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Krikščionys darbininkai vie-
M 11

nykitės! Spieskitės į vienin
telę. darbo žmonių organika* 

< ciją Amerikoje — Lietuvių
* į t 1

Darbininkų Sąjungą.
-1 ' - X ‘
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GRAIKIJA NORI TAIKOS*
PRAŠO ANGLIJOS 

PATARPININ
KAUTI.

' London* Graikija pra
šo Anglijos patarpininkauti 
užvedime taikos derybų su 

; turkų nacijonalistais, su ku- 
riais graikai nepasekmingai 
kariauja. Graikija reikala
vo sau Mažąją Aziją ir už 
tai užvedė karą su turkaiš.

*
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ATVYKO AIRIJOS
> : DELEGACIJA.

— Atvyko Airi- 
jos (delegacija deryboms ves- 
$su Anglija.1 Jiems apsigy
venti pavesta du namu.

ANGLIJOS ATSTOVŲ
, BUS ŠEŠI.

London.-—Anglijos ir Ai
rijos konferencijoj Anglija 
turės šešis delegatus. Tarp 
jų bus premieras Lloyd Ge
orge.

■>.*

4< *«r

KONFERENCIJA PRA
SIDĖS SPALIO 11. . 

London. — Anglija pra 
iMi.įįv ■KViii. - r !ĮK»*

’ r dės taikos derybas su Airi 
ja spalio 11. Airijos delega- 

t. tai atvyko į Londoną perei- 
į ' tą SUbatą. Londono airiai 

triukšmingai delegaciją 
sveikino. Delegacijos na
rys Griffith pasakė: “Da
bar ne. prakalbų laikas. Tai 
sutarimas ir pasiryžimas vi
so pasaulio airių privedė 
mūs prie šitokios padėties.”

KOOPERACIJOS BJN- 
• (RŪTAS.

TEISMAS ATIDAVĖ 
RECEIVER.IUI.

^Chicago. — Cooperatįve 
Soeiey of America teisme 
pripažinta nubankrutijusia. 
Ji narių turėjo po visą Ame
riką 81.000.

___
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LAUŽO SUTARTĮ. , 
Kyga. — Amerikos šelpi

mo administracijos karje
ras, vykstąs'iš Petrogrado 
Rygon prie Estonijos rūbe* 

-'sžiaus turėjo susikirtimą su 
* rusų valdininkais. "Pagal 

sutartį Amerikos valdinin- 
. kai turi būti liuosi nuo kra- 

j ‘tų. O minėtoj vietoj sovie- 
; | ’tij valdininkai norėjo dary- 

’ ii kratą ir tik po didelio su- 
. ,’sikirtimo išgelbėjo užpečė- 

.į* • tytą pakietą* .
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UTARNINKAS, SPALIO 11 D*) 1921.,

Organas Amerikos Lietuvių. I
R* K* Švento Juozapo a. 1 

Darbininku Są-gos. * I
* «fl

] 
“DARBININKAS”

——EiNA'----
UTARNINKAIS, KETVERTAIS IR 

SEBATOMIS.
Metams «* **•-* ,!|)4«00'
UžrubcMy metams ,...., 5.00 
Baštone^f apylinkėj metams....,0.00 

. “Darbininkas” * , 
360 Broadtcay, ''Boston 27, Marus, 

i TcL South 6X0.

*

ŽUVO 40 ŽMONIŲ.
Loftdon, — Indijoj ties 

Mannarakat Anglijos ka
riuomenė susidedanti iš in
dėnų užpuolė 500 sukilėKų. 
Tai mūšyje krito 40 indėnų 
kareivių, tarnavusių Anglį- , • * * w
jai. • r _

DIDŽIAUSIOJOMIESTO 
* IŠLAIDOS.

Nm York. Pagal ap- 
rėkavimų ateinančiais 1922 
m. New Yorko miesto išlai
dos bus tokios, kad kas die
na atseis po $1.000.000. Tai 
miesto išlaidos bus ant $88.- 
916.429.99 didesnės, negu 
šiemet.

PATŽUDYSTĖS PADI-
5 DĖJO.

Washington. — Metropo
litan Life Insurancę Co, 
skelbia, kad patžudystės la
bai pasididino. Tas įvyko 
įdęLmadaghė;, 
roĮo, kad laikotarpyje 1911- 
15 patžudysčių skaičius ne
įvairavo. Po to karui kilus 
įr pramonei atsigavus pat- 
žudystes sumažėjo. 1920 
patžudysčių buvo . perpus 
mažiau, negu 1911. Gi pra
sidėjus nedarbui, prasidėjo 
didėti patžudysčių skaičius. 
Statistika parodo, kad šie
met per ^pirmuosius septynis 
mėnesius patžudysčiu buvo 
26 nuoš. daugiau, negu per
nai per tuos pačius mėne
sius. ' 1

I

tytą pakietą. .
»

GELBĖS, jei mokės 
SKOLAS.

• Prūselis. Tarptautinė 
Rusijos šelpimo konferenci
ja svarstė kokiomis išlygo
mis sutiks šelpti badaujan-

*Čią Rusiją. Priėmė ijezoliU’ 
* ciją, pritariančią šelpti Ru
siją, su išlyga, jei prižadės 
mokėti caro ir Kerenskio

tininkai čia leidžia savo lai** 
kraštelį *- Džiugo Ainis,” gi 
'jaunesnieji ateitininkai, 
kankliečiai šapirografuotą 
“Žvaigždutę.” ' .

RAMYGALA. — Ramūs 
Ramygalos piliečiai neranda 
reikalo dėtis su socialistinė
mis srovėmis, čia yra be
veik visos krikščioniškosios 
organizacijos, įkurtos uolaus 
veikėjo, ‘ buvusio gimnazi
jos mokytojaus. Juškos* 
Tarp kitų draugijų vietinėj 
gimnazijoj nuo 19 mėtų, gy
vuoja ateitininkų kuopa su 
savo organu “Mūsų Drau
gas.” Ateitininkų skaičius 
siekia 100 asmenų. Jų didu
ma buriasi esperantininkų 
sekei j on, kurioj bendrai
mokosi esperanto Skalbus. 
Ateitininkų veiklumas čia t 
apsireiškė ir keleto gražių- 
vakarėlių suruošimu.

, .... ...... .
ROKIŠKIS. — Nors vie

tinės gimnazijos mokytojai 
ir didžiuojasi savo pirmei- 
viškumu, tačiau jie negali 

g— -pasi^iti savo įtaka gimna
zistų tarpe. Priešingai atsi
rado 110 tokių drąsuolių, , 
kurie nepaisydami mokyto
jų norų pasivadino ateiti
ninkais, savindamiesi obal- 
sį “visa atnaujinti Kristu
je.” Atsiradus ateitinin
kams, socialistinė mokslei
vijos srovėk — aušrininkai 
taip nusigando, kad iŠ to ga
vo kaž kokią ligą ir pradėjo 
žymiai silpnėti* Ateitinin- 
kai.gi nė kam ko! Įsitaisė 
gerą knygynėlį, kason prisi- , 
rinko,yirš 1500 auksinų ir 
ramiai tęsid savo darbą. Be
je, kad nepameĮuoeiau, tu
riu pasakyti, kad užplūdus 
bolševikams ateitininkai bu-> 
vo iškrikę; vieni atsidūrė 
karo mokyklon, kiti gi šiaip 
varė antibolševistinę propa
gandą. Ir dabar dar ateiti
ninkų šauliai mankštinasi įr 
galėtų, reikalui ištikus rėm
as su priešais.

SKUODAS* — Nu6_ 19 
metų ČionykŠtėj gimūazijojĮ 
atsirado ateitininkai ir nors 
mažas jų būrelis, tačiaus nie
kas nestengė jo ikišiol išar
dyti. Jie jau įsisteigė ma
žą knygynėlį, leidžia “Sie
los Žiedus,” dedasi prie sau- 
liu ir net žada. įleisti savo 
šaknis kaimo, jaunimo tar
pam '

i.i 1 -

ŽIEŽMARIAI. —- Sutru
pėjus vokiečių jungui, ir 
Žiežmarių tamsiojoj padan-. 
gėj atsirado naujas židinys, 
— lietuviškoji gimnazija, iŠ 
kurios tikėtasi geriausių 
vaisių. Deja, gimnazija ve
dama žmonių, kuriems kri
kščionybe nebrangu. Savo 
kairiomis mintimis jie rūpi
nasi iškreipti ir savo moks
leivių galveles. .Tačaiis štai 
ir čia, rodos visai netikėtai, 
šiemet įsikūrė ateitininkų 
kuopa. Tiesa narių menkai 
vos 11. 
sugeba išleisti savo ląikr. 
“Kelias į Šviesą. ”

• i

UTENA.Pasitraukus 
iš šios apylinkės bolševi
kams vėl susitvarkė čia gim
nazija, o draug su ja ir atei
tininkai. Ši kuopelė pasižy
mi ne vien savo yeiklumu bet 
ir praktingumu.' Štai pa
vyzdžiui Čion jie įsisteigė 
savo knygų krautuvę su 15,- 
000 auksinų pagrindinio ka
pitalo. Mat, tie jaunuoliai 
suruošė kelis vakarėlius, Lo
teriją ir dailiai prasigyveno.

UKMERGĖ.—Nepaisant 
dideliausių kliūčių iš gimna
zijos mokytojų tarpo katali
kiškoji vietos moksleivija 
įstengia nevien išleisti savo 
porą laikraštėlių (“Ugne
lė’’ ir “Kibirkštėlė”) bet ir 
savo mokslu eina padėti kai
mo jaunimui organizuotis. 
Mat, šiam apskrities mieste
ly yra pavasarininkų rajo
nas, daugiausia ateitininkų 
palaikomas. Bet čionykštė 
katalikų moksleivija moka 
palaikyti nevien krikščiony
bės bet ir tautybės-idėjas. 
Antai bolševikų kovose dalv-{ 
vavo diduma vietos* ateiti
ninkų, gi drauges moksleivės 
ėjo gailestingomis seselėmis 
raišiodamos ligonių žaizdas, 
arba rinkdamos kaimuose 
aukų kareiviams*

. . —r—r
TELŠIAI. — Jeigu Tel

šiuose puikiai laikosi pava
sarininkai ir daugelis kitų 
krikŠčĮoniškijjų orgąnižaci* 
jų pačiuos: Telšiuos ir toli
mesnėje apylinkėje, —tai už 
tai galima daugiausiai pade* 
koti' Telšių ateitininkams.

NAUJOJI ŠV. PKANOiŠKAUS ADOLFO IUNTIJVFŲ DAŽNYŠIA, 
kurios pašventinimasįvyks 23 spalio P) vaiišryto. Pašventinimą atliks Jo Malo
nybe Springfieldo Vyskupas Thos. M. O^LoarypD. D. Iškilmingas mišias laikys 
Kun. J. Jakaitis iš Worcester, Mass.; pamokslą sakys Kun, J. Ambotas iš\ Hart- 
ford, Conn. . \
* ______________________________________ •* / I w

DARBININKp REIKALAi.
■ i—• ■ ' \ .

rie pasiskirstytų vietas, lai-, 
kytų susirinkimus bent šy
lą savaitėje ir surinktas • ži
nias siąstuįcentrą.

Delei pasekmingesnio^ vei
kimo, išmnkta;komisiją‘ tu- 
retĮfeiŠsidltbfj u$toeiiis,- 
ką planą ai aplin
kybes. Vienas narys turėtų 
būti vedėju su kuriuo cen
tras galėtų susirašynėti ir 
'kurio žinioje būtų viso biuro 
veikimas. • '*

Išrinktai komisijai biuro 
vedimui, jeigu būtų reikalin
ga daugiau žinių arba infor
macijų apie sutvarkymą ir 
veikimą, kreipkitės centran. 
Centras padės ir nurodys 
būdus kaip reikia ir ką pra
dėti veikti ant tiek ant kiek 
bus permatomos aplinkybės 
toje kolionijoje. - ' ’

Nuo to taip svarbaus ir 
naudingo darbo neturėtų at
silikti nė viena kuopa. Pa
dirbėję mėnesį, pamatysime, 
kad toks darbas buvo reika
lingas nuo pat. pradžios or
ganizacijos įsistęigimo. Bet 
reikia, kad prie to darbo į- 
kibtų visos kuopos ir nariai.

A.‘Fi Kneižys,
L. D. S. Centro Sekr.

ku* Pittsburg & Lake Ęrie 
geležinkeliu kompanija ža
dėjo samdyti 1.20Q šviežiu 

'darbininku.
k

LDS. INFORMACIJŲ 
BIVBAl.

Begalo' svarbų nutarimą 
padarė LDS. VI Seimas, bū
tent:. steigti kolionijose L. 
Dį. S/ /informacijų {biurus, 
kurie praneštų centrur tei
singas žinias iš darbininkų 
gyvenimo. * Centras tokias 
žinias skelbs organe.

Tokie biurai jau senai 
buvo reikalingi, Keletas bu
vo jau įsisteigę,, bet apie jų 
veikimą beveik.niekasne ne
žinojo. Tai-gi nors sykį 
prieisime prie to, kad mūsų 
organas virs tikru instruk
torių ir kelrodžiu.

Ligšiol tikrų darbininkiš
kų, pačių darbininkų para
šytų žinučių iš darbininkų 
gyvenimo kaip ir neturėjo
me. Pasitenkinome kapita- 
listų persunktomis žiniomis, 
kurios labai dažnai darbi
ninkus suklaidindavo. Pa
tįs darbininkai rašynėdavo 

lionijos, 
bet. didžium jų neturėjo 
tilpti darbi iškąine laik
raštyje. Kokia gi nauda dar
bininkui, kad ten viena ar 
rita kuopa'ar draugija su
rengė šokius arba teatrą? 
Paįvairinimui vieną Įritą 
galima patalpinti, bet ne iš- 
isas laikraštyje špaltas už
imti monotoniškomis kores
pondencijomis. Darbinin
kai turėtų kodaugiausia ra-> 
šynėti apie savo reikalus, a- 
pie darbus, apie atlyginimą/ 
apie pragyvenimą ir tt.
7 LDS. Informacijų Biurai 
turėtų tuojau pradėti veikti. 
Šiuo bedarbės laiku darių- 
ninkiii svarbiausia . žinoti 

.-f 

kaip ir kur darbai eina; 

ninkai veikia ir kokius apsL 
ginimo.' būdus panaudoja 
prieš išnaudotojus kapitalis
tus irti.

LDS* kuopos turėtų ko- 
greičiausia išrinkti reiklius 
narius į. biuro vedėjus, ku-

MAISTO IR DRABUŽIŲ 
RUSIJAI-UŽ $150.000.
New York. — Rūbsiuvių 
Neto York. -— Rūbsiuviai. 

amalgameitai surinko Rusi
jai šelpti $150.000 ir už tą 
sumą pasiunt^maisto ir 
drabužiu tiesjog į Petrogra
dą,

PAŠALPA RUSIJAI
Kaipo pinhas žingsnis teik* 

ti medikališką pagalbą milijo
nams ligotą moterų ir vaiką,; 
Amerikos Raudonąsis Kryžius 
surinko suvirš $700,000 vertes 
medikališką ir ligonbutinią rei 
limenu iš savo sandeliu Euro
poj ir čion Amerike, ir išsiuntė 
į Rusiją; IŠ to siuntimo, ketu
rias dešimts toną gyduolių ir 
vaistą, vertes apie $600,000, pa
imta iš Europos sandeliu ir 
siųsta tiesiog į Rygą. .

Apart medikališką reikme
nų , pasiusta už $50,000 abru- 
sų ir -vilnonių nžkločių ligon- 
bučiams ir 75 dėžės chirurgių- 
k *"’S; kii daitt 

sijoj ves American Relief Ad- 
ministration bet' Amerikos 
Raudonąsis Kryžius apsiėmė 
aprūpinti medikališkus reik- 
menus. Dr. Henry W. Boeuw-< 
kės, kuris buvo narystPershin- 
gįo štabo Erancuzijoj, prižiuręs 
medikališką veikimą Rusijoj.

žinutes iš * satfo

PELNAGROBIAI AT- 
i •’ SAKOMYBĖJ.

New York. — KAikime 
keikia darbininkus, būk jie 
aukštų - algų reikalaudami, 
paraližuoja- pramonę. Bet 
štai terra cotta pabrango 
nuo karo pradžios 1.009 
ūdos. O terra cotta: yra vie
nas svarbiausių dalykų prie 
namų statymo. ’ Dabar tie 
pelnagrobiai traukiami atsa
komybėn., ' J

SAMDYS DALGIAU 
. DARBININKŲ.

Pittsburg. Pęnnsylva- 
nįjos geležinkeliu, kompani
ja,.. norėdama prisidėti prie 
sumažinimo nedarbo samdy
sianti 1.375šviežiu darbinin-

, ASTUONIŲ VALANDŲ ’
ĮSTATYMAS.

Darbo valandų įstatymas tai 
vienas iš svarbiausių klausimą 
dirbantiems • ^vyrams ir mote
rims.. :

Suv Valstijų aštuoiiių valan
dų įstatymas palieka po seno
vei beveik visose išdirbystese. 
Tik liejinyčiose ir plieno fabri- 
kose darbininkai dirba sulig 
dviejų pramainų arba taip va
dinamų ^shifts” iš dvylikos 
valandų. Tas pasiliks pakol 
įves tris pramainas arba “slii- 
fts”, ir .tie bus įvesti tik'kuo
met plieno pramonės padėtis 
pagerės.. - ' 1

Paskalos jog Anglija atšau
kė astuonių valandų darbo įs
tatymą, neteisingos, nes Ang
lija prisilaiko tuom įstatymu. 
Bet Anglijoj randasi baisus al
gų sumažinimas. Egyptojnėra 
jokiu įstatymą, kas link darbi
ninkų dienos. Kuomet darbi
ninkas užsiimma kokiu darbu, 
jis paženklina valandas kuomet 
padaro sutartį, paprastai dir
ba devynias valandas; Egyptoj 
ir dabar algas numuša apie 15 
nuošim.,

Voiketija irgi visuomet , pri-* 
silaikd prie astuonių valandų 
įstatymo. Darbdaviai, stengias 
įvestį dešimts valandų įstaty
mą bet be pasisekimo.

Austrijoj ir Vengrijoj visos 
pramonės prisitaiko prie astuo
nių valandų įstatymo. Algos 
vis kyla, nes gyvenimo išleidi
mai vis didesni ir didesni. Tas 
pats su Lenkija: • " 
. Rumunijoj tik Transylvani- 
jos krašte darbininkai dirba 
astuonias valandas;, paprastai 
apie pusė darbininku dirba de
šimts valandų.

Danijoj darbininkai sutiko 
ant. mažos algc^ nukirtimo pri
silaikydami prie aŠtuonių va- 
landų įstatymo* ‘ ;

Dideliuose Eranoijos miestu
ke. darbininkai dirba aŠtuo 
nias valandas bet visur kitur 
daug mažiau; Nėra jokių įsta-

bininkai dirba de^ts >v<dan« ^Ibetoįiį bei energingą
dU. Algos irgi sumažėjo apie Vbikejų, lengvai perviršija

Tačiaus tie nariai

Dėl Kolumbo*Dienos šven
tės, kuri pripuola seredoj 
spalio 12 d,, ketverginis 
“Darbinrnko” numeris Šią 
savaitę neišeis. “Darbinin
ko ofisas tu dieną 'irgi bus 
uždarytas. * . .. *

- ■ . 1

KAS TAI YRA KOLUM- 
; busųayi 

ęolumbus .Day, kuri Suv, 
Valstijose Švenčiama spalio 
12 dieną, yra paminėjimas 
Amerikos atradimo. Spaliu 
12,1492,m. Kolumbas išsėdo į 
pirmu kartu ant Amerikos . 

žemes?' Reiškia ateinančiu j 
seredą sukakslygiai 429 me- 1 
tąi nuo Amerikos atradimo.,J

i

20 nuošimtį.

9

• 3
“bepartyvių” kuopą. Ateį-

4» t

«.
# • '

-i



't

v
V

•įf S*"

k.

v

S

į

*

*»
t

ą
9

t

j

f

f

*

- #

į

f

*

• „ r,*—i .n, ■ i. T ' i
iri, nurimsta, užsisvajoja...

Iš užu giružčs išlipa menulis, ąi-. 
dubro šviesa užburia kalnelius, gi- 
‘reles, — gamta tampa* pilna pa
slapčių. z

, Jaunimo širdys jau nerimsta, 
kartu su mšnulhi ,yis kįla aukš
tyn, vis gilinasi j paslaptis giliu... 
Ir artinasi laikas kuomet žmogus 
tas pats jau tampi nebotas. Ro*. 
dosi viską* kiaurai permatai,. pa-A 
slapeht jau nėra., Visa gamta j -~j| 
girios, kalnai, darosi taip artimiil 
savi giminiiigir kad viską, glaudi ? 
prie, širdies. Jausmai širdyje jau 
nebetelpa. Reikalauja išsiliejimo, 
Hųskamba daina;

: ’ ICaryeleli mėlynasis, 
Karvelėli tu pilkasis, 
Skriski i šalelę, 
Kur meiluže manęs laukia, 

Pasakykikarvelei, 
Pasaldyki mėlynasis^ • • ’ 
Vai ilgu man. ilgu, nerimsta mano

" įširdeM..
Dainos galybė taip išplėtoja . 

fantaziją, kad visai atslskiri nuo 
realybes. Gyveni neregėtai fan- 

; tastiškos laimes šalyje,..
■ Traukiant namų - link susidaro \ 
Į koks tai žaidimas, panašus turbūt 
i miško ninfų. Ir. taip parkeliau- 

; įame į namus. Užbaigiame šven- v 
tadienj maloniais sapnais,

• • Druska.

nų, kurs reikės vh didinti, 
jei nebus sutarta apribuoti 
ginklavimąsi ant jūrių. Kol 
kas sumanyta, kad valstybės 
turėtų sutarti nestatyti di- 
desmų karo laivi& kaip 15,- 
000 tonų įtalpas.

DM AOItOMOMO DBA- 
TAPO SUGZĮŽIMO.

IŠankst o bUvo gedima i- 
spėti, kad Amerikos lietu
viai nustebs išgirdę apie ag
ronomo Pratapo sugržįmų 
išf-Lietuvos* Vienas “Dar
bininko” skaitytojų ir prie- 
telių rašo:
i “Aš labai nustebau per
skaitęs ‘Darbininke’straips- 
nį ‘Lietuvai agronomai ne
reikalingi/ kur rašoma apie 
agronomo Prątapo sugrįži- 
mų iš Lietuvos. Man rodos,, 
kad toks vyras, kaip agro
nomas Pratapas, ūkio šaly
je labiausiai turėtų būti rei
kalingas žmonių gerovei pa
kelti. Man matosi, ar tik 
Lietuvos valdžia neperdaug 
ignoruoja amerikiečius. Ji 
turbūt tik amerikoniškus do
lerius temyli, o pačių ame- 
rikieeių nors ir su geriau
siais tikslais ir norais sugrįž
tant nepageidauja. Man kai
po pasirįžusiam pavasarį 
grįžti į Lietuvų agronomo 
Pratapo sugrįžimas ūpų la
bai pagadino.”

■ Agronomas Pratapas vy
ko Lietuvon be kapitalo. Jis 
nesenai buvo skolomis moks
lų baigęs ir dirbdamas Ame
rikos valdiškų darbų atsitei- 
;sęs skolas -skubinosi Lietu
von, nes manė kad su Lietu
vos valdžios parama užves 
pavyzdingų ūkių ar kų pana
šaus. Jo viltis neišsipildė. 
O be kapitalo iširusioje Lie
tuvoje tokiam vyrui nebuvo 
kas pradėti. Jei kapitalo 
gautų, tai Pratapas tuoj 
vyktų Lietuvon ir steigtų 
sėklų kultūros ūkį.

Nebe to kad nebūtų Lietp- 
yoje šnairuojančių į grįžtan
čius amerikiečius. Bet jų 
nereikia paisyti, o tikri Lie
tuvos patriotai laukia suma
nių, patyrusių, energingų,- 
.pinigingų amerikiečių, t ku
rie kibtų Lietuvoje 1 preky
bų, pramonę ir steigtų pa
vyzdingus ūkius.
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SLKIME ŽYDUS.

■ Žydų kits kito palaikymas 
ir stojimas už savo tautų y- 
ra priežodžiu tapęs. Štai 
Eordo laikraštis Tke Dear- 
born Independent pakibino 
žydus. Kas atsitiko. Kaip 
magiškos lazdelės mostelėji
mu sujudo žydai visoje A- 
merikoje. Tuoj prabilo už 
juos laikraščiai. Jų spaudi-

’mu paštas buvo atsisakęs 
priimti tų laikraštį išvežio- 
jimūi. Žydų spaudimu dau
gelyje-miestų uždrausta ant 
gatvių tų la&raštį-pardavi- 
nėti. Jobu Spargo, ex-soci- 
jalistas parašo protestų 
prieš .piiešžydiškų agitacijų 
įr protestų* .pasirašų prezi- 
dentas, kardinolas ir dau
gybė žymiausių Amerikos 
ašmenų. Žydai savo vardui 
ginti pagavo ir žudomuosius 
paveikslųš; Laikraščiai ne- 
sfliaūja .rašę arba tiesiog 
prieš priešžydiškų, laikraštį 
!Phe Dearborn Independent, 
arba šiaip žinias ir straips
nius gerai opinijai apie žy- 
dus nustatyti*

Tai sektinas lietimams 
katalikams pa-^zdis. Kiek 

mijos, bet turi didelį laivy- melų, kiek šmeižtų mūsų i-
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' Bmitų ketverge Suv> 
Valstijų iždu sekretorius 

pripažblOf kad^Ame- 
žika negali tikėtis skolos su- 
gtųtimmo.iš Rusijos. Tų 
pat dienų George W. Norris 
Dhiladelphia Eederal Re- 
zęrve Banko viršininkas pa- 
sakė suvažiavime Ameri- 
can Boa Manufaeiurs’ Są
jungos, kad Amerika ver-

• Čiau atsižadėtų $13.000.000’.- 
000, kuriuos ji karo metu 
Europos valstybėms kredi-

. tavo. ■
Agitacija už tų skolų atsi

žadėjimų galės pasididinti. 
Turbūt Amerika tų skęhį/įt 
atsižadės.

Karui pasibaigus, dar te
besant alijantų draugingu* 
mui,^buvo laikraščiuose už- 

/sfrninta dovanoti Erancijai 
skolų. Bet vėliau apie tai 
tik šnibždėta -patylomis.

. Koks yra Amerikai išro- 
kavimas atsižadėti milžiniš
kos skolos t Išrodo, kad iš- 

' rėkavimas yra. Pirma, dėl- 
to kad Europos valstybės 
taip nusiŠpicavūsios, kad 

* višvien vargu įstengs kada 
nors atsilyginti Amerikai* 
Antra, tai iškarto Europos 
valstybių pinigų kursas pa- 

5< kiltų. .Ttįoinet prekyba stf 
” Amerika tuoj prasidėtų. Da

bar dėl nupuolimo Europos 
valstybių, pinigų kurso veik 
jokios prekybos su Amerika 
jos daryti negali. Dėl tos 
tai priežasties Amerike su
stojo darbai. Viso, kų A- 

f merikos pramonės pagami
na, tai virš 40 nuoš. norma
liu laiku išgabenama užsie
nin. Tad dabar nesant to iš-

* gabenimo pramonė Amerike 
Veik perpus sumažėjp.

' mSlaiNKLAVIMAS.

Už mėnesityti y; lapkričio 
11 d* ŠūVr Valstijų sostinė
je Washingtene. prasidės 
nusiginklavimo jkonferenci- 

h ja* Tai konferencijai malo
niai pritarė šventasis Tė
vas*; Sako, kad toji konfe
rencijų būsianti antra teikei 

v konfermeija^ nes Versaliu 
. taikoą sutartis nuėjo ant šo- 

no; Todėl toji konferencija 
nebus vien nusiginklavimui:

* mrstyti^ bet turbūt bus 
£ VersaMųr sutarčiai perdirb

ta Be abejonės bus kalbėta 
.ir apiė ginklavimosi aprube- 
žiavimų. Suv. Valstijos ne- 
kuomet neturėjo dideles ar-r

j

i

>
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dėjimai prisirinkai laidžia 
pri eš mus. Tūkstančiai Žmo
nių klaidinami. Sekime žy
dus ir nors iš dalies savo var
dui apginti dažykime to, kų 
žydai daro.

PA&ODĖ SAVO ILGAS 
AUSIS.

“Naujienos’* hubl 226, 
rugsėjo 28 dienos laidoje tu
ri editorialų antgalviu Mas- 
hia yzlaikv Lietuvos komu- 

Tentašiuna:
“Užvakar 'Naujienų” re

daktoriui tapopririųato iš.Lie- 
tuvos ituoračai ūua <Mėjų <o* 
kumėntų, kurie rodo, kad ko
munistų; agitatoriai Latvijoje, 
Lietuvoje, Estonijoje ir Suomi- 
joje yra Kurija* tgd-
ševikų aganUd.

“Mes Čionai negalime skelb
ti vardo to žmogau#, j kurio 
rankas tię dokumentai pateko, 
lygiaf^kaį^ne^l^e_paa^rti 
ir kokiu hūdii jie buvo gauti. 
Bet užtikriname, kad tas Žmo* 
-gus yra pilnai pasftik6tmaS*/? 
Aiųfrasis tų dokumentų, 

kaip 4 ‘Naujienosepaskelb- 
tas šiaip skamba;

■ “‘G. D.! ’
Kodėl ligbM neina aei legalia 
nei nelegalia organai. Juk nuo 
sustabdymo laikraščių negalim 
pradėti marinti išlaidas. Būti- 

- nai turi pasirodyti vieni kiti or
ganai, kitaip smetos (sąmatos?) 
kitiems menesiams visai bus sų- 

; mažintos, jei iki 1 X Rugsėjo 
visai .nepasirodys organai. 
Draugas Karklynas ir as numa- 
tėm visą eilę straipsnių, jeigu 
pasiseks, Beto dabar yra labai 
didelio reikalo rašyti apie Lie- 
tuvių-Lenkų santilrius apei Sa
vivaldybes, apei darbininkų 
profesines sąjungas, ir daug ki
tų klausymų. O tuo 'tarpu vis- 
kas užčiaupta,. Kert įspft&š- da
rosi nekoks. Ypač negerai su 
nelegaliais. Juk darinmftkiri td- 

; gą ima, nieko"neveikia. Ir su 
nelegaliu lietuviška (organu?) 
negerai išėjo. Patįs perstojot 

' leisti. ;
t 8udraug; link. Ž. A.
' i • (Zigmas Angarietis).

P. S. Kadangi su pinigais pa
liktais laikrašč. išėjo keblumas, 
jie pergreit sutirpo-, tai duolot 
pinigų laikraš.. užsienio reikalų 
Biurui.

Z. A/” 
“Keleivis” nūnu 40, spa

lio 5 dienos laidoje turi pa
stabų antgalviu Klerikaliį; 
organas su šnipais. Ir rašo : 

“Anot fVienybės Lietuvnin- 
L kų’ Lietuvos klerikalų organas 

fLaisve’ giriasi, kad jt gavusi 
visą pluoštą Lietuvos komunisr 

• tų partijos raštų, protokolų ir 
laiškų.” *
Paskui cituojamas lygiai 

tas pat Angariečio laiškas, 
kurs buvo““Naujienų” re
daktoriui “pilnai pasitikėti- 
no žmogaus” prisiųstas ir 
kurs viršuje yra pacituotas. 
Iš. to laiško “Keleivis” daro 
išvadų, “kad Lietuvos kuni
gai dirba išvien štt šnipais, 
nes šitokį komunistų laiškų 
jų~organas “Laisve” galėjo 
gauti tiktai iš,žvalgybos, ku
ri nelabai senai suėmė ko
munistų centrų it paėmė vi
sus jų dokumentus. . Jeigu • 
žvalgyba dalijasi sil s kuni- 
įais sųvd zimondsy iai - ais- 
kesnio prirodymo . nereikia, 
kad Lietuvos kunigai yra 
šnipų departamento bendrų- 
darbiai,” 
i Jei Kaunu “Laisvė*’ pa
sak “^Celeiyį? JTa stt; šni
pais dėlto, kad ji gavo slap
tų komunistų^aplinkraščių, 
tųi ir “Naujienų” priėtėliai 
Lietuvoje gavusieji nurašy
ti tuos slaptus dokumentus 
yra sirišnipais. Jei “Kelei
vis” šlykštisi Kauno “Lais
ve,” tav* turi ’ šlykštėtis ir 
“Naujienomis” ir jų drau

t

gaiš flocijaldemokratais Lie- 
tavoja o “Keleivis” ir 
“Naujienos” yra toe patpa- 
kraipoe laikraščiai

Aikštei, kad čia “Kelei
vis” asiliškai subliovė ir 
parodč savo ilgas ilgiausias 
asiliškas ausis.

Tame pat “Keleivio” m* 
meryje statomas klausimas, 
kodėl “Darbininkų” pradė
jus skaityti darusis šlykštu 
ir teikiu vemti. Priežodis 
sako; “Rodyk asilui avižas, 
tai jis bėga prie usnių.” Tas 
yra ir su Mhjtf asifoi pa- 
m^usitt šmeižtų ir melų) 
Teisybe jam kokti ir jiji jį 
verčia vėmtt • * 
j Bet “Keleivis” nepriva
lo nugąstauti delfo, kad taip 
subliovė ir " ilgas ausis paro
de. Jis gali dar labiau bliau
ti ir rodyti dar ilgesnes au
sis visvien jo skaitytojai 
bliovimmneatskirs-ir^ austf 
nepamatys. Protiškai “Ke
leivio” skaitytojai yra kąty- 
Čiai prieš devintų dienų.
l... r. ...'.. i. '-A

‘ NEDARBAS BLOGĖJA.

= Uondaiu Nedarbo pa
dėtis Anglijoj nuolat sunkė
ja.. Dabar darbininkų orga
nizacijos, - kompanijos’ ir 
-apskritai visuomenėyra su
sirūpinę tuo, kų valdžia da
rys, kad nedarbu prašali
nusi

Premieras Lloyd George, 
pakvietė darbininkų vadus į 
konferencijų. Vadai sutiko, 
bet pasakė, jog jie gatavi tik 
susipažinti su Valdžios pie
nais nedarbui prašalinti, bet 
nepriima jokios, atsakomy
bes už iuos(plenus.
\ Dar 191i« m. Anglijoj bu
vo ‘pervestas Nedarbo Ąp- 

i draudimo aktas. Sulig tuo 
■aktu bedarbiams mokama 
pašelpa iš, fondo, kuriu deda 
valdžia, kompanijos ir dar
bininkai. Bedarbis gauna 
po 15 šilingų savaitėj, bedar
bė 12 Šilingų, nepilnametis 
bedarbis gauna 7 šilingus ir 
•6 penus, nepilnametė bedar
bė 6 šilingtis/Į nedarbo fon
dų moka kompanija už kiek
vienų atleistų darbininkų po 
8 penus savaitėje, dirban
tieji darbininkai po' 7 penus, 
o valdžia 3^ penu. Jei. mo
teris atleista, tai kompanija 
moka 7 penus, darbininkai 
■po 6 penus,, o valdžia pridės 
da 3% peno. Jei vaikas at
leistas ,tai samdytojas moka 
4 penus, darbininkai po 3% 
peno, valdžią I ir septynias 
aštuudales peno. /Jei- mer
gaitė atleista, tai samdyto
jas moka po 3^ peno, dar
bininkai po 3 penus, o val
džia 1% peno. BaŠelpa duo
dama per 16 savaičių. Dabar 
jau pagal /šitas taisykles 
bedarbiai negali gauti pašėl
tos. Todėl ir atėjo krizis ir 
reikia naujų būdų ieškoti. .

■■"I .........." . I ' hl ' ■!■ ■*
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WASHINGTON RASTAS 
' SLAPIAS

Wąshin^an.Prohibi- 
cijos agentai’buvo surengę 
kratas. Padatė 20 kratų ir 
išėmė 30 VFarranių.

n.ilfc> lUiii - i 1

OtBVMIJUtD, omo.
Bfrabri*! pMtak «Į*Udi. ..> * M

j Gal kiekvienoje lietuvių kolio- 
ųijoj randasi gerų, savo tautą my
linčių biznierių. Clevelandiečiai 
ir-gi gali pasigirti, kad tori to
kių tėvynainių biznierių, kurie 
prijaučiu tėvynes* reikalams, gau
siai aukodami svarbesniems kata* 
likų įstaigoms. Prie kiekvienos 
rinkliavos mi jų vardą. Tuo la* 
biauriai pasižymi R.Žitkus, — 
drapanų feautuyninkas. V, štau- 
pas —* auksinių daiktų pardavė
jas, x 3onuškk m X K Kveda
ras- mėsininkai ir groseriai, J. 
Rrazgys; stovias ir keletas už* 
laikančių ndnMtos gėrimus, k. V.; 
X SfeneviČius, X IfeČkaitis, X Ša®' 
kms ir keltas kitų* susipratusių 
biznierių. . Tai. tik dalis tėra, o 

Lkur=gi kitit TasparOdo kad mes 
it privalome tuos paminėtus biz- 
'nierius paremti., “Lietuvis pas 
lietuvį/f bet tik pas tokį, kuris re* 
mia gerus- užmanymus^ perka Lie- 
Ltovos ^paskolos bonus, aukoja.
■ Kadangi Clevelande lietuvių 
kolionija yra plačiai lietuviais ap
gyventa, būtinai reikalinga, kad 
gerą literatūrą butų parankų į* 
sigyti. Arti naujos ■. šv. Jurgio 
bažnyčios X Šalasevieia atidarė 
naują saldainių krautuvę, pu nu
meriu 1308 E. 68 St., gale lietu
viškos bankos. Pas jį galima gau
ti katalikiškus laikraščius: trisa- 
vaitinį “Darbininką/* naujai išėr 
.jusį dvisavaitinį “Tėvynes Bal
są,” dienraštį “Draugą” ir savai
tinį “Garsą.” Visiems paranku 
įsigyti minėtus laikraščius. Taip
ogi, jau nno senai platina katali
kiškus laikraščius, laikrodininkas* 
gerb. Vytus Štaupas 21Ž0 St, 
Qlair Avė. Pas jį galima gauti 
irDarbininką,” “Draugą,” “Tė
vynės Balsą/'^Garsą, “Perkū
ną,” “Vytį” ir kaip kada iš Lie- 
JitVos laikraščių. Tiu'-iu pasakytų 
kad gerb. V. ir P. Štaupai yra ge
ri patrijotai. Atsilankius su.pra- 
šymu aukų, neišeisi tuščias. To
kiems Žmonėms yra garbė lietu
vių tarpe, kad taip duosniai re 
mia reikalingus užmanymus.
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ATIDARĖ PAMINKLINĮ 
?■ TILTĄ.

‘ BeJfast,Me. — Gub. Bus
ter su didėlėmis iškilmėmis 
atidarė tilta, ' kurs atsiejo 
$400:OM Tiitas pa atmin- 
čiai Waldo pavieto vyrų; 

laukuosei kritusių karo 
Eraneijoj. Į

Koka gi skirtumo tarp darbinin
ko ptigulipčio ^rbininkiškon* 

f orgafiiMudjon ir neprlguUn-

Nusenusio it jau šiems pirmyn- 
žangos amžiams, atgyvenusio 
snauduolio akimis žiūrint atrodo 
Jcad tas darbininkas laimingesnis, 
kuris ne priguli prie'savos orga- 
nizacijos, nes jam nereikia išmes
ti skatiko-kito savai apšvietai. 
Nereikia rūpintis savu rytojum 
nej ruoštis kovon su savo kraujo 
siurbėju kapitalistu* Nereikia 
jam susirinkimų, mąstyriią; jis 
tikras žlibas kapitalisto pastoti* 

: delis skobas, savo brolių darbinin
kų vienybės griovėjas m darbinin
kams biauresnis priešas už patį 
neprisotinamą kapitalistą. l?aga- 
liaus jam nereikia rūpintis nei sa
vo tautos likimu., Pamirštas,jam 
gimtines- kaimelis,, gyvybės davė
jai tėvučiai, sesutės, broliai, gen
tys, savas rytojus. Pagalios jam 
nebsinori nei savęs apšvarinti;, ir 
Uos jam persunkti., Ir taip nei ne- 
pasijunta kaip Dievo į savo pa
veikslą atitvertas žmogus ilgąvei- 

Įdės ypatybių įgauna, kuriai ne
reikia nei organizaėijon priklau
syti; nei šviesties, prausties, atities 

t ir nei. rytojiFrūpintis.

O, kiek dar yra mūsų brolių 
darbininkų šitokią dalelę apsirin
kusių už geriausių ir laimingiau-. 
šią l O mes broliai darbiųinkab 
jau susispietusio ji j kilnią'L. D. 
S’, turime įrodinėti jiem, kad jų 
kelias labai klaidingas. Juos rei
kia perspėti, šviesti, patarti, į sa
vo būrelį traukti. Dabar verda 
kova, baisi kova, ir mums vėpsot 
ne laikas. Laikas mintyti, gyvai 
dairytis ir bruzdėki. Todėl visus 
kviečiame į mūs LDS, 14 kuopos 

/susirinkimą įvyksiantį 14 d/spa
lio, š. m. 8 v. vakare L. salej.- 
Mums reikia ruoštis prie centro 
paskelbto LDS. vajaus Šiam mėne
siui užsibaigus. Reikia padaryti, 
kad visi, “Darb.” skaitytojai se
kančiu metu virstų mūsų kuopos 
nariais. Reikia patiems, gerai ir 

• tikrai pažinti savo tikslą; kode! ir 
.kam mes. savę vadinamės darbi- 
. įlinkais. Reikia matyti kovojimo 
būdus mūsų tėvynės ir doros išsi
gimėlių bolševikų; Reikia ruoš- 
ties prie žiemos darbuotės. Tai
gi, broliai darbininkai, visi iš vi
sur neškime į savo avilį (kuopą) 

I medaus po krislelį, iš kurio, galė- 
Jįsim . sotintis juodoms dienoms 
užėjus. Tad-kviečiame visus,

• Kuopos Valdyba.

i

MILWAUKEE, WIS.
Rugp. 17 d. šv. Jurgio Karei

vio dr-ja buvo parengus labai iŠ* 
kilmingą balių. Buvo puikūs, ,'ir y 
teko girdėti, kad pelno, nemažai 
likę. Čia randasi dvi pašalpinės 
dr-jos: Šv. Jurgio’ ir šv. Kaž5imie- 
.•o. Taip-gi yra ir Moterų Sąjun
gos kuopa, R. K. Dailės Ratelis 
ir Teatrališka Dr-ja. Pas mus vi- * 

; si katalikai vienybėje dirba. Tik 
gaila tų kurio labai -papratę po.. 
“saliūnėlius” lankytis. Jie nei 
sau gero daro nei tautai. Gerai 
būtų, kad čia “Perkūnas” iš So.. 
Bostono atbildėtų pasisvečiuoti. .

, Vargo Vaikas.

. NEWARK/N. j.

\ Kviečiame!

. Kodėl mes esame Lietovių .Dar- 
bininkų Sąjungos bariais T Trum
pai ir paprastai tariant jais esa
me todėl, kad ;

■ 1) Susibūrę vienmintiškon, bro- 
liškon krūvon sėkmingiau galėtu
mėm iškovoti minos mūsų žmoni
jos Tvėrėjo suteiktas teises.

2) Visapusiškam švietimui sa: 
,vęs ir savo brolių darbininkų, 
spauda, darbu ir pavyzdžiu.

: 3) Medžiaginiai ir moraliai kė
limui ir kultūrinimui abelnos bro- 
'Kų-lietuvių liaudies ir stovėti bud
rioj fronto sargyboj prieš viso
kius mūsų^idealų ir tėvynes kei
kūnus nūn tvirtai susiorganizavu
sius į kokius tai komunistų bolše
vikų, socialistų ir kitokių Istų bū
rius, ir tik tam, kad griauti, dras
kyti, degintų dergti, visą tą, ką 

, amžiią kultūra; sutvėrė ir kas 
' mums’ yra broliška, tautiška^ lais- 
’;va, dora ir neinkainuojamai brah*

SU

KU ui6s gauname priguledairifir 
dirbdami šio j darbininkų 

i eiganizacijoje?'’

Apsvietą, lavinimą savo pinto, 
reikalingą pažinimą savo gyveni* 
mo bendrųjų draugų ir tiesos ke
lio, kttriuomi dien iš dienos iria
mės | laimingesnį rytojų. Visa 
tai atriekiame per save ’ organą 
“Darbininką,” knygas Bei bro
šiūras tam leidžiamas. Mes savo 
kilniu pavyzdingu- kasdieniniu 
darbu, keliame ir kultūriname 
visą mūsų tautą. ’ Kad būti civi
lizuotais, kultūringais, susiprato- 

‘siMs žmonemis-darbininkais, jug 
tik to ir tereikia. Tai-gi mes prie 
šios L. Darbininkij Sąjungos pri
gulėdami gaunam ir atliekam tą, 
ką gauti ir atlikti gali .kiekvienas 

h apšviestos žmogus;

fa

IŠSIRAŠYKITE, 
r Veik kasdien ateina laiį>* 
raščių iŠ Lietuvos. Gauna
me visokių Lietuvoj leidžia
mų laikraščiij ir jn galite 
išsirašyti.' Atsiųskite dola- 
rinę, arba mažiau stampo- 
mis, o gausite laikraščių iš 
Lietuvos daugiau, negUti- j 
kites. .. • •■■

Dabar rudeniui atėjus pa
togus laikas uolesniam skai
tymui. Tad išsirašykite lai- . 
kraščių iŠ Lietuvos iš “Dar
bininko/*

-t---- ----- ------- ■---------
NUDEGĖ F AKMENIO 

GĖRYBĖS.
Soittlibridge, Mass. — Al- 

bert Webstėrio tvartai sucle- - 
ge. Kaitų sudegė 16 arklių, 
100 vištų ir du automobiliai. 
Kibirkštys toli lėkė ii’ astuo
nių namų stogai’ buvo užsi
degu. • . " .

montello,mass.
Tarp kalnelių ir girelių, netoli 

Montello ’s miestelio yra graži ly
guma; jaunimas pamėgęs tą nuo
šalią vietą praleisti laikui pasta
lė. gražų fantastišką namuką, 
f Ten yra jau buvę praleista 
daug smagaus* laiko, bet pana
šaus kaip kad rugsėjo 18-to dar 
'šioji girelė nėra mačiusi. ' '

•Didelis būrys Monteilo’š giedo- 
• Hų vieną šventadieni traukė pės
ti link linksmosios gireles 

.: * Dienele puiki. Saulelė žeme 
ridinėjasi. Kelias, nors ir nevi
sai trumpas, bet einant būryje vi
sai nenuobodus ir neilgas)

Štai ir akmeniais namukas, 
Prie jo mūsų labasis virėjas 
B...kas sft pagelbinmkenlis be
laukiąs ateinaricių svečių 

■. Gražus oras ir vieta taip vei
kia į keliauninkus, kad apie atil- 
sėjimą nei nemanoma. Tuojaus 
visokių daugybė prasimanymų: 
vieni laužą krauja.bulbems kepti, 
kiti sportu užsiima ir tt. Bežai
džiant, besilinksminant, sulaukė
me iš toliau svečių, • gerbiamųjų 
ųiūsų dvasios tėvelių iš So. Bosto
no, ČamBridge, Norvvoocfo įr vio-: 
tos klebonų. Pasitinkame pilni ! 
džiaugsmo, su atviromis širdimis, 
sveikinamo, linksminame, vaisina*; 
me tik ką iškoptomis buibutčųds, 
paskiau pereiname - į tikrą vaka
rienę, Valgome, 'goriame, gar^ 
džiuojamės, nes apetitas po Žąb 
dimo unį tyro ox*o kuogoriausias.

Į prievakarį gamtai nurimus, —— wr. 
jaunimas lig pataikaudamas gani- kuimio tų padatyH 

i

l

ANGLIAKASIU VADAS 
WSHINGTONĘ/ 

Washington.^^Angliaka
sių unijbsprezidentas^Levvis 
atvyko -sostinėn ir turėjo pa- - ’ 
MkaĮbejimų su prez^ * 
ingiu Kalbėjosi apiė padė
lį Virginijoj irupskritai 
apie angliakasių padėtį. 
Lewis atvyko sostipen prez. 
Hardingo ir Hpoverio kvie- ‘ 
čianias dalyvauti nedarbo 
vonferencijoj. .

■ I.-I .j I Įltll 1h .III ■.
n l » •

r < GAL PAPIGINS ■ 
GABENIMĄ.

TFa^uu^ton, — Prez. 
larding kalbėjo su geležin
kelių kompanijų atsto vais a- 

pie prekių gabeninm papigi- Ą 
lūmiu Prez. ragino atsto
vus, kad kompanijos be vii*

V 
' *

ą\
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Kankinys.
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Šiandie tik Stepas pasijuto esąs gimtoj troboj pūs 

; tiną-senutę, kuri jau taip išvarginta gyvenimo buvo 
\ l vos gyva vaikščiojo ir tik retkarčiais išeidavo j dar- 
/, kaip kaimynams daržus ravėti ar Šiaip kokį panašų, 

i id užsidirbus ant prasimaitinimo. Vargingas gyveni- 
i as> nuolatmial rūpesniai, išgasčiaiir skausmai f įdp su- 
/ uikino Stepo motinėlės* sveikatų kad ji buvo panaši į 

■ <iirtį, kurių žnaonės paveiksluose atvaizdina*—veidai bu
žo geltonas, raukšlėtas ir išdžiūvęs/ Visa senute buvo lyg 
Nudžiūvęs šakalys, tik gyvybė laikėsi ir fžį tik judė-*

... Daug Stepas pergyveno paskutiniu laiku, daug jėgų 
nustojo ir jautėsi pasenęs nors visai dar jaunas buvo, 
nes savanoriu, tarnavo kariuomenėj; Dabar jis grį^° 
tolimos Rusijos, kur Jhtvo bolševikų belaisvėj. O, kiek 
jis prikentėjo, kiek vargelio pamatei Ket dabar atsimi
nus jam šiurpas nueidavo per kūną ir jis apsipildavo‘Šal
tu prakaitu ir jam pasidarydavo labai bloga atminus per
gyventas dienas rusų belaisvėj, kur niekas neskaito jo ir 
visų nelaimes draugų^Iiettivių kareivių už žmones, visaip 
tyčiojosi iŠ. jų, ir tik tam juos ir telaikė gyvus kad kan
kinti ir tyčiotis jų vargais ir skausmais, nes rusų papro
tys buvo jiems žinomas—belaisvius taip laikyti kad jie ne- 
begrįžtiųiiamon gyvi. Bušai sieke savo rėvoliueiniii tiks- 
lųp todėl jiems buvo visi priešai, kurie tik su jžris iŠven 
neėjo, o priešus jie visaip žudė. Ir daug gėriau butų nu
mirti iškarto nuo kulkos ar kardo, kaip tankiai vartoda
vo juos rusai savo priešams naikinti, negu taip vargti. •

Šiandie Stepas galutinai pasiekė savo kelionės galo— 
parvažiavo namo, kur mane atsilsėti nors kiek po taip 
vargingo gyvenimo, bet ir namie nerado jis tokios laimės, 
nes motinėlė sena ir silpna būdama labai vargo ir jaut nie
ko pagelbėti negalėjo, o jis pats jautėsi tjrtp-gi’ 1-

Vgoniu, kuris netik negali jokio darbo 
Sauja ramumo ir poilsio.

Nors tiek gerumo atranda Stepai kad šiandie abu su 

 

motinėle gali apie viską pasikalbėti/pasiguosti. Motinė
lė, ašaras vos sulaikydama, pasakoja, pasakoja jam.tai 
ką ji pergyveno. Ji laiko ašaras^ bet kasžin ar jos bebėg
tų iš akių; ar beišduotų rasą tos tamsios, baisios vietos, 
kur vadinasi akimis.

Stepui į kariuomenę savanoriu išėjus tuoj motinėlę 
.ištiko nelaimė—pasimirė Stepo tėvas, kuris, nors ir ne
bejaunas būdamas, vis-gi buvo vienintelė viltis sūnui išė
jus. Staiga, be jokios ligos senasis ir pasimirė, niekuo 
ir nesiskundė niekam. Tą pirmąjį, skaudų smūgį senutė 

? tįta tik išlaikė,, beį su juo ji palydėjo paskutinę sveika
tą, kokia dar buvo, nes nieko nebegalėjo sugalvoti kaip 
toliau gyventi. Sūnaus jr nekeikė ir nebarė už tai kad jis, 
truputį ir prieš abiejų senių norą.išėjo į kariuomenę, bet 
vistik giliai širdyje slapta malda prašė Dievo kad jis grįž-- 
tir į namus jai senai padėti, kad nereikėtų be priežiūros 
žūti ir kad butukam jos akis amžinam miegui užspausti. 
“Q dabar jau ir galėtų grįžti mano Stepelis’—galvojo se
nele po senio mirties vis dar neatsipeikėjus nuo sunkaus 
smūgio—‘jog dabar jau ir Lietuvoj daug kareivių yra 
priimta, gali pakariauti ti mano vaikelį paliuosuoti kad 
mane karšintų. Duok, Dieve, jam sveikatą, tam mane 
vaikeliui, nors ir skaudėjo Širdis jam iš namų išeinant ti’ 
mane su seniu vienus paliekant, bet jis, vaikas, ir-gi ne
veltui ėjo—ėjo jog ūž Lietuvą pakariauti. Padėjo Die
vas, gerai pakariavo, laimingai atsiekė savo troškimus ti 
turėtų,mane atsimint?’—tokios mintįs galvoje klaidžiojo 
Stepo motinai ir ji tai imdavo karštai melstis už jį, tai 

•gailiai verkti. Visi tie jos jausmai taip į ją veikė kad ji 
kasdieną jautėsi arčiau į karstą beeinanti ti jau labiau
siai ėmė prašyti Dievo kad grįžtų sūnus.

Ir pas kunigėlį buvo sykį nuėjus savo sielą išpasako
ti ti pasiklausti ar ne nuodėmė prašyti Dievo kad sūnus 
paliktų savo pareigas link tėvynės ir eitų prie jos. Ku
nigėlis jos pasakojimu^ ir skaudžias skundas suprato ir 
nuramino ją, sakydamas kad sūnus tuojau grįš iš kariuo
menės ir grįš kaipo Lietuvos didvyrių ainis—karžygiš. 

^Nusiraminus, bet neilgam grįžo senutė į‘namus ti tan- 
* kiau meldėsi ir verkė, tik jau tokio skausmo nebekenfejo, 

—malda ti ašaros jai suteikdavo sielos ramumą, bet taip 
beverkiant ti besisielojant greit jos akys nebeišdave ašarų 
ti siela lyg kitoįesnė liko, tik kažkoks slaptas, liūdnas il
gesys traukė ją į kitą pasaulį... * '•

O tuo laikiųkaip tik ji ti žinutės nebegavo nuo sū
naus ti tuo dar labinus susirūpino, susigriaužė.
, Sūnus, tuo laiku kaip motina vargo po vyro mirties, 
kariavo Lietuvos drąsios kariuomenės eilėse prieš rytų 
plėšikus—rusus-bolševikus. Jo. žygiai taip-gi daug reiš
kė bendrame pergalių vainike—jis buvo drąsus ti tvirtas 
kovose kaip liūtas ir tik vieno tetroųkp, kuogreičiausiai iš
vyti iš Lietuvos šalelės rūstis ir eiti ant vokiečių, kurie 
dar tebesėto Lietuvos viduryje naikindami Lietuvos turtus 
ti žudydami žmones. “E, duosim kailiu vokiečiams!..” 
—gardžiai pamanydavo kartais Stepas gavęs laisvą valan
dikę ir priguldamas pasilsėti kur nors pakrūmėj. Nesun
kios buvo kovos, nesunkus kariškas gyvenimas jam ti jo 
draugam, nes niekas į blogumus jokios domės nekreipė, ir 
daugiausia jie buvo savanoriai. Gerai viskas ėjosi, nors 
ti buvo daug liūdnų ir sunkių valandų, tik jau mūsiškiams 
prisiartinus prie Dauguvos upės ir, rodos, jau galutinai 
laimėjus sunkųjį žygį su rusais-bolsevikais, su Stepu at
sitiko nelaime—jis su keliais draugais buvo pasiųstas žval
gyboj ti iš nelaimės pakliuvo bolševikams belaisvėm; per- 
toli, mat buvo nuėję nuo savųjų. Papuolė belaisven mū
sų vyrukai jau buvo nusigandę kad bus tuojau sušaudy
tų bet atsitaike geri žmonės-bolševikai ir juos pasiuntė 
gįlumon Busi jos, žinomą, tik tiek gero jienri tepadarę kad r t . ... ,.w.  ,_____________
neatėmė visko nuo jų ir nepaliko visai jų plikais^pMtuos kiu belaisvius bolševikai maitino, buvo tik suerzinimu ta teMs Lietuvri btttl tavai.
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bolševikus buvo tięk gerumo kad jų drapanas tik apmainė nui, kuris negaudamas reikalingos jėgos Šaltinio dar la- 
ant visiškai suplyšusių ti niekam nebetikusių; toliau, Bu- 
»iM mūsų belaisviams prisėjo daug ko pamatyti: ir daug 
Žiauresnių už pirmuosius bolšeyikų, ti alkio, ti šalčio. Pri
sėjo viską kantriai iškęsti, nes apie pasiskundimą by kam 
negalėjo būti i»l minties, nes “laisvojojn Busi joj neturėjo 
kam pasiskusti net tos pačios Rusijos pilietis, o ką jau 
bekalbėti apie belaisvį, kuris netari jokių tiesų ti negali 
pakelti balso*.. Belaisvėj turi žmogus u&imtišti kad esi 
Žmogus, o ne gyvuly^ turi persiskirti su viskuo kas buvo 
ar yra brangu sielai, širdžiai,—belaisvis, oypačpapuo- 
Jęs pas tokius Žmones kaip bolševikai, kurie patys neta
ri tikro žmogiško pajautimo, yra vergas su kūnu ti sie-

O kiek sielos skausmo, kiek skaudaus ilgėsiu prisieL 
na belaisviams iškęntėti esant toli nuo savųjų, nuo pažįs
tamų kovotojų būrio. Belaisviai atsiduoda likimui ir-jau- 
čiasi ištikro tik gyvuliais; su kuriais savMnkai gali dary^ 
ti ką nori. Sunki dalis belaisvių, to sunkumo, to skau
daus jų ilgesio tėvynės ti savųjų žmonių niekas nesupras, 
jeigu nejus pats visko patyręs arba arti į viską prisižiū- 
tėjęs. . * .

Mūsų belaisvių būrelis? kuriame buvo Stepas, 
susiartino nelaimėje ti pasirodė kad visų jų’ mintys buvo 
mažko vienodoj nors prieš papulsiant belaisven jie vie- 
įpas kito ne^ižinojo, nes- buvo visai kitų dalių—-tik fron
te taip ^atsitiko, kad jie susiejo, lilorš MševikaLpalydo- 
vai ti nelabai mėgo kad belaisviai daug tatpūsa^je kal
bėtus, bet'fetielis mūsų belaisvių, rodė, kad į užgiinmąrir 
Įsai nekreipia domės ti nuduodami ramumą šnekučiavo, 
nors ištikro kalboje ramumo nebuvo ir negalėjo būti, bet 
bendros, širdingos kalbos-belaisviams beliko kaipo vienia- 
tėle proga užmiršti savo sunkią nelaimę. Tik mūsų vyrai 
Įprisibijoj kad bolševikai jų neišsktisfytų matydami jų to-, 
kį susiartinimą, bet kažkodėl, ar tai tokia laime jiems bu
vo, ar bolševikai juos krūvoje laike su kokiu nors tiks
lu, tik visą kelionės laiką jų neišskyrė. O kelionė buvo 
gana ilga, palydovai sake kad juos veš į Viatkos guberni
ją. Nors mūsiškiai tikrai nežino jo kur toks kraštas yra, 
bet suprato kad tai labai toli nuo Lietuvos sienij ti apie 
pabėgimą negalėjo būti minties. Ir tarpusavyje būrelis 
susitarė kad nė vienas nebėgs—vistįek nieko gero iš to 
neišeitų, tik ką apsunkintų draugų padėtį.

Mūsiškiai matydami.tas aplinkybes,, kuriose jie buvo, 
galutinai nutarė nebėgti ir kantriai laukti kokios nors pa
baigos, o belaisvės laiką praleisti vienybėj kenčiant* ir vis
iką bendrai pasidalijant Įr jau mūsų belaisviai pasiju
to tikrais broliais esąti fa mintimi save raminol

Po ilgos kelionės pasiekė jie tolimo Viatkos guberni
jos krašto ir buvo atiduoti vietiniams bolševikams, o pa
lydovai juos atidavę grįžo atgal... A ; ' '. ■'*

Ola prisėjo iškarto daug nemalonumo patirti, nes vi
si žmonės sufanatizuoti kruvina bolševikų programa rei
kalavo juos tuojaus užmušti kad “baltųjų nė smarvės ne
liktų. ” Nesuprato tie žmones kad tie belaisviai yrą var
go žmonės—Lietuvos darbo žmonių respublikos gynėjai, 
jie tik manė kad visi kas nesisako norį eiti kartu su jais 
kelti pasauly revoliucijos, yra jų priešais, o priešai, su
lig galingosios revoliucinės dvasios, turi būti sutrinti ti 
psai iš žemės prašalinti.

Bebūnant nuolatinėj baimėj dėl gyvasties ir kenčiant 
daug trūkumų visi mūsų belaisviai liko panašūs tik į gy
vus skeletus, po nekurio laiko keli jų apsirgo,o likusie
ji buvo tik “vaikščiojančiomis ligomis/’ Siistigusius drau
gus bolševikai atsiėmę ti apie jų likimą kiti belaisviai nie
ko nežinojo. . - - •

Kentė visi belaisviai, bet Stepas kaipo jauniausias iš 
būrelio, rodos, daugiausiai vargo matė, nors visiems jis 
lygus buvo. Stepas buvo baisesnės išvaizdos už visus sa
vo draugus ir vos begalėjo paeiti. Ligoniu pasisakyti jis 
taip-gi nenorėjo, nes nenorėjo su draugais persiskirti. Už 
jo baisią išvaizdą—juodus paakius, vęidą su išsikišusiais 
kaulais, baisias lyg susuktas reumatizmo kauluotas ran
kas bolševikai jį ėmė vadinti “velniu.”

Stepas nieko į tai nesakė, nes nebejautė jokio užsi
gavimo—jam viskas buvo vistiek/

Bet kad būtų kas į Stepo sielą pažvelgus ti ją tiktai 
supratęs, būtirpamatęs kad jis neliek kenčia dėl medžią- 
gintų blogumų, kiek kenčia dvasioj.. . Stepas mylėjo 
merginą, kuri Mko ’dabat tolimoj Lietuvoj* Didžiausias 
skausmas, skaudžiausios svajonės buvo dėl jos—neliek il
gesys jį veikė, kiek ta mintis kad ji gal bus užmiršus jį 
—kareivį, dabar taip sunkiai kenčiantį.

Kažinkodef, bet Stepui taip atrodė kad jam daug 
lengviau būtų viskas kentėti, jeigu jis tikrai žinotų, kad 
ji jo neužmiršo ti aplanko jį svajonėmis. Daug -Stepas 
galvodavo dėl jos, daug kankydavo save įvairiais spelio-, 
jimais, bet nieko negalėjo mmtimįs atsiekti ti jų žiaurim 
kankinamas vis labiau nyko ti nyko$> Net suvargę jo 
draugai tai pastebėjo ti ėmė jo klausinėti kas jį taip var
gina,- bet Stepas gerai žinojo kad neverta drangų savo 
vargais dar labiau varginti, ir gal kitiems sukelti taip-gi 
skausmus, ti tylėjo. Draugai mane kad dei jaunystės jis 
.toks, kad negali dar vargų kęsti. O, koks begalinis skaus
mą^ užliedavo Stepo sielą, kuomet jis įsižiūrėjęs į puikų 
saulėleidį atsimindavo Lietuvos saulėleidį, gimtą kaimelį, 
malonius giminhj ti pažįstamų veidus, skaistų veidą savo 
mylimosios sielos draugužės, jos gilias, gilias akis?.. O, 
kaip už virdavo jo kiūtinėję noras pulti visas kliūtis, ko
kios tik jam nebūtų priešais ti viską naikinant, pulti 
link savo brangiosios tėvynės!.. Krūtinė užvirdavo karš
tu jausmu, akys sužibėdavo nauja, baisia Šviesa, rankos 
imdavo drebėti ir Stbpas norėdavo pulti, pulti kaip liū
tas pirmyn, tik padaręs pirmas pastangas pajusdavo, kad 
galvą užlieja didelis skausmas, akys aptemsta ir visas kū
nas pasineria lyg į kokią tai gelmę, Šaltą ti labai nemalo
nią—tai buvo nusilpnėjimo apsireiškimai) nes’maistas, ta 
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biau tik vargo. Sunki, nežmoniška belaisvi paverčią žmo
nes bejausmiais gyvuliais, dar žeminiais už gyvulį..

Stepas tiek laiko svajojęs apie savo meilę galop liko 
lyg sumiščlis—jo akyse visuomet tik mylimosios paveiks
las stovėjo, visos mintys apie ją buvo ir jia negalėdavo 
nurimti ti pąsimdflti. O ti malda jo neramino, jis.nega- 
lejo į ją įsigilinti, taip jo mintis (skaudėjus į veną daly
ką—meilę buvo. Retai kuomet Stepas ant tiek nusiramin
davo kad galėdavo pamanyti, jog taip atsiduoti mintims 
ti neieškoti ramumo. Dievo maldoje yra nuodėmė, bet vėl 
pakilusios mintys jį išmušdavo i§ ramufno ti jis tik aki
mis aplink, lyg kokis laukinis gyvulys, gaudė kažką ne
matomą, kuris, rodos jį nore jo privylioti, bet prie savęs 
nenorėjo prisileisti .. . ; ’

• * . (Bus daugiau)* -
• * \ i 'ForfZO Poetai

To&ie yra galmmkai tų, kurie iŠ* 
nauj'o Lietuvą nori pavergti. Lie
tuvos sūną~ir dukterų tarpe netu
ri rastis toltfif, kurie savu motinai 
pražūtį skirtų. O jeigu ir randa- 
ai nenorinčią paremti Lietuvą taip 
svarbioje valandoje, tai jie- nėra 
laisvi lietuviai bet vergai vaka
rykščią engėjų, kuria ją kilnią 
dvasią ir laisvesxnuovoką amžinai

Visij, kurie jaučias laisvos ir ne- 
priklausomos Lietuvos' sūnūs, bei 
dukterys yra šventa priedermė 
tuojaus be jokio atidėliojimo pirk
ti Lietuvos Laisvas Paskolos bū
ną ir tiiomi peremti savo brolius 
■Tėvynėje, atgauti Lietuvos sosti
nę Vilnią ir kitas lenką užimtas 
Lietuvos teritorijas. Kurie ma
note savo širdyse, jog esate tik
rais tėvynainiai? lietuviais ir my- 
|Bte savo tėvynę Lietuvą,parodyki
te jai savo meilę įsigydami Lietu
vos Laisvės Paskolos boną. Nu
pirktas .bonas tai geras įrankis 
Žulikauskiui per galvą trenkti.

Visi: organizacijos, kuopos, dr- 
jos, klubai, biznieriai amatninkai 
ir prasti darbininkai stokim vie
non eilėn pirkti boną. Jei taip, 
padarysim tai greit galėsime su
šukti:. Valio! nepriklausoma Lie
tuva su sostine Vilnium!

J. A. Tulauskas.

SKAITYTOJI! MUKUS. I
' DRĄSIAU PRAŠAU- • 

BE,TO.
i Numeryje 110 “Darbininkas” 

paskelbė Lietuvių Socijalisių Są
jungos (LSS.) pildomojo komite
to rezoliuciją paskolos" klausime. v 
To jrezoliueijdįsakoma, “kad dar ^kvęrgS. 
kartine Lietuvos valdžia yra pasi
turinčiųjų slu<gsnių reiškėją, ku
ri sistemačiai klasinį Lietuvos 
darbininkų judėjimą puola ir kai
po tokia, Aiserikos lietuvių dar
bininkų paramos nėra verta. Bet 
mes gerai žinome, kad Lietuvos 
valdžia yra tokia, kokių pastatė 
Lietuvos gyventojų išrinktas sei
mas ir žinome gerai, kad ji jo
kių darbininkų judėjimų nepuo
la, o1 tik priešvalstybinį judėji
mą smaugia ten? kur jis apsireiš
kia. “Keleivio” numeryje 3D ci
tuojamas Kauno “Socialdemokra
tas,” kur sakoma: “Amerikos 
lietuviai labai greit užrauks savo 
kapšų h parodys nugarą mūsų . 
^valdžios agentam paskolos pra- ■ 
šaut.” • "-j

/‘Keleivis” priduria; “Mes ga- ( 
lim painformuoti'Lietuvos drau
gus, kad Amerikos lietuviai dar
bininkai jau ir užraukė savo kap-

■ šį Lietuvos valdžiai.47 
į Kajp matome Lietuvos ir Ame
rikos soeijalistai atviri ir drąsiai 

1 pasisako prieš rėmimą 'paskolos. 
Tą jie kalba tada, kada paskola 

S eina ir kada Genevoj svarstomas 
Lietuvos ir Vilniaus likimas, kuo- 
met Lietuvai gal tuo tuojau pri
kelti stoti žūtbūtinėn kovon prieš, 
reiikų ponus. Jei nepriimtinos iš
lygos Lietuvai bus pastatytos, tai 

; vargu kitaipJjus.
Tad lenkę ponai iš -visų spėkų, 

iš. visos dūšios, S gilumos širdies 
gali dėkuoti lietuvių soeijalistams 
už jiems teikiamą talką. (

r Darbininkas.

BROLIAI IR SESUTES.
k

« • _ ’

Per daugel metu lietuviai pa
sauliui buvo mažai arba, visai ne
žinomi.. Lietuva buvo nutrinta 
nuo žemlapio ir jos. piliečiai bu
vo pasaplio pamiršti. Bet štai 
kilo pasaulinis karas, kurio žiau
rios audros; negalėjo praeiti nepa
likusiasžymių. To karo viesulos 
nggineŽekartu caro'’ ir 'kaizerio 
despotizmą ir tuo pačiu laiku iš
judino mažųjų tautų laisves troš
kimų, kurios per ilgus metus sve
timą jungą vilko. Tie vergai, ar
ba mažosios tautos, pajutusios 
sprogų pasijiūosuoti iš po svetimo 
jungo, trenkė vergijos .pančius ir 
jisKėlusios savo vėliavas paskelbs 
pasauliui, jogei “tolinus atsižada 
vergauti. , .

Tarpe tų mažųjų tautų randasi 
ir. mūsų brangioji tėvynė Lietuva, 
iškėlusi savo nepriklausomybės 
trispalvę vėliavų, kuri ištvermin
gai nešama j visiškos laisvės 
skaisčių ir garbingų ateiti. . Tų 
Lietuvos trispalvę, per daug me
tų užmirštų ir paniekintų, jau 
pradeda pažinti ir gerbti svetimos 
tautos, pripažindamos teisę Lie
tuvai gyvuoti nepriklausomai, 

į Tad, broliai ir sesutės, Ameri
kos lietuviai; jeigu jau svetimi 
pripažįsta teisę mūsų tautai, būti 
įųepirklauSomUr tai juo labiau pa* 
Lis turimo pripažinti savo tėvynei 
laisvės teisę ir .padėti jai atsispir
ti nuo tų; kurie iŠnaujo nori pa
vergti jų. Pripažinkime tų teisę 
Ue žodžiais? bet darbais; teikdami 
Lietuvai paskolų. Kuriu šiandie 
neskolįpa Lietuvai, jis nepripa-

Kad lenkų “načelnik pans- 
tva” Pilsudskis yra Lietuvos 
išgaiua tai mes visi jau senai 
žinome; Pilsudskis tai vienas 
iš labai daugelio Lietuvos dva
rininkų, kurie savo išsigimime 
nebesupranta, jog pjauni ir že
ma yra savo gimtąją žemę ir 
savo tikrųjų tėvynę versti par
siduoti svetimos valstybes rei
kalams, naudai ir garbei: To
kius išgamas tegali apšviesti 
kulka arba kartuvęs, kO Pilsu
dskis gal ir susilauks, jeigu dar 
pagyvens ir panorės kada nors 
atsilankyti į Lietuvą savo dva-. 
rų pažiūrėti. Vargu ar jam be
bus amnestija. Bet. reikia piį- 
pažinti, kad Pifsudskis, prašy
damas sau amnestijos' iš lietu- 
vos valdžios, galėtų pavartoti 
labai svarbų argumentų. Juk 
nei vienas lietuvis ar geras, ar 
išgama nepridarė Lenkijai tiek 
daug žalos, kiek pridarė Pilsu
dskis. Tik pažiūrėkime:

= 1) Pilsudskis dar karo laiku 
vos įvažiavęs Lenkijon sugebė
jo, nors ir būdamas nerimtas 
avantiurininkas, pasigriebti į 
savo rankas valdžios yadžias ir 
jas po šiai dienai savo rankose 
išlaikyti. Tuo Pilsudskis priro- 
dė visam pasauliui, kad lenkai 
patys Žmonių neturi ir valdy- 
ties patys negali be importuotų 
Valdonų.

2) Pilsudskis taip-pat priro- 
dė, kad lenkų tauta neturėjo 
nei kiek politinės išminties, že
ngdama priė'Savo laisvės, Pra
džioje Pilsudskis liepė lenkams 
karianti vokiečių pusėje — ir 
lenkai klausė. _ Vėliau, alijan- 
tams 'laimint? Pilsudskis užka- 
įmandavo pasisukti į Paryžių,) 
ir visa lenkų tauta pasisuko į 
Paryžių. (Palyginkime čia Lie- 
tuyos Žmonių išmintį vokiečių 
okupacijos metu ir vėliau.) 

’ J) Pilsudskis stūmė lenkų 
gaujhs ų Čekijų,' į Ukrainą, į 
Lietuvą) į Baltgudijų, į Volde- 

kelis kari tiek 
žemių, kiek turėjo patys lenkai. 
Visas pasauliu žiūrėjo į žygius

> apkvaitusios tautos, nesuspėju-

■

j ■■
! Mum n3r* iHrtim ar Q 
Į Jttrą ta apaiidoa dat- S 

E ta art* 11 
[ mčnesį. * g
į M* pritata užMky- D 
| w <Kd«Iį ar ftutig ir rM- 9 
i are parodyti Jums dėta* 9 
Į W manome, kad galime g 
f bfiti Jūių spaustuvirin- A 
Jfcąfcr ti

I Jeifti rabatų gera prie- 
I ftstfe, tat mes neužimtame į' 
| taagfol, laikraštyje vie- 
| tos Šiam apgaraihimui.
■' * į “DarMuinko” Spauatu- 
Įvi įrengta nauj&uiiomfi Žg 
t me deramomis mažinojri* S 
I ir spaudos darbai atlieka- 
J inf greit ir gerai.

jį Cu visais spaudos dar* 
| tas tara<ta

0 “DARBININKAS” 
į 3^> Broadway, 

n ’ . Boston 27, Mas».
Į InLEi’ONAS So. BoSi'Otf 620 ffIS

' ,H — ii.. • , -V - - f

sios dar savo laisvę apsidžiau
gti ir savo< kojomis išjnoktįvai- 
kščioti, o jau plačiai prasižio
jusios — visų' savb kaimynų 
ryti. Liūrėjo pasaulis, ir gal
vas kraipė, ir pečiais trauke# o 
visa lenkų tauta garbino Pilsu
dskį, kaipo 20-ojo'amžiaus Na
poleoną, Lenkijos tėvas ir išgel
bėtoją. Vadinasi Pilsudškis pa
rodė visiems, jog lenkų tauta 
nebętekd sveikos nuovokos ir 

. kad ji nesugebės laisvai ir'sava- 
Tankiai savo šalyje tvarkyties, 

; 4) O kada atėjo šabai badas# 
darbininkų streikai, kareivių' 
sukilimai, kada lenkų markes 
vertė krito 'žemiau jų popėros 

‘' vdB, kada nieko nebeliko už
statyti Francijai, kada ir pat
sai Hooveris nebesuspėja'alka- 

1 nų burnų pasotinti, kad kabi
nėtai galvas pametę, bėga iš 
valdžios vienas po kitam tuo 
pačiu laiku visa Lenkija, Pil
sudskio įsakyta paskutinius 
savo, gražius deda, kad tik ne
atiduoti lietuviams jų sostines 
— Vilniaus, . O Pilsudskis, mū
sų išgama, vis dar tebėra načel* 
nik panstvva ir tebelaikomas 
tikruoju tautos vadu,.

Jeigu lenkų tauta kokiu nors 
stebuklu praregėtų ir išvystų 
Pilsudskio “nuopelnus” jų tau
tai tikroje šviesoje; ji beabejo 
vienan balsan sukeiktų “ A to 
pšiakrew litvinl patrzcie, eo on 
dlianas narobi'I;” tada nereikė
tų nei mums jo karti. Pakartų 
jį patys lenkai, arba, geriausia
me atvejyje, įsodinę į tačką at
vestų jį prie Lietuvos rubežiaus 
ir iškratę paleistų'jį Lietuvos 
.žemėn, kad/en pirmas Li sa
vos milicinirikas nuvestų jį m o 
vadon ir patubdytų <— iki te* s- 
mo' ir iki kartuvių.

Bet nemanome.kad tai atsi
tiks. Lenkai nepraregės, jie" 
gražiai, poniškai’, tragiškai, su 
dailiu'. žestu žus, su jais žus 
drauge ir Pilsudskis ir. dar sykį 
lietuvio lūpos išbars: finis Bo
lonine (galas Lenkijai.)

Pilsudskis atsidūrė baisaus 
keršytojo rolėje —> už amžių 
skiaudas, lietuvių pritirtas SŽ 
lenkų tautos. ~Bėt Pilsudskis 
tos rolės neaorėjb ir nesuprato. 
Jisai ištikrų jų dėjosi lenkų tau
tos išgelbėtoju. Neskyrėme jo 
tokiai rolei nei mes, lietuviai. 
Apveizda, tautų likimą vedan- 
Lt ir tvaikanti,' panaudojo w- 
rią mūsų išsiginusį dvarininku 
savo tikslams: už amžių skria
udas# už vargdienių ašaras, ril 
kruviną baudžiauninkų plukai-. 
tų —buvo padarytas atlygini
mas — ir tai iš rankų tų, ta? 
rie Lietuvos prakaitų ir dvasine 
turtus nešė, kai jmkvaišeliai, ■ 
svetimiems. *

Nesidžiaugiame bet-gi iŠ to. 
Linkėkime ir priešui gmbuvta. į 
Tik pirmiausia savę apsirupln-. 
kirne. Sau laisvę užtikrinkime.'

U t/
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U I* F. STOČIŲ 
SUVAŽIAVIMAS.

K* Spalio 9 d. po pietę, L. D. S. 
Įj^ name įvyko L, L. P. Stosią, 

Bostono, apskričiu atstovą su* 
“ važiavimas. Atstovą buvo gra

žus būrelis. ' * .
Pirmiausiai ats. išdavė rap. iš 

atstovaujamų stoeilj darbuotės. 
Perskaitytas laiškas iš L. F. 
Misijas, kuriame pranešamas, 
kad Lietuvos Atstovas atlan
kys naujos Anglijos didešnią- 
sias kolionijas. Išdirbta marš
ruto tvarkiu Nutarta kviesti 
pradėti maršrutą nuo spalio 23 
ta Dar sykį iš atstovu pąsitvir- 
tinus, Kad yra agitatorių agi
tuojančių prieš & L. Paskolą

k ir Lietuvos nepidldausomybę 
ir kad tokie Lietuvos priešai 
grįždami Lietuvon naudojasi 
lygiomis teisėmis tai iš nešta 
rezoliucija tame klausime. 
Svarstymai ėjo gyvai ir rimtai, 
Plačiau sužinosite iš protokolo.

' Pašalinis

t ■.

I >.

■ *
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puolą Kolumbą Diena; kurioj 
bankai ir kitokios biznio įstai
gos uždarytos, vienok Lietuvių 
Prekybos B~vė* ofisas bus ati
darai1 Ypač aplinkinių koloni
jų lietuviams bus patogu’atvy
kti ta dienų ir atlikti reikalus.

Valdyba.
*-—.-T-

PALEIDO 7.000 DARBI-
NINKĮL ’

. de-‘
partmentas atleido arti 7.000 
darbininkų Panamos kana- 
lo juostoj.

/

CHICAGO, TLL*
LDS. 88 kp. nminii *ų*WnMtaM 

įvyks nedalioj, 16 <t spalio,* tuojaus 
po pmnahlij Aulroe Vartų parapijos 
•tetataete* 2823 W. 28 n w nariai, 
malonėsit zualHakti ir naują ataitof^ 
«• • e
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'' ' SUSIRINKIMAS.

IX Ii, P. Stoties susirinkimas 
įvyks seredos vakare, spalio’ 12 
d. <(Dailininko’’ ofise, prasi
dės 7:30. Visi stoties nariai 
malonėsite pribūti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti. '

Rašt.

f

T
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ATSIŠAUKIMAS Į BOSTO : 
NO IR APYLINKĖS 

LIETUVIUS.
; Gal jau visi girdėjot, kad 
.Cambridgeius rengiasi iškil
mingai apvaikščioti savo 75 
metą įsikūrimo sukaktuves. 
Tam tikslui, seredoje, 12 d. 
spalio (Čolumbus day) yra re- 

' ngiama milžiniška paroda 
. Cambridgeiuje. Joje dalyvaus 
Visos tautos. Jų tarpe ir Keiti- 

' viai. Tokiosjia iškilmėsna, be- 
abejOy suvažiuos daug augštri 
svečių. Už tai kiekviena tauta 
stengsis kuo geriau ir skaitlin- 
giau pasirodyti. Mes lietuviai, 
neturime palikti paskutinioje1 
vietoje. Turime sudaryti' skait-l 
lingu ir gražų marguojančių ku-1

k
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LIETUVOS ŽEMLAFIS
Kaina 75 Cental i

Tai naujausios laidos 
žemlapis ir kiekvienas 

. lietuvis turėtų įsigyti. 
' Sulankstomas ir apda

rytas puikiais viršeliais.

Didžio Išlankstytas
■ 26y2x33%

Sulankstytas
6%x9į^ >■

v

Galima gauti 
“DAEĘININKE”

366 Broad/may,
Boston 27, Mass.

, Iii ■ 1 . I’■ -

>. L. K. KEISTUČIO DR-JOB VA& 
OYBOS ADRESAI, BOSTON, MASS. 
’IRM. — Motiejai Verseckai, 

41 Gatės St, So. Boston,, Mcm, 
nCE-PIRM. — Juozas Blžokae, ' 

307 E. 9-th St, ,So. Boston, 3£as*. 
•ROT. RAŠT.7—• Ant Moclejunasų 

,t 450 H. 7th Št, So. Boston, M&M 
’IN. RAST. — Juozas Kavaliauskas, 

209 E. Cottage St, Dorchester. 
tASIERIUS — Andriejus ZUleckas, 

307 E. 9-th St, So. Boston; Mase 
IARSALKA — Antanas Gruodis, ■ 

159 Bowen St, So. Boston, Mass 
D. L. K Keistučio dr-ja laiko rnėne

I

rį, kad tuomi atkreipus vi&j.a-
* tydą j save. Tegu, visi pamato, 

kad lietuviai yra gyva ir susi-
• pratusi tauta, ir kaipo tokia 
verta tinkamos vietos ir pagar
bos tautų šeimynoje. Kadangi 
daug lietuviai gyvena visai ar
timoje Cambridgeiaus apylin
kėj, ir jiems visai lengva Cam- 
bridgeių pasiekti, tai mes atsi- 
lietnbiuS’ kviestdami jus atvyk
ti 12 d. spalio Cambridge ir da
lyvauti milžiniškoje parodoje, 
lietuvių.» skyriuje. Ypatingai

. jaunimas. — Vyčiai ir L. D: S. 
nariai turėtų būtinai atvykti ir 
dalyvauti parodoje. Tą dary- 
darni nemažai pasitarnausite 

; . savo Tėvynei Lietuvai išgarsin- 
. darni jos vardą. Pageidauja- 

į- nia, kad atvyktumėt ne vėliau 
kaip 9 vai.'iš ryto, prie lietu- 
vių bažnyčios, bei bažnytinėm 

| svetainėn, o ten galėsite prisi- 
F‘ dėti prie sau tinkamos grupės 
k • |r maršūoti.

* Todėl, kas mylite savo Tėvy- 
|. 'nę ir trokštat jai užuojautos ir 
L garbės,kviečiame atvykti sere-j
t doje ir dalyvauti parodoje, bei; ig 
[ Lietuvos vardo išgarsinime, i g 
y Pasirodykime, kad mes. esamo | S 
r- lietuviais ne vien iš vardo bet, S 
I' . ir iŠ darbų. ' S

Cabridge’io Lietuvių Parodos j g
Rėng. Komitetas. ’ o

/■ -—:____  ;g
. ŠOKIAI, ŠOKIAI! [ J

Ar žinote, kad Lietuvos Vyčių; g 
17s kuopa rengia linksmus šokius, į BJ 
Spalio 15 d. Lietuvių Salėj, kani- į 8 
pas E ir Silver Sts., So. Bostonu M 
•Ttf—,—a. .r 2 — a- i .! * ImE- - -- ,t!

■ A’lSą lieti\vjų jaunimą at- j
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BRIDGEPORT, CONK.
LDS. 39 kp, mėnesiniu atsirinkimas 

įvyks’ nedėlioj, 16 <1, spalio papras
toj vietoj. Visi narlal maįonėklte pri
būti, nes turime daug svarbių reika
lų aptarti. Atsiveskite ir naują na
rių. '

Taldy&a,. ; *

NEW BRITAIS, CONN.
LDS. M KnppoĮĮ m&ėslnte susirinki

mas įvyks nedėlioj, 10 d. spalio, tuo* 
Jaus pa pamaldų, iVĄMdrlėjau*: imž- 
nytlndj salčj> Visi noriai yra kviečią, 
ml atsilankyti, nes turĮme daug daly
kų aptarta \

r * V&jyba.

te

CICERO,* HA.
LDS. 49-toir kuopos mčneąlnfs susi* 

rinkiraas fvyks panedelyje, 17 d. spalio 
3 valandų vakare šv. Antano parapi
jos svetainėje. Visi nariai ir narės 
malonėkite pribūti paskirtu taiko, 
taip-gi atsiveskite ir naujų narių.

Kviečia Val^Sa.

, DAYTON, OHIO.
LDS. 69-tos kuopos menesiais susi

rinkimas įvyks nedėlioj, 33 d. spalio, 
2riij valandą po .pietų šv. .Kryžiaus pa
rapijos svetainėj. Visi nariai ęnalonė- 
kite pribūti, nes turime daug* sVarbių 
.•eikalų aptarti. Taip-gi atsiveskite ir 
aaujų narių.

Kviečia Valdyba.

■ M0N.TREAL, CAKADA. ’
LDS. 92 kuopds extra susirinkimas 

įvyks seredoj, .12 d. spalio, 720 Porthe- 
nois St Prasidės r vai. vakare.

Gerbiamieji broliai ir sesutės, malo
nėkite būtinai kiekvienas atsilankyti ir 
atsivesti naujų narių, . Turim naujų 
sumanymų kuriuos reikia tuoj aptarti. 
Pik gerbiamiejinepasivėluokite.v 

Kviečia VaĮĄį/ba.
i

į. .ATIDAI . AT YDA! f 
I SMhr ir Iželiai Uetuvoa nepamirškite pagelbėti saviškiams draugam* K 
I ir giminėm* gyvenantiems Lietuvoje, už marių perslysdaml jiems plnlgmft 
. per,aavo pauea Banką, reprezentuojamą jus pučių Įmonių, t. y. Brockton^ 
I Truat Kompaniją, Brockton, Muw. „ K
i M«* eaanie gntnvl pasiūlyti jums pagelbą ir pafarnavlmą įvairiuose^ 
»dalykuose. Užeik pas mus pasikalbėti su musų užsienio dcpnrtainento ad- 
1 ministraioriom p. Heimbergu, kuris yra pinčiai apsipažinęs su Europos k 
[ reikalais. w
. Musų mokestis nž patarnavimų Išmainyme lietuviškų auksinų yra Že-yi 
i minusias Ir patarnavimas geriausias. Visi dalykai atsekami tinkamai sujr 
į atydo. Jūsų pinigai bus sugrąžinti Suv. Visti jų doleriais, jeigu siunčiant w 

per mus paalrodytų kad tie kuriem buvp siųsti tų pinigų1 negavo. Biik$ 
tikras užeiti Ir persitikrlntl musų'patarnavimu, * &

Musų ateitis yra jūsų ateitis. .Tusų ateitis yra musų parama. 
Ačluojame joms už pirmutine paramą jūsų Bankas, reprezentuoja-a 

l moe jus pačių žmonių. • • •, » ~
t BBOCKIOir TRUST COMPANY , K
Į 89 Main SJtrett, Brockton, Mass. S

Reikalingas geras VARGONI
NINKAS prieš Šv. Petro ir. Povi
lo parapijos.

Kun. J. V. Miliauskas, 
■837 K Diamond Avė.,

Hazleton, Pa.ra

H.

bkaitykitk ir platin- 
KTTB“DAEBININKĄ”

.. ......-Z- -. ,- j'r„.-' '. '...'. ■ ■ ’..

M E,Ji. DRAUGIJOS
/4AZ>rW AMHtAjUI 

80. BOSTONE ASE.
*

r

PIR^-— JonMPranaitta,
' 624 M. 8th 8L, 8a Boaton, Mom. 

VIC^-RIRM. — j JlndrulinnaB,
®8 -r- 4-th St, 8a. Boston,__

PROT. RAJ®,;^,v; X JaMtai,
147 K St, Boston 27K Mass.

FIN. RAtT. —» Juocai Juliau 
Merydlff 
ArltajhtonHelitl^Hui.

111 Bdvven St, So. Boaton, Masą 
IžBOi GLOBmi X Grublnskmr,

B Jay St, 8o. Boaton, Mom. ir 
Antena*. Kmltea.

284 hth St, So. Boflton, Mua 
MARŠALKA Povilai Laučka, 

fft Story St, So. Bo«ton, Man.
, Draugljo* antrašai reikale:

M6 Broadiray, Bot. Boiton, Man. ? 
■> DrKagsBtitA luiirlnkimal laikomi kai 
rntrą nedeMIenį mčnėilo 1-ą vai po 
olėtų Bažnytinėj «al6j ant 5 gt, So. 
Soatou, Maaa.

»* A

ST^TF-įM^a 
įJALDilAUSIOR AIRDIKBV.JRBAUB 

t ' DEJOS VAIDYBOS ADRESAI - 
80. BOSUOS MARŠ.

PIRM, r- Antena* jEūnlteą,
284 Etak St* Bo«ton 27* M***.

VICE-PIRM. Juozas Audrllluntm, 
273 Fourth St’, So. Boston, Mass.

PR()T. RA3T. — Vincą* Valktaoriu*, 
178 Boiton St, Boąton 27, Mate.

FIN. HAIT. — PrąnM Sinkevičių*, . 
182 Bown 8t» Boston 27* Mota.

KA8IERIU8 — Jurfto Kanevičiui, 
174 Boiton 8t, Boston 27* Maaa.

MARMATKA Prano* Lukotevl&u*, 
406 M. 7-th St, Boston 27, Mate. 

Buairinklmat laikomi ka* pirmą ne- 
dčldlenį kiskvlsno mčnealo 8 vai/ po, 
ptetų At* Petro Ba&ĮytfaBj salžj, So. 
Boaton. ICaML

; Likimą 
Gydttojas ir Chirurg i 
' Gydo altrlos ir cbronlžkas ltg - 
vyru, motenj ir talkų. »8«arJ 
nttoja. kraują, apjaudalua, llar 
iną Ir tt. aavo laboratorijoj. Bt 
telkia patarimu® IallkaiakiturK 
yanantletna. Adremur: , ~ / 

006 BROADWAYr 
South Boston,\ 
Kampas GStir Broadyray

*

4jttį St, So. Boston/Mass. I ta lietuviais, lenkais ir slovakais,

todėl fotografai nepraleiskite pro
gos, nes čia galima daryti geras 
biznis. Platesnių žinių kreipkitės1 
per laišką šiuo antrašu t

J, Johnson, i
P. O. General Delivery,

' 4 . . Seranton, Pa.
♦

' PARSIDUODA STUDIJA, 
paveiksiij'galerija; labai, geroj 
vietoj dėl biznio, tirštai ąpgyven-

i 16 ifilTŲ SOOTH BOBTOlia( 

f IR. H. S. STORE į 
I Akdj Speoialis^ab . i 

399a W. BH0AWAY/| 
j VitAnnoa: Nuo 9 n iki 7,V.

*m-A“

M

?V. JOTSO EV. BL. PAAALPINBB 
DB-BTBB VAEDVBOB ADRESAI,

PIRM. — M. žiobs.
. ' 589 E. 7-th St, So. Boston, Msm. 

7ICE-PIRM. — P. TuielMs,
180 Bowen St, So. Boston, Mass. 

?ROT. RAŠT. K. Lulflta,
47 Vale St, So. Boston, Mass.

FIN. RAST., — M. želkys, 
127 Graiiit Siį, Šo. Boston, Mass.

IASIERIUS A. Naudžiūnas,- 
16 Vlnffėid St, So. Boatou. Mass, 

MABSALKJL —Steponas Navickai., 
Dr-ja laiko mndrinklmus kaą ‘trečią 

ledėldienl 2-ą vat po pietų Bažnytinėj 
4vtfalnetj, : ..F . ..

Artimi susisiekimai su Lietuva.- Ge
ras valgis ir užtektinai jo. Didelis de
nis, su visais moderniškais naujausių 
Ini.vų patogumais.V^RedStarLine 

jr Laivai išplaukia • 
kiekvienų savaitę iš New Yorko nuo 

No, 58—62 Nortli River Rrieplaukos. 
Snmland j1/ f SpaUolB

(Tik 3-čia kllasa) 
Finland i rX 
Zeeland ^orko
Kročnland J Lapland į Antnerp ą.

Nepaprasta proga pirkti 22 citllber 
nikeliu aptaisytų “revolveri, Mus re
volveris’1 yra geriausias, nekuriu agen
tai parduoda UŽ $8.00. šauna No.' 325 
B-k patronais. Jeigu tokių patronų 
negali gauti savo- mieste, .tai galima 
užslsakyt pas mus, Musų rfigulerė kai
na $6.00, bet šitų mėhesL parduodam 
tik už $3.00. ’Už tokių Kainą* niekur 
negalima gauti. Kiekvienas revolveris 
yra gvarantuojamas mjisų. Iškirpk ši-, 
tų apgarsinimų ir siųsk'sykiu su savo 
vardu ir 30c. stumpoms arba pinigais. 
Kaip prisiųslm Kevolverj tuomet balan
sų užmokėsite. Cash reikalaujama su 
kiekvienu užsakymu užrubežln. Nepra
leisk proga—RAŠYK ŠIANDIEN-.

WESTERN SALES 00., 
1330 N. TVestern Avė., 38, Gblcago, UI.

Gelžkelio OA Q0 
laikrodis

Darbinlfikai, ar jns 
norit turėt gerų lai
krodi? .Pirkit šitų 
gelžkelio laikrodį, 
Prietaisos geros, su f 
jewels. Gvarantuo-1 
jam, laiką gerai lai
kys. Nikelinės mak
štys. Kainuoja du 
syk tiek, bet šitą mėnesį mes parduo
sim dirbtuvės kaina $4.98. ‘ Prisdųsk 
25c. stampoms, balansų užmokėsit kaip 
prisiųsim laikrodį. Prašyk kad. veltui 

Į prisiųstų katalogų.
CONTINENTAL SALES COMPANY, 

2219 W. iValton S t., 505, Chi cago, Iii.

;t,Ą.

A* r 
t

»J. JAKM1UH
(Jakimavičius)

60» KAST BE0ADWAT |
TELEFHONB ĮiOl.

• Tek Ba Bnaton 270 
DR. JOHN M0NNFU, M, P.
Omso VAmrDoa s 

Rytais ik 9 vai.
Bd ptotą. 1 Utį 8 vaL

Vakarais naoCiki 9
536 Broadwy> S. Boston

«

.»

f.J.KALINAIJSKASi 
į ADVOKATAS < 
> * 414 Broadway, j
i S. BOSTON 27 MASS.
1 Tol S T?' 0441 '

' Antro s lubos—Viršuj L. P. B-vįį. ( 
GYVENIMO VIETA:

135 Rowe St, Auburndale, JSfas«.J 
’ Tel. W. Nevvton lOlG—R. Į

I

<■■1

X

«
J

,4

Visur ir Visuomet

„ Jeigu nori, kad raštas atro
dytų gražiai ir jeigu nori sutau

pyti kodaugiausia laiko. Delei pla-
tesnių informacijų* klausk pas 

eiDA:BBmNK4.r
366 Broad/ivay,

Boston 27, Mass,

B

{s pas m ir oiiver ois., oo. jooston,.j.
Mass. ‘Jei žinote, tai kviečiame vi-.! 

| r—sffe lietuvių jaunimą at- j
B- * Šliaukyti Suvažiuos gražiausi vai- į 
K kiliai ir merginos iš apylinkes. Vi--į 
F . si žino, kad Vyčių šokiuose jau-į 
u- nimas turi linksmaus laiko. Tai- > 
L, ; gi ir nepraleiskite šios progos rie- 
k pasinaudoję.

Kviečia Rengimo Komisija.•- —————i—
Liotuvys, kurs neturi Lietu

vos Bono 
vergijos

Į F

I —. neTa išsiritęs iŠ 
kevalo. •
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NEPAPRASTI ŠOKIAI IR DĖŽUTIU PARTY |
• RENGIA LIET. VYČIŲ 78-TA KUOPA. g 

—------ B u s ——-— . S

SUĖSTOJ, SPALIO-nCTOBER 15 D, 1921
LIETŪVHĮ KLIUBO SBETAINĖJE,

41 iSerkeley'Stae'et, Lawrence, Ma?s. fe
' ” ;'ė " -i

Prasidės 8 vai. vakare, : ' ' g

- Nors jau daug įvairių balių buvo Lavrence B 

bet, dar tokis balius bus pirma kartų. Tat gi gerbia- g 
mos vietos ir apylinkės jaunimą kviečiam^ kuoskait- . g. 
tingiausia atsilankytį ant mūs rengiami^ šokių, kur £ 
po vasaros vakaėijų .turėsite' gerą' progą smagiai pa- S 
sišokti ir daugiau ^u jaunimu susipažinti ir linksmai * S 
laiką praleisti. t g

' Orkestras bus pirmos kliasoš, gerai žinomas vie- g 
tos Šokėjams tai Bardsley orkestrą.' Tat gi drąsiai .g 
kviečiame visus apylinkes Šokikus ir šokikės, o mes S 
užtikrinam. kad būsite visi patenkinti. Vaikinams 8 
kuris laimės dėžutė ir ras merginos bardą, turės g 

-draugę bent ant to vakaro, ' “ g
širdingai užprašome atsilankyti visus. ’ JBĮ

■ .. . RengSjai. §
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jau įgejžęiš SPAUDOS

‘‘žELlEIriil”
nUl

Botonikos .ųįokslo žurnalas, 
leidžiamas kas trecią 

mėnesį.
'• r'”. I

— »

“ŽBLMENIJA” yra Šios rū
šies lietuvių viepintšlis žurna
las. * *

“ŽELMENIJOŠ” No. 1 (pir- 
• mus) su paveikslais. >Tilpo 

40Q suvirš įvairių augmenų— 
“žolių” vardai.

“ŽELMENIJOŠ” prenumera
tos kaina Amerikoje ir’ užsie
niuose metams $1.00.,, 
PfivienĮo nuvAetio kaina 5Oo. 
Užsirašykite “ŽELMENTJA.”

Adresas:
P.A.JATUL,

P. O, Bos 2128,-
Boston, Mass.

>

t1

i

7

i Lupki’. 5 
Spalio 15

! Spalio 22 .
Spaliio 29 Į prisiųstų katalogų.

>AMERICANLlNE
23

y ‘ į. 5 Spalio 26* Hamfiurg ’ų j 
t Tikietag -tiesiog RlUavon.
‘ IHT&BiUTIONAI. MĖKCAU- 
' TILE SĮARnre co.

120 laivų—1,300,000 tonų įtalpos.
84 Statė Štręet, Boston, Mass.

Arba pas vietinius agentus.

I
I >

kį*!**

i DR. 1. J. GORMJIf į
. (GUMAUSKAS) ' |

DANTISTAS

aH

Didžiausi, Greičiausi Pasauly* 
Laivai, šaunus .Apsėjimas 

Su Keleiviais.
Ten Yra Vietinis Agentas Jtisų Mieste 

Af netoli .To.
Į Lietuvį,, Lenkiją, Ukrainą ir 

visas Baltiki Valstijas, TIESIAI 
į HAMBURGĄ.

SASONIA — SPALIO 29?
Cabin $145. - 3-čia klesa $100.

Taksų $5.00.
Per Chėrbourg Šeuthampton 

Liverpool ir Glasgoiv
.... .Spalio 20 
.... .Spalio 23 
.......Spalio

Per Angliją ar Hamburgą į
DANZIG $110.00—LIBAU $120.00

HAMBURG $100.00. Takstj S5.00

- ANT PARDAVIMO.
Du . namai ant pardavimo. Išlygos 

lengvos. Išvažiuoju j Lietuvą. Noriu 
greit parduoti. Namai gerai aptaisys 
ti. Kreiptis: 173 H St, antrus- ang- 
štas, So. Boston, Mass.

I’aieskau savo sešiftes Barboros Ju
rytes, paeina iš Jakščių kaimo, K?-’ 
dainių vai., Pernavos parap. JaU_8 
metai kaip nesusirašau ir nežinau kur 
ji randasi. -Kas žino arba ji patį at
sišaukti ant šio adreso: Mikalina Ju
ryte, Viešoji Aikšte No. 9, šventos žy- 
tos Draugija, Kaunas, LITHUANIA.
............. ■ ■ ■ . ---------—-

Ieškau brolo V1INCO PAUKŠČIO, 
kuris dar 1920 metais gyveno Čhlea- 
goje, 5131 Halsted St. Kas tik ką a-‘ 
pie jį žinote nuolankiai prašyčiau.man 
.pranešti, kad aš .galėčiau suraminti 
susituplnuslus .tėvelius bei brolelius. 
Mes negatlestaujame jo. pinigų, liet jo 
paties! Mano adresas šioks: ulonas 
Paukštys, Lūšnos kaimo, Jankų vai., 
Šukių apstai LITHUANIA.

.705 Main St., Montello, Mass.

(Kampas Broad St.) j 

Tel. Brockton 5112^7. *S!
• . > '1

DR. F. MATULAITIS
Gydo Visokias lAuji Priskiria Aaauiua., 

Valandos: 1—8 Ir 7—8 P» H* 
17- Mflltary Stieet, ■ 

WORCESTER, MASS.

t

'J'

’* I
ii

1

BERENGARIA 
AQUITANIA . 
ASSYRIA .... 29

/
T

Paleškau švaraus kambario gyveni
mui, ramioje lietuvių šeimynoje, pa
geidautina, kad butų elektros arba ge
so Šviesa, teipgl šllumaa žiemos laike. 
’Kas turite tokį kambarį praneškite 
“Darbininko” administracijai, Bok. B.

Aš Magdelena Auseniutė, paieškau 
savo, pusbrolio Jono Norkaus., Aš ži
nau, kad jis gyvena Amerikoj, ale ne
žinau kur.. Jis pate ar kas kitas mel
džiu. duot mah žinių.

Šfiss Jifaydalena AuseniutC, 
52 Green St., IVaterbury, Conn.

,  ' . : . . 1, - , ,

' TeL Bo. Boatou^^r

Lh5tuvy8 Dantistas 
DR. M. K 

(Kaiparavičius} 
Laikinai perkėlė icfteų po Na, 

425 Bsoiditat, So. Boston, Mmm* 
Ofiso VaĮandoai 

1ĖK 10 ttl 12:30 ryte b 
• lW-« te 6:80—0 P. M, 

Ofisas uždarytas subatos va- 
Į karais lt nedėliotais. . ’ ,

* •X

a

ŪR. W. T. REI11Y
Pirmos Klesoą Dantistas 

469 B’way, So. Boston, Mass. 
(Prie Dorchester S t

r

Y DRAUGIJŲ A^DAIŲ
Valiavę, Kąkardų, visokių Ženklelių, Gozikučių, Ant- 

M *'*’■ " v spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 
Reikalaudanii Katalogo ar Sampaly, pažymėkite ir jūsų dr-tes vardą. 
STRUPAS CO.»-90-92 Ferry St. Newark, N.J.

- • r . - -..i-.-. . ■ ■ ■-

'A

Kes^S^^SuVĄ < •
PER PILI A VA

.(Karaliaučiaus prieplauka) • '
Arba per LIBAVĄ, HAMBURGU—EITKŪNUS

Sluoml linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idata musų 
pasažleriai, o ypatingai Lietuviai, galėtų keliauti Stačiai į PUiavą.

Lietuviai, važiuojanti | Pillavą, aplenkia Lenkų juostų (Korldor<) 
ir privalo turėti tiktai lietuviškų pasportą; jokių vizų nereikia. , ' •

Susinėsimas •* Pillavn tai yra .nauja šaka musų reguliariško susl- 
:nešimo su Hamburgu, Dnnzigu Ir Llėpojum, o dėl Lietuvių tat trumpa* 
|r parankus kelias namon, daslgautl. /

’ DIDELI DVIEJŲ SRIUBŲ tAŠTO LAIVAI IŠPLAUKS: 
Špilio 19 LATVIA ......... Lapkričio 9

......Lapkričio 2 ESTONIA ....Lapkričio 23 
Taip-gi naujas tiesioginis geliąs tarpe

‘ EIEPOJAUS—DANZIGO-HALIFAX, Kaiiada. 
Viii T<0W turi puikiu kambarius trečios Etesbi kelėfoiatnt. 

ięrelpkltčą prie muąų agento Jtiąų mieste.
Tiy įiMiijĮill tJ» Ji n oT-i^Hjii.1* ' mi.i iii' r Ui u I

POLONIA ...., 
.LITUANIA ......

>
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Paieškau savo- krikštų tėvo Juozapo , 
šaknėtlčiaus. Kas žinote , apie jį, pra- 1 
neškite Šiuo adresu: 95-tas p. D. L. K. [ 
Keistučio pulko 3-ėiio batalijono • 7-ta , 
kuopa, Juozapas MikaŠius. Tėviškės u 
anttTišas: Biržų ir ^Pasvalio apskr., ; 
“ i’’nl., švokstunu dvaras, Adomas L

■■ . - <

BelI Phone: Poplar 7545. ’ ,
ADOLPH F. STANKUS ’

TIKRAS LIETUVIS
GBAB O BIHS 

1023 Mt. Vernon St. 
f phiudęuphia, pa.

\

*
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_ _ _ _ _ _ LAIMĖ.
. Be jos mes negalime gyvenimą links* 
mal praleisti. Kada mes susergnm yra’ 
labai svarbu kad tuojau pas gerų ir 
prityrdši daktąrk nueltumėm, . kurte žk 
no kaip sveikatų 'galima kuogrelčiau-. 
štai sugrąžinti.

Atsakanti priežiūra pailgina tavo, 
gyvenimo metus ir juos laimingais ■'pa
daro. “

AŠ gydau kaip naujas taip ir užsl- 
senėjusias ligas per daugelį metą Ir 
mano prityrimas mane išmokina kaip 
kuogreičiaustal išvaryti Ilgas ir suteik- 

] tl nutno ligoniams gerų sveikata 1 
trumhiaųsf. laikų su lengviausiu budu 
ir už mažinusių kainą,

AŠŽINAUKAIP
ir mano ofisas yra pilnai aprūpintas 
Su vtekUo kų tik reikalinga darbui. 
Taigi nežiūrint kaip svarbi tavo ligd

b

i

J' -

,A

f

arba kaip senai sergi lt nepaisant klek kartų butai apviltas beieš
kant sveikatos. Aš esu pasirengęs tau paradyti ką galių, padaryti, ir 
jeigu tu pasiduosi po mano priežiūra, aš' galčšlu tave sveiku padary- 
tl taip kaip ir šimtus kitą, kurie yra ant nauja kelio sveikatos ir ku
rie bus sveiki taip kaip turi būti. .. •
Mano fcalaoa ir dykai,
.nb’ UhDfltttV W Maisv.-
Ulti fflvRVnC'L * Priešais Majestic Teatrą,

nna.3 n ffct 8 tK JA v.
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