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“Pnbllsbeft and. dlutrlbutad under per-
. mit (No. 534) authorbced by the Act 

ot Octobgr 0,1917, on ftie at the Port 
Offfce of Boston, Mass. By order of 
the Presfdent, A. S. Burleson, Port- 
master Qęneral.n
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Krikščionys darbininkai vie
nykitės! Spieskitėsį vienin

telę darbo žmonią organiza

ciją Amerikoje -t- Lietuvių 
Darbininką Sąjungą.

VOL. VI,’“No, 123 (703); ,
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Organas Amerikes Lietuvių
R._ K. šventa-Juozape , J 

Darbininkų Są^gos. i j 
r—~1 
J^DARBiNINKAS,l j 

» ' r—ĖmA——
UTARNINKAIS, KETVERGAI8 IR

' SUBATOMIS. J
• »-a M* o f'TIĮ-a. M0 'i

BoBtope-ir-apylinkej metams.... 5.00

W Bboadvat, » B6BTON 27,, Maus.
A ' Tel. Sotttą Bo«ton eW.

AUGŠTI SVEČIAI 
BOSTONE.

Pereitą panėdelį Lietuvos
. atstovas Čarneckis su atsto- . _____ ___

vybės~rasL Vinikąril? atsto- sėkmingai tęstirkovą už Lię- 
vybės,»juriskonsultu 'Mas- 
tausku' iš Worcesterio atvy
ko Bostonan.

- •
AugŠtą svečią atsilanky

mo pasekmės geresnės, negu 
daugelio tikėtasi.. •

Apie 2:30 vai. po pietą 
svečiai kartu su advokatu 
Sįlields,. gerb. vietos klebo
nu kuri. Urbonavičių, Pasko
los Stoties, pirm. A. F. Knei- 
žiu ir Dr. Landžium atsilan
kė pas gubernatoriii Cox 
Statė House’ėj ir pas mies
to majorą Peters City 
Hall’ėj.

Gubernatorius labai malo- 
’ niai priėmė lietuvius ir iš

reiškė prielankumą Lietu
vai, besistengiančiai užtik
rinti sau nepriguhnybę. 
• Ne su mažesniu malonumu 
priėmė lietuvius majoras 
Peters. Išreiškė. užuojau 
tos Liettivai.

Gubernatoriij ir majorą 
supažindino su lietuviais 
adv. Shields, kurs yra arti
mas gubernatoriaus ir majo
ro draugas. Adv. Shields 
nuo senai jau žinomas lietu
viu .prietelius ir daug jau 
jkšiol yra lietuviams pasi
darbavęs. Todėl audienci
jose ir pas gubernatorių ir 
pas majorą adv. Shields gra
žiai ių‘ prielankiai pakalbėjo 
apie Amerikos lietuvius ir 
apie Lietuvą.

Vakare didžioj ir dailioj 
Mtmicipal salėj įvyko pra
kalbos. Žmonią buvo kupi
na salė. Apie tas prakalbas 
buvo minėta gubernatoriui 
ir majoruif Abu buvo pa
kviesti dalyvauti. Tai gu- 

■ bematorius atsiuntė savo re
prezentantą leit.-pulk. Long- 
doną, o majoras teikėsi pats 
atvykti.. .< Tai pirmu sykiu 
Bostono majoras dalyvavo 
lietimą susirinkime.

Kai gerb. atstovas su sa
vo palydovais pasirodė salėj, 
tai didžiulė publika pasitiko 
jį są aplodismentų aūdra ir 
pilėjus jam prie estrados, 
bažnytinis choras sudainavo 
himną .

Prieš atvykstant L. Atsto
vui su savo palydovais kal
bėjo gerb. Daktaras J*. C. 
Landžius.

Pirmiausia prakalbą ve
dėjas A. F. Kneižis pakvie
tė pakalbėti vietinį kleboną 
gerb. kun. Urbonavičių, 

' kurs pasveikino augštus sve
čius trumpoje prakalbėleje. 
Po jo kalbėjo gubemato- 

‘ riaus reprezentantas. Tuo 
tarpu atvyko majoras Pet-

lodismentą audra. Tuoj jis 
tapo .pakviestas pakalbėti. 
Trumpai pasveikino Lietu
vos atstovą ir išreiškė pa-

DARBININKŲ REIKALAI,
; ’ VADAI NENUSILEI

DŽIA.’

n
• ** •

-.— ■ ■ '
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tuvos nepriguhnybę. Po jo 
kalbėjo adv, Shields. Tada 
atstovybės juriskonsultas 
Mastauskas gerb. atstovo 
vardu angliškai padėkojo d- 
merikonams už prielanku
mą. Augšti amerikonai sve
čiai buvo išlydėti gausiu del
ną plojimu ir atšistojimu.

Po to prasidėjo lietuvių 
augšttj svečią prakalbos. 
Pirmiausia kalbėjo Vinikas. 
Kalbėjo vaizdingai, kalbą 
pamargindamas juokeliais. 
Paskui kalbėjo Mastauskas. 
Pasakė, kąd šioj salėj jau 
antru kartu kalbąs. Pirmu 
kartu kalbėjęs dar tąda, ka
da reikėjo žmones tik įdrą
sinti, kad turėsime nepri- 
gulmybę, o šiandie jau ją tu
rime. Po to gyvai ir karštai 
kalbėjo apįe .aųierkiečių^ 

Įpriedermę^^aremfiUietuvą.
’ Toliau sekė honą pardavi
nėjimas. Parduota už du 
tūkstančiu dolerių su vir
šum.

Pagalios prakalbo gerb. 
Čarneckis. J o kalbos žmo-' 
nės laukė nekantriai ir nors 
jau buvo vėlus laikas, bet 
mažai kas; tebuvo apleidę sa
lę. Malonios atstovo kalbos 
publika godžiai klausė. Be 
kito pasakė, kad iš Ameri
kos valdžios Lietuvos pripa
žinimo negalima laukti be po 
nusiginklavimo konferenci
jos. ’ .

Programą paįvairino p-Iės 
Grybaitė ir Narinkaitė, žy
miausios Bostono lietuvią 
dainininkės, vargoninkui M. 
Karbauskui akompaniuo- 
jant.

Gerb. svečiai1 apsistojo 
Copley Plaza hotelyje. Utar- 
ninko rytą pas juos atsilan
kė didžiausiojo laikraščio 
Boston Transcript reporte
ris ir tą pat dieną tame laik
raštyje *buvo ilgas straipsnis 
apie Lietuvą.

a

į . PUSE ate .VIŲ NE
PILIEČIAI

Gkicago, — Vadai geležiu- Washingtpn^
JA4AA.- 1 - •

^Cenoz Biu- 
kelią darbininką uniją, ku- ras skelbia; k tįd Naujojoj
rios balsavouž streiką, tebe- 
sivaro už savo programą. 
Labor Board prašę atidėti 
streiką, bet vadai nesutiko. 
Streiko paskelbimas tebėra 
pilnoje galėję. ~ /
• » p

PRADĖJO LAVINTI.
Hartford, Ct. — Šią sa

vaitę atsidarys mokyklos 
New Haven’e, Waterbury’j 
ir New London’e, kur bus. 
savanoriai lavinami prie ge- 
ležinkeliu darbu ir bus pa
naudoti, jei' kils streikas. 
Tuo tarpu New York,, New 
Haven & Hartford kompa
nija paleido paklausimus po 
darbininkus, kur be kito ko 
klausiama ar mano 1 i likti iš
tikimu kompanijai.”

.... \ V
KOLUMBO VYČIŲ 

VEIKIMAS.
York. — Kolumbo 

Vyčiai skelbia, jog ex-karei- 
vią paramai išleido $3.715.- 
659.02. Daugiausia išleista 
mokykloms užlaikyti.. • Ko
lumbo Vyčiai turėjo 130 
mokyklą,’ kur 75.000ex-ka- 
reivią buvo lavinami ir mo
komi amatą.

d

NAUJI MINISTERIAI.
Berlin. — Vokietijos pre

zidentas Ebert pakvietė atsi
statydinusį prem. Wirthą 
sudaryti nauja kabinetą. 
Naujasai ministerių kabine
tas būsiąs sudarytas ne pa
gal partiją, stiprumą parla
mente, bet iš šiaip gabią vy
rą. , ’ ’

Anglijoj bendri u imant pusė 
ateiviu nėra pi iečiai, 
vyzdžiui Bostoi tė ateivių vy
rą yra 109.209, 
ni piliečiai 51.514, turi pir
mas pilietystės popieras 18.- 
637, nepiliečiai 35.815, nesu- 
žinomi 3.339. Pilnais pilie- 

nuoš. vyrą

Pa-

$jų yra pil-

KAROLIS NELAIMĖJ.
'Pargįhts. -- Aąstro-Ven- 

grijos ex-valdovas Karolis, 
bandęs atgauti sostą, pate
ku- į nelaisvę. Tas atsitiko 
už 40 mailių muf Budapešto, 
kur Vengrijos dabartinės 
Valdžios kariuomenė suplie
kė Karolio šalininkus, kur 
-jis. pats buvo su žmona.

v*Čiais vra 47ttz . - - 
ateivią. Moteiją ateivią pil
nomis pilietėm 
ra 46 nupš.

's Bostone v-l

jt-

APIPLĖŠĖ PAŠTĄ.
New York, -— Trys ban

ditai iššokę iš automobiliaus 
atstatė šautuvus į vežusius 
troku pašto siuntinius ir a- 
piplešė. Pavogę $1.000.000 
automobiliu pabėgo. Tas at
sitiko ant Broadway.

SIRGKIRGERK.
lYdSliington.. —- Iždo sek

retorius Mellon išleido hau- 
ją padavadįjimą svaigalų iš
dilsimo ir pardavimo klau
simu.

* » ? ■ .

Daktarai turi teisę prira
šyti alaus kaipo vaiptą. Vie
nu receptu gali prirašyti 2% 
galionų. Nėra aprube'žiuo- 
’ta, kiek alkolio aluje turi 
būti.. Nėra' aprubežiuota, 
Įdek alaus receptą vienam li
goniui galima prirašyti.

Daktarai toliau turi teisę 
prirašyti ligoniams vyno be 
jokio aprubežiavimo.

Alaus ir vyno receptus ga
li šipildyti tik regujeriški

*
IŠPLAUKS LAPKR. 5.
New York.—Lloyd George, 

Anglijos premjeras, išplauks 
į Ameriką laivu Aąuitania 
lapkr. 5 d. Jisai dalyvaus 
nusiginklavimo konferenci
joj. x

25 MILIJONAI NA- 
M!AMS STATYTI.

New York.— Sears, Ro- 
ebuck & C o.-pienuoja inves- 
tyti $25.000.000 imamams 
statyti rytinių valstiją mies
tuose. Namai bus statomi 
Bostone, Brooklyno, Bron- 
x’e it kitur, kur ypač jauČia-

i

ers, kurs buvo pasitiktas ap- ma namų stoka.
‘ *

NUSIŽUDĖ BANKI-
• KINKAS.

Gorning, N. F.—Willard 
Š. Reed, First NationaJ 
banko ir Trust Co. preziden
tas, banke paleido sau kulką 
galvon. Per pastaruosius 
kelis mėnesius ^jis sargalia- 
vo. • "» •

ATVYKO DŪ RUSU.
New York. ~ Atvyko 

Avksentiev, nelaimingojo 
Rusijos St. S.eitno pirminin
kas, ir prof. Miliukov. Abu 
Amerikoj per du mėnesiu 
laikys prakalbas apie Rusi
ją* p,/ . •

DERYBOS EINA PRIE 
GALO.

London, — Anglą ir airių 
taikos dęrybos eina prie lai
mingo gąltf. Abi pusi nusilei- 
džią. Buvo bekįlą nesusi

pratimą, bei jiė prašalinti.

^axa

. KAIP BUS KOVOJAMA
. SU NEDARBU.

Washingtonr-r Centralė 
nedarbo agentūra, 'įsteigta 
nesenai buvusios nedarbo 
konferencijos, gavo iš įvai- 
rių miestą pranešimi], apie 
tai, kaip ruošiamasi nedar
bassiąnažmtį.r Jgayi;pn^ę, O; 
miestas sumanė išleisti bomj 
už $500.000 ir už taip surink
tus pinigus tęsti viešus dar
bus. Cleveland’o miestas bo
rtą pardavė už $5.000.000. 
Lakewood, O.- boną pardavė 
už $20(1.000 ir už tuos pini
gus bus taisomas brukąs ir 
steigiama, centralės dūdos 
vandentraukio. Hartford, 
Ct. viešiems darbams skiria 
$43.000, Springfield, Mass. 
— $1.000.000, o Worcester, 
Mass. rengiasi statyti mo-. 
kyklą ir kitokią viešą įstai
gą už $1.500.000.

MAŽIAU AUKSO 
TEIŠKASA. ’ - 

Washington.--Aukso pro
dukcija 1920 m. "buvo $9.- 
146.500 mažiau, negu 1919 
in. Sidabro'produkcija pa
didėjo.“ 1920 m. aukso iškas-, 
ta 1Į.476.16G. amdją vertės 
$51.186.900, o sidabro iškas
ta 55.361.573 uncijos vertės 
$60.801.955.

APSUKRŪS VAGYS.
. Nashua, N. H. Du vy
ru privažiavo prie Adam 
Bokitas krautuvės High gat
vėje, inėję krautuvėn, pavo
gė 500 svarą seifą. Jame 
buvo $1.600,. Pasileido link 
Mass. valstijos. Prie Bille- 
rica, Mass. išlaužė seifo du
ris ir pasiėūię pinigus, pa
likę tuščią seifą nudūmė.

DARBO GAUS TIK 
PILIEČIAI.

Westfield, Mass. — Statė 
Labor Board formaliai pa
reikalavo,, kad miesto perdė- 
tiniai prie miesto darbą bū
tu priimami tik Amerikos 
piliečiai.- Buvo skundą iš 
darbininkų uniją, kad nepi- 
liečiai esą priimami.’

PRIEŠINGŲ REZULTA
TŲ SUSILAUKĖ.

New York. — Arti 50 rie
bią moterų bandė. suliesėti“ 
moksliškais būdais. Dvi iš 
ją savaitės mankštininiosi 
pasunkėjo dviem ir puse 
svaru. Kitos vienok viduti
niai imant per tą laiką nete
ko po šešis svarus.

* * T’

KIEK RUBLIŲ UŽ 
.DOLERĮ. 1 •

Maskva. — OfiĮcale dole
rio kaina yra 105.000 ritbliij.

Šiuomi pranešama jog. 
Lietuvos atstovas, gerb. V. 
Čarneckis, lankysis sekan
čiose kolionijose: 
Waterbury, (Jonu. — spalių 27 d, 
Hartford, Conn. — spalių 28 d. 
Philadelphia, Pa. ~ spalių SO d.

čia pribus iŠvakaro — šp.29 <1. 
Newark ir Harrison, H. J.,—-

’ ■ . Lapkričio 8 d.
'Lietuvos Fin, Mt'sŲa

, Paskolos 'J$kyriu&

s

* »
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FONTtNINĖ 
PLUNKSNA
Naudinga Visur 

DIRBTUVĖJE, OFISE,* 
NAMUOSE IR KELYJE.

Daug parankiau ir sma- 
. giflii raSytl su fontanlne 
plunksna. Daug mažiau 
lAlaidij vartojant fontanl- 
n? plunksną. Pirk dabar;

Koinoa; $1.50,42.50, ?3., 
$3.50, H, $4.50, . $5.00, 

*$5.50, $0.00 ir aukočiau.

366 Broad\vay, . ‘
.Boston 27,
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aptiėkoriai.
Alus gali būti išdirbama® 

byavarūosė, kurie gaus tam i 
tikrą leidimą. GaR butįipftSi m 
tomas ir pardavinėjamas 11 
tik bopkose. z

Viskė, brandė ir kitokie j 
stiprūs likieriai gali; būti J 
duodami tik viena paintė de- J 
šimčiai dieną. • 1
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KONFISKAVO'DAUG 
VYNO. J 

NewYorfr. —Prohibici- 
jos agentai Greenwich mies
telio valgykloj konfiskavo 
2.000 butelių ir 50 statinių 
vyno. Visų šitą gerybių Ver
tė $50.000.

1 4

.8

KORESPONDENCIJOS Iš LIETUVOS.
* •**... * ■

• ' 4

jie patys kiek įgalėdami, d 
ruošia paskaitas, referatus, -j 
rengia vakarus ir tt. Vei- 
girnas kas kartą plinta, siek
damas net kaimo jaunimo’* 
bei darbininką.

■ t

VEIVERIAI. — Čionyk
štėje gimnazijoje moksleivių 
tarpe pasireiškia vien kata
likiškoji jaunuomenė. Moks
leiviuose vis labiau įsigali 
ateitininką idėjos. ■ Apylin
kėje didelė jaunimo dalis* 
pavasarininkai. Bet tos* or
ganizacijos negali atremti 
vieno baisiausiąją Lietuvos 
priešu — degtinės, kuri la
biausiai trukdo vietiniams 
gyventojams tinkamai atsta
tyti per karą sugriautus ū- 
kius.

NAUMIESTIS (Šakių 
apskr.)., — Naumiestyje 
gerai laikosi kolkas dar 
penkių klasių gimnazija. 
Žymiausią moksleivijos da
lį čia sudaro ateitininkai, 
kurią daugelis yra jau pa
ūgėję vyrukai. Tie tai atei
tininkai yra susirūpinę ne
tik savo išsilavinimu, bet 
daug prisideda ir prie apy
linkės pavasarininką palai
kymo. < Ją dėka puikiai lai
kosi ir kitos katalikiškosios 
Naumiesčio draugijos. Ypač 
jie yra susirūpinę steigimu 
knygyną, kurie padėtų blai
vinti ir dorinti samanotąją 
bakužiu bernelius, merginas. 
Ir malonu matyti kaip ♦kri
kščioniškieji ateitininką o- 
balsiai vis randa daugiau 
pritarimo plačiuose jaunimo 
sluoksniuose.' \ '/• .

BIRŽAI.— Biržai kaipo 
kalviną gusta turi ir gimna- 
ziją, kurios vedėjai yra ne- 

, palankūs katąlikiškąjai mo
ksleivią daliai. Bet tdji da
lis Vis tik nemoka snausti ir 
išsipainioję iš daugelio kliū
čių susibūrė ateitininką kuo- 
pon, kuri jau trečias metas 
kaip puikiai, veikia, nepai
sydama* jokią kliūČįą iš iuo- 
kytoją pusės. Nerasdami pa
galbos inteligentijos tarpe,

Si
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tGerb. “Darbininko” Redakciją!
Matydamas, kad nors ir tolimo

je Amerikos šalyje mūų broliai 
lietuviai, ir lietuvaites atjaučia lir 
užtaria mus Lietuvos armijos ka
riškius, tai tariu širdingą ir atvirų 
lietuvišką ačiū, visiems tiems ku? 
rie atjaučia i? užtaria mus, taipgi.. 
ačiū gerbiamąja!. J/Darbininko” 
redakcijai, kad įdėjo mano skel
bimą ir patarpininkavo susiartini
me ir susirašinėjime su viengen
čiais svetimoje Amerikos šalelėje. 
Abelnai visiems tariu širdingą lie
tuvišką ačiū nuo savęs ir viso pul
ko. Manau, kad ir toliau mus ka
riškius neužmiršit ir siūntinėsit 
įvairią laikraščių, žurnalų ir tt., 
kas duoda mums malonumo ma
tant didelį jūsų pasišventimą. Tė- - 
vyneų darbuose ir teikiant nuolat 
pagelbą, kaip matėrialę, taip ir 
moralę, kuom suteikiama m^sų ’ 
Tėvynei. Lietuvai nuolat, o su ja 
ir mums. Viskas kas bus atsiųs- |
ta mums, bus priimta su gilia p&- 1
dėka iš mūsų pusėS, o ypač'viso- |
kia literatūra, kaip laikraščiai, s
knygos, žurnalai ir kiti dąikUi, 1
ypač geistina moksliško turinio, j
nes mums mokslas yra labai rėi- 
kalingas ir labai svarbus, ypač da- j 
bartiniąme- gyvenime, kuomet yra j 
valandėlė liuoso laiko, nes ant va- 1 
landeles nurimę mūšų kautynės su 1 
mūsų mirtinais priešais lenkais. 1 

Todėl naudodamies tokią puikia & 
proga norėtumėm ją tinkamai 
suvartoti. Dar sykį prašau visų, J 
kas' užtaria, užjaučia ir kam su- ’ 1 
prantama. brangi mtis kareivių J 
mokslo svarba neatmesti Šio pra- 
Šynpo, kaip ii* pirmo ir ąukuokit 
nors po keletą numerių jūs gražių 
lailįąščių, žurnalų ir kitų...

Meldžiu siųsti Šiuo antrašui ša 
LITHUANIA. 10-to pM Mariam^JI 
polės pulko iŠtabaS) ūkio Dalit’RB 
jaun. puskarininkui SU Tauginuk JI

Su tikra pagarba* dėkingi J® 
Lietuvos Armijos lirdvii

* S. Tauginaa. ’«■
Lietuvių ap. 4 d., 1921 m.
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supratimu ir tinkamu jų pildy
mu. Lietuvos liaudis nebuvo 
savo tautos ir valstybes šlake
liais. Priešingai kovoje už lai
svę jos vaidmuo buvo svarbiau 
sis ir nulemiantis.

0 kaip, mes, amerikiečiai l|e- 
tuviai? Kokią demokratiją mes 
rodysime ir vykinsime? Ar 
tik demokratiją begalinių, kar
tais negalimų reikalavimų lae- 
tuvos’valdžios? Ar demokra
tiją bergždžią ir. neatlaidaus 
kabinėjimosi' ir kritikavimo 
lietuviškai .valdžiai? Ar.de- 
mokratiją tranų, kurie viską 
hmri imti, o nieko nenori duoti ? 
Ar demokratiją slakerių, kurie 
nim priedermių bėgą, o kitų 
(laimėjimų vaisiais naudoties 
jhori? '
1 s Ar gai ir mes pasirodysime 
šalininkai tosios demokratijos, 
kuri yra supratinga, teisinga,

f ... .......................... ..................................................- ......... ■■
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; DEMOKRATIJOS 
KVOTIMAI,

r _ Paskolos vajus tai Lietuvių 
^Demokratijos .Kvotimai. Ar 

mūsą tautoje yra bent užuoma
zga tikrosios demokratijos — 
žmonių valdžios Ar mūsų lie- 

: tėviškoji demokratija turi to- 
" kių steigiamąją pusią, kurią 

stinga Intos kad’ir demokratin- 
gOfc šalys? Ar Lietuvos liau- 

idis demokratiją supranta, ar 
jos: trokšta, ar prie jos inkūri- 
mo eina? Visi tife klausimai 

f 'dabar rišami nebe žodžiais, ne-

-t

be išvedžiojimais, bet tikrai
siais gyvenimo faktais. Riša 
juos mūsą elgesys paskolos va
jui®* .

KaS iš demokratijos, kuri 
liaudies pečiais ir galvomis ei-

įl

f dama, tą pačią liaudį pūdo ka- 
į Įėjimuose, badu marina, josios 
r sięlą iškreipia/ josios kūdikius 
p arimai (Rusija.) Kas išdemdk- 
I: ratijoSjJkuri užkietėja buržuazį 
| * nese formose, tautos likimą pa- 
| veda amžiams buržujų ir kapi- 
I talistų klesai, pačiai liaudžiai 
| neleisdama apreikšti savo sie- 
į. los, neigi savo valios? (Fran- 
t, ei ja.) Kas iš demokratijos, pa- 
I* vertusios-piliečius negalvojau-' 
I šiais mūnekinais, nors ir tvar- 
| kingais, nors, ir susildausan- 
| šiais? (Vokietija.) Kas iš de- 
r. mokratijos, nors ir gyvos ir 
| protingos,, bet beširdės, leidžia- 
t nčjos savo ‘ vadams skrausti, 
Į čiulpti, išnaudoti, novyti kįtas 
| tautdsi (Anglija.)
E Ar galėtume kalbėti apie ko- 
P kią nors Lenkijos demokrati- 
E jąi Odenai nei pavydalo net nei 
| vienos iš paminėtų demokrati- 
į jų nei su žiburiu nesurastume, 
f Ten demokratijos antiteza, tė| 
I anachronizmų šalis, šalis tebe- 

valdoma pūvančios aristokra-I
t Ir štąi mažutė, -vos atgijusi 
E lietuvių tauta drįsta pareikšti 
B Savo didžiąją ambiciją, kad ji- 
E pai savo krašte inkurs gal pa- 
E?vyzdingjausią pasaulyje demo- 
■ųkratiją. Visi sluogsniai, visi 
E luomai Lietuvos valstybę kūrė 
E Liiudiį darbininkai ėjo sava- 
E noriai į pirmus Lietuvos pul- 
I kus, paskui pirmi legaliai, vi- 
| sos tautos pritarimu dalinosi 
į. dvarus; vėliau ėjo visi kas gy- 
r vas? balsuotį į Steigiamoji Šei- 

mo rinkimus; (virš 90 nuoš. 
į balsuojančių). Sergančios ubą- 
I gėlės su’ ašaromis maldavo, 
r krid jąsias vežtų į rinkimų sto
ri tis. Tautos pusė moterys; netu- 
F rėjo reikalo nei kovoti už savo 

teiseš; niekas joms tų teisių ne- 
r- pavydėjo. ‘ Kaip tyčia moteris 
i Seimą atidarė, moteris rašti- 
| niįtkavo? Toji- pati .Raudis — 
I darbininkai nes nemano užsi

dėti sau ant sprando globos, ar 
jungo jau atsirandančios lietu
viškos buržuazijos. Rodos tiek 
gyvnmo/pajėgų, vienybes, kad 
Jau šiandiėn aiškiai tveria Lie 
tūtoje stipriausią'politinę pa- 

' * •
* ®et toji Lietuvcfe demokrate 

ja tvirta ne tik mokėjimu sau 
teisių pareikalauti ir iškovoti; 
ji ypač tvirta savo priedermių

—-
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.pddori, kuri piliečius augįna, 
kuri skaisčią ateitį budavoja.

Šiandieną nėra kito tikres
nio saiko lietuvių demokratijai 
pažinti, tik žtai koks: remiM 
Lietuvos valdžią, perka* Pasko
los Bonus — vadinasi yra de
mokratas tikras, nes savo dar
bu savo demokratingumą pri- 
rodo/ Išsisukinėję, gudravoja, 
neperka — vadinasi dar never
tas gražaus vardę Ūembtafeį 
nes arba tranas, arba slakeris, 
arba dar tebemiegantis saldžiu 
tamsybes miegu, 'darrtik toli
mas kandidatas į Lietuvos pi
liečius. *.

Vykinkime visi demokratiją 
darbais. Įsigykime sau teisė
tą halsą Lietuvos reikalais ir 
teisę atsisėsti kada nors prie 
Lietuvos valstybes stalo. Visi 
pirkime bonus* ■ ' s ■ 

L * P.
* • r -
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CLEVįELĄND, OHIO.

; Kalbes.gerb. kun..Pr, Garmus.

Pirmutinę progą gauna cleve- 
landiečiai išgirsti labai įdomias 
prakalbas ką tik iš Lietuvos at
vykusio veikėjo gerb. kun. Pr. 
Garmaus, pirmo jo Lietuvos armi
jos pėstininkų pulko kapeliono.

Prakalbos bus spalio 30 d. 7 ;30 
vai. vakare naujoje bažnytinėje 
svetainėje. Svetainė yra- ruimin
ga ir graži. Šios prakalbos bus 
svarbios 'kiekvienam, nes gėrb. 
kun. Pr. Garmus su savo nepa
prastai gražia iškalba nupieš apie 
Lietuvos svarbiausius. reikalus iš 
praeities ir kas lietuviams reika

lingiausia sustiprinti kad pakėlus 
tautą. Taip-gi gerb. kalbėtojas 
apibudins ir kitus klausimus, ku
rie yra visuomenei svarbūs.

Visi kas tik gali privalo atsi
lankyki į šias naudingas prakal
bas. • Teip-gi kalbės vietos gerb. 
klebonas kun. V. G. Vilkutaitis.

‘ f
I

«
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PHILADELPHIA, PA.

Oras čia žymiai atvėso. Dar
bai vietomis pagerėjo. Kas turi 
dirbančių draugų, tas darbą gau
na, tik ne visur. Mokestis' visur 
žymiai nukapota. Abelnai sakant 
randasi žmonių be darbo, bet ne 
tiek daug kiek pirma.

Apsisagaukite prigaviką.
Metai laiko atgal pribuvęs vai

kinas iš Baltimore, Md. 4061_ 
Chestnut St. dirbo paš lietuvį 
barzdaskutykloj. Spalio 13 d. sa
vininkui išėjus su .reikalais, jis 
susirinkęs geresnius daiktus ir pi
nigus išdūmė. Save buvo pasiva
dinęs Wasza, o jo tikra pavarde 
bene bus SidloVski. Yra rodos 
•ukrainietis, bet gerai ir lietuviš
kai supranta. Mažo ūgio, apie 32 
metų senumo. 
. Čia “panstva” dažinojus, kad 
Žuylikovskis rezignavo, aušis nu
leido. Mat seniau mokyklose bu
vo pradėję lietuviškom gaidom 
Vilnią ir Liepoją apdainuoti, iš 
džiaugsmo kad gaus Lietuvą pa
vergti po savo ųtėliuoto paukščio 
sparnais, šiandien nosis nuleido? 
Pamatė, kad nepavyks svetimas 
turtas prisisavinti.

* Garbe yra Šios kolionijos lie-. 
tuviams. Turi net kelias sau sve
taines išsistatę. Randasi nemažai 
lietuvhį krautuvių. Bet dar ne
turi užtektinai. Daugiau lietuvių 
galėtų imtis Už biznio. . Toldu bū
du įneš kelsime savo tautą. Visi 
lietuviai-turėtų tik savus biznie
rius remti. .Jau laikas susiprasti 
.ir prie savųjų priprasti

Svarbiu dalyku yra krautuvėms 
laikyti gerų katalikiškų laikraš
čių ir paraginti žmones juos pirk* 

rtL ' . . ' ’
Garbė lietuviams apie Bichmon- 

dą, kurie laiko -gerų laikraščių. 
Galima gauti, pas S,.Taręilą-3221 
Edgemond St., kasdien včlįaųsi,ų: 
“Draugo/1 “Darbininko”1 ir 
“Garso?’ . Tilt-tokius laikraščius 
skaitydamas. ‘ , galėsi sijsiĮaukti 
šviesesnio gyvenimo ir išmoksi

M. J. Š.

«

pa.
IMrttainką ušnidnKihi.

Ką darbininke, tarnaudamas 
dirbtuvėj užpelnai? Neklysiu pa
sakęs kad padedi visą savo Dieve 
duot< sveikatą, c nemažas akai 
Sius ir gyvastį paaukoja pelnyda
mi sau ir savo leim/nai maistą, o 
milžiniškas kapitulas lieka darb» 
daviui. Negalima tylėti, kaip 
kenčia mūsą kolonijoj darbinin
kai. Sutraukė minias darbinin
ką į tą miestą Philadelphia karo 
metu. Davč tokį uždarbį, kad tik 
ją daugiau pribūtą iš apylinkių. 
Rodės, jog jau visados darbinin
kas turės tokį gerą uždarbį. Darb
daviai net glostydavo biedną dar
bininką, kad tik dirbtą; O kur 
dabar dingo ją gerumas f Jau 
glostymo nebeliko, bet vietoje to, 
ašaros, vargai-ir stumdymas. Už
daro dirbtuvę kompanai, arba tik 
ia&žų dalį darbininką palieka, o 
ką tas dirbantis Žmogelis kenčia? 

>?— Keiksmą, koliojimą, keršijimą 
ir galop už durą išmetimą. Darb
davys, nežiūri kokį' jis atlyginimą 
gauna. Darbininkas, per dieną 
dirbęs netūr Jko pavalgyti, kur 
dar šeimyna? Jau daugel vieto
se jau vos tik po ’25c. į valandą 
uždirba. Tai kaip galima su šei
myna pragyventi tokioj brangu
moj? Cukraunėse jau treciu sy
kiu kerpa uždarbį, kurį jau kaip 
sakoma, *15c. sumažino į valandą. 
Kur karo metu gaudavo 50-55e. į 
valandą. Darbininkai ant tiek 
apsunldnti su darbu, kad jįj spė
kos, neišneša. Pasiskąsti negali 

tuoj būsi už durą išmestas, nes 
žino darbdavys, kad lapkia keli 
šimtai už vartij kad tik priimtą ir 
duotą darbą. Patariu nei vienam 
nevažiuoti į Philėdeįphią, Pa,

Darbininką aukos. 
Ašaros šeimynoj.

Mėnuo atgal, per neatsirgumą, 
Point-Breez gazaunėj sprogo, ka-- 
tilas, padarydamas daug nuošto- : 
lią. Iš 22 darbininką |iko tik 2. ; 
Jie viską išpasakojo, kaip tas at- ■ 
sitiko. Sprogstant gasolino kati- : 
lui žuvo 20 vyrą liepsnose. Ją ' 
Šeimynos aplinkui gyvenančios su- j 
judo neapsakomu šauksmu pulti . 
gelbėti žuvusią liepsnose. Bet ’ 
jau nesuspėjo. Apšimažinus lieps-r 
nai, pradėjo rankioti lavonus. Ją ■ 
jau nebuvo galima pažinti. Net 
nei moterys savo vyrą nepažino, L 
taip buvo sudęgę. Sutrauktos mė-| 
sos į gergužes, paplūdę kraujuo
se, žiūrėt nebuvo galima. Iš lie
tuvių. ir-gi šeši paliko savo šeimy
nas. Kokis tai buvo dejavimas li
kusią našlių su vaikučiais; matant 
vyrus kraujuose. Tą gali kožnas 
suprast ir kokis širdies skausmas 
buvo. Kaip graborius ėmė rinkti 
lavonus palaidojimui, tai tik pa
gal dantis moterys išrinko savo 
vyrus, kitaip nebuvo galima pa-K - . -
žinti. Sujudę buvo visi ligonbu- ti priverstas buvo kartu su Taryba apleisti 
Šiai, suvažiavo visokios rūšies po- Vilnių, kurį dar Lietuvių įstaigoms tebesi- 
licijos ir ligonbueią vežimai, pri- kraustant į Kauną, sausio 1 d. 1919 m. užė- 
buve daktarij, nursią, bet jau yis-[mg Lenkii milicija, o sausio 2 d. Lietuvos 
kas po laikui. Tiedu kur gyvi,bu-[vftM^Q.^Klnie..eo^ 
vo nuėję^ atsigerti tolokai nuo to 
katilo kur sprogo. Jiedu išbėgo 
degančiomis drapanomis. Apde
gė, bet ligonbutyje pagulėję iš
gijo. Kas atsakys už tas aukas? 
Kas suramins našles su šeimynom, 
kur joms pagelba^ užtarymas?

užmokesnį susilaukia,

H
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BROOKDYN,  K. Y*

“Gims Tautos Genijus” 
scenoje.

Apreiškimo Pan. šv. choras, va
dovaujant gerb. J. Jankui vaidins 
“Gims Tautos Genijus.” Šis vei
kalas labai- tinkantis dabartinia
me laike. Juk ištiesą, jau gimė ne 
vienas, *bet daugelis geniją kuriej 
atgaivino Vytauto laikų dvasią ir 
prikėlė laisvą Lietuvą, šiandien 
ant viso žemės kamuolio lietuviai, 
pažįstami kaipo tokiais, ačiū tau
tos genijams!

Kruta ir Brooklyno lietuviška
sis jaunimas, tautos genijų išbu
dintas,. dirbą grąžą ir pavyzdingą 
darbą. Kiekvienas brooklynietis 
žino, kad Apreiškimo Pan. Šyč. 
Par. choras .‘bažnyčioj nedėldiė- 
niais neapsakomai gražiai sugie
da, taip,kad jąu niekur panašiai, 
jokioj lietuviškoje bažnyčioje 
New Yorko apylinkėje negirdėtis. 
Tai dėka jaunimui, kad uoliai 
lanko repeticijas ir ačiū gabu
mams mūsą vargoninko gerb. J. 
Jankaus.

. Kaip žinome, dabar vaidins vei
kalą: “Gims Tautos Genijus.” 
Taip-gi tas .pat-ėhoras, vadovau
jant gerb. J. Jankui dainuos New 
Yorke Amerikos Making parodo-, 
je, skaičiuje apie du šimtus ypa
tų. Tad kreipiu domę, 'kaip, 
braoklyniečiii taip ir apylinkės 
lietuvių* kad įsitėmyiūmėt dieną, 
vietą ir valandą, t. y. subatoj, lap
kričio 5, vakare po 7 atsidarys du
rys didžios McCaddin salės, tarpe 
So. 3-rd ir Berry Sts., Brooklyn, 
N.-Y, ir už valandos prasidės pro
gramas: vaidinimas, dainavimas 
ir žaidimas. Dainuos choras ir 
šiaip solistai, o taip-gi pasižadėjo 
ir gerb. Jankienė palinksmint 
publiką savo gražiu balseliu. Kaip 
damoms, taip ir vaidinimui vado 
•vaus gerb. J. Jankus.- Lietuviai, 
remkime -jį, nes jis ir mus remia. 
Mokina virš šimto žmonių ehorą 
Amerikos Makingvparodai.

Įžanga bus: $1.00, 75 ir 50 cen
tų. .

Tikietą galima gaut pas- minė
to choro narius, arba pas choro 
mokytoją ir tą vakarą sales prie
angyje.

t
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(Tęsinys)
Amerikos lietuviui dar 1915 m. kelia 

Lietuvos nepriklausomybės reikalavimą, ,o 
kięk paskiau įkuria 2^,

M išrinkusi pildomąjį komitetą išga
vo prie Amerikos valdžios vietos savo atsto
vams, kurie teikia valdžiai tikrų žinių apie 
Lietuvos reikalus* Be to Amerikos lietu
viai per’ spaudą sųpažįsta užsienį su Lietu* 
vos klausimu, ir kuo tik gali remia nepri
klausomybes idėją. Met mažoji Lietuva su- 
brunzda savo tautiniu klausimu ir lapkričio 
16 d. 1918 m. įkuria Tilžėje Prūsų Lietuvos 
tautinę Tarybų savo tautos reikalus ginti.

Bet grįšim prie centro — prie Birio
sios Lietuvos. Lietuvos Valstybės Taryba 
bevilkdama tautos jai uždėtą sunkią jos pa
reigų naštą ir kiekvienam žingsny vokiečių 
persekįokpna pagalios1918 m. sulaukė grįž
tant iš Bmsijos Lietuvos tremtinin-inteligen- 
tų. Jėgoms pasididinus Taryba pradėjo de-1" 
rėtis su vokiečiais dėl Lietuvos valdžios su- 
darymo ir tik prieš pat Vokiečių Revoliu
ciją spalių 20 d. 1918 m. gavo Valst. Tary
ba iš Vokiečių kanclerio (princo Mąxo) pa
reiškimą, kad Lietuviai gali organizuoti sa
vo valstybės valdžią, kuriai būsią perduoti 
visi Lietuvos reikalai (nors ištikrųjų jos rei
kalai dar negreit buvo perduoti). Spalių 28 
d. 1918 m. Vilniuje ant Valst. Tarybos rū
mų buvo iškelta trispalvė vėliava, o paskiau 
ji pakeista raudona — valstybine. Lapkri
čio 2xd. Valst. Taryba priėmė laikinąją Lie
tuvos valstybės konstituciją, o lapkričio 7 d. 
ji pavedė p. Voldemarui sudaryti pirmą mi- 
nisterių kabinetą ir, įvykus Vokiečių revo
liucijai, Taryba lapkr. .11 d. išleido, atsišau
kimą į visuomenę, kuriame liepia kurti pa
rapijų komitetus ir imti valdžią į savo ran
kas. Iš kitos pusės Taryba slaptai nori į- 
kurti Šiokią tokią karo pajėgą, kuri padėtų 
mūsų valdžiai daryti pirmuosius tvarkymo 
žingsnius, bet vokiečių vis dar tebevaržo
ma nedaug ką toje srityje galėjo nuve,ikti.

Tas pirmas kabinetas neišlaikė nei li
gi 1918 m. galo. Bolševikams artinantis 
prie Vilnonus valdžios vadai išsiskirstė, o 
Taryba pasilikusi- viena griebiasi paskūti- 

[nių priemoniij ir organizuoja antrą kabine
tą su Sleževičium pryšakyje. Dar suspėja 
tas naujas kabinetas gruod.’29 d. paskelbti 
savanorių mobilizaciją, Gedimino Kalne iš
kabinti tautiniai-valątybinę vėliavą ir Rusų 
bolševikams pasiųsti reikalavimo notą 
trauktis.iš'Lietuvos. Toliausi neturėdamas 
jis jokios jėgos bolševikų antplūdį sulaiky-

valdžią palikusi savo generaliam įgaliotiniui 
įteįkti cLel Vilniaus užėmimo lenkams pro
testą išsikėlė Kaunan. • _

Baisu tada buvo Lietuvoj. Visa'ji su
judo, susiūbavo, sudejavo prieš naujos o- 

&ut jui±w rug<,wu kupaėijos jungą. Ji liko viena be draugo,
Matote? kartaTkoki.darWnkZsl.be pagelbininko, be ginklo; vokiečių išnaL.

kinta, prigauta ir numesta. .Ištuštėjo, ap- 
Aa ir.jūs..|miTė jos širdis — sostinė Vilnius, tik viena 
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tų buvusLprie savystovaus darbo prisiren
gusi, jei jos liaudis nebūtų buvusi prie sa
vystovaus darbo prisirengusi, ’ jei nebūtų 
buvusi ji valstybinei pribrendusi. Ir nors 
Lietuviai iŠ visų pusių buvo priešininkų ap
supti, nors neturėjo jokių lėšų, nei tinka
mų žmonių į valstybes darbą, bet tas jiems 
neatėmė noro būti laisvais. Visi be skirtu
mo luomų ir pažiūrų visu savo energijos į- 
tempimu stojo į naują kuriamąjį darbą. Ir 
nors jis begalo buvo sunkus, nes beveik iš 
piekb’reikejo pradėti statyti valstybinį rū-f 
mą, bet Lietuviai savo valstybinio pribren- ; 
dimo kvotimus puikiausia išlaikė ir parodė 
visam pasauliui, iiąd..Liętuva gali būti sa- 
varanki b* nepriklausoma šalis. , ,
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Laurų aš vainiką nupyniau— 
Kam jis man uždėt ?
Ir dilgių saujelę priskyniau— 
Kam jas pažadėt?

. Atplaukia bernelis štai vienas, 
Ten iš už ribos.

. Išbliškęs veidelis kai pienas, 
Liūdnas, be giedros.

ko šis jaunuolis atvyko?

y f

1

- -r*

Ir
. Mąstau aš .teip sau.
Laurų jis vainiko gal tyko. 
Ar vertas bus tau?

Iš kur tu, jaunasis berneli, 
Čion atsiradai?
Sakylde sakykie kvietkėli
Kas, kaip ir kada ? ’

,Esu lietuvis. Aš už marių,
Toli'gyvenau,
Liuosybėj, nei vargo, nei karių
Ten nepažinau.

Pajutęs laisvą aš tėvynę, 
Viduje nakties
Atbėgau vainiko kur pynė 
Kas man jį uždės. '

■ Ne tau šis vainikas, negausi 
zAnt savo galvos.
Iš •'kur-atvykai, sveiks keliausi
Atgal už ribos. . ,

Kairi šitas vainikas nupintas, 
Turbūt nežinai. .
Kareiviui, kurs tapo nuskintas 
Kovodams nūnai.

Jaro, vietą žemelėj priruošiu 
Guldysiu, tenai.
Ir karstą vainiku papuošiu. . . 
Žaliuos amžinai.

Ir antrą esu? jau pradėjus, 
Iš rožių pinu.
Kareiviui kovoje laimėjus, 
Uždėt ketinu.

Dar trečią lelijų aš duosiu
Sūnui Lietuvos,.
Jo galvą aš puikiai papuošiu 
Anapus ribos.

Tam, kur toli būdams, trūsėjo 
Daug dėl Lietuvos!
Ją rėmė, aukavo ir dėjo ~ . 
Gyvybei tautos.'

- O tau-gi berneli niekingas,
Nei dilgių nebus.

(Šalin, nes tu mums nenaudingas, 
Liūdi ir dangus. ;

Kad tu parsidavęs tamsybei . 
Ir mūs nematei. . *

. Aukojautiems Šventai liuosybei > 
Dar kliūtis statei.

• - * «

Tu ištekliuj, būdams, galėjai
, Tėvynei padėt. - , • •
Vhrge^josr matyt, nenorėjai 

Nei balso girdėt*. • ■
Nemyli tėvynės, ne vaikas
O priešas esi.
Nes vietoj sušelpti dar sveikas

. Man hlėdį neši.
Lidipų vąlniką nupmiau 
BtumnisLietm’dš, ;
O dilgių smijalę priskyniau 
Jums, priešai tautos.

W

r

f

t

•į

/

1

#

*1

*

. i
i 

i

‘P

š I

4

d 
d

[Lietuvos trispalvė vėlava pasiliko ištikima 
drąsi ligi pat galo, pakol kruvini bolševi- 
ko nagai, jos nesudraskė palikdami tik vieną 
raudoną kraštą. Jdu pieks tada netikėjo, 
kad kada nors Lietuva bus laisva ir nėpri- 
ldausoma, nes neturėjo ji nei žmonių į vals
tybės darbą įgudusių, nei organizacijos, nei 
karo jėgos’^.kariuomenės, tik vieną savo 
šventąjį idealą*-"— laisvą ir savo pūslėtų ran
kų plieno pajėgą. Bet Lietuviai niekad taip 

. griežtai, sąmoningai ir drąsiai nekovojo už 
savo. nepriklausomybę, kaip šioj' sunkiau
sioj savo gyvenimo valandoj* Didžiausio ak- 

j tingumo toje kovoje už Lietuvos laisvę reiŠ- 
: Į kė liaudis, ką patvirtina 1919 m. šusidariu- 
sj savanorių kariuomeuė. ; * >*
.. Lietuvių tautos pasergimo laikais daug 

[karių'buvo mėginta kovoti, bet metamas 
Nepriklausomybės grūdas nerasdavo tinka- 
mos^sam dirvos. Lietuvos neprildausomy* 

[bes obaisis netraukdavo prie savęs plačiųjų 
[Lietuvos liaudies minių. Nebūtu ir dabar 
Lietuva išlikusi gj^a, jei jos Raudis nebū-1
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Prūtenis.

grūdus nuo’polą atskirti.
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WORCESTER, MASS.
Spalio12 d., pas mus buvo pra

kalbos surengtos vietinio Tautos 
Fondo skyriaus.' Škyrįaūs pirmi
ninkas gėrb. kun. Jonas J. Jakai
tis, atidaręs v'akarą, kalbėjo apie 
ateinantį Vajų, kurį katalikų kon
gresas yra nutaręs daryti Jis 
Savo kalboje plačiai išaiškino rei
kalingumą lietuvių tauįąi mokytų 
žmonių. Paskui kalbėjo dar ne
seniai sugrįžęs iš Lietuvos gerb. 
kųn. Juškaitis, Cambridgė’io lie
tuvių klebonas. Jis daugiausia 
kalbėjo apje Lietuvą: Kaip ten 
dabar viskas atroĄo, kaip žmones 
gyvena ir koki jų-papročiai. Jis 
papasakojo daug ir juokingų .at
sitikimų ir savo linksma kalba 
daug prijuokino publiką. Prakal
boms pasibaigus, visi skirstėsi na
mo linksmi ir patenkinti. ;

AOrMPt
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r . Kainos Prieinamos/ 
Reikalauk Katalogo.
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‘366 Briwdwiy . .
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OLKVKLAND, OHIO.

Pučia muile burbulų.

“Dirva” num. 42 krokodilio 
ašaras lieja dėl “Darbininke” 
num. 118 indėtos mano korespon
dencijos. Mat. nurodžiau tuščias 
“Dirvos” pagyras ir žinoma “dir- 
vieciams” tas negalėjo’ patikti. 
Norėjo pasiirti, • o eit nepavyko. 
Bet teisybę reikia pasaky|i, kad 
mano korespondencijoj kažkodėl 
buvo praleistas vienas'žodis. Kur 
buvo pasakyta — “Dirvos'^krau
tuves vedėjo Simanavičiaus, turė
jo būti buvusio “Dirvos7 ’ vedėjo, 

, Deljito žodžio praleidimo “Dh> 
va” bando, išpūsti/didelį burbulų, 
bet tas burbulas, sprogsta ir-pačiai 
“Dirvai” aMš vriteškia. ■

“Dirva” prikaišioja “Darbi
ninkui,” būk norėjęs, pasigęrėti 
mano “melagyste,” girdi “Dir- 

< vos” administratorius Jankaus
kas nuolat su “Darbininku” su
sirašąs knygų reikalais ir p, Tai 
girdi reikėję žinoti. Bet kodėl 
“Dirvos” redaktorius nežino, 
kas yra buvęs jos krautuvės vedė
jas. Toliau. “Dirvos" “redakto
rius "parodo geros tvarkos^ žino
jimų. Jis matyt mano, kad * ‘ Dar
bininko” bizniškus laiškus skaito 
redaktorius, o ne administrato
rius. Gal būt “Dirvoj” tokia tvar-

• ka ir yra, bet netikiu, kad taip 
būtų “Darbininke.

Tad sutinku, kad. “ ‘Dirvos* 
' krautuvės vedėjas (administrato

rius, yra A. Jankauskas ir jo žmo
na, tai-gi, vadinasi p. Jankauskie

nę nė, o ne Simanąvįčienė, ” rbet ir 
“Dirvos” “redaktorius”- turi pri- 
p'ažinti kad’Simanauskai buvo na
riai “Dirvos” štabo; o gal ir teik
sis patikėti, kad ne per mano klai
dų praleistas žodis “buvusio,” o 
ji praleido arba “Darbininko” 
korespondencijų, vedėjas, arba 
statytojas.

Be kitu ko “Dirva” nepajun
ta, kaip uždrožė sprandan save 
ginamajam Vileišiui. Girdi per- 

’ nai jis išsitaręs “kų tokio nepa
tinkamo vyčiams clevelandie- 
čiams. ’ * Ar tai, pridera, oficialiam 
žmogui,' atstovui kam nors, ką 
nors nepatinkamo pasakyti?

- Tiesų Mylintis.

ž=^== 

ant pagrindų visų katalikiškų dr- 
jų ir kuopų valdybos. Sekė trum
pa apžvalga susijungiančių dr-jų 
iš, jų praeities' darbuotės. Gra
žiausiais rekordais pynėsi šv. Jur
gio dr-jos, jau trisdešimts metų 
pragyventų istorijos darbuotė. Ta 
dr-ja buvusi kertinis akmuo New*- 
arko lietuvių kolionijos. Ta dr- 
ja'žadinusi', švietusi ir vedusi 
Nmvarko lietuvius prie doros, tau* 
tiško susipratimo, tėvynes meilės, 
pati gausiai aukodama šventie
siems tėvynės reikalams. Pado
rų gyvenimų vedusi fe Šri Juoza
po dr-ja. Šv.-Kazimiero dr-jos 
pranešimo nebuvo. Toliau sekė 
katalikiškųjų dr-jų fe kuopų šir
dingi sveikinimai, fe kurių pynėsi 
gražiausias linkėjimų vainikėlis, 
teisingai priderantis /šv. Jurgio 
dr-jai. Reikia pridėti, kad ta dr- 
ja L, L. Boįių yra pirkusi už $1.- 
800 fe dabartiniam paskolos vajui 
davė 13 darbuoto  jų. Užbaigėj kal
bėjo K. Krušinskas, Fedeyacijos 
sekretorius, kuris gyvai fe vaiz
džiai apibėgo mūsų draugijinį iš
eivijos’ gyvenimųJn jo nuopelnus 
bei pareigas tautai, Visas vaka
rėlis sudarė gana malonų įspūdį. 
Tik kažin kas. keisto, kad sujung
tosios dr-jos svarbesnių valdybos 
narių nebuvo,, k. t.: pfem., vakaro 
vedėjo. Matyt, jiems kas nors ne 
kaip reikia. Žmonių puikus būre
lis buvo prisirinkęs, nors tų pat 
vakarą ant greitųjų baliukas pa
rapijinėj salėje buvo surengtas, 
į kurį teikėsi atsilankyti apie še
šetą •sesučių ir tiek pat būsiančių 
lietuviškij patrijotų su 100 nuo
šimčių amerikonizmo.y.

Pirmos prakalbos.

Spalio 16 d., vietinė L. L. ’Pą? 
skolos stotis buvo surengusi šiame 
vajuje pirmutines prakalbas. Kal
bėtojais buvo P. Česnulis.ir J. Ste
ponaitis. Abu gana nuosekliai ir 
įtikinančiai dėstė mūsų tautos šių 
dieni} reikalus. Vyrų prisirinko 
gerokas būrelis, tarp kurių matė
si keletą “rojaus” tėvo- Trockio 
tarnų. Bet moterių teikės ateiti 
vos kelios. Mat joms tuom pat 
laiku parapijinėj salėj rodė 

faine muvys.” Vyrai šnęku-

B

et

NEWARK, N?J.

Mūsų margumynai.

Spalio 15 d. vietinių trijų pa- 
šalpinių dr-jų, būtent: Šv. Jur
gio, Šv. Juozapo ir Šv. Kazimiero 
įvyko ją sutuoktuvių vakaras. 
Šioms susiporuoti prisiėjo ne tai 
iš meilės, bet dėl medžiaginių ap
linkybių, nes kas nuo praeities de
vynių, žiūri ir taiko* prie ateities, 
tas mato, kad reik skubiai pasi
rinkti vienų iš dviejų: jungtis ir 
dar kiek gyventi arba'su panieka 
amžinai žlugti.

Vakarų atidarė su- tautos him- 
, ' 'nu ir viena liaudies dainęle, rieti’ 

uis bažnytinis choras. Sukviesta 
' - _________ »___
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į Mums nėra skirtumo ar 
į Jūsų bila už spaudos dar

bus $50.00 arba $500.00 į
I mėnesį* i - f

Mes priimsime užsakys 
mų' didelį ar mažų ir nori- 

[ me parodyti Jums delko 
| mes manome, kad galime 
į būti, Jūsų spaustuvinin- 
[ kais.

i Jeigu nebūtų gera prie- 
Į žastis, tai mes neužimtume 
I brangios laikraštyje vie

tos šiam apgarsinimui.
z “Datbininko” Spaustu
vė įrengta naujausiomis 
modemiškomis mašinomis 

Į ir spaudės darbai atlieka- 
‘ mi greit ir gerai.J t

| Su visais spaudos dar- 
1 bais kreipkitės šiuo adre- 
1 SUt.
| “DARBININKAS” 
į 366 Broadway, , 
| Boston 27, Mass.
i TkiZI’ONAS SO. BOSION 620

Ę

• *
fe lengvai perstatomas. Waterbnry, Puri. 20. .. 

DANGAUS KARALIENE. Padariniai apie Šventą Paną Mariją 
Surinko fe lenkiškai surašė Kun. Marijonas Gavalevičius. 
Vertė Marijoa Tamaa. Labai pUiki knyga. Įrigyjęs nari- 
gailėsi. Tvirtais drobės apdarais. Boiton. Puri.158......$1.00 

DANGAUS AUGŠTUMAS IR ŽMOGAUS SENUMAS, ANYK
ŠČIŲ ŠILELIS fe daugelis naudingų Žinių. Sutaiad fe išlei- 
do>. M&otatoM Tįlžėją. Pušį 149. . .j

t

BieĮskfe. »Lri?ai žingeidus aprašymas. Boston.*’ Puri* •S® 
DIDYSIS KATALIKŲ TIKĖJIMO KATEKIZMAS. Parašė *

Kun. Jokūbas 8. J. Išvertė Kun. A.
« Tvirtais drobės apdarais. Chicago. Pusi. 190, .....i..,65 

DIDESNIS, NEGU HINDENBURGAS. (Vaizdelis fe gyvenimo).
Parašė Ahrtinentaa. Boston. Pus! 16. <..... *.........03

DARBININKAI VIENYKIMĖS fe KAS TAI YRA SOCTJA-
LIŽMAS. Parašė F. V. Boston. Pušį 32/...*.......... 

DARBRUNKO DOVANELE. DARBININKAMS,. Parašė F, V, 
Antra lūįda, Boston, Pusi. 32. . • ,».«■«.« ,.......

(Lakštutė) Laida fe Įmygą pfema, Cįicago Puri. 64.*.^*,
. Knygą antra, laida įlirma, Boston. Pusi 72..

ĖMUS IR KALBĖK. Lfeksmės scenai naujas deMėmatotius, Su-x 
rinkta Prakalbsiu, Monologų, Dialogų fe Deklemacijų. 
.Jaunimui fe priaugusiems dovanėle. Parašė fe išleido J. 
V. Kovas. Waterbury, Ct,' Pust 48. «

čiuoja, kad Newarkoi lietuvės mo
terys jau atsiyrė iki 100 nuošim- ‘ 
čių^ amerikoniško patrijotiziųo. 
Gal tas fe tiesa. Bet vis-gi pasko
los bdnų užrašyta arti už $1,500. 
Kaip pavyks su kvotos išpildymu, 
dar sunku spėti? Bet paskolos 
darįas Čia įbruktas tarp kūjo ir. 
priekalo. Išskaityti vardai tą va- DELEGATŲ KELIONE LIETUVON 1916 m. Parašė Dr. J. 
karą pirkusiųjųbonus. Pasirodo, 
kad tie pątys pebka kurie pirko 
pernai, šv. Jurgio dr-ja pirko nž 
500 doį 'Taį vienintelė tikrų tė
vynainių dr-ja, Pirmininkas pa
aiškino, kad Lietuvos Atstovas 
gerb. V, Čarneckis atvažiuosiąs į 
Nmvąrką 3 d. lapkričio. Newar- 
kiečiams priderėtų nors tada tin
kamaisubrusti kad nepasirodžius 
atstovo akyse sugležusiafe apsilei
dėliais. *

Eažrib
w. —t . ........................................ r, . .t , ,

4 Klausimas: Kds bus kaltas, 
jeigu pas maną neateis į namus 
nonų pardavėjas ir jeigu aš bo- 
no nenupirksiu?

Tautos atsakymas: Tu pats 
būsi kaltas,nes-jukžinojaŲkur 
gyvena paskolos stoties iždi
ninkas. ;, h

*

.20 PERGYVENTOS VALANDOS (Karvojaus laiškai). Paraše M 
A W* ftfnn A Tr*ttTtaaY -Trtta tfclnn R"t

.25

M

M
EILES IR DAINOS. Parašė ir išleido Joana, Tamašauakaitė : 

. Ž5 
M

»

Kaina 75 Centai.
♦

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

Didžio Išlankstytas 
261/2x331/2

’ 1 Sulankstytas 
6y2X9%

Galima gauti

“DARBININKE,”
366 Broadway;

l Boston 27, Mass.

MALAKNYGES.

PULKIM ANT KELIŲ. Gražiausių fe -reikalingiausių maldų 
kiekvienam katalikui rinkinys.. Antra pataisytoji laidą, 
Atspausdinta ant geros popieros. Pusi. 555. Stipriais mo- 
roko odos apdarais, paauksuotais kraštais." . ........................ .$3.50

Toki pat paprastos odos apdarais ........................... ....$2.50
Drobės apdarais panašiais į odą...................................   .$2.00
Drobės apdarais raudonais kraštais ......................  $1.85
Kietais drobes apdarais raudonais kraštais ...$1.50 

ALBUMAS Lietuviškų Draugijų Rytinėj Suv. Valstijų daly.
Paveikslai.ir aprašymai. Graži ir naudmga knyga* Išleido 
Mikolas Ą. Norkūnas. Philadelphia. .»- j • .... .25

ALGIMANTAS arba Lietuviai. Kili šimtmetyje. Istoriška apy- 
šaka. Parašė Dr. V. Pietaris. Shenandoah. Penki tomai. $2.50 

ANTANUKAS. Apysaka B.' Prūso. Vertė Šėlimas. Antra lai-
- da, Shenandoah, Pusi. 40, ................  .15

ANDERSONO PASAKOS (Su paveikslėliais)/ Išguldė P. Ne- .
rys. Tilžėje. Pusi. 82. -------- ....................................20

APSIRIKIMŲ KOMEDIJA. Atsitikimas iš Amerikoniško gyve
nimo. Parašė H. Sienkievįč. Išguldė Lapšaus Vaikas. Ant
ra laida. Chicago. Pusi.. 32........ .. ..*...«

APIE RELIGIJOS PRADŽIĄ IR JOS REIKALINGUMĄ. ' Pa
rašė Kun. J. židanavičius. (Grynas pelnas škiriamas nuken- 
tėjusiems nuo karės).* Boston. Pusi. 16. ...........,..į...

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

ATSARGIAI SU UGNIMI, t. y. su knygomis. Vertė iš lenkiš
ko. Kun. K. Š. Kaunas. Pušį 41.................................................. .

BAŽNYČIA IR MOKSLAS, Faktiški išrodymai, kad bedieviai 
meluoja sakydami būk Bažnyčia persekiojus fe kankinus 
mokslo vyrus. Paraše V. Stasevicia Boston. Pusi. 28..... \lū 

BEN-HUR. Istoriška apysaka fe Jėzaus Kristaus laikų. Parašė" 
Lęw WalIace. Sulietuvino Jonas Montvila, Tai nepaprasta 
apysaka. Ji yra išversta į visas kultūringas kalbas. Neap- 
sivilsi nusipirkęs. Drūtais drobės apdarais. Chicago. Pūsk

<472. *.*,. .... .... ., .«.. .,*.•,•, ,«.. .«,.,$1,75
BIUROKRATAI. Apysaka. Paraše Jonas Kmitas. Indomi fe 

užimanti apysaka. Shenandoah, Pusi. 79, .25
BOLŠEVIZMAS. PaMė J. K. M-kas. Ją perskaitęs žinosi kas 

tai yra bolševizmas. Boston. Pušį 32.,................. .15 
BROLIAIi PIRMYN TIESOS KELIU.. Parašė Uoril. Boston.

■ Pušį 16
DANGUS BRANGUS. Komedija 2-jų atidengimų.
| išleido J» V Kovos. Vaidino 3 vyrai fe 2 moterų

•30 
EUROPOS ĮSTOKIJA/ lParaše Edwardas A. Freeman. Iš anglų • ~ 

/kalbos vertė J. AndžiuĮaitis. Su žemlapiais. Plymouth. Pusi, 
319.; r • . . ■* • . »'«'4Uw * * • • ? •’ » . , • •• . ,*'»».» ,' • * ».*■

EUCHARISTIŠKOS STACIJOS. Sulietuvino7 Kun. Pr. J. Juš-
T -l

. kaitiSi Boston. Busi.’ 48. .«.«.*•*..... *........, > ■
gABIOLE Arba Bažnyčią Katakumbose. Barašė Kardinolas 

wfs0man’a8.^ Vertė Vytautas.«Nepaprastai graži apysaka, 
z Shenandoah. Busi. 353. •.•....••.,$1.00
GERAS IR BLOGAS AUKLEJIMĄS PAVYZDŽIUOSE. Para- 

šeMčšcenska. VerteBedruslris. Chicago. Pusi. 84. ........ .25 
GELŽKELfO SARGAS TYLIUS. Gerharto Hauptmanno No

velė. Vertė Bėgis. Chicago. Pusi. 51. .............................. .. .20
GEGUŽES MENUO. Iš vokiško verte Kun. Pr. Žadėikis. Pato

gi' nešiotis kešenipje. Boston. Pust 184. :............... .. .65
GYVENIMO GABALĖLIAI. Parašė K. Stiklas. Telpa 18 gra-,

. žiu vaizdelių. Chicago. Pusi. 50. ................. .......................<•/
GYVASIS ROŽANČIUS. Telpa visos paslaptys su reikalingomis 

maldomis ir Litanija. Boston. Pusi. 40.......... .........................
IŠ PO DARBININKO .PLUNKSNOS’. Parašė F. V. Gražūs fe 

naudingi skaitymeliai. Boston. Pusi. 32....................... .05
KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS. Parašė Kun. .

Tarnas Žilinskas. Įžangą parašė Kun. Dr. Prof. Pr. Bučys. 
Verta kiekvienam perskaityti. Boston. Pusi. 62. ......... ........... 50

KAIP'ATSIRADO JUNGTINES AMERIKOS VALSTYBES. Iš-
guldė P. B. Chicago. f^'usl. 35. ... *,.................. .10

KĄ GERO TURI LIETUVIAI Iš “SOCIALISTŲ SĄJUNGOS.”
Parašė Sbcijalistaš» Bellshill. Pųsj. 14................................. r.. .05

KATORGON. Atsitikimas Muravjovo laikuose Vilniuje. Pa- 
x rašė P.,B. Chicago. Pusi. 18. . ............. .................... ..

KATĖKISTAS arba Katekizmo Mokytojas Kūdikių Mokykloje 
fe auklėjimo na&uošė. Sulig Kun. L. ’frolė* S, B., Profeso- 
taise Kun. getras Saurusaitis. Philadelphia. Pusi. 106..........

KELIONE Į EUROPĄ. Kun. J. Žilinsko. Indomi knygelė. Su 
paveikslais. ■ .PusL 52.. ................................. .51 

KELIONE LIETUVOJ DIDŽIOSIOS KARES METU. 1916 m. .
Amerikos Lietusių delegato kun., Dr. V. Baltuškos. Bos
tone. Pusi. 85. .................................. .25 

KONRADAS VALENRODAS. Vertimai iš MĮckevieiaus. Jr.
Jonas. T, II. Plymouth. Pušį. 24. ................ .10 

KOMEDIJELES- Čigonės atsilankymas, Dvi'Kūmutės, Dvi 
Sesutės ir Girtuoklė su Blaivininku. Parašė Uršule Gur- \ 
kliute. Boston. Pusi. 34. ............. ..'........ .....................  t. .10

KRAŽIŲ SKERDYNE XR JOS PASEKMES. . Paminklas dėl 
Krąžiečių nuo Amerikos Lietuvių. Parašė Kun.' Jonas Ž, . ■ 
Chicago. Pusi. 77. ........ .15

KUR TEISYBE—SUKRUSKIME; Parašė Kun. F. K. Boston.
I^USl. 16. ... • • . « • . ...m. . .....

KUN, A. BURBA. • JO GYVENIMAS IR DARBAI. ’ Su paveiks
lais. Parašė Jr. Jonas. Plymouth. Pusi. 29. ............... ..

LAISVOS VALANDOS. Parašė Vincas Kapsas (Kudirka). TiL* 
zejje.. l^usl. 38. ...

L. D. S. KALENDORIUS 1921 m. Telpa daug naudingų skai
tymų fe informacijų. Boston. Pusi. 113. .................

LIETUVIŲ LENKŲ UNIJĄ Keli praeities ruožai paminėjimui 
500 -m. sukaktuvių Gardelio unijos 1413-1913. Parašė J. 
Gabrys. , Philadelpbia. Pusi. 66. ............... ...... .................. ..

LIETUVIAI KATALIKAIS KITOS SROVES. Parašė Uosis, 
Labai indomi knygele. Boston. Pusi. 32. ............ A..

.50

15

7

.15

.15

.15

.35

A. K. (Kun. A. Kaupas). joje telpa 67 įvairaus turinio laiš
kai (straipsniai) žymaus lietuvių sociologo. Shenandoah, 
Fa. Puri* 140. *•.»?•»»«*,»•»* .66

PRADINĖ ARITMETIKA 1 iki 100; Sutaisė fe išleido £ 
Mikolainis. Tilžėje. Pusi. 128. Tvirtais drobės apdarais. .35

RAKTAS SVEIKATON IR LAIMBN. Parašė Dr. Julius J* 
Btelslds. Dabai naudinga knygelė kiekvienam. Busi. 64, .25

RYMO KATADIKD MOKSLAS, Kūdikių prie Pirmosios Komu- 
pijtia prireųgimui tinkautfe Surengė fe išleido Kun. B. Bau- 
rusaitis, Puri, 124, • < « f, 4 « • • t » fi į- jr t « * • V ■ ’ »<

“SALItJNAS.” Labai įdomi fe naudinga knygelė. Buri. 8, 
ŠATRIJOS RAGANOS. APYSAKĖLES. Iš Daktaro pasakoji, 

mų. Rudens diena. Sulaukė. Labai gyvai parašyta fe leng
vą skaitymui. Buri. 60. .25

SCENOS ĮVAIRUMAI, Nauji, lengvi pėrstatymūliai. Parašė 
fe savo lėšomis išleido Juozas V. Kovas, Tinka trumpiems * 
lošfeaatns. * Bust 32< .«... a»♦»♦»...«**,»,»■., .įį, ......,..■»,■ .40•

ŠIŲ DIENU DAINELES. Surinktos fe išleistos jaunuomenės 
pasilinksminimui, Busi. 32 .....10

SUGRIAUTAS LIZDAS. Apysaka iš buvusios, pasaulinės ka- 
rė& BaraŠė V*GV Buri; 33, GIasgow> . 1.....A5

SVAIGALŲ ĮTEKME Į MlOGŲ. Parašė Išeivis. Glasgotv. Aj>- 
, rašoma ką gero duoda svaigalai. ..... M............... < .10
SVARBŪS KLAUSIMAI. Ar yra Dievar ? Ar Kristus yra Die

vas? Ar žmogus tiiŲdūšią? Ar kilo žmogus iš beždžiones?,
• Ar apsunkina žmogų Dievo į^kymti. Parašė F, V. Bos^ 

toii.* r>l^xisl, 32' «♦................... *10
TAMGŠIUS BĘSOTIS. Iš lenkiškos kai! os versta M Joniškio.

.Tilžėje.■ Puri. 24. ...*,.■*»’*.-«z.....r...«o5 
SVIETO PERĖJŪNAS. Trankytasis po Vokietiją, Daniją, ■ - 

Luxemburgą. Iš seno darbininko aijiminimų. Surinko Iš 
eivis. Glasgovv. Pusi. 149. . .35

ŠV. JĖZAUS VARDO DRAUGIJOS ĮSTATAI.; Versti iš anglų • 
'kalbos. Surengė ir išleido Kun. P.ScurusOitis. Philadelphia, 

4 Pnal -
TABAKAS NUODAI fe kenksmas nuo rūkymo, -Pagal D-rą D. 

Pi. Nikolskį. IŠ 4-to rusų kalboje vertimo^parengė S. Kaimie
tis. Naudinga knygelė rūkant.3ms. Chicago. Pusi. 35.....

TIESŲ VADOVAS IR PATARĖJAS. Sutaisė L. DeMarasse. 
Vertė V. A. Juristas. Naudinga kiekvienam turėti po ranka. 
Chicago.’ Pusi. 141. ............................................. .................... ‘. .$1.00

TRYS KELEIVIAI: KRIKŠČIONIS’, 'ŽYDAS ir TURKAS. 
Pamokinanti apysaka. Verte P. B. Antra laida. Drobės ’ " 
apdarais. Chicago. Pusi. 92. ........... . ................ .......... .. .40

I. UBAGŲ AKADEMIJA fe n. UBAGŲ BALIUS BEI ELGE- • 
TŲ PUOTA. Komedijėlėsvie t ame veiksme. Parašė Seirijų 
Juozukas. I dalyvauja 14 ypatų, II dalyvauja 4 poros ubagų 
ir vienas direktorius. Boston. Pusi. 81.'..........  .35

VAIZDELIAI. Progos belaukiant. Indomi vieno laikraščio pra-
- ' džia. Iš daugelio vienas. Rat.donas kaklaryšis. Gyvenimo, 

pasaka. Literatas. Parašė Jtaas Kmitas. Tikrai džiaugsies 
įsigijęs tuos vaizdelius, Boston. Pusi. 64..................... . .

VAIKŲ TEATRAI. No. 1. Telpa šie v ikalėliai: Pagalvok ką 
darai. Jono laimė ir Pasakyk man» laimę. No. 2. — Ištir- 
sime paskui. Antanukas Našlaitis^ Mėginimas. Surinko ir 
išleido S. K. D. fe N. Pušį. 64. ................... ................

VIŠI-GERI. Trijų aktų sceniškas vaizdelis. Parašė F. V. Rei
kia 7 vyrų fe 6 moterų. Boston. Pūsi. 23. .. .............. ..

VISAS SVIETAS. Žemė, kalnai, vanduo, upės, žmonės, mies- '■ 
tai ir kaip turėtumėm misti. Sutaisė ir išleido B- Mikolai- 
ms. 'Tilze^je. Pusi, 156. ................................

ŽINYNAS. Tai rinkinys žinių ii. Amerikos Lietuvių Katalikų 
organizącijinio pasaulio. Ki(-.-.vienas lietuvis katalikas tu
rėtų jį įsigyti. Išleido Am. Liet. R. K. Kunigų Sąjunga. 
Bošton. Pušį 229. ............... ........$1.00

ŽYDŲ KARALIUS. Drama ketiniuose aktuose bei penkiuose 
paveiksluose. ’ Liubsaj verte J. M. Širvintas. Dalyvauja apie

' 20 vyrų, 6 moterys fe minia. Bošton. Pusi. 59........... :3(1
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“DARBININKAS”
366 BROADWAY, ‘ / BOSTON 27, MASS.

LDS. nariai siųsdami užsakymus aut knygų adresuo
kite šiaip: *

. ° ■ L. D. S. OBNTBUI,
- 36H BIIOAVWAY,

- . BOSTON 27i MASS.
P. S. Kitaip adresuoti užsakymai biis priskaityti ne prie 
LDS. narių, bet prie visų kitų, -

'.Ig
*

.10

.15

10

Parašė ir 
Juokingas

.05

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

LIETUVIŲ DEMONSTRACIJA DIDŽIAJAME NEW YORKE. 
Liepos' 4 d. 1918. Su daugybe paveikslų. Brooklyn, N. Y. 
Į^usl. 64.-

LIUDVIKAS AVEYDTHORST’AS Vokiečių Katalikų Visuome
nes Budintojas. Pagal Kun. Robertų Swickerathą J. E. K. 
Boston. Jt^usl. 24. «.. • *.......... ■■■■■■^..

MANO PATYRIMAi DIDŽIO JOJ KARE3 1918irl919 m. Pa- 
■ rašė Kun. J. F. Jonaitis, Kapelionas. Išleidę Lietuvių Pre

kybos B-vė. Boston. Puri. 64. ........ J. .. *. *. .25
MALDOS GALYBĖ./ Istoriškas piešinys IV šimtmečio kriksčfe- \ 

mybes. Lietuvių -kalbon išguldė P. B. Chicago. Pūsk 74. - '.25 
MEILES PASLAPTYBĖS.. Drama 5-se veiksmuose, 6-sęatiden- . 

gimuose. Vaizdelis iš lietuvių gyvenimo' Rusijoje. Parašė • 
fe savo lėšomis išleido V. Baltrukonis. Vaidinime dalyvauja" .

,6 yyrąį ir 5 moterys. Bostone. Pusi. 66. . 45
MEILĖ. .Poema. Parašė M. Gustaitis. Gražiai atspausta. CbL 

cagoje. * Pusi. 24. .... *,.• - *15 
MOTERYSTĖ IR ŠEIMYNA žiūrint į šiėdvi iš filOzotijos ketiK , 

Vertė iš vokiškos kalbos J. Gerutis. Kaštu Kun. A. Miluko. 
Šhęnandoah, Pa. Pušį 10^. ............................. 

MŪŠŲ TIKĖJIMAS. Parašė Kun. J. Berthfer, M. S. Vertė fa 
J|J.' Širvintas. Bostone, 1921 m* Pusi. 100.- • * *

NEKALTYBĖ. Žiūrint jon iš filozofĮjos įkertės. J. Geručio 
versta iš vokiško. Shenandoah, Pa. PUsL 89. ......»..Ą.. 

^mKUS SpGIALIZMĄ: Fm?ašė F. G. Bostone. Puri. 16. 
patarlės 4r išminties grūdeliai, surinko fe išleido 
; . Ft Mutevičfet (Molis) C&cago, įflh Pt< 48. ........... * 

PASAKOS. Pagal Krilovą parašė eilėmis Vincas Kapsas (Ku-
• dirka) Tilžėje. Pusi. 15.

PETRUKAS.. Sulietuvino S. Rakauskas. Graži pasUkaitymui 
knygelė.; Bostonan Pusi. 80»
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J' DARBININKAS

I
J

T

PRIEŠ RINKIMUI
Sitai jau ir lapkritis prisiar

tina; Tame menesyje, papras
tai1 musų pašalpines draugi jos, 
bet idėjinės kuopos nominuoja 
arba tiesiau sakant stato kan
didatus į sekan&ų metų naujų
jų, valdybų. Valdybosna skve
rbiasi daugiausiai tokie, kurie
ms nerupi draugijos bei kuopos 
reikalai, o vien tik išnaudoji
mas ar ypatišld kerštai. Žino
ma, “tokioms ypatoiiis patekus 
vahiybon draugija bei kuopa 
turi daug nuostolių panešti ir 
tokie tankiausiai laužo draugi
jos Įstatus, jei tik jie ne pagal1 
jų žeuių užgaidų. Tokie iš pra- Į 
kiliiįbs katalikiškos draugijos; į 
paverčia laisvamanių verge, iš

AR SKAITEI “PERKŪNĄ”?
Jei d& nukaitei “Perkūno” 

Ko 9-ta stenkte kuogreiČUn- 
iiai įsigyti. -Jei nori linksmų 
juokų turėta atsiųsk “Psrka- 
Pul” ant tfldeto 15c., o “Per-' 
kūnas” tuoj pas tave atsibala- 
dos. ' • ■

. “PIRMŪNAS” 
366Broadway; Boston £Į #ass.

KARO-
A

*■
*1

H

b

UžSmAŠVEI .

t 'DARBININKį”
A »

8 DABAR LAIKAS
ii •

I!

i
JI VIENINTELI DARBO ŽMONIŲ $ 
U ®

f jį Ekta 3 Sykius į Savaitę

J? - \ .

ko nukenčia patys narini ir te- !; feama:

I į

. LAIKBAŠTJ. .

— ■ ' Ui

r 4

*

Laivai, hmi Ageijtaai
Imi iflyMOKVMNMk'

Ten Yra Vistlnį* Agentas Jusų MMt AT netoli Jo. >
Į fc

vta, Saltikn VrtrtijM, TISSTM 
IBiMBOTtG*. >

SAKONIA — SPALIO 29*• * ’
C»biĄil«. ~ 8-»» klM* |13S.

Taksų ffi.OiK
Per Cherbonrg Beuthamptim '• 

Llverpool ir/ Glaigew 
ASSYRIA Spalio- 29
ALBANIA U Z.Lapkričio “ 
CARMANIĄ ,o,.m,*,^.Lapkričio 
UOLUMBIA ..LapkriČo 5i Per A^HjįarHMnbnrg%Į 

DANZIG $135-^LIBAU $145 
rimtom $moo,< Taw$w

\ i ••‘i r v ;i?

3
5

vyne Lietuva, nes prie tokios- ‘ riįPusęi metą
divjo$ su jokiu prašymai del la-[ •? 3 mėnesiam 
bdaringų tikslų neprieisi.

Todėl rinkimosi mums ir

UNITEDl kR^ĮbAMBURG 

AMERKAN ’BBBrj AMERICAN 
LINES INC, Į UOf NT SKR.VI CE U/tTH į L, I NE

į Trumpiausias susisiekimas su visom dalim Centrais 'Europos
[ * iAlvni iAplanlri* kiekvieną ketvergę
| nuo Pkr 86 No. River, 46-th St,, N«V York, 12 vai. per plot

* “MOTJNT
J 4 ‘M0UNT CARROLL”
I “MOUNT (ONTON^

U “HANSAH 
. “BAYERN“ .

I KdjftfoH gą*2į 4 ir d lovom ant visą šią laivą., Dideli valgy- 
® mui, rūkymui Ir’ sėdėjimui kambariai Ir visi pasivaikščiojimui 
■ dėnul gfcirliimf S-čJ.oiLklasėH' pnHtiŽIerlam.s. APt laivą “Hansu” 
I Ir “Bayern” yra. kėlios specialiai puikios kajutes- Užslregis- 
g . tritvlmul vietos rašykite j musų igaliotūs agentus arba Į
I mnas ROTTENBERG, Dwv, yem Engtana Gcneml Basa. I Hanorer Ši,f
g " UNITED AMEBICAN LINE8, Ine.

- - . 1 ; ,

j n

f

Reikalavimai
Ralkakvimų kaino* 2e< ui lo 

dį UŽ kiekvieną aykĮ.' ,
I

♦
e •

.M* V

4*

' ..... . .........—
‘ j Tel So. Boeton 2488 i i

B j. G. LANDŽIUS 
[ (8EYMOŪR) jį 

I * . Liuuvis j[ 
į Gydytojas ir Chirurgab ! 
k Gydo aitrias Ir chronlikae ligas £ 
j vyrų, motovų ir vaikų. Egzimi- S 
’nąoja kraują, spjaudalus, ilapu- 

ir tt savo laboratorijoj. Su
teikia patarimus laiškais kitur gy« 

$venantiemK Adresas:
506 Broadway, 

t South Boston, Mass. 
g Kampas G St. ir Broadvray

«

Jeigu gelžkelių streikas 
užeis, tai anglių nei už pini
gus nebus galima gauti.

Musu anglys yra gerto
sios ir dabar pigiausios, tai
gi pirkite iš> x .

UTHOANIAN AGEHCY
. A. Ivaškevičius

361 Broadvray, So. Boeton, Mass. 
•. Tel. So. Boston 605 or 1337.

/ *.

16 Mirų Sqųth Bosromi , j

D R. H.S.$TllNEj
Aną Specialistas . ' 

399a W. BR0ADWAY I 
Vklaicdob: Nu o 9 r. iki 7 v. vak.

i

. Generalliki .agatai del CE^TRALINfiS ir RYTINES EUROPOS
North Gęrman Lloyd Bremen

t

DR, PAUL J. JAKMAUH
UOS east broadway b

TEg®ggOa 

iaFiwnwffliswmwOtMrtUMBB
v Tel. SOi Bo«ton 270 

DR. JOHH DfacDONNEU., U. D. 
Galima MtRikalbčfi ir tfetoiHIltot 
Omso VjjAHDoi:

Bytaii ik 9 vai, 
JPo pietą .1 iki 8 vaLVakarai! nuo 6 iki 9 

536 Bro?idway} SfRoston

IL A K. KBIHTUOIO DRJCiB YA& 
DYBOIS ADRESAI, BOSTON, 1/ASB.

- - —
PIRM. — Motiejui Venecku, . , 

. 41 Gatei St, So. Boeton, IfcM.
VICE-PIRM.— Juo*MBilokll,

807 E. 9-th St, Bofcton, Man, 
PROT.RAŽT.— Ant. JJoclejiinas,

450 B, 7th St, So. Boeton, Man. 
FIN. RAŠT. Juowi KmvkU*us kH,

‘ 209 EJ. Cottage St, Dorcheiter. 
KASIĖRIUS — Andriejūū Zalfeėk^l,

807 E. 9-th St, So. Boeton, Mass. 
MARŠALKA Antanas Gruodi^

150 Bowėn St, So. Bolton, Mai* 
D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne

sinius susirinkimu* kai pirmą nedgl- 
dienj kiekviena mBneaio po No., 694 
VVaidtington St, Boeton, Mase. 6-tą -v. 
vakare. Ateidami drauge lr naują na
rių su gayim attiveikit prie tanių dr 
Rtaprirašyti.

Posmertlnės moka $200.00. PaSelpe 
nuo dienos susirgimo 11d ptfsveiklmo.

’ ‘ ■ 1 ■

> ' 
“ q » f'

<f •_ ♦ t*. • * n«♦ * •> # * • • ♦
J. • Žl«ŽrtlJ‘

J 3 DifeneslftinS X25
i.«•

j • Sūbatinis Numeris 8 Puslapių j j
u.Mėnesini .

reikia apsi^iūrėt kų statom į! Pn^metų .
- " ■ — ' - • 3 mėnesiams

r,

VIEŠBUTIS.
• . * l

Geriausia apsistojimo vieta at
vykus į Athol yra Windsor House 
EKchange St., Athol, Mass. Rū- 
mai*pigūs ir patogūs valgis geras. 
Savininkas lietuvis AUGUSTI
NAS SKLENIS.

$2.00 at 
1.25 ffl.

•75r.lt

U

$5.00 B
Pusei metų ................ 2.75 f ’
3 mėnesiams ....................    1.50 JĮ
Subatinis Numeris 8 Puslapių 
ratnms ................................$2.50 J»

Pusei metų ...........................1.50 J J
i!

valdyhon. Nežim’ėkįm tų ku-hp 
rie nuims visokius prižadus siu- ; f 
10 arba veda draugiškas agita-!?j 
ei jas bei saldliežiuva vintais J j 
stengiasi patekti į viršaičius. gMėtam<. 
kad paskui galėtų draugiją ant jį f * 
savo kurpalio tempti. Mes - --------
kių daug; matome,.todėl į juos n Metams 
— - Statyki-ra

kime mums X . v . ; _ Jg
Galite uzsirasyti pas mu- JĮ 

T* n rx»r\l iz\.4-vie^ r» <n»r*,Tr\4"WC* ovLa .
ę tiesiog: . II
I “DARBININKAS,” i! 

J.?.bilL" ?.'™--’ži'3' .f 366 Broadway, jį

Boston 27, Mass. jį

I ’ *

Gijas bei saldliežiuvaviniais

atsargiai žiūrėkime, 
me tokius žmones, L 
gerai žinomi ir ją darbuotė 
Tada turėsime ir patys nei 
ir draugija bei kuopa augs, o 
priešingų gaivalų riksmai bus

»••«*••>*«*#**

į!
Į Lietuvą arba 

užrubežin:

• •

» • • »•»»•••••

indą 7 SI- įgaliotus agentus arba jį

Tad pažiūrėkim ską renkam.
Tykunėlis.

. PRANEŠIMAS DRAUGI- ‘ 
JOMS IR KUOPOMS 

švento Petro ir Povilo lietu
vių parapijos bažnyčios skolų 
mažinimo komitetas, So. Bosto
ne, laike savo susirinkimo nu
tarė uždėti mokesčius draugi
joms ir kuopoms už naudojimą 
svetainės, kaip pobaižfnytinės 
taip ir naujai atgautosios apį- 

■ septintos gatvės. Mokesčių 
tvarka bus sekanti: uždyką: 
<1. Marijos Vaikelių D-jai, 2 
Moksleivių kuopai, 3 Apašta

lystės maldos D-jai, 4. Amžino 
Rožančiaus D-jai, 5 Bažnyti
niam chorui.

Po $3.00 į menesi:
1, A. L. R.-K. Mot. S-gos kuo

pai, 2 L. Vyčių kuopai, 3 L. D. 
S. kuopai, 4 Pilnųjų Blaivinin
kų kuopai, 5 S. L. R. K. A. kp.. 
6 Katalikų Vienybei.

f Sekančios D-jos mokės po 
$6.00 Į niėnesį:

’ 1 Lietuviu Prekvbos B-vė, 2 
Lietuvos Dukterų, 3 šv. Jono 
Evaųgelisto, 4 Šv. Kazimiero, 5 
Saldžiausios širdies K. J. Be 
to vaidinimai su įžanga — $12. 
Prakalbos $5.00 Kas vaidint’ 
kitur, tai už repeticijas bus po 
$1.00 į vakarų.

o*-

► .FINANSIŠKA 
SAVISTOVYSTĖIR 
NUOPELNAS 
TAUPYMO.

Jeigu turi $25.00, kuriuos gali 
vestyt dabar ir gali padėt $15.00 kiek
vieną mėnesį, Tų gali pirkt Cumulative 
l’articipating Preferred Serus. Com- 
mercial Banko* įstaiga, kuri moka 8 
nuoš. regultarpti. Bankos rokunda au
ga didyn per visas dalis mokesties. Ko
dėl neįdėti savo pinigus talp-pat?

Pilnas informacijas apie musų-tau
pymo pieną mes galime prisiųsti dykai, 
tik adresuokit: /

ATLANTIC ACCEPTANCE 
CORPORATION,

185 Davenshire St*., Boston, Mass.

in-

PADIDĖJO ŠFAMYNA.
Roz ir Jonas Sėtikaiy gyvo, 

po num. 206 Gald St. Susilau
kė mmaus. Motina ir kūdikis 
Dr. Landžiaus prižiūroje yra 
gerame sveikatos stovije.

? ———I IM———

SUSIRINKIMAS.
So. Bostono Lietuvių Koperaei- 

jos (kuri užlaiko valgomų daiktų 
krautuvę) šėrininkų mėnesinis su- 
.sirinkimas bus pėtnyeiojl spalio 28 
d., 7:30 vai. vakare Lietuviij Sa
lėj, kantp. E ir Silver Sts. Visi šė-

s

♦
;■ rininkai būtinai ateikit, nes yra 

daug svarbių reikalų apkalbėti.
Valdyba.

ŠV. KAZIMIERO R. £. DRAUGIJOS 
VALDYBOS ANTRASAI 

SO. BOSTON, MASS.

PIRM. — Jonas Pranaiti*,
524 EL 6th St., So. Boeton, Man. 

VTCE-PIRM. — J .Andruliunąs,
278 4-th St., So. Boston, Mass. 

PROT. RAST. — V. j. JakStas,
147 H St., Boston 27, Mass. 

FIN, RAST. — Juozai Juška,
Merycllff Academy . 
Arllnghton Heigths, Mom.

I£D. — Leonas Švagždi^ ■
111' Bowen St., So. Boston, Masa 

IŽDO GLOBĖJAI — J. Grubinskas,
8 Jay Stj So. Boaton, Momį. Ir * 

Antanai Rinitas,
284 5th St, So. Bolton,* Mm 

MARŠALKA — Povilai Laučka.
* 61 Story St, So. Bošton, Mahl - 
Draugijos antrašas reikale:

866 Broadway, So. Boston, Man. 
Draugystei susirinkimai laikomi kas 

antra, nedėldienj mSneilo 1-ą vai po 
pietį] Bažnytinėj lalšj ant 5 <t, So. 
Boaton.’Kam.' ‘ \

BALTIC AMERICAN LINIJA 
DUODA GERIAUSI PATAR

NAVIMĄ KELIAUNIN
KAMS.

Ser. Gen. Blue iš Paryžiaus ir 
Or. Linson, keliaudami į Baltijos 
valstijas apžiūrėjo, Emigrantų
stovyklas, ofisus ir S. S. POLO-, 
NIA, kuris priklauso Baltijos A- 
nverik-os Linijai, Liepojttj ir Gen. 
Blue pasisakė esąs -pilnai Užganė
dintu Baltijos Amerikos Linijos 
patarnavimu keliauninkams. Jis 
taipgi pareiškė,* jogei1 visi šios 
kompanijos įtaisomai esanti Lie- 
pojuj yra pirmos‘klesos ir tur-bū- 
ti geriausi visoj Europoj. ‘.

Baltijos Amerikos Linija visuo
met yra pasiryžusi suteikti geriau
si patarnavimą keliauninkams, 
■kokis tiktai galimas, tdd^l ir yra 
žinoma tarpe keleivių, kaipo ge
riausia. -

Linija visu smarkumu daro vi
sokius pagerinimus Liepojoj, ka
dangi ji tikisi darytį 'didelę pre- 
,kybą su- Rusija, Lietuva, Ukrai
na ir kitomis Pabaltijos valstybė
mis.

—■ ■! '■'« .■ ■'

SAZMMUBIOS dlRDIBSV.JBtlAUS 
DRVOS VALDYBOS ADRESAI 

SO. BOSTON. HAS8.• ’ • • <, .« ■
PIRM. —* Antanai Kmitai,

284 Flfth St, Boston 27, Man. 
VICE-PIRM. .-r- Juozas Andrlliunaa; .

273 Fourth St.t ,So. Boston, Mass, 
^ROT. RAST. — Vincai VaikŠnoriUs, 

178 Bolton St,. Boston 27,. Masą. 
FIN. RAŠT. —' Pranas Sinkevičius, 

132 Bovren St, Bolton 27, Man. 
KASIĖRIUS — JtirgSl Kanevičius, 

174 Bolton St, Boston 27, Man. 
MARŠALKA J- Pranai Lukoševičius, 

405 E.. 7-th St. Boston 27. Masu.
Susirinkimai laikomi kas pirmą ne- 

dėldlenį kiekvieno mėnesio 2-rą vai. po 
pietų šv. Petro parapijos salėj 492 E 
Seventh Street, South, Boston; Mass.

IŠ NEW YORK’O tiesisd į\BREMEN4DANCIG4ir LIEPOJĄ.
Laivai plaukia i LIEPOJŲ” per fianzig’ą. Tiesus persimainymas 

nuo* laivo ant1
POTOMAC ............

■ HUDSON ......... .....
PIHNCĖS MATOIKA"...

fc............. —- ------------------

laivo.
«.•»•••«»»•••»• *Lfijilci’icio 12 Ii* Gruodžio 31

»•**••<»•»••»•••»....»•««•••*.,» .Gruodžio 3
»Gi'VL'0(lž£o XQ

Iš NEW YORKO tiesiai į CHERBOURGĄ lr BREMENA r 
su dideliais ir greitais garlaiviais tarp Amerikos ir Vokietijos prieptauką. 
AMERICA Lapkričio 1 ir 29, Sausio 3
“GEORGE WASHINGT0N”.\ .. . ... ..........Laplcf. 8, gruod. 8 ir Saus. 17

Kreiiikitčs j agentus tai-naujančlus

UNITED STATĖS LINES
99 Statė Streefy Boston, Mass.

Ant visų šitų garlaivių trečios klesos keliauninkai yra sutalpinami 
| atskiras kajutas po 2, 4 arba G ypatus. Užtektinai ir geras muistąs yra 
suteikiamas permainant kiekvieną dieną. Kreipkitės prie agentu • ‘ 

MOORE & McCORMACK COMPANY, Ine. 
ROOSEVELT STEAMSHIP COMPAN-Y, Ine.

. . UNITED AMERICAN LINES, Ine.
45 .BROADWAY NEW YORK • — Phone Whitehall 2050. 
Aauiinlstrątifi'iai Operatoriai Suvienytų Valstiją Laivyno Tarybos.

NEW Y

i *

Pajieskojimai
PaleŠkojtmų kainos LDS, na? 

ritimą ir “Darbininko” skaityto* 
Janis 1 syk} l metus už dyką, už 
3 sykius ?1.0O. Prieteliami už 3 
sykius $1.50.

*■

i

*

I **. 1 > f '

?< Tiesi
n tP'Et PIL i-A V 4

‘ (Karaliaučiaus prieplauka)
Arba per' LIBAVĄ, HAMBURGĄ—EITKŪNUS I 

šiuomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom Idant; musų ' 
■pasažierlai, ^ypatingai Lietuviai, galėtų keliauti Stačiai į Piltuvą. \

Lietuviai, važiuojanti ! Biliavą,'aplenkia Lenkų juostą (Korldorą) 
ir privalo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokių vizą nereikia.

Susinėsimas-«ą PlUava tai yra nauja šaka musą reguRarlško susi- 
nešimo su Hamburgu.’ Danzigu ir Liepojum, o ‘del Lietuvių tat trumpas 1 
lit-parankus lceligs namon daslgautl. i

DIDELI DVIEJŲ SRIUBŲ PAŠTO LAIVAI IŠPLAUKS:
LITUANIA ...........Lapkričio 21 ESTONIA ........... Lapkričio 23
LATVIA J;........ .Lapkričio 9] S. S. POLONIA .... .Gruod. 7

Taip-gi naujas tiesioginis kelias tarpe
LIEPOJAVS—DANZIGO-HALlFAi, Kanada

Visi laivai turi puikius kambariais, trečios klesos keleiviams. t
' Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste. |

Ieškau savo dėdės Kazio JUODVAL
KIO. iki 1917 m. gyveno Kenudos (?) 
"šlaite.” Prašau, ar ji patį ar žinančių 
apie jo gyvenimų pranešti jo antra
šų*. Kazys Juodvalkis, Pašt. st. Utena, 
Vyžuonxlių dv., LITHUANIA.

Iešktfu brolio Motiejaus Pered^ 
nio. Jis jau apie dvidešimts me-1 
tij Amerikoj ir jokių žinių apie jį 
tėvai neturi, bet brįžūsieji Tėvy
nėn pasaliojo, kad yra gyvas. Jis 
paeina iš KSpfiiškių kaimo, Žąsliij 
vai., Traktj apskr., Vilniaus rėd. 
Jis pats ar jį žinantieji malonėki
te atsiliepti šiuo adresu: Vilniaus 
rėd., Trakti apskr., Žąslių val
sčiaus ir miestelio, Juliui Pered- 
niui. LITHUANIA.

Paieškau pus-seserių :()nos ir Joanos 
Ališaukalčlų, gyvenusių Clileago, 111., 
paeinančių iš Tauragės1 apsk.. (Jirdiš; 
kės par.,' Pilsudų kaimo. Talp-gi mo
linos ir sesers Marijonų, gyvenančių 
Lietuvoj, Girdiškės par., Maldomi kal
ine. Kasiau daug laiškų, bet žinios ne
gaunu — nežinau ar gyvos ar- mirė. 
Laimi meldžiu jų pačių atsišaukti ar 
žinančių jds man pranešti už kų šir
dingai atlyginsiu.

M r. Petrą# Vikaričius,
No. 2 L. Lake Austin, Maine. U. S. A.

Pragaro neber.
Adomas (į Juozą). Sako 

• dabar pragaro nebėr.
t

'Tuosas. Žinoma, kur be
bus, velniai ne kvailesni už 
žmones; išdraskė pragarą ir 
išsiskirstė į kolonijas.

i

Žmogus save ramina, s

. Dangus aukštai, žemė Me
ta, gyvas neįlysi — reik pa
saulyj vargti.
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fiV. JONO, BV. UI. PASAKPIN*S 
DR-STltS VALDYBOS ADRESAI.

l

PIRM. *-r- M. žioba.
589 H. 7-th St, So. Boston. Man. 

VICE-PIRM. — P. Tiilelk^,
180 Bowen St, So. Boston, Man, 

PROT. RAST, r-K. Litinis,
47 Vale St, So Boston, Mam

RIN. RAŠT. M. šeikys, . .
127 Granite St, So. Boston, Mass. 

KASIKIU US A. Naudžluna*,
- 16 Vlnfleld St, So. Boeton, |fam. 

; MARŠALKA Steponai Navickas-
Dr-ja ląlko auslrlnklmua kai trečia 

nedėldienį 2-ą vai po pieta BažnytinBj 
Svetainėj.

.J.KALINAUSKASi
ADVOKATAS , |

414 Broadway, 
S. BOSTON 27 MASS.

Tel. S. B. 0441.
Antros lubos—Viriui L. P. B-včs 

GYVENIMO VIETA: B
185 Rowe St„ Auburndule, Mass. R 

„ Tel. W. Nevvton 1016—R. H

DR. A. J. GORMAN |
I (GUDAUSKAS) h 
! DANTISTAS .

»sj

Paieškau kaimynų:. Benedikto ir 
Antano Vaikaso, paeina iš Avižlių kai
mo, Papilės par.. Šiaulių apskr. Turiu I 
svarbų reikalą. Meldžiu atsišaukti ar
ba pažįstamu man pranešti jeigu kas 
žinote apie juos:

Kazimierus Gau ronski#, 
180 Slieldon St., , Hartford, Conn.

705 Main St., Montello, Mass.

(Kampas Broad St.)-

. Tfel. Brockton 5112-W.
• > • ...

DR. F. MATULAITIS
Gydo Visokiai Ligai i 

Priskiria Akučius. 
Valandos: 1—8 lr 7—-8 P. NL.

17 Millbury Street, 
WORCESTER, MASS.

a.

TeL So. Boston 828,
Ldbtuvys Dantistas 

DR. M. V. CASPER 
(Kasparavičius), 

Laikinai perkeis ofisą po No. 
425BaoADvrAC, So. Boston, M&il. 
. • Ofiso'ValcftidOi:

VaįO 10 iki 12:80 rytą ir 
* 1:80-6 6:80—9 B. H,

Ofisas uždarytas subatos va? 
karais, ir nedaliomis._________■

Agentūra Uždėta

*

I

Paieška ubbolio Antano Mninsko, ku
ris gyvena Amerikoj. Paeina iš Va
balninku miestelio, Biržų apskričio. 
Talpos-gl paieškau kartu ir savo dė
dės Juozo Bajoriuno, Deprudžią kai
mo. Kupiškiu vai. ir apskričio. Abudu 
gyvena kur-nobs Amerikoje. *" ‘ 
meldžiu atsiliepti šiuo antrašu: .Tonas 
Mačlnskas, 9-fo pešt. D. I,. K. Vytenio

HIESUOTAS
•s

AGENTAS “VISŲ

| DR, W. T, REIlll
B Pirmos 'Klesos Dantistas 

Ttll-gi 2 4P® B’uroAr S!a TtnatrkTt- Mo

pulko 2-tras bataiiiono 5-tos kuopos J Rm*
puskarinfnkns. LITHUANIA. I ___
* Ieškau savo snnaus Stanislovo Ali-1 

šausko. Kilęs iš Mariampolės apskr., 
Balbieriškio par. .Prieš karą gyveno 
Scranton,, Pa. Girdėjau, kad per ka
rą buvo* paimtas 1 Amerikos kąrlttome- 
iiį\ Nuo pat karo pradžios neturiu a- 
pie .11 jokios žinios. Jis pats ar kns a- 
pie jį žinote malonėkite rašyti šiuo, ad
resu; Alena Ališauskienė, Balbieriškis. 
Mariampolės apsk. LITHUANIA.

M

#

469 B’way, So. Boston, Mass. 
(Prie Dorčhester St

Beil Phone : Poplar 7545 ’ 
AD0LPHr F. STANKUS 

“ TIKRAS LIETUVIS 
G R A BO R I H S 

1023 Mt. Vebnon St. * 
PHILADELPHIA, PA.

t

i

-i I

ir iš LIETUVOS parduodu per Rottėrdamą, 
^twerj)eną, Amb®g% . Bremenu Klaipėdą, 
Karaliaučių, • Eitkūnus, ir JŲiepoių ant geriau
sių. ir greičiausių laivų. Pasportus išreikalau
ju visiems keliaujantiems į*LIETUVĄ. Pini
gų siautimas ir mainymas pagal dieninį kursų. 
Išvažiuojant | Lietiivų mainyti pinigus nepri
verčiame. Atvažiuojančius is kitų miestų patin

uku ant stoties ir bagažius ^pristatau ant laivo.
Su visomis informacijomis kreipkitės apa

tiškai arba per laiškų pas senų.ir užtikrintų a-
• Užeikite pas jaus pasikidb^tl su musą užsienio departamento vmlčjn 11 « gontų. ygni m ito l&ufc <M atvart

p., Heimbergu, kuris Jum^ vlską4)1nčiai iŠaišRIhs ir duos gerinusi pntrn. f J. gį :U|1|MaUSk1|S NejV "įtek N t ‘

“Visuotiną tižatikejinuUjgijatt teisingumu ir mano getą 
patarnavimu, užganėdijau daugumą, užganėdinsiu ir juB.

I
Ji 

n ........................ ........i 

Jeigu imsiųstų pinigų negautų, mes Jums sugrąžinsime doleriais j)
* r ■ !

i

• , Per Savo Banką Beprezentuojamą Lietuvių
Brockton Trust Banka.• • >

Mes siunčiame pinigus sulig dienos kurso ir už pasiųstus pinigus at
sakome.
Atgal- , ...

Taip-gi Išmainome dolerius ant auksinų ir auksinas ant dolerių. 
Siunčiame pinigus lr į. kitas Šalis. . . '

Hihą. Visais reikalais kreipkitės • • .
BROOKTON TRUST COMPĄNY ■

89 Main Street, ' Brockton, Maa».
.. A J. _ _ , - ,.tL . . . .* > • . . , J. . ■ . .. .. _ V

r

Be jos mes negalime gyvenimą links
mai praleisti. Kada mes susergam yra" 
labai svarbu kad tuojau Ras gerą Ir 
prityrusi daktarą nueitumėm, kuris Mi
no kaip sveikatą galima kuogrelčiau- 
siai sugrąžinti. .

Atsakanti priežiūra 'pailgina tavo . 
gyvenimo metus ir juos laimingais pa
daro. -

Aš gydau kaip naujas taip ir užsl- 
senėjuslas- ligas pėr daugeli metų Ir 
mano prityrimas mane išiųoklno kaip 
kiiogreičiausinl išvaryti ligas ir sutelk
ti mano ligoniams gerą sveikatą J 
trumpiausi laikąs su lengviausiu bildu 
Ir už mažiausią kalną.

Aš ŽINAU KAIP
ir mano ofisas yra pilnai aprūpintas 
su viskuo ką tik. reikalinga darbui. 
Taigi nežiūrint .kaip svarbi tavu ligaį - Auigi iiuzLuiuiL jkiHp svarui tavu ilga*,

arba ktilp senai sergi Ir nepajshut klek kartą buvai apviltas beieš- . 
. kaut svelfcatęs, Aš e«u pasirengei tau parodyti ką galiu padaryti, ir 

jeigu tu pasiduosi po mano priežiūra, aš gat&Iu tave sveiku padary* 
tt taip kaip ir šimtus kitų,, kurie yra ant hiiujd kelto sveikatos ir ku- 
tie bus sveiki taip kaip turi būti. ' *
jąiaujtainos piffios ir viaienu dyfcai.
Ilft MhOANEV 220 fręmcmt ftta
Ulii luUilUllUl, Prienais MAjęstie Tžatrą.
Oiiio vanndbit hwo 9 y, f; g v, 14 »»n

%25e2%2580%25a275r.lt
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