė.
nusipirkti. " ‘ Kai Magelanas su Barljo-
f> sa ėpiė 
>‘D AB > ININ IAB” [Ispanijos

.w w V finansuoti kelionę į toli-
BoeUe 17, Mare [mas šalis, tai Portugalijos

Nors trumpai turiu aprašyti a 
pie judėjimą lietuvių gyvenančių 

.(‘/Girių Mieste,-’ tarpe kilnu it 
vandenų. Mažai kj^h^Įfra Ižniiu 
apįe mūsų koloniją, bet vis-gi nė-' 
snaūdžiam. ? j

Randasi mūsa tarpe gana ener
gingu žmonių, kurie yra daug ge: 
ro paadrę del visuomenės, tėvy
nės ir bažnyčios gero.

Taigi ir vėl sukruto, stojo pir 
myn, imasi už darbo ir iš tolo gir
dėti, kad Teatrališkas Ratelis, 
tas mažas būrelis Lietuvos sūnų ir 
dukterų rengiasi pastatyti scenon 
garsingą veikalą-dramą “Geno 
vaite.” Žinoma, daug yra kriti
kos, kad artistai‘yra p^railpni tj 
veikalą gerai perstatyti, bet vis 
gi bandymo.yra vertas, nes ir pir 
miau čia tie patįs lošėjai yra per 
statę sunkių veikalų, kaip^ “Kat
riutės Gintarai,” “Jono -Širdis/ 
“Šv. Elzbieta” ir daug kitų. Tai 
gi stengsis visi, kad su senoviška 
energija imtis už darbo del užga
nėdinus visuomenę. Visas pelnas 
bus paaukautas del pabaigimo mo
kėjimo skolos už varpą.

Dar tikras laikas nepaskirtas 
kada turės įvykti drama, bet .jau 
neužilgo. Taigi lietuviai “girių 
miesto” ir apielinkės, remkit su 
visom jėgom tą pasidarbavimą, 
kad būtų pelnas parapijai ir tai
pogi garbė Teatrališkam Rateliui, 
kad jie ir toliau galėtų daugiau 
ką nuveikti.

' •



JUOZAS LAUKIS

IŠVAŽIAVO ARTISTAI

KIEK TURI IŠLAIDŲ
RISTYNĖS

RIAUŠĖS

Mitchell Št„,So.'Bostbne 
didėjo
Gandr;

Pereit? subatą apleido 
Boston? ir Naująją Angliją 
Lietuvos Operos artistai — 
Oleka, Byra ir Leškevičius. 
Išvažiavo tiesiog į Chicago.

Harvardo universiteto iž
dininkas Charles Francis 
Adams paskelbė, kad meti
nės universiteto išlaidos yra 
virš $6.000.000. Metais pa
sibaigusiais birželio 30, 1922 
universiteto 'išlaidos buvo 
$6.045.071.78.' Deficito buvo 
$77.536.63. Univferšiteto tur
tai yra $52.958.338.62.

UŽĖJO DIDELĮ
BRAVORĄ

PASAKĖ
KARDINOLAS.

Gruodžio 21 d. Bostono 
Grand Opera salėj ant 
Washington St. prie Dover 
St. risis galutinai Žilinškis 
su Stasiak ir Juška risis su 
dideliu drūtuolium.

Šv. PėtrO lietuviu parapi
jos fšrai šauniai eina. Pe
reitą nedėlią padaryta su 
viršum $400. Pasižymėjo 
Moterą Sąjungos ir L. D. S. 
kuopos.

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

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

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

Prie 9 ir Dorehester Sts. 
pereitą subatą vaikpalaikiai 
žaidė ir- mėtėsi -sniegu. Bet 
jie užkliudė polięistą, knis 
ėjo civiliuose tūbuose. Tada 
policistaš bėgo namo apsirė
dė, apisginklavo* ir sugrįžo 
” mūšio” laukan, a’ Tuo tar
pu ten važiavo šieno veži
mas. Šienas mei iš šio nei 
iš to ėmė degti. Mat vaik
palaikiai padegė. - Vežėjas 
šoko žemėn liepsnose. Tuo 
tarpu poliėistas pagavo vie
ną, kurs būk buvo jo užpuo
liku. Kiti suareštuotojo 
draugai šoko gelbėti. Atėmė 
policisto lazdą, revolverį, 
kepurę. Tuo tarpu pribu
vo pastiprinimą ir įvyko 
areštu. Nuginkluotasis po- 
licistas ir-gi buvo areštuo
tas, bet po’ ištardymo buvo 
paleistas.

Roxbury’j 197 Magnolija 
St. policija užėjo didelį bra
vorą. Konfiskavo 4.000 ga
lioną buzos ir daug visokią 
instrumentą ir prietaisą. 
Suareštuota du žmonės.

PARSIDUODA
ŪKIS LIETUVOJE

Alytaus apskrityje, žemės yra netoli 
valakas, gyvenamos triobos, tvartai ir 
kiti su padargais ir taip-gi gyvuliai. 
Amerikiečiams važiuojantiems Lietu
von yra gera proga pasinaudoti. Pla
tesniu žinių delei kreiptis pas:

MOTIEJUS ŠFLALIS
Cass Street, W. Rosburv. Mass. 

(16—23)

PROGA DĖL KRAUTUVĖS.
Kampinis 3 šeimyną, 17.kambariu namas su visomis įtaisomis 
ir elektriką. Pirmą florą galima lėngviai perdažyti į krautuvę. 
Geriausia vieta dėl mėsos ir groserio krautuvės. Preke $9500; 
$3000 įnešti. , ’ . *

BARGENAS. Puikus 9 šeimynų mūrinis namas su beveik 1 
akru žemės, geriausioj vietoj Brookline. Visi naujos mados įtai
sai ir “steam” šiluma; randą neša $6500 į metus, ;bet galima 
lėngviai pakelti iki $7500 į metus. Prekė $38500. Įnešti $6000. 
Lengvuos išlygos. Dėl platesniu žinią kreipkitės pas

LITHUANIAN AGENCY,
A. IVAŠKEVIČIAUS OFISAS,

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

( i •- i

ŠEIMYNA PADIDĖJO.

Statiką šeimyna, gyv. 10 
’ rpa- 

patogik dukterimi, 
ivezdino Dr. Lan-
Omlt- Ih'MH'

l

PARSIDUODA FARMA !
117 akrų žemės, be gyvulių, vištinln- Į 

kai, stuba 13 kambarių. Viskas ge- į 
rame stovyj. 16 tiiylių nuo Bostono. : 
Parsiduoda pigiai. Platesnių informa- 1 
<-ijų klauskite laišku: J. GEDMIN, 13." Į 

Haven St.. Reading Mass. Telepbone , 
Reading 0445—W. (12)

BUČERIS.
Paieškau darbo. Esu atsaakntis bu

feris. Dirbęs bučernėj per devynis me- 1 

tas arba kad ir kitokį darbų. Galiu už
statyti kaucijų. Susikalbu penkiomis 
kalbomis. Atsišaukite pas “Darbinin
kų.” (11) [

KALĖDŲ BELAliriAHT
?—-E

Iš BOSTONO į LIETUVĄ g 
per LIVERPOOL

ant naujo, didelio, puošnaus, greito 3 
aliejų varomo 4

ANDANIA.............Sausio 11; Vasario 10 '?
Al SONIA..............Sausio 27; Vasario 24 i
su greitu persikėlimą į LIETUVĄ i) 
.isas Baltijos valstijas. ' Geriausias- 
patarnavimas ir valgis. s

TAIP-GI Iš NEW YORK’O ; 
asmeniškai prižiūrima ekskursija Lie- Į 3 
tuvon ir j kitas Baltijos valstybes, : .. 
kiekvienų utarninkų vienas iš trijų ju- 
rių milžinų su užjūrio persikėlimu .

Southampton’e. i
MAURETANIA AQUITANIA 

BERENGABIA
pasiekia LIETUVĄ j devynias dienas. 
Delei informacijų kreipkitės prie ar- 
1 imlausio agento arba prie CUNARD- 
AN’CHOR LINES, 126 Statė St., Bos- 
um. Mass. SJ

Darbo Departamento Na
tūralizacijos Biuras ką tik 
užbaigė žingeidą statistišką 
raportą, kuris parodo įvai
rią tautą žmones, kurie lan
ko pilietystės kliasas Suv. 
Valstijose. Raportai inima 
1,366 miestus ir 7,476 klia
sas, su 2,269 dieninėms klia- 
soms, ir 5,100 vakarinią klia- 
są,_ ir 77 kliasos neminėjo 
kada susirenka. Iš viso, 
kliasas lankė 260,290 studen
tu nuo įvairią tautu.

Pirmą vietą užėmė Italai 
su 37,142; amerikiečią buvo 
27,594; rusu 25,718; lenką 
24,357; meksikiečių 9,265; 
austriečių 8,930?- vengrą 8,- 
570; čekoslovakų 6,885; vo
kiečiu 6,571; graiku 5,486; 
jjigOšlavą A,296; švedu 3,- 
671,;rumanų 3,421; išpanie- 
čią 3,199; ir 86 kitos tautos, 
kurios turėjo nuo 2.800 stu
dentą iki vieno.

Sekančios tautos turėjo 
po vieną studentą: Britą 
Gvinėja, Kanariškos Salos, 
Karpatai, Holandiška Indi
ja, Siberija, Sicilija, Guam 
sala, Laplandija, Nova Sco- 
tia, Pietą Afrika ir Tran- 
sylvania. (Kur lietuviai?)

, Amerikiečiai skaityti ar 
kaipo čion gimę ar naturali- 
zuoti. Buvo3,745 čion gimę 
vyrai, ir 3,513 čion gimusią 
moterių, iš viso 9,085. Yra 
daugiaus amerikiečių, bet 
nebuvo , galima suskaityti, 
nes pirmiausia kliasos orga
nizuotos dėl svetur-gimusią. 
Suskaityta 9,784 naturali- 
zuotį amerikiečiai.

' **

t; Šitas raportas rodo di
džiausią surašą kliasų, ku- 
bios specialiai • organizuotos 
pamokyti pilietystės reikala
vimus ir Anglą kalbą. Tos 
viešos mokyklos išviso dirba 
su Darbo Departamento Na
tūralizacijos Biuru. Kad 
ilors raportai nepilni, bet 
iki šiam loikui geriausi. 
Viršminėtas raportas inima 
205,507 iš 260,290 studentų, 
kas palieka 54,783 nesuskai
tytus sulig tautos.
' Pereitais metais buvo 
155,255 studentai. Iš tą 106,- 
644 padalinti sulig tautu ir 
48,611 kurią tautos neduo
tos.

Surašąs 260,290 studentą 
šitose pilietystės kliasose dėl 
svetur gimusiu parodo 144,- 
573 vyrus ir 78,570 moterių.

r Pereitą nedėlią Bostono 
rdinolas O’Connell savo 

Wpiškalbo j be kito ko pasakė: 
VTeisybę pasakius, visą 

i yra pripažinta, ir apgailau- 
! jaina, kad didžiuma katali- 
' ką turtininką niekam nieko 
'* gero nedaro, kaip tik sau. 

Ją kaimynai-protestonai ga
lėtą, juos pamokyti. Tarpe 
turtingų protestantą visai 
mažai tėra tokią, kurie tiek 
jnažąi labdarybei tedarytą, 
kiek didžiuma kataliką tur
tininką tedaro. Yra, žinoma, 
išimčių. Bet ją po visą A- 
meriką taip mažai tėra, kad 
tas faktas patapo aiškia vie
ša negarbe. Turtingieji pro
testantai ir biednieji katali
kai išrodo patapą kraujo 
broliais labdarybėje ir duos- 
nume. Bolševizmas negali 
Įleisti šaknų esant tokiem 
santykiams.”

; GERAI SEKASI

I Nepaprasta naujanybė!
Į Tukime visokios rūšies pijaną, ployer pija

ną. Duodame ant išmokėjimą ir apmainome. 
Visokio didumo pijanai ir visokią kainą. Turi- 

; me taipgi visokios rūšies grafofoną.
> Katalogus pijaną ir grafofoną siunčiame 
dykai. Kurie galite tai ateikite ir pamatysite, 
kad pas mus viskas.pirmos rūšies ir daug pigiau 
negu kur kitur.

VOSE &. SONS PIANO COMPANY
VOSE BŪILDING

160 Boylrton St., Boston, Mms. Tol Bench 1016 
J. P. SARKUNAS, Pardavėjas




