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IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS.
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TURKAI ĮVEIKĖ.
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MUILAS RUSIJAI.

LIETUVOS ŽEMLAPIS
Kaina 75 Centai.

t

27 lietuviai ir 4 žydai

Mi

i

Tai naujausios laidos 
žemlapis ir 'kiekvienas 
lietuvis turėtų įsigyti. 
Sulankstomas ir apda
rytas puikiais viršeliais.

i

Vilniuje lenkai mobilizuoja iš 
valkatų ir piktadarių partizanus. 
Jie panaudojami terorizuoti Vil
nijos lietuviams ir neitralinėj zo
noj.

Vilniaus ir Gardino apskričių* . 
gyventojų protestas.

Apie Naumiestį rugiapjūtė bu
vo lytaus suvėlinta. Lytaus bu
vo tiek kad upės ištvino, kaip pa
vasarį. Seneliai neatmena tokio 
gausaus lytaus.'

Rugpj. 8 iš Smolensko sugrįžo 
Lietuvon 
tremtiniai.

šunimis (matyt, i- 
Bičer Stou rašinio 
trobelė”). Taip 
Dimitriju Budko,

NESUTARĖ

-J
» ■"'■"S

ii. J

i pasiskirti šelpimas mo-

LENKŲ PRAGARIŠKI DARBAI

Xi EI K INA TURKU S.

• J; f., p 
/ Valstybės muzikos konservato
rijoj. Kaune mokslas prasidėjo 

1 rugsėjo 1 d. x

Turkai supliekė

'Toli)t>. — Rusu - japonų1 
koiiū ri iicija laikyta Chang -j 
Ciiun mirsit' nutrūko. Ja
ponai ir rusai tarėsi apie Si
lūro reikalus.

Kaina 4 centai.
.
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FEDERACIJOS KONGRESAS ŠAUNIAI PAVYKO.
' • s _____________________ i

LANKĖSI GERB. ATSTOVAS V. ČARNECKIS. 
$1.000 AUKSO-SIDABRO FONDAN.

REMS MOKSLEIVIUS IR SESERIS K
Sekantis Seimas Chicagoj.

PIRMININKU IŠRINKTAS KUN. K. URBONAVIČIUS.

LABAI GERAI 
PAVYKO. 1

A. L. R. K. Federacijos 
kongresas pasekmingai pa- ] 
sibaigė seredoj rugsėjo 6 d. : 
Svarbiausieji nutarimai: i

Paskirti iš Tautos Fondo ; 
$1.000 aukso;sidabro fon- • 
dan.

Sujungti Kolegijos Fondą 
su Tautos Fondu. i

Priskirti Tautos Iždo pi- : 
nigus prie Tautos Fondo.

Kun. Laukaičio surinktus 
pinigus sunaudoti Lietuvos 
rytams šviesti, išleidžiant 
juos pagal Lietuvos episko
pato priežiūra.

Dr-joms prigulinčioms 
prie Federacijos mokestis 
paskirta po 6c. nuo nario, o 
atskiriems prigulėjimas po 
$1. vietoj buvusių $3.

Vi^na svarbiausia užduo
timi pasiskirti šelpimas mo- , 
ksleivijos ir nutarta sureng
ti vajų.

Užgirta registracijos įsta
tymas.

Priimta rezoliucijos Vil
niaus ir Klaipėdos reikale^ 

Neprigulmybės Dienoj 
vas. 16 d/ sunaudoti vajui 
Lietuvos tiesioginiai valsty
bės reikalams.

Šv. Kazimiero Dienoj su
rengti kuodidžiausią vajų 
Šv. Kazimiero seserims.

Sekamo seimo vieta Chi- 
eago. III.

Valdyba:
Pirmininkas Kun. K. Ur

bonavičius Bostono lietuvių 
klebonas.

Vice-pirmininkai Leonar
das Šimutis “Garso” redak
torius ir kim. Ig. Albavičius, 
Apveizdos Dievo par. klebo
nas Chicago, UI.

Rašt. K. Krušinskas, tas 
pat.

Iždo globėjai kun. F. Ke
mėšis ir kun. V. Taškūnas 
iš Norvvood, Mass. «

Dvasios vadovas kun. Dr. 
Ignas česaitis, “Draugo” 
redaktorius.

Antrąją seimo dieną atsi
lankė Jo Ekscelencija Lietu
vos Respublikos atstovas 
Voldemaras Čarneckis. Aug- 
Štasis svečias sutiktas aplo
dismentų griausmu ir šauks
mu valio! Po toužtraukta 
Lietuvos himnas,

Gerbiamas Čarneckis sau 
paprasta, gražia, ramia ir 
Uuosekle kalba žavėjo džiau
gsmingus delegatus. Gerb. 
atstovas atidavė kreditą Fe
deracijai ir Tautos Fondui 
už iškėlimą Amerikoje lie
tuvių tautos vardo, už gau- 
- < < Lietuvos reika
lams. už ougmimą lietuviuo-

viltį, kad Federacija prigel- 
bės Amerike pravesti regis
traciją piliečių. Sakė, kad 
kai Lietuvoj išėjo įstatymas 
imti paskirto amžiaus jau
nikaičius į kariuomenę ir 
juos siųsti kraują lieti ir gy
vastį padėti, tai nebuvo nie
kam išėjimo ir Įstatymas bu
vo pildomas. Lietuvos pilie
čiams Amerike pareikalauta 
registruotis ir palyginamai 
menka mokestis. Sakė, kad 
tarpe amerikiečių rasis tiek 
valstybingumo, kad regis
travimas piliečių nusiseks.

NAUJA GADYNĖ L. D. 
SĄJUNGOJ.

Ketverge rugsėjo 7 d. 
prasidėjo LDS. 7-sis Sei
mas.

Delegatų . užsiregistravo 
52. Jie atstovauja 25 kuo
jas ir 3 ąpskričius.

Visų delegatų ūpas pakl
us ir visuose yrą didžiau- - 
sias pasiryžimas padaryti šį 
seimą istorišku fr pradėti 
naują gadynę LDS. gyveni
me.

Dalyvauja pusėtinai ger- 
jiamos dvasištfijos. Daly
vauja Dr. Kun. Česaitis, 
“Draugo’ redaktorius, Kun. 
J. Jakaitis. Kun. Virmaus- 
kis. Kun. Juras, Kun. Čap
likas, Kun. Bakšys, Kun. 
Pankus, Kun. Ambotas. 
Darbininkai ir gerb. kunigai 
rimtai ima dalyką, kad su- 
drūtinti organizaciją me
džiaginiai, paturtinti “Dar
bininko” turinį, paskleisti 
jį kuoplačiausia ir išaugin
ti LDS: kuolabiausia. Gerb. 
Kun. Pankus ir y. Bylins- 
kas pareiškė, kad atvyko su 
pasiryžimu patirti “Darbi
ninko” padėtį ir sugrįžę va- 
rysis kad surinkti bent $500 
“Darbininko” iš skolų liuo- 
savimui. , Gerb. kun. Bak
šys LDS. didis prietelius at
sižadėjo paskolos $50.

Užsimenama apie naujus 
veikimus kuopose. Gerb. 
Kun. Virmauskis sako Law- 
rence’o LDS. kuopa steig
sianti ledaunę, iš kurios pel
nas užtikrintas. Gerb. kun. 
Jakaitis nurodo, kad LDS. 
kuopos privalėtų kibti į 
steigimą kliubų.

Pas visus gerų, pozityvių 
sumanymų gausybės ir pasi
ryžimas veikti ' nepergali
mas.

Gerb. Kun. F. Kemėšis iš
dėstys naujus darbininkų 
judėjimo pamatus.

Pirmąją seimo dieną pra
leista išdavimu raportų.

Seimo vedėju L. šimutis. 
\ V. Klk.

E. KAUNAS, šiomis dienomis 
atvykusi iš Vilniaus ir Gardino 
apskričių gyventojų delegacija j- 
teikė Lietuvos respublikos prezi
dentui ir svetimų valstybių atsto
vybėms Kaune šitokį skundą ant 
l£nkų, už varomą jų priespaudą 
užgrobtame krašte:

Jo Ekscelencijai

P-nui Lietuvos Respublikos 
Prezidentui

(Nuorašai visiems Eiropos ir A- 
merikos valstybių atstovams Lie

tuvoje).

Memorijalas.
1922 m. liepas mėn. 25

mes, žemiau pasirašę lenkų Vil
niaus ir Gardino krašte okupuotų 
valsčių Įgaliotiniai, prašome Jū
sų pranešti svetimų valstybių ir 
Tautu Sąjungos žiniai, ir prašy
ti* jos, kad ji kaip galima grei
čiau paskirtų tarptautinę komisi
ją, kuri ištirtų, kaip lenkai oku
pantai spaudžia, tyčiojasi ir kan
kina tų jaunuolių tėvus ir gimi
nes, kurie nepripažįsta okupantų, 
nedalyvavo ‘ ‘ Vilniaus Seimo, ’ ’ 
rinkimuose ir nenorėdami tar
nauti lenkų kariuomenėje, slaps
tosi miškuose.

1) Pririša prie kojų lentą ir mu
ša per ją plaktuku iki kankina
majam pradeda eiti kraujas iš no
sies ir ausiu; paskui vos gyvą me
ta ir užleidžia 
m a pavyzdi iš 
“Dėdės Tomo 
pasielgta su
Gardino apskr., Berštų kaimo se
niūnų.

2) Pjausto gyvą kūną, žaizdas 
pabarsto druska, o paskui piudo 
šunimis. Taip pasielgta su Vla
dimiru Vasilevičium, kurio bro
lis atsisakė stoti į lenkų armiją 
(Berštų kaimas, Gardino apskri
ties.)

3) Įkaitintus šompolus įsmei
gia į kojas — Juozui Sergeičikui 
47 m. amžiaus už sūnų — parti
zaną (Bcrštai, Gardino apskr.)

4) Primušė ir dviem valandom 
pakorė už kojų — V. Voronko 
(Berštų kaimo seniūną.)

5) Primušė nėščią moteriškę už 
sūnų ir ji gimdė pirm laiko — 
Marę šėštaviekienę 38 m. amžiaus, 
Berštai, Gardino apskr.

6) Primušė ir šunimis užpiudė 
Aleksandrą Gurskį, Sukąru kai
mo, Berštų valsčiaus, Gardino 
apskr.

7) Žandarai primušė Tomą 
SčesnHlevičių Marcinkonių kai
mo, užtai, kam šis neleido žan
darams ganyti arklius savo pievo- 
je.

8) Beveik mirtinai primušė nė
ščią moterį ir jos seną 78 m. tč-
 - 
Visminas, pagelb. J. Tuma- 
sonis. .. • L'

Seimo pasięekimas aiš
kus.

Į LDS. Seimą teikėsi at
silankyti Lietuvos atstovas 
Čarneckis. " Savo dailioje 
kalboje pabriežė kad Lietu
va atstatyta daugiausia dėka 
paprastų darbininkų ir todėl 
Lietuva savo soei jaliame su
rėdymeeina prie to, kad 
dartninkams būtų kuoge- 
riau

vą Edvardą Akseną, Krokšlių 
kaimo, Rodunės valsčiaus, už tai, 
kad tos moteries vyras nėjo savo 
noru į lenkti kariuomenę. •

9) Primušė Vasilių Dobrovols
kį užtai, kad jo įbrolis nėjo į len
kų .kariuomenę. (Obručių kaimas, 
Ostronų valsčiau^, Lydos apskr.)

10) Užmušė Vasilių Krušicą ir 
jo sūnų, kam pastarasis nestojo 
lenkų kariuomenėje ir slapstėsi 
miške.

11) Užtai, kad Jonas Brykač 
nenori eiti į lenkų kariuomenę ir 
slapstosi miške, užmušė jo tėvus, 
gi jo kaimynus beveik mirtinai 
primiišė ir visą jų turtą užgrobė.

Klojimai kimšte prikimšti oku
puotų kraštų gyventojais. Bend
rai sakant, visus. Gardino, Lydos, 
Trakų apskričių gyventojus kuo 
žiauriausiai kanįina, o jų turtą 
užgrobia. ?

Žandarai ir kareiviai visai api
plėšė šiuos Trakų apskr. kaimus: 
Marcinkonis, Lipicą, Šumus, Kro- 
kšlius, Kabelius, Darželius, Mar- 
gevičius, Kapeniškius ir tt.

Lydos apskr. apiplėšti šie kai
mai : Zeniakai, Ališkaučiai, Nau- 
jadvaris, Ostrina. Obručai, Ri- 
bokai. ir k. Gardino apskr. Berš- 
tai, Sukarai ir visa eilė kitų kai
mų. Pažymėtieji faktai tik dali
nai vaizduoja k-njtų smurtą irjr- 
ra maža dalelė to, ką daro lenkų 
okupantai su nuvargintais Vil
niaus ir Gardino kraštų gyvento
jais. s

Po memorijalu eina 37 delega
tų parašai, Gardino apskrities — 
Berštų, Verceliškių, Gožonių, 
Skidelio, Lošonių, Induros, Po- 
rečės valsčių; • »

Vilniaus apskrities Marcinko
nių, Rodunės, Naujadvario, So- 
bakino, Gstrinių, Rėžaukos ir 
Šičino valsčių;

Švenčionių apskr. Melagėnų ir 
Tverečiau vsalsčių. Po nuorašo 
pasirašė 4 delegatai. Jie prista
tė pasirašytą visų įgaliotinių pro
tokolą, kurio 4 delegatams paves
ta pavadinėti prašymus — skun
dus.

» (Katino “Lietuva”)

ŠVENTEŽERIS? ’ Parvažiavus 
nu. ii į Lietuvą, tuojaus metėsi į 
akis tamsumas ir girtuokliavimas. 
Būdamas uolus idealistas ir trokš
damas laimės savo kraštui, grie
biausi ir darbo. Nors su dideliu 
sunkumu, bet suorganizavau 
“Pavasario” kuopą Šventežerio 
parapijoje. Kiek tik turėjau 
knygų bei laikraščių atidaviau 

•“Pavasario” draugijos knygynė
liui, kurį suorganizavau. Tą li
teratūrą nariai mainėsi, imdami 
naujas knygas bei laikraščius 
skaitymui. Prisirašiau prie Lie
tuvos Ūkininkų Sąjungos, kad ir 
ten išvieno veikus žmpnių gerovei. 
Prisiartinus žiemai, pakviestas į 
Kauną užimti Šv. Kazimiero Kny
gyno vedėjo vietą. Išaušus pava
sariui, vėl grįžau į savo parapiją. 
Bet pąrvažiavęs radau didelę per
mainą. Šventežerio valsčiaus raš
tinėje raštininko vietą užima ne
seniai iš Rusijos bolševikų tojaus 
grįžęs Juškevičius, didelis bolše-, 
vikas, nekurie kalbėjo, kad jis 
Rusijoj komisaru buvęs.

Susiuostęs su Profesinis Sąjun
gos mokytejėliu lr gir keliais ki
tais, jau savo biaufru darbą ir 
mokslą pradėjo rodyti žmonėms. 
Man išvažiuojant į Kauną, vals
čiaus raštinėje ateidavo tik du s«- 
cialistų laikraščio “Liet. Cldnib-

gi apie 10 skaitytoji} “Lietuvos 
Žinių.” Tie eicilikėliai slaptai 
jau kniso katalikybės pamatus.

Aš žiūrėti pro pirštus į tai ne
galėjau, nes jau reikalinga žmo
nėms nurodyti tikrąjį kelią, o 
svarbiausiai, tai (reikėjo išplatin
ti katalikiški laikraštįįai ir kny
gos ir tuom padaryti kontr-ofen- 
syvą prieš bedievių spaudą. Bet 
ūkininkai iš 'pradžių pirkti nela
bai nori, tai reikėjo duoti dykai. 
Bet mano finansinė padėtis buvo 
labai bloga, nes mainant dolerius 
į markes, turėjau didžiausį nuo
stolį, tuomet sumaniau pasiųsti 
knygų nekuriems amerikiečiams, 
iš kurių tikėjau gauti paramą sa
vo užmanymui vykinti, paskaly
damas siuntinį apie 1 dol. bran
giau negu man kainuoja ir tuos 
pinigus skyriau dėl knygų bei lai
kraščių. Išsiunčiau 15-liką tokių 
siuntinių. Dar negavęs pinigų iš 
amerikiečių už knygas, tuojau 
parsivežiau knygų ir laikraščių 
apie už 7000 auk. Tomis knygo
mis padidinau Šventežerio “Pava
sarininkų” knygyną, įsteigiau 
savo kaimo jaunimui knygynėlį. 
-Teipogi daug knygų išdalijau 
sekmadienyje ant rinkos, netoli 
bažnyčios, dykai. Žmones labai 
noriai griebė tas knygeles. Keli 
socialistėliai nežinojo nei ką da
ryti, ėmė skusti policijai, kad aš 
maištus darau. Bet policija tik 
nusijuokė^ iš jų. Išplatinęs kny
gas bei laikraščius, ėmiausi rink
ti skaitytojus katalikiškiems lai- 
krašičams. Pasisekė į trumpą lai
ką surinkti apie 100 prenumera
torių. Į tuos laikraščius ėmiau 
rašinėti korespondencijas išmėti- 
nėdamas blogas agitacijas moky
tojaus, raštininko ir kitų. Žmo
nėms atsidarė akys ir pamatė kas 
jie per paukščiai yra. Tai mat 
kokiam tikslui buvo išleisti pini
gai gauti ir negauti už knygas. 
Kurie prisidėjo prisiųsdami pini
gus už knygas, tikiu kad bus pil
nai užganėdinti, žinodami ko
kiam tikslui buvo išleisti. Be
veik visi yra atsilyginę, išskyrus 
kelis, bet pamatę laikraštyje apie 
tai, tikiu kad ir jie maloniai at
silygins, nes ir už jų siuntinius 
pinigai, jau išleisti dėl knygų. At
silyginusiems tariu ačiū. Vėliaus 
parašysiu apie įdomų L. Ūkininkų 
Sąjungos susirnkimą, Šventežery
je. Turiu atsivežęs įvairių pui
kių knygelių iš Lietuvos. Kas 
prisius 50c. markėmis arba l.dol., 
gaus keletą knygelių labai nau
dingų. Ant. Žaliaducąūs, 8018 
Bellevue Avė., Cleveland,- Ohio.

Berlin. — Mažojoj Azijoj 
turkai labai supliekė grai- j 
kils. Paėmė nelaisvėn jų tai 
vada. sai

Graikus rėmė Anglija. j-t< 
drąsino juos stat’tis prieš < 
turkus, teiki" jiems ginklu1. . 
ir amunicijos. Tuo 'tarpu ,i 
turkai gavo visokiu karinių į ,• 
reikmenųi iš Francijos. ■

Turkai pramušė graikui 
frontą francūzų anuotomis 
ir francūzų tankais. Tur
kai turėjo talkoje daug 
francūzų lakūnų. Graikų 
pusėje buvo daug anglui la
kūnų.

Išeina, kad anglai su 
francūzais kariauja ir fran
cūzai tuo tarpu paėmė vi r- v su.

Maskva. — Amerikos ad
ministracija atgabeno Mas
kvon 17 vagonu vaistu ir vi
sokių chirurgiškų instru
mentų. Tarpe kitko yra du 
vagonu muilo.

Didžio Išlankstytas
26i/2x33y2

Sulankstytas
< 6y2x9V2

CHOLERAI PASTOTA 
KELIAS.

Maskva. — Krisi jos val
džia pasveikino turinis

---- g

P A B KOKLIU ARMIJOS.

.Y/ v }'ork. — Kai turkai 
supliekę graikus ėmė vary
tis pirmyn, lai gyventojai 
ėmė bė-gti iŠ \ i■■!u. kur galės 
turkai užeili. 1 Smirną su
bėgo 2fH). DO!) pabėgėlių. 
Jiems sušelpti Amerika pa- 
skvrū š/.).ooo.

NE LA IMĖ.
Rnlland. Vf. — Neturi 

lakūnai krito žemėn ir užsi
mušė.

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCIJA

Rugpj. 11 d. Kaunan atvyko du 
Čeko-Slovakijos studentų atstovu, 
kurie nori susipažinti su lietuvių 
gyvenimu.

* _

Rugpj. mėnesio viduryje Žemės 
Ūkio ministerijos pakviesti atvy
ko penki danai-agronomai. Jie 
priimti tos ministerijoj tarnybon. 
Jie išvažinėjo į įvairias Lietuvos 
dalis susipažinti su Lietuvos ūkio 
padėtimi.

Lenkų užimtame Eišiškių mies
telyje įtaisytas stulpas su geleži
nėmis grandinėmis. Jei kuris lie
tuvis kame leUkų žandarų nepa
klauso, tai jį pririša prie stulpo 
ir laiko 24 valandas. , .Ui

ko” numeriai, o parvažiavęs ra-| .Nuo vnĮužjo 10 d. Kaune pra-
da- y. . -•-•c Y - ••■i y ' . ; r ir ■. - - - ■ - ■ -akfejo Akio paroda.

Galima gauti
“DARBININKE,”

Boston 27, Mass.
366 Broadway,

Tik ką išėjo iš spaudos gra
žioje knygutėje Lietuvos 
Respublikos < konstitucija. 
Taitri kiekvieno lietuvio vra •» 
privalumu neatidėliojant ją 
nusipirkti.

Kaina tiktai 15 centų. ■ ’

“DARBININKAS”
366 W. Broadway,

Bosion 27, Mass.

SI
g

Pas Pasvalio pašto valdininkus 
padaryta krata. ■ Susekta, kad 
jie plėšia iš Amerikos atsiųstus į 
laiškus ir ieško, juose dolerių. Ras
ta <|augybė atplėštų laiškų. Jie 
uždaryti kalėjiman ir perduoti 
teismui.

PINIGŲ KURSAS.
■

Žemiau paduodame kiek 
kainavo pasiuntimas 1,000 
auksinų į Lietuvą. Prie že
miau paduotų kailių yra 
^Įskaityta pasiuntimo kaš
tai?

Pirmadieny, rugsėjo 4 — 51.4b
Antradieny, rugsėjo 5 — $1.30 
Trečiadieny, rūgs. 6 — $1.30

Ketvirtadieny, rūgs. 7 —- $1.40 
Penktadieny, rūgs. 8 — $1.40 / • ..f ‘
LITHUANIAN 8 ALĖS 

CORPORATION,
Y A 88
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U LETWOS VANDENS JĖ60S.
*

BEDARBIŲ ARNUOS.

PAAIŠKINIMAS

LENKAMS SMŪGIS.

2

■ •

lygaus 
Seimas 
kontri- 
Ir nie:

TSttKŲ ŠT. JUOŽATO

<nf ląsta.

mattSt

tuos pinigus žemžs.
“ Imdamas dvarus * dykai. 

Seimas neleido pirktis ją ūki
ninkams už pinigus. Niekas 
negavo iš jų nei sklypelio že
mės. "

“Atėmęs visus miškus dykai, 
Seimas vėl nedavė sodiečiams 
medžio pasistatyti, ar pataisy
ti trioboms ir paliko juos be 
malkų. z

“Vieton teisingo ir 
mokesčių išdėstymo 
gyveno rekvizicijomis, 
buci jomis^ stuikomis.
kas nežinojo, kur eina surink
tas tuo būdu valstybės turtas.

“Kas gali pasakyti,, kuri jo 
dalis teko valstybei, kas gali 
suskaityti, kiek jo bereikalo 
buvo išmėtyta?

“Žodžiu Seimas žadėjo pada
ryti Lietuvoje rojų, o padarė 
pragarą. Jam bešeimininkau
jant Lietuva atsidūrė prie be
dugnės krašto — dar žingsnys, 
ir visi pražuvę. 
Buvo viltis, kad Lietuvos

katalikiškos partijos galės 
susiblokuoti, rodėsi, kad 
pažangiečiai galės eiti su 
krikščionimis demokratais 
išvien. Bet viršuje paduo
da citata rodo, kad. tokio 
fronto nebus. Matome, kad 
Pažangos ir Žemdirbių blo
kas griebėsi smerktino agi-įbimą, tai aišku, 
tacijos būdo.

-x \ Didžiojo karo metu ka
riaujančios tautos bUVO SUą 
mobilizavusios 30.000.000 
kareivių. Po karo rekon
strukcijos laiku kariavusio
se tautose atsirado tokios 
pat armijos bedarbių. Be
darbius rokuojant heinima- 
ma Rusijos. Tiesioginių be- 
ftarbių yra dabar 10.000.- 
000. Jų šeimynas įskaitant 
susidaro keirtančiųjų armi 
ja iš 30.000.000 ypatų.

Kaip Amerika pasirodo 
nedarbo klausime ? Ugi ji 
stovi pirmoje vietoje. Jų 
yra tarp dviejų ir trijų mi
lijonų asmenų. Anglijoj jų 
yra 1.900.000. Nedarbas 
jnažas tėra Norvegijoj, Ho- 
landijoj, Čeko-Slovakijoj, o 

- Vokietijoj yra tik 169.000 
bedarbių.

Europos valstybės 1921 
~~'met£is bedarbiams sušelpti | 

išleido 10.000.000.000 fran
kų t. y. $1.900.000. Bet 
Suv. Valstijų valdžia nei 
cento neišleido bedarbiams 
sušelpti.

'Mempliis, Tenn. — Spaus
tuvių organizuoti darbinin
kai atnaujino kontraktą su 
darbdaviais.

•' -^New. York. — Utah vario 
kompanija pernai skelbė tu
rėjusi nuostolių $589.605, o 
šiemet per pirmąjį bertainį 
padariusi $323.293 pelno.

Olympic, Wash. — Regu- 
leriams angliakasiams išėjus 
streikan ir pradėjus darbus 
su * neunijistais nelaimingi 
atsitikimai daug kartų padi- 

> dėjo.

globos, štai kų reiš- 
kįa įstatymas, liepiantis už
sirašyti svetur gyvenantiems 
lietuviams. . “ j

Ęet kas bus su tais, kurie 
laiko neužsira

šys? Ar bus kas iš jų at
imta? <

O ar galima iš keno nors 
atimti tai, ko jisai neturi? 
Jisai ligšiol neturėjo Lietu
vos pilietybės. Taigi niekas 
iš jo negali jos ir atimti. 
Kad tų pilietybę įsigyti, ji
sai turi pareikšti savo norų 
būti Lietuvos piliečiu. Jei
gu jisai to savo noro nepa
reiškė, neužsirašyš, tai jisai, Pilsudskį užimti visų Lietu- 
nepatapo pilnateisiu Lietu
vos piliečiu. Tiesa, neužsL 
rašydamas, Lietuvos paso 
neišsiimdamas, Lietuvos pi
liečiu nepatapdamas jjjsai 
atsižadės daug teisių ir ge

mų, kuriuos Lietuva savo 
piliečiams teiks, bet to jisai 
atsižadės patsai, savo liuosa 
valia, niekieno neverčiamas.
Tečiau jeigu jisai, senj.au 
Lietuvoje gyvenęs, turėjo 
kokia nuosavybę—dar prieš 
Pilietybės Įstatymo paskel-

, kad toji 
nuosavybė jo ir pasiliks, kad 
ji negalės būti iš jo išplėš
ta, konfiskuta, nes juk, a- 
čiū Dievui, Lietuva yra ci
vilizuota šalis, laikosi doros 
dėsnių ir tvarkosi taip, kaip 
visos kitos civilizuotos šalys. 
VIII-30-22.

Lietuvoje džiąugsmo apraiš
kos, o tik ironijos šypsą ant 
lūpų. Ir ar galėtų būti ki
taip po visų tų šunybių, 
Lietuviams padarytų.

O rodos l^aip nedaug be
reikėjo lenkų imperijalis- 
tams, kad jų svajonės išsi
pildytų. • Argi bereikalo ge- 
nijalis intrigantas Pilsuds
kis jau kelinti metai sėdi
Belvederyje ? Argi nepui
kus buvo jo pienas, pralin
dęs į spaudų, kelios savaitės, 
atgal? Prasideda vėl karas 
su Rusais (jį pradėti taip 
lengva!) Strategija verčia

b

Indianapolis, Įnd.—Kar' 
penterių unija paskelbė tu
rinti 323.104 narius savo or
ganizacijoj.

S?'- .* i - i —-»

i gų: daug daugiau, negu Nėries upeje. To
kia jėga labai pravers krašto pramonei bei 
gamybai. > .

Baigus darbus Neryje, “Galybės” ben
drovė nieko nelaukdama pradės juos ir Ne
muno upėje, kad greičiau karo nualintas 
kraštas ant kojų atsistotų.

talką! Tokiems didžiuliams proek- 
tam įgyvendinti reikalinga nemaža sumą, 
didelis kapitalas į technikos priruošiamuo
sius darbus įdėti, kuris po kelerių metų, ky
lant pramonei, nejučiomis į pačius dalinin
kus sugrįžtų. - Bet manoma ir tąją svar
biausiąją kliūtį nugalėti Jei atmintūmėm, 

’ kokio susidomėjimo šis “Galybės” b-vės su- * 
manymas sukėlė Lie Avo j e žmonėse ir tu
rint galvoj neperstojamą bendrovės dalyviu 
skaičiaus rūgimą, tai jokio abejojimo ne
gali būti’, jog šie planai netrukus įsikūnys. 
Pasirodo, žmonės supranta, jog atėjęs lai
kas ne tik svetimųjų valdžios globos nusi
kratyti ir saviems savo šalies reikalus tvar- 
kyti, bet taip pat kalią visados nustumti 
nuo savęs užsienių kapitalo lindimą į Lie- ’ 
tuvos pramonę bei gamybą ir patiems jas su
tartinomis pajėgomis kelti ir tobulinti.

Toks milžiniškas darbas turi būti bend
rai sutartinai sutartinai varoma, turi prie 
jo kiekvienas lietuvis prisidėti, ju>> labiau, 
kad jo pinigai išleisti už bendrovės akcijas 
ne tik nežūsta, bet dar duoda didelio divi
dendo.

“Galybės” bendrovės akcijos kainuoja 
apie 20 dolerių. Lietuvoje šiaip sutvarky
tas šios "bendrovės akcijų pirkimas. Pini- _ 
gus Lietuvoj už akcijas galima įmokėti kiek
viename Lietuvos mieste ir miestely, kur 
tik esama Prekybos ir Pramonės Banko ar
ba Ūkio Banko skyrių. Įnešus į vieno ar 
kito banko skyrių pinigus už akcijas, įne
šė j ui išduodamas banko skyriaus kvitas 
Akc. B-vės “Galybės” vardu. O banko sky
rius įnešusius pinigus už akcijas siunčia į 
Kauną Prekybos ir Pramones Bankui eina- 

emojon “Galybės” b-vės sąskaiton Nr. 787. 

Pirkęs pilietis-pilietė šios bendrovės akcijų 
ir gavęs iš minėto čia vieno kurio banko ar 
jo skyriaus pinigų priėmimo kvitą, tuojau 
laišku apie akcijų pirkimą praneša adresu: 
Kaunas, Mickevičiaus g. No. 22, b. 2 Akt. 
B-vės “Galybė” Valdybai. . • .*

Taip pat visi Amerikoj esantieji mūsų 
tautiečiai, kurie noli būti “Galybes” b-vės 
dalininkais — pirkti jos akcijų ir turi ko
kių esminių neaiškumų, tesikreipia malo
niai prašomi tuo pačiu adresu.

Lig šiol nebuvę netrūkę broliškieji ry
šiai su Amerikos lietuviais tarp Lietuvos, 
manoma, ir toliau jie ne tik nenutruks, bet 
labiau sutvirtės. Lig šiol mūsų užjūrio bro
liai padėjo kuo kas išgalėdamas remti ir ko
voti dėl Lietuvos nepriklausomybės, — ir 
kova laimėta. Dabar tetenka viduje sustip
rėti ir nebūti svetimųjų bei užsienio (kitų 
valstybių) kapitalų vergais. Lietuvis pats 
privalo paimt į savo rankas savojoj gimti
nėj šaly ne tik valdžią, švietimą, kultūrą, 
bet ir ekonominį krašto gerovės šaltinį — 
pramonę ir jos gamybą. Čia kviečiami mū
sų tolimi tautiečiai talkon ir šią j ai ekonomi
nei kovai laimėti’ prieš svetimšalių kapita
lus!

----- — ‘
Hidroelektrotechninė įtvara. Kas Lie

tuvos upių vandens naudojimo reikalu jau 
yra daroma, tuojau patirsime.

Kaip žinome, praeitų metų pradžioj 
Kaune yra įsisteigusi Akc. Bendrovė “Galy
bė,” kurios uždavinys yra, sutraukus ata
tinkamų lietuvių kapitalų, gaminti elektros 
jėgų dirbtuvių ir fabrikų mašinoms varyti, 
traukiniams bei tramvajams vežioti, mies
tams, miesteliams.ir kaimams apšviesti, 
taip pat.trųšas išdirbinėti.

,Pirmuosius savo darbus “Galybės” 
b-vė pradeda Nėries (Vilijos) upėj. Pro- : 
jektai jau pagaminti ir valdžios užtvirtinti. 
Išproektuota penktame kilometre nuo Kau
no, kur Nėris ypatingai gamtinėmis aplin
kybėmis palankus technikos darbams, sta
tyk geležiniai betoninę hidrotechninę įtva
rų. Upėj vanduo pakils mažiausia 3 met
rus, niekur krantuose neužliedamaš gyvena
mųjų vietų nei dirbamos žemės. Pastačius 
šešias vandens turbinas, kurios suktų dina- 
mo mašinas elektrai gaminti, bus galima- 
gauti nuo 3000 ligi 10,000 arklių jėgų.' To
kios jėgos užtektų visam KaS.no miesto ir jo
jo rajono pramonės bei apšvietimo reika
lams. Tadą elektra būtų galima varyti vi
sus fabrikus bei dirbtuves, būsimų tramva
jų vežioti ir visą rajoną apšviesti, nereika
laujant tiems dalykams malkų iš labai bran
gintinų miškų.

Tai bus didelės naudos ir krašto žmo
nėms ir šalies pramonei, kuri lig šiol netu
rėjo ir dar neturi tinkamos sau dirvos vys
tytis. Atlikus visus darbus viename rajone, 
ius galima eiti į kitą. Ne iš karto viskas 
daroma. Žmogus su gamta priverstas nuo- 
at kovoti be jokios atvangos. Ir toji kova 

sunki: žmogus teatkariauja iš gamtos savo 
prakaitu tiktai pėdą už pėdo vienoj srity: 
čia atlikęs, jau keliasi į kitą ir ten vėl pra
kaituoja. Juo labiau Lietuvoj toji kova su 
gamta sunki, kur kraštas karo išvargintas, 
kur pati lietuvių tauta tik vakar dar, gali
ma sakyti, savo žmogaus teises teiškovoju- 
si. Bet darbas privalo nesustodamas eiti.

Tolimesni “Galybės” pienai. Baigus 
darbus Nėries upėj ir paleidus elektros e- 
nergijų Kaimo miesto ir jojo rajono pramo
nės darbams bei elektros apšvietimui, ben
drovė skubės tuojau į Nemuno vagą, kur 
taip pat manoma ties Birštonu statyti mil
žinišką hidroelektrotechninę įtvarą.

Leidimas iš valdžios bendrovės Nemu
nui tyrinėti taip pat yra išimtinai gautas. 
Birželio m. pradžioje buvo išvykusi “Galy
bės” b-vės inžinierių technikų ekspedicija 
Nemoniūnų ir Birštono miestų galutinai iš
tirti.

/

Kaip žinome^ Nemunas ties Nemoniū- 
nais it Birštonu daro 60 kilometrų ilgumo 
vingį, ■kurio galai ties minėtaisiais miestais 
susivartina viso pro viso tik 5 kilometrus. 
Dabar, satčiai tąja siekrąja juosta iškasus 
kanalą, yra galima gauti daugiau dvidešim
ties metrų aukštumo Nemuno vandens kri
timų. Įtaisius ten hidroelektrotechninę į- 
tyarą su turbinomis bei dinamo mašinonps, 
bus gauta nuo 30,000 ligi 120,000 arklių jė-

Vą ir iki Liepojos ir Klaipė
dos. Toji strategija vers 
Rusus užimti Latviją ir Ės
tom ją* Įvyksta taika, Lie
tuva su Klaipėda ir Liepoja 
atatenka lenkams, Latvija 
ir Estonija su Ryga ir Re ve
liu — Rusams. Pabaltijos 
valstybės išnyksta iš žemla-1 
pio, bet užtat dvi didžiosios 
slavų tautos pasiekia savo 
svajojamų sienų, ingi j a uos
ti!. o su jais ir malonių iš 
Alijantų ir paskolų iš jų pj- 
niguočių. Ir tik vieno da
lyko bereikėjo — tai Dėdės 
Šamo tam pienui, pritari
mo. Kad sveikoji Lenki
jos pusė tam pienui išpra- 
džių nepritarė, tai juk nie
ko nereiškia. Gudraus lie
tuvio ir išgamos smegeny- 
uas galėjo žiūrėti iš augšto 
į Ponikovskių opozicijas, 
nes žinojo, kad tam pienui 
nusisekus, jisai Pilsudskis 
būtų pašokęs tikrai iš mar
šalo į karalius ir gavęs gar
bės pradėti antrą lietuvių di
nastiją ant Lenkijos sosto.

Bet, oi tas Dėdė Šamas! 
Vieton pritarimo Pilsudskio 
pienui — šmakšt — Pabal
tijos valstybių pripažinimą. 
Visą muziką pagadino. Vis
ką reikės iš naujo pradėti, o 
ateitis — daugiau negu ne- 
aiški.

Gvvuok, Dėdė Šamai! Kol 
bus pasaulyje gyvų lietuviš
kų širdžių, tol plaks jos tik
ru dėkingumu didžiajam 
broliui už savo brolišką pa- 
gelbą tada, kada jos lab j au
siai reikėjo.

/
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I r bus kas atimta iš tų, ku
rie neužsirašys Lietuvos 
piliečiais?

Jeigu Lietuvos Valstybė 
nitų susikūrusi kelias de
šimtis metų atgal, tai šian- 
lien nei vienam iš Amerikos 
ietuvių nestovėtų prieš akis 
•Jausimas, kurios valstybės, 
čilietis jisai vraz kali būti, 
ir turi būti. Visi iš Lietu-, 
•os atvažiavę turėtų Lietu- 
•os pasus; kai-kurie gi iš jų 
;al butų Lietuvos pilietybės 
itsižadėję ir patapę šios ša- 
ies piliečiais.

Tečiau mes važiavome iš 
Lietuvos tuomet, kuomet 
tebuvo jokios Lietuvos pi- 
ietybės, -nes nebuvo pačios 
Lietuvos Valstybės. Ten li- 
•ę mūsų broliai su didžiau- 
iu pasišventimu nusikratė 
svetimųjų jungo ir įsikūrė 
■.avo valstybę. (Gelbėjome 
dek ir mes, Amerikiečiai). 
Lietuvoje nėra ' klausimo, 
as gali skaityties Lietuvos 
ūliečiu. Tie, kurie nuo se
to Lietuvoje gyvena, aišku 
ad jie Lietuvos piliečiai, 
hlietybės įstatymas taip ir 
kelbia. Bet kaip gi su išei- 
iais, kurie sudaro apie ke*t- 
irtadalį mūsų tautos? Vi
ii jų skaityti savo piliečiais 
Lietuva negali, nes kaiku- 
ie iš jų jau priėmė kitų ša- 
ių pilietybę; kitų nors saky- 
ime Brooklyne ar Chieago- 

:e Išgyvendami, raudono
sios Maskvos piliečiais pata
lo. Didžiumą, tečiau, liko 
Lietuvai ištikimi. Ar šių 
gali Lietuva atsižadėti? Ar 
gali pamoti ant jų ranka?

\Motyna neatsižada savo 
vaikų, nors ir prasižengėlių. 
Tuo labiau ji neatsižadės ge
rų ir ištikimų vaikų. Gi vai
kas kartais esti paklausia
mas, kas yra jo tėvai. Lig
šiol didžiuma mūsų neturėjo 
tokios pilietybės. Dabar y- 
’-a Lietuva, yra Lietuvos 
Respuldika. Tos respubli
kos Ataldžia — pačių žmonių 
i rinktieji atstovai — šau- 

a i - L K ‘tu vos

stoja, kas norės ateityje tos Į valandai atėjus jie nematys

A
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j“DARBININKAS” pasiimt® 

Lietuvos Darbo Federacijai kny
gą už $5.597.50. Už tfes knygas 
“Darbininkas” laukia iš visuo
menės atlyginimo. LDS. kuopos, 
LDS. nariai, mūsą prieteliai, ka
talikiškos spaudos .rėmėjai priva
lo kiekvieną progą tam tikslui au
ką rinkimui sunaudoti.

»
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Amerikos pripažinimas, 
suteiktas Pabaltijos Valsty
bėms, tai didžiausis smūgis 
Lenkijos imperiįalistams ir 
visiems lietuvių išgamoms, 
nuėjusiems lenkams tarnau
ti, ar net juos valdyti.

Tiems, kurie svajojo apie 
Lenkiją nuo Baltiko iki Juo
dųjų jūrių, apie užkariavi
mų visos Lietuvos — žinia 
apie Amerikos pripažinimų 
Pabaltijos valstybių tarsi 
perkūnu trenkė į jų karštas 
smegenis. Tose smegenyse 
turės "Įvykti įvairių persva
rų ir pervartų. Ne tai, kad 
jie bijotų Amerikos aktvvio 
įsikišimo į santikius lenkų 
su lietuviais. Jie žino, kad 
Amerika nesiūs savo karei
vių vaduoti Vilniaus iš len
kų rankų, arba ginti Kau
no, Klaipėdos tada kada 
Lenkijos ponų apetitai pa
sieks augščiausi'o laipsnio. 
Bet jie žino ir tai, kad spren
džiant galutinas jų sienas, 
kad jų pačių gyvybę gelbs
tint — neapsieis be Ameri
kos galingo žodžio. „Jie ži
no, kad jei tūloms- valsty
bėms lemta bus bankrutyti, 
tai pirmai prisieis tai pada
ryti ne Austrijai, bet jai, 
Lenkijai. Jie žino, kad jų 
gyvybė priklauso nuo Ame
rikos. Duos Amerika įiini- 
gų Europai — išliks ir ji gy
va. Neduos — Lenkijos žu
vimas taip tikras, kaip 
ameh poteriuose. Gi kas pi
nigus duoda, tas paprastai 
stato savo sąlygas. Viena iš 
tų sąlygų jau paskelbta. Tai 
Lietuvos pripažinimas. Iš 
to išvada aiški, kad lenkų 
pastangos užimti visų Lietu
vą — tai būtų sau mirties de
kreto rašymas, ir kad bene 
ateina laikas,* kada ir 
kija teiksis pripažinti lietiA 
viams gyvybės teisę. Ir rei
kė' ta: padai? :
a s šk a u s n uj a u t i m f -.

. MANO BAUSNETIKĖS AGITACIJOS 
BŪDAS.

•
Lietuvos Pažangos ir Žem

dirbių blokas vienoje savo 
rinkimų proklemacijoj ši
taip pasmerkia Steigiamąjį 
Seimą:

Į “Vieton pripažinimo jis (sei
mą*) užtraukė Lietuvai iš di
džiąją valatybią pažeminimą ir 
panieką. Vieton tikrą sieną 
su kaimynais, tarp kurią ra
miai ir be baimės galėtum gy- 
••enti, turime su Lenkais il
giausią demarkacijos liniją, su 
kuria mažai tesiskaito.

“Svetimu užpelnu gavęs bu
vo St. Seimas mūsą sostinę 
Vilnią, savo nemokėjimu ir ap- 
rileidirau atidavė ją lenkams. 
Vieton žemės reformos susilau
kėme žemės ūkio griovimą. 
Nuomininkai svetimos žemės 
nepsvirto savininkais. Kruvi
nu, prakaitu susidėję skatLn 
lietuviai negalėjo pirktis už
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už motyna — Lietuvą
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Matau, kaip buvo lemta man dalies, 
Pažinti galingą meilę širdies,
Kad paskiaus visą amžį liūdėti 
Ir ilgesio dainose meilę minėti...

Kad nors karta dar gal^cia matyti
- Tavę, mylimoji mergyte!

Kad galėČia pažvelgti į Tavo akys 
Pamatyti jose-meilės vilnis?. .

Nors skauda širdis, eiti tūriu , 
Apvyltos meilės keliu! ' r'
Amžį kentėsiu, amžį liūdesiu, 
Bet, tavęs pamušti negalėsiu...

Kolei žemėj gyvensiu, .
K mylinčios- širdies posmus semsiu: 
Jais graudžias dainas pinsiu, 
Meilės šešėliais jas dabinsiu .

Kada mirties angelą patiksiu, 
Dainas nupintas gyviems paliksiu;
O siela nuakrydus į erdves
Lauks, mylimoji, Tavęs... 

Tenai dausose, kur angelai,
• Mes susitiksim tikrai!..

Ten mūsų meilei niekas nekliudys, 
Sielos amžinai meilės okeane piaukys ...

Leonas.
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LAWRENCE’O IR APIELINKĖS LIETUVIAMS.
.PINIGtJS SIUNČIAME sulig pigiausio dienos kurso 

perlaidomis ir pinigais į paštą į visas dalis Lietuvos ir 
Lenkijos. w '

LAIVAKORTES, nustatytas kompaniją kaina, par
duodame keliaujantiems į Lietuvą, iš Lietuvos-ir į visas 
dalis pasaulio.

KELIAUJANČIUS LIETUVON IR IŠ LIETUVOS 
tinkamiausia ir pigiausia aprūpiname visais ją kelionės 
reikalais: išgauname pasportjįsrir vizas, išpildome įgalio
jimus ir affidavitus grįžimo atgal arba atitraukimo gimi
nią į Ameriką ir sutaisome visokius įvairios rūšies doku
mentus. "

MŪSŲ PASAŽIERLAI keliauja geriausiais ir pašta- 
vais ląivais^ aplenkdami lenką koridorą jūrėmis ir tokiu 

-būdu išvengia daug įvairią nemalonumą.
VIETINIAI IR APIELINKR8 LIETUVIAI turėda

mi reikalus ir norėdami gauti tinkamą ir sąžiningą patar
navimą, malonėkite visada ir su visais reikalais kreiptis 
ypatiškai arba laiškais tik pas tikrai lietuvią įstaigą: 

LIETUVIU PREKYBOS BENDROVĖS SKYRIUS Ar k '
K. A. VENCIUS, Vedėjas ir Notary Public. 

70 LAWRENCE STREET. / LAWRENCE. MASS.
T.-L 1543.
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Aguona.
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UTICA, N. Y.
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AMSTERDAM, N. Y.
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Aukso Sidabro 
Utica lietuvių.

Fondui.
kolonija

--------------------------------------

WATERBURY, CONN. 

Pripažinimo paminėjimas.

Lietuviai čia gy- 
miesto 

Taipogi turi nuosavų sve- 
Yra kelios draugijos ir

,'111-24-22.

Liepos 28 d. ryte praskambėjo 
bažnyčioje džiaugsmo žinia nuo 
Lietuvos Atstovybės iš ^ash- go nebuvo, reikėtų pasidžiaugti

HARTFORD, CONN.

Pirmoji Komunija.

SO. MANCHESTER, CONN.
- i i ■ ; 11 ■ f * A' * J

'‘Šiuomi i pranešu So Manekeste- 
rio ir apylinkės lietuviams kad 
bus galima užsiregistruoti pas 
stoties raštininką: P. Ambrose, 
219 Hartford Rd., So. Manches- 
ter, Conn. ’ ■,

. p ’
Rugsėjo 3 d. Šv. Trejybės lie

tuvių bažnyčioje ant antrų ;mišią

p

AMERIKOS SPAUDA A?lE
LIETUVOS PRIPAŽttttMĮ
Amerikos pripažinimas Pabalti- 

jos valstijų davė gražios — b 
mums naudingos progos.- Ameri
kos spaudai imti plačiau rašyti a- 
pie Lietuvą. Tūkstančiai dienraš
čių ir savaitraščių daugiau ar.ma
žiau rašė apie tą faktą, ir šį kar
tą Lietuva pasirodė šimtui milijo- 
nų^Ąmerikos žmonių jau naujoje 
šviesoje, nes kaipo šalis, Ameri
kos pripažinta ir pagerbta.

Kaip buvo sutikta žinia apie 
pripažinimą.

Liepos 28 d. visi Amerikos dien
raščiai (mažne visi ant pirmo pus
lapio) pranešė žinią apie tai jog, 
Suv. Valstijų vyriausybė pripaži
no Lietuvos, Latvijos, Estonijos 
ir Albanijos šalis de jure. Ka
dangi Valstybės Departmentas 
pridėjo ir platoką paaiškinimą 
pripažinimo motyvų, tuo paleng 
vino laikraščiams darbą. Didelė 
didžiuma dienraščių pasitenkinc 
tuo paaiškinimu, ji visą išcituo'- 
darni ir nuo savęs mažai dažų pri
dėdami. L , j aferas.
• Didžiojo New Yorko spauda 
pirmoji pravedė pradžią, priim
dama žinią rimtai ir palankiai. 
Respublikonų laikraščiai pabrėžė 
atmainą Wilsono politikos, demo 
kratų laikraščiai žinią kiek pa 
trumpino, bet visi sutiko su rim
ta atyda. Išimti matome tik su 
“Brooklyn Eagle,” kuris žinią in- 
dėjo tik 30 liepos, tarpe smulkiu 
žinių, pašvęsdamas tam įvykiui 
vos kelias eilutes/

“Tribūne” prie tos progos tei
kėsi priskaityti mus prie Balkanų 
valstybių. (“Four Balkau Statės 
Win American Recognition”).

Lygiai rimtai priėmė tą žnią 
Bostono ir visos Naujosios Angli
jos spauda. “Evening Trans- 
cript,” “Christian Scienee Moni- 
tor” ir kiti dienraščiai su atyda 
ir palankumu atsinešė. “Evening 
Transcript,” ant rytojaus, t. y. 
rugpjūčio 29 indėja straipsnį, ku
riame reiškia nuomonės, kad 
Lodge yra daug prisidėjęs prie 
Babal. Valst. pripažinimo. Chris
tian Science Monitor” korespon
dentas padarė Lietuvos atstovui 
“intepview” ir, be paties pripa
žinimo aprašymo, ant rytojaus ta
sai intakingasis dienraštis indėjo 
savo laikraštin tą pasikalbėjimą, 
kuriame Lietuvos Atstovas nuro
dė pripažinimo reikšmę Lietuvai 
ir prie tos progos dar suteigė A- 
merikos publikai pluoštą naudin
gi} žinių apie Lietuvą. /

Philadelphijos, Baltimorės, Dėt- ■ 
troito, Clevelando, Washingtono, į 
Cincinnati, net tolimų (Texų ir į 
Kalifornijos ir kitų valstijų spau
da priėmė žinią rimtai ir gana pa
lankiai, tik Chicagos spauda ma- į 
žiau atydos kreipė, kaip kiti} ! 
miestų. To miesto dienraščiai į 
labjau tą žinią trumpino.

Indomu tai, kad didžiumos ! 
dienraščių paduodant žinią tuojau 
buyo užakcentuota, kad tos šalys 
esančios priešbolševikiškos, arba 
kad Amerika daranti tuo pripaži
nimu bolševizmui užtvarą ;gi vie
nas (“Washington Star”) viršu
je viso aprašymo padėjo juodomis 
•raidčpiis “Anti-Bolshevik.” Ame
rikos liberalės opinijos reiškėją 
“Baltimore Sun” padėjo Bene il
gesnį, negu visi kiti dienraščiai 
tos žinios aprašymą. Bet užtat 
čia toji žinia buvo sutikta gana 
kritingal Užcituota, tiesa, p. 
Hughes’o motyvai, bet sykiu dar 
nuo savęs pridėta, kiek tos vals

tijos esančios skolingos Suv. Val
stijoms, lyg tuo "duodamos su
prasti, kad ar tik nebūta tai vie
nos iš pripažinimo priežasčių (Ės

tonija esant skolinga $13,999,“ 
145.60 ir nuošimčių $1,696,002.82; 
Latvija. $5,132,287.14 ir nuošimčių 
$450.009; Lietuva sumos ir nuo
šimčių išviso $5,479,790.88). Be 
to dar pažymima, kad toms pri
pažintoms valstijoms nęsą užkrau
nama dalies tų skolų, kurias įsi
gijo Amerikoje Kerenskio valdžia 
(per Bachmetjevą). a

Tasai dienraštis randasi arti
nuose santikiuose su Rusijos libe
ralais, kurių opiniją, matyt, at
vaizduoja. Toji opinija Lietuvos 
nepriklausomybei nėra palanki

Tečiau tikroji spaudos opinija 
msireiške žymiųjų dienraščių edi- 
orijaluose, kurių didelė didžiū
ną buvo mums palankių, bet bū
ro ir abejotinų balsų, ir net vie- 
las-kitas nepalankus priešingas. 
Duos balsus užeituosime sekamuo- 
e straipsniuose.

Liet. Inf. Biuras.

JRAUGIJOS IR KUOPOS 
TĖMYKIT.

VĖLIAVOS IR ĮVAIRŪS
ŽENKLAI.

Igų metų praktikos artistišką 
nūsų darbą liudija tūkstančiai 
Iraugijų. Informacijų delei rašy
kite:

If. A. Norkūnas,
6 Pleasant St., Lawrence, Mass.

KAS GIRDĖTI LIETUYffl K0LI9NIJ0SE.
r—*— 

ingtono, D. C. apie Amerikos pri
pažinimą Lietuvos de jure. Gerb. 
debonas kun. J. Valantiejus tą 

džiaugsmą paskelbęs, sveikino su
sirinkusius žmones, ir ragino iš
reiškimui džiaugsmo papuošti sa
vo namus Amerikos ir Lietuvos 
vėliavomis.

Ši žinia lyg žaibo greitumu pa
sklydo lietuvių apgyventoje mies
to dalyje, vadinamoje Brooklyn^ 
Visur vėliavos plevėsavo, marga
vo.- Sujudimas negirdėtas, lyg 
skruzdynas užgautas, visur bėgio
jimas nepaprastas, judėjimas. 
Vieni ią džiaugsmo sveikinosi, o 
kiti.. keikia — burnoja.

Buvo kalbama kad vienas iš 
raudonųjų mėgino net pasikarti, 
kur ten paliai Riverside ant lietu
viško parko.

Liepos 31 d. vakare buvo su
šauktas masinis mitingas dėl ap
svarstymo manifestacijos ir prisi
rengimo. Tam darbui varyti iš
rinko 20 ypatų, kurie su bonų sto
ties valdyba veiks bendrai

Antras susirinkimas išrinktųjų 
masiniame susirinkime, atsibuvo 
seredos vakare, pradėti darbą. 
Bet pasirodė darbas nelengvas. 
Mat mūši} liberalai kaip jie va
dinasi progresiviais (atgal), ku
rių irgi tapo išrinkta’prie šio dar
bo apie pusę tuzino, užsimanė pa
imti vadžias į savo rankas, ne ant- 
parodos, ir važiuoti pasikinkę ka
talikus.

Negavus vadovauti ir pradėjo 
eiti atgal nuo darbo, su kelionė
mis ir ypatiškais užsipuldinėji
mais. Katalikai, nors būdami di
džiumoje, vis mandagiu būdu 
nusileido," nes kaipo iš progresuo
jančių agtal, nieko geresnio ir ne
laukėme. Palei Jurgį ir kepurė.

Paminėsiu tik vieną jš jų dau
gelio darytų šposų, p. Lasky at
sinešė pagatavijęs laišką, susirin
kimui, būk tai Šviesos draugija 
nutarusi per savo susirinkimą. Ul
timatumas Tamsos draugijos, ga
na puikus.

Reikalavimai: Ši draugija daly
vaus parodoje, jeigu neims daly- 
vumo kunigai ir jeigu draugijos 
kurios turi šventųjų vardus, neis 
su savo ženklais ir vėliavomis ir 
jeigu bus permainytas parodos 
pirmininkas, kuris būtų mums pa
geidaujamas: Ir daugy kitokių 
nesąmonių.

Žinoma kaipo tokie niekšiški 
reikalavimai buvo atmesti, bet 
vistiek komitetas atsakė laišku 
mandagiai, paaiškindami tai 
draugijai, kad to išpildyti nega
lima.

Vėliaus paaiškėjo, kad minėto
ji draugija dar susirinkimo netu
rėjo ir nieko nenutarta. Lasky 
viešai pasirodė savo fabrikacija.

Subatos ryte 5 liepos, anglų lai
kraštyje “Democrat” tilpo 
straipsnis paduotas minėtam laik
raščiui’birželio pabaigoje, kad už
baigė 57 mokiniai parapijos mo- 
kyklą^ Minėtam straipsnyje bu
vo aprašymas apie parapiją, jos 
mokyklą ir pažangą iki šių dienų. 
Teipgi minėtam laikraščiui pra
šant buvo suteikta paveikslai baž
nyčios, mokyklos, kunigų ir šių 
metų užbaigusių mokyklą moki
nių. Visą puslapį pavedė pa
veikslams ir aprašymui apie lietu
vius, — istoriją iš pradžias atsi
radimo Waterburyje lietuvių ir 
iki šių dienų. Teip-gi buvo pla
čiai aptašyta Lietuvos istorija, 

t jos praleisti vargai ir iškovoji- 
* mas laisvės. Čia rodos nieko blo-

YOUNG8TOWN, OHIO.

Nors čia ir gyvena nemažas bū
rys lietuvių, bet daug ko aprašy
ta apie jų gyvenimų laikraščiuose 
nepamatysi. Žinoma gal priežas
tis tame, kad čia žmonės mažai 
rūpinasi apie savo kolionijos iškė
limą. Daugiau jie yra užimti po
lemikomis ir nieku nepamatuotais 
ginčais. Turi savo parapiją, bet 
ji varge.

Ar esi be darbo?
Jeigu taip, tai važiuok į Youngs- 

towną, čia dar|>o užtektinai Vi
sur reikalauja žmonių. Mokestis 
vėl pradėjo kelti Žinoma darbas 
nelabai lengvas. Daugiausia prie 
geležinių išdirbysčių. Gyvenimo 
vieta nebloga, 
vena pusėtinai ir gerose 
dalyse, 
tainę. 
kliubai.

IŠEGZAMINUOJU AKIS
■ /

PADIRBU AKINIUS.
Žemiaus paduodu 

symptomus kuriuos 
pagimdo nenormališ-

:os akys: nematymas, kreivos a- 
<ys, pavargusios ir skaudančios 
įkys, bėgimas ašarų, sausos akys, 
rukčiojimas akies ir blakstienų, 
ralvos ir nugaros skaudėjimas, 
ižimas ir svaigimas galvos, nervų 
iga, negalėjimas važiuoti gatve- 
tariais ir daug kitokių nesmagu- 
nų. Prašalinkite priežastį ir bū
kite »sveiki Visuomet pagelbės 
jums

J. L. PAŠAKARNIS, O. D.
AKIŲ SPECIALISTAS 

377a Broadway, So. Boston, Mass.

\

'H BOSTONO iHETUVĄ 
per LIVERPOOL 

ant naujo, didelio, puošnaus, greito 
aliejų varomo

ASgYRIA..............................Rugsėjo 15
SAMARIA .............................Spalio 20
TYRRHENIA .....................Rugsėjo 20
su greitu persikėlimu J LIETUVĄ ir
visas Baltijos valstijas. Geriausias 
patarnavimas ir valgis.

TAIP-GI IS NEW YORK’O > 
asmeniškai prižiūrima ekskursija Lie
tuvon ir i kitas Baltijos valstybes, 
kiekvieną utarnlnką vienas iš trijų Jū
rių milžinų su Užjūrio persik^lmu 

Sonthampton'e.
MAURETANIA AŲUITANIA 

BERENGARIA

Aukos
Nors 

maža, bet per rūpestį gerb. kleb. 
P. Zabielos nepasilieka paskutinė. 
Štai kaip pasirodė per aukso-si
dabro vajų:

Kl. kun. P. Zabiela $6, Bura- 
čiauskas Norba $5, Motiejūnas 
Antanas 5, Naujokas Vincentas 
$4, Gelcis Pranciškus 3, Juškevi
čius Mikolas $3, Bereckas Jonas 
250 auk., Budris^ Adomas 250 
auk., Lujenas 250 auk., Maksima
vičius Pranas $1, žiedelį aukso ir 
šaukštelį sidabro. -

Po $2.00: Dauda J., Zapkaus- 
kas M., Vasiliauskas J., Janke
vičius L., Markauskas A., Poška. •
F., Žebris J.

Po $1.00: Antanavičius P., Ta
raila A., MLickevičius A, Lebed- 
nikas J., Grigas S., Aurilickas 
A, Aliukonis S., Žebris I., Ba
landis P., Vatkaitis K., Skirmun- 
tas S., Valentinavičius.T., Lebed- 
nikas M., Šautis K., Tamošauskas 
J., Palaima J., Sobis B., Norbin- 
tas A., Kalvaitis P., Uždavinis P., 
Bielskis A, Dylis P., Paulikonis 
V., Lebednikas J., Vasiliauskas 
J., Skirmutas J., Dirsa A., Juo
zapavičius J., Butrimavičius Z., 
Klikas J., Dylis M., Kraupa—M., 
Kazakevičius J., Sandavikienė U., 
Petraitis J., Masiliunaitė V., Gad- 
lauskas A., Mockuvienė M., Mor- 
kauskas T., Bučėnas A., Petrai- 
tienė K,~ Krancevičius M. Iš N. 
Y. Mills, Sakalauskas J., Zinka 
A., Sejevičius J., Karužas J., 
Karužienė P., Karčiauskas P., Bo
risas P., Tubinas J., Brėkša S., 
Kazokas A., Kazokas J., Borisie- 
nė J., Borisas A., Čepliejus J., 
Markauskas L., Aidukevičius J., 
Sabonis M., Čepliejus K., Lebed
nikas M., Šumskas A, Grižielis 
A

Po 50c.: Kazokas J., Karsokas 
J., Pelevičius P., Navickas J., 
Navickas J., Palaina S. ir keletas 
centų smulkių.

Visliems aukavusiems reiškiame 
gilios padėkos ir pagarbos žo
džius.

Rugpjūčio 30 aukos pasiųsta 
Washington, D. C. Atstovybėm

J. Banis.

BERENGARIA
pasiekia LIETUVĄ j devynias dienas. 
Delei informacijų kreipkitės prie ar
timiausio agento arba prie CUNARD- 
ANCHOR LINES, 126 Atate St., Bos
ton. M

Į LIETUVĄ IR*1Š LIETUVOS*
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

ir ant geriausių laivų visų linijų pas seniausią LIETUVIU
KĄ agentą — G. KUNASAUSKĄ. Agentūra uždėta 1910 m.

P'ASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems i
į4|- LIETUVĄ.

- AtvaKiAtvažiuojančius iš kitų miestų patinka ant stoties. 
Persiuntimas PINIGŲ Į LIETUVĄ pagal dieninį kursą. 
ATYDA. Mainymas pinigų ne priverstinas, bet išmai

nau, jeigu kas klausia.

G. Kunasauskas
•179 E. 3-rd Street, New York, N. Y.r

GERAS IR SIŽININGAS PATARNAVMAS
JUOZAS RICKIS 

Vienatinis Lietuvis Notary Public <Rochesteryje 
Užsiregistravęs Lietuvos Atstovybėje Washingtone. f

Laikau dldeU ofise Real Estate: turiu ant pardavimo' keletą gerų 
namų arti lietuvių bažnyčios; zdvi didelės bučernės parsiduoda ne
brangiai. Gerai išdirbtas duonkepystės biznis, labai paranki vieta 
lietuviui; galima pirkti namą arba tik biznį. Keletas gerų farmų 
arti Rochester’io parsiduoda už prieinamą kainą. .
Atlieku visokius reikalus su Lietuvos Atstovybe Ameiikoje. PSdamu 
aktus, ingaliojimus, aprašymus ir kitokius reikalus. Visados krap- 
Htės pas mane, o busite užganėdtntL

JUOZAS RICKIS :
583 Hudson Avenue, Rochester, N. Y.

Telefonas Stone 2566.
, Street. Rochester N. Y.

už tokį puikų ir platų aprašymą atėjo į “Strand Teatrą.
pildžius pilnai salei, kiti netilpo 
grįžo namo. *iJ- • 1 ! _ __

Programą atidarė bonų stoties gaminta 
pirm. Perstatė šv. Juozapo pat* 
korą sudainuoti Amerikos ir Lie
tuvos Imnus.

Toliaus sekė prakalbos. Mies
to majorui nesant namie, prisiun
tė savo pagelbininką, kuris su 
džiaugsmu sveikino< lietuvius. To
liaus kalbėjo miesto komercijos 
sekretorius R. J.' Eųstaee, kuris y- 
ra labai plačiai susipažinęs su Lie
tuvos istorija ir dabartiniu padė
jimu. Lietuvių kalba kalbėjo K. 
Įfrušinskas. Toliaus dar šv. Juo
zapo par. koras vedamas A. Vis
mino keletą patriotinių dainų su
dainavo; Buvo renkamos aukosi 
aukso ir sidabro fondui; rodos su
rinko apie $350.00. Dar keletą 
žodžių pratarus kun. J. Bakšiui, 
šiuomi ir užsibaigė apvaikščioji- 
mas.
Liberalų apvaikščiojimas paroda 

ir massmitingas.
♦ /

Prieš tas garbingas iškilmes, 
pasklydo daugybės visokių apgar
sinimų. Liberalai šaukia ant sa
vo masinio mitingo (parodos jau 
nebemini, nes permito negavo). 
Kalbėsią Natkevič ir Bagočius. 
Taip-gi miesto visi valdininkai.

Kiti apgarsinimai, komunistų, 
šiems ponams važiuoja per spran
dą — neikite ant masinio mitin
go, neduokite nei vieno cento, jie 
nedalyvavo parodoje 6 rugpj., to
dėl kad negavo užimti sau gar
bingų vietų ir tt.'

■ Atėjus laikui tai iškilmei, ant 
“’Fotis” salės 2-ra vai. po pietų 
skelbta pradžia 3 čia prasidėjo. 
Pasirodė ant estrados kokis ten il
gas lyg garnis plonu balseliu pra
dėjo verkdamas aiškinti, kad Ba
gočius nepribuvęs, bet į jo vietą 
gavę lenkberni p* Michelsoną, 
“Keleivio” redaktorių. Bet pir
ma kalbėjo Nątkevičius. < 

Natkevičius šį kartą kalbėjo 
trumpai.. Atbaigus šiam, išėjo 
kokis tai sutvėrimas, susivėlęs, ki
ti sako tai žydelis Michelsonas. Ir 
pradėjo verkti aimanuoti, apgai
lestauti, kad Amerika pripažino 
Lietuvą. Mes negalime dėkuoti 
Amerikai už šį žygi, nes tuomi ap
sunkino mūsų brolius rusus, mes 
privaloihe išnešti prptestą'.

Toliaus griebėsi dergti dabarti
nę Lietuvos valdžią, išliejęs pa
mazgas, pradėjo susivėlėlis kriti
kuoti Lietuvos' konstituciją. Ant 
tiek jau pasirodė tas žydelis kvai
las ir nematęs tos konstitucijos 
griebėsi kritikuoti ir viešai me
luoti, būk Lietuva dabar jau e- 
santi karalystė, nes žodis respub
lika esą išmestas iš konstitucijos. 

Tai taip mūsų progresyviai pro
gresuoja sū Troekio ir Pilsudskio 
bernais. Tai patrijotai! Labai 
didelę naudą atnešė Lietuvai. Su
rinko apie $70.00. Ir iškaščių ne
padengs, o jukjr Trockio bernui 
iš tų surinktųjų pinigų reiks ap
mokėti kelionę ir už išdergimą 
Lietuvos ir jos valdžios.

Užtai Krugeliai bėgioja po lie
tuvių namus ir renka aukas, aiš
kindami politiškiems reikalams.

Antrąją dieną pasirodė anglų 
laikraščiuose, išsigarbino save, 
būk išreiškę padėką Amerikai ir 
šiaip visokių gėrybių pridarę. Na 
o publikos buvę apie 2000. O 
tikrenybėje buvo gal apie porą 
šimtų.. Mat Miehelsonas norėjo 
išnešti protestą, prieš Amerikos 
valdžią ne padėką už pripąžinimą 
Lietuvos, viskas primeluota. Po 
tų visų pasekmių dabar vaik-. 
ščioja nosis nuleidę. Tai mūsų 
didvyriai! '

Rugpjūčio 20 d. L. Vyčių buvo' 
gegužinė parapijos darže. Žmo
nių buvo nepaprastai daug. Mat 
tą dieną buvo išstorota naujas iš
radimas “ Audiophone,’*^ kuris- 
grafino jaunimui šokius. Tik vė
jui blaškant nebuvo gersi girdė-

tis svečiams parodė visokių ste
buklu. j, v

Paskiau , tęsėsi šokia/. grayi- 
nani Vyčių orkestrai . P 
minę, iki 10 vai. i
linksmais veidais, užmiršę ir apie 
kovą. _

27 rugpj. LĮ)S. laikytame savo 
susirinkimo tarp kitų nutarimų 
sumanė, steigti vakarinę mokykją. 
Tam darbui įvy kdiirti išrinkiako- 

į misija. Taigi norintiems prasila
vinti lietuviškai taip ir angliškai, 
pasinaudokite šia proga, 
t i . ‘ t

Lietuvos. -
- Šiame straipsnyje nebuvo visai 
rašoma apie parapijos apvaikščio- 
jimą ir sujungimą dviejų parodų. 
Kaip mūsų liberalai šio straipsnio 
antgalvį pamatė^ tai akis pasta
tė ir pabėgo nuo darbo, lyg katė 
su pūsle. < ; \

Reikėjo pažiūrėti tame pačiame 
laikraštyje ant to puslapio, kur 
buvo apie parodą aprašyta: 
“Plans complited for big display. 
Lithuanians will hold e^orcises in 
appreciation of independence.” '• 

To turi būti ponai liberalai'ne
matė. Jeigu pirmasis straipsnis; 
kuris išgąsdino liberalus anksčiau 
netilpo, bet tame pačiame nume
ryje, tai kaltinkite ne kunigus. , 

Bet kaip “Vienybėje” No. 66 
rašo, kokis ten rėksnis, meluoja 
aklai Pirma melagystė: Kad, su
šauktame raudonųjų salėje buvu
si išnešta koki ten rezoliucija ir

? .pasiųsta^kunigui Bakšiui pasira
šyti. Kunigas Bakšys jokios re
zoliucijos nematė.

Kunigui Bakšiui nesirašius pa
roda sugriuvusi Paroda nesu
griuvo, tik liberalai sugriuvo su 
visu savo lizdu, užtai ir nėjo su 
paroda. - ,

Prieš parodą Lasky su savo ber
nais lakstė paraudonavęs, atkalbi
nėjo žmones nuo parodos. Vaka
re susispietę raudonųjų salėje, 
Lasky kaipo vadas, kolįojo, lie
jo tulžį vis ant tų nelemtų kata
likų. Vienam nusibodus, kitas 
lieja pagiežas ir ko neprikalbėjo, 
neprimelavo. Galutinai • nutarė 
neiti į parodą, bet laikyti atskirai 
savo parodą 20 rugpj.

Jau buvo aiškiai permatoma li
berali} triksai. Iš pat pradžios 
rengimo parodos katalikiškosios 
visos draugijos užsiregistravo, įo 
liberalų iki paskutinės dienos ne
pasirodė, į paskutinėj dienoj .apie 
trys pasirodė, bet >su cariškais, ne
išpildomais ultimatumais.

Katalikų paroda.
Apie 1:30 vai. po pietų ėttįė 

plaukti minios žmonių. Koks tii 
nepaprastas, reginys, džiaugsmab, 
kur tik kreipi akį; visur plevėsuo
ja vėliavos, kaip lietuvių taip ir 
svetimtaučių. Namai papuošti, 
bažnyčia ir parapijos mokykla iš- 
dekoruota vėliavomis, visų domę 
traukia. Trys benai atėjo iš mies
to maršus graidaml Sustoję pa
liai bažnyčią prieš einant parodai 
sugrajino Lietuvos Imną.

Draugijos pasipuošusios su sa
vo ženklais, tvarkoje maršuoja, į 
sau paskirtas vietas.

Maršavimas prasidėjo 2-rą vai. 
Pirmiausiai ėjo Amerikos ex-ka- 
reiviai, kurių buvo nemažas bū
rys. Kareiviai neše Amerikos 
Respublikos žvaigždėtą vėliavą ir 
Lietuvos Respublikos trispalvę vė
liavą.

Po to sekė “Aidų” dr. būrelis 
gražiai pasipuošę, perstatė Lietu
vą ir Ameriką draugingame są- 
rišyje.

Toliaus sekė jaunimas: ’ Šv; 
Juozapo par. Kora?, L .Vyčiai, 
alumnai ir Marijos vaikeliai Šios 
jaunimo draugijos apie 250 skai
čiuje ėjo išvieno, ėjo vienodai pa
sipuošę. Merginos visos baltai 
pasirengusios su Amerikos velia-* 
vos kepurėmis, ant rankų Lietu
vos vėliavos, visa jaunimo eilė bu
vo apsppta Amerikos vėliavos 
juosta. Vyrai juodai pasirengę, 
su tais pačiais ženklais.

P^skiaus sekė par. mokyklos 
mergaitės, apie 400. Vaizdino 
Lietuvos vėliavą, ant galvų kaspi-’ 
nais, vienas būrys geltonais, ant
ras žaliais, trečias raudonais. To
linus ėjo bernaičiai apie tiek pat 
skaičiaus, visi nešdami rankdbe 
veliavutes. Paskiaus sekė visos 
katalikiškos draugijos, kurių bu- 
vo. apie 25. _Ejo puikioje tvarko-; 
je pasipuošusios savo ženklais 
bei vėliavomis. Taipgi buvo ke
letas vežimų puikiai išpuoštų. Pa- ti tbliaus stovintiems. ’Įčipgi bu- 
minėtina, Apšvietos moterų pui- ~ M “*“ ” 'T— XT ““— 
kus flotas, buvo antrą dieną ir 
anglų laikraščiuose paveikslas. 
Teip-gi buvo LDS. trokas, pono 
Bernoto puikiai išpuoštas. Paro
da tęsėsi apie pusantros mylios il
gumo/ Ant galo automobilių ki
ta paroda,buvo, kurių bnvo apie 
300.

Paroda ėjo per miesto didžią- 
pro miesto salę, vie-

iškilmingai priėmė pirmą šv. Ko 
muniją su virš 50 mergaičių, ii 
bernaičių. Tai, yra puikios pa 
sėkmės vasąrinės mokyklos; čiž 
parapijos mokyklos koL kas nėra 
lietuvių vaikučiai lanko daugu 
mas publįc mokyklas, nekurie ei 
na į airių mokyklas, kur yra mo 
kinama ir tikybos dalykų.

Bet vakacijų laiku, rūpesnii 
klebono kun. Ambofo buvo su 
rengta vasarinė mokykla lietuvii 
kalboje, kur buvo mokinama-, ti 
kybos, lietuvių kalbos, rašybos i 
tt.

Mokytojais buvo moksleivis Be 
nędiktas Gauranskas, mokytoji 
Marijona Blažauskiutė iš Nev 
Britain. Ant kiek aplinkybė 
pavelijo pagelbėjo klebonas, teip 
gi vikaras kun. A. Vaškelis ir'P 
Bružauskas, vietinis vargoninin 
kas. Mokykla tęsėsi per 6 savai 
tęs. Iš pradžių buvo užsiregis 
travę ajįie pusantro šimto vaiku 
čių, nes iki galui ne visi ištaikė 
Bet kurie lankėsi iki galui ir kn 
rių tėvai prisidėjo, tuogii rūpino 
si, tai tie gana gerai pramoko i 
pasekmingai tapo prirengti pri 
pirmos komunijos.

Bet klebonas pasakė, kad ku 
rie jau ir tapo prileisti prie Pir 
mos Komunijos, tas nereiškia, ka< 

- jau moka ir užtenka, bet reiki 
lavyti ir ant toliaus. Bus pamo 
kos parapijos svetainėj kas suba 
ta nuo 7 iki 11 vaL iš ryto. Ži 
noma vaikai patys ne visi tuom 
rūpysis, jeigu tėvai prie to nepri 
sidės. L'"

Rep 
r

vo atsilankęs iš New- Yorko jau
nas gabus muzikas, kuris užžavė
jo visus žmones savo gabumais, 
rodyme visokių šposų. Tai buvo 
Jonas Simonai'

Rugpjūčio !

Rugpj. 20 Vyčių 100-ji kuopi 
surengė gražų išvažiavimą aut ū 
kės. ' paįyv'avo veik visi kųopo 
nariai it daufe' svečių mylinčių i 
remiančių Vyčius, t

Diena pasitaikė labai graži To 
det^bųvo labai gera proga jauni 
mui ant tyrą oro linksmintis i 
žaisti. Tarp 3-čios ir 4-tos valau 
dos visi buvo sukviesti prie užkan 
džių prie gražiai išpuošto ir gal 
džiais valgiais apstatyto stalo sod 
ne po medžiais. Susėdę ir pa 
pietavę visi sustojo ir užtrauki 
Lietuvos Himną. Vėliaus vėl lin 
kainai žaidė iki sutemo, o pasku 
susirinkę į stirbą pradėjo progra 
mą. Pirmiausia V. Rusilas kai 
po kuopbs pirmininkas turėj< 
trumpą prakalbą apie Vyčių jau 
nuomenčs reikalus. Po jo grąžia 
padeklemavO V. Augiutė. Toles 
niai Ona Biliutė ir Mikelaičioti 
perstatė dialogą apie Lietuvai sį 
Lenkija santykius. Po 
žiai padainavo St. PųriutČ, faffl 
buvo atšaukta antru kar Ja 
dainuojant akomponia . po* 
narys vietos varg. A. C .• ;.-i>

Pasibaigus progra.t. ---.ė :ž
kandžiai ir vėliaus vis- /'rauki

vo name".

Rugpjūčio 2T *d. J>uvo atvykę 
Hartfohdo' Lovyčių sporto. rife
lis, kuris yri pagarsėjęs kaipo 
smarkus “base bąli” lošikai-Ant 
Hamilton parko ėjo imytnėmis su 
Waterburio L. Vyčių sporto rate-Į Lietuvos Himną k

Korespondente M. Z
1
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C.BROOKLYN, N. YDAYTON, OHIO.

LDS. 69 -kp. rugpj. 12 d. š. m. i-

A. J. D.

MISIJOS W. LYNNE.

šeimine pra-
- prakalbos pobaž-

Vokiškos markės lai į Vokieti- 
lietuviškų pinigų.

HSK __
laikė pikniką ant parapijos žemės. 

I;' Piknikas gerai nusisekė. Visi

D X R B’ I KI N K A S

minkai dalyvavo ir teip bn- 
į vo daug iš svetimtaučių. Pelno 
atliko grynais pinigais apie 30.00.

’ Ačiū visiems darbininkams daly
tį .vavusiems ant pikniko.

g. Bet užstojus rudenio vėsesnėm 
dienom stokim da į prakilnesnį 
darbą, rengkim vakarėlius, pra- 

: kalbas ir balius. Prirašinėkime 
U naujų narių, platinkim tą bran

gią organizaciją, kuri mums nau- 
F dos atneša.

I
M?
Bh
£

LDS. 10 kp. susirinkimas 
vyks sekmadienyje' rugsėjo 10 d. 
šv. Jurgio parapijos svetainėje 
207 York St. Malonėsite visi na
riai ir nares apsilankyti ant šio 
scusirinimo, nes yra daug svar
bių dalyku aptarti. Teip-gi mel
džiu, idant kiekvienas atsivestu 
nors po vieną naują narį prirašy
ti Į kuopą.

’*z-

NASHUA, N. H.

T. A.

Iš katalikų veikimo. 
______ <

LDS. 65 kuopa išrinko į seimą 
atstovą savo gerb. dvasios vadovą 
kun. P, Daniūną. Nusivežė ne
mažą glėbį žinių ir naudingų nu
tarimų inūsų darbininkų reika
lais. Čia pas mus nesenai apsi- 

F. gyveno žymi veikėja visuomenės 
dirvoje, tai yra panelė Uršulė Mo- 

| tuzaitė. Jos pastangomis tapo 
B sutverta nauja Moterų Sąjungos 

kuopa ir kiek girdėti, tai greitu 
k . laiku pradės smarkiau veikti, nes 

susirašė gabiausios moterys ir 
merginos. Iki šiol buvo Nashuoj 

|g užviešpatavęs toks * nerangumas, 
bet ateityje gal išsiblaivys tie vi
ri ūkai ir sužibės šviesi saulutė ir 

E pas mus. Girdėjau, kad Moterų 
M Sąjungos kuopa nutaTė surengti 

kokį nepaprastą vakarą. P-lė 
Motuzaitė gyvendama kitose ko
lonijose darbavosi, tai ir Nashuoj 

, ©ori išblaškyti visus miegus.
3 d. rugsėjo Įvyko parapijos iš

važiavimas. Nusisekė gerai. Žmo
nių buvo gana daug. Visi links
mai žaidė per ištisą dieną. Va- 

. kare pilni dienos Įspūdžių grįžo 
g namo., Minėtą išvažiavimą suma- 
&■ nė rengti gerb. klebonas kun. P. 
| Janiūnas. Dar manoma, kad ir 
—peluo'liks parapijai Gaila, kad 
; šią vasarą sutrukdė veikimą 
E streikas.

I

Papliauška.

r
4 LAWRENCE, MASS.

Pilnųjų Blaivininkų 9 kp. ren
gia savo išvažiavimą-pikniką 10 

| d. rugsėjo nedėlioję šv. Praneiš- 
K kaus darže Methuen, Mass. Tai- 
| gi gerbiamieji lietuviai kaip vie- 
& tos taip ir iš apielinkės esate kvie- 
y čiami atsilankyti į šį mūsų išva

žiavimą. Mes 9 kuopos nariai de- 
K dame visas savo pastangas, kad 
L. tik kaip geriaus galėtume patik- 
| ti savo brangius svetelius. Ale 

turėtų atsilankyti į šį mūsų išva- 
|į, žiavimą, kurie dar nebuvę mūsų 
| darže ir nėra matę kokis yra gra- 

r žumas ir linksmumas.■s

SM

PATERSON, N, J.
L. Vyčių baseball rungtynės.

L 3 d. rūgs, vaidino 61 kuopa Pa- 
| terson su 52 kuop. Elizabeth. Im 
’ tynęs tęsėsi apie 2 vai. 30 m. Iš 
■ karto gerai sekėsi patersoniškiam, 

bet paskum nuvargo ir negalėjo 
atsilankyti prieš Elizabethiečius.

i Ėlizabethiečiai padarė 6, o Pater- 
k soniečiai 1. Kadangi Elizabeth, 
į. N. J. jau seniai gyvuoja baseball 

gvardija ir gerai išsilavinę risty- 
I Eė-se, tai ne vieną supliekė svetim- 
| taucių “tymą.” Smagūs, jauni 

vyrai ir visi vyčiai. Garbė jums 
jaunikliai, laikykitės ir ant to- 

■r liaus.
p Pa+ersono nors dar jauna gvar- 
dija, bet narsi. Lauksime gra
žius ateities sporto sekcijoj.

Reporteris. 
3L- -x‘

VIETINĖS ŽINIOS
\ i .

SUGRĮŽO.
Gerb. Kuru A Petraitis 

Atholio klebonas sugrįžo iš 
Lietuvos ir dalyvavo sei
muose. Sakė, kad F. Vira- 
kas atvažiuos Amerikon vė
liau.

FARMA ANT PARDAVIMO

Tiesa 
žmonių 
Vienok 
hamuo-

Rugsėjo 3 d. čia prasidėjo Šv. 
Misijos, kurias skelbia , gerb,. Tė
vas Pius Andziulis. Žmonių ry
tais lankosi neperdaug;‘vakarais 
kur kas daugiau lankosi, 
dabar West Lynne jau 
lietuvii} kur kas mažiau, 
dar randasi tokių, kurie
se vakarus leidžia, vieton ateiti 
gražių pamokslų pasiklausyt.

Sekančiame sekmadienyje 9:30 
vai. ryte bus šv. Mišios ir pamoks
las ypatingai lietuviams. Po piet 
3-ią valandą bus šv. Misijų užbai
ga. Bus abu Tėvai Misijonieriai 
ir Kun. Pr. Juškaitis. Užbai
giant šv. Misijas bus suteiktas šv. 
Tėvo palaiminimas. Visi W. 
Lynno lietuviai turėtų pribūti 
apturėti tuos didelius atlaidus.

CAMBRIDGE, MASS.

ir

Sekmadienyje rugsėjo 10 d. Ne
kalto Prasidėjimo Panos Marijos 
bažnyčioje prasideda Šv. Misijos 
su Suma. Tuoj po Sumai bus pir
mas Įžanginis pamokslas, kurį sa
kys gerb. Tėvas Andziulis. Va
kare 7:30 P. M. 'bus du pamokslu 
ir kitos pamaldos. Per visą savai
tę pradedant nuo rugsėjo 10 iki 
17, rytais bus pamaldos šv. Mi
šios 5, 7; 9 vai. apart sekmadie
nių. Labai pageidaujama, kad 
skaitlingai žmonės lankytus į šias 
šv. Misijas.

_______

ŠEIMINĖS PRAMOGOS 
PAVYKO.

Pirmutinė
moga
nytinėj salėj pereitą utar- 
ninką pilnai pavyko. Kal
bėjo L. Šimutis, kun. Alba- 
vičius tik ką iš Lietuvos su
grįžęs, ‘'Draugo” redakto
rius kun. Česaitis ir kun. F. 
Kemėšis. Kun. Albavičius 
ilgoj prakalboj daug papa
sakojo apie Lietuvą.

Seredoj šeiminėj vakarie
nėj dalyvavo arti 200 ypatų. 
Svečiai-delegatai iš tolimų 
miestų gyrė sąjungietės už 
darbštumą ir Bostoniečius 
už viešinguma. *

Ketverge koncertas pui
kiai buvo išpildytas. Dele- 
gatai-svečiai gėrėjosi Bosto
no solistėmis ir choru, veda
mu vargonininko gerb. M. 
Karbausko. Choras daina
vo Lietuviais esame mes gi
mę, Darbininkų daina, Atsi
sveikinimas su giria, Broliai 
kas mylite,- Mes padainuosim 
ir Atsisveikinimas su Tėvy
ne. Solo p-lė N. Dusevičiu- 
tė Kur bakūžė samanota, 
duetas p-lės E. Narinkaitė ii' 
St. Motiejūnaitė — Tėvynės 
meilė nemari, solo St. Pau
ra — Oi kas, solo V. A. Jan
kauskas — Leidžias saulelė, 
solo St. Motiejūnaitė — Kur 
tas šaltinėlis, solo p-lė Gry
baitė — Liūdnumo valanda, 
solo E. Narinkaitė —: Gailio
se ašarose.

Tš svečių-delgatų koncer
tu labiausia gėrėjosi gerb. 
kun. Gudaitis iš Tamaųua, 
Pa.

iKlebonas.

<■-5^

eina.
žiuojama iki Forest llills.

PREZIDENTO ŽMONA 
SERGA.

Was7iington.—Prez. Har- 
dingo žmona jau dešimta 
diena, kai serga. Buvo pa
gavusi salti. 1

DIDELIS

PIKNIKAS
IR BAZARAS

Rugsėjo-Sept. 9 d., 1922
1 vai. po pietų

VISKAS BUS ANT DEAN PIEVOS
Dean St., Norwood, Mass.

------------------------ .y > '• ■■ / U

VISAS TO PIKNIKO IR BAZARO PELNAS EIS ŠV. JURGIO 
LIETUVIŲ PARAPIJAI.

BUS LEIDŽIAMAS Iš LAIMĖJIMUI NAUJAS 
A U T O M O B I L I U S.

Piknikui ir Pažarui vieta puiki ir prieinama. Tad kviečiame 
visus vietos ir iš kitų kolionijų skaitlingai ateiti, nes tokios pramo
gos dar nėra buvę visoje'Amerikoje. Bus visokių žaismių ir pamar- 
ginimų. Apart to giliukingi kurie bus šiame bazare turės gerą progą 
Įsigyti gražių ir naudingų daiktų. Bus gyvų ir negyvi} daiktų, ku
rie kiekvienam naudingi.

Tad dar kartą kviečiame skaitlingai ateiti ir paremti parapiją.
RENGĖJAI.

ARBA MAINO.
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 modemališkų 
namų, teip pat dauguma farmiš- 
kų įrankių, ir viso kitko vien tik 
gyvulių nėra.

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

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 apaugu 
tankiai neapsakomai augšti me 
džiai, kurių papuošimas ateiviui 
palieka didelį Įspūdį mintyje.

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

Jeigu kas turi atsakantį biznį 
namą arba kelis namus, arba 
mažesnę farma, tad su dadėjimu 
$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.

VINCENT A. JENKINS, 
(Jankauskas) 

43 Treemont Street, Room 603 
Boston, Mass.

TELEFONAS, Haymarket 4112

Reikalingas 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 
amato. Atsišaukite į

LDS. CHICAGOS DARBO 
BIURAS »

4414 So. California Avė., Chicago.- -y ; . ■ * n

LITHUANIAN AMERICAN 
LUNCH

Jau nuo seno, So. Bostono lie- 
uviai pageidavo lietuviškos val
gyklos. Taigi šiandien jau ją tu- 
i. Ji yra 244 W. Broadwav. So. 
iostone. čia galima gauti tikrai 
ietuviškų valgių. Ateikite ir pa- 
nėginkite.

Pranešame, kad susilaukėme 
įaujo prityrusio, dirbusio tą dar- 
>ą per 20 metų kukoriaus iš Wor- 
•ester. Taigi tikimės, kad visus 
ižganėdins.

LITHUANIAN AMERICAN
LUNCH,

.44 West Broadway,
South Boston, Mass.

s
Privažiuojama traukiniu iki Norwood Centrai, arba dar arčiau 

iki Winslowe stoties jei ten traukinys stoja. ‘

’JŽSISAKYK ANGLIS DABAR 
sės vėliau jų vigai negausi. Dideliu: 

orderius anglių pristatome už daug pi 
;iau negu kur nors kitur.

LITHUANIAN AGENCY
A. Ivaškevičius. Savininkas. /

361 Broadvvay, So. Boston, Mass
Karais iš Bostono va-

Iš ten Grove Street karai iki kol karas
Nuo Grove Str. Nomvoodo karai atveža iki Dean St.

 -  - - —
Užkietėjimas, diegimas, mėšlungis ir kiti vidurių suirimai nie
kuomet nekankina šitos laimingos šeimynos.

L S
-A

Užkietėjimas, diegimas, mėšlungis ir kiti viduriu suirimai nie
kuomet nekankina šitos laimingos šeimynos.

MOKYTOJA
>aigusi mokytoji} kursus ir turin- 
i patyrimą, ieško vietos lietuvių 
atalikiškoje mokykloje. Gali mo- 
inti lietuviškai, angliškai ir mu- 
ikos. Sužinoti daugiau informa- 
ijų krepkitės prie “Mokytoja” 
Darbininko” Administracijoj, 

166 Broadway, Boston 27, Mass.
(9)

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

>n, Mass. leidžia daržą dėl pik- 
ikų už labai prieinamą kainą. 
>aržas randasi puikiausioj vietoj, 
iast Dedham, Mass. Norėdami 
augiau informacijų, kreipkitės 
as VINCĄ TRAKELĮ (išleidėją 
aržo) 92 A St., So. Boston, , 
fass. Tel. S. B. 2037-W. *

PARSIDUODA BUČERNĖ
Našlė likus su 3 vaikais nori

Juo jaus parduoti geriausia išdirb
rą cash biznį. Storas ant kam
po, biznis varomas per 20 metų
Geistina, kad patektų lietuviui
Kreipkitės tuojaus šiuo antrašu

PASAMDYMUI AUTOMO
BILIUS.

Vestuvėms, krikštynoms ir tt.
fARTIN MALUL1S, 10 Crowell
t., Dorch Center, Mass. Telefo-
as Dorchester, 5308-R.

r-

*»

I F. J. KALINAUSKAS

BROOKLYN, N. Y.
I LDS. 12 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks rugsėjo 11 d. 1922 m. 
Karalienės Angelų parapijos salė
je. Prasidės susirinkimas 7:30 
vai. vakare. x
■ Gerbiamieji LDS. nariai kvie
čiami visi it visos į susirinkimą, 
r. es turime daug svarbių apkalbė
jimų Bus išduotas raportas iš 

x LDS o, nes delegatai bus tik 
ką pam-^žiavų ' Tad išgirsime L. 
D. SS. Seimo seimąvimus.

ger?

Kūdikiai mėgsta jį!
Valdyba.

LIETUVIŲ FORNičIŲ BENDROVĖ

Net ir kūdikiai pastebi!

Kviečia Kp. Valdyba

I

■

Reikalingos MERGINOS siuvi 
mui vyrų apvakalų Kreipkitės: 
American Rubber Co., netoli Ken 
dali Square, Cambridge, Mass 

(14)

Ir yra taip legvą visiškai iš galvos paša
linti pleiskanas. Tik kelis kertas panau
dojus

ADVOKATAS
414 Broadvray, So. Boston.

Tel. S. B. 0441.
Antros lubos—Viršuj L. P. B-vSs

i
GYVENIMO VIETA:l

; 135 Rowe St., Aububndale, Mass.
TeL W. Newton 1016—R.■

73 Crescent Avė., Dorchester
Mass.

T
PARSIDUODA

puikiai Įtaisyta bueemė ir gro-
Reikalaujančiamšerne.

Kreipkitės po numeriu:proga.

139 Dorchester St., So. Boston,
Mass. (21)

BAMBINO
Vaisbažeaklis Reg. S. V. Pat. Biure

greitai suteikia pagalbą ir tuojaus kūdikį
ir motiną pralinksmina ir užganėdina.
Bambino galima gauti visose aptiekose
už 35e. arba už 40e. pasiunčiam per
Parcel Post tiesiai iš labaratorijos.

Jie prašo daugiau!
F. AD. RICHTER & CO,

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

ef.

Užlaikėm visokius 
namų fomičius. Par
duodam ant išmokėji
mo ir pristatom^į ki
tus miestus ir teip-gi 
perkraustom fomi

čius iš vienos vietos į 
kitų .

ANIAN FURNITURE COMPANY
268 West Broadvray, South Boston, Mass.

Telephone: S. B. 839-W.

OlT hfll Kokardų, visokių Ženklelių, Guziknčiu, Ant-
lvll UbUVU spaodų ir kitękiį Draugystėms seiMingų dalykų. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampilų, pažymėkite ir jūsų dr-tes vardą. 
STRUPA8 CO.,*90-92 Fcrry St. Newark,*N. J.

United
» •

HclHlbUi
meile

tą pleiskanų mirtinąjį priešą — ir jūsų 
galvos oda bus taip tyra, kaip kūdikio 
ir pagelbės jums visuomet ją
tokia užlaikyti. Švari galvos oda užlaiko plaukus puikiais— 
pleiskanos tuojaus subąikina juos.
N-iaipirklfe bonk* Itiįflcs gav® sptiekoje Šiandie už fec., arba prisiųskite 75e. 
paSto ionkleliaia tieMui į •—JS-

104-114 So. 4tb St. Brooklyn. N. Y.

Lines Ine.
TARP NEW YORK’O IR HAMBURG’O 
TRUMPIAUSIAS SUSISIEKIMAS SU VISAIS PORTAIM 

CENTRALES EUROPOS.
Savaitiniai Išplaukimai Kas Ketvergas , ? 

nuo Pier 86 No. River, 46-th St, New York. 
Kambariai sn 2, 4 ir 6 lovom ant visą laivu. Pulkus val

gomieji kambariai, galionai Ir erdvus dėkai trečios kle
sos pnsažlerlams. Ant laivu “HANSĄ" “BAYERN,” 
VUERTTEMBERG ir MOUNT CLAY yra keli specialiai 
pulkus kambariai.

Du nauji 20,000 tonų laivui >t- 4 
EESOLUTE ir RĖįlANCE 

išplaukia kas antrą utarnlnką su 1-mos, 2-ros ir 34Soa kle
sos pasažlertarts. Paskiau bus mainoma. Klaaski te aKente J

JULIUS ROTTENBERG,
260 Eanover Boston, Mass.

$200. PINIGAIS.
Darbininkiškas namas 17 ir 19 r 

Howe Avė., So. Boston — 2-8 
kambarių namai parsiduoda atski
rai ar kartu. Geram stovyje, ga- 
zas. Kaina $2100.00 vienas, $200. 
inmokėti, kitus morgičium 6 nuoš. 
su mažais mėnesiniais išmokėji
mais. Kreipkitės Franklin Realty 
Trust, 262 Washington St., Bos
ton, CorgTess 6006.

PARSIDUODA DU NAMU.
Parduodama du namai. Yra 

dvi krautuvės, valgomų įvairių 
daiktų. Kampinis. Ineigų $15,- 
000.00. Klausk, 1424 Columbus 
Are., Roibury, Mass. (14)

KETURIŲ AKERIŲ FARMA 
NETOLI BOSTONO

Turi būti parduota tuojaus. Yra 
daug šieno. 6 kambarių stuba su 
visais intaisymais geriausiam sto* 
vyj. Taip-gi vištininkas , tvartai, 
garažiuA ir automobilius. Kaina 
tiktai $3500.00. Lengvi išmokėji
mai. Klausk:

rOUOZO BALUŠAIČJO
361 Broadway, So. Boston, Mass. 

Telef. So. Boston, 605.

1




