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Daugiau Lietuvių

Krikščionys darbininkai 
vienykite Spieskitės Į vie
nintelę darbo žmonią orga
nizaciją Amerikoje—Lietu
vių Darbininką Sąjungą.

SUBATA,. RUGSĖJO 30 D., 1922.

Amerikon.
PABALTIJOS PRIPAŽL- žmonią, paskirstant 

N IMAS MAINO ATEL

VIŲ KVOTAS.
I

Iš Lietuvos Galės įvažiuoti 
Per Metus 2,310 Žmonių.

Pabaltijos trijų valstiją 
pripažinimas iššaukė atmai
nų nustatytose ateivybės 
kvotose. Ligšiol iš Rusijos 
buvo Įleidžiama Amerikon 
per metus iki 34,247 asme
nys : dabar 
tik 21.613. 
nuo Rusijos 
kos Valdžia 
inercijos ir
mentai priskyrė netik trims 
naujai pripažintoms Pabal
tijos valstybėms.bet taip-pat 
Rytų Galicijai ir Pinsko A- 
pygardai. Lietuviams labai 
svarbu bus žinoti, kad, da
bar naujai nustatyta kvota

bus įleidžiama ‘ . i
Tuos nukirstus 
12,634 Ameri- 
valstvbūs Ko- 
Darbo depart-

taip, 
kad jokį mėnesį įvažiavusių 
skaičius neviršytų "vienos 
penktos dalies visos paskir
tos kvotos. (Iš Estonijos nu
statyta 1.348 žm., iš Latvijos 
1,540 žm.). Kvota Pinsko 
apygardai nustatyta 4.284 

i kas met ir Rytų Galicijai 5.- 
1786. Nors tiedvi šąli dabar 
esą okupuotos lenkų, tečiau 
joms esanti nuskirtos atski
los kvotos. To priežastį 
į“Philadelphia Bulletin” 
i šiaip aiškina: “Skirdama 
šias atskiras kvotas Ameri
kos valdžia, matyt, manė, 
kad ji pavartoja teisėtą ad- 
jninistratyvę diskreciją, tur
būt paremtą ta teorija, kad 
Lenkijos Ryty Siena yra dar 
neišrištas klausi m as.”

Tos oficijalės žinios ir jų 
nušvietimas viename iš rim
čiausių šalies dienraščių — 
mums lietuviams turi dide-

Du pastarųjų laikų įvykiu, vie- imperijos, visos jos įrodė savo tei- 
nas grcta kito, buvo mūsų išeivi- sę būti nepriklausomomis. Jos ve
jai tarsi formalios įvedybos į pla- da gabiai savd reikalus," jos gra- 
tųjį Amerikos gyvenimą, 
praskambėjo pripažinimo 
visa Amerika išgirdo apie 
Kada po kelių, kai-kur po 
likos dienų po visus Amerikos 
miestus pasirodė ant gatvių šau
nios skaitlingos lietuvių parodos 
— Amerika pamatė mus savo aki
mis. Amerikos dienraščiai pla-i 
čiai jas aprašė ir iliustravo. To-' 
kiu būdu valdžios pripažinimas 
iššaukė tuojau ir pačios visuome
nės pripažinimą. O kad tai tiesa,

Kada žiai sugyvena kaipo geri kaimy- 
aktas, nai, jos neįžeidžia kitų tautų tei

na us. šių.”
kelio- ----------

Gi Saint Louis, Mo. “Post Dis- 
tpatch” rugpj. 27 atsispauzdino iš 

į žurnalo “The Nation” jo editori- 
’ jalą. parašytą dėl Pabaltijos pri
pažinimo. Editorijale sakoma, 
kad Valstybės pepartmento poli
tika linkui Rusijos buvusi krei
piama Rusijos pabėgėlių, kad ta- 

, . . , .... . įsai pripažinimas, tai protingastai parodo zvmiai pakitėjęs Ame- L. . ■ A ■■ ,,. .. . . žingsnis prie Rusijos problemosrikos spaudos atsinesimas i lietu- .. ...išrišimo.

Pasitaiko d*ar ir kitų baisų, bet 
jie jau retai tepįasigirsta. Lai ne- 
nubaido jie mūsų tik lai užaštri- 

“Republican”

1
leidžia iš Lietuvos įvažiuoti lės svarbos.
Amerikon per metus 2,310 Liet. Inf. Biuras.

DARBININKU REIKALAI.
4-

KOMPANIJOS GIRIASI. G A V O $200.

J •-5 r. * ■ > ■ * ' f. ” - yc .'k ■

Organas Amerikos Lietuviu, 
mo Kataliką Švento 
uozapo Darbininką 

Sąjungos.

D A R B I-NIN K A S”
- ----- Eina------

UTARNINKAIS, KETVERGAIS IS 
SUBATOMIS.

Metams ............................................ $4.50
Užrubežy metams ......................... $5250

“Darbininkas”
366 Bboadway, Boston 27, Mass. 

Tel. South Boston 620. 33

Kaina 4 centą

— American 
Raihvay Association skelbia, 
kad geležinkeliečiu streikas 
veik pasibaigęs. Sako, kad 
90 nuoš. darbininkų esą su
grįžę darban.

TFasfo’m/čon. —• Augliu 
kasykloms atsidarius, ang
liakasiai turi darbo kiek tik 
nori. Kiek kaikurie pada
ro aišku iš to, kad mainie- 
ris C. D. J. Slifko, dirbąs 
Fredericktovm Coal & Coke 
kompanijai per paskutinį 
mėnesį uždirlto $684.46.

IVoreester, Mass. — Wor- 
cester Evening Gazette rūg- 

(sė,jo 27 dienos laidoje skel- 
ibia kad Superior Court pri
teisė John Sederetvicz’iui 
$2(M). Laimėjo nuo Mikolo 
Paltanavičiaus. “Amerikos 
Lietuvio’’ leidėjo. John Se- 
derewiez gyveno Paltanavi
čiaus name po num. 12 Ver
non St. Savininkas norėda
mas greit išvaryti randau- 
ninką uždarė vandenį ir ran- 
dauninko rakandus išvertė 
kieman. Teisme Paltanavi- 
čia aiškinosi, kad reikėję 
skubėti 
muose. 
gegužio

su pataisymais na- 
Išmetimas atsitiko

20, 1920.

ĮVAIRIŲ ŠALIŲ ANGLIES 
PRODUKCIJA.

BAISI NELAIMĖ.

Belgija.

Balandžio mėn. 1922 m. Belgija 
turėjo 157,580 angliakasių, kurie 
per 24 dienas (išviso dirbta 3,770,- 
190 dienų) iškasė 1,902,945 tonus 
angį hp

Nauja Zelandija.
Sulig vėliausio oficiališko ra

porto iš Naujos Zelandijos. 1920 
m. buvo 143 kasyklos, kuriose 
dirbo išviso 4,078 vyrai. Per me
tus iškasė 1,843,705 tonus anglies 
arba kiekvienas vyras 452 tonų. 
Ir vfenas vyras užmuštas.

Pietų Afrika.

Spezia, Italija. — Ištiko 
nelaimė ant Falcbnora for
to. Žuvo 144 žmonės ir ke
letą šimtą sužeista. Ligoni
nės perpildytos sužeistais ir 
daug sužeistąją laukia 
gelbos.

■ , . ■ , , ■ u
BAISI AUDRA.

pa-

1

1914 m. buvo 13,002 darbinin^ 
kai, iš tų 674 buvo balti, ir kas
met iškasė 443 tonus ant žmogaus.

1921 m. buvo 21,305 darbinin
kai, 1,257 iš tų balti Kiekvienas 
darbininkas per metus iškasė 367 
tonus.

!

veda net ilgas citatas iš tūlų žy
diškų, itališkų ir hungariškų ra
dikalių laikraščių, kurias perskai
čius vos neatsistoja visi plaukai 
ant galvos. Pramonijos centruo
se darbininkų didžiuma esą atei
viai, kurie nenorį Amerikonizuo- 
ties ir tie. Ypač patoginga esan
ti padėtis anglių kasyklose.” Ką 
mano daryti dėl to visa Dėdė Ša
mas? Klausia autorius, baigda
mas savo nežmonišką straipsnį. 
Mėginsime atsakyti: Dėdė Šamas, 
atsimindamas, kad ateiviai darbi
ninkai daugiausiai pridėjo vargo, 
kad šios šalies turtus ir didybę iš
auginus — tų ateivių darbininkų 
nepasmerks, o žiūrės į juos su pa
sitikėjimu kaipo i jau esamus ar
ba dar būsimus ištikimus šios ša
lies pilečius. Kartu pridursime, 
kad bolševistinis judėjimas Ame
rikos lietuvių darbininkų tarpe y- 
ra tiek silpnas kad jis net neturi 
žymesnės įtakos j pačius lietuvius 
darbininkus.

Mes atsimename, kad kiekvie
noje didesnioje industrijos kovo
je tam tikroji spauda siundyda
vo Amerikos visuomenę priėi atei
vius darbininkus, kad nukreipus 
tos visuomenės domę nuo dažnai 
negražių tikslų kapitalo atstovų. 
Kovai pasibaigus darbininkai ir 
vėl geri pasidarydavo. Taip bus 
ir dabar.

Didžio karo pavojus

PERVERSMĖS 

GRAIKIJOJ.

•Jįj
1

TURKAI VAROSI 
PIRMYN.

Konstantinopolis. — Tur
kai Mažojoj Azijoj ties Dar- 
daneliais vis drąsesni daro
si. Perėjo neitralę zoną ir 
prisiailino prie anglu drūt- 
viečių. Jie ten koncentruo
jasi vis daugiau. Jie vis ar
tinasi prie anglų ilrūtviečių, 
bet su baltomis vėliavomis ir į 
su šautuvais vambzdžius nu-; 
leidę žemyn. Jie šaukia ang-1 
lams, kad jie nenorį kariau
ti su Anglija, bet rokuoją. 
kad čia jų žemė ii1 kad ang
lai turį trauktis. Neabejo
jama. kad šitie t ; «ai veikiu 
sulyg savo valdžios ir virsi 
ninku patarimų. Anglą 
siūlo turkams konferenciją, niūkūs. Paėmė telegrafo-stc 
;lx*t nenori nuo Daniai 
:pasitraukti prieš konfi 
cij’i.

Susirėmimas turklį 
anglais gali ištikti bile 
landa. Anglu vadas 
Harrington pasiuntė 
kvietimą turkų vadui

Atėuai. — Graikijos sosti 
nėję ramu, nors visoje šaly 
'je įvyko pamatines permą 
nos. Karalius Konstantina 
kalėjime, o jo sūnus su sav 
žmona Rumunijos princes 
iš vardo užėmė sostą. Be 
visa valdžia yra sukilėli 
rankose. Valdžios priešaky 
je yra 12 laivyno oficierą.

Sukilimas prasidėjo p( 
reitą panedėlį ant Mitilenc 
salos. Maištą pakėlė karei 

’\iai iš Mažosios Azijos atgs 
Kenti. -Jii 75.000 sukilo, <v 
"■n.ė salos general-guberaalA 
iią ir kitus augštus vald

vius. Dienraščių skiltys yra da
bar mums daug plačiau -atidary
tos, negu tas buvo iki šiolei.

Laikraščiai skelbia žymiose vie
tose lietuvių suvažiavimus, pra
mogas (pav. vyčių Detroit, I’enn- na mūsų energiją, 
sylvanijos Lietuvių dienas, Bing- iš Milville, N. J. paduodamas ži- 
hamptonU lietuvių išvažiavimas ir j nią, kad geg. inėn. šių metų iš 
k.) “New \ ork Illustrated News” jAmerikos išvaž^vo į Lietuvą 1,- 
barasi ant rengėjų Europos žem- 042 lietuvių—piftdųria: “Tai ge- 
lapių, kodėl kaikurie jų, reng-’ra naujiena; n4s galėtume pado- 
įlami tuos žemlapius, vis dar pa- panoti dar bentjkeletą tūkstančių 
miršta padėti Lietuvą, Latviją ir pos pačios rasės! -Kuomažiau imi- 
Estoniją. “Nejaugi jūs dar ir frantų mes gausime iš rytų Euro- 
ligsiol nesužinojote, klausia inpy-jpos, tuo geriau ^kraštui.” Čia kal
kę, kad tų kraštų esama’” ll>a prietarai, nepažinojimas. Ma

li štai turime jau ir stambu vei- -z.a ir blėdies iš tokio veptelėjimo. 
kalą apie Lietuvą, anglų kalboje Žymiai pavojingesni yra balsai, 
ne lietuvio parašytą. Tai “Lith- gaivinantieji sįstemačiai neapy- 
uania Past ant Present,” prašytą'kantą prie ateivius darbininkus, 
p. S. Harrison’o. ?<Evc7nng"šfa'Brokryiiu"7!^nfaXns'^^agTr>’ 
Transcript” apie tos knygos au- -rugpj. 13 d. indėjo ilgą per visą 

-puslapį straipsnį, rėkiančiomis 
I raidėmis skelbiantį kad, tarp 
'Suv. Valstijų ateivių dąrbininkn 
'platinasi bolševizmo propagan
da.” Straipsnio autorius Frede- 
rick Bovd Stevenson. Visas riks
mas pakeltas dėlto, kad Teisingu
mo Departmentas suareštavo tūlą 
iKovalskį, 
siiĮstą agitatorių, 
imti spėlioti, j „ .
Leninas sukurstė ir vedė angleka- 
sių, gelžkelininkų, audėjij ir ki
tus streikus. Autorius rūpestin- 

!gai ieškojo argumentų, kad me
tus šešėlį ant visų ateivių darbi
ninkų. Raudonojo Kryžiaus sve
timų kalbij Informacijos skyriuje 
jisai patyrė, kad Amerikoje esa
ma 36 rasinių grupių su 42 skir
tingomis kalbomis ir dialektais; 
kad čia esama 63,000 ateivių or
ganizacijų, kurios darą intakos į 
25 milijonų šios šalies gyventojų 
ir kad 75 nuoš. tų organizacijų 
randasis 11-oj^pramoninių vals
tijų. Sužinojo jisai taip-pat kad 
čia leidžiama 1,200 svetimomis 
kalbomis laikraščių su 10 milijo
nų skaitytojų, kad jų tarpe esą 
147 dienraščiai, 863 savaitraščiai 
arba du kart savaitėje einantieji 
ir 240-mėnesių arba dvisavaitinių 
laikraščių (Tų tarpe lietuvių — 
21). Autorius spėja, kad tuos 
visus laikraščius skaitą ne 10 mi
lijonų, o mažiausia 20 milijonų 
žmonių ir kad tai esąs baisiausias 
įrankis radikalės propagandos.

Prisiminė autorius ir buvusio 
“Atorney General Palmer’io ra
portą, kur jiski liudijo, jog 1919 
metais buvę du kart tiek radika- 

; lių laikraščių Amerikoje, negu 
i prieš didįjį karą. Sužinojo auto

rius, jog dabar Amerikoje esą iš- 
’ viso 222 radikalių laikraščių sve- 
• timomis kalbomis (tų tarpe lietu- 
i viųl2? L. I. B.); ir 103 anglų kai

na iš bs. Be to dar 144 radikaliai lai- 
na ir kraščiai pasiekią Ameriką iš kitų 
ra ir šalių. Toji spauda skelbianti kla- 

^pą. lai- šių kovą ir ruošianti Amerikoje

< “New York Tribūne” indėjo il
goką straipsnį apie prekybos gali
mybes su Pabaltija. Ypač krei
piama domės į Latviją ir Estoni-

su 
va

giu, 
pa- 
Ke-

i

lis. kad sostinė nežinotu t 
atsitikimo. Paskui pagrot 
du karo laivu ir jii pagelb 
pagrobė kitus laivus. Tai 
apsidirbę darė parodas i 
šaukė šalin karalius! Tegj 
vuo.ja Venizelos. Pastarasi 
yra būvės graikų vadas p

torių
Britų komisijos Pabaltijį] valsty 
bėms
Britų vice-konsulis Kaime — au
torius rašo kaipo entuzijastiškas 
Lietuvos istorijos tyrėjas ir kaipo 
liudininkas, matęs savo akimis 
daugelį pastarųjų laikų įvykių ir 
atsitikimų sąryšyje su atgimimu 
tos vienos iš seniausių Europos 
tautų.”

taip rašo: “Pirmiau buvęs

narys ir daugiau nė metus

Sovietu respublikos at-
To užteko, kad 

jog ar tik ne pats

“New York Times” indėjo 
rugpj. 27 d. ilgą ir labai simpatin
gą straipsnį pulkininko Ed\v. 
Ryano, buvusio Raud. Kryž. Ko- 
misijonierio Pabaltijos. Pulkinin
kas Ryan rašo apie Pabaltijos val
stybių pažangą politikos ir ūkio 
srityje.

liejimą.
Turkijos sultonas rezigna

vo ir užleido sostą savo įpė
diniui.

tojaus jniyęjĮįgio _nu

. 4

Laivą Aquita-London.

nia plaukiantį Amerikon už
tiko baisi audra. Vanduo 
pramušė daug langu ir du
rą ir užliejo keletą kajutą. 
Daugelis pasažierią turėjo 
subėgti į salionus. .

Be aukso nebus ir auksino. 

Mums auksinas skambesnis už 

markę, nes jo skambesnis auksi

nis. r

Nežymioje lietuvių Z kolonijoje 
Schenectady, N. Y. Amerikonai 
politikieriai kandidatai į valdžia- 
vietes ėmė varžyties dėl prakalbų 
vietinių lietuvių surengtoje mani- Į 
festaeijoje dėl Amerikos pripaži
nimo. Ir viena ir kita pusė būti
nai norėjo lietuviams kalbėti, bet 
nesutiko kalbėti kartu. Į ginčą 
buvo įveltas lietuvių komitetas, 
kurs tą ginčą išrišo labai diplo- 
matingai: vienas pakalbėjo ten, iš 
kur paroda išėjo, kitas ten, 
paroda atėjo. Ir tokiu būdu 
liko užganėdinti

t ------------------------------

Washingtono, , Baltimorės 
Detroito dienraščiai aprašė atsi
lankymą lietuvių delegacijos pas 
Prez. Hardingu rugpj. 20 d. su 
dideliu gėliij bukietu^ kurs buvo 
inteiktas Hardingu šeimynai var
du Chicagos lietuvių pasveikini
mui ir padėkojimui už pripažini- 
mą. x 

Į Kifck susivėlinęs, “Appeal” iš 
'Marysviite, Cal. indėjo labai prie
lankų editorijalą, vardu “Baltic 
Republics.” Pabaltijos pripaži
nimas esąs palaimos vaisius Rusų 
revoliucijos ir vienas netiesioginių 
didžiojo karo laimėjimų. Apie 
pačią Pabalti ją taip atsiliepiama: 
“Yra tai trys prakilnios doros ir 
sugabios respubilkos, nors jos ir 
mažos atrodo ant žemlaohl arba 
statikos raportuose, 
jų usdaro atskirą rasę su 

Į garbinga kalba, su lit 
į institucijomis. Per tą 
ką po atsidalinimo nuo Rusijos kruviną revoliuciją. Autorius pri-

“New York Tribūne” rugpj. 30 
degutuoja raportą karo sekreto
riaus Wee'ks apie Amerikonus, pa
žymėtus medaliais ir kryžiais ki
tose šalyse.

Išviso tų pažymėtų Amerikonų 
buvę 17,787. Iš tų Francija su
teikusi 11,591 pažymėjimą. Tarp 
kitų yra minima, kad vieną kry
žių suteikusi ir Lietuva.

FRANCŪZAI GINA 
TURKUS.

Paryžius. — Francijos už
sienio reikalų ministerija 
paantrino skelbimą, kad 
turkai nepadegė Smirnos. 
Tame mieste buvo Franci
jos gen. Pelle ir admirolas 
jMudesnie ir po ištyrimo nie 
iko neradę kas būtų liudiję, 
ikad turkai padegė miestą.

sosto karo metu. Sugrįžti 
karaliui jis buvo užsieniu* 
se. 1 laba r turbūt grįš ir bu 
graikų kabineto premieru.

Karalius sužinojęs api 
sukilimą nei nemanė šauk1 
savo sekėjus griebtis ginki 
jo ginti.

MAIŠTAS ALBANIJOJ

Rymas. — Albanijoj kil 
maištas. Sukilėliai eina ar 
sostinės.

kur 
visi

ir

“ Boston Herald” atsispausdino 
iš “Philaddelphia Public Ledger”

\
SLEKERIA M S BĖDA.
Lau'rence. Mass. — Natū

ralizacijos teisme per tris 
.dienas tapo atsakvta 43 kan-

- didatams i pilietvstę duotižinoma savo bažnyčiomis. Gražus j . i i . v
dievnamiai įvairių tikybų Vilnių-1 Pas^utines popieras. Atsa- 
je.” Straipsnyje aprašoma ne tik kvta dėlto, kad jie karo me- 
bažnyčios, bet ir šiaip jau žymes
nės įstaigos ir rūmai. Visame 
straipsnyje apie lenkus nei nepri
simenama, gi vienoje vietoje mū
sų sostinė pavadinta taisyklingai:
Vilnius. '

z ______

tu reikalavo paliuosavimb 
nuo kareiviavimo.

PINIGU KURSAS.

Rugpj. 27 d. laikraščiai indėjo 
žinią apie įvedimą Lietuvon 
“Base Bali.” z Tuo reikalu gra- 
žMrt""Phsidarbavęs Amerikos Kon- 
sulis p. C. E. Edwards.

lig pranešimo naujo finansų Mi- 
nisterio V. Petrulio — ne vėliau, 
kaip apie lapkričio pabaigą) bus 
netrukus padaryta sutartis Lietu
vos ir Amerikos paštų ir kad ga
lima bus pinigus siųsti į Lietuvą, 
išsipirkus “Foreign Money Or
derį”

“New York Commercial”. pra
neša, kad gautomis iš Danijos ži
niomis j piet-ryčius nuo Kopenha
gos netrukus bus pradėtas kasti 
naujai kanalas, vardu Drogden. 
Įsteigimas naujų Pabaltijos vals
tijų atkreipęs labjau domę į Pa- 
baltijos rinkas. Iškasus tą kana-

Žemiau paduodame kie 
kainavo pasiuntimas 1,00 
auksiną į Lietuvą. Prie ž( 
miau paduotą kainą yT 
priskaityta pasiuntimo kai 
tai:
šeštadieny, rugsėjo 23 — $1.3( 
Pirmadieny, rugsėjo 25 — $1.3C 
Antradieny, rugsėjo 26 — S1.3C 
Trečiadieny, rugsėjo 27 — $1.2C 
Ketvirtadieny, rūgs. 28 — $1.1C 
Penktadieny, rūgs. 29 — |1.1C
Šiomis dienomis gavome 

Lietuvos du svarbiu ir indomi 
Amerikos lietuviams veiksit 
LIETUVOS ĮSTATYMAI (103 
puslapių) ir PALYDOVAS (11 
pusi.) Abu veikalu apdaruos 
PALYDOVAS turi daugybes ii 
formacijij apie Lietuvą, turi Kai 
no miesto pieną ir Lietuvos d 
džiulį žcmlapį, kurs skyrium a 
seitų apie 35c. LIETUVOS ĮSTJ 
TYMŲ kaina 12.00, (kiti ima-J 
$3), o PALYDOVO kaina 50e. s

Suv. Valstijų Pašto departa
mentas paskelbė, kad jisai veda 
derybas su Čeko-Slovakija ir Ven
grija dėl siuntinėjimo ten pinigų 
“Money order’iais.” Dar neesą 
siuntinėjami money-order’iai į 
Estoniją, Jugo-Slaviją, - Latviją, 
Lietuvą, Rumuniją, Turkiją ir 
Ukrainiją. Su kai-kuriomis iš tų dideliems laivams į Baltijos jūra ketinantieji grįžti Lietuvon, 
šalių jau esą užvesta tuo reikalu ir atgal — negu ligšiol per Kie 
pasitarimai. Kanalą. Kelias būsiąs sutrumpin- i

Reikia tikėties, kad įvedus Lie- tas ant 153 mylių. .
tuvai savo valiutą (kas įvyks su- Liet. Inf. Biuras.

lą atsidarysiąs Artimesnis kelias -,risluntimu. Išsirašykite tuoj. ?
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Francų politikai tą viską 
permatė ir kritingoje valan
doje atsisakė duoti Anglijai 
pagelbos. Turkai, apjakin- 
ti savo laimėjimais, sker
džia krikščionis, gi Francai. ,v , . RP 
trina iš džiaugsmo ranka,, tos Raudojus. Jos gerum- 

rireriraių,''tet dd pūsto?- mažiems kapitalistams,

ISTORIJOS PAMOKA.
ls istorijos yra žinoma, 

. kad turtų koncentracija sau- 
jales žmonių skaičiuje ir pa
vergimas plačiųjų masių ne
ša tautai nelaimes ir paga
lios iširimą valstybės. Ro
mos imperija griuvo tada, merikos klerikalų darbai pa- 
kada dideli tūriai suėjo į 
saujalę gobšių, o proletaria
tas visai buvo nubiednintas. 
Tada didžiuomenė atsisakė 
ginti šalį, kurios valdžia pri- 
leido prie jų pavergimo. 
Kuomet didžiuomenė yra 
patenkinta, laiminga, svei- 
ka, tai tauta yra nepergali
ma. Tokia tauta pasiryžus 
yra iš visų spėkų ginti šalį 
nuo svetimų.
»* Nuo turtų koncentracijos 
į mažo žmonių skaičiaus ran
kas ir prie aprūpinimo žmo
nių reikmenomis veda ko
operacija.

Lietuvių tauta ir jos val
džia eina tais išganingais ke- 
liais. Stengiasi aprūpinti 
žeme bežemius ir remia ko
operatyvišką judėjimą!. Ši- 
tuo žvilgsniu Lietuva stoja 
ant tvirtų pamatų.

■ ■■ ■ ■ ■ ■

KENO BALSAS.

mais) paskaityti ne pasidar
bavimu, bet pragaištim Lie
tuvai; o klerikalas kiekvie
ną, kadir teisingiausią pro
testą prieš dabartinę Lietu
vos valdžią laiko už tėvynės 
išdavimą.”

Teisybė, kad pasidarbavi- sakysim, ne dėl Krikščionių 
mą daugelis skirtingai' su-j . ,
pranta. Kapsukas kacapų mo savo antogonistės—Apg- 
gaujas užvedęs ant Lietuvos lijos. 
rokuoja savo darbą naudin
gu Lietuvai. Žęligovskis pa
grobęs su lenkų gaujomis 
Vilnių ir trečdalį Lietuvos 
ir tvkojąs pagrobti visą Lie
tuvą rokuoja save Lietuvos 
didvyriu. Kaip Kapsukas, 
taip iidfeeligovskis turi pri
tarėjų ir Amerike. Kapsu
ko pritarėjai yra “laisvie- 
čiai,” “vilniečiai,”' o Želi
govskio ' sekėjus priglaudė 
savo pastogėn “Keleivis,” 
kuri “Naftijienos” uoliai ūž
ta rauja.

I

Kapsukiniai ir Želigovski- 
ninkai, žinoma, Amerikos 
klerikalų darbus paskaito 
pragaištim Lietuvai, nes

KOOPERACIJOS PAMATINIAI DĖSNIAI.
Korporacijos -tvėrėsi ir mažų algų < 

tveriasi tam, kad pasipel-.kiasi į unijas ir su vi 
nius; kitaip sakant, kad ki

siai tinka kapitalistams, o

Bet ąr ilgam toks džiaugs
mas? Labai abejotina.. Jau 
Grekijoje dėl tokio Alijantų 
pasielgimo kilo revoliucija, 
gi Turkai skubiai užima 
Trakiją nereguliare savo ka
riuomene. Labai gerai ži
nom, ką reiškia nereguliare 
Turki} kariuomenė, ir grei
tu laiku išgirsime apie tokias 
pat skerdynes Trakijoje, ko
kios įvyko Smymoje Tur
kams ją užėmus.

Prie to, Turkai vėl grįžta 
į Europą. Reiškia, vėl atsi
kartos istorija apie Turkų 
nežmoniškus persekiojimus

kenkė darbams ir Kapsuko 
ir Želigovskio.

Jei “Naujienoms” reikė
tų prirodyti, kad klerikalas 
kiekvieną kadir teisingiau
sią prbtestą prieš dabartinę 
Lietuvos valdžią laiko 
“tėvynės išdavimą,” tai 
retų nepergalimą bėdą.

v uz 
tu-

POLITIŠKA NIEKŠYBĖ
— “Extra! extra! Ali j an

tai pasidavė Turkams! Tur
kai gauną Konstantinopo
lį!” — šaukia ant gatvės 
laikraščių pardavėjas, ty- 
piškas, kumpanosis žydu
kas. /

Ir kiek ironijos tame jo 
šauksme L

— Kokis čia galas ? — pa- 
mintvjair ir nusipirkau lai- 

Skaitau. Ištiesi}: 
matydami, kad 

ir Italai atsižada 
su-

Amerikos lietuvių laisva
maniai, smerkdami registra- 
«iją Lietuvos piliečių Ame
rikoje, šaukia, kad girdi 
mes rinkome ir siuntėme 
Lietuvai aukas, mes pirko
me Lietuvos bonus, mes ren
gėme demonstracijas prieš 
lenkus. O protestuoja da
bar prieš mokėjimą Lietu
vai pirmais metais po $10, o 
sekamais metais po $5. Tie, 
kurie ištikro rinko, aukavo, 
pirko bonus, demonstravo, 
tai nustatyta mokestimi ne
tik neprivalo sunkintis, o ir 
džiaugtis, nes dabar turės 
Lietuvai mokėti ir tie, ku
rie nei rinko aukų, nei pa
tys aukavo, nei demonstra
vo, o dargi veikė prieš Lie- 
tuvą ir tyčiojasi iš aukuo
jančių.
>■ Keno tad balsas eina per 
kakarinę tų, kurie kelia pro
testus prieš registraciją Lie
tuvos piliečių? Ką^ie džiu- 
gina tais savo darbais ? Jie 
džiugina Pilsudskius ir drą4sius gyventojus neno- i 
sina juos laikyti Vilnių ir 
ten smaugti lietuvius.

kraštį. 
Anglai, 
Francai 
duoti jiems paspirties,
tinka Įleisti Turkus į Kon
stantinopolį ir atiduoti jiems 
visą Trakiją su Adrijanopo- 
liu.

Kodėl Anglai tai pnusigan- 
do- Turkų ? Atsakymas aiš
kus. Už Turkus stoja 70 mi
lijonų Indijos gyventojų — 
muzulmonų, vadinasi, tos 
pačios ką ir Turkai tikybos, 
ir Anglijos pavaldinių. Juos 
taip-pat paremia milžiniška 
Rusija su. 150 milijonų gy
ventojų. Yra ko nusigąsti. 
Prie to, Anglijos kolonijos 
atsisakė
Kanada, Australija,' Nau
joji Olandija griežtai pa- 
reiškė, kad nenori naujo ka
ro, jau nekalbant apie Indi
ją, kurioje virte verda maiš
tas prieš Angliją. Reikėtų 
mobilizuoti pačius Anglus, 
bet Anglija nuo amžių pa
pratus svetimomis rankomis 
žarijas žarstyti ir tikino- 

. X

tel-

mis spėkomis derasi su kapi
talistais už algas; reikalui 
prisejus streikuoja dėl jų. 
Bet tai tik pusė darbo. Ne-

kurie pavieniai neturi gana gana pakelti uždarbius, rei- 
kapitalo, kad pasekmingai 
išnaudojus vartuotojus. Ko
operacijos tveriasi tam, kad 
apsigynus nuo išnaudojimo.
Jas pagimdė kapitalizmo iš
naudojimo tvarka. Apla
mai sakant šiandien turim 
dvejopos rūšies kooperaci
jas: kapitalistines ij? darbi
ninkų kooperacijas.
»® . ...... . .Pirie kapitalistinių koope

racijų daugiausia priklauso 
farmeriai. Jos nėra tikroj 
prasmėj kooperacijos, bet 
tikriau sakant gamintojų 
korporacijos. Jos atsirado 
dėl šių priežasčių. Gamin
tojas — tankiausiai farme-

Krikščionių esančių jų vai- ^s. \ jam ***2^
džioje.

Nuo 1453 ni., kuomet Tur
kai užkariavo Konstantino
polį, jie visuomet buvo prie
žastimi dideliausių karų Eu
ropoje ir iki XVIII šimtme
čio patys buvo pasirišę už
kariauti visą pasaulį. Prieš 
juos nekartą drebėjo galin- 
įgiausios Europos valstybės. 
Tik XVIII šimtmety dėl vi
dujinės netvarkos jie susilp
nėjo ir daugiau Europai ne- 
gręsė, bet dėl jų nuolatinių 
Krikščionių skerdynių kil-j 
davo vis nauji karai.

Turkai nieko gero neatne
šė paveldėtosioms tautoms. 
Atpenč, jie naikino Krik
ščionių eivilizaciją, nes pa
tys iš prigimties jie tamsūs 
fanatikai azijatai. Visam 
pasauliui žinomas jų žiaurus 
pasielgimai su Armėnais.

Rodos nėra ko džiaugtis, 
kad Turkas, tasai Europos 
“ligonis” grįžta atgal Kon
stantinopoli n. Pasauliui la
bai keista, kad Francai ga
lėjo padaryti Jtokią niekšys- 
tę. Bet mums Lietuviams 
nenuostabu. Mes žinom jų 
politiką su mumis dėl Len
kų klausymo ir todėl nesiste- 
bim, kad Francaį įsileido a- 
zijatus į Europą.

Vilniaus klausymas liūdy- 
ja, kad tai ne pirmoji Fran
cų niekšystė.

duoti paspirties,

Servus.

AMERIKOS LAIVAI 
TURKIJON.

Washington. — Amerikos 
laivyno sekretorius Dėnby 
pasiuntė 12 karinių laivų į 
Konstantinopolį. (Tie lai
vai nuplauks ten į 8 dienas. 
Sekretorius skelbia, kad tas 
laivynas nieko neturės su 
kariniais veikimais.

NEPAISO SUTARTIES.

Washington. - 
stijos 1830 m. padarė- su

Suv. Vai-

girą daboti — tą nepapras
tą, užburtąjį skistimą.

Štai sugrįžš vyras, bere
gint ji jam užčiaups burną, 
paliaus keikūnas mušęsis!

O Petras jau kieme tik-

mą papigina. Sakysim, 
Tamsiai išėmei iš koęperąci- 
jos per bspėnesius už 500 
dolerių, o aš už 200 dolerių. 
Per pusmetnį mitingą visu- 
pirma atmokame šėrinin-
kams 6%, o paskui dalina- ras žvėris, 
mes likusiu pelnu. Daleis- 
kime, kad Tamsta ir aš esa
me tik du kooperacijos šėri- 
ninku ir kad kooperacija už
dirbo per tuos 6 mėnesius, 

. atmokėjus suošimčius, $70.
Tuomet tie, kurie neturi še
ri}, nieko negauna. Mes 
jiems neparduodame pigiau, 
negu kiti štorai. Mudu gi 
dalinomės- likusiu pelnu 
šiaip: Liko $70; Tamsta pir
kai už $500, gi aš tik už $200. 
Todėl Tamsta gausi pdi»o 
$50, o aš tik $20 dėlto kad 
mažiau pirkaul Aš galėjau 
turėti 1P0 šėrų, o Tamsta tik 
vieną, bet mūsų pelnas pasi
dalino ne sulyg šėrų, bet su- 
lyg pirkimo: reiškia mudu 
nepasipelnė va sulyg inves- 
tintų šėrų, bet atpiginova 
savo pragyvenimą. Reiškia, 
va rtout o jai laimėjo, ne ga
mintojai ir ne dalintojai.

Račdeilietis.
t

Peržengė slenkstį.
*— Duok še pietų, — rėkia, 

— rangykis!
Morta taip ir būtų jam 

drėbtelėjusi — anoks tu (čia! 
rangykis k— bet suskubo gi
ros gurkšnį patraukti, kaip 
kad buvo keleivio pamokin
ta, o jau su gira burnoje — 
tyla!

O jis tik rėkia.
— Ko krioki? — taip ir 

šūkteltų Morta — kopūstai 
dar tebešunta. Bet tyli, ty
lomis ištraukė valgį iš pe
čiaus, pastatė ant stalo.

Lapnoja Petras kopūstus 
įširdęs, pasišiaušęs, kaip 
žvėris, nebegali susivaldyti, 
kolioja žmoną: kad tave — 
paplavos, ne valgis!..

— Valkiojies per kiauras 
dienas, dirbi, o sugrįžęs nei 
paėsti žmoniškai negausi... 
Tinginė, kliukė!

— Tinginė! — seniau ji
nai būtų atšovusi, neliktų 
fjkolinga, bet dabar tyli, gi
ros pilna burna, pamena: 
nenuryk ir neišspiauk!

Urzgė, urzgė Petras, pa
valgė, 
to ant 
lo.

kia dar žiūrėti, kad tuos už
darbius vėl neatimti} kapita
listai. O juos jie atima pęr 
savo kapitalistinę sistemą ir 
atima šiuo būdu.

Pirmiausiai turi pasipel
nyti krautuvės laikytojas, a- 
merikoniškai tariant retai- 
ler. Jis perka iš wholesale, 
kuris irgi turi gauti savo 
pelną.. Wholesaleninkas 
tankiausiai perką nuo job- 
ber’io, kurs irgi neapseina 
be pelno. Pagaliaus job- 
ber’is, jei jau neperka nuo 
kito didesnio jobber’io, ku
ris irgi'be pelno neapseina, 
perka dalykus iš gamintojo, 
kurs taipgi gauna savo pel
ną. Tuo būdu vartuotoj as- 
darbininkas turi užmokėti 
bent tris pelnus, t. y.: štor- 
ninkųi, wholeseileriui ir ga
mintojai, neskaitant jau 
jobber’ių.

Taip tai išnaudoja kapita
lizmas darbininką. Iš vie
no galo kerta algas gaminto
jas, iš kito galo sugriebia al
gas į savo kišenius dalinto
jai. Prieš gamintojų išnau- 
duojimą susitvėrė unijos, 
prieš dalintojų išnauduoji- 
mą ėmė tvertis kooperacijos. 
Ir vienos ir kitos gimė ir ge
riausiai išsiplėtojo Anglijoj, 
tuomet didžiausioj kapita
lizmo šaly, ir ten tvirčiau
siai stovi.

Pirma moderniška koope
racija gimė Anglijoj 1844- 
ais metais, gruodžio mėne
sy, Rochdale’io miestuke, 
Toad Lane (Rupūžių gatve
lė). Ją sutvėrė 28 žmonės, 
daugiausia audėjai, ir pra
dėjo biznį su 28-iais svarais 
sterlingi}. Jie pradėjo nuo 
panaikinimo krautuvininko 
pelno. Reiškia — susitelkę į 
krūvą, jie įsteigė patys 
krautuvę ir ėmė visą pelną 
ne tas, kurs parduoda, bet 
tie, kurie perka. Laikui bė
gant įsisteigė kitos panašios 
vartuotoji} krautuvės ir su
ėjo į talką ir įsteigė savo 
ivholesale. Reiškia panaiki
no jau kitą-wholesale’ninko 
pelną. Pagaliaus taip įsi
galėjo, tiek jų prįviso, kad 
ėmė steigti savo dirbtuves, 
t. y. gaminimo įstaigas? Tuo 
būdu jau nebereikėjo mokė
ki pelno nei krautuvininkui, 
nei wholesale’ri<i, nei dirb- 
tuvininkui. Visas pelnas 
pasiliko patiems kooperato- 
riams.- Dabar klausimas, 
kaip jie tuo pelnu dalinosi, 
kaip jie tas savo kooperaci
jas valdė.

čia tai ir yra visas skirtu
mas terp KOOPEracijų ir 
KORPOracijų.

Korporacijas valdo Šerai, 
kooperacijas—žmonės. Reiš
kia, korporacijoj tiek turi 
balsų, kiek turi serų; koope
racijoj, nors kasžin kiek šė
lų turėtum, vieną balsą te
turi. Korporacijoj visą pel
ną ima pdrdavikai; koopera
cijoj gi pardavikai tegauna 
tik tūlą nuošimtį — sakysim 
šeštą — visas gi kitas pelnas 
einaV ptrkikams, SULYG 
TQ KIEK KATRAS PIR
KO. Tuo būdu kooperacija 1 i

• v •

už jo produktus labai mažai, 
gi už tuos pačius produktus 
mieste ima kur kas daugiau. 
Pav., sakysim, už tuziną 
kiaušinių farmerys gauna 
dešimtuką; tuotarpu už tą 
patį tuziną mieste gaunama 
doleris. Tas privertė far- 
merį pagalvoti: kas garma 
tuos 90 centų ? kodėl aš, far
merys, negaliu jų gauti? ko
dėl aš negaliu pasipelnyti? 
Farmerys pamatė, kad pel
nas tenka tam, kurs jo pro
duktus parduoda ir tarė sau: 

!juk ir aš galiu parduoti sa
vo produktus be jokių išnau- 
duojančių manę tarpininkų, 
tik aš vienas esu permenkas. 
todėl susidėsiu su kaimy
nais. Taip ir padarę. Su
tvėrė gamintojų talką, arba 
kitaip sakant kooperaciją; 
pasisamdė toji gamintojų 
kooperacija sau pardavėją 
jr pardavinėjo savo produk
tus tiesiog vartuotoj ams be 
jokių tarpininkų ir jau ga
lėjo gauti, sakysim už kiau
šinių tuziną, ir tą dešimtu
ką, ką pirma gaudavo ir 
tuos 90 centų, ką seniau per- 
kupčiai uždirbdavo.

Toki gamitttojų koopera
cija nėra tečiaus tikroj pras
mėj kooperacija, nes gamin
tojams pirmoj eilėj rūpi pel
nas, ne pragyvenimo atpi
ginimas. Geriau tikti} ją 
pavadinus gamintojų korpo
racija.

Kooperacija,, kuri mums 
užvis labiau rūpi, yra tai ne 
gamintojų, bet vartuotojų 
kooperacija, kitaip sakant, 
vartuotojų talka,' neturtin
gų vartuotoji}, darbininkų 
talka. „ Mums čia nesvarbu, 
kuomet ir kur gimė koopera
cijos judėjimas, bet svambu 
žinoti, kodėl jis gimė. Su
radę jo gimimo priežastis,] 
mes suprasime jojo esmę.

Mes visi esame vartuotą
ja!: turtuoliai, trempai ir 
darbininkai; visi esame pri-; 
versti vartuoti valgį, aprė- 
dalą, butą. (Nekalbėsime 
jau apie pasilinksmuiuiią). 
Turtuolis apie tai mažai te- 
paiso, nes turi kuo apmokė
ti; trempas irgi nedaug te- 
paiąo, nes moka apgauti; 
darbininkui priseina susirū
pinti, nes iš vienos puses ka
pitalistai stengiasi jam kuo- 
mažiausiai mokėti, iš kitos 
gi kuolabiausiai išnauduoti. 
Tuo būdu darbininkas atsi
duria.terp kūjo ir priekalo.

Kad apsigynus nuo per-ne pelno ieško, bet gyveni-

v •

Remizov.

tas

GIRA.
Vertė A. T.

Koksai nedorėlis 
Gniaužtas! irsta ir ūkis ir
namai, kad nėra šeimoje su
tikimo! Dieve saugok, kaip 
jis dyžė savo žmoną, Mortą.

O dyžė dėlto, kad mėgo 
perdaug laleti: jai žodį, o ji 
tau būtinai du, o kad nusi
leistų, tai ir nelauk.

Na ir nesusivaldo Petras, 
kasdien apkumščiuoja.

Ne gyvenimas^ tai buvo, 
pragaras.

*
* *

Ėjo syki per tą kaimą ke
leivis, užsuko pas Gniauž
tus — Petro tuokart nebuvo 
namie — Morta ir ėmė skųs
tis.

— O tu imtum ir nutylė
tum! — patarė keleivis.

— Kur ne! Sugrįžta, ne
labasis, iš miško, mauru, 
mauru, kaip žvėris: ir pietų 
duok ir autai atnešk, ir šie
no arkliams-atviIk! Tai ką 
gi — ar dešimts rankų aš tu
riu ? nebent man reiktų susi- 
plėšyt!..

O kaip išliejo piktį ir at
sileido širdis, sako Morta:

— Tu, žmogau, matau, 
viską žinai; bet ar nežinai 
ką norint, kad suvaldžius jį, 
kad taip nesmarkautų, nesi
muštų. • Ar nepabartum... 
gal pašnibždėsi prie vandens 
ar giros ?

Keleivis užsimąstė valan
džiukei, paskui dirstelėjo į 
Mortą.

— Žinau, — sako,
šnibždėsiu, jei nori; duok 
še giros!.. x

— Ar jam reiks duoti iš
gerti?

Nieko neduok! Kaip jis 
grįžęs ims bartis, sriubtelk 
gites gurkšnį ir laikyk bur
noje, nenuryk ir neišspiauk! 
Matysi, kaip ranka nuims 
— perstos mušęsis.

Priledo Morta ąsotį gitas, 
pašnibždėjo kažką keleivis 
ir atsisveiknęs nuėjo savais 
keliais.

prisinarnėjo, užsiri- 
pečiaus ir tenai nuty-

*

* #

Kitą dieną tas pats.
Ir kasdien taip: Petras 

rėkia, o Morta tyli; užsrėbs 
giros — nori nenori tylėk!

— Kas čia pasidarė ? Lyg 
būtų kas pačią užbūręs!.. -t- 

besirangydamas ant pečiaus 
galvojo Petras — kam gi aš 
tad ją kolioju?

Ir padarė apžadą.
Štai grižo jis iš darbo. 

Morta jau laukia: tuoj pra
dės ūžti, suriks, kad net 
ti-ioba virpės!.. Ar ne stę- 
būklai ? pasisveikino ir sėdos 
už stalo toks tylus!

Ir giros nebereikia.
Visvien nėra į ką atsaki

nėti.
Ir ėmė gyventi ramiai? 

nei riksmo, nei peštynių — 
sutarta gražiai.

Ir pasklydo gandas, kad
/ Gniaužtas geras — ir ūkis ir 

namai! o vis dėlto, kad jo 
šeimininkė — nepaprasta, 
su gira žvėrį nutildo.

Nuo to laiko žmonės ėmė 
kalbėti: kaip vanduo lieps
nai, o arkliui apinasris, taip 
ir rėksniui ir keikūnui gira, 
tiktai atmink — nenuryk ir 
neišspiauk!

I

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

pa S. P. Pastrvikiui, So. Boston, 
Mass. — Su biie kokiu reikalu 
kreipiantis į laikraštį reikia pasi
rašyti tikrą vardą pavardę ir pa
duoti savo adresą. Kitaip neduo
dama jokio aiškinimo.

Draugijos atstovui, Phila., Pa. 
Tamsta atsiuntei pranešimą, ra
šytą rugsėjo 24 d., apie tai kad 
balius bus rugsėjo 21 d. Toks 
pranešimas turi eiti gurbam

. Vyt. Sirvydui. — Be reikalo' 
Tamsta prižadi “daugiau nebera
šyti.” Mūsų skaitytojai neužsi
rūstino dėl džentelmoniško pasi*. 
kalbėjimo laisvamanio su katali-/ 
ku ir bizniui nekenkė. Dėl tų 
Tamstos "įvardytų 'priežasčių 
Tamstai nereikėtų iš kovos lauko 
bėgti. Tamstoj raštelį indėsime 

” numeriu

riai pašvenčia kari) dievai- Turkija sutartį pasižądėda- 
čiui. Dar gi pačios Angti-Į1”?8 nesiųsti savo karinių 
jos darbininkai, susiorgani-į Dardanelius. Toji 
zavę į galingas unijas pa- įtartis - dar nėra atšauktu, 
reiškė griežtą nusistatymą -i08 nepaiko ir
prieš naujai gręsiantį, kara. ten 12 karo laivų.

jo® politikai aiškiai ^nZtė, ,k™ tie laivai siunčiami, bet 
kad vienatinė išeitis /duoti sPčjama, kad tam, kad tur-

. ”... V* va 4ti

Naujienos” tvirtina, kad Kas buvo bedaryti? Angii-I Oficialiai nepaaiškinama.

APIE PASIDARBAVI- 
y MĄ LIETUVAI.

x Tn *

pasidarbavimo Lietuvai
prasmę gali kiekvienas žmo
gus kitaip suprasti. Rašo:

“Socijalistas pav., gali 
visus Aumerikos klerikalų 
darbus (su mažais išėmi-žintų jų laimėjimą.

Turkams ko jie nori, su tarnai Perdaug neįsidrąsintų.

Vokiškos parkig lai j Vokieti- 
lietuviikų pinigų.

tikroms sąlygoms, 
neutralizuotų, arba

kurios
suma-

«

• i
« •

Pasiliko Morta viena, ne-8ekautin “Darbininko 
bežino, kur ąsotį kišti, kaip su Kataliko priedu. j
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L D. S. Reikalai
VJSIEMS L. D. S. NA

RIAMS.

KAS
HARTFORD, CONN.

- ■[Centre iš visų jėgų veiksime 
(irtaupysime, kad tik sutvir
tėti ir išgelbėti “Darbinin-

Aš, Stodamas dirbti prie Palaidota su gražiomis bažnytinė- 
LDS. Centro, sunauduosiu 
savo praktiką ir patyrimą 
biznyje. LDS. namą ir visą 
tyti, kaip aš geriausia 
išgalėsiu. Bet to nepada
rysiu be jūsų paramos.

71 Taigi LDS. nariai paduoki
te pagelbos ranką. ■■ 

Teipgi aš meldžiu gerbia
mų klebonų ir visų kunigų

Atsilankius man L. D. S. 
Seiman rugsėjo 8 d. š. m. 
prieš savo norą turėjau apsi- 
imti būti tos organizacijos 
prezidentu. Po kelis kartus 
atsisakinėjau, bet tas negel
bėjo. Pagalios matydamas 
delegatų pakilusį ūpą ir jų 
norą,’ kad aš apsiimčiau L. 
D. S. prezidentauti, suti
kau tą vietą užimti.

Aš supratau delegatų nu
sistatymą, \<ad

kurs galėtų surast būdus 
ir priemones pataisyta L. D. 
S. namo ir viso “Darbinin
ko” biznio reikalus, kad

' nuolatos nepultų žemyn ir 
pagalios neprieitų prie ban- 
kruto.

, uuug VVUVV J«M. 0M.U.VVM.

Aš darbavausi nuo patuž- ĮLDS. turtas išneša arti $50. 
|000. Aš nemisliju, kad 
rastųsi tas, kurs velytų, kad 
tas turtas žūtų dėl stokos bė
gamiems reikalams pinigų. 
Visų LDS. kuopų prašau 
rimtai šį dalyką apsvarstyti 
ir nutarti staiga ateiti su 
rimta parama. Visos LDS. 
kuopos turi pasekti Cam
bridge’io LDS. 8 kuopąrku- 
ri. poseiminiame susirinkime 
sudėjo $337 paramai. Jei 
kuopos suteiks tik po penki
nę ar dešimkę, tai mes skur- 
sime ir toliau. Reikia gaų- 
Isios paramos ir numažinti 
namo morgičių.' Apie LDS. 
namo ir biznio reikalus ir 
padėtį pranešinėsiu per lai
kraštį arba kuopoms laiš
kais. Bus pranešta kiek ma
žiausia reikėtų, kad galėtu
me ant drūto fundamento 
atsistoti, nes kad išgelbėti 
nuo pražūties, tai reikės su
dėti atsakančią sumą, 
visiems stojant į darbą, 
lengvai padaroma.

M. Žioba,
L. D. S. Prezidentas. 

-----i-------
NETIKĖJO.

imą. Katalikiškos spaudos 
ir katalikiškų, organizacijų 

[rėmime gerbiami kunigai 
privalo būti pirmutiniai i» 

I pavyzdžiu kitiems.
•Tegu kiekvienas atsimena, 

kad daug turto jau sudėta. 1

Šiuo laiku darbai eina labai ge
rai. Fandrės ir mašinšapės reika
lauja visokių darbininkų. Moka 
po 36c. valandoj ir aukščiau. Šil
kinėse darbai eina pilną laiką ir 
darbas galima gauti. Audėjų už
darbis geras. Į dvi savaiti uždir
ba po $75 ir po $100. 
nėra, 
kas.

Rugsėjo 22 d. mirė Ona Damas- 
kienė. Sirgo septynis mėnesius.

mis apeigomis šv. Benedikto ka
pinėse. Kilus iš Plungės par., 
Alksnienų kaimeų turėjo 50 me
tų amžiaus. Paliko dvi dukteri 
ir vieną sūnų.

Laidojant dalyvavo daug žmo
nių. ' ' . . '

KAKTON, PA.* '

. Pragyvenimas
I *

Bedarbių 
vidutiniš-

HL S.
dėjimo Lietuvių Darbininkų 
Sąjungos. Per visą savo bu
vime laiką niekad nebuvau 
patenkintas A F. Kneižio 
gaspadoriavimu. Kadangi 
dalykus ir biznį aš kitaip su 
prantu, negu Kneižys ir ka
dangi mano žvilgsniu jo val
dymas nebuvo tikęs, tai ant 
galo drūčiai susikirtęs su 
Kneižiu turėjau pasitrauk-, 
ti, nes mačiau blogą LDS. 
ir “Darbininkui” ateitį. Ir 
ištikro taip atsitiko.

Dabar esu paskirtas, kad 
išrasčiau kelią ir būdą dėl 
gelbėjimo LDS. namo ir vi
so biznio nuo pražūties. Ži
noma galima pagelbėti ir vėl 
pastatyti ant drūto pamato. 
Bet to kitaip negalima pada
lyti, kaip su uoliu pritari
mu ir gausiu visų LDS. na
rių ir geros spaudos rėmėjų 
parėmimu. Žinote, kad ge
ru. manymu bilos neapmokė-į 
si, gražiu žodžiu algos neiš
mokėsi.

Man rodos, kad visiems 
stojant į eilę, galima lengvai 
padalyti didelę sumą pinigų. 
Duokim sau 1.000 lietuvių 
dėdami tik po $10 sudeda 
$10.000. O tokia suma gali
mi LDS. taip sudrūtinti, 
kad baimės pražūties LDS. 
namo ir viso jos biznio nebū
tų.

Tie, kurie yra pirkę LDS. 
namo bonų už $1000, arba 
mažiau, dažinoję, kad aš L 
pristojau vėl darbuotis prie 
LDS. Centro, pradėjo atei-|[ 
dinėti į namus, o kiti susiti
kę ant gatvės klausinėja, 
kada jie gaus savo pinigus, 
o jei ne pinigus, tai nors 
nuošimčius už savo pinigus. 
Girdi praėjo daugiau, kaip 
du metu o dar jokio nuošim
čio negavę, nors buvę pri
žadėta išmokėti nuošimčiai 
kasmet. Ištikro net baimė 
mane ima, sugrįžus prie L. 
D. S. Centro. Kur tik pasi
suki, tai bilos nemokėtos, 
tai skola didžiausia, tai dar
bininkų algos užtęstos. Pa- 
mislijus apie tai net plaukai 
stojasi ant galvos. Tai bis- 
kį buvo administratorius 
taip nusmailyti visą L. D. S. 
biznį?

Aš šitą matydamas, pa
reiškiu viešai. Nes turiu'di
delę viltį, kad. nei vienas L. 
D. S. fiarys, nęi vienas ka
talikas nenorės “Darbinin
ko” pražūties, o visi stos į 
eilę ir su dideliu pasišventi- T-- ‘ •_ _ * .•J 
kiek kas išgali. Mes čia Kun. Pranas Juškaitis pa-

Gi 
tai

Kai vietiniai “Darbinin
ko” skaitytojai pereitame 
numeryje perskaitė, kad 
Cambridge’io LDS. 8 kuopa 
savo poseiminisfine susirin
kime paskubėjo su gausia 
parama MDarbininkui” net 
su $337, tai daugelis paabe
jojo. Sakė, kad čia turbūt 
spaudos klaida yra. Sakė, 
kad gal ne $337, o $3.37, ar
ba $33.70. Skaitykite že
miau korespondenciją ir įsi- 
tikrinkite.

mu stos į pagelbą, dedami aukavo nemažą sumų Gerb.

Piknikas labai gerai pa- 
Dalyvavo mokytojas A. 
su savo armija — moki- 
Mokiniai sudainavo įvai- 

Prakalbą paaskė A.

ELIZABETH, N. J.

Iš mūs kolonijos retai tepasitai
ko žinių, veikimai nepaminimi lai
kraščiuose. Todėl aš svarbesnius 
paskutiniųjų laikų įvykius pami
nėsiu.

Liepos 30 d. buvo vyčių pikni
kas Linden, N. J. Progress Club 
darže.
vyko. 
Dimta 
niais.
rių dainų.
Dimta ir kun. Petraitis iš Pater- 
son. Gerb. kun. žindžius malo
niai teikėsi paremti pikniką. 
Rugpj. 6 d. buvo surengta padė
ka Amerikai už Lietuvos pripaži
nimą manifestaciją, prie kurios 
daug pasidarbavo kun. Žindžius. 
Žmonių dalyvavo apie 5.000. Sve
timtaučiai nustebo tokia paroda.

Rugpj. 17 d. buvo surengtas pa
rapijos balius, kur dalyvavo as
tuonios dr-jos. Balius pavyko la
bai gerai Pelno liko $322.50.

Rūgs. 4 d. buvo aukso-sidabro 
fondo vajaus pramoga. Tam rei
kalui laimėta $204.75.

Rugsėjo 19 d. išvažiavo į Lie
tuvą daug pasidarbavęs dėl Lie
tuvos Antanas Zailskas. Už jo 
darbą jam paatfkuofa graži fon- 
taninė plunksna.

Darbai čia gerai eina. Bedarbių 
nėra. Užmokesniai pusėtini. Iš 
dtur atvykę gali darbo gauti.

M. S.

aukavo savo nuošimtį už na
mo boną, tai yra $70.00, A. 
Vaisiauskas $5.00 ir nuošim
tį bono $50.00, V. Jakas 
$5.00 ir nuošimtį $50.00, P. 
Kisielius $1.00 ir nuošimtį 
$5.00, P. Rudaitis namo bo
ną $25.00* J. Smilgis $5.00. 
Po $1.00: V. Širka, J. Vin- 
ciunas, Ona Šimbelaitė, J. 
Dobilas, F. Janiūnas, M. 
Norbutas, A. Patembergas, 
Alek. -Vinciunas ir nuošimtį 
bono $37.

Po 50c.: J. Kalinauskas ir 
P. Mankus.

Pinigais suaukavo $25.00, 
bonais $75.00, nuošimčiais 
$237.00. Viso $337.*).

Jei visos kuopos nors po 
tiek paaukuos, tai bus dide
lė parama “Darbininkui” 
Nebuvo tokio svarbaus susi
rinkimo, kaig šis po seimų. 
Visi patenkinti nauja centro 
valdyba ir pasižadėjo remti 
visokiais būdais “Darbi
ninką.” . Tapo išrinkti agi
tatoriai, kurie rinks naujus 
skaitytojus ir ragins prigu
lėti'prie LDS. Į komisiją

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8-ta kuopa laikė sa

vo mėnesinį susirinkimą 
Rugsėjo 26 d. š. m. utamin- 
ko vakare bažnytinėje salė
je. Buvo paprastas susirin
kimas, bet gyvai svarstė da
lykus. Apsvarsčius nami
nius dalykus, delegatai iš
davė raportą iš LDS. seimo 
— V. Širka, Kun. Pr. .Juš
kaitis, J. Smilgis, V/Serei
ka, A. Vaisiauskas. Rapor- - 
tai tapo priimti. Nariai, iš
girdę raportą apie “Darbi
ninko” stovį visi stojo kaip 
vienas brangios organizaci
jos organą remti. Kuopa apsiėmė kun. P. Juškaitis, 
paaukavo LDS. namo boną 
$50.00 ir nutarė da surengti 
vieną vakarą dėl “Darbi
ninko.” Taip-gi nariai su-

Vincas Širka, A. Vaisiaus- 
kas, V. Jakas, J. Smilgis. 
Taip-gi visi nariai pasižadė
jo būti agitatoriais.

Ona M. Simbelaitė, 
Kuopos Rašt

i,. .. 7^2?? V "“v/f

OLEVELAND, OHIO. 

Basam pavyko.
' ■ I !■ I • II ''

Nuo rūgs. 10 iki 17 d. š. m. šv. 
Jurgio parapija turėjo bazarą. 
Bazaras pavyko kopuikiausiai, nes 
pelno liksią apie $3,500.00. Tin- _____ .
karnas prisirengimas ir žmonių Į kam yra sunaudotos jo SU- 
užuojau^ davė geistinas pasek- aukos.
mes. I . _

Buvo daryta lenktynes desimtu- Į aziuodamas^ Lietuvon 
kų rinkime. Lenktynėse ėmė gerb. kun. J. Laukaitis paė- 
dalyvumą merginos, trys iš jų iš- Imė pusę savo surinktų aukų, 
laikė iki galui ir laimėjo dovanas, būtent $10,796.85 kuriuos iš

mainius į markes gauta 1,- 
058,091.30 arba po 98 mar

ikes už dolerį. Minėtais pi
nigais sušelpta sekančios 
kultūros įstaigos Lietuvoje: 
Šv. Kazimiero Seserų 

I vienuolija, Pažaisly. .250,000 
Į Vargdienių Seselių vie

nuolija Mariampelėj 
I (užlaiko našlaičių 
1 prieglaudą) ..........300,000
j “ Žiburio ’ * gimnazijai

Lazdijuose.................. 232,691.30
Mokyklai ir prieglaudai.

Seinuose «........................45,400
‘ ‘ Žiburio ’ ’ gimnazi jai

Prienuose ..................... 30,000
Moksleiviams stipendi

jos .................................100,000
Seinų Dvasinei semina

rijai Gižuose .............100,000

Pirmą — gavo p-lė A. Pečkaičiu- 
tė, antrą — gavo p-lė Onytė Skū- 
žinskiutė, trečią — gavo p-lė Ta- 
mošauskiutė.

— Moterys pasirodė.

Šių metų bazare moterų draugi
jos užėmė didžiumą darbo. Mote
rų Sąjungos 26 kuopa šauniausia 
atsižymėjo. Antrą vietą užėmė 
Gyvojo Rožančiaus dr-stė, trečią 
vietą užėmė Aušros Vartų Dr-ja. 
Nenuostabu, kad sąjungietės lai-į 
mėjo pirmą vietą. Jos visur pir
mesnės, dar-gi kuone visos jau
nos. Valio sąjungietėms! Ne
mažiau gerbimo vertos ir kitos 
moterys, jų buvo geri norai dar
buotis ir siekti pirmos vietos...

Vyrai—jaunimas.
Kalbant apie moterų atsižymė- 

jimą, nėgalima aplenkti vyrų, 
nes jie davė galimybę moterims Į 
sėkmingai dirbti. Pas moteris 
juvo meilūs žodžiai, bet pas vy

rus skambučiai, dėl kurių ir dirb
ta. .. Žodžiu sakant, vieni kitiems 
reikalingi.

Šalę moterų—vyrų, jaunimas, 
vaidino žymią rolę, ka sdavė nuo- 
atinį gyvumą senesniems.

Garbė jaunimui, kad pasišven
čia geram darbui.

Katalikų visuomenė turėtu di- Į 
džiuotis savo jaunimu.

J. K.
Kalbėjo Jokubaitė.

Rūgs. 20 d: š. m. Moterų Są
jungos 26 kuopa buvo surengusi 
prakalbas šv. Jurgio parapijos sa- 

Kalbėjo Moterų Sąjungos 
Joku-

išdės-
Kris-

jimą kun. J. Laukaičio 
rinktų aukų.

Pastaruoju laiku 
Fondas aplaikė nuo 
Laukaičio ąpyskaitą, kaip, ir

> Labu... .1,058,091.30
Apart to, vykstant Lie- 

[tuvon seserims Kazimierie- { 
[tems duota kelionės lėšų pa-j 
dengimui ir pradžiai ant 
pragyvenimo 2,000 dolerių. 
Likusieji dar yra Tautos 
Fondo globoje ir netrukus 
bus pasiųsti Lietuvon.

Federacijos ir Tautos 
[Fondo skirtoji suma tūks
tantis dolerių Aukso-Sidab- 
ro Fondan jau išmokėta.

A. L. R. K. Federacija, 
J. B. galiūnas,- iždininkas, 
222 So. 9-th St., B’klyn, N. 
Y.

Didžiai Gerbiamieji:—
Tamistų aukas į Aukso- 

Sidabro Fondą sumoje $1,- 
[000. L. L. P. kuponais aplai- 
kėme. Čia indedame atatin-' 
[karną pakvitavimą.
I Priimkite, gerbiamieji, mū
sų nuoširdžią padėką už Ta
mistų gražią dovaną Lietu
vos valstybei.

Su tikra pagarba,
Lietuvos Atstovybė Ame-

Įėję.
centro pirmininkė p-lė M. 
baite iš New Haven, Conn.

Gerb. Jokubaitė plačiai 
tė moterų gyvenimą pirm
taus gimimo, kaip jos buvo vargi
namos — niekinamos. Vėliau pri- 
rodė, kaip moterys gyvena kitose 
šalyse.'

Išrodė moterų pasišventimą ge
riems darbams. Sakė; “Moteris, 
žodžiu sakant yra žvaigždė, kuri 
veda tiesos keliu.” “Jos yra pa
reiga kovot prieš visą blogą.”

Pasmerkė svaigalus ir ragino, 
kad moterys ne užsiimtų su dary
mu degtinės.

Po prakalbai gerb. kalbėtoja trikoje, M. J. VinUiOS, seki-, 
aplaikė pluokštą gyvų gėlių, ku
rias įteikė p-lė M. Mikolioniutė. 
Žmonių būvo pusėtinai daug.

Buvęs.

Fed. Sekretorijatas.

LAIKAS BAU GYTI AGURKUS.

MILIJ ARDIERIO 
ŠVENTĖ.

'X —

Tarrytonn, N. Y. — Rug
sėjo 26 d. milijardierius 
[john D. Rockefeller minėjo 
darbo gavimo sukaktuves. 
Minėtą dieną sukako 67 me
tai kai jis baigęs high school 
ir knygvedystę, gavo darbą 
Tada buvo didelis-biznio nu- 
smukimas ir būsiantysis mi-

Kurie savo darželiuose augina 
agurkus, reikia juos anksti ryto 
nuskinti. Su koteliais nuskinti 
geriausi raugyti dėl žiemos varto
jimo.

Pirmiausia pamerkti agurkus i 
apsūdytą vandeni, jeigu bile 
agurko dalis balta, tą agurką nuo 
kirtj atimti ir nevartoti.

Po nušluostymu ir išdžiovinimu
agurkų, atsargiai prižiūrint jog ilijardierius per keletą mene- 
nesutrinti, juos reikia įdėti {.šva
rias kvortines bonkas ar puody
nes. Į kiekvieną bonką ar puo
dynę reikia įdėti šaukštą sutrin
tos druskos, du šaukštuku cuk
raus ir šaukštą maiytų kvepian
čių šaknelių ir galima pridėti šmo
telį arba du svogūnu. Pripildyti 
bonkas su šaltu actu, uždaryti jas 
ir padėti vėsioj.vietoj.

[šių landžiojo be pasisekimo 
po įvairias įstaigas. Paga
lios buvo vienoj įstaigoj pri
imtas ir išdirbęs iki Naujų 
Metų už visą laiką gavo $50- 
Tiek gavo 
ir keturias ir pusę dienos 
darbo.

ĮSTAIGOS.
Suv. Valstijose 

universitetų yra 19, semina- 
1 rijų yra 113, kolegijų vaiki- 
Inama 999^ akademijų mer- 

lo kiekvieną progą tun tikslui ao-gaitėms 7718, 
kų rinkimui sunaudoti

gų ui $5.597.50.
“Darbininkas” laukia iš visuo
menės atlyginimo. LDS. kuopos, 
LDS. nariai, mūsų prieteliai, ka
talikiškos spaudos rėmėjai priva-

JJei tavo giminės ar draugai nori atvykti pas 'tave 
Amerikon, tai išpirk jiems laivakortę ant Suv. Valst. Vai- ' 

džios laivų per United Statės Lines. jfe turės patogius 
ir sveikus kambarius, gerą maistą ir S. V. Valdžios prie
žiūrą visu kelionės ant jūriif laiku.

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

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

• • ’ /

REIKALAUK 
KNYGOS.

Prisiųsk šitą kuponą 

tuojau. Dykai gausi ap

rašymą laivą ir kito-

kias informacijas apie

kelionę. Jokių už tai
z

pareigi} neturėsi.

Keliauninkų Skyrius 540 J 8
U. S. SHIPPING BOARD
45 Broadsray, New York City

—

Meldžiu atsiųsti man dykai S. V. 
Valdžios knygutę su informacijo
mis apie kelionę ir laivus į Europą. 
Sfano vardas ..........................
Gatvė ir numeris ..................
Miestas.....................Valstija...........,

- ~ ---------------------------------------------------------------------------------------

U N I T E D S T AT E S LINE S< r it
Moore & Mc-Corinack, Ine. liooncvclt Stcamship Co., Ine. 

45 Broaduay New York City, N. Y.
110 S<x Dearborn Street Chicago, UI. ;
92 Statė Street Boston, Mass.

, Managing Operatore for

U. S. SHIPPING BOARD,

Lines Ine.
TARP NEW YORK’O IR HAMBURG’O 
TRUMPIAUSIAS SUSISIEKIMAS SU VISAIS POETAIS 

CENTRALfiS EUROPOS.
Savaitiniai Išplaukimai Kas Ketvergas 

nuo Pier 86 No River, 46-th St., New York.
Kambariai su 2, 4 ir 6 lovom ant visą laivų. Puikus val

gomieji kambariai, salionai ir erdvus dėkai trečios Mė
sos pasažieriams. Ant laivų “HANSA,” “BAYERN,” 
tVUERTTEMBERG ir MOUNT CLAY yra keli specialiai 
puikus kambariai.

Du nauji 20’000 tonų laivai 
RESOLUTE ir RELIANCE 

išplaukia kas antrų utaminką su 1-mos. 2-ros ir 3-čios kle- 
sos pasažieriais. Paskiau bus mainoma. Klauskite agento:

JTJLIUS ROTTENBERG, 
260 Hanover St., 7 Boston, Mass.

•į LIETUVĄ IR’lŠ LIETUVOS'
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

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

■ PASPORTUS išreikalauju visiems. keliaujantiems į 
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.

O. Kunašauskas
•179 E. 3-rd Street,

parapijinių
mokyklų yra 6,258. /

> - --/---u
/
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VIETINĖS ŽINIOS5 L; s*-

I? NUTARĖ UOLIAI 
VEIKTL 

t Pereitą ketvergą buvusia
me vyčių susirinkime nutar
ta uoliai veikti. Nutarta tu
rėti savybės vakarėlį, o pas
kui rengti visuomeniškų 
pramogų.

į; SUSIRINKIMAS.
Lietuvių Kooperacijos B- 

E jos South Boston, Mass. 
• estra svarbus susirinkimas 

bus Rugsėjo 29 dieną, 1922, 
| Lietuvių Svetainėje, kampas 

E ir Silver Gatvių, South 
| Boston, Mass. Prasidės 
f 7:30 vai. vakare. Visi šėri- 
1 ninkai būtinai turi būti ant 

šio susirinkimo, nes turės 
Kooperacijoj įvykti didelės 
permainos.

K
EL--

fc1 - st .
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LIETUVIŲ F0RNIČ1Ų BENDROVE
Užlaikom visokius 

namą forničius. Par
duodam ant išmokėji
mo ir pristaiom į ki
tus miestus ir teip-gi 
'perkraustom fomi- 
čius iš vienos vietos į 
kitą .

Valdyba.

PALAIDOJO VIRGI- 
MAVIČIŲ.

J. Virgimavičius gyvenęs 
■ po num. 766 E. 6-th St. už- 

| troško naktį gazu. Palaido
tas pereitą ketvergą. Lai
dojimu užsiėmė grabininkas 
Akunevičius.

Ek“

;4.

(b
E.
Sį

BRIGHTON, MASS.
Pasikorė.

Pereitą panedėli pasikorė 
Petras Debesis. 32 m. am
žiaus. Paliko jauną moterį 
su viena trijų metų mergai
te. Abu dirbo ruberinėj. 
Turto turėjo apie $6.000.Mi- 
nėtą dieną pati sugrįžusi ra
do vyrą biskį Įsigėrusi ir do
lerį praleidusi. Už tai pati 
pabarė. Vyras pasakė, kad 

į jei vis bari, tai eisiąs pasi
karti. Pati pasakė, girdi 
eik. Tai gavęs pačios leidi- 

- mą nuėjo į skiepą ir pasiko
rė. Abu kauniškiai, bet skai- 

: tesi paliokais ir su lietuviais 
£ nesusidėdavo.

K'

L
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Vietinis.

f VAKARINĖS MOKYK
LOS.

į

268 West Broadtvay, South Boston, Mass. E
^Telephone: S. B. 839-W.’ S

^ĮiaaaiiaiaiaisiaisiaB^ižaBaiflįBisgaBaogasBBiBtsisfiasaisS.

(jai, Graikijai, Rumunijai, 
Jugoslavijai^ Bulgarijai ir 
Egiptui, siūlydama sušauk
ti konfrenciją Artimąją Ry
lą klausimams išrišti. Pri
duria, kad Rusija nepripa- 

• žįs išsprendimo, jei jos bal- 
saos nebus paisomas.

MANO KALTĖ.

Aš apsiėmęs buvau parašyti ir 
paskelbti A. L. R. K. Federacijos 
Naujosios Anglijos apskričio su
važiavimo protokolą. Tai meldžiu 
atleisti, kad “Darbininke’ jo ne
paskelbiau. Po suvažiavimo turė
jau šeimyninių bėdų, o .man kai
po darbininkui netaip jau lengva 
parašyti. Kadangi dabar jau pa
sivėlinta, tai aš knygon surašiau 
protokolą, o skelbiu tik visuome
nei svarbias rezoliucijas, kurios 
yra šitokios:

t
Pasveikinimas atstovui.

i

PRANEŠIMAS
Duosit! misijas šį rudenį 

sekančiose vietosę:
Nuo Rugsėjo 17 iki 24 Šv. 

Kazimiero ■Bą^uyčioj £8 
Chestnut St, PJymouth, Pa.

Nuo Spalio 1 iki 8 Sacred 
Ileart bąž. Sagamore, Pa. 
(Lietuviams). Rev. Feldmei- 
er "kleb.

Nuo Spalio 15 iki 22 Šv. 
Petro ir Povilo baž. 1534 So. 
West. St., Rockford, UI.

Nuo Spalio 29 iki Lapkri
čio 5 Šv. Onos baž. Spring 
Valley, III. Gerb. S. Bvstras 
klebonas. ,

Nuo Lapkričio 12 iki 19 
Šv. Kazimiero baž. 285 E. 
14th St. Chicago Ileigths, 
III.

Nuo Lapkričio 29 iki 
Gruodžio 3 Šv. Petro baž. 65 
Milwaukėe Avė., Kenosha. 
Wis.

Nuo Gruodžio 10 iki 17 
Šv. Kazimiero baž. 815 Park 
Avė.,, Racine^ Wis. Gerb. 
A. Balinskas klebonas.

Per kelias dienas prieš 
Kalėdas šv. Gabrieliaus 
Milwaukee, Wis. Tas pats 
klebonas.

Tėvas Alfonsas 

Maria. C. P.

v •

LIETUVOS PILIEČIŲ
REGISTRACIJOS

REIKAtU.“'
Esame gavę iš Washingto- 

no Lietuvos piliečių regis
tracijos blankų, taigi kurie 
lietuvių norėtų tų blankų 
gauti malonės kreipties į 
“Darbininko” raštinę il
gaus visas žinias ir paaiški
nimus.

“DARBININKAS”
366 Broadivay,

Boston 27, Mass.
iįfr i

v- ’T

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
KONSTITUCIJA

PLIANAI
VISOKIEM REIKALAM.

Norintieji būdavot namus, pirmiau
siai kreipkitės pas manę, aS ^padarau 
plianus pagal reikalaujamą skonį, ar
chitektūrą ir kambarių išdėstymą. Pri
rengiu plianus ir pampinu miesto lei- 
dimą būdavot ganu litus bei šiaip bu
dintus.

Teipgi padarau Rinktinius plianus de! 
gavimo patentų .naujiems išradimams 
ir reikalui esant pagerinu ir sutra r 
kan bile kaip padarytus plianus 
niekinius. Duodu visiems greitą ir 
tenkinantį patarnavimą.

TITUS P. GREVIS,
395 Broadway, So. Boston, Mass.

TeL So. Boston 2340.

bef
P'

IŠEGZAMINUOJU AKIS

| TeL įo. 550. -

[4.

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

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

419 Main St., ATHOL, MASS.

F. J, KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway, So. Boston.
Tel. S. B. O44L

Antros lubos—Viriui L. P. B-v€s

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

Tel. W. Nevrton 1016—R.PADIRBU AKINIUS.
Žemiaus paduod

& symptomus kuriui 
pagimdo nenormali 

kos akys: nematymas, kreivos : 
kys, pavargusios ir skaudancii 
akys, bėgimas ašarų, sausos aky 
trūkčiojimas akies ir blakstien- 
galvos ir nugaros skaudėjimą 
ižimas ir svaigimas galvos, nerv> 
liga, negalėjimas važiuoti gatv< 
kariais ir daug kitokių nesmagi 
mų. Prašalinkite priežastį ir bi> 
rite sveiki Visuomet pagelbe 
jums

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

>77 a Broadway, So. Boston, Mas;

\

jĮ

Tel So. Boston 323 
LIETUVYS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPER
į (KASPARAVIČIUS)
i Laikinai perkėlė ofisą po No.
’ 425 Bboadway, So. Boston, Mass.
i Oįiso Valandos:
i Nuo 10 iki 12:30 ryte ir nuo 1:30 
j Iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. vak.

Ofisas uždarytas subatos vakarais 
ir nedėiiomis.

n

-J

!

«
Tik ką išėjo iš spaudos gra 

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

Kaina tiktai 15 centų.

“DARBININKAS”
366 W. Broadway,

Boston 27, Mass

I

. J - ..
16 Metų South Bostone

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

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

“Gerbiamasis p. Atstove:—
Mes, Amerikos Lietuvių Rymo 

Katalikų Federacijos Naujosios 
Anglijos apskričio atstovai, susi
rinkę rugp. 27-ą d. š. m. šv. Jur
gio svetainėje, Nonvood, Mass. 
sveikiname Tamstą su pasidarba
vimu Suvienytose Valstijose pri-, 
pažinime Lietuvos de jure, 
kiame giMos pagarbos ir pažada
me moralę ir materiale paramą.

Podraug smerkiame laisvama
nius ir tuos^kelis suklaidintus ka
talikus, kurie netik kad neremia 
organizuoto darbo Lietuvai, bet 
dar visokiais būdais trukdo darbą 
ir šmeižia Lietuvos Atstovą.”

Užuojauta atstovui.

“Mes Amerikos Lietuvių Rymo j 
Katalikrj Federacijos Naujos Ang
lijos Apskričio atstovai susirinkę ; 
rugpiūčio 27-tą dieną š. m. šv. 
Jurgio pobažnytinėje svetainėje . 
Norvvood, Mass. džiaugdamiesi ■ 
gerbiamo Lietuvos Atstovo Ame
rikoje, V. Čarneckio, taktinga ir 
pasekminga darbuote Suvienytose 
Valstijose ir podraug žinodami, 
kaip laisvamaniai ir keli suklai
dinti katalikai, kurie netik kad 
neremia organizuoto darbo Lietu
vai, bet dar visokiais būdais truk
do, — įtaria ir skundžia Lietuvos 
Valdžiai gerb. V. čarneckį, nepa
matuotai prikaišioja jam kompe
tencijos stoką ir abelnai varo ne
švarią kompaniją prieš jį savo 
spaudoje, protestuojame prieš vi
sus šmeižtus ir pareiškiame, kad 
Lietuvos Valdžia nekreiptų domės ( 
į nepamatuotus užsipuolimus ant j 
gerb. V. Čarneckio.”

I 
M. Kamandulis.

I

reiš- : 
j 
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FARMA ANT PARDAVIMŪ 
ARBA MAINO.

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

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

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

Namai, kaip virš minėjau, yra 
į 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 desėjkų 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 /en- 
tro miesto. Kurie interesuojatSs, 
kreipkitės į manę laišku, telefonu, 
telegramų arba ypatiškai del pla
tesnių informacįa'ų. Veliju lietu
viui pasinaudot šia proga.

VINCENT A. JENKINS, 
(Jankauskas)

43 Treemont Street, Room 603
• Boston, Mass. 

TELEFONAS, Haymarket 4112-

E ■ Tel. So. Boston 270

J. MACDONELL, M. D.
Galima susikalbėti ir lietuviikai.

Ofiso Valandos:
Rytais iki 9 vai. Po pietų nno 1—3.

Vakarais nuo 6 iki 9.
536 Broadway, So. Boston.

iš BOSTONO i LIETUV/
per LIVERPOOL 

ant naujo, didelio, puošnaus, greit- 
aliejų varomo

SAMARTA .......................................... Spalio •_>
TYRRHENTA ..............................Lapkričio

ALGERIA .................................... Lapkričio 2

<u greitu persikėlimo j LIETUVĄ >
/Įsas Baltijos valstijas. Geriausi;-
patarnavimas ir valgis.

TAIP-GI Iš NEW YORK’O 
tsmeniškai prižiūrima ekskursija Li. 
tuvon ir į kitas Baltijos valstybe 
kiekviena utarninkų vienas iš trijų j-, 
dų milžinų su užjūrio persikėlim 

Southampton’e.

MAURETANIA AQUITANI/ 
BERENGARIA

oasiekia LIETUVĄ { devynias diena. 
Delei informacijų kreipkitės prie s- 
rimfansio agento arba prie CUNART 
ANCHOR LINES, 126 Statė St., Bo- 
*on. Mass.

i.

eiADV. ANTANAS ŠALNA.
Advokatas šalna (Shallna), bu

vęs vice-prezidentu Lietuvhj Pre
kybos Bendrovės, šiomis dienomisĮ ‘
atsidarė savo ofisą po sekančiu 
'adresu: Room 908 Kimball Build- 
ing, No. ■yi Tremont Street, Bos
ton, Mass.

-Jis yra baigęs du universitetu 
— Cornell Universitetą su laips
niu A. B., ir teisių fakultetą 
i George Washington Universitete 
j su advokato laipsniu L. L. B. Be 
,t°> jis yra lankęs Georgetotvn U- 
niversitetą dėlei gilesnio susipaži
nimo su ^ekonomija ir prisirengi
mui prie diplomatiškos tarnystes 
del Suvienytų Valstijų.

Nuo rezignavimo iš L. P. B-vės 
viče-prezidento pareigų, Adv. 

Į Shallna dirbo, eidamas advokato 
i pareigas, kartu su advokatu 
jllon. F. W. Mansfield, buvusiu 
įMassachusetts valstijos kasierium 
; ir nominuotu kandidatu ant gu 
'berną toriaus.

Teip-gi, šalna dirbęs prie ameri
konų bankierių ir Suvienytų Val
stijų valdios advokatų Washing- 
tone. Prie to dar jis buvęs oficie- 
ru-lietenantu S. V. kariuomenėje. 
Todel advokatas Shalna yra ne
paprastai apsipažinęs su visais 
valdžios reikalais ir jos teisėmis.

Dabar Lietuviai susilaukė savo 
advokato, kuris per savo aukštus 
mokslus, patyrimą ir artimus ry
šius su amerikonais galės daug

v
9

Į LIETUVA.

^WRITE ŠTAR
Ii New York į Cherbourg ir 

South^mpton
Greitas susisiekimas su BaLtijos 

purtais
HOMERIC— Riigs.Bo: Sp. 21; Lap. 11 
MA.JĖSTIC—Spalio 7 ir 28; Lap. 2-“>

ADidžiauisas Laivas Pasaulyje.) 
OLYMITC—Sp. 14; Lapk. 4; Gruod. 

HOMERIC— Sp. 21; Lapk. 11; Gr.

Bostono i Lirerpoolį.
Pittsbubg (naujas) ir IVinifrf.dtan

American Line
IS Neto York į Cherbourg ir Hamburg 
MONGOLIA—Sp. 5; Lap. 9; Gruod. 11 

MINNEKAHDA (3-3a klesa) —
f Spalio 12: Lapkričio 16 

MANCHURIA—Spalio 26; Lapkr. 30

V7Red Star Line
Z-š A etc YorlM į Hamburgą, Liepoją, 

’ Danzigą.
SAMLAND (3-čia klesa)— Spalio 24 

Parsitrauk savo pažįstamus iš Lie
tuvos ant musų patogių laivų. Musų 
agentai Europoj atliks viską. Geras 
valgis. Pasėdėjimui kambariai. Man
dagus patarnavimas. Kainos prieina
mos. Kreipkitės pas;

PASSENGER DEPARTMENT
84 Statė Street, Boston, Mass.

arba vlotinlns agentus.

REIKALAVIMAI.
V. KAZIMIERO R. K. DR-J03 

VALDYBOS ANTRAJAI 
SO. BOSTON, MASS.

'1

1

t

=

f

Montello, Mass.

Reikalavimų kainos 2c. už žodi už 
kiekvieną sykį

\Pajieškojimai
Paieškojimų kainos LDS. na

riams ir “Darbininko" skaityto
jam* 1 sykį | metus už dykų, nž 
3 syklū<x$1.00.' Prieteilams už 3 
sykiu* ST-50.

REIKALAUJA BALSO.

...

Vakarinėse mokyklose 
mokinių registracija prasi
dėjo pereitą panedėli. J-

Parankiausia lietuviams 
mokykla yra Bigelow School 
prie 4-tos ir E gatvių.

Rugpj. 24 d. ant Aleksoto 
tilto Kaune automobilius 
parstūmė 60 metų amžiaus 
senukę ir automobilio ratas 
perėjo per krūtinę ties kak
lu. Šoferis sustojo ir pa
ėmęs senukę nuvežė į ligoni
nę. Daktaras atrado ją e- 
sant sveiką. Tai bent krūti
nės Lietuvos moterų.

SVARBUS PRANEŠIMAS
Federacijos ir Blaivininkų Seimų 

Delegatams.
Paveikslai jau gatavi. Labai dailus 
Ir mažos kainos, tik vienas doleris 
($1.00). Jeigu kas norėtų turėt at
mintai dailų paveiksią, kreipkitės 
šiuo antrašu:

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

(26)

EAIGŲS DU UNIVERSITETU 
Cornell University A. B.

G. Washington University LLB.

ANTHONY 0. SHALLN A
LIETUVIS ADVOKATAS 

BOSTONE — 18 Tremont St.
Room 908 Kimball Building' 

Telephone Main 7164.
WORCESTERYJ — Vakarais

15 Mn.LKT-RY STSEET
Teiephone Park 6407

)RAUGIJOS IR KUOPOS 
TĖMYKIT.

MaskAa. — Rusijos sovie
tai valdžia pasiuntė notas 
Anglijai, Franeijai, Itali- gero padaryti lietuviams.

Kokardų, visokių^enklelių, Guzikučių, An\^ 
M ULl V C spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 

Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą. 
STRUPAS CO.,* 90-92 Fcrry St. Newark,* N. J.

/

Pakirpti plaukai ir pleiskanos 
loni kombinacija. Tos nešvar 
pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius 
kiekveno plaukus.

es
vra mirtinu priešu pleiskanų. Tik-kelia 
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai 

"-iv pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos
galvos odos ir gražių žvilgančių plaukų, naudokit Ruffleg.

Kaina 65 centai aptiekose, arba už 75 centus prisiunčiame 
tiesiai iš laharatorijos.

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

FARMA ANT PARDAVIMO.
68 akerių ūkė, labai geros tro 

bos ir geri dirbami laukai. iM“. 
ko yra su ganyklomis apie 20 a 
kerių, kita visa, gyvenama žemė 
Kaip kas nori su gyvuliais ir pa 
darais ar tuščia. Parsiduoda pi 
giai. Netoli gelžkelio stoties i 
gatvekario. Vaikams mokyki; 
tik gale lauko. Vanduo suvesta: 
į trobas reikalingas. Del platės 
nių informacijų rašyti pas savi 
ninką.

C. J. Majauskas, 
R. F. D. No. 1, Collegeville, 
(12) Montgomery Co„ Pa

’IRM. — Vladas Paulauskas, 
90 B St, So. Boston, Masa.

vTCE-PIRM. — V. J. Jakštas, 
27 Story S t, Boston 27, Mass.

JR0T. RAŠT. — Antanas Janušonis, 
1426 Columbia Rd., So. Boston

”IN. RAŠT. — Juozas Juška. 
Merycliff Academy,

Arlinghton Helgtbs, MaM 
ŽDININKAS — Leonas švagždys, 

111 Bowen St, Boston 27, Maaa. 
ŽDO GLOB. — J. Grublnskas, 

3 Jay St., Boston 27, Masa. Ir 
Antanas Kmitas.

284 5-th St. Boston 27, Masa. 
vIARšALKA — Povilas Laučka,

61 Story St, Boston 27, Maas. 
DRAUGIJOS antrašas reikale:
> 866 Broadvay, So. Boston, Masa. 

-DRAUGIJOS susirinkimai lalkomf 
tas antrą nedėldienj mėnesio 1-ą vai 
>o pietų parapijinėj svetainėj, 492 B. 
T-th SU Boston 27, Maaa.

VĖLIAVOS IR ĮVAIRŪS 
ŽENKLAI.

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

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

200 MEDŽIŲ KIRTĖJU.
Maine’os valstijom Šis kirti

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

108 Friend St., Boston, Mass.

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

Mr. Anthony, Vaitkus, 
98 Henry St, New York, N. Y.

.0. L. K. Keistučio Dr-jos Vai* 
dybos Adresai, Boston, Mass. 
?IRM1NINKAS — J. Adomavičius,

122 Bowen St, So. Boston, Maaa. 
ZICE-PIRjf. — Vincentas Zaleckas,

81 Mercer St, So. Boston, Mass.
’BOT. RAST. — Antanas Macejunaa, 

450 E. 7-th St, So. BostJn, Masa. 
<HN. RAST. — Juozapas Vinkevičius, 

189 W. 6-th St, So. Boston, Masa. 
KASIERIUS — Andriejus ZaTieckaa, 

307 E. 9-th 8t.. So. Boston, Mass.
MARŠALKA — Viktoras Zičkls,

209 E. Cottage St, Dorchester, Mass.
D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne- 

■dnius susirinkimus ga* pirmą nedėl
dienį kiekvieno mėnesio po No. 894 
VVashlngton St, Boston, Mass. 6-tą ▼. 
vakare. Ateidami drauge Ir naują 
rlą su savim atsiveskite prie musu Ar
tos prlragytl.

I1




