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Krikščionys darbininkai 
vienykitės! Spieskitės į vie- K
nintėlę darbo žmonių orga
nizacijų Amerikoje—Lietu
vių Darbininkų Sąjungų.

KETVERGAS, RUGSĖJO 41 D., 1922 Kaina 4 centai.

Graikijos Karalius nori 
bėgti Amerikon.

r BĖGS Į AMERIKĄ.

Paryžius. — Graikijos ka
ralius jau pasiryžęs atsisa
kyti nuo sosto. Atidėlioja
ma to paskelbimas, nes jis 
nori vykti Amerikon. To
dėl prašo Amerikos valdžios 
jį priimti.

NAUJAS KABINETAS.

Atėnai.—Nusmukus grai
kų jėgoms- Mažojoj Azijoj 
nusmuko Graikijos ministe
rių kabinetas. Dabar susi
darė naujas ministerių ka
binetas. j

----- ---------------------- —-------------- ---------------------------------------------------  

municija, ginklais, automo
biliais ir orlaiviais.

Turkams buvo bėda. Ke
bli gerų nebuvo, jure nieko 
negalėjo atsigabenti. Gele
žinkelį tik vieną teturėjo ir 
vagonų nedaug teturėjo.

Bet graikai perdaug tikė
jo tyią nu.

I jį pereiti, bet atsižadėjo. O 
;tas tyrynas ir suteikė tur- 
jkams jiergalę.

i
I

I

Ford prieš munšai 
nininkus.

Pasekmės iš turklį perga- FORDO ULTIMATUMAS.
i ________

Konstantinopolis. — Tur
kų manifestacijos ir džiaug
smas iš priežasties laimėji
mų karo lauke kįla. Tur
kai vaikščioja demonstruo
dami su vėliavomis ir dai
nuoja tautiškas ir karines 
dainas. Minios užpuldinėja 
ir plėšia kitataučius. Plė
šia graikų ir armėnų krau
tuves. Minios užpuolė ir 
apiplėšė Rumunijos ir Grai
kijos karines misijas. Tur
kų jėgos ntaršuoja paimti į 
savo rankas Adrianopolį.

Turkijos sultanas paau- 
rfaiAjo $40.000 sužeistiems 
'šelpti.

London. — Alijantų vals
tybės pranešė turkų nacio
nalistų valdžiai, kad neban
dytų pulti Konstantinopo
lio. I)id is Anglijos laivy
nas sukoncentruotas Kon
stantino] ><>lvje ir sargyba vi
sur padidinta. Turkai na
cionalistai prisipažįsta esą 
pasirengę pulti Konstanti
nopolį.

f

Smirna. — Su didžiausiu 
triumfu turkų jėgos imar- 
šavo į Smirną, iš kur grai
kų armija skubiai išbėgo. 
Visas miestas buvo išpuoš
tas. Vadas turklį Kernai pa
sakė ilgą prakalbą, ragino 
gyventojus prie ramybės ir 
tvarkos.

Parodos buvo kur gas gra
žesnės, negu graikams į 
Smirną pribuvus. Vado Ke- 
malo paveikslai buvo
mi gatvėse. Kaikurie 
veikslai buvo naturalio 
džio.

KARDINOLAS ORLAI
VYJE.

Rymas. — Kardinolas Vi- 
torio Ranuzzi orlaivyje bu
vo išlėkęs ir per pusvalandi 
skraidė Rymo padangėse. 
Orlaivis priguli Italijos ar
mijai. Kardinolas yra 65 
m. amžiaus. Skrajojo pir
mu kartu ir sakė labai pati
kę.

IŠ R E IŠ K Ė I)Ž L 1I 7GSM. 1
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neša-
pa-
dv-

Atlantic City. — Pildan
tysis Komitetas Amerikos 
Darbo Federacijos savo po
sėdyje pareiškė džiaugsmo 
iš priežasties angliakasiu at
silaikymo. Pareiškia, jog 
angliakasiai pakelia ūpą ir 
sustipriną dvasią visų kftų 
darbininkų.

i I TEEIK A U PO J A
i

STAIGI MIRTIS.
—

Lafayette, Ind. — Moteris 
Emst Laddy 
bežiūrėdama 
gantį namą, 
dies ligą.

krito negyva 
į kaimyno de-
Ji turėjo šir-

Jie buvo bandę p^s dideles. Mat čia de f acto 
kariavo turkai ir graikai, o 

Ide jure kariavo francūzai ir 
anglai..

Kai tik pasklido žinia a-į 
pie turklį laimėjimą, lai i 
Maskvos viešpačiai išsiuntei 
delegaciją pas turkus tartis: 
apie sudarymą naujos sutar
ties. Išreiškė džiaugsmo, 
kad pavyko turkams nu
blokšti vakarinės Europos 
imperialistus.

Arabai Palestinoj sujudo 
Mat Palesti;; 

globojama darau 
žeme. Žvdai spaudž 
arabus, kurie šimtu.c 
kai]) ten apsjevvem-. 

h! piktumai ir keGt;rd

į

IĮ 
Graikai vi-j 
dėl dešinio-į 
rėmėsi į ty- 
buvo tai]) 

alo pa

, iroit, Mich. — Ford sa
vo darbininkams paskelbė 
ultimatumą. 1 kireikalavo, 

ikad visi darbininkai atsiža- 
■ įdėtų alaus ir visokių svaigi

nami] gėrimų. Mat susekta, 
kad keletas' nelaimingi] atsi
tikimi] buvo tokiu, kur api- 
girčių darbininkui kaltė bu
vo. Dabar Ford paskelbė, 

ikad keno lik burna nikoliu 
I

jatsidiios arba bus sužinota, 
'kad namie gi ria. >irba. kad 
namie turi svaigalų. tai b^ 

ijokin ceremoniji] bus išmes- 
Įtas iŠ darbo.

sai ramūs buvo 
jo sparno, kurs 
rūmą. Graikai 
pasitikėjo, kad iš to g; 
ėmė dalį savo armijos j>er 
metė Europon ir kėsinosi 
paimti Konstantinopolį, nuo 
ko alijantai sudraudė.

Graikams buvo priminta 
būti atsargiau su dešiniuoju 
sparnu, bet jie nepaisė. 
Vieną sykį tame gale turkų 
buvo pasirodę ir susirėmę 
su Graikais. Graikai tur
kus atmušė ir manė, kad 
turkai tik blefuoja. Ištik

imi jų turkai ten sutraukė ga
lingų armiją. Iš francūzų 
šaltiniu sužinoma, kad toji 
armija laivo puikiai ajigin- 

jkluota. Suprantama juos 
• apginklavo francūzai.

,1. J AK AUTIS, į
i

kl< ->ona.s, uolini įtfisidarhavcs 
rez-Jii!/ 'ja, tnešinŲt ir skundu 

išrinktas •' Literutine komisija*.

Pastaruoju laiku visą pa
saulį suindomino atsitiki
mai Mažojoj Azijoj. Tie at
sitikimai gali turėti didelių

---- Ktrornvt turkai'bttvo-gntn-

I

prieš žydus. 
Anglijos 
žydu 
lauk 
či ai.
T Ą1 U-'H 
mai tarp žydų ir arabų di
deli. Arabai ankščiau apsi-' 
gyveno Palestinoj, negu žy
dai Lietuvoj. Kai turkai su 
pliekė graikus, tai arabai 
Palestinoj pakėlė galvas ir 
-Uky-ūpų Jjigi ,įo.- .-kad-žy d ai. 
nusigando ir suriko gvoltą. 
Žydai iš Jeruzolimo šaukia į 
viso pasaulio žydus paremti 
juos.

Mesopotamijos gyventojai 
sujudo prieš anglus, kuo
met jie daginio apie turku 
laimėjimą. Anglijos val
džia griebėsi aštrių priemo
nių. ėmė įkalinėti vadus, už
darinėti laikraščius, uždrau- 
dinėti demonstracijas. Ren
giasi anglai prie apsigynimo 
ir sukilimo pasmaugimo.

Anglijos pozicija susilp
nėjo, o Francijos labai su
stiprėjo. Francija visada 
varėsi už tai. kad paremti 
turkus ir sukurstyti juos 
prieš Rusijos bolševikus. 
Dabar ji va rysis prie to. kad 
Anglija ant to sutiktų.. Tur
kai nei kiek nėra linkę prie 
bolševikų, bet graikų užpuo
limai juos vertė gerintis 
prie Maskvos tironų. Fran
cija tiki, kad jei turkai at
virai stotų prieš Maskvą, tai 
bolševikų valdžiai būtų ga
las. Bet kad turkai eitų 
prieš Maskvą, tai Anglijai 
reikia atsižadėti Konstanti
nopolio, o graikams Mažo
sios Azijos ir-Trakijos. O 
nei Anglija, nei Graikija to 
nenori padaryti. Kas toliau 
bus, tai dar duosis matyti.

j
VOS NEUŽSIMUŠĖ.
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Prortdt nėr. R. I. — \ isos 
Kliede Islando valstijos au- 
din i’iin streikmriaT iškėlė 
didžiausią parudavimą iš 
pt-iežasti<-s streiko laimėji
mo. Tūkstančiai vyrų ir 
moterų triukšmingai paro- 
tbtvtr- -i r reiškė 4£ifH-igsmą»- 
Vakare šimtai degančių 
pleškėjo.

Toj valstijoj 31 kompani
ja paskelbė pasiduodanti 
darbininkų reikalavimams.

vi, tai jie pakibino graikus 
ant kairiojo galo. Graikams 
tas patiko ir manė, kad iš 
niekur kitur nebus užpuoli
mo. Graikai atsilaikė. At
mušė turkus ir nepasivėla
vo užtrimituoti apie savo 
pergalę.

Turkams teisybė toji ata
ka nepigiai atsėjo. Bet grai
kai dar daugiau jėgų ati-

Graikija amžinai skver- 
biasi Mažojon Azijon ir jai 
rūpėjo net' Konstantinopolį 
pasigrobti. Anglija nebijo 
Graikijos sustiprėjimo ir rė
mė jos pastangas prieš tur
kus. Kuomet graikai įveiks 
turku* ir su jais pešis, tai 
Anglija valdys Konstantino-

Pairt ucket, R. I. — Viso
je Kliede Island’o valstijoje 
audimiiiėse pakeliama algos. 
'Pese dirbtuvėse striukai 
prasidėjo prieš 8 mėnesius. 
Algos bus pakeltos ant 25 
nuoš.

artimiesiems fytams. o kar
tu ir visai Europai.

Po Didžiojo Karo Turki
ja veik visai buvo parblokš
ta. Turkijos sostinė Kon
stantinopolis pateko alijan
tų valdžion. Visą Turkiją 
alijantai norėjo pasidalinti. 
Bet didieji grobikai—Fran
cija ir Anglija ritegalėjo ra
miai pasidalinti. Pradėjo 
gerintis turkams, juos rem
ti, 'Ieškoti šalininkų. Tuo
mi tbrkai naudojosi ir drū- 
tino savo kumštį. •'

Anglijai rūpi Turkijos 
silpnybė. ,♦!i nori pagrobti 
Konstantinopolį ir pasiekti 
Kaukazo žibalo 
Kaukazo žibalo

polį ir taikysis prie Kanka-nuo dešiniojo sparno, 
zo. Tuo tarpu francūzai, 
pavydu degdami, ėmė rem
ti turkus.

Visiems buvo atviras sek-
» z*

retas, kad Anglija visomis 
išgalėmis rėmė graikus, o 
Francija tą pat darė tur
kams.

Anglijai rūpėjo turkų 
silpnybė dar ir dėlto, kad 
jai būtų ramiau valdyti Pa
lestiną. Mesopotamiją, In
diją, Egiptą.

Graikai ne vieną šimtą 
tūkstančių kareivių buvo 
pasiuntę Mažojon Azijon. 

versmes. Įsigalėjo ten, varėsi pirmyn 
versmių prieš turkus. Buvo prieš a- 

svai’bą žino ir gerai supran- pie trejetą savaičių žinių,7 
ta ir Maskvos viešpačiai. To-įbūk graikai kėsinsis , Kon- 
del jie savo iškilmingą paža- ■ stantinopolį šturmuoti ir tik 
dėjimą laisvę tautoms sulau-1 
že ir sugriovė Kaukazo res
publikas ir jas užkariavo. 
Paėmė į savo rankas žibalo 
versmes, bet- kaip jie nežino- Graikų kairysis fronto^ga- 
jo, f ką daryti pagrobę dirb
tuves ir kasyklas, tai jie dar 
mažiau žinojo ką daryti su 
žibalo versmėmis. Visos de
rybos su Rusija — Genooj ir • jo Vietoj tinkamoj gintis, 
kitur varėsi už Kaukazo ži-jJūre ir sausuma graikai ga- 

Kituosebalo versmes. Visi jų nori Įėjo p risi gabenti visokių

Kai
kompanija pa- 

sutinkanti mokėti 
bet

Manchester, .V. II.
Amoskeag 
skelbė 
priešst reiki nes algas,
už 54 valandas, tai tuomi 
mažai streikininkų tepatrau
kė Į savo pusę.

Suv. Valstijose yra 300.- 
000 korporacijų, kurios už
dirba per metus vidutiniškai, 

I Žemiau paduodame kiek Į imant 63 nuoš ant savo kapi- 
kainavo pasiuntimas 1,000 
auksinų į Lietuvą. Prie že
miau paduotų kaiqų yra 
priskaityta pasiuntinio kaš
tai:G . • -

Antradieny, rugsėjo 5 — $1.30 
Trečiadieny, rūgs. 6 — $1.30 

Ketvirtadieny, rūgs. 7 — $1.40 
Penktadieny, rūgs. 8 — $1.40 
šeštadieny, rugsėjo 9 — $1.40 

b Pirmadieny, rugsėjo 11 — 1.40 
' Antradieny, rugsėjo 12 — $1.30

Trečiadieny, rūgs. 13 — $1.30

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION, 

BO8T0N 27, MASS

PINIGU KURSAS.

talo. O 8.000 bankų uždir
ba po 25 nuoš.

‘ Kas minuta dieną ir nak
tį Suv. Valstijose 21 žmogų 
patinka mažesnė ar didesnė 
nelaimė. IŠ tų sužeistųjų 
penki mirtinai būna sužeis
ti.

Suv.
miestai 
vandens įvadas, 
miestuose tas įstaigas valdoir niekas nenori,
kompanijas. kas jas gautų.

Valstijose 
turi savo

3.045 
rankose

kurs rėmėsi į tyrynus ir kur 
slėpėsi perkūniškoji turkų 
armija. Ir štai iš tyrynų, iš 
užkalnių ima virsti turkų 
galybės ir piltis ugnis į grai
kų silpną 'dešinįjį sparną. 
Per trys dienas turkai išmu
šė graikus iš drūtviečių, ku
rios buvo rokuojamos nepa
imamomis. Tada visas grai
kui frontas sudrebėjo. • Ne
svietiškas išgąstis apėmė 
graikų armiją ir jos vadus. 
Turkai tuo tarpu neąpsisto- 
jo, kad pasidžiaugti laimė
jimu, o trenkė toliau į grai
kų pozicijas. Viskas trupa 
ir byra jiems žengiant. Grai
kų armija tapo perskelta ir 
dalys jos visai sunaikintos.

Tada graikai bandė toli
mesnėse pozicijose atsilaiky
ti, sujudo rengtis {ginti 
Smirną. Sutraukė visas jė
gas, mobilizavo vaikinus ir 
19 metų amžiaus. NPašaukė 
visokius rezervus. Bet jau 
buvo pervėlu. Ginklai ir a- 
municija buvo fronte,, o 

i frontas jau priešo rankose 
ir visos gėrybės priešui kliu
vo. Turkai ir ūpu ir gautu 
grobiu galingi.

Turklį laimimas pil- 
. niausiąs. Turkai triumfuo- 

Anglija graikus aprūpino a- ja.

I

alijantai juos sudraudę.
Graikai frontų turėjo to

kį, kurs rokuojamas buvo 
neperlaužiamu.

las rėmėsi į Jūrę. Dešinysis 
galas rėmėsi į didelius tyru
mus. Frontas buvo apie 150 
mailių ilgio. Frontas stove-

60 7A~

nori Įėjo prisigabęnti visokių 
kad bile reikmenų ir sustiprinimų.
Į

Nashua. N. II. — Audimi- 
nėse paskelbta, jog algos 
pakeliamos. Bet neskelbia
ma kiek pakeliama.

KIEK BUVO STREIKŲ

Washington. — Per pas
taruosius 10 metų streikų ir 
lockoutų buvo 26.000. Į 
juos buvo Įvelta 18.300.000 
darbininkų. r

Pawtiicket, R. I. — Dr. 
James L. Wheąton; žvmus• *vietos daktaras važiavo au
tomobiliu, o pro šalį važia
vo priliuoduotas sunkiais 
maišais trokas. Vienas mai
šas krito ir vos nepataikė į 
daktarą.

Iš AND Ė KOMUNIZMĄ.

Essen, Vokietija. -^- Mies
telyje Hambom komunistai 
griebė valdžią į savo rankas 
ir darė bandymus. Pagrobė 
krautuves ir pardavinėjo 40 
nuoš. pigiau,. negu pirma.- 
Bet viena diena viską išpar
davė. Ant rytojaus neturė
jo i ką parduoti, krautuvių 
neatidarė ir komitetas išsi
skirstė.

ŠUO RADO DOLARINĘ.
z _________

*Gettgsburg, Pa. — Wm. 
Zinkando Šuo nesenai parbė
go namo su dolarine/snuky- 
je.
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DARBININKAS
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MŪSŲ MOKESNIU 
LIETUVOS VALSTYBEI

■ •
Paskelbus Lietuvos Pilie

tybės Įstatyiųą, paaiškėjus 
reikalui užsirašyti ir išsiim
ti pasus, kaikurie lietuviai 
ėmė -eaukyties, kam girdi, 
Lietuvos valdžia uždėjusi 
mokesnius savo išeiviams. 
Vieni priešingi apskritai ko
kiam nors mokesniui už 
pasus, kitrpyksta, kad mo
kesnis esąs nustatytas per 
didelis. (Pasą išsiimant 10.- 
00; gi paskui atnaujinant 
kas met po $5.00).

“Vyriausybės Žiniose” y- 
ra paskelbtos “Užsienio pa
sams duoti taisyklės,” kur 
nurodoma, kuo vadavosi 
Lietuvos Vyriausybė, nusta
tydama už pasus mokesnius. 
Pastaba prie § 10 ti} taisyk
lių šiaip skamba: “Atstovy
bės ir Konsulatai užsienyje 
už Išduodamus užsienio pa
sus ima tokį pat mokesnį 
kaip ir vietos vyriausybė iš 
sa vo piliečių už užsienio pa
sus.9 9

Taigi matome, kad įstaty
mo pamatan padėta labai 
sveika , taisyklė, Amerikos 
piliečiams pasas išsiimti at
sieina $10.00. Pasibaigus 
pirmam pasui galima išsiim
ti naują pasą, užsimokant 

, išnaujo $10.00. Tam pasui 
Štai kam. Kompa- Į galima gauti pratęsimų te-

12, 1915 at the post offlce at Boston, 
Mass., under the Act of Mareh 8,1879”

“Acceptance for mailing at spėriai rate 
of postage provided for In Sectlon 1103, 
Act of Oct 8, 1917, authorized on July 
12, 1918."

*

• Sl'bscbibtion Ratxs:
Yearly .....................;.....................$4.50
Boston and suburba.................. $5.50
Forelgn countrles yearly.......... .$5.50

Kietieji} anglių kasėjai, 
skaičiuje 200.000, pastreika- 
vę penkis mėnesius _ grįžta 
darban senomis išlygomis. 
Tūomi angliakasiai laimėjo, 
ries angliakasiai ėjo streikan 
dėlto, kad. kompanijos at
naujinant kontraktą nesuti
ko mokėti senas algas.

Prieš nusileidimą kompa
nijos pasiuntė telegramus 
miestų majorams ir laikra- 
ščių redaktoriams paklausi
mą ar nusileisti darbinin
kams.

Kam tas buvo paklausi
mas ? I 
nijos turėjo pieną statyti 
augštas anglims kainas. Jei 
bus keliamas prieš kainas 
.protestas, tai bus atsakyta, 
kad visuomenė pritarė dar
bininkams mokėti augštas 
algas, todėl visuomenė turi 
sutikti mokėti augštas ang
lių kainas. «

Bet anglių kainos neturi 
būti didesnės už pernykštes. 
Kompanijos temoka anglia
kasiams senas algas, o be to 
geležinkelių tarifas numuš
tas ant 10 nuoš. Todėl anglis

H-*, - Xprivalėtų būti pigesnė, negu 
pernai.

kesnių reikalauja; ^pač ko
dėl reikalauja lygiai i^tų, 
kurie aukojo ir bonus pirko, 
kaip ir iš tų, kurie nei Lie
tuvos nerėmė.

Bonai neša nuošimčius, ne
prapuls ir suma. Tad jų 
auka skaityti negalima. Jei
gu tikrąsias aukas čia imtu
me skaityti ir jas atskaitipė- 
ti nuo mokesnių už pasus, 
tuomet' jos nustotų būti au
komis, o virstų paprastu 
mokesniu Lietuvos valsty
bei.

Lietuvos vaiki} pasišventę 
mas savo tėvynei nebuvo ir 
nebus visų lygus. Buvo di
džiausių patrijotų pasišven
tėlių, buvo duosnių aukoto
jų, o buvo ir visai tingių ir 
atšalusių, kurių geruoju 
prisiprašyti prie Lietuvos 
darbo bebuvo galima. Pi
lietybės įstatymas šių pasta
rųjų tarpe dabar ir susi
laukia daugiausiai pasiprie
šinimo.

Bet tie, kurie ligšiol Lie
tuvai dirbo su pasišventimu, 
lai ir šį kartą bus pirmųjų 
tarpe piliečius surašant. Lai 
savo pavyzdžiu ir kitus atša
lusius paragina atlikti savo 
pilietinę pridermę.
IN-8-2.
\

KORESPONDENCIJOS Iš LIETUVOS.
V' •

■■ X M,

si šalę jvedamos vielos.
Laike griaustinio dauglyje

UŽ NAUJO DIDELIO 
DARBO.

Generolas Goethals, Pa- 
kanalo statytojas, i-

I

narnos
masi naujo didelio darbo. 
Washingtono valstijoj jis 
imasi iriguoti 3.000.000 ake
rių. žemės. Ant to žemės plo
to galės gyventi 75.000 šei
mynų ir derliaus turėti ver
tės $140.000.000 kasmet. Iri- 
gacijai vaduo bus imamas iš 
Pend Oreille upės, kuri yra 
už 130 mailių. Vanduo eis 
eementuotais tuneliais per 
kalnus ir kanalais.

Tokio iriguojumo ploto 
niekur nėra pasaulėje.

Pernai ant geležinkelių 
Suv. Valstijose suvažinėta ir 
užmušta 1.(772, o sužeista 4.- 
818.

</

Pernai Kanados geležin
keliais važiavo 51 milijonas 
pasažierių. ir tik keturi iš jų 
tebuvo užmušti.

čiau taip, kad visas paso lai
kas būtų neilgesnis kaip 2 
metu. Taigi į metus išeina 
po $5.90. Taip-pat ir Lie
tuvos paso atnaujinjmas 
Lietuvos piliečiams čia nu
statytas pa $5.00 į metus.

Mažne visi Amerikos lie
tuviai be nuoskaudos sau 
gali tą mokesni užsimokėti. 
Tečiau jeigu pasitaikintų 
taip suvargę lietuviai, kad 
jokiu būdu to nustatyto mo
kesnio užsimokėti neįsteng
tų. tiems Įstatymas teikia 
palengvinimų. Užsienio pa
sams duoti taisyklių § 11-as 
(Vyriausybės Žinios, š. m. 
rugp. 5 d. Nr. 99) skelbia šit 
ką:

“Nuo mokesnio už užsie
nio pasus, leidimus ir vizas 
gali būti atleisti arba gauti 
dokumentus sumažintu ma 
kesniu belaisviai ir neturte-* 
liai ir išsiunčiami iš Lietu
vos svetimšdliai, kiekvienu 
atskiru atsitikimu Vidaus 
Reikalų Ministerio ar Lie
tuvos Atstovo užsienyje nu- 

, žiūrėjimu/9
Tat Lietuvos valdžia čia 

nelabjau apsunkina savo iš
eivius, kaip sakysime Ame
rikos Valdžia. Bet atsimin
kime, kad mūsų našta yra 
daug lengvesnė, negu Lietu
vos lietuvių. Be paprastų 
mokesnių nuo turto, tenai 
piliečiai dar turi mokėti sun
kias rekvizicijas kariuome
nei išlaikyti. Kaikurie pri
simena savo aukas Lietuvos 
valstybei, pirktus bonus ir 
tt Tai buvo gražu ir bran
gu. Tai dalinai sukūrė Lie
tuvos valstybę. Bet juk tik
rieji valstybės kūrėjai šian
dien po žeme guli; nuskynė 
juos priešininko kulta, 
bardas nuvarė* Į kapus, 
galime mes lyginti savo 
kas su Jų aukomis?

Daugelis iš tų, kurie jui- 
kojo, bonus pirko, norėtų

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
KONSTITUCIJA .

- 
Tik ką išėjo iš spaudos gra

žioje knygutėje Lietuvos 
Respublikos konstitucija. 
Taigi kiekvieno lietuvio yra 
privalumu neatidėliojant ją 
nusipirkti. >

Kaina tiktai 15 centiį.
“DARBININKAS”

366 W. Broadway,
Boston 27, Mass.

y

■ LIETUVOS MOKYKLOS. i 
, Jums, turbūt, gerai žinoma, 
kaip ranku buvĄ pasiekti lietu
viams apšvietimas Lietuvoje, ca
ro jungai siaučiant: paskutiniai
siais prieš karą Jaikkis dabarti
niame Lietuves plote išviso buvo 
apie 6 gimnazijos u* tose pačiose 
mokinosi daugiausiai žydai, rusai, 
ir lenkai. Dabar Lietuvoje turi
me virš 40 tos rūšies mokyklų 
ir jos pildyte pripildytos moki- 
niais-lietuviais. s Mūsų Kretingos 
kraštai-r- vienas iš tamsiausių
jų užkampių, vienok, nenorėda
mi ir toližu būti atsilikėliais, 1919 
metais dideliu vargu įsteigėme 
Kretingoje progimnaziją, samdy
tame vietinio žydelio bute. Mūsų 
Vyriausybei ir mums vjsiems Lie
tuvoje gyvenantiems nuo pirmos 
Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo dienos prisieina vesti 
sunkią kovą su Lietuvos priešais 
— gruobuoniais ir didesnę dalį 
kaip valstybinių, taip ir visuome
ninių lėšų skiriame tam tikslui 
Nors mūsų Vyriausybė ir savival
dybės organizacijos apšvietos rei
kalams skiria kur kas didesnes su
mas, negu kad skirdavo rusų Vy
riausybė, z bet tų lėšų nepakanka. 
Aprūpinimas naujai Įsikūrusių 
Mokslo Įstaigų s/vais butais ir 
mokslo x pabūklėmis reikalauja 
milžiniškų lėšų, kurių nei mes, 
nei mūsų Vyriausybė nebeįsten
giant surinkti. Gyvuojant Kre
tingoje mūsų naujai įsikūrusiai 
progimnazijai jau 3 metus, joje 
mokinas 136 mokiniai, daugiau 
priimti mokinių negalima, nes da
bartinis samdytas progimnazijos 
butas nepritaikintas mokyklai ir 
jame stoka vietos. Didčjant kas
met mokinių skaičiui, Progimna
zijos Mokinių Tėvų Komitetas ė- 
mėsi iniciatyvos pastatyti nuosa
vus Progimnazijos namus. Pra
dėjęs šitam tikslui rinkimą aukų, 
nutarė kreiptis ir Į brolius ame
rikiečius, o ypač Kretingiškius, 
prašydamas nepagailėti šitam 
prakilniam tikslui paaukoti kele
tą dolerių, nes kiekvienas centa^ 
paaukotas tam tikslui, laiku atsi
mokės šimteriopai visam mūsų 
kraštui-ir ne vienam iš jūs asme
niškai.

Aukas rinkti Įgaliotas Kretin- 
gietis-kunigas AĮoizas 'Jurgutis, 
Šv. Antano bažnyčios klebonas 
Bridgeville, Pa., Amerikoje.

Kretingos Progimnazijos Moki
nių Tėvų Komiteto Pirmininkas

A. Tiškus
Komiteto nariai:

-Zofija Janušienė 
J. Eitavičius.

Kretinga, 23-VII-1922.

e- 
lektros lemputėse matėsi šviesa ir 
jautėsi, kai koks purtinimas.

Šiuo Kuršėniečiai bus pasimoki
nę ir gal būt įsitaisys perkūnsar
gį. Prie namų, į kuriuos trenkė 
griaustinis, nėra jokio medžib 
(augančio).
■ Nelabai senai Kužiuose 13 vars
tų nuo Kuršėnų perkūnija sude
gino vieną trobą.

Ek. PILVIŠKLAL Rugpiūčio 
14 d. ryte, 1-me varste nuo JPilviš- 
kių Kazlų link, rastas ant gelžke
lio traukinio suvažinėtas Matas 
Dambrauskas, pil. 60 m. amžiaus. 
Vilkaviškio rajono gelžkelio sar
gas (drožninkas), gyvenęs būdelė
je prie Vilkaviškio — Naumiesčio 
plento. Pasirodė, kad jisai buvęs 
pas savo giminaitį už Pilviškių 
vaišėse, iš kur kiek užsigėręs sku
bėjo Pilviškių stotin, kad vakari
niu traukiniu parvažiuotų Vilka
viškin.

Tačiau, kaip matyti, nedaėjusį 
iki stoties, ištiko šitoji nelaimė. 
Tai vis girtybės vaisiai.

Ek. N. RADVILIŠKIS. Biržų- 
Pasvalio apskr.X Čia, sulaikyta 
kontrabanda įvairių prekių, ver
tė pusė milijono auksinų. Keista 
labai, kad niekur negalima suras
ti kontrabando savininkų. Spėja
ma, ar nebus sąvininku “šmuge
lio karalius,” gyventojas N. Rad
viliškio mieste, kuris yra dabar 
pasislėpęs. Jis yra nubaustas už 
šmugelį 96000 auksinų arba tris 
mėn. sėdėjimo ir ištremti iš N-. 
Radviliškio. Eina gandas, kad 
prie šio kontrabando yra prisidė
ję ir kiti asmens net Įžymūs. Tar
dymas viską parodys.

/

Ek.
apskr. Valdyba yra išileidusi pri
valomą Įsakymą, kad gyventojai 
laikytų savo šunis pririštus. Tuo 
tarpu pačiuose Kaišedoryse bėgio
ja kartais net ištisos rujos palai
di} šunų, ir nėra kas rūpinasi, kad 
minėtasai Įsakymas būtų 
mas.

pasauliui apie Lietuvą melai, ne
būtų turėję tokios reikšmės, ko
kią jie turėjo iki šiol, nesant bū
do tas* melagingas apie mus žinias 
užginčyti. Toksai pasaulio apie 
save informavimas žymiai būtų 
pagreitinęs mūsų valstybės pripa
žinimą de jure. Mes nekreipiame 
dėmesio į menkus, mūsų nuomo
ne dalykus, pasiteisindami tuo, 
kad turime svarstyti, tuo labiau 
vykdyti, daug svarbesnių daly
kų. Bet tie “menki dalykai,” ki
tą kartą suvaidina didesnį vaid
menį, negu “svarbieji.”

Radio telegramos turi tą ypaty
bę, kad perdavinėjant iš stipres
niųjų radio stočių, jo bangos 
kaip spinduliai plečiasi greitumu 
300.000 klm. į sekundą. Tas ban
gas vienu metu gali priiminėti 
daugybė klausomųjų stočių įvai
riose valstybėse. Tolumas perda
vimo priklauso nuo perdavinėja
mosios stoties galingumo. Ypač 
daug radio stočių klausomųjų ir 
perdavinėjamų yra: Vokietijoj, 
Prancūzijoj, Anglijoj, Amerikoj 
i# kitose didesnėse valstybėse. 
Dauguma jų yra civilinės valdžios 
žinioje ir tiktai mažas nuošimtis 
karo. Klausant radio stotis Kau
ne priiminėja pranešimus Įvairio
mis kalbomis iš daugumos Euro
pos valstybių, ir tie pranešimai 
per ‘^Eltą” patenka ir į laikraš
čius. Stočiai aptarnauti yra šio
je srity gerai Įsilavinusių darbuo
tojų (radio telegrafistų), kurių 
dauguma išmoko to Įdomaus dar
bo Lietuvoje, užbaigdami radio — 
telegrafo kursus, tam tikroje mū
sų kariuomenės dalyj.

Iš klausomosios radio 
ekskursantai nuvyko Į

ANT BEDUGNĖS.

KAIŠEDORYS. Trakų

stoties 
Kauno 

nuolatinę radio stotį, kur susipa
žino su perdavinėjamos stoties 
įrenginiu, ^veikimu ir tt. Čia jau 
jiems buvo paaiškinta, kaip tikri
nama laikrodžiai Kaune; mat, 
gaunama iš Paryžiaus radio sto
ties žinia apie laiką, 
1 vai. 4 lminutė ir 
miestan. Paprastai 
kasdien 12 valandą,
kuršininkai matė ir senovišką ar- 
motėlę, kuria šaudoma vidudie
niais. Daug kas nauja pamaty
ta, daug stotyse prisiklausyta. O 
keisti aparatų garsai kai kuriems 
kuršininkams keletą dienų ausyse 
cypė.

priskaitoma 
pranešama 

tat daroma 
Čia jau eks-

pildo-

Ek. ŽASLIAI, Trakų
Derlius šiemet labai gražus, bet 
lietingos dienos trukdo javų valy
mą. Rugiai jau suimti, miežiai 
baigiama piauti, linai beveik vi
sur nurauti, pjaunamos avižos. 
Žmonės dejuoja, kad vietomis 
pradeda pūti bulvės!

apskr. Kursininkas A. Č.
(Kauno “Laisve”)

LDS. CENTRO VAL
DYBA.

IŠ LENKŲ IR LATVIŲ 
SUTARTIES.

DOVANOMS
FONTANU 

PLUNKSNĄ 
Kori bus atminėtai ilgam 

laikui.

Kainos Prieinamos. 
Reikalauk Katalogo.

“DARBININKAS, 
866 Broadway 

Boston 27, Mass.

VISIEMS.

X

PARYŽIUS. Slaptoje lenkų ir 
latvių karinėje sutartyje viena 
svarbiausiųjų sulygtųjų sąlygų — 
Lenkams su ’Ru^tfis karą pradė
jus, Daugpilis patenka Lenkų ka
ro vadovybės žinion, virsdamas 
jųjų kariuomenės veikimo pama
tu (baze). Kadangi toje'srity
je lenkų kariuomenės veiRllhas 
teturėtų tiSslo ne Lenkų valsty
bę ginti, tik užlaikyti Lenkijai 
jos užgrobtąjį Vilniaus kraštą, tai 
ta ja sutartimi Latvija palaiko ir 
pripažįsta lenkų savinamasias 
“teises” prie Lietuvos Rytų.

i
Platinkime tarp žmonių 

knygas ir genu laikraščius, 
jų raaitymai apšviečia žn 

protų ir ištobulina valių.
Beskaitydamas geras knygas ir 

gerus laikraščius, žmogus gali už

tektinai apsišviesti.
.'i. Mokyti ir išmintingi vyrai atsi

džiaugti negali, prisiminę knygų 
skaitymo naudą. Sitai kų sako 
mekslavyris B. Bary. “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 ris atsakys, kada apsi- 

valdžia iŠ jų dabar dar ino-rifai, jis tavęs neišjuoks.”

gerta 
, hm 

Žmogui

E. KAUNAS. Tremtinių sky. 
rius praneša, kad rugpiūčio 11 d. 
iš miesto "Vielykija-Luki ešalonu 
grįžo į Lietuvą: lietuvių 12, rusų 
1, vokiečių 1. Gražinta atgal 1.

E. KAUNAS. Tremtinių sky
rius praneša, kad rugpiūčio 15 d. 
Homelio ešolonu. grįžo į Lietuvą: 
lietuvių 34,. žydų 31, lenkų 1, vo
kiečių L <.

ar
Ar
au-

\ , < i

1921 metais Southem Pa- 
cific geležinkelių kompani
ja paprašė savo darbininkų 
patarimų dėl didesnio sau
gumo. Tai patarimų buvo 
daugybė ir iš jų 2024 pavar- pykti dabar, kam Lietuvos’ 
totą praktikoj.

Ek. KURŠĖNAI. Rugpiūčio 10 
d. per Kuršėnus perėjo smarkus 
griaustinis. Jis negyvai nutren
kė vienų žmogų — žydaitę apie 
21 metus; vieną sunkiai sužeidė 
— pagijimas abejotinas, du leng
viau ir dar tris visai menkai, ku
rie rytojaus dieną buvo beveik 
sveiki. Namų neuždegė nė vienų. 
Žaibas įėjo elektros viela,' kurią 
nutraukė, taip pat sudaužė j 

i smulkius gabalus veidrodį, buvu- 
. MA ' i

RADIO STOTYS KAUNE.
Rugpiūčio 12 d. pavakary 10 

karininkių su vedėju p-čiu Gra
bausku nuvyko Į Klausomąjį ra- 
^dio stoti. Čia teko susipažinti su 
tos įdomios įstaigos darbuote ir į- 
taisynm. Ekskursininkus sutiko 
stoties viršininkas, Sniečkus. -Jis 
trumpai bet vaizdingai ir aiškiai 
išdėstė apie radio telegrafo įtaisy
mą, išradimo istoriją ir darbuo
tę.

Dar nėra nei 30 metų kai ita
las Markoni išrado bevielį telegra
fą, o jis taip įsiplėtojo ir išsitobu
lino, kad technikos srity sudarė 
atskirą mokslų šaką. Savo pigiu, 
greitu ir patogiu įtaisymu, paly
ginus su paprasto telegrafo kabe- 1 
lio (ypač povandeninio) pratiesi- 
mo brangumu, radio telegrafas 
tapo nepakeičiama priemonė susi
siekimui su kitomis valstybėmis. 
Dabar per valandą galima su jo- ■ 
mis susisiekti net ir tuomet, jei
gu yra už vandenyno. Beveik vi
sos pasaulio valstybės turi net po 
kelias milžiniškas radiostbtis, ku
rių telegramos girdžiamos per tam 
keliasdešimts tūkstančių kilomet- 
tikrus priiminėjimo aparatus už 
rų nuo perdavėjo. Apart aptar
navimo, viešosios korespondenci
jos, panašios stotys perdavinėja 
savo krašto telegrafo ageritūrų 
biuletenius (meteorologijos ir į- 
vairių žinių) informuodamos visą 
pasaulį apie šalies politinį, eko-; 
nominį ir kultūrinį gyvenimą.

Kad jaunutė Lietuva būtų tu- Į 
rejusi galingą radio stotį, mums i 
nebūtų reikėję aimanuoti, kad a- 
pie mūsų egzistavimą, tautos ir 
valstybės, pasaulis nieko nežino.

Tokiu būdu i lenkų skleidžiami

4

\
X.

Plaukė jūromis laivas. 
^Švininiai stori nepermąto 

mi debesys apsiautė visi 
dangų. Bangos, kaip kai 
nai, viena ant kitos griuvo 
vertėsi, šniokštė putojo. Ve 
jas laužė laivo stiebus, plėši 
buriąs, čipė, kaukė lig žve 
rys iš narvo į mišką bebėg 
damos. Žaibai vingėmis rai 
žė debesįs ir nyko migloj 
Griausmas teip baisai griau 
dė, lyg tartum visa pasauli 
griuvo ir įro.

Laivui prisėjo galas: triu 
me — vanduo; stiebai — nu 
laužti; burės — vieni škar 
malai...

Nuslinko debesįs. Nūkri 
to migla. Išaušo rytas.

Kur vakar buvo laivas 
šiandie ant tos pat vieta 
plaukė rąstai, lentgaliai, nu 
laužti stiebai, boseliai, der 
vuoti virvagaliai.

Prie vienos lentos, kent 
tai gailestinga ranka buv< 
pririštas kūdikis.. . Šipsoda 
mas vaikištiš plūfluriojo an 
tamsius šaltos bedugnės, ku 
ri tikojo paskutiniosios ne 
laimingojo laivo aukos. Mir 
kė jisai šaltame vandenyj* 
savo silpnutes išbalusia 
rankutes. Bangu putos i 
vandens lašai krito ant jc 
bet jam buvo linksmu.. 
J ūrės bedugnė nebaugiu* 
jo.. . Mirtis nebaisi jam!.

Tankiai ir man tenka ma 
tvti tokiais linksmais veidai 
jaunas merginas. Visado 
jos linksmios, visados jo 
juokiasi. Sutiks tavę gatvė 
j e, pažvelgs stačiai į akis 
naiviškai šiptelės, lyg būti 
nekalta ir vėl eina toliaus.

Man pamačius tokį veidą 
tuojaus prisimena jūra i 
tas nelaimingas kūdikis ir a 
manau: “Laiminga ir tu 
kaip nelaimingas tas kūdi 
kis...”

A. Žitkevičius

4-V-1914 m. 
Petrograd.

Dvasios vadas kun. F. Ke
mėšis. į

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

Literatinė komisija: kun. 
F. Kemėšis, L. Šimutis, kun. 
J. Jakajtis, P. Gudas, kun. 
V. Taškūnas.

Atstovas Federacijos Ta- 
rybon kun. K. Urbonavi
čius.

LIETUVIŲ YPATYBĖS

(Šaipokas)

Lietuva SVarbi kitų tauti 
akyse ne tik savo senumu 
kalbos gražumu, dairn 
skambumu, bet ir sekančia 
mis ypatybėmis:

Lietuvis dirba, kad akį; 
lystų;

— Valgo, kad pilvas plis 
tų; ji

— meldžias, kol keliai £
sopsta; 4

—mušas, kol kakta per- 
sprogsta; i

—Šelpia kol pats pavargs
ta; \ |

— geria, kol nuo kojų nu* 
virsta;

— rašo, 
trukti};

— šoka,

— gieda net ausyse spiiv
gia; #

— važiuoja net tekiniai
zvimbia; . ;

— o jau žodį kad tars, tai 
kaip kirviu nukirs!

A. Žitkevičius,

kad šlamštų dę-
< 

kad kojos paluš- 
t j

DRAUGAI IR DRAUGAS!
Skaitykite ir platinkite lai- 

kražtį “GIEDRĄ.” Lietuvių 
Katalikų Moksleivių Organų.

Kaina metams Amerikoj $2,50. 
‘•GIEDI A”

155 W. Market Str.,
Wilkea Bam, P*



Svečias.

HARTFORD, CONN.

Labdaringas darbas.

ren-

42,025.00

Reporteris.

3,156.00

APIE TULUS POETUS.2,696.00

HAVERHILL, MASS.
n ..

Laisvos iškilmės.
Y200.00

ELIZABETH, N. J.

vis gi i

» •

GIESMININKAI TĖMYKITE
Dainos su gaidomis.

*

SKAITYKITE III PLATINKITE

L. D. S. N. A APSKRIČIO 
VALDYBOS ANTRAJAI.

. < •

Mintis aš regėjau Poeto, 
Iš dulkių i aukštą kurs kilo. 
Kurs dangų *ien regi žvaigždėtą 
Vien siela, ne lūpoms prabilo.

X

Apskrudęs žemyn nusileido, 
Vėl kilsiąs, sparnai jo tik kliba. 
Ir kibsiąs Tvardauskui į veidą, 
Kuris ant mėnulio ten kibo.

!•
—

2,639.15
1,250.45

■ f •

su sve- 
Vyčiai 
5 to 1. 
Mašio-

Girdi nėra Lie- 
o užtad kad ten

Išvadino viso- 
indijonais, tiktai

Jo kojos aukštai tabaluoja, 
Jam gelia visuomet krūtinė, 
Jam pinas svajonės, sapnuoja, 
J'ai vėl jis pravirksta lopšinę.

Jo galva aukštyn vis užriesta, 
Nemato jis žemės, tik oro. 
Jo mintis į saulę nutiesta 
Laibesnė už siūlą net voro.

* 
WORCESTER, MASS.

/-----------
HAVERHILL, MASS.

Ir toks stebuklingas poetas
IŠ žemės į orą iškilo 
t i škaitant augštybėj planetas, 
Sparnus spinduliuose nusvilo.

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

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

Jo širdis it kūju tik plaka 
Tik kruta plasnoja tik skrenda 
Nerimsta, su vėjais tik šneka 
Tai skęsta tai plaukia tai brenda.

30,997.00

9,047.40

2,640.00

L. A. P. B. Revizijos Komisija;

Barbora Vaškevičiutė 
Domininkas Kašėta.

(Adv.)

HARTFORD, CONN.

Vyčių sportas.

SPRINGFIELD, ILUNOIS. )

Rūgs. 3 d. rūpesniu Kun. L Ker
šio buvo surengta parapijos nau
dai vakarienė. Žmonių atsilan
kė apie 8 šimtai. Pelno liko a- 
pie $400.00. Apart klebono dar
bavosi apie 20 sąjungiečių ir apie 
30 moterų amerikonių. Tai pir
mas panašus trukšmas įvyko šioj 

' svetainėj.
Rūgs. 4 d. Illinois Statė Fair i 

Ground Darže Vyčių 46-tos kp. 1 
sviedininkų skyriaus buvo puikus i 
Babor Day piknikas. Prie suren
gimo šio smagaus išvažiavimo 
daug pasidarbavo M. Kasparaitė, 
M. Sugentaitė, J. Tamošiūnas, J. 
Bartnikas, P. Bukaitis, J. Lukai- 
tis, J. Česna, V. Česna, A. Rep- ; 
šys, J. .Adomaitis ir J. MUerįs. ■ 
Lenktynes laimėjo ir dovanas ga- ■ 
vo Stimburienė, J. Sugentaitė ir 
Olšauskas. Virvės traukime V6- i < 
dusieji singelius subytino. Publi
kos atsilankė netikėtai skaitlin- < 
gai. Daugiausia svetimtaučių. • 
Mūsų basebolninkai laimėjo apie 
$200.00. Kadangi mūsų sviedi
ninkų ratelis, šiame mieste savo ; 
miklumu yra labai pagarsėjęs, tai 
daržą ir kitus patogumus gavo, 
veltui

Mūsų jauniratąs — Vyčiai, labai 
patenkinti iš buvusio jub- seimo, 
neš Springfieldiečiai laimėjo tris 
Centro Valdybos narius ir XI Sei
mą. Vietinės kuopos buvęs svsiv 
rinkimas visą Seimo surengimą, 
pavedė valdybai. Mes pasitikim 
kad būsiantis seimas savo įvairu-1 
mu tikrai delegatus užimponuos. 

Julė.

ru sutiko ir ilgoką laiką kalbėjo, 
linkėdamas knonodidžiausių pa
sekmių mokytojui už teip gražų 
išniekinimą ir pripažino, kad la
bai reikalinga lietuvių kalboje 
mokytojo ir užtikrino kad bus lie
tuvis mokytojas. Sakė: “Aš pa- 

' sistengsiu gauti, bet tai mano da- 
; lykas kokį aš gausiu ar seseris ar 
i mokytoją.” Bet iš kalbos gerb. 

kun. klebono galima buvo suprast 
kad yra prielankus A. Dymtai. 
Toliau buvo dainuota solo ir du
etas. Buvo apie 50 vaikučių iš
mokintų įvairių dainelių ir dekle- 
macijų, kurias labai gražiai visi 
vaikučiai atliko. Teipogi kalbė
jo ir šiaip jau žmonių. Kiekvie
nas buvo dėkingas A. Dymtai. Td- 
liaus po vadovyste A. Dymtos vi
sas būrys mergaičių kaipo choras 
sudainavo keletą dainelių ir tuo- 
rai pasilinksminimo vakarėlis už
sibaigė. Po programui keletas y- 
patų, t. y. tėvai iš šio būrelio at
siliepė viešai į kleboną, sakydami: 
“Probaščiau, mes norime, kad 
būtų tas pats mokytojas, nes jis 
labai gerai mūsų vaikučius per va
sarą mokino if mes geresnio neno
rime, mes sutinkame kad ir kiek 
daugiau mokėti, bet kad tik tas 
pats mokytojais mokintų vaikus ir 
parapijos mokykloje.” Tad tas 
atsiliepimas visus sužadino ir 
delnų plojimu parodė norą kad 
pasiliktij A. Dymta ir ant toliaus. 
Tuomi vakarėlis užsibaigė.

J. B.

Elizabeth’o lietuviai
bruzda. Štai mokykla pasibaigė. '■ 
Ją buvo gabesni tėvai sumanę, 
kad pralavinti savo vaikučius lie- b 
tuviškos kalbos ir lietuviško vei
kimo. Parsikvietė visiems žino
mą gabų veikėją Lietuvos dirvo
je A. Dymtą, kuris dėjo visas pa
stangas kol suorganizavo būrį vai
kučių. Nors buvo sunkus darbas, 
nes jis turėjo glaustytis po sve
timus pakampius, turėjo eiti- į 
smuklės kambarius, bet visgi sa
vo siekį atsiekė. Į trumpą laiką 
tūrėjo skaitlingą būrelį, kurį iš
lavino pagal savo norą. Štai ir 
pasirodė ką išmokino. Taigi bu
vusiuose LDS. ir Vyčių piknikuo
se Lindeno parke, puikiai atsižy
mėjo su vaikučių programų. Tie
siog reikėjo stebėtis iš įvairių dai
nelių ir deklamacijų, nes tai pir
mas toks puikus programas puo
šė Lindeno parką. Štai ir vėl 
puikus vakarėlis. 27 rugpj. buvo 
surengta puiki vakarienė užbaigi
mui tos vasarinės mokyklos. Va
karienė buvo po num. 265 2-ros 
gatvės pas tikrus tėvynainius 
gerb. Padziulį, kuris ne tik ką 
davė svetainę, bet ir patys patar
navo priėmime svečių, o ypač pa
ti savininkė stengėsi visom pajė
gom visus užganėdinti, kaip dide
lius taip ir mažus. Šioj vakarie
nėj dalyvavo gan skaitlingas bū
relis. Teipogi buvo užprašyti 
gerb. kun. klebonas Žindžius ir vi
karas kun. Budrevičia. Šioj va
karienėj buvo įvairių įvairiausių 
pamarginimų. Programas prasi
dėjo 6 ;30 vai. vakare. Visų pir
ma vaikučiai sugiedojo Lietuvos 
himną. Tai pirmą sykį mažų vai
kučių buvo giedotas himnas. Tad 
garbė tokiam tėvynainiui A. Dvm- 
tai už jojo išmokinimą, nes vai
kučiai teip aiškiai giedojo, kad 

- reikia stebėtis, o ypatingai tie žo
džiai vėrė širdį “Lietuva Tėvynė 
mūsų tu didvyrių žemė.” Laike 
vakarienės A. Dymta paprašė vie
tos vikarą kun. Budrevičių pakal
bėti Jis išreiškė savo mintis 
trumpoj kalboj: “Ištikrųjų tai 
puikiai išlavinti ^vaikučiai, gal 
kaip sugrįš seserys į mokyklą mo
kyti vaikučių, tai ištikrųjų nusi
stebės jųjų paklusnumu ir manda
gumu.” Teipogi linkėjo konoge- 
riaušių pasekmių mokytojui A.

\ Dvmtai . Toliaus sekė programas 
įvairių daihelių ir deki ė m ac i jų. 
Teipogi A. Dymta paprašė vieti
nio klebono gerb. kun. žindžio, 
kad pakalbėtų. Jis su mielu no-
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sąlytis kaip nuo kokios pavietrės. 
Matot broliai ir sesutės, kaip jie 
džiaugiasi, kad jūs neturite dva
sios vadovo ir niekina kas brangu 
katalikui ir lietuviui.

Brangus jaunime, neturite jūs 
dvasios vadovo, tai nors patys su
sipraskite, visi prigulėkite prie 
Nemuno choro ir nesiduokit jodi
nėti ant savo Sprando tokiems iš- 
kiems ištvirkėliams. Mokėkit 
branginti dorą, tikėjimą.

Ir čia kaip man teko sužinoti, 
tai munšaineriai ir-gi traukia at
sakančiai ir vyrą su moterimis 
persiskyrimai tai labai madoj. O 
vis tai bedievybės vaisiai. Kur 
Dievo nėra, ten ir meilės šeimy
nose nėra.

Tautos Fondo 33 skyrius 
gia bazarą arba fėrus, kurie įvyks 
rugsėjo 26, 28 ir 30 dd. parapijos 
svetainėj.

Dabar išrinktas komitetas lan
kosi per žmones prašydamas pa
aukuoti kas ko išgali kokių daly
kėlių tam tikslui.

Tautos Fondas neapsakomai 
daug yra nuveikęs ne tik šelpi
me ąjivargusių, bet ir apšvietos 
dirvoje remdamas mokslo įstaigas 
ir neturtingą moksleiviją.

Todėl T. F. 33 sk. valdyba mel
džia visų kiek išgalint prisidėti 
tame dalyke.

Rašt. A. J. Pateckis.

būrio buvo daug ir svečių, gal vi
so arti 50, tai tarpe tų‘buvo di
dieji jaunimo mylėtojai Waterbū
rio klebonas Valantiejus ir kun. 
Bakšys. /Nors vakare buvo''su
rengta vakarienė pagerbimui Vy
čių sporto mėgėjų ir svečių, kad 
kun. Bakšys turėjo važiuoti į 
Bostoną ant seimų, tai vakare ne
dalyvavo, klebonas taip-gi grįžo 
namon. Vietinis klebonas nebu
vo namie, buvo išvažiavęs orga
nizacijų reikalais.

Bet vakarienėj dalyvavo kun. 
A Vaškelis. Prieš vakarienę at
kalbėjo maldą ir vėlesniai vedė 
programą,-taip-gi pasakė labai 
gražią jaunimui pritaikytą pra- 
kalbėlę.

Viso svečių dalyvavo virš šim
to. Jonas Simonavieius, jaunas 
vytis parodė keletą magiškų trik- 
sų. Turi gerus gabumu^ ant to ir 
iškalbą. Kiti taip-gi pasakė po 
keletą žodžių. Po vakarienės bu
vo šokiai.

Rugsėjo 10 ant Colt’s Park vy
čiai vėl turėjo susirėmimą 
timtaučiais Winton team.
čia laimėjo padarydami 
Šauniausia atsižymi Wol.
tas kaipo gaudytojas, Dewey pi- 
eeris i? kiti visi savo užduotis ge
rai atlieka. Bravo!

UETUYOS AMERIKOS 
PRAMONĖS BENDROVĖS

Rugsėjo 3 d. 1922 Gedimino 
Kliubo buvo surengtas koncertas 
ir spyčiai atidarymui naujos kem
pės ir svetainės. Teipgi ten yra 
laisvos kapinės, kur yra jau apie 
pusę tuzino vaikučių palaidota.

Programo vedėju buvo M. Ven
cius. Pirmiausia kalbėjo kliubo 
pirmininkas, ragino, kad visi ra- 
šytūs prie kliubo. Toliaus daina
vo vadinamas Laisvės Choras. Su
dainavo tris dainas. Galima sa
kyti, kad sudainavo tikrai ožiš
kai

Toliau nagi žiūriu išlenda kaip 
Pilypas iš kanapių lenkbernis rau
dono “Keleivio” leidėjas Mikel- 
sonas. Tasai lenkų burdingbosis 
pradeda spyčių apie žagarus (ža
bus). Pradeda girti Haverhūlio 
komunistus, girdi čia žmonės y- 
ra susipratę, turi savo svetainę 
ir kapines. Užtad kad čia nėra 
kunigėĖo ir jaunos gaspadinės. Ir 
prasidėjo iš to savo giesmelę apie 
kunigus, gaspadinės, klapčiukus, 
zakristijonus ir visus katalikus 
kiek tik jo paliokiška makaulė ga
lėjo. Negana to pasiekė ir Lietu
vos valdžią. Niekino kiek išga
lėjo. O labiausia užtad kad Lie
tuvos Valdžia baudžia žmogžu
džius ir vagius, 
tuvoj liuosybės, 
kunigų valdžia, 
kiasi tamsūnais, 
gyrė susiriesdamas rusų bolševi
kus. Teipgi labai jam nepatiko 
Lietuvos piliečių Tegistracija. Sa
ko girdi tai vis yra kunigų išmis- 
las, jie žiną, kad mes nemokėsi
me po dešimts dolerių, tai ir pa- 
sporto negalėsime gaut ir būsim 
neįleidžiami į Lietuvą. Girdi jie 
nujaueią, kad jeigu mes parva
žiuotume nors po keturis į kaimą, 
tai tuojau paskelbtume revoliu
ciją ir naikinam viską kas jiems 
yra gera ir tuojau tveriam dar
bininkišką valdžią tokią kaip kac 
Rusija turi ir skelbiam visiems 
liuosybę. Girdi nesą velnių, ne
są pragaro nei Dievo, darykim 
kaip kam patinka. Ir pradėjo sa
kyti, kad kartės daugiau turin- 

i čios liuosybės. L
Toliau dainavo Nemuno choras 

iš katalikų jaunimo susidedantis 
po vadovyste vargonininko R. Ai- 

. noriaus, Lowell, Mass. Padaina- 

. vo apie dešimt dainelių. Galima 
šaltyti, tai yra puikiai išsilavinęs 
žioras-. Tik man tai stebėtina, 

i kodėl ytaip yra tame Haverhille. 
. Katalikus šmeižia, niekina ir jie 
■ susideda su tais komunistais. Lai- 
, kas būtų jums brangūs broliai ir 

sesutės have.- s usipra.-' i ir

Darbai pas mus eina gerai ir iš 
dtur pribuvusiam galima gauti 
darbas. American Steel & Wire 
Co. daugiausia reikalauja darbi
ninkų. Viršminėta ^kompanija 
buvo labai nukapojus mokestis, 
per tai darbininkai nesilaikydavo, 
eidavo kur galima daugiaus už
dirbti. Taigi dabar American 
Steel & Wire Co. pakėlė 20 nuoš. 
ir darbininkai pradeda laikytis.

Bet man rodos, jei ji būtą pa
kėlusi nors 40 nuoš., tai būtų ne
blogiausia, o dabar už 50 valandų 
neuždirbsim per $25.00. O pap
rastas leiberys gaus tik $18.00. Tai 
sulyginus su kitų kompanijų mo- 
kestim, tai vielų darbininkai per- 
mažai uždirba.

Nors plieno karalius 8te.ry, pa
sirašė po aštuonių vai. dienos dar
bu, bet tas jo parašas tik ant po- 
pieros pasiliko. Visur turim 
dirbti po 10 vai. Vielų dirbtuvės 
pas mus didžiausios visoj pasau- 
lėj; dirba keletas tūkstančių džCr- 
bininkų. Bet tie darbininkai ne- 
šusiorganizavę, neturi jokios u- 
nijos ir kapitalistai kaip nori teip 
juos šokina per virvę. Daugiau
sia dirba švedų. Pradedant nuo 
leiberio iki superių, tai kitokio 
neiasi kaip švedą. Mes lietuviai 
sau kalbamės ir sakome: Jei mūsų 
čionais tiek būtų kaip švedų, tai 
mes ką nors geresnio pasirūpintu
me, ypač sutrumpinime valandų 
ir teip toliaus. Bet dabar turim 
nešti jungą už tų vadinamų ap
šviestų švedų. Nors tu čion dirb- 
k?e ir visą amžį, tai geresnio dar
bo negausi per švedus. O kaip 
pasenai, tai eik laukan. Tai toks 
pas mus vielų darbininkų padėji
mas. ’

Vasarinė mokykla šįmet nusise
kė. Lankėsi apie 80 vaikučių. Mo
kyklos komiteto pirmininkas, M. 
Gazikevičius atidarė užbaigimo 
vakarą pėtnyčioj, rugsėjo 1, 1922. 
Visi mokiniai dainavo Lietuvos 
himną, paskui dar keletą dainelių. 
Mokytojams p-lei Juzei Leonaitei 
ir p. S. Bugnaičiui buvo suteikta 
padėkos žodžiai ir dovanos, auksi
nės plunksnos už pasišventimą.. 
Mokytoja Juzė Leonaitė savo kal
boje ragino visus prie augštesnio 
mokslo. S. Bugnaitis kalbėjo a- 
pie “apšvietą.”

Toliaus programas susidėjo iš 
dekliamacijų, dainų, šokių ir dri- 
lių. Programas buvo perilgas, 
kad visą sudėti į laikraįštį. Pasi
žymėjusiems Buvo dalinama dova
nos.

Reikia pažymėt kad ponas 
Dzingelevičius aukavo knygomis 
už $10.00, gi ponia Gainienė kny
gomis už $5.00.

Dovanos.

Birželio 16 d. 1922 m. peržiūrė
jome L. A. Pramonės Bendrovės 
knygas, pertikrinome visas skait
lines ineigų, išeigų ir aplamo 
Bendrovės turto. Matėme ir per
žiūrėjome visus dokumentus ir 
raštus kaipo: “Deeds,” *‘mort- 
gąges,” Amerikos ir Lietuvos pa
skolos bonus, paskolų notas, ir 
certificatus Bendrovių Lietuvoj, 
kuriose L. A. Pramonės Bendrovė 
turi įdėjusi pinigų. Patikrinome 
apyskaitą išduotą už praeitus 1921 
metus ir suradome kad skaitlynės 
teisingai paduotos ir knygos ge
rai vedamos.

Lietuvos Amerikoj Pramonės 
Bendrovės turtas susideda iš: — 
Nejudoma nuosavybė Akron, O., 

124 neparduoti lotai ir 5 na
mai kurių vertę apskaitliuoja- 
ma............................... $157,875.00

Išduota < paskoloms ant
mortgage..................

Priklauso už statymo 
darbus (bažnyčios ir 
namų) .......................

Įvestinta Lietuvoj į 
pramonę...................

Notų, paskolos ir ko- 
lektuojamos bilos...

Skolingi nariai už šė
rus .............................

Priaugusie nuošimčiai 
už paskolas...............

Laisvės Paskolos .Bo
nai ir W. S. S..........

Pinigai bankoj ...... 
Rakandai ofisų įrengi

mo ..............................

Trečioji klesa — aukščiausiai
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Olga Kazikoniutė 
Stasė Biekšiutė 
Emilė Zakareckiutė 
Marytė Karpičiutė 
Juozas Uždavinis 
Edvardas Smitas

Antroji' — vidutinė: 
‘1.

2.
3.
4.

' 5.
6.
7.
8.
9.

10.
1L

Juzė Venciutė 
Steponas Gaina 
Lucija Abromavičiūtė 
Agota Meškėniutė 
Karusė MUiauskiute 
Ona Stravinskiutė 
Juozas Bielskis 
Juzė Paltanavičiūtė 
Madelina Jankauskiutė 
Genovaitė Verseckiutė 
Marcelė Kriaučiūniutė

Pirmoji klesa — žemiausia:

L Veronika Gazikevičiutė
2. Feliksas Zamsi
3. ■ Bernicė Prakapiutė
4. Emilija Stankaitė
5. Juozas Bakanauskas

Mirtos šakelė.

Knights of Lithuania savo ga
bumais ir rimtumu įgijo gerą var
dą. Daug snsirėmimų^turėjo su 
geriausiais svetimtaučių basebol- 
ninkais, daugiausia Vis lietuviai 
laimėjo.

Paskiausia, tai yra rūgs. 3 d. 
lošė su Dixie juodukų tymu. Lie
tuviai laimėjo padarydami 11 to 
4.

Rūgs. 4, Labor Day, kaip bu
vo pranešta, kad bus susirėmi
mas su Waterbūrio vyčiais, tai tie
sa Waterburiečiai buvo atvažiavę 
ne tik basebųlnipkai, bet daug ir 
svečių. Bet liėtus labai lijo, tai 
negalima buvo lošti Tapo atidė
ta ant rūgs. 17 d. Lošimas įvyks 
Vaterbury.

Kaip jau minėjau kad iš Water-

ftž-riRevirijoa Komisijos 
Raportas.

.'j. A. Pramonės Ben
drovės turtas išneša $263,526.00
Šerų išviso parduota už $174,- 

244.00. ^Jkolij išviso randasi (į- 
skaitant ir paimtus iš S. L. R. K 
A. keturesdešimts tūkstančių) su
moj $77,947.40 kurie piningai bu
vo suvartoti namų statyme ir ap
mokėta* skolos už žemę (lotus). 
Prie skolų įskaitoma teip pat ir 
už neapmokėtą materiolą (dalies) 
prie statymo bažnyčios.

Jmant domėn L. A. Pramonės 
Bendrovės dabartinį turto stovį, 
atitraukus skolas išmokėtus divi
dendus ir visas išlaidas, pasirodo 
kad Šerai visgi dar turi didesnę 
vertę negu “par value” arba kai
na kuria buvo mokama šėrus per
kant. Dividendai buvo mokėta 
tris sykius po 80 centų nuo šėros 
viso.

1 Grimes Street, 
South Boston, Mass. 

Raštininkas — J. Smūgis,
125 Cherry Street, 

Cambridge, Masa. 
Iždininkas — M. Abračinskaa,

167 Amea Street, 
Montello, Maaa.

A' l f ‘ r 
-------------------------------------------------------------r. -ąM------------

Lietuvos meile brangesnė už 
auksą ir sidabrą. Bet jeigu mei
lė bus, tai bus Lietuvai ir aukso 
ir sidabro.

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

štai tos nepaprastos dainos: 
dainos Kaina
Ak Myliu Tavg berneli .f...... .75 
Aš jsivilkčiau čigono rūbą ............ 1.00
Aš pas tėveli, močiutė mano 
Blaivininkų Himnas ..........
Darbininko Daina . 
Graži čia giružė .. 
Jojau dieną .............
Ko liūdit sveteliais 
Lietuvos Himnas .. 
Lihgo ... .......................
Meile uždegta krūtinė .. 
Musical Ečho .........
Muzikos Aidas...........
Oi tai dėkui močiutei 
Plaukia sau laivelis .
Saaleiė Raudona ..... 
Šių nakčiai/ ................
'Siuntė mane motynėlė 
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“DARBININKAS” pasiunti 

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

I B

Mintis jo aukštybėj skrajoja, 
Bet kur — pats nežino poetas. . 
Poezijas rašo, galvoja, 
Planetas mato ir kometas. ; •

Iš kur toks poetas atvyko. 
Minčių jo čion nieks nesugauna, 
Ko nori, kur skrenda ko tyko, 
Kodėl jis raitojęs neliauna.

• • • • • •
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Ištikro jis yra jausmingas 
Kas valanda plyšta jo siela 
Bet jis atbulai dar laimingas 
Kad ji nesuplyšta, — o eiela.

✓ *; > A ■ ’ •

Jis taurę kartybių vis geria 
Net kartais ir vyno nelenkia, 
Jis nyksta ir džiūsta, bet sveria 
Ir nieks jo svarumui nekenkia.

Mintis aš girdėjau poeto 
Iš dulkių į erdvę kurs kilo 
Kurs regi vien < 
Stebėtinu balsu pral___

dangų žvaigždėtą 
prabilo.
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Iceikalavlmą kainos 2c. už žodi už 
kiekviena sykį

roji mokvkla randasi ant 
Moki-

Suv. Valstijose 1921 m. I 
naujų geležinkelių pravesta , 
405 mailių, o Senų geležin
kelių užmesta 702 maili.

VIETINĖS ŽINIOS
T^IDARS MOKYKLOS. 

L Pereitą utaminką Bosto
ne a|sidarė high schoolės, o 
stredoj pradinės mokyklos. 
Garsioji Bostono Latin 
School persikėlė šiemet į

R. LANDŽIUS GREIT 
GRĮŠ.

r Žinomasis Dr. Landžius, 
vakacijii yra išvažiavęs 

Lietuvon savo laiške rašyta- 
rugpj. 24 d. š. m. drau- 

-daktarui Jakimavičiui, 
praneša, kad netrukus grįš 

erikon. Grįždamas ap- 
ysiąs Berliną, Paryžių, 

Londoną.

INDOMUS LAIMĖ
JIMAS.

Pereitą utaminką Bosto
ne buvo svarbūs balsavimai. 
Prieš balsavimus agitacija 
Buvo karščiausia ir triukš- 
iningiausia. Tokios agitaci
jos senai Bostone nėra buvę. 
Balsuoti ėjo daugybes pilie-

£--Indomiausias buvo daik- 
fas tai distriet attomey rei
kale. Savo kandidatūrą sta- 
tė pasmerktasis Pelletier. 
3is pereitą žiemą buvo teis
mo atstatytas nuo vietos ir 

advokato teises jam bu- 
Tvo atimtos. Jis yra Kolum
bo Vytis ir sakoma, kad ma- 

į šonai bandė ji moraliai nu- 
riynčiuoti. Atrado priekabę 
ir pasmerkė už “extortion.” 
JDel Pelletiero paskui kilo 

is triukšmas ir Kolumbo 
iVyčių organizacijoj. xVieni 
sfojo^už ji, kiti prieš. Pats 
IPelletier nesiteisino. o pa
sakė, kad stosiąs vėl kandi
datu ir piliečiai tepasako, 

"ko jis vertas. Dabar pilie
čiai parodė, kaip jie žiūri į 
tPelletier. Jis gavo milžiniš
ką balsu didžiuma. Jis bu- 
vo ant demokratu tiki et o ir 

35.514 balsų, o jo kon
kurentai gavo šitaip O’Brien 

.625, Ford 6.789. Foley 
01. Republikonų kandi
jai šitaip gavo: O’Brien 

22,680. Cox 2394.

| Toliau gubernatoriaus bal
savime daugiausia balsų ga
vo dabartinis gubernatorius 

x.
E Senatoriaus balsavime 
^augiausia balsų gavo lietu- 
vių prietelius Lodge.

FONTANINE 
PLUNKSNA
Naudinga Vistu 

DIRBTUVĖJE, OFISE, 
NAMUOSE IR KELYJE.

Daug parankiau ir sma
giau rašyti su fontanine 
plunksna. Daug mažiau 
išlaidą vartojant fontani- 
nę plunksną. Pirk dabar.
Ko4imm.- $1.50, $2.50, $3, 

$3.50, $4.. $4.50, $5.00, 
$5.50, $tt00 ir aukščiau.

“Darbininkas,
806 Broadway, 

Boston 27,

ANT RENDOS
KAMBARYS OFISUI. 

Pvūoul, Kvietus ir geru kamh 
rys tinkamu ofisui ant rendos L. 
D. B. Name, 866 Broadway, South 

Boston, Kasa, Kampas Broad- 
way ir E gatvių. Kreipkitės pas

LDS. N. Y. ir N. J. APSKRIČIO 
VALDYBOS ANTRAŠAI 

1922 metams.
Pirmininkas — A. Kardas,

56 New York Avė., 
Newark, N. J 

Vice-PirmininkS — A. Zuikiutė, 
' „ 27 Davis St.,

Harrison, N. J. 
Raštininkas — A. Karaneckas,

117| Court St, 
Elizabeth, N. J.

Iždininkas — J. I. Liudvinaitis, 
Bos 411, Linden, Nr J.

Organizatoriai —
Paulius Kyrius,

222 So. 9-th St.,
V. Pūkas,

37 Maujer St.
' Brooklyn, N. Y.
A. Miernikas,

10 Harrison St., 
Paterson, N. J.

REIKALINGAS
Reikalingas gabus Vyras mo

kantis arba norintis mokytis sta- 
iorystės arba nuo A iki Z prie iš- 

dirbimo gramafonų. Čia yra ge
ra proga išmokti, gerai apmokamo 
amato. Atsišaukite į

LDS. CHICAGOS 1)ARBO 
BIURAS

4414 So. California Avė., Chieago.

Skaityk ir Platink

Leidžia LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄJUNGA
' * . *. ■ S J i z ? !’• ’ r J •?'

P
renumeratos M*ETAMS Dusei Mėty T Lietuvą arda Užrubežj
KAINA: 1 >$4.50* $2.25 4 Metams $5.50

“DARBININKAS” UTARNINKAIS IR KETVERGAIS 4 PUSLAPIŲ 
SUBATOMIS 8 PUSLAPIŲ

Subatinis Numeris Metams $2.00
X

Tie kurie nori linksmų ir naudingų pasiskaitymų, o turi mažai liuoso 
i laiko patariame užsiprenumeriuoti subatinj numerį “Darbininko”

TAIPGI UZPRENUMERIUOKITE “DARBININKĄ” LIETUVON SAVO 
> GIMINĖMS IR PAŽĮSTAMIEMS.

Lietuvon Subatinis Numeris $2.50
'■ ■1 ' . 1 — -  ——   1 — ■ ' - —■ ■— —

Pinigus už prenumeratą siusk šiuo adiesu:

DarbininkaO366 BROADWAY

BOSTON 27, MASS.

FARMA ANT PARDAVIMO 
ARBA MAINO.

Aš turiu tris farmas, viena prie 
kitos, susidedančias virš 630 skė
rių žemės, kurios didžiuma žemės 
yra dirbama, vienok yra užtekti
nai miško ir ganyklos, kuris sie
kia didelį ežerą.

Yra treji būriai modemališkų 
namų, teip pat dauguma tarmiš
kų įrankių, ir viso kitko vien tik 
gyvulių nėra.

Sodas virš trisdešimt akerių že
mės, kuriame randasi visokių vai
singų medžių, daugiausia obelių 
kurios yra apie,dvyliką metų se
numo. Paminėsiu, kad vien tik 
iš sodo galima padaryti gerą gy
venimą.

Namai, kaip virš minėjau, yra 
moderniški, su visais įtaisais, kaip 
tai: elektros šviesa, šilto vande
nio šiluma, kaip stuboj, skerdyk
loj taip pat ir nekuriuose tvar
tuose. Apie visus namus apaugę 
tankiai neapsakomai augšti me
džiai, kurių papuošimas ateiviui 
palieka dideli įspūdi mintyje.

šioji farma parsiduoda pirmu 
kartu per keletą desėtkų metų, o 
galų gale neužsimoka sakyti kac 
ji parsiduoda, nes pagal prekę už 
kurią ją galima dabar nupirkti 
tad geriau sakyti kad ją pusdy
kiai atiduoda.

Jeigu kas turi atsakantį biznį, 
namą arba kelis namus, arba 
mažesnę farmą, tad su dadėjimu 
$2000. arba $3000. pinigais aš ga
lėčiau mainyti.

šioji farma yra Befast. Maine 
apie keturios mylios nuo pat cen 
tro miesto. Kurie interesuojatės 
kreipkitės į manę laišku, telefonu, 
telegramų arba ypatiškai dėl pla 
tesnių informacijų. Veliju lietu 
viui pasinaudot šia proga.

VINCENT A. JENKINS, 
(Jankauskas)

43 Treemont Street, Room 602 
Boston, Mass.

TELEFONAS, Haymarket 4112

- Dr-stė D. L. K. Keistučio, Bos. 
ton, Mass. leidžia daržą dėl pik
nikų už labai prieinamą kainą. 
)aržas randasi puikiausioj vietoj, 
Šast Dedham, Mass. Norėdami 
daugiau informacijų, kreipkitės 
pas VINCĄ TRAKELĮ (išleidėją 
daržo) 92 A St., So. Boston, 
Mass. Tel. S. B. 2037-W.

PASAMDYMUI AUTOMO
BILIUS.

Vestuvėms, krikštynoms ir tt. 
MARTIN WALUL1Š, 10 Crowell 
St, Dorch Center, Mass. Telefo
nas Dorehester, 5308-R.

$V. KAZIMIERO R. K. DR-JO3 
VALDYBOS ANTRAJAI 

80. BOSTON, MASS.
PISM. — VIada« Paulauskas, 

90 B St., So. Boston, Mana.
Vu E-PIRM. — V. J. Jakštas, 

27 Story St., Boston 27, Mase.
PROT. RAŠT. — Antanas Janušonis, 

1426 Columbia R<1., So. Boston

- tx. RAŠT. — Juozas Juška, 
tferycliff Academy,

Arlinshton Heigths, Maa*. 
zl'tNINKAS — Leonas švagždys,

111 Bowen S t., Boston 27, Mae*.
* ZJ •< • GLOB. — J. Grubinskas, 

3 Jay St., Boston 27, Mass. Ir 
•.itanas Kmitas,

284 5-th St., Boston 27. Masa. 
".šALKA — Povilas Laučka, 
<51 Story St., Boston 27. Maus.

>1.1UGIJOS antrašas reikale:
366 Broadvra.v, So. Boston, Masa. 
tAL’GIJOS susirinkimai laikomi 
antrą nedėidlenj mėnesio 1-ą vaL 

. . ’J. 4»2 E.
Boston 27. Mr»«

J. L. K. Keistučio Dr-jos Vai- 
b ->O3 Adresai, Boston, Mas3. 
•(ŪKININKAS — J. Adomavičius, 

122 Bowen St.. So. Boston. Mas» 
ff-PIRM. — Vincentas Zaleckas. 
SI Mercer St., So. Boston, Mass. 
•T. RAŠT. — Antanas Macejunaa. 
150 E. 7-th St., So. Boston, Mass.

IS RAST. — Juozapas Vinkevičius. 
169 W. 6-th St., So. Boston. Masa.

A SIEKTUS — Andriejus Zalieckas, 
307 E. 9-th St.. So. Boston. Mass.

-•aUšALKA — Viktoras Zičkis, 
")9 E. Cottage St.. Dorehester, Masa.

!> L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne- 
t susirinkimus gas pirmą r.edėi- 

kiekvieno mėnesio po No. 694 
Mngton St., Boston, Mass. 6-tą v. 

>.re. Ateidami drauge ir naują na- 
u savim atsiveskite prie musą dr- 

orlrašytL

Vienas numeris pasižiūrėjimui dykai
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Susivienijimas Lietuvių 
R. K. Amerikoje 

yra GYVAM DŽIAUGSMAS! SERGANČIAM VILTIS! 
MIRŠTANČIAM RAMYBĖ!

Tai musų, lietuvių katalikų nesugriaunama tvir
tovė. Lietuvy katalike! Jei dar prie šios organi- 
eijos nepriklausai, nieko nelaukdamas tuoj prisi
rašyk, nes ji:

• 1. Apsaugoja narių gyvastis ir moka pomirtines $150.00,
$250.00, $500.00, $750.00, $1000.00. $2,000.00, $3.000.00.

2. Moka pašalpa nariams ligoniams kas savaitę po: 
$3.50, $7.00, $10.00, $14.00, $21.00.

3. Šelpia suvargusius narius ir našlaičius.
4 Nariai gauna S. L. R. K. A. organą, savaitinį laik

raštį "Garsą”.
5. Skleidžia apšvietą, leidžia gerus raštus ir dalina na

riams veltui.
6. Platina tikėjimą, dorą, rūpinasi tautos reikalais, re

mia Lietuvos respubliką.
7. Lengvomis sąlygomis apdraudžia vaikus nuo vienų 

metų amžiaus.
Įstojimas į S. L. R. K. A. pigus, mėnesinė mokestis lengva. Kuo

pos yra visose didesnėse lietuvią kolionijose Amerikoje, todėl, norin
tieji informaciją, kreipkitės prie kuopą Sekretorių arba tiesiai į Cen
tro Raštinę:,
* S. L. R. K. AMERIKOJE
222 So. 9th str., Brooklyn, N. Y.

Užkietėjimas, diegimas, mėšlungis ir kiti vidurių suirimai nie
kuomet nekankina šitos laimingos šeimynos.

■■K BAMBINO
Vai«Uienklb FUp. S. V. Pat. Biure

greitai suteikia pagalbą ir tuojaus kūdikį 
ir motiną pralinksmina ir užganėdina.
Rambino galima gauti visose aptiekose 
už 35c. arba už 40c. pasiunčiam per 
Parcel Post tiesiai iš labaratorijos.

Kūdikiai mėgsta jį! Jie prašo daugiau!
F. AD. RJCHTER & CO.

104-114 So. 4th St. Braeklyti, N. Y.

PRANEŠIMAS GERB. 
KLEBONAMS.

“Darbininkas” neseniai yra at
spausdinęs MAŽĄ KATEKIZMfi- 
LĮ, sutaisytą gerb. Kun. F. Juš
kai čio “PirmazIspažintis. Labai 
parankus KATEKIZME LIS vai
kučiams prirengimui prie PIR
MOS IŠPAŽINTIES. Kaina, $7.50 
uiųlOO egz. Imant ant syk 100 
egz. ar daugiau, duodame 25 nuoš.

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

Atidarau krautuvę valgomųjų 
daiktų. Užlaikėm visokios mėsos 
prieinama kaina. Pr. Bartkus, 25 
Columbia St., Worcester, Mass.

x (14)

PARSIDUODA
puikiai įtaisyta bučernė ir gro- 
semė. Reikalaujančiam gera 
proga. Kreipkitės po numeriu: 
139 Dorehester St., So. Boston, 
Mass. (21)

------------ ■ -»-> —*'■

REIKALINGOS MERGINOS
Lengvam dirbtuvėje darbui. Pa
mokinimas dykai. Kreipkis pas 
Boston Woven Hose and Rubber 
Co., 116 Portland St., Cambridge, 
Mass. . (19)

PARDAVIMUI
Valgomųjų dakitų 

važiuoju iš Bostono, 
ba ir patalinės. 103 
South Boston, Mass.

sąkrova. Iš- 
Taipgi stu- 

Eighth St.,
(14)

PARSIDUODA sidabrinių ii 
aulLsinių daiktų krautuvė. Lai 
kredėliai, laikrodžiai, gramafo 
nai, rekordai, žiedai, špilkos ir 
visoki įrankiai taisymui laikrodė
lių, pasiduos ateinanti mėnesi. 
Parsiduoda i špriežasties savinin
ko nelaimingos mirties. Gera 
proga lietuviams. Pramonė iš
dirbta gerai, labai patogioj vietoj 
lietuviais ir lenkais apgyvento j 
Kreipkitės pas: J. F. PAŠAKAR- 
NIS, 1103 Washington St., Nor- 
wood, Mass. (16)

IV JONO EV. BL. PAŽ3LPINŪ8 
3RAUGYST6S VALDYBOS

ADRESAI.
T M. — M. Zoba,

539 E. 7-th St., So. Boston. Maim. J 
. ] P.-PIRM. — P. Mikalauskas,

248 W. 4-tb St, So. Boston, Mass.
! .-T. RAžT. — J. Šeduikis,

315 — 4-th St., So. Boston, Mass.
x RAŠT. — J. švagždys,

171 W. 5-th St., So. Boston, Mass.
x.-SIEKIUS — A. Naudžiūnas,

16 Winfield St, So. Boston, Mass. 
H,. K ŠALK A — J. Zuikis,

7 Winf!eld St., So. Boston, Mass.
!»r-ja laiko susirinkimus kas trečią 

eh'idleuj kiekvieno menesio, 2-rą vai. 
„> , etą šv. Petro parapijos salėj, 492 
A -,-venth St. South Bostos: Maso.

REIKALINGI VYRAI.

Reikalingos MERGINOS siuvi
mui vyri; apvakalų. Kreipkitės: 
American Rubber Co., netoli Ken- 
dall Square, Cambridge, Mass. 

(14)

REIKALINGA 
g MERGINA 

n ie raštinės darbo. Atsi
šaukite pas uDarbininką,” 
■)( '> Broadivay, So. Boston, 
?,!;'ss.

Reikalingi vyrai mokanti 
batus, kaliošus ir čeverykus 
dirbti. Kreipkitės:

HOOD RUBBER CO., 
Watertown, Mass.

(12-16)
So. IJostone netoli gatvekario cemen

tuota gatvė 11 kambarią stuba, gali
ma užimti visą arba remluoti kamba
rius — 3-4-4. Nuosavybė turi būti par- 
dnota. Parduodama žeminu apkaina- 
vimo SIGIO. Liuosa'nuo skolą. G. A. 
PROCTOR, 15 Eschange St, Boston, 
Mass. (12)

r ii r i " u. ■ j 1 ■ ■

' PARSIDUODA DU NAMU.
Parduodama du namaį. Yra 

dvi krautuvės, valgomų įvairių 
daiktų. Kampinis. Ineigų $15,- 
000.00. Klausk, 1424 Columbus 
Avė., Rozbury, Mass. (14)

Tel. So. Boston 323 
LIETUVY® DANTISTAS 

DR. M. V. CASPER.
(KASPARAVIČIUS) 

Laikinai perkėlė ofisą po No. 
i?5 Bboadway, So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos:
no 10 iki 12:30 ryte ir nuo 1:30 
Iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. vak. 

irisas uždarytas subatos vakarais 
ir nedaliomis.

RALTHOS-AMERIKOC
U UNIJA 9Broadvay,~ Nev^k.NYlJ.

TIESI i
KELIONE^

ARBA
VAŽIUOKIT VISI PARANKIU 

IR TIESIU KELIU.

Lietuviai važiuojanti j PILIAV4- aplenkia
lenk ąjUoetą (karidorą). <

Vfaa trečia klega padalinta | kambarius ant ■ 
2-Ją. 4-rlą. Ir 8-nlą lovą. I

POLONIA Rūgs. 20; ESTONIA Spalio 4 
Ifi New Yorko ar Bostono J Hamburgą—$1OB45O, 
Piliavą—-$106J50, Klaipėdą ir PlUavą—$M7J». 
tfea užmokame gelžkello tikėtą tt Bostono J ; 
New Yorka. Kreipkitės pas

KETURIŲ AKERIŲ FARMA
NETOLI BOSTONO

Turi būti parduota tuo jaus. Yra 
daug šieno. 6 kambarių stuba su 
visais intaisymais geriausiam sto- 
vyj. Taip-gi vištininkas , tvartai, 
garažius ir automobilius. Kaina 
tiktai $3500.00. Lengvi išmokėji
mai. Klausk:

JUOZO BALUŠAIČIO
361 Broadway, So. Boston, Mass.

Telef. So. Boston, 605.
(72)

'Pajieškohmai
Paieškojimą kainos LDS. na

riams ir “Darbininko" skaityto
jams 1 syk) J metus už dyką, už
3 sykius SI.06. Prleteliams už 8 
sykius $1.50.

■F1 1,1 11 ■ ■ " ■ I !«!■■«- I M I
Paieškau darbo bučernėj. Esu 

atsakantis bučeris. Apsiimu ir 
prie kitokio darbo su atsakomybe. 
Susikalbu angliškai, latviškai, ru
siškai, lenkiškai ir žydiškai At
sišaukti j "Darbininką.” (12)

i”




