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.APKRIČIO 21 D

BEDARBIAMS PASĖL

IUI ŠVEICARIJOJ.

Pritarė fašistams.

LIETUVOS SEIMAS 
ATIDARYTAS.

Švedijos miestas 
btirg 1923 m. minės 
tu sukaktuves, 
tam paroda. 
Ivvauti ir Lietuva.

eksperimentas
Žuvo vienas

UTARNINKAS,

LIETUVOS UNIVERSI
TETUI REIK. 1 LINCAS 

ANGLU KALBOS 
LEKTORIUS.

Spaliu 271d. pradėta par
davinėti Kaune papiginta 
duona.
mitetas.
36c. už kilogramą.

Gruzdžiu mokykla užs 
ryti dėl kuro stokos. A 
telis baisiai apsileidęs, 
iiai netaisomi. Valsčiaus 
soj pinigu visai nėra.

Vilkaviškio apskri 
dvarų dalinimas netrt 
prasidės. Per žiemą 
daug tų dvarų išdalinta.

Šimonių ir ČiviškiiįĮIi 
rinio miškuose medžiot 
baigia naikinti paskui 
stirnas.

GRĮŽTA PRIE KARO 
LAIKU.

Rymas. — Daug nuėsta--

REIKALAUJA
PARAMOS.

Katalikai turi suprasti, kad ją 
aukos ir pasišventimas dėl katali
ką spaudos sustiprinimo bus ma
lonesnis Dievui ir pačiai Bažny
čiai, ir žmonėms naudingesnis, 
negu pirkimas bažnytinių indų ir 
net negu bažnytinės apeigos. Pa
kol to nesupras visi katalikai, mes 
negalime tikėtis sulaukti spaudos 
kuri atatiktų Katalikų Bažnyčios 
rimtybei ir pajėgoms, žmonių 
vadai, pirmiausia gi kunigai, tu
ri skaityti tai savo didžiausiu už
daviniu. - - '

Aeton. — Parako dirbtu
vėm dviejuose namuose išti
ko sprogimą*:. Darbininkai 
išliko sveiki.

Viekšnii

Pumpėnų valsčius l 
nubalsavęs uždaryti sn 
les. Biržų-Pasvalio ap 
v irsi n i n ka s už protestavf 
nubalsa vima.

London. — Garsusis Ang
lijos rašytojas H. G. Wells 
buvo kandidatu Į parlamen- 

laboratorijoj jtą nuo Darbo Partijos.
,įtapo išrinktas. *

UŽTVIRTINO.

Gethen-
300 me-

Rengiama 
Pakviesta da-

Lietuvos universiteto hu
manitariniame skyriuje į- 
vesta neprivaloma esperan
to kalbos pamokos.

Popiežius pripažino

Organas Amerikos Lie
Rymo Katalikų. Švento 

Juozapo Darbininkų 
Sąjungos. \

v?
 >

“DARBININKĄ^

utarninkais, ketvergais (
SUBATOMIS.

Metams.......... . ............ ?.............. .$4
Užrubežy metams................

“Darbininkas”
366 BaoADsvAy, Boston 27, Uam 

Tel. Soi^th Boston 620. _

Kaina 4 cet

Kaunas, NI-14 d. (Elta). 
Vatikanas pripažino Lietu
vos nepriklausomybę de ju-

Kaunas, NI-14 d. (Elta). 
Lapkričio mėn. 13 d. atida
ryta Lietuvos Seimas, daly
vaujant visiems atstovams. 
Visi prisiekė arba iškilmin
gai pasižadėjo laikytis Lie
tuvos įstatymų. Dalyvavo 
vyriausybė. diplomatii j i s
korpusas, svečiai ir kores
pondentai.

Vašingtonas. Lapkr. 14 d. 
(L. I. B.) “Lietuva” paduo
da Lietuvos Universiteto 
Humanitariaus mokslų fa
kulteto skelbimą, konkurso 
anglų kalbos lektoriui. No
rintieji dalyvauti konkurse 
prašomi paduoti iki š. m. 
gruodžio mėn. 1 d. dekano 
vardu atatinkamą pareiški
mą. išeitojo mokslo paliudy
mą ir curriculum vitae.

Rymas. — Italijos parla
mentas išreiškė pasitikėjimą bumo kilo iš to, kad buvu- 
naujam ministeriu kabinę- ! sis uolus socijalistas Musso- 
tui. Už pasitikėjimą baisa- lini atsižadėjo socijalizmo ir 
vo 306, prieš 116. Premie-stojo vadu priešsocijalisti- 
ras Mussolini, gavęs parla- nio judėjimo fašistų. Dar 
mento pasitikėjimą išvažia-1nuostabiau pasirodė, kuomet 
vo Šveicarijon, wkur daly-!jis tapęs premieru paskelbė 
vaus alijantų-tufkų konfe-[esąs katalikas. Antrą Itali- 
rencijoj. Pirmu darbu mi-įjoj “bombą” paleido garsu- 
nisterių kabineto bus tai su
mažinimas išlaidu.6

NEPAVYKO SUDA

RYTI KABINETĄ.

Berlin. — Vokietijos pre
zidentas Ebert buvo pakvie
tęs Kūno sudaryti ministe- 
rių kabinetą. Jis pabandė 
tą dalyti, bet nepavyko.

NETEKO VALDŽIOS.

sis Gabriele D’Annunzio. Jis 
netoli Milano nesenai aplan
kė tretininkų vienuolyną ir 
pareiškė noro i tą vienuoly
ną Įstoti. D’Annunzio yra 
MussOlinio artimas drau
gas. Gal būt D’Annunzio 
seks savo draugą Mussolini. 
Kol kas dar nelabai tikima i 
J) ’Aitnunižo atsivertimą.

"Annunzio yra garsus ra
šytojas. Pasižymėjo Fiumės 
miesto užgriebimu.

DARBININKU REIKALAI
. J ——‘ STREIKAS PASIBAIGĖ.

j Dover, ,v. H. — Vietos au- 
įdiminėse streikas pasibaigė.
• Darbininkai buvo šustreika-7 f

_  vę vas. 13 d. protestui iš-
, - ,, . ireikšti prieš įvedima 54 vai.ISREISKt-: PA- i ._L_. z,,,, , savaitėje a- 20 nuos. numu- >/11 Ki:JIMA. .. , ? ...____ .simą algos| Algos sugrązin-

Paryžius. — FrancijosHos senos’ valandos liko 
parlamentas turkų-alijantų!l)ai^int<>s-į streikavo 1.200 
konferencijos išvakarėse iš- darbininkų.

Intemational Labor Offi
ce, Genevoj, Šveicarijoj, 
praneša, jog Šveicarijos val
džia nuo 1918 metų iki Sau
sio 1922 m. perleido 400,(M)0. - 
000 frankų pagelbėti bedar
biams ir nukreipti bedarbę.

274.427.195 frankai pra
leisti surasti darbus nedir
bantiems, ii- 126,966.873 
frankai pagelbėti nedirban
tiems.
taryba prašo 
frankų dėl 1923 f 
ketina vartoti 
franku šelpimo 
000,000 frankų 
viešus darbus 
šelnti bedarbius.

Spalių 31 d.
mirė daktaras Antanas- į 
žiška. Ten per 42 metu 
nuilstamai ir širdingai t 
daktarišką patarnavimą, 
trys sunūs Mikas, Vadi 
ir Viktoras yra pavyzd 
patriotai, veikėjai. Vif 
ra profesoriai unirersit<

Netr York. — Columbijos 
universiteto 
sutaisytas 
ekspliodavo.
studentas AVilliam K. Spau
dose iš Meplii.s. Tonu. Ke
letas kiti] lengvai sužeista. 
Ekspliozija buvo didelė, vi
si langai išbirėjo. išriausė 
skylę cemento grindyse.

Santiago, Čil7. — Atkasi- 
nėjant sugriuvusius namus 
po žemės drebėjimo griuvė
siuose rasta trys žmonės. Per 
šešias dienas buvo užgriuvę 
ir išliko gyvi.

Dublin. — Valdžia nutei
sė miriop keturis respubli
konus. Tuo tarpu dvi res
publikonų moterys veda ba
do streiką kalėjime. Dėl ši
tų Įvykiu paaštrėjo santi- 
kiai tarp airių, remiančių 
dabartinę valdžią, kuri suti
ko būti po Anglija ir airių 
respublikonų, kurie žūt būt 
nori Įsteigti airi ų neprigul- 
mingą respubliką.

BULIAUS ŠPOSAI.

Paryžius.—Francija grįž
ta prie karinės_ duonos.
Kviečių miltus maišo su bul
vėmis ir kepa duoną. Tą tu
ri daryti dėl neužderėjimo 
ir neišgalėjimo pirktis iš už
sienio.

Berlin. — Vokietijos kar- 
čianių skaičius didėja, bar- 
tenderių skaičius teip pat. 
Per vienus metus smuklių 
padidėjo nuo 38.513 iki 38.- 
978. o bartenderių skaičius 
nuo 120.180 iki 131.468.

BADO NEG Y K1 VA IK A.
C 4.

Lomeli, Mass. — Suffolk 
kanale rastas keturių metu 
vaikas, 
jis buvo dingęs.

Prieš savaitę laiko
✓

Šveicarijos federalė
50,000.(XM) 

metų. Iš tų
25,000,000 

fondui. 10,- 
organizuoti 

ir liekamais

Worcester, Mass. — Vie
tos anglių komitetas nustatė 
anglių kainas {>o 27c. už mai
šelį. Krautuvninkai imda
vo po 30c. Dabar pasižadė
jo imti nustatytą kainą.

MAŽIAU NELAIMIU.

Spalio mėnuo Massachu- 
setts valstijoj buvo “mirties 
mėnuo” nelaimėmis su auto
mobiliais. Tai per tą mėne
si žmoinių nuo automobilių 
žuvo 78, trimis mažiau, ne
gu pernai per tą mėnesi, nors 
šiemet 75.(HK) automobilių 
bėginėjo daugiau.

g

Spalių 12 d. Šimoniui miš
kuose daryta ablava ant vil
kų. Nei vieno vilko nenuko
vė, o tik lapę ir briedi. Se
niau buvo ir-gi ablava ir ta 
da nei vieno vilko nenukovė, 
o tik briedi.

Kazlų-Rūdoj priviso c 
plėšiku. Vienam ameri 
eini atėmė 500 dolerių. < 
žiau apsivedusi žmogų j 
gavę nurėdė. atima gf 
nius daiktus. Spėjama, 
tas piktadarylx*s atlieka 
kai belaisviai pabėgėliai

Šiauliuose-žemės ūkio dr- 
ja ir vartotoju B-vė siunčia į 
turgų atstovus. Kadangi 
žmonės suvažiavę nežino 
kiek litais prašyti, tai tie at
stovai tuose klausimuose 
žmonėms duoda patarimus.

i

Lietuvos jaunimo organi
zacija “Pavasaris” tuį-i 
3.000 kuopų ir 31.000 narių. 
Užlaiko 150 knygynų, 50 su
augusiems kursų, o Kaune 
turi gimnaziją.

Tryškiuose Mickiškės < 
ras visai apleistas, tr 
griūva. Jie stogų. Lauki 
nen žai1 ga. Sa vi įlinkas 
pančius žino, kad jo dv; 
bus dalinamas ir nepais<

London. — Bedarbiai bu
vo padarę didžiulę demon- 
staeiją. Demonstrantų bu
vo 25.000. Daug tarp jų 
buvo pėsčių atkeliavusiu iš 
kitų miestų dalyvauti de
monstracijoj. Demonstran
tai reikalavo, kad jie būtų 
užlaikomi valdžios iždo lėšo
mis. (Jiems reikėjo ne para
mos iš valdžios iždo reika
lauti, o darbo reikalauti).

Kaune apsigyveno ga
jsis lietuvių skulptorjus

:ms Aleksandravičius. 
yra padaręs Smetonos i 
tą.

Lietuvos valdžiai prašant 
Anglijos valdžia atsiuntė fi
nansų žinovą I). Avissoną. 
Jis bus patarėju finansų mi
nisterijoj. I

„ (
Meilūnų k., Šimonių vai, 

seniūnas Jurgis Daukas ga
vęs kandidatu į Seimą sąrą- * * t z Y
šus krikščionių sąrašus su
naikino, ,o socijalistinius iš
dalino. Raudonas seniūna$ 
traukiamas atsakomybėn.

Seinuose lenkai neleidai! 

steigti lietuviškų mokykhj. 
Lietuvių Žiburio gimnazijos 
a z------- - • ’ • •

/

iš jos kontribuciją.

f S

d.I * •

y

žado.

inventoriu lenkai pasisi 
no.

z

PRISIJUNGĖ PRIE 
RUSIJOS.

PASAULINIS

KONGRESAS.

PROGRESISTŲ

KONGRESAS.
išW ashington. — Atvyko 

Louisianos gubernatorius 
Parker ir prašo prezidento 
Hardingo paimti tos valsti
jos valdžią į savo rankas. Sa
ko, jog Ku Klnx Klan (A- 
merikos fašistai)^ paėmė vis
ką į savo rankas ir žmonių 
rinktoji valdžia esanti beje-Įginklavus, 
gė. Gub. Parker pataria ten smaugti Vokietiją ir plėšti 
Įvesti karo stovį.

ATVYKO IMPERIA
LISTŲ VADAS.

New York. — Atvyko 
Franci jos mi litą ristų vadas 
Clemenceau. Jis aiškins čia 
Amerikos visuomenei, kad 
Francija privalo likti apsi- 

kad ji turi

Štily g Lietuvos Respublikos Įstatymu, visi 
užsieniuose gyvenantie ji

LIETUVOS IŠEIVIAI
KAD PASILIKTI LIETUVOS PILIEČIAIS

PRIVALO ĮSIREGISTRUOTI
. Atstovybėje iki gruodžio 22 d., 1922

Pilnesnių informacijų prašykite nuo savo kolo
nijos Paskolos Stočių, Lietuviškų Įstaigų, arba

LITHUANIAN LEGATION, 
1925 F Street, K. W., ’' Washington, D. C.

Lietaed* Atstovybe.

Baltimore. M d. — Nežinia 
kur atklydo įtūžęs bulius. 

Southwesto pusėje būrys vy
rų, moterų ir vaikų vijo tą 
bulių. Tas bulius įsibriovė 
per duris į vienus namus. 
Tai buvo Levis A. Nash na
mas. Pirmiausia bulius pa
teko- virtuvėn, kur su ra
gais užvertė gazinį pečių. 
Tuoj įšoko į kitą kafhbarį, 
kur buvo žmopių. Žmonės 
dūmė lauk. Tsibriovęs į prie
šakinį kambarį jei bes darė. 
Dūrė ragais į sieną ir suga- 
Hno pdpieras. Sudaužė di- 
leli-veidrodį, pagadino dajig 
redžių, stalų. Pagalios vy- 
•as su vėzdu įbėgo ir išvijo 

bulių lauk. Tada bulius din- 
y> nežinia kur.

W ashi ngton.—Senatorius 
La Follete išleido pakvieti
mą progresiviškiems kon- 
gresmanams ir progresiviš
kiems veikėjams suvažiuoti 
gruodžio 1 d. ir nustatyti 
progresivišką programą.

Tuo tarpu kongresas susi
rinko lapkr. 20 d. Yra jau 
pranašaujama, kad šito kon
greso sesijose būsią susikir
timą.

Simne suimtas stud< 
Krasnicko užmušėjas, 
besąs ex-kareivis Griž 
kas. Jis prisipažino 
kaltės.

1
Kaune pradėjo eiti 1 

raštis “Milicijos Žini 
Eina kartą mėnesyje. T 
nio gan silpno.

^PASIUNTĖ 110.000.
Washington. — A. Raudo

nasis Kryžius pasiuntė $10.- 
000 Čilės nukentėjusioms 
nuo žemės drebėjimo.

—————— \
Reikalingas rankinis ŽE- 

CERIS. Atsišaukite tuo- 
B erti n. — Tolimųjų Rytų jaus.

ika Sibiro nutarė
i prie Sovietų Ru-

Chicago, III. — Vokietijos 
buvusist premjeras Wirth pa
siūlė Amerikai sušaukti 
tarptautinį ekonominį kon
gresą. Tą klausimą svars-. 
tys čia prasidėjusią Inter- 
national Trade Commission 
kongresas. -

Respu 
prisij 
sijos.

“DARBININKAS^’
366 W. Broadwav, 

So. Boston, Mass.

Kupiškyje spalio 12 
pardavė apygerę. karvę pie
nam rusui už 35 “litus.” Li
tai besą kerenkos, kurios y- 
ra be vertės. Kita moteris 
seniau pardavė kelis sūrius

NUSIŽUDĖ.
___ L

Faty River, Mass. — John 
Whittaker dėl nesveikatos ir 
dėl negavimo darbo nusinuo- už 100 “litų” — lenkiškų
dijo gazu. Jis buvo 60 m. markių. Tamsūs žmoneliai 
amžiaus. Jo žmona rasta be nei žino kiek už daiktą pra

šyti. nei pažįsta pinigų.

Lietuvos miestuoes 
jau pasklido. Jų visi 1 
Sodžiuose dar ne. Ma I f

tus tekeu-ia iždinės, kl 
no visur yra. Sodiečiai 
važiavę toli į iždinę 
laukti dvi-tris dienas, j 
sumanymas į litus keisti 
tuose ir valsčiuose.

Klaipėdos krašte gelį 
kelių kainos padvigubii 
Šunų biletąi panaildi® 
Dabar pasažieriai tH šunį 
rėš mokėti pusę trečios 
sos bilieto kainos.



ABEJOJANTIEMS dėl registracijos.

✓

Pikuolis.

O-

Lietuvos Informacijų Biuras.

lizsne-K K

Iš MŠSįĮ CENTRO.

“Eatered as second-ctass matrer SepL 
JA 1915 at the post offlce at Boston, 
Masa, nnder the Act of March 3,1879”

TARPININKAVIMO 
KAINA.

South Boston’o utarniukals, 
ir subatoml^ Leidžia Am. 

Rymo Katalikų šv. Juozapo 
kų SĄJUNGA.

R B IN I N K A S” 
(THi Workeb) \

Ltthuanias T*i-Weekly Pape*.
blished every Tuesday, Thursday, 
Saturday by St. Josekh’s Lith- 

riAS R. C. Association oj Labo*.

ri vardą, h- paliudijimą, Lietuvos 
kūrėjo. Kas užsiregistruos ir iš
likus pasą — gaus Lietuvos pilie

čio vardą ir paliudijimą.

Valstybės kūrėjo ir steigėjo 
vardas brangesnis yra ir už pilie
čio vardą. Bet argi nebūtų keis
ta, kad tie, kurie valstybę sukū
rė, dabar priduotų bilą už savo 
pasišventimo darbus, kad jie bū
tų paskutinieji prie pildymo pilie
tybės pareigu? Tad būkime pir
maisiais ir čia.

\ Si

nėra ko pavydėti, jai apsuk
resnis žmogus mato progų 
fuSinaUduoti ta tvarka kiP

KOPERACIJOS KAMPELIS.I>e,a^iS8,į1“lita,>^’B0Snereikes tiek daug darbinin
kų, kiėk dabar. Tie, kurio

SUBSC*IBTIOW Ratm:
Vearty............................................. $4.50

ta and suburbs......................$5.50
Forelgn countriea yeąrly ...........$5.50

\ - -

- TIKRA RODĄ.
' ——

^"Daiigelis abejoja apie re- 
kgistraciją. - Tokiems reika 
ipiga tik-ia rodą. Tai tokią 

/tikrą rodą rasite šiame nu 
f*nieryje straipsnyje “abejo- 

jautiems dėl regįstracijos.” 
fri “Darbininke” daug tame 
į klausime rašyta ir užsimin- 
?tą. Tie, kurie prisiklauso 

slekerių ir Lietuvos jtriišų 
^agitacijos prieš registraciją, 
r’!gal iret jjyktelėjo už “Dar 
| bilduko” uolu stojimą už t; 
j Įstatymu. Kas pyksta ant 
?“Darbininko” ir visu 
| jaučių už registraciją 
ppvkrta dabar.

sto
te

Netrūku: 
| ateis laikas, kada už tai dė 
įklius, o nesi regisi ravusie.i 

visą apmaudą išlies ant agi 
tąiojančių prieš registraciją 
g? Mes tikime i demokratija 
pripažįstame, kad 

Į .pastatytos valdžios 
| mus reikia pildyti, 

os . įstatymą

Lietuvos Atstovybė gauna iš 
daugelio kolonijų įvairių klausi
mų vis dėl įsakytos piliečių regis
tracijos. Nors tų klausimų di
džiuma paliečia jau pirmiau išaiš
kintus dalykus, tečiau dėl geres
nio aiškumo, suglaudę tuos klau
simus į keletą punktų, paduoda
me čia juos mūsų visuomenės ži
niai. / / .

1. Išsiimant pasą yra reikalin
gos 2 fotografijos 3x3 didžio^Tie, 
kurie yra išvažiavę iš Lietuvos 
prieš 1904 metus, arba kurie yra 
išsiėmę pirmąsias Amerikos popie-

M

ras, turi prisiųsti išviso 4 foto
grafijas, dvi prie aplikacijos dęl 
paso ir dvi prie pilietybės pareiš
kimo. Yra reikalaujama, tik pa
prastų fotografijų, neratušuotų. 
Taigi jos negali brangiai atsieiti, i
Be to stotys gerai padarytų jei 
padarytų sutarti su fotografu, 
kad skaitytų už fotografijas kuo- 
mažiausia. Visame pasaulyje taip 
yra priprasta, kad fotogTafijo3 y- 
ra neatskiriamoji paso dalis; nie
ko tad nuostabaus, jeigu ir Lie
tuva to laikosi.

2. Už neužsiregistravimą savo! 
laiku jokių ypatingų bausmių ne
bus ir negalės būti skiriama. Ne- 
užisregistravusieji tik patys savę 
nubaus, atsižadėdami Lietuvos pi
liečio teisių. Lietuvos Atstovybė 
negalės tokiems išduoti paso įva
žiuoti į Lietuvą. Tečiau jeigu ko
riu nors būdu ir Įvažiuotų Lietu
von,

šalies vyriausybė ima iš savo pilie
čiu- " , —

4. Kai-kurie klausia, kodėl ne
daroma išimties tiems, kurie daug 
dėl Lietuvos aukojo ar pasidarba
vo, kodėl reikalaujama ir iš tų ly
gios mokesnies ir atlikimo visų 
formalumų. ' 1

Tokiems atsakysime taip: pilie
tybės Įstatymas ir piliečių regis
tracija parodo, kad mūsų aukos, 
darbas ir pasišventimas nenuėjo 
veltu;, kad yra jau Lietuvos Val
stybė, kuri gali leisti įstatymus, 
kurįpos piliečiai turi pildyti. Ar
gi ne tam tikslui dėjome aukas, 
kad lietuvių tauta pasiliuOsuotų 
nuo svetimo jungo ir įsikurtų sa
vo Valstybę? Tą tikslą atsiekė
me ir čia yra visas mūsų atlygini
mas. Galime džiaugties ir di- 
džiuoties tuo, kad šiandien mūsų 
Lietuva tiek jau stipra, kad visus 
savo vaikus gali šaukti į krūvą, Į 
talką, kad ir tie, kurie ligšiol plio- 
vojo ant savo gimtinės šalies, bus 
priversti arba pripažinti ją už sa-’ 
vo motyną, arba visai pasišalin
ti. Tautos laimėjimas savo lais
vės ir nepriklausomybės—tai mū
sų atlyginimas. Nesistengkime 
parduoti to džiaugsmo už pinigus. 
Tas džiaugsmas — brangesnis už 
pinigus.

Užtat nebeminėkime prie tos 
progos savo aukų, o tik būkime

j
Aišku, kad vartuotoj as 

negali tiesioginiai pirkti iš 
gamintojo reikalingus sąu 
daiktus. Iš vienos pusės 
vartuoto jas, prireikus jam, 
sakysim, kopūstų ar agur
kų, negi gali kiekvieną sykį 
važiuoti'pas |ų daiktų ga- 
mintoją-farmerį; arba, su- 
plyšns marškiniams, , negi 
važiuos i dirbtuvę pirkti jų 
pas jų gamintoją-fabrikan- 
tą, ii tt. -Iš kitos vėl pusės 
abylnai imant gamintojui 
nerūpi pristatyti pagamin
tuosius daiktus tiesiog var
tuotoj ui. Todėl yra reika
lingas tarpininkas, kurs pri
statytu daiktus nuo gamin
tojo val iuotoj ui. Prie ko- 
perafyvės tvarkos patys var- 
tuolojai susitelkia į talkas, 
kitaip sakant į koperacijas; 
tos kopearcijos paskui Įstei
gia savo Avholesale’į ir 
tvholesale’iai jau perka pre
kes tiesiog iš gamintojo-fab- 
ri kanto ar farmerio. Jeigu 
koks pelnas lieka wholesale’- 
iams. ji| grįžta koperaty
voms, kurios jį įsteigė? gi 

Ikoperatvvų pelnas yra dali-

dabar gaišina sato laiką, be- rioje gyvena, jei negali ai 
nenori sunkiai dirbti ir už- 
sideda biznį^— krautuvę. Tą 
patį darokitų?tautiį žmonės. 
Jei tai daro žydas, tai kodėl-

žinoiii’ 
įstaty 
Regis

?Žmeniii pastatyta valdžia, f 
^Statymas geras, ypač anieri 
rymiečiams, kur tūkstančm 

šlekerių. ikšiol nei cento ne 
^ąuka-vusių Lietuvai bus pri 

srsti arba mokėti Lietuva 
okesčius ir. būti jos pilie 
lis arba likti nežinomo: 
les piliečiais.

r.’ Registruoti/ teliko mėliu* 
’ąiko. Skubinkitės

, gistruoti.
-- < 

* i' j
PRI PAŽINI MA Si

į Žinia apie Apaštalų S>>st< 
| ~ pripažinimą Lietuvos de ju< 

R . re gąl ne vienam keista paj 
t sirodys. Kaip tai. sakys nJ 

( vienas, 'katalikiška Lietuvi 
f tik dabar šventojo 'l'ėvo tol 

pi’ipažinta. Bet atsimiųkil 
[jMjne, fcad toji katalikiška LieJ 
KLiuVainedavė seimui didžiuj 
Kymos.katalikų atstovų. Pel 

reito.* Savaitės “Darbininl 
K ko" ketvergiuiame numery] 
E.jįe buvo žinia apie tai, kaq 

£ lapkričio J) <T. Latvijos atstu 
|<Vas ir Šventojo Tėvo valsty?- 

H?binis * sekretorius pasirašė 
K konkordatą. Protestantišką 

■?Latvi|a padarė sutartį si) 
B Katalikų Bažnyčios galva, A 
Į katalikiška Lietuva dar nei
■ Tas vra dėl fanatišku lais-
■ vamanių įsigalėjusių Lietu- 
V vos valdžioje. Todėl ir truk-

reikalai su Apaštalų

POPIEŽIAUS ,
S-'

pinai piliečių pareigą “PiidytUnamas'k0peratoriams-varto- 
kad ir kiti mūsų pavyzdį pasekę, - .................

tai jie negalės tenai Įsigyti Padarytu kas reikia. Kas dėjo 
aejadomos nuosavybės (jei seniau į au^ay> F^r^° bonus — tas jau tu- 
kokią turėjo, toji negulės būti 
itimta) negalės dalyvauti balsart- 
nuose ir tt. Kaipo paeinantiems 
š Lietuvos vyriausybė gal ir pa- 
'.engvjns, ar pagreitins pilietybės 
atgavimą. Bet vis dėlto tam rei
kalui reikės pridėti nemažai triū- 
:o ir šiek tiek išsikaštuoti.

3. Mokesniai už pasus $10.00 ir 
55.00 yra nustatyti remianties Vy
riausybės taisyklėmis No. 798, til- 
ousiomis V. Ž. No. 99, Irurie rei 
raiauja, ieąd kitose šalyse gyve
nantieji lietuviai už pasus ir Jų 
langinimą mokėtu tiek, kiek anos 
■ » - ■- . ----

LIETUVOS ŽEMLAPIS
Kaina 45 Centai

Tai naujausios laidos su- 
ankstomas žemlapis ir kiek
vienas lietuvis turėtų įsigy- 
i

Didžio išlankstytas
26x33 

Sulankstvtas 
6i/2x9y2 

Galima gauti
“ Darbininke” '

’66 Broadway,
Botson 27, Mass.

PRANEŠIMAS GERB 
KLEBONAMS.

“Darbininkas” neseniai yra at
spausdinęs mažą KATRKTZMft. 
LĮ, sutaisytą gerb. Kun. F. Juš- 
kaičio “Pirma Išpažintis. Labai 
parankus KATEKIZMSLIS vai- 
kučiams prirengimui prie PIR
MOS IŠPAŽINTIES. Kaina $7.50 
už 100 egs. Imant ant syk 100 
egz. ar daugiau, duodame 25 nuoi.

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

Z- -

Susivienijimas Lietuvių j 
/ R. K. Amerikoje

2

riaus priklausančiose orga
nizacijose ir kiek yra pavie
nių narių, priklausančių 
Stačiai į Fed. skyrių ii užši- 
tnokanČių $1.00 į metus (pa
gal NH-ojo^kongreso nuta
rimo).

2. Federacijos Apskričiai. 

Bent trys Federaeijos sky-. 
riai gali sudaryti Federaci
jos apskritį, kurs rūpinasi

. Federacijos auginimu savo 
apygardoje. Apskritys tu
ri žinoti, kiek išviso turi or
ganizuotų Federaeijos narių 
tame apskrityje.

3. Federacijos Centras su 
savo sekretorijatu turi būti 
nuolatiniame koutakte su 
apskričiais, o kartais ir su 
visais skyriais, ypač ten, 
kur dar tų apskričių nėra. 
Centras ligšiol žilio apie tris 
susidariusiuos apskričius: 
Chicagos, Bostono ir New 
York—Ne\v Jersey’s. Iš tų 
trijų — Chicagos apskritys 
berods geibiausiai yra -susi
organizavęs ir pirmas žada 
prieiti prie susižinojimo sa
vo apskričio narių skaičiaus.

Federacijos sekretorij atas 
yra sufnanęs bent du sykiu 
į metus atsiklausti skyrių 
ir apskričių, kiek jie turi iš
viso narių. Jų prisiunčia
mos žinios bus skelbiamos 
laikraščiuose. Tuomet visi 
žinosime, kaip kur stovi mū
sų organizacija. Tuomet 
mes visi bene gausime dau
giau akstino auginti ir tvar
kyti savo organizaciją.

Pirmos žinios iš skylių ir 
apskričių turės suplaukti į 
Centrą ne vėliau, kaip va
sario 10 d.. 1923-čių metų. 
Jos turės parodyti kiek Fe
deracija turėjo tikrai orga
nizuotų narių 31 gruodžio 
dieną, 1922 metų.

Iki tam laikui dar lieka 
beveik du mėnesiu. Per tą 
laiką visi Federacijos sky
riai turės sukrusti padirbėti, 
kad visos jų kolionijų orga
nizacijos prisij'ašytų prie 
Federacijos ir kad didžiau
sias skaičius pavienių asme- 
■hų pataptų Fed. ir Tautos 
Fondo liūliais.

Centras išsiuntinės netru
kus atsiklausinio lapus vi
siems skyriams. Gi skyriai 
apie sausio vidurį ar pabai
gą tuos lapus išpildė trijose 
kopijose — vieną nusiųs ap
skričiui. kitą Centrui, tre
čią palaikys sau.

Kur nėra dar skyriaus, te
nai jį reikia sudaryti. Kur 
skyriai nėra sutlarę savo ap
skričio, lai pasiskubina jį 
sudaryti.

Laikas brangus. OrganL ' 
zuokimės. Nežinome, kąt 
ateitis atneš.

Bet jei būsime organizuo- ' 
tj, tai su Dievo pagalba, pa* 
tys būsime tos ateities tvė
rėjai.

ieškodami pelno savo bo
sams, galės dirbti visiems 
naudingą produktyvų darbą. 
3) nereikės mokėti apart al
gos niekam jokio pelno, nes agi ne lietuvis? Nejaugi lie- 
visas pelnas grįžš patiems 
vąrtuotojąms. 4) bus sutau
pyti tie bilijonai dolerių, ku
rie dabar išmokama už ap
garsinimus ir agentams. 5) 
Nebebus baimės, kad parda
vėjas prigaudinėtų vartoto
ją, nes nebus tam priežas
ties, kadangi pardavėjui jo
kio š to pelno nebus .

Pereituose straipsniuose 
buvo minėta, kad Suv. Val
stijų "vartuotojai, kaipo to
kie. praperka į dvidešimts 
bilijonų dolerių į metus. Tai
gi iš tos milžiniškos sutnos 
tik pusė tenka gamintojams- 
farmeriams ir fabrikan
tams, — kita gi pusė, t. y. 
apie dešimtis bilijonų eina 
dalintojams, t. y. broke
riams, commission mer- 

cluints, u'holesales, krautu
vėms ir transportacijai (ge
ležinkeliams, ekspresams, 
etc.). Iš tų dešimties bili
jonų dolerių apie pusė, t. y. 
penki bilijonai kliūva vadi
namiems ret uiters, t. y. 
tiems, kurie tiesioginiai 
vartuotojui parduoad (pav. 
storiai, pedlioriai ir tt.), kiti 
penki bilijonai eina aukštes
nių jii laipsnų perkupčiams, 
kaip pav. ivhoiesale, jobbers, 

broke rs, etc. ir už transpor- 
tacijiĮ.

Jei tad koperatyvė tvarka 
sutaupytų yartuotojams 
nors tik apie trečdalį tų de
šimties bilijonų, nors tris 
bilijonus (tris tūkstančius 
milijonų!), ir tai jau būtų 
labai didelis daiktas. Te
čiau koperacjjų galutinas 
tikslas yra siekti dar toliau: 
netiktai paveržti iš asmeni
nio pelno ieškotojų prekių 
dalinimą, bet pagalios, bent 
žymioj daly, paimti’ į savo 
rankas taipogi ir prekių ir 
produktų gaminimą.

Dabar, skaitytojau, suly
gink koperacijos tvarką su 
kapitalistine tvarka ir su 
bolševikų ‘‘rojum.’’ Palie
ku Tamstai pačiam prieiti 
prie išvadų.

tuvis turėtų būtinai būti 
vien tik paprastu daa-binin- 
k'u ? laukti, kol mūsų tankiai 
visai netikusiai vedamos ko
peracijos susitvarkys ?

Kritikos koperacijoj turi 
būti labai daug, bet toji kri
tika privalo būti nukreipta 
ne į kaimynus privatinius 
biznierius, bet į pačią kope- 
raciją. Galime, mes katali
kai pav. išsijuosę kritikuoti 
visokius bedievius, nusidė
jėlius ir jiems panašius, bet 
ar mes patys tapsime nors 
kiek geresniais, jei nekreip
sime jokios domės į savo pa
čių trūkumus. Gali ūkinin
kas kritikuoti savo kaimy
nus už netikusį ūkio vedimą, 
bet jo ūkis clel to nepagerės, 
jei jis nesiiiipins atrasti ir 
prašalinti savo ūkio trūku
mų. Tas pats visur, tas pats 
koperacijose.

Jei kiperacija yra atsa
kančiai įkurta, atsakančiai 
vedama, nariai užtektinai 
susipratę, ji visuomet neš 
pelnų, priė jos dėsis dau
giau narių. Jei kaimynai 
biznieriai ją tuomet ir kriti
kuos, visiems bus aišku, kad 
tai daro iš pavydo ir nieks 
bekreips į tai domės.

Tokios kritikos, t. y. ieš
kojimo savo klaidų, apsilei
dimų reikia koperacijoms 
daugiau. Jas seka pasiseki
mas.

tojams ne sulyg to, kiek kat
ras pinigų yra į koperatyvą 
įdėjęs, bot sulyg to, kiek 
katras yra koperatyvoj pir
kęs. Tas reiškia, kad kope- 
raityvos ne ]>elno savo na
riams ieško, bet gina savo 
narius nuo išnaudojimo ir 
papigina _ jiems pragyveni
mą.

Dabar pažiūrėkim, • kaip 
vartuotojui yra pristatomi 
daiktai nuo gamintojo prie 
dabartinės tvarkos ir kiek 
tas patarnavimas 'vartuoto
jui atseina. Kaip jau minė
ta gamintojas paprastai ne
parduoda tiesiog vartuoto
jui. Nuo jo perka whole- 
sale’ris ir tai nevisuomet 
tiesiog, bet tankiai per bro
kerius ir taip vadinamus 
coito mission 

wholesale’ių 
vės, kurios 
vartuotojui. 
brokęris. commissiony
chant, wliolesale ir krautuvė 
ieško SAU pelno. Tuo bū
du vartuotojas yrą privers
tas mokėti kelis pelnus 
tiems, kurie pristato jam 
reikalingus daiktus nuo ga
mintojo.

Pažiūrėkim dabar, ar įš- 
tikrųjų negalima būtų suma
žinti pristatymo išlaidas, jei 
viskas būtų tinkamai sutvar
kyta. Nėra abejonės.^ kac 
koki nebūtų pardavinėjimo 
tvarka — ar kapitalistinė, ar 
koperatyvė — visuomet rei
kės mokėti už daiktų perve
žimą, t. v. geležinkeliams, už 
trokus it tt. Toliau, reikės 
mokėti algas žmonėms, ku- 
rie'dirbs krautuvėse ij who- 
lesate Tuose. . Bet užtai ne
reikės: 1) tiek daug whole- 
salių ir krautuvių, kiek da
bar yrą. Dabar dedama 
wholesale’iai o dar labiau 
krautuvės ar reikia ar nerei
kia, kad - tik, pasipelnius. 
Jie tankiai bankrūtija. Už

TIKIME PRIE GERES
NĖS ORGANIZACIJOS.

merchants. Iš 
X>erka krautu- 
jau parduoda 
Visi jie, t. y. 

mer-

Vykeitis.

LIETUVIŲ KOPERACI- 
JOSTR PRIVATINĖS 

KRAUTUVĖS.

• X noriu atkreipti Ame- 
lietuvių koperatoriu 
Į vieną negeistiną ir

Mes kartais pasidžiaugia
me, kad esame geriau orga
nizuoti, kaip kitos sriovės. 
Tai teisinga tik dalinai. Tie
sa, mūsų skaitlinės vra di- 
dėlės. Mes matome kiek na
riu turi mūsų didžiosios or
ganizacijos, kurios visos yra 
susidėjusios į vieną Katali
kų Federaciją. Mes numa
nome, kaip skaitlingos yra 
mūsų parapijos, kurių va
dai gerb.^cun. klebonai pri
rašė savo parapijas prie Fe
deracijos. Mes žinome, kiek 
pašalpinių draugijų Federa
cijai priklauso.

Bet jeigu šiandien reikėtų 
pasakyti tikrai, kiek gi na
rių alei vienam — prie Fe
deracijos priklauso, mes to 
padalyti negalėtume. Nega
lėtume d^lto, kad mūsų or
ganizacija dar nėra tampri, 
tvirta, dar tebėra gana pa
laida. >

Mes nužiūrėjome tris laip
snius Federacijoje:

1. Federacijos skyriai. 
Centro sekretorijatas turi ži
nių apie įsikūrimą 39 skA 
rių. Bet tų pačių skyrių di
džiuma nuo pat įsisteigimo 
laiko neturi su centru nieko 
bendra, veikia sau vieni, ta
rytum, pasaulyje daugiau 
nieko apart jų ir nebūtų. 
Užtat Centras nieko apie 
tuos skyrius ir ftežiflo. - Pa
tys skyriai turėtų pirmiau-

Čia 
rikos 
domę 
koperatyvomš tiesiog kenks
mingą apsireiškimą. Nema
nykit, kad ką gerą padary
site peikdami ir keikdami 
savo kaimynus privatinius 
biznierius. Visupirma juos 
prieš save sukiršinsite ir 
duosite tiktai progos jiems 
agituoti prieš jūsų koperaci- 
ją. Jų batika bus jums jūo- 
labiau kenksminga, kad jie 
būdami tokiam pat bizUv, 
kaip koperacija, yra eksper
tais kritikais Jr norėdami 
ras priekabių. Savo lęrau- 
tuvėse jie turės gana progų 
varyti prieš jus agitaciją. 
Kritikuojant ypač viešuose 
susirinkimuose atbaidysite 

pri ta
rną, kal

-____ _ -____________—__________ _ .

GYVAM DŽIAUGSMAS! SERGANČIAM VILAIS! 
1 ‘ MIRŠTANČIAM RAMYBĖ!

Tai musų,.lietuvių katalikų nesugriaunama tvir
tovė. Lietuvy katalike! Jei dar jiric šios organi- 
cijos nepriklausai, nieko nelaukdamas tuoj prisi- 

[ rašyk, peš ji:
• 1. Apsaugoja nariu c-vrastis irmoH pomirtines $150.00,

$250.00, $500.00. $750.00. $2000.00. $2.000.00. $3,OOG.OO.
2. Moka pašalpa nariams ligoniams kas savaitę po:

$3.50, $7.00, $10.00, $14.00, $21.00. \\ į
■ 3. šelpia .suvargusius narius ir našlaičius.

4 Nariai gauna S. L. R. K. A. organą, savaitini laik
raštį ”Garaą”. " •

5. Skleidžia apšvictą^Jeidžia gerus raštus ir dalina na
riams veltui. ' x \ »

6. Platina tikėjimą, dorą, rūpinasi tautas reikalais, re
mia Lietuvos respubliką.

7. Lengvmnis sąlygomis apdraudžia vaikus nuo vieną
'metų amžiaus/^ ,

. ptajinias.į S. L. R. K A. pigus, mąncsini" umkestis lengva. Kuo- 
į>os yrą vfcoae ijikunėiic lielunn fco!ionijowc Anierikeje, tddcl, tforin- 
tieji iufornmcijtf, kreipkite* prie kuopŲ Sekretorių arba tiesiai įCMb 

~Uro Kaitinę:- e

• S. L. R. K. AMERIKOJE
222 So. 9th str.. - Brocklyjj. N. Y.

yra Fed. Sek r.

VISIEMS.

niai, jia Uvę$ neižjaofa.”

moka, kaip vailuoto-jas: rei- 
i niro kito, ką 

2) Prie ko

tuos bankrotus galutinoj in- gal nevieną žmogų, p
stancijoj juk ne kas kitas čio biznierių pažįstamą, _____ __ | ———

mvną. nuo prisidėjimo priekiai sužinoti, klek jie turi ižĮgftJg* 
koperacijos. i rnz : * . r ? klausu, jis ria ataokyA kadi apri-

visose prie sky- rifai, jia tavęa naiijiofa.”



ITSIšAOillH
L N. J.

1S SAVAIČIŲ ŪKTAI

apstoti adresais:
S. B. Dociūt ė, 717 Šo. Vietory St.;
F. Bujanauskas, 1010 Tenth. St.;
G. Bubantis, 883 Be. Victory St; 
Jonas Lušas, 822 So. Lineoln St.
’---------- -r—---------------- ------------—-------l.. 

6IRKTI umy KOUONUOSL
ja po A. L. R. K. Federacijos 8-to i 
skyriaus vardu. Šv. Rožančiaus < 
moterių, dr-ja, kuri šiandien yra j 
Neivarke viena iš didžiausių dr-jų ’ 
ir pasekmingai gyvuojančių, ta 
dr-ja už jos atsiradimą ir turi tar
ti ačiū S. P., nes^kada cicilistčs i 
“Lietuvos Dukterys” pradėjo 
traukti prie savo dr-jos katalikes 
moteris, tada S. P. pasitaręs su 
kitais veikėjais, pradėjo visais : 
būdais aiškinti katalikėms mote
rims reikalingumą katalikiškos 
dr-jos. Lygiai nepraėjo S. P. ne
prisidėjęs darbu Šv. Uršulės dr- 
jos moterių, ragindamas persior
ganizuoti, atsikratyti eicilisčių 
globos, per ką šv. Uršulės dr-ja 
pakalusius pradėjo naują ir gražų 
gyvavimą ir dr-ja atsistojo ant 
tvirtų kojų.

Abelnai sakant, nebuvo Neiv- 

arke ne vieno svarbesnio užma

nymo Tėvynės ar bažnyčios nau

dai darbo, prie kurio S. P. nebū

ti? prisidėjęs. LDS. 14 kuopos na

rys buvo nuo pat tos organizacijos 

susitverimo.

Nenuilstančiai pasidarbavęs S. 

P. newarkiečių tarpe per 30 me

tų, įsigijo nuo visų prielankumą 

ir užuojautą. Išgirdus apie .jo 

netikėtą mirti (mat beveik dvie

jų savaičių tarpe jį pasmaugė pa

ralyžius), nuliūdo vis> Newarko 

lietuviai katalikai nebetekę savo 

tarpe prieteliaus ir žymaus veikė

jo. Pastaruoju laiku a. a. S. P. 

gyveno truputi tolokai nuo lietu

viais apgyventų vietų, bet Jap. G 

d. kada jo kūnas jau gulėjo pa

šarvotas, beveik visi neivarkiečiai 

davažiavo strytkariais ar automo

biliais jo ‘atlankyti. Panedėlio 

ryte 9^20 vai. jo kūnars tapo atly

dėtas lietuvių Šve. Trejybės baž

nyčion, kur tapo atlaikytos į^ejos 

mišios ir atgiedotos gedulingos 

ekzekvijos. Žmonių paskutini 

kartą pasakyti savo veikėjui su

diev ir pasimelsti už jo dūšią, pri

sirinko pilna bažnyčia.

Gėlių bukietų buvo prisiųsta 

tiek, kad specialis vežimas tūrė

jo vežti. Iš toliaus .prisiųstų bu

kietų matėsi: nuo S. L. R. K. A. 

(turbūt nuo centro valdybos) 

Ramuvųs Bendrovės, vienas dide

lis gėlių bukietas prisiųstas buvo 

iš Grand Rapids, Mich., vietinių 

dr-jų ir daugelis jo giminių, pa

žįstamų, draugų ir tt. Dar rei

kia pažymėti, kad šv. Benedikto 

parapijos aukštesnesčs mokyklos 

visi mokrrriai, skaitliuje apie 200, 

su savo klebonu ir jo pagelbinin- 

ku, kuris ir-gi mišias laikė," buvo 

atsilankę bažnyčioje, pasimelsti už 

jo dūšią. Mat jo jaunesnis sūnus 

tą mokyklą dabar lanko.

Po pamaldų, kurios tęsėsi arti 

2 vai., tapo nulydėtas į kapines. 

Ant kapinių vietos klebonas kun. 

I. Kelmeli* pasakė labai gražų ir 

griaudingą pamokslą.

Kaip prie bažnyčios pasilikusie- 
ji>taip nuo kapinių einantieji, ro

dos visi vieną mintį turėjo, visi 

atsisveikinimo žodžius kalbėjo.

, Volungis.

/ katalikų veikėjas.

■•ičio 2 d. s. m. po pietų 
Ksmkyrė su šiuo pasauliu žino- 

^Rnas kaipo Neivarko ir abelnai ka
talikų veikėjas a. a. Stanislovas 

I Pranis. Paliko didžiame nuliūdi
me savo žmoną Agotą, tris sūnus 
— Antaną, Kazimierą ir Petrą ir 

\ dukrelę Elenutę. Vyriausis sūnus
24 metų, jauniausia Elenutė 14 
metų amžiaus. / St. Pranis gimė 
1872 m. Isonių kaime, Ligumos 
parapijoje, Kauno gub. Pradinę 
mokyklą baigė Sereikruose. A- 
merikon atvyko S. Pranis būda-

~ mas dar jaunas, t. y. prieš 30 me

tų atgal. Atvykęs į šią šalį Sta
nislovas vakarais neleido laiko 

veltui, bet lankė vakarinę mo
kyklą, kur gražiai pramoko šios 

šalies kalbą. Pagyvenęs apie 5 

metus S. Pranis 1897 m. gegužio 

9 d. vedė sau už žmoną Agotą 
Baziliauskaitę, Suvalkų gub., Vir

balio parapijos, Virbalio mieste- j 

lio, su kulia išgyveno suvirs 25 

metus gražiausiame sutikime. 

Prieš 17 metų S. Pranis buvo mū
sų šiandie didžiausio sorganizaei- 

jos SLRKA. sekretorium per dve- 

» jus metus ir nemažai prisidėjo 
prie jos išsuginimo, sutvarkymo, 

nors tada dirbo už visai mažą al

gą. Šiiį žodžių rašėjui S. Pra- 

nį teko pažinti ir padirbėti drau

ge su juo apie 15 metų. Viena ką 

Neuarke lietuviams apsigyventi, 

S. P. matė būtiną reikalą tuojaus 

iš gražiausių ypatybių S. P. turė

jo tai ta, kad jis visur ir visada 

pasirodydavo kaipo pavyzdi u- 

giausis katalikas veikėjas ne vien 
žodžiuose, het jo žodžiai visada 

buvo paremti darbais. Pradėjus 

tverti lietuvių parapiją, ką susi
rašinėjęs su a. a. kun. Žebriu ir 

jam atvykus suorganizavo Švč. 

Trejybės parapiją ką ir šiandie 

tebegyvuoja. Sutverus lietuvių 

parapiją S. P. nepalieka ją ant 

Dievo malonės, bet nuo pat pra

džios, sunkiausiame gyvavimo lai- 

ketarpy, per 12 metų visu atsida
vimu kaipo Ištikimiausias Kris

taus Bažnyčios kareivis dirba už 

trustesąv Po 12 metų nenuilstamo 

darbo, parapija išaugo i didžiulę 

ir S. P. nebematydamas tokio rei
kalo iš trusteso pareigus pasitrau

kė, beė ištikimu jos darbininku ir 

rėmėju pasiliko iki paskutinės 

dienos savo gyveninio.

Nebuvo Neivarke tokios katali

kiškos dr-jos ar organizacijų kuo

pos prie kurios S. P. nebūtų pri

gulėjęs ir prię jos išauginimo, iš

tobulinimo nebūtų prisidėjęs, šv. 

Šv. Jurgio kaipo seniausi Neivar- 

ke katalikiška dr-ja, S. P. daly

vauja jos suorganizavime ir per

25 metus išbūna joje neimdamas 

nė cento iš jos pašelpos, užtai šv. 

Jurgio dr-ja a. a. Pranį savo Su- 

kakautuviiį apvaikščiojime, apdo

vanojo dideliu gėlių bukietu.

Apie 15 metų atgal kaip visur 

taip ir Neivarko lietuviai katali

kai didžiumoj nežinojo kas jie esą, 

neatskyrė bedievio ciciliko ar lais

vamanio nuo kataliko. Visi jiems 

buvo lygūs. Socialistai iš kata

likų tamsumo pasinaudoję, tvėrė 

savas bedieviškas dr-jas, traukė Į 

jas tamsesniuosius katalikus, ren

gė tiesiog ištvirkusias prakalbas, 

rinko iš katalikų aukąs, platino, 

bruko katalikams į rankas savo 

raudoną krauju ir puvėsiais dvo

kiančią spaudą, o mūsų broliai ka- paljai retai kada nors ką pamaty- 

talikai už tą visa klojo jiems do

lerius ir plojo rankoHHS ačiuoda- 

mi. Tas biaurus bedievių išnau
dojimas ir tyčiojimaris iš katalkų 

šventų idealų smarkiai sujudino 
S. P. ir berods “Jis pirmutinis pa

kilo kovon prieš tas visas bjaury
bes. Tuomlaikinė gyvavusi “Ži
burėlio” dr-ja, kurios S. P. buvo 
vienas iš įžymiausių darbuotojų, 
po kelių metų pasidarbavimo, pa
stojo tant išnaudojimpi kelią. To
liaus tose pačiose katalikų dr-jose 
per neapsižiūrėjimą priviso prieš- 
katalikiškų narių, kurie vieną ir 
kitą dr-ją pradėjo traukti i bedie
vių abazą. S. P. ir čia plrmutBiis 
padavė suitianymą sutverti katali
kiškų dr-jų ir kuopų centrą, las

L.* • -d-

bažnyčią, tai bus viena iš puikiau
sių koikmijų Detroite. Labai gra
žioj dalyje miesto. Dabar netu
rėdami savo bažnyčios, ren-
davot nuo svetimtaučių, j 
mi daug vargo ir nepatogumų. 
Detroiticčiams yra linksma girdė- priespaudos mūsų tėvynė Lietuva

. -------------- -------------- ■'

Broliai, Seserys!
Išaušo nauja gadynė, kada po 

šimtmečių vargt? ir žiauriausios

.ti* kad atvažiavo advokatas p. 
U vic^. lietuvis, iš Oinaha, Nebr. ir 
mano apsigyventi Detroite, tai 
bus pirmas lietuvis advokatas, 
katras bus labai naudingas lietu
viams. Ofisą atidarė Ford Build- 
ing 618-20. Gyvenimo vieta 8303 
Lane St.

Darbai Detroite eina gerai, at
važiavę gauna tuojaus šiokį ar to
kį darbą.

\ Vargšas.

DETROIT, MICHIGAN.
I —. - -

Pagal Lietuvos Atstovybės pra

nešimą visi lietuviai kurie nori 

pasilikti Lietuvos pilnateiisais pfc 

piliečiais privalo užsiregistruoti 

ir išsiimti Lietuvos pasportus pirm 

22 d. gruodžio- įpėnesio, 1922 m. 

Tai aš pranešu Detroitiečių žiniai, 

kad aplikacijas ir kitas blankas ir 

pilnas informacijas reikale regis

travimosi galite gauti pas K. Abi
šalą, 9258 Cardoni Avė, Kampas 
Westminster Avė., Detroit; Mieh.

\-----------4
PHILADELPHIA, PA.

mė- 
bitvo

Vis daugiau skebų.
v _____

Laivų liuoduotojai čielas 

nuo kaip streikuoja. Jau

keletas susirėmimų streikerių su 

streiklaužiais. Keletas net ligon- 

bųčius pasiekė.

Bet streiklaužių vis dauginas, 

policijos 

bet šim-

Jic vežimais vežami po 

apsauga, ne dešimtimis, 

tais.

SPRINGFIELD, ILL.

K.?

Spalio 27 d. L. V. 48-tos kp. vy

lės lllinois Statė Arsenai svetai

nėj surengė puikų maskaradini 

balių, l’ž juokingiausį apsirėdy- 

mą dovaną gavo .Su ponaitė ir A- 

domaitė. O už originalį — Grėl>- 
likiutė ir Zavadški'utė. xGražios 

publikos buvo daug. Pelno liko 

ne mažą.

Spalio 29 d. rūpesniu muziko 

A. Aleksio tapo suorganizuota L. 

D. S. 101 kp. Pirmame susirin

kime prisarašė: A. Kazlauskas, A. 

Krasauskas, A Repšys, A. Pct- 

reikis, A. Girdžius, A. Mikutis, 
A. Stanslovas, A. Aleksis, J. Žen

telis, J. Grūstas ir M. Jocius. Su

sirinkimai nutarta laikyti pirma

dieniais trečios savaitės kekvieno 

mėnesio.
s

Lapkričio 5-tą d. L. Vyčių 48 

kp. Dramos Skyrius atvaidino du 

smagiu scenos veikalu. Komedi

joj, “Kuprotas Oželis,” puikiai 

savo roles atliko, “Onytė” ■*— A. 

Bacevičiūtė,' “Jonelis”-------J. A-

domaitis; gerai lošė ir aiškiai kal

bėjo, “Motina” — E. šupanaitč, 

“Piršlys” — A. 

“Našlys” — J. 

“Dainą Be Galo” 

no, ‘ ‘ Nuoga-lskis ’ ’

“Grybas” — A. Stirbas, “ 

vas”'— V. Alainis, “Teresė 

O. Adomaitė, “Veronika” 
Munkiute. Bet ypatingai labai 

juokingai savo rolę atliko “Žy
das” — P. Žemgalis. Kvartetą 

gerai padainavo P. Stirbis, J. 

Adomaitis, J. Mileris ir P. Žem
galis. Po programų A. Kuperis 

ir L. Naumovičius smagiai grojo 

lietuviškus šokius, o jaunipras 

linksminos lig vėlumos.

Šiomis diehomis ^husų kolonijos 
jaunimą aplankė K. Gervilis iš 
Boston, Mass. ir apsigyveno D. 
Rimkus iš Waukegan, III.

Lapkričio 12, d. čia prasidėjo 
parap. bazaras ir tęsis sekmadie
niais, trečiadieniais ir penktadie
niais iki gruodžio 1-moš d. 
kimusi gerų pasekmių.

iškovojo sau visišką laisvę ir ne
priklausomybę.

^vuomet kritingiausiame tėvy

nės momente mes, palikę nuošaly 

vidujinius savo reikalus, visas jė
gas, visą energiją dėjome tam/, 

kad kraujū iškovota tėvynės ne

priklausomybė nežūtų, bet viso 

pasaulio būtų pripažinta, mūsų 

laisvamaniai, socialistai ir XX-jo 

amžiaus teroristai-Trockio-garbin- 

tojai stiprino savo pozicijas kovai, 

kad iš mūsų širdžių išplėšus tiky
bą, dorą, šventus tėvynės meilės 

jausmus. Sustiprinę savo pozici

jas šiandie jie lygiai Amerikoje, 

kaip ir Lietuvoje susiėmę rankas 

bendrai kelia galvą ir atvirai skėl- 

bia>mums kovą. Tūkstančiai jų 

agentų visose lietuvių kolionijose 

didžiausiu uolumu drumsčia mūsų 

gyvenimą ir leidžia bedievybės 

nuodus visokiais būdais ir priemo
nėmis.

Atėjo laikas tad mums, katali

kams, ypatingai jaunimui, kurie 

dar rengiamės būti sąmoningais 

tautos datbinįnkais, kurie į kiek

vieną darbą einame su obalsiu — 

Visa atnaujinti Kristuje — glaus

ti pečiai, stiprinti jėgos, kad ne

pavergtų mūs organizuotoji bedie- 

vija, kad neužnuodytų mūsų šir

džių'neapykanta prieš tą, ką lig 

šiol gerbiame ir šventu laikome, 

kad neišplėštų mums padorumo 

jausmų!

Lietui ps Vyčių Chicagos Aps

kritys, turėdamas galvoje visa 

kas aukščiau pasakyta, sumanė 

šaukti visuotiną Lietuvos Vyčių 

kuopų, gyvuojančių lllinois, In

diana, Visconsin. valstijose (taip- 

pat ir iš Grand Rapids, Mich..), su

važiavimą, kuriame bus įsteigta 

naujas Ajiskritys, tai yra Lietu

vos Vyčių lllinois, Indiana ir Wis- 

eonsin valstijų Apskritys. Pir

muoju ir svarbiausiu uždaviniu to 

Apskričio bus: kurti naujas kuo

pas tose lietuvių kolionijose, ku

riose džr nėra ir gaivinti tas kuo

pas, kurios šiandie yra 'apsnūdu

sios.

Atsiminkime, kad idėjos jėga 

darosi tada, kada ji apima minią, 

kai ji tą minią išjudina ir pakelia 

dvasią. Mums netrūksta nei darb

štumo, nei iniciatyvos, nei pasi

šventimo. Tad paleiskime visa tą 

darban! O greitai visas lietuvių 

jaunimas bus po mūsų vėliava!

Steigiamasis tųjų valstijų Vy
čių Apskričio suažiavlmas įvyks 

lapkričio 26 d., "VVaukegane, III., 

Lietuvių salėje, prie 9th ir Lin

eoln gatvių. Suvažiavimo dieno

tvarkė bus tokia:

l.\ Išrinkti kuopos atstovai su

važiuoja Waukeganan sekmadic- ■ 

nv, lapkričio 26 d. anksti rytą. 10 

valį susirenka parap.. mokyklos 

kambarin, iš kur “in corporc” 

eis į bažnyčią mišių šv. Išklausyti 

ir paprašyti Dievo palaimos darbo 

pradžiai. ’•

■ 2. Po mišių šv. 1 vai. atstovai 

sueina parap. svetainėn, kame bns 

bendri pietūs. Po pietų visi vyks

ta į Lietuvių salę ir atidaroma 

steigiamasis suvažiavimas.

3. Kuopų atstovi? registravima
sis.

4. Rinkimas prezidiumo.
5. Skaitymas referato; Sūvažiap 

lomas, jo tikslas ir uždaviniai. 
(Ref. skaitys Komisijos narys).

6. Kuopų pranešimai.
7. Šių dienų mūsų uždavinių 

svarstymas.
8; Sportas, jo praplėtimas.
9. Nauji sumanymai
10. Rinkimas valdybos.
IT. Suv-mo uždarymas. 
Pasibaigus suvažiavimui 

pijos salėje bus bendra vakarienė 
ir programa.

Kadangi šis suvažiavimas skai
tysis itin svarbus, nuoširdžiai 
prašome kuopi], kuoadugiausia

. v
REIKALAIS.__ r______ Yra lai geriausia proga tiems, kurie nori su darbissu 

Mes lietuviai dgrinTrinkai kiškų, pilnu iš viso pasaulio žirny, žinių apie koperaen 
- "_______apie darbininkų judėjimų susipažinti trįs sykius savaitę,

gauti į savo namus naujausias iš darbininkų pasaulo žinia 
Juk pati popiera daug daugiau kainuotų. Taigi visi lčt 
kšSionys darbininkai, kuriems rūpi rytojus, kurie nori 
kad jūsų ateitis nebūtų tokia tamsi-miglota, kaip kad i] 
šiol buvo, privalote pamėginti užsirašyti “Darbininkę 
nors ant penkiolikos savaičių. TIK VIENAS DOLERL

Tiems, kurie pirsitjs stačiai “Darbininkui” už vmr 
metus iš kalno $4.50, tiems duosime vieno dolerio verti 
knygų. Knygos yra skelbiamos kitoje šio laikraščio viet 
je. Tas pasiūlysimas baigsis sausio 1 d. 1923.

Todėl pasinaudokite ta proga ir užsirašykite plistų 
darni vieną dolerį.

nuolatos nusfiskundžiame, 
kad mums yra vargas, visur 
esame išnaudojami, kaip die
nos laiku dirbtuvėje turime 
dirbti už mažą nemokesnį 
Sunkti darbą teip pat ir ki
tose įstaigose, ar tu eisi į 
krautuvę ir kitokias užeigas, 
visur tapsi nuskriaustas. 
Kodėl teip yra ? Užtai kad 
mes darbininkai nesidarbuo- 
jame. Lietuvoje būdami bu
vom prispausti Rusijos au- 
tokratizmo, nedavė mums 
apšvietos, per tai buvom pri
versti apleisti .savo gimtinę 
ir ieškoti pasaulyje sau ge
resniu aplinkybiti.

Bet apleidus Tėvynę ne
lengva buvo surasti kas ge
ro, dėlto kad mes buvom ne
mokyti, nežinodami svetimi), 
kalbų turėjom^ Vargti, turė
jome sunkiausius darbus 
dirbti ir tas tūkstančius mū
sų brolių nelaiku į kapus nu
varė. Visa tai permalant, 
tai muųįs lietuviams gyve
nantiems Amerikoj daugiau 
reikia kreipti domės į mūsų 
pačių ir visos tautos geresnę 
ateitį. Mes galėtume daug 
gero nuveikti jeigu giliau 
svarstytume ir geriau su
prastume kokiais keliais ei
ti prie gerovės. Dabarti
niam amžiuje tai svarbiau
sias yra reikalas organiuzo- 
tis, nes visas pasaulis ir vi
sos tautos tą daro ir tik tiki
si per organizacijas prieiti 
prie geresnės tvarkos ir ge
resnės vienybes ir teisin
giausi d principo. Per orga
nizaciją darbininkai galės 
suprasti pramonės ir politi
kos reikšmę ir tada darbi
ninkai su unijų pagelba len
gvai galės išlaimėt! įvairius 
pagerinimus nuo kapitalis
tų, ne taip kaip dabar kad 
būva sunku vesti kovę, kada 
darbininkuose didelėj di
džiumoj nėra supratimo. --

Per organizaciją sueisim į 
vienybę. Reikia lavytis, 
griebtis daugiau apšvietos ir 
susitaikinti į bendrą veiki
mą. Tik per organizaciją 
galėsim įvykinti gerą idėją, 
o visus blogus Įpročius pra
šalinti. r

" Deja, kad blogos valios 
žmonės ir-gi organizuojasi ir 
kaęgali atnešti mūsų tautai 
neaiškią ateitį., Tai-gi mums 
krikščionims darbininkams 
turėtų tas rūpėti jeigu norim 
geresnės ateities. Mūs lie
tuvių darbininkų vienintelė 
yra organizacija tai yra L. 
Darb. Sąjunga, kuri teisin
gais pamatais eina. Tik 
mulus neikia stoti visiems ir 
tą darbą dirbti. Mūsų ko- 
lionijoj Clevelande, O. šios 
organizacijos skyriūs 51-ma 
kuopa rengiasi prie smar
kesnio dafhp, tik pirmiausia 
yra reikalinga padaryti stip-4 
ria ir skaitlinga nariais, nes 
yisa jėga yra ska&taje.

LDS. 51-mos kuof«« būna 
susirinkimai kas mėnesį ant
rą utaminką, UėtūVią Sve
tainėj, 6835 Sūperior Avė. 
Kas tiofi dirfcti darbininkų 
geiotei,- kriečiami frigolėti. 

61-1*08 kp. narys.

Adresuokite:
“D ARBININKAS”

366 Broadu'ay Boston 27, Mass.

Dovanos
\____

SPAUDOS PLATINIMO 
LAIKAS. 8) Marijos Mėnuo 50 

Eu-harist. Stacijos — 15K, Žib 
rėlis — 40-.

9) Sakalėlis — 35c., Moterys 
ir Šeimyna — 50c., Sfacijoc ■ 
15e.

10) Trįs Keleiviai ~ 50c., T 
bakas nuodai — 10c., Žiburėlis- 
40c.

Kiekvienas užsimokėjęs 
kalno už įdėtus už “DaA 
lunką,” turi teisę pasirink 
vieną iš viršuj nurodytų m 
merių, vertės 1 dolerio kfę 
proga visiems iš to pasifiižn 
pasinaudoti.

Pinigus ar money ord 
rius siuskite vardu

“DARBININKAS”
366 Broadway, Boston 27,

* -

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:

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

2) Kuris gaus du nauju “Dar
bininkui” metiniu 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 pasdulį 50c., 
Albumas Liet. Dr-jų 25c., Delega
tų Kelionė Lietuvon 25-.

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

3) Svieto Perėjūnas — 35c., £- 
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 — 10e., Leono 13 
pop. Enciklika — 15c., Žaidimų 
Vainikas — 50-., Kurių Bus Vir
šus? — 10c., jJSsumas — 10c., Ga
liūnas — 5-. «

7) Aritmetikos uždapinynaa I 
d. —- 35c., Antra. uždavinynas n 
d. —- 25c., “Draugas” (kalendo- 
rėlis) 40c.

pasiuąjš gristi atstovų.

para-

padėjus nudažai darbo tapo įkū- 
• Kataliką Ctn-

Julė.

-------- —,-------“ —

DETROIT, MICH.

tas kaipo Nevarko Kataliku 
tras, kuris ir šiandien tėbej vakaro arba'

Ti-

Vyšniauskas, 

Tamošiūnas, 

smagiai vaidi- 

— J. Mileris, 

Dura- 
»> __ 

— B.
Detroito lietuviai kaip jau huo 

serfiai yra žinoma apsigyvenę tri

jose dalyse miesto: AVest Side, 

East Side ir Delrey. Bet kaip

gi yra stebėtina, kad būną kokia 

nors korespondencija iš Detroito, 

tai vis tik iš East Sidės, o kitų

si. Rodos kad tik vienoj West 
Sidėj viskas veikiama, o kitos .da- 
ly8 miesto, tai miega. Bet kaip 
teko patirt, kad’West Sidės lie
tuviai darbuojasi daugiaųpia iš vi
si?, ypatingai labai daug darbuo
jasi L. Vyčių 102 kp. Rengia vi
sokius vakarus, tiktai labai mažai 
apie savo veikimą garsinasi.

Nedėlioj, fApkr. 12 d. L. B. sve
tainėje Dix ir 25-os gat. buvo pa
rengę L. Vyčiai 102 kp. milžiniš
ką vakarą su didebausiu progra
mų: prakalbomis it šokiais. La
bai puikiai nusisekė. Visas pel
nas to vakaro skirta šv. Antano 
parapijai įsteigimui vargonų Me
tas atgalios Weat Sidėj pastatyta 
liet, svetainė ir dabar jau rengia
masi teipgi vėl prie didelio darbo 
— tai jT-a statymo bažnyčios ant 
Dix ir 25-os gat - Kada turėsim

“DARBININKAS”*

Lietuvos Darbo Federacijai kny
gų už $5.597.50. Už tas knygai 
“Darbininkas” iš visuo
menės Atlyginimo. LDS. kuopos, 
LDg. nariai, mūsų prieteliai, ka
talikiško* spaudos rėmėjai priva-

Su pagarba, I
L. Vyčių Illuiois. Indiana fe 

Wmeon|iiu valstijų Apskričio sto
ginio Kofr.isija:

Ignas F Sakalas, 
Visete RūImMHs,

Šį rudenį katalikiškos lietov. 
spaudos reikalu lankausi Con 
valstijoje, greitu laiku tikino 
būti Bostone ir jo apielinkfte. Ki 
dangi mano tikslas ne aukų ri 
kūnas, o tiktai narių įrafinėjietM 
Šv. Kaz. Dr-jai ir katalikiskien 
laikraščiams prenumeratorių rii 
kimas, tai manau nebaisu įkiriu J 
Anglijos lietuvių kolonijoms. B? 
tonas su savo apylinkėmis yn 
veiklumo ir visokių prakilnių id< 
jų pavyzdžiu, tai šiuomi .labi 
maloniai prašau, gg. klebonų, v 
sų organizacijų, dr-jų ir. skyri 
katalikiškos spaudos mylėtoji 
pagelbėti man katalikiškos spai 
dos misiją pasekmingai atlikti.

Su aukšta pagarba*

Kta. Petru



PRANEŠIMAS

JUOZAS LAUT

VESTUVĖS

20,000 Tonų Laivai

ŠAUNI VAKARIENĖ

Valstybę ii kaip ka
štai tų istoriškų žen-

salionai Ir erdvus dėkai trečios 
Ant laivų HANSA, BAYERN, 
MOUNT CLAY yra keli specia-

Tėvas Alfonsas 
Maria, C. P.

“DARBININKAS”
366 Broadnay, 

Boston 27, Mass.

ir noru 
stubą i 

važiuoji

Pereitą subatą, lapkr. 18 
d. lietuvių bažnyčioj gerb. 
klebonas kun. K. Urbonavi
čius surišo Povilą Bušmaną 
su p-le Anele Dusevičiute. 
Vestuvės buvo tą pat vaka
rą parapijos dailioje salėje 
ant 7-th St. Šliūbas buvo 
labai iškilmingas. Giedojo 
bažnytinis choras. Į vestu
ves buvo atsilankęs didis 
jaunimo būrys. Geriausio 
sugyvenimo naujai porelei.

Nuvyk skaus
mą šalini

RaifiAs petys, meS- 
lungiškas trauky
mas muskulą, iš- 
nurytas sąnarys— 
visuomet yra drau
gais didelio Skau- 
bc. Tačiau patry
nus truputį

DETROITO KRIAI
Darnu siutus, overkoti 

ras. Materijos geros, 
pasirinkime. Kainos ik 
Darbas ir pritaikymas g 
tas. Malonėkit persi t i

Esame gavę iš Washingto- 
no Lietuvos piliečių regis
tracijos blankų, taigi kurie 
lietuviii norėtų tų blankų 
gauti malonės kreipties į 
“Darbininko” raštinę ir 
gaus visas žinias ir paaiški
nimus.

orkestrą, kuriai , vadovavo 
p-lė E. Kyburiutė. Buvo ir 
gerb. kun. Urbonavičius įr 
Dr. Landžius, kurie pasakė 
po prakalbėlę.

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

Pirmininkas — V. J. Kudirka,
37 Franklin St.,

/ Nortvood, Mass.
Viee-Pirm. — M. Žukauskaitė,

1 Grimes Street, 
South Boston, Mass. 

Raštininkas — J. Smilgis,
125 Cherry Street, 

Cambridge, Mass. 
Iždininkas — M. Abračinskas,

187 Ames Street, 
Montello, Mass.

| “Keleivio” burdingierius 
furyer Codzienny” labai 
nnervavo dėl franeūzų so- 
įalistiĮ vado Jean Lon- 
et’o prakalbos Bostone, 

jpaip “Keleivio’’ inamis su
sinervavo, kad rašo, būk 
Longuet kalbėjo pereitame 
ketverge. O ištikro jis kal
bėjo seredoj. Be to “Kelei
vio” burdingierius “Kuryer 
Codzienny” rašo, kad Lon- 
guet atsiųstas Amerikon 
Franci jos ir Lenkijos ne
prietelių. “Keleivio” bur- 
dingieriamš lenkams Lon- 
guet nepatiko dėlto, kad jis 
pasakė, kad į Lenkijos rube- 
žius inimta daug žmonių vi
sai ne lenkų kraujo.

Iš BOSTONO i LIETUVA , 
per LIVERPOOL 

ant naujo, didelio, puošnaus, greito 
aUeju varomo

ALGERIA .......................... Lapkričio 187
ANDANLA (naujas)—Gr. 9; Sausio 41 
AUSONIA (naujas ...............Sausio 27

[Vasairo 10 
su greitu persikėlimu į LIETUVĄ ir 
visas Baltijos valstijas. Geriausias 
patarnavimas ir valgis.

TAIP-GI Iš NEW YORK’O 
asmeniškai prižiūrima ekskursija Lie
tuvon ir | kitas Baltijos valstybes, 
kiekvieną utarninką vienas iš trijų jū
rių milžinų su užjūrio persikėlimu 

Southampton’e.
MAURETANIA AQUITANIA 

' BERENGARIA
pasiekia LIETUVĄ | devynias dienas. 
Delei informacijų kreipkitės prie ar
timiausio agento arba prie CUNARD- 
ANCHOR LUNES, 126 Statė St, Bos
ton. Mass.

PAiN-EXPELLERIU 
ant skaudamos vietos skausmas bus 
greitai pašalintas. Pam-Ezpelkm ir 
įkasomas yra mirtai priešai. Nusipir
kite jo. bonką šiandien rs=ss==i 
pas savo aptiek orių— 
kaina tik 35 ir 70c. Per- 
sitikrinkite, kad butą W 
ant pakelio musų Inkaro JĮ 
vaisbaženklis. Neimkit lyk I J|1

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

BrooHyn. N. Y. IBMMMlMI

NAUJAS VEIKALAS 
nDiinTft nurT

LIETUVOS PINIGAI KALĖDOMS
Nuo Spalio L, 1922. Lietuva {vedė gavus pinigus, vadinamus LlTAI, ir 
todėl nuo dabar pinigų siuntimas j Lietuvą skaitysis Litais, kurių kursas 
su nusiuntimu yra sekantis:

50 Litų ....................>0100 300 Litų................> 34:50
100 Lftų............... >11.75 400 Litų ............... .$ 44.00
150 U®................... >17.50 500 Litų .'.............. > 55.00
200 Litų.................. .>23250 1000 Litų ................ $108.75

*■* PARSIDUODA
21 ’

įCash Grosernė ir Bučernė, Stub. 
J ir Forničiai.

,7J Aš likaus su vaikais 

2'įtuojaus parduot bizni, 

ūtviska ką tik turiu, nes 

-•utuojaus Lietuvon. Seniausias biz 
"’.nis Dorchestery. Vieta apgyven 

ai tta anglais, franeūzais ir italijo 

ir-1 nais. Stuba gera ir 6 gražūs kam 
le' < bariai viršuj storo. Frontroomi

• setai, karpetos ir viskas kas til 
S!, Jyra stuboj. Kainuoja šimtai dc 
®®flerių. Atiduosiu už tiek kiek ka 

R 'duos. Biznio antrašas: 

i • ONA KAIRIENĖ,

Šv. Petro Bažnyčios Fėrų 
komisija laikė susirinkimą 
lajkričio 17,1922, bažnytinė
je svetainėje po pamaldų. 
- Pereitų metų protokolas 
buvo skaitytas ir priimtas su 
pataisymu kad liko pelno 
$1579.62.

Forai prasidės Gruodžio 
3, 1922, pirmą dieną adven
tų.

Atstovus prisiuntė sekan
čios draugystės:. Šv. Petro 
Bažnytinis Choras, A. L. R. 
K. Moksleiviai. Moterų Są
junga, Marijos Vaikeliai, 
Apaštalystės Maldos, Amži
nas Rožančius, Šv. Kazimie
ro, Saldžiausios širdies, Šv. 
Jono Evang., Lietuvos Vy
čiai, Lietuvos Dukterų, L. 
D. S., Nedėldienio Mokyto
jai, Piln. Blaiv. ir Altoriaus 
vaikeliai.

Buvo išrinkta sekanti val
dyba: Gaspadorius — Pet- 

-ras.-. Milius, Gaspadoriaus 
pagelb. — Viktoras Medo- 
nis, Raštininkė — Katrina 
Švagždžiute, Gaspadinės — 
S. Mizgirdienė ir S. Beržins- 
kienė, Maršalkos—F. Gren- 
delis ir V. Valatka.

Vienbalsiai buvo nutarta 
pirkti toniką nuo Steponavi
čiaus. f

Steponavičius prižadėjo 
parvežti daiktus iš kitų mie- 
«tų jeigu kas surinktų.

Stalų sutvarkymas bus 
pėtpyčioj, gruodžio 1, 1922.

Draugystės, kurtos dar ne
išrinko atstovus malonėkite 
išrinkti ant sekančio susirin
kimo.

Susirinkimas buvo užda
rytas 9:45 vai. vakare. 

Pirm. P. Milius, 

Rast. K. V. Svayzdžiutė

LINIJA 9Broadvay, * Neverk NY I

KELJONE ‘LIETUVA 
i PER Hamburgą,• Aj /' arba liepoje

./’ . UI aiMNVHVJ ISIA IINOHIZVA
/ Jh\ X. tiesiu keliu
_^/T \ C—/ Lietuviai važiuojanti j I’iliavą aplen- 

H/ k‘a tenky juostą (kondorą). Visa trečia kle-
Jį sa padalinta j kambarius ant 2-jų, 4-rių ir 8-nių 

'Al k»vų.
|Hk r-ijaliais Kalldu Išplaukimais

■ LTTUANIA Gruod. 6; ESTONIA Gr. 27 
K New Yorko ir Bostono į Hamburgą $103.50, 

f i Pyliavą $106.50, į Libavą ar Memelį 107.—
-—15 Bostono i New Yorką per Fall River Liniją.

Kreipkitės prie vietinių agentu.

Pereitą nedėlią, lapkričio 
19 d. parapijos salėj ant 7-th 
st. įvyko vakarienė, sureng
ta L. Dukterų dr-jos po glo
ba Dievo Motinos. " Žmonių 
buvo arti 300. Atsilankiu
sieji turėjo tikrų’, “good 
tune,” nes vakarienė buvo 
šauni. Be to griežė vaikų

TARP NEW YORKO ir HAMBURGO
Trumpiausias Susisiekimas su Visais Portais 

Centralės Europos.
Savaitiniai Išplaukimai Kas Ketvergas

Nuo Pier 86 No. River, 46-th St., New York.
Kambariai su 2. 4 ir 6 lovom ant visų laivų. I’uikųs 

valgomieji kambariai, 
tiesos pasažierinms. 
5VUERTTEMBERG ir 
liai puikus kambariai.

Du Nauji
R E S O L U T E ir R E L I A N C E

Išplaukia kas antrą utarninką su 1-os, 2-ros ir 3-čio kle- 
sos pasažieriais. Paskiau bus mainoma. Klauskite agento 
'•.JULIUS RO/TTENBERG, 269 Hanavtr St., Boston, Mass.

Yra geriausios; patariamos ii

• naudojamos geriausių koncertinų

• Grojikų ir Mokytojų. ,
• Mes taip-gi turime geriausį pa'

• sirinkimą ir kitų muzikalių Įstru

• mentų.
• Klausk mūsų kataliogo o gaus:

• jį dykai.

• GEORGI & VITAK MUSIC CO.
• 1639 S. Ashland Avė., Chicago, Ui 
«
i

■ i ' i ■■ ■ _ " U-'- J-

LDS. CENTRO VAL- | 
DYBA ♦

Dvasios vadas kun. F. Ke-} 
mūšis. J

Prez. M. Žioba.
Vice-prez. J. Versiackas. ‘ 
Rašt-adm. J. Tumasonis. { 
Ižd. V. Jakas.
Iždo globėjai: J. Glinec-» 

kis, A. Vaisiauskas.
Kontrolės komisija: Kun. ’ 

J. Čaplikas, kun. V. Tašku- • 
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-J- 
čius. | j

♦
♦

Duosiu misijas šį rudenį 
sekančiose vietose:

Nuo Lapkričio 29 iki 
Gruodžio 3 šv. Petro baž. 65 
Mihvaukee Avė., Kenosha, 
Wis.

•--------------------------------------------

Į ŠILTI KAMBARIAI.
i Turiu 4 kambarius dSl išranda
I vojimo, visi šilti ir dideli, puikiau 
! sios maudynės, vieta puikiausi So 

! Bostone. Išduodu už prieinamą 
kainą.

D61 ženocių yra virtuvg su gesu 
ir pečium.

Į L I E T U V Ą. 
White Star Line

Zx Scw Yorko į Southamptoną 
MAJESTIC—Lap. 25; Gr. 1C>: Saus. C 

Didžiausias laivas pasaulyje. 
OIA’MPIC—Gruotl. 2 ir 30: Sausio 2 
HOMERIC ......................................... Gruodžio
Greičiausias kelias i Baltiko uostus.

Iš Bostono f I.i ccrjioolį 
\V IMFREDIAN ..................... Lapkričio

American Line
Iš Ncic Yorko į Hamburgą 

MANCHURIA ......................... Lapkričio
MONGOLIA  ..........................Gruodžio
MINNEKAHDA (3 kt.)—Gimodžio

Persėdimai į Baltiko uostus.

t
Dvas. Vadas—Kun. V. Taškūnas, 

Norvvood, Mass.
V. J. Kudirka, pirm.,

37 Franklin Street,
( Norwood, Mass.

M. M. Kamandulis, rast.,
20 Fax Street, \

Montello, Mass.
K. Stašaitienė, viee-pirmininkė, 

■j J. Glineckis, iždininkas,
T. Kubilius, iždo globėjas,

| Mykolas Kerbelis, organizatorius.

dij,71h.t SERVice
E RIC N L.INE




