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Katalikai turi suprasti, kad ją 
aukos ir pasišventimas dėl katali
ką spaudos sustiprinimo bus ma
lonesnis Dievui ir pačiai Bažny
čiai, ir žmonėnfs naudingesnis, 
negu pirkimas bažnytinią indą ir 
net negu bažnytinės apeigos. Pa
kol to nesupras visi katalikai, mes 
negalime tikėtis sulaukti spaudos 
kuri atatiktu Kataliką Bažnyčios 
rimtybei ir pajėgoms. Žmonią 
vadai, pirmiausia gi kunigai, tu
ri skaityti tai savo didžiausiu už
daviniu.
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Merkinėj spalių 4 d. 
gronyč-io kaime du broliu 
siginč-ijo d(4 partijų, 
vyresnysis brolis nepasič 
priklabėti balsuoti už 
partiją, tai jaunesnysis 
rokui \yr< <ii,jį apdaužė,

Lietuvos vidaus reikalų 
ministeris uždraudė įvežti į 
Lietuvą vieną vokišką ir vie
ną rusišką laikraštį (Rigąs- 
che Rundschau ir Segodnia) 
už platinimą melagingų žį- 
nių apie mūsų valiutą. (Ar 
nesiteiks Lietuvos autorite
tai uždrausti įvežimą Ame
rikos lietuviu laikraščiu, boi
kotavusių aukso - sidabro 
fondą ir skleidžiančių mela
gingas žinias apie regisi ra
cijos Įstatymą).

DARBININKU REIKALAI. PABĖGO JAPONĖ.I 
ĮŽENGIMAS.'. 

. •' 
R Urnas. — Spalio 31 d. bu-j 

vo iškilmingas, triumfalis > 
fašistų jėgų įžengimas į Ry-į 
mą. Dalyvavo ; ” 
vyru. Miestas Imivo išpuoš
tas. .Jie buvo visokiuose ap- 
rėdaluose. Buvo nudrisku
sių, basų; kiti buvo formu
lėse imi formose. Diena bu
vo saulėta, graži. Miestie
čiai džiaugsmingai sveikino 
fašistus ir sakė, kad fašistai 
išgelbėjo Italiją nuo bolše
vizmo. Giria karalių, kad 
jis ėmė fašistu pusę. Iškil
mės pasibaigė sveikinimu 
karaliaus.

Po visam visi fašistai, ku
rie buvo atvykę iŠ kitu vie 
tu tuoj grįžo namo.

RASISTU VADAS PAS IŠKILMINGAS 
K ARALU'.

R/finas. — Italijos fašistų' 
vidus Mussoiini pakviestas 
karaliaus pribuvo Ryman 
spalio 30 d. Ant stoties jį 
pasitikti buvo atsiustas ka
lvinas automobilius. Nuo 
stoties fašistų Ardas Mu>so- 
lini at pyškėjo pas karaliit. 
Ramas tada buvo išpuoštas 
vėliavomis, gyventojai šali
mai sveikino vadą. Ypač- di
džiulės minios buvo apie ka
raliaus palovių, l’o ilgo pa
sikalbėjimo su karaliumi bu
vo paskelbtas ministerių 
naujas kabinetas, j ji inė- 
jo nacionalistai, demokratai, 
katalikai ir fašistai. Vidu
rinių reikalu ir užsienio rei
kalų ministi i'ijas pasiėmė 
pats Alussolini. Karo minis- 
teriu paskyrė gen. Diaz. bu
vusį vyriausijį Italijos ar
mijos vadą karo metu. Ka- 
tirHinr atstum ui pavesta* soci- 
jalčs gerovės ministerija.

Fašistai Ryme apsigyveno 
Savov kotelyje. Nilo to ko
telio balkono Mussoiini sakė e 
minioms prakalbą. Pakal
bėjęs pakvietė minias šaukt i: 
"TegĄ'vuoja karalius, tegy
vuoja Italija, Tegyvuoja 
fašizmo." Minios gausiai at
siliepė.

Italijoj dingo visos parti
jos. Komunistai pasislėpė į 
požemius ir iš ten išleido 
proklemaci jas darbininkus 
šaukiančius generalin strei
kam Bet Generalė Darbo 
Konfederacija išleido atsi
šaukimą raginantį neklausy
ti komunistų. Kitos parti
jos tyli ir nedrįsta atsiliepti.
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y SUSTREIKA VO.PAKĖLĖ ALGAS. į

Brooklvno ir Xe\v A’orko! Bijdf įord, Me.—200 mol- 
arti 60.000 geležies liejiklų kompanijos dorių Sacco-Lotvell. dirbtu

vėj sustreikavo, reikalauda
mi algų, gautu prieš du me
tu. Kiti 1.800 darbininkų 
dar dirba. •

AMERIKA NE
NUSILEIDŽIA.

W askuigton. — Amerikos 
valdžia pasiryžo neatidaryti 
savo konsulato Nevvcastle. 
Anglijoj iki tol. kol Anglija 
neatšauks priekaištų. Angli
ja prikišo to miesto Ameri
kos konsului nelegalu agita
ciją plaukti per Atlantiką A- 
rnerikos Javais.

■

B A ĮSI EKSPLIOZIJ .1.
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San Eraneisco. — Atvyko 
japonė Juiia Syn, 22 m. am
žiaus. .Ji yra buvus Japo
nijoj mokytoja ir vedė agi
taciją prieš .Japonijos verži
mąsi Korėjom L’ž tai val
džia ją jau nuo 1919 m. per
sekiojo ir ji pagalios pabėgo 
Amerikon.

RADO PUODĄ PINIGŲ.

i

P A LIUDO TRIS.

A PI E REVOL! UOLI Ą 
AM ERI KO J.

]V(st field. Mass. — Sep- 
•tyni pradedamosios mokyk
los mokiniai sustrekiavo ir 
neina mokyklon. Tą pada
re de't;>. kad nenorėjo pasi- 
(!’’<>ti daktaru apžiūrėjimui.

Soni rerset, K y. — Farmc- 
rys Davė Jonės netikėtai už
tiko puodą pinigu. Pinigai 
besą auksiniai. Jie yra nuo 
tų lakių, kada Ameriką 
Anglija valdė. Todėl pini
gai yra angliški. Doleriais 
ją verte yra $48.000.

U et u vos pinigų spaui 
minas Pragoję eina sekn 
gai. Lietuvoj pavyzdi 
jau gauti. J ie daug grai 
iii. negu laikinieji Ii 
Aukščiausia kaina bus 
litų.

PAKILO ANGLIS.
NU SKENDO.

Finansų ministerija nuta
rė griebtis griežtų priemo
nių prieš brangenybę. Bus 
nustatyta kainos ir jų nesi
laikantieji bus skaudžiai 
baudžiami.

KOMUNISTAI IŠKRIKO

R Urnas. — Italijos laikraš
tis Azione Soeialista paskel
bė. kad komunistų partija 
pertraukianti savo veiki
mus. Visi nariai esą paliuo- 
suojami disciplinos ir parei
gų pildymo.

Dubli n. Airija. — Visas 
miestas tapo sudrebintas, 
kuomet sprogo didžiulė bom
ba padėta prie durų karei
vinės. £eptyni žmonės mir
tinai sužeisti. Daug aplin
kinių namų griuvo, 
langai išbyrėjo.

kitų
A

KIEK
Pi U

ATMUŠĖ ŠTAM
UI EN A DIENA.

\V ashington. — Spalio 30 
diena stampių atspauzdinta 
buvo 315.265.000. Tai nuo į- 
steigimo Suv. Valstijų pašto 
pirmu sykiu tiek stampių at
spausta.

SUKILĖLIAI ĖMĖ 
J VIRŠŲ.

Dubiln. — Airijos respub
likonų jėgos sumušė valdiš
ką kariuomenę dviejose vie
tose. Clifdene, kur buvo 
valdžios buvielio telegrafo 
stotis, mūšis ėjo per 10 va
landų. Respublikonai pa
ėmė miestą. Toliau respub
likonai paėmė gąležinkelio 
stotį Mallbw Junction.

Derliu. — Vokietijos ang
liakasiams algos pakelta ant 
4(> nuoš. Dėlto anglių tona 

i pakilo iki ST&Ttiarkių. Fir
ma buvo 5055 markių.

Haverhill, Mass. 
vyru kėlėsi per Merrymac 
upę. Buvo didelis „.vėjas. 
Valtis apvirto ir vienas žmo- 

iš-
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t 
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gus prigėrė, o antras 
plaukė.

Rugsėjo 30 d. Dr. Basana
vičius lankėsi Panevėžyje. 
Stotyje pasitiko gimnazijos 
mokiniai ir inteikė bukietą, 

pagerbti 
bau

Iš L. I). S. KLOPC 
DAR BUOTES.e

Daytonas smarkiai dar

buojasi.

KRITO NEGYVA
TEATRE.

Ant rvtoiaus jam 
/ ’ . ..

buvo gimnazijos salėj 
kietas.

Spaliui 2 d. Lietuvos T( 
mas nubaudė " Lietuvos 
kiniiiko" leidėją Bortke 
"enę užmokėti. 10.000 aul 
nu bausmės už šmeižimą v 
džius ir lyginimą prezidei 
su caru.

Kobilių par. Musteikiu 
ua buvo atsibalad Oję JAJj 
kų žandarų ir reikalavo n 
daus.
Pagriebę 
mušė, kad 
ri medaus, 
sakyti, tai
re kalėjimam

Berlin. — Atvyko Franci
jos komisija dėl pasitarimo 
su ATokietijos valdžia dėl 
kontribucijos mokėjimo.

i ---------------------------------------------------

PERDAUG NAMŲ.

W ashington. — Amerikos 
sostines gyventojai nuo se
nai guodžiasi augštomis ran- 
domis. Buvo nuverčiama 
kaltė ant namų stokos. Da
bar pasirodė, kad sostinėj 
yra arti 3500 tuščių pagyve
nimų.

r
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" DVEJOPAI ŽIŪRI.
I

London.
raščiai ne visi vienodai žiū
ri,į fašistų įsigalėjimą Itali
joj. Vieni užgina fašistus, 
kiti nurodo, kad iš to Itali
joj gali būti neišbredamos 
suirutės.

Anglijos laik-
• . • “ • *— •

PABĖGĖLIAI.

Tokio. — I Korėjos mies
tą Gensan atvyko 8.000 Ru
sijos pabėgėlių iš Vladivos
toko. Tarp, jų yra baltgvar- 
diečių ir civilių su jų šeimy
nomis.

1800 m. ant žemės gyven- 
tojų buvo 700. milijonų,' o 
1914 m. jau buvo adugiau, 
negu dvigubai — 1.649 mili
jonai. Po to kas 60 metų 
gyventojų skaičius dvigubi-

NERADO JOKIŲ
GĖRYBIŲ.

Vladivostok. *— Rusijos 
bolšerikų jėgos inėjusios į nosi. Jei nori žinoti kiek gy-
Vladivostoką nerado jokių ventojų bus po 10.000 metų,

Per metus Suv. Valstijose gėiybiip Iš ofisų baldai ir tai prie numerio 60.750 pri-
laikraščiams suvartojama 2.- net langų uždangos iškraus- dėk dar- 30 nulių ir gausi 
(wviy v įonų popicros. / tyta. Žmonių liko tik 15.000. skaičių tii gyventojų.

Daytono, Ohio lictiivi-ų, 
ypač LDS. kuopos nariai'su
bruzdo ne ant juoko. Jie pa
sistatė sau užduotimi sumuš
ti visas lietuvių kolionijas 
Atnerkioje prirašyme prie 
LDS.fnarių. Na jiems ir 
sekasi. Jau yra prirašyta 
net 25 nauji nariai. Gi dar 

mėnuo tik pasiro- 
tik pradžia. Rei- 
kitos liet, kolioni- 
pavvzdį tino tos

lapkričio 
do. Tai 
ketų kad 
jos imtų 
kuopos.

Y patingai LDS. kuopos 
darbe atsižymi gerb. J. A. 
Tulauskas. Jisai ir gyvu 
žodžiu ir raštu kelia obalsį 
darbininkų spietimosi po 
D. S. vėliava. Jam L. D. 
S. Centras už pasidarbavi
mą suteikė fontaninę plunks
ną. Nemažiau ir kiti LDS. 
nariai darbuojasi, kaip: Pet
ras Raškevičius, Aleks. Gu
delis ir Ant. Aržuolaitis. Jie 
taip-pat gavo po fontaninę 
plunksną dovaną;

Taigi ši 69 kuopa savo 
darbais ir savo pastangomis 
didinti LDS. organizaciją 
yra pavyzdžiu kitoms kuo
poms. Lai ir kiteli kuopos 
subruzda ir ypatingai šiame 
lapkirčio mėn., Sj»udos Sa
vaitės mėn., lai nepasilieka 
užpakalyj.

Jf. Tumasonis,

Proridence, R. I. — Mo
deli) teatre moteris, apie 65 
ni. amžiaus, kilto ant grin
dų ir tuoj mirė. Daktaras fe,. y . *pripažino, kad turėjo šir
dies ligą.«

SLĖPĖ SVAIGALUS
PIANE.

Manchester, N. II.—Joseph 
Pepin tapo nuteistas užsi
mokėti $25 bausmės ir kaš
tus. Pas jį rasta butelis 
svaigalų paslėptų piane.

NETIKĖTA MIRTIS.

Brockton.—AVillim Ryan, 
36 metų amžiaus rastas ne
gyvas lovoj. Jo kambario 

- Į • langai besą uždaryti, o gazo 
£ I ragelis atsuktas. Daktaras 

pripažino kad nelaimė atsi
tiko netikėtai.

LAIKU SUGRĮŽO.

Macon, Mass. — W. V. 
White su žmona buvo nuėję 
į cirką. Sugrįždami pama
tė, kad jų namai užsidegė. 
Puolė į vidų, išnešė miegan
čiu du vaiku ir lubos tuoj 
griuvo.

NUKRITO METEORAS.' t ____
Lake City, Mich. — Did^ 

lis meteoras nukrito į ežeią 
iš dangaus erdvių. Tą ma
te keletas nledėjų. Jie matė 
susijušinusį ežerą ir gerokai 
negyvų žuvų toj vietoj, kur

LDS. Sekr. krito<meteoras.

A n y k šč- tuose aps i gy ven o 
keturios vienuolės ir steigia 
mokyklą. Mergaitės bus mo
kinamos ranku darbu.

v »■

Lenkų pagrobtoje Lietu
voje lietuviai atsisakė daly
vauti rinkimuose Į Lenkijos 
seimą.

Spalių 1 d. Klaipėdoje bu
vo lietuvių koncertas, kur 
dalyvavo Kipras Petraus
kas. Sodeika ir Galaunienė. 
Gerai pavyko.

Lietuvos St. Seimas pa
baigė savo darbus spalio 6 
d. '

Spalių 8 d. francūzų prof. 
Meillet Kaune univeristeto 
salėj skaitė lekciją apie lie
tuvių kalbos reikšmę kalbo
tyros mokslui.

Žmones sakė netu 
Joną Balevii 
Išsakytų kas 1 
Kai negalėjoj 

nusivarė ir užc

Susisiekimo ministeri 
pienuoja geležinkelio prat 
dirną tarp Kretingos ir P 
langus. .Jei kliūčių nebus 
jei bus matomas išrokat 
mas, tai pavasarį bus pr 
dėtas darbas.

Pandėlyje ūkio paroda 
vyko rugpj. 29, o Kamajų 
se rugsėjo 6 d.

Lietuvos koperacijų bei 
drovių Sąjunga pirko d 
džiulį mūro sandėlį prie R< 
kiškio stoties, Kaune, pri 
geležinio tilto pradėjo statj 
ti centralinius sandėlius.

Latvių laikraščiai rašo, 
kad Švedija, Finlandija, 
Estija, Latvija ir Lietuva 
turėtų sudaryti sąjungą.

< ---------------

Einant Žemės Reformos; 
statymu Žemės Reformc 
Valdyba yra nužiūrėjusi is 
parceliuoti 1923 metais 100, 
000 ha. žemės, būtent: Re 
kiškio apskrityje 5000 ht 
Seinų aps. 2500 ha, Mažei 
kių apsk r. 300Č ha, Birži

Rugsėjo 28 d. Vilniuje bu-'aps. 7000 ha, Utenos aps 
vo demobilizuotiems karei-! 4000 ha, Telšių aps. 4001 
viams kvotimai. Ex-karei-1 ha, Kauno aps. 5000 ha, Ra 
viai išvijo dvi kvotimų ko-Į šeinių aps. 3000 ha, Taura 
tnisjias, sunaikino baldus,' ges aps. 4500 ha, Šakių ajifl 
išmėtė aktus, o kvotėjus iš 13500 ha, Vilkaviškio aps 
vijo lauk. '8000 ha, Mariampolės aps

------------- 7000 ha, Trakų aps. 800( 
Anykščių valsčiaus Tary- ha, Ukmergės aps. 6000 ha 

Ežerėnų aps. 4000 ha, Šiau
lių aps. 6000 ha, Alytau 
aps. 6000 ha ir Kėdainių aps. 
-6000 ha.

bos nutarimu buvo reika
lauta uždaryti smukles. Nu
tarimas laužomas ir trys 
traktieriai veikia.
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I KAS TIE ITALIJOS 
FAŠISTAI.

socijalizmo smerkė jas.
Fašistų dėka Italija išgel

bėta nuo bolševizmo. Tai 
fašistų nuopelnas. Bet kai 
jie įsigalėję ėmė lipti val
džiai ant kulnų ir jai diktuo
ti, tai jau jie perėjo rube- 
žius. Italijos valdžia yra 
demokratinė, žmonių išrink-

to seimo pastatyta. Prieš to
kią valdžią ir prieš . tokios 
valdžios įstatymus statytis 
nevalia; Fašistai kaldavo 
prieš socijalistus, kurie sa
vo tvarką norėjo jėga įves
ti, o dabar jie patys padarė 
tą, ką socijalistai buvo besi
kėsiną daryti. X >

L. D. S. Reikalai
PRANEŠIMAS L. D. S. 

NARIAMS.

Dabar Turkijos reikalams 
iaisisto^vėjus, prieš pasaulio 

s atsistoja įvykiai Itali- 
Ten įvyko savo rūšies 

Evoliucija. Valdžią paėmė 
^avo rankas fašistai. Kas 
e do fašistai.

: Prieš porą metų Italijoj 
bcijalistai buvo užsidegę į- 

ti ten tokią tvarką ir su- 
ymą, koks yra Rusijpj. 
dėjo pykinimą socijaliz- 

Steigė darbininkų ta- 
as, užgrobinėjo dirbtu- 

ės. Valdžia nejautė tiek 
Stipri. kad aštriomis prie
monėmis sudrausti įsidrąsi- 

sius socijalistus. Bet so- 
iįjalistams Italijoj dirbtu- 
es vesti taip sekėsi, kaip jų 

piams Rusijoj.
£$ocijalistams besiaučiant 

dėjo iš visuomenės kilti 
nguja jėga socijalistams su

lįsti. Ta jėga stiprėjo ir 
iš to susidarė vadinamieji 
iašistai (fascisti). Jie yra 
Italijoj nelyginant šauliai 

^Lietuvoj. Tada prasidėjo 
tbutinė kova tarp fašistų 

‘ socijalistų. Nuolatai bu
vo žinių apie kruvinus susi
rėmimus tarp fašistų ir so- 
ijalistų.

> Fašistų vadu tapo Benito 
Mussolini. Jis yra buvęs 

f vienas žymiausių Italijos so- 
f. cijalistų vadų. Jis baigęs 

augštus mokslus, mokinosi ir 
Šveicarijoj. Ten savo veik
lumu socijalizmo propogan- 
doj taip pasižymėjo, kad 
Šveicarijos valdžia rokavo 

(kalingu paprašyti jo išsi
nešti. Sugrįžęs Italijon jis 
redagavo Italijos socijalistų 
organą “Avanti.” Bet štili 

L kilo Didysis karas. Tai tas 
.karas daugeliui socijalistų 
padarė revoliucijas galvose, 
padarė revoliuciją ir Musso- 

į linio galvoj. Jis atsižadėjo 
ijalizmo taip, kaip Lietu

voj socijalistai Galvanaus
kas. Biržiška, Janulaitis 

rkad atsižadėjo socijalizmo. 
Mussolini, Italijai stojus 
karan, įstojo į armiją ir mū
šiuose gavo 97 žaizdas. Su
žeistą ligoninėj kartą jį ap- 

ikč karalius. Iš to kilo 
ug kalbų Italijoj, kad ka
bi' aplankė'Uolų socija- 

■įg vadą. Per tuos du me
čiu bcvJ ; -

ims raivo tris sykius sužeis- 
. Taip kad jis yra 100 sy- 

sužeistas.
Kaip iš pradžią M\" 
buvo energingas ir

istas. tai taip jis pas- 
tapd uolus ir en

- '-fc—/--r. j

tamstos. Ir, taip Kneižys : 
smarkiai varė biznį, kol iš 
visur pinigų plaukė, kaip 
upeliu — tai aukom, tai bo- 
nais. Bet kai sustojo pini
gai plaukti ii- aukom ir bo- 
nais ir biznis ėmė smukti. Ir 
gal neužilgiausio laiko būt 
buvęs palaidotas.

Štai Kneižio didžiausia 
klaida. Kada parėjo LDS. 
namo pirkimas, tai buvo na
mui bonais surinkta $19.575, 
o už namą reikėjo mokėti 
$21.000. Tai iš namp bonų 
pinigai užmokėta $6.000, o iš 
banko morgičio paimta $15.- 
000 ant 6 nuoš. O likusius 
LDS. namo pinigus sunau
dojo mašinoms pirkti ir ki
tiems galams. O čia mat rei
kėjo antraip padaryti. Rei
kėjo namo bonų pinigų $15.- 
000 ir užmokėti už namą, o 
$6.000 morgičio užtraukti. 
Jei taip būtų buvę padaiyta, 
tai šiandie būtume bestovį 
ant geležinio pamato. Da
bar pirmo morgičio turime 
$15,000, o antro morgičio 
$2.00.00. Išviso morgičio 
$17.000. Prieš LDS. seimą.

i iš Lith
uanian Sales Corporation 
užtraukta $2.000 antro mor
gičio su 7 nuoš. Teip kad 
šiandie namas su tokiu dide
liu morgičių neneša pelno, o 
tik nuostolį.

Ką turime padaryti, kad 
LDS. namą išgelbėtume ir 
‘ * 1 larbininką' ’ paliuosuotū- 
me nuo skurdo ir pagalios 
nuo pražūties ? Turime su
dėti apie $9.000. Tą padarę 
LDS. namą pastatysime ant 
drūto -fundamento ir tada 
visas “Darbininko” biznis 
bus ant drūčiausio pamato.

Dabar per gerus priete
lius ‘'Darbininko” biznį pa
taisysime. Už mašinas bus 
visi svetimiems morgičiai iš-

* Man dabar esant prie L. 
D. S. Centro valdybos štai 
kokias paskalas bei gandus 
aš girdžiu tarp LDS. narių 
ir šiaip žmonių: A. F. Knei
žys prisiplėšė pinigū iš L. D. 
S. .biznio ir save padarė ba
getu, o tuomi pastatė visą 
‘ ■ D arbininką ’ ’ ant prapul- 
ties. Šitokį skandalą aš ne
užtvirtinu ir netikiu, kad 
Kneižys tame kaltas. Dabar 
kontrolės komisija peržiūrė
jo knygas ir nieko tokio ne
rado, kad būt kur nors pini
gai sunaudoti nežinomiems 
dalykams.

— Tai kodėl ‘•Darbinin
kui” striukai pasidarė — 
paklaus daugelis.

Kas teisybė, tai ne melas. 
Paaiškinsiu, kaip aš dalyką 
matau.

Kneižys būdamas dar jau
nas vaikas, gavęs augštą ad
ministratoriaus vardą ir bū
damas sauvališko būdo, pats 
nežinojo, kur esąs. O kai 
pamatė, kad pinigai iš vi- _
su r gausiai plaukia, tai jaml^ad išgelbėti biznį 
rodėsi, kad taip visada bus’ 
ir nedavė vyresniesiems ge- 
liuoti. Tada kas tik atėjo 
jam ant minties pirkti tai 
pirko. Kai ką'snereikalingo 
pirko ir be centro valdybos 
žinios. Bet jis ir Centro val
dybos posėdyje mokėjo pa- 
aiškyti ir pasistatyti, kad 
jam visi pritartų ir būtų pa
gal jį. Jisai teip-gi samdė 
perdaug darbininkų. Na, o 
juk visi turėjo gaut algas. 
Kneižys buvo toks didelis, 
kad niekas nieko jam nega
lėjo pasakyti apie biznio da
lykus. Aš mėginau jam kai- 
kada ką nors pasakyti, tai 
gaudavau atsakymą, kad 
girdi tai jo dalykas, o ne
-2—

mokėti. Mašinos ir kiti .ra
kandai yra verti apie $25,- 
000.-

Pagal mąno mintį reikėtų 
padaryti mažesnių sumų bo
nus ar šėrus teip kad kožnas 
be savęs apsunkinimo galė
ti! pirkti. Tada didesnę pu
sę atmokėtume banko morgi
čių, tai ir namas tada neštų 
pelno. Tada galėtume pra
dėti namo bonus atpirkinėti. 
Dabar namo morgičius yra 
perdidelis ir netik kad bonų 
negalima atpirkinėti ir nuo
šimčio už bonus nėra iš ko 
mokėti, nes dabar namo bi- 
las apmokėjus nieko nelieka. 
Taigi būtinai turime LDS. 
namo morgičių sumažinti.

Čia yra visuomenės reika
las, Visuomenė turi žinoti, 
kaip dalykai yra ir visuome
nė tur pasiskubinti į talką. 
Kadangi čia einasi apie ka
talikiško laikraščio ir kata
likiškos organizacijos liki
mą, tai visi katalikai priva
lo eiti talkon, o pirmiausia 
gerbiami kunigai. Be visuo
menės talkos mes nieko neiš
darysime.

Motiejus Žiobti,
L. D. S. Centro Pirm.

HARTFORD, CONN.

LDS. prakalbos.

Bostono sa-ndąritšių aąujalė, su&įfais rūgėjo & d. aedtdeZį Mr4f tavo 
pasekėjų, išnešė “PAREIŠKIMĄ UgfūVOS VAljjŽIĄi IR PARTIJOMS” ir 
paskelbė sąvo laikraštyje “Sandaroje.” Tame pareiškime be kitko reikalaujama gerb. 
atstovo Čarneckio atšaukimo, pašalinimo nuo valstybės darbe ado. Mastausko, p. 
Bielskio ir kun. F. Kemėšio, kad naujas atstovas sušauktų Amerikos lietuvių kongre
są, kurs nutartų, kaip Amerikos lietuviai turės remti Lietuvą ir tarti savo žodį apie 
pilietybės įstatymą. i

Kadangi to pareiškimo gamintojai yra peržymėję priešvalstybiniais darbais: 
boikotavo ir sabotažavo aukso-sidabro fondą* Lietuvos Šaulių šelpimą ir tt. ir kadangi 
tą patį Bostono sandariecių “pareiškimą” išniekino jų vienmintingas laikraštis “Tė
vynė” num. 40, spalio 6, 1922, kuri pacitavo iš pareiškimo apie naujojo atstovo su
šaukimą Amerikos lietuvių kongreso, rašė, kad “kiekvienas rimtas žmogus šitokį rei
kalavimą perskaitęs tik nusijuoks. Yra ir daugiau tuose protestuose panašių ir juo- 
kingesnių reikalavimų. Šituo keliu eidami rimtos domės atatinkamų Lietuvos valdžios 
organu į savo prot et sus neatkreipisme,” todėl mes Bostoniečiai Lietuvą mylintieji ir 
gerbiantieji Lietuvos žmonių pastatytą valdžią nekreipėme domės į tą Bostono sauja- 
lės sandariecių priešvalstybinį žygį, išniekintą net pačių jų vienminčių laikraštyje. 
Tas Bostono sandariecių pareiškimas, vien°k besąs atsidūręs Kauno laikraštyje “Lie
tuvos Žiniose” num. 178, spalio 7 dienos, 1922 m. laidoje. Taip atsitikus mes Bosto
niečiai turime pakelti balsą ir susirinkę Šv. Petro salėj, spalio 29, 1922 išnešame griež
ta protestą prieš aną sandariecių pareiškimą-

\ Mes pareiškiame, kad gerbiame Lietuos liaudies išrinktą Seimą ir jo pastatytą . 
valdžią ir užgiriame Lietuvos piliečių Amerikoje registraciją. Mes Lietuvą mylintieji 
Amerikos lietuviai nuo senai laukiame iš Lauros valdžios tokio padavadijimo, kurs 
priverstų visus Lietuvos piliečius Amerikoje prisidėti prie rėmimo atstatytos Lietuvos 
valstybės ir nešimo pilietinių pareigų. Užgeriame taktingą atstovą gerb. Čarneckį, iš- 
gavusį Lietuvai Amerikos pripažinimą ir L^riuvos autoritetų prašome gerb. Čarneckį 
palikti atstovauti Lietuvą Washingtone. L^tuvos autoritetą prašome neįleisti Lietu
von tų Amerikos lietuvių laikraščių, kurie niekino aukso-sidabro fondą ir kurie kurs
to Amerikos lietuvius prieš registracijos įstatymą.

Nutariame šį paaiškinimą pasiųsti L^uvos atstovybei IVashingtone, Lietuvos 
užsienio reikalų ministerijai, Lietuvos laihra^riams ir Amerikos lietuvių laikraščiams.

ZOSĖ GL1NECKIENĖ,
Susiriylkim o vedė ja.

sime turtingos, turtingos! jums mamyte su 
baltiniais nėra ką prasidėti 1

— Rasit tą darbą į namus duos, — tarė 
motina, tai galėtumėm abi dirbti.

— Pamatysiu, — tarė Olė — rytoj iš 
ryto bėgsiu ir viską sužinosiu, — kalbėjo 
mergaitė taisydama juodą suknelę, nes tė
vui mirus, negalima buvo jai eiti į žmones 
margai apsirengus, miestas turi savo įpro
čius kurių laikosi konservatyviškai ir tų į- 
pročių peržengti nevalia kas nenori sukelti 
ant savęs apjuokos, kalbų, patyčių ir patė- 
mijimų, kurie tankiai neapkenčiamai už
nuodija gyvenimą.

Olė buvo miesto vaiku ir su ypatingu 
jo konservatizmu, visokius juodus apdarus 
susinešė ir stengėsi iš jų kaip nors sustatyti 
sau suknelę.

Norint lytoj ryto eiti pagal apskelbi
mo Olė ėmė skubėti siūti, ir iki vėlumo nak- 
ties abi su motina siuvo, ardė, dailino ir vėl 
siuvo, pakol galų gale suknelė tapo pasiū
ta. ,

Sulaukus devintos valandos ryto, Olė 
pilna vilties ir gero ūpo bėgo prie apsigar- 
sinusios darbo davėjos.

Paspaudus durių skambutį pagal nuro
dyto antrašo merginos širdis plakėsi nera
miai: — rasit jau vieta užimta, tada kas 
daryti ?! — mąstė stovėdama prie durių.

Durys atsidarė ir dižuruojanti panelė 
užklausė: — prie ko tamsta ?

— Prie ponios M.*sulyg apgarsinimo.
— Prašau įeiti ir čia palaukti, — tarė 

panelė rodydama į ilgą medinį suolą, sto
vintį išilgai priemenios sienos, ,ir pati nu
bėgo.

Olė atsisėdo ir laukėj per pravertas 
dirbtuvės duris girdėjo ji panelių juokus, 
kalbas, sumišusius su skambėjimu žirklių, 
vaidais darbininkių.

’ Staiga viskas nusčiuro, Olė jau buvusi 
siuvykloj žinojo ką tas reiškia, ir nerami, 
pasikėlus nuo suolo laukė ponios Įeinant.

Neapsiriko: sušnabždėjo šilkas ir pone 
atsistojo priemenios tarpdury j.

Olė nedrąsiai linktelėjo galvą, pone 
akis primerkus pažiūrėjus į ją tarė:

— Panelė nori darbo, taip darbas yra, 
ot nųsirengkit ir prašau į dirbtuvę, — pane
lė Alena! parodykit naujokei kaip yra vars
toma kutai!

— Klausau! — atsakė iš dirbtuvės pa- 
> nelė. • .

— Prašau eiti ir ten jau parodys, =- ta
rė pone ir vėl sušnabždėjus šilkais pranyko.

Olė užėmė paskirtą sau rietą šalip p. 
, Alenos ir našiai ėmėsi už darbo. ,

Darbas nebuvo įvairus:
— Prisieis baltinius pradėti imti plau-Isiii ten pažiūrėsiu koks darbas ir pradėsiu ltri< karolclius, užristi ir po skaičiui verti iš 
nrabvk) motina ir tau Olė nėra kaip, dirbti, tada siuvėjai atsakysiu ir mudri bū- pradžios didesnius, paskui mažesnius karo-

Lazdynų Pelėdai

IŠ CIKUAUS “DARBDAVIAI.”
Atėjo mirtis o su ja sykiu, baisi skur

do šmėkla, įėjo į menką pastogę ant augšto 
kur gyveno fabrikos darbininko šeimyna.

Paliko našlė ir našlaite jauna mergina 
ir šit abi nuliūdusios sėdėjo be žodžio lyg 
apmirusios nuo to smarkaus smūgio.

Vargšai neturi laiko ilgai verkti savo 
mirusiųjų, jiems tuoj reikia mąstyti, kaip 
toliau traukti tą savo sunkų jungą vadina
mą gyvenimu, kaip papildyti stoką tos nu
stotos jėgos reikalingos užlaikymui šeimy
nos.

Gerai jeigu tokiame atsitikime yra stip
rūs šeimynos nariai, bet mirusiojo Jokūbo 
šeimynoje kaip tik nebuvo kam jo pakeisti:

Jokubienė silpna buvo ir jai gana buvo 
to kasdieninio triūso, be kurio menkiausis 
gyvenimas negali apsieiti, ji skalbinius plo
vė, suieškodavo kur kas pigiausiai nuper
kamas, siuvo, lopė, tvarkė^ virė ir per die7 
ną pasidarbavus negalėtų parodyti savo dar- 
bo. • • ' y -

CHė, vienintelė duktė užsilikusi iš skait
lingos šeimynos, mokinosi siūti, taigi dar
bavosi dykai, o reikėjo pavalgyti ir apsi
rengti, mieste į žmones einant

Kaip toliau gyventi ? j
Tą klausymą stengėsi jos abi išrišti.

Subatoj, lapkr. 4 d. parapijos 

svetainėj įvyks labai svarbios pra

kalbos. Kalbės ką tik iš Lietuvos 

atvykęs kun. Norbutas.

Jis visuomenei yra žinomas kai

po nenuilstantis darbuotojas,. įžy

mus kalbėtojas ir taipgi didis dar

bininku prietelius, per ilgą laiką 

buvęs “Išeiviu Draugo^’ redakto

rium. Hartfordiečiams džiaugs

mas, kad turėsime progą išgirsti 

prakalbą taip brangaus svečio, 

vietiniai ir iš apielinkės lietuviai 

pasinaudokite šia proga.

Reporteris.

SILVER CREEK, PA.

LDS. 87 kuopos susirinkimas 

įvyks 5 d. lapkričio, tuojaus po 
antru šv. Mišią. Kviečiame -vi

sus pribūti ant minėto susirinki

mo ir naują atsivesti įsirašyt į 

mūsą organizaciją.

Rašt. Jonas Abromaitis.

Krikščionys darbininkai 
vienykitės! Spieskitės į vie
nintelę darbo žmonių orga
nizaciją Amerikoje—Lietu
vių Darbininkų Sąjungų.

jau toliau mokintis, reikia ką-nors išrasti 
kad uždirbti, o mums dabar netik pragyve
nimui reikia, bet ir laike tėvo ligos skolos 
šiek- tiek pasidarė, skola ne žaizda neužges 
reikės užmokėti, oi oi man galvoj sukasi iš 
kur ir kaip...

—E-e-e, mamyte! Dievas padės! nesi- 
rppink, ot paimk perskaityti “Kur j arą” 
kur iš dirbtuvės aną dien parnešiau, prasi
blaškys tos sunkios mintys.

< Čia mergaitė atidarė stalo stalčių ir iš
ėmė numerį laikraščio, dėdama jį prieš mo
tiną, pridėjo: paskaityk mamyte nebemąs- 
tyk jau, matysi Dievas padės mums! „ 

Motina liūdnai pakinkavo galvą ir pa
ėmė laikraštį, valadnėlę skaičius staiga pra
linksmėjusiu veidu sušuko: — Ole žiūrėk 
koks apgarsinimas! lyg tyčia dėl mūsų!

Olė prie motinis pribėgo, šalip atsisė
do ir abi vargšės įdūrė akis į sekantį apgar
sinimą :

Reikalingos panelės mokančios adatą 
valdyti, jokios kvalifikacijos nereikia, dar
bas lengvas ir apmokamas, atsišaukti po 
sek. “antrašu” — čia buvo pažymėta gatvė, 
gyvenimo numerys.

Olė ir rankas suplojo, — ar kš nesakiau, 
ot ir yra, ryt man nėr ko į siuvyklą eiti, 
nes pasiliiiosavau ant visos savaitės, nuei- 
siu

i argingas 11. — prabylo motina ir tau Olė nėra kaip.‘dirbti.
* .. .... - /x.,,. 1 i

i

i

laičius, privėrus pasklidą platumą dėti į 
pluokštelius po dvyliką ir surišus sykiu dėti 
į šalį. Nelengvas tai buvo darbas dėl silpnų 
akių, nes, aukso, sidabro ir visokių spalvų 
karolėliai, blizgėjo baisiai,- ir vargino akis, 
bet Olei da nedirbusiai to darbo pasirodė 
viskas gan lengva.

Varstė našiai, skaitant karolėlius ne
klydo, visą savo domę atkreipus į darbą su 
stebėtinu greitumu didino skaičių pluokšte- 
lių.

Pavakariop įėjo pone, vaikščioj’o nuo 
vienos iki kitos darbininkės kiekvienai ko
kį nors darydama patėmijimą, galų gale 
priėjo ir prie Olės%

— Tai tamsta viena tą padarei ? — už
klausė lyg nustebusi.

— Taip, — atsakė Olė.
Pine peržiūrėjo pluokštelius ir rimtai 

ištarė: darbas gan geras, galėsite dirbti.
— Poniute. — prabylo nedrąsiai Olė, 

— aš norėčiau žinoti kaip bus darbas apmo
kamas, ai- nuo dienos ar nuo pluokštelių 
skaičiaus, ir kiek aš galėsiu uždirbti į mė
nesį ?

Ant siaurų lūpų ponios, pasirodė koks 
tai nemalonus šyptelėjimas: — ką aš galiu 
žinoti, tai prigulės nuo daugybės aplinky
bių, jums tai lygu paėmėte darbą į rankas, 
rūpi pinigai! reikia su darbu apsiprasti ta
da pasikalbėsime, aš apmoku teisingai! ga
li-nesibijoti, — pridėjo lyg su patyčia ir no
rėjo paeiti, kaip' Olė nuraudonavus tarė:

— Aš ne dėlto, atsiprašau, mano tėvas 
mirė, motina nesveika, padėjimas sun...

Pone, žymiu gestu, pakėlus ranką, ją 
nutildė, — oi nesuk man tamsta galvos! tas 
man visai nerūpi, duodu darbą ir apmoku 
visiem vienodai, teisingai ir daugiau žino
ti nenoriu! — pridėjo ir atsitolino, Olė pa
ėmė adatą ir vėl ėmė rinkti ant jos, smul
kius, blizgančius karolėlius.

Vaistė užsimąsčiusi, staiga atėjo jai 
mintis, kad labai būtų gerai kad-galėtų į 
namus darbą paimti, motina kiek suvertų 
per dieną ir ji iš dirbtuvės parėjus galėtų 
iki vėlumo pasidarbuoti.

Pasibaigus darbo dienai Olė vakare iš
eidama, priminė apie savo sumanymą vy
liausiajai dirbtuvės. - v j

— Galima, a- tarė ji, ot jums medžia
gą šiandien pat duosiu, — pridėjo eidama 
prie dideles spintos, kurioje buvo medžia
ga-

— Bet aš neturiu jokio zastovo, — pa
tėmijo Olė.

— Nereikia, — atsakė panelė rituodama 
reikalingą medžiagą.

Olė nesiliovė iš džiaugsmo, grįžo na-

• w

; reikėjo įvelti mon su širdimi pilna vilties į geresnę atei
tį'.

X (Bus daugiau)



D KR BININKAR

daVton, ohio.

Streikieiys.

NORWdOD, MASS.

šeimyniška vakarienė.
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SIOUX CITY, IOWA.

VISIEMS.

1

I
MILWAUKEE, WIS.

ir

bus.

Rengėjai.

L. R. K. Moterų Sąjungos

Vienas iš rengėjų.

PHILADELPHIA, PA.
X

Baisi tragedija.

S. S. PITTSBURGH, PA

Komedijčlę “Dvi Sesutės” atlošė Bažnyčios Istorijos Vadovėlis — 
Cecilija Mikžiuniutė ir Petronėlė 50c. ir Šv. Gabrielius — 25c.

F. U.

Senas ex-giedoriu 
/ *

P- 
to

Progra- 

gražus, 

ir dai-

S________________________

NASHUA, N. H.

WILKES BARRB, PA.—
Permainos Lietuvių Industrijos 

Bendrovėj.

buvo gana ilgas li

tai eilės, teatrėlis

silankVmą.
sudainavo “Plaukia sau laivelis.’’

NEWARK, N. J.,

šiuomi pranešu Milwaukee lie

tuviams teipogi ir apielinkiniam, 

kad šv. Jurgio Kareivio dr-stė 

rengia baząrą-fėrus Šv. Gabrie

liaus parapijos svetainėj. Bus ne

dėlioj, lapkr. 5 d. 2 vai. po pie

tų. Pelnas' eis ant bažnyčios. Tai

gi užprašome visus ateiti ant mū

sų bazaro, nes dar niekad tokio 
bazaro Milwąukėe nebuvo ir nie

kas nesat tokio matę, kaip dabar 

kad

Šios komedijėlės 
tikslas, tai pašiepimas merginų 

Tautietis, mylinčių miituotis. L tikro šian-
naęs ir Kalbėk — 30-.v Ubagų A-
kademija — 35c. ( 366 Broadjay, Boston 27, Mass.

siems iš Lietuvos labai aiškiai pri- 1) Kelionė aplink pasaulį 50c., 
siminė tos negeistinos viešnios at- Albumas Liet. Dr-jų 25c., Delega- 

Mergaičių kvartetas tų Kelionė Lietuvon 25-. /
2) Apaštalystės Maldos — 25c.,

1

KAS GIRDĖTI LIETUVIU KOUONUOSE
ELIZABETH, N. J.

- i

Lietuvos vieškeliai sako
ma esą buvę geri tiktai Di
džiajam Vytautui viešpa
taujant. Dėlto kad jis daug 
naujų vieškelių, išvedė sker
sai ir išilgai Lietuvos>ir Že
maitijos, o nuo jo alikų tais 
keliais niekas tinkamai nesi
rūpino dėlto ' kad valdžia 
veik visuomet buvo netikrų 
tėvynainių rankose.

Laike pasaulinio karo pa
sirodė tokių dalyktt apie kų 
mums nei nesisapnavo. Iš- 

- siima kokis Rusijos kariuo
menės pulko vadas pleilus 
kur nurodoma čia ir čia vieš
kelis, čia ir čia eina plen
tas. .. o tų plentų po Lietu
vą ant tų žemlapių tiek ir 
tiek, bet jų tebūta vien tik 
ant žemlapio o ištikrųjų to
se vietose pelkės, dvarponių 
girios arba sodiečių laukai... 
Reiškia iš caro kasos pinigai j 
imta plentų darymo išlai
doms, ant žemlapio atatin
kamoje vietoje pažymėta 
kad čia eina plentas ir nie
ko daugiau nedarius pini
gai susikimšta vagili valdi
ninkų i savo kišenius.

Vokiečiai užėmę Lietuvą 
prispyrė žmones kelius tai- 
svt dėlto kad tas jiems buvo 
reikalinga karo tikslams ir 
daug kur kelius ir tiltus iš
taisė.

Dabar Lietuviai patįs pa- 
»ėnię valdyt savo tėvynę terp 
daugel ko kito pasirūpino ir 
kelių tobulinimu. Papras
tus vieškelius taiso tris kar- 
tus metuose. Anksti/pava
sarį, vidurvasarį po mėšla
vežiui ir rudeny po lauku 
nuvalymo. Taisoma ne juo
kais bet rimtai teip kad da
bar Lietuvos vi< škeiiais jau 
negėda yra ir su automobi- 
lium važiuot ir nėra reikale- 
bijot nusisukt sprandą.

Su plentais ( mšiejais) y- 
ra daug blogiau. Jų rimto 
remonto nėra daryta nuo 
prieškarini'.] laikų ir dėlto 
daugelyje vietų plentai yra 
duobėti, bet ir čia pradėta 
ruoštis ]jrie kapitalio re
monto’. Paplenčiais veik vi
sur ruošiama medžiaga atei
nančios vasaros laikui veža
mi akmens ir skaldomi smul- , 
kinamivežama smėlis, o 
kur ne teip baisiai iširęs ke
lias, tai duobės ir šįmet dau
gely vietų užlyginta.

G-elžkeliai geroje tvarko
je, tik vagonų vokiška siste- 

a amerikiečiams netinka, 
it Lietuvos žmoneliai sako 

kol geresnius pasigaminsi
me — pasitenkinkime ir vo
kiškais, vis geresni nė kaip 
rusų.

Sausžemio susisiekimo 
viešosios priemonės yra val
džios rankose. Tik viena A- 
merikos Lietuvių Prekybos 
Bendrovė yra išvysčiusi gan 
plačiai susisiekimą automo
biliais ir automobusais ir už
tai šįmet Kauno parodoje y- 
ra gaviisi sidabro medalį 
kaipo dovaną už labai nau
dingą Lietuvai darbą. Iš to 
žinoma gali pasidžiuagti šr 
amerikiečiai lietuviai, ypač 
tos B-vės šėrininkai, kad ir 

h jie savo centais prisidėjo 
■ prie Lietuvos susisiekimo iš- 
i Vysti rnmir kad Lietuvos vi-lma, tai tikras faktas. O ro- 

suomenė jų darbų naudingu- 
L mą tinkamai Įvertina. į 
| t Vandens kebai kol kas dar

Spalio 15-tą d. 1922, SLRKA. 
buvo apskričio suvažiavimas, New 
York ir New Jersey valstijų.

Trecia kuopa del svečių pager- 
; blmo surengė vakarienę, kur da- 
. lyvavo virš pora šimtų įmonių ir 

visiems gerai patiko, o ypač sve
čiams patiko Elizabethv jaunos 
merginos, kurios vakarienėje pa
davinėjo valgius, ries pats aps
kričio pirmininkas p. J. Mačiulis 
iš Brooklyno, sakė ii- gyrė. Sakė, 
k id Brooklyno merginos teip nie
kados dar nėra pasirodžiusios, tai
gi garbė Elizabethjo lietuviams.

To vakaro rengėju ir pirminin< 

kų buvo p. Stapinskas. Žmogus 

labai pagirti vertas, ^es per jo 

darbus daug kas surengiama ir 

daug naudingų darbų atliekama. 

Taip-gi poni Ona Liutvinienė 

daug pasidarbavo del tos vakarie

nes, nes per jos triūsą viskas li

ko gerai atlikta. Taip-gi reikia 

p. girti P. Skindaliutę, M. Balčiū

nienę, Jankūnienę ir Valančienę. 

Šios visos daugiausia darbavosi 

prie tos vakarienės surengimo, 
j teip-gi kaip minėjau prigelbėjo 

m-'rginos, bet kur jų visit vardus 

ir suminėsi. Pirmiausia kalbėjo 

iš Brooklyno apskričio pirminin

kas J. Mačiulis, K. Krušinskas, A. 

Domeika, šie visi iš Brooklyno. 

Paskui kalbėjo vietiniai: P. Savic

kas ir K. Bundonis. Visi kalbėjo 

ir nurodė, jog yra geras apsidrau

dimas prie SLRKA. Taip-gi buvo 

at 'ilankiusių ir svetimtaučių, kaip 

va gerai žinomas Mr. Collins, ku

ri užprašė vietinis bankierius 

.Makauskas. Labai gaila, kad 

svečio neiššaukė pakalbėti.

Toliaus sekė ydeklemacijos 

dainos. Deklemavo Steponavi

čiūtė, Gaudešiutė, Miliutė, Ben

draitė, Lukšaitė, Atutaitė, Bra- 

zaičiutė, Savickiutė, Kabliutė ir 

Bundoniuto. - Ant galo sudainuo

ta keletas dainelių ir Lietuvon 

himnas.
Giedros?Kliubas norėjo užkenk

ti, nes ant to vakaro surengė pa

silinksminimą. Tas labai papeik

tieji kad vieni kitiems nori už akių 
užbėgti. *

Spaliu lK-tą d. buvo Building 

Lcan mitingas ir rinkimas naujos 

valdybos. Išrinktas pirmininku 

J’. Savickas, pagelb. J. Butkus, 

rašt. tas pats‘P. L. ^Makauskas, 

nes jisai ta darbą gerai supranta, 

ra't. paaels. B. Balinskas, ižd. tas 

pats A. Liutvinskas ir trys direk

toriai nauji išrinkti: I). Bražins

kas, A. Marcinkonis ir J. Stulgis. 

Valdyba išrinkta atrodo gera, nes 

ir pirma veikė gerai, bet neku- 

rams pradėjus statytis nėr aukš

tai. pradėjo pykti ir p< inko.

E’izabetlio Lietuvių Building 

Loan labai gerai gyvuoja, narių 

turi arti 500, ir visi gavo dividen

dų dešimtą nuošimtį ir dar kasoje 

nuo šių metų gryno pelno liko per 

virš $1100.00, iš to galima supras

ti kad geroje tvarkoje.

Použuolietis.

ninko pareigas eiti. Kadangi Ben
drovės reikalai yra dideli ir svar
būs ir jų yra daug, todel Board 
Direktoriai paskyrė eiti pirmi
ninko -pareigas Jokūbą Valutį, 
šioj apylinkėj visiems gerai žino
mą, rimtą ir biznyj patyrusį 
žmogų. ,

Įvykus toms permainoms, “Tė
vynės Balso” priešai pradėjo leis
ti gandus, būk Lietuvių Industri
jos. Bendrovė jau silpnėja ir būk 
laikraštis daugiau nebeišeis. Jie 
mat žino, kad paleidus tokias kal
bas, agentai sustos užrašinėti 
“Tėvynės Balsą,” ir tie, kuriems 
prenumerata pasibaigė - neatnau
jins.

Bet aš, kaipo Lietuvių Indus

trijos Bendrovės šėrininkas turiu 

visuomenei pranešti, kad Bendro

vė nei kiek nesilpnėja, bet stip

rėja ir kad laikraštis “Tėvynės 

Balsas” bus daug geresnis, Įvai

resnis ir jo gyvavimas yra užtik

rintas ant visados. Viena, kad 

del bendrovės dirba ne vienas 

Petrauskas kaip kad pirma kad 

dirbo, bet dvylika Board Direk

torių ir jie visi rūpinasi ir visi iš 

širdies dirba. Antra kad po ilgi] 

angliakasių streikų daugiau atsi

ras skaitytojų “Tėvynės Balso” 

ir rėmėjų, kurių iki šiol nebuvo.
Tad gerbiami “Tėvynės Balso-”' 

agentai, rašytojai ir rėmėjai nesi

duokite savęs suvadžioti ir neti

kėkite visokioms kalboms, bet 

dirbkite kaipir dirbote.

Šėrininkas.

Lietuvių Industrijas Bendrovės 
pirm. P. Petrauskas bevažinėda
mas su prakalbomis sunkiai ap
sirgo Waterbury, Conn. ir neper
matoma, kad greit galės pirmi-

•

laukia rimto darbo, dar 
daug ko trūksta kol jie bus 
toki kaip reikėtų, ir kol kas 
dar jų tobulinimas nė ne.- 
pradedama. Jeigu kur gar- 
laiviai-del seklumoj pradeda 
neišeiti, tai tenai su tam
tikra jnašina “bagam” pra- 
kasama ir vėl snaudžiamą. 
Gąl būt kad nieko nedaloma 
del stokos pinigų o gal tai iš 
dalies ir apsileidimas susi
siekimo ministerijos, bet 
kad kol kas nėra nieko daro-

dos jau būtų laikas ir tuomi 
/pradėt rupitis.

se darbai eina neprasčiausia. Be 
darbo žmonių nelabai daug, bet 
uždarbiai maži. Meistram moka
ma ant valandos apie 60c., o pras
tam darbininkui apie 35 ir 40c.Tai 
su tokiais uždarbiais sunku žmo
nėm pragyvent su šeimynom. 
Teipogi turiu praneštu kad kar- 
šapiiį streikai da nepasibaigė ir 
lietuviam neverta'eit dirbti Į kar- 
šapes.

•

A.
58 kuopa susiorganizavo rugsėjo 

1 d. š.' m. Sąjungietės nors jau

nutės tebėra, bet pilnos energijos, 

pasiryžimo ir noro prie prakilnaus 

darbo ir didelio veiklumo.

.Spalio 1 d. laikytas susirinki

mas. Visos subruzdo sujudo pa

sirodyti savo darbštumu. Nutar

ta surengti puiki vieša vakarienė 

su visokiais skanumynais ir saldu

mynais namų darbo. Atsibus lap

kričio 5 dieną nedėlios vakare, 7 

vai. pradžia. Šv. Kazimiero para

pijos svetainėj. Sąjungiečiu pir

mutinė vakarienė ir labai skani. 

Gerbiamoji Nashua'os visuomenė, 

pasinaudokite šia puikia proga, 

Tokios dar nebuvo mūsų mieste. 
Programas pažymėtinai bus gra
žus, vaidins juokingą komedijėlę 
“Čigonės-Atsilankymas,“ antras 
“ Onos'Balsienės su Tekle Kukie- 
ne pasikalbėjimas.“ Solo padai
nuos P. B. Kasparavičienė. Prog- 
rame dalyvaus gabiausios sąjun
gietės: p-lė Ona Būgai liūtė, B. 
Kasparavičienė ir~kitos. Marijos 
Vaikelių Draugijos choras dai-' 
nuos. Abelnai pasakius naujoj 
kuopoj bruzdėjimas prasideda ne
mažas. Yra viltis, kad ir pasek
mės bus'puikios. Gero pasiseki
mo jaunom sųjungietėm.

Lietuvaitė.

Lietuvių R. K. Federacijos 

skyrius surengė šeimynišką vaka

rienę 15 d. spalio nedėlios vaka

re. Vakaro vedėjas J. Versiac- 

kas atidarydamas vakarą pratarė 

kelis žodžius apie tikslą šio vaka

ro ir paprašė visų svečių prie gra

žiai išpuoštų stalų. Graži] Įspūdį 

darė kaip svečiai susėdo prie sta

lų gražiai šnekučiavosi ir gar

džiai valgė ir gėrė gerai pagamin

tą vakarienę. Tas daugiausia pri

klausė nuo. pasišventusių rengėjų 

ir gana gerai išsilavinusių Nor- 

ivoodo šeimininkių. Gaspadinės 

buvo šios: A. Kudirkienė, E. 
Tvaskienė/B. Stašaitienė, B. Vait

kienė ir vietinio klebono tarnai

tė. Visas pasisekimas šio vaka

ro ir prikląuso nuo jųjų, kaip tai 

pagaminimas skanių valgių teip ih 

maidagus patarnavimas. Bai

giant vakarienę, vakaro vedėjas 

perstatė minėto skyriaus pirmi

ninką V. Kudirką pakalbėti. Ji

sai nors trumpoje prakalboje ga

na gerai nurodė svarbą tokių susi

rinkimų ir naudą prigulėti prie 

R. K. Fedearcijos kaipo vieno ži

burio katalikų tarpe. Toliaus ve

dėjas perstatė kalbėti mūsų visų 

gerb. kleboną kun. V. Taškūną. 

Turiu pažymėti kun. V. Taškūuo 

grynai darbininkišką prakalbą. 

Kaip visada teip ir dabar užga

nėdino visus. Galime didžiuotis 

turėdami tokį uolų ir nenuilstantį 

dvasios ir darbininkų vadą. Lin

kini visi mūsų klebonui ilgų me

telių.

Užbaigus vakarienę .prasidėjo 

programas. Programą išpildė 

jaunos mergaitės po vadovyste 

mūsų kolionijoj veikliausios vytės 

panelės A. Stašaičiutės. 

mas 
kaip 

nos.

Darbai sumažėjo.

Buvo rašyta, būk Daytone dar
bai eina gerai. Tas ne tiesa. Dau
gelis dirbtuvių slabnai dirba, o iš 
kitur darbininkai atleidžiami 
Amatninkams darbas 6unku gaut, 
o paprastam darbininkui, tai ga
lima sakyt labai sunku gaut dar
bas. Miestas yra švarus ir links
mas. Yra lietuviška parapija po 
vadovyste kun. V. Slavyno, yra 
keletas vietinių draugysčių ir kuo
kų. Lietuvių randasi- apie 500. 
Bet vis kaip rašoma laikraščiuo
se būk galima ir orlaiviais pasi- 
važiiėti po Daytono apielinkės, tai 
tas ne tiesa. Iš darbininkų negir
dėjau, kad orlaiviu pasivažinėtų. 

/- J. A. Tulauskas.

jaunimo vaikinų, bat stoka 
gyvume, ar veiklumo, o, gal J 
sakančio vado. . Juk vienas 1 
nigas viską negali aprėpti. B 
kia jam pagelbininko. Paprast 
jaunimui vadovauti vargonini 
kai pagelbsti sulig kunigo nui 
dymų. Čia, kaip kadaisiais b 
vo rašyta laikraščiuose, kad y 
“energingas jaunas vargonini 
kas — balso lavinto jas ir muzik 
mokytojas, darbštus ir tt“ B 
kaip aš dabar matau, tai jis i 
savo “energija ir mokslu” d 
ikišiol, i. y. maž-daug per du m 
tu nei kuo nepasirodė. Štai kl 
ir šiam ■ vakarėlyje, matyt b 
vo kum Kazėną bėgiojant šen 
ten, diriguojant nepratusias me 
gaites, o “energingas” vargoi 
įlinkas : 'džia sau su svečiais ka 
tikras ‘ svečias” ir nei krust!, 
B t jis ar jaunas, gal kada no: 
susipra:.

dien ne viena mergaitė vaikyda
ma “naujausias madas’ 'teplioda
ma ir miltuodama veidą išsistato- 
save ne tik ant juoko, bet dar la
bai tankiai ir ant paniekos. Ka
dangi ir pas mus netrūksta mil
tuotų, tai kaip tik ši komedijėlė 
galėjo ne vieną pliuškę pamokyti 
prie ko priveda milteliai.

Šauniai sudrožė keletą kavalku- 

eių ant smuikės p-lė A. Puida. Pa-'' 

marginimui programo Elena Le

lionaitė padainavo keletą daine

lių solo. Balselis neblogas. Bent 

kiek labiau palavintas nei kiek ne

būtų prastesnis už by kokią ope

ros artistę. Bet pas raus į talen

tus mažai kreipiama domės. Mer

gaitė, kad ir su geriausiu talen

tu paaugo šiek tiek tuojaus Į 

“darbą” — barškinti per dienas 
“typewriter” arba’pas žydelį gū

ži kus pardavinėti ir tt. Tankiai 

nusiskundžiama, kad turėtume 

Paderevvskį, Galli-Curci, ar 

MeCormick, tai ir mus pasaulis 

žinotų ir labiaus pagerbtų. Mes 

turimų gal dar geresnių, bet m tu 

’siškiai talentai rūdija prie “type- 

vvirter” ar kur pas žydelį ir už tai 

pasaulis mūs nežino... Tai nieke

lio kito kaltė, tik mūsų pačių, ne- 

pasirūpinimas savo talentų pasau

liui parodyti.

jėlaitė labai naturališkai nuda- 

aujėlaitė labai naturališkai nuda

vė roles komedijėlės “Dvi Kūmu

tes.” Anelė Šalčiutė visus pri

juokino, pasakydama monologą, 

kaip kiekvienas amatninkas bei 

profesijonalas be vargo gali iš

reikšti meilę.

Baigiant programą Dr. J. We- 

bt ris, Šv. Juozapo ligoninės, vie

nas štabo daktarų, pasakė žin

geidžią prakalbą apie vėžio ligą ir 

kaip nuo jos apsisaugoti. Tokios 

prakalbos daug gali gero padary

ti. Pageidaujama, kad “Marijos 

Vaikeliai” paruoštų taukiaus, o 

Dr. Weberis, kurs specijalizuoja- 

si “in surgery,”-ke abejo jis ne

patingės ir daugiaus naudingų da

lykų išvilkti aikštėn.

Programas užbaigta su kruta- 

maisiais paveikslais, kuriuos pa 

rodė jau ne merginos, bet Povi

las. Apart virš paminėto prog

ramo butą įvairūs piano solos ir 

kiti skambinimai.

Taigi pirmas “Marijos Vaike

lių” pasirodymas viešai išėjo ne

blogai. Tik metai atgal, kaip i- 

žanginėje prakalboje E. Radžiu

kynaitė pasakė, kad ši draugija 

pastangomis kun. Kazėno tapo su

tverta, <> jau taij) gerai pasirodė. , 
Drąsiai galime spėlioti, kad atei- j 

tyje dar geriauš pasirodys.

Mūsų kolonijoje yra nemažai'

Ned. spalio 22 d. bažnyčios sve
tinėje Fu vo suloštas veikalas — 

' Prieš Vėją Nepapūsi.” Puikiai 

atliko savo roles. Veikalas buvo 

/domus nuo pradžios iki galui, 

/žmonių suėjo nemažai ir visi bu

vo šabai užganėdinti. Pelnas ski

ldamas parapijai.

Mūsų naujas klebonas kun. 
česna pradėjo vaikščioti xpo sta

bas rašinėti visus lietuvius. Au

kų jam teip-gi duoda žmonės ant 

bažnyčios. Mūsų parapija yra da

bar sunkiame padėjime. Daug 

skolos ir nemažai išlaidų. Dėlio

si i darbuojasi klebonas kiek gali, 

kad pagerinti parapijas stovį, net 

:uri IrskĮ nepatogumų pakęsti. 

Tai-gi pradėkime mokėti mėnesi

nes, ypač, kurie užvilkote. Au

kokime ant bažnyčios kiek kas ga
li. Prisidėkime prie veikimo ir tt. 

Atgaivinkime draugystes ir dar

buočių. ?s parapijos gerovei.

i'.lėsi žmonės čionai nepratę 

. kaitv i lietuviškus laikraščiu-; ir 

dėlto klebonas ragina mus visus 

ižsi akv ti gerų katalikiškų laik

raščiu, knygų. Geras laikraštis, 

t ji geras draugas. Skaitykime o 

žinosime.

Mūsų kolonija buvo nemaža. 

?’uojaus po karei išvažia o t Lie

tuvą ip’e 100 šeniiynų, geriausių 

parapijom!* Dabar liko tikini a- 

;>k 8C šeimynų. Jaunimo dabar 

t :ažai, ypač merginų. Galina 

jas ant pirštų suskaityti, taip 

kad viena moteris yra pasakiu-i : 

•• Nors čia atvažiuotų ir pilnas: ka

ras merginų, kiekviena rastų sau 

vaikiną.” Lietuviai čionai dau 

giaui.->a-d’rba skerdyklose, neku- 

rie labai gerai uždirba. Yra ir 

p; “J ur ėjusių.
Čia oras geras ir sveikas. 24les

tas gražtis'ir augantis. Gyvento

ją yra apie 70.000.

Pavapi jonas.

Plati.’ .ime tarp žmonių gert 
knygas r gerus laikraščius, n< 
jų ska Tinas apšviečia žmogi 
protą fc ištobulina valią.

Eeskatydamas geras knygas i 
gerus lailnaščius, žmogus gali ui 
tektinai apsišviesti.

Mokyti ir išmintingi vyrai ata 
džiaugti negali, prisiminę knyg 
skaityme naudą. Šitai ką sak 
mokslą v ris R. Būry. “Knygt 

i anot jo betariant, yra geriausia 
! mokytojas. Jis ant tavęs nieką 
i nesupyks ir užmokesnio nereiks 
j lauš. Kada tik nueisi, niekados j 
' miegančio neatrasi, kada tik pa 
klausi, jis vis atsakys, kada apsi 
riksi, jis tavęs neišjuoks.”

PRANEŠIMAS GERB 
KLEBONAMS.

“Darbininkas” neseniai yra at 
spausdinęs MAŽĄ KATEKIZME 
LĮ, sutaisytą gerb. Kun. F. Juš 

įkaičio “Pirma Išpažintis. Laba 
parankus KATFKIZMŽLIS vai 
kučiams prirengimui prie PIR( 
MOS IŠPAŽINTIES. Kaina $7.5( 
nž 100 egz. Imant ant syk lOf 
egz. ar daugiau, duodame 25 nuoi
“DARB.” ADMINISTRACIJA, 

366 Broadway, So. Boston, Maas.

Laivų liuoduotojai streikuoja 

jau antra savaitė. Pasiryžę lai

kytis, kad būt laimėta. Spalio 27 

d. atsivėrė baisi kova. Vakare a- 

pie 5 vai. troku vežant streiklau

žius, likos sulaikytas ant Front 

ir Reed gatvės. Pasipylė lietaus 

šturmas iš streikierūj , pusės ply

tom, akmenimis. Iš tos kovos li

kos streiklaužių nugabenta apie 

septynis į ligonbutį. Kiek tenka 

girdėt, tai jau vienas poliemonas 

gyvastį padėjo. Spaliu 29 d. su-u 

batoj buvo panaudota abiejų pu

sių švininis lietus ant Antros ir 

Christian gatvių.

Streikieriai su laivų Kuoduoto
ji] kompanija suėjo geron sutar- 
tin 65c. į valandą. Tik tame ne- 

■ sutikimas. Streikieriai reikalau
ja už viršlaikį $1.00 ir unijos (I. 
W. W.) pripažinimo. ,

O kompanijos siūlo lygius mo
kesčius ir jokios unijos nenor. 
Kompanijos duoda notą, eiti dirb
ti, bet unijos guziko nerodyt. Ant 
kiek suprantama, kompanija nori 
unijas paraikyti. Darbininkai 
pasiryžo laikytis. Kuom ta kova 
baigsis, duosis matyti vėliau. Pa
tartina, kad nesimatytų nereika
lingi žmonės.

Spalio 29 d. vakare vėlai neži
nomi piktadariai peršovę lietuvį 
Joną Adomaitį ant Front ir Whar- 
ton gatvės. Stresų metu visi bū
kim atsargūs. Laivų liuoduotojai 
dąugiaūsia juodžiai ir lenkai. Vi
si žino kas tie do žmonės. Jie ei
na artt vieno, kova pęieš kovą.

Bet vis-gi atsiranda tokių, ku
rie skebauja .ir nori sulaužyti 
streiką. Vežami trokais po ap- Žimnickiutė. 
>auga policijos.

Koncertas.

Atvykusieji svečiai iš Lietuvos, 
Lietuvos teatro operos artistai 
dainininkai Oleka, Byra ir P. Les- 
kevičius. Pirmiausia atlankė 
peivarkiečius, teipogi Šv. Cecili
jos torų. Taigi Šv. Cecilijos cho
ras rengia koncertų ant ateinan
čios subatos 4 d. lapkričio. Ren
giamas koncertas bus labai įvai
rus ir pubilka tokio koncerto da 
niekada nebuvo mačiusi.

Darbai.

Šiame laike Netvarko apielinkė-

Nugirdau, kad šv. Kazii ličio 

parapijos svetainėj ant spalių 22 

d. vauaro “Marijos Vaikelių” 

draugija surengė teatrėlį vakarė

li. N’;:,, sakau eisiu pažiūrėti ir 

Į<rs?'kiįnti ar tai galimas daik- 

ras, kad vienos merginos sugehė- 

. <ų surengti vakarėlį-teatrėlj. Iš 

tikro nustebau, kaip jos vienui 

vienso atliko gana platų ir labai 

jyairų progarmą.

Kokia 20 metų atgal priseidavo 
surengti prakalbas bei kokį teat- 
rėlį, lai kalbėtojo bei “artisto“, 
nėr, nors iš- piršto alužk; negali 
gauti ir tiek! Šiandien gi visai 
kas kita.' Netjk vyrai moka pra
kalbą pasakyti, teartėlį surengti, 
bet ir merginos, kurios kartais 
net ir vyrus savo šaunumu pralen
kia. Tad ir šį vakarą žiūriu ir 
savo akims netikiu, kai pviskas 
einasi, kąip ant mielių...

Vakarėlio įžanginę prakalbą pa
sakė Elena Radžiukynaitė. Kal
bėjo gana drąsia] ir Įspūdiigai a- 
pie “Marijos Vaikelių” draugiją. 
Paskui sekė komedijėlė “Čigonės 
Atsilankymas.“ Rozalijos rolę 
atliko Matilda Adomaitė, o Čigo
nės Ona Lelionaitė. Atvažiavu-

SPAUDOS PLATINIMO 
LAIKAS.

Spalių ir Lapkričio mėn. 
yra skirti katalikų spaudos 
platinimui, “Darbininko” 
užrašinėjimui, LDS.' narių 
prirašymui, ‘ ‘Darbininko ’ ’ 
pagerinimo aukij rinkimui 
ir tt. Kiekvienam LDS. na
riui yra gera proga pasinau
doti — gauti dovanas,. Do
vanos štai kokios:

1) Kuris iš LDS. narių prikal- 
>įs 5 naujus p'rie LDS. narius, 
gaus dovanų fontaninę plunksnų.

2) Kuris gaus du nauju “Dar
bininkui“ metiniu skaitytoju ir 
prisius pinigus Centran, gaus fon
taninę plunksnų.

Fontaninės plunksnoj yra su 
“Darbininko“ vardu. •

Užsirašiusiems metams “Darbi
ninkų” ir patiems priyuntusiemr 
pinigus, yra duodamos šiokios do
vanos. \ ' X

4) Dangaus Karalienė (apd.) — 
$1.00 ir. Vaikų Teatrai, 1 dalis — 
10c.

5) Apologetika — 50-. ir Trįs 
Keleiviai (apd.) — 50c.

' 6) Visi Geri — 10c., Leono 13
pop. Enciklika — 15c., Žaidimų 
Vainikas 50-., Kurių Bus Vir
šus? — 10c.< Esamas — 10c., Ga
irė n as — 5.. z

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

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

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

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

Kiekvienas užsimokėjęs iš
kalu o. už metus už “Darbi
ninką,” turi teisę pasirinkti 
vieną iš viršuj nurodytų nu
merių, vertės'l dolerio kny 
gų. Taigi yra labai tinkama 
proga visiems iš to pasiūlimo 
pasinaudoti.

Pinigus ar money orde
rius siuskite vardo

“DARBININKAS”



LAIKRAŠTIS
Tai Geriausia Žmogaus Mokykla,

JUOZAS LAUKIS

Dainos su gaidomis. Geriausiihoro SI 'SI Jf INK J M A s

Kaina

(GURAUSKAS)

DANTISTAS

Cigaretai

ras. 
pasirinkime. 
Djirh.-i 
tas.

Užsieny (ir Lietuvoj)
Metams...............................$5.50
6 mėnesiams...................... 2.75
3 mėnesiams................... 1.50

rudeni katalikiškos lietuvių 

lankausi Conn. 

greitu laiku tikiuosi

KAUNO OPEROS DAINININ
KAI JAU ATVAŽIAVO.

Senai laukti Kauno operos dai- 
ūinkai: M. Leškevičius — smuiki
ninkas, P. Oleka — basas, ir Byra 
tenoras — pianistas jau Ameriko
je. Jie phibuvo New Torkan Spa
lių 22 d. ir iš ten pradės savo kon
certus. Netrukus žada būti taip
gi ir Bostone.

Skaityk Laikraštį, Kuris Paduoda Naujausias 
Žinias iš Viso Pasaulio

Skaitykite ir platinkite lai 
kraštį “GIEDRĄ.” Lietuvių 
Katalikų Moksleivių Organą-

Kaina metams Amerikoj $2.50.

DETROITO KRIAUČIUS.
Oanin siutus, overkotus ir rut

ilą teri jos geros, didžiame 
Kainos nebrangios, 

s ir pritaikymus gvarantuo- 
Malouėkit persitikrinti.

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

TEL. S. B. 620.

Si
spaudos reikalu 
valstijoje.
būti Bostone ir jo apielinkėse. Ka

dangi mano tikslas ne aukij rin

kimas, o tiktai narių įrašinėjimas 
šv. Kaz. Dr-jai ir katalikiškiems 

laikraščiams prenumeratorių rin

kimas, tai manau nebūisn įkiriu N. 

Anglijos lietuvių kolonijoms. Bos

tonas su savo apylinkėmis yra 

veiklumo ir visokių prakilnių idė

jų pavyzdžiu, tai šiuomi labai 

maloniai prašau, gg. klebonų, vi

sų organizacijų, dr-jų ir skyrių 

katalikiškos spaudos mylėtojų, 
oa gelbėt i man katalikiškos spau

dos misiją 'pasekmingai atlikti.

Su aukšta pagarba,

Kun. Petras Raščiukas.
4V. KAZIMIERO B. K. DB-JOS 

VALDYBOS ANTRAŠAI
80. BOSTON, MASS.

PIRM. — Vlada» Paulauskas, 
90 B St, So. Bostou. Mase.

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

PROT. RAST. — Antanas .Janušonis, 
1426 Columbia Rd., So. Bostou

PIN. RAST. — Juozas Juška, 
Merycllff Academy,

ArllngbtoD Heigtbs. Maaa 
IŽDININKAS — Leonas švagždys, 

111 Bowen St., Boston 27, Man. 
IŽDO GLOB. — J. Grublnskaa,

3 Jay St., Boston 27, Mase. Ir 
Antanas Rinitas,

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

61 Story St, Boston 27, Mase, 
DRAUGIJOS antrašas reikale:

366 Broadway, So. Boston, Man. 
DRAUGIJOS susirinkimai laikomi 

cm antrą nedšldienj mėnesio 1-ą vaL 
x> pietą parapijinėj svetainėj, 492 B< 
-tU 8L, BostoD 27, Masa.

KELRODIS PRIE LAIMINGESNIO 
IR ŠVIESESNIO GYVENIMO.

Esame gavę iš Washingto- 
no Lietuvos piliečių regis
tracijos blankų, taigi kurie 
lietuvių norėtij tų blankų j Čaplikas, 
gauti malonės kreipties į’nas, XT. i _ 
“Darbininko” raštinę 
gaus visas žinias ir paaiški- SF.^emėšis, L? Šimutis, ku 
nimus

DARBININKAS
EINA TRIS SYKIUS Į SAVAITĘ

4-rių ir 8-nių puslapių.

tamsaus veido, linksmos. Išvaizdos, kai 
ba Iš lėto, 32 metų amžinus, čionai s jų 
jų paveiksjai. Kas pntėmysite mm 
praneškite, duosiu .30 dolerių..

JUOZAS STANGIUS,
669 Pine 8t., . Easton. Pa.

Tel. So. Boston 2488

DU. J. G. LANDŽIUS
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS.
Gydo aštrias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų. Egzami
nuoja kraują,spjaudalus, šlapumą 
ir tt. savo laboratorijoj. Suteikia 
patarimus laiškais kitur gyvenan
tiems. Adresas:

566 BE0ADWAY, 
S0UTH BOSTON, MASS. 
(Kampas G S L ir Broadvvay) 

VALANDOS: 9—11, 2—4, 7—9

“DARBININKAS”
366 BroaAway,

Boston 27, Mass

Kas prisius vieną dolerį ($1.00), tam tuojaus 
Tai-gi pasiskubinkite įsigyti kuogreičiausia, 

D. S. nariams po 85c.
pasiųsime 40 tų gražių ženklų (visų sąsiuvinį). L. 
nes nedaug jų teturime. Pinigus siųskite:

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

“DARBININKAS” pasiunti 
Lietuvos Darbo Federacijai kny
gų už $5.597.50. Už tas knygas 
“Darbininkas” lankia iš visuo
menės atlyginimo. LDS. kuopos, 
LDS. nariai, mūsų prieteliai, ka
talikiškos spaudos rėmėjai priva
lo kiekvieną progą tam tikslui au
kų rinkimui sunaudoti.

kuris nori apie darbininkų 
judėjimą pasiskaityti.“Dar
bininkas” krikščionių dar
bininkų turėtų būti remia
mas. Kiekvienas darbinin
kas savo namuose privalėtų 
jį turėti ir skaityti.

Visiems lietuviams gera 
proga reikėtų pasinaudoti. 
Kurie mano užsisakyti 
“Darbininką,” tai be atidė
liojimo prisiųskite VIENĄ 
DOLERĮ ar tai money or
deriu ar Pašto ženkleliais 
ar “casli” registruotame 
laiške ir gausite per PEN- 
KIOLIKĄ S A V AI Č IŲ 
“Darbininką” Į savo na
mus.

Taigi lietuviai darbinin
kai visomis išgalėmis remki- 
te “Darbininką.”

Užsisakydami ir pinigus 
siųsdami adresuokite: 
“D A R B I N I N K A S”

366 Broadtvay,
Boston 27. Mass.

Matai kaip greitai Jisai nustojo __
——1. Aš tik ką daviau jam dožą

INO
Vaisbašenklis R*g. S. V. Pat. Biurą /

ir matomai tas palengvino Jo skans- iftįrfB&k
mus tuojaus.’* . .

Taip, motinos! Bambino parodė pūi- 
kius rezultatas palengvinime vidurių 
diegimo, mėšlungio ir užkietėjomo. Jis y 'j
Si geriausiu kūdikių drangų! Kudi- r *

i mėgsta jj! Jie prašo daugiau! '
35c. aptickose. Už 40c. prisiunčiamo tiesiai iš laboratorijos.

F. AD. R1CHTER & CO.
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. V.

200 MEDŽIŲ KIRTĖJU.
Maine’os valstijom Šis kirpi

mas yra pagal naujo būdo, k:ir 

yra galima užsidirbti pinigų ker

tant medžius ant sieksnių.

NATIONAL LABOR AGENCY 
108 Friend St., Boston, Mais

Paieškau savo moteries Emilijoj 
Stančienės. kuri pabėgo su burdin rie 
riu Povylu Gedvilu 6 dienoje sp.Jio 
1922, pasiimdama 1000 dolerių ir palik 
dama 6 metų sūnų. Paeina iš Andre 
javo, Tičkėnų kaimo. Jos pavarilė Lo
žytė, 32 metų, dešinės pusės viršutii ia 
dantys auksiniai, šviesaus veido.

•Tisai paeina iš Varnių parapijos

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

štai tos nepaprastos dainos 
Dainos 
Ak Myliu Tavę berneli ........
Aš įsivilkčiau čigono rūbą .... 
Aš pas tėvelį, močiutė mano.. 
Blaivininkų Himnas................ .
Graži čia giružė .....................
Jojau dieną .'............................ .
Ko liūdit sveteliai .................
Lietuvos Himnas ................... .
Lihgo .......................................... .
Meile uždegta kratinė .............
Musicai Echo .............................
Muzikos Aldas ......................... .
Oi tai dėkui močiutei .............
Plaukia sau laivelis .................
Saulelė Raudona ........................
šių nakcialy ............................. .
Siuntė mane motynėlė ............
Skyniau skyn.vmėlį..................
Vai aš pavirsčiau ................... .
Vienas žodis ne šneka .............
Visuomet širdis surakinta .... 
Vyčių Himnas .........................

Užsakymus ir piniaus siusti
“DARBININKAS”

366 Broadway, Boston 27, Mass.

\Pajieškohmai
Paieškojimų kainos LDS. na 

rlams ir “Darbininko” skaityto
jams 1 sykį į metus už dyką, už 
3 sykius $1.00. Prieteliams už 
sykius $1.50.PRANEŠIMAS VISIEMS!

Lietuvos Vyčių Naujos Angli

jos apskritys rengia šokius, kurie 

žada atsibūti Lapkričio 11 d. (Ar- 

mistiee day) Nusiginklavimo die

noje, Šv. Petro pa r. salėje, 492 

E. Seventh St., So. Boston, Mass.

Kadangi tai bus subatos vaka

ras, tai bus visiems geriausia pro

ga prie geros orkestros pasišokti 

kaip lietuviškų taip angliškų šo

kit!. Taigi yra kviečiami visi atei

ti, susipažinti su Lietuvos Vyčių 

jaunimų, kurių žada daug iš ki 

tų kolionijų atvykti.

Ateikite o nesigailėsite praleidę 

vakarą tarpe mūsų.

(4) • Rengėjai.

—
PBAiresntAS.

Šiuomi pranešu New Haven, 
Coųn. ir apielinkės lietuviams, 
kad pargrįžęs į New Haven 205 
Farren Avė., vėl pradėjau savo 
senovės užsiėmimą. Visais, ar tai 
knygų, ar laikraščių, ar kitokiais 
reikalais kreipkitės sekančiu ant
rašu:

Jonas Mickevičius,
205 Farren Avė., New Haven, Ct.

LDS. CENTRO VAL-
< DYBA.

Dvasios vadas kun. F. Ke
mėšis.

Prez. M. Žioba.
i Viee-prez. J. Versiackas. 
; Rašt.-adm. J. Tumasonis.

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

kis, A. Vaisiauskas. 
j Kontrolės komisija: Kun.

“ -1-1 } kun. V. Taskū-
Įinas, V. Sereika.

ir!. i Literatinū komisija: kun.
m.

J. Jakaitis, P. Gudas, kuru 
V. Taškūiias, P. Juškaitis.

Atstovas Federacijos Ta
ly bon kun. K. Urbonavi
čius.

LIETUVOS PINIGAI KALĖDOMS
Nuo Spalio 1, 1922, Lietum įvedė rovus pinigus, vadinamus LITAI ir 
todėl nuo dabar pi n i gi j siuntimas į Lietuvą skaitysis Litais, kurtu kursas 
su nusiuntimu yra sekantis: *

30 Litų ..................$06.00 300 Litų .... $ 34 VU
W0 Litų .....................$11.75 400 Litų
150Xltą .........  $17-50 500 Litų............/$ 5500

Litą - • ■ .............................1000 Litų .................«M.T5

E X T R A ! E X T R A

NEPRALEISKITE PROGOS.
Ką tik atėjo iš Lietuvos siuntinys, Lietuvos 

Valstybės, Žemaičių, Gedimino, Vytauto ir Lietu
vos senovės pilių ženklų.

Tie nepaprastai gražūs ženklai yra atvirlaiškių 
formoje, kurių eina 40 į vieną sąsiuvinį. Kiekvie
nas minėtas ženklas, reiškia kokį nors atskirą mies
tą, pilį, apskritį, Lietuvių Valstybę ir kaip ku
riuos mūsų tautos didvyrius. Štai tų istoriškų žen- 
Jdų reikšmė:

1. Lietuvos ženki.—Vytis. 21. Skirsnemunė.
! 2. žemaičių ženkL—Meška 22. Baisogala.

3. Gedimine ženki—Stulpai 23. Vilkaviškis.
4. Vytauto ženkL—Skydas. 24. Kalvarija. ,
5. Vilnius. 25. Darsūniškiss.

Suv. Valstijose
Metams....................$4.50
6 mėnesiams.............. 2.25
3 mėnesiams.............. 1.25
Mes atliekame SPAUDOS DARBUS nuo Vi
zitinės Korčiukės iki Knygos ir Laikraščio 
Kainos Prieinamos. Darbus Atliekame Grei
tai.

“Matai kaip i 
verkti. Aš tik ką

JAM]

ŠL-




