
Vyskupas Kiliau.

Kaina 4 centą

Smūgis Prohibicijai
PAMATĖ DEBESĮ.

FAŠISTU UOLUMAS.
I

PAGAVO VAPI u r.

Mussolini

<

DARBININKU REIKALAI.
UOLŪS MOKINIAI.

HADO STREIKAS.

NETIKĖTA M UITIS.

ŽUVO AMERIKONAS,VAIKAS DIDVYRIS.

*

Paskui su
Į NETEKO GALVOS.

PEŠASI.

liūs, rėmė mokyklas, steigė ’pais. Pataikė, į aštrią vietą Higli Schooi mokyklos

njonių darbininkai.

1

4.

APIE VOKIETIJĄ.

————
-SUSIRGO MOKYTOJAI.

VAL$’L1Z Iš
AUSTRALIJOS.

SLAPIEJI PA
KĖLĖ GALVA.

NUSIGINKLAVIMO
KONFERENCIJA.

Centrai Labo? Fnion Bn- 
ffaloj nutarė steigti koope
ratyvišką darbininkų banką.

’• I
h

MOTERIS AUK
ŠČIAU SI N TEISMAN.

YPATINGAS
SPĖJIMAS.

VAIKAS BAN
DĖ SKUSTIS.

ATŠAUKĖ
INJUNCTION Ą."

Visokios nelaimes.

RESPUBLIKONAI
DAUGUMOJ

LAIVAI M.\1NYS
PI L! ETYSTE

1NELA ĮMES
PRIEŽASTIS.

St. Jolinsburu, Vt. — 
Oimy H. Havkins, 72 m. 
amžiaus, grįždamas į gara- 
žiiĮ pasivažinėjęs automobi
liu. staiga apalpo ir mirė.

-----Eina ——
UTARNINKAIS, KETVERGAIS IR 

SUKATOMIS.
Metams .......................................
Užrubežy metams ....................

“Darbininkas’’
366 Bkoadivat, Boston 27, Mass. 

TeL South Boston 620. ♦ h

pr>
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1 partun-ntui paskirs 2<M.),000 
. Tai darbi

ai* liks 
gaudami

Katalikai turi suprasti, kad ją 
aukos ir pasišventimas dėl katali
ku spaudos sustiprinimo bus ma
lonesnis 'Dievui ir pačiai Bažny
čiai, ir žmonėms naudingesnis, 
negu pirkimas bažaytinią indą ir 
net negu bažhytinės apeigos. Pa
kol to nesupras visi katalikai, mes 
negalime tikėtis sulaukti spaudos 
kuri atatiktą Kataliką Bažnyčios 
rimtybei ir pajėgoms. Žmopią 
vadai, pirmiausia gi kunigai, tu
ri skaityti tai savo didžiausiu už
dariniu.

aslinat <-n. — Sausieji 
pastaruose rinkimuose pra
mato debesį. Sako, kad rin
kimuose laimėjo daugelis 
lokiui, kutie pritaria įvedi
mui hmgviųjų vynu ir alaus.

A\ it- York. — Kadangi A- 
merikos valdžia padavadijo. 
kad visi Amerikos laivai. 

I kur įit * nebūtu, turi būti . . ‘ .'sausi, tai du Amerikos lai 
i vu Reliance ir Resolure per
mainė pilietystę. Dabar tie 
laivai vartos Panamos vėlia
vą. Tai pirmas Amerikos 

'laivu savininkų protestas 
Sp£ja ma.

savininkai da-
1 rvs ta pat.

Balhmon. Md. — 1’rieŠ 
prohibicionistų Są-gos pr<zi-l prieš proiiibicija. 
dentas \Viiliam 11. Staytonjkad kiti laivu 
paskelbė, kad šlapiųjįi su
važiavimas bus lapkričio 20 
d. St. Louise. .Jie pareika
laus. kad demokratai ir res 
publikonai Įtrauktų į savo 
plaformas prohibirijos at
šaukini;). .Jei tos partijom to 
nepadarys, tai slapieji savo 
kandidatus statys rinkimuo
se 1921 m. Prieš proliibici- 
jonistų Sąjunga turinti |O0.- 
00(1 nariu.

N e m York. — Nors sena
te* respublikonai neteko 
balsų, bet vis-gi jie liko dau
gumoj. Dabar senate busi turkai 
respublikonų 52. demokratų į u

- - - - • - • * ir-

Rymo Katalikų Švento 
Juozapo Darbininkų 

Sąjungos. t

____________________ SFBATA, LAPKRIČIO 11 D., 1922.____

Fašistai mato išganymą 
uoliame darbe.

1 d...
PIENĄPAtES

V PARLAMENTUI.
—|—

Rymos.— Naujasai Itali
jos premieras; išdirbo pienus 
ir paves juosi užgirti parla-

Rusija šaukai kon- 
ferenciją.

TURKIJA PA
VOJUS TAIKAI 
f . _

London.— I,ordas ('111*701 
užsienio reikalų ininisteri 
pareiškė, kad Turkijos pa 
sieįgimas esąs aišku paivoju 
mi pasaulinei taikai. Nuro 
dė. kad laika gali būti palai 
kyta tik visišku didžiųjį 
valstybių sutarimu. Turki 
užsimojimas esąs nepakeli 
čiamas ir patžudiškas.

Ryma.s. — Fašistų uolu
mas ir ū-po pakilimas vra pa-1 u 

įvyzdingi. Placenzos provm- 
ci ;os fašistai štai kokia pri-1 Į, .. - I• siega priėmė;

-Krauju mūsų 2.090 kan-;ine,,tui- i susirinks lap- 
ikiiiių. kuriuos* šaukiame ,G(L garbiausias y-
hiūdinmk.-iis i r teisėjais mū-'!kls' kad telefonus, tele
isti darbų mes. jimdmarŠki- "ra^us* Jieležųik(*l'.iis pavės
iniai ( fašistai) Placenzos *’ kompanijomis, nes ikšiol 
provincijos prisiekiame per p aidžia opei llodama _ tas į- 
vimins metus — staigus turėjo didžius mios-

! — Nepirkti, muiešioti ir tolitm. 
sa .d >...........................
ko padaryto iš aukso 
ro. ar brangakmeniu

• >
bę uoliai dirbti be atlygini
mo oe! tė . Vilės labo.

• > • >.
kili
nėra
J-z

Cleveland. O. — Florence 
E. Allen tapo išrinkta teisė- 
jų skaičiau Į augščiausįjį 
Ohio valstijos teismą. .Ji y- 
ra pirma moteris Suv. Val
stijose patekusi tokion vie
ton.

Berlin. — Rusijos valdžia 
pakvietė- Lenkiją. Finlandi- 
ją, Latviją ir Estiją Į nusi
ginklavimo konferenciją 
lapkr. 30 d. š. m. Konferen
cija būsianti Maskvoj. Rusi
ja sutiksianti sumažinti savo 
.jėgas.

Tuo tarpu Lenkija dreba 
dėl Francijos susiuostynio 
su Rusija. Francijos atsto
vas Herriot aplankė Maskvą 
ir Lenkija spėja, kad jei 
Francija susiartins su Rusi
ja. tai tada Francija apleis 
Lenkiją. Todėl Lenkija pra
dėjo skubiai gretintis prie 
Finlandijos. Estijos ir Lat
vijos. kad sudarius Sąjun
gą. Rusija tai Sąjungai no
ri užbėgti už akių kviesdama 
i nusiginklavimo konferen-j 
viją. Lenkija padarė šutai į 
ti su Rumunija tuo tikslu, 
kad ji galėtų dasimųšti iki 
Juodųjų jūrių.

Chnfon. Mass. — .Jobu 
Miliaro. pavogęs nuo tėvo 
$<850. pabėgo. Tėvas davė 
žinią policijai. Vaikinas pa
gautas Detroite. Pas jį dar 
rasta $800. Jis norėjo ap
sigyventi vakarinėse valsti
jose.

Paskui
namuose nelaikyti nie- "'imam- polieistų. saulių, ka- 

>. sidab-'r*^a M'vai‘dija. muitininkų 
i ir detektyvų dabailinį skai- 

Rokuoti sau už ^r.^'d 150-000 sumažinti iki 75.- 
iOOO. Paskui įvairiose vald-

■I tė. vnės labo. > vietose bus paskirta suTnos
Atsisakome nuo visoji'"’'^! "'™ patys .Lnbinin- 

iKtsilinksiitiniinn. kttrp"1 kl<,k -I1-*
; ! Pavvzdžiui kurtam nors de-įsrej-kiamas pilietiška; ' ' w

mgsmas mūsų tautos į . 
mėnesyje.

? bj'>įl:iilk„„sinl(. vi„,s'ninkai mitais ar liks W 
savo prabangos daiktus fon.!<l#H»i.inl^ raudami po 
datas, km ie remia darbus į lb pat adrbą
dėl gerovės, civilizacijos. I 
dailės ir pagerinimo."

t ’larenzos fašistų pavyzdį 
pasekė fašistai visoje Ttali-i

Rymas. — Bulgarijos pre
mjeras Sian.hulinski aplan
kė .Jugos|;>vijos sostinę Bicl i 
gradą. Yra numatoma, kadį 
Balkanų valstybės pradėjo j 
\ienyiis ir ketina atnaujinti! 
vienybę dar 1913 m. sutver 
tą. Dabar vienijasi tam. kad 
>a\o interesus apginti bū- 
siančioj turkų-alijantų k<m 

a. nors 
išvien, 
virsta 
• nori 

upės, o 1

įpės. Bulgarija nori uosto 
Dedeagatcb. .Jugoslavija im
si žada tą reikalavimą remti 
su paėmimu sau Graikijos1 . . * 
Solonikų. Bulgarija .jung
sis su .Jugoslavija "prieš 
Graikini.

i l< rencijoj. Bulgarę;, 
ikariavo su turkais 
(■bet dabar jau kitaip 

8 į dalykai. Bulgarija
j abiejų pusiu Mairccs 
..... ’-'i nori 'Trakijos iki

43. Farmer-Labor 1. Res
publikonų didžiuma 8.

Atstovu Imte: respubliko
nų 221. demokratų 212. so
cijalistų 1, neprigubningii 1. 
Respublikonų didžiuma 7.

Ypatingas daiktas tai tas. 
kad atstovų bute sukirstas 
A. J. Volstead prohibicijos 
akto tėvas. .Jis yra iš Mi- 
nnesotos valstijos respubli
konas.

Chicagoj atstovu išrinkta 
jxjnia Winfred Mason Huck. 
Ji yra duktė buvusio senato
riaus Masono. Nuo 16 me
tų amžiaus ji dirbo tėvo ofi
se ir apsipažinusi su kongre
so darbais. Ji turi keturis 
vaikus. Kadangi buvusi at
stovė Misš Robertson pra
laimėjo, tai Mrs. Huck bus 
vienintelė kongreso moteris.

Dubliu. — Airijos sostinė
je pradėjo kariauti respubli
konai su valdiškomis jėgo
mis. Žuvo trys valdiški ka
reiviai irZŽO sužeista. Res
publikonų nuostoliai nežino
mi. -

London. — Australijoj su
sidarė sindikatas, kurs sta- 
tydinsis aštuonis naujus 
laivus vaisiams gabenti An- 
glijon. ' Sindikatas tikisi 
Angliją aprūpinti Australi- 
,;*•* vaisiais.

kurie remia darbus; *; *•’ .c— ----
'dirbs JOG darbininkų ir ims 
■ po 2000 lirą. Mussolini rei
kalaus. kad parlamentas iš- 

i reikštų .jam pasitikėjimą ir 
į užgirių šį pieną.

Už VOGIMĄ.

Neic York.—Louis Wiley 
nuteistas kalėjimai) 15 metų 
už bandymą pavogti mergi
nos krepšelį su 32c. Teisė- 
jas-pasakė, kad galėtų jį už
daryti kalėj iman visam am
žiui už užpuolimą ant mer
ginos.

TURĖS P AU
TI LEIDIMĄr

]VaMiinyfoi). — Turkijos 
nacionalistų valdžia atsiuntė 
Amerikai formalų praneši
mą. kad jei Amerikos laivai 
norės plaukti per Dardane
lius. tai jie turės gauti tafti 
tikrą turkų leidimą.

SUŠAUKĖ KONPĖRESĄ 
\Vaslniii/t<,n.— Prez. ITard- 

ing sušaukė kongresą nepa
prastam posėdžiui. Kongų^ 
sas susirinks lapkr. 20.

A. RAUDONOJO KRYŽIAUS 
DARBUOTĖ.

Amerikos Raudonasis Kry
žius turės vajų nuo Armisti- 
eijos Dienos, lapkričio 11 d. 
iki Padėkonės Dienos, lap
kričio 30 d.

A. Raudonasis Kryžius 
dabar daugiausia darbuoja
si Europoje. Dabar jau ren
kama 115.000 dėžučių su do
vanomis Kalėdoms bied- 
niems Europos vaikams. 
Francijoj, Italijoj, Belgi-i

Spatpiler, Pa. — Seward 
Button, valstijos kasyklų 
biuro perdėtinis, tyrinėjo 
priežastį ekspliozijos kasyk
loj, kur žuvo arti 100 darbi
ninkų. Susekė, kad eksplio- 
davo taip vadinamas metha- 
ne arba peikiu gazas. Delko 
jis ekspliodavo, tai dar ne
susekė.

Atlantic Cit-y, N. J. — 
Irving Baker, dviejų motų 
vaikas, matė tėvą skutantis'. 
Vaikas vėliau niekam nema
tant pasiėmė skustuvą ir 
bandė skustis. Persipjovė 
gerklę. Daktarai sako, kad 
vaikas išliks g^vas.

Saranac Lake. — Frank 
Fixol, 50 m. amžiaus, darbe 
neteko galvos. Derriek’o 
kartis drožė į sprandą ir nu
kirto jį.

Pairtucket, R. I. — Trys 
mokiniai vėlai vakare nuėjo 
į mokyklą. Pašaliečiai pa
manė, kad vagys ir pašaukė 
policiją. Atpyškėjo būrys 
polieistų ir rado tris moki
nius, beskaitant knygas, be
rašant.

Ilarerltill. Mass. —.Prieš 
keletą savaičių Knipe Sime 
kompanijos darbininkai bif- 
vo sustreikavę. Prieš strei
ką buvo gautas injunction. 
Salemo Su peri or Court in- 
junctioną panaikino.

Berlin. — Penki komunis
tai Goerlitzo kalėjime užda
ryti pradėjo bado streiką. Iš- 
streikavo dvi savaiti. Po to 
pradėjo priverstiną maitini
mą. Bet tada visi kaliniai 
paskelbė užuojautos streiką.

NETEKO AUSIES.

--------- ------------ Salėm, Mane. — Vaikas 
joj įsteigė vaikams parke- Į pasprudęs krito žemvn tre- 
r ir - --------------- ' '
knygynus, šiemet Italijoj!ir nubraukė kairiąją ausį, 
išleista 30.700 lirų knygy- į ---------------
naras. Nuo liepos 1,192Liki( LAIMINGA NELAIME. 
liepos 1 d. š. m. A. Raudona- 
eis Kryžius Išleido Europoj 
$641.314.14 vien vaikų rei
kalams. O vien Rusijai per 
vienus fnetus A. Raudonasis 
Kryžius išleido $3.016.230.- 
79. Per pastaruosius tris 
metus A. Raudonasis Kry
žius išleido Europoj $7.885.- 
128.17.

Braitlebbro, Vt. — Auto
mobilius visa jėga trenkė į 
pienininko vežimą. Pieno 
buteliai šukėmis išlakstė. į vi
sas puses. Šukės ir pienas 
ištiško-20 pėdų aplinkui. Ir 
šoferis ir pienininkas išliko, 
vienok, be didelio sužeidi
mo.

Leniston, M e. — Mokyto
jų Sąjunga turėjo bankietą 
ir pavalgę mokytojai susir
go. Ant rytojaus Jordan 

i mo- 
kytojai neatėjo mokytojauti 
ir mokiniai turėjo eiti namo,

*> ’ 
TURTININKĖ IŠTEKA 

VE GRABORJAUS 
SŪNAUS.-

Fitchbury, Mass. — Nuo 
munšaino pabludęs žmogus 
Marx išgainiojo iš namų vi
są savo šeimyną. Jis turė
jo kirvi ir šaukė kirsiąs, jei 
jo neklausys,
šautuvu pabėgo į krūmtis. 
Polieistų būrys nubėgo jo 
areštuoti. Tai jis eielą va
landą atsilaikė prieš policis- 
tus. Pagalios pablūdėlis už
simanė susisukti cigaretą ir 
pasidėjo šautuvą. Tuo tar
pu 15 m.
Parmenter pribėgo, pagrie
bė šautuvą ir nubėgo prie 
polieistų. Tada pabldūdėlis 
lengvai buvo pagautas.

London, Ca. Ont. — Kana
dos AVestern universiteto 
prof. F. R. Miller sugrįžo iš 
Europos. Sako, kad Vokie
tijoj dirbtuvėse darbai eina 
24 valandas dienoj, kūdikiai 
esą gerai pavalgydyti ir žai
džia dailiai ištaisytuose par- 
kelųose, darbininkai esą nu
tekę ir gerame ūpe. Toliau 
profesorius nurodė, kad Vo-

i. vaikinukas Henrv kietija nesudemokratėjo. Sa-
•' « ... < •

’ Berlin. — Dalis Vokieti
jos laikraščių rašo, kad pre
zidentas Harding rezignuo
siąs dėlto, kad kongrese pa
simažino respublikonų skai
čius. Francijos laikraščiai 
skelbia, kad naujai išrink-

Chiccųjo, IU. _— Dellora 
Angell, 21 m. amžiaus, kuri 
turi palikim© $26.000.000 iš7[tasis New Yorko valstijos 
teka už Lester Norris. Ves
tuvės bus vasarą. Jos vaiki
nas yra graboriaus sūnus.

ko, kad antpopierinių pini
gų tebesąs imperatoriškas 
erelis ir niekas tuomi nesi
piktinąs.

^Anglijoj tuoj po karo įsi
steigė Cooperative Building 
Guild. J ją susidėjo namų 
statymo darbininkai. Tu
rėjo pasisekimą, pastojo ke
lią kontraktoriams ^•neju
dinamojo turto spekulen- 
tams. Panašios gildijos ėmė 
steigtis kitose Europos val
stybėse. Namų statymui dar
bininkų pavyzdį pasekė ra-gubernatorius Smith užim

siąs prezidento Hardingo kandų, čeverykų ir kitų pra- 
vietą.

Maskva. — Pulk. William 
N. Flaskell, Amerikos šelpi
mo darbų vedėjas Rusijoj, 
turėjo konferenciją su Čiče- 
linu, Rusijos užsienio rei
kalų ministerių, reikale pra
žuvusio amerikono Shield 
Jisai pražuvo Simbirske. 
Čicerin-enkė, kad padaryti 
tyrinėjimai parodę, kad tą 
amerikonai žmogžudžiai nu
galabiję.

Anglijos kooperatoriai 
pradėjo steigti garadžius.;: 
Didžiausias kooperatyviškas 
garadžius yra Banbąry’o 
mieste. Garadžiaus asla tu
ri 7.500 ketvirtainių pėdų/

Šiemet Vokietijos koope- 
ratoriu 19-tas visuotinas• . 
kongresas buvo Eisenaehe. 
Delegatų buvo 1.337, kurie 
atstovavo 2.834.043 narius. 
Per metus biznio kooperaty
vai darė penkis bilijonus 
markių. Per 1921 meius 
naujų kooperatyviškų krau
tuvių įsisteigė 726, 
sandėlių įstei 
ratyvai darbini 
454.

■tus
MM 

ė 726, naujų ; 
igtaft7, koope-z 
ninku turi 37.-
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AMERIKOS SPAUDA APIE LIETUVĄ ' KOPERACIJOS KAMPELIS.U

DĖL LIETUVOS 
VALIUTOS,

| “Acceptance for malling a 
of postage provided for in

- Act of Oct 8,1817, autho
| 12, 1918.”

Svbscbibtj6n Raxxs:
t Yearly................................................M50

Boston and suburba .................$5.50
Foreign countrlea yearly — ...... $5J>0

|į\ PASTABĖLĖS.
.E%t-. ’

Štai ir lapkričio 11 d. 
%-Penktu sykiu minime Di- 

džiojo Karo ' pabaigtuves. 
-'Tečiau tikros taikos karia- 

B' vusios tautos neturi. Karo 
K metu garsusis Vokietijos 
&Lkarvedys pasakė, kad gaiš
lį rui (karui) pasibaigus, ilgai 
r truks iki dūmai išsisklaidys. 
1 Atspėjo.

. / -----------------------

E Suv. Valstijų natuirtiza- 
iejos teismai atsisako duoti 

fey pilietines poperas tiems atei- 
E viams, kurie atsisakė karei- 

K viauti, remdamiesi tuo, kad 
fe. jie nepiliečiai. Lietuvos 
F* valdžia panašiai turėjo ir tu- 
Elįri darytf su tais Amerikos 

^lietuviais, kurie ikšiol Lie- 
sūrtuvai nei aukavo, nei bonų 
I? pirko, o dabar priešinasi re- 
K. - gistracijai ir mokestims 

Lietuvai.

S*

K_ Agitacijoj prieš registra- 
E cijos įstatymą ir kurstyme 

gt. nesiregistruoti laisvamaniai
K-:' subytino bolševikuojantį 
1% gaivžilą. *■

Sako, kajJ Suv. Valstijų 
’Anny and Navy Club buvo 

t . surinkęs $3.000.000 kokiam 
•_ tai paminklui pastatyti. Da- 41^1- 

L bar tie pinigai kaž-kur din-
I gę. Nei Amerikos valdžia,
Į . iiei visuomenė nekelia gvol- 

to dėl tokio atsitikimo.

Spalių pradžioje visi A- 
merikos laikraščiai^pranešė, 
kad Lietuva įvedanti savo 
pinigus, paremtus aukso 
valiuta, ir kad steigiamasis 
seimas priėmė įstatymą, ku
riuo bus steigiamas Lietuvos 
Emisijos Bankas. Amerikos 
finansininkų laikraštis 
“Wall Street Journal” ju
dėjo platoką straipsnį, kurį 
čia cituojame:

“'Lietuva pirmoji iš Euro
pos tautų įveda aukso valiu
tą.” Dabartiniai pinigai y- 
ra vokiečių vyriausybės obli
gacijos. Naujoji vienetą, 
Litas, bus įvesta apie sausio 
1 d. 1923 m.

Lietuvos pienas įvesti pi
nigus, paremtus aukso re
zervą dėltolabjausiai yra iii- 
domus, kad tai yra pirmas 
po karo Europos valstybės 
bandymas įvesti pinigus, 
mainomus auksu.

Nurodęs ost markės nepa
togumus Lietuvai, straips
nio autorius toliau rašo: 
Nauja .vienetą yra litais, pa
dalintas į 100 centų ir turin
tis aukso 0,180,462 gramų — 
vertės apie 10 amerikoniškų 
centų./ Žadama tuojau at
spausdinti 120 milijonų litų, 
gi kada pienas jau bus įvy
kintas — t. y. apie 1923 m. 
sausio 1 d., — 80% bus pa
leista į apyvartą o 20% bus 
palikta atsargai. Dar tikrai 
nežinoma, kiek kraštas tori 
atsargoje aukso, aiba koks 
nuošimtis popierinių pinigų 
bus pdengtas auksu. Tačiau 
Lietuva yra gavusi nemažai 
aukso iš Rusijos, ir ketina 
tam tikslui pavartoti pini
gus siunčiamus į Lietuvą, 
jos išeivių savo giminėms — 
apie $4.500.000 į metus įve
dimui ir saugojimui valiutos 
bus įsteigtas Lietuvos Ban- 
kos sū kapitalu 12 milijonų

i
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Holmidijoj'yra 37 koope
ratyvišku namų statymo gil
dijų, 
tijoje, 
joje.

.fų yra visoje Vokie- 
Belgijoje ir Vengri-

Japonijoj kooperatorių y- 
ra 2.850.000. Šiemet koope- 
tatoriai Tokioj turėjo 18-tą 

. visuotiną kongresą, kur da- 
' lyvavo 12.000 delegatų. Ko- 

? opėratyviškų draugijų Ja
ponijoj yra 13.770. Koope
ratorių kongrese kalbėjo ag- 

. rikultoros ir komercijas mi- 
uisterią.baronas Jamamoto. 

^ Jis pasakė: “Kooperatyvai
Iprogręsiviškiaušis ir dau- 

> gilusia žadantis faktorius-.
(veiksnys) šalies ekonomi
niame besi vystyme. ” ’

Sulig pieno visi pinigai 
adbar esantieji apyvartoje 
bus išmainyti į litus bėgyje 
3 mėnesių nuo naujų pinigų 
įvedimo pagal kurso, kurį 
kas savaitė nustatys .finansų 
ministeris. Po naujų pinigų 
įvedimo, visi kontraktai, mo- 
kesniai ir tt .turės būti ap
mokami litais ir išsibaigian
tieji vekseliai, vienai pusei 
reikalaujant, turės būti mo
kami litais.

* Atrodo, kad tik viena yra 
pieno silpnybė, tai kad gal 
lės būti įšmugeliuota iš Vo
kietijos didelis skaičius mar
kių kad jas iškeltus į nau
jus aukso valiutos pinigus. 
Tai galėtų greitai išdžiovin
ti Valstybės pinigyną. Te
čiau, jeigu mainymas į litus 
bus daromas tik prie tam 
tikrų nustatytų komerciji- 
nių tranzakcijų, arba jeigu 
mainymo kursas bus nusta
tomas ganėtinai žemas,' tų

liečia ir Pabaltijos Valsty
bes.

Rugsėjo mėn. ' Bolševikų 
viešpatijos atstovas Leoni
das Krasinas padarė sutar
ti su “Russo-Asiatic Oonso- 
lidated” kompanija, kuri 
viena turej-usi įvestinusi Ru
sijon apie trečią dalį viso 
Anglijos kapitalo, Rusijon 
indėto (56 milijonus svarų). 
Toji kompanija prieš karą 
kontroliavusi Rusijos meta
lų industriją (išskyrus ge
ležį), 70% vario produkci
jos, visa ginklo ir švvno pro
dukciją ir daugiau kaip 20% 
aukso produkcijos. Ji tu
rinti Rusijoj 300 mylių gelž- 
kelių, pustrečio milijono 
akerių žemės. Prieš karą 
jai dirbdavo 40000 žmonių.

Pagal dabartinės sutar
ties su Rusija, minėtoji 
kompanija atgauna visus 
savo turtus Urale ir Siberi- 
joje, pripažinimą senųjų 
Rusijos skolų, gauna priža
dą atlyginti jai visus nuos 
tolius ir teisę samdyties dar
bininkus kompanijos nusta
tytomis sąlygomis bolševikų 
valdžiai į tai nesikišant. 
Kompanijos prez. džiaugią
sis, kad Rusijos valdonai į. 
Anglus ir jų kapitalą žiūri 
labai palankiai ir kad yra 

, galimybės Anglams užimti 
pirmą vietą Rusijos biznyje.

Kitos Anglijos kompani
jos buvo įvesdinusios Rusi- 

; jon dar apie 100 milijonų 
svarų. Tos dabar esą finan
siniai suvargusios ir negali 
naujų kapitalų kiek reikia 
Rusijon pristayti, užtai val
džia ketinanti duoti joms iš 
džia ketinanti duoti joms 15 
milijonų svarų darbo pra
džiai. Išviso ko matyti, kad 
Anglija ne juokais yra nusi
stačiusi eiti Rusijon ir daly
ti biznį. -

Straipsnio autorius mini 
ir apie prekybą su Pabalti
jos kraštais. Iš paduodamų 
skaitlinių paniški, kad įve
žimai iš Anglijos Pabaltijon 
eina mažyn, bet užtat išveži
mai iš Pabaltijos Anglijon 
auga.
įvežta iš Anglijos ir jos ko

lonijų Pabalti jon 1921 m... £3,384,272 
.Įvežta iš Anglijos ir jos ko- 
\ lonijų Pabaltijon per JX>

1922 m.......................................................£1,431,392
Išvežta iš PaCaltijos Angli

jon 1921 m......................................... £1,014,293

Išvežta iš Pabaltijos Angli
jon per % 1922 m.....................£2,030,85&

Sumažėjimu Anglijos eks
porto į Pabaltiją autorius 

. nenusimena ir į ateitį Angli
jos prekybos sui Pabaltija 
žiūri šviesiai. Galima tikė
ties, kad Lietuvai įvedus sa
vo pastovius pinigus, užsi
megs gyvesni jos prekybos 
santikiai su Anglija. - Gi 
biznis, paprastai, 'suveda į 
artimesnę pažintį ir vienus 
su kitais suartina.

• v

• v

Pažymėtina rašytojo uuo- 
nurnė apie Lenkiją.

“Lenkijos Vyriausybė pa
rodė nuolatinį ir apokrifo! 
imant nelabai vykusį susi
rūpinimą Pabaltijos pastan
gomis sudaryti' artimesnę 
vienybę. Lengvai supranta-' negali sugyventi• - — • . - . .
mas Lenkijos siekimas daly
vauti by kokioj kombinaci- prastai žūsta koperatyvos. daiktų perstatoma ge~

PAAIŠKINIMO garsini
mas. Koperatyvūs darbi-

KOPER£TYV0b IR 
, KREDITAS. j

Koperatyva ir kreditas ii- pirkėjuose sužadinus norą į-
“šgyti reikalingų ir vi&ai ne- 

vienas ar kitas turi žūti. Pa- reikalingų -dalykų. Apart to

■ •... lomas ganeunai žemas, lų
Australijos Darbo Partija sunkenybių bus galima is- 

į savo šiųmetų kongresu bu-
viisiame Sidney mieste stojo 
Už kooperatyvį judėjimą ir 

K suąrtinimą fano erių su mie
li stų naudotojais. Stojama už

kooperatyvų steigimą tarp 
f armėnų ir miesto'darbinin- 
k\; Taip| kad farmeriai 
pi Mlukt/is parduos tiesiog 

fe naudotojams. Darbo Parti- 
fe ja pasižadėjo paramą 
■I jderiams.

ti. Jie privalo žinoti geras 
ir blogas parduodamųjų 
daiktų puses. Šeimyninkė 
neturi galimybės pati apie 
kiekvieno daikto blogas ir 
geras puses ištirti,“ ji laukia 
teisingo patarimo nuo kope- 
racijos darbininkų. Pav. 
paimkim įvairių rūšių taip 
vadinamus kečupus. Katras 
iš jų geresnis? ' Privatinėj 
krautuvėj tankiausia užgirs 
tą, ant kurio krautuvinin
kas daugiausiai pelno gau
na, bet koperatyvoj_ rėikėtų 
paaiškinti, kad, sakysim, 
tas yra kartesnis, arba anas 
rūkštesnis, tas brangesnis 
dėlto, kad labiau išgarsin
tas, arba iš toliau prisiun
čiamas ir tt. Tuomet šeimy
ninkė pirks tą arba aną ne 
dėlto, kad ant katros nors 
bonkutės yra užlipdyta gra
žesnė popierukė, bet gerai ži
nodama, kam ir ką daro.

Toks garsinimas ar tai žo
džiu, ar raštu, jei būtų rei
kalas, sukels vartotojų pasi
tikėjimą, pritrauks juos 
prie koperacijos. Be to dar 
ir ta nauda bus, kad pirkė
jas. atėjęs Į krautuvę, ne- 
žiopsos. neabejos, ar pirkti 
tą ar kitą dalyką, negaišius 
nei savo nei darbininku lai
ko.

Toks garsinimas pirkėjus 
pamokina, nevilioja, nepri- 
gaudinėja ir nieko nekai
nuoja. Toks garsinimas tik 
koperacijoj tėra galimas.

Vykeii ix.

X

Sykį papuolusi į kredi^ resniais, negu kad jie ištik- 
pinkles retai tepajėgia iš j# yra? kjtaįp tariant,
ištrūkti ir žūsta kaip musės' 
voratinkliuose. Jei kurioj 
koperacijoj gausi “ant kny
gutės,” tai žinok, kad daly
kai tenai nekaip teina. Kny
gutė yra ženklu, kad anie 
koperatoriai menką teturi 
supratimą apie koperacijos 
dalykus. Jų pasiaiškinimai, 
kad, esą kitaip nebuvo gali
ma padaryti, tik dar labiau 
patvirtina jų nesupratimą, 
ir liudija, kad nuo pat pra
džios pradėjo netikusiai ir 
dabar nebemoka pataisyti 
blogos padėties.

Ekspertai tvirtina, kad 
kreditas yra visusvarbiausia 
koperacijų nepasisekimų 
priežastis. Ir nieko tame 
nėra stebėtino. Koperaty
va negali išlaikyti konkuren
cijos su tokiais Storais kaip 
pav. “Atlantic and Pacific” 
ir kitais panašiais taip vadi
namais chain štores,. kurie 
viską parduoda už cash. Ne
gali dėlto, kad priseina gai
šinti daug laiko tvarkymui 
skolininkų slipukų ir kny
gučių ir savų knygų. O juk 
tam, kurs vištai daro reikia 
mokėti už laiką sugaišintą 
visų tų bilų ir knygų tvarky
mui. Tankiai gal būtų ga
lima apsidirbti su vienu dar
bininku mažiau, gal dasi- 
samdant kokį pagelbininką 
subatvakariais, jei ne tos 
bilos. 2) Jei neduotų ant 
knygučių^ nieks nenuneštų 
tuos šimtus dolerių, kurie 
dabar kopearcijoms kasmet 
žūsta, nieks negalėtų ištrink 
ti iš knygutės. Parduodant 
cash galima apsirikti ant 
kvoderio-kito; dabar žūsta 
šimtai. To viso išvengia 
chain stores. 3) Bebargin- 
dama, ir tai tankiausia ne 
tik koperatoriams, bet paša
liniams kostomeriams, kopė
ta t vva lieka ir pati be cash, 
ir pačiai priseina imti ant 
bargo/ Įsiskolinusi ivliole- 
sale’iams nebedrįsta reika
lauti lo, kas geriausia, bet 
yra prjversta imti tą, ką pa
kiša, ko paskiau kostome- 
riai nenori pirkti. Tuo bū
du praranda kostomerių, ne
gauna cash discount, ir dar 
yra priverstas nuošimčius 
mokėti. Ar-gi tad stebėti-! 
na, kad tokiose aplinkybėse ' 
koperacija smunka? 4) Kre-. 
ditas neapseina be teismų ir 
be advokatų. Traukia whole- 
sale koperaciją į teismą, ji 
ihoka; ji kolektuoja bilas 
per advokatą ar tėismąK irgi 
moka. 5) Įbridusi į skolas, 
gauna prastas prekes, lieka 
>riversta brangiau už jas 

imti, kostomeriu8 ir... ban- 
krūtija.

Koperaeija-ir kreditas šy
du toli neina. J \- •

Pikuolis.- X-------- ,

joj Pabaltijos valstybių. Ji 
nori užtikirnti sau jei ne pa- 
gelbą, tai nors neitralitetą 
šiaurės respublikų atsitiki
me kitp karo su Rusija. Te
čiau sunkiau suprasti, kokią 
naudą gali turėti Pabaltijos 
Valstybės iš Lenkijos įsiki
šimo į jų reikalus. Lenkų 
armija sudaranti apie pusę 
milijono kareivių gali dabar 
būti Rusijai pavojumi. Ry
toj lenkų kardas gali būti 
netikėtai nukreiptas į kitą 
pusę. Tasai kardas vis vie
na bus iškeltas ir kas tik su
riš savo likimą su Lenkija 
turės eiti su ja keliu netikė
to pavojų ir neaiškių suma
nymų.

Pabaltijos valstybės netu
ri priežasties pulti- nei vie
nos valstybės ir nieko dau
giau netrokšta, kaip tik kad 
jas paliktų ramybėje jų ra
miame besiplėtojime. Beto 
reikia atsiminti, kad Lenki
ja niekuomet nebuvo ir da
bar nėra Pabaltijos valstybė 
— tikroje to žodžio prasmė
je.

Jos veidas' atsuktas nuo* 
jūros. Jos koridorius per 
Prūsiją yra, tik užpakalinės 
durvs. kurias dalinai uždą- 
rėš laisvas Dancigo miestas. 
Neaiški Lenkijos ateitis yra 
surišta su grynai sausžemio 
valstybėmis, toli esančiomis 
nuo Baltijos jūrų ir turin
čiomis savo painių reikalų, 
kurie Visai neliečia Pabalti
jos valstijų.”

Toliaus autorius parodo, 
kodėl Suomijai būtų išroka- 
vimo prisidėti prie Pabalti
jos valstijų Sąjungos: be to 
dar įrodinėja, kad Pabalti
jos Sąjunga daug prisidėtų 
prie Europos ramybės užtik* 
rinimo, kad visos kitos Eu
ropos valstybės esą palan
kios Pabaltijos Sąjungos i- 
dėjai, išskyrus Lenkiją, ku- 
r ne pačiai idėjai priešinasi, 
tik norėtų pati toje sąjungo
je dalyvauti ir vadovauti. 
Pagalbias nurodo, kodėl 
šiuo klausimu yra intere
suota Amerika: “Mums la
bai rūpi, kad Europos pa
dangė nusiblaivintų ir kad 
joje grįžtų normalės sąlygos 
prekybai. Mums rūpi, kad 
radikalis komunizmas nebe- 

f

•si plėstų ir kad visai išnyktų. 
Čia apskritai manoma, kad 
tai bus atsiekta geriausiai 
per Pabaltijos valstijų są
jungą. Nebūtų prošalį atsi
minus, kad anais gerais lai-, 
kais Amerikos prekybos lai
vyno, Suvienytų Yalstijų 
vėliava daug dažniau matėsi 
Baltijos jūroje, iegu dapar. 
Ir nors mes nebevežame į 
Rygą Vakari j Indijos cuk
raus, ir nebegabenama iš ten 
namo kanapių ir geležies, 
tečiau mes galime tikėties, 
kad naujoji priemonė — pa
drąsinti Amerikos laivinin
kystę g^li turėti intakos grą- i 
žinimui mūsų buvusio pres-

resatiiais, negu kad jie ištik-

pirkėjas yra apgaudinėja
mas. Žinoma tos rūšies gar
sinimai neturi vietos kope- 
ratyvoše ir turėti negali. Nes 
ištikrųjų, kas tai yra kope- 
ratyva? Yra tai vartotojų 
talka, kad su jos pagelba 
būtų galima įpiopigiausiai 
nupirkti reikalingiausius 
pragyvenimui daiktus. Reiš
kia, patys vartotojai per sa
vo tam paskirtus žmones 
perka ir patys paskiau sau 
parduoda. Jie ieško ne peZ- 
no,ztik pragyvenimo papigi- 
nimo. Todėl nebūtų jokios 
prasmės liepti savo pačių 
žmonėms, koperatyvės krau
tuvės darbininkams, kad jie 
ragintų koperatoius pirkti 
nereikalingus daiktus, arba 
juos prigaudinėtų.

Kuomet šeimyninkė atei
na i koperatyvą, ji žino, kas 
jai reikalinga, ir koperaci- 
jos darbininkai, žinoma, ne
ragins jos pirkti to, ko jai 
nereikia, nes jie patys jokio 
iš to pelno neturės. Ji te
čiau tankiai nežino, katras 
daiktas geresnis katras blo
gesnis. Čia tai ir yra reika
lingas ne raginimo, ne pri- 
gaudinėjimo, bet teisingas

į

Ant Kalėdų į Tėvynę
< i norite l V a s Itin g imt

1'rcsidcnt

1‘resident

Anie risią
a- A 1‘resident

Nov. 28

- Dec. 6

- I>cc. !)

1 >(•<•. 13

Hardi n g - Dec. 23

Adams - 

l'ilmorc -

Tūkstančiai ateivių rengiasi praleisti Kalėdas savo Tėvynėje su savo 
mylimaisiais. Kad patarnavus jiems. S. v. valdžia suruošė sjkeiulę eks
kursijų Amerikos laivų, viršuje paminėtų.

Viskas bus daroma, kad užlaikius Kalėdų švente aut šių laivu. Ma
žiems vaikams bus dalinamos dovanos.

Lietuviai gali keliauti tiesiog j Tėvynę jx> priežiūra p. Antano Kypke- 
vičiaus. Ši ekskursija i k) .lauks 13 d. gruodžio ant S. S. Atnerica. i’asa- 
vičiaus. ši ekskursija išplauks 13 d. gruodžio ant S. S. America. I’asa- 
Eitkunus ir Virbaliu. Kaina: i Bremenu $103.50; Kaunu — $105.15; Vil
nių — $105.30. (Kares taksų ekstra).

Rašykite šiandien dėl platesniu informacijų apie šį puikų laivu.

APMOKĖJIMAI
Jei nori parsitraukti draugus ar gimines iš Senosios Tėvvnės. apmokėk 

jųjų kelionę per UNITED STATĖS LINKS. Ūžti kr i n k jiems genj. pa ta r- 
navimų, patogumus — tegul jie keliauja )>o AMERIKOS VĖLIAVA.

REIKALAUK KNYGOS
Rašyk šiandien dėl pilnų informaci
jų. Pasižinokite apie gražius Suv. 
Valstijų laivus, plaukiančius Į»J5u- 
ropų. Jokių už tai pareigi) neturėsi. 
.Pasiųsk blankų šiandien.

Informacijų apie laivų išplaukimą 
ir laivakortes reikalaukite 

adresuodami

United Statės Lines
Moorc and McCormack, Inu., 

Koosevelt Stcamship Co., Ine.
45 Broadway, New York City
110 S.Dearborn St.. Chicago. III.
92 .Statė Street, Boston. Mass.

Manaping Operators for
, UNITED STATĖS 3HIPP1NG BOARD

■* A \ /

!

i

1

1

ISI< ORMA C i r r Ii l. AS K i 
l’S. Shippinp Boaril. Passcngct 

Dept. I. T.
į-r Broadivay. Scic York City.

Malonėkite prisiųsti man jū
sų knygute veltui dėl autorite
tingų faktų ayric kelionę. Taip
gi pilnas informacijas apie S. 
A alst. Linijos laivus į Europą ir 
iš anksto apmokamus keeliviiis. 
Vardas 
Adresas 
M ivstas Valstija........

_____________ i

« SKAITYKITE IK PUTINKITE “DARBININKĄ.”

✓

ARTYN SU AMERIKA.____
Dar pereitą mėn'. Bostono 

rimtasai republikonų dien
raštis “Evening Transcript’ 
indėj o ilgą ir labai palankų 
Pabalti j ai straipsnį savo 
korespondento iš Washing- 
tono p. William E. Brigham. 
Tamč straipsnyje Brigh
am rašo-kad Pabatlijos Val
stybės sistemingai eina .prie tižo kaipo komercijinės val- 
susiajtinimo, kad jos suda
ro ekoiMHninę vienetą, kad 
daug turi panašumo būde,

. _---- ..CE aiTH ~____ :
A AMĖRICflN LlNL

TARP NEW YORKO ir HAMBURGU
Trumpiansias Susisiekimas su Visais Portais 

Centralčs Europos.*
' Savaitiniai Iiiplaukimai Kas Ketverges

Muo Pi«r 86 Ko. BĖrer, 46-th St., New York.
Kambarini * 2. 4 ii*. 6 lovom ant visą labu. Puiki)* 

valgomieji kambariui, salioįaf ir erdvos dėkai trečios 
klesos pnsatieriems. Ant laivo HANŠA. RAYBBN. 
WUERTTEMBERG ir MOt'NT CLAY yra keM specia
liai puiki)* kambariai.

Du* NaC/i 20,000 Tonų" Laivai 
j R E S O L J/T E ir RE L I A N C E 

Išplaukia kas untrg utamtnkg su 1-os. 2-ros ir 3-čio 
sos pasaiieriais. Raškiau bus mainoma. Klauskite aj

titre ROTTBVBBRG, 260 Hanover St., B

GARSINIMAS
. KGPERACUOJ.

I

vengti.”
/ _______________

ANGLIJA EINA RUSI
JON BIZNIO DARYTI.

New Yorko dienraštis 
“Journal of Commerce” 
spalių 2 d. iudėjo ilgą 
straipsnį savo specijalio ko
respondento iš Londono apje 
Anglijos kapitalo veržimąsi

stybės ir kad mūsų išdirbi
niai gali sau surasti kelių į 
Pabaltijos Valstijas savuo-

Praeitame straipsny buvo 
išdėstyta, kaip brangiai var- 
totojapis atseina garsini-

far- Anglijos kapitojo veržimąsi ] 
į Rusiją. Tai artimai pa-j mus

kad savytarpius nesusiprati- §e Amerikoniškuose laivuo-1 mai; galėtų tad išrodyti, kad I 
mus sugebi taikiai užbaigti.) se.” Liet. Inf. Biuras, kopė racijoj nereikia jokių)
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§ 1. Remdamiesi 5-jo § 2-ja ^a-Jdyti Centralei Valdybai, ko esą- LB^uvių ^^OdHkaui parapija
mieims leidiniams trūksta, kokie!

“ Darbininko” pagerinimui

youngbtown, ohio.
T

ento

),

%

t

Gera

prie jos pri-

K. P. K.

PRANEŠIMAS
PATERSON, N. J.

t

WATERBURY, CONN.
ii ir visi LDS. b»s Kalėdų dovanos pasieki

i

VISIEMS.
i

Ten buvęs.

lygu ir 
gali už-

V. 
J.

I

Gali- 

labai

Tai

tas negalima įvykdinti ir tapo at
mesta.

Toliaus buvo skaitytas protoko
las ekstra suvažiavimo. Tas vis
kas buvo priimtas.

dele- 

buvę

I

d Lietuvoje gyvenini 
i tikras vėžes, iš km 

ė mės nelemtasai suksią 
markių smukimu

buvo galima vienų di

Iškilminga vakarienė, 
sesijų užkvietė visus 

aut vakarienės, kur

jfamo 
.75 

1.00

J. T., Kuopos Pirm.

IS LIETUVOS VYČIŲ NAUJOS 
ANGLIJUSAPSKRIČIO 

SUSIRINKIMO.

” yra k

ųutakė svarbą Agįvietos ir moks
lo ir ragino vigus kiek galint siek-

us per 1< .
) ir ttif ten steigiama 2-3 
įkyriai.

.kyklaę, skaitant geras knygas ir
— vakarą nemažai

buvo išparduota naudingos litera- 
metais čia liko atkeltas gerb. kun. <firos- žodžiu tariant, prakalbos 
Augustinas Petraitis. Jis nuo die- P*vyko-

Kviečia
' Didž. New Yorko Fed. Ap

■■■■■ v . Pirantaju kloboaa čia imve kiMu * inoksl0’ šviesos, lankantmo-
rmujiįleidimait žmonėms ta-įpr. Meškauskas, ^har Anurija - ''

marijonas) ir surinko hiiiiBTįin: Is^raščinK 
naujai bažnyčiai $18,060. 1917

ATHOL, M1SS. pūtas. " Antras

« • • • • •

Vienas žodis ne šneka . .................
Visaomet širdis surakintu K.....
VyčĮų Himnas ............ ...........

Užsakymu# ir pinigus siųsti:
' DARBININKAS ’

366 Broadway, Boston 27, Mara

ŠV. KAZIMIERO DRAUGIJOS KAUNE, SKYRIAMS 
AMERIKOJE “REGUL

stata šv. Kazimiero Draugijos Įs
tatų, tos Dr-jos nariai sudaro vie
tose skyrius. .

§ 2. VietRs Skyrius laikoma į- 
sikūrusiu,' jei jin įstojo 10 narių.

§ 3. Narių skyriuje negali būti 
daugiaus per J00; kpr jų esama 
200-300 ir tf 
ir tt., skyrL.

§ 4? Visi Šv. Kaz. Dr-jos na-" 
riai: garbės, tikrieji, amžinieji ir 
metiniai susirinkimuose ir balsa
vimuose turi lygias teises.

§ 5. Skyriaus pamatinis tikslas 
yra skaityti ir platinti geras kny
gas ir laikraščius ir -padėti savo 
nariams išsidirbti tvirtą, gerai pa
matuotą, katalikišką susipratimą, 
bei pasaulėžiūrą; be'šiojiamatinio 
tikslo kiekvienas skyrius gali tu
rėti ir kitų antrykščiij kuoįvai- 
riausių, bet šiam pamatiniam ne- 
jjriešingų tikslų. Kaip šit; kova 
SU analfabetizmu suaugusių tarpe, 
su aukotralizmu, su’pasklvdusio
mis vietoje kenksmingomis pažiū
romis.. . lavinimąsi giedojime, 
steigimas dorų pasilinksminimų,' 
savyšalpa, sporto ir tt.

§ 6. Skyriui įsikūrus tuoj ren
kama valdyba susidedanti iš pir
mininko, viee-pirmininko, sekre
toriaus, iždininko ir tiekos dešim
tininkų, kiek-skyriuje yra dešim
čių narių.

Pastaba: Amerikoje dešimtinin
kų rinkimas ir jų pareigos gali bū
ti suspenduotos. Visus narių rei
kalus patenkina skyriaus valdyba, 
nes čia dešimtininkų užduotis, de- 
ląį flarių nepastovumo ir išsiblaš
kymo, nepakeliama.

§ 7. Skyriaus valdybos prieder
mės: a) nustatyti antrykšeius tik
slus; b) nuspręsti jos būsimojo 
veikimo planą ir tvarką; c) pra
nešti šv. Kaz. Dr-jos Centro Val
dybai, Kaunas, 34 Didžioji Vil
niaus gatvė, apie naujos kuopos 
įsikūrimą, jos tikslus, narių skai
čių ir adresą; d) daryti nors syki 

-ptfjr.esyje. valdybos susirinkimus ir 
Uos kelius sykius į metus skyriaus 
narių susirinkimus; e) siuntinėti 
Centrui Kaune, (dabar galima per 
Generalį Įgaliotinį) narinius mo
kesčius. Nariniai mokesčiai vra t •
sekantieji: metinis $2: ajnžinasis 
$35; tikrasis atsiimtinai $60; ir 
garbės narys neatsiinitinai įmoka 
$100.00; f) dalinti nariams atsiųs
tas Centralčs Valdybos knygas ir 
laikraščius; g) metams pasibai
gus, pasiųsti (Centrui Kaune pra
nešimą apie skyriaus veikimą ir 
naujus sumanymus.

§ 8. Skyriai gali turėti savo at
skirą ženklą, tautinę ar net baž
nytinę vėliavą.

§ 9. Skyriaus nutarimai laiko
ma teisėti, jei yra gavę paprastą 
balsų daugumą; balsams pusiau 
pasidalinus, persveria pirmininko 
balsas. '

§ 10. Skyriaus pirmininko prie
dermės: a) sušaukti valdybos ir 
skyriaus susirinkimus; b) juose 
pirmininkauti; c) rūpintis sky
riaus veikimo praplatinimu, .nan-, 
jų narių pritraukimu, daboti, khd 
skyriaus v-eikiinas būtų griežtai 
tvarkomas šio reguliavimo taisyk- 
lėirfis; vice-pirm. pavaduoja pir- 

. mininką.
§ 11. Skyriaus sekret. prieder

mės: a) vesti valdybos ir narių 
susirinkimų protokolus; b) vesti 
korespondenciją su’Ccntrale Val
dyba, skyriaus*reikalais; c) sustirk1 
tyti gale metų pranešimą apie sky
riaus veikimą. \

§ 12. Skyriaus iždininko prie
dermės : a) rinkti ir užrašinėti me
tinių narių mokesčius-; b) priimi
nėti ir užrašinėti mokesčius bei au
kas skyriaus reikalams; c) laiky
ti tvarkoje skyriaus iždą; d) duo
ti skyriaus pirmininkui metams 
baigiantis atskaitą apie skyriaus 
iždinės stovį.

L §3. Bendros skyriaus prieder
mės: a) prisiųstas iš Centarlės 
Valdybos knygas išdalinti na
riams; b) išklausyti narių skun
das, jei kuris yra negavęs pridera
mų knygų, ar ^pvęs ne tas kurių 
norėjo; c) tas skundas pranešti 
Centrui Kaune; d) plątinti Šv. 
Kaz. Dr-jos ir kitokiu sdorus lei
dinius savo apylinkėje; e) nuro-

biaus'pageidaujami; f) sekti ko
kios blogos knygos apylinkėje 
platinas ir nurodyti kuo jos žmo
nes patraukia.

§ 14. Skyriui dėl kokios nors 
priežasties nebegalint veikti, sky
riaus turtas, jei kas lieka apmo
kėjus skyr. išlaidas, pasiunčiama 
Centrui Kaunan.

§ .15, Centralė Š,v. Kaz. Dr-jos 
Valdyba už skyrių skolas bei •de
ficitus neatsako.

Šv. Kazimiero Draugijos Cen
tralė Valdyba: Pirmininkas Pra
lotas A. Dambrauskas ; viee-pir- 
m i įlinkas profes.x kun. Pranas 
Pcnkauskas; iždininkas Prof. ka
nauninkas Alekna;' sekretorius 
kun. Juozas BikinasF; valdybos 
narys profes. kun. Dr-as Antanas 
Malinauskas, 34 Didžioji Vilniaus 
gatvė, Kaunas, Lithuanįa. ,

P. S. Dabar labai patogus lai
kas įrašinėti Šv. Kazimiero Dr-jai 
narius ir panaujinai senuosius me
tikius narius. Todėl širdingiau
siai prašau visų gerbiamų kunigų, 
Šv. Kaz. Dr-jos prietelių ir jos 
skyrių padirbėti per rudens ir žie
mos laiką, katalikiškos spaudos 
labui, jos išplatinimui ir sustipir- 
ninmi. Jei norime būti galingi ir 
kad priešai mūsų nenugalėtų, ap
siginkluokime doros spaudos šar
vais. šviesa, tai galybė, 
spauda, tai šviesa.

' Kun. Petras Raščiukas,

šv. Kazimiero Dr-jos Generalis 
Įgaliotinis Amerikoje.

. ? leidžiu ir kitų laikraščių persi- 
spausidinti.

Duosiu misijas šį rudenį 
sekančiose vietose:

Nuo Lapkričio 12 iki 19 
Šv. Kazimiero baž. 285 E. 
141 h St Chicago Heigths, 
UI.

Nuo Lapkričio 29 iki 
Gruodžio 3 Šv. Petro baž. 65 
Mihvaukee Avė., Kcnosha, 
Wis.

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

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

Maria, C. P.

nos atvykimp su nepaprastu uo
lumu ir darbštumu ėmėsi statyti 
naują bažnyčią. Bado $10.00, bet 
tik pradėti su tiek galėjo. Ačiū 
gerb. klebono pasišventimui ir pa- 
rapijonų duosnumHi, Atholy pa
statyta graži, erdvi mūro bažny
čia, svetainė ir nupirkta kleboni. 
ja. Visa tai prekiavo apie $80,- 
000. Skolos yra tik $20,000. Per? 
trumpą laiką surinkta ir apmokė
ta apie $50,000. Bažnyčios ri- 
dus išpuoštas gražiomis stacijo
mis, paveikslais, altoriais ir tt. 
Svetainė labai praktiškai įtaisyta- 
ir naudota jos tiksliai talpumas. 
Lietuviškoji mokykla du syk sa
vaitėje, vedama paties klebono. 
Katalikiškų dr-jų yra 10. Žmo- l 
nes beveik visi susipratę katali
kai, daugiausiai Vabalninko para
pijos išeiviai., Lapkr. 5 d. įvyko 
skaitlingas susirinkimas. Nors 
suvarginai bedarbės, *bet gražiai 
pasirodė ir parėmė šv. Kazimiero 
Dr-ją. Amžinoji narė: Paulina 
Garbužaitė $35. Metinių apie 50. 
Keli pasižadėjo įsirašyti amžinai
siais ir metiniais. Įsisteigė Šv. 
Kaz. Dr-jos skyrius. Pirminin
kas Pr. Sarapas, vice-pirm. J, Gai- 
liūnas, rašt. V. Matulis, ižd. K. 
Sklėnis; valdybos nariai: P. Gar
bužaitė, S. Petrauskaitė, P. Mar- 
kūnaitė, O. Balčiūnaitė ir P. Kli
mą učiut ė ir S. Karoblius. Jie rū
pinsis šv. Kaz. Dr-jon narių įra- 
šinėjimu ir Amerikos liet. Jaikra- 
šyiam prenumeratorjų rinkimu. 
Todėl atholiečiai pasinaudokime 
skyriaus patarnavimu ir kuodauj 
giausiai užsisakykite laikraščių ir 
šv. Kaz. Dr-jos nariais įsirašyki
te.

Gerb. klebonui, amž. ir meti
niams nariams reiškiu didžios pa
dėkos ir pagarbos žodžius.

Kun. P. Raščiukas.

Šiuomi pareiškiu, kad mano pa
stovus antrašas Mass. valstijoje 
bus -. 50 W. 6-th St., South Boston, 
Mass.

Su pagarba,
Kun. P. Raščiukas.

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

Beskaitydamas 
gerus laikraščius, 
tektinai apsišviesti.

Mokyti ir išmintingi vyrai etai- 
džiaugti negali, prisiminę knygų 
skaitymo nahdą. Aitai kų sako 
mokslavyris R. Būry. “Knyga, 
anot jo betariant, yra geriausias 
mokytojas. Jis ant tavęs niekad 
nesupyks ir užmokesnio nereika
laus. Kada tik nueisi, niekados jo 
miegančio neatrasi, kada tik pa
klausi, jis vis atsakys, kada apsi
riksi, jis tavęs neiš juoką.”

Aukso-Sidabro Vajaus Aukos.

Po $5.00: Simonas Bačkis.
Po $1.50: M. Šulionis.
Po $1.00; M. Dereškevičia, 

Kupruševičia, Ant. Gudėnas,
Tamulionis, P. Šulionis, Liud. 
Pakalnis, O. Pakalnienė, J. Zin- 
kevičia, J. Povilioiis, J. Kaptu- 
aruskas, J. Trinka, O. Trinkienė, 
J. Brazaitis, J. Pauliukonis, Mr 
Keršulis, J. Rudzinskas, Liudvi- 
na Rudzinskienė, J. Milkintas, 
Veron. Milkintienė, J. Ališaus
kas, Liųd. Jurgaitienė, V. Kelp
šas, Viktorija Kelbšienė, P. Ja» 
nušas, Pov. Janusas, J. Karniaus- 
kas, Petr. Karniauskienė, K. 
Stupinker, Teod. Didžjurgis, M. 
Lukoševičia, V. Stankevičia, S. 
Kišeiūnas, J. Aurila, Teki. Gal- 
kienė, /J. Povilionis, V. Pečiulis, 
Pr. G alkus, K. Okonis, J. Leka- 
vičia, And. Šarkauskas, H. Moris, 
H. Izraelius, H. H. Goffe.

J. Bukana — $2.00, Leonardas 
Skridulis — $3.00 ir M. Vilkevi- 
čia — 75e.

Po 50n.: O. Kapturauskienė, O. 
Keršulienė, V. Bendoris, M. Stu- 
pinkevičiene, M. Stupinkevičiutė.

Po 25c.: Ad. Bukana, M. Kap- 
turauskiutė, J. Kapturauskutis, 
A. Kapturauskutis, Ona' Kaptu- 
rauskiutė, M. Keršuliuks, J. Ker
šuliuks, Jur. Keršuliuks, J. Ru- 
dzinskutis, Juoz. Rudzinskutis, 
Ona Rudzinskiutė, Stan. Milkin- 
tukas, Alesa Milkinčiutė, A. Jur
gaitis, Stan. Jurgaitis, Ona Jur- 
gaičiutė. ‘

Ant. Kaminskienė aukavo si-, 
dabrinį retežėlį.

M. Vilkevieh — 50 ruskų ka
peikų. t

J. Jurgaitis — aukso žiem.
Jon. ir Ona Lukošaitis — 2 si

dabrinius koleikus, 1 sid. žiedą, 1/ 
auks. kolčiką, 1 auks. ratežėlį, 1 
auks. lakietuką.

Su smulkiais viso .pasiųsta Lie
tuvos Atstovybei $63.25 ir 4 kon- 
vertai su daiktais.

Dar yra išduota pakvitavimo 
knygelio J. Sabel, nuo kurio lau
kiam surinktų aukų. Kaip grei
tai gausiu, tuojaus pasiųsiu Liet. 
Atstovybei.

Kaz. Stupinkevičta, Rašt.

Spalių 29 d. įvyko LDS. 5-tos 
kuopos susirinkimas. Į susirinki
mą atsilankė nemažai narių ir bu
vo svarstyta svarbūs dalykai. 
Komisijos ir atstovai išdavė ra
portus iš kurių pasirodė, kad šis 
tas yra veikiama. Toliaus nutar
ta, kad kiekvienas narys prikal
bintų nors po vieną žmogų prisi
rašyti prie LDS., ar užprentune-
ruotų laikraštį “Darbininką“ ir. 
tam tikslui dar tapo išrinkta ko
misija, kuri labiausiai rūpinsis 
■platinimu spaudos. Nutarta vi
siems eiti į parap. fėrus 21 d. lap
kričio ir taip-gi ^paskyrė auką.

Į susirinkimą atsilankė gerb. 
svečiai F. Virokas ir P. Petraus-' 
kas, Industrijos Bendrovės prezi
dentas, kurie išreiškė savo mintis 
ir ragino darbininkus nenuleisti 
rankų, bet visiems stoti į bendrą 
darbą ir taip-gi suteikė naudingų 
patarimų sustiprinimui organiza
cijos. Susirinkimas buto pavyz
dingas, daug dalykų aptarta, tik 
turime juos taip nepalikti, ri>et 
darbu apvainikuoti. Ačiū tiems 
nariams, kurie visur pasižymi sa
vo taktika ir rimtumu, o ypatin
gai darbu. - Bet randasi ir tokių, 
nors visai mažai, kurie eina į su
sirinkimą kelti triukšmą ir gadyti 
gerą ūpą kitų, tai puikybė ir pa
vydas juos veda prie to. Jau lai
kas būtų pamąstyti visiems ką 
mes darome ir prie ko einafoe.

Per šį susirinkimą prisirašė prie 
' kuopos du nariu: A Gadeikis ir 

F. Šiuopys. Pirmą prirašė J. Tau- 
šilas, o antrą. Z Klimas.

; Vakare įvyko kuopos surengtos

“DARBININKAS” pfcmmt* 
Lietuvos Darbo Federacijai kny
gų už $5.597.50. Už ta® knygas 
“Darbininkas” lankia 'iš visuo
menės atlyginimo. LDS. kuopta, 
LDS. nariai, mūsų priettliai, ka-i prakalbos. Kalbėjo geri). SV Viro- 
talikiškot os rėmėjai prtva- kas ir P. Petrauskas. Pirmas kal
io kie progą tam tikslui au* kėtojas gana riškiai ir supranta-'
kų rinkanui sunaudoti mai nupiešė visos Lietuvos blogą

Buvo įnešimas, kad būtų ar
čiaus susibendrint “Darbininko” 
laikraščio reikalai «n L. Vyčių 
kuopoms* ir visa organizacija, kad 
būtų Vyčių kuopų korespondenei 
jos talpinamos laikrašty “Darbi
ninke.” Teip-gi kad Lietuvos Vy
čių nariai 
laikraštį “Darbininką.V' Teip-gi

'eip-gi kad Lietuvos Vy- 
jrėmtų kiek išgalėdami 
"— ~ 1 >>w _•

tapo išrinkti ir ingalioti atstovai į 
LDS. Centrą: Dvasios Vadoyas 
gerbiamas kun. P. Juškaitis ir V. 
Sereika.

Toliaus buvo inešta, kad kąda 
buvo suvažiavimai kurioj kolioni- 
joj, tai kad būtų to vakaro pel
nas skiriamas į apskričio iždą 25 
nuošimtis ir turi būti išduotas pil
nas raportas ant sekančio suvažia
vimo. ,

Toliaus buvo nusiskundimų iš 
nekuriu kuopų, kad Federacijos 
skyriai ir nariai perdaug ignoruo
ja Vyčius ir neduoda jiems veikti, 
visur persekoija.

Toliaus buvo "įnešta, kad būtų 
surengtas prakalbi} maršrutas ir 
pavaryt agitaciją naujų nariij pri
rašinėjimui. < ;W

Buvo nutarta, kad reikia pra
šyti gerb. dvas. vad. kun. P. Juš- 
kaičio ir kun. P. Juro. Tas dar 
bas pavesta pirm. V. Stankui ir 
rašt. O. Sidaravieiutei.

Kitas suvažiavimas bus Lawren- 
ce, Mass. Sesijos'uždaryta 6-tą 
vai. vakare. Sudainuota Vyčių 
ir Lietuvos himnai.

Delegatų dalyvavo suvažiavime 

virš 30. Teip-gi buvo keli ir sve

čiai.

Po
gatus 
prikrauti stalai visokiais užkan
džiais ir saldžiais gėrimėliais. Vi
si skaniai valgė, šnekučiavosi, gė
rėjosi tokia puikia vakariene. To- 
liaus buvo ir prakalbėlių \su ge
rais linkėjimais dėl mūsų brangios 
organizacijos. Buvo ir tokių na
rių, kurie dar pirmą kartą turė
jo progą dalyvauti. Tai tokie ne
galėjo atsigerėti.

Teip-gi priklauso garbė rengė
jam-joms už tokį puikų pavaišini
mą delegatų.

Toliau prasidėjo vakaras su 
programų. Buvo sulošta teatrė- 
lis. Išėjo labai puikiai, nes bu
vo matytis, kad aktoriai buvo ge
rai išsilavinę. Teip-gi buvo ir 
dainų, solo ir duetų, dainavo vie
tinis choras po vadovyste gerb. 
vargonininko V. Sereikos, 
ma pažymėti, kad dainos 
puikiai buvo sudainuotos,
priklauso garbė vedėjui, teip-gi ir 
dainininkams.

Pasakė gražią prakalbėlę tam 
vakarui pritaikintą gerb. dvas. 
vadovas kun. P. Juškaitis. Gėrė
josi L. Vyčių veikimu ir jų dar
bais, kuriuos jie nuveikė dėl Lie
tuvos ir Bažnyčios. Tėip-gi ragi
no visus savo parapijonus, kad vi
sas priaugantis jaunimas turi pri- 
sirašyt prie Vyčių. Teip-gi ir su
augę turi remti kiek išgalėdami ir
linkėjo, kad N. A. apskritis susi-_ 
lauktų nors kokių 3,000 narių iki 
kito suvažiavimo.

Galima pažymėti, kad šį kartą 
Cambridge puikiai pasirodė. Ma
tyt, kad visi sutartinai veikia, 
nes kur vienybė, ten galybė.

Valio L.^Vyčiai!

Spelių 29 d. š. m. buvo L. Vy
čių N. A. Apskričio suvažiavimas 
Cambridge, Mass., Bažnytinėj Sve
tainėje. Sesijas atidarė 2:30 vai. 
po pietų gerb. dvas. vad. kun.. P. 
Jhiškėitis su malda. Taipgi buvo 
sudainuota Vyčių ir Lietuvos him
nai. Toliaus bnvo renkama valdy
ba. Sesijų vedėjas tapo išrinktas 
apskričio pirm. V. Stankus, pagel 
birrinkas V. Širka,- raštininkė Ona 
Sidaravičiutė, mandatų ir įneši
mų peržiūrėjimui komisija: p-lės 
Anielė Šližiutė, J. Kriviutė ir V- 
T. Savickas. Tvarkdaris A Ben- 
doraitis.

Protokolas tapo priimtas ąu pa
gyrimu. Toliaus buvo raportas ko
misijos iš Liepos 4-tos gegužinės. 
Išdavė raportą K Kiškis ir V. T. 
Savickas. Raportas priimtas.

Padaryta pertrauka, nes gerb. 
dvasiškas vadsvas kun. P. Juškai
tis užprašė delegatus dalyvauti 
bažnyčioje, kada bus palaimini
mas sų Švč. Sakramentu. Prašy
mas išpildytas ir visi delegatai 
dalyvavo. Po tam buvo raportas Į ________
komisijos ^kas-hnk suorgamzavi- Slu 
mo N. A. Apskričio Choro. Ra- Į 
pertas priimtas, bet pasirodė, kad | ‘

IŠ L. D. S. KUOPŲ 
DARBUOTES..

Bostoniečiai visuomet 
duosnūs ir jie nesigaili kata
likų spaudos palaikymui sa
vo centų. Štai lapkr. 5 d., 
vietos L. R. K. Am. Federa
cijos skyriaus dalyviai savo 
susirinkime, turėdami ome
nyje Spaudos Savaitę, pa
skyrė iš sąvo iždo net 25 doL 
“Darbininko” reikalams. 
Gražus pavyzdis ir dar gra
žesnė auka. “Darbininko” 
Admin. niekuomet to nepa
mirš ir patarnaus savu lai
ku Feder. skyriui.

Tamaųua, Pa. 99 kp. ir-gi 
neatsiliko nuo kitų. J ie sa
vo susirinkime nutarė remti 
“Darbininko” reikalus viso
mis išgalėmis. Tame susi
rinkime sekanti aukavo 
spaudos reikalams: Kun. P. 
Gudaitis, vietos gerb. klebo
nas, 3 dol.. Jonas Ą. Milius 2 
dol.. po 1 dol.: V. Bozis ir 
M. Karužis. Nuoširdi padė
ka aukotojams. Jie pasiža
dėjo. kad ateityje stengsis 
kiek galint, aiškinti vietos 
lituviams, kas yra LDS. or
ganizacija ir koks gali būti 
moralis pelnas 
klausantiems.

SVARBIOS

BROOKLYN, N. Y. A 
P<m. Švenčiausios parapijos 
šeštadienį lapkričio 18 d., 7: 
kare, kalbės vienas iš 
šni dienų kalbėtojų, gerb. 
Kemėšis.

Ptisė Anglijos gyvi 
^priguli prie kokių nors i 
operaci jų. Anglikonų Bs 
nyčia išleido manifestą, k 
skelbia kad “pramoniniai 
sunkiu .ams ir mūsų lai! 
bėdom: prašalinti 
aperac’ os principas viet 
gobšu r

KALĖ! JMS
BESIARTINAN

Aukotojams 
jusiems 
spaudu 
ačiū.

remti 
tariame

ir pasižadė- 
katalikišką 

nuoširdų

J. Tt<manoms,
LDS. Sekr.

GIESMININKAI TĖMYKITE
Dainos su gaidomis.

t
LDS. 18 kp. kelias iš miego, 

Pe rvisą vasarą saldžiai miegojus 
pradeda pabusti. Lapkričio 6 d., 
laikytame susirinkime nutarta šie 
dalykai:

L Reigti prakalbas lapkričio f 
d. ir platinti spaudą.

2. Pirkai geni knygių už $15 ir 
pasitaikius progai jas platinti 
tarp žmonių.

Rengti pramogą
-nariai pasižadėjo, uoliai remti. 
Kurie galės lošti, tai tie loš be 
atsikalbėjimų. o kurie negalės ar
ba kuriem rolių pritrūks, tai tie 
rems kitokiu būdu. Žodžiu sa
kant, pas viltis narius buvo ge
ras ūpas ir visi nutarė, kad gana 
miegot, laikas veikti.

Išrinkta komisijos: A. Miernin- 
kas parūpys kalbėtoją, veikalą 
parūpys B. Obelevičius ir A. Mier- 
ninkas. Knygas išrinks M. Sta
niulis ir A. Mierninkas.

Narys M. S.

“Darbininkas” yra gavęs labai pys 
žiu dainų. Taigi jų mylėtojai galite 
gauti labai prieinamomis^ kainomis 
Atsiminkite, kad katras bus pirmes
nis. tai geresnis.

Štai tos nepaprastos dainos: 
Dainos 
Ak Myliu Tave tfernel! . 
Aš jsivllkčiau čigono rūbą 
Blaivininkų Himnas 
Graži da giruže . 
.Tolau diena ....... 
Ko liūdit sveteliai 
IAUgo ...............
Meile uždegta 
Mtisical Echo 
Muzikos Aidas 
OI tai dėkui močiutei 
Plunkia sau laivelis . 
Saulelė Raudona ....

t'••<*•••• 
Siunta mane tootynėlė

........... .  *—
.,................................................................................................................r.

NAUJAS VEIKALAS 

“PILOTO DUKTĖ” 
Drama penkiuose veiksmuose, 
o -------- -

Šis • gražus tikybinis veikalas 
persta to scenos veidrody sek
tinus pavyzdžiui kovai už ka
talikų tikėjimą. Perstatyti ne
sunkus ; užima visą vakarą.

Kaina 35 centai.

Užsakymus siųskite >

ALENA KIBURIUTE, 
67 G Street, So. Roston, Mass.

Iš ate ančių į Ameriką žin 
matyt, 
jau jein 
buvo išs
ir voki d u 
Mat, kr 
na pirk: i už 1,000 auksinų, t 
ant rytojaus jau už tą patį reik 
jo mokėti du syk ar tris syk da 
ginti; ka vieną dieiįą buvo tu 
tingas, t ū ant rytojaus pasiji 
to su tais pat -pinigais jau betų 
čiu.

Dabar, kuomet įvesti Lietuvo 
savi pinigai — litai ir kainos vi 
katu nustatytos pastovios, tai ji 
nei vienam nereikia abejoti ap 
pinigų perkančiąją vertę : litas j 
ra ir bus litu kaip šiandien, ta: 
ir lą toj, ir visad.

Geistina, tik, kad Lietuve 
žmonės kodaugiausiai tų litų t' 
rūtų. Nusmukus auksinų vertei ii 
žemiausio laipsnio, neperdaugia- 
šia litų žmonės už juos gaid
ria Kalėdos artinasi — žmonėn 
pinigų reikia: ir algoms mokčl 
ir šventėms linksmiau praleisti, : 
dovanoms saxo mylimiausiems m 
pirkti.

Todėl jau lailijis mums, Amer 
kos lietuviams, siųsti Kalėdų d< 
vanas — pinigus NAUJAISBAI 
LIETUVOS LITAIS savo gim 
nėms.' savo draugams, savo pažįi 
tumiems. Tikriausiai ir greičiai

vietą siunčiant per BALT® 
STATĖS BANKį, 294 Eight 
Avė., Ne\v York. N. Y., nes U 
sai Bankas ne vien kad gvarantut 
ja pinigų neliečiamybę, bet j 
duoda geriausi patarnavimą: p: 
nigai išmokami pilnomis sūtnomi 
iš arčiausio gavėjui pašto, be jc 
kili trukdymų ir vilkinimų. Kiel 
litu bus pasiųsta, tiek gavėjas i 
gaus, nes visas išlaidas Banka 
apmoka pats; x

* ■ * ;Atkeliavusieji iš*Lietuvos žmc 
nės pasakoja, kad turintieji lai 
iakortes išpirktas Baltic Statė 
Banke, 294 Eighth Avė., Ne-? 
York, yra geriausiai aprūpinam 
kelionėje: greitai gauna išvažiavi 
mo popierius, nereikalauja mokė 
ti jokiems agentams už patarnavi 
mus, yra saugojami ir globojam 
visu keliu, gauna gerus ir 
laivus su atskirais kam 
gardžiais valgiais ir visais pato 
gurnais, o iš New Yorko greitai 
nuvežami į keliavimo vietą.

Teklei kaip siuntime pinigų, taB 
ir pirkime laivakorčių kelionei 2 
Lėtu vos ar į Lietuvą reikia kteip 
tis vien į tikrai lietuvišką Banką 
šiuo adresu:
I BALTIC STATĖS BANK 
294 Eighth Avenue, ' 
(Adv.) New York, N. Y.

t

_ -



DIDELIS

■Stone anglių kaina pa

South Boston, Mass

(GUMAUSKAS)

258 W. Broadway,

Pajieškojtmai I

VLADIVOST.OKO f 

BOSTONAN.

(Kampas Broad St.)
TeL Brockton 5112-W

Malonėkite užeiti persitikrin- 
patarnauti.

BOSTONE LIETUVIŲ

KRAUTUVĖ.

ras. 
pasirinkime. 
Darba: 
tas.

ziuona

Mikalauskas,
So. Boston, 3 
Šeduikis,
So. Boston, ]

ru siutus, overkotus ir fut- 
Materljos geros, didžiame 

Kainos nebrangios, 
r tr pritaikymas gvaranmo- 
Malonėkit persitikrinti.

Užlaikom visokius 
namų fomičius. Par
duodam ant išmokėji
mo ir pri statom Į ki
tus miestus ir teip-gi 
perkraustom forni- 
čius iš vienos vietos i 
kita .

TEMYKIT.
IRAUGIJOS IR KUOPO

Užlaikom geriausių išdirbys- 
ėin Čevcrykus, kaip tai: Com 
momvealth, Boptonia, Hamil- 
ton, Brotvn, American, Lady 
and Gentleman ir kitokių ge
riausių išdirbysčių. Prirenkam 
dėl visokių kojų. Taip-gi užlai
kom marškinių, pančiakų ir ki
tokių hprėdalų-del vyrų ir vai
kų. ’

RENGĖJAI

VĖLIAVOS LR ĮVAIRŪS 
ŽENKLAI.

Ilgų metų praktikos artistiš 
nūsų darbą liudija tūkstanč 
Iraugijų. Informacijų delei ra 
•cite:

GARDI

VAKARIENE

I.UCKY TAILORS 
i238 Casiff .41. Hamtravick,Mich.

pleiskanų mirtinąjį priešą. 
Suvilginkite Rnfdes savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nnolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65c. apf.ekose, arba prisiųs- 
kite 75c. tiesiai į laboratorija.

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

Brooklyn, N. Y.

'IBM. — M. Zoba,
539 E. 7-th Stl, So. Boston, Masa, 

ICE-PIRM. — P '
248 W. 4-th 3t., 

ROT. RaeT. — J.
315 — 4-th St..

IN. RAŠT. — J. švagždys,
171 W. 5-tb St., So. Boston, Masa. 

ASIERIUS — A. Naudžiūnas,
16 Wlnfield St., So. Boston, Mare, 

LARŠALKA — J. Zaikls.
7 VVlnfield St., So. Boston, Mass.

Dr-ja laiko susirinkimus kas trečią 
edčldienl kiekvieno menesio, 2-rą vai. 
o pietų šv. Petro parapijos salfij. 49- 
1 Seven.b Rt.. Rontb Bneton Mum.

DIDŽIAUSIA SOUTH

ČEVERYKy

lis po jo išėjimo šeiminiu 
as pasigedo laikrodžio.

Užlaikom automobiliams ir plumbe- 
riams visokių dratų ir paipų. Apart 
to, 
tus

r. Vincento Draugija, Vyrų ir Moterių 
.Brighton' Mass.

< ^Subatoje^
Lapkričio 11 dieną 1922

LIETUVIŲ SVETAINĖJE,
Užkviečiame. visus kuodaugiausia atsilankyti ant 
rhūstĮ taip nepaprasto vakarėlio. Užtikrinam, kad 
visi būsite užganėdinti.

Tad-gi brangūs broliai ir sesutės kviečiam visus kaip 
vietinius teip apielinkių kolionijų atsilankyti, o mes užtik- 
rinam kad būsit pilnai patenkinti ir turėsite ‘gerų, progą 
išgirsti gražių ir linksmių dainelių. Ir teip-gi pranešame, 
kad tai dar pirmą kaitą šios parapijos puikioje svetainėje 
bus koncertas. Visas programas bus pildomas po vado
vyste gerbiamo vietos vargonininko M. P. Karbausko. 
Taigi kas gyvas ir dar galite paeiti, tai visi marš Į koncer
tą.

parduodam Įvairios rūšies pCn 
(maliavas), vanišius ir aliejus.

LITHUANIAN AGENCY,
A. IVAŠKEVIČIAUS OFISAS.

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

ti. o mes stengsimės geriausiai

LIETUVOS ŽEMLAPIS
r ‘ .Kaina 45 Centai

Tai naujausios laidos su 
lankstomas žemlapis ir kiek 
vienas lietuvis turėti) isigy

Yra geriausios; patariamos ir 
naudojamos geriausių koncertinų 
Grojikų ir Mokytojų.

Mes taip-gi turime geriausį pa
sirinkimą ir kitų muzikalių įstru- 
mentų.

I lylausk mūsų kataliogo o gausi 
I ji dykai.

GEORGI & VITAK MUSIC CO.
4639 S. Ashlard Avė., Chicago, III.

LIETUVIU FORNIČIĮJ BENDROVE į

| TEATRAS
By Nedėlioję, Lapkričio 12, 1922, 
v LDS. 8 kuopa Cambridge, Mass. 
I teigia gražu vakarą. Bus lošta 6 
■ veiksmų drama “KOVA PO GIE- 
Rf DRAIČIAIS. ’ ’ Apart teatro bus 
' taip-gi dainos, solo ir kiti pamar- 

H ginimai.
Tas viskas atsibus Bažnytinėje 

i Salėje. Cambridge, Mass.
Visi yra kviečiami ateiti ir pa- 

smatyti istorišką veikalą.
Rengėjai.

LABAI PIGIAI
3 šeimynų, 15"kambarių, naujas namas, visi naujausios ga

dynės improvmentai, 3 šildomi pečiai, elektrikos šviesa ir ket
virtadalis akro žemės, pirmos klesos apielinkėj. Raudos neša 
1380 dol. į metus. Savininkė'isvažiuoja j Califomiją todėl 
paęduoda už 9700 dol., 3fMK) dol. įnešti.

DIDŽIAUSIAS BARGENAS. 9 šeimynų puikus mūrinis 
namas; naujausios mados Įtaisai (improvemens) su “steam” 
šiluma; gražiausia vieta Bostono apielinkėj ir suvirs pusė 

akro žemės; dideles raudos. Preke tik 38000 dol., 6000 dol. 
įnešti.

LIETUVOS PINIGAI KALĖDOMS
Nuo Spalio 1, 1922, Lietuva įvedė savus pinigus, varlinamus LITAI, ir 
todėl nuo dabar pinigu siuntimas Į Lietuvą skaitysis Litais, kurių kursą- 
su nusiuntimu yra sekantis: x

50 Litų ................ ..$06.00 300 Litų ...<........ $ 34.50
100 Litų .....................$11.75 400 Litu ..................$ 44.00
150 Litų .....................$17.50- 500 Litų ..................$ 55.00
200 Litų .....................$23.50 lgOO Litų.................. $108.75

Didžio išlankstytas 
26x33

Sulankstytas 
6y2x9y2

Galima gauti
• “Darbininke”

366 Broadway,
Botson 27, Mass.




