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Krikščįonys darbininkai 
vienykitės^ Spieskitės Į vie
nintelę darbo žmonių orga
nizaciją , Amerikoje—Lietu
vių Darbininkų Sąjungą. .
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Anglija grūmoja
>.
K

į - Francijai
<-

______  ’' 'K'f

GAL ATSINAUJINTI 
PASAULINIS 

KARAS.

London. — Buvusis Suv.

ANGLIJA PERSERGĖJO 
FRAKCIJĄ.

Paryžius. — Anglijos pre
mieras Lloyd George, per 
ambasadorių Darvžiuįe. pri-
minė Francijos valdžiai, kad iValstuu ambasadorius Tur- 
tolimesnis franeūzn remi-|kl-’on pareiškė,
mas turku bus skaitomas :ka(l tm-ka! briansis Kon- 
rimtu laužymu alijantų ta' atsi-
nybės. .... ..... ............. ........
rems turkus, tai Anglija 
turėsianti griebtis priemo
nių apsaugoti savo intere
sus.

Dabar santikiai tarp Ang
lijos ir Francijos labiau in- 
tempti, negu bile kada po 
.karo.

Turku laimėjimas pakėlė 
ūpą visiems mahometonams, 
kuriu daug yra Anglijos 
valdomose žemėse, 
j Anglijos nedidelė armija;^

Jei franeūzai toliau ;nau-iinti Pas«'>lir.is karas, 
j Spėjama, kad turkai yra 
susiuostė su Maskva ir Ber- 
linu. Alaskvos valdžia at
siuntė Anglijai notą. kur 
sakoma, kad Konstantino
polio likimą turi nulemti 
Turkija. Rusija ir Bulgari
ja.

Kur dabar turki? didžio
sios jėgos, tai dar nėra ži
noma. Paaiškėjo, kad į 

(Smirną mažai turkų kariuo
menės teinejo. Ji j i gal 
būt supliekus graikus išne- 
tyčių kur pasisuks ir dideli 
šposą iškirs. Ji trenks arba į 
Konstantinopolį ar žengs į 
Mesopotamiją ir Palestiną 
apvalyti nuo anglį] ir žydi].

tiš 18.(X)0 kareivių jau kerta
si su turkais ant Mesopota
mijos rubežiaus. Ir jei tur
kų vadas Kernai, apsidirbęs 
su graikais atsuks savo jėgas 
prieš anglus, tai jis netruks 
išvyti anglus iš Mesopotami
jos ir Palestinos. J.l U5.V/1 / PA S f KEITĖ.
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PERSERGĖJO TURKUS.

Konstantinopolis. — Visi 
alijantai pasiuntė l___ _

Rymas. — Carlo Schanzer 
Italijos-užsienio reikalų mi- 
nisteris ir Dr. Seipel, Aus- 

bendra G-ijos premieras, turėjo pa- 
Tš to 

daroma išvadų." kad Austri
ja ir Italija eina prie drau
gingo susiartinimo. Italijoj 
Franci ja patapo nemylima, 
o draugingumas Austrijai ir 
A’okietijai sugrįžo.

notą Turkijos nacionalistų iškalbėjimą A eronoj. 
valdžiai kad nemėgintų už- 
pulti Konstantinopolį. Pra
nešė. kad jei turkai įžengti] 
neitralę zoną, tai tas unkš
tų karo paskelbimą ir alijan
tai sujungtomis spėkomis 
turkus pliektų.

E AI SU S GAISRAS.
KALĖJIME.

Benton Harbor, Midi. — 
William Z. Foster radikalų 
vadas su 17 savo pasekėjų 
uždarytas kalėjimam Jis 
buvo suimtas sudaryme kri- 
minališko sindikališko suo
kalbio.

PINIGU KURSAS.
Žemiau paduodame kiek 

kainavo pasiuntimas 1,000 
auksinų į Lietuvą. Prie že
miau paduotų kainų yra 
priskaftyta pasiuntimo kaš
tai:

Pirmadieny, rugsėjo JI — 1.40 
Antradieny, rugsėjo 12 — $1.30 
Trečiadieny, rūgs. 13 — $1.30 
Ketvirtadieny, rūgs. 14 — $1.20 
Penktadieny, rūgs. 15 — $1.20

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION,

BOSTON 27, MASS

L D. S. Reikalai
L. D. S. SEIMUI

PASIBAIGUS.

— Iš Kon
stantinopolio gauta oficialis 
pranešimas, kad Smirnos 
europinė dalis tapo padegta 
ir kilo baisis gaisras. Tą 
miestą nesenai turkai buvo 
paėmę ir jie europiečių ap
gyventą dalį 'padegė. Kartu 
♦pradėjo skersti krikščionis. 
(Paskerdė apie 1.000 žmonių. 
(Europos valstybių laivai 
priiminėja pabėgėlius. į

ŽUVO BOLININKAS.

AI ūsu seimai, abelnai kal
bant. visuomet prasideda la
bai iškilmingai. Atidaroma 
seimas kalba apie “mūsų 
brangią organizaciją,’’ iš
renkama seimų vedėjai, nu- 
skyriama komisijos. Pas
kui skaitbma ilgiausi proto
kolai. kuriu niekas beveik 
neklauso, toliau valdybos ir 
komisijų raportai. Tuose 
raportuose išdėstoma “prie
žastys.” kurių delei nebuvę 
galima išpildyti šio arba ano 
praeito seimo nutarimo. Tas 
viskas gausiai pasūdomą 
daugiausiai bereikalingais 
atstovi] patėmijimais ir gin
čais dėl menkniekių. Gali
ma sakyti apie trečdalis ats
tovi] laike tų ginčelių ragina 
savo draugus atstovus ilgo
mis prakalbomis, kad ne
gaišintų laiko! Laikas te
čiaus gaišta ir pagalinus pas- 
kutinioj sesijoj, kuomet ats
tovai yra susierzinę ir nu
vargę. skubiai priimama 
s va r b i a u s i a s r ezol i u c i j as, 
komisijos pagamintas. iš
renkama valdyba ir seimas 
užbaigtas. Jei pasirodo, 
kad organizacijoje būta di
delių trūkumiĮ, tuomet, ži
noma seime kyla 'didelis 
triukšmas ir tęsiasi tolei, kol 
delegata'ms neatsibosta rė
kauti. Tuomet jie priima 
bile kokį kompromisą, kad 
tik greičiau užbaigus seimą, 
nes jau nebelieka laiko, kad 
rimtai ir šaltai dalykus ap
svarsčius ir suradus nepigul- 
kų, ne headache tablets, taip 
sakant, bet tikrų vaistų or- 
ganiazcijos trūkumams pra
šalinti, išrauti juos su šak
nimis.

» • ■ -

Ne taip prabėgo šių metų 
LDS. Seimas. Buvo tai rim-

mus; tas paaiškės iš proto
kolo. į

Seimas atliko savo užduo
tį gerai. Dabar pasilieka 
mums atlikti savo užduoti 
lygiai gerai. Toji užduotis 
yra dvejopa, būtent 1) to
bulinti organu ir 2) teikti 
“D-kui” pinigine pašelpa.

l’irmam tikslui atsiekti 
kiekviena LDS. kuopa turė
tų paskirti iš savo tarpo ga
biausi žmogų, kurs būtų 
nuolatiniu korespondentu ir 
bent sykį į mėnesį po kuopos 
mitingo parašymų Į “D-ką” 
ir tai ne apie tai, kad koks 
ten bolševikėlis perdaug su 
munšaine susibičiuliavo, ne 
apie tai kai|x ^LDS. kuopos 
nariai šoko savo baliuje ir 
tam panašius daly’kus, bet 
apie tai, kaip eina tos kolo
nijos darbai, apie streikus, 
jei yra, apie mokesčius, apie 
algų mušimi] ar kėlimą ir 
tt. Žodžiu sakant apie dar
bininku reikalus. Ir ite tik 
kuopų korespondentai, bet 
ir kiekvienas LDS. narys 
privalo rašyti, jei tik gali. 
Tuščias kuopų reikalavimas, 
kad “D-kas” daugiau rašy
tų apie darbininkų reikalus, 
jei pačios kuopos mažai tuo- 
mi teįdomauja. Redakto
rius lengvai gali prirašyti 
pilnas “D-ko” skiltys viso
kių teorijų apie darbininkus 
ir kapitalistus, bet tas bus 
sausas dalykas, jei kores
pondentai neatvaizdįs savo 
pranešimais paties gyveni
mo.

Taigi rašykit daugiau a- 
pie tuos reikalus, taip, kaip 
juos matote savo kolonijoje.

Antroji mūsų užduotis y7 
ra duoti “D-kui” piniginės 
pąšelpos ir tai dabar neati
dėliojant. Nėra ko slėpti, 
kad “^)-ko” piniginė padė
tis nekoki.

riams pasilieka svarbi. už
duotis užkaišioti tas neatidė
tinų skolų skyles, kad jos 
nekabėtų ant valdybos gal
vų. it tasai Demoklo kardas, '"V/
kad nepančiotų jos pastan
gų pastatyti “D-ką” ant 
tvirtų finansinių kojų. Tani 
tikslui turėsime duoti aukų 
mes LDS. nariai. Štai ar
tinasi,. Kolumbo, šios šalies 
atradėjo, diena spalių 12-ta 
diena. Mes išeiviai gyve
nantieji šioj šaly’ lietuviai 
katalikai. LDS. nariai, duo
kim tą dieną “Darbininkui” 
dovanų kiek kas gali, nors 
po vieną dolerį, ir tai ne tik 
kaikių-ie iš mūsų, bet visi. 
Jei kuopos nuoširdžiai pa
remti] tą mano sumanymą ir 
jį įvykdintų “D-ko” ateitis 
tuoj žymiai nušvistų.

Be to dar tegu kuopos su
rengia po šiokią ar tokią 
pramogą ir paaukoja pelną 
“D-kui.” Gal tas pelnas ne
bus didelis, bet vis dėlto bus 
parama.

Dar žodis apie mūsų prie
šus. ne mūsų idėjos priešus, 
bot tuos iš mūs pačių, kurių 
puikybėlės tapo užgautos, ai 
tai dėlto, kad jų korespon
dencijos netilpo “D-ke,” ar 
dėlto, kad jiems nesuteikta 
“cino” mitinguose. Ar jie 
maži vabalėliai ar didesni 
vanagai, jų nepaisykim. su 
jais nesiginčykim. tik dirb
kim Šventą darbą išsijuosę.

Kaip Federacija kad lošia 
pDmą role mūsų išeivijoje, 
taip LDS .ir jos organas 
“D-kas” turės lošti pirmą 
rolę darbo ir darbininkų 
klausimo srity.

Tad visi į darbą!
VykeitisA
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ATSISVEIKINO.

Rio Janeiro.

Philadelphia. — Ant base- 
ball lauko lošikui Leon Scan- 
lon bole pataikė į smilkinį ir 
vaikinas vietoj krito negy
vas. Jis buvo 19 metų am
žiaus.

Kaina 4 centai.

Turkai skerdžia 
krikščionis.v

■

UŽ PANAIKINIMĄ 
“INJUNCTION’Ų”

Atlantic. City, N. Y. — 
Pildantysis Komitetas Ame
rikos Darbo Federacijos už- 
sibriežė šitokius reikalavi
mus pravesti per kongresą:

1 — Padaryti prie konsti
tucijos papildymą, drau
džianti teisėjams išduoti in- 
junction’us prieš streikinin
kus.

2 — Padaryti prie konsti
tucijos papildymą, drau
džiantį vaikams, jaunes
niems, negu 16 meti] am
žiaus, dirbti.

3 — Padaryti prie konsti
tucijos papildymą, duodantį 
kongresui teisę išimųjų per
leisti ir jį tokiu būdu lega
lizuoti įstatymą, kurį Aug- 
ščiausysis Teismus paskelb
tų prieškonst ituci jonai iu.

4 — Atšaukti Shermano 
Anti-trustinį įstatymą, kurs 
pasirodė varžančiu darbi
ninkus, ‘"o" nė kapitalistus.

5 — Uždrausti leidimą bi-■ 
le kokio įstatymo, kurs' 
trukdytų darbininkus orga
nizuotis būviui pagerinti; 
kolektyviškai derėtis su 
darbdaviais; arba kolekty 
viškai nutarti reikale 
remti, nedirbti ir kitus 
to raginti.

TUOJ PRITRUKS 
MAISTO.

A>?r York. — Artimųjų 
Rytu Šelpimo administraci
ja atsiuntė telegramą, pra
nešant. kad Mažojoj Azijoj 
turkų užkariautoj. ypač 
miestuose pristigs maisto^- 
Smirnoj už savaitės būsiąs 
badas. .Jau dabar esą 30.- 
000 pabėgėliu be maisto.

Suv. Valstijų karo laivas 
Fdsall plaukia į Smirną su 
maistu pabėgėliams.

Amerikos Raudonasis 
Kryžius pabėgėliams šelpti 
Mažojoj Azijoj paskyrė 
š-250.000.

ATSIŠAUKĖ / URE
NI PENTĄ. y

N r u- Y o ik. — Amerikonų 
komitetas veikiąs dėl Armė
nijos neprigulmylios pasiun
tė prez. Ilardingui telegra- 
’ a. kur pasmerkia Fran- 

/■ ją už parėmimą turku' ko- 
t .oj<> prieš graikus. Prašo 
Iprezidento pareikšti Franci
jai papeikimą.

ŽYDU KONGRESAS.

lie
pine

/
PRIEŠ VALSTYBĖS - 

APVOK AT A.
4.

Atlantic Uitu, N. J. — A- 
merikos Darbo Federacijos 
valdybos suvažiavimas nuta
rė tuoj stengtis užtraukti 
impeachmentą prieš valsty
bės advokatą Daugherty ir

_ Suv. Vai- teisėją Wilkerson. Sulyg

A’r/r — Ž\'dij vy-
riausysis rabinas AVise pasa
kė. kad reikia šaukti viso 
pasaulio žydą kongresą dėl 
gelbėjimo žydu žemės. Kai 
turkai supliekė graikus ir 
supurtė Anglijos politiką,- 
tai pareikalavo atgal netik 
Konstantinopolio, o Mesopo
tamijos ir Palestinos, kur 
žydai buvo bepradedą Įsigy
venti.

stiju valstybės sekretorius adv. Daugherty reikalavimo 
Hughes apleido Brazilijos teisėjas AVilkersoh išdavė
sostinę. Jis ten buvo daly
vauti atidaryme visasvieti- 
nčs parodos, surengtos pa
minėti 100-metines tos res
publikos gyvavimo sukaktu
ves.

“injunctioną” prieš geležin
keliečių streiką.

PRIEŠINASI.

SUSTREIKAVO.

Buffdlo, N. Y. Wick-„vLv-1. Reilaa irgi pri-, 
pažinti, kad ligšiol “D-kas” snm-Spencer Steel kompa- 
mėgino skristi aukščiau ne->hpa pavarė keletą savo dar-

tas, labai rimtas seimas. Su-gū jo finansiniai sparnai 1 iiž uolų veikimą u-
rasta LDS., jos drgano, jos ‘ ' - - - - j__
finansų ir tt. trūkumai, ap
svarstyta rimtai, surasta bū
dai ir žmo»ės jiems pašalin
ti. Nors ' paaiškėjo, kad 
trūkumų būta nemaža ir 
svarbiu tečiau apsėjo be 
triukšmų; jų vietoj rimtai 
ir šaltai iešketa ir surasta

pajėgė ir prisidarė skolų,.^ai dėltopusė dar- 
tarp kurių yra nemažai ne- ^n^u^l sustreikavo ir rei- 
atidėtinų. Naujosios valdy- ^alauja sugrąžinti pavary-
bos užduotis bus viską, per- tuosius atgal. Korporacija 
tvarkyti, įstatyti “D-ką” į samdo 900 darbininkų.,

Amerikos ehinai leidžia 
laikraštį iš Seattle, Wash. 
Spauzdinamas raudoniausiu radikalių vaistų. • Buvo tai 
rasylu. Raidžių vartoja 7.- 
000.

epokinis LDS. seimas. Ne
rašysiu čia apie ‘ jo nutari-

tokias rėžias, kuriomis va
žiuojant ne tik nepriseis da
ryti naujų skolų, bet dar bus 
galima mokėti senąsias. E-

Lau-rence, Mass. — Fran
cis J. Gormąn paskelbė, kad 
numažinimas algos sorte- 
riams audiminėse nebus pa
kenčiamas. Algos numuštos 
nuo $36.80 iki $134.50 savai
tėj. , 1

VAIKŲ STREIKAS.

Hazleton, Pa. — Užsidarė 
18 pradinių mokyklų dėl to, 
kad pakastos mokytojos ta
po. Vaikai reikalauja se
nųjų mokytojų. Senosios 
atstatytos dėl nesutikimo

ATSTATĖ. 2 algij klausime.

KIEK J T SI ĖJO 
STREIKAS.

————— / ’■ »

Proridenee, R. I. — Audė- - 
jų streikas, kurs dabar pa
sibaigė, buvo didžiausias 
visojj Rhode Tsland istorijoj. 
Streikas tęsėsi 232 dieni ir 
atsiėjo apie $23.000.000. Jei. 
netiesioginius nuostolius^ 
prirokuoti, tai streiko kai
na bus kur kas didesne.-

Štai streiko apčiuopiamos 
biios: padidintoji policija 
kainavo virš $100.000. Strei
kininkams pašelpa $750.000. 
Algotnis netekta $9.000.000.' 
Milžiniški kompahijų nuos
toliai čia neimami domėn. I

PAKĖLĖ: ALGAS. ’

Pantuėkct, R. I. — Say- 
ler Finishing Co. paskelbė 
pakelianti savo darbiniu^ 
kams algas ant 15 nuoš. Bet

galima mokėti senąsias. E-, New York. — Salvation SUSIRGO KARALIUS, sustreikavusieji darbininkai 
su tikras kad naujoji valdy- Army perdėtinė Evangelinę Rymas. — Italijos kara- negrįžta darban dėlto, kad
ba tai padarys. - „ Booth tapo atstatyta tos ar- liūs Emanuelis susirgo plau- kompanija palieka 54 vai.,

Alums tečiaus LDS. na- mijos suvažiavime Londone, čių uždegimu. darbo savaitę. . I

L»-- 'ŽSuŽ.JL L.



.klaidinimus skleidę tarp len- 
Igvatikių žmonių Vis tai ant 
didesnės naudos Lietuvos 
neprietelių

Slekeriai ir beboniai ban
do prirodytį, kad Lietuvos

ARB I NI N K A S”
'(The Wobker)

s Isb Lithuanian Tu-Wkkki.y Pato. 
Publlshed every Tuesday, Thnnday> 

•ad Saturday by St. Joacra’s Ljth- 
Uanian R. C. Absociation ov Labos.

“Acceptance for mailing at special rate 
ef postage provided for in Section 1106, 
Act of Oct 8, 1917, authorlzed on July 
12, 1918.”

Subscbibti'on Kates:
eYearly .$4.50

Boston and suburbs....................$5.50
Foreign countries yeariy ...U...$5.50

PRIE APŠVIETOS.
Vėsesnis rudens oras jau 

atėjo. Dieninės mokyklos 
atsidarė. Netrukus atsida
rys vakarinės.

Vakarinių mokyklų ran
dasi kiekviename mieste.

užsieniuose ? Visi žinome, kiečių, 2 ar 3 rusai ir 50 žy
dų.

Petrulis. frizuoti ūkius. Tam tikra 
ęlektrizacijos sąjunga supa- 
žindinėjk sodiečius su elęk- 
trikiniais plūgais, ekėčiomis, 
kuliamomis ir kitokiomis 
mašinomis.

j A. L. B. K. Fed. aNujosios Ang- 
Kjofl Apskričio Valdyba:

Pirm. V. J. Kudirką
37 Franklin St., 

Nonrood, Mass.
Rast. M. M. Kamandulis,
* ' 20 Sason Street, 

Montello, Mass.

kad ne.
: y Karo šmėkla Lietuvai te- 
begręsia, sostinė neatvaduo
ta. Ir kuomet Lietuvos val
džia šitokiai padėčiai tebe- 

užsieninių piliečių registrą- saiit, pareikalavo iš savo pi
cų os įstatymas esąs aršiau
sias už visų civilizuoti; tau
tų. Lietuva aplupanii savo 
piliečius užsienyje labiau, 
negu Francija, Anglija, 
Šveicarija, /Švedija. Daleis- 
kime, kad taip yra. Bet juk 
reikia atsiminti, kad jau 
šimtmečiai, kaip anos vals
tybės yra įsisteigusios, o 
Lietuvos respublika įsisteigė 
baisaus karo nuteriotoj že- 
ipėje, ištisų pusių nedrau
gingų ir neprietelingų kai
mynų apsuptoj. Sunki naš
ta gula ant Lietuvos piliečių 
Lietuvoj ir todėl nuo tos naš
tos neprivalo atsisakyti jos 
piliečiai užsieniuose.

Tečiau tik ignorantas ir 
Lietuvos neprietelius tegali 
sakyti, būk Lietuvos valsty
bė iš savo piliečių užsieniuo-

Randasi vietose, kur lietuj daugiau reikalauja, negu 
viams lengva pasiekti, pato
gu pabūti ir naudinga laiką

i praleisti. x
Mokytis niekad nevėlu.

Todėl visi vyrai ir moterys 
šį rudeni į mokyklas.

Mokyklų yra visokių, 
kiekvienas gali savo laips
niui pritaikinti. Yra pradi
nių mokyklų, kur mokina
ma skaitymo, skaitliavimo, 

j yra high scholės kursai, di
desniuose miestuose yra vi
sokių amatų mokyklų, 

t Šioje šalyje kad įgyti 
.mokslo, tai reikia tik noro. 
"Kaip oras ir saulės šviesa y- 
ra nemokami, tai ir pradinis 

yinokstes yramemokamas. 
r Mūsų plačioji visuomenė 
•daugiimoj susideda iš tokių, 
Efcuriems reikia pradinio ir 
vidurinio mokslo. Taigi 
prie šviesos.

B Antru mūsų rūpesniu yra 
patapti šios šalies piliečiais.

^Vakarinės mokyklos yra 
taip surėdytos, kad jos pri
rengia ^prie pilietystės — 

: pramokina angliškos kalbos, 
špramokina Amerikos istori
jos, suteikia žinių apie kon-

■ stitueiją ir šios šalies surė- 
idymą ir suteikia informaci
jų apie išsiėmimą pilietiškų 
popierų.

, Mes Amerike tiek reikši- 
me, kiek būsime apsišvietę 
ir kiek iš mūs bus šios ša
lies piliečių .Šios šalies val

gūs ir politikieriai su mu- 
I mis skaitosi dėlto, kad turi
me piliečių. Iš Suv. Val
stijų x ėdžios pripažinimas 

^Lietuvai"/r kitokių genimų 
dėl Lietuvos gauta labiausia^ 

^menkos lietuvių piliečių 
■dėka.
■ Darbuose dėl Lietuvos nu- 
; sveria piliečiai, darbuose dėl 
darbininkų gerovs šioje ša

ulyje ir-gi nusveria piliečiui. 
; Šios šalies tvarka ir surėdy- 
ptnas tvarkomas piliečių iš
slinktais atstovais. Tokioje
salyje nepiliečių balsas yra 

^balsas tyruose.
Taigi visi prie mokslo 

[prie pilietiški; popierų.

kitos šalys. Ar nežinome, 
kad laike Didžiojo Karo Eu
ropos valstybės reikalavo sa
vo vyrus mobilizuojamojo 
amžiaus grįžti namo stoti į 
kariuomenę <ir lieti savo 
kraują ir guldyti galyą už 
savo tėvynę. Tų valstybių 
konsulai, gavę pranešimus 
iš savo valdžių, siųsdavo 
mobilizuojamojo amžiaus 
vyrams reikalavimus pribū
ti paskirtu laiku paskirton 
vieton ir buvo gabenami na
mon ir statomi kariuome- 
nčn-

Ar Lietuvos valdžia bai
siausioj savo gyvavimo va
landoj reikalavo šitokio pa- 
siaukuojimo iš savo piliečių

| -DAR DĖL SLEKERiy.

Vilniaus žydų laikraštis 
“Unzer Freind” išreiškė 
pasitenkinimą Lietuvos kon
stitucija. Rašo, kad lietu
vių tauta neremia savo lais
vės ir laimės kitų nelaime. 
Girdi lietuvių tauta nesigai
lės taip padariusi.

liečiu Amerike esančių nuo
latinių mokesčių, tai sieke
liai išsižiojo ir triukšmauja.

Nedyvai, kad slekeriai ir 
beboniai triukšmauja ir ei- I 
na lenkams talkon, bet dy- 
vai, kodėl kaikurie ištiki- LiėtuvosRespubljkonų Par- 
mieji Lietuvai duodasi su
klaidinti.

/

v

PASTABĖLĖS.
r

Lietuvos “Tėvynės Bal
se” num 149 rašoma, kad 
Lietuva pavojuj nuo visokių 
rusų, lenki;, kurie brukasi 
į valdiškas vietas, išstumi- 
nėja lietuvius iš, vietų. Savo 
straipsnį autorius įtaigia ši
taip: “Teisingai pastebi pas
kutiniu laiku mūsų publicis
tai, kad tik Amerikos lietu
viai tegali inešti į mūsų 
kraštą sveiką valstybės dva
sia, tvarka ir iniciatvva. 
Gana ubagauti pas amerikie
čius dolerių, išmaldoms yra 
galas. Amerikos lietuviai, 
važiuokite namon tūkstan
čiais, okupuokite Lietuvą, 
užimkite valdžią ir visas gy
venimo sritis ir kuo greičiau 
nuvalykite mūsų kraštą nuo 
karo ir amžinos vergijos pu
vėsių.”

Jei Lietuva būtų galėjusi 
Vilniuje taip įsikurti, kaip 
latviai Rygoje, tai Vilniaus 
lietuviškumas būtų didesnis, 
negu Rygos' latviškumas. 
Štai Rygoj yra 105 gydyto
jai ir iš jų 20 latvių, 30 vo-

į

Lietuvoj susitvėrė nauja
• —— - — - — ——-

tija.”

Pereitieji rinkimai į Lie
tuvos St. Seimą buvo per dvi 
dieni. Dabar rinkimai tęsis 
vėl dvi dieni. Tas yru dėl
to, kacl'rinkimu teise nali- 
duojasi vyrai ir moterys, o 
rinkimų vietos daugumui to
lokos. Todėl viena šeimy
nos dalis eina balsuoti viena 
dienų, o antra — antra die
nų.

----------- — /
Visame pasaulyje nuo vė

žio per metus miršta apie 1.- 
000.000 žmonių, o Suv. Val
stijose miešta apie 100.000. 
Toji liga platinasi.

Per 1921 metus Francijos 
gyventojų'skaičius padaugė
jo ant 140.000, Anglijos 
ant 590.000, o Vokietijos 
ant 720.000. Jei gyventojų 
skaičius panašiai augs, tai 
po 20 metų Francija gyven
tojų turės 35.000.000, o Vo
kietija 75.000.000. Kaiku
rie franeūzai šaukia, kad 
lofšių mažėjimas yra di- 
'džiausiąs pavojus francūzų 
tautai. w

Kaune susitvėrė “Sąjun
ga Lietuvių Kalbai Ginti.” 
Išleido atsišaukimus, kur 
raginama mokytis lietuvių 
kalbos ir reikalauti, kad vi-" 
sur visokiose Įstaigose tar
nautojai ir valdininkai kal
bėtų lietuviškai ir kad iška
bos būtų'lietuvių kalboj.

X

Lietuvos laikraščiai ap
sčiai rašo apie markės puoli
mą. Senoji laikraščio kai
na Lietuvoj nepadengianti 
nei pusės išlaidų.

Colorado valstijoj 25.000 
farmerių turi 150 koopera- 
tyvių organizacijų. Perei
tais metais biznio apyvarta 
jų buvo $25.000.000. Vie
nas kooperatyvas pernai pri
statė be perkupčių krautuv- 
ninkams 3.500 vagonų bul
vių.

•Aprokuojama, kad 2072 
metais jau bus ant žemės 
tiek žmonių, kiek ji gali iš
maitinti. Tada bus ant že
mės 6.000.000.000 gyv.

________ t
Prie Lietuvos universite

to susiorganizavo teisių 
skyrius.

Lietuvos finansų ministe- 
riui Dobkevičiui atsistatydi
nus, jo vieton paskirtas Vyt.

Geležinkeliečių brolijos 
vadinamos Brotherhood of 
Railroad Trainman prezi
dentas William Granville 
Lee algos per metus gauna 
$10.000.

Suv. Valstijose pereitą 
mėnesį streikininkų buvo 1.- 
250.000. Jie algomis netek
davo kasdien arti $5.000.000.

' * . • B • 4^ -t

Švedijoj pradėdama elek-

Susivienijimas Lietuvių 
R. K. Amerikoje , 

yra GYVAM. DŽIAUGSMAS! SERGANČIAM VILTIS! 
MIRŠTANČIAM RAMYBĖ!

Tai musų, lietuvių katalikų nesugriaunama tvir
tovė. Liętuvy katalike! Jei dar prie šios organi- 
cijos 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 į’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. B. K. A. pigus, mėnesinė mokestis lengva. Kuo

pos yra visose didesnėse lietuvių kolionijose Amerikoje, todėl, norin
tieji informacijų, kreipkitės prie kuopų Sekretorių arba tiesiai į Cen
tro Raštinę:

• S. L. R. K. AMERIKOJE
222 So. 9th str., Brooklyn, N. Y.

BLAIVININKO DAINA.
Meskim, Broliai, degtinę ragavę, 

""Meskim nuo savęs aluti saldu,
Meskim girtuoklių daineles dainavę
Meskim girtybę, nes teip negražu!

plečias Blaivybė tarp mūsų, 
šviečia jos aukso šviesa, 
gimdo didvyrius iš mūsų, 
rodo mums kelių ir tiesa!
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Lai
Lai
Lai
Lai

Paimkime mes protą už ginklą, 
Išgriaukime dievaičius degtinės,

- Perplėškim nelaimių tinklą 
Gaudančius mūs sūnūs Tėvynės!

A. Žitkevičius. \ 

----------------------------------------- - —<------------------
ninko dienos valgiai . Ir matyt “paliokus,” Lenkijos, kraudami jo.smirdančią stervą į 
!ar sąžinė pradėjo kankinti, kad pėtnyčioj :pdvą mūsų šunes.” Ir tą taręs, šūktelėjo: 
ryja žąsieną ar taip sau progai pasitaikius, “Rudi! ir kepsnį pastate ant grindų. Šuo 
panorėjo iš lietuvių pašiepti. Tad ir pra- linksmai sulojęs, šoko prie vištos; visam di-

du jauni sportai, dvi jaunos mergelės ir a- 
pie 45-kių metų moterė; matyt motina tų 
mergelių; nes jos ją vadino mandagiai: 
Mamytė. Vienas iš sportų šūktelėjęs “šal- 
takošės!..” — ištraukęs, kaip pamačiau, 
“Vytį,” norėjo, iš jo ką tai parodyt vienai anglų kalboj, kad visi suprastų, daug-maž, 
mergelei; bet kita pertraukė jį,“ tardama: 
“Ar nėra gi jau priemonių, kad Vilnių, 
tą mūsų sostapilį ir visas žemes teisėtai pri
gulinčias prie Lietuvos išplėšti kuogreičiau- 
siai iš nagi; okupantų, lenkų-banditų nelau
kiant netikėtų laimingų atsitikimų? A, a, 
pamaniau sau: tai politikierka ir matyt kar
šta tėvynainė Lietuvos. Užklaustas gi tą 
sportas linksmai nusišypsojęs, atsakė taip: 
“Kaip gi nebūtų — yra, ir tai labai tiks
linga; bet vienok ir labai pavojinga tiems, 
kurie tą priemonę norėtų pavartoti. Rei
kia vyrukų, kurie taip noriai, taip links
mai mėgti; mirti už tėvynę, kaip kad vyrai 
mėgsta bučiuoti gražias mergeles, pavyz
džiui, kaip jūs kad esate. Cha! cha! cha! 
-* bet kur jų rast? Ir iš kur gauti pini
gų kad juos finansavus? Širdingą ačiū už 
komplimentą! Bet kas tai do per priemo
nė? Tarė mergelė. Ar nemalonėtumet 
man ją išaiškinti? — “Tai Guerilė — karė 
neprigulmingų nuo valdžios kariautojų, or
ganizuota kuomažiausiomis grupelėmis (rei- 
jkale ir pavienis kovotojas veikia savysto-

KU,U». S. ..S.,, .. -,-v . v.- v •, . sui niekados nardono — susimyleiimo ir iikisemaug anglišką laikrastĮ, žvilgterėjau H ;s
kas čia arti manęs randasi. Ir u-gi čia tuoj,» 
prie kito stalo, pamačiau kad keturi ūsuo-,_ ... . ....
tt “paliokai” it mai, apgulė didele žąsį »elstt susimylejuno... 
maumuoja ją. Na, tai tuoj ir pamislijau 

kimi katalikystei “paliokai” - pamiršoMomnklK> Sukiši..
. kad šiandien yra pėtnyčia — diena pasnin

ko. Ir kas-žin dar ką būčiau toliau manęs £ 
apie tuos visad ištikimus katalikystei co

LIETUVIŲ ŠUO SUĖDĖ LENKIJOS ARį.

(Humoro Korespondencija) dėjo neva tarp savęs, bet vienok garsiai ir

t

Vasarai atėjus visi šiokias ar tokias iš
taiso sau vakacijas. Todėl ir aš pasiliuosa- 
vęs-ant keletos dienų, huida— ir nupyškė- 
jau į garsųjį Atlantic City — į jūrių maif 
dynes. Maudynės, kaip maudynės — jų 
nebūtų ką ir aprašynėti. )Bet pėtnyčioj 14- 
tos liepos (19221h.) viename viešbutyje (ne
atkreipiau domės kaip šis viešbutis vadino
si) mačiau kaip lietuvių šuo suėdė baltą 
arą Lenkijos. Buvo tas taip: Įnėjęs į tą 
viešbutį, kad ką-nors užkąst, o ypatingai, 
kad pakaktinai atsilakt kavos, už kurią, 
kaip kad čigonas bičiuolystės dėlei, davės sa
vę pakarti, tai ir aš pasikarčiau už ją, — 
taip tai ją myliu; nors... nors gerai supran
tu, kad kavos tikroji esmė
kofeiną yra nuodai ir kenkia labai sveika
tai; bet.. / bet ką padarysi — vis-gi tuos 

> nuodus šimtą kartų geriau yra vartoti, negu 
svaigalus, kurie žmogų perkeičia į esybę že
mesnę net negu purvina kiaulė kad yra. Užė
męs vietą prie vieno mažo stalelio, patar
nautojui liepiau ftian tuoj paduoti kavos ir 
piragaičių. Patarnautojas atsitolinu kad 
atnešus kavos. ALš gi tuo tarpu traukiant •

esensija —

taip kalbėti: “Velnią nors ir šimtą kart 
krikštyk, vis-vien jį į angelą neperkeisi — 
kaip buvo raguotas, taip ir pasiliks... Tai 
tas- pats yra ir su lietuviais; nors mes len
kai juos ir pakrikštinom, bet kaip jie buvo 
“pagonais,” taip ir pasiliko. Ir, ar ne juo
kai — dar nekurie iš jų veidmainiauja — 
nuduoda gtrus katalikus ir net davatkas — 
pėtnyčioj pasninkauja.” Tas gi sportas ku
ris su mergele politikieriavo, tą išgirdęs, 
pašoko it perkūnija; bet jo draugas stvėręs 
jį už peties, ką tai į ausį jam pašnabždė
jo; jis gi ant to nusišypsojo ir ramiai at- 
sėdęs, pradėjo ką tai ant storos baltos po- 
pieros raudonu paišiuku braižyti. O jo 
draugas, jau einančiam nuo jų, patarnau
tojui, sušuko: “Meldžiam! — iškepkit mums 
taipogi ir baltą vistą, ir .tai ant kiek tik ga
lima, kuogreičiaus.” “Gerai!” atsakė tar
nas ir nusiskubino į virtuvę; o ir sportas, 
nusijuokęs, užpakaly jo nuėjo. Už kokių 
5-7 minučių sportas sugrįžo; o užpakalyje 
jo patarnautojas-juodukas atnešė ką-tik iš
keptą vištą (o gal tik ji buvo atšildyta, kas 

iai) ir tos karės taktika yra nesuteikti prie- ten .žino) ir pžtstate tą kepsnį ant stalo. Ta- 
’ * ....................da tas sportas, kuris braižė, ką-tai ant po-

pieros, tą popierą, jau kaip priguli pritai-

ir

I Amerikos lietuvių sieke- proszę panūs, kurie savę net drįsta vadin
imai ir beboniai nesiliauja 
triukšmą darę dėl regįstra- 
jfa'os įstatymo ir dėl Ameri- 
hs piliečių teisių Lietuvoje, 
fesiliaūja prasimanymus ir

ti: Przedmurze Ckrzescjanstva — Tvirtovė 
Krikščionystės, jei ne kitas nuotikis manęs

visuomet užpuldinėti iš netyčių. Žinia: su
gautas guerilietis taipogi neturi reikalo 

” “Suprantu, su
prantu! ant to atsako mergelė, reikia Lietu
voj išsmaugti Lenkijos visus valdininkus ir 

'rt
“Taip!” ant tų žodžių atrėžė sportas; ir 
dar kas-žin ką kitą norėjo sakyti, bet stai
ga ištikus avantiūrai, jis tą kalbą nutrau
kė nėdabaigęs. O avantiūra štai buvo tokia: 
Kada jis kalbėjo su meregele apie tą išsmau- 
gimą lenkų Lietuvoj* jo draugas juodukui-

------- --- .

didžiuliam kambary pasigirdo griausmin
gas delnų plojimas ir “ Hurray for Lith- 
uamans! — Valio lietuviams! Tada tai bu
vo jau perdaug — lenkai pašoko it perkū
nija... Bet staiga tik pasigirdo: “ Hands 
up!” — “Rankas į viršų!” Ir blizgantis re
volveris rankoje lietuvio, išsyk nuramjno 
lenkus... Reginis buvo juokingas, kaip 
keturi lenkai, dar prieš keletą minučių a- 
rogantiškai išdidi pakėlę rankas, stovėjo be
jėgiais. Tuo gi tarpu atbėgo ir užveizdė- 
tojas viešbučio, ir dažinojęs kame dalykas, 
paprašė lietuvio paslėpti revolverį; o į len
kus atsigrįžęs, jis liepė jiems lietuvius per
prašyti, nes jie pirmi pradėjo tą avantiūrą; 
atpenč — jis juos suareštuos už ergelio da
rymą. Lenkai pradėjo “ekskuzotis” prieš 
lietuvius 
ti su ta išlyga jei jie po prisiekei pasakys, 
kad tai ištikiu jų buvo baltas’Aras Lenkijos 
ir už jį kam prigul užmokės. Lenkai ant 
visko sutiko, ir iškilmingai pakėlę dešines, 
pradėjo sakyti: “We swear~..” — mes pri
siekiant. .. Bet... bet spasmatiškas juokas 
visų, nedaleido jiems dabaigti priesaikos; 
prie to ir lietuviai mostelėjo su ranka, kad 
gana jau to... Ir... ir mūsų co prosze pa
nai, kuogreičiau užmokėję už Lenkijos Arą, 
kurį lietuvių šuo suėdė ir savo nedabaigtą

lietuviai sutiko jiems dovano-

sęs, prismeigė ant kepsnio. Visi ant to su< mauruoti žąsį, spruko kaip nuplikyti per
•» • A V * •11* “ * A * V

mio jų atitrauktų. Štai į kambarį įėjo, ir [patarnautojui diktavo kokius jiems valgius 
čia tuoj tarp manęs ir maumuojančių žąsį
“paliokų” prie dar neužimto stalo atsisėdo jgau brangūs, bet savo ruoštu, buvo tai pas- konsunuosim baltą vištą, tą plėšrųjį arą

iuri pritaisyti; valgiai gi buvo puikūs ir

žiūrom. U-gi iy abiejų pusių didelėmis rai-Iduris- Aš gi nors ir labai norėjau ypatiš- 
dėmis buvo parašyta: “The white Eagle o/’kai susipažinti su tais, kaip juos čia ame- 
FoJond” — Baltas Aras Lenkijos. Visi iš rikonai vadino: smart lietuviais, bet negalė
to šposo pradėjo gardžia; juoktis; o lenkai Jau— tuojaus nebuvo kaip tai stačiai lys- 
nerimąstaVo — tai balo, kaip popiera, tai ti į akis; o laukti nebegalėjau, nes turėjau 
vėl raudonavo, kaip karmazinas. Tada tas, skubint, kad paspėtus ant laiko, kad nesu- 
kuris buvo virtuvėj sportas, tarė: “Gerbia- vėlavus mano rendepous -f- susitikimą su tu- 
mos ir gerbiamieji — mes kaipo katalikai, |la gražia dukryte Jievos. Todelei palikda- 
ištikimi mūs Bažnyčios įsakymams, pėtnv- 'mas sumanius lietuviškus sportus viešbuty- 
čioj negalini mėsos valgyti, bet kad to ge’i- M tuoj aš apleidžiu ir nubėgau link ten, 
dzia mūsų krikštytojai, ponai lenkai, tai lai maniau: jau laukia manęs graži pagun- 
taip būna kaip jie nori — mes noriai su- • •

skubint, kad paspėtus ant laiko, kad nesu-

Kazys iš Phila., Pa.

s
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CHICAGO, ILL. KORESPONDENCIJOS Iš LIETUVOS.

Bazaras.
4

8V.

LIETUVOS
REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
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Tarpe lenkę gyvenąs.
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SVEIKATOS DALYKAI
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TORIELKOS IR STIKLAI.
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SPAUDA “DARBININKO"
366 W. Broadicay, Boston 27, Mass.

HARTFORD, CONN.
*

Užkrietimas.

pažymėtų ne 
skaitant lietai!^ ua 
mes. dėl paaiškėja 
liaus. . - r-

mairauaucjui

kilti-bat^

■■ -
(“Lietuva”): *

DRAUGAI IR DRAUGSS! ’ •
Skaitykite ir platinkite lai--’ 

krdštį “GIEDR4-” Lietuvių ‘ 
Katalikų Moksleivių Orgąną.

Kaina metams Amerikoj $2.50. - 
“GIEDRA” . J 

55 W. Market Strn
WUkeg Barre, P*.'1’

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOUONUOSE.
CLEVELAED, OHIO.

Rugsėjo 10 d. prasidėjo 
Jurgio parapijos bazaras. Trauk
sis net iki 17 d. rūgs. Dagnei 
viepus metus taip nesujudo pa- 

^rapijpnai darbuotis dėl bazaro 
kaip šiuoą metus, nes kur tiktai 
eisi, ką tiktai pamatysi, tai kož
nas stengiasi pasidarbuoti Drau
gijos beveik visos yra paskyru- 
sios dovanas. Jaunimo draugi
jos, kaip tai: L. Vyčių 25 kp. ir 
Clevelando L. T. Ch. Dr-ja netik
tai ką paskyrė žymias dovanas, 
bet yra paskyrę ir narius, kad kas 
vakaras nuėję padirbėtų per visą 
bazaro laiką. Malonu matyti, 
kad lietuviai katalikai atjaučia 
taip svarbiame darbe savo para
pijos reikalus. Iš to^visko gali
ma numanyti, kad šiuos metus 
parapijos bazaras bus sėkmingas 
ir’atneš nemažai pelno.

Sugrįžo iš Lietuvos.
Šiomis dienomis sugrįžo is~Lie- 

tuvos p. M. Prakupas, kuris pir
miau laikė ant Pulaski Avė. bu- 
černę ir grosernę. Jis buvo išva
žiavęs pavasarį 1921 m. Išbuvo 
viršaus metų. Parvežė nemažai 
žinių apie Lietuvą. Reikia žino
ti, kad p. Prokupas kaip pirmiau 
taip ir dabar yra visų katalikiš
kų reikalų rėmėjas, nes pirmiau 
nebuvo to tikslo, kad kuomi ne
prisidėtų prie katalikų .veikimo 
kaip tautiškuose dalykuose teip ir 
katalikiškuose, iš ko turėjo gana 
geras pasekmes savo “biznyje.” 
Daljartės p. Prokupas parvežė iš 
Lietuvos nupirkęs gražią ir labai 
puikiai padarytą lietuvių ranko
mis arnotą ir visa kas tik reika
linga prie mišių. Tą brangią do
vaną yra paaukavęs šv. Jurgio 
parapijai. Už ką kaip parapijo- 
nys teip ir gerb. kun. V. Vilkutai- 
tis nuoširdžiai p-nam Prokupąm 
yra dėkingi, nes tokis žmogus kad 
yra ir kažinkur išvažiavęs, bet ne
užmiršta savo parapijos ir jos rei- 

...kjilų. Ateityje tikimės p. Proku
pas prisidės ir toliaus darbuotis 
tautos labui, nes tenai būdamas 
viršaus metų laiko gana^gerai pa
tyrė visą dalyką. Taip-pat su p. 
Prukupu yra atvažiavęs ir jo bro
lis, kuris buvo Lietuvos kariuo
menėj ir dalyvavo mūšiuose 
lenkais ir bolševikais.

Atsitikimas iš straikų.

Rugsėjo 1 d. š. m. trys strai 
•, \ kieriai nuvėjo apie 6 vai. vakare 

pas straiklaužį ant E. 143 gatvės, 
kad persergėjus jį kad neitų 
straiklaužiauti, bet moteris sėdė
dama po langu patėmijo tuos tris 
vyrus ateinant ir pranešė savo 
vyrui. Tas nieko nelaukęs pasi
ėmė 2 revolveriu ir prasidėjo šau
dymas per langus. Nepoilgam 
likosi nušautas vienas straikieris 
Mathew Strazisar 14410 Sylvia 
Avė. ir straiklkužis buvo pašautas 
į kaklą. Kajp policija pribuvo, 
tai jį paėmė į ligonbutį ir randasi 
blogam padėjime. Ant straikie- 
rio palaidojimo susirinko virš 5,- 
000 žmonių, kurie turėjo pasam
dę net keturis benus. Minėtas 
straikas tai yra Geležinkelii 
Shopmenų New York Centrai-Li
ne ir visi straikieriai laikosi iš
vien tiktai kompanijos samdo pa
salinius kad sulaužyt straką. Lie
tuviams katalikams vertėtų pri
gulėti prie LDS. Laikydamiesi 
prie LDS. vieni kitiem nariai 
nurodo, kur geriau ir lengviau 
būtų darbas gauti, nes organas 
“Darbininkas” vien tiktai ir tar
nauja darbininkų reikalams.

Karščiai. '
Nuo pradfioo 'rugoojo mėnesio į"1' >““

k n :i.». i 
mų, nes čionai ne tiktai ką kar
ščiuose naudojasi maudyklėm, 
bet yra užtektinai ir visokių par
kų, kurių priskaitoma virš 20. 
Parkuose beveik visuose yra vel
tus inėjimas, kur kaip suaugę taip 
ir jaunimas jomis naudojasi vasa
ros karščiais.

Vargo Vaikas.
Ir Perkūnas Piktas ant Lenkų.

Clevelande lenki} apgyventon 
vieton vadinamon “Poznanius” 
lenkas savininkas gyvenantis ant 
Kosciusko Avė. turi pasistatęs sk- 
liūną su svetaine. Kad pasirodyt' 
savo tautiečiams geresniu patri- 
joiu tai tą svetainę užvadino 
“Bialego Oria.” Ant tos svetai
nės buvo pastatytas bokštukas, 
kur per didesnes lenkų šventes iš
keldavo lenkišką vėliavą su viš
ta. Vieną kartą vasaros laike 
užėjo debesys su griaustiniu, ku
ris nežiūrėdamas lenkų patriotiš
kumo kad trenks iš viršaus per 
lenkišką vištą. Tai tuoj ir nusi
rito ant gatvės. Pamatęs lenku
tis ir suriko “Ach to moja flaga.” 
Dabar kaip tiktai jo užklausi, ko
de! niekad neiškelia savo “fla- 
gės” ant savo bokštuko, sako 
“Braciszku bojamsę pioruna.” 
Matyt kad visiems lenkai nepa
tinka, 
Ii.

L. D. S. Chieagos apskritys 
rugpj. 29 d. turėjo susirinkimą, 
kur plačiai tartasi apie įsteigimą 
Employment Bureau dėl patarna
vimo LDS. nariams. Biuras tve
riamas iš pradžių kaipo informa- 
eijos biuras, per kurį LDS. na
riai gaus informacijų- dėl darbo 
gavimo. Iš kituvatvažiavusiems 
bus suteikiami patarimai ir nuro
dymai. LDS. nariai dirbdami į- 
vairiose dirbtuvėse sužinoję ,kur 
galima geras darbas gauti, tuoj 
praneš biurui, biuras reikalin
giems. Reiškia visos informaci
jos bus LDS. narių .teikiamos biu- 

. rui, biuras nariams.
Nariai atvykę iš kitų miestų bus, 

biuro informuojami apieyhakvynę, 
darbą ir tt. Biuras neturės ap
mokamo raštininko, jį ves vedė
jai be atlyginimo.

Visais reikalais kreipkitės se
kančiu antrašu:

Andreliūnas ir Klimas, 
4414 S. California Avė., 

Chicago, Ulinois.

Apie liepos 20 dieną prasidėjo 
rugiapiūtė; lietingas oras kelia 
baimės dėl laimingo rugių suvaly- 
mo. Darbininkų stokos nepaste
bėta, bet sąryšy su markės kriti
mu mokesnis darbininkams žymiai 
pakilo ir pasiekė (duodant mais
tą) ; vyrams 100 -auks., moterims 
70 auks. už dieną/pereitais gi me
tais tuo metu prie tų pačių sąlygų 
mokėjo — vyrams 28 —, a., mote
rims 19 — auks. už dieną.

Iš kitų nepalankių liepos mėne
sio sąlygų reikia pažymėti nežy- 
męim skaičiuj pasirodžiusius javų 
kenkėjus Alytaus apskrity (Alo
vės vals.) ir Trakų apskrity 
(Žiežmarių vals.); kurie apėdė 
žirnius, vikius, linus ir bulves, ik 
ledų kritimą, apie ką tėra tik še
ši pranešimai iš Alytaus, Šakių, 
Tauragės, Raseinių, Telšių ir Pa
nevėžio apskričių.

Visgi nežiūrint visų aukščiau

lutės rankų sutraukyti pančiai. 
Ant skydo lotiniškas parašas: 
“Benigno numinė die XVI mens. 
febr. a. D. MUM XIX Litvania 
statuit se esse liberam eoaduna- 
tam nemini subditam.” Lietu
viškai bus f Aukščiausiojo malo
ne 16 d. vasario metų. Viešpaties 
1919 Lietuva pareiškė (pasauliui) 
savo pasiryžimą būti laisva, su- 
vienyta ir niekam nepriklausoma.

Tolumoje matos vandenėlis. Už 
Nemunėlio teka' saulė. Viskas 
simboliška.

Medalio dydis 50 mm. diametre, 
storis 5 mm. Gavusiems meda
lį patariama kad globotųj jį, kai
po retenybę. Tai pirmutinis me
dalis su lietuvių kalbos tekstu.

Sceneriją nugrupavo ir vienje- 
tą piešė J. B. Kudirka ir Al. M. 
Račkus.

Aštuoniuolikos karatų (18 k.) 
vienatinį auksinį medalį nutarta 
nusiųsti Jo Eks. Pirmajam Lietu
vos Valstybės Prezidentui Anta
nui Smetonai -Medalio svoris — 
100 aukso dollarų.

Pasipylė kalbos. Tad Brigados 
vadas majoras Merkys; Dr. Lan
džius, gimęs Amerikoje, prisipaži
no, kaip jame lietuvių kraujas at
siliepė ir pastūmėjo eiti tėvynai
nio pareigas ir net jų ieškoti. Kan. 
Staugaitis atgailavo, kam kit kart 
smerkęs einančius į rusų kariuo
menę ir į Ameriką. 'Kan. Matu
laitis priminė, kaip jam už lie
tuviški} knygų kontrabandą teko 
atsidurti Amerikoje. Balutis, 
Kan. Tumas nesistebi, kad tie 
pirmieji nelaisvės stogo lauže jai, 
kaip toji Garšino palmė attalea 
princeps, iškišę galvą į šaltą tik
renybės orą, gauna žūti ar bent 
daug nukentėti. Tai nieko; už
tat kiti jau laisvame ore aklima- 
tizuojasi. Kun. šeštokas, kun.

' Petkus, prof. Voldemaras, Šilin
gas. Visi jie šiaip ar taip džiau
gės laimėjimais, minėjo gera ir 
bloga, sąryšyje su A Smetonos 
jo draugų asmenimis. Ypač šir
dingai minėjo A. Smetoną, tikrą
jį Lietuvos kariuomenės vadą bu
vusį faktinasis jos vadas gen. Žu
kauskas. Visiems gale atsakė A. 
Smetona iškeldamas visų lietuvių 
sutartim kolektyvųjį darbą pra
džioje kovos dėl nepriklausomy
bės ir širdingai, skausmingai -at
siliepdamas, kad aplinkybės pri- 
vertusios jį stoti į opoziciją tiems, 
kurie ištikrųjų esą tam visuarti- 
miausi — krikščionims demokra
tams. Savo padėjimą palygino 
pakartotajai graikų tragedijai, 
kur liepiama nelaidoti brolio, o 
broliška širdis verčia laidoti, nors 
dėlto reiktų žūti.

Nors susirinkimas buvo įvairių 
žmonių, tačiau buvo jaučiama gi
li ramybė, pakilumas, santarvė 
ir bendras valstybinis džiaugs
mas. Daugiausia tai nuopelnas 
pirmininkavusio p. Romano.

(“Tėvynės Balsas”)

AMERIKIEČIŲ MEDALIS L. aukuro visa, ką turi. Ant ^aidi- 
' NEPRIKLAUSOMYBĖS

PASKELBIMUI.

Rugpiūčio 28 Lietuvių Klube 
Amerikos Lietuviai kėlė vakarie
nę pirmajam Lietuvos Respubli
kos Prezidentui Gerb. Antanui 
Smetonai. Dalyvavo Romanas, 
Kaupas, Balutis, Stulpinas, Lan
džius, Zujus, kun. šeštokas, kun. 
Pakalnis, kun. Petkus, kun. Ma
tulaitis, visi šiuo metu vieši Lie
tuvoje. Iš pakviestųjų kaunie
čių atvyko Zubrickas, Žukauskas, 
Merkys, Šilingas,^ kan. Staugai
tis, kan. Tumas, Voldemaras, No
reika. x

Trijų kunigaikščių salėje ūpas 
pakilus. Vakarienė gausk Prezi
dentas Romanas pradeda eilią kal- 
įj>ų. Jis pareiškė Amerikos Lie
tuvių džiaugsmą, kad Lietuvai 
pasisekė atsistatydinti savoji vėl 
nebepriklausoma valstybė. Am. 
Lietuviai pagerbia pirmutinį vy
rą, kuriam teko stovėti priešaky
je naujos valstybės, ir jo drau
gus, kurie pirmieji padėjo jam 
valstybės vairą “laikyti, laisvę nuo 
priešų ginti, kol valstybė atsistos 
ant kojų, Amerikos Lietuviai, gir
di, nežiūri partijų; bet tik kas 
dirbtų Tėvynės labui, tai ir ge
rai. , Ir mes, Amerikiečiai, neką 
kita norime Lietuvai, kaip tik. ge
ra daryti. Ir mums be galo ma
lonu dirbti su tokiais vyrais, kaip 
Gerb. Pirmasis Respublikos Prezi
dentas ir jo draugai. Buvo jums 
sunku, reikėjo drąsos, — jūs iš
tesėjote ir miela mums buvo jums 
padėti Padėsime ir toliau dir
bantiems Lietuvos naudai. Į to 
laidą Liet. Numizmatikos ir Isto
rijos D-ja įteikia paminklinį me
dalionų.

Atvažiavęs Draugijos Arkiva- 
ras^tulpinas skaito iš pergamen
to diplomą, papuoštą viniete ir 
Vyčia “Lai gyvuoja laisva ir ne
priklausoma Lietuva. Sveikina
me Lietuvos Piliečių garbingiausį 
Pilietį Jo Ekscelenciją Lietuvos 
Prezidentą Antaną Smetoną, jū
sų Mylista Prezidente: —

Aukščiausiojo valia leido Lietu
vos Piliečiams pareikšti savo tau
tos nepriklausomybę. Jūsų Eks
celencijai tenka eiti Lietuvos Pre
zidento pareigas. Laimingi, jogiai 
tų idėjų esame liudytojai. Užžy- 
mėti tiems svarbiausiems Lietuvos 
storijos nuotikiams, Lietuvių Nu

mizmatikos ir Istorijos Draugija 
Amerikoje yikaldino medalį. To 
medalio auksinį unikatą teiksis 
Jūsų Ekscelencija priimti iš mū
sų kaipo tikros pagarbos ženklą. 
Turime garbės vardu mūsų Drau
gijos kviesti Jūsų Ekscelencija 
būti Lietuvių Numizmatikos 
Draugijos Honorariu Pirmsėdžiu; 
Tris tūkstančius bronzinių .to me
dalio kopijų nutarta . padalinti 
muziejams, lietuvių darbuotojams 
ir numizmatiškosios dailės mylė
tojų kabinetams. Tebūnie šie me
daliai atminčiai mūsų ainiams ir 
ainių ainiams. Tesidžiaugie Lie
tuvos gentkartės savo bočių darbų 
vaisiais. Lai gyvuoja laisva ir ne
priklausoma Lietuvos Valstybė. 
Ilgiausių metų Lietuvos Preziden
tui. Liet. Numizmatikos ir Isto
rijos D-jos Valdyba. Juozas J. 
Ambrozaitis — Pirmsėdis, Al. M. 
Račkus — Raštininkas ir Kurato
rius, S. M. Stulpinas — Arkiva- 
ras. - • '

Rašyta Chicagoje, Suv. Valst. 
Amerikoje lapkričio 10 d. Metuo
se iešpaties 1919.’’

Medalį yra kalęs belgas daili
ninkas Albertas L. van den Berg- 
hen, gimęs 1850 m., Art Institu
to Chicagoje profesorius, nukalęs 
Laisvės stovylą Bąltimore, Lineol- 
no stovylą Bruselyje, kaipo Ame
rikos dovaną Belgijai ir daugybę 
kitų aukštos vertės dailės dalykų. 
Mūsų medalis buvo prezentuotas 
ir labai pagirtas medalių dailės 
parodoje.

Vienoje medalio pusėje aplink 
Antano Smetonos biustą barelje
fą rustų ir “ąžuolų lapų vainikas, 
nokstančios giles, nubūtosios gilės 
ir erškėčiai, — visa simboliška 
reikšmė. Antroje pusėje Vaidilu- 

žalčiui galvą, pamina po kojų 
kaukuolę ir aukoja ant tautos- #■
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“DARBININKAS” pasiuntė ’ 
Lietuvos Darbo Federacijai kny- ; 
gų už $5.597.50. Už tas knygas f 
“Darbininkas” laukia iš visuo- j 
menės atlyginimo. LDS. kuopos, 
LDS. nariai, mūsų prieteHai, ka
talikiškos spaudos rėmėjai priva- J 
lo kiekvieną progą tam tikslui au- • 
kų rinkimui sunaudoti r i=====

J- J. S. Pankui, Cleveland, Ohio. 
— Raštelio sunaudoti negalime. 
Tamsta intari Petrą Muliolį “Dir
vos” rėmime, o nepasakai kaip 
jis ją remia. Be to nepaduodi sa
vo adreso, neigi savo ranka pa
sirašai, o mašinėle atmušei visą 
korespondenciją ir savo inicialus 
ir pavardę. Savo nuolatinių ko
respondentų domę atkreipiame į 
šį dalyką, kad žmogus be reika
lo nebūtų apkalbėtas.

Šv. Kazimiero Dr-jai, Nashua, 
N. H. — Korespondento vardo 
pavardės neišduoda nei vienas lai
kraštis, neišduodame nei mes. 
Jei kas “Darbininke” buvo para
šyta netaip, kaip ištikrųjų buvo, 
tai mielai priimsime atitaisymą.

Moterei, TVaterbury, Ct. — A- 
pie tą pat dalyką jau buvo. To
dėl Tamstos raštelio nesunaudosi
me.
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Utarninke, rūgs. 19 d. sukanka 
76 metai nuo garsaus Švč. Marijos 
Apsireiškimo ant La Salette kal
no, Francijoje.

Kadangi paskiausiai apsireišku- 
sioji Dievo Motina pratarė žo
džiais j piemenelius: “Taigi ma
no vaikeliai, jūs pranešite apie šį 
dalyką visiems mano žmonėms.” 
Todėl ir Tėvų Saletiečių svarbiuo
ju tikslu yra skelbti Marijos pa
mokinimus bei persergėjimus vi
soms tautoms. Kaipir kasmet teip 
ir šįmet, 19 d. rugsėjo bus labai 
iškilmingai švenčiama saletiečių 
vienuolių drauge su uoliais Ma
rijos garbintojais. 9 vai. ryto bus 
iškilmingos šv. Mišios Motinos'So
pulingos bažnyčioje ant Grace gt. 
(netoli La Salette kolegijos), o 
t v. o jaus po Mišių prasidės apsa
kinėjimas apsireiškimo įvairiose 
kalbose. Lietuviams pamokslą 
sakys 10 vai. kolegijos koplyčio
je, gerb. kun. Mikas Cibulskis iš 
Romos užbaigęs augštuosius moks
lus.

Todėl malonūs vientaučiai, hart- 
fordiečiai ir iš apielinkių, malo
nėkite skaitlingai atsilankyti ant 
atlaidų.

Iš kitur atvažiavę imkite Char- 
ter Oak arba New Park Avė. ka
rus ir išlipkite ant New Park Avė. 
ties/lia Salette Kolegija.

Moksleivis. 
■\

l

j

>’

V

TUCSON, ARIZ.

Dėl A. Grigonio rėmimo.

Aš perskaičiau ‘ ‘ Darbininke ’ ’ 
No. 102 atsišaukimą į darbinin
kus, prašant Antanui Grigoniui 
pagelbos. •Todėl aš norėčiau 
Tamstas persergėti, kad Tamstos 
nemestūmėt sunkiai uždirbtus 
centus ant gadinimo žmogaus. 
Viena, Antanas Grigonis yra val
džios senatoriume, todėl yra la
bai gražiai pavalgydytas ir aprū
pėtas gyduolėmis, jei yra reika
linga. D antra, Antanas Grigo
nis kaipo tarnavęs Suvienytų Val
stijų marinuose laike karės, tai 
gauna pinigais nemažiau kaip 52

Sveikatos prižiūrėtojai dabar 
sutinka, jog gėrymo stikleliai, 
peiliai, valgomos šakutės ir to- 
rielkos užima svarbią vietą išpla
tinime ligą. Faktas, kuris yra 
patirtas netilk laboratorijos išty
rinėjimu torielkų, iš kurių ligo
niai valgė, bet ir išplatinimo už
krečiamų ligų lageriuose ir tt.

Kadangi sveiki kartais nešioja 
ligas, svarbu tinkamas valymas 
daiktų, iš kurių mes valgom ir ge
riam. Po valgio reikia paimt 
maistą nuo torielkų ir jas skalau
ti su karštu vandeniu ir daug 
ni^io, po tam gerai plauti su ver
dančiu vandeniu, ir palikt jas pa
kol pačios išdžius, pirmiaus ne
gu vartoti nečystą abrusą. Kuo
met žinai, jog torielką vartoja 
tas, kuris kenčia perduodamą li
gą. geriaus virint torielkas.

Kožnas miestas turėtų užgirti ir 
įnešti įstatymus reikalaujančius 
restoranų, gėrymo fontanų ir ki
tų valgymo ir gėrymo vietų, va
lkti stiklus, torielkas, peilius ir 
tt. prieš antrą vartojimu. Tas 
gali būt lengvai padarytis varto
jant ypatingai tam tikslui pada
rytas elektrines mašinas. •

užėjo didelr'karščiai kad žmone- 
liai skundžias neturį kur pasidėti. 
Iš tos priežasties tai kas diena 
nuo ryto ligi vakaro 11, valandai 
Erie ežeras užkimštas žmonių. 
Vieni eina maudytis; kiti eina pa
žiūrėti kaip maudosi. Taip kad 
ištolo pažiūrėjus ant -tos žmonių 
minios atrodo, kad liūliuoja kaip 
vanduo. Clpvelandas yra tuomi 
laimingas, kad stovi labai puikioj 

■vietoj, ir suteikia dėl žmonių, y- 
pae vasaros laike visokių patogu-v

80 dol. į mėnesį ir ligonbutį ir val
gį ir daktarą. Todėl kaip yra ma- 
toųja Antanui Grigoniui pašelpa 
nėra reikalinga. Aš čia rašau ne 
savo išmislu, bet iš tikrų persitik
rinimą, bo aš atsilankiau į vąfc 
d žios ligoninę po kelia sykius į 
mėnesį Tųeson, Arizona, kur žie
mos laike randas lig 400 džiovi
ninkų. ' ■

Su tikra pagarba,
, Ignacas Gerdžiunas,
S t. Mary’s Hospital, 
Tucaon, Arizona.

knygas ir geros laikraščius, -bm 
jų skaitymas apšviečia žmogui 
protą ir ištobulina valią.

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

Mokyti ir išmintingi vyrai atsi 
džiaugtLnegali, prtaiminą knygų 
Skaitymą Žilai ką Sako
molodavyris R. Būry. “Knyga, 
anot jo betariant, yra geriausias 
mokytojas. Jis ant tavęs niekad 
nesupyks ir užmokesnio nereika
laus. Kada tik nueisi niekados jo 
miegančio nMtnMl kada tik pa^flč išėjusi iš vergijos, triuškina' 

J klausi jis vis atsakys, kada apsi
riksi, jis tavęs neišjuoks.”

*

PASĖLIŲ STOVIS 1 RUGPJU- i 
y ČIO 1922'METŲ.

Korespondentų pranešimais pa
sėlių stovis, išsireiškęs javų žydė
jimo laiku, liepos mėnesį pasiliko 
be žymių permainų, būtent: žiem
kenčiai ir vasariai kviečiai ir gri
kiai vidutiniai, o visi kiti javai ir 
bulvės aukščiau vidutinio.

Sulyginant javų stovį 1 rugpiū
čio š. m. su stoviu 1 rugpiūčio pe
reitų metų reikia pažymėti, kad 
žiemkenčiai kviečiai šiais metais 
yr*xšiek tiek blogesni, bet vasa
riai javai ir daržovės žymiai ge
resnės ir jas galima apibudinti — 
aukščiau vidutinio. ■

Sėjamų ir pievų žolių' derlius 
sulyginant su pereitų metų nors ir 
geresnis bet vis dėlto šiek tiek že
mesnis, neg paprastai Lietuvoje 
uždera. Šienavimo laikas pasi
baigė. Buvusieji visur pastaruo
ju laiku lietūs neduoda suimti su
plauto šieno ir sukelia rimtą bai
mę už jo čielybę; iš visų apskri
čių nusiskundžiama, kad apie 30 
nuoš. prišienauto šieno sugedo 
nuo lietų. Dėl šios priežasties ga
li kilti net pašaro trūkumas. Dėl 
lietų nekuriuose valsčiuose (Ma- 
riampolės apskrities net iki šiam 
laikui nepradėjo šienauti.

*

GERAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS
JUOZAS RIC KIS

Vienatinis Lietuvis Notary Publie Rochesteryje 
Užsiregistravęs Lietuvos Atstovybėje Washingtone.

Laikau didelį ofisą Real Estate; turiu ant pardavimo keletą gerų 
namų arti lietuvių bažnyčios; dvi didelės buCernės parsiduoda ne
brangiai. Gerai išdirbtas duonkepystės biznis, labai paranki vieta, 
lietuviui; galima pirkti namą arba tik biznį. Keletas gerų farmų 
arti Rochester’io parsiduoda už prieinamą kainą.
Atlieku'visokius reikalus su Lietuvos Atstovybe Amerikoje. Padalau 
aktus, ingaliojimus, aprašymus Ir kitokius reikalus. Visados kretp-) 
kitės pas mane, o busite užganėdinti.

JUOZAS RICKIS
583 Hudson Avenue, Rochester, N. Y.

Telefonas Stone 2566.
GYVENIMO VIETA: 1060 North Street, Rochester, N. Y.

Telefonas Main 1191—R.

LAWRENCE’O IR APIELINKĖS LIETUVIAMS.
.PINIGUS SIUNČIAME sulig pigiausio dienos kurso 

perlaidomis ir pinigais į paštą į visas dalis Lietuvos ir 
Lenkijos. ___ ’ V.

LAIVAKORTES, nustatytas kompanijų kaina, par
duodame keliaujantiems į Lietuvą, iš Lietuvos ir į visas 
dalis pasaulio.

KELIAUJANČIUS LIETUVON IR IŠ LIETUVOS 
tinkamiausia ir pigiausia aprūpiname visais jų kelionės 
reikalais: išgarmame pasportus ir vizas, išpildome įgalio
jimus ir affidavitus grįžimo atgal arba atitraukimo gimi
nių į Ameriką ir sutaisome visokius įvairios rūšies doku
mentus.

MŪSŲ PASAŽTKRIAT keliauja geriausiais ir pasto
vais laivais, aplenkdami lenkų kondorą jūrėmis ir tokiu 
būdu išvengia daug įvairių nemalonumų.

VIETINIAI IR APIELINKĖS LIETUVIAI turėda
mi reikalus ir norėdami gauti tinkamą ir sąžiningą patar
navimą, malonėkite visada ir su visais reikliais kreiptis 1 
ypatiškai arba laiškais tik pas tikrai lietuvių įstaigą: 

LIETUVIU PREKYBOS BENDROVĖS SKYRIUS 
K. A VENCIUS, Vedėjas ir Notary Publie.

70 LAWRENCE STREET, LAWRENCE. MASS. 
TeL-1543. i -■ . J?
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VIETINĖS ŽINIOS I CKM3M.TDG&, MASS.

PER JŪRĘ. I

Mį So. Bostonietis Feliksas Zalies- 
kis išplaukęs Lietuvon su bariu 

! lietuvių rugpj. 26 d. šitaip nuo lai
vo rūgs. 2 d. rašo:

Lietuvių ant laivo Rotterdam 
R yra nemažiau kaip 150, o rusų y- 
Į • ra dar daugiau. Rusai yra visi 

■2 organizuoti ir kiek aš girdėjau, 
tai vežą visokių mašinų savo ro- 

‘ jun. Be to turį raudoną vėliavą.
Tarp rusų esą keletas ir lietuvių 
važiuojančių į bolševikų rojų. 

į' Gaila, kad nežinau jų vardų, nes 
jie nesisako. Kati jų vardus ban- 

g dė sužinoti, bet negalėjo, nes jie 
f, nesidraugauja su lietuviais, vien 
f’ tik su rojaus piliečiais.

Visi keliauninkai yra pilnai pa- 
r„ tenkinti. Aš nueinu 3-čion kle- 

son kiekvieną dieną ir klausinėju 
|B, apie valgį ir patarnavimą. Visai 

nesiskundžia, dauguma išsireiš- 
gį. kia, kad namie būdami neturėjo 
c geresnio valgio kaip kad ant lai- 

U vo Rotterdam.
Man pačiam tai labai patinka. 

Aš turėjau progą pereit per visą 
S laivą nuo pirmos klesos iki tre

čios ir netik nevien matyt kam- 
barius, bet ir mašineriją.

Su manim antroj klesoj važia- 
r: vo Liudvikas Abramaitis iš Grand 

Rapids, Mich. priklausantis prie 
g L. Vyčių ir “Darbininko” skaitv- 
i tojas. Teip pat turėjom savo kle- 
’į.' soj keturis katalikiškus kunigus 

ir astuonias seseris.
Aš sutikčiau antroj klesoj va- 

žiuot mėnesį laiko ir ncmislinu, 
|U kad nusibosti) arba pailgtų. Val

gis yra duodamas labai geras, pa- 
į-f tarnavimas yr prielankus ir man- 
t-,'- dagus.

Visiems daug labų dienų ir ge- 
pv ros sveikatos.

i t

Suba-

Didelė pramoga.
Rugsėjo 18 iki 23 dienos vaka

ro — Cambridge’io lietuviai ren
gia didžiulę pramogą — didelį ba- 
zarą ant Cambridge Field. Pra
moga bus kas vakarą per visą sa
vaitę. Prasidės septintą valandą; 
tęsis iki vėlumos nakties,
tos vakare apie 11 vai. viskas už
sibaigs.

Į šį bazarą kviečiami visi lietu
viai iš Cambridge’iaus ir apielin
kės. Kiekvienas atsilankęs turės 
sau didelę naudą, nes už dešimts 
centų galės gauti: ay gražią šil
tą kaldrą, ar ekspress vežimą, ar 
gerą šilkinį lietsargį, ar didelę ha- 
mę, ar kit ką tik norės.

Mūsų parapija turi nemaža sko
lų. O skolose paskendus labai ne
malonus gyvenimas. Todėl nuo
širdžiai visi geros valios žmonės 
esate kviečiami atsilankyti į virš- 
minėtą didelį bazarą, prie pat 
Cambridge gatvės tarpe AVillov 
ir Berkshire gatvių.

Nuoširdžiai kviečiam visus iš 
visur pribūti mums pagelbon. 
“Duokite ir jums bus duota.”

Rengėjai ir Klebonas.

LDS. CENTRO VAL
DYBA.

Dvasios vadas kun. F. Ke
mėšis.

Prez. M. Žioba.
Vice-p^ez. J. Versiaekas.
Rašt.-adm. J. Tumasonis.
Ižd. V. Jakas. •
Iždo globėjai: J. Glinec- 

kis, A. Vaisiauskas.
Kontrolės komisija: Kun.

J. Čaplikas, kun. V* Tekū
nas, V. Sereika. •

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

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

>

*

LAIKRAŠTIS
Tai Geriausia Žmogaus Mokykla, 

KELRODIS PRIE LAIMINGESNIO 
IR ŠVIESESNIO GYVENIMO.

& at-

LOVOS RESPUBLIKOS 
KONSTITUCIJA

<

N

PRANEŠIMAS.
Rugsėjo 17 d. bus svarbus 

susirinkimas Piln. Blaivi- 
| ninku 49 kp. bažnytinėj sa

lėj tuoj po pamaldų.
Kviečiami yra visi nariai Į 

U tą susirinkimą, nes vra be- 
galą svarbių dalykų dėl ap
tarimo; o prie tam išgirsite 

F raportus mūsų gerb. dclega- 
/ tu iš buvusio Piln. Blaivi

ninkų seimo, kuris buvo 4 
t'--d. rugsėjo.

Dar primename, kad lai- 
ku paskirtu susirinkite dėl 

r. patogumo sau ir kitiems. 
[ Širdingai kviečia

Rašt. P. G.

SUEIKITE.
LDS. 8-tos kuopos Cam- 

| bridge, Mass. susirinkimas i- 
L vyks utarninke 7:30 vai. 

vak. pobažnytinėj salėj. Bus 
f išduoti raportai iš seimų.

Valdyba.
L. Vyčių 18 kuopos Cam- 

| bridge, Mass. susirinkimas į- 
t vyks ateinančią nedėlią tuoj 

po sumos. Visi nariai pra- 
Ų šomi susirinkti.

Valdyba.

“CABLEGRAMAS IŠ 
KAUNO.” ’

Šiandieną gavome iš Kauno nuo 
mūsų Skyriaus vedėjo Kastanto 
Norkaus sekantį CablegTamą.

Atvažiuoja iš Lietuvos laivu 
PRESIDENT ADAMS, Julijona 
Mosicze, iš Mažionių kaimo, Traš- 
kūnų vai., pas Praną Apšiegą. 22 
Laurel Street, Auburn, Maine.

Elzbieta Doreliutė, iš Kalnėnų 
kaimo, Jurbarko vai., pas Mikolą 
Aleksandroffą, 61 “I” St., South 
Boston, Mass.

Laje Kaplanaltė (žydelkaitė) iš 
miesto Butrimonių, pas .Jacob 
Kaplan, 22 Balfour Street, Dor- 
ehester, Mass.

Valatkienė Magdalena, su duk
terimis Nelija ir Eugenija, iš Za- 
vados kaimo, Punsko vai., pas pil. 
Valatką, 625 — 8th St., Souts 
Bostoų, Mass.
LAIVU AMERICA ATVAŽIUJA

Antanas Tulaba su pačia Rože, 
duktere Anele ir sūnum Antanu, 
iš Kaimynų kaimo, Simno vai., 
pas Juozą Talubą, 61 Capron St.. 
Providence, R. I.

Minnie Gron, Bertha Gron ir 
Athel Sklior (žydelkaitės) iš mie
to Nemunaičių, Alytaus apskr., 
pas Harry Gron, 212 Broadtvay, 
South Boston, Mass.

Pranešdami tą visą Cablegramą 
visuomenei, sykiu pažymime kad 
Bostono Lietuvių Bankinė Įstaiga 
teisingu savo patarnavimu, užrn- 
t eresavo net žydus kurie kreipia
si su visokiais reikalais pinigų 
siuntime, iš Lietuvos atvežimu gi
minių ir tt.

Taigi norintieji atsivežti savo 
gimines iš Lietuvos kreipkitės vi
sų informacijų į

BALTIC STATĖS FINANCE 
CORPORATION

357 Broadway, So. Boston, Mass.
(Adv.)

LIETUVOS ŽEMLAPIS
zv.
\ .-------------------------------------- *

MONTREAL, CANADA.

Kaina 75 Centai.

REIKALINGA
, MERGINA 

prie raštinės darbo. Atsi
šaukite pas “Darbininką,” 
366 Broadway, So. Boston, 
Mass.Tik ką išėjo iš sŲaudos gra

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

Kaina tiktai 15 centų. 
‘DARBININKAS* 

366 W. Broadway,
' Boston 27, Mas:

IŠEGZAMINUOJU AKIS

Suv. Valstijose
Metams.......................$4.50
6 menesiams.__ _____ 2.25
3 mėnesiams.................1.25

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

F. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway, So. Boston. 
* TeL S. B. 0441.

Antros lubos—Viršuj L. P. B-vė»

GYVENIMO VIETA:
135 Rowe St., Avbvbndale, Mass. 

Tel. W. Newtop 1016—R.

Mes atliekame SPAUDOS DARBUS nuo Vi
zitinės Korčiukės iki Knygos ir Laikraščio. 
Kainos Prieinamos. Darbus Atliekame Grei
tai.

EINA TEIS SYKIUS Į SAVAITĘ 
4-rių ir 8-nių puslapių.

Prenumeratos Kalną :
tt»« *

I

1

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma
loni kombinacija. Tos nešvarios baltos 
pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius 
kiekveno plaukus.

■ ANT RENDOS
KAMBARYS OFISUI. 

Puikus, šviesus ir geras kamba
rys tinkamas ofisui ant rendos L. 
D. S. Name, 366 Broadway, South 
Boston, Mass^ Kampas Broad- 
way ir E gatvių. Kreipkitės pas 
“Darbininką.”
366 Broadway, So. Boston, Mass.

FARMA ANT PARDAVIMO

U
____

Petras Smalinskas buvęs apsir- 
| gęs 17 d. rugsėjo 1921 m. pasimi- 
| rė 12 d. liepos 1922 m. Tapo pa- 
l laidotas L. D. K. V. N. Kliubo 

narių 14 d. liepos. Nabašninkas
I paėjo iš Kauno rėd., Rokiškio ap- 
I skričio, Abelių vai. Amžiaus tu

rėjo 45 m. Kanadoj yra pragy-
K- venęs apie 12 metų.
Mg- ' ,

Jei kas norėtų apie nabašninką 
į dažinoti, tai gali kreiptis po adre- 

su: L. D. K. V. N. Kliubas, Delo- 
| riamier Avė. No. 104 Montreal,

Canada.
Ij. Aš Jonas sun. Jeronimo Kairai- 
į tis iFmiest- Jurbarko, paieškau 
gU sesers Onos ir brolių: Antano ir 
K Kazimiero gyv. Amerikoje. Sesu- 
F te ir broleliai atsiliepkite, esu ne- 
į laimėje. Rašykit 
R LITHUANIA. Kaunas, Micke- 
r vičiaus g-vė, Kauno Sunkiųjų geros. Adresas: 285 Broadway,
|f Darbų Kalėjimas. So. Boston, Mass. (16)

Tai naujausios laidos 
žemlapis ir kiekvienas 
lietuvis turėtų įsigyti. 
Sulankstomas ir apda
rytas puikiais viršeliais, r

Didžio Išlankstytas
26y2x33y2

t

Sulankstytas

Galima gauti 
“DARBININKE,”

Boston 27, Mass.
366 Broadway,

4

Skaityk Laikrašti, Kuris Paduoda Naujausias
Žinias iš Viso Pasaulio

■... ? -- v - • - - _

JUO YRA LAIKRAŠTIS

‘DARBININKAS’
3

Tel. No. 550.

F. J. REYNOLDS, M. D.
(RINGAILA)

Ofiso Valandos: —
Rytais iki 9 vai.
Po pietų nuo 2—4 
Vakarais nuo 6—9;
Nedėliomis nuo 1—3.

419 Main St., ATHOL, MASS.

“darbininkas,”
366 W. Broadnag, Boston 27, Mass.

TEL. S. B. 620.

PADIRBU AKINIUS.
Žemiaus paduodu 

symptomus kuriuos 
pagimdo nenormališ-

kos akys: nematymas, kreivos a- 
kys, pavargusios ir skaudančios 
ąkys, bėgimas ašarų, sausos akys, 
trūkčiojimas akies ir blakstienų, 
galvos ir nugaros skaudėjimas, 
ūžimas ir svaigimas galvos, nervų 
liga,* negalėjimas važiuoti gatve- 
kariais ir datig kjttkių nesmagu
mų. Prašalinkite priežastį ir bū
site sveiki. Visuomet pagelbės 
jums

J. L. PAŠAKARNIS, O. D.
, AKIŲ SPECIALISTAS

377a Broadwav, So. Boston, Mass.

Aš turiu tris farmas, viena prie 
kitos, susidedančias virš 630 ake- 
riu žemės, kurios didžiuma žemės 
yra dirbama, vienok yra užtekti
nai miško ir ganyklos, kuris jiib- 
kia didelį ežerą.

Yra treji būriai modernališkų 
namų, teip pat dauguma farmiš- 
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 vieh 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 didelį įspūdį mintyje.

Šioji farma parsiduoda pirmu 
kartu per keletą desėtkų metų, o 
galų gale neužsimoka sakyti kad 
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.

VTNCENT A. JENKINS, 
(Jankauskas) 

43 Treemont Street, Room 603 
Boston, Mass.

TELEFONAS, Haymarket 4112-

REIKALINGAS BUČERIS
Atsišaukite greitai. Sąlygos

So. Boston, Mass.

•Į LIETUVĄ IR IS LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

ir ant geriausių laivų visų linijų pas seniausią LIETUVIŠ
KĄ agentą — G. KUNAŠAUSKĄ. Agentūra uždėta 1910 m.

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems i 
LIETUVĄ.

Atvažiuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties. 
Persiuntimas PINIGŲ Į LIETUVĄ pagal dieninį kursą. 
ATYDA. Mainymas pinigų ne priverstinas, bet išmai

nau,/jeigu kas klausia.

G. Kunašauskas
♦ 179 E. 3-rd Street, New York, N. Y.r

)RAUGIJOSTR KUOPOJ 
TĖMYKIT.

TeL So. Boston 323 
LIETUVYS DANTISTAS 

OR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

I Laikinai perkėlė ofisą po No.
5 425 Bboadway. So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos:
į Nuo 10 Iki 12:30 ryte ir nuo 1:30
i iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. vak.
Į Ofisas uždarytas subatos vakarais

ir nedėliomis.

■________________: ________ —J
Įl

ir nedėliomis.

16 Metu South Bostone

DR, H. S .STONE
AKIŲ SPECIALTSTAS
399a W. ER0ADWAY

' VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v. vak.

i

-i

Tel. So. Boston 270

J. MACDONELL.M.D.Į
Galima susikatbiti ir lietuviukai. §

Ofiso Valandos: |
Rytais iki 9 vai. Po įlietą nuo 1—3. 3

Vakarais nuo 6 iki 9. g
536 Eroadrcay, So. Eoston. |

yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis 
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 
pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos 

galvos odos ir gražių žvilgančių plaukų, naudokit Ruffles.
Kaina 65 centai aptiekose, arba už 75 centus prisiunčiame 

tiesiai iš labaratorijos.
F. AD. RICHTER & CO.

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

VĖLIAVOS IR ĮVAIRŪS 
ŽENKLAI.

Ilgų metų praktikos artistišk; 
nūsų darbą liudija tūkstančif 
Iraugijų. Informacijų delei rr.§j 
kitę:

M. A. Norkūnas,
16 Pleasant St., Lawrence, Mas

(GUMAUSKAS)
DANTISTAS

705 Mala 8t., Montello, Mass.
(Kampas Broid St.)

Tel. Brockton 5112-W.

REIKALAVIMAI,
Reikalavimų kainos 2c. už žodi už 

kiekvieną sykį.

%

1 EĮS®Auteric<m

9Broacivay,SMLIETUVK 1
PER bUzMMDURGA.,P!UA\A | 

AB3A UEPO JU.
j/S VAŽIUOKIT VISI PARANKIU 

IR TIESIU KELIU.
r Lietuviai važiuojanti j PILIAVĄ aplenkia 

lenk ųjuostą (karidorą).
Visa trečia klesa padalinta į kambarius ant

2-jų, 4-rią, ir 8-nių lovų..., 
POLONIA Rūgs. 20; ESTONIA Spalio 4 

IS New Yorko ar Bostono J Hamburgą—$103.50, 
re Piliavą—$106.50, Klaipėdą ir Pillavą—$107.00. 
kją Mes užmoknme gelžkelio tikėtą iš Bostono l ,

New Yorką. Kreipkitės pas vietini agentą. [ 
_____ _____• _____________•__ i

PARSIDUODA sidabriniu i. 
auksinių daiktų krautuvė. Lai 
krodėliai, laikrodžiai, gramafo 
nai, rekordai, žiedai, špilkos ii 
visoki Įrankiai taisymui laikrodė 
• ių, pasiduos ateinantį mėnesį 
Parsiduoda i špriežasties savinin 
ko nelaimingos mirties. Ger. 
proga lietuviams. Pramonė iŠ 
dirbta gerai, labai patogioj vieto, 
’ietuviais ir lenkais apgyventoj 
Kreipkitės pas: J. F. PAŠAKAR 
NIS, 1103 Washington St., Nor 
wood, Mass. (16)

V. KAZDIIEBO K. K.*DK^J03 
VALDYBOS ANTRAŽAI

SO. BOSTON, MASS.
’IRM. — Vladas Paulauskas, 

90 B Su, So. Boston, Mas*
ICE-I’IRM. — V. J. Jakštas,

27 Story St., Boston 27. Mass. 
ROT. RAST. — Antanas JannšOnl* 

1426 (’olumbia R<!„ So. Boston
IN. RašT. — Juozas Juška. 

Merycllff Academy,
Arlinghton Heigths, Maa* 

ODININKAS — Leonas švagždys, 
111 Bowen St., Boston 27, Mas* 

2DO GLOB. — J. Grubinskas,
3 Jay St., Boston 27, Mas* Ir 

Antanas Rinitas,
2S4 5-th St., Boston 27, Mas* 

(ARSALKA — Povilas Laučka.
61 Story St., Boston 27, Mass. 

tRAUGIJOS antrĄžas reikale:
366 Broadway,\So. Boston, Mas* 

DRAUGIJOS susirinkimai laikomi 
as antrą nedėldienj mėnesio 1-ą vai. 

<0 pietą parapijinėj svetainėj, 492 R 
’-th St, Boston 27, Mas*

/

Unite d

PARSIDUODA
puikiai įtaisyta bučernė ir gro 
sėmė. Reikalaujančiam gera 
proga. Kreipkitės po numeriu:
139 Dorchester St.,* So. Boston 
Mass. (21)

v

Iš BOSTONO į LIETUVĄ 
per LIVERPOOL 

ant naujo, didelio, puošnaus, greito 
aliejų varomo

‘ ASSYRIA........ ...................... Rugsėjo 15
TYRRHENIA . I......................... Rugsėjo 20
SAMARIA ...............................Spalio 20
TYRRHENIA .......... r/.. .Lapkričio 4
ALGERIA ........................... Lapkričio 25
su greitu persikėlimu j LIETUVĄ ir 
visas Baltijos valstijas. / Geriausias 
patarnavimas ir valgis.

TAIP-GI IS NEW YORK’O 
asmeniškai prižiūrima ekskursija Lie
tuvon ir 1 kitas Baltijos valstybes, 
kiekvieną utaminką vienas iš triją ju; 
rių milžiną su užjūrio persikėlimu 

Southampton’e.
MAURETANIA AQUITANIA 

BERENGARIA
pasiekia LIETUVĄ j devynias diena* 
Delei informaciją kreipkitės prie ar 
taniausio agento arba prie CUNARD- 
ANCHOR LINES, 126 Statė St, Bos
ton, Mara,

Lines Ine.
REIKALINGI VYRAI.TARP NEW YORK’O IR HAMBURG’O 

TRUMPIAUSIAS SUSISIEKIMAS SU VISAIS PORTAIS 
CENTRAI.ftS EUROPOS.

Savaitiniai Išplaukimai Kas Ketvergas 
nuo Pier 86 No. River, 46-th St, New York. 

Kambariai su 2, 4 ir 6 lovom ant visą laivą. Puikus Tal
pom įėji kambariai, salionai ir 'erdvus dėkai trečios kle- 
sos pasažieriams. Ant laivą “HANSA,” "BAYERN,” 
WUERTTEMBERG ir MOUNT CLAY yra keli specialiai 
paikus kambariai. '.Z -N ,

Du nauji 20^)00 tonų laivai
RĘ8OLUTE ir RELIANCE t 

išplaukia kas antrą utaminką su 1-mos. 2-roa ir 3-čios Mė
sos pasažieriai* .Paskiau bus mainoma. Klauskite agento: 

JULIUS ROTTENBERGf,
260 Hanover St., Boston, Mass.

REIKALINGOS MERGINOS
Lengvam dirbtuvėje darbui. Pa
mokinimas dykai. Kreipkis pas 
Boston Woven Hose and Rubber
Co., 110 Portland St., Cambridge, 
Mass. (19)

3. L. K. Keistučio Dr-jos Val- 
iybos Adresai, Boston, Mass. 
’IRM ĮNINKĄS — J. Adomavičius,

122 Bowen St., So. Boston, Man, 
/ICE-PIRM. — Vincentas Zaleckas,

81 Mercer St., So. Boston, Mass. 
•ROT. RAST. — Antanas Macejunao,

450 E. 7*th St, So. BostJn, Mass. 
’TN. RAŠT. — Juozapas Vlnkevičius,

169 W. 6th St, So. Boston, Mass. 
<ASIERIUS — Andriejus Zalieckaa,

307 E. 9-th St. So. Boston, Mas*. 
LARAALKA — Viktoras Zičkis,

209 E. Cottage St, Dorcbester, Mas* 
D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mčne- 

Inius susirinkimus gaa pipną ned®- 
lienj kiekvieno mėnesio po No. 694 
Vashington St, Boston, Mass. 6-tą ▼. 
akare. Ateidami drauge Ir naują m« 

•lą ra savim atsiveskite prie mošą dr« 
lot ytfiMKL

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

HOOD RVBBER CO., 
Watertown, Mass.

(12-16)
So. Bostone netoli gatvekario cemen

tuota ziitvė 11 kambariu sfnba. gali
ma užimti visą arba renduoti kamba
rius —-3-4-4. Nuosavybė turi būti par
duota. Parduodama Žemiau apkama- 
vimo $1600. Liuosa nuo skolą. G. A. 
PROCTOR, 15 Exchange St, Boston. 
Mass. -fl2)

IV. JONO EV. BL. PA1KLPINM 
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADR28AI.
PIRM. — M. Zoba,

539 E. 7-th 8L, So. Boston, Mara. 
VICE-PIRM. — P. Mlkalauska*

248 W. 4-th 8L, So. Boston, Mm* 
'TIOT. RAST. — J. Šeduikis,

315 •*- 4-th St, 8o. Boston, Mass. 
HN. RAŠT. — J. itenriMv*

171 W. 5-th St,*W. Boston, Mas* 
KASIERIUS — A. Naudžiūnas.

16 WlnfteMI St, So. Boston, Mas* 
MARŠALKA — J. Zalktt,

7 Wlnfleld St, So. Boston, Mas* 
Dr-ja laiko susirinklnjus kas trakią 

n<riėld!en! kiekvieno nėneafo, 2-r* vaL 
oo pietą iv. Petro parapijos salėj. 499 
i Seventh St, South Boston Maaa,




