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Kai atėję revoliucijos ir pogro
mai, draugijos darbas dar labjau 
padidėjęs, bet komitetai nusikėlę 
j Vakarų Europą, kad gavus pa
ramos iš Vakarų Europos žydų. 
Dabar draugija atsiuntusi tuo pa
čiu tikslu delegaciją j Ameriką. 
Taip, žydai dirba. Ir jiems dar
bas sekasi, dėlto kad moka išvien 
dirbti.

šakojo Latvijos, 
raišiais keliais J 
Įvairių užmetim. 
išdalinimo, 
vikėjuue.

užstojo, ant orendžio
Tuo 

būrys'

UŽ AKĮ $50.950.

Amerikos laikraščiai apgailes

tauja, kad Amerikos vaikams la
bai pasunkėjęs geografijos moks
las, nes vieton vienos Rusijos 
reikėsią žinoti vardai 32-jų naujų 
tautų ir jų sostinių. Jų didžiuma 
esanti federacijoje su Rusijos so
vietais, bet ant Sovietų žemlapių 
esą atskirai pažymėtos.

šios: Įvežimas 
stiklo, kalkių
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MILIJONIERIO 
LAIMĖ.

milijonai, 951 
dol. Skolinin- 
tarpe tų ir Lie- 

ri skolinga Suv. Valsti-

ANGLIJOS DARBO 

PARTIJA.

“Xew York Evening Globė” 
kas savaitė paduoda mokykloms 
paruoštus išguldymui “bėgamuo
sius Įvykius.” Rugsėjo 8 d. tar
pe kitų dalykų išdėstoma ir Pa- 
baltijos valstybių klausimas. Mat 
jos nesenai buvusios Amerikos 
pripažintos, o svarbios jos dėlto, 
kad jos esančios Rusijos langais į 
vakarti pasaulį.

;il i <] esą

k

išviso su nuošimčiais $5,728,- 

\’isos skolos esą aut 5 nuoš.

.1T SI ŠA ŪKĖ PA R. 1 MOS.

“Xew York Call” indėjo 
straipsni, užvardytą “Lenkai gra
so lietuviams karu.”

Kaina 4 centai. I

“Publlsbed and dtetrtbuted vnte 
ermit (No. 534) authorized by tise 
et of Octohėr 6, 1917, on Ale at the 

Post Otfice of Boston. Mass. By order 
of the President. A. S. Burleson, Post- 
master Gcneral.”
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Krikščionys darbininkai 
vienykitės I Spieskitės Į vie
nintelę darbo žmonių orga-
nizaciją Amerikoje—Lietu
vių Darbininkų Sąjungą.

vii, 2So. 117 (915).

Turkų-alijantų 
santikiai blogėja.

Konstantinopolis. — Ali- 
jantų-turkų konferencija iš- 
naujo buvo užsimezgusi, bet 
vėl tuoj sprogo. Anglai tur
kus kol kas bombarduoja ul
timatumais už peržengimą 
neitralinės zonos. Anglai 
dar labiau sujudo kraustyti 
savo piliečius iš Turkijos.

— TDez. 
Harding užgyrė atsišaukimą 
rinkti visose valstijose au
kas nukentėjusienis krikščio
nims Turkijoj. Parama nu- 
kentėjusiems bus teikiama 
per Amerikos Raudonąjį 
Kryžių.

j imas už Turkiją vis išrodė 
keistu ir nemaloniu Angli
jai. Dabar > išėjo eikštėn 
priežastis, dėl kurios Fran- 
cija stoja už turkus. Pasi
rodo. kad Franci j a varosi 
prie to. kad Turkiją turėti 
savo globoj, kaip ją prieš 
karą turėjo Vokietija. Fran
ci ja tikisi iš Turkijos turėti 
sau begalinę rezervinę armi
ją. Franci jos gyventoji] 
skaičius mažinusi, francūzai 
išsigema. Todėl neturi kuo 
papildyti savo’ armijos. .Jau 
dabar Francijos trečdalis 
karei vii] susideda iš Afrikos 
juodukų. Netrukus puse 
Francijos armijos bus juo
da. "Francija savo armijas 
norėjo pripildyti čekais, ju- 
go-slavais. Bet tas nepavy
ko. Tai dabar susiuostė su 
turkais ir iš ji] sudariuos sau

LAIVAI TURI HŪT

TFe/s/i i ;i gton. — Attorney- 
Gcnera! padavadijo. kad vi
si laivai atplaukiantieji į 
Suv. Valstijų uostus būti] 
sausi. Ikšiol ir svetimi ir 
naminiai laivai turėdavo 
svaigalu ir vartodavo už tri- 
jų mailių nuo Amerikos 
kranto.

York. — Piktadarys 
Lanė, pasprukęs iš kalėjimo 
bandė pabėgti. Didelis žmo
nių būrys vijosi bėganti ka
lini. Kaliniui atsitiko ne
laime
lupsnieS ir parvirto, 
tarpu besivijančių 
griuvo ant kalinio.
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UTARNINKAS, SPALIO 10 D

Prekybos žurnalai indėj o žinią 
apie naujus Lietuvos muitus. Są
rašas iiuosai Įvežamų prekių, taip- 
pat uždraustų Įvežti prekių — li
kęs tas pats, kaip ir pirmiau bu
vęs (nuo 1920 m. lapkr. 22 d.). 
Taip-pat beveik nesą atmainų dėl 
tų prekių, gurioms buvęs nusta
tytas muito mokesnis 5 nuoš. ir 
20 nuo. Įvežamieji muitai pre
kėms. neišvardytoms sąraše, lieką 
tie patys, kaip ir pirma, t. y. 10 
nuoš.

Atmainos Įvyko 
cemento, plytų,
pavelyta be muito (pirmiau buvo 
imta 5 nuoš.) : degtukų muitas nu
muštas nuo 20 nuoš. iki 5 nuoš., 
muitas žvakėms ir coeoa pakeltas 
nuo 15 nuoš. iki 20 nuoš., naujai 
nustatytas muito mokesnis net 50' 

jnuoš. vertės .šioms prekėms: šiltai 
kraštų vaisiams, riešutams, sal
dainiams, parfumams, tabako iš
dirbiniams, brangakmeniams, šil
ko produktams ir kitiems praban
gos dalykams, nuo kurių seniau 
buvo imama 25 nuoš. Tokiu bū
du matome, kad Lietuvos muitų 
pamatau padėta labai sveika po
litinė mintis — viso krašto svei
kumo ir naudingumo.

Rugsėjo 18 d. Assoeiated Press 
korespondentas fe Rygos pranešė 
turini sąvo pasikalbėjimo su Lat
vijos Steig Šeinio prezidentu p. 
Jan’u Chakąte. ;P. Chakste atpa- 

jprogresą pasta- 
Mtais, gynė nuo 

ypač <lel dvarų
dėl intarimo subolše- 
Mums ypač indomu. 

ką p. Chakste pasakė anie Pabal- 
tijos Sąjungą, fetai jo žodžiai: 
“Pabaltijos Valstybių Sąjunga 
daro nuolatinį progresą. Ketu
rios mažos tautos, gulinčios Rusi
jos pasienyje — Latvija, Estoni- 
ja, Finlandija ir Lietuva — visos 
suparnta, kad militarė apsigyni
mo unija būtų jų'geriausia apsau
ga • nuo bolševikų. Gal vėliaus 
Danija ir Švediji prisidėtų prie 
mūsų prekybos tikslais. Mes stei
giame laisvuosiuĮ uosius, nuka- 
pojaine tranzito juokesnius, per
žiūrime ir mažiname mūsų tarifus. 
Tarpu savyje mes naudojamės ru
su kalba, bet męms reikia dar 
bendrų pinigų, ir;viso tinklo leng
vų gelžkclių, klirie surištų mus' 
su Estonija ir Lietuva. Išpaleng- 
va mes atstatomė vokiečių palik
tus griuvėsius; tam darbui mes 
reikalingi kapitalo ir kadangi lig
šiol negavome joj pasiskolinti, tad 
mes dirbame, l®d ji sutvėrtis. 
štai kodėl pas niis nėra bedarbės 
ir darbininkų liausimo Latvijon 
je.”

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
KONSTITUCIJA

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

jęumta tiktai 15 centu.
DARBININKAS”

366 W. Broaaway,
» Boston 27,

PROGA KALT N Į
IŠPIRKTI.

Meriden, Mi^a. — AT. M. 
Roc. 19 m., vaikinas pate
ko trims mėnesiams į kator
gą. Jis Atsišaukė, kad kas 
jį išpirkti], pažadėdamas 
gi* radę j ui at i dirbti.

Organas Amerikos Lietuvių 
Rymo Katalikų Švento 

Juozapo Darbininkų 
Sąjungos.

* •'

“DARBININKAS”
• i

------Eina------
ŪTARNINKAIS, KETVERGAIS IR

SUBATOMIS.
Metams.......................................
Užrubežy metams ...................

“Darbininkas”
366 Broadvvay, Boston 27, Mass.

TeL South Boston 620.
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London. — Vienose vestu
vėse staiga susirgo 50 svečiui. 
Pašaukta daktarai. Po iš
tyrimo daktarai pareiškė, 
kad svečiai susirgo nuo vė
žių ir tie, kurie buvo gėrę 
degtinės prieš valgymą vė
žiu. išliko sveiki.

SUKIRS PROHIBICI-
JOS SUMANYTOJI

i

St. Panl, Minu. — Atsto
vui And$ew J. Volstead 
rengiama papjūtis ateinan
čiuose rinkimuose. Visų 
partijų slapieji susijungė 
prieš ji. Volstead yratauto- 
rius prohibicijos įstatymo.

N ere Y ori;. — Milijardie- 
rio Rockefellerio sPnus vy
ko automobiliumi su savo 
trimis vaikais. Jo automo
bilius susimušė su kito, bet 
ant laimės visi išliko sveiki.

Amerikos laikraščiai daug 
apie kitų šalių skolas Suvieny
toms Valstijoms. Išviso tų skolų 
su priaugusiais nuošimčiais esą 11 
milijardų,. 524 
tūkstantis ir 869 
kių s 
lova.
joms 
S72.
Iš tų 20-ties skolingų valstijų — 
rifikti visose .valstijose ati
tik dvi Amerikos pietų respubli
kos būtent Guba ir Nicaragua mo
kančios nuošimčius. Kitos kol kas 
nei sumos, nei nuošimčių' nemo
kančios. Kongreso paskirtoji tų 
skolų atgavimo komisija gal būti 
išskirstys jas ilgam laikui, maž
daug 50-iai metų, kad jų išmokė
jimas būtų palengvintas.

W ashington. — Pereitą 
nedėlią Įvyko didžiulė kata
likų demonstracija, kur da
lyvavo 35.000 žmonių. Jai 
vadovavo arcivyskupas Cur- 
ley.' Tai buvo auksinio jubi
liejaus Švento Vardo Dr-jos 
paminėjimas. Tai buvo vie
na didžiausių tikybinių de- 
monstarcijų Suv. Valstijose.

- S.

Įvedui Lietuvai savus pinigus 
draftai (perlaidos) bus išrašomi 
litais. ■ Įskaitant persiuntimo iš
kaičius už vieną ddlhį bus išmo
kama devyni litai.

LITHUANIAN SALES CORP., 
414 W. Broadway,

Boston 27

Amerikos 
ka ndidatų 
Pabalti jai. 
iš Chicagos pulkininkas

T. A. Siųueland, matyt, darė pas
tangų gauti pasiuntinio vietą Pa- 
baltijon. Ulinojaus, Indianos tū
li laikraščiai buvo net indėję jo 
paveikslą.

Tečiau rugsėjo 20 d. prez. Hard- 
ingas paskyrė ir Senatas patvirti
no Pabatlijai atstovu p. Frederick 
W. B. Coleman’ą iš Minneapolis, 
Minn. ’

Akron, Ohio. — “Cream 
beer” išdirbystėje vieno in
do kamštis šoko lauk ir dar-

LIETUVOS VALIUTA.

Iš Rygos dviem atvejais — rug
sėjo 10 ir rūgs. 16 — laikraščiai 
gavo kablegramas, kad Lietuvos 
valdžia jatf įvedanti savo valiutą, 
auksu paremtą ir pasekanti Ame
rikos dolerį. Lietuviškas “litas” 
atsakąs amerikoniškam doleriui ir 
turįs 100 centų. Žinioje nepasa-

Žydai teberašo dar apie
laimėjimus Lietuvoje (“Union” 
AVestfield, Mass. “B’Xai B’rith 
Messenger” San Diego, Cal.) Lie
tuvoje laimėję dabar kreipią kovą 
Į Latviją, ir Į Dąnzigą. Bostono 
“Christian Science Monitor” pra
neša, kad buvusis Lietuvos žydų 
reikalų ministeris Dr. M. Solovei- 
čikas apleido Lietuvą 3-ms mėne
siams, kad užimti vietą Pasauli
nio Zijonistų egzekutyvio .komite
to nario, .kur jisai buvo išrinktas 
Karlsbado kongrese. Jo vietą 
užėmęs Dr. Brutakus, kurs kaip 
tikimasi, ir liksiąs žydų reikalų 
ministeriu Lietuvoje.

< “Xew York Times” savo laido
je rtigs. 10 d. supažindina mus su 
veikimu žydų draugijos “Ort,” 
veikiančios rytų Europoje, ypač 
kraštuose, atsiskyrusiuose nuo 
Rusijos. Toji draugija šėpai jau 
buvusi įsteigta Xew Yorke kėli
mui pramonės ir žemdirbys t ės žy
di] tarpe. Dabar ji plačiai vei
kianti Ukrainoje, . Lenkijoje ir 
Lietuvoje. Dabar New Yorkan 
atvažiavę du delegatu iš Europos: 
Adv.‘Leonas Bramsonas, buvusis 
Rusijos Dūmos narys ir Dr. Aron 
Singalovškv, žurnalistas ir orato
rius. Jie nori gauti paramos iš 
Amerikos žydų. Draugijos “Ort” 
pirmuoju tikslu esą kreipti žydus 
į žemdirbVstę, o taip-pat mokinti 
juos amatų. Draugija turinti 55 
komitetus po Lenkijos, Latvijos, 
Lietuvos, Rumunijos, Sovietų Ru
sijos ir Ukrainos miestus. Tuos 
komitetus sūdarą legaliai atstovai 
apšvietos, auklėjimo, ūkio ir 
amatiinkų organizacijų,
komitetai susijungę į vieną “Ort” 

jkoma, kad litas yra tik dešimto- organizaciją, sudarytą federaty- tieji laikraščiai tuojau po uždary- 
ji dolerio dalis — 10 centų; Lai- vinis principais. Laike karo 
kraičiai dar pažymi, kad Lietu-draugija “Ort” aprūpindavusi 
va tai pirmoji Europps Šąlis, kuri tūkstančius pabėgėlių, įsteigusi tų uždarytųjų buvo ne socijalistų

“Xew York Sun” plačiai apra
šė lietuvių koloniją Long Island 
Great Neck, kur esą milijonierių 
rezidencijos ir kur lietuviai esą 
šoferiais ir daržininkais. Visi esą 
tarp savęs giminės arba artimi pa
žįstami, puikiai ir ištikimai vė
žio ją, ir apsodiną New Yorko tur
čius ; turį pašelpinę draugiją iš a- 
pie 100 narių su $3,000.00 gatavų 
pinigų. Kolonijos vadais minimi 
Kazys Lipskis, Mikas Adomonis, 
Povilas Bicia ir Pranas Nanokas.

Socijalištų dienraštis “Call” 
rūgs. 5 d. paskelbė, kad Lietuvos 
vyriausybė nuo 1919 m. ir iki da
bar uždariusi 15 laikraščių. Gai
la, kad nepridūrė, kiek laikra
ščių uždarė Sovietų valdžia Rusi
joje nuo rudens 1917-ų metų; 

Visi tie taip-pat gaila, kad nepaminėjo, 
jog tur-būt, visi tiek 15 uždary-

. . -t • *r% --i- * pirmoji Aaruufvoi«uuus ** j
bminkUl išmušė aki. Darbi- n^gina pasiliuosnoti nuo popieri-jiems 72 darbo biurus, 38 fabri- laikraščiai, o kr. dem. ir pažangi-
ninkas per teismą reikalau
ja $50.950 atlyginimo už aki.

nių pinigų tvano su pagelba 
jo Lietuvos emisijos banko.

nau- kus ir 23 bankus, ir be to įsteigu- ninku, 
mokyklų vaikamsamatų

i
Partija skaito di-> | 

džiausią klaida pažiūrą į | 
Tautų Sąjungą, kaipo i ka- b 
ro draugi] sąi^’šį, o ne kai
po tikrą pasaulio Tautų su- : 
sidraugavimą arba susiriši
mą.

Tur būti sudaryta tikroji 
Tautų Sąjunga su Vokietija 
ir Rusija; 
rimtą ekonominį pamatą.

Tvirtai tikėdama Tautų 
apsisprendimu. Darbo Par
tija remia pažiūras buvusio
jo prezidento Wilsimo į val
domųjų autonomiją ir dėlto 
ji smerkia visus pienus, pa
gal kurią skaitlingos tauti
nės dalys yra paduodamos 
valdyti tokioms valdžioms, 
kurių jos nenori. .

Partija trokšta matyti 
Tautų Sąjungą stiprėjant, 
nežiūrint, to, kad tautos y- 
ra nusistačiusius prieš tarp- , 
tautinį autoritetą, ir pilnai' 
pritaria sudarymui autori 
teto augščiausio Teismo kur 
turėtų gulglo* keisti šie 
kur, kaip Balkanuos 
Lietu vos jos yra aiškiai 
šių gos žmonių, pagei

■ --—-
Darbininku reikalai ir 

vargai nesibaigia su tautinė- s®S

/

Dienraštis “Dės Moines 1 
(Iotva) Register” rugsėjo 
12 d. indėjo editorijalą apie 
Anglijos Darbo Partjią, ku
rį čia paduodame beveik iš
tisai.

"Lloyd George’o rėmėjas 
parlamente, rašydamas 
" Manchester Guardian” a- 
pie parlamento rinkimų ga
limybes. štai ką sako apie 
Darbo Partiją: "Ar gali 
bent viena kuri, partija nu
galėti Darbo Partiją rinki
muose ? Asmeniškai aš ma
nau, kad- būsimame Angli
jos parlamente bus 200 Dar
bo Partijos nariu. Su kuo 
jie darys bloką ? Tenai tur
būt bus apie 100 nepriklau
somų liberalų. Nors Darbo 
Partija tvirtina, kad ji nie
kuomet nesutiksianti eiti į 
koaliciją su liberalais, bet 
jeigu abi partiji patektų į 
parlamentą augščiau minė
toji* proporcijoje, tai tarp 
jų blokas būtų sudarytas į 
keletą valandų.”

Nesenai įvykusiuose Ka
nados parlamento debatuose 
apie taktiką farmerių parti
jos. kuri Kanadoje taip yra 
agresyvi*, kaip Darbo Par
tija Anglijoj—buvo pabrėž
ta. kad Anglijos Darbo Par
tijos rūmai buvo praplėsti, 
tai yra. kad Anglijoj visi] 
profesijų žmonės gali būti 
skaitomi darbo žmonėmis, 
jeigu tik jie pasirašo po 
Darbo Partijos programų. 
Tokiu būdu ir įvyko, kad 
vieši veikėjai su didžiausiu 
patyrimu, atsidūrė dabar 
Darbo Partijoj.

Keletą savaičių atgal Noel 
Buxton, pirmiau liberalų 
frakcijos parlamento narys, 
dabargi Darbo Partijos kan
didatas. kalbėdamas viena
me Londono klube, išdėstė 
darbo programą užsienio 
reikalais, kurie Darbo Par
tijos šiaip yra rišami: “Pil
na Versalio sutarties revizi
ja: sumažinimas, arba visiš
kas atmetimas reparacijos, 
panaikinimas visų sąjungi
ninkų skolų; paskola Aus
trijai; Rusijai ir mažiesiems 
alijantams; artimųjų Rytų 
ir Balkanų klausimų rišimas 
apsisprendimo dėsniais; 
peržiūrėjimas Tautų Sąjun
gos statuto; atviroji diplo
matija ; nusiginklavimas. ’ ’

Jeigu ištikrųjų Darbo 
Partijai atateks valdžia 
Anglijoje, arba jeigu bus ji 
netoli nuo valdžios, pravar
tu būtų mums Amerikoje ži
noti, kad jie sieks šių daly
kų:

Darbo Partija nepritaria 
Steigimui atskirų valstybių 
Sąjungų, vietoje to ji remia

1 į
■

mis sienomis, dėlto įvairių 
šalių darbininkai bendrų rei
kalu via sustumiami į krū
vą. ! jų algas daro intakus 
kiti] kraštu algos ir dėlto jų 
pačių interesas yra, kad dar
bo sąlygos visuose kraštuose 
būti] geros ir patogios.

Darbo Partijoj yra dau- 
giau moraliu idealizmo, ne
gu kitose partijose. Jos na- ' 
riai yra labjau linkę į žmo
niškumą. jie užjaučia žmo
nių vargus, nes daVbininkai, 
kaip jau visiems yra žinoma, 
greičiau pasirengę ištiesti 
pagelbės ranką, negu tie, 
kurie gyvena patogumuose.

Be to dar tenai pranašau
jama. kad dabartinė, valdžia 
negalinti ilgai tverti, kad li
beralų ir konservatorių ko
alicija, kurią Lloyd George’- 
as vedė karo pradžioje ir iš
laikė ją rekonstrukcijos lai-® 
kais

Fitchburg, Maęs. — Elek
tros darbininkų unija pada
rė naują kontraktą su darb
daviais. Gaus po 90c. valan- *• 
doj. Ikšiol po mažiau tegau
davo.

Los Asgeles. — Frank J 
Lynn Thompson. penkių 
mėnesių vaikas, pave nt:
asvęs karštos kavos p ir

taip nusiplikino, kad ant ry- 
Lietuvos Informacijų Biuras" bendrų, visas valstybes api-tojaus mirė.

f



SUKILIMAI LENKIJOJ
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“Eatered u second-claae matter Sept 
12, 1915 at the post office at Boston, 
Mass., under the Act of March 3,1879”

“Acceptance for mailing at special rate 
of postage provided for in Section 1103, 
Act of Oct 8,1917, authorized on July 
12, 1918.”

Svbscbibtion Ra.™:
laąriy ............................................$4.50
Boston and suburbs.......... ......$5.50
Foreign countries yearly..............$5.50

Eina ii South Boston’o utaminkais, 
kitvergais ir subatomi*. Tdidžiu 
Iatuvių Rymo Katalikų Sv. J vožėto 
DAXBLNIt<K7 Sąjunga.

“D ARBININKA'S”
'(The Wobkee}

Thi LrrHTASiAs Tii-Wnoa.r Pafsb./ /
PubliaiMd eve^r Tuesday, Thursday, 

and Saturday by St. Joskph’b Ltth- 
uakian R. C. Associatiom ot Labo*.

DS fi B I MB K S B
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simanė, būk registracijos į- 
statymo Lietuvos valdžia nė
ra išleidusi. Dabar jau pri
pažįsta, kad toks įstatymas 
yra ir kad atėjo iš Lietuvos 
valdžios įsakymas jį pildy-

Bet laisvamaniai yra pa
pratę panašius smūgius gau
ti. Vienas didžiausių smū
gių buvo tai tada, kai jie iš
sižioję kiek tik žiaptai leL 
džia, šaukė ant atstovo, kad 
neįšgauna Lietuvos pripaži
nimo, kad Lietuvos pripaži
nimo reikalai esą pagadyti. 
O taip jiems berėkiant 
brakšt Amerika ir pripažįs
ta Lietuvą.

Sabotažavo laisvamaniai 
aukso-sidabro fondą, (o štai 
Lietuva ir turi savo pini
gus. . .

Tai kuomi laisvamaniai 
pasirodė.

PATERSON, N. J.
GRĮSTA Į PROTĄ.

Liepos 20 d. Washingtone 
suvažiavusiems Paskolos 
stočių delegatams pirmą sy- stambios organizaijos Lietuvių Ū-

4 d.) užsibaigė rekolekcijos Pran
ciškonų* Draugijos narių. Lankė-— ciskonų»Dra&gųo8 narių, juamte-

Nors čia lietuvių mažas būreliu konfskaitlingai Ve-
bet 1 visokias partijas išsiskaidę ir 
viena prieš kitą kovoja. Laisva
maniai visai smunka. Laisvamanių

po
ir

r i • i

Šiomis.dienomis atėjo ži
nių apie ruteniečių sukili
mus Galicijoj prieš lenkus. 
Ruteniečiai reikšdami nepa- 
Lenkija deginą lenkų dva- 
ritenkinimą patekimu 
rus, žudą jįj savininkus 
darą kitokių j eibių.

Kad ruteniečiai taip
giasi, tai labai galimas daik
tas. Bet labai abejotina be
gu anokie darbeliai tesidaro 
Galicijoj. Galiūia daleisti, 

7 kad daugelyje vietų Lenki
joj prasidėjo bruzdėjimas 
prieš dvarininkus ir ponus. 
Lenkijos chlopai kįla.

Lenkijos seimas posėdžia
vo du syk ilgiau, negu Lie
tuvos St. Seimas. O tas Sei- 
Kas per su viršum keturis 
■^us posėdžiavęs nieko ge- 
/ Barbininkams ir beže- 

■s neišsėdėjo. Nutarė 
Bus palikti neliestus. 

MMBąi rinkimai bus lapkri- 
j čio m. ' Chlopai, matydami 
E nieko gero nesulauksią iš sa

vo poniškos valdžios, 
x dėjo teroru ^priminti 

ponams apie save.

pra-
savo

t

GRYNAS PRASIMA
NYMAS.

KENO ESI DRAUGAS:" 
LENKŲ AR LIETU

VIŲ?

Lenkija ruošiasi užgrobti 
Lietuvą. Taip bent praneša 
mums laikraščiai iš mūsų 
Tėvynės.- _

Kad priešą atremti, rei
kia vienybės, reikią amuni
cijos. Mūsų valstybė pa
skyrė tam ir kitiems tiks
lams, kad Amerikos lietu
viai aukotų bent po dešimtį 
dolerių.

Yra žmonių, kurie tam 
tikslui priešinasi. Jiems 
brangesni 10 dolerių nei 
Tėvynė. Jie elgiasi blogai. 
Patys nenori mokėti 10 do
lerių Tėvynės labui ir kitus 
da kalbina, kad tos duoklės 
nemokėtų. ''

Jeigu vėlini Lenkijai gė
liau nei Lietuvai, tai tapkie 
Lenkijos draugas ir nemokė
ki e tų 10 dolerių. Jeigu 
brangini Lietuvą daugiau 
nei Lenkiją, nesigailėkie tų 
10 dolerių savosios Tėvynės 
labui.

Užsiregistruok Paskolos 
Stoties komitetui, paduoda
mas savo pavardę.

kėsų Kliubo pirm. 23 d. rug. ta- 
^o\ suareštuotas. Kaip girdėti, 
bus sunkiai baudžiama.

Bolševikai nusigando.
Kaip tik pajuto, kad feįkės re

gistruotis, Hai jiems nabagams nei 
naktį'nėra miego. Visokias pro
klamacijas skleidžia po visą mies
tą, ragindami žmones nesiregis- 
truoti. • .

25 <L rūgs.' turėjo susirinkimą 
kas-link registracijos. Nutarta 
pradėti 8 d. spalio. Ingaliota raš
tininkė pasirūpinti visas informa
cijas iš Lietuvos Misijos. 'Regis
truoti išrinkti: J. Sprainaitis, Ve
ronika Žiliuvenė. Nedėlioms 
12 vai? iki 1 vaiJfcetvergais 
7—8 vai. vak. j';

LDS. susirinkųnąs.
1 d. spalio įvyko LDS. 18 kp. 

ussirinkimas. Nors galiu prisipa
žinti prieš visuomenę, bet pačios 
organizącijos reikalas verčia pa
stebėti nęrių ir valdybos nerangu
mą. Per du mėn. visai susirinki
mai nebuvo laikomi. Raštininkas 
ateidavo s uknygom, tai kas nori 
užsimoka už laikraštį ir viskas. Ir 
dabar dalyvavo tik 12 narių. Bu
vo skaitomas laiškas iš centro. 
Priimtas . Išdavė raportą J. 
Sprainaitis iš LDS. seimo. Iš ra
porto aišku, kad mes pilni esame 
vilties, kad mūsų organizacija 
šį metą didelį žingsnį nužengs pir
myn. Bet nieko nebuvo svarsto
ma, nes^radėjo nariai skirstytis 
ir visas glėbis organizacijos reika
lų paliko. LDS. organizacijos pla
ti ir vaisinga dirva, tik reikia ge
rai darbuotis, o vaisiai užtikrin
ti

w ■ .1 ■

‘ ‘ Tėvynė, ” • \ laisvamanių 
\ Susivienijimo organas, num.

40 cituoja Kauno “Lietuvos 
į į Žinias” apie tai būk “Ry

mas kišasi į mūsų valstybės 
vidaus reikalus, duodamas 

į paklausimą mūsų dvasiški- 
jai, kaip ji žiūri į žemės re
forma Lietuvoj nesutinka.” 

| koji dvasinė vyriausybės at- 
| sakiusi, kad ji su žemės re-

form aLietuvoj nesutinka.” 
r ■ “Tėvynė” nuo savęs pri

duria, kad “išvada pasida
ro gana aiški, kad Rymo ka- 

[ talikų bažnyčia yra priešin
ga tokiai žemės reformai, 
.kur apart bažnyčių ir vie
nuolynų gali gauti žemės vie
nas kitas bežemis ar .mažaže
mis varbguolis.”

Iš tikrų šaltinių mes esa
me sužinoję, kad Rymas 
nedavė Lietuvos dvasinei vy
riausybei jokių paklausimų 
apie Lietuvos žemės refor
mą. Yra grynas prasimany
mas, būk Rymas teiravosi a- 
pie Lietuvos žemės Reformą.

; NAUJAS SMŪGIS.'1
Laisvamaniai prisipažino 

gavę naują smūgį. Per ke
letą mėnesių išsijuosę dirbo 
prieš registracijos įstatymą. 
Ne^ąmoningiausių. priekaiš
tų darinėjo, kvailiausias re 
zoliucijai išnešinėjo. "Pra

BRANGINKIME LIETU
VĄ.

Artinasi registracijos lai
kas bei prisipažinimo, jog e- 
same mūsų Tėvynes Lietu
vos piliečiai. Tas laikas tai 
bus laikas mūsų politiško su
sipratimo, kvotimų. Kiek
vienas Lietuvos pilietis pa
gal mūsų valdžios nustaty
mus savo Tėvynės naudai 
privalės užmokėti vos tik 10 
dolerių. Sakau tik 10 dole
rių, nes kvortinis degtinės 
butelis dabartiniuose laikuo
se atsieina daugiau neŲ 10 
dolerių.» Vienas sijonėlis 
panelei ar pusėtina skrybė
laitė ir gi daugiau nei de
šimts dolerių-atsieina. Atė
jus registracijos laikui ir at
silyginimui ^rie tos duoklės 
palaikymui gyvybės Tėvy
nės Lietuvos aiškiai pažinsi
me kas ją myli ir šelpia ir 
kas išsižada savo tėvynės. 
Nejaugi mūsų Tėvynė ne y- 
ra brangesnė nei degtinės 
butelis nei sijonas nei skry
bėlaite 1 Tad brangindami 
savo Tėvynę Lietuvą, regis- 
truokimės visi!

Seiri jų, Juozas.
•-» * » * -A 1

SKAITYKITE IR PLATIN-

kį buvo atpasakotas Lietu
vos Pilietybės Įstatymas, 
reikalaujantis išsiimti pasus 
lietuviams, svetur gyvenan
tiems. Tada buvo aiškiai 
pasakyta, kad pirmais me
tais, pasą išsiimant, reikės 
užsimokėti $10.00, gi vėliau, 
pasą atnaujinant, kas met 
reiks mokėti po $5:00. Te
čiau laisvamanių laikraščių 
korespondentai paleido tuo
jau pirmą melagystę, kad 
neva buvęs paskelbta jog kas 
metai reiksią mokėti po $10. 
Tą melagystę pagavo ir soci
jalistų laikraščiai. Gi pas
kui, kada Informacijų Biu
ras paskelbė, kiek Lietuvos 
valdžia ištikrųjų nutarė mo
kesnio, tūli laikraščiai ėmė 
daryti priekaištus, kokią 
-girdi teisę turėjęs atstovas 
savo valia sumažinti mokes
nį nuo $10.00 iki $5.00.

Pq anos pirmos melagys
tės ėjo kitos; įstatymas bu
vęs, sako, sudarytas p. Mas- 
tauska ir kun. Kdlnėšio ir 
pasiūlytas Lietuvos valdžiai 
kuri jį ir priėmus. Buvo 
prasimanyta, kad bus kon
fiskuojami turtai visų tų, 
kurie užsiregistruos ir daug 
kitokių panašių nesąmonių. 
Tokiu būdu sukurstę skaity
tojus prieš įstatymą ir prieš 
atstovybę, tie laikraščiai c- 
mė skelbti obalsi nesiregis- 
truoti ir dargi reikalauti ats
tovybės personalo pamainy- 
mo.

Tokiu būdu buvo ištirtąs 
mūsų laisvamaniij patrijo- 
tizmas. Prieš porą metų jie 
buvo uoliais Piliečių Sąjun
gos apaštalais ir reikalavo 
nuolatinių mokesnių Lietu
vos valstybei, bet tai buvo 
dėlto, kad p. Vileišis jiems 
buvo pavedęs tuos mokes
nius iš katalikų išrinkti ir 
žymią_Jų dalį sunaudoti čia 
pat Amerikoje. Dabar ka
da įstatymas palietė lygiai 
visus, kada visi mokesnius 
turės mokėti jau nebe vienos 
partijos įstaigai, bet Lietu
vos valstybei — dabar šalin 
įstatymai, šalin valdžia, ša
lin seimas, nes kokia girdi, 
teisę jie. turėję uždėti ame
rikiečiams mokesnius.

Vėliau betgi jie susigrie
bė, kad elgiasi, kaip tikri 
maištininkai, valstybės prie
šininkai; • suprato, kad kas 
nors, kada nors galės juos 
tuo apkaltinti. Kaip skęs
tantis šiaudo, taip tie “nu- 
sišpicavę patrijotai” griebė
si minties, kad gal girdi vi
sai nei nėra tokio įstatymo, 
gal čia tik atstovybės prasi
manymas. Klausia savo 
sėbro P. Norkaus iš Lietu- 
Vos. Tas nieko nežinąs apie 
tą įstatymą ir kai ims vėl vi
si rėkti, kad tokio įstatymo 
nėra. ■

% • T

Bet po kurio laiko atsi
kvošėta. Ne, sako, įstaty
mas, vis dėlto yra/ nes ir 
atstovybės sekretorius^ sako, 
kad yra._ O jeigu jis yra, tai 
sunku jo nepildyti Neiš
pildysi — patsai savę nu
skriausi, nes neteiksi piliety
bės ir teisių. Tąkiu būdu poĮsekė i ršį kartą nabagėliams, 
flgo ir tuščio truksmavimo 
mūsų “laisvieji patrijotai”

nuo 
nuo

Departeris.
i

dė kun. P. M. Juras. Visi džiau
giasi vaisiais. v.

Ketvirtadieniais duodamos ti
kybinės pamokos laikinoje koply
čioj. Duoda kun. Pr. M. Juras. 
Gailu, kad iš vyrų mažai tesilan
ko^ o jie dažnai pasirodo mažiau 
pažįstą tikėjimo tiesas už moteris 
bei merginas.
VKaikurie asmenys vadinasi ka
talikais, bet gyvena pagoniškai. 
Yra tokių kurie ir į. bažnyčią atei
dami neatsineša nei knygutės nei 
rožančiaus... O susirinkimuose ir 
ne gudresniais. Turiu omenyje 
vieną katalikišką draugiją. Bet 
aš nesuparntu kaip ji gali vadin
tis katalikiška jei bijo maldos: su
sirinkimus atidaro laisvamaniš
kai. Prie tokios draugijos visai 
nevertėtų rašytis ir neleisti mitin- 
guot bažnytinėj salėj.

L. Radastėlė.

. 10.00 

..10.00 

. 6.00

. 5.00
. 5.00
. 5.00
. 5.00

... 5.00
. 2.50

BRIDGEPORT, CONN.

39 kuopa rengia sudėtinį balių, 
kuris bus subatoj, 14 spalio š. m. 
Šv. Jurgio parapijos svetainėj. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Bus pa- 
marginimų. Lietuviška orkestrą 
grajis.

Kviečia LDS. Komitetas.

LAWRENCE; MASS.

JERSEY CITF, N. J.

. Spalio 1 d. buvo Lietuvos Šau
lių Sąjungos atstovo A. Žmuidzi
navičiaus prakalbos. Nors čia 
lietuvių kolionija nedidelė ir kaip 
visur teip ir čia letuviai nesuti
kime gyvena, bet kas-link Lietu
vos labo, tai niekad rankų nenu
leidžia ir gausiai aukuoja. Auka
vo šitaip:
Kun. Juozapas Krasnickas $50.00 
Jonas Ketvirtis .........
Bernarda Bsaronas .. 
Vincas Znytra ...........
Pranciškus Matulis ..
Antanas Baltrušaitis . 
Rožė Balutis...............
Mateušas Petronis ... 
Jie va Šukienė..........|.
S. Guckaitė.................

Po $2.00: Izidorius Balčiūnas, 
J. Kačergis, Juozapas Skardis, 
Andrius Jakaitis, Vincas Mie- 
liauskas, S. Šimkus, KL Marcin- 
ka, Juozas Tyla. h '

Po $1.00: Antanas Juozėnas, F. 
Lekečinskas, Petronėlė Kazlaus
kaitė, J. Karemavičius, Juozas 
Boliulis, J. Poltėraitis, Antanas 
Baliulis, J.' Jocius, Viktorija Va
laitienė, S. Tamkūnas, Veronika 
Jocivienė, Petras Šiurkūs, Vin
cas Požėra, B. Gurckis, Vincas 
Vincevičius, Juozapas Kerlis.

Smukiomįs aukomis buvo su
rinkta $16.75?

Viso surinkta Lįetuvos Šaulių 
i Sąjungai $153.25.

Kaip visur taip ir Lawrence 
prohibiciją girtuoklystės klanų 
neišdžiovino. Silpnesnės valios 
žmonelių tarpe “moonshine” atli
kinėja pragaištingąjį darbą; nuo- 
dina žmonių protą, silpnina svei
katą. Pastaraisiais laikais blaivy
bės dirva kur kas platesnė ir sun
kesnė, tik, deja, taip mažai dar
bininkų.

“Moonshinės” vergai ir “Pa- 
langon” atsilanko. Ten, mat, di
delis miškas ir randa sau patogių 
krūmų bizniui.” Girdėjau, jog 
bus padarytas galas tokiems ^ne
lemtiem^ “bizniams” — slaptu- 
kams.

Federacijos skyrius veikia gy
vai Nutarė, subendrinimui min
čių, geresniam prasilavinimui tu
rėti įgaliotinių tarpe ginčus. Į- 
v/ks regis tuoj po daromo naujai 
bažnyčiai vajaus.

Visi entuziastiškai ruošiasi prie 
viešų po stubas, dirbtuves ir gat
vėse rinkliavų pastatymui erdvos 
katailkų bažnyčios. Dažnai mi
tinguojama, registruojama rinki
kai ię spalių 12 d. eis per stubas; 
13 d. per dirbtuve sir krautuves, 
o 14 d. gatvėse su dėžutėmis rinks 
po visą miestą iš praeivių.

^v. Pranciškaus dibųoje, (Spal.

------------ 1 ----- ------- -- ---------

usrado kad įstatymas yra ir 
kad jį reikės, pildyti. Tad 
kamgi ir triukšmas buvo 
kelti 1, Givistam, kpd ats
tovą išgraužus ir gavus nau
ją, sau paklusrią. Nepasi-

Išstato tik savę ant juoki
Fed. Sekret.

t pamatęs. Tai tiek to. Eikim prie 
tolesnio veikimo? Natkevičiaus 
prakalbų giesmė jau Žinoma. 
Prakalba baigės aukų rinkimu. 
Kolektorkom išrinkta tokios, ku
rios svietą lygina: Sirutienė/Au- 
gjrnienė ir trečios, neatmenu pa
vardės. Kiek tų aukų surinkta,< 
neteko nugirsti Publikos už
klausta kam tas aukas paskirti. 
Tautininkai skyrė pagelbą turmi- 
ninkam, o soeijalistai ir bolševi
kai, šaukė socijalistų partijai 
Teip vieniems su kitais bešūkau
jant, didelLriksmą keliant Kiškis 
ir pabėgo. Socijalistai-bolševikai 
nelaukė kam bus tie sukolektuoti 
pinigai skiriami Kasierius pabė
go su visais pinigais. Tautinin
kai neturėjo iš ko užmokėti nei 
kalbėtojui, nei už svetainę, nei už 
spaudą. Tautininkai likos pri
gautais. Visas išlaidas turėjo pa
dengti iš savo kišenės. Tą dieną 
tautininkai buvo surengę dvejas 
prakalbas. Richmondo daly — 
Muzikališkoj Svetainėj, kur bibli
jos studentai lankosi. Iš tos Rich
mondo svetainės dėdėm kaman- 
duojant užsibaigė prakalbos. Kal
bėtojas, kaip iš vienos teip ir iš 
kitos svetainės spruko lauk, it kiš
kis.

Iš.tos “trilypės” tautininkų-so- 
cijalistų-bolševikų pasidarė su
irutė ir barniai. Priežastis tame. 
Tautininkai, rengėjąi tų prakal
bų, o soeijalistai bolševikai nie
ko neprisidėjo, o ant galo da net 
sukolektuotus pinigus pasigrobė 
sau. Iš to ir kilo barniai. Iš ko 
tautininkam sarmata ir skriauda. 
Dėlto be policijom nebuvo galima 
apseiti.

Natkevičius, tautininkų buvo 
kviečiamas kaipo užbaigimui A- 
merikoj prakalbų. Mat p. Natke
vičius jau išvažiuoja atgal į Lie
tuvą. Dėlto sugrįžęs Lietuvon tu
rės’ ko papasakoti apie Philadel- 
phijos tautininkų-socijalistų-bol- 
ševikų vienybę ir jųjų elgimąsi. 
Sugrįš su gerais įspūdžiais.

Tautietis.

jų dėka visi geri darbai iy atidir
bami

Blaivininkas.

NEĮLEISTI IR DEPOR
TUOTI ATEIVIAI.

KM.

MONTRFAL, CANADA.
ę V___________

Rūgs. 24 vietinė Vyčių kp. gra
žiai sulošė teatrėlį “Jono Širdis.” 
Prakalbą, sakė mok. J. Pocius. De- 
klemaeijos, dainuškos ir šaltakošė 
teip užėmė visus, jog nepasijuto 
visi jog jau ir vienuolikta valan
da prisiartino. Puikus būrys bu
vo susirinkęs ant to vakaro, bet 
žada dar didesniame skaitliuje 
lankytis ant panašių vakarų. Pas 
mus kas trečią, o kartais ir kas 
antrą nedėldienį esti pasilinksmi
nimai visokios rūšies parapijalno- 
je svetainėje. Dalyvavimas vie
tine klebono ir visų mokslainių 
mokytojų patraukia visus ant va
karėlių. Šį metą ypatingai judė
jimas nepaprastas terp čionykščių 
lietuvių. 'Kada apie trijų lietuv. 
buvusių mokyklų dar viena šį me
tą prisidėjo ir kai kunigas penkto
je mokslainėj patsai pradėjo mo
kyti lietuvių kalbos, tai visi lie
tuviai tarsi iš miego pabudo. Net 
ir tie, kuriems lietuvybė neapėjo, 
garsiai prabilo: visus savo mažu
čiukus turime mokyti savo tėvų- 
protėyių kalbos. Šiandiena di
džiuojas 300 liet. fam. Montreal 
turėdami penkias lietuviškas 
mokslaines. ‘ ■

< / Kun. P. Vanagas,

L0WELL, MASS. 
_____ x

LDS. 97 kp. rengia balių-šokius 
Columbus dienoj, tai yra spalio 
12 d. š. m. ketverge, Colonial Sa
lėje, 84 Middleser St. Pradžia 
3-čią vai. po pietų ir trauksis iki 
vėlam laikui. Gerbiamieji drau
gai ir draugės, vietiniai ir aplin
kiniai nepraleiskit šio puikaus ba
liaus, nes Lowell’yje pirmą kar
tą tokį puikų balių rengia. Yra 
amerikoniška šventė. Turėsime 
laiko pasilinksminti. Bus puikūs 
muzikantai Grajis lietuviškus ir 
amerikoniškus visokius šokius. 
Teip-gi bus saldžių gėrimų ir gar
džių užkandžių.

• .

MONTELLO, MASS.

J. B.

»

Iš 13,731 ateivių, kurie 
neįleisti į Suv. Valstijas, 
daugumas neįleisti todėl jog 
pavirstų į visuomenišką sun
kenybę. Iš viso visuome
niškų sunkenybių yra 5,529, 
arba 42 procentu visų ne
įleistų ateivių. 1,662 atva
žiavo kuomet jų šalių kvotos 
jau pripildytos. Po tam se
ka pasislėpėliai iš kurių bu
vo 1,483? 1,249 neįleisti dėl 
nemokslumo, 809 kaipo kon- 
traktuoti darbininkai, 672 
dėl užkrečiamų ligų, įr 573 
dėl fiziškų trūkumų.

Apart tų neįleistų ateivių," 
4,353 ateiviai 'deportuoti po 
atvažiavimui. Ir tarp tų, 1,- 
713 neįleisti todėl jog taptų 
visuomeniškos sunkenybės, 
434 kaipo piktadariai, 359 
dėl nesveiko proto, ir 284 
kurie įėjo be peržiūrėjimo.

Iš 309,556 įleistų ateivių 
per pereitus fiskališkus me
tus, 216,305 atvyko iš Euro
pos, 14,263 iš Azijos, 520 iŠ 
Afrikos, 915 iš Australijos 
ir Ramiųjų Salų, ir 77,473 
iš kitų Amerikoniškų Šalių. 
46,810 arba daugiausia atei
vių atvažiavo iš British 
North America, paskui se
ka iš Italijos 40,319, Suvie
nytos Karalystės 35,732, iš 
kurių 10,579 iš Airijos, Len
kijos 28,635, Meksikos 19,- 
551, Vokietijos 17,931. Ru
sijos 17,143, Czecho-Slova- 
kijos 12,541, Rumunijos 10,- 
287, Vakarų Indijos 7,449, 
Japonijos 6,716, Švedijos 
6,624, Jugo-Slavijos 6,047, 
Vengrijos 5,756, ir tt.

Iš 432,505 ateivių — 
“immigrants” ir “non-im- 
migrants” — įleistų į Suv. 
Valstijas per pereitus fiska
liškus metus, pagal rasių 
arba tautų, daugiausia iš 
Anglijos 56,790. Po tam se
ka žydai 55,356, Italai 50,- 
121, Vokiečiai 37,446, Mek- 
sikonai 30,295, Skandina
vai 23,789, 'Skotai 21,297, 
Airiai 20,701, Francūzai 20,- 
239, Chiniečiai 13,220, Ja
ponai 12,837, Čekai ir Slo
vakai 9,832, Juodi Afriko- 
nai 9,289, Lenkai 8,214, Is- ' 
panai 6,943, Vesgrai 6,486, 
Rolandai 6,265, Pietų Sla
vai, Slovėnai, Kroatai, Ser
bai ir Bulgarai 6,173, ir tt.

Žingeidu tėmvti, jog įvai
rių tautų skaičius čion Ame
rike padidėjo pereitais me
tais,'bet ir yra kelios tautos, 
kurių skaičius sumažėjo. 
Tarp atvažiavusių matyti, 
jog žydai turi padidėjimą iš 
53,437. Po jų seka Vokie
čiai su 23,729, po tam Mek- ' 
sikonai su 22,775, Škotai su 
15,609, Anglai su 15,532, 
Airiaj su 13,704, ir tt. Tau
tos kurių skaičius sumažėjo 
Suv. Vąlstijose yra, Lenkai, 
iš’26,4075, Italai 21,716, Is7 
panai 10,637, Jogo Slavai su 
Bulgarais, 5,722.

Lietuvių įvažiavo 1,690 ir 
5,168 išvažiavo, matyt su
mažėjimas iŠ 3,498.

Spalio 3 drbuvo LDS. 2 kuopos 
susirinkimas. Delegatai išdavė 
iš seimo raportus. Painiausia iš
davė raportą Ona Kasečiukė, pas
kui Ona Samsoniutė ir pagalios 
M. Abračinskas. Raportai narius 
užganėdino. Visi nariai pasižadė
jo laikytis vienybės. Buvo skai
tytas lašikas iš Centro. Nutarta 
rengti vakarą ir keturi nariai iš 
liuosos valios apsiėmė į komisiją. 
Apsiėmė M. Kamandulis, J. Dau- 
gelevičius, J. Manstis. Nors 
mūsų kuopa jau yar pasidarbavu
si dėl LDS., bet neatsisako ir nuo 
tolimesnio veikimo. <

Spalio 1 d. čia buvo surengtos 
blaivybės prakalbos. Mat čia nuo 
senai yra žmonės prasimanę 
“moonšainę” sunkti ir ta “pra
monė” platinasi Priseina sujus- 
ti, kad piktai pastoti kęlią. Tai
gi minėtose prakalbose buvo aiš
kinama girtybės pragaištis. Pas
kui buvo suloštas dalykui pritai
kintas veikalas.
kun. J. Švagždis. Kaip visada, 
tai taip ir dabar gražiai pasakė.

Taigi montelliečiai nei jokiame 
veikime neatsilieka. Dirba išsi
juosę. O montelliečiai dar tuomi 
užsipelno pagyrimo, kad nemirš
ta darbe vieni visus darbus atlik
dami. Mat čia noTs didelė lietu
vių kolonija, bet tikrų tėvynainių 

metu bėgo iš namų per užpakali-katalikų nedaug tėra. Didžiuma 
nes duris su visu bolševizmu dėdę lieutvių yra sugedę. Tad likusių-

PHILADELPHIA, PA.

Natkevičiaus prakalbos.

Tautiškoj svetainėj buvo pra
kalbos rugsėjo 24 d. Prakalbų ve
dėju buvo p. Birutis, kuris karės

PRANEŠIMAS.

Ateinantį ketvergą spalio 
12 d. pripuola svarbi Ameri
kos šventė vadinama Colum- 
bus Day. Dėl tos šventės 
ketverginis “Darbininko” 
numeris neišeis.

I
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SPAUDOS PLATINIMO 
KLAIKAS.

L. D. S. REIKALE.
Kaip visiems tiems, kurie 

šiuomi ar tuomi prie L D. S. 
susitvėrimo ir sustiprėjimo 
prisidėjo ir pasidarbavo, 
teip ir man LDS. reikalai y- 
ra labai artimi, dėlto kad ir 
mano ne biskis triūso, laiko 
ir energijoj tai idėjai toje 
organizacijoje yra įdėta.

Perskaičius 7-to seimo 
protokolą ir atsišaukimus’C. 
pirmininko ir C. raštininko 
vienas kitas 'dalykas man 
teip sakant užkliuvo. Iškal- 
no atsiprašau jeigu kam ma
no žodžiai pepatiktų. Aš ra
šau tik taįp kaip man daly- 
kas atrodo, o jeigu klystų 
tai mielu noru priimsiu savo 
klaidos atitaisymą dėlto kad 
dš norėdamas organizacijos 
labo tame dalyke imu žodį.

Mano nuomone seimo de
legatų domė buvo kreipiama 
į asmeninius ginčus ir ki- 
virčius o ne į'pamatines or
ganizacijos nusilpnėjimo 
priežastis, o gal tų priežas
čių pastebėjimui nebeturėta 
laiko.

Susilpnėjusi yra organi
zacija finansiniai...

Susilpnėjęs -yra “Darbi
ninkas” darbininkų idėjos 
žvilgsniu.

Tai buvo dvi aši, apie ku
rias reikėjo suktis šio 7-to 
seimo visiems darbams.

Seime nebūdamas negaliu 
tvirtyt kaip ten buvo, bet iš 
Seimo protokolo atrodo,’ kad 
Seimo delegatams vargu be
gu rūpėjo tie dalykai.

Bet Seimas įvyko, laimin
gai pasibaigė, delegatai išsi
skirstė, o jų nutarimai iki 
kito seimo turi būti šventai 
pildomi. Tai yra pamatinė 
taisyklė mūsų LDS. ir ji 
griežčiausiai turi būt užlai
koma dėlto kad susiklausy
mas ir darbštumas pergali 
viską.

Ar išeis ant sveikatos pa- 
keitinTas C.x Valdybos narų 
vienų kitais, tai yra ateities 
klausymas, ar buvo reikalin
ga ant kart tiek daug C. Val
dybos narių pakeisti naujais 
ir-gi yra dalykas abejotinas, 
bet jau turi būt kaip pada
ryta dėlto, kad tai padarė 
LDS. seimas.

Kodėl organizacija finan
siniai susilpnėjo? ../

Iš seimo protokolo lyg at
rodytų, kad to viso būtų ad
ministratorius A. Kneižis 
kaltininku. O aš sakyčiau, 
kad tąs tvirtinimas neturi 
užtektinai tvirto pamato. 
Mano nuomonė apie Kneižį 
yra tokia, kad jis tyčia klai
dų nedarė Jir buvo idėjai at
sidavęs žmogus. Kaipo ad- 
ministratorių tai gal buvo 
galima kitą gaut, kartais ir 

, geresnį, bet kad Kneižys L. 
D. S. bedirbdamas daug ma
terialiai yra nukentėjęs, tai 
vra faktas. Jis su savo ener

gija būtų galęjęs daug k4 
__ __________ , ______ geresnio atsiekti, negu da- 
klansi, jis vis atsakys, kada apri- ^ar kad stovi.
tiksi, jis tavęs ntišjuoks.“ Man rodos, kad mums

Spalių ir Lapkričio mėn. 
yra skirti katalikų spaudos 
platinimui, “Darbininko” 
užrašinėjimui, LDS. narių 
prirašymui, “Darbininko” 
pagerinimo aukų rinkimui 
ir tt. Kiekvienam LDS. na
riui yra gera proga pasinau.- 
doti — gauti dovanas. Do
vanos štai kokios:

1) Kuris iš LDS. narią prikal
bus 5 naujus priex LDS. narius, 
gaus dovaną fontaninę plunksną.

2) Kuris gaus du nauju “Dar
bininkui” metiniu skaitytoju ir 
prisius pinigus Centran, gaus fon
taninę plunksną.

Fontaninės plunksnos yra su 
“Darbininko” vardu.

Užsirašiusiems metams “Darbi- 
„ninką” ir patiems prisiuntusiems 
pinigus, yra duodamos šiokios do
vanos.

1) Kelionė aplink pasaulį 50c., 
Albumas Liet. Dr-ją 25c., Delega
tą Kelionė Lietuvon 25-.

2) Apaštalystės Maldos — 25c., 
Bažnyčios Istorijos Vadovėlis — 
50c. ir Šv. Gabrielius — 25c.

3) Svieto Perėjūnas — 35c., E- 
męs ir Kalbėk — 30-., Ubagą A- 
kademija — 35c.

4) Dangaus Karalienė (apd.) — 
$1.00 ir Vaiką Teatrai, 1 dalis — 
10c. \ *
/ 5) Apologetika — 50-. ir Trįs 

Keleiviai (apd.) — 50c. '
6) Visi Geri — 10c., Leono 13 

pop. Enciklika — 15c.x Žaidimą 
Vainikas — 50-., Kurią Bus Vir
šus? — 10c., Esumas — 10c., Ga
liūnas — 5-.

7) Aritmetikos uždapinynas I
'd.---- 35c., Aritm. uždavinynas II
d. — 25c., “Draugas” (kalendo- 

'"rėlis) 40c.
8) Marijos Mėnuo — 50c., 

Eu-harist. Stacijos — 15c., Žibu
rėlis — 40-.-

9) Sakalėlis — 35c., Moterystė 
ir Šeimyna — 50c., Stacijos — 
15c.

10) Trįs Keleiviai — 50c., Ta
bakas nuodai — 10c., Žiburėlis — 
40c.

Kiekvienas užsimokėjęs iš 
kalno už metus už “Darbi
ninką,” turi teisę pasirinkti 
vieną iš viršuj nurodytų nu
merių, vertės 1 dolerio kny
gų. Taigi yra labai tinkama 
proga visiems iš to pasiiilimo 
pasinaudoti.

Pinigus ar money orde
rius siųskite vardu

“DARBININKAS”
366 Broadway, Boston 27, Mass.

i
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reikėjo ir reikia ieškot 
kaltininko, bet ieškot būdų 
kaip praeitų laikų padarytas 
klaidas atitaisyt. O žinant, 
kad kiekvienas Amerikos 
lietuvių laikraščių pats iš 
savęs neapsimoka, tai ir ieš
kot arba išlaidų sumažinimo 
arba ineigų padauginimo 
šaltinių.

PEREITŲ FISKALIŠKŲ 
METŲ ATEIVYSTĖ 

IR IŠSIVYSTĖ.

♦Kai atsitinka taip, kad 
vadų-vadukų grupė mora
liai nulinčiuoja be svarbios 
priežasties savo sandarbi- 
ninką, tai iš to be kitų blo
gumų išeina ir tas, kad kitų 
pasišventimas išgaruoja.Pa- 
mato, kad po kelių metų uo
laus energingo darbo gali 
būti be pasigailėjimo lygiuo
jamas ne kokių priešų, o sa- 
viskių

Imigracijos Biuras išduo
da skaitlynes atvažiavusią ir 
išvažiavusių ateivių dėl fis- 
kališkų metų 1922 — t. y. 
nuo liepos 1921 iki Birželio 
30, 1922. Tos "skaitlynes 
svarbios tik tuomi jog pir
mas metas “Percentum Li- 
mit”akto .

Imigracijos viršininkai at
važiuojančius ateivius pa- 

> — “alien- 
” - (kurie mano 

čion apsigyventi ir “alien- 
non-immigrants” (kurie ne
mano čion apsigyventi) ir 
išvažiuojančius ateivius kai
po “alien-emigrant” (kurie 
mano svetur apsigyventi) ir 
“alien-non-emigrant” (ku
rie nemano svetur apsigy
venti). Sulig tų statistikų 
kaipo ateiviai yra skaitomi 
tik tie atvažiuojantieji atei
viai, kurių gyvenimo vietos 
buvo užjury, bet kurie da
bar ketina nuolatai apsigy
venta Suv. Valstijose. Išva
žiuojantieji ateiviai, kurių

(228,777 vyrai ir 203,728 mo- 
ferys)\ Ir išvažiavę atei
viai, laikinai “emigrant,” ir : 
nelaikinai “non-emigrant,” 
skaitliuoja 345,384 (240,464 . 
vyrai ir 104,928 moterys). 
Tokiu būdu 89,121 ateivių 
daugiaus atvažiavo negu iš
važiavo. 1921 m. 552,132 
ateiviaų daugiaus įvažiavo 
negu išvažiavo. Bet žiūrint 
į vyrus, 11,687 vyrai išvažia
vę, daugiaus išvažiavo negu 
įvažiavo.

VISJEMS.

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

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

Mokyti ir išmintingi vyrai atsi
džiaugti negali, prisiminę knygų 
skaitymo naudų. Šitai kų sako 
mokslavyris B. Būry. “Knyga, 
anot jo betariant, yra geriausias 
mokytojas. Jis ant tavęs niekad 
nesupyks ir užmokesnio nereika
laus. Kada tik nueisi, niekados jo1 
miegančio neatrasi, kada tik pa-

v •

skiria į dvi kliasas 
immigrant, 
čion apsigyventi ir

Senovės žydai darydavo 
teip kad savo kaltes sumes
davo ant ožio, paskui tą ožį 
sudegindavo ir tikėdavo, 
kad taip apsivalo nuo nuo
dėmių. Žydus sekti mes ne
privalome ir nereikia visas 
kaltes suversti ant vieno as
mens.

\

Visi LDS. nariai privalė
tų visus spaudos darbus duot 
savo spaustuvei. Iš to ir-gi 
būt pelno. O pavarius tam 
tikrą agitaciją didžiuma L. 
Ų. S. narių ypač tie, kurie’ 
turi namo bonų pirkę už ne
dideles sumas, tuos bonus 
paaukos LDS. naudai, o dar 
ir teip šiek tiek aukų susi- fyįj kaipo “non-emigrant

• « •vi* • n V •

SUV. VALST. ANGLIŲ 
KASYKLŲ NELAIMIN

GI ATSITIKIMAI 
1921 M.

\ ■ — 1 " ■V

Nelaimingų atsitikimų an
glių kasyklose buvo ma
žiaus 1921 m., negu bile me
tais nuo 1903 m. Valstijų 
kasyklų peržiūrėtojų rapor
tai 1921 metams prisiųsti 
Suv. Valstijų Kasyklų Biu
rui parodo, jog 1,973 vyrai 
užmušti viduje ar kasyklų 
lauke, tai yra 298 vyrai ma
žiau už 1920 m. Nelaimių 
priežastis sumažėjo visur,

ti, arba daugiau, vyrų mi
rė kiekvienoje nelaimėje, ir 
iš viso nuo tų nelaimių tik 
24 mirė. Tas skaičius yra 
mažiausias nuo to laiko kuo
met federalė valdžia išleido 
pirmas skaitlynes 1911 m. 
Šis yra geras nurodymas 
žymaus pagerėjimo, kuris 
seka pastangas federalės ir 
valstijų kasyklų biurų, ope
ratorių ir mainierių organi
zacijų sumažinti skaitlius ir 
baisenybes kasyklų eksplio- 
zijų ir ugnių.

Per pirmus septynius mė
nesius 1922 m., 917 vyrai už
mušti anglių kasyklose, kas 
246 atsitikimais mažiau už 
1921 m. Per tą laiką, .226,- 
202,000 tonų anglies iškasta, 
kas 19% mažiau už 1921 me
tus.

PERKASI ŠLIŪBINIUS 

DRABUŽIUS.

gyvenimo vietos buvo Suv? ’šaftuose, nuo stogų puolimo,

jūrę. Arti buvo motorinių 
laivų iriuos išgelbėjo. R

MIRĖ BESIGLAMO- 
NĖD^MI.

» y

Gloucester, Mass. — Tur-. . 
tininkės Caroline Sinkler -į 
vasarnamio virtuvėj rasti 
negyvi jos šoferis ir tarnai- | 
te. Jie besą viens kitoglė- 
byje. Daktarai nerado ne| ■ 
nusinuodijimo, nei kitų mir- į 
tinų Žaizdų.

VIETOJ ANGLIŲ.
————— • A*5** - .tįM

O a dale, C oi. — Pyčiif au
ginto.’ ii rtebijo nei angliaka
sių st ‘iko, nei geležinkelie- | 
čių st 
pyčių kaulukai galima var
toti v etoj anglių. Tie kau
lukai besą labai kaitrūs.'Pir
miau šimtai tų kaulukų to
nų eidavo niekais.

eiko. Jie susekė, kad

NELAIMĖ. "d

Berlin. — Būsiančioji ex- 
kaizerio žmona princesa 
Reuss atvyko Berlinan pirk
tis šliūbmių drabužių. Mo- 
narkistai jos nemėgsta, nes 
rokuoja, kad ex-kaizerio ap- 
sivedimas bus kliūtimi grą
žinti monarkizmą V okieti- 
joj-

Valgaraiso, Ind. — Auto-; 
mobiliu važiavo šeimyna iš 
astuonių asmenų. Bevažiuo
jant £er geležinkelį automo
bilius sustojo. Tuo tarpų . 
atlėkė traukinys ir sumalė 
automobilių, motiną ir šešis 
vaikus. Vyras ir vienas, vai
kas išliko gyvi ir svekii. ■

nuo gazo užsidegimų ir tt., 
tik viduje nuo ugnies buvo 
daugiaus.

Tas sumažėjimas 1921 m. 
yra gal dėlto, jog tais metais 
ne pilnai angliakasių dirbta, 
nes net ir tų metų produkci
ja sumažėjo 23*^%. Suv. 
Valstijų Geological Survey 
dėl 1921 m. paduoda 494,- 
500,000 trumpų tonų anglų 
iškasta — 407,000,000 tonij 
minkštų anglų ir 87,500,000 
toną kietų anglių — ir 1920 
m. 645,663,000 tonų, iš ku
rių 556,563,000 tonai minkš
tų ir 89,000,000 tonų kietų. 
Todėl nelaimingų atsitikimų 
per 1921 m. buvo 3.99 zdel 
kiekvieno milijono tonų, ir 
1920 m. 3.52 dėl kiekvieno 
milijono tonų. Gal tų atsi
tikimų priežastis yra kasyk
lų uždarymas ant ilgo laiko.

Sulyginkime kiek vyrų 
dirbo kasyklose per dviejus 
metus. Galutinos skaitlynes 
nepilnos. Žiūrint į anglių 
produkciją dėl pereitų dvie
jų metų, matome, jog visi 
darbinikai dirbo 144,000,000 
pramainų (shifts) 1921 m., 
ir 188,000,000 pramainų 1920 
m. Tokiu būdu nelaimių ra- 
ta dėl kiekvieno tūkstančio 
pilno laiko darbininkų, bu
vo 4.11 dėl 1921, ir 3.62 dėl 
1920 m.

1921 m. anglių produkci
ja parodo 251,000 tonus 
anglių už kiekvieną pražu
dytą gyvastį, ir tik 1916, 
1918 ir 1920 m. daugiaus to-

Valstijų prižiūrėtojų ra
portai rodo, jog 1921 m. be
veiki 30,000 vyrų užmušta. 
Sulig tų skaitlynią 1921 m. 
buvo kasyklose 750,000 vyrų 
ir 4920 m. 780,000 v^rų.

Pereitais metelis buvo ma
žai didelių nelaimių ir mir
čių nuo jų, iš viso buvo tik

Valstijose, bet kurie ketina 
apsįgvventi nuolatai užjury, 
klasifikuoti kaipo “emi- 
grant” ateiviai. Suv. Vals
tijų apsigyvenę ateiviai, ku
rie laikinai važiuoja užju- 
rin, ir ateiviai, kurie gyve
na užjury ir laikinai atva
žiuoja. į Suv. Valstijas, skai-
..................... '
ateiviai išvažiuojant, ir 
“non-immigrant” ateiviai į- 
važiuojąnt.

Per 1922 fiskališkus me
tus 309,556 atvažiuojanti 
ateiviai buvo įleisti, ir 13,731 
ateiviai neįleisti, 122,949 
“non-immigrant”( kurie ne- ■ 
mano čion apsigyventi) atei
viai ir 243,563 Amerikos pi- 
liečia^atvažiavo. Iš viso at
važiavo 689,799. Ant kitos 
pusės, iš £uv. Valstijų išva
žiavo 198,712 “emigrant 
(kurie mano svetur apsigy
venti) ateiviai, 146,672 “non 
-emigrant ’ ’ (kurie neapsį- 
gyvent svetur) ateiviai ir 
309,477 Amerikos piliečiai, 
iš.viso'išvažiavo 654,861.

Tas aktas žymiai sumaži
no atvažiuojančių skaičių. 
Nuo liępos 1, 1920, iki bir
želio 30, 1921, 805,228 atva
žiavo, bet 1922 metais tik 
309,556, iš tų buvo 149,741 
vyrai ir 159,815 moterų.

Bet ir matyt sumažėjimas 
išvažiuojančių ateivių nuo 
247,718, ' 1921 metais, iki 
198,712 dėl 1922 m., tų 
443,223 buvo vyrai ir 55,489 
moterys.

Tokiu būdu per pereitus 
fiskališkus metus buvo 110, 
844 daugiaus įvažiuojančių 
negu išvažiuojančių ateivių, 
bet jeigu mes tik skaitytume 

J vyrus, .. įvažiuojančius tik 
galime LDS. naudai dirbki- būtų 6,518. 
me ir dirbkime. į jokias Į§ ateiviai del
kliūtis neatsižvelgdami. apsigyvenimo ir neapsigy- __ _ _

. ’ F. Virakas. venimo, skaitliuoja 432,505 įnįį nelaiiės7 ir tik pen-

rinks, iš ko ir-gi bus galima 
skolą sumažinti ir mano nuo
mone per kokius 3-4 metus 
neliks LDS. skolos nė vieno 
dolerio ir visi dalykai stovės 
teip kaip reikia.

Tik nereikia mums ginčy
tis dėl asmeniškumų z ar ki
tokių pašalinių -dalykų o 
žiūrėt vien tikrų LDS. idė
jos reikalų. Nėra ir nebus 
tokios pajėgos, kuri galėtų 
LDS. prie bankroto privesti.

Organizacijos auga ir bu
joja organizacijos nariams 
ir vadams Vienybėj esant ir 
susiklausymui viešpatau
jant. Organizacijos griūva 
vadams pešantis ir vieni ki
tus įtarinėjant, dėlto ir mes 
palaikykime tą nuo mūsų L. 
D. S. susitvėrimo bujojusią 
ir mus visus jungiančią vie
nybę ir susiklausymą ir sto
kime į kovą prieš visus orga
nizacijos priešus, o “Darbi
ninko” mortgičiams duokim 
per galvą doleriais kas tik iš
sigalime ir vaisiai tos kovos 
bus kogeriausi. Vienybėje 
galybė. Todelei stiprinki
me vienybes obalsį nors, kar
tais dėlto ir turėtume už
miršt padarytus Įžeidimus 
ir nuoskaudas. Ateis tas 
laikas, kad Dievas kiekvie
nam atlygįs teisingai ir gau
siai. O mes tik išsijuosę nuo
širdžiai kuomi ir kaip kas y;

KAIP GYVENA MUILO 

KARALIUS.

London. — Lordas Lever- 
hulme yra Anglijos muilo 
karalius-milijonierius. Yra 
72 metų amžiaus, bet kelia
si 4:30 vai. iš ryto ir stoja 
darbaų. Vakarais jis eina i 
šokius ir vikriai šoka.

NELAIME.

pasivijęs'

Junction.

Dover, N. II. — Pasažie- 
rinis traukinys 
prekinį traukinį drožė jin 
ties Rollinsford
Mašinistas vietoj žuvo ir še
ši pasažieriai sužeisti. Ne
laimė atsitiko dėl miglos.

VOS NEŽUVO.

New York. — Du lakūnu 
buvo išlėkę į padanges. La
kiojo 800 pėdų augštumoj. 
Mašina pasigadino ir pasi
leido žemyn ir plumtelėjo Į

i

* •

DAUG STUDENTŲ.

Cambridge, Masš. — Har-x 
vardo universitetan Įstojo 
šiemet 6.256 studentų. Tai 
pirmu sykiu tiek daug įrto-tj 
jo. Ant 183 daugiau, negu ’ 
pernai.

KONCERTAS
Rengia Šv. Cecilijos cho

ras, Šv. Kazimiero bažny
tinėje Svetainėje, 260 E. 
Main St., Amsterdam, N. Y. 
Kuris įvyks 15 d. spalio, 
1922 m. nedėlios vakare 7:30- 
P. M. t

Apart vietos choro ir so
listų, dainuos garsi visoj' 
Naujoj Anglijoj talentinga 
solistė p.-lė A. Narinkaitė iš 
Boston, Mass. Kviečiame 
kaip vietos, taip ir apielin- 
kės kolionijų lietuvius atsi
lankyti ant šio koncerto.

Choro Komitetas.

K V
JAU IŠĖJO

NAUJI LIETUVOS PININGAI

LITAI
r
T

%1

<

Siųsdami dabar Lietuvon piningus nesiųski
te auksinais, nė doleriais tiktai

LITAIS
Gerai ir greitai persiunčia ■

LITHUANIAN AMERICAN TRAOING CO. i
112 N. GREENE STREET, 

į BALTIMORE, MD.

i *

i •:

: * I
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IŠ VILNIJOS.

PRAKALBOS NUSI
SEKĖ. f

r z ■

g Pereitą nedėlią blaivinin-
* ką kuopos surengtos pobaž- 
c riytinėj salėj prakalbos gra- 

J žiai pavyko. Apie Lietuvą 
;; kalbėjo P. Virakas, Dr. Ja- 
Ekimavičius rinitai ir indo- 

Jk miai išaiškino apie 44mun- 
H šain.” Klebonas ilgai ir in- 

domiai kalbėjo. Buvo viso
kių pamarginimų. 
moniutė prijuokino 
amžinu žydu.

Prakalbos' visais 
niais nusisekė, 
vo pilna salė,
daugiau, negu moterų.

M. Kil- 
žmones

Andrius Zaleckis gavo nuo 
St. Noreikos, buvusio So. 
Bostoniečio laišką iš Vilni
jos, iš Valkininkų, kurį len
kai valdo. Valkininkų baž
nyčia esanti parsta, varpų 
nesą, esą daug lenkų legio
nininkų. Laikraščių jokių 
nesą.. Nors visko trūksta, 
liet Valkininkuose esą pato
giau gyventi, negu Kaune.

Siunčia visiems pažįsta 
miems labu dienu.* i

PRANEŠIMAS GERB 
KLEBONAMS.

“Darbininkas” neseniai yra at
spausdinęs MAŽĄ KATEKIZMB- 
LĮ, sutaisytą gerb. Kun. F. Jan
kaičio “Pirma Išpažintis, Labai 
parankus KATEKIZMĖUS vai
kučiams prirengimui prie PIR
MOS IŠPAŽINTIES. Kaina $7-50 
už 100 ega. Imant ant syk 100 
egz. ar daugiau, duodame 25 nuoš.

“DARB.” ADMINISTRACIJA,

PRAMOGĖLE.■
x L. .Vyčių 17 kp. rengia šeimy
nišką yakarėlį spalio 11 d. vaka
re parapijos salėj ant 7- gt. po' 
num. 492. Dalyvausiantieji pa
duokite vardus St Motiejūnaitei, 
K.Kiškiui arba S. Znotinui.

Rengimo Komisija.

LIETUVOS PILIEČIU
REGISTRACIJOS

REIKALU.

r-

REIKALAVIMAI.
Reikalavimą kainos 2c. už žodi oi 

kiekvieną sykj. jj
------------------ ■ —

žvilgs- 
Žmonių bu- 
Vvrų buvo

BĖDŲ BĖDOS.

Boston Ameiican, spalio 5
“ė a- 

pie nelaimingą lietuvę Luci- 
ja Kareiva, gyv. 262 Fourth 
St. Ji yra 26 m. amžiaus.

Ji už Juozo Giedraičio bu
vo ištekėjusi 1916 m. Bet 
tasai išviliojo iš jos $1.200 ir 
pagyvenęs 10 dienu pabėgo. 
Tada prie jos ėmė suktis St. 
Kanišauskas ir kalbino teko-

/

ti Pagalios ji sutiko. Kaip 
Boston American rašo, tai 
abu nuėjo pas .Toną Adoma
vičių prašyti išimti - laisniJ 
Adomavičius pasakė, kad

d. laidoje, plačiai aprašė
v ' • • -

K■fe.Ir
d£r.

K■į*
■gi 
ItV 
aį?'

EzEk.
Eįy-
Krįį

| to negalima daryti dėlto kad 
moteris jau buvo ištekėjusi. 
Bet prižadėjo už $50 gauti 
divorsą. Moteris pinigu? 
davusi. Bet kaip ji sakė A 
domavičius paėmęs pinigus 
nieko nedaręs, o paskui pa- 

kad divorsas esąs 
Tada ji su Kani-

GIESMININKAI TĖMYKITE
Dainos su gaidomis.

“Darbininkas” yra gavęs labai gra
žią dainą. Taigi ją mylėtojai galifė 
gauti labai prieinamomis kainomis. 
Atsiminkite, kad katras bus pirmes
nis, tai geresnis.

štai tos nepaprastos dainos: 
Dainos Kaina
Ak Myliu Tavę berneli ....................75

' Aš jsivilkčiau čigono rūbą............ 1.00
Aš pas tėvelį, močiutė mano.... 
Blaivininką Himnas ......................
Graži čia giružė ...........................
Jojau dieną ......................................
Ko liūdit sveteliai ......................
Lietuvos Himnas ...........................
Lihgo .......................... 
Meile uždegta krūtinė ...................
Musical Echo ...................................
Muzikos Aidas__ '...........................
Oi tai dėkui močiutei ..................
Plaukia sau laivelis ......................
Saulelė Raudona .............................
šią nakcialy .....................................
Siuntė mane motvnėlė.... ..............
Skyniau skynymėlj ........................
Vai aš pavirsčiau ..........................
Vienas žodis ne šneka ..................
Visuomet širdis surakinta...........
Vyčią Himnas .................................

Užsakymus ir pinigus siųsti:
“DARBININKAS”

I 366 Broadway, Boston 27, Mass.

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

1922 metams.
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.45 

.60 

.25

Pirmininkas — A. Kazlas,
56 New York Avė, 

Newark, N. J. 
Vice-Pirmininkė — A. Zuikiutė,

27 Davis St,
Harrison, N. J.

Raštininkas — A. Karaneckas, 
117j Court St,

Elizabeth, N. J.
Iždininkas — J. I. Liudvinaitis, 

Bos 411, Linden, N. J.
Organizatoriai —

Paulius Kyrius,
222 So. 9-th St,

V. Pūkas,
37 Maujer St.

Brooklyn, N. Y.
A. Miemikas,

10 Harrison St,
Paterson, N. J. %

PRANEŠIMAS
Duosiu misijas šį rudenį 

sekančiose vietose:'
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. Bystras 
klebonas.

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

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

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

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

Tėvas Alfonsas 
Maria, C. P

Esame gavę iš Washingto- 
no Lietuvos piliečiu regis
tracijos blankų, taigi kurie 
lietuvių norėti} .tų blankti 
gauti malonės kreipties į 
44 Darbininko” raštinę ir 
gaus visas žinias ir paaiški
nimus.

V “DARBININKAS”
366 Broadtvay,

Boston 27, Mass.

Į L I E T U
Iš Neir Yorko į Southami/toną 

OLIMl’IA — SįmiHv 14: Lapkričio 4 
HOMHRIC — Spalių 21 ; Lapkr. 11 
MAJESTIC — Spalių 2S: Lapkr. 25 
Greičiatisias kelias i Baltiko uostus.

American Line
Ix \eir } orko 

MANCHIRIA .........
MONttOi.IA ............
MI.VNEKAįlDA (3

Persėdimai į J'
Red Star Line 

fs \’(>v lortro i <'liei-boitriz ir Atitvertu 
ITX!.AXi> Sp. t l; KK(>X!.AM> Sp. 2S 
ZEELAND Sp. 21. LAPLAND Lap. 1! 
<;<sTIIJ.AXD(3 k!.)Lap. 11 Į Autvem.t

Whtte Star Line 
z \ < <r Y >rko į

SA\n.AXl>..............<:! k!es<-> I.npkr. -
valais. l'ž.i.r.i.'i kaniiiariai. 

ieiiKu-.i.r. kainos .rusi) draif-rų pal
ūkimai Auiųrikon. Paaiškinimų <!<> 
klausk vielos agentų arba

KELIAI VINKĮ' SKYKH S 
Statų Šuo ". Boston. Jlass.

................Spalių 2<s
........... Lapkričio !: 
klesos) Spalių 
.ištiko uostas/

E X T R A !

I’t-i.
1 rs:i
t.-i

£2

BALTIJOS
U UNIJA 9&oa

NAUJAS KATALOGAS.
Tik-ką išleidau Naują Katalogą 

savo krautuvės įvairių daiktų: 
Laikrodėlių, Laikrodžių, Breisle- 
tn, Karolių, Žiedų, Lietuviškų 
Rekordų, Fonografų, Pianų, liet. 
Volialių dėl “Plaver Pianų,” Ar
monikų, Klarnetų, Revolverių, 
lietuv. Knygų, vBritvų ir kitokių 
daiktų gaunamų mano krautuvė
je, Prisiųskite savo adresą, tai 
gausite gražų iliustruotą katalogą 
dykai. Adresuokite:

JUOZAS F. BUD R IK,
3343 So. Halsted St., Chieago, UI.

LDS. CENTRO VAL-
V DYBA.

--
Dvasios vadas kun. F. Ke

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

kis, A. Vaisiauskas.
Kontrolės 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.

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

ANT RENDOS
KAMBARYS OFISUI.

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

■I. REIKALINGI.
Reikalingi darbininkai nuolat inian. 

ilnrbui j Srfap Iron Yaril. (>era užmo 
kęst’. Kreipkitės pas:

COHEN & RUBINSTEIN,
327 Third St, Chelsea, Mass

(10;
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16 Metų South Bostone

DR. H. S .STONE
AKIŲ SPECIALISTAS
S99a.W. BR0ADWAY

EK

■B■fc
sakęs, 
gautas.

L šausku apsigyveno po minė- 
tu adresu. Kanišauskas ati- 

—dėliojo formali apsivedimą. 
fc- Kai moteris to pareikalavo. 
^7 nes ji jau buvo nėščia, t;:i 

Kanišauskas pasijuokė ir 
pasakė, kad divorso ji nega
linti gauti ir jis negalįs jos 
vesti.

Pagalios dalykas atsidūrė 
teisman ir So. Bostono teis 
me teisėjas Logan nuteisė 
Joną Adomavičių vienam 
mėnesiui i pataisos namus 
už ėmimą nuo moteries $50 
ir nubaustas ant $50 už ne
davimą advokatą. Kani
šauskas pripažintas gimusio 
kūdikio tėvu.

K 
F-

Didžiausias metinis balius: . . . . . .
Rengia Šv. Kazimiero R. K. Draugystė 

Bus KETVERGE 
SPALIO (OGTOBER) 12 DIENį, $922 M.

(Columbus Day)
I>ARAPIJOS SVETAINĖJE.

492 East Seventh Street, South Boston, Mass.
Prasidės 3 vai. po pietų ir trauksis iki vėlumai.

Taigi užprašome South Bostono ir apielinkės lietu
vius ir lietuvaites koskaitlingiausiai į šį nepaprastą ba
lių, nes bus geriausi muzikantai. Grieš angliškus ir lie 
tuviškns vėliausios mados šokius Taip-gi bus geriausių 
užkandžių ir gėrimų. Užtikrinant visus kad būsite už 
ganėdinti ant šio puikaus baliaus. Taip-gi ši draugija y- 
ra nutarusi priimti naujus narius baliaus dienoje nuo 
18 iki 25 ip. už baliaus tikietą o nuo 25 iki 45 metų am
žiaus už pusę Įstojimo. Tai-gi patartina šia proga pasi
naudoti.

KALI IJUD ArlLKlIVV^
LINIJA 9Broadvay, e Nev’^ork.NV

SčiLIETUVA
• PER. HAEbURGĄ,PiLl.ĄVN 

LJEPOJU. ’’
v j/VAŽIUOKIT VISI PARANKIU 

IR TIESIU KELIU.
Į -T7 Lietuviai važiuojanti j PILIAVĄ aplenkia 

Ujuost4 (karidorą).
Visa trečia klesa padalinta i kambarius ant 

ig&l 2-jų, 4-rių, ir 8-nių lovų.
■LITUANIA Spalio 18; POLONIA Lap. 1

Iš New Yorko ar Bostono j Hamburgą-—$103.50, 
^^^Piliavą—$106.50, Klaipėdą ir I'iliavą—$107.00. 

Mes -užmokame gelžkelio tikėtą iš Bostono j Ja New Yorką. Kreipkitės pas vietini agentą. 
M - *■ __  *

i

I

ir 5 kambarius labai gia 

patogioj vietoj Brighton

Per metus rendos atnešt: 

kad biskj būtų pataisyta- 

būtu trauti iki $7000. Pre

VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v. vak.
—------------------------------------------------- ,

Tel. So. Boston 270 1 
J.MACDONELL,M«D.i 
Galima nusikalbėti ir lietuviškai. |

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

Vakarais nuo 6-Jki 9.
s 536 Broadway, So. Boston. |

M . »

PARSIDUODA
27-nių šeimynų mūrinis namas 

po 3-4 
žioj ir 
Mass.
$6000,

■ja įima
kė $25.000. Įmokėti $3000. Likti 

<ius ant lengvo išmokėjimo. I’la 

tesniii žinių kreipkitės pas

D. J. OLSEIKA
Real Estate & Insurance

425 Broadway, So. Boston, Mass.

e

'o.agį

it?

F3^
f CHORASĮ

’• ------------

Užkviečia visus KOMITETAS.

DRAUGIJŲ ATYOAI!
DirhtllVPVėliav^’ Skardų, visokių Ženkleliu, Guzikučią.Ant- 

kJvU. V C spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalu, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą. 
STRUPAS CO,*. 90-92 Ferry St. Newark*N. J. 
— ■■■■■■■ i—n ■■ fe , i ■ — ■ ■ — ■

Paieškau DARBO, mokytis prie 
įiznio ar amato. Kalbu 4 kalbo 

mis. Moku gerai aritmetiką. Pra 

sau atsišaukti per laišką. Sutik 

čiau važiuoti į kitą miestą. 

V. J. Z-s, Care of “Darbininkas’’ 

366 Btoadivay,- Boston 27, Mass 
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SV. KAZIMIERO R. K. DR-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI 

SO. BOSTON, MASS.

PIRM. — Vladas Paulauskas,
90 B S t., So. Boston, Mamų 

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

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

FIN. RAŠT. — Juozas Juška,
Merycliff Academy, 

Arlinghton Helgths. Mat* 
IŽDININKAS — Leonas švagždys,

111 Bowen St, Boston 27, Masa. 
IŽDO GLOB. — J. Grublnskas,

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

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

61 Story St, Boston 27, Maaa, 
JRAUGIJOS antrašas reikale:

366 Broadway, So. Boston, Mana. 
DRAUGIJOS susirinkimai laikomi 

<aa ar.tr$ nedėldienj mėnesio 1-ą vaL 
m pietų parapijinėj svetainėj, 492 B. 
7-th St, Boston 27. Maaa.

REIKALINGA mergina arba 
moteris prie namų ruošos. Darbas 

ant visados. Atsišaukite į “Dar 

bininko” ofisą.

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

$3.50

X.

SVARBUS PRANEŠIMAS.

Pa.

V

I

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

fc.
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“V Y T Į”
Lietuvos Vyčių Organą. 

Eina du kartu į mėnesį.
Kaina metams..........

“VYTIS”
4736 So. Wood St, Chieago, Ulinois.

g

SKAITYKITE IR PLATINKITE ŠIUOS LAIKRAŠČIUS
“D R AU G Ą”

“Draugas” eina kasdien.
“Draugas” paduoda daug naujausių |

žinių,
“Draugo” kaina visame pasaulyje tik ♦

$6.00.

“DftAUGAS” PŪBL. C0.
2334 So. Oakley Avė, Chieago, Ulinois. IPirmininkas — V. J. Kudirka, 

37 Franklin St., 
Norwood, Mass.

Vice-Pirm. — M. Žukauskaitė, 
1 Grimes Street,

South Boston, Mass. 
Raštininkas — J. Smilgis, 

125 Cherry Street,
Cambridge, Mass.

Iždininkas — M. Abračinskas, 
187 Ames Street, . 

Montello. Mass.

L. Vyčių Naujosios Anglijos 
apskričio pusmetinis suvažiavimas 
bus spalio 29 d. š. m. Cambridge, 
Mass, parapijos salėj ant Win<l; 
sor St. 1:00 vai. po pietų.

Visos apskričio Liet. Vyčių 
kuopos malonėkite atsiųsti kuo- 
dkugiausia delegatų, nes šitas y- 
ra labai svarbus suvažiavimas. 
Bus išduoti iš esimo raportai. Ki
tas svarbus dalykas, tai bus svar
bų išgirsti apie mūsų apskričio 

£ chorą. Girdėtis, kad komisija vis
ką gerai sudariusi.

Cambridge’io knopa yra išanks- 
to prisirengus mus priimti.

Vincent P. Stankus,
L. Vja?ių N. A. Apsk. pirm.

“DARBININKĄ”
Lietuvių Darbininkų Sąjungos 

Organą.
“Darbininkas” eina tris kartus į sa
vaitę.

Kaina metams............... $4.50
Užrubežy metams..........$5.50

“DARBININKAS”
366 Broadway, Boston 27, Mass.

“TĖVYNĖS BALŠĄn
Eina du. kartu į Savaitę.

Kaina. — Užrubežy, - Vilkes-
Barres ir apielinkčse met $5.00
Kitose valstijose ...... .$4.00

“TĖVYNĖS BALSAS”
> 55 W. Market St, Wilkes-Barre,

“G ARS Ą”
A. L. R. K. S-mo Organą. 

Eina kartą į. savaitę. Jame galima ras
ti daug žinių apie įsirašymą į įvairius 
susivienijimo skyrius.

Kaina met. (Amerikoj) $2.00 
Kaina met. (užrubežy)..$3.00

“GARSAS”
222 South 9th Street, Brooklyn, N. Y.

“LAIVĄ”
Eina kartį į savaitę. Jame rašoma vien 
apie tikėjimo ir doros dalykus.

Kaina metams.................$1.50
Kaina užrubežy met....... $2.00

“LAIVAS”
2334 So. Oakley Avė, Chieago,

“MOTERŲ DIRVĄ”
A. L. R. K. Mot. Są-gos Organą.

Eina kartą į mėnesį.
Kaina metams (Amerikoje) $2.50
Kaina metams (užsienyje). .$3.00 ’ 

“MOTERŲ DIRVA”
917 W. 33-rd Street, Chieago, Ulinois.i n . ........

“M E I L Ę”
Eina kartą į mėnesį. Įvairaus turinio 
žurnalas su skyriumi vaikams.

Kaina metams................$1.80
• Kaina užrubežy.............. $2.00

►“MEILE”
301 Statė Street, Du Bois, Pa.

“GIEDRĄ”
Katalikiškos moksleivijos organą 

Eina kartą į mėnesį. 
Kaina metams..................$2.00
Vienas numeris.............. .20

“GIEDRA”
55 W. Market St, Wilkes Barre, Ta.

Tš BOSTONO j LIETUVĄ 
per LTVERPOOL 

ant naujo, didelio, puošnaus, greito 
aliejų varomo 

TYRRHENIA ........... Lapkričio 4
ALGERIA .......................... Lapkričio 25
AUSONIA (naujas).................Spalio 20
su greitu persikėlimu Į LIETUVA Ir
7isas Baltijos valstijas. Geriausias 
patarnavimas ir valgis.

TAIP-GI Iš NEW YORK’O 
asmeniškai prižiūrima ekskursija Lie
tuvon ir j kitas Baltijos valstybes 
kiekvieną utaminką vienas iš trijų ju 
rią milžiną su Užjūrio persikėlimu 

Southampton’e.
MAURETANIA AQUITANIA 

BERENGARIA
pasiekia LIkTu VA j devynias dienas. 
Delei Informaciją kreipkitės prie ar
timiausio agento arba prie CUNARD- 
ANCHOR LINES, 126 Statė St, Bos
ton. Mas*

FARMA ANT PARDAVIMO.
68 akerių ūkė, labai geros tro

bos ir geri dirbami laukai. iMš- 
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 ir 
gatvekario. Vaikams mokykla 
tik gale lauko. Vanduo suvestas 
į trobas reikalingas. Dėl plates
nių informacijų rašyti pas savi
ninką. »

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

200 MEDŽIU KIRTĖJU.
Maine’os valstijon. 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.

ILK. Keistučio Dr-JOs Val
dybos Adresai, Boston, Mass. 
PIRMININKAS — J. Adomavičius,

122 Bowen St, So. Boston, Maaa, 
VICE-PIRM. — Vincentas Zaleckaa,

81 Mercer St, So. Boston, Mass. 
'ROT. RAŠT. — Antanas Macejunaa,

450 E. 7-th St, So.- BostJn, Masa. 
HN. RAŠT. — Juozapas Vinkevlčiuau

469 W. 6-th St, So. Boston, Masa, 
CASIERIUS — Andriejus Zalieckaa,

307 E. 9-th St. So. Boston, Mase. 
MARŠALKA — Viktoras Zlčkls,

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

4nius susirinkimus gaa pirma nedai
li en J kiekvieno mėnesio po No. 694 
Washlngton St, Boston, Mas* 6-tą ▼< 
vakare. Ateidami drauge Ir nauju n*" 
■tą su savim atsiveskite prie musu dr- 
los prirašyti.

Paieškau seserį Antaniną Dir- 
mauskaitę ir brolį Joną Dirmaus- 
ką. Jie paeina iš Vadžgirio mies
telio, Raseinių apskr. Prieš karą 

mm rvnriirn '♦*!gyveno Cambridge, Mass, 49 
įj* I AIIvLAi lLLuI I®.Cherry St. Kas juos žino ar jie 

vai2bai«nkii» n*reg. s. v. p»t. oa»». j patys lai atsišaukia pas Modestą 
Žmrčk, kad gantam tikrajj-garsujj pefl Dirmauską Dvasinė Žemaičių Vy

skupijos Seminarija, Kaunas Lie
tuva.

1 KAM K ?

Raamatizmo, neara raumenį
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini sa

daugiau kaip 50 metų.
Reikalauk, kad turėtu Įkąra (Anchor)




