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Chieago, III. — Prasidė 
jus 10-tai savaitei geležinke
liečių streiko, valdžia grie
bėsi griežtų ir aštrių prie 
ruonių prieš streiką. Kai ta 
po išduotas “injunetion,’ 
tai sumobilizuota 5.500 sar 
gvbinių palaikyti “injune- 
tiona.”

Philadelphia, Pa. — Kie
tųjų angliai kasyklų kompa
nijų atstovai ir angliakasių 
atstovai priėjo prie sutarties 
ir abi pusi ją pasirašė.

Šita sutartis dar bus per
žiūrėta suvažiavime Wilkes- 
Barre, Pa.

Latvrence, Mass. — Nuo 
rugsėjo 4 d. visose audiminė- 
se pasibaigė streikas, kurs 
tęsėsi 23 savaites. Plymouth 
Mill dar laikėsi, bet paga
lios sutiko ir ji mokėti prieš- 
streikines algas. Utarninke 
35.000 audėjų sugrįžo į dar
bą ir visas miestas atgijo. 
One Big Union dar straksė
jo, bet pamačiusi, kad lie
ka be pasekė jų, tai ji susto
jo šokinėti.

Chieago. — Sdv. Valsti
jų District teisėjas James 
H. Wilkerson suteikė val
džiai “injunetioną” prieš 
strei kuo j ančius geležinkelie- 
čius. “Injunetion’o” pa
prašė Attomey - General 
Daugherty. Tuo “injunc- 
tionu” streikininkams drau
džiama bile kokiu būdu kiš
tis į streiko reikalus. Attor- 
nev-General pareiškė, kad 
tuomi žingsniu norima paro
dyti streikininkams, kad vi
sa valdžios galybė atsukama 
prieš streikuojančius gele
žinkeliečius.

‘INJUNCTION” PRIEŠ 

GELEŽINKELIEČIUS.

‘ ‘ DARBININKAS ’ ’ pasiuntė 
Lietuvos Darbo Adoracijai kny
gą už. $5.597.50. Už tas knygas 
“Darbininkas” laukia iš visuo
menės atlyginimo. LDS. kuopos* 
LDS. nariai, mūsų prieteliai, ks- 
talikiškos spaudos rėmėjai priva
lo kiekvieną progą tam tikslai au
kų rinkimui sunaudoti.

Tik ką išėjo iš spaudos gra
žioj* knygutėje Įaetuvos 
Respublikos konstitucija. 
Taigi kiekviena lietuvio yra. 
privalumu neatidėliojant ją 
nusipirkti,

Kaina tiktai 15 centų. * “DARBININKAS”

tas.
Kongresą atidarė Federa

cijos pirmininkas kun.švag- 
dis, p. Krušinskui sekivVo- 
rimijjšit. Atstovų Aižširegis
travo 63, 'kurie reprezen
tuoja 40 kolonijų.

Apylinkės kolonijos gerai 
reprezentuojamos, bet yra 
delegatų ir iš tolinfli koloni
jų. Pirmutinė delegatė atr 
pyškėjo gerb. p. Antanina 
Nausėdienė: Ji jau nedalioj 
buvo ir tą dieną So. Bosto
niečiai turėjo progos pasi
grožėti jos prakalba apie Šv. 
Kazimiero vienuolyną šv. 
Petro lietuvių salėj. Iš Clū- 
cagos be gerb. p. Nausėdie
nės yra “Draugo” redakto
rius gerb. knn. Dr. I. Česai- 
ti's ir da^laukiamas banki
ninkas adv. Jonas Bronza. 
Iš Washingtono atvyko 
gerb. kun. F. : Kemėšis* iš 
Brooklyno7'J. Šaliūnas, K. 
Krušinskas' rr Leonardas ši- 
ijiutis. Iš Nevtarko yra po
lus veikėjas Kązlas, veikėją 
p-lė B. Vaškiutė ir Krūmy
nas. -Dalyvauja kongrese 
tik ką iš Lietuvos atvvkęs 
gerb. kun. L Albavičiūs. Jis 
utaminko rytą atvyko iš 
Montreal, Čįanada. Iš Hart-

Krikščionys darbininkai 
vienykitės! Spieskitėsį vie
nintelę darbA žmonių orga- 

č ■, . , -A e •» i
nizaciją Amerikoje—Lietu
vių Darbininkų Sąjungą.

Washington. — Ateinan
čią subatą Amerikos Darbo 
Federacijos valdyba turės 
susirinkimą. Yra kalbama, 
būk tame susirinkime būsią 
nutarta iššaukti Suvienyto
se Valstijose generalį strei
ką. Skelbiama, kad valdžia 
yra pasirengus griebtis aš
triausių priemonių prieš A- 
merikos Darbo Federacijos 
viršininkus, jei' jie nutartų 
šaukti generalį streiką.

Prezidento kabinetas utar
ninke laikė susirinkimą, 
kurs buvęs vienas svarbiau
sių pokarinių laikų. Val
džia, padariusi žingsnius 
prieš streikuojančius gele
žinkeliečius, su visu smar
kumu priešinasi visokiems 
sumanymams ir kalboms a- 
pie generalį arba kitokį 
streiką. Tuomi suvaržoma 
visų imi jų visi viršininkai.

Prez. Harding visą Darbo 
Dieną sėdėjo prie deskos ir 
tėmijo kas dedasi darbo lau
ke.

• Kad Justicijos Depart- 
mentas gali imti žingsnius 
prieš Samuel Gompers už 
grūmojimą generaliu strei
ku buvo pareikšta pačiame 
departmente. Streikuojan
čių geležinkeliečių susirinki
mai ir unijų vadai labai tė- 
mijami ir gaudomi visi jų iš
sitarimai. Žinios tuoj siun
čiamos į Justicijos Depart- 
mentą.

Prez. Harding tiki, kad 
Amerikos Darbo Federacija 
yra konservatyviška ir nesi
skubins su generaliu strei
ku.
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Ašarėlės širdužėlės džiau
gsmo, skausmo sesutėlės.

metais
— apie 39 milijardus).' Tafeai praregima 
turto hera pastovus (laktos, kada "žmoni jo 
dvasia ir dora yra sumenkėjusi. Štai pavyi 
džiui viena didele nedorybė

Ai kalbėjiųi tau ta.ro (gerbū
vyje : o tu pasakei: A6 nekiausy- 
siu; ir tai buvo .tavo kelias nuo 
tavo jaunystės, nes tu, neklausei 
Mano bako.” (Jer. XXII—21).

k

KOOPERATYVE
k - KEPYKLA,

'staiga pakerusi karštą-karš- 
tiitelių spindulių pluoštą. 
?_•_ 1-A- * _ * J _ __V _ ’Il *
debesio kranto, praskiesda
ma jį- auksiniu dažu.- Uz 

ir tas dažais prą-
*

I

Neturį laiką mano antrašas bus 
•sekantis ir su reikalais meldžiu 
rašyti: 443 Park Avė., Bridge- 
įport, Conn.

Su pagarba,
Kus. P Kaščiukas.

prie 1913-tų ą^tų kaim 
iii jardus). Tafeai pria^gima

RHI fiklM Ii (t

•) '‘Distribvtive Jwtiee”'John A. Rvan, pust 
82- z k

W. F. Ogburn. “SUnd. of Li£j as a Bari* 
of Wage Adjustment” Politiko* moksl “akademijos 
darbuose VIII, 102-104, 107-8.) . x-

•••) “Bistributive Justice” pK 246.

nimas lietuviui, kad ;»*ai
laetevienam gali panadyti liau pastebėjusi jų gausumą, 
dolaimentą, jog jisai yra n&- 
rys tailtūriugos eivilnuwto»

CteveĮande tori koperaty- 8WO valr pilko'
džią ir savo tvarką; Jau J*1—“ ’---- -----------
greičiau pažeminimu

) "Roconstmction and the $ Jesophine
įker -A Ameriaan jgrrraal of Public Ilcalth, IX 
ln19).
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DARBININKAS
f

“D A R B I KI N K A S"

The LrmHAHiA*

Act of
12, 1S18.”

Sui
ftariy .... 
Bostoa ana

Amerikos darbininkai mi
nėdami Darbo Dieną, kaip- 
Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas Gompers sa
kė, ištikro gali pasveikinti 
save su laimėjimais. Prieš 
Darbo Dieną La\vrence’o 
audėjai- sugrįžo darban su 
laūnėjintti, o kietųjų anglių 
kasėjai pabaigė derybas 
naktį iš subatos į nedėlią. 
Reiškia dudejų didžiulių 
prtHBonitj darbininkai atsi
laikė. Belieka atsilaikyti 
geležinkeliečiams. Šiems 
reikėtų labiau atsilaikyti, 
negu kitiems, nes jų algos 
nesvietiškai buvo nukirsto* 
Veik pusei įpilijono geležin
kelių darbininkų algos nu
statytas po $L84 dienoj. 
$11 .04 savaitėj, $563 metuo
se-. Tuo tarpd naujausios 
žtries rodb, kad streikuo
jančių geležinkeliečių padė
tis painiojasi.

AITRAS MMMKU 
BAM& 

. . /

vį banką geležinkeliečių, or- 
gantoacija vadinama. Bcot-. , v
herhood of Loeomotive En- 
giners. Dabar Order of 
RailWay Telegraphers gavo 
čarterį •įsteigti panašų ban
ką St. Louise, Mo., kur tos 
darbininkų organizacijos 
buveinė randasi. /Preziden
tu banko išrinktas preziden-į1 
tas organizacijos, kuri ban
ką steigia.

Telegrafistai sujudo steig
ti savo banką matydami di
dį garvežių inžinierių broli
jos banko pasisekimą. Ta
sai bankas per pusantra gy
vavimo metų kapitalo ingi j o 
*$15.000.^00.

Naujasai bankas steigia
mas su $600.000 kapitalo. 

‘Yisa šitą kapitalą sudės te
legrafistų organizacijos na
riai.

i — Didysis Ka 
ras, atėmė Amerikai apie <50 mįjijardų tui 
to, o visam pasauliui apie 200 milijardų 
Dėl žmonijos valdonų-kapitalistų moralto i 
prekinio bankruto, didžiausi žejnės plotą 
ieka neapdirbti, o tuotarpu milijonų mili 

jonai žmonių negali gauti darbo, kiti mili 
jonai mirštą badu, o vėlgi, kad iškėlus kai 
nas, milijonai pūdų grūdų ir vaisių, pūdo 
ma tyčia ant lauko, vagonuose, verčiama. 
vandenį, k

Akyvaizdoje tokių baisių gyvenine 
priešingybių turime prieiti prie išvados 
kad tikra&ai ir materijalis žmonijos progre 
sas esti tik tuomet, kada jisai prisideda pri 
visos žmonijos, — kaipo tokios — laimės pa 
dauginimo. Čia ir paaiški visa syarba tei 
singo tintų padalinimo. Jeigu tasai pada 
lininius bus neteisingas, tai visi bus nepa 

tenkinti: ir išnaudotojai kapitalistai, ui 
pelnus ir grobius pardundantieji sąžinės ra 
mybę, ir išnaudojami darbininkai, galintie 
ji tik pavydėti turtuoliams. Kiek gali bū 
ti laimės* ir džiaugsmo kad ir toje pačiojt 
Amerikoje, kur 60% tautos turto randas: 
rankose tik 2% tautos gyventojų, kur 5^ 
gyventoji! suima sau visą trečdali krašto in 
eigų ' K* 

1910-tų metų valdiškos statistikos paro 
do. kad desėtkai milijonų Amerikos darbi 
ninkii gavo tik ąrti 47% visų Suv. Valstijj 
ineigų, gi visos kitos ineigos pateko mažan 
palyginamai skaičiui kapitalistų.*) Laikt 
pasaulinio karo darbininkų masės buvo ra 
ginamos dėti gyvybę ir pinigus dėl labo ka 
pitalistų klasės. Bet tuo pačiu laiku nu< 
1914 m. iki 1918 metų didžiumoje išdirbys 
čių buvo mažinamos algos, žiūrint jų per 
kamosios pajėgos, privedant jas prie prieš
karinių kainų. Mūrininkų algos sumažėja 
tuo laiku 21%, dailydžių — 18%, ce menti 
darbi! darbininkų 2G%, granito skaldyto 
jų 18%, plytnešių 9%, maliorių 14%, tin 
korių 25%, tinko paprastų darbininki, 
20%; iplumberių 20%, tikimais 
18%, gelzies statymo darbų 1*%, 
jų 25%, e Lėkt rot ai pistų ir steaografi 
27#. .’’**) Tiesa, kad tuo 1 aiku kai-kurio 
se išdirbystėse algos šiek tiek pakilo; bet ti 
išdirhysčių buvo nedaug ir pakilimas algi 
buvo visai menkas.

Indomu dar ir tai, kad darbininkams 
atatinkamoji dalis visų krašto ineigų ne di 
deja, o mažėja. 1890-tais metais toji dar 
bininkų dalis buvo 53.5%, gi 1910-tais me 
taisiau tik 46.9%.***) ' Yra pamato many 
ti, kad laike karo ir perkaro toji darbinin 
kams atatinkamoji tautos ineigų dalis da: 
labiau sumažėjo. Ypač po karo pastebimos 
visur darbadavių pastangos mažinti algas 
iki to laipsnio, kaip buvo prieš karą, tuo- 
tarpu kada pragyvenimu brangumas dar 
56% augštesnis, negu .buvo prieš karą. 
Tuo tarpu laike karo ir po jo kompanijų di
videndai išaugo iki negirdėtų augštumų. 
Šiais laikais nebenaujiena išgirsti, ar laik 
rasentose pamatyti žinią, kad tokia, ar 
kia korporacija moka šėrininkams dividen
do 100%, ir net iki 150%. Tuo tarpu tu< 
pačiu laiku darbin-inkaihs algos vis kapoja
mos vardan to, girdi, kad rųikią grįžti prū 
normalių laikų ir sąlygų (back to narmal 
ey). Ką visa tai reiškia darbininkų šeimy 
noms. pabodo statistikos žinios iš vaikų gy 
veninio. ‘11914-tais metais New Yorko mifl 

ate 5% mokyklos amžiaus vaikų buvo neda-1 
valgančių. Gi 1917-tais metais jau 21% bu| 
vo New Yorke tokių nedavalgančių mokyki 
los amžiaus vaikų, kurie reikalavo neatidėk 

‘ Įjojamai šiokios tękios pagelbos.”*)
Amerika — tai šalis neva didžiausio 

materijalio progreso. Bet aišku, kad to 
materijalio augimo negalima pavądinti tik1 
ru progresu. Tą-pat reikėtų pasakyti ir a- 
pie kitas šalis.

duodavo “Javo Tmpwators- 
kavo vdičestva-” gnbermSk*- 
rius. 'Jeigu dabar ant

aras, o 
Lietuvos Vytis — tai juk 
mums lietuviams garbė prieš 
visą pasaulį, kad mes jau 
neb^ vergai, o sau žmonės ir 
sau tauta.

y
Tiesia, -pasų sistema nėra 

tai ideliai pažangi sistema. 
Ideale tvarka turėtų apsiei
ti be pasų. Bet toji ideale 
tvarka įvyks tuomet, kuo
met būs panaikiųtos valsty
bių sienos, kuomet įvyks Pa
saulio Suvienytos Valstijos. 
Gražus tai idealas,< tik tur
būt, dar tolimas. Lietuvių 
tauta, nemažiau lauks ir 
trokš jo įsikūnijimo, kaip 
kitos tautos. JVieną mažą 
žingsnį pirmyn ketina pada
lyti Tautų Sąjunga. Ji y- 
ra sumaniusi vienodą ir pa
lengvintą pasų būdą visoms 
savo narėms. Lietuva be- 
abejo bus viena iš pirmųjų 
'prisiimti tą naują būdą.

Ko vertas vėl pasakymas, 
kad paso išsiėmimas paver
čia žmogų lyg kriminalistu. 
Mes, priglaudę laikinai 
svečioje žemėje, juk. neda
rome nieko pikta ąę intarti- 
tia, jeigu apsirūpiname sa- 
vo^gimtosios žemės doku
mentais. Juk nepatapo kri
minalistais Rooseveltas, 
Wilsonas, kad jie važiavo į 
Kui-opąZsu savo šalies pa
sais? >uk ne ingi j o krimi
nalistų šešėlio Natkeyičius, 
'Žygelis, Žemaitis, Bumšas, 
Bagdonas ir kiti, kurie va
žiavo į šią šalį su Lietuvos 
pasais.

Tautų gyvenime, lnio jos 
yra kultūringesnės, tuo daž
niau yra vartojama surašy- 
nėjimal, registravimai sta
tistika. Miestai surašo savo 
gyventojus, valstybės savo 
piliečius. Amerika kas 10 
•metų daro visuotiną gyven
toji} sąrašą. Niekas prieš 
tai neprotestuoja. Niekam 
nei į galvą nepareina tuo 
piktinties. y J

Kodėl gi mes lietuviai, tu-, 
retume piktinties šarvo val
džios parėdytu surašymu 
Lietuvos piliečių? 

įVIII-30-22.

Mieste Southampton, An
glijoj, tapo- įsteigta koope- 
latyvė kepykla už $150.000. 
Kepykla įsteigta su visais 

> moderniškais įtaisymais. Iš
kepama po L4(X) kepalų va- 
andoj. Kepama teip-gi vi- 

„ s>kie pyragėliai. Miltai tai Irt

Panames kanalą iškasė.' 
valdo ir veda Suv. Valstiją 
valdžia. Valdžia paėmė tą 
darbą po to, kai kompani
jom atkando dantis. Dabar 
valdžia daro pusėtiną pelną 

riš šito kanalo — iš ineigų ne 
tik užlaikymas užsimoka, 
bet pelno yra ant investinto 
kapitalo. Amerikos valdžia 
su pelnu gali vesti didžiulę 
pramonę.

e'h*onai sumalami koopera- 
driškame malūne, kviečiai 

įjmami iš Kanados farmiĮ. 
kurias valdo Cooperative 
tHiolesale Soeiety. x Per ju
tę pergabenami kooperaty
vų valdomais laivais.

Southamptone kooperato- 
' rių yra 1L000. Pirmutinė 

ame mieste kooperacija įsi
teigė 1886 m. Ją įsteigė du 
mogu sudėję £30; Įsteigė 
rautūvėlę arti bieduųjų 

■ irieglaudos. Dabar koope- 
•acija turi daug grosemių, 
lučeniių, drabužių krautu- 

[ -ių. Dabar įsteigus didžiu- 
J ? duonos kepyklą rengiasi 
• teigti skalbyklą ir pieniny- 

•ią. Kooperacijai augau'; 
irieglaudos biznis menk e j o 

į r dabar teigia, visai nykti.
Belgijoj duonos kepyklos 

' ? ra kertiniu akmenim darbi- 
lę.iiikų kooperatyvio judėji- 
; so.

'i i New Yorko mieste Eas ; 
. Mdėj žydų kooperatyvas į- 
t teigė vieną didžiausių mie

to ke'pyklų su naujausiais 
. taisytoais.

Ir pasileido ' iš dangaus 
kristi tankios, tankios aša
rėles.

Ne karčio gailesčio; ne pa
vydo, pagiežos; ne skausmo, 
nusiminimo; bet gaivinan
čios ir meilios ašarėles Ifri- 
t°-> . ; ■ i

Lengvini jos krito ant 
medžių šakelių, švelniai pa
liesdamos lapelius, linksmai 
taškėsi į vandenėlių pavir
šius, sidabro lašais puošė 
žalias pievas ir laukus. Nuo 
visko plovė dulkes ifkaitros 
dujeles.

Ašarėlės krito neilgai. De
besėliai išsikėlę iš pietų pu
ses greitai dingo vakaruose 
ir saulė vėj prasijuokė malo
niai. linksmai.

Neilgai ir ašarėlės užsili
ko. Greitai saulės spindu
liai nurankiojo jas nuo žole
lių, nuo medžių šakelių, o 
vėjalis išnešiojo jas po oro 
erdves. Bet ašarėlių žymė 
pasiliko. Gamta atsinauji
no visame skaistume ir gra
žume. Lengva pasidarė ant 
krūtinės. Visur ramu ir 
gražu. .

Saldžios tai buvo ašarėlės ; 
gražios, malonios sesutėlės. •

Girdėti kalbų, J^ad įsaky
mas risiemsUietuviams užsi- 
ašyti ir išsiimti Lietuvos 

’ >asus tai esąs žmogaus paže- 
ninimas, kad jisai pasta- 

'ąs lietuvius taWi kokiais 
ikrimfinalištais. \

Bet tokios kalbos yra ir 
įeprctingos ir neteisingos. t

Išvažiuojantiems svetur 
išdumti pasus. — juk yra 
tHriisuta visame civilizuota
me pasaulyje. Amerikonas, 
variuodamas į Europą, išsi- 
ima pasą; Augias, Franeū- 
zaa. variuodami Amerikon 
•šriima Ki-
•išetis. važiuo
ja Amerikon su savo šalies 
.našai s. v Kodėl gi. tik vienas

Lacomotive E-ngineers , 
didžiausias Ameri

kos darbininkų laikraštis 
liepos mėnesio laidoje pa- 
■metise grobikus. Pasmer1

' kė Rumuniją už Besarabija 
pagrobimą ir Lenkiją už 
Vilniaus pagrobimą. Rašo, 
kad- tos šalys gamina sėklą 
naujienas karams. Be kito 
ko rašoma:

' - ■. •

“Esamijos premjeras’
Burthou švelniai paskelbė., 

k kad jis pasirašęs sutartį, su- 
lyg kurios Francija garai*- 
tneja RliiBiHiijai Besarabi-f 
jos valdymą, kas buvo afc-j 
plėšta nao Rnajos vatanefo- 
je jos- bejėtgiškunae. Tuo 
pat laika Lenkija vateiy- 
bėms paskelbė, jog ji anek
savo* Vilnrn ir tu» bAdu už 
pečietija otiaisdiu tonai rimr 
žvėriška apgrobimą savo) 
sffpwes*H o kašay no. Tarp-
taatinūd
ti, kol ji iM-bus 'i;.;. ?ua ant negalėtų turėti save lietuvį 
teisybės. i t k u paao.

Iškarpytais išrangytais 
krašteliais, balkšvomis dry
žomis ataustas,\ vietomis na-' 
vairiai skylėtas išbėgo iš už 
tamsaus, aukšto miško pil
kas debesėlis. Į visas puses- 
pasidairęs ir rodos ingavęs 
kokios tai stebuklingos* ga
lės ir drąsos lengvai ir švel
niai pradėjo plaukti prie 
močiutes-saulutės... Už pir
mo pasirodė antras, . antrą 
sekė trečias ir greitu laiku 
vieta pietų šalis apsiniaukė. 
Debesėliai . liesdamiesi ir 
lenktinitiodami pradėjo 
sparčiau bėgti ir jungties į 
krūvą. Iš debesėlių susida
rė debesys, kuris dangaus 
mėlynus skliautus pridengė 

1 tamsiai pilku įūrlm.
.W’ tai yra pažemi-A Saulutė :skaito i dtbesė-

Daugel kam kalbant ir rašant apie pro
gresą, šiandien būtų pravartu rimtai pasta
tyti kteuriinąaar žmonija ištikrųjų šiais 
laikais progresuoja pirmyn, ar gal ji žen
gia atgal. Progresu turėtume skaityti tik
ruosius žmonijos laimėjimus tose gyvenimo 
srityse, kurios daugiausia prisideda prie di
dinimo moraliu ir materijalio žmonijos ger
būvio.

< - * X
V Moralia Progresas?

Ai' kapitalistinio įsigalėjimo gadynėje 
— tai'yra devynioliktame ir pradžioje dvi
dešimtojo amžiaus, —buvo padaryta pažan
gą žmonijos dvasinių ir moralių pajėgų sri
tyje? , ' /

Neturiu pretensijos duoti pilnai kom
petentingą atsakymą į šį klausimą. Aš ga
liu tik atvaizduoti bendrą nusimanymą visų 
tii. kurie trokšta geresnės ateities. Beveik 
visuotinas tu^žmonių yra manymas, kad to
je dvasinėje ir moralėje srityje ne tik ne
žengiama pirmyn, bet priešingai, einama 
atgal.

Beveik visur yra pastebimas silpnoji- 
mas tikėjimo. Tiesa, labai padrąsinantis 
yra ženklas. — inteligentijos grįžitnas'prie 
•rriigijee, kas pastebima beveik visuose 
kraštuose* Žymus yra religinis judėjimas 

. ir tarpe moksleivijos. Bet taip-pat įyikė- 
• tii pripažinti, kad liaudies tarpe, darbinin
kų tarpe tikėjimas ir dora menkėja. Tas 

didysis karas, įšaukęs apšviestūnus 1 
.prie religingumo, žymiai sumažino tą reli- 
gingumą ūkininkų ii- darbininkų tarpe. Jie 
labjąusia tuo karu užsivylė, karo audra 
jum lyg išstūmė iš lygsvaros. Jie įsitikino, 
kad jie buvo apgaudinėjami gražiais obal- 
riais, kad jų kruvūnos aukos nuėjo niekais. 
Jie mato visose šalyse pokarinę reakciją, pi- 
aūguoČUĮ siautimą. Jie ima jau abejoti, be
gu piniguočiai kada nors pakųiusys Bažny
čios mokslo apie meilę ir teisingumą. Jie 
mato, kad Bažnyčios mokslas sa-u, o gyve
nimas vėl savo keliu eina. Jiems veržiasi 
galvon abejojimas apie Bažnyčios auklėja
mąją galę. Tasai abejojimas atšaldo juose 
tikėjimą į Dievo Apveizdą, atitraukia juos 
nuo Bažnyčios. Į? abejojančias ir nusimi
nusias širdis labai lengvai sėjama sėkla 
keršto ir revoliucijų. Tiek apie darbinin
kus. Apskritai imant žmonių protai ir šir
dys pastaraisiais ląjkais žymiai sumaterija- 
lizėjo„ Idealizmas, pasišventimo noras 
nyksta; vyriausiu motyvu gyvenimo ir vei- 
kimo vis labyn virsta peluos, biznis, pra
turtėjimas. Tąja materijaUzmo dvasia žy
miai užsikrečia ir šviesos nešėjai, rašytojai, 
■poetai, dailininkai. Toji naujoji dvasia pa- 

, ,riša jų tvėrvtei sparnus, nupuldo jų talen
tus. Jų veikaluose nebėra inspiracijos, vi
zijos. Pasaulis nebeišduoda Dante’ų .ar 
Šekspyrų, o-ir . mūsų Maironis vis dar ne- 
?siisilaukia sau tinkamo inpėdinio. Visur 

, Tiesa ta- 
sai pelno motyvas labai paskatino pažangą 
teknikos išradimų srityje. Bet kaip daug 
tų išradimų naudojama žmonijos nelaimėms 
didinti, karo reikalams? Pagaliaus tas pat
sai faktas, kad mokslas tik teknikos srity
je. vadinasi tik kūno reikalams aprūpinti 
— rimtai progresuoja — jau viena tai paro
dą dvasinę žmonijos regresiją. Bet kada 
dvasios reikalai eina į panieką, tada ir tek- 
fiikos pažanga vieton nežus naudą ir 
džiaugsmą, kartais tik nelaimes didina. Iš- 
radimii didžiuma pasinaudoja tik turtuo
liai, vargšams gi lieka tik vargas vargti ir 
auginti sūnus kanuobii maistui už piniguū- 
eių reikalus. '<

Materijalis Progresas ?

Atrodo, kad kapitalizmo gadynėje bu
vo padaryta tikra pažanga arterijai ėję — 
turtų srityje. Tiesa turtai žymiai padidė
jo, ypač Amerikoje, kurios turtai dabar, 
kaip apskaitoma, yra verti apie tris šim- Į 
tus milijardų dolerių. .Amerikos metinės 

milijardų dolęr 
iki 61 milijardo 1918-ats

* *
Grintelėje prie staklelių 

sparčiai kojas mina gelton
plaukė mergužėle. Šokinė
ja nitys, skrieja skubiai 
šautuvėliai — raštai auga į- 
stabiai. Bet mergelės vei
das nuliūdęs, akys užsi
traukę migla. Mergelės krū
tinėje širdis plaka skau
džiai? Nejauku mergelei, 
liūdna. /

Bijūnėlis bernužėlis, auk
štas, \liekuas kaip diemedė- 
lisx meiliais žodeliais, sal
džiais bučkeliais pavyliojo 

^Mergužėlės- širdužėlę. -
Rūtų daržely, prie slenks

čio svirnely, žaliam gojely 
prabėgo greitai vdsaros va
karėliai. Kaip sriaunaus ti
pelio vandenėlis, išnyko sva
jonės ir jautrūs žodeliai. Be
liko karius apsivylimas. ’

Aptemo smarkiau merge-, 
lės veidelis, pabalo raudonos 
lūpelės ir iš jos mėlynų akių 
pasileido bėgti du upeliu 

. gailių, • skandžių ašarėlių. 
■ Ašarėlės krisdamos ant dro- pastebimas dvasios menkėjimas, 

bes mainė raštų takus.
Gijos truko, mintys mai

šės, kojos daužės viena į ki
tą ir skausmo perimta mer
gužėlė sukniubo ant stakle
lių.

Karčios, karšios buvo aša
rėlės mergužėlės.

Apsivylimo, skausmo se-

Nubluko nuo jų mergelės 
veidai, aptemo žydrios aku
tės. '
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krafitį “(HEDR4” Lieti* 
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■ leido Arieriką ir iškeliavo 
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' Anelė Šaldžiukė
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Almos SPAUDA AHEC.Tasai profesorius dėl savo rusės 
__iouos buvęs skaitomas autorite
tu Rusijos hiaummujoae ir suteik-Lmį.

DAR PRISLAMSię BALSę.
_____ ' '♦ ' i

Bav altinis laikraštis “Literary 
Digest” tikrai gražiai Lietuviams 
pasitarnavo. Pabaltijos pripaži
nimui pažymėti, savo laidoje rug
pjūčio 12 d. tasai laikraštis pa
šventė visą puslapį, uždėjęs ant- 
galvį “Our Bow to the Baitic 
Triplets.” (Mūsų pagarba pa-) 
balti jos trinukams). Cituojamas 
kaikuriuos laikraščius dėl pripa-' 
žinimo priežasčių, “Literary Di-- 
gest” matyt linksta į nuomonę) 
“Manchester Union,” kurią ci
tuoja — būtent kad Amerika pri
pažino Pabaltijos valstijas nedel- 
to, kad visi kiti tai padarė, bet 
dėlto kad Amerika prieinauti prit 
tos nuomonės, kad laikas jau aiš
kiau paremti Europos pastangas- 
prie susitvarkymo ir ramybės 
Girdi, Genoos ir Haagos konfe
rencijos galutinai intikinusios A- 
meriką, kad ant Rusijos ilgam 
laikui reikią, pamoti ranka, ir kad 
reikią paremti pastangas Vakarų' 
Europos valstybių grąžinti tvarką 
senosios eivilizaeijos pamatais.

Puslapio pabaigoje matome 
paveikslą, kur Dėdė Šamas nusi- '.šlaikyti savo nepriklausomybę 
ėmęs kepurę, linksmu veidu svei
kina 4 mažiukus atletus, rodan
čius dėdei savo jėgas. Bet svar 
biausia nauda tai iš aiškaus Pa 
baltijos žemlapio, kurs ten pa< 
iš viršaus pridėtas. Lietuvą^ma 
tome jos tikrose sienose su pažy 
metais Vilniumi ir Kaunu, kaipo 
didžiausiais Lietuvos miestais. 
(“Literary Digest”) turi apie 2, 
000,060 skaitytojų.

‘ ‘ Brooklyn Stimdard U nion ’ ‘ 
išreiškia mintį, lAd Hardingo ad 
ministraeija, pakeisdama taktiką 
savo pirmtakūiio, padarė laba 
teisingą žingsnį, už kurį turėtų 
būti sveikinama.

“Detroit News” iš^ priežasties 
Pab. Valstijų pripažinimo indėj* 
ilgoką Kun. Jurgio Jonaičio 
straipsnį; straipsnis prasideda 
graiža mintimi; “Jeigu mes per, 
žiūrėsime žmonijos istorijos lapus 
mes niekur nerasime 
kad kokia nors stipri 
pavergtų kitą tautą, 

-šioji kovojo už savo 
teisybę.” Straipsnyje daug pa 
duodama žinių iš mūsų praeities 
vstrgų ir iš dabartinės padėties.

Iš priežasties Pabaltijos pripa 
žinimo ilgą ir rimtą straipsnį in 
dėjo “Baltimore Evening Suu, 
rašytą tūlo Eugene S. Baggęr. 
Straipsnis prasideda gana indo- 
miai: jeigu, sako netikėtai į- 
vyktų susidūrimas mūsų žemės 
kamolio su kokia kometa, kurios 
uodega švystertų per Kolumbijos 
distriktą ir Washingtoną — ko
kios iš to l>ūtų pasekmės, sunku, 
sako, būtų numatyti.” Tik vie
nas rezultatas, sako, lengva esą 
atspėti: mūsų Valstybės Depart- 
mentas bent tris metus po to at
sitikimo nesutiktų pripažinti, kad 
kas nors tokio įvyko.” Autorius- 
paduoda svarbių žinių iš praeities 
visų trijų Pabaltijos valstijų, da
ro jų lyginamų karakteristiky, 
latvius vadina agresyviais ir stip
riais, lietuvius labjau svajotojais 
ir romantikais; aprašo okupaei-1 
jos laikus; pagaliaus šiaip užbai-4 
gia straipsnį:

“Anglija, Franci ja ir kiti Eu
ropos kraštai senai jau yra pri
pažinę tas tris Pabaltijos valsty
bes ; Anglija tuojau organizavo 
tikrą kompaniją ekonominiam tų 
šalių užvaldymui. Tuotarpu Su
vienytos Valstijos, kurių vyriau
sybė paveldėjo ;Wilsono tradiciją 
— būti labjau rusiškiems, negu 
patys Rusai — buvo* susilaikiu
sios nuo pripažinimo. ~Vsfetybis 
Departmento linkui Rusijos tak
tika buvo remiama šventosios Su
vienytos Rusijos idėja, tais lat^ 
kais, kuriais jau niekas ta idėja 
nebetikėjo, nebent tik generolas 
Wrange lis po šeštos bonkos škotų 
degtinės, ar . gal dar saujalė pa
bėgėlių Rusijos zubnj Konstanti
nopolyje ar Paryžiuje. Buvo 4»- 
skalų, kad šitoji taktika buvufci 
pasekmė intakos, kurią darė į 
Valstybės Departmentą tūla rusė 

ekėjusi už A-
’‘''oriais

f

“Tečiau, — toliau, išvadžioja tas 
laikraštis, per suviršum tris\jne- 
Jtus po tų šalių valdžių įsisteigi- — . • • . • • v w "• > .davęs Departmentui visą gausybę nei Estai, nei Latviai, ifei

klaidinančių žinių ir nuomonių. Lietuviai ners apreiškę jokio en-_ 
Į Bet lai velionys laidoja savo nu- tuzijazmo čLel tos ateities, kūną 
nirėlius. Harvardo kliubo sky- Yuošė j6ms WUsonas. Jos prie
kius 'saiio Penusylvanijps Avenue šingai nuolat ir nuoširdžiai tvir-

žinių ir nuomonių.

, ŽINIOS aHHANO, OHO.
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sargas užtikau jj 
žado. "Nuvežei 
prtaL Dautaras užklausė jp; 
?”At eisi daugiau žuvauti?” Jis

CLEVBLAJfB, OHIO. , 
.......i. <..... ......

- Vyčių Arime/
» , V- W • i

jį gulint krašte be 
į Mount Sinoi Hos-

oeui sykį, jau pripažino Estonjją, tino, kad joms geriausia ir apto- 
Latviją ir Lietuvą. • Ko čia- joms tino, kad jpsas geriausia ir pato- 
iaugiau rūpinties.” (“Tfcey 
fShoųJd worry”).

■ Ilgą ir gražiai palmikų ediiori- 
jalą parašė Philadfelphijos dien
raštis “North American,” pavadi-

bar yra, kad jos ląbai brangina 
savo Laimėtą.laisvę, ir kad jos ne- 

(savo limėtą laisvę, ir kad jos ne
turi nei mažiausio palinkimo grįž
ti vėl į vienybę su Rusija, nors 

įęs jį “Suvėlintas Teisingumas” net kaipo federuotos respublikos 
Pabaltijo^ narėsant kurių rusai, kaipo skait-

- . .
ti vandens ir neisiąs daugiau žu
vauti.

Juozas Daugirdas gyvena ant 
Belevue avę, ir yra pasižymėjęs 
'priešas katalikų tikėjimo, Neži-

kBelatcd Justieę’ ’). 
pripažinimas buvęs tai aktas tei
singas ir tikslus, tik jisai buvęs 
nedovanotinai ilgai nutęstas. 
‘Pripažinimas netik bus malonus 
ir padidinantis toms naujoms ko
vojančioms respublikoms, rašo 
s‘North Ameriean,” bet jisai nu- 
knis nuo šios nacijos skaudų, prie- 
iaištą^ Klaidingai pasisavinta, o 

Mečiau atkakliai naudojama takti
ka per kelius metus laikė Suvie- 
lytas Valstijas tokioje pozicijoje, 
tad jos atmeta apsisprendimo 
principą tokiuose atsitikimuose, 

‘tur kaip tik labjausiai ir ręikč- 
jo tą principą pritaikinti, ir kad 
jos tikrenybėje net smerkia ten- 
JŪvių tautų pastangas įsteigti ir

lingesni, neišvengiamai viešpa
tautų.

Dėlto tai jos nepaliovė iešfcaju- 
sios sau" pripažinimo, kurs joms 
pagaliaus ir buvo suteiktas, ir, 
suprantama, tasai pripažinimas 
bus joms ne tik malonus, bet ir 
naudingas. Dar buvo ir kita prie
žastis, kodėl tą pripažinimą rei
kėjo suteikti, tai faktas, kad pa
tys rusai, dėl kurių labo tasai pri
pažinimas buvo atidėliojamas, at
sižadėjo by kokios idėjos atgauti 
valdymą, tų savo provincijų, ir 
net sudarė sutartis su tų kraštų 
valdžiomis. Kad ateityją kokia 
nors unija tarp tų respublikų ir jų 
didžiojo kaimyno būtų sudaryta 
— nėra visai negalimas daiktas, 
beitoji galimybė yra taip tolima, 
kad apie ją dabar neverta ir svar
styti,” baigia tas laikraštis, gi 
mes nuo savęs pridursime, kad 
vienybėje su Rusija Pabaltija ga
lės atsidurti nebent tuomet, kuo
met įvyks dar platesnis idealas, 
negu anasai gaivintas prez. Wil- 
sono — būtent Europos Suvieny
tos Valstijos.

nuo svetimųjų valdžios. Ameri
kos tradicija ir Amerikos institu
cijų dvasia turėjo pagal teisybės 
'.nkvėpti šią vyriausybę, kad ji 
pirmoji pasveikintų tas nauja* 
laisvas valstybes. Tečiau vietoje 
'o ji pasirodė paskutinė. ” Toliau 
aikraštis smulkiai atpasakoja Pa
tilti jos tautų ilgas, pastangas ir 
kovos už Amerikos pripąžinimą, 
pažymi kad tomis pastangomis 
‘vadovavo lietuviai. Lietuvą lai
kraštis vadina stipriausia iš visų 
trijų Pabaltijos valstijų. Nesigai- 
i kritikos žodžių Valstybės De- 

.partmento taktikai ir jo argu
mentams. Sako, kad p. Hūghes’o 

^privestieji motyvai anaiptol nepa
teisina tokio ilgo atidėliojimų, 
neš Pabaltijos tautos 3 metai at
gal lygiai taip-pat buvo tenbūvės 
(indigenous) kaip ir dabar, ir 

.tiek pat vertos tada simpatingo 
;ios respublikos sutikimo ir mo- 
:alio padrąsinimo, kaip ir da- 

į ‘bar.”

| Baltimorės dienraštis “Balti- 
>more News” Valstybės Depart-

> mento taktiką komentuoja šiaip: 
‘Valstybės Departmentas rūpes
tingai pažymi, kad tasai pripaži
nimas anaiptol nemaintfSuv. Val
stijų taktikos, o tik pripažįsta į- 
vykusį faktą. Mums rūpi many
ti, kad tasai pripažinimas reiškia 
vieną ir kitą. Žinoma, nėra abe
jonės, kad šitoji administracija 
taip-pat tvirtai tiki Rusijos čiely- 
be, kaip ir buvusioji. Tečiau at
rodo, kad “šioji administracija 
labjau yra pasirengusi pamatyti 
ir pripažinti faktus; gi pripažin
ti faktą, kad Paabltijos^ Valsty
bes pačios sato pajėgomis laimė
jo sau tikrai nepriklausomų vals
tybių padėtį — juk tai reiškia 
sutikti su tuom, kad seniau bu
vusios taktikos pamątai buvo 
klaidingi. Doktrineriškas užsis.- 
pvrimas saugoti Rusijos čielybę, 
anaiptol tos čielybės neapsaugos, 
ir į Rusijos dalykus verčiau rei
kia žiūrėti taip kaip jie yra, o ne 
taip, kaip gal mums norėtųsi kad 
jie būtų.”

Philadelphijos dienraštis “In- 
q ui re r” mėgina pateisinti buvu
sio Prezidento Wilsono poziciją 
dėl Pabaltijos nepripažinimo. 
Wilsonas. sako tasai laikraštis, 
negalėjęs patikėti, kad tų tautų 
atsiskyrimas nuo Rusijos būtų Yva^Himnas 
pastovus dalykas. Priešingai ji-, 
sai tikėjęs, kad tos atsiskyrusias 
tautos su Taiku vėl prisidėsiančios. 
prie Rusijos, ir tai padarymam 1 
čios ne verčiamos Rusų, bet savo1 
iuosa valia, nes joms taip pasi

elgti būsią net isrokavimo. Wil-i r 
šono idealas buvęs Suvienytos Ru
sijos valstijos — pavyzdžiu Ame- . 
rikos Suvienytų Valstijų — kurią, Viee-Parm. — M* Žukauskaitė, • « « • « • • ; / • • A. a ' M.

Kaina 15 Centai.
—w

Tai naujausios laidos 
žemlapis ir kiekvienas 
lietuvią turėtų įsigyti. 
Srdafikstomas ir apda
rytas puikiais viršeliais.

Sttlankotytas
6%x9y2

Galima gauti 

“DARBININKE,” 
Boston 27, Mass.

366 Broadway,

GIESIfflflO TĖMYKITE
Dainos su gaidomis.

“Darbininkas” yra gavęs labai gra
žių dainų. Taigi jų mylėtojai galite 
-gauti labai prieinamomis kainomis. 
Atsiminkite, kad katras bus pirmee- 

. nis, tai geresnis.
štai tos nepaprdbtos dainos: 

Dainos Kaina
' Ak Myliu Tavę berneli ....................75
Aš jsivilKėiau čigono rūbą...........1.00
Aš pas tėtelį, močiutė mano...........15
Blaivininkų Himnas..............  .15
Darbininko Daina .......................... .60
Graži čia giružė ................................ 50
•Tojau dieuą ..........   ........ .60
Ko liūdit sveteliai ..................... 29
Lietuvos Himnas ............................ 25
T.ihgo............................................ .15
MeMe uždegta krūtinė .... .65
Muaical Echo ......................    2^
Muzikos Aidas ................  .40
Oi tai dėkui močiutei ................... .50
PlaukTa sau laivelis ......................  25
Saulelė Raudona.............................. 25
šių nakcfaly ...................................... .30
Siuntė mane motynėlė........................20
Skyniau skynymėlj.......................   .15
Vai aS .pavirsčiau ............................ 25-
Vienas žodis ne Šneka . ...............     .45
Visuomet širdis surakinta................60
. _ ___ ..I ............9^... 25
Užsakymus ir pinigus siųsti:

“DARBDiDiKAS”
366 Broadway, Boston 27, Mass.

-tai kombinaciją ir sudarysią su 
laiku visos tos tautos, kurios se-' 
r^au inėję į Ruigsos ribas. Tą i- 
dealą prieš akis turėdamas Wilso-- 
uas ir nenorėjęs nieko daryta, kas 1 
trukdytų to idealo įvykinimą. 
Taip ir nusistovėjusi jo taktika 
Pabaltijos valstijų nepripažinimo.

1 Grimes Street, 
South Boston, Mari 

Raštininkas — J. Smilgis,
125 Cherry Street, - 

Cambridge, Metas. 
.Odininkas — M. Abračiuskas,

187 Anties Street,
Mente!/'. Mass.

10-me seime, Detroit, Mich. atsto. 
vgvo. L.. Vyčių 25 kuopą p. J. P. 
Kvedaras, p-lė Adelė Kuzmans- 
kaitė, p-lėAlareelė Bifcelioniutė ir' 
p. (A. Buknis. Parvažiavę nupa
sakojo, kad seimas gražiai Pąvy*-^a, ką jis mTnė būdami tokiam 
-ko. Nesigaili pagirimų detroitie-, 
čiams už jų vaišingumą ir darbš
tumą. . i - ‘ •

V

Sviedininkai
. >4 •< f

Rugpj. ^0, pricšseiminiajne iš
važiavime L. Vyčių, Detroit, 
Mich./ mūsų L. Vyčių 25. kuopos 
sviedininkų ratelis turėjo rungty
nes su L. Vyčių 102 kp.' rateliu. 
Mūsiškiai laimėjo, padarydami 16 
išbėginių, o priešininkai tik 6 iš 
bėgo. Iš mūsų ratelio keli at
sižymėjo padarydami ‘ ‘ Home 
run, ’ ’ pavyzdžiui Draugelis pada
rė du “ Home run, ’ ’ kiti ■ trys po 
vieną. Metikas atsižymėjo bolės 
metimu, nes priešininkai? negalė
jo patąikint bolei. Jeigu; ne nuo
vargis kelionėje, tai clevelandie- 
eiai būtų dar geriau padarę, nors 
ir dabar neblogai.

padėjime. Ar nesišaukt prie to 
paties Dievo, kurį pirmiau būvo

-.ii" ir vaA. . 
prastu 5 
bet turinti imti veikti 
dėliojimo.? j

Tiek “Gazeta Warszaws- saVb''’Tėvynę* Lietiivą Ru 
pjūcio 26 d. didžiuliu lai 

“Lietuvos Aįdąs’.’jjiuo &t- ROTTERDAD siptjfiiMĮ 
■yęs dar prideda, kad ende- 
kai čia.pąleidę tik, išmėgini- dovu Feliksu A. Zaiieckiu 
mo bal są. } ,

viršiau i

, • Vį’

r / . • >

ROTTERDJtt) s^tfeiuvi 
Prekybos! Bendrovės pal;

; ’ 1. I čionai Augęs.

Nepavyko.

L. Vyčių 25 kuopa buvo rengu
si savybės išvažiavimą, rugpj. 27 
d. š. m., Bedfordp miškuose, Nuo 
ryto pradėjo lynoti, tai sutarė ne
važiuoti, o eiti į salė. Tą ir pa
darė. Jaunimas susirinkęs į salę, 
linksmai žaidė ir šoko. Žaidimuo
se dalyvavo svečiai, kurie buvo 
atvykę į Giedrininkų seimą. Sep
tintą valandą buvo vakarienė. 
Programo vedėju buvo p. M. Ar- 
dzijauskas. Laike vakarienės kal
bėjo (vietiniai) J. Kuzas, gerb. 
kun. Vilkutaitis^ V. A Greičius, 
(svečiai) gerb. kun. Lankus, kler. 
Damašas (iš Cliicagos), moksl. 
Daugžvardio ir Česnulis (iš Val- 
.paraiso), kjer. Daumantas'5'; (iš 
Detroito) ir Abromaitė (iš Grand 
Rapids). ; ■■■• ■

Visų kalbos buvo apie mokslei
vius ir jaunimą. Baigta vakarie
nė dainuojant Lietuvos imną. Da 
pasilinksminta apie porą valandų 
ir išsiskirstyta.

Ten Buvęs. 
Skiedrukės.

Liberalai gavę dolerį nuo “ka
taliko,” tai jį rimčiausiu žmogu- 

i -ati pavadina. Jeigu negauna, tai 
tituJ uoja ‘ ‘ klierikalas... ”

“Dirvos” Spragilai sakosi, kad 
ežere šonkaulius čiupinėja. Ka
žin ar negaus per nosį, kaip andai 
piknike.
- Tūlas Solo “Dirvoje” aprašo 
pirmos Paskolos Stoties darbus. 
Už nevykusį prakalbų rengimą su 
žydais, kaltina gerb. kuiy Vilku- 
taitį Visi žino, kad kun. Vilku- 
taitis nebuvo stoties nariu... Tei
singiau ir gražiau būtų, kad Solo 
ir buvusioji stotį muštųsi į krū
tinę.

Kaune einantis dienraštis 
“Lietuvos Aidas” rugpjūčio 
atpasakojo turinį straipsnio 
“Lenkija ir Lietuva,” orga
ne ‘ ‘ Gazeta Wąrszawska. ’ ’

Leųkų ir Lietuvių santy
kiai endekams šiaip vaizdi- 
nąsis: / t

“Per 500 metų Lenkija ir 
Lietuva buvusios politine 
vienetą^ tečiau ačiū svetinių 
gaivalų pastangoms jios pa
tapusios priešininkėmis. Sa
vo geografine jpadetėmi Lie
tuva būtų padėjusi sudaryti 
užtv&rą, apsaugoj ančią Eu
ropą nuo bolševizmo. Te
čiau Vokiečių politika ir žy
dų propaganda pavertę Lie
tuvą valstybe, jungiančia 
btdševikus su Vokietija. 
Lenkija turinti tuojau likvi
duoti tokią padėtį. Lenki
jai neabejotinai reikia, kad 
toje jos buvusioj teritorijoj 
(tai yra, visoje, ir dar ne
užimtoje Lietuvoje. E I. 
B.) jos intąka: būtų viešpa
taujanti.

Lietuvos vyriausybė dirb
tinu būdu priešįuąsis Lenki-; 
jau. vartodama politinius^ 
argugyentus,— štai kad ir 
Suvalkų sutartį, — tečiau 
tie argumentai nustoja ver
tės,. jeigu tik atsiklausus 
Lietuvos žmonių valios ir 
paskui faktinai prijungus tą 
žemę prie Lenkijos. Politi
niai ginčai esą jau pabaigti. 
Dabar reikia arba taikos, ar

ba. karo. į
Atsitikime lenkų-rusų, ar

ba Ienkų-vokiečių karo Lie
tuva turinti būti netik prie- 
telinga Lenkijai, bet dar ji 
turinti virsti politiniu ir 
strategniu Lenkijos objektu 
(tikslu). Nemunas, Balti
jos uostas Klaipėda, ir sri
tys, patogios, plačioms kari
nėms operacijoms turinčios 
būti Lenkijos valdžioje jos 
šiaurių-rytų sienoms apgin
ti.

Kultūrinės teisės trijų

mo balsą. , ; . ■ • ( )" '1 f
Gal tai ir taip.- Vis dėlto 

ryšku — kad didžiau?ioįį ir 
stipriausioji lenkų 
ma linkti aiškiai prie Pil
sudskio programos —*• -užim
ti visą Lietuvą ir kad tdkfu 
būdu veik visos Lenkijos 
partijos yra priešingo? Lie
tuvos nepriklausomybei.

Žinoma, lenkai Laro ne
pradės, jei jiems to- neleis 
frartcūzai. Tečiau jeigu Eu- 

i ropa vėl karo, gaisrais ’ tiž- 
liepsnuotų, jeigu laiku ■ pie? 
pasigirs iš;kur nors stiprus 
balsas ir nebus kuogreičiau- 
siai griebtasi stiprių priemo
nių Europą prie taikos ir 
tvarkos grąžinti — lenkai 
dar syki galės mėginti visąj 
Lietuvą užimti. :

Tokis bandymas turėtų 
pirmiausia dvi pasekmi: vi
sa Lietuva, kaip vienas žmo
gus stotų ginti savo laisvės, 
o tarp Pabaltijos valstybių 
beabejo Įvyktų karo sutar
tis.

ATEIVIŲ
. Per vienus metus pasibai
gusius birželio 30 d. šį m. a- 
tėivių neįleista į Suv.’ Vals
tijas ir grąžinta atgal 13.731. 
Iš čia esančiu ateiviu depor
tuota iš viso 4.353. Lietuvių 
neįleista 77/ o deportuota 
17.

Kirvukas.

Lenkų “failas.”
r

Clevelande ant Rybak farm
Turney Rd. Garfield Heigbts, len- $in>tų tūkstančių lenkų Lie
kai turėjo išvažiavimą. Tarpe tų 
išvažiavusią keletas susėdo kaži- * 
ruoti ir iš to kilo tarpe lenkų muš
tynės. Pagaliaus muštynės pri
ėjo prie baisių pasekmių, nes 
Walter Jablonskį, 8020 Sowinski 
Avė. ir Cundik iMke, 3916 E. 74 
St. buvo peiliais subadyti palei 

. širdį ir kaip daktarai tvirtina, tai
vargiai išliks gyvi. Daugumas 
sužeistų yra blogam padėjime nuo, 
kraujo nutekėjimo^ Muštynėje 
dalyvavo apie 50 lenklį.
w *

žnųjaiato nelaimė. ,

Juozas Daugirdas (Joe Davis) 
išėjo žuvauti su kitais trimis sa- 

aio draugais ant Erie ežero suba- 
toj po pietų, rugpj. 19 d. š. m. Žu-; ~
vavo jie ik i, 8 va.į vakare. Tada. Lenkijos sanUKMH su uzsie- 
pakilo vėjas ir jo draugai vadino 
jį plaukti į'kraštą. Bet jis sakė 
jnesibjjąs ir pasiliko aat ežero vw- 
uas. Didis vėjas jo laivelį apver
tė, bet laimė, kad galėjo laikytis 
už laivelio. Taip grūmėsi per dvi 
valandas, kol. vanduo išnešė ant Į
krašto. Apie 11 valandą eidamas ] kalinga ir tikslu. Laikas dū

--

c:£
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KLEBONAMS. /

DOVANOMS

FBNTANINę 
PLUNKSI

Kuri bus atminčiai ilgam 
< laikui

Kainos Prieinamos.
Reikalauk Katalogo.

“DABBJBUiKAĄ i
866 RroaOvay...........
.:; £ MMu V, Man.

• ' . A - •

:uvoje (Statistika ir fanta
zija jų supratimu —sinoni
mai. L. I. administara- 
rijos parėdymais esą siauri
namos. Vardan savo garbės 
ir politinės reikmės 30tių 
milijonų lenkų viešpatija 
turinti sergėti teists ir turtą 
savo piliečių iyįstaigig ku
rios dabar atsiradusios lie
tuvių užimtoje teritorijoje 
(apie 400 metų, atgal, pridė
sime nuo savęs L. I. B.)

Lietuvos klausimas, tai 
paskutinis konfliktas dėl 
Lenkijos sienų. Šiaip jau

mu dabar esą labai geri. 
Francija esanti jiems palau
ki. Su mažaja Entanta'if 
su Pabaltijos valstybėmis e- 
šą susitarta, Anglija . ^aip- 
pat suprasianti, kas esą rei-

Star iškeliavąsiųju 26 s 
Rugpjūčio vardai ir pavai 
dės:

Antanas Baltrušaitis 1 
■ » Mažeika ?

Uršulė Mažeikienė *■ |
Jonas Mažeika 
Jonas Glebaūskaa. ’ 
Kątriąa Glėbauskidnc 
Jonas Glėbauskas 
Juozas Aukštuolis 
Jieyą rA.**kšįuąlieoė 
Zdzė Aukštiuolaią^ 
Bronę Aukštuolaita 
Jieva Aukštuolaitč 
Juozas Motiejūnas 
Pranė Motiejūnįenė 
Zofija Motiejūniene 
Juozas Kalinauskis 
Apalionija Kalinauskiene 
Kazimieras Šeseika 
Liudvika Šereikienė 
Petras Sereika 
Bronė Sereikaitė •_ 
Justinas Jarackas 
Teofilė Jarackteriė 
Julė Jarackaitė 
Anelė Jarackaitė 
Juzcfina Kalinauskiutė 
Kazimieras Pargąljhuskas 
Antanina Pargaįiuskienė 
Juozs Gecius 
Magdalena Jocaitė 
Antanas Jocius ;
Stefanija Kalinauskis 
Domicėlė Gečienė 
Bronislava Gečaite 
Domicėlė Gečaitė •- 
Pelimona Gečaitė 
Juozapas Gečius 
Jonas Likas ; ’ 
Feliksas Undzjs • 
Elzbieta Undžienė »1 
Feliksas Undzis ; ■ 
Povilas Ginka fui 
Domicėlė Tiškįenė 
Jonas Tiškus 
Petras Tiškūs e į i i 4Walter Mileyięją|; į 
Elzbieta MiLevičieuė 
Liudvikas Abromaitis 
Barbora Mantrim 
Stanley Mantrim r 
Vladislovas Mantiiių 
Antanas Jasas 
Kostaneija Jasienė 
Kostancija Jasaitė 
Albinas Jasas 
Jurgis Tiriliūs 
Agota Tirilienė 
Pranas Gelumbickdk 
Liudvikas Virke.tįs 
Kostantas Vasiliauskas 
Ona Bručas 
Victor Jočius :
Katrina Jocienė

Visu^ viršmi^ętus asu 
nis ifelionėn prirengė Lįe£ 
vių Prekybos Bendrovė. 5 
si džiaugėsi kad gavo ge 
ir rūpestingą patarftavir 
iš Lietuvių Prekybos Be 
drovės. Todėl patartina ? 
sienas visuose kelibnėė-reii 
uose kreiptis prie * 
. LITflUANIAN SALES 
'<CO£PORATWN

414 Broadway, r 
Boston 2^, Massackuseh



TAUTOS -ONDO PA.AMy 3EI IŠLAIDU ATSKAITA. Į Sekretoriaus alga už kovo mėn. ............ . ...................................
* Šveicarijos ‘ ‘ Lituania ’ ’ moksleivams paskola-pašalpa

Sukolektavimas čekių.................. ; ............ .................. • • • •
Romos teisių stud. paskola-pašalpa ........
Lietuvos Atstovybei, Šauliams . ...
Lietuvos Atstovybei, Vilniaus atvadavimui . . ..........

UŽ BALANDŽIO, GEGUŽIO IR BIRŽELIO MENESIUS, 1922 M.
“**------ ik’SM y

V--* f
« F- » / ' 

. - ’ į C 7

, .$ '60.00. vLiet. R. K. ir Šv. Vincento-a Paulo R. Dr. atstovno prie ke-
3.75
9.50 

. 10.25

. 15.00

. 1380.25 

. 114.16 

. 50.00

. 186.80 

.' 90.00

. 50.00

. 67.80

. 57.50

. 333.46 

. 16.50

. 10.00 

. 50.00
4.00 

. 44.00

. 274.16

. 437.10 
. 105.01 
. 687.50 
. 34.11
. 32.60
. 10.00 
. 172.90
. 10.00 
. 100.00 
. 51.60
. 42.75
. 24.00
i 117.72

7.50
7.50 

. 88.05

k* Pajamos.
Balandžio mėnesyje.

izabeth, N. J. už vėliavėles . ....................
hiladelphia, Pa. 20 Su-mo kuopa............
ringfield, III............ .......... • •.......... j.. .

Chicago, III., Chic. Vyčių apsk............... .Į.

lionėš Lietuvon z'' i

150.00
1000.00

• .55
100.00

■ 306.13
135.18

700.00

VIETINĖS ŽINIOS

' Brooklyn, N. Y. 115 Su-mo kuopa ....
^ Chieago, III. T. of L. 39 sk................
^ Cleveland, Ohio...................... ..............
^Utica, N. Y...........................................
Įr East St. Louis, III................................

X Grand Rapids, Miehigan.................
JĄNeivark, N. J. Šv. Jurgio Dr............
l'Kenosha, Wis.............. ....f...................

Cicero, III...............................................
g; Binghamton, N. Y...............................
B- Nevark, N. J......... ...............................

Chicago, III.,-39 Su-mo kuopa .... 
New Britam, Conn., 109 Sus-mo kp.

P“ Frackville, Pa.......................................
B'Cicero, III...............................................
Ęj. Spring Valley, III. ..............................
f ' Westtille, III. . . .

Melrose Park, I1L .. 
į Gary, Ind................ .
į/ Frackville, Pa..........
■ Coaldale, Pa............

Sheboygan, Wis. ..
Racine, Wis..........j.; __________
Brooklyn N. Y., Mot. Sąjungos 29 kuopa 

p Pittston, Pa.....................................................
I Detroit, Mich., šv. Antano parap.............

Aurora, III. ....................................................
Amsterdam, N. Y. ...... y.....................

I Chicago, III., Bridgeport 32 sk.......... - •..
1 _ Sheboygan, Wis..............................................

"Chicago, Heights, III......................................
Harvey, III.....................................................

X

*

h

i

> ■
r ■- u Viso •s

.f

•<

................r

• •

•I

{•

X

$5,068.72

Brooklyn, N. Y. ...
St. Louis, Mo., 80 Vyčių kp.). 

pyBroklyn, N. Y..........................

Gegužio menesyje,

Spriugfield, III. ..
Cambridge, Mass.
Amsterdam, N. Y
Brooklyn, N. Y., S. S. 13 sk. .. • •.
Leiviston, Me., Mot. Sąjungos 6 kp 
Gary, Ind..........>..................................
Rochester, N. Y..................................

fe Nebark, N. J.......... ••........................
Brooklyn, N. Y-, LDS. 12 kp. ..... 

y. Cleveland, Ohio....................................
E Easton, Pa............................................

Chicago, III., T. of L. 32 sk..............
6- Springfield, III.....................................
| Cicero, III...............................................
j Melrose Park, III..................................

Detroit, Mich., šv. Jurgio uarap. 93 sk.
Brooklyn, N. Y. 13 sk..........................

3 Chicago, Ilk, Brighton Park.............. . ..
g Brooklyn, N. Y., 18 sk. N. S......................
Kž. Cicero, III.............................................. t...................

K ?'

.t

•4

4

lioncs .Lietuvon ... ................ •*.• • • • • • 700.00
Kultūros Vajaus kalbėtojui avanso•?.c-.<.*......................  .- 260.35
Kultūros vajaus kalbėtojaus kelionės išlaidos.......................... 250.00
Lietuvos Atstovybei Washingtone, “Gynimo Komitetui”... 1600.00
Liet. Atstovybei Washingtone, Liet. R. Kryžiui ........ 140.00
Seserims Kazimierietėms Lietuvoje per Kat. V. Cent. . 2000.00

<> *

K-

Viso
Gegužio mėnesyje.

Kun. Do geliui Kauno Katedros-Bazilikos kleb.
Cambridge lietuvių aukos r..... .\...____ _

Kat. Veikimo Centrui, Cambridge'iečių aukos 
Sekretoriui alga už balandį ......................
Kultūros vajaus plakatų spauda Chicagoje .... 
‘ Garsas” randa už vasarį ir kovą.................į . į .'..L...

31.00
30.00

150.00
56.60
53.50

, j

t ■ ■ ■ c ■ 1 ■ v

ŠEIMINES PRAMOGOS.
Utarninke šv. Perto lietu

vių salėj ant 5-tes gatvės i- 
vyks , šeiminės prakalbos 
kur be kitų kalbės tikis Lie
tuvos sugrįžęs gerb. kun. Ig. 
Albayičius. > .

-Seredoj šy. Petro salėj ant 
7-tos gt. įvyks puiki šeimi
nė: vakarienė.

Ketvergę šv. Juozapo sa
lėj prie Broadivay tunelio j- 
vyks šeiminis koncertas šv. 
Petro bažnytinio choro M. 
Karbausko surengtas.

Į visas pramogas sueikite 
skaitlingiausia.

FARMA ANT PARDAVIMO
I ■ >.

\ Viso ................ ...................................
Birželio mėnesyje. 

Sekretoriaus alga už gegužį mėn. .................... ..
Vysk. Kario paveikslėliai.................... ..
300 atviručių ir 725 stempuotų vokų........ ...........
Krasaženkliai nuo 2-28 iki VI-2-22 .................. ..
Cabeliai, telegramai.................. . .. ................. ..
‘'Garsas” renda už balandį ir gegužį ....................
Už spaudą Sekretorijatui .......... ..I - į.- .
Romos teisių stud. paskola-pašalpa .............. 
Švencarijos “Lituania” studentams paskola-pašai. 
Leipzige — Vokietijoje, muzikos stud. paskolą-pašai. ... 
Krik. Demok. Partijos atstovo skelbimai, plakatai, spauda 

knygelės “Lietuvių Politikos Partijos’1 .. ._ 
Kalbėtojui avanso .................................. |.____'..
Krikščioniškajai akcijai Lietuvoje .

.Viso..........
Viso pajamų buvo .......... .
Trijų mėnesių išmokėjimai

$ 321.10
t

... .150.00
100.80

1.25
21.64
28.06
53.50
18.75

100.00
800.00
100.00

r

4

IŠKILMĖS.
Šv. Petro lietuviu bažny

čioje rugsėjo 23 d. įvyks tei
gimas- padrūtinimo sakra
mento. Merginos ir vaiki
nai prie šio sakramento be
sirengi anti e j i užrašinėj ami 
po' mišių ir vakarais.

• • e' e •

‘ » 7 11 :
I- ■

1.00
10.00
1.00
8.85

61.00
4207.30
1431.33

5.00
354.50
20.00
65.00
5.00

26.00
9.00

335.00
838.75
571.95
100.00

9.25
50.00

159.36
25.00

150.00

516.08 
250.00 

... 1000.00
1 --------- (

...7-.-$3,158.08
..........88.722.28 
..........10,121.39

' r

Liepos ld., 1922 m. ižde lieka ....................$78,600.89
K J. KRUŠINSKAŠ, T. F. Sekretorius

- $ -
1 1 ’> i ;

KRIKŠTYNOS.
Pereitą nedėlią tarp 

tvnių pakrikštytų kūdikių 
juvo Antano Naviko, “Dar
bininko” darbininko duktė, 
tūriai Albinos Marės vardai 
duoti. Krištatėviais buvo 
Jonas E. Karosas ir p-lė E- 
ena Kazlauskaitė. Smagio

se krikštynose be krikštatė
vių ir krikštamotės tėvų da- 
yvavo artimieji kaimynai ir 
giminės. .

sep-

Reporteris.

n f ' '
z »

X/J y 
r fK

*■
• 1

& •
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H

/jjT" _ • ! JT“

HamburgąpTllnvĄ. |
’ ARbAIJEPOJlL

jyĄ/VAŽIUOKIT VISI PARANKIU
; IR TIESIU KELIU.

/lietuviai važiuojanti- j PILIAVĄ aplenkia 
lenk ųjuostą, (kariautą)-... , .

Vtta trečia klesa padalinta į kambarius ant 
2-jų, 4-rių, ir 8-nių lovų.

POLONIA Rugš. 20;ųEŠTONIA Spalio 4
Iš -New Yerko ar Bostono į Hamburgą—$103.50,

T Piliavą—-Ą106.50į Klaipėdą k Piliavą—$107.00.
Mee užmokame gelžkelio tikėtą ’iš Bostono ]

t New Yorką. Kreipkitės pas vietini agentą. '

<
.-u.-..

į —

„___________.
i r ^‘4. i1 >1 ' V r V

IIJ j. r'i'ą MiiurriT

Kg V . Viso...............................
Birželio mėnesyje.

B® Chicago, III., N. S. 43 sk..............................
| Brooklyn, N. Y., Mot. Sąjungos Apsk. ..

F Homestead, Pa...................................................
E Pittsb*urgh, Pa., S. S. 2 sk..............................
K.. Rochester, N. Y.................. 7*.’”.................

Paterson, N. J..................................................
Chicago, III., W. S. 7 sk..................................
Indiana Harbor, Ind.........................................

- - Melrose Park, III...............................................
Nomvood, Mass., L. D. S. 3 kp......................

P'Springfield, III....................................................
K ■ Norvvood, Mass., LDS. 3 kp............

Indiana Harbor, Ind. .....................................
K Chicago, III., Metropolitan Statė Bank .... 

'/ ^Chicago, III., Bridgeport 32 sk......................
Chicago, III., J. Elajus..................A .......

Kį': Chicago, UI., Šv. Cecilojos Giedorių Dr., N. g
Chicago, III., P. Šv. Aušros Vartų Dr. N. S.

B Hartord, Conn. Su-mo 89 kp.............................- ’
E Chicago, III., Šv.' Mykolo Ark. Dr. No. 2 .
I Brockton, Mass., Mot. Sąjungos 15 kp. 
k Chicago, UI., Bridgeport 32 sk..........................

| Brockton, Mass., Nuol. Pag. P. Šv. Moterų Dr 
E Chicago, III., Roseland....................... -

Chicago, III., Bridgeport...................
I So. Chicago, UI....................................  .1

|s Indiana Harbor, Ind............................
Chicago, UI., T. of L. 39 sk......... ..

: New York, N. Y................ii..............
H Baltimore, Md.................................. ..
g Chicago, III., West PuHman...........
«' Norvrood, Mass.............. )•
į, Cleveland, Ohio ....

[ Middleboro, Mass. .
K, Cicero, III..................

Westville, UI............
Johnston City, UI. >.

K New York, N. Y. .

J

.................. i<....

(-

>• * •

» 
v-.

I

.$8,444.29

• • -s 
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. - • • •

...................e «
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. 1180.36
7.10

. 578.07

. 97.70

. 2170.00

. 289.65

. 440.00

. 45.00

. 22.40
5.00
6.25
5.00'

. 505.00

.. 185.00

. 1,05.00

. 100.00
5.00

. 10.00
5.00

. 10.00
- 15.00
. 50.00
. 20.00
. 85.30
. 274.75
. 38.75
. 147/75
. 100.00

6.00
. 418.03
- 378.85
. 33.00
. 139.50
. 12.00
. 41.00

.. 160.00

.. 10.00

.. 260.00r '

Į LIETUVĄ.

|iwhitestar
Ii New York į Cherbourg ir 

Southampton
Greitas susisiekimas su Baltijos 

portais
MONGOLIA Sp. 5; Lap. 9; Gruod. 14 
OLYMPIC—Rūgs. 23; Sp. 14; Lapt 4 
HOMERIC—Rūgs. 9 ir 30; Spalio 21 
MA.TESTIC—Rūgs. 16; Spalio 7 ir 28

(Didžianisas Laivas Pasaulyje.) 
Zš Bostono i Liverpoolįy

P1TT6BUBGH (naujas) ir Havkkford

^AmkocanUnk
Ii New York j Cherbourg ir Hamburg 
MONGOLIA ........ ..........i.........Spalio 5
M1NNEKAHDA (3-čia klesa) 

[Rugsėjo 7; Spalio 12
MANCHURIA Rūgs. 14, Sp. 26, Lap. 30 
ST. PAUL------------- --------- Rugsėjo 21

V^REDSUMlUia
Ii .veto Yorko f Hamburgą, Liepoją, 

Daneigą.
SAMLAND (3-čia klesa)—Rugsėjo 12 

Parsitrauk savo pažįstamus iš Lie
tuvos ant musų patogių laivų. Musų 
agentai Europoj atliks viską. Geras 
valgis, •f’asėdjjimui kambariai. Man
dagus patarnavimas. Kainos prieina
mos. Kreipkitės pas:

PASSENGER DEPARTMĘNT
84 Statė Street Boston, Mass.

arba vietinius agentu*.

Geriausias ir tiesiausias susinė
simas per vandenį su Lietuva. 
Laivai iš Rotterdamo nuveža 
pasažierius tiesiai į Piliavą.
Laivai išplauks iš New Yorko

HavAMsnnAH“ Rugsėjo 16 ™

■ *

Musų laivai turi geriausias pa
togumus trečios klesos pasažlerlams.

Užsakant vietą kreipkitės prie 
prie vietos agentų arba pas

HOLLAND AMERICA LINE 
89 Stato St, Boston, Kma
I1

Viso ...J..’ 
j Trijų mėnesių pajamų L...

I landžio 1 d. ižde, buvo ... 
, ■> . '

Labu
į IŠMOKAMAI
t

e-ee»eeeeeeeeeee

s ii

............. ....87,951.76
• 21,464.71
Y........ ...6<,257.51

- rf k Z * tJk > A-

...............888,722.28
v x j t 1 y'

r

PIKNIKO NEĮVYKI- 
MAS.

D. L. K. Keistučio Drau
gystės buvo surengtas pikni
kas ant 4 d. rugsėjo 1922, sa
vo darže,, bet iš priežasties 
didelio lietaus piknikas ne
įvyko, ir likęs atidėtas ant 
ateinančių metų. Todėl D. 
L. K. Keistučio Dr-stė pra
neša visiems -draugams ir 
lietuvių visuomenei, kad tie 
patys tikietai bus geri ir ki
tiems metams, nes bus par
duodami ir toliaus neišpar- 
duoti. tokietai ir kada bus 
laikąs pikniko, tai tada bus 
laikraščiuose visuomenei pa
skelbta plačiaus. __

D. L. K. Keistučio'Dr-ja

ARBA MAINO./ -lYfS .
Aš turiu tris farmas, viena prie 

kitos, susidedančias virš 630 ake
rių žemės, kurios didžiuma žemės 
yra dirbama, vienok yra užtekti
nai miško ir ganyklos, kuris sie
kia didelį ežerą.

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

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

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

Šioji farma parsiduoda pirmi 
kartu per keletą desėtkų metų, c 
galų gale neužsimoka sakyti kad 
ji parsiduoda, nes pagal prekę ui 
kurią ją galima dabar nupirkti 
tad geriau sakyti kad ją pusdy 
kiai atiduoda.

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

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

VTNCENT A. JENKINS, 
(Jankauskas)

43 Treemont Street, Room 601 
Boston, Mass.

TELEFONAS, Haymarket 4112

$200. PINIGAIS.

Darbininkiškas namas 17 ir 1£ 
Howe Avė., So. Boston — 2-8 
kambariij namai parsiduoda atski 
rai ar kartu. Geram stovyje, ga 
zas. Kaina $2100.00 vienas, $200 
inmokėti, kitus morgičiunf 6 nuoš 
su mažais mėnesiniais išmokė j i 
mais. Kreipkitės Franklm Realtj 
Trust, 262 Washington St., Bos 
ton, Congress 6006.

PARODA ĮVYKO.

Darbo Dienoj nežiūrint 
lynojimo darbininkij paroda 
Bostone įvyko. Svarbiausiu 
parods ženklu buvo tai gele
žinkeliečių grupė su parašu 
“No surrender.” Paraduo
jančius darbininkus prie Ci
ty Hali pasitiko miesto ma- 

1 j oras. ir aldermonai, o prie 
Statė House pasitiko leite
nantas gubernatorius Alvan 
T. Fuller.

REIKALINGAS
Rdikalingas gabus vyras mo

kantis arba norintis mokytis sta- 
liorystės arba nuo A iki Z prie iš
dirbinio gramafonų. Čia yra ge- 

' ra proga išmokti gerai apmokamo

MOKO.A
Įf-.r-i <
baigusi mokytojų kursus ir turfai- 
t> patyrimą, ieško vietos lietuvių 
katalikiškoje mokykloje. Gali mo
kinti lietuviškai, angliškai ir mu
zikos. Sužinoti daugiau informa
cijų krepkitės prie “Mokytoja” 
‘ ‘ Darbininko ’1 Administracijoj, 
366 Broadway, Boston 27, Masa.

... , 1

i

PRAITEŠIMAS
Dr-stė D. L. K. Keistučio, Bos

ton, Mass. leidžia daržą dėl pik
nikų už labai prieinamą kainą. 
Daržas randasi puikiausioj vietoj, 
East Dedham, Mass. Norėdami 
daugiau informacijų, kreipkitės 
pas VINCĄ TRAKELĮ (išleidėją 
daržo) 92 A St., So. Boston, 
Mass. Tel. S. B. 2037-W.

TeL So. Boston 323 
LIETUVYS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

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

Ofiso Valandos:
Nuo 10 iki 12:30 ryte ir nno 1:80 

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

ir nedėliotais.

.t .

16 Metų South Bostone

DR. H. S .STONE
AKIŲ SPECIALISTAS
899a W. BROADVAY

J

DR.' A. J. GORMAN
IGUMAUSKAS)

DliTISTAi -
7 ii* *

705 Main St., Montello, Mau.
'-J 

(Kampas Broad St.)

TeL Brockton 5112-W.

PARSIDUODA DU NAMU.
Parduodama du namai. Yri 

dvi krautuvės, valgomų įvairų 
daiktų. Kampinis. Ineigų $15, 
000.00. Klausk, 1424 Columbus 
Avė., Roxbury, Mass. (14)

A
KETURIŲ AKERIŲ FARMA 

NETOLI BOSTONO
Turi būti parduota tuojaus. Yr? 
daug šieno. 6 kambarių stuba si 
visais intaisymais geriausiam sto- 
vyj. Taip-gi vištininkas , tvartai 
garažius ir automobilius. Kaina 
tiktai $3500.00. Lengvi išmokėji 
mai. Klausk:

JUOZU BALUŠAIČIO
361 Broadway, So. Boston, Mass

Telef. So. Boston, 605.
(72y

tv. KAZIMUEBO B. K. DBJ08 
VALDYBOS ANTBABAI

80. BOSTON, MASS.
?IRM. — Vladas Paulauskas, t

90 B St, So. Boston, Mass.
HCE-PIRM. Jekėtas, , r

27 Story St, Boston 27, Masa. _ 
JROT. RAŠT. — Antanas Janofionis, 

1426 Columbia Rd., So. Boston
?IN. RAST. — Juozas Južka, 

Merycliff Academy,
Arllnghton Heigths, Kasa, 

IŽDININKAS — Leonas Švagždys, 
111 Bowen St, Boston 27, Mass. 

ŽDO GLOB. — J. Grubinskas,
8 Jay St, Boston 27, Masa. Ir 

Antanas Kmitas,
284 5-th St, Boston 27. Masa. 

LARŠALKA — Povilas Laučka,
61 Story St, Boston 27, Masa. 

1RAUGIJOS antrašas reikale:
866 Broadway, So. Boston. Mana. 

DRAUGIJOS susirinkimai laikomi 
ms antrą ne^ėldienj mėnesio 1-ą vai. 
10 pietų parapijinėj svetainėj, ^2 & 

T-th St. Boston 27. Masa.

Pranešame, jog lietuvių 
šv. Petro parapijos Hope 
Chest Vilties Skrynia iš 
Murphy krautuvės perkelta 
į Lietuvių Rakandų krau
tuvę po num. 268 W. Broad- 
way. Krautuves vedėjas 
Antanas Ašmenskas par
duoda tos skrynios tikietus.

Komitetas.
--------- u---

Vokiškos markės lai į Vokieti- 
lietuviškų pinigų. ’ ‘ *

amato. Atsišaukite į
LDS. CHICAGOS DARBO 

BIURAS 
4414 So. California Avė., Chicago.i—i-

PARSIDUODA BUČERNĖ N
Našlė likus su 3 vaikais nori kad 

tuojaus parduoti geriausia išdirb- išvi< 
tą cash biznį. Storas ant kam- į 
po, biznis varomas per 20 metų. jj 
Geistina, kad patektų lietuviui.’ 
Kreipkitės tuojaus šiuo antrašu; W 
73 Crescent Are., Dorchester,

,nis.’ Mm*.
markę, neg jo skambesnis aukai-
—* H i * / * k) 11 f

f ji.) • 8 A *

cunSrd
Ii BOSTONO i LIETUVĄ 

per LIVERPOOL 
ant naujo, didelio, puošnaus, greito 

aliejų varomo
CITY OF LONDON ..........Rugsėjo 2
LACONIA .............................Rugsėjo 7
SCYTHIA ....................... Rugpjūčio 31
ASSYRTA .................I.........Rugsėjo 18
TYRHENTA......................... Rugsėjo 20
SAMARIA ..........................-...Spalio 20
su greitu persikėlimu | LIETUVĄ ir
visas Baltijos valstijas. Geriausias 
patarnavimas ir valgis.

TAIP-GI IS NEW TORTO 
asmeniškai prižiūrima ekskursija Lie
tuvon ir | kitas Baltijos valstybes, 
kiekvieną utaminką vienas 18 trijų jū
rių milžinų su užjūrio persikėlimu 

Southampton’e.
MAURETANIA AQUITANIA 

BERENGARIA 
pasiekia LIETUVĄ j’devynias dienas. 
Delei lnfonnšctjų kreipkitės prie ar
timiausio agepto arba prie CŪNARZ> 
ANCROR Llh SS 126 S‘ate St, Ba«- 
toc, Mam.




