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Offlce of Boaton, Mim. By order of 
the Preskfcnt, A,> S. Burlenon, Boat- 
master General.” -

Organas Amerikos Lietuvių
R. K. Švento Juozapo J 

Darbininkų Są-gon. *
■t . .. .r . ...... ■-

■■Ji niiii.imųi .imi iii .m n n j i , pu m n ililimitfi

DAR B Į N O K Ai

utarninkais. ketvergei* 
SUBATOMIS. 

Sietams •*..
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Krikščionys darbininkai vie-
; Z 1

nykitės ! Spieskitės į vieniu-
. tėlę darbo žmonių organiza

ciją Amerikoje — Lietuvių 

'Darbininkų Sąjungų .
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LIETUVA NEPRIIMA 
HYMANSfO PASIŪ

LYMĄ.
~ ............. - r

Vašingtonas, XII — 5 d. 
(Liet. Inf. Biuras). — Lie
tuvos Ministerių Kabinetas 
savo posėdyje gruodžio mėn. 
2 dįeną apsvarstęs Hyman- 
so projektą, rado jį nepriim
tinu.

(.

UNIVERSITO RŪMAI.
I Skirta untyersitui karna remon
tas jau baigiamas. /Kelios audi
torijos visai paruoštos. Gamtos 
tyrinėjimo kabinetas apačiai tūri 
naujų prietaisų. Nuo lapkričio 
14 d. atidaryta raštinė; Skubiai 
taisomi gariniai krosnys, kurie 
buvo! visai sugadinti.

o *- ' •

DUOS TRIS METUS

.ATSIGRIEBTI.

I

PAMOKOS UNIVERSITE.

KAPSUKAS, ANGARIETIS IR 
KITI GRĮŽTA LIETUVON.

Pasitvirtina žinios, kad Kara
liaučiuje suimta Kapsukas, An- 

. garietis, Lutkevičius -ir kiti jįj 
draugai, viso 10 asmenų, kurie 
nuo rugpjūčio mėnesio slaptai ta- 

\ rėsi su vokiečių komunistais apie 
“tiltą” tarp Vokietijos sir Rusi
ja. Girdėti Vokiečių valdžia ke
tinanti tuoj visus “ tiltininkus, ” 
kaipo Lietuvos piliečius, įduoti 
Lietuvos valdžiai.
Lietuvos valdžiai 
Lietuvos pilietis, 

/gen. Želigovskis?

Kažin kada-gi 
bus induotas 
maištininkas,

SUĖMfi BABIANSKĮ.

Gautomis žiniomis mūsų Apsau
gą suėmė Bąbianskį, nenorėjusį 
vizuoti paso. Dabar bus neblogas 
įkaitas už St. Šilingą.

' (Kauno /‘Laisvė”)

APVOGĖ AMBASADĄ
PAVOGĖ VYNO.

Washington. — Kaž kas 
pavogė šampano dėžę iš 
Francijos ambasados. Dėl 
to padidinta sargyba apie 
ambasadą keturiais vyrais. \

e
Nuo lapkričio 15 d. prasidėjo 

pamokos universito bute. Tuo tar
pu lekcijos eina vienam tik ma
tematikos skyriuj. Bet ir kitų, 
skyrių katedros jau kone visai 
priruoštos. Psichologijos ii’ pada- 
gogijos katedroj pamokas ketama 
pradėti po keletos dienų. O visi 
universito skyriai bus atidaryti 
atidaryti ateinančio gruodžio 
mėn. pabaigoj.

METEOROLOGIJOS STOTIS.
Netrukus Kaune bus atidaryta 

meteorologijos stotis. Vieta sto
čiai skiriama 7 forte — greta Uk
mergės plento. Stoties įruošimą^ 
pavestas inžinieriui Dubcneekiui^ 
Švietimo Ministerijos, jau suteik
ta reikalinga tos įstaigos įruoši- 
mui suma apie 20,000 auk£.

PREZIDENTO PRANE
ŠIMAS.

J

Washington.—Prez. Hard- 
ing skaitė kongresui savo 
metinį pranešimą. Užsimi
nęs apie nedarbą sakė, jog 
tas blogas jau mažėja ir e- 
santi viltis, kad visai suma
žės. Toliau priminė, jog dar
bininkai turi tokią pat teisę 
organizuotis ir statyti reika
lavimus per savo atstovus, 
taip,- kaip kapitalistai kad 
turi. < .Bet girdi kaip kor
poracijos neprivalančios 

■ smaugti visuomenės, tai taip 
i ir darbininkų organizacijos 

' neprivalančios to daryti. 
Pagalbos prez. Harding užsi
minė apie nusiginklavimo 

• konferenciją. Sakė, kad e- 
santi viltis, kad iš jos išeis 
gero.

KAINŲ KILIMAS.
Nežiūrint Valdžios grūmojimų, 

represijų^ daugybės reikalingiau
sių gyvenimui prekių kainos kyla 
labai žymiai. Ne daugiau kaip per 
2—3 savaites duona pabrango dvi
gubai. Pabrango ir kai kurie kiti 
valgomieji daiktai — cukrus, pie
nas, bulbės ir t. O apie geležies, 
odų, stiklo pabrangimą nėra ko ir 
sakytį. I

Nepasiliko kitij užpakaly net 
sveikatai reikalingi medicinos 
daiktai. Receptūra dabar, nuo 
lapkričio 15 d., apmokamu 50 
—100 nuoš. brangiau.

* — —■ ■ — I I ■■
SUSISIEKIMAS KAUNE..

Viso labo skaitoma Kaune re
gistruotų vežėjų: lengvųjų 136 jr 
sunkiųjtj 148, automobilių 26, dvi
račių 673. Be to, išilgai per visą 
miestą, ųuo gelžk. stoties ligi Vie
šosios aikštės nuo 8 vai. rytą ligi 
10 v. vak. ^vaikšto 10 vagonų ark
lių gelžkelio. Nemuno pakrante 
kas valandą nuo Aleksoto tilto iki 
Panemunės vaikšto siaurųjų gelž- 
kelių traukinys.

(Kauno ‘ ‘ Lietuva ’ ’)
t

PONZI AUGŠČIAUSIA-
■ ME TEISME.

/ , _________

IV ashington. — Garsaus 
Bostono finansinio raga
niaus byla atsidūrė Aug- 
ščiausiame Teisme.

EK-KAIZERIS ŽE- 
NIJAS. s

PAS POPIEŽIŲ.

Rymas, — Sir Eric Drum- 
mond, Tautų Lygos sekreto- 
rius, lankėsi pas šventąjį 
Tėvų . Tam priduodama di
deli svarbos.

Paryžius. — Francuos ir 
Anglijos atstovai pienuoja 
duoti Vokietijai tris metus 
atsigriebti. Pęr tą laiką ne
reikalaus kontribucijos mo
kėti. Francija, kuri visą 
laiką stovi už smaugimą Vo
kietijos, pradeda nusileisti 
tame klausime ir sutinka su 

4».

Anglija.

£ , 4

' Blagovieščenskas ant Amūro a
Rugsėjo 2į d.. 1921 m. 

Gerbiamoji ‘T Darbininko ’ ’ 
Redakcija! *

Širdingai ačiū gjprb. Redakcijai 
už siunčiamas mums .Blagovieš- 
Čensko lietuviams laikraščius. Ka- 
<įa galėsime užmokėti ‘ ‘ Darbinin
ko” redakcijai už laikraščius, da
bar sunkų įspėti, nes mūsų čion 
padėtis labai neaiški, nes gyvena-

Maskva. — Emmą Gold- 
man ir Alexander Berkmaii, 
kuriedu buvo deportuoti iš 
Suv. Valstijų į Rusi ją dabar 
apleido Maskvą ir važiuoja į 
Rygą* Iš Rygos važiuos į 
Kauną. Kaune pabuvę ke
lias dienas, vyks į Berliną.

KAIP SEKASI KULTŪROS 
VAJUI

Lap. 20 prasidėjo Kultūros va 
. jus. Lietuvos Katalikų Univer- 

taipo-gi neaiški, merikoje ir pašalpai mokslei- 
kaipo silpnesnę, j vpj vįs^ Ameriką bus ren- 
kaimynai, kaip darnos aukos maždaug per pu- 

toliaus Japonijos.' 
Amerika taipo-gi

* 4> ‘JU-Dt JJlVVlLVUp AVClltVlllVŲ. ŲJUVOJ.*

m« Tolimųjų Rytų Respublikoje, sitetuij Lietuvių Kolegijai A-

PABRANGO 22 NUOŠ.

Berlin. — Per lapkričio 
mėn. pragyvenimas Vokieti
joj pakilo 22 įruošė 
•! ‘ 4

IŠRIŠTI.
»►

4
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Berlinas. — Vokietija 
Šveicarija pasirašė sutartį, 
sūria abi šalys pasižada vi
sokius ginčus išrišti trečiųjų 
teismu.

ir

“BEDARBIAI” KELIA
♦ RIAUŠES.

>

Berlin. — Raudonieji bu
vo sukėlę riaušes. Minios bo- 
melių aeidaihi gatvėmis šau
kė: “Duokite mums duo
nos.” Puolė į valgomųjų 
daiktų krautuves ir daug jų 
apiplėšė.

Šitas riaušes sukėlė komu
nistai., Nesenai panašios 
riaušės buvo sukeltos1 Vien- 
noj.

MIRĖ BADU.

Westf ield, Mass. — Luigi 
Boneti rastas negyvas. Pa
liko raštelį, kur sakoma, kad 
esą lengviau rasti mirtį, ne
gu darbą. Pripažinta, kad 
mirė badumi.
t

IŠTUŠTYS KEMPĘ.

Camp Devens9 Mass. — 
Šią savaitę ši kempė bus vi
siškai ištuštinta. Liks tik 
sargai. Karo metu čia bu
vo išmuštruota dvi divizijos.

v

Berlin. — Vienas laikraš
tis skelbia,, kad ex-kaizeris 
rengiasi vesti. Ves vieną, 
našlę, kurios vyras žuvo ką; 
je: (Laikraštis Lokal Anzei- 
ger skelbia^ jog tai ne tiesa
ir esąs kvailas gandas) .

* f

kurios adė t is 
nes ją norėtų, 
praryti galingi 
štai: Japonai, 
konkurente <— 
čionai yra nemažai užinteresuota, padaryta: 
ant galo ir. jChinija (Kitajus). Kingston,* Pa.........
Mūsų svaTDiausis rūpesnis — tai pOrest City, Pa. 
kuoveikiausis/ iš čion išsikrapšty-1 geranton Pa. 
mas. bet iš Čion ištrūkti — ne- pittgton Pa. 
lengvas darbas: važiuoti per So- ĮJalzleton Pa........
vietų Rusiją — pavojinga, nes te- gagąr Notch, Pa. 
nai siaučia baisus- badas ir iš to.’yvilkes Barro Fa, 
bado.:kiLusios,ligos, be to- Sovietų Bėgiau Pa

per Rusiją, o jeigu-ir veža ką, tai ]Waterbury,. Conn. 
Lawrence, Mass. .. 
Brighton, Mass. ... 
Lowell, Mass. ... 
Nashua, N. H........

sę metų. \
Per tų pusę menesio štai kas

r, Skinija (Kitajus). Kingston, Pa, 
■biaųsiš rūpesnis — tai porpqt Citv I

• \ •

PAŠELPA RUSIJAI.

ffia&iington!— Iš Rusijos 
tik ką sugrįžo buvusis India
nos gubernatorius GooęLuich. 
Jis', buvo- pasiųstai sekt. 
Hooverio ištirti Rusijos pa
dėtį. jis sako,. kad į Rusb 
ją reikia, pasiųsti 25.000.000 
bušelių javų, jei noriųia šiek 
tiek, pastoti badui kelią.

I . » .
> >

kelionėje • atimami beveik visi 
daiktai h’ Lietuvon sugrįžši “pli
kas kaip-tilvikas,” Antras ka
lias grįžti Lietuvon, tai per Vla
divostoką. jūrėmis, bet tokiai ke
lionei reikia . daug pinigų, o jų 
kaip tik ir nebėra, T. R. R. dabar 
taip/suvargusi kad net valdinin- 
kams algų nemoka, o idant tar
naujantieji nemirtų badu •— duo
da avansus,-algą prižada užmokė
ti kada būsią pinigai. Tokiu bū
du mes visi čion esame tik elge
tos Lietuvos Respublikos. Val
džia apie mūs, matomai, mažai te
sirūpina. Štai Lenkai siunčia VIa-1 
divostokan garlaivius delei išga
benimo 'savo piliečių, tiktai mes 
lietuviai, kaip našlaičiai, privers
ti esamo vargti Sibiro tyruose. Ga
lėtų mus išgelbėti iš tas nelaimės 
ir Amerikos lietuviai jeigu, saky
sime, nupirktų/mūsų laivakortes 
ir prisiųstų jas čion, būtent L. R. 
įgaliotiniui Vladivostokan. Ame
rikoje, manau, atsiras ne mažai 
giminių ir pažįstamų, kurie gale- 
tų prigelbėti savo giminaičiam^ 
atsiradusiems čion Blagovieščens- 
,ke ir^itur T. R. R. Aš asmeniš
kai atsišaukiu į sa ve pažįstamus ir 
gimines, kurie .gyvena Amerikoje, 
idant man pagelbėt; sugrįžti tėvy
nėn su šeimyna. Todėl meldžiu 
gerb. ‘ ‘ Darbininko ’ ’ Redakciją 
patalpinti sekantį paieškojimą jū
sų Ser^ laikrašty, gal kas atsi
ras ir atsilieps.

Aš Izidorius Survila paieškaų 
Amerikoje ..savo giminių ir pažįs
tamų. Meldžiu atsiliepti šiuo ad
resu; Siberia, Blagdyesb.tch.ensk, 
Amurskaja No. 59, Izodoriui Sur
vilai.

Laukdamas Gefrb. Redakcijos 
geraširdingumo

Su tikra pagarba,
J, Survila.

$1,153.00 
... 57.70 

.. 703.46 
. 172.00 
.. 60.00 
...73'75 
. 230.05 
.. 12.85 
71200 
. 325.00 
.. 120.04 
.. 66.25 
/ 24.35 
.. 40.00

Manchester, N". H......... 103.00
Lewiston, Me....................111.00

Iki šiam laikui tokiu ludu 
surinkta lietuvių apšvietai $3r 
343.45, trys tūkstančiai trys 
'šimtai keturias dešimts trys 
doleriai ir 45 centai.

Yra ir daugiau surinkta, bet 
dar zlinios neatėjo. Tik girdė
tis, kad visas Amerikos lietu
vių pasaulis sujudo ir dirba.

Valio .Lietuvių tautą.! Turi 
me turėti mokslo ir turėsime!

Am. Liet Katalikų Federaci
jos Centras ir Liet Kat. Cen
tro atstovas Amerikoje kun. B. 
Bumšas visiems aukotojams ir 
darbuotojams taria širdingą 
ačių už taip gausias pasekmes.

Už
u
>>
»»

UŽSISAKYKITE. | 
“Darbininko” spaus

tuvė pagamino puikių Į 
konvertų su paveikslė
liu, kurs parodo Kris
taus užgimimą. Jie tin
ka dėl įdėjimo plotkų.

Gerb. vargonininkai 
teiksis užsisakykitį. nes 
tai geriausias pasveiki
nimas su Šventomis Ka
lėdomis ir Naujais Me
tais.

Kainos labai . 
prieinamos: 

konvertėlių $8.00 
»>

. >>

>r"

1000
500
306
200 )

I

. $6.0(5 .
$3.50
$2.75

t
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'NUMUŠĖ ALGAS.

Peabodp, Mas&. — Gar- 
barnių darbininkų 'algos nu
muštos 12 nuoš. Tas palietė 
8,000 darbihinkų, .

Konvertų mieris 5x7į£. 
Į 'UžsakjnnuS išpildysime 

tą pačią dieną.

i

i

»

1
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Užprenumeruok ‘ ‘Darbininką’ ’ 
Lietuvą arba užsienin už 

$4.00 metams.

“Darbininkas” pigiau
sias, geriausias ir tinka
miausias laikraštis darbi
ninkams. Prie “Darbinin
ko” susispietę žymiausi A- 
merikos, Lietuvos ir viso 
pasaulio rišėjai.

Tai puikiausia ir naudin
giausia dovana Kalėdoms.

J eigų prenumerata dar 
nėra pasibaigus, tai prail
gink Vienais ar daugiau me
tais laiko, kad nereiktu mo
kėti $1.50 brangiau.

Apdovanok save, gimines 
ir draugus (es) Amerikoje ir 
Lietuvoje dovana, kuri būtų 
atmintina per visus metus.

Štai ką rašo vienas iš dau
gelio mūsų senų skaitytojų:

•. Worcester, Mass. '
Gruod. 4, 1921.

Gerb. ‘ ‘ Darbininko ’ ’ Adm.: '
Širdingai tariu ačiū už tai kad 

palaukėte su atsilyginimu už 
prenumeratą ir apdovanojate 
$1.00. Aš labai mėgstu skaity
ti “Darbininką.” Skaitau su 
didžiausiu pasigerėjimu ir pasi
žadu, būti skaitytoju'ir rėmėju 
laikraščio ‘ ‘ Darbininko ” a nt 
visados. Šiuomi pridedu $3.00 

, už prenumeratą 1922 m.
Raginsiu ir kitus užsirašyti 

vienintelį darbininkų • laikraštį 
“Darbininką.”

Su tikra pagarba,
J. Kirmilas.

Tai tik vienas iš daugelio. 
“Darbininkas” buvo ir yra 
tikriausiu darbininkų drau
gu. “Darbininkas” leidžia
mas pačių darbininkų. ,

Siųsk prenumeratą šian
diena. Nelauk nė valandė
lės, bet tuoj sėsk ir adresuok 
laišką ir sykiu pridėk “mo- 
ney orderį” ant trijų arba 
keturių dolerių ir siųsk, kad 
už dienos kitos jau gautūm 
į savo nąmus laikraštį “Dar
bininką.”

Visi ališkai su prenumera
tomis turi būti adresuojami 
šiaip: •

. ^DABBININKAS” 
366 Broadway, Boston 27, Mass.

f

?

{iDABBlNINKAS^
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AIRIJA PRIGU'LĖŠ 9 
KARALIUI, /

, - - * •
Londony— Airija

Ii j a pabaigė derybas. Padą® 
rytosios sutartys turės bįMfl 
užgirtos abiejų šalių parito® 
mentų. Anglijos ministerifaM 
sutartį jillL užgyrė, 
.bej onės, kaO. AngTijos parla^J 
mentas užgirs. Airijos dejį ’ 
legatai pareiškė, jog reko/B 
menduosią Airijos parla® 
mentui priimti ir užgirtiįM 
Sutartis dar ,nepaškelbta;W 
Bet sutarties kaikurię pwok-w 
tai jau žinomi. Oficialioj 
Airijos vardas bus uIrfstdl 
Free Statė,” Airių LąisvaJ 
Valstybė. Airija turės prir j 
siekti' ištikimybę Anglijos® 
karaliui. Airijos uostus® 
kontroliuos Anglijos laivy-j 
nas. Ulsteris, šiąurine.pro-'® 
testantiška Airijos dalis, ttt-’® 
rėš teisę arba prisidėti prie®. 
Airijos arba liktis kaip yra.® 
Airija imasi dalį. Anglijos® 
skolų. ' .®

Airiją varėsi liž visišką® 
atsidalinimą nuo .AugĮijoO® 
bet tas nepasisekė. Valdysis J 
ir prigulės Anglijai taip,® 
kaip Kanada. ' ®.

£UV(9 DAUG ŽMONIŲ^

NUSKENDO ŠEŠI. <
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18
20

Athol, ,l(lass, 
Providence, B. I. 
1 v. Norvvood, Ma 
7:30 v. v. Monte

*

1

Pradedant su gruod 
Pittsburgho apylankai*

Northampton, M 
Westfield, MftM 
Thompsonville, Gfc

n

>> .

n

>

■ r

NELAIMĖS,

H.»
f - _

1

Philadelphia, Pa..— Su 
kūlė du. pasn^ieriniu trauki-’ 
niu. Iš po sudaužytų vdgo-® 
mi ištraukta 23 lavonai;

A, 

Toledo, Ohio. ■ 
šeši žmonės, kuomet aut< 
mobilius $ kuriame, jie važii 
vo, įšoko į Miami-Erie 
nalą. . >

A.L.R.K.Fedir TAUTO&FON® 
DO KULTŪROS VAJAUS 

MARŠRUTAS

Kalbės KUN. P GARMUS.
r r-l

8 d. S. Boston, Mass.
9

10
11
11

>>
M
M
” Ilartford, Conn.
” So. Manchester,'1

Tįnker svitai
” 2 vai. Ncw

“VANAGO” TĖVAS 
PAKLIUVO Į PIRTĮ.

v

“Vanago” Tėvas buvo Ciu- 
cagoje (ant Bridgėporto) pa- 
kluvęs į Garsiąją Sveikatos 
Pirtį; Apie jo gydymą, maudi
mu ir pabėgima rasi “Perkūne ~ 
No. 10 Lapkričio mėnesio. Kai- Pįiiladėlpliia, Soutlr Side. 
na 15 centų. " ’ ' ■ *

“PERKŪNAS”

” 7:30 Ansonia,
” Ne\v Haven,

• Kalbės kum B* Bumšas, t 
Gruodžio 11 d. 2 vai, Phi 
pliia, Richmond; 11 d. 7^

366 proadway, Boston 27 Mass.
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MANCHESTER, N. H.

WORCESTER, MASS.

su-

Naoys.

ra.

v*.

kloties naujai valdy

CAMBRIDGE, MASS.
*

8XK.

M

4

■K

»

*
f

t

t

LEWISTON, ME.

t
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LIETUVOS saule:. .
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BLAIVININKAMS.
1

Kas tik alkoolį rys, 
Save, vaikus pražudys.^.
Nuo jo žųiui dūšia,, ktais... 
Tegu trenkia jį perkiims t 

<7. Jfarci’HAr.

♦ M •«

v NEGAVO VISIŠKOS 
NEPRL'GULMYBeS.

i

I 1
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r kurias žmonės po penkūs ir dau-: 
' ginu sykių perskaitinėjo.

Darbininkas” pirmiausia pra
dėjo gauti svarbius straipsnius 
apie Lietuvos reikalus nuo Lie- 
tuvos veikėjų. “Darbininkas” 
pirmiausią iųdejo paveikslus 
gen, Lu-iuvos mmis«
torių ir įvairių veikėjų. Iš 

Amerikos lietu
viai pirnyiąusią sužinojo apie 
rinkimo pasekmes j Seimą, 
Iš •* Darbininko ” Amerikos lie-. r 
tuviai phmiausia sužinojo apie •; 
susirinkimą St. Seimo ir ižrin- Į 
kimų vedėju. Iš f<Darbinink^ 
Amerikos lietuviai pirmiausiu 
-sužinojo ministerių \ kabineto 
sąstatą, St. Seimo padarytą. 
Nei vienas kitas v laikraštis ir 
po šiai dienai neturi tiek nuo
latinių rašytojų ir korespon
dentų Lietuvoje, kiek “Darbi
ninkas” turi. . ' -

, Tas viskas neatsejo dykai. 
Geriau medžiagiškai atsistoję,, 
mes dar labiau pagerinsime

. “ Darbininką Tai mat, kaip
yra kiekvieno ‘tparbminko’f 
iškaitytojo interesu dauginti 
«“Darbininko” skaitytojus ir 
stiprinti jį medžiagiškai.

Teneestie nei, vieno “Darbi
ninko” skaitytojo, kurs per šį 
mėnesį negautu naujo “Darbi
ninkui” skaitytojo.

. * ' 9 t A J*
Vis^pasaulko darbininkai 
enyliites Kristuje, po Baž- 
f/blos vėliava, visuomenei

-----------------—-------

DĖL VILNIMIS
£ LENKAI APIE VILNIJĄ 

į Lej/iii atstovybė Wasliingto- 
; M© pasltęlbū, jog gavus žinią iš 
■ Lenkijos užsienio - reikalų mi- 

iHsterijoš pranešimą apie Želi- 
gOVskio, " Vilniaus pag-robiko 

: rezfgnaeijėĮ. Vilnius pavestas 
Ycivilri valdžiai su Aleksandru 

Mejsztoįvicziu priešakyje. To- 
i liau pasak pranešimų lenkų 

atstovybei dar šiame, mėnesyje 
» turi Vilnijoj būti plebiccitas, 
/ kuriuo bus nulemta ar tas kraš- 
Į tas Lenkijai ar Lietuvai turės 
J prigulėti. .Plebiscitas bus ir 

lįvclos ii* Braclavo apskričiuo- 
į se, kurie formaliai jau buvę 
ę prijungti prie Lenkijos.
*■ Nesenai buvo žinių, skelbian
tį čįitį, būk Vilnijoj busią rinki- 
imai į Beimą, ir Seimas nubal- j (UU- daug kitų reikalų, bei var

duosiąs. kur Vilnija turi pri- ........... ‘

klausyti. . v
Taigi žinios prieštaraujan

čios it nežinia ar ben' vienoj 
yra teisybės. Bet jei ir būtų 
ar tai plebiscitas ar tai ri niri
mai | Seimą, tas negalėtų įvyk
ti be.Tautų Sąjungos pritarime 
ir Lietuvos valdžios sutikimo.

KO YPAČ LIETUVAI 
REIKIA.

,<;i^r4„Į . Į u,' AnTU..' l.'.ii. ..

iš Lietuvos turtų eųeikrauti di- 
deltaiaBiua kapitalus. Todėl ai 

pasakyti, kad Lietuvos) 
darbo žmonMiluus nettak yra 
reikalingi Amerikos doleriai 
kiek apivietintaa- Tegu tik Lie* 
tuvos ūkinmkai bei mažaže- ! 
miai suprantu savo skatikus 
heŽti ne į karčiamas, bet įdėti 
žemės jfts ta
da pamatytumėte kas pasida
rytų bu Metusi JMt
atennįBkite, jog šiandien mūsų 
žmonės po kelis milijardui auk
sinų išleidžia degtinei, darnus 
kita tiek namie pasidaro! O 
kiek- surūko! Ir taip vėjais 
■skrenda Lietuvos turtas į sve- 
timtąpčių kišenius, o mūsų 
žmonės dar labiau, grimsta 
tamsiose pelkėse L. Vienas mo
kslas čia nepadės visas kliūtis 
nuveikti. Tai mes Lietuvoje 
gyvendami ant savo kailio pa
tyrėme, daug kartų kentėję 
vokiečiu ir savo valdininkų šu
nybes, kurie turėjo savo galvo
je daugį mokslo bet permaža 
(doros ir Dievo bei žmonių mei
les savo sirdysei Tik krikščio
niškoje dvasioje apšviesti Lie
tuvos žmonės įstengsatsikra
tyti nuo visų ydų ir sparčiai 
žengti pažangos keliais.*

Lietuvoje visuomet būdavo 
gan stiprių mokslinių pajie’gų. 
Bet teisingai pastebi prof. Do
vydaitis; “ Lietuva savo moks
lininkais visų pasaulį apdali
no, tik sau. jų nepasiliko!” 
Mat, tuos, mūsų proto galiūnus 
iki šiol pavėrždavo mūsų kai
mynai rusai, leųkai ir vokie
čiai. Bet dabar, ačiū Dievui, 
mes turime daug žadančias a- 
teilininkų bei pavasarininkų 
armijas, turime diktą būrį tau
tinėj ir tikybinėj dvasioj su
brendusios ir bręstančios inte
ligentijos. Ji suprazdama krik
ščioniškosios apšvietos svarbą 
Lietuvai, visomis jėgomis ko
voja už mokyklų ir Bažnyčią. 
Sunkiausių kliūčių sutinkame 
platinant krikščioniškąją spau
dą. Doleriams iš galvos išėjus 
knygos nesvietiškai pabrango 
ir pasidarė veik neprieinamos 
Lietuvės darbo žmonėms.. O 
mes giliai. įsidėmėkime šį gy
venimo nesulaužomą dėsnį:

Ant kiek Lietuvoje praplis 
Katalikiškosios knygos bei lai
kraščiai, ant tiek pakils ir Lie
tuvos gerovė! . Tat ypač Ame- 
rikiečiai turėtų gerai suprasti 
tą savo- uždavinį, skleizdami 
apšvietą tarp savo Tėvynėje 
vargstančių brolių. Tai jūs 
atliksite palaikydami apšvie
tos draugijas k. a. Švento Ka
zimiero Spaudos Bendrove Sei
nų Dv. Siminariją ir tt. ,

Jonas Paukštys.

\ Lapkr. 21 d.,. Y.- W. A. nares 
buvo sūrengę. Aubum salėj puikią 
vakarienę^ kurioje dalyvavo apie 
300 asmenų. Dalyvavo beVeik vi
si Bates Kolegijos profesoriai. 
PrOgranie dalyvavo ir i> lietuvių 
A. Petrosalte ir M. Pra'nckaitč^ 
puikiai 'padainavo duetą “Kregž
dute.” Toliau ,vėl sekė ameriko
nų kalbos, Po jų vėl O. Rimaite 
■ir A. J’etroŠaitS (pianui skambi
nant M. Pranckaitei), padainavo 
duetą “Močiutė.mano.” Ameri
konams lietuviškos dainos labai 
patiko.

M. —

— , F4
curmAND, omo. . niidham; mass

Lietuvių čia tegyvena apie 10. 
Bet | šį miestelį atvažiuoja dirbti 
lietuvių iš Cambridge’i/ Yra Čifc 
adatini mašinšapė ir kitokie# 
dipbtpy$$k • Darbas eina pilną lak 
ką. Darbininkams mokama ilįi 

= valandeS Alga mokama pą- 
gal išsilavinimą darbe. Bet kont-_ 

- panjos "vis stengiasi numuŠinėti 
algas.

w. s. J.

“Bfiby ory.” : * M *. ‘ ‘ f

i ; -
Jau dešimtame mieste gyvenu. 

Mačiau visokių laisvamanių ir yi- 
sokiij jų špęsų, bet durnesnių ir 
paikesnių laisvamanių niekur ne* 
mačiau,- kaip Clevelande. /4Dir* 
voj”’47 num, besąs tikras “kaby 
cry,” suaugusio beibės verkšleni
mas. Rašytojas, kaip “b eik S” 
gavęs nito papos pląkti, bėgo skūs- 

i ti» mamai. Durnelis tas laisvama* 
nelis sakosi akys, pažaliavę, kuo
met stipri ranka nutvėrė jam už 
sprando.-’^Gauti į kailį yra geda, 
ir reikėtų gedintis tą rašyti ir pa
sirodyti suaugusiu “beibe.” Dur
nelio, mat, norėta parodyti ne
patinkamo žmogaus žiaurumas. 
Bet aš viską mačiau. šeštokas, 
paėmęs plakatus iŠ laisvamanėlio 
pasakė!“Eik sau, drauge, ko jūs 
čia lencla^e prie mūsii.”* Po to 
šeštokas nužingsniavo sau namo. 
O “Dirvoj” tas plakatų dalinto
jas sako, kad šeštokas jį smau
gęs, paskui pabėgęs į bažnyčią. 
Paskui prisipažįsta, kad sū sėbrais 
Ižųike prie bažnyčios dvi valandi. 
Ko jie ten lauke. Tai gal isban- 

Idyti savo kumštis ant jo.
žemukas.

♦
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- Gal nei iš vienos kolionijos nė
ra tiek korespondencijų “Darbi
ninke” kiek iš Gleveląndo, kartais 
pasitaiko net po tris, bet retai ka- 
įa pamatysiapieLDS, 51 kp. vei- 
timą. Tarytūm ką# .čionai Visai 
jos nebūtų.

LDS. 51 kp. gyvuoja jau nuo 
1917 metų. Per tą laiką daug y- 
r?a nuveikus kaip tautos taip ir sa* 
vo organizacijos gerovei, bet at
sižvelgus į.vietinius lietuvius pa
gal jų didumos, tai mūsų kuopa 
kur- kas turėtų būti didesnė. Pas
taruoju laiku jau daugumas kitaip 
pradeda žiūrėti ir atjausti darbi
ninkišką organizaciją. Pereitam 
susirinkame, kuris buvo 27 d. lap
kričio buvo susirinkusių ..narių 
gana skaitlingai/ Prisirašė 2 nau
ji nariai—Prai/as Stankus ir Jur- 
;gis Bleizgis, persikėlę iš 66 kp. V. 
Žalis ir iš 72 Antanas Buknis, ku
rie yra veiklūs ir pasišventę dėl' 
LDS. Susirinkimas buvo gaim 
sėkmingas. Komisija išdarė ra
portą iš rengimo baliaus su per
statymu. Statys veikalą “Šala- 
putris,” 2 aktų komediją. Atlos 
L. Vyčių 25 kp. Taip-pat yra už
kviesta ir su dainom L. Vyčių 25 
kp. riioras. . Pramoga bus N. Me
tų dieną.

S. Stepulionis kaipo LDS. Mieh. 
ir Ohio valstiją apskričio rast, 
pranešė, kad jis yra išsiuntinėjęs' 

, visoms kuopoms laiškas su užklau- 
. simais jų veikimo. Yra gavęs nuo 
, nekuriu kuopų gana puikius atsa- 
i kymus su vykinančiais darbais L. 

D. S. gerovei.
Vargo Vaikas.

CAMBRIDGE, MA&3. „

. LDS. įpkp. lapkr. 26 d. •turėjo 
margą ir gražų vakarą. Vaidin
ta Avinėlis Nebaltasis.
gražus, išpildymas ir-gi buvo ge
ras. Vaidino C. Kavolius, F. Gerd- 
vainaitė, A. Buslavičius, A. Biro- inaite, V. Janeliūrtas, M. Plauskąi- 
tė, J. Vincūnas^ P. Rudaitis. L. 
D. S. kuopos rengiamieji vakarai 
visuomet gerai nusiseka ir tą žmo
nės žino ir pripažįsta. Kad tik. 
daugiau veiklių narių prisirašytų, 
tai veikimas būtų dar našesnis.

-V. S. J.

r Lankėsi svečias.
z'

Nuo lapkr. 19 d. iki 26 d. čia 
lankėsi M. A. Norkūnas iš Laiv- 
rence, Mass. Lapkr, 20 d. vakarę 
kalbėjo šv.. Baltromiejaus salėj. 
Papasakojo daug indomių atsiti
kimų iš sa\o prityrimo Lietuvoje. 
Kaip girdėjau, nemažai “Vytau
to” bendroves Šerų pardavė. Lew- 
istoniečiai noriai pirko įvairių 
bendrovių šėrus, bet labiausiai 
tie džiaugiasi kurie pirko Lietu
vių/Prekybos Bendrovės šėrų. Bet 
pirkusieji Lietuvos Atstatymo 
Bendorvės šėrus laboi gailisi. A- 
pie B-vės veikimą nieko nebegir
di, nuošimčių nėra gavę. Vieną 
gražią dieną, kaip girdėju, pri- 
siuntinėjo šėrininkams laiškus, 
kad šnipai po jų ofisą New Yorke 
pradėję landžioti ir jau pinigų į 
Lietuvą nebegalėsią besiuntinėti. 
Dabar tai karts nuo karto prisiun
čia laiškus, kad pirktų jų knygas 
parvežtas iš Lietuvos ir tuomi pa
remtų savo b-vę. Tai, kur nuva
žiavo.v

Užklupo “vanagas.”
Vienas lietuvis turi “pulrūmį” 

•(belinę). Ir štai lapkr. 26 d., čia 
^netikėtai tarp genj “paukščių” į- 
simaišęs buvo ir vienas “vana
gas.” Tik pasijuto esą “nelabo
jo’ 'naguose.. Gelbėtis buvo per- 
vblu. Mat čia puse tuzino-“vy
riškų” galvų stumdė iš pinigų 
boles, o tas yja uždrausta. Ir tar
pe jų buvo įsimaišęs vienas slap
tas prileistas, kuris pamatęs visą 
“paslaptį,” tai “vyručiams” už 
kalnierių ir į policijos stotį. Ne
paliko nei paties “boso.” Teko 
girdėti, kjld visiem^ po kelioliką 
dolerių kaštavę. Kada jūs iš ‘ ‘ vy
rų” išaugsite į vyrus?

FITCHBURG, MASS.

Čionai būta vieno svečio iš Wor- 
cester. Kalbėjomės apie paskolą. 
Svečias sakė, kad Fitchburge esą 
300 lietuvių, o nei dienas nėra bo
rto pirkęs. Su vaikais gal ir pri- 
skaitytūm tiek lietuvių. O kai 
dėl bonų, tai aš žinau keturis pir
kusius po boną. Žinoma yra apsi
leidėlių, yra ir Trockio garbinto
jų. Gal jie mano pas jį važiuoti 
macų kepti ir valgyti.

Popernėse diirbai buvo pradėję 
gerai eiti.^ Tik ant nelaimės pa
sitaikė vięsulos su sniegu, apledė
jo elektros vielas, jas nutraukė 
ir dabar darbai neina.

Reporteris.

Kun. Garmaus Prakalbos,

Lankėsi gerb. kun. Garmus 1 d. 
gruodžio, laukėme jo su nekdn- 
trumu. Apie 7-tą vai. vakare žmo
nelių susirinko nemažas būrelis. 
Štai pasirodo svetainėje ir gerb. 
svečias, drauge su gerb. kun. P. 
Daniūnu. Eidamas per svetainę 
į šalis dairėsi ir sveikinosi. Susi
rinkusieji nudžiugo sulaukę taip 
brangaus svečio. Gėrėjosi jo gra
žia išvaizda. Gerb. kun. Daniu- 
nas pirmiausiai pratarė keletą žo
džių. Gerb. kun. Garmus aplodis
mentais liko iššauktas ant estra
dos. Jo kalbos įspūdis liks amži
nai. Galop nupiešė, lietuviški! 
bolševikų darbelius Lietuvoje, jų 
norus sukelti Lietuvoje kruvihą 
revoliuciją ir tuomi pasitarnauti 
kacapams. Čia mūsų raudonųjų 
pasekėjams matyti nepatiko ir 
kaž ką sau po nosia nųrfmėjo. Bet 
užbaigus prakalbą, raudonieji ko- 
greičiausiai smuko per duris.-Bai
giant prakalbą nurodė tikslą savo. 
atvykimo į šią šalį.. Nurodė rei-jžasties pradėjo nykti. Dabar apie 
kalingumą įsteigti Lietuvoje kata- faj jyįeko nesigirdi. Man rodos 

reikėtų pasirūpinti komitetui a- 
pie tai. Ar nebūtų gerai kad tam 
tikslui komitetas sušauktų susi
rinkimą. *

* Kalakutas.

Trumpai tarus - Lietuvai vis- ' 
ko stinga. Ir ištiesų. jeigu jūs 
įsiklausysite į tuos nesuskaito- 
mus pageidavimus, kurie sklys
ta iš Lietuvos tai štai ką jūs 
išgirsite: “Mums reikia nusi
kratyti lenkų; tam reikia daug 
pinigų; mūsų draugija stato 
namą — padėkite; mūsų kam
pelis labai nukentėjo, bet nori 
pasitaisyti savo bažnytėlę!..” 

į Ir taip begalo toliau. *Bet yra: 
, t 

gų, iš kurių nei Amerikos .ga- 
lingnsai doleris tuo tarpu neįs
tengtų išvaduoti k. a. valdinin
kų sauvalė, girtuoklybė, bedie
vių — socialistų suvadžiojimai 
ir daugelis kitų neteisybių. O 
viso to mes turime išvengti ir 
jeigu tik sutartinai veiksime, 

Įi^ii gal ir neužilgo tas įvyks. 
Tįk reikia tiems visiems truku
mams išmušti tą pamatą, ant 
kurio limo visos mūsų Tėvy
nės ydos. O tuo pamatu yr^: 
stoka tikybinio bei tautinio su
sipratimo mokslo.

Juk retai kur užtiksite pa
vyzdžiui tokią nesąmonę: Žmo
gus gryniausias katalikas bal
suoja už socialistų partiją tik 
dėlto, kad socialistai (arba net !• 1 •! *\ T i: 1HAioAT’iIrni 1 z J n i 11 mi 1^ n,

dauginu pažada. Ir jei mūsų 
-k 

reikalaujančių išmesti tikybą 
iš mokyldos, susiaurinti Baž
nyčios teises ir tt., — tai tas 
visai nereiškia kad ir trečia 
dalis lietuvių tautos to reika
lauja!!.. Toks žmonių nenuo
seklumas patol kartosis, kol 
mūsų visa tauta neįsigilins ir 
tinkaidki neįvertins savo pilie
tinių bei krikščioniškųjų parei- 
.^1-

Antras dalykas. Kąrąs visa 
naikindamas išgriovė irXnūsų 
seselių garsiuosius senovėj dar
želius. Ir šiandien su širdgėla 
turiu pasakyti, kad jaunimo 
tarpe rūtelė jau yra nustojusi 
savo gražiosios senobinės pra
smės! O doros puolimas skina 
kelią bedievybei gali iš šaknų 
išrauti! I

I Trečia vertus. Lietuvos šė
mės padėtis yra daug patoges
nė negu .Suomijos, Švedijos, 
Norvergjjos, Holandįjos jr už 
daugelio luitu gražiai išbujoju
sių šalių. Musij žemė yra der
linga, Tat gerai pakėlus tos 
žemes išdirbinių — Lietuvos ū- 
kini nušvistų. Taip pat giliau 
pasirausus po Lietuvos žemę, 
kaip teko girdėti, galima būtų 
.užtikti geležies, anglių, drus
kos ir daugelį kitų mūsų gam
tos brangenybių. Iš lietuviu 
prekybos puikiausiai išminta 
dieniausia žydų mima tik dėl 
to, kad jie yra apšviesti ir moka

GARDNER, MASS.

• Yra nemažai^ čia lietuvių apsi
gyvenusių. Kelctą^iš jų yra su
sirgę Trockine ir keletas Pilsuds- 
kine liga. Bet didžiuma yra svei
ki lietuviai, kurie rūpinasi savo 
tėvynės reikalais. Šios kolionijos 
lietuviai buvo pradėję organizuoti 
Lietuviij R. k. Katalikų parapiją 
ir jau buvo gautas leidimas nuo 
vyskupo. Tapi tikslui buvo išrink
tas komitetas ir mėnesinės mokes
ty.? buvo mokama per ištisus me
tus. Bet nežinia iš kokios prie-

Kalbėjo Gerb. Kun. P. Garmus.
Gruodžio 2 d., š. m. ir Lewis- 

ton’o lietuviai turėjo laimę išgirs
ti gerb. svečio iš Lietuvos kun. P. 
Garmaus prakalbą. Ištikrųjų 
Lenvistoną, mūsų garsieji kalbėto
jai labai retai kada aplanko, o y- 
pae tai iš gerb. kunigų. Mat čia 
neturime lietuvių parapijos.

Bet štai gruodžio 2 d. prisiren
ka Šv. Baltramiejaus Dr-jos salė 
kupina žmonių, kad retai tiek te
matyti atsilankant paprastais va
karais.

Tautos Fondo 99 sk. pirm, p-lė. 
M. Dailydaitė atidarydama pra
kalbas pakvietė publiką kad pa
dainuotų Lietuvos himną. Po to 
perstatė svečią gerb. kuį. P. Gar
mų kalbėti. Visoj salėj užviešpa
tavo kapų tyla. Gorinamas kalbė
tojas savo įspūdinga kalba taip 
'užžavėjo publiką, kad rodos visi 
ir kvėpuoti nustojo.

Kadangi gerb. kun. P. Garmus 
per visą karės laiką gyveno1 Lie
tuvoje, tai jam teko pergyventi vi
sas karės baisenybes kokias tik 
Lietuvos Šalelė ir jos gyventojai 
kentėjo. Ir tą viską jis nupiešė 
kaip kokį paveikslą. Toliau ve 
besitveriant Lietuvos armijai ir 
jau pradėjus vytA vokiečius iš Lie
tuvos buvo D. L. K. Gedimino pul
ko kariškas kapelionas. Ir daly
vaudamas fronte net patyrė viso
kių baisumų. “Šiandiena” — sa
ko — “jeigu Lietuva yra laisva, 
tai ji yra paliuosuota mūsų brolių 
krauju.”

Toliau kalbėjo apie reikalingu
mą Lietuvai gerų gabių vadų — 
mokslo vyrų. Ir kad neatidėlio- 
danii turini kurti Lietuvoje Katal. 
Universitetą kas išauklėtų Lietu
vai atsakančių vadų. Ir kvietė 
Idttištoniečius prisidėti prie to 
švento kiekviejiam darbo. Leivis- 
toiiiečiai tam prijautė, nes tą pa
rodo jų aukas kurių per prakal
bas sudėjo $TH.00. Bravo! Bet 
lewistoniečiai ant to neapsistos, 
gautos Fondo kolektoriai eis per 
namus kad neį vienas nepaliktų 
neprisidėję prie to prakilnaus dar
bo. t

Mes esiynę laimi dėkingi T. F. 
centrui už davimą progos mums 
išgirsti gei'b, svečio prakalbos ir 
prisidėti aukomis prie taip prakil
naus darbo.
. Aukavusiųjų vardai bus pas- 
kęlbti vėliau.

Anglijos j ir bolševikai) dailiau pašneka

;' Žinios* iš Londono praneša, 
kad Anglija ir Airija pabaigė 
derybas: Airija varėsi už vi
sišką, pilną neprigulmybę nuo 

į’Anglijos, Bet to negavo. Airi
ja SU plačiausiomis savivaldy-

Ž bes teisėmis prigulės 
karaliui.

Be to Airijai turi panašią bė- Seime yra t»čdalys socialistų,
dą, kaip Lietuviai. Yra tai jų 
Ulsteris — šiaurine Airijos da- 
lis. Airiai yra katalikai, o to
ji šiaurine dalis — Ulsteris yra 

šprotestantiškas. Tai Airijos 
;lClaipedt>k kraštas arba Vilnija. 
^Protestantiškas Ulsteris nepri
tarė visiškai Airijos neprigul- 
įnyhei iv stovėjo už ištikimybę 
protestantiškai Anglijai. ■’

TALKON!
t

SKLEISKITE ŽINIĄ APIE 
NUPIGINIMA

"Visų4‘Darbininko” skaityto 
ų prašome kuoplačiausia pas- 
dristi žinią apie nupiginimą 

kainos vienu doleriu per Gruo- 
i. menesį- Nupiginimu gali 
inanduoti ir skaitytojai at- 

^aujindami prenumeratą. Per 
menesį lengvai galūna padvi- 
binti skaitytojų skaičių. Tas 

iri Imti interesu kiekvieno 
įkaitytojo.- Laikraščio, patobu- 
Įnimag rlšasi. su jo medžiagi-

U stoviu. Musų rūpesčiu yra 
toUiai ’**Darbininko” turinį 
inti. Be pasididžiavimo pri- 
mitne, jog labai svarbių ži- 
.padavime “Darbininkas” 

pirmas. Juk ‘ ‘ Darbinin- 
** pirmikuria po karo pra- 

gamt "laikraščius iŠ Lietu- 
n^ir petspausdinejo žinias,

------------- -j

O saulė mūsų, 
Tu jprabočių siela,
Kaip amžių jūros Tu gyva 
Taip valdo, veikia 
Nemirštama meilė,
Taip žėrį išminties liepsna 
Ji pildo Širdį!
Jos klausome balso 
Nušvinta Lietuva visa!
Ir tarpsta, auga - 
Žmonijos vienybė!
Valia taip valdo amžina!

Broliai mieli ir.sesutes! 
Bėkime nuo degtinutės, 
Ūžveskime pilną blaiviją, 
Tad bus laimės karalija!

l£as degtinę, alų geria, 
Tas varguose pasineria. x 
Blaivus žmogus neparžūna, 
Visad pilnas laimės būna.

«»• •%> Į

Stoties balius nusisekė.
Lapkr. 26 d. Liet. L. P. Bonų 

Stotis turėjo surengusi Maskara
dų balių, kuris puikiai nusisekė. 
Žmonių buvo daug. Apsirėdžiu-’ 
šių ir gi buvo nemažai. Už apsi
rengimą pirmą dovaną gavo P. 
Mardosas. Jis buvo apsirėdęs 
dikta moteriške. Rankos ir kojos 
buvo surištos retežiais ir turėjo 
parašą ant nugaros, kad ji esanti 
Lietuva, trokštanti, kad pirkdami 
L. *P. Bonus ją paliuosuotų iš re
težių. Antrą dovaną gavo M. Mi
lašiūtė, kuri buvo apsirengusi Lie
tuvos Raudonuoju Kryžiunp. Tre
čią gavo Zx Rimaitė. P. ir V. Vai- 
eiulaitės buvo pasirėdę Lietuvos 
ir Amerikos vėliavomis. Balium 
buvo visi patenkinti. Manau ir. 
pelno liks nemažai.

. Raudonųjų vargai.
Tą pati vakarą ir raudonieji 

durneliai turėjo savo “balių” dėl 
padengimo iškasėtų, kuriuos 
jiems.padarė lapkr. 19-20-21 dd. 
raudonasis “misijonierius'r J. 
Baubus. (Girdėjau, kad jo tik sla- 
pyvarde tokia yrą). Suisrinko tik 
pus-septinto žmogaus. Ot kur pri
jautimas. O kai-kurie jų karšti 
veikėjai kaip tai J. G—lis, visą 
vakarą šoko su vytomis Bonų Sto
ties baliuje. ' '

dabar duriieliaj vaikščioja po 
lietuvių stubas iv kęlektuoja dėl 
padengimo, tų lesų. Aną mėtą-Moc
kus Čia jiems tokį “trįobelį” bu
vo padaręs, o dabar tarvėl Dau
ba. Tai vargas. . •

Kupiškėnas.

likiško universiteto. Kvietė visus 
tam reikalui gausiai aukoti. Sve
tainėje vos buvo apie 70 ypatų, 
b/et aukų surinkta $103.46. Dau
gumas nebuvę prakalbose dar ža
da aukoti. Po surinkimo aukų, 
nekurie pakėlė klausimą per kur 
aukos bus pasiųstos. Tame reika
le gerb. kun. Garmus davė paaiš
kinimą ir paprašė aukotojų bal
suoti. Tiesiog Lietuvon siųsti no
rinčių atsirado vos keli. Aukos 
pasiųstos per Tautos Fondą.

Manchesterietis.

Gruodžio 2 d. buvo mbtinis 
sirinkimas Šv. Onos Mot. Dr-jos. 
Apsvarstyta daug svarbių dalykų. 
Iš raportų, paaiškėjo, kad T. F. 
Kultūros vajus jau prasidėjęs ir 
darbininkai tame darbe smarkiai 
darbuojasi. Ši dr-ja turi, išrin
kus 10 darbininkių ir iš iždo pa
skyrė $25.00. Taip-gi buvo rink
liava dėl Labdaringis Dr-jos Ka
lėdiniam Fondui. Iš narių surink
ta yirš • $4.00. Atsilankęs gerb. 
dvasios.vadovas kun.. J. J. Jakai
tis paaiškino, kad 11 d. šio mė
nesio prasidės . atlaidai 40 valan
dų. Dalyvaukini koskaitlingiaių 
šia pamaldose ir kurios galime ne
patingėkime ir dieną atsilankyti į 
bažnyčią. * ' . .

Valdyba sekantiems metams iš
rinkta : pirm. — M, Ščiukienč,.ku
ri Jatt 3 metai, kaip vadovauja. 
Taip-gi su pasišventimu darbavo
si katalikiškose dr-jos.e. Pagelb. 
O. Ridikiene, rašt A. Bonderienč, 
ižd. M. Grigaitienė, iž<į. globėjos 
O. Pauliukoniene ir O. iodiėnė. 
Geriausios

...
> Lewhtoniet6.

■ ) • ,

ANSONIA, CONN.

• Ansonijos jaunimas buvo numi
ręs, bet dabar keliasi ir veikia 
gerai. Jauni vyrai sutvėrė kliu- 
bąą, kuris vadinasi Amerikos Lie
tuvių Kliubąs. Narių priguli ne
daug, bet laikosi gerai ir nori, kad 
visi jauni vyrai prigulėtų ir veik
tų sykiu. ~ Gruodžio 31 d. bus ba
lius German salėj. Kas nori da- 
žinot eapie kliubą, atsišaukite pas 
Dilį Antaną arba jpas Bieliauskų- 
tį. ;

MONTREAL, CANADA.
..X...

“Darbininko” num. 135 rašoma 
apie triukšmą, įvykusį §v. Kazi
miero dr-jos susirinkime. Tas 
susirinkimas įvyko lapkr. 13 d., o 
ne 11 d., kaip anas koresponden
tas praneša. Rašo, kad pirm, ei- • 
na į išgamų lindynes. Tai netei
sybe.. Pirmininkas kalbėjo L. D. 
K. Ų. kliube, kurio nariu jis y-

; Gruodžio 1d. K Kučausku^ 
ąnt Porter St. turėjo reikalą su 
policija. Sako, kad radę pas jį 
nąminčs. Tas pat, žmogus buvo 
kalbintas pirkti Lietuves Laisvės 
.Paskolos bortą. Tai daW> Žino
ma, ilepasakys Dėdei Šamui netu-

V S. J.
*

rįs pinigų. • '



MATOM, CONN. Salynas, Nevalia taBru- 

Mlt | Turimeviltrei surinkįi nema
žiau 400 dol. nors mūsų labai 
nedaug žmopių. *

• &&

N • fe settTi’diBbiliiakb, supraski-i f II t
1> 3^ Al lf£> IAl x įmė, i°8 *ftW teikiate niekas M ** **

4* 9J* 1W1 HCllttle [nesuruptag, patys turim^ru-Į ' |i

i

Užsirašyk UiuritfufaiiUOcL
i5£bi •

' 1‘DMINU”
Lapkričio 27 d.Š. m. apie $ 

vai. vakare Rialto teatrė išliko 
bairi netaimč. Kilūs gaisrui 
tavo* 3 asmenis ir 67 smarkiai 
apdegi .

Ttoe pastarajų randasi liė- 
tuvysįViktoras Kadaraųskas 
22 metų amžiaus. Jis yra la
bai gerai/ žinomas ir myliinas 
vietas lietuvių; . ’

TŪVtti miruB jis būdamas vy
riausiu ūtadkė tavo motina^ 4 
jaunesnius brolius it dvi ^ese- 
ris< . ,

Dirbo pas lietuvį duonkepį 
ir liuobame laike nuo darbo^pa- 
tarnaudavo prie bažnyčios. , 
t Taigi motina; broliai ir sesu
tės neteko duonos davėjo, o 
mes visi gero darbuotojo. -

Bet Dievas mielaširdingas ir 
gal leis jam iškentėti siausmus 
ir pasveiktu To mes trokšta
me. Giminės ir pažįstami pla
čiau gali sužinoti pas motiną.

V Kadarauckene
283 St. JolmSt.

Nulindęs draugas.

U.

' VHLKES-BARRE, PA

Lapkr. 20d. š. m. pas mus ir
gi buvo ‘prakalbos. Kalbėjo 
Lietuvos Katalikų Centro Ats
tovas Amerikoje gerb. kun. B. 
Bunaša. •

Į susirinkimą, atėjo apie šim
tas žmoniij. Gerb. kdn. klebo
nas P. Paukštis atidarė prakal
bas, pagiedojome Tautos Him
ną ir ant estrados pasirodė, 
jaunas, kun. B. Bumšas.

Jam bekalbant pro akis mu
ms praėjo’, kap gyvuose pavei
ksluose, Lietuvos senųjų laikų 
'didvyriškieji darbai, dabarti
nių laikų pilksermėgių kareivė
lių pasišventimai ir . darbki, 
Lietuvos gyventojų Tėvynės 
meilės pavyzdžiai.

Antru atveju pasakojo tą, kų 
ir mums patiems teko girdėti 
iš daugelio lūpų. Ne viskas ge
rai Lietuvoje. Kyšiai ir netei
sybės, girtuokliavimas ir palei- 
stuvybė daugelio valdininkų, 
tvarkos trukumai. AiAndieną 
įkintyta yra į valstybinį darbų 
apie 15,000 žmonių. Jų tarpe 
yra ir rusų ir vokiečių ir švei
carų ir lenkų net Lietuvoje 
gimusių. Savo, lietuvių nėra, 
nes jau visus, kokie tiktai no
rėjo, stoti*, sukvietė. Savo lie
tuviškų,žmonių mokytų neturi
me ir neturėsime, kol Univer
siteto nepamatysime.

Lietuvių Kultūros reikalams 
sumėtėme 120 dol. ir 5 centus. 
Gerb. klebonas kun. Paukštis 
paaukojo L. L Pask. Boną už 
50 dol. Da pasižadėjo paauko
ti L. L. P . Bonus po 50 dol.: 
— Elzb. Janiškienė ir,Magdei. 
Ėutkauskiūtė. Tokiu būdu iš 
tos dienos Lietuvių tautos svar- 
biausiams darbui iš viso su
rinkta 270 dol ir 5 centai.

Tolimesnį darbų varyti Wil- 
kes Barre apsiėmė gerb. kun. 
Paukštys vadovaujant, Stulgai- 
tis, Jonas Kazlauskas, VI. Sau
dargas, P, Petrauskas, K. Del
tuva, J. Rėkus ir B. Palionis.

Kingstoniečiai jau surinko 
1,153 dol. ir dar vatosi iiki 3000 
dol. Wilkes-Barriečiai neapsi
leis.

Dirbkime, vyrai. Kuomet 
mūsų Tauta bus mokyta, nei 
lenkas, nei francūzas, nei kos 
kitas velnias mus nęapgalės 1

v Amerikonas 
—---------- \

SUGAR NOTCH, PA.

Be galo geri, žmonės gyvenk 
Sugar Noteli. Jie vieni iš pir- 
mūjų užbaigė L. L. Paskolos 
kvotą. Prasidėjus kultūros va
jui jiu vėl sukibo į darbą.

Lapkr. 22 d. š* m. įvyko pra
kalbos. Kalbėjo visur mūši; 
apielinkėje pagarsėjęs, Kun. B. 
Bumšas, Katalikų Centro Ats
tovas Ajnerikoje.

Lietuvos Katalikų Universi
tetai surinkome 73 dol, ir 75 c. 
Gerb. kun. klebonas šinpšins- 
kas paaukojo 50 dol. Laisvės 

''p. Boną. Taipgi sudarėme bū
reli žmonių, kurie tolinus dar
bą varys Kun. jSitipŠinsktu .va* 
dovaujant apsiėmė dirbti i •— 
P* Novikas, J.’Nėvulis, A. Pe- 
čiulis, A. Ivanauskai K Ka*

. gįAZLĖTON, PA*

Lapkr. d. š. m. apsilankė pas 
mūs du ‘ neūtaiitėBnu * svečiu, 
gerb. kum P. Garmus ir gerb; 
kun. B. Bumšas, Lietuvos Ka
talikų Centro Atstovas ArnėrL 
itaje* 
i Abudu gerbiamieji * svečiai, 
buvusieji karo kapelionai Lie
tuvos armijošy ką savo akimis 
matė papasakdjomums,

Čia pat salėje sumesta tapo 
$60 doL kultūros vajui.

Po 5 dol. — kun. J. Miliaus
kas, M. Ramanauskas, Ig. Pla- 
takis.

f $2 dol: — A. Bukauskas, O. 
Savickienė O. Gilienė P. Dikša, 
A. Jurevičius.
f Po 1 dol.:— J. Ankudavičius 

• A. Pilipavičius, J. Kulbauskas, 
p. Broneevičięn^ P. Taskonis, 
O. Kazlauskiene, P, Tamošiū
nas, O Belinskienė, T, Birkelis 
irkiti.

Sudarytą tapo būrys žmonių, 
k kurie gerb kum klebonui J Mi

liauskui padedant, pasiryžo 
darbuoti, .kad surinkus bent 
$300 dol. Lietuvos švietimo rei
kalams. Darbą* dirbti toliau 
'pasirįžo, be gerb. kun. Klebo
no: — J. Traigys, A. Žukaus
kas, J. Žukauskas, F. Neviera, 
Ig. Degutis, P. Dikša, V. Plau- 
nutis; J. Kondrotavičius, A. Ju
revičius; P. Karašauskas.

Pats Girdėjęs

MANCHESTĘR, N. H.

romui,
• . -f fI 

ifalŪiipiro .ii i 1*1 m.... ..

LDS. S-te^ taT MSneilnte suririnkl-

į D. £L,yra tvirtovė prieš kapi-Į , ______
. . ū MtoMus foAMBKUMJE; MASS.

«« kuopos narių darbininkų priestte. visi dar-į ™
neperblogiausĮas. riEtaikią pažymėtu kad prįė šios kuopos prx-|M|itakai it j L. fežnytw

L. Šimutis, ^Garso^ redaktorius, K Krušinskas A. L. R. K.f Ręikata k^iptia afesu . dawt svarbią dalyką
Fcdpr/trijos sekrotmmsį X Tmnasoms A. L. Ė. K. Gusivienijį- Į ‘ I / Jbnaą MpaamiMta i
mo sekretorius, J^Mačiulis L. DrS. Centro Valdybos narys ta Bo* $4% Silvėr Crtefe ir r

.......  ’ ■ ’ -• - “ - • t • Kviečia VaWyW
i»iįiiihi.iwiMji.■ iįHuibUli i<< . * . * /

l4WBW0Bį'MASS.

jllllllll'll pi.» ....... Į lt

1. D. 8. KVOPŲ DABJVOB
Mt j®. Broildjn, ». X — Veikimas Stos

J — r — T?    • ■ n r -s . *- -l - r- r -T , . r - t ~ f ' '

klauso'visą šios kolionijos katalikų inteligentija, kaip tai: [D. SI 
įL, Šimutis, ^Garso * tędak.torias, K* Krušiūskas A, L. Et. K. į Bęiiata fagiytia ūĮfesu
Fcdpr|teijos sekrotanu^ & Ttunasoms A; L. Ė* K. Susivieniji-‘ I . Abtūr

kiti žymus veikėjai. Prie šios kuopos per , 10 menesių prisi-j 
raŠ$ 5 nau ji nariai. * . |

Šį kuopa rengiasi prie maršruto ta tikisi, kad kuopa na-Į 
riais pasidvigdlbins. Dieve padėk. ./

13 kp.t Philadelphia, Pa. — ~ _
Nariu stovis geras. Visuomet užsimoka mėnesines duokles į 
laiku. Gal dėlto Šį ktiopa gerai Jaikosį kad Čia randasi šmar- 
kiu Veikėjąriš pačių darbininkų ir darbininkių tarpo. Raš- .
tininke.'šios kuopos yra O. Unguraitė. Darbšti mergina. Prie ,, Jc*3°8
šios kuopos'nuo pradžios metų iki Šiol prisirašė naujų narių NfR08 -Auglbos apskričio Iriky- 
16 ir visi gerai laikosi. Ant Liekvieno Centro valdybos atsi- Dame suvažiavime spalio 30 d. 
Šaukimo atsiliepia pirma, “šias kuopos darbuotę džiaugiasi vi- ^921, So. Boston, Mass., nutarta 
si darbininkai. ■ sušaukti parapijų ir apskričių ats-

14 kp. NeWak, N. J. — Sį Jiifcpa tari M narius pilnai už- K®* nuvažiavima, kaĄ sutvMkj-

i

Vž NUPIGINTA KAINA.
i . * V >-

* F .
,< Buyo.,.$4;00 

feer Šį >....».|&O0 
. Į LIETUVA 

^Buvo..**,.o|5.ta .
Ter šį inėtasį.»*,,,., M 

f I.BŠ.TOkU0^iM*Iti>l»M»jrliiiįl.| Įffinrttnį 

įmas lvyka uedčlioj, iįd. gruod., po bu-|
. f mai, 8ftWe ptle baždyčiOB, Kviečiam* I

Į vigas narius ateiti. Talp-gl atslveskl* Į »XpiJ5Jni5.

yoW|,^ | Dabar užsirašydamas ais* 
| * ——.—t jbk atnaujindamas prenume* v

Jratą sutaupysi $1.50, neamm 
L0S. 87 ta. rnšnealnig tmMfrInKma h sausi0 IW m, ^DatK- 

vietoj. Kviečiame visus narius būti* Įninko” pTOILUmeratoS kauta’ 
y®* Lte.5t1’.J^dme svarbią ręika- |bus Amerikoje metams 

|$4.50; į Lietuvą nrba užtU- , 

tt -r -r pežy metams $5.50. 1
LDS. 15-os kuopos susirinkimas bus [’ JkaCt UiaiDiniIlKaS alSa.

11 d. gruod., 7:30 vai. vak. visi nariai [ko darbininkų reikalams, tai 
malonėkite pribūti paskirtu laiku, ne» |x±aį „n* 
turim daug svarbią reikalą aptarti F?1 V , '
Atslveskit ir. naują narią. imŪSU skaitytojas: . *'

Valdyba. I 
-----——:— | Gruodžio 2,1921 

prie \al?arę, knriTOse bus plstinama'“ spailda ir------------------------------------------------------------------------------------------**£• ^“sGeB^oaLav
nn nauji nariar. Geriausio pasisekimo. iisvaziavnųus. suvažiavimas i į|wBis norTa1lAl 4 „„nAfT „ vnt 366 Broaaway,

15 kp. Harrison^N.J. — ši kuopa nariais stovi ant vie- f 
tos. Nuo 1919 m. Centras nėra gavęs naujų narių. Veiki-1 
mas irgi nepersmarkiausias. Bet kaip girdėt šią žiema ren-, 
giasi surengti, prakalbas, kad gavus naujų narių. Raštinin
ku šios kuopos yra K. J. Nekrašas. Labai pageidautumem,. 
kad šį kuopa sudarytu Darbo Informacijų biurą iš kurio bu-, 
tij galima gauti žinių apie darbus irapie kuopos veikimą.

• 16 kp. Elizabeth, N, J. — Prie šios kubpos priklauso ga
na gra'žus būrelis darbininkų (ių.) Nors šį kolionija gana 
didelė, bet labai pasiskirsčiusi į partijas.

Katalikai-visame kame viršija, bet yra nemariai ir subol- 
.ševikėjųsių išgamų, kurie trukdo veikimą ir išnaudoja tam
sius nesusipratusius darbininkus. Pilnų narių prie šios kuo
pos yra 35.

Raštininkauja. Antanas Karaneckas. * Dabar kaip girdėt 
rengiasi prie apskričio mašrutp. Nariai platina spaudą. Sa
vo darbuotę žada padidinti.

17 kp. .Bayonne, N, J. — Šį kuopa jau nuo .senai apmirus.
Turėjo apie 20 narių. Dabar jokio veikimo nėra. ,

Atvikus naujam klebonui, gerb. kun. P. Saurusaičiui di
džiam Ij. D. S. rėmėjui ir nariui kaįp girdėt kuopa atgis ir 
pradės su naują energiją darbuotis darbo žmonių labui.

Šios kolionijos lietuviai dapbininkai turėtų spiestis į vie
nintelę darbo žmonių organizaciją Amerikoje Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungą, ( •

' 18 kp. Paterson, N. J. — Kuopa gyva, bet veikia neper- 
smarkiausia. Gal tarne ir yra priežasčių, bet valdyba turėtų 
pasirūpinti, jas prašalinti. Centras neturi jokių žinių apie 
šios kuopos darbuotę. Gali būti nė. susirinkibmų neįaiko. Vis
gi reikėtų nors mėnesinį raportą prisiųsti! Tikimės, kad pa-

• J •• * • 1
I

Tik galime pąsakyti, kad prie šios kuopos priklauso žy
miausi vietos darbininkai (ės). •

19 kp. Chester, Pa — Narių neperdaugiausia, bet kurie 
iriklauso gerai laikosi. Užsimoka mėnesines. Šį kuopa buvo 
vada tai gana didelė, bet pakėlus mokesčius ir Seime prave
rtus nutarimą priverstinai mokėti į streikierių fondą daugelis 
pasitraukė.

Dabar turėtų vėl atgyti, nes įstojimas numažintas ta liue
sas mokėjimas į streikierių fondą. Čia darbuojasi gana smar
kiai J. M. Mikoliūnas, kuopos raštininkas.

20 kp. Chicago, Hl. — Iš šios kuopos Cntras nėra gavęs 
nė vieno naujo nario. Senieji laikosi gerai. Centras neturi 
jokių žinių ką kuopa yra nuveikusi ir ką mano veikti. Ga 
tai dėlto, kad toli nuo Centro.

* Visgi butų malonu, kad kas nors aprašynėtų kuopos vei
kimą. rAtimesnėms kuopoms piję Centro priduotų daugiau 
energijos darbuotis darbo žmonių labui. Kada lai Chicagos 
ta D. S. kuopų veikimas buvo pavyzdinių visoms kitoms 
kuopoms. ’■

r • ‘

SVARBUS PRANEŠIMAS
z Naujos Anglijo# parapijoms irBėgate gyva ir veikli kuopa.] ' ir idjjtaię organikciji, .

apskritai

•tl

• • f

IBVnSTOK, ME.-t— . j: . . ' m .

įvyks nedėlloj, 11 d. gruod. paprastoj
I-

-----y. ---------------- - ----- - , .lą. T*ip-gl atMlvo«kIte Mujų narių, 
įmokėjusius. 'Šiais metais iš prisirašiusių naujų narių gerai J*1 Yasaros gegužinės ir išvažiavi-į ■ . ,
laikosi 4. Prie, šios kuopos priklauso ir L. D. S. Centro orga*|>mus. Tankiai įvyksta pas mus ne- 
mzatorįus A. ICazlas. Narių prisirašė neperdaugiausia, bet susipratimai rengiant įš^ažiavi- j 
šiaip jau kuopa susitvarkė ir yra nepajudinama kaip uola. mu8, Viem.nor1 rengti įšvaziaVi- 
Smarkiai darbuojasi kuopos raštininkas J. Vileikis. Yra be- puą tą pačią dieną ir kiti arba ap- 
gąlo didis rėmėjas L D. S. P“s ar ?ara^a *"*“«!* įvaC

Begalo smarkiai darbavosi šios , kuopos išauginimui A. zw;vn’R vieną dieną. Tai užtad 
Kazlas Jis būdamas kuopos raštininku prirašė daug naujų P®tliri Paskum- Yra sau- 
nurių ii’ palaikė gerai senuosius. Atšalus orui kuopa rengiasi į?3?138 618 sūVa&ąyunas kad ga-l

Nepaprasta pramoga
Lapkričio 24 d. š. m. (Padė- 

konės dienoje)—pastangomis 
Nasliuas Šv. Kazymiero para
pijos choro buvo perstatytas 
gaila juokingas veikalas “Mi
lijonai Vandenyje.

Geriausia savo roles atliko 
šie: Viedro's — A. Sabaliaus
kas ir Barboros -Viedros pa
ti — O Grigienė.

Apart perstatymo buvo įvai
ri n pamarginimų. Dvi mažo.s 
mergaitės, vieną ant smuiko 
griežė,' o Įritą ant ęiano skam
bino duetą. Labai gražiai su- • 
dainavo “Kur bakūžė šamano- — ’ 
ta” p-iė O. Geiniutė. Jai a- 
kompo'bavo J. Tamolevičius.

Pastarasis netik kad skambi
na gerai piano, bet ir neblogas 
dainininkas. Sudainavo solo 
°Pamylėjau vakar” ir “Šių 
nakcely”. Pasakė eiles O. Bu- 
gailaitė. Gerui atliko, dealogą 
“Susiprato” p-lės O. Geiniutė 
ir A. Simonaitė. Tarpuose 
kalbėjo gerb. kun. P. Daniunas 
'apie skaitymą gerų knygų ir 
lakrašeiij ir ragino visus pri
gulėti prie katalikiškų organi
zacijų.

Susirinkusieji skirstėsi pil
nai patenkinti vgkaro progra
ma. Nors oras buvo blogas 
snigo, bet žmonių buvo gana 
daug.

Gaila, kad “moonshinerių” 
netrūksta ir atėję į blaivių su
sirinkimą sukėlę lermą. Šia
me. vakarėlyje vienas toks bu
vo ir darė gėda visiems lietu
viams.

Rengėjai neturėtų įsileisti 
tokių.

. Buvęs.

KELIOS ŠIOS GADYNES 
PASTABOS.

Mokytu tas vadinas, 
Kurio pilvas — yr’ kupinas.
Aklas tas, kuris nemato; 
Nebylys — kas galvą krato: 
Luošas tas, kjaris^lUbuoja,

. Nekantrus, kas aimanuoja. 
Tas netyli, kas daug šneka, 
O .liurbis paskui visus seka.

. . * * 

Tas-nodidis kas mažiukas, 
O kas trepsi, tas ožiukas. 
Kas meluoja, tas melagis, 
O kas miega tas miegelis. 
Bet kas laikos prie skatiko, 
Tam didžiausia laimė liko.

J.V.Kom

PRANEŠIMAS.

Visų LDS. Conn. apskričio kuopų 
domai.

Malonūs LDS. Conn. apskričio 
kp. drangai ir draugės. Štai ir 
vėl mums artinasi nepaprastas 
dajbas- atlikti ir vėl mes turim 
gerai panaudot savo mintis ir pa
leist prie darbo, idant ko tokio 
naudingo - bei nepaprąsto galėtu
me miveikt dėl mūsų apskričio ir 
abelnai dėl brangios LDS. organi
zacijos.

Tai yra baigiantis 1921 metam, 
turime rengtis prie 1922 meta, me- 
tinio LDS. Conn. apsktičo 12-to 
suvažiavimo, kūlis turės įvyks 15 
d. sausio, 1922 metais,. Bridgeport, 
Conn. Būtų geistina ir patartina^ 
kad kiekviena LDS. Conn. apskri
čio kp, nepasiliktų ir dalyvautą 
viišminėtame suvažiavime, kad 
kiekviena kuopa pasistėngt pri
siusi skaitlingai delegatų, su nau” 
dingais sumanymais bei įnešimais 
ir pasįstehgtų^ kad visi geri įne
šimai būtų gyyeninian yykddmi.

Antra, tai bus metinis suvažia
vimas, kur reiks išsirinkti nauju

4

išvažiavimus. Suvažiavimas į- į 
■vyks gruodžio 18 d., 1921, 1-mąį 
vai. po pietų LDS. name, 366 W. Į 

_[Broadway, So. Boston,M ass. Tai-1 
gi gerb. parapijos ir apskričiai, I 
malonėkite- atsiųsti- atstovus ar 
valdy narius į šį suvažiavimą. Ga- 
ėsime daug ką gero nutarti kas- 
ink vasaros išvažiavimų, kadi 

paskui nereikėtų vaidytis už dię- Į 
nas. Į

Lietuvių R. K Fed. N. A. Aps
kričio valdyba:

Pirm. V. «J. Kudirka, 
Rašt. M* Kamandulis.

i

---------— • . ' 
. apskričio valdyba sekantiems me
tams. Kai delegatą daugiau, tai 
ir rinkimai lengvesni. O išrinkus 
naują valdybą tankiai pasitaiko, 
kad būna energija gyvesne ir dar
buotė pasekmingesnė.

Taip-gi patartina visų, kuopų 
raštininkam LDS. Conn. apskri
čio, įduot kp. raportus iš praėju
sio pusmečio. Raportai gal būt 
priduoti pei? delegatus, arba ku
rios kp. nesiųstų delegatų, tai Jai 
pasiunčia rastu vėliaus nurodytu 
antrašų. / Tad valio, visi sukrus- 
kirrt prie darbo, nes kaip girdėtis 
Bridgeporto padangės, tai jie 
smarkiai rengias prie suvažiavi
mo, deda visas pastangas kad tik 
žingsnį pažengt toliau už kitus ir 
kartu užganedint delegatus.

Rast. B. Mičiųniene.

PRANKIMAS.
B D. & Penu, kuopų apskri

čio suvažiavimas įvyks gruo-1 
džio 11 d. Ival. po pieta bažny
tinėj salėj, New Philadelphia, 
Fa* Visos kumpos kviečiamos 
prisiųsti delegatas su gerais su- 
manymais* Broliai darbininkai

f

SUEIKITE V1SI.
KALBĖS BAGDONAS.

Į Žemiau garsinamas pra
kalbas tesueina kuodidžiau- 
sios lietuvių minios. Kalbės 
apie Lietuvos darbininkų 
reikalus ta apskritai apie 
Lietuvą M. Bagdonas, Lie
tuvos Steigiamojo Seimo na
rys. Kalbps ta Kerbelis, 
“Darbininko” administra
torius.

Šio apskričio kuoptu turė
tų kosmarkiausia rengtis 
prie prakalbų. Išgarsinkite 
taip, kad visi lietuviai dar
bininkai ir darbininkės žino
tų kada ta kur tus prakal
bos. '

Gruodžio 10 d., L. D. S. 18 kp., 
Paterson, N. J., 7:30 vai. vakare. Į

Gruodžio H d., L. D. Š. 73 kp., 
Lindėk, N. J.

Gruodžio 12 d., L. D. S. 76 kp., 
Jersey City, N. J., 7:30 vai. va
kare. ’ i

Gruodžio 13 d., L. D. Si 82 kp., 
Trenton, N. J., |7:30 vai. vąka* 
re. \

Gruodžio 14 d., L. D. S. 81 kp., 
Amstdfrdam, N. J., 7:30 vai. vaka
re.

; Gruodžio 15 d., L. D. S. 67 kp., 
Albany, N. Y., 7:30 vai. vakare.

i Gruodžio 17 d„ L. D. S. 71 kp., 
Rochestąr, N. Y.,1 7:30 vai. vaka
re.

»

LDS. kuopos visais marš
ruto reikalais kreipkitės 
prie LDS. N. Y. ta K J. 
Apskričio maršruto rengėjo

\ MASS.
LDS. 79 ta. mčnesinis susirinkimas 

įvyks nedalioj, 11 d. gruod. 2 vai. po I “uv *
pietą 4 Laurel Street Kviečiame | Boston 27, «

Į visus narius ateiti Talp-gl atsives-Į Gerbiamieji: •
kitę naują nartą. Į (jaVau nuo Tamstų paragini-

Ti?T?enrv v t kad man0 prenumerata i
’ .t ./ I laikraštį “Darbininką” pasi- I LDS. 76 kp. mėnesinis susirinkimą? I , .

I įvyks nedėlloj, 11 d. gruodžio. Visi na- Į ’ baigė/ Todėl aš kaipo senas 
Iriai malonėkite pribūti paskirtu lai-Į ”Darbininko” skaitytojas, ne- 

ku, nes turime daug svarbią reikalą noriu su ju0 nįekad persiskirti; 
Į aptarti. Atsiveskite Ir naują_narią. delto> kfld ag egtt darbininkag-
Į ______ Į ir “Darbininką” labai iryliu,>

at’RA’KTV kt V I nes “Darbininkas” suteikta ge-- 
I t Tie . t • “• Į riaušių žinių nė tik iš Amerikos,

LDS. 67 kp. mėnesinis susirinkimas I ‘ ,
įvyks nedėlloj, 11 d. gruodžio, tuojaus I bet is viso pasaulio.
Bo šv. Mišią šv.. Jurgio parapijos sve- . nrisiuneiu “mo
tainėje. Visi nariai malonėkite pri- įoaet as čia pnsiuneiu nie*

| būti ^paskirtu laiku, nes turime daug į ney orderį” vertes $2.55 Už ką 
svarbių,' reikalą aptarti. Atsiveskite meldžiu siuntinėti man “ Dariū- 
ir naują narią. ninką tris sykius į savaitę, pėr

. » ‘ pusę metų, o už likusius 30p.>
prisiųskit man du numeriu 9 ii? 

t 10-tą laikraščio “Perkūnas.”LDS. 6 kp. mėnesinis susirinkimas >
įvyks nedėlloj, 11 d. gruod., tuojaus g„ pagarba.
po. sumos Bažnytinėje salėje, 41 į ..... F Uh' t
Capttoi Avė. Kviečiame visus narius Į , Jonas Valentukevičiūš.
ateiti. Taip-gi atsiveskite naują na-1 .
rlų, ~ ’ Į Brooklyn, N. Y.

Valdyba. | __
-----  —— Darbininkas, be gero dar- 

BROOKLYN, N. Y. bininkiško laikraščio negali 
L. D. S. 12 kp- susirinkimas bus darbiniū*gruodžio 12 d., 1921 m., 7:30 vai. vak., ouu‘ riUltUS (larDUllIl-

Į Karalienės Anipią parapijos svetainė- kįškas laikraštis yra.tikriau.-1 
KviečiaVaZd^a.l siu darbininko drallgūyta 

i ' pnetėliu. % »/
norwood,;mass. m a , ,, „

lds. 3 kp. mėnesinis susirinkimas Taa nelauk kuomet pfeiltt- 
Į įvyks 11 d. gruodžio tuojaus po sumai, I Įmina bus 5Gail2’~
Į bažnytinė! svetainėj^ Visi nariai ma- meiat0S Kama 0Ub $-l~OVaųg 
lonėkite pribūti paskirtu laiku, toes tu- gtesnė, bet UŽsiraŠyk ta dū
rime daug svarbią reikalą aptarti. At-1 .......
siveskite ir naują narią.

r Valdyba.

a

WORCESTER, MASS.'
LDS. 7 kp. nfcneslnis susirinkimas 

[įvyks 14 d. gruodžio, 8:00. vai. vakare 
paprastoj vietoj, Visi nariai inalonė- 

■ site 'nors po vieną naują narį atsives* 
Į ti dėl prisirašymo. Musą priedermė y- 
ra šią kuopą padaryti, skaitlingiausia 
iŠ visą LDS. kuopą.

Kviečia Valdyba.

PHILADELPHIA, PA.
LDS. 13-tos kuopos •mėnesinis susi

rinkimas įvyks utarninke, 13 d. gruod., 
7:30 vai. vakare, bažnytinėje salėje. 
Visi nariai ir narės malonėkite pribū
ti paskirtu laiku. Taip-gi' atsiveskite 
ir naują narią.

Kviečia Valdyba.

•#■ -

naujink šiandie.
Atnaujinti gali ta tie, ku

rta prenumerata baigsis už 
mėnesio arba ir kelių vėliau.

Pinigus už prenumeratas 
siųskite “money orderiu’’ 
arba- registruotame laiške 
adresu: ' ’

366 Broadway, Boston 27, Masi,
i

TRENTON, N. J.
LDS. 14-tos kuopos mėnesinis susi*- 

rinkimas įvyks pėtnyčloj, 9 d, gruo
džio, 8:00 vai. vakarė, šv. Jurgio Sve
tainėje 180 New Yoi’k Avė. Visi na
riai yra kviečiami atsilankyti, nes tu
rime" daug dalyką aptarti.

Kviečia Valdyba.

GIRARDVILLE, PA,
LDS. #6 kuopos mėnesinis susirinki

mus įvyks 12 d. gruodžio, panedSly, 7 
vai. yakare1, bažnytinėj svetainėj, vi
si nariui malonėsite pribūti paskirtu 
laiku, nes turime daug svarbią reika
lą apkalbėti dėl musą pačią labo, Vi
si1 nariai malonėsite nors po vieną nau
ją narį atsivestą dėl prlslraSymo, Mu
są priedermė yra Šią kuopą padaryti 
skaitlingiausia 16 visą LDS. kuopą, 

t Kviečia Valdyba.

KARO MĖTŲ SODŽIUJE
Prievaistinės sustoja veži

mas, imama nuo jo duris irne- 
šama vaistinėm

Vaistininkas (išbėgęs.) Ta- 
mista -pasiklydai, — dailyde 
kiek toliau gyvena.

Sodietis. Visai ne. Vežiau 
gydytoją, bet namuose nebuvo 
nei popęrio nei plunknos*, tat 
gydytojas surašė receptą ant 
durų.

* .• -tai.

Pauliaus Kyrio,
232 So. 9-th St., 

' . V. K.
k-.

, ... . v *
SLAPTUOSIOS ąiPI.OM&£

Apie šita atsitikifna neatbū
tinai kiekvienas ^tavyū bei 
lietuvės privalo žinoti Slaptas 
Diplomatijos Stebuklus. Auta 
tai labai aprašu UikraŠ- 
tis 'MtNM’’* . r

3Mcl visi kas gyvas jįtattsi- 
kviėskita ū
rasite dri savęs Wid0& 
kūnui dol gelžkelo tikėtas I5&

"Perkūnas”

366 Broadway, B oiton 27 Ma« 1, 366 Broadway» Boston 27 Mm
t

J ei nori ižinoti ant ko Žuliko- 
vslris joje iš Vilniaus į Varšu
va (da JVarszava) skaityk Per
kūną spalio menesio, o ten rasi 
Jo paveikslą ta aprašymą.

Kelionėj tikėtas 15a
i

'j
4 1



,s DAJEtBININKAB
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asą

Reikalavimai
> — ——  

BeOtatarimi kalno* M oi ta* - 
<H ui ktakytapaikĮ. >

L. Vyčių 17 ir LDS. I kuopą 
aktoriai malonėkit susirinkti ket-1 

" verge, gruodžio 8, 7:30 vai, vaka
re į savus kambarius, 366 Broad- 
way, Taip-gi prašomi ateiti ir vi
si artistai kurie mokinasi veikalą 
“3Iagelena.’x . - t

Teatrališka Kom.

*

Sulikovskio paveikslas “Per
kūne. Jei nori apie tai plačiau 
sužinoti Mušk “Perkūnui“ ISc.

, “PERKŪNAS“
366 Broadway, Boston 27 Mass.

ta. ’

DarbiąinkoDraugas

PAiN-EXPELLER
# VaUUimJtlh tižrdg, B. V. P*t OA»*

< Ganus per daųgltą kalp 
f 50 metą.

Tėmyk Įkar* (lnchor)
—-y— ——  .................. . ;-----— .

Sugražina man svd&atą-.tenajie- 
■ Pon”MgKTt

“įtariu Wvtp neaprubeži’oŲttį toadCkavtijim 
na jttžu vaistus, NtigĮ-Tonc, kurios dusą# 
tvirturriri. visam , kunut. Jos duoda- naujiv 

.Buvau; laBSt. pusijpiuitas ir Išdaviau 
daug pinigu v£ visokius vaistus 'bet . nieką ne ; 
Kėlbiejc. Kaip tik pradiejau imti. Nuga-Tone^ 
atgavau savą sveikatą ir pajiegas. Jia numeti 
man lazdą, ir d&vi energijų ir tvirtuma- Galiu 
dabar atlikti trys sykius daugiaus darbą negufr i 
pirmiatis ir nė jatjfiiu.pu varginau ir pat tai galiu Į 
pasakyti, jog Niųra-Tona yta- geriausis vaistau į 
ir gęnausis atgąiyltois sveikatos. Lenkiu savą 
gaivą pres tuos, kuris sutaisą tuos Vaistus- it A 
kožnam patariu Nuga-Tone," •. %1?ETRAS MATUSEVICTSf

NugąrTone priduoda didesni veiklumu ir/ 
tvirtumą visiems gyvybes, pajiezoms, yru 
stebuklingas vaistas dėl silpnu, ricrvUotu, : 
sunaikintu vyru ir moterių. Duoda naują 
gyvybę jaknoms ir žarnoms, htgaivin 
inkstus, iSmeta^nuoditlgasatmatan.prašn- 
irri gažus ir išpūtimus, ncprlimną kvapą ir 
išvala liežuvio apvilkimus. Duoda pulku 
apetitą, Sierą gruomulavlmą, nuolatinius 
nervus ir tvirtą,, pastiprinanti Miegą. « 

Kožna bonkuti Nuga-Tone talpia pilną 
vieną mSnest gydymą, o prek& yra $1.00, 
Gaukite bonkuti šiandien pas sava aptlec 
IcoriauSj imkite per 20 edenų ir jeigu |n» 
busite visai užganedintLaptiekdrluš sugrąžis 
jums.jusu pinigus. 3e£u negalite gauti pas 
aptiekoriaus, siuskite mums $1,00 o gausitf 
pilną, menesi zvarantuotą gydymą, apmq» 
kieta pačta. NATIONAL L,WGRAT0K¥. 
1018 So. Wabasli Avė., Chlcago, UI.

*
‘•Vaikai nustokite 
bereikalingai peštis— 
yra Užtektinai BAMBINO ’ 
jum abiem l”

Kūdikiai m*Bta4tF 
Jie prašo daugiaus l

Net ir mažyčiai žino/ kad

' 'VaUW«nĮtU» S, VvX^'0*m

yra geriausia gyduolS viBftrfie pasaulyje, kuri duflda galimybės būti 
liuesu nuo vidurių užkietėjimo, M paveikių per vieną naktį j 
lengvai, t[toiaua tikrai! Aptiekoso pSrsiduoda.po 35e, arba už40c. 
apmokėtu paėto siuntiniu prisiunčiamo tiesiog iš labaratorijos.

i ’ F. ĄD.R1CHTER&CO. ‘
BOROUGH OF BROOKpfN r YORK

j.................. , - f...... t.......

1 Tri. Bo. BOitta !M»

H. J.G. LANDŽIUS 
(ŠMtMOTO)

’ L ibi u via
| i Gydytojas ir Chtkurgas 
| Gydo aitria* Ir chronlžka* Ilgu 

n iridi m mm I Tyru,* moterų ir vaikų. Ėgaami-.. PARSMA• isk«sž»*s:|
namas it onosiam, taip-gi ir 11 ^.?»S“ll,ia!±“!!“11' My**1 
ŠIUŠŲ Storas, Lietuviais ir Jjėn-Į 50® pRMii'į'Ai, 
»s Sooth Bobiot, Mass.
Itas sutiktu ižmmnytt ant šia® ko- | &įmpM « gt. į Broaavtay 
kio nejudinamojo turto są mažu Į 
įnešimu,. Kreipkitės-laišku: K. XĮ
P., P. O. B.Hh., C. W., Ųaniridge,W 8ouyh

I dr, h. s. stone j
RRfinFRNĖ || AkIH ŠpBCIAMSTAH g
unuui.nilt< |ž 399a W. BROADWAY i 

ANT PARDAVIMO,
Biznis gerai išdirbta* ir pato- Į, 

gioje lietuviais apgyventoje vieto- Į 
Ije. Priežastis, savininkas išva-Į 
'žiuoja Lietuvon. Ateikite ant se- Į 
įkaičio antrai*: Į

Antanas E. Jeseliunas, I
(299 D Str., So. Boston, Mass. |

^VUUS SVEČIAS IS 
. LIETUVOS

KUN. P. GARMUS
Sutiko kalbėti

JĄ
' ’ 7:30 v. vale..

GRUOMMECEMBERJ,
Šią Metą 

B1BTBVIŲ SVETAI^BJ, 
i' Kampas E ir Silver G-vią, 

So. Boston, Mass.
‘ T

• ■ ~ ‘ 'r

Gerb. Kun. K Garmus, 
Lietuvos Katalikų Mokyto
jų Sąjungos atstovas atvyko 
i Ameriką kultūros reika
lais,

Jiį buvo pirmuoju -kape
lionu organizuojant pirmą 
'Lietuvos kariuomenes pul
ką. Dalyvavo mūšiuose su 

^ bermontininkais, bolševikais 
ir lenkais.

Tai-gi So. Bostoniečiai pa
sinaudodami ta proga, Tau
tos Fondo 11 skyriaus var- « *
du, rengia gerb. kun. P. Gar
mui prakalbas.
. Kas jau girdėjo gerb. 
kun. P. Garmų kalbant, sa
ko: kiTai pirmas toks iškal
bus ir suprantamas kalbėto
jas iš Lietuvos. “

Gal dėlto, kad gerb. kun. 
P. Garmus pats pergyveno 
visus vargus drauge su ka
reiviais - gynėjais ' tėvynės 
laisvės ir neprigulmybės. 
1 Begalo vaizdžiai pasakoja 
apie Lietuvos neprigulmy
bės kūrimąsi ir tvarką.

Tad į šias prakalbas turė
tų ateiti visi lietuviai ir lie
tuvaitėj ne tik iš didžiojo 
Bostono^ bet ir iš apylinkės, 
o ypač iš tą kolionijų kur 
prakalbos dėlei įvairiij kliū
čių neivvko.V , t «,

t
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TREMOM TRUST TAUPY
MO PINIGAI PERKELIAMI.

. Teisėjau Crosby augščiausio 
teismo ‘ gruodžio $ d. įgaljayų 
Banko Komisionierių Allen 
perkelti $249,480 iš abelno fon
do Tremont Trust kompanijos 
į taupymo departamentą.

Tas ižiygis ’svarbūs MM de- 
pozitorią, kaipo atidarymas ke
lio išmokėjimui įdėlių užlaiky
tą’ uždarant banką kiek mėne
siu atgal. - .

. Suareštuotas uM iškabą.
Ex-Reprez, Tįiomas A. ^Ti- 

land kandidatas į miesto Bodą 
buvo suareštuotas gruodžio 6 
d. š. m, už iškabų, dairia buvo 
iškėlęs prie Pemberton Są. su 
sekančiu parašu: '

Suffolk Aukščiausias Teismas!
Teisk ’

Kyšią davėjus ir kyšių ėmėjus 
kurie apvagia mus 

su 10 ėentij mokeseia.
Jis tokia iškaba nešiojo va

landą laiko prieš teismo romus 
be leidimo.

Galu gale Teisėjas Burka pa- 
Įiuosavo be bausmes.

Niland . sutiko . daugiau ne!, 
“piketuoti” prieš teismo ro
mus, bet iškaba laikyti prie sa
vo automobiliaus.

užsirašykite. •
Visi išsirašykite Lietuvos 

Studentų Kalendorių 1922 me
tams. Kalendorius yra kišeni
nis,'gražiuose apdaruose, labai 
tinka jaunimui. Visi iš'sirašy 
kitę. Atsiųskite doleriui, tai 
gausite tą kalendorių ir didelį! 
glėbį visokių iš , Lietuvos lai
kraščių.

Kalendorius gali būti graži 
kalėdinė dovanelė.

Sūskite užsakymą' šiandie, 
adresij^i-

j DARBININKAS 
366 W. Broadway

Boston 27, Mass.’

■

.4

■M*

l LIETUVĄ IRUS LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompaniją 

ir ant geriausių laivu visą linioų pas seniatisią &IETUVM- 
KĄ agentą — Gk KUNAŠAUSKĄ. Agentttra uždėta 1910 m.

PASPOBTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į 
LIETUVĄ.

Atvažiuojančius iš kitif miestą patinku ant stoties.' 
Persiuntimas PINIGU Į LIETUVĄ pagal dieninį kursą. 
-ATYDA. Mainymas pinigą ne priverstinas,, bet išmai

nau, jeigu, kas klausia. /

G. Kunašauškas r
179 E.^-ra steet, Hew York, N. V.'

m

*
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ŪR.PAUL J. JAKMAŪH
(JaHmavi&iM) '

609 KAST BROADWAY 
TĮUBPHOMisog. 

SBBĮRBB5

•Į

- 'E —Tek So. Borion 270' B' 
M M, B. |

GaUnąt susiltalbįtf ir fafiHtfnaL I , 
Omso Vaiakdo*: r ■ '

Rytais ik Evai. I
Ph Dietų 1 iki 8 tat. I

Vakarai* nuo fl Ud & ■ 
536 Broadwąy, S. Boston g

E9

Greičiausi Pasauly Laivai. 
Apsėjimas,Su Keleiviais.

Didžiausi, 
šaunus . „ .............................. ..

~ Ten Yra Vietinis Agentas Jūsų Miėste 
■ Ar Netoli Jo.

Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir į 
• Visas Baltijos Valstijas per

Hamburg’ą.
SAKONTA ...... Sausio 21 
(’abin $1.35. 3 klesa $103.50. Taksų .$5, 
Per Cherbourg, Southamptop, 

Liverpool ir Glasgow :
ALGERLA. ..;...........  .Gruodžio
SCYTHIA .........  Gruodžio
CAMERONIA ....................Gruodžio
CARMANIA. ......................Gruodžio

Per Anglijąar Hamburgą į
Į Danzig’ų Jr Hamburg'ų — $iOu.5O, 

į Liepojų — $110.00. Taksų — $5.00.

Ar Netoli Jo.

21
24
31
31

IŠ NEW YORKO 
Į EUROPĄ

Ant Suv. Valst. Laivų

NAUJA LIETUVIŠKA 
GROSERNĖ.

.šiuomi pranešame visiems So. Bos-į 
tono lietuviams jog aš atidarau nauja 1 
krautuvę, kurioje užlaikau Įvairiu caal 
goods, apyniu, malt ir Įvairiu kitokiu I, 
reikmenų ir parduodu daug pigiau ne-1 
gu kitose krautuvėse. Ateikite ir per-1 
gltikrlnslte. I

ANTANAS TŪPIKAS,
405 Secoud St.; So, Boston, Mass. Į

•*

į ADVOKATAS į
! ’■ 414 Ęroadway,
j 8. BOSTON 27 MASS.
> Tel. S. B. 0441.
) Antros labos—Viršuj L. P. B-vis
j GYVENIMO VIETA:
Į135 Rowe St, Auburndale, Mos* 

Tel. W. Newton 1016—R.

ŽIŪRĖK, NEPRALEISK!
PARSIDUODA Lietuviška Bowling 

Alleys ir' Pool Ruimis, didžiausias So, I 
Bostone, geriausioj, Lietuviais apgy I 
ventoj vietoj. Biznis didelis ir gyvas. I 
Puikus 12 stalų, ir 5 Bowling Alleys I 
Priežastis pardavimui vienas partneris I 
nori tuojaus važiuoti | Lietuvi). I

M. VERSIACKAS ir A. MANKUS, I 
Savininkai, I

328 W. proadway, So. Boston, Mass. | 

REIKALINGI 200 MOTERIŲ IR Į
VYRŲ DĖL ČYSTO DARBO. Į 

Užmokestis didelis. Rašykite da-1 
barį I

TCELTON CO.,
150 E. Main St., Waterbury, Ct Į

Namo Ant Kalėdų
Greičiausi ir didžiausi Amerikos vėliibąĮsmlvai parvežš tave Į 

Tėvynę kaip Į laiku linksmai atšvęsti Kalėdas.
plYmouth—cherbourg—breMen

_ ................ Sausio 3—Vasario 4
GfeORGE IVASI-IINGTON ............................ „...Sausio 17

BREMEN
S. PRINCESS MATOIKA........ ...Gruodžio 10—Sausio 23

HUDSON .......................   gausio 14—Vasario 25

BREMEN—DANZIG
S. S. POTOMAG ............................... Gruodžio 31—Vasario 11

PLVMOUTH—BOULOGNE—LONDON
S. S. CEKTENNIAL STATĖ . ............ Gruodžio 14—Sausio 31
S. S. P^HANDLE STATĖ.................Gruodžio 27—Sausio 31
Visi laivai išplaukia iš prieplaukų 1 ir 4, Hoboken, N. .T.

■. .IMfed Statės Lines

S. S. AMERIC'A*... 
S. s.

s. 
s, S.

a

DR. A. J. 60RMAN
(GUDAUSKAS) .

DANTISTAS
i

705 Main St., Montello, Mass. 

(Kampas Broad St.) 

Tel. Brockton 5112-W.

i

KAZIMIERO R. K. DRAUGI JOb 
VALDYBOS ANTRAJAI 

SO. BOSTON, UASB.
*

PIRM. — Jonas Pranaitis,
524 H. 6th St, So. Boston, Man. 

VICE-PIRM, — J .Andruliunaš,
273 — 4-th St, So. Boston, Mass. 

PROT. RAST. — V. J. Jakštas,
147 H St, Boston 27, Mass. 

FLN. RAŠT. — Juozas Juška, 
Merycliff Academy 
Arlinghton Heigths, Man, 

I2D. — Leonas švagždi!,
111 Bovven St. So. Boston. Mana 

IŽDO GLOBĖJAI — J. Grubinskas,
8 Jay St., So. Boston, Man* Ir 

Antanas Kmltaa,
284 5th St, So. Boston. Ma«t» 

MARŠALKA — Povilas Lauėka,
01 Story St, So. Boston, Mas*. 

Draugijos antrašas reikale:
880 Broadvray, So. Boston, Mase 

Draugystės eusirlnkimal laikomi kas 
iūtrij nedėldlenj mėnesio 1-ųvaL pc 

' ~>letų Bažnytinėj salėj ant '5 *t, So 
i Boston. Mm*.

lUHirauHuauĘnĮenjHyBUHUHueiyayenjHUBijauHyHu^  ̂
gniįfflhi^fflhnlSnlSnĘnnlaTJ^gnBn^ani^^ariEnManlanjgirn

SVARBOS PRANEŠIMAS 
DĖL BIZNIERiy.

—--------- • —f- -

Kam Būti be Darbo Jei Yra Proga 11 DR. F, MATULAITIS I 
Pinigų Pasidaryti. 11 gydo Visokia* Lesa*

* 1 4 ' BKUSFtaLA AKEriU* .
Valandos: 1—C ir 8 P, M, 

17 Millbury Stmt,Per 30 metų išdirbta pe-1 • 
karnė turį būti tuoj aus par-1' 
duota, nes savininkas išva-1 
žiuoja į Lietuvą. Preke pri- Į 
einama. Dėl pilnesnios in- < 
formacijos kreipkitės pas

B. KONTRIM,
26 Balfour St, Dorchester, Mass !

Tol. — Rozbury 4743-R.

NAUJA VALDYBA
- . Gruodžio 6 d. š. m. A. L. R.
’ ,K. Moterų Sąjungos 13 kp. bu

vo priešmetinis susirinkimas 
/Padaryta daug svarbių nutari- 
/ mų. organizacijos labilu 

/ - - - - - -
rodė norą ir pasiryžimą dirbti w “‘“P ™oI?lJ T™™» nau™ Pa' 
organizacijos ir tėvvnės labai vel^s^'.^ama> s^ysmus su ge*

Išrinkta valdyba’ 1922 me- ram“ ^irbystfe, uz 100 kalendo- 
'• tams. Pimininkė' ta pati Z. dOTl® m5“sl“

Glineckienč - Gurkliui®, Vice- nuo 5 doL yDldls ^smnfa- 
' pirm. V. Kohanskienė, prot. Imas- ^abąs paštu pasnmoiamę 

rašt. M. Niauronienė, fin. rašt.'P.r ant Pastatome i
O Jankienė, Kas. M. Kiburienė. ’tts na®"s; .,Eas>?T MlaI* ”es 
Edo globėja V. Kališienė, mar-P“ ma2al į3*0, ^*esaok: 
Salka O. Majauskiutė. I „ ^AZL“S- , _ ,

56 New York Avė., Newark, N. J. J

Brolau, jeigu nori savo biznį ge
rai išgarsinti laike Kalėdų, užsi
sakykite Sieninių Kalendorių. Tu
rime naujausio išdirbimo tautiškų 

f Siame susirinkime moterys Įsu liaudiškais mėnesiais 1922 m.

Šv. Petro lietuvių parapijosl 
'ferai sekasi gerai. Per du ne-j 
dėldieniu padaryta gryno pel
no apie tūkstantį dolerių. 
Smarkiausia darbuojasi A. L. 
B. K. Moterų Sąjungos 13 kp. 

. it D.L.K. Kęstučio su A.L.R.K 
moksleivių 17 kp.

Neatsilieka nė. L.D.Sj 1 kp. 
ir L. Vyčių 17 kp.

Šį meta fėrai bus pasekmin- 
■ gi, nes parapijonys visą šir- 

' -dimi atsidavė dirbą ir aukoja.
Fėrai bus dar gruodžio 11 ir 

18 dd. š. m. nuo 4 vai. po pietą 
iki 10:30 vai vakaro.

Parapijonys privalo per pas- ! 
. kūlimus du nedėklieniu skait-

dingai atsilankyti ir pelną pa-Į g 
. trigubinti.

9

1

MOORjE ana McGORMACK OOMPANY, Ine. 
ROOSEVELT STEAMSHIP COMPANY, Ine. 
V^ITED AME Iii CAN LINES,' Inč.

Vedantieji operatoriai dėl U. S. Shipping Board 
Dėl knygelės kreipiatės U. S. Lines

’ 45 Broadway, New York.

I

i

(Karaliaučiaus prieplauka)
ARBA PER LIBAVĄ, HAMBURGĄ—EITKŪNUS.

šiuomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant musų 
pasažieriai, o ypatingai Lietuviai, galėtų keliauti stačiai į PILIAVd.

. Lietuviai, važiuojanti Į Piliivų, aplenkia Lenkų juostų (KorĮdarų) 
ir privalo turėti tiktai lietuviškų pasportų; jokių vizų nereikia. 

Susinešimas su Piliava tai yra nauja šaka musų regulėriško susinė
simo su Hamburgu, Danzigu ir L lepo jum, • dėl Lietuvių tai trumpas ir 
parankus kelias namon dasigauti. ' ' • *

DIDELI DVIEJŲ SRIUBŲ PAŠTO LAIVAI IŠPLAUKS: 
LITUANIA .......Gruodžiof211ESTONIA .. ...............Sausio 1S
S. S. LATVIA............Sausio 4 į S. S. LITUANIA — Vasario 1

Taip-gi naujas tiesioginis kelias tarpe
LIEPO JAUS—DANZIGO-HALIFAK, Kanada 

. Visi laivai turi puikius Itambdrius trečios klesos keleiviams. 
Kreipkitės prie musų agento -jugų mieste.

1

I

1

Ii

©B. M. Y- 0AO

Ofisas uždarytas subatoa y*-* 
karais ir nedaliomis. t________

leL So,.Boston 823,

h

Pajieškojimai
Fritafrojtan kalno* LM> »*- 

*taa>* tr •StariAtatak*’* skaMTta- 
>au 1 *ri< 1 taata* ta ■*' 
8 taktas FUXk PrtatenMMi tf 8 
^4ua ILGO.

BOBRcsaasasasssu 
Kavaliauskai tės, ii

r

Fkltakau S ____________  „
Fasaieteliu, V«llbpa»« per. Flrmlaut. 
gyven* Gr»»i 
tį. ar ją žtaatal

B»x

L

| MUSŲ PASIŪLYMAS.
pids, Mich. Ji pa 

! praneSklta man. 
ASAITIS, 

Wes*Keld, Mass

-

-A

Bell Phone: Ponlar 7545
ADOLPH F. STANKrrS

TIKRAS LIETUVIS
8BAB0RIFS

1028 Mt. VebnozcSz. 
phuAdedphia, pa.

. - z
7. L. K. KĖI8TE010 DR-JOS FAJE« 
DVBOS ADRESAI^ BOSUOSi mas^ 
PIRM. — MtotĮeju* VermekM,

41 Gate* St, fio. Boatou, Mm* 
VICE-PIRM. — Juomuj BlŽokuC'

807 Ė. ąth St, So. Boston, Mata. 
PROT. RAST. — Ant Moclojuna*

480 D. 7th St, So. Etatai). Mm* 
ITN. RAST. ~ Juozas KavtlUujk**

200 K. Cottaga St, Dorctaste*. 
KASIERIUS — Andriejus Z*Uecža*

807 E. 9-th St, So. Boston, llas* 
MARŠALKA ■— Antanas JSruodl*

Pqemertlnta inok* 1200.00. Fašeip* 
ano dieno* 112 ; ~ ‘J...

D. L. K. K^ątufiio _dr-ja talko asApe, 

^oį kiėkrieno"mėneato jšJ~NoT CM 
Wtahington St, Boeton, fias* e-tt v. 
vatatre. Ateidami drauge ir naufo ita- 
rhj ta savim atalvaaklt prie «W 
ktapriralytt

A

Jis.

I

J

r—V

Ifass.
t?;

-ta,

}

■ I

fF. JOJO «F. BL. PAiULPlRSS 
BESTAS VALDYBOS ADRESAI*

it

t
. t

V

ĖJO Bowen St, $o. Boston, llas* 
Poamertlnta inok* 1200.00. Fata$* 

ano dieno* aulrglmo iki povelklmo.
D. L. K. Kfelatu&o dr-ja taiko «Aner 

rinito* suairinldmu* kta pirtag tadM* \

%

J*ale3knu Jono Balko, Juliaus brolio. 
Jis pirmiau gyveno- Massachusetts: 
yalstljoi. Jis pats ar kas žinot, mel 
džiu pranešti sekančiu adresu: 

V. BALKUS,
578 Jeffevson St., Mihvaukee, Wis

PaieSkąu brolio Igno Akstino, kilę.1 
iŠ Randamonių kaimo, Merkines valš., 
Alytaus apskr. Buvo paėmę lenkų ka 
riuomenėn, bet paleido. Po to Lietu 
vos valdžia paėmė kariuomenėn. Mel 
džiu kas JI žino, praneštu arba jis pato 
lai atsiliepia šiuo adresu:

KATRE STRAVINSKIENE, 
23 Haverhlll St., Lawrence, Mass 

\ U. S. of A.

}

. A.L.R.K; Moksleivių 17 kp.
. susirinkimas buvo gruodžio 6

’ d. Daug kalbėtasi apie įvai-ltjg 
rilis dalykus, o ypač apie isau-

. i'ginimą moksleivių kuopos na-®
' rįais ir turtu. Šiame suariu- g 

Idme dalyvavo svetys gerb. p 
kun. Garmus ir gerb. kun. K. Į g 

y tFrbonavyčius. ,

Geriausias mūsų pasiūlymas biznieriams ir 
profesijonalams, tai yra šis: LDS. leidžia kas
met kalendorių. Biznieriams ir profesijonalams 
yra geriausią proga jame pasigarsinti. ’

Tų kalendoriii skaito mažiausią 50,000 asme
nų. Jie yra veikliausia mūsų visuomenes dalis ir 
supranta, kad reikia remti tuos, kurie remia 
spaudų arba tas organizacijas prie kurių toji vi
suomenės dalis priklauso.,. Lietuvių Darbininkų 
Sąjunga yra viena iš žymiausių organizacijų A- 
merikoje.

Ateinančių 1922 metų Kalendorius jau. ren
giamas spaudom Kad užtikrinus vietą apgarsi
nimui, tai siųskite tuojau. Garsintis apsimoka.

Apgarsfyibnų kainos:
Už visų puslapį .......
Už pusę puslapio..................
Už ketvirtų dalį puslapio ...
Uz vienų coU

Apgarsinimo kopiją siųsk tuojau.' Apmokėsi ve- 
. liau. ' .. ■

I HnllLulllinU uLIlUnlą I IL&Tlv 4-ITlUrlLlHUi

Esu pasekiningai išgydęs naujausias ir chroniškas ligas, 
kaip tai:

(

..... .*. .$15.00
.. . ......... 8.00
............ 1 5.00

1.00

“babbimnkas”
366 Brodway, “ . Boston 27,

. t

Netyrų kraujų 
Odos ligas 
Kepenų nusiskundimų 
Vidurių ligas 
Reumatizmų 
Nervų silpnumų 
Skilvio nemalimų 
Inkstų ligas 

; Nervų išsisėmimų 
: Pečių skaudėjimų 

Spuogus nuo veido.

*

»

I X—7UK VARTOJU JEIGU TIK REIKALINGA..
■ Gydant visokias ligas i smarkias ir chroniškas, tai yrą faktas kad ai p*r
■ visų savo gyvenimų studijuoju šitas ligas. Pridedant mano ofisas yra ap-
■ rūpintas stt naujausiais instrumentais ir prietalsom. elektros Ir tt Joki
■ ekspensai nėra perdtdell kad tik pagelbėjus mano ligonius. KograRRav-
■ šia ateik lt persitikrink ar tavo Ilga yra. bevlltė ar galima lfifydyt. Nė* 

Žiūrint kokia Uga butų, tad mokslas Ir gabumas tave vėl sveiku, stipriu 
ir linksmu padarys. PATARIMAI DYKAI.

220

(Priešais Majestio Teatru.)

ULDHUVM09 KEDIESV.JEZAŪb 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 

SO. EOSTOY, MASS.
PIRIt — Antaną* Ktalta*

914 Vifth St. Mm 27. lito*. 
VICB-FIRM. — Justu AiMtlUMK,

271 Fourth St, So. Buto*. Mm* 
PROT. JUST. — VtooM FaiiSKMtta 

171 Balta* SU Rotas* 97, Km 
nu. RĄtT. 4 huM ItbriSa, .

1M Starta Sk, Btattai 97, Mw* 
KASIKKIUB —' Jttrgb Kantriau*

174 Bolfoh fft, Boston 27, Msm 
MARŠALKA Pranas LukožavlMn* 

405 B. T-tb St, Bostoų 27, Mata 
Susirinkimai laikomi kas pirmų ne- 

dėidlenl kiekviena rrtėaesle 2-rų vai. >a

BlSPftrti A&MSSs

FDML — M. klota.
6M E. 7-th St, So. Bottttf, Mai* 

fldH-PIRM. — P, TuUlkta
180 Bowen St, So. Boaton* 

FBOT. RAtT. — K. Lulnta,
47 Vata Bt, Fa Boiton, Mata 

BIN. RAST. — M, ŠelkyB, X
JgT Granite St, So. Bertoj Mass. 

KASUSRIUSA Naudfiuna*,
10 Vlnfldd St, So. Boston, Mm* 

MARŠALKA - Steponai Navickai.
Dr-ja laiko susirinkimus kalt trėčių 

nėdWėhį kiekvieno mėnesio, 2-rą vaL 
po pietų Šv. Beiro parapijos salėj 
r. iaventh St., South Boetoa, Maae.
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