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“D ARB ĮNINKĄS”
— Em—. -

UTARNINKAĮS, KETVERGAIS IR , 
t . SŪBĄTOMIS. ■

. ,»»• .■.»r»««■. ■i . »^4.00
Užnibežy .......&0&
Bostone ir apylinkėj metamu..., 5.00

■j “Darbininkas” . ;,.”r
Bes Broai)WAy, Boston 27, MafiK

< . Tel, South Boston 620. ,
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DIDŽIAUSIA BEDAR
BIŲ DEMONSTRA. 

CIJA.
London, spalio 4. — Be- 

. darbiai surengė tokią de
monstraciją, kokios nėra bu
vę Londono istorijoj. Daly
vavo 10.000 žmonių — vyrų, 
moterų, vaikų. Daugelis mo
terų nešėsi kūdikius.. Nuo 
Temzos upės pakrantės no
rėjo maršuoti į Trafolgar 
skverą. Bet kelias buvo pa
stotas. Tuomet minios pa
suko į^Hyde Parką, kur bij- 
vo prakalbos pasakytos.

Londono apskričio Tary
boj vienas svarbiųjų darbi
ninkų vadij JSEarry Gosling 
pasakė: ‘4 Darbininkų va
dai jau vos išlaiko kontrolę 
ant bedarbių.. Jei nedarbo 
klausimas nebus tuoj išriš
tas, tai maištas neišvengti- 
nas netik Londone, o ir vi
soje šalyje.”

Po prakalbų Hyde Parke 
darbininkai išnaujo norėjo 
maršuoti į Trafalgaro skve
rą.' Bet raiti policistai pa
stojo kelią.' Į tą skverą lei
džiama tik' šventadieniais, 
kuomet trafikas netrukdo
mas. Minia’ svaidė į polici
ją butelius ir kelis policistus 
sužeidė.

Demonstracijoj' dalyvavo 
apie 10.000 bedarbių.

KIEK YRA ORGANI
ZUOTŲ DARBININ

KŲ.
Geneva. — Tautų Lygos 

Darbo skyrius skelbia, kad 
organizuotų darbininkų 
skaičius smarkiai kįla. 1913 

■ m. organizuotų darbininkų 
pasaulyje buvo 16.152.000, o 
1920 m. jų buvo 48.029.000. 
Anglijoj per tą laikotarpį 
pakilo 4.173.000 iki 8.0&L- 
000,. Italijoj nuo 972.000 iki 
3.100.000, pietų Afrikoj nuo 
5.000 iki .60:000, Vokietijoj 
•nuo 4*513.000 iki 13:000.000, 
Šveicarijoj nuo 95.000 iki 
292.000.

PAPASAKOS APIE 
RIAUŠES.

WaMngton. -- Senato 
(įgrbo, komisija, tyrinėjusi 
W, Virginijoj nesenai buvu
sias angliakasių riaušes, su
grįžo su raportu* sostinėm 
Nuo ateinančio panedėlio 
senatas pradės klausyti to 
raporto. '
9

VISUS RAGINA DE
MONSTRUOTI.

Washington. — Amerikos 
Darbo Federacijos prez. 
Samuel Gompers pasiuntė 
didžiųjįj valstybiij darbinin- 
kij organizacijoms atsišau
kimus, ragindamas rengti 
demonstracijas lapkr. 11 d., 
kuomet prasidės nusiginkla
vimo konferencija. Atsišau
kė j šiii valstybėj“darbinin
kus: Anglijos, Italijos,
Franci jos ir Japonijos. Ra
gina tomis demonstracijo
mis išreikšti. nusiginklavi
mui pritarimą.

' PREZIDENTO ATSI-
" -ŠAUKIMAS.
1 Washington. — Šuv. Val

stijų^ prez, Harding atsišau
kė į valstijų gubernatoriuj 
ir mieštoj majorus vykinti 
pienus nedarbo konferenci
jos išdirbtus. Sako, kad 
kiekviena • vaisto j a, kiekvie
nas miestas turi rūpintis sa
vo bedarbiams suteikti dar
bo.

Gyvename sujudimo ,laj- 
ke. Ant kiekvieno žingsnio 
mes sutinkame priešų, kurie 
nori mus amžinai pavergti. 
Ar mes turime užtektinai 
pajėgų atsilaikyti? Ar mes 
esame užtektinai stiprūs, 
kad pergalėti savo priešus?

Ant pirmo paklausimo 
mes galime drąsiai atsaky-’ 
ti, kad pas mus pajėgų y- 
ra. Bet aut antrojo paklau
simo turime prisipažinti, 
kad mes esame per silpni 
pergalėti galingą priešą — 
kapitalistus.

Jie yra taip gerai susior
ganizavę, kad mes nors ir- 
skaitlingi esame, vienok, 
prieš juos nepajėgiame atsi
laikyti.
—Šiandiena kapitalistams 
tikras rojus. Su darbinin
kais daro tą kas jiems patin
ka.

Apie šeši milijonai darbi
ninkų bedafbiauja. Dauge
lis iš jų gyvena po Dievo 
stogu, neturėdami kitos pa
stogės. Nusilpę taip, kad 
vos. ant kojų bepastovi.* O 
kiek mirė iš/bado? Bet, ar

AMEflUOŠ SMLA.
r ’ -. <--4- -
KIEK YRA SKOLOS.
WaMngton. — Amerikos 

valdžios skola dabar yra 
$23.924.108.0001 Bet ji y? 
sumažėjus, nės rugpj. 31, 
1919 ta 'skola buvo $261596.- 
701.00'0. I

f

!

4.

patinka. . Dabar, uždaro 
dirbtuvę vienas, uždaro ir 
kitas; numušė algas vienas, 
numuša ir kitas.

O tarpe ’ darbininkų kaip 
yra ? Vieni išeina ant strei
ko, o kiti eiiia strėiklau- 
žiauti. Jokio susiklausimo 
arba sutarimo :arpe darbi
ninkų nėra. D šito nėra su
tarimo, kad ne J visi supran
ta reikalingumu organizaci-

PREKYBA SU RUSIJA 
NESISEKA.

—•------------------------ ------------

' VOKIETIJAI NEPA- . 
VYKO. ’

Berlin. — Vokietijos pas
tarųjų laikų baildymas susi
artinti su Rusija nepavyko. 
Negali užmegšti tokių ryšių, 
kad galėtų prasidėti plati 
pirklybą.

4

jų, -kurios--d*tt^tnasi-davbi-. 
ninku reikalais ir labai ma
ža dalis priklauso prie jų.

Per šiuos du mėnesiu, spa
lio ir lapkričio Lietuvių 
Darbininkų Sąjunga skelbia 
naujij nariij vajų. Sulig VI 
Seimo nutarimo priims nau
jus narius už numažintą. į- 
stojimą už 50c.

Čia kiekvienas LDS. na-

v •

RUSIJA IŠEIKVOJO 
AUKSĄ.

Ryga. — Įvairių valstybių 
pirklybiniai agentai tėmija 
Rusiją ir laukia, kaip bus 
galima praduti pirklybą. 
Kai Rusijos valdžia atšaukė 
pirklybos monopoliją, tai iš
rodė, kad pirklybą pakils. 
Bet kol kas tai nekįla. Val
dams . atšauki Uq.s
monopolijas vokuojama, kad 
Rusija neteko savo aukso. 
Sovietų valdžia buvo pagro
busi 200.000.000 rublių auk
so. Jo dalį prakišo bepre- 
kiaudama, o kitą dalį išlei
do propagandai. Tokiu bū
du aukso , netekus, valdžia 
atsižadėjo prekybos mono-1 
polijos. Bet kuomet kraštas

SERBAI PRIEŠ 
ALBANIJĄ.

Rymas. — Italijos laik
raščiai riksmiiigai rašo apie 
tai, kaip Serbija koncen
truoja savo jėgas Albanijos 
pakraščiais. Tos serbų jė
gos užiminėja strategiškas 
pozicijas. Italija uoliai už
sistoja už Albaniją.

( —------------
VENGRIJOS KARIUO

MENĖ FRONTE.-
Vienna. — Oficialiame 

Austrijos raporte skelbia
ma, kad Vengrija turinti 
200.000 kareivių, o 40.000 
kareivių turinti Austrijos 
fronte.

REIKALAUJA DAUG 
--------- «

Washington. — Geležin
kelių kompanijos inteikė 
prez. Hardingui bilą už nau
dojimąsi geležinkeliais karo 
metu. Reikalauja $1.087.- 
000.000.

A'

KO ATSIEKĖ PABRAN
GINIMU.

Bernas.—Šveicarijos val- 
, džia pabrangino pašto pa- 
. tarnavimą. Tai ineigos per 
, tai žymiai sumažėjo. / Per 

rugpjūčio mėnesį įplaukė ilž s
krasaženkliųs 500.000 fran- ..
kų mažiau, negu per rug- j
pjūtį 1920 m. Aprokuoja- 
ma, kad 1922 m. paštas de-, 
ficito turės 13.000.000 frau-' 
kų. Be to pabrangimas paš
to patarnavimo reiškė ir jo , ; 
pablogėjimą. Visuomene 
dėlto sunerimavo ir šąukia- ■ 
ma, kad vertelgos ir pramo
nininkai spaudžiami mažin
ti kainas, o valdžia kainas 
kelia. Biednesnieji žmonės 
nei neįstengia naudotis paM-7^ 
tu. % . ,

■ v

Žmonės sunkinasi ir mo- . 
kesčiais. . Šveicarijoj žmo
gus turįs įplaukų arba uždir
bąs 10.000 frankij per metus v 
thri mokėti valdžiai 1.000 \ 
frankų.- • •

/J

nors kas rimtai darbininkų, rys,, be ski-rtumo ąmžiaus i^J&iiręs, tai ir privatinė ini
ciatyva nė kiek tegali.

GERB. KLEBONAMS.
“Darbininko” spaustuvė 

turi pagaminus, labai prak
tiški] TŽDŪŠINŪMS lapelii] 
ir konvertėlių. Gerb. klebo
nams parduodame šiaip:
100 lapelių 
200 
300 
500

1000-

a a a
id
*
k

.-k®, a
4.00 J
5.00
S Jį

d
d

a a a

i!
II
i!

l! 
i!
I!I
U 2000 
Ji 3000 
f K

KATĖS DVESIA NUO 
INPLUENZOS. -

Bernas. ^— Viename Švei- ; 
carijos kantone pradėjo ; 
gaišti katės. Veterinarai su- ’ 
sekė, jog'jos yra užsikrėtu
sios influenza.

r
lyties, 'turi pasidarbuoti- ir 
prirašyti po keletą naujų 
narių prie LDS.

LDS. Centras išleido agi- 
tatyviskų lapelių,- kurie jau 
siuntinėjami kuopų rašti
ninkams. Tie lapeliai pa
lengvins išaiškinti L. D. S. 
tikslą ir veikimą ir kokią 
naudą nariai turi prigulėda
mi prie jos.

LDS. kuopų raštininkai 
gavę tuos lapelius, turi tuo
jaus išdalinto nariams ir 
darbą pradėti visu smarku
mu.

Kadangi prenumeratos 
kaina puo naujų metų bus 
pakelta, tai bus daug leng
viau prenumeratorį prikal
binti prisirašyti prie LDS.

Prenumeratoriai, kurie 
užsimokėję už kokį laiką, 
nemoka mėnesinių iki išsi
baigs jų prenumerata. Pri- 
sirašvdami vien tik užsimo- tz
ka įstojimą 50 centų.

Tad per . šiuos du mėnesiu 
turime padvigubinti LDS. 
narių skaičių. Tą lengvai 
atsieksime, jeigu tik vi^i 
dirbsime.

Mobilizuokimės įvairiais 
btidais kas kaip išmano ge
riausia, . kad tik išauginus 
mūsų brangią organižaciją 
LDSl

reikalais susirūpino? , Ne, 
niekas. Tiesa, pradėjus dar
bininkus tl pardavinėti,” vie
toj valdžia ir net Washnųf- 
tonas sudarė komitetus ištir
ti darbininkų padėjimą, bet 
šelpti gal dar niekas nė ne
mano. O pašalpą reikalin
ga. ■

Tad čia ir kįla klausimas, 
delko mes darbininkai esame 
tokie silpnučiai? Delko ines 
patįs, negalime aprūpinti sa
vo reikalų?

Atsakymas trumpas ir aiš
kus.

Mes negalime apginti sa
vo teisių ir aprūpinti savę 
dėlto, kad esame pasisklai- 
dę, neorganizuoti. Mes ne
turime žmonių, kas gintų 
mūsų reikalus Wasliiiigtone 
ir net vietų valdžiose. Mes 
turime pasitenkinti tuo ką 
gauname iš kitų.

Ar ilgai taip snausime? 
Ar ne laikas keltis iš snau
dulio?

Meskime nerangumą ir 
stokime į darbą. Sūjungki- 
me savo pajėgas, o pamaty
sime, kad priešas, kuris 
šiandiena mus laiko ekono
minėje vergijoje yra silpnu
tis atsilaikyti prieš mus.

Kapitalistai, jeigu šian- 
‘ diena būtų neorganizuoti, 
aišku, kad negalėtų su dar- 

Liet. Inf. Biuras, bininkii elgtis .kaip jiems

SUSTREIKAVO PATAR
NAUTOJAI.

Berlin. — Hotelių ir res
toranų ■ patarnautojai su
streikavo reikalaudami algų 
pakėlimo ir kyšelių panaiki
nimo. Kolkas tepasidavė 
Adlon hotelis, nes jame y- 
ra alijantų misijos ir turtin
gi svečiai iš Amerikos. Savi
ninkas patarnautojų unijon 
įmokę j ęs 100.000 markių ir 
gavo darbininkus.

PAPILDE RAPORTĄ.
New York.—Inter Church 

Movement paskelbė papil
dymą raporto išleisto 1919 
m. apie plieno darbininkų 
padėtį. Papildyme sakoma, 
kad vietos valdžia ir polici
ja persekiojo žodžio laisvę, 
streikininkai lazdomis buvo 
mušami, namai buvo krato
mi ir žmoiiės be reikalo buvo 
terorizuojami. '
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“DARBININKAS”
366 Wešt Eroadway, 

Boston 27, Mass.

ISPANAMS SEKASI.
Melita, Morokas. z—Ispa

nai padarė ofensyvą 10 kilo
metrų ilgio frontu. Maurai 
neatsilaikė ir apie 1.000 jų 
krito mūšio laukė. Susirė-* 
mimas tęsėsi 15 valandų.

•O" s

NEGALI NAUDOTI'
’ LAIVŲ.

W ashington. — Shipping 
Board iš 1.464 plieninių lai
vų tegali naudoti 240. Tie 
laivai buvo pastatyti karo 
metu. Dabar nėra progos 
jų naudoti.

/•

f

t

?1. F. Kneišys,
LDS. Centro SekrCtorius/Laisvcs Reikalams

*

*

%

VALIO DANIJA.
Washington. ~ Danija 

pripažino Lietuvą de jure.

.“DARBININKAS,” •
366 Broadmay, Boston 37, Mass. :

KLAIDOS ATITAISYMAS.
yT. F. Sek. atskaitoje išmokėji

muose politiškajai akcijai yra ap
leista L. atst. Carneckiui, Liet.

i $2,605.00.

1.
2.
3.
4.
5.
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TEBESTREIKUOJA.
Pittsburg, Kansas.—Kan- 

sas valstijos angliakasiai, 
sustreikavę dienoj, kurioj'jų 
vadai Howat ir Dorchylapo 
įkalinti, negrįžta darban.

ATSIMETA NUO 
UNIJOS.

New York. — Hobekeno 
ir . Chelsea prieplaukų laivų 
liūodotojai išėjo streikan 
prieš unijos valdybos norą. 
Sustreikavusieji savo susi
rinkime nubalsavo atsimesti 
nuo unijos. Tokių skaičius 
siekia arti 5.000.

BŲDAVOS TVENKINĮ.
Ea/turence, M&šį. — Arl- 

ington Mills pradėjo statyti 
•didžiulį tvenkinį, ant upės 
ties Salėm, N. H. Tvenki
nys bus' 55 pėdų aųgščio ir 
600 pėdų ilgio.

PATI NUŽUDĖ VYRĄ.
Yonkers, 'N. Y. — Albert 

S. Tomlinson rastas negyvas 
su suskaldyta galva. Prieš 
tris dienas jo žmona buvo 
paleista iš beprotnamio. Nu
kautojo giminaitė sako, kad 
toji moteris elgusis keistai 
ir ji esanti kaltininkė vyro 
mirties. Ji suimta.

NAUJAS LEIDINYS

KURIŲ BUS VIRŠUS?
Turinys f

Dvi pasaulėžvalgi. 
Intaka į darbininkus.
Gal vienyti? 
Socialistų krizis. 
Krikščionių krizis ir ateitis.

Parašė Uosis.
KAINA. 80 CENTŲ.

Leidžiama aprubežiuotas skaičius ir todėl 
; raginame LDS. kuopas, agentus ir pavie

nius asmenis išanksto užsisakyti.
; LDS. kuopoms imant nemažiau 100 egz. 
; duosime 50 nuoš. Siųskite užsakymus dabar. 
; Su užsakymu ir pinigus.
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Tttesday, Thtiftsflay, 
ano »y St. JbMtFH’s Lith-
UiąttAU H, (X Asbociationo# Labog.< ‘ * * 

. * Siaiorfpį^i Ratai

Boston suburbs < **<• * $5.00
Forelgrf caUiitrleg Jfeittiy*«.■>■«<$5.00

“EnteTed as itecond-clasB iaatter SeftL 
12,1015 tit the poat office at Ūostoii, 
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“Accoptfiilce for inalling at spęęioi ratė 
of posttliCfl provMed for ia Sectlan 1103, 
ACt of Oct. 8,1917, authdrlzed <m. 
i2,191&*
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Viso pasaulio darbininkai 
vienykitės Kristuje, po Baž
nyčios vėliava^ visuomenei 
gelbėti.

■Jrr, l»1» 4-

BEDARBIAI IR JŲ 
ŠELPIMAS.

Nesenai Anglijos kolonijų 
ministeris Churchįll paskel
bę kad nuo armisticijos die
nos, lapkr, 11,1918, bedar
biams sušelpti valdžia išlei
do daugiau kaip pusę bilijo
no dolerių.

Mokėti bedarbiams iš vai- i
Btybės iždo yra nekoks būdas 
kovoti su nedarbu. Kas-gi 
galų gale sumoka pinigus 

" valstybės iždan? Ar ne dar
bininkai? Aišku, kad dir
bantieji turi užlaikyti nedir
bančiuosius. Todėl, jei vi
siems darbo nėra, tai verčiau 
sumažinti visų darbo valan- 

“ das ir visiems duoti progų 
dirbti ne pilnų laikų ir nors 

. sau pragyvenimų pelnyti.
Pašelpa pažemina darbi

ninkų. Kiekvienas doras 
z4arbininkas pagatavas dirb- 

J ti ir pelnyti sau ir savo šei
mynai pragyvenimų. Doras 
darbininkas nesižvalgo, kad 
darbo išvengti ir gauti pra- 
gyvenimui šiokių tokių para
mų, bi tik šiaip taip jpragy- 

. vėnti, bi tik dykinėti yra bo- 
-mo idealas ir noras. Doras 
darbininkas reikalauja pro
gos pelnyti pragyvenimų sa
vo darbu.

Valdžia vietoj skirti pa
šalpų bedarbiams iš valsty
bes iždo, dirbančių darbinin
kų pripildyto,- privalo už
vesti kokius viešus darbus ir 
tUomi duoti progų bedar
biams užsidirbti.

Pašelpa netik pažemina 
darbininkų, bet ir gadina jį, 

! ? pratina dykinėti, iš kito ty-

<•

■....jp. -
ra nezaležninki}. Toūčl pH- 
sejus ten atlikti bažnytinį 
reikalu reikalaujama išAa- 
merikieČių tam tikrų, doku- 
mentiį: Štai kas atsitinka. 
Vienas Providenęe’o. lietu* 
vis išleido savo moterį (jau 
nėščių) į Lietuvą. Kuomet 
Lietuvoj Jos pakrikštyto 
Vaiko reikėjo, daryti metri
ką,- tai kilo klausimas, kas 
jo tetas; O jis Amerike. Do-, 
ktimento nėra. Tokiuose at
sitikimuose žodžio neužten
ka, reikalingas tikras doku
mentas. Ji rašo vyrui, pra
šydama atsiusti šliūbinius 
metrikus. O jiedu eme “Šliū- 
bą” pas nežialežninkį Mic
kų, kuomet tasai Providen
ce mulkino žmones. Kur da
bar tas nabagas žmogelis 
suras tą pabaldą ir kaip jis 
suradęs gautų iš jo reikalin
gą dokumentą, o vėl kas to
kį dokumentą Lietuvoj pri- 
pažįs. : . \ .

Matote, kaip prireikia 
šliūbinių metrikų. Matote, 
kokių bėdų turi žmoneliai 
įiezaležninkų bambizų su
klaidinti. Panašion bėdon 
tokie ir Amerike gali įpul
ti. Juk ir čia kartais prisei- 
na reikalas parodyti šliūbi
nius metrikus. O atlikusie- 
ji tą reikalą pas nezaložnin- 
kų bambizus, kaip jie nuo 
jų gali gauti. Tokiu būdu 
šios šalies valdžia gali pri
kibti prie tokių ponų, nes be 
šliūbo gyventi nevalia ir 
laisvoje Amerikoje.

Nezaležninkų suklaidin
tieji žmoneliai turi atsipei
kėti ir pataisyti savo klaidas 
kol dar bėda nesmaugia.

/
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koti, slopina iniciatyvų*, ū-

Kai dėl Anglijos nedarbo, 
tai keista — ten yra galinga 
datbininkų politiška parti
ja ir ji nieko gero nesumano 
nedarbui prašalinti.
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? GRĮŽTANTIEMS Į 
5 LIETUVĄ.

Šiito norime grįžtantiems į 
Lietuvą nurodyti svarbų iš
siimti metrikus. Grįžta į 
Lietuvą, tokie, kurie yra A- 
iųerike vedę. Tai tokie pri
valo-išsiimti šliūbinius met
rikus. Toliau vyksta Lietu
von šeimynos su vaikais. Tai 
(būtinai reikia išsiimti Ame
rika gimusių vaikų metri- 
kus . Tie dokiimentai tei- 
iįalingi ne kelionėj, bet su
grįžus Lietuvon. Lietuvoj 
žino, kad čia yra lietuvių be 
šliūbo gyvenančių, nekrik
štijančių vaikų. Žinoį kad

I ’
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KREDITAS TURĖS BŪT 
PRIPAŽINTAS.

4‘Dirvos” numeryje 39 
besanti šitokia pastabuke:

“Į Paskolos darbą nekvietė 
progresivės visuomenės organi
zacijų. Tik ‘papikino’ kaiku- 
riuos veikėjus kad riksmo ne
keltų ir kad atrodytų būk vi
sas darbas nėpartijiniu pamatu 
pamatu statomas. Tam kleri
kalų tikslui kogrežiausia pa
tarnauja Klimas su Grinių iš 
Philadelphijos, Bagočius^su I- 
vaškevičiuin iš Bostono, Tarei- 
la iš Waterburio. Vadinasi, ir 
tautininkai dirba drauge, bet 
kreditas, jei jo bus, ne? jiems 
teks. Kaip reiks suvesti mora
lės viso darbo sąskaitos/ jiems 
bus pasakyta: ‘Mes dirbome, 
ne jūs.’ ”
Reiškia progresives visuo

menės organizacijos ir tauti
ninkų veikėjai bijo, kad pa
skolos sukėlimo kreditų ne
pasisavintų katalikai, arba 
anot progresivių klerikalai. 
Pritariame progresivių bal
sui. Tautininkams ir prog- 
resiviams prideramas, už
pelnytas kreditas pilnai tu
rės būt atiduotas. Atstovy
bė turės tuo pasirūpinti pa
skolai pasibaigus. Tegu ta
da Atstovybė paskelbia kiek 
kurie bonų išpirko. Kiek 
klerikalai ir kiek tautinim 
kai. Išrodo, kad čia darbas 
galės būti painus ar net ne
galimas. Bet taip tik išro
do. Kad aiškiai pamatyti 
nuopelnus bonų išpirkime 
klerikalų ir tautininkų, tai 
gana pažvelgti į tai kiek sro
vių lyderiai bonų išpirko ir 
kiek -išpirko srovinės orga
nizacijos. Tegu btis pagar
sinta už kiek bonį pirko 
Klimai, Griniai, BagoČiai, 
Ivaškevičiai ir kiek pirko 
klerikalų vadai. Paskui už 
Įdek pirko tautininkų Susi
vienijimasir jo kuopos ir už
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Jaunime, prie darbo.

Taip-nejučiom prabėgo puikus 
vasaros laikas, tie linksmas ir ma
lonūs išvažiavimai jau pasibaigė, 
pasiliko tik neišdildomi įspūdžiai. 
Smagu pasidžiaugti CIevelando 
vyčiams, kad taip links&ai, drau
giškai praleido vasarą. Clevelan-, 
do vyčius aplattke daugelis sve* 
čių vycii} ir moksleivių. Per A 
L. R. K. Moterų Sąjungos seliną 
vyčiai gdvo progos stislpaŽiiiti su 
šauniomis veikėjomis sąjtingietČ- 
mis. Dabar klausimas, ką veiksi
me žiemai atėjus? Atsakyti ga
lima, kad už pečiaus visgi netu* 
pėsime. L. Vyčių 25 kuopos nusi
statymas yra toks: atėjus žiemai 
Vyčių choras imsis mokintis pui
kių naujų dainų, įvairiausių lietu
viškų žaidimų, kuriuos iš Lietu
vos gavome, taip-gi bus paimta 
pora gerų, ką tik gautų iš Lietu
vos veikalų, pi’ieg tam bus ir ki
tokių įvairumų jaunimui duota 
lavintis. O kas svarbiausia, bus 
įsteigta vakariniai kursai, mokini- 
inosi taisykliškai rašyti ir skaity
ti. į vakarinius kursus bus pri
imami ir pašaliniai kurie tik no
rės lavintis. Bemokslis visada’ pa
silieka užpakalyje kitų. Jei kas 
dabar negali pramokti rašyti, tai 
pats yra kaltas,, kad pasiduoda 
apsileidimui, tinginiui. Lengva 
vienas .kitas žiemos vakaras pa
švęsti dėl savo gerovės, —< praši
lo vinimo. Vėliaus bus pranešta
kada kurasi prasidės. Dabar iš- 
anksto rengkitėp ir nežinantiems 
apie tai praneškite. Viršui pa
žymėtiems reikalams reikalinga 
jaunimo pajėga, kad tinkaami vis
ką atlikus. Nors dabartiniu lai
ku vyčių yra skaitlingas būrelis, 
bet gali būti kelis, sykius, didės-, 
nis ir visiems užteks darbo. Vi
siems žinoma, kad į jaunikaitį bei 
mergaitę, neprigulinčią prie jo
kios prakilnesnes organizacijos 
mažai kas domės kreipia. Visas 
linksmumas ir visas judėjimas su
sidaro iš būrelio. Todėl mums ir 
reikalinga spiestis į prakilniausią 
jaunimo organizaciją Amerikoje 
Be jų nebus gyvumo tautos tar
pe.

Lietuvos Vyčių 25 kuopa laikys 
susirinkimą spalio 10 d., Lietuvių 
Salėje 6835 Superior,A.ve. 7 vai. 
vakare. Yra kviečiami visi seni 
nariai pribūti ir kodaugiausia 
naujų narių atsivesti. Susirinki
me bus pakelta daug svarbių rei
kalų, kas visiems svarbu sužinoti 
ir tinkamai apsvarstyti.

M. J. š.

NEW YORK CITY.
Vakarinės mokyklos ateiviams.
Rugsėjo 12 d., Netv YorlJo mies

to vakarinės mokyklos atidarė 
savo duris visiems nuo šešiolikos 
metų iki šešiasdešimts, kurie tik 
nori pramokti anglų kalbą, prisi
rengti prie pilietystės, padidinti 
uždarbio atlyginimą, apsipažinti 
daugiaus su šiuo kraštu, su jo is
torija ir valdžios pradžia.

■ New Yorko vakarinės mokyklas 
padalintos į pradinės (elęmenta- 
ry), vakarines augštesnes ir ama
tų mokyklas. ' -

v r

Susivienijimas ir ja kuopos. 
Kelios Sandaros, L. Piliečių 
Sąjungos kuopos turi po bo
nų ir kelios LDS. ir L. Vy
čių kuopos turi po bonų.

Dėl pilnumo tegu būna pa
skelbta abiejų paskolų re
zultatai. Tegu pamato vi- 
sucitmenė už kiek bonų pirko 
Vileišis, ŽacleikTs, Žilius, 
Vinikas, Čarneckis, Mas- 
tauskas, Bielskis.

Pagalios ‘ neužmirškime 
bendrovių.

Kai panašių atskaitų Ats
tovybė išduos, tai pamatysi
me, kurie koldo kredito už
sipelnome. ■ Reikalaukime

' Vakarines pradinė^ mokyklos 
atidarytos variems, bet vakarinės 
augštesn&j mokyklos tik tiems, 
kurie užbaigė pradinę mokyklą 
atba turi lybąCmokslą. Vakarines 
amatų mokyklos tik amatnįn- 
kams.

■ . Kaslink vakarinių ntbkyklų, nė
ra jokios prievartos. Lankymas 
liuosas. Tavo vartojama kalba, 
tauta arba religija nopadafo jo
kio skirtumo **» galėsi lengvai is- 
shftokinti šio krašto kalbą, Tau 
tik reikia nueiti į aršiausią mo
kyklą ir užsiregistruoti.

Pradines mokyklos.
Pradinių mokyklų registracijos 

priisidėjo rugsėjo 7 dieną ir kur
sai prasidėjo panedėly, rugsėjo 12' 
dieną. Patartina pat pradžioje 
užsiregistruoti. Nauji studentai 
priimami . nevėliaus dvidešimts 
vakarų po mokyklos atidarymo, 
bet mokyklos viršininkas gali pri
imti norinčius mokytis, jeigu tas 
nestabdytų. kliasos progreso.

Ne\v Yorko mieste gali rasti 
vakarines mokyklas visai arti na
rni}, kur tik gyveni. New Yorke 
galima g^auti adresą arčiasios mo
kyklos iš viešo knygyno arba ra
šant Vakarinių Mokyklų direkto
riui, 500 Park Avenue, New York 
City, arba. Lietuvių Skyriui, Fo- 
reign Language Information Ser
vice, 15 West 37-th St., Nevv York 
City.

Amatų mokyklos.

Jeigu per dienas dirbi ir nori 
pagerinti savo stovį per teknišką 
lavinimą, tą lengvai .gali padaryti 
užsiregistruojant vienoje amatų 
mokykloje. Kursai inima sekan
čius:

Automobilius, kepimą, budavo- 
jimą, dailydy&tę, naminį darbą, 
namų dabojimą, geležį ir plieną, 
vidurinį papuošimą, jugilierytsę, 
litografiją, spaiidinimą, architek
tūrą, knygų apdarymą, audimą, 
mašinų dirbtuves, rankų gydymą, 
galvos prižiūrėjimą, ’ moteriškų 
galvos parėdų, komercijinę foto
grafiją, fortepionus, nejudinamą 
turtą, švinorystę, skulptūrą, laivų 
statymą, komercijinę' dailę, žen
klų tepliorystę, matavimą, rūbsiu- 
vystę, telefonus, siuvimą, telegra
fiją, medžio darbą ir tt. Įleidi
mas tik tiems, kurie nelanko die
ninę mokyklą ir kurie dienomis 
amatninkai.

Studentai patys gali išsirinkti 
kursus, bet negalės rinkti tuos, 
kuriuose neprisirengę. Studentai 
turi lankyti mokyklą du vakarus 
į savaitę. Amatų mokyklų regis
tracija prasidėjo rugsėjo 13 dieną 
ir mokykla atidaryta rugsėjo 20 
d. . -

Augštesnes mokyklos.

Vakarinės augštesnes mokyklos 
tiems, kurie užbaigė pradines mo
kyklas arba turi- lygų mokslą.

Apart kitų kursų vakarinės mo
kyklas mokins bugalteriją, litera
tūrą, matematiką, istoriją, pran
cūzų ir anglų kalbas, stenografi
ją ir rašomos mašinėlės raštą. L’ 
taB ne viskas, iš viso mokina a- 
pie ketųrias-dešimts septynis kur
sus.

Šitose mokyklose gali stengtis 
gauti, reikalingą dalį mokslo laips
nių dėl tolimesnio dantininkystės, 
tiesų, vaistininkystės ir panašių, 
mokslų.

Nesenus New Yorko’ miesto 
Board of Regents nutarimas skai
to vakarines augštesnes mokyk
las lygias su dieninėmis.

F. L. I. S.
*

tebestovint išeina vienas ir persi- 
statė, esąs “kun.” DcJionis, dar 
ųaneša, kad kalbėsiąs, kartie 

(ietuviai ir kokie jie turi būti. Už- 
matęa irius bestovint, rodydamas 
pirštu į mus, sako : 4‘Moters, ei- 
cite sėstis.** * Manytu, kad jis pa

kvaišo, bet apgirikom. Mat pla
katuose buvo pažymėta, kad tik 
UŽ sėdynes tereiks mokėti, vyrams 
;50e., o njoterims Žfie,, o kitos įsam- 
gos riebūs. KuniguŽis mato, kad 
su tokiu pagarsinimu gali būti bė- 
•dbs, nes apie 10 žmonių nėjo sės
tis. ysiiaif pranešc, kad visi tu- 
ir Užsimokėti įžangos, kurie tik į 
svetainę įeis ir pradėjo aimanuo
ti, kari reikią.“ekspensus” Užsi
mokėti. Kur-gi nebus “okspon- 
sų” nes su savim atsivežė 3 mer
ginas ir 2 vyru. Kaip t|k pareiš
kė, kari reiks ir stovintiems mo
kėti Įžangos kilo triukšmas, nes 
plakatuose garsino, kad tik už sė
dynes tereiks mokėti."

‘Nenorėdama bambizui 25c. mo
kėti išėjau. Dadėjus 5e., galėsiu 
nusipirkti du “Perkūnu” kurio 
visi laisvamaniai bijo. Sako susi- 
rinkęs apie $'l(T00, o už svetainę 
užmokėjo' $16.00. Tokiems pauk
štukams čia nevietą. Ieškokite sau 
pasekėjų Afrikoje, o ne mūsų tar
pe.
. čia darbai 'gerai eiria. Nors 
mokestį ir numušė, bet žmonės y- 
rą dar patenkinti. Žmonių atva
žiuoja iš kitur. Kai kam ir greit 
pasiseka darbas gauti.

Vargdienė.

tos kuopos: choras ir deklemavo 
M. Stanslovuke. * •

: Po $100.00 bonų pirko šios ypa- 
*tos: A. Tribičius, K. Tribičiėnė, 

z'.
Po; $50.00: A. Kepšis, V. SvaL 

cĮenieue, K. Svaldenis, M. Stimbu- 
ris, M. Jocius, A. Stanslovas, M. 
Bruožis, F, Mįlėris, K. Kazokaitis, 
P. Jakas, Kun. I. Keršis (sumaus 
už' $100.00),. A. Bartkus, Pt Stru
mila, P. Liulis, P. Vasiliauskas, &T 
Kazokąitis, V. RieŠutauskas, A< 
KerŠiute, A. Aleksis{ J. Gedminai
tė.

Iš viso bonų spi'ingfieldieeiai iš
pirko už $1,300.00.

t Programą numaųingai vedė it 
visus prie didesnį vienybės kvie
tę Mimikas A. Alcksis. Šio vaka
ro suttngime rittug pasidarbavo K. 
Kuperienč, J, Gedminaite ir visi 
vietinio Fed. Skyriaus nariai.

"Mūsų kolonijos lietuviai lapai 
bąi džiaugiasi iš naujienos, kad 
gerb. A. M. Raukus studijas už
baigęs žada Spi’ingficldc apsi
gyventi. a

Valio, springfieldicčiai!
Dirbkim visi iš vieno prakilnų 

Tėvynes darbą!

>

• Julė

CHICAGO, ILLINOIS,
Lietuviai lenkų sauktam ,

Įdek bepų pirko katalikiĮtoMos atskaitos.

j.

l.

Į-

' VANDERGRIFT, PA.
Rtigpj. 11, taUtininkai-laisva- 

maniai buvo parengę prakalbas, ir 
judomus paveikslus. Manė pasi
pelnyti sau. Mat girdėjo, kad 
čia darbai eina ir žmonės dai‘ ko
kį skatiką turi, t Bet,- apsiriko. 
Vanderfriftiečiai yra susipratę ir 
žino kam duoti, kam ne. Tai ir 
laisvamaniai prakišo su jkgnis pra
kalbomis, kaip Zablockis su beige-

DETROIT, MICH.
L. R. K. Federacijos 4 sk. 

parengta pramoga, lugsėjo 25 d. 
šv. Jurgio par. bažnytinėj svetai
nėj, gerai nusisekė. Žmonių bu
vo nemažai. Pirmiauisai kalbėjo' 
Šv. Antano parap. (W. Sidę) kle
bonas gerb. kun. I. Beteisis. Jis 
puikiai paaiškino apie ’ Federaci
jos tikslus, ir kaip galima orga- 
nizuotom pajėgom didėlius dar
bus nuveikti. Toliau kalbėjo gerb. 
kum F. Kemėšis. Paaiškino apie 
Federacijos kongreso nutarimus 
ir vėliau apie dabartinį L. L. Pas
kolos vajų. Ragino visus iš pas
kutiniųjų pirkti bonus. Tą patį 
vakarą pardavė už $300.00 bonų. 
Dar kalbėjo M. Bagdonienė. Nors 
jos kalba buvo trumpą, bet graži. 
Baikauskaitė ir Bukšaitė puikiai 
padeklemavo. Šv. Jurgio mokyk
los mažesnėšeš mergaitės vado
vaujant seserei ir akomponuojant- 
gerb? kun. Čižauskui padainavo 
keletą dainelių. Publika dėkoda
ma ilgai plojo. Pabaigoje visus 
sujudino savo dailiu balseliu M. 
Širyąiticnė, padainuodama keletą 
dainų. Jai akompanavo kun. Či- 
žauskas. Baigiant dar pasakė 
trumpą prąkalbėlę. Fed. 4 sk. 
pirm. Kostantas Abyšala, kvies- 
mas visas draugijas dėtis prie Fe
deracijos. Vakaras baigėsi su pa
kiliu ir smagiu ūpu. Reikia tar
ti ačiū g. g. kalbėtojams ir vi
siems prisidėjusiems prie progra- 
mo, už pasidarbavimą dėl’ 'A. L. 
R. K. Fed, 4 sk,

Fed. 4 sk, valdyba.
_ *>

A.

Laimingi esate providen-

WESTFIELD, MASS.
Apie Kun. Čapliką.

“Darb. ” 110 num.' pamatėme 
mūsų gerb. kun. J. Čapliko pa
veikslą ir pranešimą, kad jis pa-, 
skirtas Providence, R. I. už kle
boną.
cieČiai, kad gavote tokį gerą ir 
darbštų kleboną. Kaip buvo jis 
mūsų kolionijoj, tai mes visi gė
rėjomės ir atsidžiaugti negalėjo
me tokiu darbščiu klebonu. Nie
kad pas mus nebuvo tokio judė
jimo, kaip jam klebonaujant. Ku
rie pirmiau neidavo, bažnyčion, tai 
pradėjo kas nedėldienį1 eiti, pasi
klausyti jo gražių pamokinimų. 
Mes labai gailimės jo netekę. Se
kite jo pamokinimus o Dievas lai
mins jūsų darbus Tautai ir Baž
nyčiai.

Pinavijas,

SPRINGFIELD, ILLINOIS.
Al. Račkaus prakalbose bpnų 

išpirkta už $1,300.00.

Rugsėjo 25 d. šv. Vincento sa
lėje, rūpesniu Fed. 37-to skyriaus 
buvo parengtos prakalbos Lietu
vos bonų vajaus reikalams. t Kal- 
bčjoigorb. Al. M. RifČkus Jš Chi- 

liais. Atėjus laikui nudūlinau ir aš cago, J1L Svečio kalba visiems 
pasižiūrėti.

lįki..........
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mitinge. •
Rugsėjo 21, š. m., buvo sušauk

tas pasivadinusios Liųtuvi-Lenkų 
Unijos mitingas, Lenkų Sus. salė
je prie Mihvaukee Avė ir Augus
ta gat.

Tarpe keletą desėtkų tos vadi
namos “Lietuvių-Lenkų Unijos’ 
narių, buvo susirinkę virš 50C 
Lenkijos chlopų ir apie penkioli
ka tikrų Lietuvos sūnų, daugu
moje iš Chicagos kolonijos, Brid- 
geporto.

Tarpe kalbėtojų, suvedžiotų ii 
lenkams parsidavusių lietuvių 
kalbėjo lenkas kongresmenas 
Kuenz, (lenkiškai) ir Uiiicagos 
amerikoniško dieraščio “The Chi-«
cago Daily Neivs” reporteris 
Czarnccki. Visi .it vienas k^lbėjt. 
apie Lenkijos “broliškumą” Lie
tuvai, apie reikalingumą Lietuvai 
susivienyti su “kultūringa” Pol- 
ščia,” priskaitant ne tik Vilniaus 
Lietuvą, bet ir “Kovienską;” iš
reikšta daugybe lenkiškų “argu
mentų,” dėl kurių Lietuva priva
lo būti dalimi Lenkijos.

Lenkas, kougresmanas Kunz) 
perkūniškai kalbėjo apie lenkų 
kultūrą, kuri buvo suteikta Lie
tuvai, Jagailai vedant Jadvygą ii 
suvienijant . Lietuvą su Lenkija 
'per Liubelską uniją.

Toliaus tas p„ Kunz kalbėjo a- 
pie lenkų nesirūpinimą naturali- 
zuotis, pasakydamas vieną daly
ką, kaipo priežastį, dėl kurios 
lenkai nesinaturalizuoja, būtent: 
jie saką, kad šioj šaly .nesą lais
vės, dėlto, kad nesą “wutki ir 
piva;” tad kalbėtojas pasakė, kad 
dėl nebuvimo tos laisvės kalti pa
tįs lenkai, nes jei lenkai būtų šios 
šalies piliečiais, tai kada buvo 
balsavimai prohibicijos reikale, 
lenkai būtų balsavę prieš prohibi
eiją, tad būtų ir turėję tą “lais
vę” dėl kurios šiandie taip labai 
šūkauja. . .

Paskui kalbėjo reporteris Czar
nccki. Jis ir-gi kalbėjo apie li
niją ir apie reikalingumą vyti vir
vę, tik nepasakė ką su ta virve 
daryti. (Gal karti Lietuvos -Ju
das). •

Dar po keletą tokių patrijo- 
tiškų lenkiški} spyčių apie “mei
lę” Lietuvos, ypač Vilnijos, kurią 
šiandien lenkų plėšikas Žulikovs- 
kis užgrobęs laiko, prieita prie 
aukų rinkimo, tam lenkų “numy
lėtam” kraštui. Na ir pasipylė 
“gausios” aukos iš visi} kampų. 
Suskaičius, pasirodė, jog surink
ta net $37,36. Jūsų “gausi” Vil
nijai auka pūrodo tam kraštui jū
sų “meilę.”

Kaip kas gali sakyti, kad visai 
mažai suaukot&'iš suvirs 500 žmo
nių. Aš gi sakau kad labai daug 
surinkta, nes raliuojant- lenkiš
kom markėm, tos dienos kursu, 
surinkta 190,000 markių. Tik iš 
tų aukų reiks užmokėti už svetai
nę, lapelius, agituojančius už li
niją ir .15 muzikantų už pagroji- 
mą, leukų etiopus svaiginančių 
“mazuržkų” ir “krakoviakų,” 
jet'liekanos vis-gi bus dėl “ko- 
chane jAVilonseyzriy.J*

Po tų viso, puBirouo ant estra-

v

dos, vos gyvas, it iš Varšuvos pa
rodai į Ameriką Atvežtas, lenkutis 
it skaito rezoliuciją. Klausant 
;ezoliuciją skaitant,, man išrodė, 
iF buvo • suredaguota Varšavos 
beprotnamy. . Tarp kitų kvailų 
dalykų joje protestuojama prieš 
Tautų Lygą, kam toji neptiver- ■ 
Čia “Kauno; Lietuvą nusiginkluo- # 
L” Protestuojama prieš persė
do jimą lenkų “Kauno petuvo* 
je;” prieš “KoAVensld scim,” (su
prask/Lietu vosS t.. Seimą), už 
persekiojimą lenkų atstovų tam 
pačiam seimo:; prieš Kauno seime 
vartojamą lankams ir lietuviams 
(nežinomą kalbą ir dar ilga to
kių kvailų dalyktj eilė, prieš ku
riuos jie protestuoja. Tik trūks- . 
ta protestų prieš Kauno Lietuvo
je esamą lenkams nežinomą saulę, 
menulį ir žvaigždes. *

. po perskaitymo tokios rezoliu
cijos balsuota. Kurie už, lieptu 
nustoti. Ną ir sustojo visi chlo- 
pai, gi lietuviai priešakyje, prie 
estrados, sėdi. Lenkams chlo- 
pams susėdus, vakaro vedėjas ne
klausia kas prieš rezoliuciją. Lie
tuviai pareikalavo kad būtų bal
suojama ir kas prieš rezoliuciją. 
Atsistoja visi lietuviai (apie 15 
žiu.). Vedčja's suskaito.iš 15 tik 
i ris. Tiek to, lietuviai reikalau
ja, kad balsavusiems prieš rezo
liuciją būtų leista išreikšti kodėl 
jie tą darė. Reikalavimas priim
tas ir trys lietuviai paeiliui kalbė
jo, nors trumpai, be prisirengimo, 
tačiau daug kas pasakyta. Išreiš
kė; kodėl lietuviai nesidės nė į jo
kias unijas su lenkais. Priminta 
apie veidmainybę lenkt} darant su 
lietuviais Suvalkų sutartį, primin
ta ką tą pačią dieną lenkų laik- • 
raščiai rašė, kada Lietuva buvo 
prjiniama į Tautų Lygą ir kad už 
Išlikų 100 markių tą diedą buvo 
mokama 3c. no dėlto, kad markė 
yra tiek verfaT bet dėl to, kad 
bankininkai reiškė pasigailėjimą 
susibankrutijosiam le'nkų kraštui.

Reiškiant lietuviams tokius da
lykus apie “Polską Krulestvą,” 
susirinkusieji-lenkų chlopai pra
dėjo smarkiai bruzdėti-nerimauti. 
Lietuviai buvo stabdomi taip kal
bėti. Buvo pašaukta liet polici- 
jantas. Vėliau vedėjas išsigando, 
it katė puodą su pienu parvertil
si ir greit uždarė susirinkimą, 
jiepdamas muzikantams groti, 
nors da turėjo kalbėti, viena iš .

. lietuvių tarpo, vienas paliokas ,bu- 
čeris ir vienas stambus lietuvių- 
lenkų unijos organizatorius, len
kų parapijoj klebonaujantis, bet 
Lietuvoje gimęs ir augęs kunK 
Stučko.

Pertraukose, kada muzikantai 
grojo mazurkas ir kroka-v-iakus, 
po svetainę lakstė du basi, purvi
ni, apiplyšę lenkučiai, pardavinė
dami laikraštį ‘1 Zcezpospolita. ’ ’ 
Žiūrint į tuos laikraščius, atsime
ni iš skaitytų lenkiškų laikraščių 
apie Lenkiją užkariavusius vieš
pačius, būtent: šalies bankrutą, 
skurdą, ligas, ir badą, įsivaizdini, 
kad esi didžiausio Lietuvos priešo, 
praskolinto krašto sostinėje — 
Varšuvoje, žiūrėdamas į tuos du 
purvinu, basu, sudriskusiais rū
bais vaikučiu, pardavinėjančiu 
laikraščius. ’

Nejučiomis prasiveria lūpos ir 
ištari: “Dieve, atitolink tą “lai- ’ 
mę,” kokią lenkai nori suteikti 
Lietuvai.

A. Girgžda.

RAGINE, WIS.
Šiuomi pareiškiame Racine’o 

lietuviams, kad įvyks Svarbios 
prakalbos, 9 d. spalio, t. y., sek
madienio vakare, 7 vai., lietuvių 
parapijos svetainėj. Kalbės Lie
tuvos Steig; Seimo narys, gerb. M. 
Bagdonas ir kiti. Todėl bus nau
dinga kiekvienam atsilankiusiam 
į minėtas prakalbas išgirsti indo- 
mių žinių iš mūsų numylėtos tėvy
nės.

Kas gelbsti tėvynę, tas aukau
ja savo gyvatai. Kas trokšta Lie
tuvai laisvės, tas perka paskolos 
bonus.

L. L. Paskolos Stotis.

i
BROOKLYN, N, Y.

LDS. 12 kuopos mėnesinis susi- 
linkimas bus pirmadieny, spalio 
10 d. 17:30 vai. vakaro, paprastoj 
vietoj. Maloniai kviečiami visi 
nariai atsilankyti. Turimo daug 
svarbią Toikalų. ■ „

Kviečiu Valdyba.
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PULKIM ANT KELIŲ. Gražiausių ir reikalingiausių maldų 

kiekvienam katalikui rinkinys. Antra pataisytoji laida* 
Atspausdinta ant geros popieros. Pusi. 555. Stipriais mo- 
roko odos apdarais^ paauksuotais kraštais.

Toki pat paprastos odos,apdarais ... 
Drobės apdarais panašiais į odą...............
Drobės apdarais raudonais kraštais . . ...........
Kietais drobės apdarais raudonais' kraštais .

.25

.20

..15

.10

.15

.10
Faktiški išrodymai, kad bedieviai .

v J

t.
A

v-

9

t

Hfi 
...........$2.50 
.‘,....$2.00 
•. ■ • • .$1.85 
.... • .$1.50

ALBUMAS Lietuviškų Draugijij Rytinėj Suv. Valstijų daly.
Paveikslai ir .aprašymai. Graži ir naudinga knyga. Išleido 
Mikolas A. Norkūnas. Philadelphia. ........... ......... ..

ALGIMANTAS arba Lietuviai XIII šimtmetyje. Istoriška apy
saka. Parašė Dr. V. Pietaris. Shenandoah. Penki tomai $2.50. 

ANTANUKAS. Apysaka B. Prūso. Vertė Selimąs. Antra lai
da. Slionandoah. Pusi. 40. ..*.................................................15

ANDERSONO PASAKOJ (Su paveikslėliais). Išguldė P.'Ne-.
rys. Tilžėje. Pusi. 82. ............................... .................... ..

APSIRIKIMŲ KOMEDIJA. Atsitikimas iš Amerikoniško-gyve
nimo. Parašė K Sienkievič. Išguldė Lapšaus Vaikas. Ant
ra laida. Chicago. Pusi. 32.............................. '.....................

APIE -RELIGIJOS PRADŽIĄ IR JOS REIKALINGUMĄ. Pa-’ 
rašė Kun. J. Židanavičius. (Grynas pelnas skiriamas nuken- 
tėjusiems nuo karės). Boston. Pusi. 16. ................................

APSAKYMĖLIAI. 1) Teismas. 2) Neišmiegotas Motiejaus Mie
gas. 3) Iš Senovės Egypto padavimą. 4) Ar Atsimeni? Su
rinko ir išvertė Pranas Siūlelis. Chicago. Pusi. 75...............

ATSARGIAI SU UGNIMI, t. y; su knygomis. Vertė iš lenkiš
ko Kun. K. Š. Kaimas. Pūsi. 41...............................................

BAŽNYČIA IR MOKSLAS.
meluoja sakydami būk Bažnyčią persekiojus ir kankinus 
mokslo vyrus. Parašė V. Stasevičią. Boston. Pusi. 28........

BEN-HUR. Istoriška apysaka iŠ Jėzaus Kristaus laiką. Parašė
Lew WallUce. Sulietuvino Jonas Montvila. Tai nepaprasta 
apysaka. Ji yra išversta į visas kultūringas kalbas'. Neap- 
sivilsi nusipirkęs. Drūtais drobės apdarais. Chicago. Pusi. 
472...................... .......................................... . .............. :..................... I

BIUROKRATAI. Apysaka. Parašė Jonas Rinitas. Indomi ir
užimanti apysaka. Shenandoah. Pusi. 79.................... . ..............25

BOLŠEVIZMAS. Parašė J. JK. M-kas. Ją perskaitęs žinosi kas
tai yra bolševizmas. Boston. Pusi.132.............. '.......... .......... .15

BROLIAI, RIRMYN TIESOS KELIU. Parašė Uosis. Boston.
•Pusi. 16................................................ '..............................................

DANGUS BRANGUS. Komedija 2-jų atidengimą. Parašė ir
išleido J. V. Kovas. Vaidina 3 vyrai ir 2 moteri. Juokingas 
ir lengvai perstatomas. AVatorbury. Pusi. 20................ . ......

DANGAUS KARALIENĖ. Padavimai apie Šventą Paną Mariją
Surinko ir lenkiškai surašo Kun. Marijonas Gavalevičius. 
Verto Marijos Tarnas. Labai puiki knyga. Įsigyjęs nesi
gailėsi. Tvirtais drobės apdarais. *Boston. Pusi. 158........ $1.00

DANGAUS AUGŠTUMAS IR ŽMOGAUS SENUMAS, ANYK
ŠČIŲ ŠILELIS ir daugelis naudingij žinią. Sutaisė ir išlei- 
doP. Mikolainis. Tilžėje. Pusi. 149.............................................

DELEGATŲ KELIONĖ LIETUVON 19J6 m. Paraše Dr. J. J.
Bielskis. Labai žingeidus aprašymas. Boston. Pusi. 94. 

DIDYSIS KATALIKŲ TIKĖJIMO KATEKIZMAS. Parašė
Kun. Jokūbas Linden S. J. Išvertė Kun. A. Staniukynas. 

. Tvirtais drobės apdarais. Chicago. Pusi. 190.' ...................
DIDESNIS, NEGU HINŲENBURGAS. (Vaizdelis iš gyvenimo).

• Phrašc Abstinentas. Boston. Pusi. 16/..................... '.......
DARBININKAI .VIENYKIMĖS ir KAS TAI YRA SOCIJA

LIZMAS. Parašė F.‘V. Boston. Pusi. 32. .... .....................
DARBININKO DOVANĖLĖ DARBININKAMS. Parašė F. V.

Antra laida. Boston. Pusi. 32............................ ...........................t
EILĖS IR DAINOS. Parašė ir išleido Joana Tamašauskaitė 

(Lakštutė) Laida ir Įmyga pirma. Chicago Pusi. 64.... 
Knyga antra, laida pirma, Boston. Pusi 72..........................

ĖMĘS IR KALBĖK. . Linksmas scenai naujas deklematorius. Su
rinkta Prakalbėlią, Monologų, Dialogų ir Deklemacijų. 
Jaunimui ir priaugusiems dovanėlė. Parašė ir išleido J. • 
V. Kovas. VJaterbury, Ct. Pusi. 48...........................................

EUCIIARISTIŠKOS STACIJOS. Sulietuvino Kun. Pr. J. Juš- 
kaitis. Boston. Pusi. 48...................................................................

EUROPOS ISTORIJA. Parašė Edwardas A. Freeman. Iš anglių 
kalbos verte J. Andziulaitis. Su žemlapiais. Plymouth. PusL 
319......... ........................ ...................... ..... ......... ....................

FAB10LĖ Arba Bažnyčia Katakiunbose. Parašė Kardinolas 
Wiseman’as. Vertė Vytautas. Nepaprastai graži apysaka. . 
Shenandoah. Pusi. 353. .. ................ ........ ........... n............ .. .$1.00

GERAS IR BLOGAS AUKLĖJIMAS PAVYZDŽIUOSE. Para
še Mošcenska. Vertė' Bedruskis. Chicago'. Pusi. 84....................... 25

GELŽKELIO SARGAS TYLIUS. Gerharto Hauptmanno No- . 
vėlė. Vertė Bėgis. Chicago. Pusi. 51....................r..........

GEGUŽĖS MĖNUO. Iš vokiško vertė Kun. Pr. Žadeikis. Pato
gi nešiotis .kešeniuje. Boston. Pusi. 184.

GYVENIMO GABALĖLIAI. Parašė K. Stiklas. Telpa 13 gid
žių vaizdelių. Chicago. Pusi. 50..........................................

GYVASIS'ROŽANČIUS. Telpa visos paslaptys su reikalingomis 
maldomis ir Litanija. Boston. Pusi. 40. ................................

IŠ PO DARBININKO PLUNKSNOS. Parašė F. V. Gražūs ir 
naudingi skaitynielihi. Boston. Pusi. 32. /........................

KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS Parašė Kun.
. Tarnas Žilinskas, Įžangą parašė Kun. Dr. Prof. Pr. Bučys.

Verta kiekvienam perskaityti. Boston. Pusi, 62. ........ 
KAIP ATSIRADO JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTYBĖS. Iš

guldė P. B. Chicago. Pusi. 35. ...;............................. ...............
KĄ GERO TURI LIETUVIAI IŠ “SOCIALISTŲ SĄJUNGOS.”

Pąraše Socijalistag. Bcllshill. I’usl. 14............ .
KATORGON. Atsitikimas Muravjovo laikuose Vilniuje. Pa

raše P. B. Chjcago. Pusi. 18...................................... ..
KATEIdSTAS arba Katekizmo ^Mokytojas Kūdikių Mokykloje' 

ir auklėjimo namuose. Sulig Kun, L. Nole 0. S. B.f ’Frbfeso- 
riaus Šv. Marijos Ccntr. Seminarijos Oscott. LidtuviŠKai su-
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$1.75
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■ ,tai«sitm. JNttMMirtnata. PMMelphi». Puri. 106...... ,36] KMRMNIffllHJflš iŠ 
KEMONfi Į Et'IiOl’Ą. tųiJ. tBimtaj. Imtam knygelė. Stt j IWm&»runnaWWU» W 

paveikslais.- Pusi. 52?......... '.501 IIFTUVUC
KtMONE LIETUVON UIMIOatOS KARES METU. ,191G m. I UUlUTOOl
; , Amerikon LietuHų delegato Jota. Dr, v. JBsrttiiko«. Bos*.

tone. Pusi. 85. * fe- *■ «= • * * • * fe ♦ fe • »• < *,♦** *> » • *-
KOKMHS VALENRODAS,* Vertimai iš MtaeviČUūs* 3t. 

Jonas, T, XL Plymouth. Pusi, 24. >»»»**»*
KOMEDIJĖLĖS. Čigonės atsilankymas, ŲviKūmutės, Dyi 

Sesutės it Girtuoklė* au Blairihinku- Parašė U^W Git- 
kliute, Boston. Pusi. 34.- ...*..^,,*0.........7 

KRAŽIŲ SKERDYNĖ LR JOS PASEKMĖS. Paminklu dėl 
i Kražieeių nuo Amerikos Lietuvių. Parašė Kun. Jonas ž. 

. Chicago, ■ Pusi. 77. .,.»..»»»•. —*♦ • • »-«•<*
KUR TEISYBĖ—SUKRUSKIME. Parašė KM F* K.. Boston. , 

-JL6,£ * g iii f < * , > > **»» » * » f f* •> I t *'i M * • ♦ i * t fc
KUN. A. BURBA. JO GYVENIMAS IR DARBAI. Su paveiks

lais. Parašė Jri jopM Plymoutli.1 Pusi. 29........... * *.
LAISVOS VALANDOS. Parašė Vincai (Kudirka). Til- K 

zeje. įgilsi. 38. .....................
L. D. S. KALENDORIUS 1921 m. Telpa daug naudingų skai- 

<tymų ir informacijų. -Boston. Pusi. 113..........*......................
LIETUVIŲ LENKŲ UNIJA? Keli praeities ruožai paminėjimui*

500 m. sukaktuvių Gardelio unijos 1413-1913. Paraše J. 
' Gabrys. Philadelpbia. Pusi. 6$. ................... ................ ..

LIETUVIAI KATALIKAI IR KITOS SROVĖS. Parašė Uosis. 
Labai indomi knygelė. Boston. . Pusi. 32. ................

LIETUVOS VYČIŲ DOVANĖLĖ. Parašė Kun* Dr. M. Gustaitis 
Kiekvienas Vytis turėtų ją perskaityti. Ohieago. Pusi: 28.

LIETUVIŲ DEMONSTRACIJA DIDŽIAJAME NEW YORKE. 
Liepos 4 d. 1918. Su daugybą paveikslų. Brooklyn, N. Y. 
Pusi. 64...............................................................................  ;.

LIUDVIKAS VriNDTHORST’AS Vokiečių Katalikų Visuome
nės Budintojas. Pagal Kun. Robertą Svdckerathą j. E. K. 
Boston. Pusi. 24^............ .............. .............. ................................

MANO PATYRIMAI DIDŽIOJOJ KARĖJ 1918 ir 1919 m. Pa-.
* rašė Kun. J, F. Jonaitis, Kapelionas. . Išleido Lietuvių Pre

kybos B-vė. Boston. Pusi. 64............ .................. ........................
MALDOS GALYBĖ. Istoriškas piešinys IV šimtmečio krikščio

nybės. Lietuvių kalbon išguldė P. B. Chicago. Pusi. 74. 
MEILĖS PASLAPTYBĖS. Drama 5-se veiksmuose, 6-se atiden

gimuose. Vaizdelis iš lietuvių gyvenimo Rusijoje. Parašė 
ir savo lėšomis išleido V. Baltrukonis. Vaidinime dalyvauja' 
6 vyrai ir 5 moterys. Bostone.. Pusk 60..................................

MEILĖ. Poema. Parašė M. ^Gustaitis. Gražiai atspausta. Chi- 
eagoje. Pusi. 24..........    .*...............

MOTERYSTĖ IR ŠEIMYNA žiūrint į šiedvi iš filozofijos kertės. 
Vertė iš vokiškos kalbos J. Gerutis. Kaštu Kun. A. Miluko. 
Shenandoah, Ęa. Pusi. 104........................................................... .

MŪSŲ TIKĖJIMAS. Parašė Kun. J; Berthier, M. S. Vertė J. 
M. Širvintas. Bostone, 1921~m. Pusi. 100................................

NEKALTYBĖ. Žiūrint jon iš filozofijos-kertės. J. Geručio 
versta iš vokiško, Shenandoah., Pa. Pusi. 89................................25 I

PAŽINKIME SOCIALIZMĄ. Parašė P. G.. Bostone. Pusi. 16. .10 
PATARLĖS IR IŠMINTIES GRŪDELIAI. Surinka- ir išleido

P. Mulevičius (Molis) Chicago,. III. Pusi. 48. ....... .*■... - .25 |
PASAKOS. Pakai Krilovą parašė eilėmis Vincas Kapsas (Ku

dirka) Tilžėje., Pusi. 15......................................................... ..
PETRUKAS. Sulietuvino S. Rakauskas. Graži pasiskaitymui 

knygelė. Bostonas. Pusi. 30. ..........................
•PERGYVENTOS VALANDOS (Karvojaus-laiškai). Parašė K..\
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kaina žemės plotus pamary finis duromis, arba aklinai it 
parduodąvo lenkams pasistati- [langai ir durys užkaltos lento- 
nui nuosavų vasarnamių "(vii- mis stovi dykos* O mūrinis dve-. 
ų) patys grapo vasarnamiai bu jų aukštų vasarnamis/kuųigfti- 
davo lenkiškais parašais anf iš- kščio Oginskio Plungiškio ka- 
kabų užvaldyti! Dubinsiu Ur- ro metu Iš juros vokiečių Šar- 
zuSjJLonginus, J Svitež ir f. p. [vočių Anuotų šūviai su kiurių 
Meatrižiurint į cnto valžią la- tas B gyvenimų’ardomas* pK 
kai turėjo viltį amžinai įsi-[deda griūti. Palangos nuėsto* 
galeli Palangoje, bet po didžo-[lis nuo' karo nedaug tenuken- 
jo.karo Palangoje lenkams sau- tėjo,t Sudeginta progimnazija > 
lutės spinduliai užgeso nors ir ImųrinS ir palei progimnaziją 
piečius su viltomis turint* . [keletas namų. * ’ ?

Apari ’ kariškių šią vasarą Bažnyčia nauja, murinę, .sta- 
atsilanke Palangos . kurortan | tyla prieš kurą, su dviem dide- , 
nemažas skaičius aukštų lietu-[liais varpais’bokšte, išliko ne-, , 
voš valdininkų ir. šiaip piliečių] sunaikinta, , \
kaip valstybes prezidentas, mi-[ Vietinei parąpijonai kolba -že*- 
tosteriai, SeimO nariai, moky-. maitiškai, kai kurie moka ir la- 
tojai} pramonininkaų kunigai, tviškai kalbėti. - . 
gydytojai, artistai, žydeliai", ek- Yra įkurta. Ima Lietuvos žu^- 
skurssntų burei iš didžiosios ir [vininlcų draugija, bet žuvies 
mažosios Lietuvos. Įptamonija ir žuvių gaudymas

Kariškas dūdų ’ orkestras iš sunkioj padėty. Žvejai nebetik 
fronto griežt kurorte avyko ri garinių laivų, o su menkomis 
tiktai nuo 15 Liepos, kas die- valtimis toli nuo krantą j m 
ną laike pietų orkestras griež- plauk i i bijosi ir pakilus nei
davo prie karo Sanatorijos vai- kiaus’oms bangoms priverkti 
gyklos o šokiai vakarais grapo Į skabriai apleisti jurą kad ne z 
kurkauze ir kavinėje palei Bi [miške .įdus, kas tankiausiai at 
rutės pušyną. Senovės laikais [ritink ų prigerti jurojenevie- 
kavineje šokių vakarų nebuda-aam f vėjui, 
vo, bet dabar likučiams lenkų Draugija žvejams apmoką 
kad išvengus praščiokų kur- už sugautas žuvis centnerį po 
hause, kurie apsimokėję įėji- [80 markių. Rūkytos menkos iš 
mo 15 markių turi lygią teisė perkamos vietinių gyventojų, . 
salioj šokti, kasinūs dvarinin- bet kitokioj formoj pritaisyta . 
kus ir privertė daryti šokių va-Į žuvis statinėse guli vietiniame 
karus su tam tikrais pakvieti- sandely nejudinama. Žuvimi 
mals grapo kavinėj nors ir ne- [ galėtų išmisti be ftažko visi 
patogioj salioj. [Lietuvos gyventojai kurią su
Iš priežasties karo neuažas itai,aais 5 Sauni ,
skaičius vasarnamių liko su- mūs ztnoneliai
naikinti, kaikurios vilios riog- P)e negali apseitl
so išdaužytais langais išplėšto- “L Prausia kainų galėtų 

pirkti žuvį.
Į Pakėlimui žuvininkų draugi

as jos ii* pramonijos reikalingas 
§ didis kapitalas. arba lietuvei 
g piniguočiai grižusiejai iš Ame- 
§ rikos kurie galėtų įsitaisyti ga- 
| rinius laivus netik žuvis gau- 
§ dyti, bet ir gabenti laivais į 
| užsienį. O apart žuvininkavi- 
| [mo galėtų nupirkti nuo grapo^ 
| t'Į’išįęyičiaus ulžl keletą milijoną 
| markių visą užtaisymą kurortą 
S su žeme ir athaujint pasaulinį 
3 [kurortu Lietuvoje.
3 Gudavičius
3 1 P. D. L. K. Ged. pul. Kapel-r 
3 meisteris. A
c į 1

g . WORCESTER, MASS.
|| Pranešu, kad mes esame už- 
| kviesti kun. J. Jakaičio dalyvaus 
| ti parodoj, 9 d. spalio. Šv. Jono 
| bažnyčioj bus sukaktuves 75. me- 
ra tą, IVorcester, Mass. Negalėda- ' 
ra mi trumpu laiku sušaukti šush'iū- ' 
ra kimo, reikia per lail^ratj pranešt, 
g Šv. Kazimiero ir Šv. Jurgio dfau- 
| giją nariai sueikite į A. O. H. t(ve- 
| taiuę, Trumbull St., 5 vai. po piė- 
g tą, su visais ženklais. Nuoširdžiai 
g | prašau tai padaryti.

Motiejus P. ščiuka,
47 Mendon Street,

t'

PĄLANGA. Atgautasai nuo
* [Latvių Palangos miestelis^su 

’10 visa apylinke umu laiku ptad©- 
Į jo kilti. Kramto apsaugos mi- 
[nist Palangoje įstriža karilką 

J® [Sanatoriją arba kitaip sakant 
Ipasitaisiinui sveikatos kurortą 
karišldamš* Sulig * nuožiūra 

.15 tam tikros komisijos gydytojų, 
[kurortan priskirtą, privažiavo 

.051 nemažas skaičius: karininku, 
.. [karp valdinltiįų,\ gailestingųjų 
,25 [sesučių ir kareivių, Kurortas 

[prasidėjo šią vasarą autloje 
.15 [pusėje birželio ir- traukėsi iki 

[rugsėjo men.
.251 Prieš kąrą Palangoje viešpa- 

įtavo Lenkai nors ir buvo caro 
[valdžios persekiojami ir slegia 

.50 [mi. Palangiškis grapas Felik- 
[sas Tiškevičius nuo’senų laikų 

.lojant savo grunto įtaisė puikų 
kurortą ir kas metą par lenkų 

.10 [laikraščus agitavo stengdamos 
[sukviesti Palangos kurortan 
visus, didžiaponius: dvąrinin- 

.25 kus, miestelientrs, Varšiavia- 
kus, Kunigaikščius, grapus, ar- 

[tistus, kunigus ir kitokius iš 
.05 užsienio aristokratus. Ištiesų 

ir privažiuodavo ponybės iš į- 
I vairų kraštų svieto, kokią va- 

.25 sąrą vos be sutilpdavo Palan
goje.

•251 Grapas Tiškevičius, norėda- 
Įmas dar labiau savon pusėn 
lenkus patraukF varšavokams 

Įišnuomuodavo kokiai vasara:
•45 [ visą Palangos kurortą ir pigia

|h]Ue

•15 Iffin

•ioiH
.lsTffl,

.60 ffl-

.50

.50.

A.-K. (Kun. A. Kaupas). Joje telpa 67 įvairaus turinio laiš
kai (straipsniui) žymaus lietuvių sociologo. Shenandoah, 
Pa. Pusi. 14Q............................................................ .................... . ..

PRADINĖ ARITMETIKA 1 ild' 100. Sutaisė ir išleido P.
Mikolainis. Tilžėje. Pusi. 128. Tvirtais drobės apdarais. 

RAKTAS SVEIKATOM IR LAIMĖK. Parašė Dr. Julius J.
Bielskis. Labai naudinga/knygelė kiekvienam. Pusi. 64. 

RYMO KATALIKŲ MOKSLAS. Kūdikių prie Pirmosios Komu- 
. nijos prirengiami tinkantis Surengė ir išleido Kun. P. Sau- 

rusaitis. P.usl. 124. ..............  ...%. ............................................
“SALIUNAS.0 Labai įdomi ir nahdinga knygelė. Pusi. 8. 
ŠATRIJOS RAGANOS APYSAKĖLĖS. Iš Daktaro pasakoji

mų. • Rudens diena. Sulaukė. Labai gyvai parašyta ir leng
va skaitymui. Pusi. 69. .........................................■............. .. .25

SCENOS ĮVAIRUMAI. Nauji, lengvi perstatymėliai. Parašė 
ir savo lėšomis išleido Juozas V. Kovas. Tinka trumpiems 
lošimams. Pusi. 32....................................................... .. ... ............ .40

ŠIŲ DIENŲ DAINELĖS. Surinktos ir išleistos jaunuomehės 
pasilinksminimui. Pusi. 32 ..............  x.......................

SUGRIAUTAS LIZDAS. Apysaka iš buvusios pasaulinės ka
rės. Patašė V. G. Pusi. 33. Glasgow..........................................

SVAIGALŲ ĮTEKMĖ Į ŽMOGŲ, Parašė Išeivis. Glasgow. Ap
rašoma ką gero duoda svaigalai. *........................... ..................

SVARBŪS KLAUSIMAI. Ar yra Dievas? Ar Kristus yra Die
vas? Ar žmogus turi dūšią? Ar kilo žmogus iš beždžionės? 
Ar apsunkina žmogų Dievo įsakymai. Parašė F. V. Bos
ton. Pusi. 32 ............ ............................................. ................

SVIETO {PERĖJŪNAS. Trankymasis po Vokietiją, Daniją, 
Lusemburgą. Iš seno darbininko atsiminimų. Surinko Iš 
eiviš. Glasgow. Pusk 149..................................................... ..........

ŠV. JĖZAUS VARDO'dRAUGIJOS ĮSTATAI. Versti iš ingių 
. kalbos. Surengė ir išleido Kun. P. Saurusaitis. Philadelphia, 
Pusi. 64. . ................................................................... .’.................... .15

TAMOŠIUS BESOTIS. Iš lenkiškos kalbos versto'M. Joniškio. 
. Tilžėje. Pusi. 24............ ?...........................   -u....

TABAKAS NUODAI ir kenksmas' nuo rftkymo. Pagal D-tą D., 
w P. Nikolskį. Iš 4-to rusų kalboje vertimo parengė S. Kaimie
tis! Naudinga knygelė rūkantiems. Chicago. Pusi. 35...^. 

TIESŲ VADOVAS IR PATARĖJAS.. Sutaisė L, DeMarasse. 
- Vertė V. A. Juristas. Naudin'ga kiekvienam turėti po ranka. ’

Chicago. • Pusi. 141. ........................................................................ $1.001 ~
TRYS KELEIVIAI: KRIKŠČIONIS, ŽYDAS ir TURKAS.

Pamokinanti apysaka. Vertė P. B, Antra laida. Drobės 
apdarais. Chicago. Pusi. 92. ........... . .................................. ..

L UBAGŲ AKADEMIJA ii- H. UBAGŲ BALIUS BEI ELGE
TŲ PUOTA. KomedĮjėlės viename veiksmo. Parašė Seirijų 
JUosukaS. 1 daly vali ją 14 ypatų, II dalyvauja 4 poros ubhgų 
ir vienas direktorius. Boston. Pusi. 81.................  .

VAlZpELIĄI. Progos belaukiant. Indomi vieno laikraščio pra
džia. Iš daugelio vienas. Raudonas kaklaryšis. Gyvenimo 
pasaka. Literatas. Paraše Jonas Kolitas. Tikrai džiaugsies ’• 
įsigijęs tut>s vaizdelius. Boston. Pusi. 64................ .. ... .301

VAIKŲ TEATRAI. No. 1. Telpa šie veikalėliai: Pagalvok ką 
darą! laimė ir Pasakyk inano laimę. No, -* Išįir- • 

, sinij) paskui. Antanukas Našlaitis; Mėginimas. “SųriMo ir 
įiSImdo S* B<» D* ir Pusi, 64. »* * • *,.,«* * • «.* ,***■* **•**»*,»» •»

.35

.25.

.25 
.5

.i

«

v,

kurkauze it kavinėje palei Bi įnuskc :dus, kas taukiausiai at

* • «
Geriausias mūsų pasiūlymas biznieriams ir 

profesijonalams, tai yra šis: LDS.- leidžia kas
met kalendorių. Biznieriams ir profesijonalams 

geriausia proga jame pasigarsinti.
Tą kalendorių skaito mažiausia 50,000 asme

nų. . Jie yra veikliausia mūsų visuomenes dalis ir 
supranta, kad reikia remti tuos, kurie remia 
spaudą arba tas o'rganizacijąs prie kurių toji vi- 

' suomenės dalis priklauso. Lietuvių Darbininkų 
Sąjunga yra viena iš žymiausių organizacijų A- 
merikoje.

Ateinančių 1922 metų Kalendorius jau ren
giamas spaudom Kad užtikrinus vietą apgarsi
nimui, tai siųskite tuojau. Garsintis apsimoka.

• Apgarsinimų karnos:
.Už visą puslapį .

Už pusę puslapio
Už.ketvirtą dalį puslapio 
Už vieną colį........ ............

Apgarsinimo kopiją siųsk tuojau. Apmokėsi vė
liau. ’ • ' «

“DARBININKAS" « .
366 Brodtva/y, Boston 27, Mass.

...............$15.00 
............................. 8.00 

5.00 
1.00

\.10

15 [ VISI GERI. Trijų aktų sceniškas vaizdelis. Parašė F. V. Rei- 
[ kia 7 vyrų ir 6 moterų. Boston. Pjjisl. 23...............

10 [VISAS SVIETAS., Žemė, kalnai, vanduo, upės, žmonės, mies-
| tol ir kaip turėtumėm misti. Sutaisė ir išleido P? Mikolai- 

nis. ^Tilžėje. Pusi. 156. ................... ............ ................................
I *

. I

,c

<»

- CAMBRIDGE, MASS.
I S. L. R. K. A. 127 kp. bertai-’
I ainis susirinkimas įvyks spalio 9 

.10 J d. tuojau po sumai, bažnytinėj 
svetainėj. Visi nariai meldžiami 
.pribūti ir' užsimokėti savo duok
les. Ateidami atsiveskite ir nau
ji} narių prisirašyti.

Kviečiu—

.20 t

I LDS. nariai nuo pažymėtos katalogines kainos gaus 
[nuolaidą 15 nuošimtį arba 15 centų nuo dolerio* Tai yra: 

.35 [pasirinkę už vieną, dolerį-mums moka 85 centus. Pirkda-
|mi už daugiau kaip $5,00 L. D. S. nariai gaus nuolaidą 25 
nuoš. aTba 25 centus nuo dolerio.

—' Į Prieteliai pirkdami už daugiau kaip $5.00 gaus mlo-
05 Į laidą 15 nuošimtį. . o

I į. D. S* nariai pirkdami daugiau kaip už $10.00, gaus 
[nuolaidą 33 nuošimtį, o ne nariai gaus 25 nuošimtį. , 

10 Knygynams specialė nuolaida.
Į Su užsakymu siųskite ir pinigus Čekiu arba money 

_ [orderiu žemiau padėtu adresu:

T “DARBININKAS” .40 : ,
1366 BR0ADWAY, BOSTON 27, MASS-

LDS. nariai siųsdami užsakymus ant knygų adresuos 
.35 kitę šiaip': . . ~ ,

> L.D.S:GBNWUm,
366BROADWAY,

BOSTON 27, MASS.

P/& Kitaip adresuoti užsakymai bus priskaityti iiė prie
-i. . . -. . » «-

»

t

V. Jakas, Pirm.
X

t-*”-—-

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDO!"

'IŽELMENIJA“
i Nr. 1.

Botonikos mokslo žurnalas, 
leidžiamas kas tročią * 

menesį.

I
1

f

. “ŽELMENIJA” yra Šios ru- * 
Sies lietuvių vienintelis žurua- 
las, ’

‘•ŽĖUIENIJOS” No. 1 (nir- , 
mas) su paveikslais. Tilpo { 

j 400 suvirs įvairiu augmenų—-' i 
i. “žolių" vardai

'“ŽELMENIJOŠ^ prenumera
tos kaina Amerikoje ir. ųisle-

. aluose metams $1,00. • :
Pavfeliio HttMtfKo Nuirta Šūe. 
UžslruSyklte “ŽELMĖNIJ^ 

Adbksas: . '
L P, A. JATtJLi | 
' P, O* Box 2128, ' 1

Bteton/ltfass.
■ f,.*1 i
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K.
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BAISI MIRTIS. ;
Parker TliĮl ligoninėj bai- 

. sioje agonijoje niirė O/^W. 
« Crowley. Buvo išgėręs ko

kią tai nežinomą ikšiol svai- 
galų, - kad jo kūnas pameli- 

<navo, o alsavimo aparatas 
buvo suparaližuotasy Stebė 
tinas buvo atsitikimas,, kad 
kuomet jis nustojo alsuotą 

rtai širdis plakė 45 miliutas., 
Daktarai pripažino, &a<i tai 
putnias toks keistas atsitiki- 
mas. Jo lavonas buvo skros- 

s tas ir pripažinta, kad svai- 
* galais nusinuodijo.

Yra tyrinėjama, 
gavo pirkti tokių 
nuodingą svaigalu.

. v •
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-LINKSMUS

METINIAI ŠOUAI
' X

Rengta Šv.-Eėbro Ėažnytinis

V Choras
UTARNIKKE, ’

SMLIO-DGT, ti D, 1921
Pradžių 7:30 vai. vakare. ? '

SAIleJ®,
Kampas E Silver gatvių, 

Soilth Boston, Mass,
' » *

>

«v. jono *r. >£. FAUSrtyia

N , ...

mu. - M. tinta, t ' |
5M B. 7-th BertMų Jfeta

viCB-riRM, - r nian
180 Boirm 8L, ffa. Bta*ta* M«ML 

PROT. RAUT. — K.
. 47 Vai* 8L. S© Borto©, Mm* 

PIN. RAST, -r M. želkye, >
127 Grftnit 8t„ So. Boėton, Masa. 

KA8IBRIŪ8 A. Nau<a*Mta*,
18 Vinfldd St, Ba Borto©, ’Mmm. 

MARŠALKA — 8tM>on*« Nftvkte ' 
Dr-ja laiko ■urtrinkįnmii kaa ttaCi* 

aedėldlenl 3-ą TaL Do plrtą ĘAttytin*) 
Svetainių . * ... «

*
>

%

4

ATTDAL ATYDAĮ - f
S^?« jr bivlfiii Lietuvoj nepamirškite pagelbėti saviškiams driiugftįns

. ir ūminėms gyvenantiem* TJetuyoje, už marių persiųsdiimi jiems plnlg... 
per aiivo paties Bankų reprezentuojamų -Jus pinčių. Žmonių, t. y? Brockton-1 
Trust; KomiutiĮil^Brockton, Mtfts. . . $

•Męs esame gatavi pasiūlyti jums pngelbų Ir patarnavimų Įvairiuose/ J 
i dalykuose. UMk-pas mus pasikalbėti su musų užsienio departamento nd- A 
f miniptratorium p/ Heimbergu, kuris yrą pinčiai npslpnžtn^ su Europos’ė 
1 relkftląfs. ■ . -,S: • ' ■

• Musų- mokestis už- patarnavimų išmainymo lietuviškų auksinų yra te a 
minusias Ir patarnavimas geriausias. Visi dalykai atliekami tinkamai su x 
tttyda, Jūsų pinikai w» sugrąžinti SuvM Vlstljų dolerinis,' jeigu siunčiant n 
per. mus pasLrpOybl kad tie kuriem buvo siųsti tu pidtgu negavo. 'Buka 
tiktw užeiti ir persitikrinti mūsų patarnavimu. ‘

Musu ateitis yra .jūsų ateitis, .Tusų ateitis yra musų, pnramh. < 
. Abuojame jums už pirmutinę’ paramų juųę Bankas, reprezentuoja--ū 
-mok jus pačių žmonių, Ų • • , , Js,

BROCKTONTRŪST COMPANY- g
89 Jiajn Street, Brockton, Mass. $

K
T»L Bo. Borto© MM

OHJ, C. KANDŽIUS 
(SEYM0UR) 
UlB»UVl6 

Gydytojas m Chirurgas 
Gydo aitriai ir chronlikai Ilga* 

▼yru, moterų ir valini. EgaamL 
nuoja kraują, apjaujalui, ilapn- 
mą ir tt. aavo laboratorijoj. 8ii» 
telkia patarimui laiikali kittirgjy 
venantlemB. Adreiaa;

506 BrOadway, 
South Boston, Mass. 
Kampas G St. it Broadway

DidžiMiki, Greičiau*! Pasauly 
Laivai, Maunu* ApjSjim&a 

' 8u Keleiviais.
Ten Vra Vietinis Agentaįr Jtunj Mieste’ 

Ar netoli .To. ,
l Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir 

visas Baltiko Valstijas, TIESIAI 
į HAMBURGU.
SObNlA — SPALIO 29
Gabiu $145, S-Čiaklesą $100.

’ . Taksų $5.00. V
P§r Oherbourg. Southamptoji 

tiiverpool ir Glasgotf
ČARMANIA .................  Spalio II-
8UYTIA ............ Spalio 13
BERENGARIA ............. ....Spalio 20

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

HAMBURt; $100.00. Taksų $3.00

~ ‘ 111 ‘ .■■.Ui*..................  "r .j,,,.

SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES V. JEMfo#
' D&JOS VALDYBOS ADRESAI *'

SO, BOSTOIf, MASS.

PIRM; — Antąnaa Kmitaa
284 Flfth St, Boston 27, Masa 

^ICE-PIRM. — Juozas Andrlliunas, '
273 Fourth St., So. Boston, Mass. 

PBOJT. RAST. — Vincą* ValkŠnorlUB,
178 Bolton St, Boston 27, Man. 

FM. RAST. — Pranas Sinkevlčlue, 
' 132 Bowen St, Boston 27, Mak*. 

KASIERIUS — Jurgta Kanevičius, -
174 Boiton St, Boston 27, Ma*a. 

MARŠALKA — Pranas LnkoŠeviCiu*, 
. 405 B. 7-th St, Boston 27, Mass. 
Susirinkimai laikomi kas pirmą ne* 

dėldlenį kiekvieno mėnesio 8 vai. po 
pietą, Sv. Petrcj Bažnytinėj salėj, Sa 
Boston, Man,

t

IEŠKAU0ARBO
kerbiamieji IP8. nariai ir narės jr 

šiaip geros valios draugai: Kaš.ŽIno^ 
te darbų, prie namų apžiūrėjimo arba 
ofisų, kaip tat už.sargų arba jnnitorį 
arba dirbtuvėj, pmionėklte mnh4pni- 
*iestt už ką busiu labui dėkingas- ir 
Jeigu bus Veikalas apmokėti, tai-ir ap
mokėsiu. Turiu paliudymus nuo geru 
žmoftių. Malonėkite pranešti sekančiu 
antrašu: J. MICKEVIČIUS, LDS. mū
rys, Grovel Club, Far Rockivay, i/. I., 
N.'Y. .

s—-;t u—

Paieškau Petro Rasimftviliiaus, kuris 
į} metai atgal gyveno LavvrenCe/MaSs., 
o dabar nežinau kur. • ♦Turiu svarbų 
reikalų, tad meldžiu atsišaukti žeminus 
paduotu adresu. Jis paeina i§ Kauno 
rėd., Panevėžio 'apskr., Palėpių So
džiaus, Antašavos parapijos.

URŠULE ZVANKAUSKAS,
351 South Avė., , Bridgeport, Conn.
-- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paieškau Jono •Kairio, seniau gyve- 
luąio. PhiladelphfJoj. Dabar nežinau 

’air. Taip-gi Juzės Bučienės( našles) 
:r Petro Liškaus. Jie patįs arba juos 
Pilantieji malonėkite pranešti, nes hi- 
•lu labai svarbų reikalų. Mes žadam 
.ažluoti Lietuvon ir norėtumėm susi
rašyti. .

16 Mktęr South Bobtohtb j

DR. H. S. STONE j
Akiu Sp^oialistab į 

399a W. BH0A»WAV.i 
Valandos; Nuo 0 r. Iki 7 v. vak. (

Generallški agentuL dėl GENTRALINfiS ir RYTINES EUROPOS

Gerbiamas vietos ir apie- 
linkės jaunime kviečiame 
koskaitlingiausia atsilankyti* 
ant inūs rengiamą šokią, kur 
po vasaros vakaciją turėsi
te gerą progą smagiai pasi
šokti ir linksmai laiką pra
leisite, nes orkestrą bus pir
mos klesos, gerai žinomo P. 
Kriaučiūno. Tad gi drąsiai 
kviečiame visos . apielinkės 
sokikust-kes, o mes užtikri- 

. iiam kad būsit visi paten- 
Sake kad (kinti. Turėsime šaltakošės

kur jis 
baisiai

'•

t

PIKTAS VYRAS.
Persimą teisme Jadvyga 

Jakavičiene, 254 Gold St. 
apkaltino savo vyrą Julijo-Į 
ną už žiaurumą. 1"JJJ.<£ IL/J /J-tClAlJ. Lili K t* ► JLLJLVl j AYCIVL • » .

jos vyras vertęs ję klausyti'ir saldžiu genimi ikvaliai.
’ pasigriebdamas guminės ‘ Širdingai užprašome atsi- 

. paipos ir šiaip indų. Į lankyti.
__________ , I

MIRĖ LATVINSKAS. !
*Pereitą panedėlį rastas ■

> negyvas Petras Latvinskas,
55 metu amžiaus. Jis buvo

•» •

našlys ir gyveno atsiskyręs 
ir nuo lietuvių ir nuo Bažny- • 
čios. Gyveno pas svetimtau-’! 
ti. Jo mada buvo ilgai mie
goti .nedaliomis ir šeiminin
kei buvo įsakyta nekelti jo. 
Pereitą visą nedėlią “išgulė
jo” ir kuomet panedėlio ry
tą nekėlė, tai šeimininkė pa
šaukė policiją, kuri išlaužu- 
si duris rado negyvą burdin- 

. * gierią. Kambaryje besą 
vairaus skvstimėlio.
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CAMBRIDGE, MASS. 
) Rengia nepaprastą' vakarą.

L. Vyčių 18 kp. rengiu nepap
rastą vakarą pagerbimui klebono 
gerb. kun. Pr. Juškaičio, jo var
duvių dienoje. Nedėlios v ikare 

■ 7 ;30, Bažnytinėj salėj.
Yra kviečiami visi atsilankyti 

. į šį vakarą, nes tai bus vienas iš 
linksmiausių ir puikiausių vaka
rų, kokio dar niekados nebuvo. 
Susidės iš įvairių dainų, solių, ei- 
liij įr kalbų, kurias išpildys vieti
niai ir svečiai. Dainuos garsi so
listė M. Grybaitė, taip-gi ir S^ 

• Paura, P. Juškaitis, V. Sereika: 
Dainuos ir vietinis bažnytinis, 
choras po vadovyste V. Sereikos. 
Bus daugelis svečių iš kitų kolio- 
nijų. Užtikriname, kad atsilan- 

' ’ kiusieji bus pilnai užganėdinti.
R—jai.

kV.

Rengėjai.

27-TAS METINIS BALIUS!
r

BENGIA DIDŽIOJO LIETUVOS KUN. VYTAUTO DRAUGIJA 
p BUS SERĘDOJ ( COLUMBUS DAY),

SPAUG-0CT3BER 12 HIENĄ, 1921 METAIS
LIETUVIŲ SALĖJE,

Kampas Ė ir Silver Sis.,' South Boston, Mass.
Prasidės 2-rą vai. po pietų.

Nors Sau daug.įvairių balią y ra’buvę So. Boštonė, bet dar tokis 
balius bus pirmą kartą. Netik, kad bus visokią gėrimų įr užkan
džių, bet dar b.us ir puikiausia mu zika, kuri griežš linksmiausius 
naujausios mados šokius. Tad kurie atsilankysite^ būsite pilnai 
užganėdinti. ' Visus kviečia RENGĖJAI.

>

KIEKVIENĄ KETVERGĄ
2':30 P. M.

KŪDIKIŲ SVEIKATOS KLINIKA
• Po vadovyste '

MOKOMOSIOS VIETINĖS SLAUGOJIMO SĄJUNGOS 
(Instructive District Nursing* Association)

North Brlghton Communlty Center 31 Lincoln Streėt, North Brighton 
Daktarų ir Slaugytojų visuomet rasite.

Duodama demonstracija, kaip iižlaikyt ir valgydyt kūdikius. 
Visos motinos yra kviečiamos atsilankyti su kūdikiais arba taip ateikit 

pasižiūrėti. •,
MOTINYSTES SLAUGĖS PATARNAVIMAS. ' 

Allston—Brighton jr Noiįth Brighton Slaugės eina pas pacientų kartu su • 
daktami. Slauges galima pašaukti dienų ir naktį. Tel. Brighton 2655.

*

North German Lloyd Bremen
\ IŠ’ YORK tiekiai į BREMEN—DANZIG

Laivai plaukia į LIEPOJĄ pef Danzig ’ą. Tiesus persimainymas
• ’ nuo laivų ant laivo.

ETOI^SOjN »<»• • ji• »*»«•«••«•••*»•»••«• Spalio 15 ir Gruodžio 3
1’RĮNčESS MATOIkA ..................... ..................Spalio 22 ir Gruodžio 10 ‘
POTOMAG .......... • « y « «t*y ...................  .Lapkričio 19

, IŠ NEW YORK’O į CHERBOURG—BRĖMEN.
sli dideliais Ir greitais garlaiviais tarp Amerikos ir Vokietijos prieplaukų. 
“POTOMAC”.....................r.. ....... .........................Lapkričio 12, Gruodžio 31
“GEORGEĄVASHINGTON”..,....... . .Lapkričio 8, Gruodžio 8, Sausio 17

Ant visų šitų garlaivių trečios klesos kelinunlnknf yru sutalpinami 
į atsjilras.knjutas po 2, 4 arba 6 ypatus. Užtektinai ir genis maistas vra 
suteikiamus permainant kiekvienų dienų.

- . . Kreipkįtes pas Agentus dėl 1 ■

/

t

45
UNITED STATĖS LINES

BR0ADWAY, NEW YORK — Phone Whitehall 2050. 
. M00RE & McCORMAGK COMPANY. Ine.
ROOSEVELT STĖAMSHIP COMPANY, Ine. 
UNITED AMERIGAN LlNES, Ine.

Managing Operators for Jfta.United Statės Shipping Board PIRK REVOLVERI TIKTAI

I

DR. FAIIl J. JAKMAŪlil
(JaldmavičiM) I 

609 EAST BR0ADWAY "*

• X ■

Tel. So, Boston 270 ■ 
DR. JOHN MmDONNELL, M. D. I 
Galima susikalbėti <r liėtuviikai. ■ 
Omso Valakdob: I

Rytais ik 9 vai. I
> Po pietų 1 Iki 8 vaL ■ 

VakaralS'nuo 6 1M 9 ■ 
536 Broadway, S. Boston 1

REIKALAUJAME
g l

Patyrusių Upperers
5 Lasters ir Kurpių.

SVARBUSSUVAŽIAVIMASI , MEBGn--m. ,
, į. Paskolos Bostono aps- V Gaus užmokesti besimokinant,
kncio stoenj suvažiavimas įvy- A

• . t -p. o ‘irc a AMERICAN RUBBER COMPANY. 
pietą, L. D. S. name, vv. A

‘ Broadvvay, So. Boston, Mass. V Netoli nuo Kendall Sąuare, Cambridge, Naša.
Visos Bostono apskričio sto- Ąerr 

tys malonėkte prisiąti nema- 
žiau kaip po du’atstovui į šį su- •« 
Važiavimą. Bus svarbus^ Bei-1 
ks apkalbėti apie dabartinį Pa- j 
skolos vajaus darbą dėl musą 
brangios TeVynės. Neatidėkim.

4 broliai, darbo ant tolinus. Dir
bkime kiek galėdami. Kuodau- 
giaru dirbsime, tuo daugiau bu< 

’ ; musą tėvynei naudos. Todėl 
gerbiami atstovai, neatbūtinai

. . pribūkite į šį suvažiavimą,
- L. L. P. Bostono apskr. pirm.

•

•t

4

t

1

J. Versiackas 
rašt. M. M. Kamandulis

4

I’uicškau Jono Kairio. Gyvenu Plil- 
lttdelphijo). Neturiu jo antrašo. Talp
iau Ieškau Juzės ^Jučienės, našles ir 
Petro.Llšknus, Malonėkite juos žinau-' 
tieji pranešti arba Jie patįs atsišaukti. 
RelkalhR tokis: greit Žadam važiuoti 
Lietuvon Ir norėtume susirašyti. - 

Mus. Al b. meiinien?, 
2010 Lorain Avė., Cleveland,

Trumpas susisiekimas su visom 
dalim Europos.

S. S. “MOUNT CLINTON” Spal. 13 
S. S. “MOUNT CLAY”....Spalio 27 
Laivai iš New Yorko išplaukia nuo 

Picr No. 86, North River—gale 
West !t6-th Street. - 

Specialiai tiesioginiai traukiniai 
klūkia Cuxhaven su prityrusiais lie
tuvių perkalbėtojais. 275 svarai ba- • 
gašlaus leidžiama veltui iki ruhe- 
žiaus.

Kujutos su 2, 4 Ir 6 lovom ant vi
sų Šių laivų. Specialiai valgymui, 
rūkymui-Ir sėdėjimui kambariai ir 
visi paslvaikSCiojlmut dėniui skiria
mi tiktai S-čios klasės pasažiertamsi 

Užsiregistravimui vietos rašykite 
į blle agentų arba

s

Tiesi kelionė į LIETUVĄ * 
PER PILIA VĄ '

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

- šlųomi linksma mums pranešti,,kad mes pasldarbavom Idant musų 
pasažierlai, o ypatingai Lietuviai, galėtų’ keliauti Stačiai į Piliavą. 

Lietuviai, važiuojanti į Plliavų, aplenkia Lenini juostų ’ (Koridorų) 
ir privalo tifcėti tiktai lietuviškų pasportų; jokių, vizų nereikia.

v. Snsinešftnas ta Piliava tai Yra nauja šaka musų reguliariško susi
nėsimo su Hamburgu, Danzigu it LIepojum, o dėl Lietuvių tai trumpas 
ir parankus kelias namon dasigauti.

DIDELI DVIEJŲ SRIUBŲ PAŠTO LAIVAI IŠPLAUKS:
..............Spalio 19 LATVIA.................Lapkričio 9 
..........Lapkričio 2 ESTONĮA .......... Lapkričio 23 
Taip-gi naujas tiesioginis kelias tarpe

Į LIEPOJAUS—DANZIGO-HALIEAS, Kanada
Visi laivai turi puikius, kambarius trečios klesos keleiviams.

■ -Kreipkitės prie musų,.agentų jūsų mieste.
:"
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JULIUS ROTTUNBERG, Ino.,
New Englund (fanerai Pass.

260 Ilanoi'cr Stl'ect, Boston, Masst

POLONIA... 
LITUANIA .

GRIGAS 
KUNAŠAUSKAS

TIESUOTAS 
AGENTAS VISŲ

GARLMIįl 
LiNuy

Agentūra Uždėta 
1910 m.

t
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Nepaprasta proga pirkti 22 caliber 
nikeliu aptaisytų ‘‘revolverį. Mus re- 

.'volveris” yra geriausias, nekurje agen
tai parduoda už $8.<>0. šilima No. 325 
B-k patronais. Jeigu tokių patronų 
negali gauti savo mieste, tai galima 
užsisakyt pas mus. Musų regulerė kai
na $(5.00. bet šitų mėnesį parduodam 
tik už $3.00. Už tokių-A kainų niekur 
negdlima gauti. Kiekvienas revolveris 
yra gvarantuojaiuas musų. Iškirpk ši
tų apgarsinimų Ir siųsk sykiu su savo 
vardu ir 30c. slampoms arba pinigais. 
Kaip prisiųsim revolverį tuomet balan
są užmokėsit. Cash reikalaujama su 
kiekvienu užsakymu užrubežin. Nepra
leisk proga—RAŠYK ŠIANDIEN.

WESTERN SALES GO.,
1330 N. Wes'tern Avė., 38, Chicago, 111.

1
®©©©©©©©©©©©©©©©®©©©©©®©©®

iF.J.KALINAUSKASt

ADVOKATAS .
414 Broadway, J-

S. BOSTON ,27 MASS. |
Tei. S. B. 0441. į S

Antros'lubos—Viršuj L. P. B-VSs (■
GYVENIMO VIETA:

135 Rowe St., Auburndale, Mass. t ’
Tel. W. Nevvtpn 1016—R. » 

£©@©ffi©ffi©©©ffi@©®ffl©©@®@©@®®©<5 

I ŪR. A. J. SOtMAI
*

| . (GUMAUSKAS)
| DANTISTAS

| 705 Main St,, Montello, Mass,

| t (Kampas Broad St.) 
I Tel. Brockton 5112-W.

DR. F. MATULAITIS
Gydo Visokias Liom 

Pbiskibu Akutjus. 
Valandos: 1—8 ir 7—8 P, BL 

17 Millbury Street, 
WORCESTER, MASS.

/•

U

LIETU VOS parduodu per’ Rotterdamą,ir _
Autwerpeną, Ambui'gą, Bremeną, Klaipėdą, 
Karaliaučių., Eitkūnus, ir Liepoją ant geriau
sią ir greičiausią laivą. Paspirtus išreikalau
ju, visiems keliaujantiems į LIETUVĄ. Pini
gą siuntimas ir mainymas pagal dieninį kursą. 
Išvažiuojant į Lietuvą mainyti pinigui nepri
verčiame. Atvažiuojančius iš kitą miestų patin
ku ant stoties ir bagažius pristatau, ant laivo.

Su visomis informacijomis kreipkitės ypa- 
tiškai arba per laišką pas seną ir užtikrintą a-•v

G. KUNAŠAUSKAS
Visuotiną užstikėjimą įgijau teisingumu ir mano geru 
•patarnąvimu, užganedijau daugumą, užganėdinsiu ir jus.

SOUTH BOSTONE! •
, 3 šeimyną medinis namas. 11 
kanibgrhjv- Parsiduoda labai pi
giai ir ant lengvų išlygų. Kreip
iatės pas:

’ A. J. KUPSTIS,
332 Broadvay, So. Boston, Mass.

> i

TARNAITĖ NORI DARBO.
... . ...- N

s

Kam rellmllngn tarnaitė abelnai at
likti namu thirbų, tiil. meldžiu atsišauk
ti į “I)iirbtnXnJco‘* ofisų. Laiškų siųs
dami pažymėkite “Tiirmiit&” 

•‘TARNAITE,” 
300 Broudivtiy, So. Boston,

Gelžkelio 0A Q0 
laikrodis yTivU

Darbininkai, ar jus 
norit turėt gerų lai
krodį? Pirkit šitų 
gelžkelio laikrodį. 
Prietalsos geros šu 
jevvels. Gvariintuo- 
jam, laikų gerai itu- 
kys. Nikelinės mak
štys. Kainuoja du
syk tiek, liet šitų mėnesį mes parduo
sim dirbtuvės kaina $4.9,8. l’risiųsk 
25c. stanipoms,. balansų užmokėsit kaip* 
prisiųsim laikrodį. Prašyk kad veltui 
prisiųstu katalogų.
CONTINENTALj SALES COMPANY, 

2219 w. Walton St,, 505^ Chicago, III.

TeL So. Boston 828.
Ktetuvys Dantistas 

DR. K V. CASP3EB 
(Kaaparayičius) 

Laikinai perkėlė ofisą po' No.
' 425 Bboadvtat, So. Bostozt, Mass. 

Ofiso Valandos: 
Wuo 10 iki 12:80 ryto Ir 

• *l:80h-6 Ir 6:80-9 P. H.
Ofisas uždarytas subatos va

karais ir nedėliomis,

gyveni
mui, ramioje lietuvių šeimynoje, pa
geidautina, kad butų elektros arba ge
so .šviesa, teipgi šilumaa žiemos laike. 
Kas turite tokį kambarį praneškite 
•‘Darbininko” administracijai, Bos B. 

.Urs. Alb. Melinienė, 
201d Lorain Avė., Cleveland, Ohio.

■L
DR. W. T. REILLY

Pirmos Klesos Dantistas
469 B’way, So. Boston, Mass. 

(Prie Dorchester St

Paieškau Jono Juškevičiaus, kuris 
1915 m. gyveno Pittston, Pa., Inker- ‘ 
man. Turiu svarbų reikalų. Jis pats 
ar kas apie jį žinote atsiliepkite šiuo- 
mi antrašu:

PRANAS .JUŠKEVIČIUS,
4 Bellevue Ait., Montello, Mass.

BelĮ Phone: Poplar 7545
AD0LPH F. STANKUS

TIKBAS LIBTUVtS
G R A B O B I V S

1023 Mt. Veknon St. 
philadėlphia; pa.

A

GERA SVEIKATA YRA DIDŽIAUSIA LAIMĖ.
Be jos mes negalime gyvenimų links

mai praleisti. Kada mes susergam yra 
labai svarbu* kad tuojau pas getų ir 
prityrusį daktarų nueitumėm, kuris ži
no kaip sveikatų galima kuogrelčiau- 
šiai sugrųŽlntL

Atsakanti priežiūra pailgina tavo 
gyvenimo metus ir jubs laimingais pa
daro.

Aš gydau kaip natijas taip ir užsl- 
senėjusiasf ilgas per daugelį metų ir, 
mano prityrimas mane išmokino kaip 
Icuogreičiausiai išvaryti Ilgas tr suteik
ti -mano ligoniams gerų sveikatų J 
trumpinusį laikų, su lengviausiu bųdu 
ir už mažiausių kalnų.

AŠŽINAUKAIP
JA\ir mųno ofisas yra pilnai aprūpintas 

su viskuo kų tik, reikalinga darbui. 
Taigi nežiūrint kaip svarbi tavo Ilga

x

arba kaip senai sergi ir nepaisant kiek kartų buvai apviltas beieš
kant sveikatos. A§ esu pasirengęs tau parodyti kų galiu padaryti, ir 
jeigu tu pasiduosi po mano priežiūra, aš galėsiu tave sveiku padary
ti taip kaip ir šimtus kitų, kurie yra ant naujo keliu ayolkatos Ir ku
rie bus sveiki taip kaip turi būti. • ~
jUono kainos pigios ir visiems prieinamos^Patarimuo duodu dykai. 
no Mnoniicv 2Ža Tremont Street, Boston, Mass. Ulli mUnUIKI Priešais Majestio Teatrą. .
O/iso valandos: nuo 0 v, h iki 8 v, 101\ r. 8 p. p.
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