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lijos valdžiai, jog karo ne
rems, jei jis bus paskelbtas

I

į

skaityti • 
mokslu 
filoso- 

gamtos

Švedijoj katalikai darbi
ninkai į Šv. Juozapo Sąjun
gą ėmė dėtis prieš 40 metų. 
1919 m. toji organizacija 
priėmė naujus pagrindus,

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

DARBININKU REIKALAI.
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TV ashington.— Prez. Hard
ing buvo parekomendavęs 
paskirti $200.000 Smirnos 
gyventojams paremti. Sena
tas tam pritarė,
atstovu buto parėmimo.

Berlin. — Vokietijos mo- 
narkistai pripažino, kad ex- 
kaizeris sumanęs ženvtis aiš
kiai tuomi pripažino, jog 
neturi vilties atgauti sostą.

ŠVEDIJOS KATALIKAI 

DARBININKAI.

DARBO PARTIJA IR 

KARAS.

366 Broadway, So. Boston, Mass
/

Washington. — Preziden
to Hardingo žmona, kuri 
,įaų buvo arti grabo atsidū
rusi, jau baigia pasveikti.

—J:—
P RIEŠINGI KARUI.

------
Melburnas. — Australijos

Vašingtonas, rugsėjo 
1922 m. “Elta,”

MIŠIOS DARBININ

KAMS.

ATŠAUKĖ SAVO 
JĖGAS.

“Darbininkas” neseniai yra at 
spausdinęs MAŽĄ KATEKIZMŽ- 
LĮ, sutaisytą gerb. Kun. F. Juš- 
kaičio “Pirma Išpažintis. Labai 
parankus KATEKIZMĖLIS vai
kučiams prirengimui prie PIR
MOS IŠPAŽINTIES. Kaina $7.50 
už 100 egz. Imant ant syk 100 
egz. ar daugiau, duodame 25 nuoš

“DARB.” ADMINISTRACIJA

Smirna. — Po žudynių ir 
gaisrų turkai pradėjo valyti 
miestą. Renka lavonus 
laidoja.

---------z —

KATALIKŲ

DEMONSTRACIJA

jei toji neleis turkams keltis'niu žinios, i

Dar reikia Į darvtos> 
It

TURI PADARĘ 

SUTARTĮ.

T. Storer. 82' m. amžiaus, 
šukavosi prie degančio pe
čiaus plaukus, 
ten užsidegė,
ries drabužiai užsidegė. A' 
si drabužiai ant jos sudegė ir įųųrj

• i i i • • !

UTENA 3-IX-22 m. Utenoje 

Įvyko mitingas, kurį atidarė (ati

dengė) Valstiečių Sąjungos na- 

oūai p. Prialgauskas ir p. Rimka. 

Jie vašiem s siūlė balsuoti vien tik
Imoteris labai apdegusi mi
rė.

*

z “PnbMshed and dlstrfboted nnder 
permlt (Na 534) authorized by the 
Act of October 6, 1917, on file at the 
Post Offlce of Boston, Mass. By order 
of the President, A. S. Burleson, Post- 
master General.”

Rymo Katalikų Švento ? J 
Juozapo Darbininkų v 

Sąjungos.

Krikščionys darbininkai 
vienykitės! Spieskitės į vie
nintelę darbo žmonių orga
nizaciją Amerikoje—Lietu- 

f 
vių Darbininkų Sąjungą.
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Anglija pasirengus atremti turkus
■** t ■ .

Saukiama astuonių tautų konferencija.

K onst antinopol. — Angli
jos kariniai expertai sako, 
kad turkų vadas Kernai jau 
pasivėlino pagrobti Kon
stantinopoli ir Dardanelius. 
Jau anglai sudrūtino reika
lingąsias vietas. Visi Ang
lijos karo laivai jau pribuvo 
i strategiškas vietas. Iš ka
ro laivų Anglijos kareivių 
išsodinta Chanuke ginti 
Dardanelių. Dabai* toje vie
toje anglų yra 10.000. Tur
kai nuo tos vietos yra už 30 
mailių.

‘ I

Jugoslavija ties Bulgari
jos frontu turi tris divizijas.

Anglijos kolonijos pasiža
dėjo ant pareikalavimo siųs
ti kariuomenės į Dardane
lius ir Konstantinopoli. 
Tuomi Anglijos gyventojai 
apsiramino.

Konstantinopolis. — Iš a-Į 
lijantų diplomatinių ratelių 
sužinota, kad Turkija esan
ti pagaminus alijantams ul
timatumą, reikalaujanti pa
sitraukti iš Trakijos i 48 va
landas.

Gen. Ilarrington vvriau- 
sysis Anglijos jėgų vadas 
Konstantinopolyje pareiškė 
turkams, kad peržengimas 
neitralinės zonos reikš karą. 
Jei turkai varvsis gauti ke
lią i Trakiją per Dardane
lius, tai anglai iš'visu jėgų 
tam pasipriešins.

i
London.—Anglijoos Dar- 

ibo Partija buvo atsiuntusi 
[savo delegaciją pas premie- 
rą Lloyd George. Delegaci
ja ragino premierą vengti 
ikaro. Sakė, kad Dardane- 
liai turi rūpėti netik Angli
jai, o ir alijantams. Pasi
kalbėjimas tęsėsi dvi valan- 
di. Premieras pareiškė, kad 
Šio mėnesio pabaigoj bus su- 

į šaukta Venecijoj astuonių 
valstybių konferencija tar
tis apie Artimųjų Rytų i ryti gatvėse maršavimus, 
klausimus. Rusija teip-gi ‘.kad pagąsdinti vietinius 
bus pakviesta. į triukšmaujančius turkus.

Lordas Curzon, Anglijoj į General is Anglijos štabas 
užsienio reikalu ministeris i karininkams su šeimvnomis 
tebėra Paryžiuje ir tebeveda liepė žmonas ir vaikus siųsti 
derybas su Francijos valdi
ninkais.

Turkai pareikalavo.
Anglija leistų keltis į Tra
kiją per Dardanelius. Sa
ko, kad jei Anglija leido 
graikams keltis, tai tas pat 
turi būt leista daryti ir tur- 

ikams.
Turkų vadas Kernai nėra 

nusistatęs už pertraukimą 
ryšių su alijantais. Bet tarp 
jo patarėjui yra kraštutinių 
ir varosi, kad atgauti Tur
kijai Konstantinopolį. Ad- 
rianopolį ir Trakijos iki Ma
rijos upes. Adrianopolyje 
dabar yra graikų genėralio 
štabo buveinė.

Konstantinopolis. — Ah- 
med Bey turkų nacionalistų 
(atstovas pareiškė, kad Tur-j 
ikija skelbs Anglijai karą,-be sutikimo Australijos žmo- 

per Dardanelius į Trakiją, i
Anglija prisirengus viso

mis išgalėmis atremti turku 
■antpuoli. Nuo žemės, nuo i‘ . .J jūres ir is oro vers ūgių į 
turkus.

Konstantinopolyje Angli
jos kariuomenė pradėjo da

ga t vėsi1

pagąsdinti

iš Konstantinopolio namo. 
Visur palei neitralinę juostą 
anglai kasą tranšėjas. Ang
lijos policijos spėkos Kon- 
stanstantinopolyje sudrūtin- 
tos.

Anglai Turkijoj priima 
savo kariuomenėn pabėgė
lius rusus ir kalmukus. Pas
taruosius kaipo gerus arkli
ninkus stato raitarijon. An
glija netrukus turės 100.000 

: ka rei vi ų K on st antin opol y j e 
I ir Dardaneliuose.

D., 1922.

Belfast, Airija. — Airijos 
valdiškos jėgos baigia įveik
ti sukilusius respublikonus. 
Valdžia griebėsi aštrių prie
monių. kad galutinai 
dirbus su sukilėliais.

IV ashington. — Afrikos 
negni respublika Liberija 
nori gauti Amerike pasko
los. Yra sakoma, kad jei 
paskola bus duota, tai Libe
rija kartu bus paimta Ame-į 
rikos globon.

Berlin. — Rusijos užsie
nio reikalų ministeris grįž
ta Maskvon. Ten tarsis a- 
pie išdirbimą reikalavimų! 
reikale Konstantinopolio ir 
jDardanelių. Rusija reika
laus balso visokiose konfe
rencijose, kur bus svarsto- 
Tna Artimųjų Rytų klausi

amai.

Chicago. — I)r. Meade 
1 A. Kelsey sugrįžo iš Aidimų
jų Rytų. Jis rodė yieną kau- 
kuolę ir sakė, jog tai iš klo
nio. kurs randasi tarp Eri- 
vano ir Alexandropolio. Sa
kė. jog nuo kalno i tą klonį 
turkai nustūmę 3.000 arme- 
'nų vyrų, vaikų ir moterų.

PINIGU KURSAS.
V

Žemiau paduodame kiek 
kainavo pasiuntimas 1,000 
auksinų į Lietuvą. Prie že
miau paduotų kainų yra 
priskaityta pasiuntimo kaš
tai: x
šeštadieny, rugsėjo 16— $1-20 
Pirmadieny, rugsėjo 18 — $1.30 
Antradieny, rugsėjo 19 — $1.20 
Trečiadieny, rugsėjo 20 — $1.20 
Ketvirtadieny, ftgs. 21 z— $1.20 
Penktadieny, rūgs. 22 — $1.30

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION, 

BO8T0K 27, MASS

----------------- ------ # . - ■ - II , J

“DARBININKAS”
------Eina------  

ūtabninkais, ketvergais ir 
SUBATOMIS.

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

“Darbininkas”
3G6 Bboadway, Boston 27, Mass. 

Tel. South Boston 620. -s- y

Kaina 4 centą

Rymas. — Belvedero dar
že Šventasis Tėvas atlaikė 
šv. mišias, kurias išklausė 
4.000 juodadarbiu darbiniu- 

priėmė naujas pag. imms,Paskui dal.binink„ |)ro. 
v . , n , cesija su popiežių pirešakv-

užvestas jau platus darbas. I jt. -jo , Sv p(>t,.o Bazi|ika 
Turi įsteigę įvairių kursų, 
skaitvklu. kliubu ir nuola- 
tinių prelekcijų 
kviečiami augštų 
profesoriai tikybos, 
f i jos. istorijos ir 
mokslų temose.

Po visam Šventasis Tėvas 
suteikė darbininkams palai
minimą. Popiežius J'ius XI 
ne kartą išreiškė prielanku
mą darbininkui dvasiniems 
reikalams.

LIETUVOJE.
> _____

Nesenai susitvėrė Ka 
Lietuviu kalbai ginti Sąjųn?
ga. Jos pirmas žygis būvą 
išleidimas tam tikrų lapeliui 
kur lietuviai raginami gintį 
savo kalbos pilietybę.

Gal Amerikoje gyvenam 
tiems lietuviams tai bus ir 
nuostabu kad laisvoje Lietu
voje reikia lietuvių kalbai 
ginti steigti sąjunga. Bet 
tai yra tikras faktas ir pa
ties gvvenimo iššauktas.

Į Lietuvą iš BolŠevikijos 
nuo rojaus raškažių subėga 

į visi ištautėję lietuviai, Lie
tuvos lenkai, žydai ir vokie
čiai. iš kurių didžiuma nie
kuomet gerai lietuviškai kaL 
bet nemokėjo ir nenoiėjos 
Dabar jie per draugų ir gi-- 
miniu protekcijas ar už tam 
tikrus kyšius įsibriovę į įvai
rias valdvietes. nenori lietu
viškai Šnekėti. Kelintas iš 
j ii tiesa atvirto teip sakant 
ant dvasios šventos ir jas 
virto tikru lietuviu. Bet

IVashington, — Spalio 8 
d. yra rengiama didelė kata
likų procesija. Ją rengia 
Baltimorės Švento Vardo 
Dr-ja. Demonstrantai eis 
Pennsylvania Avė. pro Bal
tuosius Rūmus iki Sylvan 
teatro. Lauke Baltimorės 
vyskupas suteiks palaimini
mą Švenčiausiuoju Sakra
mentu.

■

KIEK IŠVAŽIAVO LIE

TUVON PER RUG

PJŪČIO MĖN.

London. — Francija ir I- 
talija atšaukė savo jėgas iš 
Chanako. Liko tik Angli
jos kariuomenė. Chanak y- 
ra vieta prie Dardanelių 
Šiauriausiosios vietos. Cha
nak yra Mažojoj Azijoj ir

W ashington. 

atstovybė paskelbė, kad Vo
kietija, Turkija ir Rusija iš ten keliamasi per Darda- 
yra padariusios karinę su
tartį. Visos yra pasižadėju
sios viena kitą remti ir gin
ti.

18 
d. 1922 m. “Elta,” Per 
"rugpjūčio mėnesį Lietuvon 
išvažiavo:

Vyrų .... 
Moterų . . 
Berniukų 
Mergaičių

už Valstiečiu Sąjungą ir jie smer- j 

kė kitas partijas, ypač krikščionis 

demokratus. Bet jiems nepavy

ko pasmerkti kr. demokratų par

tiją, nes ją stojo ginti Utenos 

“Saulės” ĮjrogimnazijsS kapelio

nas kun. V. Butviia, mokytojas 

p. K. Bražėnas ir Pr. Gineitis. Jie 

visiškai sukritikavo minėtuosius 

(atstovus) asmenis. Valstiečių 

Sąjungos atstovai mėgino prikišti 

kr. demokratams priešvalstybin- 

gumą, bet p. K. Bražėnas išaiški

no kad kr. demokratai visai nėra 

valstybės priešai ir pranešė apie 

socialistų daromus šmugelius vals

tybiniais pinigais ir josios arits- 

pauda. Todėl socialistij veikė

jams, kaip matome, visai nepa

vyko paskleisti prasimanytų šmei

žtų, gi katalikų veikėjai geriau

siai apgynė kr. demokratų reika

lus. Garbė Utenos katalikų vei

kėjams !

< ■ "' 1
LOS. KUOPŲ SEKRETORIŲ
t

nelius į Europą. Turkai ty
koja tą vietą paimti ir keltis 
į Europą. /

“I----------- ’
PADARĖ DIKTATO

RIUMI.KIEK NUOSTOLIŲ.

London. — Amerikos ir
Anglijos apdraudos kompa
nijos aprokavo, kad Smir
nos gaisras atsiėjo apie 
$150.000.000. Iš tos sumos 
tik $60000.000 tepadengs 
apdraudos kompanijos. \ jantų išdirbtas sąlygas.

7 ■

t —

Tik ką išėjo iš
AUKSO SIDABRO FON- .Lietuvos Vaistyta 

DAN AUKOS. iUC1Ja-T^am,a J09
___  I Taigi LDS. kuopų sekreto-

Vašingtonas, 1922 m. IX-'riai turėtų pasidarbuoti ir 
18d.'“Elta.” Išviso suplau-‘Praplatinti tą taip svarbią 
kę iki'siolei Aukso Sidabro (Amerikos lietuviams knygu- 

■ Fondan aukų: auksinių ir LDS. kuopoms duodamaKonstantinopolis. — Tur
klį Seimas Ango'foj didžiu- sidabrinių daiktų 75 svarai; 
ma balsų suteikė vadui Ke- pinigais $13,727.07; Lietu- 
malui diktatoriškas teises, vos paskolos bonais apie $2,- 
f*ilnai įgaliotas savarankiš-000. Kitos kolionijos dar 
kai vesti karą ir įgyti iš ali-aųkas neprisiuntė; aukos vis 
:—; ------------dar p]au)<įa>

spaudos 
Konsti- 
tik 15c.

50% nuolaida.
Laukiama užsakymų. 
“DARBININKAS” t

366 Broadway,
Boston 27, Mass.

sustiprėjimo ir mano tenai 
vėl duiųt. Yra tikras fak- 

Sukos kaip ;as, kad ministerijose kaiįj 
o paskui mot< - -j(. pasitarimai buvo ve-

į darni rusu kalba. Žmonė^ 
..kri tėvynainiai, tuomi įsi
žeidė ir pradėjo kovą.

Prie tos kovos prisidedu 
ir Lietuvoje gyvenantieji 
lietuviai amerikiečiai.

1 ’ a v y z d i n g i a u s i n i k o vo j S 
tai (Lmerolas Silvestras Žu
kauskas, huvusis vyriausias 
karo vadas kurs dabar Lie
tuvoje yra vienas iš vyriau 
siu veikėju Lietuviu Preky
bos Beiidrmės. Kuomet t 
mėnesi;1,i atgal L. Prek 
B-vės Valdybos buvo nutar
ta, kad kiekvienas tarnau
tojas bendrovės įstaigose tu
ri kallx"t vien lietuviškai 
tai generolas nėra nei vien^ 
žodžio svetimoj kalboj ištu 
ręs. O kartais susidaro ga
na kebli padėtis: Koks noTi 
dvarponis atėjęs su reikalt 
šneka lenkiškai, o generolai 
jam atsakinėja lietuviška 

jtol, kol gabi gale dvarponi! 
.susigėdęs pradeda šnekėt 
šiaip teip lietuviškai. Arbl 
su inžinieriais rusais. Rusa* 
aiškinasi rusiškai o genero 
las parašo panelę vertėją h 
sako jiems lietuviškai—nori 
pats generolas, moka rusi 
kai kopuikiausia. - Da 
jau ir daugelis Kauno in 
gentų lietuvių ir aukšt 
jų valdininkų-pradeda sę 
generolo S. Žukausko pai 

■dį. Tik sako, kad tai esą 
(visai lengvas dalykas. S 
žiūrėk; ir nepasijunti 
bepradedi svetimą ki 
vartoti.

Didžio Išlankstytas

26y2x33% f

Sulankstytas

% 
Galima gauti

“DARBININKE,”
, Boston 27, Mass.

366 Broadtoay



DARBI N.I N K A 3

savo mokinių je ir be teatrų darbo yra pa-

“Aeceptance for maiilng at spedal rate 
of postage provided for in Section UOS, 
Act of Oct 8, 1917, authorized on July

Sna « South Beeton'o utarninkals, 
fcetvergajs ir suimtomis. Leidžia Am. 
Liet i vi ; Rymo Katalikų šv. Juozapo 
Dasbisinkv Sąjunga.

GABRYS EIKŠTĖJE.

“DARBININKAS” 
(The Workeb)

Thb Lithuanian Tki-Wekkly Patek

Pnblished every Tuesday, Thursday, 
and*Saturday by St. Joseph’s Ltth- 
UANIAN R. (į ABSOCIATION OT LaBOK

SUBSCBDBTION BATE8:
7.$4.50 
..$5.56 

$5.50

PRAGYVENIMUI.
Minnesotos valstijinis u- 

niversitetas - buvo paprašy
tas aprokuoti, kiek šiais lai
kais reikia pragyvenimui 
šeimynai iš penkių asmenų. 
Tai universiteto skyrius va
dinamas hame economicš pa
darė aprokavimą. Susekė, 
kad Minnesotos valstijoj 
Šeimynai iš penkių papras- 
-Čūmriam pragyvenimui rei- 
•kia. $9.73 savaitėje arba 
$505.96 metuose. Tai Vien 

‘tik maistui. Gi visam vidu
tiniškam pragyvenimui šei- 
jnvnai iš penkių asmenų rei
kią $13592.20 per metus.

Ar daug darbininkų 
-na algomis tą sumą, 
reikalinga žmoniškam 

mui. <

bosai nemoka biznio vesti ir I 
Šerais įsitaisę nuosavybę, ant 
jos jau užtraukė antrą mor- 
gičių. Bet tas netaip svar
bu visuomenei.

Toliau K. Pilėnas rašo:
“Karo metu Sirvydas 

(“Vienybės” redaktorius) 
per kokius du mėnesiu su
teikdavo tūlam Wolfgang 
Pręvss, vokiečių valdžios 
slaptam agentui, visokių a- 
pie lietuvių judėjimą žinių 
ir jeigu aš jo nebūčiau paga
vęs. tas žmogus kažin kolei 
būtų besidarbavęs Lietuvai 
ir jos. * neprigulmvbei ant 
naudos.

“Jo klapčiukas A. M. Au
gimas žinodamas, kad aš esu 
Anglijos valdžios agentas, 
(nes aš niekad neslėpiau kuo 
aš esu), parduodavo man už 
pinigus tūlos rūšies žinias. 
Pačiam “Vienybės” ofise y- 
ra žmonių, kurie apie viską 
gerai žino.” '

Šitie atidengimai dabar 
nei a sensacingi, bet visvien 
jie suteikia medžiagos tiems, 
kurie dar nėra perkainavę 
lautininkų patriotizmo ir jų 
visuomeninės etikos.

į SMULKMENOS

TAUTOS ne^ aukštojo moks--rius kasdien po kelias valan- ku, kad LDS. orgapizaci jo-Į
U Uu n ut»i lo, nes be mokytų tautos va- das kalbėtų savo mokinių je ir be teatrų darbo yra pa-das kalbėtų

dų vėl žūsime svetimųjų 'klesai ir niekuomet jų nepa-
Pažiūrejus praeitin, pieš bangose. Tnde^ auginkime klaustų ar jie supranta jo 

kalbą, nepareikalautų moki
nių paaiškinti klausymus,

matome, jog jokia tauta, di
delė ar maža pati savaimi 
negalėjo gyvuoti be don}, 
gabių vadų.

Lietuvių tauta senovėje nuomenę.
turėjo taipgi garbingų ga
bių vadų, kaip ana: Dv L. 
K. Gediminą, Keistutį, Vy
tautą ir daugybę kitų. Tik 
susidėjus su lenkais ir Lie
tuvos bajorijai sulenkėjus, 
lietuvių tauta likos be vadų 
ir keletą šimtmečių klaidžio
jo tamsybėje, kęsdami bau- 

vz • • "V X. T • ■“

sau savo tarpo žmones, kad 
turėti gerai išlavintus ir do
rus tautos vadus, šelpkime išduoti lekcijas, tai beabejo- 
besimokinančią lietuvių jau-

Fed. Sekretorijatas.

KO REIKIA KAD MŪSŲ 
ORGANIZACIJA

<

gau- 
kuri 
pra-

Organizuotų darbininkų 
Suvienytose Valstijose yra 
5.000.000. Vidutiniškai i- 
mant į unijas jie moka po 
$1.00 mėnesyje. Per metus 
darbininkai į tuiijas sumoka 
$60.000.000.

Skaitančioji laikraščius 
visuomenė žino apie J. Gab
rį. Nuo įsikūrimo Lietuvos 
valstybės apie jį nbbuvo gir
dėti. Jis taip sakant buvo 
ištrėmime. Jis 
buvo parodytas 
jiu. ; >

Nuo senokai 
Klaipėdoje.

Dai^ar Lietuvos “Laisvė
je” num. 151 besąs straips
nis antgalviu O stos ir Litas. 
Aiškinama, kaip Lietuvos 
valdžia ir žmonės turėjo 

' -nuostolių dėl neturėjimo sa
vo pinigų. "Straipsnį pasi
rašo J. Gabrys. Žada ir dau
giau rašyti.

Matyt Lietuvos veikėjai 
randa J. Gabrį priimtinu Į 
visuomenę, o gal ir į val-

Kolumbo Vyčiai buvo pa
skelbę kontestą parašyme 
istoriško veikalo. Raštai 
sprendėjams buvo perduoti 
be pažymėjimo rašytojų pa
vardžių. Dovaną laimėjo 
prezbiterionų kolegijos pro
fesorius S. Bemis.

visuomenei 
prasikaltę-
■rfl

jis gyvena

PARODĖ KAS DO 
PAUKŠČIAI.

Tautininkai visada giriasi 
' statą tautos reikalus virš 

vi«ako. Girdi jie esą geres
ni tėvynainiai už katalikus, 
r es katalikai pripažįsta Die
vo pirmenybę. Mes sakyda
vome ir sakome, kad kam 
Dievo nereikia tai tam arba 
visai nerūpi tautos labas ar
ba nui žąi terūpi.

Brooklyn o “Vienybės” 
Štabas nuo senai garsus 
ultra-patriotizmu. Dabar 

Į Kazys Pilėnas parodė labai 
stkompron i - įoj ančių “ Vieny- 

Ėbės” Šlabą žinių. (“Keleį; 
Kyis” num. 38).
R Pirmiausia K. Pilėnas 

atrodo, kad “Vienybės”

Automobiliai New Yorke 
su važinė j a ir užmuša per 
metus 3.500 žmonių. Toms 
nelaimėms sumažinti skel
biama Safety Week nuo 
spalio 8 iki 14 d.

Šių metiniame Amerikos 
negnp. suvažiavime, buvu
siame New Yorke, Protes
tantų Biblijos dr-ja norėjo 
pądovanoti kiekvienam de
legatui po bibliją. Dovana 
buvo atmesta.

Meksiko valdžia uždraudė*

komunistams kelti demon
stracijas.

jo tamsybėje, kęsdami 
džiavos priespaudą, skurdą 
ir visokias nelaimes.

Bet kaip po audrai prasi- 
blaivo dajigus ir užeina gied
ra, taip iri po ilgų lietuvių 
tautos vergijos kentėjimų 
užstojo nauja gadynė. Rusi
jai panaikinus baudžiavą ir 
lietuvių tauta lengviau atsi
duso, pradėjo dairyties ap
linkui kas-čia atsitiko.

Panaikinus baudžiavą ir 
leidus kaimiečių vaikams 
stoti mokyklon, mūsų tauta 
pradėjo atbusti, atsiminda
mi savo tautos garbingąją 
praeitį, dygo nauji vadai jau 
suvis kitokios rūšies, vadai 
iš liaudies tarpo iš po šiau
dinio stogo ir ačiū tų naujų
jų tautos, genijų šiandien 
mūs jau laisva tauta. Bet 
toji naujai įgytoji laisvė ga
lima ir vėl prarasti, jei mū
sų šių dienų vadai paseks 
pėdomis žilosios senatvės va
dų pėdomis. KacL išlaikyti 
tautos iškovotoji laisvė, rei
kia turėti dorų vadų. Vadų 
pasišventusių ginti savo tę
vi} žemę. Bet mūs tauta per 
vargus ir kraują iškovojusi 
sau laisvę nustojo daug gar
bių vyrų kovos lauke už tau
tos laisvę bekovojančių, tai 
su rusais-bolševikais, tai su 
bermontininkais ar paga- 
liaus su mūsų tautos ėdikais 
lenkais. Gi Lietuvai atga-

• vus politiškąją nepriklauso- 
i ūiybę, reikia daug visokių
tautos darbuotojų, įvairių 

I valdininkų, mokytojų ir 
šiaip visuomenės darbuoto
ju; TI gi visur jaučiama di- 

; džiausią stota. Taigi mes, 
amerikiečiai, kurie taip 
daug jaučiame tų tautos va-

• dų stoką, padėkime juos iš
auginti, sušelpkime moks
lus einančią jaunuomenę.

Tautos Fondas šelpia ei
nančius aukštuosius moks
lus, kaip vyrus taip ir mer
ginas. Pagelbėkime Tautos 
Fondui, pastodami jo na
riais. Metinė mokestis tik 
vienas^ doleris.

Šiais metais Tautos Fon
das turi net trisdešimts ga
bių moksleivių, kurie būti
nai reikia sušelpti. Jie ir jos 
visi yra jau pasižymėję dar
buotojai. Skaudu būtų atsa
kyti pagalbą, ypatingai, kad surengt teatrą, špkius ar 
Lietuvoje pragyvenimas ne
sulyginamai pigesnis, negu 
Amerikoje. Duodami dolerį, 
mes užtikriname savaitę

Kiekvienas nuoseklus žmo
gus norintis turėti savo dar
be pasisekimą supranta, kad 
pasisekimas priguli nuo ge
ro atlikimo darbo. Kad ge
rai atlikt kokį darbą, reikia 
jį gerai suprasti, būti išsila
vinusiu ir visais žvilgsniais 
jį z gerai pažint. Jeigu pa-

nes mokiniai beklausydami 
užmigtų ir nieko neišmoktų. 
Tas pats galėtų bųti ir su 
darbiniknų klausymu. Jei
gu kalbėtojas, ar prelegen
tas vis kalbėtų apie darbi
ninkų klausymą, o neduoti} 
niekuomet progos, iš klau
sančių savo minčių išreikšti, 
tai žinoma tokis aiškinimu 
pasidarytų nuobodus klau
syti ir iš to nebūtų jokios 
naudos.

Organizacija galėtų būt, 
kaipo mokykla, o jos narių 
susirinkimai kaipo klesos, 
kur vietoj kad leisti laiką 
tuštiems nenaudingiems gin
čams, geriaus gvildenti dar
bininkų klausymą mokslišku 

Ar negeriaus bū-

kankamai, tik reikia noro 
jį dirbti.

/ Š. B.

LDS. CENTRO VAL-
DYBA f

Dvasios vadas kun. F. Ke
mėšis.

Prez. M. Žioba.
e

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

kis, A. Vaisiauskas.
Koiftrolės komisija: Kun. 

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

/

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

Į Atstovas Federacijos Ta- 
. ’ ~*~r‘ 'r'r '

GIESMININKAI TĖMYKITE
Dainos ra gaidomis.

Kaina
.75

1.00 •
.15 
.15
.50
.80
.20
.25
.15
.65
.25
.40
.50
.75
.25
.30
.20
.15
.20 
.45 v 
.60
.25

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

Štai tos nepaprastos dainos: 
Dainos
Ak Myliu Tavę berneli .
Aš islvilkfiau čigono rūbų..........
Aš pas tėveli, močiute mano....
Blaivininkų Himnas....................
Graži čia giruže . .......................
Jojau dieną .......... ........................
Ko liūdit sveteliai ....................
Lietuvos Himnas ........................
Lihgo............................... ..
Meile uždegta krūtinė ................
Musical Echo ............ . ............... .
Muzikos Aldas ..............................
Oi tai dėkui močiutei ................
Plaukia sau laivelis ....................
Saulelė Battdona .........................
šių nakcialy .............................. .
Siuntė mane motynėlė................
Skyniau skynymŠJ .... ...........
Vai aš pavirsčiau .......................
Vienas žodis ne šneka ...............
Visuomet širdis surakinta .......
Vyčių Himnas ........ ................... .

Užsakymus ir pinigus siųsti: 
“DARBININKAS”

366 Broadway, Boston 27, Mana.

Lietuvos meilė brangesnė už 
auksą ir sidabrą. Bet jeigu mei-

vyzdžiui tas pats žmogus no- žvilgsniu.
retų būti šiaučiu, rūbsiuviu, tij, kad LDS. kuopų nariai, 
duonkepiu ir dailininku, tad. fiestoj kvaršinti galvas, mo-

rybon kun. K. Urbonavi- bus’ w būS * aukso
čius.- ir sidabro.ir sidabro.

t

r

REIKALAUK 

KNYGOS.

Prislųsk šitų kuponą 

tuojau. Dykai gausi ap

rašymą laivą lr^ kito

kias informacijas apie 

kelione. Jokią už tai ' 

pareigų neturėsi.

-- .te-

kinanties kokius mažos ver
tės teatrališkus veikalėlius 
ir paskui juos nevykusiai 
perstatyti, kas atgraso pub
liką nuo teatrų lankymo, 
kad tą energiją sunaudojus 
pasiskaitymui knygų, ku
rios aiškina darbininkų 
klausymą, stengtis išmokti 
iš jų ką nors atmintinai ir 
nuėjus į kuopos susirinkimą 
kitiems nariams papasakoti 
pridedant nuo savęs išvadas. 
Tas atneštų didesnę naudą 
negu teatrai, nes nariai išto
bulintų savo atmintį, pradėtu 
geriau suprast darbininkų 
klausymą, ir ne tik patys 
suprastų, bet ir kitiems ga
lėtų paaiškinti, tas beabejo
nės duotų naujų kalbėtojų, 
agitatorių, kurie padėtų iš
platinti krikščionių darbi
ninkų idėjas. Čia kaip tik 
ir jaunimas turėtų progą pa
rodyti savo gabumus ir juos 
ištobulinti ir esu tikras kad 
jaunimas ta j a proga naudo
tųsi, nes mūsų jaunimas nė
ra taip blogas, kaip kad 
kaikurie mano, kurio be 
šokių prie jokio rimtesnio 
darbo nebūt galima pri
traukti. Tokios pašnekos 
turėtų būt praktikuojamos 
kiekvienos LDS. kuopos su
sirinkime.

Beto turėtume žinoti, kad 
. vien rengiant prakalbas, pa

skaitas dar tuomi darbinin
kų būvio nepagerinsime, bet 
tik susipažinsime su darbi
ninkų klausymu. Pagerini
mui darbininkų būvio reikės 
imties produktyvio praktiš
ko darbo. Tuomi praktišku 
darbu galėtų pavadint stei
gimą kooperatyvų kur jų da 
nėra ir tobulinti jau gyvuo
jančius.

Čia atsidaro naujas darbo 
laukas, kuriame darbo būtų 
ikvaliai. Tam tikslui bus 
reikalingi gabūs prityrę biž- 
nįo vedėjai. Čia bus proga 
suteikti darbus baigusiam 
komercijos mokslus jauni
mui, kas bus daug praktiš
kiau negu stipendijų fondų 
steigimas > einančiam moks
lus jaunimui. Kas iš to jei
gu mes steigsime fondus 
moksleiviams šelpti, jeigu 
jie užbaigę mokslus bus pri
versti ieškoti darbb svetim
taučių įstaigose ir savo jau
nas pajėgas eikvoti sveti-j 

I mietus.
Išviso

jeigu mokytojas ar profeso-to kiekvienam gali būtbaiš- j

beabejonės pasisekimo netu
rėtų, nes nei vieno, nei ki£o 
gerai neatliktų. Tas pats ga
li būti i rsu organizacija. 
Ii būti ir su organizacija, 
ei j a užsibriežia plačią veiki
mo programą, o paskui jo 
negali tinkamai išpildyti; ta
da beabejonės pati organiza
cija negali turėti tokio pasi
sekimo, kokį turėtų Su siau
resniu programų ir jį tinka
mai išpildant.

Čia turiu omenyje L. D. 
Są-gą ir noriu išreikšti ke
letą minčių.

Pereitą pavasarį viename 
“ Darbininko numery j e bu
vo nurodoma, kad kalant 
darbininkams nuolat į galvą 
sausą darbininkų reikalų su
pratimą, darbininkams nu
sibostų klausyti. Taip-gi 
sakoma, kad jaunimas neno
rėtų prakalbų, nei paskaitų 
klausyti ir prigulėti prie L. 
D. S. jeigu nebūtų rengiama 
šokiai, teatrai, koncertai ir 
visokie pasilinksminimai. 
Paskui išskaitliuojama visa 
eilė įvairių fondų, kurie rei
kalingi darbininkų būvio pa
gerinimui, kaip tai: agitaci
jos fondą, moksleivių šelpi
mo fondą, bedarbių_ fondą,
streikierių fondą ir tt.

Nieko neturiu prieš tai, 
kad darbininkams reikalin
gi pasilinksminimai, bet 
kad nurodinėti, kad be 
kių, teatrų negali užsilai
kyti darbininkų organizaci
ja, ir juos laiko svarbiausiu 
įrankiu darbininkų klausi
mo išrišimui, tad jau jokių 
būdu su tuomi sutikt negali
ma. Jeigu L. D. Są-ga sta
to sau už tikslą rišt darbi
ninkų klausymą, tai jos na
riai pirmiausiai turėtų su 
tuomi klausymu susipažinti. 
Kad to pasiekus, neužtenka

V okieti j oj pfasimanyta 
varpus lieti iš porcelino. Jie 
vis labiau ineina madon.

_________ »
Kalifornijoj katalikų 

priešininkai norėjo įvesti 
sumanymą parapijinėms 
mokykloms varžyti. Bet 
reikėjo surinkti 55.000 pa
rašų idant būtų galima jų 
sumanymą leisti žmonlms 
balsuoti. Tai katalikų prie
šininkai tiek balsų nesurin- pragyvenimo vienam Lietu- nurodo, kad darbininkams

TEGUL OEŪE SAMAS ATVEŽA TAVO 
MYLIMUOSIUS AMERIKON.

Jei tavo giminės ar draugai nori atvykti pas tave 
Amerikon, tai išpirk jiems laivakortę ant Suv. Valst. Val

džios laivų per United Statės Lines. Jie turės patogius 
ir sveikus kambarius,, gerą maistą ir S. V. Valdžios prie
žiūrą visu kelionės rfnt jūrių laiku. •

Amerikos laivai plaukioja iš Amerikos ir Į Ameriką. 
‘ Trečios klasės įrengimai turi atskirus kambarius šeimy
noms su 2, 4 ir 6 lovomis. Dideli kambariai pasirūky- 
mui, skaityklos ir kitoki parankumai, kurių paprastai 
ant kitų laivų retai teįrengiama, trečią; klasei.

Taigi jei tavo giminės rengiasi keliauti, gali pasinau
doti šitais parankumais. Prisiųsk mums, iškirpęs, že
miau padėtąjį informacijos lakštelį ir gausi dykai knygu
tę, spausdintą tavo kalboje; iš jdfe sužinosi visus faktus 
apie kelionę, pasą, laivakorčių kainas ir tt. Šitoki infor
macija nieko tau nekainuos ir lengvai yra suprantama.

ko.
* z • •

Ryme sumanyta pastatyti 
taikos atmintinę bažnyčią. 
Tai bus paminklas popiežiui 
Benediktui XV.

Paduos universitetas, kurs 
šiemet minėjo 700 metų gy
vavimo sukaktuves, Šventą- 
j į Te vą i Šri n ko ga rbė< p rezi - 
dentu.

vos moksleiviui. Taigi ne
atsisakykime juos paremti. 
Lietuvos ūkis 'karo audros 
sunaikintas nedaug ką gal 
sušelpti. Mes, kurie visgi 
tiek nesame kentėję, kurie 
nematėme visų karo baiseny
bių, atminkime savo brolius 
anapus vandenyno, 
kove
ir laisva; pagelbėkime

kurie 
a, kad tauta būt gyva 

nors 
besimokinančiai jaunuome-

koncertą, bet reikia rengti 
prakalbas, diskusijas, pa
skaitas apie darbininkų 
klausymą. Čia kaikuris

nusibostų to viso klausyti, o 
ypAč jaunimui, kurio nebūt 
galima prie organizacijos 
priprašyti. TeČiaus manau 
kad ir su jaunimu taip blo
ga nebūtų. Pavyzdžiui sa
kysime : jaunimas lanko mo
kyklas, mokytojai-profeso- 
riai kalba apie įvairius 
mokslo dalykus, o jaunimas 
Įnoriai jų klauso. Žinoma

*

auKsciai pa šaky-

INFORMACIJŲ B LANKA 
į U. S. Shippinff Board 

įor mat ton Scc., 54<FJ I 
WaXKinyton, D. C., V. S.

Mehlžiu atsiųsti man dykai 8. V. 
Valdžios knygutę su informacijo
mis apie kelionę ir laivus i Euroi>ą. 
Mano vardas .........................
Gatvė ir numeris ..............
Miestas ...................... Valstijav—-

VNITKD STATĖS LftJES-

Moorc & McCormack. ,'lnc. Rooncvelt Stcamahip Co., Ine.
43 Brnadway New York City, X Y.
110 So. I>earborn Street , Chicago. ItL

92 Statė Street Boston, Mass.
Opemtort for

U. S. S HIPPING 80ARD. T
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PHILADELPHIA, PA.

VISIEMS.
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DETROIT, MICH.

S. L. R. K. AMERIKOJE
14 d. Šv. Cecilijos drau-
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Vyti*. vo \usirinkimas.i

NEWARK, N. J.

Pradės regstruoti*.
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DETROIT, MICHIGAN.2__  i
Darbai sustojo.
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Spalio 18 d. Moterų Sąjungos

21 d. Šv. Mikolo Arkan-
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NEW BRITAIN, CONN.
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PHILADELPHIA, PA.

? (Port Richmoįd)

Šiaip jau 
kas nori 

.u darbą. 
Kapancižkietis.

BROOKLYNIEČiy DŪMEI
Brooklyniečiai, 4 4 Darbininką ’ ’ 

galite gauti nusipirkti pas S. 
TELLICK 114 Union Avė., Brook
lyn, N. Y. Nepamirškite!

DIBBIHIHKS8„

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOU8NUOSL
— •

Šiąme susirinkime išrinko p. 
Bartuską Ir p. Dubauskiehę į 
Streikierių Komitetą. Tikimės, 
kad lietuviai atitaisys savo pada
rytą klaidą. •

P. Kerbeli* kalbėjo ir miesto 
svetainėje, kame buvų mass-mi- 
tingas visų tautų.- Tikimės, kad 
lietuvių ūpas nupuolęs laimėti 
streiką atgįs.

Nutarė lietuviai kreipties pas 
prancūzus. Jei jie išeis, tuomet 
visi lietuviai mes darbus ir strei
ką tęs iki laimėjimui

Lauksime kito mass-mitingo...
Darbininkas.

RACINB, WIS.

Stalyg Lietuvos Pilietybės Įsta
tymo, kuris buvo plačiai paskelb
tas Amerikos lietuvių spaudoje, 
visi Amerikoje gyvenantieji Lie
tuvos piliečiai privalo išsiimti Lie
tuvos pasu* iki gruodžio 9 d., 1922 
m. Lietuvos Paskolos Stotis no
riai sutiko tame reikale kiekvie
nam broliui lietuviui ištikimai pa
tarpininkauti Pasų blankų gali
ma gauti pas stoties rašt. J. S. 
Kesminą parapijos svetainėje, ar
ba po No. 1223 Herrick Avė. Mes 
kiekvinčam Lietuvos piliečiui ve
lijame kad paskirtu laiku išsiim- 
tūmete Lietuvos pasus, kad po 
laiko nerūgotūmėte ant stoties 
valdybos už nepaskelbimą. Be
rods, mes tuomi reikalu viešų mi
tingų nešauksime, prakalbi) ne
rengsime, užteks pranešus per 
tam tikrus apgarsinimus. Disku
sijų bei kritikų nepriiman£, ku
rie norite kritikų girdėti, eikite 
pas tam tikrus Lietuvos išgamas, 
kurių yra keletas ir Racine.

Stoties rašt. J. S. Kesminas.

rų išgarsinimui iškabų, kurias At
stovybėje girdėjome gamina.

Tarpe newarkieeių ūpas geras, 
beveik visi girdėtis žada užsiregis
truoti tuojaus, nelaukiant pasku
tinių dienų. Newarkiečiai dažnai 
visur pasirodydavo pirmutiniai, 
pasirodys ir registravimuose.
- V—is.

NASHUA, N. H.

Rūgs. 14 d. parap. salėj 
surengtos prakalbos.

Pasirodė svetainėje nepažįsta-' 
mas kunigas. Kaip sužinojau vė
liau, tai buvo kun. Kemėšis.

IŽpionių prisirinko gana daug. 
Kalbėtojas labai įtikrino mus sa
vo nurodymais: kaip neturtingi 
darbininkai galėtų ne tik apsigin
ti nuo skriaudėjų, bet dar išaiš
kino kaip pagerinti ateityje savo 
gyvenimą.

Dar iki šiol Nashua’oj nei vie
nas kalbėtojas nepriminė mums 
kokia bus mūsų ateitis ir kokio 
programo > reikia mums laikytis...

Paaiškino-mums dar skirtumą 
tarp krikščionių darbininkų orga
nizacijų ir soeijalistiškų darbinin
kų organizacijų.
f Nors kalbėtojas kalbėjo virš va
landos, bet žmonės įdomiai, ra
miai klausėsi, nes taip pamoki
nančios buvo jo prakalbos visiems 
darbininkams, kad ne tik klausy- 
ties malonu, bet norėjosi gal ne 
vienam, kad taip gyvenime kuo
met nors ir įvyktų.

Antra jo prakalba buvo 15 d. 
rūgs. Tą dieną daugiau kalbėjo 
apie Darbininkų Sąjungą, prie 
kurios prisirašė gal kokie 6 žmo
nės.

Kadangi pas mus dar neužsi
baigė audinyčibse streikas, tai 
ragino visus lietuvius tvirtai vie
nybės laikytis, nes tik organizuo
ti darbininkai tegali laimėti strei
ką. Salėje pasigirdo balsas, kad 
daug jau lietuvių nuėję dirbti. 
Salėje patys audėjai pranešė, kad 
pirmutinieji nuėjo streiklaužiauti 
jankės, prancūzai, lenkai ir tik 
vėliau keliolika lietuvių, o dabar 
jau daug lietuvių dirba, net ir 
pats streikierių komitetas buvo 
nuėjęs dirbti, bet dabar jie ne
dirba. Ragino visus lietuvius 
mesti skebavimą, o netrukus tik
rai laimės streiką.

Kalba jo mums labai patiko. Po 
prakalbų vienas senas socijalistas 
atėjęs pas kalbėtoją pasveikino ir 
labai dekavojo už taip pamoki
nančią darbininkams prakalbą, 
sakydama*: “Jei kalbėtojas vie
ną mėnesį būtų ankščiau atvažia
vęs, tai lietuviai nebūtų ėję difb- 
'ti.” ' ,

Laike streikų turėjo daug lietu
viškų kalbėtojų iš Bostono ir 
Wo re esteri o. bet vis buvo party- 
viškos prakalbos. Vieni niekino 
Lietuvos valdžią, kiti katalikų ti
kėjimą, lyg jie nežinotų, kad mes 
lietuviai ir katalikai.

Palyginant šias prakalbas su 
buvusiomis ankščiau, tai kiekvie
na* pamatė didelį skirtumą, tad 
teisingai ir pasakė tas socijalis- 
^as; “Kad jau pervėlu mums 
taip naudingos Tamstos prakal
bos.” Kas ir paaiškėjo, kaip ne-, 
naudingos darbininkams partyviš- 
kosj nedarbininkiškos prakalbos.

Mūsų klebonas surengė prakal
bas rūgs. 17 d. Jis pats kviętė 
visus laikyties, taipgi labai gra- 

- p. Kerbeli* kas lau- 
strei-

Milžiniška Fordo automobilių 
dirbtuvė sustojo del anglių stokos. 
Tūkstančiai darbininkų neteko 
darbo i| nežinia kada pradės dirb
ti. Taip-gi ir keletas kitų dirb
tuvių užsidarą. Žmonės darbo 
ictekę greitai atjaus vargą, nes 
viskas brangu o čia artinasi šaltes
ni orai. Anglių kaina aukšta, tad 
darbininkams gąli priseiti sunkios 
dienos pragyventi, jei ilgai darbai 
nepagerės. Kitos dirbtuvės taip- 
pat silpniaus dirba. Patartina iš 
kitur nevažiuoti čia darbo ieško
ti kol darbai nepagerės.

X _ 

Išleistuvių vakarėlis.

Rūgs. 9 d. L. Vyčių 79 kp. bu
vo surengusi šeimynišką išleistu
vių vakarėlį K. Tvarkūiui. Gas- 
padinėlės pagamino skanių užkan- 
džių. Iš pradžios pažaista lietu
viški žaidimai, vėliaus susėdo prie 
stalo. Buvo sudarytas gražus 
programėlis. Pirmiausia progra
mo vedėjas gerb. K. Abyšala gra
žiai paaiškino vakarėlio tikslą ir 
buvo pasakyta visa eilė gražių iš
sireiškimų bei linkėjimų. Šie kal
bėjo: L. Vyčių 79 kp. pirm. A. 
Petkus, klebonas kun. J. Čižaus- 
kas, St. Stepulionis ir p-lė D. 
Gustaitė. P-lė I. Jaugiate ant 
piano paskambino ir klebonas kn.
J. Čižauskas, kuris savo artistišku 
gabumu visus sužavėjo. P-lės E. 
ir L. Matulaitės gražiai sudaina
vo porą duetų “Supinsiu Dainu
žę” ir “Seni, Seni.” Galop p-lė 
E. Matualitė nuo L. Vyčių 79 kp. 
įteikė K. Tvarkūnui gražią dova
nėlę — aukso plunksną. Teip-gi
K. Tvarkūnas pasakė gražią pra- 
kalbėlę, padėkuodamas už taip 
gražų vakarėlį ir visus ragino 
darbuotis. Programas užsibaigė 
vargonininkui p. St. Railai pianu 
lydint ir visiems dainuojant Lie
tuva Tėvynė Mūsų. Dar visi pa-, 
žaidė, pasilinksmino, atsisveikinę 
su K. Tvarkūnu linksmai namo 
išsiskirstė. Rūgs. J.2 d. p. K. 
Tvarkūnas išvažiavo į Lietuvą ir 
ten žada pasidarbuoti Tėvynės ge
rovei.

Naujas vargonininkas.

Nuo pradžios rugsėjo šv. Jurgio 
parapijoj užėmė vargonininko vie
tą St. Raila. Matomai jaunikai
tis turi gabumus, yra viltis, kad 
sugebės savo darbą tinkamai at
likti, nes gerb. kun. J. Čižaūskas 
visada pagelbės atsiekti savo tiks
lą. St. Raila yra uolus L. D. S. 
organizacijos remėjas ir tuojaus 
prisidėjo prie vietos L. D. S. kuo- 

tPOS.' . ; .

10 d. rugsėjo, 1922 m. čionyk- 
ščioj Muzikališkoj Svetainėj kal
bėjo Račkauskas, ex-redaktorius 
“Tėvynės.” Tas prakalbas, spė
ju, (nes ir jisai kalbėjo) suruošė 
“di^is” “patrijotas” Lietuvbs, J. 
G rinitrs ir kompanija — jo pakali
kai. Tikslas prakalbų buvo 
griaut Lietuvos teisėtą valdžią, 
čionykščią atstovybę ir tvirkint 
žmones, nes ‘ 'gerbiamas” Rač
kauskas kuoaiškiau pasakė: 
4 4 Bažnyčia žmogų nepataiso, o 
karčiama nesugadiną. ’ ’ Reiškia: 
gerkit vyrai kiek tik įtilps, o vis
kas bus gerai... Račkauskas tar
pe kitko pasakė, kad girdi kun. 
Kemėšis sugalfojo registracijos 
mokestį ir sulig jo, gal būt, pata
rimo, ir Lietuvos Seimas tą mo
kestį užgyrė.

"2 ! . '

lui komisija, kad surengtų prieš 
užgavėnias balių, su programa ir 
ant to programo pasistengti kož- 
nam nariui prirašyt nors pb vieną 
narį prie LDS. 51 kp. Aš tikiu, 
kad Clevelando LDS. nariai po 
vasaros karščių visi stos kaip vie
nas padirbėt savo organizacijos 
gerovei ir likusį pelną paaukes 
del LDS. Toliaus buvo svarsto
ma A S. Kulbicko skola. Jikbe- 
raštininkaudamas vietinėj kuopoj 
per 3 metus yra nuskriaudęs ne 
tiktai vietinę kuopą, bet ir centrą. 
Tik vienų metų skola yra $60.00. 
O kur kiti 2 metai? Iš raporto 
paaiškėjo, kad jis prisižada ati
duoti kaip tiktai jam bus galima. 
Bet jau virš du metai kaip tą pri
žadėjimą vilkina. Užtai nutarta 
pasiųsti jam laiškas su nurodymu, 
kad jeigu ligi sekančio susirinki
mo nepradės mokėti, tai tą visą 
dalyką paduoti advokatui.

Toliaus buvo svarstoma LDS. 
seimas. Kuopa apgailestavo, kad 
negalėjo pasiųsti savo atstovo į 
seimą, bet tikimės kad ateinantin 
seiman LDS. ir mes pasiųsim sa
vo atstovą. >

Darbininkas.

Visu smarkumu vieni kitus no
rėdami pralenkti, stengias kožna 
draugija bei kuopa sukirsti viena 
kitą. Ištikrųjų eina svarstymai 
kas nedėldienį vakarais jau ait
ras mėnuo. Linksma girdėtis, iš 
tokio smarkaus rengimosi. Rodos, 
kad jau bus net ir lietuviai biz
nieriai, kurių dar mažai kas ma
tė? Supranta parapijos reikalą. 
Visi storokimės ir kodaugiausiai 
ankykimės į paskirtus vakarus, 
tad tuomi pasirodytume ištiki- ? 
mais savo parapijai. Jau daug 
daiktu sudovanota, ačiū tiems ku
rie at jaučia tą reikalą. Iš patyri
mų kiek girdėtis visi rengias į šv. 
Kazimiero parapijos bazarą, ku
ris atsibus parapijinėj svetainėj, 
333 Earp St.

Programas tokis bus:
Pirmas vakaras atidarymas — 

‘ 4 karnivalas, ” kurį užims šv. Ka- 
zimero Karalaičio dr-ja Rugsėjo 
30 d. vakare apie 6 valandą^

Spalio 4 d. K. Spaudos organi
zacija.

Spalio 7 d. lietuvių pašelpinis 
kliubas (Iš Point Brieze).

Spalio 11 d. Apaštalystės Mal
dos Draugija.

Spalio 
gijA-

Pasinaudokite proga.

Kiekvienas sumaningesnis lie
tuvis privalo pasinaudoti gera 
proga, kad patapus laimingesnių. 
Šiame mėnesį atsidarė visos mo
kyklos. Kiekvienam yra proga 
eiti ir už dyką pasimokinti, kad 
ateičiai praskynus skaistesnį ke
lią. -Mokyklų pilnas miestas taip 
kad visiems yra patogumas į jas 
laikytis.

/

SVARBUS PRANEŠIMAS

Paveikslai jau gatavi. Labai^ dailus 
ir mažos kainos, tik vienas doleris 
($1.00). Jeigu kas norėtų turėt at
minčiai dailų paveikslą, kreipkitės 
Šiuo antrašu: ""

JONAS ČERNIUS,
8 Varnon St., Worcester, Mass.

(26)

IR AUGI JOSIRKUOPOS 
TĖMYKIT. -

LDS. 36 kp. laikydanfa mėnesi
nį susirinkimą 17 rūgs, turėjo 
daug svarbių nutarimų. Nutarė 
paaukaut LDS. namo boną vertės 
25 dol. atgal LDS. centrui. Teip- 
gi tam pačiam tikslui Br Kava- 
iauskas paaukavo 1 dol. Visina- 

-iči yra pasiryžę, kad kaip nors 
prigelbėt centrui ir sumažint sko- 
as. Nutarė rengt balių ir kadan

gi komisija yra išrinkta iš veiklių 
i.arių, tai tikimės gerų pasekmių.

Tvipgi šiame susirinkime persi
kėlė vienas LDS. narys 6 kp. į 
mūs kuopą. Jis yra P. Gumbule- 
V irius.

VĖLIAVOS IR ĮVAIRŪS
ŽENKLAI.

Ilgų metų praktikos artistišką 
mūsų darbą liudija tūkstančiai 
draugijų. Informacijų delei rašy
kite:

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

*kuopa.
Spalio 

gėlo Draugija .
Spalio 25._d. Teatrališkos Dr. ir 

Vyčių 3-čia kuopa. '
Spalio 28 d. Šv. Izidoriaus Arto

jau* Draugija.
Spalio 31 d. paskutinis vakaras 

pripuola Sodaliečių draugijai
Minėtos sodalietės teip rengias, 

kad visus sukirsti. Mat jaunes
nėse*, tai gal joms, ir būti giliu
kas. Bazaras bus varomas tik 
vakarais. Visi maųys, delko teip 
ilgai tęsis? Dėlto, kad su pra
leidimu dienų, bus proga ir poil
siui. Antra, kad visi matot, dr- 
jos kurios yra išvardytos eis ant 
“betų” kuri katrą viršys. Dėlto 
nepraleiskit nei vieno vakaro, at- 
silankykit. Žingeidu bu* matyti, 
kuri draugija jri Tai jau ne 

, baikos ir do na bus suteikta tai 
draugijai k iršų paims.

Visi eisim į kermošių!
Dryža.

Rugsėjo 5 d. š. m. LDS. įvyko 
triukšmingas mėnesinis susirinki
mas. Buvo daug apkalbėta svar
bių dalykėlių del organizacijos 
bei kuopos gerovės. Ištikrųjų šį 
tartą buvo gyvas susirinkimas, 
koks LDS. visuomet turi būti. 
Jau mažai laiko buvo likę iki L. 
D. S. seimų, bet ant greitųjų su
rasta naudingų įnešimų ir pasiųs
ta. Tam buvo įgalioti M. Šimo-* 
nis ir K. Abyšala.

' LDS. 72 kp. yra rengiami du 
vakarai. Pirmas įvyks spalio 22 
d. š. m. Šv Jurgio L bažnytinėj 
svetainėj. Vakaras bus su gražiu 
programų. Antras vakarai yra- 
rengiamas po Kalėdų. Tuo rūpi
nasi komisija — B. Dapkienė, Pr? 
Gustaitis ir S. Stepulionis. Gali
ma tikėtis, kad šį kartą progra
mas bus turiningas. Mes galim 
džiaugtis turėdami gerų veikėjų 
šioj LDS. kuopoj, kaip tai: B. 
Dapkienę, p. Balčiūnienę, p-lę 
Šimkiutę, Pr. Gustaitį p. Mačiu- 
tą, p. Petroką, J. Valiuką/ S. 
Draškauską, M. Šimonį, K. Aby- 
šalą ir kitų visą eilę. Yra viltis, 
kad šiai* metais mūsų LDS. 72 
kp. daug ko gero nuveiks ir pa
rodys savo susipratimą tarp vie
tinių mūsų vargo-darbo žmonelių.

Buvo skaitytas laiškas nuo rau
donųjų. Buvų^atmestas su pasi
piktinimu.

Nuo šio laiko bu* laikomi LDS. 
72 kp. mėnesiniai susirinkimai 
kiekvieno mėnesio pirmam utar- 
ninke. . .

Išvažiavo.
Klierikas M. F. Daumantas, 

moksleivis Vadas Sodaitis, D. 
Stigmonas, J. Medini* ir daugiąp 
kitų išvažiavo į mokslaines. Gerb. 
1d. M. F. Daumantas sugrįžęs ant 
kitų metų pa* savo mylimus tėve
lius bus jau savo tikslo pasiekęs. 
Bus dvasios vadas.

Čia darbai visą vasarėlę ėjo la
bai gerai. Žmoneliai uždarbiavo 
neblogiausia. Šiais laikais pradė
jo darbai) apstotL Yra kalbama, 
kad anglių stoka. A Suprantama, 
kad automobilių sezonas visuomet 
pasibaigia ant rudens, 
nėr didelės bedarbės, 
dirbti gali ga lt i sa

Platinkime tarp žmonių geras 
knygas ir gerus laikraščius, nes 
jų skaitymas apšviečia žmogui 
protą ir ištobulina valią.

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

Mokyti ir išmintingi vyrai atsi
džiaugti negali, prisiminę knygų 
skaitymo naudą. Šitai ką sako 
mokslavyris R. Būry. “Knyga, 
anot jo betariant, yra geriausias 
mokytojas. Jis ant tavęs niekad 
nesupyks ir užmokesnio nereika
laus. Kada tik nueisi, niekados jo 
miegančio neatrasi, kada tik pa
klausi, jis vis atsakys, kada apsi
riksi, jis tavęs neišjuoks.’’

Susivienijimas Lietuvių 
R. K. Amerikoje 

yra ’GYVAM DŽIAUGSMAS! SERGANČIAM VILTIS! 
MIRŠTANČIAM RAMYBĖ!

Tai musųfJietuvių 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 pašalpą nariams ligoniams kas savaitę po: 
$3.50, $7.00, $10.00, $14.00, $21.00.

3. Šelpia suvargusius narius ir našlaičius. . . . j ■
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. E. 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:

OLEVBLAND, OHIO
_______ s /

Darbininkų guairinkima*.
s , 

Rūgs. 12 d. LDS. 51 kuopos bu-
Nors kaip pa

prastai teip ir šiame susirinkime 
nebuvo perdaugiausia susirinkusių 
panų, bet tie, kurie lankėsi, tai 
tiem matyt rūpi LDS. Buvo svars
toma kaip būt tinkamiau'bent ko- 
E pareiną suteikti'mūsų oiįgąni- 

ijai. Nutarta yra surengti a- 
ttyviškas prakalbas adventų 

i laike, jeigu tiktai bus galima gau-
* t a i'* j
liau nutarta ir įsrinK^a am

Rugsėjo 14 d. š. m. Lietuvos Pa
skola Stotis laike susirinkimo ir 
po apkalbėjimo vienbalsiai nutar
ta Lietuvos piliečių registravimą ų 
pradėti tuojaus. įl

H:;: kreip4:.- : ‘ 
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Valdyba

DARBININKAS Tik susispietę į vieną būrelį galėsime page 
rinti darbo ir gyvenimo sąlygas. Norintieji pri 
sirašyti prie Lietuviu Darbininką Sąjungos de 
lei platesnių informaciją kreipkitės prie arti 
miausios kuopos arba tiesiog į

LIETUVIU DARBININKU SĄJUNGA.
Ši organizacija rūpinasi pagerinimu darbi

ninką būvio. Leidžia 3 sykius į savaitę laikraš
tį “DARBININKĄ.” ‘Prie šios organizacijos 
gali pri įgulėti vyrai, merginos ir moterys nuo 16 
m. amžiaus.

Viena iš rimčiausią, gyviausią ir geriausią 
lietuvių darbininką organizacija Amerikoje yra

Ieškau savo vyro Antano Za- 
kulskio, kilusio iš Kauno, Panevė
žio apskričio, Kratiškių kaimo. 
Išvažiavo Amerikon 1913 m., gy
venusio 2412 Smallman St., Pitts- 
burgh, Pa. Kas apie jį žinotą ar 
jis pats lai atsišaukia šiuo antra
šu:

Paulina, Zakulskicnė. Vilniaus 
g^tvė'No. 19, butas 52, Kaunas, 
LTrfniANTA. ' ' (26)

l LIETUVĄ IR IS LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

ir ant geriausią laivą visą liniją pas seniausią LIETUVIŠ
KĄ agentą — G. KUNAŠAUSKĄ. Agentūra uždėta 1910 m.

P'ASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems i 
LIETUVA.

Atvaduojančius iš kitą miestą patinku ant stoties. 
Persiuntimas PINIGŲ Į LlElUvĄ. pagal dieninį kursą. 
AT YDA. Mainomas pinigą ne priverstinas, bet išmai

nau, jeigu kas klausia.

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

ATSIŠAUKITE.
Pereitą savaitę, kaž kokia 

moterėlė paliko “Darbinin
ko” raštinėje krepšelį su pi
nigais. Malonės kreipties į 
“Darbininko” raštinę ir pa
siimti.

VĖJAVAIKIAI.
Pereita ketvergą ivvko 

sandariečių sušauktas mi
tingas. Uorėta išnešti pro
testo rezoliuciją prieš Lie
tuvos valdžią, atstovybę ir 
kitus. Tą rezoliuciją induo- 
ti nuvežti Lietuvos valdžiai 
A. Ivaškevičiui. Susirinku
sieji ir nubalsavo tą rezoliu
ciją. Po to pasirodo L. Nat
kevičius ir tas nurodo, kad 
Ivaškevičius už tą rezoliuci
ją Lietuvoj gali gauti į kai
lį. Tai rezoliuciją ir atšau
kė.

Esame gavę iš Washingto 
no Lietuvos piliečiu regis 
tracijos blankų, 
lietuviu norėtą 
gauti malonės 
“Darbininko” 
gaus visas žinias ir paaiški 
nimus.

Tik ką išėjo iš spaudos gra
žioje knygutėje Lietuvos 
Respublikos konstitucija. 
Taigūkiekvieno lietuvio yra 
privalumu neatidėliojant ją 
nusipirkti.

Kaina tiktai 15 centų.

“DARBININKAS” 
366 W. Broadway,

Boston 27, Mass.• > 9 Y

Jeigu kas turi atsakantį biznį, 
namą arba kelis namus, arba 
mažesnę farmą, tad su dadejimu 
$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 vpatiškai del pla
tesniu informacijų. Veliju lietu
viui pasinaudot šia proga.

VINCENT A. JENKINS,
(Jankauskas)

43 Treemont Street, Room 603 
Boston, Mass.

TELEFONAS, Haymarket 4112-

O nelaimė! Yra daug žmonių, 
kurie juoksis iš tavo sielvarto! 
Tačiau geras draugas patars 
naudoti

Worcesteriečiai dainuos “Čigo
nus,” o Bostoniečiai “Kaminakre- 
tį.” Aiškint nereikia kas bus, nes 
vertė ir tobulas tą draugijų prisi
rengimas visuomet dailę stato 
čiukuro aukštumom

Ieškau, savo vyro Jono .Kaspt: 
čio. 1913 m. išėjo Į Ameriką i 
iuvo apsigyvenęs 1913 So. Jeffer- 
son St., Cfiieago, III. Nuo 191 
m. nežinau kur jis pradingo, ne 
negaunu nė jokios žinios. Am 
žiaus apie 43 metus. Kas sužino 
tą, ar jis pats prašau rašyti šiu< 
adresu: Joana Kasputienė, Plaus 
gailią dv., Šiaulių aps.. Šaukėm 
pašt., Kauno rėd. LITHUANIA.

(23

PIRM. — Vladas Paulauskas,
90 B St., So. Boston, Mass. 

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

PROT. RAŠT. — Antanas Janušonis, 
1426 Columbia Rd., So. Bostbn

riN. RAŠT. — Juozas Juška, 
Merycliff Academy,

Arllnghton Helgths, Man 
IŽDININKAS — Leonas švagždys, 

111 Bowen St., Boston 27, Mass. 
IŽDO GLOB. — J. Grubinskas, 

3 Jay St., Boston 27, Mass. ir 
Antanas Kmitas,

284 5-th St., Roston 27, Mass. 
MARŠALKA — Povilas Laučka,

61 Story St., Boston 27, Mass. 
DRAUGIJOS antrašas reikale:

366 Broadway, So. Boston, Man 
DRAUGIJOS susirinkimai laikom 

kas antrą nedėldlenį nenešto l-e vai 
po pietą parapijinėj svetainėj, 492 B 
7-th St. Boston 27. Mass.

G A R S M AS
Rengia jungiamoji muzikos ir 

dramos draugija “GARSMAS.” 
-Susidėjusių Woreesterio “Aušre
lės” ir Bostono “Gabijos.” Suba- 
toje, Rugsėjo-September 30 d., 
1922 metuose, Lietuvių Svetainė
je,, kampas E ir Silver Sts., so. 
Boston, Mass. Pradžia 8:00 vai. 
vakare. Stato dvi operetes: Sta
sio Šimkaus “ČIGONUS” ir Mi
ko Petrausko “KAMINAKRE- 
TI.”

pleiskaną mirtinąjį priešą. 
Suvilginkite Ruffles savo gal
vos odą kasdien per kokią 
savaitę laiko ir pleiskanos 
tuojaus pranyks. Naudokite 
Ruffles nuolatos ir po to, ir 
tuo budu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir 
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 65c. aptiekose, arba prisiųs- 
kite 75c. tiesiai į laboratoriją.

F. AD. R1CHTER & CO. 
104-114 So. 4th St. 

Brooklyn, N. Y.

engia “Garsmo” Komitetas

taigi kurie 
tą blanką 

kreipties į 
raštine ir

“GARSMAS” tą padarė, ką 
polifonijos mokslas daro, būtent: 
daug savistovių prigulmingų ar 
neprigulmingu balsų jungia abso- 
liutėn harmonijon — santarvėn, 
tai ir “Garsinas” pasistatęs yra 
jungt visus chorus ir muzikales 
draugijas sutartinon veikmėm 
“GARSMAS” su šiais dviem vei- 
kaalis daro pradžią. Prašom vi
sus ateit, žiūrėt ir gerėties.

GERAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS
J V OZAS RICKIS

Vienatinis Lietuvis Notary Public Rochesteryje 
Užsiregistravęs Lietuvos Atstovybėje Washingtone. 

Laikau didelį ofisą Real Estą te; turiu ant pardavimo keletą gerų 
namų arti lietuvių bažnyčios; dvi didelės bučernės parsiduoda ne
brangiai. Gerti išdirbtas duonkepystės biznis, labai paranki vieta 
lietuviui; galima pirkti namą arba tik biznį. Keletas gerų farmų 
arti Rochester’io jrtirsiduoda už prieinamą kainą.
Atlieku visokius reikalas su Lietuvos Atstovybe Amerikoje. Padaųpu 
aktus, legalioj taras, aprašymus ir kitokius reikalus. Visados kreip
kitės pas mane, o busite užganėdinti.

JUOZAS RICKIS 
583 Hudson Avenne, x Rochester, N. Y.

Telefonas Stone 2568.
GYVENIMO VIETA: 1060 North Street, Rochester, N Y.

Telefonas Main 1191—R.

Iš BOSTONO į LIETUVĄ 
per LIVERPOOL 

ant naujo, didelio, puošnaus, greito 
aliejų varoma /

SAMARIA  ......................... Spalio 2t
TYRRHENIA ................... Lapkričio 4
ALGERIA .......................... Lapkričio 25
su greitu persikėlimą į LIETUVĄ Ii 
visas Baltijos valstijas. Geriausia- 
patarnavimas ir valgis.

TAIP-GI IŠ NEW YORK’O 
asmeniškai prižiūrima ekskursija L!< 
tuvon ir į kitas Baltijos valstybe- 
kiekvieną utarninką vienas iš trijų ju 
rių milžinų su užjūrio persikėlių: 

Southampton’e.
MAURETANIA ’ AQUITAN1A 

BERENGARIA
pasiekia LIETUVĄ į devynias dien; 
Delei informacijų kreipkitės prie : 
timiausio agento arba prie CUNAR 
ANCHOR LINES, 126 Statė SL, B. 
ton. Mass.

REIKALINGA 
r MERGINA 

prie raštinės darbą Atsi
šaukite pas “Darbininką,” 
366 Broadivav, So. Boston, 
Mass.

ATSUKITE LAIKRO
DŽIUS.

Ateinančią nedėlią pasi
baigia Daylight Saving 
Time, kurs prasidėjo bal. 30 
a.

Del šito reikia padaryti 
šitokią operaciją: subatos 
vakare pasukti laikrodžius 
vieną valandą atgal.

PARDAVIMUI
Mčsinyčia ir Valgomų Daiktų 

Krautuvė, 
tarpe lietuvių, lenkų ir amerike 
nų. Gerai išdirbtas biznis. G< 
ra vieta Bridgeporte. Atsišauki: 
šiam greit pigiai pa rd nosimi 
Pardavimo priežastis tai nauji: 
didesnis biznis. Kreipkitės:

PARK MARKET,
382 Park Avė., Bridgeport, Com
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PADIRBU AKINIUS.
. Kerniaus paduodu 

symptomus kuriuos 
pagimdo nenormališ 

kos akys: nematymas, kreivos a 
kys, pavargusios ir skaudančio.- 
akys, bėgimas ašarą, sausos akys 
trūkčiojimas akies ir blakstieni) 
galvos ir nugaros skaudėjimas 
ūžimas ir -svaigimas galvos, nervu 
liga, negalėjimas važiuoti gatve 
kariais ir daug kitokią nesmagu 
mą. Prašalinkite priežastį ir bū 
site sveiki. Visuomet pagelbė- 
jums

J. L. PAŠAKARNIS, 0. D.
AKIŲ SPECIALISTAS 

377a Broadway, So. Boston, Mass

Aš Antanas Vaitkus, paieškau 
savo mamos Valerijos Vaitkienės. 
Paeina iš Kauno rėd., Telšių 
apsk., Tverio parapijos, Adomai
čių kaimo. 18 metą atgal kaip 
apleidome tėvynę. Dabar jokios 
žinios negirdėti. Kas žino, . mel
džiu duoti atsakymą, kuoširdin- 
giausiai lauksiu. Rašykit šiuo ad
resu:

Mr. Anthouy, Vaitkus,
93 Henry St., New Yor£, N. Y.

366 Broadtcay,

Boston 27, Mass

FARMA ANT PARDAVIMO 
ARBA MAINO.

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

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

Sodas virš trisdešimt akerių že
mės, kuriame randasi visokių vai
singą medžių, daugiausia obeliij 
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, kurią 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.

Pajieškojtmai
Paieškojimų kainos LDS. na 

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

Gaunami tikietai “Sandaroje 
327 E St., So. Boston ir pas “G; 
bijos” narius, ir “Aušrelės 
AVoreesteryje.

Reikalavimų kainos 2c. už žodį už 
kiekvieną sykį.

REIKALINGI
Reikalingi du pirmos rūšies ka! 

vio pagelbininkai prie vežimų ta 
symo, taipgi vienas pirmos rūšie: 
vyras prie medžių išdirbinių. (3 
ra alga. Lally Bros Co., 66 Firs 
St., So. Boston, Mass. (23

§7 PIRK 
DOVANOMS

FONTANINĘ 
PLUNKSNĄ

Kuri bus atminčiai ilgam 
laikui.

’ PARSIDUODA FARMA.
Parsiduoda pigiai graži farma, 

135 akrai žemės, 11 kambarhj na
mas su vandeniu, 48x75 pėdų ba- 
nė, galima laikyt 25 galvijus, ši
lo, apie 50 toną šieno, ganyklos 
su giria, sodas, 200 obuolių ir 250 
pyčių, 50 vyšnių, apie 300 bačkų 
obuolių ir tiek pyęnj, 35 vištos, 2 
arkliai, 13 karvių, 3 veršiukai, 
visos daržovės, ir farmos ra
kandai. Viskas parsiduoda tik 
už $7,500. Yra daug didesnės ver
tės. Del žinių rašykite sekančiu 
adresu: (28)

P. ŠIMKUS,
Church St., Gilvertville, Mass.

DRAUGIJŲ ATYDAI!
TTlvHf'11'VpVėliavų, Kukardų, visokių Ženklelių, Guzikučių, Ant- 

L UIU.VV spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą. 
STRUPAS CO.,* 90-92 Ferry St. Newark,' N. J.

LINIJA . ęBroadvay, *- Nev^York.MY 1^ 
KLUONE (LIETUVA
■ k PER HAMBURGĄ,P1L1A\Ą
Al AREA LIEPOJų.
/jZ/ VAŽIUOKIT VISI PARAUKTO 
'; t \ 111 tiesiu keliu. .

-Vf^,etnvJal važiuojanti Į PILIAVĄ aplenkia 
lenk 91nost9 (karidorą). i

Visa trečia klesa padalinta į kambarius ant ‘ 
2-jų, 4-rių, ir 8-nlų lovų. į

j ' ' \ j aESTONIA Spal. 4; LITUANIA Spal. 18j
Iš New Yorko ar Bostono į Hamburgą—$103.50,: 
Piilavą—$106.50, Klaipėdą ir Piliavą—$107.00.

’ Mes užmokame gelžkelia. tikėtą iš Bostono 1 ,
New Yorką. Kreipkitės pas vietini agentą. Į

SUSIRINKIMAS.
LDS. 1 kp. mėnesinis susi

rinkimas įvyks utarninke, 
rūgs. 25 d. 7:30 vai. vakare, 
LDS. kambariuose, 366 W. 
Broadwav. Visi nariai ma
lonėkite pribūti, nes turime 
daug svarbiu reikalu aptar
tu Taip-gi atsiveskite ir 
naujų narių.

SUSIRINKIMAS.
Ateinančią nedėlią rugsė

jo 24 d. 2:30 vai. po pietų vy- 
čių kambariuose “Darbinin
ko” name įvyks Federacijos 
skyriaus ir seimo rengimo 
komisijos susirinkimas. Vi
sų prie to prigulinčių jų pra
šome susirinkti.

Valdyba.

LIETUVIŲ FORNIČiy BENDROVĖ
Užl nikom visokius 

namų fomičius. Par- 
duodam ant išmokė j i- 
mo ir pristatom į ki- 
tus miestus ir teip-gi 
perkraustom fomi- 
čius iš vienos vietos į

LITHUANIAN FURNITURE COMPANY
268 West Eroadway, South Boston, Mass.

Telephone: S. B. 839-W.




