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Organas Amerikos Lietuvių 1 
R. K. švento Juozapo | 

į. Darbininkų Bų-gos.
r. > • *

. ■ > •

: Krikščionys darbininkai vie
nykitės! Spieskitės į vienin

telę darbo žmonių organiza
cijų Amerikoje Lietuvių '

. Darbininkų Sąjungų.
I '

‘ * *

1 - . .................... ■■........

iHBINlNKJ
__________ į______ _ __ ■

STREIKO PAVOJUS 
TEBEŠMĖKŠO.

Chicago.^-Railroad Labor 
* Boardirvadaipenkiųunijų 

geelžinkelių darbininkų bal
savusių už streikų, .turėjo 

. konferencijų. Board’o - vi- 
ce-pirmsedis Hooper pasa
kė, jog pasikalbėjimas ir 
pasitarimas buvęs labai ma
lonus, bet jokių aiškių vai- 
siij neapturėta. Visų pen
kių unijų vadai išvažiavo į 
savo, buveines riktuoti dar
bininkus streikam Vienas 
vadų pasakė, kad Boardas 
juosius atsikvietęs, pakalbė
ję keturias valandas ir jis 
(Board’as) nedavė nieko to
kio, kad vadai būt galėję 
bent svarstyti nusileidimų. 
Unijų vadainieko kito netu
rį' prieš save, kaip tik strei- 

j ko pieno vykinimą.-
>i »

*

r ; VIDUTINĖ ALGA.
TVąskington. — Vidutinė 

. geležinkelių darbininkų me
tų alga yra $1.910. O 1915 
m. buvo $830. Tai geležin- 
keliii tlarbininkų algos per 
tų laikotarpį pakilo ant 130 
nuos.

1

“DARBININKAS”
——‘

UTARNINKAIS, KETVERGIAIS IB * 
SUBATOMIS.

. Metam* 
UIrubeMy metame i 
Bostone ir apylinkėj metamą....
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DARBAI NEBLOGAI
' ; '‘EINA. •

Fdll Įtiver, Mass. —> Iš 111 
Čia esamų, dirbtuvių tik ke
turiose neina darbai.

f ‘
- . - 1 - - f------------ .. -- —

IEŠKO STREIKLAUŽIŲ* 
' Hf&vr Haven*o geležinkelių 
kompanija jau skelbia laik
raščiuose iešką “lokomotyvų 
inžinierių, pečkurįų,- kon
duktorių, traimnanų ir 
yardmanų į,vietų tų, kurie 
apleis tarnybą.” Aišku, kad 
čia gaudymas išanksto 
stręikladžių, kuomet geležin
kelių darbininkai sustrei
kuos.

•-

PROTESTUOJA.
’ — Italijos gele

žinkelių'darbininkų unijos 
išnešė protestą prieš nuteisi
mą miripp Šaceo ir Van- 
zetti, jntartus žmogžudystėj 
Braintree, Mass.

LIETUVOS ATSTOVfl 
KELIONE. ■ 

. Šiuomi ,pranešama j 
Lietuvos atstovas, gerbr V>fl 
Čarneckis, lankysis sekau*J 
čiosekolionijose: . •
Worcester, Mass. — Spalių 38 dyj

Čia pribus’isvakaro Spalio 22 (L’ 3 
So. Boston, Mass. — saplių 24 d.’įj 
MonteHo, Mass, — spalių 25 $ -j 
Cambridge, Mass. — spalių 26 d. | 
Waterbury, Conn, — spalių 27 A 
Hartford, Oonn. — spalių 28 3
Philadelphia, P^. — spalių 30 & $

čia pribus išvakaro — sp. 29 d, J 
Newark ir Harrison, N, J. -r- ‘j

Lapkričio 8 A J 

Lietuvos Fin.-Misija 
Paskolos Skyrius j

• “ 1 • ’l

LIETUVOS ATSTOVO * 
ATSILANKYMAS. ' .> 

’ Šiomis dienomis Naujojoj į
Anglijoj lankosi- Lietuvos į
ii ‘ 1 • *1: *1’5 \ 1 rj

LIETUVIAI IŠVAIKĖ 
UŽPUOLUSIUS 

LENKUS.
Vašingtonas, X. 18 d. (L, 

I. B.j. — Eltos pranešimu 
Spalių 12 d. lenkai dvyliktų 
naktį Varėnos šiaurėje'už
puolė Lietuvos sargybų prie 
demarkacijos linijos,. bet-gi 
tapo išvaikyti.

./»!

NESUTIKIMAI BELGI
JOS KABINETE.

Prūselis. — Trys soči j a- 
listų ministeriai rezignavo. 
Buvo taip: Vienas socijalis- 
tų ministeris mieste L.ou- 
viere dalyvavo susirinkime^ 
kur iškelta buvo vėliava su 
kareiviu laužiančiu šautuvą. 
Tai apsaugos ministeris (ne 
socijalistas) protestui iš
reikšti už ministerio (soci- 
jalisto) dalyvavimą tokia
me susirinkime rezignavo. 
Tuomet įvyko krizis ir soci- 
jalistai ministeriai rezigna
vo. . .

< ITALU GENEROLAS 
AMERIKE.

Nėu) York. —Atvyko Ita
lijos gęn. Diaz, kurs karo 
metu buvo vyriausiu vadu. 
Kansas City, Mo. italai 
brangų ir puikų kardą in-~ 
teiks, kuomet Diaz spalio 
31 d; ten. atvyks dalyvauti 

’American Legion suvažiavi
me. ' *

I

KABINO MIESTO TARY
BA PROTESTUOJA 

PRIEŠ ŽIAURŲ 
LENKŲ PASI

ELGIMĄ.
Vašingtonas, X. 18, d. (L. 

I. B.). — Eltos pranešimu 
spalių 13 d. Kauno miesto 
taryba išnešė protestų prieš 
lenkų okupantų žiaurų pasi
elgimų Vilniuje su Lietuvos 
kultūros įstaigomis. Tary
ba asignavo nukentėjusiemš 
50,000 auksinų paŠelpos.

PAMINKLAS KAUNE 
ŽUVUSIEMS UŽ LIE

TUVOS LAISVĘ.
Vašingtonas, X. 18 d. (L. 

I. B.). — Eltos pranešimu 
spalio 16 d. Kaunfo mieste 
buvo atidengtas paminklas 
žuvusiems už Lietuvos lais- z 
vę. Prie .paminklo atiden
gimo dalyvavo svetimų vals
tybių atstovai. 4

LENIN IŠNAUJO 
PRABILO.

žęs po vakaci jų paskelbė lai
krašty j e Pravda ilgą straip
snį. Be kito ko tame strai
psnyje yra štai kas:

•“ Spalio mėnesio revoliu
cija nuvertė feodolizmą ir 
barbarišką kapitalizmą, ku
rie buvo kliūtimi Rusijos 
kultūrai. įMes./turime gar
bės pareikšti, kad mes /tą 
darbą pilniau atlikome,, ne
gu Franci jos revoliucija ar
ba Anglijos 1649. Po ketu- 
r irų mėtų mes esame tikri e- 
są teisingoje pusėje,, Be to 
mes nenųsisukdavome nuo 
klausimų,- kai p tai darė mū
sų draugai vakaruose.

“Ypač mums sekėsi tiky
bos ir moterų klausimais. 
Mes prašalinome tikybinę 
ignoraciją.ir begėdišką vyro 
ir moters nelygybę. Mes 
teįp-gi davėme Rusijos tau
toms laisvę įsisteigti autono
mines valdžias.

B ANDĖ‘PAPIRKTI. .
NeuT York. -r- Samuel 

Albright siūlė prohibicijos 
agentūi ’ W.000.‘ " Albrijlit 
norėjo po to drąsiai slapta 
pardavinėti svaigalus. Bet 
buvo apskųstas ir suareštuo
tas.

atstovas Čarneckis, lydimas 
Viniko ir Mastausko. ‘ i 

Bostonan gerbiami svečiai 
atvyks panedėlyje spalio 24 1 
d. Prakalbos įvyks 7:30 
vak. - Salė paimta geriausia * 1 
ir patogiausia vietbs lietu- 
viams, t. y. Municipal salt,. 
kur visada svarbesnesės pra-; J 
kalbės įvyksta.. JŲ randasi į3 
prie E. Broadway tarp G ir 
H gatvių. Visi vietos ir a- a 
pielinkių lietuviai kuoskait- 1 
tingiausia teatsilankb Lietu- J 
vos atstovo ir kitų svečių 
prakalbų išgirsti. / . -
. Gerb. atstovui laikas ne-: | 
leidžia aplankyti visas lietu- «j 
,vių kolonijas. Todėl is Bbs; į J 
tono aplinkinių kolonijų —yl 
Newton Upper Falls'ų, Nor- 1 
wood’o, Hyde Parko, Sale- | 
mo, Arlingtono, Lexingtw'io, J 
Peabody’o, ''.Štoughb Ai* 3 
Chelsea, W. Lynno ir k ' Ui 1 
važiuokite į So. Bostoną. a- J 
le didžiulė, sutilpsite. '3

Žinias apie* augštų svečių J 
atsilankymą paskleiskite | 
kuoplačiausur, te visi žino, j 
te visi atsilanko. j

BepiUkalbųbusšiaippla- B 
tus programas, dalyvaus pa- 3 
rapijinis choras. a

Liet. L. Paskalos^tatįi. «

GERB. VALD. ČARNECKIS 'j 

CAMBRIDGE’IUJE.
Spalio 26, §: m, Šv. įamo 

nas Svetainėjė ant kampė Hai*W 
Varei ir Norfolk gatvių Oambri^S 
ge, ppic Šv. Marijos bažnyčios 
toli Centrai Sąuare, gerb. ponaa B 
V^černaara^čarneekis ^rakidW j -B 
visua Cambridgelauš, JBrightoųofl 
ir kitus-lietuvius. Visi ateikiU Į 
pasiklausyti gražios pono 
kio kalbos.

Apart pono Čarneckio tų vafaie 
dar bus ir daugiau gerbtam^ 

iv augštų svečių. Bus gerbiamai 
Miesto Majoras Edvard 
ir kiti. Nepraleiskite nei vMM 
Mos paminėtinos progos pamatyty

Kviečia MtDA
■ <

k

$1.18
.90
.98
.79 

i .79 
1.04 
1.93 

. .83
.83

KATRIE GRŪMOJA 
STREIKU.

Neu> York. — Nę visi ge
ležinkelių 'darbininkai yra 
nubalsavę streikuoti. Paly
ginant algas tai daugiau 
gaunantieji balsavo už strei
ką, o mažiau gaunantieji bal
savo prieš streiką* Štai al
gos valandoje tų, kurič stovi 
už .streiką: .

Ęrekiniai inžinieriai
Prekiniai peekūriai.
Prekiniai konduktoriai.. 
Brakmanai ir flagmanai 
Pasažieriniai inžinieriai 
Pasaž. peekūriai ...
Pasaž. konduktoriai 
Pasaž. brokinenai . 
S‘witehmanai ........ ..
Algos tų, kurie nestreikuos:

Telegrafistai ................... $
Telefonistes .....................
Signalų operatoriai .... 
Gang’ų fbrcmaųai.
ICarpentoriai........
Mūrininkai ",.........
Bagažmonai ......
Ekspresą darbininkai 
Stočių darbininkai.........

X
.69 
.69 
.67 
.76 
.77- 
.75 
.84 
.67 
.56 '

Anib daugiau gaunantieji 
darbininkai ir už streikų bal
savusieji sako, kad jie pri
valų po daugiau gauti, / nes 
turi turėti daugiau išsilavi-

PREMIERAS APIE 
NEDARBĄ.

London. - Premieras 
Lloyd George parlamente, 
pasakė, jog dabar yra toks ’nimo, negu pastarieji, 
nedarbas,* kokio nėra buvę 
nito pat Napoleoninių laikų. 
Sakė, kad bedarbiaują 1.- 
750.000 darbininkų. Nesą 
vilties, kad pramonė greit 
atsigautų. Todėl sakė par
lamentas turįs paskirtį pini

ngų emigracijai į kolonijas. 
' Sakė, kad 60.000 ex-karei-
vių jau įškeliavę į kitas šalisirys tapo apdraskytas.- Tar- 
ir su valdžios parama gerai 
apsigyvenę.

KIEKAMERIKE 
MILIJONIERIŲ!

• Washington. -r- Laike de
batų senate senatorius La 
Follette pranešė, kiek yra 
augŠtus mokesčius mokan
čių. Jis parodė kiek yra mo
kančių mokesčius nuo $6.000

• įplaukų ir viršaus.

. $ Q.OQO iki 100.000 
100.000 iki 150.000 
150.000 iki 250.000 
250.000 iki 500.000 
500;00ą iki 1.000.000 

Virš ♦1,000.000
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BALSAVIMAI BER- 
LINE.

Berlin.t — Pereitų nedėl- 
dieni buvo rinkimai.! miesto 
Tarybų. Tai socijalistiniai 
kandidatai gavo 815.000 "bal
sų, o prieš-soeijalistiniai 
gavo 842.000 balsų;.

, f

ŠNEKĖS APIE SKOLĄ.
Wdshington. — Kuomet 

susirinks Europos valstybių 
atstovai į nusiginklavimo 
konferencijų, tai Amerikos 
valdžia jiems primins apie 
skolų karo metu užtrauktų.

' TERORIZUOJA AME
RIKOS AMBASA

DAS.
Paryžius.—Amerikos am

basadoj, sprogo bomba. Ji 
buvo atsiųsta "pustu ir tar
nautojui beatidarant pąkie- 
tą, bomba sprogo. Kamba-

*

mokančių 
skaičius 

500.600 
3.400 
1.738

738
174
54

>

nautojas sunkiai sužeistas. 
Ambasadorius dviem minu
tėm atvyko vėliau po eks- 
pliozijos.

Prieš tai ambasadon buvo 
atsiųsta grūmojančių laiški] 
už nuteisimą miriop dviejų' 
italų Sacco ir Vanzatti, in- 
tartų’ nužudyme . žmogaus 
Braintree, Mass.. .

Kolumbo dienoj Ryme bu
vo demonstracijos ir grūmo- 
jimai prie Amerikos amba
sados.

Sacco ir Vanzaiti yra rau
donų tai Amerikos ir Euro
pos raudonieji terorizuoją

TAI BENT ELGETA, f. 
. Mėto York.—Henry Britt 

tapo suareštuotas ir nuteis
tas trims mėnesiams kator
gai!. Jis nudavė suparali- 
žuotų ėx-kareivį ir elgetavo. 
Tai įplaukos buvo tokios, 
kad kartais*valandoj surink
davo $20. Gyveno iValdorf 
hotelyje. ' .

iįGERB. KLEBONAMS.!! 
jį “Darbininko” spanatuve k 
•n turi pagaminus labai prak- «j 
jį tiskų UŽDITŠINEMS lapelnj 
jį ir konvertėUų. Gerb. klebu- p 
j į namu parduodame" Šiaip: d
n 100 lapeliu Ir konvertu $.2.50 k 

200 " ” ” 3.25 Į?

$ 500 !: iooo 
U 2(100 
P 3000I *
Ii 
u ir gerai,

Į! . „„
, .,M, . . , !; - 866 West Broadttay,

A malkos valdiškas įstaigas, j jorton 27, Man, 
„..M/* Bl . .V' __ • • ,r

“ t *

JAU IŠMIRĖ 9.000.000 
RUSŲ.

Bostone vieši Lihcoln 
Steffens, nesenai sugrįžęs iš_ 
Rusijos. Pasakė, kad, nuo 
bado Rusijoj jau mirė. 9.- 
OOOtOOO žmonių.

| į namą parduodame'Šiaipr ;

U 300 ”
JT-
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Kiekvieną mums

’Jt 
4.00 5 į 

.5.00*
8.75 B 

15.00 5 Į 
" 20.00 ; j 
pavestą jį

SUOMIJA PRIPAŽINO 
LIETUVĄ DE JURE. 
Vašingtonas, X 18 d. (L.

I. B.). — Spalio 14 d. Suo
mija pripažino Lietuvos res
publiką de jure..

LENKAI uždarė am.
LIET. PREK. B-VĖS 

KRAUTUVES VIL- 
, NIUJE.

Vašingtonas, X.> 18 d. (L. 
L B.). — Eltos pranešimu, 
Lenkai uždarė Amerikos 
Lietuviij. Prekybos Bendro
vės kratuves Vilniuje.

KĄ DARO MARKĖS 
PUOLIMAS?

Berlin. — Kai Vokietijos 
markę ėmė pulti, tai užsie
nio pirkliai su padidintu 
smarkumu ėmė daryti užsa
kymus ‘viMętijoj. Šveiča7 
rijoj laikrodžių, pramonė 
Veik visai suparaližuota dėl
to, kad visi perka vokiškus 
laikrodžius^ kurie daug pL 
gesni.

GAISRAS LIGONINĖ J. 
xV. Y.-State 

Homeopathic ligoninėj buvo 
kilęs gaisras. Ten buvo 200 
moterų,- Visos lišgėlbetos.

. , t

Vedusį Mėgų vadinama vy
ru dėl to, kad reikia daug vy
riškumo vilkti moterystės jun- poną Cameekį h kitu$ 
gą. ’ • ’ . . r k“~ ’

t

RENGIASI PASITIKTI 
GENEROLĄ.

Bostono italai labai suju
do, gav© žinių, kad Italijos 
gen. Diaz atvyks Bostonan 
lapkr. 15. Turėjo entuzias
tiškų susirinkimų, kur daly
vavo 35 dr-jų ųtstovai. Su
manė sukelti tame sąryšyje 
didelę sumų pinigų ir'tų pat 
vakarų užsirašė $1.000. Iš
rinko pasitikimo komitetų, 
kurio garbės pirmininku iš
rinktas Italijos konsulas.,

LYGIAI PERPUS.
Paryžius. — Tautų Lygos 

Taryba nusprendė Sileizją 
skelti lygiai perpus ir vienų 
pusę pavesti Lenkijai kitų 
Vokietijai. Silezijzos gyven
tojai milžiniška balsų di
džiuma buvo nutarę 4liktb 
prie Vokietijos.

. • • ' c
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VOKIEČIAI BOIKO-
• TUO JA SILEZIJĄ.

Oppetn, Silezija. — Vo
kietijos biznieriai paskelbė 
boikotų toms Silezijos da
lims, kurios prijungtos prie 
Lenkjos. Jau dabar tos da
lys kenčia maisto stoką. Po 
to pramonininkų boikotas 
dar labiau smaugs tas dalis-

n užsakymų iSpildysihae greit h* ; g
DARBININKAS ” ‘ i!' Tai lenkai’ prašo, kad. vokia- 

_ čiai Įnžiniėriai liktų dirbtu- 
| vėse, nes lenkai nežino, kų

ii
J
n čiai inžinieriai liktųdirbtu

d i

užsistodami už savuosius.,
W _> % •
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KAREIVIAI NUVERTĖ 
KABINETĄ.

London. —IŠ Lisabono, 
Portugalijos sostines, atėjo 
žinia, kad ten kariuomene 
sukilo prieš dabartinį minis- 
terių kabinetų. Sukilę ųže- 
me strategiškas pozicijas 
sostinėj ir apylinkėse* Tuo- 
meį ministeriai rezignavo. «

Bepigu su gauruota nepeS- 
ti», su iitaiintingu nebyloti.

J
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KIŠUI BIHWK.
DvfltPCuuetlS uunAB ver* 

Km prfeimątš V* SariakuL So 
Mass. /sekąnčio tprmio

^K@wbfemus Tamista.
Į>iškuti- nuo tanfetds ga? 

Ką'1 kuriame man aprašote 
Hhug įdomių dalykų, už tąi ta- 
■fca širdingiausi ačiū.

Dabar- dtengsint^ atsakyti į 
Kimštos klausymus. Rašysiu 
Kfo, kąip--man atrodo^ 
K , L JaMnimft^ Lietuvoje yra Vi- 
Rįai skirtingas, negu Amerike, 
B&aunikaičiai visi Armijoj, nuo 
Kh iii 25 motų, Yra tik juu- 
Kgą* ni it tokie kaip ‘diedai, 
Ryekimas'jaunųjų daugiausia 
Kdeni tnokyMoše, kiti prie viso* 
Kįkių darbų, treti spėriauja, be 
Hį|okios naudos laikų leisdami. 
HBet kaip viršui minėjau didžiu- 
Rgia ir tai pats jaunimo bran- 
■bdaolys tai tarnaują armijoj. 
BVeikdai yra statomi retai. O 
fcgal žfema bus daugiau, pama- 
Styriu. Vis-gi negali tiek būti 
Sfep Amerikoje, nes nėra tokių 
■ąvetąimų; kaip pas jus; .nėra
■ tiek darbininkų, kurie dirbtų 
■po &štuonias valandas, kad ga-
■ Įima būt vakarai pąšvęst mokj-
■ nimųisi vaidinti ar ko kito, 
K ’2. Draugijų yra dauginusia 

K įdėjimų, o pašalpinių tai neO-
■ ųau ar yra, nes dar negirdėjau.
■ Idėjinių yra gana daug. Jau* 
K njmo organizacija Pavasarinin- 
K kai gana stiprūs, "fturi užtek- 
B .tbml rimtų inteligentų. .

■ 3, Kaip įvažiuoji Virbąliun, 
f ^tai apdaužyta stotis truputį

gadina up 1 ir antras dalykas 
B tai kai kuriątf arnautojai šiurk- 
K* štūs. Kiti trina pirštus, prašo 
K kyšių. Tas manę visiškai su- 

purtė. O dabar, kaip apsipra
tę tau iii sužinojau dalykus* jau 
E kitaip viekas atrodo. O oro 
B puikumas! laukų žaliUma»,žmo- 
Įį- nių vįešingumas, jaunimo lin- 
& ksmumsas, tūkstantinių -rūšių 
g. paukštelių čiulbėjimas, žirklį
■ lankose žvengimas, (dabar au-
■ gina žmonęs kumeliukus, tai 
K jie'šofeinėja, žvingauja, ną ir 
E įriti Uoliai tartum dBaugda- 
E miesi žvengia.) Sunku apsąky- 
E ii visa .gamtos gražumų, kaip 
E Lietuva ištikrujų atrodo. ReS 
K kią laiko ir tam tikro gąbumo, 
K- kąd viską vaizdžiai aprašyti. 
D. 4, Jei bus galima tai ir apsi- 
k gyvensiu Lietuvoje. Jei už me
re tų neplauksite, tai ir nelauki- 
|| te,/, Amerikoje buvau pažemin- 
■. tas netik nuo svetimtaučių kai
re po^foreigner’is, bet ir nuo sa-
■ vųriautieČių, o Lietuvoje, ačiū 
re Dievui ir mane užlaiką kaipo 
re žmogų. Jaučiuos liuosas, link- 
K smM darbo ir vietų tai tiek
■ yrą, Kąd dar bučiau atsivežęs
■ įimtų Jonui vįs būtų kas veikt. 
K Aš norėjau kibti prie valdiško
■ darbaį bet kaip pagavo jums
■ žinomas, buvęs Amerikietis
■ kum Mnlianskas ir prikinkė 
R prie .“Laisvės” administraci-
■ još kur ir dabar būnu.

■ b. Vilnius jau taip kaip ir 
K musų* tik dar nėra galutinai 
■'pavestas Lietuvai iš priežas- 
HĮ tlee “endekij” lenki], na ir iš- 
B gamų sulenkėjusių lietuvių. 
B Tie vis suka, niala, kąd kokių 
B nota priekabių suradus ir ūžve- 
B du^ lenkus ant Kauno, Bet jie 
B kvaitirpntys sau daro blogo, 
B Jie r.vžįno, kad vienas Lietuj 
B vos kareivis, tai atstoja tris 
B lenkus visai lengvai, o gal ir 
B penHąl Aš nesigiriu vien, dėlto 
B kad ėsų lietuvys, bet esu suti- 
Bkęe tūkstančius kereivių ir kal- 
B bijęs esu jąis. Kuomet ištarsi 
B ^jdis lenkąs tai; vagis, šlikstus 
B ir lenkų kaimiečių'' dorų 
Bfcmnlų^kurie - nežino irnesu- 
Bm-anta kų jų ponija vei- 
BUria? bet lietuviuose yra vie-

reiškia 'O tai reiškia; kad 
B> nedariausias Nuogus pilnoj 
^Eto Žodžio prasmėj. - Nors nuode* 
KlBfr taip į tarti , lenkus. 
B%ą ir lenku kaiAjecių ponija 
B^yrikia, bet lietuviuose yra. tie* 
^E|& opinija apie lenkųjaip susi* 

kad ims amžius kol ilga- 
B raas iš lietuvių širdžių lenkų 
B neapykanta,
B d. Lietuvos valdžia yra daug 
E: domokratingesne negu pagar-

. I|RI.4 ,Į r;.. ■■ ---------------------------- --------—------------
Stoka lietuvių užėmimui vai- Pasieks. Dabar- Kaune yratALGIMANTAS arba Lietuviai XUI šimtmetyje* Istoriška apy- 
dviečiį, Tankiai valdiškose ja-{200,000 gyvtntojų, o prie caru 
taigose sėdi rusas, ar lenkutis/huvo tik 40,000. štai dėl ko aš 
0 kitas dar nemoka lietxxriŠk*i'dar negailu gauti sau nusisam- 
Viena Km'ona noif jo ulmĮkitil' “ ’ ’ '

švieaą vartojama kambario- 
.Nunešė pinigus ir neanri- 

kalba* Vienas žmogus pastebė
jo iš šalies: kodėl lietuviui ne
duoda tos dubnost O kų sMLĮ 
tote laiškus Amerikos geltom/- 
je ar raudonoje spaudoje, tai 
tik bolševikų, propaganda. Lie- 
nvoje net ir per daug lengvai 
kaip kur leidžiama* Didžiausia 
yda, tai ta, kad labai daug yra 
likę rusų biurokratiško raugo, 
žuibuėgė, kurie gedi 
valdvietėsę.

‘ Kartų nuėjau bapkon paimti 
nuošimtį už Paskolos Bofeh 
Priėjau prie langelio, sėdi se
nis. Padaviau bonų, senis sėdi 
ir valgo grū«ių< Viena ranka 
atbulai paėmė bonų, padėjo 
antx stula įv yėl valgo < ramiai 
krimstelėdamas į penii&š mi
nutes sykį. Atkandęvpavartoy 
išspjauna Abs‘h aWa syk 
kremta, Taip suvalgęs, išėmė 
nosinę fe ijgękai šluostes, paė 
mė žfekles ątldrpo kuponus ir 
pasiuntė prie kito lango stovė
ti. Laikas atėjo, uždarė Įauga 
ir žinokis. Žmonės pyksta, o 
jiė sako ateisi rytoj, Štai kur 
nelaimė ir priežastis kaikurio- 
ms nepasekmėms. -

7. Žemės normos valdžia dar 
nėra nustačius. Žmenės perka 
žemę, tankiausia pas ponus. 
Kadangi valdžia pirma rūpina
si aprūpinti žeme kareivius, tai 
neparduoda nuo savęs. Ponai 
turi teisę parduoti tik dešimtų 
dalį savo žejnes. O žmones 
kaip kurie papirko iš ponų že
mę, o kamaminkas atėjo išmie- 
ravo kam tai ir nuėjo. Žmogus 
klausia kam mieruojit Cią ma
no žemė, aš pirkau! Kamai- 
įlinkas sako: “Gal ir tavo, bet 
inan liepta išmieruoti.” Tai tik 
užninkąs nuo ūkininko gali- 
nia drąsiai1 pirkti. Bet niekas 
nenori iš* ūkininkų parduot. 
Beto tie amerikonai kaip pra
dėjo žemes pirkinėt, nše ir taip 
pakėlė kainą, kad brangiau 
prašo už dešimtinę, negu prieš 
karą. Už pirmos rūšies žemės 
dešimtinę prašo 7oo auksinų.

šiais metais vasara buvo sau
sa, Vasarojus nevisai geras, 
Pievos ir nežėlė. Laukus, tai la
bai gražiai davė nuvalyti. Ru
gius negalėma buvo sėti anks
ti, nes sausuma, gerus laukus į 
plyta sudžiovino, o menkes- 
niuose vėjas smltimis nešiojo. 
Dabar jau oras- atšalo ir lietus 
tankiai lyja. Nors ir sausoka 
buvo, vienok aut medžių lapai 
stovėjo ižiali, gražūs iki pat ru
denio Reginys buvo neapsako- 
komai gražus. ""

Kaunas, laikinoji Lietuvos

'•

dyti kambario.., _

Man .bėsant svarbiausi nuo- 
tikis tai: pakėlimas Kauno Ka
tedros i Mažųjų Baziliką, Be
nediktas XV katalikų Bažny- 
Ičioegąlva, anttiek lietuviams 
prielankus, kąd suteikė pavėli- 
imų, palaiminimą ir atlaidus 

dėl paminėjimo 500 metų suka
ktuvių Jubiliejams įsteigimo 
Dvasiškos Žemaičių Vyskupi
jos. . .

Rugsėjo 11 J, 9:30 ryto mi
nių minios ta)# prisirinko 
pįlna viešoji *Aikštė, Didžioji 
VBniatts g*vė. Aleksotą fe Va** 
ląpčiausį taip kad tramvajai 
nevaikščiojo. Žmogus prie 
žmogaus. Kurs buvo silpnas 
arba basas, na tai pakentėjo 
nemenkai. Buliai (Milicija) 
matydami, kad neįstengs vieni 
suvaldyti tokias minios, turbūt 
pakvietė/ kareivius. . Kuomet 
Vyskupai su, visoms draugijų 
ir bažnytinėms vėliavoms nuė
jo į Seminarijų, • tai dvi eilės 
klierikų, kunigų, pralotų ir ka
nauninkų stovėjo išabiejų pusių 
žmonės tik gula norėdami pa
matyt, kaip kokia juros vilnis. 
Atėjus kareiviams ir padarius 
kelių trys Vyskupai su Šv. Sa
kramentu nuėjo ICatedron iš 
seminarijos. • Ten buvo laiko
mos šv. Mišios, sakomi’pamok
slai ir skaitomas šv, Tėvo raš
tas, kuris tilpo “Laisvės” 204 
num. Žmonių buvo apie 15000 
o gal ir daugiau., Milžiniška 
Katedra buvo sausakimšė pri
ėjus. Šventoriuš, viršui minė
tos gatvės buvo pilnos. Aš ga
na moku bile kur įsimalti, o 
per Mišias į bažnyčių negalėjau 
jeitį, Ačiū kareiviams už pavi
jingų. tvarkų. Kitaip būt ne
kaip. Buliai vieni tokių minių 
vargiai būt atlaikę. (Kas sa
kė, kad Lietuvoj vieta bedie
vybei?!) ; - ’

Procesijos įspudfe neapsako
mi traukiantis akį. Namai pa
puošti su berželiais ir įvairių, 
gėlių su aržuolo šakutėms vai- 
niktiis; languose parengti šven
tųjų paveikslai: ’ Švento Kazi
miero Draugijos name ant bal
kono puikiai parengta Viešpa
ties Jėzaus stovyla. Net kai ku
rių "žydų namai apvainikuoti 
buvo.

Iš marguojančių, be Vysku
pų man puolė į akį: Kun. Tu
mas su savo sidabriniais plau
kais ir Kun. Krupavičius su ci
vilių frakų, juoda barzdele ir 
lazdele rankoje,

■platinkite tautiškų susipra
timų tarpe jaunų lietuvių vai
kučių gimusių už plataus atlan- 
tikOj nes Lietuvai reikalingi

Sostinė, vra tai miestas'gyviau- geros valios, dori, prakilnūs ir 
sias savo istorijoje. Galima su- Tėvynei pasišventę rimtai dir- 
sikalbėtį visokioms kalboms, bti darbininkai,

— r-(j. T-V •- •• •

Yra žmonių iš didesnės pusės 
pasaulio, t$i tautų atstovai, tai 
teknikai, tai misijos ir kito
kiais reikalais privažiavę. Ma
tomai jiems Lietuvos duonutė 
patinka* Kad-net ir Amerikos 
B* V. atstovo sulaukėme.. Kau
nas paliko toks garsus, kad ga
limą ant laiško parašyt antra-

Su Dievu, likite visi sveiki 
ir linksmi Kristuje meili bro
liai ir seserys VyČiail

Jonasčervokas.
34 D. 'Vilniaus g-ve, Kaunas.

. Lietuvos Laisves Bonas tai 
piliečio1 dvasios stiprybė. Bol
ševikas bijo Laisves Bono, nes

šą: Kaimasdr Už tenka, laiškas nišai yra, dvasias vergas. “
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mrat <Trirvn.'Aa MALAKĮtYGim.

FULW Am? KEW CfeftžiM^K TėWfegiaurių mąldą 
kiėįvfepąiJi katalikui rfekinyB. Ąntrą pataisytoji drida* 
Atspausdinta ant gerės papieros. Puri. 555. t Stipriais mo- 
jjpfcu oJajĮ apdriafet pa^anoiate la?aštaM ‘k *, ♦ u.,;,,,Ą 

> ToĮd pątapdarais* 
, -■ odų

ąpdavąi^ raųcfenąfe kraštais , *,o,.,., 
Kfetąfe: iMftt apdarafe kraftafa * t D».

ĄLBUMAŠ Lietuviškų Draugijų Rytinėj Suv. Valstijų* daly. 
Paveikslai fe aprašymai, Grąži ir naudinga knyga, Išleido 

ĮĮgUl JL MorMMmi,. Philądelphia. *v.......

1

i

LIETBVOS VYČIŲ D0WM Parašė Kum >?. M.
- Kiekvienas Vytis turėtų ją perskaityti. Clueago. Pusk 28. .10 

LIKTŲVIŲ DEMONSTRACIJA DIDŽIAJAME NEW YORKE.
’ Liepos 4 d, 1918. Su daugybe paveikslų. Brooklyn, N. Y, 

PubI, 64. ......,25 
LIUDVIKAS ‘WINDTHORST,A^ Vokiečių Katalikų Visuome

nes Budintojas, PagM Kun, Robartį ivrtokarath^ j, M, K.
. Boatop* Pusi, 24* ,
MANO PATYRIMAI DIDŽIOJOJ KARĖJ1918 ir 1919 m. Pa

raše Kun. J, F? Jonaitis, Kapelionas, įleido Lietuvių Pre
kybos B-vė.. Boston, Pusi, 64. .... <....., ,..,. A.,, .

MALDOS GALYBE. Istoriškas piešinys IV Šimtmečio krikščio
nybės. Lietuvių kalbon išguldė P, B, Chicago, Pusi, 74, 

MEILES PASLAPTYBES, JQrama foe veiksmuose, '6-se atiden
gimuose. Vaizdelis iš lietuvių gyvenimo Rusijoje., Parašė.

■ ', ir savo lėšomis išleido V. Baltrukonbl. yąidinįme dalyvauja 
Ū vyrai ir 5 moterys. Bostone, 1?U81. 60. <

MEILIU Poeria, Parašė ęiuUtritif, Gražiai atspausta. Ghv
eagoja* PusL24. r»<»,

MOTERYSTĖ IR ŠEIMYNA žiūrint i giedri iš lilozdįjos kertės* 
Vertė iš voldškos kriboa J, amą. Kaštu Kum A Miluke 
ShenaiiJoalij Pa. puri* 104. , r *>,»•■* ,

MW TIKĖJIMAI. Parašė Kun. J. Berthief, M S. Vertė J.
M. Širvintas, Bostone, 1921 m. Pusk 100, ..

NEKALTYBE. Žifirint jon iš fįlozofijos kertės. J. geručio 
versta iš’vokiško. Shenandoah, Pa. Pusi, 89'. , .25

PAŽINKIME SOCIALIZMĄ. Parašė P. G. Bostone. Busi. 16. .10 
PATARLES XR IŠMINTIES. GRŪDELIAI. ’ Surinko ir išleido 
..... P.Muleričius (Molis) Chicago, 111., Pusk 48. ....25 
PASAKOS, Pagal Krįlovą paraše eilėmis Vincas Kapsas (Ku

dirka) Tilžėje, Pusi* 15. ,16’
PETRUKAS, Sulietuvino S« Rakauskas. Graži pasiskaitymui 

knygele. Bostonas, Pusi, 30. ',15
PERGYVENTOS VALANDOS (Karvojaus laiškai). Parašė K.

A. K, (Kun. A. Kaupas). Jojo telpa 67 įvairaus turinio laiš
kai (straipsniaiįžymaus lietuvių sociologo, Shenandbah, 
Pa. Pūsi. 140,

. PRADINE ARITMETIKĄ 1 iki 100. Sutaisė ir išleido- P, 
Mikolainis. Tilžėje. Pusi. 128. Tvirtais drobės apdarais. 

RAKTAS. SVEIKATON IR LAIMRN. Parašė Dr. Julius J. 
Bielskis. Labai naudinga knygelė kiekvienam. Pusi. 64. 

RYMO KATALIKŲ MOKSLAS. Kūdikiij. prie Pirmosios Komu
nijos prirengiami tinkantis Surengė ir išleido Kun. P. Sau- 
rusaites. Pusi. 124, ................................. .....  •. •

“SALIUKAS.” Labai įdomi ir naudinga knygelė. Pusi, 8. 
ŠATRIJOS RAGANOS APYSAKĖLĖS. Is Daktaro pasakoji

mų, Rudeni dieną. Sulaukė. Labai gyvai parašyta ir leng
va skaitymui. Pusi. 69.......................... ........................................

SCENOS ĮVAIRUMAI. Nauji, lengvi perstatymSliaL Parašė 
ir savo lėšomis išleido Juozas V* Kovas. - Tinka trumpiems 
lošimams. Pusi. 32. .................................................. ....................

ŠIŲ DIENŲ DAINELES. Surinktos ir išleistos jaunuomenės 
pašiliiiksminimui, Pusi. 32 ..................... ............................ ..

SUGRIAUTAS LIZDAS, Apysaka iš buvusios pasaulines ka
rės. Paraše V- G- Pusi. 33. Glasgow......... .......................... ....

SVAIGALŲ ĮTEKME Į ŽMOGŲ. Parašė Išeivi. Glasgow. Ap- 
rašoma kųgero’duodaavligalai. ..Y.'..’/.'.1./..10 

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. JE^usl. 32

TAMOŠIUS BESOTIS. Iš lenkiškos kalbos versta M, Joniškio.
■ Tilžėje. Pusk 24. ............................. .......................... . ............ ....
SVIETO PERĖJŪNAS, Trankymasis po Vokietiją, Daniją, 

Luremburgą. Iš selb darbininko atsiminimų. Surinko Iš 
— eivis. Glasgojv. pusi. 149...........................             .35

ŠV. JĖZAUS VAĖbo DRAUGIJOS'ĮSTATAI. Versti E anglų 
kalbos. Surengė įr išleido Kun. P. Sąurusaitis. Philadelphia, 
Pusi. 64. ................................................. ...»...........  .15

TABAKAS NUODAI ir kenksmas nuo-rūltymo. Pagal D-rą D« 
P. Nikolskj. Iš 4-to rusų kalboje vertimo parengė S, Kaimie
tis. Naudinga knygelė rūkantiems, ęhieago. Pusi. 35........ J .10

TIESŲ VADOVAS IR PATARĖJAS: Sutaikę L. DeMarasse. 
Vertė V: A. Juristas, Naudinga kiekvienam turėti po ranka. •

' . Chicago. Pusi, 141. ......................... ............ .......................... '.... $1.00
TRYS KELEIVIAI: KRIKŠČIONIS/ ŽYDAS ir TURKAS, 

Pamokinanti apysaka. Vertė P. B. Antra laida. Drobęs 
apdarais. Chieago. Pusi. 92. ..................  .40

I.' UBAGŲ AKADEMIJA ir. H. UBAGŲ BALIUS BEI ELGE
TŲ PUOTA, Komedi jėlės viename veiksme. Parašė Seirijų

■ Juozukas. Į dalyvauja 14 ypatij, JI dalyvauja 4 poros ubagų 
ir vienas direktorius. Boston, Pusk '81.,35 

VAIZDELIAI. Progos belaukiant? Indomi vieno laikraščio -pra
džia. Iš daugelio vienas. Raudonas kaklaryšis. ' Gyvenimo 
pasaka. Literatas. Parašė Jonas JCinitas. Tikrai džiaugsies 
įsigijęs tuos, vaizdelius, Boston. Pusk 64.......... ..

VAIKŲ TEATRAI. No. 1. Telpa šie veikalėliai: Pagalvok kų
• darai. Jono laimė ir Pasakykpnano laimę. No. 2. Ištjr- ■

sinje paskui. Antanukas Našlaitis. Mėginimas. Surinko ir 
išleido B. K* D, ir IĮ, Pusk 64. \

VISI GERI. Trijų aktų sceniškas vaizdelis. Patašė V. Rei
kia 7 vyrų ir 6 moterų. Boston. Pusk 23. .1........

VISAS SVIETAS. Žemė, kalnai, vanduo, upės, žmonės, mies
tai ir kaip turėtumėm teisti Sutaisė ir išleido ?• Mikolai- 
n;š* TiĮzejė* Pusk 156.

ŽINYNAS. Tai rinkinys žinių iš Amerikos Lietuvių Katalikų 
organizaeijinio pasanlio. Kiekvienas ..lietuvis katalikas tu
rėtu jį įsigyti, Išleido Am. Liet. Įt. K* Kunigų Sąjunga. 
Boston* Pusk 229, * ,$1,00

ŽYDŲ KARALIUS. Drama keturiuose aktuose bei ponkiuose 
. paveiksluose. Liuesai vertė L M Mitrintai. Dalyvaują hPie

• 20 vyrų, 6 moterys ir minią. Boston, Pusi. 59„.,,, \, .30

Su užsakymu siųskite ir pinigus Čekiu arba moųey 
orderiu žertiiau padėtu adresu:

"DABBiNINKAS”
366 BR0ADWAY, BOSTON 27, MASS.

. >JM nuriai siųsdami užsu^mus ant Wgū adresuo*

Į 356 BBOMDFAY,

S. Kitkip adrosuotLIžsakyniai bus priskaityti ne prie 
aafĮh bet p^K^mJįitij.

‘ »• - - -

l

mI*. Parai* Jfcr. Y. BUtarii, Shenandoah. Penki tomai* $2.50 
ANTANUKAS, Apysaka B. Vertė Sriimaa. Antra lai

da, Shenandoąh* Puri* 40,
ANDERSONO PASAKOS (Su paveikslėliais).. Išguldė B, Ne

rys. TfRėje, pusi. 82< «**.*h,»»***,*,i*o«m»,*“*»»**
APSIRIKIMŲ KOMEDIJA. Atsitikimas Si Amerikoniška gyve

nimo. Parašė B Sienkievič. Išguldė Lapiaus Vaiką*. Ant
ra laida. Chicago, Puri. 82,• ••»**•*■*..«y**»♦•»»•».»j,»*■ 

APIE RELIGIJOS PRADŽIĄ IR JOS REIKALINGUMĄ. Pa
raštė Kun. Ji žldanftričiTU. (Grynas pelnas skiriamas nukeū- 
tčjuaiema nuo karės), Boston. Pušį. 16. ................

APSAKYMĖLIAI. 1) Teismas. 2) Neišmiegotas Motiejaus Mie
gas. 3) Iš Senovės Egypto padavimų* 4) Ar Atsimeni? Su
rinko fe išvertė Prnftna IRMr* Chicago* Pusi, 75.;. ,

ATSARGIĄ! SU UGNIMI, t,, y, su knygomis. Vertė. iŠ lenkiš
ko ICųn* .K* M* Kaunąs* Pusi, Al. * * ,'•,,*»»•*■***.*■**.,,*

BAŽNYČIA IR MOKSLAS. PąWSki išrodymai, kąd bedieviai 
meluoją sakydami būk Bažnyčia persekiojus fe kankinuą 
mokslo yyrus. Parašė V» Bta^ėriČia. Boston, Pusi..28>,t*, 

BEN-HUR. Istoriška apysaka iš Jėzau® Kristaus Iąikų. Paraše 
.Letf S’ulfeturiho Jonas MmRvjla* Tai nepaprastą
apysaka, ji yra išvemta j risan kultūringas'kalbas, Noąp- 
sivilri nusipirkęs* 'Drūtais drobes apdarais. Chicago, Pust 
472. |... .. •. ■••*»* *-•■.. *■» • *» • * * * '**■•» * *, .$1.75

JBĮUROKRATAI. Apysaka* Paraše Joąąg Kmlįas, Indomi fe 
v užimanti apysaka, Shenandoah. pust- 79, ,.. -...........

BOLŠEVIZMAS. Parašė J. K. Pūkas. Ją perskaitę žinosi kas 
tai yra bdlserižmaš. TJostoii. Bust 32..,;.. . .n......

BROLIAI; PIRMYN TIESOS KELIU. Parašė Uosfe. .Bestom 
Pust Į6. .##*..««,

DANGUS BRANGUS, Komediją 2-jų atidengimų,. Parašė ir 
išleidofį V* KWf« Vaidina 3 vyrai ir .2 moterį. Juokingas 
ir lengvai perstatomai . Waterbury. Pusi. 20..20 

DANGAUS KARALIENE. Padavimai ąpie-Šventų Paną Mariją
« Surinko fe lenkiškai surašė Kun. Marijonas Gavafevičius. 

Verte Marijos Tarnas. Labai puiki knyga. Įsigyjęs nesi- > 
gailest Tvirtais drobes apdarais. Boston. Pusi. 158........ $1.00

DANGAUS AUGŠTUMAS'lR ŽMOGAUS SENUMAS, ANYK
ŠČIŲ ŠILELIS ir daugelis naudingų žinių. Sutaisė ir išlei- 
doP;.Mikolainis. Tilžėje. Pusi. 149, ...................J................ .... .25

DELEGATŲ KELIONE LIETUVON 1916 m. Parašė Dr, J. J. 
Bielskis. Labai žingeidus aprašymas. Boston, Pusi. 94. 

DIDYSIS KATALIKŲ TIKĖJIMO KATEKIZMAS. Parašė 
Kun, Jokūbąs Liuden Š. J. Išvertė Kun, A. Staųiukynas. 
Tvirtais drobės apdarais. Chicago. Pusi. 190. ...................

DIDESNIS, NEGU HĮNDENBURGAS, (Vaizdelis iš gyvenimo). 
Parašė Abstinentas. Boston. Pusi. 16. ..... . .. ..........................

DARBININKAI VIENYKIMĖS ir KAS TAI YRA SOCIJA- 
LIZMĄS. Pąrašė F. V. Boston. Pusi. 32* ........................... .05

DARBININKO DOVANELĖ DARBININKAMS. Parašė F. V. 
Antra laida. Boston. Pusi. 32. ..'......................... ......................

EILĖS IR DAINOS. Parašė ir išleido Joana Tamašauskaitė 
(•Lakštutė) Laida ir knyga pirma. Chicago Pusi. 64........
Knyga antra, laida pirma, Boston. Pusi 72........

ĖMĘS IŠKALBĖK. Linksmas scenai naujas .deklemfttoriUs: Sū- • 
rinkta PrakOlbėlių, Monologų, Dialogų ir Deklemacijų. 
Jaunimui ir priaugusiems dovaųėlė. Parašė ir išleido J. 
V* Kovas, Waterbury, Ct. ’ Pusi. 48. ....................

EUROPOS’ ISTORIJA. Parašė Eduardas A. Freeman. Iš anglų 
kalbos vertė J. Andziulaitis. Su žemlapiais. Plymouth. Pusi. 
319............. .. ................ ................................-......................

EUCHARISTIŠKOS STACIJOS. Sulietuvino Kun. Pr, J. Juš- 
- kailis. Boston. Pusi. 48. ....... ....................... '............

IFABIOLĖ Arba Bažnyčia Katakunibose. Parašė Kardinolas 
Wiseman’as. Vertė Vytautas. Nepaprastai grąži apysaka. 
ShenandoahJ 'Pusl. 353...........................—.............;..................$1.00

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

GELŽKELIO SARGAS TYLIUS. Gerharto Hauptmanho No
velė. Vertė Bėgis. Chicago. Pusi? 51.................... ..........

GEGUŽĖS MĖNUO, Iš vokiško vertė Kun. Pr. Žadeikis. Pato 
gi nešiotis kešeninje. Boston. Pusi. 184. ................. .65

GYVENIMO GABALĖLIAI. Parašė K. Stiklas. Telpa 13 gra
žių vaizdelių. Chicago. Pusi. 50.............    * J5

GYVASIS ROŽANČIUS. Telpa visos paslaptys su reikalingomis
■ maldomis ir Litanija. Boston. Puri. 40. . ... ............................ 15

IŠ PO DARBININKO PLUNKSNOS. Parašė F, V. Gražūs ir 
naudingi skaityiųėliai. Boston. -Puri. 32*...........

KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS. Parašė Kun. 
Tarnas Žilinskas. -Įžangą parašė Kun. Dr. Prot Pr. Bučys. 
Verta kiekvienam perskaityti. Boston. Pusi. 62..................

KAIP ATSIRADO JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTYBĖS. Iš
guldė P, B* Chicago, Pusi. 35. ........... . ........ . . ..;.............. ........

KĄ GERO TŪRI LIETUVIAI IŠ “SOCIALISTŲ SĄJUNGOS/’ 
Parašė Šocijąlistas. BėllshĮH* Pusi, 14. ............. ............ ..........

KATORGON. Atsitikimas Muravjovo laikuose Vilniuje. Pa
rašė P. B. Chicago. Pusi. 18. f................ ..

KATEKISTAS arba Katekizmo Mokytojas Kūdikių Mokykloje 
fe auklėjimo namuose. Sulig' Kun. Ų, Nolė O. R.- B., Profese-. 
taisė Kun. Petras Saurusaitis. Philądelphia. Pust. 106....,.

KELIONĖ Į EUROPĄ. Kun. J. Žilinsko. Indomi knygele. Su
* paveikslais. JPusl, 52* ...... .t........................... 

KELIONĖ LIETUVON DIDŽIOSIOS KARĖS METU. 1916 m. 
Amerikos Lietuvių delegato kun, Dr. V, Bartuskos,. Bos- • 
tone. JPusI. 85* ...........į.......'į . *

KONRADAS VALENRODAS. Vertimai iš Mickevičiaus. Jr. 
Jonas. T* H* Plymouth. Pusi. 24*- *____ * ..*.** •

KOMEDIJėLęS. čigonės, atsilankymas, Dvi Kūmutės, Dvi 
Sesutės fe Girtuoklė su Blaivininku. Parašė UršuIė'Gur-

■> * Iritiitą. Boston, pusi. 34, ......>10*
^riJAžiŲ SIiERPYNE IR JOŠ PASEKMES, Paminklas dėl 
‘ Kražiecių nuo Amerikos Lietuvių. Parašė Kun* Jonas Ž.

Chicago, Pusi. TL .. * •**.♦. ,*, *. •... * * *
KUR TEISYBĖ.-SUKRUSKIME* Parašė Kun. F. K, Boston.

Pilri 16. » t *. #1 • k » *. * »- * ^ I >r * t » * 4 ! f » t S *• f.
KUN, A. BURBA, JO GYVENIMAS B DARBAI; Su paliks- 

lnis, Barą®'Jt. FlymontK.Bus).29. .25
LAISVOS VALAKUOS., BarąSS-VincM Rupią® (Kudirka). W

Zejė* Pusi, 38,.. *, *•..* *■ * »*-.*-.*■. ,»,*.»»■• * * * tU
L. P/S, KALENDORIUS 1921 m. Telpa daug naudingų skal- c 

tymų fe informącijų, Boston* Puri. 113, .. *,,,. I *,, *.. . .. , 
LTETŲyiŲ'LENKŲ UNIJĄ. Keli praeities. ru<W paminėjimui 

500 m. sukaktuvių Gardelio unijos 1413-1913. ^Patašė J, 
Gabrys, Philadriplna* pusi. 66,■, , t *

JBTUVIAI KATALIKAI IR KITOS SROVES. Parašė Uoris
Labai indomi knygelė. Boatnn. Pu

■ i
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Kauną suvirs 5(1 markiii antros 
klases bilietas Iėšavo. Vagono 
kambarėlyje su manim važiavo 
du jauni vyrukui dirbanti 'Ū- 
kės Banke ir vienas -Lietuvos 
Karys, Vėliaus dar kitas oficie- 
ras. atėjo, Pavardžių neklauši- 
hėjau, neturėjau progos, v& 
liaus sakėsi bet tuom tarpu ne- 
uižsirašiau o pasjkui pamiršau. 
Daug mes kalbėjomės apie Lie
tuvą, jos stovį, jos kariuomenę 
iir t. L Visi matomai buvo geri 
Lietuvos tėvynainiai;

Išvažiavę iš Virbalio tuoj 
pamatėm lietuviškų bakūžėlių 
stogai visur šiaudais’ dengti. 
Laukai nors pusėtinai išdirbti,r 
bet tolį netaip kaip Vokietijoje. 
Laukuose įmonės tą dieną ne* 
dirbo, nes bu>) šventa tai 
buvo Šv. Onos šventė. Dauge
lis žmonių matėsi iš, atlaidų, 
Alvito, namon važiuojant. Ki
ti ėjo pekšti. Moterėlės •— mer 
Jgelės basos, dreseles biski pa- 
šikėlusios, pasikaišūsios, pun
delyje nešėsi čeverykėlius.

” Kelione iš Virbalio į Kauną

VISIEMS GRĮtTAKTUMB Į 
. LĖKTUVĄ ŽINOTIMĄ.

Bendrovė, kurios vardu mes 
kreipiamės į' visus amerikie
čius yra grynai lietuvių įstai
ga, kuriai rupi lietuvių preky
bos ir pramonės klausymas. 
Mūsų Bendrovė sava darbuotėj 
išeina iš to supratimo, kad Lie- 
tuvos'politine .nepriklausomy
bė niekuomet nebus tvirta, jei 
Lietuva meturės ir ekonominės? 
nepriklausomybės. Jei mes pa
žiūrėsime šiandien į Lietuvos 
prekybą ir pramonę, tai pama
tysime, kad męs dar toli esame 
*xilio ekonominės nepriklauso
mybės. Iš priežasties žalingos 
mums Rųsų ekonominės politi
kos* Lietuvos prekyba ir pra
mone yra .atsidūrusi svetimtau
čių rankose, ktfrie milžinišką 
tą gy venimo šakų pelną apver
čia arba grynai savo asmeni
niams reikalams, arba savo 
tautos reikalams, dažnai griež
tai priešingiems mūsų tautai, 
ĮŠ.kurios išimtinai jie tuos-tur
tus išsemia darydami tuo mūsų 
kraštui neapsakomą pragaištį Gėrėjaus giaži^Tišdirbtaisi su}ds nepabodo. Besikalbėda- 
ir nualinimą. , t ’ c‘ --«

tikslą įnJRDINTl LIETU 
VES Į MŪSŲ KRAŠTO PRE
KYBĄ IR PRAMONĘ!.- Iš A- 
merikos grįžta į Lietuvą šimtai 
mūsų tautiečių, trokštančių įsi
kurti tėvynėj. Jie parsiveža 
dažnai su savim didelius kapi
talus. Iš kitos pusės iš. rusų, 
grįžta ir janjmo kelių metų 
yra sugrįž^įJLietuvą daug lie
tuvių inteligentų, labai aukštai 
išsilavinusių ir prityrusių spe
cialistų, kurie kartais turi būti 
be darbo arbo' dirbti visai sve
timoj jiems .šakoj. Todėl išky
la būtinas reikalas sujungti tos 
dvi grupės — KAPITALA ir 
INICIATYVI lietuvių preky
bos ir pramonės kūrimui. Tam 
tikslui ir yra įkurta mūsų Ben
drovė, įsteigusi Informacijos- 
Biurą “Kūrėjas”, kad jis tar
pininkautų tarp dviejų minėtų
jų čfrupių iv apskritai visus 
LIETUVIUS, norinčius ir iš- 
galineius eiti į prekybą ir pra
monę įkui’dint tose šakose, duo
dant jiems rimtų gerai patikri
ntų patarimų. -fa 

. Todėl mūsų Bendrovė nuo-: 
lankiai kviečia visus savo auto
ritetų ir įtaka*. padėti mūsų 
Bendrovei. * įai būna žinotina 
kiekvienam, grįžtančiam į Lie
tuvą, amerikiečiui, ar tai tu
rinčiam kapitalą, ar sumanu
mą ar stačiai esančiam specia
listu, kokioj nors pramonės ar 
prekybos srity, kad jis privalo 
kreiptis į Lietuvių Informącijrj 
Biurą / ‘ B-vė Kūrėjas, ’ * kur 
jam nuodugnįąi sutėįks visas 
reikalingas žinias ir .palengvins 
jam surasti sau atatinkamą pel
ningą užsiėmimą. ’ 

: KAUNAS, LaisvėJLAlėja, 34.
Taldyba.

' ŽINIOS Iš LIETUVOS.
Ii KELIONEI NUO EITKŪ
NŲ Į VIRBAMŲ IR KAUNĄ.

Liepos 26 d. Ilgėsis ir troški
mas pamatyti kuogreičiausiai 
Lietuvį nedavė man Eitkūnuo
se. miegoti. Pradedant švisti, 
kad ir būt norėta užmigti Jad 
nebuvo galima.. Kąip pradėjo 
žmonės bruzdėti, su ratais ne
lytais akmeninis važinėti, tai 
ne didžiajam Nev Yorke tokio 
bildesio netenka girdėti. Na, o 
dar pridėjus moterėlių sėmimą 
bei pumpavimą vandens, maz
gojimą baltinių, ir tt tai mie
got jau nebuvo galima. Prie 
progos turiu paminėti, jog, 
dar Karaliaučiuje būdamas 
mačiau moterų Adomo cevery- 
kais dėvint; ’ o Eitkunuoše, tai 
jau labai daug teko matyt ba
sų. Mat arčiau prie Lietuvos ir 
Lietuvos įpročiai jaiį atsiliepia.

Anksti ryte atsikėlęs išėjau 
pasivaikšioti. Negalima buvo 
atsigėrėti tyru kvepiančiu oru. 
Apsukau gal kelių mylių kelio

. Sfet lenkas iŠ Clin- 
iovca prisiuntė pinigus ir 

prašo Laisvės, Paskolos bonų 
jam prisiųsti. Jisai savo laiš
ką užbaigia: “Nors ašai esmi 
lenkas — gimęs ir augęs Kar
šuvoje, vienok asai suprantu

&HUN60N. ,
Nežiūrint Lenkijos militarm- 

tų pastangų, kad neįleisti Lie
tuvą TautųBąjungob, Lietuva [Lietuvai padarytas skriaudas, 
tapo priimta f Reiškia Lietu-1 Lai gyvuoja laisva ir neprikl- 

. vo^ išlaįkimas savo pozicijoslausoma Lietuva su Vihnumit 
prieš lenkų .intrigas ir yišame jAalm šlektoe iš Lietuvos že- 
kame teisingas pasielgimas, mės?’ Taip tai rašo susipratęs 
privedė. Tautų Sąjungos daly- lenkas. > t • ’ 
TOS prie rasipra^no. N«ur! ptttnežama®D«£roit-, jogIai.

. fe, tarsi Lietuvos nasiptaejunok į“ ,1"itain Sfelfeto 
' f* tt-rrftcOTArfltfft* nfddfivimA T.ati-I . **unas, Jisai taipgi KuiDejo 

t lugSv 30 d. GafdneruMass* spa* 
kųglobav -Bet galop, visgi, T. U® a .... M U 0

, G. įsitikrino, kad lietuvių— en- K V į S 

kų ginčas nėra koksai b/t rimtas klausymas ir Uelfe* M 

pradėjo .rimčiau žiūrėti
tolim'esniai į lenkų maleva’s ne- se J*0.10 ašyta
■hAfivmn nemažai. Spalio 3'*d. Ilarver-

. -Mfemas Lieto j
• Sėmg<T - te> ,‘aW >

su Lfeuvos JfepriHausomyta haL 6 d'. Mauofester, M 
Užtaiiri dabar imi ir Amerfeos^011^ parduota.. apie tukštantl •Lietafiųtorpekfei “uuveSe-l?0!-6^- spal. 2 d. Scrfeto^Pa. 

fedXl,aWdTwfeMfeda- Į gi nemažai parduota, 

mi Lietuvos nepriklausomybę Apie Cliicagą prakalbas ren-, 
ir atidėliodami pirkimą Lietm Įgia Chicago's Paskolos stočių 
vos Paskolos bonų. bei kitais Apskričio, pirmininkas J. A.

< būdais pareiną Lietuvos reika- Mickeliunas, 3140 S. IVallace 
lų. Dabar jau neturėtų būti a-J$t., Chicago, UL Toje apielin-. 
bejones nei pas tuos iki šiolei kėje lankose su prakalba Stei- 
turėdami nusimanymą, kad Ujamojo Seimo narys gerb.

.Tautų Sąjungą nepriėmė Lie-Bagdonas. Taipgi kai kurie 
tuvą savo tarpan, skaitė Lietu- Chicagėčiai darbuątojai mitiko 
vos nepriklauspmybę abejoti nų prakalbomis pavažinėti, 
nu daiktu. Nors iš tikro' taip vy ..... • v
nebuvo ir taip n&a. Lietuvos V*os .1Mh°“Jos J™, Pras«- 
■nepriklausomybė, neprigulėjo ir H tu“Jaus. Prane8tl bas 
neprigulės, nuo Tautą Sąjun- Pada^ta,u\kas ‘’fT’Uv 
gos. Lietuvos nepriklausomy- os. r“ka’e- *ad sfefeapt 
bės išlaikimas ir trirtas užtikri- ap,e 1‘vot« f butų ga-

'hma žinoti kaip kun koliomia- nunas prigulėjo ir prigulės nuo ,. . -
pačių Lietuvos piliečių, o ne stovb' 
rnio svetimų malonės.. Mums Lietuvos Finansų Misija 
turi būti Aišku tas, kad atsidė- 370 Seventh Avė. New York 
ti ant malonės svetimųjų, ypač Į —. City.
kaimynų, kurie dar tebeturi a- ( 

i. petitą paimti Lietuvą savo plo- 
“įfeščiumi, tiesiok negalima. Ir už ’
&ai ačiū tiems, kurie netikėjo į PASIRODĖ “PERKŪNAS“ 
■svetimų malones, bet mate ir -------- *
Ršuprato’Lietuvos išganymą sa- Bostone vėl pasirodė “Per- 
^vo pačių spėkose, o ne svetimų kūnas. ”,Beabėjo tuoj jis pasi- 

sųsiiiiylėjimos. Svetima pabel- rodis su savo rausvais ‘‘kaili-, 
ba, jei ir ateina tai tankiausia nikis” ir kitose kolonijose. Sis 
būna po laiko. numeris (ūž spalio mėnesi) bui-
. Taigi tie, kurie nelošė “neJnesnis, negu keli pastarieji nu- 
viėrno Tamošiaus” rolės, gali meriai. • Su viršeliais 20 pusi, 
pasidžiaugti ir darbuotis' toli- (Tai turbūt dviejų mėnesių va- 
mesniai dar šu didesnę energi- kacijų vaisiai.). Jam vakacijas 
ja,p kurie lošė, tai dar.turi laikant buvo žymiai jaučia^ 

1 progos pataisyti savo klaidas ma,,kaž-ko stokojant katalikų 
• « a . a •« a' a a I • — • TT •* •«

mų nuoširdžiai remti Lietuvos [ trukumas,- tokiai plačiai visuo- 
s — menei neturint nei vieno kul- 

pirkdami Lietuvos Laisvės tūrinio juokų bei pašaipos lai- 
Paskolos Bonus. kraščio. “Perkūno-” susilaukę

Amerikos Lietuvis, visi geros valios- tėvynainiai 
[pilna širdimi pradžiugs. Ži 

■ ~ snorna su blogos, valios bei sve-AMERIKIEČIUI KVOTIMUS fa
DHIinO1 Icl AIYYQ arčiau prie j'6 stovinčių žmo-
nUUuv IvLAIKi vi [nių, tai “Perkūnas” savo sos-
j. . . Į tą iš Micliigan valstijos perkėlė

w a •»» k!sš,^?ai’Sx: 
'■fa- »* ‘O—-fass/kž”!. KŠ 

Z <£ JSS? k“« »S»tau. td.i.i.1 
mon euen. Švedijos, Jferyeę- didumo. L,

Ląet vos Amenkeci s suju lietuvių gabieji
(iino< i —

Pranešimai vienas po kitam b t ūatuvos. už 
ateipa rastinen, kad jadioiio-Lį^ -tf Li6tu,
m jos yiena po kitai savo kvotą - - d . u ..
baigia, o kitos jau pabaigė.! 
Nors ir pranešame, kaj > jau 
kvota užbaigta, bet kol kas dar 
tų kolionijų neskelbsi™, nesky $1 g(> metams ir
dar ne visus pinigus Misijom L gc. ( 

' ■ P1'i“rios mažesnės kolioniJ ‘an^. ^,žiai

jos vos dabar darban pasaulyje sužinoti tikrai
no, štai Great iteck, N. Y. liko- a Juk ^siBms

' ^ųorta nauja paskdos sto-1^ fed juokai žmogaus 
fe, taipgi tveriama North Ada- vafstaL
ms Mass.. Kelios lutos tarnu- 
jasi ir rengiasi prie paskolos p0 ifefaviSfe
<ląri>o priside i. Lietuvos Ims- pasadiį jr pliekti aštria satyra 
ves Paskola umnterasavo kiek- £sus LifitjlV0S pne.

> vmfe hetuvĮ. ...... .. Ištįs, išsigimėlius, apsnfidėlius,
Atsihepia pavieniai is jyainų { sU

Amerikos dalių klausdami apie kai gaisrų aukos,
paskolų, Įeiti tuoj ir .pinigus 10 1921, Suv.
ni.;aųtnčin nrAibrdn.mi f.uniniis dėl visos liet vių ta tos. .yąjgįi^e "bus užlaikyta kaipo _ . * *

?*perkūno’1 Megtjas* 'ugnies pempčirnb’1 Mena, kirtį į Katiną? Virbalio į

K te# M*— ta’

V i

M

irnualinimą., t

!priemonę-šiąm reikimui stato

I______
. ir be jokių, tolimesnių abejoji- [visuomenėje. Įr kurgi’nesijaus 

mų nuoširdžiai remti Lietuvos trukumas,.’ tokiai plačiai visuo- 
nepriklausomybės reikalus — menei neturint nei vieno kul- 

; pirkdami Lietuvos Laisvės tūrinio juokų bei pašaipos lai-

1

SUV. VALSTIJŲ IŠLAIDOS
■ deL gaisrų.

Suv. Valstijų gaisrą išlaidos 
tokios didelės* jog jeigu butu 
išmainytos į Centus pasietų vie
nuolika sykių apie žemę ir sker
sai Suv. Valstijas.-

Suv. Valstijų gaisrų išlaidosTV * 1 • • ,_ . < kHlV» T C4rXjQVAJl^ ^ai01U lūicuuvo
Iš 30 .turimo* matyt, tautišką skolą, prieš

pasaulinį karą, į keturis, metus.
. -v .. v -i r . Francuzai apie mus ameri-

satynkai mkmąkaturistai (pre- Mejaw. šako sekangiai: . 
sojai) bet ir Lietuvos, as uz “jįe galingi statytojai ir ga- 

i . . X- - • • • r- i--- •• ’ lingi degintojai,” ir tas teisy-
viai tėvynainiai, beabejo ji pa- bg tfk dd 
rems ne tik ussiprenmeruoda, ir neafeaTjW10. .fa ■ ■ 
mi het platindami ir tapdami, gį1T. Valstijose gaisrai kaš- 

taoiaStaOT kasminutų. .
., ,. . • »<- Ir per pereitus desims metų,
atskiras numeris. Megs- apSųTįfa[ paimant, gaisrų prą-

• kas dediisi blogo ir gero pla-
1-1 V> . L v* I «»’ J H •

štiš, išsigimėlius, apsnudelius,

gaištis padidėjo iki 68.59 nuoš. 
Gyventojų padidėjimas 20.67 
nuošimčių.

Delei neatsargumo šis kraš
tas praleidžia $450,000,000 kas 
inet gaisrų išnaikinimams. ,

Gaisrų pragaištis Suv. Vals
tijose užmokėtu Panamos ka- 
nalo budavojiino išlaidas į du 
metus. . * '

Daugiausia moterys ir vai-
Amerikos dalių klausdami apie 

prisiimta, prašydami'tuojaus 
Laisves Paskolos < boną jiems

laukais, darbštumu žmonių, o 
užvis labiausiai gražiais, gėlių < 
daržais? / ’ <

Apie dvyliktą valandą nuė- 
jau.į stotį. Papietavau. UŽ*ge- 
rus pietus, ir dar stotyje užsi
mokėjau 36’ ąnarkes. Tubj pas
kui reikėjo nešti valyzas muito 
komisijai parodyti? Nekuriu 
mačiau, tai labai kratė. Jtei 
nekuriu tik išviršaus nužvelgė 
Mano, - valyzas ir gi tik biskį 
reikėjo1 pradaryti, ir užteko. Jo
kio kratymo nedarė. Paklauso, 
kr neturiu tabako, cigarų, ciga- 
refų. Tūom tarpu, nekuriu piy- 
niiaus atėmė pasportus. Prili
pinus miiito ženklus ant valy- 
zų, reikėjo eit atsimt pasą. Čia 
nebuvo jokių trukdymų. Tas 
atlikta, tuojau, Pripirkau bilie
tą į Virbaliu dvi markės reikė
jo užmokėti pirmoj kįasoj. Tuoj 
sėdom į traukinį 1:36 p. m. ir 
už kėlų minučių atsidūrėm Vir- 
baliuje.* ta

Eitkūnai, yra4ąįQt vienos pu
sės Šešupės upės o Virbalio sto
tis ant kitos. Bet koks kontra
stas! Eitkūnai nors visai ma
žas miestelis, bet į miestą’, pa
naši, namai ant (kelių gy
venimų. Stotis gera.. Laike ka
ro daug čion buvųblėdięs pridi- 

. rbta, bet dabar viskas atbuda- 
vota arba baigiamą atbūdavo- 
iti, Virbalio stotis dar pilna pa- 
kadnių dar debetaisoma. Vis
kas čion apversta; Kaip išsi
taisys Virbalio stotis, bus-irgi 
nevisai parasta. Tuoj įvažiavus 
Lietuvon neapsakomai links
ma pasidarė, nes pajutau kaž 
kokia vidinę liuosybę. Ne
galima tų jausmų-ant popieros 
išdėti. Gėlžkelio tarnautojai 
jau ne vokiškai bet lietuviškai 
prašė atiduoti bilietus o kiti 
pasus. Iš to džiaugsmo man 
iidrėjos su kiekvienu iš tų tar
nų pasisveikinti* Bet nęsuvi- 
sais buvo galima, laikas * neve- 
lyjo. Tuoj Virbaliuje vėl rei
kėjo valyzas parodyti. Lietu
viai nebuvo niekam žiaurus. 
Su visais apsėjo mandagiai. 
Man beveik nei atidaryt valy- 
zų nereikėjo, tuoj davė labai 
storos poperos kortelę, kurią iš
einant reikėjo atiduot..

Kiek ilgiau prisėjo laukt pa
so. Lietuvių pasus pirmiausiai 
atidavė, paskur-kitų šalių o to
liausiai Amerikonams. Čion 
bestovint it belaukiant paso, 
daug ko prisiklausiau. Girdė
jau daug kalbant ir gelžkelio 
tarnautojų rusų kalbą įr net 
kur kas smarkiau šaukiant 

storanytes’ * pasitraukite Tai 
pamažu pasako o ruskai smar
kiai surinka. Girdėjau taipgi 
daug gelžkelio tarnų viešai vo
kiškai kalbant. Pamislijau jog 
Eitkūnai nors" ir taip arti, bet 
ten lietuviškai ^niekur viešai 
kalbant negirdėsi. Lietuviai 
imat labai demokratingi.

Virbaliuje neturėjau laiko 
išeit niekur pasivaikščiot, būt 
apart stoties čion daugiau ma
žai kas yra. Kibarįai vienoj 
pusėj , o Virbalio miestelis ki
toj-pusėj stoties. Apie ketvir
tą valandą po piet gavau irau*

, LAIŠKAS It ŽAGARĖS
į K t, t, ■

Gerb. “'Darbininko” leidė
jams ir Redaktoriams: Reiš
kiu Tamstoms didžiausią pade* 
■kį už jūsų taip didžiai prakil
nų laikraštį, kims mane atlan
ką kas sąvaite iš kurio gauną 
visokių ’ žinučių, svietiškų ir 
dvasi§ki|r Už tai negaliu Tam- 
stoms kitaip atsidėkoti, kaip 
tik tardamas širdingiausį ačiū.

Aš daugelį laikraščių skai
tau, bet nėra ir nebus’tokio pra
kilnaus*, kaip “Darbininkas.” 
Už tai ir negalima SU juo atsis
kirti. Jau baigias metai kaip 
skaitau, bet norią jį skaityti ir 
ant, tolinus, su jūMij, gerbiami 
riengeneiai/pagnlba. Man už- 
l’ašė “Darbininką” koks drau
gas slapta, ir Hgšiol nepasisa
ko, tik laikraštis eina ir gana, 
o kas užrašė — nežinau. Aš. 
esu gyvenęs So Bostone 15 me
tų. Buvau siuvėjas, turėjai 
daug draugų, bet kas tą gerą 
padarė, tai nežinau. Tad mel
džiu Jūsų gerbiamam laikraš
ty tuos kelis mano žodelius pa
talpinti. t '

Žagariečio padėka Amerikos 
' z draugams. ;

Siunčiu , jums, mano mieli 
•draugai amerikiečiui širdingi
ausią padėką linkėdamas Imo- 
geriausios kloties visiems, o la
biausia tam, kurs siunčia man, 
laikraštį “Darbininką”. Svei
kinu visus sykiu, o labiausiai 
Tamstą, kurs siunti man lai
kraštį. A& negaliu kitaip pa
dėkoti, kaįp tik per Darbiniu-

t MILŽINIŠKOS 
- PRAKALBOS!

Rengia jas - 
Llartfordo įr apielirikes 

lietuviai.

Svarbiausias kalbėtojas bui gerb. 
Lietuvos Atst; V. ČARNECKIS 

— tikraibus.
v ■r; ■'■■■ ■ ■ t

kalbės ir kiti svečiai.

Tikslą ir svarbumą tu prakalbą 
išgirsite patįs savo ausimis iŠ kal
bėtojų lūpų. Kviečiame visus Lie
tuvos mylėtojus. '

im ° besidairydaim fapiasijutom 
jau. esą Kaune. Į Kauną pri- 
buvom tuoj po šešių vakare. 
Dar buvo saulutė aukštokai O r • _
kaip džiaugiausi pasiekęs Kati
nų, dabartinę Lietuvos sostinę!- 
Ilgai neturėjau- laiko ant sto
ties būti nes buvo labai .žųionių 
prisigrūdusi. Tuoj aš ir tuodu 
Ūkio Banko vyrukai paėmėm 
taksi nuvažiavom į Ūkės Ban
ką pas gerb. kun., J. Vailokai
tį. Čion ir apsinakvojau nes 
dar ’ nenorėjau taip greit • iŠ ką. Taigi prašau neužmišti ma- 
Kauno išvažiuot, norėjau Kau- (nę.s ir ant tolinus, už ką aš bū
ną gerai pamatyt..- ti_ T___

Kun. P. Juškaitis. kingas.
siu Tamstoms didžiausiai de-

Jonas Mėly s;
Rąktuvės g-tvė N. 2 Žagarės 
paštas Šiaulių apskr.

Lithuania.

TOS PRAKALBOS ĮVYKS

SPALIŲ-0GT.28 D., 1921
7 vai. vakare- 

šv; PETRO SVETAINĖJ r 
Main Street) .

HARTF0RL, CONN.

’ - 'RENGĖJAI.

DTDELlfe

MASKARADŲ BALIUS
. SVĘATO.T,

SPALIŲ-OCT. 29 D„ 1921
fa Prasidės 7:30 vakare.

Rengia LDS. ,40 Kuopa.
MIKOLO PARAPIJOS. 

* i
'SVETAINĖJE,

E ASTON, PA.

Gerbiamieji Eastonicčiai ir at 
pielinkės lietuviai ir lietuvaitės, 
visi kviečiami atsilankyti aut 
minėto, baliaus.“ Kuris bus įvai^ 
riaus apsirėdęs, tam bus Skiriama 
dovana. Nepraleiskit nė i geniai 
nei jaunieji šios progos, nes pas
kui gailėsitės, nes tai bus vienas 
įdomiausių vakarų. Muzika bus 
ko^eriąūsia. • ,

įžanga prieinama visiems. , i t 
, KOMITETAS.

t

«

KAS TAI YRA “FLU” ARBA’
“INFLUENZA?’*

, Kas tai yra “flu”? ‘
Ar tai kas naujo? % 

Ar pareina iš Ispanijos? . 
' “Infuenza” panaši į užkre
čia ą šaltį su karščiavimu, gal- 

įr įkių, ausų, peties arba ki
no dalių skaudėjimu, ir y- 
jąučias labai serganti. Iš 

daugelio atsitikimų apsireiški
amai pranyksta po trijų arba ke
turių dienų, ir ligonis pasvei
ksta, bet tankiai liga pavirsta 
į plaučių, ausies arba smegenų 
plėvių uždegimą, ir ligonis mir
šta. 'Kartais influenzoš apsirei
škimai neaiškūs ir ligonio'-pa-; 
dėjimą^ neužiurėtas. “Ispaniš
kai infuenza tą pati infuenza, 
kurios ‘epidemijos ’plėtavosi 
daugelis metų atgal. 1889-1891 
metų epidemija prasidėjo Ki- 
noje ir buvo pernešta į Rusiją, 
kur buvta vadinta “Čhiniška 
influenza?’ Iš Rusijos . parėjo 
per visą Europą, ir ten buvo 
vadinta “Rusiška influenza”. 
Kuomet dasiekė Suv Valstijas, 
buvo vadinta “Europiška inf
luenza”1, ir galutinai kuomet 
persikėlė per Ramuji Oceaną į 
Japoniją vadinta “Ameriko
niška influenza.”

Influenza lankė šią Šalį nuo 
1647 metų ir žingeidu - žinoti, 
jog šita, pirma epidemija bu
vo perneštą čion iš. Valencia, 
Ispanijos. Ir nuo to laiko, lig» 
daugelį sykių atsikartojo. Per 
1889 ir 1890 liga buvo išsiplė
tojus pe'r visą civilizuotą pa
saulį. Trys metai po tam liga 
vėl atsirado. Abu .sykiu epi
demija išsiplėtojo per visas 
Suv.; Valstijas.

Kad nors ir liga vadinta Is
paniška influenza, bet ištyrinė
jimai rodo, jog neprasidėjo Is
panijoj.

Mes žinome, jog keletą metų 
prieš pereitus metus Suvieny
tose Valstijose buvo nepapras- 
tas ligos viešpatavimas. Bet 
dėlto, jog1 liga buvo nestipri, 
ir dėlto,', jog visuomenę buvo 
užsiėmus karo reikalais, niekas 
nekreipė atydą į ją. Tik kuo
met epidemija pasirodė baisioj 
formoj Bostone, Rugsėjo mėne
sį, 1918 metais,’ sujudino visuo
menę. .

Mes daug turime lietuviškų 
slkkerių, bet jie laukia dar lie- • | 
tuviško krikšto. Kaip juos lie- jj patarnavimu, užg&nčūijau daugumą, užganėdinsiu ir juik 
tuvįškai užvardijūst: " *v ; '*

A

; Vargas lietuviškam šlake
liui, kai reikės' grųmties- su sa
vo sąžine iki grabo lęntos. Bet 
dar didesnis vargas bus tai lie
tuvių kolonijai, kurios vardas 
bus užrašytas istorijon, jog ji 
neužbaigė savo kvotos.
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u» Kai&ma Plei«k*no»? V pZ]
NAUDOKITE RįįffleS J 
Ar Jum* Galvos Odį Nioiti? .<

^naudokite
At Jtjsu Plaukai olehka? 
naudokite Ruffles j 

Ar Jųa Norite Aęsadzd&Juoti? f 
NAUDOKITE jjDįgr/ftr ; 1

UŽlaitynmi, j<vo plaukti įfraiuSi ir tanki*!* r. į 
NAUDOKITE

. Uzlailiyzntu {faluos odo« syei&a.
A MAU BOKITE x/Y

Kuffles galimai gauti visoso aptiekoso po G5o. b'onkft, arba tiesiog ' 
iš išdirbeju per paštj už 75c. bonkfa

F1. AD. RiCHTER & CO.
3rd Avc. & 36tia Si.’ Etroolclyn. N. Y. ,

X

TIESUOTAS
AGENTAS VISŲ

GARLAIVINIŲ ’ 
LINIJŲ

Agentūrą Uždėta 
1910 m.

LAITAMBTES Į LIETUVį . . . 
ir iš LIETUVOS parduodu, per Rotterdamą, 
Antverpeną, ■ Amburgą, Bremeną, Klaipėdą, 
Karaliaučių, Eįtkunus, ir Liepoją ant geriau
sių įr greičiausių laivų. Pasportus išreikalau
ju visįems keliaujantiems į LIETUVĄ. Pini
gų siuntimas jr mainymas pagal dieninį kursą. 
Išvažiuojant į Lietuvą mainyti pinigus nepri
verčiame. Atvažiuojančius iŠ kitų miestų patin- -
ku ant stoties ir bagažius pristatau ant laivo.

Su visomis informacijomis kreįpkites ypa- 
tiškai arba per laišką pas senų ir užtikrintą a* 
gontą.

Q VilkiA£AlIW1$ 179 Kast strMt»Ui LUNASAUOKAo New york, fc y.
Visuotiną užstikėjimą įgijau teisingumu ir inano geru
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, H!m tt South Boatou’O atarnlnkaU, 
iiubfttoKils, LeldšLa ’AM.f

Dambsimkų KlJUMOA.
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. (Thb Wobkeb) 
; IBB LlTiruAttULM T»t-WMMKET PAtth.

PublUheŪ etery Tueadayį. Thursday, 
mnd Battirdny by 8r. Lrm-
UANIAM It. C, ASfiOCIATION O/ LABOS.

Yearty . »■ #, 4- * ♦ ♦
Boston and suburbs .,.,..-..,..$5.00 
Forelgn countries yearly».,f,,*.$5s0b

“Entered as »econd-cla«8 matter SėjjL 
32, 1915 at the post office at Boston, 
Mazs., under the Act o£ March8, t$$.n

“Acceptunėė for itmilEog at gpeclal rate: 
of postage provlded for ln Sectlon J103į 
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galutinai ir tai išeis mūsų tau 
tos naudai, nes toji kultūrų ko. 
vaje iš sidirbš tautos dvasios ir 
būdo muskulai, kurie besiben 
draujant su lenkiškomis sirėno 

_______ mis, šyniiai’bnvanusiipnejęt ' 
&v, JvozAro Taigi mes jau pripažįnri n 

priimti tautų draugijom 
Belieka mūsų laisves nepri 

pažinę Amerikos piniguočiai it 
tie kietaširdžiai, snaudaliai lie 
tuviai/kurie lietuviškų bonų 
dar nepirko. Dinignočiai pripa 
žins tuojau, kaip tik jiems pu 
kyips šiokia tokia nauda is Lie 
tuvoe; is savų išgamų,/kurie 
tik plūsti moka, nesitikime nie

k’ k £

Viso pakulią darbininkai 
~vien^kitę8 Kristuje,

ny&os vėliava, visuomenei 
gelbėti.

4

r DABBININKiB

X

I

? 
f i

ko guro, tik norėtume būti nuo 
jų toliau, kad nesierzinti be rai
toto ir kad’ jie mūsų oro nega
dintų,
t 'Tik dekime vi«ų pastangų, 
įadJnetaitodžių Širdys būtų su- 
uinkštitos, kad snaudaliai bū- 
ų sužadinti, Kada saVę dar
iais ir pasišventimu pripažins 
jietfcvos laisvų visi tie, kūre
ns daii tinka, lietuvio vardas, 
:emdami Lietuvos Laisvės Pas
totų, tada galėsime' pasakai, 
bg mes tikrai, pilnai ir gidū- 
inai esame laisva, nepriklau
soma tauta. .

‘ .■ L.E

r -i

/

!. I.! J.l|i.lL.'UJA. ęjĮW

ir eiles organizuotų darbininkų, kui 
jau yra keletas tūkstančių mūzų 
brolių, kurie kovoja prieš viską, 
kas eina prito Bažnyčią, Tautą ir 
darbo žmogaus teises. u

Broliai, laikai jau pažinti savo 
skriaudikus ir neduoti save išnau
doti Visokio plauko skriaudikams. 
Gana jau turėti su jais kokius rei
kalus, laikas jau stoti į savųjų ei- 
les ir kovoti vienam už visus, ir 
visiems už vieną. Tuomet mes 
darbininkui galėsime savo tikslų 
pasiekti. Ir mtB primai tada tu*; 
rėš su mumis skaitytis, jei būsimė 
į vieną darbininkų organizacijų 
susispietę. ♦

DarboŽmogus.

Sabalo, Spalio M &,

mieji, nepamirškite nei vienas į 
šias prakalbas ateiti, nes bųs Se' 
riausi kalbėtojai, kurių dar čia ne- 
gai'sinsiLL Yaiprgi 'bus priiniami 
nauji nariai už pusę įstojimo, prie 
virsminetos kuopos. Gerbiamieji, 
nepraleiskite geros progos nepasi
naudoję/ Nelildt nei vienas ne
prisirašę prie LDS., kuri visuo
met stoja už darbininką reikalus. 
Dar buvo pakeltas klausimas ar 

. . T v. _v steigti informacijos biurąj ar par

.r juose •Mbekite, ^.įskusKotatet ^. pameti j

LDS. N. Y. ir & J/VMmTf 
KUOPOMS PAREIŠKIMAS.

LDS. kuopiivaldybosirvisi na
riai stokite į darbą prisiruošti 
tinkamai prie LDS. prakalbu 
maršruto. Jo pasekmes drba ne- 
pasekmčs* priklausys .nuo rengėju 
ir rėmėju.
’ LDS. Neiv Yorko ir New Jersey 
apskričio kuopti valdybos saukite 
knopij nepaprastus susirinkimus

MES JAU LAISVI.
'Vasarų 1916 metais kuopele 

lietuvių tautos veikė jų (tarpe 
jų dų Amerikiečių Kun. Dr. V. 
Baltuška ir Dr. J. Bielskis,) su
sirinkę Lausanne’os mieste, 
Šveicarijoj, pirmą syk po am- 

. žiu priverstinos tylos pakele
* lietuvišką balsą ir paskelbė 
lietuvių tautą esant nepriklau
soma. Balsas pranyko Karo ūž
esyje, nei nepatėmytas pasau
lio. galiūnų, bet giu aidu nus
kambėjo lietuvių Širdyse ga
lingo žodžio aidas jau nebenu-

■ ,tylo. Dar sekančių 1917 metų 
pabaigoj suskambėjo jisai iš ri
nktinių krūtinių tautos širdy
je Vilnuje. Gi kitų metų (1918) 
pradžioje 16 vasario — jau se
nelis Kaunas Šventė Lietuvos

‘ ‘Valstybės .Nepriklausomybės 
j: šventę. Taigi jau buvome sau

žmonės, sau laisvi.

Žinojome, kad savo laisvės 
nebe.atsižadėsime, kad niekas 

į. jos iš mūsų nebeįstengs paver- 
ršti. Tik ruošėmės į kovą Už! tą 
laistę, gal ilgą ir sunkis kovą, 
.bet su neabejotinu laimėjimu 
gale. Laisvos žemės laisvi vai- 
Jkai daug padėjo gyvybių ir 
aukų, kol nuo pirmųjų pavy
duolių priešininkų atsigynė. 
Apvertino tas kovas ir tuos lie 
tuvių, jausmus galiūnų pasiryši ■ 
mus ldtos tautos ir viena po ki
tos pripažiho viešai, kad Iieu- 

. vių tauta yra verta ir turi pil
ną teisę prie laisvo,, savito gy-

■ veninio. Bet nenorėjo to prk 
pažinti tie didieji galiūnai, ku
rie savo išrokavimais buvo pa-, 
siėme maitinti rėksnį — pady- 
kūlį kūdikį Lenkiją. Tas nedo
rasis i'r neteisėtai užgimęs vai- 
kištis rėkė savo globėjams, jog 
Lietuvos laisvė tai Lenkijos 
nepagydomoji žaizda. Tris me
tus tęsėsi musų byla su. lenkais

j pasaulio tribūnoje — Tautų Są-
■ jungoje. Per tuos trejus metus 

t mes suspėjome sa$o laisvoje tė- 
; vynėje susitvarkyti — nprs ir 

reikia dar tebelaikyti atkištus 
‘ durtuvus prieš užpuolikus len

kusį gi lenkai į tą laiką suspė- 
: jo .prilipti liepto galą. Ir štai 

, rugsėjo 22d. 1921 m. įtotuvhi 
tauta laitui savo bylą, nes 50 

4 susiviebijitslų pasaulio valsty-
• bių ' mandagiai praveria savo 

. rūmus i'r fleidžią Lietuvą, kai
po pilnateisę savo' narę, nežiū
rint protestą įsikarščiavusio

, žydelio Ošlmnosio-Ašlienazy, 
kuriam' teko ginti lenkų ne
žmoniškas pretensijas prie Lie- 

į. tuvos (keista, ii’ čia lenkai tu- 
. rojo svetimą* protą panaudoti, 

nes savo neužteko.) Tasai mū- 
sų laimėjimas nėra nei pilnas, 
noi galutinis. Ne pilnas, nes di
plomatai nenorintieji giUntiosį 

, dalykus ir gaivus sukti, per 
daug atsidėjo Hymanso suma
nymais, lenkų —^ftancūzų in- 
kveptąis — ir mūsų Vilnių pa
klibino ore, tiesa lietuviškame 
cite, bet mums .įietuylatns bus 
labai daug darbo bevgraUt rib rus kitus dalykus prieita prie nu- 
ngtynes tftti lenkų. tarinio rengti prakalbąs, 23 d.

. ‘koi savo Vilnių ant lietuviško spalio,

kaip goriau prisiruošus prie marš-. 
ruto, kad/jis duotų idejalę ir ma
terijai? naudų mum ir mūsų vi
sai organizacijai. _,Kad maršruto 
laike galėtumėm plačiai paskleis
ti darbininkiškos literatūros ir 
prirašyti kuodaugiausiai naujų 
narių. Kuopos pasirinkite tin- 
kąmas dienas maršruto prakal
boms. Valdybos duokite . tuoj 
man žinią apie tai. Aš gavęs nuo 
kuopų paskirtas dienas paskelb
siu “Darbininke’.’ kur, kokiomis 
dienomis prakalbos įvyks.
■ Draugai ir draugės darbinin-' 
k.ail stokite į eiles darbininkų/ . v «
darbo žmonių biednuolių ir kovo
kite su kapitalistais ir Įeitais dar-1 
bo žmonių priešais. Darbininkai1 
Urba. sunkius darbus, ilgas valan- 
las ir neturį iš ko žmoniškai pa-’ 
.■algyti, apsirengti ir tinkamų bu-1 

’:ų del gyvenimo gauti. Jo triūsu 
oasinaudoja kapitalistai, kurie 
.tedirbamo visko turi pilnai.. To-; 
dėl darbininkai-čs, žengkime prie’ 
klasinio susipratimo.ir darykime 
pasaulyje geresnę tvarką. Vyk
dykime vienybę ir meilę žmonijo
je. Padarykime pasaulį tokį, kad 
jame nebūti} nei išnaudotojų, nei 
snaudojamųjų, turčių ir bednuor i 

’ių; kad vienas nevalgytų už tūk
stantį, o tūkstantis badautų. Vi
ii žmonės turėtų gauti progos 
mudotis gamtos turtais. Klausi
nes kas tą, vienybę įvykdins Šia
me pasaulyje? Gal kapitalistai? 
Kas taip mano tie turi didelę klai
dą. /Broliai, kapitalistai-niekuo
met nepamano apie darbininkų 
reikalus. Kapitalistų klesa yra 
griežtai nusistačiusi prieš darbo 
Žmonių klesą. * Tą atsieks organi
zuoti pasaulio darbininkai. Dar
bininkai tik-įvykdys šiame pasau
lyje meilę, vienybę ir ramybę. 
Mes jau matome, kad kapitalistai 
jau kaikurie. atgyveno savo die
nas, kiti gi baigia atgyventi. Ka
pitalistai pridarė pasaulyje viso
kių tragedijų, niekšyščių; dabar 
darbininkai turės- tai atitaisyti. 
Už tai darbininkai ir turi organi
zuotis ir vienytis, kad įvykdžius 
tuos prakilnius siekius. Lietuvių 
tarpe tokia organizacija yra Lie
tuvių Darbininkų Sąjunga.

LDS. N. Y. ir N. J. valstijų aps
kričio 19 suvažiavime delegatai 
permatė rėikąlą, išaiškinti gyvu 
žodžiu darbininkams jų reikalus 
ir principus. Kad tą tinkamai 
atlikus del darbo žmonių gerovės, 
tai minėtame suvažiavime vienbal- 
šiai nutarta rengti šiame apskri
ty LDS. prakalbų maršrutą. ‘

Šio apskričio LDS.kuopos marš
ruto prakalbų reikalais kreipkitės 
tokiu antrašu: ’

Paulius Kyrius, 
222 Sottto 9-th Sjų 

‘Brooklyn, N. Y,

^‘Darbininką” apie darbus ir gy
venimo sąlygas. Nutarta steigti 
ir išrinkta šios ypatos: V. Jane- 
liūnas — pirm., A. Zaveekas — 
pagel,, kun. Pr. Juškaitis — pa
tarėjas.

V. Janeliūnas.
C - *

NEWARK, N. J.

leidžia įvamų partijų,!? grupių žmonės'— 
eina ^Viltis,’ *fLtotuvos žinios, ” “Vilniaus ■ 
Žinios,” “ūdrinis,”* ♦‘Draugija” ii* įriti. 
Laikraščiai vjr^ttiųjų tautiniai-dvasinis 
penas, bet lietuviai neužmiršo jaunosios, 
vos bepradedančios mokytis kartos jai 
kuria savasias lietuviškas mokyklas. t Tuo 
tikslu/ dygsta viena paskui kitų švietimo 
draugijos ^Baulė” kuri Kaune kuria Mo* 
kytojų Kursus ir provincijoj daugiau 45 
liaudies mokyklų. Tuo pačių beveik laiku 
Suvalkijoj, veikia /“Žiburys,” kuris turi 
mergaičių progimnaziją ir daug liaudies... 
mokyklų, o Vilniaus gub. darbuojasi “Py
tas.” Jos visos neužmiršta apsišvietime at- 
sįlikusio liaudies jaunimo kuriam rengia 
vakarinius kuisus, skaityklas ir knygynus, 
Be to, įsikuria “-Švento Kazimiero” drauge 
Kaune, kurios Tikslas — spauda, “Blaivy- ‘ 
be’ ’ o 1907 m. Vilniuj(* Mokslo Teaugi ja ” ir 
“Dailės Draug’ja. ” Jos savo šviesos srove 
užliejo visą Li/tuvą ir savo darbu parengė 
tą pamatą, ant kurio dabar statoma Lietu
vos Kepriklaus irnybe.* Toliaus kuriama lie
tuviški Bankai,. Lietuviški faktoriai (“Vi
lija, ’’ /‘Birutė'J), Vartojamosios Draugijos 
(Nemunas Kaune, Žagrė, ir 10os) ir airio 
mokyklos. Visa Lietuva nurazgyta naujomis • 
mokyklomis ir’ kursais.. Atgijo Lietuvos 
kaimas, atgijo jo senovė, vėl suskambėjo 
liūdna, laisvės šaukianti Lietuvio daina.

Iš Intos pušės, prie kiekvienos progos 
—ir Rusijos valstibinėje Dūmoje ir šiaip'vi- 
suomenės veikėjų pasitarimuose Lietuvos ■ 
autonomijos klausimas nuolat -buvo kelia- . 
mas. ■ Rusų visuomenė vis labiau pasiduoda 
tos idėjos įtakai. Didžiojo Vilniaus seimo 
mestasai reikalavimas pasiekė tolimiausių 
Lietuvos užkampių ir sužadino plačių Lie
tuvos minių mintyse kitokio,, negu kad pir
miau buvo, poHtinoo Lietuvos surėdymo. Ir 
kada Lietuvos atstovai Rusijos Dūmoje rei
kalavo Lietuvai autonomijos turbūt Lietu
voje nebūtum radę šiek tiek politiniai mąs
tančio žmogaus, kurs tam reikalavimui ne
būtų pritaręs. Net tamsių tamsiausios mi
nios,* kurios nelabai ką politikoj, supratę, ir 
jos norėjo tokie s Lietuvoj tvarkos, prie ku
rios patįs lietuviai savo reikalus tvarkytų.

Per tuos kalis metus Lietuvos visuome-,' 
riė suspėjo išauklėti Lietuvai naujo inteli
gentijos, naujų visuomenės ir valstybės 
darbininkų. ‘'Tautos atgimimo dvasia ape- , 
mė visą'Lietuvą, tik išskyrus dalį Vilniaus 
gub., visa Joje atgijo, visa tapo sava lietu
viška, rodos visai pasimiršo, kas buvo prieš 
10—11 metu išgyventa, iškentėta — Lietu-- 
va gyveno giliai tautiniu gyvenimu, Ji bren
do* ir rengė, prie nepriklausomybes ii* lais
vės.

Amerikos lietuviai didžiosios Lietuvos 
laisvės troškimo dvelkimu’sujudinti ir-gi 
pradėjo daugiau savo tautybės reikalais rū
pintis*— jie kuria savo lietuviškas mokyk
las, didina savų įaraįdjų skaičių, steigia 
naujų draugijų laikraščių. Tik Prūsų 
lietuviai dar vis įsilrirtę laikosi savo kaize
rio', vos vienas, kitas atskiras asmuo nedrą
siai sapnuoja apie Lietuvos senovę, apie Sa
vo didžiosios Lietuvos brolius, bet retai kti- . 
ris apie tai garsiai tepašisako. ,

(Bus daugiau)

Svarbi gyvenimo pastaba.
, Pakalei mūsų apavas švarus ir blizga, 

mes'apie ūkiame kiekvieną, kad ir mažinusį 
Iriaiiėiį bei purvynblį Kartų susitoįjęį nie- t 
ko nebežiūrime, ir brendame stačiai per ‘ 
puyvus. ' . . ' , • ‘

, Tas- pats .ir, dvasios gyvenime; Taigi 
saugblrimės pirmosios, nuodėmės..; Kerei- . 
kės bristi toliau.; A ,, /

v

Lietuviai ekonominių aplinkybių ver
čiami dauguma bėga į Ameriką, iŠ vienos 
prisės ta išeivyste buvo laiiaį Lietuvai blė* 
dingą, nes dažniausia ėjo jauni vyrai -4- šak 
lies ateitis ir tvirtybę ji mažino visose sri** 
tyso Lietuvos 'darbininkų eilės, bet ta išei- 
vyste platųjį pasaulį supažindino su Lietu
vos vardu,. o iŠ ldtos puses lietuv&i-išeiviai 
naudodamiesi svetur visomis piliečio teise* 
mis ir liuosybe, tos laisvės dvasios perduo
dama ir mūsų vargstantiems Ijetuvoj bro
liams ir padidina jų norą būti laisvais. Kiek 
Amerikos lietuviai buvo l9 am. tautiniai su
sipratę — suriku čia tman smulkiai atpasa
koti, .bet- jie dar pirmiaus “Aušros” Ame- 
rikoj^turi savų laikraščių ir knygų; “Auš
ros” metų leidžiamas “Lietuviškas Balsas” 
ir ^Vienybę Lietuvninkų.” Varpo” lai
kais Amerikoj įsikūrė ^Tėvynės Mylėtojų 
Draugija',” kurios tikslas leisti lietuviškas 
mokslo knygas ir platinti apšvietimą. ‘4 Su
sivienijimas. Lietuvių Amerikoje’ ’gyvuoja 
dar 13-14m. prieš “Varpą” — jo tikslas do
ra, tautybė, apšvietimas. “Susivienijimas 
Liet. Amerikoje” skyla ir įsikuria “Susi
vienijimas Liet. KM. Amerikoje.” Beto 
gyvuoja “Motinėlė,” kurios tikslas tiesiog 
teikti materialę pagalbą .besimokinančiai 
Lietuvos jaunuomenei. , .

* III, • ‘
Kuomet lenkai ir rusai ėjo lenktynių, 

kam greičiau pasiseks Lietuvių,tautą prary
ti, tuomet jos pačios tarpe juo toliau, juo 
labiau didėjo tautinis ir politinis susipra
timodarbas.^’Ir kada lenkai manė jau ga
lutinai- Lietuvą savo įtakai pagiemžę, o ru
sai ir patį Lietuvos vardą tikėjosi amžinai 
palaidoję, Lietuvių tauta sujudo ir nusikra
tė visus į ją įsisiurbusius parazitus. 1905 me
tų revoliucija sudaužė žiaurią žandaro kum
štį ir privertė rusų cūrą 1905 m. rudeny grą
žinti lietuviams spaudos, asmens ir susirin- 
kimųjaisvę. ’ ,

Lietuviai šį antrą savo atgimimo etapą 
pradėdami darriengviai atsiduso ir pirmas 
jų laisvas ir viešae žingsnis tai buvo 1905 
metais Vilniuj sušauktas didysis Lietuvos 
seimas, kuriame dalyvavo visų jos kraštų, 
partijų ir grupių atstovai. • Tame seime Lie
tuvos t'auta aiškiai apasisakė gyva esanti, 
nori gyventi ir pati sau gyvenimą tvarky
ti — ji reikalauja Rusijos valstybės ribose 
Lietuvos autonomijos. ’Tai buvo griežtas 
visos Lietuvos, reikalavimas, .tai buvo pir
mas viešas trokštančio laisvės lietuvi^ bal
sas. Tiesa, tada Lietuva autonomijos nega
vo, nes reakcija visa užsmaugė, bet mestoji 
idėja nežuvo. Be to 1905 metų revoliucija 
parodė lietuvių tautai ir ją įtikino, jog ji y- 
ra pribrendusi prie/savarankaus gyvenimo.

Čia negalima t praeiti • bent trumpai ne
paminėjus visa tai, kas nuo 1905 m. revo
liucijos ligi 1914, m. Eiropos karui Lietu
vių nuveikta ir ko siekiama. / ■

. Nors caras ant popieros ir buvo davęs 
Lietuviams spaudos, asmens ir susirinkimų 
laisvę, bet praktikoj netąip lengva buvo tai 
įvyknlth- Rusų valdžia sekė kiekvieną žings
nį, ji ilgai negale jo priprasti pažvelgti į lie
tuvį; kaip'į laisvą pilietį, ją ilgai baugino 
1905 metų- nuotikiai ir drąsūs* lietuvių Vil
niaus Seimo reikąalvimąi. Bet laikas, Lie
tuvių pastangos ir darbas .darė savo. Savo
jo‘gyvenimo noras/ laisves troškimas giliai 
palietė tiek iškentėjusią verguvėje lietuvio 
Širdį. To troškimo banga nrūiejo visą Lie
tuvos visuomęnę? pastok© tolimiausius jos 
kampelius. Išsislriršpiusi nelaisvės metu 
tolimos Rusijos kraštuos‘jatittoji Lietuvos 
įntebgėntija lyg trimito -^ tautos balso pa
šaukta skubinosi grizli į Lietuvą i? stojo. į 
tautinių darbininkų eiles. » par rusų valdžia 
vis nenustojo kišus! į Lietuvą shvo valdinin
kų ir mokytojų ir net diiotąk 1905 metais tei
sę lietuvių kalbai mokyklose vėį buvo mte- 
mttsi, bet Itotttviąi nenusileido. Jų visas tų 
laikų, pastangas ir dalims \mesv iŠskgitomė 
tųo.mtu leidžiamuose- toikrąšMuosė, jų dar
bų * nuopelnus; mums rodo visa ’ įsikūrusių 
švietimo, ąkonmhijos xr industrijos organi
zacijų eilė PirminusuĮ Lietumi rūpinasi

1

*
I. L. P. STOdlV SUVAŽIA-’ . ynus.

*r—ta-ta#

L. D. Paskolos Bostono apskri
čio stočių atstovų suvažiavimas p 
vyko 9 d. spalio, 1921 m. LDK na
me, So. Bost$n, Mass. , 

. Delegatai pribuvo iš Šių kolto 
nijų:

Norwood, Mass.: J. Versiackas, 
V; J. Kudirka,'K. D. Akstinas,

- Cambridge, Mass.-: K Tamošiū- 
nas, At'Patembergis. '

Montello,- Mass.: J. Cunys, J. 
Samsonas/M, Kamandųlis.

Brighton, Mass.: J. Raudoliū- 
nąs, S. Dirse.

So. Boston, Mass.: A. F. Knei- 
žys, S. Noreika, S. Bugnavieius, 
A. Zaleckis, A. Ivaška.

Pirmiausia delegatai išadve ra
portus iš savo stočių veikime. Pa
sirodė, kad stotys darbuojasi 
kiek aplinkybes leidžia. Raportai 
priimti.

Perskaityta laiškas iš Misijos, 
kuriame prąnešė, kokias koloni
jas -L. Atstovas aplankys. Dele
gatai nutarė, būtinai prašyti, kad 
gerb. Atstovas aplankytų daugiau 
kolionijų, negu žada ir l<ad pra
dėtų nevėliau, kaip; 23 d. spalio* 

. Išdirbta L. Atstovo lankymosi 
maršrutas. Pirm., Versiackas ap
siėmė susižinoti sų tomis stotimis 
kurios atstovi} neprisiitfitė. '

Pakelta klausimas, kas daryti 
su tokiais kurie veda-nešvarią a-- 
gitaciją prieš Liet. L. Paskolą, ir 
tokie grįždami Lietuvon naudoja
si lygiomis teisėmis su ištikimans 
piliečiais- iš ko remiantieji Lietu
vą paskola ir aukomis piktinasi, n 
silpnesnieji ūiustoja kartais rėmę. 
Nutarta, kreiptį^pęr Atstovybę į 
Liet. Valdžią kad išleistų tam tin
kamus .įstatus, kad tokie agitato
riai grįždami užsimokėtų «peciąlę 
mokestį ir kad tokių vardai būti}’ 
Lietuvos valdžios žinioje. Tuo 
tikslu/ išnešta tam tinkama rezo
liucija, kuri vienbalsiai tapo pri
imta.

-* *
Nutarta, -kad kaip gerb. Čar

neckis lankysis po kolionijos, kad 
stotys kviestų miesto valdžią ii* 
žymesnias ypatas. Bet tas palikta 
stočių nuožiūrai; Buvo dųilbčta, 
kad po gerb. Čarneckio atsilanky
mo, vėl sušaukti šio apskričio su
važiavimą.

Susirinkimas uždaryta. 5 vai. po 
pietų.

Pirm. J. Versiackas, 
Rašt. Jffi. Kamandųlis.
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Nedarbas čia nemažai .suvargi
no darbo įmonės. • '

Jau bedarbių skaičius buvo su
mažėję : 'vieni išvažinėjo, kiti ta
po pašaukti atgal/į savo darbus. 
Kadangi nekurios dirbtuvės vis 
daugiau darbo gauna, tai'senus 
darbininkus laiškais pašaukia prie 
darbo. Bet yra nemažai ir tokių 
dirbtuvių, lrurios visai tebėra už
darytos. Tokiems darbininkams, 
tai tikrai vargas, nes kitos dirb
tuvės jtį nepriima negalėdamos 
dar savo senų darbininkų sutal
pinti. Todėl yra nedirbančių po 
metus laiko. BeLvis-gi pei,xvasa
rą buvo sumažėjęs bedarbių skai
čius. Bet ortu atvėsus pradėjo 
grįžti farmerių darbininkai, ‘pa
vieniai ir su Šeimynomis, iuomi 
padidindami nedirbančių skaičių.

uis. Narys.

A. KAZLA8,
L. D, & 'organizatorius.

Šiomis dienomis lankosi po .Penn- 
sylvanijos valstiją organizuoda
mas L. D. S. kuopas, užrašinėda
mas “Darbininką” ir atlikinčda- 
mas kitus reikalus surištus su. D. 
D. S. ir ^Darbininku.” Yra tei
singas žniogns,' ir jam galiniu pil
nai pasitikėti. .

i svettiM,

r i .

OAMDEN, N. J.

Nauja L. D. S. kuoįja.

Spalio 15 do piisidutbavimu D. 
D, S. centro organizatoriaus A. 
Kazio, čia tapo sutverta nauja 
L, D. S. kuopa (numv suteiktus 
94) ps 8 narių. Prisirašiusia ji yra 
uolūs tėvynainiai, kaikurie dliug 
pasidarbavę del savo tėvynes la
bo? ^Pasižadėjo pasidarbįloH ir 
del L. D. S. labo ir savo brolių 
naudos. Tos žvarbu ypač šiame 
laike, kuojnet nuo žiauriojo nedar
bo turi mūsų broliai nukentėti 
NeatriŽvelg

I . • •

BAUGYK AGURKUS \ 
PUODYNĖSE.

Pirmiausia gauk keturių ga
lionų puodynę, lygiais šonais ir 
be uždangalo. Nevartok puo
dynės SU siauru kaklų.

Puodynes dugnan įdėk eilę’ 
krapų irmusęTOeijos. / kvėpiau* 
čių šaknelių (spices,) ir įdek 
ant tų vieno didumo agurkų, 
iki dviejų arba trijų colių imo 
viršaus. Ant to.uždėk kitą ei
lę krapų ir pusęiineijos kvepia- 
ūČitį suknelių. Ir. jeigu įgalima 
gauti į ant tų dėk vieną pilę vy- 
nūogių *iapų. Dugnan ir gali
ma dėti vynuogių lapus. Da
ryk sųrimą iš vieno svaro drus
kos, | kvoitosjicto ir 10 kvor
tų vandens? uždengti teikia 
su lenta arba toteika'mnt ku
rios akmuo uždėtas. Jeigu a- 
gtirkai įdėti puodynėj tinka
moj Šilumos laipsniuje turėtų į 
dešimts dieipųaprugti. Reikia 
su šaukštu nuimti pufas kuo
met pasirodo. Agurkus galimu 
m tam įdėti i bonkas ir gerai

Karo^^<da’znmij&
Draugija socialinėm pasaulio karo pa

sekmėm patirti yra tuo tarpu paskelbusi 
šiuos da vinius r 1)’ Nuo 1914 m. ligi 1919 im 
Eiropos. valstybės prarado 35 miltomis žmo
nių; 2) prieš Imtą btwo 5 mBonai 200. W 
daugiau moterų? negu vyrų, -o dabar yra jų 
15 iniliomt daugiau negu tyrą; 3) labai 
sumalto gemanėių skaičius ir 4) baisiai iŠ- 
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šauniai pasirodė praeitame bonų 
pirkime, vienok mes rasime, kad 
dar beveik pusė lietusių yra be 
bonų

dabartinę Lietuvos padėtį persta
tė kalbėti J. M. Viniką.' Vinikaa 
gi nuo savęs paprašė pakalbėti 
kun. Zabielą. Kun* Zabiela kari
mi nurodė, kaip Lietuvį vargino 
rusai, vokiečiai ir dabartiniai 
mūsų priešai lenkai.

Toliau kalbėjo Vįnikas nurody
damas nustatytas ’ demarkacijos 
linijas ir kaip lenkai laužė visai 
baro f tartis su. lietuviais, Bo ran
ka turėjo žemlapį irrodfe, kaip 
lietuviai atrėmė lenkų užpuoli- 1 
mus, , kaip organizavo karinome- 
nę ir kaip išvijo bolševikus fe Pa
nevėžio, Bo jo kalbėjo adv, B; 
Mastauskąs* Jis pabriežėapie lie- 
tuvių užsienių politiką ip iš paty
rimo sava keliones Paryžiun _ ir 
Lietuvon* Sekė bonų pardavinė- 
; imas, Vytauto Benas griežė pub
likai moliodijas, Vinikas kvietė 
mausianti Žulikovskiui barzdą 
perkant bonus. Per. jo kalbą-12 
ypatų pirko bonų. Bo to kalbėjo 
L. Atst. gerb. V. Čarneckis. Rini
tai ir įatrijotiškai ragino stipriu-, 
ti Liet..vos rūmus, o rakandus vė
liau f ^lesini supirkti, Nurodė 
svarbia įsius politikos nuotikius ‘ 
ir ką reiškia Lietuvos priėmimas 
j Taut i Sąjungą. Žmonėms jo 
kąįba labai patiko, Šv. Cicilijos 
choras padainavo dar-keletą dai* 
nelių, o publika dėkojo aplodis
mentais. Bonų tą vakarą.parduo- 
i a už $1,400.00 ir aukų surinkta 
035.05 dėl išlaidti, o jei liks'bus 
L. Gynimo Komitetui.

Amstcrdamiečiai galime ? pasi
girti kad jau savo kvotą užbaigom 
m peri iršiu. Jau. parduota iš vi
so už į .5,150.00, o kvota buvo tik 
<5,000.00. Turbūt amsterdamie- 
■iai pirmehybę paėmė šiame vaju
je. . ‘ •

Draugai, jūs žinota, kad dabar 
yra blogi laikai; bet kadtuos bĮo? 
gus laikus pergalėti, mes turime 
Veikti organizuotu būdu; todėl ne
apleiskite unijos.

Btkr. <. Kontaktas.
, <* ' * *

helių, a ypač šios draugijos nares 
Ubai daug pasidarbavo Lietuvos 

© Raudonajam Kryžini, šelpiant ka
reivius žiliais drabužiais ir kitais 
daiktais. Šiais metais tai organi
zacijai pirmininkauja darbšti ka- 

S Į talikė veikėja Opą Sidabrienė.
, t Kaip Susivienijimo kuopos, 

toriją ir kalbą galėtų pažint j irjtaip ir Moterų Sąjungos kuopos 
pamylėti* *Tai-gi aišku, kad stei-Į vietiniams reikalams ineigas turi 
girnas Amerikoje Lietuvių Kole-[labai menkas, tečiaus darbščios 
gi jos yra neatidėliojamas dalvlms Isąjungietės praeitais metais nusi- 
Už tolimesnį šio dalyko vikdymą Įpirko Lietuvos boną ir jau ren- 
perdidelė atsakomybė kristų ąnt l giasi pirkti boną Ir Šiais’ metais* 
šios /kartos Amerikos lietuvių. Ir [Iš savo tarpo-išrinko bonus par- 
šin metų Katalikų Kongresas davinėti šias*'pasižymėjusias ka- 
Brooklyne nutdrė smarkiai* ir drą- Į tulikų veikėjasVeroniką. Liut 
ylai ruošti kelius prie kain,"n-alinm rkienę, Oną Sidąbrienę, Julę Stoš- 
greito įsteigimo^Lietuvių Kolegi- kienę.ir Magdaleną’šlmrienę* 

irikoje. I Delei prisiartinimo Katalikių
PinW Irtesymas. x Skaudos Savaitės šiame susirinki* 

w-- • • •■’ Įijje gautas pakvjetimas nuo
; Svarbiausias dalyta^ tiek prie IPovylo Spaudos Draugijos į tai-, 
įkūrimo Lietuvo je universįto, tiek I ką. Vienbalsiai pritarta geranl 
prie įsteigimo Lietuvių" Kolegijos |ąumąnymUi ir pagelbon išrinktos 
Amerike, tai pinigų Mausimas* Ireiklios sąjungietes : - Magdaleną 
Juo greičiau galėsime sukelti rei- plioriene, Ona PaUįįkonieriė, Julė 
kalingą pinigų sumą juo greieiauĮ S'toškiene ir Marcelę Veniukė. 
turėsime Univetsitą ir Kolegiją.[ '■ . .
Įsteigimas tų dviejų mokslo šai-i * Draugija “Lietuvaite.” 
tūrių yra mūsų rankose. Uoliai* » * * v , *
ii Srdies (ne žodžiais, ale auto- 
am ii. pasidarbaVimu) remdami *“•*'"?■* . Lle“™*!6 
Šiuos prakilnius sumanymus, ga- ®™ ““T1 
limo sau garbs, o tautai didele i6- H"“ ^UW

naudą suteikti j vienus ar dvejus aPW
me*us . . p1 gražiais darbais. /Draugiją‘su-
/ ■ daro žymus., skaitlius susipratusių

Štai draugijoms, kurios geruo- lietuvaičių katalikių. Jos^eina iš* 
se sumanymuose vadovauja, joms vien su pažangia katalikų visuo- 
ir reikia savo iždus .pajudinti, kad mene ii’ dirba prie YTautoo Fon- 
taip reikalingą įstaigą Lietuvoje |do” ir.“Katalikų Draugijų Fede- 
įkurti. Draugijų aukos- daug reiš-1 racijos. Draugijai vadovauja nuo 
kia, bet be asriM-Siiniųnarių aukų,Įjos susitvėrimo gabi, pirmininke 
sumanymas įvykdinti begu būtų Elzbieta Dominaitięnė. 
galimas ir todėl dar būtinai rei- j « . .. . , .
kia, kad visi Amerikos susipratę . sumrmtame nu-
lletuviai Lietuvos IjAtalikiškam u- M* net ke?‘5 *$*»•
riiversitui ir kolegijai gausiai au- ^-pirma uzgmta Lietuvos Lais- 
kotą. Taigi reikia visus draugi- /? Paskolos vajus. > draugijos 
jos narius prie to pritraukti. Ale /0 nttJa^„/3T P‘ 
kasgi čionai Amerike prie tą au- kon* uz’$50.00; ale susirinku^ 
kų ragįs? Kas- tas aukas priims!H™ ““omonė kad totas dar 
kAs ins "tvarkvs ir neretas Lietu- ”eB» bonl} pirk{l> kad PtlslYa- kas jas tvaikys n persnjs Lietu Dalyvavusiųjų
von? Kaip gerai, kad mes ame- °
rildečiai turime tokiems dalykams ™sirmkmie buvo, pakilus ūpas, 
net speeialę draugiją, kuri, nuo kaį ™°ma ™>gįWoms pirkti 
pradžios pasaulines karės, jau' taip P° b°“a' . Dvitabmos nares bu- 
dang pasidarbavo šelpime Lieta. tent Elzbieta Dommiutiene ir Pgt- 
vos karės nukentėjusiu, taip/0/15. B»a»ak>^ pa-
n - -ii Igelbėti darbuotis Paskolos Komi-dang nuveikė prie nepriklausomos Į ° . u<uUuvw x
Lietuvos respublikos įkūrimo h»pe^* 

palaikymo. Tos pasižymėjusios! Susirinkusios narės gyvai svars- 
organižacijos vardas yra “Tau-Įtė ir Katalikų Kongreso užgirtą 
f *s fondas,” kurį pagimdė Pir-1 Kultūros Vajų, delei kūrimo uni- 
masis Amerikos lietuvių Susiva- J versito Lietuvoje ir Lietuvių Ko- 
?iavini?.s Chieagoje, 1914 metais, legijos Amerike. Iš iždo tam tiks- 
Todel š.ių metų Katalikų Kongie- lui paaukota $15;00. Kaipo jau- 
sas ir pavedė Tautos Fondui rink- [nai draugijai tai nemaža.anka, y- 
ti ir persiųsti aukas ir Lietuvos Ipač kad pačios narės žadėjo va- 
Ųniveijsitni ir Kolegijai. Pavesti Į jų remti asmeninėmis aukomis.’ 
darbas lengva, ale sunku jisai iš- Jovi ėxtra atstovės išrinkta į 
pilti/i kuomet užsibriežiama J | “Tautos Fondą,” kad pagelbėjus 
t runų ą laiką surinkti $50,000.00 Į kultūros vajuje. ’Juodvi yra pa- 
arba $100,600.00 aukų. Kai sun-1 sėkmingos ir prityrusios darbuo- 
ku vienam, tas daug lengviau viė- Įtojos: Magdalena Grigaitienė ii* 
mini miesvui, o jau visai leūgva vi-1 ona Kafoblienė.
siems amerikiečiams. . Į ' .. ,,

“Sv. Onos Draugija.”

Aukų. Rinkėjai. Mėnesinis “Šv. Onos Draugi-
Svarbu yra turėti atatinkamą jos” susirinkimas buvo ant ryto- 

skaitlių suorganizuotų aukų rin- J iaus> spalio 7. Šioji yra. bažnyti- 
kėjij, kurie pašvęstų savo laiką ir Į padorių moterų organizacija, 
darbą ir visą vajaus laiką su tam ky1’* grabai gyvuoja nuo 1913 m. 
tikromis knygutėmis eitų į žmo- Į Ši°s pasižymėjusios draugijos pir- 
nes aukų rinkti. Vietinis “Tau-1 žiniukė yra smarki veikėja Ma- 

‘tos Fondo” skyrius permatė i’ei-Įr^a ščiukienė. Draugija yra skam
balą suorganizuoti apie keturesde-1 nariais, tečiaus didelio iždo 
šimts aukų rinkėjų.- Kadangi i | J*J® nelaiko, nes jijė dirba labda- 
komitetą tiek daug narių neįeina,]™1^ darbą ir gausiai remia baž- 
todel 'kreiptasi į draugijas, kad nyoios ir tautos reikalus-. Ypač 
tos prisiųstų po keletą-esjra &t- gražiais darbais pasižymėjo 
stovų vien dėl vajaus laiko* Pra- pastarasis susirmkįmas.. Višų-pir- 
džioje rezultatai puikūs/ ir todėl į ma nutarta dalyvauti,^ spal. 23, 
aip rimtai, sistematingai organi- lietuvių bažnyčios pašventinime, 

‘zuojant kultūros vajų, jau dabar] AtholY. kame klebonauja buvęs 
permatoma kad šio miesto lietu- pietines bažnyčios^- vikavas kun. 
ylai savo kvotą atliks. ' ‘ Augustinas Petrais. Iš OmfcL

Šiomis dienomis buvo susirinki- NoS naujai Atholio bažnyčiai 
mai keturių moteriškų draugijų* I paskirta $50.00.
ir visos entuzijastišlmi* pritarė- n Jau praeitais metais šitą drau- 
pubkolai ir vajui. Žemiau padėti gija nusipirko1 Lietuvos Laisvės 
platesni aprašyrįai-tų susirinki’ Bąną.. Alė prasidėjus jšnau j o a- 
mų,. kiekvienos draugijos iš eiles>1 gitacijai už bonus,’ draugija’ nu
puls susirinkimų dieną. * tarė dar nusipirkti vieną boną už

Motetu, S|jWM 5 kuopiu. P,50-00- '*<».*» 1>a-'
t . * I skolos Komitetui į pagelbą bonus

Mėnesinis šios draugijos silsi- pardavinėti Uolios, darbuotojos; 
rinkimas buvo. 3 spalio, .Maria Kopkienė, Oną Lodienė, Ju-

Rctai kuriame diclesniame,. lic- Vaitkevičienė ir Magdalena 
tuvių gyvename mieste nębūtų |Cavanuugli. .
‘'Moterų Sąjungos” kuopos. Šia- Gautas “Tautos Fondo’> sky- 
rne mieste tos Sąjungos kuopa jau riaus laiškas kviečiantis paremti 
juda-kMita nud 1914 metų. Jijė Kultūros Vajų, Buvo labai malo- 
yru Žinoma kaipo viena iš pačių nifti priimtas. Visos narės žado-. 
vėUdiausiUji) vietmių . draugijų. Į jo sulig savo išgales gausiai at? 
Basižymejo jijp gražiai Nurengtais kauti Lietuvos Universitui ir Ko- 

teigtum vakarinių logijay Amerikoje.
’ ? - .4|fin dniktjJcRluir Ir ii ildfi na

• u »Į| *1

• '

R

ma bi». nuskirta kitame susirinki
me, “Tautos Fondo“ skyriui 
prašant, išrinkta nęt dešimta 
darbščių sesučių į pagelbą pasek
mingai varyti “Kultūros Vajų,” 
būtent: Magdalena JJrmonlenė, 
Ona Šeškevičicnė, Marė šeškevi- 
Čienė/ Ona Lodienč, Ona Pauliu- 
konienė, . Marcelė - Pinkuvienė, 
Uršulė Matlauskiene, Ona Ridike- 
vičfenė, Magdalena Gražulieno, 
Magdalena Kulišauskienė.

*Šv. Bovild Špaudoš Draugya 
au rengia apvaikščioti Katalikų 
pandos Savaitę, platinimui ka

talikiškų laiktdščių br knygų. Sv. 
Onos draugijos narės daugelis 
skaito laikraščius, mėgsta geras 
mygąs ir spaudos svarbą supran
tu Todėl, pakvietimą Šv* Povi

lo Spaudos Draugijas priėmė, nu
tarėKatalikų Spaudos "Savaitę, 
kuomi gali remti/ir į pagelbą 
Spaudos Draugijai išrinko: Juzę 
Vaitkevičienę/ Oną šeškevičienę, 
Oną Lodienę, Marę Ulavičienę, E- 
leną Nevtdienę. >— Šv* Onos Drau
gija priguli ir į Katalikų praugi- 
ą Federaciją.______ t____ __ •

“Marijos Vardo Draugija.” .
a -r «

Didžiausioji Šio miesto pašelpi- 
nė draugija yra “Atarijos Vardo 
draugija.j* Ją suorganizavo a. a. 

Kun* Vincentas Bukaveckas. šiai 
draugijai jau nuo seniai pasek
mingai 'pirmininkauja .Elzbieta 
Kupstienė* Nuo pat savo užsidė- 
•jimd draugija niekad nesiblaškė, 
ale visuomet išbuvo tvirta katali
kiška lietuvaičių draugija. Ne
stebėtina todėl, kad į trumpą lai
tą draugija taip skaitlinga užau
go ir greitai pralenkė ankščiau už 
ą susitvėrusias draugijas. Šiai 
ietuvių naujokynei “Marijos 
Vardo Draugija” yra didele pa
gelbą. Daug mūsų sesučių sau pa
šalpą gąuna ligoje ir iš kalno ži
no, kad numirus bus kam ją ap
rūpinti. Draugija yra gerą! žino
ma ne vien pašalpoje sa^o"narėms/ 
ale jijė kas metai .pasižymi gra
žiais ' visuomeniškais darbais. 
Draugija uoliai remia Lietuvos 
reikalus per “Tautos Fondą” ir 
darbuojasi Katalikų Draugijų Fe
deracijoje. ’ ’’

Draeitais metais “Marijos Var
do Draugija” pirko Lietuvos Bo
ną už $200.00. Tečiaus pastaram- 
; ame srisirinkime nutarė -dar pirk
lį už $100.00. Paskolos Komitetui 
į pagelbą išrinktos: Petronėlė Ba- 
činskiėnė, Maria Čižauskienė.

pastaram jame susirinkime “Šv. 
’ovilo Spaudos Draūgijoš” atsto
vas kvietė ir “Marijos Vardo 
Draugiją” prisidėti prie darbo 
iCatalikiĮ Spaudos Savaitėje. Už- 

; švietimas vienbalsiai priimtas ir 
sekančios pasižymėjusios, narės iš
rinktos Spaudos Savaitės Komite- 
;ui į talką: Elzbieta Dominaitie- 
ne, Marė Elkevieienė ir Magda- 
ena Morkūnienė.

Paskaitytas Atholio klebono, 
kun. Aug. Petraičio pakvietimas 
į jįj naujos bažnyčios pašventini
mo iškilmes. Susirinkimas pa-, 
kvietimą maloniai priėmė, nutarė 
bažnyčios pašventinime dalyvauti 
ir paskyrė naujai bažnyčiai $30. 
auką. . . -

Jau bu^o piisiatt dvyliktos va
landos kada iš eilės imta svarsty
ti “Tautos Fondo ” 'pakvietimas 
prisidėti, prie Kultūros* Vajaus. 
Taip reikalingiems tautas daly
kams, kaip. Lietuvos Universitui 
ir LietuviiĮ Kolegijai Amerikoje, 
žinoma, nebuvo nei vienos’ prie
šingos. Todelėi vienbalsiai nutari 
ta remti, bet dėl yelybo laiko nu
tarta auką , paskirti sekančiame 
susirinkime. . . .

• Apie kitij draugijų veikimą teks, 
parašyti kitą sykį, po jų mėnesi
nių susirinkimų, kuomet bus ži
noma apie jų prisidėjimą (arba 
atsimetimą) prie bendro katalikų 
darbo, ypač sulig aukojifnd Lie- 
tuvos Universitui ir Lietuvių Ko
legijaiAnierike,

Kun. Jonas J. Jakaitis.

WATERBURY, CIONN.

Pranešimas visiems' New Engiant 
V^orkers AšS. iiąriaiw

Draugai! N« M W. A» lietuvi 
skyrius laikytame susirinkime, k 
d. spalio nutarė paskelbti per lai- 

■J kraščitis, kad nariai, kurio esti be 
darbo yru paMuasuojami nuo mo
kesčių ir kviečia vNus, kad lauky* 
tūsi i susiidukinius ir imtų daly
vavimą darbe.
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Uolui pritarimas universitui 
Lietuvoje.

Lietuvių kolegija Amerike 
teiniaiiia. ’k, ...... .. *

AVORCESTER, MASS., Spal.
14. — Šitas laikas yra- darkyme- 
lės laikas visiems Amerikos go- 
riemš lietuviams ir jų draugi
joms* Šio miesto lietuviai jau 
nuo kalėtos metų, kaip nuolatos 
pasižymi kultūriniame darbe de
lei Tėvynės- ir naminiuose Aineri* 
kos lietuvių reikaluose, 3variną to 
darbo „dalį tenka atlikti organizuo
tiems lietuviams į jų draugijoms. 
Kuomet nūnai keliamas Paskolos 
Vajus, ruošiamasi į Amerikos 
Lietuvių Katalikų Kultūros Vajų- 
ir jau,artinasi Katalikų Spaudos 
Savaitė, tai katalikiškųjįj draugi- 
jų susirinkimai nusitęsia iki vėly
bai nakčiai, šiuos svarbius daly
kus aptariant,, darbininkais ir pi
nigais aprūpinant) V

Pardavinėjime Lietuvos Laisvės 
Paskolos bonų mūsų draugijoms 
tonka visų‘pirma pačioms, bonų 
nusipirktų paraginti prie pirkimo 
višiis. narius ir iš savo tarpo iš
rinkti'darbštešnius, uolius narius, 
kurie pardavinėtų bonus kitiems.

Kultūros Vajus, tas žodis trum
pai skamba, ale reiškia didelį ir 
ilgą’, darbą. Atgimusioje Lietu
vos valstijoje reikia daug moky- 
tij žmonių, nes samdant svetim
taučius, tie nevisada Lietuvai išti
kimais pasirodo. Reikia, tSt, siųs
ti mūsij jaunuomenę į augaus, u- 
niversito mokslus, gelbėti*jiems 
pinigiškai, kad tik, greičiau susi-. 

d lauktume-įvairių profesijų spėei- 
I jalistų, idant Tėvynė veikiai ga
li lėtų nusikratyti neištikimų) sve- 
I timtaučių specijalistų. 5Ligšiol
į nėra nei yieno universįto. Mūsų 
•I -studentai turi dangytis į svetimas 
| žemes. Bet-gi visada taip pegali 

būti. Lietuva turi turėti univer-I
šitą. Prie to dabar jau ię» eina
ma. Pirmiausia tuo dalyku riin- 

. tai pradėjo rūpintis Žemaičių vys
kupas Pranciškus Karys-Kapevi- 
eius. Kaip katalikiškos šalies va
das jisai,aiškiai mate, kad katali
kams pirmiemsiems reikia tuomi 
rūpintis ir įsteigti savo universi- 
tą. . Tečiaus toksai užmanymas 
reikalauja didelės krūvos pinigų, 

’ ° jų vyskupas neturi. Bet vysku
pas jaute, kad tas dalykas ne jam 
vienam rūpi- ir kiu* vienas negali 
padaryti, dažnai dideliam žmonių 

_ būriui tas nesunku būna atsiekti.- 
. Todėl, vyskupas daro pradžią pat

sai aukodamas Katlikiškam Lietu
vos universitui savo vyskupišką 
žiedą,, už kurį gauta 20,000 auksi
nų. Beto, vyskupas išleidžia laiš
ką, kreipdamasi ir į Amerikos lie
tuvius,. kad visi lietuviai tą daly
ką paremtų savo aukomis. Ir 
štai Katalikų Kongresas Brookly- 
ne nutaria Žemaičių vyskupo pra
šymą visa galia remti, kad. t ik 
greičiau Lietuvoje įsikurtų uni- 
versitas.

Gimnazija-Kolegija Amerike.

Dideliai svarbiu daiktu —■ Lie
tuvai turėti imivęrsitas, ale taip
gi labai svarbiu daiktu mums A- 
meriko's lietuviams ir savo reikąlų 
nepražiopsoti. Kuomet- remiame 
Tėvynę visa galia, labai gerai da
rome^ vis-gi tas neleidžia mums 
apleisti savo ‘priedermes sulig A- 
merikoš lietuvių. Yra-gi begalo 
svrtrbių Aimfrikos lietuviu reika
lų, kurie ligšiol dar neaprūpinti, 
kaip ve; prieglauda seneliams ir 
našlaičiams, emigrantams namas, 
lietuviška kolegija.

Dar prieš karę pradėta rūpintis 
steigimu hūgštesnės mokyklos — 
kolegijos Amerike. Karas tą da
lyką sutrukdė, alc reikalą nopa- 
naikino. Ligišlol Amerikos lie
tuviai katalikai turi įsitaisę put- 

'dinių. mokyklų, ale augštesnūs mo* 
kyklos dar neturi nei vienos. Mes 
reikalaujame kad mūsą mokslei
viui į advobatus^ gydytojus, ku
nigus būtų gerais lietuviais, ale 
ligšiol tiems moksleiviams .nejut- 
’ rūpinome įstaigos, kame jie lie
tuvių tautą, literatūrą, dailę, N-
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HŪDSON, MASS.

Indomioe ir avatbioaprakalbb*. 
Ateikite Jri»i.

-r 0 
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Ateinančią riedėlią spalio 23 a. 
šv* Jono salėj, 27 Main St 2 vai, 
po pietų įvyks nepaprastos prą 
kalbos. Kalbės nesedai nugrįžęs 
iš Lietuvos PranasGudas “Darbi
ninko” redaktorius. Aiškins apie 
Lietuvą. Visi vietos ir aptinki* 
niai lietuviai prašomi sueiti pa
siklausyti nepaprastai indomių ir 
svarbių prakalbų. Visi kviečia
mi pasipirkti tose prakalbose bo
nų. Po prakalbų bps galima duo
ti klausimai apie Lietuvą ir kal
bėtojas paaiškįriš*

Rengėjai.
_ ¥

HARTFORD, CONN.
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Atjaučia Tėvynės Reikalus.
* „

Tautos Fondo įr L. R, Kryžiaus 
rengiami forai įvyks spalio 25[ Ž7 
ir 29 dd., parapijbs svetainėje, 41 
Capitol Avė. ĮS komisijos, kuri 
dėl to labo darbuojas, kaip paaiš
kėjo paskutiniame susirinkime, 
kad jau daug surinkta įvairių
daiktų. Daugiausia surinko Mag
dalena Tamošaitė su Tekle Bla
žiene. Jiedvi lankės pas ūkinin- 
rus-farmerius, tai daugiausia lai
mėjo gaidžių, ančių, žąsų, sviesto^ ( 
sūrių ir tt. ir sako kad ūkininkai 
abai atjaučia Lietuvos reikalus, 
sU'mielu nortuaukoja.

Kiti komisijos nariai po mažiau 
turėjo, bet dar gali pralenkti ir 
pirmąsias; nes visi darbuojasi su 
pideliu pasišventimu. .

Kas aukoja šiem fėram, tai au
koja Lietuvos ■ našlaičiams, kas 
/ankys tuos fėrus —' labdaringą 
(Urbąmtliks. '

Reporteris.

. W RRtTAIK, GOMH.

Keletas Žodžių* kas-Jink tilpu- 
sios korespondencijos “Darb.” 
No/116, kurią pasirašo tūlas N* 
B« Stasys, N. B* Stasys bando 
mane apdrapstyti'visokiais pur
vais, prisidengęs slapyvardžiu; 
Prirašo visokių nesąmonių. .

N, B. Stasys perstatų tą mergi
ną gera lietuvaite, girdi ji prigu
linti prie gerų draugijų ir lan
kantijų susirinkimus. Tas labai 
gerai, bet ar draugijos gražus var
das gali užtikrinti žmbgaiia geru- 
ntą. Taip lygiai negali padengti 
slapyvardė korespondento kerš
tingo veido.

Kuomet piktadaris sumano ką 
blogo kam padaryti, tai Višųpir- 
miausia užsimauna kaukę ant sa
vo veido* Panašiai anas kores
pondentas pasielgė. Nejaugi' ,N. 
B. Stasy nežinai nei to, kad po ši
tokiu raštu reikią pasirašyti savo 
tikrą vardą ir pavardę. Kodėl aš 
nebijau to padaryti.

Mat randasi daugelis'korespon
dentų, kurie myli rašyt į laikraš
čius vien tik tada, kaip turi ant 
ko nors .pagiežą išlieti ir gali pa
sirašyti slapyvardė. .Trfip ir N.- 
B. Stasys elgiasi. x <

Baigdamas primenu, kad ant to- 
liaus nemanau polemikas varinėt 
su tokiais, kurie gėdinasi savo 
vardą pasirašyti viešai.

B. Janavičia.

«
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BRIDGEPORT, CONN.
' t---- -—

L. L. P. Stoties Darbuotė.

Spalio 11. d. buvo prakalbos pa
rapijos svetainėj/ Kalbėjo atsiųs
tas iš Atstovybėj J. Šaliūnas. Nors 
kalbėtojas savo užduotį atliko ge
rai, bet pasekmės tai mažos, to
dėl kad baisi bedarbė viešpatau
ja šioj kolionijoj. Bet visgi dar 
randasi tėvynainių, kurie su ma
ža dalele prisideda prie Lietuvos 
reilfalų ir vienas iš susirinkusių, 
rodos paprastas darbininkas pirko 
net už $200.00 boną,. pilnai užsi
mokėdamas iš syk. ' Antras už 
$50.00. Išlaidų apmokėjimui ir^gi 
nurinkta $3.18. Minėtų prakalbų 
rengime prisidėjo ir vietinis kle
bonas kun. Bankus,, pagarsinda
mas bažnyčioj iš sakyklos, ' kas 
daug pagelbėjo. Vietinė stotis y- 
ra išnešus pageidavimą .sušaukti 
Conn. valstijos paskolos Stočių su
važiavimą, kur .būtų galima ap
tarti kokiu būdu galima inteikti 
tinkamas režoliūeijas Conn. valsti
jos senatoriams- su reikalavimu 
Suv. Valst. pripažinti Lietuvą. 
Taip-gi būtų 'pr°ga pasitarti ir 
paskolos reikaluose. Tam tikslui 
komisija likos išrinkta ir kreipės 
į Lietuvos Atstovybę 'Conn. stočių 
antrašų, bet Misija iki šiol nesu
teikė. Stotys, kurios pritariat tam 
sumanymui malonėsite priduoti 
antrašus komisijos nariui Aug’r 
Sapiegai, 271 Atlantic St., Bridge- 
port, Conn.-

♦
4

Amsterdamo lietuviai reiškia 
’.’ilią padėką ir ilgiausių metų ats- 
ovams ir karštą užuojautą L. Vy- 
auto bcnui ir šv. Cicilijos chorui/ 
tž tokį patrijotiškiimą ir patai’-’ 
lavimą Tėvynei. Taip-gi'ir visuo- ' 
'nenei už gerą širdį Lietuvos rei- 
:alams.

L. L. Pas. Stoties rast/
A. J. LukŠis.

I

Ir

valmrnjs.u^-r' -
«'

.4

m) duy/iksluį|f Ir išiŽdO
Pritartu tam 
toli, bet su-

WORCESTER, MASS.
* ■ - ----

( Lietuviai sujudo.

Atvažiavus į Ameriką naujam 
Lietuvos ’ Atstovui Valdemarui 
Čarneckiūi, ir paskelbus antrąjį 
Lietuvos Laisvės Paskolos vajų, 
Woreesterio lietuviai su visu 
smarkumu stojo į darbą. .

Pirmosios paskolos vietinės sto
ties pirmininkas gerb. kun. J. J. 
Jakaitis, sušaukė viešąjį lietuvių 
•susirinkimą, kuriame tapo, peror
ganizuotas L. L* Paskolos komite
tas ir išrinkta nauja valdyba iš 
sekančių asmenų: pirmininkas —- 
advokatas" Antanas J. Mileris, vi- 

’ee-pirmininkai — Juozas Baljra- 
maitiSj Juozas Svirskas ir Veroni
ka Liutkienė, protokolų raštinnir 
vė — p-le Juzė Leonaitė, finansų 
raštininkė —- Daktare Biiuth Ber
notaite, iždininku **- Kun. J. J- 
Jakaitis, jo pagelbininkais—Vin
cas Stankus, ir J. Vilkas, teipogi 
tapo išrinkta apie keturiasdešimt 
agentų arba ’ kolektorių, kurie, 
pardavinės paskolos* bonus. Nau
jasis komitetai jau turėjo tris po
sėdžius, kur. tapo apdirbti planai 
antro jo Lietuvos Laisvės Paskolos 
vajtfus. . , .

Lietuvos Atstovas Gerb* Valde-’ 
maras Čarneckis'atvykš į AVorcep- 
terį subatoj po pietų Spalių 22 d. 
Pribus ant gelžkėlio stoties apie 
•5-tą valandą. Tą pat vakarą Ats
tovo pagerbimui yra ruošiama iš- 
kiliųinga ’ vakariene viešbutyje 
“ AVarren?ant Front St, Yra už
kviesti Miesto /Majoras ‘Sullivan, 
Senatoriuj Nelson,“ Užvėizdėtojas 
“.American Steel &,Wire” kom
panijos ^Člintori MarsKall, ir kiti 
žymesni* Vrorcesterio svetimtau
čiai. Išviso vakarienėje dalyvaus 
apie 160 ypatų.. i,

Nedėlios vakare Spalių 23 d. 7 
vai. yra renaiainas iškilmingas va
karas Vajais atidarymui. Vaka
ras įyyks Teatre /‘Plaza” ant 
Froht Street. Programas susidės 
■iš svečių prakalbą, dainų ir par
davinėjimo L* L. 'Paskolos Bonų. 
Todėl AVorepsterio Lietuvių Vi
suomenė yra kviečiama atsilanky
ti į tą vakarą kuoskaitlingiauHm. j0 saudraugus feteimnrnas 
O labiausiu tie, kurio dar iki šiol 
nėra bonų pirkę, nea Woreesteris

AMBTERDAM, N. ¥.
■ ____ s

Kaip sutikom Lietuvos atstovą. 

Kvota užbaigta šu kaupu.

:■ Gavę žinią, kąd gerb. L. Atsto-
4-1 n trt <?4’.vos su.savo bUndradatbiais At

vyks mūšų kotionijon 6 d> .'spa
lio, darbo dienoje, tai Paskolos 
stotis paprašė( vietinio’ klebono 
kun. J. Židanaviejaus ir* kitų 
draugų,- kad Juos pasitiktų, Ele-' 
,bonus apsiėmė, o stoties darbinin
kai dėjo Visas pastangas, kad vis-* 
ką kuogėriausiai sutvarkius. Už-! 
kvietė Vytauto Beną, Šv.Cicilijos 
chorąį išrėdė svetainę vėliavomis 
ir laiikū tik. garbingų svečių. A- 
pie 8 vai. prasidėjo toji iškilme 
Išvydom, ateinant gerb. L. Atsto
vą V. Čąrneckį j/Vhiiką it adv. 
B, Mastauską. Jitokelydėjo kuh 
J. Žįdanavyčius, kun. Zabiela ir 
kun. Tamuliūnas. Liet. Vytauto 
Benas užgriežė maršą, o publika 
sveikino savo valdininkus susto
jus/delnų plojimu. Šv. Cicilijos 
eliorab sugiedojo Lietuvos himną 
Gerb. Kun. J. ŽidanaviČius per
statė gerb. L. Atst, V. čarneėkį i ?

{i j» <

CLEVELAND, ORIO,
_____ 7 e 

Pagirtinas vyčių darbas.
• . ,, I • « t

Šaunus jaunimo būrelis L. Vy-. 
ių 25 kp. veikia-kruta kaip gū
ždamasi kad tik pažengus į. pla- 
esnį pažangos kelią, kas jauni

mui ir pritinka.
Spalio 10 d. laikytam L. Vyčių 

.15 kp. susirinkime, buvo nutarta ' 
daug įdomių reikalųj kas jauni
mą galėtų patobulinti n rištų prie, 
neilės Tėvynės Lietuvos. ’ -

Lietuvos Vyčių 25 kp. visada ' 
•ėmė ii1 rems šv. Jurgio parapiją’ 
dek tik spėkos leis, nes .tai vyčių 
įbaisi * — tautai ir Bažnyčiai. ‘ ’ 
Vanj*į Šv. Jurgio bažnyčioj dar . 
lekurftfdalykų reikia įtaisyti. Ge- 
•aširdžiai lietuviai nekuriuos pa- 
džadėjo įtaisyti. Vyčiai 'matyda

mi reikalą remti savo naują baž- 
įyeią, pasitarė su gerb., kun. V/ 
L VilkutaiČiu kas būtų ręikalin- 
jiąusia naujai bažnyčiai* Vyčiai 
buvo .pasiryžę ką nupirktų bet 
»erb. klebonas matydamas dar 
svarbesnį reikalą, kaip nors suda
ryti parapijai pihigų, kurio dabar 
reikalingi dėl padengimo svarbes
nių reikalų, pasiryžęs yra pinigų 
surinkti, dėl visokių reikalų, ė 
tuom sykiu apseis ir-be pagražini- t 

. nų* Todėl vyčiai nutarę sureng
ti tinkamą vakarą adven.tų laike. 
Nutarė suvaidinti gražų veikalą 
“Šv* Elzbieta,” taip-gi VyMų 

. Choras prisirengia su tinkantomis ' 
dairiomis,, žodžiu sakant, progra
mas bus prirengtas Joks, Įteks 
adventų laikė yra tinkamas t Jei 
katalikų. Ypač perstatymas “šv. ' 
Elžbietos” yra gražus h* pamoki* 
nantls veikalas, kuriame parodo-' 
ma kokią vertę atneša mielašir- 
dingas darbas. Berstato Šv. Elz
bietos gerą širdį dėl ‘blednų* Visi 
tsinykite kada bus ' pagarsinta 
diena ir kad ktekvieriąs gulčtū- 
met tą Veikalą pamatyti.

L* Vyčių 'Choro repeticijos bus 
jau naujojo viotojė> t. y* bažnvti* 
nes mokyklos kambariuose* Bra- 
sida spalio 27 d; Wi Vyčių dai- 

„ noriai privalot atsilankyti paū
mėtoj jlienoj. Taip-gi kas mylėtų * 
dainuotu maloniai esat kviečiami 
ateitį kad pasirodžius visais IviL 
gantaisttinkamai, Žinoma, vyčiai

didelę simpatiją vardu Amaterdib atliks užduotį kaip reikiant 
mo* lietuvių, ir trumpai perbėgę* ir ,
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Sabalo, Spalio 32 d., 1931.DARBININKAS
~ v /

A

.' , Daugiausia gautų iš Lietuvos fcnygų tinka pasimoki- 
nimui skaitymo, rašybos, kalbos, skaitliavimo ir apsipaži- 

. »imui su Mtais svąTbiai^ Šių'dienų Mausimais^ t , t.-;
Besiartinant Šaltiems žiemos vakarams skaitytojai

•' . «■ . -r -#• .••Y i »• ■ ... -r • r-*' v .. n- a* ■< M ’ t *w f

*

L pasirūpinkite įsigyti tinkamų vadovėlių, kad nepraleidus 
liueso-laiko be naudos* * ' . / " - ■

| IJaugeliš važiuoja ir reųgia^i važiuoti į tėvynę Lietu- 
? , va< ,Pirm negu važiuosite, Išmokite gerai lietuviškai įa- 

Šjfti, skaitliuoti ir tt ir taip-gi apsipažĮnkitė su kitais 
1 Svarbiais Mausimais, kuriuos kiekvienas lietuvys turi ži- 
i . noti. ■.
į Tad; dabar proga įsigyti labai naudingas kdygas, kU- 
į riųAieperdaugiaušia iškeista, o dar mažiau gauta čia A- 
I merikoje. ; ' -

t ^Tamistos žinote, jog Liet uvoje kad Ir leidžia knygas, 
j tai neperdidžiausių skaičių e gzemplioriuj nes popiera ir 
i atspausdinimas gana brangiai atseina. Šių skelbiamų kny- 

. gų gali ji’.Lietuvoje pritrūkti.. Tad pasiskubinkite su'už
sakymais.

Žėmiau talpiname suras i knygų* gautų iš Lietuvos. 
LDS. nariai nuo pažymėtos kataloginės kainos gaus 

nuolaidų 15 nuošimtį arba 15 centų niio dolerio; Tai yra: 
pasirinkę už vienų dolerį mūris “moka 85 centus. Pirkda
mi už daugiau kaip $5.00 L. 1). S. nariai gaus nuolaidų 25 
nuoš. arba 25 centus nuo dolerio. J_ •

Prieteliai pirkdami už daugiau kaip $5.00 gaus nuo
laidą 15 nuošimtį. . ’

L. D. S. nariai pirkdami daugiau kaip už $10.00, gaus 
nuolaidų 33 nuošimtį, o ne r. iriai'gaus 25 nuošimtį.

Knygynams specialė nuolaida.
APLINK BALTIJĄ. Kas jau yra pajūryje ir kas dar norėtų ten 

būti. * Parašė Vaižgantas. Pu L 96. Begalo. įdomi ir nau
dinga knygutė. ........................'.........................................••%.•••• A5

"ARITMETIKOS TEORIJA. Ketvirtasis leidimas .Švietimo Mi- 
' nisterijos Knygų Leidimo Iv-misijos leidinys. Naudinga 

knyga kas nori išmokti gerai ; kaitliavimo įvairiose šakose.
. Pusi. 139....................i.....'..........................................................

• ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS. Vadovėlis aritmetikos fcra- 
.< kadžiai.. Antroji dalis. (Veiksn .ii su skaičiais visokio didu-

’H,mo). Parašė Prj Mašiotas. Pusk 64......... *...................... ..........
ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS. Vadovėlis aritmetikos pra- 
k džiai. Pirmoji dalis. (Veikimai su skaičiais ligi 1000). 

Parengė Pr. Mašiotas. 1921 m.. ?usl. 86. Naudingas vadovė
lis kiekvienam norinčiam išmokti gerai skaitliavimij............e

’ ATLASAS LIETUVOS MOKYKLAI. Į. Pusrutuliai, 2. Eu-‘ 
. ropa, 3. Azija, 4. Afrika, 5; f tautinė, Amerika, 6. Pietinė 

Amerika, 7. Australįja, 8* Li aivos, žemėlapis ir 9. Žmonių 
rasės. Paruošė S. FranckevE ,us. Kaunas........................ ....

> ^BAŽNYČIOS* ISTORIJOS' VADO TŪLIS. Vertė Kun. V. Za
jančkauskas. I dalis (Senovė ir viduramžiai). U dalis

• * . .. (Naujieji Amžiai). Abi dalys ....................j,.$1.00
'BUHALTERIJOS VADOVĖLIS. I dalis. Elementiniš kuršas> » # * *

komercijos mokykloms. Sutn sė Jonas Ilgumas. Kaunas, 
Pusi. 184. Kas norį pasimoki? i knygvedystės, patartina šį 
vadovėli įsigyti .$1.00

. CIT PAKLAUSYKIT.. Parinktomis lietuvių poetų eilės. Pa- 
’ rankiojo Liudas Gira. Ras lakai puikių eilių, tinkamų va- 

. karų pamarginimui. PusL Iff.................. .................. ................
DUONELAIČIO RAŠTAI. Moli; kloms parinko ir paaiškino

M. Biržiška. Pirmoji dalis: i'.traukos ir priedai. Antroji 
e dalis : Duonelaičio gyvenimas, raštai ir, kalbos jiaaiškini- 
' mai. Kaunas, 1921 m..Pusl. 202. Ketais apdarais. .*.... .$1.00

-FARIZIEJAI. Trijų veiksmų drs ma. Lošime dalyvauja 6 mo
terys ir 7 vyrai. - Vertė A. RuceviČius. Kaunas, 1920 b. • 
PllSl. 64. , ...i..... ..a.....^..... .35

GAMTOS PBADŽIAMQKSLIS. I dalis. Negyvoji gamta. Že
mė, Vanduo, Oras. Parašė J. Earonas. Švietimo Ministerijos 
leidinys. Popiero apdarais? Tilžėje, 192(fm. Pusi. 112........ .75

GEOMETRIJOS UŽDAVINYNAS. Sutaisė Pr. Mašiotas. PusL
79. ... .... .... .... .... • •.« .... .•••-••«• ... ». **. .35 

D^IMO AKORDAI. Parašė Vaidilutė. Telpa šie vaizde- 
\ liai: l) Kaip rudens lapas, 3) Diana, 3) Jausmų pančiai, 
' • 4) Miražai, 5) Prieš audrą. Pusi. 164—1921 m.. . .50

ISTORIJOS APYSAKOS. Lietuvos’giriose. Vytauto Sūnus. 
'; Puikūs aprašymai apie Lietuvos senovę apysakose. Vertė

A. Musteikis. Kaunas. Pusi. 164. Y
JONO BILIŪNO RAŠTAI. Paveikslai, apysakoj ir eiles- Til-, 

ze^je, 1913. I^usl. 143 «..............♦.. .«« .75
KAK* ŽMOGUS ŽEMĖJE ĮSIGALĖJO* Lengvi mokslo pasa-

* kojimai. Parašė Pr. Mašiotas, Puiki knygelė pasiskaity- 
« \ mui. Su paveikslais. Pusi. 44. ............... .............. .... .30
I<AS'TAI YRA KONSTITUCIJA? Paraše P* Višinskis. Kau

nas. Pusi. 14............  •.........

I
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.75

.35
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.35
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.05
KETURI MONOLOGAI., Parašė A. Vienuolis. 1920 m. Pusi. 24 .15 
KOMEDIJOS, 'pinigėliai, Karalaitė tikroji teisybė, Gegužis*

Kuprotas Oželis*- Visos tos koniedijėlęs telpa vienoje kny- » 
z goję ir-rinklios linams. Parašė žymi rašė ja Sofija Čiurlio- • 

* . Uįene (Kyočiantaitė)* Pusi 157* Švyturio B-vės leidinys* *65 
LAPKUS* Trijų veiĮmmu tragi-komedija* Sulietuvino & Ru-

■ seviičenS. .Lošime dalyvauja 3 moterys ir 2 vyru* Kaunas, 
1920 m. I/UsL 56* * * * n. *6. ,,,,...*.* ..***..•**,*•*.*..• *. .3*1 

DRĮSKITE MAžRčIAMS'ATĖITI PRIE MANRS- Patariuiai ir - 
maldos, laukiantiems ir sulaukusiems gražiausios gyvenamo 

‘ dienos. Pagal kun. Fąčhtą sutaisė Kupranas. Vilnius. Pusi.
277* *.. * ■*. . * * * *..».* * * * * * • • * • * * * * * * ■*■ * * *» . * *. *. * * 

LIETUVIŲ KALBOS* GRAMATIKA. Sutaisė' X. Damijonaitis.
Šis' vadovėlis tinka mokykloms ir patiems per save mokiu-

.56
*

tis lietuvių kalbos. Pusi. 127* .351
LIMUVA W»?ir Vaaar^ Rudenį ir ^em<* Čariuktiėji akai.

tynįsliiii iš Rietuvių rWj<s« afcfe Lfetnyoa inetaRdMiia ir jų 
dalis* Sutaisė Liudas Gira, Kaunas. Pusi, 124...**50, 

LIWWOSIST^  ̂ I dalia*. Iš *
/ rusų kalbos yertė J. 8ondeckii/Vilnius, 192f) m. Pusi. 87. -.50

iMANOOJAUBE* nralė šie tetaiM -
’M veikalai ĮodSti ir Atbaidai 3-jų veiksmų dramos rajK- 

r ’ -jųnfc Wloa8-jų atidengimų vaizdas* Katmaa, « 
1020 'in. Pusi. 124* .*-».«*.*-*-•«******* . *.-.* * * •**-«.***«* * .50 

TO3At MEILĖS DElvę* Mytologijos PasaU Parašė Petras , . * 
Vaičiūnas* Lošime dalyvauja 4 moterys ir 7 vyrai. Apart ’ 
to dalyvauja Deivės, Jaunimas n* žmonM Viskas dedasi

• Senų Senovėje, Balftjos pajūryjeKusl. 67.
MOTERYSTĖS NESUARDOMYBĖ. išraše X Lesaurids. Labai 

naudinga' knygelė kiekvienam. Kaunas, 1920 m. Pūsi, 32,
MOKSLO PASAKOS; Šū 28 piešinėliais* Farą&ftt fifcšitfūė* 

: Kaunas, 1920 m. * Pusi. 56* ***,♦■*.*.** *. * * * * * * *«.. •«* *>** *
MONOLOGAI* Blaivininkų pirmininkas. Ant vienų pečių. rŠį- 

*.**..^.-* z***.. **^*^.*.***. *.. .*A 
MONOLOGAI: Teatras ir dekoracijos. Ir mazgelis nepadėjo.

Įjaimas, tiusI. 1'^2* * • *a* *^*' *■. * •* * * • * • • . •> *. *• ; *

MŪSŲ RAŠTŲ ISTORIJA. 1547 m.—1904 m, Parašė M. BiriHš- 
i Ra* 1928 m. pusi* 112* i*.,, ■»-. *... .*.......«. • *•<• 
MOŠŲ ŽINYNAS. Karo, mokslo ir literatūros žurnalas, lęi- 

^džiamas kas 3-Čią mėnesį. No. 1, Kaunas, 1921 m. Jitme ' 
rbndasi labai naudingų aprašymų apie Lietuvą ir tt...... .$1.00 

MOS MAŽIAUSIOMS, MŪS MlELĮAUSIEMS. PSragė Pr. Mar
■ šiotas. Iliustravo Pv. Kalpokas. Puikios pasakaitės ir tin
ka vaikučiams. Su paveikslėliais. ......................... ..

VAŲJŲJŲ AMŽIŲ ISTORIJA.* I dalis. Ligi didžiosios Pran- 
cūzų revoliucijos. Vertė L. Noreika ir J. Pajaujis. Pusi. 
'124. Kaina ...................,t75...............................................

VAUJOJI ZELANDIJA. Vladislovo Krakovskio. Lietuviškai 
išvertė J. Bekampis. Vilnius.1 Pusi. 52.................

NEGYVO JI GAMTA. Oras, Vanduo, Žemė. Parašė M. Stan- 
* kevičius* Su įvairiais piešiniais. Pusi, 90. ......... .................. .50

ŠANČIAI. Teatrališkas veikalas. Tinka) losipiui. Lošime
dalyvauja 4 moterys-ir 6 vyrai’, du pažu ir karalienės pa
lydovės. 1920 m. Pusi. 45........................................... .25

PASAKOS NEPASAKOS. Mažiems pasiskaityti ir dideliems pa-
• siklausyti* Su p’aveikslais. Parašė Pr. Mašiotas. Pusi. 38* v25 

PASAKĖLĖS. Parašė Pr. Mašiotas*.. Labai Attiki ..knygelė su 
paveikslėliais. Kaunas, 1921 ih. Pusi. 56. ... ?....................... .30

PUTINO RAŠTAI. Eilių Rinkinys. Poema Kunigaikštis Žvai- 
nys. I Tomas..........................;...................... ...................... .. $1.00

PUTINO RAŠTAI. Drama—Novelės. H .Tomas ...................$1.00
Perkanl/abu”tomu sykiu ............. . ........*N .Hv.,.. .$1.50

RAMBYNO TĖVYNĖJE, Mažosios Lietuvos .vaizdai, a,) Gimi- 
nėsna; b) JLigi kapų. Su paveikslais ir puikiais pągraži- . / 
m mais. JPusL 64. ......... .«.«. .■'• *.««.. .*«•«.« *35

RELIGIJŲ ISTORIJA. Ųarasė K. L Skruodyš. Vilnius, 1920 ” 
m.. Pusi. 266. Šį rastą autorius skiria šviesiausiam ViL- 
niaus®Vyskupui Jurgiui Matulevičiui ..................*$1.25 

RELIGIJOS MbKYMO METODIKA.. Sutaisė K. J. Skruodyš.
Vilnius, 1920. fPusl. 157* Šią knygą būtinai turėtų įsigy
ti visi tie, - kurie užsiima religijos mokymų arba katekiza- 
CjQa. ICama *•• ■*;•■• •*•••* .75

RYTŲ SVEČIAS. Keturyeiksmė istorijos kronika. Parašė Ka- 
zyš Puida. Lošime dalyvauja 9 vyrai ir 1 moteris. Kaunas, 
1920 m.. Pusi. 56. .35

SAKALĖLIS. Elementorius su škaitymeliais* Sutaisė; Esmaitis. .35 
SKAITYMAI. Lietuvių kalbos pamokoms. Sutaisė P. Klimas.

Vilnius, 1921.m. PusL 294. Drūtais kietais andaaris...*.$1.25 
SOCIALIZMAS IR KRIKŠČIONYBĖ. Parašė,Prof. V. Jurgu- 

tžlSa Rk&UUdSj 1919 a " Rusia į. a. a a a ą • v a «'a < *
STEPAI. Keturveiksmis medžioklės epizodas. 'Parašė Kazys 

Puida. 1920,xpusl. 60. Tinka lošimui -Lošia 6 vyrai ir 
2 moterį *.«..'.

SUNKIAISIAIS LAIKAIS. (Iš mano atsiminimų). Parašė A. 
Rucevičius. Nušviečiama netolimos mūšų praeities laikus 
-7-špaudos uždraudimo laikus. PusL 116. 1^20 m..............*.1

SULAUKĖ? Iš tautiško serbų atgijimo pasakojimas. Iš-lenkų 
kalbos verte Baltrus Virpa. Labai užimanti apysaka. Kau
nas. JPusl. 132. **..**.*«*••.■■■».„.

ŠILTIEJI IR ŠALTIEJI KRAŠTAI. Pagal Gorbunovo-Posado- 
vo chrestomatiją ir kit. Pr. Mašiotas.' Tilžėje. Pusi. 67.

TARPTAUTINĖ TEISĖ. Parašė K. J. Skruodyš/ Vilnius, 1921 ,
m. Ši knyga praartu perskaityti kiekvienam norinčiam susi- "* 

pažinti su tarptautinėmis teisėmis, t Pusi. 119.,...........
TĖVYNĖS KELIAIS (Eiles). Parašė Liudas Gira.*. ?........ 
TIESIANT KELTĄ LIETUVOS' NEPRIKLAUSOMYBEI 1916— 

17 m. Parašė Vaižgantas* Vilnius. Pusi. 40. ............... ..
TRUMPA APOLOGETIKA ARBA KATALIKŲ. TIKĖJIMO AP

GYNIMAS. /Pagal Kun. Schmits’ą ir Kuū? Bartynowskį, 
parašo Kun, .V. Zajančkauskas. Kaunas, 1920 m. Pusi. 142. 
Šioje knygoje moksliškai aiškinama pagrindinės katalikų 
tikėjimu tiesos.

VALKŲ ŽAISLUI. Trys vaikų komedijčlės: Į) Ponia ir ponas 
teisėjas; 2) Godus daktaras; 3) Barbės edukacija **...... .20 

VARGO MOKYKLAI. Būrelio, mokytojų rinkinys kalbos moks
lo reikalui. Antrasis leidimas. “Maža garbė svetimomis 
kalbėti; f Didi geda—savosios gerai .nemokėti.” Kaunas, 
1921, pusi. 320. .Kietais popiero apdarais ........................... $1,25

VARGŠAS TADAS* 2-jų vaizdų škicas. Vertė Trys. Tinka
mas veikaliukąs lošimui. Dalyvauja 2 moteri ir 2 vyru. 
Kaunas* .Pušį. 16, Didelio formato. ............... ..................... .>.20

VISUOMENĖ IR MEDŽIAGINĖ KOPERACIJOS PRIGIMTIS, 
IŠ rusų kalbos vertė X Sondeckis. Šiauliai, 1921. PusL 95 
Ši knygą yra -viena iŠ geresnių koperaci jos literatūros kurt .

■t hių. Nėra abejonės, kad ji būs pravarti perskaityti mūsų 
J koperatininįanis bei visiems tiems, kurie nori lašinti kopė-

. * f * ► a • 4 * .* » « * i’ į- į. į ;■

VASAROS ŠNEKOS. (Eilėraščiai). • Parašė tfyrų Duktė 
MIDlMŲ ^ADSRKAS, Savybiės vakarėliams ir; geįjružiuūms nu

pintas* Sutaisė Matai Grigonis*. Randasi 49 tautų Žaidimai, 
2% autoriaus sugalvoti žaidimai ir 31 kitų tautų žaidimas*

^5

M

.35

.8

.10

45

i* « • • ♦ « •- <>

.30

• Šia gaidomis ir paaižkinimąis* Pąąt 75.
ŽIBURĖLIS. Pirmos po elementoriaus knygeles skaityti. Tin- 

ka mokykloms ir šiaip vaikams arba suaugusiems mokintis 
skaityti, ~ Są pn^eikšlėllais* Pusi. 1I2M921 mą Sutaisė 

... *■ * * ’l. X * ,' .' * ‘, * * , * . .< .... * . .. , jj. . , ... * ...
ŽIEMOS LEDAI, 3-jųveiksmų dabarties sodiečių gyvenimo dra- 

. ’ mos paveikrislig. ..Paraše Vyturėlis. Veikia 10 ypatų* Til- 
i Ištisi* ^^16*.*..... į**,****.-**,.,.. -***.'*

ŽYDRASISPAUKŠTIS. Sutrumpinta meteriingopasaka. Ver- 
’ * tS Jonukas, Išleido JMarČiukas* Begalo pulkus-leidinys.

' ' ? Su spalvuotais paveikslais 'ir vinjietemis. ,,,. ,

--7-V . -........ . -
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atsimaukimM ’ . ’
1920 iiict. Rike operacijų su len

kais,' žuvo pulko knygynėlis* Da
bai* aprimus karo veiksmams fron
te, norėtųsi šią progą' tinkamai 

r sunaudoti fr veikti kitoj, karei
vių švietimo dirvoj ir atidengi M- • 
tą kareiviams knygyną su 'skai
tykla* Belcleja, tani sumanymui- 
įvykdyti, kliudo visa eile kliūčių, 
.Visų pirmiąušia stokųoja moksliš- 
'kų ir šiaip skaitymo knygų. Kiek- .. 
vienam gerai suprantama, kad, 
žmogui maža vieno maisto ir rūbų, . 
jam reikia ir dvasiško peno, “Ge
ra knygą gerinusias draugas” 
—- sako patarlė, Tiesa, reikia pri-’ • 
pakuti, kad geros ( knygos, ypač 
kariuonienejeE turi didelės, nie
ku nejjakeįčiamos reikšmes: jos 
užinteresupja skaitytoją, lavina jo 
protą ir atitraukia jį nuo blogų 
darbų ir minčių.. Lietuvoj^ ypač 
vėl kariuomenėj e įvairios, litera- , 
tūros atjaučiama didelę stoka', nes . 
jos toli gražų neįstenk a ir del su- - 
lyginamai 'didelio spauzdinių 
brangumo ne visiems prieinama. * 
Esant tokiai padėčiai, kreipiamės 
prie Jūsų, Amerikos broliai, su 
prašymu atsiliepti ir į šį nors to
limą garsą ir siųsti mums įvai- * 
rios, kokios galima literatūros,. ’ 
kaip antai:. moksliškų ir skaity
mo knygų, žurnalų, laikraščių ir 
kitų t. p. daiktų. Išanksto taria
me ačiū, . nes neabejojame, kad 

‘ Jūs pa t enk i n si t sulig galimybės 
mūsų prašymą ir suteiksite, kaip 
ir visuomet savo gausios paramos.

Su pagarba,
Kar. A. Čepulis,

10 pešt.' Marijampolės pulko 
knygyno užveizdėtojas.

Viską siųskite šiuo ' antrašu: 
LITHUANIA. lO .pėst. Marijam
polės (pulko knygyno užveizdėto- , 
jui kar*-A- Čepuliuį.

P. S. Kitų laikraščių prašoma 
atspausdinti. .
h »■ -------------------------------- :---------------—L

FED. APS. SUVAŽIAVIMAS.

A. L. R* K* Fed, N. A. apskri
čio '4 suvažiavimas įvyks 30 d. 
spalio, 1 vai. po pietų, LDS. name, 
366 W. Broadvay, So. Boston, 

.Mass/, ' • . * ■ -
Visi Federacijos skyriai malo

nėkite būtinai prisiųsti po kelis'; 
atstovus. Bus svarbus suvažiavi
mas? Išgirsime .daug naujų da
lykų iš delegatų, buvusių seime. 
Bus daug naujų dalykų-aptarti a- 
pie katalikiškos visuomenės reika
lusir tėvynės Lietuvos gyvenimą. 
Malonėkite prisiųsti atstovus ir 

. tie skyriai, kurie neprisiuntė į 
pirmuosius suvažiavimus.^

Šaukia —; Valdyba: 
Pirm. V. X Kudirka, 
Rašt. — M* M. Kamandulis.

•r

I. .ŽVALGYBOJE.

(Skiriu karo ‘vaizdui nusviesti) 
Išnyko tamsoj jau savi apkasai, 
Aplink tik slaptinga tamsa viešpatauja; 
Ir tokia, tylai lygi Jaučias kapai, >' 
Kareivi^-žvalgai lygi ko nerimauj a;
Nebaisūs jiems priešai, nebaisūs ginklai,- 
Bet jie tik išėjo aplink išžvalgyti, , 
Todėl turi slinkti nuo priešų slaptai 
Tamsoj ir tyloj kuodaugiau pamatyti.

t . • *

.♦

♦

•o

. Todėl prisibijo kareiviai-žvalgai
Ant' priešo * tamsoj netikėtai nžsmukti, 
Ngs jciltų 'tuoj triukšmas, su justų sargai, 

. Be nieko reikėtų atgal, vėl* pasprukti.
“Laikykis tyliai!”—-žino žvalgas gerai, 
Ir šliaužia taip tyliai kad jo negirdėti, 
Žiūrėk jau užklups ką tamsoje slaptai— 
Nebreiks užkluptam jau sargyboj stovėti..: 
Ir. šlinksta žvalgai lyg kad slinkti], žalčiai, 
Be balso mažiausio, lyg tylūs še|ėliait— 
Sargyba, žiūrėk prieš save vis budriąi,— 
Užslinks kaip,matai tie- žvalgai lyg pašėlę!.. 
Aplinkui naktis, vien tyla ir tamsa 
Per žingsnį tamsoj net žmogaus nematyti, 
Bet budri-žvalgų neapvils jų klausa— 
Jie moka tamsoj daug visko pamatyti!,
Jie turi apeiti sargybas slaptas 

,I^>’prįe|o^^uįvUOtLkriau sužinoti, f 
, Paskui vėl tyliausiai parnešti žinias—

Pavojaus gytsybei nė kiek neatboti.
Jų laukia savi apkasuos nekantriai 
Ir seka tamsos,ir tylos slaptą šneką,’ ■ 
O naktis apgulusi žemę plačiai 
Slaptu neramumu j širdis jiems šneka. '. 
Kokias gi žinias. Jiems parneš jų dtaiigai 
Jei grįš iš žvalgybos visi tik laimingai 7— 
Visi-taip tik, mąsto, o baisūs ginklai 
Tik laūkia ptogok .imti, žaisti audringai. . 
Išsyk tik suriko kažkas tolumoj ■
Ir šūviai'liežuviais ilgais blikstelėjo, 
Sujudo, kažkas greit slaptingoj tamsoj— 

’ Žvalgai tai laimingai visi jau’ parėjo* -
Tyliausiai jie šneka, Jr klauso vadai 

; -Žvalgyboj patirtų žinių pranešimo:
• “Mes šliaužiame tyliai, tik štai apkasai— 
Ir girdim mes tylų ten ginklų rengimą.

;Kiek priešų ten buvo įspėti sunku,* . •
Bet. bus. nemažiau apkasuos jų kaip Šimtas, 
Pabuvę ir grįžtam, nes likt nejauku. 
Tik staiga slapukas mus tiesiai užkrinta. 
Nespėjome peilių nė viens pavartot, 
Kaip-priešo slapukas mumis ėmė šauti, 
Bet mes jį nušovėm, jis'liko dribsoŲ 
Kitaip.negalėjome jo mes pagauti.”
Sukruto gyvybe tamsoj-apkasai,

■ Ir kovai kareiviai ginkluoti sustojo, 
. Laimingai, sugrįžę iš’žygio žvalgai 
'Nurodė padėjimą kiek sužinojo... \
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SVARBUS PRANEŠIMAS.
• v ; _j—.— X

R Vyčių N. Y. ir N. J. apskfi-

► »• -
e >-

z

t z .

*
eio vakarienė įvyks nedėlioj, lap- 

’krieio 13 d;, Houtmano svetainė
je, -756 Harrison Avė., Harrison, 
N. J. . • ,

-J" ■ •

Brangūs broliai, ir sesutės, jau 
labai ilgas laikas, kaip mes tokią . 
draugišką,apskričio* vakarienę tu- ” 
rojome. Tai dabar vėl turėsime 
progą linksmai laiką praleisti, pa
sidalinti’savo mintimis ir arčiau 
susipažinti. ' Mums senai tokio.po- 
kilio reikėjo. Tai dabar kiekvie- 
namiergaite i> jaunikaitis privalė
tų daly yąiiti šio j puikioj vakarie
nėj. Programas manoma sudary
ti iš^uikiausių, dar bebuvusių da
lykėlių. Įžangos kainą pigi — 
$1.53 ypataV $3.00 porai. Pra
džia bus 4 vai. po pietų. Tikie- 
tus nusipirkite iš kabio. Jų ga
lima gauti pas kuopų valdybų na
rius ir “Garso” ofise. Šokiavbus 
prieš vakarienę'ir po vakarienės. 
Visus- užkviečią — ' ’

Rengimo Komitetas.

rii i 11 - f; - , n v.■ r;.; -

* NaBjaa/*JPMim0n numaris 
spalio mėnesio. Visi įsigii&it& 
dį numarį$ o nesigailėsi.

36« Broadway> Boston 27 Mms,

«
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Vargo Poetą.
Veik, armija.
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\ PVAS1OS LAISVA .

Pančiai,, sienos akmeninės 
Dvasįai veikti, netrukdys, *

■ Nors per langus geležinius 
Neitų saulės spindulys? '■

• *• * ■«

, Nors kankinamas žiauriausiai 
Žmogaus kūnas žemėj bus, 

\ Jo dvasia skrajos laisviausiai, 
Dvasios laisvę hepražus.., * • k 
Dvasią davė Sutvėrėjas, 
♦Ti tik jo yr tvariny s,— 
Todėl jos ne joks engėjas ! • 
jokiais pančiais nes?vaTŽ(vs. .'.
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i Iš pasikalbėjimą dauguma no-savo vardą w pagerinus ateičiai . lietuves Laisves Bonas, taįt Lietuviukas slakeris arčiau < 1 ► < * *-* *i a.--* . . * ■>.’ • w. i’« w kgyvumam kelią.

Turiu pažymėti, kad bus pri
imama moterys ir merginos. Ge
resnės progos negali būti dėl pra- 
simokinįhio. . M. J.-M.

■ —-i——
LMITZVOg GVKM'O

< ■ ■ tįjunus. ..
Aš, kaipo tarnaująs Lietuvos 

kariuomenėje, turiu garbes kreip
tis prie amerikiečių. AŠ labai ma- 
lpnččiau šu jumis susirašinėti a- 
pie tolimą kraštą. Kareivio’ gy
venime didžiausias turtas yra laiš
kai su. žiniomiktiš kitą Šalių. Mes 
būdami Lietuvos karžygiai labai 
norėtūmSru ausipažinti ir susiraši
nėti su amerikietėmis lietuvaitėj 
mis. Perskaitę tą straipsnelį ma- 
lonekitemenumesti į Šalį ir neati- 
dėlioti kitarą sykiui, bet išpfidy- 
kite mano prašymą tuojaus. Su 
nekantrumu.’lauksiu i| tolimo 
krašto laišką ii- laikraščių, Gerb. 
amerikietės raŠinekite. man laiš
kus šiuo antrašu: 5-jo p. Į). L, K. 
Keistučio pulko 7-toš kuopos, jau
nesnysis pusk, Ivanovas Nikifo
rus, LITHUANIA, '

11 ♦

IR*

RAS BIBKTI LIETUVIŲ KOLONIJOSE.
—.....  ''» ■■" ■" I -1 "■ 1

Vėliavas nešė parodoje ne tik mū
sų katalikiškos draugijos, bčt ir 
kitataučių . Visos ‘ katalikiškos 
draugijos, , Geri žmonės niekada 
nebijo save pasirodyti tokiais ko
kiais' yra,. tik veidmalniąų kurie 
•R pelėdos savo šešėlio bijosi. To
kiais pasirodė Šioj parodoj “Juo
dukai,” v

Visą parodą aprašyt, perdaug 
užtintą vietos. Paminėti gal rei
kėtų mūsą, “ponus” lenkus, Jie 
rengėsi iš paskutiniosios kaip bu
za girdima. Parėdė fintą aiit bu
do užtupdė vyrą kareivio drapa
nose ir dvi mergas iŠ šalių. #Ties 
jaĮs buvo' parodytas kaip, kokio 
Karaliaus sostus; Parašai apie Įlo
tą buvo anglų kalboje: “Prez. 
w ilsonaš pripažino Lenkų nepri- 
pilmybę.”1 Pačioj pradžioj nešė 
iidelę ffilmbą su parašu Gonfede- 
•ate Polisb Societies of‘K Cam- 
n’idge. Bet kuomet pradėjo mar- 
’uoti, nabagams “CON” nukirpo 
y paliko tik “Tederate.”’ Pasiro- 
lė,, kad lenką tarpe nebuvo gerai 
•ogią kalbos suprantančių, nemo
kta nei 'savo iškabą parašyt. O 
■;al jie turėjo tikslą kitokį taip 

f ašydamas. Galas juos -nematė. 
c Jei gaila to, kad per visą paro- 
: lą su sudarkyta iškaba lenkai 

.įaršavo. Lietuvių kur. kas dids- 
tis būrys ėjo nė kaip lenką ir lie- 
uviai už lenkus gražiau maršavo. 
)ar teko girdėti kad lenkai su i- 
alais susistiundė ąž vietą. Mat 
enkai norėjo pirma eit, o italai 
leužsileist. Italams buvo pirma 
ieta ir paskirta. Lietuviai nuo 
■aukų buvo atskirti visiškai. Ar- 
uenai, portugalai ir dar kiti ėjo 
enlnj ir lietuvių tarpe. Visiško at
kyrimo buvo parodos vado pa- 
•eikalauta. Paroda tęsėsi apie 
ris valandas suvirš, Tokios dide- 
ės parodos dar Cambridgiuje ne- 
>uvo.
Už gražiausiai pasipuošimą bu- 

o skirta dovanos. Pirmoj divi- 
ijoj geriausiai 'pasirodė ispaną 

^arės veteranai. Jie buvo parodę 
r lotą, nuduodami karės laivą 

‘Maine” skęstantį. Gavo sidab- 
o taurę. Pagyrūną gavo A. L. 
?ambridge Post Jie buvo pate
lę flotą nuduodantį kaip Ameri- 
a buvojteisinga pasaulinėj karėj. 
Introj divizijoje Kolumbo Vyčiai 
;avo dovaną. Jie buvo parėdę 
aivą “Šv. Maria’? kuriuo Kolum- 
>as atrado Ameriką. Elkai gavo 
lagyrimą. Trečioj divizijoj gavo 
lovaną Švedą draugijos už pare- 
lymą'floto—laivo, ant kurio Lief 
Iriccson Amerikon atvyko. Pa
tyrimą gavo italai už Dantės nu
ravimą ir chinai už gražii flotą. 
netvirtoj divizijoj .ktovaną gavo 
’ambridge slaugytojos ir pagyri- 
lą gvp šv? Jono katalikių moterių 
Iraugija. Penkto j divizijoj dova- 
ią gavo vakariniij mokyklų sky- 
■ius. O pagyrimą Mokytoją 
diubas. Šeštoj divizijoj dovaną 
;avo Telefoną ir Telegrafų kom
panija, o.pagyrimą, Ininan Trust 
?o. Banką. Buvo dar ii- daugiau, 
Lurie gavo, dovanas ir pagyrimus. 
Lietuviai ir lenkai nieko negavo. 
Lietuviai nesirengė prie gavimo, 
uenkai nors rengėsi,, bet • viskas 

1 per niek, ąpi iieį>aminejp ameri- 
,'ioflą spauda.

Reporteris.

ž$nkla3 pilifetiSko susipratimo. ir už vištą, mato: viįta pamatoįėjo, kad būtą juokinamu lietu
vių te anglų kalbos. Taip ir -bus 
mokiųama. Mokinimai prasidės 
spalio 34 d.,'panedėlyje, vakare. 
Bus mokinama anglą kalba, skai
tyti ir rąžyti; utarninke, spalio 
25 bus pamokos lietuviu kalbos. 
Lietuvių klesą ves gerb!V. A, 
Greičius. Anglą mokytoją prisius 
iš miesto.^ Klesa bus atidarytą 
Ptlblic School name tarp Sowins- 
ki ir Pulaski Aye., arti E. 79 ’St. 
prašyčiau, kad vietos • lietuviai 
pasinaudotų ta be galo reikalin
ga proga, Kadangi anglų klesos 
mokytoją apmokęs iŠ'miesto, taį 
viskas bw veltui/ tik mokinWir 
dtiaugkis. x Lietuvią mokytoją 
tikėsime mes»patys užsilaikyti. 
Pamokos bus kas savaitė; pune- 
dėly ųnglą kalaite* utarninke lie
tuvių.* •

Norintieji pąsilavinti prašomi 
pribūti, būsite maloniai priimti ir 
sykiu visi lavinsimes kas tik la- 
bjausiai reikalinga, kad pakėlus

—iw.j,jT.»>wt.į I f I -.1 ■ <■■■'.■ ■ I < lųrrii ■■■

Didelė Partija Lietuvoj 
.S«BSti8»i Vaduoti | ,

Tevy»(

, lAIVU'PRRIS"
■ - . ——-Per—*—•. .

Lietiįvią Prekybos Bendrovę.

Laivas “PARIS” naujausia, 
gražiausia, ir greičiausią! . 

laivas ant jurią.

Važiuojant šia linija;
‘ Nereikia jokią vizą. 
Be daugelio persėdimą, stačiai 

Pillrtu..
Perplaukia per okeaną 1 šešias 

dienas.
Per dešimt diedą busite Lietuvoj.

Jeigu nori pasinaudoti šia proga 
ir gauti geresnią vietą ant laivo, 
tai tuojaus pranešk BČhdrovei, 
kad Tomistai užsakytą vietą ant 
minėto laivo. _

Mes parūpinsime pasportus ir 
kitus reikalingus dokumentus. Pa
tarnavimas prielankus, mandagus 
ir sąžiningas.

LITHUANIAN SALES ' 
CORPORATĮON, r

414 W. Broadway, 
Bdst0n27, Mtiss. -

F

igrūdą* o jisai nei Laisvas Bona 
negali pamatyti.

ANT PARDUMO.
Parsiduoda ČEVERTW 

KRAUTUVE labai puikioj 
vietoj. Bizni? išdirbtas per 
septynis metus. Priežastis, 
pardavimo, savininkai va* 
žiuoja Lietuvom Kas norė
tų pirkti, atsišaukite Šiuo 
adresu:

A,SMOLmi te K* MA0YS 
1105 WMbtegtpU 8t„ 

NORWOOD, MASS.
■ ŠT

• i . n , n ■■■■■■..■■■■ri ji ii trr nni.BB.W

GIRA PROGA LHTUVIAM8.

Parsiduoda Mūrinii Mamai ir 
Drapaną Krautuvl.

BImU iMkbtaa per devytila metus, 
Lietuviai nrt)ralefHkite progos mylin
tieji Miul, I’rleitistlH pardavimo—per- 
vilteliam | naują vietą. Kreipkitės šiuo 
adresu: M ‘ .

B* VltfjbaTMkM,
1008 tVashington St., Nor^vood, Mass,

\ WOBC1STB^ MASS,

Spalio 11 d. Suvienytos pfišalp, 
dr-joa įrengė teatrą. Vaidino 4-ią 
aktą dramą: “Pirmi - Žingsniai/* 
Programą išpildė L. Vyčių Teatr. 
skyr. aktoriai.

Veikalas vaizduoja Lietuvon 
liaudie® kilimą, bet jai Mą pa
stoja dvarponių egoizmas ir neno. 
rojimąa iikląuayti teisingą reika
lavimą, b nuraminimui dvaro dar
bininką parsitraukla kazokus, ku- 
rjc ir‘pačiumpa už kahneriaus ne 
darbininku^ bet pačius'ponus, 
naikindami vigą tai, ką varge 
žmoneliai savo pūslėtomis ranko
mis pagamino, f

Užsibaigia tuomi,. kad darbinin
ką viršus, ,

Iš geriausia, atlikusią: Jono 
piemenio — J. Baeys, Barboros'— 
O. ŠimanskaitČ> Murinskio * V, 
Stankus, jo sūnaus — M, Miklu
sis,. Onos — Elzb. Bąltrušąįtė, 
Ųžvis~ prasčiausia, tai Smilkęs vo
kiečio rolėje J. Svirskas. pasta
rasis, ne tik kad prastai vaidina 
bet ir gadino.

Pavyzdin: Lenda .per langą iš 
vogįi Murinskio7 savo pono pini- 

% gus, ir tokioj vietoj, • kur mažiau
■ sius subildėjimas gali išduoti ii
pagadyti visą reikalą — jis-gi pa 
atgriebęs pinigus šokinėja, kraipo 
si ir t. p. - t ‘ .

Kelis kartus teko matyti minė 
tą ypatų scenoje Vaidinant kome 
dijas, tai nors ir truk besijuokda 
mas kiek jis juoką prikrečia, ro 
dos tam tik if sutvert as. Čia r g’ 
atsitiko visai priešingai, nes varg
šui nepasisekė iš dramos padary 
ti kopiediją.

Pertraukose dainavo: p-lė Al 
/ Damiuaičiutė solo “Esu ant šie 

svieto” ir kitą; solo J. Žemaitai 
tis, duetas: P. Puišys ir P. Milius 

’ 1 Pianu, pritarė vargonininkas A 
1 Visminas.
I Dekbmavo: Mag; Grigaičiutė 

. jAlbinas Rinkus^ J. Pinkus.
I Publikos labai mažai teatsilan 
kė. Vakarą vedė A. Stoekus.

■ ♦
L. L. P, Stotis.

L. L, R_ stotis pernaują persi 
organizavus pradėjo ne juokai: 
rengtis į darbą. Užkviesta su pra 
kalbomis Lietuvos atstovas gerb 
V. Čarneckis, kuris pribus 22 ii 
23 šio1 mėn,.

Raginami visi AVoreesterio lie 
tuviai prie to. švento ir naudingi 
mūsą tėvynei darbo. Mūsą bro
liai aukauja savo gyvybę už lais

• ve tėvynės; mes gi padarykim 
nors tiek: Pirkim L. L. P. bonm 
bonai pakels nupuąlusią ją dva 
šią ir duos suprasti, kad mūsą iš 
eivijos krūtinės^ dega karšta tf 

, vynės meilės ugnis. Kiekviena? 
nupirktas bonas tai smūgis Lietu 

. vos priešui!
■ , • žvalgai.
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DrBOfl BOBTOK, MABB

41 Gaw St,, ter Boiton, .
Juom BlAoka*

807 R 9-tb'St, So. Boston, Maus, 
PROT. JUU& m Ant. ,

«0 M m St, Bo, Boaton. Maaa 
RAMB ~ Jumkm Kavaliauskai,

KASIKRIUB — Andriejus ZaILeckM,
807 E. 0-th St, Su, Boeton, Masa

aK Ksistudio AHA 
ainiui auairinfclmuA kai pįnnt uedSl- 
d|enLkleWno ro Ife. IW4
Vfaahlngtou St, mm*. <ĮM| V
vakare. Ateldajai draugi te m 
rfū au savim atehMisIt

. ——t - 
PoBmertin&B- moka PaSelp»

nuo dlenoa BUBlrglmo Iki padvelkimo.

“SPECIAL” ?

*

BOSTONIAN MUZIKOS 
MOKYKLA.

ištirti smuiko* mokytoja! duoda m* 
vo geriausią patąfwlM bwi vaikui 
arba mergaitei. Smuikas duodamai. 
iįž dyką pirmu kurso lekcija, Bei 
pTatetelų informacijų kreipkite prie

, $95 Broadwayr 4
j _• . Room’4, ,v

* £0; Boitoų, Mtafc,
v «•

Reikalingas geros VARGONI
NINKAS prieš šv. Petro ir Povi
lo parapijos.

Kun. J. V.Miliausitas,
837 W» Diainond Avė.,

Hązleton, Pa?

^■■li,li,^ry4.i.nl»>»>l!iM« ijįiąMiyĮLu i./llil-llM ■■■7-^'
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TIESOS SPAUDOS 
BENDRIJA

. L. ŠIMUTIS, Pirm. J. B. ŠALIUNAS, Ižd.

KUN. J. PETRĄITIS, Sokr. -

J, Er Karosas, Kum F, Kernais, F, fiiviękis. A, Stftljiiyą,

. TIESOS SPAUDOS BENDRIJA organizuoja 
$100,000,0(> kapitalu, kūj Lietuvoje uždėti Po- 
pieroš dirbtuvę h įlcRrti knygoms ir lai-
kraščiūms leisti. -

ŠĖĮiA.S $5.00 (PENKI PMEEIAĮ)
Visais reikalais kreipkitės šiuo adresu:

į TIESOS SPAUDOS BENDRIJA,
| 147 MONTGOMERY ST., '
3 * ■ “ *

a

/

■»
IIUGH HAWN CONTkACTING CO., Išpmūiiom i^vynĖ šešių Jei- 0 

-J rnynų mūrinius namus kuriuos Stoji kompanija pastate 1916 metuose. S 
: MūP vos ką Šluos namus gyvame ant pardavimo praeitą savaite, ir Iš A 
I devynią jau keturis pardavėme, t(id dar penki liko, . x

štai koki improvemental yra Šiuose, namuose: Atskiri kiekvienam A 
ę gyventoją šilto vandenio (Hot Water) sklepinlal pečiai; elektrikos ir U 
j -gašio šviesa; kiekviena šeimyna turi po 5 kambarius ir priėmimo salg § 

(reception liall). . * U
Namai netoli Franklln Park’o; prekė yra labai žema,, vos ką $18,200. 

įnešimo reikia $2,200. ant kiekvieno namo. Randą atneša $188. per A 
mėnesi, bet nuo pirmo Lapkričio bus po $200. per mėnesi. • V

šios progos nepraleiskit nes mes manom kad už trumpo laiko mes T 
šiuos ^nainus parduosime, tad pakol proga yra, pasinaudokit ja. Dėl Ų 

į platesnią informaciją .kreipkitės laiškais arba ypatiškai:- S
\ VINCENT Ą. JENKINS, INO., 395 Broądway, Su. Boston, Mass, 0 

Tgl. So. Boston 2340. T
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NĖRA SKIRTUMO. Į
. * ~ ------- Sr
Mums nėra skirtumo ar K 

1 Jūsą bila už spaudos dar- a 
į bus $50.00 arba $500.00 į g 
I menėsį. — H

Mes priimsime užsaky- B 
i mą didelį ar mažą irnori- S 

i me parodyti Jums delko a 
I mes manome, kad galime s 
I būti Jūsą spaustuvinin- įl 
1 kais. Gr ■ 1 "W.

e

■I
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Sesės ir broliai Lietuvos nepamirškite pagelbėti saviškiams 
jį draugams ir giminėms gyvenantiems Lietuvoje, už marii} persiąs- 

darni jiems pinigą per savo paties Banką reprezentuojamą jūs -j. 
pačią žmonią, t. y„ Broekton Trust. Kompanijąj Broekton,. Mass.

Mes esame gatavi pasiūlyti jums pagelbą ir patarnavimą į- jj 
vairiuose dalykuose. Užeik-pas mus pasikalbėti su mūsą uŽsie- jį 

............................. Ii 
ii
t n «

!d

j

® • n

nio departamento administratorium ponu Heimbergu, kuris yra 
plačiai apsipažinęs su Europos reikalais. ‘

MūAj mokestis už patarnavimą išmainyme lietuviški} auksi
ną. yra žemiausias .ir patarnavimas geriausias. Visi dalykai at
liekami tinkamai su ątyda. Jūsų pinigai bus sugrąžinti Suv. Val
stiją- doleriais, jeigu siunčiant..per,mus pasirodytą kad tie ku
riem buvo siąsti tą pinigą negavo. Būk. tikras užeiti ir persitik
rinti mūsą patarnavimu.

Mūsą ateitis yra jūsą ateitis. Jusi} ateitis- yra mūsą parama. 
Aciuojame ’jums^už pirmutinę paramą jūsą Baisos, reprezen-. 

$' tuojamos jūs pačiij žmonią.

I ' BROCKTON TRUST GOMPĄNY,
| 89 MAin Street, Brockton, Mass.
č
Į£

«■

PATERSON, Ji. J.

~ tlrA tTr/ \ < f Al J JWSAO S

S Tlfck r A n Kiekvienas doleris išmokėtas rendom _ B

g Į Inkll I\HU dingsta ant visados. į|

S . . “^7 : ' S
g. Čia paduodame skaitlinę kiek pinigą išmokama rendoiiis pri- ® 
g skaitant 6 nuoš. pusmečiais. Tik pamislykite, s

Rcndn
S -DIg P°
s g 
H g-

: S Tąi matote*
||čiam netaupyt? Pirk namą tuojau, tuon

S tamstai surasime tinkamą namą ir lengviom išly gom. Namą E 
g turime visokią ir visur: Bostone ir apielinkėse, taip-gi ir ūkią. 1

g LITHUANIAN HOME BUILDERS CO. ING.
ISĮ

g366 BR0ADWAY,
1B

1

per Hičn. fzer 10 mciiį per 15 mctiį . per 25 metus
$15 $2,418 . ■ $ 4,281 $10,310

18 2,901 5,138 12,372
2Q 3,224 : 5,709 13,747 -
25 4,030 7,136 17,183
30 4,836 8,563 20,620
40 6,448 11,418 27,494

kokį pelną namą savininkai padaro. Kodel-gi

4

> *

u 
_ _;a-S • 

hšvjlulil uetaupyt,t r-leis. namą mujiiu, luojnci nusthsi mokėjęs §Į « 
Brendą kitam. Nelauk nei vienos diėnos. Ateik pas mus, O mes g 
~+n^nn+ni CJ1TT»»C«4vw A n r>nn\n 1 AM f»vri AV\1 4X1 ir r»z\*vi *\TrtWi1i 7F5 '

B 
S 

BSAL ESTA.TE ‘ |
-------- įooml, SO. BOSTON. MASS E 

. Tcl. SoutJi Boston 1818^-J. g

i_____ .______ ________________ L__...... . .. Z.

Į Kalėdoms Prisiartinant |
y l/ISAME pasaulyje yra pribūta sveikinti savo gimines, savo ar- Q 
I " timuosius, didžjąją švenčią sulaukus. Kiekvienas Amerikos T ,

Lietuvis turi savo artimųjų Lietuvoje, kurie su išsiilgimu lau- 0 
kia dovaną, laukią gal ję labai reikalingos pašalpos, r kaip tik ,T 
dabar yra laikas pasirūpinti, kad tos mūsą dovanos pasiektą (j *' 
juos dar pirm, Švenčių. Nebe to dar, kad nebūtą reikalinga, X 
Lietuvoje ir šiaip param&s, žieinąi ateinant, — DAR DAUG Y- y 
RA .TENAI .VARGO IR\SKURDQ, DAR TOLI GRAŽU NE- | 
UŽGIJO TOS MŪŠŲ ŽMONIŲ ŽAIZDOS, KURIAS UŽDAVĖ V 
JIEMS KARĖ. Tai-gi mūsą, Amerikiečią, pareigą yra nepa- a 

.miršti anoj pusęj vargštąAčią savo giminią. V

Dabar kaip tik gera yra proga pasiskubinti su persiunti- a 
niu Lietuvon pinigą, nesą kursąsi pinigą yra labai žemas. Ma- V 
ža viltis, kad jis Ja? ‘žemiau pultą, bet yra daug galimybių, A 
kad gali pakilti, TAD KIEKVIENAS KAS TURI REIKALĄ g 
PERSIŲSTI LIETUVON PINIGUS, LAI PASINAUDOJA ŽE- i 
MU KURŠU dabar jau .* . * ;

Kad žmonės naudojasi puolimu kurso, matoma iš žemiau 
I paduotosužtraukęs ^š mūsą knygą, patodai^čią, kgip^tt. kiek’ 

vienu mėnesiu vis. daugiau pinigą siunčiama per mūsą Banką. 
Taip, 'išsiųsta Lietuvon per Baitįc Statės Banką ; 1921 m. sau- 
šio mėnesy — 2,530,456 auks.; Vasario mėn. —• 2,982.795 auksų 
Kovo ąiėn. — 2,640.861 auks. ?. Balandžio m6n, — 2,087,633. auka.; 
Gegužės mėn. 3,118,044 aūks.j Birželio mun. —- 2,501,950 
auks.; Liepos mėn..—- 4^Q4->88G auks.^ Rugpjūčio niėn. —. 
5,696,650 auks.; Rugsėjo*men. — 5,114,750 auka. VISO I*ER‘ 
9 MĖNESIUS IŠSIŲSTA BER MŪSŲ RANKA I LIETUVA 
31 MELIONAS 678 TŪKSTANČIAI IR 25 AUKSINAI, IR NEI 
VIENAS SKATIKASIJŠ TŲ BINIGŲNŪRA ŽUVŲŠ! . A .

BALTIO STATĖS BANKAS užtiktina, kad per jį aiąati - 
pinigai kuogreičmuslai pasielgia Lietuvą ; RalUa ,
duoda pilniausią, garantiją už pinigą Čielybę. 5 ' ,

. Tai-^i ir gerb. Tamsta pasinaudok tais' patogumais^ t y. , 
kursu, lmogrcičfnusiais ir teisingiausiais Bailio Štai** Banko 3 
patarnavimais ir aią^k pinigus į Lietuvą dabar, kuomet pi doMt, 
gaunamu labai daug auksiną,-

Adresuokite mmns šitaip :

RAITO STATĖS MUK
OVYOBKN. X

IjC

N—BK
į g Jeigu nebūtą gera prie-..
J a ,• a_* _ —_____v*.______ Aj-__  ._ I
3]

3

g
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žastis, tai mes neužimtume gg 
brangios laikraštyje vie- BĮ

Į tos šiam apgarsinimui.
l “Darbininko"/Spaustu- s|

ve įrengta naujausiomis 
| n moderniškomis mašinomis
i it spaudos darbai atlieka- Sį 

i = mi gyeit ir gerai.

g| Su visais spaudos dar- 
bais kreipkitės šiuo adre- |e 

su su.: ■1 ... fĮe

|I "DARBININKAS” g

366 Broadway, ’ fe
By > Boston 27, Mass. m.
Bn TELEFONAS; ŠQ, BOSTON 620 jįjįl 

į------------—- ------ -- -------- ------ .-----------------------------

VĄLBYBOB

pIRM. »— Jonai Pranaiti*,
6^4 B, 6th 8t, ĮSo- Boiton, Ma* 

VICĘ-PIRM. — J .■Andruliumąi, 1
ft3 4-tb St,,.^Oį -Boston, Mm

pRpT. RAST. — V. J. Jakitfli, •
, 147 Et St, Boston Mūsa . 

FIN. RA&L — JuSka, /
. / Merycllff Acadam? '

Arllnghton Hilftha, #ai< 
j«D. — UonM taratMIf, :/ M

111 BoTren St, So. Boaton, Maią 
JžDO GLOBOTAIX GrnbinskaB, 
' B Jay St, Si?. ¥»* Ir

Antanai Kmitm,
284 0th St, So. Boiton, Mm* 

MAHBALKA - PotilMi '*
■tt Bt, Boitotit -įjUta, 

DraugŲoi antralai raitame?
i ą.\ MG Brpadvay, Bu* Boatoji, Mm 

• tirai
antrą

i

CAMBRIDGE, MASS. 
Deimantinis nuėsto Įkūrimo . 

jubiliejus.
Prasidedant nuo spalio 9 iki 12 

Cambridge’ius švente savo dei 
mantinį jubiliejiį — 75 m. sukak 
tuves. Spalio 10 ir 11 dd. buvo 
vakarais prakalhos, baliai ir kit 

| kas. Vienok iškilmingiausia iš- 
/ V kilmė buvo tai milžiniška paroda 
* te didelis balius tuoj po parodai 

Riverbank’e viešbuty.
Parodoj dalyvavo apie 22,000 

žmonią, 28 tautos ir daug visokią 
flotą bei vežimą. Lietuviai 4r-gi 
puikiai šioje parodoje pasirodė. 
Vjsos katąlikiškos draugijos-mar
gavo paskui savo gražias vėliavas, 
pasirėdę tautiškais ženklais. Tik 
Šv. Juozapo draugiją sarmatinos 
sąyę vėliavą — Šv. Juozapą nešti. 
Ten mat esama keli“laisvi” rėks- 

* nifti, kurie pradėjo1; sakyti jog 
nieks tokią vėliavą • neneš,. tai 
joms būsią sarmata, todėl Juoza- 
pinė draugija ir, nėjo‘'parodoj kai
po draugija, bet kaipo pavieniai. 
Iš šalies žiūrint buvo’labai nema
lonu žiūrėt į tokį .draugijos pasi
elgimą, . Katalikai’ esanti didžiu
moje toje draugijoje neturėtą ke
liems laisvamaniams nusileist. Ki
tos draugijos, kaip tai: Nekalto 
Prasidėjimo mpterą, šv. Steponor 
pašelpine vyrą, LDS. kuopa, Vy
rią kuopa, Marijos Vaikolią drau- 

Moterą Sąjungos kuopa/

i

I.

J;

i ♦

f

a

. IAWRENCE,JVEASS.
> -------------r- '■ x

Bonai! Bonai!

Nedėlioj, 23 d. spalio, 2 P. M. 
U. S. A. Armory kalbės gerbiama^ 

Lietuvos Atstovas ir ponas Vini- 
kas su ponu Mastausku, Bus par
davinėjama L. L, Paskolos Bonai. 
Visą atstovo priėmimo darbą ve
da tai Katalikų Stotis ir Federaci
jos skyrius,- nes 10 rądikališkų 
draugiją sušaukę čia įnass-sąsirin- 
kimą 2 d. spalio, Lietuvių Ūkėsą 
Kliubo svetainėje ir išnešė prieš 
Lietuvą protestą* ir jos. paskolos 
darbą.

Presos Komisiją,

oLBVBiįąį-pmo.
■»■■■>■«■ - ■ t—

Vakariniai kursai.

Pora savaičių atgal “Darbinin
ke” buvo pranešta, kad vakari
niai kursai bus įsteigti Tas jau 
vykdomi. Pavyko išgauti tinka- 
tUO ‘

V

irM

f?

Geriausias mūsų pasiūlymas biznieriams ir 
profesijonalams, tai yra šis: LDS. leidžia kas
met kalendorių. Biznieriams ir .profesijonalains- 
yra geriausia proga jame pasigarsinti. x

Tų kalendorių skaito mažiausia 50,000 asme- 
Aių.. Jie yra veikliausia mūsų, visuomenes dalis'ir 
supranta, • kad reikia remti tuos, kurie remia 
spaudų arba tas organizacijas prie kurių, toji vi- - 
suomenes dalis prjklauso. Lietuvių. Darbininkų 
Sąjunga yra viena iš žymiausių: organizacijų A- 
merikoje. . ’ - .

Ateinančių 1922 metų Kalendorius jau reii- 
. giamas spaudom Kad užtikrinus vietų apgarsi

nimui, tai'siųskite tilo jau, .Garsintis apsimoka, 1
Apgarsinimu kainosi

. Už visą puslapį .....,.......
. Vž pusę puslapio......

TĮž ketvirtą dalį puslapio .. ......... . . . .
Uji vieną oblj'A«,••♦.

Apgarsinimo kopijų siųsk tuojau. Apmokėsi ve- - 
liau. '

(tDARBININKAS3^ . :
366Br$wag> > * Žostoų 37, M^se. |
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Lietuvių Rakandų Bendrovė
■ (WRT<ITURE STORE) t

pmduaUiim visuma jąitemauą ūšmotamt te 4uWm aut įduotai*;
Člbl Valatkom BAvo -trokij, pflstatom daiktui | -kttuijnteittt* te per* 
kramtom U vienų namą' 1 kitus.
268 W.BB0 ADWAY, ««.-

Telaphoua So. Boitan 810—W.

i
4

. B v. Jono Krikštytojo .draugija, O-

';■ ;,Ą.- ...

»■ v .
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• v
1 V

Ii
*

‘■k

v
-•>

& *

X

v
t

A i

Z 3M KGHTH AVINUI,

J
K

>.

\v
-t 

<• 
/

r***- V



h

J

., . . I

Ji ,

t

r

'y

%

i'.Li
*■

4

» Stibafo, S.paVio S3 <T.j 1331. ,. *DARBININKAS'■
s*

v

lietuvis Hnso į tadus.

»

¥
......... .. ................ f.

r , ’ ’

•S

TVIETOS ŽINIOS
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MAJORO PROKLEMA-
$ GIJA.

• * Majoras -Peteis išleido 
proWwaeyii? kuria paski
ria Bįtsmess Revival Week* 

»Ragina biznierius numažinti 
kainas ir tuomi padidinti 
pirkimą. ,

»

to i

•t

7.

i

PAN.-OTARN.—SE£ED; '

Bptlio (Ori.) 24-25-20
James Oliver Ciunvoods-—

Reikalavimai Į

J
Balkalavlmų kalnoe 2c. už lo- 

. di ul klekvian* sykį.

VIEŠBUTIS.
Geriausia apsistojimo vieta ąt- 

?ykus įAthol yra Windsor House 
Ėxchange Athol, Mass. Rtl-. 
nąi pigūs ir patogūs valgis geras. 

Javininkas lietuvis AUGUSTI
NAS SKLENIS- 

^PARSIDUODA ŽIAURAUS 
.VISAS BIZNIS, <

- Biznis yra getai išdirbtas. IJrležns- 
ds pardavimo —-roavlninkmj igvažjno* 
ja Lietuvon. Mano adresas:

. A, MILŪM
'? B^Street, * So, Boston, Mnss,

REIKALINGI VYRAI-
STIČERIAI.J - ■ -

Prie siuvimo kotų išmuštais su avių 
Triniais. Darbas pastovus. Atslšuu- 
cib > .
Edward Goldman & Uompajj$ 

8 Harrisoii Avė,, Boston, Mnss.

'ARSIDUODA PUANAS IR 
AUTOMOBILIS

. I. ...

/įsai pigiai, už pusę prekės kiek jie 
erti. Priežastis pardavimo nedari 
.is Ir noriu važiuoti į Lietuvą. PasL- 
audokit proga ir pavasarį gulėsite už- 
irbti mažiausią $150.00 ant autorao- 
ilio, nes gera mašina Pelge (Pitige), 
.uujiii apipėntyta. $80.00 pamokėjau 
ž penttaimų. ' Gnlite_ntsiš,aukti ir iš 
jŲftesnlų kollonljų, o aš pristatysiu 
mni vlršminėtas daiktus bo jokių iš- 
fiščių pirkėjui. Kreipkitės šiuo adre-

•u:
K. Clements Stočkus,

6 Columbin S t., SvvaniĮiscott, Mass.

! (81YM0UR)
! . Libįūvii ' |r
[Gydytojas m ChiruegasI l 
i Gydo aitrias ir chronllkaa Ūgiui | I' 
[ vyru, mota’-ų Ir vaikų. Egsamk 8 
nuoja kraujų, apjaudalua, Ilapų- 8

> <nų ir tt, Mlvo laboratorijoj. ' tta» £ 
telkia patarimu* lalikala kitur įy* » 

l'vanantlemM. Adreaaa: Z
į * o BkOAPWY,- |

SOUTHBOfiTON, MaBS, | 
į Kampasįū..Ši, irBtoi&rat i

x ’ ■'įrfl.

KETV.—P*TN.—SUBATOJ M 
(Spalio (Ori,) 27-28-29) fi

EIsie FcrgUson— ’ ‘ 3
“Šventa- ir žemiškų meilė” jg 

BROADTOy 54VAZTZA7SL B 
'■ ' .$mrATAS, v Jk

T ori Mik—* r
‘ ‘ The Big ToWn Round ųp*1 1 

EXTRASPECIAL
Ohandra---. ■

“The Maater seer and 
Crystal' Gaser”.,

Didžlauri* Grririauri PaaųMty 
Laivai, štamu AfcHįjimaa 

Mu ReUMat*.
Yr* Vietini* A«Bnt<» Jamj Mieeto 

Ar netoli Jfcf
Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir 

visa* Baitiko Valriįja*, TIESIAI 
į HAMBURGU.
SAKOMA ~ SPALIO 29
Gabiu |145. 3-čia kIm $100. 

; Takaų
Per Cherbomį fctathamptan 

, Liverpool ir GIa«gow _ 
AQUITANIA ....;•,,.......... Spalio 25 
PĄNN0NIA (2-ra klega).Spalio 2& 
ASSYRIA • .Spalio 29
albania » ■ j* ».•-» ir.*t r < f.- Lapkričio 3

Per Aųglijų ar Hamburgą j
DANZIG^ąUaiMH-LlBAU' 020,00 

HAMBURG 1100.00. Taksų $5,00

I 
t

“Aukainėiabąnga0
BROADVTAY SAVALTiNIŠ.

• ■" * . ' X

Corinne Griffith-— 
“ į “Morai

EXTRASPEOIAL
Cliaiidriį^“ t 

“The Ma*tei*šeer and
Cryrial Gazęr.”

5

T k ,

16 MJCTV ŠOOTH RoiMNl"‘V j [

DR. H. S. STONE
Am SjBoiaaMAĖ ' 

399a W. BROADWAY Į
VĄr^nufiiff į & r. 1M 7 y,, vak. i 

rarnurumiiiHl

609 1AST BBOADtfAY I
JjiMiPBdKBCOą 1

» %

lt

SWRlNKiMAS.
LDS. 1 kuopos susirinki

mas bus spalio 23. d. 1-iną 
vai. po piet savuose kamba
riuose, 366 Broadway. Malo- 

- nekit visi nariai sueit
* - - Vald'ijba.

NAUDOKITĖS PROGA. ’
; Bigelovv vakarini? mokykla 
(kampas K ir Fourth bei Sil- 

L"’ ‘ver gatvių) kviečia lietuvius 
f . lankyti jų. -* Galite pasirinkti, 
| ” “liųkia tik patinka, mokslo šakų? 
[, Sakpma, kad lietuvių visai ma-
7 . ižhi telanko-, tik apie 35 ypatos,
f kuomet kitataučių yra apie
? 3CO suvirs. Mokyklos prineipaT

las (vedėjas) J. F. Roekett ra
gina rkuitlingiau lankyti. Sa
ko turi užtektinai geru nioky- 

‘ tojų ir kambarių, o jei trūktų.
1;ai daugiau kambarių atidaly
tu.*• i

*

R* '

t

L7

5

v. s.
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REPETICIJOS.
į 
veikalų 

“Geguži- 
įvyks . spalio 22 d. 4 vai. po

Generales repeticijos 
“Kuprotas Oželis” ir 
nė” 
pietų, bažnytinėj svetainėj. Visi 
aktoriai ir aktorkos turintieji ro
les šiuose veikaluose būtinai būki- 

’ te paskiriame laike. Turšime pil
nas repeticijas su seenerija, nes 
spalio 30 d. jau reiks vaidinti.

Teat, Sk. Narė.

VYČIŲ SUSIRINKIMAS.

Vyeių 17 kp. sitsirinkiipąs bus 
nedėlioj, 23 d. spalio, 3:30 vai. po 
pietų, savuose kambariuose. Vi
sus narius kviečiame atsilankyti, 
nes turime daug svarbių reikalų 
aptarti. Taip-gi išgirsite ir dele
gatų raportus N. Angį. Vyčiii aps
kričio suvažiavimo. Atsiveskite 
ir naujų narių

; J0NAC8KBRW, 
South Bostono lietuvis 

Skudris pereitą penktadienį,' spa
lio 14 d. tapo išrinktas' vadu 
(Čhief Raųger)Massąęhu8ėtts Ka
talikų Foresters, Federacijos, 
.Shettvood 8-to skyriaus. Išrinki
mas į pirmininkus buvo4 vienbal
sis. Jonas Skudria berods bus 
vienas iš jauniausių vadų Visoje 
valstijoje, užimti - tokią svarbią 
vietą.- Pąr savo darbštumą ir ga
bumą išsidirbo organizacijos na
rių tarpe pasitikėjimą ir pagerbi
mą. Reikia pastebėti, kad Jonas 
Skudria priguli prie FOresters ori 
ganįzacijos tiktai trys mėtau Pir
miau imdavo nariam Šešis metus 
išsidirbti, pakol gaudavo tokią 
garbingą vietą. Skyriuje prigu
li apie 500 pilnų ir aktyviiį na
rių. .Laipsnių Komisija pagerbi
mui, naujam Vadui iškėlė šaunią 
puotą.

Massaehusetts Katalikų Fores- 
terių Federacija yra viena jš di- 
Ižiasių ir stipriauisų organizacijiį 
katalikiį tarpe.

Reikią priminti, kad gerb. Jo
nas Skudria, kiek metų atgal pa
rodė nepaprastus gabumus orga-. 
tlizacijoje, ypatingai tarpe jau
nuomenės. Vietos Moksleivių ■LJ- 
kuopo je šeši metai atgal, daug pa
sidarbavo. Dar šiandien priguli 
prie $v. Vincento de Pauliaus Mie- 
laširdyštės draugijos. Aktyvas na
rys Vyčių 17-tos kuopos,“ Šv. Ka
zimiero R. K. Dr-jos, Šv. Petro 
Bažnytinio chord ir Kolumbo Vy- 
v *_k_ *eių.

Visi draugai ir prieteliai linki 
nuo širdies Jonui gerai pasidar
buoti savo naujame ip svarbiame 
darbe.

Jonas

/

r.

IŠEGZAMINUOJU AKIS
PRITAIKAU AKINIUS.

Sudužiisius stiklti» ir sulaužytus 
rėmus sutaisau į trumpą (laiką. 
Patįs dirbam akinius.
- ‘Vienintelis lietuvis optometris- 
tas (akių specialistas) Naujoj 
Anglijoj. ' . t

J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
377a Broadway, So. Boston, Mass.

/

4 
I.

• k

■ '

?

A

Draugus.
P. S. Sherwood skyriuje prigu- 

i apie dešimts lietuvių vaikinų.
Valdyba. ____________

-KELEIVIO- LEIDĖJAS PRANEŠIMAS.VISUOMENEI. 

BĖDOJ.

| NEDELIOMIS KONCERTAS—VODEVlLIUS nUvRUTAMI H 

w . ; , / PAVEiKSL^n. ^ \ ;.v , . S
kO

* M
=— ■

K ita gietų-^ iki..OO P, M. kųiįos, vųihaniš 17e. didieliems 30e. 
Jfc bailios 35e,, 45e. ir 55 centai.-fMMr * *

s BROADWAY- (Sale Pašto) ; SOUTH BOSTON. 1 
H. 4. .u , 4

«S

v
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DRAUOIJU ATYDAII
Kukardų, visokių Ženklelių, Guzikučiu, Ant- 

LAJA. U bU. V C spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, .pažymėkite ir jūsų dr-tes vardjp
STRUPAS CO., 30-92 Ferry St. Newark, N. J

I
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pTt U* „ta.

M
_ ,T6L Bo. Boaton 270

Omso VAtAjsrrto*;
Rytai* Ik Yri, , 

Po pietų 1 iki t, vri.
. Vakarai* nuo e iki p

536 Broadwąy, S. Boaton «*

t
Į i

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS 

“ŽELMENIJA” Į Nr. 1.
Botanikos mokslo, žurnalas, 

leidžiamas kas trečių * 
mėnesį.
v

&

“ŽELMENŲ A.” yra Šios rū
šies lietuvių vienintelis žurna-» 
las.

“ŽELMENIJOS” No. 1 (pir
mas) su .paveikslais. Tilpo 
400 suvirš įvairią augmenų-— 
‘.‘žolių” vardai.

“ŽELMENITOS* prenumera
tos kaina Amerikoje ir užsie
niuose metams. $1.00.

• Pavienio numerį* kaina 50c.
Užsirašykite “žfe&IENIJĄ.” 

Adbesas:
P. A. JATUL,

P. O. Bok 2128,
Boston, Mass.

GeneraiiŠki agentai dėt CENTftAIANES ir RYTINES EUROPOS.
North German Lloyd Br^pien .

IŠ NĘJ7 YORK tiesiai į BREMEN—DANZIG
Laivai plaukia į LIEPO JŲ per Danzig’ą. Tiesus persimainymasr 

nuo laivo ant laivo.
PRĮNCESS MATOIKA ..................................... Spalio 22 Ir Gruodžio 10
POTOMAC..............................................'....... Lapkričio 12 Ir Gruodžio 31
HUDSON.. Į ..........    GruodžioJJ4

REIKALINGAS BUČERIS.

mUuiiusus
į ADVOKATAS
> <414 Broadway,
I S. BOSTON 27 MASS.
> Tel. S. B. 0441.
> Antros lubos—Virinį L. P. B-vSs
! GYVENIMO VIETA: 
>135 Rowe St„ Auburntjale, Mass.
Į Tel. W. Newton 1016—R.

•v.

,)fdelės praktikės nereikalinga. Atsi
imkit laišku ar ypatlškai šiuo ailre- 
u: K. GEIiVILIS, 366 Broiuhvay, So. 
:oston, Mass.

705 Main St., Montello, Man, 

(Kampas Broad St) 
'Tek Brpckton 5112-W.

r

f ■

(GUMAVSKAS)
DANTISTAS.PRANEŠIMAS.

John Calvis, pirmiau buvęs Phi- 
idelphia, malonėkite kogreičiau- 
iai susižinoti su Frederick R. 
ieeves Room 601, Lineoln Build- 
ig, Philadėlphia. — Labai svar
iu.

IŠ« NEW YORK’O į CHBRBOURG—BREMEN.
su dideliais Ii; greitais garlaiviais 'tarp Amerikos ir Vokietijos prieplaukų.
AMERIČA ...........'.......................... .'.Lapkričio 1 ir,29, Sausio 3
“GEORGJ3 WXSHINGTONM.w........... ....Laplcr. 8, gruod. 8 Ir Saus. 17

Ant ,vIsųJjUų garlaivių trečios klesos keliauninkai ydą sutalpinami 
į atskiras kajutas po 2, 4 arba 6 ypatas. Užtektinai ir geras maistas yrą 
suteikiamas permainant- kiekvienų dienų. _____ . * >

~ Kreipkitės į agentus tarnaujančius

UNITED STATĖS L1NES
99 Statė Street, Boston, Mass. 

MOORE &“McCORMACK COMPANY, Ine.
* ROOSEVELT STEAMSHIP COMPANY, 

UNITED AMERICAN LINES, Ine.
45 BROADWAY, NEW YORK — Phone

Admhtisiratyt'iai Operatoriai Suvienytų Valstijų

4

S5080 MRJGE
Dėl ŠO automobilių mūrinis Ga

udžius .randasi geriausioj vietoj 
nt didelio Statės Road Dorehcs- 
er, Mass. /
Prekė tik $5,000. Turi būt par- 

luotas greitai.
jithuaman Home Builderš Co. Ine 

366 Broadway „Room 1
So. Boston, Mass.

?el. So. Boston 1878-J.

r

Ine, * *
Whitehall 2050.. 
Laivyno Tarybos.

17 Millbury Street8 VVOBCESTER, MASS.

j

-r
ifl

■

Tel, 80. Boston $28,
Limuvys Dantistai 

DR M. V. CASBĘĘ 
(Katparavičiua) . 

Laikinai perkėlė ofisą po Na.
425 BBO*nvrAr^S^BoatoN, HMM, 

; Ofiso Vdlatidos} 
Mm 10 iki ISM ryte ir 

■* tr P. M.
Ofisas uždarytos subatos va

karais Ir nedėllomts. > 
MMutinMr

Visi, kurie mėgstat dainuoti, tu- 
..T. . ___ v J rotumėte prigulėti prie choro. Da- ’

kad “Keleivio” leidėjas J. Gogu- į’8’’yra gera ?r0=a’. nes nau.«
.. . A _. I neta yra priimami nauji nariai

zis nusidanginęs Vilniun .turejc. | v . . ... . . CA «r~r i. i. . , • ax- -1 Jz pusę įstojimo, tai yra 50c. Ger-bedos su Zeligosknimkais. Atėnų |,. . :. _ , _ . . .i j v ■ x x -• •namieji, yra garbes prigulėti prie nuo '30 keliasdešimt tūkstančiui , . .. T4, , -r, v, .J . .. .■ .’ ihoro u* dirbti dėl Bažnyčios ir
auksinu ir 40 dol. amerikoniškais 1* „ . . .. . / -.v TT- . I Tėvynės labo.. pinigais. Sugrius Kaunan apsi- choro laikomos-

.skunde Amerikos konsului. Į . ... .į sekančioje tvarkoje: panedehais 
I — merginoms, seredomis — vy- 

KIEK GAVO Už LIETUVĄ. ,.ams> 0 pHnyčiomis visiems kar- 
Socijalista ir laisvamanių lailt I

.raščiai buvo paskelbę būk Lieta-1 Susirinkimai laikomi pirmų se- 
vos krikščionys demokratai par-1 edą kiefevieno mėnesio.

r davę Lenkijai Lietuvą. Tai tumiai-, I f Ragt Dusevičiutė.
\ kraščių žiopli skaitytojai žinoma | - _______ ,

patikėjo. Man teko tokį sutikti | PRANEŠUSIAS
- ir išėjo toks_pasikalbėjimas: Kaikwd« pramogų rengėjai bei
>-• - Aha, tai tokseionys demo- lynhimn 5auks-ai priSiunėia 

kratai pardavė lenkams pra5ydami juos ia&.
- Taip? O kiek TO ją gavo? patalpintt po Mig kartus.

~8V? **< klebonijose ga- |prane§apiei kad nu0 gį0Į idėjinių
lės laikyti po kelias gaspadines. lorgan^eij^ kuopų įvairių pramo-
- Tai juk ir dabar klebonijo-L hrf susirinkinra pranešimai

se gali gaspaįinių laikyti kiek no- Į«i)ąlHniDk<m>> bus tededami tik 

M- . ■ | vieną sykį. Norintieji juos at-
Čia jau pamatė savo žioplumą kartotl Tas ne.

ir nubėgo. Nesuspėjau paklaus- lieHa kuopų, 
ti ar tari Lietuvos, paskolos boną. t

. , . S B | Iš GARNIO DARBUOTAS.

MILŽINIŠKI ŠOKIAI. Į pas Stanislovą ir Mikaliną Ru- 
Spalio 22 'd. subatos vakare, Idžiūnus, 96 Radėliff ^d., Matta- 

uaujoj parapijos svetainėj 492 E. I pail) Mass' atsilankė garnys. ’ Pa- 
Seventli St., South Boston, Mass. I Įj]<0 J2 svarų sūnų. Dalyvavo, ten 
įvyks milžiniški parapijos šokiai. įr pr> Landžius.
Griožš geriausia muzika. Turėsi-1 ------ ■
to smaginusį laiką. Bus ir pasi-IAR SKAITEI “PERKŪNĄ”* 
gardinihiŲ. Užtai kviečiame visus | Jei da neskaitei “Perkūno“ 
parapijoms ir parapijones kuo-ĮNo 9-ta Štenklš kuogreįčiau- 
skaitlitigiausiai atsilankyti. Ypa-įšiai įsigyti ...Jei nori linksmi 
tingai kviečiame jaunimą. I juokų turėti atsiųsk* “Perkū-

Prasidės 7:30 vakare. . nui” ant tikietO 15c„ O “Per- 
Visas pelnas eis parapijos nau-j kūnas” tuoj p&8 tave at31bal&- 
b dos.
Tad vnlio! visi į šokius. “PERKŪNAS11 *■• «

X

J

i

L

NUPIGINTA KAINA.
Tik vienas šimtas dolerių už 

palaidojimų.

S. BARAŠEVIČIUS,
GRABORIUS

Ofisas:
344 Broadway, South Boston. 

South Boston '1578-R.
Gyvenamoji vieta:

237 D St., So. Boston, Mass.
So. Boston 1052-W.

.J- ■■ ♦
»00<C=i>00<=3>00<^>0-0<S^=>00<S»ao«=>00<S>W«s==><Hh !0<=>00<2><
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X

9AHD£IA!ąSIOS ^RDlBBV.jBZAU^ 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 

BO. BOSTOE, MASS.
g—, *

PIRM. — Antanai KmItaB, 
284 Elfth St. Boeton 27, Majai 

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

PROT. RAST. —•Vincą* VųlkŠnortua, 
178 Bolton St. Boston 27, Maaa. 

FUf, RAŠT, -r- Pranai Sinkevičius, 
132 Bowen St, Boston $7, Maaa 

KASIERIUS -< Jtpgto Kanevičius, 
174 Bolton St, Boston 27, Mass.

MARŠALKA — Pranas Lukoševičius,
■ ’. 405 B 7-th St. Šoriui 27, Man.
Susirinkimai laikomi kas. pirmų ne-, 

cieidlenį kiekvieno xm6nesia 2-rų vai. po 
piętų ‘šv\ Petro parapijos salėj 403 E

SV. JOBO JPfi .BU. PABALFIĖBB 
DR-STSB VALDYBOS ĄDJBBjU,

PIR^L — M. žiobs, i

530 E. 7-th Št, So? Bostqp, M»sa
VICE-PIRM» — P. Tuleikls, / 

180 Bowen St, So. Boston, Mase 
PROT. RAST. — K. Luinls, 
t 47 Valė St, 8o Boston, Mass. 
RiN. RAST. —-M. šelkys, . •

• 127 Genite St*. Sb. Boston, Mass.
KASIERIUS A. NaudMun*s, 

16 Vlnflsld St, So. Boston, Ma?
SLARAALKA — B tepohas. Navickas. 

Dr-ja laiko suslrinklmua trečiu
' *ned«ldisnį 2-ų po pistų Bažnytinėj 

Rengėjai.366 Broadway, Bostan 27 Mass. BvstainU.

lž«IHIC>TOiH»l«l)>1li:ilM
Tiesi kelionė į LIETUVĄ .
PER PILIAVĄ 

(Karaliaučiaus prieplauka) 
Arba per TuIBAVĄ, HAMBURGĄ—EITKŪNUS 

šiuomi. linksma mums pranešti,-kad. meš pasldarbavom idant musų 
pasažlerlai, o ypatingai Lietuviai, galėtų keliauji Stačiai f Piliavą.

Lietuviai, važiuojanti į PIliaVų, aplenkia Lenki] juostų (Koridorę) 
ir privalo turėti tiktai lietuviškų pasporįų; jokių vizų nereikia.

Susipešimas n* Piliava tai yra. nauja šaka musų regai iariško susi
nėsimo su HamburgilJ Danzigu ir Liepojum, o <lef Lietuvių tai trumpa 
ir parankus kelias namon dasigauti, / -

DIDELI.DVIEJU SRIUBŲ PAŠTO LAIVAI IŠPLAUKS: 
LITUANIA ......Lapkričio 2 .ESTONIA’, . ’ —“
LATVIA . ..J..........Lapkričio 9 S. S. POLONIA ...

. Taip-gi naujas tiesioginis kelias tarpe .
LIEPOJAUS—DANZIGO-HALIFĄX, Kanada

Visi laivai turi paikius kambarius'trečios klesos keleiviams. 
Kreipkitės prie musų agentų jasų mieste.
 ■ .’ ■ ,. . ’ 

NEW YORttNY.

.... .Lapkričio 23 
.Gruod. 7

i

Pajieskojimai ,
Paieškojimu kainos LDS. na

riams Ir ‘.‘Darbininko” skaityto
jams 1 sykį į metus v& dyką, už 
8 sykius $1.00. Prieteliams už 8

jjįįįgus $1.50.
1 -f

V

I

t

•>

| DR. W. T, REIllY I.
I Pirmos Klesos Dantistas I 
I 469 B’wajr, So. Boston, Mass. ! 
I (Prie Dorchester St. I

BeĮL Phone: Poplar 7545
ADOLPR F, STANKŪS

TIKRAS LIETUVIS

Ieškau brolio Motiejaus Pered- 
uo. Jis jau apie dvidešimts mė
tį Amerikoj ir jokių žriių apie jį I 
ėvai neturi, bet brįžūsieji Tėvy-fl 
ten pasakojo, kad yra gyvas". Jis1’ 
laęiną iš Kapčiškių kaimo, Žąslių.,, 
zal.j Trakų apskr., Vilniaus rėd. { 
ris pats ar jį žinantieji malonėki-1 
’e atsiliepti šiuo adresu: Vilniaus * G R A B O R I~U S 
•ėd., Trakų apskr., Žąslių Vai
čiaus ir miestelio, Juliui Pered- 
įiui. LITHUANIA.

I

»

1023 Mt. Vebnon- St. 
philae>elphia,pa. t

4.

*4

t

AMERICAN
UNITED i IHAMBURG|

_ AMERICAN
LINES IWCR I Jot N tT S EVI C B WIT NĮ L 8 N E Į

Trumpinusias susistekinias su visom, dalim Centrales Europos
■ • • Laivai, išplaukia kiekvieną ketvergą 

nuo Pler 86 No. River, 4G-th št, Ne\v Yorir, 12 vaL per piet.
i “MOūNtTCLAY’’ 

‘MOUNT CARROLL” 
“MOUNT CLINTON”

•H

♦

' “HANSA’y 
“EAYERN” 

“ WUERRTEMBERG”
'• KajAtos.sii 2, 4 ir .6 įtverti , aut. visų šių laivų. Didėli valgy
mui, rūkymai ir s&tlėjimrti kambariai it vist pnslvailiščiojtmri 
dėnai skiriami 3-ČtoS klasės pasažieriams. Ant laivų 
ir “Bayem’‘ yra-keltos specMOnt puikios kuJutos. ‘Už.dregis
travimui vietos rašykite f. jnu*d Maitotus agentus arba į 
JDLt&S Ine., Mm Eitpla«a Ocnerdl .

; ^0 St.rJiostaih .
UNITED AMERICAN LINES, Ino,

■ 3^ YORK*

RA DIUMA LAIME.
Be joT'mes negalime gyvenimą linki

mai praleisti. Kada mes susergant yra ■ 
ThbĄi svarbu kad tuojau pas gerų ir 
prityrus! daktarų nueitumėm, kuria ži
no kaip sveikatų gailina kuogreiclau-, 
slaLsugrųžtati. - 7

Atsakanti priežiūra pailgina tavo ■ 
gyvenimo metus Ir juos laimingais pa- • 
daro.

Aš gydau kaip naujas taip Iružsi- 
sonšjusias ligas per daugelį metų Ir 

.mano prityrimas mane Išmokino kaip.
\ kuogromiausliil Išvaryti Ilgas Ir suteik- ■ 
I tl mano, ligoniams gerų sveikatų į | 

įį trumpiausi laikų so lengviausiu’bodu 
T ir už mažiausių kalnų.

AŠ ŽINAU KAIP
"TA ir manų ofisas yra pilnai aprūpintas 

u su viskuo kų tik reikalinga darbui. 
Taigi nežiūrint kaip' svarbi tavo liga 

Ir nepaisant kiek kartų buvai apviltas peles-1

■ • k

♦

. arba kaip senai sergi....... ..._______ ______ _______ ......__ r___
kant sveikatos. AŠ- esu pnalrenkęs tau parodyto ką galiu padaryti, Ir 
jeigu tu pasiduosi tpo niano priežiūra, aš galėsiu tave svetku padary- B 
tl tąip kaip ir šimtus kitų, kurie yra ant naujo kelio sveikatos Ir ku* | 
rie bus sveiki taip kaip turi buto. *
Mana kainos pfyio* ir pKcinantos—PatariMHO ikbri ■
no iinnnuEY Bo*ton, MM».
vOr luUlĮUnE l. Prienais Mąjeriio Teatrą.

. A

'4 iv-
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