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Lietuvos atstovas prie Va
tikano, kun. J. Narjauskas, 
kreipėsi į Šventąjį Tėvą šiuo 
prašymu:

'šventasis Teve!
Lietuviij tauta, nors dar 

labai suspausta daugelio 
valstybinių sunkenybių, jau 
rūpinasi be atidėliojimo vy
kinti daugelį dalykų, kurie 
Tėvynei tvarką ir lajinę ne
ša.

. Nežiūrint daugybės dar
bų, kurie liečia materialę 
gerovę, paminėtini yra tie 
darbai, kurių tikslas yra 
dvasios kultūra, minties il
si olų auginimas.

Atgavus politinę laisvę, 
visi, kuriems rūpi išauklėji
mas krikščioniškos jaunuo
menės ir katalikų tikėj mo 
laimėjimas, deda visas pas
tangas ir turtą, kad sutvar
kius Lietuvą sulig Evangęli- 

‘ jos Įsakymų. Ir štai auga 
pradinės mokyklos ir įvai
riausios vidurinio mokslo į- 
staigos — valdžiai visokiais 
būdais remiant ir palaikant. 
Veikia trys didesnės semi
narijos, kurių tarpe - •• Že
maičių Seminarija Kaune y- 

Y'a Žydinčiame stovyje: ant
roji — Seinų seminarija, 
nors, neteisėti! okupantų iš 
savo vietos išvaryta, tvirtu 
pasiryžimu savo darbą tęsia: 
pagal:-aus Vilniaus semina
rija, ypatingose sąlygose 
būdama, nenustoja darba- 
vusis,

Belieka tik įsteigti augšto- 
jo mokslo mokyklas. . Civi- 
lei valdžiai jokių kliūčių ne-, 
darant lietuvių tautos, di
džiausioj didumoj katalikiš
kos ir yra noras — įsteigti 
Lietuvoje Katalikų Univer
sitetą, įsteigti Romoj dvasiš
ką kolegiją,, vyrų ir moterų 
vienuolijas išplėsti, ir dau
gelį kitokių dalykų įvykin
ti, kurie tautos dvasiniai 
pažangai būtų naudingi.

Bet, kadangi visų dalykų 
nėra galinta užkartą pradė
ti vykinti, pirmasis turi bū
ti toks darbas, kurs prie 
vietinių aplinkybių yra rei- 
kalingiausis.

Ir tokiu yra universitetas. 
Lietuvos katalikų vienoda 

yra mintis, Vyskupų karš
tai palaiminta, kad jau da
bar, neatidėliojant atidary- 

. ti Teologijas ir Filosofijos 
fakultetą.

Taip Lietuvoje sumanius 
ir bevykinant, Lietuviai iš
eiviai Šiaurinėje Amerikoje 
savo Kongrese 28 rūgs. š. m. 
Universiteto reikalą nutarė 
remti ir 50 tūkstančių dole
rių jo praplatinimui pažadė
jo suteikti. Be to nutarė, 
kad apie tą pasiryžimą būtų 
Jūs^į Šventenybei pranešta, 
kad Jūszį, Šventenybė ne tik 
to pasižadėjimo liudytoju ir 
dalyviu būtumėt, bet, kad 
ir patį reikalą savo Aug-

ščiausiu Apaštališku Auto- 
ritu paremtūmėte.

Todelei žemiau pasirašęs 
Lietuvos r Atstovas, minėto
jo Kongreso raštu remda
mos, prie Jūsų Šventenybės 
kojų puldamas, nužemintai 
prašo Apaštališkojo Palai
minimo visiems, kurie žo
džiu protingu, darbu tiks
liu, . gudriu patarimu, ar y- 
pač dievotomis aukomis prie 
įsteigimo Katalikų Univer
siteto prisidės.

Ir Lietuvių tauta melsis 
karštai, kad Dievas Geriau- 
sis, Galingiausius' Jūsų 
Šventenybę ilgiausius metus 
užlaikytų.

Jūsų Šventenybės žemas 
tarnas ir paklusnus sūnus

J urgis N ar jauslias, kan.
Rymas. Via Tor dėl Spechi 4,
31 d. Spalio m., 1921 m.

Šventasis Tėvas siunčia 
savo palaiminimą visiems 
aukotojams Lietuvos Kata
likų Universito kūrimo rei
kalui. Į kanauninko J. 
Narjausko prašymą, Šven
tasis Tėvas šiaip atsakė:

Jo šventenybės 
Valstybės Sekretoriatas

N. B 27827
IŠ VATIKANO
16 lapkr. 1921

Jo Ekscelencijai 
Pranciškui Karevičiui 
Žemaičių Vyskupui 
Kaunas.

Jūsit Ekscelencija!
Lietuvos Atstovo raštą iš 

31 d. šio spalio m. apie Jūsų 
remiamą sumanymą. įsteigti 
jūsų krašte Universitą, 
šventasis Tėvas maloniai 
priėmė.

Jo Šventenybė begalo rū
pinasi, kad katalikiškos 
mokyklos, jaunuomenę tin
kamai auginančios daugėtų, 
ir ypatingai, kad dvasiški j a 
Išryti! gilų filosofijos ir teo
logijos mokslą. Tą Lietuvių 
sumanymą Jis pagiria ypa
tingai žinodamas, kad Jūsų 
Ekscelencija uoliai pildote 
Apaštališkojo Sosto pagei
davimus. \ Todėl Jis pasiti
ki, kad taisyklės Kanoniš
kųjų Teisių Kodekso nusta
tytos visiems Kataliku Uni-•> v

versitetams bus ir pas jumis 
pilnai įvykintos.

Tuotarpu Vyriausis Ga
nytojas visiems, kurie prie 
paminėto Universiteto įstei
gimo kokiu nors būdu prisi
dės, teikia nuoširdžiai Apaš- 
talikiškąjį palaiminimą.

Aš gi meldžiuos, kad Die
vas Jusi]. Ekscelenciją ii-' 
ginusius metus laimingu už-1 
laikytų.

P. Karti. Gaspari, 
Originalui atatinka:

J. Mackevičius', 
Liet. Ats-bės prie 
Vatikano Sekret.

Liet. Atstovybes prie Apaštališko
jo Sosto Aątspauda.
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VISIEMS AMERIKOS 
LIETUVIAMS. ' 

a'

“Darbininko” leidiny nuo 
spaįjo m. 25 d. š. m. žmogus 
rašydami iš Philadelpliijos, 
Pa, sako linkęs kad “Darbinin
kas” pasiektij visas darbinin
kų Šęimynas, visą pasaulį ir 
i{net ” Lietuvos darbininkiškas 
šiaudines bakūžes. Man tas žo
delis “net” keistas.

Pirmiausia pareiga visų A- 
merikos lietuvių užsišakyti sau 
patinkamą laikraštį ir tuoj už
rašyti jį saviems į Lietuvą taip 
kad nereikėtų sakyti “net”., 
Jeigu sakyti “net” tai išeina 
lyg Lietuvon laikraščio užrašy
mas būtų kokia tai malonė, o 
ištikro turi būti tai ne malonė, 
bet teisioginis skubus reikalas 
— reikia kad nebūti] nė vieno 
Amerikos lietuvio, kuris nebū
tų užrašęs mažiausiai nors vie
ną laikrašti į Lietuvą saviems.
I Vargo Poetą.

PALAIKYKITE 
KAREIVIUS!

Daug gaunat atsišaukimų iš 
Lietuvos pilkųjų, mažai paste
bimų, bet galingos dvasios di
dvyrių — kareivių. .

Prašo jie daugiausiai iš jūsų 
laikraščių, kiiygų — mokslo, 
šviesos, žinių.

Jūs gal ir nebejautrūs esate 
'kartais į atsišaukimą, nes jų 
daug gaunate, tai gal pilkųjų 
didvyrių prašymus ir apleidžia- 
Jte. O jie/jūsų šaukiasi, prašo, 
baisiausiai laukia... Aš tai ge
rai žinau, ne's buvau kareiviu 
'apie tris metus.
Kareivis tai užmirštas visų gy 

vūnas, griaužia jį nuolatinė 
kariška drausmė, trokšta jis 
nuo jos, jeigu jo niekas neno
ri žinoti iš visuomenės, jeigu jis 
nuolat tik mato ir girdi virši
ninkus, įsakynpis ir t. p.

Trošku maudytis vien kariš- 
kume be jokios žinutės, be už
uojautos, be kito nekariško pa
saulio kareiviui, kariškiimas 
kaipo nežtaioniškas, nemorma- 

’lus dalykas tik griaužia'jį kan
kina. ..

♦Reikia būtinai kad kareiviai 
būtų ne atskirti vien kariška
me gyventi, bet reikia juos pa
laikyti žmonėms, kad negyvu- 
lėtų, o kariškumas tai daro.
1 Palaikykit kareiviu, susira- 
šinėkit su jais, siuskit jiems 
laikraščių, knygų, kad jie liktų 
Vistiek žmonėms, nors laikinai 
yra atiduoti nenatūraliam ka- 
riškumui.

Vargo Poetą.

KURYNS (Šakių apskr.) 
Čia yra nepaprasta bendrovė 
įsteigusi pirtį linams minti. 
Nors ir labiausiai suktumėte 
galvas vistiek vargu be įspė- 
tumete kam skiriama yra tos 
pirties pelnas. .Mat, mūs žmo
nės yra nepaprastai “kilnūs” 
ir jie įsimylėjo ne į pinigus, bet 
į... buteliuką. Ir štai aną va- 
j karą jie taip ‘ ‘ pasimylėjo,' ’ 
Įkad pragėrė nevien visą metų 
pelną, bet ir savo prisidėjo po 
vieną kitą dešimtinę. Tat nu
tarė kitą met brangiau imti už 
pirtį.

BRAZIŪKAI (Kauno apsk.) 
Aplinkines girios padeda Bra
ziūkų degtindariams įsitaisyti 
gan diktus “bravorus”. Ir mi- f

lieijantai retai juos sugauna. 
Taip kad jie beveik ramiai tę
sia savo amatą. Tik deja aną 
naktį jiems nepasisekė. Mat 
jie buvo užsiratigę tris didžiu* 
les statines “brogės.” Jiems 
Įdek nutolus kažkas pavogė ir 
nusivežė jų hrogfe. Degtinda
riai, neradę savo mylimųjų 
vaistų, nusigando. O ką juk 
galėjo ir milięijantai tą pada
ryti! Nuostoliai.flideli, bet ar
gi kam pasiskųsi. Kiek teko 
girdėt tą bąiką bįis iškrėtę gu
liu vyrai. * ,

■ ------ "T

ŽULIAI (Kauno apskr.) Ap
linkinėse giriose * atsirado ne
paprastų pirklių! kurie be jo
kių derybų perka avis ir kitus 
smulkesniuosius 1 sutvėrimus, 
— nereikia ne | “jomarką” 
vesti. Tais “geradariais” yra 
vilkai. Antai Papjaus viena 
diena jie 3 avis, iškupčiavo. 
Tas pat atsitinka |r kituose pa- 
giriniuose kaimuose. Bet kad 
jie perdaug būtųjką nuskaudę 
neteko girdėt. Gal dar į žiemą 
įsidrąsys, jeigu tik jų nenumal- 
šys mūsų įširdę medžiotojai. 
Tuoj atsiras pėdsakas — pa
matysime. Tarp kitko reikia 
pažimti kad nė Šauliuos nė 
Braziūkuos nėra mokyklos; ar
timiausia mokykK ~~ 
ldų 8 varsti). Tad ’" dauguma 
vaikelių auga pasižiūrėję į me
džius ir į ... blogą namiškių 
pavyzdį.

SUTRAI. Įsikūrus Sutkuose 
parapijai, čia ėmė spiestis įvai
rūs krautuvninkai, bei draugi
jos. Statoma naujų namų. A- 
pylinkės ūkininkai įsikūrė čia 
savo koopęratyva, kuris vis la
biau ir labiau auga plėtojasi 
Stačiai malonu žiūrėti kai vei
kli kooperatyvo valdyba karš
tai rūpinasi kooperatyvo pakė
limu. Ir tas darbas jiems vyk
sta, nes tuo tarpu kooperatyvo 
krautuvė pritraukia vis dau
giau ir daugiau pirkėjų. Pui
kiai laikosi ir pavasarininkai. 
Naujasai Sutkų klebonas kun. 
Luckus būdamas muzikos žino
vu ir prityrusiu chorų vedėju 
griebėsi energingai tverti baž
nytinį chorą. Reikia tikėti, 
kad tas darbas gražiai pasi
seks kaip jam sekėsi ir kituose 
mūsų Tėvynės kampeliuose. 
Tik gaila, kad Sutkų koplytė- 
ėje yra perdaug ankšta, o pa
prasto staliaus darytu vargonė-, 
iai yra visai prasti. Tačiaus 
ir naujasai klebonas yra rimtai 
susirūpinęs erdvesnės bažnytė
lės'pastatymu. Apie tai Sut-|Į 
kiečiai nenustoja svajoję. Bet j 
jų pajėgos yra perdaug silpnos, i į 
kad patys galėtų be mekenoj 
pagelbos tą sumanymą įkūnyti. N 
Tad prašydami Dievo paramos H 
tiesia savo rankas ir į užjūrio < 
Brolius'kadai tai laukdami pi- ’ 
niginės pašalpos. Bet ikišiol ’ 
rodos dar joks , centas neįplau- ! 
kė bažnytinėn kason. Turbūt ! 
jau mūsų “amerikąntų” keše- ! 
nius bedarbė labai pratuštino. ■! 
Tad sunku ant visų užsipulti,!; 
bet jeigu kas’ galėtumėt bep.t 
keletą centų parsiųsti kun. 
Luckaus adresu (Sutkai, Luk-' 
šių valsčiaus, Šakų apskr.) mes 
mokėtume' širdingai įvertinti^ 
Jūsų aukas. Tik susimildami, 
neužmirškite mūsų, nes be Jū- 
šiį paramos mums nepavyks 
pastatyti Dievo Namaiti

G G

, LENKIJOJ ŽMONES 
DEGINASI.

Varšava. — Visa Lenkija 
baisėjasi vienu nauju apsireiš
kimu. Žmonės pradėjo degin
tis. Miestelyje Krasnobrod 
štai kas atsitiko. Kunigas — 
vikaras pradėjo savo klebonui 
sakyti, kad Dievas žmones bau
džiąs už neteisybes ir sakė, kad 
dėl atitolinimo Dievo rūstybes 
.reikia pasiaukuoti Dievui susi
deginimu. Sakė, kad jis tą pa
darysiąs. Tą pat dieną kartu 
su vietos daktaru tasai kuni
gas nuėjo į mišką ir susikrovė 
laužą. Sakė, jog ant to laužo 
susideginsiąs. Nei klebonas, 
nei daktaras kunigo-vikaro žo
džiu rimtai neėmė. Kunigas 
vikaras ištikro buvo pasiryžęs 
tą dalyti. Meldėsi visą nakti. 
Tai buvo iš subatos į nedėlią. 
Ryte su kerosino buteliu nuėjo 
ant savo1 laužo ir akyveizcloj 
būrio žmonių, aplaistė kerosi
mi laužą ir padegė. Vienas 
žiūrėtojų pasileido šaukti gais
rininkų. Kunigas iškėlė ran
kas dangun, buvo greit liepsnų 
apimtas ir iškepė.

Tas atsitikimas į paikus len
kus padarė nesvietišką įspūdį. 
Tuoj kiti pradėjo sakyti, kad 
^susideginusį kunigą reikią sek
ti. Viena moteris ilgai nelau
kus susikrovė laužą ir susidegi
no. Prieš susideginimą tą mo
teris sakė, kad žmonės skęsta 
godulystėse ir paleistuvystėse' 
ir sakė, kad Lenkų tauta da-

. New York. — Wall Streeto 
kapitalistai pienuoja padaryti 
plieno-ahglių trustą.

.------- —.
Washington.— Cenzo Biuras 

skelbia, jog gimimų skaičius 
1920 m. buvo 14 nuoš. didesnis, 
negu 1919 m.

New Orleans, Pa. — Palicija 
padarė kratą, ant laivo Olest ir 
rado ant jo $100.000 vertės 
-svaigalų.

Pittsburg,’ Kan. — 2,000 mo
terų padarė ataką, ant vienos 
kasyklos ir sulaikė vyrus nuo 
grįžimo darbam

Šanhai, Chinija. — Mižiniš- 
kas masmitingas buvo padaly
tas ir nutarta rengtis nuversti 
Pekino valdžią.

London. — Laivu Seythia gU 
gabenama Amerikon 610 mai
šų pašto siuntinių. Tai di
džiausias, pašto siuntinys iš Ai
rijos istorijoj.

New York. — Sustreikavo 
2,000 mėsininkų. Priežastį — 
algų malzlinimas.

Kalkuta, Indija. — Mūšyje 
ties Chervar krito 81 indėnas ir 
15 paimta nelaisvėn.

o." barrėildą&tpirl&i KSša^us-pa-
vyzdžiu. .......................vyzdžiu.

Šitie faktai rodo į ką lenkų 
tautą pavirto.

Susideginimas įvyko Liubli
no' apskrityje.

A.L.R.K.Fed ir TAUTOS FON
DO KULTŪROS VAJAUS 

MARŠRUTAS

Kalbės KUN. P. GARMUS.
99
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NAUJAUSIOS ŽINIOS E
LIETUVOS.

Lietuvos kabinėto krizio 
išvengta.

Į rezignuosiančio užsienio 
reikalų ministerio Purickio 
numatomas buvo tkandidatas 
prof. kun. Jurgutis.

K

■>

Dr. Purickis vyks Berli-— 
nan atstovauti Lietuvą.

' Yra viltis likviduoti Hy- . 
manso-Babianskio projektų.

! Paryžiuje buvo krikščio- ~ 
nių demokratų pasaulinis . 
kongresas. Lietuvius at'sto,- 
vavo prof. kun. P. Bučys ir 
Fryburgo universiteto stu
dentas P. Raulinaitis.

A

Rote Fahne dės Ostens, 
vokiečių komunisti! laikraš
tis, skelbė, kad suimant ■ 
Kapsuką ir kitus lietuvius 
komunistus buvę mušami. 
To nedaryta ir nereikėjo da-' J 
ryti, nes jie nesipriešino.

Veterk .sijos 
noras Arthur Jendron, padą- j 
vęs persiskyrimo su pačia pra
šymą, nusišovė.

---------------- £
Tauton, Mass. Prapuolė 

moteris Izabel Fletcher, 70 me- 
tų amžiaus. Jos lavonas ras
tas Tautono upėj. Išeidama iš 
namų paliko raštelį, kur parešė 
išeinanti nusižudyti.

Taikos sutartimi su Rusi
ja Lietuva turi gauti iš Ru- 5 

per_.20 metų kirstis 100 
dešimtinių miško. To miš
ko Rusija duoda ne Lietuvos 
parubežyje, bet Archangels
ko gubernijoj;

Lietuvos katalikų kongre
sas įvyks Kaune sausio 3, 
1922. ’ .

x
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Fryburgo, Šveicarijoj, U- 
niversitetą lanko 17 lietuvių 
studentų, tarp jų 4 studen- 
tės. Kun. Mykolaitis greit 
baigs ir grįš Lietuvon. Šie
met tą universitetą baigs-O-7 . 
lietuviai. .Tarp baigsiančių 
yra teisininkas kun. A. Vili
mas ir amerikietis kun. Na
vickas.

/•Washington. — Per lapkri
čio mėnesį pašto depozitai su
mažėjo $1,400,000. Didžiauo- 
siuose mietuose pašton mažiau 
dabar dępozituojama, negu iš
imama. Išviso depozitų pašte 
yra $148,000,000.

” Hartford, Conn.
So. Manchester, Ct. 

Tinker svetainėj.
2 vai. New Britain, 

Conn.
7:30 Ansbnia, Conn. 
New Haven, Conn.

9 9

99

>>
>>

Kalbės kun. B. Bumšas.
Pradedant su gruod. 17 d.

Pittsburgho apylenkei.
Fed. ir T. F. Sekret.

18
20

99

99

Seattle, Wash. — Dėl ilgo ir 
smarkaus lytaus ištvino upės, 
pagadino daug geležinkelių til
tų. Prigėrė 10 žmonių.

Jonas Paukštys

t

“V fe. ..i
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Gen. Babianskis, Hyman- 
so talkininkas garsiam pro
jektui daryti, Lietuvos vai-, 
džios buvo pasodintas kale- 
jiman už neišsiėmimą leidi- . 
mo gyventi Lietuvoj. Bet 
buvo paleistas.

Washington. — Agrikultū
ros Departmento sekretorius 
Wallace pasakė, kad Suv. Vals
tijose maisto reikmenų dau
giau pagaminama, negu šioje 
šalyje reikia. Dėl kitu šalių 
pinigų žemo kurso daiktai ne
išgabenami. Todėl farmeriai 
nukenčia.

konvertėlių $8.00
>>

M

b,

$6.00
$3.50
$2.75

i UŽSISAKYKITE,
I “Darbininko” spaus- 
| tuvė pagamino puikių 
j konvertų su paveikslė- 
į liu, kurs parodo Kris

ki taus užgimimą. Jie tin- 
H ka dėl įdėjimo plotkų.
Į | Gerb. vargoiiiniųkai 

I teiksis užsisakykiti, nes 
o tai geriausias pasveiki- 

! nimas su Šventomis Ka- 
H ledomis ir Naujais Mė
li tais.

Kainos labai
H prieinamos:
| Už 
S ”

99

99

i

Ryga. — Rusijos sovietų 
jėgos gaudo sukilėlius Kore- 
lijoj. Koreli j a yra Finlan- 
dijos parubežyje ir Rusija į- 
taria finus kėlime maištu to
je provincijoje.

»

AJ
’ 1

i

1000
500
300
200

i

Konvertų mieris 5x7^. 
Užsakymus išpildysime 
tą patčią dieną.
^DARBmNKAS/, 

W ųroadiodjf, 'Boston 27, Mass.

M
*.

•A

<«; 'r j/

T—!—•------

v, , . . - ■ -

v.

X.

Dubliu. — Išreiškiama a- 
bejonė begu Airijos parla
mentas ratifikuos (patvir- 
tys) airių-anglų taikos su
tartį. ' f

W asliington. — Didžiųj ų 
valstybių atstovai — Suv. 
Valstijų, Anglijos, Japoni
josir. Francijos pasirašė se
niau priimtą Tolimijjų Rytų 
taikos sutartį.

Kaune pradėjo eiti lenkiš
kas lietuvių dvasioje popu- 
leriškas laikraštis Nowiny*

_ 4

Tautų Lygos komisijos ’ 
pirm. Bergera kalbėjosi su 
Pilsudskiu dėl Šilingo pą- 
liuosavimo. Pilsudskis ža
dėjęs pasirūpinti," kad ši
lingas būtų paleistas. '

į
t

Paryžius. — Tarpalij anti
nė komisija užgyrė Vokieti
jai $1.000.000.000 paskolų*

London.—Didžiosios ki’ūitr 
tuvės išstatė daug gyvų ka
lėdinių dovanų. Vienas su
tvėrimas yra galago, pervož- 
1 „ ;v A JJ *1 1 T> i M• * *tas iš Afrikos, 
niasuž $20.

Parduoda-

į
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ėlibitription Rate*:
• ...*.$4.00

Boston arui suburbs .,, t * * +• .$11,00 
tforelgn ęWfttrk* jenrly... .JO.00 

“Eatered as aeoond-clasg matter Sept 
12, i0t0 at the post offlcė at Boston. 
Mn«R„ tmęfer tbeAct of March 3,1870.”

“Acceptancė for mailing at epecląl rate 
ofpostnge provlded for Int Sectton 1103, 
Act of Oct. 8,1017, authortzed ott July 
12,1918.”

Viso pasaulio darbininkai 
vienykitės Kristuje, po Baž
nyčios vėliava, visuomenei 
gelbėti

ganizaciją. Tie tėvai yra išmin
tingi, apsiskaitę geromiė katali
kiškomis knygomis ir laikraščiais. 
Jie nepaisys, ką išgama Šlamšta 
parakė,

Senas Clevelaudietis it vilkas 
uvibiį kailyje sako būk vyčiai ne- 
priguli prie katalikišką draugijų. 
Aš vytis ir priguliu prie, penkių 
draugijų. Jei ištesėčiau prigulė
čiau, prie visą katalikiškų dr-jų 
ir kuopą. Nerastum Clevelande^ 
katalikiškos draugijos,, prie ku
rios neprigulėtų vyčių.

Kat Sttfga&
I-”..

' WWVIt£;EjLL< - 

Laiškas Putpelei,
H Darbininko” . 137 numaryje 

patėmijau/ korespondenciją iŠ.1 
Westville, Illinois, kurioje, aŠ esul 
įmaišytas, kaipo šįos kolonijos foAt 
tografas. - **■

Korespondentas apšmeižė mane, 
pažemindamas mano ypatą. Ne
teisingai įtarėte mane, būk aš iš
mėtęs kokius ten plakatus prieš 
jūsų kleboną, sykiu su L. D. L. D. 
nariais. >

Turiu pasakyti, kad aš nepri
klausau ne tiktai prie L. D. L. D,, 
bet taip jad nepriklausau nė prie 
jokios partijos bei draugijos, Per 
20 metą aš gyvenusioje kolonijo
je ir' nė vienos ypatos nesurašite, 
kurią aš būčiau nuskriaudęs ir ne 
vienai organizacijai bei partijai 
nesu bandęs ir nebandau pakenk
ti. Man visą pažiūrų žmonės yra 
lygūs.

Jeigu Tamistos neatšauksite sa
vo Šmeižtų, kurie yra taikomi pa
kenkti mano bizniui, tai aš būsiu 
priverstas teismišku keliu, pagal 
teisių apginti savo*garbę bei biznį 
nuo neteisingų šmeižtų.

Su tinkama pagarba,
Stasys Mažrimas.

Red. prierašas. Tariamoje ko
respondencijoj jotds fotografas 
nebuvo įvardintas. Koresponden- 
tas nei neintarinėjo jokio fotogra
fo metyme plakatų prieš kleboną. 
Todėl fotografas be reikalo sau 
taiko neprikišamą kaltę.

M įį i ■ i i »ii ■ uibiii į * ’

Centro atstovas. Amejikoje. Baž- 
nyčiojo pasak® pamokslą.. Gyvai, 
jausmingai, giliai ir aiškiai išdės
tė, jog be vilties pilnos ir nenus- 

bės — negali gy
vuoti tte asmenįi ne tautos.

Vakare įvyko^prakalbos. Susi
rinko apie 300 žmonių. Pagiedo
jus keletą, dainelių, paskambinus 
ant fortepionn gerK kun. kleb. J. 
Lietuvninkas paaiškino’ “trumpai, 
kad Laisvoje Lietuvoje svarbiau
sia reikalas yra Liet. Kat. Uni
versitetas.

Pasirodžius gerb, kun. Rumšai 
visi sustoję pagiedojo Tautos 
Himną.

t Apie kunigo Bumšos prakalbas 
nėra ko nė rašyti.. Jau buvo lai
kraščiuose rašyta, kad labai gra
žiai kalba.

Susirinkusieji čia pat sumetė 
-Lietuvos Katalikų Universitetui 
589'dol.

Po 100 dol. Lietuvos. Bonais: 
Marijona šeškiutė, Paulina Ginei- 
kienė.

Po 50 dol. Lietuvos boną; Ona 
Sajoniųtė, Jieva Matulevičienė 
(pinigais). ' .

Po 25 dol.: Gerb. kun. J. Lie
tuvninkas.

Po 1 Odol.:, Vincas Juškelisy Jo
nas Damukaitis, Jonas Karalius, 
Kaz. -Jankūnas, V. Želioniute.

Po 5 doL: Ant. Sakevičius, Ele
na Sakevieienė, Juozas Matusevi
čius, Dom. Kilkus, M. Čibirka, Fe
liksas Petkus, V. Skirpstas, J. 
Vasiliauskas, Ona Žolynienė, A. 
Remeikiutė, P. Slcriptavičius, A. 
Savickiutū, Jieva Krikščiūnaitė, 
Ona Kriščiūnaitė ir kiti.
’ Pasižadėjo Lietuvos bonų paau
koti po 50 dol.: Magdalena Kra- 
kauskaitė ir Mykolas Lonkevi- 
eius.

Tokiu būdu iš viso Baitimore 
bus tų prakalbų pasekmės 689 do
leriai.

Iš amerikoniškų varžytinių bu
vo parduotas Bermonto pinigas 
ld markių.

Sutarėme, kad Tautos Fondo 
skyrius, Vyčiai ir kitos draugijos 
susidėjusios varys toliau darbą. 
Surengsime “tag day” — dar vie
nas prakalbas ir tt.

Gerb. kun. Losinskis apsiėmė iš
garsinti Kat. Universiteto reikalą 
anglų laikraščiuose. Turime vil
tį, kad 100 mokytų žmonių Bai
timore Lietuvai duos. Tai yra, kad 
per Kultūros’Vajaus laiką surink
sime 5000 dol. mažiausia.

B. žem.

Iki šioliai čia lietuviams labai 
buvo skaudu, kada prisireikdavo 
eiti pa snotarą, ypatingai Lietu
vos reikalais, pas savų pripšą len
ką, nes tik jiS buvo užsiregistra
vęs Lietuvos Atstovybėj Wftsh- 
ingtone. Dabar šiomis dienomis 
gavo jiuo Suv.- Valstijų ir Lietu
vos Atstovybės pilnas teises eiti 
'rejeiito -(notary public) pareigas 
Jonas VZ. Mančiunas, 32 Putnam 
Ętts, Jis rūpinosi gauti leidimą, 
kad patarnavus savu tautiečiams 
šioje kolionijojo. Yra visiems ži
nomas kaipo nenuilstantis veikė
jas' ir LDS. 6-tos kuopos veiklus 
narys.

pos mažosioms tautoms...
neturi 

bijotis, jog kiti ant jo žiūrės su 
pažeminimu. Visi kiti studen
tai jį gerbia.

Pagelbėti studentams užsi
mokėti savo išlaidas be pagel
bos tėvų, beveik yisi tmiversi-: 
totai ir kolegijos turi organi
zacijas, kurios teikia pagelbą 
surasti studentauti tinkamų 
fląfbą, kuomet jie mokykloje, 
Tokios’ Organizacijos vadina
mos darbo biurai arba sau-pa- 
gelbos biurai. *

Toki biurai arba komitetai 
rūpestingai organizuoti ir sįs- 
tematiskai dirba, jie susineša 
su visais savo miesto- įvairiais 
darbo davėjais, jie'turi sutašą 
visą studentų^ kurie ieško ir 
kokio— tokiu budu suveda 
darbdavius su darbininkais.

Kaikurie biurai laiko rekor
dus kiek pinigą studentai už
dirba per metus. Yale Univer
sitetas rodo, jog pef vienus me
tus, 564 studentai uždirbo .$2- 
15,000. Columbia Universitetas 
rodo, jog jų. biuras per metus 
rado 722 studentams darbą ir 

1 jie uždirbo apie $100,000.
Apie 200,000 studentų Ame

rikoje uždirba didesnę dalį sa
vo išlaidų, dirbdami tik trum
pą laiką kasdien.

Darbo įvairus budai. Kar
lais kolegijos prašo studentą 
papasakoti kaip jie uždirbo pi
nigus lankyti kolegiją, idant 
kiti galėtų pasimokyti. Har- 
vard Universitetas išduoda 
apie 70 įvairius studentų dar
bus, ir Bowdoin kolegija iš
duoda 76.

Daugelis Studentų gauna ne
mokamą užlaikymą tarnauda
mi prie stalų, arba net kaipo 
virtuvės pagelbininkai univer
siteto valgyklose. Kiti, kurie 
vartoje rašomas mašinėles, dir
ba prie mokytojų. Kiti dirba 
prie krosnių. Studentai gali 
prižiūrėti dešimts arba dvide
šimts privatiškų namų krosnis, 
dirbdami kelias valandas kas 
ryta ir kas vakarą. Kiti stu
dentai kaip agentai pardavinė
ja įvairius 
studentams. Kiti ima kokios 
skalbinyčios agentūrą ir kas 
sąv aite surenka skalbinius nuo 

savo draugų. Kiti organi
zuoja prosinimo kliubus, kur 
studentų drabužiai išprosyti. 
Kiti yra agentais 'dėl saldumy
nų krautuvių, taboko, knygų, 
ir tt.
Chicago Universitetas pasako
ja apie vieno juoduko, kuris 
ten mokinosi,. Jo tėvas sune- 
galėjo ir jaunas vyras netik sa
vo turėjo užsilaikyti, bet u r tė
vą, motiną ir sesutę. Jis rado 
darbą kaipo porteris (nešioto
jus) ant ekspresinio traukinu) 
iš Chicagos į New Yorką ir už
dirbo $80. į mėnesį. Traukinis 
išvažiavo iš Chicagos po piet 
ir vėl sugryžo antsti ryte, jis 
lankė universitetą kuomet tik 
galėdavo ir garbingai pabaigė 
mokslą.

Ilga vasarinė vakacija dir
bantiems studentams tai tikrai 
rugpjūtis. Daugumas iš jų 
gauna darbą vasariniuose vieš
bučiuose, ir apart gražios vaka- 
eijos ant šviežio oro, jie kar
tais uždirba užtektinai pinigą 
'užsimokėti už metų mokslą. 
Tūkstančiai kitų pardavinėja 
per visą kfaštą ir turi geras pa
sekmes. J

reiškia;” -
“^aujienosrUrašo be kit

ko: ‘f Sutartis” tarp Airifos 
snmfemeriu (tautininkų.) ir 
Anglijos valdžios reiškia, 
kad airiai’ išsižadėjo pilnos 
neprigulmybčs... .Nors bu- 
daina neskaitlinga tauta) Ai
rija priverto nusilenkti ga- 
Kngiaūsią pasaulyje ijnperi- 
'P*'**--- ....

Tai matote ką rašo tie iš 
mūsiškių,, kurie giriasi dide
le išmintimi ir gudrumu, ir 
geriausią stovį Lietuvos 
klausimuose.

Jei “Vienybe” tiki, kad 
Airija tapo laisva valstybe, 
-jei pasak A Naujienų” galin
giausia imperija nusilenkė 
prieš Airiją, tai ar mes ga- 

yiime ely vytis j oi kitos tautos

jfŪ&Ų IR KITŲ LAISVĖ.

Mes norime, kad kitos 
tautos apie mus žinotų, mū
sų. reikalus paremtų. Nori
me, kad valstybės Lietuvą 
^pripažintų. Gal retas topa- 
manė, kaip mes ir Lietuva 
išrodo kitiems, kaip jie ga
lėtų žiūrėti į mūsų pastan
gas įgyti laisvę atg^uti^Vil- 
uių. Mums patiems ' mū- 
jgiį reikalavimų teisingumas 

• toks aiškus, kad rodos kiek
vienas turi netik suprasti, 
bet ir atjausti.

pasakys, kad Lietuva Hy- 
manso projektą priėmus liks 
laisya valstybe; ar mes gali-, 
me kaltinti kitas tautas ir 
valstybes už nepritarimą 
mūsų reikalams.

Puikiausia nušneka “Vie
nybe.” Girdi Airija tik dėl 
formos apsiima prisiekti pa- 
valdinybę Anglijos karaliui. 
Iš Lietuvos nereikalaujama 
Hymansų projektu prisiekti 
pavaldinybės Varšavos val
džiai. Rusai stovį už neda
lomą Rusiją ir-gi gali sakyti 
prijungsią Lietuvą prie ^Ru
si jos. taip kaip Anglija Airi
ją. Jei jūs (sakys rusai) 
sakote, kad airiams tokia 
padėtis gera, tai kodėl jums 
panaši padėtis su Rusija 
negali būti gera. “Vienybė” 
sako, kad tgjsai nuotikis esąs

usami
MTO1CTOHSB, MASS.

Kalbėjo getb. kun. Br. Garmus,

Gruodžio 4 čl vakare žmdnių . _ 
ptetako pfliĮA svetaine. Vaka. 
rą Atidarė vietinis klebonas* gerb. ; 
kun. J, J, Jakaitis ir pakvietė' 
kun. P, Garmų. Gerb. kalbėtojas 
nurodė reikalingumą Lietuvai tu
rėti universitetą ir kad Lietuvos 
piliečiui šiuom laiku yra per silp- 
li Įsteigti Universitetą be ameri

kiečių: pagelbos. Woręesteriečiai 
kaip visuomet, taip ir dabar ne
atsisakė nuo auką ir per prakal
bas surinkta $1,055.00. Žymiausi 
aukotojai Lietuvos Bbnais: kun. 
J. J. Jakaitis $500, Vladas Rym- 
ša $200, Marcelė Kirmilienė $50. 
Mažesnių aukotoją vardai bus vė
liau pagarsinti. Man teko girdė
ti nusiskundimą. Sako, S^, tais 
Lietuvos bonais tai tik bėda, -7- 

’kavok juos, dėstyk, kmUkas ne
pavogtą ir tam panašiai. Tai-gi 
Čia mūs klebonas ir’ Vladas Rym- 
ša parodė-kur galima padėti L. B. 
bč jokios baimes. Kun. Garmus 
sako, matytis iš žmonių akių, kad 
mielai aukautų, bet gal trūksta 
pinigą. Iš tiesą dabar ir nelabai 
atliekamų yra. Bot čia geriausia 
duoti aukas Lietuvos bonais, ku
rių pas. gerus lietuvius yra. Lie
tuviai katalikai neprivalo atsisa
kyti nuo šio taip prakilnaus už-j 
manomo.

Reporteįis.
I

v

CLEVELAND, OHIO.
į.
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Reporteris.

- Kad geriau, suprastume pamoirtnantis kitoms Euro-; 
’kaip kitos tautos į rims gali -
žiūrėti ir į mūsi| reikalus at- 
šiiiešti, tai pažiūrėkime, b 
kaip mes į mums 
tautas žiūrime ir 
me.

Štai laikraščiai
kad Airija pabaigė derybas 
su Anglija. Airija, kaip vi
siems žiuoma, su didžiausiu 
■pasiryžimu ėjo prie nepri- 
gulmybės ir visiško atsisky
rimo nuo Anglijos. -

* , Airiai nepasiekė savo tiks
lo. Jiį delegącija Londone 
pasirašė taikos sutarti, kuri

' palieka po Anglijos kara
liaus valdžia su dominijos 
teisėmis.. Ką airiai, varęsis 
prie visiškos rieprigulmybės, 
turi jaustis, kuomet jtj dele- 
.gacija pasirašė tokią sutar- 

I*’ \tįi Airių jausimi ir balsų
»* , . •J■ -i. ... > • •

v •

pos valstybėms. Pirmiausia, 
žinoma, pamokinantis Len
kijai ir Rusijai. Girdi pa-

4-

e

panašias mokįnantįs ir Europos ma- 
atsmesa- {;;omsįoins tautoms. Pirmiau

sia pamokinantis lietuviams, 
kad nespurdčtų, o greičiau 
priimtų Hymanso projektą.

praneša,

NETURTINGI STUDENTAI 
GALI MOKYTIS.

reikmenis kitiems

SCRANTON, PA.

Čia gyvena nemažai lietuvių, o 
ypatingai jaunimo. Bet miestas' 
taip kaip ir numiręs. Jeigu ir no
rėtų kada ką nuveikt, tai negali 
nes kitados daugiausia veikdavo 
iš katalikų pusės, o dabar ir iš jų 
nieko negirdėt. Keli metai atgal 
buvo girdėt pusėtinai draugijų, 
dar vis buvo girdėt ir LDS. 30-tos 
kuopos nors susirinkimai. Bet 
dabar nei susirinkimų negirdėt 
šaukiant. Dar buvo susirinkimai 
S. L. R. K. A. ir taikės man būt 
ant susirinkimo. Tai daugiausia 
vaikus atsiunči^ su užsimokėji
mais, o jaunimas daugiausia va
karus praleidžia bolinėse.

Artymas.

BĖIDGEPORT, CT.

Oras pasitaikė 
buvo 
kun. 
kun. 
kun. 
Jan-

Išgamos balsas.

šlamštas “Dirva” num, 48 pa
leido išgamos balsą. Tuo išga- 
miškti balsu yra; “Žodis visuome
nei apie Clevelando vyčius.” Pa
sirašo Senas Clevelandietis. Be 
.kito ko rašo; “Per ilgą'laiką dirb
damas tarpe kataliką visuomenės, 
atradau reikalingu patarti keletą 
žodžią apie Clevelando vyčiui., 
mano prįderystė kalbėti apie vy- 
čhj vadus, apie žydbernius, ku* 
rie Lietuvoje tarnaudami žydams 
užsikrėtė, žydiškais parazitais 
(niežais) ir dabar čia atvažiavę 
leidžia tuos nuodus ant Lietuviu 
kūno... 'jie visi yra užsikrėtę žydiš
kais parazitais, jie save vadina ne
va katalikais, bet žiūrėkite kokį 
jie darbą dirba... Ar jūs rasite 
nors vieną dabartinį vyčią vadą, 
kuris prigulėtą prie tą draugiją, 
kurios čia parapiją orghnizavo.A 
tie žydberniai griauna ją tėvą 
darbą.”

Ar tai čia ne išgamos balsas? 
Ar tai čia n e katalikybes priešo 
balsas ?

Visi mūsą neprieteliai ir lenkai 
ir bolševikai ir kitokie pagatavi 
šaukšte vandens prigirdyti vy
čius. Visi eicilikai bedieviai lais
vamaniai spjauja ugnimi ir nuo
dais į vyčius, neš vyčiai gyvena 
Tautai ir Bažnyčiai. Tautos ir 
Bažnyčios priešai bevelytą, kad 
•lietuvių jaunimas būtą pakrikęs, 
virstą gatviniais berniokais ir 
mergšėmis, bi tik nesispiestą į vy- 
čiiĮ organizaciją. ,

AŠ gyvenu devintas metas Cle- 
velande, gerai- pažįstu tėvus1, ku
rie leidžia savo vaikus į vyčių or-

WOBCESTER, MASS.
Skaudos Draugijos po Šv. Povi

lo globa nepaprastas susirinkimas 
įvyks Gruodžio 18 d., pobažnyti- 
nėj svetainėj, tuojaus po mišparų. 
Tai-gi visi nariai ir narės privalo • 
būtinai atsilankyti, nes bus bega
lo 'svambią dalykų apsvarstymui, 
kaip ir kokiu būdu pasekmingiau 
veikti ant tolinus. Draugiją ats
tovai ir-^i prašomi atsilankyti.

V. Blavackas, rast.

• >

I

tuo tarpu neieškosime, o pa- 
7 klausysime savųjų balsą ši

tame klausime.
Brooklvno “Vienvbė”v •<

num. 94 ant pirmo puslapio 
per visą puslapį suriko: Ai
rija Tapo Laisva Valstybe. 
Editorialas apie tą dalyką 
užvardintas: Airijai savo 
Itiaasybę iškovojus. Toliau 

i be kito ko sakoma: “Airių 
\pauja valstybė, nors delei 
' formos apsiima prisiekti pa- 

valdinybę Anglijos karaliui, 
teviaus ji yra visai savita 
Valstybė... Airija ingija to
kią pat1 kbnstitucmę padėtį,

'1.
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į kaip Kanados valstybė, Aus
tralijos respublika, Naujo
sios (Zelandijos valstybe ir 
Pietų. Afrikos Vienybė, su 

. parlamentu, turinčiu galę 
tverti įstatymus palaikymui 
Airijos ramybės” (gal Airi
jos ramybei palaikyti)...

Toliau sakoma: “Šis istori- y 
jos nuotikis yra svarbūs 
Britų ! 
tis kitoms

Daugelis žmonių mano, jog 
kolegijos tik dėl turtingų, ir 
tūkstančiai vaikų ir mergaičių, 
kurie jau užbaigę augštesnį 
mokslą, nei nenori mislytį apie 
dar augštesnį mokslą kolegijo
se arba universitetupse, nes jų 
tėvai negali jų užlaikyti per ke
turis metus kiek paprastas ko
legijos mokslas reikalauja. Tas 

’Tietik jtj pralaimėjimas, bet ir 
šalies, nes ji kenčia kuomet 
jos piliečių progos ir jų pamie
gos sumažintos. Todėl svarbu 
tėvams ir baigusiems augštes
nį mokslą žinoti, jog bile bai
gės (higli scliool) augštesnį mo
kslą, kuris nori lankyti kolegi
ją, gali tą daryti su visai ma
žai pagelbos, arba net ir be jo
kios tėvų ir draugų pagelbos. 
.lis pats gali dirbti ir tokiu bu
klu pats užsimokės už savo ko- 
legijinį mokslą.

Raportai iš įvairių^ Suvieny
tų Valstijų kolegijų rodo, jog 
didelis procentas studentų, pa
tys save, užsilaiko kolegijose 

;— jie dirba ant trumpo laiko 
kasdien. Kaikuriuose univer
sitetuose apie 75 arba 90 pro- 
centas studentų gauna mažai, 
arba visai negauna jokios pa
galbos nuo tėvų ir apie 45 pro
centas visų Suv. Valstijij stu
dentų užsidirba visas arba di
desnę dalį išlaidų.

Kolegijos pageidauja priimti 
jaunus vyrus ir merginas mažo 
turto, ne tų, kurie paeina iŠ tur
tingų namų. Neturtingas stu-

Lapkričio 27 d. prasidėjo 40 va- 
landij atlaidai, 
gražus, žmonių bažnyčioj 
daug. Talkoj buvo gerb. 
Karbauskas, kun. Čaplikas, 
Ambotas, kun. Valantiejus, 
Jakštys, kun. Kodis- ir kun.
kauskas. Tai buvo nepaprasta 
dvasiška puota katalikams.

' Lakštingalė.
__________ -

WORCESTER, MASS.

Ai. L. R. K. Motenj Sąjungos 
5-ta kuopa laikė metini susirinki
mą 5 d. gruodžio. Ligonių’lanky
tojos pranešė, jog randasi viena 
ligonė sąjungietė, kuri reikalau
ja pagelbos. Narės sutiko pada
ryti jai auką pakol gaus pašelpą 
iš centro ir susirinkimo suaukavo 
$10.38. Į Labdaringos Dr-jos Ka
lėdinį fondą paskyrė iš iždo $5.00. 
Iždininkė pranešė, jog lapkričio 
mūn. iš dviejų vakarą liko pelno 
$95.00.

Nutarta rengti paskaitas sausio 
men. -Nutarta kviesti Dr. (dantis
tę) Birutą Bernotaitę ir Uršę Ma
tulaitienę. Paskaitos greičiausia 
Įvyks bažnytinėj svetainėj ir kuo
met bus pagarsinta yra patartina 
visoms moterims ir merginoms at
silankyti.

Valdyba ateinantiems metams: 
pir. Ona Sidabrienė, pirm, pagelb. 
Petronėlė Stonkienė, fin. rast. 
Marcelė Čauškaitė, užrašrj rast- 
Julė Stošl<iene,‘ižd. Juzė .Vaitkie
ne, ižėfc globėjos Matilda Černie
nė ir Alena Milūnaitienė, tvark- 
darė Anele MaČiuliuke. Turiu pa
žymėti, kad į ateinančių metų vai- 
dybą įėjo žymiausios ir veikliau
sios nares. Tikimės, jog nemažai 
galės nuveikti organizacijos gero
vei, taip-gi ir visuomenes labui.

Reporteris,

✓

i! UŽSIRAŠYK DOVANA ATNAUJINK iii
į| “DARBININKĄ’ ,1.00 “DARBININKĄ” |l|

tlj| Dabar geriausia proga atnaujinti arba užsirašyti “DARBININKĄ,” kuo- 
met prenumeratos kaina numažinta vienu doleriu. Tą daro tie, kurie nori

I
© ir moka taupyti. x
| Štai ką rašo vienas iš daugelio senas “Darbininko.” skaitytojas:

S ' , . Gruodžio 9, 1921, Cleveland, Oliio;

g GERBIAMA “DARBININKO” ADMINISTRCIJA:
$ Pasinaudodamas proga ir dovana teikiama šiame menesyje siunčiu $3.00 už prenu-

|g ' meratą. Siuntinėkite man “Darbininką” per visus metus po 3 sykius į savaitę. Aš 
esu senas "“Darbininko” skaitytojas ir labai man jis patinka. Skirtis su “Darbinin-1

1 ku” niekados nemanau. Nors dabar su pinigais sunku; 7 mėnesiai kaip nedirbu, bet
® šiaip taip sukrapšęiau $3.00. s
•g Mūsų, lęolionijoj dabar streikuoja pieno išvežiotojai ir žmonės būdavo j a, kad nega-
® Ii gauti pieno vaikams. Streikieriai vaikščioja po^ st ubą s ir gandina gyventojus, jeigu 
| tik pirks pieno. ’ '
a Tai tiek šiuo sykiu. > .
y Linkiu, kad “Darbininkas” pasiektų kiekvieno lietuvio namus Amerikoje ir Lie
ji . voje.

H
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į Su tikra pagarba, JONAS MIKELIONIS.
♦

H Tai-gi raginame visus, Amerikos lietuvius užsirašyti vienintelį darbo žmonių 
| laikraštį “Darbininką” sau, savo giminėms ir pažįstamiems Čia ir Tėvynė^- 
| je Lietuvoje gyvenantiems.

Prenumeratos Kaina Dabar:
AMERIKOJE metams.......... ......................    ......

Į • LIETUVĄ metams .................. ....

J

1

(

Jf'

Pinigus siųskite šiuo adresu:

ii »
‘ ‘s

v i

saloms ir pamokinai!- dentas lanko kolegija įgyti 
Irime Vfllstiv- ni/iL -lo nnr flirte VoIhimc rnninaEuropos valsty- mokslą per tuos keturis metus,

.. .$3.00 
.$4.00

3
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BALTIMORE, MD.

gruodžio atsilankė pus mus

SS*

•
V "*

^7*

UŽSIGYNĖ.

Einu taku, pėdas Seku, 
Kur mergytė nulepsėjo, 
Stoviu, žiūriu, mintį turiu, 
Kas ją tenai palydėjo...
O-gi, Jurgis—Viekšnią Spurgiš 
Paskui ją nutabalavo, 
Ir už krūmo, net iš dūmo, 
Apkabinęs ją bučiavo. ■
— Ei, mergyte!.. Kačpedyte, 
Ar-gi gražu taip daryti, 
Kad už krūmo mūsą kūmo, 
Tik bučiuoji tu bernytį..,
— Kain-gi tirtis..Ne bernytis
Tenais buvo kas bučiavo; |
Tik veršytis jannulytis

Aplink trepsėj ir mylavo. ’
J. V. K...s.gori), kun. B. Rumšas, Liet. Knt.

“DARBININKAS”
366 BR0ADWAY, BOSTON 27, MASS.
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< L. D, S. 6 kp. raštininkas.
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HARTFORD, CONN.

vietos. Galima | L. Vyčių 6-tos, kuopos susirinki-

Šioje kolio-1 ^ewark, N. J.
, Darbininkai turi pasinaudoti 

nevisuomet galima 
ant 
vai. ryto iki 9’vai.Imas įvyks 18 d. gruodžio parapi-
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[norėti,
* [ Bet kaip nebuvo pastaruoju lai,

[ku LDS. 72 kp. bariai, sujudo it 
u* M M MUM. ioiimesnį Tci-

. BOCHKBTKt, N. Y.

’ Lapkričio 30 d. buvo prakalbo* 
Lietuvos Krikš. Dem. partijos rei
kale. Kalbėt o jum buvo Lieif. St. 
Seimo narys gerb, M. Bagdonas* 

Kalbėjo du sykiu.’ Pirmutinėj 
kalboj aiškino Lietuvon Steigia^ 
mojo Seimo nuveiktus, veikiamus 
ir manančius veikt valstijiniuB 
darbus. Paminėjo ir Krlkš. Dem. 
partijos tikslą ir ant kiek ji pa
sidarbavus Lietuvos sodiečių ir 
darbininkų gerbtlviui paĮŽsItn 

Kaip .parodė klaušytojų ūpas, 
tai jiems geriausia iį Steigiamojo 
Seimo, nuveiktų darbų patiko, at
metimas Hymanso projekto ’ dėl 
atnaujinimo Bu krOugermga Len- 
kija. Liublino unŲos; Gi> Kelki. 
Bemok, part. darbuotės, tai ka
riuomenes ypač Huosnorių aprūpi
nimas žemę ir kitomis pradžios 
gyvenimo ant ūkės reikmenimis ir 
bežemių šu mažažemiais vedimas 
prie įsigijimo dvarų žemės.

Buvo renkamos ’ aukos. Aukų 
.surinkta $100, kurios bus pasiųs
tos į Tautos Fondą. Baugiausiai 
paaukavo, net $26, tai Mikasė 
Krsenaituke. ' Ji pažymėtina tuo- 
mi, kad iš lenkuojančios šeimynos 
kilus ir iš mažens lenkiškai dau
giau nei kaip lietuviškai kalbėjus.

" Gi dabar aafp gausiai Lietuvos
• ‘ reikalams nukaunanti ir ne pirmu 

sykių. Žinovai įspėdinėja, kad ta 
garbinga mergelė sumanė savo 
gausiomis aukomis perkirsti len
kės Jadvygos padalkos mazgą, 
kuriame ir po šiai dienai Lietuvos 
dvarininkų ii* jų gizelių link Len
kijos Lietuvą kreipiančių užmegs- 
tas protas randasi.

1 ‘Gerb. Kun. J. Kasakaitis per
skaitė rezoliuciją protestuojančią 
prieš lenkų pasielgimus Vilniuje. 
Rezoliucija priimta vienbalsiai. 
(Vietos spauda ant rytojaus išti
sai talpino).

Po tam vėla kalbėjo. gerb. M. 
Bagdonas apie Lietuvos ekonomi
nį stovį. Gerbiamo M. Bagdono 
kalbą Rochesteriečiai gana pamė
go, nes kalba gyva.

Dailės žvaigždutė Sužibo.
4 d. gruodžio buvo koncertas 

vietos priaugusiiį nuo 7 iki 16 me
tų vaikų ir mergaičių.. Koncertas 
susidėjo žymiausiai iš dviejų da
lių. Orkestros, vedamos Rober
to Šerelio, Konservatorijos moki
nio ir viemj mažų mergaičių apie 
iš 30 ypatų choro, vedamo vargo- 
ninko Stasio Railos.'

Pirmiausia R. Šerelio orkestrą 
sugrajino. Vėliaus S. Railos cho
ras sudainavo keletą jausmingų 
dainelių.

Iš dainininkų geriausia pasižy
mėjo iš (Niagra Falls, N. Y. mer
gaitė T. Laučaitė.

Tai gražus reginys ir jaunų 
vaikelių ir^ mergaičių dalyvavimo 
orklstroj ir chore. Nekurtos mer
gaitės tautiškais drabužiais apsi
rėdę.

Gi kaslink orkestros vedėjo, 
Roberto Šerelio, tai reikia pripa
žinti ir gabumą ir pasišventimą iš 
jo pusės nemažai pridėta. Tai tik
ras dailės auklėtinis tarp Roches- 
terio lietuvių priaugančių vaikų. 
Garbė R. Šereliui kad gaivina lie
tuvystę pačiu tyruojti. vandenė
liu. Garbė ir vaikams su jų tėve
liais, vieniems, kad leidžia vaikus 
prie taip gražaus užsiėmimo, ki
tiems kad klauso savo tėvelių ir 
mokinasi gražiausioj dailės šakė V 
lėj.

Antanas Žiemys, 
Aukotojų surašąs per M. Bagdono 

prakalbą.
M. Kšenaičiutė $26, kleb. kun. 

Kazakaitis $C00.
Po $2.00: R. Ivanauskienė, St. 

Mataitis, P. Širvinskas, J. Brak- 
nis, K. Žukauskas ir A. Žiemys.

Po $1.00: O. Pauliukiutė, P.
Mociejūnienė, M. Navidonskitfnė, 

‘ J. Šlapelis, V. Uzdila, T. S'tukiutė',
K. Dapšys, R. Vineevičienė, S. 
Sedleckas, K. Dubysa, P. Griške
vičius, M. Navidonskis, M. Bar
tusevičius, S. Kazevičius, M. Bal- 

į trušaitis, E. Lakickienė, E. Mal- 
eavičiutė, J. Navidopskis, J. Rie
kia,‘ D. Ubavičius, S. Leviekas, J. 
Bartmonas, S. Raila, J. Stašaitis, 
X Brazis, J. Arlauskienė, J. Bra- 
zilauskas, P. Pekūnas, Tį. Palai
kis, M. Kulbis, J. Bilas, A. Devo- 
nis, S. Šliavas, J. Žekas, J. Vili
mus, F. MileviČiųs, IC Glušokas, 
J. Kairia, A. Mastauskas, A. Vai
tonis/ J-. Šūkis, J. Margelis, F. Gi
lus, M» Ventis, S. A. Butrimavi- 
čius, K. Medžiukas,

i
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; Šis miestelis randasi” gana gra
žioje lygioje vietoje ir šva- 
riak Yjmtingri’paskutHuu laiku 
daug kuom skiriami nuo kitų 
Cottn, valstijos miestų. Tai kova 
prieš slaptų svaigalų pardavinė
jimą- šiandie miesto valdžios įsa
kymu yra visos smuMšs uždary
tos ir vargiai kada jos? atdarys. 
Buvusių smuklių vietose steigia
ma sankrovos.

Lietuvių šioje kolionijoje pri- 
skaitoma apie 4 tūkstančius. New 
Britaino lietuviai ligi šiol gana 
augštai buvo pakilę. Turi savo 
gana 'puikių mūro bažnyčią. Net 
dvi svetaines: parapijos ir tautiš
ką, kurią palaiko draugijų sąry
šis. Turi ir. lietuvių kooperaciją, 
kuri ir-gi neblogai gyvuoja. Vei
kimas paskutiniu laiku žymiai ap
silpus ne tik kad katalikiškuose 
reikaluose; bet ir tautiškuose. Štai 
pavyzdžiui Lt L. P. Bonų stotis 
vos įstengė vienas prakalbas su
rengti ant kurių pardavė už $200 
bonų ir po tam saldžiai miega. Ro
dos reikėtų ir New Britainieeiams 
sujusti dar bent kiek pasidarbuo
ti ir nepasilikti paskutinėje vieto
je! Visi buvo dideliai nudžiugę, 
/pač Šv. Andriejaus parapijonai, 
kuomet sulaukė didelį veikėją 
varg. A. Grigoraitį, nes -tikėjosi, 
kad jis suorganizuos chorą iš ko 
bus nauda Bažnyčiai ir Tautai, 
fštikrųjų ir neapsiyylė, nefe nors 
A. Grigoraitis rado pakrikdytą 
jaunimą, išardytą chorą, vienok 
jis sugebėjo laike dviejų mėnesių 
nuorganizuoti vyrų ir merginų 
’horą iš apie 30 ypatų. Neilgai 
A. Grigoraičiui teko darbuotis 
Xcw Britainiečių tarpe, vos tik 
1 mėnesius. Dabartinis vargonin
kas chorą nesistengia organizuo
ti, vos tik su keliomis mergino
mis atlieka bažnyčios pareigas. Iš 
visli katalikiškų draugijų dau
giausia darbuojasi L. D. S. 36 kp., 
ypatingai daugiausia rūpinasi 
darbininkiškais reikalais. Pasku
tiniu laiko tapo išrinkta iš kelių 
asmenų Darbo Biuras, kurs rūpy- 
>is suteikt kodaugiausiai darbi
ninkiškų žinių iš šios kolionijos.

Darbininkų padėjimas 
negerėja.

Nors miesto valdžia apie porą 
<ykių surašinėjo bedarbius, steng
iamos „ištirti bedarbių Tiems, ku
riems tikrai pasirodė sunkus pra
gyvenimas, suteikė darbus ant 
gatvių. Vėliaus, miesto iždui ap- 
tuštėjus, jau nei ant gatvių ne
galima buvo gauti darbo. Didžiū
ną bedarbių išvažinėjo į kitus 
niestus ir ant ūkių. Teeiaus be-1 
larbių buvo skaitoma virš 4000. 
Sumažėjus darbams ant ūkių'jų 
skaičius žyimai pasidaugino. Ki
ti iš jų dąugiau kaip po 8 mėne
sius nedirbą.. Dirbtuvėse darbai 
ir-gi galima askyti nei kiek nepa-, 
gerėjo. Union Maf. Co. kur dir
bo arti tūkstknties darbininkų, 
jau 5 mėnesiai kaip uždaryta ir 
kažin kada atsidarys? Kitos gi 
dirba po 32 vai. į savaitę. Pas
kutiniu laiku Landers Fory 
Clarek kompanija pradėjo dirbti 
pilną laiką. Vienok darbininkų 
padėjimas ir čia nei kiek nepage
rėjo, nes algas be pasigailėjimo 
nukapojo.- Taip kad šiandien pa
prastas jardo darbininkas gauna 
25- centus į valandą. Galima su
prasti koks yra sunkus darbinin
ko pragyvenimas, gaunant tokią 
algą, o pragyvenimas mažai kiek 
teatpigo. Tad gi matant kaip mes 
esame išnaudojami kapitalistų, ar
gi nereikėtų vienytis ir rašytis į 
unijas, į darbininkiškas organiza
cijas, kaip tai: LDS., nes mes tik 
organizuoti! būdu galėsime atsi
spirti prieš kapitalistų spaudimą 
ir savo būvį pagerinti.

Iš kitų miestų nepatartina va
žiuoti ieškoti darbo, nes čia dar
bas yra sunku gauti. Kuomet 
darbai bent kiek pagerės, tai bus 
pranešta per “Darbininką.”

Žinių Rinkėjas.

CVlITVTflffF FfilDtHC Žiu išvedžiojimų kas būtų buvę; 
uKAI 11 I Ujy KAIUrCUOi jei Urachas būtų atvykęs į Vilnių'//* 

I ir apsivainGtlvę# Lietuvos karu' 
Įįliumt Stošiai kbįt 
Į tų buvus Lietuvos laimė 
įuyam

r . t r dei princas- Urachas būtų,^tkraščiay pranešė .bfi^Lpvaiiiikuotaa St '

* s

“Darbininke” buvo korespon-l 
denrija išAlbany,N. Y. Rašyta j 
kad. priima daug darbininkų. Būt Lietuvos Žinią apie tai, kad'tle-L^sLrieto.. būt .•
geistMa, kad-tas pat ar kitas kel tuvos ministerių kabinetas ^tvarkytas pūikl amy®1 /
respondentas to-‘jttiiesta‘parašytųHymansoprojektą nepriimtinų.L^nmobilfeuata 4
rar nėra‘tmstreiko,lenkų esame pratę pttrlMaLevikai\ 
tUVe atsidaro, ar atsidaro sena,1 visomis keturiomis, “ tai daugeliui^ * £ietw ' 0Qenkait Jei ikšiol 1

darbininkusgriūna, ač priims »| jau; toks ^ad juomH^Įgg^/^^ vtošpaSm 

svarbu darbininkams apiė 
noti

geistMaj kad-tas pat ar. kitas kodtuvos ministerių kabinetas ^tvarkytas, puiki amy®

M ąšr» ten streiko, tt nwj»<fcb-|Ntio lenką esame pratę

kur toro Uždėta, tt tik .senus rodos, kad Hymarfos projektas kfetOTit į*# ją0, afsfturtjo; t* 
darbininkus priima, a? priims iš jau toks taksas,. kad juomi len- ltj-^0<!hui Vilniuje viėšpaftuknt 
ki‘o( miesto atvykusius. BtttąĮkai lietuvius be druskos suėstą. Stjang03. Įrtojtauftfc jiffe pj*. 

tai a- Aš sakymaą, kad; ata8*'j lenkai neiGar&ną tobšt tttttfąi
. ganu m šalčiau , tai įMMto. .M įW Nebfitą buvę Lietuvoj-jo. 

A. 8, nešinau ar atmetimu Lietuva lai-M«akiniką, jokią bermontl- 
. mejo ar pralanąėjo. Man rodos, L Uraehas btttą karalia-

kad vienas žmgsnis blogesnis uš vaninje Latviai nebat pa. 
■kitą— Tiesa, projektas nevykęs grobę

, bet ji bbt btdima dasytil j,jetuyai prigniinčią žemių,

zEHKSUI.
. »

CmCAGtO; TLL.
1S "»• krangioa orgsniMoijos

po ffemiaūų Vartų pe»fųpyd*frl*bun Nutarė pradėti mokyti*
RvytaintJe,viriuartatlveikalą, rengti vakarus mbprog- 
Hritošeit. te naują ir tt. X

-• ■ •/- * | Buvo gkwtytas ląSŠkae nuo Ohiu
' Mielu apskričio raštininko su

(j**1*gri nė
jVyks ncdėlloj, JS A* grttod., ‘papraM- |ūeužsipelnė, Mat mūsų kuopa bu-
tojvietoj. Vtat nartai malonėte pri- |vo prasiskolinusi apskričiui, o da-
Įratf, nite tarto Mt* frittbriįb«r atsilygino pilnai Apskričio
1, AWWBte te “-ĮraStinfala* ragino mus »-

* ......... . ....... f mest ir nutarSme jralig iagalčs ii,| Britam, Ct,
NEW BRITAIN, CONN. Prieder- mtv
ros.-S# kuopoe mfinesiiila aualrlnkt- PMiS. . / t - uuari.

mns įvyks liedeiįoj; 18 A gruodį tuo I Nesiraduš jaugiau reikalų,, rita į • LDS. 43 kuopos bus metinis su-tmunUh v> -------- -- —___ _____
jaus po pamaldų--®r. Autoriau* fei*- |pnė rinkimo naujos. vridyboshirihkiMas-bus nėdėlio j, gruodžio deryboms pamatu, o gal sis-tasTft^. bėdų, kūri<M
nytlnri^ W nartai yra kvfeM* IQ21 m pasirods ba(i valdybos! 18 d., tuojaus po sumos iųįžnyti- būt galima nusiderėti. Be to bu-’ 
S » ko rinkti, tad ir palikta M tej.'. Tai-gi Imeeiame visus

VaMif&K [nepaprastam susirinkimui, kuris [narius ateiti ant virš mineto susi- 
__________Į nutarta laikyti gruodžio 18 d. trinkimo, nes daug turime svarbių

CICERO TTJFz. 11921 m., tuoj po pamaldų. Tai-gi [dalykų aptarti. Taip-gi biis ren-
ros. 49-tos kuopos mėnesinis susi-1 gerh. riariai lai nepamiršta dienos [karna nauja valdyba ateinantiems 

rinkimas įvyks ptinedglyje, 19 d. gruod. [ir skaitlingai atsilanko- ant eau-Įmetams. Bet kas svarbiausią, tai 
8 valandą vakare Bv. Antano parapi-1 kįaal0 susirinkimo- [kad reikės rinkti delegatą į aps-tnalonėklte pribūti paskirtu talka I

i t s i *n 1922^ m Įr. on į Ft
TąIp-gi atsiveskite tarnaują narių. | 1 ‘ Į'd. sausio, J922 m., Bridg^port,^Ct.

|L.D&. 15 KUOPUS* KNYGYNAS J gajs iiiešimais kaįp ęĮel apskričio
■ '....... ' I Harrison, N. J. LDS. 15 kuo-hr visos LDS. organizacijos labo.

NAUJA L. D. S. KUOPA I P°s knygyne turime knygų, ku-1 geį nepamirškite atsivesti naujų 
ORGANIZUOJASI. das galima gauti pas narį K. „K. nari„ prirasymui prie LDS.

[Mecionį, 522 North \3-rd St., E, Į Valdyba,
Shenandeah, Pa. 

nijoje besialnkydamas LDS. orga- į 
nizatoriUs A. Kazlas užmezgė L. I proga, nes 
D. S. kuopą. Bet nesant užtekti-1 gauti knygų 
nai narių, kad gavus teises gyvuo- gauti nuo 9 
ti kaipo kuopa, dabar pirmieji na- vakare, 
riai smarkiai rengiasi sudaryti! 
reikalingą skaičių, o gal ir su per-1 
virsiu. Štai , ką rašo’vienas iš se-1 
nųjįj LDS. narių:

. ’l smaugė ir smaugia Lietuvą, bttt
yo šiokios tokios vilties ateityje h§vejlgU9<
nuo jo nusikratyti. Juk carų, _ ,8t ‘ a ,o* i r.
karalių nustatoma, tai lenkų ... .
komiteto tattaą šalyje būtą geriau ^rahumi, tai ir rteotae rtetHtan 
nusikratyti. O dabar, weH, len- faug la’mo» Mra,tal 
, . • J. „v . „ butų buvęs baubas žmonėms bai-k?1 varys savo agjtamj* "sv es > traukti^
visuomenę VHnnoj gal per kiek «. • -j i -----x v i x •• • - x- napročius prie savęs baidant ka-metu, kol toji visuomene pati ne-1 .. . . \ J .
susipras, kad ji ne tuo keliu ema. x ,T -i , • - 1-t.rn • v. . -x-t ’ * j *y veikėju už pakvietimą Uracho.[Suširinkiman ateikite su naudiA-lVilniečiai uztikro tada nšis su! _ . UfaiTikrifri turi *
Imuniečiais. Bet kiek laiko, kiek k. "T®. \ ■
y , v ... > m . ’y i didžiausio vargo, kol įsmislija ko- 7darbo bus sugaišta. Tai-gi aš bu- Šmeižta ar nriekahe nriė ■
vau tos nuomones, kad projektą! *, . .. , I-ietuvos valdžios. . .po derybų priimti su kaikUnomis [
pataisomis ir pradėti kultūros Taip vyrai ir moterys, jei Uh>- .. 
darbą- ' įchas būt atsisėdęs Vilniuje, tai Vi-

Prašau skaitytoją manęs krei- ai bntū™ laim5-’e> lwtelt “*'■ 
vai nesuprasti. Sakau priilnti I "aut bolšovikėlius ir lenkus. ; 
Hymanso projektą ne dėl jo ge-1 Politikas. •
rūmo, bet dėl alijantų spaudimo 
ir kad nebūtų blogiau jį atmetus.,

fiz-Valparatoietis. “AMERIKA” VĖL IŠEIS. ,
jos svetainėje, 1 vai. po pietų. Bū- 

Kauklis;' tinai visi nariai malonėkite pribū-
LDS. 15 kuopos įgaliotinis, ti, nes tai yra 'priešmetinis susi- 

| rinkimas, daug svarbių dalykų 
DDTnnrunnm turės būti apsvarstyta. Buš ren-

, Gruodžio j), 1921 I GEPORT, CQNN. I kama— nauja valdyba ir daromi
Shenandoah, Pa. L D g. 39»kp. šusirinkimas. Plenai toilmesniam veikimui.

Gerb. LDS, Sekretoriau: Į ____ I Taip-gi bus gera proga ir nau-
' Šiuomi turiu už garbę pra- Gerbiamieji nariai ir narės [jiems prisirašyti. 
nešti jog aš Jūsų laišką rašytą Pranešu jums, kad turėsime meno- J Kuopos Pirm,
lapkričio 29 d. š. m. apturėjau [ sinį susirinkimą, tuoj po sumos 
už ką ačiū, o labiausia ačiū už [ant svetainės Šv. Jurgio parapi- 

c prisiųstus adresus naujų narių I jos ateinančiame sekmadienyje 18 
mūsų kolionijos. [d. gruodžio. Visi nariai privalo

Dabar man bus drąsiau ką ateiti, nes bus daug svarbių reika- 
norp pradėti veikti su pagalba huaptarti. pasklido lapeliai apgarsini-
tų narių. Kaz. Kavaliauskas, rašt tvardyti “Kalėdų Šokiai.”
" Tikiuosi, kad dar prieš Nau- - Pasirašo: “Rengia Hartfordo Jau-
jus Metus čia susidarys milži-1HARRISON IR KEARNEY N j, P^nas. ” Kas patėmijo tuos pa
niška LDS’. kuopa. Į ___ . * ’ ' garsinimus, tai mano jog rengia

Vargas, tik, kad čia žmonės I Darbininkų prakalbos. Į L. Vyčiai, nes daugiau jaunimo 
mažai apsipažinę su LDŠ. orga- ‘ dr-jų bei kuopų nėra,
nizacija. Gruodžio 8. d. s. m. LDS. 15 kp. Turime pasakyti, kad L. 'Vyčiai

Mano nuomonė reikėtų su. pyko prakalbos. Kalbėjo M. Ker- Ljetados savo vardo. ifėšlėpė ir 
rengti prakalbas, kuriose gerai |behs’ Darbininko” administra- neslėps ir su šiais bevardžių ren- 
išaiškinti LDS. tikslą ir veiki- torius- Aiškiai ir suprantamai giamais šokiais vyčiai jokio bend
rą perstatė darbininkų padėjimą ir ro neturi.

Bet vistiek dabar jau galiu H®® ,bafais . L. Vyčię kuopos valdyba,
drąsiai sakyti, kad čia kuopa Išvalo šita kad pagerinus sa- _--------------- -----------
bus ir_gal net skaičiumi nartą ™ . Oada kad labai mažai . - „ -y-y. vftnirn |iį
praleiffi kitas apielinkės kuo-B"1™ susirjnkę klausytojų. Prie- L, U, O< WEff lUIilUl 111 
pas. ■ Įzastisda, kad nebuvo laiko gerai Į Mrut irnnrv I DOF

Su tikra pagalba. isgarsmti. NEH Jtnotl ftrohHipolitas Ulčinskas. [ Y N’ aPs^rt01<,Į nnitfll DIf Ullįo

Keikia pažymėti, kad gerb. Hi- f maJsrut0 re75asf p'r v51al rnftKfitDy MftKS"
pelitas tlčinskas ^a LDS. narin nešė apie nuskirtą laiką masą kuo- *
jau nuo 1919 m. Pirmiau prigu- pa! lr nS P^Mbliną neto- RUlAS.
Įėjo prie S®S. 15 kp., Harrison, rt^me ,laito ^pausdinti.
N. J, Smarkus ir pasišventęs vei- Vls'=‘ Šiokios tokios į ----------------
k- -a£ ■ j buvo. Parduota nemažai literatu-

Linkime gerb. Hipolitui Uloins-1™ keletas na'

je LDS.zlabiii. Tikimės kad ir ki- Ate^je darbuosimės smarkiau KALBĖS BAGDONAS. 
ti LDS. nariai padės sudaryti kuo- "™7 .organizacijos ir vietos 15 ±Z'i„ama<! ma

Į kp. labui. Į 1 Žemiau garsinamas pra-
• r M. Kaūklis, kalbas tesueina kuodidžiau-

DETROIT, MICH. I D. S. 15 kuopos narys. sįos lietuvių, minios. Kalbės
—L / l -------- 7----- apie Lietuvos darbininkų

Iš darbininkų judėjimo. | PRANEŠIMAS. [reikalus ir apskritai? apie
Gruodžio 4 d. š. m. buvo LDS. I LDS. 16 kp. Elizabeth, N. J. Lietuvą M. Bagdonas, Lie- 

72 kp. susirinkimas. Narių susi-1 mėnesinis susirinkimas įvyks ne-ltuvos Steigiamojo Seimo na
riuko neperdaugiausia. Įvairių | dėlioj, gruodžio 18 d. š. m. 4 vai. j rys. Kalbės ir Kerbelis, 
darbų koniisijos išdavė raportus, [po pietų Bažnytinėje Svetainėje. b^H«į'pĮ|iriinko^ nd mm i štm— 
Paaiškėjo, kad teatrališka komisi- Į Susirinkimas perkeltas viena į^yįus 
ia rengiasi pastatyti puikų veika- vaite prieš iš priežasties Šv. Kk- .’ . _ .v. , , _
lą. ledą ir kitą svarbią reikalą.’ Vi- S1O apskričio kuopos farę-

Bazaro komisijos raportas bu- si nariai ' malonėsite atsilankyti kosmarJnausia rengtis 
vo geras, nes padarė daug pelno skaitlingai, nes yra daug svarbių | prie prakalbų. Išgarsinkite 
parapijai.- reikalų apkalbėti. Tie, kurie jau taip, kad visi lietuviai dar-

Kadangi priesmetims susirinki- [ skolingi, malonėsite užsimokėti | [jininkai ir darbininkes ži n o-* 
mas, tai ir valdyba davė so,vo ra- iki Naują Metą, kad pradėjus kada jj. bus feal_ 
portus. Pažymėtina iždininko ra-1 Naujus Metus be skolų. . Į “
portas. Pinigų kuopos ižde ran-| Brangūs darbininkai, \hepra- o 71

’dasi nemažai. ' leiskite dabartinės progos kuo- j Grtidazio 17 d., L. D. a. 71 kp.,
' Mūsų kuopos veikimas būtų ne-l met nupiginta įstojimas, rašyki- |“Gcli68wr, N* 7.w valL W£a- 
perblogiausias, jri ne narių apši- tės prie vieninteles darbininkų or- j re‘ 
leidimas. Kaž kodėl vis dar nega-1 ganizacijos Lietuvių Darhinįnkiil LDS. kuopos visais marš1- 
li išsijudinti prie smarkesnio vei- Į tinkite savo Organą “Darbinių- ruto reikalais kreipkite^ 
kimo* Seto, labai mažas skaičius Į ką” ir'geras, ir naudingas .moks- prie LDS. N*. Y. it K. 
narių lanko susirinkimus. a: i-;

[kurie dirba, tai dirba visioms ir‘turėsime daug ką apie tai svars- 
Geisiina, kad ta proga pasinau- visur.' Kiti nepasitikėdami savo tyti ir atsilankiusieji gausite pil-1 _ 

dotų kodidžiaušias skaičius lietu- pajėgomis sėdi kur kampelyje, niausiąs informacijas.. . 
vių, * ♦ Pirmiau turėjome .daugiau veikė- Šiam susirinkimui

1
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SMETONA, HWfANSAS IR Darbininkas Pųblishing Co.,
URACHAS; 366 Broadway,

• ____ So. Boston 27, Mass.
Nesenai ‘ ‘ Darbininke ’ ’ buvo už- Gerbiamieji:

siminta apie Lietuvos pažangiečių I Amerika Pub. Co., kuri leido 
nusistatymą link dabartinės vai- |“Amžnka” laikraštį, buvo petor- 
džios ir palygintas Hymanso pro
jektas su Uracho statymu į Lietu
vos karalius. Kas būtų priėmus 
Hymanso projektą, negalima pa
sakyti. Reikėtų čia leistis į pra
našystes. Bet galime daryti gra-

ganizuota ir ūmu laiku laikraštis 
vėl išeis^'s-Ačiū už kantrybę.

Su tikra pagarba,
Amerika Publisring Oompany.

Petras J. Baltuška, 
. < t S'ekretotiUs.

Kiekvienas lietuvis ar lietuvaitė geriausių savo 
giminėms Lietuvoje padarytų dovanų, jeigu už
rašytų katalikų dvasioje einantį savaitraštį “Gar
sų.”
“Garsas” į Lietuvą kainuoja metams 3 dolerius. 
Pusei metų $1.75. —i .
"Susivienijimo nariams užsimokėjusiems lėšų fon- 
dan iš kalno už visus metus kainuoja $1.50.

" Amerikoje metams $2.00; pusei metų $1.00.
Užsakymus siųskite:

“G ARS A S”
222 South 9-th Street, Brooldyn, N. Y.

WOROESTER, MASS.
Mūsų kolionijoj jau keli mėne-i 

šiai kaip mokinama lietuvių ir 
anglų kalbos, Mokytojauja p-lė 
Juze Lconaite. Kas savaitė moki
nių skaičius didinasi. Dabar jau 
randasi apie 50 mokinių. Mokina
ma tris vakarus savaitėje t pane- 
deliais, utarninkais ir kctvergais.

yarią lanko suairinkimną. Tie, tekąs knygas. Siame susirinkimo Apiikl.igio maršruto rengėjo

222 So. 94h St., 
Btoohtyfy N, %

KAS NENORI DOVANOS?
KALĖDOS, NAUJI MĖTAI, geniausia proga savo sir- 

$ dingiems linkėjimams išreikšti ir gražia dovanėle, juos am- 
@ žinai sustiprinti.
T DOVANA DOVANAI NELYGI.
1 Prietelybės ryšiai vien minčių pasaulyje susimezga. Gi 
j| jų nebylus, visad širdin kalbąs draugas — graži naudingi 
I knyga!
s čion paduodame kaikurias knygas labai tinkamas Kalė- 
X doms ir Naujiems Metams: ’ .
t “MISIJONIERIAUS UŽRAŠAI” ...............................$1.5Q!
| “KATALIKŲ TIKYBA” (audeklo apdaruose) ......$1.50
S' • Popieros apdaruose* ..............................   .$1,30
| “KRISTAUS SEKIMAS”  ..........................   $1.20

‘‘ŠVENTŲJŲ GYVENIMAS”...............  ...$3&0
MALDAKNYGĖS.

RAMYBĖ JUMS—brangios odos paauks. apdarais... .$3.50 
RAMYBĖ JUMS —• kailio apdarais.................,....$2.50
RAMYBĖ JUMS — audeklo apdarais .^....$2.00 
ANIOLAS' SARGAS — Juodais apd. ..............$1.25 
ANIGLAS SARGAS — juodais minkštais apdarais....1.75 
ANIOLĄS SARGAS juodais apdarais ...............    .$1.50
DANGAUS ŽVAIGŽDUTĖ >— juodais minkštais apd. $1.75 
ANIOLĖLIS ‘(baltos celluloid. apd;) ............... .$1.75 
ANIOLĖLIS (juodais minkštais apdarais) .......^..$1.50 
MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS ............... ...$2.Q0

Be šių dar turime labai daug gražių ir naudingų knygų.
Užsakydami adresuokite:

OflAUGAS PŲBLISHING C0MPJ1NT,
2334 SO 0AKLEY AVENUE, CHICAGO, ILLINOIS, | . • >. * * ’ ~ ‘ j
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PASNIGO. Vara** ir pavardS
1 '

gra-

MiMtai Valstija4

CAMBRIDGE, MASS.

Kep.

t

*1
I
<

bumo Vėiduf ir iibumį nkiemat Nu^a*.Tbtt<* padarai tvirtus^ ruttūš 
vyru® ir svaiktattet ir puikines ttiotėr-e^ Nugct-Tond netalpin ttvjrf

VOS NESUKIBTO BOS- 
• TONIEČIUS.

i-

NORfičlAU SUWASYT1

1

I

Šiomis dienomis Bostone 
žiai pasnigo, bet nešąla.

i ■ 16 Mrrų South Bobtojui .

STONE

! (SBYMOUR)
Į Lratuvia
Į Gydytojas ir Chirurgas 
į Gydo aitria* ir cljronllka* Ilgu ] 
> vyrų, moterų Ir vaikų. Egiaml- 
’ nuoja kraują, epjaudaiuit, žlapti* 
mų Ir tt. «avo laboratorijoj. Su
teikia patarimus laiškai* kiturgy« % 

į venantiems. Adresą*: g
>• 506 Broadtcąy,

SUSlžeide.
■ Naktį'- iš subatos į nedėlių 

apie 2 vai., automobiliu, griš- 
tani iš pasilinksminimo (good 

’iime) susižeidė , keturips ypa
tus, Labiliai susižeidė A. 
Plnvoldutė, gyvena 948 B-ivay. 
. Smarkiai besisukant į kitų 
gatvę apvirto autpmobilius ir 
liko visi sunkiai sužeisti1

> .Ūraiverys ir mergina luir gy
venų kartu su Plevokiutė^ jau 
baigia pasveikti. Antras vy-- 
ras ir Plevokiutė/ tik truputi 
geresni. Visi pasveiks.,

• NAUJASMAJORAS.

Pereitą utarninką buvo /rinki- 
’ inai majoro. Išrinktas James M. 

Curley, gavęs balsų 74,260. Se
kantis kandidatas daugiausia bjil- 

< &ų gavęs yra John.R. Murphy. Iš- 
: rinktasis majoras yra majoravęs 

. ' nuo 1914 iki 1918.

L Į 40 vai. atlaidai.

i
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y Per gerb. kun. Garmaus pra- 
kalbąs^Iontelloj bostoniečiai vos 
netapo sukirsti. ' Katalikiškam 
universitetui montellfečiai suklo
jo ^1.800.00 su viršum. Norwoodo 
lietuviai sudėjo arti $55(L

I I ’ * .

. -. “T-*1-- ,
KOOPERACIJOS SU^IRIN- 

KIMA8. ‘, . pr ’ “

South Bostono Lietuvių Koope
ratyvas Bendri jos, kuri užlaiko po 
No. 285 Broačhvay valgomų daile-, 
tų krautuvę, -visuotinąs šerinitikų 
susirinkimas bus-petnyčioj, gruo- 
džio 16, d„ 7:30 vai. vakare, Lietu
vių Salėje, kampas B. ir Silver 
Sts. . Visi šėriniilkai malonėkite 
ateiti, nes bim rinkimas valdybos 
sekantiems metams ; taip-gi jnis 
svarstomu ir ldti'gvai'būs reikalai.

Valdyba.

r -

PRANEŠIMAS.
*

PAMKALMUIMIB W 
NABLAm

— Kode! tu, našlaite, via 
į dangų!

Dabar danguj visa, kas buvo 
man „brangu

Ten mano tėvelis, ten mano ma
maitė,

Tai gal Viešpats Dievas pasiims 
ir našlaitę.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
• -

J. Tareijai, ’^V’aterbury, Ct, 
Kadangi Lietuvos, ministeriai ra
do Hymanao projektų nepriimti
nu, tai Tamstų, rezoliuieją dabar 
dėti laikraštin nebijau prasAės.

S. K-tei, Manehester N. H. — 
Raštelio sunaudoti uegaliine.

Paseka* pa M ta 
arta gretas* |UM 
pinigui.

<

tuuah Tisftr*, jumūNA krauju 
8TIPW8, NVOLATUmiS NERVUS, : 
' TVISTUS VYRUS IBMOTEKES.
Turėdama* stintikinlą Sveikatų ir Spėkas; ture- 

dama* neaišką tnintę ir nusilpnėtą kūną:, pasibo 
irtinnt vaistu* d«I padidinimą veiklumą ir-vahttta »vai*ta«n- 
4iw,. bandyk Nusta-Tone ir petiitikrik kaip greitu laiku jau. . 
■•si viaai nauju imoau t Devynv* ii dešimtas visu žmogau* 9*0,.^ 
tokiu kaip bloraa apetitai,„negruomulaviniaa viduriu, *azūl ir\k 
Uputimai, uiketijima* «kilv<», tulžiais, anenHir, kankinimai rau* 
matiimo, fckauymai Kalyo*, neurąlgiar stokis ener^ijoa, nusilpnė
jimą* nervu ir neaalfjimaa' mieguoti, paema-nuU atokia nervu 
pajiestoa,. *kf*tu vandeniuoto kraujo, ir neužtektinio3 cirkulacijoa 
kraujo. ‘ • ? :

Kožn* dalia kuno ir kožua jo vclkme remiaae ant nervu pajiego*, 
Kuno< dldžiauaef .uMalką seram atoviuje pilvą,‘jaknng, inkštus Ir , 
grobus, iirde* ptakltao, kraujo eirkulavittio. Nuga-Tone yra labai’ 
fitotlntaaųtydr**** J“.* «u<i!pnctu nervu ir vbelrtp sunaikinimą i kūno. Xodiit jodšl kad ji* yį* sutatsytt„ii aštouiu brangiu, fl 
a veikai*,duadančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu Ji 
ppr ganiprua Gydytoju*. Yra jie ypatingai maistinei j Geleię ir' 
Fcsfor^-maistu* dę! Kraujo it Nervu. 
, ,Nuga-Tone priduoda gyvybf jaknoms, pnstiprin grobu* iolm IM 
Jog je tuštinaee regulariškai.- Atgaivin inkstus, išvara. laukui 
nuodinie* atmata*. 'Nter* daugiaus caru Ir suputimu, niera. Bmir- 
jaridia kvapo ar apvilkto JieJuvfoj Nuga-Tone duos Jum* stebuklinga 
apetitą, giar< gruomulavim*,.tvirtus nervus ir kietį pastiprint* mfegį. 
NUga-Ton* suatipri* kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo-

- -— fu XJLum.a’. J1.•*• FT*-_LLi u-

vyru* Ir sveikeattea Ir puikesne* moteres; tlugu/Tona nėtiilpin Sačyj Jokiu migdamu ar 
daromU paprote vaistu* Sudėti jie yra parankiam pundėlei. Yra apvilkti cukrum; priimtus . 
skoni ir vartuoti gaiema ba jokio neparanukutno. Bandyk juos. Rekomenduosi yi*i«nta 
^ ’MtJSlUr ABSOLUrniKAGVARANCIJAi Prekė Nuga-Tone yra .viena* ($1.GO) doleri* 
trž bonkute, Kožną,bOnktit» talpina davynloa dešimty* (90) piliuiu, arba vieno-meheil 
gydymo. Galėta pirkti šeše* bonkut*s, arba žeiiuS menesius gydymo, už penktu* ($*.O0) 
'dolerius. Imk JNuga-Tpne,p*r dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi užganėdintai* pa* 
selanht, sugrgžink bonkuta Ir piltus, o me* ūmai Sugrąžisime jusu pinigus.. Negallta 
prapuldyti, vien* • centą. Mes imam* rteiką. Nuga-Tohe yra pardavinėjamas visose 
aptlekose tomis padiotns išlygomis ir tą pačia garantija.

PRISIUSK SAVA PASTELIAVIMCr ANT TUO KUPONĄ.
Nailonai Uiboratory L-22 1018 So. Wabash Avė., Chicago. III.

Gerbiamieji: įdedu {fonais ir meldzięr prisiųsti man * .*« bonkut i
Nuff«»Tone«

4 •

9ALDUAHKI0S URDIESV.JKSAUB 
DR40B VALDYBOS ADRESAI 

ĮOfiTOM* AU80. _ .
PIRM. Antaną* Kauta*,. . .. - '

S84 ntth BU Botton 27, Mua. 
VICE-PIRMj —r juosta Andrlliuna*, 

Eourth St, So. Boston, Mat*. 
BROT. RA&T. — Vincu* Vaikinorln*,

178 Bolton St, Boaton 27, Man 
FUI. RAšT. ~ Pranta Sinkevičių*,

182 Bow*n St, Boaton 27, Mm* 
KA8DBRIUS Jura*. Kanevičius, T

174 Bolton St, Boiton 27, Mato. 
MARŠALKAPranta LukoževlCiut, 

406 -E. 7-th Bt, Bo*toA27, Man*.
Susirinkimai ląlkomf kas pirmą ne- 

dėldlenl kiekvieno mėnesio 2-bą vai, po 
pietų šv. Petro parapijos salėj 492 E 
Seventh Street, South Boston, Mass.

*- • • ą-

KAKIMIBRO R. X. DRADGtJOb 
VALDYBOS ANTRASAI

SO. BOSTON, MARŠ,

PIRM, hm Joną* Pranaiti*,
524 H. 6th St, 86. Bdaton, Mtat, 

VIOE-PIRM. — J .AndruliUnas,
2784-th St, So. Boston, Matu. 

PROT. RAST. —' V. J. Jakšta*,
147 H St, Boston 27, Mass. - 

^IN. ą^ŠT. - Jnoxh« Jufiko,
Merycliff Academy 
Arllnghton Heigths, Mat*.

ŽD. ~ Leoną* Švagždi*,
111 BętVen St, So. Bostęn, Mam 

IŽDO GLOBĖJAI — J. Grablnskas.
B Jay St, So, Boston, Mat*, ir 

Antane* Kmltaa,
284 5th SU So. .Boston, Mat* 

4ABŠALKA Povilas Laučka, 
, 61 Story St, 80. Boston, Ma**.
Draugijos antraše* reikale:

166 Broadway, So. Boston, Ma** 
Draugystė* susirinkimai laikomi kat 

mtrą nedėldienj mėnesio 1-ą vai $ 
pietų Bažnytinėj salėj ant 5 gt, Se 
ftostnn. M«a*-

| South Boston, Mass. . 
| Kamifas G St ir Broadvray

! L OADWAY
’ Vąlamdob: ^fuo 9-r, Iki 7 v< vak. g

DrTpAUU. JAKMAUH
(JaldmavičiuB)

609 KAST BĘ0ADWAY
TBLEPHONE 502*

Gerbiamieji draugai Amerikiečiai ; 
Labai norėčiau susirašinėti su 

Amerikos lietuviais ir lietuvaitė
mis darbininkais. Būčiau .labai 
dėkingas jeigu kas .nors man už
rašyti! “į>arb minką.” Lauksiu
nuo Jūs brangieji žinių ir laikraš
čio. . ’

Mano adresas: LITHUANIA, 10 
Pėstininkų Marijampolės Pulkas, 
Ūkio kilopčs, perduoti Petrui 
Rimkevičiui.

Tel. So. Boiton 270 I. 
DR. JOHN MWDQNNELL, M. D. I 
Galima sutikalbčti ir KetuvUltoi B 
Omsu Vabanuos! v ■-

Rytais Ik 9 vai. I
PO pietų 1 iki 8 vaL ■ 
- ' Vakarais nuo 6 Iki 9 ■ 

536 Broadway, S. Boston | •

Visų LDS. Conn. apskričio kuopų 
domai.
r..

Malonūs LDS. Conh. apskričio 
kp. draugai ir draugės. Štai ir 
vėl mums artinasi nepaprastas 
darbas atlikti ir vėl mes turim 
gerai panaudot savo mintis ir pa
leist prie darbo, idant ko- tokio 
naudingo bei nepaprasto galėtu
me nuveikt dėl mūsų apskričio ir 
abelnai dėl brangios LDS. organi
zacijos.

Tai yra baigiantis 1921 metam, 
turime rengtis prie 1922 metų, me
tinio LDS. Conn. apskričo 12-to 
suvažiavimo, kuris turės įvyks 15 
d. sausio, 1922 metais, Bridgeport, 
Conn. Būtų geistina ir patartina, 
kad kiekviena LDS. Conn. apskri
čio kp. nepasiliktų ir dalyvautų 
viršminėtame suvažiavimC, kad 
kiekviena kuopa pasistengt pri- 
siųst skaitlingai delegatai su nau
dingais sumanymais bei įnešimais 
ir pasistengtų, kad visi geri įne
šimai būtų gyveniman vykdomi.

Antra, tai bus metinis suvažia
vimas. kur reiks išsirinkti nauja 
apskričio valdyba sekantiems me
tams. Kai delegatų daugiau, tai 
ir rinkimai lengvesni. O išrinkus 
naują valdybą tankiai pasitaiko, 
kad būna energija gyvesnė ir dar
buotė pasekmingešnė.

Taip-gi patartina visų kuopų 
raštininkam LDS. Conn. apskri
čio, įduot kp: raportus iš praėju
sio pusmečio. Raportai gal būt 
priduoti per delegatus, arba ku
rios kp. nesiųstų delegatų, tai lai 
pasiunčia raštu vėliaus nurodytu 
antrašu. Tad valio, visi sukrus
kim prie darbo, .nes kaip girdėt iš 
Bridgeporto padangės, tai jie 
smarkiai rengias prie suvažiavi
mo, deda visas pastangas kad tik 
žingsnį pažengt toliau už kitus ir 
kartu užganėdint delegatus.

Rast. B. Mičiuniene.

Į
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REIKALINGA DAVADNA 
VARGINGA NAŠLĖ 

ant ukėsf. prižiūrėt stubą ir sykiu būt 
gaspadinč. šeimyna susideda iš 4-rių; 
■mažiausias 10 metų. Našlė arba mer
gina nuo 35 iki 40 metų jeigu katra 
norėtų gyvent ant ūkės, tai prašau at
sisaukt Šiuo adresu:

Branch Mieli,.', Ii. 2, Box 72, M. L.

< i ” 1 ~
Reikalavimai

Reikalavimų kaino* 2c. už žo
di už kiekvieną syki.

MOKSLEIVIŲ DOMEI. .
Gruodžio 31 d. 1921, 2-rą vai. 

po pietų bus N. A. Moksleivių aps
kričio suvažiavimas Woreesterr 
Mass.

t 4

Tai kviečiame visas kuopas 
siųsti savo delegatus, nes labai y- 
ra daug Svarbių dalykų kas link 
Moksleivių organizacijos vardo.

Taip-gi tą patį vakarą bus kon
certas apskričio naujai. Tai-gi 
kviečiame visus, kurie atjaučiate 
moksleivius, atsilankyti koskait- 
lingiausia.

Valio Moksleivių apskritis!
Valdyba.

j

I LIETUVĄ IR IŠ LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes, kompanijų 

ir ant geriatisiiĮ laivų visu linijų pas seniausia LIETUVIS- . 
KĄ agentą — G. KUNAŠAUSKĄ. Agentūra uždėta 1910 m.

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems ’ į 
LIETUVĄ;

Atvažiuojančius iš kitų miestų patinku ant sto+ies. 
Persiuntimas PINIGŲ Į LIETUVĄ pagal dieninį kursą. 
ATYDA. Mainymas pinigij ne priverstinas, bet išmai

nau, jeigu kas klausia.

G. Kusiašauskas
179 E. 3-rd Street, New York, N. Y.’

'ą«BgaBtaEsafe4^aaw!iiB
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FJ.KAUNAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway,
S. BOSTON 27 MASS.

TeL S. B. 0441.
Antros lubos—Viršuj L. P. B-vSs 

GYVENIMO VIETA:
185 Rowe St., Auburndale, Mass. 

Tel. IV. Nevvton 1016—R.

Gruodžio 11 d. užsibaigė 40 vai. 
atlaidai. Canibridgiuje pirma tų 

. atlaidi!, pirm gerb. kun. Pr. Juš- 
: . kalcio atėjimo nebuvo. Su jo ate-
> jimu įvyko ir tie atlaidai.

- Šiemet labai gražiai buvo alto- 
rius išpuoštas.,A Žmonės buvo la- 

' bai duosnūs nupirkime gėlių,.ku
rių buvo labai daug. Šviesų ir
gi buvo apsčiai, o ypač sargybos 
lempelių tai visur buvo pilna. Jos 
labai gražiai puošia altorių.

Nedėlios ryte tuoj pirmų šv. mi
šių buvo procesijos, kurioje daly
vavo visos katalikiškos draugijos. 
Šv. Juozapo draugija būdama 
laisvamanių rankose su savo vė
liava nedalyvavo. Sarmata kata
likams duoti save laisvamaniams 
valdytis, 
kinio 
galą.
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Ant šio metinio susirin- 
gal padarys laisvamaniams 
Duok Dieve.

Korėspond.

CAMBRIDGE, MASS.

Vyčių 18 kuopos susirinki- 
įvyks nedėlioję, gruodžio 18

L.
mas
d., 1921, tuojaus po sumos, bažny
tinėj svetainėj. Šiame susirinki
me dalyvaus N. A. A. pirmininkas 
V. Stankus ir K. Jonaitis. Jie 
{praneš ką nauja. Todėl malonė- 
Vkit susirinkti.

• „Kviečia Raštininkė
~ S. Strokaitė.

CAMBRIDGE, MASS.

buvo

Atitaisymas, t
“Darbininko” num. 139 

rašyta apie K. Kučinsko reikalą
su policija. Ten buvo parašyta, 
kad jis atsisakęs L. Laisvės Pa
skolos boną pirkti.

' jis pirkęs ji) kelis.
Po teisybei

V. S.r J.

SVARBUS PRANEŠIMAS
. Naujos Anglijos parapijoms ir 

ir idėjinių organizacijų 
apskričiams.

CAMBRIDGE, MASS.
________ ?

Pranešimas.

1921,d.
Bažnyti-

Nedėlioj, gruodžio 18 
7 vai. vakare Lietuvių 
nūj Svetainėj bus nepaprastas su
sirinkimas Amerikos Lietuvių Ry- 
ino Katalikų Federacijos 16 sky
riaus. Visi atstovai būtinai pri
būkite, nes yra labai svarbių rei- 
'kalų, kuriuos turėsime aptarti.

Sek. . Smilgis.

NAUJIENA LIETUVIAMS 
AMERIKIEČIAMS.

Neseniai atėjo iš Lietuvos 1-mas 
numeris Tautinės Kultūros ir 
Pilnutinio Gyvenimo Žurnalas 
“RUOMUVA.”

Siųsk tuojaus 75c. “Darbinin
kui” o gausi “RUOMUVĄ.”

_ “DARBININKAS,”
366 Broadway, Bostdn 27, Mass.

I
“Nereikia da/ugiau kankintis be miego 
per ištisas naktis su verkiančiu kūdikiu,’’ 
ji pareiškė, “nes aš jam Juodu BAMBINO 
ir paguldau į lovą.”

Mėšlungis^ dieglys, 
suiręs pilvas, perpilni 
vuduriai suteikia mažy
čiui bereikalingą nes
magumą

KAM REIKIA KAMBARIO? •
. Geras kambarys su elektros Šviesa, 
Šiluma ir visais kitais patogumais. Su
lig reikalavimo gamina ir valgi ir skal

bia rubus. Kam reikalingas kambarys, 
kreipkitės Šiuo adresu:

8414 SOVVINSKI AVĖ., 
CLEVELAND, OHIO. 

Galima matyti bile valandą. Pirmos-., 
lubos iŠ užpakalio. < I

’ (GUMAUSKAS)

DANTISTAS

705 Main St., Montello, Mass. 
(Kampas Buoad St.) 

Tel. Brockton 5112-W.

o ■

♦

Brolau, jeigu nori savo biznį ge
rai išgarsinti laike Kalėdų, užsi
sakykite Sieninių Kalendorių. Tu 
rime naujausio išdirbimo tautiškų 
su lietuviškais mėnesiais 1922 m 
ir šiaip visokių įvairių naujų pa 
veikslų. Kaina, sulyginus su ge 
ramu išdirbystės, už 100 kalendo- 
dorių su apgarsinimu mėnesiais 
nuo 5 iki 18 dol. Didis pasirinki
mas. Prabas paštu pasiuneiame 
ir ant pareikalavimo pristatome į 
lūs namus. Rašyk, nelauk, nes 
jau mažai laiko. Adresuok:

A. KAZLAS, 
56New York Avė., Newark, N. J

B A. IUC B I KT O
' Vaizbaženklis užreg. S. V. Pat. Ofise

pašalina šiuos nesmagumus. Kūdikiai mėgsta ji! Jie prašo 
daugiaus! _Aptiekosę parsiduoda po 35c. arba norint, kad pri- 
siųstumėm per paštą, tai reikia, siųsti 40c. į

F. AD. RICHTER & CO., cJrnash c f EraokJyn, New York

e

NAUJA LIETUVIŠKA 
GROSERNĖ.

šiuo m i pranešame visiems So. Bos 
tono lietuviams jog aš atidarau nauji] 
krautuvę, kurioje užlaikau įvairių car 
goods, apynių, malt ir {vairių kitokli, 
reikmenų ir parduodu daug pigiau ne 
gu kitose krautuvėse. Ateikite ir per
sitikrinsite.

ANTANAS TUPIKAS,
105 Second St., So. Boston, Mass

DR. F. MATULAITIS
Gydo Visokias Liga* 

Pbiskibia Aeizius. 
Valandos: 1—8 Ir 7—8 P. H. 

17 Milibury Street. 
VrORgĖSTER, MASS.

ESI KELIONE Į LIETUVĄ PER PILIAVĄ
' (Karaliaučiaus prieplauka)

ARBA PER LIBAVĄ, HAMBURGĄ—EITKŪNUS, 
šiuomt linksma mums pranešti, kad mes posidarbavom Idant musų 

pasažieriai, o ypatingai Lietuviai, galėtų keliauti stačiai į PILI AVA.
Lietuviai, važiuojanti j Piiiavą,. aplenkia Lenkų juostą (Koridorą) 

ir privalo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokių viziFnereikia.
Susinešimas su Plliava tai yra nauja šaka musų reguleri^o susinė

simo su Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, o dėl Lietuvių tai trumpas ir 
parankus kelias namon dasigauti.

DIDELI DVIEJU SRIUBŲ PAŠTO LAIVAI IŠPLAUKS: 
.. . .Gruodžio 21 LITUĄNIA ............. Vasario 1

.......... Sausio 11 ESTONIA ..............Vasario 22
___  Taip-gi naujas tiesioginis kelias tarpe

LIEPOJ AUS—D‘AATZIGO-HAIJFAX, Kanada
Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviams. 

Kreipkitės prie musų agento jūsų mieste. •

GEORGE W. RIGBY
PLtTMBING ir HEATING 

Taisau visokius pečius.
116 Broadway, So. Boston, Mass

Tel. 910-W.
i

TeL So. Boston 828,
Lietuvys Dantistas 

DR. M. V. (MSPEB 

(Kasparavičius) 
Laikinai perkėlė ofisą po No. ■ 

425 Bsoadjvat, So. Boston, MAps.
Ofiso Valandos: 

X«o 10 iki 12:80 ryt* Ir 
* 1:80-6 ir 8:80-9 P. M. 

Ofisas uždarytas subatoa va
karais ir nedaliomis.

«

GKRNĖ.
ANT PARDAVIMO

Biznis gerai išdirbtas ir pato 
gioje lietuviais apgyventoje vieto
je. Priežastis, , savininkas išva 
žiuoja Lietuvon. Ateikite ant se 
kančio antrašo:

Antanas E. Jeseliunas,
299 D Str., So. Boston, Mass

Bell Pilone: Poplar 7545 
ADOLPH F. STANKUS

TIKRAS LIETUVIS
G R A B O R I U S

1023 Mt. Vebhok St. j
PHILADELPHIA, PA.

f. L. K. KEISTUČIO DR-JOS VA& 
DYKOS ADRESAI, BOSTON, U AKS, ■ 

— Motiejų* Versecką*, 
41 Gate* St, So. Boston, M&m, 

JIOE-PIRM. — Juozas Bižokas,
807 E. 9-th St, So. Bostpn, Mas*. 

PROT. RAŠT. Ant Mociejuna*,
450 E. 7th St, So. Boston, Ma**. 

PIN. RAšT. — Juozas Kavaliauskas,
209 E. Cottage St, Dorchester. 

KASIERIUS — Andriejus Zalleckas,
807 E. 9-th St, So. Boston, Mass. 

MARŠALKA — Antanas Gruodi*,
159 Bowen St, So. Boston, tfaa*.

Poamertinės moka $200.00. Pašeipa 
nuo dienos susirgimo Iki pasveikimą

D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne- • 
ilnlus susirinkimus kas pirmą nedęi- 
dlen{ kiekvieno mėnesio po No. 804 
VZashington St, Boston, Mas*. 6-tą v. 
vakare. Ateidami drauge Ir naujų na
cių su savlm atsivesklt prie mu*ų dp* 
los prirašyti.

t

LITUANIA 
ESTONIA .

v*

Lietuvių R. K. Federacijos 
Naujos Anglijos apskričio laiky
tame suvažiavime spalio 30 d. 
1921, So. Boston, Mass., nutarta 
sušaukti parapijų ir apskričių ats
tovų suvažiavimą, kad sutvarky
ti vasaros gegužines ir išvažiavi
mus. Tankiai įvyksta pas mus ne
susipratimai rengiant išvažiavi
mus. Vieni nęiri rengti išvažiavi
mą ta pačią dieną ir kiti arba ap
skritis ar parapija surengia išva
žiavimą vieną dieną/ Tai užtad 
neturi gerų pasekmių. Yra šau
kiamas šis suvažiavimas kad ga
lėtume pilnai sutvarkyti vąsaros 
išvažiavimus. , Suvažiavimas į- 
vyks gruodžio 18 d., 1921, 1-mą 
vai. po pietų LDS. name, 366 17, 
Broadvray, So. Boston,M ass. Tai
gi gerb. parapijos ir apskričiai, 
malonėkite atsiųsti atstovus, ar 
valdy narius į šį suvažiavimą. Ga
lėsimo daug ką gero nutarti kas- 
link vasaros išvažiavimų, kad 
paskui nereikėtų vaidytis už die
nas.

Lietuvių R. K. Fed. N. A. Aps
kričio valdvba:

Rast. M. M. Kamandulis. 
Kudirka,

Didžiausi, Greičiausi Pasauly Laivai, 
šaunus Apšėj imas Su Keleiviais.

Ten Y r it Vietinis Agentas Jūsų Mieste 
Ar Netoli Jo,

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

Hamburg’ą.

-

£

Pajieskojimai
Paieškojimų kalno* LDS. na

riam* ir “Darbininko” skaityto- 
joms 1 sykl l mėtos už dyką, už 
8 sykius $1.00. PrleteUam* už *8 
sykiu* SLBOl

PRANEŠIMAS SERGANTIEMS ŽMONĖMS.
Esu pasekmingai išgydęs naujausias ir chroniškas ligas, kaip tai:

H , , ■ , ------ Netyrą kraują
, Odos ligas 

Kepenų nusiskundimą 
Vidurių ligas 
Reumatizmą 
Nervų silpnumą 
Skilvio nemalimą 
Inkstų ligas 
Nervų išsisėmimą 
Pečių skaudėjimą 

. Spuogus nuo veido.

SAXONIA..........Sausio 21
Cabin $135. 3 klesa $103.50. Taksų $5.

Per Cherbourg, Southampton,
Liverpool ir'Glasgow:

ALGERIA .................. . Gruiodžio
SCYTHIA ......................... Gruodžio
ČAMERONIA .................... Gruodžio
CARMANIA .................... .Gruodžio

Per Angliją ar Hamburgą į
Į Danzig’ą ir Hamburg’ą — $106.

Į Liepoją — $110.00. Taksų — $5.00.

SUSTOK IR SKAITYK!

Jei nori sužinoti apie įvai
rius pasaulio atsitikimus, skai
tyk laikrašti “Perkūnų.” Kad 
visi tavo namai bu1|j linksmi 

. parsitrauk viena numeri, o ne- 
sigailčsi„

Jeigu nenori nusidėti Perkū
nui dievaičiui tai tužsirašyk 
sau, draugams, arba užrašyk į 
Ijietuvų savo gimininis, kaipo 
ICalėdų dovanų. Kainų metams 
$1.50; pusė mėtų 85 centai.

“PERKŪNAS”
366 Broadway, '

Boston 27, Mass.

Paieškau Juozapo Sklrlaus, Kaune 
rędybos, Tauragės apskr., Skaudvilės 
vai., Upynos par., Petkalnio .kaimo. Iš 
amato kriaušius. Pirmiauą gyvent 
Chicago, III., dabar girdėjau buk gyve
nąs kur apie St. Louls. Kas pirmas 
praneš jo antrašą duosiu 1 doleri do
vanų. Mano antrašas:

J. TAMOŠAUSKAM® 
(po vyru Ragauskienė) 

9542 Cardoni Avė., Detroit, Mlch.

ŠV. JONO BV. BL. PABAliPINSS 
DR-STGS VALDYBOS ADRESAI.
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PIRM. — M. Mobft,
589 E. 7-th St, So. Boflton, Kum. 

VICE-PIRM. — P. TuielklB,
180 Bowen St, So. Boston, Mm*. 

PROT. RAST. - K. Luini*,
47 Vale St, 8o Boston, M***. 

RIN. RAST. “ M. Selkj’S,
127 Granite St, So.‘Boston, Mass.

KASIKIUS A. Naudiluna*,
16 VlhfieM St, So.Boston, Man*." 

MARŠALKA — Steponas Navicku*.
Dr-ja laiko susirinkimus kns trečią 

nedėkllenl kiekvieno mėneslos 2-rą 
po pietų Av. Petro parapijos salėj 492 
E. Seventh St., South Boston, lllnss.

*" KAM KENTĖTI?
IRaumatizmo,, neuralgijos ir raumenų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su 

st- PAIN-EXP£LLER $
VnhbaioiikliA nireg. S. V. P*t. Ofise. ‘ 

Žiūrėk, kad gautum tlkraji-garsujj pet! 
(daugiau kaip 50 metų.

Reikalauk, kad turėtu Ikaro (Anchorl 
YnizbažonklĮ.

X—RAY VARTOJU JEIGU TIK REIKALINGA. 
Gydant visokias ligas: smarkias ir chroniškas, tai yra' faktas kad aš per 
visą snvo gyvenimų studijuoju šitas ligas. Pridedant mimo ofisas yra ap
rūpintas su naujausiais instrumentais ir prietaisom elektros ir tt.. Joki 
ekspensat nėra perdideli kad tik pagelbėjus hlano ligonius. Kogreičiau- 
sla. ateik ir persitikrink ar tavo liga yrą bevllto ar galima Išgydyt. Ne
žiūrint kokia liga butų, tad mokslas ir gabumas tave vėl sveiku, stipriu 
Ir linksmu padarys. — PATARIMAI DYKAI,

. Paieškau savo brolių Jono ir Anta
no Bendzlunų, gyvenusių 1905 m. Nau
miesty, šakių apsk.; juodu jauni vyru
kai. Taip-gi ir savo giminių: Antano 
Astrausko ir Vinco Grybo ; pirmiau gy
veno šakiuose. .Tie pat|s ar kas juos 
žino, meldžiu atsišaukti ant šito udre- 
60 >

MARIJONA BENDZIUNIUTE, 
(po vyru Koltkaušklenė) 

2002 Porthenaiš St., Moutreal, Canuda.
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