
4

»

I

•r

NEPAPRASTA PROGA! t

1

PASKOLA K U Ji AT.

f
i

už-

i

KONSTITUCIJA

4 
T

AMNES TIJOS N EB U S.

seimo.
kad LDS. seimas pa-

Prohibicija pasiliks.

Tik ką išėjo iš spaudos gra
žioje knygutėje Lietuvos 
Respublikos konstitucija.

PROIIIBICIJA PASI
LIKS.

"DARBININKAS,”
366 Broadway, 

Boston 27, Mass.

PIRK IR 
RAŠYK

Rezignavo premieras George.
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Kaina 4 centai.
—

LIETUVOS RINKIMŲ 
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nusipirkti.
Kaina tiktai 15 centu.
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Krikščionys darbininkai 
vienykitės! Spiėskitės į vie
nintelę darbo žmonių orga
nizaciją Amerikoje—Lietu
vių Darbininkų Sąjungą.

VOL. VII. No. 121 (919).

'IVasItinpton, N.. 17 d. (El
ta). Lietuvos rinkiniuose 
dalyvavo virš aštuones de
šimts nuošimčių.

Negalutinomis žiniomis Iš
rinkta :

Krikščionių demokratų 44 
nuoš.

Sočiai liaudininkų 33%. 
Sočiai demokratų 10%. 
Žydų 5%.
.Pažanga 3%.
Lenki] 1%'.

Suv. Valstijų visos tiky
bos savo Įstaigoms ir kito
kiems tikybos reikalams per 
pereitus fiskalius metus au
kavo $488.424.054. Katali
kai yra tiems tikslams auka
vo $75.368.294. Bet metodis
tai episkopalai duosniausia 
aukuoju savo tikybos reika
lams. Jų aukos vidutiniš
kai imant išeina po $31.59 
ant žmogaus.
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SUBATA, SPALIO 21 D., 1922

. , jVasliinpton. — Amerikos 
Krikščionių draugijų sąryšio 

L delegacija lankėsi pas prezi
dentą Hardingą. Prez. 
Harding išsireiškė, kad prc- 
hibicija Suv. Valstijose 
siliksianti ant visados.

MOKESČIAI ATEI
VIAMS.

< —~BerTn. — Vokietijos val
džia įvedė mokesčius atei
viams. Ateiviai specijalių 
mokesčių turės mokėt nema
žai. .Jie turi mokėti 100 
nuoš. to, ką ateiviai moka 
už kotelius arba Įnami avi
mą.

NEĮLEIDŽIA TURKŲ.
Konstantinopolis. — Ali- 

jantų atstovai nutarė neįleis
ti turkų, žandamiėri jos Į 
Konstantinopoli. Vietos tur
kai norėjo Kernąlo žandar
meriją iškilmingai pasitikti 
ir palydėti Į Trakiją.

SUMAŽĖJO KARVIU 
SKAIČIUS.

Ba.iyor. Me. — Maine 
valstijoj per pastaruosius du 
metu karvių skaičius suma
žėjo ant 25.000.

NELAIMĖ.
Aron, Mass. — Du žmogų 

tapo suvažinėta ant geležin
kelio. Prie stoties sustojus 
traukiniui pasažieriai ,ėjo 
stotin, o tuo tarpu atūžė ki
tas traukinys ir tie du žmo
gų tapo suvažinėtu.

4 TEBEINA PIRMYN.
Maskva. — Tolimuosiuo

se Rytuose (Sibire) bolševi
kai tebesi varo pirmyn link 
Vladivostoko. Baltoji Gvar
dija dabar drūtinasi Nikols- 
ke ir Ussuri ir ten bandys kur reikalauja vietos konfe- 
spirtis prieš bolševikų jėjrencijoj, kur bus svarstoma 
gas. Turkijos dalykai.

REIKALAUJA VIETOS. 
Maskva. — Rusijos val

džia pasiuntė Anglijai notą,

DABARLAIKAS
IŠMOKTI GRAŽIAI RAŠYTI.

Rašant su Fontanine Plunksna 
greičiau galima išmokti ir ras

tas gražiau išrodo.
Reikalauk platesnio paaiš

kinimo apie Fontaninę 
Plunksną arba Katalo-

L D. S. Reikalai. Darbininkai pasirengę paimti Valdžią
jų ir valdžia. Tas tai yra 
tikrom bėję, ir kokia valdy
ba yra organizacijos, tokis 
ir kuopų bei narių atjauti
mas savo organizacijos. Pas
kutinius aktus teko girdėti 
iš nekuriu kuopų ln*i narių 
nusiskundimų ant L. I). S. 
Bet pasekmės pasirodė po 
LDS. seimo. Tiktai ačiū 
tam.
statė gana tinkamas ypatas 
prie LDS. vairo, tai kaip 
kuopos taip ir nariai prade
da geriau atjausti organiza
ciją.

Spalio 10 d. buvo laikytas 
susirinkimas LDS. 51 kuo
pos. Apsvarsčius komisijų 
raportus prieita prie finan
sų raštininko, kuris patiekė 
gautą iš centro laišką, nuro
dant LDS. stovi. Po per
skaitymo laiško apsvarstyta 
ir nutarta paaukuoti. Lietu
vių D. Sąjungos namo Boną 
su nuošimčiais ir iširnkta 
komisija ir įgaliota valdyba, 

jkad nueitu pas gilūs gerb. 
kun. V. VilkutaitĮ pasitei
rauti ir paprąšvtŲkad mums 
kaipo dvasiškas vadas duoti] 
naudingų patarimų ir pagel
bėtu tame darbe, ypač suren
gime parkalbų adventų lai
ko. Pasitikime, kad gerb. 
kun. A’. Vilkutaitis neatsisa
kys nuo mūsų prašymo. To
liams nutarta surengti t 4 
dienos vasario. 1923 m. teat
rą ir balių ir paskirti pusę 
pelno dėl “Darbininko” 
morgičių panaikinimo. To
linus išrinkta tam tikra ko
misija. kad pas geros valios 
žmones pakolektuotų kiek 
būt galima. T komisiją inė- 
jo: Petras Jackus ir F. Sau- 
kevičius ir kiti pagal išgalės 
pasižadėjo pasidarbuoti. 
Taip pat nutarta, kad kož- 
nas narys pasistengti] prira
šyti nors po vieną narį prie 
LDS. 51 kp. Yra pažymėti
na, kad geriausia dirba ir 
pasišventęs Darbininkij Są
jungai p. F. Saukevičius ir 
J. Dubickas. Šiame susirin
kime jie prirašė net keturis 
naujus narius — Joną Bra
zį, Juozą Šeštoką, M. Da- 
manską i r Joną Kušlį. Lin
kėtina jiem geri] pasekmių 
ir ant toliau darbuotis dėl 
darbininkų gerovės. Taip 
pat buvo svarstoma toji ne
laimingoji A. S. Kulbicko 
skola. Jis savo prižadėjimo 
nepildo. Nutarta, kad ko
misija ir valdyba pavsetų tą 
visą dalyką atvokatui ir pa
gal sutiktas išlygas jį atsa
komybėn patraukti. Labai 
apgailėtinsa yra dalykas, bet 
kad kitos rodos su juom nė
ra galima- padaryti. Tiki
mės, kad mes provą laimė
sim, nes mūsų organizacija 
yra čarteriuota. Užtat gali-

ma nesiduoti savęs skriausti 
tokiems “veikėjams” kaip 
buvęs A. S. Kulbickas, ku
ris dabar bijos ir akių paro
dyt tarpe lietuvių.

Darbininkas.

džios vietas.
Taigi Darbo Partija se

kančiuose rinkimuose tikisi 
daug laimėti ir valdžią pa
imti į savo rankas.

Rinkimai Anglijoj Įvyks 
turbūt gruodžio m. š. m.

London. — Anglijos pre
mieras Lloyd George ir vi
sas jo kabinetas griuvo. 
Nauju premieru paskirtas 
Bonar Lavv. Yra spėjama, 
kad dabar susidarys kabine
tas iš konservatyvi],

Lloyd George rezignavo, 
bet daugelio spėjama, kad 
jis netrukus vėl ims Angli
jos valdžios vairą i savo ran
kas. Netrukus bus rinki
mai ir jis tikisi gauti šalinin
kų. Lloyd George yra Ang
lijos Theodore Roosevelt.

Lloyd George’o kabinetas 
buvo koalicinis — iš visų 
partijų susidedąs. Tas ka
binetas išbuvo septynis sun
kius metus — trys karo me
tus ir keturis pokarinius me
tus. Iš to kabineto buvo pa
sitraukus Darini Partija.

Labai retas dalykas šiais 
laikais, kad vienas kabine
tas laikytus taip ilgai, kaip

— National 
Catholic YVelfare Council 
buvo kreipęsis i prez. Dant
ingą, prašydamas suteikti 
amnestiją karo metu prasi- 
kaltusienis agitatoriams. 
Prez. Harding* atsake, kad 
amnestijos nebus tokiems 
prasikaltėliams.

Nuo šios dienos iki Sau
sio 1 d. 1923, naujiems 
“Darbininko” skaitytojams 
yra duodama nepaprasta 
proga su “Darbininku” su
sipažinti. Ta proga yra štai 
kauge: Kiekvienas, norėda
mas susipažinti su “Darbi
ninku” gaus tris sykius sa
vaitėje einantį “Darbinin
ką” per PENKIOLIKĄ 
SAVAIČIŲ tiktai už VIE
NĄ DOLERĮ. Gi atnauji
nant ant toliaus, kiekvienas 
jų turės mokėti regulerę 
kainą.

Taigi čia yra geriausia 
proga kiekvienam lietuviui, 
kuris nori apie darbininkų 
j udėj imą pasiskaityti.“ Dar
bininkas” krikščionių dar
bininkų turėtų būti remia
mas. Kiekvienas darbinin
kas savo namuose privalėtų 
ji turėti ir skaityti.

Visiems lietuviams gera 
proga reikėtų pasinaudoti. 
Kurie mano užsisakyti 
“Darbininką,” tai be atidė
liojimo prisiųskite VIENĄ 
DOLERĮ ar tai money or
deriu ar Pašto ženkleliais 
ar “cash” registruotame 
laiške ir gausite per TRIS 
MĖNESIUS “Darbininką” 
į savo namus.

Taigi lietuviai darbinin
kai visomis išgalėmis remki- 
te “Darbininką.”

LTžsisakvdami ir pinigus 
siųsdami adresuokite:
“DARBININKAS”

366 Broadway,
Boston 27, MaSs.

IVashinpfon. — Suv. Val
stijų valdžia sutiko suteikti 
Kubai $50.000.000 paskolos. 
Kuba yra po Amerikos val
džia ir turi Amerikos pini
gus.

Užsibaigus streikams šiek 
tiek darbai pagerėjo. Be
da ibiu nesiranda. Kurie 
nori dirbti, tie darbo gali 
gauti, uždarbiai ne vienodi. 
Paprastam darbininkui mo
kama nuo 30 iki 44) centų į 
valandą. Darbi] randasi vi
sokių ir visokios rūšies. .Juos 
yisus išskaitiiuoti nei negali
ma. nes mat čia randasi a 
pie 600 visokios rūšies dirb
tuvių, kad ne vienoj, tai ki
toj dirbtuvėje darbą galima 
gauti, jei ne už amatninką, 
tai už paprastą darbininką.

Pageidaujama, kad išsi- 
rastų vienas kitas biznierius 
“barlieįis" ir ‘'mėsinin
kas." Patartina lietiniams 
apsigyventi Daytone, nes 
mat čia oras tyras, sveikas, 
miestelis švarus, 
kinis prietaisais,
kurija gera, nes mat ateina 
daug geležinkelių. Jei nepa
tinka geležinkeliais bej gat- 
vekariais važinėti, tai čio
nai* yra Įstaiga kur gali už 
pigią prekę ir orlaiviu pasi
važinėti. Teip kad jau ge
naus niekur nėra, nes kuris 
apsigyvena, visi gerėjusi. O 
lietuvių veikimas pagirti
nas. Visokių pramogų, pra
kalbi] ir tt. nors nedidelė 
lietuvių kolonija, bet jie tu
ri savo parapiją, beną. drau
gijų. kuopų ir tt.

Jei kas norčtūmbte pla
čiau* ką sužinoti, kreipkitės 
Į LDS. 69 kp. Įsteigtą biurą. 
Bus suteiktas paaiškinimas. 
Minėtas biuras apsima pa
tarnauti visiems lietuviams 
katalikams, o ypač LDS. na
riams už dvka.* c

Visokiuose reikaluose ar 
siuntime kokių daiktų Lie
tuvon ar padaryme kokių 
paliudymų, ar pinigų per
siuntime į Lietuvą ir kitur. 
Iš Day1014 galima pigiausiu 
būdu, persiųsti Amerikos 
dolerius į Lietuvą su užtikri 
nimu. Arba registracijos 
reikale visados bus patar
nauta, nes jau iš Lietuvos 
Misijos aplaikėme visas rei
kalingas blankas.

Taigi dėl sužinojimo 
kreipdamiesi laišku, visados 
įdėkite 2c. krasos ženklelį, 
tuoj gausite atsakymą, 

A. S. Vaitkus,
Inform. Biuro Vedėjas. 

P. O. Clerk or 232 Alaska St. 
Dayton, Ohio.
------------------ --- ------------------

CLEVELAND, OHIO.
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GAUDO AIDOBLISTUS.

v*

o

Portland, Wash. — Poli
cija 'suareštavo apie 300 ai- 
doblistų. Buvo įsakyta areš
tuoti visus, prigulinčius 
prie aidoblistų.

PRADĖS DARBUS.

LDS. kp. sujudo. v

Nenuostabu. kad yra pa
sakyta, kokie žmones, tokia

Warren, R. I. — Quaker 
Spinning Co., kuri per du 
metu laikė savo dirbtuvę už
darius, ketina vėl atidaryti. 
Darbai buvo pertraukti dėl 
sumažėjimo biznio ir teipgi 
dėl nesutikimo tarp šėrinin-

si

kad laikėsi.
Darbo Partijas vadai Į kurso žemumo 

džiaugiasi iš kabineto rezig-1 duoti, 
navimo. John Robert Clyn- 
es, darbininkų vadaš pasakė, 
kad Darbo Partija yra pasi
rengus ant visako ir turinti 
išsidirbus visus pienus. Rin- LIETUVOS RESPUBLIKOS 
kiniai, sake jis, gali būti pa
skelbti bile valanda.

Darbo Partija paskutiniu 
laiku geriausia stiprėjo. Va
dai nuolatai stiprino savo 
jėgas, rengėsi prie paėmimo Į 
valdžios i feavo rankas. Ren-1 Taigi kiekvieno lietuvio yra 
gėsi ne kad riksmu ir bal-; pnyalumu neatidėliojant ją 
■sais perviršyti kitus, k— 
prirengė žmonės prie atsa
kančio darbo visose valstv- “DARBININKAS 
bės srityse. Turi 300 kan
didatų į ąugščiausias val-

366 W. Broaaway, 
Boston 27, Mass.

ES Susivienijimas Lietuvių 
R. K. Amerikoje

vyra GYVAM DŽIAUGSMAS! SERGANČIAM VILTIS! 
MIRŠTANČIAM RAMYBĖ!

Tai musų, lietuvių katalikų nesugriaunama tvir
tovė. Lietuvy katalike! Jei dar prie šios organi- 
cijos nepriklausai, nieko nelaukdamas tuoj prisi
rašyk, nes ji:

1. Apsaugoja narių gyvastis ir moka pomirtines $150.00, 
$250.00, $500.00, $750.00, $1000.00, $2,000 00. $3,000.00.

2. Moka pašalpą nariams ligoniams kas savaitę po: 
$3.50, $7.00, $10.00, $14.00, $21.00.

3. Šelpia suvargusius narius ir našlaičius.
4 Nariai gauna S. L. R. K. A. organą, savaitinį laik

raštį ”Garsą”.
5. Skleidžia apsvietą, leidžia gerus raštus ir dalina na

riams veltui.
6. Platina tikėjimą, dorą, rūpinasi tautos reikalais, re

mia Lietuvos respubliką.
7. Lengvomis sąlygomis apdraudžia vaikus nuo vienų 

metą amžiaus.
Įstojimas j S. L. R. K. A. pigus, m?n«sinJ mokestis lengva. Kuo

pos yra visose didesnėse lietuvi? koliorffjose Amerikoje, todėl, porin
tieji informaciją, kreipkitės prie kuopų Sekretorių arba tiesiai į Cen
tro Kaitinę:
• S . L. R. K. AMERIKOJE "
222 So. 9th str„ Brooklyn/N. Y.

¥ 
a
į
¥ ¥£ į $ 
¥¥ 
¥ į į 
¥

lį

£
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KAS VALDYS UETUV A.

F Vietinė Laisvės Paskolos Stotis 
gražiai darbuojasi Lietuvos pilie- 

ubą! eių registracijos reikale. Veikė- 
tiesa! jai registruoja piliečius ir visiems 
£O ne- patarnauja utarainkų ir pčtnyčių 

vakarais nuo 7:30 vaL vak. Ne- 
dėliomis Šv. Roko parapijinėj sa- 

_ • - lėj duodami patarimai registravi- 
)ves |- aplinkinių kolonijų lietuvių. 

Tas daroma nuo 1 vai. iki 3 vai. 
— ste- po pietų.

........................................ .....$4J0
and suburbs........................ $5.50
countries yearly................$5.50

DRŪTINA SAVO SPAUDA-
Visose kapitalistinėse ša

lyse -spauda yra turtininką 
rankose arija ją intako j e. 
Gal niekur taip nėra kapita- 

| listą užgriebta spauda, kaip
■

>pauda, kaip 
Anglijoj. Ten šeši stambūs 
kapitalistai valdo didžiuo
sius laikraščius. \ Jie per 
juos paskleidžia tokias ži
nias, kokias jie nori ir užty
li tokias žinias^ kokią neno
ri, kad plačioji visuomenė 
žinotą. Jie paskleidžia nuo1 
mones, kokios tinka kąpita- 
listą interesams. v Visuose 
laikraščiuose stoja prieš to
kį dalyką, kurs nepatinka 
kapitąlistams.

Tai taip yra kontroliuoja
mi Anglijos didieji laikraš
čiai, kurie patenka veik į 
kiekvieną Anglijos stubą.

Anglijos susipratusieji 
darbininkai gerai žino daly
ką padėtį ir puikiai supran- 

jog spauda pasaulį vąl-
Anglijos darbirnnkaT 

netik supranta spaudos ga- 
bet rūpinasi, kad tas 

galingas ginklas — spauda 
tarnauti} darbininką reika
lams.

Karui tuoj pasibaigus vie
nas turtininkas — George 
Eansbury įsteigė darbinin
kišką dienraštį London 
Herald vardu. Buvo kalba
ma, būk tasai dienraštis e- 
«ąs Lenino pinigais įsteig
tas. Bet ilgainiui ta nuomo
nė prapuolė. Dabar tą dien
raštį paėmė į savo rankas or
ganizuoti darbininkai ir jie 
tuoj pradėjo vają naują 
skaitytoją. Pasibriežė sau 
už tikslą gauti tam laikraš
čiui 500.000 skaitytoją.

Nąo senokai lietuviams 
aiškinama spaudos galybė ir 
raginama remti gerą darbi
ninkišką, katalikišką spau
dą. Spalio , ir lapkričio mė
nesiai paskirti rinkimui 
“Darbininkui” naują skai
tytoją? Prie darbo kviečia
mos visos LDS. kuopos ir 
geros spardos rėmėjai. Vi
sose kolionijose veikėjai turi 

‘pasirinkti patogiausią laiką 
artimoje ateityje ir surengti 
LDS. narią ir naują LDS. 
narią vają.

Lietuviai darbininkai, se
kite kultūringąją tautą dar
bininką pavyzdį, stipiraki- 
te gerą katalikišką, darbi
ninkišką spaudą.

naujame seime, tai 
kad krikščionys de

mokratai pirmiau atstovą 
turėjo 57 nuoš., dabar .tetu
ri 44 nuoš. arba trylika nuoš. 
mažiau. Socijalistai J iaudi- 
ninkai turėjo 25 nuoš., dabar 
turi 33 nuoš. arba astuoniais 
nuoš. daugiau. x Socialde
mokratai turėjo 11 nuoš., da
bar teturi 10 nuoš., reiškia 
pralaimėjo 1 nuoš. Žydai 
pasiliko toje pat vietoje.

Naujojo seimo veikimas 
galės būt keblesnis. Krik- 
ščionvs demokratai dabar v 
visai menka didžiumą teturi. 
Grynai tikybos dalykuose 
pažangiečiai eis su krikščio
nimis demokratais. Ekono- 
miniuose^socijaliuose ir ki
tuose klausimuose gail būti 
pasiskirstymas toks, kad di
džiumą sunku bus sudaryti.

Tai kas dabar valdys Lie
tuvą? Yra nurodinėjama, 
kad Lenkijoj po naują rin
kimą, kurie bus lapkr .m., 
vokiečiai tapsią Lenkijos 
valdovais. Lenkijos seiman 
pateksią daug vokiečią iš 
prijungtą prie Lenkijos Vo
kietijos žemią. Šie susidėję 
su žydais sudarys tokį skai- 
cią, kad susinėdami su bile 
-Lenkijos partija sudarys di
džiumą ir nulems Lenkijos 
valdžios krypsnį.

Toj pat prasmėj galima 
sakyti, kad žydai valdys 
Lietuvą. Jie dėdamiesi ar 
prie kataliką ar prie anti- 
kataKką sudarys didžiumą.

k Remizov.

TEKINTOJAS.
Vertė A. T. '

Nudundėjo tekintojas, nu
sivežė šaukštą vežimą — be 
vieno.

Morta džiaugiasi: tai, gir
di, vyrelis pagirs, ir laukia 
jo sugrįžtant.

• «

Štai įeina ir vyras. Morta 
nesitveria:

— Pasakvk man ‘ ačiū, 
Antanai!

— Na, kas ctar čia?
-- O už tai, kad druskos

. nebreiks daugiau pirkti.
— Kaip tai nebreiks ?
- - Ogi taip, labai papras

tai r aš tokį šaukštą pirkau: 
be druskos, o sriuba 
kaip sūdyta. Rublį 
jau.

O pati pašoko pas 
pagriebė puodą su viralu, 
pastatė ant stalo, ir rodo ne
paprastą šaukštą — gražu
tis, geltonas, su žuvyte!

Žiežula šluba, 
Pasūdyk mum sriubą!

Pati maišo, pati pirdu- 
ria: 1

Pasūdvk mum sriuba!
•<

Pamakalavo, pamakalavo 
ir kiša vyrui — paragauk!

— Bene niekus čia, motin, 
darai?
— Negalimas daiktas!

— Mat koks! valgyk, ne- 
nusfspiausi.

Antanas sriubtleėjo ir nei 
žodžio. Nežiūrėdamas pa
dėjo šaukštą.

/

— O ką ? ar ne sūri ?
Morta dar norėtą pamai

šyti, bet vyras: gana — sa
ko — ir pagrobęs iš jos ran
ku šdukštą, kvankst!

Ak tu žiežula šluba, 
Aš tau užsūdysiu sriu

bą!
Perą jei kailį ir urzgia: 

Pasūdysiu sriubą...
— Štai tau! netikėk tuš

čiam žodžiui!..

gardi 
mokė-

pečių,

visi lietuviai privalo žinoti, jog 
arbuotojai dirba be atlyginimo, 

iš pasišventimo. Todėl be didelio 
raginimo greitai, ^riaukiant pa
skutinių dienų privalo susiregis- 
truoti. Jei dabar neužsiregistruo
site, tai paskutinėse dienose bus 
perdaug darbo, kai ^augelis ant 
karto norės susiregistruoti.

Daugelis socijalistų ir laisvama
nių agituoja prieš registracijų. 
Atkalbinėja žmonės nu$" registra
vimosi. Jie daro dabar tų' pat, 
kų jie darė Amerikai stojus ka- 
ran. Kai buvo tada paskelbta re
gistracija jaunų vyrų, tai cicili- 
kėliati labai uoliai agitavo prieš 
registravimųsi. Bet atėjus regis
tracijos dienai cicilikėliai-agitato- 
riai pirmi įsiregistravo, o pp to 
sugrįžę vėl kitus atkalbinėjo nuo 
registravimosi. Tokiu būdu ta
da nemaža neišmanėlių bu^įp su
klaidinta ir jie turėjo bėdos. Tas 
pats dedasi ir dabar. O suklai- 
dintiejLturės gailėtis.

Būtų patartina aplinkinių kolo
nijų lietuviams susitarti ir mus 
tūlų dienų pakviesti. Tai mes vi
sus viena diena suregistruotume 
ir būtų atliktas kriukis.

Su registracijos reikalais mel
džiame kreiptis pas stoties pirm.

M. Abračinskas, 
’187 Ames Sttreet,

Montello, Mass.
" i

nesiskubina vyras.

Kaip visur, taip ir pas mus 
atėjus rudenio4aikui lietuviai su
kruto veikti, darbuotis, kaip 
draugijos, taip ir kuopos. Koš-
nas nori pasirodyt, ‘ pasidarbuoti 
dėl labo draugijų bei tauots.

Spalio 14 d. š. m. buvo L. L. 
Paskolos Stotis surengus prakal
bas dėl gerbiamo L Šaulių atstovo 
p. A. Žmuidzinavičiaus. Apie 7 
vai. vakare prisirinko gana skait
lingai žmonių. Tik tiek primin
siu, kad gerb. kalbėtojas turi ga
na gražių iškalbų ir yra vyras pui
kus. Turi ‘gražių išvaizdų. Ma
tyt iš jo-kalbos kad yra geras lie
tuvis patrijotas. P. A. Žmuidzi
navičius kalbėjo dvejais atvėjais. 
Po pirmos prakalbos buvo renka
ma aukos dėt Lietuvos Šaulių or
ganizacijos. Surinko viso $131.65. 
Kalbėtojas širdingai padėkavojo 
visiems aukautojams ir prašė, kad 
jei būt galima, tai suorganizuoti 
Lietuvos Šaulių rėmėjų kuopų. 
P-lė J. Baltrukoniutė padainavo 
dvi daineles, kurios išėjo pusėti
nai gerai, pijanu akompanavo p-lė 
Jankauskiutė. Paskui dar padai
navo duetų p. A. Jankauskas ir 
kitas "vyras, kurio pavardes nenu
girdau. Dainos išėjo labai gerai, 
nes tapo atšaukti pakartot. Minė
tas vakaras buvo surengtas sykiu 
katalikų su tautininkais.

—Vargo Vaikas.

HUDSON.MASS. 

jokiai.

Tas juokias gerai, kuris juo

kas paskutinis. Paskutinieji 

juoksis tie, kurie įsilgys Lietuvos 

piliečio teises.

Įdundėjo į kaimą tekinto
jas. Yežė jis šaukštą par
duoti. Moria, moteriškė 
smarki, ištolo jam rėkia:

— Tavo šaukštą ir dykai 
ne^msim! Duok tokią, kad 
įkišus puodan sriuba užsisū- 
dytą! .

Žmogaus sumanaus ir ap
sukraus būta, greit sumeta.

— Yra — sako — vienas 
šaukštelis drusksnapelis: pa •e^ai būtų davę jam ramybę. Va • 
maišysi viralą — ir druskos 
nereikia, tik žodį tark.

— Kokį žodį ?
— Kas pirks, tam ir pa

sakysiu.
—JParduok! *
— Ką gi, pirk!
— Kiek nori?
— Rublį.
Pasivaipė, pasikraipė mo

teriškė. Rublį!
— Užtai druskos pirkti 

nereikės.
— Gerai. - . į
Nusivedė Morta tekintoją 

vidun, pasodino už stalo — 
reikia išmėgint; o pati pas 
pečią, pila sriubos.

— Še, pasūdyk šaukštu! 
koks, sakei, žodis ?

KLAUS. Ar. nežinote kodėl 
alisvamaniai nekenčia atstovo Čar
neckio?

ATSAK Dėlto, kad nieko ne
gali jam prikišti.

KLAUS. Nagi sako, kad de 
jo silpnumo, netikumo...

ATSAK. Klausyk tu jų. Jei
gu Čarneckis būtų netikęs jie jau

džia būtų jį atšaukus. Jie nepa
liauja jo ėdę dėlto, kad žino, jog 
jisai turi daugiau proto, kaip jie 
visi krūvon paimti.

/.
X • •

-Jeigu laisvamaniai būtų rinkę 
mokesnius iš katalikų į savo Pilie
čių Sųjungų — jie būtų buvę dide
li patrijotai, nes žymi dalis pini
gų būtų jiems likę. Dabar, kai 
Valstybė pareikalavo iš visų ly
giai, ir jau nebėra kur pasipelny
ti, — tai ir pamatėme, kaip mūsų 
“patrijotai” virto valstybės grio
vikais. .

ATSAK Jeigu kiaulė ragus 
turėtų, tuomet...

* y .

1 ■ * *
Laisvamaniai patrijotai petoL

• pakol^ali prieiti prie katalikų pi- dyaraa. 
Inigų.

HARTFORD, CONN.

Lietuvių čia yra apie 2000. 
Pirmas ‘pamaldas toje kolonijoje 
laikė 1893 m. Žepos mėnesyje a. 

’a. kun. Žebrys, gerai, žinomas iš
eiviams lietuviams apaštalas Ame
rikoje. Vadinu kun. Žebrį apaš
talu delei jo pasišventimo išeivi
jos sielų reikalams ir delei daug 
jo suorganizuotų parapijų. Jo 
apaštališkus darbus privalo apra- 

‘ syti gabesnis ir daugiaus žinųs ra
šytojas. Kun. Žebris Hartfordo 

• lietuvių sielų reikalus rūpiųo ,per 
. 5 metus, kas sekmadienis čia at

vykdamas pamaldų laikyti. 1903 
suorganizuota parapija, vardu šv. 
Trejybės. Nupirkta salė ir čia. 
įtaisytoje koplytėlėje buvo laiko
mos pamaldos. Parapijėlė pradžio
je buvo tokia mažytė, jog kolek- 
Jk>s būdavo $1.35 iki $2 sekmadie
nyje. Jau 10 metų, kaip čia yra 
pirmuoju ir pastoviu klebonu visų 
mylimas, ramaus ir malonaus bū
do kun. Ambotas. 
veikėjas ir rėmėjas 
kųjų organizaeijų Amerikoje. 
1923 m. čia bus apvaikščiota 25 
m. jubiliejus nuo įsikūrimo para
pijos ir Šv. Jurgio dr-jos. Visų 
liet, katalikų eentralinių organiza
cijų čia yra kuopos ir daug pašai
piųjų dr-jų Apšvietos bei kata
likų spaudos platinimas čia uoliai 
vykdomas.

15 spalių įvyko prakalbos. 
Žmonių netilpo salėje. įdomiai ir 
ramiai klausėsi. Narių įsirašė: 
amžinaisiais: 1) Gerb. Klebonas 
J. Ambotas, 2) Gerb. Kun. Anta
nas Vaškelis, 3) Magdalena Ta- 
mošaitė, 4) Elzbieta Kemšalienė, 
) Bernardas Kalvinskas, 61 Jie

va Bafiniutė, 7) Petronejė Vis- 
mantaitė, 8) .Aleksandras Maže- 
his, 9) Augustas Padegimas ir 10) 
Pranciška Marmantavičiutė. Me
tinių apie 60. Seniaus 40. Įsteig
tas Šv. Kaz. Dr-jos skyrius: Gar
bės Pirmininku Gerb; Kun. Kleb. 
J. Ambotas, Pirmininku Antanas 
Mazalas, Viee-Pirm. Jonas ,Man- 
čiūnas, Ižd. Kun. A. Vaškelis, 
rašt A. Paleckis; valdybos na
riai: Mar,Pateckaitė, Pr. Rngie- 
nienė, J. Petkaitė, M. Tamosaf- 
tė, K Tamošiūnienė ir Pet Ne- 

___  > Skyrius rūpinsis narių 
prirašymu ir doros spaudos plati-

L__Jis yra žymus 
ias vmų katalikiš-

pat būdu, kaip Lietuvoje sei
mas kad renkamas. Padary
sime balsavimus. Lai kas 

20.000 lietuvių siunčia vieną 
atstovą. Balsavimuose daly
vautų trys srovės —katali
kai, liberalai ir socijalistai. 
Bolševikuojantysis gaivalas 
turbūt nepanorės dalyvauti 
balsavimuose.

Yra sakoma, kad Ameri- 
ke esą arti. 1.000.000. Bet

dalyvauti

, Rengia Moterų Sąjungos Mass. 
ir Maine valstijų apskritys. Bus 
subatoje, Spalio-Oct. 21 dienų, 
1922, St. James Hali, 27 Main St 
Pradžia 7 ;30 vakare ir trauksis iki 
vėlumai.

Taigi užparfome visus Hudsono 
ir apielinkės lietuvius ir lietuvai
tes atsilankyti kuoekaltlingiauiia 
j šį nepapTfcrtų balių. Bus mra 
muzika. Gros angliškus ir lietu
viškus vėliausios mados šokius. 
Teip-gi bus geriausių užkandžių ir 
gėrymų. Užtikrinam, kad visi 
būsite užganėdinti.

Nuoširdžiai kviečia visus
• Rengėjos.

Susivienijimo L. R. K. Am. 50- 
ta kuopa laikė mėnesinį susirin
kimų 15-tų spalio Šv. Jurgio para
pijos kambaryje

Plačiai buvo apkalbėta rengi
mas vakaro 19 d. lapkričio. Su
tvarkymas kp .turto, Lietuvos bo- 
no ir šėrų, raportai iš sųryšio, na- 
šlačiių šelpimo fondo ir Tautos 
Fondo 22 skyriaus. Radosi laiš
kų ir smulkesnių nutarimų. Bu
vo kilęs pageidavimas iš nekuriu 
narių, kad patys nariai labjau 
lankytųsi ant susirinkimų, nes 
daugelis narių nekreipė domės į 
susirinkimus, siunčia savo vaiku
čius už tėvus užmokėti. Tas ge
rai, kuris negali iš svarbių prie
žasčių kaip tai ligos ir darbo, bet 
yra tokių, kurie ir gali o neatsi
lanko, tas buvo pageidaujama, 
kad lankytųsi koskaitlingiausia.

Buvo pranešta per rašt. P. Ja
nuškų, kad sekantį susirinkimų 
negalės dalyvauti dėl svarbių 
priežasčių, susirinkimas bus sa
vaitę ankščiau, tai yra 12-tų lap
kričio sekmadienį, tuojaus po pa
maldų.

M. A.

SKAITYTOJŲ KAMPELIS

KOKIO AMERIKIE
ČIAMS SEIMO 

REIKIA.

kad Ameri-
Bet 

su vaikais tiek yra. 
Atmeskime nepilnamečius, 
jolševikuojantį gaivalą ir 
nerangiuosius. Tai eitą bal
suoti, aš spėju, apie 200.000 
liėtuvią. Jei vieną atstovą 
renka 20.000 balsą, tai Ame
rikos liėtuvią seimelis susi
dės iš 10 atstovą, 
seimelis ir veiktą, 
veiktą ? Svarbiausia to sei
melio rolė būtą, tai veikti 
kontakte su Lietuvos seimu 
ir valdžia. Amerikiečią sei-' 
mėlis susitartą su Lietuvos 
seimu bei valdžia apie viso
kius dalykus ir tada nega
lėtą kilti tarp amerikiečią 
tokią orgiją, kokias dabar 
matome .

Seimelis posėdžiautą ne 
nuolatai, o darytą suvažia
vimus tik metuose kaitą ar 
porą kartą. Arba pagal rei
kalą.

Jei netinka žodis seimelis, 
tai galima vądinti Taryba ar 
kitaip.

Kiekviena srovė privalo 
užlaikyti savo atstovus.

Balsuoti ir būti išrinktaist
privalo turėti teiszę žinoma 
visi — vyrai ir moterys ir 
teipgi lygiai lietuviai pata
pusieji Amerikos piliečiais 
ir Lietuvos piliečiai.

Ką jūs manote apie tai? 
Būtą indomus bandymas. 
Jei jau kalbėti apie seimo 

, šaukimą, tai šaukti bendrą 
ir ne senovišku būdu, o kaip 
višruje nurodžiau. Būtą in- 
domu pamatyti, kuri srove

Šitasai 
Ką jis

Amerikos liėtuvią taip va
dinamoji progresiviškoji vi
suomenė (liberalai ir socija
listai) pradėjo tartis apie 
tos dalies visuomenės seimo 
šaukimą. Prieš apie pus
metį jie buvo besitarią apie 
seimo sušaukimą, bet tada 
nesusitarė.

Jei jau šaukti seimą, tai 
šaukti bendrą, jei* norima 
ne srovei, o lietuvių visuo
menei čia ir Lietuvai pasi- 
tarnauti.Reikėtą tą seimą ne 
senoviniu būdu šaukti, bet jrasirodytą intakingiausia. 
visai kitokiu. Turėkime čia ? /

Dovanos
X

SPAUDOS PLATINIMO 
LAIKAS.

'Spalių ir Lapkričio mėn. 
yra skirti kataliką spaudos 
platinimui, “Darbininko” 
užrašinėj imui, LDS. narią 
prirašymui, “Darbininko” 
pagerinimo auką rinkimui 
ir tt. Kiekvienam LDS. na
riui yra gera proga pasinau
doti — gauti dovanas. Do
vanos štai kokiom

1) Kuris iš LDS. narią prikal
bus 5 naujus prie LDS. narius, 
gaus dovanų fontaninf plunksną.

2) Kuris gaus du Muj®./'Dar
bininkui” metiniu skaitytoju Jr 
prasius pinigus Centran, gaus fon
taninę plunksną. >_

Fontaninta plunksnos yra su 
“Darbininko” vardu.

Užsirašiusiems metams “Darbi
ninką” ir patiems prisiuntusiems 
pinigus, yra duodamos šiokios <|p-

šeimyniškas vakarėlis.
Liet. Vyčių 25-ta kuopa antra

dienio 26 rugsėjo vakare įrengė 
šeimyniškų vakarėlį. Vakarėlis 
gana buvo linksmas ir įvairus. 
Buvo šokama įvairūs šokiais, dau
giausia lietuviški ir žaidimai, kuo 
labjauisa jaunimas užsiganėdino.

Cleveisnde jau tokia mada įves
ta, kad ant viešų vakarų vien šo
kams nauji staipymai o lietuviš
kų nešokama, tas daug prisideda 
prie ištautėjimo. Apie 9-tų vaL 
buvo vakarienė su papuoštais sta
lais gėlėmis ir užkandžiais. Taip- 
pat laike vakarienės buvo progra- 
mėlis iš kalbų. Kalbėjo Pranas 
Bartnikas, kovo pirmininkas, Ale- 
kas Banys iš rengėjų ir J. Sadaus
kas, moksleivis. Visi kalbėję a- 
pie jaunimo reikalingumų darbuo
tis ir ragino visus prie darbo. Už
baigta vakarienė Lietuvos himnu. 
Programų vedė J. Damauskas. Po [vanos, 
vakarienės linksminosi iki 11:30 
vakare. Jaunimo buvo atsilankę 
pusėtinas būrelis. Kaip girdėti L. 
-Vyčių 25-ta kuopa rengiasi prie 
didelio dirbo. Manoma įrengti 
trumpoj ateityje kitų šeimyniškų 
vakarėlį pagerbimui Base bąli ra
telio svaidininkų. Manau bus 
linksmesnis sekantis vakarėlis už męs ir Kalbėk — 30-., Ubagų A-

1) Kelionė aplink pasaulį 50c., 
Albumas Liet. Dr-jų 25c., Delega
tų Kelionė Lietuvon 25-.

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

3) Svieto Perėjūnas —- 85c., fi-

kademija — 35c.
4) Dangaus Karalienė (apd.) — 

$1.00 ir Vaikų Teatrai, 1 dalis — 
10c.
/ 5) Apologetika — 50-. ir Trįs 
Keleiviai (apd.) — 50c.

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

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

8) . Marijos Mėnuo — 50c., 
Eu-harist. Stacijos — 15c., Žibu
rėlis — 40-.

9) Sakalėlis — 35c., Moterystė 
ir Šeimyna — 50c., Stacijos — 
15c.

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

Kiekvienas užsimokėjęs iš 
kalno už metus už “Darbi
ninką,” turi teisę pasirinkti 
vieną iš viršuj nurodytų nu
merių, vertės 1 dolerio kny
gą. z Taigi yra labai tinkama 
proga visiems iš to pasiūlimo 
pasinaudoti.

Pinigus ar money atda
rius siąskite vardu

“DARBININKAS”
366 Broadvay, Boston 27, Mass.



LITHUANIAN SALES CORPORATION 
ŠĖRININKAMS PAAIŠKINIMAS.

Bendrovės raštinėje gaunama ■ 
nemažai laišką^“ įvairiausiais už
klausimais kaslink Bendrovės sto
vio Lietuvoje kas nuveikta, kas 
veikiama ir tt.

Labai tai yra geras apsirešiki- 
mas kad šėrininkai patįs rūpinasi 
Bendrovės reikalais. Tokioje Ben
drovėje kur patįs šėrininkai savo 
sudėtą kapitalą prižiūri ir juomi 
rūpinasi reikalai visuomet eina 
gerai. Tokia Bendrove kaip tik 
visuomet buvo ir yra Lithuanian 
Sales Corporation arba Lietuvių 
Prekybos Bendrovė.

Jos dalykai Lietuvoje stovi ši
taip : Iš viso į Lietuvą įvestyta pi
nigų $264,008.50. Iš tų pinigų y- 
ra įsteigta Lietuvoje Tarptautinis 
Bankas, Kaune su skyriais Šiau
liuose, Biržuose, ir Anykščiuose. 
Banko apyvarta 1 d. Rggpiūčio 
š. nū^iekė 49,103,195.01 auksinų, 
kurios r d. Sausio 1922 m/balan- 
sas buvd 32,590,658.68 auksinų.

Čia kiekvienas kurs su tos rū
šies įstaigų darbais yra susipaži
nęs aiškiai gali matyt kad geriaus 
išaugt per pusantrų metų savo gy
vavimo bankas beveik nei negalė
jo. Teip b^nt sako Lietuvos ban
kininkai. Dėlto tas bankas teip 
pasekmingai augo, kad buvo įves
ta sistema greito patarnavimo. 
Kokį reikalą kitose bankose attik
davai per pusę valandos ar per 
valandą, tai tokį pat reikalą Tarp
tautiniame Banke at likdavai į 2, 
3 ar *minutas.

Amerikos Lietuvių Prekybos 
Bendrovė, Kaune apart Lietuvos 
Tarptautinio Banko dalyjasi į du 
dideliu skyrių: prekybos ir pra
monės, arba technikos. Prekybos 
skyrius susideda iš 11 krautuvių 
Kaune, Šiauliuose, Mažeikiuose, 
Skuode, Telšiuose, Ukmergėje, 
Biržuose, Anykščiuose ir 3 krau
tuvių Vilniuje. Prie tam preky
bos skyrius turi Kaune sandėlį iš 
kur parduodama įvairiems krau
tuvių savininkams ir kopėra ty- 
vams prekes urmu, teip pat daro 
įvairius pristatymus Lietuvos val
džiai ir armijai kur stoja varžy
tis su žydais ir dažniausia prista
to daug pigiau nė kaip žydai rei
kalauja, nors iš tų valdžiai stato
mų dalykų per daug didelių pel
nų nėra, bet be pelno vistiek nė
ra statoma* o tas jau yra svarbu 
kad žydams spekuliantams neduo
dama apiplėšt Lietuvoje valdžią 
nenormaliomis kainomis ir už tai 
hekartą Bendrovės valdybai Kau
ne Lietuvos valdžios Įvairūs val
dininkai yra išreiškę savo padėką 
ir Bendrovė kas karts vis įsigyja 
geresnį vardą ir visuomenės užuo
jautą. Pramonės skyrių arba 
technikos veda profesorius Dube
neckis., Tenai išdirbami yra Įvai
rūs pienai statymui namų, dirbtu
vių ir tam panašiai, duodami Į- 
vairūs techniški patarimai ir nu
rodymai, teip pat parduodama 
dirbtuvėms mašinos ir jų dalys. 
Technikos ir eksploatacijos sky
rius daro susisiekimą autobusais 
ir automobiliais, pardavinėja au
tomobilius, traktorius ir kitokias 
įvariausias mašinas, pardavinėja 
benziną, žibalą, tepalus, atsargi- 
nias dalis ir kitokius dalykus rei
kalingus prie automobilių, kaip 
kuriais keliais vežioja automobi
liais Lietuvos paštą. Kaune turi 
didelį puikų garažą ir geriausią 
automobilių taisymui pritaikyĮą 
dirbtuvę su Įvairiomis mašinomis. 
Tas viskas daug pinigų atsėjo kol 

, buvo padaryta, bet dabar iš to 
jau eina nauda. _

Apart prekybos ir pramonės, 
Bendrovė turi nuosavybių -pripir- 
kusi: Kaune kampas Maironio ir 
Keistučio gatvių, didelis piečius 

’ su mūro namais kuriuose yra ben
drovės centralinė raštinė, sandė
liai, kaip kurių tarnautojų butai, 
ir naujai pastatyta iš betono dirb
tuvė, garažius ir kalvė. Ta vieta 
su visais ant jos esančiais trobė- 
siais dabartiniu laiku verta kelio
likos milijonų auksinų.

Kauno priemiestyje Šančiuose 
yra nupirktas didelis piečius per 
kurį iš vieno šono eina gelžkelio 
bėgiai, o antrasai šonas atsiremia 
į Nemuną. Ant to piečiam ma
noma ateinanti pavasarį statot 

f

\ Dabar kaslink dividendo neap- 
mokėjimo. Bendrovės finapsinis 
stovis geras, bet dividendai ndou- 
vo apmokėti, dėlto kad Bendro
vės reikalai ir pradėti Lietuvoje 
darbai ypač Šiaulių Elektra rei
kalavo daug kapitalo teip kad 
tam tikslui buvo sunaudota visas 
pelnas kokos tik Bendrovės buvo 
padarytas. Kiekvienam yra aiš
ku, kad tų pinigų dividendų iš
mokėjimui būtų buvę net per
daug. Tas buvo padaryta del la
bo Bendrovės kad nepražiopsot 
gerą biznį, iš kurio ir Lietuvai 
bus nauda ir Bendorvė turės per 
ilgus metus gero ir pastovaus pel
no. Dividendai šėrininkams bus 
išmokėti už visus metus, o apie tai 
kiek dividendų mokės ir kada nu
spręs Bendrovės beūrd direktorių 
valdyba apie ką savo laiku bus šė- 
rininkams pranešta.

Šiaulių durpyną kad tinkamai 
išnaudojus tai dar reiktų tuojaus 
pirkt tris ar keturias mašinas, kad 
per žiemą jau jas pastačius į vie
tas ir pavasarį atšilus tuojaus pra
dėti idrbt durpes, kad kuodau- 
giausia padaryt pardavimui. Jų 
prašo Lietuvos gelžkeĮio valdyba, 
ir Šiaulių ir Kauno kaip kurie fab
rikai Teip kad kiek tik "jų pa
darytų tiek tuojaus atsiimtų. Iš 
to būtų geras pelnas ir tuojaus 
grįžtų Į tą biznį Įdėtas kapitalas.

Kaune, Šančiuose, sandelio sta
tymui teip pat yra reikalingi pi
nigai. Savo sandelį pastačius ne
reikėtų mokėt didelių nuomų žy
dams už sandelius ir tie pinigai 
liktų šėrininkams. Dar sandely
je vieta galima būtų pasamdyti 
kitiems dėlto kad Kaune sandelių 
labai trūksta.

Ateinančią vasarą manoma pa
didint garažų ir pradėt statyt 
Tarptautiniam Bankui nuosavą 
namą. Žinoma, tą viską bus ga
lima daryti jei bus Bendrovės ka
soje užtektinai pinigų. Prie stei
gimo Emisijos Banko Lietuvos pi
nigams leisti prisidėjome su 10,- 
0000 dolerių.

Kaip matote iš pranešimo, Ben
drovė dykų pinigų nelaiko, bet 
kiek tik jų turi tuojaus visus į- 
kinko į darbą kad jie neštų nuo- 

išimtį iš padaryto uždarbio apmo
ka dividendus ir teip varos tolyn 
ir tolyn. Labai yra pageidauja
ma sukelti dar didesnį kapitalą, 
nes juo didesnis bus Bendrovės 
kapitalas, juo geriaus galės veik
ti ir daugiau atsiekt. Jog be pi
nigų nieko nenuveiksi. Dėlto 
kiekvienas šėrininkas kurs išsiga
li privalo ir pats pirkti dar dau
ginus Šerų ir prikalbinėti kitus 
kad kiekvienas jo draugas taptų 
Lithuąnian Sales Corporation šė
rininkas. Tuomet Bendrovė plė
tosis, bujos ir tą visą ką yra už- 
sibriežusi atsieks ir šėrininkai 
nuolat turės geriausius dividen
dus.

Bendrovės board direktorių nu
tarta tuojaus vėl pradėt pardavi- 
nėt Bendorvės šėrus, norintieji 
pirkt šėrų tegul kreipiasi šiuomi 
adresu; LITHUANIAN SALES 
CORPORATION, 414 Broadway, 
Šouth Boston, Mass.

Visas kitas informacijas apart 
Bostono galima gaut Bendrovės 
skyriuose:

CHICAGO, Lithuanian Sales 
Corporation, 3313 S. Halsted St.

LATCRENCE, MASS. Lithua
nian Sales Corporation, 70 Law- 
rence Št.

Teipgi pas Bendrovės agentus 
kur tik toki randasi

LITHUANIAN SALES'C'ORP. 
'-s

(Adv.) F. Virakas.

KOMP. A. ALEKSIO
NAUJOS BALNOS.

randelius prekių laikymui, dėlto < 
ad gali ir Nemunu prekes atvežt 
r gelžkeliu. Jau dabar yra pa- ■ 
;tatyti dideli geležiniai bakai ku
tuose yra laikoma benziną ir ži

balas. T^s olecius dabar irgi di
lelių pinigų yra vertas, norszdar 

‘ r nėra tinkamai išnaudojamas.
Šiaulių mieste nupirktas Bend

rovės mūro dviems aukštais na
tas su pleeium prie pat bažny- 
•ios. Tame name yra Bendrovės 
krautuvė, Tarptautinio Banko 
kyrius, Šiaulių Elektros Gamini. 
.10 skyrius, valdybos raštinė, gy- 
zenamieji tarnautojų butai. Tas 
lamas ir vieta teip pat dabartiniu 
aiku labai didelių pinigų verta.

Skuode, Bendrovės mūrinis di
lelis dviem aukštais namas su di
leliu kiemu, sandeliais ir muilo 
r saldainių dirbtuve. Šmotą pi- 
ūgų yra verti Naciuose randasi 
3endrovės krautuvė ir Lietuvos 
Tarptautinio Banko skyrius.

Anykščiuose mūro naujas 
rims aukštais namas. Jame ran- 
lasi Bendrovės krautuvė ir Tarp-’ 
autinio Banko skyrius. Tąs na- 
r.as dar nesenai užbaigtas ir yra 
puikiausias namas visuose Anyk
ščiuose.

Palangoje Bendrovė turi dvie- 
jus namus. Vienas tai mūro, 
dviem aukštais viešbutis su kito
mis trobomis ir plėciuml Yra tai 
vienintelis viešbutis Palangoje. 
Kitas “vilią” arba puikus vasar
namis ant pat marių kranto, ku
rią paprastai visi vadina Ameri
konų vilią. Tas viskas didelį pi
nigą kainuoja. Bendrovė visas 
tas nuosavybes užpirko kuomet 
Lietuvoje dar viskas nebuvo teip 
pabrangę, teip kaip dabar yra ir 
kiekvienam aišku, kad jeigu da
bar parduotų, tai tokį 10 syk ar
ba net ir daugiau gautų negu kad 
yra už jas užmokėjusi Bet Ben
drovės valdyba apie pardavimą 
visiškai nemano, o dar galvoja, 
kaip, kur, ką patogiausiomis są
lygomis prie geros progos nupirk
ti. Bendrovei noroihs ar neno- 
roms nuosavybė yra • reikalinga 
dėlto kad žydai bendrovei visai 
nenori išnuomuot butiparba krau
tuvėms vietų, o jei kur ir išnuo-' 
muoja, tai ir aplupa žydiškai.

Kitose vietose tai Bendrovės 
krautųvmėš ar kitokioms Įstai
goms namai yra išnuomuoti, kaip 
kur trumpesniam, o kaip kur il
gesniam laikui.

Tuom tarpu tai daugiau domės 
kreipiama i Šiaulių elektrą. Pa
daryta sutartis su Šiaulių miesto 
Savivaldyba kad per 20 metų Ben
drovė duos Šiaulių miestui ir apie- 
linkei elektrą. Gauta iš valdžios 
gana prieinamomis kąinomis 200 
hektarų geriausio palei Rykyvos 
ežerą durpyno, nes su durpėmis 
bus kūrenama mašinos gaminan
čios elektrą. Jau didelė dalis 
durpyno nulyginta, nusausyta, 
pastatyta dvi didetiausios su 
transportierjais vokiškos mašinos, 
durpių darymui ir man iš Lietu
vos išvažiuojant jau tięk buvo 
durpių pridirbta, kad inžinieriai 
manė kad užteks visiems metams 
Šiaulių elektros gaminimo stoties 
reikalams ir dar būsią uzkokį mi
lijoną ar du pardavimui. Vario 
vielos, mašinos ir kiti elektros ga
minimo pravedimui reikalingi da
lykai jau supirkti ir didžiuma jau 
atėjo, o kitų jau buvo laukiama. 
Žinoma, tas viskas lėšuoja daug 
pinigų, nes apie 30 milijonų kai
navo, o pelnas iš to pradės eiti tik 
Gruodžio mėnesį, kaip bus pradė-

, ta duot Šiaulių miestui elektrą.
■ ą Lietuvos valdžia pritardama
■ tam Šiaulių elektrizavimo darbui, 

gana patogiomis sąlygomis apart 
durpyno, dar diktoką plotą žemės 
pavedė Bendorvei kad tik Bendro-

, vė galėtų pasekmingiau ir grei- 
< čiau tą dalyką pravesti ir tinka- 

i ra ai išplėtoti. Vienu žodžiu, Ben-
■ drovės reikalai Lietuvoje einą la

bai gerai. Lietuvoje apie kitas a- 
luerikiečių bendroves mažai kas

s težino, o apie Prekybos Bcndro- 
• vę, viri žino, viri šneka, ir iš jos ką gerai sudariusi, 
i darbų gėrėdamiesi Lietuvos vei

kėjams nekartą stato kaip pavyz- to prisirengus mus priimti, 
dį naudingo ir sumanaus darbš-

SVARBUJB PRANEŠIMAS.
L. Vyčių Naujosios Anglijos 

apskričio pusmetinis suvažiavimas 
bus spalio 29 d. Š. m. Cambridge, 
Mass., parapijos salėj ant Wiad- 
sor St. ltOO vai. jx> pietų.

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

Cambridge’io kuopa yra išanks-

tumo.

Štai ir vėl išėjo iš spaudos 
kMw\Gsdeši'mt devynios g. 
kompozitoriaus A. Aleksio 
dainos. Dvi daini solo; še
šiolika dainų mišram komi; 
trįsdešimt mokyklų vaikams 
skiramų duetų ir vienas du
etas su piano palydėjimu.

tfO Pažvelgkie” baritono 
arba mezosoparito solo. Bal
so apėmvs siekia nuo viduri
nės C iki T ant penktosios 
linijos. Prasideda F liūd
nojo (minor) gamoj, C išsi- 
moduliuoja ir užsibaigia sa
vo kaimyniškoj (relative) F 
linksmojoj .(major) gamoj.

Daug reiškianti jauno mū
sų poeto Šilelio meiliški žo
džiai ir įvairūs kompozito
riaus dynamikos ženklai su 
daugybe muzikališkų termi
nų, k. t., Largo tranguillo, 
erotico, cpnsnin. 2, amabile, 
eon moto, agitato, yitenuto, 
Andante, dolce, patetico, 
kart su gilaus turinio piano 
pritarimu — padaro šitą, 
dainą dideliu ir daug reiš
kiančiu muzikos tvariniu, 
kuris patekęs į gero daini
ninko rankas turėtų padary
ti malonų klausytojuose įs
pūdį. Ši nauja daina turėtų 
rastis pa^ kiekvieną solistą.

‘‘Bernužėli, Nevesk Pa
čios.” Žodžiai J. Gudausko, 
meliodija pritaikyta polkos 
ritmu ir gana ątsakanti žo
džių reikšmei. ‘ Balso ape- 
mvs siekia nuo vidurinės C 
iki G viršuj penktosios lini
jos. Iš žodžių turinio ir jų 
muzikai i o apdirbimo galima 
išanksto. spręsti, jog ši dali
na užims su laiku žymią vivK 
tą mūsų muzikos literatūro
je. Ji ypač tinka dainuoti 
baritonui, bet nepapildytų 
nuodėmės jei ją sudainuotų 
sopranas, tenoars, mezoso- 
pranas, basas arba kontral
tas. Žinoma, pakeliant ar
ba paleidžiant meliodiją, 
žiūrint ant to, kokio afpėmio 
balsas dainuoja. Publikai 
ji visuomet patiks.

Trįsdešimt Duetų.” Kny
gutėje telpa įvairaus turinio 
dviem balsam dainelių. Šį 
rinkinį duetų būtų galima' 
skirti mokyklų vaikams, nors 
jame randasi ir tokių dainų, 
kurias galima dainuoti ir su
augusiems. Nekurios jų tin
kamos dainuoti pradedant 
mokslą, kitos baigiant; vie
nos juokingos, kitos-gi tau
tiškos ir religiškos dvasios 
turinio. Taip-gi telpa čia ir 
keletas pasveikinimų.

Perkratinėti po vieną dai
ną atskirai būtų perdidelis 
harbas rašytojui ir gal į- 
milktų skaitytojo akįs, 
bet abelnai galima išsireikš
ti, jog šita knygutė gan vy
kusiai sutaisyta ir mūsų da
bartinio jaunimo auklėjimui 
labai naudinga.

Keletas tų duetų yra to 
paties kompozitoriaiis ap
dirbta keturiems mišriems 
baisams.

Žymesnieji šio rinkinio 
duetai gal bus šitie: “Mūs 
Lietuvaitė,” “Verda boba 
kukulius,” “Jurgis verkė,” 
“Tupi šarka ant tvords,” 
“Buvo Tadas gėrėjas,” 
“Tupi gaidys,” “Mes grį4 
MEteB,^., n, "i 
“Žiba mano trįs sesytės,” kitur randasi silpnesnių 
“Stokim, broliai tuoj į dar-'spragų, kurias būtų galima

me pluošte dainų vyra dau
giau ir įvairesnės medžiagos, 
o antra^ juk ir pats Betho- 
venas neapsėjo be silpnybių.

Yra labai patartina, kad 
šios dainos rastųsi pas visus 1 
muzikos mylėtojus. Rude
niui atėjus ir žiemai besiar
tinant geresnio daininin
kams peno nesimato dabarti
nėj lietuvių muzikos dirvoj, 
kaip gerb. komp. A. Aleksio 
keturios-dešimt devynios 
dainos. Žingeidaujantieji 
kreipkitės: A. Aleksis, 815 
.N. 8-th St.,. Springfield, HL 

Muzikos Mylėtojas.

miš- 
Čia 
bal- 

Svarbesnės jų
“Stokim, bro- 

“Žiba mano tris sesy- 
“Buvo Tadas gėrė- 

“ Mačiau besilei- 
” “Darbininko dai- 
Tupi šarka ant tvo- 
“ Verda boba kuku-

” “Mūs lietuvaitė” ir

KLAUS. Ar tiesa, kad Rač
kauskas žada apsiimti uždyką pa- 
>ūti New Yorko Lietuvos Konsu- 
u?

ATSAK Tiesa.
KLAUS. Tai juk čia didelis pa

sišventimas. \
ATSAK Kur ne I O kai žmo

nes kreipsis su visais reikalais į jo 
)anką, tu manai jisai nesugebės 
devynių kailių nulupti už patar
navimą. Juk jisai nori gauti ir 
generalį atstovavimą Lietuvos E- 
misijos banko.

KLAUS. Gerai tu sakai. Tai« 
nejaugi jisai ir gaus Konsulatą ir 
tą atstovavimą?

ATSAK "
gaiši..

PRANEŠIMAS . 

^Duosiu misijas šį 
sekančiose vietose: • 

Nuo/Spalio 29 iki Lapkri 
či& 5 Šv. Onos baž. Sprių 
Valley, III. Gerb. S. Bystra 
klebonas.

Nuo Lapkričio 12 1
Šv. Kazimiero baž. 285 I 
14th St Chicago Heigthi 
m.

Nuo Lapkričio • 29 ii 
Gruodžio 3 Šv. Pętro baž. 6 
Milwaukee Avė., Kenoshs 
Wis.

Nuo Gruodžio 10 iki 1 
Šv. Kazimiero baž. 815 Par 
Avė., Racine, Wis. Geri 
A. Balinskas klebonas.

Per kelias dienas -prie 
Kalėdas Šv. Gabrieliau 
Mihvu. ikee, Wis. Tas.pal 
klebo: as. ;

Tėvas 'Alfonso.

Maria, C. 1

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

Š— jisai gaus, ne ra-

*.

*

Ar

*
*

tiesa, kad lais-KLAUS.
vamaniai ketina sugriauti Piliety
bės Įstatymą?

Pirmin lnkas — V. J. Kudirka,
37 Franklin St.,

Norwood, Mass.
Vice-Pirm. — M. Žukauskaitė,

1 Grimes Street,
South Boston, Mass.

Raštini:, kas — J. Smilgis,
125 Cherry Street,

Cambridge, Massi
Iždininkas — M. Abračinskas,

187 Ames Street,
Montello, Mass.

plauti,” “Darbininko dai
na,” “Ginkim šalį Lietu
vos,” “Vyčių gimnas” ir 
“Lietusių gimnas.” Šis rin
kinys turėti rastis kiekvie
noj lietuvių mokykloj.

“Skrenda, lekia mūsų 
mintįs” keturių pusalpių 
duetas su piano akompania- 
mentu. Gražios meiliškos 
Šilelio eilutės, dueto formoj 
muzikališkai gana nuosek
liai apdirbtos. Šis duetas tin
kamas dainuoti sopranui su 
tenoru, arba mezosopranui 
su baritonu. Apart gražios 
meliodijos perdėm, pabaigoj 
dueto kompozitorius įvezdi- 
na vieną ypatingą muzikos 
retenybę,, būtent, synkopą 
arba perkėlimą kirčio arba 
akcento nuo paprasto muši
mo ait nereguliario mušimo. 
Ta§ priduoda daug įvairumo 
meliodijai ir akompania- 
mentui ir žymiai papuošia 
visą'kompoziciją, jeigu, ži- 
noūia, neperdaug. Tokia- 
pat synkopos forma yra pa
vartota gerb. kompozito
riaus M. Petrausko pabai
goj akompaniamento dainos 
“Šią nėdėlėlę.”

Keturiolika derinu” 

ram korui knygutėje, 
telpa įvairių mišriems 
sams dainų, 
gal bus šios: 
liai,” 
tės,” 
jas,” 
džiant, 
7a, ” “ 
ros,” 
liūs,
“Bernužėl, nevesk pačios. 
Šios visos dainos yra šio lai
ko styliuje parašytos, ne- 
perilgos ir nepersunkios. 
Kiekviena pagal savo turinį 
yra tinkamai suharmonizuo
ta. Visos prieinamos dabar
tinių korų talentams.

“Giesmė į Šv. Kazimie

rą” religiško ir tautiško tu
rinio Jono Kmito eilutės. Ši 
giesmė yra labai atsakanti 
apvaikščiojimui Šv. Kazi
miero dienoje ir ji turėtų 
rastis pas visus vargoninin
kus ir korvedžius lygiai, 
kaip ir pas visus koristus. 

, “Pirmyn į kovą” žodžiai 
mūsų gerbiamojo poetų tėvo 
Maironio labai tikę Lietuvos 
tautiškam gimnui,~ puikiai 
kompozitoriaus • aprėdyti 
harmonijos rūbu ar tik ne
bus viena žymiausių šid lei
dimo mišram korui daina. Į 
šią dainą įeina daug prakil
nios energijos, tautiškos ir 
religiškos dvasios kaip žo
džiuose, taip ir muzikoje. 
Labai tikęs tvarinys tautiš
kų iškilmių apvaikščiojimo 
dienoje.

Tai tiek išėjo iš po geri), 
kompozitoriaus A. Aleksio 
plunksnos dainų šiuo kartu. 
Visos jos yra atspausdintos 
paties kompozitoriaus lėšo-'l 
mis.

Iš virš pęrskaitytos ketu- 
rios-Aešimt devynių dainų 
recenzijos lai skaitytojas ne
gauna nuomonės, jog jose 
nesiranda netobulumų. Prie
šingai, suglaudus visus šio 
leidimo tvarinius į krūvą ir 
palyginus- juos su ankstybes- 
niais to paties kompozito
riaus leidiniais, sąžiningai 
pasielgiant, reikia pasakyti, 
jog nėra taip svarbūs muzi
ka ir gilūs jausmais, kaip 

Ačiū, ačiū,”!pirmieji leidiniai ir vienur-/Į

TĖMYKITE VISI!
“Darbininkas” duoda DOVA

NAS..
Žiūrėk ant 3-čio puslapio.
Skubinkis, nes tokių progų yra 

mažai. Užsirašyk “Darbininką” 
ir gauk dovaną dykai.

“DARBININKAS” pašinu 
Lietuvos Darbo Federacijai kn; 
gų už $5.597.50. Už tas knvgi 
“Darbininkas” laukia iš visu 
menės atlyginimo. LDS. kuopė 
LDS. nariai, mūsų prieteliai, k 
talikiškos spaudos rėmėjai priv 
lo kiekvieną progą tam tikslui ai 
kų rinkimni sunaudoti.

SUV. VALST. LAIVAI MIETAI JUMS PATARNAUS'
Didelis laivynas, valdomas S. V. Valdžios šr operuojamas United 

Statės Linijos, pilnai gali Jums patarnauti. Laivai plaukia tarpe 
New Yorko ir Senos Tėvynės.

Dideli, smagus, vėdinti ir švarus kambariai trečios kliasos pa- 
sažieriams. Kajutbs del 2, 4 ir 6 ypatų su atskira lova kiekvienai 
ypatai.

Maistas yra geriausios rūšies, gerai pagamintas. Trečios kiia- 
sos pasažierių reikalavimai greitai ir mandagiai išpildomi.

' Dideli kambariai rūkymui, skaityklos ir kitoki pararikumai, re
tai tejrengiamTtrečios kiiasos pasažieriams.

Šis puikus patarnavimas suteikiamas visiems. Pasiųsk mums 
žeminus telpančių informacijos blankų ir gausi dykai knygutę, spaus
dintų tavo kalboje; iš jos sužinosi viskų apie šiuos gražius laivus. 

Rašykite šiandien.

A P M O.K ĖJIMAI
Jei nori parsitraukti draugus ar gimines iš Senosios Tėvynės, ap

mokėk jųjų kelionę per UNITED STATĖS LINES. Užtikrink jiems 
gerų patarnavimų, patogumus — tegul jie keliauja po ŽVAIGŽDĖ
TOSIOS VĖLIAVOS GLOBA.

Reikalauk Knygos
Rašyk šiandien del pil

nų informacijų. Dasiži- 

nokįte apie gražius Su
vienytų Valstijų laivus, 
plunkiančius j Europų. 
Jokių už tai pareigų ne
turėsi. Pasiųsk blankų 

šiandien. '

IN FORU ACIJ U B L ANKA 
U. S. Shipping Board 

PaKnentjer Dcpt. 5^0 K X 
iŠ Broad te ag, Neto York City.

________ —

Malonėkite prisiųsti man jutų kny
gutę veltui del autoritetingų faktų 
apie kelionę. Taipgi pilnas informa
cija t apie Jungt. Valst. Linijos lai
vus į Furopg. ir it anksto apmoka
mu t keleivius. 
Vantas ..........
Adresas.........
Miestas

f

... Valstija........ '.y

V" 1
s , -

Informacijų apie laivų išplaukimą ir laivakortes 
reikalaukite adresuodami ,

UNITED STATĖS LIKĘS
M^ore and McCormack, Ine. Roosevelt Steamshrp Co., Ine.

45 Broadvav,
110 S. Dearbom St.,
92 Statė Street,

M

Tva&sA P. SUnkua, —........------- -----------d t-----
L. Vyčių N. A. Apsk. pirm, bų,” “Pirmadienyj žlugtą patobulinti. Bet užtat šita-

Nexv York City. 
Chicago, TU. 

Boston, Mass.
Managinę Oprratort for

UNITED STATĖS 8HIPPING BOARD
.......... ...... .. -.....................— ‘ x ,



VISIEMS. I

REIKALAVIMAI.Kviečia Reiic/čjai.

ISUSIRINKIMAS.

*

* *

Ar tiesa, kad I vaške-

Be p. i

ir yra DI- 

šių laikų keistenybė, 

laisvamanybės diplo-

-ARSIDUODA TRIJŲ
KAMBARIŲ FORNIČIAI

Vartoti tik vieną metą ir parsidno 
la visai pigiai. Važiuoju j kitą miestą, 
ulresas:

JONAS GASPARAS
35 \V: Rroadway."South Boston. Mass.

REIKALINGA MOTERIS ARBA 
MERGINA

>rie namų apžiūrėjimo. Užmokestis ge
ri. Kreipkitės pas

JI OZAS GRPDZINSKAS
•05 (’omnion St.. lVali>o!e. Mass.

(19)

“ir

' yKfiSSKžoM i: c Iz7j p 'y

Reikalavimų kainos 2c. nž žodj už 
kiekvieną sykį.

r SUEIKITE VISI

JUOZAS LAUKIS

J

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

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

!g;ms^is;a:aiaiBigHiBiaaBNBiiS3ū3

VIETINĖS ŽINIOS
/

/

ATEIKITE PINIGŲ 
PAŽIŪRĖTI.

APIE p. M. VINIKĄ.

DARBININKAS

Art inančią nedėlių spalio 
d. š. m. pobažnytinėj lie- 

itvių s: lėj ant 5-tos gatvės 
30 vai. vak. įvyks labai 
arbies prakalbos. Bus 
į nešta .ir išaiškinta apie 
ikimus Į seimą Lietuvoje, 
ns kalbų apie darbininkų 

Peikaltis ir apie vietinius da- 
jrkus. ' Tarpuose bus gražių 
taiarginimų — dainų, de- 

jPemacijų, piano skambi]li
nu ir tt

lljro vakaro vedėju bus J. 
Tumasonis, LDS. Centro 
Paštininkas ir administrato
rius. Kalbės gerb. kun. J. 

tšvagždvs, gerb. kun. Urbo- 
navičius, Dr. Landžius ir P. 

as, “Darbininko” re- 
torius. Dainuos p-lės M. 

ybaitė, N. Dusevičiutė, S. 
Motiejūnaitė, akompaniuos 

p. M. Karbauskas, vietos 
argonininkas.

E Prakalbas rengia LDS. 1- 
„i kp.

Dr. Landžius parvežęs 
Lietuvos pinigu paliko jų 
4 4 Darbininke. ’7 Norintieji 
jų pamatyti ateikite •“Dar
bi iiinkan." o prisižiūrėsite 
iki soties.

*•*
PRITRŪKO ANGLIŲ.

Bostone labai trūksta kie
tųjų anglių. Minkštųjų y- 
ra ivalias, bet kietųjų veik 
visai negalima gauti. Tuo 
tarpu oras atšalo ir žmonės 
turi bėdos.

•i . <4
ž ■ t- 4 ►

B-VĖS SUVAŽIAVIMAS.

KLAUS, Kokia yra didžiausia 
šių laikų keistenybė?

ATSAK. P, Viniko crrilė drą
sa, su kuria jisai gali žiūrėti Ats
tovui Čameekiui Į akis.

KLAUS. Tai juk gerai liudija 
apie žmogių. Civilė‘drąsa — tai 
garbinga žymė? ,

ATSAK. Tik ne čia. Gia ji 
didžiausio nuopolio parodymas, 
veidmainybės augščiausis laipsnis.

KLAUS. Kaip tai? Nesupran
tu?

GIESMININKAI TĖMYKITE IŠEGZAMINUOJU AKIS
Dainos su gaidomis.

Pereitų ketvergę, spalio 
19 d. buvo /Vytauto B-vės 
šėrininkų suvažiavimas. Ka
dangi delegatų nedaug tesu
sirinko, tai susirinkimas at
liktas privatiniuose namuo
se. Suvažiavime buvo kun. 
P. Gudaitis iš Tamaųua, 
Pa., J. Bertašius i 
Yorko, Žukauskas 
Yorko, Brusokas i 
speth, N. Y. ir du vietiniai 
l\Mikalauskas ir .J. Mika
lauskas. Pasirodė, kad ka
pitalo buvo sukelta apie $10.- 
000. o dabar esą apie $4.00(1 
kasoj. Nutarta pradėti čia 
Amerike koki nors bizni va- 

<ryti su tais pinigais. Val- 
Zldybon inėjo kun. P. Gudai
tis pirm., J. Mikalauskas 
seki-., Brusokas ižd. Valdy
bos nariai Brusokas ir Julė 
Prauaičiutč.

RIDGE’AUS VAKARINĖS 
MOKYKLOS.

^Norinti prasimokinti anglų kal- 

š arba gauti žinias pilietiškų po- 

pierų išėmimui, yra kviečiami vi 

ši lankyti, kuriems bus arčiau se
kančias mokyklas 
^Ottis, Norris St. netoli 

Avė. . .
Haggerbv, Cushings St., 

pas Laivn St.
* Webster, Upton St., arti Maga

zine St.

Roberts, Windsor St., Kampas 

arward St.

Kelley|Williow St., arti Cam- 

ge St.

8s'Pntnam, Otis St., kampas 
Dbarth St..

L Thorndike, Spring St., priešai 
venth St.

Mass.

kam-

ls
• v
1S
• vIS

New
New
Ma

'SUSIRINKIMAS.

LDS. 1-nios kuopos mėne
sinis susirinkimas Įvyks u- 
taminke, 24 d. spalio 7:30 v. 
vakare LDS. kambariuose 

Broadwav. Taigi visi 
nariai malonėkite pribūti 
ant šio susirinkimo. Atei
dami ir naujų narių atsives
kite.

Valdyba.

KAZIMIERO DRAUGIJOS 
REIKALU KELIONE.

E gi

spaudos reikalu lankausi Conn. 

valstijoje, greitu laiku tikiuosi 

būti Bostone ir jo apielinkėse. Ka- 

įdangi mano tikslas ne aukų rin

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

laikraščiams prenumeratorių rin

kimas, tai manau nebūisu įkirtu N. 

Anglijos lietuviij kolonijoms. Bos

tonas su savo apylinkėmis yra 

veiklumo ir visokių prakilnių idė

jų pavyzdžiu, tai šiuomi labai 

maloniai prašau, gg. klebonų, vi

sų organizacijų, dr-jų ir skyrių 

katalikiškos spaudos mylėtojų, 

pagelbėti man katalikiškos spau- 

dos misiją pasekmingai atlikti.

Su aukšta pagarba,
Kun. Petras Raščiukas.

rudenj katalikiškos lietuvių

BAIGĘS DU UNIVERSITETU 
Comell University A. B. 

G. Washington University LLB.

ANTHONY 0. SHALLN A
LIETUVIS ADVOKATAS 

BOSTONE — 18 Tremont St 
Room 908 Kimbatx Bvit.ding 

Telepbone Main 7164. 
WORCESTERYJ — Vakarais 

15 MH.TAVBT StMKT 
Telepbone Park 6407 I

ATSAK. Klausyk! Argi ne- • 

jauti, kad visų šmeižtų ir užpul j 

dinėjimų prieš Atstovą — turėjo ; 

būti vienas vadas, kurks sistema- ; 

tingai tą kovą per metus su vir- : 

šum A-arė. Toliau argi neaišku, 

kad tos kovos vadu buvo nekas . 

kitas, kaip Atstovybės Sekreto

rius Vinikas, nes tasai generolas 

žinojo kiekvieną žingsnį ir beveik 

mintj Atstovo, todėl galėjo jas 

trukdyti, nes nešykį naudojo lais

vamanių spaudoje dokumentus, 

prieinamus tik Sekretoriui,' nes 

su bjauriai apgalvotu tikslu sabo- 

tažavo raštinės darbą, ignoruoda
mas žmonių laiškus ir reikalus, 1 

tuo tiksliai iššaukdamas daug ne

užganėdinimų prieš Atstovą, nes..

KLAUS. Gana jau, gana. Man 

tas viskas galvoje netelpa. Ne

jaugi žmogus taip žemai gali nu

pulti? Juk p. Vinikas su Atsto

vu viename name per sieną gyve- , 

na, juk kas diena susitinka, šne- > 

kasi. Ne, kaip sau nori, aš to su“ 

prasti negaliu.

ATSAK. K f’ia tai

DŽIAUSIĄ 

o kartu ir 

mas.

. ‘TinUoinkas” yra gavęs labai gra
lių dainą. Taigi ją mylėtojai galite 
gauti labai prieinamomis kainomis. 
Atsiminkite, kad katras bus pirmes
nis, tai geresnis.

štai tos nepaprastos dainos:
Dainos '
Ak Myliu Tave berneli ...... 
Aš įslvilkčiau čigono rūbą .... 
Aš pas tėvelį, močiutė mano.. 
Blaivininkų Himnas ..................
Graži čia giružė ......................
Jojau dieną ................,............
Ko liūdit sveteliai ..................
Lietuvos Himnas .......... 
Lihgo.................. . ..................... .
Meile uždegta krūtinė..............
Musical Echo .............................
Mnzikos Aidas <.................
Oi tai dėkui močiutei ..............
Plaukia sau laivelis ..................
Saulelė Raudona ........................
šių nakclaly .........................i...
Siuntė mane motynėlė..............
Skyniau skynymėlį.......... .
Vai aš pavirsčiau ..........
Vienas žodis ne šneka .. ...........
Visuomet širdis surakinta .... 
Vyčių Himnas ...................... ..

Užsakymus ir pinigus siųsti:
“DARBININKAS”

366 Broadway, Boston 27, Mass

v
Kaina 
.. .75 
.. 1.00 
.. .15 
.. .15 
.. .50 
.. .60 
.. .20 
.. 25
.. .15
.. .65 
.. .25
.. .40
.. -.50 
.. .75
.. .25
.. .30
.. .20 
.. .15 
.. .20 
.. .45
.. .60 
.. -25

REGISTRACIJOS
REIKALU.— <

Esame gavę iš Washingto- 
no Lietuvos piliečių regis
tracijos blankų, 
lietuvių norėtii 
gauti malonės 
4 4 Darbininko’’

taigi kurie 
tų blankti 

kreipties i 
raštinę ir 

gaus visas žinias ir paaiški
nimus.

“DARBININKAS”
366 Broadway,

Boston 27, Mass.

LDS. CENTRO VAL
DYBA.

DETROIT'O KRIAUŠIUS.
Darnn siutus, overkotus ir filt

ras. Materijos geros, didžiu me 
pasiritiKiiue. Kainos nebrangios. 
Darbas ir pritaiknnas gvarantuo 
tas.

KLAUS.

virius norijiūti Lietuvos Konsulu 

Bostone ir kad tuo tikslu išvažia

vo Į Lietuvą?

ATSAK. Tiesa.

KLAUS. Tai nejaugi jisai ir 

bus Konsulu?

ATSAK. O gi kodėl ne? Jei

gu niekas tinkamesnio kandidato 

nepasiūlys ir nepareikalaus — tai 

ir pagryš iš Lietuvos su konsulo 

eina,

Dvasios vadas kun. P. Ke
mėšis.

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

|kiš, A. Vaisiauskas.
Kontrolės komisija: Kun. 

J. Čaplikas, kun. V. Taškū- 
nas, V. Sereika.

Literatinė komisija: kun. 
;F. Kemėšis, L. Simutis, kun. 
J. Jakaitis, P. Gudas, kun. 
V. Taškūnas, P. Juškaitis.

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

Beskaitydamas geras knygas ii 
gerus laikraščius, žmogus gali už
tektinai apsišviesti.

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

Skaitykite ir platinkite lai 
kraštį '“GIEDRĄ.” Lietuviu 
Katalikų Moksleivių Organą.

Kaina metams Amerikoj $2.50.

*

Atstovas Federacijos Ta- 
rvbon kun. Urbonavi
čius.

PADIRBU AKINIUS.
Žemiaus paduodu 

šymptomus kuriuos 
pagimdo nenormališ-

kos akys: nematymas, kreivos a- 
kys, pavargusios ir skaudančios 
akys, bėgimas ašarų, sausos akys, 
trūkčiojimas akies ir blakstienų, 
galvos ir nugaros skaudėjimas, 
ūžimas ir svaigimas galvos, nervų 
liga, negalėjimas važiuoti gatve 
įtariais ir daug kitokių nesmagu
mų. Prašalinkite priežastį ir bū
site sveiki Visuomet pagelbės 
jums

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

377a Broadway, So. Boston, Mass 
 N

Malonėkit persi tikrintu

-LUCKY TAILORS
238 Caniff .41. Hamtk.\xick, Mich.

DR. J. C. LANDŽIUS

Tel. No. 550.

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

Ofiso Valandos: —
Rytais iki 9 vai.

Po pietų nuo 2—4 

Vakarais nuo 6—9;

Nedėliomis nuo 1—3.

419 Main St., ATHOL, MASS.
♦ \

LIETUVIS GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS.

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

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

VALANDOS: 0—11, 2—4. 7—9

Tel. So. Boston 323 
LIETUVYS DANTISTAS 

. DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

Laikinai perkėlė ofisą po No. 
425 Bboadwat, So. Boston, Mass. 

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

iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. vąk.
Ofisas uždarytas snbatos vakarais 

ir nedėliomis.

16 Metų South Bostone

DR. H. S .STONE
AKIŲ SPECIALISTAS 
399a W. BR0ADWAY

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

TEATRAS — “VERPĖJA PO 
KRYŽIUM” ir “BALON KRI

TĘS SAUSAS NESIKELSI.” 
____ >

Rengia Gabia,” Subatoj, Saplio 

(Oct.) 28 d. 1922, Lietuvių Salėje, 

Kampas E ir Silver Sts., So. Bos

imi, Mass. Pradžia 7:30 vai. vak.

Broliai ir Sesutės!

Lai būna visiems Bostono ir a- 

pielinkės lietuviams žinoma, kad 

Dramos ir Muzikos Draugija 

“Gabija,” stato scenoje du vei- 

<alu: F. Omankovskio trrveiksmę, 

iš lietuvių XV šimtmečio gyveni

mo, pasaką: “Verpėja Po Kry

žium” ir garsaus Francūzų rašč- 

jo, Jean Moliere’io, labai juokin

gą, triveiksmę komediją: “Balon 

Kritęs Sausas Nekelsi.” , Nors, 

kaip matot, autoriaj ne lietuviai, 

bet veikalai yra labai pirtaikinti 

lietuvių scenai. Taigi dailę my

linti lietuviai, pasinaudokite šia 

nepraleistina proga ir ateikit pa- 

irsižiūrėti “Balon Kritusio” 

“Verpėjos po Kryžium.”

Visus nuoširdžiai kviečia atsi

lankyti

“Gabija.

PRANEŠIMAS GERB
KLEBONAMS.

♦

KLAT'Sš. Nęi nežinau, katrų 

čia dabar klausyti: ar Lietuvos 

Seimo, ar “Naujienų” redakto

riaus: ar čia registruotis, ar ne.

ATSAK. Klausk savo proto ir 

lietuviškos širdies.

Katalikai žada 

aisvamaniai —< ne. 

<urie laimės.

*

registruotis,

Žiūrėsime

F. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway, So. Boston.
Tel. S. B. ,0441.

Antros lubos—Viršuj L. P. B-vis

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

Tel. W. Newton 1016—R.

“ Darbininko ” neseniai yra at- 
spausdinęs MAŽA KATEKIZMĖ- 
LĮ, sutaisytą gerb. Kun. I. Ja
kaičio “Pirma Išpažintis. Labai 
parankus KATEKIZMėLIS vai
kučiams prirengimui prie PIR
MOS MPAŽINTIES. Kaina'>7.50 
už 100 egz. Imant ant syk 100 
egz. ar daugiau, duodame 25 nuoš.
“DARB.“ ADMINISTRACIJA

366 Broadway, So. Boston, Mass.

1

O nelaime! Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto ! 
Tačiau geras draugas patars 

naudoti

R&ffies
pleiskanų mirtinąjį priešą.

Suvilginkite Rnffles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Rnffles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo.plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65e. aptiekose, arba prisius
ite 75c. tiesiai į labaratorija.

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4th St. 

Brooklyn, N. Y.

I

j
TATpl'yl-ii'rrpVėliavų, Kokardų, visokių Ženklelių, Guzikučių, Ant- 

spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą. 
STROPAS CO.J 90*92 Ferry St. Newark,*N. <*.

i LIETUVIŲ FORNIČiy BENDROVĖ

“G I E D R A”
55 W. Market Str.,

Wilkes Barre, Pa

Tel. So. Boston 270

J.MACDONELL, M. D.
Galima susikalbėti ir lietuviškai. 

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

Vakarais nuo 6 iki 9.
536 Broadway, So. Boston.

ANT RENDOS
KAMBARYS OFISUI. 

Puikus, šviesus ir geras kamba
rys tinkamąjį ofisui ant rendos L 
D. S. Name, 366 Broadway, South 
Boston, Mass„ Kampas Broad 
svay ir E gatvių. Kreipkitės pas 
“Darbininką.”

NEW HAMPSHIRE PIGIOS 
FARMOS.

l ž S3250.0O mes parduosime 32 ak 
i! netoli miesto, marketų. farmav Prit 
oriuos yra L'.'o vištą. 2 karvi. arklys 
ncubatorius. viščiuku tvartelis) rogės 
ežiuTas, plūgas, pakinkiai, vežimu, 
tas. Daug malkų, daržovių, miško 
: kambarių stuba, geras tvartas. Nau 
as vištinūikas. lengvi išmokėjimai 
tašyk, telefonuok ar ateik, tuojaus 
tlausk apie farmų bargenus.

WI XI >11 AM PARAI AGENCY 
>ept. C. 7-V» I.oylston St..

Saite (>12-613 Boston.

(GUMAUSKAS)
DANTISTAI

2

705 Main 8t., Montello, Msss.

(Kampas Broad St.)
TeL Brockton 5112-W.

IRAUGIJOS IR KUOPOS 
TĖMYKIT.

* )

VĖLIAVOS IR ĮVAIRŪS 
ŽENKLAI.

Ilgų metų praktikos artistišką 
mūsų darbą liudija tūkstančiai 
draugijų. Informacijų delei rašy 
kitę t

M. A. Norkūnas,
16 Pleasant St., Lawrence, Mass

Aš -Juozus Versinckas. paieškau sav< 
<*<’šs Antano Mietikevičialis. Vilniau- 
'dyb<—. Truku apskr.. davėjos para- 
>ijos. Javyuikn kaimo. Išvažiavo iš 
'levelando !• birželio Turih svarbi; 
eiktilą. Prašau atsišaukti jie patįs 
r kas žino pranešti, už ką tariu iš 
aluo učių. Rašykit šiuo adresu:

JUOZAS VERSIĄCKAS.
P00 E. 9-th St.. CleveUnd, Ohio.

(19) •

200 MEDŽIU KIRTĖJU.
Maine’os valstijon. Šis kirti- 

įas yra pagal naujo būdo, kur 

ra galima užsidirbti pinigų ker 

ant medžius ant sieksnių.

NATIONAL LABOR AGENCY 
08 Friend St., Boston, Mass

Iš BOSTONO į LIETUVĄ
/ per LIVERPOOL

ąnt naujo, didelio, puošnaus, greito 
Mletn varomo

AUSONIA (naujas).............. Spalio 20
TYRRHENIA ....................Lapkričio 4
ALGERIA ........ ................. Lapkričio 25
su greitu persikėlimu J LIETUVĄ 
visas Baltijos valstijas. ^Gerinusias 
patarnavimas lr valgia.

TAIP-GI Iš NEW YORICO 
asmeniškai prižiūrima ekskursija Lie
tuvon lr J kitas Baltijos valstybes, 
kiekvieną ntaminką vienas UI trijų ju
rtą milžiną su užjūrio persikėlimu 

Southampton’e.
MAURET  ANIA AQUIT ANIA

BERENGARIA
pastpkla LIETUVĄ | devynias dienas. 
Delei informacijų kreipkitės prie ar
timiausio agento arba prie CUNARD
ANČIA >R LINES. 126 Stato St, Bo» 
ton, Mass. ‘

\Pajieškojimai
Paieškojimų kainos LDS. na

riams ir “Darbininko” skaityto
jams 1 sykį 1 metus už dyką, už 
3 sykius $1.00. Prieteiiams už 3 
sykius $1.50.

!

7. KAZIMIERO R. K. DR-JOS 
VALDYBOS ANTRASAI 

SO. BOSTON, MASS.
IBM. — Vladas Paulauskas, 

90 B St., So. Boston, Mana.
ICE-PIRM. — V. J. Jakštas, 

27 Story St, Boston 27, Mass.
ROT. RAŠT. — Antanas Janušonis, 

1426 Columbia Rd., So. Boston
IN. RAŠT. — Juozas Juška, 

Merydiff Academy,
Arlinghton Heigths, Masa 

■’.DININKAS — Leonas švagždys, 
111 Bowen St., Boston 27, Mass. 

-.DO GLOB. — J. Grublnskas, 
3 Jay St., Boston 27, Mass. ir 

kntanas Kmitas,
284 5-th St, Boston 27, Mass. 

tARšALKA — Povilas Laučka,
61 Story St, Boston 27, Mass. 

•RAUGUOS antrašas reikale:
366 Broadvray, So. Boston, Mase. 

DRAUGIJOS susirinkimai laikomi 
is antrą nedėldienį mėnesio 1-ą vat 
o pietų parapijinėj svetainėj. 492 B. 
■th St, Boston 27. Mase.

). L. K. Keistučio Dr-jos Val- 
iybos Adresai, Boston, Mass.

Paieškau savo brolio Igno And 

eliūno, Gotaušio kaimo, Vabal- 

iinkų miestelio. Pirmiaus gyve 

įo Montello, Mass., bet dabar ne

šinau. Jis pats ar kas kitas mel- 

Ižiu man pranešti Taip-gi paieš- 

:au savo draugo Petro Armakan- 

'•iaus. paeina, iš Nausėdžių kaimo, 

7abalninkų miest. Turiu daug 
varbių reikalų. Jis ųąts ar kas 

kitas meldžiu pranešti. ’

R. Andrellunas, 
4414 So. California Avė., 
(17) Chicago, III.

Aš Ona Rimaičiukė, o po vyru 
Koleraitjenė, paieškau savo pus
brolių Rimaičių. Aš paeinu iš 
Lietuvos iš kaimo Nail^ų, Lukšių 
parapijos. Jeigu jūs esate sūnus 
Zakarijušo, tai malonėkite atsi
šaukti žemiau nurodytu adresu, 
nes labai norėtume su jumis susi 
rašyt. Prašau atsišaukti šiuomi 
antrašu:

Juozas Koleraitis,
13 Watkins Teitą Rochester, N.Y.

(U)

IRM ĮNINKĄS — J. Adomavičiuj, 
122 Bowen St, So. Boston, Maaa 

ICE-PIRM. — Vincentas Zaleckaa, 
81 Mercer St, So. Boston, Mass.

ROT. RAŠT. — Antanas Mace j tinas, 
450 E. 7-th St, So. BostJn, Mass.

IN. RAŠT. — Juozapas Vinkevičius, 
169 W. 6-th St, So. Boston, Mass.

ASIERIUS — Andriejus Zalięckaa, 
807 E. 9-th St. So. Boston, Mass.

(AIUALKA — Viktoras Zičkla,
209 E. Cottage St, Dorchester, Mass. 

D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėno
.nius susirinkimus gas pirmą nedėl- 
lenį kiekvieno mėnesio po No. 694 
Vashlngton St, Boston, Mase. 6-tą v. 
akare. Ateidami drauge lr naujų na
tų m savim atsiveskite prie musą dr
oš privalyti.

av. JONOIV. BL. PA1ELPINĖ8 
DRAUGYSTĖS VALDYBOS




