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Metams , $4.00
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Užrubežyj metams $5.00

“DARBININKAS,” * 
242-244 W. Broadway, 

South B#on, Mass.

TeL So. Boston 620.
KAINA 4 CENTAI

Lenkijos naujas ministerių 'ka
binetas yra linkęs užmegsti tai
kos derybas su Rusijos bolševikų 
valdžia. Dabartinis ministprių 
kabinetas nori pertraukti, nevai
singą karą su bolševikais. Ir tą 
darytų jei nereikėtų “paaukuo
ti gyvųjų Lenkijos interesų”. 
Kaip tik Kievas buvo bolševikų 
atsiimtas, tai lenkų valdžia ne
teko galvos, pradėjo plisti gene- 
ralis streikas, visuomenės, val
džią palaikančios, ūpas nupuolė 
ir buvusieji ministeriai turėjo 
trauktis. Naujieji ministeriai 
ieško naujų kelių

Lietuviai ir Taksai nuo 
Ineigų '

Pilsudskis nepasisekimus Uk
rainoj aiškina tuo, kad' Ukrai
nos sodiečiai pradėjo buntus kel
ti prieš lenkus, kad banditų va
das Machno kilo prieš lenkus ir 
kitos jėgos buvo prieš lenkus su
keltos.

Rusijos bolševikų kariuomenė 
bandė persikelti tarp Bobruisko 
ir Borisovo per Berezinos upę. 
Nepavyko. Bet Poliesė j priver
tė lenkus trauktis iš Moziro ir Ka- 
lenkowitzo.

Vokietijos Reichstage finansų 
ministeris Wirth praneė, jog Vo
kietijos skola yra 265.000.000.000 
markių. Dabar markės kaina 
$2.60.

Francijos laikraščiai priminė, 
jog ateinančią nedėlią pripuola 
Amerikoje neprigulmybės diena. 
Paryžiaus laikraščiai pataria pa
puošti namus tą dieną vėliavo
mis.

Šiemet iki liepos 1 d. lynčiavi- 
mų Suv. Valstijose buvo tik 12. 
Gi pernai per pirmą pusmetį bu
vo 29, o 1918 m. buvo 45.

Liepos 1 d. 200 italų apleido 
Lawrence, Mass. ir išvažiavo į I- 
taliją. Jie dirbo audiminėse ir 
išvažiavo dėlto, kad darbai apsi
stojo.

Chicagoj strytkarių mokestis 
pakelta nuo 6 iki 8c., telefonai nuo 
5 iki 6įc., pienas pakelta iki 15c. 
už kvortą.

Bostono apielinkėse dėl streiko 
sustojo darbai 21 čeverykų dirb
tuvėj. Sustreikavo 3.500 šiaučių. 
Sustreikavo Salėm’e, Beverly’j, 
Peabody’j ir Danvers’e. Lynne 
tebdirba.

Holandijoj yra sumanymas 
teikti katalikiškoms mokykloms 
tokią paramą, kokią gauna Vals
tybinės mokyklos. Tokiu būdu 
bus užganapadarymas katali
kams, kurie ikšiol turėjo duoti 
mokesčiais užlaikymui valstybės 
mokyklų, kurių katalikai nepri
pažino. Dabar po senovei mo
kės mokesčius, bet iš tų valsty
bei mokamų mokesčių bus duo
dama katalikų mokyklų užlaiky
mui

Atsiranda lietuvių- kurie turi 
klaidingą nuomonę apie “IŠEI
GŲ TAKSUS”. Kažkurie lietu
viai mano, jog lietuviai Suvieny
tose Valstijose visiškai paliuosuo- 
ti nuo mokėjimo taksų nuo inei- 
CT-

Lietuvis šioj šalyje jeigu “ne
apsigyvenęs” (non-resident) ir 
nevedęs, jeigu neuždirba dau
giaus $1,000. ir neužlaiko tėvus, 
t. t. paliuosuotas. Už suvirs už
dirbtus $1,000.00 jau turi mokė
ti. Jei vedęs, ir gyveną su savo 
žmona ir vaikais, turi paliuosavi- 
mą dėl $2,000,00 ir $200.00 už 
kiekvieną vaiką kurį jis užlaiko. 
Jeigu vedęs ir turi vaikus, tėvus, 
ar kitus Lietuvoje kuriuos užlai
ko, IR GALI duoti užtikrinantį 
darodymą, jog užlaiko, turi teisę 
$200.000 paliuosavimo už kiek
vieną užlaikančią ypatą. Temy
lite, jog nėra paliuosavimo žmo
nai, kuri negyvena šioj šalyje su 
vyru.

Visi, kurie neužmokėjo už 1917 
metus, arba nuo kurio darbda
vys nesulaikė dalį algos, bus rei
kalauti prieš išvažiavimą, jeigu 
mano važinėti iš Amerikos, 2 
nuoš. visų ineigų (nepaisant kaip 
mažai uždirbo ir be jokių paliuo- 
savimų), apart to, $10.00 kaipo 
bausmę už neužmokėjimą, ir gal 
50 nuoš. arba 100 nuoš. taksų 
paskutinis priguli nuo . kolekto
riaus.

“Apsigyvenę” (resident”) lie
tuviai turi tas pačias teises su a- 
merikiečiais.

Kiekvienas lietuvis raginamas, 
ypatingai jeigu mano grįžt Lietu
von, gaut tikrus parodymus nuo 
savo darbdavio ar darbdavių kas- 
link 1917 metų uždarbio.

Negalime a.i«kint. pilnai taksus 
nuo ineigų bet Lietuvių Skyrius, 
Bureau of Foreign Language In- 
formation Service, prie Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus, 1107 Broad- 
way, New York City, visuomet 
apsiima pagelbėt ypatiškai ar per 
paštą visiems, kurie* kreipsis prie 
jo. Biuras ypatingai teikia pa- 
gelbą atvažiavusiems į New Yrką 
keliaujant Lietuvon.

American Red. Cross, 
Lithuanian Section,

1107 Broadway, 
New York City.

■ ■ ■ ■ -■■■■■■ — ■— -

Didžiausia pasaulėje bevielio 
telegrafo stotis budavojama ant 
Rocky Point ant Long Island, N. 
Y. Atseis $10.000.000.

Afrikoj atsiliepė gyvenimo pa
brangimas. Prieš karą už pačią 
reikėdavo duoti keturias karves, 
o dabar reikia 8 karvių.

SIŲSKITE “Darbinin
ką” į Lietuvą.

James M. Keyes
Advokatas

• /

350 Broadway, So. Boston, Mass.
TEL. SO. BOSTON 212 OR SO. SOSTO* M

JEIGU VIENAS UŽIMTAS ĮAUK KITĄ.

Pirmiau aš gyvenau dzūkuose, 
tai mane priskyrė prie lenkiškos 
parapijos, tai aš savo ūkį parda
viau ir pirkau Strielčišką pasodą 
Lietuvoje per licitaciją Suval
kuose prieš patį karą.

Aš turėjau du sūnų jau vyru
kus. Jiedu per karą išbėgo į Ro- 
siją, kur buvo 3 metus. Namieje 
vaikai buvo geri, bet kaip grįžo 
namo, tai nei šuniui nebuvo ver
ti. Plaukai jų buvo ilgi, kaip po
pų, ant žiponaieių daugiau kaip 
tuzinas kišenių, nagai ilgi, kaip 
mentės, ant kelinių klubų dvi di
delės gūžtos, kojos apvyniotos 
bintais, o po tais bintais ir galvo
je utėlių, kad saujom galima 
semt. Juodu su motka šeip taip 
apvalėme ir aprėdėme — apavė- 
me. Kada pasilsėjo, tai prašėme, 
kad eitų padėt rišt vasarojų. Tai 
jie sako: ar mes pas tavę, buržu
jau, parėjome dirbt? Tu nepa
jėgsi mums užmokėt už mūsų 
darbą. Duok po 15 rublių ant va
landos, tai eisiva dirbt 6 valan
das per dieną. Paklausė samdi
ninko, kuris pas manę dirba, kiek 
aš jam moku? Tas pasakė: Du 
rubliu į parą. Tai sūnūs pasakė: 
Kam tu dirbi šitam buržujui už- 
dyką?~Mesk darbą^ Turi tau 
mokėt—po 100 rublių ant dienos.

Sūnūs nedirbo, o mudu su dar
bininku parėjom pietų. Motina 
padavė ką turėjo ant pietų. Daug 
ką iš yalgių neturėjom, ba buvo
me nuo karo pavargę. Tai vai- ; 
kai tyčiojosi iš valgio, sakydami, ‘ 
kas šituos kalebarŠčius gali vai- •' 
gyt? jų šuva nelaktų. Motina pa
davė pietų senam mano tėvui — ' 
sergančiam. Tai vaikai sako: ; 
Kam duodi ėst šitam diedui? Kas 
nedirba, tam ir ėst nereikia duot. : 
Motina sako, kad ir jūs nieko ne- ; 
dirbate, tai ir jums nereikia duot ; 
ėst. O vaikai sako: duok mums i 
po 100 rublių ant dienas už 6 va- ' 
landas darbo, tai mudu dirbsime. 
O mes ir į metus prie mūs blo
gos gaspadorystės neuždirbam i
100 rublių. , ‘

Paskiau vaikai kur tai išėjo, o 
vakare grįžo namo. Vienas par- . 
smešė porą karvelių už 100 rub- ' 
lių, o kitas parsivedė šunį už 150 ' 
rublių.

Kitą dieną vėl kur tai išėjo. Tai 
vienas vėl parsinešė dyi poras 
karvelių. Motina turėjo da šiek 
tiek mėsos. Tai vienas sūnus vo
gė nuo motinos mėsą ir duoną ir 
šėrė šunį, o kitas vogė javus dėl 
12 karvelių. Pasakyt už tai nie
ko nebuvo galima, jų pirmutinis 
žodis buvo: “Užmušim, sudegin
simi”

Per dienas vienas sėdėjo pas 
karvelius, o kitas pas šunį- Nak
timis niekada nebuvo namieje. 
Grįždavo kada nors vidurnakty
je ir parisinešdavo visokių vogtų 
daiktų Aš jiem sakydavau, kam 
jūs vagiat? 0 vaikai sakydavo: 
mes nevagiam, tik pasiimam nuo 
buržujų kas mums reikia ir ko 
neturime. Vogė ir vogė, o ant 
galo 'juos ir sugavo ir pas manę 
padarė kratą. Žmonės juos pa
leido, kad nesudegintų. Aš žmo
nėms grąžinau daiktus, o policija 
vaikus pradėjo gaudyt. Tai jie 
nuolatai turėjo slapstyties girio
je, kad nesugautų kaipo vagių.

Vieną kart parijo girti ir ėmė 
draskyt nuo sienų abrozus šven
tųjų, sakydami: kokius čia vel
nius laikote ant sienų, kabinkite 
abrozus veikėjų žmonių Lenino, 
Trockio, Markso, Liuterio, Judo- 
šiaus, Bebelio, Jofės ir kitų Ka- 

I da sudraskė kelis abrozus, tai mo- 
| tina kelis nukabino nno sienos pa-

kavojo, o vaiki i'į jų vietą paka
bino abrezą Le lino, Markso, Ju- 
došiaus ir tt.

Rašiau, kad raikai už vagystę 
jau turėjo slapi ;ytis, o da ant ga
lo paragino juo:
miją. Kada ėjtį ant mūs bolševi
kai, tai aš jiem

stot į lietuvių ar-

ir sakiau: Eikite, 
vaikeliai ir pat; maukite tėvynei 
O vaikai sako: mes tėvynės 
turime, kur gaunam duoną, 
ten mūs ir tėvyi tė.

Jie vis vogė |ir nesiliovė, 
vieną naktį ką 
policijos rankas: vos spėjo išbėgt

Vidu ■dienyje atsiuntė J

ne- 
tai r

Tai
tik nepapuolė į

gird žmogus yra gyvulys ir netu
ri dūšios. Kristus esąs toks žmo
gus, kaip ir visi žmonės, tik esąs 
šiuleris ir apgavėjas žmonių. O 
Kristų pripažinę kunigai už Die
vą, įvedę ceremonijas, mišias, 
krikštą ir visą ką kas yra bažny
čioje kad aplupt tamsius žmones. 
Kunigai? esą didžiausi buržujai ir 
palaikytojai svietiškos valdžios, 
tai su jais reikią kariaut iki pas
kutiniam. Jau rusų bažnyčią iš
griovę bolševikai. Tai kaip iš
griausią katalikų Bažnyčią, tai 
tada būsiąs rojus ant žemės. Pa
nelę Šve. vadina paleistuve.

Per karą ne tik mano vaikai 
išbėgo, bet trečdalis žmonių išbė
go į tą pagonų, paleistuvių, va
gių šalį. Prie caro Aleksandro 
III aš pats tarnavau vaiske rašti
ninku. Tai aš mačiau, kas ten 
darosi. Ne tik mano vaikai grį
žo bedieviais iš Rusijos. Kaip 
pavietrė užkrėtė visus išbėgėlius. 
Kaip tik susitinki tėvus, kurių 
vaikai buvo išbėgę, tai visi tą pa
sakoja. Daugybė tėvų iš skaudė
jimo širdies išmirė. Parbėgę iš 
Rusijos tie velnio apaštalai iš
tvirkino daug jaunimo. Po rin
kimų į seimą, kada laimėjo kata-, 
likai, tai bolševikai, būdami nu
mirėliais, sūnumis peklos, sūnu
mis tamsybės, falšyvi pranašai, 
kitaip katalikų nevadina, kaip 
juodieji, juodašimčiai, buržujai, 
klerikalai.

Ateinančią savaitę mieste Spa 
bus vokiečių ir alijantų konferen
cija. Vokietija, kaip jos kanclie- 
rius Fehrenbach sako, reikalaus 
teisės laikyti armiją iš 200.000, 
reikalaus alijantų pasitraukimo iš 
okupuotos vokiečių žemės ir rei
kalaus atskaityti iš kontribucijos 
tą sumą, kurią reikėjo išleisti už
laikymui alijantų armijų okupuo- 
toj vokiečių žemėj. -

i girią- 
šnipą ar nėra policijos.’ Šnipui 
liepė atnešt jų drapanas. Tai kai 
išbėgo, tai jų nemačiau iki šiai 
dienai. Turbūt jie išbėgo pas 
bolševikus, kada ties Jeznu jie 
mušėsi su lietuviais.

Vaikai pas manę buvo tik ke
lis mėnesius, bet taip mane su
vargino, kad aš netekau nei sėk
los, nei duonos. Rugius vogė ir 
darė pas kaimynus degtinę.

Dabar beveik nėra ūkininko 
pas mus, kuris neturėtų bravoro. 
Iš centnerio rugių padaro už 400 
rublių degtinės. Kad išgertų deg
tinę, tai gaspadoriai daro gužy
nes, parduoda žydams, parduoda 
slaptiems šinkoriams, kurių kož- 
nam kaime yra po kelis. O už 
butelį ima 30 rublių. Geria ma
ži, seni, boboąmergos ir vyrai. 
Gėda Lietuvai mirkti nuoduose.

Šventą dieną .po pamaldų, kada 
bažnyčioje vargonai nustoja, tai 
prasideda grajyt pekliški vargo
nai kokio nors miklakriaučio, kad 
patraukt savo mylimus prie deg
tinės slaptam šinkui. Pasigėrę, 
pešasi ir mušasi. Neva pas mus 
yra policija. Po jos globa šinko- 
riai parduoda degtinę ir po jų 
globa yra visi sinkiai. Valdžia 
Lietuvos gazdina už degtinę štrio- 
pomis, atiminėja bravorus, bet tas 
nieko nereiškia. Kuo toliau, tuo 
labiau geria degtinę, 
reikėtų griebtis koaštriausių prie- “Kariškių Žodį,

Giraičių kaimas, 
Mariampolės apskr.

0. D.

1.400 studenčių Vienuos uni
versitete tebnešioja tuos pačius 
drabužius, kuriuos nešiojo 1914 
m.

1919 m. New Yorko valstijoj 
iš ūkių į miestus išėjo 35.000 
žmonių, o tik 11.000 iš miestų į ū- 
kius.

Valdžiai

monių. Reikėtų degtindarių kon- 
fiskuot visą turtą, tada liautūsi. 
Arba valdžiai atidaryt savo bra
vorus, kaip buvo pas rusą.

Kaip išbėgo vaikai, tai man pa
lengvėjo, bet pasekmės liko blo
gos. Jie man išvogė javus, kad 
turėjau pirkt sėklą ir duoną, tai 
gerai, kad pasitaikė žmogus, 'ku
ris mano ūkį nupirko už gerus 
pinigus, 
karvė ir 
tas. Tai 
mės nuo 
žino nei 
kad nėra nei svietiškos, nei tėvų 
valdžios. Jeigu, sako, gerai, tai 
tėvus galime vadint tėvais, arba 
draugais, o jeigu ne, tai kitaip 
manęs nevadino, kaip pasmirdęs 
dėdė, o motiną pasmirdusią boba

Mokyklose pas mus neišguldo 
mokytojai tikybos. Tai vaikai 
vagia, mušasi, prasivardžiuoja, 
kad tėvai labai su tuomi yra su
sirūpinę. Kas bus toliau aš neži
nau, bet dabar pas mus yra ne
malonus gyvenimas.

Kaip išbėgo vaikai ir kai par
sidaviau savo namelį, tai dabar 
gyvenu sau kaip ponas: kožną 
dieną su arkliu uždirbu-po apie 
30 rublių ir neturiu ko bijotis, 
kad uždegtų, arba užmuštų.

Vieną kartą piemenaitė rengės 
1 išpažintį. Tai tuojau vaikai 

1 užpuolė ant manęs: kam aš var
žau žmogaus sąžinę ir siunčiu 
mergaitę išpažinties. Aš sakau, 

' kad visiems reikia eit išpažinties. 
> Tada vaikai ima kalbėt, kad iš

pažintis yra kunigų išmislas. Sa
ko, mokyti atrado lakūnus. Ir 
išlakstė visur ir niekur nerado 
Dievo, peklos ir dangaus. Sako

“DARBININKE” gali 
gauti Kauno “Laisvę”, 

”, “Vieny
bę”, “Tautą”, “Darbinin
ką” ir k. Už 50 c. gausi 10 
ekz. Išsirašyk.

Vokietijoj mieste Lubeck buvo 
maisto riaušės. Apiplėšta kelios 
krautuvės, du policistai ir daug 
privačių žmonių sužeista.

Rugsėjo 23 d. Washingtone bus 
statymas kertinio akmens atmin
tinės Šventyklos Nekalto Prasi
dėjimo Panelė Švč. Tą dieną 
Washingtone bus Suv. Valstijų 
vyskupai, arcivvskupai ir kardi
nolai. Prie tos progos bus posė
džiai National Catholic Welfare 
Council.

\ ----------------------------

Aleksandrui Voltai Ryme bus 
statoma didelis paminklas. Jis y- 
ra vienas didžiausių mokslavyrių 
fizikoj, jo vardu vadinasi elek
triški voltai. Paminklas bus ati
dalytas 1927 m., kuomet sukaks 
100 metų nuo jo gimimo dienos. 
Mokslavyris buvo maldingas ka
talikas.

Rusijos bolševikų atstovas 
Londone Krassin grįžta Maskvon 
pasitarti su savo vyriausybe. Jis 
vedė pirklybines derybas su Ang
lijos valdžia. Spėjama, jog Kras- 
sino išvažiavimas reiškia pertrau
kimą derybų.

New Yorko laikraščiai pakėlė 
kainas iki 3c.

Chicagos laikraščiai pakėlė kai
nas iki 3c.

O man liko arklys ir 
visas kilnojamasis tur- 
aš dabar gyvenu be bai- 
vaikų. Vaikai nepripa- 
jokios valdžios ir sakė,

X"

Visame Bostone pritrūko pope
ros, turėjome šį “Darbininko” 
numerį išleisti tik keturių pusla
pių. Tas mums nesmagu daryti, 
nes raštų gausiai turime ir be to 
dvi šventės, kada žmonės turi 
daugiau laiko skaityti. Gali būt 
kad stoka poperos tūlą laiką tę
sis. Tuomet reikės arba iš kito 
miesto poperos trauktis arba duo
ti “Darbininką” .spausdinti ant 
rotacinės mašinos, nes poperos ri
tiniuose ne stoka. Tas žinoma at- 
seis “Darbininkui” brangiau.

Ateinančią nedėlią pripuola Ne
prigulmybės šventė. Todėl šven
tė kuomet ji pripuola nedėlioj, 
nukeliama į panedėlį. Dėl šitos 
šventės utaminkinio “Darbinin
ko” numerio neišleisime. Todėl 
sftka.nt.ig ‘ ‘ Darbininko ’ ’ numeriu 
bus ketvergiais.

Liepos 30 d. kardinolui Gibbon.- 
sui sukaks 60 metų kunigystės.

New Yorke jėzuitų kun. Hugk 
A. Dalton rengia misijas katali- 
kams-nečiams (nebyliam ir kur
čiams).

Italijos vyriausybė sutiko lai
kyti stacijas Rymo Kolizeume. 
Nuo. laiko, kada popiežius neteko 
svietiškos valdžios tas paprotys 
buvo užmestas.

Tokijoj, Japonijos sostinėje, 
parlamento rūmų priešakyje 
sprogo bomba. Žalos padaryta, 
bet žmogiški} aukų nebuvo.

Warton, Texas. — Du negrai 
buvo sušaudyti ir du pakarti. Jie 
apkaltinti užmušime šerifo.

Per vienus metus Suv. Valsti
jose gimė 15.342 dvynučiai ir 147 niuje. 
trynučiai.

Worcester, Mass. — John Red- 
ski pasiryžęs vykti Europon, iš
siėmė $2,300 iš banko. Su tais 
pinigais nuėjo dar dirbti į Richar- 
dson Manufacturing Co. dirbtu
vę. Pinigai buvo’ siautalo kiše- 

Bedirbant kaž kas prisi
taikė ir visus pinigus pavogė.

Didžiųjų Išdirby sčių
V '

Čeverykų Krautuve.
Jums nėra reikalo eiti į Bostoną ieškoti pigią čeve rykli, kuomet Jūs galite 

gauti ant vietos./
TŪKSTANČIAI MOTERIŠKŲ ŽEMŲ ČEVERYKŲ

Buvo po $8.00 ir $10.00 
dabar parsiduoda po $3.50

• ' » ✓

TAIP-GI VYRIŠKŲ ŽEMŲ ČEVRYKŲ

po $5.50.
Buvo po $10. ir $12., dabar

PRADEDANT NUO KETVERGO LIEPOS
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LIETUVOS SOCIJA- 
LISTAI. -

Kauno “Vienybė'7 num. 
18 šitaip aprašo rinkimus į 
Steigiamąjį Seimą, pabriež- 
dama kokiais būdais soči ja
ustai brukosi į Seimą: 

“Rinkimai visoje Lietuvoje 
perėjo, abelnai sakant, ramiai 
ir tvarkiai. Jei kur buvo ko
kios riaušes, tai jas kėlė dau
giausiai socialistai.“ Utenoje jų 
agentai metę bombą į kun. But- 
vflos kambarį. Čekiškyje so- 
cialistai buvo apipylę su gazu 
rinkimų namus ir padegę, su
naikino rinkimų dėžutę ir no
rėjo primušti kun. Kavaliaus
ką, rinkimų komisijos sekreto
rių. Šaukenoje sudegino rin
kimų skrynelę su visomis kor
telėmis. Naujamiestyje (Pa- 
aev. ap.) naktį norėta išvogti 
rinkimų dėžutė, bet garbės 
sargyba praginė vagius. Troš
kūnuose cicilikų agentai pri
bėgę prie kun. Pauliuko išplė
šė jam iš rankų krikščionių de
mokratų kortelę. Kame cicili- 
kai negalėjo žmonių savo pu
sėn perkalbėti, tai-mėgino juos 
visaip užbaidyti, užrėkti, tero
rizuoti, bet tuomi dar sykį pa
rodė, jog socializmas. Lietuvo
je yra tikrai bejėgis, jog jisai 
tegali turėti pasisekimų tarp 
tamsių minių, o kur žmonės 
bent kiek tautiškai ir tikybi
niai susipratę, tenai eicilikai 
negali lietuvių įveikti, nors vi
saip juos stengiasi bjauroti ir 
jųjų tikėjimą užgauliuoti savo 
nešvariais prasimanymais ir 
plakatomis (skelbimais). ’ ’

Kadangi Lietuvos soči j a- 
fistai tokią razbaminkišką 
būdą griebėsi kad patekti į 
Steigiamąjį Seimą, tai nu
manu kokį darbą veikia Sei
me būrelis socijalistą šiaip 
taip jin patekusią. Kaip to
ji pati “Vienybe” num. 21 
aprašo, tai štai ką socijalis
tą atstovai Seime daro:

“Lenkai ir bolševikų talki
ninkai social-demokratai pakė
lė Steigiamajame Seime didelį 
triukšmą, reikalaudami tuojau 
paleisti iš kalėjimo jų sėbrus, 
kaltinamus maišto kėlime Lie- 
tuovje ir Lietuvos valstybės 
griovime ir pardavime. Iš kur 
socialistams ir lenkams toks 
gailestingumas? Kai lenkų su
gautieji, iš pasalų užpuolus, 
lietuvių sargybiniai kareiviai 
puspliki buvo vadžiojami po 
Lenkijos miestelius ir paskui 
kankinami lenkų kalėjimuose, 
kai kun. Grigaitis ir kiti lietu
vių, baltgudžių, ukrainiečių 
veikėjai varginami lenkų kalė
jimuose vien tikt už tai, kad 
nenorėjo parsiduoti lenkams ir 
“nesutiko su lenkų valdžios 
HĮH&ipa”, tai Lenkų Seime 
neatsirado nei vieno prakilnes
nio atstovo, kurs būtų pakėlęs 
balsą už lietuvių bei gudų var
ginamus veikėjus. Lietuvos gi 
išdavikų nesigėdija viešai už
stoti jųjų sėbrai Lietuvos Sei
me ir randas mūsiškių, kurie 
tuos išdavikus mėgina ginti. 
Taip pat ir su bolševikų talki
ninkais. Kai jie Lietuvos so
džius plėšė, degino, žmones 
vargino, kalėjiman kišo, varė 
Rusijon uždelininkais, nebuvo 
tokių socialistų, kurie būt už 
savo tautiečius užsistoję. Bet 
kad kaikurie tųjų plėšikų pa
kliuvo kalėjiman ir laukia tei
singos’ bausmės, tai socialistai

DARBININKAS
IŠSIRAŠYK iš “Darbi 

\ninko” laikraščių iš Lietu 
{vos. Basi juose daug indo- 
mybių. Už 50c. (galima 
stampėmis) gausi 10 ekz., už 
doleri — 20' ekz.

KAS GIRDĖTI LETUViy KOLONUOSE

subruzdo tuos plėšikus, tėvy
nės išdavikus, teisinti ir pa- 
liuosuoti. Delko taip skubotai 
tai norima padaryti? Ogi dėl
to, kad dar toli nevisi lenkai 
maištininkai ir bolševikai par- 
davikai būtų suimti ir nubaus
ti”

LAWRENCE, MASS. CHICAGO, ILL.

Birželio 29 buvo bonų prakal- 
kalbog parapijos svetainėje. Kal
bėjo kun. Virmauskis ir klerikas 
Juras. Žmonių buvo mažai Bo
nų parduota už $500.00.

Rengėjai
Parapijos “Lawn Party” *'

Šv. Pranciškaus parapija susi
rinkime nutarė turėti didžiulę tri
jų dienų pramogą — Lawn party 
— liepos 3, 4, 5. Nutarta visą 
pramogos turtą gauti dovanai 
nuo vietinių lietuvių biznierių. Iš
rinkta sekanti rengėjai: Kun. 
Virmauskis, Anryia, Jezukiavi- 
čienė, Tukaitė, Adomaitė, Getau- 
tulė, Valatkevičius, Dovidoniutė, 
Grudzinskiutė, Antanavyčius, A- 
leksonis, Valinskas, Sidaravičiu- 
tė, Petronis, Juras, Kriviutė, Pu- 
pląuskas, Jeskeliąvičius ir kiti

Pasitikima kad ši Lawn Party 
padengs visą parapijos paskolą. 
Todėl bus deginimas ir mortga- 
ges.

Rengėjai.

DETROIT, MICH.

S. L. R. K. A. Vargonininkų 
Chicagos kuopa laikė pusmetinį 
susirinkimą 18 d. birželio 1920 m. 
Betfioveno konservatorijoj. Atsi
lankė nemažai narių ir dar buvo 
svetys A Aleksis iš Detroit, Mich. 
Dar niekad nebuvo mūsų kuopos 
tokio gyvo susirinkimo, kąip šis. 
Daug naudingų dalykų nutarta, 
ypač visiems išvien darbuotis ir 
tobulintis muzikos srityje, kad 
mūsų muzika kiltų aukštyn.

Toliau prisiminta ir apgailes
tauta draugų, kurie apleido Suv. 
Valstijas, kaip tai. K. Mikalaus
kas, kuris išvažiavo į Lietuvą, J. 
Kudirka, kuris iškeliavo Italijon. 
Visi nariai širdingai ištarė geriau
sius jiems linkėjimus ir pasiseki
mą jiems atsiekti savo tikslą.

Ant galo išrinkta nauja valdy
ba iš sekančių narių: pirm. — A. 
S. Pocius, vice-pirm. — J. Balsis, 
rašt. — B. A Lauraitis, kasin. — 
J. Brazaitis, kasos glob. 
Niekus.

Galima tikėtis, kad Chicagos 
Vargon. kuopa daugiaus nuveiks 
muzikos srityje išsirinkus naują 
ir gabią valdybą, ypač darbštų ir 
gabų muziką A. S. Poeių. Ge
riausio pasisekimo naujai mūsų 
valdybai ir visai kuopai.

V.

kur 
tar-

Narys.

Lenkai it pasiutę šunės.

Saugokitės tokiose vietose, 
susirenka minios lenkų. Jei 
pe tos minios insimaišo vienas-ki-
tas lietuvis, tai greit gali papulti 
į nelaimę. Ir gyvastį gali palai
dot.

•Štai atsitikimas: 28 d. birželio 
ryte susirinko darbininkai ties 
Fordo dirbtuve. Ant šaligatvio 
stovėjo keliosdešimt lenkų ir tar
pe jų rodos apie trys lietuviai. 
Vienas iš jų Jonas Bagdonas pa
sakė vieną kitą žodį lenkams ne-' 
patinkamą. Na ir tuoj lenkas kai 
žvėris puolėsi lietuvį mušt. Lie
tuvis bandė gintis. Tuoj lenkų 
visa ftija puolės ant lietuvio. Jei 
lietuvis būt nepabėgęs, tai gal būt 
užmušę. Paskui lietuvis sugrįžo 
pasiimt daiktų, kuriuos išmetė. 
Ką ten tokio vėl pasakė. Tai len
kas puolės antru sykiu prie lie
tuvio ir tas žmogus tapo sukru
vintas, akiniai sudaužyti. Iš len
kų minios vieni rėkė bolševik! 
bolševik! Kiti—russian! russian!

Dabar Detroito lenkai baisiai 
įnirtę ant lietuvių, nes jų kunigai 
juos pakursto bažnyčiose per pa
mokslus. Ragina nelaikyt lietu
vių savo stubose, išvyt iš lenkiš
kų dr-jų ir iš parapijos.

Fordo darbininkas.

WORCESTER, MASS.

Labdarybės Dr-ja buvo užpir- 
kus šv. mišias. Nariai dalyvavo 
in corpore. Gerb. kun. Kavaliaus
kas pasakė pamokslą, iškilmei 
pritaikintą. Susirinkime nutarta 
surengti pikniką ant miesto ūkės 
liepos 4 d. Susirinkime dalyva
vo gerb. kun. Kavaliauskas pasaT 
kė prakalbėlę ir prisirašė įmokė
damas $5. Dar prisirašė M. Kli- 
miutė užsimokėdama $5. Susi
rinkimai esti kas trečią mėnesio 
panedėlį.

Pirm. P. Mankos.

WATERBURY, CONN.

LDS. 5 “kuopa laikė mėnesinį 
susirinkimą 27 d. birželio. Ati
darė susirinkimą pirmininkas P. 
Gudiškis. Buvo renkami atsto
vai į apskričio suvažiavimą, kurs 
įvyks liepos mėnesyj New Bri- 
taine. Tapo išrinkti atstovai — 
P. Totoraitis, P. Grybas ir B. P. 
Šilkauskas. O paskui buvo komi
sija išrinkta iš trijų ypatų, taip 
kaip ir iš visų draugijų kas-link 
LDS. sesijų ateinantį rudenį.

Buvo svarstoma kaslink strei
ko. Nutarė visi vienbalsiai, kad 
neitų iš mūsų kuopos skebauti ar
ba grįžti į darbą. - Nutarė toliai 
neiti pakol streiką neišlaimėsim.

Kp. Reporteris.

ALBANY, N. Y.

lenkų labai paniekintas. Nors ir 
šiandie dar čion randasi daug lie
tuviškų lenkų, bet jau dabar, y- 
ra net 4 pašalpinės dr-jos, kaip 
tai: Lietuvių Politikos KHubas 
(kurs turi savo namą ir salę), Šv. 
Jurgio dr-ja, Šv. Onos (moterų)
dr-ja, S. L. A 302 kp. ir šiais me
tais susitvėrė LDS. 82 kuopa, ne
skaitant T. Fondo ir L. R. K R. 
skyrių, kurie ir savo darbštumu 
nuo kitų kolonijų neatsilieka.

Čia noriu paminėt kas-link L. 
D. S. kuopos.—Nors ši kuopa dar 
tik šį metą teuždėta ir 16 narių 
teturi, bet visi tikri tėvynainiai 
ir mylinti darbą. Gegužės 23 d. 
ant susirinkimo visi sutarė laikyt 
pramogą, kuri ir buvo subatoje, 
19 d. birželio. Galima sakyt nu
sisekė, nes pelno atėjo $114.75. 
Tad birželio 27 d. ant susirinki
mo nutarta nepasiduot kitoms 
Trentono senesnėms dr-joms, bet 
iš pelnytų ant baliaus pinigų 
pirkt L. L. P. boną už $50.00 ir 
L. D. S. Namo boną už $25.00. E 
likusių pinigų parūpint kuopai 
reikalingesni daiktai, kaip tai 
knygas, antspaudą ir tt.

Tad valio L. D. S. 82 kuopa ir 
nariai! Senai jau reikėjo trento- 
niečiams stot į uolų darbą, bet 
niekad nėra pervėlu. Šiandien 
trentoniečiai, turėdami nuosavą 
salę, gali tikėtis, kad ateityje to
li daugiau nuveiks. Tad šiuomi 
išreiškiu varde 82 kuopos padė
kos žodį, už viešą dalyvavimą ant 
mūsų baliaus dr-joms šv. Jurgio, 
šv. Onos (moterų) ir S. L. A 302 
kuopai.

23 d. birželio mūs kolonijoje i 
lankėsi su prakalba J. J. Bielskis. 
Jis kalbėjo apie tai ką patyrė Eu
ropoje ir apie dabartinį laisvos 
Lietuvos pirmyn žengimą. Gaila, . 
kad labai mažai žmonių tesusi
rinko.

Vietiniai lietuviai turi savo pa
rapijinę svetainę, bet kadangi nė
ra gero sutikimo, tai ir svetainė 
mažai tenaudojama. Ir šios pra
kalbos buvo “ parapijono ” sve
tainėje. Nieko nenoriu įžeisti, 
bet reikia pasakyti, kad šioji sve
tainė visai nepatogi prakalboms. 
Čia pat svetainėje randasi atviras 
baras, prie kurio ir laike prakal
bų “business” eina savo keliu. 
Vaikai, šaltakošę bei kitus maž
možius pirkdami sukelia tokį 
riksmą, kas kalbėtoją ir klausy
tojus neapsakomai vargina. Gi 
svetainės savininkas norėdamas 
išsykio du zuikiu nušauti į vaikų 
riksmą, bei durų varstymą visai 
jokios atydos nekreipia. Antra 
mūsų yda kurią negalima praleis
ti, tai vyrų rūkymas laike pra
kalbų. Reikia suprasti, jog kal
bėtojui cigarų dūmuose pasken
dusiam porą valandų iškalbėti tai 
nėra juokai. .

Po prakalbos buvo užrašinėja
mi L. L. P. bonat Kadangi žmo
nių buvo mažai, tai užrašyta ne- 
uždaug.

Tarp vietinių gyventojų yra ne
sutikimai. Jei vieni rengia pra
kalbas, tai kiti nesilanko ir bo
nų neima. Gaila!

Kiek patyriau, tai Albany tarp 
klebono ir nekuriu parapijonų 
viešpatauja dideli nesutikimai. 
Pavyzdin, kad ir šios taip svar
bios bonų užrašinėjimui prakal
bos, parapijonų buvo rengiamos, 
gi klebonas apie tai visai nežino
jo. Man teko gyventi Albany ka
da da vietiniai lietuviai neturėjo 
savos bažnyčios. Būdavo nueik 
amerikonų, lenkų ar vokiečių baž
nyčią, tai visur rasi lietuvį. Šian
dien, turėdami savo, vis-gi pana
šiai klaidžioja į svetimas.

A J. Ž

ŠIŲSKITE laikraščių ir 
knygų saviškiams Lietuvo
je.

TRENTON, N. J.

K. Velivis,
L. D. S. 82 Kp. Rašt.

WESTFIELD, MASS.
Šmeižtų laikraštukas “Sanda

ra” num. 25 turi korespondenci
ja iš mūsų kolonijos. Pilna ten < 
šmeižtų ir melų. Giria išvažia
vusį vargonininką. Jei bedievių 
laikraštyje giriamas katalikų pa- 
rapijos vargonininkas, tai aišku, 
kad toks vargonininkas arba šlu
bas katalikas arba tikras vilkas 
avies kailyje. “Sandaros” kores
pondentas Martino Sūnus rašo 
būk klebonas neteisingai su var*. 
gonininku pasielgęs už darbą ne
užmokėjęs pavarė. Jo niekas ne
varė, o pa ts riš važia vo. Išvažia
vęs rašė šv. Kazimiero dr-jos pir
mininkui, kad nuo kunigo paim
tų jo uždarbį ir jam atsiųstų. O 
to uždarbio buvo $30. Bet jis 
išvažiavo žmonėms įsiskolinęs 
$33. Tai klebonas dar pridėjo 
$3 ir žmonėms pilnai buvo išmo
kėta jo padarytos skolos.

O kai dėl šv. Kazimiero dr-jos 
bono pirkimo, tai korespondentas 
ir “Sandaros” redaktorius yra 
tikri besmegeniai darydami prie
kaištus, būk dr-ja turėdama ka
soje $1.800 turėjus pirkti boną už 
$1.000. Kur rasite tokį beprotį, 
kurs reikalautų, kad žmogus ar
ba draugija išdėtų į bonus dides
nę savo turto dalį. Šv. Kazimie
ro, katalikiška dr-ja, pirko boną 
už $200. Tepasirodo sandarietiš- 
kosios dr-jos, kadir vietinė vy- 
tautinė dr-ja, už kiek pirko bo
nų.

Pusę metų jau praslinko, kaip 
iš trentoniečių veikimo spaudoje 
žinių nematoma. Pereitais me
tais šis tas buvo skelbiama, bet 
šį metą rodos, kad trentoniečių 
nebūtų.. Bet. trentoniečiai nors 
nesigarsina, bet tyliai veikia sa
vo ir tautos labui. Keletas me
tų^ atgal visai mažai galėjai lietu
vių pamatyt. Jeigu koks ir buvo, 
tai negalėjo viešai pradėt ką nors 
veikt, nestuojaus buvo-nuo ponų

(Tęsinys).

SAUGIAUSIOJ VIETOJ.
Juozas stovėjo tarsi ramiai prieš seną 

policijos viršininką sėdintį paaugštintoje 
vietoje už tam tikros tvoros arba barieros.

Viršininkas uždavinėjo ir šiokius ir ki
tokius jam užklausimus, bet atsakymo ne
gaudavo dėlto, kad Juozas nei žodžio ang
liškai nemokėjo.

Galiausia policistas, kurs jį atvedė, iš
kraustė jo kišenius, išėmė peiliuką ir ati
davė storam užveizdai. Tas be jokių cere
monijų nutvėrė Juozą už sprando ir kari- 
doriumi nuvedė link stipriai apkaustytomis 
durelėmis ir geležinėmis krotomis apkaus
tytais langais aprūpinto kambarėlio, į ku
rį jį inkišo.

Juozas į jį užklausiančiai pažiūrėjo. 
UžVeizda mikliai jį įstūmė į geležinę klėt- 
ką, užtraukė sunkias duris ir paliko vienui 
vieną su jo liūdnomis mintimis.

Kas čia su juomi atsitiko 1 Kas tai do 
per klėtka ?

Pasipurtė, kaip po karčių gyduolių iš
gėrimo. Jautė kartumą gomuryje ir kokią 
tai tuštumą savyje.

Nė pats nežinodamas ką darąs atsisėdo 
ant plikos geležinės lovelės, delnais suspau
dė savo degančius smilkinius, tarsi bijoda
mas, , kad baisių minčių spaudžiama galva 
nesprogtų pusiau.

Kas dabar bus 3 Dune! Dune!
Suprato jau aiškiai, kad Dunės nėra, 

kad neišvys net jos laidotuvių...
Pasipurtė.
Juk Dunė dabar guli kur nors pames

ta kampe didmiesčio kaulinyčios kur suver
čia biednuomenės lavonus, kaip niekam ne
tinkančius sudėvėtus senus marmolus! O 
rytoj ? Rytoj padės jos kūną ant pjausty
mo stalo, pjaustys, taip, kaip pjausto pa
skerstą kiaulę ir rašys sausą protokolą...

Tragediją žmogaus sielos, užvers ke
liuose sakiniuose, nudėvėtuose valdviečių 
sakiniuose kasdien raportuose ir laikraščių 
užrašuose vartojamuose, šlykštu.. . Bjau
ru. .. Baisu. ..

Jautė, kad po jį vaikščioja kokis tai 
dimnas drebulys, kad kas tai jame trūksta 
ir bukina jo jausmus baisiu sunkumu... 
Galva darėsi kaskart sunkesnė, rankos lei- 
po.

. Išsitiesė ant suolo ir nejudėdamas gu-

Įėjo. Neilgai trukus į gretimais esantį kam
barėlį įmetė kitą paukštį ir užtrenkė duris 
su tokiu smarkumu kad Juozas net pašoko 
ir akis išplėtęs veizėjo į stiprias geležines 
krotas.~Ar ką toje valandoje mąstei Ne
bent apie tai, kad tos krotos yra stiprini 
ir drūčiai padarytos... Taip drūčiai kaip 
mažai kas šioje šalyje yra daroma.

Užveizda pastebėjęs Juozą prie grotų 
prie jo priėjęs užklausė:

•— Wont you something to d ri nk 1 
Juozas nesuprato nieko, tuomet už

veizda rodyte pradėjo susirodinėti.
Juozas suprato, kame dalykas. Išsiėmė 

iš kišenės dolerį ir per grotas padavė už
veizdai. Į penkias minutas gavo kokią ble- 
kinę, pripildytą su alumi, porą poperosų, 
keletą degtukų... ir gerą palinkėjimą labos 
nakties nuo stambaus kalėjimo užveizdos.

Juozas godžiai išgėrė alų ir išsitiesė ant 
suolo. Bet apie užmigimą net nei nemanė... 
Staiga pajuto ""baisų, biaurų niežėjimą ant 
rankų, kojų ir kaklo. Smulkūs nuolatiniai, 
gyventojai tos liūdnos klėtkos matomai no
rėjo sueiti į pažintį su nauju gyvenimo 
draugu... su savo auka...

Pasipurtė nuo pasišlykštėjimo, bet ė- 
mė tuojaus gelbėtis. Nosine skepetaite drū
čiai apsirišo'kaklą, užsisegiojo rankogalius, 
užsitraukė pančekas ant kelnių ir ėmė vaik
ščiot “spaceruot” po klėtką iki kol visiškai 
nenuvargo. Trys žingsniai šeip du žings
niai taip — tai visas buvo spaceras.

Geriau sakant buvo tai sukimasis kaip 
ir aut vietos ir todelei Juozas vieną kartą 
sukosi į kairę, antrą į dešinę, kad negaut 
galvoje svaigulio.

Galiausia pajuto visišką nuovargį vi
same kūne. Atsigulė, užsiklojo švarku ir 
bandė užmigti.

Ant kaklo pajuto kokią tai šaltą ranką 
kuri jį smaugė.

(Dar ne galas)
F. V.

*
* . *

Kuomet jauna dvasia po svajonių dausas 
Sau ramumo ieškoti keliaus,
Ir galinga banga abejonių skaudžių 
Ją baugint ir kankint nepaliaus.
Tad atminki, žmogau, kad tu menkas esi, 
Kad Tvėrėjas tik gelbsti tave, 
Tu Jame tik ramumą sau šventą rasi 
Tad mylėk jį karštai širdyje...

Vargo Poetas.
Veikiančioji Armija. 

, 18. xn. 19.

įvairios žinios.
Kas antra sekunda vienas žmo

gus miršta ant žemės. Dienoj mir
šta 86.400 žnjonių, metuose 31.- 
000.000, per šimtmetį 3.000.000.- 
000.

Japonijos alfabetas turėjo 5.000 
raidžių. Dabar valdžios įsakymu 
raidžių skaičius sumažinamas iki 
2.400 raidžių.

Pinavijas.

BROOKLYN, N. Y.
Tėmykite visi. 

Didžiausias Išvažiavimas.

Bengia L. Vyčių N. Y. ir N. J. 
apskritis 25 d. liepos, nedėlioj, 
Bloomfield, N. J. Šitas išvažiavi
mas bus tai kokio dar niekas ne
buvo surengęs. Bus benų, chorų, 
baseball, žaislų ir taip visokių 
margumynų. Tai-gi gerbiamieji, 
meldžiu visų konogeriausia prisi
ruošti ant minėto išvažiavimo ir 
kitur niekur nepasižadėti.

" Rengėjai.

AKRON, OHIO.

Birželio 27 d. dr-ja šv. Stanis
lovo, Vertelio namuose surengė 
išleistuves dviem savo nariam 
Martinui Tolubai ir Juozapui Ša- 
latkai, kurie išvažiuoja Lietuvon. 
Minėti draugai buvo L. D. S. na
riais, gerais parapijonais, rėmė
jais ir darbuotojais kaip draugi
jos šv. Stanislovo- taip ir Rūtos 
Banko. Laimingos kelionės.

Lietuvių šv. Petro bažnyčios 
statomos sienos po truputį kįla 
aukštyn. Gal neilg trukus susi
lauksime nuosavos 
Darbą daug trukdė 
lietūs.

bažnyčios, 
dideli šalti

Maudis.

70 nuoš. suaugusių žmonių-Suv. 
Valstijose neturi išmanymo vi
dutinio dešimties metų mokinio.

Vertė sidabro sidabriniame do- 
lere labai įvairuoja. 1862 m. jo 
vertė buvo $1.04, 1909 m. jo ver
tė buvo tik 40c., 1915 m. jo ver
tė buvo 52c., 1918 m. 
1919 m. — $1.08.

75c., gi

Skaisčiausioj dienoj vidurdie
nyje saulės spinduliai jurėje gi
liau nenueina, kaip 200 pėdų. Na
ras nusileidęs iki tokios gilumos 
jaučiasi, kaip juodylo jurėj.

Vienas mokslo vyras, tarnau
jąs Suv. Valstijų Departamente 
apskaitė, kad jei Suv. Valstijose 
teliktų viena pora žiurkių ir jei 
jų platinimuisi nebūtų trukdymų, 
tai per 10 metų jų būtų šioje ša
lyje 48,319.698.843.030.344.720. 
Per metus žiurkės padaro nuosto
lių į $200.000.000.

Suv. Valstijose yra '102.800.000 
akrų pelkių lengvai išsausinamų. 
Tai yra tiek, kiek užima Italija, 
Šveicarija, Holandija ir Belgija, 
kuriose gyvena 53.000.000 gyv.

Suv. Valstijose farmų yra 800.- 
000, mokyklų ir kolegijų 240.000, 
geležinkelių 250.000 mylių ir 17.- 
000.000 pramonių.

■ '■ ....................

Žmogaus kūne yra 200 atskirų
kaulų ir 400 atskirų raumenų. 1919 m. buvo atspausta ir išpla- 
Nei viena kūno dalelė nėra senes- tinta 
nė, kai du metu.

Kulka lekia greičiau, negu bal
sas. -Todėl jei žmogus stovi sa
kysim už 1.000 jardų, tai jei kul
ka jį vietoj užmuša, tai tas žmo
gus jau neišgirsta šūvio balso.

Bambuko medis greičiausia au
ga. Per 24 valandas užauga dvi 
pėdi.

Pereiti per Atlantiką — 2.700 
mylių signalui trunka tris dešim- 
tadales sekundos.

Ant žemės .yra 40.000.000 vyrų 

mažiau, negu turėtų būti. Didy
sis karas prarijo 13.000.000 vyrų, 
17.000.000 jų amžinai sužeidė, ~o 
influenza jų prarijo 10.000.000.

Nuo liepos 1,1916 iki rugpj. 15, 
Suvienytose Valstijose atmušta 
auksinių, sidabrinių, nikelinių ir 
varinių pinigų už $4.500.000.000.

Suv. Valstijose nuo 1792 metų 
aukso iškasta už $2.560.000.000.

Suv. Valstijose farmeriai su
daro 44 nuoš. gyventojų. Jei jie 
sutartinai balsuotų, tai visa šios 
šalies vyriausybė būtų jų ranko
se.

Nuo liepos 1,1916 iki rugpj. 15,

Vienas, italų mokslo vyras iš- 
rokavo, kad viena ketvirtainė my
lia tiek gauna karščio iš saulės, i 
kiek jos būtų iš 26.000 tonų ang- Į 
lies.

Karas patrigubino Amerikos 
milijonierių skaičių.

Suv. Valstijose degtukų per 
metus tiek pridaroma, kad dedant 
galą prie galo padarytum 80 to
kių virpčių kurios siektų mėnulį. 
Degtukų čia per metus tiek pa
daroma, kad jų atseina ant vyro, 
moters ir vaiko po 177.

Žolėdžiai gyvuliai ilgiau gyve
na, negu mėsaėdžiai.

Sir Fairbaim tyrinėjo intekmę 
maisto į darbininkus. Susekė, 
jog turkai yra ištvermingiausi. 
Gi turkai maitinasi daugiausia 
duona ir vaisiais. Mėsos labai 
mažai tevalgo.

Francūzai perpus tevalgo tiek 
mėsos kiek anglai. Ir francūzuo- 
se vidurių negalės yra retenybė.

Francūzai duonos suvalgo du* 
syk daugiau, negu amerikonai.

Vasarų žmonės ant 30 nuoš. ma
žiau valgo, negu žiemą.

Žemė sveria 6.000.000.000.000.- 
000.000.000 tonų.

Suv. Valstijose gimimai viršija 
mirimus vienu trečdaliu.

prakalbų sekretoriaus 
LMcAdoo 25.060.000 kopijų, prez. 
Wilsono 1.113.862 kopijų, sekre-l 
toriaus Glass 500.0000, Postmas- 
terio Burleson 165.000, Hooverio 
160.000, sekretoriaus Houstono 
14.000, sekretoriaus Lansingo 65.- 
000. Samuel Gompeno 10.000.

Saldainiams Suv. Valstijose iš
leidžiama per metus $1.000.000.- 
000.

Į- Ant vienos musės ligų perų 
I rasta 6.600.000.
| —

Vabalai Suv. Valstijose 
išgadina už $800.000.000.
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New Yorke

Su pervirsimu $50.000

PIRKITE BALTIC STATĖS BANKOŠĖRUS!
$130.00

BOSTON 27, MASS.

(Vardas ir pavardė)
(Užsiėmimas)

(Gatv6)

(Miestas)

W. J. Nash ir A. B. Strimaitis.

Pirkite greitai BaUič Statės Banko serus, nes jį norima tuojaus atidary
ti. Pirkdami Baltie Statės Banko šėrų čekius ar Money Orderius išra 
šykite Baltie Statės Bank vardu ir siųskite šiuomi adresu:

A. J. KUPSTĮ,
332 W. BROADWAY, SO. BOSTON. MASS.

TeL So. Boston 2305.

BALTIC STATĖS BANK
YRA VALSTIJIN1S BANKAS (STATĖ BANK)

Brolau ir Sesuo! atminkite, jog mūsų tauta, gyvendama 
savistoviai, turės piniginius reikalus su visoifiis valsty
bėmis. Daugiausia gi tų reikalų bus su Suvienytomis Val
stijomis, nes čionai yra didžiausia Lietuvių Išeivijos pre- 
glauda, ši šalis tad ir ves didžiausią biznį su Lietuvą, mū
sų. tėvyne. Pirkliaujant su svetimomis šalimis, Lietu
viams reikia turėti savo įstaigas. Bankas šiame atvejyje 
yra reikalingiausia įstaiga. Tatai, mes, lietuviai, .stokime 
darban ir sudarykime pilnai Lietuvišką Banką.
BANKINIS PELNAS.
Kas tik pirko kokio-nors Banko šėrus, tas negali atsi
džiaugti tuomi savo pasielgimu. Bankai duoda didžiau
sius pelnus. 1918 metuose Suvienytų Valstijų bankai da
vė, vidutiniai, 58 nuoš. gryno pelno. Baltie Statės Bank 
— Lietuvių. Bankas — ir-gi bus tokia įstaiga, kuri duos 
didelį pelną.
BANKO INKORPORAVIMAS.
Baltie Statės Bank yra inkorporuotas New Yorko valsti
joje ant 200.000 dolarių. Jau gauta leidimas atidaryti 
Banką. O New Yorko valstija Bankus gerai prižiūri,- to
dėl nėra riziko dedant pinigus į Baltie Statės Banką arba 
perkant jo šėrus.—Šie Banko įsteigėjais yra: W. J. Nash, 
Irving National Bank’o Viee-Pirmininkas; Allan I. Cole, 
Bankierius iš Bankers Commercial Security Co.; Advo
katas J. S. Lopatto; M. W. Bush, Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės Iždininkas; A. B. Strimaitis, plačiai žinomas 
veikėjas.
LIETUVIAI TURI TURĖT 
DAUGIAUSIA ŠĖRŲ.
Amerikonai, kol kas prie šio Banko prisidėjo su maža Še
rų dalimi; tiktai pora žmonių paėmė po 10 serų. Bet jei 
jiems parduotūme — tai jie paimtų visus šėrus. Banko 
valdybos noru yra visus šėrus parduoti Lietuviams. Viso 
išparduota jau apie 1000 šėrų. Veik visas tas skaitlius y- 
ra lietuvių užpirktas. Dar liko parduoti suvirš 900 šėrų. 
Norima, tad, kad ir šiuos šėrus Lietuviai nupirktų. — 
Pasistengkite, tat,. Broliai ir Sesers!
ĮSTOJIMO TEISĖS.
Baltie Statės Banko vienas šėras kaštuoja $130.00. Gali
ma pirkti po vieną šėrą ir daugiau. Bankas inkorporuo
tas ant $200.000. Perviršiams turi būti $50.000. Organi
zavimo išlaidoms reikia turėti $10.000. Viso turi būt su
kelta $260.000.00.
BANKO NAMAS.
Baltie Statės Bankui namas jau yra prirengtas. Netru
kus Bankas bus atidarytas. Įrengiama komodemiškiau- 
sia, kaip ir visų Amerikonų vėliausiai įsteigtų Bankų. 
Bankui parinkta labai patogi vieta. Apielinkėje Bankų 
visai nėra. Tikimasi, pačioje pradžioje, gauti apie $3.- 
000.000 taupymo škyriun ir apie $2.000,000 čekių skyrium 
Abelnai per metus Bankas turės apie $10.000.000 apyvar
tos. — Dividendai bus mokama iš gryno pelnp.- Šėrų ver
tė augs greitai ir sieks augšto laipsnio.
NAUDOKITĖS PROGA.
Lietuviai, žinokite, kad New Yorko Bankai duoda di
džiausią pelną! Iš čionai plaukia pasaulinis biznis, plauks 
ir Lietuvių biznis. Naudokitės proga, Broliai ir Sesers, 
dėkitės prie šio Banko, pirkdami jo šėrus. Vienas šėras 
kaštuoja tiktai $130.00.
BANKO VEDĖJAI.
Baltie Statės Bank vedėjais yra: Pirmininkas — Advo
katas J. S. Lopatto; Vice-Pirmininkas — M. W. Bush; 
Kasininkas ir Banko vedėjas — Amerikietis A. I. Cole; 
Direktoriai

ŠĖRŲ UŽSIRAŠYMŪI BEANKA.
Šiuomi užsirašau .................................. šėrų (akcijų) 8-tu nuošimčiu gvarantuoto ir

(pažymėk klek šėrų)
dalyvaujančio visuose nuošimčiuose koki bus uždirbti vėliaus pirmučiausiai apmokamo 
balsuojančio stock’o The Chesnul Shoe Mfg. Co. ir prisiunčia $.........................................
pilnam užmokėjimui UŽ juos. (pažymėk sumą pinigų)

Buvau, pradėjęs steigti arba ( 
bent rengiausi prie steigimo to- • 
kios vienuolijos kuri užsilaikytų 
savo išdirbiniais dar valdydamas 
didę Waterburio lietuvių parapi- | 
ją, bet tai man buvo perdaug į 
sunku. Dabar-gi pasiliuosavęs 
nuo parapijos buvau bemąstąs čia 
Amerikoje pabandyti suorgani
zuoti Lietuviams abiejų lyčių pra
monės vienuoliją, bet čia baisiai 
daug pinigų reikėtų iš pat pra
džios tokiam sumanymui įvykdy
ti, o Lietuvoje su Amerikos pini
gais tai būtų daug lengviaus tai 
padaryti.

Mano sumanytosios įstaigos 
tikslas yra štai koksai: Vienuo
lija priims visus norinčius įstoti 
vienuolijon. iki galui amžio ir 
kiekvienam pristatys darbo tokio 
kokio kas mokės, o kas norės iš
simokyti kitokio tai turės progą, 
arba to paties dar geriau galės 
išmokti. Įstodamas kokį turės, 
tai galės pavesti Vienuolijai, nes 
vienuolių visų yra visuomet ben
dras turtas sulyg principų Nihil i 
Habentes Om-nia Possidentes. Jei 
kas pabandęs metus naujokystės, 
atsitraukia iš vienuolyno, tai vi
sas turtas įneštasai bus sugrąžin
tas, tiktai už darbą nieko negaus, 
nes. įstojautiems vienuolynan mo
kslas bus veltui, o kurie norės 
tiktai gauti mokslo ir atsitraukti į 
įgyję mokslą, tai turės mokėti už 
mokslą, arba bent iki sulygtam 
laikui veltui dirbti. Vienuolija 
mokins rašyti ir skaityti, ir viso
kių darbų, taigi ji reikalauja ir 
mokytojų nemažai. Škotijoje y- 
ra jau nuo seniai tokia vienuolių 
įstaiga ir gerai gyvuoja. Atskira 
įstaiga moterims ir atskira vy
rams. Moterų darbai siuvimas, 
mezgimas, aktavojimas su maši
nomis ir rankomis, audimas, ver
pimas mašinomis. Vyrų čimer- 
ninkysta, staliorysta, kalvysta, 
etc. pradžia bent nuo vieno ama- 

i to.
Yra daug merginų, kurios ban-; 

do čia Amerikoje įstoti į svetim
taučių vienuolija, bet joms ten 
negerai, pačios dažnai skundžia
si kad suaugusioms labai neleng
va išmokti kalba, o nesuprasda
mos įpuola į nuožiūrą būk jų sve
timtautės neužkenčia, kitos Pa
bandę atsitraukia.

Tikiuosi kad merginų pirmiau
sia nemažas skaičius atsišauks, 
tai meldžiu parašyti savo vardą 
tir pavardę, metus kaip sena, ko-' 
kio darbo moki, kiek uždarbio tu
ri sutaupinusi,sutaupinęs? Kas 
vienuolijon įstoti nenorės, o tik 
Sadarys auką įsteigimui, gaus 

ardą įsteigėjo, globėjo, arba pa
garbos nario ect., sulyg didumo 
>adarytosios aukos.
Šita vienuolija ne vien neužstos 

:elio kitoms vienuolijoms, bet jo- 
e bus aiškinama apie pašauki- 
aus, kaipo prirengimas į visas 
ienuolijas. Didžiausia bus mū- 
ų nuvargusiai Tėvynei pagelba

BALTIC STATĖS BANK - 
tai svarbiausia valstybinė Lietuvių įstaiga

———-B—

PINIGŲ SIUNTIMO AGENTŪRA.
Siunčiu pinigus į Lietuvą pagal žemiausį dienos kursą su pil

na gvarancija. Taip-gi siunčiu lenkų pinigus į lenkų užimtąją 
Lietuvą ir visą Lenkiją.

Suteikiu rodąs grįžtantiems j Lietuvą, parūpinu pasportus, 
laivakortes ir kaip parsikviesti gimines iŠ Lietuvos. Adresas:

P. MIKOLAINIS, 53 Hudson Avė., Brooklyn, N. Y.

Ant Eighth Street, S. B. 
Dėl 8 Šeimynų 11 kambarių medinis 
namas. Rendų atneša apie $300. ant 
mėtų. Parsiduoda už $1000.00. įneš
ti $200.

BALTIC STATĖS BANK,
294 — &TH AVĖ,

< NEW YORK, N. Y.

Ant Second Street, S. B.' 
Keturftj šeimynų 20 kambarių medi
nis namas. Rendų atneš $49.00 Į mė
nesį. Parsiduoda už $3500. įnešti 
$800. *

A. J.-KUPSTIS.



GREENFIELD, MASS.

Lietuvos Valstybės
Antroje

Valdyba.

Valdyba.

HARRISON,N. J.

pmigi-

Valdyba.

PRANEŠIMAS

DĖL SERGANČIŲ ŽMONIŲ
VISI PIKNIKAM.

VELTUI!

Dr. Paul J. J akinanti 
(Jakimavičius)

MAS NAMINIU M 
KANDŲ IR TT,

A. Matulevičius,' 
Už Valstybės Prezidento 
Kaneelerijos Viršininką.

Eina daug gandų, jog .Bostone 
papildoma daug apgavysčių Gud
riai išviliojama pinigai. Iš vieno 
lietuvio kokie tai italai kaip gir
dėti išviliojo $1.000. Norėjęs pa
siskolinti tik trumpam laikui su 
dideliais užtikrinimais ir dideliais- 
atlyginimais. Kitas atsitikimas 
buvęs toks, kad lietuvis nuo lie
tuvio pavogęs arti $1.000.

Tai-gi būkite atsargūs 
niais reikalais.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. BmdSt, PHaMpfa, Pa.

Lietuvi* Daktaru ir Chirurgas. 
O£*o Valanda*;

Nu* 9 rito iki S pe pieta 
Vakarai*. Katorga nuotiMtP.M, 

Niii9*«h iM4papWto •

ADRESUODAMI laiškus 
ar pakietus Lietuvon ir no
rėdami, kad nueitų, teisin
gai parašykite žodį LITH
UANIA.

ANT PARDAVIMO
automobilius Hudson 1917 metu dėl 7 
pasažierių. Galima matyti nuo 6 iki 
9 vakarais. Nedėliomis nuo 8 iki 12 
vaL rytais.

ST. RAČKAUSKAS,
117 Granite St., Room 8, So. Boston.

Susivienijimo L. R. K. A. 21 
kp. susirinkimas bus nedėlioj 4 
d. liepos tuojaus po sumai šv. 
Petro bažnytinėj salėje. Visi na
riai ir narė? kviečiami ant šio su
sirinkimo. Turime visi girdėti 
raportą delegatų iš Seimo, nes 
daug svarbių nutarimų parvežė. 
Taipos-gi nariai neužsimokėjusie
ji už tri^ mėnesius skaitosi sus
penduoti. Reikėtų visiems pasi
rūpinti, kad mokesčių neužtrauk
ti, bet išanksto užsimokėti Taip
gi nepamirškite atsivesti naujų 
narių.

nelabai seni, 
žastis pardavimo 
ja Lietuvon, 
pą ”

75

ANT PARDAVIMO
Rakandai dėl 3-jų kambarių. Mažai 
vartoti. Parsiduos pigiai.

ANTANAS "STELINGIS,
96 IV. 7-th St, So. Boston, Mass. 

(Ant trečių lubų)

. PARSIDUODA.
dėl 4 kambarių rakandai visai pigiai 

1 metus vartoti. Prie- 
savininkas važiuo- 

Turi parsiduoti l trum- 
laikų. Atsišaukite.

VIKTORAS VALICKIS, 
Vau Buren St, Newark, N. J. 

(Ant pirmų lubų)

Paieškau moters Marijonos Smith, 
kuri birželio 18 d. išvažiavo nežinau 
kur. Aš dabar sergu ir norėčiau, kad 
tuojaus parvažiuotų arba parašyk 
laišką.

FRANCIšKUS SMITH,
98 W. 3-rd St., So. Boston, Mass.

Bostono dienraštis Globė birže
lio 24x1. turėjo šitokią žinutę:

Drop larceny charge
against Lithuanians.

J. George Gegužis and Stanley 
T. Michaelson, joint owners of a 
Lithuanian publication in South 
Boston, who were charged with 
the larceny of electricity had 
their cases nol pros’d at the ofice 
of the district attorney Tuesday. 
The two men were recently found 
guilty in the South Boston Dist
rict Court and heavy fines were 
imposed.

Reiškia kaltinimas vogime elek- 
trikos panaikintas.

bino. Kur nepažvelgsi, visur ma
tėsi gyvumas judėjimas. Kas žai
dė, kas dainavo, o daigiausia tai 
toniką ir šaltakošę ragavo.

'Vežėjas nespėjo šaltakošės ir 
toniko vežti; o šeimininkės są- 
jungietės tai sušilusios nespėjo 
duoti. Buvo tarpų, kad pritrūko 
galėjo atsikvėpti.

Svečių būta iš Mass., Conn., 
UI., Me., Mich. ir kitų valstijų. 
Skaitlingiausia jš tolimesnių vie
tų pasirodė Bostonas; 
vietoje Cambridgius.

Apie 6 vai. vakare iš L. D. S. 
N. A. Komisijos pirm. J. Glinec- 
kio girdžiame raginimą važiuoti į 
koncertą. Kas trokais, kas ma- 
kabiliais, o kas gatvekariais sku
biai rengiasi važiuoti.

Atvažiavus į vietą įėjus į rui
mingą salę girdėjosi kalbos ir gin
čai už chorus, kuris geriausia iš
pildys savo programą.

Apie 8 vai. vakare pasirodo or
kestrą kuriai atgriežus maršą L. 
D. S. 7 kp. pirm. p. Vilkauskas 
sveikina svečius ragindamas lik
ti nariais tos garbingos organiza
cijos L. D. S. Taip-gi LDS. N. A. 
Komisijos pirm. J. Glineekis pra
tarė keliatą žodžių išreikšdamas 
džiaugsmą ir dėkojo visiems už 
skaitlingą suvažiavimą.

Po to prasidėjo muzikalė prog
rama.' Pirmiausia pasirodė skait
lingas Worcesterio Choras, veda
mas p. A. Z. Vismino. Toliaus 
Bostono, vedamas p. M. Karbau
sko, Cambridgiaus p. A. Rakie- 
čio ir Lawrenco p. Pauliukaičio. 
Buvo solisčių ir duetų: j>-lės A. 
Narinkaitė JSo. Bostonietė, Ore- 
niutė Worcesterietė, J. ir L. Kri- 
viutės Lawrencietės ir O. Šimbo- 
laitė Cambridgietė.

Chorai ir solistės pilnai atliko 
savo užduotis. Iš chorų gal ge
riausia pasirodė Cambridgiaus 
choras^ vedamas p. A. Rakiečio. 
Programas buvo įvairus ir pilnai 
patenkino klausytojus.

Tokio koncerto Naujoje Angli
joje gal dar nebuvo.

Chorų vedėjai ir nariai parodė 
savo pasišventimą ir prielanku
mą LDS., už ką garbė jiems.

Pelno nuo išvažiavimo ir kon
certo kaip girdėt liks nemažai ir 
Lietuvos krikščionims demokra. 
tams bus puiki dovana.

žinąs.

Paieškau savo dviejų pusbrolių: An
tano ir Prano Biegailių. Prašau at
sišaukti greitai, nes turiu svarbų rei
kalą. Aš. išvažiuoju 1 Lietuvą 17 d. 
liepos.

FR. TUKIS,
175 Ames St, Montello, Mass.




