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PINIGŲ KURSAS.

nesutinka pripažinti, kad 
Klaipėdos krašto atsisaky- 
priešintūsi tautybės princi- 
Tasai kraštas visuomet bu-

į’lint, 
Bangor, Me. 
“ Washington 
Gazette,” ir

Tautų Sąjunga bus davusi savo 
moralės sankcijos lenkų užgriebi
mo aktui, tuomet reikėtų svarsty
ti klausimą, ar bebus prasmės 
Lietuvai dalyvauti Tautų Sąjun
goje. Iš jos pasitraukdama Lie
tuva gal nepabaidytų galingų im- 
perijalistų, bet — žmonijos sąži
nė gali kartais prabilti ir mažųjų 
tautų lūpomis..

AMERIKOS SPAUDA APIE LIETUVĄ.

PLAUKIA SU VYNU.

jo sutikti kraustytis iš Tra
kijos ir užleisti ją turkams.

TAUTŲ SĄJUNGA IR LIETU
VOS REIKALAI.
. ---------------------

Rugsėjo 4 d. prasidėjo Genevo-
!je trečias metinis Tautų Sąjun
gos suvažiavimas. Suvažiavimo 
pirmininku išrinktas Augustinas 
Edvards, atstovaujantis Chile 
(Gili) respubliką.
gulinčių prie Tautų Sąjungos val- 
stybiijį tame suvažiavime, daly
vauja 44-ios. Dalyvių ir svečių 
ypač Amerikonų skaičiumi šis su
važiavimas viršijąs du pirmuoju. 
Tai parodo, kad Tautų Sąjungos 
idėja žmonijos mintyse nuolat įsi
gali.

Turkų viršus

NEPAISO ĮSAKYMO.
I

“Pūbllsbed and dfcctrtbnted under 
per m lt <No. 534) authorized by the 
Act of Oetober 6, 1917, on file at the 
Post Offlce of Boston. Mass. By order 
of the Presldent. A. S. Burieson, Post- 
master General.”

Krikščionys J darbininkai 

vienykitės! Spieskitės Į vie
nintelę darbo žmonių orga- > 
nizaciją Amerikoje—-Lietu
vių Darbininkų Sąjungą.

Mudania. — Atnaujintoj 
turkų-alijantų konferencijoj 
pagalios prieita prie 
ties. Visų valstybių 
vai sutarti pasirašė, 
ties salvgos tokios:

sutar- 
atsto- 

Sutar-

SMERKIA LLOYD 
GEORGE.

1. Graikai turi išsinešti iŠ 
Trakijos penkiolikos dienų 
bėgyje.

2. Graikijos valdžia Tra
kijoj, ypač žandarmerija 
kuogreičiar.sia turi užleisti 
vietą turkų valdžiai.

3. Kai Į) tik graikai pasi
trauks iš karo vietiu tai ali- 
janlai jų vietas užims, o ant 
rytojaus savo keliu perves 
valdžią turkams.

4. Apėmimas turkų Traki
jos turi įvykti ne vėliau kaip

30 dienų po graikų išsi
kraustymo.

Graikijos valdžia spiria
ma didžiųjų valstybių ture- akyse mahometonų.

Arti- 
labai 

populiariu gumą 
Lloyd George ir 

ir laikraščių 
jį plati kam-

Daugel i s 1 aikrašč i ų ;

TU ashingtoh. — Augiau
siasis Teismas atsisakė iš
naujo persvarstyti savo nuo
sprendį 'Coronado Coal Co. 
byloje su angliakasių unija.

Tuo Augščiausiojo Teis
mo nuosprendžiu, kurio 
angliakasių unija reikalavo 
atmainymo, unijos gali būti 
traukiamos teisman ir iš jų

reikalaujama atlyginimo vi
su nuostolių, kokius kompa
nijos aplaikė laike streiko.

Dabar Coronado Coal Co. 
galės traukti angliakasių u- 
niją teisman ir reikalauti iš 
jos nuostolių atlyginimo. 
Tuo nuosprendžiu pasire
miant galės tą pati daryti ir 
visos kitos kompanijos, kur 
unijos skelbs streikus.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
KONSTITUCIJA

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

Kaina tiktai 15 centu.' 
“DARBININKĄ S”

366 W. Broaaway,
Boston 27, Mass.

London. — Gimęs 
urnose Rytuose krizis 
sumažino 
premiero
tarp žmonių 
prasidėjo prieš 
panija. 
kurie iki šiol karštai rėmė
premjerą. dabar reikalauja, 
kad jis tuojaus rezignuotų. 
Jie sako, kad premiero di
delis rėmimas Graikijos 
kuom* prie karo privedė 
Angliją ir kad nuo karo iš
gelbėjo tik ministeris Cur- 
zon. kuris laiku spėjo susi
tarti ir susitaikinti su Fran
cija.' Bet šitokis susitarimas 
esąs pačios Anglijos panie
kinimas ir jos pažeminimas

San Francisco. — Pasa- 
žici-inis laivas City of Hono- 
lulu plaukęs iš Honolulu į 
San Pedro užsidegė. Iki sa
los Honolulu buvjj 1409 mai- 
lios. o nuo 
670 mailių, 
leista signalai apie 
ir keletas laivų sigr. 
gavo ir 
mes vieton.
nos apėmė visą laivo vidų ir 
visi žmonės turėjo nulipti į 
valtis. Ant laimės jūrė bu
vo visai rami. Didžiulis 
liepsnos stulpas nuo d(*gan- 
čio laivo iškilo į augštą. Iš
viso ant laivo žmonių buvo 
217. J uos visus išgelbėjo at
plaukęs laivas West Fara- 
lon.

u bu v® 1409 mat- 
San Fedro buvo 

Bet buvo pa
ti ei a imę 

talus pa- 
pasiskubino nelai- 

Tuo tarpu lieps-

Sfockhohn. — Laivas 
Drottninglmlm išplaukė su 
1352 pasažierių į Ameriką. 
Laivas turi paprastą daugį 
ynio ir alaus ir nepaisė A- 
merikos įsakymo, kad laivai 
Amerikon turi atplaukti 
sausi.

TROCKIS SUGRĮŽO 
MANI EBRU.

Chicago. — Tlelmuth Klo- 
ckzin. 38 m., prisipažino
policijai, kad jis užmušė 
kirviu savo 77 m. tėvą 
AVilliam, 2842 S. Tripp 
Avė., už tai, kad tėvas ne
davęs ja m vai gyti vakarie
nės. Po užmušėjistės jis nu
ėjo saliūnan, prisigėrė ir ten 
tapo suimtas.

M a ak va. — Rusijos Sovie
tų armijoj ir laivyno minis- 
ieris Trocki sugrįžo iš Pie
tinės Rusijos, kur buvo ar
mijos ir laivyno maniebrai. 
Jis sakė prakalbą apie tuos 
maniebrus ir be kitko pasa
kė:

“Raudonoji Armija ir lai
vynas tik ką pabaigė ma
niebrus ir aš labai esu paten
kintas. Tai dėlto, kad ali
jantai Genooj atsisakė svar
styti mūsų pasiūlymą suma
žinti armiją, tai mes pama
tėme reikalą turėti armijš iš 
800.000 kareivių... Raudo
noji armija ir laivynas yra 
geriausi argumentai, kuo
met eina derybos apie taiką 
arba tautų susiartinįmą.”

Įvedus Lietuvai z savus pinigus 
draftai (perlaidos) bus išrašomi 
litais. Įskaitant persiuntimo iš- 
Itoščius už vieną dolerį bus išmo
kama devyni litai.

LITHUANIAN SALES CORP., 
414 W. Broadway,

Boston 27, Mass.

DANIJOS K A BINET. 1S 
REZIGNAVO. SANTIKIAI TARP LIE

TUVOS IR AME- 
, RIKOS.

ponai to krašto, kur jų priskai- 
toma tik 66,(XX) — pireš 72,000 lie
tuvių; o dar reikia pastebėti ir 
tai, kad pagal tų vokiškų statis
tikų lietuviai, kalbanti vokiškai, 
yra paskaityti vokiečiais. Vokie
čiai, žinodami gerai, kad jie ne
galės sugriauti Versalės sutarties 
teksto, pagal kurio Klaipėda ati
dalinama nuo Vokietijos, Hei- 
matsbundo nariai mėgina tą 
punktą apeiti, reikalaudami auto
nomijos tai teritorijai. Tai bū
tų lyg ir priedanga — kaip at
sitikime su Danzigu — palaikyti 
tą kraštą vokišku. Danzigo paty
rimas turėjo būti gera pamoka, ir 
mes drįstame tikėti, kad ambasa
dorių taryba nebepaklius antrą 
sykį Į spąstus.” Tiek p. d’Etche
goyen.

Gal Amerikos dienraščiai nebū- 
Tų’kėėfpę tų -“Gigą '
ro” balsą, pakartotą “Litearry 
Digest. ’ ’ Tečiau šis pastarasis 
žurnalas gražiai mums patarnavo, 
pridėjęs prie ano majoro straips
nio dar ištrauką iš “Lietuvos” 
(gautą iš mūsų biuro), kur redak
torius p. M. Biržiška labai sąmo
ningai atvaizdino mūsų tautos 
jausmą dėl Amerikos pripažinimo. 
Buvo ten išreikšta mintis, kad 
mes, gavę pripažniimą,* nelauksi
me iš Amerikos nei globos, nei ly
gaus draugingumo, bet visdelto 
ieškosime susiartinimo su Ameri
ka ir jau anot g>. Biržiškos, nekal
bant apie naudingus prekybos ir 
pramonės santikius..., reikią mū
ši) žmonėms pasiimti iš Amerikos 
naują, sveiką, gyvą ir energingą 
kultūrą, ir reikią ko nors iš jos 
išmokti. Ir galėsime iš jos ką 
nors išmokti, ypač su pagelba tų 
lietuvių, kurie nukeliavo į Suv. 
Valstijas.

Tam balsui pasigirdus pasipylė 
eidtorijalai po dienraščius apie 
Klaipėdos klausimą. Rašyta, ko
mentuota buvo plačiai ir daug. Ir 
visi balasi buvo mums labai prie
lankūs. (Paminėsime tik edito- 
rijalus: Clevelando “Plain Deal- 
er,” Bridgeport, Conn. “Life U 
Akron, Ohio, “Journal,” Corriųg* 
ton, Va. “Virginiaif,” \ Flint, 
Mich. “Journal,” 
“ Commercial, ” 
Post,” “Pittston 
daugelis kitų).

Rugsėjo 20 d. laikraščiai “Phi
ladelphia Ledger” ir “Brooklyn 
Eagle” indėjo kablegramą iš Pa
ryžiaus, kurioje pranešama, kad labai smarkiai ginasi, 
tas patsai Majoras d’Etchegoyen ____________

Rugsėjo 5 d. “Assoceiated 
Press” korespondentas pranešė 
Amerikos spaudai, kad tą dieną 
buvę išrinktos šešios komisijos, 
kurioms ir buvo paskirstyti visi 
suvažiavimo darbai, būtent:

1. Konstitucijinių ir juridinių 
klausimų:

. . . s2. Teknikos organizacijų;
3. Ginklavimosi sumažinimo;
4. finansų;
5. "Sucijalių ir bendrų klausimų:
6. Politiniu klausimų.
Bet be tų 6-ių komisijų dar bu

vo išrinkta specijalė penkių narių 
komisija, kuri tartų, kokius nau
jus klausimus reikėtų indėti die- 
notvarkėn visuotino Tautų Sąjun
gos susirinkimo.. Tarpe tų nau
jų klausimų buvęs pažymėtas ir 
Lietuvos protestas prieš lenkų ad- 
rytąjį Vilniaus plebiscitą. Lenkai 
pasiskubino užprotestuoti prieš 
tai, kad Vilniaus rinkimų klausi
mas būtų svarstomas Tautų Są
jungos posėdyje.

Rugsėjo 15 d. tos pačios “Asso- 
ciated Press” korespondentas 
pranešė žinią, kurią indėjo veik 
visi Amerikos dienraščiai, kad 

(Tautu Sąjungos susirinkimas, po 
savaites pertraukos susirinkęs 1;> 
rūgs, svarstęs keletą mažesnės 
svarbos (?) klausimų. Vienasis 
tų klausimų — cituojame iš New 
Yorko dienraščio “Evening Post” 
— buvo konfliktas tarp Lietuvos 
ir Lenkijos dėl valdymo Vilniaus 
krašto. Specijalė komisija, kuri 
tą klausimą svarstė, patarė ati
duoti politinei komisijai Lietuvos 
prote»tą prieš lenkiu rinkimus ta
me krašte. Susirinkimas komi
sijos raportą priėmė. Jisai per
davė ’ komisijai (nepasakyta ku
riai: ar politikos, ar naujų klau
simų komisijai. L. I. B.) Lietu
vių skundus dėl lenkų valdžios 
persekiojimo jų tautiečių, tečiau 
susirinkimas atsisakė padėti į Jie- 
notvarkę rinkimų klausimą.

Tai palaidoja Vilniaus klausi
mą, kiek tai paliečia Tautų Sąjun
gą ir palieka laisvę Lenkijai rink 
ti atstovus iš to krašto Į savo par
lamentą. ” «

Kol negausime iš savo oficijalių 
šaltinių tų faktų patvirtinimo, 
mes atsisakon^^kčti teisingumu 
“Assoeiated m^s” pranešimoj 
ypač gi dėl korespondento pada
rytų išvadų. Mes negalime pri
leisti, kad Tautų Sąjunga savo vi
sumoj būtų taip lengva širdžia pa
tvirtinusi didžiausios tarptautinės 
neteisybės, aktą, kokiu buvo su
laužymas Suvalkų Sutarties (1920 
m. spalių 7 d.) ir užgriebimas Lie
tuvos teritorijos.

Mes linkę esame manyti, kad 
Tautų Sąjungos plenumas tik ati
dėjo to klausimo svarstymą, kol 
negaus pilno raporto iš politinės 
komisijos, kuriai bene tik ir bu
vo perduotos tasai klausimas iš
nagrinėti. > '

Jeigu ištikrųjų pasirodytų, kad

Bridgeport, Ct. — Ray- 
mond Bradlev, 17 m. am
žiaus high scbolės mokinys 
nusižudė. Paliko raščiuką, 
kur nuordė, kad jį kankinę 
klausimai ar yra Dievas, 
kaip atsirado pasaulis, Dar
vino teorijos. High School 
mokytojai sakė, kad patžu- 
dys buvo labai mokslus.

Copenhagen.—Pasak Na- 
tional Tidende, premiero 
Neergard kabinetas rezigna
vo ir karalius pakvietė bu
vusį premjerą Christensen 
sudarvti nauja kabinėta. 
Kabineto rezignavimas buvo 
numatomas jau nuo užsida
rymo ir reorgatiizavimos ū- 
kio banko. Skiriamasis pre
mieras buvo viešųjų darbų 
ministeris pasitraukiančia
me kabinete.

>

Vašingtonas, X, 9 d. (El
ta). šiomis dienomis bus 
užmegsti tarp Lietuvos ir 
Suvienytu Valstybių regu
liariai diplomatiniai santi
kiai.

. Apie rugsėjo vidurį, Amerikos 
spauda prabilo Klaipėdos klausi
mu. Pradžią padare “Literary 
Digest” (rūgs. 3 d.) indėjusi ilgą 
ir turiningą straipsni, užvardy- 
tą, “Lietuvos uostas.” Tasai 
žurnalas žinias ėmė iš Paryžiaus 
“Figar’o,” kur majoras d’Etche
goyen padavė svarbių statistikos 
žinių, kad 1913-ais metais per 
Klaipėdos uostą perėjo 1500 laivi) 
su 744,000 tonų prekių. Juridinė 
klausimo puse sulig to p. d’Etche
goyen atrodanti šiaip : Pagal Ver
salio sutarties §99 — Vokietija 
atsisako naudai sąjungininkų il
su jomis susidėjusių valstybių, vi
sų teisių ir titulų į.. Klaipėdos 
žemę. Vokietija pasižada pripa
žinti teisėtu tokį to krašto pa
tvarkymą, kokį matys geriausiu 
sąjungininkai. Tąjį paragrafą 
dar patvirtino vaiau viršiausioji 
(Talkininkų) Taijįi>a atsakydama 
1919 m. birželio!8 d. p. Broek- 

dorff—Rantzen, Vokiečių Val
džios pasiuntiniui. . Atsakyme 
skaitome, šiuos žodžius« talkinin
kai ir su jais susidėjusios valsty
bės 
nuo 
mas 
pu i.
vo lietuviškas ir gyventojų didžiu
ma savo kilme ir kalba yra lietu
viai. Gi faktas, kad pačioje Klai
pėdoje yra žymi vokiečių dalis ne
pateisina vokiečių viso to krašto 
valdymo, ypač dar dėlto, kad 
Klaipėda yra vienatinis išėjimas 
į jūrą, kurį Lietuva turi:.. Yra 
nutarta, kad Klaipėda ir ją ap
supantis kraštas laikinai būti) per
duota Talkininkams, nes Lietu
vos teritorijos padėtis dar nėra 
nuspręsta. ’ ’

Bet dabar, kada Lietuvos klau
simas mažne visų pasaulio valsty
bių jau yra nuspręstas josios pri
pažinimu de jure, ir Klaipėdos 
klausimas turi būti tuojau išriš
tas. Dėlto p. d’Etchegoyen ir ra
šo toliau:

“Taip atrodo, kad Augštasai 
komisijonierius tos mažos terito
rijos, kurs buvo pasiirtas Talki- 
ninkij reikalais neparodė reikia
mos energijos, kurią reikėjo ap
reikšti, nugalint pastangas vo
kiškų grupių pasivadinusių“ Hei- 
matsbund.” Tosios jų pastangos 
išpradžių buvo nežymios, bet juo 
labjau josios stiprėjo, juo Talki- 
minkų atstovas labjau svyravo. To 
pasekmė yra ta, kad dabar vo
kiečių blokas yri stipriai ir pavo
jingai suorganizuotos. Jie nero
jo neitralumo ženklų, kurie ro
dytų nors toleranciją, o rezulta- {paskelbęs karštą protestą prie 
tas toks, kad tame ^lietuviškame Į francūzų sentimentą, palankų 
krašte su didžiuma lietuvių gy- 'Klaipėdos “neprik^usomybės.” 
ventojų, lietuvių kalbos' moky- Proteste minima, jog istorikas 
mas mokyklose yra aštriai už-.Pytijus dar 350 m. prieš Kristų 
draustas, kad neduoda - leidimo Į miųi apie Klaipėdą, kaipo f apie 
steigti lietuvių gimnaziją, ir kad ‘ lietuvių miestą. Vokiečiai agi- 
lietuvių kalbos vartojimas yra už- tuo ją už Klaipėdos nepriklauso- 
draustas teismuose. Nežiūrint sa
vo skaičiaus lietuviai nėra prilei
džiami prie valdiškų vietų,.

Žodžiu sakant, vokiečiai yra

Paryžius.—Francijos lai
vų linija nutarė leisti savo 
Taivuš su'vynu. LaiVai prP 
startinę prie Amerikos už 
trijų mailių nito kranto už
darys barus ir užpečėtvs. 
Tain ir seniau darė, bet A- 
merikos valdžia buvo pa
skelbus, kad į Ameriką plau
kiantieji laivai turi būti sau
si. Jei Amerika kabinsis 
prie laivų kompanijos už tu
rėjimą užpečėtyto vyno, tai 
laivų kompanija dalyką neš 
į Tarptautinį Teismą Ilaa- 
goj.

New York. — Amerikos 
laivai iš Europos uostų iš
plaukė be svaigalų.

MUŠASI SU BALT GVAR
DIEČIAIS.

Vladivostok. — Smarkus 
mūšis tarp raudonarmiečių 
ir baltagvardiečių siaučia 
Spasskoje fronte. Mūšis Vv- 
ra smarkiausias nuo pra
džios Japonijos evakuacijos. 
Bolševikai gabenasi karei
vius, tankus ir aeroplanus 
linkui Vladivostoko, kad tą 
miestą užėmus, bet balt- 
gvardiečiai, kurie jau nuo 
senai valdo Vladivostoką,

mybę tuo tikslu, kad galėtų va
liau pire pirihos geros progos tą 
kraštą pasigriebti sau.

Liet. Inf. Biuras.

DAUG VYNUOGIŲ 
PARDUODA.

New York. — New Yorko 
valstijoj parduoda pą 25 va
gonus dienoje Kalifornijos 
vynuogių. Nei prieš prohi
biciją nebuvo tiek vynuogių
Amerike suvartojama, kaip kompanijai užsakė 
dabar* pinigus frankus .

.17\STOr.tS LIETUVAI.
Vašingtonas. X. 9 d. (El

ta). Atvyko Vašingtonan iŠ 
Minneapolis, Minn., naujai 
paskirtas Suvienytų Vaistys 
bių Nepaprastas Pasiunti
nys ir Įgaliotinis Ministeris 
Lietuvai p. Frederick W. B. 
Coleman.

PREKYBA SU RUSIJA 
NEGALIMA.

Bėriui. — Vokietijos fab
rikantų konferencija, į ku
rią buvo pakviesti Rusijos ir 
Vokietijos valdžios atstovai, 
nusprendė, kad prekyba su 
Rusija yra negalima. Pre
kyba yra monopolizuota ir 
be to Rusija veda prekybą 
tik politiniais išrokavimais. 
Vokietija norėtų dalyvauti 
Ri i s i j os r< *kon st rūke i j o j e, 
bet esančios Rusijoje sąly
gos daro tai visai negalinu! 
dalyku.

BAISI NELAIMĖ.
Manchester, N. II. — Du 

automobiliu susikūlė ir iš 
vieno išsiliejo 175 kvortų 
Kanados degtinės. Auto- 
mobiliaus su degtine savi
ninkas suareštuotas.

IŠMUŠĖ TĖVUI AKĮ.
Waverly, N. Y. — I.A. 

Samuels neteko akies, kuo
met jo sūnaus paleista bolė 
pataikė į aki, sudaužė aki
nius ir perskėlė akies obuo
lį.

UŽ AKĮ $7.000.
New York. — Rheinold 

Hųenegarth, vienakis, buve 
sužeistas automobiliu ir ne
teko antor sakies. Už ją ga
vo $7.000.■
. LATVIJOS NAUJI 

PINIGAI. , j 
Geneva. — Latvija atsi 

žadėjo savo senųjų pingų — 
rublių. Šveicarijos medalii 

naujai



15 South Boston’o 
■trtrgais ir subatomis. 
urte vi v Rymo Katalikų šv. Jcozapo 
PutaKINKŲ S4JUSGA.
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klausomybei, stengsis šituo
se rinkimuose visi dalyvauti.

Vicm.k koperatyvu geftž- įIf jeJ 

mwpatys lietuviai snaustų, 
tad išrinktame seime vado
vaujamą rolę pasiimtų tie

KOOPERACIJŲ BĖDOS.
Pastaruoju laiku “Darbi

ninke” skaitytojai rado ne- 
t mažai 'straipsnių apie koope
raciją. Tos rūšies raštų bus 
ir daugiau. Darbininkai 
turi su kooperacija pilnai 
susipažinti ir mokėti jas 

| vesti. Ekonominėje dirvoje.. 
kooperacija yra darbininkų 

' viltis, idealas. Veik šiėra 
Amerikoje lietuvių koloni
jos, kurioj nebūtų ar nebū
tų buvę kooperacijos. Re
tai kuri jų pusėtinai gyvuo
ja. Dažniausia jos skursta, 
kol pagalios sprandą nusisu
ka. Bet šitokie skaudūs ne
pasisekimai neprivalo darbi
ninkų baidyti nuo koopera
cijų. Reikia žinoti, kad 
kultūringųjų tautų darbi- 

: ninkai pasekmingai veda 
\ kooperacijas. Todėl reikia 
| ieškoti nepasisekimų prie- 

žastis ir jas prašalinti. Šiuo 
""tarpu pažvelgkime, kaip g£-: 
t vuoja kooperacijos Lietu- 
. voj. Štai ką rašo apie tai 
/“Lietuvos Ūkininkas”:

‘ ‘ Markei krintant koperaei- 
ja, ypač blogoje padėtyje at
sidūrė. Yra net galvojama, 
kad privatūs pirkliai ir banki
ninkai tyčiomis paveikė j Sei
mą neišleisti savo pnigij, kad 
visi silpnesnieji žūtų. Nors tam 
nesinori tikėti, bet kad kopera- 
cijai grąso mirtis, tai aiškių 
aiškiausia.

“Ypač tai idėjiniai pastaty- 
p tai koperaeijai grąso mirtis. 

Bendrovėms, kurios koperaci- 
b‘os idėjos neturėjo, o tik iš var- 

t'\ do koperatyvu vadinosi, tai 
toms kiek geriau.

“Koperaeijos idėja nesigai- 
V nioti spekuliantų pelno, bet 

patarnauti žmonėms, savo na
riams, draugingu būdų. Kai
nos koperatyvuose nenustato- 
tomos sulyg pinigų kurso, kaip 
privačiame kromelyje. Prekės 
parduodamos pirkimo kaina, 
pridėjus organizacijos ir kitas 
išlaidas ir kelis nuošimčius pel
no. Tokia kaina išparduoda
mos prekės. Naujos prekės nu
statomos taip pat nauja kaina, 
kokia yra pirktos. Bet išpar- 
davus prekes pasirodė, kad 
naujų prekių jau tiek negalima 
nupirkti, bet reikia mokėti su
lyg pinigų kurso. Ir štai atsi
tinka liūdnas vaizdas — kopė 
raytvas lieka be pinigų ir be 
prekių. Ir tokiu būdu daug 
koperatyvu įpuolė į didelę bė
dą. . . d )

“Pirkliai žinojo koperaty- 
vus, kad jie, tarnaudami savo 
Įdėjau nepasižiūri ir nekartą, 
nujutę kainas kįlant, susitarę 
pacientai arba per švso tartus, 
mėgino išpirkti iš koperatyvę 
visas prekes dar nepakeltomis 
kainmrtis. Kaune ‘Paramoje’ 
rėesininkai išpirkdavo kumpius 
ir mėsą ir te kopėratyvo na
riams nieko netekdavo. Kope- 
ratyvas naujas prekes ?avęs 
naujomis kainomis jau privers
tas kitas kainas statyti ir pri-

k

f

vačiam pirkliui negali būt kon
kurentu.
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darni save taip pat. pasekė gud
rių biznierių taku ir pradėjo 
kiekvieną ^valandą teirautis, 
kokis pinigų kursas. Bet čia 
jau nustojo būt koperatyvais.Jprnešingi elementai, kų- 
D augelis už tai juos plaka.
\ “Kas atsitiktų su koperaty
vu, jeigu kopeartyvas laikyta
si senų Račdelio pagrindų? 
pardavinėti nariams ir tik už 
perkamą prekės' kainą, pridė
jus kaštus ir nuošimčius už ka
pitalu

“Sakysime perkame 100 bač
kų silkių, kainomis, kada do- 

cįeris kainavo lOOauksinų. Sil
kės buvo išparduotos su pelnu. 
Už gautus visus pinigus už sil
kes buvo pirkta vėla silkės ir 
nupirkta tik 70 bačkų, nes tuo
met už dolerj mokėjo jau apie 
150 oštų. Išpurdavus šias sil
kes vėla pirkta silkių, bet do
leris tuomet kainavo ne -150 
auksinų, bet apie 200 a. ir nu
pirkta tik apie 45 bačkas. Ir 
taip kartojasi, kol, galų gale, 
vieną bačką tegalima nupirkti 
už šimtą bačkų pirma pirma 
pirkti. Kada panašiai neatsi
tiktų, kad koperatyvai neliktų 
be pinigų ir be prekių ir prisė
jo išsižadėti gražių idėjų, 0 im
tis tokio darbo, kokis galima 
šių dienų sąlygose, t. y. kopera
tyvai turėjo prekių kainas re
guliuoti sauvaliai, vydamiesi 
dolerio kursą . Čia koperaty- 
vuose pasirodė didelės apyvar
tos pakilimas kapitalo, didelis 
pelnas ant prekių, bet kaip nė 
gudras būsi, vistik nuspėti iš- 
anksto osto taip staigų kritimą 
nebuvo galima ir koperatyvu 
sandėliuos prekių sumažėjo ir, 
beabejo grąso rimtas pavojus.

“Išeitis gana sunku rasti, 
vienok priseina f!k sekti kuoar- 
eiausia naujai perkamos prekių 
kainos, išanksto pirkti prekes, 
ir kainą senų prekių sulyg už
pirktų prekių nustatinėti ir 
tuomet taip pat prisilaikyti 
naujo osto kurso atmainų par
davinėjant. Tik tada atsilai
kysime.”

įlinkai, gi kas turi, savo že- skelbia būvu šventė. Seimo laikė proga užimti Vilnių ir
mės, tas įgyja tvirtą ųuosa- delegacija pasitikę V4dą sto-riį tai gen. Žu-
vybės jausmą. Ūkininkai tyje ir automobiliu j gabeno kauskas gfitiHiiti stovėję už
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riemš daugiau rūpętų sveti
mų valstybių reikalai, o ne 
Lietuvos.”

> Tą pat pavojų nurodė ir 
“Trimitas” Lietuvos Šaulių 
organas num. 23, rugsėjo 23 
d. laidoje. -

Jei rinkimų rezultatai is- 
tikro parodys lietuvių ne
rangumą dalyvavime seimo 
rinkimuose ir jei ištiktųjų 
per tai įsiskverbs į seimą 
grupė priešvalstybinių atsto
vų, tai baisus bus apsireiš
kimas. Tik pamislykime. 
Dabartinė Lietuva susideda 
iš gryniausių lieutvių. O jei 
pridėsime prie dabartinės 
Lietuvos Klaipėdos kraštą ir 
Vilniją, kur svetimas gaiva
las stipresnis Už lietuvių gai
valą, tai kokį seimą išrinks 

. tokia Lietuva ?
Lietuvių partijos turi 

perkainuoti savo veikimą ir 
nusistatymus. Savitarpi- 

' niais. ginčais ir rietenomis 
atšaldė nuo savęs - plačiąją 

. visuomenę ir užnejautrino 
tautinį ir pilietinių pareigų 
pildymo jausmą.

PASEKMIŲ
BELAUKIANT.

Pereitą utarninką ir sere- 
dą Lietuvoj įvyko rinkimai 
į seimą. Sekančią savaitę gal 
jau turėsime laimę sužinoti 
tų rinkimų pasekmes.

Yra šis-tas pasakyti rinki
mų rezultatų belaukiant.

Lietuvos valdžios oficio
zas “Lietuva” num. 217, 
rugsėjo 26 d. laidos, turi 
straipsnį antgalviu: Mūsų 
žmonės ir Seimo rinkimai. 
Be kito ko tame straipsnyje 
sakoma:

“Apskritai imant, žmonės 
nedaug tekalba apie tuos 
rinkimus. Juos labiau kar
tais interesuoja nauji pini
gai — litai — negu tie rin
kimai.. . Kalbant apie agita
ciją reiktų pasakyti, jog da
bartinė agitacija kol kas yra 
žymiai ramesnė, negu į Stei
giamąjį Seimą, kada prie
šingų pažiūrų agitatoriai 
vienas antram kuone akis 
lupdavo, d priešingų nusis
tatymų žmones dažnai net už 
krūtų susiimdavo ir vienas 
antram antausius atskąldy- 
davo. Jei dabar visa tai y- 
:ra ramiau 'daroma, tai nė 
dėlto, kad žmonėsNaūtų la
biau sukulturėję, bet dėlto,, 
kad pasireiškia Žmonėse ma
žiau akfirigumo.”

Autorius minėto straips
nio burodo, kad" lieutvių 
mažas -susiinteresavimas rin
kimais gali turėti baisių pa
sekamų Lietuvai, nes “tįe 
elementai, kurie ne labai 
simpatizuoja Lietuva# res
publikos demokratinei tvar
kai arba Lietuvos nepri

AMERIKIEČIAI APIE 
LIETUVA.

V

ten darbštūs ir sulyginus su 
kitų šalių gyventojais, gali
ma pavadinti juos gan pasi
turinčiais. Nėra jokios abe
jonės, kad Lietuviai geriau 
maitinasi už Lenkus ir turi 
daugiau gyvulių, kurie taip 
pat daug geresnės veislės. 
Lietuviai turi ką valgyt ir 
nepriversti maitįtis jovalu, 
kaip kad kitų šalių žmonės,

Lietuvoje beveik nėra in
dustrijos ir amatų. Pirmiau 
čia būta daug dirbtuvių, bet 
Rusų armija pasitraukdajna. 
iš Lietuvos pasiėmė beveik 
visas mašinas ir * šiandien 
Lietuviai dar neišsigali vis
ko įsitaisyti. Tautos tur
tas — ūkininkystė ir girios, 
kurios labai daug apvertin- 
tos.”

Taip kalba apie Lietuvius 
svetimtaučiai. ,Ypač gražu, 
kad jie turi tokią augštą 
nuomonę apie Lietuvius do
ros žvilgsniu. Girdi, Lie
tuviai liuosesni nuo Komu
nizmo intako’s už kitas tau
tas. Hm... jeigu taip sve
timtaučiai sako, turi būt tei
sybė, nes jie iš šalies gal ge- 

1 riau mato už mus pačius.
Ir mums nereikia į gailėtis 

pastangų, kad tokia svetim
taučių nuomonė apie mus 
būtų visiškai teisinga.

išpuoštomis gatvėmis į sei
mo rūmus, kur seimas jį iš
kilmingai sveikino. Po to 
vadui buvo parengtas ban
ketas. . . ■ ■A-/; „ ......

Ką tai reiškia ? Tai reiš- bolševikų gaujas. Nuvedė į 
kiax kad turkai moka pa
gerbti ir branginti §avo va
dus, didvyrius. Turkai pri
pažįsta autoritetą. Kuomet 
tauta spiečiasi apie savo va
dus, juos gerbia, tai gali ti
kėtis nežūsianti. Turkų tau
tos dauguomenė yra be mok
slo, be apšvietos. Bet turi 
keletą vadų su augščiausiais 
mokslais. Turi vyrų baigu
sių universitetus Vokietijoj 
ir kitose kultūringose šalyse. 
Tai. turkai tų savų vadų 
klauso ir juos gerbia. Todėl 
jie parblokšti, prismaugti, 
atsigriebė ir drebina galin
gas valstybes, verčia jas nu
silenkti.

Nuo turkų atgrįžkime 
akis į save. Pažiūrėkime, 
kaip lietuviai elgiasi su sa
vo vadais ir ar jų turime. 
Vadų turėti, tai turime ir 
juos gerbtų kitos tautos, jei 
mes patys mokėtume juos 
pagerbti. ~

f

Didžiausiais lietuvių tau
tos didvyriais yra Smetona 
ir generolas Žukauskas. Lie
tuviai buvo bepradedą pri-

laikymąsi tik lietuviškose 
žemėse. Gi kiti nei klausyti 
apie tai benorėjo — socija- 
listų-liaudininkų Žukas pa
vedė Lietuvos jėgas paskui

sa-Amerikonų katalikų 
vaitraštis “America” patie
kia gan palankią nuomonę 
apie Lietuvą. Girdi, Lietu
viai visųpirma pradėjo rū
pintis apšvietos reikalais.

• Suprasdami, kad neturint 
apšviestų piliečių, valstybė 
negali- normaliai progresuo
ti, Lietuviai suskato steigti 
kaimų ir miestų mokyklas, 
kurios buvo draudžiamos 
prie Rusų administracijos. 
Tais laikais Lietuvoje nebu
vo universiteto, 3r norintie
ji įgyti augštesnįjį mokslą 
buvo priversti vykti Rusijon 
ir Estonijon. Bet ir iš to 
Lietuvai nebuvo naudos, nes 
nė vienas mokytas Lietuvis 
neturėjo teisės profesoriauti 
ar advokatauti Lietuvoje, 
tik turėdavo savo profesiją 
praktikuoti Ruusose. Da
bar tikimasi, kad daugelis 
jų sugrįš tėvynėn. Tiktai 
gydytojams buvo leidžiama 
apsigyventi Lietuvoj. Iki 
dešimčiai metų prieš pasau
lio karą, už vartojimą mo
kyklų vadovėlių savo kalbo
je Lietuvai buvo ištremiami 
Sibyriun.

Pirmoji dabartinių mo
kyklų priedermė mokyti 
vaikus sato kalboje ir įskie- 
pinti jiems tautinės dvasios 
ir susipratimo. Tokia ap- 
švieta daug pagerins'Lietu
vių kaimiečių gyvenimo są- 
lygaą, kurios labai prastos 
sulyginant su Aiperikos ir 
Vakarų Europos, bet vis 
daug geresnės už Rusų.

“Kaipo tauta Lietuviai la
bai dorus. Neviena pasau
ly tauta nė^a taip liuosa nuo 
Komunistų intakos, kaip 
Lietuviai” (Žiūr. “Ameri
ca” Oet 7, p. 579). Apart 
stiprios katalikiškos dvasios 
žmonėse, dar Tuom galima 
išaiškinai priešingumą bol
ševizmui Lietuvoje, kad ji 
yra žemdirbių* šalis, kur 95 
procentai žmonių yra uki-

Servus. <jeramą pagarbą teikti šiem 
veikėjam. Amerike buvo 
pradėtas vajus Lietuvos ar
mijos tėvui gen. Žukauskui 
intaisyti aukso kardą. Bet 
kas atsitiko ? Daugelis at
simena, kad laisvamanių 
spaudoj prasidėjo gen. Žu
kausko šmeižimai, prikaišio
jimai jam prolenkiškumo. 
Tie šmeižtai padarė savo — 
aukso kardo vajus buvo pa
smaugtas. Laisvamaniai ga
li didžiuotis savo “pasiseki
mu.”

Bet kodėl Amerikos lais
vamaniai ėmė šmeižti gen. 
Žukauską? U-gi dėlto’, kad 
garvo žinių, kad anais laikais 
Lietuvos premieras Sleževi
čius, kurs pireš metus Pet
rogrado seime balsavo prieš 
Lietuvos neprigulmybę, o da
bar prikiša gen. Žukauskui 
neištikimybę Lietuvai, daro 
kratas jo namuose, jam e- 
sant fronte. Kada Lietuvai 
gręsė trys^ neprieteliai — 
bolševikai, bermontininkai 
ir lenkai, tai valdžioje kilo 
klausimas, kapi gintis. Gen.

-- ------- \
TURKAI IR LIETUVIAI.
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Pastaruoju laiku visas pa
saulis susiindomavęs tur
kais. Laikrašičai gausiai a- 
pie juos rašo. Rašo apie 
juos ir lietuvių laikraščiai.

Ne be pamato, ne be prie
žasties pasaulis suindomavo 
turkais. Mat jais po karo 
nesirūpino, rokavo juos at
gyvenusiais savo dienas. O 
andai jie pradėjo atsigaiva- 
lioti, pasipurtė, uždrožė ne
tikėtą graikams smūgį ir su
rūpino didžiąsias pasaulio 
valstybes.

Z
Kodėl taip galėjo atsitik

ti, kad turkai sudrebino pa7 
šaulio galybes? Ne vienas 
pasakys^ kad kaikurios tų 
pasaulinių galybių remia 
turkus. Remia juos Rusija, 
Franci ja ir Italija. Tečiau 
šitoji svetima parama ne ką 
galėtų turkams reikšti, jei 
jie patys liurbiais būtų. Pa
sirodo, kad neapšviesti tur
kai turi gerų ypatybių, ku-“ Žukauskas nurodė, kad pir- 
rios juos padaro galingais. 
Kokios yra tos turkų išga
ningos ypatybės ?

Skaitydami paskutinių 
laikų pranešimus iš Turki
jos galėjoifee patėmyti kai- 
kurias turkų ypatybes, ku
rių dėka turkai yra galingi. 
Jei mes lietuviai norime iš
likti ir,savo valstybę išlai
kyti, tai turime įsigyti kai- 
kurių turkiškų ypatybių.

Skaitytojai gal atsimena 
žinias apie turkų džiaugs
mingas manifestacijas po 
graikų pergalių. Konstan
tinopolio turkai manifesta
vo ir sumanė turkų vadui 
Kemalui Pašai intaisyti 
aukso kardą, rubinais nu
sagstytą.'' Atsimenate, kaip 
turkai Smirnoj iškėlė trįnm- 
fališką tam vadui pasitiki- 
ifaą. Kid ykų vadas Ke
rnai Paša sugrįžo į Angorą,

laminąją sostinę, ’ 
tai ten jį vėl iškilmingiau- še vi kai ūžtelėjo ant Lenki- 
sia pasitiko. Tą dieną pa- jos, kuomet lietuviams pasi-

pelkes, kur lietuvių nėra. 
Lenkai francūzų sustiprinti 
atsigriebė, sumušė pakriku
sius bolševikus ir lietuvių 
šaunią kariuomenę, socija
listų liaudininkų vadų nu
vesta į pelkes. Lietuvių jė
gos tapo sumuštos, Želigovs
kis pagrobęs Vilnių rengės? 
visą Lietuvą paimti ir tada 
lai atsiminta gen. Žukaus
kas ir pakviestas tapo lipdy
ti likučius Lietuvos armijos 
ir apginti Lietuvą. Gen. 
Žukauskas tą padarė.

Kaip šitam Lietuvos ar
mijos tėvui, gabiausiam 
Lietuvos karvedžiui atsidė
kojo lietuvių tauta, kaip jį 
pagerbė ? Atsidėkojo vien 
nešitifcimybe jam prikišda- 
mi, įžeidimais.

Kaip tad mes išrodome 
palyginę save su necivilizuo
tais turkais? Ar nepražus 
Lietuvos valstybė vien dėlto, 
kad nemoka pagerbti savo 
didvyrių. Dabar Lietuva 
laikosi ne savo stiprybe, be: 
kaimynų silpnybe. Kas bus 
kaip kaimynai sustiprės?

Tauta negali tikėtis išlik
ti neprigulminga, jei nemo
ka spiestis apie savo didvy
rius, jei nemoka jų pagerb
ti. A. Z.
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IŠ MŪSŲ CENTRO.

miausia reikia sumušti bol
ševikus, paskui kibti 4 ber
montininkus ir pagalios at
kreipti visas jėgas prieš 
lenkus. Sleževičius griežtai 
pasipriešino.. Girdi reikia 
visus kartu pulti. Tada 
gert. Žukauskas pareiškia, 
kad jei jūs manote galėsią 
taip apsidirbti su nepriete
liais, tai pajjpreskite tas 
kovas, o jis rezignuojąs. Ta- 
’da Sleževičiui pasirodė gęn. 
Žukausko neištikimybė Lie
tuvai ir jau rengėsi jį' areš- 
tydinti, bet kuomet kiti ge
nerolai pareiškė, kad ręikia 
taip gintis, kaip gen. Žu
kauskas nurodė, tai Sleže
vičius atsimainė. Gen. Žu
kauskas vėl paėmė vadovy
bę. Pasekmes žinome —' 
bolševikai supliekti buvo, o 
bermontininkai sumalti bu
vo. _ ■

Liko lenkai. Kuomet bol-

i
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Iš sugrvžusių iš Lietuvos 
mūsų draugi], patyrėme vie
ną indomų dalyką, kad ačiū 
mūsų visuomenės neapsižiū
rėjimui tik-tik nebuvo mūsų 
išeivijai vėl užkartas laisva- 
manys atstovas.

Buvo štai kaip. Kada A- 
merikos lietuviai katalikai 
dirbo išsijuosę Lietuvos la
bui: pirko ir platino bonus, 
varė Aukso-Sidabro vajų, 
Kultūros vajų, ir tt. — tuo 
pačiu laiku laisvamaniai 
dirbo vien tik savo partijai; 
jau suviršum metai, kaip jie 
griežtai pasitraukė nuo vals
tybinio darbo (su mažomis 
išimtimis); užtat visą savo 
energiją jie nukreipė į vie
ną punktą: išgraužti dabar
tinį atstovą ir išreikalauti 
naują, savo dvasios žmogų. 
Tam darbui jie neblogai bu
vo susiorganizavę. Turėjo 
gudrių, darbščių ir augštai 
pastatytų vadų. Ton vienon 
mintin dirbo jų penki savait
raščiai, jų agentai, jų dar
buotojai po kolonijas ir vi
sa tai plaukdavo per Atlan- 
tiką ir galutinai atsirasdavo 
ant deskos Užsienių Reika
lų Ministerio. Mat reikia 
žinoti, kad buvęs Chieagos 
“Lietuvos” redaktorius p. 
,B. K. Balutis užima Krfune, 
Užsienio Reikalų Ministeri
joje augštą vietą; yra Vaka
rų Departamento Direkto
riumi ir to Departamento 
žinyboje randasi visos Va
karų Europos Atstovybės ir 
Vašingtono Atstovybe, p 
Balutis yra tiesioginiu p. 
Čarneckio viršininku. Tu
rint ministerio pašonėje sa
vo žmogų —- gudrų, malonų 
ir įtakingą — mūsų laisva
manių darbas buvo varomas 
švelniai, tikoliai, sistema-

tingai, <
Negi nuostabu, kad Val

džioj sferose buvusi susida
riusi pagaliaus opinija, kad 
p. Čarneckis sukėlęs prieš 
savę perdaug opozicijos, kad 
sveikiau būsią jį atšaukti, 
nors, kaipo nusipelniusiam, 
su šiokiu tokiu paaukštini
mu, (vėl į ministerius) kad 
Amerikon reikėsią vėl at
siųsti kokį nelabai piktą 
aisvamanį (Balučio typo).
'Tokia negudri opinija su

sidarė dėl mūsą visuomenės 
neapsižiūrėjimo ir net apsi- 
' eidimo.

Mes ramiai ir rimtai dar
bavomės Lietuvos Valstybei 
naiviai manydami, kad vi
sas pasaulis mus mato ir ži
no, kaip ir kiek daug mes 
dirbame. Mes pasitikėjome 
atstovu p. Čameckiu, klau
sėme jo ir šventai manėme, 
kad Lietuvos valdžia visą tai 
puikiai žino.

Mes išnešdavome savo 
svetainėse rezoliucijas, pa
lankias valdžiai, atstovybei 
ir mes manėme, kad Užsie
nio Reikalą Ministerija tu
ri apie tai žinoti.

Bet kaip jie galėjo visa tai 
žinoti ? Lietuvos valdinin
kai Amerikos liet, laikraščių, 
negalį ir nelabai net nori 
sekti. Atstovas, jeigu ir 
gauną palankią rezoliucijų, 
tai kaipo krikščionis, nesi- 
girs su jomis, o tik į archivą 
padės. Bet tas rezoliucijas 
dažniausiai tik svetainių sie-% 
nos te išgirsdavo, net mūsų 
laikraščiai jų nesužinodavo.

Kitaip elgėsi laisvamaniai 
— ir vos ne iškirto mums 
šposo.

Kada jų keletas kurioje 
nors kolonijoje susirinkdavo 
^pasikalbėti, ką jie nutarda
vo, ją laikraščiai tuojau ant 
pirmu puslaiu tai didelėmis 
raidėmis išbūbnydavo. O 
po poros savaičių Ministeris 
Jurgutis turėjo jau tą visą 
medžiagą ant savo deskos. O 
kada mūsų Draugiją Sąri- 
šiai, sąjungos, apskričiai — 
vardu desėtkų draugijų, var
du šimtų ir tūkstančią narių 
padarydavo nutarimus — a- 
pie tai dažniausia nei lapė ne 
lojo.

Tad ir prieiname prie iš
vados, kad turime keisti sa
vo taktiką.

Duokime daugiau darbo 
savo raštininkams.

INTAISYKIME JIEMS 
RAŠOMĄSIAS MAŠINĖ
LES.

Ką gero nutarę, ar nudir
bę Lietuvos Valstybei, žiū
rėkime, kad apie tai būtų 
pasiųsta žinia:

ą) į laikraščius,
■ b) Atstovybei,

e) Federacijos Sekretori- 
jatui.

j Labai svarbu, kad Fede
racijos Sekretorijatas, nuo
lat gautų kopijas visų mūsų 
rezoliucijų, svarbesniųjų 
protokolų kopijas, nūotikių 
apsvarstymus. Tik tuomet 
jisai bus prie tikrojo gyve
nimo pulso. Gi visą Tą me
džiagą turėdamas Federaci
jos Sekretorijatas suras bū
dų ir kelių pristatyti tai Lie
tuvon žiniai tą žmonių, ku
riems tai reikia žinoti.
. Turime išsidirbti sau bū
tinai tą naują sistemą. f Be 
tos sistemos mes dar nesykį 
galėsime būti supliektu

j Tad apsižiūrėkime kol dar 
(nevėlu.

¥ed. Sekretorijatas.



WESTVLLLŽ, ILL.
_

Jau teip ilgai taisoma mūsų 
svetainė tapo ant galo atidaryta. 
Garbė tiems parapijonams, kurie 
nesigailėdami laiko ir nebijodami 
karščio išsijuosę dirba. Reikia 
paminėti, kad ir Vyčiai nemažai 
prisidėjo, didžiausia'garbė pripuo
la vyčiui J. Veiveriui ir J. Ra
kauskui, kurie ne kartą bedirbda
mi savo gyvastį statė pavojun. 
Kadangi svetainė jau pabaigta, 
tai dabar visos pramogos bus joj 
rengiamos. Svetainė dar neseniai 
atsidarė, o jau šokių surengta ke
liolika.

Augs. 17-tą d. vietiniai Vyčiai 
vaidino dramą “Valkata.” Rei
kia pažymėti, kad ihūsų jaunime 
randasi gabių vaidintojų. Paim
kime vietos vargonininką M. San- 
tarį, kuris lošė Valkatos rolę,’ ar
ba p-lę Karpiutę Liudmilos rolėj. 
Ą. Šmitas lošė Linevieiaus rolę. 
Čia priminsiu, kad viena viešnia, 
atvykusi iš didelio miesto užklau
sė manęs, kas jis toks per vienas, 
pasakiau teisybę, kad pastarasis 
tik antru kartu scenoje ir tik 16 
metų amžiaus. Viešnia su nusis
tebėjimu atsakė, kad ji maniusi,, 
kad pastaraasi yra profesionalas 
aktorius. P-nia Santarienė nega
lėjo puikiai atsižymėti Tarnaitės 
rolėje. 'j . •

Teko girdėti, kad mūsų vyčiai 
taisosi įvesti savo orchestrą. Bra- 

'"yo!
Westvilliečiai didžiuojasi savo 

nauja klebonija. Didžiausia gar- 
' bė priklauso vietiniam klebonui 

kun. Brigman'ui, kuris dėjo visas 
savo jėgas idant namas būtų kuo- 
puikiausias. Teišybė, anie West-. 
villėj nė apielinkėse tokio gražaus 
namo nematyti. '

Girdėjau, kad vytės susitvėrė 
atletų skyrių. Bravo, jums spor
to mylėtojoms. "Lauksime su ne
kantrumu pasekmių i«į jūsų judė
jimo.

Jau gal perdaug, bet neišken
čiu nepagyręs vietinių Vyčių, ku
rie teip skaitlingai lankosi kas va- 
ksją ant rožančiaus ir puikiai gie
da?
JNesuklysiu pasakęs, kad ir mu

šti moterys veikia. Rengia milži
nišką vakarienę. Dienos neteko 
sužinoti, paskelbsiu vėliaus.

Mūsų miestelį apleido vytis S. 
Karpis, autorius “To Nelaimingo 
‘Buiko,’ ” tei-gi Įžymiausias 
Westvillės tenoras. Ir O. Karpiu- 

idant 
Veli-

tė, veikli vytė, išvažiavo, 
atsiekus augštesnio tikslo, 
jame jiems laimės.
\ Žemės Vabalas.

EASTON, PA.

Gerb. klebonas kun. V.
laitis jau sugrįžo iš Lietuvos po 3 
mėnesių vakaeijos. Dabar vėl 
susistiprinęs pardės darbuotis del 
labo bažnyčios ir tėvynės. Sugrį
žęs atrado- nesmagumų parapijoj. 
Komitetas pasinaudodamas nebu
vimu klebono sumanė sukiršint 
žmones prie klebonų.

Senas parapijonas.

Matu-

WATERBURY, CONN.

Šv. Juozapo parapijos našlaičių 
prieglaudos vajus.

tus nuveikė didelius darbus, bet 
šį metą turime da daugiau dirbti. 
Svarbiausia dalykas, tai užrašyti 
kuodaugiausia kat. laikraščių ir 
raginti lietuvius idant jie užpre
numeruotų laikraščius savo gimi
nėms bei pažįstamiems Lietuvoje. 
Kada Lietuvoje bus užtektinai ge-

prakilniems tikslams, galėtų ir 
kitose liet, kolonijose būt sureng
ta. Tokias rinkliavas remia ir ki
tataučiai Waterbųriečiai su sa
vo gerb. klebonu pšrodą tikro 
gailestingumo ir meilės darbu na-( rų laikraščių, tai ir hrfteų tėvynė 
šlaičių globojime. Užtai jiems te
būnie užpelnytoji garbė.

Kun. P. Raščiukas.
____________________

HARTFORD, CONN.

Pabaigoje rugsėjo laikytas 
Tautos Fondo bazaras pavyko pu
sėtinai. Pelno davė virš $250.00. 
Didelė padėka priklauso aukoto
jams. Veik visus dalykus ir da
lykėlius suaukavo geros valios 
žmonės, ypatingai gausiai auka
vo ūkininkai. Teip-gi nemažesnė 
padėka priklauso ir tiems, kurie 
pasišvetnusiai pasidarbavo.

Spalio 1 d. tarpe Hartfordo ir 
Waterburio Vyčių basebolninkų į- 
vyko rungtynės. Laimėjo hart- 
fordiečiai, padarydami 5 to 0.

Spalio 12, šv. Cecilijos Bažny
tinis Choras rengė vakarėlį para
pijos svetainėj naujoms gaidoms 
ingyti.

Spalio 15 d. čia kalbės kun. P. 
Raščiukas, atstovas Kauno Šv. 
Kazimiero Dr-jos.

Spalio 18 L. Vyčių klubo rū
muose bus pirmos svarbios prelek- 
cijos, kurias duos garsus profe
sorius Dr. T. W. Donahue.

Pradžioje lapkričio įvyks dide
lės svarbios prakalbos, kurias ren
gia LDS. 6-ta kuopa.

Reporteris.

Ko užtarnavo, tą ir gavo.

Pastaraisiais laikais daug lietu
vių prasižengė prieš probibicijos 
įstatus. Daug lietuvių jau buvo 
bausti po kelioliką šimtų dolerių, 
bet tas negelbsti. Pagaliaus pra
dėjo šaltojon sodinti. Dabar tik 
nuteisti už prohibicijos laužymą: 
K. Aurila 3 mėnesiams kalėjimo, 
jo pati 10 dienų, piniginės baus
mės jie jau yra "užsimokėję virš 
$1,000. J. Vaisliauskas 2 mėn. ka
lėjimo, Vincas Klibinskas, laikro- 
dčlių pardavėjas gavo 9 mėnesius 
kalėjimo už pardavinėjimą imant 
nuo kito vogtų brangių daiktų.

Tai mat ko lietuviai užsitarnau
ja norėdami pralobti.

Detektyvas.

\

BR00KLYN, N. Y. k

Pranešu, jog persikėliau į kitą 
vietą. ukbar gyvenu po num. 357 

■— 16 St. Kadangi esu raštinin
ku LDS. 9-tos kp., S. L. R. K. 
A. 106-tos kuopo sir Šv. Kryžiaus 
dr-jos, tai tų organizacijų narių 
meldžiu nurodytu adresu reikale 
kreiptis.

Z. Maksvitis.

M VOTIS S AMERIKOS 
GRĮŽTANT Į LIETUVĄ.H‘|

Lietuva bus laiminga šalis, 'tai
gi visi bei visos stokime į eiles 
darbuotojų pašvęsdami valandėlę 
liuoso laiko.

V. J. Blavackas, rast.
— ~ ~~r-t

♦ Vietinė našlaičių prieglauda iš
laiko ir visukuo aprūpina apie 17 
našlaičių. Jiems užlaikyti į me- 
tus atseina apie $2,500. , Užtikri
nimui, tolesniam prieglAudos gy
venimui, rūpesniu ir darbu vieti
nio klebono kun. Valantiejaus /ir 
darbščių paarpijonkų ir parapijo- 
nų, 7 spalių įvyko vieša našlai
čių naudai rinkliava. Toje rink
liavoje darbavosi apie 400 žmo-

WORCESTER, MASS.

Šiuomi pranešame vietos lietu
vių visuomenei; jog Spaudos 
Draugija po Šv. Povylo globa šį 
metą rengiasi prie didelio darbo 
pabaigoje lapkričio mėnesio. Tai 
yra ruošiasi prie Spaudos Savai- 
dos Savaitės. Svarbiausia užduo
tis bus praplktinti katalikišką 
spaudą, pardavinėti geras kny
gas, užrašyti kuodaugiausia kata
likiškų laikraščių. Laisvamaniai 
nesnaudžia. Ti-gi mes katalikai 
turime sukrusti ir pastoti jiems 
kelią. Yra kviečiamos visos kata-

K

Elizabethiečiai žma smarkiai 
veikti Štai rugsėjo 4 d. suren
gė gražų pasilinksminimą edl 
naudos aukso-sidabro fondo — 
Lietuvos valiutai, kuriame ėmė 
dalyvumą šios draugijos — Šv. 
Jurgio, Šv. Kazimiero, Šv. Juoza
po, Šv. Petro ir Povilo, Šv. Mi- 
colo, šv. Rožančiaus, šv. Onos ir 

I Lietuvos Vyčiai Šios visos drau
gijos net buvo nutarę, kas iš drau
gų nebuvo ant to baliaus, tai bu
vo po bausme. Bet niekam ne
reikėjo pabaudos mokėt, nes vi
si suparto tautos darbo naudingu
mą ir atsilankė. ŽnlOnių buvo pil
nutėlė svetainė. Gryno pelno 
liko $204.75 ir pirmiaus buvo su
rinkta virš šimto dol. Ant tos 
iškilmės vietinis kleb. kun. B. 
Žindžius paaukojo auksu $10. 
Teip-gi dar aukojo del to paties 
fondo draugystė Šv. Jurgio $8.75 
ir Darbininkų Sąjungos 16-ta kp. 
aukojo $5. Turėtų ir kitos drau
gystės neatsilikti. Tą balių su
rengė vietinis Lietuvos' Laisvės 
Išgavimo Komitetas. Pirminin
kas to vakaro buvo Pranas Soru- 
kas, sumanytojai to baliaus ir 
daugiausia pasidarbavę Jonas 
Butkus, Martinas ^tapinskas ir 
Petras Subačius. Bet tai dar ne 
viskas. Elizabethiečiai žada į 
trumpą laiką įsigyti nuosavą sve
tainę. Spalio 4-tą d. Salės Komi
tetas^ turėjo susirinkimą ir jau iš
rinkta komitetas, kuris rūpysis su
rasti tinkamą vietą, nes: jau tas 
darbas yra varomas seniai ir jau 
pinigų surinkta nemažai, net jau 
ir salės vardas išrinktas: Lietu
vių Laisvės Svetainė (Lithuanian 
Liberty Hali) .

Šėrus perka žmonės pavieniai, 
bet daugiausia draugijos, kurių 
Elizabethe daugelis randasi ir vi
sos gerai gyvuoja.

Ateinantį nedėldienj, 15-tą (L 
spalio, 1922, Elizabeth, New Jer
sey 69 So. Park Street ant p. Liut- 
vino svetainės įvyks SLRKA. 
New Yorko ir New Jersey apskri
čio suvažiavimas. Sesijos prasi
dės pirmą valandą po pietų.

Elizabethd trečia kuopa sten
giasi surengti iškilmingą vakarie
nę su visokiais pamarginimais del 
priėmimo svečių.

Bet kad visi, tai visi dirba nau
dingus darbus. Ir klebonas ne
pasiduoda, rengia ant 12-tos d. 
lapkričio 1922, parapijos naudai 
ftrus, kurie tęsis savaitę ar dau
giaus. Elizabethiečiai pradeda 
dirbti iš visų pusių. Linkėtina 
tokiai dideliaii kolionijai didelio 
pasisekimo.

Dauguma grįžtančiųjų 
Lietuvon prisiperka visokių 
reikalingu ir ųereikalingų 
daiktų ir juos dideliausiuo- 
se baksuose susikrovę veža į 
Lietuvą, manydami, kad to 
viso Lietuvoje negalėsią 
gauti.

Lietuvoje už Amerikos do
lerius galima gaut pirkt vis
ko ir atseis viskas kelis kart 
pigiau, negu Amerikoje. 
Lietuvoje gerą gražų siūtą 
galima nusipirkt už 10^12 
dolerių. Už tokį pat siūtą 
Amerikoje reikėtų mažių 
mažiausia užmokėt 60-80 do
lerių. ■ Teip pat ir su kitais 
daiktais ir dalykais yra.

Lietuvos pinigais tai at-“ 
seina nepigu, % ypač tiems, 
kurie nedideles algas gau
na. Bet už dolerius Lietu
voje visko galima gaut be jo
kių “baderiavimosi” su bak- 
sų vežimais per vandenynus.

Aš nieko nesakau tiems, 
kurie vežasi tuos daiktus, 
kuriuos tu A jau iš seniaus 
prisipirkę, bet kad tyčia 
prieš važiuosiant į Lietuvą 
ką supirkinėt, kad vežtis į -fcoje.
Lietuvą, tai jau būtų dau
giau negu paik^.

Už naujus daiktus dar rei
kės ir muitą mokėt ir kelio
nėje su baksais kartais yra 
nemažai “baderio” o parva
žiavus Lietuvoje tą patį ga
lima nusipirkt daug pigiau. 

<• Dėlto kas važiuojate į Lie
tuvą vežkitės kodaugiausia 
dolerių ir dolerius vežkitės 
geriausiai čekiais kad- kas 
nuo jūsų kelionėje nepavog
ti}, bo jau ne vieną apvogė. 
O kas nenorėtų vežtis če
kiais, tai gali vežtis ir dole
riais; bet dolerius reikia 
vežtis popieriniais pinigais, 
o nei sidabru, nei auksu. 
Dėlto kad kaip visoje Euro
poje teip ir Lietuvoje už po- 
perinį doleri moka keliais 
auksinais viršaus nė kaip 
kad ųž auksinį, teip kad 
mainant didesnę sumą dole
rių žmogus tą gerai atjaučia, 
o poperinį dolerį geriaus y- 
ra ir kelionėje užkavot kad 
kas užčiuopę^ nepavogtų.

- Visoki Amerikos paskolos 
lakštai Liberty Bonai Lietu
voje gerai geliuoja, -juos 
kiekviename banke galima 
iškeisti į pinigus. Lietuvos 
Laisvės Paskolos Bonus ge
rai kas turi parodyt žemę 
perkant — tokiems greičiau 
leidimus išduoda. Ameri
koniškų, ne lietuviškų kom
panijų šėrus nepatartina 
vežtis į Lietuvą dėlto, kad 
tenai jų niekas nežino ifNiž 
juos nieko nėra galima gau
ti. Amerikos Lietuvių Pre
kybos Bendrovės šėru§ už
statant Lietuvos bankai iš
duoda paskolas. Lietuvos 
Atstatymo Bendrovės šėrus 
supirkinėja Kaune Kastas 
Norkus po 5 centus už šėrą 
moka. O kitų-t>endrovįų kol 
kas negirdėt Lietuvoje, kad 
kas šėrus pirktų nors kaip 
kurių‘bendrovių gal būt kad 
su laiku kaip pradės dau
giau Lietuvoje veikti ir šėrų 
kainos nusistatys ir pakils.

Parvažiavus Lietuvon vi
sais piniginiais reikalais ko- 
geriausia yra kreiptis į Lie
tuvos Tarptautinį Banką 
Kaune 60 Laisvės Alėja. Te
nai patarnaujama greit ir 
gerai teip kaip amerikie
čiams yra priprasta Ameri- 

. Apari to dar .vieni iš 
geriausių yra bankai šitie: 
Prekybos ir Pramonės Ban
kas ir Ūkio Bankas lietuviš
ki, ir Komercijos Bankas 
žydiškas. Kiti kokie yra tai 
jau menkesni bankai arba 
bankinės kontoros ir didžiu
ma iš jų tiesiog ar yra žy
dų rankose arba nors ir iš
keltas kokio lietuvio vardas 

, akių muilinimui, o užpaka- 
, ly bosauja žydai. Dėlto Lie

tuvos žydeliai didžiumoje už 
juos visus agituoja ir giria 
ne kartą visai neginamą 
daiktą.

Užbaigdamas dar karią 
pabriežiu, kad važiuojant į 
Lietuvą geriausia vežtis čekį 
išrašytą doleriais arba £ope- 
rinuis dolerius. Dėlto, kad 

; už dolerius Lietuvoje visko 
1 gausite ir galėsite pradėt ge

rai gyventi, o be dolerių yra 
gana sunkoka, o kariais net 
ir visai negalima į ką pa
rankesnio įkibti.

F. V ir akas.

Ijova a
^PAUDOS PLATINIMO 

LATRAS.

Net ir kūdikiai pastebi!
Ir yra taip le£va visiškai is galvos paša
linti pleiskanas. Tik kelis kartus panau
dojus

T

bą. Malonėsite išrinkti keletą at
stovų iš savo draugijų, idant tie 
atstovai uoliai lankytųsi ant mū
sų susirinkimų, o visiems suėjus 
pasvarstysime kaip ir kokiu būdu 
galima geriausia pavaryti suma
nytą darbą. Susirinkimas įvyks 

nių: mergyčių, berniukų; mergai- Į15 dieną spalio 3 vai. po pietų po 
Čių, jaunikaičių; moterų ir vyrų, bažnyčia. Tai-gi. nepamirškite 
Iki šiol suskaityta aukų $1,860.90.
Jaučiama kad bus ir daugiau. Jei išrinko x atstovus ir atsilankė, bet 
ne lietus, tai pasekmės buvo pra- 
matomos daug didesnės. Pana-

SHENANDOAH, PA. IR AP
LINKAS LIETUVIAMS - į 

ŽINOTINA.. -
‘ * * « ' \ , f- "‘fll

Ipolitas Ulčinskas, LDS. narys 
yra ingaliotas darbuotiem L. D. S.-, 
reikalais toje apielinkėje. :

' * „ ~:
x v • XSpalių ir Lapkričio mėn. 

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

1) Kuris iš LDS. narių prikal
bus 5 naujus prie LDS. narius, 
gaus dovanų 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-jų 25e., Delega
tų Kelionė Lietuvon 25-.

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

i

3) Svieto Perėjūnas — 35c., Ė- 
męs ir Kalbėk — 30-., Ubagų A- 
kademija — 35c.
^4) Dangaus Karalienė (apd.) — 
$1.00 ir Vaikų Teatrai, 1 dalis — 
10c.

5) Apologetika — 50-. ir Trįs 
Keleiviai (apd.) — 50c.

6) Visf'Geri — 10c., Leono 13 
pop. Enciklika — 15c., Žaidimų 
Vainikas — 50-., Kurių 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 pasiutimo 
pasinaudoti.

Pinigus ar money orde
rius siųskite vardu /

“DARBININKAS”
366 Broadway, Boston 27, Mass.

NE WY0RK0 IR BROOKLYNO
LfETUVTŲ DOMEI. /

—— •
Šiuomi pranešama, kad Z. Mak- Į 

svitis gyvenęs po Num. 409
St., Brooklyn, N. Y., persikėlė j* 
naują.i ietą — 357 — 16 St., So.
Brooklyn, N. Y. Taigi visais kaip- 
LDS. k :opos reikalais, taip Drau- • 
gijų m; Jonės kreiptis nauju adre
su.

IŠ K" OPŲ DARBUOTĖS

Nev; Brrtainiečiams su 
Montc iečiais pradėjus, su
judo i kitos LDS. kuopos. 
Susidomėjo “Darbininko” 
padėtimi ir štai pereitą, sa
vaitę kaikurios jų gana gra
žiai pasirodė.

Pirmutinė Norvvoodo kuo
pa prisiuntė paaukotą“Dar- 
bininkui” “Darbininko” 
namo boną 25 dol. vertės. 
Jie ta’pgi pasižadėjo pasi
darbuoti “Darbininko” la- 
bui ir ant toliaus. Antra tai 
Worcesterio kuopa ir-gi pa
dovanojo “Darbininkui” jo 
namo boną 25 dol. vertės. .

Trečia iš eilės tai Amster-. 
damo, N. Y. kuopa. Ji gry
nais pinigais $35.00 iš savo 
iždo prisiuntė “ Darbinin
koskolų mažinimui.

Nuoširdus ačiū aukoto
jams, viršminėtą kuopų na
riams už jų užuojautos iš
raišką, medegišką pašalpą 
“-Darbininkui.”

Lauksime, ką kitos kuo
pos pasakys.

Paskelbus Katalikų Spau
dos platinimo vajų ir pa
siuntus kuopoms-paragini
mus tame reikale, dar iki 
šiol negauta jokių pareiški
mų. Tiesa, dar kuopos, gal, 
neturėjo tame reikale susi
rinkimų, bet prašytumėm, 
kad kuopos apie tai gerai pa
gal voję tuojaus praneštų 
Centrui apie savo nusistaty
mus.

J z’

* J. Tuinasonis,

LDS. C. Rast.

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DARBININKĄ.”Ruffles

tą pleiskanų mirtinąjį priešą — ir 
gaivos oda bus taip tyra, kaip ku
ir Ruffles pagelbės jums visuomet ją __ .....
tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaus sunaikina juos.
Nusipirkite bonką Rnfflcs savo aptiekoje Siandio už 65c., arba prisiųskite 75c. 
pašto ženkleliais tieski j laboratoriją.

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

IS
SVARBUS PRANEŠIMAS.

................  V*................
“Matai kaip greitai jisai ■■stojo 
verkti. Ai tik ką daviaa jam desą

BAMBINO
ir ndrtoMJfl paiotontoo jo skaas-

Taip, motinos! Bambino parodė pui
kins rezultatas palengvinime vidurių 
diegimo, mėšlungio ir užkietėjomo. Jis 
yra geriausiu kūdikių draugu I Kūdi
kiai mėgsta jį! Jie prašo daugiau 1
35o. aptiekose. Už 40. prisiunčiamo tiesiai iš laboratorijos.

/ P. AD. RICHTER A CO.
So. Brooklyn, N. Y.

Foužolietis.

JAU IŠĖJO

NHJI LIETUVOS PININGAI

LITAI
L. Vyčių Naujosios Anglijos 

apskričio pusmetinis suvažiavimas 
bus spalio 29,d. š. m. Cambridge, 

likiškos dr-jos stoti mums į pagel- Mass., parapijos salėj ant Wind- 
sor St. 1:00 vaL po pietų. >

Visos apskričio- Liet'. Vyčių 
kuopos malonėkite atsiųsti kuo
daugiausia delegatų, nes šitas j- 
ra labai svarbus suvažiavimas. 
Bus išduoti iš esimo raportai. Ki
tas svarbus dalykas, tai bus svar
bu išgirsti apie mūsų apskričkr 
chorą. Girdėtis, kad komisija vis
ką gerai sudariusi.

Cambridge ’io kuopa yra iŠanks
to prisirengus mm priimti 

Vineeirt P.
L. Vyčių N. A Apsk. įiiraa.

Tai-gi. nepamirškite
dienos. Nekurtos draugijos jau

maža dalis, mums reikia nražisu-
HH šia apie 200 darbuotojų. Spau-

šios viešos rinkliavos ir kitokiems dos draugija per pereitus tris me- 
»> » * . * - A U* *

Katalikiškos

Siųsdami dabar Lietuvon piningus nesiųski
te auksinais, nė doleriais tiktai

LITAIS
\ • ■

Gerai ir greitai persiunčia

LITHUANIAN american trading co.
112 N. GREENE STREET 

BALTIMORE, MD.



VIETINĖS ŽINIOS
K' * —..........  ■

Extra!U
Pjudomi paveikslai.
►?' ■*

nes yra daug svarbių dalykų 
dėl aptarimo. Teip-gi bus 
priimami ir nauji nariai; to- 
delei noriritięji prisirašyti, 
malonėkite ateiti ir prisira
šyti.

Subatos ir nedėlios vaka- 
E rais, spalių 14 ir, 15 dieno- 
Įę se, subatoje prasidės 6 vai. 
" vak. vaikams; nedėlioję — 
|-7:30 vakare suaugusiems 
į Lietuvių bažnytinėje salėje 
' Fifth St., So. Bostone. Pa- 
r. veikslus rodys So. Bostouie- 

tis Urbonas. Rengia LDS. 
ė 1 kuopa. Tikietai vaikams 
j. 10c.. suaugusiems 25c. Pa- 
£ veikslai bus juokingi ir ku- 
I rie atsilankys nesigjaudvs. 
' Taigi kviečiame visus atsi- 
| lankyti koskaitlingiausia.

Rengėjai.į

« Rašt P. Grinkaitis.

IŠVAŽIAVO.
Bostono lietuvių, lakštin

galų p-lū E. Narinkaitū pe
reitą ketvergą išvažiavo kar
tu su p-le Marijona Saka
lauskaite i New Yorka. P-lū 
Narinkaitū iš New Yorko 
vyks Į Amsterdam, kur atei
nančią nedūlią dalyvaus ren
giamame koncerte. P-le M. 
Sakalauskaite viešes pas 
vo seserį. /

as-

DEBATAI.
Pereitą panedėlį Simfoni- 

jos salėj debatavo Harvardo 
p ir Oxfordo,. Anglijoj, uni- 
p versitetų studentai. Deba- 

t6vo apie Amerikos įstojimą 
? į Tautų Lygą. Amerikonai 
■ stojo prieš Įstojimą, anglai 

K&ž įstojimą. Be kito vienas 
B-amerikonas pareiškė, kad 

- Tautų Lyga nesulaikė grobi- 
į. * mą svetimų žemių ir primi

nė. kad Lenkija yra pagro- 
| busi Lietuvos dali. 'I

LIETUVOS PILIEČIŲ 
REGISTRACIJOS 

REIKALU.
Esame gavę iš Washingto- 

no Lietuvos piliečių regis
tracijos blankų, taigi kurie 
lietuvių norėtų tų blankų 
gauti malonūs kreipties į 
“Darbininko*’ raštinę ir 
e;au£ visas žinias ir paaiški
nimus.

^^DARBININKAS,,
366 Broaehvay,

Boston 27, Mass.

ATITAISYMAS.
Pereitame “■Darbininko'' 

į. numeryje buvo minėta api“ 
V tai, kaip Boston American 
'■ aprašė apie keletos lietuviu 
t ' santikius. Paminėta ten. 
| kad Jonas Adomavičius tei- 

lį'.sėjo Logano buvo privažin 
L tas kaltu ir nuteistas atsūdū- E; .
|į ti vieną menesį ir užsimokū- 
B ti $50. Jonas Adomavičius įpSr- >-

pranšeū, kad aname aprašy 
'■ me esą daug neteisybės. Jis 

J^resąs nuteistas atsėdėti, o 
įį-gavo mėnesį laiko užsimokū- 

|£-ti bausmę. Be to Adomavi- 
F čius apeiulojąs Į augštesnį 

teismą, nes jis nesirūpinęs 
divorso gavimu Lucijai Ka 
reivai, o tą dalyką pavedęs 
advokatui ir jam pinigus 

Į nuo Lueijos Kareivos gan- 
tu? atidavęs. Be to ne už 
Kanišauską, o už Vilką ke
tino minėta moteris tekėti 

ę po divorso gavimo.

Kainos Prieinamos. 
Reikalauk Katalogo.

“DARBININKAS,
366 Broadway

Eoston 27, Mass.

atsitikimų buvo dargi ir labai! 
daug. Didiausias badas siautė I 
vidurinėje Rusijoje, išsiplatinda
mas paskui it į pietinę pusę, kut 
ri buvo kadasia pati derlingiau
sia, kaip Melitopolio apielinkė, 
Ekaterinoslavo, Poltavos ir kit 
rėdyboš. Krymas visuomet skai
tėsi užtektinai aprūpintu duona ir 
kitais valgomais dalykais. Bet 
kai bolševikai-komunistai su dide
liu vargu Įsiveržė į tą paskutinį 
sklypą žemės, kur jų valdžios 
taip ilgai nenorėjo prisileist, 
išgrobė nuo gyventojų visą, ką 
tik galėjo. Valstiečiai liko 
grūdų edl sėklos. Taigi po to už
kariavimo Krymas turėjo prisidėt 
prie viduinių rusų gubernijų ir 
tapt ir gi badaujančiu. Totoriai 
sudarą Krymo ūkininkus, netekę 
duonos ir grūdų, metėsi su viso
mis šeimynomsi į miestus, ieško
dami išsigelbėjimo nuo bado. 
Miestai gi patys tik gyvena iš to, 
ką iš sodžiaus gauna. Taigi mies
telėnai padėt jiems nieko negalė 
jo, patys nežinodami kaip beišsi- 
maitinus. Sevastopolis irgi buvo 
perpildytas nabagėliais. Neturint 
kur prisiglaust vargšai užplukdė 
visas gatves, aimanuodami ir iš
tiesę rankas prašant dnonos. Die
nas ir naktis tęsėsi staugimas mir
štančių nuo bado žmonių. Bet 
gelbėti nebuvo kam. Amerikie
čiai su savo “ARA.” dar nebuvo 
prisilaukę. O mes tankiausia pa 
tys sėdėdavom be duonos. Taigi 
vargšai pastaugę 3-4 dienas, nu
tildavo, atidavę dūšią Dievui. Po 
to praslinkdavo dar 4-5 dienos, 
pakol lavonus surinkdavo ir Į ka
pus nugabendavo.

Nesuspėjant lavonai kast po že
me, užmiesčiuose šunės pardėjo 
graužt juos. Man pačiam^ prisė
jo vieną kartą būti ligoninėje, 
kur atvežė vežimą lavonų, bet 20. 
tarp kurių buvo 2 be galvų, o vie 
nam dar ir krūtinės šmoto nebu-

Tai matot, brolučiai, prie ko Statement of the 0wnership, Man- 
agement, Circulation, etc., Re- 
ųuired by the Act of Congress 

of August 24, 1912,

—

ff /

į SUGRĮŽO.
_Iš Lietuvos sugrįžo 

eagietis Stulpinas. F- _• v«į vieši

Clii-
Dabar 

Bostone, netrukus 
Ki wks namon, Chicagon. Jis 
E. ten yra Lietuviu Prekvbos jsg-. e *■ *

~ B-vės skyriaus vedėjas.

f. *EI
B
K"'

r-

NETRUKUS BUS 
NAMIE.

Šiomis dienoųiis laukia
ma sugrįžtant iš Lietuvos 
Dr. Landžiius. Laivas, su 
kuriuo jis grįžta, turįs būti 
Bostone spalio 13 d.

■k
KE"* •

DOVANOM^

FONTANINE 
PLUNKSNA

Kuri bus atminčiai ilgam 
laikui.

IŠ RUSIJOS.
(Rašo A. Katkauskas, sugrįžęs 

iš Rusijos į Užpalius broliui į Det
roit, Mich.).

SUSIRINKIMAS. .
Pilnųjų Balivininkii 48 

kp. susirinkias bus.spalių 15 
d. nedėlioj tuoj po pamaldų 

į bažnytinėj salėj.
Kviečiami yra visi nariai, į- ' 7 ; .__________ £

BAIGĖS DU UNIVERSITETU 
Cornell University A. B.

G. Washington University LLB.

ANTHON Y 0. SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS

BOSTONE — 18 Tremont St.
Room 908 Kimball Bvildi^o 

Telephone Main 7164.
W0RCESTERYJ — Vakarais

15 Mnutrir Stmot 
Telephone Park 6407

F. J. KALINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Broadway, So. Boaton.
Tel. S. B. 044L

Antrom lubos—Viriuj L. P. B-vts

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

Tel. W. Newton 1016—R.

DETROIT’O KRIAUŠIUS.Didiausias badas siautė privedė pas mus taip, rodės, gra
žiai prasidėjusi rusų revoliucija. 
Turtingiausias kadaisia kraštas 
tapo paveiktas kaž kokiuo ubagy- ( 
nn. O kiek'gyvasčių išnaikinta, ; 
kiek kraujo pralieta! Kiek žmog- : 
žudysčių viename Kryme, arba 
Sevatopolyje! Kada bent kelius ’ 
mėnesius tęsėsi žudymai nieko ne
kaltų žmonių, tik dėlto, kad gir
tam k.omunistui nėpatiko kieno 
nors veidas 1 Mat komunistai už
griebę valdžią sumanė visus savo 
priešus išnaikinti. Kadangi žmo
nių jiems prielankhj labai maža, 
tai ir priseina let kraują be galo 
ir mieros. Prie to reikia pridėt, 
kad visi, kurie jautėsi prieš ko 
munistu sšiaip a rtai nusidėję, iš 
anksto išbėgo užsienin. Bet ko
munistai, kurie susidarė daugiau
sia iš žmogžudžin-katoržninkų, 
paleistų iš kalėjimų po revoliuci
jos, turėjo visokiais būdais [var
gint, užbaugint gyventojus, kad 
ilgiau sulaikuis valdžią Savo ran
kose. Delei tos priežasties jie ir 
džbar dar laikas nuo laiko skel
bia apie atidengimą būk visokių 
draugijų, rengiančių maištus 
prieš valdžią ir areštuoja daugy
bę žmonių, iš kurių vis suranda 
tokių, kuriuos sušaudo.

Atėję gi Sevastopoliu, išvarius, 
Vrangelį, iššaudė 40.000 likusių
jų kareivių, labiausia oficierių, 
kurie paskutinėje dienoje nebega
lėjo išvažiuot, nes laivų jau ne
buvo. Tame kaltas daug buvo 
pats Vrangelis. Prieš pat išva
žiavimą jis išleido apskelbimą to
kio turinio, būk jis važiuojąs jū
ron be jokio tikslo, netikras bū
damas. ar priims ji kokia nors 
valstybė su jo visais kareiviais ir 
žmonėmis. Todėl jeigu kam ne- 
gręsią aiškus pavojus nuo bolševi
kų, tepasilieka veli tėvynėje. 
Sykiu su tuo ant Sevastopolio jau 
pasirodė bolševikų .orlaiviai, iš 
kurių ėmė krist proklamacijos, 
kviečiančios visus pasilikto vieto
je, ir žadančios visiems karei 
viams ir ofieieriams atleidimą jų
jų kaltės, kad buvo pas Vrange- 
lį. Turint omenyje žodžius Vran- 
gelio iš vienos pusės, o šitas pro
klamacijas iš kitos, — daugelis 
žmonių pasiliko. Bet ką gi čia. 
Ant rytojaus po atėjimo valdžios 
visi buvo suareštuoti ir — nuga
labinti. Sako būk vienų oficierių 
žuvo 40.000. Tikrai žinom, kati 
laike pirmųjų dviejų savaičių kas 
nakt buvo sušaudyta po 700-1000 
žmonių. Nesuspėjant kavot la
vonų, buvo pradėję užkąst tiesiog 
mėšĮvnan už miesto, mat minkš
čiau. Bet bežiūrint šunės pradė
jo atkasinėt. Tą pamatę darbi
ninkai pradėjo Smagiai murmėt 
prieš naują valdžią. Po to nu
stojo žudyt mieste, surado pato
gią vietą viename dvare už kelių, 
varstų nuo miesto. Ten buvo 
pasmerkta begalinė daugybė. Už
tat šią vasarą ten buvo išdirbti 
daržai ir sako labai gerai užderė
ję-

Tai matot kokią valdžią turė
jom perkęst* pakol ji nenusimal- 
šino išžudžius šimtus tūkstančių 
žmonių. Jum be piga buvo juok
tis, kad rusai patys išsirinko to
kią valdžią. Jūs nežinojot, kad 
tos valdžios niekas nerinko, kad 
tai susidarė šaika razbaininkų iš 
patiltės ir taip suspaudė visą ša
lį, kad darbininkai apie streiką 
nei> pamanyt nebegali, nes tuo
jau bus"vist sukimšti ten, kur 
katės peles gaudo.

Na, šiam kartui gana. Jau ir 
ranka privargo beaprašant šią 
vargo ir ašarų pakalnę.

Linksma jaust kad jau mes iš- 
trūkom iš to s“ liuososios” šalelės, 
taipogi linksma žinoti, kad jūs ne
matėt visų šitų grožybių, o atbu
lai— gražiai ir linksmai gyvenat.

Jūsų brolis —

A Kutkauskas.

tai

be

Of
iš. ~ _ __ _____ _
Sta\e of Mass. County of Štiffoik.

Before me. a Nbtnry Public in and 
for the Statė aml country aforesaid, 
persouąĮly appeared J. Tumasonbš 
who, lia,ving iteen dul.v svvorn aeeord- 
ing to. lav, depeses aml says tiwt tie 
U the Munager of the Darbininkas.

1. That the patuos and addresses oi 
the publisher, editor, and business nta- 
nagers are: Publisher St. Jos. Lit. R. 
C. Ass'n of Ltibor, 366 Br»>a<hvay, So. 
Bostou, Mass; Editor Praiuis Gudas, 
25 Story. S L, So. Bostou, Mass.; Bus
iness Manager J. Tuthasonis, 438 E. 
6-th St., So. Boston, Mass.

2. That the owners are: St. Jos. 
Litlt. R. U. Ass'n of Labor, 366 Broad- 
vvay. So. Boston, Mass.

M. Žioba, preskient, 539 E. Seveuth 
So. Boston, Mass.

J. Tuiutisonis, seeretary. 438 E. 6-th 
So. Boston, Mas.s,

' Jakas, treasurer, 
Cambridge, Mass. 

That lite known

Darbininkas publislied Tri-weekly
Boston, Mass., for Sept. 1, 1922.

s*
Darau siutus, overkotus ir fut- 

ras. Materijos geros, didžiame 
įaudrinkime. Kainos nebrangios. 
Durims ir pritaikymus gvarantuo- 
tag. Malonėkit persitikrinti.

JUOZAS LAUKIS

I

st
st.,

v.'
St., '

. 3.
mortgagees,
ers owiiing or holding 1 per <enl 
mūre of totai amount of jbonds. 
tgagees or other .seenrities aro: 
type Corp.. Brooklyn, N. Y., 
l'rtg. Co., Chicago, III.

■J.
Sworn to and subscribed lieforo me tlu.- 
.•m-tlrtlay of Sept. ,1922.

Mm ji A. Nirinxki 
My cointuission espiros Jau. 26. lt)2:'

Jefferson

boiulholders. 
and other seeurity lioid- 

or 
mor-

Inter 
< ioss

IŠEGZAMINUOJU AKIS

, LUCKY TAILORS
*238 Ca.niFK.41. Hamtkamck. Mich.

REIKALINGA MOTERIS ARBA 
MERGINA

prie namą apžiūrėjimo. Užmokestis ge
ra. Kreipkitės pas

JUOZAS GRUDZINSKAS
505 Common St., \Val]>o!e, Mass.

(19) '

Tel. No. 550.

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

, Ofiso Valandos: —
Rytais iki 9 vai.

j Po pietų nuo 2—4
Į Vakarais nuo 6—9;

Nedėliomis nuo 1—3.
| 419 Main St., ATHOL, MASS.

Taip tęsėsi porą mėnesių, kaip 
tik žiemai baigiantis ir pavasariui 
užstojant. Tas laikas ir mums 
buvo sunkiausias; uždarbis arst 
negalima, Įstaigose valdia nusto
jo algą mokėt; taip kad kartais 
prisėjo valgyt duoną smirdančią, 
juodą per pus su mėšlu. Nuo pa
vasario pasidarė lengviaus. čia 
daug prisidėjo ir amerikiečiai pa
lengvindami savo miltais ir šiaip 
pradėję siųst daug pašalpos. Sy
kiu su tuo valdžios politika pra 
dėjo smarkiai mainytis. Priva- 
tiška nuosavybė tapo sugrąžinta, 
prekyba prasidėjo išnaujo, atsi
rado ir vėl kapitalas su kapitalis
tais, prieš kuriuos taip daug tul
žies išlieta, žodžiu sakant, po 
truputi, bet nuolatos ėmė viskas 
grįžt senovės vagon. Komunis
tams, žinoma, nesmagu prie to 
prisipažint, tai jie pavadino tą 
kripsnį viešame gyvenime — nau
ja ekonomijos politika. Gyveni
mas bet daro savo. Žinoma per
daug išgriauta viskas Rusijoje, 
kad galima būt tuojaus pataisyt ir 
leist po senovei. Bet jeigu taip 
dalykai eis, kaip nuo pavasario 
šių metų, tai už kelių metų ko
munos neliks nėi žymės; vargiai ir 
jų vardas teišliks monėse. Įdo
mu apymėti, kad iš pradžios visa 
Rusija paliko “draugiška.” Tik 
i rbuvo girdėt žodis “tovarišč,” 
“tovarišč” be galo. Dabar gi tas 
žodis, su kuriuo atėjo komuna, 
visų baisiai neapkenčiamas ir 
vartojamas tik kaipo keiksmo žo
dis. Net ir patys komunistai jo 
vengia vartot, užmainydami žo
džius “bratiuška,” arba “brat- 
va.”

PADIRBU AKINIUS.
Žemiaus paduodu 

symptomus kuriuos 
pagimdo nenormališ

kos akys: nematymas, kreivos a 
kys, pavargusios ir skaudančios 
akys, bėgimas ašarų, sausos akys, 
trūkčiojimas akies ir blakstienų, 
galvos ir nugaros skaudėjimas 
ūžimas ir svaigimas galvos, nervų 
liga, negalėjimas važiuoti gatve- 
kariais ir daug kitokių nesmagu
mų. Prašalinkite priežastį ir bū 
site sveiki Visuomet pagelbės 
Jums 1 -i?

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

377a Broadway, So. Boston, Mass.

NAUJAS KATALOGAS.
Tik-ką išleidau Naują Katalogą 

savo krautuvės Įvairių daiktų: 
jaikrodėlių, Laikrodžių, Breisle- 
tų, Karolių, Žiedų, Lietuviškų 
lekordų, Fonografų, Pianų, liet. 
Volialių dėl “Piayer Pianų,” Ar
monikų. Klarnetų, Revolverių, 
lietuv. Knygų, Britvų ir kitokių, 
daiktų gaunamų mano krautuvė
je. Prisiųskite savo adresą, tai 
gausite gražų iliustruotą Katalogą 
dykai. Adresuokite:

JUOZAS F. BUDRIK, 
3343 So. Halsted St., Chicago, III

1

NEW HAMPSHIRE PIGIOS 
FARMOS.

I'ž SCI'J.'o.fM) mes parduosime 32 :il; 
u iietoli miesto, markelę, farma. Prie 

•‘armos yra 2oO vištų, 2 karvi. iirkhs. 
ineiibalorius. viščiukų tvartelis. ro"ės. 
vežimas, jeii^as. pakinkiai. vėžiam 
kas. !>auu malkų, daržovių, miško. 
S kambarin sutba. ųeras tvartas. Natt 
ias vištiniakas. I.emrvi išmokėjimai 
Rašyk, (•‘lefomtok ar ateik. tuojaus 

’atisk apie fermų baritėmis.

\V;.X1»1L\M i’ARM AGENCY
>ept. "ėė Boyisibu St..

Suite 612-613 Boston
J

■ t .
i

............Lapkričio 4

....Lapkričio 25

(naujas)..................Spalio 20

Iš BOSTONO i LIETUVA
per LIVERI’OOL

ant naujo, didelio, puošnaus, greito 
aliejų varomo 

TYRRHENIA
ALGERIA ...

AUSOMA
su greitu persikėlimu j LIETUVĄ ;• 
visas Baltijos valstijas. Geriausia-. 
patarnavimas ir valgis.

TAIPGI Iš NEW YORK’O 
asmeniškai prižiūrima ekskursija Lie
tuvon ir į kitas Baltijos valstybes 
kiekvieną utaminką vienas iš trijų jū
rių milžinų su Užjūrio persikėlimu 

Southampton’e.

MAURETANIA AQUITANIA 
BERENGARIA

pasiekia LIETUVĄ j devynias dienas 
Delei informacijų kreipkitės prie ar 
timiausio agento arba prie CUNARD 
ANOftOR LINKS, 126 Statė St, Bo> 
ton, Mass.

ANT RENDOS
KAMBARYS OFISUI. 

Puikus, šviesus ir geras kamba 
rys tinkamas ofisui ant rendos L 
D. S. Name, 366 Broadway, Soutl 
Boston, Mass., Kampas Broač 
way ir E gatvių. Kreipkitės pa' 
“Darbininką.”

TėL So. Boston 323 E 
LIETUVYS DANTISTAS

OR. M. V. CASPER I
(KASPARAVIČIUS)

Laikinai perkėlė ofisą po No. 3 
425 Bboadway, So. Uostos, Mass. S 

Ofiso Valandos:
I Nuo 10 iki 12:30 ryte ir nuo 1:30 g 

iki 6 ir uuo 6:30 iki 9 v. vak. g 
Ofisas uždarytas subatos vakarais S 

ir nedaliomis.
Įf|iiiinri!nrTrnn,i| i’iu ■>» miimiimri thi m-n t

I 16 Metų South Bostone

DR. H. S .STONE
AKIŲ SPECIALISTAS 
399a W. BR0ADWAY

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

—j

• i

u
ramut-.tri "ir.rmj+Ttmimiį

Tel. So. Boston 270

J.MACDONELLjM.D.
Galima susilcalbiti ir lietuviškai. 

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

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

DR. A. J. GORMAN
.(GUMAUSKAS)

DANTISTAS
i

705 Mala St., Montello, Man, 

{Kampas Broad St.) " 

TeL Brockton 5112-W.

ŽV. KAZIMIERO R. K. DB-J03 
VALDYEOS ANTRASAI 

80. BOSTON, MASS.

'Tai dabar laisvoje Lietuvoje at
sidūrus, noriu jums šiek-tiek pa
pasakot apie vargus, kokie tenka 
kęst Rusijos gyventojams. Per- 
sistatykite sau, kad §itoj»didelėj 
šalyj, kuri kadai asvo duona mai
tino pusę Europos — dabar bent 
keli metai buvo nustoję sėt ir a- 
belnai žemę dirbt. Tai buvo pa
sekmė didžiausios suirutės, iš
šauktos per vidutinišką brolišką 
karą rusij'su rusais. Be sėklos, ži
noma, ir duona neužaugo pati. 
Taigi žmonės turėjo paint sun
kiausi padėjimą, būtent badą. 
Lietuvoje daug kas nenori, nei ne
norėjo seniau tikėt žinioms apie 
badą tlusijoje, apie tą kad žmo
nės yiens kitą valgė. . Bet tokių

f LIETUVIŲ FORNlčIŲ BENDROVĖ i

I

Užlaikom—visokius 
namų fornieius. Par
duodam ant išmokėji
mo ir pristatom į ki
tus įmestus ir teip-gi 
perkraustom forni- 
čius iš vienos vietos į 
kitą .

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

I Telephone: S. B. 839-W.

IRAUGIJOS IR KUOPOS 
TĖMYKIT.

VĖLIAVOS IR ĮVAIRŪS 
ŽENKLAI.

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

REIKALINGI.
Reikalingi darbininkai nuolatinian, 

darbai i Scrap Iron Yard. Gera užm<> 

kosti. Kreipkitės pas:

COHEN & RUBINSTEIN,
327 Third St., Chelsea, Mass

(10)

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. 1, Collegeville, 
(12) Montgomery Co„ Pa

- -

PIRM. — Vladas Panlauskas,
90 B St-, So. Boston, Mass. 

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

PROT. RAŠT. — Antanas Jannšonls,
1426 Columbia R<L, So. Bostoa

FIN. RAŠT. — Juozas Juška. 
Merycliff Aeademy,

Arlinghton Hefgths, Maaa 
IŽDININKAS — Leonas švagždys, 

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

3 Jay St., Boston 27, Mas*. Ir 
Antanas Kmitas,

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

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

366 Broadway, So. Boston, Mass. 
DRAUGIJOS susirinkimai laikom! 

fcaa antra ned£ldien| menesio 1-a vaL 
no pietų parapijinėj svetainėj, 492 H. 
7-th St, Boston 27, Mass.

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

o

200 MEDŽIŲ KIRTĖJŲ.
Maine’os. valstijom šis kirti

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

108 Friend St., Boston, Mass.

D. L. K. Keistučio Dr-jos Val
dybos Adresai, Eoston, Mass. 
PIRMININKAS — J. Adomavičius,

122 Bowen St, So. Boston, Masa, 
VICE-PIRM. — Vincentas Zaleckas,

81 Mercer St, So. Boston, Masa. 
PROT. RAST. — Antanas Macejunas,

450 E. 7-th St., So. Boston, Masa. 
FIN. RAŠT. — Juozapas Vinkevlčiua,

169 W. 6-th St, So. Boston, Masa, 
KASIERIUS — Andriejus ZaUeckas,

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

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

siniai susirinkimus gas pirmą nedčJ- 
dlenj kiekvieno mėnesio po No. 694 
Washington St, Boston, Mass. 6-tą v. 
vakare. Ateidami drauge ir naują ne
rią m eavlin atsiveskite prie musą dr- 
Jos prirašyti.

i

ATYOAI!
TY-pL-f-l TVa^Sliavų, Kokardų, visokią Ženklelių, Guzikučin, Ant- 
l_zlL uLUVU spaudą ir kitokią Draugystėms reikalingą dalyką. 
Reikalaudami Katalogo"ar S&mpalą, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą. 
STRUPA8 CO.* 90-92 Ferry St. Newark,*N. J.

- - - — -- ■■■ —

Paieškau seserį Antaniną Dir- 
mauskaitę ir brolį Joną Dirmaus- 
ką. Jie paeina iš Vadžgirio mies
telio, Raseinių apskr. Prieš karą 
gyveno Cambridge, Mass., 49 
Cherrv St. Kas juos žino ar jie 
patys lai atsišaukia pas Modestą 
Dirmauską Dvasinė Žemaičių Vy
skupijos Seminarija, Kaunas Lie
tuva. (M)

iV. JONO EV. BL PA1ELPINM
DRAUGYSTES VALDYBOS 

ADRESAI
PIRM. — H. Zota,

539 B. 7-th St, So. Boston, Maaa, 
VICE-PIRM. — P. Mikalauskas,

248 W. 4-th St, So. Boston, Msm, 
PBOT. RAST. — J. Seduikta,

315 — 4-th SU 80. Boston, Mana, 
FIN. RAST. — J. švagždya,

171 W. 5-th SU So. Boator. Maaa. 
KA8IERTUS — A. Naudžiunaa,

16 Winfl«ld St, So. Boston. Maaa, 
MARŠALKA — J. Zalkta,

7 Wlnfleld 8U So. Boaton, Mass.
Dr-ja laiko auslrinklmus kas *~«čią 

oedėldienĮ kiekvieno mėnesio. 2-'n vaL 
po pietą Iv. Petro parapijos salėj. 491 
a. sevenJj SU South Boston Maaa,




