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UTARNINKAS, GRUODŽIO 20 D., 1921.
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(SpeęljnlCs “Dftrbininkui’’ Korespondencijas)

"PufcUrtMtl and dlstribtitad anta1 per- 
■tt (No. MH) «nt)K»iMd br tbt Act 
o£ Oeto»r 9, aa flle at th« Port 
Offiče of Boaton, Mart. By order of 
tha Prerttlent, Ą. S. Burleson, Poafr- 
■arter GeneraV’ . ♦ .
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PABALTI JOS EKONO
MINĖ KONFEREN- , 

GIJA.

Vašingtonas, XII —15 d.
(L. L B). — Eltos praneši
mu šiandien įvyko Taline 

' (Revelyje) Pabalti j os Vals- 
* tybįn ekonominė konferenci

ją. Konferencijoje daly
vauja Lietuva, Latvija, Es
tija ir Suomija. > Lietuvų 
konferencijoje atstovauja 
Užsienio Reikalų Vice-Mi- 
nisteris, Petras Klimas, ir 
Jurgutis. Latvijos atstovai 
yra pp.. Majeravičius ir Pii- 
pas. Estiją atstovauja p. 
Holsti.

Revelis, E stoni ja. — Bal
tiškų valstybių — Finlandi- 
jbs, Estonijos, Lietuvos ir 

. Latvijos užsienio reikalų mi
nisterių konferencija nutarė 
išvien veikti sudaryme ko
mercines sutarties su Rusija 
ir veikti išvien su-Rusija e- 
konominiuose reikaluose pa
gal Rygos sutarties.

‘ PRIĖMĖ PURYCKfO
ATSISTATYDINIMĄ.

Vašingtonas, XII — 15 d. 
(L, į! BJ. Eltos praneši
mu Lietuvos prezidentas pri
ėmė Užsienio Reikalų Mi- 
nisterio, Dr. Puryckio, atsi
statydinimų.

, x

lenkai pasikvietė Vilniun 
palankius sau prancūzų ir 
anglų laikraštininkus infor
muoti apie tariamų teisingu
mų rinkimų Vilniuje. Ang
lai atsisakė važiuoti.

A

SUAREŠTAVO BOMBISTA. 
,

Varšava. — Wolfe Lin- 
denfeld, kitaip —- Wm. Lin
dę, tapo suareštuotas čionai 
kaipo vienas iš ^padėjėjų 
bombos ant Wall gatvės, 
New Yorke, kuomet įvyko, 
milžiniška ekspliozija, kuri 
sunaikino daugelį gyvasčių 
ir pridarė panikos visam 
•New Yorkui. Ta ekspliozi
ja įvyko rugsėjo 16, 1920 m.

Varšavos. policija sakosi, 
jinai dariusi areštų įsaky
mais,' gautais iš Amerikos 
teisingumo departmento. 
Taip gi policija tvirtina, kad 
šis asmuo prisipažinęs, ^og 
jisai esųs nariu tos saikos,
 ■ *

ii

ARCHITEKTŲ SUSI
VAŽIAVIMAS. -

Vašingtonas, XII — 15 d.
(L. I. B.). — Eltos praneši
mu Kaune įvyko Lietuvos 
architektų ir teknikų susi
važiavimas. Susivažiavime' 
svarstoma Lietuvos atstaty
mo klausimai ir projektai. 

... Atidaryta statybos paroda, 
kurioje randasi modelių, 
braižinių ir meno kūrybos 

. dalykų.

ZAUNIUS ATSTOVU 
•LATVIJAI.

/ •■
Vašingtonas, XII — 15 d. 

(Liet. Inf. Biuras). Eltos 
pranešimu Dr. Zaunius pa
skirtas Lietuvos ( atstovu 
Latvijai.

■ t —;, <—

ATŠAUKS IŠ VILNIAUS 
Vašingtonas, XII — 15 d.

‘(Liet. Inf. Biuras). Eltos 
- pranešimu’ Tautų Sąjungos
Militare Kontrolės Komisi
jų Vilniuje bus atšaukta 
sausio pradžioje.
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NEPRIĖMĖ LENKŲ 
- KVIETIMO.

Vašingtonas, XII — IŠ d. 
(L. L B.3. 'Eltos pranešimu

Organas Amerikos Lietuvių 
R. K. Švento Juozapo 

Darbininkų Bų-goe<

“D A R BIRI N‘K A S” 
—— Eika-— 

UTARNINKAIS. KETVERGAIS IR
• SUBATOMIS.

Idtet&itfit ... ..of.*•*-.,»$4,0O 
IJMrubežy mietams • r d .t.*.-i *■ * • t • * 
Bostone įr apylinkę,) metams, 5,00 

‘‘Darbininkas” v 
806 Broa»WAT, Bo8Tow 27, Mai«.'

Tel. South Boston 6£0. *

kuri padėjo bombų.
Policija sako, kad šis 

žmogus Lindenfeldas. esąs 
Rožės Luxemburg giminai
tis. • \

. a

Lindenfeldo prisipažini
mas prie sukėlimo ekspliozi- 
jos nurodo ir daugiau asme
nų, dalyvavusių tarne dar
be. Jis taipgi turįs ir adre
sų tos firmos, kuri bombų 
padariusi. Esu, tikslas eks- 
pliozijos buvęs, nužudymas 
J. P. Morgano.

Pasak Amerikos teisingu
mo departmento atstovo, 
Lindenfeldas sutikęs keliau
ti į Jungtines Valstijas ir 
ten išpasakoti viskų, nes jo
jo ir žmona gyvenanti Ame
rikoj e. Jis taipgi turįs ir du 
kūdikiu.

Detroitu Micfy 0. A. R. 
salėj armėnai turėjo fnitin- 
gų, sušauktų^ armėnų res
publikos partijos. Įvyko 
didelės riaušės. " Septyni 
žmonės buvo sužeistu Poli
cija sako, kai netvarka ir 
riaušės kilo, kuomet vienas 
kalbėtojų užsiminęs, kad ši
tų partijų’ reikią pąnaikinti, 
o steigti ridų jųgrynai darbi
ninkiškų. ' Riaušių ąalėn bu
vo atlėkę 25 policistai. Su- 
žeistieji hospitalyje; aprai; 
šioij ‘ buvo suareštuoti už 
riaušių kėlimų. -į

Rymas. — Italijos premeras 
Bonomi, pasakė, jog Italija 
pagatava pripažinti dabartinę

sųlygomis. ~ r

SKIRTUMAS. |
___ ;__  . f 

VISUOMET UŽSIMOKA PASINAUDOTI X 
PROGA.

“DARBININKO” PRENUMERATOS KAINA

BUVO
Suv. Valstijose metams .............................. $4.00
Užrubežy arba į Lietuvą ir Bostono apylinkėse met. $5.00

J •__ . . . *

i DABAR '
PER GRUODŽIO MfiNESĮ TIK 

Suv. Valstijose metams s..............   I.
Vžrubežy arba į Lietuvą ir Bostone ir apielinkėje 

metams........................... .................. . .... ... . $4.00

SKIRTUMAS VIENU DOLERIU.
Reiškia, dabar užsirašydamas ant metų “Darbininką” 

sutaupysi vieną dolerį.- - - - - - -  ■- * <
SAUSIO-JAN. 1-mos DIENOS, 1922-rų METŲ 

‘Darbininko” prenumeratos kaina 
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PRIEŠ ATEWYSTĘ.

Washington. -4 Amerikos 
Darbo Federaciją nuo senai 
stovinti už ateivystės varžy
mų, tų savo nusistayrina da
bar paantrino. Amerikos 
Darbo Federacijos valdyba 
įgaliavo savo narį Edgar 
Wallace atstovų, būto atei- 
■vystės komisijaį pareikšti.' 
Federacijos , nusistatymų.

_Z, 1222212
misijos posėdį pareiškė, kad 
dabar kuomet pramonė taip 
apsistojusi, tai reikią visai 
sustabdyti ateivystę. Sakė: 

“Kiekvienas naujas atei
vis išstumia vienų vietinį iš 
darbo. Dabar kuomet tik 
trečias nuošimtis ateivių te- 
įleidžiamas. ir . tai žymiai pa
didina nedarbu.

Toliau Wallace sakė, kad 
Amerikos Darbo Federacija 
stovi už visiškų Amerikos 
rubežių uždarymų atei
viams. Tuo tarpu visi atei
viai turi būti asimiliuoti. 
Dėl to praversiu penki me- 
tAi. Išimtį būsiu galima da
ryti tik su ateiviu artimomis 
giminėmis.

DIDELĖVIESULA.

Buffalo,.N. Y. — Buvo ki
lus smarki 95 mailių lekian
ti valandoj viesulą. Daug iš
laužė medžių, nubloškė daug 
iškabų, išdaužė daug langų 
ir kitokios blėdies pridarė. 
Buvo sužeistų if užmuštų.

t

• «

‘ >Hyga. —. Iš Maskvos atėjo, 
žinia, jog Rusijos komisarų 
Tąryba pradėjo svarstyti at
šaukimų priverstino darbo.

Nome, Alaska. — B. Seaman 
metus tyrinėjo šiaurės že
mes, dabar sugrįžęs norėjo sto
ti kariuomenėn ir vykti Fran- 
cijon. Nežinojo, kad karas pa
sibaigęs.

Washington. — Kongresmo- 
nas Jolm A. Elston iš Kalifor
nijos nusiskandino. Tą pada
rė iš nusiminimo1, kad jo įneš
tas bilius kongrese nebuvo 
'svarstytas.

f“' i. i i

į Webster, Mass. — šerifas 
pranešė streikuojantiems dar
bininkams tuoj išsikraustyti iš 
S. Slaters Sons, Ine., namų dėl 
užtęsimo randų už tris mėne
sius.

OgA51ROARBASv
Scranton, Pa. — Gali netekti 

darbo 45,000 kietųjų anglių ka
sėjai. Jau bedarbiauja 15,000 
angliakasių. Kaikurios kasy
klos dirba nepilnų laikų. Kom
panijos skelbia, jog minėtas 
skaičius angliakasių turės bųt 
atleistas, jei nebus užsakymų. 
Sako, kad oro minkštumas 
mažina anglių užsakymus.

Suv. Valstijose metams ......... ...............................
Užrubežy arba į Lietuvą ir Bostdne ir apielinkeje 

metams............ .  .. . ............ . .................  .$5.50

ČIA JAU SKIRTUMAS BUS DOLERIU ’
' IR PUSE (^1.50).

- . . -- - - ,
/ Tai-gi užsirašyti “DARBININKĄ” da- . 

bar, per gruodžio mėnesį užsimoka, ypAČ šiais 
bedarbės laikais.

“DARBININKAS” buvo ir yra pigiausias 
ir tinkamiausias laikraštis darbininkams.

Užsiprenumeruok arba atnaujink prenume
rata DABAR. Tai geriausia DOVANA ŠV. 
KALĖDOMS.

Siųsk $3.00 arba $4.0ty šiandiena “money 
orderiu,” čekiu arba registruotame laiške adre
su:

<- ■ “DARBININKAS”
366 BROADWAY>

Westfield, Mass. — Žy
mioj miešto dalyj buvo gais
ras. Nuostolių pridarė už 
$60.000. , . '

SUAREŠTUOTOS DAR*
, BININKĖS. . -

PittŠburg, Kan. — Ketu
rios moterys,-ėmusios daly- 
vumų kovoje prieš skebus, 
kurie dirba streikuojančių 
mainierių darbus, tapo su
areštuotos. Josios jau sėdi< 
šio miesto' kalėjime.

Moterių vardai yra: Mary 
Battori, Mary Skubitz, Ma
ne Daloney ir Frannie 
Wimbler.

Šių darbininkių prasižen
gimas nėra labai didelis ir 
todėl josios galima bus išim
ti po kaucija. VHenok jos 
turės kiek laiko pagyventi 
kalėjime.

Valstijos kareiviai, kurie 
tapo atsiųsti saugoti skebus, 
atsargiai saugoja mainas, 
neprileisdami nei jokio 
streikininko prie jų.

' LENKAPIS. Gal kam bus VI kl. šįmet įtaisyta stoge. Iš 
įdomu žinoti, kad netoli Šulių [organizacijų tai pirmų vietų 
girioje yra mažas1 kalnelis Len- užima Vartotojų Bendrovė 
kapis vadinamas. Tas vardasK”v’; 
tam kalneliui teko nuo paskuti
nio lenkmečio (1863 m,,) kada 
Čia būrys sukilėlių karžygiškai 
besigindami iki .paskutiniojo 
žuvo nuo rusų kulkų. Dar ir 
dabar čia žymu jų apkasai ir 
(aiškiai matyti kulkomis išrai
žyti pušų kamienai. Žmonės 
papasakoja ir dabar įdomių da
lykų, kasmet papuošdami jii 
kapų. Mat, rodos, kad čia žu
vę ir keletas suvilioti} lietuvių.

\

RASEINIAI. Raseiniai vir
tę ganų žymiu miestu. Čia pil
na įvairiausių įstaigų k. s. 
Apsk. valdžia komendantūra, 
Paštas, Žemės ūkio ir valst. 
turto minist. Įgaliotinis, mo
kesnių inspektoris, Valstybės 
iždinė, Prek. ir Pramonės Ban
ko' skyrius ir tt. jos visos pil
nos įvairiausių tarnautojų. 
Švietimo darbų Raseiniai daug 
daugiau pakilę ne kaip prieš 
karų. Dabar yra lietuvių Vals
tybinė gimnazija, žydų gimna
zija,' pradinė ūkio jnokykla, 
dvildasi liaudies mokykla, pra
dinė miesto mokyklą ir daugė
tos pradinių žydų mokyklų. 
Apie ginmazijų-man* plačiau 
žinoma tai daugiau ir parašy
siu. Šįmet gimnazijoje yra 
apie 300 jnokiriių, klasės yra 
įl, IH ir VI kl. poralėlise, mo
kytojai šiuo tarpu 9, dar trūks
ta lietuvių kalbai mokytojo 
nes ant pirjno šiij metų bertai- 
nio nebuvo nei vienos lietuviu t 
kalbos pamokos. Mokiniai 
kaip visu taip ir čia yra maž
daug pasidalyje į Ateitininkus 
ir Aušrininkus ir dar daugu
mas “Atžalos” kuopoje. Pra- 
koje “Atžalos” kuopoje. Pra
eitais mokslo metais Ateitinin
kai leido šafiragrafuota laikra
štėlį “Kibirkštis” o Atžalinin- 
kai “Atžala.” Rengiamasi ir 
šįmet leisti, bet kol kas dar ne
išleido. 

r Dabartiniai gimnazijos na
mai labai aukšti taip kad V ir

Geneva, N. Y. — Viesulą 
išvartė 200. telegrafo stulpų. 

Binghamton, N. Y. —. 
^Siautusi viesulą blėdies pri
darė už $100.060.

BOSTON 27, MASS, f

AVIDĖS B ALSAVIMAI

Dubtin. — Airijos parla
mentas laikė slaptų posėdį. 
Tas paaiškėjo, kad balsavi
mas ar priimti padarytų su
tartį su Anglija atidėtas iki 
po Kalėdų. \ • •

t

r

i

f

i1 f

/

I

. ■ "i

: APDEGĖ LENKŲ 
BAŽNYČIA.

Brooklyn, N. K. — Suba- 
loj sudegė dalis lenkų Šv. 
Stanislovo bažnyčios. Su
degė didysis altorius ir šv. 
St^ni^lovo relikvijos. Nuos
tolių padaryta už $10.000.

London. — Anglijos parla
mento abu 'butu milžiniška 
balsų didžiuma ratifikavo su-,1 i 
, r, . ‘ ‘ 1 S?tartį su airiais.

'• . •' \ , .1 z.- * ■* '
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UŽSISAKYKITE.
, I v

“Darbininko” spaus
tuvė pagamino puikių * 
konvertų su paveiksle- į 
liu, kurs parodo Kris-«( 
taus užgimimą. Jie tin
ka dėl įdėjimo plotkų. į 

Gerb. vargonimnkąi 
teiksis užsfsakykiti, nes | 
tai geriausias pasveikt- I 
nimas su Šventomis Ka- į 
ledomis ir Naujais Me- į 
tais.

Kainos labai 
prieinamos:
Už 1000 konvertelių $8.00 

>>
»»« ' n

A

500 >> $6.00
300 $3.50
200 >> $2.75

Konvertų mįeris 5x7^ R 
Užsakymus išpildysime 0 
tų pačių dieną. |
“DARBININKAS,” | 

S6S Btoadtcay, Boston 37, Mas*. »

y;— Vartotojų Bendrovė 
“Dubysa”, kuri mieste turi, 
net du skyrių. Raseinių Pava
sarininkai šuo tarpu buvo la
bai išktįkę, bet toliau tikimės 
kad jie šustipries. Yra dar iv 
daugiau organizacijų kaip_taį^_ 
“Banga” ir kitos, bet aš apie 
jas mažai žinių turėdamas 
daugiau ir nerašau.

Kaštanas;
/------- :—ri

AMERIKOS RAUDONO* -
JO KRYŽIAUS NUR- 

SĖS LIETUVOJE.

Ką tik užsibaigė Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus 
nursių pirmo kurso lekcijos 
Kaune. Nursės užganėdin
tos vietinių moteriškių in
teresu,

.Kursūs susidėjo iš hygie- 
nos, pirmos pagelbos, pa
gaminimo paprastų naminių 
vaistų ir prižiūrėjimo ir pe
nėjimo kūdikių.

Kūdikių padėjimo tipiš-r 
kas pavyždis »ir motinų tin
kamo prižiūrėjimo nežinoji
mo prižiūrėjimo nežinoji
mas duotas sekančiame atsi- 
tikime Kaune:

Vienų dienų motina atsi
nešė savo keturių mėnesių 
kūdikį į Amerikos Raudono
jo Kryžiaus kįįnikų. Kūdi
kis buvo apvynĄįas nuo gal
vos iki kojikių į šmotų rau
dono kartūno, ant to dar ki
tas šmotas, ir ant to dar ki
tas, ir tas viskas aprišta 
šniūru, taip drūčiai jog ko
jukės ir rankutės visai neju
dinamos. Pundukas pana
šus į vatos pundelį. Kuo
met ntirsė nuėmė skudurius, . 
rado jog galvelės, -petukų ir 
rankučių oda pratrinta.

Kūdikis užkrėstas* odos . 
liga. Pirmiausia, nursė api- > 
prausė kūdikį ir mostim ap
tepė, potam aprengė su A-^ t 
merikos Raudonojo Kry-. 
žiaus drapanoms. Motinai ■ 
duota gerų patarimų.

Nursė aplankė tos motinos 
namus net šešis sykius? Pir- 
mų ir antrų sykį rado kūdikį 
tokiame pat padėjime kuo-. ‘ 
met motina atnešė pirmų sy
kį į kliniką. Bet galų gale - 
motina išsimokino tinkamai 
prižiūrėti ir kūdikis pasvei
ko. Tas tik vienas iš daugelio, 
panašių atsitikimų.

r it*
MOKSLEIVIŲ DOMEI*

Gruodžio 31 d. 1921, 2-rą vąl. 
po pietų btts N. A. Moksleivių aps
kričio suvažiavimas AVorcester, 
Mass.

Tai kviečiame visas kuopas 
siųsti savo delegatus, nes labai y- 
ra daug svarbių dalykų, kas link 
Moksleivių organizacijos vardu.

Taipogi tą patį vakarą bus kon
certas apskričio naudai. Tai-gi 
kviečiame visus, kurie atjaučiate 
moksleivius, atsilankyti koskait- 
lingiausia.
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Jffllna li ' South Bo«t»n’o utarninkals, 
Iretvtrgata ir jnabatomia. am.
Lnrauviv Rymo Kataukv frr. Juozapo

/‘DARBINI ŪŽTAS” 
(Tta\WOBKER)

PubHshed every Tuesjday, Thnrsday, 
and JJaturday fty 8i. .TobMph’s Litu-

V1
/

t

i’*

f‘ ■

I 

f 
lt

v

i

f

gtttaoriptton Rate t:
YettrĮy ...».*.......... .♦..»*.»»JP4.00 

“ ‘ Boston and suburbs ............|5.00 
Foreign counti‘les yjwrly....... .*5,00

^Entered as second-class piatter Sept, 
12, 1915 at the post offlce at Boston, 
Mase.. Imder the ActofMarchB, 1879/’

"Acceptance for mailiuj at apeeial rate 
of t)oatape provtded for trr Sectton 1103.

- Actof Oct. 8,1917, aothortaed on July 
12,1918.”

* MMMMMM

Viso,pasaulio darbininkai 
vienykitės Kristuje, po Baž
nyčios vėliava, visuomenei 
gelbėti. -
t---------- ------- - • •• -----------
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legijos studentas J. Žemaitaitis.
Buvo Ir svečią vargonmkų: p. B,m 
Juška iš Providenee, R. I. jg-4iS 
Waterburyt Ct. p: A, Z. Visminas, 
kuris nesenai apleido VTorcGsterj. .’i. 

Vos tik sugaudė vargonai, susi* , 
rinkusieji greitai, suprato, • kad • 
vąlgonus valdo p\ A, Z, Visminai 
nes'ištikrųjų jie gėrėjosi jo žavė- 
jančia muzika, per 4 metus ir kuo
met išgirdo; kad netrukus apleis, 
(A. Z, V.) visi apgailestavo. » 

Visus vakarus laike mišparų 
gražiai giedojo ŠV. Kazimiero pa* 
rapijos koras, vargonavo-grojo p. 
A. Z.Visminas. *

Nuo pat 'pradžių iki pabaigai 
buvo pilna bažnyčia žmonių. Ku
nigų privažiavo labili daug, turė
jo progos kiekvienas atlikti šv. 
išpaintį. I z •■

Paskutinius iškilmingus mišpa
rus giedojo kun, Grikis iš New 
Britain, Conn., diakonu kun, j. 
Bakšys iš Waterbury, Ct. h* sub* 
diakonu kup.’ J. Čaplikas iš Pro* 
videnee, R, J. Grąžą ir turiningą 
pamokslą pritaikintą iškilmėms 
pasakė kun. V. Karkauskas,, Nmv 
Haven, Conn. lietuvių klebonas.

Išleistuvės,
Nors tas įvyko 14 d. lapkr. įučn, 

boa tuomet niekas nerašė, (išsky
rus tūlą KIunk-Nlunk) o vis-gi 
'taip praleisti tai būtų* tiesiog ne* J 
gražu.

. Lapkr, 14 d. vak. L. Vyčių 
kambariuose įvyko vargoninko 
Vismino išleistuvės. Pokilyj da- • 
lyvavo gerb. Ideb. kim. J. jakai- ' 
tis, Šv. Kazimierė pąrap. ėhoras, t 
L. Vyčių 26-tos kp. nariai ir sve
čiai.

Pasakyta daug kalbą tarp ku- . 
’rią viena iš svarbiausių tai buvo 
gerb. kleb. kun. J. Jakaičio, nes 
kleb. gyvendaas taip -artymais 
ryšiais susirišęs su vargonininku ' 
p. A. Z. Visminu turėjo progos 
pažinti ne tik iš orinę jo pusę,-bet 
ir dvasinę, todėl gerb. kleb. ir pa- 
šventė tą vakarą savo kalbą pri
mindamas tai, kad p. A. Z. Vis- . 
minas dainuodamas jaunimo tar
pe neužmiršo ir savo dvasios rei
kalų.

Programo vedėju buvo p. P. Mi
lius, koro pirmininkas. Pradedant 
programą koras sudainavo “II- ‘ 
giausių Metų.” Po to sekė lin
kėjimai, kalbos, solo ir duetai. 
Koras, L. Vyčiai ir kitos moterys ‘ 
įteikė dovanas kaipo pagarbos 
ženklą už jo A. Z. V. pasidarbavi- “ 
mą. :

Ant rytojaus keli kalkinai iš 
L. V. kp. narių sėdę; į makabilią ‘ 
ir drauge su p. A. Z. Visminu iš-
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«,VA8BIS1XKAS_ 
atstovauja Lietuvos valsty
bę ’ -C .

Gerb. Atstovas tokį sandai 
rieČio pareiškimu pataiso iv 
pažymi, kad Piliečią Sąjun
gos statute tokio punkto nė
ra pažymėta ir jį .negali ats
tovauti Lietuvos Valstybę, 
r Kitas Sandarietis* tiukš- 
naitis daro pastabą,- kad 
kalbant .apie Kedemciją ne
minėt katalikai, nes ir dai
giau esą kataliką kurie nei
na išvien sttJB'edėracija,

Buvo“ ir Jaugiau panašiu 
nesąmonihgir išsireiškimų, 
kuriuos paliksime žvirb
liams.

Po išsikalbėjimu paaiš
kėjo jog nSb sriovią įgalio
tą atstovą 'nėra, išskyrus 
sandariečią. Leista 10 mi
liutą pasitari? ir nuskirti as
menis įvairią pažiūrą iš 8.

Katalikai arba kriksčio- 
nys demokratai pasiūlo kon
ferencijai §itto$ i kun. J. J. 
Jakaitį, L. Šimutį, kun. Dr. 
Česaitįir K. Česhutį.; San-

-^7,--.-^ .......n. .....................mm .y i,

sako: “Negana to, Kardi
nolas O Uomiell įsako darbi
ninkams klausyti ir uniją 
gerą vadovą^patarimą. Prie 
tokią gerą ūni ją vadą jiė 
priskaito Gompersą ir kom
paniją... Prie gerą vadą 
jis priskaito angliakasią li
nijos prezidentą Lewis’ą, ku
ris braukia iš. unijos nenuo
ramas, keliančius prieš dirb
davius streikus/1 
' Kas skaitė ištisą Kardino
lo O ’Coimell’io laišką, tas į- 
sidomėjo, kad Ganytojas 

.niekm> nekalba apie Gom- 
pprs% įr Leivis ’ą. Kam tie 
neteisingi pridėčkai? Pa
prastai meluojama bei iš
kreipiama rašytojo mintis 
kuomet matoma ,kad tiesįo- 

■ giniais argumentais jo nega
lima sumušti.

Iš to pasirodo, kad “Lais
ve” nepajėgia sukritikuoti 
Kardinolo O-Connell?io laiš
ko ir iš pigumo vadina jį 
“Kapitalo Ganytojo laiš
kas.” Piktumas blogas pa
tarėjas -ir dar blogesnis ar- 

i gumentas. Ir ištiesą, sun
ku siikritikuoti' Ganytojo 
laišką, nes jis stovį ant 

. sveiko proto ir teisingumo 
pagrindu. Jis nori įvykin
ti taiką žmonijos gyvenime. 
Kas prieš tokius principus 
gali paskelbti boikotą bei 
karą ? ‘Žinoma, tik “yienuo- 
ramos” agitatoriai, kaip 
juos pati “Laisvė” vadina. 
Iš vienos pusės stoja Gany
tojas su savo sveikais pata- 

; rimais ir raginimais prie tai
kos, laimes ir ramaus gyve
nimo, gi iš kitos — rėksniai 
komunistai, kuriems vien 
tik rūpi daryti suirutė dar- 
bininkij tarpe ir tame drum
stame vandeny pasipinigau
ti. Nestebėtina tatai, kac. 
rimtesnieji darbininkai ima 
miiitin išmintingus Gany
tojo žodžius. Tas žinoma, 
sukelia baimės ir nerymas- 
tayimo komunistą eilėse, ir 
“Laisvė,” bijodama, kac. 
darbininkai kartais nepra
dėtą protauti ir neišstiistą 
iš siauro ir fanatiško komu
nizmo raugo, duoda karštli
gišką patarimą, kad, girdi, 
‘4 susipratusią darbininką 
pareiga yra daugiau aiškin
ti to aplinkraščio veidmai
nystes tiems, kurie tikės, kad 
Kardinolas O’Connell rašo 
teisybę, kad jis yra darbi
ninkų prietelius ir tam pa-

V • • t J \

našiai.
Logiškai elgiantis reikėtų 

duoti darbininkams pilną 
laisvę protauti ir nagrinėti 
Ganytojo laiško turinį, kad 
jie patys prieitų prie tinka
mu išvadų. Gi “Laisvė,” 
kuri bereikalo taip savę va
dina, tuoj užbėga už akių 
sveikam protui ir stengiasi 
pavergti darbininkų sme
genis savo siauriems ir pra
gaištingiems tikslams. (

Bet ištiesų, reikia būti, 
ant tos pačios “Laisvės” bu
kapročiais, kad. manyti, jog 
darbininkai ‘ būtinai seks 
4 4 Laisvės ’J carišką nelaisvę 
ir nepamatys, kad jiems bus 
geriausia paklausius išmin
tingų Ganytojo patarimų.

hs amen įHimy kounuosė.
.................. , ■. ., ' 

tokią susirinkimą gatvekariais. 
Net nusibosta bevažiuojant nuo 
vienos dalies miesto į kitų. Baž
nyčia ir-gi randasi'krašte miesto, 
ant kalnelio puikioj vietoj. Jau* 
ninias darbštus su visokiom pra
mogom, nekurie iŠ ją'yra nęt sa
vo dalį laiko pašveAtę dei ruoši* 
mosi prie lietuvišką vakarų. Gav- 

verti paminėti šios 4ypatos: 
p.-lė O. Buziutė it p. JT. A* Braknis, 
kurie nesigabi savo triūso dar
buotis jaunnho tarpe,

Dabar r uoš i a si“ Keist utį”'sta
tyti ant scenos, jau antrų kartą.

Valio! mąntrealieeiai. Kuodi- 
džiausių jums pasekmių jūsų 
taip svarbiam’, ir nenuilstančiam 
darbe. Lai būna jums garbė už 
jūsų pasišventimą Jūsų nors ma- 
*ža lietuvių kolionija, bet jus daug 
kuomi esat daugiau pasidarbavę 
už laitas didesnęs lietuvių koloni
jas.

Svečias.

WNFEWtGUI. ,
VEIKĖJŲ KOKEEBE^ 

OIJA. NEW YOBKE.

Dėka gerb. Lietuvos Afs- 
tovo Voldemaro Čarneckio 
lapkričio 30 ir gruodžio 1 d, 
š • m. įvyko New Yorke Ame- 
rikoslietuvių veikėją suva
žiavimas? GerK Atsiovaš 'V, 
Čarneckis atidarydamas 
konferenciją pirmiausia de* 
ko jo už taip skaitlingą šuva- 
žiavimą ir suvažiavusius vei
kė jūs sveikino vardu LHu- 
vos ir pažymėjo jog si kon
ferencija tik titomeiTbus pil
nai nusisekusi, jeigu joje vi
si nutarimai bus pervai^tį 
ne balsą didžiuma, bet sutin
kant atstovams arba veikė
jams nuo įvairią sriovią. Be 
to dar gylį perskaitė nusta
tytą dienotvarkę ir kiekvie
ną klausimą dėlei aiškumo 
kiek platėliau referavo. 1

i Prie pirmiau pažymėtą 
dienotvarkėje punktą gerb..
Atstovas ►.dar siūlo - šiuos Mariečiai ir socialistai' (pas- 
punktus: ' tarieji nefigui-ąvo kaipo

1. Lietuvos Neprigulmy-®iavirdai atstovai) pastatė 
bes sukaktuves vasario 16 d., Į L ® Y‘ J?
2 Aukso-sidabro fondą. Sliakj, A. Ivaskevicią ir V.

Po to galia plačiai kalba Račkauską. , /
apie teikimą Lietuvai mora- Konferencija pasiūlytus 
lės ir medžiaginės paramos, kandidatus vienbalsiai pri- 

Gerb. Atstovo. V. Čamec- ’ma‘ ..
kio gilūs ir reikšmingi • žo- (Bus daugiau)
džiai įsmigo giliai į kiekvie--------------------------- --------------
n0.1CUV1° ,velk^° -^dį- KVLTCIįOS VAJUS

Atstovas.kvietevisus dar- KYLA'VISU SMAB-
bau, kurs nestit didelę nau- KUMU
dą Tėvynei. " • ____ ;

Ragino prie bendro vals- .'Než^int visų kliūčių, ku- 
tvbinio darbo. nas tenka sutikti lietuvių
" Sako: “Nereikia ir nie-1katahk’i Pasiryžimas turėti 

kas nereikalauja išsižadėti Įs®v®jį katalikiškų irniversi- 
partijos, bet prie vaistyto. Lietuvoje sparčiai zen- 
nio darbo gali sutilpti visos S10®? Į>ne uzbrieztojo tiks- 
partijos ir jų veikėjai.” r10' Nad lietuviai nejuokau-

Po gyvos ir karštos gerb. Na’ Paro|io Lad ir sekančių 
Atstovo V. Čarneckio kalbos |kolo™jų vienkartinės rink- 
tota pi-ie rinkimų prezidi- llavos Krlk- Kultūros rei- 
jiuno ir komisijų. Pirmiau-1<alamsJ. Bostono lietuviai 
šia registracijos komisija pukšėjus Gerb. Kv> Gar- 
perskaits vardus ūžsiregis- H1 vienu vakaru sumetė 
travusių veikėjų, kurių pa-p®,163.00, Worcestėrio duos- 
sirodė 64, o vėliau atvyko ir P11^1 tėvynainiai ir šiame 
daup-iau reikale pasirodė duosnūs su-

v mesdami $1,150.00. Phila-
Konferencijos vedėju is- Melpliijos Šv. Kazimiero pa

rinkta A. B. ^Strimaitis, rapįjos lietuviai nenorėdami 
pagelbininku Vaškas, sekr-(apsileisti jie net ir Worces- 

■.Sirvydas, joį pagelb. P. Mo-Lerį aplenkė sudedami $1,- 
^s- Isodoo. Baįtimoriečiai žada

PTesos komisijon išrinkti neapsileisti, jie sako tai tik 
visi susivažiavime dalyvavu- pradžią padarėme sudedami 
šieji redaktoriai. . $700.29. Toliau būsią dau-

Delei geresnės tvarkos ir [giau. Philadelphia - Rich- 
pasisekimo nutarta, kad su- mond kaipo maža 'kolonija 
sivažiavusieji svarstys tik bet visgi gerai pasirodė su-‘ 
tuos klausimus, kuriuos pa- mesdami $300.00, bet tai ne : 
tieks jau apdirbtus rezoliu- Iviskąs. - ■ • v!
ei ją komisija. , Į Tai-gi nuo 20 d. lapkričio (

Klausimai dėlei, kurią re- iki 12 d. 'gruodžio su Dievo ] 
zoliucijiį komisija nesusitai- Į;pagalba ir ačiū Am. lietuvią < 
kytij nekelti visai, arba jei-Įduosnumui jau turime gerą ‘ 
gu ir kiltą, tai tik informa- pradžią viso $8,965.74, yra ir < 
ei jos dėlei. Į daugiai surinktą auką' bot ‘į

Susivažiavime dalyvavo peteko jų kiekybę patirti. - į 
nuo trijų sriovią — Katali-Į Lai gyvuoja dųosnūs A- j 
ką arba krikšeionią demo- merikos lietuviai katalikai, 1 
kratą, sandariečių ir sočiai-tebūna^ ją pavyzdys Lietu-j 
istą. Vienok su įgaliojimais vos ateičiai akstinu prie ge- į 
ir susiorganizavę buvo vien ką darbą, tęstąją Lietuvos I 
sandariečiaL \ Kątąlįką Universitetas/te- |

Sąndariečiai buvo užsiimi/- skleidžia šviesą po visą ka- i 
nę, kad rezoliuciją komisija Įtalikiškąjį pasaulį. |
būtą renkama nuo sriovią. . K. J, Knišinsįas^ j

Kadangi konferencija bu-į T. P. Sekretorius, h
Vo šaukiama pasitarimui ir 
tik srioviij vc&čjai, o ne at-į PA1[IXKIlAS ŠTJNnttS. 
stovai nuo sriovią, tai ir re- - _ ___
zoliuciją komisija nutarta i White Plams, JŲ 1U—Nu
rinkti iš veikėjų. Šį Bausi- ną kapinią laikytojai suma
iną svarstant sandarieciaį nė surinkti pinigą pamink- 
pažymejo,’ kad ir Pjliecuą bi pastatyti Šunims tarpa- 
Sąjunga yra sriovė. Sanda- vusiems Ikancijoj karą me- 
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Piliečių Sąjunga] tas už «$2,500.

MONTMSAI,'cAMADA..

Montreal, tai Kanados didžiau
sias .miestas. Iš gyventoją skait- 
liaus daugiausia "yra prancūzai. 
Prancūzą dauguma nemoka ang
listai kalbėti. Nei tie, kurie čia 
yra gimę. M ją kurie ir moka 
angliškai, tai sunku su jais susi
kalbėti. Čionaj gi ir ima viršą 
prancūziška kalba, Jeigu nogima 

- įgauti gere$niss užsiėmimas^ kaip 
panašiai: krautuvėse, viešbučiuo
se, valgyklose ir t. p., tai būti
nai reikalinga angliškai ir pran- 
Gūzišškai mokėti’ kalbėti,

Miesto susitvarkymas yra daug 
kuo atsilikęs nuo S, V. miestui 
tvarkos. Gerai, kad nesimato 
tiek daug automobilių. Iš išžiū- 
ros atrodo taip kaip kaid New 
Yorke koki 10 metą atgal kad bu
vo. Mat dar daugybė transporta- 
cijąs atliekama su arkliais.. Tai 
skambėjimas yra mažas.. Todėl 
ir geresnes tvarkos nereikalinga 
ir nelaimią nesigirdi.

t

'Darbai prastai teina. t Matytis, 
žmonelių yra daug suvargusių, be 
darbo gatvėmis Slankioja, kurie ir 
dirba, tai negauna viso laiko iš
dirbti.

s

' Miestas ir-gi jau yra gerai se
nas. Taip kaip ir S. V. Boston ar 
Buffalo, N. Y. atrodo.. ^lieĮuvių 
nemažas skaičius randasi. Tikrai 
nepatyriau kiek; bet apie 500 lie
tuvių yra užsigyvenusią. Turi 
puikią bažnytėlę, bet neperdidelę. 
Pagal lietuvių skaičių, tai bažny
čia yra nemaža. Turi didelę po- 
bažnytinę salę pramogoms reng
ti. Klebonauja gerb. kun. Šim
kus, kurį vietiniai lietuviai pagar
boj užlaiko kaipo gerą ir darbią 
Tautos ir Bažnyčios veikėją. Tū
ri taip-gi tinkamą vargoninką, 
jaunimą, šv. giesmių bei dainų 
mokinti. Jis tinkamai jaunimui 
vadovauja. Chorą turi puikiai iš
lavintą. Ypatingai merginos tu
ri puikiai išlavintus balselius. Y- 
pač kaip girdėjau nuo kitų (nes 
man pačiam neteko girdėto ją vie
ną dainuojant). Tai p-Iė Bandziu- 
tė turi puikiai išsilavinus savo 
balselį. Ji ir yra lietuvių mokyto
ja. Kad vyrą chore tiek rastųsi 
kiek merginų, tai choro reikėtų 
paieškoti panašaus šitam. Vyram 
net keli prancūzai eina talkon.1 • 

Lietuviai yra užsigyvenę ne vie
toj. Iškrikę po visas dalis mies- 
fo^-kas yra Įabai neparanku pri
būti ant. pamaldų ir šiaip ant ki-

v

MONTEM.O, MASS.

Gruodžio 31 d. čia buvo antras 
■susirinkimas kas link statymo 
bažnyčios kaipo buvo garsinta, 
kad 22 d. “lapkričio susirinkime 
jau •išrinkta tani* tikra komisija- 
darbuotis h? rinkti pinigus, tai 
šiame susirinkime pasirodė, kad 
jau darbas pradėtas. Buvo para
ginti parąpijonys dėtis. Užsira
šė su viršum $8000. Vajus* pa
skirtas $15,000. Tikimės iki ba
landžio ateinančių metų sumokėti. 
Moterų dr-ja N, P. P. Švč. apsiėmė 
vardan parapijos surengti kokį tai 
ypatingą vaju ir padaryti krūvą 
pinigų. Prie gerb. kun. Švagždžio 
visokie atšalėliai ir visai nutolu
sieji nuo tikėjimo grįžta ir mūsų 
jėgos didinasi.

JAUČIA PAVOJŲ.
fcardinolo O’Connell’io 

Ganytojo laiškas, tūpęs an- 
dai “Darbininke,” matomai 
atsiekė savo tikslą ir pada
rė nemaža įntakos į darbi
ninkus, nes susirūpinusi A- 

■ merikos bolševikiškoji “Lai
svė” mėgina jį kritikuoti 
ir perspėja darbininkus, 

/kacl jo neklausytu. Mat, 
Kardinolo laiškas yra pa-, 
švęstas darbininku rinka-C b

lams ir ją .apgynimui prieš 
kapitalistą išnaudojimą. Jis 
bara dirbdavius už ją ne
žmoniškumą sątykiuose su 
darbininkais ir šiems pasta- 
riemsiems pripažįsta teisę 
streikuoti, tačiau pažymėda
mas, kad streikas turi bū
ti tik paskutinis įrankis1 dar
bininkams apginti ir naudo

damas tik tuomet, kada kitos 
priemonės nieko negelbsti. 

•. Tas patariapia todėl, kad 
streikai labai retai atsiekia 
savo tikslą, .nes jeigu strėi-

. kai kaltais ir laimėja vienu 
žvilgsniu, tai prakiša kitais 
atvejais, • būtent pridirba 
nuostolią patiems streikie- 
riamsj ją šeimynoms ir vi
suomenei. Todėlei Kardino
las duoda patarimą darbi
ninkams 
kąd visus kylančius nesusi
pratimus stengtųsi išrišti 
rąmiu būdu ir neklausytą 
nesąžiningą agitatorių kur
stančiu streikuoti.

Čia komunistai kaip tik ir 
pajuto pavoją, nes ją tikslas 
yra kurstyti ir agituoti. Jie

• iš to valgo ne tik duoną, bet 
ir pyragus ir pinigą sau pa
sidaro. Pašalinkime iš dar
bininką ir dirbdavią tarpo. 
nesusipratimus, ir komunis- 

. tai neturės ką veikti. Ją 
tikslas yra — kelti nepasi
tenkinimus darbininkuose. 
Darbininką gerovė jiems vi- 

» šiii nerūpi, arba geriau pa
sakius, jiems: baisiui rūpi, 
kad darbininkai niekados ne
turėtą gerovės, kad kęstu 

, skurdą ir kad visuomet bū- 
■ tą nepatenkinti. Darbinin

ką nepasitenkinimas savo 
būviu — tai vienatine dirva, 
■ant kurios komunizmas gali 
plėtotis. Iš čia liogiškai iš
eina, l$ad komunistai turi 

^ protestuoti prieš Kardinolo 
laišką, nes jis nori sutaikin
ti darbininkus su darbda
viais, vadinasi, komunis
tams atimti duoną. Ir tas 
puvojus turbūt yra didelis,

Ji 300 Broaėtoay,

J'/
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K. P.

WORCESTER, MASS.

40 vai. atlaidai.

Gruodžio 11 d. šv. Kazimiero 
lietuvių parapijoj prasidėjo 40 v. 
atlaidai. -Gražų ir turiningą pa
mokslą psftakė gerb. kun. J. Bak
šys iš Waterbury,' C6nn. pirmu 
kartu Woreestery.

7-tą vai. vakare prasidėjo miš
parai, — giedojo Atholio kleb. 
kun. A. Petraitis, pamokslą sake 
Providenee lietuvių par. kleb. 
kun. J. Čaplikas. Laike mišparų 
giedojo Šv. Kazimiero par. koras, 
kiuriam vadovauja Holly Cross ko-

z

ir darbdaviams.
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I UŽSIRAŠYK DOVANA'ATNAUJINK 
ii “DARBININKU” $ioo “DARBININKĄ”
i Dabar geriausia proga atnaujinti arba užsirašyti “DARBLNTNKĄ,” kuo-^ 
I met prenumeratos kaina numažinta vienu doleriu. Tą daro tie,, kurie nori 
| ir moka taupyti. . , .

g Štai ką rašo vienas iš daugelio seiias “Darbininko” skaitytojas:
b' . . Gruodžio 9, 1921, Cleveland, Ohio.
o GERBIAMA “DARBININKO” ADMlNISTRpiJA:
i’ Pasinaudodamas proga ir dovana teikiama šiame mėnesyje siunčiu $3.00 už prenu- .
J? ndratųT Siuntinėkite man “Darbininką” per visus metus po 3 sykius į savaitę. Aš
g esu senas “Darbininko” skaitytojas ir labaizman jis patinka. Skirtis su “Darbinin-

•’ ku”. niekados nemanau. Nors dabar su pinigais Zmku; 7 mėnesiai kaip nedirbu, bet 
g šiaip taip sukrapščiau $3.00.
1 Musų kolionijoj dabar streikuoja pieno išvežiotojai ir žmones bėdavojo kad nega-
g Ii gauti pieno vaikams. Streikieriai vaikščioja po stubas ir gandina gyventojus, jeigu 
(1 tik pirks pieno. v
g Tai tiek šiuo sykiu. ,
1 Linkių, kad “Darbininkas” pasiektą kiekvieno lietuvio namus Amerikoje ir Lie-
I voje. ' .
| \ x . -Su tikra pagarba^ JONAS' MIKELIONIS.
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NAUJIENA LIETUVIAMS 
AMERIKIEČIAMS.

Neseniai atėjo i§ Lietuvos 1-mas 
numeris Tautinės Kultūros ii’ 
Pilnutinio Gyvenimo Žurnalas 
“BUOMUVA.” '
. Siųsk tuo jaus 75c. “Darbinin
kui” o gaiisi “RUOMUVĄ.”

“DARBININKAS,“

Boston 27, Mass.

i *i

Ii

K

i Tai-gi raginame visus Amerikos lietuvius užsirąšyti vienintelį darbo žmoni^^
| laikraštį 44Darbininką” sau, sayo giminėms ir pažįstamiems čia ir Tėvyne- «» 
| je Lietuvoje gyvenantiems. . z , ’ ®
J
I /'Prenumeratos Kaina Dabar: 1 ■ .
! AMERIKOJE'metams ... .........................................$3.00
!• ĮLIBTVVĄmetms ...i.?.......................$4M
] - y / ' ' •
f .Pinigus siųskite Šiuo adresui

I “DAR
[ 366 BR0AWA¥,r ?L *5 . .
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lietis Ambrozaitis pažymy- [tu. Paminklas bus pastaty- 
jo,

nęs jam pašalinti “Laisvė 
( panaudojo melagysčių.
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ir HetuviwM teikattngą; kitos 
tąątoi jam aaoiai yrą prisidėjusias 
prie Lygas* D#r priminė kodėl ir 
lietuviams ji:r*ik*lin|a, nes grs- 
kaj, Įsukai' ir kitos taigos jau vei
kia sykiu su amerikiečiais, ku
rioms ir kalės, pasamdo Lygą ir ki:

»■
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dundėjo-»į Wąterbury, Conn. Pa
viešėję dieną ir pusę sugrįžo at
gal, tik jau be p. A. Z. Vismino, 
be savo brangaus nario, patarėjo 
ir vado. . > - 1

ChorMirp.jAK, Visminą#.
®£#tur^u metai atgal

, j» (A. Z. atvykęsATorcesterin tuo## reikaluose prigribeti dykai; 
sutiko nemažai kliūčių. Pirmu lietuviams to netekdavo, ne# jįe 
jo darbu tai buvo ant greitųjų su
daryti bažnytinį tetą, nčą buto 
pakrikęs. Nelengvas buvo dar
bas-, veik visi choristai buvo nau
jukai, didelė didžiuma senųjų nu 
tik kad patyą-nėja, dar kitus aa- 
kalbinėjo/ Vienok Ą, N, nenuleis 
du rankų ir visu smarkumu grie
bėsi darbu. Čia pat šv. Kalėdos. 
Pasidėkojant jo dąrbštumui per 
Kalėdas naujai organizuotas cho
ras nustebino susirinkusius.

Pirmieji ledai, sutriuškinti. Ne-’ 
trukus Vforcesterio choras užėmė 
pirmą vietą tarpe kiaų Naujosios 
Anglijos chorų.

Vadovaujant p. A, Visminui ne
♦ . naujieną buvo Worcęsterio lietu-

viamstaŠgirsti ne tiktai gražų baž
nyčioje giedojimą, bet ir ne vieną 
turiningą koncertą.

Įrengė operetę “ Šventoji Nak
tis.” Susirinko ne aik vietos lie
tuviai ir įžymesni svetimtaučiai, 
bet ir iš apylinkės miestų — tikę 

'■ damiesi išgirsti ką tokio nepą 
prasto.^. Ir neapsivylė? Veikalai 
buvo išpildytas.tikHŪ artfe®kai; 
parapijai ądvė ne mažai pelno, gi 
atsilankiusiems dvasiško maisto. 

x Prasidėjus šiltai vasarėlei t apy
linkės lietuvių kolonijos įrengda
vo įvairius ‘išvažiavimns su prog- 
ramais, kurių žymią dalį išpildy
davo Worcesterio choras, veda
mas p. A. Z. Vismino.

L. Vyčių 26-ta kp.
P. A. Z. Visminas ne tik kad pa

sižymėjo kaipo sugabus choro ve
dėjas, bet ir jaunimo darbuotojas 
— vadas. Jis nuo pirmų dienų sa
vo atvykimo į Worcesterį% matė 

. būtinu reikalu darbuotis jaunimo 
tarpe. Jis daugiausia dirbo prie 
vietinės L. Vyčių 26-tos kuopos.

Pasekmė buvo ta, kad iš netoli 
dviejų šimtų narių pasiliko tik 

’ ■ septyni, ir čią A. Z. V. darė visa 
tai, kas dar buvo galima padary
ti. L. V. kuopa pergyveno savo 
audringas valandas, išsimokėjo 
pirmųjų “darbuotojų” padarytas 
skolas ir narių skaičius senai per
sirito per šimtą. • '

P. A. Z. Visminas buvb kp. re
žisierius. Jo pasidarbavimu su
tverta^ prie kp. Teatrališkas-Sky- 

■ rius. Įrengta daug veikalų. Iš 
didesnių; “Živilė,” “Mirga,” 
“Dešimts metų smuklėje,” “Keis
tutis,” kuris buvo vaidintas 3 
kartus W6rcestery, 2 kartu South 

, Bostone ir vieną kartą Atholy. 
Buvo ir daugiau pakvietimų, bet 
laikui bėgant nekurie mėgėjai mi
nėto veikalo išvažinėjo tai į Lie
tuvą, tai į kitus miestus ir taip . 
pasiliko*

P. A. Z. Visminas atsiskyrė nuo 
mūsų. Prabėgs metai-kiti, gal ' 
Įdek ir pamiršime, bet jo nuveik
ti darbai, praminti takai rodys 
ramus tolesnį kelią, drąsins mus 
gyvenimo kovoj o jo atminimas 
priduos jėgų ir vilties pergalėti 
visas kliūtis kurios temdys mūsų 
ateitį.

* “Darbininko” No. 136 (716) , 
tūlas Kliunk-Kliunk savo “pasta
bėlėse” tarp kitko palietė ir virš-

#minėtos ypatos,išleistuves.
I “Su durnu, du turgu,” sako 

’ patarlė. Kaip į tokį veik nereikė
tų kreipti domės, bet įkilome t pa-

• sirodo, kad beesama žmonių tfeip 
siaurai matančių, negalima užty
lėti.

Uoliam veikėjui geniausios klo
ties naujojoj; lietuvių kolonijoj— 
tarp veiklaus Waterbury ’o jauni- 

. mo. * - ;
K. S. Jo-tią.

f

I

kniaukti kaip katė iŠ ko gerbia* 
mani kalbėtojui, buvo nemalonu ir 
turėjo pertraukti kalb^kad atsa
kius į bedievių niurnėjimus. Beri 
traukoje buvo pardavinėjama ka
talikiško tūrinio, knygos. Kaiku- 
rioš brošiūros buv<) duodamos dyg
iai. Jų gavo ir bedieviai. Antro
je temoje gerb. kalbėtojas kun. 
Bričkaf kalbėjo apie gerą. ir blo
gą spaudą ir nurodė kenksmin- 

‘gųmą iš skaitymo bedieviškų kny
gų ir laikraščių. Užbaigus pra
kalbas, vienas tamsybės apuokas 
V. Dzendzclieta viešai persistatė 
noris eit| į kritiką. Gerb. kun. 
Bristą atsakė,, kode! ne, jei turi 
tokį mokslą kaip aš, galima. Ka
dangi virš minėtas kritiforitis 
tiek žino apie mokslą kiek deglo
ji apie saulę, tai nieko iŠ to ne
išėjo; Užsibaigus vakarui, buvo 
gie'dotą Lietuvos himnas. Bedie
viai nebeišlaikė, net ne kol himną 
atgiedos, šukele kačių koncertą ir 
spruko per duris. '

Gerb. kun. Brička pasižadėjo 
dažniau atsilankyti į Racinp su 
prakalbomis. Apsidžiaugė gražia 
lietuvių bažnytėle, tik apgaili“’*'* 
vo kad nėra mokyklos ir kleboni
jos.

t

r Būrys vyrų kaip jurginių, 
Visi gėri be rinktinių; j 
Visi nori apsivesti, 
Tik mergelių negal rasti.

O mergino# atsargoje, 
. ’ Vyrų būdus pridaboję;

Ne kiekviena# joms patinka;
( Viens per jaunas, kita jau 

[plinka;
Vienas tokis.,,. kits kitokia, 
G trečiasis -*-* dar nei jokiu,- ♦ 

\ It dažnai tekė^ atsako;
Joms jau šaipos^ jų pakakę. 

Jonas esąs iigapėdis,
* O Antienas duonaėdis, 

Vincas. snaudžia atsilošęs, 
Jurgis perdaug kortom lošęs;

Juozas nenor grybų rinkti,. 
Petras avių nemok trinkti, 
O Klemensas augstai žiūri, 

ir tas pačios neturi. 
Simas, Paulius susirietę, . 
O Motiejus čiulb Avietę, 

. Milfas, Juliuj kai sušalę, 
Gal pamieli, ’kad išbalę.

Gedeminas išprotėjęs, / 
0 Vytautas išdidėjas; 
Na, p Baltrus rugius/inala, 
Izidorius girnas kala.

O Keistutis vis galvoja, 
Titus sienas nutėplioja ; 
Beneminas vištas gano,

• O Danielius senės —< stena... 
Fabijonas žvirblius gaudo, 
Sebastijoną kiškius šaudę, . 
Liudas kriuna iŠ' senatvėj, 
Ignas kulnis tik pastatęs, 

Blažys, Andrius Suliesėję, 
O Vytėnas rugius sėja. 
Zigmas, Pranas pypkes rūko, 
O Viktoras jauns patruko.

Domininkas nusigandęs, 
Valentinas mirti rengias, 
Julijonas malkas kerta, 
Joakymas jodo sartį;

O Barnabs nosį riečia, 
Stepas Jackų imties kviečia, 

" . O Alfonso trumpos kojos,
O Ambras išsižiojęs. 

Nėr nei vieno patogesnio, 
Nei malonaus, nei geresnio. 
Visi veik yra vienoki; 
Ar tu imsi šiokįtokį.

Ir laiminga toj mergšė, 
Kimi pataikė bernelį; ’ 
Kuris būdo yrrr lėto, 
Tos liek kupra neskylėta.

Kartais visaip atsitinka... 
Vienas antram nepatinka; 
Per dien namas audra kįla, 
Kas savaitę teisme byla.

Niekad ramybės neihato, 
Vienas antram plaukus krato, 
Sulyg galo amžiaus savo, 
Vis dejavo ir dejavo.

. J, V. Kovas.

mi neapeiŽvietę darbininkai. To
kie niekad negali tikėtis, kad pri
eis prie ląimingeznio ir geretnio 
sau gyvenimo, nes patamsiais ei- 
įdamjz gtri&įcn įpūtei duobėn, o > 
puolus ne taip greit išlipsi, , 
t. '

L. D. B rttpfftąri apšvieta.
Darbininkų Sąjungą nėra suor

ganizuota vien kad-autraukus-dar
bininkus po krikščionišką darbi- 
atihkiŠte vėliavąy bet taip-gi, kad 
apšvietus , juos, kad* jie patįs pa- 
žiiitų savo gyvenimo tikrąjį f aką, 
kuriuo eidami galėtų * išsisaugoti 
nuo įvairių išnaudotojų ir galop 
pasiekti aau šviesesnį gyvenimą^ 
žodžiu eakant; LD& /tiksiąs yra, 
kad prirengti darbininkus evoliu
cijos keliu prie sutvarkymo da
bartinės netikusios^ sistemos. Tuo. 
tikslu LDS. leidžia tris kartus įį 
savaitę organą “Darbininką/’ ku
riame plačiai aiškinama darbinin
kų klausymas. Kas metai leidžia 
kalendorių, kuriame ir-gi aiškina 
darbininkų programą. Be to dūr 
išleidžią nemanai įvairių brošiūrė
lių, knygelių ir parduoda savd na
riams pž visai žemą kainą, arba ir 
veltui išdalina nariams. Čia man 
rodosi, kad centras atatinkamai 
atliekasavo prievolę link tų rei-' 
kalų, o kas link kitokių dalykų 
gal ir būtų ką nofs pasaįrj^i, bet 
lai lieka ant'toliau.

*
Patys turime rūpintis.

Nekartą esu girdėjęs kalbant 
žmones, kad LDS. negali pagerin
ti darbininkų būvio. Tokia kalba 
mari atrodo- keista ir labai nepro
tinga, peš kas gali pagerinti kito 
žmogaus gyvenimo ■ sąlygas, jei 
pats, žmogus tuo nesirūpins? Mat 
randasi žmonių, kurie mano, jei 
kas apie juos kalba ir rūpinasi, 
tai jau patiems nė nereikia rūpin
tis, bet tik-laukti kol ateis kas ir 
pakvies sakydamas: štai jau pri
rengiau jums vietą, eilutė ir gy
venkite sau laimingai. LDS. ne
žada darbininkams rojų ant ^e- 
mės, nes žino, kad jo negalima į- 
vykinti. Antra, neragina darbi
ninkus prie kruvinos revoliucijos, 
nes žino, kad tas negali darbinin
kams atnešti jokios naudos. Gal 
užtad *nekurie ir mano, kad LDS. 
nęgali pagerinti darbininkų bū
vio? LDS. nėra tuščias prižadų 
paaišas, bet rimta darbininkiška 
organizacija, kuri rūpinasi nuro
dyti darbininkams kaip ir kuriuo 
keliu jie turi eiti prie pagerinimo 
savo gyvenimo būvio. P mūsų dar
bininkų prievolė turėtų būti pa
tiems rūpintis, rengtis prie lai
mingesnės savd ateities, prisilai
kant mūsų, organizacijos principų. 
Kuopoms .reikėtų rūpintis dau
giau lavinimosi apšvietos srityje 
rengiant vakarinius kursus ir tt. 
O nariai Įcuoskaitlingiansiai turė
tų juos lankyti. Prie to dar vi
sos kuopos privalėtų turėti savus 
knygynus ir raginti savo narius, 
kad skaitytų. Turėtų rengti pa
skaitas, diskusijas, debatus ir tt. 
Tas išmokytų darbininkus plačiau 
žiūrėti į bėgančius gyvenimo da
lykus i© patobulintų mąstymo, 
proto galę. Nes tik mūsų pačių 
vienybė, susipratimas, apsvieta ir 
meilė suteiks mums geresnę ateitį, 
o ne kas kitas.

Lietuvių Darbininkų Sąjungos 
Chįcagoe Ap«te Šarkiai pradė
jo darbuoti*.

i Štai buvusiame apskričio suai- 
Važiarime išnešu pageidavimas, 
kad vk»e & & kuopos pem-
stengtų aukondą prisidėti prie į- 
Btėigimo darbo informacijų biuro. 
Tas biuras bus atidarytas apie 
Naujus Metiis po num. 3313 So. 
Hąlsted St., Clrfeago, BĮ.

Pirmutinė kuopa prisidėjo prie 
to darbo tai LDS. 15 kp- M West- 
viUe, BĮ. Antra iš eilės LDS. 57 
kp. Chicagoj. ‘Abi aukojo po $5. 
Nesnaudžią nė kitos kuopos. -

Tai-gi kaip matome šio ^apskri
čio kuopos ne juokais pradeda or
ganizuotas ir veikti. •

Geriausia mums darbininkams 
įstoti į Lietuvių Darbininkų Są
jungą,_ten lavinties, pažinti savo 
reikalus ir kultūringumu už^ juos 
kovoti. • * ’

Reikėtų, kad kiekvienoje lietu
vių kolionijoje susiorganizuotų 
kuopa ir trauktai darbininkus vie- 
nybėn, prie bendro darbo už pa
gerinimą būvio.

Darbo begalo daug. Turime 
gabų organizatorių, talentuotą 
kalbėtoją,, darbininkų prietelį, 
gerb. kun. A. Brišką.
’ Kolionijos, kur dar nėra LDS, 
kuopų ir tos kur jau yra, o no
rėtų padidinti nariais, kvieskite 
gerb. kun. Brišką kalbėti.

Apskritys gavo iš Centro agita- 
cijinių lapelių. Kurios kuopos 
norėtumėte jų gauti, kreipkitės 
žemiau paduotu adresu:.

Norėjome gauti nesenai Lietu
vą lankiusį “Darbininko” redak
toriųįkalbėti šioj apielinkėj. Jis 
pasižadėjo vėliau kada nors at
vykti. . Šiuo tarpu negalįs. .

Visais darbininkų reikalais to 
apskričio LDS. kuopos ir apielin- 
kės kolionijų veikėjai kreipkitės 
pas Apskričio pirmininką,

R. Andreliūnas,
4436 S. Fairfield Avė. 

Chicago, III.

neprigriėįo prio hr dą-
bar dar iakn, kur lenkai prigu
lės, ten mes neprigulėsime. Jei 
visom# tautoms naudosią yrą By-; 
g%. tai te<jri-gi lietuviams nėpri-: 
ridėM ■ •:

- Paskui virš valandos kabėjo p; 
Kneižyk; labai įdomiai išdėstė ka- 
del amerikiečiai po viri žino kas 
tie lietuviai : todėl, kad lietuviai 
neidavo bendrąn darban Su ame
rikiečiais; daug Amerika teikda
vo pageltos kitoms tautoms, ypač 
karo metu, be| Lietuvai tėte mą- 
žiaų, nes apie jąz amerikonai ma
žiau ir težinojo; dabar jau bent 
aukštesnios klesos žmpnės lietu
vius atskiria nuo kitų tautų.- 

Priminė, kad gana jau ,mttmš 
besislėpti nuo kitų tautų, bet rei
kia stoti į eilę visų tautų, o tuo
met tik pains mus ir nebereikės 
mums amerikiečiams taip ilgai 
aiškintis kas tie lietuviai,..

Baigdamas savo prakalbą, pri
minė dar ir Lietuvos reikalus, kad 
ir ten lietuviai labai tvirtai gina 
Lietuvos nepriklausomybę ir jei 
kas tik pasikėsina', tai risi lietu
viai stoja prieš tėvynės priešą, ką 
ir parode Hyrųanso projekto at
metimas. ..

Jei lietuviai laikytųsi vienybės 
ramybės laikais, kaip kad parodė 
sutartiną pasipriešinimą užėjus 
pavojui, tai lietuvnj niekas neį
veiktų.

Pągirtina, kad neatsižiūrint į 
taip didelį skaitlių žmonių, visi 
ramiai klausė. Tas ir liūdija kad 
prakalbos patiko.

Kaip matyti ir nashuaiečiai pa
mylėjo prakalbas, nesf pradėjo 
skaitUngiau lankytis: seniau tiek 
daug nesusirinkdavo.. Tai dar ne 
visi pažino vertę gerų prakalbų, 
gal vėliau ir kiti atvyks į rengia
mas prakalbas. o Kazys.

CAMBRIDGE, MASS.

Darbai pas mus nekaip teina- 
Jei kur-ir dirba, tai algos labai 
nukapotos. ' Biednas^darbininkas 
negali pragyventi. Kaip va Rivei- 
Side \Boiler .Works ant Man St. 
taip nukapojo algas, kad nei vien
gungis darbininkas negali pragy-1 
venti. O kas daryti tam, kurs su.j talikų veikėjai matydami pakri- 
šeimyna? Tiesipg pusbadžiai turi kusius ir labai išnaudojamus įvai- 
gy vesti. O minėto j dirbtuvėj daug 
lietuvių dirba.

Tarp darbininkų, pradėjo eiti 
kalbos, kad reikią važiuoti į Chi- 
eago, girdi skerdyklose darbinin
kų reikalaują. Tai žinokite, bro
liai darbininkai, kad Chicagos ir 
kaikurių kitų miestų skerdyklose 
c-ina aršus streikas, su kraujo 
praliejimu. Tad nevažiuokite, ne- 

vgi eisite streiko laužyti ir baisus 
pavojun save statyti

V. S. J.

i

i

L. D. S. IR MES.
(Skiriu LDS. Cynn. apskr.)

Žymesni Amerikos lietuvių ka-

f

J. S. K.
i

PRANEŠIMAS.

Visų LDS. Conn. apskričio kuopų 
> ' ' domai.

J * i

#

AR8AATHI

DABAR.
........If

po ^«nykiu8 į lavuitę UŽ |
\ iMuni. ■ " . .

Lietuvę .
$4,00 metams.

“Darbininkas” pi 
sias, . geriausias it tini 
miausiaš laikraštis - 
ninkama. Prie “Dar 
ko” susispietę žymiausi?, 
merikos, Lietuvos ir 
pasaulio lašėjai. »‘

Tai puikiausia ir natb 
giausia dovana Kalėdoms* '

Jeigu prenumerata dar ; 
nėra pasibaigus, tai" praiL 
gink vienais Ar daugiau 
tais laiko, kad nereiktą JUo* 
keti $1.50 brangiau.

Apdovanok save, gimines, 
ir draugus(es) AmerįSįę ^ d 
Lietuve j e dovana, kuri btttų.' | 
atmintina per visus metus. J

Štai kų rašo vienas iš dau» J 
gelio mūsų senu skaitytojų

Worcester, Mast."’ . . jS 
Gruod.

Gerb. “Darbininko” Adm.: ’
Širdingai tariu ačiū už tai kad ,^9 

palaukėte su atsilyginimu už 9 
prenumeratą ir apdovanojate 9 
$1.00^ Aš labai mėgstu skaitys 9 
ti “Darbininką.” Skaitau su 9 
didžiausiu pasigerėjimu ir pasi- 9 
žadu būti skaitytoju ir rėmėju "9 
laikraščio “DArbininko” ant 9 
visados. Šiuomi pridedi! $3.00* 9 
už prenumeratą 1922 m. ’ 9

Raginsiu ir kitus užsirašyti 9 
vienintelį darbininkų laikraštį 9 
“Darbininką.”

Su tikra pagarba,

Malonūs LDS. Conn. apskričio 
kp. draugai ir draugės. Štai ir 
vėl mums artinasi nepaprastas 
darbas atlikti ir vėl- mes turim 
gerai panaudot savo mintis ir pa
leist prie darbo, idant ko tokio 
naudingo, bei nepaprasto galėta
me nuveikt dėl mūsų apskričio ir 
abelnai de! brangios LDS. organi
zacijos.

Tai yra baigiantis 1921 metam, 
turime rengtis prie 1922 metų, me
tinio LDS. Conn.* apskrido-12-to 
suvažiavimo, kuris turės įvyks 15 
d. sausio, 1922 metais, Bridgeport, 
Conn. Būtų geistina ir patartina, 
kad kiekviena LDS. Conn. apskri
čio, kp. nepasiliktų ir dalyvautų 
virsminėtame suVažiavime, kad 
kiekviena kuopa pasistengt pa
siųst skaitlingai delegatų su nau
dingais sumanymais bei įnešimais 
ir pasistengtų; kad visi geri įne
šimai būtų gyvenimam vykdomi.'

Antra, tai bus metinis suvažia
vimas, kur reiks išsirinkti nauja 
apskričio valdyba sekantiems me
tams. Kai delegatų daugiau, tai 
ir rinkimai lengvesni. O išrinkus 
naują valdybą tankiai pasitaiko, 
kad būna energija gyvesnė 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 per delegatus, arba ku
rios kp. nesiųstų delegatų, tai lai 
pasiunčia'raštu vėliaus nurodytu 
antrašu. Tad valio, visi sukrus
kim prie darbo, nes kaip girdėt iš 
Bridgeporto padangės-,' tai jie 
smarkiai rengias prie suvažiavi
mo, deda visas pastangas kad tik 
žingsnį pažengt toliau už kitlis’.ir 
kartu užganėdint delegatus.

Rast. B. Mičiunienė.

f

♦

,. f »

wa> 9
J. KirmllM. • 9

Tai tik vięnas iš daugelio. 9
Darbininkas” buvo ir yla 9

A

tikriausiu darbininkų drau- j 
gu. “ Darbininkasv leidžia- j 
mas pačių "darbininkų. ? j

Siųsk* prenumeratą Šian- | 
diena. Nelauk ne valandė
lės, bet tuoj sėsk ir adres^L f' 
laišką ir sykiu pridek 
hey orderį” ant trijų arba J 
keturių dolerių ir siųsk; kad ,1 
uz dienos kitos jau gautum 1 
į savo namus laikraštį "Dar-/ j 
bininką.” ? |

Visi ališkai su prenumėra- j 
tomis turi būti adresuojami j 
šiaip: ‘ 1

“DARBININKAS” | 
366 Broadway, Boston 27, M*w» ■ 

. * 9

UŽSIRAŠYKITE.
■' " *

Visi išsirašykite Lietuvos 
Studentų Kalendorių 1922 me
tams. Kalendorius yra kišeni
nis, gražiuose apdaruose, labai 
tinka jaunimui. Visi išsirašy
kite. Atsiųskite doleriui, tai" 
gausite tą kalendorių, ir didelį 
glėbį visokių iš Lietuvos lai
kraščiui

Kalendorius gali būti graži 
kalėdinė dovanėlė.

Sūskite užsakymą šiandie, 
adresu :

North Abington. — Dešini- j 
ties mėnesių kūdikis Arthųf. 1 
Fisher prarijo saugiąją špilką, i 
Špilka buvo atsegta. Buvo pa- 
saukti daktarai. Nutarė pa-

J. Tautilas.
i
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DARBININKAS
366 W. Broadway

Didžio Išlankstytas

įtapo jųodviejų vergais, o kitų są- 
‘ vo brolių darbininkų budeliais. 
Tad matomį kaip greit suvilioja-

■ . Nulankstytas ■

L Galima gauti

3dė' \ -

T.

f "
’ V

R
«* A

Boston 27, Mass. išėjo.

4
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Washington. — Teisybės De- 
partanente pareikšta, jog prieš 
Kalėdas busią paleista keletą, 
politinių kalinių, tarpe kurių 
gal busiąs Debs, socijalistų bu- 
vusis kandidatas į prezidentus.

NASHUA, N. H.
i ■ -_______ _

' Gruodžio 11 d, parapijos salėje 
. kalbėjo A. Kneižys, N. A’. C. Ly

gos reikale, kurios vedėjų yra stu
dentas Kaz. Tanmlionis.

z Žmonių tiek daug buvo jprisim- 
kę, kad nei ęestinebe^uko kur.

Kun. B. Daniūnas pranešė susi
rinkusiems, kad kviestasis antras 
kalbėtojas nebus, nes laišku pra
nešė, kad negalįs atvažiuoti.
''Trumpai išdėstė kas tai per 
“North Am, C, Lygų” ir kodėl ji

K

Kaina 75 Centai.
- _____ \

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

»

rių provokatorių, lietuvius darbi
ninkus, šioje šalyje, sutvėrė Dar
bininkų Sąjungą; su tikslu, kad 
suorganizavus^ visus lietuvius ka
talikus darbininkus gyvenančius 
šioje šalyje. Neužtenka vien tik 
suorganizuoti darbininkus, kad 
pagerinti jų būvį, bet reikia juos 
apšviesti ir nurodyti kelią prie ge
rovės. Kas iš to jei turėtume di
džiausias žmonių minias suorga
nizavę; vistiek neilgai jie laikysis 
ir nepagerės jų būvis, jei nesirū- 
pinsim jų apsvieta ir nesistengsim 
supažindinti juos su gyvenimo rė
dą. Tą parodo mums praeities is-» 
torija ir taip-gi šių dienų Rusijos 
darbininkų padėtis.

Netikus rėdą.
Rusijos darbininkai per šimt

mečius bpvo prispausti 'despotiz
mo. sunkia letena ir laikomi tani- . 
soje. Niekas jų apsvieta nesirū
pino, atpenč valdžia guviai sali- ; 
gojo, kad niekas apie tai ir ne- 
■ąžsimintų, nes bijojo, kad žmbnčs 
apsišvietę . nepareikalautų sau 
platesnių teisių. Tokiu būdu di
desnė dalis gyventojų buvo be
moksliai, ‘tamsūs.

Tai štai^nugriuvus Rusijos des
potui nuo sosto, žmonės pasijuto, 
kaip pakvaišę, kaip ant sukančio 
tato pagauti, iškarto’ patįs neno
rėjo tikėti, kad jie yra laisvi, bet 
pagalios išgirdę it persitikrinę 

! nuo įvairių Agitatorių kalbų, kad 
; jie tikrai yra laisvi ir galį daryti 
■ ką norį. Galį pasidaryti sau ro- 
I jų, jei tik klausysią jų ir* eisią 

kartai su jais. Žmones būdami 
tamsūs nesuprato jų viliugingų 

; prižadų, mane, kad ištikiu jų jie 
gaus rojų nuo Lenino ir TiPekio, 
pasidavė juodyiojų prieglobstin ir

NACINE, WIS.

Gruodžio 11 d. LDS. 63 kuopa 
surengė prakalbas. Kalbėtojai 
buvo iŠ Chicagos, R. Andriliunas, 
LDS. Chicagos apskr.-pirminin
kas ir gerb. Uun. Brička. Žmonių 
prisirinko pilnutė svetainė. R. 
Andriliunas trumpoje kalboje nu
rodė naudą kiekvienam darbinin
kui būti organizuotu, prigulėti 
prie gerų organizacijų, o ypatin
gai prie Lietuvių Darbininkų Są
jungas. Gerb. kun. Brička pir
moje temoje kalbėjo ar tikėjimas 
ir Katalikų Bažnyčia kliudo dar
bininkų gerbūviui, kaip kad be
dieviai skelbia? Nurodė pavyz
džiais.^^bolševikišką Rusiją, kaip 
ten darbu žmonės yra “patenkint 
ti,” kur tikėjimu ys* panaikin
tas* Tas žinoma. Trockio bernams 
nepatiko ir pridėjo ųrgšti ir viena 
smuklininko bobelka- *s pradėjo

’ * r ■

DOVANOMS

PLUNKSNį
Kuri bus atminčiai ilgam 

. laikui.

Kainos Prieinamos.A *
’ Reikalauk Katalogo.

“DARBININKAS,
366 Broadway

Boston 27# Masą.
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DARBININKAS

t

f. L

PASKUTIPL DIENA,

g

»

J ' 1 »

Pirm. V. Savickas

g TU. Bo. Btmton MM

hl C. LANDŽIUS
| (S1YMOUR)
I L ibtu via
L Gydytojas hūOhirubgai
II Gydo aitriai lūchronlikM Hm 
D vyrų, moteril ir vilką. Egiaml- 
D nudją kraują, iptatfBllni, ilint*. 
o mą ir tt. «avo laboratorijoj. *»• 
S į telkia patartam lallkaū kltąr
! ĮVtnantlema. AdrMtti: 

į 506 Broadway, 
B South Boston, Misa 
į Kampas G St. įr 'Broadrray

I 8U8IRINKIMAS
Tautos Fondo susirinkimas 

įvyks Graudžio 22 d. s. m. 8:00

w w
Žiemos Kainos Jau- 

Nupigintos.

.... W®W***4
16 Mirę Sourit Boiroiri , j

DU. H. S. STONE
Am^ Specialistas 

399a *W. BE0ADWAY 

VAtAtrooi: Nno 9 r. Iki T r. f|Ę

SVARBUS SUSIRINKIMAS
Katalikų Vienybės susirim 

kinias įvyks gruodžio 22 d. š. 
Petro pobažnytinej sve

tainėj, 8:00 vai. vakare.
Į minėta susirinkimą yra 

kviečiami Adsii^draugijų atsto
vai* nariai ir veikėjai. Tame 

- susirinkime. A. Knei'Žys daug 
svarbių dalykų papasakos iš 

. srovių suvažiavimo kur. buvp 
Kew YorRe lapkr. 30 d. š, m. 

. Todėl visi kas gyvas į Šita 
susirinkimą, nes daug svarbių 
dalykų, išgirsi.

. . . Sekr. K. X G.

1.

3

r
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Sekingai oję Šv. Petro 
parapijos feai baigsis* atei
nančią screclą.^ Įžanga vi
siems dykai. Visi prašomi 
koskaitlingiausia atsilanky
ti, Geriausieji daiktai dar 
tebėra. Ateikite ir gajildte 
šituos daiktus.

Fėru komitetas.v

Jau netoli 'Šv. Kalėdos. Ką 
piyksi dovanoms? Žinok, kad.ge- 
rii'psia dovana nupigintas-laikraš
tis “Darbininkas.” Užrašyk da
bar, kad gautų kalėdinį numerį.

Gruodžio 18 <1. Lietuvių, sa
loj vietiniai samlariečiai buvo 

. parengę prakalbas, kaip jie 
skelbe, pranešimas iš buvusios 
Npv Yorko sriovių vadu kon
ferencijos. Bet iš kallpi tur» 
■nio matosi, kad jos buvo pa-, 
rengtos Ivaškevičiaus* pasitei
sinimui ir pateisinimui jo ne
gražaus partvviško išsišokimo 
toje konferoncijojb. Jis pats ir 
beveik visi kalbėtojai didelę 
dali kalbos pašventė tani inci- 

.dentui apdailinti.
Pirmiausia kalbėjo sandarie- 

tis Venis, anot Račkausko ir 
jo paties pareiškimų “'ęN-šikš- 
,nospamis.”

Sakė, kad pirmiau manęs, 
jog Lietuvi], valdys lietuviai, 

•' bet dabar pamatęs, kad ją val
dė partijos. Po jo užlipo kal
bėti “Sandaros” redaktorius 
Stiakys. Jis matyt nežinojo 
įpats apie ką kalbėti. Pradėjęs 
apie buvusią konl’ėrenciją. ku- 

*- «rią pripažino buvusia bešališka 
nuvažiavo ant gerb. kun. Gar
maus kalbos, mokyklą klausy
mo, pagaliaus pasiekė inkvizi
cijos, sakydamas, būk kunigai 
vienu sykiu sudeginę net 10,- 
''z'0 žmonių, o kadangi tiek he-

• Tetiku negalėjo būti, tai dange-. 
\ ' lis turėję būti kataliku. Bet 

kur tas taip atsitiko ponas re- 
. daktorius nepasakė. Patarda

mas pasiskaityti apie tai kny
gutėse pasakė, kad ne visos jos 
teisingos. Tai matyt ir p. re
daktorius iš neteisingos kny
gutės savo prakalbą sakė. To
kias “baisenybes” bepasako
damas galop pritrūko ką besa
kyti, ( ar užmiršo ką daugiau

Pasakojo ir daugiau visokių 
niekų, kaip ir paprastai. Po jo 
kalbėjo Kaulavicia iŠ Rumford 
Me. ir rinko aukas su įrita mm- 
fordiečiit dėl streikįerių. •- 

, Pagaliaus atėjo ir Bagoeius. 
Kadangi jis pirmesnių jut kalbė
tojų negh’dėjo, tai ir pasakė 
Raiką ne taip kaip pirmesnieji* 
(Matyt buvo nesusitarę),. Pav, 
“Sandaros’\redaktorių pasa
kė, kad toje konfereneijoje.ap- 
sireiškusios tilt dvi parti jos, sau 
dariečiai ir kafalikij ir kad Ba- 
gocius revoliucijų komisijoiyi- 
ėjęs nuo sandariėčiii, gi dabar 
Bagočius teisindamas lyaške^ 
vičiu pareiškė, kad jis visai ne 
tos partijos žmogus.. Antra vėl 
“Sand.” redaktorius, nežinia 
kokiu tikslu kartojo, kad per 
Čarneckio atsilankymą honų 
teparduota tik už 950.00, gi Ba- 
gočitis, sake, kad jų parduota 
tuo laku už 1500.00 ar 1700.00 
taipgi, kad Lietuvių svetainėje, 
y;alį tilpti 500 žmonių, kuomet 
“San.” administratorius skelr 
jua, kad tik 300 žmonių.

Bagočius visaip iškoneveikė 
tuos buvusioj ‘ konferencijoj 
prieš t Ivaškevičiaus įžeidimą 
Lietuvos. Pasigyrė, kad jo ofi
se kilęs sumanymas organizuo
ti Pik S-gą. Kaip visi trys pir- 
mesnieji kalbėtojai negalėjo 
paslėpti savo įtinku drebėjimo 
įgyto nuo gerb. kun. Garmaus 
prakalbos, taip negalėjo ir Ba
gočius. Ant galo jis pranešė, 
kad “Sandaros” red. turi sus-. 
tatęs “rezoliuciją” kurią siu
sią i Washingtoną, Kauną, gal 
ir į Maskvą, kad juos gelbėtų 
nuo kun. Garmaus. Mat naba
gai persigando, kuomet kun. 
<»armus vipn Bostone surinko 
katalikiškam universitetui virš ' 
i3000.00, tai kas bebus, kaip vi
sas kolionijas apvažiuos. Juk 
tai baisus pavojus tamsybės a- 
paštalams. Apie bonus ir kito
kią Lietuvai paramą neužsimi
nė.

K—as.

Su fontanine plunksna visuo- 
niet geriau parašysi negu su pa
prasta. Jų galima gauti “Darbi
ninke.” Kainos nuo $1.50 ir aug- v * • sciau.

m. 
buvo 
para- 
sniar-

vs.

s °°°.• taH
visas kitas draugi™ ii 
pralenkti, Apaštalystės 

su

f . knygelėj buvo skaitęs.) publi- 
Irta YYtn Vo/l vmmtioi

c. 
f •
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K

ta matydama, kad vargiai be- 
.7 atsimins papliauškinimu davė 
• suprasti, kad jau užteks bernas-
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vai vakare Šv. Petro pobšžsiy-r
tinej svetainėj* Susmukimai <♦
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bus karta B. Kryžiaus Federa
cijos ir T. Fondo,

; •' Ą Vi. JaJdta
< ----- r- ---.-.-.-j......  V >7

Utarnmke bus L. Vyčių 17 kp.’ 
ir Moksleivių. 17 kp? susirinkimai.

SUSIRINKBIAS *
■Raudonojo Kryžiam susirin

kimas, bus gruodžio 22 d. Šv* 
Petro pobpžnytifiej svetainėj 
8:00 vai vakare. .

Visi nariai ir rėmėjai, malo
nėkite. atsilaikyti ant susirin
kimo.

Jeigu siųsi pasveikinimus ant 
Šv, Kalėdų, taį nepamiršk, kad- 
” Darbininke” galima gauti'lietu- 
višktj atviručiu ir tai pigių.

Pirk dovatioms begalo įdomią'rr 
svarbią knygg. __yardu ‘ ‘ BEN, 
HUBk^ Kaina $1.75.

t

Remk tuos biznierius, kurie gar
sinasi “Darbininke.” • ;

VYČIŲ SUSIRINKIMAS.
L? Vyčiu 17 kp. susirinkimas 

įvyks utąrninko vakare gruod. 
20 d. Š. m. 7:30 vai. vali, savuos 
kambariuose. Malonėkit visi 
nariai atsilankyti ant šio susi
rinkimo, nes bus rinkimas nau- 
jį valdybą dėl ateinančią me
tu.

Pirm, P. J. R.

SLAPTUOSIOS DIPLOMATI
JOS STEBUKLAI.

Apie šita atsitikima neatbū
tinai kiekvienas .lietuvys bei 
lietuvės privalo žinoti Slaptos 
Diplomatijos Stebuklus. Apie 
tai labai daug apraša laikraš
tis “PERKŪNAS”.

“Perkūnas”
366 Broadway, Boston 27 Mass.

/

gf&ecztif.vT. u--.--
Didžiausi,, Greičiausi Pasauly Laivai, 

šaunus Apšėj imas Su. keleiviais.
Ten Yra Vietinis Agentas Jūsų Mieste 

Ar Netoli Jo.
Į Lietuvę, Lenkiją, Ukrainą ir j 

Visas Baltijos Valstijas per 
Hamburg’ą.

SAXONIA...........Sausio 21
Cabin $135. 3 klesa $103.50. Taksų $5.
Per Cherbourg, Southampton, 

Liverpool ir Glasgow:
CAMERONIA 
CARMANIA 
ALBANTA ... 
kLGERIA ...

1

-*

Pranešimas
. ’ Šiuomi pranešu savo draugams ir kęstunieriams jog aš 

papirkau pirmutinę ir seniausią duonkepyklą (pekarnę), * 
South Bostone,- po numeriu 75 Silver Street, kuri senįaus 
priklausė J. Plevokui o vėliaus Zųlonui id Mulevičiui, o 
dabar aš naujai ištaisiau ir pradėjau kepti pirmos rūšies 
juodą, baltą ir latvišką duoną, taip-gi visokius keikus, do- 
nacus, pajus ir-piragaičitis. žodžiu sakant darysime, viso
kius kepimus kokie tik žmonėms bus skanesnis maistas,

.Meldžitt visus kuaskaitlingiąjįsiai atsilankyti Įr para-- 
gauti naujų duoną ir saldainių.

• • Su pagarba;

PETRAS YANKUNEVIČIUS
75 SILVER .ŠTEEET, SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. So^th Boston.
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MODERNIŠKOJI LOPŠINE«, '♦
ffCit neverki mano 
mažulėli — neraudok, 
aš tau. diidsiu BAMBINO 

.čiu&iaJiūlįa,”
_ Greičiau bėgki j ąptieką ir 
nupirk! 35c. bonką

BAMBINO
V&hbnžeziUis nžrog. S. V. Pat. Ofiso

Arbatinis šaukštukas 
t tuojaus pašalins kudi*

kio vidurių diegimą ir į kelias valandas sutaisys vidurius ir galu
tinai pašalins užkietėjimą. “Kūdikiai mėgstaJf! Jie prašo dadglau&l^ 

Motinos! Jeigu jųąų aptiekorius neturi jo, tai prisiekite 
40c. pašto markėmis tiesiog į . ‘

- F. AD. RICHTER & CO.S Borough of Brooltlyn, New York. . ' '
i

.. ........................  r ~"1J~ ' I 1 '

MOTINŲ

I

C OJAS

DRAUGIJŲ
Dirhtn VpVė'‘avV’ Kukardą, visokių Ženklelių, Guzikučių.Ant- 
■L/HUvUYU spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą.

STRUPAS CO.j 90-92 Ferry St. Newark, N. J.

< *r

Artimi misialekimal m Lietuvi, Ge
ras valgis b? užtektinai Jo. Didelis de
nis, isu visais moderniškais naujausią 
laivą patogumais.

^RedStarLine
Laivui lžpląukla kiekvieną savaitę, 

Iš New Yorko į Hamburgą 
SAMLAND (tik 3-čla klesa) Saus. 14 
* IžNeivYorlm į Autiv^p’ą. ’ 

“LA^LANp Sausio ’ ’
'FINLAND .Gruodžio 3
KROGNLAND ,....., .Sniislo.21
XriELA?lD ......Gruodžio 24 

>AMER!CANln<B 
IšNew Ydrk’o įHamburg’ą.

MONGOLIA ...... .Sausld 12
AtINNWAHDA 26
MANCHURIA . .................... Gruodžio 26
FIAVERFORD .....------ ...Vasario R
Bostono ofisas: ,84 STATĖ ST. 

Tlkletas tiesiog Pillavon.
INTERNATIONAL MER0AN- 

TILE MARINE CO.
120 laivų—1,300,000 toną įtalpos. 

J4 Statė Street, Boston, Mass. 
Arba pas vietinius agentus,

I “f".........................................   I I ......      L -......
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Reikalavimai
—- ■ ■- *

Reikalavimą kalnoi 2c, ni to 
df ui kiekvieną eykl.

7'
i
<1

t

, OI. PAUL J. JAM
(Jaldmaviatur)

1 S09 KAST BR0ADWAY 
'TELEPHbNEJJQJL

TeL So, Bolton 270 I 
DR. JOHN MtcDONNELL, M. D. I 
Galima susikalbi# ir lietuviškai, ■ 
Ornso Valandos: ■

Rytate ik 0 vai. ■
f»o pietą 111d 8 viL I 

Vakarais nuo 6 Iki 0 ■ 
636 Broadway, S. Boston |

t

i.

F.J.KALINAUSKASi
ADVOKATAS <!

414 Broadway, «'
S. BOSTON 27 MASS. i!

Tel. S. B. 0441. ! j
‘Antros lubos—Viršuj L. P. B-včs 3

GYVENIMO VIETA: ®
135 Rowe St, Auburndale, Mass. S

Tel. W. Newton 1016—R. ®

DU. A. J. GORMAN j

REIKALINGAS VARGONINKAS 
suprantantis' gerai vargoninko parei
gas. Delei platesnių informacijų kreip
kitės: 306 Broadsvay,' South Boston, 
Mass._______ y _______ •

PIGUS PIRKIMAS
CAMBRIDGE’JUJE.

Dveji 6 šeimynų naitiai su 
visai naujos gadynės įtai
sais : pečiais, skalbvnėmis, 
maudynėmis ir gesais; na
mai yRa geriausiame padėji
me jokių taisymų nereikės 
per kelis metus; labai pato
gioj vietoj ir prie kampo. 
Savininkas gyvena kitoj val
stijoj ir todėl parduos abu 
namu labai pigiai.

A. IVAŠKEVIČIAUS 
OFISAS,

361 W. Broadiva/y,
So. Boston, Mass.

I

(GUMAUgKAS) 
DANTISTAS

705 Main St., Montello, Mass. 
(Kampas Broad St.) 

Tel, Brocktoil 5112-W.

.<i

Į

■g

i

v

DR. F. MATULAITIS
- Gydo Visokias Ligai
' Priskiria Aziyiub. 

Valandos: 1—6 L.* ?—8 P. M.
17 Milibury Street,

I LIEJUVĄ IR IS LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

ir ant geriausiij laivų višų linijų pas seniausią LIETUVIŠ
KĄ agentą — G. KUNAŠAUSKĄ. Agentūra uždėta 1910 m.

JPASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į 
LIETUVĄ. (

Atvažiuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties. • 
Persiuntimas PINIGU I LIETUVĄ pagal dieninį kursą. 
•ATYDA. Mainymas pinigų ne priverstinas, bet išmai

nau, jeigu kas klausia.

G. Kunašauskąs
179 E. 3-rd Street, New York, N. Y.'

PRANEŠIMAS LIETUViy 
VISUOMENEI. TeL'So. Boston 828.

Ldctuvys Dantistam 

DR. ML V, CASPER 
(Kasparavičius) 

Laikinai, perkėlė ofisą po Ko. 
425 BlCUDVAT, So. Boston, MASS.

Ofiso Valandos: • 
kw 10 1H 12:80 ryte Ir

* 1:30—6 ir 6:80—9 P. BL 
Ofisas uždarytas subatos va

karais ir nedėliotais.

1

. Pas mane galima gauti visokių kny
gų: dvasiško ir svietiško turinio ir už
rašau visus katalikiškus laikraščius 
Pas manę galite'taip-gi gauti visokių 
šventųjų "paveikslų, rožančių, škaplie 
rlų, kryžių, kryželių, .medalikėlių ii 
kitokių religiškų daiktų; taip-gi laiš 
kam poperlo su pasveikinimais: pa; 
tėvais, brolius ir tt.. Turiu pardavi 
mui visokių atviručių Lietuvoje ir A 
merikoje spauzdintų ir labai dailiij ir 
juokingų. Pas mane galite gauti viso: 
kių kalendorių ir taip visokių dalykų 
ir visokių gyduolių, kurios yra leidžia 
ma agentams pardavinėti.

Norėdami gauti platesnių informaci 
jų, prisiųskite pašto ženklelį už 2c. at 
sakymui. Kas pirks pas mane nema
žinus kaip už $3.00, gaus dovanų ver
tės 50c. Patarnavimas ir teisingumas 
visiems užtikrintas. Katalogų aš ne
turiu, tad meldžiu to nereikalauti.

Su visoikais reikalais meldžiu kreip
tis šiuo adresu:

JONAS MICKEVIČIUS,
205 Farren Avė., New* Haven, Ct.

31
31
14
21

Gruodžio 
Gruodžio 
.. išausiu 
...Sausio

Per Angliją ar Hamburgą j
Į Danzig’ą ir Hamburg’ą — $106.50, 

į Liepoją — $110.00. Taksų — $5.00.

». >

SEKASI GEBAI.
Nedalioj. gruodžio 1S d. 

ant parapijos fėrij žmonių 
daug. Iš to matome, kad 
pijonys atjaučia reikalą ir
kini remia. Štai vienas stalas, 
prie kurio smarkiai darbuojasi 
sąjungietės vieųu vakaru padare 
$108. su centais. Tą vakarą, no
rėdama 
kuopas
Maldos draugija* padarė $63. 
centais; LDS. Į. kp. $49. su cen
tais ir ŠĄ. Petro bažnytinis choras 
drauge su L. Vyčių 17 kp. $37. ? 
centais. Kiti kiek mažiau, bet ne
daug.

Tai-gi šią metų f erai parapijai 
duos gražaus pelno.

Paskutinis fėrų vakaras bus 
gruodžio 21 d. Parapijonys turė
tų skaitlingai atsilankyti ii* pa
baigtuves padaryti iškilmingai.

Žinote gerai, kad paskutinį va
karą visuomet išstatomi geriausi 
daiktai, -

.s

saldžiausios širdies v. jezaus 
DR-JOS VALDYBAS ADRESAI 

SO. BOSTON, UASB.

X
!

JON™ LIETUVĄ PER PILIAVĄ 
(Karaliaučiaus prieplauka) .

ARBA PER LIBAVĄ, HAMBURGĄ—EITKŪNUS, 
šiuomi linksma mums pranešti, kad mes pasidaTbavom idant musų 

pasažieriai, o ypatingai Lietuviai, galėtų keliauti stačiai į PILI AVA.
Lietuviai, važiuojanti į Piliavą, aplenkia Lenkų juostą (Koridorą) 

ir privalo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokių vizų nereikia.
Susinešimas su-Piliava tai yra nauja šaka musų reguleriško susinė

simo su Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, ® dėl Lietuvių tai trumpas ir 
parankus kelias namon dasigauti.

DIDELI DVIEJU SRIUBŲ PAŠTO LAIVAI IŠPLAUKS: 
LITUANIA..........Gruodžio 21 LITUANIA .*..........Vasario 1
ESTONIA.............. .Sausio 11ESTONIA .............. Vasario 22

Taip-gi naujas tiesioginis kelias tarpe
LIEPOJ AUS—DANZIGO-HALIFAX, Kanada

Visi laivai tuvi puikius kambarius trečios klesos .keleiviams. 
Kreipkitės prie musų agento ’jūsų mieste.

■ Bell Phonec PopIar 7545 
ADOLPH F. STANKUS

TIKRAS LIETUVIS 
HBABOBIUS

1023 Mt. Vebnon St.
PHILADELPHLA, PA.

t. L. ’JT. KEISTUČIO DR-JOS V AL. 
OYBOB ADRESAI, BOSTON, MARE. 
'IBM. — Motiejui Verseckai,

41 Gatei St, So. Boston, MtM, t 
/ICE-PIRM. — Juozas Blžokai,

307 E. 9-th St, So, Boston, Man. 
?ROT. RAŠT. — Ant Mpclęjunai,

450 E. 7tb St, So. Boston, Matefe 
<HN. RAST. — Juozais Kavaliauskai,

209 E. Cottage St, Dorchester.- 
iASIERIUS — Andriejus Zalleckai,

307 E. 9-th St, So. Boston, Masė. 
MARŠALKA — Antanas Gruodi!,

159 Bowen St, 80. Boston, Misi.
Posmertlnės moka $200.00. Paieipi 

auo dienos susirgimo iki pasveikimo.
D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mBne*. 

iinlus susirinkimus kas pirmą nedėl- 
ilenj kiekvieno mėnesio po No, 604 
iVashlngton St, Boston, Masa. 6-tą v. 
vakare. Ateidami drauge ir naują na* 
’lą su savim atslveekit prie mu»ą dr- i 
loi prirašyti.
. U ' ■ l”1^'"     -" —  

TV. JONO SV. BL. PA8ALPINNB 
DR-STBS VALDYBOS ADRESAI,

J£BM. — Antanas Kmltai,
284 Fifth St, Boston 27, Masa. 

VICE-PIRM. — Juozas Andrillunas,
273 Fourth S t, So. Boston, Mass. 

PROT; RAST. — Vincas yalkšnorius,
178 Bolton S t,, Boston 27, Man. 

KTN. RAST. — Pranas Sinkevičius,
132 Bowen St, Boston 27, Man*. 

jtASIERIUS — Jurffa Kanevičius,
174 Bolton St, Boston 27, Mass? 

MARŠALKA — Pranas Lukoševičius, 
406 B. 7-th St, Boston 27, Mass.

Susirinkimai laikomi kas pirmą ne- 
dėldienį kiekvieno mėnesio 2-rą vai. po 
pietą šv. Petro parapijos salėj 492 E 
Seventh Street, South Boston, Mass.

p

tyri.
Po jo kalbėjo Ivaškevičius 

Jis labiausia teisino savo pasi
kėsinimą suardyti veikėjų kon
ferenciją. Iš jo pasiteisinimo* 
paaiškina, kad jis šiaip protau
ja: pirma reikia taiką padary
ti, o paskui derybas vesti, arba 
pirma apsivesti o paskui, ti žiū
rėti kokią kas kraitį turi. Pa
galiaus prisimindamds apie pa-

"c./'c -...........-v r;—

ciją pareiškė, kad jie nesutik
sią su ta operacija. Girdi jei 
katalikai negausią iki naujų 
metų tiek narių kiek jie turi 
tai jie nesidėsią vienyhėn. Gir- 

■dx jie turį dabar 10,000 narių, 
tai. katalikai turį gauti 90,000 
.narių. Turi Luti Ivaškevičius 
ne nežino dar, kad katalikai 
turi narių kelius sykius po 90,- 
000, Jau tas parodo ant kiek 
jūišvamuniai stiprus turėda
mi 10,000 narių. Reikia žino
ti, kad tarpeli? 10,000 didesnė 

, pusė katalikai, kurie per nesu
sipratimą buvo įtraukti.

I

i

• *

įdarytąją Piliečių S-;gai opera-
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Ir ašjbūsiu.

Z
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FONTANINĖ 
PLUNKSNA
Naudinga Visur 

DIRBTUVĖJE, OFISE, 
NAMUOSE IR KELYJE.

Daug parankiau ir sma
giau rašyti su fontanine 
plunksna. Daug' mažiau 
išlaidų vartojant fontani
ne pludksną. Pirk dabar.

KainoS/i $1.50, $2.50, $3., 
$3.50, $4., ' $4.50, $5.00, 
$5.50, $6.00 ir aukščiau.

“Darbininkas,’V
3G6 Broadway, 

Boston 27, Mass.
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jV. KAZIMIERO tt. k. DRAUGIJOS 
VALDYBOS ANTRASAI 

80. BOSTON, MA88.

PIRM. — Jonai Pranaiti*,
524 E. 6th St, So. Boston, Man.

VICE-PIRM. — J .Andruliunas,
273 — 4-th St., Sb. Boston, Mass. 

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

FIN. RAST. — Juozas Juška, ' ' 
Merycliff Academy
Arllnghton Helgths, Mum, 

12D. — Leonas švagždii,
111 Bowen St, So. Boston, Mass 

IŽDO GLOBĖJAI —J. Grubinskas,
B Jay St, So. Boston. Mait ir 

Antanas Kmitas, u
284 5th St, 8o. Boston, Manu 

MARŠALKA — Povilas Laučka,
61 Story St, So. Boston, Masi.

Draugijos antrašas reikale: 
>06 Broadvzay, So. Boston, Mim.

Draugystės susirinkimai laikomi kas 
antrą nedėldlenl 
pietą Bažnytinėj 
Boiton, Mmi,

PRANEŠIMAS SERGANTIEMS ŽMONĖMS. I 
Ęsu pasekmingai išgydęs naujausias ii1 chroniškas ligas, kaip tai:

-i Netyrą kraują . 
Odos ligas 
Kepenų nusiskundimą 
Vidurių ligas 
t Reumatizmą *
Nervų silpnumą 
Skilvio nemalimą 
Inkstų ligas

■ Nervų išsisėmimą 
sįm H Pečių skaudėjimą 
JjUl Spuogus nuo veido.

X—RAY VARTOJE JEIGU TIK REIKALINGA. 
Gydant visokias Ilgas: smarkias ir chroniškas, tai yra faktas kad aš per 
visą savo gyvenimą studijuoju šitas ligas. Pridedant mano ofisas yra ap
rūpintas su naujausiais Instrumentais ir prietaisom elektros ir tt. .Toki, 
ekspensal nėra perdldell kad tik pagelbėjus mano ligonius. Kogrelčlaut 
slą ateik ir persitikrink ar tavo, liga yra beviltė ar galima išgydyt. Ne
žiūrint kokia liga butų, tad mokslas Ir gabumas tave vėl sveiku, stipriu 
ir linksmu padarys. — PATARIMAI DYKAI.

■■ MAD AMPV220 TREMONT ST., 
BOSTON, MASS

I
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mėnesio 1-ą va^ po 
salėj ant 5 ft, 8osi
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GROCiRNĖ.
ANT PARDAVIMO

Biznis gerai išdirbtas ir pato
gioje lietusiais apgyventoje vieto
je. Priežastis, savininkas išva
žiuoja Lietuvon. Ateikite ant se
kančio antrašo:

Antanas E. Jeseliunas,
299 D Str., So^ Boston, Mass<

, \

L

¥

JAUNAS VARGONININKAS
Paleškau vietos prie Lietuvių R. Kat. 
parapijos. Jeigu kuriam Iš Gerbiamų 
Klebonų bučiau reikalingas, meldžiu 
kreiptis sekančius antrašu: 

r S. R.,
76 AVatklns Tėr., • Rųchestef, N. Y.

VYRAM IR MOTERIM!
O kaip mylite ąpturėt 100 laišką sy

kiu l 2oc. In dieną? Mes prisiusime 
kiekvienam paaiškinimą, -2 formules |r 
pieną už 25c. Plhlgus galit .siųst’ paš

ilo ženkleliais.

| Box 148, -

PIRM. — M. Bioba,
589 E. 7-th St, So.

VICE-PIRM. — P. Tulėlkte.
180 Bowen '8t., So. Mum,

PROT, RAŠT. — K Lulnli,
47 Vale St, So Bolton,. Man.. 

RIN. RAŠT. — AL Šelkys,
12f Granite St., So. Boston, Mass. 

KABIER1US A. Naudžiūno,
16 Vtnfleld St, So, Boeton, Mum. 

MARŠALKA — Steponai Narickaa.
Dr-ju laiko susirinkimus kas trečią 

nedčldienl klckvk.no mėnesio, 2-tiį Vąl. 
po pietą šVt.Petto parapijos salčj 492 
E, Seventh St., South Boston, Moša
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.T. I’ETERSON, 5.
% Giudner, Mm<s.
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