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Tolio. — Japonija ir Chi- 
nija pasirašė sutartį reikale 
Shantungo. Tas pusiausalis 
japonų valdomas perveda
mas Chinijai.

J

1

Polo Alto, Cal. • 
ei j os sekr. Hoover pasakė, 
kad 1924 m. prez. Harding 
bus nominuotas ant antro 
prezidento termino.
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BAUSME ANT
VOKIEČIŲ MIESTŲ.

ŽUVO SEPTYNI.

Gyventojų skaičius Angli
joj^ padidėja po 400.000 žmo
nių kasmet, o Franeljos gy
ventojų skaičius sumažėja 
po 200.000 žmonių kasmet

PRITARIA NU
SIGINKLAVIMUI.

PALIKS KA
RIUOMENES.

Montpelier, Vt. — Ver- 
monto valstijoj šį medžioji
mo sezono laiku nušauta 794 
briedžiai.

Silezijoj ir Klaipėdoj 
Francija laiko 10.000 savo 
kareivių.

CtMcinnah’, O. — Interna-1 
tiona Mlolders’ unija nuo 
sausio 1, 1896 iki rugsėjo 39, 
1922 pašalpos ligoje išmokė
jo $4.282.468.25.
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Tuo tarpu atbėgo 
bon ir sveikas i.šii-

HOOVER Už HARDIKGĄ

Komer-
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Manchester, N. II. — Pra
monininkai ir visokie darb
daviai kovos prieš išleidimą 
'statymo. įvedančio 
landų darbo savaitę.

KIEK NUŠAU
TA BRIEDŽIŲ.

Danijos inžinierius Moi 
! eruas apžiūrėjęs Šventi 
sios iin-’s žiotvs nasakė, ka 
viotn Labai tinka uostui

Amerikos lietuviai pi 
--iv;Ši'iams Lietuve 

pasiunčia arti $10.090.000.

v

Ncir York., — Alfrcd Kru- 
r. D> m. vaikinas, prisipa- 
dm L’nrl h';’d *

Į

BAISUS GAISRAS.

T

TRAUK LIĄ. KAIP ĮVEIKĖ BULIŲ.

— Šventasis Te
plauk vti senovės

11R Ė MILIJONU

I \>RtA 'TAS
. i TSI TIKIMAS.

Nuo 1914 m. Italija įgabe>|
no prekių iš užsienio už 41s ligą ir staigus jėgii intempi- 

Į000.000 lirų daugiau, negu mas metant ajtmenį paskubi- 
* ne mirtį.

.■■■Yžž '-P,.

VAot eesti r, Mass.—George 
Piskura, 18 m. vaikinas bu
vo buliaus užpultas. Maty
damas neišbėgsiąs, iš visų

:vi .jėgų grieliė bulių už nosies. 
ei-: ir išlaik 
■;1‘ jam pag

: r? ». 
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Katalikai vari suprasti, kad jų 
aukos ir pasišventimu dėl katali
ką spaudos sustiprinimo bus ma
lonesnis Dievui ir pačiai Bažny
čiai, ir žmonėms naudingesnis, 
negu pirkimu bažnytinių indų ir 
net negu bažnytinės apeigos. Pa
kol to nesupras visi katalikai, mes 
negalime tikėtis sulaukti spaudos 
kuri atatiktų Katalikų Bjkžnyčios 
rimtybei ir pajėgoms, žmonių 
vadai, pirmiausia gi kunigai, ta
ri skaityti tai savo didžiausiu už
daviniu.
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Vyskupas Kilian.

VOL. VII, No. 140 (039).

Turkai nenusileidžia
STATOSI GRIEŽČIAU. TURĖS KRAUSTYTIS.

Organas Amerikos Lietuvių 
Rymo Katalikų švento ’ 

Juozapo Darbininkų ą 
Sąjungos. \

DARB IX I N K A $
* ■

-------- E1.1A —

UTAKNINKAIS, KETVEKGA1S LB 
\ SVBATOM1S.

Metams ...............................................
Užrubežy .metams ...........................$5.50

“Dakbininkas” :
366 Bboadway. Boston 27.

TeL South Boston 620

Lauscmne. — Turkai aH- 
jantų-turkų konferencijoj 
pradėjo griežčiau prieš ali- 
jantus statytis. Pradžioj 
turkų delegacija rodė nuo
lankumo. Bet atvykus Ru
sijos delegacijai su Čičeri- 
nu priešakyje, tai turkai ki
taip ėmė kalbėti. Turkų de
legacija turėjo ilgą konfe
renciją su Rusijos delegaci
ja ir matyti nutarė laikyti 
bendrą frontą. Turkija rei
kalauja kad Dardaneliai bū
ti; pilnoje jos kontrolėje.

Paryžius. — Alijantų val
džios uždėjo bausmes ant 
dviejų Bavarijos miestų — 
Inglostadt ir Passau. Tu
rės užsimokėti iki gruodžio 
10 d. po 500.000 auksinių 
markių.__ Į. tuos miestus ali
jantų komisija buvo atvykus 
ginklų ieškoti. Tai ant tų 
misijos narių bvuo padaryta 
ataka.

Tokio. — Japonijos parla
mentas dar nėra ratifikavęs 
pernai padarytos Washing- 
tone nusiginklavimo sutar
ties. Apie tai buvo paklaus
tas premieras Kato. Jis sa
kė, kad Japonija sutartį pa
tvirtins, kaip tik tų pat pa
darys Italija ir Francija. 
Bet jei tos dvi valstybės ne
ratifikuos sutarties, tai tada 
Japonija tarsis su Amerika 
ir Anglija. Su tomis dviemi 
vulstvbėmis Japonija norin
ti taikoje gyventi.

Franci jo j karo metu buvo 
sugriauta 564.000 namų. Ik- 

i šiol pilnai atstatyta tiktai 3.- 
Portland, Ore.—Ben Hur 348, laikinai pataisyta 180.- 

Hotelis buvo užsidegęs. Su- 417, gerai pataisyta 214.- 
degė trvs žmonės. 422.

Lausanne. — Alijantų-tur- 
kų konferencijoj sutarta, 
kad gyventojai turkai, esan
tieji žemėse Graikijai pri
skirtose viską turį parduoti 
ir kraustytis į Turkiją, o 
graikai gyventojai Turkijoj 
taip pat turi išsiparduoti ir 
vykti Graikijon.

Buvo konferencijoj svars
tyta, kaip apsaugoti Turki
joj krikščionis. Tada pa
klausta norvego Dr. Nansen, 
alijantų Rusijos šelpimo ko
miteto pirmininko. Jis taip 
ir patarė. Sakė, kad tuomi 
bus daug vargo padaryta, 
bet verčiau vargti, negu 
mirti.

Alijantų-turkų konferen
cija neina slidžiai. Angli
jos atstovas lordas Curzon 
bando paskubinti. Jis bijo, 
kad konferencija nesprog
ti}, nes tada būtų bėdos su 
turkų-rusų bloku (susivieni
jimu). ,

IFos/iinęrion. — Suv. Val
stijų valdžia nutarė palikti 
ilgesniam laikui dalį savo o- 
kupacinės kariuomenės Vo
kietijoj. Tą padaryti prašė 
Francija.

W ashington.—Prez. Hard
ing bando nedaleisti įsistei- 
gimo naujos neprigulmingos 
partijos. Jią pramato, kad 
jei tokia partija susitvers, 
tai jis nebus 1924 m. nomi
nuotas ant prezidento.

PATVIRTINO SU L.
KONSTITUCIJA \ r . 1____ ' , London. 4

London. — Airijos konsti-jvas ketina ta 
tucija lordų rūme vienu bąl-;popiežių vaĮarnanii (landol- 
su tapo patvirtinta.
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Dublin. — Airijos respub
likonų vadas De Valeru pa
skelbė, jog nesipriešins val
džiai ginklo jėga. Kraujo 
praliejimas ir naminis karas 
Airijoj tuomi baigias.

Paryžius. — Francijos so
stinėje ir apylinkėse, užsida 
re duonos kepyklos. Sustrei
kavo ne darbininkai, o darb 
daviau Kepyklų savininkai 
reikalavo valdžios leisti pa 
kelti duonos kainas. Bet va! 
džia nesutiko. Todėl kėpy’- 
’jį savininkai ir sustreikavo 
— uždarė kepyklas. Val
džia tuoj paskyrė komisiją 
ištirti dalykus.

Duonos kepyklų savinin 
kai ypač varosi už panaiki 
nimą įstatymo, išleisto r., 
voliucijos laikų iiepos n 
1791 m. Tuo įstatymu va! 
lžia turi teisę nustatyti due 
ios kainą. Tai kepyklų sn 
vininkai nurodo, kad mil 
tams brangstant, turi bū 
leista ir duonos kainą kelt 
Todėl nurodo, kad anas įsta 
tymas neteisingas.

Dabar 5.000.Q00 žmoni, 
i ko lie duonos.

NUŽUDĖ IR NUSIŽUDĖ

Latvrencė, Mass. — Cliris 
tian Geisser parėjęs iš darbi 
rado savo pačią užistroški- 
nusią gazu, o 11 m. amžiau? 
dukterį prigirdytą cerbery
je. Pripažinta, kad mote 
ris iš proto buvo išėjus.

Wilkes - Barre, Pa. — 

Anthony Azakas buvo ap 
kalkaltintas pačios mušime. 
Teisėjas Edward Burke iš 
klausęs dalį pačios nusiskun
dimo sušuko: “Pažiūrėsime, 
kaip jam tas patiks.“ Pa
liepė Azakui atsistoti. Tas 
oaklausė. Tada teisėjas dro
žė kairijin antakin. Azakas 
krito ant grindų. Teisėjas 
liepė vėl atsistoti, 
atsistojus, teisėjas drožė Į 
Antrą antakį. Azakas vėl 
parpuolė. Tada teisėjas už
dėjo $10 bausmės. Azakas 
prižadėjo daugiau nemušti 
načios.

STAIGA MIRĖ 
MILŽINAS.

Ne ir York.—Kap. George 
tugur, didžiausias vyras pa

saulyje mirė nuo neviiškini- 
?.o. Staiga mi’."" niaudi.ičj..
:s Lino 3 pėdų 4 1-ų aug
uo. Svėrė 360 svaru. Pas

London.—?Jirė Si r 
redei ick SIAgLt.

5.000.000. Jis \ ra
Sai biednų tėvų, 
ėdamas pajūryje rieko va 
omus krebsus ir mieste pa:

1 avinėj o.
-------------------- ------------

RIAUŠĖS SOSTINĖJ.

JIežctco City. — Meksiko 
ostinėj ištiko riaušės. Už- 
nušta 17 žmonių ir daug su
keista. Riaušės kilo dėlto, 
tad vandentraukis pagedo 
r žmonės neturi vandens, 
veli tūkstančiai žmonių 
'urmavo miesto salę. Pas
ui intužusi minia salę pa- 

legė.

PERPJOVĖ PERPUS.

St. John, N. II. — Wm. M. 
ngrtiham, 15 m. vaikas, kn- 
o ant pjūklo, piovusio me
džius ir perpus buvo 
jautas. /

■/;. - Is \ enezu-
Dv. Earnest C. 

pasakojo apie“ ne- 
įsiiikimą. Mote- 
amztaus paguli
mus per 8 va lai į- 
įašaus atsitikimo 
istorija nežino.

. .Y. K. - Tarp 
šoris ų iš' ilo gin 

• • T •

•’ ■ ti’>o vietoj nu 
''mm’tasis yrp 
Dūli''. Antra

Ii oTdnėj. Turi
1’ nilve. Tuholz sako. 

1_-'d ITalin buvo jam ant ke
bo ir jis nenorėjo trauktis.

Damariscotta, Me.
vai paliko dviejų mėnesių 
kūdikį lopšyje prie pečiaus 

i ir išėjo. Grįždami pamatė, 
kad iš namų dūmai eina. 
Puolė vidun. Bet ten besą 
liepsnos ir kūdikis iškepęs. 
Namai visai sudegė.

b

Egg Harbor City, N. J. 
- George Schneider, 74 m. 

>užjaus senis, sviedė akinė
ti į šunį, staiga krito žemėn 
r mirė. Daktaras apžiūrė
ję pasakė, kad turėjo širdies

Kai 19 žydu sankrovų 
Kaune už dirbtiną kainų kė
limą buvo uždarytos, tai žy
dų delegacija finansų mi- 
nisterio Petrulio prašė užta
rymo prieš Kauno komen
dantą. Ministeris Petru
lis pareiškė, kad plėšikiškas 
kainų kėlimas gali sukelti 
nemalonių žygiu prieš žydus 
iš nesąmoningų Kauno pi
liečių pusės. Po to žydai 
lenkų ir rusų spaudoj ėmė 
gvoltą šaukti, būk ministe
ris pasisakęs už žydu pogro
mus.

Kaune pasklido gandų 
būk ir Lenkija nedalysian
ti kliūčių Klaipėdą prijung 

i prie Lietuvos. Mat Klai
pėdos krašto niekas nei ne- 
nano grąžinti Vokietijai, o 
jei ji palikti E rcistaaf u. 
kaip to nori vokiečiai, tai 
jis prie pirmos progos grįž 
bi prie Vokietijos. Ir fran- 
•ūzai ima manvti. kad ver-

Tš Čekijos jau gauti Kau 
:e tikrieji Lietuvos jitai. 
'\eitimas markių į litus da
ne bus paskubintas., nes 

keis netik iždinės ir bankai, 
t ir pašto Įstaigos.

I
Nepaskelbtieji Seimo ats- rengti.

;>vai yra Budreika Adomas.-------------
’3 m. amž.. darbininkas i Nuo Naujų Metu Lietuvi 
■virde’is Jomis 32 m. amž je vokiškos markės nusx( 
mokytojas. nilietiniu beisiu.

OABBiNiNKU REIKALAI.
a-

KOVOS PRIEŠ

DARBIAI^KUS. (’olumct, Mieli. — Ai 
M’chigan ežero kilus audn 
>uv<>* K mindos laivas Mapli 

Jmrst . Žuvo septyni jure 
; viai.
I

MAŽIAU DEPOZITŲ.
—

Washington. — Per spalį 
mėnesį paštuose depozituot 
$788.000 mažiau, negu rug 
sėjo menesį.

PRIEŠ ATEIVY STĘ.

Washington. — Darbo se
kretorius Davis lapkr. 18 d. 
š. m. pareiškė:

“Dabar mes Suv. Valsti
jose turime bedarbių 3.000.- 
XX). Tai kuriems galams 
mes turėtūme atidaryti atei- 
vystei duris ? Ar tam kad 
save, apsunkinti. ’ ’

Tą pat dieną darbdavių 
konferencija New Yorke 
pripažino, kad algos dabar 
kįla dėl darbininkų stokos.

Lietuvos vyriausybė p 
reikalavo, kad ne ' Rusij 
universitetų gydytojai tu 
laikyti kvotimus. Nuo v 
kiečiu okupacijos laikų y 
apsilikusių Lietuvos miesi 
liuose vokiečių gabių dakt 
rų. Iš jųf reikalaujama kv 
timai. Tą jie laiko įžeidin 
ir ketiiia apleisti Lietuv 
Žmonės jų gaili, nes tai g 
bus daktarai, be to Lietuv 
je ypač mažesniuose mięst 
'Juose jų stinga, 'fa i p žag 
riečia i labai gaili (lakta: 
Sviauskio, <» šiauliečiai ga 
Ii Dr. Berg.. kurie ketina a♦ 
leisti Lietuvą dėl reikalauj 
mn kvotimų. Gal Lietuv 
v v r i a 11 sy 1 )ė į >a ga rsė j usien 
laktarams padarys išimtį.

Seimo rinkimuose ki 
’<šč:oni.ii demkoratų blok: 
š viso balsų gavo 338.06 
•oc.-liaudininkų blokas 152 
3'4. šorijal-demokratai 84 
'47. Pažanga 27.175, žyd; 
'3.342. lenkai 54.093, dari 
ink jį kuopos (bortševtk*

IŠVENGĖ STREIKO.

Richmond, Coi. — Vieta 
puodžiai atnaujino sutari 
su darbdaviais. Darbdavia 
bandė numušti algas, be 
darbininkai atsilaikė.

UŽ GIRTYBĘ. 1 
__ ji

Konstantinopolis. — Tui 
kų Kemalistų valdžia išleid 
parėdymą, kuriuo užginami 
visiems valdžios dalinau 
Varns gerti svaigalų. L; ne 
pildymą bus atstatyti iš dal 
bo ir paryčių bus duota 3 
rykščių*
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PASTABĖLĖS.

Viniką sekreto-

nulius

Mintis t<>s žvaigždutė paženklintos ketureiles yra paimtos ir Maironio

I APREIŠKĖ TEISYBĘ.

ATMAINYS PARĖDYMĄ

?

KALĖDŲ DOVANA
Bareika.

X

7
t

Kazys Vidikaaskas.
/

Jau dėjo Apolio vainiką ant galvos 
Žilagalviui poetui vienam:

O kiti jam statė painiklą ant kalvos. 
Ženklą jo garbės mūsų vaikam.

i

i
i
1t

f 
t 
X

jos 
yra 
jos

v ra

“Kntered as second-class matier Sept 
12, 1915 at the post offlce at Boston 
Mass., under the Act of March 3,1879’

MOTERIŲ ALGOS.

❖Jį.

turi 
tuoj 
“pi- 

tas

*i
Sonetų.

Ir dainiai ant suteikto ženklo nuskriejo 
T erdves plačiasias skrajoti.

Tikiu, jieaugštybėj ir Dievą regėjo; 
Gal drįso net ten jam giedoti.

priežasties jo 60 metų'sukaktuvių) 
Neperseniai sapną, ve. tokį turėjau: 

Štai neva buvau ant Parnaso, 
Kur musii daugybę, žinia, aš regėjau 

Ir eibes sparnuotų pegasui.

Bet štai vėl, sugrįžę, prie sosto Apolio 
Sustojo vainiką įgyti

Kaž-kaš ten sušuko lietuvišką: Valio! 
Pašokau regini matyti.

is) irk. d.!
Ar ne tam jie Kaune šau- 

ė lapkr. 25 d. Amerikos lie-j 
avių seimą !
Jeigu mes taip ilgai negir-

Ir daug, daug; Įvairią tautu ten poetai 
Susiėję linkčių ruošės eiti.

Skambėjo kanklės, gitaros, kastilietai 
Ir žvengė pegasai ten greiti.

NEPAPRASTA
iiują Lietuvos 
dėlto, kad kr. 
matyt, nesusi- 
liaudininkais?

“Acceptance for maitinę at speclal ratt 
of postage provided for in Section 1103 
Act of Oct. 8, 1917, authorized on Jnlj 
12, 1918.”

SUBSCBIBTIOIf Rattb: 
Taarly .......................................................$4.54'
Boston anfl suburbę ..................... So-S*
Forelgn couutrlea yearly.............. S5.5J

DARBININKAS
■jstums pirmon vieton.

teipgi

Iš South Boston’o utaminkaib. 
jais tr troba totais. įleidžia Am 
U? Rymo Katalikų šv. Juozapu 

DAaKTNLSKg S^JUSOA.
I—s----------- :------------------
“DARBININKAS’' 

(The Worker)
Thz Lcthvanlam Tbi-Weekį.y Pape*

Published every Tuesday, Tbursdaj 
aad Saturtlay by St. Joseph’s Lucb 
UANIAN B. C. Associatiob w Labob.

KOVA TFRFVFRRA ~ įstums pirmou vieton. lyra valdiškas biuras, kuris nu T M iLULiLllimi Patys iš sa vęs silpni, be-'stengiasi- prižiūrėti moterių 

j

Kauno “Laisvė" aprašy 
| dama apie seimo atidarymą 
įp rašo, kad netrūko cicilikiš 
1‘kų d’sonaiis i. Taip pa', vz 
Bfdžiu.i kuomet Jo Eksc. vy 
v-kapas Karys saikdino kata- 
lylikų atstovus socijalįst;" 

Į liaudininkai, valstiečių są- 
| junga ir bolševikai demons- 
L tratyviai sėdėjo. Tautos 

himną giedant ir pagerbiant 
į žu\ušius už Lietuva, bolšcvi 

kai sėdėjo. So. Bostonieti 
A. Ivaškevičius, protiški 
dispepsija sergąs, paleisk' 
ameri kiečių pasižadė j ims

4,renjt moraliai ir materija 
1iai seimą, jeigu amerikie
čių teisūs nebus mindžio.j-’’ 
mos Lietuvoje ir Ameriko 
lietuvių atstovybėje.” Ta;

Kgi čia jau ne cicilikiški diso 
‘i nąnsiii, o tiesiog cicilikišk 

įauliškumai. Ir tą visk;
5 matė svetimų valstybių ats 
Itovai!

Kokia kova ? Kas su kuo 
kovoja? Lietuviai su len
kais. su vokiečiais, rusais? 
Dėl Vilniaus, dėl Klaipū- 
ios? O gal tai rinkimų į 
seimą kovą?

A! tie dalykai arba jau 
praėjo, arba nebesvarbiais 
patapo. Kova eina Lietuvo
je tarp katalikų ir socijalis*- 
ų už tai. kas bus Lietuvos 
atstovas IVasliingtone.

Metai atgal tas dalykas 
ie atrodė svarbiausiu tautos 
klausimu'. Šiandien jisai 
įžlipo pirnion vieton delta, 

’ kad laisvamaniams ir socija- 
; istams tai jų gyvybės klau
simas. Jie turi išgraužti ka- 
aliką atstovą ir pasodinti jo 
■ieton laisvamani.I *

ne tam buvo patarta 
1>-

•At i gi i.| a tu i i lies. skolų 
kad ant žmogaus atseina p< 

^900. Suv. Valstijose skeli 
, atseina po $220. Mokesčiai? '• 

anglai sumoka po $100, ame i 
■rikonai po $33.

/

Alijantai iš'Vokietijos ti ; 
dėjosi gauti $32.000.000.000 
Grynais pinigais Vokieti j: ■ 
jau išmokėjo $300.000.000 i« 
dvokiomis reikmenomis ir 
gėrybėmis $1.700.000.000 

| Vokiečiai sako, kad jie gėry 
į bemis alijantams jau išmo 
| kūjo $10.000.( >00.000. () vo

kiečių atimtos kolonijos e 
Lsiinčios vertos $100.000.000.
1000.
■k •-

Japonijos skolos sudaro, 
I 5% jos turto. Amerikos.sk o 
g los sudaro 0J,Ą%

.Anglijos skolos, 
pektadaiė visjo 
Francijos skolos

turto 
vien t 
turto, 
pusė

jos viso turto. Italija stovi 
kaip Francija. Vokietija 
t Hs sykius daugiau jjkolin- 

’ga, negu ji turi. Austrija 
ir Vengrija skolingos 27 sy
kius daugiau, negu jos tur- 

• to turi.

REGĖJIMAS.' - " ■ ' ■■

(Eilutės pašvęstos pagarbai praloto Mačiulio-Maironio iš

dvasiai, Lietuvos nebemylį 
jie vėl apsišauks Lietuvos 
patrijotai’s tada, kada pa
jus, kad gali vėl užsisesti ka
talikams ant sprando ir iš jų 
pinigus rinkti, vartoti, čiulp
ti i'rlaižyti.
, Tada bus puiki tautos 
“vienybė,” jie bus patrijo- 
tais-veikėjai, o katalikai, 
kaip keliolika metų atgal — 
vėl ujamais mulais.

Tik visas klausimas tame, 
ar katalikai besutiks į mulų 
rolę grįžti? Ar nepritruks 
jiems nors sykį kantrybės?

Matydami praeityje savo 
darbus ir aukas Lietuvos, 
’abui. o laisvamanių vien tik 
žodžius ir bliofus, katalikai 
yali jautsis, kad valstybė 
juos turi pagerbti ir su jais 
skaityties.

Jie gali pasakyti valsty
bei: jei norite remties išga- 

' momis. rėksniais — jūsų va- 
|lia tai daryti. Bet jei po to 
i katalikų Į talką nebeprisi- 
! kviesite, jei ije pasiieškos 
. naujos dervos savo* veikimui 
— tai nerūgokite.

Kol' kas nusiminti 
lar į^It'i priežasties.

Kr. Dem. Partija turi du 
kart tiek atstovų, kiek soci- 
įalistu didžiausia partija. 
Mes todėl nemanome, kad 
Kr. Dem. galėtų tokią l'atalę 
klaidą padaryti ir nusileisti 
serijaiistams šiuo klausiniu- 

|ju<> labjau. kad mes katali- 
įkai iš valstybes atstovopie- 
j reikaalujanfe sau jokių pri- 
i vilegiju. o tik teisingo ir pa- 
Į garbingo atsinešimo. Savo 
| visuomenės reikalus pajė
giame atlikti savo pajėgo- 
įmis. nereikalaudami nei pro
jekcijų. nei subsidijų.

Amerikoje Lietuvos atsto- 
I
Ivu turi būti katalikas žmo- 
ierus. Tauta turi remties di
džiuma. o ne mažuma savo

i

Argi 
ralikti 
rium ?

A rgi 
finiko 
einami

A rgi 
rabėgo 
larljo.
)er pusantro
:ik tam vienam tikslui ? 

Ar ne tam ije skleidė me-!
lis. šmeižtus prieš p. Čar- 
icckį ir jo pagelbininkus — 
’.atalikus. pirma išeivijos 
pandoje, vėliau perkelda- 
ni pamazgų rezervuarą į j 
sietuvos spaudą! Ar ne.’ 
am Kaune dirbo Balutis 
čorkus .' Ar ne tam važia- 
o tenai Račkauskas, Ivaš
kevičius ir visa eilė kitų .?

Ar lietam pats Lietuvos 
oc. liaud. vadas M. Sleževi- 
ius “L. Žiniose” (No. 208) 
įaskelbė šmeižtų eilę prieš 
>. (’arnecki. kad jisai neva 
kellies žemės konfiskaciją 
iems. kurie neužsiregis- 
ruos x (atkariotinai buvo 
keikiama kai]) tik priešin
ai). kad jis savo valia sky-i išeivijos, 
ū mokesnius už pasus (me- Jeigu katalikiškoji Lietu

va turi savo tarpt* taktinges- 
nį žmogų, lai siunčia jį Į vie
tą ]>. Čarneckio. Bet vargiai' 
m auras tokį.

'Pečiau jei Lietuva rizi 
kuos atstumti nuo savęs Ilg
šiai ištikimiausius savo vai
kus. juos užgaudama, su jais 
nesi skaitydama—išeiviai ka
talikai sugebės iš to padary
ti išvadą.

Rusijos bolševikų valdžia, 
plėšdama bažnyčias ir nau- 
duodama svietiškiems reika
lams. stato miestuose Judo- 
:»iaus Stnvyia>. (rai - 

įmylės ir pageriu
Chamą,

irt- tam tyičkausko- 
buvo sudaryti ir vy- 
plenai ?
ne tam laisvamaniai 
mm visokio tautos 

o visas savo pajėgas 
metu kreipė

ąVJnetą. tai 
iemokratai. 
aria su soc. 
ai dėlto, kad soc. liaudinin- 

i ai. matyt stato sąlygą savo 
♦risidčjimo prie darl>v — 
įamainymą AVashingtono 
tstovy bės. Tad kodėl gi tai 

patapo ]>irmaeiliu klausi
mu ?

Kad p. Čarneckis savo 
ietai puikiai tinka — apie 

tai nealtcjoja nei pikciausie- 
•i sočijaHstų vadai. Kad ji- 
ai Lietuvą garbingai atsto- 
auja — visi tai žino.
Soc.-liaudininkams svarbu 

• urėti Waslyigtone atstovu 
avas žmogus dėlto, kad jie 

' e jo baigia išnykti. Orga- 
nzacijos jų smunka, jų 
panda baigia netekti inta-' 
cos į Iiatųlį. Savo griovimo 
.laibais baigia atstumti nuo 

Į‘avęs kiekvieną mąstantį lie- 
! uvį. Prireikė susidėti net 

u pikčiausiais bolševikais, 
kad kovojus prieš piliečių 
registraciją.

Tuo tarpu katalikai orga
nizuojasi. vajus kelia, aukas 
renka, moksleirius šelpia. 
Smunka jiems nabagams iš 
]x> kojų pamatas.

Kai bus atstovas jų žmo
gus, tasai vėl pridengs j. - 
valstybėm ploščiumi. augins 
juos, stiprins, organizuos,

šiandien girdime labai 
daug kalbų, apie algas, ir 
daug atsiranda tokių, zkurie 
skaito save sprendėjais ir ta
ria ar algos turi būti suma
žintos ar ne. bet geriausias 
dalykas būtų žiūrėti tiesiog i 
algų klausimą ir nusistatyti 
savo nuomonę apie jį. Mo
terių Biuras, Suv. Valstijų 
Darbo Departamento, jau 
per keturios metus tėmija 
moterų algų padėtį. ~ 
gi] klausimą yra sunku išriš
ti, nes nėr iiiformacijų nuo 
abiejų pusių. Labai lengva 
Įtekmę padaryti ant visuo
menės ir todėl tas, kuris gar
siausia rėkia, jog algos per 
augštos. yra tas kurio balsas 
toliausia girdėta. Bet kuo
met algos pennažos. tie ku
rie tą visuomenei praneša, 
yra tie vyrui ir moteiys. ku
rio negali sh toms algoms ap
sieiti. It jie negali pertik-

- menę.
.y.r.’.. Valstijų Darbo De 

pa^pimcnt" M"'

gerovę. Yra bešališkas išty- 
rinėtojas pramoniškų aplin-4 
kyblų kaip liečia moteris ir 
bando sužinoti dalykų abi 
puses.

Vienas iš svarbiausių ir 
rimčiausių jo ištyrinėjimų 
yra papratimas mokėti mo
terims mažas algas.

Kalbant apie mažas algas 
turime omenyje turėti kiek 
tas ir tas. kuris, arba kuri, 
uždirba tiek ir tiek turi nu
pirkti visko. Jeigu moteris 
vienoje dirbtuvėje uždirba 
16 arba 17 dolerių, ir sker
sai kelią kita uždirba 10 do
lerių, tas nereiškia, jog ta, 
kuri uždirba 16 arba 17 do
lerių permokėta. Nespręsk 
apie algas, sulygindamas 
jas su kitų žmonių algoms 
arba su praeitų dienų algo
mis. Šiandien randame nau
jas gyvenimo taisykles ir 
naujas kainas, šiandien to
kios randasi kokios praeity
je nebuvo.

Kuomet krautuvė 
perdaug kokių tavorų 
tuii “bargains” arba 
gins pardavimus,’’ ir 

į pats su darbu, ir tada gail
imą gauti darbo daug pi- 
j ginus. Bet tas pigus parda
vimas -negali privesti prie 
vienos kainos.

Pirklystės numenkė j imo 
laikai yra “darbo pigių par- 
lavimų” laikai.

Algos reiškia dauginus ne- 
iu užmokestis už kiek darbo 
valandų. Reiškia gyvastį ir 
progą pagerinti civilizaciją.

Jyigu skaitytojau, esi vie
nas. iš tų kurie mano, jog 
teisinga mokėti moteriai $9. 
į savaitę, tai taipgi tiki jog 
netik jos imi tas valandas už 
kurias jai moki bet ir atimi 
jos sveikatą ir smagumą, jos 
linksmumą, mokslą ir aprū
pinimus dėl senatvės arba li
gos. Tas viskas nuo jos at
imta. nes $9.00 ant savaitės 
įai juos neduoda. Taipgi 
atimsi nuo apielinkės sveiką, 
linksmą, interesingą pilietę 
ir jos vietoj paliksi moterę, 
kuri neturės nei laiko nei e- 
nergijos prisidėti prie gyve
ninio pagerinimų, jog gyve
nimo taisyklės permažos.

Darbdaves. kuris nemoka 
jo darbininkams tinkamą al
gą pragyvenimui, nuo jų ati
ma gyvenimo pasilinksmini
mus.

Nematome vyrus apsiei
nant su tokioms mažoms al
goms, kiek daugelis moterių 
uždirba. Nepaisant kaip 
mažai jiems mokama, jie po 
darbo valandų .neturi išsi
skalbti ir išsiprosyti drapa
nas. neturi pagaminti savo 
valgį ir pasidaryti savo ke
pure sir apsisiųti. Bet dau
gelis moterių tą turi padary
ti, ir ne juokais, jos būtinai 
turi padaryti.

Daugelis mano, jog mote
rys dirba tik užsidirbti pini
gų dėl šilkinių pančiakii ir 
tt. Bet ištyirnėjimai rodo, 
iog dirbančios moterys netik 
save užsilaiko, bet daugelis 
iŠ jų ir užlaiko kitus. Tūks
tančiai jaunų moterų po sun- 

Bet ai- iūa darbo diena skubinas na
mon gaminti valgius, šiū
ruoti,. siūti ir išmanyti bū
dus aprengti jaunesnius bro- 
’i'us ir seseris ir juos leisti į 
mokyklas, ir prižiūro.ti, jog 
namų savininkai ir valgomų 
daiktų pardavinėtojai užmo
kėti. ■ - ' v

Ir nepaisant tų visų išlai
dų moterims dar nepasisekė 
išgauti pripažinimų savo 
vertes pramonėse. Jos vis 
dirba už mažas algas ir be jo
kios ateitie^. Nl’odel svarbu 
paskirti moterių algas ir jas 
padaryti pastovias.

Tą viską rėgėdam’s. poetą sušuko :*) 
— Aš vien nuodėmė—griekas esu!

- Bei taręs:—Jehova!—ant keliu susmuko 
Ir parpuolė ant žemės veidu.

Tada tai iš minios vicn’s asmuo pasakė: 
— Kai]> dainio to vardas !—IŠ kur jis !

O ant to Apolio išdidžiai atsakė: 
Tai Lietuvos garbė—Maironis!

, Pittsburg, Pa. — Jack 
Edivards, policistas išbuvęs 
kalėjime 11 metų, pareiškė, 
kad gali pasakyti, kodėl jis 
nužudė savo pačią. Jis pa
reiškė, kad tą gali padaryti 
dėlto, kad jo duktė mirus. 
Policystas Jack Edvards bu
vo nuteisats miriop ir turė
jo būti pakartas. Bet baus
mė pakeista kalėjimu iki gy
vos galvos. Dabar jo advo
katas rūpinasi, kad jis būti] 
paleistas.

Kalėdos jau netolu Šiemet 
savo pačią, vaikus, dukte
ris, draugus, drauges apdo
vanok tikrai- lietuviškomis— 
GINTARINĖMIS — dova- 
įlomio

Nepaprastai gražios gėlių l 
pavyzdžių špilkos moterims 
po 25c., 59c. ir 75c. 1

Apvalios formos sagutės 
moterims nuo 25c. iki $3.50.

Pailgos fonuos sagutės 
po 25c. ir 75c.

Marškinių sagutės (euff- 
buttons) vyrams, po 50c.

Įvairiausių cigarnyčių ir 
paperosnyčių nuo $1.00 iki 
$2.5Q.

Dailūs gintariniai^ rank- 
žiedžiai (branzaletai) mote-

I rims po $1.00.
i Gintariniai rašomų plun
ksnų koteliai (pen holclers) 
po $1.00 ir $2.00.

Gintarinių kaklo karolių 
nuo $1.00 iki $60.00.

Vietiniai ateikite pažiūrė
ti. Kas pamato neišeina ko 
nenupirkęs. Perka lietuviai, 
bet ir svetimtaučiai įiepa- 

j prastai godžiai grobia. Iš 
i kitų miešti] užsakymus siųs
kite laiškais.

Naudokitės proga-
LITHUANIAN SALES 

CORPORATION
414 . W. Broadway,

So. Boston 27, Mass.
Jack Edtvards sako, kad 

nei kariamas teisybės tąsyk 
nebūtų pasakęs. Dabar štai 
delko jis nužudė savo pačią. 
Karta sugrįžęs iš darbo ra- 
<lo, vyrą su jo pačia. Pasi
rodė, kad vyras tai jo žen
tas. Perpykęs griebė už re
volverio. bet žentas suspėjo 
pasprukti. Tada jis vietoj 
nudėjo pačią. Nesakė šitos 
teisybes dėlto, kad nenorė
jo. kad jo duktė žinotų, kas 
do paleistuve jos motina ir 
vvras vra.

Tokio. — Japonijoj buvo 
paprotys išstatyti gatvėse ei
les prileistų, kuomet.jomis 
Mikado važiuodavo. Poli- 
cistai žiūrėjo, kad niekas 
pro atdarus langus nežiūrė
tu į važiuojantį valdovą. Da
bar ketinama tas parėdy
mas atmainyti ir leisti žmo
nėms žiūrėti į valdovą, va
žiuojanti gatve.

Tiktai GRUODŽIO menesyje
Visiems naujiems “D a r b i n i n ko’,’ skaitytojams, taip-gi atnaujinan
tiems prenumeratą yra duodama labai puiki proga šiame mėnesyje užsi
sakyti ‘‘Darbininką.’’

Gruodžio menesyje “Darbininko“ prenume
rata metams bus tiktai: Amerikoje $4.00, Lie
tuvon $5.00. Po Naujo Meto vėl reikės mokėti

\ 1 • • /I a . . * ' ‘
N ’ '

* * • •'

t • „
x seną
T ' r :X Taigi šia proga naudodamiesi visi “Darbininko” prieteliai įr draugai pa-
▼ siskubinkite užsirašyti jį. Taip-gi nepamii'škite, kad “Darbininkas” yra
y gražiausi dovana Jūsų Tėveliams, Broliams, Sesutėms ir Draugams Lie

tuvoje.^ Tai-gi pasiskubinkite ir pasiųskite jiems,tą dovanėlę—laikraštį. 
Jie džiaugsis ir dėkos Jums skaitydami “Darbininką.” Esame gavę daug 
pa dėk onė» laiškui už siunčiamą. Lietuvon “Darbininką.”, Dabar yra gc- 

3 riausia proga, nepraleiskite*, jos. Reikia atsiminti, kad apart paprasto 
siuntimo laikraščio tris sykius savaitėje, kiekvienas prenumeratorius 
gaus dykai gražų SIENINĮ KALENDORIŲ, kuris papuoš Jūsų na- 

' mus.

366 Broadway
Boston 27, Mass.

tt

Amerikos.sk


laikančius prieglaudas, 
viso esam davę 115.200

Praūžęs Europos karas 
paliko Lietuvoje neišdildo
mų moralių ir materialiu 
pėdsakų. Nemaža mūsų 
bažnyčių išgriautų, miestų, 
miestelių ir sodžių sudegin
tu, gražių prieš karą ūkių 
sunaikintų. Ir šie visi griu- 
vėsiai laukia galingos, atsta- 
taneios rankos.

Besibraunant į Lietuva 
vokiečiams, rusai traukės.

džius sudegino, išdegintų ir 
nesuskubtų sudeginti sodžių 
gyventojus varės prieš save. 
Tai mūsų tremtiniai, kurią 
kelią ir po šiai dienai žymi 
pakeliais nusmaigstyti kry
želiai. ' *

Tremtinių dalis Rusijoje 
mirė, kita'dalis grįžo, tre
čia dar laukia eilės grįžti.

Bebėgdami į Rusiją ir 
grįždami tėvai atsiskyrė nuo 
vaikų, vaikai nuo tėvų.

Štai pirmosios vargšui, 
kuogreičiausiai pagelbos rei
kalaujančių, eilės.

Tie, kurie Lietuvon gri
žo, nedaug šviesesnių valan
dėlių regėjo.

Karo sunaikintų sodybų 
nebuvo kam atstatyti, nes 
naujas pietų kaimynas pra
dėjo mūsų šalin skverbtis. 
Visa, kas krašte buvo svei
kinusio, geriausio — ėjo 
krašto ginti. Šalies turtai 
buvo dedami ant laisvos ne
priklausomos Lietuvos au- 

L kuro.--------------------------------
1 Taip skurdas naujomis 
aukomis už Tėvynės laisvę 
flidėjo, pagelbos galinčios 
teikti pajėgos mažėjo.

Grumtis su daugelio nelai
mių priežastimi — skurdu 
stojo Šv. Vincento a Paulo 
Draugija, 1920 metais Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus 
Rėmėjų Draugijos įkurta ir 
iki šiol palaikoma.

Minėta Šv. Vincento a 
Paulo Draugija yra ne vie
nai nelaimingai karo aukai 
ašaras nušluosčiusi, 
bos ranką ištiesusi, 
čiams, kurių tėvai 
kur žuvo, ar mirė.
Šv. Vincento a Paulo Drau
gija yra įsteigusi Kaune, jo 
priemiesčiuose, didesniuose 

. ir mažesniuose Lietuvos 
miestuose ir miesteliuose 

į prieglaudų. Jose yra laiko
mi paliegę, darbo negalį 
dirbti seneliai, kai lygiai 
maži našlaičiai, būsimi Lie
tuvos piliečiai.

Seneliu ir našlaičių prie
glaudoms laikyti reikia ne
maža lėšų. Lėšų iš karo nu
vargusios ir dar tebevargi
namos Tėvynės nesitikime 
siilaukti, nors esame kreipę
si į jos visuomenę.

Nenorėdami uždaryti iki 
šiol laikomas prįeglaudas-ri
jose esamus našlaičius iš
mesti į gatvę, esame prikre
ti kreiptis į Jus, už jūni— 
marių gyvenančius brolius- 
seseris ir prašyte Jūsų pra
sėti: nedalefekįte, kad mes, 
dd stokos lėšų, našlaičius iš 
priegTaudų mestumčm į gat- 

/ ve- ' r
Būkit gailestingi našiai* 

dėkit kas cenįą, kas 
dolerį, kas daun.au ir siųs-

pagal- 
Naslai- 
nežinia 
globoti

■ f *<

Jums taria širdingiausi ačiū. 
Pirmininkas

D i. Is. Tamošaitis, 
Sekretorė

8. Smetonienė.
P. S. Aukas prašom siųs

ti arba mūsų antrašu: Kau
nas, Kan. J. Stakauskui, 
Benediktinių vienuolyno 
rektoriui, arba mūsų įgalio
tam Amerikoje — Kunigui 
daktarui Jonui Navickui: 
85 New Bark Avė., Hart
ford, Conn.

SV. ' yiNCENTO A PAULIO 
DRAUGUOS APYSKAITA 
NUO JOS UŽSIMEZGIMO 
IKI 1922 M. PRADŽIOS.

1) Draugijos įkūrimas.

Vidaus karai arba revoliucijos, 
išlaukiniai arba fronto karai ga
mino kariaujančioms šalims daug 
moralinio ir materialinio skurdo. 
Kaip su moraliniu taip lygiai ir 
su materialiniu skurdu visados 
kovojo tobuliausia krikščionybės 
fromil, katalikų Bažnyčia vadina- 

: ma.
Kada praūžė Europos karas, ir 

kada normalesnis , susisiekimas 
tarp Lietuvos ir jos kūno dalies, 
— Amerikoje gyvenančios prasi
dėjo pirmieji Lietuvos, žymiai 
kare nukentėjusios, materialiniu 
skurdu susirūpino Amerikoje gy
venantieji lietuviai —• Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus liemėjų 
Draugija, pradėjusi Amerikoje 
rinkti aukas, kuriomis buvo ma
noma mažinti karo padarytas žaiz
das Lietuvai, rūpinasi įkurti Lie
tuvoje organizaciją, labdarybei 
atsidavusią. Šiai organizacijai į- 
kurti minėta A. R. Kryžiaus Rė
mėjų Draugija siunčia Lietuvon 
Dr. Rutkauską, kurio trūsu tapo 
įkurta Šv. Vincento a Paulio 
Draugija. Šiai Draugijai paga
minti įstatai, po kuriais steigėjais 
pasirašė prel. P. Januševieius, 
p-nia Marijona Baikauskienė, 
kan. K. Paltarokas, kan. J. Sta- 
kauskas, p. Petras Radzevičius ir 
minėtas d-ras Rutkauskas.

Surašyti šv. Vincento a Paulio 
Draugijos įstatai įregistruoti 
Kauno Viršininko raštinėj liepos 
3 d. 1920 m. (No. 50) o Žemaičio 
Generalvikaro vyskupo Dr. Juo
zapo Skvirecko patvirtinti spalio 
2 dieną tų pačių 1920 m. (No. 
2821).

2) Valdybos išrinkimą/.

Nugalėjus pirmąją kliūtį — pa
rašius draugijos įstatus ir juos į- 
registravus, reikėjo nugalėti ir 
antrą: sudaryti pirmoji valdyba. 
Pirmojon Valdybon buvo išrinkti: 
P. Bistras, ponia Stulginskienė, 
d-ras L Tamošaitis, kan. S. Sta- 
kauskas, p. L maria s, p. Milčicnė.

Išrinktoji valdyba turėjo būti 
perrinkta, nes p. Bistras atsisakė, 
išvažiuodamas Šveicarijon mokslo 
baigtų; atsisakė ir dar vienas ki
tas išrinktosios vaidybos narių.

Prisėjo šaukti naujas susirinki
mas, kuriame išrinkta Šv. Vincen
to a Paulio Draugijai ši Valdyba: 
d-ras' Iz. - Tamošaitis, p. Stulgins- 
kiėnė, p. Linartas, kan. Stakaus- 
kas, p. Milicnė, p. Malinauskas. 
Nariais: kan. Paltarokas ir p. Jad
vyga Tubelienė.

Šiai valdybai.ir teko darbuotis 
iki 1922 m. pradžios.

pųnu.
Šelpėme asmenų rodos labai 

daug. Negalėdami visų, pagelbos 
reikalaujančių, aprūpinti Centro 
Valdyba nutarė kreiptis į Ameri
kos Raudonąjį Kryžių'Lietuvoje. 
Ši įstaiga palankiai priėmė mūsų 
atstovus ir žadėjos dirbti kontak
te su mūsų draugija.

Ne vieną vargšą esam sušelpę 
dekėmis iš Italijos Jo Ekselenei- 
jos Vyskupo Karevičiaus vardu 
gautomis ir dovanomis, iš Ameri
kos per Katalikų Federaciją gau
tomis.

Kiti ne paštu siųsti iš Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus Rėmėjų Dr- 
jos siuntiniai — 16 skrynių, dar 
iki šiol nėra gauti.

Vargingesnius esam šelpę ne 
vien daiktais, bet ir pinigais.

Pinigais esam šelpę: Vilniečius 
lietuvius, 
Jiems iš 
auksinų.

Kauno 
siems nuo 
auks.

Vaikelio 
moms prieglaudoms įrengti esam 
skyrę Kaune 78.500 auks. Slaba
doje — 108,200 auks. Kateehie- 
čių kursams esam skyrę 49.800 
auks.

Svarbiausis aukų šaltinis — A- 
merikoš Raudonojo Kryžiaus Rė
mėjų Draugija. Ji yra mums 
prisiuntusi 400.000 auks. Iš Šven
to Tėvo skirtų Lietuvai aukų esam 
gavę — 200.000 auks.

Kaune surinkom 10.581 auks. 
50 sk.

Per poną Smetoną, buvusį 
Prezidentą iš Amerikos jo vardu 
prisiųstų sumij gavom 10.000 auk.

Viso labo jeigu turėjom 667.931 
auks. 50 sk.

Išleidom 497.453 auks.
Tuo būdu kasoje šiems 1922 m. 

liko 150.478 auks. 50 sk.
Šv. Vincento a Paplio Draugi

jai nemaža rūpėjo našlaičiai, ku
riems užlaikyti buvo steigiamos ir 
laikomos prieglaudos. Šv. Vin
cento a Paulio Draugija kreipė 
domės į vaikus — kriminalistus 
arba prasikaltėlius. Ji buvo su
maniusi jiems steigti pataisymo 
namus. Tuo tikslu kreipėsi j Že
mės, L’kio ir Valstybės turtų mi
nisteriją, norėdama gauti žemės 
sklyjią, ant kurio būt buvę galima 
pastatyti namai minėtiems vai
kam prasikaltėliams. Bet šis su
manymas neteko įvykdinti, nes 
nežiūrint į du kartu siųstas į sa
kytą ministeriją delegacijas ir 
prašymus, žemės negavom.

Mūsų Draugija norėjo gauti 
tuščių, apleistų kareivinių, ku
riose, atremontavus, būtų įreng
ta našlaičiam^ prieglaudos.' Ir 
šis mėginimas nuėjo niekais, nes 
prašyti? kareivinių iš Valdžios 
mūsų Draugija negavo.

Mūsų skyrių prieglaudoms ves
ti tinkamoje pakraipoje Draugija 
buvo nutarusi'siųsti porai savai
čių užsienin kun. M a ižena ričių s, 1 
vietoje susipažinti su įvairių prie
glaudų kūrimu,' vedimu, tvarky
mu.

Šv. Vincento a Paulio Draugi
jos Centro Valdyba norėdama 
kuodaugiausia vargsi? sušelpti, 
rūpinosi provincijoje steigti Šv. 
Vincento a I'aulio Draugijos sky
rių. “

Sunkios gyvenamojo laikotar
pio politinės ir militarinės apysto- 
vos padarė tai, jog Draugija te
įsteigė tik 26 skyrius.

Kai-kurie skyriai laiko senelių, 
arba 
yra i 
Kų.

Komitetą nukentėju- 
karo šelpti — 39,425

Jėzaus vardu steigia-

■
* MONTREAL, CAMADA 

lįt • —---- ■
Tie, katrie norite pasilikti pil

nateisiais Lietuvos piliečiais, tai 
nesivėlinkite užsiregistruoti, kad

rakinta” __ ir Čhopi-
po — “O kad ai būčiau.”

2. Gerai sudainavo Pociaus 
“Gale Sodo” — Olga Frankiu- 
tė,

_. “Vai pūtė pūtė” — Šimkaus'
— sudainavo keturiolika merginų, 
visos Čižauskienės mokimal So
lo dalį Rimkevičiūtė labai gerai 
sudainavo.

4. “Tą Mergelių Dainavimas” 
sudain&vn S. Kazlauskiutč.

5. “Bernužėli Brangus” sudai
navo Rinkevičiūtė.

6. “Vai Kalba Žada” Duetas
— gražiai sudainavo Ugianskiu- 
tė, Rinkevičiūtė, Žalnieraičiutė ir 
Dambrauskiutė.

7. “O Sole Mio” puikiai sudai
navo Žalnieraičiutė. Iš jos ir-gi 
bus gera dainininkė, jeigu tik to
liaus lavins savo stiprų aukštą so
prano.

8. “ Lakštingalėli, ” visos mergi
nos, solo dalį gražiai sudainavo A t 
Vasiliauskiutė.

9. “Graži čia giružė” ir “Ak 
myliu tave” — Aleksio — gerai 
sudainavo L. Feravičiutė, už ką 
gavo didelį bukietą gėlių.

10. “Vai kur buvai dzieduk ma
no?” vodevilio aktas su muzika

paskui nesigailėtūmėt. Registrą- 3, 
rimas ir išsiėmimas Lietuvos pas
portų užsibaigs 22 d gruodžio, 
1922 m. Montreale yra tokių pus- 
ricilikėlit}, kurie vos perslebizuo- 
dami “Keleivį” ir kalba kitiems, 
kad nereikia registruotis, nes 
“Keleivis” rašąs didžiausią pro- 
tetsą. Aš tik tiek pranešiu Kana
doj gyvenantiems, kad'daug lie
tuvių ketina važiuoti į Sūv. Val
stijas ar į Lįetuvą. .Kitas sako, 
mes turim savo proportę, neva
žiuosime niekur ir mes nesiregis- 
truosime.

Vienas dalykas, iš Kanados į 
Suv. Valstijas jokiu hįdu neįlei
džia be pilietybės popierių. Turi 
turėti arba Kanados, arba Lietu
vos pasą. Jei nori važiuoti į Suv. 
Valstijas ar į Lietuvą be jokių 
kliūčių, tai turi būti ištikimas 
Lietuvos pilietis. Nelauk nieko, 
registruotis i rneklausyk nieko.

Man teko kalbėtis su dviem mo
terim 1 kurios norėjo išvažiuoti į 
Suv. Valstijas. Viena moteris ' 
gavo telegramą iš Suv. Valstijų & čižauskienės sutaisyta — gerai 
nuo brolio, kad norįs prieš mirtį , atliko ir publiką prijuokino — 
pamatyti. Ir nuėjo į emigracijos Frankiutė su Mažinčiute. Ant ga- 
ofisą su telegrama ir prašė išleis- j j0 choras sudainavo kelias gražias 
ti bent- ant savaitės. Paklausė dainas. Publikos delnų plojimas 
kas per viena. “Lietuvė,” atsa
kė. Jai pasakė: “išsiimk Lietu
vos pasą, tai galėsi važiuoti.” O 
ji turi praportę vertės ant $8.000. 
Ot ir turėk praportę ir sėdėk 
Montreale. Antra moteris gavo 
telegramą, kad brolis mirė Suv. 
Valstijose ir norėjo važiuoti ant 
kokių keturių dienų. Teip-gi ne
įleido be Lietuvos paso, liepė išsi
imti pasą. Po to norėjo užstatyt 
kaucijos- kelis šimtus, bet nepri
ėmė nei pinigų, tik reikalavo Lie
tuvos pasą atnešti ir tada, girdi, 
galėsi važiuoti į Suv. Valstijas. 
Tie, kurie Kanadoj gyvenate ir 
turite praportes, nemanykite iš
važiuoti užrubežin neturėdami jo
kių pilietiškų pasportų, ypač lie
tuvis", arztu būsi augęs Kanadoj 
arba atvažiavęs iš Lietuvos be pa
so Lietuvos neišleis. Taigi pra
nešu Montreal’-ės lietuviams, ku
rie manote važiuoti ar į Lietuvą, 
ar į Suv. Valstijas, kad paskui 
nerūgotūmėt kad niekas neprane
šė ir nežinojom, tai dabar pada
rykite, kas reikią.

Montrealės lietuviai registraci
jos reikale kreipkitės prie gerb. 
kleb. Kun. P. Vanago, 720 Parth- 
enais St. Laikas baigias — sku
binkitės.

parodė kad buvo visi iki sočiai už
ganėdinti.

Lai gyvuoja šv. Alfonso choras, 
o ypatingai gerbiamieji Čižauskai 
— mūsų muzikos vadovai. Be jų ! 
Baltimorės lietuviai snaustų.

Žmonių buvo pilna svetainė — 
apie 500. Sėdynių neužteko — 
buvo dhug stačių. Po koncerto 
buvo balius iki vėlai nakties. Dau
giau tokių vakarų.

“TenBuvęs.”

CHICAGO, ILLINOIS.

(West Side)

Čia LDS. kuopa, silpnai stovi 
Šiais metais neparodė jokio veiki
mo. Visi veikėjai užimti kitokiais 
reikalais, savais darbininkų rei
kalais mažai rūpinasi.

Dabar laukiam atvažiuojant su 
prakalbomis gerb. kun. F. Kemė
šio. Jis kalbės gruodžio 26 d. 
Aušros Vartų par. svetainėje. 
Teip-gi tą vakarą bus rodomi ir 
krutamieji paveikslai.

t

NEW BRITAIN, CONN.

26 d. lapkričio 1922 m. S. L. R. 
K. A. 109 kuopa statė scenoj vei
kalą po vardu “Žmonės” Loši
mas ausisekė neblogiausia. Iš dar
bininkų žmonių nėra ką perdaug 
norėti. Geriausia atliko savo už-. lia gerai 
duotis P. M. Valauskienė Onos ro
lėj. Teip-gi žmonių buvo neper- 
daugiausia, nes subatos vakare 
buvo koncertas Lietuvos operos 
artistų, tai žmonės buvo pavar
gę-

Čionai darbai eina gerai ir dar
bas galima gautų bet mokestis, 
tai nedidelės.

Mikolas Grimaila.

Mūsų ’ par. nesenai susitvėrė 
Giedrininkų kuopa. Priklauso 
beveik visi Amerikoje gimę ir au
gę, bet savo dvasia yra tikri pat- 
rijotai.

Sausio 6 d. jie rengia vakarų su 
programa. Bus suvaidinta “Ma
no Jėzau ar esi čia” ir “Guminiai 
batai.” Pelno dalis yra skiriama 
“Giedrai.” e

Vyčių.24-ta kuopa gyvuoja ga- 
Pirmininkauja p-lė K. 

Zauriutė. Ji yra Amerikoje gi
musi ir augusi, bet tai tikra lietu
vaitė. JI daug darbnuoj^i ne 
vien Vyčiuose, bet ir kitose drau
gijose.

Vyčių 24-ta kuopa, gruodžio 30 
d. rengia vakarų. Bus suvaidin
ta “Eksproprijatoriiis.”

/

BALTINOME, MD.
I

3) Centro Valdybos Veikimas.
- ■ *Išrinktoji Valdyba pirmiausiai 

atspausdindino įregistruotus drau
gijos įstatus, draug su trumpu 
atsišaukimu, nurodančiu labdary
bės reikalingumą. Įstatai ir at
sišaukimas atspausdinti ta kaina, 
kuri kainavm pačiai-Šv. TČazimie- 
ro Draugijai, buvo išsiuntinėti 
katalikiškume organizacijoms ir 
žmeenjessa veikėjams. <

kir š- J***
labdarybės organizacija, kun tu- 
?«■./’ •: '"uotą Li« -
tuvą

Toliau buvo pradėta rūpinti*

Draugijai Kaune, o ji ma- . 
žūčių vaikučių, i .Jus ranky 
tes ištiesusių vardu iš kalno

Baltimorės džiaugsmas yra mūsų 
- nridamisii čižauskai*.........

Lapkričio 27 d. atsibuvo Šv. Al
fonso Choro koncertas. Pirmiau
sia pasirodė didžiulis choras su 
savo gerb. vadovu — čižausku — 
sudainavo tris dainas katros pui
kiai išėjo. Apie mūsų chorą ir va
dovą daug nerašiu, nes visi žino 
kaip Čižauskas mokina ir veda 
chorą — nieks taip nepadarys.»

Po choro d&inšvo ponios Čižaus
kienės mokiniai — nekaltos nu
stebino publiką, nes mūsų gerbia
ma pone Čižauskienė, Amerikos 
Lietuvių Lakštingala, pati stebėti
nai ctalba ir ji nepavydi ir ki- 

______ftus išmokinti čiulbėti,. Ypatingai 
Dabar ^bJjnčtntė — turi ankštą ty- 

Francijoj maistas branges-j 

uis. negu buvo 1918 m.

t vaikų prieglaudas, kuriose 
su viršum 700 vaikų ir sene-

Federacijos 3-čias skyrius sto
ri neblogai Prie io priklauso 
dvylika draugijų. F^d. surengtas 
vakaras paminėjimui Vilniaus 600 
metų jubiliejaus,. pasisekė labai 
puikiai.

Pirm. D-ras Ix. Tamošaitis, 
Sekretorė S. Smetonienė.

t
Redakcijos pirerašas. šelpimo 

ir aukų rinkimo Šv. Vincento a 
Paulio dr-jai reikate reikia susi
tarti su Tautos Fondu. * .

........................... ................ '

Prieš metus laiko Franci
jos komunistų partija turė
jo 131.476 narius, dabar te
turi 78.828.

FrancijaLšiemet truks 2.-
400.000 tonų kviečių. ' rą soprano. Iš katros gailina le

nai daug tikėtis^ Ji dainavo la
bai puikiai “Visuomet širdis su-

Moterų Są-gos 55-ta kuopa sto
vį puikiai.. Mat turi darbščią val
dybą. Pirm, p-nia E. Labanaus
kienė, rašt. p. M. Brenzaitė. Gir6- 
dėjau, po Kalėdų žada daryti di
delę agitaciją. Taigi valio, mūsų 
katalikiškos centraRnės organiza
cijos.

Katalikų Spaudos Dr-jos 14-ta 
kuopa gal viena iš gyviausių. Ji 
daug darbuojasi kultūros relka- 
res reikalais. Pereitą vasarą su
rengė besarą išplatinimui kri
kščioniškos kultūros naudai. Pa- 
dar# pelno apie 260 dolerių.

Kalėdų pirmą diena rengia va
karą su programų. Vakaras bus 
gailina

Kalėdų Exkursija Lietuvon 
1TMINTIS savųjų, tėvynėje esančių yra visuomet‘i 

dyje Amerikoje gyvenančių ateivių. Jeigu esi pasiren
gęs atlankyti savuosius Lietuvoje Kalėdų laike su jais 
pasižmonėti ir kartu pasivažinėti ir juos tuo būdu palinks
minti.

Ekskursija bus daroma Suvienytų Valstijų geriausiu ir grei
čiausiu laivu “AMERICA.” Išplauks Gruodžio 13 d. Ant šių 
laivų yra visi parankumai. Ekskursija bus po vadovyste lietu
viams žinomo p. A. C. Iiipkevičiaus, kuris važiuoajnčius palydės 
stačiai Kaunan.

Jus važiuosite šiuo laivu tiesiai iš Nevv Yorko į Bremeu'ą, 
iš ten gelžkelių per Eitkūnus j Kauną.

Trečios Kl"s(,s Kainos:
$103.50

105.15
105.30

Bremenam
Kaunan

Siusk i.- rei
kelionę.

v.z.a nereikalinga. *
tuk į : aiškinimų apie šią nepaprastą

Reikalauk Katjtjtd
Rašyk šiandien ir klausk 

. aiškinimų apie Suv. Valstijų
laivus plaukiančius Europon.
Jums niekas nelčšuos.

Klausk šiandien šiuo adersu

United Statės Lines
Moore and McCormack, Ine
Rooserelt Stcamship Co., Ine
45 Broadvvay, New York City
UOS. Dearbornst.. Chicago.Iil
92 Statė St., Boston, Mass.

Managtng Operators for

U. S. SHIPPING BOARD

■5

P'l-

vakaru, • nes jame dalyvauja ir

INFORMACIJŲ b lanka 
Managing Operators for

C. S. Shiping Board. Passenger 
I >ept. 540 M G

į.5 Broadsray, New York City.
MalonJkite prisiųsti man jū

sų knygutę veltui dėl autorite
tingų faktų apie kelionę. Taip
gi pilnas informacijas apie S. 
iš anksto apmokamus keleivius. 

Valst. Linijos, laivus į Europą ir 
Vardas 
Adresas 
Miestas

■v

Valstija ........

_______ )

L' <» V

daug jėgų įdeda plačiai amerikic- j 
čiams žinomas dainininkas p. K. ! 
Sabonis. Pelnas skiriamas kat. ' 
spaudos platinimo naudai.

Žvalgaitis.;
I

NEW YORK CITY.

i

LIETUVOS VALSTYBĖS 
KONSTITUCIJA IR 
ŽEMLAPIS TIKTAI

45CEHTAI.
Norėdami, kad kiekvienas A 

merikoje gyvenantis lietuvis ta 
retų savo namuose savo tėvy ✓
konstituciją ir žemlapį, mes duo 
dame progą kiekvienam juos įsi
gyti Taigi ant nekurio laiko prie! 
Kalėdas nupiginome Konstitucijų 
ir žemlapį ir abudu pasiųsime 
kiekvienam, kuris MUMS PRI
SIUS 45c. MONEY ORDERIU 

3’ AR PAŠTOS ŽENKLELIAIS.

Mūsų kolionija kįla kaip iš mie
lių. Choras h* Vyčių 12 kuopa 
sujudo veikti Lapkr. 26 d. Vy
čių kp. apskritin buvo pasiuntus 
keturis atstovus į Elizabeth, N. J.

Vyčiai ir Choras turėjo gražų 
šeimynišką vakarėlį lapkr. 29 d. 
Jaunimo buvo daug, vakarienė 
puiki, programas dailus.

To vakarėlio surengimui daug 
pasidarbavo panelės O. Jahalaitė, i 
E. Jahelaitė, O. Milberiutė, C. 
Makauckiutč ir kitos, kurios prie i Šis pasiūlymas yra aprubežiuo- 
stalo mandagiai tarnavo. tas tikram laikui todėl neaticB-

New Yorko Senis. įjokite, skubinkitės užsisakyti.
Adresuokite:

“DARBININKAS”
Broadway, Boston 27, Mass.

CLEVELAND, OHIO.
III
366

rašo,,Detroito korespondentas 
būk Detroite atsiradus kokia ten j 

.“Yla” ir būk parašius korespou- 
denciją “Draugau” ir įžeidus vy
tas. Taigi norėdamas tuos nesusi
pratimus išaiškinti, štai parody
siu teisybę.
' Teko man dalyvauti 10 Vyčių 
seime, clevelandiečiai tąsyk pir
mutiniai nuvažiavo.
pamačius clevelandieeius stačiai, ledomis ir šiaip jau gražią ragintą 
juos “bomais” pavadino. Pargrį- iš Amerikos ir Lietuvos gyveni- 
žęs Iš Vyčių seimo parašiau m0 šiemet ypatingai mes jutos 
“Draugau” Jrumpą žinutę is Sudėjus
Detroito . vtaų b- a taip rtiuį
bai netinkamą tarpe lietuvių jau- . _ T _
nimo apsireiškimą. Kitus visai nė r--^nšta, parduosime tik ui Sfe. 

nepaliečiau. Pažymėjau riėną y- paktą 5 ašutai daugiau už 
patą, kurio ji jąu- ne sąkį savo ne
taktu Detroito lietuvių tarpe yra 
atsižymėjus ir ne vienam įkirėjus. 
Maniau, kad neišvardinta ypata 
gaus supratimą ir męs blogą įpro
tį. F O taip-gi kiti irgi gaus su
prasti, kad negeri išsireiškimai 

gi katalikiško jaunimo kneigosc.

ATVIRUTĖS! ATVIRUTĖS!

Jau netoli šv. Kalėdos, gi mes 
seno papročiu turime labai grafių 

Viena ypata a‘viručių pasveikinimų, su šv. Ka-

persiuntimą. Kurie tatai norite 
tuos rinkiniui gauti, paskubėkite, 
nes neperdaugiauaia mes jų turi
me. t -

Gerbiamiems klebonams prane- 
šame, kad mes tarime atspaudę 
gražią kopertėlių “Kalėdų dova
na.” Parsiduoda, prieinama kai- 

Jai dabar spręskite kas ką įžeidė. na.

nėra tinkami viešai kalbėti, o dar-

_____________ ______ ______ Visais knygą ar atviručių reika- 
”• lais adresuokite:

Francijbs armijoj svetim-1
j vienas iš gražiausių įtaUčliĮ. yra 10.000.

į

366 Boston 27, Mass.

daun.au
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PRANEŠIMAS

SMATZ KAD PADEGĖ

LAIKRAŠTIS
Tai Geriausia Žmogaus Mokykla,

PILIEČIAMS.

Nev'lork.NV

KELRODIS PRIE LAIMINGESNIO 
IR ŠVIESESNIO GYVENIMO.

Lietuvos piliečiai Ameri- 
k oje paeral Lietuvos vyriau
sybės išleistą Įstatymą pri
valo registruotis atstovybė
je, išsiimant pasus. Žinoki
te, jog mes esame specijalis- 
tai Šitame darbe ir viską sa
lime 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. Broadvay,
S6. Boston, Mass

Skaityk Laikraštį, Kuris Paduoda Naujausias
f

Žinias iš Viso Pasaulio

PONZI NEKALTAS.
Garsusis Bostono finansi

nis raganius Ponzi ii- jo są- 
darbininkai teisme rasti ne
kaltais sudaryme suokalbio 
apvogti visuomenę. Bet jis 
dar-nepa'eistas. Yra dar ki
tu užmetimu.

BELAUKIANT.

“DARBININKAS,”
366 W. Broadway, Boston 27, Mass.

TEL. S. B. 620.

Kalėdoms besiartinant, papuoškit savo namus, kad 
būtų smagiau praleisti Šv. Kalėdas. Pas mus galima 
gauti visokiu papuošimui Kalėdų eglaitės elektrikinių ži
bučiu, lempučių. Apart to, specialiai sutaisytų Kalė
doms dovanėlių iš Įvairių dalykėlių, kuriuos parduosim 
pigiausiomis kainomis.

SOUTH BOSTON HARDWARE COMPANY
J. KLIMAS ir P. BOLYS, Savininkai,

317 West Broadway, South Boston, Mass.
Telephone So. Boston 167—W.

GROSERNĖ ANT
PARDAVIMO

Seniai išdirbtas biznis; kamp’ 
•lis namas; Lietuvių apgyventa 
vietoj, Cambridge’iuje; $450 sa 
vaitinė Įplauka; prekė $800. Rar 
da $25 Į mėnesį. Dėl platesni- 
žinių kreipkitės pas B. Kontrim 
i <

Basil Ewig, po num. 13 
Reed St. No. Cambridge, gu
lėdamas rūkė ir padegė pa
talynę. Lova užsidegė ir 
pats rūkytojas apdegė. Iki 
gaisrininkai a t pyškėjo kam
barys labai pagadvtas tapo. 
Rūkytojas tapo suareštuo
tas. Jis buvęs girtas.

Kaina 45 Centai
Tai naujausios laidos su 

'ankstomas žemlapis ir kiek 
rienas lietuvis turėtu įsigy
ti.

Namai po num. 276 W. 
Third St.. kur gyvena Anta
nas Mickevičius, buvo užsi
degę. ~ Jis policijai sakė, Į 
kad manąs, jog namai buvę] 
padegti kokio nors niekadė- 
jo. Namu savininkas yra 
Tarnas Drudzis, gyvenąs po 
num. 535 E. 7-tli St.

PRANEŠIMAS.
Lietuvių R. K. Federacijos Na*, 

josios Anglijos apskričio sk> 
riams pranešame, kad Įvyks aj> 
krieio suvažiavimas nedėlioj, gru<- 
džio 17 d. 1922, 1-mą valandą p* 
pietų Lietuvių Bažnytinėje Sv> 
tainėje, Windsor St., Cambridge 
Mass. Todel-gi gerbiami Lieto 
vių R. K. Federacijos Naujosiom 
Anglijos apskričio skyriai mal<- 
nėkite atsiųsti savo atstovus Į šit* 
suvažiavimą, nes .yra daug svar 
bių reikalų aptarti. Teip-gi šita> 
suvažiavimas yra pirmutinis p. 
seimo, o kurie skyriai negalėsiu 
atsiųsti atstovų, tai atsiųskite s* 
»o įnešimus apskričio valdybai 
Teip-gi kurie skyriai da nepasi 
mokėjote, tai yra prašomi pas 
mokėti savo duoklę Į apskričio i> 
•ią ant suvažiavimo.

Lietuvių R. K. Fed. N. A. Ap»- 
krieio Valdyba:

Pirm. — V. J. Kudirka,
37 Franklin Stų, 

Norwood, Masa.
Rašt. — M. M. Kamandulis

20 Faxon St., 
Montello, Masa.

DARBININKAS
EINA TRIS SYKIUS Į SAVAITĘ

4-rių ir 8-nių puslapių.

Prenumeratos Katna :

PUIKIAI SEKAS. '
. -

^Pereitą nedėlią prasidėjo 
®v. Petro lietuviu parapijos 
farai. Pradžia nepaparstai 
g(?^a — daug geriau sekasi, 
negu pernai. Ineigų buvo tą 
dieną $310 su centais. Pasi
žymėjo Vyčiai ir Moterų Są
jungos kuopa.

Minėti svečiai pribus Į New 
York 9tą dieną Gruodžio š. m.

Pastaba: Norintiems atsivežti iš 
Lietuvos giminių, laikas pradėti 
daryti visus reikalingus dokumen
tus kelionei teip, kad pradžioje 
pavasario galėtumėte sulaukti sa
vo mylimųjų. Visų informacijų 
klauskite

BALTIC STATĖS FINANCE 
CORPORATION, 

357 Broadway, So. Boston, Mass. 
Tel. S. B. 1061.

(Adv.)

Rodos kožnas žmogus turi su 
prast kur gera ir kur bloga. 0' 

| supratus stoti darban už gerą b 
kartu kovoti prieš blogą.

Am. L. R. K. Federacija stoj* 
•iž gerą ir kovoja prieš blogą. Tau 
tikslui yra susitveręs Federacijo» 
skyrių Bostono apskritys. To ap
skričio valdyba dirba kiek tik iš 
mano ir kiek jiegoe leidžia. Gar 
la. kad neatsiliepia tie, kurie tah 
turėtų daryti “Darbininke” bu
žo net kelis sykius garsinta, kao 
skyrių valdybos atsiųstų sftvo ant 
rašus. Bet apskričio valdyba t» 
nesulaukė. Taigi dabar dar kar 
‘4“ atsišaukiu į visus skyrius, pr» 
-gulinčius prie Bostono apskričio 
Malonėkite atsiliepti, pranešar 
kiek draugijų priguli, kiek narių 
ir kiek apskritin yra pasimokėju- 
šių pilnas mokestis.

' Jei kur nėra skyriaus, tai via 
vien malonėkite pranešti, o aps-

* kričio valdyba stengsis suorgani
zuoti skyrių.

Tad be tolimesnio raginimo at
siliepkite. ,

M. M. Kamandulis,
20 Faxon SL, 

Montello, Mass

Didžio išlankstytas 
26x33

“Darbininke"
166 Broadway,

Botson 27, Mass.

LDS.. Conn. apskričio metinis 
suvažiavimas Įvyks antrą- nedėl- 
dieni Gruodžio; tai yra 10-tą dią- 
ną, 1922 metuose, Šv. Trejybės 
parapijos svetainėj, 41 Capitol 
Avė., Hartford, Conn. Sesijos 
prasidės 1-mą valandą po pietų.

Lai kiekviena kuopa siunčia po 
kelis delegatus bei delegates Į ši- 

1 tą suvažiavimą, nes jis yra didžiai 
svarbus, ne vien kad šis yra me
tinis suvažiavimas, bet jis yra pir
mutinis po 7-to LDS. Seimo. De
legatai turės ko svarbaus praneš
ti iš buvusio seimo.

Tegul kiekviena kuopa apmąsto 
LDS. reikalus ir priduoda daug 
gerų inešimų, kaip ir kokiais bū
dais mes galim prigelbėti LDS. 
centrą sumažinti skolas ir page
rinti darbininkų stovį.

Visos kuopos parodykite sav> 
darbštumą ir pagelbėkite kiton 
kuopom ji Įgyti, per siuntimą de
legatų ir su jais gerų inešimų > 

Į patarimų.
M. BlažauskiutS,

LDS. Conn. Apsk. Raš>

LINIJA 9Broadvi 

kelione t Ll L 
k . <z PER/K! r ,

“KABLEGRAMU
Iš KAUNO”

Baltic Statės Finance Corp. 
prezidentas A. Ivaškevičia prane
ša sekančiai: “Laivu ‘America’ 
29 Lapkričio iš Bremen išvažiavo 
j Ameriką Jurgis Laukaitis, Ona 
ir Petronė Laukaitytės pas Ado
mą Laukaitį, 342 Lenos St., 
Nonvood, Mass. Adolfas Ginaitys 
ir Liudvika Ginaitytė pas Louis 
Ginett, 281 Charles St., Prividen- 
ce, R. I. Ona Davalgienė, duktė 
Getruda, sūnus Andrius pas Louis 
Davalga, 873 Washington St., 
Norvood, Mass. Jonas Petkus ir 
Marijona Petkytė pas Martin 
Petkus, 1701 So. 6-th St., Camden,

| Nepaprasta naujanybe! I 
•9 ž
| . Turime visokios rūšies pijanų, ployer pija- f
| nų. Duodame ant išmokėjimų ir apmainome.
s Visokio didumo pijanai ir visokių kainų. Turi-
| me taipgi visokios rūšies grafofonų. $
| Katalogus pijanų ir grafofonų siunčiame |
| dykai. Kurie galite tai ateikite ir pamatysite,
| kad pas mus viskas pirmos rūšies ir daug pigiau I 
| negu kur kitur. |

| VOSE & SONS PIANO COMPANY | 
| VOSEBUILDING |
| 160 Boylston St., Boston, Mass. Tel. Beach 1018 g

J. P. SARKUNAS, Pardavėjas

“DARBININKAS” pasiunti; 
Lietuvos Darbo Federacijai kny- i 
gų už $5.597.50. Už tas knygas 
‘Darbininkas” laukia iš visuo- 
nenės atlyginimo. LDS. kuopos. 
IJ)S. nariai, mūsų prieteliai, ka- 
alikiškos spaudos rėmėjai priva

lo kiekvieną progą tam tikslui au 
cq rinkimui sunaudoti

Ai <■ •

I PARSIDUODA ŪKIS 
LIETUVOJE.

i
i Parsiduoda 12 dešimtinių ū! 
Lietuvoje, su budavonėmis už $-r 

000.00. Jeigu kas iš Amerikieč 

i lietuvių važiuojančių Lietuv< 
• norėtų tokį ūki įsigyti, tai ge 

'proga. Tasai ūkis randasi Pa’ 

t lės parapijoj, Trikšių kaime, Šia 

■ lių apskrityje.

i Delei platesnių informaci 
į kreipkitės pas

S. BUGNAITIS
70 Lawrence st., Lawrence, Ma. 

O) ,

Esąme gavę iš Washingto 
no Lietuves piliečių regis 
traeijos blankų, taigi kuri* 
lietuvių nonėtų tų blanki, 
gauti malonės Įterpties 
‘ ‘ Darbininko' ’ raštinę i) 
gaus visas žinias ir paąiški 
nimus.

“DARBININKAS” 
366 Broadway,

Boston 27, Mas*
, ■ . ■■ -------------- ■■ ■■ ■ ■

CHORO SUSIRINKI
MAS.

—Berodo j, gruodžio 6-tą d.
I atsibus Šv. Petro Bažnyti

nio Choro mėnesinis susirin
kimas bažnytinėj svetainėj 
7:30 vai.

Visi nariai neužmirškite 
pribūti, ne bus daug svarbių 
dalykų aptarti ir taip-gi bus 
renkama nauja valdyba ant' 

f sekančių metu.
Rast. M. Dusevičiutč.\

Suv. Valstijose Užsieny (ir Lietuvoj)
Metams'........................ $4.50 Metams...................... .$5.5<
6 mėnesiams.............  2.25 6 mėnesiams............... 2.71
3 mėnesiams...................1.25 l~ 3 mėnesiams...............  1.5<

Mes atliekame SPAUDOS DARBUS nuo Vi
zitinės Korčiukės iki Knygos ir Laikraščio. 
Kainos Prieinamos. Darbus Atliekame Grei
tai.




