
Krikščionys darbininkai 
vienykitės! Spieskitės Į vien 
nintėlę darbo žmonių orga
nizaciją Amerikoje—Lietu
vių Darbininkų Sąjungą.

“Pnb’ished and dlstr'.bnted under 
permit (No. 534) authorized by the 
Art of October 6, 1S17, on file at the 
Post Office of Boston, Mass. By order 
of the President, A. S. Burleson, Post* 
master General.”

KETVERGAS. SKALIŲ 5 D
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1921 metais į 

skirstė 165 kai 
gyventojais. 1 
ta 18, viso plot 
tarai, sudaryt
pas žemės bežemiams ų* ka
riams.BANKININKŲ

SUVAŽIAVIMAS.

New York. — Commodore 
kotelyje laiko suvažiavimą 
Amerikos bankininkai. Su
važiavo 10.000 delegatų, ats
tovauja 23.000 bankų.

Svarbiausiu suvažiavimo 
dalyku buvo tai pritarimas 
atsižadėti skolų Europai. 
Amerikai Europa skolinga 
apie dešimt bilijonų dolerių. 
Bankininkai pritaria, kad 
Amerika tų skolų atsižadėtų 
ir tokiu būdu Europa grei
tai i neitų į normales vėžes.

PARDUODA KARA

LIAUS EEA’A.C

DARBININKU REIKALAI.
PATENKINTI 

STREIKLAUŽIAIS

-------- \ 
Concord, N. H. — Boston 
Maine geležinkelių kom-

'PRIEŠ GELEŽINKELIŲ 

KOMITETĄ.

&
'panija pareiškė, kad į vietą 
sustreikavusių darbininkų 
gavusi 400 skebų^jų darbu 
esanti patenkinta ir ketinan
ti juos pasilaikyti.

PASKIRS KOMISIJĄ..

ŽINIOS Iš LIETUVOS.
Lietuvoj išsi- 
mai su 363Į8 
varlį išdalin- 
o 25.996 liek- 
1 1391 skly-

Organas Amerikos Lietuvių 
Rymo Katalikų Švento 

Juozapo Darbininkų 
Sąjungos. >

“D ARBININK AS”
----- Etna------

UTARNINKAIS, KETVERGAIS IR
SUBATOMIS. *

Metams  ..................... ,...$4.59
Užrubežy metams .......................... $5.50

“Darbininkas”
366 Bkoadway, Boston 27/ Mass.- 

Tel. South Boston 620.

I

Kaina 4 centai.

Vienna. — Austrijos sos
tinėj buvusių valdovų palo- 
cių skiepai tapo atidaryti ir 
pradėta parduoti geriausi ir 
seniausi karališki vynai. 
Ęklepuose esą 5.250.000 ga
lionų visokio vyno. Tikima
si surinkti $250.000. Pini
gai eis sušelpimui sužeistų
jų kareivių.

Washington. — Šios sa
vaitės pabaigoje prez. Hard- 
ing paskirs komisiją ištirti 
anglių kasyklų pramonę. 
Pagal tos komisijos ištyrimą 
bus.nuskirtos anglių kainos 
ir angliakasiams algos.

New York.—Samuel Gom- 
pers laike prakalbos Civitan 
klube pareiškė, kad geležiu-‘rą. 
kelių darbo komitetas neda
vė pageidaujamų rezultatui. 
Todėl jis reikią panaikinti. tas 
Toliau Gompers pasmerkė 
priverstiną taikymą tarp 
darbdavių ir darbininkų. 
Nurodė, kad tas būda* ne
pavyko Kansas valstijoj. 
Pagalios Gompers išsireiš
kė, kad didžiuma Amerikos 
laikraščių nusistatę prieš 
darbininkus. Tas esą dėlto, 
kad laikraščių savininkai 
patys esą darbdaviai.

Ties Kaunu įteigiama di

delis plytų fabrikas kalkių 
plytoms dirbtu •Fabrikas 
ims. veikti dar šiais metais ir 
gamins 40.000 blytų per pa-

••1

..........  > I c

----------:------ ,Į.
Rugsėjo 4 d? Danijos ka

ralius buvo priėmęs Lietu
vos atstovą. Pasikalbėjime 
karalius pareiškė pageida
vimą, kad tarp Lietuvos ir 
Danijos ryšiai stiprėtų.

LAIMĖJO.

New York. — Organizuo-

MOKYTOJOS

VIENIJASI.

ti moterį} rubsi'uviąi padare “ —? Pradedfumtjn-
dviem metam sutartį, sulyg 
kurios už 44 valandas savai
tėje bus mokama minimum 
$OO.

mokyklų mokytojos susior
ganizavo ir prisidėjo prie A- 
merikos Mokytojų Federaci
jos-

ALI MŲ S A VIN INK U 
STREIKAS.

SUVAŽIAVIMAS.

Vienna. — Kadangi na
mų savininkams tapo nusta
tyta imti mažas randas, tai 
jie susiorganizavo ir nutarė 
paskelbti streiką. Jie neims 
jokių randų, nemokės jokių 
taksų, neduosią šviesos, nei 
vandens, nei gazo, nei kito
kių reikmenų. Namai teip- 
gi netaisomi. Griuvimų ir 
visokių nelaimingi} atsitiki
mų yra įvalias kasdien.

Cauton, Oldo. — Metinis 
šios valstijos Darbo Federa- 

įvyks

NAUJA FORDO

DIRBTUVĖ

ei jos suvažiavimas 
spalio 9 d.

VEIKIA PRIEŠ

DARBININKUS.

London. — Southamptone, 
Anglijoj, Henry Ford ren
giasi įsteigti naują automo
bilių dirbtuvę. Tas labai su
judino Anglijos automobilių 
išdirbėjus.

Dr. Jonas šliupas gyvenu 
ikšiol Biržuose persikėlė į 
Šiaulius. Priel; išvažiuojant 
“Mūzos"' teatr' Šliupas tu
rėjo paskaita. Nurodė, kad 
lietu _ _
būti sveikiems kūnu ir dva
sia. Lietuviai nepasižymį 
stiprumu. Jaunimo 50 nuoš. 
išbliškę. 30 nuoš. rachitikai. 
Taip esą dėl gimnastikos 
stokos, ištvirkimo, geidulių 
patenki nin 10, n eŠ va ru mo, 
girtybės. Sakė, kad neve
dė! iai vyrai turėtų būti mo
kesčiais apdedami, o lytinė
mis ligomis sergantieji vie
šai skelbiami, o ne slepiami.

je&j&i ruphitįs

PAKĖLĖ APDRAUDOS 

MOKESČIUS.

š Geneva, — Šveicarijos ap- 
\draudos kompanijos motenj 
apdraudimo mokesčius pa
kėlė ant 15 nuoš. Tą pada- 
Tė dėl įsigalėjimo madų, 
kenkiančių sveikatai. Ma
dos yra šios: perdaug nuo
gumo apie kaklą, trumpos 
rankovės, trumpi sijonai ir 
augšti užkulniai.

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos gubernato
rius Miller panaikino valsti
jos darbo biurą. Dabar ta
sai gubernatorius vagosi už 
įstatymą- draudžiantį strei
kus.

TYRINĖS ANGLIŲ 
PRAMONŲ.

Aki LT INA KOMPANIJĄ.

Jockson, C oi. — Valstijos 
advokatas, tyrinėjęs nelai
mingą atsitikimą Argonaut 
aukso kasykloj, kur žuvo 47 
darbininkai, apkaltino kom
paniją. Nurodė, kad kasyk
la nebuvo saugiai ištaisyta. -

Rugsėjo 6 d. degė Šalka- 
vos dvaras. Degančių žari
jų vėjas nunešė ant Bimu- 
nu kaitno, kurs teipgi sude
gė.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
KONSTITUCIJA

Washington.—Pagal kon
greso perleista įstatymą, 
prez. Harding paskirs sep
tynis asmenis tyrinėti ang- 
liakasyklų pramonę. Komi- 
sijon neineis nei kompanijų, 
nei angliakasių atstovai.

SKELBIA AMNESTIJĄ.

London. — Airijos valdžia 
paskelbė, jog visiems suki
lėliams, kurie sudės ginklus 
iki spalio 15 d., bus suteik
ta amnestija.

LENIN PRIE DARBO.
KONSKRIPCIJA

TURTO. f

Iš Šiaulių Į Dotnavą trau
kiniui einant visu smarku- v v
mu iškrito iš vagono 6-7 pie
tų mergaitė. Traukinis.ne- 
trukus buvo sustabdytas ir 
pasirodė, kad mergaitė at
sikėlus beatsivejanti trauki
ui.

t

\ T

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. Broadvay,
Boston 27, tt&ss.

Maskva. — Lenin vėl sto
jo Sovietų valdžios prieša- 
kin. Jis buvo apsirgęs pe
reitą kovo mėnesį.

Kongres-W ashington. 
monas Royal Johnson inešė 
bilių, sulyg kurio Amerikai 
stojus naujan karan, ^turėtų 
būti vyrų ir turtų konskrip- L - - ' ■. .. *

Kuršėnuose rugsėju 5 d. 
buvo mugė. Buvo daug žmce 
nių. Kainos tokios: arklys, 
kurs prieš kąrą būdavo 100 
rublių, dabar 100.000 auksi
nų, _ karvės nuo 16 iki 40 
tūkstančių auksini}, paršiu
kai 2.000, obuolių, gorčius 
10-26 auks., kiaušinis 20-22 
auks. Už šieno vežinąą siū
lyta penki pakiukai tabo
kos.

SAVO VALIUTĄ 
ĮVEDANT.

E. Kaunas. Finansų, Prek. 
ir Pranu M-joj^ tikrai suži
nota, kad pinigų spausdini- ' 
mas Čekuose vyksta"tvarkin
gai ir galima tikėtis, kad jie 
bus atgabenti Lietuvon pa-

i. . w X

skirtu laiku. Čia bus pra
džiai atspausdinta 200 mili- 
Ijonų litų. Taip pat tvarkoj 
eina ir laikinųjų smulkių li
tų spausdinimas Berlyne: iš 
ten gauta jau naujų pinigų 
pavyzdžiai. Ir čia tikimasi 
— darbas bus atliktas pas 
kinu laiku. Nuo spalių 
niėn. 1 d. jau tikimasi perei
ti oficialiai prie litą siste
mos. Laikinasai Komitetas 
emisijos Bankui -steigti po
sėdžiauja dažnai ir varo dar
bą skubiai Rugsėjo 27 d. jau 
bus sušauktas teigsiamasai 
to Banko akcininkų susirin
kimas.

Drauge su rūpesniu apie 
savo valiuta, vvriausvbė su- 
sirūpinusi valdininką padė
ties pagerinimu. Toji padė
tis dabar labai bloga. Bet 
ji tiek pablogėjo ne ūmai, 
tik per. ilgoką laiką_ žemyn 
smukJama. Taigi ne ūmai 
jeį pasiseks, ir pagerinti. Tai 
visai priklausys nuo valsty
bės finansų. Vienok ir da
bar jau Kabinetas pasiryžęs 
žymiai pakelti atlygi minia. 
Be kitų jau paskirtų priedų 
šį rugsėjo mėnesį manoma 
pakelti'beiit 50r/c ir taip da
ryti kas mėnuo, iki valdinin
kai visai bus aprūpinti. Į- 
redus litus, valdininkų algų 
sumos, žinoma, sumažės bet 
reikšmės jų padidės.

Dėl girdimi} skundų deĮ 
muitu ir akcyžės pakėlimo 
reikia pripažinti, kad tai 
padėti tik pagerins. Išveža
mieji juk muitai sulaikys 
produktu gabenimą užsienin 

ir tuo būdu papigins juos 

mūsą miestiečiams. Akčyžė 
gi uždedama degtinei, vynui, 
tabokai ir kitiems prabangos 

daiktams, be kurią lengva 

gyvenime Apsieiti, užtat Lie
tuvos darbo žmonėms dėl to, 
rodos, nėr ko nusiminti. Juk 
tie daiktai Lietuvoj ligšiol 
buvo labai žemai akčyže ap

dėti. Latvijoj, pav., 80% 
perkamosios kainos už deg

tinę edupkaipo akčyžės iž- 
dan, o Lietuvoj tik 40%.

Tad akčyžę šiems daly
kams senai jau veikėjo pa
kelti. Ij dėl to naudingo 
darbo žmonėms nėra reikalo 
skųstis. i 4-^ •

(Kauno “Lietuva”)

Alijantu-turkų konferen
l /

cija prasidėjo.
KONFERENCIJA 

PRASIDĖJO.

____ ' , >1
IŠKILMINGAI

PASITIKO.

Konstantinopolis. — Kon
ferencija alijantų ir turki} 
Mudanijoj prasidėjo. Lau 
kiama graikų delegatų. Tur
kai turi du atstovu.

Yra pramatoma, kad kon
ferencija turės bėdos su 
graikais, kurie jokiu būdu 
nenori atsižadėti Trakijos.

JPLEIDI NĖ J A
TURKIJĄ.

Konstantinopolis. — Ang
lijos oficierių šeimynos ir 
daug civiliui šeimynų aplei- 
dinėja Konstantinopoli. 
Daug graikui ir armėnų 
kraustosi manydanti, kad 
net rukus turkui vadas Kėniai 
su savo jėgomis įžengs į tą 
miestą. Dėl to raudos ir na
mai perpus atpigo.

KERMOŠIUS.

Brocktod. Mass. — Spalio 
d. atsidarė “Brockton 

Fa i r." Pirma diena buvo 
vaiki} diena. .Atsilankė tą 
dieną 25.000 vaikų ir 15.0<)0 
suaugusių. Tą dieną mo
kyklos buvo uždarytos.

*■>
• >

PROGA IŠTEKĖTI.

Cincinnati, O. — George 
Muscato, medicinos tsuden- 
tas pasiskelbė sutinkąs že- 
nytisJiile merginą nuo 18 iki 
30 m. amžiaus, kuri ji finan
suotų per du likusius moki-

RIAPŠĖS GALICIJOJ.

rija. i

PAKĖLĖ ALGAS.

Elizabeth, N. J. — Kar-

NUSIŠOVĖ PRIEŠ 
VEIDRODĮ.

Netc York. — Harry Boi- 
se pasiėmęs revolverį ir atsi
stojęs prieš veidrodį, palei- penteriams tapo pakelta ai
do kulką sau į smilkmenį. gos ant 10 nuoš.

« ■

Žemaičių Kalvarijos par.g Rugsėjo 10 d. Kaune ant H __
Vytauto kalno prasidėjo Že- pasirodė vilki}. Gečaičių so- 
mės Ūkio ir Pramones Pa
roda. Atidarė ją preziden
tas Stulginskaė. Parodą r
lankė', žmones iš įvairių Lie- Kėdainiuose įsikūrė ketu-
tuvos kraštų ir iš užsienio, rių klesų gimnazija. r

džiuje vienu kartu pasker
dė virs 20 avių.

I
į 

■ |

London. — Turkų vadas 
Kernai iš Smirnos sugrįžo į 
Angorą. laikinąją Turkijos 
sostinę. Angoloj Kernai bu
vo pasitiktas, kaipo pergalė
tojas ir su tokiam prigulin
čia pagalba. Stotyje jį pa
sitiko seimo delegacija. Nuo 
stoties vyko tiesiog į seimo 
rūmus, kurie buvo išpuošti. 
Gatvės, kuriomis Kernai vy
kt). buvo išpuoštos ir trium- 
falės arkos pastatytos. Sei
mas jį sveikino, kaipo grai- ■ 
kų pergalėtoją. Po to bu
vo bankietas. Ta diena bu
vo paskelbta šventė.

i
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GRAIKAI BAIMĖJE.

Kaustant i nopolis. — Tur
kai šaukia, kad graikai turi 
išsikraustyti iš Konstantino
polio. * Tai graikai dabar di
džiausioj baimėj. Jei ang- 
hTiūšsTkrąusrytų iš~Konstan^ 
tinopolio. tai graikų baisios 
skerdynės nebūtų išvengtos. 
Graikai bijo turkų, dar ir ’ 
dėlto, kad jie mio karo prieš 
turkus pradžios yra išnoviję 
40.000 turkui. Todėl turkai 
dega kerštu ant graikų.

Pabėgėlių iš Smirnos pa
imta apie 250.000.

Lietuvos meile brangesnė už 
auksą ir sidabrą. Bet jeigu mei
lė bus, tai bus Lietuvai ir aukso 
ir sidabro.

PINIGU KURSAS.

Varšuva. — Rytinėj Gaiš 
cijoj kilo riaušės dėlto, kad 
gyventojai pasipriešina kra
što prijungimui prie Lenki
jos. Lenkai sudinamitavo 
kelis rūteniečių draugijų 
namus atkeršijimui prieš už
puolimus ant lenkų valdi
ninkų. , •

MIŠKŲ GAISRAI.

Dulūth, Minn. — Per dvi 
savaiti siautė miško gaisrai 
šiaurinėj Minnesotog valsti
jos dalyje. Gaisrai dar ne
užgesinti ir „apie tuzinas 
miestelių atsirado pavojuje.

NUSIŽUDĖ MOTINA.

Neiv^ork. — Marie Ro- 
gers tinsi nuodijo gazu jš nu
siminimo, kai jos sūnus mi
rė. , Vieną naktį ji išbudėjo 
prie sūnaus. Ant rytojaus 
užsidėjus kambaryje nusi
nuodijo gazu.

2 — $1.10
3 — $1.00
4 — $1.00 ‘

gavome iš

Žemiau paduodame kiek 
kainavo pasiuntimas 1,000 
auksinų į Lietuvą. Prie že
miau paduotų kainų yra 
priskaityta pasiuntimo kaš
tai:
Ketvirtadieny, rūgs. 28 — $1.10 
Penktadieny, rūgs. 29 — $1.10 
šeštadieny, rugsėjo 30 — $1.10 
Pirmadieny, saplio 
Antradieny, spalio 
Trečiadieny, spalio

Šiomis dienomis
Lietuvos du svarbiu ir indomiu 
Amerikos lietuviams veikalu; 
LIETUVOS ĮSTATYMAI (1032 
puslapių) ir PALYDOVAS (112 
pusi.) Abu veikalu apdaruose. 
PALYDOVAS turi daugybes in
formacijų apie Lietuvą, turi Kau
no miesto pieną ir Lietuvos di
džiulį žemlapį, kurs skyriuj 
seitų apie 35c. LIETUVOS ĮSTA
TYMŲ kaina $2.00j (kiti ima po ■’ 
$3), o -PALYDOVO kaina 50c. su 
prisiuntimu. Išsirašykite tuoj, y- | 
pač ketinantieji grįžti Lietuvon.

LITHUANIAN SALES ' 0RP
414 W. Broadway, 

Boston 27, Mass.
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K MiSy CENTRO.

Laikraštis, ‘ ‘ Lietuvos Žinios ” . 
stengias išteisinti Kari tą Marksą, j 
kad jis esąs nekaltas už bolševiz
mą. Šit,ką tas laikraštis sako: i 
kun. dr. A. MaUkuskis (Draugi
jos Nr. 135—136) tvirtina, kad 
Marksas yra kaltas už bolševiz
mą. “Įdomu, rašo jis (p. 173), 
kad socialdemokratai, kurie skel
bia maždaug tą patį mokslą, kurį 
skelbia ir praktikuoja Leninas ir 
Trockis su savo pasekėjais, viso
mis pajėgomis stengias nusukti 
nuo marksizmo atsakomybę už tas 
nelaimes/ kurios baigia* žudyti 
Rusija, diktatoriau jaut’ proleta
riatui. Bolševiką surengtosios 

i Rusijai belaimės yra Markso mok
slo pasekmės. Kas pateikė prie
žastį, tas turi prisiimt atsakomy
bę ir už jos pasekmes?’

Čia nuo savęs mes drįstame pa
klausti A. Maliausko, ar Jėzus 
Kristus irgi yra atsakomingas už 
inkvizicijos darbus, už raganą de
ginimus už tikybinius karus su ją 
baisenybėmis ir'nelaimėmis.

Tatai taip rašo “Lietuvos Ži
nios.” ‘ ,

Iš to “Lietuvos Žinią”- paklau
simo matyti, kad joms išrodo, jog 
bolševizmo esybė yra tik žudy
muose. Joms rėdos, kaip bris
tus nėra liepęs žmonių žudyti ir 
neatsako už inkvizicijas,' raganą 
deginimus, tikybinius karus, taip 
pat ir Marksas nėra skelbęs žudy- 
nią ir dėlto neatsako už bolševiz- 
* -

Ta “Lietuvos Žinią” nuomonė 
yra tokios pat ignorancijos žiede
lis, kaip ana “Lietuvos Ūkinin
ko” redakcijos, kuriai išrodo, 
kad dabai^inė Prancija, Šveicari
ja, Suvienytos Valstijos yra ne 
respublikos, bet monarchijos.

Visupirmu bolševizmo esmė yra 
ne žudymuose, bet vykdynime į 
gyvenimą Karolio Markso pa
skelbtąją principą.

K. Marksas bolševizmo tėvas.
Ir marksistai ir bolševikai skel

bia proletariato diktatūrą, surištą 
su luomą kova. • Ir marksistai ir 
bolševikai atmeta tą nuomonę, 
kad galima'įvesti socialistiškas vi
suomenės sutvarkymas su pagel- 
ba soeialės reformos,' sureguliuo
tos įstatymais. Ir Marksas ir Le
ninas skelbia mirtį kapitalizmui 
su visomis jo pasekmėmis. Anot 
Markso ir Lenino kapitalizmas te
gali būt nugalėtas proletariato į- 
vykdintaja revoliucija. Ir mark
sizmo ir s bolševizmo yra tas pats 
vyriausysis tikslas t— panaikinti 
privatinę gaminimo priemonių 
nuosavybę, o paskiaus panaikinti 
visą privačią nuosavybę ir įvesti 
pilną komunizmą.

Ir marksistų ir bolševįkų yra ta 
pati pasaulėžvalga, būtent mate
rializmas. Ir'vieni i^kiti vieno
dai smerkia tikėjimą, dabartinį 
moterystės surėdymą. Ir socialis
tų .marksistų ir bolševikų yra ta 
pati vertės ir viršvertės teorija, ir 
vieni ir kiti skelbia skurdo teori
ją ir tt. Žodžiu sakant ir mark
sistai socialistai ir bolševikai pil
nai sutinka pamatiniuose dėsniuo
se. \ ■ •.

Tie dėsniai yra Markso paskelb
ti, už jų pasekmes Marks ir yra 
atsakomingąs, o tos pasekmės yra 
sunaikinimas Rusijos pramonės, 
prekybos ir aplamai viso ekono
miško ir socijalio gyvenimo.

Bolševizmo tėvu yra Karlas 
Marksas. Leninas yra M&rksO 
moldzys. ,

Markso dėsnių pasekmės jau 
buvo praiAatytos pirm bolševizmo 
įvykinimo. . /

“Lietuvos Žinių” redaktoriai 
tepaskaito: Victor Cathrein “Der 
Sozialismus” kad ir 10-tą" laidą, 
išleistą 1910 m.; Paul Leroy — 
Besulieu, Le Collectivisme. 5-ta 
laida 1909 m.

Tie veikalai yra išleisti prieš 
bolševikų revoliuciją, o juose jau 
aprašytos Markso teorijos pasek
mės lygiai tokios pat, kaip dabar 
matome bolševikiškoj ,Rufpįo j ar
ba kaip tai buvę bolševikišlotj Um 
garijoj. Bolševizmas čia tik pa- 

ką ‘ ;e mo <- 
alininkai teoretiškai 8, išvedi "iš
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FEDERACIJA IR LIE

TUVOS PILIETYBĖ.
*- Smagu pažymėti, kad Am. 
Liet Katalikų visuomenė 
dar sykį parodė ištikimybę 
savo Tėvynės Lietuvos rei
kalams. Tuo pačiu laiku, 
kada kitų srovių spauda už
siima vien kurstymu prieš 
Lietuvos valdžių ir prieš 
“Pilietybės Įstatymo” pil
dymų, — mūsų visuomenės 
atstovai, susirinkę į XII-ajį 
Federacijos Kongresų Bos
tone, Rugsėjo 5-6, vienbal- 
isai išnešė rezotiucijų, užgi- 
riančių Steigiamojo Seimo 
priimtąjį įstatymų, įsakantį 
užsiregistruoti ir išsiimti pa 
sus lietuviams, gyvenan
tiems svetur. Panašų nuta
rimų padarė už poros dienų 
Lietuvių Darbininkų Sąjun
gos Seimas. Čia reikia su 

“pagarba pažymėti, kad į ka
talikų atstovus didelio įspū
džio padarė kalba Lietuvos 
atstovo gerb. V. Čarneckio, 
kuris teikėsi atsilankyti mi-, 
nėtame Kongrese.

Katalikų tarpe susidarė o- 
pinija visiškai palanki to į- 
statymo pildymui ir lietu
viai katalikai dar sykį savo 
darbu pabrėžė savo lojalumų 
ir atsidavimų (Įaetuvos rei
kalams.
- Čia reikia—dar pažymėti, 
kad Kongresas prie savo už- 
gyrimo pridėjo dar du pa
geidavimu, kuriuos nutarta 
inteikti per gerb. Atstovų 
Lietuvos vyriausybei.

1) Kongresas prašo, kad 
Lietuvos valdžia pailgintų 
registravimosi terminų, nu- 
keldama jį nuo Gruodžio 
9-tos d. toliau dar bent ke
liems mėnesiams, kad tokiu 
būdu davus progos visiems 
aiškiai sužinoti apie įstaty
mų ir jį išpildyti. Tas pra
ilginimas ypač reikalingas 
tam, kad klaidintojai ir su
klaidinti turėtų laiko apsi- 
mųstyti, suprasti sayo klai
dų ir įsitikinti, kad ir jie 
turi tų įstatymų išpildyti.

2) Kongresas prašo, kad 
būtų palengvinta atgauti 
Lietuvos pilietybę tiems tie- 
tuviams, kurie patapo Ame
rikos piliečiais, arba kurie 
čia gimė ir augo, — jeigu jie 
grįš į Lietuvą ir norės ten 
gyventi; nes būtų labai skau
du jeigu į juos būtų žiūrima, 
kaipo į svetimšalius ir jeigu 
per 10 metų jie turėtų būti 
bę pilietybės ir be teisių.

Am. Lietuvių R. K. Fede
racija tikisi, kad Lietuvos 
valdžia atriž;ūres į pipdu.^tjįo,praK ;k<cj

'teisėtu pageidavimu. 'u...
vi A. L. R. K. Fed. Sekret.. Markso paskelbtąją dėsnią.

Marksas ir žudynės.

Bet imkime pagaliaus ir pačias 
žudynes. Ir šitame dalyke nega
lime Markso taip nuteisinti, kaip 
tai nori “Lietuvos Žinios,” nes ir 
Marks ir Engels visgi yra skelbę 
prievartą ir terorą.

jau komunistų, manifeste Mark
sas ir Engelsas rašė: “Komunistai 
S'ešai pasisako, kad ją tikslas tė- 

, pasiekiamas tik prievarta išver
čiant dabartinį visuomenės su- ; 
tvarkymą. Tegu valdantieji luo
mai dreba prieš komunistų, revo
liuciją.” *. *

Laikraštyje “Neue Rheinische, 
Zeitung” 11 lapkr. 1848 m. Marks 
sako: “Tik viena yra priemonė 
sutrumpinti senosios visuomenės 
merdėjimą... tai revoliucionieriš- 
kas terorizmas.” Tokių’ Markso 
išsireiškimų galųpe nurodyti išti
sas virtines. Tokį pat terorą skel
bė, ir ištikimieji Markso ir Engel
so pasekėjai: Bebel, Liebkneeht ir 
tt. 5

Paryžiaus komuna 1871 m., y- 
pae terorą žvilgsniu, buvo labai 
panaši į dabartinį bolševizmą. Tu^o 
tarpu Marks apie komuną sako: 
“Nuo Junio revoliucijos tai gar
bingiausia mūsų partijos darbas.” 
Neue Zeit. XX, 1, 1. 709. 710.

Socialdemokratų parteitage 
Hallej marksistų paskelbta, kad 
komunos veikėjai esą ne krauge
riai, ne piktadariai, bet prakil
nūs žmonės, kurie veikia ir mirš
ta del žmonijos labo. (Protokol 
dės parteitages zu Halle, 1. lgu). 
Tuo tarpu tai buvo šlykščiausios 
rūšies teroristai iš kurių Leninas 
su Trockiu sakos imą sau pavyzdį. 

[ Tiems komunos veikėjams priro
dyta begėdiškiausi nekaltų mer
gelių žudymai, žmonių pasibaisė
tinos skerdynės, bažnyčių, kny
gynų deginimai, kultūros įstaigų 
naikinimai ir tt. y

Skaityk , apie tai prancūzų 
mokslo akademijos sąnario Mali
me du Camp. “Les Convulsions de 
Paris” 4 tomai y

Ir štai tuos galvažudžius, krau
gerius teroristus sociąldemokratų 
kongresai vadina prakilniausiais 
vyrais, kankiniais ir tt.

Markso ir marksistų skelbtąjį 
. terorą Rusijoj įvykdino Markso 
■ mokinys Leninas su savo pagelbi- 
, ninkais.

Iš to aišku, kad ir uz' bolševi- 
• kij surengtąjį Rusijoj teroro 
• marksizmas neša sunkią atsąko- 
■ mybę.

DAILIDĖ TADAS. |
> X

Vertė A. T.

fcoiįjjg __ _
— Mes jau kaip norint... košės del' penkių žmonių, 

bitik naktį prastumti.,.
Snukuočius juos įleido į 

kiemų, vadžiojo, vadžiojo 
< ir pagaliaus sugrūdo juos į 
kūtę pas kiaules, 

r —Gulekit! >
O pats nukvanksėjo. •
Tiek ir tematė.

Vos 'tik pradėjo brėkšti
— koks tau čia. poilsis!-— 0 
jau šventieji apleido kiauli
dę — susiteršę, murzini, .vos 
tesusivaldo.

— Viešpatie, — maldauja,
— atimk; iš Tado turtų!

Dievas ir paklausė.
Kuo buvo Tadas, tuo ir 

vėl tapo — beturčiu. *
Viskas niekais nuėjo’: pi

nigai, manta ir namai.
Ir vėl jis dailidė.
Ir skurdo ir vargo smau

giamas jis vėl geras ir gailes
tingas ir tojes meilus žmo
nėms: kai jau nebeturi kuo 
pasidalyti, tai nors maloniu 
žodžiu apdovanoja,—ir taip 
jis pergyveno savo amžių 
nieko neskriausdamas, žmo
nių labuti r

Idant išvirti komų miltų

A. Maliauskis
(Kauno ‘ Laisvė”)

AUTOMOBILIŲ PLI
TIMAS.

Per birželio mėnesį š. m. 
parduota kasdien po 5.709 
automobilių, o per visų, mė
nesį parduota 148.439. Iš jų 
6.054 parduota Kanadai, 9.- 
435 parduota Europai ir pie
tinei Amerikai, o kiti par
duoti šioje šalyje.

•Vienas automobilio savimi, 
ninkas aprokavo kiek jam 
atseina automobilius. Mokė
jo $800. Tai pirmais metais 
išlaidos buvo tokios: Nuoš. 
ant indėto kapitalo $48, ap- 
drauda $75, taksų $13, ga- 
radžius $120, nusidėvėjimas 
$30Q, 300 galionų gasolino 
$84, 26 kvortos aliejaus $10. 
gumos $45. Iš viso $735.

X. _ ______________

ŽINIOS IŠ LIETUVOS.'
Kaune, sako, gyventojų 

esą nūn apie 200,000. Tuo- 
tarpu vieša išeinamoji vieta

A-

vartok puoduko komų 
miltų, 2 šaukštuku (lygius) 
druskos ir 5 a>*6 puodukus 
vandens. Pirma užvirink 
pašildytų vandenį. Įmaišyk tebuvo tik viena “Vienybes 
komų miltus povaliai. Ne
leisk pasidaryti šmotams. 
Virink mažiausia ^0 minu- 
tų. Ta košė dar geresnė, 
kuomet virinama per 3 va
landas arba per naktį. Var- 
tok dubeltavų puodų, ant už
pakalio pečiaus arba be ug
nies virtuvų (fireless coo- 
ker).,

Del avižinės košes vaitok 
2^ puoduku avižinių kruo
pų, 2% šaukštukų druskos, 
5 ar 6" puodukus vandens. 
Užvirink vandenį. Įmaišyk 
povaliai avižines kruopas į 
yerdantį vandenį ir virink 
vienų valandų arba per nak
tį.

Valgyk košę su pienu ar
ba siropu arba sviestu arba 
užvaduotojais sviesto. Jums 
nereikia duonos prie to.

Galima daug komų arba 
avižinės košės išvirti vienu 
kartu. Nevartojama dalis 
gali būti padėta į ištaukuotų 
bliūdų ir gali būti laikoma 
keletu dienų šaltoje vietoje. 
Ar žinai kaip skani suraiky
ta ir iškepta avižinė košė y- 
ra?

Vieton pusryčių valgių, 
gali valgyt duonų 
vienų iš karės duonų. Kor
nų duona ir pienas yra labai 
skanu. /

Vartok Pieną.
Pienas yra labai geras 

maistas. Kvorta čiolo pieno 
turi tiek pat maistingumo, 
kaip svaras kūdos mėsos.

Pienas ypač reikalingas 
vaikams, kad pagelbėti jiems 
augti tvirtais ir užsilaikyti 
sveikais. Jis geras del užau-, 
šių, taipgi. Duok kožnam 
vaikui bent stiklų del pusry
čių. Gerk karštų ar šaltų 
arba vartok su koše ar pada
ryk su juo kokao (cocoa). 
Nors ir kaina būtų augšta, 
pienas yra pigus maistas del 
vaikų.

Neduok kavos nė arbatos 
vaikams: jtai nėra maistas. 
Tegul užaugusieji juos ge
ria, jeigu nori, bet neduok 
vaikams jų nė paragauti. 
Vaikų .gėrimas yra pienas.

Šis lapetis yra pirmutinis 
iš visos serijos apie valgius. 
Jie pagelbės- tau išplenuoti. 
ir išvirti gerus valgius že
mom kainom. Jie parodo 
daugelį įvairių būdų sutai
syti maistų, kurį valdžia 
prašo mus vartotu

Sekanti Suvienytų Vals
tijų Maisto lapeliai yra :

No. 2. Ar pažįsti komų
miltus.

No. 3. Čieli pietūs viena
me valgyje.

No. 4. Išmintingai išsirink 
maistų.

No. 5. Padaryk s truputį 
mėsos ilgai ištesėti.

No. 6. Ar pažįsti avižinius 
miltus?

No. 7. Maistas 'del jūsų 
kūdikių.

No. 8. Vieton mėsos.
Laikyk Juos. Naudokis 

Jais. Parodyk Savo Kai
mynams.

I
Gyveno kartų vienas labai 

nusmukęs dailidė.
Nors skurdas ir vargas jį 

smaugė, bet širdies jis buvo 
geros, ypač beturčiam ir 
nelaimingiesiem: kų užpel
nydavo, vis<į ir atiduodavo.

— Šekit, — sako, — o aš .
’ jau kaip norint... 4

Taip ir gyveno dailidė, ge
rasis žpaogus.

Štai šventieji ir palaimin
tieji — kas pas mus, jie vi
sų mato, — teko ir aniem 
vargti, kol to užsipelnė! su
sitarė savo tarpe: “reikia, 
girdi, žmogui padėti! ir ry
žosi eiti pas Viešpatį Dievų 
malonės’ jam prašyti

— Duok, sako, Viešpatie, 
daitidei, Tadui, turto.

Daug leista šventiesiems 
žinoti, o vis dėlto ir jiems 
ne visa kas galima: prašo 
Dievų apdovanoti .žmogų 
malonėmis, o nežino, kas 
dar bus. x -

— Duok ir duok turto! — 
neatstoja.

O Tadas sau, apžergęs 
klucę, tauškina ir tiek — 
taukš, taukš ’.. tik ve!.. iš 
klucės pinigai taip ir pasi
pylė!. .

Tado ne žioplio būta: į- 
smeigė kirvį į rųstagalį, ir 
semia rieškučiomis auksų. 
Suvarė į "krūvų, žiūri — kur 
tau! — į'glėbį nesuimsi! To
kia eibe! Kuriem galam tas 
viskas!? Nesuvartosi!

Bet kų čia! Beregint, mū
sų Tadas — žibt į Maskvų... 
Prisipirko įvairių prekių ir 
ėmė pirkliauti. Nebe datii- 
dė jau Tadas — pirklys Ta
deušas Petrovas!

Na ir namus sau uždrožė: 
jau kų ir bekalbėti... Kokių 
tik rūmų nerasi Petrapily, o 
jau tik ne tokių, kaip Pet
rovo! Nėra!..
/ *-

« *

Tikėtai šventieji ir palai
mintieji atsiminė Tadų.
'—Eisime, — sako, 

pažiūrėsime, kaip 
žmogelis verčiasi.

Girdi, - visus varguotius 
bus apdatijęs, visus nuskur- 
dčtius sušelpęs!...

Nukuprino .
Ir tiesiog pas jį.
Nežinojo, o bet gi pataikė

į namus.
O'Tadas, kol skurdo ir 

vargo, tai ir kitus atsimin
davo, o kai pralobo, viena 
mintis teliko — tik apie sa
vę, apie savo turtų; kaip 
savo gerų apsaugojus ir dar 
dikčiau pralobus.

Ir į namusv ne kas tegali 
įeiti. Neleidžia ir tiek!

O jau plikiai arba kokie 
. nors driskiai, duoneliauto
jai — verčiau nei nebandyk, 
per kilometrų neprisileidžia!

Dangaus gyventojai vis gi
įėjo: mat Dievo galybe..dus. Tas tai jau aštuonis ar 

Tik ir jiems tas snukuo- dešimts sykių brangiau Už 
čius storakaklis, Tado tari, kornų miltus (cormneal) po 
nas, pastojo kelių. ” ' . *•-

— Jums — klausia — ko
Čia reikia 1

. — Leisk — sako — per
nakvoti, mes pakeleiviai... 
ištati...

— Ne liepta — urzgia — 
vyt laukan įsakyta... O

r

PAIMSIĄ. MIESTĄ.

Vladivottok. — Čionyk
ščiai komunistai pranašauja, 
Jkad apie vidurį spalįo mėne- 
si6 Rusijos sovietų jėgos už- 
imsiančios šį miestų.

Kąune įsisteigė Leono 
XIII dr-ja. Jis tikslas rem
ti doriniai ir medžiaginiai 
lietuvių katalikų visuomenę 
ir politinę ak<ųj& pareita 
Leono XHI enciklikoje iš- 
ręikšBis - dėsniais. Valdy- 
bo n inėinad’kun. Krupavi
čius, Ambrozaitis, Bistras.

SVEIKATOS DALYKAI.
PRADĖK DIENA GERAI 

SU GERAIS PUSRY
ČIAIS.

Vaisiui, Grūdai, Pienas — 
Šie Padaro Valgį Maistin
gą, Gerą, Lengva Išvir
ti, Pigą. Tai Produktai, 
Kuriuos Valdžia Mus Pra
šo Valgyti.

/( į

Vartok Vaisius.

ypač

aikštėje.” Iš bėdos' visi 
Kauno piliečiai, iš namų išė
ję, čia ir “vienijosi.” Bet 
nuo kebų savaičių ir ta vie
nintelė “vietelė” tapo mies
to valdybos įsakymu užkalta 
ir publikai nebeprieinama. 
Bent nors parodos metu rei
kėjo tų taip reikakalingų 
“vietelę” atkalti. Nes pri
važiavus dabar Kaunan tie
kai įvairių kitataučių, kas 
gal užtikrint, kad kuriam 
nors iš jų, išėjus iš viešbu
čio, neatsitiks koks “ūmus 
reikalas.” Juk jis nesura
dęs tos “vietelės” keiks išsi
juosęs ir miesto valdybų ir 
visus lietuvius del jų nekul
tūringumo,

Per okupacija Kaune gy
veno "daug vokiečių. Ne
vienas iš jų bus dabar atvy
kęs Kaunan pažiūrėti, ko
kia čia tvarka po Jietuvių 
valdžia. Jei jis panorės iš
eiti už miesto, pav. įlipti į 
Aleksotas kaina, tai pama
tys, kad ten įlipti nebegali
ma, nes visi vokiečių įtaisy
tieji laiptai yra sunaikinti, 
taip kad beveik neliko nei 
žymės, kad čia kadanors bū
ta įmanomų laiptų. Jei pa- 

’ vaikščios toliau po Kauno a- 
piebnkes, tai irgi išvys, jog ' 

■ mūsų tiltai visai netaisomi ir 
nebepervažiuojami. Teįsi- 
vaizdina sau mūsų valdžia ", 
kokį įspūdį išsiveš toks vo 
kietys namon 'begrįždamas. 
Geras daiktas graži ūkio pa
roda, bet negeras yra nesi^ 4 
i ūpinimas mažesniais, kaip 
šit tiltai bei laiptai į kalnus.

(Kauno “Laisvė”)

— 21
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Vaisiai pagelbsti užlaikyti 
kūnų geroj sveikatoj ir iš
vengti vidurių užkietėjimų.

Vartok šviežius vaisius, 
kuomet tas galima.

Vartok džiovintas slyvas, 
džiovintus obuolius, džio
vintus aprikosus. Pamerk 
juos vandenyje per naktį ir 
virink juos gana ilgai, kad 
būtųųpinkšti. Vartok r ožiu
kas. Šios yra dabai geros, 
jei pridėsi prie by kokių 
grūdų kosės 10 minučių 
prieš nuėmimų nuo pečiaus. 
Tada nereikės cukraus pri
dėti.

Vartok nunokusias bana- 
nes su tamsiom žievėm. Ba- 
nanės su žaliai geltonom žie
vėm yra sunku virškinti, jei
gu neišvirtos.

Vartok Grūdus.
'Kornų miltų košė,

nės kruopos, ryžiai, ryžių 
košė.

Šie yra daug pigesni negu 
“gatavi valgyti” pusryčiams 
valgiai. “Gatavas valgytį” 
pusryčių maistas gali lėšuo- 
ti 15 centų už didelį pakelį, 
bet jei tame pakelyjė tilpsta 
tik* ketvirtadalis svaro — tai 
60 centų ant svaro už grū-

Šilėnuose, Marijampolės 
apskr. pas Grėbliauskį mili
cija darė kratų ieškodama 
sūnaus siekelio. Slekerio ne
rasta, bet rasta Amerikos 
dovanų Lietuvos biednuome-' 
nei. Gėrybių besu trys veži
mai. Grebliauskis sakė daik
tų įgavęs iš Socijalės Apsau
gos D-to valdininko Macia- 
vičiaus. Grėbliauskas su-1 
areštuotas.

“SODIUM FLUORID” 
IŠNAIKINAJBAM- 

BATIEIUUS.

• v* avizi

6 ar 7 centus ant svaro. Žiū
rėk į svarumų, kuris pažy
mėtas ant pakelio ir gauk 
kiek galima daugiau už sa
vo pinigus. x

Komų miltų košė ir avi
žinė košė yra geroe^tik kuo
met būna gerai išvirtos.Uiti ūmiu — ------

paskui pažiūrėję, piažiūrė-1 Daugelis ą žmonių vaitoja iimių^jį-Lietuvos uuFersl
jo... .* pėrmažai druskos ir neverda -^4^^ -lrna+.riK-Hlia.vi

— Xa gerai — eikit į vidų košių gana ilgai.

Vienas iš pasekmingiau- 
sių ir lengviausių būdų iš
naikinti bambatierius yra 
apdulkinti vietas su “sodium 
fluorid,” vienu “sodium 
fluorid” arba pusiau sumai-, 
šytu su pudruotu gipsu 
(gipsum) arba miltais. Suv. 
Valstijų Agrikultūros De
partamentas rekomenduoja 
viršminėtų.

Bandymai valgymo vieto
se, keptuvėse, ir kitosejvie- 
tose, parodo, jog bambatie- 
riai visiškai išnaikinti var
tojant “sodium fluorid,” ir 
su mažiaus bėdos ir kaštų 
negu vartojant gerai žino
mas gazas. Vartojant dul
kių šautuvų arba pūtėja 

, lengvai lentynos, stalai, lu
bos ir priebučiai apdulkinti 
“sodium fluorid.”

Kaip tik pudras aptbars1- 
; tytas, insektai išlenda iš pa- 
sikavojimo vietų, ir į kelias 
valandas stimpa. Į dvide- 
šimts) keturias valandas iš- 

Įmatrikubuota 1.200.-naikinti.
tetų studentų' įmatrikutiayi- 
mas.

f

i

•>
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Visi nariai 
duokles užsim 
vesti.

TUCSON, ARIZONA 

Atšaukimas.

DARBININKAS

z

Šiuo pranešu, jog mano rašte
lis tilpęs “Darbininke” num. 107 

v kas link A Grigonio yra netei
singas. ' Aš rašiau, kad džiovi
ninkas A .Grigonis turi gerą už
laikymą ir algos. Rašiau dalyką 
gerai neištyręs. Aš maniau, kad 
jis tarnavo valdžios laivyne^ o pa
sirodė, kadi jis tarnavo merchant 
laivyne. Todėl jis pensijos ne
gauna. \

Su šiuo siunčiu $2 užmokėjimui 
už pusmetinę prenumeratą už 

' “Darbininką” siunčiamą Grigo
niui. f

Ignacas Gerdžiūnas.
—————— '

PHILADELPHIA, PA

Cfty 
Ang-

Rugsėjo 26 d., Lewist9n 
Hali įvyko svarbūs debatai 
lijos Ozfordo Universiteto stu
dentai atvyko debatuoti su Lewis- 
tono Bates Kolegijos studentais. 
Debatų tema buvo Suvienytos 
Valstijos turi prisidėti prie Tau
tų Lygos. Debatų vedėjas buvo 
Maine valstijos gubernatorius 
Barter,' kuris atidarydamas de
batus paaiškino kad šis dalykas y- 
ra ne viep tik valstijos reikalas, 
bet svarbus tarptautiškas klausi
mas ir kad tuo klausimu publika 
labai užsiinteresuotų. Ir perstatė 
Orfordo studentą kuris ėjo už po- 
zityvę pusę. Nurodinėjo kodėl 
Amerika turi dėtis prie Tautų Ijy- 
gos, remdamies ant trijų dalykų: 
1) Tai y raidei išrišimo tautų gin
čų be kraujo liejimo; 2) dėl eko
nomiškų ryšių ir 3) pakėlimas 
žmonijos progreso. Negatyvę pu
sę laikė Bates kolegijos studen
tai. Ir vieni ir kiti statė gerus 
argumentus, bet negatyve pusė 
viršijo. Kuomet jie prirodė ką 
Tautų Lyga yra nuveikusi^iuo 
žvilgsniu delei išrišimo tautų gin
ču. Kaslink Aukštosios Silezijos 
ir" k. Ypatingai buvo svarbus 
ai-gumentas, kada prirodinėjo

Spalio 1 d. gv. Kaz. parapijos 
svetąįnėje. įvyko'Kauno Šv. Kazi
miero D-jos spaudos susirinkimas. 
Pirmiausia svarstyta reikalai pa
rapijos bazaro. Nutarta parem
ti bazarą. Vice-pirm. O. Ungu- 
riutė išdarė raportų iš vasaros lai
ko yeikimo. Iš raporto pasirodė, 
kad Šv. Kaz. Draugijos spaudos 
skyrius Philadelphijoje, turi pui
kiausias pasekmes, žymiai auga 
nariais, nes į trumpą laiką prisi- 

_ rašė 30 metinii^narių, 15 amžinų
narių ir 6 žadėjo amžinais nariai Lietuva šiandiena kariauja
į trumpą laiką prisirašyti. Susi
rinkimas išreiškė džiaugsmą iš to 
raporto, labai patenkinti su Šv. 
Kaz. Dr-ja ir jos knygomis ir ža
da neapsileisti su kitomis kolioni- 
jomis, kad 
mi nariais 
riaus.

Pranešta
dos Seimo Chicagoje, kad nutar
ta R. Katalikų Spaudos Centro 
Valdybai susitarti su šv. Kaz. D-ja 
Kaune dėl visiško suvienijimo tų 
draugijų. Labai maloni žinia. 
Dėl stokos laiko atidėta ant se
kančio susirinkimo, kas-link su
rengimo Katalikų Spaudos Savai
tės ir sutasfribūdus ir priemones, 

- kad prirašius kuodaugiausia na
rių.

- Malonu būtų išgirsti per laik
raščius ką. kitų kolionijų Šv. Kaz. 
Dr-jos Kauno Spaudos skyriai 
veikia ir ką mano veikti. Teipo- 
gi malonu žinoti per laikraščius 
nuo gerb. kun. P. -Kaščiuko Šv. 
Kaz. Dr-jos Kauno generalio įga
liotinio Amerikoje, kiek skyrių į- 
steigta Amerikoje, kiek ir kokių 
narių prirašyta ir kiek pinigų su
rinkta.

nepralenktų skaitliu- 
Philadelphijos sky.

iš K. Katalikų Spau-

su Lenkija delei savo sostinės < 
Vilniaus atgavimo. Iš kelių kar
toj negatyve pusė rėmėsi ant Lie
tuvos, aiškindama, kad Vilnius y- : 
ra Lietuvos sostinė ir priguli Lie
tuvai, bet paliokai laiko jį užgro
bę ir Lietuva turi šiandien kraują 
lieti atgavimui jo. Nors pozity- 
viška pusė su savo švelniais žode
liais ir mėgino visus tuos blogu
mus dangstyti, bet niekaip neiš
siteisino. Publikos buvo virš 2,- 
500 ir atsilankiusieji buvo žy
miausios ypatos, kurie labiausiai 

. tais dalykais interesuojasi ir vei
kia plačiai politikoje. Leista bu
vo publikai balsuoti. Tai pozity
ve pusė balsų tegavo visai mažą 
žiupsnelį, o veik visa publika už 
negatyvę.

*
Linksma mums lietuviams, kad 

tokiuose svarbiuose debatuose, toj 
temoje daug svėrė neteisėtas pa
liokų Vilniaus pagrobimas.

Ten buvusi.

WESTFIELD, MASS.

Skyriaus Koresp.
v

/

Draugijos pusėtinai gy- 
Parapijos stovis nėra ge~ 
dėlto, kad parapijonų 

Daug į Lietuvą
Vaikinų čia, kaip šie-

NEWARK, N. J.

Darbai čia žymiai pagerėjo. 
Mokestis pagal darbininko išsila
vinimo, 
yuoja. 
riausis,
•skaičius mažėja, 
išvažiavo.
no, o merginų mažai. Merginoms 
būtų proga geras ir turtingas vai
kinas gautlX

Šv. Cecilijos choras serga.
L. Vyčių 29 kp. žada surengti 

gražiausi balių. Turbūt ''jvyks 
Padėkonės Dienoj.

Ex-kareivis.

WORCESTER, MASS.
——

Labdaringoji Dr-ja po vardų 
Dievo Motinos Sopulingos savo 
susirinkime rugsėjo 19 d. nutarė 
dirbti iš visų pajėgų, kad kuo
greičiausia įsteigus prieglaudos 
namą. Dr-ja kviečia visas apylin- 

z kės lietuvių kolonijas į darbą ir į 
talką. Tada galėtume greitu lai- 
k i nupirkti ūkę ir įsteigti gerą 
našlaičiams namą. Dabar toji dr- 
ja jau globoja ' keletu našlaičių. 
Uoliausia dr-jai darbuojsi P. Mau- 

• kus ir P. Zubavičienė. Yra ir 
\ daugiau su atsidavimu besidar- 
/ buojančių. Klebonas kun. J. J. 

Jakaitis daug prisideda. Toji 
Dr-ja rengia teatru varduUžeigoj 
nebuvo vietos. Įvyks lapkričio 5 

Nfl. Bus puiki muzika. Prašome 
visi| dr-jų nieko aut tds drenos ne- 

į rengti, o lankytis į Labdaringo- 
Į sios Dr-jos pramogą. , Tuomi pa 

r -msite naudingą darbą.
Dr-jos vadiyba.

ūgi streikai buvo labai suvargi
nę darbininkus. Dabar jau pra
dėjo dirbti Bet vienas šaltas te
dirba po 6 valandas dienoj, o kar
tais visai nedirba dėl nepristaty- 
mo anglinių vagonų. Kitų kom
panijų yra trys šaftal Ten dir
ba' kasdien. Ale dėl ilgo streiko 
ketvirta dalis užgriuyo, kur jau 
negalima nuvalyti Daug anglis- tracijos. 
kasių liko be darbo. Iš to kitų monės pririnkusių. Žinoma pir- 
vie.ų darbininkai gali suprasti mi šoko Lietuvos prięšai komunis. 
jeg čia nereikia vykti darbo ieš- tui, kurie nėra nei cento Lietuvai 
kotl x auka' ' ‘

Dirbantieji gauna gerą mokes
tį. Bet ką tas reiškia darbinin
kams prastreiftavusiems netoli 
paikių mėnesių. Susitaikė septy
niems mėnesiams. Bet po to be 
abejonės kompanijos stengsis ą- 
veikti uniją. Dabar pastreikavom 
penkis mėnesius ir iš unijos para
mos gavome po $5 iš viso. Per 
ilgą laiką krovėme pinigus į uni
jos iždą, cr dabar iždas tuščias. - 
Ateitis pavojinga.

Apsivedė vietinis vargonininkas 
M. Santaras su vyte Ona Veive- 
raite. Surišo vietinis klebonas 
kun. L. Brigmanas.

LDS. kuopa turėjo balių, bet 
pusitaikė^šaltas oras ir šokiai ki
tame miesčiuke, tai žmonių ne
daug tebuvo. Be to žmonės dar 
nėra atsigriebę po streikų. LDS. 
kuopa turėjo susirinkimą, kur de
legatas gerb. klebonas išdavė ra- 
p; ?tą iš seimų. Apipasakojo pla
čiai apie seimų nutarimus.

Vyčiai buvo surengę pramogą 
su vaidinimu, dainomis ir dekle- 
n-acijomis.

Oras dabar gražus. Šalnų ne
buvo. Tik labai sausa, net šuli
niai išdžiūvo.

Vyčiai rengia naują pramogą 
— parapijos balių ir atidarymą 
naujos salės ir klebonijos užbai
gimą.

Rugsėjo 26 d. buvo susirinki
mas Lietuvos piliečių registracijos 
klausimu. Žmonių atsilankė apie 
190. Susirinkimą atidarė pasko
los stoties pirmininkas A Matule
vičius.. Susirinkimu vedėju iš- 
tyta atsišaukimas kaslink regis- 

J. Gerdauskas. Perskai
tyta atsišaukimas kaslink re gis- 

Paskui paklausta nuo-

L D. S. Reikalai
IŠ KUOPŲ DARBUO

TES.
Norwoqdo 3' kuopą išgir

dusi, kaip New 
čiai ir kiti subruzdo darban, 
gerinimui “Darbininko’; 
padėties, neatsiliko. Štai tr 
jie aukauja “Darbininko” 
ftaipo boną 25 dol. “Darbi
ninkui” ir pasižada darbuo- 
ties ir ant toliau^. ■

Worcesterio, kolionija,

PHILADELPHIA, PA.
LDS. 13 kp. mėnesinis «n«irinkimai 

įvyks utarninke, 10 d. spalių, 7:30 vaL 
vak. bažnytinėje svetainėje. Visi na
riai malonėkite pribūti paskirtu laiko, 
nes turime daug svarbiu reikalu aptar
ti. Atsiveskite ir nauju narių.

Valdyba.

____ >vę, dargi yra agitavę prieš 
šukavimą. Po komunistinių kal
bų atsistojo vienas laisvamanis, 
kurs pasisakė buvęs Lietuvoj.
Aiškino, būk Lietuvoj esą taipJ garsi savo duosnumu. Jos 
kaip kad prie caro buvę. Išnie
kinęs Lietumi siūlo išnešti rezoliu
ciją, reikalaujančią, kad atsto
vas Čarneckis barzdą nusiskustų 
ir pats pataptų Lietuvos piliečiu., 
Po to A Kražiais aiškino, būk 
Lietuvos valdžia nieko nežinanti 
apie registraciją. Girdi šiais me
tais Washingtone stočių suvažia
vimas nutaręs registraciją.

Tai matot, kokie čia “tautinin
kai” Taip beblevizguojant žmo
nės pradėjo skirstytis, o kiti sa
kė, kad ne blevizgas čia varyti 
reikia o pradėti registruotis. Bet 
registracijos blankų jiems neduo
ta. , t

Turiu pridurti dar, kad vienas 
laisvamanis susirinkime po kelis 
sykius šaukė, kad viskas būsią gė
jai, tik reikią kunigus iškarti.

Tai visos to vakaro pasekmės.
K. V.

“Darbininkas” yra gavės labai gra
žių dainų. Taigi jų mylėtojai galite 
gauti labai prieinamomis kainomis, 
Atsiminkite, kad katras bus pirmes
nis, tai geresnis. - 4

Štai tos nepaprastos dalngS
Dainos
Ąk Myliu Tavę berneli ........ 
As įsivilkčiau čigono rūbą ...... I 
Aš pas tėvelį, moflutė mano.... 
Blaivininkų Himnas ............ 
Graži čia giružė ....?................
Jojau dieną ...........................
Ko liūdit sveteliai .......................
Lietuvos Himnas ..................... .;. r
Lihgo............ . ....................................
Meile uždegta krūtinė .... 
MusicalįEcho...................į
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”

366 E. ęadway, Boston 27, Mass.

-

PRANEŠIMAS
Du< iu misijas šį rudenį 

sekan '' ose vietose:
Nuo Spalio 1 iki 8 Sacred 

Heart baž. Sagamore, Pa. 
(Lietuviams) Rev. Feldmei- 
er klek.

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

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

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

, Nucf Lapkričio 29 iki 
■ Gruodžio 3 Šv. Petro baž. 65 
: Mibvaukee Avė,, Kenosha,

Wis.
Nuo Gruodžio 10 iki 17%

Šv. Kazimiero baž. 815 Park 
Avė., Racine, Wis. Gerb. 
A. Balinskas klebonas. "

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

Tėvas 'Alfonsas 
Maria, C. P.

Kaina
.75
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CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8-tos kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks utarninke, 10 dienų spalių 
bažnytinėj svetainėj 7:30 vaL vakare. 
Visi nartai malonėsite ateiti paskirtu 
laiku. Turime daug svarbių dalykų 
apkalbėti. Nepamirškite atsivesti j 
«nstrinkimų ir naujų narių.

Kviečia Valdyba.

LDS. 7 kuopa irgi nepamir
šo “Darbininko” ir tuojaus 
paaukavo ir prisiuntė Cent- 
ran “Darbininko” namo 25 
dol. boną. Jie taip-gi pasi
žada dėti visas pastangas, 
kad tik “Darbininką” pa
statyt geresnėm padėtim Jie 
atsišaukia į kitas LDS. kuo
pas ir ragina visas prie to
kio gražaus darbo prisidėti.

Garbė tokioms kuopoms, 
kurios tuojaus “Darbinin
kui” ir jo padėčiai atjautė 
ir prisiuntė savo paramą. 
Mes tikimės, kad ir kitos 
kuopos, ^pač LDS. apskri
čiai neatsiliks nuo tos mūsų 
visų darbininkų šventos 

; šelpti savąją 
Nuoširddus ačiū

LAWRENCE, MASS.
LDS. 70 kuopos mėnesinis susirinki

mas įvyks nedėlioj, 8 dieną spaliu po 
mišparų, salėje prie bažnyčios. Kvie
čiam visus narius ateiti. Taip-gi atsi
veskite nauju nariu.

Valdyba

LEWISTON, ME.
LDS. 37 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 8 d. spaliu, paprastoj 
vietoj. Kviečiame visus narius būti
nai 
1U-

ateiti, nes turime svarbiu reika- 
Taip-gi atsiveskite nauju nariu.

HARRISON, N. J.
LDS. 15-os kuopos susirinkimas bus 

10 d. spalių, 7:30 vaL vak. Visi nariai 
malonėkite pribūti paskirtu laiku, nes 
turim daug svarbių reikalų aptarti. 
Atsiveskit ir naujų narių.

t 

priedermės 
spaudą, 
visiems. '

I 
i

Netikėtos prakalbos buvo LDS. 1 
69 kp. rugsėjo 25 d. š. m. 8 vai. 
vakare svetainėj lietuvių Šv. Kry
žiaus parapijos. Kalbėjo gerb. 
klierikas Damašas. Buvo visi už
ganėdinti prakalbomis.

Klierikas Damašas kalbėjo apie 
Darbininkų Sąjungą nurodinėda
mas, kad Darbininkų Są-ga tai y- 
ra vienatinė organizacija lietuvių 
demokratų katalikų visam pasau- 
yj. Aiškino apie kapitalistų iš

naudojimą. # Aiškino, kad darbi
ninkas neprigulintis prie Darbi
ninkų Sąjungos turi daug nuken
tėti v

Pertraukoj buvo prirašinėjami 
nauji nariai į L. D. Sąjungą. Pri
sirašė sekantys: Klemensas Zup- 
kus, Jonas Širvaitis, Ona Galdi
kienė, Stanislovas Klimauskis, 
Jurgis Žilinskas. Bet da daugu
ma žadėjo prisirašyt ant ateinan
čio mėnesinio susirinkimo. Po 
pertraukos da kalbėjo greb. klie^ 
rikas apie Lietuvą ir apie Ameri
kos lietuvius cicilikus, tuos, ku- 
nė'i<iešioja raudonas pančekas? 
Dar gerb. klierikas kalbėjo apie 
L. D. Sąjungos seimą. Pareiškė, 
kad dabartinė centro valdyba iš- - 
rinkta labai tinkama ir greitoj a- 
teityj Darbininkų Sąjunga įsteigs 
pagerinimų dėl Darbininkų Są- 

Užbaigdamas prakalbą, 
ragino visus vienytis po L. D. Są
jungos vėliava.

' Permainos kunigų.
Lietuvių parapijos Šv~Lryžiūus i 

kun. M. Cibulskis apleido' parapi
ją, Į kun. Cibulskio vietą bus 
kun. V. Slavynas.

Jau baigiasi antras mėnuo kaip,, 
Amerika pripažino Lietuvą de 
jure. Rodos ir šitoj kolionijoj 
randasi L. . stotis ir jos valdyba, 
bet da manifestacijos nebuvo su
rengtos ligi šiolei Tai laikytam 
susirinkime rugpj. 20 d. š. m. šv. 

naūtų darbininkams proletarams, ikolo draugystė stojo į darbą a- 
■ o ne buržujams biznieriams, tai P*e manifestacijos surengimą.Tam 

mūsų visų darbininkų pareiga l«r>-■ -pačiam susirinkime tapo išrinkti 
kytis į susirinkimus. Kada dau
giau susirenka narių, tuomet 
tampa gyvesnis susirinkimas ir 
galima atlikti daug daugiau nau
dingų darbų dėl visų darbininkų.

Šaukia susirinkimą
P. 3. Kyrius,

LDS. 12-tos kp. sekretorius

PATERSON, N. J.

K. M.

Klaidos atitaisymas.-

“Darbininko” No. 111 (909) 
utarninke, rūgs. 26 d. 1922 įsi- 
briovė klaida kas-link Patersono 
ir Harrisono baseball komandos. 
10 <rug. vietoje patersoniečiai lai
mėjo 2 buvo 8. Galutinas rezul
tatas maž daug tokis. Rug. 9 lai
mėjo patersoniečiai, 10 rug. laimė
jo harrisonieeial

Jau vėl artinasi-'švarbns meti
nis lietuvių parapijoje įvykis, tai 
parapijos naudai f erai arba taip 
sakant kermošius. Visi to įvykio 
laukia ir visi juda kruta kad tik' 
viskas gerai pasisektų ir tinkama 
parapijai nauda pasidarytų, na o 
kartu taipgi visi parapijonai ir 
pašaliečiai galėtų linksma* ir ma
loniai keletu valandų bendrai pra
leisti. Kerai šiais metais atsibus 
Spalio mėnesyje, prasidedant šeš
tadienyje 7 dieną, sekmadienyje 
8 dieną išleidimas blanketų, ant
radienyje ir ketvirtadienyje 10 ir 
12 dienose tolitiiesnė zfėrų tąsa, ir 
galutinai šeštadienyje 14 dieną fė- 
rų užbaiga. Kadangi šiais metais 
slinku gauti anglių, tad per fėrus 
ketinama patiekti bent pusantro 
šimto blanketų, kad niękam atei
nančioje žiemoje nebūtų salta. 
Kitus visus įvairumus sunku ąiais 
metais aprašyti, kas bus fėrų va
karais, lai kiekvienas ateiną savo 
akimis pamatyti ir apie viską įsi
tikint!

BROOKLYN, N. Y.

DAYTON, OHIO.
i J. Tumasonis,

“Darbiu.” Adm.

MANCHESTER, N. H.

LDS.'74 kp. nariai ir narės ma- 
onėkite užsimokėti mėnesines iki 

pabaigos metų, pas kuopos valdy
bos narius, kurie gi esate išvažia
vę toliaus, tai malonėkite ar kuo
pos valdybai ar eentran savo mo
kesnius prisiųsti.

A. A. Žukaruskas, pirm.

WORCESTER, MASS.

Rep.

LDS. 12 kp. susirinkimas įvyks 
spalio 9 d. Karalienės Aniolų sve
tainėj 8 vaL vakare. Visi nariaj-į 
iūtinai turite pribūti ir naujftia- 

rhj atsiveskite.
Kuopos Valdyba.

'BROOKLYN, N. Y.

LDS. 12-tos kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks 9 d. spalio, jungos. 
1922 m. Karalienės Angelų para- 
pajos salėje, 7:30 vai vakare. Vi
si LDS. nariai kviečiami į minėtą 
susirinkimą, nes daug yra atsili
kusių svarbių dalykų nuo seniaus, 

o šitame susirinkime turėsime ap
dirbti, ko pirmesniuose susirinki
muose negalėjome padaryti dėl 
neskaitlingų susirinkimų.

Draugai darbininkai ir darbi
ninkės, jei mes branginame L. D. 
Sąjungą, jei mes norime išsilaiky
ti ant toliaus ir išbujoti, kad Lie
tuvių Darbininkų Sąjunga tar-

. K

Vienas rengėjų.

MONTREAL, CANADA

24 d. rugsėjo š. m. L. Vyčių 33 
ką>. 'surengė vakarą bažnytinėj 
svetainėj ir buvo perstatytas vei-1 
kalas * ‘ Jono Širdis. ’ ’ Aktoriai at
liko puikiai savo roles. Prakalbą 
sakė mokytojas J. Pocius. Publi
kai patiko prakalba. Jauniną ra
gino spiestis po L. Vyčių vėliava. 
Pertraukime dainavo bažnytinis 
choras, vadovaujant varg. 3. Au- 
čiui. Dekįę^avo apieeoytinę Vil
nių M. Pahliutė. Daugiausia pa
sidarbavo ir ištaisė dekoraciją ino- 
kvtojos p-lė A Bandžiutė ir p-lė 
A. Budriutė.

NEW BRITAIN, CONN.

Darbai čia\gerai eina. Darbą 
gali gauti ir iŠ kitur atvykusieji 
Daug dirbtuvių dirba ovettime. 
Reikalauja darbininkų ypač“par- 

“boferių.” ' Darbų yra

.GREENFIELD, MASS.
LDS. 79 kp. jnžnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 8 d. spaliu, 12 vai. po 
pietų 4 Laurel Street Kviečiame 
visus narius ateiti. Talp-gi atsives
kite nauju nariu-

JERSEY CITY, N. J.
LDS. 76 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 8 d. spalių. Visi ba
riai malonėkite pribūti paskirtu laiku, 
nes turime daug svarbių reikalų ap
tarti. Atsiveskite ir naujų narių.

Valdyba.

LDS. kp. turės mėnesini 
rinkimą'spalio 11 d. parapijos sa- 
ėj, 8 vai. vak. Nariai kalbasi 

apie paramą “Darbininkui.” Bū
tų gerai, kad visos LDS. kuopos 
panašiai padarytų. Kuopos tu
ri žinoti, kad viskas “Darbiiin- 
ke” paimta ant skolų^ Sueikite 
į susirinkimą visi nariai ir naujų 
atsiveskite.

susi-

ALBANY, N. Y.
LDS. 67 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 8 dienų spalių šių metų, 
tuojau po mišių šv. Jurgio parapijinė
je svetainėje, kampas Livingston Avė. 
ir Thuorton St

Visi būtinai privalo ateiti mėnesines 
duokles užsimokėti ir naujų narių at
sivesti.

M. K. Martinkus.

pie manifestacijos surengimą.Tam

du, kurie šaukė visų kuopų ir 
draugijų pirmininkus ir raštinin
kas ant Rugsėjo 3 d. š. m. Visų 
kuopų ir draugijų pirmininkai ir

i
_______

Valdyba.

L D. S. KUOPy SUSI-
RINKIMAI.

— — v

. N0RW00D, MASS.
LDą. 3 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 8 d. spalių, tuojaus 
bažnytinėj'svetainėj. Visi nariai ma
lonėkite pribūti paskirtu laiku, nes tu
rime daug svarbių reikalų aptarti. 'At
siveskite ir naujų narių.

Valdyba.

WORCESTER, MASS.
LDS. 7 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks seredoj, 11 d. spalių, paprastoj 
vietoj 8:00 vai. vakare. Visi nariai 
malonėsite ateiti paskirtu laiku. Turi
me daug svarbių dalykų apkalbėti. 
Nepamirškite atsivesti į susirinkimų ir 
naujų narių. \

1

BROOKLYN, N. Y.
LDS. 12 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks papedęly, 9 d. spalių, 7:90 vai. 
vakare, Karalienės Aniuolų parapijos 
salėje. Kviečiame visus narius ateiti. 
Taip-gi atsiveskite naujų narių.

Valdyba.

rlštininkai dalyvavo ir visi stojo 
kaip vienas. Komitetas susideda 
iš 23 ypatų ir rengia manifestaci
ją ant spalio 8 d. š. m. ant svetai
nės Šv. Stepono.

Tacl visi ir visos rengkimės ant 
manifestacijos spalio 8.d. š. m. 
svetainėj šv. Stepono.' us gar
sių kalbėtojų iš kitų* 
feus ir svetimtaūčių kalbėtojų žy-' 
mių amerikonų.

Valio nępriklausoma Lietuva su 
sostinę Vilnium!

J. A Tulauskas.

f

I

FOREST CITY, PA.
LDS. 21 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 8 (į spaliu, 2-rą va
landa po pietų Sv. Antano pobažnyti- 
nėįjvetainėj. _

Visi nariai malonėkite pribūti, nčs 
daug turime svarbiu reikalu aptarti. 
Taipgi atsiveskite ir nauju nariu-

./ Valdyba.

>

NEWARK, K J.
LDS. 14 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks ^ėtnyčioj, 13 d. spalių, 8:30 vaL 
vak. šv. Jurgio svetainėj, 180 New 
York Avė.. Nevark, N. J. Kviečiame 
vigus narius ateiti. Taip-gi atsiveski
te naujų narių. „

GIRARDVILLE, PA.
LDS. 96 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks panedėlyje, 9 d. spalių, 7:30 vai. 
vak. bažnytinėje svetainėje. Visi na
riai malonėkite priimti paskirtu laiku, 
nes turime t daug svarbių reikalų ap
tarti. Atsiyesklte ir n<njų narių.

HARTFORD, CONN.
LDS. 6 kp. Rusirinldma* |

įvyks nedėlioj, lių, tuojaus
po sumai bažf retainėje, 41 |
Ciipitoi A ve.

PRANEŠIMAS 
KLEBONAMS.

' ’ J ’

CHICAGO, ILL.
LDS. 20 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 8 d. spalių, tuojaus 
po pamaldų, parapijos svetainėje, 1644 
Wabansla Avė. Visi nariai malonėsi
te susirinkti ir naujų narių atsives
ti.

ATHOL, MASS.
LDS. 4 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 8 d. Spalių, 2 vai. po 
pietų, bažnytinėj svetainėj. Visi nariai 
malonėkite pribūti, nes turime daug 
svarbių reikalų aptartu Taip-gi atsi
veskite ir naujų narių.

Valdyba.

BROOKLYN, n. y.
LDS. 10 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 8 d. spalių, paprastoj 
vietoj ir paprastame laike. Visi ną- 
rial malonėkite pribūti, ftes turime 
svarbių reikalų aptarti. Taip-gi atsi
veskite ir naujų narių.

Valdyba.

Valdyba.

FONTANINĖ 
PLUNKSNA
Naudinga Visob 

DIRBTUVĖJE, OFISE, 
NAMUOSE IR KELYJE.

Daug parankiau ir sma
giau rašyti su fontanine 
plunksna. Daug mažiau 
išlaidų vartojant fontani
ne plunksną. Pirk dabar. 
' Kainos: $TW), $2^0, $3., 
83.50, $4., $4.50. $5.00, 
$5.50, $6.00 ir aukščiau,

“Darbininkas,’*
366 Broadway,

Boston 27, Masu

LDS. N. Y. ir N. 3. APSKRIČIO 
VALDYBOS ANTRASAI 

1922 metams.
Pirmininkas — A. Kazlas,

56 New York Avė., 
^Jevrark, N. J.

Vice-Pirmininkė — A Zuikiutė^ 
27 Davis St., 

Harrison, N. J.
Raštininkas — A. Karaneckas, 

llfj Court St, 
Elizabeth, N- 3.

Iždininkas — J. I. Liudvinaitis, 
Bpi 411, Linden, N. 3.

-----

I

ji

egz. ar daugiau, duodame 25 nuoi.

' DARB ADMINISTRACIJA

366 Broadvay, So. Boston, Maaa.

Organizatoriai, —
Paulius Kyrius,'

222 So. 9-th St,
i V. PškM,

37Maujer St 
Brooklyn, N. Y.

A Miernikag,“
10 Harrison St, 

Paterson, N. J. .

■

Ten Buvęs. F. K.

i



VALSTYBES

KONSTITUCIJA

A. F. Kneižys, Pirm.

Stasys Mockus, Sekr.

J. Glineckis, Kasierius

Bostono Lietuviu Parodos Ren 
srimo Komitetas:

Kainos Prieinamos. 
Reikalauk Katalogo.

“DARBININKAS,
366 Broadway

Boston 27, Mass.

Išmokėta:
Muzikantams ..................... !
Vėlia vilkės ir visi apr........
Prakalbų Šv. Petro salė.. 
Liet. Labdarystės salė....

Spaudos darbai:
“Darbininkui”..................
“Sandarai”........................
Iškabu padarymas ..........
Aprodymas sode susiėjimo 

vietos..............................
Prietaisai iškaboms nešt.. 
Telegramas.........................
Permit’ai .... ,...............

“DRAUGAS” PUBL. CO.
2334 So. Oakley Avė., Chicago, Mlinois

LINIJA 9B>roaJvay, Nev\ork.NY
Kgi LIETUVA

Dvasios vadas kun. P. Ke
mėšis.

Prez. M. Žioba.
Vice-prez. J. Versiackas.
Rašt.-adm. J. Tumasonis.
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, P. Juškaitės.

Atstovas Federacijos Ta
ly bon kun. K. Urbonavi
čius.

Taškūnas
Mass

Pirmininkas — V. J. Kudirka, 
37 Franklin St., 

Norvood, Mass.
Vice-Pirm. — M. Žukauskaitė, 

1 Grimes Street, 
South Boston, Mass.

Raštininkas — J. Smilgis, 
125 Cherry Street, 

Cambridge, Mass.
Iždininkas — M. Abračinskas, 

187 Ames Street, 
Montello, Mass.

SPAUDA DUBININKO”
366 W. Broa<hcay, Boston Mass.

NORWOOD, MASS.
L Lietuvių Šv. Jurgio bažnyčioj

/ atsilankys vyskupas ir teiks pa- 
P - drūtinimo sakramentą subatoj 

spalio 7 d. š. m. 10:30 vai. iš rv- 
Bto.

tiesiai iš labaratorijos.
F. AD. RICHTER & CO.

104-114 So. 4th St. Brooklyn, N. Y.
• - 

yertįje vietoje 75 Intervale St. 

o. Mass. Pardavimo priežasti- 

: savininkas, gyvendamas an 

negali atsakančiai prižiūrėt 

nes jam perdaug darbo. Na 
■Sa gerą rendą, nes kambarin 

būna užimti. Norintieji pla 

žinių kreipkitės laišku arba y

FARMA ANT PARDAVIMO.
68 akerių ūkė, labai geros tro

bos ir geri dirbami laukai. iMš- 
ko yra su ganyklomis apie 20 a- 
karių, kita visa gyvenama žemė. 
Kaip kas nori su gyvuliais ir pa 
darais ar tuščia. Parsiduoda pi 
giai. Netoli gelžkelio sfoties 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.

ŽYDŲ VAJUS.

Juozas Meškauskas ir 
L Liudvika Gedminaitė buvo 

susiginčiję apie tai ar kun. 
P. Juškaitis buvo Lietuvoj 

k šiemet ar pernai. Juozas 
Į Meškauskas tvirtino, kad 
j šiemet, o L. Gedminaitė sa

kė, kad penia® Susibetinę 
I- iš $2.00, atėjo “ Darbiniu- 
y kan,” kur ir pasirodė, kad 
' J. Meškauskas prabetino.

Visos apskričio Liet. Vyčiu 
kuopos malonėkite atsiųsti kuo- 
daugiausia delegatų, nes šitas y- 
ra labai svarbus suvažiavimas. 
Bus išduoti iš seimo raportai. Ki
tas svarbus dalykas, tai bus svar
bu išgirsti apie mūsų apskričio 
ehorą. Girdėtis, kad komisija vis
ką gerai sudariusi.

Cambridge’o ^<uopa yra išanks- 
to prisirengus mus priimti.
į------- - - Vincent P. Stankus.,

L. V. N. A. A pirm.

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

“DARBININKAS”
366 Broadivay,

Boston 27, Mass.

“DARBININKĄ”
Lietuvių Darbininkų Sąjungos 

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

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

“DARBININKAS”
366 Broadway, Boston 27, Mass

r. CEPUKftNAS, 
Mead Street, Ručine.

Phone 4156.

“G IE D R Ą”
Katalikiškos moksleivijos organą 

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

š' L. Vyčių Naujosios Anglijos 
E.. apskričio pusmetinis suvažiavi- 
fcg mas bus spalio 27 d. š. m. Cam- 

bridge, Mass., parapijos salėų ant 
L Vindsor St. 1:00 vai. po pietų.

K. Sta
J. Glii
.T. Kuolius, iždo globėjas,
i My kolas Kerbei is,^ or gan i za t orius

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

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

“MOTERŲ DIRVA”
917 W. 33-rd Street, Chicago, Ulinois.

Dvas. Vadas—Kun. V
Norwood 

V. J. Kudirka, pirm., 
37 Franklin Street,

Nonvood 
M. M. Kamandulis, rast., 
_ 20 Fax Street,

Montello. 
litienė, vice-pirmininkė, 
■ckis, iždininkas,

“Matai kaip greitai jisai nnstojo 
verkti. Aš tik ka 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.-prisiunčiamo

“L AIVĄ”
Sina kartį į savaitę. Jame rašoma vien 

apie /tikėjimo ir doros dalykus.
Kaina metams ................ %L.50
Kaina užrubežy met....... $2.00

“LAIVAS”
2334 So. Oakley Avė., Chicago, UI.

NAUJAS KATALOGAS.
Tik-ką išleidau Naują Katalogą 

savo krautuvės įvairių daiktų: 
Laikrodėlių, Laikrodžių, Breisle- 
tų, Karolių, Žiedų, Lietuviškų 
Rekordų, Fonografų, Pianų, liet. 
Volialių dėl “Plaver 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:PRALOŠĖ.

“V Y T Į”
Lietuvos Vyčių Organą. 

Eina du kartu į mėnesį.' "
Kaina metams.................. $3.50

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

Bostono žydai nuo atei
nančios nedėlios pradės va
pi Palestinos reikalams. Nu
sistatę- surinkti $250.000. 
Vajus baigsis spalio 15 d., 
kada prasidės Amerikos žy
dų suvažiavimas.

Žydų vajai Palestinos rei
kalams bus visuose miestuo
se, kur tik žvdu vra.

“D B A V G Ą”
Draugas” eina kasdien.
Draugas” paduoda daug naujausii 

žinių.
Draugo” kaina visame pasaulyje tik 

$6.00.

Viso išmokėta $280.69
Įplauki!................................$374.35
Išmokėta.......................... '»• 280.69

“DARBININKAS” pasiuntė 
K Lietuvos Darbo Federacijai kny- 

I gų už $5.597.50. Už tas knygas 
k “Darbininkas” laukia iš visuo- 

menės atlyginimo. LDS. kuopos. 
L LDS. nariai, mūsų prieteliai, ka- 
r talikiškos spaudos rėmėjai priva

lo kiekvieną progą tam tikslui au 
kų rinkimui sunaudoti

Lieka $93.66
Pinigai pasiųsti Lietuvos Atsto- 

vybėn, Harris’o paminklo fon- 
dan.

Bostono Rengimo kohiitetas ta
ria širdingą ačiū lietuvių karei
viams ir jų vadams, ačiū chsąains 
ir chorų vedėjams, ačiū motinoms 
už prirengmią vaikų, ačiū Wor- 
cesterio lietuviams už atsiuntimą 

i puikaus vežimo, ačiū visiems bro
liams ir sesutėms, kurie išklausėt 
mūsų prašymą — taip momenta- 
liškai susirinko tūkstantinė minia 
ir viskas išėjo tvarkiai.

Komitetas nori pataisyti vieną 
i klaidą. “Keleivis” 32 Nr., ap
rašydamas parodą pasako, kad 
“kas-žin koks Kncižinkas išlindo 
ir skaito rezoliucijas ir neišskai- 
tęs pabėgo.” Mes tiek turim pa
reikšti, kad rugpiūčio 3 d-, susi-' 
rinkimo viso komiteto buvo nutar
ta, kas ką turės veikti parodoje ir 
kas išpildys programą. Kiekvie
na rezoliucija buvo paskirta, kas 
ją skaitys. Steigiamajam Seimui 
rezoliucija skaityti buvo pavesta 
A. Ivaškevičiui, Atstovui Camec- 
kiui rezoliucija skaityti buvo pa
vesta A. Kneižiui. Niekas neiš- 
lindo ir niekas nepabėgo, visi at
liko, kas buvo jiems pavesta, tvar
kingai. Bereikalingas “Keleivio” 
kandžiojiams mūsų parodos dar
buotojų.

PIRK
DOVANOMS

FONTANINĘ
PLUNKSNĄ

Kuri bus atminčiai ilgam 
laikui.

NAUJI LIETUVOS PININGAI




