
v*

Vyskupas Kiliau.

KETVERGAS, GRUODŽIO 14 I)VOL. VII, No. 144 (942).

RIAUŠĖS VARŠAVOJ.

Narodovcai

I

b
munistai tegavo 3.000 
pernai buvo gavę 73.000 
sų. \

ATSARGIAI SU
MUNŠAIN.

•dividendų 4 nuoš. šėrinin- 
karns. o denozitoriams po 
pusę nuošimčio. Turtai šito 
banko, kui-s prieš du metu 
Įsisteigė išneša $19.000.000.

Gyvačių ir žvėrių darbai Indijoj

KRAUJO PRAUEJJMAS VARŠAVOJ;

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

DARBININKU REIKALAI
- V ■ S *"

i KOMUNISTAI .

PRALAIMĖJO.

1 v

S?.

Varšava.

bandė sulaikyti ceremoniją 
prisiekdinimo naujai išrink
to prezidento Narutavičiaus. 
Narodovcai suorganizavo, 
minią ,iš 20.000 huliganų. 
Bet tikslo neatsiekė, tik be
važiuojantį prezidentą ap
metė sniego bolėmis.

Narodovcų priešai tuoj 
surengė kontr-demonstraci- 
ją, ištiko muštynės, daug li
ko užmuštų, o dar daugiau 
sužeistų.

Narodovcai nekenčia nau
jo prezidento, kad jis lietu- 

’ vis ir kad ne jų partijos.

KIEK MIRĖ NUO
GYVAČIŲ.

London. — Iš Indijos gau
ta pranešimas apie tai, kiek 
ten pernai mirė žmonių nuo 
gyvačių įkandimo. Būtent 
mirė 19.396, o užpernai nuo 
gyvačių-mirė 20.043 žmonės. 
Nuo visokių žvėrių žmonių 
pernai žuvo 3.360, o užper
nai 3.633. Tigrai sudraskė 
1.454 žmonių, leopardai 560. 
vilkai 556, meškos 69. dram
bliai 70, hienos 10.

f.

RUTENIEČIAI SUKILO 

PRIEŠ LENKUS.

Varšava. — Rytinėj Gali
cijoj rūteniečiai išnaujo su
kilo prieš lenkų pastangas 
inkorporuoti tą kraštą į Len. 

, kijos valstybę. Galicijos ka-
| Įėjimai grūste prigpįari sn

kitelių. Tarp suareštuotų y- 
ra vienas seimo narys Kro- 
likovvski, soeijaldemokratas.

PARODA.

Portland, Me. — Atsidarė 
32-ra paukščių metinė paro
da. Paukščių sugabenta 2,- 
400. Pernai 500 paukščių 
buvo mažiau.

Scranton, Pa. — Į Paul 
Wisnie\vskio saliūną inėjo 
nepažįstamas'žmogus ir pa
siūlė svaigalų. Jis j>asakė 
kainą, išlygas, paliko bu
teliuką pavyzdžiui ir išėjo. 
Po to karčiamninkas ir jo 
kostomeris Joseph Shedens- 
ki ragavo paliktų svaigalų. 
Po 10 minutų abu žmogų mi
rė. Degtinė buvo padaryta 
iš medinio alkoliaus. Poli
cija ieško degtinės pardavė
jo. Karčiamninkas Wis- 
niewski paliko pačią ir K) 
vaikų.

UŽSIIMS KITKUO.

ATVYKO NEŽINIOMIS.

IMSIS LIETUVIS.

/•

St. Paul, Minn. — Tommy 
Gibbons ir Billy Miške (lie
tuvis) box "uosis iki viens ki
tą pergalės ateinančią pėt- 
nyčią.

STATYS DU LAIVU.

London. — Premieras 
Bonar Law parlamente pa
skelbė. kad valdžia statvdy- 
sianti du karo laivu.

Ilaaga. — Ilolandijos val
džia rengiasi Traukti pasko
lą. Tikisi, kad daugiausia 
bonų bus parduota Amerike.

NULINČAYO.

57.
Grav. 
buvo minios nulinčiuotas. 
Jis buvo kaltinamas užpuo
lime baltos moteries.

, r

Put man, Te.r. — G. 
4.

25 m. amžiaus negras, 
minios

Milanas. — Miesto rinki
muose iš 153.000 balsų ko- 
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C R Ė.M A ĮTINS ŽMONES

N c >r Y orle. — Sveikatos 
Dcyiartamento komisijonie- 
■•i'H ir naujai išrinktas sena- 
ioi ius i )y. Copeland kalbėjo 
žvejų Sąjungai. Sakė, kad 
ateis laikas, kuomet Ne\v 
Yorkę gyventojų bus 25.000.- 
(MH). Tada farmos negalės 
liek žmonių išmaitinti. Ta
da jūrės turės maitinti žmo
nes.i

EN-KA REIVIŲ DILIUS 
ATNAUJINTAS.

NU B A LSAFO MOKĖTI.

Organas Amerikos Lietuvi®
Rymo Katalikų Švento ■ 

Juozapo Darbininkų N 
Sąjungos.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS.
Lietuvos prezidentas Stul

ginskis pasveikinu naujai iš
rinktą; Latvijos prezidentą 
čakstę.

Pažangiečių

DARBININKĄ
---- -Hika-----

UTARNINKAIS, KETVERGAIS IR ; 
SUKATOMIS.

Metams ............................................ U4U5O
Užrubežy metams ................ .....S5J50

“Darbininkas”
866 Bboadtcay, ‘Boston 27, Mass. 

Tė). South Bostou 620.

~ : y Ji
Kaina 4 centai

.5^ 

ri*Į,®
Kaune prie M. Vilniau 

gt. įsteigta Darbo Birža, k'u 
ri suranda darbo liedai 
biams. Nuo pradžios šių me 
tų iki lapkr. 15 d. bedarbii 
vyrų užsiregistravo 478, mo 
terų 1444. Pareikalaut 
da rbi ni 11 k11 1563 vyrų T i
2059 moterų. Reiškia parei 
kalavimas didesnis, negi 
a pi i kantų buvo. Birža be 
darbinius tarnauja n<‘moka 
mai.

73
organo 

“Krašto Balso" redaktorius 
L. Noreika nubaustas 2.000 
liti] arba 2 mėnesiu arešto už 
Sudėjimą minėtame laikraš
tyje straipsnio “Krikščionių 
optimizmas." kurs erzina vi
suomenę. (Kada Lietuvos 
autoritetai atkreips domę Į 
Amerikos tam tikrą grupę 
lietuvių laikraščių, kurie 
netik erzina visuomenę, o ir 
kursto istatvmu nenildvti).

Kėdainių apskričio moky 
toją suvažiavime lapkričio i 
d. š. m. paaiškėjo, kad veil 
visos mokyklos veikia netin 
kamuose butuose, jos netu 
ri reikalingų mokslo priemo 
nių ir baldų, didesnė mo 
kyklų dalis neturi- kuro.

Lietuvos seimo lapkr. 2- 
d. perskaityta dokumentas 
kuriuo rodoma, kad viena: 
darbininkų kuopos (bolševi 
ku) atstovas yra atsisakę: 
nuo Lietuvos pilietybės ji 
pasiskelbęs Rusijos piliečių

VTashington. — Senato
rius Simmons išnaujo inešė 

riai geležinkeliečių koopera- e.x-kareivių bonusų bilių. 
tyviško banko pusmetiniame Tas kilius buvo seniau už- 
suvažiavime putarė mokėti muštas. >

Cleveland, O. — Direkto-.

Neir York. — Buvusis 
prez. Wilson pasitrauks iš 
praktikavimo advokatūros 
nuo gruodžio 31 d. Užsiims 

o* * ■ ■ —- _• 1x^.4* '■ nrArrA d 
bia kuo.

Par^.-Nežiniomis at- W
vyko Belgijos karalienė pa
sipirkti daiktų Kalėdoms.

---------- —

SUSIRINKIMAS.
" X

Ketverge gruodžio 14 d. į- 
vyks Federacijos skyriaus 
susirinkimas parapijinėj sa
lėj ant 5-tos gatvės. Visi 
nariai ir veikėjai prašomi 
atsilankyti, nes reikės atsto
vus siųsti į Federacijos aps
kričio susirinkimą, kurs 
vyks ateinančią nedėlią.

PALEIDO TRIS
K A LINIUS.

BAISĮ AUDRA.

St. John, N. B. — Laivo 
Metagama kapitonas, tik ką 
atplaukęs sakė, jog nuken
tėjo baisią audrą. Sakė, kad 
vėjas lėkė 100 mailių valan-

SUDEGĖ DAUG BULVIŲ

Fort Fairfield, Me. — 

Trys bulvių sandėliai sude
gė. Nuostolių už $18.000.

Į-

GRĄŽINA ATGAL.

Iš Bostono grąžinta šio
mis dienomis 13 ateivių. Iš 
jų šeši armėnai. Vienas grą
žintas dėl nemokėjimo skai
tyti rašyti, penki turėjo tra
chomas, penki dėlto, kad tų 
šalių kvotos jau pripildytos, 
kiti dėl kitų priežasčių.

Hartford, Ct. — Trys ka
liniai tapo paleisti. Vienas 
jų yra Claffey, kurs 1912 m. 
nužudė savo pačią. Jis bu
vo nuteistas kalėti iki gyvos 
galvos. Antras kalinys yra 
moteris Lussier, kuri 19181 
m. nudūrė dirbtuvės sargą. 
Trečias paleistasis negras, 
kurs 1919 m. nušovė kotely
je žmogų. Negras buvo vei-l 
teris ir nušovęs žmogų, save 
gindamas.

SUSIRINKO
TEISININKAI.

Vilniuje lenkų okupacinė 
valdžia uždarė pravoslavų 
dvasinę seminariją.

------- ■ -- ----------- --------------- - ■- *——

POPIEŽIUS .
APIE ŽYDUS.

Rymas. — Šventasis Tė
vas pareiškė, kad Palestinoj 
žydams teikiama perdaug 
privilegijų. Tas pasidaro 
pavojumi krikščionims.

Haaga. — Prasidėjo tai
kos rūmuose tarptautinis 
teisininkų pasitarimas apie 
teises karo metu. Dabarti
nės teises buvo nustatytos 
1907 m. Pasitarimo pirmi
ninku išrinktas Amerikos 
teisininkas Moore. *

MIRĖ M1IA JONI ERIU S.

Philadelphia,, Pa. — Gar-’ 
susis milijonierius, krautu-1 
vininkas John "VVanamaker 
mirė. Jam mirus didžiulės
1

Nc\v

MIRĖ TURTINGAS
ŽYDAS.

Jesiah Grossman. 47 m. am- 
. šiauš. Jis atvvko iš Rusijos 

krautuvės Philadelphijoj irisu biednais tėvais. Būda- 
Yorke tapo uždarytos, mas 14 m. amžiaus pedltyjo 

Nors jis buvo milijonierius.: Bostone degtukais, popiera 
bet buvo apsidraudęs net ant ji r kitais mažmožiais. I)a- 
$3.000.(KX). bar paliko virš $20.000.000.

Lietuvos vidaus reikalų 
ministerija pertvarkė pasų 
<kyrių, permainė tarnauto
jus. Dabar pasų nereikia il
gai laukti. Žmonių būriai 
orio to skyriaus nestovi. 
Per spalių mėnesi išduota 
1065 pasai, už juos gauta 
jl.OOO litų. Iš pasų ėmėjų 

517 vyko Amerikon, Pales- 
’inon ir i kitas užsienio ša

lis. I

.Jis yra vokiškos kilmės.
Tik ką miręs John Wana- 

maker, sulaukęs 85 m. am
žiaus, paliko arti $30.000.- 
000. O nuo 14 metų amžiaus 
turęjo mesti mokyklą ir dir
bo, gaudamas $1.50 savaitė
je.

/

I

UŽ SI D A R Ė MOKYKLOS.

■ Rcading, Pa. — Nors šis 
'miestas guli prie anglių ka 
i sykių, nors’ per tą miestą 
j kasmet milijonai tonu anglių 
įpravežama, bet čia turėjo 
užsidgryti penkios mokyklos 
dėl kuro stokos.

< v

Kauno naujas pašto virši- 
ūnkas Įvedė geresnę pašto 
varką ir patarnavimą žmo

nėms.

I I

Klaipėdos krašte 
se ti(‘s Smalininkais ^tpri 
reiškė raūpat 
toji liga iš Lietuvos ir tode 
uždarytas Ramo.niškių pe 
reinamasi* punktas.

Kėdainiuose lapkr. . 2 J 
gimnazijoj buvo surųošfą; 
koncertas. Bufete buvo paj 
*1 avinėj am i visokie svaiga 
lai. nors Įstatymais tai draii 
džiama. O pardavinėjo svai 
galus bufete ka*i — apskri 
ties viršininko žmona.

■ , : g, fį
Vilkaviškyje ruginės juo 

dos duonos kilogramas 32či 
ruginės pikliavotos — 75c 
Kaune juodos duonos kilo

Apie Kelmę atsirado apsi
ginklavusių plėšikų. Jau j
5uvo apiplėšimu ir nužudy- gramas 44c., pikliavotos ru 
mu. ginęs 64c.

€ '4

Netikėta laimė
t

GAUSYBĖS VYNO,

Paryžius. — Šiemet Frau 
ei ja produkavo nepaprasta 
daug vyno. Išdirbo 68.000. 
000 hektolitrų. Kai Afriko, 
išdirbtas vynas prisidės, ta 
bus 76.000.000 hektolitrų 
Karo metu Francijoj kasme' 
vy no buvo išdirbama 38.000. 
000 hektolitrų.

TA I BENT GILIU KIS.
/

Ųlizabefh, -N. J. — Gat
vių šlavikas Eugene Berne, 
>3 m. amžiaus, gavo žinią, 
kad jo pačios brolis miręs 
Kansas’e ir palikęs jam $1.- 
400.000. Berue sakė šluo
stąs gatve iki gausiąs pini
gus.

-----— .—
ĮSIDŪRĖ IR MIRĖ. .

Mančhestir, N. H. — 

Charles Littlefield įsidūrė 
su paišeliu, gavo kraujo už- 
nuodijimą ir mirė.

PER 1S SAVAIČIŲ TIKTAI

UŽ VIENA DOLERI
Yra tai geriausia proga tiems, kurie nori su darbinin- 

menkoje gyvenantis lietuvis tu-!api^arbuunkų judėjimą susipažinti trįs sykius savaitėje
J 877 gauti į savo namus naujausias iš darbininkų pasaulo žinias

retą savo namuose savo tevy-j juj. popiera daug daugiau kainuotų. Taigi visi kri>
konstituciją ir žemlapį, mes duo- J kščionys darbininkai, kuriems rūpi rytojus, kurie norite 
dame progą kiekvienam juos įsi- kad jūsų ateitis nebūtų tokia tamsi-miglota, kaip kad iki 
gyti. Taigi ant nekurto laiko prieš'šiol buvo, privalote pamėginti užsirašyti “Darbininką’" 
Kalėdas nupiginome ir<wi«rtitnr»ijąįUors anVpenkiolikos savaičių. TIK T IENAS DOLERIS. 
ir Žemlapį ir abudu pasiųsime- Tiems, kurie pirsiųs stačiai “Darbininkui” už visus 
kiekvienam, kuris MUMS PRI-, metus iš kalno $4.50, tiems duosime vieno dolerio vertės 
SIŲS 45c. MONEY ORDERIU knygų. Knygos yra skelbiamos kitoje šio laikraščio vieto- 
AR PASTOS ŽENKLELIAIS.
i,vt pasiūlymas yra aprubežiuo- 

tas tikram laikui,' todėl neatidė
liokite, skubinkitės užsisakyti.

Adresuokite:

45 CENTAI.

V

Adresuokite:
z

x

V-i,
366 Broadnag

“ DARBININKAS“
366 Broadway, Boston 27, Mass.

Norėdami, kad kiekvienas A-l^u, pilnu iš viso pasaulio žinių, žinių apie koperaciją,

Sulyg Lietuvos Respublikos Įstatymų, visi 
užsieniuose gyvenantieji

LIETUVOS IŠEIVIAI
KAD PASILIKTI LIETUVOS PILIEČIAIS

PRIVALO ĮSIREGISTRUOTI
Atstovybėje iki gruodžio 22 d., 1912 m.

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

LITHUANIAN LEGATION,
Washingtoa, D. C.

je. Tas pasiūlyjimas baigsis Sausio 1 d. 1923.
Todėl pasinaudokite ta proga ir užsirašykite prisiųs- 

dami vieną dolerį.

“DARBININKAS”
Boston 27, Mass.

NEUŽIMS VOKIEČIŲ 
ŽEMĖS. -.

Paryžius. — Francija šiuo 
tarpu atsižadėjo užimti Vo
kietijos Ruhr’o provincijų. 
Vėliau, jei Anglija pritars, 
tai tų darys.

BONAI PRINOKO. J

Amerikos »paskuti 
paskolos bonų (Vietory No 
tęs), užtrauktų 1918 m. 
mokėjimo terminas atei 
gruodžio 15 d. šių metų. 
bonai bus išmokėti, kur tu 
ri raides nuo A iki F. 
gruodžio 15 d. š. m. tie 
nai neneš nuošimčių, 
atperka bile bankas.

Bonu



‘DARBININKAS” 
(The Wobkeb)

LrrH-CAKujr Tk-Wkksxy Pase*.
PubLished every Tuesday, Tbunday, 

aod Baturday by St. Joszra’a Ura- 
UAViur K. C. Associatioit ar Labos.

**KnBred as second-class matter Sept. 
12. 1915 at the post offlce at Boeton, 
Mass., uode* the Act of March 8. 1879”

"Acceptanca for malllng at special rate 
Bf postage provlded for in Section 1103, 
Act of Oct 8, 1917, authorised on July

______

Scbscsibtiom Ratm:
raarly .................................................... >4.50
Boston and suburba .........................$5.50
Foreign countriea yearįy . ...............$&50
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KARŠAPIŲ STREIKAS.
sįNėsenai spaudoje buvo 

pirnA apie tai, kad streikas, 
girdi, kompanijų laimėtas; 
kad jos turinčios pakanka
mai atsakančių darbininkų 
ir strėikierių nepriimsian- 
čios, kad jie ir norėtų grįž
ti. Pasirodo dabar, kad tai 
buvo niekas kitas, kaip ble
fas- „ •> Kompanijos laukė, 
kad darbininkai patys grįž
tų. To nesulaukdamos ima 

 

dabar kviesti senuosius pri- 
t Įs !dąrbiuhfkus. grįžti 

f beieikalck ^štai
ką rūšo apie dabartinę gele
ži akelių
A ingos New York T i mes 
tam5-tyčiū' siųstas geležinke 
I^Tpadėties ištirti. Kad* p. 
AllltgOs paduodamos žinios 
n|ip.. darbminkų propagan - 
dį, aišku iš to kad jos telpa 
tokiam laikrašty,, kaip Nev. 
YotEk' Times. kuris yra a iš-' 
kĮu kapitalistų užtarėju.

' PT AŲngos rašo’, kad strei- 
f kas dar anaiptol nėra pasi- 
| baigęs ir kad neužilgo dau 

, gįau apie jį girdėsime. “Pa 
gedusiiy garvežių dabar yrs 

: beveik tris syk tiek kų*k lie 
pos pirmą dieną. Tą patį ga- 

• lipia" pasakyti apie sugadin 
tiu freitkarius ir angliaka 
rilis. Liepos mėnesį jh bu 
vo- dyylika tūkstančių, gi už 
poros mėnesių jau dvidešimt 
deVyni tūkstančiai. Reikia 
pripažinti, kad tiktai treč
dalį jų tėbandoma taisyti, o 
ir to darbo dalį atlieka žmo- 

: nes -neprityrę... Y ra xbai
mėfc-kad dar prieš šių meti] 
pabaigą galime susilaukti 
anglių krizio... Mainos taip 
sakant skęste skęsta anglc- 
k artuose, liet delei nežinomų 
priežasčių niekas jų nevar
toja. Tūlose vietose šimtai 
priĮioduotų anglekarių stovi 
sykiu su tuščiais. Iš sunTdi- 
jusių rėlių matyt, kad jų ne
judinta po kelias savaites. Iš 
rpatikStinų šaltinių sužinota, 
|ka to viso priežastis yni 
garvežių stoka.”

Toliau p. Mingos sąko. 
kad “valkatoj uusmukėliai 
įr niekuomet nedirbantieji 
dabar dirba ^elžkeliams. 
Kuomet kompanijos pradėjo 
ieškoti streiklaužių^ tų rūšių 
žmtmės bėgte bego pas kom
panijas. Jų dauguma atsi
bastė iš miestų parkų ir gat
vių. įvairių rūšių ir laipšnių 
“i5“rityrę darbininkai, t. j 

liyrę ir nemoki dor-‘ 
x Yra buvę atsitikimų

v*-

• .<•

padėti . Howartl

u- . - — s:

ir tai taip daug, kad sunku 
juos ir beišrokuoti, kad vie
nas po kitam traukiniai at
veždavo į karšapių miestus 
naujai samdytųjų būrius, 
kurie pasirodė daugiausia į- 
vairių rūšių vągys, apgavi
kai ii’ buvusieji slapti svai
galų pardavėjai... Daug iš 
jų tiktai ilsėjosi ką tik pa
baigę kalėti ir slapstėsi nuo 
savo • miestų policijos. Su 
jais sykiu atvažiuodavo tik
rų niekam netikusių bomų. 
Jiems tai buvo auksinė pro
ga..'. Streiklaužių prista
tymo agentų perdaug ne
klausinėta a]5ie pristatomus 
žmones. Šios agentūros pa
prastai gauna po $25 už 
kiekvieną naujai pristatytą 
streiklaužį.”

Iš šios rūšies streiklaužių, 
žinoma, nebus gerų darbi
ninkų. Jie niekuomet darbo 
neišmoks. Tuotarpu mes 
negalime gauti anglių, trau
kiniai labai tankiai vėlinasi. 
daug visokių nelaimių atsi
tinka, apie kurias nieko lai
kraščiuose nerašoma, kom
panijoms gi streikas atsėjo 
ligšiol virš šimto milijonų. 
Tuos pinigus sukimšo streik
laužių samdytojams, streik
laužių maitinimui ir vežioji
mui pulmanais, bet yra pa- 
siryžusios nieko nepridėti 
geriems ir prityrusiems dar
bininkams. Kaip ilgai ište
sės tai daryti ?

Streikas dar toli gražu ne
pasibaigęs. Žiema prisku
bins jo užbaigimą.

GAL PAŠMERAVO.
Lietuvos žydai yra pasižy

mėję savo nepalankumu Lie-
70 t
J aivai, pasižymėjo netik ne-
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IŠ ARMOTOS SAUJA Į 
MUSŲ.

DARBININKAS
J

\

nių apie išriųkimą naujo

Lietuvos Atgimimo Dr-ja 
išleido viešą pasmerkimą 
Lietuvos seimp komunistų 
atstovams už neatsistojimą 
laike pagerbimo žuvusių už 
Lietuvą. Dr-ja griežtai rei
kalauja išmesti iš seimo ir 
iš Lietuvos tuos seimo atsto
vus ir L. Atgimimo Dr-ja 
pirmoj eilėj kovosianti prieš 
juos. ; r ’

Kad komunistai chamiš
kai pasielgė, tai faktas, bet 
juk nuo jų geresnio ko sun
ku ir tikėtis, 
rin, Rusijos 
va s, Genuos 
elgėsi, kaip 
žmogus, 
nistų to tikėtis yra perdaug. 
Bet kodėl L. Atgimimo Dr- 
ja nematė chamizmo soči j a- 
listų-liaudininkų, socijal-de- 
mokratų ir Valstiečių Są
jungos atstovų, kurie seime 
demonstravo ir sėdėjo, kuo
met J. E. vyskupas Karys 
siekdino atstovus ? Kodėl 
L. Atgimimo Dr-ja nemato 
Amerikos lietuvių grupės 
laikraščių, kurstančių žmo
nes prie nepildymo įstatymo 
ir vedimo kitokio priešvals
tybinio darbo? Komunistai 
tarp lietuvių yra be intakus. 
Bet kuomet štai sandarie- 
čiai, socijalistai, tautinin
kai, padare bloką su komu
nistais, tai pasidarė kas ki
ta.

Taigi L. Atgimimo Dr-ja 
sando iš anuotos į žvirblius, 
o tikro priešininkų bloko 
nemato.

Teisybė Čiče- 
sovietų atsto- 
konferencijoj 

kultūringas
Iš mūsiškių komu-

ministęrių kabinetą, apie j 
išrinkimą prezidento. Žinių' *t*

j *1apie tai nesulaukiame.
Kauno “Laisvė” num. 

221 paaiškina kodėl taip da
lykai velkasi. Pasirodo, 
kad tas viskas dedasi per so- 
cijalistų-liaudininkų atkak
lumą. Liaudininkų blokas 
mažiau seime narių turėda
mas reikalauja valdžioje vi
sų svarbesniųjų vietų, nori 
užgriebti vieni patys visoje 
valstybėje valdžią. Kri
kščionys demokratai negi ga
li tiek nusileisti, 
darbas ir stovi vietoj.

z '

Dėlto

PASAKĖ PRIEŠ SAVE.

Lietuvos Pažangininkų 
organas “Krašto Balsūs” 
num. 16 rašoma “Dar apie 
amerikiečių skriaudas.” Be 
kito ko pasakyta: “Ameri
kietis, paklaustas per laiš
ką, kodėl nevažiuoja į Lie-į 
tuvą, atsako: Kaip jis va
žiuos, kad ten Lietuvoje 
viešpatauja netvarka, va
gystės, šmugelis, nėra lais
vės, nuosavybės ir tt.; ten 
doram žmogui sunku gyven
ti. Aš pats turėjau daug 
darbo, kol galų gali* tikrą 
savo broli įtikinau, kad čia'I

NEPAPRASTA
/

KALĖDŲ DOVANA
Tiktai GRUODŽIO mėnesyje

gerbimu lietuvių kalbos, o 
ir jos niekinimu. Labiausia 
žydų dėka inėjo Lietuvos 
Seiman penki komunistai. 
Patys žydai savo balsų dalį 
itidavę komunistams nega
vo norimo atstovų skaičiaus, 
kelia triukšmą ir atsisako 
ialyvauti seime.

Taip dalykams esant, Lie 
tuvos socijalistų. liaudinin
kų organas “Lietuvos Ži- 
,.iios” turbūt žydų pašmė
žuotos tik giria žydus. To 
laikraščio num. 216 čiela li- 
anija išrokuota žydų gerų

jų pusių.
Be ko kito ten rašoma:
“Ritualis pirtyje privers

tinas prausimas, tikybinis 
lyties santikių regulevimas, 
griežtas atskyrimas švarių 
ir nešvarių dalykų, didelis 
tikybos- įsipynimas į kasdie- 
įinį gyvenimą, mažas tesi- 
rūpinimas ateinančiu gyve- 
įimu, neišpasakytas solida- 
ringumas, savo kolektyvo 
pajėgomis pasitikėjimas, di
lelis tautos darbštumas, mo
kėjimas prie aplinkybių pri
sitaikinti — daro žydus ne
keikiamais ir neišnaiki’na- 
nais.”
t Dabar matome, kad soci- 
jalistai-liaudi^įnkai ką pas 
šydus giria, kas žydus daro 
neįveikiamais ir neišnaiki- 
mmaig. tai tą jie tarp lietų
jų naikina ir peikia. O kad 
špinti iš gyvenimo tikybą, 
kurios įsipynimas į žydų gy
venimą yra išganingas, tai 
tam liaudininkai visas jėgas 
įtempia.

Taigi sąmoningai ar nesą
moningai liaudininkai prisi
pažino Lietuvii] Tautos ar
dytojais. , .

PERDAŲG LAISVĖS^
Lietuvos ir Amerikos lie- 

laisvamaniai šaukė.

Lietuvos konsti- 
gvarantavo sąžinės 

Pasirodė, kad tos 
perdaug. Ir

tuvių
būk kunigai stoją prieš^ąži- 
nės laisvę.
furija 
laisvę,
laisvės jau 
prieš perdidelę sąžinės lais
vę pradėjo šaukti ne kuni
gai. ne kokios davatkos, ne 
klerikalai, o laisvamanių 
vadai. Pradėjo aimanuoti, 
kam kunigai nenori laisva
manių vaikų krikštyti, ne
nori jiems šliūbų duoti, ne
nori į liudininkus prie šliū- 
bo priimti. x

Iš to matome, kad Lietu
vos dvasiški ja x praktikoje 
pripažino pilniausią sąžinės 
laisvę — nenori netikėk, ne
pildyk katalikų tikėjimo pa
reigi]. Dabar laisvamaniai 
jau reikalauja, kad kunigai 
krikštytų jų vaikus, duotų 
jiems šliūbus.

Kur tų laisvamanių pro
tas ? Ko jie nori ?

. *

IR-GI “GUDRUMAS.” 
. j ~

Lietuvos žydai, nepasiten
kinę vietų skaičiumi seime, 
štai ką sugalvojo. Vyriau
sios Rinkimų komisijos pir
mininkui Leonui siūlo kreip
tis į didžiausius pasaulio po
litikos srityje profesorius ir 
klausti jų nuomonės. Išlai
das žydai užmokėsią.

Tai kodėl patys žydai ne
sikreipia į tuos profesorius. 
Jtik žydai, turėdami tų pro
fesorių nuomonę, galėtų ge
rą paminą turėti savo nepa
sitenkinimui. Dabar jų gvol- 
tas tik gvoltu tėra ir pasiū
lymas p. Leonui yra tik jo 
provokavimas.
- t. ■

KODĖL NĖRA ŽINIŲ.

' Liclr-^š laukiame žl

Lietuvoje netaip jau bloga.” 
'lai dabar pažangininkai 

aiškiai gali matyti savo dar
bo pasekmes. Juk niekas 
tiek nevarvaliuoja apie Lie
tuvos blogumus, kaip pažan
gos publicistai. Prisipaži
no '(žinoma netyčiomis), 
kad laikraštyjėj rašo 
baisenybes Lietuvoj, o 
variai šneka: yir rašo, ___
Lietuvoj jau taip blo-
ua, kaip jie šayp organe kad 
rąšo..

apie 
pri- 
kad

LITO ĮVEDIMO PASEKMĖS
6,

Nieko teip nelaukta ir teip 
meiliai nepasitikta Lietuvo
je kaip LITAS.. Jo laukė 
miestelėnas įr sodietis, valdi
ninkas ir darbininkas, pirk
lys ir bankinnkas. Visi ti
kėjosi iš jo naudos.

Susilaukus litų būti] buvę 
viskas labai gerai jeigu pra
gyvenimas nebūtų pabran- 
gęs.
„ Matote pirmiaus daug ko 

kainos 
norma1
....i
ei : 

ri'l 
rą būdavo.
tikrą vertę suprasdami nu
statė sayo produktams kai
nas atiksu, daug maž prieš
karines'ir tas visai yra nor
malus dalykas." Bet pasiro
dė, kad visi alginiai darbi
ninkai ir valdininkai gauna 
vos pusę ar trečią dalį algos, 
negu kad prieš karą gauda
vo. Ir dėlto neturi iš ko nu
sipirkt visko pragyvenimui 
reikalingo.

Pirkliai ir įvairūs šmugel- 
ninkai stengiasi kiek galint 
padėtį išnaudot savo tiks
lams ir pasiplėšt, kaip kur 
prisėjo net militarę arba ko
mendantūros jėgą panaudot 
šmugeli ninku ir kainų kėli
mo ' sustabdymo užtikrini
mui.

Bet kainų kėlimas ne vien 
nuo šmugelninkų priklauso. 
Vokiečiai tuojaus. Lietuvą 
priskaitė prie šalių su aukš
ta valiuta ir ant iš Vokieti
jos vežami] i Jetuvą prek i 
job-.ėiė mokestį anie 300V.H

i Lietuvoje buvo ne- 
’ės: ūkio produktai 

u kainuojant buvo daug 
•ni, negu kad prieš ka- 

Ūkininkai lito
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Tuomi jau ir kainos pačios 
savaimi Lietuvoje turėjo 
ant tiek nuošimčių pakilti. 
Pakilus mokesčiui už perve
žimą prekių Lietuvos gelž- 
keliais tas ir-gi krito ant 
prekių, negi pirklys dės iš 
savo kišenės. Pakilo algos 
tarnautojams, nuomos už 
krautuves, sandėlius, pats 
pragyvenimas. Tai tą visą 
Į krūvą sudėjęs pirklys už
krovė ant prekių ir tokiuo 
būdu prekių kainos pakilo 
ne dvigubai, bet trigubai ir 
daugiau...

Ūkininkai pamatė, kad 
krautuvėse viskas teip pa
siutusiai brangsta irgi pakė
lė kainas ūkio produktams 
teip kad gyvenimas ir kainos 
sukasi kaip tas užburtas ra
tas ir juo tolyn juo pragyve
nimas eina braiigyn. Ypač 
bloga tiems, kas iš algos gy
vena ir tos algos nedaug te
gauna. O tokių yra mažiau
siai bent 3-čia-dalis Lietuvos 
gyventoji], r

Bet tam viskam ne vienas 
litas kaltas. Daugiausia kal
ti Lietuvos ekonbmistai, kam 
nepagamino projektų kaip 
iš tos padėties išeiti. Kalta 
valdžia, kam nesuvaldo šmu- 
gel įlinkus, spekuliantus. 
Pats litas geras daiktas, tik 
bėda kad Lietuvos darbinin
kai ir valdininkai pennažai 
jii už savo darbą gailiui.

Reikia ieškot išeities nau
juose įeigų šaltiniuose, o ji] 
gali būt labai daug.

Prisiminkime tik vokiečių 
dkupacijos laikus J<aip tuo
met būdavo viskas išnaudo
jama ir sunaudojama ir tau- 
f>oma. Porą'metų teijį pa
gyvenkime, Lietuvos valsty
bėj ižde gulės aukso litų mi
lijonai ir algos bus pakeltos 
valdininkam^ ir darbuiin- 
kąms bus pragyvenimas pa
gerintas dėlto, kad bus iš ko. 

aukso obuob s,Btik

Visiems naujiems “D a r b i n i n k o” 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

i

seną kainą
f

Taigi šia proga naudodamiesi visi “Darbininko” prieteliai ir draugai pa
siskubinkite užsirašyti jį. Taip-gi nepamirškite, kad “Darbininkas” yra 
gražiausi dovana Jūsų Tėveliams, Broliams, Sesutėms ir Draugams Lie
tuvoje. Tai-gi pasiskubinkite iv pasiųskite jiems tą dovanėlę—laikraštį. 
Jie džiaugsis ir dėkos Jums skaitydami “Darbininką.” Esame gavę daug 
padėkonės laišku už siunčiamą Lietuvon “Darbininką.” Dabar yra ge
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.

'Darbininkas”
366 Broadway

Boston 27, Mass

reikia ją mokėt valdyt, 
naudot ir tinkamai jos g’ėry- 
Im*s sunaudot, o tą g;
siekt tiktai turint geležinę 
valdžią, disciplinuotą, tvar
kią visuomenę, <> kas svar
biausia dorus, išmintingus 
ir visuomenei labai pasiau
kavusius visuomenės vadus 
ir pačius piliečius.

Jei jau būtų jierskaudu o- 
kupaeijos laikų metodą pri
taikyti — tai galima pritai
kyt perpus palengvinus ir 
tuomet dar vistiek per kokį 
porą metų galima būtu Lie
tuvoje viską privest prie ge
rovės. Viskas yra galima, 
jei tik yra protas, stipri va
lia ir geri norai — dėlto bro
liai nebūkime ištižusiomis 
lepšėmis, o jnūsij tėvynės 
gerbūvis užtikrintas.

F. V.

iŠ- mis tikrai naudingomis kny- 
igomis ir laikraščiais Šv. Ka-

;alima at-įzimiero Draugija nemaž yrą 
geležinę1 patarn?PM«jL Bažnyčiai—i?—

VYSKUPO LAIŠKAS
/■

Žemaičių Vyskupas 
Kaime

Lapkričio 28 d. 1920 m.
Nr. 2884.

Šr. Kazimiero

I) r augt j o s V aid y b a i

Atsiųsta man egzemplio
rių Vysk. Skvirecko yerstų 
ir Šv. Kaz. Draugijos išleis
tų ‘•Evangelijos'’ dalių«kai- 
tomų'Viešpaties dienomis ir 
Šventadieniais gavau ir ta
riu už tai nuoširdžiai ačiū. 
Džiaugiuosi be to Šv. Kazi
miero Draugijos pasiryžimu 
užbaigti karo metu per
trauktąjį viso Šv. Ra'što lei
dimą.

Tuo didžiuliu* darbu Šv. 
Kazimiero Draugija pasista
tys sau nenvkstantį pamink
lu . /

.Nuo keliolikos metų ati
džiai seku Šv. Kazimiero 
Draugijos veikimą ir galiu

i

Tėvynei, skleisdama lietu
viui tarpe katalikiškąjį ir 
tautinį susipratimą.

Taigi uaudodartios šia pro- 
ga mielai laiminu Šv. Kazi
miero Draugijos veikimą ir 
nuoširdžiai linkiu, kad ji 
rastų tiek Lietuvoj, tiek A- 
merikoje ir kituose kraštuo
se kniodaugiausia sąnarių ir 
pertai kuodaugiausia galėtų 
ateityje gerų knygų išleisti.

šv. Kazimiero Draugijos 
nuolatinis ir garbės narys

Žemaičių vyskupas 
Pranciškus Karevičius. ■

NEPAPRASTOS KALĖ
DOMS ATVIRUTĖS.

Tik ką iš Lietuvos su Lietuvos 
vėliavos spalvomis yra gautos Ka
lėdoms ir Naujiems Metams atvi
rutės. Su ją užsakymu kiekvie
nas norintis jas gauti, turėtą pa
siskubinti, nes nedaug ją teturi
me. Ją kaina 5 centai viena. Y> 
ra apie šešių išvaizdą.

* *

Taipgi pas mus galite gauti 
kiekvienam lietuviui reikalingą 
knygą, būtent: “LIETUVOS Į- 
STATYMAI” kaina 2 dol ir 
“PALYDOVAS” yra svarbi 
tiems, kurie mano grįžti Lietu
von. Joje yra labai daug paaiš
kinimą apie Lietuvos surėdymą ir 
ahelnai viską, šioje knygoje yra 
du gražūs Kauno miesto ir Lietu- • 
vos žemlapiai. <

“DARBININKAS’’
366 Brpadway, Boston 27, Mass.

Mokyti ir išmintingi vyrai atsL 
džiaugti negali, prisiminę knygą 
skaitymo naudą. Aitai ką sako 
mokslą vyris R. Būry. “Knyga, 
anot jo betariant, yra geriausias 
mokytojas. Jis ant tavęs niekad 
nesupyks ir užmokesuio nereika
laus. Kada tik nueisi, niekados ja 
miegančio neatrasi, kada tik pa; 
klausi, ji*, vii atsakys, kada apel

?»_ A — - - «X> V, ♦» Z
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PATARIMAS.»

CLEVELAND, OHIO.
1I

- 
y" jų aktų operetę 

Bažnytinėje

, ' 1 -1.
17 d. gruodžio, 5 vaL vakare.

L. V. 25 kuopa statys scenoje tri
; “Šventoji Nak

tis,” Bažnytinėje Svetainėje. 
“Šventoji Naktis,” muziką ku
riai sukomponavo gerb. komp.
M. Petrauskas, trumpoje, bet aiš
kioje formoje atvaizdina vieną žy
miausių pasaulio atsitikimų — Už
gimimą Kristaus. Veikalo turi
nys yra maž-daugs šitokis:

Pirmame akte piemenįs ganyk
loje ganydami bandą prie šiltos 
ugnelės dainuoja dainas, kuriose 

išsireiškia trokštantis išsiilgimas 

ateinančio Mesijošiaus. Jiems be

dainuojant apsireiška Angelai 

apskelbdamas užgmimą Kristaus. 

Visą aktą, kur-tai toli, toli gir 

disi balsai angelų koro giedančio 

“Gloria in excelsis Deo. ”

Antras aktas atvaizdina Erod:. 

aimanuojantį ir susirūpinusį api< 

sugriuvimą savo sosto. Jo ištiki 

mujų tarnų ir kareivių patarima 

jam nieko negelbsti. Pagelboi 

ateina Velnias, kuris savo šėtoniš 

ka galybe tuoj pasiglemžia Erod:. 

su sielų ir kūnu. Velnias i? 
džiaugsmo šoka, o Erodas pasku 

jį kebaklupstėmis seka.

Trečiame akte atsidengia pati 

operetės branduolys — Užgimimą: 

Kristaus. Uždangai pasikėlus an 

gelams giedant matome stonelėj< 

ant šieno vystykluose paguldytą 

mažą Kūdykėlį Jėzų, šalę kuri< 
sėdi Jo Motina Švenčiausioji Alei- 

ge Marija, o Šv. Juozapas anl 

lazdos pasirėmęs rymo. Sniegai 

krinta, šalta. Atsilanko Tryi 

Karaliai ir piemenįs su dovano
mis. Pasveikinę Mažutėlį gieda 

garbės giesmes. Antgalo ange

lams giedant “Gloria” piemenį? 

užtraukia “Gul šiandieną” ii 

triukšmingai užbaigia paskutinį

jį operetės aktą.
Pirmąjį ir trečiąjį aktą pildo 

angelij koras už scenos, piemenįs. 

ant scenos ir Angelas solo, kuri<^ 

rolę pildys p-le AdelP"KužniaTK-’ 
kaitė. Vyriausiojo piemens rolę 

loš M. Ardzis. Antrąjį aktą pil
dys vien solistai: Erodo rolę loš 

J. Sadauskas, Cigalo, jo tarno — 

P. Bortnikas, Velnio — J. šešto
kas.

Tarpakčiuose ir per visą veika

lą korui ir solistams dainuojant 

gros septynių instrumentų orkes

trą.
Tokių muzikalią teatrą arba o- 

perečių retai gauname matyti, nes 
jų prirengimas scenon reikalauja 

daug energijos, pasišventimo ir 

artistiškų.jėgą.

Muzikos Mylėtojas.

^EW HAVEN, CONN.

3v. Kazimiero parapijos bazaras 
‘ pavyko.

(Aštuoniolikta Gat’ie)

CHICAGO, ILLINOIS.

Atmintinos misijos.

CHICAGO, ILLINOIS.

Pasitarus šios kolionijos parapi
jos nariams tapo surengtas baza
ras lapkričio 11 ligi 18 d.

Bazaras ge^ai pavyko, nes vi
si dėjo pastangas idant jį pada
rius pasekmingu, nesc jo pelnas 
yra skiriamas dle naudos parapi
jos.

Reikia priminti, kad labai daug 
pasidarbavo dėl šio bazaro vietinis 
Klebonas kun. V. P. Karkauskas, 
daug darbo padėjo prie surengimo 
ir laike bazaro dirbo iš visą jė
gą.

Svetimtaučiai stebėjos, kad mes 

savo tarpe turim tokį darbštą kle- 

ioną Kada man teko pirmą die

tą lankytis ant bazaro, tai pir- 

niausią pastebėjau gražias aukas, 

sūrias suaukavo vietos parapijo- 
įai ir visi lietuviai. Šis bazaras 

nan ir kitiem atrodė kaip visuo- 

neniškas, nes visi aukavo tai pini

gais, tai įvairiais daiktais dėl jo 

r be skirtumo lankėsi žmonės vi

ii. Labai malonu buvo kada atsi- 

ankė iš apielinkią kolioniją švė

nai: kun. J. Jankauskas iš Anso- 

na, Conn., kun. J. Valantiejus ir 

kun. J. Bakšys iš Waterbury, Ct., 

atsivežė su savim daugiau savo 

mrapijos narią. Matyt, kad visi 

norėjo ir troško idant padarius šį 

>azarą pasekmingu. Nuo bazaro 

nelno liko apie $1,700.00* Malonu 

natyti, kad žmonės suprato svar
ią šio bazaro ir kad teip gražiai ir 

■kaitlingbi prisidėjo su aukomis, 

>u darbu ir su pinigais.

Būtą linksma ir ant toliau ma- 

yti dirbant dėl tokio gero tikslo.

Koncertas.
Lapkričio 12 d. įvyko didelis 

Koncertas, kurį surengė šv. Kazi- 

niero parapijos choras po vado

vyste gabaus vargonininko I’hilip 

AI. Lauttenback. Nors šis vargo

nininkas yra ne lietuvis, bet laba 

daug darbuojasi tarpe jaunimo. 

Jis yra aukšto mokslo, turi labai 

gražu išlavintą balsą, kuris žavėja 

Kiekvieną. Jo pastangomis šis 
koncertas surengtai ir buvo pa 

sekmiigas. Publikos atsilankė pil

na svetainė ir visi buvo užganė

dinti.

Koncertas susidėjo iš įvairių 

šmoteliu : dainų, šokią ir muzikos. 

Pirmiausia vakaro vedėjas kun. 

V. P. Khrkauskas prakalbėjo 

trumpai į publiką, paaiškino tiks

lą šio koncerto ir ragino jaunimą 

prigulėti prie choro. Programui 

prasidėjus, choras sudainavo šias 

daineles: Kur giria žalioji, Jau

nimo daina ir Einu per dvarelį. 

Visos daiios'gerai išėjo. Alerginą 

choras gražiai sudainavo Oi kas? 

Solo — A< Dawning” ir To You

„ , gražiai sudainavo p-nia H. Grei-
Gruodžio 5 d. š. m. LDS. 25 kuo- į (v.jfįnįcnė, (}uartettc Tu esi kaip 

pa turėjo susirinkimą mokyklos ( kvietkelis labai gražiai sudainavo | 

šie: J. Saviekiutė, S. šidlauskiutė, 

1. Navickas ir F. Yarmakas. “The

.., .,, v ~~ ~ v „ __— _ ——so -

.maža mergaitė Marcella 

MeMahom. Ji publiką žavėjo sa- 

■ ■ gabumais. Teip-gi-ant šio kon- 

j gabus smuikinin-

Artinantis Šv. Kalėdoms, kaip 
praeitais jnetais, teip ir šiais me
tais dauj 
savo myl 
tartina siųsti. ankščiau, nelau
kiant paskutinės savaitės prieš 
■Kalėdas, nes prieš pat Kalėdas 
pastos yra užverstos su siunti
niais, negali spėti pristatyti prieš 
Kalėdas, daug pasilieka išsiunti
nėti po Kalėdų. Tai norint, kad 
jūsų mylimos ypatos aplaikytų jū
sų dovanas prieš Kalėdas, tai 
siųskite tuoj. Siunčiant dovanas 
gerai aptaisykite, siunčiant bran
gesnes dovanas, patartina apsau
goti “insurad” apdrausti ant tiek 
daiktas vertas, nes jeigu pražus, 
gaunasi atlyginimas, tik kvitą ne- 
reik numesti kur išduodama 
toje.

Registruoti laiškai.
Siųsdami registuotus laiškus as

menims čion Amerike ar į Lietu

vą patartina ant laiško konverto 

parašyti arba paprašyti paštoje 
‘ ‘ Return reeeipt reųuested. ’ ’ ’ To

kiu būdu paštas su laišku pasiun

čia raudoną kvitą ir asmuo, kam 

laiškas adresuotas, turi pasirašyti 

ant kvitos ir kvitą siutėjui grąži

nama. Sugrįžus kvitai yra žinia, 

kad jūsų laiškas ar kitas kokis 

siuntinis pasiekė tą asmenį kam 

buvo siunčiamas. Atsitikime, laiš

kui ar siuntiniui paklydus, sekė
jui “tracer” dati& lengviaus su

rasti kur laiškas ar siuntinis din

go. Reikia atsimiti, jog kuomet 

registruoti laiškai ar siuntiniai ne- 

dasiekia savo vietos gavus žinią 

kad jūsų laišką ar siuntinį neap- 

laikė, galima nueiti į bile paštą ir 

ten išpildžius tam tikras popieras 

paštas išsius taip vadinamą sekėją 

“tracer,” į kuris beveik visuomet 

suranda kur laiškas ar siuntinis 

pakliūva. Tik nereikia numesti 

tos kvitos kur išduodama paštoje, 

reikia palaikyti kol gaunate žinią 

iš tos ypatos, kuriai buvote siuntę 

laišką ar siuntinį, už reikalavimą 

kvitos nieko nereik mokėti, tik 

centų už registravimą laiško 

siuntinio.

Anthony S. Vaitkus, 
Post-Ofice-Ckrk, Dayton,

£
tais, teip ir siais me- 
a siuntinės dovanas 
ms ypatoms, tai pa-

PRANEŠIMAS

paš-

10
ar

kambary. Į susirinkimą narių at

silankė nedaug. Prie kuopos pri-' ,_____ _ ___________________

siraše K. J. Gervilis, iš So. Bosto- ^heik Dance ir Frech Dancc 

no. Per susirinkimą nutarta gar-z|.o 

sinti prakalbas, kurios bus 29 d.

gruodžio ir kalbės kun. F. Kemė- j vo <rahumais. rJ 
šis. Išrinkta komisija, kad par-1 cerąo atsilankė 

traukti laikraštį “Darbininką” ir' kas j Davydonis iš Ansonia, Ct. 

platinti laike prakalbų. Taip-pat jjs |abaį gražiai pagrojo ant smui- 
buvo nutarta sušaukti ekstra susi- j kos 

rinkimą 20 gruodžio š. m. Dievo I 
Apveizdos parap. mokykloj. Per 

susirinkimą klebonas kun. Albavi- 

čius ragino organizuotis ir rengtis 

prie būsiančio LDS. seimo.
Narys.

Dievo Apveizdos bažnyčioje por 
dvi savaiti nuo lapkr. 12 iki 26 d. 
laikė misijas misijonieriai neseniai 
atvykę iš Lietuvos Tėvai Marijo- 

- nai, gerb. P. Andziulis ir A. čiko- 
ta. Pamokslus sakė pirmoje sa
vaitėje mbterims, antroje vyrams. 
Kaip moterų teip ir vyrų klausyti 
pamokslų prisirinkdavo pilna baž
nyčia kiekvieną vakarą; ne tik 
kad katalikai lankės, bet nemažai 
ir laisvapianių-cicilikų. Kurie tik 

. <ę išgirdo tų jų gražių pa- 
: oKsių, tie lankės iki galui misi- 

jo jie nepaprastai

moterims ir mergaitėms, kurios da 
nepriguli prie Moterų Sąjungos. 
Per Agitacijos Savaitę įstojimas 
bus sumažintas per puse idant da
vus progą kiekvienai prisirašyti

Sesutės Sąjuigietės! prigulėda
mas prie Moterų Sąjungos jau pa
tyrėt jos gerumą, jos mielaširdin- 
gus darbus ne vienai verkiančiai 
moterei. arba našlaitei “Moterų 
Sąjungos švelni ir motiniška ran
ka nušluostė graudžias ašaras nuo 
veido. Tai-gi laikykime sau už 
priedermę supažindinti visas mo
teris ir mergaites, kurios dar lig 
šiol dėl kokių priežasčių neprigu
lėjo prie Moterų Sąjungos.

Stokim į darbą, dirva yra plati.

Sesutės Lietuvaitės! Ar-gi ne

matote kad įvairiais būdais viso

kie žydai nori išnaudoti jus pri

kalbindami prie “Insurance” ar

ba kiti agentai prie kitų organi

zacijų. Kam prigulėti prie kitų, 

kad mes Amerikos lietuvės turim 

savo prakilnią organizaciją “Mo

terų Sągą,” kuri teikia džiaugs

mą ir ramybę nelaimėje, moka pa

šalpą ligoje ir pomirtinę, rūpina

si abelnai moterų reikalais. Bū

tų .labai malonu matyti, kad Ame

rikoj augusios lietuvaitės daugiau 

susipažintų su “Moterų Sąjun

ga.” Šiuomi nuoširdžiai kviečiu 

visas sąjungietės prie darbo, visas 

lietuvaits kuriąs dar lig šiol nepri
guli kviečiu prisirašyti ir stoti į 

eiles sąjungiečią.

Marijona Jokubaitė,
L. R. K M. Sąj. Centro pirm.

IŠ MŪSŲ CENTRO, i
AR ATSTUMSIME TĖ

VYNĖS GYNĖJUS?

GINTARINĖS DOVANOS.

Pastaruoju laiku Tautos 
Fondas gavo du prašymu 
pašalpos nuo buvusių, pirmų
jų savanorių Lietuvos karei
vių. * Vienas iš tų mokslei
vių, karo laiku'buvo Kieve 
ir grįžęs Tėvynėn, sausio 2 
d., 1919 m. stojo į Lietuvos 
pirmųjų gynėjų eiles. Mū
šiuose su Bermontininkais 
peršalęs susirgo plaučių už
degimu. Pasveikus iš tos li
gos, pasirodė nebetinkąs dau
giau kareivio gyvenimui. 
Paliuosuotas. Ir štai, tasai 
Tėvynės gynėjas, praradęs 
sveikatą, šaukiasi i mus, a- 
merikiečius, kurie nematė
me karo baisenybių, sušelp
ti jį, duoti jam progos už
baigti mokslą iki- kurio už
baigimo teliko tik du metu.

Ar-gi mes atstumsime to
kius tėvynainius nesušelpę ? 
Atstumti būt tikrai prasi
žengimas prieš tautą. Ypa
tingai reik pastebėti, jog šio 
tėvynainio tėvas vos 6 de
šimtines žemės teturi. Da
bar, kada daromas Mokslei

vių vajus, visi turėtume tam 
šventam darbui pašvęsti 
nors trumpą valandėlę ir 
kuo tik galime prisidėti ar 
tai renkant aukas, ar sures- 
giant kokį vakarėlį mokslei
vių šelpimo naudai, na, ži
noma ir savo auka prisidėti.

Neatstumkime Tėvynės 
Gynėjų!

KAS DAROMA MOKS
LEIVIŲ VAJUI.

■ - ' • v

Gyvenant dabartiniam lai
kotarpy, kuomet visur pilna 
visokių cackininkų, sukčių, 
darbo žmonių išnaudotojų ir 
alintojų — neturint tam tik
ri} patyrimų yra labai slin
ku nuo visų,spąstų išsisukti. 
Idant visko išvengus, reikia 
turėti gana geri išsilavini
mai ir spėka. O tuos įran
kius galima gauti per dabar
tinį katalikiškų organizacijų 
tęsiamą socialį sezoną: spau
dos platinimą, mokslo kėli
mą ir organizacijų konsoli
davimą, būrimą vienan ne- 
sulaužoman kūnan.

Daugiausiai domės noriu 
kreipti į dabartinę socialę 
šventę — moksleivių vajų. Į 
šį klausimą kiekvienas kata
likas turėtų žiūrėti plačiai 
atvertomis akimis, nes čia 
tai mūsų tvirtovės pamatas. 
Koks bus jaunimas, kokia 
bus moksleivija, toks bus 
ir visuomenės gyvenimas. 
Jeigu savo inteligentų neau
gėsime, jeigu savo jaunuo
liams neduosime progos la- 
vytis tikybinėj ir tautynėj 
dvasioj, tai aiškus dalykas, 
kad to turto ir neteksime. 
Kurios vietos mes neužpil- 
dysime, ten ateis kapitalis
tas, socialistas, arba koks 
kitas darbininkų skriaudė
jas. Kapitalistas čiulps iš 
mūši} kūno kraują ir dirbs iš 
jo dolerius ;xsocialistas nuo
dys mūsų kūną ir dvasią? ir 
darys mus gyvuliais. Tad 
jei norime statyti naniti — 
statykime dabar, kol vietos 
tuščios; kai susistatys* kiti, 
tai reikės verst, materiolas 
gadyt ir išnaūjo ant gero:pa
mato būdavot 
labai lengva.

Kat. Federacija pasiėmė 
šiuosmet labai svarbų darbą 
— rėmimą neturtingų moks
lus einančių katalikų studen
tui ir stiprinimą Giedrinin- 
kų organizacijos ir jų orga
no “Giedros.” Kur tai gali 
būt šventesnis darbas ? Ma
terialiai pagelbės trokštan
čius, bet dėl kišeniaus tuš
tumo negalinčius pasiekti 
šviesos šaltinio Lietuvos 
Ateitininkus ir Amerikos 
Giedrininkus; moraliai, su- 
konsoliduos visus mokslei
vius ir inteligentus vienon 
koperacijon — Giedron, ku
ri būdama didesniame kūne 
galės savo skaidriais spin
duliais karščiau svilyti prie
šų akis; šildyti savo brolių 
širdis ir išskladivti visas ne
dorybes protiniam a lauke. 
Tad stokime visi darban, 
remkime moksleivių vajų; 
stengkimės, kad kiekvienas 
mokslus einantis katalikas 
moksleivis prisirašytų prie 
Giedrininkų organizacijos. 
Moksleivių tėvai, ragykime 
vaikus organizuotis; moks
leiviai, spieskimės prie Gie
dros ir tapkime organizuo
tais žmonėmis. Inteligentai, 
rašykimės patys, organiuzo- 
kime moksleivius ir rodyki
me jiems kelią.

Jeigu vajus gerai išvesi- 
me, moksleivus paremsime 
ir suorganizuosime, tuomet 
visi galėsime džiaugtis socia
liu sezonu. ; •

Datos.

tas bus ne-

o.

A. L. R. K. Moterų Sąjungos 
Connecticut’o Apskričio 

Kuopoms.

Ranką išdirbinių paroda įvyks 

VVaterbury, 30 ir 31 gruodžio, 

1922 m. Taigi visos sąjungietės y- 

ra kviečiamos ką nors numezgus 

ar išsiuvus ar šiaip ką gražiai nu

dirbusios prisiųsti į kią rengiamą 

parodą. Tuomi bus pagarba lie

tuvaitėms ir dar prie to skiriama 

apie trys dovanos toms, kurią bus 

gražiausiai darbeliai padaryti. 

Tuo pat tarpu įvyks Mot. Sąjun

gos Conn. apskričio suvažiavimas. 
Taigi Waterbury’o kuopa kviečia 

kodaugiauisa delegačią atsilanky

tu Rengia puikią vakarienę.

Par. Rengimo Kom, *

, M. Zailskienė.
P. S. Visus parodai padirbtus 

daiktelius malonėsit siąsti šiuo 

antrašu: M. Zailskienė, 621 High- 

land Avė., Waterbury, Conn.

MOTERĮ! SĄJUNGOS 
AGITACIJOS SA

VAITĖ.,

Kalėdos jau netoli. Šiemet 
savo pačią, vaikus, dukte
ris, draugus, drauges apdo
vanok tikrai lietuviškomis— 
GINTARINĖMIS — dova
nomis tik ką gautomis 
Lietuvos.
Špilkos moterims, nepapras-
- tai gražios, gėlių pavyz

džiu, po ..............................25-50-75c.

Sagutės moterims, apvalios 

formos, nuo............. 25c. iki $1.00
Sagutės, pailgos formos, po 25-75c.

• v1S

Marškiniu Sagutės (cuff
buttons) vyrams, po........... 50c.

NAUJAUSIA, PARANKIAUBa
GERIAUSIA 1

RAIDŽIU BAŠOIH 
MAŠINA

(tTčPE WRITER* ĮJ
t ; .‘■jį-.;”

Su Lietuviškais Akceutaui
kuri sveria tik 6^ svarus.

Tinka namuose, ofisuose ir 
nėję. Dėlei platesnių 
kreipkitės pas

A. F. KNEIŽĮ, Pardavėją, 
308 E. Ninth St., So. Boston, Msm
---------------------------—............ ...

UETUVOS RESPUBUKOS 
KONSTITUCIJA

Tik ką išėjo iš spaudos gra 
žioje knygutėje Lietuvoi 
Respublikos konstitudįl 
Taigi kiekvieno lietuvio įei 
privalumu neatideliojapit į 
nusipirkti.

Kaina tiktai 15 centų, 
‘DARBININKAI 

366 W. Broadvay,
Boston 27* IfiŠM

■

366 W. Btroadvay,

♦

Buvo daug kartą prašyta 
Į pakartoti. Sofo — Pamylėjau va
kar, Gerk, gerk girtuoklėli ir Gė
riau dieną, gėriau naktį, labai^ge- 
rai padainavo V. Verseckas. Jis 
publiką prijuokino ligi soties sa
vo juokingu dainavimu ir nudavi- 
inais. Solo — Lullaby ir Okl 
•Refrain labai gražiai sudainavo 
svetimtautė Mrs. Schwollow, daug 
kartų buvo kviesto dęlnų plojimu 
pakartoti. ’• Duetą, Plaukia sati 
laivelis gerai sudainavo F. Yarma
kas ir V. Verseckas. Ant pabai
gos vargonininkas Philiph M. 
Lauttenback sulošė trumpą vei
kalėlį su dainom. Jis publiką pri
juokino ligi ašarų. Sudainavo dvi 
gražias daineles — “Whcn Irish 
eyes are Smiling” ir vieną italijo- 
nišką iš Opera Rigoletto. Publi
ka plojo rankom ir norėjo kad dai
nuotų visą vakarą.

Garbė priklauso vargonininkui 
it chorui už surengimą tokio gra- [prikalbinti naujas nares prie Mo 
šaus koncerto. Malonu būtų ir 
da,1$kMI tokių vakarų sulaukti.

Moterų Sąjungos VLI-tam seime 
buvo nutarta permainyti laiką 
Agitacijos Savaitės, tai-gi ir tapo 
permainytas, vietoj gegužio mėne
sio, bus laikoma nuo l-mos iki 15- 
tai dienai sausio kiekvieną metę. 
Iškalno pranešu, idant visos kuo
pos gerai galėtų prisirengti .

Brangios Sesutės Sąjungietės!
Aš pilnai tiįriu, kad visos ži

note ką reikia paryti laike Agita
cijos Savaitės ir ką ji reiškia. 
Reikia rengti vakarus su prakal
bomis, kviesti gerus kalbėtojus,

Cigarnyčių ir Papirosnyčių 
dideliame pasirinki
me, nuo..............$1.00 iki $2.50

Rankžiedžiai (branzalietai)
moterims, labai dailūs, po $1.00 

Rašomų Plunksnų Koteliai
(pen holders), po $1.00 ir $2.00 

Kaklo Karteliai, nuo $1.00 iki $60.

Vietiniai ateikite pažiūrė
ti. Kas pamato neišeina ko 
nenupirkęs. Perka lietuviai, 
bet ir svetimtaučiai nepa
prastai godžiai grobia. Iš 
kiti} miešti} užsakymus sius
kite laiškais. , v
Naudokitės Proga!

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION 414 Broadway, So. Boston, Mass.

r .-------- . ,1

UETUVOS ŽEMIAMS
- Kaina 45 Centai

Tai naujausios laidos su
lankstomas žemlapis ir kiek
vienas lietuvis turėtų įsigy
ti.

Didžįo išlankstytas
26x33

terų Sąjungos, užrašinėti “Mote
rų Dirvą.” Vienu žodžiu, garsin- 

salavija. ti Moterų Sąjungos gerovę visoms.

“Darbininke”
366 Broadway, /

Botson 27, Mass.

Amsterdam, N. Y., lietu
viai pirmieji surengė moks
leiviu naudai prakalbas lap
kričio 26 d., kur kalbėjo 
gerb. kun. K. Bičkauskas, 
1921 m. grįžęs iš rusti ‘4ro
jaus.”

Rochester, N. F. nenori 
pasiduoti. Jie jau turi su
rinkę moksleiviams netoli 
šimtinės, gi po Kalėdų su
rengsią didelį vajų tuo rei
kalu.

Hartford, Conn. ketina 
“stiby tinti” visas apylinkių 
kolionijas. Ketina pereiti 
per visas stubas, kad visi 
bent kiek prisidėtų.

Brooklyn, N. U: nors prieš 
Kalėdas negalima čia nieko 
pradėti-, bet po Kalėdų nu
tarta kviesti iš IVashingto- 
no kalbėtojai ir visu frontu 
pradėti vajų.

Kas tik jaučias lietuviu 
esąs, visi į pagelbą Mokslei
viu vajui! , <

Fed. ir T. F. Sekret.

SOMALIS SEZONAS.
Pasaulinis karas labai suju
dino žmonėse sociali klausi
mų ; juo susirūpino ne tik su
vargę darbininkai, bet šalių 
parlamentai, visuomenės va
dai ir rašytojai, politikos 
partijos ir net patys nutukę 
milijonieriai. Ir ištiesų, kas- 
gi žmogui gali būt svarbiau 
už savo gyvybes palaikymą, 
jos aprūpinimą ir pagerini
mų. Kiekvienas žmogus no
ri būt pavalgęs, apsirengęs; 
nori turėti pastogę, saugią 
rytdieną, žodžiu sakant, 
žmoniškai gyventi Bet kad 
žmoniškai gyventi — reikią 
suprasti kas yra žmoniškas 
gyvenimas ir kaip jį pasiek
ti . ' ’

Vaisbaženklis Reg. S. V. Pat. Biuii

Kūdikiai mėgsta jį! y 1 i ► C 
Jie prašo daugiau I

Bambino yra . geriausia gy
duolė nuo užkietėjimo, rdieĄ 
girno ir kitą vidurių suirimų. 
Veikia greitai ir visiškai. Jis 
yra geriausias kūdikių drau
gas.

35c. aptiekose arba už 40e. 
prisiunėiame tiesiai iš labara- 
ton jos. g

F. AD. RICHTER A CO. 
104-114 So.'fai »t.

Brooklyn, N. Y

t

t

Jau netoli šv. Kalėdos, gi nM| 
>eno papročiu turime labai grąžai 
atviručių pasveikinimų su iv. Ka- 
ėdomis ir šiaip jau gražių reginiu 
iš Amerikos ir Lietuvos gyveni 
no. šiemet ypatingai mes jum 
labai pigiai parduosime. Budėjui 
25 visokių atviručių, kaip viršuj 
minėta, parduosime tik ui 35a 
Per paštą 5 centai daugiau ui 
persiuntimą. Kurie tatai norite 
mos rinkinius gauti, paskubėkit^ 
įes neperdaugiausia mos jų tnri, 
me.

Gerbiamiems klebonams prane
šame, kad mes turime atspaudų 
gražių kopertėjių “Kalėdų dova- 
aa.” Parsiduoda prieinama kai
na.

Visais knygų ar atviručių reika
lais adresuokite:

“DARBININKAS”

360 Broodvay, Boston 27, Ma*

NAUJAS VEIKALAI 

“PILOTO DUKTĖ" 
Drama penkiuose veiknmM.

Skaitykite ir platinkite lai 
kraitį “GIJSDR4.” Lietuvių 
Katalikų Moksleivių Organą.

Kaina metams Amerikoj $2.50.

G I E D S A
55 W. Market Str.,

Wiikes B&rrs, Pa.
*

Šis gražus tikybinis veiksltt 
perstoto scenos veidrody 
tinus pavyzdžius kov&i už k> 
tauKi; - išėjimą. Perstatyti ^, 
sunkus; užims visą vakttf.

K&iua 35 centai.
Užsakymus giųskito

ALENA KIBUMUM



ARBUS SUSIRIK- 
RIMAS.

Jono Ev. palaipinės 
susirinkimas įvyks 

parapijos salėj*"ant 7 gatvės, 
ateinančią nedėlią gruodžio 
17 d. 1:00 vai. po pietį]. 

/Anksti susirinkimas įvyks 
del to, kad dabar eina fėrai. 
Visi nariai privalo pribūti, 
nes bus valdybos rinkimas.

SVARBIOS PRAKALBOS

f Pereita panedėlį parapiji- 
pėj salėj ant 7-tos gatvės į- 
vyko prakalbos Lietuvos pi
liečių registracijos klausi
mu. Kalbėjo Dr. Bielskis iš 
New Yorko. Išaiškino re
gistracijos įstatymą ir jo 
reikšmę. Pakalbėjęs apie 
pusvalandį pakvietė publiką 
-duoti klausimų. Tada pra- 

• sidėjo indomioji vakaro da- 
I lis.
} Vienas atsistoja ir klau

sia kodėl yra paniekinta ats- 
toco Vileišio sutvertoji L. 
Piliečių Sąjunga, kodėl ne- 

i galėjo jos užtekti pilietystei. 
Kalbėtojas pareiškia, kad

> atstovas Vileišis nesteigė nei 
L. Piliečių Sąjungos, nei 
kitokios organizacijos. Jis 

Į kaipo svetimos valstybės ats
tovas neturėjo teisės to dary
ti. Tą draudžia įstatymai. 
Todėl-sakytį,, kad Vileišis 
tverė kokią Sąjungą yra jo 
įžeidimas.
i- Po to kitas atsistoja ir sa
ko, 1 kad Vileišis tą L. Pilie
čių Sąjungą užtvirtino, už- 
gyrė. -Kalbėtojas paaiškino, 
kad atstovas užgrria visas 
ffgamzacijas, kurios dirba 
dėl Lietuvos. ' Bet -Lū Pilie
čių Sąjunga neteikė ir nega-1 
Įėjo teikti pasportų arba pi
liečio vardą, nes nebuvo įga
liotą tą daryti. Jei kas ki
taip sakė, tai melavo ir ap
gaudinėjo- žmones.

Trečias kilo su klausimu 
Apie tikrumą registracijos į- 
statymo, girdi St. Seime vie
nas atstovas klausimą iškė
lęs del paskelbto Amerike re
gistracijos įstatymo. Kal
bėtojas išaiškino, kad St. 
Seimo Darbuose yra viskas 
užrekorduota, galima rasti, 
kas įstatymą inešė, kas jį 
parėmė, kas ką del jo kalbė
jo, kas už jį ir prieš jį bal
savo. Todėl tas, kuris Sei
me tą klausimą kėlė arba ne
žino, kas seime darosi arba 
partijos labui dirbo.

Ketvirtas buvo klausimas 
'del mokesties. Girdi Sleže
vičius paskelbęs, kad įstaty-

mu remiantis negalima rei
kalauti $10.00 pirmais me
tais, ir $5.00 sekamais. Gir- 
di Sleževičiaus raštą ir A- 
merikoj tūli laikraščiai per- 
sispauzdino Dr. Bielskis pa
aiškino, kad- Šleževičius nu
rodinėjo kiek Lietuvos pilie
čiai gyvenantieji Lietuvoj, 
turi mokėti už užsienio pa
sus. O registracijos įstaty
mas liečia jau gyvenančius 
užsieniuose ir neturinčius 
pasų.

Žmonių prakalbose buvo 
susirinkę daug. Nesitikėta, 
kad tiek galės susirinkti. 
Tai-gi didelė minia aiškiai 
suprato registracijos daly
kus, išsklaidyta daug nesu
pratimų ir duota didelis 
“black eye” visiems mela
giams, išdavikams, Lietu
vos neprieteliams, kurie 
skleidžia melus, iškraipy
mus, šmeižtus.

Reporteris.

TkMYKITE VISI!

Moksleiviu Savaitė

Pagal pereito L. R- K. 
federacijos Kongreso nuta

rimo, Moksleivių Vajus Bos
tone ir jo apįelinkėse bus 
pradėtas gruodžio 20 dieną. 
So. Bostone prakalbos bus 
rengiamos gruodžio 21 d. va- 
<are. Kalbės nesenai iš Lie
tuvos atvykęs Kun. Dr. Jo
nas Navickas. Apie prakal
bų tvarką bus skelbiama, vė-r 
iau.

. Ant Miller St., Chelsea, 
nugriuvo mediniai/uaiHaį įr 
užmušė 10 metui vaiką. -Na* 
mąi griuvo de|to,r kad daug 
medžio iš sienų buvo imamą 
kurui del anglių stokos^

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
lime atlikti nuo A iki Z. Vie
tiniai, apylinkių ir visos A- 
merikos lietuviai registraci
jos reikalu kreipkitės į mus. 
Laiko nedaug beliko — sku- 
b:r

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION

414 w. p-

LAIŠKAS K LIETUVOS.
u ■ -------------
(So. Bostonietis St. Noreika 
•- rašo Andriui ZaUeckvi)

r ■ ‘ t j
Aš jau apleidau Valkinin

kus ir atvykau Kaunan pa
viešėti. Kaune pasimatęs 
su draugais pradėjau tyri
nėti kaslink darbo. .Man da
vė dirbti mūsų Bendrovė 
Ukmergėj. Lapkričio 13 d. 
atvykau į Ukmergę. Tą pat 
vakarą nuvykau į pramogą, 
surengtą Ukmergės gimna
zistų. Su manim buvo ir ki
tas amerikietis. Abu stebė
jomės iš dailaus papuošimo 
salės. Tečiau tautiškos vė
liavos nesimatė.

Antro nedėldienio sulau
kęs nuėjau j karių kHubą. 
Ten kareiviai buvo surengę 
pramogą. Vaidinta “Varg
dienio Mokykla.” Vaidino 
lėtai, bet neblogai. Ant see- 
nerijos besąs kareivio pa
veikslas su vienu keliu pri
klaupęs ir ant kardo atsirė
męs. . O aniolas deda vaini
ką ant galvos.

Čia irgi nesimatė nei vie
nos veliavukės. • Tik viena 
mergaitė turėjo ant suknelės 
tautiški], spalvų kaspinus. 
Teko pasikalbėti su karinin
ku. Ąš jam ir užsiminiau a- 
pie nebuvimą vėliavų. Jis 
paaiškino, kad pirma tautiš
kos vėliavos buvo dažnai 
vartojamos ir paskui pradė
ta vartoti iki paniekinimo. 
Tada prisėjo vėliavos varto
jimą uždrausti.

miestelis ru
delis, kalnuotas, akmeni
mis grįstas, bet prastas. Žy-

a
dų daugybės. Yra ir žmo
nių krautuvių, bankų ir ki
tokių biznio įstaigų. Bažny
čios yra dvi. Viena sava ir 
tita nuo pravoslavų perim
ta, dabar tą rusų bažnyčią 
gimnazistai valdo. Abi nie- 
co sau išrodo, tik dailinimo 
reikalauja. Dabar čia laike 
misijas Tėvas Kapucinas.

Vasarą čia gali būti labai 
smagu, o žiemą, tai žihoma, 
taip žiemą.

Dabar pienuoju biznį. Pie
nuoju, plytų išdirbystę, ma- 
tiną ir lentų plovyklą. Ma
nau steigti ant Nemuno 
kranto.- Kai buvo kalba 
apie.darbi prie Bendrovės, 
tai žinoma būtų gerai, bet 
nemokant daug rašto fai 
prastai. .

Man esant Valkininkuose, 
lenkų pusėj,, tai išrodė, kad 
ten gyvenimas pigesnis, ne
gu mūsų pusėj.' ’ Pavyzdis: 
Valkininkuose'siūdynaus ba
tus geriausio tavoro. Atsė
jo 35.000 lenkiškų markių, 
Amerikos pinigais $3.75. 
Kaune tas būt kainavę $6.50. 
Paltas atsėjo 67.000 lenkų 
markių,' arba apie $7.00. 
K aune tas paltas būt atsė- 
ję® $12. Valgomuose daik
tuose kainų, skirtumas ma
žesnis.

Ikšiol po Lietuvą jau pa
sitrankiau pusėtinai, pabrai- 
džiaū purvo; patyriau stoką 
patogumų, mačiau nešvaru
mo. • Bet- ,vis-gi mano siela 
Lietuvoj -Linksmesnė, negu 
švarioj patogioj Amerikoj.

Dabar žpąoneliai čia labai 
nukenčia dęl. permainos pi?- 
nigų. Tie, kurie nepasisku- 
brrid keisti'markės į litusj^feai 
ypač skaudžiai nukėnf^jd, 
ne's markės paliko be vertės.

' '/f- -r : • J 7
, Girdėti, ;kad daug žmonių 

tų markių kone maišus turė
jo.. Tai joms nupuolus, turė
jo tokie didžius nuostolius. 
j£iti net . proto sumišimą iš 
to gauna.

Kai dėl manęs, tai aš pa
pratęs neponauti, tai man 
viskas gerai. Dirbu A. Lie
tuvių Prekybos B-vės krau
tuvėj už vedėją. -Jokio blo
gumo neturiu. Vasaros su
laukus bus linksmiau.

Daugiau nei nerašysiu 
šiuo kartu, nes Jonas Jakš
tas grįžta Amerikon ir So. 
Bostoniečiams viską papasa
kos. 1 -■■■;■
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“DARBININKAS” pteiuntt 
Lietuvos Darbo Federaeijai kny
gą už $5.597.50. Už tas knygas 
“Darbininkas” laukia iš visuo
menės atlyginimo. LDS. kuopos. 
LDS. nariai, mūsą prieteliaį ka 
talikiškos spaudos rėmėjai priva 
lo kiekvieną progą tam tikslui au
ką rinkiniui sunaudoti

KALĖDŲ BELAUKIANT.
*

Kalėdoms besiartinant, papuoškit savo namus,. kad 
būtą smagiau praleisti Šv. Kalėdas. Pas mus galima 
gauti visokią papuošimui Kalėdą eglaitės elektrikinią ži- 
bučią, lempučių. Apart to, specijaliai sutaisyti! Kalė
doms dovanėlis iš' įvairią dalykėlią, kuriuos parduosim 
pigiausiomis kainomis.

SOUTH BOSTON HARDWARE COMPANY
J. KLIMAS ir P. BOI.YS, Savininkai,

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

DETROIT’O KRIAUŠIUS.
Darau siutus, overkotus ir fut- 

ras. Materijos geros, didžiame 
pasirinkime. Kainos nebrangios. 
Darbas ir pritaikymas gvarantuo- 
tas. Malonėkit persitikrinti.

GIESMININKAI TĖMYKITE
Dainos su gaidomis.

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

štai tos nepaprastos dainos: 
Dainos 
Ak Myliu Tavę berneli . 
Aš jsivUkčiau čigono rūbų 
Blaivininkų Himnas.........
Graži čia giruže 
Jojau dienų
Ko liūdit sveteliai .. 
Lihgo..............................
Mede uždegta krutinę-. 
Musical Edio^.',' 
Muzikcą AkUs _____
Oį tai dėkui močiutei 
Pfcukia sau laivelis .. 
Saulele Raudona.......................
šių nakclaly ................
SinntS mgne motynHS 
Skyniau skynym6I| ... 
Vai aS paviršiau .... 
Vienas žodis ne šneka 
Visuomet. širdis surakinta 
Vyčių Himnas ...................

Kaina 
.. .75 
.. 1.00 
.. .15 
.. .59 

.60 
.. .20 
.. .15 

<-•« •. .65
.... . .25

• ..... t.. • • - .40
.... - .50 
• • ■ • .75

X5 
.30 
.20 
.15

Z*,..!., ^20 
i..t .45 
L. .60 

rySą Himnas ................................ . 25
Užsakymus ir pinigus siųsti į 

“DARBININKAS”
366 Broadway, Boston 27, Mass.

41 r •* . j ’ * ’ i ‘ - i i

.60

vaigo suąrašy- 
ns įspūdžius, o’

38.50; H $5 fr aug- 
žčiau.

? Užsisakyk žiandle, 
gausi Lietuvos žem- 
Iapįdyfad.
“DARBIEINKAS”
366 W. Broadway, 
.Boston 27, Mass.

A L. R. K FEDERACIJOS N. AX - **
APSKRIČIO VALDYBA

Lietuvią R. K Federacijos Nau
josios Anglijos apskričio sky
riams pranešame, kad įvyks aps
kričio suvažiavimas nedėlioj, gruo
džio 17 d. 1922, 1-mą valandą pu 
pietą Lietuvią Bažnytinėje Sve
tainėje, Windsor St., Cambridge, 
Mass. Todel-gi gerbiami Lietu
vią R. Kl Federacijos Naujosios 
Anglijos apskričio skyriai malo
nėkite atsiąsti savo atstovus į šitą 
suvažiavimą, nes yra daug svar
bią reikalą aptarti. Teip-gi šitas 
suvažiavimas yra pirmutinis po 
seimo, o kurie skyriai negalėsite 
atsiąsti atstovą, tai atsiąskite sa
vo įnešimus apskričio valdybai. 
Teip-gi kurie skyriai da nepasi- 
mokėjote, tai yra prašomi pasl- 
mokėti savo duoklę į apskričio iž
dą ant suvažiavimo.

Lietuvią R. K. Fed. N. A. Aps
kričio Valdyba:

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

Norcvood, Mass.
Rašt. — M. M. Kamandulis.

20 Faxon St., 
Montello, Mass.

FEDERACIJOS SKYRIAMS.

TttĮŠtenas fanta-^.jurąoamas ionta- 
, ninę plunksną, galė

si be 1 
ti visus

• net ir laiškus. 
Jn kainos: 8X50

LIETUVIS ADVOKATAS 
DETROIT’E

JOS P. U VI CK
618—20 Ford Bldg 

Kamp. Griswold & Congress gt. 
Detroit, Michichan.

Stoju į visus teismus Detroite 
ir visoje apielinkėje.

SPAUDOS PLATINIMO
LAIKAS.

JUOZAS LAUKIS.
LUCKY TAILORS

:238 Candt Al. Hamtkamck, Mich.

f

*▼. KAZaaSBO DRAUGUOS 
KAUŠE, NARIAMS AMERI- 

EOfEnuminus.

Tra nemažai narią, karte įsira
šė į 9v. Kas. Dr-ją, bet iki fiol ne
įmokėjo narinių mokesčių, tai-gi 
Šiuomi maloniai prašau tuos mo- 
kesSus prisiųsti, nes Šv. Kaz. 
Draugija siunčia knygMs, o negau
na narinių mokesčių ir 3 to turi 
nuosteGų.

Pastoms antrašte: 50 W. 6-th 
Be, South Bartoa, Mara.

So pagarba, .
Kva. P. EsHhkM.

Dvas. Vadas—Kun. V. Taškūnas, 
V. J. Kudirka, pirm.,

37 franklin Street, 
Norwood, Mass.

M. Kamandulis, rašt., 
20 Fax Street, 

Montello, Mass.
K Stašaitienė, vice-pirmininkė, 
J. Glineckis, iždininkas, 
T. Kubilius, iždo globėjas,

v Nonrood, Mass.

v
M.

Rodos kožnas žmogus turi su- 
irąst kur gera ir kur blogą. O 

supratus stoti darban už gerą ir 
sartu kovpti prieš blogą.

Am. L. R. K. Federacija stoja 
už gerą ir kovoja prieš blogą. Tam 
tikslui yra susitveręs Federacijos 
skyrią Bostono apskritys. To ap
skričio valdyba dirba kiek tik iš
mano ir kiek jiegos leidžia. Gai- 
a, kad neatsiliepia tie, kurie taip 

turėtą daryti. “Darbininke” bu
vo net kelis sykius garsinta, kad 
skyrią valdybos atsiąstą savo ant
rašus. Bet apskričio valdyba to 
nesulaukė. Taigi dabar dar kar
tą atsišaukiu į visus skyrius, pri
gulinčius prie Bostono apskričiu 
Malonėkite atsiliepti, pranešant 
kiek draugiją priguli, kiek narią 
ir kiek apskritin yra pasimokėju- 
sią pilnas mokestis.

Jei kur nėra skyriaus, tai vis- 
vien malonėkite pranešti, o aps
kričio valdyba stengsis suorgani
zuoti skyrią.

Tad be tolimesnio raginimo 
siliepkite.

M. M. Kamandulis,
20 Faxon St., 

Montello, Mass.

at-

LDS. CENTRO VAL
DYBA.

Dvasioš'vadas kun. F. Ke
mėšis.

Prez. M. Žioba.

Viee-prez. J. Versiackas.

Rašt-adm. J. Tumasonis.

1 . 

mm 
■_ -Z .

PAVOGS $19.000.

Chicago. — Keturi bandi
tai užklupo banko pasiuntinį 
ir išplėšė iš jo $19.000.

Nepaprasta naujanybė!
Turime visokios rūšies pijanų, ployer pija

nų. Duodame ant išmokėjimų ir apmainome. 
Visokio didumo pijanai ir visokių karnų. 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 
negu kur kitur. '

VUSE & SONS PIANO COMPANY
VOBE BOILDING

160 BoyUtee 8t, Jkwton. Mass. T«L Bateli 1018
J. P. SASKUNAS, PardemAjse

1 Ižd. V. Jakas.
Iždo globėjai: J. Glinec- 

kis, A. Vaisiauskas.
Kontrolės komisija: Kun. 

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

Spabų ir Lapkričio mėn. 
yra skirti katalikų spaudos 
p! alinimui, ‘ ‘Darbininko ’ ’ 
u/rašinėjimui, LDS. narių 
prirašymui, “Darbininko” 
pagerinimo aukų rinkimui 
ir tt. Kiekvienam LDS. na
riui yra gera proga pasinau
doti — gauti dovanas. Do
vanos štai kokios:

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

2) Kuris gaus du nauju “Dar
bininkui” metiniu skaitytoju ir 
p risiąs pinigus Centran, gaus fon
taninę plunksną.

Fontaninės plunksnos yra su
“Darbininko” vardu.

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

1

1) Kelionė aplink pasaulį 50c., 
Albumas Liet. Dr-ją 25c., Delega
tu Kelionė Lietuvon 25-.

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

3) Svieto Perėjūnas — 35c., E-
rr.ęs ir Kalbėk — 30-., Ubagą A- ; 
kademija — 35c. |

4) Dangaus Karalienė (apd.) —
•H.OO ir Vaiką Teatrai, 1 dalis — 
10c. v ' _ ' ' Į

5) Apologetika — 50-. ir Trįs ; ŽV. KAZIMIERO R. K. .DR-J08 
Keleiviai (apd.) — 50c.

6) Visi Geri — 10c., Leono 13 
pop. Enciklika — 15c., Žaidimą 
Vainikas — 50-., Kurią Bus Vir
šus? — 10c., Esumas — 10c., Ga
liūnas —/>-•.

7) Aritmetikos uždapinynas I 
d. — 35c., Aritm. uždavinynas II 
d. — 25c., “Draugas” (kalendo 
rėlis) 40c.

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

9) Sakalėlis — 35c., Moterystė 
ir Šeimyna — 50c., Stacijos — 
15c.

10) Trįs Keleiviai — 50c., Ta
bakas nuodai — 10c., Žiburėlis — 
40c.

Kiekvienas užsimokėjęs iš 
kalno už metus už “Darbi
ninką,” turi teisę pasirinkti 
vieną iš viršuj nurodyti] nu
merių, vertės 1 dolerio kny- 
proga visiems iš to pasiūlimo 
pasinaudoti.

Pinigus ar money orde
rius siųskite vardu

<<DABBININEAS,,
366 Broadway, Boston 27, Mass

TeL So. Boston 328 
LIETUVYS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS) 

g Laikinai perkSlž ofisą po No. 
§ 425 Bboadwat, So. Boston, Mass.

Oįiso Valandom:
ž Nuo 10 iki 12:30 ryte ir nuo 1:80 

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

ir nedaliomis.
i u.
I;-
ii 
l!!
11
l

I
Į
i.1

16 Metą South Bostone

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

VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 ▼. vak.

k
TeL So. Boston 270

I J. MAC DONELL, M. D.
L GaZūsa tn«ikdlbeti ir lietuvUlcai. 

Ofiso Valandos:
į Rytais iki 9 vai. Po ptetų-ai» 1—8. 

Vakarais-nuo 6 iki 9.
g 586 Broadway, So. Boston.
7^1
E33

DR. A. J.- GORMAN
(GūMAUSKAS)

ZMHrTHbHF*—
- A • • > t?) \

'06 Main Bt, Montello, Mass
• V > {Kampas Broad Sti f

TsL Brockton 5112-W.

VALDYBOS ANTRAJAI 
■0. BOSTON, MASS.

PIRM. Vladas Paulauskas,
90 B St, So. Boston. Mass. 

VICE-PIRM. — V. J. Jakštas,
27 Story St, Boston 27, Masu. 

PROT. RAŠT. — Antanai Janušonis,
1426 Columbia R<L, So. Boston 

FUf. RAŠT. — Juozas Juška,
Sferycliff Acadeeay,

Arlinghton Helgths, Mase 
I ODININKAS — Leonas švarfdys,

111 Bowen St, Boston 27, Mass. 
it.DO GLOB. — J. Grubinskas;

8 Jay St, Boston 27, Mass. ir 
Antanas Smitas,

284 5-th St, Boston 27, MaM, 
MARŠALKA — Povilas Laučka,

61 Story St, Boston 27, Mana 
I 'RAUGUOS antrašas reikale:

888 Broadvray, So. Boston, Mase 
DRAUGUOS susirinkimai laikom! 

txs antra nedfldien] nšnesto l-e vai 
l-> pietų parapijinėj svetainėj, 492 B 
< 'J> St, Boston 27, Mass.

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

Atstovas Federacijos Ta- 
rybon kun. K. Urbonavi-

PARSIDUODA FARMA ‘
117 akrų žemes, be gyvulių, vištlnin- 
kai. stuba 13 kambarių. Viskas ge
rame stovy). 16 mylių nuo Bostono. 
Parsiduoda pigiai. Platesnių inforraa- 
cljųųklauskite laižku: J. GEDMIN. 188 
' Haven St., Readlng Mass. Telephone 
Reading 0445—W. (12)

J.

čius.

200 MEDŽIŲ KIRTĖJŲ
Maine’oc valstijom Sis kirti* 

mas yra pagal naujo būdo, kur 
yra galima užsidirbti pinigą ker
tant medžius ant rieksnią.
EATIONAL LABOS AGKKCY

108 Friend St., Boston, Mass.

a .




