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Tai naujausios laidos su

lankstomas žemlapis ir kiek-
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of<he PresMent, A. S. Burieson, Post- 
master General.”

Krikščionvs darbininkai 
vienykitės! Spieskitės į vie- 
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nint^lę darbo žmonių orga
nizaciją Amerikoje—Lietu- 
yių Darbininkų Sąjungą.
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ietuvos artistai — Leš- 
kevieius. smuikininkas ir O 
leka ir Byra solistai jau at 
vykt* Amerikon ir prade 
kniicet mot i. 
Strumski. 392 
Brooklyn. N. 
koncertą turbūt 
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•s i>>’t uįfį it ld. Mass.—Geor- 
y<‘ \\ cbero. tai merio, išdy
kęs gaidys iškirto baisų šp<>- 

■są. Farmerys liuodavo va
karo bulves iš vežimo, o gai
dys lėkė augštyn it- užtūpė 
ant arklio galvos. Arklys 
spyrė ir įspyrė i degau.č-i.ą 
lempą, kuri buvo arti šieno. 
Sienas užsidegė ir nebuvo 
gulima už^-svli. Sudegė vi 
sa farma. Nuostoliu pada
ryta i;ž SID.odd.

_______________________ I

PASKIRTAS
P REMI ERŲ.\

London. - Andretv Bonai-i

k
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Organas Amerikos Lietuvių 
Rymo Katalikų Švento 

Juozapo Darbininkų 
Sąjungos.

Eina------
CTARNTNKAIS, KETVERGATS IR

SUKATOMIS.
Metams...............................................$4.50
Užrubežy metams ..........č............. $5.50

“Darbininkas”
366 Bboadway, Boston 27, Mass. 

TeL South Boston 620.

DARBININKU REIKALAI.
4-

PASKYRĖ PARAMĄ.

— Amerikos 
rėžius nuken-

I’7/.s-7//’.>///fmi ■
Raudonasis K’ią 
tėjusiems krikščionims Tur
kijoj šelpti paskyrė $750.-

Bus gabenama maiš
ias, drabužiai, vaistai.

i

Didžio išlankstytas 
26x33,

Sulankstytas 
61^x91/0 ’

Galima gauti
“ Darbininke”

366 Broad\vay,
Botson 27, Mass.

Si!*! reikaro laivu 
Ii uodai o jai.

Spalio 23 d. viso l)elawa 
-re River ir Skuik River su 

rei
i valandą ii
Nilo kompa 
žinia, kad-

PUtsĮleld. Mass. — Iš (\>- 
loe.iul 'L ai r.) i .(KM) žmonių 
turėjo išeiti pusę vaidinimo 
tepamato. Netikėtai viena 
lo.'eja sum galejo ir reikėjo 
\ aidi n imą pertrauki i.

INĖJO IR NEIŠEINA.

.V/-.7/ i/./ SUTARTI.

>//■’/ An/iifUu. T'.r. — Po 
įleistai ieško urvo, i kuri ir, 
ėjo keturi žmonės ir mušei 
na. 'Tame ur'.e jie norėjo 
rasti turtu.

Berili1.——N ok*c; j jos 
stogas issį^piršte iki 

i ti. nieko n ei i ui aręs 
bi iie>se klaus imi n >s< “. 
jos negalėjo prieit; >> 
tarimo. Premieras 
labai siisirupmęs ir 
ma. kad dabartinis 1 
Lis ilgai neišbus.
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aiškinosi, kad jie gy- 
>as tą pat biirdiugbosį 
buvo užpuolę. Tada 
nieko m likę daryti, 
vii-tis ir besigindamas 
; užduoI ikiii uosiu

Kandėjas gavo 
tils i pataikos namus.

Vibiiaiis
prasidėjo 
tie. karo 
t<> progiiiiuo.

į vy k i 111 o.jas g<-n.

K:!! tą parodė savo 
nianiiigtiimi i 
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C>00 metu sukaktuvės 
Kaune 20 rtigs. 5 vai. v. 
innzėjuni sulyg sustaty

to sumani tujas ir 
Nagevičius dar 

nepaprastą su
organizatoriškus 

Iškilmės atlikta griež- 
s.ulyg progiamo kuopuikiau- 
ir paliko gilų Įspūdį. Dar ką 
užstojus ."> valandai p. p. bais 
.Včjoje pasirodė niiisu

am širmu ži 
jėtimis, sav 
i.- nujojo K 

<’i<m ėmė rinl 
i.-s dalys, k

. *

u!

Z Z PAČIOS AI OŠIMĄ.

NESUTINKA P \DĖT!
GIA l\ Ll S.

Dubliu. — Airijos valdžia 
Is sukilėlių pareikalavo pil
nu pasidavimo ir ginklų iš 
davimo. Pažadėjo už tai 
pilną anmestiją. Bet sukilė- 
i;.u ant to nesutiko.

• 1

NUSIŽUDĖ. v

I fI; veri ii 11. Mass.
Rocks Bridge nežinomas, 
žmogus šoko Į Merrimac upę 
ir galą gavo. Mačiusieji 
bandė išgelbėti, bet nepavy
ko. Ant tilto buvusieji jį 
mate vaikščiojant ant tilto 
ir vik pažvelgiant Į upę. Pas-, 
kiti jis patraukė pečiais, už- 
:maukė kepurę ant akių ir 
Šoko per turėklus.

Nu v

Lau-rence. Mass. — Ilugii 
(!. Brodbury. 25 m. amžiaus 
teismo atrastas kaltu pačios 
mušime. Turės metus atsė-

LAIMINGAS
J PSIRIK IMAS.

San E raneisco, (7/7.—Pulk. 
Purius R. Tlolbrook miške 
buvo palaikytas už biredį ir 
vienas medėjas pradėjo i jį 
šauti. Pulkininkas ėmė šau
ti kad apsiginti. Iš to pasi
rodė apsirikimas, liet 
vienas nebuvo sužeistas.

mą ra., i.-i.įa 
ėiia'. imtom
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kla, šaunų sar<;y:>a, aritle- 

orkestrai ii- išsirikiavo sau 

vietose ties- Karo .'lii- 

Žmonią minios plaukė iš vi- 

!su pusių. Pusvalandžiui praslin- 

i atvyko ministeriai su pirmi-

< lalvanauskiii 

ptofesol 

piHiiitlės alstovai. 
Įiinga inteligentija 

l.\'c,i> mnzėjaus la 

trimitų balsai, 

varpas. . muzik.' 

mą:” atvyksta vaistynės prezi
dentas: kariuomenė atiduodi pa 

gardą, publika nusiėmė kepures: 

Lietuva sutinka (ledymino įpėdi

ni. I'žemus garbės svečiam vie

tos orkestras griežia maldą, ka

riuomenė ir publika nusiima kepu

res; draug su orkestro garsais ky

la dangun Lietuvių tyli malda už 

Tėvynę, už savo atplėštą ir sveti

mą engiamą sostinę Vilnią. Dau

gely akiu pasirodo ašaros.

Nutilus maldos garsam žengia 
sakykcln kan. J. Tumas ir pasipi-

užsienio a‘s- 
i. dvasiškiu, 

veikėjai, skait- 
ir visuomenė. 

>kšto pasigirdo
skamba laisvės 
griežia “sutiki- 

vaisty i >ės

Įlia jo kaišia. įkvėpta, pranašiš- 
į liovės pasakose. Jos yra labai 

gražios piotingos, griežtai skirias 

jic.o žiaurią toterriškai-rusiškų pa- 

davimą apie ry ti: miestii įkūrimą. 

Dievai nereikalavę pakasti po py- 
' Iies pamatu gyvo žmogaus, nžte- 

, ko nekaltos mergelės gčiią sauj» -

■ iės. iš čia gerb.■ kalbėtojas išve

da. jos Vilnius turėjęs visuomet

kultūrinę reikšmę Lietuvai ii’ (įli

nkti- dijai ii- Lis-tir. iai savo atgimstan

čia kultū:a atkovosią \ ilnių ir iš- 

sinmšią iškilsią viršum savo engė

ją slėgėją, užsitikrinsią sau ne- 

■;>:-ikiausomybę. Turiningos ir ]><>- 

et ingos kan. Tumo kalbos klausos 

užmii us minia, nedrįsdama jo pa-

Į gaunančių išiįreiškiiną pertraukt 

plojimais, tikt -Tsi jauste jaučia, 

'jog Vilnius ištiesi) iš Lietuvių 

■prasidėjęs, Lietuvai įkurtas ir 

Lietuviams turi pasilikti. Kalbai 

i pasibaigus, pasigirsta triukšmingi 

: plojimai, gi dangaus mėlynėj pa- 

jsirodo 7 orlaiviai ir gervių rikiuo

■ te skrenda pro Karo Muzčjų. Ste

bėtinas oro eskadros sutarimas ir 

tvarka: visi slenka padebesiais 

vienodu atstumu

įtraukdami į save 

I Tuotarpu žuvusioms 
į artilerijos orkestras griežia Beth

oveno gedulinga marša, kurio vi-
i ‘ •’
si klausos kepures nusiėmę. Dar 
kalba prof. J. Yčas, pažymėdamas 
kad pirm 600 metų Gedyminas į- 
kūrė Vilniuje viršutinį pilį ir per
kėlė čion sostinę iš Trakų. Ka
riuomenės vadas karštoje prakal
boje ragina lietuves motinas auk
lėti sūnus tėvynei ginti, kariito- 
menę gi šaukia būt pasiruošusiai 
Vilnių vaduoti. Čia iškilmės pa-

ir greitumu, 
minios akis.

už Tėvynę

KO.V/M.V/J.t 77? UNIJA 
IŠVIEN.

_________ y

Fall R iri r. Mass. — Audi 
miniu kompanijos irtųkoin 
panijų darbininkai išviei 
paskelbė ko\ : už Įvedimą vi 
sese Sii\. \ alsi-jose 48 va 
landii savaitę. Kompanijo; 
ir unijos vadai buvo sušauki 
mitingą ir kalbėjo atstovą 
nuo kompanijų ir unijų. Bu 
vo nurodyta, kad Massachu 
-etts valstija jau turi įstaty 
mą. aplikuojanti moterų r 
nepilnamečių darbą iki 1 
vai. dienoj. Kompanijų atš 
iovai nurodinėjo, kad ji ive 
dusi 4S valandas, negali iš 
laikyti konipeticijos su kom 
panijoniis. kuriu darbiniu 
kai nėra iškovoję 8 vai. dar 
bo dienos. Po prakalbų iš 
nešta bendra rezoliucija.

ka kalba apie Vilniaus įkūrimą, 

kaip jis yra pasakotas mūsą su

siekia savo viršūnes: muzika grie

žia tautos hynnią, pritariant var

pą automatiniam skambinimui. 

Muzejaus bokšte, iš kur šauna 

ženklų raketos ir iš tolimą fortų 

atsiliepia 21 anuotą saliutas. Į- 

spfidis — gilus ir kilnus. Noris 

šaukt: Lietuviais mes esam‘gimę, 

Lietuviais mes norim būt!

Dar lietuviu “ragai” atlieka 

keletą senovės motyvą, tarpų 

sutartinė pakartoja “.Marija gra

žiausia panele” ir keletą tautinių 

melodiją ir bokšto vėliavos nusi

leidžia, orkestrui griežiant publi

ka ir kariuomenė skirstosi, sve

čiai gi eina Muzėjaus vidun, kur 

pagriežus simfonijos orkestrui 

prof. .J. Yčas plačiai papasakoja 

apie Vilniaus atsiradimą, pareikš

damas nuomonę, kad tik Vilniuje 

l ietuves istorijos mokslas gali 

tinkamai plėtotis ir apie Vilniaus 

reikalingumą Lietuvai, ypač jos 

kultūrai, mokslui, žada Komite

to vardu visus metus kalte kalt 

visiems lietuviams Įvairiomis iškil

mėmis naudodamasi. D-ras Ba

sanavičius paskaito įdomų refera

tą, kaip Lietuvių dainose nuo se

novės laikų iki pat paskutiniajam 

karui Vilnius yra minimas, kaipo 

kultūros, (meistrų, gydytojų), 

valdžios, apsigynimo buveinė, 

maldingumo židinys.

Lauke tuotarpu griežia orkes
tras, publika vaikšto .Muzejaus 
aikštės takeliais gėrėdamasi pui
kiomis rakstomis leidžiamomis 
nuo Vytauto kalno. — “Kažin ar 
josios matyt Vilniuje” kažin kas 
atsiliepia ir sukelia didelio ūpo. 
Rodos lyg būtumėm Vilniuje besą 
ir jaučiame, kad Vilnius toks 
mums artimas, toks mūsiškas, 
kad ji jokios galybės iš mūsų ne- 
• v višvers.

streikavo darbininkai, 
kabindami 75c.
<8 vai. į dieną, 
n įjos apturėta
siūlo 50c. i valandą ir dešimt 
valandų i diena. Kaip tas 
užsibaigs, sunku įspėti. Iš 
tu prieplaukų kasdien iŠei 
Javo laivu daug maž apie de
šimt. Laivu iiuoduotojai 
daugiausia juodieji. Trečias 
nuošimtis yra baltųjų.

P oi n t - B re e ze į/azaunej pa
kelta mokestis 10 nuoš. ir 
daugiau, pagal darbą.

'kame' daugiausia dirba 
lietuviai, lenkai, slovakai ir 
juodieji.

Kaulinėj, kur kaulus ma 
la pakelia 5c. Į valandą. Dau
giausiai dirba italai, lenkai 
ir lietuviai, maža dalis
juodukų. Dirba devynias 
valandas i idena.

(4akra u ars. Dvi eukrail-
dirha. dirba kiek tik ga- 
Trečia sustojo pailsėti 
kiek laiko, i lieiios dar- 
dvylika valandų, ant 24 

Mokes
čiai po 37c. ligi 45c. i valuti- 
dą. Daugiausia dirba lietu
viai. Iš kitur atvykusioms 
darbas nesunku gaut.

Tautietis.

nes
Ji.
ant
bas
valandų dvi gengės.

PIK I ETUO.I A BAL
TUOSIUS RĖMUS

]]'asbi,ii/t>>n. —- 1 i i.jų or 
g-anizacijų sumanymu pri< 
Baltųjų Kimiu pastatyta pi 
kietai protestui išreikšt 

ir+prieš laikymą* kalėjime ks® 
uicfu politiniu prasikaltėlių 
Pastatvta šešios moterys si 
vėliavomis, ant kuriu para 
šyla prašymai paleisti tuoi 
politinius į >ras i kaltelius.

IMA OŠ ĖS.

Branerd. Minu. — Strei
kininkai ir streiklaužiai ge
ležinkelių jarduose buvo su
sirėmę ir du žmogų tapo pa
vojingai sužeistu.

ATEIVYSTĖ KANADON

O!! c u-u. 

fiskaiius 
sius kovo 31 
viu įleista 89.999. O

Kanada. — Pe: 
nudils, pasibaigti 

i Kanadą ate i 
ai

ankščiau i Kanadą buvo at 
vykę 148.477. Tiek daug ta 
da buvo atvykę su viltim i 
smukti i Suv. Valstijas. Be' 
kadangi Suv. Valstijų rūbe 
žius sustiprintas, tai iš Ka 
nados pasunkėjo Įsmukimas 
ir tokiu būdu Kanadon liau 
tąsi vykti su viltim įsmuki 
i Sut. Valstijas.

Knei ĮVEDĖ MAŠINAS.
SUDEGĖ DIRBTUVĖ.

yra

/
J T VYKSTA AMERIKON z

APVOGĖ DU NAMU.

J

Včeslboro, Mass. — Medė
jai pelkėje rado negyvą mo
terį. Daktaras ją apžiūrė
jęs, sako, kad jau pora mė
nesių, kai^ji negyva.

REIKALINGAS tuojaus ranki
nis zeceris. Atsišaukite: '‘Darbi

RADO MOTERS 

LAVONĄ.

SUSIMUŠĖ SU * n*
BANDITAIS

D. D.
(Kauno “Laisvė”)

Jis yra įlinkas,” 366 Broadway, Boston, 

27, Mass.

/

Pariįžius.—Ateinančią su- 
batą sėslaivan Jean Longuet 
ir vyks Amerikon. Jis čia 
laikys prakalbas. Jis yra 
raudonųjų vadas, buvo vie
nas uoliausių socijalistų vei
kėju. Bet kuomet Franeijos 
socijalistų partija suskilo 
dėl Rusijos bolševikų klau
simo, tai jis li^o su saujale 
pasekėjų. Jis stojo prieš 
Rusijos bolševikus. 
Karolio Markso ainis.

Fall River, Mass. — Du 
banditu apiplėšę du namu 
nudūmė automobiliuje. Vi
sokiais daiktais grobio nusi
nešė už $5.000..

S
K

PIRK VAKA CIJOMS
' A •. t " . .

Turėdamas fonta- 
ninę plunksną, galė
si be vargo susirašy
ti visus įspūdžius, o' 
net ir laiškus.

Ją kainos: $2.50, $3, 
$3.50, $4, $5 ir aug- 
ščiau.

Užsisakyk šiandie, 
gatud Lietuvos žem- 
lapį dykai.
“DARBIiranCAS”
368 W. Broadvay, 
Boston 27, Mase.

Aleksandrija, Egiptas? — 
Cigaretų pramonėn Įvesta 
revoliucija b— Įvesta maši
nos. Pakelis cigaretų, ku-| 
rių padirbimas ranka atseg
davo $1.00, dabar mašina 
padaro už 8c.

NELAIMF;

MEDŽIOKLĖJ. 
/

Portland, Me. — Du me
dėju valtyje būdami šau
dė antis. Valtis apvirto. 
Medėjai turėjo plaukti ket
virtą mailios dalį. Abu iš
plaukė, bet vienas ant kran
to tuoj mirė iš baisaus huo- 
vargio.

FaZZ River, Mass. — Šėla 
ko dirbtuvėj ištiko gaisras 
Pribuvusieji gaisrininką 
patyrė negali gauti vandens 
Liepsna suėdė dirbtuve' ii 
daug šelako.

New York. — Pas Petei 
Caehapes inėjo trys bandi 
tai ir pareikalavo pinigų 
Tada jis pradėjo šauti į ban
ditus, o banditai į jį. Ban
ditai mirtinai sužeidę Caeha- 
pes pabėgo.
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15 South Bocton’o utarninkais, 
ir subatomis. Leidžia Am. 

Rimo Katalikų šv. Juozapo 
INKŲ SĄJUNGA.

ARBININKAS” 
'(The Worker)

Lithuanian Tbi-VVeekly PAPE* 
ibiished every Tuesday, Thursday, 
Saturday by St. Joskph’s Lith- 

R. C. Association ot Labo*.

tered as second-class matter Sept
1915 at the post offlce at Boston,

Mass., under the Act of March 3,1879”

•Acceptance for maillng at special rate 
age provided for in Section 1103, 
Och 8, 1917, authorized on July 
e”

SUBSCKIBTION RATM:
..............................................$4.50

Boston and suburbs .......................$5.50
Fprelgn countrlee yearly . .............$5.50

K Tą dieną bus rinkimai. Be 
'linkimų bus dar paduota nu- 
balsavimui keli klausimai, 
kurią vienas yra ytin svar
bus Massachusetts’ valsti j os 

■ ‘darbininkų organizacijoms. 
iYra tai antrasis klausimas. 

| Žiūrint paviršutiniai jis iš- 
I rodo visai nekaltas, 
b kas tame: 1921-ais

1

^pįemI
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toną!
Ir vis dėlto operatoriai 

mėgina dar numušti darbi
ninką algas! ,
Injunction ir Konstitucija.

Rugsėjo pirmą dieną šią 
metą Suv. Valstiją sAttorney 
General (teisingumo minis
teris) gavo injuction (už
draudimą) ant karšapią 
darbininką uniją ir jų virši
ninką . Terp kitko juo už
draudžiama: piketuoti, at
kalbinėti nuo darbo laiškais, 
plakatais, telegramomis, te
lefonais ; — nevalia skelbti 
laikraščiuose pasikalbėjimą 
streikui neprielankią, nei 
jokiu kitokiu būdu atkalbi
nėti nuo darbo; nevalia net 
geruoju prašyti streiklaužių, 
kad neitą dirbti.

Teisme, kuris jam išdavė 
injuctioną, Attorney Gene
ral Daugherty terp kitko iš
sitarė : Pavartosiu visą Suv. 
V. valdžios galybę kiek tik 
yra mano galimybėj, kad 
nedaleidus šios šalies darbi
ninkų unijoms panaikinti 
open shop. Kas ištikrųjų y- 
ra tos open sliop, “D-ko” 
skaitytojams yra žinoma.

Tokios tai yra Daugher
ty’ės nuomonės ir toks jo in
junction.

Tuotarpu pirmoji pataisa 
prie Suv. Valstiją Konsti
tucijos sako štai ką: Kon
gresas negaliu leisti įstaty
mo... aprybuojančio kalbos 
ir spaudos laisvę; arba teisę 
žmonių ramiai susirinkti...

Mat nabagė Konstitucija 
turbūt bus jau pasenusi! O 
gal ji tik tam yra kad ją apė
jus, kuomet ji pasirodo dar
bininkams prielanki?

Iš Mūšy CENTRO.

mažne visa išeivija ir musiji tos Fondo dėka gauna pro- 
kataliką visuomenė suside- j 
da beveik vien iš darbo žmo
nių, vis viena ar tai būtų 
rankų ar proto-daybo darbi
ninkai. Kol katalikai darbi
ninkai neiškėlė savo vėlia
vos, nepastatė savo progra
mo — socijalistoi skaitėsi 
monopolistais darbininkų 
klausimo. LDS. parodė lie
tuviams darbininkams nau
ją kelią, t. y. kelią, senai jau 
Kristaus nutiestą, bet žmo
nijos pamirštą. “Darbinin
kas” pet 7 metus gilia vagą 
nuarė mūsą dirvonuose. Dėl 
tūlą priežasčią tasai laik
raštis buvo nusilpęs finansi
niai. Bet, matyti, jisai bu
vo'brangus mūsą visuome
nei, kad ši, pavoją pajutus, 
skaitlingai’ susirinko jį gel
bėti, bet ir užtikrinti jam 
saugią ateitį. Būsimais 
dviem mėnesiais visi mes tu
rėsime gražios progos patal
kininkauti Lietuvių Darbi
ninku Sąjungai. Kiekvie
nas pradėdamas nuo savęs, 
toliau eidamas prie savo kai
mynų, draugą ir pažįstamą 

didina LDS. nariu 
, arba bent “Darbi- 

prenumeratorių 
Kur nėra LDS.

ten ją reikia neati-
Kur ji

sius abu išvien_platino šviesos spindulėlius, 
dalydami dykai elementorius ir įdomias 
knygas.

Tas buvo valdžios draudžiama, motina 
žinojo gerai kas grąsina jai ir sūnui jeigu

gos siekti aukštesnių moks
lą. Juk čia ir gludi tikra 
mūsą tautos ateitis/ Tautos 
Fondas didžiausios svarbos 
darbą varo. Tad Dieve jumsjjudviejų darbai aikštėn įeitą, vienok nuo 
padėk. Nuo savęs pakiščiau 
jums tik vieną mintį: ar ne
vertėtų paskelbti lyk ir do
vaną kai-kurioms pasižymė
jusioms Lietuvos gimnazi
joms, kad tie ją moksleiviai, 
kurie baigs gimnazijas su 
geriausiu atsižymėjimu, — 
bus priimti Tautos Fondo 
stipendijantais. Gal tai bū
tų geras paraginimas Lietu
vos mokseliviams ir gal pat
sai Tautos Fondas pasidary
tų Lietuvai brangesnis. ,

. Jūsų Nežinomasis.
, Tasai Nežinomasis juo 
labjau gerbtinas, kad lieka 
Nežinomas. Už gausią au
ką — ačiū; lai Dievas užmo
ka. Paduotą gražią mintį 
Valdyba apsvarsyts. Tiki
mės, kad bus priimta.

Fed. Sekretorijalas.

KATALIKŲ VAJAI JAU 
PRASIDEDA.

“Darbininko” Vajus.

LDS. valdyba paskelbė sa
vo organizacijos ir savo lai
kraščio “Darbininko” vajų, 
kuris žada tęstis du mėne
siu: Spalių ir Lapkričio m.

Sunku būtą ir išskaitliuo- 
ti visas priežastis, dėl kurių 
tą “Darbininko” vają turė
tų nuoširdžiai ir uoliai remti 
visa mūsą visuomenė. Už
teks pasakius, kad mūsų

— lai < 
skaičių, 
ninko” 
skaičių, 
kuopos, 
dėliojant sudaryti, 
yra, ten ją reikia padidinti, 
išauginti. Kur nėra “Dar
bininko” agentūros, tenai ją 
reikia įsteigti. Lietuviai 
mėgsta eiti į talką. / Ypač 
mes, katalikai turime būti 
pirmi kur reikia geram dar
bui patalkininkauti. “Dar
bininko” adresas: 366 W. 
Broadtvay’, So. Bostonu 
Mass.

Moksleivių Vajus.

Tasai vajus prasidės da 
tik Gruodžio mėnesį. Bet va 
kokį laišką Centras jau yra 
gavęs:

Gerbiamoji Tautos Fondo 
Valdyba:
Priimkite nuo Nežinomo

jo čekį $50.00. Aukaudamas 
tuos pinigus Kultūros reika
lams, aš tik vieną sąlygą te- 
statau: kad neskelbtūmėt 
mano pavardės. Aš netikiu 
į garsinimasi gerais darbais. 
Manę džiuginą gražus Tau
tos Fondo veikimas rėmime 
moksleivių. Ir visiems tur
būt džiaugsmo yra, kad apie 
30 jaunų gabių žmonių Tau-

PRANEŠIMAS
Duosiu misijas šį rudenį 

sekančiose vietose:
Nuo Spalio 29 iki Lapkri

čio 5 Šv. Onos baž. Spring 
Valley, III. Gerb. S. Bystras 
klebonas.

Nuo Lapkričio 12 iki 19. 
Šv. Kazimiero baž. 285 E. 
14th St. Chicago Heigths, 
III.

Nuo Lapkričio 29 iki 
Gruodžio 3 Šv. Petro baž. 65 
Milwaukee Avė., Kenosha, 
Wis.

Nuo Gruodžio 10 iki 17 
Šv. Kazimiero baž. 815 Park 
Avė., Racine, Wis. Gerb. 
A. Balinskas klebonas.

Per kelias dienas prieš 
Kalėdas Šv. Gabrieliaus 
Milwaukee, Wis. Tas pats 
klebonas.

Tėvas 'Alfonsas 
Maria, C. P.

“DARBININKAS” pasiunti 
Lietuvos Darbo Federacijai kny
gų už $5.597.50. '
“Darbininkas” laukia iš ------
menės atlyginimo. LDS. kuopos, 
LDS. nariai, mūsų prieteliai, ka
talikiškos spaudos rėmėjai priva
lo kiekvieną progą tam tikslui au
kų rinkimui sunaudoti.

darbo niekada nei vienu žodžiu nesulaikė I 
sūnaus, priešingai, ragino jį, gaivino, stip- i 
rino jį ir pati prie darbo prisidėjo.

— Matysi Simonėli, sulauksime da 
linksmas dienas, — sakydavo, sulauksime 
Lietuvą Močiutę savo pančius numetantą ir 
prisikels skaisti jaunutė, iš didvyrių bočių, 
kapinynu!

Ir jis augo su ta mintimi, ir suaugo su 
jomis, tolumoje jis matė save idealą, savo 
žvaigždę šviesią ir keliavo prie jos su iš- 
tvermia kurią davė jam Tėvynės meilė ir 
supratimas savo pareigos kaipo Lietuvos 
vaikas. Ir sulaukė, prisikėlė Lietuva Mo
čiutė. .. o juodu nuliūdo, nes ji nebuvo to
kia kaip juodu tikėjosi ją pamatyti. Neil
gai liūdo, ji vilėsi kad praėjo piktas, jauna 
karta nušluostys dėmę daugybės metą ver
gijos. ir jie atgaivins Lietuvą, atnaujins. 
Laukė, tikėjosi, vilėsi ir nesulaukė, jis vie
nas paliko. Ar ištesėsiu jėgą, oi močiutė!.. 
Mąstė taip jaunikaitis eidamas vieškeliu, 
žiūrėdamas į dangui, lyg norėdamas pama
tyti tą kuri dėl jo viskuo buvo ant svieto. 
Šiandien rodėsi jam kad motinai smagumą 
padarė, kad ji matė ir gėrėjosi.

Tėvui įdavus pinigus Simonas užsimąs
tė: — Nejau jis pataikaudamas senam pa
pročiui nusives kaimynus į smuklę ir daro- 
dymui mirusią motiną mylės, apgirdys juos 
ir pats su jais gers ?

— Ne, ne, — tarė savyje Simonas, nes 
vaidentuvėje pamatė nuliūdusį motinos 
veidą ir tas akis kurios be žodžių sakė ir 
jis tą kalbą visada atspėjo. — Ne, močite ta
vo atminties, nesutepsiu aš su degtine, ne, 
ne! ' •

Ką padaryti kad kaimynų neužgauti? 
kad nępaeitų paskalų kad motinos laidotu
vėms pagailo, kaip vietoj nesmagios puotos, 
mirusios atmintis paliko terp jų amžinai ?

Galvojo Simonas ir galų gale nutarė 
stačiu keliu eiti, atvirai ir širdingai pasikal
bėti su kaimynais tame dalyke.

— Brangūs kaimynai, — tarė jis susi
rinkus visiems pas vargonininką kur jau 
laukė juos arbata ir visokios užkandos, — 
kaimynai, atleiskit kad priesaikos duotos 
motinai nenoriu laužti, aš jai daviau žodį 
kad degtinės per amžį į lūpas neimsiu, šio
kiame atsitikime pas mus paprastai geria, 
aš nesigailiu pinigų, štai tėvas davė du šim
tu rublių ir aš juos padedu prašydajnas kad 
jeigu kas nori nesivaržytų, ir pasiųstų at
nešti, aš to negaliu padaryti.

—Rodos gan yra Dievo dovanos, — 
atsiliepė iš syk keletas balsų, o liaudies mo- 

Už tas knygas, Lytojas toliau tą kalbą palaikė: Tiesa, ga- 
ikia 1S viSUO- .Triool-rk l.-ozl meientinti man maJnci

Į Lazdynų Pelėda.

Beauštant.
(Tęsinys)

Paskui jis pats ėmė mokintis, naktimis 
liuba šnibždės, šnibždės tais popieriais, net 
žiūrėti biauru, pasakysiu ką, motina užsto
ja, ji pati iš mokytų buvo, vargamistrais tė
vas ėjo, ot ir turėjau nusileisti!

Ji žiūrėjo į brolį, akįs jos užsidegė pik
tumu, veidas paraudonavo: —- tfu! — nusi
spjovė, laikomą rankoje geografiją trenkė 
,ant sįalo ir sušuko: ✓

— Kam tu ir kepurę ant galvos nešio
jai, jeigu tavo namuose ne tavo randas ėjo? 
eik tu eik, “nusileisti reikėjo,” sakyti sar
mata! būtumei bobai kailį išvokavęs, vaikui 
antra tiek, išvaręs prie darbo ir pasibaigtų! 
Lai saus ponai mokinasi, galvas suka, o 
mums mokslas nereikalingas, mūsą bočiai, 
tėvhi amžį pragyveno be mokslo ir mums nėr 
ko bjaurėtis! kas darbą dirbs kad visi į po
nus virs?!

— Tas tiesa, — pritarė brolis ir atsidu
so. - \ y * «
. ■ — Žinoma kad- tiesa, kaip anais mė

lis mokame , nuo penkiolikbs tais per “bilaušus” vienas senas kunigėlis 
septyniolikos dolerių užsakė, — kas skaito, tas pra-

garą braido! Mokslas, mokslas įr kokia čia 
gudrybė į pliką moteriškę žiūrėti,- arba į 
tuos nakabius? tokie tokias knygas dirba, 
tokie skaito, o mums nėr ką su joms prasi
dėti. Iš knygą duonos neėsi!

— Žinoma, iš ją menka nauda, tą visi 
žino.

— Užtai papiktinimas didelis ir galvos 
apsukimas!

— Ei, nesuk tu man galvosi — pertrau
kė brolis, ką aš dabar padarysiu ?!

— Galiu nesukti, bet jums neiškentėsiu 
nesakiusi nė žodžio, vis-gi aš ųe svetima, 
vaiką motina!

Audrai besiruošiant, Simonas, rimtas, 
užsimąstęs ir liūdnas namon grįžo.

Grįžo palikęs kapuose vienintelį artimą 
asmenį, dabar jautėsi visai vienas, visai 
vienas." '

Motina jį suprato, su ja dalinosi jis sa
vo svajonėmis, savo troškimais, juodu prie 
vieno tikslo keliavo, remdami vienas kitą 
sunkiuose santikiuose sodžiaus gyvenimo, 
toje kovoje kurią manė laimėti, ^u ta neper
matoma tamsa, kuri siautė tolimus nuo kul
tūrines pasaulės, užkampius. Kiek tai sy
kių jiedu kalbėjosi ilgais žiemos vakarais 
kaip ir kokiu būdu galėtą prašalinti girty
bę ir padaryti Visus blaivais, doraįs, pra
kilniais, ir, nutarę kad tai yra tamsumo vai-

na yra visako kad pasisotinti, man matosi 
kad degtinė nereikalinga labiaus kad velio
nė taip nekentė girtybės.

— Nereikia, nereikia! — pritarė visi.
— Tokiu būdu jos vardu įkurkim, pa- 

dėkmi, skaityklą, lai nepragerti pinigai bū
na kaipo pradžia!

Tai ir mes prisidėsime; tarė vienas ir 
kitas ir dosniai pasipylė aukos, visi jautėsi 
užganėdinti savimi.

Išsiskyrė neužsipvlę akių, blaivūs, do- 
rį rimti ir sveiki.

Tai buvo pirmos tokios laidotuvės 
Brandulių kaime.

Simonas grįžo laimėjęs, jautė kad mo
tinos siela laimina jį, iš augštybią.

Grįžo įsisvajojęs, visai nesitikėdamas 
audros kuri jo namie laukė.

Kaip tik teta, knygą ir žemlapį į skry- 
nę įmetėir viršų užtrenkė, kada pro trobos 
galą pasigirdo žingsniai ir netrukus Sinio- 
nas įėjo į trobą.

Teta padarė išvaizdą trijų nesuskaitan
čios, nušluostė stalą ir torielkas padėjo.

— Ar užteko 1 — užklausė tėvas, Simo
no,— reikėjo moterims saldžios paimti, kad 
visi užganėdinti būtų, —

— Žinote tėveli kad nei saldžios nei 
karčios neėmiau, išgėrėme arbatos, užkan
dome ir da mamytės vardo uždėjime fodną 
liaudies skaityklai, visuomenišką darbą at
likome ir a'š tikiuosi kad mamytės siela links
ma.

— Kaip? visai degtinės nedavei! nuste
bęs užklausė tėvas. /

— Visai ne, niekas nenorėjo žinodami

išsiskyrėme, visi prote, blaivūs.
— Numanė mano širdis kad kas-nors 

išeis, reikėjo broleli pačiam pasilikti, da
bar kalbomis neapsikopsime! ar ir žiūriu 
pareina tatai svečius vaišinęs visai tuščia 
galva, tfu! ne įnamę palaidojome, ne ko
kią svetimą^ ir pasigailėjo bent prigirdyti 
laidotuvininkus! akis sau užsirišai brblelil 
knygas supirko velionei vietoj kaimynus pa
vaišinti!

Anais metais, kad mirė senis Viburas, 
atmenate kas buvo? o juk ne koks turtuo
lis sūnus, namininkas tiktai, per tris die
nas ir naktis tėvelį išlaikė ir ant stalo netrū
ko nei degtinės nei alaus per visą laiką! lai- 
dbtuvininkai ropomis pamatais šliaužė, al
kūnėmis pasiremdami ėjo, o kad prisiėjo 
vežti led led surado keturius kurie galėjo į- 
sikybus pastovėti prie grabo, ligų pasijudi- % 
no važiuoti, kaip pradėjo vemti, tai net gra
bą apvėme! tas laidotuves po šiai dienai vi
si atmena, nors jau keletas metų praėjo vis 
atsiminę amžiną atilsį pasako, o kas čia pa- - 
sakys ?

**— Verčiau lai tokie ir nesako, — tarė 
Simonas rimtai.

— Tu, tu už visus nori būti gudresnis, 
nors nežmoniškai bile kitoniškai, išsirado 
gudruočius! prieš vėją nėr ko pūsti, kaip 
radome taip turime palikti, o ne po savam 
visą pašaulę versti.

— Tas tiesa, — pritarė Simonas, nėr ko 
norėti pa savam visos pasaulės versti, todėl 
nesuprantu kam teta bereikalo burną auši
ni, kiekvienas turi tiesą daryti ir elgtis kaip 
jam atrodo geriau, jūs kitaip aš kitaip, man 
labai įdomu kas tamstai leido kištis į mano 
reikalus ?

Sutraukė pečius ir įėjo į-alkėrį, priver
damas duris paskui savęs.

— Ar matai? — tarė tykiai teta, bro
liui, ot koks! o kas kas kaltas kad ne tams
ta, dabar til tėvas būdamas tyli! aš tavim 
dėta tas jo duris su kojomis išspirčiau, o tu 
sėdi ir tyli!

— Nesuk tu man galvos, — murmtelėjo 
brolis, tesižino nebe vaikas, ne piemuo jau!

— Tai ko man čia būti?! tarp judviejų 
gudročių ko painiotis, jūs nueisite prie gy
vulių su knygomis paskaitysite ir ėsti ne-.. 

• reiks!
Brolis pasiieškojo kepurės ir išsinėšino 

į klėtį, teta siuto, siuto galų gale nutarė na
mon važiuoti ir ėmė rinktis savo daiktus.

Susirinko, susitasė ir taip prisiruošus 
užsimąstė:

— Išvažiuosiu ir ką pabaidysiu kad ne 
savų? šeip da šį tą iš velionės drabužėlių 
gaučiau, arsit ir tą šiemitelę kumelką, 
išvažiuosiu, svetimą kokią mergą pasamdys 
ta viską ir apžinos, galiu sakyti kad lygu 
kauks kuštarais mantą vedlautu, o kam tur 
kita ? verčiau aš! Lai būna Dievui ant gar
bės! gaila man brolelio, verčiau nukentėsiu 
nieko nesakius! — ir teta taip nutarus net 
apsiašarojo neatsigerėdama savo gerumu.

Labai susirūpino pavakariop, pama
čius brolį kur tai išeinant, pagrobė viedrą 
būk tai bus vandens bebėganti ii- užbėgo jam 
už akių:

— J eigų netoli, rasit aš nueičiau, tams- 
. tai jau ir taip tiek be randasi šiokioj die

noj. . ■
— Pats nežinau, — tarė brolis, — rei

kia kur-nors eiti kokios mergos žiūrėti, kad 
i pati ketini važiuoti.

— Nebevažiuosiu, ne! širdis nepalei
džia, kaip čia paliksi viską ant svetimos 
mergos ranką! A.*>

i — Žinoma, jeigu gali pabūk, jog ir aš 
dykai nenoriu, kaip nors...

— Ką ir bekalbi broleli! — aš tavę ži- 
i nau, geros širdies esi ir svetimos skriaudos 

nenori, pinigais man nereikia, ot, kaip svie
tas Sako, kuomi sviesi tuomi užgausi! man 
viskas susiduos, ar drabužėlis, ar pasalgos 
šmotelis, jeigu tą žiemitę manytumei par
duoti neparduok svetimam, aš atpirksiu, 
kiek primokėsiu, turėčiau atmintį amžiną 

x atilsį, brolėnėlės, duok jai Dieve šviesą 
dangų protinga buvo ir geros Širdies...

Brolis išklausęs tos sesers kalbos, su
grįžo atgal į klėtį, atgulė į lovą ir dūmojo. 
Žinojo is sesers būdą, kad neprisotinama 
yra viliukė, bet ką,daryti? padėtis buvo be 
išėjimo, ne ji, tai svetima bus ir tas pats 
išeis! o čia šienpjūtė artinasi, be moteriškės 
nekaip!

v*

(Bus daugiau) .
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J. A. Tulauskas.
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J. Kuzas,
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juoksis tie, kurie įsigys Lietuvos 
piliečio teises.
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A. Jankauskas, P. 
Mišeikis, S. Damu-
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Aukos.

juokias gerai, kuris juo- 
paskutinis. Paskutinieji

15c.
10) Trįs Keleiviai — 50c., Ta

bakas nuodai — 10c., Žiburėlis — 
40c. "

/ I

»

L. D. S. Reikalai
IŠ L. D. S. 1 KUOPOS i 

SUSIRINKIMO.
Spalių 24 d., 1922, vietos 

kuopa laikė susirinkimą. 
Apkalbėjus “Darbininko” 
namo reikalus, nutarta kas 
kiek gali sudėti aukų 
bininko” namo skolų 
žinimui.

Aukavo šie:

“Dar-
suma-

/

Andrius Zaleckas $ 5.00
Pranas Gudas " 5.00
Vincas Grudzinskas 5.00
Antanas Šapalis 1.00
Motiejus Žioba 10.00
Juozas Beleskis ' ~ 5.00
Mateušas Šeikis 5.00
Viktoras Medonis 1.00
Kaziiųieras Povilaitis -1.00
Antanas Navikas 1.00
Kastantas Burauskas 1.00
Kazimieras Kiškis 1.00
Juozas Meškauskas 2.00
Ona Adomaitiene 1.00
Antanas Bendoraitis 1.00

Viso surikta $45.00
Pasižadėjo šie:

Antanas Šapalis $ 4.00
Karolis Paulauskas 5.00
Petras Milius 5.00
Jurgis Tumasonis 5.00
Vincas Valatka 2.00
Vincas Tamulaitis 3.00
J. Glineckis 1.00

Viso pasižadėjo $25.00
%

IŠ L. 1). S. KUOPŲ 
DARBUOTĖS. .

Darbininkai juda.
LDS. kuopos viena po ki

tai nesustjoa dirbę “Darbi
ninko” stovio pagerinimui. 
Kaip girdėti, tai daug kuo
pų jau pradėjo gana šekmin- 

—gai darbuoties. Kaikurios
pasekusios New Britain, 
kuopą, Montclliečius ir Cam 
bridge darbininkus stengia 
si sušelpti “Darbininkąą’ 
ir mažint jo vargus.

Štai Detroito 72 kp. 
susirinkime apsvarsčius rei
kalingumą suteikti paramą 
“Darbininkui” paaukavo iš 
savo iždo net 25 dol.

Leivistono, Me. 37 kuopa 
rengia milžinišką vakarą 
“Darbininko” skolų mažini
mui.

Prabėgo jau tas laikas, kada 
šilta puošni vasarėlė kiekvieną 
it it raukė nuo prakilnių darbų bei 
veikimų. . ‘ .

Tas pat ir su mūs LDS. veiki
mu atsitikdavo. Nestik kad už
miršdavome, kad ka atnešus del 
LDS. gerovės, bet buvo ir susirin
kimai mėnesiniai kartais nelaiko
mi, o mūsų motinėlei LDS. skau
džiai tas atsiliepdavo, katrie rū
pinomės, jos balsą girdėjome.

Užtaigi dabar orui atšalus kiek
vienas LDS. narys-rė pasisteng
sim padirbėti.

1) Laikykim susirinkimus skai
tlingus, gyvus.'

2) Išrinkim tam tinkamus orga
nizatorius programų bei vakarų 
rengėjus.

3) Stengkimės laikyti tankiau 
susirinkimus del pasikalbėjimo, 
diskusavimo bei lavirtimos protiš
kai.

4) Kiekvienas LDS'. narys-rė 
privalo pašvęsti bent vieną vaka
rą į savaitę del užrašinėjimo lai
kraščio “Darbininko” arba narių 
prie LDS. vietinės kuopos.

5) Būtinai surengti vakarus su 
programais, kad sustiprinus L. D. 
S. pinigiškai ir supažindinus ka
talikus darbininkus su LDS.

Neužtenka vien gražių kalbėji
mų, žadėjimų, atidėliųjimų, nes 
mes jau žinome ką tas atnešė. Se
niau sakydavom, neturim 
mums gerai pakalba, kas nušvies
tų darbininkų klausimą. Tas tei
sybė. Laimingi tie arba tos LDS. 
kuopos katros turi gerus profesi- 
jonalus kaip tai dvasiškus vadus 
ar šiai talentuotus brangius as
menis. Tiems geriau esti, vieny
bė eina stipryn. Bet čia turiu pa
žymėti ir tokius profesijonalus, 
kurie del LDS. ne tik nieko gero 
neatnešė, bet dar visai pasiryžo 
vietinę LDS. kuopą ant amžinųjų 
palaidot. Taip Akrone, Ohio 
“Vanagas” drasko LDS. kuopą 
savo šašuotais nagais. Vietoj kad 
auklėti prie susipratimo katalikus 
darbininkus, parašyti į organą 
“Darbininką,” tai jis rašinėja į 
Cleveland saliūnininkų gazietą.

Už tai nėr kito išėjimo kaip tik 
mes patys turim pirmiausia spies
tis po LDS.^vėliava.

Mūsų LDS. kuopų apskritis tu
ri sykį Į metus susivažiavimą. Tai 
yra naudinga del LDS., bet ar vis
kas yra atliekama ką mes nuta
riam 1 Žinoma nėra stengiamasi 
atlikti.

Užtaigi nors šiais metais bent 
kiek mūsų LDS. apskritis tūri pa
sirodyti del savo močiutės prielan
kumo, ypač kad pasistengtų pa
rengi LDS. centrą. Remdami L. 
D. S. eentrą sustiprytų save, už
tikrintų LDS. ateitį ir visai pasta
tytų ant amžino pamato mūsų L. 
D. S. centrą, tai yra LDS. namo 
morgičiai nebevargytų^

Kad mūsų LDS. apskritys šiais 
, metais ištikrųjų atkreiptų domę į 

tą mūsų prakilnią organizaciją 
aš pasiūlyčiau dovanėlę nuo savęs 
už 10 dolerių vertės. Dovanėlę 
laimėtų mūsų LDS. apskričio kuo
pų vienas daugiausia pasidarba
vęs narys. Dovanėlė bus įteikta 
ant sekančio apskričio susivažia
vimo, Dayton, Ohio. Kas norės 
tą laimėti, turės daugiausia pasi
darbuoti del LDS. vietiėns kuo
pos, prirašinėti naujų narių, už
rašinėti prenumerat ų laikraščio 
“Darbininko” ir abelnai pasidar
buoti del LDS.

Turės kiekvi^kviena kuopa per
statyti vieną narį katras daugiau 
pasidarbavo del LDS^ vietinės 
kuopos. Be to turi visos LDS. 
kuopos prisiųsti visą šių metų vei
kimą į LDS apskričio centrą (raš
tininką). Tai bus aišku ir . nau
dinga.

Dar čia nepriguli prie LDS. ap
skričio dvi LDS. kuopos. Tai y- 
ra gera proga prisirašyti ir laimė
ti dovaną. Teip-gi meldžiam už
simokėti duokles į LDS. apskričio 
centrą.

Mūsų apskirtis toli nuo LDS. 
centro, plačiai kuopos viena nuo 
kitos išsimėtę. UŽ tai turime pa- ‘

ko ant nieko, bet imkimės dac- ;X 
buotis, o kaip priprasime, tai ir 
svarbą suprasime. Mes dar daug 
turim savo tarpe tarsi puse pro
to lietuvių. Ne tik juokas ima 
į juos žiūrint — klausant, bet ir 
gailu esti, kad būdamas visai pil
nai panašus į viens kitą o apsei- 
n3 lyg vergas. Ų.

Geriausia yra prigulėti prie L. 
D. S. '

Tikinėsi, kad šis mano patiek
tas per organą “Darbininką” pa
raginimas ir dovanėlė viršminėtą, 
atneš i cnt kelias plyteles del L. 
D. S gerovės, o mums r»ns naa- 
ua katalikams darbininkam’.

LDS. Ohio i: Michigan apskri
čio Centro Raštininkas,

Stasys StepuĮionis, 
4574 Cardoni Avė, 

Detroit, Michigan.

WATERBURY, CONN.
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Gari-

SVEIMTOS DALYKAI. Ižintų gydytojo bilg_

Broliai ir sesutės darbininkai ir 
darbininkės, ar stosim po L. D. 
Sąjungos vėliava visi kaip vienas 
ir ar stosim lenktyniuoti priraši- 
nėdami naujų narių į LDS. > Ar 
nelaikąs būtų kuopoms rengtis. 
Darbininkai ir darbininkės stokim 
į tą prakilnų darbą visi kaip vie
nas, kalbinkim savo draugus ir 
drauges į tą brangią organizaci
ją prisirašyt. Kartą užvedus pa
sikalbėjimus apie LDS. su jos' 
priešais,- iienustokie to klausimo 
klabinęs kol arba juos laimėsi mū
sų organizacijai arba galutinai įsi
tikinsi, kad jie yra atšalę nuo 
mūs ir daugiau laiko ant jų eikvo
ti neVerta.

Aukos del Šiaulių šv. Jurgio 
bažnyčios, surinktos per Sofiją 
Zdanienę. Aukavo:
Zdaniai Silvestras ir. Sofija $20.00 
Makauskai Jonas ir Alena.. 
Šambarai Antanas ir Mar. 
Šiurštaitė Ęlzbieta 
Makauskis Stasys ir Anelė 
Jodaitės Ona ir Barbora 
Kvietkus Pranas 
Klimienė Ona 
Žūraitienė Uršulė

Po $1.00: Pocius Stasys,
kas Klemensas, Kidulas Pranas, 
Dobilaitis Jonas, Sakaaluskas 
Kazys, Dapkus Jonas, Karpavi
čius Bronius, Šopis Jonas, Vaiš
vila Jonas, Bajorinas Juozas, 
Tyerijonas Jonas P., Tutoraitienė 
Stasė, # Žūraitienė Ona, Vasi
liauskienė Marijona, Mačiokienė 
Marijona, Mačiokienė Ona, Ko
vas Juozas, Vilkutis Kazys, Ta- 
daušas N.

Smulkių aukų surinkta 75c. 
Viso aukų surinkta $64.25.
16 dieną spalio tapo pasiųstos 

vardu kun. J. Lapys Tariu šir
dingai ačiū visiems aukotojams.

S. Zdanienė.

Paųuonock, Conn. 44 kp. 
nors ir mažutė būdama pri
siunčia centran 5 dol. ir tiek 
pat pažada “Darbininko” 
skolų mažinimui.

Chicagos apskritys sujudo 
ne ant juoko. Jie šaukia di- 
deliausi susirinkimą Spalių 
29 d., 1922, kur žada platės-, 
nį veikimą pradėti ir teikti 
pagalbos ‘ ‘ Darbininkui. ’ ’

Pereitą sekmadienį Nor- 
voodiečiai (Mass.), surengė 
prakalbas ir gerb. kun. Taš- 
kūnui perstačius “Darbi
ninko” padėties gerinimo 
reikalą pasipylė aukos ir su
rinkta net $89.25. ,

Neatsiliko ir Bostonas. L.
D. S. 1 k p. savo susirinkime 
apsvarsčius “Darbininko” 
padėtį, nutarė tuojaus čia 
pat pagal išgalės sudėti. Su
rinkta $70.00 pinigais. ’ Ka
dangi čia kuopa yra skaitlin
ga nariais, tai kuopos val
dyba tikisi, kad nedalyvavę 
susirinkime nariai dar kita 
tiek galės sudėti. -

Labai garžus pavyzdis "ki
toms kuopoms. Lauksime 
ir iš jų žinių.

J. Tumasonis, 
LDS. C. Rašt. tįs ant vietos neleisti brangaus lai-

Sutiksim ir savo brolių darbi
ninkų, kurie nepriešingi mūsų or
ganizacijai ir tik delei menkų 
niekniekių, aplinkybių nepriside
da prie jos. Tai irgi nėra reika
lo iškarto karštai užsipulti, kad 
jie prisirašytų prieLDS. Visu pir
ma ir su tokiais žmonėmis reikia 
elgtis atsargiai ir stengtis praša
linti tas kliūtis, kurios pastojo 
jiems kelią j mūsų organizaciją. 
O kuomet šitai bus padaryta, ttio- 
met jau nebus jokio sunkumo juos 
prirašyti prie LDS.

Kalbinant tuos, kurie nepriguli 
prie LDS. visuomet reikia steng
tis pirmiausiai juos įtikinti, kad 
įstodami organizacijon vien tik 
sau gero padaro, kas ištikrųjų ir 
yra. Prie to galim pridurti, kar
tu paadro gero ir savo tautai ir 
■savo broliams darbininkams, nes 
juo didesnis skaitlius narių orga
nizacijoje priguli, juo didesnius 
darbus organizacija gali nuveik
ti ir juo tinkamiau savo narius ga
li aprūpinti kuomet juos streikai 
pasiekia. Mes darbininkai ma
tom, kad kada pakįla streikai, tai 
ries kovojam, mums priderančiai 
atmokėtų už mūsų darbą. O kaip 
sunku tas iškovot, o ne vienas ir 
savo galvą paguldė bekovodamas. 
Bet jei mes būsim visi darbinin-5 
kai susiorganizavę, tai tarpe mūs 
nesiras streiklaužių ir mūsų kova 
bus laimėta. Tad broliai ir sesu
tės stokim į darbą, į eiles organi
zacijos. Darbas yra lygiai svar
biu ir garbingu darbu. Todel L. 
D. S. darbuotojai Apsišarvokim 
drąsa, pasiryžimu, ambicija ir iš
tverme ir stokime darbo žmonių 
labui darbuotis. Už ką su laiku 
susilauksime širdingos padėkos 
nuo tų žmonių, kuriuos prirašy
sime prie LDS.

SVARBUS PRANEŠIMAS.
L. Vyčių Naujosios Anglijos 

apskričio pusmetinis suvažiavimas 
bus spalio 29 d. š. m. Cambridge, 
Mass., parapijos salėj ant Wind- 
sor St. 1:00 vai. po pietų.

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

z Cambridge’io kuopa yra iŠanks
to prisirengus mus priimti

Vinoent P. Stankus,
L. Vyčių N. A. Apsk. pirm.

Spalio 15 d., š. m. Šv. Cecilijos 1 
choras davė šv. Kazimiero salėj * 
puikų koncertą. Vietos ir apie- 1 
linkių kolionijų žmonėms jau bu
vo žinoma, kad Amsterdamo lie
tuvių šv. Cecilijos choras lavina ir 
miklina savo jėgas, kurios ir pa- 
ordė udodamtuokį milžinišką kon
certą kaip kad įvyko spalio 15 d. 
Dar didesnis žingeidumas apėmė 
vietos lietuvius, kuomet sužinojo, 
kad yra užkviesta žymi daininin
kė iš Bostono, Mass. p-lė A. Na
rinkaitė dalyvauti šiame koncer
te.

Dar prieš 6-tą vai. o jau žmo
nės įvairaus amžiaus mažais būre
liai, šnekučiuodami traukė į sve
tainę. z

Buvo galima matyti, svečių net 
iš tolimesnių kolionijų, kaip tai: 
iš Utica, N. Y. gerb. kun. Zabiela 
su keliais savo parapijonais, taip- 
pat iš Schenectady, N. Y., Fort- 
plain, N. Y. ir kitur.

Prieš koncertą p. A. Grigorai
tis, vietinės parapijos vargoninin
kas ir choro vadas keliais malo
niais žodžiais pasveikino publiką 
ir perstatė už vakaro vedėją M. 
Kerbelį.’ Vakaro vedėjas trum
pai pabriežė vakaro tikslą, dailės 
svarbą ir jos įtekmę į priaugan
čią mūsų jaunuomenę, ypatingai 
tų Lietuvos liaudies dainelių, ku
rias liaudis padainuojant, išlaikė 
Lietuvos gyvybę.

Štai ir choras pasirodo, kuris 
griausmingai užtraukė: “Lietuva 
Tėvynė Mūsų.” Publika gi sus
tojusi, jam pirtarė. Programas 
buvo pusėtinai mišrus, kurį suda
rė mišrus choras, vyrų-merginų 
chorai, duetai, solo, piano solo, 
na ir pagaliaus orchestra. Te- 
čiaus neužtenka vien paminėti a- 
pie to programo įvairumą, reikia 
dar pažymėti ir apie įspūdžius. 
Apie patį koncertą turiu tiek pa
sakyti kiek esu girdėjas iš daly
vavusių tame koncerte, tai sako, 
kad pirmu syk Amsterdame gir- 
džiame tokį įspūdingą koncertą į 
kurį einant negaila būtų ne tik 75 
centų, bet $5.00. Na ir ištikrų
jų tai bent koncertas. Kiek ten 
sudainuota gražių sielą žavėjan- 
čių dainelių!? Kiek ten būta 
miklumo pirštelių tos pianistės, 
kuri taip puikiai paskambino! ? O 
gi tų dviejų žvaigždučių duetas 
p-lių Puriutės ir Aučiniutės, ku
rias publika privertė savo apbl- 
dismentais paantrint. Prie to da 
vyrų ir merginų chorai savo gra
žiomis dainelėmis publikai pakė
lė ūpą. Gi p^ts choras it suelek- 
trizuotas, vedamas tokio gabaus 
varg. publiką žavėte žavėjo.

Žymią dalį šio programo išpildė 
p-lė A. Narinkaitė iš boston, 
Mass. Ji dainavo virs 10 daine
lių. Publika negalėjo atsigerėti 
jos balso gražumu, švelnumu ir 
malonumu.
tę vadino

balsą prie tos paukštelės balso, 
rimtesnieji gi, sakė, kad tai tik- 1 
ra Dievo dovana. Bet žodžiu sa
kant p-lė A. Narinkaitė paliko 
Amsterdamiečiams malonų, neiš
dildomą įspūdį. P-lė A. Stakniu
tė vardu šv. Cecilijos choro įteikė 
solistei gražią gėlių pintinę, ku
rią dainininkė paaukavo prie Pa
nelės Švč. aukuro.

Baigiantis’ programui, vakaro 
vedėjas paprašė gerb klebono 
kun/ J. Židanavičiaus partarti ke
lius žodžius publikai. Gerb. kle
bonas trumpais žodžiais padėkojo 
vietos varg. p. A. Grigoraičiui už 
jo pasišventimą ir uolų darbavi- 
mąsi dailės srytyje, visiems cho
ristams, p-lei Narinkaitei už atsi
lankymą ir publikai už ramų užsi
laikymą. Taip-gi ragino tėvus, 
leisti savo vaikus iš pat jaunų 
diemj lavintis muzikos, dainavimo 
ir kitų dailės šakų. Gerb. klebo
nas nurodė, kad lietuviams reik
tų kuodąngiausia auklėti dailinin
kų įvairiose srityse taip, kad lie
tuvių tauta galėtų gėrėtis savais 
dailės tvėrėjais ir savo daile. Už
baigus ^erb. klebonui trumpą, tu
riningą prakalbėlę, choras užtrau- 

• kė L. himną ir tuomi programas 
užsibaigė.

Kiek esu girdėjęs, tai šv. Ceci
lijos choras šį sezoną rengiasi vėl 
prie didelių darbų. Neužilgo bus 

Į pašventinimas milžiniškų ■ vargo
nų, o sykiu bus ir bažnytinis kon
certas. Kiek vėliau, rengiasi sta
tyti operetę “Išeivis” ant Opera 
House. Amsterdamiečiai turės 
progos daug ko pamatyti ir išgirs
ti turėdami tokį gabų, darbštų 
varg. kaip p. A. Grigoraitis. Tai
gi, pasidžiaugę šiuo koncertu, 
lauksime dar puikesnių. Lai gy
vuoja Šv. Cecilijos Choras ir jo 
vadas. .

ŠALTESNI KAMBARIAI 
SUTAUPYS ANGLIES.
Geriausias būdas taupyti 

kurą, yra nevartoti jo tiek 
daug. Suv. Valstijų Viešos 
Sveikatos Biuras praneša, 
jog mūsų namai per šilti ir 
jog žmonės galėtų labai gra
žiai apsieiti name su oro sto
vio laipsniu du arba dešimts 
laipsnių mažiau negu pa
prastai.

Amerikiečiai netoki šilt
naminiai augalai, jog reika
lauja 72 laipsnių arba dau
giaus šilumos, kiek papras
tai randasi ofisuose ir na
muose. Aštuoniasdešimts 
aštuoni laipsniai yra geras 
oro stovis^ ir 65 laipsniai ir 
ne blogiausia.

Kuomet šiluma sumažin
ta nuo 72 iki 65 laipsnių, tas 
reiškia sutaupymą penktos 
dalies kuro bilos, asko Ka
syklų Biuro žinovai. Dau
gelis gydytojų sako, jog žie
moje šalčio ir kosėjimo prie
žastys priguli nuo per šilto 
namo ir ne per šalto. Mažes
nis oro stovio laipsnis suma-

Paprastai žmonės 
visus namo kambarius, ė 
vartojami ar ne, tas »ypi 
tingai su miegojimo kambi 
riais. To nereikia daryti.

Francijos, ir kitų Eun 
pos šalių,' žmonės yra sve 
ki ir be tokios šilumos sa5 
mimuose prie kokios amer 
kiečiai pripratę ir mano, jc 
be jos negali apsieiti. “ Į

VISIEMS.
f

Platinkime tarp. žmonių gers 
knygas ir gerus laikraščius, o 
jų sk?. i tymas apšviečia žmog 
protą ir ištobulina valią.

Besi uty damas geras knygas 
gerus 1 .ikraščius, žmogus gali u 
tektinri apsišviesti.

Mok ii ir išmintingi vyrai ati 
džiaug '; negali, prisiminę knyg 
skaity. o naudą. Čitai ką sal 
moksli yris R. Būry. “Elny g 
anot jo betariant, yra geriausi! 
mokyt?jas. Jis ant tavęs nieks 
nesupj ks ir užmokesnio, nereik 
lauš. Kada tik nueisi, niekados j 
miegančio neatrasi, kada tik p 
klausi, jis vis atsakys, kada aps 
riksi, jis tavęs neišjuoks.”

SPAUDOS PLATINIMO • 
EAIKAS.

Spalių ir Lapkričio mėn. 
yra skirti katalikų spaudos 
platinimui, “Darbininko’’ 
užrašinėjimui, LDS. narių 
prirašymui, “Darbininko” 
pagerinimo aukų rinkimui 
ir tt. Kiekvienam LDS. na
riui yra gera proga pasinau
doti — gauti dovanas. Do
vanos štai kokios:

merių, vertės 1 dolerio knj 
gų. Taigi yra labai tinkam 
proga visiems iš to pasiūti m 

I pasinaudoti.
Pinigus ar money ord< 

rius siųskite vardu
“DARBININKAS”

366 Broadvzay, Boston 27, Mas
Spalių 14 d. š.^m. L. L. P. Stotis 

buvo surengusi parkalbas Lietu
vių Salėj. Kalbėjo gerb. A. Žmui
dzinavičius, L. Šaulių Sąjungos 
atstovas.

L. Šaulių delei rinkta aukos. 
Aukojo:

Po $10.00: K. S. Karpavičuis, A. 
Rameikis, M. Mukevičius, K. Zy
kąs, Dr. J. T. Vitkus ir P. Drau
gelis.

Po $5.00: J. Kuzas ir A. Kra- 
nauskas.

Po $2.00: P. Bastienė, V. K. 
Jurgilas, A. Lapinskas, P. Balt
rušaitis, A.
kis.

Po $1.00:
Zubinas, J.
kaitis, P. Vasiliauskas, P. Kve
daras, K. Grinius, A. Grigienė, M. 
Usackienė, A. Vyšniauskienė, A. 
Praškevičius, J. Eidikis, P. Že-, 
maitis, "St. Gamauskas, J. Jakai
tis, J. Slavinskas, J. Krinkaitis, 
J. Standža, J. Gudinis, A. Mike- 
•lionis, S/Vasiliauskas, A. Pečkai- 
tis, J. Dubickas, F. Saukevičius, 
V. P. Banionis, 'P. Dagilaitis, P. 
Janušaitis, P. Grlety, J. Miliaus
kas, J. Baliūnas, A. Miliauskas, 
P. Muliolis, A. Urbšaitis, A. Buk- 
nis, M. Ardziejaūskas, J. Radze- 

’’ -vičius, F. Saulis, J. Gulis, O.
Dausevičienė, P. Piestys ir J. 
Vlizmožis.

Viso $125.00.
Smulkių $6.65.
Visų $131.65.
Viisems aukotojams už rėmimą 

L. Šaulių, organizacijos, tariu 
nuoširdų ačiū. Valio Lietuvos 
Šaulių rėmėjai!

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

2) Kuris gaus du nauju “Dar
bininkui” mediniu skaitytoju ir 
prisius pinigus Centran, gaus fon
taninę plunksną.

Fontaninės plunksnos yra su 
“Darbininko” vardu.

Užsirašiusiems metams “Darbi
ninką” ir patiems prisiuntusiems 
pinigus, yra duodamos šiokios do
vanos.

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,/— 35c., Ė- 
męs ir Kalbėk — 30-., Ubagų A- 
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” (kalendą 
rėlis) 40c.

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

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

Vieni pl-lę Narinkai- 
lakštute ir lygino jos

SKAITYKITE IR PLATIN- Kiekvienas užsimokėjęs iš 
kalno už metus už Darbi
ninką,” turi teisę pasirinkti 
vieną iš viršuj nurodytų nu-KITĘ “DARBININKĄ.”

gerinusi: 
lietuviui

Nuo šios dienos iki Sau 
šio 1 d. 1923. naujiem 
‘' Dari>i n i ūko ” skaitytoj ams 
yra duodama nepaprast 
proga su “Darbininku” su 
sipažinti. Ta proga yra šta 
kame: Kiekvienas, norėda
mas susipažinti su “Darbi 
ninku” gaus tris sykius sa 
vaitoję einantį “Darbiniu 
ką” per PENKIOLIKĘ 
SAVAIČIŲ tiktai už VIE 
NĄ DOLERI. Gi atnauji 
nant ant toliaus, kiekviena 
jų turės mokėti 
kainą.

Taigi čia yra 
proga kiekvienam
kuris nori apie darbininki 
judėjimą pasiskaityti.“Dar 
bininkas” krikščionių dar 
bininkų turėtų būti remia 
mas. Kiekvienas darbiniu 
kas savo namuose privalėti 
ji turėti ir skaityti.

Visiems lietuviams gen 
proga reikėtų pasinaudoti 
Kurie mano užsisakyt 
“Darbininką,” tai be atidė 
liojimo prisiųskite VIEN4 
DOLERĮ ar tai money or 
deriu ar Pašto ženkleliai! 
ar “cash” registruotam! 
laiške ir gausite per PEN 
KIOLIKĄ SAVAIČIŲ 
“Darbininką” į savo na
mus. 5 ■■ o®

Taigi lietuviai darbinin 
kai visomis Išgalėmis remki- 
te “Darbininkę.”

Užsisakydami ir pinigui 
siųsdami adresuokite: 
“D A R B T N T N K A S“

366 Broadwav,
Boston 27, Mass.



TĖMYKITE VISI!VIETINĖS ŽINIOS
■ v

NAS.

JUOZAS LAUKISi

I

i

“Darbininkas” duoda DOVA-
- .f*

Materijos geros, didžiame 
Kainos nebrangios.

Malonėkit persitikrinti.

ŽUVO DUKTĖ.
i

_______

• Jono Račkausko duktė. 
Kartikė, 7 m. amžiaus ant 
'‘hjoadtvay tapo pereitą litur

giką po pietų automobi- 
įtus suvažinėta ir mirė 
prney Hospitalyje. Rač

kauskas o-vv. 204 Atliens 
iją suvažinėjo Henry 
■|rowell. • •

St. 
A.

1

-

SVEIKSTA.

Jankienė, kuriai 
sunki operacija, pra 

Po operacijai

pa-
F
M Ona
įdaryta 
^deda sveikti.
Sk~-
•buvo labai blogame stovyje 

mažai vilties tebuvo 
Easveikimo.

airi

ŽUVO LIETUVIS.
-—v.Pereitą pelnyčiu \L-______ m

Hm
• lis o-\

Fourth Si. 
amžiaus 
dienas i<

Palaidotas seredoj.

SUSIRINKIMAS.

ir vietinės kuopos narės su viso

kiais pamarginimais, dialogais, 

dainomis ir špkiais. Tarpuose kal

bės žymi kalbėt ja iš Montello, p-lė 

O. Kašėtaitė, iš Bostono Dr. Lan

džius ir kiti.
• Kviečiame visus vietinius ir a- 

piclinkės lietuvius atsilankyti į ši 

puikų vakarą.

•Įžanga tiktai 15c., vaikams 10 

centą.

Žiūrėk ant 3-čio puslapio.

Skubinkis, nes tokią progą yra

mažai. Užsirašyk “Darbininką”

Kviečia,

Rengimo Komisija.

ir gauk dovaną dykai.

RIŠTINĖS.

Ateinanti ketvergę spalio 
26 d. š. m. lietuvis ristinin- 
kas Žilinskas Grand Opera 
House salėj risis su greku 
ristininku Geo Katsonaros.

PRANEŠIMAS
L. D. S. kuopoms ir vakarą 

rengėjams.
Pagražinimui, prailginimui pro

gramų, galite gauti prieinamai- 

judomuosius paveikslus. Taigi jei 

kam būtų įcikailnga, tai atsišau

kite pranešdami kokių paveikslų 

Tamstoms būtų pageidaujama. 

Kreipkitės šiuo adresu:

J. URBONAS
246 W. 4-th St., So. Boston, Mass.
• • i > . . , . . .(26)

LDS. N. Y. ir N. J. APSKRIČIO 
VALDYBOS ANTRAŠAI

—-----
1922 metams.

Pirmininkas — A. Kazlas,

56 New York Avė., 

Newark, N. J. 

Vice-Pirmininkė — A. Zuikiutė,

27 Davis St.,

Harrison, N. J.
Raštininkas — A. Karaneckas, 

117į Court St.,

Elizabeth, N. J.

[ždininkas — J. I. Liudvinaitis, 

Box 411, Linden, N. J. 

Organizatoriai —

Paulius Kyrius,

222 So. 9-th St.,

DIDELIS TEATRAS-“MILIJONAI VANDENYJ" j LDS- VAL
Drama 3-jose veikmėse.

Rengia Lietuvos Vij^iu lS-ta Kuopa

NEDĖLIOJ, SPALIO-OCTOBER 29 DIENĄ, 1922
BAŽNYTINĖJE SVETAINĖJE, CAMBRIDGE, MASS.

Prasidės 7;30 vai. vakare.

Gerbiamieji vietiniai ir apielinkės lietuviai, nepra
leiskite puikios progos, nes šis teatras yra puikiausis, 
kokio tamstos dar nesate matę ligi šioliai. Tad visi kas 
gyvas ateikite ir pamatykite o užtikrinam. kad būsite 
užganėdinti.- O katrie neateisite — gailėsitės, nes įžan
ga nebrangi: suaugusiems 25c.. o vaikams 15 centu.

** K viečia visus KOMITETAS.

_  I
Dvasios vadas kun. F. Ke- 

mėšis.
Prez. M; Žioba.
Viee-prez. J. Versiackas.
Rašt.-adm. J. Tumasonis. 
Ižd. V. Jakas.
Iždo globėjai: J. Glinec- 

kis. A. Vaisiauskas.
Kontrolės komisija: Kun. 

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

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

Atstovas Federacijos Ta- 
,rybon kun. K. Urbonavi
čius.

DETROITO KRIAUŠIUS
Darau siutus, overkotus ir fut- 

ras. 
pasirinkime.
Darbas ir pritaikymas svarantuo- 
tas. Malonėkit persitikrinti.

LUCKY TAILORS
223S CaA’iff .11. Hamtiimck. Mich.

iijii—W1I    ............. «aaCTgBES3P

TeL So. Boeton 3488 1

DR. J. C. LANDŽIUS
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 Broadvvay)

VALANDOS:

ŠV.
Spalio 22 d. š. m. L. Vyčių 17 

E kuopos buvo susirinkimas savuos 
kambariuose. Susirinkimas buve 

^neskaitlingas, bet rimtas ir tvar 

fedtus ir tapo aptarta svarbiu rcika 
Ir lų dėl naudos kuopos. Buvo ra j 

g pertai Įvairių komisijų. Pirmiau l 
E šia išdavė raportą komisija Sųuasli 

Bali. Išdavė p-Iės l\. Švagždžiii 
ę tė, A. Kiburiutė ir Jarušiulė. Bu 

t vo aiškus ir pilnas, pasirodė, kad 
t ir finansuose dar gerai stovi. T;; 

r liūdija. kad jaunos mergaites ga 

L na sėkmingai darbavosi ir pasiža 

lydėjo ant toliaus darbuotis ir 

įtraukti drauges jaunas mergaites 

KĮ. Teip-gi išda\ ė raportą K. Kiš 

E kis iš savybes vakarėlio. Viskas 

fe'gerai pavyko. Buvo skaityta 

^laiškas nuo didžiai gerb. klcboiu 

Sįraih»I# Urbonavičiaus su užkvi: 
psfnnu, kad prisidėtų su adrbu prė 

P surengimo ftv. Petro parapijos f<‘- 
|rų. Laiškas priimtas vienbalsi;: 

g ir nutarta su visu smarkumu stot 
^darban, kad būtų kuogeriausi<< 

į parapijai pasekmės. Teip-gi iš 
ihnnkta virš pusės tuzino darbu, 

btojų.

K Antras laiškas skaitytas iš Li< 

į tuvos Žemaičių Seminarijos mok' 

Ę; nių su prašymu paramos. Laišku - 

V priimtas ir nutarta remti kiek i.’ 

įgalint. Tuo darbu rūpintis iš 
brinkta ir pavesta V. Grudzinskui 

| Toliaus buvo pranešta, kad bi 

teatras “Amerika Pirty” stato 

Į mas 26 d. š. m. Išrinkta ir dar 

Fbininkai tam vakarui tvarkyti 

š buvo nutarta pakviesti šv. Petro 

" Bažnytinio Choro vargonininką p. 

P'M. P. Karbauską ir solistes-tus 

L Tas darbas pavesta p-Iei Sk. M<> 
J’fiejūnaitei. Tai galima iš ankst< 

gj pasakyti, kad bus gražiausias i 
^■linksmiausias vakaras, kokio dar 

K-nebuvo So. Bostone.
K Toliaus nutarta rengti vakarą 

gįsu visokiais žaislais, lietuviškais 

^“šokiais. Tai bus tikras lietuvis 

fe kas šurum burum. Nutarta 
č traukti tikrą lietuviuką orkestrą

: Tai ši anksto pranešam visiems sc- 

niems ir jauniems. Tėmykil, 

|’4‘Darbininką,” kada bus paskir 
'tas tas vakaras, tai kas tik gyva. 

č.ir galite .paeiti., marš ant to links 

v maus, tikrai lietuviško vakaro. į 

i./žanga kaip girdėjau tai visiems 
^ prieinama — vyrams 50c., mergi- 

■snoms, moterims ir vaikams tik 

25c. Už tą pati gausit sakiaus gė
rimėlio ir šaltos košės.

Korespondentas.

-

KAZIMIERO DRAUGIJOS 
REIKALU KELIONE.

Si rudeni katalikiškos lietuvių 

spaudos reikalu lankausi Conn. 
valstijoje, greitu laiku tikiuosi 

būti Bostone ir jo apielinkėsc. Ka- 

(dangi mano tikslas ne auką rin

kimas. o tiktai nariu jrašinėjimas 

šv. Kaz. Dr-jai ^ir katalikiškiems 

laikraščiams prcbunieratorių rin

kimas. tai manau nebaisu ikiriu N. 

Anglijos lietuviu kolonijoms. Bos

tonas su savo apylinkėmis yra 

veiklumo ir visokių prakilnių idė

jų pavyzdžiui, tai šiiiomi labai 

mahmiai prašau, gg. klebonų, vi

sų organizacijų, dr-jų ir skyrių 

. at.alikiškos spaudos mylėtoju, 

negelbėti man katalikiškos spau- 

tos misiją pasekmingai atlikti.

Su aukšta pagarba,

Kun. Petras Raščiukas.

I

(

GIESMININKAI TĖMYKITE
Dainos su gaidomis.

“Darbininkas’’ yra gavęs labai gra
sių dainų. Taigi jų mylėtojai galite 
gauti labai prieinamomis kainomis. 
Atsiminkite, kad katras bus pirmes
nis. tai geresnis.

štai tos nepaprastos dainos: 
Dainos 
\k Myliu Tave berneli ............
\š įsivilkėjau čigono rūbą ... 
\š pas tėveli, močiutė mano. 
Blaivininkų Himnas ...................
Graži čia giružė ........................
Tojau dienų ......................................
Ko liūdit sveteliai ....................
Lietuvos Himnas ........................
Libgo......................................................
Meile uždegta krūtinė ...............
Musical Echo ..................................
Muzikos Aidas .............................
Oi tai dėkui močiutei ...............
Plaukia sau laivelis .................
Saulelė Raudona ........................
šių nakcialv ............-...................
Siuntė mane motynėlė............
Skyniau skynymėlį....................
Vai aš pavirsčiau ......................
Vienas žodis ne šneka ............
Visuomet širdis surakinta .. 
Vyčių Himnas .............................

Užsakymus ir pinigus siųst

“DARBININKAS”
366 Broadway, Boston 27,

I

Tai Geriausia Žmogaus Mokykla,

S

JUO YRA LAIKRAŠTIS

Prenumeratos Kaina:

i
i

V. Pūkas,

37 Maujer St. 

Brooklyn, N. Y.

A. Miernikas,

10 Harrison St., 

Paterson, N. J.

“DARBININKAS,”

366 TT. Broaclivag, Boston
TEL. S. B. 620.

LAIKRAŠTIS

ra

n

705 B5£in. St., Kortelio. Me.ss

(Kampas Brcad St.)

Tel. Brockton 5112-W.

DR. H. S

H ifli

_____________

KELRODIS PRIE LAIMINGESNIO
- IR ŠVIESESNIO GYVENIMO.

Skaityk Laikrašti, Kuris Paduoda Naujausias 
Žinias iš Viso Pasaulio linksmas, nes turi

PRANEŠIMAS GERB 
KLEBONAMS.

“Darbininkas” neseniai yra at
spausdinęs MAŽĄ KATEKIZMŽ- 
LĮ, sutaisytą gerb. Kun. F. Jan
kaičio “Pirma Išpažintis. Labai 
parankus KATEKIZMĖLIS vai
kučiams prirengimui prie PIR
MOS IŠPAŽINTIES. Kaina $7.50 
už 100 egz. Imant ant syk 100 
egz. ar daugiau, duodame 25 nuoš.

“DARB.” ADMINISTRACIJA,
366 Broadway, So. Boston, Mass.

‘DARBININKAS
EINA TRIS SYKIUS Į SAVAITĘ

4-rią ir 8-nią puslapią.

Užsieny (ir Lietuvoj)
Metams..................................$5.50
6 mėnesiams..................... 2.75

i 3 mėnesiams..................... 1.50

Suv. Valstijose
Metams...............................$4.50
6 mėnesiams................... 2.25
3 mėnesiams................... 1.25

Mes atliekame SPAUDOS DARBUS nuo Ui- 
zitinės Korčiukės iki Knygos ir Laikraščio. 

Kainos Prieinamos. Darbus Atliekame Grei
tai.

Vaisbazenklis Keg. S. v . Pat.

Kūdikiai mėgsta jj!

Jie įnašo daugiau ! 

Bambino yra geriausia gy

duolė nuo užkietėjimo, die

gimo ir. kitu vidurių suirimų. 

Veikia greitai ir visiškai. Jis 
yra geriausias kūdikių drau

gas.

33e. aptiekose arba už 40c. 
prisiunčiamo tiesiai iš labara- 

tori ’os.

AD. RiCHTER & CO. 

’.Ož-l i 4 So. 4th St.
Branki

Bereikalingas sunkumas-štai 
kur užtektinai šilumos

Šimtai tūkstančių degina 
Socony Kerosiną

— k;iip Virimui taip šildymui. 
Dienos durnų, suodžių ir prastai 
degančio aliejaus jau praėjo, šian
dien jus galite pirkti aliejaus Įtė
vių su šiais garantuotais prietai
sais: (1 i viriniu i greitumas kaip 
kad guzo pečius. (2) užtektinai ši
lumos ir visišlbii nedvokiomis ir 
švarus. (3> didžiausis taupumas 
kaip kad kada buvo. (4) matoma

Rakandą ir grlciią krautuvėse—visur.

Geriaus i

Tel. So. Boston 323 
LIETUVYS DANTISTAS 

DR, M. y. CASPER 
(KASPARAVIČIUS) X 

Laikinai perkėlė ofisą po No.
425 Bboadvv.vy, So. Boston, Mass. 

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

iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. vak.
Ofisas uždarytas subatos vakarais 

ir nedaliomis.

16 Metu South Bostone

NE
AKIŲ SPECIALISTAS 
393a W. BROADV7AT

VALANDOS : Nuq 9 r. iki 7 v. vak

T&l. So. Boston 270

0.
Galima susikalbėti ir lietuviukai. 

Ofiso Valandos :
Rytais iki 9 vai. I’o pietų nuo 1—3.

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

(GUDAUSKAS)
D A Sf T I 8 T A 8

I I 
IIBE U

t
i

i V. KAZIŽ7IER0 R. K. DR-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI 

EO. BOSTON, MASS.
/IRM. — Vladas Paulauskas,

90 B St., So. Boston, Mas*. 
ZICE-PIRM. — V. J. Jakštas,

27 Story St., Boston 27, Mass. 
i'ROY. KAST. — Ant.mas Janušonio, 

1426 Columbia lid.. So. Boston
FIN. RAŠT. — Juozas Juška, 

Merycliff Academy,
Arlinghton Heigths, 5faai 

IŽDININKAS — Leonas švagždys,
111 Rowen St., Boston 27, Mass. 

:ŽDO GLOB. — J. Grublnskas,
3 Jay St., Boston 27, Masa. iv 

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

MARŠALKA — Povilas Laučka,
61 Story St., Boston 27. Maaa. 

DRAUGIJOS antrašas reikale:
366 Broadvvay, So. Boston, Maita. 

DRAUGIJOS susirinkimai laikomi 
taa antrą nedėldienį mėnesio 1-ą vai. 
>o pietų parapijinėj svetainėj, 492 R. 
’-th St., Boston 27. Maaa.

REIKALAVIMAI,

ANT RENDOS

Reikalavimų kainos 2c. už žodi cž 
kiekvieną sykį.

.1 UsU 
p.iro- 

Nepirk pečių to! kol jų nepn-

TEATRAS IR PRAKALBOS.

Perfection Aliejans Ap- 
: šildytojni permainys šal- 
i ttts kambarius šiltais.

Greita ir adug šiltintos ir 
kur jos norima.

IV. JONO EV. BL. PA1ELPINM
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADRE8AL
/ *

t

■X..

Kaina

PERFECT1ON

knato kontrolė. (5| nesutepiinns 
raukti pilant aliejų. (6) didelis 
ir tvirtas jiečius duos jums paran- 
kutno.
Vardas šio nepaprasto Įiečiaus yra 
New I’erfeetion Oil Range, 
krautuvininkas noriai jums 
<lys.
matysi. PARSIDUODA TRIJŲ 

KAMBARIŲ FORNIČIAI
Į Vartoti tik viens) metą ir parsidm 
da visai Įsigini. Važiuoju i kitą ntiest: 
Adresus:

•TONAS GASPARAS
235 5V. Brondvvay. South Boston, Mas

iffi. *- *
Rengia A. L. R. K. Mot. Są-gos 

■gl3 kp., Spalio 29, 192*2, 7:00 vai.

Vak. Bažnytinėj Svetainėj ant 
BjPifth Gatvės

® Šis milžiniškas vakaras bus vie- 
| _nas iš puikiausiu vakarą. Vai- 

Eb^dlns veikalą “Misijonierius ir Ra 
Kbinas.” Lošėjai bus smarkiausi iš 

^Hbunbridge'io. Teip-gi dalyvaus

STANDARD OIL CO. OF NEW YORK
26 Broadway

PERFECT10N
Oi] Heaters

DOVANOMS

FONTANINE
PLUNKSNĄ

J Kuri bus atminčiai ilgam 
laikui.

Kainos Prieinamos. 
Reikalauk Katalogo.

“DARBININKAS,
366 Broadvay 

Boston 27, Mau.

NEW

■ gpHf 11 "U

įsa
F?

TV
i 91 *M į

■ Vartok

NEW HAMPSHIRE PIGIOS 
FARMOS.

Už $3250.00 mes parduosime 32 ak 
rų netoli miesto, marketų, farma. Pr:< 
falmos.yra 250 vištų, 2 karvi. arklys 
incubatorius, viščiuku tvartelis, rogė 
vežimas, plūgas, pakinkiai, vežinu, 
kas.. Daug malkų, daržovių. mišk, 
S kambarių stuba. geras tvartas. Nau 
jas vištininkas. T-engvi išmokėjimą’ 
Rašyk, telefonuok ar ateik, tuojau- 
klausk apie farinų bargenus.

AVINUKAM FĄRM AGENCY 
I>ept. C. 755 Boylston St..

Suite 612-613 Boston

J. L. K. Keistučio Dr-jos Val
dybos Adres&i, Boston, Kasa.

' SOCONY 
KEROSENE

Jis Yra Geriausias

KAMBARYS OFISUI. 
Pulkas, Šviesus ir geras kamba 
rys tinkamas ofisui ant rendos L 

D. 8. Name, 866 Broadvay, South 

Boston, Masa, Kampas Broad 

way ir I gatvią. Kreipkitės pat 

“Darbininku”

’IRM ĮNINKĄS — J. Adomavičius, 
122 Bovven St., So. Boston, Masa, 

■TCE-PIRM. — Vincentas Zaleckas, 
81 Mercer S L, So. Boston. Maaa.

•ROT. RAŠT. — Antanas Macejnnaa, 
450 E. 7-th SU, So. Boston, Masa. 

■’IN. RAST. — Juozapas Vinkevičiu*, 
169 W. 6-th St, So. Boston, Masa, 

CASIERIUS — Andriejus Zaiiecka*,
307 E. 9-th St.. So. Boston, Maso, 

JARfiALKA — Viktoras Zičkls.
2C9 E. Cottage St, Dorehester, Mass. 

D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėD^ 
mine susirinkimus gas pirmą nedėl- 
Ilenl kiekvieno menesio po No. 694 
Vashington St, Boston, Mass. 6-tą t. 
a kare. Ateidami drauge ir naują na
tų su savim atsiveskite prie musą dr- 
oe prlražytl.

Oil Range

SU SUPERFEX Bumers

200 MEDŽIŲ KIRTĖJŲ.
Maine’os valstijom Šis kirti

mas yra pagal naujo būdo, kur 
yra galima užsidirbti pinigą ker
tant medžias ant sieksnių.
NATIONAL LABOR AGENCJY 

108 Friend St., Boston, Mass.

.’IRM. — M. Zoba,
589 E. 7-th SU-Bo. Boston, 

VTCE-PIRM. — P. Mlkalauskaa.
248 W. 4-th SL. So. Boston. Masa. 

”ROT RAžT. — ». Šeduikis.
X 315 — 4-th St.. So. Boston, Mass. 

7IN. RAŠT. — J. švagždys,
171 W. 5-th 8t-, So. Boston. Msm, t 

CASrERIUS — A Naudžiūnas,
16 Wlnfleld St.. 8o. Boston, Masa 

MARŠALKA — J. Zuikis.
7 Wlnfleld 8t.. So. Boston, Masu 

Dr-ja laiko ausi rinkimus kas t.-pa< 
cdėldteu! kiekvieno Mėnesio, 2-i 

jo pietą iv. Petro parapijos sal 
& Beveuth SU South Boetoo M




