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l 'ŽDA R Ė DIRB TUVES.

L. D. S. ir Naujai Paskutiniame 
Praeitame Seime Priimtieji Pa
grindai.

MAHOMETONAI
DŽIAUGIASI.

UŽSIDARYS ŽVĖ

RYNAS.

Pas pat generolas sako.

POLITIKIERIAI
SUSI RŪPINO.

• Paryžius.

NUBAUDĖ REDAKTO
RIŲ.

i

IŠMETĖ G A TVĖN 
DARBININKUS.

KIEK DAR B E'f AR- 
BIAUJA.
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j London. — Iš Artimųjų 
Rytų sugrįžo gen, Charles 

silpnosios kooperacijos; Townsend. Jis yra didelis
" • kurios prie kaip ku--žinovas Turkijįps ir kitų Ar-

nu garvežių’taisytojų J r va
lytojų ir kitu geležinkeliečių jį^tiko nelaime. Žuvo 20 žmo- 

t rauk in i ii skaič i us J n j ų.

ŽUVO :>o ŽMONIŲ.

Me.rico City. — Ant gele
žinkelio vedančio i Laredb-^

landų pailginimą. Streika
vo 23 valandas.
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JŪREIVIŲ STREIKAS

Francijos j

Prie veikimo ją gali pašauk
ti turkų vadas Kernai.

Anglija ir visa Europa ga-
Uniontomi, Pa. — Desėt-| ,jjs apkaltintas už tai. kad 

kai angliakasiu šeimynų ta-(aštriai pasmerkė injunc- 
po išmesti iš kompanijų na- tion’ą užtrauktą prieš gele-

“PubUsbed and dlstributed 
permlt (No. 534) authorised by the 
Act of October 6, 1917, on Ule at the 
Post Offlce of Boston, Mass. By order 
of the President, A- S. Burleson, Post-
master GeneraL”
• , ' , * *'.y * ■ • ■

Krikščionys darbininkai 

vienykitės! Spieskitės į vie

nintelę darbo žmonių orga
nizaciją Amerikoje—Lietu
viai Darbininkų Sąjungą.

LIETUVOJE DUONOS YRA 
ĮVALIAS.

Šiais metais Lietuvoje va
sara buvo šaltoka, bet javai 
užaugo gerai. Rugiai visur 
gražūs, kviečiai daugelyje 
vietų gražūs, o kitur pusė
tini. Vasarojai Žemaitijoje 
ir augštaičiuose gražūs, o 
Suvalkijoje pusėtini. Bul
vės ir daržovės visur gražios. 
Vietomis buvo labai daug į- 
vairių uogą, vyšnių, slyvų 
ir obuoliu. Daugelyje vietų 
tiek daug užderėjo, kad net 
šakos lūžta.

Bet Lietuvos markių ver
tei nukritus kaip ką reikia 
pirkt, tai reikia užmokėt tų 
markių arba auksinų po čie- 
lą glėbį ir dėlto darbinin
kams, valdininkėliams ir 
rankpelniams pragyvenimas 
yra sunkus. Gerai yra stam
besniems ūkininkams, kurie 
turi ką parduot dėlto kad už 
viską labai brangiai gauna. 
Žindukas paršelis kainuoja 
apie 500 rublių arba 1000 
markių, višta kainuoja 200 
auksinų, viščiukas apie 60 
auksinų. rugių pūras 400- 
5p0 auksinų ir tt.

Krautuvėse įvairus prekės 
teip-pat labai savo kainose 
pakilo.

Darbininkai uždirba ge
rai. bet pragyventi sunku.

Bedarbių Lietuvoje nėra. 
Kam reikia nusisamdyt dar
bininką. tai sunku yra gaut. 
Lietuvos įstatymai darbinin
kams yra labai prielankūs, 
kartais gal net ir perdaug, 
kaip žmones sako.

Lietuvoje darbdavį s nega
li darbininką paliuosuot, 
kuomet nori, o paliuosuoda- 
mas turi apmokėt pirmyn 
mažiausia bent už vieną mė
nesį. Darbdaviai ir stam
besnieji ūkininkai iš tų įsta
tymų labai neužganėdinti ir

su pasakyt, kad vedėjai kal
ti, yra kaičios ir pačioje ko
operacijos esmėje. Koope
racija nėra teip lanksti kaip 
korporacija ar privatis ats
kiras pirklys, kooperacijos 
vedimas tankiau pereina iš 
vienų rankų į kitas ir tas y- 
Įra
puses,
rių gyvenimo aplinkybių ir tintųjų Rytų šalių ir tautų, 
daro kooperaciją nelabai .Jis pasakė, kad jei alijantai 
(naudinga dėlto, kad žmonių .nesutiks grąžinti turkams 
(pinigai įdėti neduoda pelno,' Konstantinopolio, tai Ištiks 
(bet duoda nuostolius, iš ko,šventas karas. Viso pasau- 
;kyla įvairūs nesusipratimai, i lio mahometonai būsią pa- 
(Nieko nėra tobulo, netobula šaukti eiti turkams* talkon, 
■ir kooperacija.

Todėl ir LDS., rem'dama kad Rusija turi Rumunijos 
viską kooperacija, privalo,parultežyje didžiulę armiją, 
bent tam tikrą dalį atsargu- Ji esanti gatava pasiųsti bi- 
mo turėt, nes ir patarlė sa- le diena ^talkon turkams.I ko: atsargumas niekam antį 
blogo neišeina. Aš norėčiau.

Kaip visoje gamtoje nie
ko nėra pastovaus, nėra to, 
kas nesikeistų, teip ir kiek
vienoje organizacijoje yra. 
Turėt jau toksai Sutvertojo 
įstatymas.

Ir LDS. septynis metus 
gyvuodama daug ko pergy
veno. kaip kur paslydo, par
klupo, nukrypo, liet daug 
kame ir išsitobulino, pramo- 

Lko, prityrė. Todėl labai lai
kas buvo nauju persitvarky
mo pienų ieškoti, naujai 
pm-sitvarkyti. atsinaujinti, 
kad pasekmingiau toliau 
veikti ir siekti užsibriežtojo 
savo užumazgoje švento tiks
lo: gerinti darbininkų būvį, 
tobulinti sielas, kelti klesinį. 
tikybinį ir tautinį susiprati
mą.

Dvasiškas organizacijos 
vadas gal būt geriau už ki
tus tą dalyką atjautė. Tode- 
lei ir pagamino sumanymą 
naujo persitvarkymo, kurį 
Seimas užgyrė.

Programa įvykinti per
daug plati. Todėl tie pagrin
dai galima bus vartot nekei
tus.bent keletą metų.

Matomai norima daugiau-, 
šia naudotis teip vadinamais pr dėlto yra už savo .kaimy- 
kooperavimo pamatais irpuis. kurie to nedaro, tu r-j 
remti darbininkų ateitį ko- įtiiigcsnis.
< >perac i j os išvyst y mu.

Toji mintis yra labai 
ka, prityrimas rodo, 
kooperacija yra tokia galy
bė, su kuria daug kas turi 
skaitytis. Bet ir su ja rei
kia būt atsargiems, 
tijoje dabartinis soc 
saugos ministeris teip susi
tvarkė, kad ir prie didžiau
sio ai i jautų spaudimo Vo
kietijoje kooperacija aprū
pina svarbiausius ne tik dar-

■ *''V'*-* /—' y- ■ ■

Anglija rengia darban visą savo karinę galybę

jkad Lietuvoje ir čia lietuvių
.tarpe kooperacija teip pa- Jj išvysti prieš save užplūs- 
isekmingai plėtotūsi kaip( 
i Vokietijoje, prie to išpa-į
(lengva ir prieisime. Bet ei-

I

sekiningai plėtotūsi kaip 
Vokietijoje, prie to išpa- 
lengva ir prieisime. Bet ei
kime prie to neniekindami ir 
kitokių priemonių, kurias 
tik galima sunaudot tautos 
būviui gerinti. Geras ūki
ninkas ne vien iš kviečių ir 
sviesto pelno ieško, bet ir 

(dilgėles, ir usnis, ir šąšlavy- 
inus, ir mėšlynus sunaudoja 

isĮir dėlto yra už savo kaimy-

svej.jbe tam tikros programos. 
k;KĮ. Dabar tas trūkumas jau

• . (prašalinta ir su tuomi gali- 
įjine vienas kitą pasveikinti.’ 

nes turint nustatytą tam tik- 
Vokie- r:> programą daug lengviau 

•ialės ap- pasekmingiau veikti. 
l • .. • * Tlnhm* iilr lrvln VI n n q

__________________ (

Turkų vadas Kernai pir- 
!mu dalyku dabar pareikala
vo dalies Trakijos. Girdi 
paskui būsią galima vesti de
rybas dek'Konstantinopolio 
ir Dardanelių.

Anglijos Darbo Partija 
stoja už tai, kad išnauduoti 
visus diplomatijos kelius, 
kad išvengti karo. Anglijos 
kolonijos pareiškė savo pa- 
gatavumą remti, bet reika
lauja visomis išgalėmis 
stengtis .išvengti karo.

Anglijos premieras Lloyd 
George matydamas neturįs 
pritarimo Francijos ir Itali
jos ketina atsišaukti į visą 
pasaulį, kad reikštų užuo
jautos Anglijos nusistaty
mui.

Yra spėjama, kad Pary
žiuje Anglijos užsienio rei
kalų ministeris lordas Cur
zon tai'sis apie sušaukimą 
taikos konferencijos Turki
jos klausimui išrišti.

B ashington. Darbo De- jul-eįvai sustreikavo protes- 
paiimento sekretorius Davis įiuį išreikšti prieš darbo va j 
pareiškė, kad bedarbių šio-' 
je šalyje dar esą 1.50<)J)O(). 
Antra tiek yra nepilną lai
ką dirbančių. Jis pasakė, 
kad palyginant dabartini 
laiką su kitais laikais pra
eityje, tai dabar esąs nor
malus laikas.

M< 'tnphis, Trim. — J. 06- 
heu, redaktorius darbinin
kiško laikraščio vardu La
bor Review tapo nubaustas 
užsimokėti $1.000 ir atsėdėti 
šešis mėnesius kalėjime.

taurias gaujas mahometonų 
ir bolševikų.

Tuo tarpu Anglija nieko 
nelaukdama visą savo laivy
ną kuogreičiaušia siunčia į 
Artimų jų Ryffr vandenis. 
Didžiausia dalis siunčiama 

i Konstantinopolio ir Darda- 
nelių ginti.

Anglijos šarvuočiai, des- 
troveriai, submarinai. orlai
viai ūžia per Viduržeminę 
jūrę linkui Turkijos. Rusų 
gatavų stoti turkams talkon 
esą 3.000.000.

Tuo tarpu Francija ir I- 
talija nuduoda nesančios 
perdaug susirūpinusios su 
atsitikimais Turkijoj. Ang
lijos užsienio reikalų minis- 
jteris lordas Curzon atvyko 
■Paryžiun tartis apie bendrą 
(veikimą prieš turkus.

Paryžius. — Turkų vadas 
Kernai pranešė Francijos 
valdžiai, kad turkai sutiks 
taikintis tik, jei gaus Kon
stantinopolį, AdrianopolĮ ir 
Trakijos iki Maricos upės. 
Tada žada laisvą naudojimą
si Dardaneliais.

streiko traitkmių skaičius nju ])(ą gausas lytaus pa- 
sumažejo ant 1.000. Tarp tu !siga(]jnn kelias ir traukinys 
traukinių yra 25 pašto trau- lnušoko nuo bėgiu, 
kiniai. Dėlto pablogėjo 

; komunikacija ir pašto gabe
nimas.

VVashinglon. — Senato
rius ITeflin pareikalavo iš
birti kaikuriu valdininkų ai
das. .Jis nurodo, kad algo
mis išmokėta pastarais me
tais $15.000.000 daugiau, ne- 
igu seniau. Nurodė, kad kai
kuriu valdininkų algos nuo 
$1.200 pakeltos iki $12.000 
metuose, o kitiems nuo $1.- 
600 iki $16.000.

Corning. N. Y. — Darbi- 
ninkaFčia sujudo veikti po
litikoj. Organizuoti darbi
ninkai pradėjo dėtis su ne
partine lyga. Dėlto politi
kieriai labai susirūpino.

Bombay, Indija. — Maho
metonai sužinoję apie turkų 
pergalę nudžiugo ir surengė 
pamaldas. Maldnamiai bu
vo pilni žmonių. Buvo na
mai išpuošti vėliavomis ir 
gatvėse buvo mąršavimai.

/

: Dabar tik kyla klausymas j 
ar ta programa, ar tie seimo 
nutarimai nepasiliks vien) 
gerais norais ir pageidavi-( 
mais įrašytais į L. D./ S. sei-> 
mo protokolą.

Ant kiek aš pažįstu L. D. 
S., tai tam nėtikiu. Man ro
dos, kad tie nutarimai virs 
tokiuo akstinu, kurs išjudąs 
visas LDS. kuopas, 
apskričius, ir visus narius 
teip kad kiekvienas dės vi
sas savo pastangas, kad tik 
LDS. kolabiausia išbujotų, 
išsiplatintų teip kaip ta žo
lelė ar kvietkelė, kuri yra 
persodinta į naują dirvą ir 
laistoma šviežiu tyru vande
niu. 4

Tegul tie nauji pagrindai 
Lietuvoje kooperatyvai būva nauju gyvybės ir ener- -* ■ ---- - - - . , Į'

iL. D. S. draugų būrelio. Už
mirški me vieni kitų klaidas, 
prasižengimus, išsišokimus... 
Vieni kitiem nuoširdžiai at
leiskime ir bendromis pajė
gomis dirbkime bendrą dar
bą tiek kiek ir kaip kas iš
galime, o pasekmės ir vai
siai bus gausūs ir malonūs ir 
žmonėms ir Dievui.

Jeigu su kuriuo punktu ir 
paragrafo pagrindu kas ne
sutinka, lai aiškina per 
“Darbininką” o kitame sei
me galima bus pakeist, bet 
dabar šiais metais seimo nu
tarimas turi būt šventai pil
domas be mažiausio išsikal- 
Įbėjimo, to reikalauja orga- 

(veikia gana plačiai ir turi'gijos šaltiniu mūsų brangiai’nizacijos gerbūvis. Nė vie-•_ t • x______________ ______i Jyj ..____ t _ ...I . .. ..

tikisi, kad sekantis seimas bininku< ir kitų luomų 
juos pakeis jiems tinkames- reika]us.
niais, bet darbininkai yra 
pasiryžę kovoti už tų įstaty
mų palaikymą teip kaip jie 
yra. •

Teip kad Vokie
tijoje gyvenimas yra gana 
geras, nėra bei bedarbių, nei 
beduonių ir Vokietijos ko
operacijoje bendradarbiau
ja visokių pažiūrų ir pakrai
pų žmonės, nors tvirtinama, 
kad pačios viršūnės esančios 
rankose katalikų. Ar visur 
•kooperacijos pagelba galima

EINA IŠ VISŲ JĖGŲ.

Londo/i. — Anglijos val
džia visoms amunicijų ir 
ginklų dirbtuvėms Įsakė 
dirbti iš visų jėgų dieną ir 
naktį be pertrūkio.

Kankakee, III. — Spaus
tuvių darbininkams tapo pa
keltos algos. Dabar gauna 
po $27.50 savaitėje už 44 va- i 
landas darbo.

\ ___________
SUSIORGANIZAVO 

BARBE R TAI.

žemiau paduodame kiek I’ne *° Pnclt1’ J3* da,r J™ 
kainavo pasiuntimas i,ooolklauslmas- Bolsevikųoje 
auksini} į Lietuvą. Prie že-|koo’x‘rac’’a » vuoja.
miau paduotą kaim} yralbet kal K‘rd«t’ Paa<'k'"?« <“ 
priskaityta pasiuntimo kaš.lsa,"'los nepergeriausios.

• Lietuvoje ?-------- A

SUTRAUKĖ PAFRON
TĖM. , 

Bielgradas. — Serbija su- 
traukė parubežin savo ka
riuomenę. Mobilizacija dar 
nesanti paskelbta. >

Indiana polis, Ind.
bėrių organizacijos centras 
išdavė čarterius susiorgani
zavusiems barberių loka- 
lams Alliance, Neb. 
Crookston, Minn.

Detroit, Mieli. — Ford už
darė savo dirbtuves neapri
botam laikui. Paleido 100.- 
(000 darbininkų. Paleistieji 
darbininkai šoko ieškoti 
naujų darbų. Uždarė dėlto, 
kad nenorėjo perbrangiaj ’ 

^ar‘Jmokėti už anglis.

Gilt-, v»i1 T’4 i y-v J

rimtą Lietuvos valdžios pa-LDS., tegul būva mums kai-:na organizacija negali gerai
•nnmo 1-nJ ’ _ ____  1------ - L — -______ —.21__________ —ramą, rodos, kad turi bent 
keletą žmonių su augštais 
mokslo laipsniais ir gana 

dikčiai vidutines mokyklas 
užbaigusių. O vienok kaip 
jų balansas rodo, tai gyva
vimas nekoks. Kame čia

po kelrodžiu gyvenimo aud-įgyvuot kurioje nebus pilno 
rose ir kovose su įvairiau- susiklausimcu^ disciplinos, o 

___ 5. visuomet buvo pavyz
dingiausia savo tvarka ir su- 
siklausimu, turi tokia ir ant 
tdliaus pasilikti. Aš tikiu, 
kad teip it bus. ,<* .•

rose ir Kovose su Įvairiau- susi klausime^- ( 
siais mūsų idėjos ir luomo LDS. visuomet 
priešais, tegul būva magne- 
su sutraukiančiu į krūvą vi
sus mūšų draugus, kurie dėl 
šiokių ar kitokių priežasčių 
buvo atšalę, benutolstą nuo

PAKVIETĖ TALKON.
London. — Anglijos val

džia pakvietė Rumuniją, 
Jugoslaviją ir Graikiją pa
gelbėti saugoti Dardanelius 
nuo turkų užpuolimo.

DARBININKŲ SUSI
RINKIMAS.

Rockford, III. — Illinois 
valstijos Darbo Federacijos 
metinė konvencija įvyks spa
lio 16 d.

Berlin. — Garsusis Vokie
tijos zoologinis daržas užsi
darys nuo spalio 1 iki kovo 
15 d. Tas daroma dėl lėšų 
stokos.

•M -• •• * I 1 ■ I
£

SUSITAIKĖ.

PAKENKĖ ŠALNOS.
Biddeford, Me. — Partne

riams ir daržininkams anks
tybos šalnos padarė nuosto- 

F. Virakas. lių už tūkstančius dolerių.

LAIMĖJO STREIKĄ.

Neto York. — Išsiuvinėji- 
mo darbininkų unija laimė
jo streiką ir unijos pripaži
nimą.

■
New York. — Karšapių 

darbininkai New York Ce 
ral kompanijos sutiko grįž
ti darban. Ta kompanija 
turi 32.000 darbininkų.

Derybos eina ir su kitomis 
kompanijomis.

H
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GAISRAS ATSINAUJINA.

uždare burną, daug gali pagelbėti knygos,

K. D.

S. B—tis.
ieško

VALDŽIOS ŽEMLAPIAI IR že"f %andosi-
KAIP JUOS GAUTI.

spaude
Konst 
tik 15

“DARBININKAS” 
(The Wobkeb)

TBX LrrKT'A.JtlAM TBI-WXMKUr
Publiahed every Tuesday, Thursday, 

aad Samrday by St. Joskph’s Lith- 
eaniAM B. C. Amocultiom ar Labo*.

“DARBININKAS”

366 Broadtvay,
Boston 27, Mosi

EK-KAIZERIS ŽENY 
SIS.

šaukta, kad tas karas taip Amerikiečiai grįždami ir 
baisus, kad jis turės būti 
paskutinis. Bet matome, 
kad jis taip paskutinis, kaip 
vasaros kaitros ir -žiemos 
speigai, kad yra paskuti
niai.

veždamiesi tuos visus paty
rimus kodelgi nepasiima ir 
Amerikos demokratizmą. A- 
lųerike teisybė prieš rinki- 
mus ar prieš kokį naują įsta
tymą pešasi baisiausia. Ro-

no, bet yra didelė jėga, kuo
met ji naudojama su tam 
tikra prietaisa. Sakysime 
pavyzdžiui traukinis, kuris 
paveža tūkstančius tonų 
prekių yi-a-tiktai ištobulin
ta mašinerija, kurion įdeda

gilumos širdies ir sąžinės, 
remianties krikščioniškos 
doros ir artimo meilės pama
tais. Norint turėti tikrą 
gyvenime pasisekimą, mes 
neturėtume praleist nei ma
žiausios progos, kur mes ga-

Ne vėjas siautojas ant miško, 
Nešniokščia upeliai sriauni, 
Tik močiaka — žierha vien šipso 
Ir dairos linksma ir šauni.

Visus keturis, pokarinius dos. vieni kitus šaukšte van- ugnį, įpila vandenį, ugnis lime parodyt savo užuojautą 
ir draugiškumą kitiems ir 
tuomi įsigyti sau gerų drau
gų. Žinoma draugų turėtu
me pirmiausia ieškoti saviš
kių tarpe. Pavyzdižiui 
“Darbininko” Redakcija 
gauna dažnai laiškų su pra
šymais iš Lietuvos prisiųsti 
knygų literatūros, kurios 
Lietuvoje jaučiama didelė 
stoka. Tie laiškai savu lai
ku xbuvo “Darbininke” 
skelbiami, užtad LDS. Cen
tro valdyba -sumanė pasiųst 
kelias dešimtis skrynių Lie
tuvon su knygomis ir krei
pėsi į LDS. narius ir “Dar
bininko” skaitytojus kad tą 
sumanymą paremtų finan-

metus aiškiai jausta, kad
__ X ' _ _ _

Pim. tikros taikos nėra, kad gy
venimas dar neineina į vė
žes, kad kas nors didelio ir 
baisaus iš to gali būti. Da
bar jau ir esame tų baisių į- 
vykių prieaušryje.

BALTARANKIŲ
KOOPERACIJA.

Pasaulinis gaisras ir bai
sus kraujo praliejimas atsi
naujino ir išrodo, kad jis ga- . 
li virsti bile dieną pasauliniu 
gaisru. Bile diena gali atsi
naujinti tokios skerdynės, 
kokios buvo prieš keturis be 

* biskio metus. Pasaulis ga
li nesulaukti keturių metų 
pasibaigimo pasaulinio karo 
sukaktuvių (lapkričio 11 

-2d.), nes pasaulinis karas ga
li tada būti jau pilnai įsisiū
bavęs.

Prieš aštuonis metus Di-> 
dysis Karas užsipliekė ant 
Balkanų, dabar ten vėl žyb- 
ri karo liepsna ir kraujas 
liejasi. Pasaulis tik žvalgo
si ar tas gaisras ims plėtotis4 
ir apimti kitas valstybes.

Kas dabar kuria naują ug
nį, kas veda prie baisaus 
kraujo praliejimo? ____

-^ .Pdr pastarąsias dienas ė- 
jo žinios apie turkų pergales 
it kad turkai graikus sufPlie
kė su pagelba francūzų ir 
gal dalinai italų. Tas jau 
parodo, kad kaltininkas ga
lų gale ne turkas, o francū- 
zas ir italas ir apskritai ali
jantai.

Kai Didysis Karas pasi
baigė, tai turkams buvo pa
diktuotos sąlygos, kurios 
juos visai smaugė. Beto tos 
sąlygos buvo ne broliško su
tarimo vaisius, o gobšystės 
ir pavydo produktas. Ali
jantai pasidalino Turkiją. 
Anglija užsimanė Konstan- 
polio ir jį pasiėmė. Toliau 
ji pasiėmė Mesopotamiją ir 
Palestiną. Franci j a gavo 
Siriją. Ir visi tais grobiais 
buvo nepatenkinti. Broliš
koj sutartyje kariavo, o kai 
reikėjo grobiu dalytis, tai ė- 

^dasi, kaip piktos katės. 
Francija ir Italija pavydėjo 
Anglijai Konstantinopolio. 
Anglija rėmė graikus kol tie 
nebuvo užsimanę Konstanti
nopolio. ' Tuo tarpu Franci
ja ir Italija parėmė turkus, 
apginklavo -juos. Tie su
pliekė graikus ir grūmoja 
anglams. Francija nuduo- 1

Tarp baltarankių darbi
ninkų niekada netrūksta 
proletarų, kaipir tarp juo- 
dadarbiij darbininkų. 'Jie 
irgi turi gelbėtis nuo išnau
dojimo ir kovoti su nedatek- 
liais, kaipir juodadarbiai 
darbininkai. New Yorko 
mieste baltarankiai darbi
ninkai sutvėrė kooperaciją 
savo reikalams aprūpinti. 
Susidėjo į kooperaciją 250 
darbininkų. Tarp jų yra 
artistų, skulptorių, teplio
rių. Tarp jų yra pagarsė
jusių asmenų. Kooperacija 
aprūpina juos Įvairiomis 
reikmenomis geriausios iš- 
dirbvstės pigiausiomis kai
nomis.' Kooperacija turi sa

lve advokatą, kurs iškolek- 
! tuoj a kooperacijos nariams 
bilas, kurių patys geruoju 
negali išsikolektuoti. Na
riai gauna nemokamą advo
kato, jaatbrnavimą ir kito
kiuose legaliuose, reikaluose.

DARBININKŲ
SUMANUMAS.

Mieste Tampa, Fla., eiga- 
rų dirbėjai netekę buvo dar
bo. Tada buvo prasidėjus 
kampanija už open shop. 
Darbininkai atsidūrę be dar
bo, bet savo amatą puikiai 
žinodami, sutvėrė koopera
tyvišką dirbtuvėlę. Sudėjo 
$5.000 ir pradėjo darbą. Rin
ka buvo tokia didelė jų pro
duktams, kad nepoilgam ffti- 
tarė pakelti kapitalą iki 
$50.000. Kooperatyviška 
dirbtuvė nešė 8 nuoš. Biz
nis taip ėmė plėtotis, kad 
darbininkų ^kooperacija iš
galėjo įsteigti Chicagoj sa
vo sandėlį, iš kurio aprūpi
namos unijos cigarais who- 
lesale kainomis.

dens prigirdytų.' Bet di
džiumai nubalsavus nustoja, 
visi pasiduoda didžiumai ir 
viskas atlikta. Ar lietuviai 
taip elgias. -

Dar ir dabar “tautiečiai” 
į kovą šaukia viską išgriaut 
kas didžiumos jau padaryta. 
Amerikiečiai minėtą patyri
mą neparsiveža ir per tai 
pakelia sparnus grįžt. O 
antras dalykas, tai reikia 
žinoti, kad grįžo katalikas, 
cicilistas, “tautietis,” bolše
vikas ir visi savotiškus pa
tyrimus vežėsi. Tai kaip 
Lietuvos valdžia jų visų pa
tyrimus būt galėjus ir galė
tų įkūnyti ? <

O kas link prisitaikymo 
prie Amerikos valdžios, tai 
gal nei Ex-Homo nepatyrė. 
Broluži, Amerikos valdžia 
moka pritaikinti ne patys 
žmonės. Debsas Ameikos 
pilietis ir daug kitų negali 
prisitaikint. Kai Amerikos 
valdžia patalpino į raiųybės 
namus, pabuvo kelis metus, 
dabar jau moka. Lietuvių 
laikraštis “Kova” tik už 
vieną išsireiškimą, kad pa
sakė, jog geresni driskiaus 
rūbai, negu augštos garbės 
kareiviški.
Nei šiandie nešneka. Man 
pačiam teko matyti, kai vie
nas darbininkas nemokėjo 
prisitaikint, tai gavo gerai 
apmušt, iš darbo atstatė ir 
da nusiuntė policiją į na
mus .

O kai ėjo Amerikos bonų 
platinimas, tai nebuvo sa
kyta, kad pirkti ‘iš liuosos 
valios. Turėjai pirkti ir tiek. 
Todel lietuviai ir išpirko už 
apie $30.000.000.

Tik spitrius gali nematy
ti, kaip Amerika pritaiko 
ateivius.

KOKS PAUKŠTIS TOKIOS 
IR PLUNKSNOS. -

Brooklyno “Vienybėje” 
No. 73, patalpintas laiškas iš 
Lietuvos. Rašo Ex-Homo 
kas link grįžimo Amerikos 
lietuvių į Lietuvą ir jų ne- 
prisitaikymą prie Lietuvos 
valdžios.

1. Būk Amerikos lietuviai 
važiavę su tikslu pagelbėti, 
nurodyti ir nustatyti laisvos 
civilizacijos iniciatyvos ša
lies. Vežėsi tą, 1Ą jie buvo 
patyrę Amerike.

2. Būk lietuviai atvažiavę 
į Ameriką nemokėdami nei 
kalbos galėjo prisitaikinti 
prie Amerikos valdžios, o 
sugrįžę į Lietuvą niekaip 
negalį prisitaikint prie Lie
tuvos valdžios. Ir visi spar
nus jtakėlę grįžtą atgal.

Man atrodo suvis kas ld- 
ta. Aš neginsiu to, kas Lie
tuvoj ištikro negera. Bet

vaųdenį paverčia į garą, ku- 
ris suka mašineriją ir vežio
ja įvairias sunkenybes.

Žmogaus kūnas yra lygiai 
kokia mašinerija, o protas, 
sąžinė ir jausmai yra toji jė
ga, kuri tą mašineriją suka. 
Norii|t, kad toji jėga gerai 
veiktų, reikia, kad toji ma
šinerija būtų gerai ištobulin
ta. Nors kiekvienas žmogus 
turi protą ir jausmus, bet ne 
kiekvienas gali " lygiai nu
veiki darbo. Tas priguli 
nuo to, kaip kurio smegeni
nė' yra ištobulinta. Gimnas- 
tikavimas, mankštinimas 
kūno padaro tvirtus rau
menis, su kurių pagelba ga
lima atlikt sunkius darbus, siškai. Taigi čia geriausia 
kas kartais atrodo negalimu 
žmogaus jėgomis padaryti. 
Smegeninė yra tai proto 
mašinerija, tad norint, .kad 
protas gerai veiktų ir būtų 
tvirtas šviesus, reikia ta ma- 
šineriją mankštinti, gimnas
tikuoti, nes šviesus išlavin
tas protas, greitai kiekvie
name žingsnyje pastebės 
progą ir mokės ją išnaudoti, 
net ir ten, kur tamsus pro
tas matys vien nepasiseki
mą. Proto mankštinimui 

h.,,,,.
kurios tam tikslui tik ir yra 
parašytos, kad jas skaityda
mas žmogus galėtų Įsigyti 
sau gyvenime reikalingi} ži
nių, pamokinimų, o paskui 
tas žinias panaudotų prakti
koje. Knyga tai geriausias 
žmogaus gyvenimo draugas, 
patarėjas, ir kas tik su jo- 
ifiis susidraugauja, niekas 
nelieka apviltas. Visr žy
mesni žmonės, kuriems pa
sisekė progą sučiupt ir ją iš
naudoti, ir tuomi likti gar
siais galingais žmonėmis, 
buvo geriausi knygų drau
gai.

Šviečiant ir mankštinant 
protą, reikia taip pat nepa
miršti darbštiimo ir taupu
mo, kuris taipgi yra begalo 
svarbus įrankis progos su- 
čiupimui.

Nieko nepagelbės * mums 
aimanavimas, nusiskundi
mai ant aplinkybių, tvarkos 
netikumų, bet pirma pa
žvelgiame patys į savę al
mės esame pakankamai 
darbštūs savęs tobulinime, 
gal didelę dalį atliekamo 
nuo darbo ir poilsio laiko, 
kurį galėtume sunaudoti 
savęs švietimui, .tobulini
mui, praleidžiame poolrui- 
miuose ar kitokiose tam pa
našiose a įstaigose, kurios 
mums jokios naudos neatne
ša, bet tik nuostolį sveika
tai ir kišenini.

Sunaudojant kasdieną 
nors po 1 valandą apšvi^ai 
už keliij meti} galima likti 
mokytu žmogum. Šviečiant 
protą reikia nepamiršti taip
gi ir vidurinių sielos ir sąži
nės jausmų. Juk yra atsiti
kimų, kad ir su šviesiu išla
vintu protu žmogus neturi 
gyvenime pa|isekimo, del 
stokos mandągumo, draugiš
kumo. Tad lavinant protą, 

H turime nepamiršt ir šių paš
tam 'tarųjų: mandagumo, drau- 

Taip! gfSkumo ypatybių, kurios

proga mums savo draugiš
kumą parodyt ir įsigyti sau 
draugų. Remdami šį suma
nymą mes padarėme dide- 
lę^iaudą Lietuvai. Kuomet 
žmonės Lietuvoje apsišvies, 
tuomet jie mokės pastebėti 
kiekvieną progą ir ją išnau
doti ir Įsteigti gerą gyveni
mą ir tvarką Lietuvoje ir 
mokės geriau apveriinti tą 
paramą, kurią mes jiems da
bar teikiame. Remdami ko
kių partijų agentėlius, ku
rie palikę seimo darbą Lie
tuvoje, ir atsibaladoję čio
nai i Ameriką kaulijo pini
gus savų partijų tikslams, 
kad paskui kelti vaidus ir 
ardyti vienybę tarp Lietu
vos gyventojų, mes nieko 
nelaimėsime tiktai neapy
kantą. pagiežą ir jų rėmėjai 
prisidėjo prie Lietuvos žu- 
dvmo.

Pirmiausiai pagelbėkime 
Lietuvai apsišviest, o kuo
met. Lietuvos lidudis bus 
apšviesta, ji pati pamatys 
kokia partija yra geresnė ir 
prie jos susidėję vienybėje 
veikdami apgins Lietuvos 
neprigulmybę ir įsteigs gerą 
pavyzdingą valstybinę tvar
ką.

Ji žiūri — ar užnešė sniegu 
Miškuose siaurus takelius, 
Ar vanduo sustingęs nuo speigų 
'Ar spirgina šalčiai jaunus žvėrelius.

Ji eina ir sniegą siautoja, 
Po rogėms palindus čirena; 
Užlindus už tvoros gailingai vaitoja: 
Sucipia, supliauškia ir šulnius kūrena. -

A. Žitkevičius.
»

lapio parodyta viename co- brangus akmuo ar rninera 
Iv j e. Tokiu būdu pilnas las.
Suv. Valstijų žemlapis už-Į Pirm negu perkant tuos 
ims vieną akrą. Topografiš- žemlapius patartina parašy 
ki žemlapiai atspauzdinti 
trijose spalvose. Keliai, 
gelžkeliai, miestai, namai ir 
ūkės juodai. Kiekviena ū- 
kė ir kiekvienas namas lau- 
kuose aiškiai pažymėta, su 
specialiais ženkleliais del 
mokyklų, bažnyčių, fabrikų 
ir tt., tokiu būdu, kiekvie
nas ūkininkas be jokios bė
dos gali rasti savo ūkę ant 
žemlapio. Upės ir ežerai 
pažymėta mėlynai, kuomet 
kožno kalno ir kalnelio didu
mas ir forma bus rudai pa
žymėta. Žemlapiai ypatin
gai naudingi tiems, kurie 
mėgsta vaikščioti.

Apari topografiško žem
lapio arba paviršio žemla
pio, yra arba bus išleista ki
ti žemlapiai — viens kuris 
parodys koki akmenys ir 
mineralai randasi išleista 
kiti žemlapiai — viens kuris 
parodys koki akmenys ir mi
neralai randasi netoli žemės 
viršaus ir koki akmenys ir 
mineralai randasi po pavir
šiu iki tūkstančio arba tri
jų tūkstančių pėdų gilumo. 
Jeigu yra pirklybiškos ver
tės akmenių arba mineralų . 
bus ant atskiro žemlapio pa
žymėta. Vietose, kur pa
viršiui randasi mažai van- , 
dens bus pažymėta ir kaip 
giliai ūkininkas turės kasti 
gauti gero vandens. Alie
jaus ir natūrai io gazo vietos ’ 
bus pažymėtos ant šitų žem- 
lapių. nepaisant kaip giliai

;ti laišką į U. S. Geologii 
Survey, Washington, D; C 
ir prašyti topografiškų žem 
lapių rodyklą del valstija 
kurioje gyvena arba nori ap 
lankyti. Tuomet už dyk; 
gausi didelį žemlapį valsti 
jos ir bus žymėti del kokii 
apielinkių žemlapiai arb; 
“geologic folios” išleisti 
Tada galėsi nuo U. S. Geo 
logic Survey, Washingtor 
gauti žemlapius už dešimt 
centų, arba nuo agento sav 
valstijoj už penkioliką cer 
tu. Agentu vardai randas 
rody kloję.

Tie, kurie nori didelį žeir 
lapį, savo valstijos arb 
miesto, arba Suv. Valstiją 
ir gali nusipirkti už žem 
kainą. Valstijos ir miest 
žemlapiai kaštuoja 20 arb 
30 centų sulig didumo. Sw 
Valstijų žemlapis kaštuoj 
vieną dolerį.________  i

LDS. KUOPy SEKRETOfil 
DŪMEI,

«

Tik ką išėjo iš 
Lietuvos Valstybės 
tucija. Kaina jos 
Taigi. LDS. kuopų sekrete 
riai turėtų pasidarbuoti i 
praplatinti tą taip svarbi 
Amerikos lietuviams knygi 
tę. LDS. kuopoms duodam 
50% nuolaida.

Laukiama užsakymų.

PROGA.
X -----------

Daugelis žmonių
progos, apie ją kalba, jos
laukia, ir nors tūkstantiais 
sykių ji praeina pro kiek
vieną žmogų, bet tilį retas 
kas ją sučiumpa, pagauna. 
^Nepagauna dėlto, kad ma
žai kas ją pažįsta ir yra pa
sirengęs ją sučiupti, kad 
mažai kas ją supranta taip, 
kaip ji turėtų būt suprasta.

Todel kad supratus progą' 
ir Sužinojus kaip ją pagau
ti, mes pastatysime'klausy- 
mą: Kas tai yra proga? Pro
ga yra tai laikas, kuriuomi 
mes naudodamies, galime 
ką nors nuveikti, ką .nors 
gauti, ką nors atsiekti, kaip 
tai išbristi iš gyvenimo var
gų. padaryti jį lengvesniu, 
malonesniu, arba taip sa
kant būti kuomi nors nau
dingu šiame pasaulyje. Pro
ga yra gyvenimas savaimi. 

; Tas ką mes .vadiname pro
tas, sąžine, siela,< tnintis ir 
jausmai, galime sau įsivanz- 
dinti, kaipo egzistuojančią 
esybę be materialio kūno, 
kuris savaimi yra didelė jė
ga 15/gali būti panaudojama 
.vejkimui, prirengus 1 
tikras aplinkybes, 
kaip pavyzdžiui Ugnis, ku-J neturi būti paviršutinis nu-

' anglams. Francija nuduo
da rimtumą, bet matydama 
Anglijos bėdas tik juokiasi. 

jĮfhnMfr'je.
Anglija ikšiol prilaikyda

vo Vokietiją, o dabar bėdoj 
būdama ir patėmijus Frąn- 
ciją besijuokiant kumštyje, 
pamerks Vokietijai. Rusi
ja gyvai užsiinteresavusi at- j 
sitikimais Mažojoj Azijoj ir ■ 
Konstantinopolio likimu. 
Dllykai taip susipainiojo ir 1 
labiau painiojasi, kad gal 
reikės daug ugnies ir krau
jo kad atpainiotu ___________ ___________

Didžiajam Karui emant j štai kas galima pasakyti, n nors neturi materialio ku-; davimas, bet turi paeiti is

Kas tik nkri gauti žemla- 
pį apielinkės, kurioje jis gy
vena, gali nusipirkti už de
šimts centų iš United Statės 
Geologic Survey, jeigu tik 
tos apielinkės žemlapis iš
leistas. Geologic Survey 
per ' pereitus keturias-de- 
šimts metų darbo užbaigė to- 
pografišką (aprašymą) ir 
geologišką žemlapį visų val
stijų, bet darbas dar nei pu
siau neužbaigtas. Vietos del 
kurių žemlapiai neužbaigti 
yra tokios kuriose nieks ne
gyvena.

Suv, Valstijų žemlapiai 
išleisti ant pačio didumo 
popiefų — 16%X20 colių. 
Viena mylia žemės ant žem-

“DARBININKAS” pajunti 
Lietuvos Darbo Federacijai jpiy- 
ffą už $5.597.50. Už tas knygas 
“Darbininkas” laukia ii visuo
menes atlyginimo. LDS. kuopos, 
LDS. nariai, mūsą prieteliai, ka- 
talikilkos spaudos rčmgjai priva
lo kiekvieną progą tam tikslui au
kų rinkimui sunaudoti

Visi žemlapiai kiekvienos 
apielinkės į vieną krūvą su
rinktos, juose aprašyta ge
ologiškas sudėjimas apielin
kių kaip dabar yra ir kaip 
buvo tūkstančiai arba mili
jonai metų atgal. Atlasai 
vadinti “Geologic Folios” 
ir parduoti už kiek kaštavo 
juos išleisti — paprastai už 
apie 25 arba 50 centų už vi
są knygą. Keli metai atgal 
■prasidėjo xWashingtono san
krovoj, kur žemlapiai buvo 
laikomi, ir portfelius dūmai 
ir vanduo sugadino. Tie 
portfeliai, kurie mažai su
tepti ar suplėšyti dabar par
duoti už penkis centus, su 
persiuntimo išlaidoms, ir ta 
suma mažesnė už persiunti
mo kainą.

Topografiški žemlapiai, 
kurie duoda visokias infor
macijas apie apielinkę ku
rioje gyveni, arba kurią no
rėtumei aplankyti, žinoma 
žingeicfeiausi, bet svarbiau
si ūkininkui, kuris nori nu-

-
Berlin. — Vokietijos ea 

kaizeris lapkričio mėnesį vd 
našlę princesą Schonaicl 
Jis ženijas nepaisydamas ai 
kalbinėjimų nuo to savo si 
nų ir draugų.

$2.500 UŽ VYRO ŠIRDĄ

Rochester, N. H. — Anui 
E. Nason buvo padavus 
teisman kitą moterį, už pa 
viliojimą jos vyro. Reikalą 
vo $10.000 atlyginimo u 
v/ro širdį. Teisėjas pripa 
žino $2300.

-----------
FORDO SKYRIUS 

ITALIJOJ. į

Rymas. — Mieste Tri esti 
Fordo kompanija pirko že 
mes, kur įsitaisys savo dirb 

leisti vandeni nuo žemės, ar- Įtuvę. Fordukai dalimis bui 
e kast; -;.l4ii:;. Nuo /-olo-Igabenami iŠ Detroito ir pas 

giši<ų “folios” gali žinoti atikui toje dirbtuvėje sud 
po jo lauku randasi koks Imi.

/■
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VALSTYBES

apie

♦

tiesiai iš labaratorijoi

Greitas ir parankus kaij
Tas Pats.

ir su Socony kerošinu pigiau atsieina

W. FITCHBURG, MASS.

FITCHBURG, MASS.

Darbai puikiai eina.

SVARBUS PRANEŠIMAS

. i■i ta .

I
4]

Čižauskas, 
kad ilgai 

jisai jeigu

KONSTITUCIJA

SRAVUA “DARBINIS KO”
366 W. Broadway, ' Boston 27, Mass.

kac
Popiernėj dirba 
Paprasčiausiam

priįBtelni&jfr saVo p 
į*papilami’suprantamai ri- 
dninkų klausimą.

WATERBURY, CONN.

40 valandų atlaidai.

* T •

SU SUPERfEV Burners
'■iT1 "K u'iperl'

Eavelkslai jau gatavi. Labai dailus 
ir mažos kainos, tik vienas doleris 
(11.00). Jeigu kas norėtų turėt at
minčiai dailų paveikslą, t kreipkitės 
Uao aatrata:

JONAS
8 Vernon St.,

gazinis pečius

Salinis palaikęs restoraną kele-*ton, D. C. berods katalikų uni- 
ta menes

pradėtų ipirktp5x
SuiK. Tyąrkd

Ią kaipo gerą agentą išvažiavo 
Lietuvon 11 žmonių.

ČERNIUS, ■
Worcester. Mm katalikai turime spiestis po Vyčiųltą mėnesių ko tik

(26; (vėliava. Iš šio kalbėtojo kalbos Inuo koto. bet suspėjo parduoti ir
nenusmuko: versitete teisių skyrių.

Volungis.

, dino Clevel 
ratelis

L. V.

HARTFORD, CONN. (

Darbai -Uiomi tarpu eina gerai, 
veik visos dirbtuvės dirba pilną 
laiką ir darbo ieškančių nedaug, 
tegirdėti Gal nei vienoj valsti
joj neaugina tiek tabokos, kiek 
Connecticuite apie Hartfordą. 
Kas tik pasimaišo, tai darbą gau
na. Vakacijų laiku, kada mo
kyklos užsidaro, tai daugybės 
vaikų ji mergaičių ten dirba. A- 
pie 5:30 vai. iš ryto jau girdėti 
gatvėse vaikų klegėsis. Mat ren
kasi į paskirtas vietas, iš kur va
žiuoja dideliais trokais į taboky- 
nus. Gal daugumas tėvų yra pri
versti šiais sunkiais laikais siųsti 
vaikučius ir mergaites uždarbiau
ti, bet yra gerai pasiturinčių, ku
rie visvien siunčia vaikučius p^ie 
tabokos. Tai didelę klaidą daro. 
Nors labai gal nesuvargina, svei
katai nekenkia, bet kiek jaunuo
liams kenkia dvasiniai — kiek ten 
blogo išmoksta. Tą pasakoja ten 
dirbančios, kad nuo ryto iki va
karo šlykščiausios kalbos.*

Reporteris.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOllONIJOSE
__ I

DETROIT, MICH.

Visas pasaulis žino, kad 
met mūsų mieste buvo laikytas L. 
Vyčių jubiliejinis seimas. Teip-gi 
turbūt visi atsimena, kad Detroi
to korespondentai po laikraščius 
triukšmavo. Bet seimas praslin
ko ir po to mūsų korespondentai 
tur-būt nuėjo gult, nes, tyla už
viešpatavo ir laikraščiuose žinučių 
nematyti. „ Visuomenė gali su
prast, kad Detroite Vyčių Seimas 
ir šeiminiai vakarai nenusisekė.

Priešseiminis išv ir
rke, svai-bolininkų rungtynės

Rugsėjo 24, 25, 26 d. dideliau- 
si savo malonėmis 40 vai. atlaidai. 
Sekmadieny, rūgs. 24 d. pamaldos 
seks šia tvarka: Šv. Mišios 7 vai.; 
8:30 vaikams mišios, 9:45 ir 11 
vai. suma įstatant Švč. Sakranun- 
tą ir prad<Hant atlaidus. Rūgs. 
25 ir 26 d. šv. mišios 5, 7 :30 ir 9 
vai. Per sumą ir vakarais 7:30 
vai. mišparai su pamokslais. Po 
paskutinių rūgs. 26 mišparų iškil
minga procesija. Pasižadėjo at
vykt i-j atlaidus daug kunigą. Ku
nigas Kaščiukas yra vienas iš pa
mokslininkų. Kviečiame visus ti
kinčiuosius skaitlingai lankytis į 
pamaldas, pasinaudoti šv. Sakra
mentų malonėmis. Visus nuošir
džiai kviečia,

Juozapas J. Valantiejus, 
Klebonas.

NEWARK, N. J.•v '

Rugsėjo 17 d. Lietuvos Vyčių 
29 kuopa surengė prakalbas. Kal
bėtojas buvo teisių skyriaus moks
leivis P. Daugžvardis. Nors pub
likos neperdaugiausia buvo, bet 
jo prakalbos su atyda klausė, nes 
labai gražiai nupiešė apie ateitį 
lietuvių krikščionių demokratų. 
Sakė, kad yra tikra viltis, kad 
nuo šių laikų L. V. pradės platų 
darbą tautiškoje dirvoje.

Ražas.

LDS. 98 kuopos susirinkimas 
bus 24 d. rugsėjo 2 vai. po pietų 
paprastoj vietoj. Visi nariai pri
valot susirinkti užsimokėti ir tu
rėsim kitokių reikalų atlikti de 
labo 1008 organizacijos.

Valdyba.

Šiuo tarpu darbai čia“eina, 
viskas braška, 
dieną ir naktį, 
darbininkui moka po $22 savaitė
je. Dirba po 8 vai. dienoj. Be 
to kompanija moka dividendų po 
10 nuoš. tiem, kurie išdirbę du 
motu. Yra čia mašinšapė, fandrė 
ir andiminė. Bet algos jose pras
tesnės. Trijose audiminėse tebei
na streikai. Kompanija buvo pa
kėlus 20 nuoš. Bet darbininkai 
nesutiko.. Z '

Darbininkas;

-L—

Federacijos ir Blaivininkų Seimų 
Delegatams.

viskas orait. Dabar arti jo vie
tos valgyklą užsidėjo bolševikas, 
kuris vietoje paklaust ko nori val
gyti, bolševikišką pamokslą rėžia 
dėl kostumerių, o tas mat ne vi
siems patinka, tai didžiuma trau- 

Būtų gerai, kad 
ir Valgykla atsakanti čia įsisteig
tų.

Girdėjau kad šv. Jurgio para
pija sulaukė vargonininko p. Rai
los . Malonu girdėti ' _ '

Keturios lietuvaitės ir geros 
mūsų tarpe buvusios veikėjos iš
važiavo į vienuolyną.

Viename bobelių susirinkime 
buvo pakeltas klausimas apie pa
naikinimą degfmdarystės, bet 
gaila ir nuostabu, kad tos kurios 
stovėjo už pilną blaivybę jau ge
rai samogonkai atsidavė.

Federacijos perrinktoj valdyboj 
bus viskas gerai, tik reikia gy
viau veikti. 15 d. spalio šv. Jur
gio parapijos svetainėj bus su
rengtas didelis įvairus vakaras. 

Visi privalome atsilankyti.
šv. Jurgio parapijos piknikas 

laikytas 3 d. rugsėjo Abyšalos 
darže pilnai nusisekė. Pelno liko 
daug.

Perkūno Apšvietos Kliubo pik
nikas buvo mažas, nes lietus lijo, 
tai dabar tokis pats piknikas ža
da būti ned. 24 d. rugsėjo. Visi 
pasidarykite naujausius navat- 
niausias kepures idant laimėjus 
dovanas.

Darbam pradėjus eiti, visi jau
nimo veikėjai sugrįžo atgal į Det
roitą, tik nežinia, kodėl nesu
grįžta A. šacikas, Jonas Grūstas 
ir St. Cibulskis.

Vienas iš žinovų pasakė, kad jų 
nesugrįžimo priežastis pamatuoja
ma štai kaip: x

A. Šacikas išvažiuodamas į Ka
liforniją padarė kontraktą su bol
ševikais, pagal kurio ir apsiėmė 
jiem Kalifornijoje suorganizuoti 
vieną tūkstanti tovariščių. Nuva- 

Norkūnas. įsiavęs patyrė, kad ilgauodegės la
bai nežymiai į bolševikus vystosi, 
nes mat jom Kalifornijos me
džiuose geriau būti laisvom nė 
kaip tovarščių rojuje. Tai sako, 
kad Sačikas dėlto ir negalįs su
grįžt.

O kas link Grūšto, tai jau visi 
žinome, kad jis dirba labai pra
kilnų darbą, tai yra Springfieldo 
senmerges bovina.

O St. Cibulskis tai dėlto negrįž
ta kad bijo į Jodvalkio nelaisvę 
papulti

detroitieeiai daug ko pasimokinę.
Trečias kalbėjo gerb. kun. F.

Kemėšis. Savo kalboje nurodė 
blėdingumą karų ir pareiškė, kad 
mes turime būt priešingi visokiem 
karam, kurie yra surengti tikslu
užpuolimo, nes tas veda žmogui kia pas rusus, 
prie pražūties.

Deklemavo šiame vakare Nata- 
lija Gustaitė ir Julė Baikauskaitė. 
Atliko savo užduotis labai gerai; 
o ypač Baikauskaitė žavėti žavė
jo susirinkusius.

Koncertas.

kp. rateliu iš Det
roit, Mich. Rungtynes laimėjo 
Clevelando svaidininkai, padary
dami 16 išbėginių prieš Detroito 
6 išbėginius. Už tai Clevelando 
svaidininkams garbė.

Detroito svaidininkai neturėtų 
nusiminti, nes mes visi žinome, 
kad Detroitieeiai yra labai jauni 
lošėjai; tik šį pavasarį tepradėjo 
praktikuotis, o jau lenkus ir Čiu- 
tabakius dauk sykių į ožio ragą 
suvarė. Tikime, kad ant/kitų me
tų nuvažiavę į Springgnęldą, III. 
laike L. V. seimo sumuš spring- 
fieldiečius. Pagyvensime, pama
tysime.

Tą pačią *dieną antroje dalyje 
parko susirinko atstovai iš kitų 
tolionijų. Vyčiai vietiniai ir sve
čiai. |

Stalai Detroito vyčių mergaičių 
jau buvo prirengti. Susėdus va
karieniauti, vietinis darbuotojas 
K. Abišala paprašė gerb. kun. I. 
Bereišio sukalbėti maldą. Kiek 
užkandus, K. Abišala pokilio ve
dėjas, perstatė pakalbėti 102 kp. 
pirmininką L. Vinąlį, kuris nu
piešė Detroito ir šio parko istori
ją. Pareiškė didį džiaugsmą, kad 
Detroitieeiai turi garbės turėti L. 
Vyčių Seimą Detroite. Antras 
kalba kl. M. Daumantas, pažymė
damas, kad vyčiams reikia vieny
bės ir trokšta, kad šis seimas bū
tų išnašus naudingais nutarimais. 
Seka labai jausminga deklamaci
ja Natalijos Gustaitės. Atliko la
bai gerai gerai. Kalba Juozas Mi
leris, sporto sekcijos pirmininkas 
pabrieždamas pereitų metų veiki
mą. Pastebi trūkumus svaidinin- 
'kų lošime. Pareiškė viltį, kad a- 
teinaričiais metais vyčių kp. pasi
darbuos sporto srityje daugiau. 
Kalba p. Kvedaras iš Clevelando, 
pareikšdamas džiaugsmą, kad 
Clevelando ratelis supliekė vieti
nį ratelį ir dėlto žada dėti visą 
energiją, idant Clevelando ratelis 
taptų vienu iš smarkiausių ratelių 
Amerike. Kalba p. Savickis spor
to sekęįjos centro raštininkas. 
Ragino organizuotis netik jauni
kaičius į sporto skyrius, bet pata
rė organizuotis ir mergaitėms, ku
rios gali sulošti nemažesnę rolę už 
vyrus. x

Deklemavo Julė Baikauskaitė, 
kuri visus sužavėjo.

Kalbėjo gerb. kun. 
kuris kaip prisipažino 
kalbėti nemanąs, bet 
būtų pianas, tai galėtų savo ta
lentą parodyti ir kadangi piano 
ant pievos nesirado, tai gerb. 
klebonas pasveikino visus _įr pa
linkėjo sėkmingai darbuotis laike 
seimo.

Kalbėjo vietinė darbuotoja vy- 
tė D. Gustaitė, kuri ir-gi trumpai, 
bet jausmingai pasveikino visus 
dalyvaujančius. Po to sekė įvai
rūs žaidimai.

Tamsai prisiartinus atvažiavo 
tam tikras vežimas į kurį visi su
sėdome ir liętuviškas dainas be
traukiant slinkom namų link. Už 
pasidarbavimą ačiū jaunom vy- 
tėm. \

Neveluti laukėme prakalbų 21 
d. rugpj. seimo pirmame vakare. 
Žmonių prisirinko pilna šv. Jur
gio pobažaytinė svetainė. Prog
ramų vedėjas gerb. J. Sakalas 
“Vyčio” redaktorius. Pirmu 
kalbėtoju -buvo kun. Pranas Ju
ras. Kalba visiem labai patiko. 
Antras kalbėtojas buvo mokai. 
Daužvardis, kuris gyvais pavyz
džiais pri rodė prie ko eina ir su 

I savim veda savo pasekėjus mūsų 
broliai laisvamaniai ir delko mes

Būtų labai gerai, kad 
koncertą pareikštų savo nuomo
nes dalyvavusieji atstąvai-redak- 
toriai kritikai, bet man rodosi, 
kad viskas buvo kopuikiausiai. 
Pažymėtini P. Valiuko šmoteliai 
Jis nustebino savo gražiu balsu 
dainuojant solo ir prijuokino pub
liką su juokingomis dainelėmis. 
O teipgi negalima praleisti nepa
žymėjus mūsų gerb solistės vytės 
Širvaitienės, kuri susirinkusią 
publiką žavėte žavėjo savo gražiu 
balseliu.

O ką-gi čia sakyti apie veikalą 
“Atsisveikinimas su Tėvyne,” ku
rį atliko 79 kp. Vyčių choras, po 
vadovyste gerb. kun. kleb. J. Či- 
žausko. Šis veikalas teip jaus
mingai ir gabiai atliktas ilgai pa
siliks tų širdyse, kurie turėjo pro
gos ji išklausyti. Už tai ačiū L. 
V. 79 kp. korui, o labiausiai gerb. 
kun. J. Čižauskui

Vakarienė
79 ir 102 kp. pajėgomis buvo 

surengta vakarienė pagerbimui 
atstovų. Svečių ir atstovų buvo 
apie 150. Programą vedė gerb. 
šv. Antano parapijos klebonas 
kun. I. Bereišis. Kalbas pasakė 
šie žymūs asmenys: K. Jonaitis, 
naujai išrinktas centro Vyčių pir
mininkas, antras kun. Linkus, tre
čias kun. redaktorius Česaitis, 
ketvirtas vyčių tėvas 1_______
Pianu paskambino kun. Čižaus
kas. Stebuklingas mankštynes 
parodė p. Juška su savo dukrele. 
Naujai pašoko, p-lė Gedminaitė iš 
Springfield, III. Taigi kaip man 
žiūrint seimas L..V. Detroite nu
sisekė.

Seimas buvo tvarkus ir istori
nis ir bus žymimas visados, nes 
šiame seime dalyvavo gerb. L. ats
tovas V. Čarneckis ir Jo Malony
bė Detroito vyskupas Galleghar. 
Dėlto garbė Detroito klebonams ir 
rengimo komisijai.

Detroito kuopoms seįmas nuos
tolių nepadarė.

Išleidome į Lietuvą brangiau
sią mūsų kolionijai žmogų'Karolį 
Tvarkūną. Jis daugiausiai pasi
darbavo prie L. y. 79 kp. ir kitų 
katalikiškii draugijų. Todėl vy
čių kuopa brangiam nariui suren
gė išleistuvių vakarienę ir įteikė 
brangią dovaną auksinę plunksną.

“Naujienų” pasekėjai afat šv. 
Antano parapijos pikniko užpuo
lė svaidininkų ratelio narius, bet 
svaidininkai tai ir nusviedė neblo
giausiai, nes grdėjome, kad 
“Naujienų’ 'pasekėjui, peštukų 
organizatoriui felčieras feisą sulo
pė kad ir ant gatvės gėdijasi da
bar pasirodyti. Kitas kuris už sa- 
mogonkos stikliuką žadėjo armiją 
palaikyti teip nusilakė, kad siek
damas kumščia į vežime sėdintį, į 
vežimo galą dantis išsikraipė, o 
kiti sako, kad moterėlė išspyrė. 
Kaip ten buvon^nematant sunku 
pasakyti, bet tik galima “Nau
jienom duoti atsakymą, kad ten 
ne vyčiai mušėsi, bet “Naujienų” 
pasekėjai padarė užpuolimą o už
pultieji turėjo gintis.

Jeigu “Naujienų” korespon
dentas prirodys, kad užpuolikai 
buvo vyčiai, tai aš tiem vsiem už
rašysiu “Naujienas” ant metų. 
Jų buvo 3., tai “Naujienų” agen
tui bus glėbia pelno.

Yra pageidaujama kad mūsų 
kolionijoj apsigyventų lietuvis ge
ras rimtas bar be ris, nes dabar mes 
čia tokio neturime. \ \

Lietuvių kooperatyvei krautu
vei labai gerai sektūsi jeigu visi 
kostumeriai 'užsimokėtų ir visi

i’.’Ąbvtąi-

Perėjęs per visą Ameriką nera
si panašios kolionijos. Judėjimas 
bruzdėjimas niekados neužsibai
gia. Ir kas čia nėra girdėjęs a-
pie Lawrence’o “Palangą,” ku
rion pastaruoju laiku gerb. Tėvas 
Marijonas Čikota yra atvažiavęs 
dėl poilsio! Ištikrųjų, stebuklin
gai graži vieta! Nemažai priduo
da svarbos pastatytas našlaitna- 
mis — Šv. Vincento koplyčia. 
Kiek čia būta bėgyje vasaros iš
važiavimų, piknikų - piknikėlių! 
Bet toli gražu da tie išvažiavimai 
nesibaigia.

Štai pavyzdin, Rugsėjo-Sept. 24 
d., vienatinė vyrų-katalikų drau
gija, po Šv. Kazimiero globa ruo
šia milžinišką pikniką. Patys vy
rai žada “gaspadiniauti” ir paro
dyti kaip skaniai moka užkandžių 
paruošti ir patarnauti. Gi mer- 
gynos ebi moterys tariasi iškirsti 
jiems šposą: suvažiavus'skaitlin
gai nori suvalgyti išsyk jų “ees- 
nis,” kad vėliau atvykusieji tu
rėtų pamato išmėtinėti vyrams už 
neparūpinimą valgių. Matysim 
kas laimės, nors aš manau kad vy
rai pranoks, nes jų draugija skai
tlinga nariais, ir visi ruošiasi...

Kitos draugijos vos tik užbai
gę savo išvažiavmus imasi kitokių 
darbų. L. Vyčiai savo susirinki
me nutarė pirm negu galės atida
ryti vakarinius kursus, atgaivint. 
Spaudos Draugiją ir rūpintis iš
platinimu katalikiškos spaudos. •*" 
Blaivininkai jaučiasi galingais, 
nes jų kuopos dvasios vadas yra 
podraug centro pirmininku. Tik 
nežinau ar pavyks narių skaitliu- 
mi Worcesterį supliekti. Sąjun
gietės mano suorganizuoti Šv. Ka
zimiero Akademijos Rėmėjų sky
rių. Puikus dalykas! Dieve pa
dėk! Mūsų tauta daug reikalau
ja mokytų ypatų... Gi Federaci
jos skyrius tiek daug... o kad ta
vę, negaliu užbaigti; reikia tar
tis kokiu laikų važiuosim į Kazi- 
mieriečių “pkniką.” Kitą sykį...

Lelijėlė. •

“ Matai kaip greitai jisai nustojo 
? vėrkti. Aš tik ką daviau jam dožą 

BAMBINO
Vaisbaženklis Reg. S. V. Pat. Biure

ir matomai tas palengvino jo skaus
mus tuojaus.”

Taip, motinos! Bambino parodė pui
kius rezultatus palengvinime vidurių 
diegimo, mėšlungio ir užkietėjomo. Jis 
yra geriausiu kūdikių draugu ! Kūdi
kiai mėgsta jį! Jie prašo daugiau!
35c. aptiekose. Už 40c. prisiunčiame

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

NEWARK, N. J.

Prakalbos.
Rugsėjo 15 d. š. m. L. Vyčių 

29-ta kuopa buvo surengusi pra
kalbas. Kalbėjo Giedrininkų cen
tro pirmininkas, teisių* skyriaus-f 
moksleivis gerb. P. Daužvardis. 
Žmonių buvo neperdaugiausia, 
priežastis tai menkas išgarsini
mas. Kalbėtojas gerb. Daužvar
dis kalbėjo dviejuose atvejuose. 
Pirmame apie spaudos galybę, jos 
intekmę žmonijoje ir koki spauda 
neša žmonijai naudą ir kokia pra
gaištį.
' Reikia dikčiai pasidžiaugti, kad 

mūsų lietuvių katalikų tarpe ran
dasi vis daugiau gabių kalbėtojų. 
Prie tokių gabių ar gabiausių kal
bėtojų galima drąsiai priskirti 
gerb. Petrą Daužvardį.

Pirmą sykį man teko girdėti jį 
kalbant ir yirmą sykį teko girdė
ti taip gabiai, suprantamai gvil
denant spaudos klausimą ir jos 
vertę_jr taip publiką pertikrinan
čiai savo mintį sėja ant klausyto
jų, kad ir dikčiausiai subedievė- 
jęs cicilikutis turi pripažnti kal
bėtojui tiesą.

Rengiant Katalikų Spaudos 
Savaitę gerb. P. D. daug galėtų 
>asitarnauti katalikų visuomenei 

spaudos platinime, jei jam lai
kas pavelytų tuom laiku atlanky
ti keletą kolionijų. Drąsiai, kur 
gailimą patariu gerb. P. Daužvar- 
dį kviesti kalbėti.

Antru atvėju kalbėjo apie L. 
Vyčių organizaciją. Gerb. Dauž
vardis yra taipgi didelis darbi-

se.tai] 
Sa'ds^
.Šį metą P. D. lankys Washing-- 
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Taupyk anglis! Ne-‘ 
reikia kurti pečiaus 
taip greitai. Perfec- 
tion Aliejum Šildy- 
toįas bus jums labai 
parankus.

PERFECT1ON
OilHeaters

JUS galite tok] pečių sū visais virimui įtaisymais gauti
ir būti užganėdintu, kaip kad su gaziniu. Naujasis 

modelis New Perfectiou Aliejum Šildyto jas su Super- 
flex Knatais šiais laikais labai populeris, kaip mieste, 
taip ir priemiesčių namuose.
Aliejus visuomet buvo žinomas kaipo geras, saugus vi
rimui kuras. Inšis Naujausias New Perfection yra abel- 
nam meto laikui pečius—gis toks parankus, greitas, ne
smirdantis ir lengvas vartojimui.
Jūsų apylinkėje yra krautuvininkas, kuris noriai Jums paro
dys ir pečių. Pirm n^gu pirksi naują pečių nepamiršk jo pa
žiūrėti. Jis turi pagyrimų nuo gerai žinomų Gero'Admlninka- 
vimo įstaigų. —

Rakandų ir Geležų Krautuvėse
ir

STANDARD OIL CO. OF NEW YORK
26 Broadway

NEW PERFECTION

/ SOCONY 
KEROSINĄ 
is yra geriausias

. M
I
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IT ATGABENO DAUG 
ANGLIŲ.

s. Bostono uostan atplaukė 
daug laivų su anglimis. At
gabenta 100.000 tonų ’ang- 
Hil Yra vargo su išliuoda-

Anglis atgabenta iš Angli
jos.■ :

J|.- - ATSIŠAUKITE.

K Pereitą savaitę, kaž kokia 
moterėlė paliko “Darbinin- 
o” raštinėje krepšelį su pi-

I nigais. Malonės kreipties į 
ų “Darbininko” raštinę ir pa- 
C siimti. I

ATKASĖ DEVYNIS.

ITALAI PASITRAUKS

Rymas. — Alijantai nesu
sitaikė dėl bendro gynimo 
Dardanelių nuo turkų. • Ita
lijos kariuomenės vadas 
Konstantinopolyje buvo pa
siuntęs Dardanelių saugoti 
kariuomenės dali. Ta jėga 
dabar tapo atšaukta.

REIKALINGA 
į MERGINA 

prie raštines darbo. Atsi
šaukite pas “Darbininką,” 
366 Broadvray, So. Boston, 
Mass.

Jackson, C ai. — Iš anglių 
| kasyklos, kur užgriuvo dar- 
| bininkų- arti šimto atkasta 

devyni lavonai.
E?

UŽSISAKYK ANGLIS DABAR, 
nes vėliau jų visai negausi. Didelius 
orderius anglių pristatome už daug pi
giau negu kur nors kitur.

LITHUANIAN AGENCY
A. Ivaškevičius. Savininkas.

361 Broadway, So. Boston, Mass.

UŽDRAUDĖ KELTI 
' KAINAS.

Philadelphia. Pa. — Val- 
į - stijos valdžia uždraudė ang- 

kasyklų kompanijoms 
kelti kainas ant anglių. 

U Kompanijoj, kad padengti 
I nuostolius paneštus dėl strei- 
\ko buvo pakalusios kainas 

ant tono po $1.50.
feę*'--''

IŠVAŽIUOJA SEMI- 
fer. NARLION.

Rugsėjo 21 d. šv. Jono se
minarijos auklėtiniai suva- 
žiuos mokslo tęsti. Lietu
vių klerikų ten bus Pr. Stra- 

‘ kaitis, Garuckas ir St. 
Kneižvs.

■ — ■ — —E...
ATPIGO MAISTAS.

3---
Statistikų biuras WasTi- 

‘ tngtone "tyrinėdamas pragy- 
nimo brangumą, susekė, kad 
per pastarąjį mėnesį, pasi
baigusi rugpjūčio 15 d. pra
gyvenimas atpigo ant 2 
nuoš. r T'Y

f

FORDO DIRBTUVĖ 

BELGIJOJ.

Skaityk ir Platink
Vienintelį darbo žmonių laikraštį

ARBININK

I FARMA ANT PARDAVIMO 
ARBA MAINO.

LDS; CENTRO VAL
DYBA.

Leidžia LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄJUNGA

P
renumeratos lVfETAMS Ousei Mėty f Lietuvą arda Užrubežy
KAINA: * >$4.50 > $2.25 4 Metams $5.50

“DARBININKAS” UTARNINKAIS IR KETVERGAIS 4 PUSLAPIŲ 
SUBATOMIS 8 PUSLAPIŲ

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 centų.

“DARBININKAS”
366 W. Broadway,

Boston 27, Mass.

GIESMININKAI TĖMYKITE
Dainąp su gaidomis.

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

štai tos nepaprastos dainos: 
Dainos 
Ak Myliu Tavę berneli .........
Aš Jsivilkčiau čigono rūbą ..., 
Aš pas tėvelį, močiutė mano., 
Blaivininkų Himnas ............... .
Darbininko Daina ................. .
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 .....................
šių nakcialy .............................
Siuntė mane motynėlė ...........
Skyniau skynymėlį.................
Vai aš pavirsčiau ...................
Vienas žodis ne šneka ...........
Visuomet širdis surakinta .... 
Vyčių Himnas .........................

Užsakymus ir pinigus siųsti

“DARBININKAS”

Kaina 
. .75
. 1.00 
. .15
. .15
. .60 
. .50
. .60 
. .20 
. .25
. .1.' 
. .65

o-

. .40

. .50

. .75

. .25

. .30

. .20 

. .15

. .20 

. .45

. .60 

. .25

366 Broadway, Boston 27, Mass

ANT RENDOS
KAMBARYS OFISUI. 

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

A. L. R. K. Fed. aNujosios Ang
lijos Apskričio Valdyba:

Pirm. V. J. Kudirka, 
37 Franklin St., 

Norwood, Mass.
Rašt. M. M. Kamandulis, 

20 Saxon Street, 
Montello, Mass.

Subatinis Numeris Metams $2.00
Tie kurie nori linksmų ir naudingų pasiskaitymų, o turi mažai liuoso 

laiko patariame užsiprenumeriuoti subatinf numerį “Darbininko”

TAIPGI UZPRENUMERIUOKITE “DARBININKĄ” LIETUVON SAVO 
GIMINĖMS IR PAŽĮSTAMIEMS.

Lietuvon Subatinis Numeris $2.30

t inkaO
366 BR0ADWAY JV

BOSTON 27, MASS.

■

z.

■

J

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

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

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

Namai, kaip virš minėjau, yra 
moderniški, su visais įtaisais, kaip 
tai: elektros šviesa, šilto vande
nio šiluma, kaip stuboj, skerdyk
loj taip pat ir nekuriuose tvar
tuose. Apie visus namus apaugę 
tankiai neapsakomai augšti me
džiai, kurių papuošimas ateiviui 
palieka didelį įspūdį mintyje.

Šioji farma parsiduoda pirmu 
kartu per keletą desėtkų metų)- o 
galų gale neužsimoka sakyti kad 
ji parsiduoda, nes pagal prekę už 
kurią ją galima dabar nupirkti, 
tad geriau sakyti kad ją pusdy
kiai atiduoda.

Jeigu kas turi atsakantį bizni, 
namą arba kelis namus, arba 
mažesnę farmą, tad su dadėjimu 
$2000. arba $3000. pinigais aš ga
lėčiau mainyti.

Šioji farma yra,Befast. iflaine, 
apie keturios mylios nuo pat cen
tro miesto. Kurie interesuojatės, 
kreipkitės į manę laišku, telefonu, 
telegramų arba ypatiškai dėl pla
tesnių informacijų. Veliju lietu
viui pasinaudot šia proga.

VINCENT A. JENKINS,
{Jankauskas)

43 Treemont Street, Room 603 
Boston, Mass.

TELEFONAS, Haymarket 4112

Dvasios vadas knn. F. Ke
mėšis.

Prez. M. Žioba.
Vice-prez. J. Versiackas.
Rašt.-adm. J. Tumiisonis.
Ižd. V. Jakas.
Iždo globėjai: J. Glinec

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.

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

Vienas numeris pasižiūrėjimui dykai

KAM KENTĖTI?
Raumatizmo, neuralgijos ir raumenų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su i 

& PAIN-EXPELLER & 
\ aizbaženklis užreg. S. V. Pat. Ofiso.

Žiūrėk, kad gautum tikrajj-garsujį per 
daugiau kaip 50 metų.
Reikalauk, kad turėtu Ikaro (Anchor) 

Yaizbaženklj. ’
I

< »r | ‘
I

§

REIKALAVIMAI.
-------- ---------------------------

Reikalavimų kainos 2c. už žodį už 
kiekvieną sykį.

Dirbtu VPVeliav9’ Kukardų, visokių Ženklelių, Guzikučių, Ant- 
a-'II- M U U. V C spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 
Reikalaudami Katalogo arSampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tes vardą. 
STRUPAS CO.,’ 90-92 Fcrry St. Newark,*N. J.

PARDAVIMUI
Mėsinyčia ir Valgomų Daiktų 

Krautuvė, 
tarpe lietuvių, lenkų ir ameriko
nų. Gerai išdirbtas biznis. Ge
ri vieta Bridgeporte. Atsišauku- 
s am greit pigiai parduosime. 
Pardavimo priežastis tai naujas 
didesnis biznis. Kreipkitės:

PARK MARKET,
c 32 Park Avė., Bridgeport, Conn. 

(26)

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

366 Broadway, So. Boston, Mass.

I

s

LAIKRAŠTIS
Tai Geriausia Žmogaus Mokykla,

KELRODIS PRIE LAIMINGESNIO 
IR ŠVIESESNIO GYVENIMO.

Skaityk Laikraštį, Kuris Paduoda Naujausias 
Žinias iš Viso Pasaulio

REIKALINGAS PATYRĘS 
ŠIAUČIUS

\prie batų ir guminių eeve- 
rykų darbo.

HOOD RUBBER CO. 
Watertown, Mass. 

(21)
PARSIDUODA

puikiai įtaisyta bučernė ir gro- 
sernė. Reikalaujančiam gera 
proga. Kreipkitės po numeriu:
139 Dorchester Si., So. Boston, 
Mass. . (21)

. ~—3

TeL So. Boston 323
LIETUVYS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS) 

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

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

iki 6 ir nuo 6:30 iki 9 v. vak.
Ofisas uždarytas subatos vakarais 

ir nedėliomis.
1

į 16 Metų South Bostone

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

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

1it Tel. So. Boston 270 

J. MAC OONELL, M. D, 
Galima susikalbėti ir lietuviukai.

Ofiso Valandos :
Rytais Iki 9 vai. Po pietų nuo 1—3. 
* Vakarais nuo 6 iki 9.

b36 Broadway, So. Boston.

DR, A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

DANTISTAS

e

7G5 Mala St., Montello, Mase.
(Kampas Broad St.)

TcL Brockton 5112-W.

7. KAZIMIERO R. K. DR-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI 

SO. EOSTON, MASS.
RM. — Vlada* Paulauskas,

90 B St., So. Boston, Mas*. 
‘CE-PIRM. — V. J. Jakštas,

27 Story St., Boston 27, Mass. 
’.OT. RAŠT. — Antanas Janušonis,

142G Columbia Rd., So. Boston

N. RAŠT. — Juozas Juška,
Merycliff Academy, 

Arllnghton Heigths, Maa 
DININKAS — I.eonas švagždys,

111 Rowen St., Boston 27, Mass. 
OO GLOB. — J. Grubinskas,

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

284 5-th St., Boston 27, Mass. 
VRŠALKA — Povilas Laučka,

61 Story St., Boston 27, Mass. 
•iAUGIJOS antrašas reikale:

366 Broadway, So. Boston, Mass. 
DRAUGIJOS susirinkimai laikomi 
•s antrą nedėldienį mėnesio 1-ą vaL 
» pietų parapijinėj svetainėj, 492 B. 
th St. Boston 27. Mass.

O. L. K. Keistučio Dr-jos Vai- 
lybos Adresai, Boston, Mass..
• RM ĮNINKĄS — J. Adomavičius, 

122 Bowen St, So. Boston, Man.
iCE-PIRM. — Vincentas Zaleckaa, 

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

450 E. 7-th St., So. Boston, Mass. 
»-TN. RAST. — Juozapas Vinkevičluą 

169 W. 6-th St., So. Boston, Masa. 
x ASIERIUS — Andriejus Zalleckaa, 

307 E. 9-th St.. So. Boston, Masa. 
MARŠALKA — Viktoras Zlčkis,

209 E. Cottage St, Dorchester, Masa
D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėn» 

-mina susirinkimus gaa pirmą nedėl
dienį kiekvieno mėnesio po No. 
iVashlngton St. Boston, Masa. 6-tą ▼. 
vakare. Ateidami drauge ir naujų na
rtų au savim atsiveskite prie ausų dr- 
Ina prirašyti.

REIKALINGAS GERAS - 
KRIAUŠIUS

kuris mokėtų naujus siut ir senus tai
syt ir prosyt prie vyriškų drapanų. 
Darbas nuolatinis. Geistina kad geras 
vyras butų arba kad turėtų kokį už
tikrinimą. Atsišaukit greitai. ,

M. RAMANAUSKAS,
30 Ward Street, Worcester, Mass.

(23)
---------------------------- -----------------r

PARSIDUODA visai pigiai 10 
ruimų namas šeimynų. Visas 
intaisymas pagal šią madą.: toile- 
tai, gazas kiekvienam ruime, šil
tas vaųduoy nauja maudynė, nau
jas pečius. Viskas naujai patai
syta, nereiks taisyt kelis metus. 
Viskas parsiduoda už $3100. Įnešt 
mažiausia $1000. Savininką gali
ma matyt visada. J. Grinkevich, 
8 National St., netoli ThomasPark 
(antros lubos) (19)

z
JUO YRA LAIKRAŠTISLDS. N. Y. ir N. J. APSKRIČIO 

VALDYBOS ANTRAŠAI 
1922 metams.

Pirmininkas — A. Kazlas,
56 New York Avė., 

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

27 Davis St.,
Harrison, N. J. i 

Raštininkas — A. Karaneckas, 
117 j Court St,

Elizabeth, N.’J.
Iždininkas — J. I. Lfudvinartis, 

Box 411, Linden, N. J. 
Organizatoriai — z

Paulius Kyrius, 
‘ 222 So. 9-th St.,

V. Pūkas,
37 Maujer St

Brooklyn, N. Y
A. Miernikas,

10 Harrison St, 
Paterson, N. J.

‘DARBININKAS'
EINA TRIS SYKIUS Į SAVAITE

4-rių ir 8-nių puslapių.

Prenumeratos Kaina :

: .$5.50
.... 2.75

1.50

Užsieny (ir Lietuvoj) , 
Metąms .... 
6 mėnesiams 

1 3 mėnesiams....'

x

L L1NIJ A 9 Broadvay, * Ne^Aor k. NY
TIES! i - ------------------------- * “
KELIONE(LIETUVA

PER HAMBURGąA1A\Ą 
/- AREA LIEPOJĄ 

VAŽIUOKIT VISI PARANKIU
TB, TIESIU KELTU.

/^Lietuviai važiuojanti ] PILIAV4 aplenkia 
lenk ųjnostą (karidorą). į

Visa trečia klesa padalinta 1 kambarius ant f 
2-jų. 4-rių, ir 8-nių lovų. L

ESTONIA Spal.' 4; LITUANIA Spal. 181
i n New Yorko ar Bostono | Hamburgą—$103.50, i 
Plllavą—$106.50, Klaipėdą ir Plliavą—$107.00. ' 

’ Mes užmokame gelžkelio tikėtą 1# Bostono j 
New Yorką. Kreipkitės naa vietini agentą.

• •

• • • JL
' ' n

Suv. Valstijose
Metams...................... $4-50
6 mėnesiams.............. 2.25

C ~3 mėnesiams............. 1.25

/Mes atliekame SPAUDOS DARBUS nuo Vi
etinės Korčiukes iki Knygos ir Laikraščio. 

’ Kainos Prieinamos. Darbus Atliekame Grei
tai. .

“DARBININKAS”
y 366 W. Broadtcay, Boston 27, Mass.

TEL. S. Bl 620.




