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

Kama 4 centai.KETA ERGAS. L APKRIČIO 9 D

ŽINIOS IŠ LIETUVOS.
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Organas Amerikos Lietuvių 
Rymo Katalikų Švento 

Juozapo Darbininkų 
Sąjungos.

DARBININKAS”
------- Er^A--------

UTARNINKAIS, K.ETVERGAIS IR 
SUBATOM1S.

Metams ............................................$4.50. »
Užrubežy metams .............................$5.50

“Darbininkas”
366 Bboadvvay, Boston 27, Mass. , 

Tel. South Boston 620.
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Baisi nelaime kasykloj. Turkaišiaušias
ŽUVO ANGLIAKASIU SUslORGANIZ A VO 

i j 
ISĮ/aufiler. Pa. — Reilly 

(’<>al kompanijos kasykloj 
ištiko didi ekspliozija. Ik- 

kad angliaka- 
lš viso kasyk- 
darbiniiimku.

" 32.
Toje kasykloje dirbo daug 

kataliku ir i nelaimūs vietą 
pribuvo daim kunigu suteik
ti paskutini patariuivimą ir 
teikti pagelbą.

Laimė, kad nelaime ištikę 
]laneilėly je. o ne kitą dieną. 
Panedėliais paprastai ma 
žiati teateina darbininku 
darban. J< i toki nelaimė būt 
ištikus kitą dieną, tai gal 
būt žuvę dvigubai daugiau. 
Ekspliozijos priežastis dar 
nežinoma. Spėjama, kad tą 
]>adarč atdara lempa.

(Jai koks neblaivas darbi
ninkas nebuvo užtektinai at 
sargus.

Darbininku kasykloj ma
žai tebuvo dėlto, kad vietinėj 
bažnyčioj buvo misijos ir 
U;v4g darbi:J-iki] buvo baž 
nyčioj. Ekspliozija ištiko 
laiku, kuomet ėjo netolimoj 
bažnyčion mišios ir kur daug 
inainieriu mišių klatise.

šiol sužinota, 
si ii žuvo SO. 
loj buvo 1 i2
Ikšiol išgelbėta tik 3

Toje k

PELNAS NUO PARAKO.

W tirui u<jto)i, Dėl. — Iler- 
cules parako kompanija iš
mokėjo šėrininkams 100 
nuoš. aut jų indėto kapita
lo.

77? GUBERNATORIUS 
ĮVELTAS.

Charles Toim, JE. Ua. — 
į Gub. Morgan kaitinamas 

suokalbyje su angį iii kasyk
lų kompanijomis pasmaugti 

K angliakasių uniją.
F

/
KĄ PADARE

STREIKININKĄ I.

.San Francisco, Cal. — Or
ganizuoti garnito darbinin
kai buvo sustreikavę. Tada 

i jie susiorganizavo nupirko 
! granito skaldyklą ir ją da- 
| bdr operuoja.

DVEJOPA BAUSME.

f

I
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Chicago.—William Bross 
Lloyd tapo nuteistas atsėdė
ti metus kalėjime ir užsimo
kėti $2JMK) bausmės. Jisbu- 

' žinomas, kaipo soeijalis- 
tas milijonierius. Nuteis

tas už suokalbį prieš valdžią, 

r . PAGAVO VAGĮ.

Lynn, Mass. — E. W. Sar- 
mak, 21 metų amžiaus, ban
dė apvogti W. F. Browo 
krautuvę. Bet buvo suim-

PitEbu rg. 
darbininkai 
i r padarė su 
tarti.

Pa. — Kailių 
susiorganizavo 

darbdaviais su-

T.U BENT PELNAS.

Pliiladelphia. Pa. — Vic- 
tor Talking Markine 
panija- paskelbsiant i 
mioš. pelno, šėrininkai 
prie kū-kvieo turimo 
dar po sesis serus.

kom-
600

gaus
šėr< >

DEPOZITAI MAŽĖJA.

]Vash i u </l oii . --- Pašto d<‘- 
pozitai labai sumažėjo, 
bar pašto depozitų yra 
'MI-l.OiMi mažiau, negu 
1919 m.

UŽDRAUDĖ.

Da 
$41.- 
buvo

į

Tolt tlo. O. — Miesto
’\

kali su vienu žmogum, 
tokio strytkario būna 
pat konduktorius ir tas
motormanas. 'karybai atro
do, kad tokie strytkariai y- 
ra pavojingi.

1

la
ba uždraudė valioti stryt- 

Ant
ta<

pat:ego į kebą.
Bi i(i'iy )u>rt, t o)in. — Ja

nius 11. Havens Ne\v Yorko 
meklerii] agtmias apsivogė ir 
pabėgo. Spėjusią paspruko 
i Kuba.-

t

SUDEGU DAUG ŠIENO.

DINGO PATE

Ai i L b<>ro. Ma^s. — B. II. 
Beimett praneši* policijai, 
kad nrieš dvi savaiti kažkur 
d i • m'o .jo pati. Sako, kao 
jis ih-ŽitioS driko ji galėjo'j Į 
apleisti.

PALEIDO LAIVĄ.

u sL i u a! on. 
valdžia buvo suėmus 
jos laivą Buema rugsėjo

Tas laivas pagautas 
pakrantėse su s v

<i.
meti kos 
galais.

Amerikos
A ugi i

11
A-
ai-

t

Bochester, N. Y. — Ištrū
kės bulius gerokai apibado 
jolicista Magei*. Jam tal-

I

\RESPFBEIK()NAI ! KOVA SI 'DILIAIS.
PRALAiMEJOA

Pereitą utarninką visose
Suv. Valstijose buvo svar-j 
būs balsavimai. Rinkta bu- kon atlėkė policistas Garry. 
vo gulx*matoriai. atstovai. Pasai Įviliojo bulių Į gara- 
senatoriai ir daug kitų ma- džių. kur bulius laukia savi- 
žesniu valdininku. Iįlinko. 1-

Ikšiol senatas ir atstovui 
butas buvo respublikoms i 
kas. Dabar išrodo, kad res
publikonai neturės didžiu
mos. Daugelyje valstijų 
respublikonų kandidatai ant 
gulx* rn atorių pral aimū j o.

Massachusetts valstijoj 
vienok respublikonai atsilai
kė. Žymiausias respubliko
nų šulas senatorius Lodge iš
rinktas, gubernatorius Cox 
pasiliko. Bostono Distriet 
Attomey ištinktąs respubli
konas O’Brien, prieš kurį 
stojo' demokratas Pelletier.

Garsusis senatorius 
Follette iš Wisconsino 
ti jos išrinktas. ‘

Minnesotos valstijoj 
mer-Labor partijos kandi
datas Shipstead laimėjo.

Oklahomos valstijoj Far- 
mer-Labor partijos kandi
datas į gubernatorius laimė
jo.

Vienintelė moteris kon
grese Alice Robertson pra
laimėjo.

La
vals-

Far-

I

KIAULĖ IŠDAVIKĖ.

Johusou City, Tena.—Še
irius Selton už miesto pama
tė paklydusią kiaulę. Ėmė 
ją sekti ir kiaulė jį nuvedė į 
vieta, kur munšain buvo 
sunkiama. Kiaulė vis ten 
eidavo gauti visokių atma
tų. šerifas sunaikino “bra- 
varą” ir norėjo kiaulę “areš
tuoti.” Bet ji dūmė į krū
mus ir dingo.

MELYNI KIA UŠINIAI.

TURKAI GAL
NESILEIS.

Konstanti/topolis. — 'kur
savo rankas 

valdymą 
alijantai 
iš Turki- 
Dardane-

kai paėmę i 
Konstantinopolio 
pareikalavo, kad 
v i s;ii išsikraustytu 
jos sostinės, kad
liūs jie galėti] pilnai valdy
ti, kad per Dardanyilus ali- 
janti] laivai tegulėti] plauk
ti su turku leidimu ir kad 
alijantu laivai plaukdami 
per Da.rdaiielius turi pasvei 
kmti/rurkijos valdžią. ■

Purkai Įsidrąsino tokius 
'•eikalavimus statyti dėlto, 
kad jie mato alijantu nesu
tarimą. kad Lloyd George, 
kurs mokėjo alijantams va
dovauti. išėjo iš savo vietos, 
ir kad Italija susiartino su 
Turkija. Italija su tam tik
romis išlygomis sutiko atsta
tyti Smirną.

Yra spėjama, kad turkai 
nusileis ir susitaikins su ali- 
.jnntais.

SUDEGĖ TE ATKAS.

N e u- York. — Sudegė 
Miner’s Tehatre. Seniau jis 
buvo garsiausias teatras 
\ ieiiytose Valstijose.

Su-

l'Ž VOKIETIJOS
SMAl'GIMĄ.

Paryžius. — Loiiis Lou 
cheur parlamente pareiškė, 
kad Franci jai geriau būtų 
nubankrutyti Vokietiją, kad 
ir negaunant kontribucijos 
negu gauti kontribuciją 
sū sąlygomis, kad Vokietija 
išliktų stipri.

NAI T J. 1S OFENŠYVA S.

Diiblin. — Vakarinėj Ai 
rijoj respublikonai pradėjo 
ofensyvą prieš valdiškas jė
gas.

Buenos' Aires. — Iš Ar
gentinos atplaukia i New 
Yorką laivas su mėlynais 
kiaušiniais. *Tie kiaušiniai 
bus New Yorke prieš-Padė- 
konės Diena. Tie kiaušiniai *■ »
yra padėti rūšies vištų, vadi
namų “Arsucana.”

ATIDARYS DIRBTUVĘ, 

s Manchester, N. H. — 
Amoskeag kompanija, ku-

New Yorko respublikonųjrios dirbtuvė dėl streiko už- 
gubematorius pralaimėjo, c daryta nuo vas. 13 d., ati- 
demokratų kandidatas lai- darys savo dirbtuvę šią sa

vaitę.

TRAUKIASI ATGAL.

Konstantino poli s. — šiau
rinėj Mesopotamijoj anglai 
pasitraukė iš Mosul. Tą 
tą tuoj užėmė turkai.

PROF. BENDERIS G A VO 
GARBĖS LAIPSNĮ Iš 

LIETI 'VOS UNI
VERSITETO.

vie-

SUDEGINO
NELAISVI ES.

Paryžius. — Iš Beiruto 
atėjo žinia, apie tai. kad 
turkai koncentracijos doge
lyje sudegino graiku nelais
vais.

\'<rši Dį/foiiiis, XI. 3 d. (L.
B.). Princetono Eniver- 

siteto prof. Benderis visa 
eile savo darbu pasižymėjęs 
lietuviu kalbos tyrinėjimu, 
via gavęs iŠ Lietuvos ( ni- 
versiteto "Lietuvos filologi 
jos daktaro.” garbės laips
ni.

f.

fi 
'i 

, Įvedus Lietuvoje litus 
reikėjo nustatyti pašto tari
fą. Tai nustatyta šitaip: 
paprastas laiškas 15 centu, 
vielos laiškas Kl rimtų, at
virukai Kir.. lai ko apdrati- 
(iimas !č.-. Pmigu perleidi- ' 
mas: iki 50 litu — 25c., to
liau už kiekvieną 100 litu j>o 
Klc. Laiškas užsienin 30c.

RINKIMAI LENKIJOJ.

i’ereitą nedėlią buvo rin
kimai Į Lenkijos seimą. Ne
pilnos žinios rodo, kad naro- 
dovcai laimėjo. Tai yra 
Pilskio priešininkai. 'lodei 
Pilsudskiui gali būti kaput.

UŽSIMOKĖJO <70.

H art rhill. Mu SS, AI arv 
AValukevieh. Kl Margiu St., 
teisme prisipažino, kad ji 
dirba mūnšain. Ji tame ant 
ru kartu buvo kaltinama.*
Nuteista užsimokėti $50. Pa
sakė neturinti. Buvo nuves
ta į lielangę. Tada ji išsi
traukė iš pančekos reikalau- 

i rjauną suma, užsimokėjo 
tapo paleista.

DĖL MUNŠAIN.

Sprmgfield. Mass. — Ed- 
\varrd McKale ir Antonio 
Begalio buvo nuteisti užsi
mokėti po $100 bausmės už 
siūbavimą munšaino. Abu 
sakė neturi iš ko. Teisėjas 
pasiuntė kalėjimai! prie 
darbi], kur dirbs 200 dienu.

REIKALAUJA
A T LYGINIMO:

GAVO $0.000.

Lanrence, Mass. — Teis
mas nuteisė, kad strytkarių 
kompanijos turi užmokėtu 
$5.000 už žuvusius George 
Taylor ir Henry Christen- 
sen. Jie žuvo, kuomet stryt- 
kariai buvo susikūlę 1919 m. 
Užmuštųjų šeimynos buvo 
užvedusios bylą.

X • y

DĖL ISPANŲ KALBOS.

Madrid. — Laikraštis EI. 
Action kelia protestą prieš 
Filipinų gubernatoriaus pa
skelbimą, kad po gruodžio 
1924 ispanų kalba ant Fili
pinų salų nebus oficialė kal
ba. Minėtas laikraštis ragi
na Ispanijos valdžią griebtis 
priemonių ir nedaleisti pa
naikinimą ispanų kaljjos ant 
Fihpinų salų.

Springfield, Mass. — 
Albert J. Gemine patraukė 
teisman farmeri Orrin Mc- 
Gray, reikalaudamas atly
ginimo $1.500. Germme ėjo 
per farmerio ganyklą ir tuo 
tarpu bulius ji užpuolė ir i- 
drtrė su ragais.

NORI NUMUŠTI ALGAS.

E. Livėrpool, Ohio. — 
Puodžiams darbdaviai norė
jo numušti algas ant 20 nuoš. 
Darbininkai nesutiko. Da
bar kompanija varosi, kad 
nors ant 10 uoš. numušti dar
bininkai sutiktu.
v x_’

Fort Smith ir Western 
geležinkelių kompanijos su
sitaikė įsu savo karšapių dar
bininkais.

Edison Portland Cement 
Co., Orange, N. J. pakėlė 
darbininkams algas po 5c. 
valandoj. Tas paliečia 600 
darbininkų.

Lietuvos socijalisti] liau- 
diiiinki] vadas M. Sleževi
čius ėmėsi ginti Lietuvos 
priešininką rusą Dmitriju 
RogoviČ-. Jo dvaras yra be
žemiams išdalintas. 'Parpi* 
ji] yra šeši Lietuvos karei
viai. Tai Sleževičius ėmėsi 
to. kad. to dvaro žemes atim
ti iŠ bežemiu ir sugrąžinti 
kaca t >ui -dvarininku i.

Spaliu m. pradžioj Plun
gėj buvo ūkio paroda. Buvo 
'/cmaiem \eislčs arkliu ir la
bai gražiu Brievikiu Naru
tavičiaus anglu veislės aviu.

Kauno miesto gvvento- 
jams vieną dieną išmisti rei
kia: l vagonai bulvių, 2 va
gonai ingiu, I vag. kviečių, 
2 vag. mėsos, 2 vag. daržo
vių, 4 vag. pieno ir pieno 
produktu. 1 vag. miežiu ir 1 
vag. kiaušiniu.

Ukmergėj Į Seimą rinki- 
nii] metu uoliausią agitaciją 
valstiečiu sąjunga su gimna
zijom mokytoju Kvieska 
priešaky je. Rinkimų komi 
sija neišsiuntinėjo krikščio
nių demokratų, ūkininku są
jungos ir žemdirbių sąrašų, 
l’ž tai Kvieska išvytas iš 
gimnazijos, o rinkimu komi
sija traukiama teisman.

< ekiškej susektas pašti
ninkas su dideliu apetitu 
ant doleriu.

ros firma, Ten daromi - 
lietuviu kalbą, 
dažnai pasitai- 
daikymu lietu- 
Yra sumanymas

rodyti paveikslus 
su parašais darkyta kalba.

Lietuvos jhdomiems pa- 
veikalams filmas gamitMM 
T> i : \
vertimai i
\ eri mulose
ko biauriii
viii kalbos.
užd raust i

Šimoniu valsčiaus. Žeimių 
kaime yra 120 meti] amžiaus 
senelis. Jis vadinasi Paške 
virius. Atsimena Napoleono 
žygiuotą per Lietuvą. Yra 
sveikas ir drūtas ir dabar vė
lė trečią pačią.

Biržuose labai trūksta bu
tų. Gimnazijų mokiniai tu
ri labai susikimšo gyventi.

Gražiškių valsčiuje, Vil
kaviškio apskr., mokyklos 
silpnai stovi. Ypač Lauku- 
pėnų ir Gražiškių mokyklų 
batai nuskurę, griūva.

Už dirbtiną kainų kėlimą 
Kaune komendanto Įsakymu 
spalių 10 ir 11 dienomis už
daryta 19 krautuvių vienam 
mėnesiui. Po to kainos tuoj 
puolė.

Spalių 8 d. lenkų partiza
nų gauja -užpuolė lietuvių 
sargybų ties Kužių kaimu, 
netoli Giedraičių. Lietuvių 
pusėj kareivis Milašius Si
mas užmuštas.

Kaune viešbučiams ir už
važiuojamiems namams liep
ta kainas viešai iškabinti, 
kad atvažiuojantieji galėtų 
jas matyti.

Vilniuje poftija rado pas 
vieną vežėją du pūdu pirok
silino ir dinamito.

Bloomingtone. III. karša- 
pii] darbininkai sugrįžo dar
ban.

Indijoj si įsi t vėlė Darbo 
Partija, kuri darbuosis na
riu medžiagine gerove ir 
teipgi stovės už Indijos ap
sisprendimą.

VISIEMS.
Platinkime tarp žmonių geras 

knygas ir gerus laikraščius, nes 
jų skaitymas apšviečia žmogui f, 
protų ir ištobulina valių. Z'

Beskaitydamas geras knygas ir 
gerus laikraščius, žmogus gali už
tektinai apsišviesti

Mokyti ir išmintingi vyrai atsl 
džiaugti negali prisiminę AyjJų 
skaitymo naudų. Sitai kų sako 
mokslavyris R. Būry. “Knyga, 
anot jo betariant, yra geriausias 
mokytojas. Jis ant tavęs niekad 
nesupyks ir užmokesnio nereika
laus. Kada tik nueisi niekados jo 
miegančio neatrasi kada tik pa
klausi jis vis atsakys, kada apsi
riksi jie tavęs neišjuoks.”

Š
A

“DARBININKAS” pasiunti 
Lietuvos Darbo Federaeijai kny
gų už $5.597.50. Už tas knygas 
“Darbininkas” laukia iš visuo
menės atlyginimo. LDS. kuopos, 
LDS. nariai, mūsų prieteliai, ka
talikiškos spaudos rėmėjai priva
lo kiekvienų progų tam tikslui au
kų rinkimui sunaudotimejo.



SKAITYTOJU KAMPELIS.gai ir, galiu pasakyti gi-

SVARBŪS RINKIMAI.
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BALTIMORE, MD.
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“Entered aS second-class matter Sept, 
12, 1915 at the post office at Boston, 
Mass., under the Act of March 3,1879”

' LDS. 30 kp. mėnesini susirin
kimas įvyks 12 d. lapkričio,šv. Al-

gi Lietuvos 
Klaipėda, nors ir

ATSTOVO LAIŠKAS FE 
DER ARIJOS PIRMI

NINKUI.

“DARBININKAS” 
(The Worker)' įjPKK Lithuanian Tbi-Weekly Papis.

K
Published every Tuesday, Thursdav, 

and Saturday by St. Joseph’s Lit±i- 
UANIAN R. C. ASSOCIATIOK OT LABO*.

turtininkai ar 
Žinoma, kad 

Turtininkai 
privetrė savo 

Dabar

Bus apkalbėta; parapijos bazaras, 
“Darbiainko” skolos, spaudos sa
vaitė, kuopos prakalbos ir kiti 
svarbūs ir neatidėliojami reikalai. 
Todėl -meldžiu visus narius-es bū- 
«• "*’ * n * ** Amt ■ ■■ L i n -

ėjo
Ang- 

Darbai

“Acceptance for malling at speclal rate 
of postage provided for in Section 1103, 
Act of Oct. 8, 1917, authoTized on July 
12, 1918.”

Subscklbtion Rauks:
Yearly .................................................$4.50
Boston and suburbs ....................... $5.50
Forelgn countrles yearly .. ............$5.50

YPATINGAS “AP-
SIBROZIJIMAS.”

zDXBBINl HKI.8
— . , -.............. — — ~..f, _

Eina Iš South boston’o utarninkais, 
čvergais .r subatomis. Leidžia Am. 
■tuvių Rymo Katalikų šv. Juozapo 

j Sąjunga.

‘Tėvynė” skelbia “apsi- 
brozijimą” už Susivieniji
mo .Lietuvių Amerikoje pa
vadinimą laisvamanių susi
vienijimu. Rašo, kad toks 
pavadinimas yra .kolionė. 
Už tokią kolionę “Tėvynė” 
rokuoja reikalingu šauktis 
teisme užtarymo.

Tai vis-gi geras apsireiš
kimas, laisvamaniai pripa
žįsta, jog laisvamanio var
das yra toks biaurus pavadi
nimas, kad lygu tokiai ko- 
lionei, dėl kurios reiktų net 
teisman kreiptis. Ką laisva
manių tėtušis Šliupas pasa
kys, kuomet dagirs, kad 
laisvamanio vardas tapo 
biauriu kolionės žodžiu ?

Rinkimai į Anglijos par- 
U lamentą įvyks lapkričio 15 
B* d. Tai pirmi rinkimai Ang

lijoj po Didžiojo Karo. Rin 
įb* kiniai turi didžios svarbos 

netik Anglijai, o ir visam 
fU pasauliui. Anglijoj Darbo 

Partija tvirtai susiorganiza- 
vusi paimti valdžią Į savo 

iZ. rankas ir statyti gyvenimą 
k- ant naujų pamatų. Tą da 

rytų ne bolševikišku būdu, 
bet palengva su aprobavimu.

Anglijos Darbo Partijos 
y laimėjimas ir pasisekimas 

turėtų daug reikšmės dėl 
Francijos ir kitų valstybių.

Anglijos Darbo Partijos 
šiemet buvusis Edinburghe 
22-ras metinis kongresas pa
rodė jos galybę. Delegatų 
iš visų Britanijos kraštų su 
važiavo 800. Raportai pa 
rodė, kad partija narių-tu 
ri 4.000.000. Tas skaičius 
sudaro trečdalį visų Angli- 

alsuotojų. Pirmais gyz 
vavimo metais Darbo Parti
ja gavo 62.698 balsus ir nu 
siuntė į parlamentą du ats
tovu. Pastaraisiais rinki
mais, buvusiais 1918 m. pa
siuntė Įįarlamentan atstovų 
57, o balsų Darbo Partija 
gavo 2.224.945. Po to buvo 
papiĮdomieji rinkimai, kui 
vis Darbo Partija laimėda
vo. Taip kad atstovų skai
čių davarė iki 76.

Visos šalys su indomumu 
lauks ■ rinkimų rezultatų 
Anglijoj.
. K ---------------------------------------------------

KAS LABIAUSIA 
NUKENČIA.

IŠ MŪSŲ CENTRO.
w

Veik Čielą pusmetį 
angliakasių streikas, 
liakasiai atsilaikė, 
kasyklose prasidėjo, bet štai 
atėjo šaltas oras, o anglių 
užtektinai nėra. Kas dabar 
tų anglių stoką labiausia at
jaučia? Ar

BI 'darbininkai ?
darbininkai, 
dar vasarą 
skliajJus anglimis.
kietųjų anglių tonomis veik 

k negalima gauti nusipirkti, 
f Užtdd gali pirktis jų maiše
li liais, mokėdamas daugiau, 

egu dvigubai. O ką darbi- 
inkai veiks be anglių. Tu- 
i frtrkti ir gana. Ir jie mo

ka už jas dvigubai, negu tur- 
3 liniukai, kad mokėjo pereitą 

vasarą.
Pusė milijonb angliakasių Į 

pastatė ant savo,' bet milijo- 
nai d;.: ui turi džiaug-

. jei gaua,anglių už dvi- 
bą kainą. ' " A
Reikia .raui

Tikimasi, jog registraci- 
josrtvnninas bus pailgintas 
ir duotas palengvinimas Am. 
Jungtinių Valstijų pilie 
čiams lietuviams grįžusiem? 
Lietuvon atgauti Lietuvos 
Į)ilietybę.
Gerb. -Kun. K. Urboną vien j, 
Am. Liet. R. K. Fed. pirmininkui, 
50 W. 6-th Street, 
South Boston, Mass.

Gerbiamas Tamsta:
Atsakydamas i Jūsų laišką iš 

rugsėjo 29 d., turiu garbės pra 
nešti, kad sulig Jūsų prašymų esu 
painformavęs Lietuvos Vyriausy
bę apie Am. L. R. K. Federacijos 
Kongreso ir Liet. Darbininkų Są
jungos Seimo priimtąsias rezoliu
cijas, reiškiančias pritarimo ir ža
dančias paramos piliečių registra
cijos įstatymui. Kartu negaliu 
nepažymėti, istorinės svarbos tos 
Jjūsų rezoliucijos, kuri taip gra
žiai karekterizuoja mūsų išeiviją, 
gilų patrijotingumą ir valstybini 
susipratimą vykdant pirmąjį lasi- 
vosios Lietuvos įstatymą, užde
dantį pareigas Lietuvos pūiečiamF 
šioje šalyje. Šis kilnus ištikimy 
bes Lietuvai ir jos įstatymams pa- 
vyzdis, tikiuosi be savo istorinės 
reikšmės turės ir žymių praktikos 
rezultatų, nes neabejoju, kad pri
imtąsias rezoliucijas Federacija 
savo didelioje ir įtakingoje orga 
nizacijoje sėkmingai įvykins.

Pranešdamas Vyriausybei apie 
A. L. R. K. Federacijos Kognreso 
vienbalsiai priimtą pasižadėjimą 
remti Lietuvos piliečių registraci
ją, aš kartu esu pranešęs ir jo pa 
geidavimus dėl nukėlimo galutino 
registracijos termino, o taip pat 
ir dėl suteikimo visbkeriopų pa
lengvinimų lietuviams, Amerikos 
piliečiams, grįžusiems Lietuvon.

z Ypatingai pastaruoju klausimu 
man rūpi, kad lietuviai, Ameri
kos piliečiai, kurie buvo atsižadė 
įę ne Lietuvos, bet Rusijos pilie
tybės, galėtų tapti pilnateisiais 
Lietuvos piliečiais be jokių apsun
kinimų.

f ■

'Pni&Vi priimti, Gerb. Pirminin
ke,. mano aukštos pagarbos pa
reiškimą.

V. ČARNECKIS,
Lietuvos Respublikos Attsovas.

“Darbininkas” duoda DOVA
NAS?
•Žiūrėk3r-čio. puslapio

P. FR. COLMAN’O ISLEISTUViy VAKARIENĖ.
ekonofumis ir kultūrinis gy
venimas yra dalinai supara- 
ližuotas tuomi, kad jos sie
nų klausimas dar neiširštas. 
Mūsų sostinė užimta lenkų 
kariuomenės, 
uostas 
buvo Lietuvai pažadėtas, bet 
dar jai tebėra neatiduotas. 
Tečiau mes tikime į teisingu
mą. Mūsų tą tikėjimą su
tvirtino prezidento Wilsono 
deklaracija apie tautų apsi
sprendimą ir prezidento 
Hardingo mūsų nepriklau
somybes pripažinimas (Ran
kų plojimai).

Paskutinysis mūsų nepri
klausomybės pripažinimas 
Lietuvoje yra skaitomas la
bai svarbia mioiale parama, 
gauta iš Suvienytų Valstijų.

Aš manau, kad Tamstai, 
p. Ministeri, yra žinomi tie 
didelio džiaugsmo paręiški- 
niai, kuriuos rodė lietuviai 
šioje šalyje ir Lietuvoje. Tai 
buvo pareikštas didelis dė
kingumas Suvienytų Valsti
jų vyriausybei ir visuome-i 
nei.

Aš Tamstą užtikrinu, kad 
Lietuvos žmonės sutiks 
Tamstą atviromis ir palan
kiomis širdimis, nes Tams
ta esi Suvienytų Valstijų 
atstovas. Tečiau aš esu tik
ras, kad labai greitai jie 
skaitys Tamstą ne vien Su
vienytų Valstijų atstovu, 
bet taip-pat mūsų geriausiu 
draugu. (Gausūs plojimai).

Po Lietuvos Atstovo buvo 
pakviestas kalbėti Latvijos 
atstovas p. Seya. P. Seya 
savo kalboje pabrėžė reika
lą sueiti tautoms į artimes
nę pažintį. . Tą mintį jisai 
iliustravo Šitokiu© pavyz
džiu: “Nesenai aš sutikau 
vieną Indų rašytoją, kuris, 
kalbėdamas apie tautų san- 
tikius, papasakojo man vie
ną Indų pasaką ; kad vieną 
kartą žmogus grįžęs naktį 
namon. Naktis buvo tamsi. 
Eidamas per mišką jisai pa- 
tėmijo, kad kaž kas artinas 
prie jo. Jisai išsigando ir 
jo pirma mintis buvo, kad 
tai dvasia vaidinasi. Bet ka
da toji esybė prisiartino 
kiek arčiau, jisai pamatė; 
kad tai ne dvasia. Bet jisai 
manė, kad tai gal žvėris^ it 
vis tiek buvo perimtas bai
mės. Bet arčiau prisiarti
nęs jisai pamatė, kad tai 
žmogus. Bet, galvojo jis, 
gal tai koks žmogžudis, ar 
plėšikas: Ir visas drebėjo iš 
baimės įr nebegalėjo net pa
sijudintu Tuo tarpu toji 
žmogysta prįėjo visai arti 
prie jo ir jisai pažino, kad 
tai buvo jo brolis. Taįp ir 
žmonijos santikiuose, — bai
gė p. Seya. Jeigu mes vie
ni kitus geriau pažįstame, 
geriau imame vienas kitą 
suprasti, ingauname tada 
geresnių informacijų ir ingi- 
jame simpatijos prie vienąs 
kito.”

Po to trumpai, bet įspū
dingai pakalbėjo Estų Kon- 
sulis p . Leeke.

Toliau labai indomią kal
bą pasakė Amerikonas p. 
Mahany, buvęs Darbo Sek
retoriaus padėjėjas* Pa
duodame čią kai-kurias jo 
kalbos dalis-:

“Mes Amerikonai tiek pa-

ąi tąuta’^gąr^UU^j^ 
grėsingįausįa,; ,/apšviesčiaU'

Spalių 12 d. New Yorke, < 
Pabaltijos-Amerikos Drau
gija surengė išleistuvių va
karienę, Suv. Valstijų Mi- 
nisteriui Pabaltijon, p. Fre- 
derick’ui Coleman’ui„ Drau
gijos pirmininkas p. R. Cal- 
dwęl buvo išvažiavęs į Ka
nadą, tad toastų vedėju bu
vo vice-pirmininkas Dr? 
Dugan, direktorius Tarp
tautinio auklėjimo Carnegie 
institute. Vakarieniaujant 
gautą pasveikinimai iš p. 
Cakhvell’io ir pulk. Ryan’o.

Programą pradėdamas p. 
Dugann pažymėjo reikšmin
gą faktą, kad toji vakarienė 
surengta seniausios respub
likos didžiausiame mieste, 
pagerbti vyrui, važiuojan
čiam pas tris jauniausias 
respublikas, kad tenai atsto
vavus savo respubliką. “Tiei 
iš mūsų, kurie ką nors žino 
apie Pabaltijos praeitį, kal
bėjo p. Dugann — aš manau 
stebėsi aprašymais pasišven
timo, kurį parodė tos trys 
tautos ne tik paskutiniuoju 
šimtmečiu, bet laike dauge
lio šimtmečių, mažos tautos, 
bet su dideliu karžygiškumu 
ir drąsa, kuriuos tik stiprus 
tautos tikėjimas ir gyvingu- 
mas iššaukti tegali, pasiry
žusius išlaikyti savo laisvę, 
nežiūrint gulančių ant jų 
priešginvbių, išėjusios į pa
saulio areną kaipo išdava 
Didžiojo karo, buvusio ka- 
tastrofingu jų priespaudė- 
jams, bet palaiminimu Lie
tuvai. Latvijai ir E|toni-• • • * jai.

K

Toliau vakaro vedėjas pa
prašė Lietuvos Atstovą p. 
Čameckį tarti savo žodį.

p. Čarneckio kalba.
p. Prezidente, p. Ministe

ri. Ponios ir Ponai: Man 
buvo malonu sutikti mūsų 
garbės svetį p. Coleman’ą 
"VVasihngtone ir aš džiau
giuos, matydamas jį vėl čia 
tarjie Pabaltijos-Amerikos 
Draugijos narių, kuri tai 
organizacija ir siekia suda
ryti giliai prietelingų santi
kių tarp Suvienytų Valstijų 
ir Pabaltijos tautų.

Leiskite man, p. Ministe
ri, čionai, tautų prietelys- 
tės atmosferoje išreikšti ma
no nuoširdų ir gilų linkėji
mą geriausio pasisekimo Jū
sų svarbioje pasiuntinystė
je.

Lietuva myli Ameriką ne 
vien kaipo demokratijos ir 
teisingumo didžiąją šalį, bet 
ji myli ją milijonų širdžių 
tų, kurie turi šiame krašte 
savo sūnus ir dukteris, bro
lius ir seseris.

Nuo Revoliucijos laikų 
daugiau kaip milijonas lie
tuvių atvažiavo į Suvienytas 
Valstijas. - Ir aš didžiuojuo
si tuo, kad jie lojaliai ir są
žiningai dalyvavo tos stebė
tinos šalies auginime ir ,gy- 
nime.' ’

Dabar Lietuva jau laisva 
ir nepriklausoma respublika 
ir Amerikos lietuviai grįžta 
į savo tėvų žemę jau, daž
niausiai kaipo Amerikos pi
liečiai ir atidaro tenai ^jiris 
Amerikos prekybai ir pre
kėms. Ir aš turiu vilties, 
kad artimoje ateityj* preky-

nu paz/L'.cir. kau -Uiiiiybs.

šia ir pavyzdingiausia pa
saulyje, — jog ėmėme žiū
rėti į visa tai, Kaipo į savo 
prerogatyvą pasaulio tautų 
brolybėje; bet man rūpi pa
duoti šiandien kitokią min
tį. Tos trys tautos yra la
bai senos tautos. Lietuviai 
siekia į priešistorinius am
žius. Taip-pat latvidi ir .es
tai. Yra tai stiprios, tautos. 
YTa tai patvarūs typai. Jos 
buvo laikomos per amžius 
priespaudoje. Bet jos vis 
dėlto išlaikė savo pasiryži
mą, savo idealus, savo tikė*- 
jimą ir viltį, savo aspiraci
jas ir savo kūno, proto ir 
dvasios stiprybę. Tokios 
tautos — jog tai tikras indė
lis žmonijai. Jos yra tikra 
būtenybė pasauliui. Jos su
daro dalį žmonijos garbės. 
Kodelgi Amerika neturėtų 
jų pripažinti? Jas pripa
žindami, mes pripažįstame 
pačiuose savyse tą gražiąją 
ypatybę, kuri verčia mus 
pagerbti kitas tautas, kaip 
Jstai ir tas tris. Jos atneša 
mums ką nors geresnio, negu 
mes joms davėme ir mes, kai - 
po Amerikonai nužemintai 
stovime šiandien prieš tas 
dovanas, kurias jos mums 
atneša. Jos mums neša 
naują supratimą ir pa uja ti
kėjimą į žmonių laisvę, nau
ją ir nesugadintą pasitikėji
mą tais dėsniais, kuriais bu
vo sudaryta mūsų valdžia, 
išmintingai vedant Vašing- 
tonui, ir vėliau apginant ir 
užlaikant visa tai prakil
niam Linkolnui (Plojimai).

Toji Pabalti j os-Anąerikos 
Draugija atlieka labai svar
bų ir naudingą 'darbą žmoni
jai. Ji surenka tų trijų tau
tų gerą valią ir ji duoda 
joms Suvienytų Valstijų 
prietelystę, kuri bus joms 
'■audinga.

Supraskime save kaipo 
tautą ir neikime keliu tauti
nės tuštybės, bet su nuolan
kumu pritinkančiu galybei, 
su nusižeminimu, kuris iš- 
augština pavienius žmones, 
ir tautas padaro tikrai dide
lėmis ir be kurio nei viena 
tauta negalės vigai sėkmin
gai ir dvasiniai ištverti.

Mes esame dideli, galingi, 
inteligentiški. Esame, bent 
šiek tiek išauklėti. Bet ko 
mums labjausia reikia, tai 
tb, ka nurodė kitas žvmus 
Indų rašytojas, Sir Rabin- 
roth Tągora. Jisai pasakė: 
Ko Amerika lab j ausiai rei
kalinga, tai supratimo savo 
moralių santikių su žmoni
ja-

z a

Aš galiu pasakyti jums, 
gerbiamieji, Lietuvos, Lat
vijos ir Estonijos’ atstovai, 
kad mes jūsų pagelbos taip- 
pat esame reikalingi, kaip 
jūs mūsų. Ir baigdamas, p. 
Ministeri, aš noriu pasaky
ki, jog aš tikiuos, kad Tams
ta eisi į sav<r naują vietą ly
dimas geriausių linkėjimų, 
visų tos draugijos narių, ir 
taip-pat gražiausių linkėji
mų trijų Pabaltijos tautų? 
(Plojimai).

Po p. Mahany dar kalbėjo 
trumpai nuo lietuvių Dr. 
Bacevičius, nuo latvių Dr. 
Danzis ir nuo estų — pasto
rius Klenmer. '~

Pagaliaus toastų vedėjas tuojaos po mišparų,

paprašė pakalbėti centralę 
to vakaro figūrų p. Colema-

TAYd&a.

? Ponas Pirmininke, drau-

minfc iš Pabaltijos Valsti
ją: Aš hMl atjaučiu garbę 
man suteiktą prieš išplauk
siant į Europą, ir aš nusine
šiu su savim per vandenyną 
gražų ir gyvą atsiminimą ši
to žymaus įvykio. Tai lai
mingas prietikis, kad? prieš 
išvažiuojant į savo naują 
vietą, man teko Čia šiltai ir 
prieteliškai susitikti su žy- 

h niiais reperzentantais Pa- 
1 baltijos valstijų Amerikoje, 

kurie tiek ilgai, ir taip sek 
mingai darbavosi, kad ga
vus taip gražiai užpelnytą 
pripažinimą (Plojimai).

Kieno tik atmintis gerai 
veikia, visi Suvienytų Vals
tijų piliečiai gali prisiminti 
iš savo > istorijos laikotarpį, 
kada jie, iškovoję savo ne
priklausomybę, ieškojo už
pelnyto Europos pripažini
mo. Tarpe mūsų tautos ir 
tarp Pabaltijos Valstijų vi
sada turės būti stiprių ryšių 
simpatijos ir vieni-kitų su
pratimo. Mano maloniu ir 
tikru uždaviniu kaip tik žli
bus auginti ir stiprinti jaus
mus bendros pagarbos ir ge 
ros valios ir atvaizdinti, 
tiek kiek aš galėsiu, mūsų 
piliečių troškimus — gyven
ti taikoje didžiulėje tautų 
šeimynoje. Dar tik praeitą 
savaitę Prezidentas labai su
sijudinęs kalbėjo man apie 
džiaugsmo pareiškimus Pa - 
baltijos Valstybėse delei jų 
gauto šios šalies pripažini
mo. Tai padarė į jį gilaus 
ir neišdildomo įspūdžio. Ji
sai yra jūsų geras ir didelis 
prietelius (Plojimai).

Dabar aš tik renkuos savo 
protui įspūdžius ir norėčiau 
bevely klausyti ir mokinties. 
negu kalbėti. Kai susitkisi- 
me kitą kartą, jums bus sun
ku' pasodinti mane, tiek 
daug aš turėsiu jums pasa
kyti. Šį vakarą gi aš tik no
riu išreikšti jums savo tikro 
dėkingumo ir patenkinimo 
jausmus. (Karšti plojimai) 
Po p. Colemano kalbos, pir
mininkaujantis, visiems, ir 
ypač p. Spence už iškilmės 
surengimą padėkojęs užbai
gė programą.

♦

Atsistoję nuo stalo svečiai 
dar ilgai ir draugiškai kal
bėjosi. Kiekvienam buvo 
malonu arčiau susipažinti ir 
pratarti keletą žodžių vyks
tančiam į Pabaltijūrio res
publikas pirmajam Ameri
kos ministeriui. Pagaliaus 
visi išsiskirstė, kiekvienas 
jausdamas, kad Pabaltijos- 
Amerikos, Draugija dar tik
tai pradėdama gyvuoti, o 
jau daug prisidėjo prie iš
vystymo prietelystės tarp 
Amerikos ir Pabaltijos tau
tų. Ant rytojaus po vaka
rienės į Draugijos raštinę 
atėjo keliolika pareiškimų 
dėl prisirašymo prie’ Drau
gijos, tarp jų kai kurie as
menys užsirašė amžinaisiais1 
nariais, sumokėdami po 
$100.00.

Liet. Inf. biuras.
-■ —............ —

klausimai.
1. Ar Koperacija turi bū

ti inkorporuota? Jei taip, 
per kelis asmenis ?
- 2. Ar koperacija turi mo
kėti taksu? į miestą ir į val
stiją ?

3. Koks vardas turi būti 
ant koperacijos,šėrų: Kope- 
raeija, ar Korporacija l

P. Medelinskas.
322 Hamilton Avė., 
Grand Rapids, Mich.

tinai pribūti 4 šį susirinkimą.

ATSAKYMAI.
1. Jei koperacija nebūtų 

inkorporuota, tuomet atsa
komybę už viską neša jos na
riai. Pav. jei menadžerius 
ją apvogtų ir neturėdamas 
kaucijos pabėgtų, arba jei 
jos darbininkas susižeitsų, 
tuomet neapmokėtas whole- 
sale’io bilas apmokėti, arba 
sužeistam darbininkui atly
ginti turėtų koperacijos šė- 
rininkai iš savo kišenių. Jei 
ji bus inkorporuota, tuomet 
už vis tai atsako jos turtas, 
bet pavieniai šėrininkai ne
neša asmeninės atsakomy
bės. Todėl koperacija rei
kia ikorporuoti.

Nevisos valstijos turi į- 
statymus apie kopeiaeijas. 
Jei valstija turi tam tikrus' 
įstatymus. tuomet reikia 
pasirūpinti juos gauti pirm 
sudarant konstituciją, kad 
ją pritaikius prie esamųjų 
įstatymų. Jei neturi, tuo
met reikia gauti įstatymus 
paliečiančius abelnai drau
gijas ir prie jų taikinti ko
peracijos konstituciją.

Michigano Valstija turi 
tam tikrus įstatymus. Jie 
buvo išleisti, jei neklystame, 
1913-ais metais. Gaukite 
juos ir tenai rasite paaiškin-' 
ta, kiek mažiausiai asmenų 
reikia koperatyvos inkorpo
ravimui.

Prie šios progos atkreipiu. 
Tamstos domę į tai, kad 
steigiant koperacija yra be
galo svarbu patiekti jai ge
rą konstituciją ir, žinoma, 
paskui jos laikytis. Blogai 
pradėtas darbas tik prives 
pire bankroto ir atbaidys ki
tus nuo koperacijos idėjos. 
Todėl patarčiau Tamstai 
persisiųsdinti M odei />//- 
Laws for a Rochdale Co- 
operative Society ir ILoiv to 
start and ritu a co-operative 
store. Tas knygutes galima 
gauti šiuo adresu: Tite Co- 
operative Leayue of A Me
ri ca, 167 IFesč Tuelfth St., 
New York, N. Y. Abi kny- 
guti tekainuoja tik 20c. 
Tamstų konstitucija turėtų 
būti sutaisyta sulyg anų pa- 
vyzdingti By-Laws. Dar bū
tų geriau, kad prirašytūmėt 
savo koperaciją prie Co- 
operative Leayue o f Ameriį 
ca ir užsirašytūt jos ?organą 
Co-operation. Tenai telpa 
daug naudingų 'patarimų ko- 
peratoriams.

2. Koperacija paprastai 
yra skaitoma lygiomis su ki
tomis krautuvėmis. Jei ko
kie palengvinimai kas link 
taksų yra Michigano valsti
joj, tai juos rasite Valstijos 
įstatymuose apie koperaci- 
jas.

3. Geriausiai tiktų pava
dinti Co-operative Corpora
tion, pav., Lithuanian, arba 
Lithuanian - American Co-

idperative Corporation.
P ik uoli.



Greičieačs koncertas.

su-

Moterių Sąjungos Balius Pavyko.

Atlaidai.
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St. Šimkus.

..Ed. Grieg.

A. L.

J. K.

Skiedrukės.

HARTFČRD, CONN.

Kviečiame visus.

Vyčių kuopa rengia linksmą

11.

12.

Kirvukas.

p R o G i: A M s*.

CLEVELAND, OHIO. — Nedėlioj, lapkričio 12 d. 7:30 
vakare, Stasė Greičienė, visiems gerai žinoma dainininkė, 
duos koncertą Lietuvių Svetainėj, 6835 Superior Avė. Jos. 
programe dalyvaus p-lė StePa Gockel pianistė, p. Hyman 
Sehandler smuikorius ir p. V. Greičius pianistas.

“DaRBININKaS” 
Broadway, Boston 27, Mi

/--------
NEW HAVEN, CONN.

Vil-
su

FEDERACIJOS 12 8KTKUUS 
DARBUOTI.

gjj. Taigi yra labai tinka! 
proga visiems iš to pasiūlii 
pasinaudoti.

Pinigus ar money or< 
rius siuskite vardu

LDS. 14 kp. susirinkimas bus 

lapkr. 10 š. m. 7 vai. vak. Lietuvių 

Svet., ISO New York Avė. .Ma

lonėkite atsilankyti, nes labai 

daug yra reikalų, kuriuos be ati

dėliojimo reikia apsvarstyti.

Koresp.z r
CLEVELAND, OHIO.

Z

Greičius

K
i .

i

STASĖS 6REIČ1ENĖS KONCERTAS.
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CICERO, ILL. — Spalių 29 dJ 
1922 m. įvyko gyvas ir gan turi
ningas Kat. Federacijos 12 sky
riaus mėnesinis susirinkimas.

Išduota raportas iš Federacijos 
Chicagos Apskr. buvusio Su-mo 
spal. 17 d. * -■

Prisidėjimą prie Apskričio ats
tovo kelionės lėšų .nutarta svars
tyti tada kada skyrius gaus iš Ap
skričio bilą. \.

Spaudos vajus.

Nutarta ^paudos vajų pradėti 
iškilmingai lapkr. mėn. 19 d. s. m., 
su gabiais kalbėtojais, kun. B. 
Bumša, kun. Dr. *1. česaičiu ir ki
tais. 21 d. lapkr. bus rodoffii krut 
paveikslai Užbaigs vajų lapkr. 
26 d. su iškilminga marga progra-

RHNJHNKi
Ja •

"ir—•
1 M. UkaM, taw para* 

štabui nikį ir įdomi vakarie
nė užbaigimui buvusio bazaro. 
Tąigi klebonas kun. H. J. Vaičiū
nas atsišaukė į Federacijos sk. 
prašydamas paramos. . Atsišauki
mą vienbalsiai priėmė su patari
mu, kad visos dr-jos vakarienė
je dalyvauti būriuose.

STASĖ STEPASIJA GREIČIENĖ 
Coloratuiu soprano.

S. Greičium”, kaip jau žinoma, yra labai talentinga 
dainininkė. J i turi aukštą <•< Joratura soprano balsą ir ga
li dainuoti nuo žemosios ]' iki E viršuj aukštosios C, apie 
tris oktavas. ?<ors ji gerai ima ir žemąsias notas, bet 
gražumas jos balso aiškiausiai atsispindi aukštosiose no
tose. Rodos, kuo aukštesnės notos, tuo lengvinus ji jas 
ima. Greičienės balso kokybė, interpretacija ir dainos iš
reiškimas yra nejierviršyjamas. .Jos balse yra kas-nors 
tokio nesuprantamo, neišaiškinamo. Vien tik žinome, kad 

publiką ir sakome, jog ji turi gražu 
jos bais;' yra ištikrųjų ir ką mes va- 
t.ii nes m jokis balso žinovus neįsteng
iau damininkė mums to negalėtų pa-

ji greitai pasigauna į 
balsą. Bet kas tame j 
Giname grąžui baisi! 
tų paaiškinti. E< į 
sakyti.

Šiame k< ?s-r 
bose : IjK’tv 
lionišl'ui, E.i'iirč 

bus pad<‘ 
nes

m a.

Spaudos vajaus komisijos jau 
daug pasidarbuota. Kad vajas ge
riau sektųsi nutarta kviesti visas 
dr-jas Į pagelbą, ypač tas dr-jas 
ar kuopas, kurios turi kokį nors 
laikraštį už organą, kad jos ypa
tingai pasidarbuotų savo organo 
ir kitų laikraščių praplatinimui. 
Apie šiuos nutarimus šiame sus-me 
dalyvavę atstovai turės plačiai 
pranešti savo dr-joms sus-muose, 
o dr-jos būtinai turi reikalauti ra
portų iš savo atstovų lankančių 
Federacijos sus-mus.

Prie Spaudos vajaus reng. 
kom.; J. Paterabo, VI. Bukausko 
ir J. Mockaus, šianide darinkta 
jiems į pagelbą du: J. Šliogeris ir 
P r. Vitkus.

Iš dr-jų reikalaujama kuodau- 
giausia darbininkų eiti per namus 
užrašinėti prenumeratas. Dau
giausia prenumeratų užrašiusiam 
dienraščio “Draugo” kleb. kun. 
II. J. Vaičiūnas nuo savęs aukoja 
mergaitei ar moteriai $5.00 vertės 
lak etą, o vyrui knygą, šv. Raštą, 
lietuvišką ar anglišką.

Pats Federacijos skyrius skiria 
dovaną $10.00 vertės tam, kurs 
arba kuri daugiausia užrašys pre
numeratų visokeriopų laikraščių, 
žinoma nemažiaus, kaip 25 prenu
meratas. Taigi bus verta pasidar
buoti.

šaulių Atstovo maršruto 
reikale.

Kuomet lietuvių visuomenė 
sudomėjusi p-nios Greičienės kon
certai (kuris įvyks lapkr. 12 d. š. 
m.) tai ima noras šį-tą parašyti. 
Kas arčiaus pažįsta p-uios Grei
čienės sąlygas gyvenime, tas ne
gali atsistebėti iš jos pasišventi
mo dailei. Žinoma yra gera ir ką 
nors siekti, jeigu tas siekimas 
lengvai pasiekiamas; tai yra jei
gu šalę gero noro, gludi, gabu
mas- talentas. Nenuostabu, kad
p-nia Greičienė į trumpą laiką pa
darė didelę pažangą balso lavini
me, nes joje matosi pirma galėji
mas, o antra norėjimas. Yra 
priežastis tobulinimosi. Reikia 
pasakyti teisybė. P-nios Greičie
nės dainas, myli lietuvių liaudis, 
nes jinai dainuoja daugiausia lie
tuvio sielai mylimas — supranta
mas daineles. Jos linksmas bū
das, angeliškas-švelnus balsas, 
traukte traukia klausytojo širdį 
link savęs. Kaip rytinių valstijų 
lietuviai gerbia solistę Čižauskie- 
ne, kaip Chicagiečiai džiaugiasi 
Pociene, Janušauskiene, taip Cle- j 
velandiečiai sulaukė progos di-Įkaitė, 
džiuotis soliste Greičiene.

J. K.

vietoj * buvusio pirmininko B. 
Strsžniako išrinktas J Dvareckas, 
pagelbininkai išrinkta D. Namei- 
ka ir A. Dzekevifiua. Kiti pasi
liko ant savo vietų. Turiu pa
reikšti, kad šiame susirinkime su
ėjo visi tie, kurie ir dabar dar ap
gailestauja buvusio Vileišio, o 
prie tam ir bolševikėliai, manyda
mi, kad galės išnešti portestą 
prieš registraciją. Štai vienas a.- 
sismjęs sako: “Ką čia m::ius kal
bėti, mes turim protestuoti prieš 
tą registraciją ir apkrovimą 
tokiom baisiom mokestimi ir aš a
Besiregistruosiu.” Bet kits pasi
ėmęs balsą atkerta, kad nuo ta- 
inistos negalima daugiau ir tikė
tis, nes tamista nei su mažiausia 
dalele neprisidėjęs Lietuvai pagel
bėti. Tai kam tu rašysies Lietu
vos ištikimu piliečiu. Bet jis at
sako, kad jis esąs lietuvis iš pat 
Kauno miesto. Tas pats atsako, 
kad nėra skirtumo iš kur nebū
tų, jeigu jis yra supuvęs, tai to
kių Lietuvai nereikia.

Susirinkime buvęs.

28 d. spalio Moterių Sąjungos 
32 Jjuopa surengė “ maskaradinį 
balių,” kuris gerai pavyko. Pub
likos atsiĮankė skaitlingai. Vaka
ras labai smagus buvo, nes pa
įvairino jį visokie margi aprėda- 
lai, kuriuos dėvėjo dalyviai.

Dovanos buvo skiriamos tom 
ypatom, kurios buvo navatniausia 
pasirėdžiusios:

1- iną dovaną laimėjo Ona Mau- 
rienė — $5.00.

2- rą dovaną $2.50 B. Ivanaus-

X NBA WARK, N. J.

Svečią artiatų koncertas.

Lapkričio 4 d. š. m. nevarkie- 
čiai turėjo progos turbūt pirmu
tiniai išgirsti svečių-artistų — 
Kaimo operos koncertą.

koncertas buvo Lietuvių Sve
tinėj ir buvo surengtas ant grei
tosios, taip sakant už tai nebuvo 
progos nė geram išgarsinimui, bet 
publikos susirinko pusėtinai, be
veik pilna svetainė. Vakaro ve
dėju buvo K. Strumskis iš Brook
lyn’o. Visą programą išpildė pa
tys artistai: P. Oleka, J. Byra ir 
M. Leškevičius. Programų nesu
spėta atspauzdinti, bet patįs ar
tistai prieš pildymą pagarsino. 
Programas susidėjo iš apie 20 
punktų. Apie pačius artistus ga
lima drąsiai pasakyti, kad tie, ku
rie yra matę tigrus artistus, tai 
pasakys, kad nevisada pašitaiko 
tokių matyti. Amerikiečiai lie

tuviai kuriems teks išgirsti juos 
programą pildant, turės nemažai 
iš ko pasidžiaugti. Reikia primin

ti, kad tai naujausias dainas dai
navo. Nemažai sudainavo ir Unk
smių dainelių.

Valio mūs Kauno operos artis
tai.

LDS. 14 kp. turėjo ttidelį 
minimą, nes palaidojo viem 
veikliausių savo narių St 
kuris atsiskyrė su šiuo 
2 d. lapkr. Velionis pri 
visų katalikiškų draugijų, 
Jurgio draugijos nuo pat jos 
sitvėrimo. Per kokius 25 
s? i stovėjo ant sargybos, 
nukryptų iš tiesaus kelio, 
.žodžiu sakant, tai buvo žmo) 
pavyzdingas visiems kaip tau 
koje idrvoje, taip ir katalikiški 
Amžiną jam atilsi.

į *

i uos mums net astuoniose kal- 
/. /.o/z/ė/.š/o;/, S paniškai. Ita- 

. šj ,>!■>škai ir Rusiškai. Ant pro
grama bus pmlčta dešimt d.-imt. 1x4 tai bus tik dalis jos 
dainai iiuo. ms jžinome, .jog .ji via nešykšti ant atšauki
mu.

OI KAS ..............................................
, STASE GREIČIENĖ.

AZES MIRTIS. piano solo.......
VINCAS GREIČIUS.

\\T1EN LO\ E IS KINO (AiiglišR!
STASĖ GREIČIENĖ.

CONCERTO. I dalis, smuikus solo....E. Mendelssohn.
M R. HYMAN SCHANDLER. z

SPANĘ DAINA (spaniškai)... Estic ir J. Valvfirde
STASĖ GREIČIENĖ. /

BALLADE. piano solo.... ....................... .„Ifr. Chopin
P-LĖ ESTELLA GOCKEL .

(a) “VOI GILE SAPETE” (ital.)_„.TF. A. Mozart
(b) Š1ENGREBĖLĖS DAINELĖ..... L.S. Eimutis

STASĖ GREIČIENĖ.

Sulig paskelbto maršruto Liet. 
Šaulių Sąj. Atstovas p. Žmuidzi
navičius turės prakalbą Ciceroje 
lapkr. mėn. 3 d. vakare. Jis yra 
laukiamas ir jam dirva ruošiama. 
Į vakaro vedėjus išrinkta F. Strėl- 
čiūnas. Aukoms rinkti svet. pp. 
Levinskaitė, B. Vitkienė, Bra
zauskienė ir Strėlčiūnienė. Nu
tarta dėl geresinų pasekmių Vil
niaus jubilejaus nemaišyti su p. 
Žmuidzinavičiaus maršrutu,
niaus jubilėjų paminės vėliau 
didžiausiomis iškilmėmis.

10. 
/

A
13.

14.

—-------------------- 10 Bliaut ą pertrauka-------------------------- ..
- 4

(a) NAWROCONA (Lenkiškai)...M.^iejoicski
(b) KALINKA (Rusiškai)....._.... ^...A, C'erniawski

STASĖ GREIČIENĖ. < |
POLONAISE, kariškas maršas---- ------Er. Chopin

VINCAS GREIČIUS.
AVĖ MARIA (Lotyniškai) su smuiką...Buch-Gounod

STASĖ GREIČIENĖ.
AVIllMS, piano solo_ __________ __ JI. Schuniann

^’-LĖ'ESTELLA GOCKEL
LEISKIT Į TĖVYNĘ ..._ __ ___

STASĖ GREIČIENĖ.
SMUIKUS SOLO_______L_____

MR. HYMAN SCHANDLER.
VILANELLE (Francūziškai)......—Eva. delVAcąua

S. GREIČIENĖ.
BUS VARTOJAMAS STEINWAY KABAS.

Įvairūs dalykai.
Skaitė laišką iš Fed. Centro ir 

T. Fopdo, reikale užsiregistravi
mo Lietuvos piliečiais. Laišką 
priėmė vienbalsiai Gauta laiškas 
iš Lietuvos su Jo Mal. Vyskupo 
Kario paveikslais. Paveikslai gra
žūs ir yra kaipo ženklai aukoju
siems nemažiaus $50.00. Apturė
ta laiškas iš šv. Kazimiero Vienuo
lyno su gražia padėka už paramą 
koplyčiai. ', : .

Moterų Są-gos 2 kuopa prašė 
paramos savo gražiam vakarui. 
Skyrius prižadėo paramą visomis 
išgalėmis.

Susiv. L.Gi. K. Am. viet. kuopa 
prašė paagituoti link padaugini
mo kp. narių skaičiaus. Pasižadė- 

( ta su patarimu, kad ir pati kuopa 
pavartotų daugiau agitacijos 
spaudoj. z

Labd. Są-gos Centras dėkoja uz 
Garbės narystę pažymėdamas, kad 
visos yra atsitikusios su mokestimi 
po 6c. nuo nario į metus Federa 
cijoe Centrui.
takpirmašis Federacijos skyrius į- 
stojo į Labd. Są-gos Garbės na
rius. Viet. Labd. Sąj. kuopa pra
šė darbininkių per tag day 
je Padėkonės dioaoje ( 
viig day). Palikta pačiai kuopai

Spalių 22 d. š. m. Šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje, laike sumos 
prasidėjo 40 valandų atlaidai. 
Pradėta didelėmis iškilmėmis, da
lyvaujant šv. Aloizo berniukų dr- 
jai, Šv. P. Tarnų Marijos mer
gaičių dr-jai ir mokyklos vaiku
čiams. Į kiekvieną padarė įspūdi 
mokinių gražiai vienodas aprė^a- 
las, kaįp mergaičių, taip berniu
kų, nemažiau tvarkingas vaikščio- 
jimas.

Pirmadieny, spaL 23 d., vak. 
mišparai ir pamokslas. Po miš
parų iki pusei po vienuoliktos vai. 
klausė išpažinties.

Antradieny, spal. 24 d. vakare 
iškilmingi mišparai. Mišparų lai
kė gerb. kun. J. čižauskas (iš 
Detroit, Mich.). Pamokslą pasa
kė gerb. kun. Vilkutaitis.

, Atlaidai baigta taip kaip pradė
ta, su procesija ir dalyvaujant 
mokyklos laikams. Laike proce
sijų, kuomet pradėta eit nuo au
kuro, giedota “Garbė ir Šlovė.” 
Giedojime ėmė dalyvumą parapi
jos skaitlingas koras ir aukštes
nių skyrių mokyklos mergaitės. 
Daugumas nėra girdėjęs minėtos 
giesmės per 20-30 metų.

3-Čig dovaną $1.00 — J. Savic- 
kiutė.

Rengėjos šio vakaro puikiai pa
sidarbavo, ypatingai M. Dapkū- 
nienė, E. Daukšienė ir kitos, ku
rių vardų neteko sužinoti.

Pelno liko nemažai. Malonu 
matyti, kad žmonės remia sąjun- 
giečių vakarus, nes jos savo pel
ną sunaudoja geriems tikslams.

Tariam ačiū P. Petraičiui ir K. 
Šidlauskui už^ pasidarbavimą lai
ke baliaus.

Parapijos bazaras.

Šv. Kazimiero parapija rengia 
bazarą, kuris prasidės 11 d. lap
kričio ir tęsis iki 18 d. lapkričio. 
Klebonas V. P. Karkauskas deda 
visas 'pastangas idant padarius 
bazarą pasekmingu. Tai-gi visi 
privalo remti šį bazarą.

Bažnytinis choras po vadovys
te gabaus vargonininko P. Lau- 
tenbach. rengiasi prie koncerto, 
kuris įvyks 12 d. lapkričio. Jau 
šis choras ne katrą yra palinks
minęs publiką gražiom dainelėm, 
tai ir šį kartą neapvils, nes deda 
pastangas.

Šiomis dienomis sugrįžo į mū
sų kolioniją visiems žinomas vei
kėjas spaudos platintojas Jonas 
Mickevičius. Per jo pasidarba
vimą išplatinta katalikiška spau
da. Linkim ir ant toliau platinti 
gerus darbus. ,

Šala vi j a.
Kaip kurie tuojaus kitą titu

luoja: “Tavo pasielgimas vaikiš
kas.” Geriau sakyt: Tavo pasi
elgimas nevyriškas, tuomet aus 
jaustųsi nors “bobos” vietoje.

Ką dabar “Vanagas” pasakys 
apie savo patėvį R—į, kuris čia. 
šaltojon ilgai, ilgai tupėjo už 
“'klaidas.” Dabar paleistas, bet 
vargšas “sukūdęs.” O vanagai 
žino kaip bus su juom vėliau, gal 
priseis perėt ilgai... nes dar turės 
stot į teismą... Pasigailėjimo 
verta vanagininkų šeimynėlė.

Čiaf^irdisi dauguma nepritaiko 
žodžių. Klaidingai sako. Pavy- 
dys: Klausia, “Kame — kur bu
vai?” Atsako: “Aš buvauant su
sirinkimo, ant salės, ant teatro” 
ir tt. Privalėtų sakyti: susirinki
me, salėje, teatre ir tam panašiai. 
Žiemą, porga yra pasimokyt kal
bos taisyklių.

— sušaukti viešą susirinkimą tame nų stoties dėl tolimesnio veikimo.
■ HHM|į __

Išskyrus Tretininkų Dr-ją kitos id stotis tapo perorganizuota.
Žmonių mažai tesusirinko, bet vis-

L.
mastini balių ketvergo vakare, 
lapkr. 9 d. parapijos svetainėj, 41 
Capitol Avė. Podrauge bus ir ati
darymas Vyčių kliubo, kuris įren
gtas viršuj parapijos svetainės.

Todėl kviečiame visus o visus 
atsilankyti ant šio vakarėlio ir pa
matyti jaunimo rūmus. Ypatin
gai atsilankykite tėvai; kurių vai
kučiai priklauso prie Vyčių kliu- 
bo\ matysite kaip jaunimas ura- 
elidžia liuosą laiką.

Bus istoriška vakarienė.
Visos dr-jos bendrai rengia pa

rapijos naudai vakarienę Padėkos 
dienoje, tai yra 30 d. Lapkričio. 
Todėl manantieji dalyvauti, 'tto- 
jaus gaukite fikietą, nes vėliaus 
nebus galima gauti

Vakarienė bus šv. Petro svetai
nėj. Po vakarienės /.b^s» šokiai, 
Per vakarienę bus įvairus progra
mas girdėti, kad dalyvaus įžymių 
svečių iš kitų kolonijų.

Reporteris.

Volungėlis.

Dovan
SPAUDOS PLATINIMO 

LAIKAS.

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

1) Kuris iš LDS. narių prikal- 
bįs 5 naujus prie LDS. narius, 
gaus dovanų fontaninę plunksną.

2) Kuris gaus du nauju “Dar
bininkui” metiniu skaitytoju ir 
prisius pinigus Ccntran, gaus fon
taninę plunksną.

Fontaninės plunksnos 'yra su 
“Darbininko” vardu.

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

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

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

3) Svieto Perėjūnas — 35c., Ė- 
męs ir Kalbėk — 30-., Ubagų A- 
kademija— 35c.

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

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

6) Visi Geri — 10c., Leono 13
pop. Enciklika — 15c., Žaidimų 
Vainikas — 50-., Kurių Bus Vir
šus? — 10c., Esumas — 10c., Ga
liūnas — 5-. ~.

7) Aritmetikos uždapinynas I
d. — 35c., Aritm. uždavinynas D 
d. — 25c., “Draugas” (kalendo 
rėliš) 40c. —x 1

8) Marijos Mėnuo — 50c., 
Eu-harist. Stacijos — 15c., Žiliu- 
rtlis — 40-. "

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

10) Trįs Keleiviai - 50e„ Ta 
bakas nuodai — 16c.f Žiburėlis — 
40c.

Kiekvienas užsimokėjęs iš 
kalno už metus už “Darbi
ninkų,” turi teisę pasirinkti 
vienų iš viršuj nurodytų'nu
merių, vertes 1 dolerio kny-

IRK VAK ACIJOMS
Turėdamas fonta^ 

Tinę plunksną, galė
ki be vargo susirašy- 
i visus įspūdžius, o 

■let ir laiškus.
Jų kainos: $2.50, $3. 

?3.50, $4, $5 ir aug- 
; čiau.

Užsisakyk šiandie, 
gausi Lietuvos žem- 
iapį dykai.
“DARBININKAS”
366 W. Broadway, 
Boston 27, Mass.

Nuo šios dienos iki Ss 
šio 1 d. 1923, naujU 
‘ * D ;> r b i 11 [n k o ” skaitytoj aą 
yni duodama nepapras 
proga su “Darbininku”i 
sipažinti. Ta į uoga yra ši 
kame: Kiekvienas, norėd 
nias susipažinti su “Dari 
ninku” gaus tris sykius l 
vaitėje einanti “Darbini 
ką” per l^ENKIOLIB 
SAVAIČIŲ tiktai už Vi 
NĄ DOLERI. Gi atna^ 
nant ant toliaus, kiekvien 
jų turės mokėti regule 
kainą.

Taigi čia yra geriadį 
proga kiekvienam lietuvi 
kuris nori apie darbini] 
judėjimą pasiskaityti.“ 
biminkąs ’ ’ krikščionių 
bininku turėtų būti 
mas. Kiekvienas 
kas savo namuose prival 
ji turėti ir skaityti. ]

Visiems lietuviams ge 
proga reikėtų pasinaudo 
Kurie mano užsisakj 
“Darbininkų,” tai be atid 
liojimo prisiųskite VIEN 
DOLERĮ ar tai money-o 
deriu ar Pašto ženklelio 
ar “cash” registruotai 
laiške ir gausite per PK 
KIOLIKĄ SAVAIČI 
“Darbininkų” į savo' D 
mūs. v

Taigi lietuviai dari 
kai visomis išgalėmis n 
te “Darbininkų.”

Užsisakydanii ir pi 
Siųsdami adresuokite: 
“DARBININKĄ 

366 Broadway,
Boston 27, M
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JUOZAS LAUKIS

1
Sv. Petro Bažnytinis Choras

Lapkričio-Nov. 12 d., 1922 KVIETKŲ
SvNedelioje^ BALIUS!South Boston, Mass.

n
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Yra geriausios; patariamos 
naudojamos geriausių koncertinų 

Grojikų ir Mokytojų.

Mes taip-gi turime geriausi pa

sirinkimą ir kitjj muzikalių Įstru- 

mentų.
Klausk mūsų kataliogo o gausi 

ji dykai.

GEORGI & VTTAK MUSIC CO.
4639 S. Ashland Avė., Chicago, UI

Darau siutus, overkotus ir fut- Į 
ras. Materijos geros, didžiame 
pasirinkime. Kainos nebrangios. 
Darbas ir pritaikymas gvarantuo- 
tas. Malonėkit persitikrinti.

LUCKY TAILORS
238 Caniff .11. Hamtbamck, Mich.

492 East Seventh Street,

Šis gražus tikybinis veikalas 

perstato scenos veidrody sek

tinus pavyzdžius kovai už ka

talikų tikėjimą. Perstatyti ne

sunktus; užimą visų vakarą.

Kaina 35 centai.

TeL So. Boston 2488

DR. J. C. LANDŽIUS
LIETUVIS GYDYTOJAS IR 

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

506 BR0ADWAY, 
SOUTH BOSTON, MASS. 

d (Kampas G St ir Broadway) 
VALANDOS: 9—11, 2—4. 7—9

ANKYK1TE

KNYGYNE S.

r os .susirinkimą buYo at- 
us Bostono (’hanilx*r 

mmerce sekretorė Aliss 
J i kalbėjo susi-

Nurodė, kad geriausia 
ybės pasimokinti yra 
ln mokykloj, kuri ran- 

s ant Broadtvay tarp I ir 
ggatvių. Ten prirengia 

||ie pilietybes taip, kad jo- 
kitų kvotimų tokiems 

Kdaroma ir visokie patari- 
|ai ii* ]iagelba duodama po 
ieri] jšsiėminu*.

*•-£.KkTIJy y.!I
53riKaimi i

{įhįttįljjĮįl|||įh|

jį Į M fKfflEjŽiDM mlia i

' ” tmiraffHlĮbMii j

DARBININKAS

DIDELIS if
NAUJAS VEIKALAS 

“PILOTO DUKTĖ” 
Drama penkiuose veiksmuose.

—
DETROITO KRIAUŠIUS.

KONCERTAS
Užsakymus siųskite 

ALENA KIBURIUTE, 
67 G Street, So. Boston, Mass.

“Darbininkas” neseniai yra at
spausdinęs MAŽA KATEKIZME- 
LĮ, sutaisytą gerb. Kun. P. Juš 
kaičio “Pirma Išpažintis. Labai 
parankus KATEKIZMSLIS vai 
kučiams prirengiami prie PIR 
MOS IŠPAŽINTIES. Kaina $7.50 
už 100 egz. Imant ant syk 100 
?gz. ar daugiau, duodame 25 nuoš

“DARB.” ADMINISTRACIJA, 
366 Broadway, So. Boston, Mass

GIESMININKAI TĖMYKITE
Dainos su gaidomis.

Tad gi brangūs broliai ir sesutės kviečiam visus kaip 
\ lėtinius teip apkdinkiu kolionijų atsilankyti, o mes užtik- 
l inam kad būsit pilnai patenkinti ir turėsite gerą progą 
isoirsti gražiu ir Unksmių dainelių. Ir teip-gi pranešame, 
:<ad tai dar pirmą kartą šios parapijos puikioje svetainėje 

us koncertas. Visas programas liūs pildomas po vado- 
vvsti* gerbiamo vietos vargonininko M. P. Karbausko. 
I’aigi kas ųvvas ir dar galite paeiti, tai visi marš i koncer
tą.

i ĮŽANGA VISIEMS PRIEINAMA.
<irdingai kviečia visus atsilankyti.

RENGĖJAI.r-

Lapkričio 11 dieną 1922
V

LIETUVIŲ SVETAINĖJE.
Kampas E ir Silver Streets, South Boston, Mass.

“Darbininkas” yra gavęs labai grn 
<ių dainų. Taigi jų mylėtojai galit, 
rauti labai prieinamomis -kainomis 
atsiminkite, kad katras bus pirines 
>is, tai geresnis.

štai tos nepaprastos dainos: 
Dainos
Xk Myliu Tavę berneli ...............
\š įsivilkčiau čigono rūbų _____
blaivininkų Himnas ..........................
Droži čia giruže ................................
lojau dienų ................................................
Ko liūdit sveteliai ..........................
Lihgo ...................................................................
\feile uždegta krūtinė ....................
Uusical Echo ...........................................
Muzikos Aidas .........................................

»i tai dėkui močiutei ....................
Plaukia sau laivelis ..........................
saulelė Raudona ...................................
šių nakcialy ...............................................
siuntė mane motynėlė.....................
skyniau skynvmėlį .............................
Vai aš pavirsčiau ................................
vienas žodis ne šneka ....................
Visuomet širdis surakinta .... 
Vyčių Himnas .........................................

Užsakymus ir pinigus siųsti: 

“DARBININKAS” 
;66 Broadway, Boston 27, Mas:

Kain' 
. .71
. 1.04 

.. .ir
. .54

,. .G
. .2< 
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. .CT 

o-
. i '.4‘
. .54

.7,* v - 
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. ,2<
. .1

.2'
. .4'
. .6- 

.2;

■2 
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TeL So. Boston 323 
LIETUVYS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS) 

Laikinai perkėlė ofisą po Na 
425 Bboadway, So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos:
Nuo 10 iki 12:30 ryte ir nuo 1:80 

iki 6 ir nuo 6:3G iki 9 v. vak. 
Ofisas uždarytas subatos vakarais 

' Ir nedėliotais.

i

16 Metų South Bostone

DR. H. S .STONE
AKIŲ SPECIALISTAS
899a W. BR0ADWAY

VALANDOS: Nuo 9 r. Iki 7 v. vak.

i

Tel. So. Boston 270

J. MAC DONELL, M. D. j Galima susikalbSti ir lietuviškai.
S Ofiso Valandos:
? Rytais iki 9 vai. Po pietų n no 1—3.

Vakarais nuo 6 iki 9.
i 586 Broadway, So. Boston.
__________________________

i

iGerbiamieji

L. M. A. Dr-ja yra atsižymėjusi savo linksniais pa
rengimais, tad ir ši kartą rengia toki balių, kuris su
teiks proga jauniems ir seniems, tinkamai pasilinks
minti. Baliuskinis tuomi puikus, kadangi grieš pui
kiausia orkestrą, ir visi šoks apsikaišę kvietkonus. o 
kas daugiausia kvietkų turės, tas gaus puikiausią do
vaną. Priegtam, bus .saldžių gėrimų ir gardžių užkan
džių. žodžiu sakant, kad bus tai bus kokio dar iki šio- 
liai nėra buvę. — tad jaunimas, nepraleiskite šios pro
gos, visi atsilankykite ir laimėkite skiriamas dovanas.

♦
Kviečia Rengimo Komitetas.

LAIMINGAS TAS, KURIS TURI GERp DRAUGŲ OJ

PRANEŠIMAS VISIEMS!
||

S

į

r.

VIENYBĖJE-GALYBĖ.
Man

Tik susispietę Į vieną būrelį galėsime Mass.

Mass.

Mass

X

ANT RENDOS

GARDI

—

ŠILTI KAMBARIAI.
BOSTONE LIETUVIŲ

(14)f
I

. i

■!.

50
100 
150 
200
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LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄJUNGA.

Sr. Vincento Draugija, Vyru ir Moterių, 

Brighton, Mftss.

Botson 27, Mass.

BAMBINO
Vaisbaženklis Rerj. S. V. Pat. Biure

greitai suteikia pagalbą ir tuojaus kūdikį 
ir motiną pralinksmina ir užganėdina.

Bambino galima gauti visose aptiekose 
už 35c. arba už 40c. pasiunčiam per 
Parcel Post tiesiai iš labara tori jos.

Kūdikiai mėgsta jį! Jie prašo daugiau!

F. AD. RTCHTER & CO.
104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.

LIETUVOS PINIGAI KALĖDOMS< •
Nuo Spalio 1, 1922, 'Lietuva įve<lė savus pinigus, vadinamus LITAI, ir 
toilel nuo dabar piniprų siuntimas į Lietuvą skaitysis Litais, kurių kursas 
su nusiuntimu yra sekantis:

Litų................................$06.00
Litų......................$11.75
Litų................................ $17.30
Litų................................ $23.50

300 Litų .........................$ 34.50
400 Litų .........................$ 44.00
500 Litų .........$ 55.00

1000 Litų .........$10&75

Laivakortės iš New Yorko į Kauną............... $105.15
Laivakortės iš Kauno Į New Yorką.-- - ------$106.00

Afidavitai parsikviet i imti giminių ir draugų j Ameriką, įgaliojimai. Aktai. 
su užtvirtinimu I.ietnvos Atstovybės. Visados adresuokite:

P. MIKOLAINIS, 53 Hndson Avenue, Brooklyn, New York.

Nau-

i

Užlaikom geriausių išdirbys- 

čių Čeverykus, kaip tai: Com- 

monirealth, Bostonia, Hamil- 

ton, Brown, Ameriean, Lady 

and Gentleman ir kitokių ge

riausių išdirbysčių. Prirenkam 

dėl visokių kojų., Taip-gi užlai

kom marškihių, paneiakų ir ki

tokių aprėdalų dėl vyrų ir vai

kų.

Malonėkite užeiti persitikrin

ti. o mes stengsimės geriausiai patarnauti.

KODIS SHOE STOBE
377 West Broadway, South Boston, Mass.

Tel.: 3° Boston Š75—M.

Taietuvos Vyčių Naujos Angli

es apskritys rengia šokius, kurie 
da atsibūti Lapkričio 11 d. (Ar- 

Bstice day) Nusiginklavimo die- 
Šv. Petro par. salėje, 492 

tli St., So. Boston, Mass. 

dangi tai bus subatos vaka- 

tai bus visiems geriausia pro- 

: prie geros orkestros pasišokti 

Hetuviškij taip angliškų šo- 

g. 'Baigi yra kviečiami visi atei- 

[ susipažinti su Lietuvos Vyčių 
Įnimų, kurių žada daug iš ki 

kolionijų atvykti.

^Ateikite o nesigailėsite praleidę 

arą tarpe mūsų.

Rengėjai.

KAZIMIERO DRAUGIJOS
REIKALU KELIONE.

____ /m

GEBOJE ORGANIZACIJOJE, GEBI

IR DRAUGAI.

lietuvių darbininkų organizacija Amerikoje yra 
Viena iš rimčiausių, gyviausių ir geriausių

Ši organizacija rūpinasi pagerinimu darbi
ninkų būvio. Leidžia 3 sykius i savaitę laikraš
ti “DARBININKĄ.” Prie šios organizacijos 
gali prigulėti vyrai, merginos ir moterys nuo 16 
m. amžiaus.

_ . . . . _ page
rinti darbo ir gyvenimo sąlygas. Norintieji pri
sirašyti prie Lietuvių Darbininkų Sąjungos dė
lei platesnių informacijų kreipkitės prie arti
miausios kuopos arba tiesiog į

«♦^♦*^*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*♦♦*w*♦♦*♦♦2**X**<H'♦**♦<, ❖ 
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❖ 
t❖ 
❖ 
t T t 
t T T i 
❖

Šj rudeni katalikiškos lietuvių 
sftfudos reikalu lankausi Conn. i ♦♦♦ 

valstijoje, greitu laiku tikiuosi ; *♦* 

bfiti Bostone ir jo apielinkėse. Ka- ■ *•* 

Bangi mano tikslas ne aukų rin- ■ *♦* 

kimas, o tiktai narių Įrašinėjimas į 
Šv. Kaz. Dr-jai ir katalikiškiems'— -----------------------------,—

laikraščiams prenumeratorių rin- 
kimas, tai manau nebūisu įkiriu N. J 

Anglijos lietuvių kolonijoms. Bos- V 

tHįa* su savo apylinkėmis yra x 
gilumo ir visokių prakilnių ide- X 

■įį- pavyzdžiu, tai šiuomi labai 

r- loniai prašau, gg. klebonų, vi-' Įs 

K organizacijų, dr-jq ir skyrių 

Katalikiškos spaudos mylėtojų, į 
p gelbėti man katalikiškos spau- 

a t misiją pasekmingai atlikti. e 
Epu aukšta pagarba, ’’w

Kun. Petras Raščiukas. £

L. D. S. CENTRĄ
366 B BOA D TF.l Y, BOSTON 27, MASS.

i o /v
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LIETUVOS PILIEČIU 
REGISTRACIJOS 

REIKALU. DR. A. J. GORMAN

Užkietėjimas, diegimas, mėšlungis ii- kiti viduriu suirimai nie
kuomet nekankina šitos laimingos šeimynos.

VAKARIENE
/

RENGIA PUIKIĄ VAKARIENĘ IR PO VAKARIENEI DIDŽIAUSIA SOUTH

ČEVERYKŲ KRAUTUVĖ

Esame gavę iš Washingto 
no Lietuvos piliečių regis 
^racijos blankų,’ taigi kuri 
’ietuvių norėtų tų blanki 
gauti malonės kreipties 
‘Darbininko” raštinę i 
;aus visas žinias ir paaiški 
nimus.

“DARBININKAS”

'■66 Broadnay,
Boston 27, Mass

Skaitykite ir platinkite la 
•raštį “GIEDRĄ.” Lietuvi 
'atalikų Moksleivių Organu
Kaina metams Amerikoj $2.5C

“G I E D R A”
5 W. Market Str.,

Wilkes Barre, P?

/ * ________

KAMBARYS OFISUI 
‘nikus, šviesus ir gera* kamb> 
ys tinkamas ofisui ant rendos 1 
1. 8. Name, 866 Broadway, Bout 
’>oston, Masą- Kampas Broar 
ząy tr E gatvių. Kreipkitės p»

- - - ■

(GUMAUSKAS)
DANTISTAS

705 Malu St., Mostelio, Maut
(Kanopas Broad St.)

TeL Brockton 5112-W.

7. JONO EV. BL. PA8ELPIHB2 
DRAUGYSTĖS VALDYBOS

ADRESAI

F.M. — M. Zoba,
539 E. 7-th St., So. Boston, Maaa 

'CE-PIRM. — P, Mikalauskai,
248 W. 4-th St., So. Boston, 

MOT. Rast. — J, Šeduikis,
315 — 4-th St.. So. Boston, 

N. RAŠT. — J. Švagždys,
171 W. 5-th St, So. Boston, 

1SIERIUS — A. Naudžiūnas,
16 Winf!eld St., So. Boston, 

ARŠALKA — J. Zaikls.
7 Wlnfleld St., So. Boston, Man. 

Dr-ja laiko susirinkimus kas trečią 
dėldlenĮ kiekvieno mėnesio, 2-rą vai. 

• pietų Sv. Petro parapijos sa??', 497 
Ssvenlh St.. South Boston M»ml

E LIETUVOS ŽEMLAPIS i
Kaina 45 Centai 

pTai naujausios laidos su- ; 
lankstomas žemlapis ir kiek- 

ienas lietuvis turėtų jsfgy-

Didžio išlankstytas 
26x33 

Sulankstvtas 
6y2x<>y2

G ima gauti 
t(Darbininleff

Broadtvay,

7 • '

• ^Subatoje^

Lapkričio 11 dieną 1922
LIETUVIŲ SVETAINĖJE,

! i *

; Užkviečiante visus kuodaugiausia atsilankyti ant 
j mūsų taip nepaprasto vakarėlio. I’žtikrinam, kad 
£ visi būsite užganėdinti.
Jr ĮŽANGA: vyrams ir moterims po 50 centų, vaikams 25 centai.
į Pradžia. 7:3O vakare. z

į VALGIS IR ŠOKIS CŽ T4 PATĮ TIKIETĄ.

Turiu 4 kambarius dėl išranda 

vojimo, visi šilti ir dideli, puikiau

sios maudynės, vieta puikiausi So 

Bostone. Išduodu už prieinamą 

kainą.

• Dėl ženocių yra virtuvė su gesu 

ir pečium.

E. PLEVOKIENĖ
948 E. Broadway, S. Boston, Mass

Tel. S. B. 1273-W.

V. KAZIMIERO R. K. DR-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI 

80. BOSTON. MASS.
t R M. — Vladai Paulauskas, 

'.K) B St, So. Boston, Man.
ICE-PIRM. — V. J. Jakštas.

27 Story St, Boston 27. Mm 
ROT. RAŠT. — Antanas JanuSonte,

1426 Columbla Rd., So. Boston

IN. RAST. — Juozas Juška.
Merycliff Academy, 

Arllnghton Helgths, Mm* 
ODININKAS — Leonas švagždys,

111 Bowen St, Boston 27, Man. 
tDO GLOB. — J. Gmblnskaa.

8 Jay St, Boston 27, Masa l» 
Antanas Kmltas.

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

61 Story 8t, Boston 27. Man. 
IRAUGIJOS antrašas reikale:

866 Broadway, So. Boston. Man 
DRAUGUOS susirinkimai laikom! 

vm antrą nedėldlenj mSnedo 1-ą vaL 
po pietą parapijinėj svetainėj, 402 H 
T-tt St, Butas S7. Km

200 MEDŽIŲ KIRTĖJŲ.
Maine’os valstijom. Sis kirti 

mas yra pagal naujo būdo, kuT 
yra galima užsidirbti pinigų ker 
tant medžius ant sieksnių.
NATIONAL LABOS AGENCY

108 Friend St.. Boston, Mass




