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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 indą ir 
net negu bažnytinės apeigos. Pa
kol to nesupras visi katalikai, mes 
negalime tikėtis sulaukti spaudos 
kuri atatiktu Kataliką Bažnyčios 
rimtybei ir pajėgoms. Žmonią 
vadai, pirmiausia gi kunigai, tu
ri skaityti tai savo didžiausiu už
daviniu.
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Kardinolai į senatorius.
PRAŠO PASKIRTI KAR

DINOLUS SENATAN.

R yni as.—Fašistų premje
ras Mussolini tiek parodo 
prielankumo Bažnyčiai, kad 
eina gandai, jog būsią sena
toriais paskirta du kardino
lu. Mussolini paprašysiąs 
karaliaus paskirti du kardi
nolu senatoriais — būtent 
kardinolą Maffi ir kardino
lą Endrici. Kardinolai ga
li sutikti būti senatoriais tik 
pritarus pačiam popiežiui.

PILNAI ĮGALIOJO.

Rymas. — Fašistų pre
mieras Mussolini buvo par
lamento paprašęs suteikti 
jam savarankiai veikti iki 
Naujų Metų ir išdėstė pieną 
ką jis veiks. Tai parlamen
tas išrinko komisiją per
svarstyti jo pieną. Išrinko 
komisiją iš devynių. Komi
sija užgyiė jo pieną ir sutei
kė įgaliavimą tuos 
■vykinti.

DEPORTAVO.

London. — Airių respu-i 
blikomi vadas Erskine Chil-j 
ders ir aštuoni kiti respubli-Į 
komi veikėjai Tapo depor
tuoti.

\EKSPL IOZ LL 1 PEČ11 'JE z
į Paryžius. — 1 )viejuose na-

pienus

PRIEŠINASI
AMERIKAI.

KONFERENCIJA
PRASIDĖJO.

. DARBININKU REIKALAI
V

London. — Su paprasto
mis iškilmėmis Anglijos ka
ralius atidarė parlamentą. 
Darbo Partijos atstovai pa
sirengę kovoti už darbininkų 
reikalus. Kovos už palengvi
nimą bedarbių likimo ir už 
suradimo bedarbiams dal
bų.
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Spalių 29 d. ant garlaivio Aukštojoj Panemunėj 
ščiauš Taryba nutarė i 
rvti smukles nuo sausio 
1923.

Pereitais laike
angliakasių streiko Anglijoj “Rambyno” išplaukusio is 
iš Amerikos į Angliją buvo'Jurbarko Kaunan kilo di- 
nugabenta anglių 1.440.000 
tonų, šiemet laike streiko 
Amerikos angliakasių Ame-, 
rike gauta iš Anglijos 1.500.- 
000 tonų anglių.

Lausanne, — Turkijos de
legacija turkų-alijantų kon
ferencijoj, išnešė protestą 
prieš Amerikos dalyvavimą 
toje konferencijoje. Pareiš
kia, kad Amerika neturi tei
sės ten dalyvauti.

P AG A LIOS SUDARĖ:.

Berlin. — Prez. Eberto 
pakviestasai premieras Wil- 
helm Crmo pagalios sudarė 
naują ministerių kabinetą.

NEG A U S PILIETYSTĖS.

W ashington. — Augščiau- 
sysis Suv. Valstijų Teismas 
išnešė verdiktą, kad japonai

Lausanne, Šveicarija. — 
Turkų-Alijautų konferenci
ja prasidėjo. Iš jos dabar 
daug tikimasi. Joj dalyvau
ja ir Amerika. Ameriką at
stovauja ambasadorius Ry 
me Child ir ambasadorius 
Gre\v Šveicarijon. Europos 
diplomatai tiki kad dabai 
prasidės Amerikos dalyvavi
mas Europos reikaluose. 
Turkų atstovas Ismet Pa- 
slia pareiškė, kad Turkija 
trokštanti taikos. Bet tai
ka, sakė jis, turi būti pasta- 
tvta ant pripažinimo ir ger-i . , , ,

.. ę- - 1 • - • uos. o klerką per zionlvs

huno tautines laisves ir ne- _ . . . .. .
. nedavė kumpa rimo aliojau

priguliuvbes. • 1
‘_____________________________ Paragavus tos gyduoles, v

įsai nusilpnėjo ir dar nežini 
sr išliks gvva.

NUSUKO Y A ĖDŽIAI.

Washingt<>n. — Iždo De- 
nartmentas skelbia, kad val- 
Ižia neapmokėtomis takso
mis apiplėšta ant $100.000.- 

000. Didžiausiais nuo taksų 
šsisukinėtojais yra parako 
T karo reikmenų išdirbėjai.

Suv. Valstijose arti 48.- 
000.00(1 žmonių naudojasi 
gazu. 1921 m. Ainerike su- 
nauduota 326 bilijonų kubiš- 
kų pėdui gazo. Septyniais bi
lijonais pėdu daugiau, negu 
1920 m.

Pirmutinė gazo kompani
ja susitvėrė Baltfmorėj 1816 
m.

GAUS PARAMĄ.

W ashington. — I.ouisiai 
I

negali patapti Suv. Valstijų nos_valstijos gub. l’arker at- 
piliečiais įvykęs pas prez. Ilardingą.

papasakojo apie Ku Klux 
Klano razbajus jo valdomoj 
valstijoj. Prez. Harding 
pažadėjo paramą apvalyti 
valstiją nuo to brudo.

BAUSMĖ AUTO
MOBILISTAMS.

Cleveland, Ohio. — šeši 
automobilistai suareštuoti už 
pergreitą važiavimą, be kit
ko buvo teisėjo priversti da
lyvauti mergeles laidotuvė
se, kuri buvo automobiliaus 
užmušta.

DILIUS UŽDRAUSTI

ANGLIŲ ISGAPENIMA

i

PABĖGO..

Malta. — Turkijos 
nas Anglijos karo laivu at
vyko į Anglijos valdomą 
Maltos salą.

sulto-

SUAREŠTAVO
MINISTERĮ.

Pekinas. — Lo Wen Kan, 
finansų ministeris. tapo su
areštuotas. Jis kaltinamas 
ėmime komišeno užtraukiant 
paskolą karo metu.

Toledo. Ohio. — Iš farme 
rio 1 IaTry .lenkins tvarto va 
gis pavogė karvę. Kuomet 
vagystė susekta ii- pradėt;' 
ji vytis, tai vagis sėdo ant 
karves ii- bandė pabėgti 
Paskui krūmuose nulipo nu* 
karvės" ir dingo.

I

KUONE NUNUODIJO.

BEDARBIU DE
MONSTRACIJA.

ISSTREIKA VO
DU METU.

Organi- 
p ra dėjo

Sfrcafoy.1 III. — 
moti darbįinhikai 
rečiu metli streiką prieš 
mti-unijinę dirbtuvę.
ininkai paūrv

ką. Streikuojančiu yra 1. 
>05 darbininkui .

L.1 -■:----x . ____

KOOPERACI
JAI SEKASI.

;ę tęsti
I )ar-

strei-

London. — Anglijos be
darbiai nepaliauja klabinę 
valdžią su savo reikalavi
mais. Naujasai ministerių 
kabinetas su Bonai- Law 
iriešakyje turi skaitytis su 
uo klausimu. Bedarbiai 
engia demonstraciją iš 1O0.- 
•00 asmenų.

ŽSIDA RE MOKYKLOS.

IT .Frankfort, III. — Nuo 
mgsėjo m. užsidarė- mokyk
los dėl lėšų stokos. 
35.000 mokiniui turi būti 
mokinimo.

Dėlto
be

džios peštynės. Keletas gir
tų sielininkų užpuolė garlai
vių tarnautojus.
riaušininkas sunkiai 
tas. Riaušininkai 
garlaivį sugadyti.
vyko jį tik sustabdyti. Pri
buvusieji milicininkai ii- šau
liai apmalšino riaušininkus, 
o atvykus Kaunan .jie paves
ti. kur reikia.

Vienas 
sužeis- 
norėjo 

Bet pa-

Čekoslovakijos atsto 
spaliu 29 d. Kaune Liet 
Kliubo salėj buvo sūru 
popietinę arbatą Čekos 
kų ketverių metų suka 
vėm paminėti ir kartu, 
gerbti savo mylimą p 
(lentą prof. Masaryką. 
sai yra išrinktas prezid 
iki gyvos galvos.

Spalių 26 d. Kaune Įsikū
rė valstybės įstaigų tarnau
tojų kooperatyvas.

Klaipėdos Krašto Direk
torija įsakė neišleisti išga
benti bulvių.

Iš specijalės Amerikiečiu

t

Šių metų pradžioj L 
vos Susisiekimo minlsb 
buvo Įsakius visiems tar 
tojams nemokantiems 1 
viškai išmokti. Dabar j 
rengiami kvotimai. 2 
mukusieji bus atstatyti.

Kaune miesto ligoi 
perdėtinis buvo apkalti] 
paliepime išnešti iš lų 
aės šventųjų paveikslus 
paskelbė, jog to nedarę 
ik vieną apdulkėjusį iš 

.r tai ne .jo Įsakymu.

Krekenavoj Vartc 
Bendrovė “Nauda” tur 
.<> didelius mūro namus, 
statytus po karo para] 
lėšomis. Krautuvė 2 
verčiasi.

aukos Lietuvos universitetirf 
universiteto senatas nutarė 
skirti stipendiją keturiems 
teologijos-filosofijos sky
riaus studentams, dviem hu
manitarinio skyriaus, septy
niom matematikos skyriams, 
dvidešimčiai medicinos sky
riaus ii- penkiom technikos 
skyriaus.

Tenenių mokykloj, Ta 
rėš apskr. neparastai ( 
nokiu iii įsirašė. Visi r 
telpa. Todėl atidaroma 
ta mokvkla Šiaudėnuos*

RADO NEGYVA.

Taunton. Mass. — James 
McMulIen. 39 m. amžiaus, 
rastas negyvas pagiryje. 
Daktarai, jį apžiūrėję, suse
kė, kad mirė nuo nuodingo 
munšaino.

llong Kong. — Ant Aną 
ijos laivo Sul-an sėdo 65 chi 
įiečiai pasažu riai. Išplau 

kus jūrėn tie chiniečiai pa 
kėlė maištą ir pareikaiav 
pasiduoti. Bet kapitonas si 
tarnautojais stųjo mūšiu ii 
plėšikai buvo Įveikti. Susi 
rėmime žuvo du ii- tiek su 
žeista.

1

IU BAUDĖ: PI-
KIETN1NKUS.

IVashington. — Kongres- 
manas Jobu -J. Rogers inešė 
bilių. kuriuo būtų tuojau už-Į 
drausta išgabenimas kietųjų 
anglių.

G A V O VADĄ.

Mexico City. — Meksike 
fašistai turi didelio pasise
kimo. Jų vadu tapo Rudol
fo Cerdan, buvusia parla
mento atstovas.

•Pernai gazui gaminti Suv. 
Valstijose sunaudliota 10. 
000.000 tonų anglių ir 900. 
000.000 galionų žibalo.

Neir Brunsteiek, N. J. — 
'rys pikietninkai nUteist 
sėdėti kalėjime. Vienas 

'>šis, kitas keturis, trečias 
tris mėnesius. Ji e pi k i etavc 
.nti-unijine dirbtuvę.

------ i----
KIEK ŽUVO

KASYKLOSE.

TREPAIS RIEDĖDA
MAS UŽSIMUŠĖ

Prekybinis judėjimas tar; 
Rusijos ir Vilniaus prasidė 
.jo.
mų.
dimai, 
Viniai, 
auksu.

PIRMA MOTERIS ISSI 
ŽADĖJUS PI TAU

TYSTĖS.

Washington, — Per rug
sėjo mėnesį anglių kasyklose 
Šuvo 753 angliakasiai. Ant 
Vas 1.300.000 tonų anglių 
iūsta 3,1.3 žmonių.

Centrai Falls, R. I. — Ri- 
chard Merchant tropais nu
riedėjo žemyn savo namuo
se ir taip susidaužė, kad li
goninėj mirė.

KUR DIDIEJI
NUOSTOLIAI.

Vilnijoj veikia 20 fir- 
Į Rusiją gabenama au 

odos ir metalo išdir 
Už prekes mokama 

i

Spalio 26 d. Kauno Ša 
ūrys turėjo susirinkim: 

/o atsistatydinusiam v 
VI. Putvinskui pagerbti 
įsistatydino iš šaulių v 

bes dėl nesveikatos.

PRIGĖRĖ 80 ŽMONIŲ.
C(dexico, Gal. — Laivas 

Topolobompo nuskendo ir 
prigėrė 80 žmonių.

i
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Sulyg Lietuvos Respublikos Įstatymų, 
užsieniuose gyvenantieji

LIETUVOS IŠEIVIAI

visi

KAD PASILIKTI LIETUVOS PILIEČIAIS

PRIVALO ĮSIREGISTRUOTI
Atstovybėje iki gruodžio 22 d., 1922 m.Z

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

- LITHUANIAN LEGATION,
1925 F Street, N. W., Washington, D. C.

Poni Virgiui a Delgado. ii 
New Yorko, via pirmutinė 
moteris, išsižadanti Ameri 
koniškos pilietystes išteko ji 
mu už svetimtaučio. Pon' 
Delgado yra našlė ir Ameri 
kos pilietė i r, Ištekės už Jear 
Dv Knyper. Holandijos pi v • v • uecio.

Sulig naujo Naturalizaci 
jos Įstatymo reikalavimų 
moteris turi nueiti į Natūra 
lizaeijo's teismą ir formališ 
t-ai išsižadėti Amerikos pi 
lietystės. Tuomet nustos 
būti Amerikos pilietė. Prieš 
įstatymo užtvirtinimą Rūgs 
22,1922,.jei nebūtų kitas išė
mimas, tai turėtų sekti -vyro 
pilietystę. Bet dabartinis p 
statymas reikalauja, jog A- 
merikos pilietė, ištekėdama 
už ateivio nepameta pilietys
tę, tik jeigu išsižada natūra
lizacijos teisme.

KIEK LIETU
VIŲ ATVYKO.

Nuo liepos 1 d. iki spalio 
11 d. lietuvių įleista Ameri
kon 1.610. Iki galo metų dar 
jai būti įleista 688 lietuviai.

GAVO ATLYGINIMĄ.’
_!_____

Providence, R. I. — Agnės 
L Melfi laimėjo nuo miesto 
■3.500. Ji vas. 18, 1921 in- 
.rito į blogai užtaisytą van- 
lens nuovadą ir negalėjo iš- 
ipti viena. '

Washingt on. — Kompani
jos daug būbnija apie nuo
stolius dėl streikui. Tuo tar
pu Geological Survey skel
bia visai kitką. Geological 
Survey parodo, kad anglių 
kasyklose dėl streikų sugaiš
ta tik lOLo nuoš. viso sugaiš
to laiko. Būtent per 20 me
tų nuo 1900—19 dėl streikų 
praleista 124.747.199 dienos. 
Tuo tarpu dėl kitų priežas
čių praleista be dferbo 1.053.- 
576.000. dienų.

Priežastys dėl kurių dar
bai kasyklose nėjo buvo sto
ka vagonų, nebuvimas rin
kos anglims ir įvairūs truk- 
dėsiai kasyklose'.

f ________________________________

PAILGINO DAR
BO DIENĄ.

Melburnas. — Australijos 
medžio pramonėj pailginta

STREIKAS I
. ' ŠVEICARIJOJ.

Bernas. — Visoje Šveica
rijoje prasidėjo laikraščių 
spaustuvių streikas. Strėik- 
laužiauja tik vienoj socija- 
Hstų spaustuvėj ir socijalis- 
tų laikraštis “Tagwacht” su darbo diena. Į vietą 44 va- 
skebų pagelba išėjo. ilandtj. Įvesta 48.

f

Spalių 23 d. Plokščiu val
sčiaus piliečiai patvirtino 
valsčiaus tarybos nutarimą 
uždaryti smukles.

«

LIETUVOS ŽEMLAI
Kaina 45 Centai

Tai naujausios laidos 
lankstomas žemlapis ir 1 
vienas lietuvis turėtų p 
tt

Kaziu giriose nėra tos die
nos, kad nebūti! užpuolimų, 
užmušimų.

Vilniaus dvasiškojoj se
minarijoj yra 163 auklėti 
niai. Jų tarpe 11 lietuvių, 
du gudu, vienas latvis. Ki
ti lenkai daugiausia atvykę 
iš Kongesuvkos. Iš jų 5C 
dalyvavo kare .

Spalių 21 d. Merkinės vi
durinė mokykla kėlė savo 
metines sukaktuves. Po pa
maldų bažnyčioj prie mo
kyklos mokiniai su mokyto 
jai pasodino atminties mede 
lių. Po to dainuodami ėjo į 
ekskursiją, miškam Vaka
re mokyklos salėj buvo pro
gramas.

• ■ ■ ■

. Nuo spalio 1 d. geležinke
lių tarnautojams pakelta al
gos 17—25 nūoš.

Didžio išlankstytas
26x33 

Sulankstytas 
6V2X9i/2 

Galima gauti
‘‘Darbininke’’

366 Broadway,
Botson 27, X

LIETUVOS RESPUBLII 
KONSTITUCIJA

•

Tik ką išėjo iš spaudos 
žioje knygutėje Liet 
Respublikos konstitu 
Taigi kiekvieno lietuvio 
privalumu neatidėliojar 
nusipirkti.

Kaina tiktai 15 centy 
“D A R B T N T N K 2 

366 W BroMhray, 
Boston 27,
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ANGLIJOS RINKIMAI.
Kai]) ir buvo tikėtasi rin- 
feus laimėjo konservatis- 
li. Iš 615 atstovų jie gavo 
įSkutiniomis žiniomis 345. 
£ip tas atsilieps į naminę 
■šiosios Britanijos politi- 
g mums notai]) svarbu., 
ieičiansia. kad didelių at 
fenų nebus.
Karkas daugiau pasauli 
R reikšmės turi laktas, kad 
Bose rinkimuose labai žy
liai laimėjo darbininkų 
fetija—-Labor l’arlv. Pir 
įkartą Darbininkų Parti 
» pasiuntė Į parlamentą 
»6-ais metais tiktai 4Uę 
■povą. Iki 1906 metų ne 
iirėjo nei vieno savo parti 
K atstovo parlamente. 
feO-tų meti] rinkimuose te 
fejnejo tiktai 40 atstovu, g 
Sll-ais metais laimėjo ir-g 

ajfeždaug- tą pati skaičių, t. y 
2. Tai]) tai sekėsi Darbi 
įįikų Partijai prieš Didyji 

.laikais savo par
ps atstovų skaičium darbi 
Inkai netoli tenuprogresa 

įVo. Tuomet nesimatė "pa 
įVojaus.” kad Darbo Pa’tija 
fteks šalies valdymas. \ a’ 
■Ba tekdavo tai konservaiy 
■ms Unijonistams. tai ve 

tiek pažangesniems Ii 
■falams, l^ro midų tied 
^fi^artiji sudarė koaliciją i’ 
Bhdrai valdė šalį iki pasku 
■šiųjų rinkimų, kuomet vai 
Bžia pateko į Unionistų ran 
■dS’
K Kitaip pradėjo sektis dar 
bininkų" ]>artijai po karo 
Prieš paleisiant paskutinįjį 
l&lamentą jame buvo 8( 
Darbininkų Partijos atste 
rų. Dabartiniuose rinki 
[ftiose ji laimėjo net 141 
Tuotarpu abi liberali} parti 
re frakciji gavo kurka 
iažian atstovu už darbiniu 
ii partiją.
(Taigi Anglijoj pasikarto 
oįtas pats apsireiškimas 
:;tip Italijoj tiktai kitokioj 
Grinoj. ' Ir vienur ir kitu; 
igva teip darbo ir kapital- 

])asiekė viduriniuosius vi 
snitnenės slnogsnius. tik ki- 
^■ keliais. Karšto kraujo 
itiilai susibūrė į Fašistų są 
jungą ir per prievartą pa 

valdžią i savo rankas. 
Opesnio būdo anglai, nuo 

‘tio pripratę prie parla- 
■ntarės tvarkos, atsieki' 
Ipatį rinkimų keliu. Aug 
joj, kai]), ir Italijoj, snuil- 
Ki buržuazija aiškiai pa- 
'ž\ kad ji jau yra susido 
jusi, ir susidomėjusi gy 
i. politinei r dar labiau e- 
uomine visuomenės tvar- 
, kad .jai atgrįšo nuolat 
di .. pitalui bekovojant 
Barbu: atsiminė ji. kad 
i b" hivo neblogai gy venti 
eš Didyjį Karą, kuomet 
italįstai viešpatavo; at- 
nė >.. o senąsias gvveni- 
$§$38, prie kurių buvo 
, pripr;" .r . dabar

stoja jų ginti su visais jų ne-! 
tobulumais ir blogumais. Į-| 
talijoj Fašistuose, Amerikos 
Ku. Klux Klan-e ir ^nghjos 
rinkimuose atsikartoja tas 
pats apsireiškimas kitoniš
kose formose, būtent—seno
sios tvarkos gynimas.

Senosios tvarkos lopyto- 
tojai, liberalai, smunka ir 
smunka. / Tą parodė Angli
jos rinkimai; 
tomą ir kitur, 
deda suprasti, 
jau nebeužtenka, kad reikia 
radikalių atmainų. Paim
kim kad ir Lietuvą. Nei 
Steigiamajam nei dabarti
niam seime liberalų taip sa
kyti kaip ir nėra. Tiesa nė
ra tenai nei konservatistų. 
Visos partijos stovi už radi
kales atmainas ir pešasi terp 
savęs tik už tai. kokios jos 
turėtų būti.

Iš kitos vėl pusės, darbi
ninkai. kuriems prisėjo nu
kęsti daugiausia prie dabar
tinės tvarkos, parodo kas
kart daugiau susipratimo ir 
vienybės ir vis balsiau reika 
!:uja pertvarkymo esamo
sios politinės ir ekonominės 
sistemos.

Deja, jų peršamasai per- 
\ arkymas tankiai yra lygiai 

netikęs, kai]> ir dabartiuio- 
ji tvarka. Pav. bolševikai 
sugriovė vieną diktatūrą, bet 
Į josios vii'tą Įvedė kitą nei 
kiek negeresne—tai]) vadi 
narna ja proletarijato dikta
tūrą ir didžioji didžiuma 

■ ai]) ii’ liko be jokių teisiu, 
nepatenkinta. Ir ]>rie kapi- 
‘ulistinės ir prie bolševisti- 
nės tvarkos tik mažumos tė 

i ra ]>atenkint<»s. Aišku to
lei. kad nei viena, nei kita 
-.alūtinai neužsilaikys. 'Tik 
oji tvarka galės galutinai 

užsilaikyti, kuri ]>atenkins 
kuodidžiąusią didžiumą. To
ji tvarka nebus tai išnaudo
jimo. ir diktatūros, bet Tei 
• bes ir Koperacijos tvarka : 
ii- ji Įvyks ne revoliucijos.

•t evoliiic; jos keliu.
.\nglija. kurioje 

ikonstitucija ir Koperacij
ii vėl praves kelią Į teisite 

;.‘snę ekonominę tvarką ra
miu keliu. Dėlto tai josios 
KojH*raeijų ir Darbininkų 
i artijos veikimas turi dau
giau negu vietinės reikšmės. 
- turi pasaulinės reikšmės: 
I -lto tai mus džiugina Ang
lijos Darbininkų Partijos 
^imėjimai.

I

' P A B B L N INK X B 
veninio atlyginimo nepripa
žįsta ir, kas bjauriausia, sa
vę teisina tuo, kad, girdi* 
kitose pramonės šakose nei 
tiek nemoka! Li g kad kieno 
nors kito didesnė nedorybe 
būtų pateisinimu to, kurs 
pildo mažesnę nuodėmę!

Labor Board’ui visai ne- 
galvoj, kaip ten darbininkai 
ir jų šeimynos maitinsis, ar 
neapsirėdvs, liet jis užtat la
bai yra susirūpinęs, kad ge
ležinkeliams nepriseitų per
daug išmokėti. Board iš- 
skaitliavo, kad visiems pa
kėlus atlyginimą proporci- 
jonaliai, geležinkeliams pri
siūtų išmokėti trimis bilijo
nais daugiau algomis. Bet 
svarba ne tame, kad visiems 
pakėlus algas, bet tame, kad 
pakėlus tiems prasčiausiems 
darbininkams, kurie prie 
dabartinių algą negali su
vesti galo su galu.

Prie dabartinės tečiau as
meninio pelno sistemos pel
nas yra pirmoj vietoj, o žmo
gus darbininkas antroj. 
Darbininkas tik tiek tegaus, 
kiek pats iškovos. Nesena 
praeitis parodė, kad main- 
tenance of' \vay darbininkai, 
arba bent jų vadai, nenorė
jo kovoti. Užtai gavo nuo 
Labor Board po du centu Į 
valandą ir.. . pamokslą.

DARBININKŲ PRIEŠAI.
X --------------------

Carnegie yra pasakęs, kad 
darbininkai ■ yra didžiausi 
darbininkų priešai. Labai 
tankiai tas yra tikra tiesa. 
Štai, sakysim, mainieirai 
streikavo, bet nebuvo vieny
bės: neunijistai dirbo. Kiek 
laiko būtų streikas tęsesis, 
jei visi būtų streikavę l kiek 
nuostolių sau ir vargo savo 
šeimvnoms būtu išvengė ? 0- 
peratoriai greičiausia būtų 
arba visai neprileido prie 
striuko, arba pasiskubinę 
susitaikyti kuogreičiausia, 
jei nebūtų tikėjęsis sulaužy
ti streiką neunijistams pa
dedant.

Bet neunijistai negalėjo 
paskelbti streiko, nes nebu- 
vo organizuoti, neturėjo va
dų. Priešingai, kuomet ke
li metai atgal geležinkelių 
Brotlierlioods visi sykiu pa
statė savo reikalavimus, tie 
reikalavimai tapo užganė
dinti ir nepriėjo prie strei
ko.

Didžiausi darbininkų prie
šai tai stoka organizacijos ir 
vienybės. Nei pa vieni dar
bininkai. nei pagalios uni
jos be susiklauisnio nelaimės 
kovose su organizuotais iš- 
nauduot joais. -

t

tas pats ma- 
Žmonės pra- 
kad lopymo

kas turime 
kol tasai 

moksleiviu

ginu-
• i

DIVIDENDAI IR DARBO 
VALANDOS.

BOLŠEVIKU XROJ U S 
NEMINKŠTOJ A. Iš MŪSŲ CENTRO.

ABEJOJANTIEMS DĖL REGISTRACIJOS.
i , ■ifim įaiTdml. i.š

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.

Rašo Brooklyno “Lais
vė:“ " Penktieji metai so
vietinio režimo sukėlė bur
žuazijos (suprask: visų ne- 
bolševikų, t. y. milžiniškos 
didžiumos) viltį, jog darbi
ninkų (suprask: komunistų 
saujalės) .diktatūra sumin
kštės. jog po visai eilei nu
sileidimų ekonomikoj (su
prask: priverstino atsipei
kėjimo nuo bolševikiškai- 
"miškų” svajonių) prasi
dės nusileidimai politikoje. 
Bet to neįvyko. Jokių poli-i 
iniir nusileidmų Sovietų! 
.aidžia nepadarė nei ’iibera- 
’ams. nei taip vadinamiems 
socialistams, 
įpie "demokratiją" 
paleido griežtas 
mas Sovietų valdžia*. ”

^Rusijoje yra apie šimtas 
ir penkiosdešimtįs milijonų 
gyventoji] ir tik apie septy
ni šimtai tūkstančių iš jų y- 
ra organizuoti komunistų- 
bolševikų partijoj. Rusų 
milijonų gyvenimas buvo 
kietas, kuomet jie teturėjo 
vieną carą. Tikime “Lais
vei.“ kad jis neikiek nesu
minkštėjo. o gal dar net kie
tesnis pasidarė dabar, kuo
met tenai viešpatauja septy
ni šimtai tūkstančiu griežtu! 
carukų-diktatorių.

-------------— I 
LABOR BOARD IR PRA

GYVENIMO ATLY
GINIMAS.

RENGKIMĖS PRIE 
MOKSLEIVIŲ 

VAJAUS.

Gruodis nebetoli, o su juo 
ir moksleivių vajaus pra
džia. Kaip Federacijos kon- 
gress nutarta, tasai vajus 
tęsis per du mėnesiu: gruo
di ir sausi.

Visa kas ligšiol mūsų tau
tos nuveikta, tai tik priren
giamieji darbai: nusikraty
ta. išvyta didieji priešai, nu
valyta nuo dirvos kelmai ir 
usnys, pradėta, bet dar ne- 

Jujų svajonės pabaigta apsitverti. Bet juk 
reikia jau ir trobą statyti,vėjais

nusi^taty- kad joje būtų tautai patogu 
I

Standard Oil Company of 
\cw Jersey turi pamatinio 
kapitalo šimtą milijonų do- 
h ųjų. Tas kapitalas, arba 
tikriau sakant šėrininkai, 
nuo 1911-tų iki 1922-rų me
ni “uždirbo” -su viršum du 
V nitu ir penkiasdešimts mi
lijonų dolerių. Be to dar į 
tą laiką kompanijos ižde su
sikrovė neišdalinfo pelno su- 
\ irs penkis šimtus ir devy
niasdešimtis milijonų dole
rių. Praeitą spalių mėnesį 
š'rininkai gavo iš to kapita
lo po 400% divide’udrr. Bet 
tai mažmožis. Standard 
Oil Company of Indiana da
vė net 2,900% dividendų, 
kitaip sakant, kiekvienas Še
rų doleris, “uždirbo” net dvi
dešimt devynitis dolerius! 
Kitos “biednos” kompani
jos davė dividendų “vos” po 
tris ar keturius šimtus nuo
šimčių.

Tuotarpu darbininkai taip|kad jo neužtenka geram sa 
vadinamuose oil fields (lau
kuose, kur randama petro- 
luem) dirba beveik visur po 
dvyliką valandų^ didžiausio
je smarvėje.

Pridėdamas po du centu i 
valandą geleži nkeliiį} užlai
kymo (maintenanee of tvay) 
darbininkams Labor Board 
skaudžiai pašiepė pragy ve
nimo atlyginimą. Jei darbi
ninko atlyginimas yra toks, 
kad jis gali išmaitinti ir ap- 
rėdvti savo pačią ir vaikus, 
gali leisti vaikus į mokslą ir 
atidėti skatiką-kitą senatvei, 
tai tokį atlyginimą galima 
galima pavadinti' pragyve
nimo atlyginimu, reiškia, 
tokiu atlyginimu, liž kurį 
galima pragyventi. Skaito
ma, kad vidutinė šeimyna 
susideda iš penkių asidenų. 
Jei gi atlygiuimas yra toks,

vęs ir šeimynos išmaitini- 
mui. toks atlyginimas tikti} 
pavadinti Padėjimo atlygi
nimas. . (

ir sveika gyventi. 
Moksleivių vajus—tai dė

jimas pamatų tautos rū
mams. Nuo pamatų tvirtu
mo priguli rūmų sveikumas 
ir patvarumas. Mūsų liaudis 
— tautos kamėnas sveikas. 
Tautos dvasia slepia savoje 
neišsemiamus, turtus, 
tautos ateitis 
daugiausiai nuo 
kaip .ją ves, t. y. nuo jos va
dų. Šią žiemą mes, Ameri-

Bet 
priklausys 
to, kas ir

Taigi Labui- Boaid pragy- reikalingam.

*\

1. Išsiimant pasą yra reikalin
gos 2 fotografijos 3x3 didžio. Tie, 
kurie yra išvažiavę iš Lietuvos 
prieš 1904 jnetus, arba kurie yra 
išsiėmę pirmąsias Amerikos popie- 
ras, turi prisiųsti išviso 4 foto
grafijas, dvi prie aplikacijos dėl 
paso ir dvi prie pilietybės pareiš
kimo. Yra reikalaujama tik pa
prastų fotografijų, neratušuotų. 
Taigi jos negali brangiai atsieiti. 
Be to stotys gerai padarytų jei 
padarytų sutartį su fotografu, 
kad skaitytų už fotografijas kuo- 
mažiausia. Visame pasaulyje taip 
yra priprasta, kad fotografijos y-

•
Kaip bus toliau — nežinome, 
Teeiaų tikime brolių lietu
vių ir sesučių lietuvaičiu ge
romis širdimis ir manome, 
kad. neužsivilsime. Lai kiek
vienas duoda kiek išgali, 
lai nei vienas neatsisako au
koti, o moksleivių fonde su
sidarys tokia graži atsarga, 
kad. jos ilgesniam laikui už
teks. Po kelių metų gal 
prad€> jau paskolos-pašal- 
pos grįžti. Tada fondas gal 
patsai per save galės darbą 
varyti . Gi kol 
visi eiti talkon, 
darbas katalikų
reminib — įsismagintų, virs
tų galinga banga, kuri nu
šluotų liguistą laisvamanybę 
nuo lietuviškos žemelės pa
viršiaus.

Tautos Fondas remia ly
giai Amerikos — lygiai Lie
tuvos moksleivius. Bet šitas 
vajus dar ypatingai vieną 
g(*rą darbą turėtų atlikti, tai 
pakelti ir sustiprinti mūsų 
Giedrininkų organizaciją ir 
jų organą “Giedrą.” Viso
se lietuvių kolionijose ran
dasi būreliai lietuviu moks
leivių. jei ne augštuosius, 
tai l>eiit viduriniuosius moks
lus einančių. O tuo tarpu 
Giedrininkai. rodos, teturi 
dvidešimts kėlės • kuopas. 
Girdėjome, kad jie žada pa
dėti risas savo pajėgas šiuo 
savo vajaus laikų, kad savo 
organizaciją žymiai išplėtus, 
ir sustiprinus, kad pristei
gus daug naujų kuopų, o 
jau esančias, kad padidinus. 
Visa mūsų visuomenė turės 
nuoširdžiai paremti tąsias jų 
pastangas. Dėlto tai mes pa
tartume, kad visos mūsų 
kolionijos vajaus laiku su
rengtų bent po (Tvi pl*amogi: 
vieną /apskritai ^moksleivių 
rėmimui ir aukų mokslei
viams Į Tautos Fondą pa
rinkimui : kitą — ‘.‘Giedros” 
ir Giedrininkų vakarą, kurį 
reikėtų pataikinti surengti 
Kalėdų atostogų laiku, dalv- 
vaujant patiems Giedrinin- 
kams. Tie giedrininkų va
karai ir turėtų būti panau
doti visų-pirma suorganiza
vimui visų savo kolionijos 
katalikų moksleivių ir išpla
tinimui laikraščio “Gied
ros.

Visu Federacijos ir Tau- 
tos Fondo skyrių prašome 
jau ruošties i darbą: užsitik
rinti paramą ir vadovavimą 
gerb. kun. klebonų, nutarti 
vakarus, sudaryti jų progra 
mus. aprinkti kolektorius, 
užsiimti garsinimo reikalais 
ir tt.

Už Katalikiškos Lietuvos 
ateiti! Už mūsų besimoki
nančią jaunuomenę! Visi 
moterys ir vyrai, ypač gi 
brangusis jaunimas — i dar
bą !

■ ikos lietuviai katalikai, prak
tiškai rišime klausimą, ko
kią ateitį sau tauta turės pa
sirinkti. kokiais keliais prie 
•jos turės eiti.

Jei parūpinsime savo tė
vynei dorus, tikinčius va7 
dus, galėsime drąsiai lauk
ti skaisčios tautai ateities. 
Jei neatsiliepsime, neparem- 
sime savo jaunuolių giedri- 
iiinkų ir ateitininkų — tuo
mi duosime progos sustiprė
ti bedieviškai moksleivijai 
ir tautos ateitis bus baugi
nanti.

/ -

Tautos Fondas, pernai rė
męs 15 katalikų moksleivių, 
šįmet jau remia 30-tį su
virsimi. Jau kai kurie mū
sų stipendijantai išėjo mok
slus ir stojo į darbuotojų va
dų eiles. Kai kurie baigia 
mokslą. Galima tikrai tikė
tis, kad ateinančiais metais 
daug daugiau studentų pa
klabins į Tautos Fondo du
ris. Ligšiol dar nei vienam 

neatsakėme.

s

i

k.

Salias vyriausybė ima iš savo pilie
čiu

4. Kai kurie klausia, kodėl ne
daroma išimties tiems, kurie daurj 
dėl Lietuvos aukojo ar pasidarba
vo. kodėl reikalaujama ir iš tų ly
gios mokesmes ir atlikimo visą 
formalumą. t l .

Tokiems atsakysime taip: pilie
tybės Įstatymas ir piliečiu regis
tracija parodo, kad mūsą aukos, 
darbas ir pasišventimas nenuėjo 
veltui, kad yra jau Lietuvos Val
stybė, kuri gali leisti įstatymus, 
kuriuos piliečiai turi pildyti. Ar
gi ne tam tikslui dėjome aukas, 
kad lietuvių tauta pasiliuosuotą 
nuo svetimo jungo ir įsikurtą sa
vo Valstybę? Tą tikslą atsiekė
me ir čia yra visas mūsą atlygini
mas. Galime džiaugties ir di- 
džiuoties tuo, kad šiandien mūsą 
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
ra neatskiriamoji paso dalis; nie- priversti arba pripažinti ją už sa
ko tad nuostabaus, jeigu ir Lie- vo motiną, arba visai pasišalin- 
tuva to laikosi. ti. Tautos laimėjimas savo lais-

2. Už neužsiregistravimą savo. vės ir nepriklausomybės—tai mū- 
laiku jokią ypatingų bausmių ne
bus ir negalės būti skiriama. Ne- 
užisregistravusieji tik patys savę 
nubaus, atsižadėdami Lietuvos pi
liečio teisią' Lietuvos Atstovybė 
negalės tokiems išduoti paso Įva
žiuoti į Lietuvą. Tečiau jeigu ko
kiu nors būdu ir Įvažiuotą Lietu
von, tai jie negalės tenai įsigyti 
nejudomos nuosavybės (jei seniau 
kokią turėjo, toji negalės būti 
atimta) negalės 4alyvauti balsavi
muose ir tt. Kaipo paeinantiems 
iš Lietuvos vyriausybė gal ir pa
lengvins, ar pagreitins pilietybės 
atgavimą. Bet vis dėlto tam rei
kalui reikės pridėti nemažai triū
so ir šiek tiek išsikaštuoti.

3. Mokesniai už pasus $10.00 ir 
$5.00 yra nustatyti remianties Vy
riausybės taisyklėmis No. 798, til- 
pusiomis V. Ž. No. 99, kurie rei 
kaiauja, kad kitose šalyse gyve
nantieji lietuviai už pasus ir ją 
pailginimą mokėtą tiek, kiek anos

su atlyginimas. Nesistengiame 
parduoti to džiaugsmo už pinigus. 
Tas džiaugsmas — brangesnis už 
pinigus.

Užtat nebeminėkime prie tos 
progos savo aukų, o tik būkime 
pirmi piliečių pareigą išpildyti, 
kad ir kiti mūsų pavyzdį pasekę 
padarytų kas reikia. Kas dėjo 
aukai;, pirko bonus — tas jau tu
ri vardą ir paliudijimą Lietuvos 
kūrėjo. Kas užsiregistruos ir iš- 
fiims 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 pareigų? Tad būkime pir
maisiais ir čia.

Lietuvos Informacijų Biuras.

“DARBININKAS”
PER 15 SAVAIČIŲ TIKTAI

•v

UZ VIENĄ DOLERI

Fed. Sekr.
9

NAUJAS VEIKALAS 

“PILOTO DUKTĖ” 
Drama penkiuose veiksmuose.

Šis gražus tikybinis veikalas 
perstoto scenos veidrody sek
tinus pavyzdžius kovai už ka
talikų tikėjimą. Perstatyti ne
sunkus; užima visą vakarą.

Kaina 35 čentai.

Užsakymus siųskite

ALENA KIBURIUTS, 
07 G Street, So. Boston, Mass.

...... n-mnr, . „ > m

Yra tai geriausia proga tiems, kurie nori su darbinin
kišku, pilnu iš viso pasaulio žinią, žinią apie koperaciją. 
apie darbininkų judėjimą susipažinti trįs sykius savaitėje 
gauti į savo namus naujausias iš darbininkų pasaulo žinias. 
•Juk pati popiera daug daugiau kainuotu. Taigi visi kri
kščionys darbininkai, kuriems rūpi rytojus, kurie norite 
kad jūsų ateitis nebūtų tokia tamsi-miglota, kaip kad iki 
šiol buvo, privalote pamėginti užsirašyti “Darbininką” 
nors ant penkiolikos savaičių. TIK VIENAS DOLERIS.

Tiems, kurie pirsiųs stačiai ‘‘Darbininkui” už visus 
metus iš kalno $4.50, tiems’ duosime vieno dolerio vertės 
knygų. Knygos yra skelbiamos kitoje šio laikraščio vieto
je. Tas pasiūlyjimas baigsis sausio 1 d. 1923.

Todėl pasinaudokite ta proga ir užsirašykite prisiąs- 
dami vieną dolerį.

Adresuokite:

“D ARBININKAS”

366 Broadtvay Boston 27, Mass.

SKAITYKITE IR PLATINKITE “DARBININKU.”

LIETUVOS PINIGAI KALĖDOMS
INuo Spalio 1, 1022. 

todėl nuo dabar pint
, Lietuva jvedS savus pinigus, vadinamas LITAI, ir 

_________ ______ pinigu siuntimas I Lietuvę skaitysis Litais, kurių kursas 
su nusiuntimu yra sekantis:

50 Litų ........................ W6.n0 300 Litų
ioo nitų ----- “ ’
150 Mtų
200 Litų

$ 34.50 
.$ 44.00
.$ 5Ti.OO 

... .$108.75
Laivakorlfe iš New Yorko į Kauna.................$106.15
Laivakortės iš Kauno į New Yorką............ $106 00

Afidarlfnt pnrdkvIrtliiKri giminių tr draugų RAmeritaj, Įgaliojimui, Aktai, 
ku užtvirtinimu Lietuvos Atstovybių. VIsa<kn< adresuokite:

P. TAT? QT.A UTIS 53 Hudson Avenoe, Brooklyn, New York.

. $11. * 5
.....................$17.50
........... $23.00

400 Litų
500 Littj 

1000 Litų

■ '

2* <X.-: .**.

♦



«» lioliką mėnesių, bet sutinka jį ne* bus perrttn.
y •

/laimė, prispaudža liga, patenka į 
ligonbutį. Ten turėjo kojoj ope
racija. Priverstas buvo ilgą laiką

B D. S. 5 d. lapkričio. Pirminm- 
|F . kas Mat. Pupinikas pranešė šusi-
| rinkusiems draugams, kad atsisa

ko nuo vietos. Tai jo vieton ta
po perstatytas Jonas Butkevičius, 
kuris pasižadėjo veikti iš visų jė
gų labui šios brangios organizaei- 

į jos. Toliau prot. rast Jonas Ab
romaitis inešė, kad yra patėmi- 

| jęs organe No. 126 ketvergo lap- 
į kričio 2-os dienos apie padarytą 
I klaidą buvusio centro rašt. A. F.
I Kneižio. Dabartinis pirm. Mot. 
L Žiobs sumanė kokiu būdu galima
■ sutvarkyti ir pastatyti mūsų bran- 
| gią organizaciją ant tvirtų pama-

tų. Taigi 87 kuopos LDS. tame 
susirinkime norėdama padėti da-, 
bartinei eentro valdybai savo už
manymą invykdyti paduoda su-

■ manymą, kad būtų geriausia tvir-
II tyti LDS.: kad šėrai būtų po $10.

2 nuoš. mokamas, Tai daug na-
I rių lengvai galėtų šėrą paimti ir 

tuom organizaciją ištrauktų iš 
svetimų išnaudojimo. Teipos-gi

II ineaa, kad kokie svarbūs dalykai 
| nebūtų veikiami be pritarimo kuo-

pi} ir kad būtų garsinama per or
ganą kelius kartus.

Kuopos Rašt. J. A.
I I ■ •

87 kp. praneša visiems nariams 
LDS. ir šiaip draugam, kad buvo 
garsyta per “Darbininką” kad 
87 kuopos narys tapo sužeistas 
1 birželio (June), 1921 m. Jis 
būdamas pats aštuntas negali 
dirbti ir šiandie norėdamas užlai
kyti savo mažą šeimynėlę nega
lėdamas kitu būdu, manė leisti si
dabrinį lakiredėlį. Bet įvykus be
darbei kietų anglių apylinkėj ta
po pertraukta. Laikas paskirtas 
30 d. lapkričio. Teipos-gi buvo 
garsinta per organą “Darbinin
ką” kviečiant kitas kuopas. Ta
me atsižymėjo 1-ma kuopa, kuri 
paėmė tikietų vertės $30.00. Už 
tai nelaimingas draugas taria šir
dingą ačiū.

fotografuotos
vos gyvenimo. Tie paveikslai la
bai žingeidūs, aiškiai vaizduojan
ti dabartinę Lietuvos padėtį, jos 
pažangą, bei kultūrą,. Paveiks
lai tuoj bus rodomi po visas Ame
rikos lietuvių kolionijas. Sekite 
Liet. Teatro B-vės .maršruto ap
garsinimus.

Sek. J. B. Kudirka.
- • -i ’ . •/ 'V

Yra daug 
viršlaikio

J. A.

CHICAGO, ILLINOIS.
Į

Lietuviu Teatro B-vės į galioti- 
iiai-fotogra£ai, K. Lukais ir P. 

Vaitaitis, jau sugrįžo iš Lietuvos 
ir parsivežė daug puikios Įvairios

DRTROIT, MIOH.

Mūsų mieste darbininkų gyvenimo 
padėtis.

■
Kas iš darbininkų turi gerą 

sveikatą, tie didžiumoje dirba 
Fordo dirbtuvėje, o kas ten dirba, 
tas tas pragyvenimą turi neblo
giausią, nes uždirba nuo 5 iki 7 
dol. už 8 vai. darbą, 
departmentų, kur ir
reikia dirbti, tai tokie darbinin
kai parsigabena už savaites vir
šaus šimtinės ir parsinešęs šimtinę 
gali geriau gyventi už tą darbinin
ką, kuris parsineša 50 dol. į dvi 
savaites. Žiūrint iš tolo rodos, 
kad Fordo Co. bosai daro didelę 
mielaširdystę darbininkui
mokėdami, bet prisižiūrėjus ar-

tiek

bininkas gauna daugiau mokea- 
ties, 'bet darbo teip-gi kelius syk 
daugiau padaro už kitų dirbtuvių 
darbininkus. Tai mano suprati
mu nereikėtų dėkoti fabrikantui, 
kad jįs daugiau moka, bet reikė
tų padėkoti Augščiausiam, kad 
Jis suteikia sveikatų, su kurios pa- 
gelba gali skanesnį pyrago kąsnį 
pelnyti nes jeigu žmogus yra 
mažos sveikatos, tai dėl tokio For
do durys uždarytos. Pagal For
do sistemos kiekvienas priimamas 
naujas darbininkas turi būt pil
nai daktarų išegzaminuotas ir tik 
tada priima prie darbo kuomet at
randa pilnai sveiku. Mat stiprūs 
statomi prie sunkesnių darbų, o 
menkesni prie lengvesnių darbų ir 
tt. Todėl ir susidarė toki nuo
monė, kad jeigu nori Forde leng
vą darbą gauti, tai būk sveikas, 
bet nusiduok neįgalinčių,

Man rodos darbininkai turėtų 
prie to eiti ir rūpintis, kad svei
kata prarasta kokioj nors dirbtu
vėje, būtų pareikalavimai už ją at
lyginti ir mes lietuviai darbinin
kai jeigu norime pasiliuosuoti iš 
turčių pinklių, turime organizuo
tis, turime spiestis po LDS. vėlia
va. Turime sutraukti visus Ame-

tikos lietuvius prie šios garbingos 
darbininkų organizacijos. Kuo
met visi prigulėsime, tai galėsime 
suvienytomis jėgomis eiti prie ap
švietus, aiškyti vieni kitiems per 
savo organą “Darbininką” darbi- uo^ darbuotojas,
ninku reikalus, kursime knygy
nus, rengsime paskaitas, prelek- 
eijas, prakalbas, žodžiu sakant, 
rengsimės prie geresnės darbinin
kų ateities.

%

NEWARK, N. J.

LDS. 14 kuopos reikalai.

Pastaruoju .laiku LDS. 14-tos 
kuopos veikimas sumažėjo iš prie
žasties nustojimo keletos veiklių 
narių. Vieni išvažiavo į Lietu
vą, kitus liga prispaudė. O ki
tiems reikėjo atsiskirti su šiuo pa
sauliu. Mūsų veikliausias narys 
gerb. St. Pranys mirė. Bet jo nu
veikti darbai ilgai pasiliks su mu
mis. Gerb. P. Vileikis darbavę
sis tarpe mūsų per ilgus metus 
kaipo finansii sekertorius, plačiai 

įbuvo susipažinęs su LDS.. organi- 
izacija, priverstas buvo atsisakyti 
nuo sekretorijato. Į jo vietą bu
vo išrinktas gerb. J. E. Žemaitis, 

j Jis pasekmingai darbavois per ke-

išgulėtl Gerb. A. Kazlas, kaipo 
_ , matydamas 

svarbą ir reikalingumą finansų se
kretoriaus, paėmė finansų knygą 
ir mėgino sekretoriauti Bt ka
dangi jisai gyvendamas tokiose 
aplinkybėse kaipo biznio žmogus 
retai kada būdavo namie negalėjo 
atsakančiai savo užduotį išpildyti. 
Ašen kaipo protokolų raštininkas 
matydamas svarbą ir reikalingu
mą finansų raštininką išrinkti, pa
ėmiau iš A. Kazio finansų knygą 
ir šaukiau mėnesinį susirinkimą 
per organą “Darbininką” lapkr. 

10 d. š. m. Bet mažai narių te- 

atsilankė ir sekretoriaus nebuvo 

iš ko išrinkti. Asai parsinešiau fi

nansų knygą peržiūrėjau, kad 

daug narių užsilikę su mokesčiais 

—po 5-6-7 mėnesius neužsimokėję. 

Susirašiau ant popieros užsiliku

sius, vaikščiojau po stubas, kad 

užsimokėtų mėnesines mokestis. 

Pasirodė geros pasekmės, netiktai, 

kad užsimokėjo, bet apgailestavo, 

kad negalėjo ateiti užsimokėti ant 

narių 

vaka-

daug 

lauko

———-»■■■—« - --

PHILADELPHIA, PA
(Port Richmond) * -7

Nedėlioj vakare 26-to lapkričio,’ uddlOj YoKalv

Šv. Jurgio parapijos svetainėje 
bus' didelis koncertas ir teatias’ 
(loš juokingą komediją: “GČb- 
niai Batai.” Tad kiekvienas lje- i 
tuvis ir lietuvaitė mūsų miesto ir 
apielinkės, būtinai turi pribūt i tą 
pramogą. — Atpenč — nepribu
vęs, jis paskui gailėsis. Kadan
gi tą visą, jei taip tarsiu: šurum 
burum, regis, daro mūsų juokda- 
ris ir gabus štukorius, gerb. mo- 
gytojas Kvietkus, tai bus juokų, 
augšeiau lubų, iš “Guminių Ba
tų.” O dainos didelio choro, my- « 
Iėt Lietuvą priduos mums noro. Ir 
nauda bus mokyklai

Laike sumos šv. Jurgio bažny
čioj, šio, 19-to lapkričio artistas 
Byra akompaniuojant artistui 
Leškevičiui smuiką, sugiedojo lo- 
tiniškai Sveika Marija — Avė 
Marija. Mat, jie čia Pietų pusė
je miesto 18-to lapk. koncertavo. 
Ir... ir matyt, ne be naudos... 
nes žmonių ant koncerto buvo su 
viršum 300. Tai ii- skambučių... 
surinko diktokas rieškutes.

lietu- i Gi vakare 19-to lapkričio šv. 
vra Jurgio parapijos svetainėj kalbė-

susirinkimo. Mat

dirba naktimis, kiti 

rines mokyklas.

Nevarke yra gera

viams mokytis amatų. ___ „ . .
amatų mokykla lietuvių kolioni- J° kuu- Norbutas reikaluose Lie- 

joje.
J. E. Žemaitis jau pasveiko, ža

da vėl darbuotis del LDS.

LDS. 14 kp. susirinkimai laiko

mi kas antrą pėtnyčią kiekvieno 

mėnesio.

Rašt. J. Sereika.

KONCERTAS BUS< •

WESTVILLE, ILL.

“Vargšas Tadas” Lapkr. 26-tą.

Dzūkas.

VISIEMS.
- I

'\

*
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•x /»

proga

nes

WATERBURY, CONN.

KONCERTAS! KONCERTAS!!
I

aiSESKEVKIfS. 
^■smuikininką- 

ąjjjjjįfeg ? 
U- ■ "‘'t. '1 .-!

Waterbury ir nori parodyti Ameri 
kos lietuviams savo gabumus.

STRAND TEATRE
f

EAST MAIN STR

JONAS BYRA, 
lyrinis tenoras
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Lietuvos Operos Artistai atsilanko
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tuvos našlaičių priglaustų per 
' Vaikelio Jėzaus Draugiją. Ir, nors 
i tai nedaug, bet vis-gi su viršum 
į šimtą doleriukų surinkta tam pra- 
j kibliam tikslui. Ir po parodymo 
paveikslėlių su pagelba magiškos 
lempos iš gyvenimo našlaičių Lie- . 
tuvos, kada pradėta rinkti aų- 

kąs, kad paraginus prie duosnu- 

□įo, juokdaris Kvietkus papasako
jo štai tokį atsitikimą; — Girdi, 
kartą Atlantic City Salvation Ar- 
mv sakė prakalbą, pasak jų “pa
mokslą” ir po tam rinko aukas 
labdarybės tikslams. Ir surinko 

' 10 dolerių vien tik be 10 centų. Ir 
’ čia pat buvo asmuo, kuris dvasio- 

Įje buvo pasižadėjęs duoti, kaip 

S bus kolekta, 10 centų. Bet pagai
lėjo jų ir nedavė. Ir kas iš to 

; išėjo? — Blogas — septynias nak- 
' tis nebegalėjo užmigt — vis jam 

L. Vyčių 29 kp. rengia balių 29 sąžinė ne tiktai dieną, bet ir 
lapkričio Thanksgiving dienoje, į naktimis prikaišiojo tą šykštumą, 

j g tą pasigailėjimą keletos grašių 
labdaringiems tikslams. Ir gale, 

kad negavus kartais galą... stvė

rė ir nunešė tą 10 centų kur pri- 
gul... Na, žinia: jis turėjo sar

matos dėlei to savo kriukio taip 

.juokingai užbaigto.

12 lapk. buvo prakalbos sureng

tos del Jėzaus Vaikelio našlaičių 

prieglaudos Kaune. Prakalbos 

buvo parapijinėje svetainėje. Kal

bėjo kun. Norbutas. Surinko 104 

dolerius.
Šv. Cecilijos choras progresuo

ja. Turėjo balių. Surengė tą va
karą prieš Visus Šventus, spalio 

31 d. š. m. parapijinėje svetainė

je. Muzikantus buvo pasisamdę 

nigerius. Mokėjo, po 2 doleriu Į 

valandą.

Tankiai patėmiji laikraščiuose, 

kad Tadas neseniai atvykęs iš 

Lietuvos lanko visas kolonijas. 

26-toj šio mėnesio visi tVestvillie- 

čiai gaus progą pamatyti juokin

giausią komediją šio sezono. Loš 

vietinės kuopos gabiausi vaidinto

jai. Pelną skiria įtaisymui pe

čiaus naujoj svetainėj. Po teat

rui bus šokiai kaip jauni ir seni 

galės linksmintis iki soties, pasku

tinį kartą prieš Adventus.

Kitos žinutės.
Maiiios dirba kasdien, tik tan-"' 

kiai pritrūksta “flat’ų.” Lapkr. 

16-tą d. tapo^baisiai sužeistas ka

syklose J. Švitra, pastarasis guli 

ligoninėje labai phvojingame pa

dėjime. Turi pačią ir 6 mažus 

vaikus. Angliakasiai turėtų la

biau saugotis, nes daugiasiai ne

laimė atsitinka tokiems, kurie ne

paiso.

Bambizai smunka.

Platinkime tarp žmonių geru 
knygas ir gerus laikraščiu, nu 
jų skaitymu apšviečia žmogui 
protą ir ištobulina valią.

Beskaitydamas geru knygų ir 
gerus laikraščius, žmogus gaH ii* 
tektinai apsišviesti.

Mokyti ir išmintingi vyrai atri* 
džiaugti negali, prisiminę knygų 
skaitymo naudą, litai ką sako 
mokslavyris R. Būry. “Knyga, 
anot jo betariant, yra geriausiu 
mokytoju. Jis ant tavęs niekad 
nesupyks ir užmokesoio nereika
laus. Kada tik nueisi, niekados jo 
miegančio neatrasi, kada tik pa* 
klausi, jis vis atsakys, kada apsi
riksi, jis tavęs neišjuaks.”

Šeip bei teip dar- mūsų nezalež- 
ninkai laikosi. Surengė neva ba- 
zarą ant kurio gal laimės porą do- 
leriukų, tiems išėjus, ką jie tada 
nebagai bedarys. Rožančiaus mė
nesyj, pamaldas atlaikydavo tik 
“bambizas” su vargonininku. Tai 
tau ir mūsų smarkuoliai Smun
ka nabai, smunka. *

Katalikų darbuotė. -

Neseniai mūši} moterėlės buvo 
surengę vakarienę, kuri didį pel
ną atnešė parapijai. Girdėt, kad 
po Kalėdl} vėl rengs. Lauksime 
su dideliu nekantrumu. L. Dar
bininkų Sąjungos vietinė kuopa ir 
nesnaudžia. Vyčiai visu smarku ' 
mu pradeda veikti Jų tikslas, i- 
dant kuogreičiausiai išmokėjus 
naują svetainę. Tad-gi visi kas 
gyvas pamatykim “Vargšą Ta
dą” nedėlioj, lapkr. 26-tą d. Ku

rie neateisite, gailėsitės, bet jau

PRANEŠIMAS GERB 
KLEBONAMS.
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\ttSLEKERIAMS” NĖRA 

PILIETYBĖS.

Pereitą panedėlį Bostono ' 
natūralizacijos teisme at- I 
mesta 179 kandidatų į pilie-; 
čius. Teismas juos atmetė I 
ar nesuteikė pilietinių popie- 
rn dėlto, kad karo metu jie 
buvo “slekeriai.” Yra dar 
nuožiūroje 750 slekerių kan
didatų ir jie bus atmesti.

•rir—————— X ==
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AMERIKA PIRTYJE”
STATO SCENOJE L. VYČIŲ 17-TA KUOPA

» Y

^Nedėlioje^

U • I
I

anglius su naujausiu 
aliejaus pečium

. *■

So. Boston, Mass
Pradžia 7:30 vai. vakare.
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NAUJI KALENDORIAI.

t

Valdyba

PILIEČIAMS.
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A. L. R. K. FEDERAOUOS N. A. 

APSKRIČIO VALDYBA.

“DARBININKAS”
366 Broaduay,

Boston 27, Mass.

EST.^SŽ-.?-. Tv

— ..j
U

______

ĮJSŲŽĮ 
| Į !

Ant penktos gatves

“DARBININKAS” pasiunti 
Lietuvos Darbo Federacijai kny 
«ų už t5.597.50. Už tas knygas 
‘Darbininkas” laukia iš visuo
menė atlyginimo. LDS. kuopos. 
LDS. nariai, mūsų prieteliai, ka 
'alikiškos spaudos rėmėjai priva 
lo kiekvieną progą tam tikslui au
kų rinkimui sunaudoti

KALBĖS NAU
JAS SENATORIUS 

Ateinančią sukatą, lapkr. 
£5 d. Copley-Plaza ball- 
roome kalbės naujai išrink
tas senatoirus Lynu J. Fra- 
izer iš No,. Dakotos valstijos. 
Jis toj valstijoj yra buvęs 
per du atveju gubernatorius. 
Savo karjerą pradėjo nuo 
bernavimd. Paskui suorga
nizavo tos valstijos i'arme- 
rius ir tapo išrinktas guber
natorium. Jis prilyginamas 
prie Abrakam Lincoln.

PABĖGO VAIKAS.

Josepli Periloskv. So. Bos
tono Migli Schoolės moki
nys, gvv. 175 Seventh St. 
dingo lapkr. 13. Jis buvo 
tinginys, motina už tai labai 
subarė lapkr. 10 d. 
jis pabėgo iš namų.

REIKĖJO TĖVO
PRITARIMO.

Dr. John W. Dodge nu
ėjęs išsiimti vedimo leidimą 
pasakė esąs 20 m. amžiaus. 
Klerkai daktaras pasirodė 
perjaunu ir pareikalavo, kad 
gautu tėvo* sutikima. Tele- 
fonu buvo pašauktas tėvas 
kurs pasakė, jog sūnus ve
da su jo leidiniu.

“KELEIVIO” DAR
BININKĖ PABĖGO 

' Brighton, Mass. '■— Teko 
sužinoti, kad pas “Keleivį” 
dirbusi mergina Merkeliui? j 
pabėguis su ženotu South i 
Bostoniečių. Tos pabėgėlės 
tėvai gyvena Brightone ; 
Mergina kaip girdėjau atsi 
sveikino tik su seserini pasa
kydama: “Sudiev, Rožyte, 
daugiau nesimatysime." Bet 
motina sako, kad duktė su- 
grįšianti. Tasai So. Bosto- 
nietis ją dažnai lankė ir 
“Keleivyje” ir atvažiuoda
vo i Brightoną pavažinėti 
automobiliumi tą merginą ir 
tėvus. “Keleivio” burdin- 
giėrius4‘ I\uryer Codzienny ’ ’ 
kartą velijo tai merginai su
sirasti gražų lenkutį ir taip 
pradėti lenkų lietuvių uniją. 
Bet matyt “Keleivio” bur- 
dingieriaus velijimai nuėjo 
šun’ ant uodegos.

Girdėjusi.

VYČIŲ SUSIRINKIMAS.

Vyčių 17 kuopos mėnesi
nis susirinkimas atsibus 26 
dieną lapkričio 3 valandą pc 
pietų.

ir Socony Kerošinu
f

“Šiluma pili: u kamba
riu.” Kaip tik ten. kur 
norite ir tai grėitaL Nė
ra dulkių ar pelenų. Vi
sada gatava naudoji
mui.

PERFECT1ON
Oi] Heaters

f

f

Lapkričio-Nov. 26 d.,1922
BAŽNYTINĖJE SVETAINĖJE

t

Gerbiamieji-sios So. Bostono ir aplinkinių kolionijų 
1 ietuviai-tės, kviečiame visus ateiti ant minėto vakaro, o 
mes užtikrinam kad būsit visi pilnai patenkinti.

Vaidins gabiausi aktoriai ir savo užduotis atliks ge
rai. nes deda visas savo pastangas ir atsilankę prisijuoksi
te iki sočiai.

Beto dar bus ir dainų. Dainuos p-lės M. GRYBAI
TE. pritariant pianu sesutei O. GRYBAITEI; teipgi dai
nuos p-lė A. DRABAVIČIUTĖ ir p. ST. PAURA, pri- 
ars pianu gerb. M. P. KARBAUSKAS.

Tai galima sakyt, kad pirmas toksai*.vakaras bus šį 
rudeni ir jau paskutinis prieš Adventus. Tad-gi naudo
kitės proga, atsilankykite, džiaugsitės, o kurie neatsilan- 
kysit, tai gailėsitės. Tad-gi kas gyvas ir galit paeiti tai 
marš Į minėtą linksmą vakarą.

Širdingai visus kviečia RENGĖJAI.

Baltic Statos Bankas, 294 
Eighth Avė., New York. N. 
Y. išleido ateinantiems me
tams labai puikius sieninius 
’<alendorius, specialiai pieš
tus tam Bankui, todėl joki 
tita įstaiga tokio piešinio 
kalendorių neturės. Tie ka- 
endoriai siuntinėjami ir 
luodami . kiekvienam,

LIETUVOS PILIEČIŲ 
REGISTRACIJOS 

REIKALU.
• -

Esame gavę iš Washingto- 
no Lietuvos piliečių regis
tracijos blankų, taigi kurie 
lietuvių norėtų tų blanku 
gauti malonės kreipties į 

kasį“ Darbininko ’ ’ raštinę ir
ik prieš Kalėdas siųs per tą'gaus visas žinias ir paaiški-i 
Banką pinigų i Lietuvą, !nĮmus
>irks laivakortę, ar pasidės 
linigų depozitai! ant 4 pro- 
•entų priskaitomų prie su
uos kas mėnesį.

Pasinaudokite geriausiu 
r pigiausiu to Banko patar- 
įavinm ir gaukite gražiausi 
kalendorių!

Bankas atdaras subatomis
ki 7 vai. vakare.
BALTIC STATĖS BANK

294 Eighth Avenue, 
New York, N. Y.

(23)_____________________ _
Skaitykite- ir platinkite lai

kraštį “GIEDRĄ.” Lietuvių 
Catalikų Moksleivių Organą.

Kaina metams Amerikoj $2.50. 
“GIEDA A” 

55 W. Market Str^
WHkeg Barre. Pa.

Dvas. Vadas—Kun. V. Taškūnas, 
Norwood, Mass.

V. J. Kudirka, pirm.,
37 Franklin Street, 

Norwood, Mass.
M. M. Kamandulis, rašt., ~

20 Fax Street,
Montello, Mass. 

K. StasaitienS, vice-pirmininkė, 
J. Glineckis, iždininkas, 
T. Kubilius, iždo globėjas, 
Mykolas Kerbelis, organizatorius.*

♦
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MAUJAUSIAS Perfeetion Oil pečius
1 su naujausiai išrastu Superf<-x knatu.

yra naujanybė kiekvienai gaspadinei
kuri naudojasi juomi.

Aliejus visuomet buvo pripažintas, kai
po geriausias namo kuralas. Jis sutau
po jums pinigus, nes jūs deginate tik
tai tą, ką reikalinga ir kada reikia ir 
nėra nei kokių nuostoliu. Socony Ke-

I

STANDARD OIL CO. OF NEW YORK
26 Broadvvay

NEW PERFECT1ON

4

Vartok

SOCONY 
KEROSENE 

jis yra geriausiu.

rosinas yra geriausias, kuri galite pirk
ti. Naujausias PcrAction pečius išvirs 
jums valgi greitai.

Pečius yra tvirtas ir didelis, ir labai ge
ras virimui. Garsu Geros Namų Ruo
šos Institutas po i* mėginimui pridėjo 
antspaudą patvirtin lami jo gerumą. 
•Jūs krautuvininkas noriai parodys jumst
Naują Perfeetion ir Superfles Burner.

SUSUPERFEX Biimers

linksmas, nes turi
PARSIDUODA STORAS

Sn trimis kambariais dėl gyveni

mo. Platesnių informacijų delei 

kreipkitės pas J. Tumasonis, 366 
W. Broadway, So. Boston, Mass.Yra geriausios; patariamos ir 

naudojamos geriausių koncertinų 

Grojikų ir Mokytojų.

Mes taip-gi turime geriausį pa

sirinkimą ir kitų muzikalių istru- 

inentų.
Klausk mūsų kataliogo o gausi 

jį dykai.

GEORGI & VITAK MUSIC CO. 
4639 S. Ashland Avė., Chicago, UI.

REIKALAVIMAI.

OETROIT’O KRIAUŠIUS.
- Darnu siutus, overkotus ir fut- 
ras. Materijos geros, didžiame 
pasirinkime. Kainos nebrangios. 
Darbas ir pritaikymas gvarantuo- 
tas. Malonėkit persitikrinti.

JUOZAS LAUKIS
LUCKY TAILORS

2238 Cajsiff AL Hamtramck, Mich.

r

3

I

Tet So. Boston “M88

DR. J. G. LANDŽIUS
LIETUVIS GYDYTOJAS LB

Gydo 
vyrų, 
nuoja 
ir tt. savo laboratorijoj. Suteikia 
patarimus laiškais kitur gyvenan
tiems. Adresas:

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

VALANDOS: 9-11. 2—4, 7—®

CHIRURGAS, 
ažtrias ir chroniškas ligas 
moterų ir vaikų. Egzami- 
kraujų,spjaudalus, šlapumų

______ Tel. So. Boston 323 
LIETUVYS DANTISTAS

DR. M. V. GASPER
(KASPARAVIČIUS) 

Laikinai perkėlė olisą po No.
425 Bboadwat, So. Boston. Mabb. 

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

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

ir nedaliomis.

i

i
I 1

f-i,

16 Metų Soath Bostone

DR. H. S .STONE
AKIŲ SPECIALISTAS
899a W BR0ADWAY

VALANDOS: Nno 9 r. iki 7 v. vak.
'4.-'į

TeL So. Boston 270

J. MACDONELL, M. D.
Galima snsika.lbiti ir lietuviilcai

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

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

Ji
4
1 08, A. J, GORMAN

(GūMAUSKAS)

DANTISTAI

rQ6 Main 8t., Montello, M*.

(Kampas Broad S t. J

T«L Brockton 5112-W

V. JONO EV. BL PA2ELPINB8 
DRAUGYSTĖS VALDYBOS 

ADRESAI.

Lietuvos piliečiai Ameri
koje pagal Lietuvos vyriau
sybės išleistą įstatymą pri
valo registruotis atstovybė
je, išsiimant pasus. Žinoki
te, jog mes esame specijalis- 
tai šitame darbe ir viską ga
line atlikti nuo A iki Z. Vie
tiniai, apylinkių ir visos A- 
merikos lietuviai registraci
jos reikalu kreipkitės į mus. 
Laiko nedaug beliko — sku
binkitės.

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION

414 W. Broadwy,
So. Boston, Mass.

KONCERTAS, TEATRAS IR ŠOKIAI!
Septynerių Metų Sukaktuvėms Apvaiksčiojimas Lietuvių 

Liaudies Namo Pastatymo Brightone.
Rengia Brightono Tjietuvių Naujoji Korporacija 

PADEKAVONES DIENOJE

KETVERGE, LAPKRIČIO-NOV. 30 D., 1922 M.
Koncertas prasidės 2:30 vai. po pietų

LIETUVIŲ LIAUDIES SALEJE
26 Lincoln Street, Brighton, Mass.

Taip-gi bus suvaidintas gražus veikalas, > 
sceniška pasaka z

‘UŽKEIKTA MERGELĖ”
4-rių aktų, 8-ių atidengimų.

Po koneerio bus teatras, po teatro Šokiai tęsis iki vėlumai nakty. - 
Turime užkvietę geriausius dainininkus, Solistus ir 
Muzikus. Koncerte ir šokiams griež TED MILLER’S 
vadovaujamoji orchestra. ' Bus griežti lietuviški dr a- 
merikoniški šokiai. Būsite visi užganėdinti: jaunieji 
su amerikoniškais šokiais, o seniai su lietuvškais. 
Linksmai pašoksite.

Visus širdingai užprašo atsilankyti,__________
P.”S.’”Wfaetai pigQt: ent perstatymo ir šokių tikietai 75c. ir 

50c. ypatoi, o katrie tik aat lėktų nerttų būti, tildetai tiema— 
vyrutes 30e. o moterims 40. VMkri be Wvų nebus pehti.

Renf/imo Komisija.
-

LDS. CENTRO VAL
DYBA.

Dvasios vadas kun. F. Ke
mėšis.

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 
T. Jakaitis, P. Gudas, kun. 
V. Taškūnas, P. Juškaitis.

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

BAMBINO
Vaisbaženklis Rėg. S. V. Pat. Biure

Kūdikiai mėgsta jį!
Jie prašo daugiau! 

Bambino yra geriausia gy-’ 

duolė nuo užkietėjimo, die

gimo ir kitų vidurių suirimų. 
Veikia greitai ir visiškai. Jis 
yra geriausias kūdikių drau

gas.

35c. aptiekose arba už 40c. 
prisiunčiamo tiesiai iš labara- 
torijos.

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

Brooklyn, N. Y.

PADAVIMUI AUTOMOBILIUS
(•feveland 5 pasažierių labai ge- 

l’am stovyj. Parduodama pigiai 

už $150.00. A. MARKŪNAS.

Telephone Dorchester 3082—W.

(28)

REIKALINGAS PARTNERIS
Bučernės ir Grosernės bizny. Ge

ra proga reikalaujančiam. Kas 

norėtų gali ir visą pirkt. Adresas:.

139 Dorchester St., So. Boston, 
Mass. (23)

PRANEŠIMAS
Duosiu misijas šį rudenį 

sekančiose vietose:
Nuo Lapkričio 29 iki 

Gruodžio 3 Šv. Petro baž. 65 
Milvvaukee Avė., Kenogha, 
Wis.

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

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

Tėvas Alfonsas 
Maria, Č. P.

200 MEDŽIŲ KIRTĖJŲ.
Maine’os valstijom šis kirti

mas yra pagal haujo būde, kur 
yra galima užsidirbti pinigų ker
tant medžius ant sieksnių.
NATIONAL LABOR AGENCY 

108 Friend St, Boston. Mass.

\Pajieskojimat
PaMko jfim] kainos LDS. na

riams ir “Darbininko" skaityto 
Jama 1 syk| J metus trt dyką, n# 
3 sykius 81.00. Prietettsms ui 8 
sykius 8L5A

=

‘ ’RM. — M. Zoba,
539 E. 7-th St, So. Bogton, Maaa 

' ICE-PIRM. — P. Mikalauskas,
248 W. 4-th St, So. Boston. Mass 

; ROT. Rast. — J. Šeduikis,
315 — 4-th St., So. Bostop, Mass.- 

‘ IN. RAŠT. — J. Švagždys, ■,
171 SV. 5-th St, So. Boston, Maas.

> ASIERIUS — A. Naudžiūnas, 
16 Winfield St, So. Boston, Masa 

’ARŠALKA — J. Zaikis,
7 Winfield St, So. Boston, Masa.

Dr-ja laiko susirinkimus kas trečU 
-•dėldlenj kiekvieno mėnesio, 2-rą vai 

k > pietų Sv. Petro parapijos salėj, 492 
G. Saventb St, South Boeton Masa.

ŽV. KAZIMIERO R. K DE-JO8 
VALDYBOS ANTRALAI 

SO. BOSTON, MASS.

š

Paieškau brolio Pranciškaus PIBMININKAS - J. Adomavtfflna. 
Riškva, iš Lietuvos paeina Iriš- 8<’- Boyny .M—
kių vaisė., Gintų sodos. Atvyko m Mercer Bt. 8o. Boston. Mms 
Amerikon 1905 m. ’ Gavau nuo se- 
sers iš Lietuvos laišką su svarbiais put. RAST. - Jnosapas vinke^ 
reikalais. Kas jį žino ar jis pats rAJ| 
lai atsišaukia. A. Ridenu P. O. 807 KL 9-th 8t_ 80. Boeton.^131 

|Worth, W. Va. ' (83) M

DABAR YRA PROGA PRISIRAŠYTI PRIE L D. S. 
SKAITYKITE IR PLATINKITE “DARBININKĄ.” |
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