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VALIAI (Jankų v.) Per ka
rą vokiečiai čia sudegino ūki
ninko Gvazdinsko lentpiuvę ir
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"Btibltthed an# distribtrfed undęr per- 
Brit (No. 634) apthoriJted by tiw Act 
•f October ft, 1017, on f lle at th« Port > 
Offlce Ot Bortoo, M«b&' By order ©t 
the Proeldent, A, S* BurleaoR, Port-' 
mastei General?
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Krikščionys dArbiniiilrai tie* 

nykitės! Spi.eskitės į vienin- 

telę’darbo žmonių organiza- 

čiįą Amerikoje — Lietuvių 

Darbininkų Sąjuųgą.
• 't/ '7-^—..... : ?' -

NAUJO VILNIAUS VALDY
TOJO MANIFESTAS

Vašingtonas, NII-7 d. (Liet. 
Inf. Biuras)* Gruodžio 1 ,d. 
Meištavičius perėmęs Vilniaus 
valdžia iš Zelikovskio, išleido 
miestų ir kaimų žmonės mani
festą, kuriame ramino gyvento- 

. jus, kad nesibaimintų' dėl atei
ties, nes, nors, generolas Želi
govskis pasitraukė, bet girdi 
pąlieka Vilniuje ‘ ‘ garbingą ’ ’ 
kariuomenę, kuriai jis vadova
vo ir netoli esanti narsi lenkų 

. kariuomenė. Manifestas to
linus sako, kad Želigovskio1 pa
sitraukimas apsaugos Vilniaus 
seimą nuo įtarimų, buk seimo 
rinkimai įvyks po jo spaudimu.

Vašingtonas, NII-7 d. (Liet. 
Inf. Biuras) Yra daviniu ma
nyti, kad pasikėsinimas nužu
dyti p. Galvanauską buvo P. O. 
W. (lenkų karinė organizacija)

LENKIJOS PASLAPTIS 
TURI VOKIETIJA.

Varšava. — Visa Lenkija 
sudrėbėjo baisia išdavystės 
žinia. Sosnoivece susekta 
keleto lenkų oficierių išda
vystė. Ikšiol suimta trys o- 
ficieriai' #už išdavimą vokie
čiams lenkų-francūzų kari
nių paslapčių. Išdavikų 
vardai nepaskelbti, nes dar 
esą jų draugų. Iš Krakovo 
buvo pasiųstas specialis ty
rinėtojas 
susekė, 
parduota 
markių.

Dr. Florex ir jis 
kad dokumentai 
už 50 milijonų

Organas Amerikos Lietuvių 
R. K. Švento Juozapo 

* Darbininkų Są-gos.
f

“DARBININKAS”
——Eina.-—*

UTAUNINKAIS, KETVEBGAIS IR 
SUBARTOMIS. ■ 

Metams «», *
Užrubežy metams 6.00
Bostone ir apylinkėj metams..,. 6.00 

“Darbininkas”'
8G0 Bkoadway, Boston ’ 27, MasS.

T<$. South Boston 620.

ZAPYŠKIS. Šioj parapijoj vasarą gelžkelio darbai atėmė 
yra gan daug gabių žmonių.,vieną gyvybę tai galiu ir jums 
Deja, nesama čionai prasilavi- pasakyti. Tai buvo mergina iš 
nusių vadų* Todėl ir visos Za-. Tirmėnų. Ją užmušė griūnąs 
pyškio katalikiškosios draugi- “medis, 
jos tebeskūrstą Pavasarinin
kų skyrius nors teberusena, ta
čiaus dar ikišiolūestengė išplė
sti savo veikimo. Vietinis lietu- 
vjn kooperatyvas (krautuve) garinį Tačiaūa G’az.
delei žydų konkurencijos•ir ve- -- - - - ■ — -
dej» irgL nepar- faumo. vja dirbJa
sn^rkiausm Įtato Žydą! net lentpiuvė. Baigia-
zada po Naujų Mptę taip pakel- stat^į malūnas
ti mokestį uz nuomavimą buto ~ 
.kooperatyvui,, kad toji lietuvių 

T |l<i’autuvė-vargu jau galės išsi- antimnkas laimėjo bylą. Jo “laikyti. Dėlei mūsų žmonių ne- 
antis nušlamatavo pas kai-. susipratimo Zapyškyje puikiai

.............-............. ......................... ■ - - _______

PERSEKIOJA UŽ TEISYBĘ.

BE S IBY LINE J ANT 
GALI PRALOBTI.

smarkiausiai plinta Žydai net jo atstatyta lentpjūvė. Baigia-

Bridgeport, Ct. — Vienas
cl

čl

myną ir prisidėjo, prie ančių' išsilaiko net šešios karčemos, 
būrio. Kaimynas ją pasisa^ ■ Pęr kurias plaukta plaukė žmo- 
vino ir negrąžino geruoju.
Tikrasis ' savininkas užvedė 
bylą, kuri jam atsiėjo $150.
Anties vertė yra 65c.

BOMBOS PORTUGALI
JOS SOSTINĖJ.

ŽELIGOVSKIO ĮPĖDINIS 
VILNIUJE

Vašingtonas, XII-7 d. (Liet. 
s Inf. Biuras) Eltos pranešimu 

> Japkr. 30 d. ŽeūgaysUsųaasky^ 
re savo įpėdiniu Vilniuje Pane
vėžio dvarininką Aleksandrą 
Meištavičių.«• (

PASITRAUKĖ DĖL POLI- 
TINŲ MOTYVŲ

Vašingtonas, NII-7 d. (Liet. 
Inf. Biuras) Eltos pranešimu 
lapkr. 30 d. Želigovskis paskel
bė dekretą šaukti Vilniaus sei
mą sasio 8 d. šiuo dekretu Že- 
ligovsks ramina savo šalinin
kus nenusiminti , nes jis pasi
traukęs iš Vilniaus dėl politi
nių motyvų. Kariuomenė pa- 

. siliekanti ta pati vidaus ir išo
rinį priešą apgalėsianti.

————i....... ..........

1 BAISI NELAIMĖ. -
. SPROGIMAS VOKIE

TIJOJ.

Berlin. — Dinamito dirb
tuvėse Saarlouise žuvo virš 
100 žmonių. Ikšiol iškasta 
apie dvejatą desėtkų lavonų. 
Sprogo aliejaus kubilas. Di
desnė dirbtuvės dalis su
griauta. Sprogimas .buvo 
baisus. Apylinkių namai 
labai nukentėjo. Vienų sto
gai nugriuvo, kitų sienos 
sprogo. Sprogimo vietoj ki
lo gaisrai, kurie net į arti
mą mišką buvo persimetę.
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t
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Madrid. — Naktį gruo
džio 5 d. Lisobone, Portuga
lijos sostinėj sprogo keletas 
bombų. Keletas įtartų žmo
nių suareštuota.

1

PAČIOS MUŠEIKA,
• -- '

SUMUŠĖ PAČIĄ.

Brockton, Mass. — Mar. 
Jakavonienė '.buvo išėjus į 
judomųjų. paveikslų teatrą. 
Sugrįžo 10:30 vai. vak. Jos

nių pinigėliai į godžias žydų 
rankas. Ūkininkų Sąjungos' 
skyrius savo plačiais užmany
mais duoda vistik malonaus įs
pūdžio. štai 6 lapkričio įvyko 
jų gausus susirinldmas. Klie
rikui P. pinnininkaujat galuti-; 
naf nu tarta įsteigti kur neto
liese Zapyškio, plytinę. Tuo 
tikslu išrinkta kdmisija iš vei
kliausių nariiį. Gal bent dabar 
mūsų ūkininkai suspės užbėgti 
žydams už airių.- Zapyškiečia- 
ms būti! labai1 Sveika, kad ne
užilgo jie susilauktų į ‘savo Ū- 
kininkų Sąjungos ar'Krikščio- 
niij Darbi _njįyrių prityru
sių vadų įFAmenkosTkufiFga-' 
lėtų jiems padėti įkūnyti savo 
gražiausius sumanymus. Ne
pamenu koks tai darbininkas iš 
Worcesetr’io siunčia jiems 
‘ ‘ Draugą’ kuriuo Zapyšlde- 
čiai labai džiaugiasi.

GRIŠKABŪDIS. Tai gražus 
;'bažnytkienus. Per karą daug

Alekas isi kaltino hriklnam,J Mėginta. Tarp -kitų vyras, Alekas ją kaltino, fiuk trobgsil} sunaikinta klebonijos, 
ji važiavus į Bostono hotelį vaistine ir naujai pastatytos
pas pažįstamus. Tai vyras 
ją plutino iki 1:30 vai. nak
ties. Jakavonienė pasiskun-

erdvios mokyklos. Vaistinės 
vietoje šiandien jau stovi dide
li “Žiburio” draugijos namai.

dė teisėjui King distrikto i namų vieta yra labai pato-
neS 316 P™8 PSC1^ rU1-

KALBINO ŽYDUS DALY
VAUTI RINKIMUOSE.

Vašingtonas, XII-7 d. (Liet. 
Inf. Biuras) Eltos pranešimu 
Vilniaus miesto salėje buvo Že
ligovskiui surengtas pokylis. 
Šiame pokylyje lietuvių nebu
vo, gudų Buvo tik avantiūris
tas Aleksiukas, o Žydų buvo 
“aint” laikraščio redaktorius 
(iš Lenkijos specialiai atga
bentas žydas leisti jų kalba, bet 
lenkų orientacijos, laikrašti.) 
Želigovskis savo prakalboje, 
kalbino žydus dalyvauti Vil
niaus seimo rinkimuose.

UŽDARĖ LIETUVIŠKOS 
DVASIOS LAIKRAŠČIUS

. Vašingtonas, NH-7 d. (Liet. 
Inf. Biuras) Eltos pranešimu 
lenki} vyriausybė Vilniuje už
darė lenkti kalba lietuvių orien
tuotos laikraščiui. Lenkų vy
riausybė konfiskavo pradėtus 
leisti Vilniuje vienadienius lai
kraščius vardais “Adamova,” 
“Jozef,” ir tt.

APDEGĖ ŠEŠI ŽMONĖS.

La-icrence, Mass. — Na- s
m;ii po num. 11 Chardon St. 
buvo užsidegę. Namai jrra 
trijų augsčių. Apdegė 6 
žmonės, o du mirtinai apde-
t>r*

NUSKENDO SUBMA
RINAS.

________ . i

Suv. Valstijų submarinas 
5-48 plaukė iŠ Bridgeporto į 
New London. Dėl kokios tai 
priežasties submarinas ėmė 
skęsti. Jūreiviai iš skęstan
čio submarino išlindo per 
torpedų skylę. Visi jūrei
viai, kurių buvo 48, tapo iš
gelbėti.

I

KARIUOMENĖ SAU
GOJA PAKAUNĖS.

teisme. Alekas apkaltintas 
pačios mušime.

(Šitą žinią paskelbė “Bos- talikiškųjų draugijų susirinki- 
ton Telegram.” Matyt esą- mai bei pasilinksminimai. Is 
ma lietuvių).

ką. Juose telpa kooperatyvo 
krautuvė, elgetynas ir visi ka-

APLEIDŽIA AIRIJĄ.

London. — Anglija Airi
joj turėjo 45.000 kareivių. 
Juos pradėjo iš ten gabenti 
namo. Airija turės teisę lai
kyti savo kariuomenės 21.- 
000 kareivių.

Chicago. — Pakaimės iš
skiriant Chicagos yra ka
riuomenių saugojamos. Dar
bininkų vadai skelbia, jog 
streikas yra pilniausias. 
Pavojingiausia padėtis yrd 
St. Paul, Minų., Kansas Ci- 

Worth,

»>

Per šio ūkininko rankas yra 
perėję pirmos " paskolos bonų 
už kokią porą tūkstančių auk
sinų. . Mat, pas mus yra galima 
už bonus pirkti girios ir kitų 
valstybės gėrybių. Ir apskri
tai ėmus kiti mūsų krašto žmo
nės taig pat išmoko nekrauti 
•savo pinigus į kišenius, bet lei
džia juos -apyvarton. Neminė
siu to malonaus reiškinio, kad 
šiandien beveik visa Lietuva 
yra nusagstyta kooperatyvinė- 
mis Sankrovomis bei bendrovi- 
mis, pasakysiu dar porą pavyz
džių panašaus susipratimo. 
Antai.

I

LAISVĖ ŽODŽIO.

Walseriburg, Colo. — Lai
kraštis .‘* The Independent ’ ’ 
buvo indėj ęs editorialą kri
tikuojantį sargybinius (kon- 
stabėlius). Tai už tai buvo 
suareštuotas ir uždarytas 
kalėjiman. Colorado Ėuel 
& Iron Co. darbininkai buvo 
sustreikavę prieš numušimą 
algų 30 nuoš. Tai sargybi
niai buvo pašaukti pakrik- 
dyti streiką. Tai minėtas 
laikraštis kritikavo būdą, 
kuriuo sargybiniai atliko sa
vo darbą. Už tai redakto
rius buvo įkalintas. Guber
natorius streiko vietoj buvo 
paskelbęs karo stovį.

PALEIDO KALINIUS.

KARŪRŪDĖJE ūkininkas 
Gvazdaitis ruošia kokia tai ma
šiną degutui varyti. Jau išto
lo matyti išvestas koks tai bo
kštas, ties-galu naujos trobos, 
^Seniau gircfejau dūk uKininKas 
Bačėnas tuoj pradėsiąs velti 
audimus. Bet dabar nežinau 
ar tas jo “veliušis” dirba ar 
r/e. Praeinant paminėsiu, kad 
karčrūdiečiai atsidėję ruošia 
erdvią mokyklą. Jau rodos 
šią žiemą galės ten persikraus
tyti Karčrūdės mokykla.

SUSNAVA (šaldų apskr.) 
Ūkininkas Urbonas vėl atstatė 
vokiečių sudegintąją lentpiuvę. 
Nepersenai pradėjo veikti ir 
garinis malūnas. Abidvi įstai
gos užverstos darbu, nes Urbo
nas pasižymi savo sąžiningu 
darbo' išpildymu, o apylinkės 
padegėliai, norėdami atnaujin
ti savo trobesius pristato už
tenkamai “maisto” lentpiuvei 
ir malūnui javų, iš kurių, deja, 
daugelis perėję per “bravorė
lius ’ ’ pavirsta svaiginančiai 
skystimėliu.

l to galima suprasti, kad šioj apy 
linkę j “Žiburys” nepaprastai 
šviečia. Nė čionykščiai pava
sarininkai *nesnaudžia žiemos 
miegu'. Nors pas mus anksty
bi spėgai jau spėjo sukaustyti Apsukrūs valstiečių sąjungos 
balas, upelius ir žemę, tačiaus 
jaunuolių karštas krūtines šal
viai nesuvaldo. Matyti jie yrą

NEGAUS PALIKIMO 
DĖL SOCIJA-

LIZMO.

New York. — Ernest W.
LongfelloV, sūnus §arsi°j° galingesiii už žiemą Oionykš- 
Amerikos rašytojo, padarė čiai pavasarininkai nuolat pa- 
pataisą savo testamente. At-■ silžymėdavo savo veiklumu, 
šaukė palikimą, dvięm gimi-, Šią vasarą daug gyvumo pava-

narijos auklėtiniai klier. Šilin- 
;gas ir kl. Birbilas skaitydami 
jiems paskaitas ir nuoširdžiai 
remdami pavasarininkų žygius. 
Tik gaila, kad šiuo tarpu Griš- 
kabūdžo parapija liko be kle
bono ir be vikaro. Pamaldas 
'atlaiko senutis bet darbštus 

stijos statydina tris didžiu*-;kun. Račiūnas, kuris gyvena

naičiam dėl jų soeijalistinių sarininkains^teikė^ Seinų Semi- 
pakraipų. Visą savo paliki
mą ($50.000) paliko Bosto-^ 
no Dailės Muzėjui.

TRYS SUBMARINAL

W ashington. — Suv. Val-

liūs subinarinus. . Jie galės (Pr*® Pa^ Griškabūdžio, 
plaitkti po 10.000 . mailių. . — ~~~~
,x.» i . . . . . .. , v xxjix.au nzjju<j musiųŠie submaimai nusigmkla- tiesiamas siaurJai gelžke. 
vimo derybose nebus pąsldr- 
ti sunaikinimui. Viena tor
peda šitokio submarino gali 
nuskandinti didžiausią šar
vuotį. Ant kas submarino 
važiuos po 54 jureiviią Sub- 

• marinai galės plaukioti čielą 
I mėnesį be sustojimo.

VILKIJOS-KAZLŲ ruoštu

*•

tv, Kan. 
Tex.
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lis. Jis per- Kurakaimį, pro 
sarapinus, Jūrę. Puse darbo 
jau atlikta. Kitą rudenį mūsų 
išretintieji miškai beabejo iš
vys pro’ savo kamienus beduh- 
dant, traukinėlį su nudžiugu
siais pakeleiviais. Kiek to 
gelžkelio nutiesimas paims pi
nigų "dar nežinau. Bet kad šia

LEKĖČIAI (Šakių apskr.)

London. — Anglijos / ka
ralius išleido manifestą tei
kiantį amnestiją visiems po
litiškiems Airijos kaliniams. 
Tuomi bus paleista 3,400 ka
linių. ‘ ‘

Gruodžio 14 d. Airijos 
parlamentas svarstys ar ra
tifikuoti padaryta sutartį su 
Anglija.

PERSISKYRIMAI 
AMERIKE.

Washington. — Kas 
dienų Amerike suteikiama 
tięk persiskyrimų, kiek Ang
lijoj per metus. Kas ketu
rios minutos dieną ir naktį 
viena pora Amerike susita
ria dėl alimoĮiės. Per 20 pas
tarųjų metų 3.767.182 vyrų 
ir moterų gavo persiskyri
mus. Tose tragedijose buvo 
įvelta 5.600.000 vaikų.

vadai sugavę ūkininkų kapita
lus įsteigė gan stiprią bendro- I 
vę. Ta bendrovė nusipirkus *| 
sklypą miško įkūrė lentpiuvę I 
ir dabar jau pabaigė puikų ga
rinį malūną. Jie nupirko ir er
dvų namą kuriame telpa ben
drovės krautuvė ir taupomoji 
kasa. Gaila tik, kad draug'su 
savo įstaigų darbu lekėtiečiai 
perša ir savo pažiūras. Bet 
’žmęnės dar sąžiningai tebepil
do savo tikybinės pareigas, 
matyti sb'cialistai dar neįsten
gė sugrobti ir jų krikščioniš
kųjų įsitikinimų. Iš ginčų su 
Lekėčių soėijalištų vadai paty-; 
riau, kad jie kolkas nėra visiš
kai išsėmę visą' socijalistą'iš
mintį ir čia atsiradus apšvies- 
tesniam katalikų vadui ir tin-1 
karnai paveikus iš Valstiečių 
Sąjungos Lekėčiuos gal tik at
mintis liktų... Girdėt, kad Le- j 
kėčuose manoma Įeisiant įsteig
ti 4 klasių progimnaziją. Čia 
jos reiktų. Gal daugiau moks
lo įgiję • lekėčiai atsipeikėtų. £ 
Namas jau yra.

Jonas Paukštys

3 ‘
&

11

UŽSISAKYKITE. I
3 “Darbininko” spaus- S 
« tuvė pagamino puikių S 
S konventų su paveiksle- S 
| liu, kurs parodo Kris- j 
3 taus užgimimą. Jie tin- ę 
jj ka dėl įdėjimo plotkų. ‘ 
g Gerb. vargonininkai ] 
g teiksis užsisakvldti, nes S 
J tai geriausias pasveiki- H 
! nimaš su šventomis Ka-"S 
R ledomis ir Naujais Mq- 3 
į tais. -S

j Kainos lakai 8
prieinamos: |

5 Už 
S ”

M ”

koncertėlių $8.00
9 9

99

99

$6.00
$3.50
$2.75

1000
500
300 
200,

Konvęrtų mieris 5x7%. S
Užsakymus išpildysime ■ 
tą pačią-dieną. H
“DARBININKAS” |

Rį 166 Broaduiay, Boston 27, J/os*. S

Y

*
¥

RUSIJA RODO LENKI-: 
JOS šunybę: ; '

-----
Paryžius. —- Laikraštis 

“Les Dernieres NouveHes” 
skelbia, jog Rusijos užsie
nių reikalų minisferis pa
siuntė sekančio turinio notą 
Anglijai: .

“Kai Sbvietų Rusija pa
skelbė sutinkanti išmokėti 
senas skolas, tai Lenkija be 
abejonės Franci jos dursto
ma griebiasi visokių priemo
nių kad tik griauti pasitikė
jimą Rusijos valdžia1 ir at
siuntė mums įžeidžian'čią no
tą, kur mums prikiša šutan
čių nepildymą. __

Tos notos tikslu yra už-, 
maskuoti Lenkijos veidmai
nystę. Nes Lenkija remda- 
ma Petluros ir Savinkovo 
bandas, skelbia, kad Ukrai~4 
noj kilo maištai prieš sovie
tus.

Po teisybei Lenkija tem- 
dama Petlurą ir Savinkovą, 
pirma sulaužė sutartį Rygoj 
padarytą. Kaip tik Savin- . 
kov apleido Varšavą, tai 
tuoj prasidėjo veikimas nužė
riu komisijų Varsavoj ir 
Maskvoj. Pasiūlėme Len
kijai geležinkelių sutartį. • j 
■r , • • t i • Ji'-*’ 3

>

’«l

J
v

Lenkijos delegacija pasi
priešino. Jei tik Lenkija 
nori palaikyti gerus santi- ■' / 
kius su mumis, tai mes nuo ; , 
jos nereikalaujame nei jokio . \
pasiaukojimo. Bet norime, 
kad ji nepasiduotų savo mi- 
litaristų klikai. Lenkija 
mums reikalinga turėti dėl, 
ekonominių santikių su Vo- , 
kieti j a. Jei Lenkija neliau- 
sis į mus neprietelingai atsi
nešti, tai turėsime su fak
tais išeiti viešumon ir pradė
ti prisirengimus prie karo. • 
Padėtis labai rimta. Jei 
Lenkija pertrauks diploma
tinius ryšius, tai mes lenkų ( 
dokumentais parodysime, 
kas kaltas naujo susirėmi
mo.”

►

A.L.R.K.Fedir TAUTOS FON
DO KULTŪROS VAJAUS 

MARŠRUTAS

Kalbės KUN. P. GARMUS,

Gruod.
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S. Boston, Mass. 
Athol, Mass. 
Providence, R. I.
1 v. Norvvood, Mass. 
7:30 y. v. Montello,

, Mass. 
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TINMMM KMeūINė DOVANA.
. t '

i '»

Kalėdoms artinantis galvoji, ką 
tokio sau jgfj UM, kad nupirkus vM- 
kami, draugams, giminėms, pa
žįstamiems. Ką pirksi, ko nepirk
si, bet Įmygu, tai būtinai pirk. 
Arthnr Brisbane, garsusis Amen- 
ko« laikraštininkas sako: “Na
mas bė Shakespeare’o, be švent
raščio, be gdro žodyno, be geros 
Enciklopedijos yra kaipir mašin- 
sapė be įrankių, arba dar blogiau, 
kaipjr restaurantas he valgių.”

M

X-

TeneuŽsitarnauja tavo namai Ši
tokio palyginimo. Arthnr Bris
bane turį omenčje apšviestesnę, 
turtingesnę visuomenę. Lietuviai 
turi tenkintis mažesniu knygų: lo
biu. Bet be to niekas neprivalo t,
būti. „Kalėdoms ateinant įsigyk 
sau gerų knygų, apdovanok savo 
vaikus pritaikintomis knygomis. 
Draugus, prietelius, gimines žiu 
metų Kalėdose apdovanok knygo
mis, Binkis iŠ žemiau paduoto su
rašo, ♦ •

PABBIHIKKAS

k iy« Baidą* Lošime dalyvauja 9 vyrai ir 1 moterie. Kauni#, 
.1920 m. Pual,

SAKALĖLIS. Elementorius «u skaitymėliaK Rutais|>Mi&- 
SOCIALIZMAS IR^KRIKBČIONYBB* Pa^ V, Jhntt' 

tis. ICftunas^ 1919. Pusi*24.,*************,»,«*>**j*,*.*r*>..*.-**.
STEPAI, Keturveiksmis medžioklės epizodas. Paruli Kaaya ’ 

Puida. 1920, pusi' 60, Tinka lošimui* Lošia 6 vyrai te
' ’ ' M

M 
.35

.10

, *

* 9 n - • r. ■ - j - ... - į

. Žemiau talpiname surašą knygų gautų.iš tietuvos.

ARITMETIKOS TEORIJA; Ketvirtasis leidimas Švietimo Mi
nisterijos Knygų Leidimtf. Komisijos leidinys. Naudinga 
Įmyga kas nori išmokti gerai skaitliavimo įvairiose šakose. 
Pusi. 139.................................................................................... ..

ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS. Vadovėlis 'aritmetikos pra
džiai. Antroji dalis. (Veiksniai su skaičiais visokio didu
mo). Parašė Pr. Mašiotas. Pusi. 64. ............................................

... ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS.. Vadovėlis aritmetikos pra
džiai. Pirmoji dalis. (Veiksmai su skaičiais ligi 1000). 
Parengė Pr. Mašiotas. 1921 m. Pusi. 86. Naudingas vadovė
lis kiekvienam norinčiam išmnkti gerai skaitliavimų..........

ATLASAS LIETUVOS MOKYKLAI. 1. Pusrutuliai, 2. Eu
ropa, 3. Azija, 4. -Afrika, 5. šiaurinė Amerika, 6. Pietinė 
Amerika, 7. Australija, 8. Lietuvos žemėlapis ir 9. Žmonių 
rasės. Paruošė S. Franckevioius. Kaunas...............................

BAŽNYČIOS ISTORIJOS VADOVĖLIS. Vertė Kun. V. Za
jančkauskas. I dalis (Senovė ir viduramžiai). II dalis 

(Naujieji Amžiai). Abi dalys ................ !
BUHALTERIJOS VADOVĖLIS. I dalis. Elementinis kursas 

komercijos mokykloms. Sutaisė Jonas Ilgumas. Kaunas, 
. Pusi. 184. Kas nori pasimokinti knygvedyStes, patartina šį 

vadovėli įsigyti ......................................... •.....................................$1.00
CIT PAKLAUSYKIT. Parinktosios lietuvių poetų eilės. Pa

rankiojo Liudas Gira, kas L.bai puikių, eilių, tinkamų va- 
> karų pamarginimui. Pusi. IbO...................................*................

DUONELAIČIO RAŠTAI. Mokykloms parinko ir paaiškino.
M. Biržiška. Pirmoji dalis: ištraukos ir priedai. Antroji 
dalis: Duonelaičio gyvenimas, raštai ir kalbos'paaiškini
mai. Kaunas, 1921 m. Pusi. 202. Ketais apdarais............... $1.00

GAMTOS PRADŽIAMOKSLIS. I dalis. Negyvoji gamta. Že- 
GEOMETRIJOS UŽDAVINYNAS. Sutaisė Pr. Mašiotas. Pusi/

79.................................. ;............................................................................
• m ė, Vanduo, Oras. Parašė J. Baronas, švietimo Ministerijos

leidinys. Popiero apdarais. Tilžėje, 1920 m. Pusi. 112........ .
-GYVENIMO AKORDAI. Parašė Vaidilutė. Telpa šie vaizde

liai: 1) Kaip rudens lapas, 2) . Diana, 3) Jausmų pančiai, 
4) Miražai, 5) Prieš audpą. Pusi. 164—1921 m.....................

. ISTORIJOS, APYSAKOS. Lietuvos giriose. Vytauto Sūnus. 
Puikūs aprašymai apie Lietuvos senovę apysakose. Vertė 
A. Musteikis. Kaunas. Pusi. 164.....................................,...........

1 JONO BILIŪNO RAŠTAI. Paveikslai, apysakos ir eilės. Til- . 
žėjo, 1913. Pusk 143 .......................................................................... 7f

KAIP ŽMOGUS ŽEMĖJE ĮSIGALĖJO. Lengvi mokslo pasa
kojimai. Parašė Pr. Mašiotas. Puiki knygele pasiskaity
mui. Su paveikslais. Pusi. 44............ .......................................

KAS TAI YRA KONSTITUCIJA? Parašė P. Višinskis. Kau-
nas. Pusi. 14..................;..................................................................

KETURI MONOLOGAI. Parašė A. Vienuolis. 1920 m. Pusi. 24
- KOMEDIJOS. Pinigėliai, Kara’aitė tikroji teisybė, Gegužis, 

Kuprotas Oželis. Visos tos komedijelės telpa vienoje kny-
• goję ir tinka lošimams. Tai še žymi rašė ja Sofija Čiurlio

nienė (Kymantaitė). Pusi, i57. Švyturio B-vės leidinys.
LEISKITE MAŽUČIAMS ATEIT I PRIE MANĘS-.- Patarimai ir 

maldos laukiantiems ir sulaukusiems gražiausios gyvenimo 
~ dienos. Pagal kun. Fechtą sutaisė Kupranas. Vilnius. Pusi. 

‘ 277....................................... ............................ ........... .......................
LIETUVA Pavasari, Vasarą, Rudenį ir Žiemą. Parinktieji skai- 

tymėliai iš Lietuvių rast,1 jos r.pic Lietuvos metalaikius ir jų 
dalis. Sutaisė Liudas Gira. Kaunas. Pusi. 124....................

MANO TAURĖ. Parašė Petras Vaičiūnas. Telpa šie teatrališ
ki veikalai: žodžiai ir Atbaidai, 3-jų veiksmų dramos raši
nys. Sielos virpėjimas, 3-jv atidengimų vaizdas. Kaunas, 
1920 m. Pusi. 124............................................................................

MILDA, ^UMLĖS DEIVĖ. Mytologijos-Pasaka. Paraše Petras 
•Vaičiūnas. Lošime dalyvauja 4 moterys ir 7 vyrai. Apart 
to dalyvauja Deivės, Jauni n.as ir Žmonės. Viskas dedasi 
Senų Senovėje, Baltijos pajūryje. Pusi. 67..............................

MOTERYSTĖS NESUARDOMYBĖJParaše J. Lesauskis. Labai 
naudinga knygelė kiekvienam. Kaunas, 1920 m. Pusi. 32.

MONOLOGAI. z Blaivininkų pirmininkas. Ant vienų pečių. Ši
mas oratorius. ..........................  •.................8

MONOLOGAI: Teatras ir dekoracijos. Ir mazgelis nepadėjo.
Kaunas., pusL 12................................................        .10

MŪSŲ ŽINYNAS. Karo, mokslo ir literatūroszžurnalas, lei-
* džiamas kas 3-čią mėnesį. No. 1, Kaunas, 1921 m. Jame

randasi labai naudingų aprašymiĮ apie Lietuvą ir tt............ $1.00
MŪS MAŽIAU.SLEMS, MŪS MIKLIAUSIEMS. Parašė Pr. Ma-» * _ " •*

šiotas. Iliustravo P. Kalpokas. Puikios pasakaitės ir tin
ka vaikučiams. ‘ Su paveikslėliais................................... ............

NAUJOJI ZELANDIJA. Vladislovo Krakovskio. Lietuviškai
išvertė J. Bekampis. Vilnius. Pust 52.....................................

NEGYVOJI GAMTA: Oras, Vanduo, Žemė. Paraše M. Stan
kevičius. Su Įvairiais piešiniais. Pusi. 90.............................  ,5(

. PUTINO RAŠTAI. Eilių Rinkinys.. Poema Kunigaikštis Žvai-
nys. I Tomas ................................................. $1.00

PUTINO RAŠTAI. Drama—Novo!šis. n Tomas............................$1.00
v Perkant abu tomu sykiu  .........•............................... ;...$1.50

. ’ RAMBYNO TĖVYNĖ.JE. Mažosios Lietuvos vaizdai. a)Gimi- 
; - Uošna; b) Ligi kapų. Su paveikslais ir puikiais pagraži

nimais. I usl. 64. ........ ..
RELIGIJŲ ISTORIJA. Parašė K. I. Skruodys. Vilnius, 1920 

m* Pusi. 266. šį raštą autorius skiria Šviesiausiam Vil
niaus Vyskupui Jurgiui Matulevičiui  ...........!......$1.25

RELIGIJOS MOKYMO METODIKA. Sutaisė K. J. Skruodys.
Vilnius, 1920. Pusi. 157/ šią knygą būtinai turėtų, įsigy- 
ti visi tie, kurie užsiima religijos mokymų arba katekiza- 
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2 motėm ». • i * «... t .».».,**.* ■
SUNKIAISIAIS LAIKĄM -(IŠ mano atritoteimųj. . X

EpęevįMui, Nušviečiama netolimos mūsų praeivei |aika» 
--spaudos uždraudimo laikus/ 115, 1W ufc * *.* < * • 

.SULAUKĖ? Iš tautiško serbų atgijimo pasakojimas* IŠ lenkų 
kalbos vertė Baltrus Virpa* Labai užimanti apysaka. Kau
nas* Pusi. 132. ...»...♦ *■ •*. ****** »,#.*,*•* •. *»,-,*.

ŠILTIEJI IR ŠALTIEJI KRAŠTAI. Pagal Gorbunovo-Pozado- 
vo chrestomatiją ir kit. Pr. Maitotas. Tilžėje. Pusi. 67. 

TARPTAUTINE TEISE. Parašė'K. 3. Skuody®. Vilnius^ 1921 
m. Ši knyga pravartu perskaityti kiekvienam norinčiam susi

pažinti su tarptautinėmis teisėmis. Pusi. 119........ M... 
TĖVYNĖS KELIAIS (Eilės). Parašė Littdar Clira..,.............
TIESIANT KELIĄ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBEI 1916— 

t 17 m. Parašė Vaižgantas. Vilnius. Pusi. 40. ........ .
TRUMPA APOLOGETIKA ARBA KATALIKŲ TIKĖJIMO AP

GYNIMAS. Pagal Kun. Schmitz’ą ir Kun. BartynowskJ, 
parašė Kun. V. Zajančkauskas. Kaunas, 1920 m. pusi 142. 

' Šioje knygoje moksliškai aiškinama pagrindinės katalikų 
tikėjimo tiesos. f... ........ .

VAIKŲ ŽAISLUI. Trys vaikų komedijelės: .1) Ponia ir ponas 
teisėjas; 2) Godus daktaras; 3) Barbės edukacija ........

VARGO MOKYKLAI, pūrelio mokytojų rinkinys kalbos moks-’ 
Io reikalui. Antrasis leidimas. ‘‘Maža garbė svetimomis 
kalbėti, Didi gėda—savosios gerai nemokėti.” Kaunas, 
1921, pusi, 320. Kietais popiero apdarais .......................$1,25

VISUOMENE IR MEDŽIAGINE KOPERACIJOS PRIGIMTIS.
Iš rusų kalbos vertė J. Sondeckis. Šiauliai, 1921* Pust 95 
Ši knyga yra viena iš geresnių koperaeijos literatūros kuri- . 
nių. Nėra abejonės, kad ji bus pravarti perskaityti mūsų 
koperatininkams bei visiems tiems, kurie nori pažinti kope
raeijos esmę............................... ’...........................................

VASAROS ŠNEKOS. (Eilėraščiai). Parašė Tyrų Duktė.........
ŽAIDIMŲ VAINIKAS. Savybės vakarėliams ir gegužinėms nu

pintas. Sutaisė Matfts Grigonis. Randasi 49 tautų žaidimai, 
22 autoriaus sugalvoti žaidimai ir 31 kitų tautų žaidimas. 
Su gaidomis ir paaiškinimais. Pusi. 75. ......................... .

ŽIBURĖLIS. Pirmos po elementoriaus knygelęs skaityti. Tin
ka mokykloms ir šiaip vaikams arba suaugusiems mokintis 

- skaityti. Su paveikslėliais. Pusi. 112—19Ž1 m. Sutaisė 
J. Palukaitis.....................   .'

ŽIEMOS LEDAI. 3-j vi veiksnių dabarties sodiečių gyvenimo dra
mos paveikslėlis. Parašė Vyturėlis. Veikia 10 ypatų. Til
žėje. Pusi. 46. .. ............................... ............... ...................

ŽYDRASIS PAUKŠTIS. Sutrumpinta meterlingo pasaka. Ver
tė Jonukas. Išleido Karčiukas. Begalo puikus leidinys. 
Su spalvuotais paveikslais ir vinjietėmis............*.............

MALAKNYGSS.
PULKIM. ANT EŽELIŲ. ’ Gražiausių ir reikalingiausių maldų 

kiekvienam katalikui rinkinys. Antra pataisytoji laida. 
Atspausdinta ant geros popieros. Pusi. 5o5. Stipriais mo- 
roko odos apdarais, paauksuotais kraštais. ’... 

-Toki pat paprastos odos apdarais....... ..
Drobės apdarais panašiais į odų...........
Drobės apdarais raudonais kraštais ...... 
Kietais drobės apdarais raudonais kraštais
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ANTANŪKAS. Apysaka B. Prūso. Vertė Gėlimas. Antra lai
da. Shenandoah. Pusi. 40........................... !

APIE RELIGIJOS PRADŽIĄ IR JOS REIKALINGUMĄ. Pa
rašė Kun. J. Židanavičius. (Grynai pelnas skiriamas nuken- 
tėjusįems nuo karės). Boston. Pusi. 16. ...........................

ATSARGIAI SU UGNIMI, t. y. su knygomis. Vertė iš lenkiš
ko Kun. K. S. Kaunas. PusL 41. .. . .....................................

BAŽNYČIA IR MOKSLAS. Faktiški išrodymai, kad bedieviai 
' meluoja sakydami būk Bažnyčia persekiojus ir kankinus 

ALBUMAS Lietuviškų Draugijoj Rytinėj Suv. Valstijų daly, 
mokslo vyrus. Parašė V. Stasevičia. Boston. Pusi. 28.......

BEN-HUR., Istoriška apysaka iš Jėzaus Kristaus laikų. Parašė 
Lew Wallace. Sulietuvino Jonas Montvila. Tai nepaprasta 
apysaka. Ji yra išversta į visas kultūringas kalbas. Neap- 
sivilsi nusipirkęs. Drūtais drobės apdarais. Chieago. PusL 
472..........           !

BIUROKRATAI. Apysaka. Parašė Jonas Kmitas. Indomi ir 
užimanti apysaka. Shenandoah. Pusi. 79..........................

BOLŠEVIZMAS. Parašė J. K: M-kas. Ją perskaitęs žiūosi kas 
tai yra bolševizmas. Boston. Pusi. 32.......... . .......... .
ir lengvai perstatomas. Waterbury. Pusi. 2,0.....................

DANGAUS KARALIENĖ. Padavimai apie Šventą Paną Mariją 
Surinko ir lenkiškai surašė Kun. Marijonas Gavalevičius. 
Vertė Marijos Tarnas. Labai puiki knyga. Įsigyjęs nesi
gailėsi. Tvirtais drobės apdarais. Boston. Pusi. 158.......$1.00

DELEGATŲ KELIONĖ LIETUVON 1916 m. Parašė Dr. J. J. 
Bielskis. Labai žingeidus aprašymas. Boston* Pusi. 94.

DARBININKAI VIENYKIMĖS ir KAS TAI YRĄ SOCIJA- 
LIZMAS. Parašė F. V. Boston. Pusi. 32........................ .

DARBININKO DOVANĖLĖ DARBININKAMS. Parašė P. V.
Antra laida. Boston. Pusi. 32...................;. . . . ...................

__ _ , ✓

ĖMĘS IR KALBĖK. Linksmas scenai naujas deklematorius. Su
rinkta Prakalbėlių, Monologų, Dialogų ir Deklemacijų. 
Jaunimui ir priaugusiems- dovanelė.. Parašė ir išleido J. 
V. Kovas. Waterbųry, Ct Pūst 48. ......... . .......................

EUCHARISTIŠKOS STACIJOS. Sulietuvino Kun. Pr. J* Jūš- 
kaitis. Boston. Pusi. 48..............     15

FABIOLĖ Arba Bažnyčia Katakumbose. Parašė Kardinolas 
z Wiseman’as. Vertė Vytautas. Nepaprastai graži apysaka, 

Shenandoah. Pusi. 353, .................. „.j. .. .•......... .'.............$1.00
GELŽKELIO SARGAS TYLIUS. Gerharto Hauptmanno No

velė. .Vertė Begis. Chieago. Pusi. 51, ................ .
GEGUŽĖS MĖNUO. Iš vokiško vertė Kun. Pr. Žadeikių, pato

gi nešiotis kešeniūje.z Boston. Pūsi. 184. .........4... ė..
GYVENIMO-GABALĖLIAI. Parašė M. Stiklas. Telpa 13 gra

žių vaizdelių. Chieago. Pusk 50. ................... . <..
GYVASIS ROŽANČIUS. Telpa visos paslaptys su reikalingomis 

maldomis ir Litanija. Boston. Pusi 40. *................ ........
IŠ, PO DARBININKO. PLUNKSNOS'. Parašė F. V. Gražūs ir 

naudingi skaitymėliai. Boston. Pusi 32. ,....
KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS. Parašė Kun.

gaujas Žilinskas. Wmg4parašė Kun* Dr. Prot Pr* BtįĄnii , ,
Verta kiekvienam perskaityti. Boston. Pusi. 62. ,50866 BRQADWAY, ,

I

*

KAIP ATSIRADO JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTYBES. Iš
guldė P* B* Chieago. Pūsi. 35. ..«»•»•*..<.. *, *•■»■ .*•<>«

KĄ GERO TURI LIETUVIAI IŠ SOCIALISTŲ SĄJUNGOS.” 
ParaM SorijaHita. BeltehilL Pųį 14.

KATORGON. Atsitikimas Muravjovo laikuose Vilniuje. Pa- 
raėė P. B* Chieago. Pusi. 18. A..****..

KELIONE Į EUROPĄ. Kum J. iilin»k». Indomi knygelį Su 
pavėiksIajBf- Pusi. 52* ■ * * * .*,*■*. . , *. *. . *■*

KONRADAS VALENRODAS. Vertimai iš Mickevičiau^ Ir, 
T* H» Plymouth. ■ ^PusI* 24. »•«. *.. «•»..,...... *....

KOMEDIJELĖS. ligonės atsilankymas, Dvi Kūmutės, Dvi 
Seautės' ir Girtuoklė au Parašė Uršulė Gur*
kliutč. Boaton*. Pusi. 34. »♦ *

KRAŽIŲ SKERDYNE IR. JOS PASEKMES. Paminklas dėl 
KraŽiečių nuo Amerikos Lietuvių. “Parašė Kun*. Jonas Ž, 
Chieago* Pusi. 77. ♦-••t' y •**•-»- # • ♦ f •

LIETUVIŲ LENKŲ UNIJA. Keli praeities ruožai paminėjimui 
500 m. sukaktuvių ,Gardelio unijos 1413-1913. Parašė 
Gabrys, Philadelphia. Pusi. 66. ........................

LIETUVIAI KATALIKAI IR KITOS SROVES. Parašė Uosis.
. Labai indomi knygelė. Boston, Pusi, 32........ .

LIETUVOS VYČIŲ DOVANELE. Parašė Kun. Dr. M. Gustaitis 
Kiekvienas Vytis turėtų jų perskaityti. Chieago. Pusi. 28. 

LIUDVIKAS WINDTHORST’AS Vokiečių Katalikų Visuome
nės Budintojas. Pagal Kun. Robertų Swickerathų J. Ę. K. 
Boston. Pusi. 24. ......................... ~ .0o

MALDOS GALYBE. Istoriškas piešinys IV šimtmečio krikščio
nybės. Lietuvių kalbon Išguldė P. B. Chieago. Pusi. 74.

MEILE. Poema. Parašė M. Gustaitis. Gražiai atspausta. Chi- 
cagoje. Pust24. **********.*.*.,*.*******.*******.*.** 

MOTERYSTE IR ŠEIMYNA žiūrint į šiedvi iš filozofijos kertės. 
Vertė iš vokiškos kalbos J. .Gerutis.. Kaštu Kun. A. Miluko. 
Shenandoah, Pa. Pūsi. 104. . ............................ 

MŪSŲ TIKĖJIMAS. Parašė Kun. J. Berthier, M. S. .Vertė Jt 
M. Širvintas, Bostone, 1921 nų Pusi. 100.......................... . .

NEKALTYBE. Žiūrint jon iŠ filozofijos kertės. J. Geručio 
versta iš vokiško. Shenandoah, Pa. Pusi. 89....................

PAŽINKIME SOCIALIZMĄ: Parašė P. G. Bostone. Pusi. 16. 
PATARLES IR IŠMINTIES GRŪDELIAI. Surinko ir išleido 

P. Mulevičius (Molis) Chieago, UI. Pusi. 48.......................
PASAKOS. Pagal Krilovų parašė eilėmis Vincas Kapsas (Ku-

, dirka) Tilžėje. Pusi. 15.............................................
PETRUKAS. Sulietuvino S. Rakauskas. Graži pasiskaitymui 

knygelė. Bostonas. Pusi. 30...............................................
PERGYVENTOS VALANDOS (Karvojaus laiškai). Parašė K. 

A. K. (Kun. A. Kaupas). Joje telpa 67 įvairaus turinio laiš
kai (straipsniai) žymaus lietuvių sociologo. Shenandoah, 
Pa. Pusi. 140.................. .......................................................

PRADINĖ ARITMETIKA 1 iki 100. Sutaisė ir išleido P. 
Mikolainis. Tilžėje. Pusi. 128. Tvirtais drobės apdarais.

RAKTAS SVEIKATON IR, LAIMĖN. - Parašė Dr. Julius J. 
Bielskis. Labai naudinga knygelė kiekvienam. Pusi. 64.

RYMO KATALIKŲ MOKSLAS. Kūdikių prie Pirmosios Komu
nijos prirengimui tinkantis Surengė ir išleido Kun. P. Sau- 
rušaitis. Pusi. 124................................................... .,............

ŠATRIJOS RAGANOS APYSAKĖLĖS. Iš Daktaro pasakoji-. 
mų. Rudens diena. Sulaukė. Labai gyvai parašyta ir leng
va Skaitymui. Pusi. 69. . ,t.............................. . ...................

SCENOS ĮVAIRUMAI. Nauji, lengvi perstatymėliai. Parašė 
ir savo lėšomis išleido -Juozas V, Kovas. Tinka’trumpiems 
lošimams. Pusi. 32..................... ................. . ......................

ŠIŲ DIENŲ. DAINELĖS. Surinktos ir išleistos jaunuomenės 
pasilinksminimui. Pusi. 32 ................................................

SUGRIAUTAS LIZDAS. Apysaka iš buvusios pasaulinės ka
rės. Parašė V. G. Pusi. 33. Glasgow.............. .'....................

SVAIGALŲ ĮTEKMĖ Į ŽMOGŲ. Parašė Išeivis. Glasgow. Ap
rašoma ką gero duoda svaigalai........ ...................................

SVARBŪS KLAUSIMAI. Ar yra Dievas? Ar Kristus yra Die
vas? Ar žmogus turi dūšių? Ar kilo žmogus iš beždžionės? 
Ar apsunkina žmogų Dievo įsakymai. Parašė F. V. Bos
ton. Pusi. 32........... *.................................................... .

TAMOŠIUS BESOTIS. Iš lenkiškos kalbos versta M. Joniškio. 
Tilžėje. Pusi.. 24/.................... ............................................

SVIETO PERĖJŪNAS. Trankymasis po Vokietijų, Daniją, 
Luxemburgą. Iš seno darbininko atsiminimų. Surinko Iš 
eivis. Glasgow. Pusi. 149. ... /......................... . . ...............

ŠV. JĖZAUS VARDO DRAUGIJOS ĮSTATAI. Versti iš anglų 
kalbos^ Surengė ir išleido Kun. P. Saurusaitis. Philadelphia, 
Pusi. 64....................... . ................................... . . ............ .

TABAKAS NUODAI ir kenksmas nuo rūkymo. Pagal D-rą D. 
P. Nikolskį. Iš 4-to rusų kalboje vertimo parengė S. Kaimie
tis. Naudinga knygelė rūkantiems. Chieago. Pusi. 35.......

TIESŲ VADOVAS IR PATARĖJAS? Sutaisė L. DeMarasse. 
Vertė V. A. Juristas. Naudinga kiekvienam turėti po ranka. 
Chieago. Pusi. 141. ...........................    $1.00

TRYS KELEIVIAI: KRIKŠČIONIS, ŽYDAS ir/TURKAS. 
Pamokinanti apysaka. Vertė P. B. Antra laida. Drobės 
apdarais. Chieago. Pusi. 92.................................................

UBAGŲ AKADEMIJA ir n. UBAGŲ BALIUS BEI ELGE
TŲ PUOTA. Komedijelės viename veiksme. Parašė Seirijų 
Juozukas. I dalyvauja 14 ypatų, II dalyvauja 4 poros ubagų 
ir vienas direktorius. Boston. Pusi. 81............................ . .

VAIZDELIAI. Progos belaukiant. Indomi vieno laikraščio pra
džia. Iš daugelio vienas. Raudonas kaklaryšis. Gyvenimo 
pasaka. Literatas. Parašė Jonas Kmitas. Tikrai džiaugsies 
įsigijęs tuos vaizdelius. Boston. Pusi. 64... ...............

VAIKŲ TEATRAI. No. 1. Telpa šie veikalėliai: Pagalvok ką 
darai. Jono laimė ir Pasakyk mano laimę. No, 2. — Ištir- 

; • sime paskui. Antanukas Našlaitis. Mėginimas. Surinko ir 
išleido S. K.. 3D. ir Nf. Pusi. 64. ... •.

VISAS SVIETAS. Žeme, kalnai, vanduo, upes, žmonės, mies
tui ir kaip turėtumėm, misti. Sutaisė ir išleido P. Mikolai- 
UIS. Tilžėje. Pusi. 156. ... ...•••»..• *•••»•

ŽINYNAS, Tai rinkinys’ žięių iš< Amerikos Lietuvių Katalikų 
organizaoijįnio pasaulio. Kiekvienas lietuvis katalikas tu.- 
rčtų jį įsigyti. Išleido Am, Liet, B. K. Kunigų Sąjunga. 
Boston. Pusi. 229. ................................  $L00h:

ŽYDŲ KARALIUS. Drama keturiuose aktuose bei penkiuose ; 
payeilisluose. Liuosai vertė J, M. fiirvintaa. Dalyvauja apie 
20 vyrų, 6 moterys ir minia. Boston. Pusi. 59,,80 

Su užsakymu siuskite ir pinigus čekiu arba money 
orderiu Žemiau padėtu adresu i

"DARBININKAS"
UOSTOM 27( M1M
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Tamstą, ponuli, sakaisi neži
nąs ne vieno katalikų universi
teto ant vi\o Ižfemes skritulio, 
Tai gal jūsų malonė teiktųsi 
padėjusįanatizmųį gal}) patu
rėti, kiek katalikai yra įsteigę 
universitetų visuose žemės* 
kampuose. •

Prieš' Reformacijos laikus ‘ 
katalikai įsteigė šiuos univer
sitetus:

Bologųa, 433 m*; Cambridge, ■ 
630; Krąkovoje, 700; Paryžių- . 
jej 729; Oford, 802; Dyons, 
830; Lourain, 926; Cardova, 
968; Rheims, 1145; Valencia, 
1209; Neapolius, 1224; Paua 
1228; Toulouse, 1229; Selerno, 
1233; Salamanka, 1239; Roma, 
1245 ; Sarbonne, 1253; Terrara, 
1264; Montpelier,. 1289; Orle- 
ans, 1305; Perugia, 1307; Coim- 
'bra, 1308; Grenoble, 1339;Pisa, 
1343; Valladąlid, 1346 ; Prago-

10 je 1348; Porpignan, 1349; Pa-, 
via,1360; Angers, 1364; Anjoti, 
1364; Vienna, 1365; Orange, 
1365; Geneva, 1368; Siena, 
1386; Colagne, 1385; Heidel- 
berg, 1386; Erfurt, 
1390; Palermo, 1394; Wurtz-P 
burg, 1403; Turiu, 1405; Leip- 
zig, 1409; Aix, 1409; St. Ąn- 
drews, 1411; Rostock, 1419; 
Dole, 1422; Poitierš, 1431; 
Caen, 1436; Florence, 1439; 
Meehlin, 1440; Catania, 1445; 
Glasgow, 1450; Barcelona, 14- 
50; Valente, 1454; Greifstvalde, 
1456; Nantes,, 1460; Basei, 14- 
60; Fribur, 1460; Bourges, 14- 
65; Budapest, 1465; Bordeaus, 
1472; Treves, 1473; Saragossa, 
1474; Copenhagen, 1476; Upsa
la, 1476; Tubingen, 1477 Mentz 
1477; Innsbruck, 1477; Porma, 
1482; Munster, 1491; Aberdeen, . 
1494; Madrid, 1498;. Toledo, 
1499; Wittenberg, 1502 ; Sevi- 
lle, 1504; Frankfort, 1506; 
■Breslau, 1506; Compesįella, 15- 
17; Sigjuenza, 1517

Po Reformacijos dar šie ka
talikų universitetai buvo įsteig
ti:

Sandiago, 1532; E vora, 1533; 
Granada, 1537;. Bacertia, 15-. 
40 Messina, 1548; Sas- 
sari, 1562; Basangon, 1564; 
Braunsberg, 1568; Nancy, 1572 
Vilniuje, 1578; Klausenberg, 
1580; Ovriedo, 1580; Graz, 15- 
85; Venice, 1592; Cagliara, 16- 
03; Parma, 1606; Paderborn, 
1614; Strassburg, 1621; Sallz- 
burg, 1623; Bruges, 1665; Ur- 
bino, 1671; Dijon, 1722; Pau, 
1722; Camerino, 1727; Erlan- 
gen, 1743; Grosswardler, 1780; 
Lęmber, 1784; Clerm, 1808; 
■Rennes, 1808; Liege, 1816; 

jGhent, 1816; Muniek, 1826 
Brussels, 1834; Dubliu, 1862; 
Agram, 1874; Czemowitz, 1875 
Prague, 1882; ir Lille 1888.

Taigi, jeigu Tamsta šito vi-. 
so nešinoja, tai darljar turėsi
me pamato tikėtis, kad antru 
kartu kalbėdamas apie katali- 
kij universitetus jau nepasaky
si apsurdų, kaip padarei, pir
mu kartu.

v

To jums ir velydamas lieku. 
Su priederančia Tamstai Par- 
garba,
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Antanas Losius..

DANTINIAI KLINIKAI 
NAUDINGI.

Porian, Are.—Jaunųjų Ame
rikos Raudonasis Kryžius už
laiko pęųkias dantų kĮmikus 
dėl mokinių. Per pereitus me
tus, 28,756 vaikų dantys peržiū
rėti ir 10,368 vaikų dantys pa
taisyti. Tas darbas ant mene-; 
šio kaštuoja $1,000, ir apart 
$2,000, kuriuos: pinigus Ameri
kos Raudonasis Kryžius auka- 

‘vo ir $1,200 kuriuos miesto 
dantistai aukavo, *

I<įahof Washingtono, ir Ore
gono valstijų Jaunųjų’ Raudo* 
nųsis Kryžius turi 116)663 na
rių. TOshingtono naryste di* 
džiausią su 113,067 nartais? A- 
ląskoje yra 1,900 Jaunėto

J
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kad kiekvienas LDS. narys, 
kiekvienas susipratęs katali
kas privalo likti organizato
rium. . ' .

TuiiĄe rdarbnotfsr 
pritrankiis kodatiįtutisia lie* 
tuvių katalikij prie* LES., 
kad prikalbinus kodaugiau
sia naujų skaitytojų laikraš
čiui “Darbininkui.’’,

Kur tik ^randasi būrelis 
lietuvių, reikėtų mėginti šu-i 
organizuoti LDS. kuopų. 
Padirbėkime taip, kad ne
liktų ne vienos kolionijos 
kur nebūtų LDS. kuopos;

Dabar apie spaudos dar
bus ir laikraščius.

Lietuviai, su 
spaudos darbais 
kreiptis prie savo 
’ ‘ Darbininko ’ ’ spaustuvės.

•Turėtume, pažinti savo 
priešus ir jų neremti. Tas 
pats ir su laikraščiais.
. Su skausmu širdies turiu 
atsiliepti į brolius ir sesutes 
darbininkus, kad meskite 
rėmę ir ■ skaitę 'bedieviškus 
laikraščius. Turime užtek
tinai savo naudingų laikraš
čių kokių tik norime: dien
raščių, trisavaitinių, savaiti
niu, dvimūiiesiniu ir mene- i 1 u

sin'ių.

Bet pas kaikuriuos net ir 
“gerus” katalikus rasime 
vietoj ‘Darbininko,’ “Drau
go,” “Garso,” “Vyties” 

. kokį šlamšta bedieviu ‘‘tau- U C b
tininkų” arba cicilikų.

K Labai daug parėmė mūsų! Pasakyk tokiam, kad tu 
organizaciją, finansiškai- ap- remi savo sunkiai uždirbtais 

. skričiai: aukomis ir spaudos centais savo didžiausį idėjos 
darbais.

Tad varde šios brangios 
\ < organizacijos LDS. tariu 

' ' viešą padėkos žodį visiems, 
kurie tik kuomi nors prisi
dėjo prie pakėlimo L. D.- S. 
morališkai ir medžiagiškai.

Naujiems Me- 
visus darban, 
dar neatsiekč 
Veikimo dirva. - - • • v

Z

» z » . »

r. u s.

, Užėmus vietą pirmininko 
taip brangioje organizacijo
je LD&įsu vileia, kad man 

■ pagelbės visos LDS. kuopos, 
apskričiai ir katalikiška te 
teligeptįįū: Ir teisingai nė- 

' užsivyliau. 1
Mane labai džiugina ma

tant, kad ne vi'en LDS, aps
kričiai, kuopos remia spau
dos darbais ir šiaip jau įvai
riais užsakymais, bet remia 
mūsų augštai gerbiami dva
siškiai: gelbsti LDS. kuo
poms sustiprėti ir platina 
‘'‘Darbininką.”

Labai daug gerb. dvašiš- 
/ kių'važinėjo i-r važinėja su 

prakalbomis organizuodami 
-LDS. kuopas ir stiprindami 
senąsias. Nesigaili bran
gaus laiko ne lėšų.

Nemažiau pasidarbavo ir 
.darbuojasi svietiški inteiį- 
gontai.

Didžiausia garbe priklau
so seneliui A. Kaziui LDS. 

.organizatoriui, kuris jau 
nemažai sutverė naujų kuo
pų ir senąsias atgaivino i o 
ypač toje apylinkėje kur dir
va buvo apleista — Pennsyl- 
vanijos valstijoje.

•Surado ir istatė i darba4. 4. €

mūsų brangios organizacijos 
. labui tinkamus ir pasišven

tusius asmenis, kurie pradė
tą darbą su didžiauisų uolu
mu stumia pirmini.
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ĖIANDIENIN8S PASTABOS, j

DARBIKINKAS

11921, So. Boston, Muss., nutarta. I JI P VimOlI .tlIOL 
sušaukti parapijų ir apskričių ats-1 Lfc Ui wi lulŲl y vUvl 
;ovų suvaUavįmą, kad sutvarky-Į ’ RINKIŲ Al 
ti vasaros gegužines ir iSvažiavi-į' ... IiIĮiMfflnli
mus. Tankiai įvyksta pas mus ne-j ' 
susipratimai rengiant išvažiavi- Į '.M—*-----
mus. Vieni nori rengti išvažiavi- į CAMBRIDGE, MASS. 
m H paSis i kiti arta ap- “j* “»> ,m'ne’to»“fj*1
-r- -ii Z .T • . *. Iįvyks utarninke, gvuod 13 <1. S. nuskintis ar parapija surengia mva-Į ^nytinej svetainėj1 7:30 vai, vakare, 
Žiavimą.viąną dieną,. Tai užtad Visi nariai malonėsite ateiti paskirtu 
neturi gen pasekmių: Yra Mau- laiku. Turime dapg svarbių dalykų 
kiamas šis^uvaMavinias kad ga-1 apkalbėti, Nepamirškite atsivesti f 
lėtume pilnai sutaikytivasaros iMaW"w,al,,r VXXrtai/ta. 
išvažiavimus. Suvažiavimas į- ...
vyks gruodžio 18 d., 1921, lxm;} y AVVRTnN’FITi1 IMT A <5 Q 
vai; po pietiį LDS, name, 366 W. r į^*CK, MASS.
Broadway, So.. Bostop.M ass. Tai- mog įvyl;s ne^HoJt n t1( po Rtt. 
gi gerb. parapijos ir apskričiai, mal, saloje prie .bažnyčios. Kviečiame 
malonėkite atsiųsti atstovus ar visus narius ntclp. Taip-gi atslveski- 
valdy narius į. šį suvažiavimą. Ga- t0 naujų mirtų.
losime daug kiį .gero nutarti kas-Į v Valdyba.
link vasaros iSvažiavimų, kad ~ ~
paskui nereikėtų vaidytis už dic- * LEV/TSTON, ME.

LDS. 37 kp. mėnesinis suslrlnklnms na<? Į / «I įvyks nedalioj, 11 (L gruod. paprastoj 
.Lietuviu R. K. M. N. A. Aps- KvioClumo ..„u-

T -v.. n » 1 nnl ateiti, nes turime svarbių rNka-
krieio valdyba: L^ Taip-gi atsiveskite nnujų narių.

Pirm. V. J. Kudirka,
Rast. M. M. Kamandulis.

HARRISON, N. J. ' 
________ _ I LDS. 15-os kuopos susirinkimas bup 

111 d. gruocL, 7:30 vaL vale Vist nariai 
I tnnlpnėklte pribūti paskirtu liilku. t.*-.-.

L R C MEU/ VfiRIffi IR riirim tlnUK SVftrblų reikalų nptnrti 
B Ui VO NlW lUlmU Sil Vsivesklt Ir minjų rurf-ų.

ai fili irnftrv inaun vaidyba.

1 .... ...."-r—-------- ------------------- i' ........ . .... . ................. .

Broliai ir sesutės! J Kada trūkumų, bet dabar su pa
mes pažinsime save ir kada 
mokėsime pagerbti mūsų 
švenčiatiste įsitikinimus3

Bedieviškoji .spaudą, pri- 
veise išgamų ir įvairių pra
sižengėlių. Buardė vienybę 
ir gražų sugyvenimą, ^rau- 

parapijose, šeimyno
se, kur tik įsibruka laisva- 
maneliai tuojau kyla nesusi
pratimai ir vaidai.

t * #

Kiek tai draugijų šu šven
tųjų vardais tarnauja lais- 
.Vamaniams ir cicilikams. 
Tai 'vis pasekmes bedieviš
kos spaudo s, kurie tą pada
rė ne viena diena, bbt ke
liais metais, kaldami nestisi- 
pratusiems darbininkams į 
galvą visokius nebūtus daik
tus ant katalikų veikėjų ir 
dvasiškių.

Kiekvienas iš mūsų atsi- 
vežėme iš Tėvynės Lietuvos 
tikėjimą; buvome dorais ir 
mylinčiais savo tėvynę Lie
tuvą, bet šiandiena iš do- 
raus, tikinčio lietuvio virto 
žiaurus pliovotojas ir 
džiausiąs išgama.

Bedieviai briovėsi 
briaujasi į . katalikiškas 
draugijas tik dėlto, kad už- 
griebus jįj turt;} ir suardžius kP- draugai ir draugi, 
vienybę draugijos narių tar
pe.

.* L

visokiais 
tuTėtų' 

įstaigos

gelba narių ir prietelių, ku
rie nepagailėjo laiko ir’do
lerių tas viskas prašalinta. 
Dar viena priežastis buvo, 
delei ko ’ dažnai susltrukdy- 
davo, tai ta kad neturėjome 
atskiro' administratoriaus. 
Buvo sukrauta’- ant vieno, 
žmogaus pečių administra
cijos ir. organizacijos vedi
mas. Dabar ir tą priežastį 
prašalinome. z '

. Rekomenduojant/ gerb. 
kun. F, Kemešiui, L. D. S. 
Dvasios Vadovui tinkamą 
tancBdatą į administrato
rius p. M. Kerbelį pasamdė- 
me ir jau nuo-24 d. spalio š. 
m.’ M. Kei’belis užėmė vieta.♦ė 
Yra gabus ir smarkus veikė
jas, ' Turėdami gabų admi
nistratorių ir moderniška 
spaustuvę, galiu užtikrinti, 
kad vi si spaudos darbai jbus 
atlikti laiku įr gerai.
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■ 3L Abračinskas, 
L. D. S. Pirmininkas.

---------------- i
PRANEŠIMAS.

Visų LDS. Conn. apskričio kuopi} 
domai.

- I GREENJTKLp, MASS.
V" LDS. 79 kp. mėnesinis susirinkimą-,

įvyks nedėlioj, 11 d. gruod. 2 vai. po 
pietų 4 Laurel Street. Kviečiamo 

. į visus narius ateiti.' Taip-gl atsives-, 
kitę naujų narių.

Kas dantų neturi, 
Tas nevaldo sūrį. 
Nes įkąst negali, . 
Norius stato galę.
Kas liežuvį turi, 
0 jo nesuturi, 
Dažnai patį plaka,* 
Ii» pamazgoms šlako.
Kam iš nosies varva,

• Lai* užsidėti, lifti'vą, H 
Arba- dažnai šluosto, •.
Arba veja. quosto. r

*Kas miegodama kriokia, ’
* It to nenuvokia k •
Kad kitiems sutiųkdo, 
Te' —• tas, kiaules kriukdo.
Kas keikia be galo, 
To jausmai atšalę 
Burna kai mėšlynas, 
Širdis kai dumblynas.

Kas rūko tabaką, 
Jį jau mirtis šoka;
Seiiiot nepaliauja, 
Kol niirlis p;.} Jau ja. .

Kas “b.hii'iainę” traukia, 
Tą. jau mirt's Jaukia;
Patsai’i.71<o g.:!?... . ~-
Žiūrėk, jau atšalo!..

Kas tikėt paliauna, 
Tas pats apsigauna ; ’ , ’
Galva kai piiodynė,
Tad Dirivą pamynė!

J.- V. Kovas.
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Malonūs LDS. Conn, apskričio 

. Štai ir 
Iret mums artinasi nepaprastas 
larbas atlikti ir vėl mes turim 
jerai panaudot savo mintis ir pa- 
eist prie darbo, idant ko’ tokio 
landingo bei nepaprasto galėtu- 
ne nuveikt dėl mūsų apskričio ir 
ibclnai dėl brangios LDS. organi-1 Į žemiau-gaminamas pra-1 ---------------

' kalbas tesueina kuodidžiau- ALBANY, k Y.
Tai yra baigiantis 1921 metam, -sįog lietuviu minios Kalbūs LDS‘ 67 kp' męneslnls susirinkimas 

mrime rengtis prie 1922 metų, me- . T . , " ’ . c. " į vyks nedėlioj, n <i. Kru<.džio, tuojaus
t na apie LietUVOS darbininkų L«> šv. Mišių šv. Jurgio parnpljoš sve-tiara LDS. Conn.apskrito 12-to r apskritai anie h'"’* vi.i narini mniona-ite Pn

suvažiavimo, kuris turės įvyks 15 įeiKdius ii apyniai, apu i J ptiskIrru ]aĮRu turjme <)nwB 
1. sausio, 1922 metais, Bridgeport, Lietuvą M. Bagdonas, Lie- Lvnri,ių reikalu aptarti. Atsiveskite 
6onn. -Būtu geistina ir patartina, tuvos Steigiamojo Seimo na-1 r nauri narlv- 
kad kiekviena LDS. Conn. apskri- ryS> Kalbės ir Kerbelis, 
čio kp. nepasiliktu ir dalyvautu LDarbininko” administra- 
virsminėtame suvažiavime, kad , . .
kiekviena kuopA.pasistengt pri- ^rius’ 
siųst skaitlingai delegatų su nau- 1 §10 apskričio kuopos turė- 
dingais sumanymais bei įnešimais Lu kosmarkiausia rengtis 
LPan0X"w

Antra1, tai bus metinis suvažia- *ad- V1S1 . . yiai v. al~
vimas. kur reiks išsirinkti nauja bminkai irdai-binmkčszino- 

apskričio valdyba sekantiems me- tlj kada ir kur bus prakai
tams. Kai delegatu daugiai, tai bbs. 
ir rinkimai lengvesni. O išrinkus ■ ..... _ _

OHfliDTEUlM JERSEY CITY N. J.
\ II B K a B p U Į\1 LDS. 7G kp. mėnesinis Misirinkiinm-W V L i !\ I I L V B O II I įvyks nedėlioj, 11 d. gruodžio. Visi na- 

__ _____ Iriai malonėkite pribūti paskirtu lai 
ku, nes turime daug svarbių reikalų 

KALBĖS BAGDONAS. aptarti. Atsiveskite ir naujų narių. 
_____ _______________ I Valdyba

Vąhl ylai

. BĮFSBE8MK 
mnMK -
WBHWU' 

našlį. -
Per 52 savaiti gausi “Darbininką,” 

po 3 sykius į savaitę už $3.00
, metams,

Užprenumeruok “Darbininkų” į 
Lietuvą arba užsienin ,ųž

$4.00 metams.
“ Darbiu b įkaspigiau.-, 

sias, geriausias ir tinka
miausias laikraštis darbi
ninkams. Prie “Darbinin
ko” susispietę žymiausi A- 
merikos, Lietuvos ir viso 
pasaulio rusėjai.

Tai puikiausia ir naudin
giausia dovana Kalėdoms.

Jeigu z prenumerata dar 
nėra pasibaigus, t&i prail
gink vieniais ar daugiau me
tais laiko, kad nereiktu mo
kėti $1.50 brangiau.

Apdovanok save, gimines, 
ir d raugus (es) Amerikoje ir 
Lietuvoje dovana, kuri būtų 
atmintina per visus metus.

Štai ką rašo vienas iš dau
gelio mūsų senų skaitytojui į

J Woreester, Mass.4 A
Gruod. 4, 1921.

Gerb. “Darbininko“ Adm.: • 
Širdingai tariu ačiū už tai kad 

palaukėte su atsilyginimu už > 
prenumeratą ir apdovanojate 
$1.00. Aš labai mėgstu skaity
ti “Darbininką.“ Skaitau SU 
didžiausiu pasigerėjimu ir pasi
žadu būti skaitytoju ir rėmėju 
laikraščio “Darbininko”- ant 
visados, šiuomi pridedu $3.00’ 
už prenumeratą 1922 m. »

Raginsiu ir kitus užsirašyti 
vienintelį darbininkų, laikraštį 
“Darbininką.“

Su tikra .pagarba, **
J. Kirmilas.

Tai tik vienas iš daugelio.’ 
“Darbininkas” buvo ir yra 
tikriausiu darbininku dl?au- 
gu. “Darbininkas” leidžia
mas pačių darbininkų.

Siųsk prenumeratą šiam 
diena. Nelauk nū vaįande- J 
lės. bet tuoj sėsk ir adresuok | 
laišku ir svkiu pridek 
ney orderį” ant trijų Arba J 
keturįų dolerių ir siųski kad | 
už dienos kitos jau gautum 3 
į savo namus laikraštį “Dar-ji 
Liniuką.’*

Visi aliskai su prenuniera- « 
tomis tnriYūti adresuojamu j 
šiaip: ' r J

priešą — išnaudotoją; prisi- 
dedi savo centais prie grio
vimo katalikų tikėjimo, gau7 
si paklausima: “kaip ir ka
da?”

Jis nesupranta, kad užsi
prenumeruodamas bedieviš
ką laikraštį, remia juosius ir 
save i 
jis nesuparntax kad už jo |U uuRllu<u v ______
tuos kelius dolerius laisva- «s ir dvasiškius, bet gink naują vaidybą°tankiai pasitaiko, Graodžįo lfl d, L. D. S. 18 kp., 
maniai ir socialistai per vi- Dieve, neužkabmk laisvama- kad būna energiją gyvesnė ir dar- L'Pa'pers??i.^'1?‘\ j aį ^S.re < 
sus metus kolioja įvairiau- nius-sandarieeius. Jie (be- buotė pasekmingesnS. , . . b. p.,

siais nešvariais žodžiais; jis clieviai) nesusipratusiam ka- Gruodžio 12 d., L. D. S. 76 kp.,
nejaučia, kad bedieviai ko-paliktu mėgina įkalbėti, kadI į Jersey 01tyi N. j.; 7;30 val. va-

liedami katalikus, tamsu- Jie nesipriešina tikėjimui ir K pnsme{io Raportai gal tat 
nais, asilais, mulkiais'ir t. palieka pačiam žmogui pil- priduoti per delegatus, arba ku- Gruodžio 13 d., L. D. S. 82 kp.,
p., sykiu. įvardija ir jį. pyti j į.arba atmesti. Bet pa- rfos kp. nesiųstų delegatų, tai lai |Trent0I1> N. J., 7:30 vai. vaka- 

Broliai ir sesutės f ^Kada žiūrėkime į kitus puslapius pasiunčia raštu vėliaus nurodytu re- ,
mes pažinsime save ir kada jų šlamštų, rasime biauriau- antrašu. Tad valio visi sukrus- y 7-30 vai viSa’
mokėsime pagerbti mūsų šia šmeižiant Katalikų Baž>™ d+arbo’ kaip - “dam’ 7 30 val 

švenčiausius įsitikinimus? nycią, dvasiškųą ir katali-larkiai ,reilgias prie suvažiavi- Gruodžio 15 d., L. D. S. 67 kp., 
_____________ ________ _ __  kus. Nesusipratusiam kata- mo> deda visas pastangas kad tik Albany, N; Y., 7:30 vai. vakare, 

atskirti n o, L^^7ita,

' KAS NENORI OOVANOS? | gudrūs ir jie mokaTeitai- R yisais’marš-
KĄLfinos, NAVJI METAI, geriausia'proga savo šir- kinti ^prie vargšo darbimn-, ' ruto reikalais kreipkitės

dingiems linkėjimams išreikšti ir gražia dovanėle juos aiu- q ko kisemalis. Kaip smukle- PRANEŠIMAS. prie LDS. N. Y. ir N, J.
žinai sustiprinti. • je iš'biaivaus ir protingo L. D. s. penu, kuopų apskri-L pskrižio maršruto rengėjo

DOVANA DOVANAI NELYGI. žmogaus lieka šiurkščiu ir čio suvažiavimas įvyks gruo- Pauliaus Kurio
Prietelybės ryšiai vien minčių pasaulyje susinjezga. Gi OK nebesusivaldančiu, . taip ir džio 11 d. lval. po pietų bažny- / 259 QJ Q fh ’vt

jų nebylus, visad širdin kalbąs draugas graži naudinga ę beskaitydami bedieviška lai- P^j salėj, New Philadelphia, * ;»
Sdsvamarrišką spaud? virsta p4 . Vjf»s ,ku0P0S kviečiamos I BroMyn, N.Y.

čion paduodame kaikunas. knygas labai tinkamas Kalė- © 1 . -v • , v, , prisiųsti delegatus su gerais su-
■toms ir Naujiems Metams •. S Plhu « ^rsto ant manymais. Broliai darbininkai
“MISIJONIEĘ1AŪS UŽRAŠAI“ .......................... ...$1.50 ^[katalikų Bažnyčios, dvasis-ju. sesers darbininkės, supraski-
“KATALIKŲ TIKYBA” (audeklo apdaruose) ........... $1.50

Popieros apdaruose ........................................ $1.30
‘(KRISTAUS SEK IMAS “..................    $1.20
“ŠVENTŲJŲ GYVENIMAS,“ ....,!......................  .'.$3.50

<8 MALDAKNYGĖS.
RAMYBE JUMS—brangios odos paauks. apdarais... .$3.50 
RAMYBĖ JUMS —kailio’apdarais.................<............ $2.50 1 - v... . .. vv. >1 RAMYBE JUMS? - audeklo apdarais .........................$2.00 | guoskime savo knkseio- R S.«J AMOLAS SARGAS — Juodais apd........................ .'...$1.25 <& Iliškus katalikiškus namus

& ANIOLAS SARGAS — juokiais minkštais apdarais.... 1.75 & dora kataliiška spauda.
(0 ANIOLAS SARGAS — juodais apdarais .........      .$1.50 . W Visos draugijos, kuopos ar-

DANGAUS zVAIGŽDUTe •— juodais minkštais apd.' $1.75 ^įklloū pavieniai asmenys jSU vi- 
ANTOLELIS (baltos celltiloid. apd.) ............................ .$1.75' C!n:C! n onm,
AnIOLĖLIS (juodais minkštais apdarais) ................... $1.50 , , ?* •_, •
MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS ................. ..$2.00 Mos darbais kreiplutes prie

$ Be šių dar lurime labai dnug gražių ir naudingų knygų. ■ saVO įstaigų.
Užsakydami adresuokite: <Į> “Darbininko” spaustuvė

hlMV T Įrengta naujausiomis mo-rHllIj jį?Ideališkomis mašinomis ir
O, ILLINOIS. Jg Jgali atlikti bile kokį spau- 

Gal kada buvo

■ Artinantis 
tams kviečiu 
Mūsų LDS.b- 
savo tikslų, 
plati. Darbininku, kurie iš
purentų užžėlusius dirvonus 
reikia kodaugiausia.

Ateinančiais metais su di
desniu pasišventimu pasi
darbuokime LDS. ir Tėvy
nės labui.

Gal ne vienas, paklaus: 
“Kaip aš galiu pasidarbuo
ti?”

Mano nuomone būtų ta7

©$
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PADĖKA.

TIARTFORD, CONN.
LDS. (> kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 11 <1. gruod.. titoj.-itH 
>o sumos Bažnytinėje salėje. 41 
i’apltol Avė. Kviečiame visus narius 
iteiti. Talp-gi atsiveskite nauji) rm 
-lų.

Valdyba

BROOKLYN, _N. Y.
L. D. S. 12 kp. susirinkimas lm«- 

iruodžio 12 d.. 1921 m.. 7:30 vnl. vak. • 
Karalienės Aniolų parapijos svetainė 
Je. ■

Kviečia Valdyba

NORlYOOD, MASS.
LDS. 3 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks 11 d. gruodžio tuojaus p<> sumai, 
bažnytinėj svetainėj. Visi narini ma- | 
lonėkite pribūti paskirtu laiku, nes tu
rime daug svarbių reikalų aptarti. At
siveskite ir naujų narių.

Valdyba.

WORCESTER, MASS.
LDS. 7 kp. mėnesinis susirinkimas 

Įvyks 14 d. gruodžio, 8:00 vai. vakare 
paprastoj vietoj. Visi nariai malonė
site nors* po vienų naujų narį atsives
ti dėl prisirašymo. Musų priedermė y- 
ra šių kuopų padaryti skaitlingiausia 
iš visų LDS.'kuopų.

Kviečia Valdyba.

PTITLADELPHIA, PA.
LDS. 13-tos kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks utarninke. 13 d. gruod.. 
7:30 vai. vakare, bažnytinėje salėje. 
Visi nn-iai Ir narės malonėkite pribū
ti paskirtu laiku. Taip-gl atsiveskite 
ir naujų narių.

, ‘ Kviečia Valdyba..
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TRENTON, N. J.
LDS. 14-tos kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks pėtnyčioj. O d. gruo
džio, 8:00 vai. vakare, šv. Jurgio Sve
tainėje, 180 New. York Avo. Visi na
riai yra kviečiami atsilankyti, nes tu
rime daug dalykų aptarti.

Kviečia Valdyba.

Tl

kijos ir katalikų. me, jog musų reikalais niekas!
Tų mes matydami, turime nesurupins, patys turime ru- P. Onai Aleliūlienei išreiškiu 

$ (kaip vienas stoti i darba, P^tis. Tad į darbų, visi. L. nuo savęs ir kitų karių mūsų pui- 
A kai apvalius lietuvio katali- ?• & ?“ prieš kapi- ko padėkos žodį už Įu syk atsius-

W ko namus nuo bedieviškosprie.us. visi dar I lilip karininital talp h. karei. 
spaudos. Įbininkai ir darbininkės į L. Įviai labai įdoūiaujasi lietuvių gy

venimu Amerikoje ir liuosame 
nup tarnybos laike su mielu noru 
skaito atsiųstus laikraščius.

Labai , būtų geistina, kad ir ki
ti Amerikos* lietuviai padėtų švie
timo darbui tarpe mūsų tėvynės 
ginėjų, atsiųsdami nors laikra
ščius ant mano vardų.

P. Aleliūlienei už atsiųstus lai
kraščius dar sykį tariu “širdin
gai ačiū!” ‘ . . i

. Leit. Stasys Raštikis. 
Lietuvių R. K. FederacijosLITITUANIA, 5-sia pūst. D. 1^, Ę. 

Naujos Anglijos apskričio laiky-Keistučįo pulkas, Veikiančioji Ar-
• *

■»

’ t

Reikale kreiptis adresų
Jonas Abromaitis

Bok 148, Silver Creek, Pa

SVARBUS PRANEŠIMAS
Naujės Anglijos parapijoms ir 

ir idėjinių organizacijų # 
apskričiams.

*

*

* -■ - ‘‘ *

jį 2334 80 OAKLEY AVENUE, OHIO

Bta&NBMNįftM Jame suvažiavime spalio 30 id.niijm
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GIRARDVILLE, PA. t7
LDS. 9G kuopos menesiais susirinki

mas įvyks 12 d. gruodžio, panedely, 7 
vai. vakare, bažnytinėj svetainėj. ' Vi
si nariai malonėsite pribūti paskirtu 
laiku, nes turime daug svarbių reika
lų apkalbėti dėl musų pačių labo. Vi
si nariai'malonėsite nors po vienų mui
lų narį atsivesti dėl prisirašymo. Mu
sų priedermė yra Šių kuopų, padalyti 
skaitlingiausia iš visų LDS. kuopų.

' Kviečia Valdyba.

RO0HĘSTER, N. Y. ' v *
LDS. 71 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks seredoje, 14 d. 
gruodžio, 7:30 vai. vakare, pa
prastoj vietoj. Visi nariai mblo- 
lyėkite susirinkti ir užsimokėti 
mokestį} Taip-gi turime daug 
svarbių reikalų aptarti ir bus rin
kimas kuopos valdybos.

Kuop. V(HW.W M
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$4.00
$5.00 

♦..$5,00

r »M
....

Dina 1M South Bpnton’o utarufakate, 
’ fcetvercals ir Mnbątomla. Leldila Am. 

LnrrnviŲ' Įtarimu tf. Juozapo . Dambininku

j Tiso pasaulio darbininkai 
vienykitės Kristuje, po Baž
nyčios vėliava, visuomenei 
gelbėti.

Bubscriptlon Rata: 
Vearly ............ ........ 
Bofitoįvand suburbs ...............

^Foreign countrles yearly....

*Entered as second-clasa matter Sept
12, 1915 at the post offlce at Boston. 
Mase., under the Act of March S, 1879.*'

“Acceptance for -matllng at special rate 
of poStoKe provlded for in Seetton 1103. 
Act of Oct. 8.1917, authorlaed on July 
12.1918.”

iinijmipir t;,„ j . H l.n

“DARBININKAS” 
(»Chh Wobkeb)

Thb LmtVANiAK Tmi-'VVecki.y Pames.
Published ev£ry Tuesdajr, Thursday, 

and Saturday by St. Joak’H’s I<ith- 
YAnianR. O. Associatip?? okLabob.
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Bedarbėms kaip ir streikams 
galo.nesimato; nes darbininkai 
kad. ir didžiausiame- varge ar 
skurde mažai rūpinami pažinti 
priežastį ir apie budus prašą- 
tinti jų. . ’

Štai kad. ir 1919 m. bedar- 
biaujanČių Amerikoje buvo 
1,000,000.

Šeši metai atgal, kovo ir ba
landžio mėnesiuose 1915 m. po 
nuodugnaus ištyrinėjimo pasi
rodė, kad iš 400,000 šeimynų 
gyvenančių 15 Amerikoj dides- 
niose kalionijose bedarbiavo 
alginių darbininkų 11. 5 nuo
šimtis, o 16.6 dirbo tik dalį lai
ko. Pradžioje 1915 metų New 
Yorke buvo bedarbiaujančių 
alginių darbininkų skaičiuje 
442,000.. Suvienytų valstijų 
Cenzus 1900 metų parodo, kad 
6,468,964 arba 25 nuošimtis vi- 
’sij darbininlcų buvo bedarbė 
per pilnus metus laiko; iš tų 3,- 
177,753 nedirbo nuo vieno iki 
trijų menesių kiekvienas; 736,- 
286 nedirbo nuo septynių iki 
dvylikos mėnesių.

Beto randame, kad vien prie 
iikių darbų buvo bedarbiaujan- 
čiu visų laika tarpe 1902 ir 19- 
17’m. nuo 1,000,000 iki 6,000,- 
000 darbininkų.

Darbininkai delei tokio neti
kusio sutvarkymo ir neregule- 
rio darbo nustoja labai daug.

Nustoja labai daug materia
liai, bet dar daugiau, moraliai.

Bedarbė yra tai vaisius ne
turto ir visi] kitų blogumų. Ne- 
reguleris darbas nusilpnina 
darbininką pliyziškai; Užmuša 
protą; nusilpnina ambiciją; su
naikina gabumus; pripratina 
tinginiauti; nustoja godojęs sa- 
vę ir supratimo' atsakomybės; 
pablogina tekniška išsilavini- 
imą; nebtenka atsidavimo; pri- 

U MueKąmunuą ^uHpranta kaitinti kitus už nepa- 
■TOS valdzią ir Uetuvai isfak’-i^ekj.nu )ieka „^1/,;.

Darbo Federacija ir kitas. 
Kurstoma buvo sukilti, nuvers
ti Lietuvos valdžią ir įsteigti 
sovietus.

Buvo suplenuota paskelbt i 
visuotiną streiką lapkr. 7 d. 
Buvo tikėtasi sustabdyti gele
žinkelius ir suardyti šalies gy
venimą. Komunistams nepasi
vėlino talkon lenkai — “peo- 

\ viakų ’ ’ ii ‘ ‘ strzeleų ’ agitat o - 
riai. Jie pamatė, kad galima 
bus praskinti Želigovskiui ke
lią į Kauną. . Vilniuje jau bu- 

a, vo viskas sutaisyta, tam tikra 
. kūrinė jėga prirengta pulti 
Kauną.

. Čia buvo aišku, kad ne tiek 
ėjosi apie ekonominius reikalą- 
vimu.n kiek politišką nerver? - 
m.ą padaryti ir Lietuvos val- 

' . džią pakrikdyti. Pavyzdžiui 
geležinkelininkai reikalavo pa
kelti algos 200 nuoš.

Taip dalykams esant šok:-; 
darban Lietuvos Darbo Fede
racija. Stojo į darbininku ( 
priešakį ir imta aiškinti, ken ? 
ranka veikia šitame padėjime 

. ■ ir ko ketinama atsiekti. Lietu- 
yos Darbo Federacijos vadams > 

j besidarbuojant algos buvo pu- 
. . keltos nuo 20 nuoš. iki 70 nuoš. 

ir taip viskas buvo likviduota. 
Lietuva tapo išgelbėta nuo 

baisių suiručių, o gal ir iškriki
mo. Lietuvą nuo to išgelbėjo 

. Lietuvos Darbo’ Federacija. .. 
» L.D.S. nuolatai remia Lietu- 
vos Darbo Federaciją. Ameri
kos lietuvių visuomene privalo 
ją uoliau remti, kad ji savo vei- 
kimą-išplčtus pakirstų kelią vi
ralams; " 
Šokiems prieš valstybiniams 
gaivalams.

. Geru daiktu yrą siųsti knygų 
Lietuvos Darbo Federacijai. 
Lai “Darbininko” skaitytojai 

’ pasiunčia knygų Kalėdoms 
adresu: Liet., Darbo Federaci
ją, Ožeškienės gat. 12, Kaunas, 
Lithuąnią.
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išgarbinamas dr. J. Šliupas.Darbininkai! ’ Nora liaudie 
na prakrųpštylrite akia i> ato- 
kite organizuotų darbininkų ei- 
lesna. Kapitalistai pasiryžo 
mr4yU darkihiiikų opgimitą- 
cijas ir unijas, nes jie mąto, 
t. . . **.•. ___ i • *1 ji..*, T_ ’
nesiduoda taip lengvai, išnau
doti ir gu jais * reikią. rimtai 
skaitytis. . ‘

Jau šiandieną kur yrą uniją, 
ten darbininkai gėriau apmo
kami jr užlaikomi.

Mes lietuviai darbininįkąi tu
rėtume žiūrėti, kad nebūtume 
paskutiniais prie Organizacijų.

Turėdami savo darbininkiš
ka organizacija spieskimės po 
jos vėliava. Lai musų obalsis 
“Viso pasaulio darbininkai, 
■vienykitės Kristuje, po Bažny
čios vėliava, visuomenei gelbė
ti?’ Skamba kiekvieno lietuvio 
darbininko namuose.

Lietuvių Darbininkų Sąjun
gą yra vienutėlė darbo žmonių 
organizacija Amerikoje.

Įstojimas 50 centų; mėnesine 
35c.

Dėlei platesnių informacijų 
kreipkis į Centrų.

PERLEIDO DIDELĮ 
PAVOJU.

Atėjusi Kauno “Laisvė” 
lapkričio 17 ir 19 dienų laidos 

. "rodo, jog Lietuva perleido5 no- 
• paprastai sunkų krizį. Markės 

kritimas ir spekuįentų godu-
’ mas staiga pagimdė nepapras

tų pragyvenimo brangenybe. 
Pasunkėjusių padėtį sukruto iš- 
nąuduoti Lietuvos neprieteliai 
— komunistai ir. lenkai. Ko
munistų partijos komitetas iš
leido glėbius proklemacijų kei
kiančius ir šmeižiančius Lietu-j 
vos valdžių.ir Lietuvai ištilc-i 
m«S organizacijas - Lietuvos,,n-ra lemta pakįlti.

jti tokį kuhigą, kokio •Nevarkie- 
Parapijonąi bandė visaip- sayo Į pageidaus. • t 

kleboną perkalbėti, bet klebomd VyskŪpuiman rodoa bus nesun-5 
ųesldavž. Tai buvo .galutinų ne- ku paliepti* vienam iš Netvarko 
sutikimų pradžia, (Kitokių nesu-[kaimynų, kurio Newarkiečiai se- 
tikimų priežasčių neminėsiu, neaĮrmi pageidauja važiuoti į 
ne karta buvo minėtą laikražčiua- j arką, arba duos parinkti kitą 
se kitų korespondentu). Į tam, kaip davė kum IX pasirink-,
, Nesutikimai parapljonų sų kle- Įti, kurį Nmrkieči?d myfejo. Ne* 
boųu kaskart’*augo. Katalikai j sputyR y 
kreipėsi- prie vyskupo prašydami Į utag rašy ti, bet negalimą tylšti
paskirti kitų kunigų. Vyskupas] natant, kad Nevarko 5000 lietu- 
nenorejo jų prašymo išklausyti ir I vių parapijos gyvenimas jau ant 

i««« ’prapulties kranto išstatytas^.
■ • V-is

skverbė klaidu. L. L. P; Bonų 
išparduota ne ui $8.250.000 kaip

įfiMiYMMiVB M *nr ’iHuBkAr*I»

. , . - & & & hdmijoa W
kad arganisuuti .darbhinkai t05 Fondą ,49qrit|tiwbųv9 gureų- ^įsi ikaityMAi <fWblwko?M 

jp&kęlbiia l'd. ąrųodMc. Kai- kurie patėmijo tt aiškiai suprato.

taut ii gerb. kuk M DaMwd \ ApleMaL. • 
JUtti k|dą išgirsti tokių mkąĮrį jg phnadeiphia, pa. vlsieiiis ge- 

pag nnis.mite kada. ąe-Į^ žbųmiąs gų vįsąiį 
.H kalbiajai atsilanko, Mano įtęair visų mylimas, S y, KMi&k>rp 
šatį Mriįfakollonija, lietuvį 
mažai;, ma^ai gej^ tebu& Ale kaip ^ąrapijonys, labai ųusimi-
gęras kalbėtojas . atsilanko,. apgailestauja-atąiskirdami, lą?
manehestermČiai gerai atsižymijaunimas. Dirbo jis tar^ 
Va kaip ir šitose prakalbose aukųĮ dėl Dievo ir .'Tėvynės.
surinkU Lietuvos Blevef jo spėkas, ir to-
nemažai. Sekančios ypatos auka-||-^ug darbą varyti žmo-
VQ' • . . ‘ . į ui jos baudai# Dievui ir Tėvynei.

Ą. stangas — $7, L. Jakaitis — Apleidžia Phila., gruodžio 6 d. 
$5.5$ Ą. Bakutis - $5,25, E. ViJ^ COdale, Pa. 
zmienė, V. Olkoviltas.ir A. Kemč-Į Aš irius,
šis po $5.00; V. Sangaila $4, P. p: ;
Zukytę $3.00. ' Į

Po $2.00: Martinas Bučis, Kat-I 
rina Tvarijonienė, Jonas Vaičių-į 
nas, J. Svetiko, V. Kaškonas, V. n „v m n #- T m Gruodžio 4 d. Moksleivių antra Kardelis, T. Prąnekūnas, J. Tra- . .... , ■. .. , • , .. . J . -,rrz kuopa laike susirinkimą rudeni-tamas, J. SLovinakas, M. Zarem- . , ,. -v_  ,. . -r. T - -x- nio bertamio užbaigimo. Buvo

A. », ĘĮKaŽyjrbiene, V. Brazauskas, Pr. Jasaitis.valdybos ir išrinkti• B 
L.D.S. Centro Sekretorius. Po $1.00: Jonas Zubaitis, t f v i'i * _ / . J. Balčiūnas pirmininkas, A. Kel-Gobiene, EL Gobiene, J. Masavi- „r . , toj------------------------------------------------1- T • t .v -rr cv • valtis pagelbuimkas, J. Sadaus- lcis, J. Maeiuleviee, V. Simonavi- , * , • ’ ...t-AriA tz at r,HT\TTTT I« tj- t i *y k r# . A rastmnkas, L. Tirunaite įzdi- 15,000 KALmDTNTTT J če, K. Lukoseviče, P. Bernotas, A. į ... T . ’... ... T’ TAT_. v | ’ , . _ . T i hiinke, J. A. Vilkišius korespon-SKRYNUCIŲ. ĮKinduris, J. Krikščiūnas, J. Na- . ’ , -

CIeveland — Lake Division|kutis, A. Miškinis, K. Bučis,,K. a.s'
Jaunųjų Amerikos Raudonojo Į Savieis, A. Tvarijomene, V.jUi-■ ,p .ų
15,000 kalėdinių skrynučių, ku-Į vičis, S. Čepėnaitė, D. Taporaus-|s^.os raportus iš renginio

. ’ ” .„J v X- -m J Ii \ m -ie T a J t/- vakarų. P. Česnulis pareiškė kas■rie bus išdalinti Europos var- kas, A. Stepaitis, J. Švedas, K. * . . v ., v. v r , -r.. a t* • i- link rengiamų viešų debatų, rasegstanciams vaikučiams, kurie Šimkūnas, J. Piscikas, A. Baniulis, ik i x •v , ... • v i .- It. m *1 t* -rr v i ♦ t\ -w laiškus pas kitas kuopas su pajau beveik ir pamiršo, kaipID. Taraska, P. Valinskis, D. Va- . . 1 .
praleisti Kalėdas. Be reikalui- bustas, Z. Tvanjonas, kun. p. Da- . v. . . . \ .
gų daiktų, kaip drabužių, dan- niūnas,. A. Žukauskas, A. Melasis, siecia*s_‘ _. .ni<?]a?-
kinių šepetukų m muilo, vadmi A Trakimiene, V. Zvikenee 50c. L 
jdejo žaislų, riešutų ir saldai-1 ir B. Matijosis $L5O. . K Kartais
nių. + Smulkių aukų $6.71. * .. .. .\ -rr- būdavo laikraščiuose nupeikimasViso —< $105.46. ' Lr ■> • • i t t ...---------------- | XT. . . , . . . v. Valparaiso mokyklos ir vienas f .-Visiems aukautojams tanu sir- .. K v.. Jx .
T i-rtrttrr^T trrTrr. a ttzt t a- x-- kitas laikraščio skaitytojas mane■LAIMINGAI NUVAŽLAVO Į dmgą ačiū. . u

T-nrrnTTVA ' Antanai StaiuraR lsau’ kad negera mokykla tai ir
T -.-r v. • i m + rn j -r -+n•’ i mokiniai gali būti negabūs, betJuozas V. Sukis, Pikcimių Tautos Fpndo Rastminkas., . <-r i i x l | visai nėra tame tiesa,kaimo, Sintautų valsčiaus, sa- - .tv m?—- t -d™;™kiu apskričio rąšo Lietuvių Į HARTFO^D, CONN. įšvažhifnanfiš’J k m o

i r“Gerbia^ei?°Vei: Gruodžio 1 d. Šv. Cecilijos baž- kyklo spasakyti prakalbėlę. Pir-
. . , . ’v. v . . Inytiuid choro buvo metinis susi- niininkas pakvietė J. Šliką kalbe-

lariu labai acių^ pinigus rinkawag> ųuvo' renkama vai- ti. Pakviestasis savo trumpoj kal- 
: — — : ; dyba. Kadangi.senoji valdyba su boj paminėjo pirmas dienas šioje

suteikta gerą ir laimingą kelio- Į pasįšventimU darbuojasi dėl choro mokykloje ir draugijoje praleistas 
nę į prieplauką Fulau. Ture-K kopufkiausia eina savo parei- ir mintis, kurias turėjo pirm pri- 
jau laimingą ir linksmą kelio- . y.gi vįenbalsiai prašė pa- buvimo į mokyklą nebuvo veltui o 
nę. Visiems broliams Lietu- ir ant kitų metų. .] išsipildė. J. Šlikas prisiminė ne
riams veliju per Lietuvių I^e- p^.gį mnSų valdyba pasiliko ta manąs grįžti į Valparaiso, o pro-
iybo$ Bendrovę keliauti. į Tė- I tij pįrm/_ a. Norkevičia, pa- gai pasitaikius keliauti į Lietuvą
vynę Lietuvą per Piliau prie-1 elfe B šidl^kas- ižd. gerb.. ir tenai siekti prie aukštojo moka-
ųlauką. Keliauji visą kelią vaĮ.g p. Kamantauskas, rast, p-lė lo.
ramiai valgis geras ir apseji-Lj Labeckiutė, ižd. globėjai: S. V. Balanda išrinktas į komisj- 
mas mandagus ir niekur nie- Ęinkeričius ir J. Ambotaitė, mar- ją vieton J. Šliko dėl rengimo va- 
kas neišnaudos be reikalo. Ši- į|aĮįa p. Jankauskas, korespon- karų. .
tą trumpą laiškelį meldžiu pa- L p Sukadelskas. ■ Susirinkimas buvo tvarkingas
talpinti į “Darbininką,”- kadi Korespondentas, ir sėkmingas. Tikimės, kad ont-
ir kiti mus broliai ne būt žydų! . Ira kuopa daug naudingų darbų
išnaudojami. | ■_———— . |nuveįks, nes yaĮdyba susideda iš

Su aukšta ir gilia pagarba, . AMSTEDAM, N. Y. geni narių.
Juozas V. šūkis, __— Korep. J. A. Vilkišius.

, iš Waterbury, Conn.” Lapkr. 27 d. netikėtai atsilankė _________
Įmūsiį kolionijon su prakalbom NEWARK,'N. J.

-------------- I svečias gerb. Bagdonas. Mūsų ko- ------  
lionijos paskolos stotis nutarė už- Kas išgelbės Nevvarko lietuvių 

RAŠOMOSIOS MAŠINOS Įkviesti gerb. svečią su prakalbom] parapiją?1
BRAZILIJAI. dar jam būnant Chicagoje. Bet] • T“ .

Šuv. Valstijos siunčia dau-Į laiškas nepasiekė ir žmonėms ne- ewar 0 .16 uvlt- parapijos
giau užl kitas tautas rašomųjų ginant svečias atsilankė su kitu r^as gyvenimas jau kelinti mę- 
mašinų į Braziliją, bet Vokieti- tikslu. Žmonių buvo susirinkę aiP esiasi. e šiom® eno 
ja arti konkurentė iki 13 m., daug, pilna salė Tik gaila, kadI“11S, ga ™a Pasakyu Jau PnllP° 
■kuomet is 133,144 kilų mašinų Į žmonės nežinojo ir nebuvo prisi-j ie?T° ga _
Vokietija siuntė tik 53,042 M-Įrengę pasitikti svečią. Aukų su- . Neramumas Newarko _bv. Tre- 
lų, arba 39 procentą, o Suv. Linkta viso $61.37: Pasiųsta per Jybes5rp^a^103 .?1‘aslde?° vnu.° 
Valstijos siuntė 76,585 kilų, ar- kautos Fondą. ., lkm1’ St»knevi<nauą įsvaziavi-
ba 57 procentą.' 1917 metais, Aukavusių vardai: P10. ?a^ybe parapijoje buvo |-
Suv. Valstijos siuntė 96,394 ki-1 Kun. J. Židanavičius $5.0Q, kun. kleboiįaU'jant ge_Tbvku11- J-
lų arba 99‘procentą, ir 1918 m. Į A. Tamoliūnds $3.00, Antanina L?°J>UZ.1U1'1 .Jp. dąvede ^evvarko 
------- --  . — t -r » į lietuvius katalikus prie to, kad 

katalikai pasiliuosavo nuo viso
kios ‘tautiškos3 ’-cicilįkiskos įtek
mės ir patįs pradėjo savaip — vie
ni tvarkyties — veikti, nekartą 
savo darbštumu pralenkė net di
lesniąsias lietuvių kolionijas.

Neužbaigęs galutinai bažnyčią 
statyti kun. J. D. išvąžiavo. Į jp 
vietą atvyko kun. E. Budrovičins. 

Neivarkiečiai katalikai labai my
lėjo kun. J. Dobužį už tai gal kun. 

cu n v t» v t- -n t -j i E- tadmia pasakyti buvo sutik- Stmkali8t P. Vąlis, Pr. Jaciąųskas, JV 1 
P. Jakaitis, A. Šležienė, S. Diršic- . . • .
MM. ftytata, B. Gnš&uke O.kuB pal.api>1! prasidė.

® «W«oj vien,
“tautininko’V krutamu paveikslų.

L

_ v

4

i

VALPARAISO, IND.

kito .kun. neskyrė O^autinimi 
k^i” naudojosi, proga. ^Tautfd 
ninkai” iekąlno permatė, kad 
kun. BudreviČiui klebonaujant, 
katalikų veikimas ir. įtekmė turės 
susilpnėti ir pagaliauš nesutiki 
mama esant ir bus kliūčių baŽnyd 
čios statyme. Už tai jie visa galę I 
stojo už kun. B. I

Tokiame padėjime esant, kun.
B. mątė geriausių išeitį persimes
ti "tautininkų” pusėn. Ką ir pa'1 
darė. Iš sakyklos visokį “tauti 
ninku” pagarsinimai gana garsia’ 
skambėjo, a katalikų likosi negir- 
džiami.

Kun. B. bažnyčių statyti ark 
taip sakant išpuošti beveik baigia, 
išskyrus neužbaigimą vargonų 
ląngų ir kitokių mažmožių. Vis 
nelaimė tik tame, kad baigiau 
bažnyčių, užtraukta apie $100.00C. 
skolos.

Tiek skolos esant, nebe juoke 
pradėjo ’ elektroj ir gazo švięso

ir

h

Kryžiaus nariai jau pagamina I aduskienė, Juzė Nakutienė; P.' Sa-

nustoja darbininkiško jausmo 
kad jis privalo gerai užlaikyti 
šeimynų ;eina į darbų nusimi
nęs ir nedavalgęs; paskęsta 
skolose ir tt.

Taigi aišku, kad streikai ir _ _
bedarbės darbininkus baisiai sugražinote už 15 Šerų ir už
kankina.

Bet ar visi darbininkai jau- : 
čia tų? Ne. Yra daug, dides
nis darbininkų skaičius, kurie 
bedarbės ir streiko laiku visų 
laikų praleidžia betiksliai.'

Jie visai nesirūpina apie pra-, 
’šalininmą to skurdo ir vargo, 
bedarbių ir streikų. Aimanuo
ja, skundžiasi delei netikusio 
surėdymo, bet kad tų surėdy
mų pataisius ir prašalimas blo-. 
gasias puses visai nepagalvoja.

Darbininkai turi organizaci
jas,bet prie jų priklauso labai 
mažas susipratusių darbininkų 
būrelis.

Mažuma negi ką padarys di
džiumai. Darbdaviai būdami 
mažumoje, bet gerai susiorga
nizavę, daro su pakrikusiais 
darbininkais kų nori. Kas ki
ta butų, jei darbininkai prieš 
maža skaičių kapitalistų val
dančių visų industrija ir pra
monę, galėtų pastatyti minia, 
kad ir skurdžių, bet gerai su
siorganizavusių darbininkų.

Tuomet savo galingų balsų 
galėtų lengvai nusverti kapita
listų politika ir pravesti įstaty
mus ginančius darbininkij rei
kalus.

Visoje industrijoje ir pramo
nėje turėtų būti darbininkams 
■užtikrinta darbas it pragyve
nimas. Darbininkas nejaustu 
bedarbės jei jis butų prileistas 
prie padalinimo pelno kokis 
padaromus darbo laike.
- Juk kapitalistas ne bedarbės, 
nė streiko nejaučia.

Jam užtenka pragyvenimui 
iš to, kų darbininkus darbo lai
ku savo prakaitu sukrovė.

Taigi mes matome, kad visų 
priežastis, to skurdo ir vargo 
yra tik dėlto, kad mes patįs jį 
pagirdome.

Delko-gj mes nesiorganizuo- 
r kų hedarbiauja. Tame skaičių- jame? Ar dėlto, kad* savo or- 

je rasime tokių* kurie jau se- ganizųcijai reikia atiduoti ke-

AMSTEDAM, N. Y.
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^ĘUĘDAS, VARGAS.
< Šiandiena kur nepagisuksi. 
visur pamatysi vien tik skur
dų. it vargą.

kApie šeši milijonai darbinin-
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?’J?arąpijoimi žinojo, kad minėtas lietuvių katalikų nesiveržti ųį 
“ 1 * *■’' įklotam^ BąraipiįoU komitetas

tuojausi turėtų sušav.Kti parapijoj 
susirinkimų ir nuteka it vi^r 
mpijdnų vardu, kreipties dar

. - t ^4

88,934- kilų, arba 98 procentų, kazlauskytė $4.00, Pr. Slavei^is 
1919 metais išviso prisiųstą Į $2.00.
201,691 kilų kaštuojant 2,796r Po |1 ,qq : j. Tąmoliūuas, A. Ku-
.245 milreisų (1000 milreisių | hiiiusf A. Saldžiukė, A. Kybartie

nė, O. Povilaitieim, K Liutkienū, 
U- Stribuliukė, Alena Railiene,. J. 
3ilis, E. Tamošiuniukė, K. Alek- 
sandrMičmtėt K
Aųčiupąs, J, Kentą, V. Bliuviuto, 
J. Pok.Uctas> A. įstatam, ,M- Kaz
lauskas, J. Kibartas, Br. Gnobis, 
St, Kerbelis, J. A. Mačiuliai, St

■ge kieta salta žemele, suolas ar- šiol npo tokio! apčiulpiamo

55'centų.) Į
Siuntimai į Braziliją iš Di

džiosios Britanijos nesvarbus, 
bet iŠ Vokietijos, kuri per ilgų 
laikų, nuo 1915 m., nevarė jo
kios konkurencijos tapo veikleų 
ne, ypatingai Šuo Paulo, kur 
daugelis “Continental” mašinų 
dabar pardavinėta. MCahtį- 
nental” mašina geriausia Vo
kietijos Aiašina ir gali būt ly
ginta su geriausioms ameriko
niškoms mašinonds.

1920 m. Sausio ir Kovos me
nesiuose, 318 ' *i0onBnęntąPJ’.

inų tapo apvežtos į Santas', 
blt dėl stiprios amerikoniškos 
talnkurencijos buvo persiųstos 
‘ 11'^o Alegre. *

> &ASĮIUA, N. H. . 
/ V 5

Lapkr. 30 d. parap. salėje kal
bėjo kun. B. Garmus.

•Nors virš 2 vai. kalbėjo, bet 
taip malonu buvo klausytis, ypač, 
kuomet išdėstė pradžių tvėrimosi 
lietuvių valdžios ir kariuomenės.

Visi gėrėjosi prakalbomis, apart 
komunistų, kurie, vienok, laikai 
ramiai, tik vienas' nepastovių 
nuomonių žmogelis pabarškino už 
bolševikų nuopelnus.

Kuomet kalbėtojas pasakė, kad 
komunistai maištus kėlė kariuo
menės tarpe; kalbėtojas išgirdus 

į pliauškojant vienų žmogelį už ko
munistus, paklausė.: “Ar ir Tams
tai patinka jų darbai?” Susisar
matijo žmogelis ir daugiau nebe
drįso, tik sėdėdamas rangėsi, lyg 

bažnyčioj gesti. Taip dalykam P 
nukrypus, vyskupas pagaliam 
persitikrino ir kun. B. nuskyrė j 
airių mažą parapiją po “globai’ 
to klebono, o į Newarko Šv. Tre 
jybes parapiją, paskyrė iš po to: 
“globos” kelius metus išbuvus J 
ten, kun. Zablecką.
Rąrapijonys susižinoję, kad nau

jas klebonas nuskirtas kreipės’ 
vėl prie vyskūpo išteikšdami no j 
pasitenkinimą naujai nuskirti 
klebonu ir prašė nuskirti tokį, ko 
kiuo visi newarkiečiai būtų paten 

( kinti. Žinoma, taip tankus lan 
džiojimas kiekvienam įgrista, už 
tai nenuostabu, kad ir vyskupe 
sekretorius parodė mūsų parapi 
jos komitetui duris.

Lapkričio 27 d. š. m. vis-gi p 
atlaikyto trukšmingo parapijom 
susirinkimo, nutarta ramiai su 
tikti naują kleboną ir tik vėliau? 
negalint susitaikinti, pasakyt: 
vyskūpųi galutiną žodį, kad la: 
jis žinosi ir su mūsų bažnyčia, ne; 
Neivarkiečiai jos skolų išmokėti 
nebepajėgia. '

Gruodžio 4 d. naujasis klebonas 
kun. Zablackas “laikė” mišias.

. ♦e

<1

Dabar žmonėms paaiškėjo, kad 
vįsi jau ir kalba, tai dabar pama
tėme kas mus traukė Maskvon ir 
Varšuvon, o kas dirbo ir tebedir- 

i b.a Lietuvos apgynimo darbų.
Nors susmukus rusams, dingo , 

ir komunistėliai, dar vis-gi kartais 
vienur, kitur pasigirsta dar vieno 
kito balsas; “Šelpkime komunis
tus rojuj gyvenančius!” 

- Lietuvos universitetui aukavo 
sekantys po $1.00: A. Monius, H. 
Steponavičius, E. Jezukevičius, A. 
Gumbravičius, J. Andrekienė, M. 
Purvinis, K. Nadzeika, B. Kaz- 

Įlauskienė, V. Tamulevičienė, S. 
I Kupčiūnus . ■ .;

Po $2.00: A.. Grigas.
Po $3.00: Ona Bugailaitė ir D.

I Jakelis.
Į Po $5.00: L. Navickaitė, Ą. Da- 
I liūnas ir kun. P. Daniūnas.

Viso su smulkiomis — $40.00.
Vytis-

HAZLETON, PA. t

Miestas turi 49,000 gyventojų. 
Lietuvių apie-200 šeimynų. Turi

Kun. Z. pirmutinių mišių New-.| gražių bažnyčių ir klebonijų. Vie- 
arke laikyti atėjęs, buvo taip 
“silpnas,” negalėjo užbaigti ir 
buvo nuvestas tolin... Tas atsiti
kimas lahai liūdnų įspūdį padarė 
Neivarko'katalikams. Nekurię ka
talikų veikėjai, kurie buvo bažny
čioj, verkė su ašarom žiūrėdami. 
Svetimtaučiai • neapsakomai stebė
josi. Lietuviai ne taip, nes jauĮDr-jos skyrius. Jo pirmininku y- 
beveik iš-kalno jautė, kad prie te 
galima prieiti. (Apie mišių apei
gas tik paviršutiniai prisimi
niau...). .

Po mišių atvažiavo vyskupo 
sekretorius ištirti.... Dabar jau 
rodos ir vyskupas, ir Vyskupo sek
retorius persitikrino, kad nevel
tui Newarkiečiai varstė jo duris.

Kame to viso buvo priežastis 
sunku pasakyti. Daugelis stačiai 
tvirtina, kad tai buvę pasinau
dota kun. Z. silpnumu pačiam 
rengiantis užimti jo vietų. Gali
ma ir paabejoti apie tai. Nes, jei 
supratimus turėta, kad . neleisti 
prie šv..... jei supratimas turėta, 
kad nuvesti nuo altoriaus ir. par
vežti vyskupo sekretorių, ’ tai ko
dėl neturėta supratimo jį vos ei
nantį atvesti prie altoriaus t

Dabar ir stotį, klausimas, kas 
išgelbės Neivarkb parapijų? J kle
bonus kiek yru žinomų smarkiai 
rengiasi kun, Slavynas. Kun. Sly
vynas Nę\varko parapijom] taip
gi nėra mylimas ir prie geresnio 
sugyvenimo kųįp su kun. B; ne
prieis, tas yrp permatomų igktd- 
no ir Netvarko lietuvių balnyčių 
turės tekti ne lietuviams. Vienių* 
telis išėjimas yra: Kun. Slavynas 
turėtų pasigailėti Nmvarko 5000

na senesniųjų parapijų mainose. 
Gruodžio 4 d. teko čia būti ir lai
kyti sumą, pamokslą sakyti ir į- 
rašinėti į Šv. Kazimiero Draugijų. 
Neesant svetainės nepatogu, buvo 
ir su. žmonėmis sueit. Į Šv. Ka
zimiero Draugijų įsirašė IĮ meti- 
aių narių. Sutvertas Šv. Kaz.

ra gerb. kun. klebonas J. J. Mi
liauskas, todėl kas dar norės įsi
rašyti į Šv. Kazimiero Draugiją ir 
gauti geru knygų, meldžiu kreip
tis į gerb. kun. J. Miliauską. Gerb, 
klebonui už prielankumą Šv. Ka
zimiero Dr-jai, tos dr-jos vardan 
reiškiu gilios pagarbos ir padėkos 
žodžius.

Kun. P. Raščiukas,
Šv. Kazimiero Draugijos Gene- 

ralis Įgaliotinis Amerikoje.
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‘ t tautininkas ” tąrpąis savoyado.
rlflkADĘh<MĮA, paveikslų, roeto yisoldus (tur
Atttaiiimklaidoi, * bat palies pagfitiijhtus paveikslč- 

t ' \ liūs) įžeidžiančius katalikui, ka- rapijonų varau#.f’«reipwr aar
“Darbininkė’ Nr. 137, įsi-talikų dvaaiškiją ir ko didži&uBiakartą pas vyąki^į grąžant paskiru (

FREELAND, PA.

Lietuvių apie 200 šeimynų, pa
rapija maišyta sų lenkais. Gruo
džio 4 d. įvyko prakalbos. Į šv. 
Kazimiero draugijų įsirašė 19 na
rių. Būtent garbės nariu gerb, 
tam. klebonas Konstantinas Stri
maitis, amžinuoju Jaskevičienė ir 
17 metinių. Sutverta Sv. Kasim. 
Dr-jos skyrius. Jo pirmininku y- 
ra gerb. tam. K Strimaitis ir ki
ti, kas dar norės įsirašyti į Sv. 
aimiero Dr-jos narius, meldžiu 
ta’ęipth įskyriaus pirmhiiųkft M 
Strimaiti- Žmonės malonaus ir 
švelnaus bftdo- Darbai eina gerai. 
Atęitia neaii&t Gerb. klebonui už 
gausiu paramą ir o.
taipę-gi Onai Jai&ėvičįenėi užpa- 
imi Dr-M 
kos ir pagalbos Žodžius

Sv. KMimiero Draugijos Gene- 
ralia Įgalįptinh Anittikoje.
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VMW>,an>. ' " parapijomis. Čia vėl melas. Ku- DĖDĖS ŠAMO SPAUS
TUVĖS DARBININ

KAI.

PMRSYSIU. M 
imi piktas .

Ate Jombk

1 
t

J

Miamii 
o W> 
I* Jo

(Jerbt Adieaiaš Lįnkuš, 
faktorius, pm&- 

.kiną mąn žemiau pasirašiusiam, 
km lįųk vašytpa mana koręspon- 
dęųęįjęa ^Darbįninke” 130 nųtn. 
Atsakydamas, pąžynų, jog sutin- 

■ ką inžąųkįi, GJiięagos Moksl. Ąps- 
kričio sumi'inkimą. * Bet kad ats
kaita neišduotą, tai nesutinką ir 
ąąka, būk aš tame-klystu.

Puodu atsakymą: Ne aš klys
tų* bet A, M Linkus. Nes ats
kaita nebuvo išduota 2-rai kuo
pai. Keletą sykių susirinkimuose 
buvo reikalauta -komisijos nario, 
kuris-darbavosi rengime po šeimi
nio vakaro, o jis vis atsakydavo 
kad negaunąs ir negaunąs. Tokiu 
būdu buvome priversti išnešti pa
geidavimą Chicagos Moksleiviui 

• apskričiui šaukti susirinkimą ir 
aptarti viską.

Aš, neužginčiju kad M. Linkus 
prisiuntė centro raštininkui ir 
centro iždininkui detalę. Bet nuo 
minėtų ypatų niekad ir nieks ne- 
reikalayo jokių poseiminių vakarų 
atskaitos ir jiems nebuvo reikalo 

®*»*nstuMni rūpintis. 9
Antras, nieks nei nesapnavo a- 

' pie kitokius ženklelius. -Nė ‘tik 
sapnavo, bet ir laiškuose buvo a- 
pie tai rašyta. Aš tą sužinojau ne 
iš sapno, o iš susirinkimo kur bu
vo pranešta, jog centro valdyba, 
nutarė leisti kuopoms perbalsuoti 
ir visus užganėdinti. Ne 
manymas, bet tikra tiesa, kad ne
bus senas vardas “Moksleivis,” 
bet “Giedra.” Man vis taip-pat 
koks vardas bus bi tik būtų ant 
naudos ne ant blėdies. '

Gerb. M. Linkus labai nepaten
kintas buvusiu per 10 metų Susi
vienijimo vardu ir jeigu kuopos 
nubalsuotų nepriimti “Giedra” 
organo vardo, tai geriaus atsisa
kysiąs nuo- redagavimo. Žinoma, 
tas liuosa valia gerb. redaktorio.

J. V
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MONTELLO, MASS.

Sandarieeių šmeižtai ir melai.
Man pasitaikė paimt “Sanda

ros” num. 48, pamačiau neteisin
gą korespondenciją Montelliečio. 
Montellietis sako, būk tiktai da
vatkėlės buvo susirinkusios. Tai 
gyvas melas. Žmonių buvo pibja 
svetainė, tik iš sandarieeių, tai 
teisybė, buvo mačiau vienas,, kil- 
basų giminaitis. Dėlto sandarie
eių nebuvo, kad jiems Lietuvos 
reikalai nerūpi. Montellietis sa
ko, kad buvęs skaitytas protestas 
kun. Švagždžio pagamintas. Taip, 
kun. J. Švugždys ir su kitais iš
rinktais žmonėmis tą sutaisė. Ir 
sandariečiams pikta, kad kunigas 
pagamina protesto rezoliuciją 
prieš lenkus. Mes žinome, kad 
sandariečiams jei reikės kas kada 
nuveikti, tai jiems nuveiks tie 
šikšnosparniai, kuriuos jie dabar 
gaudo, o mes šikšnosparnių ne- 
gaųdom.

Toliaus Montelliętis sako, kad 
buvo norėta \onų pardavinėt, bet 
perkančių nebuvę. Čia vėl melas. 
Parduota b.uvor bonų ųž $200.00, 
Taį vis parama Lietuvai, o sanda- 
rieČiui^pLorėjos, kąd to nebūtų. Tą 
dįęn kalbėjo V. K Ęačkauskas 
Tautiškam Namę. ’ Turbūt ūeįbuvo 
lą|ko apie bonus nei užsiminu, nes 

. vįgąą Vi&ąm buvo pašvęstas vięn 
tik Šmeižimui katalikų, kunigų ir 
tt.

Toliau Mo^ellietis sako, kad 
kunigas Svagždys • nupeikė savo

uigas nepeikė savo parapijonų, 
bet nupeikė tautininkų šulą, o ar 
.autininkų .Šulas yra pąrapijonas, 
visai ne.» Toliau. Montellietis sa
ko, kad metai atgal kunigas J. 
švagždys išpeikęs tojo minėtojo 
Šulo anglis. Už tat tautininkas 
supykęs ant lietuvių kunigo J. 
Švagždžio ir vežė savo vaiką | pa
lakų kunigą krikštyt, atsilygin
damas kunigui. Ne kunigas pei
kė tas anglis, bet džianitorius ir 
visi parapijonai. O kai minėtas 
sandarieeių šulas dažinojo, kad ja 
anglis peikė, tada ji satrašė laiš
ką į kleboną, prašydamas atšauk
ti. Bet kunigas viešame parapijos 
msirinkime pasakė negalįs at- 
,aukt, nes pačios anglys yra liū- 
dininksis. Tai matom kokią mei
lę turi tautininkai prie Lietuvos. 
Užpyko ant lietuvio kunigo (dar
gi be reikalo) ir “do AVarsaawy.” 
Tai mat kokia tautininkų ištiki-, 
nybė Lietuvai. Toliaus Montellie
tis sako, kad kuomet . Lietuvos 
atstovas atsilankęs ir L. L. bonų 
stoties komitetas ėmęs už darbo ir 
paėmęs Tautišką Namą, tai kuni
gas tam pasipriešinęs ir paenąęs 
miesto mokyklą. Tas tiesa. Bet 
Štai priežastis. Pirmučiausia tai 
tas, kad Tautiškas Namas taip 
vadindamasis Tautos reikalams 
nenorėjo paaukaut tą vakarą-sve
tainės,'bet reikalavo $15., o mies
to mokyklą gavom dykai. 'Antras 
kad norėjom, išvengti visokių ne
smagumų, tūrių paprastai Tautiš
kam Name netrūksta. • Ten tan
kiausia prisirenka visokiiį-šikšnos- 
parnių ir daro netvarką. Tai čia 
naujas tautininkų patvirtinimo 
prirodymas. Toliau sako Monte- 
'lietis, kad Lietuvai bonų žmonės 
nepirko atstovui atsilankius. Tai 
aš norėčiau, kad Montellietis pa
sakytų kas-gi išpirko bonų už 
$600.000. Bet kodėl Montellietis 
neparašė už kiek tautininkų-šulas 
pirko. Mes pasakome, kad nei už 
eėntą. Tautininkams pikta, kad 
atstovo Čarneckio atsilankymas 
nebuvo toks, kaip ' Vileišio atsi
lankymas.

Suprasdami žinių ir korespon- 
cijų svarbą, o neturėdami savo ko-. 
Ironijoje tinkamo laikraščio kąd 
jas visas sutalpinus ir apskritą! 
aptarus mūsų reikalui, tą atliksi
me “Darbininke,” šiame skyriu
je. Susidarė būrelis gerų tėvy
nainių, kurie stengsis kąs savai
tė “Darbininke” subątiniame nu
meryje paduoti visas svarbesnes 
žinutes iš mūsų kolionijos ir apy
linkės, po drauge bus suteikiama 
ir juokų žinučių. Anaiptol/ ne
sam priešingi kitiems korespon
dentams rašinėti žinutes.

e

Katalikų Dr-jįų Sąryšio
JM '• • « ___ __ _

mą. baigti giedojime kursus, a Vėr 
liaus vykti Amerikon į Metropo/ 
litąn Operą. Mąlonų girdėti kaj 
įš lietuvių patampa tokiais gar? 
bingais daininiilkąįs kaip kad p. 
A. Sodeika?5 ?f ,

$v. Jurgio Dr-ja ^*kys susirin? 
kimą Gruodžio U d. Hf vai. pų 
pįętų Lietuvių ĮjįvętąMje. Vis| 
ųariai privalėtų atsilankyti, neą 
bus valdybos rinkimas.

</

Sis-tas.

-a...!,..., ...M.!..- ,■ :v—

priešą globoją. Senam Clevelan- 
i|iečiui yra labai neramu* kąd ka
talikai sutikime sugyvena, užtad 
jis ir turi tarp jų pasėti nesutiki- 
ino sėklą.

A—as.

f

Katalikas.

HARTFORD, CONN.
f

Pranešimas*.

Atlankys mūsų koloniją tik ką 
atvykęs iš Lietuvos įžymus veikė
jas gerb. kum. P. Garmus. Nuo 
pat sūsiorganizavimo Lietuvos ka
riuomenės kun. P. Garmus buvo 
kapelionu. Kalbės Hartforde 15 
d. gruodžio, 7 vai/vakare, Cąth- 
edral Lyeeum svetainėj, 227 Law- 
renee St.

Kas jaučias lietuviu ir pagei
dauja išgirsti įdomių dalykų apie 
Lietuvą, lai nepraleidžia šios pro
gos. Nepamirškite dienos, bus 
ketvergo vakare ir pribūkite pa
skirtu laiku.

Susirinkimas.

Lapkričio 30 d. įvyko susirirP 
lamas. Buvo plačiai ąpkąlbėta 
Šv. Jurgio parapijos mokslainės 
šelpimo fondas; iš komisijos pa
aiškėjo, jog daug tame nuveiktą, 
surinkta virš $50.00 ir pasirodė, 
kad septyųįpma šeimynoms būti
nai reikalingą pa&ęlpą, Nutarta 
pirmiausiai aprūpinti maistu ir 
ąprėdalu, vėliaus jei bus galima 
padengti moksląiųes ir knygų iš
laidas.

Draugijų dęmeį.

Artinanties naujiems 1922 me
tams bus renkama draugijų nau
jos valdybos. Draugijų bei kuo
pų nąriąi privąlo krriĮltį į tai do- 
mę, kad išrinkus ne šikšnospar
nius, o aiškius kątąlikus ir darb
ščius narius į valdybas, ypač ku
rie supranta katalikų reikalus ir 
uoliai remia katalikišką spaudą.

Pažvelgus į paviršutinį katalikų 
veikimą gana tvirtai veikiama, 
bet pažvelgus giliau į ^arbuotojų 
tarpą atrodo stoka vienybės, ro
dos visi pageidaja ir mėgina eiti 
prie vienybės įvąįrąįs, būdais* bri 
kiek pasirodo, daug trukdo idėjos 
priešai. Jeigu mes katalikai no
rime tvirtai veikti, tai tik turime 
vieną išeitį; Pirmiausia privalome 
skaityti ir platinti katalikišką 
spaudą, nes skaitydami gerus Jai- 
kraščiųs bei knygas atsieksime 
teisingą tikslą. Toliaus spiestis į 
tvirtas organizacijas ir joge viso
mis pastangomis, bendrai ir rijm 
tai veikti.

Liet. Vyčių 25 kp, ęhorąs laiko 
dainų repeticijas šy. Jurgio Pa
rapijos svetainėje ketverge yąką- 
rais. Kviečiamas jaunimas kq- 
skaitlingiąusiąi dalyvauti/ nes į. 
Vyčiai šauniai rengįagi prįe žy
maus darbo. Po Kalėdų vyčiai tu
rės išpildyti net keturis progrą- 
mus. Žiemos laikų tai tik progją 
lavintis ir kelti lietuviu vardą įr 
patiems prąięiati dęĮ 
jos naudos.

Reporteris.

SUGRĮŽO iš VOKIE
TIJOS.
——--

Nem — Pilmaū bų- 
rys - Amerikos kareiviai įš 
Vokietijos sugrįžo* Sugrį
žo 600 kareivių, kurių. Tebu
vo vedę vokietes, o aštuonięs 
poros grojau su kūdikiai^,

Bei norite sužinoti ka veikią 
soedjalistų ię konmnistų vejįš- 
jai? (vadai), riųBk Perkūnui 15o 
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rime naujausio išdirbimo tautiškų 
su I oturiškais mėnesiais 1922 m.I"* 
ir ši ilp visokių įvairių naujų*-pa- 
veik. lij. Kaina, sulyginus su.ge-, 

■•ramu išdirbystės, už 100 kalendų- į- 
dori. i su apgarsinimu mėnesiais 
nuo 5 iki 18 dol. Didis pasirinki/ 
mas. Prąbas paštu pasiunčiame ' 
ir ąi t pareikalavimo pristatomą į?
jūs namus. Rašyk, nelauk, jnes ’, 
jau mažai laiko. Adresuoki 

3.500.0QQ visokių Kaw Yo?k^Lrk. H?J.
kasdien. Jei tą, ką jie per r 
metus atspaudžia sudėti vie- ’• ~~ ~'fa /

Was7iington. — Dėdės Ša
mo spaustuvėj dirba 60.00 
darbininkų. Jie yra unijis- 
tai. .Jie spausdina poperi- 
nius pinigus, visokius bonus 
ir stampes. Jie atspaudžia

melų maišelis.

^Darbipinko” No. 131? 1921 m. 
feuvo tirpęs T. Fondo 22 sk. “Pro
testas prieš‘Dirvą,’ ” Straipsny, 
“Nuo Redakcijos,” “Dirva” No. 
47, 1921 m. duoda atsakymą kas 
ink minėto protesto. Atsakymą 

užvardina “Vyčių Protestas.”
o 

tad Vyčių 25 kuopos atstovai yra 
prašalinti iš C. Katalikiškų Drau
gijų Sąryšio. Žinoma, tolimų ko
lonijų lietuviai, nežinodami visų 
sąntikių, gali įtikėt tokioms mela
gystėms, bet niekuomet neįtikės 
vietiniai, nes viską gerai žino. Y- 
pač turėtų kreipt domės vietinė 
katalikų visuomenė ir nepamiršt, 
iad “Dirvą” skleidžia melų me
na. Pačiam “Dirvos” “redakto
riui” patarčiau užpatentuoti “ga
jumą” melagystės, nes iš to gali 
turėt gerą “gišeftą” tarp melo 
mėgėjų. Kas nenorėtų man tikė
ti, tas. lai‘paskaito “Darbininko” 
No. 131, 1921 m. iš “Dirvos” No 
17, 1921 m., .tenai atras visą tą 
są a§ buvau paminėjęs.
“Dirvos” “redaktoriau,” kam 

tau meluoti, neteisingai rašyti? 
Ątmink lįetuvių priežodį: “Su 
molų nueini toli, bet sugrįžt bus 
sunku.” Atmink, kad melagys
tė veda ne prie gero, bet blogo.

I 

Perspėjimas leidėjams.

■“Dirvos” gerb. leidėjai: Jūs 
yra užduotis gera. Geri jūsų ir 
norai, kad tas laikraštis neštų 
jums pelną už įdėtą turtą. Bet 
jūsų laikrašty tankiai yra mela
gingai rašoma. Ar jūs “redakto
riui” mokat ne už darbą, o už me
lagystę... Nes jūs jam nepatariat 
rašyti teisybę, vietoje meluoti?

“Dirvos” buvęs skaitytojas.

Vargiai km rasis tokiu mulkiu, 1'enĄi save teisina* Daro išvadą
o .. v- , /*•'. _ vr. nr --------x„*^—:   

tojų ka|p pąa mus. Atėjus ad
ventui ar gavėnios laikui, tai dil
gelių chorąs pasįkriešia sau vel
niukus, kai jiems ąjloštų teatrui 
ir išmokytų amerikoniško “dži-. 
ko” šokti.

Akrono senelis Vanagas su vie-: 
tos bobute Dirva susižiedavo. Ves? 
tuvėš bus pas ex-karčemninką, i| 
cibukų muzikę rengia, iš šeškų ir 
varlių puotą gamina.

Detroito Biblijos ' kritikas tau
riai atsilanko su misijoms. Skel 
bia, kad tl? penkių metų įvyks 
žemiškas rojus, t.‘ y? Šnekąs ne, 
mirs.

Kirvukas,

ną po kitam, tai pasidarytų
juosta kuri keturis sykius ❖ Svarbus t
apjuostų žemes kamuolį. £ y
Teigi dėti vien? ant kito, tai Y PraneŠLutab '! 'ATanesiaibb 

Gerbiamiems 
Klebonams.
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vaikučiams

pasidarytų krūva 79 mailių A 
augšeio. Vien stąmpių (kra-j*|* 
sos ženklų) per metus toji, y 
spaustuvė atmuša 14.000.-1 Y 
000.000. Karo metu toji 
spaustuvė atmušė 100.000.-1X
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VAKARE.

ne
ne
krūtinėje man griaudžia

vėjas medį čirbdo, 
giria ūž’ tamsi:

Tik ką išėjo iš spaudos 
labai parankus ir rūpes
tingai sutaisytas KATE- 
KIZMĖLIS _ 
prirengiami prie Pirmos & 
Išpažinties ir šv. Komuni- įį 
jos, “Pirma Išpažintis.” & 
Gerb. Klebonams duoda- 
me specijalę kainą už 100

f • . . .
■ U'.. ■

t

f

I

■ iTaip-gi; perb. Kun. F. ■ 
Juškaitis parvežė iš Lietu- 
vos kelias dešimtis Evan- & 
gelijij knygelių. Gražiais 
drobės apdarais 6x8, la- 
bai parankios. Kaina $1.50 '

Tai
Tai
Tai
Nuolatos audra baisi,

I

Čia ant žemės nuolat melas! 
Mane apjuokė viltis...

• Lig kad lapas, rudens vėjui 
Dvelkiant, dreba man’ širdis,
Oi! viskas mane apgavo, 
Ką gyvatas beatneš ?!
Baik-gi gest’, lempele mano, 
O su tavimi ir aš.
Kam gyventi čia be meilės ? 
Persiskirt vėl su jausmais! 
Juk man, vargšui, bepalieka 
Apsivesti su kapais.

Margalis.

<
Šmeižtai ir užsipuldinėjimai. 

f *

Nežinau ar yra Amerikoje, ku
ri tokia tautą, kaip mūsų ir ar 
yra tokie užsipuldinėjimai norą 
ląs vieną tautą, kaip pas lįętų, 
vius. Kąd užsipuldinėjimai būt^ 
per laikraščius ant'tautos priešų, 
tai jau būtų kitas klausimas, be| 
kad lietuviai vieni ant kitų viso: 
’rius nebūtus ir net bjaurius žo3 
džius vartoja per laikraščius, taį 
yra jau apgailėtinas dalykas ir. 
nežinią kas tokių žmonių manomą 
atriekti. Ar jie mano, kad jie 
pasitarnaus savo Tautai, savo Tė
vynei, ar jie mano tuomi parodyt) 
;avo didvyriškumą. Mano supra
timų toki žmonės stato save an) 
pajuokos ir pasitarnauja savę 
Tautos priešams, ųes priešai mą- 

i tokius straipsnius ir pją- 
/ynes tb^pę savęs per laikraščiu^ 

ranta, kad mes neap
tiksią prie kurio einą- 

mę. Kaip buvome svetimųjų yęę- 
tąi įr pąsiūkrim tokiais,, jri 

riesusiprasim. Bet gaį nei vienoj 
ietuvių kolionijoj nėra tokių u|- 
sipuldinėjimų, kaip pas mus Clę- 
velande. Pavyzdžiui No. 48 HDię- 
vos” kokis tai Senas Olevriandie- 
tią užsipuola ąnt vietinės Lje|uvqs 
Vyčių" 2ą kp.^ išvadindamas jnųs 
biauriaiĮsiaia lobais,, kąWU W 
dorus žmogus ir ant* didžiąnsĮo są- 
vę priešo neišdrįstų tokius žo
džius, ypač dar per laikraštį pa
vartoti. Juk gi tas Senas Ol£- 
veląndietįs visiems y$t Žj-
nęui|s kaipo mūsų TąuWprią- 
•šas, ųes įr aavo vaikus lęnkĮškop 
mokyklon Įeidžiax yęą jšnųiĮdnęs 
lenkų krites ir lenkiškai skaityti 
ir rašyti. Senas Čievehndi^ 
prigulk prie Lietuvių KątąUkiikųs, 
draugijos, didziausįaa ęfetfii&gėf

h M
lįmet^i Į^’ągVūmtad&iniS tf 
draugijai, privedu prie tof. W 
pirmiau skaitydavo nuo; 600 ligį 
600 narių ir yra nemažai pasidar
bavus Tėvynės ^aųdąų <* 
laike būtų labai liekamą, 
jei ta draugija tūrėtų norą lįlO na^ 
rių. .

ŽINIOS.

I

«■*

aiškiai s

šv. Jurgio parap. biuaras.

Prasidėjo lapkr. <21 d, baigėsi 
27 d. Nežiūrint kad rievelanjlią- 
čius yra suvąrginus didelė bedar
bė, bęt į basąją parapijoimi 
lingąį ląįjkėgį ir rėmė pągį išga
lės kaip d^jos, taip įr-pavienį^ 
Pelnoi ūks virš 3(W0 dpl. C, Li^. < 
Tautiškas henąg, ir už
baigoje grojo gražiausius muzikos 
maršus, kas ir.gi daug* pridavė 
malonumo.

J. W^|ųl^i|. gyveneą 
Clevelandę, iš įlietuves įą įątką. 

«fcaį ŽmoųĮąą gąrąųsm 
dainininkas’ Antanais jĮįodtika, da
bartiniu laiku randasi Kauno Lie
tuvių operoje į, žada važiuoti j By*

** ■;

■ '.‘į - •'
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KALINYS UŽDIRBA 
GERA ALGA-

SLAPTUOSIUS DIPLOMATI
JOS STEBUKLAI.

Apie šita atsitikima neatbū
tinai kiekvienas lietuvys bei 
lietuvės privalo žinoti Slaptos 
Diplomatijos Stebuklus. Apie 
tai labai daug apraša laikraš
tis “PERKŪNAS”.

“Perkūnas”
366 Broadvvay, Boston 27 Mass.

Lincoln, Neb. Nebras- 
kos valstijiniame kalėjime 
vienas kalinys uždirba $250 
mėnesyję. Jis kalėdamas ve- 
dą garsinimo skyrių vienos 
didėlės firmos. Patekęs ka- 
lėjiman jis pradėjo mokin
tis ir rengtis prie biznio. 
Mokinosi būdamas kalėjime. 
Pagalios padarė susinėsimų 
sų firmomis ir viena rakan
dų firma sutiko pavesti jam 
garsinimo skyrių. Po dvie
jų metų jis pabaigs kalėti ir 
tada ta jiati fmna jį pasilai
kys už didesnę algų.
>

*PATS NUMAŽINO

' — Archi-
tektųręs patarejas PennsyĮ- 
vanijoš valstijos valdžiai 
gaudavo $10.0Q0 metuose. 
Tai dabartinis patarėjas ar- 

____ chitektas Brtmner piaŠš jo 
Tai yra vilkas avies kaily- l algų numažinti iki $4.000. 

je Ir **Dlm^* tų Lietuvių tautos i VaWia sutiko/
»

" ■ r-

- •. X

b ■

»

■- ■ !*
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Brolau, jeigu nori sa^o biznį ge
rai išgarsinti laike Kalėdų, užsi
sakykite Sieninių Kalendorių. Tu-

- - - T .
Šiomis dienomis pra- .M' 

dėjome spausdinti labai V 
gražių KALĖDINIŲ KON- j* * ’ 
VERTELIŲ “Kalėdų au- V 
ka,” su V. Jėzaus užgimi- Y 
mo paveikslėliu. Mano- 
me, kad Gerb. Klebonams 
ir aukautojams šie kon- f . 
verteliai patiks. Jų kaina $

I 
I t
K* t

SV‘&
T

Boston 27, MasSf;

»’

bus šitokia:

200 ........ ... .$ 2.25
300 ........ .. .r 3.00
400 ........ .... 3 75
500 ........ .... 4.50

1.000 ........ .... 5.75
2.000 ........ .... 10.00

. 3.000’ .... ........... 14.00

< ■

Geistinaibūtij, kad Gerb. X • 
Klebonai pasiskubinti) ' 

užsakymais.
“DARBININKAS”

366 Broadway,‘ -

I KAtmy DOVANOMS SIŲSKITE 
į - “6ABSĮ" LIETUVON.
H Kiekvienas lietuvis ųr lietuvaitė geriausią savo. 
Z giminėms Lietuvoje padarytų dovaną, jeism nž- 

rašytų.ka:alikų dvasioje einantį “C! n-

g- “Garsas” į Lietuvą kainuoja metams 3 dolerius, 
ffi Pusei metų $1.75. ‘ .
® Susivienijimo nariams užsimokėjusiems lėšų fon- 
S dan iš kalno už visus metus kainuoja $1.50."

Amerikoje metams $2.00; pusei metų $1.00,
W; Užsakymus siųskite-;

A . “GARSAS**

*
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1
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tgma žmogų taip viską daryti, 
mąstyti ir kalbėti, kad. apturėti 
amžinų laimingų gyvenimų, 
kad išganius savo sielų. Tikė
jimas suteikia milžiniškų kan- ' 
trybę pranašui Jobui, kurs sir
gdamas sunkiai per kelis deset- 
kus metų nerugojo ant Dievo. 

... ................. JU į£- ; 
tikimybę, Juozapui, Zuzanai ty* 
rybę jei ne tikėjimas. O Įtut 
galo' iš kur apaštalai’ sėmė tiek 
uplunio, ištvermes, tvirtybes, 
kanlontiniai kantrybės, jei'ne 
tfeėjimas* ........... , t

Dirstelėkime, į netikėlius, ku
riems tikėjimo lempele nešvie
čia, kur ju saikos akstinas, kas 
juos nuo pikto sulaiko I Kas 
juos ragina prie doros i Ąr gal 
garbė i Garbe tuoj dgpizmc 
skėsta ir todelei ‘jų dora Tieil- 
gam. Jie geri kada viskas ge.- 
rai, kol juos kiti giria ii’ kol jų 
asmeniSki reikalai to reikalau
ja. Tam pasibaigus, pranyks
ta visi suvaržymai. • Smunka 
Tuoj į bedugne nedorybes. Ti
krai jei tikėjimas nebūtų, visas 
'asaulis nedorybės tvane pas
kęstu.«■

Tikėjimo reikalingumų netik 
i praktiško gyvenimo pastebi
nę; bet dar aiškiau matome iš 
Ziešpaties Jėzaus žodžių jo mo- 
lininio. Jis aiškiai pasakė: kas 
ueiįtikės bus paskandintas — 
pražudytas Mare. 16-16. ”Kas 

turėdamas protų ir Į Jį tiki nebus teisiamas, o kas 
gerai su- netiki jau yra nuteistas” Jon. 

prasti tų savo gyvenimo tikslų.'3-18. Be tikėjimo negalimas 
JJis privalo žinoti, jog šioje pa-į daiktas Dievui į tikti, (Hebr. 
saulėje nėra išmintingesnės 
Buites už Sutvėrėjų! Jei Jis

' yra už viską Augščiausias, žmo
gus Jį pažinęs argi neprivalo 
Ji garbinti, į Jį tikėti ir Jame 
savo viltį padėti. Be pagelbos 
tikėjimo, žmogus negalėtų žino
ti kaip savo Sutvėrėją garbin
ti, kaip Jam tarnauti. Oia jau 

.tikėjimas būtinai reikalingas.
• * Šventasis Raštas ir istorija 

liudija, kaip fžmoųės giliai nu
grimzdo beprotaudami apie 
gyvenimo tikslų; kaip menkas 
.jų suprątimas apie Dievų tebu- 
‘vo, kaip suprato apie, dorų, sie
los nemarumų ir kitas tiesas.

. Priėjo prie to, kad garhiHb^rU 
tvėrimus vietoj Sutvertojo.

6

TIKĖJIMO
: REIKALINGUMAS.
* r..  ....... „ t.. .  r

- Tikėjimas yra visiems žmo
nėms-reikalingas. * Kas-gj butų 
ieiriikėjimo nebūtii. Pasaulis ims metų nerugojo ant me 
butų labai tamsus. Mirtis bū- Kas suteikė Abraomui toldų.. A. i. ' M. * ■ _ ■ 4 * tt *

BARBININKAS
II t ..............  ,! I ■ 1,1

f

lĮlililllllli Subata, Griuriffia 19* 1921

•'tų begalo baisi.- Jei lempų pa- 
/ keliais nebūtų, koks , tamsus 

Kutų kelias! Naktį žmogus ne- 
gųletų Uiekur keliauti. Tikeji- 

t jnas tai yra lempa šviečianti 
. mums į*arnžihasties kelių, Ta* 

dėl be tikėjimo1 nėviens nega
lės nueiti į laimingų amžinastp 
Arba kitaip tariant be tikėjimo 
nėra išganimo. Bet tikėjimas 
neguli būt hile, kukis, tikėti į 
kilę ką. neužtenka. * Tikėjimas 

' titri h.ut tolūs kokį Kristus mis
Xjis davė, tai yra katalikiškas. 
Be tikėjimo nėra Išganymo. 
-Daug teologijos knygose ga- 

" feną rasti apie šį dalyką. Bet 
mes perdaug į knygas nelysim. 
'Žinome gerai, jog paskatine ir1 
didžiausių žmogaus šioje pa
šau1 uje gyveninio užduotis yra 
IJįevų pažinti,, Jį garbinti, Jį 
laylėti Jam tarnauti ir su Juo- 
ini p<T amžius danguje būti. 
T r timpai tų viską išreilcus .-žmo
gus privalo išganyti savo sielų. 
Be tikėjimo to prakilnaus ir 
švento siekio žmogus neat- 

■ sieks.
Žmogus

liuosą valią, privalo

įsvietimo Darba Dirbant
* “Vanago’* Tėvas buvo Chi-Į , 
čagoje • (ant Bridgeporto) pa- | 
Įsiuvęs į Garsiųjų ^SveikatosĮ 
Firtį. Apie jo gydymą, maudi- Į 
ma ir pabėgima rasi “Perkūne 
No. 10 Lapkričio mėnesio. Kai- Į 
na 15 centų. . . I

v “PERKŪNAS”^ I
366 Broad.way, Boston 27 Mass;

: ................ . ......................^ |t.

t

v M*

*

f

Vr

, .“U ■—c . "- r
1 (Skiria Lietuvon karei etanui)

* t
Jei ilsis ramybėj mūs’ ginklai po kovų, 

f. Mes -siekime, broliai-kareiviai, Šviesos, 
Smokime sau supratingi; vadovų, * 
Kurie mums riurodyhj keUų tiesos. • ’.

Jei, kovos nurimsta iv priešas* nepuola, 
Mes- ifiSūpue lavinti'dvasios jėgas, 
Kad dydsia mus* galinga, kaip tiola,
Todel imkim knyrgas—nes jose.viskas.e

I

4 .

*

} .1

Lietuvių Rakandų Bendrove |
■, ' . (FUKNITURE STORE)-
Pardtrodfim vlsoldusį IlakaiiUiis užmokant ir duodam ant Išmokės* 

čio. Uilalkom sava trakų, prlstatom daiktus į kitus miestus Ir per* 
krąustoto iž vknų namų Į kitus. , . ‘
268W. BR0ADWAY, > ■ ’SO. BOSTON, MASS.

. , TelephvM So. Bęstfe 83(1—W, * #

- t

T

H-6) .
Remdamasis Šventuoju Raš

tu Šv. Augustinas sako: “Ti
ri ausiai yra žinomas daiktas, 

jog niekas negal būti išganytas 
kas Dievui netinka. O vėl vie
nas negal Dievui kitaip Įtikti 
kaip tik per tikėjimų Tikėji
mas yra tat žmonių išgųnymo 
tradžia. Be tikėjimo- žmogus 

šiame pasaulyje . nuteisinan- 
•ios malonės neturės, o kitame 
pasaulyje neturės amžino gyve
nimo. Pagalinus šv. (/irylius. 
\leksandrietis sako:/ “Tikėji
mas yra. durys ir kelias Į amži- 

gyvenimą.” Vyskupu San- 
aryba Tridente nutarė. “Tikė

jimas vra žmonių išganymo' * j <r ’ •
oradžia, pamatas ir visokio nu- 
dteisiniino šaltinis, be kurio

g! Mums nėra skirtumu ar j 
K Jūsų .bila už spaudos dar- į 
£ bus $50.00 arba $500.00 f j 
S^enęsL - {
£ Mes priimsime užsaky- t 
K mą didelį ar mažą ir nori- 
H me parodyti Jums delko 
a| męs manome,' kad galime į 
pS būti* Jūsų spaustuvinin- j 2F1I ♦ i
ja kais. I

'Jeigu nebūtų gera prie* 
žastis, tai mes nėužimtūme 
brangios laikraštyje vie- | 

K* tos šiam'apgarsinimui. | 
“Darbininko” Spaustu-'J 

§S vė Įrengta naujausiomis ’ 
modemiškomis mašinomis 
ir spaudos darbai atfteka- 
mi greit ir gerai. i

Su visais spaudos dar- 
bais kreipkitės šiuo adre- 
su:

p • “DARBININKAS”

366 Broadway,
z Boston 27, Mass.

ES Telefonas So.’ Boston 620

^ripnonpnBnpnCJnCDnPntBTOntanįffj
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^Viskas yra knygos’ gūdliai surašyta^ .. 
Parodo jos žmogui kaip reikia gyvent, 
Kaip jausti, kaip savo jausmus aprašyti, 
Kaip žmogui pėranksti darbuos’ nepasenk

t M

I knygas sukrovė mintis kuogetįausias 
Per amžius galiūnai minčių ir širdies, 
Jos yra mus’turtas pasauly brangiausias, 
Neš turi šaltinius tikrus išminties.

• *
• IŠ knygos gali savo jėgas gaivinti 

Priimdamas sielon jos kilnias mintis, 
Liūdnume knyga gal tave nuraminti, 
Nes joj yra jausmas, svajonės, viltis..

Kareiviai-ln-oĮeliair knygas pamylčkim, 
PaŠvęskim joms brangias, laisvas valandas, 
Skaitykim patys—kitus prikalbinkim, 
Lai tinginys vietos tarp mūsų neras!

M• . • ' . 
Brangesnis iiž auksų mūs’ poilsio laikas, 
Ėroleliai-kareiviai, • prie mokslo, šviesos, 
Tenyksta kortavimai, butelių tvaikas, 
Negarbinkim, broliai, dievaičių tamsos f

♦

Tebus apšvietimas mūs’ tikslas brangiausias 
Kaip ilsis ramybėj po kovų ginklai,

, O įrankis mokslui visų galingiausias— 
Tai laikraščiai, knygos, įvairūs raštai!

Vargo Poetą. 
Veik, armija, 1921 m.

DRAUGIJŲ ATIDAI.

r
GRUODŽIO ,17 DIENĄ

* 8-tų vftl. vtilinr<*,k
. ĖIETUVIŲ SVETAINĖJ, 

, Kampas E ir Silver Sts,, 
South Bostone,

ARTISTES’ ’

ONĖS BRIČKAITES
BUS SULOŠTI T'RYS VEIKALAI 

•(
būtent:

‘ ‘ VYRESNYSIS ANGLEKASYS ’
(drama) 

“KERĖJIMO. GARSAI”
’ (lyrika)

-  IR—------—------- 
“ALKANAS1 JONUKAS” 

.-------------------- '(komedija)
Lošime dallvaiis artistė U. BABIC* 

KAITĖ, p-iė,H L’. ŠARKAITE, p. JUO
ZAS VERVEčKA ir kiti žymus scenos 
mėgėjai.

<’iit Ims pirma proga bostonleehims 
išvysti tikrąją lietuvių <Jailą, ir, pusi- 
■rėrėtl ]>-lės P.ABK'KAITĖS scenlš 
k lis gnbiinųiis. t

ĮŽANGOS T1KIETAI; 
$1.00, 75c. i?? 50c.

KEX<:i\ A. L. T. S. 7-ta KUOPA.

t

:i

r

Nužemino visiškai dorų. Sau Į 
dioviis padarė su girtuoklyshės 
paleistuvystė, rūstybės, keršto negalimas yra daiktas Dievui 
•ir tt. ydomis. N$t didžiausias įtikti ir tarp Jo snnų‘tapti pas- 

*. . senovės išminčius Sokratas*, kaitytu:
pradėjo dvejoti ar dievams fin- 
Ijų tokios aukos. Juk dar ir 
.šiandien, kur tikėjimo lempelė 

. nešviečia, daug randasi seno
vės pagoniškų papročių. Chi-. 
hų religija negina žudyti arba! 
pardavinėti tėvams savo vai-Į 
kus. Azijos Indijoje, mirusių' 
Vyrų kunus deginant, našles 
turėjo kartu ugnin lysti suside
ginti. Nekurtose vietose pago
nys turi iš priedermes užmušti 
gavo senus tėvus‘.aukuoti savo 
vaikus stabams ir tt. Krikš
čionių tarpe, kur nėra gyvo ti
kėjimo, nyksta etika, daugi
nas nedorybės; patžudvstės, 
girtuoklystės, paleistuvystes i.r 
tt. Paėmus Ameriką, Suvieny
tos Valstijas, neva visi krikš
čionis, bet nėr tos dienos, kad 

' laikraščiuose nerastum žmogžu 
’dyščių, patžudysęiii ir tt. A- 
merikoje pastarais laikais 
“dievaitį protų” pradėjo, dau
gelis garbinti. Jei kų. protu 
negalima pasiekti, tai jau ir at
metama bei prietarais vadina
ma. Aiškiai matome kur žmo
gaus protas veda. Be Dievo 
malonės,' be tikėjimo, žmogus 
negal eiti išganymo kelių. Ti
kėjimas tikrai duoda mums 

' Dievų pažinti, nurodo Jo valių 
ir kiekvienų tikintį veda į lai-’ 

*z. iningų Amžinų gyvenimų.
Tikėjimas, yra tai antgamti

nis doro gyveninio akstinas. 
Tikėjimas mus mokina, jog 
Dievas neapkenčia pikto. Po 
mirties Dievas atlygįs lcieltvie- 

. niun sulig jo darbo. Per tikė
jimų mes žinome, jog DieVas 
yra gailestingas, ir iš savo ne
pabaigtos meiles tapo žmogu
mi, kentėjo, mirė, kad mus am
žinai laimingais padaryti.

/Tikėjimas pažaboja žmogaus 
piktus norus, palinkimus ir gi
na nuo pikto. Tikėjimas palai
ko ir gaivina mumyse dorų ra-

Kunigas P. J

UŽSIRAŠYKITE.

Visi išsirašykite Lietuvos 
Į Studentu Kalendorių 1922 me- 
Ams. Kalendorius yra kišeni 
us, gražiuose apdaruose, labai 

:;inka jaunimui. Visi išsirašy 
'cite. Atsiųskite doleriui, tai 
gausite tų kalendorių ir dideli 
;Iebį visokių iš Lietuvos lai 
<raščių.

Kalendorius gali būti graži 
kalėdinė dovanėlė.

Sėskite užsakymų šiandie, 
adresu :

DARBININKAS
>66 W. Broadway

Boston 27, Mass.

v •
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Pamėginkite ar

Rįrffles
Sn užregistruotu valsbnženkllaSuv. Volst.

Patentu Biure. *

Nanjamo mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmušan-. 

čioa ypatybės Šlamą vaiste idžtos, 
pu priemaiša priimniai' švelnaus 
kvepalo*

Ruffles yra labai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas^—begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris 

patiks kad 
ir gačniau- 
siaiypatai. 

; * I 
Aptiekose 
parsiduoda 
po 65c. arba 
atsiųskite 
75c., tad 
atsiusime 
per paštp 
tiesiog iš 
labara- 
tpryos.

Būtinai 
reikalau
kite 
Šitokio 
pakelio. 
Žiūrėkite, 
kad butų 
INKARO 
vafs- 
baženklis.

V

i

S

Didžiausi, 
šaunus

Ten Yra Vietinis Agentas Jūsų Mieste 
Ar Netoli Jo. '

Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir Į 
Visas Baltijos Valstijas per

Greičiausi Pasauly Laivai, 
Apsėjimns Su Keleiviais.

Ar Netoli Jo. -

fa
»

r

lifr

•w

v.

S? z>

KVjR

«
Ir

Kukardos,’ šarpos, Guziku-Vėliavos,
člai, Antspaudos, tai musų speciališ- 
kumas ir ilgų metų-praktika. Kaipo 
seniausia išdirbystė. Už- gerą ir artis
tišką darbą, lindija ir dėkuoja mums 

, tūkstančiai draugijų. Reikalaukite in
formacijų. '

M. A. NORKŪNAS,
16 Pleasant St., Laivrence, Mass.

•>

PIRK REVOLVERĮ TIKTAI 
UŽ S5.50. - Hamburg’ą.

SAKONIA ...... Sausio 21 
(’nhin $135. 3 klesa $103.50. Taksų $5.
Per Cherbourg, Southampton,

Liverpool ir Glasgow:
ALG ERIA .... . ................... Gruodžio 21
SCYTllIA ........... Gruodžio 24
CAMERONIA .................... Gruodžio 31
CAIULANIA ......................Gruodžio .31

Per Angliju ar Hamburgą į
Į Danzig’ų ir Hamburg’ų — $iaa.50, 

l Liepoją — $110.00; Taksų — §5.00.
čia nepaprasta proga pirkti? nikeliu 

aptaisytą revolveri geriausio padary
mo. šauiui S. & W. cente? firė patro
nais. Regulprė kaina šito revolverio 
yru $10.00,. bet pėr šitą mėnesi kultui 
nupiginta iki $5.50. Tu negali- gauti to 
1<1 revolveri niekur už tokią kuiną. Mes 
gvurantuojain kiekvieną musų revolve
ri. Turime trijų didumų: 22—32 ir 
38 calibre; visi tiek pat kainuoja. Jei 
gu patronų negali gauti savo mieste, 
gali gauti pas mumis.

Iškirpk šitą apgnrsintnią Ir pažymėk 
kokio didumo revolveri nori ir prlsiųsk 
savo adresą ir $Oe. staųipom arba pi- 
nigitis dėl persiuntimo. Paskui galėsi 
užmokėti kuomet pvisiųsiin revolveri. 
Rašyk šiandien, nepraleisk tokią pro
są

OHICAGO SAFETY 00., 
1330 N. Western Avė., Dept. 600,

Ohicago, UI.

A

NUPIGINTA KAINA. į 
' Tik vienas šimtas dolerių už. , 

palaidojimų. j
£>. BARAŠEVIČIUS, . ' 

GRABORIUS !
Ofisas t i

344 Broadiyay, South Boston. J 
South Boston 157S-R. * Į 
Gyvenamoji vieta: j

237 D St., So. Boston, Mass. ;
So. Boston 1032-W»

‘ f

GERA PROGA LIETUVIAMS.
Parsiduoda Mūrinis Namas ir 

Drapanų Krautuvė.
Biznis išdirbtas per devynis 
Lietuviai nepraleiskite progos 
tieji biznį. Priežastis pardavimo—‘per
sikėliau j nauja vietą. Kreipkitės šiuo 
adresu:

S-. Vasiliauskas,
1008 Washington St., Norvvood, Mass.

Paieškau Marės širviukės, paeinan
čios iŠ 'MailųnST kaimo, Siesikų par.. 
Ukmergės aps.' Apie septyni metai lai
ko atgal gyveno Cambridge, Mass. Ir 
iš ten išvažiavo į Brooklym ’N. Y. Ji 
pati, ar kas žino kur ji gyvena, malo
nėkite pranešti, nes turiu labai svarbų 
reikalų..

Jonas Gutauskas,
70 Lawrence St., Lavvrence, Mass.

metus./ 
mylin-

| TIESOS SPAUDOS |
BENDRIJA i

L. SIMUTIS, Pyni. J. B. ŠALLUNAS, Ižd.
’ KUN. J. PETRAITIS, Sekr. Sį

A®KUN. J. PETRAITIS, Sekr.

dy J. E. Karosas, Kun. F. KenAšis, P. Šivickis, A. Staknys. yd

AR TURI TRINER’S.
KALENDORlįl 1922?

Triner’s Kalendorius ne- 
kuomet nesuvilioja. Kiek
vienas metas praviršina ki
tus, su savo puikiu darbu ir 
artistiška išvaizda. Naujas 
1922 m. Kalendorius pilnas 
puikiausių Walt Whitman-s 
eilių su devyniais paveiks
lais kurie pirmena pereitą 
šimtmetį (1520 Copernicus 
pionierius šių. laikų astrono
mijos, 1632 Comenius pio
nierius visuomenės mokyklų 
sistemos; 1799 Voltą išrink
tas išradėjas vėliausiu pio
nierių kaip tai Roentgen 
(X-Ray) ar 'Mme. Curie 
(radium).

Ar tu turi tokį puikų ka
lendorių? Jeigu ne, prisiųs- 
kit-lOc. ir adresuok ( Joseph 
Triner Gompany 1333 South 
Ashland Avė., Ohicago, III.).

Pasižiūrėk ar tau nereiks 
Triner’s Bitter Wine, nes 

. tas vynas yra labai garas dė
lei vidurių.

u I

Jeigu tavo viduriai nedir
ba ge/ai tai negalėsi links
mai Kalėdas ir Naujus Me
tus praleist i. . “

Joseph Triner Gompany, 
1333-45 So. Ashland Avenue, 
Ohicago, M

BOSTONAN MUZIKOS
MOKYKLA.*

Ištirti smulkos mokytojai duoda sn 
vo geriausių patarnavimų jūsų vaikui 
arba mergaitei. Smuikas duodamas 
už dykų su pirma kurso lekcija, 
platesnių informacijų kreipkitės

3.95 Broadyay,
* Room

De’ 
prh

4,
So. Boston, Maso

ffF. JUZ/MIBRO R. A. DRAUGI.70* 
VALDYBOS ANTRASAI 

SO. B08T03T, MASS.»

PIRM. — Jonas Pranaitis, 
524- B. 6th St. So. Boston, Mmf 

VICE-PIRM. — J .Andruliunas, 
273 — 4-th St., So. Boston, Mass-

PROT. RAŠT. — V. J. Jakštas.
147 H St., Boston 27, Mass. 

F1N. RAST. — Juozą* Juška.
Merycllff Acadėmy 
Arlinghton Heigths. Mara. 

IžD. — Leonas švagždi!,
111 Bowen St., So. BostoD, Mast 

IŽDO GLOBĖJAI — J. Grublnskas.
B Jay St., So. Boston, Mass. ir • 

Antanas Rinitas,
284 5th St, So. Boston, Mass 

MARŠALKA — Povilas Laučka, 
Bt Story St, So. Boston, Man.

Draugijos antrašas relkaje: 
BOS Bręadwąy, So. Boston, MavC

Draugystė* susirinkimai laikomi kas 
antrų nedėldlenl mėnesio 1-ą vaL pc 
pietų Bainytiūly salėj ant'5 <t, So 
Bartos, M"**. v

♦
saldžiausios širdies r. juzauc 

D II-JOS VALDYBOS ADRESAI 
SO. BOSTON, lįASB.

PIRM. —Antanai Knita*. 1
284 Fifth SL, Boaton 27, Mas» 

VICE-PiRM. — Juozas AndrlUunas, 
273 Fourth St.. So. Boston, Moša 

PROT. RAST. — Vinco* ValkŽuorluK
• ' 178 Bolton St. Boston 27. BIai» 

HTO. RAST.' — Pranas Sinkevičiūtė
' 182 Bowen St.. Boatou 27, Muk*

KA8IERIUS — JurgfcjKanevlčim.
174 Bolton St, Boston 27, Man. 

MARŠALKA — Pranas LnkoMevl&tiA 
405 H. 7-th St., Boston 27, Mrm,

Susirinkimai laikomi kas pirma no- 
detoieni klekvlono mėnesio 2-rą viii, po 
pietą’&v. Petro parapijos suloj 492 Ei 
Seventh Streųt, Soutii Boston, Mass.,

TIESOS SPAUDOS BENDRIJA organizuoja 
fc $100,D()0.00 kapitalą, kad . Lietuvoje uždėti Po- 
W pieros dirbtuve ir įkurti Spaustuvę Išlygoms ir lai- ų.

krųščiams leisti. • . ‘.'į
SERAS So.00. (PENKI DOLERIAI)

©Visais reikalais kreipkitės šiuo adresu: v..,

| iras spaugjs bendrija, B 
|y 147 MONTGOMERY'ST., PATERSON, N. J.
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Trumpiausius susisiekimas su visom dalim Centralčs Europos
"" Laivai išplaukia kiekvieną ketvergą 

nub ider S6 No. River, 46-tli
“MOUNT CLAY” 

“MOUNT CARROLL” 
“MOUJfT OLINTON” 

Kajutos su 2, 4 ir G lovom ant visą šią. laivą. Dideli valgy-. 
mui, rūkymui ir siklčjimul kambariai ir visi, pasivaikščiojimui 
dariai skiriami 3-(4os hiasps pasaikTiain*. Ant laivu "Hansu,” 
"Bnyerh” ir ‘AVuerrtomherg” yra iw.llos sperlaUal puikios kajn- 

■ tos. X*žsiveglsrra\ imui vietos rašykit { musų agentas afna r
JULIVS RO'rrENBERG. Ine.. Nvte Bnylund Gctieral

260 Hanovor St., Boston; Mass,

i
II 

d'? t f A.

.................................. I
GAUS KALĖDŲ ŠVEHTEMS! |

J ei šią savaitę pasiilsite per mūsų Bankų 
pinigus į LIETUVĄ, tai Jūsų Giminės gaus 
juos KALĖDŲ ŠVENTIEMS 1

*
/

PASISKUBINklT

KURSAS LABAI

. BALTIC TO

ŽEMAS

*

294 Eigth Avė., . Cor. 25th Str., 
New York, N._ Y.

\
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St.. New York. 12 vai. per plet
“HANiSA” 
“BAYERN” 

“VZUERRTEMBERG” •
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s, todėl doleris
»

j po siūlomą t

t

VA, KAIP JĄ GAUTI
Be laikraščio Tu nebusi ir negali be jo būti. “Darbininkas” per Gruodžio menesi numažina kainą 

VIENU DOLERIU. Metams buvo $4.00, dabar $3.00, užsienin (Lietuvon), Bostone ir apylinkėse I 
$5.00, dabar $4.Q0. “Darbininkas” išeina tris sykius savaitėj, visuomet pilnas viso pasaulio |

• ' x X
žinių, indomiu straipsnių, eilių. “Darbininkas” yra pigiausius smagiausias ir naudingiausias | 

* * • g-
darbininkams Laikraštis. Užsirašyk jį šiandie, ragink kitus tą padaryti. |

Pinigus už prenumeratą siųsk “money orderiu” arba registruotam laiške adresu t
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Iš CHORO SUSIRINKIMO..

Reikalavimai |
———j——.

BelkalMidmų 2c. «t 
dį ii* kiekvienų krH. ‘ <
• . / t f . . ,. * ■ ...Ar____ »

VIETINĖ? 5lilin? Sv- Petro lietuvių bažnyčio-
flUinM AillIUVI ‘ Nekalta PrasidSiimo P. ftv.je Nekalto Prasidėjimo P. &v. 

- 'dienoto vakarines numaldąs ai-dienoje vakarines pamaldas at- 
laike gerb, kun; Garmus. Gie
dojo mažųjų choras, žmonių, 
buvo beveik pilna bažnyčių.

, A ,

“Darhininkė” Administraci
jų aplanke muzikas A, Z Kuz
mickas gyvenęs Hartfprd, 
Corni. ~ . ■ .)

Jis dabar važinėja po visas
Amerikos kolionijas ir persi-. 
Mindo groti teatruose — Vode
viliuose, ■ -
- Bių savaitę groja Broadway 
teatre So. Bostonymt armoni
kos. .' ' •

A, J. Kuzmickas groja aut 
bile muzikalio instrumento. Jau 
porų kartų lietuvių Šokiuose 
grojo ant “SaxapHone”. Tea- 
tirtose figūruoja kaipo ‘ ‘ Antho- 
ny Marcei,” hįt Broadway tea- 

' ti'ė pasidavė tikruoju vardu.
• ’ ’ ■

— —I Ii ,1............  ■ #

Po pamaldų bažnytinėje sa
lėje buvo choro repeticija tau
tiškų dainų ’ tinkamų advento 
laikui, kurios bus sudainuotos 
gerb. kum P. Garmaus prakal
bose gruodi 9 d. š- ’M lietuviu 
salėje, kampas Ek ir Silver St, 

—— '
Nedėlioję, gruodžio 11d. &. m. 

Šv. Petro bažnytinėje salėje 
nuo 5 vai po pietų bus parapi
jiniai ferųi. Ateikite’skaitlin- 
'gai. •

I ' ,

TOSTŲ DARBININKAI * 
SUSTREIKAVO

Da šimts uęstii.
sustreikavo E.. Bostone gruo
džio 8 d> š. m. po ginčų su Ę S. 
Booth'Co. delei .užmokesčio už 
išgelbėjimų nuo paskendimo į- 
kroųų. r į

; t Pradžioje savaitės M vyrų 
metė darbų. Seredoje kompani
ja paėmė 100. streiklaužių ir 
priežasčia'to sustreikavo 150
darbininkų simpątiiuodami 
streikuojantiems, *

*

Į 
f.

■
..

f.
L

,z,

i 

t

Šv. Petrė Bažnytinis Choras lai
ke. savo metinį susirinkimą sere
doje, gruėdžįo 7 d., bažnytinėje 
svetainėje. 8:30 vai. vakare. Bu
vo Susirinkęs skaitlingas būrelis 
Hariu, šiame susirinkime nutar- * 1
ta statyti didelį nrnzikališką vei- 
,kalą “Išeivis.” M. Karbauskas 
pranešė, kad jau pradėta mokin
tis ir apie vasarį mėnesį turės bū
ti-pastatytas. Nariai pranešimą 
priėmė ir pasižadėjo smarkiai 
darbuotis, kad iš to perstatymo 
būtų geros pasekmes. Po to raš
tininkė perskaitė kaip nariai lan
kosi ant ropetieijų. Pasirodė, kad 
yra apsileidėlių, bet buvo ir to- 

- kiu, kurie nepraleido nū vienos, 
repeticijos.

■ Buvo'pakvietimas dalyvauti su 
dainomis ant prakalbų gruodžio 9 
'dieną. Vienbalsiai nutarta daly
vauti.

Toliaus renkama nauja valdy
ba. šie nariai tapo išrinkti į val
dybą 1922 m.: Pirmininku — V.

' - Savickas (tas pats), Vice-Pirm,
V. Valatka,’Raštininkė — M.

' ‘Dusevlčiutė (toji pati), Kasierius
— A. Kohanskiutū ‘ (toji pati), 
Maršalkos — V. Valatka ir A. Ko-

lianskiutū, tie patįs.
Susirinkimas uždarytas 10 vai.

Rašt. M. Dusevišiutš.

SUSIRINKIMAS. .

Šv. Kazimiero R. K. Draugijos 
susirinkimas įvyks 11 d. Gruodžio,- 
1921, 2 vai. po pietų, parapijos 
svetainėje, pd No. 492 E. 7-th S’t, 
So. Boston, Mas. Visi nariai ma- 
lonėkit atsilankyti, nes "bris Ten- 
kama nauja valdyba 1922 me
tams. Todėl būtinai geistina; kad 
atlankytumėte. Apart to, turi
me daug kitų svarbių dalykų ap
svarstyti.

V. Jakštas,
Prot. Rast.

SUSIRINKITE.
Veikalo “Gražioji Magelio- 

na ’ ’ repeticijos įvyks gruod. 10 
d. 7 vai vak. Vyčių kambariuo
se. Vaidintojai teiksitės laiku 
sueiti. P.eto turėsime svarbų 
pasitarimų.

Teatralis Skyrius

CAMBRIDGE, MASS.

40 vai. atlaidai..

.Gruodžio 9-10-11, atsibus 40 vai. 
atlaidai. Prasidės pėtnyčioj 7:30 
vai. ryte, baigsis nedalioj 9 vai. 
ryte. Vakarais bus iškilmingos 
pamaldos, mišparai, pamokslai. 
Kviečiami visi apielinkės lietuviai 
naudotis iš šių didžių atlaidų. 
Vakarais ir po piet bus klausoma 
išpažintis. Bus svečių kunigų.

«

DARBININKAS, 

MGKMJHVTŲDOMK.
Gruodžio 31 d. 1921, 2-rą vai 

po. pietų, busN. A. MokrieiriųAPS’

žilikovikia paveikslai “Per- 
■< kttne. Jei nori apie tai plačiau

Masp. >. <’■a • _ . <
:,. -i m ' *•. •

Tai kviečiami visas kuopas 
siųsti savo delegatus; nes labai y- 
ra,daug svarbių dalykų kas link 
Moksleivių organizacijos vardo. /

Taip-gi tų patį vakarų bus kon
certas apskričio* naudai. Tėi-gi 
kviečiame visus, kurię atjaučiate 
•ntoksleiviua,. atrilaųkyti koskait- 
tingiausia.

Valio Moksleivių apskritis t
- . • Valdyba.

sužinoti siųsk “Perkūnui’ 
HMRKWA8’^ 

3$5 Broadway,Bo«ton27 Maas.
4 f ‘

Siibatti,Griioc^

r NAUJ1OAIJETUVIAMS
AMERIKIEČIAMS. I !M Bu. Bontoh 24861

NesėriAiatėjųižLietuvos 1-mas 8JB Į ft I IMI}filiai į 
numerp Tautas Kultūros ir P"' J'į'£AWU£I? 
Pilnutinio Gyvenimo *žuriialasl® (BEzMOUR) ■
HRU0MuvAxn < 1 ' 11.. Bot u^it V;

Siųsk tuojarn 75c. “Įtoririnin. WthTTOJAŠ IR CHIRURGAS Ž 
kriM o gausi “RnOMUVĄ” “ i '■•d r‘'MBBGHttm**'

. 366 27, H
L I ----------—— --------- ———h. g vanantiemz. Adresu: »

i 506 Broadvay, : L 
g South Boston, Misą* h

•5
f

KETV.—PfiTN.—SUBATOJ g
Gruodžio (Dec.) 15-16-17 B 

( z ’ Ip
“Nė rieda moteris nežino”—.g 

su. geriausiais aktoriais, g 
Komedija— ° tS

“Monkey Bell Hops” g
* BBroachvąy Skaitinis Žinynas jįp 

—~ L..„—M

PAN—UTARN.—SERED.
Gruodžio (Dec.>12-13-14

Bota Negri —
“One Arabian Night”

Komedija —
“Playing Pogsum”

Broadway Savaitinis Žinynas
___ ___________ .................................................................................. ......... ..................

ffi DIDELIS VODEVILIO
g—----- - --------—----- --------H
S
Bi
p
H
Bi
o
s
11_________________
I BR0ADWAY (Šalę Pašto) SOUTH BOSTON.

Geriausias aktas -- . 
“7 — Whirlwind 
Tumblera — 7”

Smarkiausia organizacija ; 
tokiam veikime —

“4 — geri aktai — 4. ’

• DIDELIS VODEVILIUS, i
, . J ■ ‘ Si—,—.—— g 
Geriausias aktas — • g

* * Herrmann The Great & S
Čompany g

Su keturiais gerais aktais. £

Nedaliomis Koncertas — Vodevilius ir Krutami Paveikslai. 3~" -r ____________ . ■■ ■ - 7H
PO PIETŲ — Nuo 3 iki 5:30 P. M. kainos: valkams 17c., dideliems 30c.

S VAKARAIS — Nuo 7 iki 11 P. M. kainos: 35e., 45c. ir 55 centai, g 

S

f

DRAUGIJŲ ATYDAI!
TT'ivT^f’nXTA^®l*avV’ Kukardų, visokiųŽenklelii& Guzikučiu, Ant- 
A-zll M v U. Y s> spaudų ir kitokių .Draugystėms reikalingų dalykų. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tes vardą. 
STRUPAS CO., 90-92 Fcrry St. Newark, N. J.

I
Pajieskojimai

BaĮįtfkriimii kainos 1D8. na- 
rikiai ir '‘Darbininko" zkąųyto- 

’jama 1 zyki i mėtom u# dykų, ui 
B nykiui |1.00. Ptletellami už a 
ųyklua 11.50.

>-mr-.....
Patįs dirbam akinius. f: - *mar**vrwvi«rA«I. 4aiini51i» fetavi.3 optometrfc į AT8»AWMA8. . 
tas (akių specialistas) Naujo Į paieskan savo dėdės K Krw 
Anglijoj. t Į insko (brolėno mano motinos!
. . j. jL RAŽAKARNIS, & .f Jadvygos iš Krušinskų čeprieviJ ITO M|ll | IOMAI 
377a BroadwayT SABosįon, Masi l.iienės-čepulienės),. kurjs prieš iš-Įl1***1 ***“** wt jIIpSiImI!

, * *1 • I /ažiavimą į Ameriką, dar kelius (Jakimavičiui!)
/............ , • Įmetus prieš' pasaulinį karą, gyve- BW KAST BR0APWAy

j-iri/aę tiui.;1L_r--į krėčiau jam daug i THMlPB10NB-5(i2.
T ivarbių dalykų pranešti, tik neži- l 

• Į.iau kur jis apsigyveno Amerikoj, I 
| tęs jis išvažiuodamas paliko ma- 

I te dar 'vaiku. Todėl jį pa# ar jį Į] 
nriv i i uirt iTriirJV~'i a a i prašyčiau pr?(neštL ir ]
REIKALINGaS VEDĖJAS) H1“?1! w-p«tp>wa«t>-h 

Reikahngas gerai suprantą Į toinaiaj g t6‘0 (Julijo I,
apie valgomų daiktų krautuv. t ,o) ta- ir os usl ;
smogus, kuris galėtų užimt I iF 
vedėjo vieta. Atsišaukite grei I .L 
tai aut Šio adreso: “Darbmin „ MariampolSs pulko Ckio|? 
ko Admrmstramja Care of B. S Anato,is c is .

366 Broądivay Boston 27 Mass p( s Kitl} Amel.ikos .

įuolankiai prašau perspauzdinti.
A. Č.

I
lti South Bobtomi '

B 8. II. S. STONE

Akiu Speciamsta8 

399a- W. BROADtVAY 
Vai,awoob t Nuo B r, IJd 7 v. vak

6rtt

B * . Tel, 8o.'Boiton 27<
I M. JOBU BjdifiNKEU. M. B 
| Galima ^utikalbčtl ir Įtetūvffltai 
B OniBO V&AtfOMH - ■ - - •
I Rytais ik 9 vai. 
I Po pietų 1 iki 8 vsL
» Vakarais nuo 6 iki f»
1536 Broadway, S. Bosto 
jggimEaasg^

Mano antrašas: LITHUANIA. ||£ Į Į( A ! j V
t YiAot YMillrn ‘f’t'b-iri I 1 JI l» l< B B* 5

ADVOKATAS
414 Broadway, ' 

S. BOSTON 27 MASS,
Tel. S. B. 044L

5 Antros lubos—Viršuj L. P. B-vSs 
GYVENIMO VIETA: i

AX . . . • T. . į 135 R<we St, Auburndnle,.Mass.fAš kaipo tarnaująs Lietuvos TeI w Newton ioig-41. ž
jietuvos kariuomenėje, turiu gar- Į'^©®8S©®®@®©®®®©®®©®®©©®©®w

*

REIKALINGA DAVADNA 
VARGINGA NAtt.fi 

ant ūkės, prižiūrėt stubij. ir. sykiu bu I 
gaspadinė. šeimyna susideda iš 4-rių I 
mažiausias 10 metų. Našlė a^ba mer I 
gina nuo 35 iki 40 metų jeigu kutr. 1 
^šiuikt^un^adresu^68’ prašau at I ’ės kreiptis prie Amerikos lietu-1 ’ 

Braneh Mich., it. 2, Box 72, M. L į ių ir lietuvaičių. Aš Ubai malo- 
-------------------------------------------1 lėčiau su jumis susirašinėti apie 
.KAM REIKIA KAMBARIO? | olimų kraštų. Kareivio gyveni 
Gepas kambarys su elektros šviesu Į ae didžiausias turtas yra laiškai 

šiluma ir vigais kitais patogumais. Su i v. . . ,v . v v
lig reikalavimo gamina ir valgį ir skal | žiniomis is įktų salių. Mes bu- I
bla rubus. Kam reikalingas kambaryj I Įami Lietuvos karžygiais laba’ | 
kreipkitės šiuo adresu: I ... . . x. ,. . . v. 1

8414 SOVVINSKI ^AVE., ' I torėtūmčm susipažinti ir susirasi I
CLEVELAND, OHIO. I ietį su amerikietėmis lietuvaitė 

Galima matyti bile valandų. Pirmo I . +^-
lubos1 iš užpakalio. I Perskaitę tų straipsnelį ma-1
—----- -—------------------ ------ .— I onėkite nenumesti į šalį1 ir neati-
NAUJAS' ČEVERYKŲ BIZNIS Į lelioti kitam sykiui, bet išpildy-1 

Taisau visokius čeverykus ir už pi I -ite mano prašymą tuojaus. Su j 
frperstiiKnti afalon6klt> atsilankyt Į lekantrumu lauksiu iš tolime į 

'ANTANAS GABUTIS, I erasto laiškų ir laikraščių. Ger 1
19 G Street, South Boston, Mass | ^įanūLOg ameriketės rašinėkite mar p

M * 1111 ■ irBT’l iinxv * I a^us ši-uo adresu:
NAUJA HeTUVISKA j LITHUANIA. Jonas Saldanavi

nnnnrnu“ j dus, 5-jo p. D. L. K. Keistume
vhUSERNEi I 3'&° batalijono 7-tos kuo- Į|

. šiuomi 'pranešame visiems So. Bop | ^°8’ 
tono lietuviams jog aš atidarai. nauj-- | ___
krautuvę, kurioje užlaikau įvairių cai I 14
goods, apynių, malt Ir įvairių kitokį’ I Paiegkau gtal6s Kavaliauskaitės, V 1 
reikmenų r parduodu daug jigiau ae I >asaletellll> Veliuonos par. Pirmiau, 
gu kitose krautuvėse. Ateikite ir pei 1 yveno Gvmnd Rttpl(ls>vMlCh. ji pa I

Etanas tupimas, . ‘ “ * ’MJĄ’ “■"
105 Second St., So. Boston, Mass I Jox 159, v/estfieid, Mass

BU. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

DANTISTAS

>l?<

i

/

705 Main St., Montello, Mass. !į 
(Kampas Broad'St.) j[ 

Tel. Brockton 5112-W. H

BU, F.MATULAITIS“]
Gydo Visokias Lioah 

Pbibkisia Aurius.
Valandos: 1-—8 L 8 P, M

17 Millbury Street, 
WOBCESmt MASS'
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ŠV. JOJO BV. BL.
DB-ST«S VALDYBOS ADRESAI
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J * l:8ų~a.ę 
j Ofisas uždarytas
J r karais ir ncdėllomis.
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X—RAY VARTOJU -JEIGU TIK REIKALINGA.1 
Gydant visokius ligas: smarkias Ir chroniškas, tfd yru faktas kad aš per 
visų savo gyvenimą studijįuoju Šitas ligas. Pridedant mano ofisas yra ap
rūpintas su naujausiais .Instrumentais ir prietaisam elektras ir tt« ..Joki 
elispensai nėra perdldeli' kad tik pagelbėjus mano ligoniui Kosrol&au- 
sla ateik ir persitikrink ar tavo Ilga yra beviltė ar galima išgydyti Ne
žiūrint kokia liga butų, tad mokslas fr gabumas tave vėl sveiku, stipriu 
ir linksmu padarys. -2- PATARIMAI DYKAI.

1*^1

VISUOMET UŽSIMOKA PASINAUDOTI 
PROGA.

“DARBININKO” PRENUMERATOS KAINA

mo
Suv. Valstijose metams ........................................... $4.00
Užrubežy arba į Lietuvą, ir Bostono apylinkėse met. $5.00

DABAR
PER GRUODŽIO MĖNESĮ HK

Suv. Valstijose metams.............................................$3.00
Užrubežy arba į Lietuvą, ir Bostone ir apielinkėje 

metams..............;...................  $4.00

SKIRTUMAS VIENU DOLERIU.
Reiškia, dabar užsirašydamas ant metų “Darbininkų” 

sutaupysi vienų dolerį. . ‘

NUO SAUSIO-JAN. 1-mos DIENOS, 1922-rų METŲ 
‘Darbininko” prenumeratos kaina

BUS
Suv. Valstijose metams ................. $4.50
Užrubežy arba į Lietuvą ir Bostone ir apielinkėje 

metams ..................................................... .  ... .$5.50

ČIA JAU SKIRTUMAS BUS DOLERIU 
IR PUSE ($1.50)._

užsirašyti “DARBININKĄ” dą: 
bar? per gruodžio mėnesį užsimoka,, ypač šiais 
bedarbes laikais.

“DARBININKAS” buvo ir yra pigiausias 
ir tinkamiausias laikraštis darbininkams.

Vžsipuenumėruok arba atnaujink prenume
rata DABAR. Tai geriausia DOVANA ŠV., 
KALĖDOMS.

Siųsk $3.00 arba $4.00 šiandiena “money 
orderiu,” čekiu arba registruotame laiške adre-

- - ■»** *• ų
Esu pasekmingai išgydęs naujausias ir clironiškąą.Jigas, kaip.tai:

Netyrų kraujų 
Odos ligas 
Kepenų nusiskundimų 
Vidurių ligas ? 
Reumatizmų 
Nervų silpnumų 
Skilvio.nemalonų 
Inkstų ligas T 
Nervų jšsisėniimų 
Pečių skaudėjimų 
Spuogus nuo veido.

T t 
T 
T t

“DARBININKAS”
,76’/7 P,ROADWAV, ' BOSTON 27, MASS.

I■ ■ ....................... . ' 11 —Z»

I Karaliaučiaus prieplauka) . 
' ARBA PER LIBAVĄ, HAMBURGĄ—EITKŪNUS.
Šiuoml linksma mums pranešti, kad mes pasldarbavom idant musų 

pasežleriai, o ypatingai Lietuviai, gaištų keliauti stačiai j PILIAVA.
Lietuviai, važiuojanti j Pillavų, aplenkia Lenkų Juostų (Koridom) 

ir privalo turėti tiktai Uotuviškų pasportų; jokių vizų, nereikia.
Susinėsimas su Piliava tai yra nauja šaka mūšų regularlškn susinė

simo su Hamburgu, Danzigu lt Llepojum, • dėl Lietuviu tai trumpas ir 
parankus kelias namon dasigauti.

DIDELI DVIEJŲ SRIUBŲ PAŠTO LAIVAI IŠPLAUKS: 
LITUANIA..........Gruodžio 81IESTONIA ..................Sausio 18
S. S. LATVIA............Sausio 4ĮS. S. LITUANIA — Vasario 1

* Taip-gi naujas tiesioginis kelias tarpe
LIEPOJAUS—DĄNZIGO-HAUFAS, Kanada

Visi laivai turi puikius* kambarius, trečios klėsos keleiviams. 
. Kreipkitės prie musų agento jūsų mieste.

X
. t

“f

■ fl->- >

l LIETUVĄ IR IŠ LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

ir ant geriausių laivų visų linijų pas geniausią LIETUVIŠ
KĄ agentų -—G. KUNAŠAUSKĄ. Agentūra uždėta 1910 m.

• PASPORTŲS' išreikalauju visiems keliaujantiems į , 
LIETUVĄ. .

Atvažiuojančius iš kitų mieštų patinku ant stoties. 
Persiuntimas PINIGŲ Į LIETU VĄ pagal dieninį kursų. 
ATYDA. Mainymais pinigų ne priverstinas, bet išmai-* 

nau, jeigu kas klausia, - . ,
- i O. Kunašauskas

179 E. 3-rd Street, ■ “ ~
r* r

TeL So. hostoo 82tJ
JLimvys Dantistas - 

DR. U V. CA8PĖB 
(Kasparavičius) 

LalMnal pprM3 ofisų po iSo 
125Rsoadway, So. Bosiom, Masu

: Vjsp cjte u -
:30-& ę 6i30—9 P. M JĮ

Ofisas uždarytas aubatos va-

\i- - F 
r ?f.

ŽIUREKi NEPRALEISK! I Paie&m brouo Igno Akstino, kilę.7 Iš Randamonių kaimo, Merkinės valš.
PARSIDUODA Lietuviška Bowlln; 1 UytauB apskr. Buvo paėmę lenkų ka 

Alleys ir Pool Rjjimls, didžiausias S( I ,-i.uomenSn, bet paleido. Po to Lietu 
Bostone, geriausioj, Lietuviais apgy I /os valdžia paėmė kariuomenėn. Mel 
Ventoj vietoj. Biznis didelis ir gyvas I ižiu kas jį. žino, pranešti, arba jis pat; 
Puikus 12 stalų ir 5 Borclirig Alleys I ai atsiliepia šiuo adresu: 
Priežastis pardavimo: .vienas partneri I KATRE STRAVINSKIENE, 
nori tuojaus važiuoti t Lietuvą. I 23 Haverhill' St, Lawrence, Mast

M. VERSIACKAS Ir A. MANKUS, I U. S. of A.
Savininkai, |

328 W. Broaduray, So. Boston, Mas. Į------------------ ------------------------
i —i w i ■».' t. i —" —> ■ ■ m ■ ■ ■■ 1

A_AnA|a ... niARu ' I Paieškau Juozapo Skiriaus, Kauni 
, RPnHRr W RIlinY ' I čdybos, Tauragės apskr., SkaudvilėUiLUilUL n I niuo I I -ai., Upynos par., Petkalnio kaimo. I; 

TTUTRTKrį HF.ATTNG 1 mato krlaučius. Pirmlaus gyveniPLUMBINtr ir rLLAllNtr 4 »jj|cagOt jįįm dabar girdėjau bukgyve
Taisau visokius pečius. I įųs kur apie St. Louis. Kas pirmas 

116 HMM', So. Bortoo, Mok l“"0'SraS“ 1 d0'erl d"
Tel. 910-W: --- 1 J. tamošauskaite

į (po vyru Ragauskienė)
j >542 Cardoni Avė., Detroit, Mich

GBOCK
ANT DAIinAVlUn I Ieškau savo brolio Boleslavo Gruzd:
fui I I ARUAV imU I 3 Šiaulių apskr. ir m. Šiauliai. Išva

—. . . v. . . litavęs iš Lietuvos 25 m. atgal. Po t<Biznis gerai Išdirbtas- ir pato I njko nieko negirdėjau nuo jo. Mel 
gioje lietuviais apgyventoje rieto į,W atsišaukti arba kas jį žinoję pra 
7 t, . v .. ... ."v I lešti, už kų busiu dėkinga. Adresas:je. Priežastis, savininkas įsva Į LITHUANIA, Stefanija Llulevičiąnė 
žiuoja Lietuvon. Ateikite ant se rdauilal, Bažnyčios g. No. 6.
kančio antrašo: I

Antaniu E .TonfiliiTnas 1 Ieškau draugo Zigmo Bataravičlaush Šiaulių m. Išvažiavo iš Lietuvoj 
299 D Str., . So. Boston, Mask |1912 m. Iki 1914 m. gavau laiškus 

v ■ l lyvėno jis Clilcagoj Ir Forest City, Pa.
Po to laiko nieko* negirdėjau nuo ]<■ 

[Meldžiu atsišaukti arba kas jj Žinoto 
pranešti už kų busiu dėkinga. Antra
šas : LITHUANIA, Panevėžys, 7 kpopt’ 
5 n. n. D. L. Iv. Keistučio vadui Linlls- 
Linievlčlul.

UBAI PIGIAI
PARSIDUODA

NAMAS ir GROSERNE, taip-gi ir 
ŠIUŠŲ štoras, Lietuviais ir Les- 
kais apgyventoj vietoj. Savinin
kas Nutiktų išmainyti ant. šiaip ko
kio nejudinamojo turto stų mažu 
įnešimu. Kreipkitės laišku: K. J. 
PM P. 0. B.5 31, C. TV., Camridge, 
Mas.

Paieškau savo brolių Jono ir Anta
no BendzLunų, gyvenusių 1005 m. Nau
miesty. šakių apsk.; juodu jauni vyru
kai, Taip-gi ir savo giminių: Antane 
Astrausko ir Vinco Grybo; pirmiau gy
veno šakiuose. .Tie patįs ar kas juos 
Žino, meldžiu atsišaukti ant šito adre
so:

MARIJONA BENDZIUNIPTE, 
‘ (po vyru Koltkauskienė) , 

,2662 Porthenais St., Montreal, Canada.
‘ I ,

I,
« ■ l

ų--ų < w i w ■ ■ w m oi irr

Bell^Phone: Poplar 7545
ADOLPH F. STANKUS

TIKRAS LIETUVIS
G R A B O R I U S

1023 Mt. Vebnon St.
PHILADĖLPHIA, PA. , 

.,1
t. L. K. KEISTUČIO DRUJOS 
mO& ADRBSAI, BOSTON, MASS. 
j*ERM. — Motiejui Verseckas,

41 Gatės St, So. Boston, M«sa> 
/ICErPIBM. — Juozas BtŽokflJJ,

807 B. 9-th St, So. Boston, Maąs. . 
PROT. RAST. — Ant Modejnnas,

450 B. 7th St, So. Boston, 
tTIN. RAŠT. — Juozas Kąvallauąk^, x-.

209 E. Cottage St, Dorebester, 
(LASIERIUS — Andriejus Wteetai&

807 E. 9-th St, So, Boston, Mašs. * 
MLAR5ALKA — Antanas Gruodis,

159 Bowen St, So. Boatou, 
Posmertlnės moka $200.00. Pafieipn 

auo dienos suilrglmo iki pasvetktmo-
D. L. K. Keistučio dr-ja laiko 

{mins susirinkimus kas pirmų nedėl* 
llenį kiekvieno mėnesio po Nq, 
iVasBington St, Boston, Mass. 0-b) v- 
vakare. Ateidami drauge ir naujų na- 
4ų tu narini atelveeb|t prie mulų dr* 
Iom prirašyti.

PIRM. — M. Btaba,
689 EI 7«tn St, 8o. Boston, Mw#. 

VIOH-PIRM. — P. TuleUdfi,
180 Bowen St,. So. Boston, Kais. ' 

PROT. KAST. — K. Luini*.
47 vate St, 8o Boaton, Na*. 

BIN. RAST.»t ŠGlRvs,
127 Granito St, So. Boston, Mass. 

Naudžiūnas,
* 10 Vtoflebl St. So.. Bnsten, Maaa. 

»AARMA.LKA — Btoptjnaa Navlcka-i 
„ Dr-ja Įniko susirinkimus kits trečio 

nedčldlehl kiekydeno m?no?io, 2-nj vai. 
po plotų šv. Petro piiritpijos salėj 402 
12. Seventh St, South Boston, Muša.v

NAtt.fi
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