
DIRBS UŽ DYKĄ.

PAŠTO NUOSTOLIAI.

mei

Kun. Bieliuaskis.

BAISI MIRTIS.

PRIGAVYSTĖ.

atei- galvų

są ir šoko vandenin, 
ir neiškįšo galvos.

FAŠISTAS ŠNEKĖJOS 
SU BOLŠEVIKU.

NAUJA TVARKA
AIRIJOJ.

sijos pramonės ir pirkly bos 
komisaru. Kalbėtasi apie 
Italų-Rusų pirklybinius ry
šius.

rinkikams,
Ateinančiais metais Ang

lijos karalius ketina aplan
kyti Airiją.

t

PASIĖMĖ VAIKUS 
KALĖJIMAM.

Ramygaloje pradėta sta- 
.ti mūro namai progimna- 
jąi. Jau nuo keletos me- 
i kai čia įsteigta keturių 
lesų. progimnazija.

"   ■ —■■■ ■■ 4

SUTIKO SAVO ARKLĮ.

Francijos armijai 
nantiems 1923 m. skiriama 
doleriais rokuojant $348.- 
750.000.

Detroit, Mich. — Viena 
vyras pareikalavo divors 
nuo savo pačios. Driežas 
padavė, kad pati tabol 
žiaunija. -

Netikėtai pasišovė Tau 
gės apskrities viršininkas 
aišnys. Kulka pataikė ko 
.i ir liko kaule.

*
D A R-B I N I N K A S į

Kame mato išganymą.

Nauja gadyne
■    — __— J—_—    *

PARODĖ DRĄSĄ.

Nicholas

DELKO DIVORSO
REIK ALAU J/

Ine! u vos socijalistai Rau
lini nkai su savo valstiečių 
ąjunga šitaip savo padėtį 

Seime išreiškia: “eisi į dva- 
ą gausi mušti, neisi į dva

rų gausi mušti,” t. y. dėsis 
>rie valstybinio darbo nege- 
ii, nedėšis ir-gi blogai.

LIETUVOS IŠEIVIAI

LITHUANIAN LEGATION,

Rymo Katalikų Švento 
Juozapo Darbininkų 

Sąjungos.

Vyskupas Kiliau.
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Už atšaukimą ątei
/

vystės varžymo.
UŽ LAISVĄ ATEIVYSTĘ

Washington. — Yra labai 
galimas daiktas, kad prez. 
Harding kreipsis į kongresų 
su prašymu atšaukti ateivy - 
bes suvaržymo įstatymą. Nu
rodys, kad jau pristigę dar
bininkų. Yra spėjama, kad 
ateivybės klausimas buvo 
svarstomas sekretorių posė
dyje. Pramonininkai lenda 
pas prezidentų ir prašo veik
ti ateivybės varžymo atšau
kime.

KIEK YRA ČEVERYKŲ 
RŪŠIŲ.

Cleveland, Ohio. — Wm. 
A. Durgin prakalboje pa
reiškė, kad Suv. Valstijose 
moterų čeverykų rūšių esą 
1.600.000.

Rymas. — Venecijos pat- 
riotingi valdininkai pranešė 
premierui Mussolini, jog jie 
dirbs vienų valandą viršaus 
ir už tai neims algos. Tie 
valdininkai atsišaukė į visos 
Italijos organizuotus darbi
ninkus dirbti vienų valandą 
vidaus ir tos valandos mo
kestį aukuoti valdžiai jos fi
nansams sustiprinti. Jie at
sišaukia, kad visi italai da
bar parodytų uolumų ir pa- 
siaukuojima, kas valdžiai 
sudarys milijonus, pakels 
nupuolusių lirą ir papigins 
pragyvenimų.

IŠTRĖMĖ PRINCĄ.

Atėnai. — Graikijos prin
cas Andrius su žmona tapo 
ištremti. Sėdo ant Anglijos 
karo laivo. Gausią prieglau
dą Anglijoj.

NEĮLEIS SVAIGALŲ.

-Konstantinopolis. — Tur
kijos valdžia -uždraudė įga- 
benimą svaigalų. Dabar e- 
santieji svaigalai turi būti 
sunaudūoti, o po dviejų mė
nesių likusieji bus konfis
kuojami. Bus uždarytos 
karčiamos. Rusų karčiamos 
Turkijoj buvo pagarsėju
sios.

SUVARŽO AP-
SIVEDIMĄ.

Augora. Turkijos valdžia 
išleido įstatymų, kuriuo rei
kalauja, kad vyras prieš ap 
sivedimą gautų daktaro svei 
katos liūdymą. Be liūdyme 
apsivedusis bus baudžiama: 
ir atimama nuo jo pati.

1irrsf
____ —•

Kaina 4 centai
■----------------------------- :

ŽINIOS IŠ LIETUVOS.

mieras Mussolini, fašistų va 
das, turėjo ilgų pasikalbėji- 

London. — Kai Anglijos mų su Leonidu Krasinu, Ru- 
parlamentas patvirtino Ai
rijos konstitucijų, tai tuomi 
ji ineina galion. Anglija pa
skyrė Airijos Generolu gu
bernatoriumi Timothy Hea- 
ly. Jis jau yra Airijos sos
tinėj Dubline.

Tuo tarpu Airijos respub
likonų vadas De Valera pie-_ _______
tinėj Airijoj išleido prokle-'goko nuo pervažo.

New York. -
Molle idant parodyti drąsų 

. Bet na- 
macijų, skelbiančią, kad jis bagas nuskendo. Jis ant per- 
neatsižada valdymo. SakoJvažo kalbėjosi su kitu žmo- 
kad pietinės Airijos gyven-!gum jr tas paabejojo apie jo 
tojai privalą mokesčius mo- drąsą. Tada Meile įsižeidė 
kėti jo siųstiems mokesčių įr sako parodysiąs savo drą- 

iš kur

Washington. — Suv. Val
stijų Postmaster Genera1 
Work paskelbė raportą f iš
kaliu metij nuo birželio 30 
1921 iki birželio 30. š. m. Pa
sirodė, kad lėšos tano narna 
žintos ant $20.571.926 
visvien per ta laiko+arni de 
fieito buvo išviso $60.815. 
400.

IŠ vien stamnių pardavi 
mo naštas jnoicni 
$391.159.418. Reiškia atsei 
na ant tipt-vieno gvve*>1-'vD 
no $3.92. Per minėta 
tarni visokiu s+n^miu na” 
2nn+a 14.261.9^8 813. snopin1 
žlpUvorTr tampių parduota 
1 111.124.439.

K^dancrj naš+ns no • vien
turį savo namus tai 
vvvnmaš namu rw> mpfuS at- 

virš $V.000.000.
Paštae nnr inlan.ki’

*””“>io $4-24 259 jvtO 71 0 jg.

inirln — ^545.644.908 54.
Orląiviais našto siimtiniv 

•nor metus <mhen+a 4p 022 
Q°0. ■Pal-io+u našias išo-akp- 

no 44 051 083. Už vežimą 
T»aefas l’Onrnfl- 

•rn-?nm«s iš-nankSin $96 000.000 

T»a?+aą nornai tll 

”ėio $140.430.167.93.

NETURI KUR DĖTI.
Konstantinopolis. — Tur

kijos sultonas apleisdamas 
sostinę paliko 150 pačių. Da- 
’ ar valdžia nori joms suras
ti vyrų. Jos esančios nuo 17 
iki 35 metų amžiaus. Be to 
sultonas paliko 20 princų ir 
orincesų.

POPIEŽIŲ VASARNA
MIS PRIEGLAUDA. 

Paryžius. — Garsus po
piežių vasarnamis Gandolfo, 
kurs guli už Rymo apie 15 
nailių paverčiamas į prie- 
•laudą. Ten būsią priglaus- 
a 400 armėnų našlaičių.

DĖL ALAUS IR VYNO.

Rymas. — Italijos pre-

Svlįįg Lietwvn Respublikas ĮsbabynM, viai

KAB PASILIKTI LTITUVOB PILIEČIAIS

PRIVALO ISIREGISTRBBTI
Atrt*vyM|e3d

•M/.- - - « ‘ A - -5 *- ■■ ■•■» ______ - ■nmasatų onvnMteijų paMylatt awa Mela
nijos Paskolos Stočių, LiatuviKkų Įstaigų, arba

Sunbury, Pa. — Joseph 
Maežl, 8 metų vaikas, nuėjo 
iš ganyklos parsivesti karvv 
Vedę už grandinės, užrištos 
ant karvės kaklo. Pasibai
dė karvė ir ėmė bėgti. Vai
kui grandinė už kojos apsi- 
viniojo. Vaikas parvirto, o 
karvė, kaip pabludusi tik 

Įbėgo per laukus. Perbėgo 
■per intakų ir vis vilko vai- 
' kų. Parbėgo karvė namo ir 
sustojo. Vaiko motina pri
bėgus rado vos gyvų vaikų. 
Nugabenta ligoninėn. Gal
va vaiko besanti skilus, ke
letas šonkaulių išlaužta ir 
Šiaip baisiai sudraskytas. 
Tuoj vaikas mirė.

Šventasis Tėvas Rusijos 
badaujantiems yra paskyręs 
2.500.000 lirų.

SURADO ŽMOGŽUDĮ.

Chicago. — Prieš porų sa 
vaičių buvo nužudytas mili 
jonierius Joe Lanus. Galva 
žudis besąs Latvrence Hef 
fernan, buvęs kalinys. Po 
licija buvo sumišusi ir ieš 
ko j o kaltininkų tarp 150 mo 
terų, kurių vardus rado už 
rašytus milijonieriaus 
lės dienknygėje.

W asliington. — Demokra- 
ų atstovas O’Brien iš New 
fersey valstijos inešė biliųj 
:uriuo būtų leista dirbti,! 
jardavineti ir įgabenti alų 
I.i7 nuo. alkolio ir vynų iki 
.5 nuoš. Saliūnų nebūtų 
cista atidaryti.

X

ir vyną.
DAC7G7AU GIRTŲ 

ŠOFERIŲ.

Lau-rence, Mass. — Girt 
šoferių skaičius labai didėj: 
Dėl to automobilių nelaim 
didėja.

Lietuvių Draugijos 

nukent, dėl karo šelpti 

Centro Komitetas.

Vilniuje, Didžioji g. 30—2.

LIETUVIAI 
AMERIKIEČIAI!

Jau atėjo laikas, kad Vil

niaus lietuviai nuolat kanki

nami, nuolat erzinami pri

ėjo prie esybės galo. 700 

globiamųjų vaikų-mokinių, 

.ašlaiėių badą kenčia, Šąla, 

nisnuogiai, pusbasiai Lietu 

•os sostinėj Vilniuj. Kodėl 

aip yra! Jūs iš pereit u Ko- 

titeto atsišaukimą ir laik- 

aščių gerai žinote. Visa pa- 

ctis trumpai išsi reiškia 

ekspiro žodžiais To be or 

ot to be —; būt, arba nebūti, 

'odei Gerbiamieji Tautie

ti neatsisakykite dar kar- 

i sušelpti ir greitai, sušelp 

nes nuo to prigulės Lie- 
tvių gyvavimas arba negy 

avimas Vilniuj — sapient 

•t. šviesioms galvoms ir 

^usmingoms širdims to už- 

•nka.

Pirm. D r. Basanavičius

D r. J. Pankevičius

A. Matulionis

Kun. L. Jazukevičius

E. Vileišienė 

Kun. Bieliauskis.

Vilniuje

>22 m. Spal. mėn. 30 d.

P. S. Pinigas prašome 

ąsti per J. E. Žemaičių 

gskupą Pranciškų Karėti

—
Eidkūnuose vokiečių mui 

tinė suareštavo žydą, kuri 
turėjo 24 kilogramus aukso 
Tas auksas slapta iš Lietų 
vos buvęs išgabentas ir ture 
jęs eiti Palestinon. Iš Lie
tuvos auksą išgabenti įstaty
mu draudžiama.

Lietuvos darbininku kuo- 
pos (komunistų) agitacinius 
seimo rinkimams plakatus 
spauzdino Šiauliuose Savičc 
ir šunkauskio spaustuvėje 
Už visą spaudos darbą užmo
kėjo 1.046.500 auksinų. Kį- 
!a klausimas: Iš kur Lietu
vos komunistai gavo tiek pi
nigų Į O juk reikia žinoti, 
kad toli gražu ne vien spau
da lėšavo.

Lietuvos komunistų atsto
vai seime reikalausią palei- 
limo iš kalėjimo priešvals- 
ybinių prasikaltėlių, su- 
rumpinimo tarnybos ka

ri uomenė j e, 1 egal iza vimo
komunistų partijos. Jų re> 
kalavimus galima bus tuoj 
-pildyti, kai jų nenmintin
goj t1 Rusijoje bus paleisti 
• n-i ešva lsty b in i ai prasikaltė- 
’iai, kai ten bus legalizuotos 
nekomunistinės partijos ir 
tt.

Kalvarijos apskrityje pa
jauta ir užmušta elnias. Tai 
latinas (bulius) 4 m. am
žiaus su ragais po 4 atžalas 
mt kiekvieno. Nors prieš 

' arą Lietuvoj buvo veisia
ma elnių Taujėnų, Raudon

dvario ir kituose miškuose, 
et karo metu jie visi žuvo, 

šis pagautasis elnias yra at- 
’didęsjš Vokietijos.

London. — Pulk. E. J. 
vVinter Gyvulių Globojimo 
Dr-jos perdėtinis tyrinėjo 
lu arkliu, kuriedu buvo la- 
ai nukankinti. Pulkinin- 

’ as vienų arklį pažino, kad 
m# jo jodinėjo karo metu. 
Arklio vardas tada buvo 
?atsv. Kai pulkininkas jo 
'ardų ištarė, tai jis ausis pa
statė ir ėmė glausti 
nrie pulkininko.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
KONSTITUCIJA

Nashua. — Agnės Polinų 
ki tapo nuteista už mųnšai? 
atsėdėti 60 dienų ir ųžsknc 
keti $100. Ji baudžiama v 
tai antru kartu. Eidama 
kalėjimą pasiėmė savo tri 
vaikus, girdi ten esą šilta i 
gera, o dabar užeina šaltr

, oras.
Finansų minitseirjoj Kau 

c dirba 446 žmonės. Iš jų 
j visiškai nemoka lietuviš- 
.os kalbos. Iš jų 19 gavo 
.etą. dar 1920, užpernai ga 
o vietų 13, peniai gavo vie 
ą 11, o šiemet gavo vietas 
ietuvių kalbos nemokančių 
~13*

Tik ką išėjo iš spaudos gra
žioje knygutėje Lietuvos 
Respublikos konstitucija. 
Taigi kiekvieno lietuvio yra 
privalumu neatidėliojant jų 
nusipirkti. .> ” . -

Kaina tiktai ta
“D A R B T N T N K A 8” 

M8W. Brarfvay
. Bostea Tt. BUm

Kaune prasidėjo netvar
aus automobiliais važinėji- 
nas. Dažnai taip yra kad 
vienas vyrišljįs vežina krūvų 
moterų. Pasitaiko, kad į- 
kaušęs vyriškis atsiduria su 
automobiliu stulpan . arba 
griovin. Dėlto vyriausybe 
kokiems šnosams užkirs ke
lią. Valdiškus automobilius 
saviemš reikalams bus už
drausta vartoti, o prasižen
gusieji bus smarkiai bau-r 
ūžiami.

- - --
Rusijos Sovietų valdžia 

nasiūlė Lietuvos valdžiai pa
sikeisti suareštuotais. UŽ 
viena paliuosuota kom 
ta žada Išleisti iš Rusijos

Australija ateivių 1913 m. 
j turėjo 54.000, o 1921 m. tu
rėjo tik 18.000.

Carl Grundler iš Municl. 
Vokietijoj, neseniai sumai, 
padaryti Suv. Valstijas tai, 
* * šlapias, kaip pats Atlant. 
kas,” ir tuoj pradėjo Amen 
koj garsinti savo išradimą 
kuris sako padarys tikr 
Reinveinų, Madeirų, Port 
veinų ir kitus garsius vynu 
— i rtik už.dolerį.

Grundler prisiuntė tiek 
visokių apgarsinimų į Suv 
Valstijas, jog Pašto De 
partamentas sužinojo ir nu 
tarė analizuoti jo išradimą 
ir raod jog prigavystė. Vi
si pašto viršininkai sulaikė 
visus laiškus siųstus Grund- 
lerio į Suv. Valstijas.

IŠ viso per vienų savaitę _ w
surinkta 21,000 Grundkerio ninku apiplėšė. Keletas jų iš Lietuvos kalėjimo 17 ko

munistų.apgartiuimij.

Aluntoje spalio 22 d. Blai- 
ybės dr-ja nutarė paimti į 
avo rankas degtines mono
poliją. Tai bus žydams ir 
nrtuokliams nesmagumas.

Balninkų (Ukmergės ap- 
skrity) apylinkėje susitaisė lietuvius tremtinius. Sovie- 
plėšikų Šaikos ir keletą ūki- tu valdžia norėti; Išvaduoti*

j jau sugauta.
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L. D. S. N. A. APSKRIČIO 
VALDYBOS ANTRASAI.

“Entered as second-class matter Sept 
12, 1815 at the post offlce at Boston, 
Mass., urųler the Act of March 3.1879”

ls Ir snbatomis. Leidžia Am.
Rymo Katalikų Sv. Juozapo 

INKŲ SĄJUNGA.

Iždininkas — M. Abraeinskas, 
187 Ames Street, 

Montello, Masą,

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

Norwood, Mass.
Vice-Pirm. — M. Žukauskaitė, 

1 Grimes Street,
South Boston, Mass. 

Raštininkas — J. Smilgis, 
125 Cherry Street,

.. 1288 žiu. 

.. 571 

. . 615

sulaužė 
11a- 
už- 

žmogų.
baltą

šis kongresas
imlius paaiškės, kiek tai pi
nigu Amerikos
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PASTABĖLĖS.

BBININKAS” 
< (The Workeb)
IaTHUANIAN T*l-WttKLT Papkb. 

shed every Tuesday, Thnrsday, 
turday by St. Josiph’8 Lith- 

5 R. C. Association or Labos.

Alijantų ambasadorių Ta- 
r rybos komisija priėmė Lie- 

tu vos ir Klaipėdos krašto 
' delegacijas, išklausinėjo jas 

ir priėmė nuo jų memoran- 
ą durnus. Reikia spėti, kad 

% Klaipėdos krašto likimą am-i 
basadorių konferencija sprę > 1 

• - šio mėnesio pabaigoj ar kilo 
mėnesio pradžioj. Būtų rei
kalas, kad amerikiečiai pa
keltų balsą Klaijčdos klau
sime. Tegu tuojaus koLoni 
jose būna priimtos tam tik
ros rezoliucijos ir siunčia
mos tieisog ambasadorių Ta-

• pirmininkui Poincaro
; ’ tJ^aiyžių.
K '

Rusijos bolševikai darbi 
ninku išganymą matė ard;z- 

žme ir naikinime. Pasekmės 
L matomos. Italijos žmonės 

buvo bepradedą eiti Rusijon 
boLševikų pėdomis, bet pasu 
ko i visai kitą pusę. Dabar 
savo šalies išganymą mato 
darbštume ir pasiaukojime, 

linkai ryžtasi valandą 
tą
I .

dienoj dirbti viršaus ir 
uždarbi valdžiai aukuoti, 
talai stoja ant išganingo k< 
lio. Ant kokio kelio stovi A 
merikos lietuviu .‘-'indarie 
čių - tautininkų - socijalistu 
komunistų blokas su savo 
kurstymais prieš Lietuvos Į 
statymus. Ir jiems pritaria 
jų vienminčiai Lietuvoj.

Kaž kur esu skaitęs, kad 
Amerika tai vienatinė šalis, 
kur 'žmonės dar deginami 
gyvi ant laMžų. Dabar lai
kraščiai praneša indomių 
skaitlinių apie panašias ope
racijas.

Per pastaruosius 4-ius me
tus sudeginta ant laužo 28 
žmonės. Tai būdavo atlie
kama viešai, tūkstančiams 
žmonių žiūrint.

Nuo 1889-tų iki 1921-ų 
metų išviso nulinčiuota (t. y. 
pakarta, arba sušaudyta, ar
ba akmenimis užmušta, ar
ba subadyta, sudraskyta) 
buvo 3,436 žmonės, tų tarpe 
83 moterys.

Prasikidtimai 
tokie:

Už žmogžudystes 
Už išžaginimą .. 
Už muštynes ...
Už prasikaltimus prieš 

nuosavybę.................333
Už įvairius kitokius. . 453 
Be jokios kaltės........ 176

Paprastai manoma, ' kad 
į visi linčiavimai yra daromi 
tik už išžaginimą. Tuotar- 
pu pasirodo, kad iš nulin- 
čiuotų per 33 metus tik 17% 
buvo kaltinami tuo prasikal
timu. Tarpe prasikaltimų 
buvę ir va kokių: nepasisu- 
ke iš kelio prieš balto vaiki 

automobilių, buvo gimi- 
nulinčiuotojo.

Amerikos lietuvių sieke
liai bekurstydami žnione 
prieš regist radi jos įstatymo 
prasimanė melą apie konfis 
kavimą neužsiregistravusi ų

; tūrio Lietuvoje. Tą melą 
pabaltojo M. Sleževičius 
“Lietuvos Žiniose” ir St. 
Miliauskas “Krašto Balse.” 
Slekeriai yra melo mėgėjai.• «

Ko verti tie amerikiečiai, 
kurie Lietuvos valstybei be 
atsisteigiant nėra aukavę ar 

. bono pirkę jos paramai .'

Graikija. pralošusi k«rą 
Mažojoj Azijoj, nugalabijo 
ministerius ir karvedžius 
vedusius reikalus karo metu

■ Mažesniuosius vadus nubaii- 
£ dė kalėjimu arba pinigine

bausme. Ką darė Lietuva
■ savo karvedžiams ir minis- 
l teriams pražudžiusiems ka- 
I riuomeuę Augustavo pelkėse 
Bl .ir paskui Vilnių ? Kaltinin- 
K kų Lietuvoj berods nei
K 'ieškota.
I ---------Amerikos Darbo. Federa- 
Įp) ei ja pastariems rinkimams 

išleido $4.928.33. To pasek- 
I me ta, kad laimėjo 24 sena- 
; toriai darbininkų remti ir 

supliekti 11 senatorių, dar- 
[ Liniukų priešų.

t

f-

no 
nė 
darbo kontraktą, buvo 
ys Bepartyvės Lygos, 

gavo žodžiu įkiltą 
šnekėjo atgal prieš 
žmogui.

Linčiuotojai paprastai ne
būdavo visai baudžiami. Tas 
žinias skelbia juodukų orga
nizacija. vadinamoji “Ka
nonai Association for the 
Vdvaneement of Colored 
People” 70 Fiftli Avė.. Kew 
York (žiūr. “Nation” 2996)

Taip vadinamas “Dyer 
Vnti-lynching bill” — t. y. 

prieš-linčinis Įstatymas busi 
Įneštas Amerikos kongresam 
kad visi linčiuotojai ir kal
tieji valdininkai būtų trau
kiami i teismą už žmogžu- 
dvstę ir kad valsčius (coiui- 
ty), kuriame linčiavimas at
sitiks, Įmokėtų teisman pa
baudos $10.000.00. šių me
tų Sausio 26 d. tasai Įstaty
mo projektas buvo priimtas 
atstovų rūme 230 balsais 
prieš 119. Dabar jisai atsi
dūrė Senate, kur netrukus 
bus svarstomas.

Visi Amerikos piliečiai 
prašomi yra tuojau siųsti 
laiškus ir telegramas savo 
valstijų senatoriams, reika
laujant balsuoti už “The 
Dyer Antį-Lynching Bill.”

Vyturys.

PIRMININKO J. P. 
WARBASE KALBA 

atidarant 3-čią Koperatyvės 
Lygos Kongresą Chicago, 

III. Spal. 26, 1922.
Delegatai, Koperatoriai ir 
Draugai:

Susirinkome į šį treti j į ko
peratorių kongresai sunkiais 
laikais. Ekonominė siste
ma gyvuojanti nuo feodaliz
mo laikų pradeda griūti. Vi
sur matome puvimo ženklų. 
Karas, kuris buvo neva tam, 
kad užbaigus karus ir susti
prinus demokratiją, 'sukėlė 
tik daugiau karų ir nuslopi
no demokratiją. Senieji 
pasaulio valdovai — diplo
matai, finansistai ir politi
kai — matomai nebeturi 
konstruktyvių idėjų. Mūs 
pačių šalis buvo kadaisiai 
laisvės šalis ir prieplauka 
pasaulio prispaustiems. Da
bar joje viešpatauja jėgos, 
kurioj taip labai trokšta pel
ui), kad yra net pasiryžusius 
Išplėšti iš darbininko teisę 
telktis su kitais darbinin
kais i organizacijas savo bū
vio pagerinimui. Suv. Vals
tijų žemdirbiai seniau turė
davo nuosavius ūkius. Da
bar ūkiai sprūsta iš jų ran
kų ir palieka juos prasisko
linusius bankieriams. Nei 
Rupios Imperija, nei Fran- 
cijos Karalija, nei Rusų Im
perija nežengė taip aiškiai 
prie ekonominės pražūties, 
kaip kad dabar žengia 
vienytos Valstijos.

Veltui va rg st a nt ie j i
šaulio žmonės žiūri į savo 
valdžias ir laukia iš jų pa- 
geibo*; viskas slenka į cha
osą beprotiškų greitumu. 
Mes čia tmsirinkome kelioms 
trumpoms valandoms, kad 
įdėjus nors keletą akmenų i 
naujos ir geresnes civilizaci
jos pamatus.

Atminkit Tamstos, mano 
draugai ir sądarbininkai, 
jog šis neskaitlingas susirin
kimas daugiau reiškia, dau
giau prisideda prie pasaulį 
kankinančių problemų išri
šimo, neša daugiau laisvės, 
teisybes ir taikos žmonėms 
negu visi garsiųjų valdovų 
susirinkimai Versalio, Wa- 
sliingtono, Genuos ar Hagos 
marmuro salėse. Būsian
čios kartos paliudys, jog ne- 
klystu’tai tvirtfndamas.

Nei vii>na pasaulio šalis 
tečiau nepadarė žymaus pro
greso koperacijoj tol, kol iš
siblaškiusios kojieratyvos ne
tapo surištos į vieną sveiką 
organizaciją, apimančią vi
są šalį; niekuomet nebuvo 
galima matyti žimios pažan
gos iki kol koperacijos nesu
darė tvirto centro, savęs ap
gynimui ir koperatorių auk
lėjimui. Šis kongresas ir y- 
ra sušauktas; labiausią tam. 
kad patenkinus šiuo žvilgs
niu reikalavimus pasekmin
gai vedamų ir labiau visuo
meniškai susipratusių Suv. 
Valstijų koperatyvų). Jos 
geriausiai supranta kopera
torių auklėjimo svarbi).

Žinoma, kad per praeitą 
šimtą metų buvo daryta ne
mažai bandymų tverti ko- 
peratyves draugijas. Noro 

Imant ant syk 100 burtis į talkas, tverti kope
racijas. nestinga. Daug tų 
pastaugi) buvo pasekmingos. 
Tcčiąu iš kitos pusės būta ir- 

386 Broadvay, S«. Boston, Mam. gi nemažai nepasisekimų.
' Gal'iiei vienoi šalv ueiiuėio

f
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PRANEŠIMAS GERB 
KLEBONAMS. v

X

“Darbininkas*’ neseniai yra at- 
pausdinęs MAŽĄ KATEKIZMB- 
'4, sutaisytu gerb. Kun. P. Jui- 

“Pirma Iipafintis. Labai 
parankas KATEKIZM2LIS v*i- 
cudianu pdrengimui prie PIB- 
UOS IŠPAŽINTIES. Kaina $7.50 
ii 100 egs.
'g». ar daugiau, duodame 35 nuoi.

“DABB.” ADMINISTRACIJA,

FORMACIJAS TEN, KUR
JOS .YRA REIKALIN- turętų būti garantuotos arba 
GOS. Pasilieka dar stoka 
tam tikrai išlavintų ir prity- < 
rusių žmonių koperacijos ju
dėjimą vesti.

The Co-operative League 
surinko reikalingas informa
cijas ir jas suvienuodino ir 
padarė jas kiekvienam pri
einamas. Jei atskyros ko- 
peratyvos naudotųsi tomis 
žiniomis, galėtų nebesibijo
ti nepasisekimų. Kaip tai 
padarius, yra dienos klausi
mas.

Nauduodamos šia proga 
pasiūlysiu veikimo progra
mą.

Jau dabar turime nemažą 
būrį išlavintų ir prityrusių 
koperatyvų vedime vyrų ir 
moterų. Jie dabar dirba kai
po koperatyvų vedėjai, or- 
ganiaztoriai, pirkėjai, kon
troleriai ir direktoriai. Juos 
reikėtų atitraukti kuo da
bartinio siadio jų veikimo 
lauko ir padaryti juos dis- 
triktų, arba apskričių pata
rėjais. «■

Visa šalis turėtų būti pa
dalinta Į apskričius. Kiek
viename tų apskričių šian
dien atsiras žmonių, kurie 
galės tinkamai patarnauti 
kaipo patarėjai. Jie yra jau 
išlavinti ir išbandyti. Žmo
nės, kurie galės būti distrik
to patarėjai, yra prityrę ko- 
peratoriai. Jie galės duoti 
instrukcijų koperatyvų ve
dėjams apie krautuvės vedi
mą ; be to dar jie galės abel
nai aiškinti Įvairius dalykus 
paliečiančius koperaciją, y- 
pač administracijos dalykus, 
koperatorių susirinkimuose 
ir direktoriams.

Tokie žmonės turėtų būti 
kiekviename distrikte ir 
jiems reikėtų mokėti atatin
kamą algą ir kelionių lėšas. 
Tų lėšų dalis turėtų būti mo
kama pačių koperatyvų, ku
rios nauduojasi instrukto-

tymai ir papročiai tarnauja 
nuošimčiadis ir pelnui, mflb- 
sų užduotis yra sutverti vi
sai kitoniškų biznį. Mums 
reikia žmonių, kurie netin- . 
gi galvoti, dirbti ir pasišvęs
ti tam tikslui. Mūsų kope- 
į atvvos gal pasekmingai gy
vuoti tik sulyg to,. kiek mes 
turėsime darbuotąją supran
tančių jų pamatinius dės
nius ir darbo būdus. Auklė
jimas duos mums suprati
mo; auklėjimas ves prie pa-’ 
siscl imo^ Koperatyvų judė
jimas tegali sveikai vystytis- 
tik tiek, kiek pasigamins ir 
išlavins sau vadų, mokytojų 
ir biznio vedėjų. Tik auklė
jimas užtikrins pasisekimą.

Š'als laikais apie trisde
šimtys pasaulio šalių turi 
rūtinius koperatyvų kūnus, į 
kuriuos yra susibarusios pa
vienės l eperatyvos. Tie tau
riniai kūnai yra susitelkę į 
Tarpi autinį Susivienijimą 
su trisdešimtys milijonų na
rių.

Koperacijos judėjimas y- 
ra tai milžiniška tarptautinė 
jėga, veikianti ekonomijos 
lauke ir žmonių gyvenime ir 
siekianti prie žmonių broly
bės ir žmonijos išliuosavimo 
iš privilegijų vergijos. Mes 
susirinkę šiame Kongrese 

, esame budavotojais tobules
nės ateities visuomenės. Ti
kiu, jog mums pasiseks.

■ (Versta iš “Co-operation”)

banūymų, darytų su entuzi- 
jazmu, vardan prakilnių i- 
deąlų, kiek pas mus. Stu
dijuojant tuos bandymus 
matai, kaip tos draugijos 
žlugo viena po kitos vis dėl 
tų pačių klaidi), nes nežino
jo apie kitų nepasisekimus 
ir nepasimokino iš jų. Tas 
pats ir dabar tebėra. Išsi
blaškę po visas Suvienytas 
Valstijas teisingų ir rimtų 
žmonių būriai mėgina vesti 
koperacijas tokiais būdais, 
prie kurių pasisekimo lauk
ti negalima. Atsiskyrę nuo 
kitų jie bus priversti nukęs
ti, kaip daug jiems panašių 
koperatyvų kad nukentė, 
labiausia dėlto, kad neriša 
bendrų problemų draug su 
kitomis šalies koperatyvo- 
mis.

Koperatyvų j udė j imas 
Suv. Valstijose turi dvi 
svarbi užduoti prieš akis, 
būtent — susivienyti ir auk
lėti.

[vairiose' Suv. Valstijų 
'vietose yra koperatyvų pri
klausančių prie Co-operati
ve League, kurios pasekmin
gai praleido ekonominės de
presijos laikų audras ir drą
siai eina prie kaskart dides
nių pasisekimų. Jų tarpe 
vra tokios kaip Roseland ir 
Chicagos Čekų kop. draugi
jos; Smult Ste. Marie, Mi- 
•higan; Franklin of Minne- 
ipolis; Illinojaus valstijoj 
— Waukegane, Bloomingto- 
ie. Vilią (trovė ir Staunto- 
ne: Massachusettso valsti
joj — Maynarde ir Fitcli- 
burge; Pennsylvanijos val
stijoj — Readinge The Key- 
ston, The Penu Centrai of 
District Ko. 2 ir Sunbury; 
Kew Yorko valstijoj — Bro- 
oklVne The Finnisli Trading 
ir Nevv Kevv Yorke Our C a-i 
feteria ir Utica Society; 
Superiore The Centrai Ex- 
ehangė SU savo šakomis; 
Čekų draugijos Dillonvale, 
Ohio: Mihvaukee’s namų ir 
krautuvių draugijos ir daug 
kitų vartuotoji) draugijų, 
kurios yra koperacijos pro
greso avangarda. Nebuvo 
nei valandos, kurioje virš- 
minėtoms draugijoms, Ko
pė raty vės Lygos nariams, 
būtų grasinęs pavojus. Svei
ki koperavimo būdai, auklė- 
ĮiHias ir apsukrumas visuo
met reiškia pasisekimą.

Kcpcraeijoš 
s-'uv. 
kvii; 
moji m 
auga.
jaučia reikalą steigti kope
racijas. Nejaugi jie eis prie 
to apgraibomis ? nejaugi* jie 
vėl kartos kiti) padarytąsias 
klaidas l argi jie seks vadus, 
kurių galvose pilna svajonių 
ir kurie tik į nepasisekimą 
juos tegalės nuvesti / ar bus 
aukomis gobšių savimeilių 
machinatoriii. kurie žada 
aukso kalnus? Ar gal pa- 
unauduos lengvai gaunamo
mis instrukcijomis ir in
struktoriais, kurie pagelbės 
pasekmingai darbuotis ? Šie 
klausimai yra be galo svar
būs.

Koperacijos gali lengvai 
išvengti nepasisekimų. Or
ganizavimo ir koperacijų ve
dimo būriai ir technika yra 
nustatyti ir prieinami. Tri
jų šimtmečio bcrtainių pri
tylamo vaisiai ir informaci
jų apie juos nestinga. Pa
lieka dabar svarbi užduotis 
PRISTATYTI

judėjimas 
Valstijose' pergyvena 

igą momentą. Susido- 
as kopearcija visur 

šalies darbininkai
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(Jai'nei vienoj šaly nenuėjo TAS IN-
r

distrikto arba visos šalies 
centralės organizacijos.

Naujų darbininką auklė
jimui reikėtų steigti tam tik
ri kursai. Po šešių mėnesių 
mokslo - 
mijos, biznio metodų ir ko
peracijos principų — stu
dentai turėtą eiti dįrbti į žy
mesnes distrikto koperaty- 
vas, kur galėtų įgyti prity
rimo. Jie būtų po priežiū
ra distrikto, patarėjo. Yra
koperatyvų įvairiose šalies 
dalyse, kurios mielai priim
tą tuos mokinius. Iš jų lai
kui bėgant pasidarytų eks
pertai, kurie galėtų toliau 
varyti’administracijos ir au
klėjimo darbą ^koperatyvų 
judėjime.

To programo vykdinimui 
lėšos būtų tai tik niaža dale
lė tos sumos, kurią jau nuo 
pat pradžių liktų sutaupyta 
šios šalies vartuotojams. Kol 

pasibaigs,

gyventojai 
kasdien sukiša į įvairius ta
riamai koperatvvius švinde- 
lins. Tik mažytė tų pinigų 
dalelė, pinigų, kurie ant vi
sados žlugsta, išgelbėtų li
kusius.

Tas programas Įvykintas 
gyveniman atneštų labai 
daug tikros pastovios nau
dos. Žmonės yra pasirengę, 
reikalas yra neatidėtinas; 
reikia tik pinigų, kad atsie
kus tų svarbių pasekmių. Y- 
ra tai vienas didžiųjų šio 
Kongreso uždavinių, kaip 
sutraukus į krūvą mūsų jė
gas ir užtikrinus finansinę 
paramą pamatiniam kopera
torių auklėjimui. Įdėjimas 
pinigų i šio programo įvyk- 
dinimą būtų geriausis in- 
vestmentas, kuri šios šalies 
gyventojai gali padaryti šiuo 
laiku.

Šioj biznio šaly, kur įsta-

t 
X X

KALĖDŲ DOVANA
Tiktai GRUODŽIO mėnesyje

Visiems naujiems “D a r bi n i n ko” skaitytojams, taip-gi atnaujinan
tiems prenumeratą yra duodama labai puiki proga šiame mėnesyje užsi
sakyti ‘‘Darbininką.’’

Gruodžio menesyje “Darbininko“ prenume
rata metams bus tiktai: Amerikoje $4 00, Lie
tuvon $5.00. Po Naujo Meto vėl reikės mokėti

seną kainą. /

Taigi šia proga naudodamiesi visi ‘‘Darbininko” prieteliai ir draugai pa
siskubinkite užsirašyti jį. Taip-gi nepamirškite, kad “Darbininkas” yra 

''gražiausi dovana Jūsų Tėveliams, Broliams, Sesutėms ir Draugams Lie
tuvoje. " Tai-gi pasiskubinkite ir pasiųskite jidfris tą dovanėlę-r-laikraštį. 
Jie džiaugsis ir dėkc® Jums skaitydami “Darbininką.” Esame gavę daug 
padekonės laiškų už siunčiamų Lietuvon “Darbininką.” Dabar yra ge
riausia proga, nepraleiskite jos. Reikia atsiminti, kad apart paprasto 
siuntimo laikraščio tris sykius savaitėje, kiekvienas prenumeratorius 
gaus dykai gražų SIENINĮ KALENDORIŲ, kuris papuoš Jūsų na
mus. ’ fe:- .... .
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“Darbininkas”
366 Broadway

BostoB27, Mass.5
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F. V.

i

Rašt.

Padėkavonės Dienoj.

ELIZABETH, N. J.
luburatorijos.

t
Brooklyn, N. Y.

*

turite?
Štai yra geriausis apskritam metui anglių pečiui

MONTELLO, MASS.

✓

-

prakalbos 
pakalbėjus 
gerb. kun 
tam kalbė

f?r-T

Vartok

SOCONY
kun. J. švagždys ’su pk^Ibhiin- 
kais Jonu Dauk&tu ir Antinu: Aks-

anglių

Diioo

kavo, bet ir kitų kolionijų aukos. 
Stougtitoaas prisidėjo su keliais 
desėtkaįs gyvų aukščių, Middleba- 
ro, N, Abingtonas ir k. Garbė

“DARBININKAS”
366 Bro^dway, Boston 27, N

t!-f

“Drobės” Bendrovė jau

VISIEMS.
Platinkime tarp žmonių geras 

knygas ir gerus laikraščius, nes 
jų skaitymas apšviečia žmogui 
protą ir ištobulina valią.

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

BEMOKĄS ATSAKYMAS. |E2

“Matai kaip gTeitai jisai nustojo 
verkti. Aš tik ką daviau jam dožą

BAMBINO
. Vaisbaienklis Reg. S. V. Pat. Biuro 

ir matomai tas palengvino jo skaus
mas tuojaus.”

Taip, motinos! Bambino parode pui
kius rezultatus palengvinime vidurių 
diegimo, mėšlungio ir užkietčjomo. Jis 
S geriausiu kūdikių draugu! Kudi-

i mėgsta jį! Jie prašo daugiau !

35c. aptiekosc. Už 40c. nrisiunčiame 
( F. A!

104-114 So. 4th St.

T?

WOROESTER, MASS.

LAWRENCE, MASS.

z

BROOKLYN, N. Y.

LDS. 12-tos kuopos susirinki
mas mėnesinis ir nepaprastas bus
gruodžio 11 d. 1922 m. Karalie
nės Angelų parapijos salėje, Se. 
Fourth ir Roebling Gts. Susina- 
kimas atsibus 7:30 vai. vakare; 
Draugai ir drangė6, kurie tik tu
rėsite laiko ir kuriems rūpi dariti- 
ninkų reikalai, 'bffldte visi. Ta
me susirinkime bus diskusuojapia 

y apie LDS. kliubą, nes tas klau
simas yra svarbus ir reikia visa
pusiškai išgvildenti, o kad tinką* 
mai išgvildenti, tai reikia kad vi
si būtumėm. Antras klausimas — 
LDS. maršrutas. Trečias — bus 
išduotas raportas iš LDS. N. Y. ir 
N. J. apskričio suvažiavimo. Ir 
daugiau turime ant apkalbėjime 
šių dienų darbininkų klausim il 

LDS. nariai ir narės'nepamirškit e 
ateiti į minėtą susirinkimą ir at
siveskite naujų draugų.

Šaukia susirinkimą
Patd J. Kyrius,

LDS. 12-tos kuopos rašt.

LDS. 7-tos kuopos įvyks meti
nis susirinkimas 13 d. gruodžio 
Meldžiam visų narių atsilankyti 
ant metinio susirinkimo ir atsivest 
nauj ųnarių įrašyt ir bus renkama 
nauja valdyba.

g"ESW^gJ_—. .11.) 
t Vieni perdarinėj a sidabrinius fc : 
dus, kiti pardavinėję užkandžius, j 
treti pardavinėja paukščius, mb| 
buvo suaukota apie 290 tyrų! 
paukščių. Galima pasidžiaugt-

pinigų. Stebėtina, kad ląisvama- 
aiąi be ” tiebušlpraturių katalikų 
ąei svetainės nenusipirko. Kata- kad ne. tik Montellos katalikai an
tikai vyra? turėtų susiprasti ir nej 
dąlyvauli laisvamanių tarpe jei- 
gat benori savo vardo pažeminti.

NQBWPO», MASS.

Padėkavonės dienoj kasmet mū
sų kolonijoj šv. Elzbietos dr-ja 
apvaikščioja iškilimngai, bet šį 
metą visos katalikų dr-jos, kuo
pos, parapijonai, Sunday sehool 
vaikeliai, choristai, altoriaus dr- 
jos nariai su savo gerb. klebonu 
kun. F. A. Virmausku. asistentu 
kun. F. M. Juru ir jų svečiais ku
nigais; Tėvu Juškaičiu, Tėvu 
Švagždžiu ir Tėvu Raščiuku iš 
Lietuvos, apvaikščiojo Padėkavo
nės dieną su iškilmingiausiomis 
ceremonijomis pašventino naujos 
bažnyčios laikinį skiepą Ceremo
nijos prasidėjo 9:30 ryte su pro- 

—cesTju,~kurią hdėjo Alfomus dr- 
jos nariai, puikiai pasipuošę gie
dojo “Miserere.” Pašventino 
skiepą gerb. kun.xF. A. Virmaus- 
kis ir laikė šv. mišias. Subdiako- 
nais buvo kun. Juškaitis, kun. J. 
Švagždys. Tarnais — kun. Juras, 
kun Raščiukas ir Altoriaus dr-jos 
nariai. Pamokslą pasakė gerb. 
kun. Juras mūsų jaunas kunigėlis 
kurį visi myli. Choras ir-gi sugie
dojo mišias labai gražiai, vado
vaujant Misa Daly.

Jau turbūt visoje Amerikoje ir 
Lietuvoje žinoma apie Laurence 
bedievybės lizdą, išskiriant socia
listus, .laisvamanius, nezaležnPū
kai taip kovojo prieš Kristaus Baž
nyčią šeši metai ir stebėtina, dorų 
katalikų nepergalėjo, stato gražią 
bažnyčią po Kristaus vėliava. Iš
tikrųjų, visa garbė priklauso gerb. 
kun. F. A. Virmauskui, kuris at
važiavęs vos tik išsišventęs jaunas 
kunigėlis rado mažą būrelį kata
likų ir praėjo organizuoti juos ir 
tam tikras katalikiškas organiza
cijas tverti. Šiandiena galime pa- 

- - sidžiaugti turėdami mūsų tarpe 
veikėjų kaip iš suaugusių taip ir 
iš jaunimo. Gerb. klebonas per 
šešis metus mokino jaunimą ir su
augusius lietuvišką kalbą, grama
tiką ir kas tik norėjo išmoko, šian-I 
diena mokiniai užima dr-jose val
dybos vietas ir po būrio vaikučiu 
nedėldieninės mokyklos kurią ve
da gerb. Tėvas Jutas.

Keturi metai atgal gerb. klebo
nas papirko didelį pušyną prie e- 
žero, kuriame linksminas visa pa
rapija vasaros laike, kur turi ko
plyčią, vasarnamį, Ten uis Ct. ir 
ko tik sveikata ręikalanja. N. 
Anglijai žinoma vieta “Palanga.” 
Suprantama kokį nebūtų darbą 
gerb. klebonas ažmtegė, Mūsų ge
raširdžiai pampi jenai pritarė su 
darbu, pinigais, pasitarimais. 
Lietuva kada kaukėti pagelios, 
gerb. klebonas viMbmrt buvo pir
mutinis su savo gera širdžiai® ka
talikais. Tai-gi Hera katalikų Ma- 
- iyia, bet jie šripė Lietuvą dra- 

bužiads, pinigais, tūri Palangą, sta-.

Gruodžio 3 d. teko čia būti. Lie
tuvių čia yra apie 500.' Turi gra
žią bažnyčią ir tikrai puikią salę. 
Žmonės tikri laputės, nors prie 
žaizdos dėk.' Yra iš visur, bet 
daugiaus nuo Vilniaus. Yra ke
liolika katalikų draugijų. Visos 
turi savo gražias vėliavas, šėpas 
ir kitus draugijos dalykus. Ve
dama gerai paties klebono sekma
dieninė mokykla. Kas šventadie- 
vakarais rodoma krutamieji pa
veikslai, tas duoda parapijai pel
no. Gerb. klebonas yra šviesus 
ir mokslą mylintis kunigas. Juo 
parapija džiaugias. Įvyko pra
kalbos. Didelio prielankumo pa
rodė gerb. klebonas Šv. Kaz. Dr- 
jai, išdėstydamas jos nuopelnus 
Bažnyčiai ir Lietuvai, labai ačiū. 
Amžinieji nariai: Jurgis Versec
kas L. L. P. Boną $50, 2) Myko- 
.as Kasauskas L. L. P. Boną $50, 
3) Antanas Fedas L. L. P. Boną 
p50 ir 4) Barbora Vaitkevičienė 
L. L. P. Boną $50 6U visais nuo
šimčiais. Metinių 20. Įsteigtas 
skyrius. Garbės pirmininku gerb. 
kleb. kun. Taškūnas, pirmininkai 
Jurgis Verseckas, vice-pirm. M. 
Balutienė, rašt. Apol. Stašaičiutė, 
žd. A. Fedas; valdybos nariai; 
A Smilgienė, V. Kudirka, K. Sta- 
saitiene ir Barbora Adomaitienė. 
Gerb. klebonui už prielankumą, 
amžiniesiems, metiniams nariams 
už paramą ii- skyriui už pasiryži
mą darbuotis, tariu širdingos pa
dėkos ir pagarbos žodžius.

Kun. P. Raščiukas.

———— ,
Mirė Sv. Kazimiero Dr-jos Kaune,' 
amžinasis narys Ignas Orinčius.

Šiais metais teko būti Elizabethe 
ir susipažinti su Grinčių šeimyna. 
Prieš 5 mėnesius visa šeimyna ir- 
Ignas buvo sveiki, linksmūs, vai
šingi. Pakalbinti mielu noru į- 
sirašė į amžinuosius Šv. Kaz. Dr- 
jos narius abudu su žmona įmokė
jo $70. Gėrėjausi tų namų dievo
tumu ir laime, bet štai jie apsiden
gė gedulą, nes mirė šeimynos gal
va, maitintojas. Dievas pakvietė 
ji atsiimti užmokesčio, kurį čia už
sidirbo tikėjimo katalikystės dar
bais. Šv. Kaz. Dr-jos vardu, mi
rusiojo žmonai ir visai šeimynėlei 
reiškiu tikros užuojautos jausmus. 
Kaipo amž. narys Šv. Kaz. Dr-jos 
a. a. Ignas, visados naudosis šv. 
Mišiomis, kurias laiko nariai ku
nigai ir narni ne kunigų maldo
mis. Visų Šv. Kaz. Dr-jos narių 
Amerikoje ir Lietuvoje meldžiu 
pasimelsti už Igno dūšią. Amžiną
jį atilsį duok Jam Viešpatie!..

Km. P. Raščiukas.

Mūsų koiionijoj žinučių daug, 
bet matyt kaikurie užsiėmę dar
bais dėl parapijos ir kitų reikalų, 
tai neturi nei laiko rašyti. O ku- 
die nieko neveikia, tai nieko ir 
nerašinėja ir nieko nepeikia. Bet 
vis-gi yra daug ko aprašyt iš 
Montellos ktianijos. Gerus dar
bus-galima pagirti, o blogus gali
ma stačiai papeikti. Taigi aš kai
po patyręs Moitelloje daug gero 
ir daug blogo, stėngsiuos, pir- 
miaus pagarsint gerą, o paskui 
blogą. Montelloj susipratę žsao- 
nęs veikia delei Tautos ir Bažny
čios ir pridėsim dar vieną svarbų 
darbą — tai platinimą* gerų ka
talikiškų raštų, laikraščių, knygų. 
Bet vienas man svarbus dalykas 
pasirodė, kad žmoneįiai sukruto 
apie svarbius darbus dėl statymo 

imais. naujos bažnyčios; Svarbumas pa
sirodo iš veikiančių ypatų. Pra
sideda fėtai. -Tėvus rengia gerb. 
k t z. -j ’ ’ 1

- f V itiems per leųškus

Visos bendroves yra ge
ros, jei tik ios yta gerai i? 

. - .cv.teisingai vedamos. Visos 
toms kolionijoms. Bet ištiesų pa- benditjvės gali prisidėti prie 

pakėlimo Lietuvos ekmie- 
mižkai ir^daug kas jau kaip 
kurių bendrovių toge srityje 
yra padaryta ir daroma. Lie
tuvos žmonės ir valdžia labai 
prielankiai Žiūri į amerikie
čių lietuvei bendroves ir 
kiek^galmt jų veikimą pare
mia.

Sakoma, būk “L. Atsta
tymo ^bendrovė” nieko prie 
Lietuvos atstatymo neprisi
dėjo ir neprisideda.

Nore aš ypatiskai neesu 
šėrininkų L. Atstatymo Ben
drovės, bet gyvendamas po
rą metų Kaune su visų ben
drovių reikalais esu pusėti
nai susipažinęs ir apie L. At
statymo Bendroves reikalus 
galiu pasakyt*štai ką:

Bendrovė pati savo vardu 
negirdėt kad ką būtų nuvei
kusi arba veiktų, bet prigel- 
bėjo įsteigti “Nemuną,” 
“Dubysą,” “Ringuvą” ir 
“Kredito Banką.” Į tas 
keturias organizacijas 
miausią dalį kapitalo įdėjo 
“Atstatymo Bendrovė.’' 
Tuomi padaryta daug nau
dos Lietuvai. Vis-gi tose 
organizacijose dirba žmo
nės lietuviai ir auginamas 
Lietuviškas biznis. Gali būt. 
kad yra nekartą padaryta į- 
vairių klaidų, bet abelnai i- 
mant tas bisnis eina geryn ir 
su laiku neš tikrą pelną. Jau 
šįmet girdėjau Kaune šne
kant, kad galėsią mokėt po 
kokį 20% dividendų. Ar 
mokės ar ne, tai priklausys 
nuo to kaip nutars metinis 
akcininkų suvažiavimas 
Kaune. Pats centras “L. 
Atstatymo B-vės” Ameriko
je man ding didelių pinigų 
neturi dėlto kad turėjo ant 
kelių biznių žyimių nuosto
lių ir daug kainavo suorga
nizavimas Bendrovės ir su
kėlimas kapitalo. Mat buvo 
tiems žmonėms, kurie tą dar
bą dirbo, gana brangiai mo
kama. NeV’yorkiečiai šne
ka, kad net esą ir ant namo 
paimta iš laisvojo susivieni
jimo paskola $40.000. Tai 
jeigu tas viskas būtų teisy
bė, tai Amerikoje jų biznis, 
būtų nepergeriausis, bet tas 
dar nereikštų, kad jau L. 
Atstatymo Bendrovė žlunga. 
Dar gerai padirbėjus valdy
bai trumpoje ateityje ga’ 
dalykai teip virst, kad vis 
kas gali eit kogeriaųsiai, y- 
pač dabar kuomet Lietuvęj( 
įvesta pastovi aukšta valiu 
ta, kas palengvįs biznio ve 
dimą Lietuvai ŠU Amerika 
— o juk L. Atstatymo Ben
drovė daugiausia ant to ir 
manė remti savo veikimą. 
Ikšiol toks biznis negalėjo 
dttdt jokio pelno, dėl vaKu- 

iįpastovtttno, jis veik

sakius garbė mūsų veikėjams, 
gerb.-kun. J. švagždžiui, jonui 
Dūkstai, 'Antanui Akstinui už jų 
sumanymą. Be to uoliai veikia 
Juozapas Manstis, J. Baronas, J. 
Valaitis, P. Juškaitis, J. Daugėla- 
vičia, J. Jekelevieia, p-lė Ona Ka
šėtaitė, kuri padarė $90, vytės E. 
Rožėniutė ir A. Dukštaitė padarė 
$800. Gaspadinių vardai: Anta
navičienė, R. Aitavi&utė, A. Kuo- 
dičienė. Iš vaikinų daugiausia 
pasidarbavo Povias Antanavieiu- 
kas.

Kuriii vardų nepatėmijau, tai 
malonėkit atleist. Visko negalima 
sužinoti. Visiėtns aukautojams ir 
darbuotojams didi garbė. Ne gė
da pasakyt kiek liko pelno, bū
tent $2.000.

J. Dūkštą, A. Akstinas, J. Dau- 
geliavieius, sumanė užbaigt tuos 
fėrus vakariene. Surengė 23 d. 
lapkričio vakarienę toje pačioje 
salėje 20 Webster St. ir užkvietė 
visus parapijomis. Užprašė gerb. 
svečius — kun. Kaz. Urbanavičių 
iš So. Bostono, kun. V. Taškūną iš 
Norvvood, kun. Čapliką iš Provi- 
denee. Svečiai pamatę tokių va 
karienę, tai džiaugsmingai nusi
stebėjo. Kas ant tos vakarienės 
buvo, tai negalėtam surašyt vi
sam laikraštyje. Visko gausia, 
buvo. Kai atėjo salėn gerb. sve
čiai, tai buvo pasitikti delnų plo
jimu. Visi valgė ir gėrėjosi pui
kiai pagamintomis gėrybėmis. Pc 
vakarienei pradėta 
P-lė Ona Kašėtaitė 
perstatė kalbėti didž. 
Kaz. Urbanavičų. Po 
jo kun. Taškūnas, p. Šaliūnas, P_ 
Juškaitis. Po to panelė Kašėtai
tė paprašė gerb. vargonininką J. 
Banį ir visą chorą padainuot. Nu
gi žiūrim, kad sustojo Montello? 
jaunimas, kuris yra išlavintais 
balseliais. Ir kad uždainuos, tai 
net svetainė drebėjo. Valio Mon
tello jaunimas. Pabaigus dainas, 
p-lė Kašėtaitė paaiškino kad 24 d. 
lapkr. pripuola šv. Jono diena ir 
kaipo Montello klebono varduvės. 
Tada pirm. Jonas Dūkštą padavė 
kleb. dovaną auksu. Klebonas 
Jonas Švagždys pasiėmęs dovaną 
nedėkavojo už auksą, bet dčlčavo- 
jo už gerus darbus parapijonams 
ir didį pasišventimą.

Valio darbuotojai!
26 lapkričio sulaukėme bran

gaus svečio kun. P. Raščiuko. Jis 
atsilankė mūsų kolionijoj su bran
giu darbu, tai yra katalikų spau
dos platinimu Lietuvoje ir Ameri
koje. Montelliečiai ne tik ką re
mia čionai, bet ir Lietuvos apšvie- 
tą puikiai parėmė. Prisirašė 100 
nariti metinhj ir 45 narių amžinų 
prie Kauno Šv. Kazimiero dr-jos. 
Valdybon garbės pirm. kun. J. i 
Švagždys ir iždininku, susirinki
mų vedėjas M. Abračinskas, pa- 
gelb. J. Baronas, rašt. M. M. Ka
mandulis. ’

O kur Montellos lietuvių blogi 
darbai. Tai stačiai aš rašau Mon
tello j prasidėjo didi baisi girtuok- 
lystė, didi baisi svetimoterystė. 
Viena moteris paėmė nuo vyro di- 
vorsą ir pradėjo munšainą varyti. 
Ji buvo pakliuvus policijai į na
gus.

Toliau pas mus yra apsileidi
mas registracijos klausime. Tas 
darbas nevaromas. '“

Tai mat kokios kokialės mVsų 
kampelyje.

UEIMVOSJIKAHS
Kaina 45 Centai z

Tai naujausios laidos su* 
Lankstomas žemlapis h* kiek
vienas lietuvis turėtų įsigy-

kais Jonu Dankfitu ir Antinu Aks
tinu. Prasidėjus fėtams, 12 spa
lio eina <

to naują bažnyčią ti* vis dš tari tumu ir linksmai. Malonu žiūrėt.

“PorMnin**’’
darabs su elektrikos grej- 8^ BrbaaSVĄy,

—u-------- —   ' —u-—.--J 11-" ----------- ——=--

čia ne oiagą jelną. i turi šį ta padariusi: šan-
TtafrgUmMaii jhibatų kur 
Lietuvoje .įdėję kapitalo kol 
kas man Kaune būnant ne
buvo girdėt- Bet jie tik ma
žą dalelę savo kapitalo įvedė 
Lietuvoje. Kitą kapitalą į- 
dėjo į užpirkimą lotų Akro- 
ne, o Iotams brangya, einant 
ir jų kapitalas pakils. Su 
laiku ir jie tą kapitalą per
kels į Lietuvą. Tuomet juo 
to kapitalo bus daugiau Lie
tuvoje, tuo jis bus naudin
gesnis ir daugiau galės

. naudos atnešt.
“Lietuvių Prekybos Ben

drovė” turi Lietuvoje dvi 
šakas “Amerikos Lietuvių 

; Prekybos Bendrovę” ii 
■ “Lietuvos Tarptautinį Ban

ką” ir vienai šakai ir kitai 
t gerai sekasi. Prekybos 

B-vė” veik visus pinigus į 
vezdino Lietuvoje. Jinai da
ro gana dideles biznyje apy-, 
vaitas, daug yra pripirkusij 
Įvairių nuosavybių, turi pui
ku mūro garadžių, geriau
sią Kaune mašinšapę, Skuo
de saldainių dirbtuvę ir tt. 
Visos bendrovėj įstaigos ne
ša pelno ir nežiūrint valiutos 
svyravimo ta Bendrovė varo 
biznį kas kart platyn ir pla
tyn. į

Audimo korporacija arba 
bendrovė plačiai reklamuo
jasi, turi Kaune nupirkusi 
Rekošo fabriką, kurio neku
rtas trobas griauja ir mano 
perdirbti į audiminę. Jeigu 
pinigų tam darbui užtekti
nai turės, tai bus dalykas 
naudingas, bet vis-gi tam da
lykui dar ne biskio ir reikia, 
kad galima būtų pradėt 
aust.

šiuose jau ^trbtuvė verpia, 
audžia... Paventyje pope- 
rifaę turi ir dar kaip kur pie
nuoja statyt dirbtuvėles...

“Rūbo” Kriaučių ameri
kiečių bendrove daugiausia 
siuva valdžios užsakymus 
Lietuvos kariuomenei. Siu
va apie ipO amerikiečių 
kriaučių. .»

Tai ir visos amerikiečių 
bendrovės Lietuvoje apie 
kurias plačiau visuomenėje 
yra kalbama.

Dar kartą pabriežiu, kad 
jos visos yra Lietuvai nau
dingos ir galėtų būt dar nau
dingesnėmis, jeigu jų visų 
vedėjai ir valdybos susitar
tų koordinuoti savo veikimų 
prisilaikant visų bendrai iš
dirbto veikimo pieno — prie 
ko, bent mano nuomone juo 
greičiau prieitų juo būtų ge
naus.

Mokyti ir ištingi sytgl 
diia_... prisiminę kn
skaitymo nauoą. litai ką i 
mokslavyris R. Būry. ‘ Knj 
anot jo betariant, yra geriau 
mokytojas. Jis ant tavęs me 
nesupyks ir užmokesnio nere 
lauš. Kada tik nueisi, niekada 
miegančio neatrasi, kada tik 
klausi, jis vis atsakys, kada s 
tiksi, jis tavęs neišjuoks.”,

LIETUVOS V 
KONSTITUCIJA 
ŽEMLAPIS TIKTAI 

45 CENTAI.
Norėdami, kad kiekvienas 

menkoje gyvenantis lietutis 
retų savo namuose savo i 
konstituciją ir žemlapį, mes < 
dame progą kiekvienam juos 
gyti. Taigi ant nekurio laiko Į 
Kalėdas nupiginome Konstitn 
ir žemlapį ir abudu pasiųs 
kiekvienam, kuris MUMS 1 
SIŲS 45c. MONEY ORDK 
AR PAŠTOS ŽENKLELIAIS.

šis pasiūlymas yra aprubei 
tas tikram laikui, todėl nea1 
liokite, skubinkitės užsisakyti 

Adresuokite:

Ar daug jus

KTAI ant galo yra aliejaus pečius, kuris visame 
w yra toks geras, kaip kad ir anglių pečius ir grei
tai šildo, kaip kad gazinis pečius. Jis yra nepa
prastai geras, nes su juo galima sutaupyti laiką 
ir švarus, jeigu naudojama Socony Kerosiną.

Šis vėliausias ir geriausias New Perfection Alie
jaus pečius su Superfes knatais yra naudojamas 
tūkstančių namuose apskritam metui virimui, 
kaip dideliuose, taip mažuose miestuose ir kai
muose. /

Jeigu perki rakandus naujam namui arba nori 
pirkti pečių, tai pamatyk šį New Perfection ir 
pirk jį. Jūs neateidžiaugsite, nes jis yra švarus, 
paprastas, tvirtas ir greitai verda. Ir atmink, 
kad turėti apskritam metui pečių.

■ Rakandų krautuvėse ir pas geležų 
pardavėjus—visur.

Buvo visiškai negalimu. — o 
kiekviename biznyje biznio 
nedarai kapitalas ne tįk ką 

“■ b Ut dar fr 
Aš tikiu, kad 

ims eit kas 
ir geryn.

Pranašės Bendrovė ir-gi 
Lietuvai buvo naudinga ant

tvariam, greitam, tan
ikiam apšildymui bile 
kambary, naudok New 
Perfection Aliejaus i>e- 
čiuką ir Socony Kero- 
siną. Nepaprasta su
dėtis.

PERFECTION 
OilHeaters

STANDARD OJL CO. OF NEW YORK
, , , 26 Broadvrap

NEW PERFECTION
®W SUPERFEX Bumers



ATVIRUTĖS! ATVIRUTĖS!

Egzami 
Slaptim* 
Suteikto 
gyvensn

10 Metų Soutb Boston* 

DR. H. S ^TONE
AKTŲ SPECIALISTAS
899a W BR0ADWAY

v a LANDOS: Nuo 9 r. iU 7 v. vak
■.

Gydo 
vyrų, 
nnoja 
ir tt. savo laboratorijoj, 
patarimus* lalSkaia kitur 
tiems Adresas-

506 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON. MAS8 
(Kampas G St lr Broadway>

VALANDOS: 9—11 2—4 7—V

• TeL So. Boston 27<

J. MACOONELL, M. D.
Galima nuikalbeti ir Uetu-mAk«-

Ofiso Vala.vdos:
Rytais Iki 9 vai Po pietų nuo • -8 

Vakarais nuo 6 iki 9
580 Broadway. 80 Boston

PRAJOSIMASVĖJINĖS ŽINIOS

ns.

Tel

PILIEČIAMS.

sku-

PROGA DĖL KRAUTUVĖS. i i

1

1

OR. A. J. GORMAN

LAIKRAŠTIS

j 
I

NAUJAS VEIKALAS 

“PILOTO DUKTĖ” 
Drama penkiuose veiksmuose.

JOS P. UYICK
618—20 Ford Bldg

Kamp. Griswold & Congress gt. i 
Detroit, Michichan.

Stoju Į visus teismus Detroite 

ir visoje apielinkėje.

1____ -1

Kampinis 3 šeimynų, 17 kambariu namas su visomis jtaisomis 
ir elektriką. Pirmą florą galima leugviai perdaryti j krautuvę. 
Geriausia vieta dėl mėsos ir groserio krautuvės. Prekė $9500; 
$3000 įnešti. !

BARGENAS. Puikus 9 šeimynų mūrinis namas su beveik 1 
akru žemės, geriausioj vietoj Brookline. Visi naujos mados įtai
sai ir “steam” šiluma; randu neša $6500 i metus, bet galima 
lengviai pakelti iki $7500 į metus. Prekė $38500. Įnešti $6000. 
Lengvios išlygos. Dėl platesniu žinių kreipkitės pas

LITHUANIAN AGENCY,
A. IVAŠKEVIČIAUS OFISAS,

361 West Broadway, South Boston, Mass.
Tel. So. Boston 605 ir 1337.

Į TEATEINĮE.

I A. Vineckas prašomas už- 
rin “Darbininkan” gauti 
uera daikta. »- • .7 ‘

PAKVLTAVONL

ĮSIGYK
Naujausią, Geriausią 

. Geriausią *

RAIDŽIŲ RAŠOMĄ 
MAŠINĄ 

(Tv P E W R I T E Rx Į)
Su Lietuviškais Akcentais

kuri sveria tik 6% svarus.

KALĖDŲ BELAUKIANT REGISTRAGUOS JETROIT’O KRIAUŠIUS.
I

•Darau siutus, overkotus ir ftn 
rus. Materijos geros, didžiam- 
•ns!rinkime. Kainos nebrangiom 
Darbas ir pritaikymas gvarantm 

Malouėkit persitikrinti.

p.

i, ui mKia

Tinka namuose, ofisuose ir kelio
nėje. Dėlei platesnių informacijų 
kreipkitės pas

A. F. KNEIŽĮ, Pardavėją,
308 E. Ninth St., So. Boston, Mass.

Lietuvos piliečiai Ameri
koje pagal Lietuvos vyriau
sybės išleistą įstatymą pri
valo registruotis atstovybė
je, išsiimant pasus. Žinoki
te. jog įneš esame speeijalis- 
tai šitame darbe ir viską ga
lime atlikti nuo A^iki Z. Vie
tiniai, apylinkių ir visos A- 
merikos lietuviai registraci
jos reikalu kreipkitės į mus. 
Laiko nedaug beliko 
binkitės.

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION

114 W. Broadway,

LDS. Conn Apskričio Kuopą 
Domei.

LDS. Conn. apskričio metinis 
suvažiavimas įvyks antrą nedėl
dienį Gruodžio, tai yra 10-tą die
ną, 1922 metuose, Šv. Trejybės 
parapijos svetainėj, 41 Capitol
Avė., Hartford, Conn. Sesijos 
prasidės 1-mą valandą po pietų.

Lai kiekviena kuopa siunčia po 
kelis delegatus bei delegates į ši
tą suvažiavimą, nes jis yra didžiai 
svarbus, ne, vien kad šis yra me
tinis suvažiavimas, bet jis yra pir
mutinis po 7-to LDS. Seimo. De
legatai turės ko svarbaus praneš
ti iš buvusio seimo.

Tegul kiekviena kuopa apmąsto 
LDS. reikalus ir priduoda daug 
gerų įnešimų, kaip ir kokiais bū
dais mes galim prigelbėti LDS. 
centrą sumažinti skolas ir page
rinti darbininkų stovį.

Visos kuopos parodykite sav» 
darbštumą ir pagelbėkite kiton 
kuopom jį įgyti, per siuntimą de
legatų ir su jais gerų inešimų b 
patarimų.

M. Blažauskratš, 
LDS. Conn. Apsk. Ra3>

Kalėdoms besiartinant, papuoškit savo namus, kad 
būtų smagiau praleisti Šv. Kalėdas. Pas mus galima 
gauti visokių papuošimui Kalėdų eglaitės elektrikinių ži
bučių, lempučių. Apart to, speeijaliai sutaisytų Kalė
doms dovanėlių iš įvairių dalykėlių, kuriuos parduosim 
pigiausiomis kainomis.^

SOUTH BOSTON HARDWARE COMPANY
-J. KLIMAS ir P. BOLYS, Savininkai,

317 West Broadvay, South Boston, Mass.
Telep^one. So. Boston 167—W.

Šis gražus tikybinis veikalas 
perstato scenos veidrody sek
tinus pavyzdžius kovai už ka
talikų tikėjimą. Perstatyti ne
sunkus; užima visą vakarą.

Kaina 35 centai.

Užsakymus siųskite

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

Esame gavę iš Washingt<> 
no Lietuvos piliečių regi.- 
tracijos blankų, taigi kuri < 
lietuvių norėtų tų blanki 
gauti malonės kreipties 
“Darbininko” raštinę ii 
gaus visas žinias ir paaiški 
Rimus.,

“DARBININKAS”
366 Broadway,

Boston 27, Mas*

JUOZAS LAUKIS
LUCKY TAILORS

r<8 Canut AL Hamtramck, ilicn

So. Bcatm* 1488

i OR. J. C. LANDŽIUS
LIETUVIS GYDYTOJAS IB 

CHIRURGAS, 
aitrią^ lr ehmnlAkaą liga, 
moterį} ir vaiki} 
kraują^splaudalua

Skaitykite u platinkite u» 
kraštį “GIEDRĄ.” Lietuvi 
KAtaUkų Moksleivių Organą

Kaina metams Amerikoj $2.5'
“GIEDU A”

55 W. Market Str.,
Wilkes Barre, Pb

“DARBININKAS” pasiuntė 

Lietuvos Darbo Federacijai 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 kiekvieną progą tam tikslui au- 

’<ų rinkimui sunaudoti
i f

Tel. So. Boston 32^
LIETUVYS DANTISTAS

OR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS i 

f įtikinai perkėlė olis* po N- 
425 Bboadtoay. So Boston.

O/too Valandot:
Nuo 10 iki 12:30 ryte ir om> 1 :#)• 

Iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v vak 
ofisas uždarytas suimtos vakarai* 

ir nedėliomis

PARSIDUODA OKĖ LABAI 
PIGIAI.

Su visais įrankiais. Namas dai 

visai naujas. Dėl 2 šeimynų po 

5 kambarius su visais įtaisymais. -įj 
G esąs, miesto vanduo. 20 akrų l - 

'žemės, 10 karvių, vienas arklys, 8 I ! 

kiaulės, 50 vištų. Ūkė randasi vi- 

:-ai netoli nuo Bostono. Pirkimo 

išlygos labai lengvios.
OLSEIKA IR MIKALIONIS i 

REAL ESTATE,
425 Broadway, 

So. BostOD 27, Mass !'
Tel. So. B. 2805—J. (9) 1

:į
A 

I ' 

I , 
I i

I I 
I •

Į

Parsiduoda 12 dešimtinių ūkis : “ 

Lietuvoje, su budavonėmis už $3,- * 

' 00.00. Jeigu kas iš Amerikiečių j 

lietuvių važiuojančių Lietuvon j 
norėtų tokį ūkį Įsigyti, tai gera . į 

proga. Tasai ūkis randasi Papi- 
lės parapijoj, Trikšįų kaime, Šiau- •[ 

■ių apskrityje. *

Delei platesnių informacijų 

kreipkitės pas

Š. BUGNATHS
70 Lawrence st., Lawrence, Mass
(9)

PRANEŠIMAS.
Lietuvių R. K. Federacijos Nav 

josios Anglijos apskričio sk* 
, riams pranešame, kad įvyks aj> 
j kričio suvažiavimas nedėlioj, gru« 
’ džio 17 d. 1922, 1-mą valandą j> 
i pi£tų Lietuvių Bažnytinėje Sv* 
Į rainėje, Windsor St., Cambridgt 
Mass. Todei-gi gerbiami Lietu 
vių R K. Federacijos Naujosio 
Anglijos apskričio skyriai man 
nėkite atsiųsti savo atstovus į šit* 
suvažiavimą, nes yra daug sva» 
bių reikalų aptarti. Teip-gi šita, 
suvažiavimas yra pirmutinis p- 
seimo, o kurie skyriai negalėsit* 
atsiųsti atstovų, tai atsiųskite s* 
vo įnešimus apskričio valdyba, 
Teip-gi kurie skyriai da nepas, 
mokėjote, tai yra prašomi pas, 
mokėti savo duoklę į apskričio it 
dą ant suvažiavimo.

Lietuvių R. K. Fed. N. A. Aj> 
kričio Valdyba:

Pirm. — V. J. Kudirka.
37 Krankliu Stn 

Nortvood, Mass.
Rašt. — M. M. Kamanduliz

20 Faxon St., 
Montello, Mass.

PARSIDUODA ŪKIS 
LIETUVOJE,

I

I
FEDERACIJOS SKYRIAMS.

^DARBININKAS99

*

Adresuokite:

Mea<fowlafldg, Pa.

h

06 Mala 8l., Montello. Ma>

—<K«gtpae Broad St----
TeL Brockton 5112- v

Visais knygų ar atviručiu reika
lais adresuokite:

» t

i

;V. KAZIMIERO r k uajo 
VALDYBOS ANTRAlA? 

BO. BOSTON, MASfe

Gerbiamiems klebonams prane- 
e, kad mes turime atspaudę 

gražių kopertėlių “Kalėdų dova- 
la.” Parsiduoda prieinama kai- į

. !
' Per paštą 5 centai

įersiuntimą. Kurie 
uos rinkinius gauti, 

neperdaugiausia mės jų turi-

DAS TĮSTA*

PARSIDUODA PEKARNĖ 
LABAI PIGIAI.

Namas ant 3-Ją lubą, 2vfem Šeimy
nom gyventi. Pekagnf sų visais įtai
sais. Paradvimo priežasties — savi
ninkas mirė.

M. GRINČIENE.
1.3llnšlee Place, Ellzabeth, N. J.------ -------------

Jau netoli šv. Kalėdos, gi mes 
seno papročiu turime labai gražių 
atviručių pasveikinimų su šv. Ka
lėdomis ir šiaip jau gražių reginių 

ir Lietuvos gyveni- 
Šiemet ypatingai mes juos 

i pigiai parduosime. Sudėjus 
visokių atviručių, kaip viršuj 

minėta, parduosime tik už 35c. 
daugiau už 
tatai norite 
paskubėkite,

LDS. CENTRO VAL- 
, DYBA.

Dvasios vadas kun. F. Ke
mėšis.

Prez. M. Žioba.
Vice-prez. J. Versiackas. 
Rašt.-adm. J. Tumasonis. 
Ižd. V. Jakas.
Iždo globėjai: J. Glinec

kis, A. Vaisiauskas.
Kontrolės komisija: Kun 

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

Literatinė komisija: kun. 
F. Kemėšis, L. Šimutis, kun. 

j J. Jakaitis, P. Gudas, kun. 
V. Taškūnas, P. Juškaitis. 

“nAPBTNTNKAą” ’ Atstovas Federacijos Ta- ^ARBiNi.fKAS K Urbonavi-
366 Broadway, Boston 27, Mass į <jjus

* ■»
PER 15 SAVAIČIŲ TIKTAI

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

išku, pilnu iš viso pasaulio žinių, žinių apie koperaciją. 
, apie darbininkų judėjimą susipažinti trįs sykius savaitėje 

gauti į savo namus naujausias iš darbininkų pasaulo žinias. 
Į Juk pati popiera daug daugiau kainuotų. Taigi visi kri- 
į kščionys darbininkai, kuriems rūpi rytojus, kurie norite 

kad jūsų ateitis nebūtų tokia tamsi-miglota, kaip kad iki 
h šiol buvo, privalote pamėginti užsirašyti * ‘Darbininką’’ 
* nors ant penkiolikos savaičių. TIK VIENAS DOLERIS.

U Tiems, kurie pirsiųs stačiai “Darbininkui” už visus 
etus iš kalno $4.50, tiems duosime vieno dolerio vertės 

k nygų. Knygos yra skelbiamos kitoje šio laikraščio vieto- 
Tas pasiūlyjimas baigsis sausio 1 d. 1923.
Todėl pasinaudokite ta proga ir užsirašykite prisiųs- 

datni vieną dolerį.

Rodos kožnas žmogus turi su 
prast kur gera ir kur bloga. ( 
supratus stoti darban už gerą b 
Kartu kovoti prieš blogą. \

Am. L. R. K. Federacija stojt 
už gerą ir kovoja prieš blogą. Tai» 
tikslui yra susitvėręs Federacijo 
skyrių Bostono apskritys. To ap 
skričio valdyba dirba kiek tik iė 
mano ir kiek jiegos leidžia. . Ga> 
la, kad neatsiliepia tie, kurie tan 
turėtų daryti “Darbininke” bv 
vo net kelis sykius garsinta, kar 
skyrių valdybos atsiųstų savo an» 
rašus. Bet apskričio valdyba t» 
nesulaukė. Taigi dabar dar kar 
tą atsišaukiu į visus skyrius, pri
gulinčius prie Bostono apskričio 
Malonėkite atsiliepti, praneša? 
kiek draugijų priguli kiek narių 
ir kiek apskritin yra pasimokėju- 
sių pilnas mokestis.
' Jei kur nėra skyriaus, tai vis- 
vien malonėkite pranešti, e aps
kričio valdyba stengsis suorgani
zuoti skyrių. <

Tad be tolimesnio raginimo at
siliepkite.

M. M. KamanduMs, 
20 Faxon St.,

Montello, Mass

SVT KAZIMIERO DRAUGUOS 
KAUNI, NAMAMS AMERI

KOJE PRIMINIMAS.

366 Broadmay
A S”

Boston 27, Mass.

Yra nemažai nariu, kurie įsira
šė j Sv. Kaz. Dr-ją, bet iki šiol ne
įmokėjo narinių mokesčių, tai-gi 
šiuomi maloniai prašau tuos mo
kesčius prisiųsti, nes Šv. Kaz. 
Draugija siunčia knygas, o negau
na narinių mokesčių ir ii to turi 
nuostolių. 1

Pastovus antrašas: 50 W. 6-th 
St.. South Boston, Masu.

Tai Geriausia Žmogaus Mokykla, 

KELRODIS PRIE LAIMINGESNIO 
IR ŠVIESESNIO GYVENIMO.

Skaityk-Laikraštį, Kuris Paduoda Naujausias 
Ziriis iš Viso Pasaulio

JUO YRA LAIKRAŠTIS

DARBININKAS
EINA TRIS SYKIUS Į SAVAITĘ

4-rių ir 8-nių puslapių.

Prenumeratos Kaina :
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.

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

f“DARBININKAS,”
366 W. Broadwa/y, Boston 27, Mass.

TEL. S. B. 620.

Nepaprasta naujanybė!
Turime visokios rūšies pijanų, ployer pija

nų. Duodame ant išmokėjimų ir apmainome. 
Visokio didumo pijanai ir visokių kainų. Turi
me taipgi visokios rūšies grafofonų. - t

Katalogus pijanų ir grafofonų siunčiame 
dykai. Kurie galite tai ateikite' ir pamatysite, 
kad pas mus viskas pirmos rūšies ir daug pigiau 
negu kur kitur.

VOSE & SONS PIANO COMPANY
VOS E BUILDING

160 Boylzton St., Boston, Mass. Tel. Beach 1018
J. P. SARKUNAS, Pardavėjas

I t

REIKALINGAS DUONKEPIS
X! Reikalaujame gero patyrusio i

A ’ pirmarankio duonkepio lietuvišką
V .duoną kepti. Reikalingas tuo- b

Q ‘jaus. Alga nuo $35 iki $40 savai- VICE-PIRM. — V. j. Jakštas 
Aitai 4dre<tflc- 244 Lake View 27 Stery 8U BoMod 27,Įiptj. Adresas, Lase viev. ;.BOT RAaT _ jaoofcMU
* Avė., L0Well, Mass. Tel. Lowell 1426 Columbla Rd.. So. Busto- 
f' 5484—W. <’tN. RAST. — Jnoza* JoSka

Merydlff Acadesy.
Arlinghton Hetztta M" 

IDININKAS — I eoną* švagidy*
111 Bowen St., Bostor. 27 Ma»* 

.'2DO GLOB — J. Grablnekas
8 Jay 9t„ Boston 27 Maaa »• 

Antanas Km 1 tas.
284 5-tb St, Boston 27. Ma» 

14RAALKA — Povilą? I.an'cka
61 Story 8*.. Boston 27. Mas. 

'RAUOIJOS antrašai reikale
366 Bmadway So Boston Ma» 

('RAUGUOS «OHlr1ntltnai lalkoo 
antre nerl^dlenj a>Anest<. I-e »»

Dėl platesniu ! »
. < ' rb St_ Hontnn 27 Mao

GROSERNĖANT 
PARDAVIMO,

Seniai išdirbtas biznis; kampi-; 

lis namas; Lietuviij apgyventoj i 

•ietoj, Cambridge’iuje; $450 sa- Į 

šitinė įplauka; prekė $800. Ran- 

la $25 į mėnesį. D^1 

žinių kreipkitės pas B. Kontrimą 

i
LITHUANIAN AGENCY

361 Broadway, So. Boston, Mass. ■ 
Tel.: So. Boston 605 ir 1337.

(9)

H

200 MEDŽIU WP-
Maine’os valstijom šis kirti 

maa yra'pagal naujo būdo, kur 
vra galima užsidirbti pinigų ker
tant medžius ant sieksnių
NATTONAL LAfiOR AGENCY 

108 Friend St, Boston. Mana

Paieškau KUNIGO J. V. KU
DIRKOS. Jis pernai buvo TTazle- 
ton, Pa., dabar jo tel! nėra. Aš 
pas jį turiu reikalą.

M. Malatkevičia,
Bos 281,
(S




