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KRABJO PMALIEJŲ
' ■ MAS. ' '

' Jerue^rtds.-^-AT&IiSLi bu- 
. vo užpuolę žydus. Įvyko ko

' e. : -■ ■ • vv------H 11 1 " ■—«***—^■*"
•TuNiJShed and dlstrlbuted under per
inu (No, 534) anthorired by the Art 
of Oetober d, ’1917, on flle at the Port 
Offiee of Botfton, Mass. By order of 
tbe Preafdentį ’ A* S. Bnrleson, jPost- 
marter General.’1
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Krikščionys darbininkai vie- 

. nykitės! Spieskites į vieniu- • 
■. ■ r ■_, -

telę dąrbo žmonių organiza
ciją Amerikoje — Lietuviu 

Darbininkų Sąjungą.,
i *

HUBATA, LAPKRIČIO

" KAREIVIAI PUVO
‘ ' KARIAMI.

Tįrashington. Senato
rius Watson senate .privedi* 

lauke krito ketu= kai’o-m&itt-FraneL

• DIDIKŲ DUELIS.
1 - ------- :

- Rymas. — Grafas Rusco- 
ni ir Įeit. Altob.elli ėjo dviko- 
yon.su revolveriais. Viens 
į kitą paleido 78* šūvius ir 
nei vienas -antro nesužeidė. 
Tai pagalios sekundantai ir 
daktarai sustabdė kovą.

joj Amerikos kareiviai buvo 
kariami.net be jokio teismo. 
Turįs ir /fotografijų pakar
tų kareivių^ Tas dalykas 
bus tyrinėjamas.

. .......... -L

NAUSEN PAS POPIE
ŽIŲ.o

Mynios. — šventasis Tė
vas priėmė audiencij on nor
vegą Nauseną, kurt yra 
pirmininkas ' Tarptautinio 
komiteto. Rusijai šelpti. 
Nausen buvo pas popie
žiai padėkuoti už ‘ auką 
tam komitetui. Nausen pa
pasakojo popiežiui ąpie'bai- 
senybes žemiškame rojuje. 
Tai Šventasis Tėvas apsiaša
rojo išgirdęs apie žmonių 
padėties baisumą.

KAROLIS IŠTRĖMI-
: MAN. 1

* I

Budapešf, Vengrija — 

Austro-V engri j os ex-valdo- 
vas Karolis, bandęs atgauti 
sostą, dabar paimamas ant 
Anglijos laivo Glomvorm, 
kurs plaukioja Dunojuj. 
Laikinai jis btts ištremtas 
Rumunijon, d kur toliau jis 
bus gabenamas, tai dar,ne
nutarta.

X

PRIGLAUS KAROLĮ.

Lisabonos. Kalbama, 
kad Portugalijos valdžia su
tiko duoti vietą ištremtam 
Austro-Vengrijos ex-Valdo- 
vui prieglaudą ant Madeira 
salos. ,

M
Organas Amerikos Lietuvių ? 
'R. K. švento Juozapo 1 
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DARBINĮNKAI(ĖS)t

* NELAIMĖ ANT GELE-
1 ŽINKEtyO.

Oolunibus, Ohio. — Trau
kinys ųušoko nuo bėgių. Su

keista 8 žmonės.

VJSBEPIENO. .

Neto YorK Pieno išve
žiotoji). ‘ streikas tebesitęsia, 
.didmiesčio žmonės vis be pxe* 
no, mįlijdnai kvortų pieno 
einą niekop. SusilĄ*taąs 
tarp išvežibtojų ir kompani- 
jų didis, nes kompanijos * 
buvo besivarančios už algų 
numažinimą, / d išvežiotojai 
sustreikavo, 1 reikalaudami 
$5 savaitėj: pakelti. */ Buvo • 
pasiūlytas trečiųjų teismas, 
bet streikininkai tą atmetė.

rft? " **"*" V

PAIMS Į SAVO 
RANKAS..

Neto York~^ Jei/iki lap
kričio 5 d. pieno išvežioji- 
mas neateis į 50 nuoš. nor- 
malio išvežiojimo, tai tada 
sveikatos departmentas irūs 
pieno išvežiojimą į savo ran
kas. .

VAGIA PIENĄ. 1 
r * *

Neto York. — Pieno išver 
žiotojams tebęstreikuojant
•plėšikai įsimanė stotyse vog-
ti pieno kubilų ir pardavinė
ti už augštas kainas. Pie
no išvežiojimą organizuoja 
teipgi turtininkės. • / ’

IR CLEVELAND BE 
PIENO.
—■

. Cleveland, Ohio. — Arti 
800 pieno išvežiotoje su
streikavo. Žymi miesto da
lis gyventojų negauna pie
no.NEPRITARĖ MASKVAI.

' ’ Ghicago. — Amerikos so
či j alistu partijos šiuometi
niame suvažiavime buvo nu
tarta perleisti referendumu 

’ klausimą ar vesti su Maskva 
derybas dėl prisidėjimo prie 
.trečiojo (bolševistinio) .in- 

- ternacioiialo. Referendumas 
jau pabaigtas. Už derybų 
vedimą buvo 676 balsai, gOS prezidentas^ prade j o 90

NET PUSĖS UENTO:

Ne w Y ork. —■. Vokietij os 
markė taip . nupuolė, kad 
verta mažiau pusės cento.

*• ■
‘ PRADĖJO KALĖTI. .

/ , -—> '

Jaekson, Minn. — A. C. 
Townley, Non-Partisan Ly-

DOLARINĖ KLINIKA.
» * ' ...

Neto York. — Gomeli uni
versitetas įsteigė- kliniką 
tigrus, .kurie neįstengia už
simokėti specialistams, o 
labdaringo, patarnavimo ne
nori. Tai toje klinikoje už 
vizitą doleris imama. Kli
nikayra prie 28 gt. ir 1 avė.

KIEK BADAUJA

i

t .................

DIDŽIAUSIA ŠVENTĖ..
f

*Wąshington. '— Kongre
sas priėmė inešimą prašyti, 
prez. Hardingo išleisti pro- 
klemaciją, , paskelbiančią: 
Japkr. 11 dienąraimriticijos
/dieną, visuo^j^fentą.^ Tai? 
bus iškilmingesnė šventė ir 
už liepos 4 d. '

Yra spėjamai kad tokią 
proklemaciją prezidentas bi- 
le dieną išleisiąs. .

Šiemet lapkr. 11 d. bus iš
kilmingai laidojimas nežino
mas kareivis atgabentas iš 
Franci jos ailt Arlington ka
pinių.

MOTERIS KANDIDA- 
/ TUO JA Į MAJORUS.

Laiorenee, Mass.—Pirmu 
sykiu šiame ' mieste moteris 
kandidatuoja į majorus. Ji 
yra Evelyn Smith.

' t
ii**

prieš2.517?
• * i
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PRIEŠ RŪKYMĄ.
n_ I

Eall River, Mass. — Pra
dedamųjų mokyklų perdėti- 
nis ir mokytojos susirūpino 
dėl. nepaprasto rūkymo pra
siplatinimo tarp vaikų. 

( Vaikpalaikiai baisiai rūko ir 
blogai mokinasi. Per pamo
kąs rūkantieji užminga. Tie 
vaikpalaikiai. tuomi trukdo 
padoriems vaikams mokin
tis.-Mokytoj oš pradės smar
kesnę kovą prieš rūkymą.

dienu terminį kalėjimo. Jis 
nuteistas už peržengimą, val
stijos maišto įstatymo.

Washington. — Komerci
jos sekretorius Hoover sa
ko, kad Pavolgėj . badauja 
vien vaikų 7.000.000, - Iš lig- 
šiol Amerika tegali maitin
ti vos apie 1,400.000. Hoo
ver sako, kad Ainerikos val
džia turi daugiau skirti pa7. 
šelpos Rusijai kol dar epide
mijos nekilo. z(

SULAUKĖ 56 M. . 
AMŽIAUS.

Wa$hington. — Lapkr. 2 
d. prez. Hardingui sukako 
56 Inetai amžiaus. Gimimo 
dienoj prezidentas dirbo, 
kaip visuomet.

NEG A US PASKOLOS.

Washington. — Iždo de- 
pavtamentas pranešė Grai
kijos valdžiai, jog jai ne
duos paskolos. Ayilsono ad
ministracija Graikijai buvo 
žadėjusi, paskolinti $30.000.- 
000/ į
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IŠMOKTI GRAŽIAI RAŠYTI.
Rašant su EoM&ninė Ultenk^a 

greičiau galima išmokti ir j?aš- 
\ tas gražiau išrodo. . .

Reikalauk platesnio, paaiš-: 
kinimo .apie Eontaninę 

Plunksnų arba Katalo
go. ' / u "

"DARBININKAS,” 
3Ū6 Broadway, •, 

Boston 27, Misa.

PIRK IR 
RAŠYK

■ W j|

Organizacijos neturinčios
j’sa skausmu'SMta’ ttoimė fstiP’Ms jM|

mato negali gyvuoti ilgai 
^darbininkams -tokios ėrgani’į® 
zacijos , labai dažųai būna"® 
kenksmingos. '

Tad -aiškindami ovganiza- ® 
vijų ' naudingumą Jįyįtąą ® 
nurodyti jas ir įvardinti.

Amerikoje* yra labai daug 
unijų, bet lietuviams iš dau- ® 
gelio atžvilgių neprieinamos B 
ir todėl labai mažas skai- ■ 
čius lietuvių, darbininkų J 
priklauso prie jų. a

Nors reikėtų, visiems Me- 
tuviams" darbininkams pri* fl 
gulėti prie unijų ginančių w 
darbininkų reikalus. ’ S 

Kad padėjus lietuviams ’ 1 
darbininkams susipažikti su, 1 
kitų tautų darbininkais ir su » J 
unijomis ginančiomis, darbo 
žmonių reikalus, mes, Lie
tuvių Darbininkų Sąjun
gos nariai pirmiausia pri
traukime prie savo organi
zacijos, kuri yra mūsų kel
rodžiu. Lietuviai' darbinin
kai prigulėdami prie L. D. 
S., skaitydami jos organą 
“Darbininką” susipažins SU ’^ 
viso-pasarilio darbininkų- jū~‘ 
dėjimu ir jau jie Lile kur ne
nueis. . '

Tad lietuviai darbininkai W 
spįeskitės į savo vienintelę |* 
darbo žmonių organizacija. ;S 
LDS. - “'/i

Įstojimas į L. D. S. 50e,, 
mėnesinė 35c. j|

LDS. narys gauna organą ’3 
“Darbininką” 3 sykius į są- ‘1 
vaitę ir gauna visas kitas, į| 
privilegijas. Jis yra savi- 
ninku viso organizacijos tur-. -/I 
to. . j

Tad, krikščionys, darbi- 3 
ninkai vienykitės, spieskitės 2 
prie Lietuvių Darhininkų . > 
Sąjungos — vienintelės Iie-r O 
tuvių'darbo žmonių organi- « 
zacijos** Amerikoje.

Darbininkas. >
'j®

atsiliepti į broįius ir sesu
tes -darbininkus (es) mat ant 
kaip skaudžiai mes esame iš
naudojami . beširdžių ■ sualt- 
menejusiu kapitalistu.

Darbininkas, - kuris viską 
padaro, «yra bejėgiu ii- ne- 
prileidžiamas prie’ sutvar
kymo industrijos ir pramo
nės. ■ '

' > * t

Kamę gi priežastys^

Priežastis yra ta, kad tar
pe darbininkų, ilėra vieny
bės ir sutarimo. Darbinin
kai- didžiumoje neorganizuo
ti. Iškilus nesusipratimams 
darbininkų su darbdaviais, 
mes savo silpnumą tuojau 
pamatome.

Sakysime kilus streikui 
darbininkai unijos vadų ve
dami laikosi stipriai, o čia 
žiūrėk jau stovi nemažas 
skaičius darbininkų pasiren
gusių užimti streikuojančių 
vietas, atimti paskutinį duo
nos kąsnį.

kovojanti ^darbininkai at
siduria tarpe dviejų prięšų: 
kapitalistų ir nesusipratusių 
skurdžių darbininkų. Nesu-' 
sipratę, neorganizuoti dar
bininkai yra geriausias įran
kis kapitalistams prieš ko
vojančius darbininkus už > 
žmoniškesnes darbo ir gyve- 
nimo sąlygas. '

Tokiose aplinkybėse kovo
jančių darbininkų jėgos su
silpnėja ir labai dažnai kovą 
pralaimi.

Nors, krikščionys darbi
ninkai, be svarbių priežas
čių, nepripažįsta streikų 
kaipo geriausių įrankių ko
vai prieš išnaudotojus kapi
talistus, vienok jų nė ne
smerkia, bet. remia; kuomet 
darbininkai kitomis priemo
nėmis, ramiu būdu negali 
Laimėti kovos. Streikai daž
niausia būna pralaimėti dėl
to, kad darbininkai, neor
ganizuoti, kurhj tarpo atsi
randa dar įvairaus plauko a- 
gentėlių, padeda kapitalis
tams sulaužyti -streiką ir 
darbininkai kovojanti už 
duonos kąsnį labai . dažnai 
lieka ant gatvės. Tai skau
dus /dorbininkams pralaimė
jimas. - '

Yra ir daugiau priežasčių 
dėlei: kurių !mes skurstaine, 
be^šiuo sykht aplenksime. 

Ar mčs galime prašalinti lą 
prie šast į$ <

Taip! Mes organizuoti 
darbininkai turime pašvęsti 
visą Ruošą laiką prikalbini- 
nnti , neorganizuotus' darbi
ninkus prię darbininkiškų 
organizacijų. Aiškinkime' 
organizacijų naudą ir svar
bą mūsų gyvenime.

» s

SVETUR GIMUSIŲ GYVEN
TŲJŲ PILIETYSTĖ..

__Wąshington, D. C. ’— Pirk- 
lystės Departamento cenzo biu
ras išleido pranešima, kųris.pa- 
duoda pilietystės stovį svetur 
►gimusių (baltų) gyventojų su
laukusių 21metij ir suvirs, su
lig sausio 1, 1920, imto gyven
tojų skaičiaus.

Cenzo (gyventojų.’suskaity- 
ino) dienoje Suv. Valstijų sve
timšalius turvo į 13,703,987, ir 
iš tų 12,498„334 buvo; 21 metų 
amžaus ir daugiaus;. ir iš' pas
kutinio, 6,928,0.27 buvo vyrai ir 
5*,570,307 moterys., Išl vyrų 
3,314,577 naturalizuoti, 1,116,- 
'698 išsiėmė pirkias poperas, 2,- 
138,205 ateiviai ir 358,547 ku
rių stovis ųeskaįtytas.

1910 metų cenzos skaitlynės 
buvo'sekančios. Išviso vyrų 
suvirs 21 metų ir daugiaus bu
vo 6,646,817; naturaįizuoti 3r 
034,117, turenčių pirmas, pope
ras 570,772; -ateiviai 2,266,635

VAISTAI RUSIJON.

Washington. — Komerci
jos sekretorius' Hoover pati. tt i ,»• ... ,1'us iHV.iu;•čiLeiviciitaną Suv. Valstijų arauJo^ir KS^a pažymėti 
Ūkusius vaistus ' suvartotu
Rusijai. Tų vaistų vertė y-™ Jnnnnnn J* J.Jpermamų sulyginant

kuriose vietose Rusijoj 50 
nuoš. vaikų serga malariją.

Rusijai. Tų vaistų vertė y- L'Surf“s “r“do.

ra $4.000.000. Sako, kad kai- ' m> gurašu kaslirik natūralizaci
jos bet buvo beveik-du syk tiek 
daug vyrą, kurie išsiėmė antras, 
popieras 1920 m. negu 1910 m. 
ir todėl ateivių skaičius mažės-, 
uis .įiegu dešimts niefij atgal.

Iš 5,$70;3Q7 svetur^ gimusių 
baltų moterų 2-893-785. nalnm..

’ KIEK MOKINIŲ^

- WasĮi^o«. - balt, motetll 2,893,785 „ątum:
Biuras skelbia, kad, moki- iiZU€Įtos, 77,558 išsiėmė pirmas 

_ ™ J ,y " popieras, ir 2,226,690/ skaitytos
250.870, Tafp ju nuo 5 iki/kaipo ateivės.* 1920 m. cenze 
20 metų, amžiaus . yrą 21.-f 
370.000., Kiti mokiniai virš 
20* metų amžiaus.

nių Suv, Valstijose yra 33.- ipopieras, ir 2,226,690 skaitytos 
250.870, Tafp jų nuo 5 ikijkaipo ateivės.1 1920 m. cenze 
20 metų, amžinus . yra 21.-|Węrist kuris ištekėjus už čion 

gimusio arba iįaturalizudto pi
liečio/ skaityta kaip pilietė ne
paisant, jog pati svetur gimė; 
ir čion ginms nioteris, jeigu iš- 
tekejuA už ateivio, arba išsie- 
musio piniias popieras, skaitąs 

. t ta kaipo, ateivė. Neištekėjus 
Nėio BrRat n, OI Lai- moteris gimus .čion Amerika ži- 

kraičio Herald name ištiko’ uomą, pilietė,- ii: neištekėjusi,} 
gaisras. Nuostolių už $100^ ateivi tapti Tiesa, nerisos orgmttiati-
OOCtb: Nesunkta, kaiprgaU* Čins žingsnius su vyrais*. 1910 jos'vedu, darbmlidnis prie 
ras kilo. ’ r metais sąrašas.ntota’aJ^tovėa.it'atudpfAtimo;

dukdAo baik-
RASTIS. .

j’

■/'

v!
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• PRADĖJO STREI
KUOTI.- tv '• -i-- -—U- . ,

Įndianapolis. I^d.—Anį" 
liakasiai jau pradėjo strei- Sį 
kuoti protestui išreikšti už Jf 
panaikinimą f^cbeck?off,, si* S 
stemos. Sustreikavo 25.001/ 
angliakasių. Kiti dar lūku- 
vilioja iki kompanijos pra- JB. 
dės taip elgtis kaip teisėjas ® 
Anderson nutarė. ‘ »

x     1' 1

Chicago.—Illinois anglis- 
kasių kompanijos.. atidėjo W 
panaikinimą ^check*offH si-‘dB 
stemos. Plinois kasyklos;® 
spagai didumą užimą .antrų-® j 
vietą' Šioje šalyje. } 
valstijoje yra 938 anglių ka*® 
sykių ir 1920 dirbo^SGAS^^K 
pngiiakasiu. Anglių iškasi į® 
73.409.610. ■ B

Geiibalia* M •*- 400 
liakarių be jokio įsakymo 
unijos- . valdybos 
\1irbtk’k *

k

i

yon.su
kariami.net
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. ■ ■ •■ NEDARBAS.

* VIŠAKIO-RŪDA. :
nikiaųsini atrodo nldie- 

į krikščioniškosiom drau- 
. jų eig vos dvi tepri- 

laitmųar i ( žiburio” sky- 
ir “pavusūrininkų” 
. Dalis jaunimo, dari 

inkų net tildninkų ilgai 
%uvo suvadžiojama bolšcvi- 

kiti dar ir dabar tebesi- 
"liuko įvairaus plauko socia
listų skvernų. Bet dabar, a- 
Bū Dievui, turime tvirtą vil- 
Aį, kad neužilgo musų drau
gijos netik sustiprės įet gai 
ir padaugės* Mat, sušilau- 

*me darbštaus vikaro kun. 
ičkauskOj kuris clar šią va- 

♦garą yra grįžęs iš Rusijos ir 
yra pasižymėjęs kaipo Ivei- 

į kejūs* Dieve padek!
7 J. Paukštys

Minimoj* apleidi f Oi, mo
tulę mūsų! sutrupink vęr- 

xr -i. -u • « - . - w i^j<m pančius ir illiutauok iŠ -‘ ĮneutralinėH zonos lietuvius,! 
Rante w vatstme, - tet kurie lfetona
gydytoją smo. taąm te®, _ amHnai apgttnjiį.
per fa} pHdiafaa^ yr-agi 
šunliu su. gydytoju, ja ® jjtBrtį, • anksti* aušrai akis 
vena koks tai “sektam ’ Lravgru lankia nuiBipuBier 
Jonaitsfas. Lietuvos vate- J. Fmai.

via susitvereLWuva(\aikaiI 
yateus. (RuBiy a ęn val-Įjį yjĮ^, išnikusios gaujos 
sem^budavo totaMmnekattljM 
S’LiF riaMuu priklausė.) haunįtanQ kūnus nuteisdaini 
Vateaus Taryboje yra te U . detto kud ter.
giaW socialtei-tasvate V Lietavos meUc dega jlw. 
mai. 0 antra vertus: dėlto,
lyta, kr, demokratai prave- . . ;t 4 { šalie 9 Wote, KataIikKko-Lafflpiiyį kslenk^fte 

te orgamtejos yra tas tais įsakė, kad? vyrai tai 
Knfaetonnj demokia u sky- Į^^j, nll0 trisdeStarts-penkii 
nųs, Lietuvos Katalikui

“DARBININKO” 
KNYGYNO 

KATALOGAS

PLATELIAI (Kretingos
• apski.), —- Plutelių mieste- 

. lig stovi labai gražioje vieto- 
’ je, ant didelio ežero kranto, 
J kars yM clidžiausis visuose
IF Žemaičiuose ežeras priklau- 

i sąs Platelių - dvaro" grafui ' 
• $uazelui. Ežeras ilgio turį 

f apie 7 varstus, platumo apie 
įį; 3-5 varšt., gylio vietomis a-

* pie 40 sieksnių. Plotą eže
ras užima apie 1000 dešim
tinių/ Krantai išlankstyti, 
dugnas^ kietas, vanduo ty- 
ras. Rytinė ežero dalis gau
si pušynais ir eglynais, ku-

■ tie•. priklauso dvarui. Kžere 
b randasi cįaug saįtj,. iš kurni 
Jtrys'salos yra didesnės — vi

sos apaugusios medžiais. Di- 
Člžioji ir augštesmojų sala 

h- vadinasi ■4 Pilė. ’} Žilujį 
J ‘ novoje ant tos salos būk bu- 
* ‘vęs dievaičiui Kirliai pasvęs- 
? tas vyšnių krūmas, o vidu

riniuose amžiuose buvę ka - 
' ralienėš Bonos rūmai, ku

ri riuos būk švedai .išgriovę, 
j-’ /Kūmų griuvėsių liekanos ir 
7- dabar tebėra dar matomos. 
I Apie šią salą yra daug ivai- 
| - riij. ^padavimų. ‘ Platelių e- 
| žeras skiriasi tuGmEnuo ki- 
A tį Žemaičhj ežerij, kad jame 
f- randasi daug brangios žu- 
J vieš, kaip tai: sieliavų, sigų

ir k. ...
. Prie vakarinio ežero krau
ta stovi Platelių miestelis. 
Beniau čia buvęs daug dides
nis miestelis negu dabar, nes 
buvusi Platelių storasfystė. 
Bažnyčia yra statyta 1564.m.«. «»

karaliaus Zigmanto II, Šv. 
Petro ir. Povilo vardu. Da
bar prie tos taažnvčios klebo
nauja darbštus klek kini. 
Didžiulis. -Bažnyčia nors me-. 
dine, bet gražiai užlaikoma. 
Miestelis negražus, — ti‘o- 

«bėsiai seni, sukrypę. Prie 
mjestelio yra Suaželio dva-

• 1 l • V • « " * k

Iv,savo žaliais-sodnais ir tt.

n

Nedarbas tębesmaugia darbininkus. Daugelis visai 
nedirbu, Mti .jbbu Mfe* liųpslaikio yrto
daug. Kaip mūsų tobintiikąi sunaudoja tą liuo$aikį1 

Doram dailininkui bedaTbiauti yrą kankynė. Toks 
darbininkai bevelys sunkiai dirbti, negu dykinėti fc nuo- 
feodžiautL Bet nėra būdo tą blogą koktu nors suktelėjL 

ikriKsciomų uemoKrauj SKy- frisde&ints nenfeiu T Retebo laikotopis
riiTM' T iAfnvn<t KriMlkii r - ■11110 taisdesimtS'penKĮų gal dap ilgokai tęsis. Tad reikia bedarbiabis ieškoti būdų,
tete Sajmgos Kmtatetontata
eteri nr’ tairmu Birivvfa,-ją sugautas uestojusis esti Įn nipeti susirasti darbo. Bet to nedarysi per* istisas die-

ja ta fifctaterPtete), UtaMfaovMSteS moteJteta t P®lste^M5®*®
dnnfr bexlp-UI Rioterj a n vai- [bar jau'atsidarė mokyklos. Tų mokyklų yra kiekvienaine 

dnrirtvori Fai valstybėse mūsų inaž- Įmimteo jose mokoma angliškčfe kalbos, aritmetikos^ pBe-
JSŽSh Viltics tetotei Vfeitatate a yBaS birbtai tote ite

ta nite klasi Trie fflCT0 tabaneta gon,Ls privalo pasinaudoti. Visi be jokio išėramo turi pa-
Bražtoslf/piSose kri H®fa“ į tengti patapti piliečiais, Prie valdiškų darinį priima-

azmskas. 1 lateliuose Kti ageibos, kad Viešpats ati- [inį nįlieeiai. I 4
^T;s“M;Lode?T0^Y“.. ^Ifetatų ta tylėta nuo vaito- . ‘švieskitės teip-gi, skaitydami lietuvėj, gertas laikra- 

jančnj ■ senuolta neutrali- §čius ir knygas. Štai pasirink iš žemiau paduoto knygtj 
niam fa-ašte. Matydami len- Utu-ažo ir-išsirašyk, 
<aį kacl žiaurus pasielgimas ) '______________
nieko negelbsti—negali prir Į ALBUMAS -Lietuviškų Draugijų Rytinėj Suv. Valstijų’daly, 
versti, kad jų vaistyto. pasi-Į Paveikslai ir aprašymai. Graži ta naudinga knyga. Išleido 
vestų, tai neapsakomus mo-Į Mikolas A. Norkūnas. Philadelphia. ---------- -N-------- ...
kesČius krauna, kasdien ĮI A.NTANUKAS»zį Apysaka B. Prūso. Verte Šėlimas. Antra lai-*, 

stoikas turi važiuoti u pas-eelisij6s PRADŽIĄ m J0S bEIKALINGIMą. Pa- 
fcutmi Kąsni traukia duonos rag5 Kun< židanavičius. (Grynas pelnas skiriamas nuken- 
iš rankų. Žodžiu, sakant, tėjusiems nuo karės). Boston. Pusi. 46. ........... ................
baisiame stovyje yra lietu- ATSARGIAI SU UGNIMI, t. y. su knygomis. Vertė iš lenldš- 
viai Punsko apielinkėj. ko'Kun. K. š. Kaimas. Pusi. 41. ............................. . ...........

J.TrMskaUis.]&^^^ ^ Faktiški išrodymai, kad bedieviai
x meluoja sakydami būk Bažnyčia persekiojus ir kankinus .

mokslo vyrus. Parašė V. Stasevičia. "Boston. Pušį 28...... .10 
TET^TAT _ Rugsėjo 25 d. čia JbEN-HUR. Istoriška apysaka iŠ Jėzaus Kristaus laikų. Parašė

Įvyko Lietuvos Šaulių Sąjungos . Lew Wallaėfe, Sulietuvino Jonas Montvila. Tai-nepaprasta 
Telšių skyriaus būrių "atstovų vi- 1 apysaka. Jiyraišversta į visas kultūringas^kalbas. Nęap- 
suotinas suvažiavimas. Atstovai I sivilsi nusipirkęs. Drūtais drobės apdarais. Chicago. Pusi, 
dalyvavo iš Plungės, Rietavo, Že-J ; 472. ........ ... I.......... .  . .... .. . .............. .. •• .$1.75
maičių Kalvarijos h’ Tėlšių,. Ne- BIUROKRATAI. Apysaka. Parašė Jonas-Kmitas. įndomi ir 
atsilankė tik iš Tverų būrio atsto-, užimanti apysaką.' Shenandoah. Ppšl. 79. ......... .
vai. Susirinkimas Įvyko “Kan- BOLŠEVIZMĄ^/ Parašė J. K. M-kas, Ją-perskaitęs žinosi kas 
ldiųr’ draugijos- šaleje. Sustato- tai yra bolševizmas. Boston. ’ Pušį 32................... 
kimą atidengė skyriaus pirminiu-] BROLIAI, PIRMYN TIESOS KELIU. Parašė" Uosis., Boston. 
kas A. Turnaii. Iš vietų praneši- Pusi. 16. ......^  ..............  .....................
mų paaiškėjo, kad risi būriai va- DANGUS BJ 
savos sietu mažai ką teveikė, vi- išleido J. 
si nusiskundė ant netikusio 'sky-1 ir lengvai perstatomas. YVaferbury. Pusi/20......

jalšų 1023. Valstiečių Są
junga 1072, • socialistai liau
dininkai 35. Krikščionys 
demokratai buvo socialistų 
persekiojami, 'negalėjo' tin
kamai darbuoties laike lin
kimų.

Žiogas,

GIŽAI (Vilkaviškio ap
skrities). — Čia skubama 
ruošti namas, kur galėtų 
laikinai apsistoti ištremtoji 
Seinų Dvasine Seminarija, 
nes Zyplių rūmuose jau per- 
ąiikšta. Mat, šiemet aukle- 
±lių skaičius žada net pasi- 
dvigubinti. Todėl ir atosto
gos viri pratęsiamos neribo
tam laikui.

J. Paukštys.

NBUTĖALINE^ 
ZONOJ..

—4---------
f ’.

Pranykus pasaulinėms au
droms ir pūgoms, iš karsto 
ūmai pakilo visi. Pakelę tiek 
vargo, didžiausių smūgių, 
pabudom iš miego sunkaus 
—- kaip iŠ gilaus sapno stai
ga. Jauni, seni,ir maži e- 
nergijoS kupini, ėmėsi dar
bo smarkiai; atunindamų 
broliai senovės gadynės lai-, 
k-utepasirįžta sekti pavyz
džiui paliktais mūsų senuo
lių takais. Apibudina savo 
protą ir surinka j’ieiiu obaL 
siu: “Teskamba plačiai pa
saulyje šiandie mūs auksinis 
žodis: Lietuva.7’ ,Tat, at
kreipdami domę į-Ją paau
kokime pa jėgas savas, o šu- 
kurclami karštą meilę širdy: 
per kraujus ir darbą iš prie- 

k ^asTtas puošta visa tete- ^\atS^ul^e P™sli0
l lį-tao žaliais-sodnais ir tt. M*. Urnoje mes esame gi- 
į Vokiečiu'laikais dvaras la-
| bai nuo vokiečiu nukentėjo. £?»*“» teviais/Bet, kas? 

?.' Jd savafinlto nebuvo nei jo-
l kio, t&tai ši taeta teparva-P®1’ lesiai ir,
f • • teo ^eiminiiikas į savo startam begaline erdve, 
k .dvarij.1'- S^uazelis parvažta-^?s}tIQYtls1®®lln^a51 L*ę 
į vęs. pasižymėjo tuoini, kad I® tataNJ globą. JSumlrė, 
į' stf savo. pavaldiniais. ir M- tal’ -. Ie*'uV0. ■ ir-ąkys 
t te apsejdavbtaūp, tauprflkals,
I baudžiavos taikais. Nekar-m®s. ^l^es. A, nelarnng
I t« Lietuvos spaudoje buvof,l^n?,n.s
■ daug rašoma aine žiauru- apbnfajiy tarsi- nusikaltėhs 
E .mus■ir.it. ^Miestelyje y^— galvažudys musų, amžinų 
E dvi pradinės,niokyklosi var-12®yi®le®Mi-lt®ftU-iS:> 
t tatojų bendrovės krauta®,^tatai® 
I fairi gjmtoja neblogai. Var-S!™° '
E totojų krautuvė vra kataliri^f" Btagųs hetuvil 
t kų rankose, todėl ir e.rk » ^®8
F ia imbtant Vm 4 f™ldta-tM1lfWlkJa-' 9 W-

f

A

ja tiehlogai Yra i traktie- . 4 . \
rini, matyt plaftdiškni gerai110 sn\tl

4

.25
r

«

■AT--7.^;. ;;uy.::::rr-.X',...:rr"srrrrr", 71 m"i i&aįxwja;
KOMEDIJ1LE3. čigonu atsilankymas, Dvi KMutlf, Dvu 

SosutU ta Girtuokli m Blaivininku/ parašė Britai! Gur- 
kltartg, Bcigton. Pusi. 34. .».*♦.«»».3,0 

KRAŽIŲ 3ORDYNEIR JOS PASEKMĖS' PomtoklM <M 
Kražiečių nuo Amerikos Lietuvių Paraše Kun. Jonai I. 
Chicago. Pušį 77. ......... . . > ........ t t t t » . »’ .15

KOB TEISYBF-SUKRUSKWE. Porais Kun. F. K. Borton.
Pus!. 16. .............. » i .t . o > »•.»»»«.'. ’■ n » « i * r * * * . ,' .05

A D. S. KALENDORIUS 1921 m. Telpa daug naudingu akai' 
, tymų ir informacijų Boaton. Pust 113. 7...............

LIETIMŲ LENKŲ UNIJA. Keli praeities ruožai paminėjimui 
500 m. sukaktuvių Gardelio unijos 1413490, Paraše J* 
Gabry*. PhiladelpMa. Pust. 66. ., A\ i *4*

LIETinųAI KATALIKAI IU KITOS SRQVM . paragS Bosi*. 
Labai indomi knygelė. Boston. Pusi. 32. ................ .10

LIETUVOS VVčIŲ DOVANĖLE. Parašė !Kim, Dr. M. GU*t*iti« 
Kiokvienaė^Vytm turėtų jų perskaityti. Chicago: Pusi. 28. .10

LIETUVIŲ DEMONSTRACIJA DIDŽIAJAME NEW YORKE. 
Liepj^ 4 4.'Į01& Su daugybe paveikslų Brooklyn, Y, ■ 
J’usL 64. .. .......«. ... j?-?

LIUDVIKAS.1R|OmSK«'VMia| Katalflnj Visuome. 
. ti!!s Bud intojas. Pagal Kun. Robertų Swiokerathų J. JI. K.

Boston. Pušį 24. * *. m? '• • » • - f »■ ik 4‘ «T- <*♦> r r t «- « r ,* ♦ »’ * f • *- r «■ f f »
MANO PATYRIMAI DIDŽIOJOJ KARĖJ 1918 ir 1919 m. Pa- 

rašė Kun. J7 P, Jonaitis, Kapelionas, išleido LietuviųPre- 
kybos B-vA Bostoų. PM 64. ...............

MALDOS GALYBE, Istoriškas piešinys IV šimtmečio krikŠ&o* 
nyb<s. Lietuvių kalbon išguldė P. B. ČJiįeągm Pušį. YA-

MEILES PASLAPTYBES.’ Drama 5-se. veiksmuose, 6>se atiden- 
t ginruose. Vaizdelis iš lietuvių gyvenimo Rusijoje. Paraše 

ir savo lėšomis jsleido V. Baltrukonis, Vaidinime dalyvauja 
. 6 vyrai ir 5 moterys. Bostone. Pušį 60. ........ <4£

VMEILB. Poemai Para^ M. Gustaitis. Gražiai atspausta, Chi- . 
cagoje. J-^usI. 24", ,.««».... ,*■>«......,..... »*.. .1'5 * 

MO/DERYSTE IR ŠEIMYNA žiūrint į šiedvi iŠ filozofijos kertSs.
•Vertu iš vokiškos kalbos J. Gerutis. Kaštu Ktin. A. Miluko.

. Sbenandonli, Pa. Pust 104. .................... . . .......... ..
MŪSŲ TIKĖJIMAS. Paraše Kun. j. Berthier, M. S. Verte X 

M. Širvintas. Bostone, 1921 m. Pusi. 100. ........... L.... 
NEKALTYBE. Sūrint jon iš filozofijos kertes. J. GeruŠio 

versta iŠ vokiško. Shenandoah, Pa. Pušį 89...........  .25
PAŽINKIME SOCIALIZMĄ. Paraše .P. G. Bostone. Pust 16. .10 
PATARLES IR IŠMINTIES GRŪDELIAI. Surinko ir išleido 

P. Mulevičius (Molis) Chicago, III Pusi. 48..............  .25
PASAKOS. .Pagal Krilovą, paraše eilėmis Vincas Kapsas (Ku- 
• ■ dirba) Tilžėje. Pusi. 15. . .. .................     .10
PETRUKAS. Sulietuvino S. Rakauskas. Graži pasiskaitymui 

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

A, K. (Kun. A. Kaupas). Joje telpa & įvairaus turinio laiš
kai. (straipsniai) žymaus lietuvių sociologo. Shenąndoah, 
Pa, Pusi. 140’. ................. i,./..............................

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

RAKTAS SVEiKATON IR LAIMĖN. Paraše Dr. Julius J. 
Bielskis. 'Labai naudinga knygelė kiekvienam, 'pusi 64.

RYMO KATALIKŲ MOKSLAS. Kūdikių prie Pirmosios Komu
nijos prirengimui -tinkantis Surengė ir išleido. Kųn. P. Ėfįū- 

: riisaitis. Pūsi 124.
“SALIUNAS.“ Labai įdomi ir naudinga knygelė. Pusi 8. 
ŠATRUOS RAGANOS APYSAKĖLĖS. Iš Daktaro" pasakoji- 

mų- Rudens diena. Sulaukė. Labai gyvai parašyta ir leng
va, skaitymui. Pusi 69. ............................................

SCENOS ĮVAIRUMAI. Nauji, lengvi perstatymėliai -Parašė 
ir savo lėšomis .išleido Juozas V. Kovas. Tinka trumpiems 

' lošimams, Pusi. 32. ..%..................................  ...................  .40
ŠIŲ DIENŲ DAINELĖS. Surinktos ir išleistos jaunuomenes : 

. .pasRinksminimūį Pus! 32 .......J. N.,. .Y,......;. .10 • 
SUGRIAUTAS LIZDAS. Apysaka iš buvusios pasaulinės ka

res. Parašė V, G. Pusi. 33. Glasgovr. .......
SVAIGALŲ ĮTEKMĖ Į ŽMOGŲ. Parašė Išeivis. Glasgoiv. Ap

rašoma-ką gero duoda svaigalai. I. .
SVARBŪS KLAUSIMAI. Ar yra'Dievas? Ar Kristus y ra Die

vas? Ar žmogus turi dūšią? Ar kilo žmogus iŠ beždžionės? 
Ar apsiidkina žinogų Dievo įsakymai. Parašė E. V. Bqs- 
ton. l^usl.. 32 ...i..., ... ... ,10' <

TAMOŠIUS BESOTIS. Iš lenkiškos kalbos versta M. Joniškio. 
Tilžėje^ Pus! 24. ........... ....................... ...... ........... . .  i_ .05.

SVIETO PERĖJŪNAS. Trankomasis po Vokietiją, Daniją, 
Lusemburgą. ĮŠ seno darbininko atsiminimų. Surinko IŠ ', 
ėivjSe GlasgotVi' Pušį 149. .... .|......_____________ .7.... .35

ŠV, JĖZAUS VARDO DRAUGIJOS ĮSTATAI. ^Versti iš hnglų 
kalbos. ■ Surengė ir išleido Kun. P. Saurushitis. Philadelphia, 
Pn<J 64 ’ . 15

TABAKAS NUODAI ir kenksmas nuo rūkymo. Pagal D-rą D, 
. P., Nikoiskj. Iš 4do rusų kalboje vertimo parengė S. Kaimie-’

'. tis. Naudinga.knygelė rūkantiems. Chicago. Pusi. 85.. ... .10 
TIESŲ VĄDOVASIRPATARS  JAS. Sutaisė L. DeMarasse.^ 

-Vertė V. A. Juristas. Naudinga kiekvienam turėti po ranka. 
Chicago. -pusi 14L

TRYS KELEIVIAI: KRIKŠČIONIS, -ŽYDAS ta TURKAS. 
Pamokinanti apysaka. Vertė P. B. Antrą laida. Drobės 
apdarais.- Chicago. PusI.-*>92» *... * i ».»< .,•».». •........ • 

I. UBAGŲ AKADEMIJA ta II. UBAGŲ BALIUS BEI ELGE- 
'TŲ PUOTA. Kemedijėlės viename veiksme, patelė ĖėĮtaŲų 
Juozukas, tdalyvauja 14ypatų, II dalyvauja 4 poro* ubagų 
ta vienas direktorius. Boston. Pušį 81..., *,... <. v.

VAIZDELIAI. Progos belaukiant. Įndomi vieno laikraščio pro-, 
džia. Jgidaųgeilo vienas. RaudoųaB kaklaryšis. Gyvenimo ‘ 
pasaka, Literatas, parašė Jon&ą Kbhasu Tikrai diiaųgsiea .

___ , ... . _ ..... ... ’M * * % • * • * *•*>,• • • .80
VAIKŲ TEATRAI. Xo.’ 1. Telpa šie veikliai: Pagalvok h • 

darai. Jono laimėta PasakykmanoTaimę. -No, 2. Išar
sime paskui. Antanukas Nubaltas, Mėginimas. Surinko ta 
išleulo jį K.D. irKt* Pusi. f|4* »2.0

VIŠI GERI Trijų aktų sceniškas vausdelk Parašė M-t Beb 
kia 7 vyrų ta 6 moterų. Boaton. Pusk 23. ». <». .10

VISAS SVIETAS. Žemė, kalnai, vanduo, upės, žmoni*, mie«- : 
*tąi ta kaip turėtumėm, misti. Sutaisė ta išleido P, Mikolal- 

1 ni*?TiW usl, 156, < *'i,, y *»* »20
ŽINYNAS; Tai rinkinys' žinių iš-.Ąjuerflkoii Lietuvių Katalikų 
. - organizacijinio pasaulio. Kiekvienas Betnvis katalikai tu> 

. rūtų'jį įsigyti. .Išleido Ąm. LieR R. K Kunigų Sąjunga.
Koštom Pusi. 229. »o n»

ŽYDŲ KalRALIUS. Drama keturiose aktuo»e l>ei penkiuose 
pnveiksluose,Liuobi vertė J.
20 vyry, 6 potery® .ta

.50
t

į

15

,10

.10

.25

.15

:05
RANGUS. Komedija 2<jų atidengimų. Parašė ta' 

v/Kovąš. Vaidina 3 vyrai ir 2 moterį Juokingas -
............. J*20 

riaus buvusio vado, per ką Šau- DANGAUS KARALIENE. Padariniai apie Šventą Paną Mariją 
Įių veikimas buvo menkas. Vai- Surinko ir lenkiškai surašė Kun. Marijonas Gavalevičius.
dyba tapo išrinkta-'iš 5 ypatų, Vertė-Marijos Tarnas. Labai puiki knyga. Įsigyjęs nesi-
slaptu balsavimu. Kandidatai bu- * gailėti. Tvirtais drobės apdarais. “ Boston. Pus! 158/.. .$1.00 
vo': 1) A. Salys (mokinys VII kl., I DELEGATŲ KELIONĖ LIETUVON 1916 m. Parašė Pr. J. J. 
ateitininkas, didis jaunimo tarpe . Bielskis.’ Labai žingeidus’ aprašymas. Boston. (Pusl. 94. .25 
darbuotojas)'; 2 j P. SūdŽius(mok. DIDESNIS, NEGU 1IINDENBURGAŠ7(Vaizdelis iš gyvenimo). /
VTI kl., atęitininkas, ta-gi gabūs! Parašė Abstinentas. Boston., Pusk 16D............  .03
darbuotojas jaunimo tarpe); 3) DARBININKAI VIENYKIMĖS ta KAS TAI YRA SOClJA- 
J; Dogelis (V kl. mok., ateitinin- LIZMAS. Parašė F. V. Boston, Pusi.-32. . ..*...............
kas); 4) A. Tutnau (apskritles in- DARBININKO DOVANĖLĖ DARBININKAMS. Parašė F. V. 
tendantas, socialistas)5) Mise- Antra laida. Boston. Pusi. * *.. u«».. v>-m .
vįeia (apsk. ižd.) ; 6) Mitk’evieia ; EILĖS IR DAINOS. -Parašė ir. išleido Joana Tamašauskaitė 

•7). Vaieiukauskis; 8) Kaulakis. r (Lakštutė) Laida ir Įmyga pirma. Chicago Pus!'64.,.
■Pirmieji penki pateko valdybon į Knyga, antrą, laida pirma, Boston. Pusi 72...................
sulig1 daugumo balsų. Garbės teis- lĖMĘS IR KALpūK. Linksmas scenai naujas deklamatorius.. Su- 
rao narini išrinkti: Dr. Mikulskis, rinkta Prakalbėlių, Monologų, Dialogų ių-Deklemaėijų. 
Bučinskas, ta šbažas. Revtaijpš Jaunimui ta-priaugusiems dovanele. Paraše ir išleido Jri 
kOmisijbn. pateko: Vaičiukauskis,į V. Kovas. VTaterbury, Ct, Pusi. 48. A ..f . ,30'
Budimas ir Pukinskas. PaskuniĮEUCIIARISTIŠKOS STACIJOS. Sulietuvino Kun/Pr. J. Juš- 
huvo. daug svarstyta įvairūs šau- kaitis. Boston. Ptisl. 48, .......... .15

reikalai ta tt. Sauleideidžian- VABIOLĖ Arba Bažnyčia Katakuinbose; Paraše Kardinolas 
tis išsiskirstėm. . VTtaeman’aa. Verte Vytautas. Nepaprastai graži apysaka,

’ ••ifcLOO
GELŽKELIO SARGAS TYLIUS. Gerha^to HaUptmanno No- 

, vėlė. . Vorte Bėgta. Chicago. Pusi- 5L - - - • •»• • * v* 
GEGUŽĖS Mėnuo/ .Iš vokiško vertė £un. Pr. žadeikis. Pato-

‘ gi nešiotisJ<ešetinije. Boston. Pusi. 184. ......N*.95 
GYl^NIMO GABALĖLIAI feašė K StiMa*. Telpa 13 gra, 

žiu vaiMcRų. Chicago. Puišj 50.-—
G YVASIS ROŽANč'IUŠ, Telpa visos paslaptys Su reikalingom^ 

maldomis ta Litanija, Boston. Pusi 40. *’.,,.
19 PO DARBININKO PLUNKSNOS. Parašė t, V. Gražūs .ta 

■- naudingi skaityųiėlinh * Boston. Rusk 32. ri. 
KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS, Paraše Kųn, 

Tarnas žRinskai/ Įžangą parašė įton. Dr. Fmf. Pr* BužysĮ 
< , Verta kiekvienam perskaityti. Boston. Pušį 62, ........ 
KAIP ATSIRADO JUNGTINES AMERIKOS VALSTYBES. Iš

guldė p į stįf Chicago. Pušį 35, .,.,,».. u. m’. ——,
KĄ UERO TURiLĮE^UVĮAI.I^“SOCIALISTŲ SĄJUNGOS.“ 

Parašė
KATORGON. "Atsitikimas Muravjovo laikuose Vilniuje. Pa

rašė P, B, CHneagOr Pušį,. 18, »,»»»• ♦'»»t .
KELIONE Į EUROPĄ. Ktto. X Žilinsko. Įndomi knygelė, SU 

p&veikšlais. Pusi. 52. v»
fcĖDIONĖ LĮĖTUVON DIDŽIOSIOS KARĖS^iETU. 1916 n£ 

Amerikos Lietuvių delegato kun. Dr. V, BartuŠkos. Bos-

Surinko ir lenkiškai surašė Kun. Marijonas Gavalevičius* 
Vertė - Marijos Tarnas. Labai puiki knyga. Įsigyjęs nesi- m • r *• n * *» — y . • ‘ ts * _ j -ta. iŠ_-t P’r>'s

kaltis. Boston. Būsi 48, J. ...

ŽiOgft£. I Shenandoah. Pušį. 353. ......,.................. *

B.
t

' *

fPADĖKA.
■ —T.,V.’-----------

Jakaičiui,
• 917 W. 33 St.,. 

' Chicago, III.
Antrą sykį gavotnė mia Tams

tos ir Tamstos žmonos literatūros, 
įįnitent: “Darbininko,’ “Draugo,’ 
“Garsij,’? “Vyti,“ “Laivą“ ir 
knygmt£ 1 ‘Vėliavos^ akivaizdoje,“ į 
ųž ką kuoiirdingiamiai dėkoju 
Žem. Kalvarijos liet. kąį jaunimo 
aąjmtgos “Pavasario“ kuopos 
yąldyįoą vardu, už prisiųstąją 
pavasatiiiinkapis katalikiškąją Ii-; 
terątūrą, Mums. Amerikos kataIi-> 
kiškoji ljferatttra yra brangį ui 
ką dar kartą sakau ačiū. .

Viso labo! . ’ . .
Su uųgšta pagarba,

* / ■ i U VidančiH
. žem. Kitirarijos “Pavakario“ 

. kiutpiiN viee-pirmininktm.
'tone. Pūsi. 85.

KONRADAS VALENRODAS. Vertiniai iš 
. T. H. Plymouth.' Pusi. 24.sutins

« « » •
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BE8MKGKNIŲ KLKJONAS. -
• ——

Netikėtai pateku j mano rankas 
“Kardas,” kurs pats save vadina 
LtMamanišku laikraščiu. Aš ne- 
priguliu prie tų, kurie skaito rei
kalų sekti visokius laikraščius, 

xd<ad pamatyti pfilną teisybę, Ašnc-
* manau,, kad teisybe yra kelur- 

kampč, kad reikėtų iš visų pusių 
apžiūrėti. Aš netikiu, kad reikia 
visokius laikraščius skaityti,’kad 
pilną teisybę pamatyti Tai per-

■ žvelgęs minėtą šlamštą (mitu. 7 &. 
m.), dar labiau įsitikinau, kad ne-' 
klydau* Katalikas, skaitydamas, 
tokį laisvamanišką lailcrąštį, pa- 
matys tbisybų ne iš kitos pusės, bet 
.ras nesąmonę, šmeižtą, melą^ir 
klejones. Štai -keletas pclrlų iš

• ^Tvardo:” < •. j
“Ar yra Dievą? Rusijoj? Jei 

jam nerūpi? Jei jis, yra, tai ne*
* ra j^gUlvojt Jei jis yray tai.kaip 
leidžiažmonėms' mirti' badui**

Šventraštyje parašyta: * “Tarė 
! * beprotis širdyje savo:/Dieyo nė

ra,’ Anuos laisva m anirf ‘Gdau-
* ’*4»

. s|mus” .skaitydamas, matai, kad 
tik ką cituoti Šventraščio žodžiai 

ž: yra teisingi iki raides._ Iš_ kętu-
riij. sakinių lik vienas (paskuti- 

, nyąis) Mmkį lobų sęnšą turi*' ‘ Pjr- 
' mieji trys tiesiog nesąmoningi 

Panagrinėkime tą sakinį, kurs iš- 
reiškiatšiokią"tokią mintįj būtent: 
**Jei jis (Dievas) yra, tai kaip 
leidžia žmonėms mirti badu?” Jei 
pripažįsįme, kad ta mintis .nuo
sekli, tuomet ir paleistuvis gali 
šaukti ^Dievui, kodėl jam Diedas 
leidžia gyvam kirmyti; piktada 
rys gali skustis įtievui, kodėl - jc 
Dievas neišimą iš kalėjimo;, gir
tuoklis gali verkšlenti Dievui, ko
dėl jam nosis mėlyna ir kitos bė 
dos ir ligos užpuolė.

Pagal Dievo surėdymą yra taip 
kad nuodėmes, piktadarybes, pa 
leistuvystes, apsileidimą seka bau
sme.

1 *

Prieš :ąpie porą metij Maskvoje 
bolševikai ■> buvo pakvietę popą j 
debatus. Vienas bolševiluj deba 
tolius klausė popo : “Jei kiekvie
na valdžia nuo Dievo, fai ar bol 
ševiiui valdžia ir-gi nuo Dievo?” 
Popas, drąsiai atsakė: “Taip,-*už 
nuodėmes mūšiu”

Rusijoj badas įvyko-dėl beprm 
tiško' ’bolševikij šeimininkavimo 
Prie eai;o ir blogiausiais laikais 
Rusijoj netik, maisto tižtekdavo ii 
išgabenti užsienin likdavo. *Te;z
vienoj gubernėj būdavo nedatek- 
lius,# tai kitose būdavo gausu? 
perteklius ir nukentėjusi dėl gied
ros ar kitos nelaimės gubernė bū- w »
davo sušelpiamą.

Šitame šlamšte toliau ' - besąs 
straipsnis antgąlvių . Katalikų 
Bažnyčia Tamsybės Palaikytoja. 
Ten rašoma: '“Juo kuri šalis-Vra 
katalikiškesnė, tuo ji yra tamses
nė. Katalikų bažnyčios tvirtovės 
yra kartu ir tamsybės drūtvietė- 
mis, Tokia yra Ispanija, tokia y- 
ra ir Lenkija, pietinė Italija iiz 
išdalies Lietuva. Nėra nė vienos 
katdlikiškos šalies pasaulyje, ku- 

’riįgalėtų lygintis tokiai Anglijai, 
Vokietijai, Šveicarijai, Jungį 
Valstijoms ir kitoms protestoniš- 
koms šalims?’ ;

Tarno straipsnyje dar eituoja- 
»mas Panamos seimo narys Gąnza- 

lez?, kurs v pasakęs.- “Kiekviena 
Lotiniškosios Amerikos respubli
ka, kuri yya surišta su Romos 
katalikų bažnyčia yra tamsi ir 
neturtinga. Imkime, pavyzdžiui, 
Airiją-”

Kaip sykis Airija yra geras pa- 
vvzdis parodyti laisvamanių, nesą
monę. Airija teisybė neapšvies
ta ir neturtinga. Bet ar tai ką- 
talikystū airiails pastoja kelią'$ 
apšvietą ii gerovę ? Visai ne. Štai 
turime Amėfike kelis milijonus ai
rių. Ar • jiems katalikystė -truk
do? Visai ne. Visur, kur tik pa
sisuki airių pamatysi viršūnėse.- 
Kiek airių yra kongrese, kiek gu
bernatorių, majorų ir visokių 
augštų viršininkų. Kiek pramo
nininkų. biznierių. Kas neatsi
mena-, t kaip minimas buvo, airis 
kardinolas Gihbons, kuomet jis 
mirė, štai vėl vasarą mirė. Aug- 
ščiausiojo Suv. Valstijų Teismo 
pirmininkas AVliite. Jis buvo ai
ris, katalikas.

. Negalima sakyti, kad Vękietija 
yra prO.testoniška. Pietinje Vo-
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kfetįja yra kaliĮWfitW i£ 
hių gerovė, apariate ir dora aug
liau stovi už šiaurinę, protestan
tiškų Vokietijų.

Štai viso pasaulio tautos su di
džiausiomis iškilmėmis minėjo ir 
tebemini Dantės 600 metų mirime 
sukaktuves. Dante buvo didis ka
talikas. Teparodo laisvaariiai ki
tų -pasaulio.-didvyri, kurs būtų 
taip visų tautų, visų mokslavy- 
dų ir visų visuomenių taip pa
gerbtas, kaip Dante. Žinoma Ko 
lumbas yra labai gerbimams,/bet 
ir- jise katalikas. • ’ > .

Tikrai besmegeniu reikia būti ‘ 
kad a^įe katalikų Bažnyčių taip 
Valbčti, kaip anas laisvamanių 
flaęaStas.V -

■ - Apsimetęs Katalikas,

yra tų a^pMfifytįlalp kad simi* 
tinėjama po Ameriką, čia Knet- 
žys paaiškino, kad ne vien j Lie
tuvą, o į visas šaHs siunčiant lai
kraščius reikia aut kiekvieno ek- 
zempliorio murkė klijuoti ir Lie
tuvos valdžia nepermainyM tarp
tautinio pąsto taisykles. -

Tautininkas Vinikas, atstovy- 
bes sekretams argi nemažai kal
bėjo. Jis savo kalfjojr* labiau pa
sirodė savo'sroves partizuntu, n 
ne oficialiu asmeniu,, . , .

.J' ♦

Jon&a Glineckis, 
Bonų Platinimo Stoties

A’jec-Pirmininkas,
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ItAmJBAuO. hnH>Wti wiWMi. Tsiptf šb tcaMil* 
ki veikalai: Milai ir Atbaidai, 3-jų veiksmų dramos raši
nys. Sielai virpėjimas, 3-jų atidengimų vaizdas. Kaunas, 
1920 m, Pusi. 124. «««,,«*<«,

MILDA, MEILES DEIVE. Mytologijo, Pasak,. ParaM Petru

<5jl

JD'I

Vaičiūnas. Lošime dalyvauja į moterys' ir 7 vyrai Apart . $
......... V. * M j.   M- .. •***•.*-. 3 X .‘i _ .. •> ii
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BEDIEVIŲ MIŽEliNUMAS.

Aš paprastas darbininkas. Yrz • 
tekę inmt būti katalikiškų orga- 
iizaeijų seimuose, bet spalio 26 4 
pirmų kartu teko'man būti tarp- 
jroviniame vadų susirinkime Bos- 

; tono hotelyje,, kur gerb* Lietuvos 
atstovas buvo apsistojęs.- Ta tu
pėjau giliukį išgirsti smegeningų
jų vyrų visų srovių pasikalbėji
mą. Tai buvo man indomu.. 

■ Kuonietr aš paimdavąu kurtais 
..paskaityti laisyamaiiių ar sorija- 
: isitj laikraštį, tai man be jokie 
clpsavo mokslo žmogui aiškiai ma
tydavau jų klaidingumą ir prie
kaištų. katalikams tuštumą. AČ 

i nanydavau, kad socijalistų it 
aisvamanių redaktoriai patys su
prantą rašą nesąmones, b likįsį 
kad neapšviesti žmonės toms ne
sąmonėms patikės ir juos paseks. 
Taigi k maniau, kad socijalistų ii 
aisvamatiių vaitai suėję su kata 
iktj vadais tikrai rimtų minčitj iš
reikš ir tikrai rimtų užmetimų ka- 
alikams ir Lietuvos valdžiai pa- 
larvs. Labai, labai apsirikau 
aip manydamas. k Laisvamanių 
r socijalistij vadai minėtame su
trinkime tokius pat niekučius 
iliaunijo, kokius jie į savo šlamš 
elius deda, arba nuo estradų kai- 

. )a. ^Štai adv. Bagoeiųs pradeda 
tirti pilieeitj sąjungą, šneka, kaų' 
riukšmingai Vileišis buvo sutik- 

( as, kaip pirmose prakalhose ir 
.uitu daug surinkta ir bonų par
itinta. Tada Kųeižys ir užsime- 
įa apie tai, ka*s. tas aukas tada 
;udėjo ir k^s bonus išpirko. Ba
to cius Kneižiui atkerta: “Ivaške- 
■ičius bonų paėmė už $'1.000. ” 
?ada Kneižys pasako, ,kad Ivaš
kevičius prieš atstovą Vileišį it 

rpubiliką . pasižadėjo bonų pirkt;
;ž‘ $1.000, bet falttinai pirko tik 
tz $100. Bagočius paraudo ir 
tutilo. Turbūt pabijojo, kad ne
būt paklaustas už kiek jis bonų 
lirko. . '

. ilichelsonas atstovo akyveizdo- 
e darė tokius pat priekaištus 
Lietuvai, kokius jis daro savo 
‘Keleiv^yje.” Girdi, kaip mes Lie- 
uvą galime remti,, kad ten dar- 

, nninkai plakami, kemšami į kale- 
’imus, sušaudomi, darbininkiški 
‘aikraščiai persekiojami. Gerb. at
stovas čia "nepašykštėjo atsakymo. 
Sakė, kad tie priekaištai yra ka- 
.’ikatūriškį. Išrodė, kad Lietuvoj 
baudžiami tik priešvalstybiniai 
‘darbininkai.” Sake, kad tarp 
tij kalėjanČių arba sušaudytų ar
ba ištremtų ‘ zdąrbininkų” yra ir 
Jvarininkų ir bermontininkų ir 
let kunigų. O jei iš teisybės kur. 
šauvalingaą valdininkas nuplak- 
dina žmones lai ji syra baudžia
mas ir jo pasielgimas seime nno 
estrados pasmerkiamas. Tuomi 
buvo Michelsouas nutildytas. San- 
dariečių vadas Šliakis pasirodė 
subeibejusiu seniu, „Sandariečiai 
iam ttUėtų skirti pensiją ir atim
ti iš visuomeninio veikimo,, jei jie" 
nenori /savęs ant'juoko statyti. 
Guodėsi dėl savo barzdos. * To
liau sakė, kad darbas dėl Lietu
vos nėpasekmingas, ■ kad viena 
srovė skelbianti turintį 90 nuoš* 
lietuvių ir kitas sroves perniek 
laikanti! Guodėsi, kad’ijam ne- 
smagumų' buvę salėj per atstovo 
prakalbas. Nepasirodė išmanin- 
gesniu už “Sandaros” redakto
rių Šliakį, to laikraštėlio adminis
tratorius Paulauskas, Jis pareiš
kė atstovui, kad Lietuvos, valdžia 
padarytų. naują' pašto sutartį. Sa
ko, girdi dabar į Lietuvą siun
čiant laikraščius reikią ant kiek
vieno ekzempliorio markes lipyti 
ir atskirai suvynioti. Girdi reikė*
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/ to dalyvauja Deltft, jaunimas ir Žmonės. Viskas driaii 
Benų Senovėje, Baltijos pajttiyje. Pusk 67.

MOTERYSTĖS NESUARDOMYBĖ. Parašė J. Lesauildi. Labai 
naudinga knygelė kiekvienam. Kaunas, 1920 m. Pusl.^32.

MONOLOGAI,; Blaivininkų pirmininkas. Ant vienų pečių. Si- 
ĮH&S*1 « « * »'« i>* l * *. * * c M' t e > 1 arteiMfiHH* *

MONOLOGAI: Teatru ir dekoracijos, Ir matgelia nepadėjo, 
ptišl* I2Lį *•*»*»*m»**»•»»*•»***»• v* t»»»*»i* UI 

MūSŲT ŽINYNAS. Kąro, mokrio ir" literatūros žurnalas, lei- 
/ džiazas ka# &8ią mėnesį. * No. 1> Kaimai -192J m. Jame 

. randasi labai naudingų aprašymų apie Lietuvą ir tt. « O F. .1 
MOS MAŽIAUSIOMS, MŪS MIEL1AUSIEMS. Parašė Pr. Ma- 

w Žiotų* J^travo P* B>Ipoka& Wn pasakaitėj ir tin
ka vaikučiams. Su paveikslėliais. »;... <. *«* * ,..,. r* 

NAUJOJI SBUNDIJA. Vladislm Lietuviškai
išyertū J, h 4. Vilnius. Pusi. 52. . ..

NEGYVOJI GAMTA. Oras, Vanduo, žemė. Parašė M* 8tan* 
Savičius, Su įvaiHris plėšiniai^. Puri. 90,o _ 

PURINTO RAŠTAI, UEilių Rinkinys, Poema Kunigaikštis Žvai* 
nys.. I Tomas . *, *.,.., $1.00

PUTINO RAŠTAI p»naig—Nov0lSS. HTowm *
£er£ant’Abtt tonui sykfti;............ 41.$0 '

RAMBYNO TKV YNEJE, Mažosio? Lietuvos vaizdai, a) Girai- ' 
nSBna; b) Ligi kaplį. Su paveikslais ir puikinis pagraži- 
TU^^ČirĮ^r. it ¥ f- r1!' J i * | t* I t > r ♦ * ► * j a ***** f- •-

RELIGIJĄ ISTORIJA. Parašė K. I. Skruodys, Vilnius, 1920 
m. Pusi, 266. Sį raštą autorius skirią Šviesiausiam Vil
niaus Vyskupui Jurgiui Matulevičiui ........     ■

RELIGIJOS MOKYMO METODIKA. Sutarė K. J; flkrptfM
— Vilnius,1920/ Pusi. 157.7 Šią knygą būtinai turėtų įsigy’ 

ti visi tie, kurid užsiima religijos mokymu arba katėkįza^ 
ęija, R»ama . • ....., . <,....... *. *.., , j....

RYTŲ SVEČIAS. Keturveiksmė istorijos kronika.f Parašė-Ka* ’ 
zys Puida. Lošime dalyvauja 9 vyrai ir 1 •moteris. Kaunas, 
1920 m. Pusi. 56. .., •, •..... »> <. <,,. .. • •.« »., 4^., , • * 

SAKALĖLIS. Elementorius su skaitymėliais. Sutaisė JEfiznaltia. ,35 
SOCIALIZMAS IR KRIKŠČIONYBĖ. Parašė Prot V. Jurgu

tis, Kaunas, 1919. Pusi/ 24. r....... . .10
STEPAI. Keturveiksmis medžioklės epizodą^. Parašė Kajsys 

t^Puida. 1920, pusi, 60. / Tinka lošimui. Lošia 6 vyrai ir 
... 2 UlOtClM » t* • »> t 4 «•*•<* 4 < ♦ • • • < 4 4-- • | 4 * * e 41 * 4

SUNKTAISIAIS LAIKAIS.' (Iš mano atsimiAlmų). Parašė A, 
Rucevičius. -Nušviečiama netolimos mūsų praeities laikus 
—spaudos uždraudimo laikus. Pusi. 116. 1920 m. ........

SULAUKĖ. Iš tautiško serbų atgijimo pasakojimas. IŠ lenkų 
kalbos verte Baltrus Virpk. Labai užimanti apysaka. Kau
nas. Pusi. 132. .....................................__.4

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

TARPTAUTINĖ TEISĖ. Parašė K. J. Suodys. Vilnius, 1921 
m. Ši knyga pravartu perskaityti kiekvienam norinčiam susi

pažinti su tarptautinėmis teisėmis. Pusi. 119..........:........
TĖVYNĖS KELIAIS (Eiles), Parašė Liudas Gira.......
TIESIANT KELIĄ LIETUVO^NEPRIKLAUSOMYBEI 1916— .

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

GYNIMAS* Pagal Kun. Schmitz’ą ir Kun. Bartymmkį, j 
• pąrašė Kun. V. Zajančkauskas. Kaunas, 1920 m. Pusi, Į4£.

Šioje knygoje moksliškai aiškinama pagrindinės katalikų 
til^e^jimo tiesos.

VAIKŲ ŽAISLUI. Trys vaikų komedijėlės: 1) Ponia ir ponas 
teisėjas; 2) Godais daktaras;*3) Barbės edukaciją ........

VARGO MOKYKLAI. Būrelio mokytojų rinkinys kalbos moks
lo reikalui. Antrasis leidimas, “Maža garbė svetimomis . ' 
kalbėti, Didi gėda—-savoteios gerai nemokėti.” Kaunas, \ , 
1921, pusi. 320. Kietais popiero apdarais ..............;;$1.25 

VISUOMENĖ IR MEDŽIAGINĖ KOPERACIJOS PRIGIMTIS.
Iš rusų' kalbos vertė J. .Sondeckis. Šiauliai, 1921. Pūst 95 į' . 
Ši knyga yra viena'iš geresnių koperaęįjos literatūros kuri-7 
riių. Nėra abejonės,' kad ji bus- pravarti perskaityti mūsų 
koperatininkams bei visiems tiems, kurie nori pažinti kopė-

“ ■* • - ,
. r<iCi^|OS G31Xl^a ••••••*<• 4j « * * 9 4,4^4 ••••<'* 4. » 4 • » , 4.

VASAROS ŠNEKOS. (Eilėraščiai). Parašė Tyrų Duktė . . .. . Ą 
ŽAIDIMŲ VAINIKAS. Savybės vakarėliams ir gegužinėms nu

pintas. Sutaisė Matas Grigonis. Randasi 49 tautų žaidimai,
< 22 autoriaus sugalvoti ,žaidimai ir 31 kitų tautų Žaidimas. 

Su‘gaidomis ih paaiškinimais. Pusi. ,75. ................
ŽIBURĖLIS., Pirmos po elementoriaus knygelės skaityti. Tin

ka mokykloms irsiaip vaikams’arba suaugusiems'-niokintis 
skaityti. Su paveikslėliais. Pusi. 112—1921 m. Sutaisė; 
J-. IPalukšutis,. ................................. ' .40

ŽIEMOS LEDAI; 3-jų veiksmų dabarties sodiečių gyvenimo dra- 
. mos paveikslėlis. Paraše Vyturėlis. Veikia 10 ypatų. Til

žėje. ■ l?usl. 46;.f................. .......••*•••.... .85 
ŽYDRASIS PAUKŠTIS. Sutrumpinta meterlingo* pasaka. Vėr- 

te Jonukas, Išleido Margiukas. Begalo puikus leidinys. 
Su spalvuotais paveikslais ir vinjietčmis. ................ .75

- • z MALAKNYGĖS.
PULKIM ANT KELIŲ. Gražiausių ir reikalingiausių maldų 

kiekvienam katalikui rinkinys. Antra pataisytoji laida. 
Atspausdinta ant geros popieros. PusI.-555. Stipriais mo- / 
roko odos apdarais, paauksuotais kraštais; ... 

Toki pat paprastos odos apdarais .......
- Drobės apdarais panašiais į odą 

Drobės apdarais raudonais kraštais 
Kietais drobės apdarais: raudonais kraštais ..

.*1

<t j3

U

&

' .f *4
. ^MOKA IS B0KFMZ.9,

.Menkiausias rūkytojas prarūko dienoj daug maž 10c. 
Reiškia per metu& jis paleidžia dūmais mažiausia $35.00. 
Xa, p juk yra nemažai tokių, kurie kur kas daugiau pra~ 
rūko. Vidutiniškas tabakius prasmardina per metus apie 
$50. K«ų*tokis tabakius pagytų/»jėi jį pakplbylSm vie
toj paleisti‘tuos pinigus dūmais, sunaudoti juos knygoms 
įsitaisyti. — * V.. •' ' * **' ''' . >

Tarpe Amerikos lietuvių nei vieno nerastum tokio, 
kurs per metus knygoms' išleisti į$50. ’ O tokių, kurie per 
metus prarūko $50, tai rastfun ne šimtus, o tūkstančius.

Tik apsišvietę, apsiskaitę darbininkai gali savo būvį 
pagerinti. Tik apšviesti darbininkai galį sudaryti tvibtas 
ipiijas^lbtakamai apginančias darbininkų nekalus.

-įstengi tabokai praleisti 50 dolerių per’metu^ 
■tai reiškia, kad Tu turi gra&us ištekliaus prasilavinimuL

> -

t *
* t

$1.05

BŪKIMELlETUVrAIS.
> ■ „ * i

Pakėlime kultūros tarpe Aide- 
rikos, lietuvių^ ir- ■užlaikymui jų 
įuo ištautejimo, laikau reikalingu 
įteigti kuodauįiausiai? lietuviškų 
kaip' dieninių taip ir vakarinių mo
kyklų. Toliau skaitau ręjkalingu 
.steigti; aukštesnę mokyklų, kur 
nūte priaugantis jaunimas galėtų 
icinti gryną mokslą ąąvo prigiiu- 
:oj kalboj-. Jaunimui šokiai ir 
naktiniai vaikščiojimai yra vargo; 
išarų ir ned'oros šaltiniai'. Matau 
•eikalingimią *blaivybėS‘ darbą • •• — ; . ~ . .
marčiai varyti. Jei esi lietuvi*1 IsloizdūlMČtS piktžolei 50 dolcritį POff nietll$, Jtięk jllĮ islci-
* ■ ' ' ■ -. 4*. > w. • *> <>« yv^ '. .. r. * *

įnnęš, tei ir nihk lietuviu. Wžin~ 
’ėk į išgamas Ir išdavėjus tevy- 
•ičs. t * x

Socializmas surištas šit netikėji- 
im yra pražūtingas /visokiai tau- 
<ū, ypač lietuvių. Todėl geros 
raitos „tėvynainiai , turi karščiau 
imtis darbo'ir skleisti tarp viem 
genčių tikrą apsvietą tikrų moks; 
lą. Būtu geistina, kad pašalpinės 
t šiaip dr-jos, turinčios kapita
lus, vietoj laikius juos svetimtau
čių bąnkose, imtų sujungusios sa- 
:o kapitelis steigti krautuves ar
ba skolintų Lietuvos valstybei 
kirkdami L. L, bonus. Tąsyk tarp 
■avųjų užsimėgstij stipresni ry
lai,- iintūmėni kilti medžiaginiai 
r dvasiniai. Geistina, kad lietu- 
ių priaugančioji karta būt mo-. 

’mma-prigimtosios kalbos, kad 
gimdytojai šnekėtų su savo vai
dučiais grynai lietuviškai. .

Labai svarbu būtų, kad mūsų 
S. L. R. K. A. ir L. D. S. pakiltų 
augščiau narūj skaitliumi. Kiek
vieno lietuvio yra; šventą.prieder
me rašytis prie tų Organizacijų.

Visi, ir visos stokim po Lietu
vos vėliava, kad mūsų tarpe ne
liktų nei vieno, nei vienos, nepri- 
kalusaneiit prie-tų organizacijų. 
Nepaisykime šmeižtų laikraštpa- 
laikių ar knygų. Imkim skaityt 
gerus katalikiškus laikraščius ir 
knygas. Ten rasim daug pamoki
nančių straipsnelių apie męčiute 
Lietuvą ir savo tikėjimą, o tada 
<?reit susilauksim geresnių vaisiu

J. A. Tūlauskas k .

t,

ateityje. •
»

k

MOKINIU PRAŠYKI.
Į.

- Gerb. Amerikietės! Prašau A- 
meriko's lietuvaičių ir lietuviij per- 

; skaityti šį mano, straipsnelį ir per
skaičius neatmesti į šalį. Malo- 
įėciau susirašinėti su Amerikos I
.ietuvaitėmis ir lietuviais. Moki
nio gyvenimas yra gan vienodas. 
Tai dabar, koĮ dvasia nenuvargus 

t labiausia norėtųsi susirašinėti su 
unerikietėmis ir amerikiečiais.

X

Mokinio gyvenimas gana nuobo
dus. Didžiausiu turtu yra laiškas 
iš tolimesnės šalies. Su nekantru
mu laukiu laiško iš tolimos šalies! 
Viso labo !. x > 1

-Rašykite šiuo antrašu: Kamto 
apskr., Jonavos paštat Trakų kai
mo, Mokinys P. Rimdeekas.

n. ' -
v Aš Janavos vidurinės 4 kl. mo- 

įkyklos mokinys, paeinantis iš 
Kauno rėd., Kėdainių apskr., 
Būčiūnų kaimA Labai nariu Su
sipažinti sų lietuviais Ir lietuvai
tėmis. Gerai gali visi žinoti mo
kinio gyvenimą. Jo gyvenimas 
labai nuobodus ir sunkus. Labai 
norėčiau susipažinti su visais lie
tuviais ir lietuvaitėmis ir susira
šyti laiškais. Prašau manęs neuž
miršti ir. mano vargingo gyveni
mo. Prašau pašyti laiškus ir siųs
ti laikraščius šiuo adresu; Jona
vos miestas ir paštas, Kauno g-vū 
No. 42,'Mokiniui 
žauskui.

Vladui Gru-

di per metus knygoms ir laikraščiams. ’ " . -
■ Tu, kursai nerūkai, žiūrėk, kiek tabakius per metus 

prarūko. Tti, nerūkydamas, gražiai išgali apsišviesti už 
pinigus, kuriuosprarūkytum, - . P . . •*

1 Būrėjai, matydamr kokį turtų jūs paleidžiate dū* ’ 
mais, * susipraskite 5r meskite blogų paprotį. Prarūko; 
muosius pinigus sunaudokite apŠvietai. Apšisviesi. skai- 
tydamas'geras knygas. Pasirink knygų iš žemiau paduo- 
0 surašo ir pradėk švietimosi darbų* ■ . "

Žemiau talpiname suraša knygij gautų is Lietuvos* 
LDS. nariai ano pažymėtos kataloginės kainos gaus 

■įuolaidą 15 nuošimti arba 15 centų nuo’ dolerio. Tai yrą: 
pasirinkę už vienų dolerį mums moka 85 centus., Pirkda
mi -už daugiau, kaip $5,00 L. D. S. nariai gaus nuolaidų. 25 
mioš.' arba 25 centus nuo dolerio.^ ' ’

Prieteliai pirkdami už*daugiau kaip $5.00 gaus nuo
laidą 15 nuošimtį. • < . , . ,

L. D* S. nariai pirkdami daugiau kūip už $10.00, gaus 
nuolaidų 33 nuošimtį, o ne nariai gails 25 nuošimtį.

Knygynams specialė nuolaida. * 
ARITMETIKOS TEORIJA./Ketvirtasis leidimas Švietimo Mi

nisterijos Knygų Leidimo Komisijos leidinys., Naudinga 
/myga kas nęjį išmokti gerai- skaitliavimo įvairiose Šakose.

’ Pnd 120 Jf v.‘ , “ • f' . '

X L4.*3X«. « «.«4, >•,■.*««.•.» ««•-«• •- •••••• •••••*-*.«••%«•• v, • • •
ARITMETIKOS ŲŽDAVINYNAS: Vadovėlis aritmetikos. pra-( 

clžiai. Antroji dalis. (Veiksmai su skaičiais visokio, didu
mo). Paraše Br. Į^asiotas. Pusi. 64. ;..........  .

ARITMETIKOS ŲŽDAVINYNAS. Vadovėlis aritmetikos prą- 
’ džiai. Pirmoji dalis. (Veiksmai su skaičiais ligi 1000).

Parengė Pr. Mašiotas. 1921 m. Pušį. 86. Naudingas vadovė
lių kiekvienam norinčiam išmokti gerai skaitliavimų . 

ATLASAS LIETUVOS MOKYKLAI. . JL. Pusrutuliai, 2. Eu- 
į’dpa, 3. Azija, 4. Afrika, 5. Šiaurine Amerika, 6. Pietinė 
Ameriką, 7.TAustralija, 8. "Lietuvos žemėlapis ir 9. Žmonių 
rases. Paruošė S. Franckevičius. Kaimas.......................  . _

BAŽNYČIOS TOTORIJOS VADOVĖLIS'. Vertė Kun. V/Za-
< •

jaūčkauskaa. I dąlis (Senovė ir viduramžiai). H* dalis 
(Naujieji Amžiai)*1 Abi dalys .'.. .$l,0ū 

BUHALTERIJOS VADOVĖLIS. -I dalis. Elenfentinia kursas 
komercijos mpkykloms. Sutaisė Jonas Ilgumas. Kaunas, 
Pusi. 184. Kas nori pasimokinti knygvedystės, patartina šį 

■ vadovėlį įsigyti- ... .-* .*»....... .$1.00
CIT PAKLAUSYKIT. Parinktosios lietuvių poetų eiles. Pa

rankioję Liudas' Gira. Ras labai puikių eilių, tinkamų va- 
karų pamarginįmui. Pusi. 190. .,,.. ................... ,50

DUONELAIČIO RAŠTAI; Mokykloms parinko ir paaiškino
M. Biržiška. Pirmoją dalis: ištraukos ir priedai. Antroji 
dalis: Duonelaičio gyvenimas^ raštai ir. kalbos paaiškini
mai. Kaunas, 1921 m. Pušį. 202. Ketąis apdarais.....-...,$1.00

JAMTOS PRADŽIAMOKSLIS. I dalis. ' Negyvoji gamta. Že
mė, Vanduo, Oras,. Parašė J. Baronas, švietimo Ministerijos 
leidinys. Popįero apdarais. Tilžėje,-1920 m. Pusk 112... /. 

GEOMETRIJAS ŲŽDAVINYNAS. feutąisė Pr. Mašiotas. Pusi*
7Q - ' ■ • . . » ■ . •
I v a. »«-«*. *■*.•■*> « • « « ■ » « •*■«.« » * k. «

GYVENIMO akordai: Paraše Vaidilute. Telpa šie vaizde
liai: iy>Kaip rudens lapas, 2) Diana, 3) Jausmų pančiai, 
4) Miražai, 5) Prieš afidrą. J Pusi. 164—1921' m......,.. *, 

ISTORIJOS APYSAKOS, Lietuvos giriose. Vytauto Sūnus. 
vPųikūs aprašymai apie Lietuvos senovę apysakose. 'Vertė 

Musteikis. Kaunas. Pušį. T64. ......................... 
JONO ĖILIŪNO'RAŠTAL Paveikslai, apysakos ir eiles. Til

žėje,- 1913. Pusi *143 ... ^......... i .
KAIP ŽMOGUS ŽEMĖJE ĮSIGALĖJO. Lengvi mokslo pasaT 

kojimai“. Paraše Pr, Mašiotas. Puiki knygelė pąsiskaity- 
mui.' Su paveikslais. Pusi. 44., ......... ū

KAS' TAI YRA KONSTITUCIJA? Parakė P. Višinskis. Kau
nas. Pusi. 14. ............ ..............v....... 

KETURI MONOLOGAI. Paraše A. Vienuolis. 1920 m, f usl. 24 
KOMEDIJOS. Pinigėliai, Karalaitė tikroji teisybė,. Gegužis, 

Kuprotas Oželis. Visos tos komedijėlės telpa vienoje kny
goje iv tinka lošimams. Parašė žymi yašėja Sofija Čiurlio
nienė (Kymantaite). Pusi. 157. Švyturio B*vės leidinys. 

LEISKITE MAŽUČIAMS ATEITI PRIE MANUS. Patarimai ir
* maldos laukiantiems ir sulaukusiems gražiausios gyvenimo 

dienos.* Pagal kun. Fechtą sutaisė Kupranas. Vilnius. Puri- 
27*7 k • < * * fckfkF tf ¥ F * » * <* * > « ii- • (r. ■ w «- i • k. > J» •. *, ir- -■»' * » • *

LIETUVA Pavasarį, Vasarą, Rudenį it .Žiemą.,Parinktieji skąi- 
tym&Įąi iŠ Lietuvių raštijos apie Lietuvos metalaikius ir jų 
dalis. Sutaisė UudM (Hift Kaūnaė* PųsL 124,, t; A.. t,.
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“DARBININKAS"
366 BR0ADWAY, BOSTON 27, MAJ38. j
‘ Į>pš. nariai siųsdami užsakymus anfc knygų adreauo- j 
kitę šiaip: ’ ’ |

- BROAPTFAF, j
BOSTON
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"ttįy , ",iM "Tg^g'"w-wug. 1"UL^a
gos darbuotojai tąip pat tekės snį projektą, kaip Tanių 

j ’ • , <į * -- - - _ • .̂ A  1 - * x.     . i

SS .trumpumo taktikos
Hymansas priėmus jo antrąjį O dabar mums apsiskąįtymas 

- t projektą Tarybai, pasišaukęs labai paprastas.
abi pareiškė, kad įjg da-[ Mes norime atgauti mūsų

r'-v 0

bfr- 1
ra Rymo Kataiakv fiv. Juozuk* 
riMKŲ S44UMO1.

J savo ir griautos greitumo ir jungos siūlomasis,‘tai tuomet 
A ‘1“’ Ponas mes galim pasielgi, kaip norim 

projektą Tarybai, pasišaukęs labai paprastas.

bar ąnešia jį plenumui, kaip ga-: sostinę kuriu laiko pagrobęs 
tutiną sprendimą. Musą dele
gacijos aiškinimai ir reikalavi
mai atsižvelgti į’mūsą priešptv 
siūlymus, čia nebuvo imami 
domesiu, kadangi jie iš kitos 
puses taip: pat būtą pataisau 
priešpasiūlymus ir tt. iššaukę. 
.Prisiųstos mūsą delegacijai in
strukcijos buvo geros namie,

• bet Ženevoj, tenykštėj atmos
feroj ir ypač taktikos atžvil
giu, buvo Wgalo sunkios dele
gacijai pravesti, Tautą Sąjun
ga rišo ginčą galutinai. Jrne- 
norejo palikti neišriŠto'klausi- 
mo, amžinai neaiškios, neram
ios, pavojingos pasaulio taikai, 
padėties ir sumažinti' savo au
toriteto, ir dėlto jį atstovau
jant 51 valstybę vienbalsiai 
priėmė savo sprendimą pasiū
lyti mums ir Lenkams laikyti 
antrąjį Hymanso projektą ga
lutinų susitaikymo forma. Ne
paisant, kai kurią Tautą Są
jungos narią noro, kad’mes jį 
priimtum tuojau su vienu ar 
dviem rezervais mhsą^delega- 
ęija atsisakė ir laikėsi intruk- 
oiją ribose. .

ją nuomone mūsą priėmi- 
nfas^Tautą Sąjungos Tarybos 
•nutarimo, būtą suteikęs Tautų 
atmestus-lenkams, išnešti §riž- 
tesnį T. S. plenume nutarimą 
dėl neatidėliotino Želigovskio 
kariuomenes ištraukimo iš Lįe; 
tuvvos. Bet negavę mūsą su
tikimo ant Hymanso projekto 
jie susilaikė. Dabar tad, prieš 
mūsą Vyriausybę, Seimą ir vi
są kraštą atsistoja didis klau
simas priimt ar atmest Tautą 

‘Sąjungos galutiną sprendimą, 
tą sprendimą, kuris-yra mums 
ir Lenkams pasiūlytas 49 tautą 
ir Valstybią arba viso pasaulio 
kaip jie sako. Nuo to ar kito 
mūsą atsinešimo prigulės mū- 
stj ateities, likimas.

Klausimas- reikalauja Šalto, 
gilaus ir -visapusiško apmąsty
mo.

P. Milošius.. Per šitą ginčą 
su Lėnkais mes esame pažinti, 
tautą ir valstybių. Pasaulio 
nuomonė aiškiai pakrypo į mū
sų pusę. Europoj gerai supra
ntamą, kad mes, lietuviai, savo, 
ūusileidime susitaikinimui stf 
Lenkąiš pasieksime'krašto — 
mes visa aukojame, ką galime 
aukoti, daugiau iš mūsų nieko 
negalima reikalauti. Pasaulįuf 
įgriso karai ir kivirčiai. Jis: 
nori taikos ir nori, kad ir mes 

.‘susitaikintume su Lenkais. 
Tautų Sąjungas sprendimas, 
siūląs abiem pusėm antrąjį 
Hymanso projektą priimti 
kaip galutiną susitaikyhio for- 
mą? yra laikomas - sutaikomas 
ir teisingai priimti abiem pu
sėm ir valstybią nuomonė mes 
privalėtume jį priimti. ,5

— Kaip mes galime priimti, 
kad tai yra lenką ir ją naudai 
pagamintas projektas, pertrau
kia Jūsų bendradarbis. 
, — Ne, su tuo aš griežtai ne
sutinku, tai netiesa. Iš pra
džios ir męs visa 'delegacija, 
taip manėm. Bet paskui pasi
rodė, kad. tai netaip. Lenkų ir 
net jų draugų prancūzų, takti
ka buvo sugriaut paskutinių, 
.laiką p Hymanso projektą. 
Lenkų atstovas Askenazi visą 
laiką tvirtino? kad Lenkai su
tinką tik su pirmuoju Hyman
so projektu,“' kad šis antrasai, 
projektas^ tai esąs visai atski- 
ras 'įr naujas projektai B.

(TbbWobkkb) 
; Tmm Liihuamiak Pajtcm.

* w • ’
Pnblbhed etery TuosOąy, TtmraUny, 

wod Barurday b j ST.įgJoMKPii’s Uth- 
UMTAI'l M. C, ABBOCJATIOM OF LAITO*.

' ............ € .......

BubiKfiptįGft ĮtaUii
Tearly <.»*».»♦...» ,,į, įg4.QCĮ
Rfi«ton and suburba .V,....,,...$5.00 
Fare^tą countrle* yenrly,........$5.00 
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Lietuva, Lietuvos valdžips 
"organas, spalio13 ‘d. laidoje 
indėjo pafeikalbčjimą su de
legatais atstovavusiais Lie
tuvą Tautą Lygos susirin
kimo Genevoj, kur buvo 
svarstomas Vilniaus ir aps
kritai Lietuvos klausimas. 
Tais delegatais buvo Naru
ševičius, Milošius ir Sidži- 
kauskas. Delegatai aiškino 
apie tai, kaip Lietuvos rei
kalai Tautą Lygoje ir aps
kritai Antantos (alijantą) 
/Šalyse stovį ir priimti ar at
mesti Hymanso pasiūlymą? 
kuriuo Vilniaus ir Lietuvos 
klausimas būtą išrištas, -Tai 
štai ką minėti atstovai sa
ko:

Naruševičius. Mūsą atstovy
bėms Antantes šalyse per visą 
mūsą bylos eigą Tautą Sąjun
goj teko labai daug darbo nu
dribti. Pasinaudojant kiekvie- 

. da derybą eigos proga, teko 

. daug kas paaiškinti, pasiklau
sti daug patarimą. Ir reikia 
pasakyt, kad'jūb labiau aiškėjo 
įvairumas mūsą tikslą ir poli- 

, tikos, juo labiau ir palaukiau 
didžiąją valstybią atstovai tei
kė mums simpatiją. Ypač An
glai vadovaudamės savo politi
ką teise ir teisybe ir einant gin- 
euose Lietuvos su Lenkija be
šališkumo buvo susirūpinę su- 
derinimo vieną ir kitą šalies in
teresais. Paaiškėjus mūsą po
litiniam reikalui, jie rimtai ir 
nuOširdži'ai nori Lietuvą sukurt 
nepriklausoma valstybe ir jei 

. kurt, tai.kurt stiprią ir galin
čią plėtotis ir gyventi. Be Vil
niaus jie Lietuvos neįsivaizduo
ja* Želigovskio avantiūrą jįė 
laiko įžeidimu savo garbės. 

* Lenkija pasirašius Versalės su- 
. tartį, sutiko, kad Didžiosios 
Valstybės nustatys jai sienas. 
Lenkija Želigovskio ayantijra 
sulaužė, tą sutartį ir Anglijai 

, stovinčiai ant sargybos sutar
iančiu pildymo sunku buvo to
kį Lenkijos elgimos toleruoti.

'Vedant kovą dėl priė
mimo i Tautą Sąjungą, svars
tant mūsij klausimą Tarybaį įr 
perkėlus jį į \ plenumą, teko 
dažnai laikytis labai sudėtinos 
ir sunkios taktikos ir laikytis 
<lid,žiaąsio' atsargumo, kad ąe- 
pakentus gautai viso pasaulio __ _
akyse. Mūsą delegacija bud- vįįymaAsas po -kelis kartus iš 
riaį dabojo kiekvieną prieši-«vatos protestavęs prieš tai tvir- 
ninko žingsnį ir rūpinos išpaū- tindamas, kad tai yra tas pats. 

, doti kiekvieną silpna jo puse. Lenkai būtų labai apsidžiaugę* 
Kai Askenūri savo ilgosiomis kadlas projekte būtą žlugęs 
karščiavimas kalbomis, suside-[Tautą. Sąjungoj. Jiems būtą 

A drnieiopns daugiausiai iš Šnu b naudinga, Kati tas mūsą ginčas 
žtii ir, jau žinomą lenką painią tęstus kažin kiek, o tuo tarpu 
išvadžiojimą dėl Vilniaus, įva- Želigovskis sėdėtą Vilniuj, ir 
rgino ir sunervino visą audito- ten rengtą dirva Lenkijai ga- 

, ‘riją ligį pykčio, tai mūsą clele- ’ jt - 
. gącija, pati ir kitij mūsą drau

gą patariama. stengės kalbyt 
kuo trumpiausiai ir kdncent- 

. ruoti visa savo domesį į svar
biausi. ir opiausį daiktą, tai į 
•Želigovskio avantiūrą. Są,jitn-

- «■
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Želigovskis** lenkai reikalauja 
tam tikrą kompensaciją. Mu
ms, norint ne karo būdu atgau
ti, tas kompensacijas reikia 
duot, arba atsižadėt Vilniaus, 
toliau tęst- nedarnią, neaiškią 
padėtį. Antrasai. Hymanso 
projektas, jei mes sulig jo»ir 
darome sunkius mums nusilei
dimus, verčia mus duot tuos 
pasižadėjimus ne prieš Lenki
ją, bet prieš Tautą ^Sąjungą, 
ir nepriklausomybes. .

— Bet, at gairinę mes pasiti
kėti Tautą Sąjungai, jei ji se< 
kunclavo mūsų Suvalkų sutartį 
ir. nepadare nieko Želigovskio’ 
sulaįkymuil ' ’

—- Tautą Sąjunga mes gali
me pasitikėti. Ji pažino musų 
norus, laiko juos teisingais jos 
siekimus; ir jį mus rems. Joje 
įsivyrauja .bešališkumo dvasia. 
Didžiosios valstybes, ir net 
Prancūzai, yra apsivylę'Lem 
kais. Visą ją norą rėmimus, 
tai yra netaikos sėjimas Bytą 
Europoj, O mūsą sentikiai su 
didžiomis valstybėmis yra vi
siškai paaiškėję. Niekad Lie- 
tąvos moralinė, padėtis Euro
poj nebuvo tokia gera, kaip da
bar. Ta padėtis ir laikysis, jei 
mes priimsime tai, kas yra 50 
valstybią l patarimas tai yra 
Tautų Sąjungos sprendimą.

Bet, kad jis yra sunkus 
mums ir nepriimtinas?

- Žinoma, tai mes dabar tu
rime spręsti ir visa gerai aps
varstyti. ‘ ,

P. Sidzikauskas davė paaiš
kinimų ir papildymų į Idausi- 
mus, ^u pp. Naruševičium ir 
Milošium pakeltus. * 

r — Dėl galimybės kitokio mm 
sų klausimo rišimo, kaip siūlo 
Tautą Sąjunga, galiu pasakyti, 

įkad mes; . .
I) galime pareikalauti ‘Au

kštosios Taryboj, Įtek jį išrištą 
mūsą klausimą, kaip daugeilis 
tautų pirmiau reikalavo.. Au
kščiausioji Taryba gali ir pasi
imt rišti klausima, bet ką jį ga
li daug kitaip išrišt, kaip ^au
tų Sąjunga? Juk buvo pavyz
džiu, kad Aukš. Taryba, neišri- 
šusi jai pavestojo klausimo' gra- 
žaridavo vėl.. Tautų Sąjungai, 
kaip pavyzdžiui Aukštosios Ši- 
'lezįjo klausimą; ■ “ ... ..

a) galime pavesti Aukščiau- 
Jani Tarptautiniam Teišmok 
lųe Tautų Sąjungos, bet tam 

reikia, išrinkti kjiris nors vieT 
nas juridinis momentas iš mū
sų bylos su Leąkais, pavyz
džiui',v Suvalkų sutartis, pir
miau pagalvojus apie to mo- 
męfito pagrindinumą ir gali
ndas išeitis. Bet tai ne bus: mū
są klausimo rišimas,. Be-to 
pats Teismas pradės funkci
niu) ti neankščiaus kaip kitą va
sarą; J

> . 3) galime reikalauti arbitra
žo: pasirinkti abi pusės bešališ
ką žmogų pavyždŽiiii Mveiearų 
prezidentą Maitą ir priimt’jo’ 
sprendimus^ kaip priverstinus 
ųblem pusėm. Bet tam reikia 
abiejų pusių sutikimo.; ir klau
simas atrodo perdaug kompli
kuotas, kad arbitras galėtų, jį 
išspręsti;. .

: 4) galime tęst tokią padėti 
įr laukti kuriu nors naujų fak- 
įorių, luirie duotu galimybės 
mums gcrehnemL sąlygomis 
patenkint musų reikalavimus.

Bet rimtai apsvarsčius visus 
šluos rišimus to galimybes, ten
ka pripažinti, kad Tautą Są
jungos sprendimas yra' mums 
aiŠkteste, ( '

DeL pačio, antrojo Hymanso 
projekto, kurto yra teta šte 
lomas ..Tautą .Sąjungos, kaįp

’Į
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Rašydamas - laikraščiui Žinelę 
korespondentas ieško ko nors gra
žaus .savo žmonių tarpe, kad ga
ištą pranešti skaitytojams. Daug 
neieškojęs jis randa gražią daly
ką aprašymui, tiktai jojo plunks
na Žinomi kartu viską neaprašys, 
bes begalo turėtą būd ilgas raš- 
tai. ~ •.

Iš to kasyčiu matosi gražaus, ra
šantis pažymčstik truputį. Tai tą, 
kad aplankanti Šią vietą iš kitur 
svečiai dažnai pareiškia# kad juos 
Stebina to džiugina Čionykščių lie
tuvią vienybė. Kuomet kitose ko
lonijose lietuvius spaudžia nesu
tikimą bei barnią nelaimės ir kils
iančios iš to audros sutrukdo ir 
net visai sugriauna gražiausius ir 
pgčius svarbiausius darbus, tai 

. jaiQ_ miestelio, lietuviai turi jaunea 
jaą nito labai senai to viso nema
tyti.

Ačiū tam malonumui, kad 
Kristaus Bažnyčios mokoma mei
le mūsą žmonėse užima tą vietą, 
ką ir kertinis akmuo; pamate na
mo. Ta mūsą vienybė yra taip 
galinga, kad josios nebegalėtą su
purtyti nė jokios audros,. kokias 
kartais sukelia priešingi vejai.

Stovėdama ant šitokio pamato 
šita maža-kolonija taip pasižymi 
savo gražiais darbais tautai ir 
Bažnyčiai kad tas džiugina- kiek
vieną dorą žmogų. - ,

Ir nestebėtiną, kad Čia taip y- 
ra. čia lietuviams esant išpažin
tojais Amžinosios Tiesos*- be nu
tolusią nuo tos tiesos nenuoramą, 
nėra kain žmonią vienybes ardyti 
to ačiū tam, šita kolonija savo su- 
gyyenimu yra kaip ir kokia gra-

■ v» 
Zl, pavyzdinga šeimyna.

. Antanas Losius.
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A. L. R. K. M. S’ą-gos kuopa 
rengia, linksmus Šokins. Jie įvyks 
-lapkričio 5‘d, šv. Jono svetainėj, 
27 M-ata gt. Labai patogi vieta. 
Gatvėkaris priveža prie pat durą. 
Todėl kviečiame- visus, vietinius 
įr apielinkes lietuvius atsiląiiky- 
tį. Griežš puikiausia muzika ir 
bus visokią pasigąrdįnimiĮ: šiltos 
to šaltos košės?1 saldžią ir karčių 
gėrimų ir užkandžių, . Tik “bara- 
.ko'tkės” nebus, ųės jai ^Moterą 
Sąjunga taa priešinga. Tlžtikri- 
nam.e, kad atsilankiusieji busite 
pilnai užganėdinti.

Kviečią Rengėjos.

............ '-11" t 1 n. Mmir -i...... .  'i" r n

Zigmas Jankauskas kaip ir jo. 
brolis Augustas yra katalikų vai
sai, Krikštyti -Katalikų Bažny
čioje* Zigmas jokių šliūbų nepri* - 
mžįsta. Zigmas kartais jaučiasi 
jolševiku, kartais tautininku esąs, 
abai retai panoiįs būti ir katali
ku, Jis nesutinkąs su katalikais* 
įeito kam; jų Bažnyčia verčia * 
Jifįbą įmti. Tame bolševikų įsta- 
ni Zigmantui labiau patinką, 
agnias turį užmetimų to prieš 
Jievo ir; Bažnyčios prisakymus, 
Jirfli, kad ne tie “varžymai,” jis 

; mlčių būti ir geru kataliku. Jis 
‘ ėnkiai prieštarauja ir prieš ėjL 
ią išpažinties. Jis nemato ką ir 
ie sakramentai 'čia biznyje jaut 
mietų pagelbsti. . .

Z. J, Čia katalikams daug ken-\ 
?& Ypatingai jis šelpė savo lie
tuviu Čia nezaležninką judėjimą, 
:urį dabar vadovauja jo draugas 
andarietis tti^letoyi NebūdS’ 
nas jokiu kunigu/laiko neva mi
las įr teikia neva katalilęškus sa*. 
trameiįtus. 'Ramanauskiene cha
rakterizavo, Zigmantą per penkis 
netus sėdintį jos krautuvėj to agi- 
■uojantį žmones ui socializmą. 

: ^ebgaledamac moteriškč apsikęsti, 
švarė & J. Tai jis^avo agentft- 
•q užsidėjo, kurią dabar parda- 
ė bėgdamas į, Clevelandą prie di- 

Ižiojo brolio. Reikia“ čia pridurti 
lar vieką Zigmo pasižymėjimą, 

j-ai yra, nors jis UŽ Augustą yra 
aunesnis, bet tuomi jį. apeina kad 
to visiškai jau plikas o Augustas 
lar ant gaivos plauką kiek turi. 
Citaip .jiedu nesiskirtų.

- • ‘ Daktaras.

iLAWX1MOE, MAH8.

Dėl “Dirvos” admtatmtariaut 
\ ... ,

“Darbininke” 27 d. spalio 1921 
skaičiau- iš Clevelando korespon 
denciją ir sužinojau apie vieną 
“burbulą.” Sužinojau kad “Dir 
vąw administruoją ir muštravoi 
Augustas Jankauskas. Iwren 
ciečiams'tąi baisus juokas iŠ eto 
fra didvyrio. *

Augustas Jankauskas tevren' 
ce ilgai gyveno. A. J yra čia bv 
vęs R, Katalikų lietuvių parap' 
jos vprgo.ninku. Jam muzika’ 
siseke. Tame jis nekaip gramot' 
nas. Jis pats prie to prisipažino 
“Muzikojemš tai persilpnas, tėve 
Ii.” ^’O balso išlavinto irigi jis ne 
turi, > .' .

Tikėjime jis bandė -pavirŠuti 
niai laikytis, nors ir paviršutin 
maską nevisuomet tegalėjo dėvi 
f j. Sykį kun, Jusaitis’bažnyčioj 
palietė, kalbėdamas, socialistf 
bjaurius darbus, Tai Anglistą“ 
“perpyko,” trenkė knygas,, var 
gonus ir išbčgo laukan. Vieni cho 
rištai baigė'mišias. Jis manė ka< 
,ir. choristaLbegs; p<tjo.. JBet tųc _ 
met žmonės dar nestreikavo. Pae 
tari, atšalęs, -Augustas persipra- 
Ūnejo klebono labai t*pa£arniair* 
Bet klebonas nebeprięmė už var " 
•>oninkį. Pasakė, kad koį kas ji 
:lar gali būti *pa*apijodu. Be
Augustas-ne to nebeįstengė.

Augtistas pasibriežė klebon 
“pafikšintiv Kur tik proga bt 
vo, ten Augustas kalbėjo prie- 
kleboną ir abelnai prieš kunigu? 
Augustas pyko kam ją žmonG 
klauso ir tt.- Po vadovyste ponio 
Ramanauskienės ir su pagelba sa 
vo tikro brolio Zigmo Jankauske 
Augustas dirigavo Lawtence šv 
tvėrime nezaležninkų kirkužės i 
biivo joje pirmas vargoninkas 
Zigmontaš ten buvo pirmas kny 
gins ii? abelnas nezaležninką advo 

: kotas. Jiedu aiškindavosi dar 
aip dėl biznio. '
Augustas bučiavo Miekiavyčii 

•ankas prie jo vargoninkaud.- 
įas. Paskui jis panorėjo, grjž' 
lž vargoninką prie Lawren.ee’ 
ietuviij katalikų bažnyčios ir to 
■iavo čia klebono net *klupščia' 
:ad tik “priimtų” *' “dovan- 
ą.P Bet rymiškas klebonas, u; 
’lausė Augusto ar jis yra kątaF 
-as. Kleb'opas užklausė ar jis tar. 
ziai eina prie sakramentą? Ai 
rastas^ ant to atsakymo nedavf 
Tik kartojo, kad už jį geresni 
-ataliko Lawreiice nesą, Kunigą. 
dause ar jis, jo vaikeliai ir Žmo 
la eina prie sakramentą ir ant mf 
dų. Ant to Augustas ir neats? 
zč. Klebonas pasakė turįs riet 
ik katalikui vargoninkui. Augus 
as “bučine” jog visi miekinia 

’.ubankrūtytą už & mėnesių? iri ji' 
pareitą j j§v. Pranciškaus bažny 
{ią už vargoninką. Kitaip tie ne 
‘aležninkai gyvuosią dar šešis me 
us ir ilgiau.- j5ia matosi tautiniu 
rą triūsas nezaležninką sutvėr 
ne: mažinti katalikus, didint sa

< Po to A. _J. daužėsi po Laivren 
je’ą agentaudamas ir tt. Ir bu 
jo ilgai be užsiėmimo. Ant gak 
autininkata matyt pasigailėjo ii 
irieme Augustą darbuotis prie 
fDirvos.”7 Ten jis su savo IMsvr 

Imona ir administruoja “Dirvą” 
jh-liriia jau spręšti, kad kokie arė 
:ai, tokia jįj ir .“Dirva” įran
kis ardyti tikėjimą katalikų tar 
ie. Ir toje apylinkėje galima, jar 
ikėtis Įiezaležninkiškų parapiją 

kaipo pasekmių {i tautiško moks
lo.” . ' > ‘

Augustas tuoj suprato ešąf 
“Dirvai’4 permažaS gaępadorius 
Nuo seniai jis ieško padėjėją, Jie 
nuolat kvietė į Clevelandą save 
brolį. Zigipontą. Girdi, ten taip 
padarytų, kad busviskas kaip 
Lawrenpe, jei tik ponas Zigman
tas atpiškętų už redaktorių J 
“Diivą,” Vyksią geriau. nei LaiT- 
renee su nezaležninkų “Atgimi
mu.” Dabar jau . ir Zigmantas' 
važiuoja Į Clevelandų “naikinti” 
rymiečius. Čia jis pardavė sato 
agentūrą Lietuvių Prekybos Ben
drovei. dr labai džiaugiasi. Au-

J
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AugHų įvorių aitil&nkymas.

“ Spalio 25 d., atsilankė M<ųūe- 
Įloję gerb. Liet. Atstovas V. Čar
neckis su savo palydovais.: Atst. 
sekretorių M. Viiriku ir juriskon
sultu Mastausku. Stotin pribu
vo 5:40 vakare. Mdntelliečiai juos 
iškilmingai pasitiko. Keli deset- 
kai automobilių, dalyvavo patik- 
tuyė!se, Gerto L. Atstovą širdin
gai pasveikino vietinis klebonas 
<L ^vagždys. Po .pasveikinimo 
gedo aųtotoobitasną to nuvyko 
klebonijom kur buvo parengta 
vakarienė dėl gerb. svečią. Va
karienėje, be augštųjų svečių da
lyvavo rgėrb*. kum K, Urbonavy-. 
Čins iŠ So. Bostono, miesto majo
ro* R. Keith to kiti Žymesni mies
to, valdininkai. ‘Pb vakarienei vi
si* traukė įWinthropmakyklossa’ 
lę, kuri buvo tinkamai papuošta* 
Žmonės jau- laukė savo atstovą, 
ypatingai visi troško - pamatyti 
gerb. Čarneckį.’ Įėjus svečiams 
publika sustojo ir pasveikino ap
lodismentais ir garsiu valio! * Šv; 
Roko parf choras* padainavo! L, 
himną. Susėdus svečiams ant es
trados gerto klebonas J. Švagždys 
pasveikino visus to perstatė gerb. 
O. Kašėtaitę vakarą vesti. Vedė-; 
ją ptomiausiąi perstatė miešto mm- 
jorą, R“. Keith kalbėti. Majorais 
teikė komplimentą LieB Atstovm 
ir išsireiškė, jog Jis jaučias, kad 
greita ląijta visas pasaulis pilnai 
pripažins Lietuvą. Kiti vaidinta 
kai to-gi kalbėjo prielankiai apie 
lietuvius, kad jie dirba dėl savo 
tėvynes. Vedėja pranešė, kad 
miesto valdininkai, nori .aprodyti 
gerb. Čarheekiui miesto rotušę, 
(City • Hali). '“Svečiams aplei
džiant, svetainę publika-juos lydė
jo aplodismentais ir šauksmais 
“ui'ėjJP Tuomet prasidėjo kai 
bos lietuviškai, .pirmiausia kal
bėjo M. Vinikas. pirmiausiai nu
rodė. kaip mes turime remtį'save 
valdžią. Vėliaii pradėjo kalbėt' 
apie mūsų priešus paliokus, kaij 
jie nabagai turi vėžio pasisekimą 
Teisybę^pasakė, kad kur paliokas 
gąljLbūti tai ten’nei jokią gyvū
nas negali būtu Kaip pradėjo pa
sakoti kaip lietuviai mušo palio
kus to -bolševikus iš Lietuvės, ta.' 
žmonės iki ašarą prisijuokė.

Po jo kalbėjo Mastaąskas. Nu 
rodė publikai neatbūtiną, reikalą 
remti Lietuvą o nę svetimtaučiui 
rusus bei kaeapus. Karštai *‘pri 
rodė, kad kiekvienas lietuvis be: 
lietuvaite turi pirkti L. . L. P. bū
ną. * ' ■ •

Po jo'kalbos buvo pardavinč. 
jami bonai. Teko girdėt, kad ne 
'mažai parduota. Sugrįžus gerb 
Atst. Oarneckiui po aplankymu 
miesto, benas .Sugrojo maršą ir 
parap, choras padainavo. Gerb 
varg, J. Banys padainavo porą so- 
lo-

Po to išeina kalbėti mūsų gerb 
Atstovas V. Čarneckis. Publiki 
jį atsistojimu pagerbia. Pradėjc 
kalbų, savo maloniu balsu sveikin 

‘damas lietuvius vardu mūsų tėvy 
lies. Jis kalbėjo, kaip* geros šir 
'dies tėvas į savo vaikus. Teta 
pastebėt, kiid kajkurią t tėvynai
nių akyse, sužybčjo ašaros girdim 
ja jautrią kalbą, i Gerb. Čarnec
kis'baigdamas kalbą prašė visų 
Lietuvos sūrių to dukterų “neuž* 
miršti tėvynės Lietuvos, reikalą 
Svečiams, apleidžiant svetainę, or^ 
chestradgrojo ir žmones karštai 
Pta; . - * ■

Pirlrųsiųjų bonus vardai bus. 
vėliau paskelbti, pažymint už 
kiek kas pirko. * /

Turiu. pažymėti Vieną liūdną 
faktą-, kuomet’ reikėjo gauti sve
tainę šioms iškilniems, Jai vadi
namo “Tautiško namo** nebuvo 
galima gauti veltui dęl viršmiueto. 
tikslo, reikėjo eiti pas svetimtajį 
Čįus, kurie suteikė veltui. Tai aĮ| 
verta jį vadinti “TantSlta- noj, įnįas SųTaiifca jo. NJalėžninkai 
mu?** Verčiau tiktų pavadini
masanti-tąiitišku ar bolševikišku 
bei komunistiškų namu.

štatrtsitikhną visuomet turėkite 
atminty.
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< Čia pastaruoju laiku apsireiškia 
ik dvi aktingos sriovės: katalikių 
it bolševikų, brite L. D. L, D. 
(Amerikos Labai Didelių Lietuvių 
Durnelių). Laisvamaniai tautinin-

■ zai, bei sandarieeiai kaip to išny
ko —- jokio veikimo nebeparodo.

• lų yra keletas bet neturėdami 
mergingų vadų yra bejėgiai to 
leorganizupti. , Mat jie seniau t ' 
nčiuliavOsi su socialistais ir . šu •< 

. ais veikė prieš katalikus, tai iŠ 
,fi»bičiuliavimosi susilankė dabar-' 
inio* padėjimo. Ketvirtoji srta 
e yra.gana skaitlinga nariais. 
Tie jbs priguli visi tie kurie ne- 
Ino'kuo esą. . '

Vasarai pasibaigus ir kątalį- 
lams pradėjus smarkiau'veikti, 
.engiant padorias pramogas, pra
kalbas to bonus platinant raaudo_- — 
lieji durneliai pradėjo kelti reak- 
,iją prieš tą veikimą. .Katalikui 
avo'veikimu stengiasi, suteikti 

' lagelbą savo gimtiniam-kraštui, 
'čvynei Lietuvai, gi mūsą ligoniai . 
Lumriiai stojo to darbo opozicį-1 
on. Jie ir-gi suskato aukas; rink- 
i. Tik, žinoma,.atsakančiai savo 
-ardui. Katalikai, jei renka au- 
.as tai renka tik nuo žmonių to 
.ei savųjų, gi mūsiškiai durneliai 
Ūkų prašo iš “dvarponių uodė- : 

,-ąV (žiūrėk “Laisvės” 257-num.) 
.ęl žemiško rojaus piliečių, ‘ kil
iems javus (kurių nepasėjo) iš- 
leginus saulė. Tai draugužiai pa- 
’al teisybės turėtų rengtis revo- 1 
iueijon, kad nuvertus dabartinę 
mulę rito dangaus, b jos vieton 
pastačius tarybinę ar proletariš- 
xą. juk dabartinė saulė aiškiai 
parodė einanti z prieš proletarų » 
diktatūrą. Bet vietonTo, jie, it tu 
Krylovo p'aiigveide po ąžuolu sto
ja prieš savo tėvynę to stengiasi 
pakuisti jos nesenai įgytos liUOšy- 
bes pamatus. Per gerto Pr. Gu
lo prakalbas bonų reikale- mūsų 
dvasios ligoniai buvo pradėję da
lytį savo lapelius, kuriuose grąsi- 
uq žmones te° Amimo Lietuvos ’ 
valdžios.. Gi tuom tarnu tą jų tai- 
kiamoji ‘‘buožių*’ valdžia vienu 
šyk lS vagoną kviečių pastatė ją 
Realizuojamo “rojaus” barzduo
tiems'piliečiams. Tiž tai bolševi
kų niinisteris pasiuntė karštą pa- , 
dėką Lietuvos (durnelių vadhnv » 
mai buožių) valdžiai, čia aišku, 
kad mūsų durneliai visai ųnstojo 
protavę, bet už juos atprotuuja 
JŪtaįiš arba jam panašus “ Lais
vės1’ redaktorius. Toks jų keis* 
tas elgėsi^ labai papiktino lietu
viui Ir kuomet jie rengė balių 
(jie vadino koncertu) spalio 2'J d. 
tai mažai kas ėjo. Svetainė buvo 
apytuštė. Kokia tai bobelė iš for
mų padainavo J dainas apto Rusi
ją,' gi J." K kad užtraukė 'solo 
“Trys brolritoV* tai tikrai to pa* w 
volgČe gyventojai galėjo girdėti*
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Lietuvoj, bet tame projekte 
yra momentą, kurie .apgina ir 
mūsą tiesas. Ypač pabrėžiu 
du momentu.:-; mes pasižadam 
ne prieš Lenkiją, bet prieš Tau
tę Sąjungą, neš interpretuos ir 
tarpininkaus visų. kylančiu 
terp musę ir ją klausimą aiš- 
kinime, įr antras — gale pro
jekto“ yra pknktas, kuriuo užti
krinama abiem pusėm peržiū
rėjimas padėties, jei gyveni
mas parodys ją, nepritaikoma. 

Dėl Tautą Sąjungos bešališ- 
kiąno', reikia pasakyt, kad ji 
bus ir-yra bešališka-orgarfizuo- 
te. Šįmet jau garsusiš Bran- 
tingas astmai kritikavo Tautą 
Sąjungos darbuotu ir šališku^ 
mą to Bąlfonrūi teko daug aiš
kinti dėl to ir pabrėžti visus, 
sunkumus jos darbo to žihgta 
nius, kurie buvo daromi tarp
tautinio tesingumo ir bešališ
kumo įsigyvenimui. .

Priėmus mums Tautą Sąjun
gos sprendimą, mūsą padėtis 

. _ nieku būdu nepablogės, bet ti-
galutiiias spremlimąs, reikiątkrai pagerės: būsime pripa- 
pasakytij-kad. jis turi mums, žinti de jure to bus pašalintas 
tiesa, neapsakomai, sunkią tofteta agresijoa pavojus iš^Len- 
visai nepriimtiną dalyką, kaip ką puses. Dėl Hymanso pro- 
sakysim, lenką ir lietuvių ofi- jekto yykinimo gyvenime tai 
cialinemis kalbomis .įvedimas [nuo mūsą pačią pareis* kokius 
visoj valtįybej ^ jąk taį.yradefįktiia jfeteta duosta \ 
llėtūtią jausmo įžeidimas, įve- Prieš mus stovi, dabar dile-
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tutinai okupacijai.
— O gal tai . tik Lenku ina-

— Leiskim sau, kad tai yra
ir manevras, betkokia yra Inu- st ir takiose viętbse lenkų kak ^ma: uuTautą įSųjtega, an prieš 

> bat kur niekas ja nekalba, čia jų« Mnms, niano nuomonėj pa^ 
žinoma, jei mes turime gere*rlex^cystoi vėl atidaroma ateįtis lieka vienas kelias: su ja!

7;

ms kitokiadšeitis?
I? “

• < *
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Ten buvętįl las.

jį išleido iškilmhigaV kaip savo 
parapijos prezidentą, ton tverti 
nezaležnų parapijų. Bet jei & J, 
tiek te vyks Clovėlando Įdek ’A. 
Lietuvoj, tai ta tik kitas burbto
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Kiti ir-gi maž-daug panašiai sava 
dalis atliko. Gi šv, Baltr. dr-jos 
šokiuose, tame pkt vakare, buvo 
daug publikos. Buvo ir. tokių, ku
rie niekad į šokius neina.

Spaliu 29 d., šv, Baltr* d-jos 
svetainėj buvo JaunameČių Vyčių 
skyriaus balius. Programas buvo 
ilgokas ir gražus.' Begalo buvo- 
smagu matyti, kaip čia augusios 
mergaitės puikiai išpildo progra- 

- mų. Žmonių buJo.apie 150. Tiek 
niekad į balius nesusirenka, Tas 
parodo, kad čia žmonės yra gana 
susipratę ir žino ką vemti. Matyt, 
kad mūsų durneliai visai nustoja 
užuojautos. . Smagu būtų jiems 
palinkėti laimingos kelionės į Ru
sijos rojų.

Baliai. ;
■ • Lapkričio. 5 d. SLBKA. 26 kuo- 

. -pa rengia balių su programų, gi 
lapkričio12 d. A. L. B. K Moterų 
Bųjnngoa g k> mgfe bailų su la
bai indomiu programų. Lewjsto- 
niečiai turėtų skaitlingai atsilan
kyti į šiuodu balių.
• B. KiliutA

I / . . ' ..... _ _ ... T

‘ J CLEVELAND, OHIO.

.. Muzikų čiŽauskų Koncertas.

u Nors retkarčiais clevfelandiečiai 
gauna progos išgirsti kų tokio ne
paprasto ir iš savo tautiečių lietu- 

O - • * . ' • •vių.
Spalio 27 d. naujoje, šv. Jurgio 

bažnytinėj svetainėj-muzikai či- 
žaiiĘkai iš Baltimore, Md, ir Kup, 

* J. Olšauskas iŠ Detroit, Mich. iš
pildė puikų koncertą. Nors vi
suomenes gerai žinomi muzikos 
mylėtojai čižauskai, bet dar no1- 
rėčiau, žodelį tarti, k°kį įspūdį 
paliko Čižauskii koncertas cleve- 
landiečiams. Kas girdėjo Čižaus- 
ktis dainuojant tas gerai žino, bet 
negirdėjusienls reikia pranešti, 
kad ateityje stengtūsi būtinai iš
girsti juos dainuojant. Gerb. M- 
ižauskienė padainavo keletą1 pui
kių ir sunkių gabalų iš operij ir 
šiaip kelioliką dainelių. Visos la
bai pavyko sudainuoti, nes ~pp' 
kiekvienu paadinavimu trukšmįn- 
gaį.iššaukdavo pakartoti. .Muzi
kas J. Olšauskas taip pat su sa-. 
vO puikiu baigų ldaitsytojus užža
vėjo. Dainavo iš. operų ir šiaip 
gražias lietuviškas dainas. Gerb.

' J. Olšauskui aplodismentų publi- 
*ka ir-gi negirdėjo —> daug sykių 
buvo, priverstas pakartoti arba

? naują dainuoti.- . .
Kun. J. Olšauskas išpildė piano 

solo savo nepaprastai mikliais . 
pirštais. Gerb. kun. Čižauskas nu- : 
stebino publiką. Duetas M. ir J. 
Oižauskų , “Meilė,” “Fauąt,” 
“Lietuva” ir ant atšaukimo pa- 

, kartota “Atjok berneli,” begalo 
publikai patiko; duetas gerb. J. 
Olšausko . ir kun. J. Čižausko r 
“Skambančios stygos” ir-gi labai 
gerai likosi sudainuota.

Aplamai imant visas programas 
publikai taip patiko, kad-jo ne
gales užmiršti. 7

Programą vedė gerb. kun. V. G.
- Vilkutaitis, kuris perstatydamas 

artistus daug gražių juokų ir nu
rodymų papasakojo. >

Beje, tarpe kalbėjo kun. Pi\ 
Garmus, ką tik iš Lietuvos atvy
kęs. Kun. Garmus trumpai, bet 
jautriai papasakojo apie dainag, 
kaip jos yra Lietuvoje ir Amėri- 
koje branginamos lietuvių tarpe. 

_ M; J. Š.

1

.•a#

v

ba patiko ridenu. Kalbijo dvie
jose tęmoee: apie darbininkų or- 
aanuaciji ir apie Lietuvos padltį. 
Baęjab darbininkus rašyti* prie 
taen|n||Us darbo Žmonių krikščio- 
Bų otaįanhaeijos — LDS. ir kad 
bęįvįenu, kuris jaučiasi lietuvys 
p&ktų L. L. boną.

Lapkričio 13 d. įvyks LDS. kp. 
susirinkimas. Tai-gi kviečiami 
visi nariai atsilankyt ir naujų At
siverti. Jau kiekvienam katali
kui turčių būti aišku, mūsų kolo- 
rijoje, apie LDS. J Neperseniai tų 
klausimų aiškiai išgvildeno kler. 
F. Strakauskta. Todeliai, kurie 
esame nariais stengkįmčs lankytį 
susirinkimus. .Kaikurių ir mo-, Li 
kestys užvilktos.

. Valdyboanarč.

dikį kokliušas patenka; U via* 
no namo į kaimynų namą, b . 
paskuį į tolesnius namus, > 
kartais liga pereina ia miesto i 
| miestelius iš vienos apylinkes * 
kiton.
,< Kokliušas gali prikibti prfa 
kūdikių įvairaus ąąiŠiaui, nMį 
ir prie mariausių žindomų. Pae < 
žindamus kūdikius koaulyi 
dainausiai būna lengvesnis ir 
v&ųimas retesnis, negu pas db 
dėsniuos todėl kaikurios mo
tinos mano, kad pas žindomus 
kūdikius .kokliušas esąs dar 
“netikrąs”. Bet .tai netiesa, 
žindomieji kūdikiai dar dai
niau suserga koklįušiu, negu 
dideli - Įiktai tie vaikai, kurie 
yra jau sirgę kokliučiu, antru 
sykiu nehoserga juo. Suaugę 
retfei užsikrečia kokliušu. 
Ar kiekvienas kūdikis gali nuo 

‘kokliušo'išgyti,
i Va’kai "turintieji dj^nv.- 
metųamlžiaus, nors kartam 
labai sunkiai Bergą, o visgi iš* 
gija, mažesni ^ikaį ypatingai 
jįgoŽįfr silpni, ne vM gali nuo ; 
į<?išgyti, o pavojingiausiu yra 
kokliJasmažiemsvaikams —~ 
g ir i metų įr dar jaunesnienis^ . 
Tokie vaikai besikankindami ", 
nuolatiniu kosuliu kartais vi- ; 
sai perstoją miegoję, o žindo- 
miejĮ meta ėmę krūtį ii4 visai 
apsfipstų. Vasitaiko dar, kad^J 
kūdikis taip' smagiai užtatl 
kad net pamėlsta negalėdamas , ' 
ilgai įtraukti į savę oro, o pas
kui 'apninka jį- tampymai, ir 
taip.jfs gali ir numirti. Bet 
dažninusiai kokliušas pas ma- ' 
žus kūdikius iš šaukia plaučių 
uždegimų. Kūdikis dega karš- 
tije sunkiai kvėpuoja ir stena, j 
Plaučių uždegimas galį prasi
tęsti dvPsųvaiti, mėnesį ir il
giau, KosuĮys pasidaro kaip ir 
lengvesnis (neužtenka pajiegų : 
kosėti)., bet ligonis pagalios vi
sai apsilpsta nuo plaučių užde-, 
gimo ir gali • nebepasveikti iŠ - 
jos. Kartais liga priima visai 
kitą, pavydala: ligonis nekari- ' 
čiojas bet nyksta'— pas ji pa
sirodo džiova, Taip atsitinka 
dažnai .su tais kurių šeimynoje __ 
yra-džiovininkų arba sflpna- 
krutinių.

Dabar jau aišku, -kad kokliu
šas pavojingas mažiems vaika
ms. Teisybė, taip jų yra nema- 
ža tvirtų, kurie perserga ir sun- > 
kius kokliušo užpuolimus ir e 
plaučių uždegimą. BU tie h* 
rie silpnesni, labai dažnai nu
miršta. Daugelis vietų kokliu
šu išmiršta daugiau vaikų, ne
gu jėdra, todėl, reikia jo bijosis 
nemažiau kaip kitų užkrečiamų 
ligų.

Kaip apsaugoti vaikus nuo. 
Kokliušo.

O gi tąip pat, kaip nuo Mtų 
užkrečiamų ligų: jėdros, skar- . 
latnoSj ^difterito ir tt. nereikia* 
leisti savo vaikų į namus karna 
yra ligoniai' sergu kokliušiu, ' ■ 
užginti jiems vaikštinėti su to
kiais ligoniais arba net prieiti 
prie jų. Reikia taip pat aty- 
džiai darbuotis, kad kas nota 
išnesveikųjų namų neparneštų į 
ligos ar patsai ar kokiais, daik
tais. Bet jei kas norint 
jų suserga kokliušiu, tai i <- 
ms vaikams namuosė simku ? 
jau išsigelbėti nuo 
Kuomet kūdikis suserga koįfc 
liušu, tai -savaitę arba pir 
tros jis kosti nestipriai, U . 
vai, išpradžiųmet negalima pą*-’ 
žinti, kad . tai kokliušas, e 
tarpu, jau pirmomis^ dien 
broliai ir seserys gali užsjkrsi* 
ti nuo susirgusio kūdikio. 
kartais galima apsaugoti b 
jei atskirti nuo pirmos die®^ 
nuo ligonio, ir neprileisti 
jo. Labiausia reikia sėr 
nuo kokliušo, kaip jau < 
sakyta ligoti įr silpni vaikai/l 
taip-gi maži, kurie dar 
jtrijų metų amžiaus, ypi 
— žindomieji.

Kas gi daryti bu kūdikiu 
sirgusiu kokliušą.

BiimuČiausia reikia jis pw 
dyti ūdytojui.. Jis ‘ ” 
sakys, ar kūdikis serga 
Šu, ar ne, ir patam kas 
daryti Šioj ligoj. Bet prieš

ŪIPIUHIB
me prieiaity*! 8p4 jame, -kad L 
D. S. nariai pradės gyviau veik
ti.

- __ __ . 1
t kp. W*Urtwy, — K 

kuopa 1019 m- Buvo didštatafo 
nariais. Tarpe skaitlingo kūrelb 
narių atsirado nemažai gerų dar* 
buotojų. Kilua. streikui M kuopa 
per 1O m, susilpnėjo. Tik pas
taraisiais laikais pradeda atsigau
ti. Gana smalkiai darbuojasi 
centro valdybos narys kun, J. 
Bakšys; J. B, Tutoraitis, V Ur
bonas, J. 'Tautilas, P, Gudiškis, B. 
Pilkauskas ir kiti Norėtume, kad 
ši kuopa vėl stotų į lenktynes su 
i kp, So. Boston kaip kad lenkty-j 
niąvoši 1919' metais.

t kp, gMfęfdy Conn. čia 
darbuojasi gražus būrelis gerutė* 
vynąįnių. Kuopa, nors irneper- 
ąmarkiawria, .įet • auga nariais. 
Kiek .sųsjpnėjio išvažiavus dąrbš- 
? tiems nariams į Lietuvą. Vienok 
veikimas, o ypač pastaruoju lai
ku pasididino; Gauname naujų 
narių; senieji užsimoka- savo 
duokles'reguleęiai. Smarkiai dar
buojasi kuopos, raštininkė Grie- 
žiufe, NesnaudžmMfL—Prieš 
mujus metus žada savo įudpa pa- 
^gairinti nariais ir yrikimu.

■ i , ' - - - *

T Worcester, Mass.-- Vri- 
jO|įų yra, bet kuopa nepergyviau- 
sia. Beveik ant vietos.. Tiesa,'nė 
vienoje- kolionijoje nėra taip pra
siplatinęs “Darbininkas” kaip 
rią. Už tai turime atiduoti kre
ditą. Bet Čia mes kalbame apie 
pačios kuopos veikimą. Nariai 
laikosi gerai, bet kad nepetdau-: 
giausia jų yra. Tokioje kolioni- 
jcrje kaip ’AVorcesteris turėtų bfį- 
,ti ne kiek nemažesne kuopa už 
VVąterbury arba net ir Bostoną. 
Pastaruoju laiku darbuojasi L. D. 
S. labui J. Svirskas. Nuo seniai 
ir dabar darbuojasi' j. Vaitkus, 
A. Visminas įr kiti.1

8 kp.- Cambridge, Mass. — La
bai artima centrui ir daug pasi
žymėjusi visame kame, : Sulig 
Skaičiaus lietuvių Šios kuopos na
riai daugiausia yra išpirkę LŲS. 
namo ^onų. Kiek-trukdė jos au
gimui *įw£QSJe^usipcatimai ir 
permainos parapijoje. Didis L. 
A S. rėmėjas yra gerb; kun. Pr. 
jįUškaitis, centro valdybos’narys. 
Nemažiau darbuojasi A; Vaisiaus
ias ir kiti. Šią žiemą rengiasi-prie 
surengimo įvairių pramogų. Jau 
airėj o agitatyviškas prakalbas, 
kuriose prisirašė 4 nauji nariai ir 
parduota nemažai literatūros. •

9 kp. New York, N, Y, — Kuo-
__ ___ ________ ____ ____ pa gyvuoja vidutiniškai. Naujų

Ižiausia kuopa visoje organizaei- j Ąarių cenfras šį metą nėra gavęs,

LDB nudrlnklmai
Įvyta atitoltoj, II d. lapkr..' tuojau* 
po Iv. Mhtią ir, Jurgiu yurupljoa gve- 
taitaje.- YJM nariai maloninta pri
būti paskirtu laita, ae« turima daug 
mrtor&talą aptarti. Ata|»*Wta 
ir ncajp tartą*

.hartford; cojtn:
LDS. ft kp. mlumilnfc jmalrlukĮmaa b 

vyta nadeiloj, 1$ d, lapkr., tnojaus 
po sumos Ęntnytlrtoj# 41
Capitol Ava. Kritaląme v(W tartą* 
rttiU TriP-ti rtrtvtaklM nauju ta- 
rtų

■ Valdyta

BROOKPYN, N. Y.
f L. .D, S. 12 įp» auslrinklmas bta 
hipkr. 14 d., J.921 m., 7 :80 vai. vakare, 
Karallenfia Aųloją pnrapŲog svetainė
je.

K
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Jau w geniai matėme 
reikalingu turėti atskirų ad
ministratorių ir sekretorių. 
Tas klausimas buvo svarsto
ma Centro valdybos posė
džiuose it net visos organi
zacijos seimuose. Matėsi trū
kumų ,ir jausta, kad vienas 
žmogus dviejų vietų ‘jokiu 
būdu negali užimti ir darbo 
tinkamai išpildyti. Dar dau
giau jautė tas, ąntkurio pe
čių tos pareigos buvo uždė
tos. Nębųvo fkitp išėjimo, 
kad tų klausimų išrišti grei
čiau kaip tik atsisa^ti nuo 
■pildymo tų pareigų, Kas ir 
buvo padarytą, 

j ’ Nuo rugpjūčio 15 d. 1920 
. m. as žemiau pasirašęs bu- 
vaū'lik kaipo veikiantis ad
ministratorius. Pildžiau ad- 
mihistratoriąus pareigas, 
nes centro valdyba1 nesura
do tinkamo asmens užimti 
tų vietų. • •

Šii| metų Seime adminis
tratoriaus "klausimų pasta
čiau taipy kad net ir patys 
delegatai, o tuo labiau Cen
tro Valdyba susirūpino, ir 
štai neilgai lankūs, gaunu iš 
L. D. S. Dvasiško Vadovo 
laiškų; rekomenduojant kan
didatų į administratorius. 
Rekomenduojamų kandidatų 
pažinau iš matymo, o daug 
geriau pažinau iš jo veikimo 
mūsų organizacijoje.
‘. Rekomendacijų gavo ir 
pirmininkas M. Abračins- 
kas, kuris tuojau užvedė ko
respondencijų su pačiu kan
didatu.

Kada jau aplamai susitar- 
tarta,. buvo sušauktas Cen
tro Valdybos susirinkimas 
kur vienbalsiai nutarta 
kviesti Dvasios Vadovo 
gerb. kūn. E; Kemėšio reko
menduojamų kandidatų My
kolų Kerbelį iš Akron, Ohio 
į administratorius. ■

Tai-gi nuo spalm 24 d; š. 
m. gerb. Mykolas Kerbelis 
užėmė . administratoriaus 
vietų. Pareigos sunkios ir 
atsakomingos ir tik LDS. 
narių ir 4‘Darbininko” prie- 
teliu ir rėmėjų pritarimu jas 
galima tinkanĮai atlikti.

Iki šiol iš visur pritari
mas buvo. Ant kiekvieno at
sišaukimo atsiliepdavo ir 
padėdavo sumanymų įvy
kinti. gyvenimam ' Čia re- 
niiuosi ne tuščiais žodžiais1, 
bet gyvais laidais kų aš pa
tyriau laike sesių metų dar
bo prie organizacijos * ir 
‘^Darbininko.” . Nupirkome 
namų;. įtaisėme modernišką 
spaustuvę; išauginome orga- 
nizaeij ų ir 4 ‘Darbininkų. ’1 
Šiandiena turime kuo pasi
didžiuoti. Mums pavydi net 
ir idėjos priešai.

Tai vis nuopelnas į. D. S. 
narių, ‘Darbininko” priete- 
lių ir rėmėjų;

.Šiandiena išrodytų, kad 
nieko netrūksta, bet taip nė
ra, “Darbininkas” arba L; 
D, S. turi skolų ir pakol jįj 
nepanaikinsime Iki žero, ne
galime būti lamus, bet turi
me dirbti sujungtomis/ spė
komis. Tad aš kviečiu visus 
prie bendro , ir smarkesnio 
darbo kad iki'būsiančio sei
mo panaikinus visas “Dar- 
b minko” ir LDS. skolas.

Naujam administratoriui 
gerb. Mykolui Korbeliui lin-

1 *

.A

■ ‘ $

kiu. geriausi^ pasekmių-' B 
savo pusčs pasižadu visame 
kame padėti. Tikiuosi, kad 
pądės LDS. nariai, “DarbL 
muko” skaitytojai ir priete* 
liai.

Kuo dabar aš galėsiu dau
giau laiko pašvęsti agitaci
jai už ir taip pat pri- 
‘gelbst redakcija^ Tas pa
reigas uždėjo man Seimas. 
Be Jūsų brangūs broliai ir 
sesutės nieko nepadarysiu. 
Agitacija organe mažai kų 
reikš jeigu nariai į įai neat
silieps/ Varytį agitaciją gy
vu žodžiu beveik visai, nega
lima be narių pritarime ir 
pasidarbavimo... Negi sie
noms kalbėsi, j ei kuopos pra
kalbų nerengs. Tik bendrai 
sujungtomis spėkomis dir
bant galėsime Šį tų padaryti.

Kad organas būtų pripil
dytas apie LDS. veikimų, tai 
reikia paęui kuopųmariams 
rašyti į jį; kad gauti kodau- 
giausia naujų nariui tai rei
kia,. kad kiekvienas narys 
pašvęstų visų liuosą laikų L, 
D. S. labui prikabinimui 
nhujų narių* Centras jokiu 
būdu neprieis prie visuome
nės be kuopų pritarimo ir 
pasidarbavimo. Tad .kvie
čiu LDS. apskričius, kuo
pas ir narius prie darbo. 
Jeigu būtų reikalinga pagel- 
ba iš centro— šaukitės, pa
dėsime visame kame.

Norint turėti pasisekimo 
darbuotėje, reikia būti ankš
tai susirikusiems su centru. 
o centras su apskričiais, kuo
pomis ir nariais. . Kų žino 
vieni, tų turi žinotMr kitį: 
kų jaučia vieni, turi jausti 
ir kiti, Tik taip’dirbdami. 
galėsime atsiekti savo tiks- 
bų. ' ' ' ■

4. F. Kneižys, 
Ir D. S. Centro Sekr.

I

. Darbininkų padėtis.

Pas mus, kaip ii* visur darbai 
labai sumažėjo, jei kur dirbama, 
tai tik po keįiaa diedas savaitėje. 
Pavyzdžiui paimsiu 8t.andąr4 ,Gįi 
Co,, nors turtingiausia iŽ vįąų yie: 
rtinlų, ••bet- darhkėnkus- smaugia 
kiek galėdama. Algas visiems ge
rai apkapojo. Ir štai kąįp tų da
rė į daro; pirma atleidžiu dat- 
bininkus mm darbo, o. po kiek lai
ko pašaukia Vėl dirbti, tik žino
ma, jau už tokią algą kokią kapi
talistas nori. Darbininkas išbu
vęs ilgoką l aiką be darbo pasiprie
šinti negali, o dar kitas džiau
giasi, kad nors tiek gauna. Pav.: 
kas seniau gaudavo pb $30.00 sa
vaitėje, dabar tegauna tik$22\00; 
o pragyvenimas tik gal per nago 
juodimą teatpigo. ’

Kaip nekurie “šviečiasi.”
. , r; ,..........................J

Pas mus daugelis lietuvių pra? 
dėjo “šviestis” su “moonshine” 
(“mėnesiena”). Ta “išdirbystė” 
labai prasiplatinusi tarp”’ vietos, 
lietuvių. Mat iŠ to /netik geras 
pelnas (žinoma kol koks valdžios 
agentas nesučiumpa), bet dar pa
tįs gali gerai prisimaukti. Toje 
srityje, daugiausia darbuojasi 
“apsiŠviettfsieji,” kurie nei patįs 
nežino kuo esą: ar sandarokais- 
ar bolšerikUišL Dabar, rodos, kad 
jie tik du .darbu teturi, kuriem 
yra savę pasiaukavę, ii* kuriuos 
su dideliu pamėgimu dįrįja, lai: 
sunkia ir maukia “naminę” ii* 
katalikus keikia. Juos keiką už 
tąi, kad jie juos visur apgauną. 
Ponučiai, mėbūkite užsimerkę jr 
savo 
“namine” i 
.apgaudinės. •

I
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LDS. 73-čita kuopos mėnesinis 
susiripkkąas įvyks 13 d. lapkričio 
Š. ųų 3 vai. PO pietų pas J. J. Liud- 
rinaitį bute Union.'Avė., arti Clin- 
ton-Bt. - ’ . ‘

; Gerk LDK ųarįai(ėa),‘ nuogia 
tižiai kviečiamę atailankyti, nes. 
turime labai daug pyarbių reikalų 
gptarti. Beto tuHsite progą iš
girsti raportą delegato iš LDS. 
seimo, •* Žinote patįs, kad po sei
mui mūsų susirinkimas neįvyko 
dėlei tūlų priežasčių, tai dabar vi
sų yra šventa 'priedermė atsilan
kyti. Yra narių kurių ir duok
lės užsilikę. Taip-gi prašome at
sivesti naujų narių prirašyti^ Da 
primename, kad mūsų įsteigtame 
knygyne turime visokių knygų 
Gausite visi pasiskaityti į namiis 
parsinešti arba pasipirkti. Dirb
kime broliai ir sesutės darbinin
kai dėl g0row mūs pačių. ii* 
skleiskime obalsį visi išvien. .

. J. J. Liudvinaitis, Rašt.
♦ -*

i>r.JL a Landžius., r 

SVEIRTOSDAIYMI.
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■ "NAUJIENOS” KAPI- 
. TULIAVO.

' “Draugas” ir “Naujiu- 
uos” buvo įsileidę į dideles 
diskusijas. Iš to išėjo''tas, 
kad “Draugo” aplamdytos 
“Naujienos” sušuko/ jas.

MLDįij4tjBiO8 ęiRpnvs y. 
Ott-J0JS VALMfaaS ADRESAI

SO, BOSTON, UASB.
1 ' — 

PIRM. — Antano* Kmita».
B84 Plfth 8t. Bolton 27 

VIOEj-PIRM. — Juozas Andrlliunas,.
273 Foprtli St., So, Bolton, Mass 

piUTl. RASI, -Vtpcan .Va!tanorjpt< 
< 1 J70Bhlton St, Boston 27, Mu»«

JTIN. RAST. — Pranas Sintetinąs, , 
1Ę2 Bowen St. Bostou 27, Mo** 

> KABIKBIUS - Jin#.. KanfMflm 
iti Bolton St;. Boston '■*$> Maus 

MARŠALKA — Pranas LukoMflvIClu».
, *406 ®. 7-tti Sfc. Boston 27 Mhr«

Susirinkimai laikomi kas pirmą ne- 
dėldletij kiekvleno mėnesio 2-rą yni. po 
pietą sv, Petro, parapijos sntėj 492 B 
Seronth Street, South Boston, Mass.

t

tf

h

LDS. KUOPŲ DARBUOTĖ.

1 kp. So. Boston, Mass.. yra di- 

joje. Nėra to susirinkimo,, kad 
jeprisirasytų keletą naujų narių, 
furi smarkių darbininkų, kurie' 
; isą laikų pasišvenčia savo orga
nizacijos labui; Pažymėtiha Šie; 
1. 'Olineckis, St. Noreika, sesutes, 
mkauskaitės, V. Valatka, B. Mi
lus ir kiti. Kuopa užsibriežus šią 
žiemų savo veikimų padvigubin-

» 

lL .

2 kp. Montello, . Mass. — Na
riais ne taip jau skaitlinga, bet 
Je, kurie praguli yra nepajūdina- 
iii ramsčiai mūsų organizacijos. 
?rie tos kuopos priguli mūsiį or
ganizacijos galva. Centro pirmi- 
tinkas M. Abračinskaš. Šioje kuo
poje beveik visi nariai darbuoja
si savo organizacijos labui. Pir- 
aininkauja darbšti, mergina p-lė 
j .Roženiute. Kudpą savo yeiki- 
nų. pralenkė visas kitas’ draugi
jas.

3 kp. Noa?woqd,-l$ass. — Sulig
gyvento jų skaičiaus kuopa gana 
didelė ir' veikli.; Susispietę ‘ darb* 
ieiatĮSi šios kolionijos asmenys įr 
duoda pavyzdį visoms kuopoms 
Atsimename, kaip ši kuopa" pir
ma pakelė balsį prieš Šerininko 
straipsni. Čia smarkiai darbuoja
si V.'Kudirka, K; Akstinus, A. Ka- 
valiąuskas, J, Versiackas ir ldti. 
Daug žada ateityje. Nariuose y- 
ra stipri rienybe. ’

*}■'■■■■■ "—"■■y. .

4 kp. Atimi, Maus. —- Gyvuoja 
pusėtinai. •Veikimas šios kuopos 
silpnas. ‘ lMezastys nežinomos. 
Nariai savo duokles užsimoka ge
rai, tik neregulerjai. Daugiau
sia kuopoje darbuojasi L. Gašlū
nas ir J Gailiūnas. ‘Naujų narių 
centras .negavo nuo 1920 m. Lau
kiame žinių js pačios kuopos/ Ka-

. - I vt . . .
'V
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proto nemarinavokite/ su 
_j,?! tuomet niekas,jūsų ne-

V.'S. J.
- %

bet senieji laikosi gerai. Daugiau
sia darbuojasi kuopos raštinin
kas D. Kašėta,

10 kp. O. BroĮdyn, N. Y. -—'La
bai, uaažai žiedų turime apie šios 
tuopos veikimą, bet nariai laiko- 
n gerai." Užsimoka duokles regu- 
leriai. - Naujų narių iki šiol gavtf- 

une tik du. Kas veikia ir ką, cen
trui nepranešama. Girdėjome 
bevieliu telegrafu kad rengiasi 
prie naujų narių vajaus.. Ar 
taip f r *

(Bus daugiau)

' •. '/.• \

CAMBRIDGE, 1MASŠ.<
• LDS. 8-tos įp; mfineglais fiusijinM- 
mas- įvyta utarninke, lapkr. 8 0. ni. 
bažnytinėj svetainėj 7:30 vai. vakare. 
Visi nariai malonėsite ateiti paskirtu 
laiku. Turime daug svarbią dalyką 
apkalbėti. Nepamirškite atsivesti Į 
susirinkimą ir naują nąrių.

Kviečia ’Vąldy'bii-

z-

NEW HAVEN, CONN.

Spąlio 23 di buvo paprastas mė
nesinis susirinkimas L. Darbiniu2' 
ku Sąjungos. Laike šio susirin
kimo nutarta sudaryti darbinin
kų biurą. Toj srity pasidarbuo
ti išrinkta keturi nariai : J. MiC- 
kevičius, A. -4:bojar J. Baranaus
kas ir J. Mišeikis. Mūsų mieste
ly darbai ^nepergeriausiai eina. 
Dirbtuvių ‘rišyklų yrą, <C kas it 
jų, kad daugybū tik puse laiko te^. 
dirba ir mokesčius nukapojo; 
Nežinią ar ilgū taip bus.' Jeigu 
kas Įs darbiuibku norptgmet ko/ 
kilį infornmrijiĮ, tai l&yųpkitės 
šiuo adresu: , ' ' ■;

Jonas MąHkM 
.. • 90 James St.,
t ' New Haven, Conn.

’ <1

' LAWREHCE, MA8K k
* " * , **"-'■'■"‘f '■>_

Spalio *30 d., įvyko LDS. kps, 
surengtos prakalbos, Ąv. Fraucfc 
kaus bažnytinėj svetainėj. įmo
nių buvo dikčiai. Kalbėjo gerb. 
kųn. K Urbopųvyčius, LDS. Lite
ratiškos komisijos narys* Jo knl-

f

LAWRENCE,MĄSS.
LDS.^70 kuopos mėnesinis susirinki

mas įvyks nečlSlioj, 13 d. lapkr. jpb. su
mai, salėje prie bažnyčios. Kviečiame 
visus barius ateiti. Taip-gi ątslveski- 
te naujų marių. < •

■* . • •
.. v "■ - ; . ■ ■ I-

. LEWISTON, . ME. ' .
LDS, 87 kp. mėnesinis pasirinkimas 

{vyks nedęlioj, 13 U lapkr. paprastoj 
ViepjĮ Kviečiame vjnw OariUs btitL 
nai ateiti, ne* turime svarbių reika
lų.- įšlp-rt atelvesklte taujų- ųarlų, <

RARRIS.ON, N. J.
LDS. 45-o* tampo* susirinkijųns bus 

18 <b iapkri^iSe vai. yak. visli nariai 
. malonSklte pribūti paskirtu laiku, 
tnrifla •rttotiflį baltalų Mptiųtb 
Ątslvoakit jr •paujų narių, * *'.

, - \ • /* • FrtoĖi/&U.. * - ■ t ’ - •
■» » rrt.n

GREBOTIEM), -tota, ;
WsZ 7O.kjx inintatnk au*irliikiwta 

įvyta nedčltoj, 13 d, lapkričio 2>yn]. po 
pietų ,4 tarusi BtrtaU. Kviečiama 
vista narita rtėlti. - Wj?-ri rttiw 
kįte naujų narių." ’

« ■ i i n... i r ; j i <i 11.

JTĘSEY. OITY.'N. J, ,
LDS. 70 kp. mSnealnls *nMr|ptamta 

įvyks neūsliob Ukd. lapkričio, vist pu
riai mrtonęiiįte pribūti &wWrai tol* 
ktif ne* turime data svarbių reikalų 
iiptartL AtslvcskU* Ū naujų nartų.

Kokliušas, (Didysis kosulys)
Kokliušas tai liga, visiems 

gerai žinoma. Vienose vietose 
kokliušas pasitaiko dažnai, ki
tose retai. Bet kur ši liga jau 
pasirodė, tai ten visuomet su
serga-iŠ sykio daugelio vaikiu

Kas ’gi do ligą t&s kokliušas 
ir kuom jis .skiriasi nuo kiek- 
vięno paprasto kosulio?

Kokliušas atsižyjni tuom, 
kad jis, kuomet įsigali, apsirei
škia tam tikrais sunkiais kosu
lio nJžpuolimais. Kūdikis tik 
kų linkimai bežaidęs nuliūsta, 
užsimųsto. ir už keletos minu- 
oių pradeda kosėti ir taip užsi
kosiu kad nebegalėdamas jau 
įtraukti į savę oro, uždūsta, 
pamėlsta, akis į viršų išverčia;’ 
vėl atsigauna, bet ir vėl užsi- 
kosti, ir ątšikartoja tas pats 
kosulio užpuolimas. Taip jis 
kankinasi tik pagalios su dide
liu : vargu išmeta arba išvemia 
tirštų, draikų (skreplių.) Kar
tais prasimuša kraujas per no
sį ir bmmų> &ie kusuUo užpuoli
mai kankina kūdikį .dažniau 
naktį, negu dienų. Pas tokius 
kūdikius, veidas būna papūtęs, 
o kai kada •, paakiuose galima 
patėmyti net kraujo pasruvėji; 
mot * . ' • .

Iškur gi atsimda ši liga.
• Nuo peršalimo kokliušas nie

kuomet negali pasidaryti. Jei 
šiai ligakpasirddžkis fusėyga 
išsyk daugelis Vaikų, tai aišku, 
kad ji yra užkrečiama; kaip : 
jėdra, difteritas, skarlatina ir 
kitos,- Visos šios ligos ir vadi
nasi užkrečiamomis arba IiiiČ 
pamomis ligomis dėlto, kad jos 
riito sergančio žmogaus prisi
meta prie Šveiko. * Karais tiž 
•tenka tiktai prisilytėti prie li
gonio, paskui susergi pats ta 
pačia ligą..

Bponės serga šitomis ligo
mis dėlto, kad jų kūnų patenka 
labai maži gyvūnėliais mikro
bais bakterijomis, vadinami. 
. Tokiu /budu. ir kokliušas gali 
prikibti prie vaikų, jai jie atsi
lanko į namus, kame jau 
toksai ligonis, arba vaikštinėji^ 
su įtm. Vaikai gi užsikrėtę ne 
tuojaus suserga; pirmąją sųvai^tarui patarsiant, štaf km 
tęjpas užfcrestąjigamuna pa- ma dar palingvinti kūdikio 
sislėpus paskui jis jau pradeda ‘ gų: juodau <*tru Wmta* 
kosėti. Taip, nuo kūdikio į ku- (Seka aut 6-to puti J
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Baulutei nusileidus išsprukau saiv vienas į 
s kad atsigauti nuo dienos nuovargio 
malonu kvėpuoti tyru oru b* grožėtis va- 

(ąro gamtuže, kuomet jauties žmogus, vieną
U su gumtuže —■ motute esąsl O ii* num- 

Jboeta žmogui, Įvargina, labai dirksmius, gyyeni- 
D&s tarp oficiališkumą' parsigeriisią .žmonių, 

bosta ofieiališku tdiiu kalbos ir tam pmia- 
dalykui įr laimingiausia žmogui valanda 

met kuomet gauni išsprukti bent kiek toliau 
M’ofieiališkojo pasaitUnlrgali sau vienas gam- 
tnže grožėtis ix’ jaustis laisvas, lairvas, nito iue+ 

fkiena .ueprigubmngaš.». , . ' * *
Eidamas pagal gęlžl^Ii žiūriuos į abi puse, 

kur didžausiame platume auga, bujoja jauni ny 
geliai. rĘaip grąžąs tie jauni stiebai taip arti, 
arti? prie vienas, kito’ susiglaudę ir nudarę 'lyg 

& didelę, didelę kantomene. 4 Taip gražūs ritge- 
įį Jiei atgaivinti neseniai buvusio Ii< lūžio, taip ir 
✓traukia išsukti išlakė ir eiti arčktt prie tą ru- 
r. geltą r pasigrožėti jais,, .palmaukyti rankopds per 
/Bkąitliirgus stibeliiis kurie susikišę prie vienas 
Ikito sudaro lirštą tvirtą mišką api čioj. * 
į Neištvėręs savyje prieinu prie v leno rėžio su- 
f žavėtas jmmesniąjįj rugelių grašmnu būtinai 
Morhį eiti, eiti į vidurį to plataus laąkp iy iš 

aplink žiūrėti^ kaip stiebia, ja'.mas varpeles 
|togelhiL^Aangą^ _kWsyti tylios* išldlmingos 

•maldos, kuri, rodos^. kyla į dąiąr.i nuo viso’ to 
r ,WeUifpIoto. ■■;•.•

Biaąra ežele kaip matai atsiduri. i«- ir tarp ru- 
gelią begalinio, rodos, ploto. Kadangi toj vie- 

f toj kiek slėnesnė žeme, tai aš ragių-lauko kraštą, 
if nematau, rodos,/visas tas ploti/ būtą ištikto 
begalinis.

IJžšimiršo man neramumas ir d onos nuovar
gis ir aš pasijutau laisvas, laisvas, nito niekieno 
neįrigidmingas, vįėnas su gamtm \ vienas .taip 
jaunąją rugelių begalinės jūrės..j' .

Koks kilnumas užviešpatavo si Toj, koks ra
mumas įėjo Į širdį žiūrint į tą didelį plotą lau
ko* kurį are sunkiai apdirbp vargšas — artojas, 
kuriame dabar bujoja graži jo vii is — duonelė 
visiems metams.

Jog tai iš šio lauko turės nu/' visi žmonės 
nors ir nevisi jį apdirbmėjo; viu .įgys per mo
tus šiame lauke pagimdytą durną, tik ar visi 
jie atsimins tą žemelę, kuri ją pa- imdė-, ar Lie- . - , » , «> <’ ., , • . , _ , • v* ’ * • . ■ * * . ! 
kūno jiegas kokiems nors išsigir- ėliams, kurie 

' s — tėvynės nemyli, bot fleno- 
jį ri apie ją ir prisiminti, bijosi arb t gėdinasi iš- 
|£ 'tarti jos vardo, kuris negali padaryti-didelio is- 
K; pūdžio pasaulio galiūnams, nes I .ietuvos žemė 
Ir menka, Lietuvos vaiką pasišventimas tėvynę iš 

: vargo bekeliant, didelis tiktai t-* a,( kas, žino
sią pasaulio’ galiūną dkyse -neturi svarbos,, nes 
jie pripratę matyti tik tenai ver ę, kur viešpa
tauja kumšties jiėga, žiauri asine’.yhė, kultūriš- 
kasr žmogaus pavergimas^
Tegul gi nievieno grūdo nešimam ė» iš Lietuvos 
lauką tokie, kurie ją ir ją aido.'i nemyli, ku
rioms ti^ artojai yra priklūs kai j o. žemesni už 
Juos ‘— judošius -“chamai9”, — te;: d kiekvienas, 
javu grūdelis išaugęs Lietuvos —- tėvynės įlin
kuose it naudojamas Lietuvos [ 'iešininkp? ar 
tai žiauriausio^, biąurįausio pou< —' lenko,~ar 
perdaug “raudono ruso, bus hai kuisiu nuodu, 
kuris Užbaigtų nedorą gyvybe. I r ypač tokiems ■ 
kurie Lietuvos oru pirmu kart pripildė savo 
krutinės dar tik iš ‘lietuvės motin as iščiaūs šin 
pasaulin eidami, kurie savo kūne ir dvasios'jie
gas išaugino Lietuvoj ir paskui' ;os atsižadėjo 
M- ypač'.tokiems tebus kuožiaurir*sis pasmerki- 
rąas nuo visą tikrų tėvynės "vaikų, tokius tegul 
mirtinai užmuša nuodais kiekvienas Lietuvos 
lankuose išaugęs javo grūdelis, kiriuo judošius

< norėtų stiprinti savo kūno jiegas. ,
| Tegul Idevienas Lietuvos priešini kas — užgro- 

bikas, Užsiryja Lietuvos laukuos ? gimdyta''duo- 
? na, tegul Lietuvos, laukų vaisiai net keršy ja 
f žiauriems priešams už ją biabrin.isį akyplėšiš-' 

kūmą, klastingumą r kraujo,.trošl imą.
■ Sukilo mintys, subangavo tėvynės meilės jau
simi krūtinė, užsidegiau kokia tai entužiazma 

A Ugnimi ir žvelgiau, žvelgiau į platądauką ruge^ 
liais: tokiai/tankiai apaugusį, tylu ir iškikmin-

Sužavėtas lauko tylumu.ir vakaro veša sė
jau^ ant eželes tarp rugių ir taip svajojau, o ta; 
nąrnyminkštu!ė, lengvutė tainsa išlėto dengė že- 

■ mes‘veidą. » ’ - . •
Kaip gražu vieną vienam-tarp plataus” ruge

lių lauko vienam kalbėtis su jais ir klausant ją 
Įškilmmgųs, tylios, vakarinės‘maldelės, matyti, 
tik ųakūrinio dąngąus Žinotą ‘virš* galvos, o np: 
link nieko kito nematyti kaip tik /-ūgių jaunus 
><tiel)elias lala į Mangą lyg nori daugybę. Mtų 

stiebelių kurie stiebias, stiebias 'drau- 
• gų pralenkti. >
į Gražiau&iosąmintys Įiila pas žmogų, kuomet 

;• jis nėra varginamas pašaliniais dalykais, kuo
met laisvai gali paleisti savo svajokės sparnus 
ir jaustis laisvu, laisvu, nuo nokieno noprigul- 
nlingn. ' •

: jįigU neturi ramumo Jmolau ar sesutė, tai vie
nių viena išeik tylų vakarėlį į laukelį kur jauki 
.rugeliai bujoja ir tonai pasislė;»• r; svajok. O 
svajonės pačios iižgims įvarginto; galvoj, tu pa- 

/jnfei tolumą, pajusi lyg meilų .etero sparnų dn- 
| Bilytejiiuą ir kalbėsis, kulbėmis šit gamtuže ir a- 
pm vienas kitą suprasite labai gerai 1 atsilsėsi 

%
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Jį tuvos laukuose gimdytoji duon. !ė nestiprius /gp - - - * - * ............ - - - r *
K į w '

L netik kad Lietuvos

net nejusdamas, paketai maldingą nįeU f dan
gų knr visako Rėdytojas gyvena tarp OTaigžda- 
ių ramų ir visus nuvargusius žemiškoj kelionėj 
į juos meiliai priima kad Imbsmintnsi sp juo 
per nepalniigtus-umžius.

Jei kenti, dvasius neramumą, jei kus tavo šir
dį kruvinai užgavo, jei kas tavęs nesuprato, jei 
tu brolau ar* sesute, jautie, \ visų apleista^ taii 
bėgk, bėgte iš otiriališko gyvenimo sienų bent 
trumpam laikui į laukus ir ten vienų viena* sn 
ganituže kukį o būsi neregimos jiegos nuramin
tas ir grįši laisva dvasia ir nužiūrėsi baimingai 
į kjiutis tavo ggyenimeę jausis laisvas kaip gi
rios paukštelis, kaip debesėlis dangaus mėly 
nėję.. A 1 ’■ ' v ' t .

Gamtužė nuraminą dvasią. .
Sėdžiu tarp begalines daugybes jaunų stiebe

lių ir mintys kaskart vis gražesnės ateina man 
į galvą, o dvasią pasiliuosuoja visai nuo ženįė.i 
ir skraido sau ncldeno nevaržoma, bemehkta- 
šios baiipės/laisva, .jaunute, pasaulio nebijanti, 
žvaigždelių takus pamatyti ir ištM trokštantį 
nekalta savo mintyse. ‘ .
'' Bujokit, augkit jaunieji rageliai,' stiebkitės 
kaskart vis augliau į dangtg krandikite jaunas 
varpeles, laiminkite gąusią artojo, vargšo' vil
tį, augiai, bujokit L .‘ M ‘-

Kaip didelė kaiiūonieue susispietė plačiame 
lauke daugybė jmtriųjų rugelių ir tilt stiebeliai,, 
stiebeliai, varpelės, varpeles.,, Viršum vakaro 
dangūs į kurį jauniejų gyventi ištroškę rugeliai 
^siekia, apačioj juodą žemetė'juos maitinanti 
kurią ųjentrKpnrenn vargšai^-^- artojas^karių 
dabar.vęnatinė viltis ir džiaugsmas islų* jau/ 
nų stiebelių, kur vis dangaus siekią, sulaukti 
siibrendushi. rugių,- sunkių,. nusvirusių «emyą> 
varpų, kurios išduottt didelius grąžius grūdus 
■— artojo totą, artojo auksą, aitnja* svajonės 
įr viltį, i •' ’ ; 4

Ir lyg šneku- aš su tais ragių stiebeliais, ku
rie apie mane rastoję prie mano veido tyliai len
kiasi, lyg suprantu jų nekaltą kalbą, lyg-jie ma
nė be žodžiij supranta, lyg' kalbamės apie žmo
nijos vargelį, kuris, jau nuo pat pradžios šio pa
sauk atėjęs neapleidžia žmonių ir kaskart gau
sesnių ir gausesnių aukų reikalauja, kaskartą 
daugiau ir daugiau naujų kapinaičiij. rengia/ 
daugiau ir. daugiau ašarų ir kraujo trokšta, 
daugiau‘ir daugiau pridaro bedalių, sunykusių 
kūnų ir dvąsia žmonių bė kraujo, be jausmo, be 
širdies užmušikų, vagių, kūno ir dvasios viso- 
kh] iig;onių, kurie ir kitus gausingai užkrečia. 
Vargelis vis'plečiasi, vis didesnes minias'užvie
špatauja, q žmones,a kurie dar prieš'jį laikosi, 
savo kad žmonija kultūros keliu žengia,'neša 
savo* mivargusiems vaikams laimę ir visuotiną 
užsiganėdinimą. Taip sako 'tie, kurie dar neį
veikti vargelio! kurie dar neužsikrėtė kokia bai
sia liga,kurių kūnas,dar sveikas ir dvasia nau
jos kultūros nuodais ne suparaližuota, o jštikro 
ar jie ką nors supranta, ar-mato visds pasaulio 
nedorybes,■ visas klastas,, kurios įmones' vergi- 
jon traukia,, ar mato paleistuvystės namus pil
niausius jaunimo, to žmonijos žūdo? kuris žudo 
save ir .savo .būsiančius vaikus per ištvirkimą, 
ar mato kalėjimus, kurie vis dar negalį išnykti 
iš žemės veido, ar mato visas tas biauriausiaš 
suktybes, kuriomis naudojasi žmones —broliai 
kad vienas kitą, geriau apgauti daugiau sau' 
naudos iš artimo nelaimės iš traukti ir daug, 
daug visokio bis.nrumo»ar.moto tokie?

■Daug nedorybių turi žmonija,/bet iš jos tarpo 
aįsiranda tokių vąikų, ‘kurie ptoatę visas Įsise
nėjusiais klastas, jieško sau vienminčių — drau
gų, o suradęs vieną jau jaučiasi tvirtesnis ir 
jau abu jieškosis trečio draugo, toliau dar ir dar 
draugų suranda ir susidaręs tvirtas būrys ko
votųjų jau vieša i pasiskelbia ko nori siekti’ ima 
viešai išrodinėti įsisenėjusias žmonijos ydas ir 
pakėlę kovos vėliavą drąsiai žengia 'gyvenimo, 
keliu, o nauji draugai didina jų eiles, naujos 
sielos pamato žmonijos amžius teršusį paldydi- 
ma ir užsidega karščiausiu norių žmonijai pa
tarnauki ir gelbėti jos vaikus nuo tolimesnio žu
vimo.

IŠ žmonijos atisiskiria' žmonės, lūifie praregėk 
jo, tikrai paibatę amžių suklydimą ij* iškėlė ko
vos vėliavą, tie žmones yęa geresnės ateities ko
votojai ir jų jiegos vis auga; bujoja; nors sun
kios kliūtys. visUr sutinkamos kely juos* labai 
nuvargina ir daug jaunų jiegų atima, bet. vistik 
kovė tojų, jiegos auga bujoja, nes jas . gaivina' 
Kristaus — pirmo kovotojo dvasia, - { .

Po visą plečiasi, .auga* kovotojų į bųriai,* 
jiegos vis didinasi pirmos kovos vMnikuojasi 
pergales vainikais, kovotojai sparčiai žingsniuo
ja su užsidegimu krūtinėse ir meilės vėliava" 
priešalvy būrio> kuri yra kartu ir Įkvėpianti ko
vos vėliava. ; - ‘

Auga, bujoja jaunos kovotojų jiegos kaip, šie 
jauni .rageliai, stiebiasi vis augštyn rir augštyn 
ir savo vistiek atverks^ sulauks gausaus vaisioj 
didelių varpų, kuris bus palaiminimu jų sun
kaus ilgamečio triūso, į ‘ ’

' Taip man vienam besvajojant susipynė min
tys ir aš matydamas aplink save jaunus ruge
lius įsivaizdinau t okiiif? pat būrius žmonijos ge» 
rovės’ kovotojų, kiltie taip paLspitčiąri krūvon; 
Kaip'šie jaunieji rageliai, taip pat siekią dan- 
gaUš, nuolat kylatogŠtyii kaip jie ir yra tokia 
pat viltimi žmonijai įtaip tie rugeliai savo arto- 
jamš vargšams, kurie daug’ prakaito išliejo 
purendami dirvą rugeliams

Iš tijjaunųjų ragelių bus. didelį* gražus' rugiai 
nu sunkiom varpom -y p’alahna . darbininkamū 

artojams* u iŠ tų jutoj kovotojų būrelių iŠ-

t

tik drąsiai Žengs pirmyn ir kovos įki tol, kof 
laisvės lygybes ir brolybės o balsiui bus įkūny
ti gyv’eninmn kol Kristaus žodžiai stosis gyni 
kurni, L d žmonija galės atsidūsti ir atsiminus 
ilgas amžių vargus siekti prie galutinos laimes.

. Kovos tie žmonijos kovotojai ir laimes, nes 
kasdieną augą, bujoja jų jiegas; kasdieną daug 

J&iriižių jausmingu -priturimu jiems ima plakti, 
sasdieną jų meilės Vėliava priešaky vedama ko
va tainikuojasi gražuoliais pergales vainikais’ 

It augs, bujos jų jiegos. Nors jie neskelbs 
to nereikia Dievo, tautų it tam panašių bto- 
giąusįų sielom^ dalykų, nors neskelbs amžinų 
kruvinų karų tarpe Žmonių, bet jie pergalės ir - 
visi tos pergalės vaisįais gėrėsis, visį užsiganė- 
dinima turės, myTešis visos tautos, Visk žmonės, 
— mylės lenkas lietuvį, lietuvis lenką, mylests 
caip žmones — broliai vokiečiai ir prancūzai ir 
baisusis' pasaulinis. karas bus tik tokus ko> 
toras, kuris" visą praeitį temdins visa ištoryjos 
knygly laikys suteršęs-, nes aiškiai rodys visiems' 
10P tar žmonės ** broliai'didžiūnų *-* vadovu 
per išlepintą gyvenimą iki gyvuliškumo' pMde* 
ngto garsia kultūra, daejusitt, sukiršinti plovėsi 
tarų sa vęs, skaitė vieni kitus Aižiausiais prie* 
Šate naudo josi -vieni prieš kitus tokiais pabūk* 
Jais kokių nenaudojama medžiojant net ant dL 
džiausiu ir plešringiausių žvėrim *

Matys būsianeiosji toonija .yi'są biaurtimą 
mūsų dąbartinio gyvenimo ir lanktis tuos to 
rie pirmieji įsisenėjusiai nedorybei K žiaurumui 
amžiną .kovą paskelbė ir pirmieji toj kovoj už 
^resnę-^ionijos. ateitį žito

Jau vasaros naktele buvo ItocekalpaŠ paki
lau eiti iš ragių namon; M gįžąu laisva dto 
šia,-nevaržoma mintimi, ras jąūčiaū kad dabar 
ilgai nieko nebijosiu, nes gyvensiu savų kovos 
trokštančia dvasia ir priešininkas negales rųa- 
nęs.išgąsdinti^ • > *

Dabar iiiekas, niekas pasaulyje negali suvar
žyti mano dvasios,- nors kūną ir suvaržytų mū
rais ąr retežiais, niekis prieą. mane visos prieši- 
ninkų pastangos mano, dvasia pavergti, ųŠ jog; 
laisvas!.riTaisvaš dvasia, todėl.nieko, nieko ne
bijau, — aš skelbsią viešai- visą tai ką mano 
širdis jaučia, kas mano sielos Į gelmėsd užgimė 

■ man bežiūrintį dvasinę priespaudą, Įrari vis dar 
tebeviešpatauja ant didelės daugybės vargin- 
geraiųjų. žinoiiių; nors garsinama tiems žmonė
ms kad jie gali naudotis kilniausiais demokra
tizmo obalsiaip kurie būk tai jau gyvenimai! į- 
kūnyti esą!.', skaudus tyčiojimasis iš vargingą
jį} minių!.:

Jau visai naktis buvo kaip sugrįžau iš lauko 
jr ilgai dar negalėjau užmigti, vis mintimis to 
rios užsimezgė galvoj, vis dar lauke esant, gy
venam. ■ ’;••■• /,

Dabar aš visuomet tonus mintimis gyvenu, 
jaučiuosiu ląisvas dvasioje ir niekuomet prieši
ninkų neišsigąsiu,-r- aš laisvas, laisvas dvasioj 
kaip giružės paukštelis 'arba debesėlis fiųėlyųa- 
me danguje, kdtosiu už savo‘sielos siekius, 
iki juodos duobės aš žūsi}, kovoj taipgi laisvas 
būdamas !.. ' ' ‘" ■

Galingas’pasirižimas.auga bujoja mano sie
loj kaipjauniejai rugeliai, mano dvasia siekia 
augštai, augštai mėlyne tviskančio dangaus, 
mane maitina žemė — darbininkų minios aš dėl. 
jų tilt siekiu iri sieksiu gerovės, dėl jų tik kovo
siu? aš laisvas |iš noriu kad ir visi, visi broliai 
ir sesutes, būtų taip pat laisvi dvasioje, jaustus 
nėkieųo nevaržomi nebijoti} jokių kliūčių, jokią 
mūrų, patys tij< suprasdand vieni kitus sustoji 
po meilės — kovos vėliava eitų pirmyn prie ga
lutinos laimės prie Kristaus žodžiu įsikūnyja- 
rno, laisvė, lygybė, brolybė, ir tai visiems, visie
ms žemės vaikams. '
'‘Laisvė, lygybė, brolybė”— mano širdy yra 

galingiausias atjautimas ir aš dėl jo..viską dary
siu^ viską aukuosiu. *4 . . ?

Augint bujoldt jaunieji> rugeliai, ąugkit, kūjo-, 
kit žmonijos gerovės jaunųjų kovotojų jiegos,- 
augkit, bujokit ir mano sieloj troškimai,' kurių 
niekas negalėtų apvilti,- aug; bujok tvirtas pa- 
siryžime, augkit jiegos, stiprėk dvasia, kūnyki- 
tė.s manyje Kristaus žodžiai, kuriuos blogų no
rų žmones' nedorai išnaudoja: “laisvė, lygybė, 
brolybė visiems, kas'tik teitas kitą mylites ir ma- 
n^kaipo jūsų Tėvą visuomet laikote ”

k
»*%■< .
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(Skiriu K<ĮH‘rant«> idėjai)
Maciau —• dangaus plačiam žvaigždyne 
Nauju žvaigždė gražiai sušvito, . *

' Greit su žvaigždžių keliais sus’pyne,. .
Ir spinduliai žali paplito.

d ■ *

(k tos žvaigždės šviesu viltinga 
Išskyra ją plačiam žvlirgždynę, —? 
Minia ant žemės nelaiminga 
Pamatė ją kaip ugnis pynė.

• * /-? ,Tf

Žvaigždė tai buvo nematyta, — 
Penki kampai, spalva taip keista, * 
Aplink liepsnomis apkaišyta, , ; 
Lyg metalų žaliu apleista.,

' * , *
Minia ta buvo darbininką, 
Rankas pūslėtas ji turėjo, ‘ 
Pamačius naują keliauninką' , 
Danguj išsyk susidomėjo.

ICažkas žvaigždėj toj buvo miela, 
ICažkhš žiūrėt tą niinią traukę,

- Kažkas prie jos vyliojo si^Ią,
, Todėl mįnia kažko vią laukė,*

1 Tiksštaįj žvaigždė lyg sudrėbėjo;- 
Aplink ją liepsnos persiskyrė,. 
-Ugningi ženklai ten* išėjo, 
Kokie '—minia dar neišskyrė.

Toliau, ženklai labiau ryškėjo,
Minia galėjo1 perskaityti,

’Ugningos raides ten žibėjo :-A
‘ ‘ -Esperanto, ’’, —’ buvo parašyto,

■ ‘ ■

. *
■ Minia to vardo nesuprato, 

Dangus raštą ji-nepažino, 
Bet vėl raides ugnies pamatė, • 
Kurios suprast juos paafokiųo.. e

• t.

“Tautos tauta jei nesupranta —
* Skaudu visiems jog tai matyti, 

Bot yra* būdas — Esperanto, 
Kurs gal vienybę sudaryti”.

I
Minia tuos žodžius jau suprato; 
Tokios kalbos labai reikėjo, , 
Bet apsidairė ir pamate

• Kad nėr tarp ją -jos,pranokėjo.

Žvaigždės minia pralyti ėmė J 
Žinomą tos kalbos jiems duoti, 

"~Kad žmonės jos žinią pasėmę
Kitiems galėtą jas perduoti.

Žvaigždė per spindulį atleido 
Žmonėms kalbos naujos skelbėją, - 

' O jis žmonių tą neapleido
Į# liko *jmūs šviesos skleidėju.

, Minia pamatė kaip galinga 
Žvaigždės kalba naujoji buvo —

■ Išnyko tuoj dalis varginga, 
Nesutikimai, barniai..žuvo.
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t jto oro, juo švariau jame tuo 
mažinu km-es ligotus ir tuo ma
žiau bus pavojaus laukti pinu- ' 
riu uždegimai Todęl kur gub- 
nia* reikia guldyti ligonį sky
riumi J nuo kitą vaiką, gerbiu- ■ 
siu į atskirą kambarį, Luuiie ši- . 
to padaryti negalima, ten reL 
km ilgiau Vedinti būstas: Va
sarą atidarinėti .langus o žiu- 
nią, nors trumpam laikui, alk 
daryti duris, kuomet kurianasį 
pečiai (žinoma, gerai apklojus 
ir apkaišius ligonį,), Ligoniui 
nebus blogiau, jei bps truputi 
tesu ir nėra ko bijdtis, Iš tyro 
aro jam bus tilįrai nauda. Taip- 

“gi maudyti kūdikis gulimą.
Ligonio > patalynės ir drabu
žiai reikia taipogi tadien n- 
ran išnešus išdulkinti, išdaužy
ti; pats kambarys reikia įšva^ 
lyti nuo dulkių, bet jei ir šitas 
viskas bus išpildyta* vis-gl li
goniui netinka sėdėti kamba
ryje per visą dieną, bet prie- s 
dingai jom reikia daugiau vai
kštinėti, Kosulys per tai nepa-, 
atdarys sunkesnio, o atbulai, 
.bus lengvesnių Vyresnieji vai- . 
kai nuo 5 metą 'amžiaus gali" 

. vmilištihėti po orą net’ ir žiemą, 
kuomet nelabai smarkus#Šaltis 
(tikta) ilgai bėgioti negalima,/'- 
O vasarą, , pavasarį" ir rudenį 
visiems galima po orą vaikš
tinėti ir dideliams h* mažiems?1 
jeigu nėra smarkaus vėjo ir / 
oras geras.' Bet nėvąlia Hgd* i. 
niams vaikštinėti ąu sveikais, ■ 

. taipgi, nevalia seigantiemš kok- 
lišu vaikams vaikščioti į .mo
kykla, nes nuo jų užsikrės dd- • 
ti yaikai. >. . *

Ligonio Valgis įeiigvesniuo- 
se kokli ušo atsitikimuose, t. y. 
ligoniui vaikščiojant, nekurs- ,. - 
čiuojant, gali būti toksai'pat ‘ 
kaip ir sveikųjų, nereikia duo- . 
t i- tik tokie, valgiai kurie" gali 
kosulį sukelti/ rūgštis, kartu* l 
mas,* sūrumas, .sausi daiktai , 
jr t.'t. ' ;
* Sunkiai ligoniui sergant daž
nai vemiant reikia jisai rupiu-, 
tis maitinti kad

. ‘ .,apsilptų; duoti, tik skystimai:
♦
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. ' IjietiivuĮ sakoma. ~
Siaurai'tekliūna, ką^^Lačiai rečia

Ir begulintį ant krosnies bėda aplanko.
> Pavasary ir šlūotražis kruta. ’'j

■ ’ -'Nors žmogus mažai save pažįsa, bet nė-
ra tokio, kuris nežinotu apie save daugiau, 
kaip jis žino apie artimą. * 1

• »

. i

'Tas.nerąmus, kuris ^ako,\kad jis esąs 
ramus.- Tas, kuris sako: aš nieko nežinau, 
protingas; tas, kuris sako t. aš protingas — 
plepią tas, kuris tyli, yra- protangesnis ir 
geresnis.už visuš. v Ketom

Gyvenki prastai 'ir saikiai l.■'Tokiu bū
du tiktai tegalima savo galias*.auginti ir 
pradėti Žengti •didyiiėn. Kuo prasčiau tu 
gyvensi, tuo nyprigulmii^m ;

%

Pasaulis viena šeima liko, 
Visi viską plačiai žinojo, 
Kas ką sumanė, kas nutiko.

u 
Pasauly buvo jau Vienybė 
•Tarpe tautų ir darbininkų, 

• Nauja kalba —buvo; galybė, 
Kurie Jai buvo talkininkė.

/ .

Ir žmones ž-v;iigždę pamylėjo, 
. Ir ją mylėt .vaikus mokino,

G) ji danguj žalia spindėjo * 
Tr spinduliais tautas gaivino.

Mačiau kaip žalias spindulys žavėjo 
Minias gražiąją viltimi,"
Kaip žmogus su žmogum bykur suėjęs 
Daliuos savo mintimi.

Nors' ne vienos tautos jie buvo, 
Ne vieną, buvo jų kalba,

’ Bet jų broliaviinas nežuvo, 
Nes jungė juos valia spalva.

’ ' % ’

Jie tvirtą įranki abu turėjo, 4- 
Mokėjo tos. gražios kalbos, . 
Kur pradžia iš žvaigždės turėjo, 
žvaigždės vilties, žalios spalvos.
A

'Maciau tą žvaigždę taip galingą, 
stačiau jos spindulių jiegas.
Mačiau miniai linksma^, laimingas, 
MačiauJkartu visas tautas, —

.' ‘ Žalia žvaigždė danguj spindėjo 
; Ii" jų vienybei daug padėjo..... •

i / Vargo

j ■ »■■ ' .1—..-.n,, it— tl, „r, ■ -|

Drąsa yra dorybė, be kurios jaunystė 
negali apsieiti^ ja prarasti reiškia belaiko 
pasenti. Gpridu. padaryti tųkstanTį pakito 
dn ir tūkstantį kartį būti nuveiktu, kto 
pabėgti iš kovos lauko. , V.

galutinai ne-f 
,,T’"Jr-¥7 ------ --- Vv
pienas; tai valgis greičiau per-- 
ęįs į žarnas ir nebus iš vemtas. 
IMo reikia ji valgydinti tuo- ‘ 
jau1 po vertiiinb', kad valgik'IK 
giau kūne užsilaikytų

Prie kokliušo gerai yra duo
ti po kokį arbatinį šaukštuką 
sodos, vandens kas 2 valandi 
'(Sodium biearboriatė) I stikli
nę atviryto vandens.

Kraujo pasruvejimai paakio- 
se,.kurie būna kokliušu sergan
tiems nesuteikia jokio pavo
jaus ir visuomet paty savai-.. 
i ne išnyksta.

Jei kokliušu sergąs kūdikis 
pradeda karščiuotis ir galima 
laukti plaučių- uždegimo tai rei
kia nieko nelaukiant jis paro
dyti gydytojui. Prieš gydyto- . 
jui ątvyksiant reikia kūdikis 
tik paguldyti lovon; tegul ne
kelia, kolei neperstos karščia
vęs. Bet ir šiuo laiku reikalin
ga vėdinti būstas gerai apklo
jus ligonį, o vasarą, geram o-* 
ruį esant,.vaikštinėti lauke iŠ- 
.^Fnešus tokį kūdikį.’ Naudin
ga taipgi dėti jam ant galvutės 
skarmalas, sušlapintas šaltam 
vandenyje ir niainyt.jį dažnai, 
-neduoti jam sušilti. * ./

Jei išpildysi viską, kas paša- ■ 
kylą, tai kūdikis sirgs leng- ‘ 
viau. Bet visai sulaikyti kola- I 
liušo negalima ir nėra ko lauk- < 
B, kad kosulys greitai pereis., 
Vienas pasirgs 6 savaites, ki- • 
tas mažiau -L savaites'trišaki-.' 

tti daug ilgiau menesius 2, 3 iv 
net pusmetį. Ligos pabaigoj 
-kūdikis nebeužsikosti ir dar sar“' 
vartę arba dvi pdkosti lengvai. 
Tiktai kuoniet, kuomet visai 
pereimv kosulys; galimą leisti 
kūdikis prie kaimynų Ir moky
klon, bet prieš reikia ne tiktai 
pats kūdikis, bet būstas ir visi 
daiktai išvalyti tuomet, bus ge
resnės pasekmės ligos panaitei 
nime, . • . .I - J

k' l
*> <

■ ............................ .. ...................... ......................—ri

Meksike yra’indijonų gen* 
tis, kurios kalboje yra tik 

. Gera ihbitis veda antis į dangą, bloga 300 žodžiu ir tie žmonės ne* 
j pragarą tik ne danguje ir-nę pragare^ bet gdli 4.suskaityti daugiau? per 

Įstotos,šiame vargingame gyvenime/
4

u
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Žmonių mokytų nėra! Ar 
mH užmiršome, kode! mumis 
lenkai cbamaH la&į iki Molai ? 
’ įmonių mokytų netnrijo- 

me! v
Ar mes dar nematopie, kodėl 

Amerikoje mes esame paskuti-

»

II ttlty GEHTM.I;
i iiii 1

TĘT« WWW, O ttg DU > >r' 11 iJ 1,1 1

Jau m* užmiršome koa buvo 
prieš porų metų. Ir ačiū Die
vui. 7’" ' \ .. ,
inėt amaug&i žvėrimis tiei virti—• iZmomų mokytų mnžnllįeciją.perekąičiM tao>gafim$ 
tęhuvo. Kas girdėjo tiktai — 
tas stengiasi apie tas baisybe* 
nebegirdėti, J£as ja* matė nie
kuomet jų užmiršti negales.

Mes visi tų laikų atmename
. vieną dalyką. , •

Musų Lietuvą mindžiojo ir 
spardė, kaip kokį paskutinį šųr 
nį — ir tušai ir bolševikai ii* 
vokiečiai ir lenkai. Visi atėję 

; į Lietuvės užsėtus lankus ištry
pė javus .—- išplėšė žmonėnm 
turtų mflijardM* Budaujan 

’ ’ čiais padegėliais' tapo lietuviai 
Mes tuomet Amerikoje-esantie
ji padarėme plrm^ dalyką 
siuntėme pašalpos savo šuvar- 
gttsiems broliams. Kiek išsiun- 

_ tū įvairias organizacijos pašal- 
pų naMaįČiapisJ padegėliams ir 
kitokiems^vargdieniams — mes 
žinome visi. Kiek atskirai 
kiekvienas iš musų siuntė sa
viesiems — vienas Dievas te- 
siiskaty& Mes tiek tinome, 
kad duonos reikalams, iš Ame
rikos nuplaukė šimtai tukstam

. 7
■ Ir ačiū Dievui — Lietuvo je 
nebėra badė. Ir duonęs tenai 
daugiau dabar, negu kur kitur. 

ks i .Vienas dalykas tapo padaly
tas,

I Visokių vargą ir priespaudą 
prikentė  ję lietuviai suprato pa
galinus, kad vargai negali pa
sibaigti, kol mes neturėsime 
laisvės. Rodos aiškus visiems 
dalykas, bet lietuviams jis ta
po. visiems aiškus airižaus ken
tėjus. Šiandieną Visi, ir moky
tieji ir prasčiokėliai, supranta, 
.kad tuomet tiktai pasibaigs 
musų vargai, kuomet savo ria- 

: muose — patys busime Šeimi
ninkais. Žmė tad. Lietuvos 

onės ginti savo žemę.,. Tpks- 
pjąr"pddejo galvas. Ainži- 
tiisį‘duos jiems už tai Vieš-

tėvynė bus jiems už tai am- 
. žuį dėkinga. • ■

Mes gi Amerikos lietuviai ir 
fotidalyko neužmiršome. Ėjo
me, beldėmės pas pasaulio ga- 
I'-.,-..'.., 
dą, kur tik galėjome Lietuvos) 

< Nepriklausomybės reikalams J 
per vien Tautos Fondą, išleista 
$298,815.37. • O juk buvo ir ki- 
tokią 'auką! Laisvės Paskolos 
neskaitant.

Po tų aukų, po tų darbų, Lie
tuva šiandieną jauyisų valsty
bių pripažinta stovi Laisva. 
Dar nevisi darbai padaryti, bet 
jau baigiami. Mes. supratome 
Laisvės svarbumą, rėmėme ir 
remiame Paskolos reikalą. An
trąjį dalykų Lietuvių laisvę — 
mes supratome ir darėme. 

Neduok, Viešpatie, jei mes 
nesusiprastmneni. Tuomet vi
si tie milijonai; kurie apsaugo
jo Lietuvą nuo • bado — eitu 
niekais. Tuomet tie šimtai tu- 
kstaneių) aukoti Lietuvos lais
vei — butų pražudyti. - 

Tik pagalvokime vyrai! Kas 
J tai yra Lietuva, galų gale? Ar

- tai žemė, ar dapguę, ar oras, ar
kas kitas?’

Žemė, ir dangtis Lietuvos, 
’ jos vandenys ir oras — yramu- 

•% ms brangus, nes tai musų, lie
tuvių padangė, musų vandenys, 
musų oras. Bet tąi dari ne Lie
tuvą puti. Jei nebeliks Lietu
voje lietuvių—nebeliks ir Lie- 

,' tavos. Aišku tad, kad Lietu
va — tai Lįetiivos žmonės. Mes 
rūpinomės duona, rūpinomės 
ittisye, apie žmones buvome pa- 
ią|ršę. Duonį dirba žnionės, 
įgisvę. iškovojo sau žmonės. 
Kad duonos butų, kad turto 
butų, kad laimes ’ niums butą 
—.reikia žmonių. O žmones 
duoda mokslas.

’Ar ir tą dalyką reikia pripa- 
rodlnėtiti v

Ar mes negirdėjome įvairių 
į • į'jigojimm kad Lietuvoje dar 
*. neviskas gerai’? Kur priežas

tys? ‘ ■
— Žmonių nėra mokytų! Ar 

mes nežinome kodėl musų var
das svetur po kojų- pamintus i

>4

i

Sr

i “Hvmr * MttMrar- Šia p. b: VaUnoros raitas pat. i
D«im> M1ULGYBT*. įsai ui save kalba. Tik reikia^

i immnudb

Nes Smogus Žmogų tuo- jnioje vietoje?

Hunus, skelbėme Lietuvos var-
*A. v w ■ «V» ta . ‘

• šiolei buvome Aiperi- 
kojf* juodukais Ar ir musų 
vaikai taip pat visiems tar
naus?
: — Taip, tarnaus; jei mes mo
kslą paminsime. .

Nepoleonas paklaustas, ko 
reikia, kad karą jaimeti, atsą-

• Ikė: “pinigų, pinigų ir pinigų”
Mums turi būti aišku, kad 

LietuviąJauta gali būti — tur
tinga, laisva tik tuomet, jei bus 
mokslo, mokslo ir mokslo!

O—
Na, Žinomą, suprantu, aišku, 

pasakys kiekvienas; Ir su bai
me pagalvos sau, pakaušį pasi
krapštęs Jau vėl pinigu 
prašys.” . __

Ne, neprašys pinigų dabar.
Prašys tik vieno sunkiau

sio dalyko pagalvoti..
: Įsivaizdinlcime sau,’ kad bus 
taip ir toliau, kaip buvo.

Lietuvoje mokytą žmonių 
mes teturėsime — ministerius 
Seimer Lus tik ketvirtdalis bai
gusių gimnazijas. Mokyklose 
mokytojaus nemokantys dorai 
rašyti. Prekybą ves nemokan
tys pasirašyti. JCas bus tuomet 
Lietuvoje?

Perkūno* trenksmu norėčiau 
trenkti kiekvienam kurčiui —

Žaibo ugnimis norėčiau užra
šyti kiekvienam apjakėliui tu
os žodžius: “Jeigu taip bus ir 
toliau — nebus Lietuvos!”

Nemokėdami valdyti savęs 
tinkamai, nemokėdami įstaty
mų leisti išmintingų, nemokė
dami savo turtų valdyti — ver
gais vėl tapsime. Ateis sveti
mi, ir vėl chamais mumis vadi
ns Ir vėl mumis utėlės ės. O 
pieš , tik viens lutą , kaltinsime 
11‘ keiksimės tarp savęs/

O ėia Amerikoje! .
Jau baigia mirti tie, kurie iš 

Lietuvos atvažiavę yra. Jie 
amžius, sąvo sunkų darbą dir
bo, gerų dienų nematė. Jei ir 
vaikams geresnės ateities, ne
užtikrins — kas bus? Vaikai 
— užmiršta, savo tėvus, sena
tvėje apleidžia, 
laimės jieškoti. Nusineša'tėvų 
skausmus ir ašaras — o laimės 
neranda.

Retas kurs išlipa į viršų. Bet 
pats išlipęs nebeapkenčia tų, 
kurie būdami artimi, ne padė
jo, kuomet jam vargas buvo — 
t Jei tai toliaūs bus Amerikoje 1M • «.•*! • T l

nudidtebėti, kad korespondentu 
beHŽininįumu “Tėvynė” pasi-į 
naudojo, kad liet, kktalikų į®4 
taigom godavus smūgį* Ka«| 
tuom korespondentu buvo, maj 
nome, visuomenė nujaučia.

BRANGIUI BROLIAI— 
B1SMYS!

' Turbūt jau užtektinai pažįs
tat mane iŠ rn'ano rašinėlių ir 
mane suprantat ir dabar taipgi 
suprasit.

Aš jau likau ex-kareiriu ir 
svarbiausia su tikslu tęsti savo 
nutrauktąjį mokslą.

Nors jau virš dviejų mėtį iš
buvau kariuomenėj,, bet tikiuos 
kad tas nekenks man mokintis 
toliau. , ’ .

Svarbiausia tik man dabar- t-.. . T* ....

V

— tėvai ne mirdami paguodos 
neturėsi...

—Vaikai užmirš' tėvus ir tė
vų kalbų ir eis vistiek šunų lo
dinti. '

O lietuvių vardas Amerikoje 
bus išbrauktas.

Taigi šiandienų ne pinigui 
prašysiu. > • ' •

— Bet prašysiu kiekvieno, 
kas gyvas — pagalvoti.

. Jei nebus mokslo Lietuvoje
— pražus Lietuva.

Jei nebus'mokslo Amerikos 
ietuvių tarpe — pražus lietu

viai. - ■ .
. Ne du dalyku —sduona ir 
laisvę ~ bet tris dalykus rei
kia duoti lietuviams.

: Iki šiol užmirštas, bet svar
biausias yrą tai mokslas.

Fed. Bekretarijatas
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FONTAMIO 
. kum

Naudinga Visur < 
piRBTuvUE, .Ofise; 
NAMUOSE m oiCT-

Daug parankiau ir sma-' 
giau rašyti su fontanlne 
plunksna. Daug mažiau 
išlaidu vartojant fontanl
ne plunkami, pirk dabar.
$3.50, H, .$4.50? $00, 
$5.50, $k0O ir aukščiau.

806 Broudvray, 
Boston 27, Mass.

TIESOS SPAUDOS
, BENDRIJA |

B. SIMUTIS, Pirm. . J. B. SAUUJUS, IM. ]

KUN. J. PETRAITIS, Sete.'
J. M, Km >* Kemišk, & jUviokU, A. Steknyn.

TPW ■SPAUDOS ĘĖNDHIJA orgaimzuoja 
$100,000.00 kapitalų, kad Lietuvoj uždėti Po
pures tUrituįg ir įkurti SpMtsiiivg knygoms it lai* 
kraŠČiams leisti- . B ' - .

SBB1S $5M (PENĄ* V0M1BMI) ■

Visais reikalais kreipiatės Šiuo adresu :

TIESOS WD0S BENūRIJA,
14T MONTGOIOĘY Sft, PAmSGN, K. J, 1

Kalėdoms Prisiartinant
t *

“T|vuni” gavo 41 nr. įdėjo 
kokio tai korespondento pasi
kalbėjimą- su p, B. Vaišnora, 
kun. Miluku,- kuų. Jųrgnčiu ir 
p? Pranaičiui?. Tą koreėjmri-

Į 
buvo nuspėti, jog aiškiai ineluo- 
jftnm ir šmeižiama, katalikų įs
taigos. Negalima buvo įsivaiz
duoti, kad p. B. Vaišnoras, per 
septynis metus buvęs Tautos 
Fondo iždininku ir būdamas 
teisingu ir sąžiningu žmogum 
taip neteisingai butų galėjęs 
kalbėti apie Tautos Fondą* Vie
na, T; F* fijėkuomet nėra išmo
kėjęs kun., J. Švagždanti $3000 
dolerių; ant/a, jokių bilų be jo
kio reikalo ir priežasties nie
kam nebuvo išmokėta, Jei p. 
B?Vaišnoras taip butų sakęs, (jūsų, broliai seserys, parama, 
aiškių butų .sakęs neteisingai, kurios ak tikiuos.

Dabar turime juoda ant bal-f 
to, Gerb. B. Vaišnoras jiatsai 
apie tą pasikalbėjimą rašo: 

Gerb* L. šimučiui,

Gerb.. Tamsta:—
Vardan teisybės, malonėkite 

įdėti šį mano raštelį “Garso” 
skiltysna apie.riešą “Tėvynės’ 
korespondento melagystę? 
' Netikėtąi^maii teko paimti -į 
rankas laisvamanių laikraščio 
“Tėvynės” 41 Nr.,. iš spalio 14 
d,, 1921 m., kurianiė “Tėvynės’ 
korespondentas rašo apie .ma
no’ pasikalbėjimą su kpn. A. 
Miliuku, p-le Pranaičiute ir 
kun. JurguČm. Pasikalbėjimas, 
girdi, nugirstas Pennsylvaui- 
jos stotyje, ‘rugsėjo 2 d., 1921 
m., 8 vai. vakare. \ >

Kun. A. Milukas ir Baltrus 
Vaišnoras iš Pittsburgo ant Sto
ties tik dviese, atėjo, jokios 
“Žvaigždės” redaktorės drau
ge nbuvo. Tai viena melagys
tė. , Minėta “žvaigždės” reda
ktorė a’tvažiavo iš Philadelplii- 
jos, kokia pusę .valandos vėliau. 
Tą patį laiką ir kun. Jurgutis 
pribuvo. VaišnorU Ąeriirėjo < 
kuom džiaugties iš kun. Jutgu-. 
čio pribuvimo, nes jis iškalna 1 
žinojo, kad kun. Jurgutis va
žiuos į pittsburgą tuom pačiu 
traukiniu.

Kųn. A. Milukas manęs visai 
neklausė, kodėl mane išmėtė iš 

1 Tautos Fondo ir todėl nieko ne
galėjau, atsakyti ir ne. atsakiau, 
■ai antra melagyste.*' 

' Kun. J; Švagždys niekados 
nėra gavęs iš Tautos Fondo $3, 
)O0,6 tik Amerikos Liet. Tary
bai jį "išrinkus lietuvius atsto
vauti Argentinoj ir juos ten or
ganizuoti, duota kelio lėšoms 
$500 dol., p ne $3',0Q0. Niekuo
met‘B. Vaišnora nėra reikala
vęs, kad kun. J. Švagždys juos 
grąžintų. Tai trečia “Tėvy
nės” korespondento melagystė. 

Niekuomet B. Vaišnorą ne- 
pafrirtino kun. A. Miluko žo
džių kuriais jis užmetęs T. F, 
dėl pinigų eikvojimo. Tai ket
virta melagyste.

Apie jokius pasiuntinius, nė 
apie_kun. J. Švagždi, nė Kaupą 
ne dr. J. Bielskį jokios kalbos 
nebuvo*. Tik kalbėta apie Fe
deracijos kongresą. Tai penk
ta koresp. melagystė.

Pagalios nė laiko •• nebuvo 
tiek daug reikalą apkalbėti 
(buvo tik 5 m. laiko,) nes 
“Žvaigždės’? redaktorė greit 
skubėjo kokį tai traukinį pa
gauti, taip, pat ir mudu su kun. 
Jurgučįu skubėjom Savo trau-’ 
ldnin. • 

; J'okįo “Tėvynės1’ korespon
dentoten nebuvo ir musų kal
bos niekas įauginu, apart čia V 
vardytų ' asmenų, negirdėjo.’ 
Tai šešta melagystė. , 
’ Labai. gatia> kad mus jį ka
talikų tarpe atstianda tokių ne- 
sąžiningų ° Tėvynės” kores
pondentų. - 
’ Jokių polemikų sĮi ' ‘ Tėvy
nes” korespondentu nevaripe- 
siu ir į visokias -melagystes 
daugiau neatsakipėsiu. .*

Kad visuomene nebūtų klai
dinama^ vardan teisybės, pra
šau* “Drąųgo,” “Darbininko*’ 
ir kitų kątąliltiškų laikraščių 
šį mano raštelį savo, skiltįsna 
įdėti* IMtai iškalno ačiū.

B, V. VMinora^
Jokių komentarų nebereįkia

• M

H

Nepaskaitykit nemandagiu 
ir altyplėšišku mano tokį pra
šymą, y-matot,_ašl taip papra- 
taū?Ėreiptis Ljumi&, kad nebi
jau nieko. * . . ’

Gal neteisinga is mano pu
sės yra prašyti iš jūsų ko nesu■ 
užsipelnęs^ bet ristik žadu u?Į 
paramą atsiteisti ateity.

Daug, žinoma, paramos rei
kia, nes aš noriu ir ‘ ‘gerokai”,, 

‘kaip sakoma, mokslo įgauti. 
Su šiuo prašymu dedu sąžinę ir 
jausmus ir jei likčiau apgaviku 
jums, tai bučiau bjauriausias 
žmogus. ; ,

Taigi tikiuos kad sąlygų pri
verstam man nebereikės grįsti 
tuoj vėl kariuomenėn ięnegalė- 
dams nieko jums, .broliai — se
sės, duoti už jūsų' užuojautą 
man jkišiol, kaip tik jausmą, 
lieku jumis užsitikejęs.

Apsigyvenau. Kaune ir tar
nauju, tik rimtai 'ėmus mokslą 
gal sunku bus kartu tarnauti. 
' Jūsų ex-kareivis . \

Vitkauskas Leons 
(Vargo Poetą)

Kaunas. 22.IV.21.
•. ♦

—---- Ui. 4.-------------------------- -- --------------1---------------r
Geriausios’ spalyos paukščia

ms nubaidyti yra ' raudona ir 
mėlyna.
f

>4

įKSTĘA SVARBU!
• Jei nori žinoti ant ko Žuliko- 
vskis joje iš Vilniaus į Varšu
va (da Warsza'va) skaityk Per
kūną spalio mėnesio, o ten ras: 
Jo paveikslą ir aprašymų.

Kelionėj tikėtas 15e. *
•‘PBBKWASa

366 Broadvay, Boiton 27 Mass 
'f

•e

BŪSTONIAN MUZIKOS 
.MOKYKLA,

Ifittrtl smalkoj! mokytojai duoda sa» 
VO geriausia patarnavimą jūsų valkui 
arba mergaitei. Smuikas^ duodamai 
i? ;; ’*•*;'•/ *■*
platesnių^ inforjjmcljų kreipkite# prll

; •

už dykų m pirma kurso lekcija. Dėl

395 Broadway, . '
Rdom 4, 

So, Boiton, Maii.

ti

BLaV.«HįrY[lB ”
Jei norite sužinoti ka veikia * f 

soeijalistų ir komunistų veikė-' į 
jai (vadai), siųsk Perkūnui 15c A . — 
G^erkūnas prisius jųmpaAiš-

wPerltfiiiatt,K ' v VISAME pasaulyje yra priimta sveikinti savo.giminės, eųvo ar- Į 
ųflR RrAfldvraV ftnatnn 97 Ma«R A ūmuosius, didžiųjų švenčių sulaukus, Kiekvienas Amerikos į 

* v Lietiivis, turi savo artimųjų Lietuvoje, ktitie su išsiilgimu'iau- f
A kia dovanų, laukia gal ir labai reikalingos pašalpos, i’kaip tik 1 
v dabar yra laikas pasirūpinti, kad tos musų dovanos pasiektų v 
A juos dar pirm švenčių. Nebe to dąr, kad nebūtų reikalinga į
V Lietuvoje ir šiaip paramos, žiemai ateinant, — DAR DAUG Y- ( 
A RA TENAI VARGO IR SKURDO, DAR TOLI GRAŽU NE- į
V UŽGIJO TOS' MUSULMONIŲ ŽAIZDOS, KURIAS UŽDAVĖ
A JIEMS KARU. Tai-gi mūsų, Amerikiečių, pareiga yra nepa- y 
x miršti aiioj pusėj vargstančių savo giminių. t
A Dabar kaip tik,gera yra proga pasiskubinti su persiunti- 
įį ’mu Lietuvon pinigų, (nesą kursas pinigų yra labai žemas. Ma- ’ 
(y ža viltis, kad jis dar žemiau pultų, bet’ yra daug galimybių? ’ 
X kad'gali pakilti, — TAD KIEKVIENAS KAS TURI REIKALĄ 1 
A PERSIŲSTI LIETUVON PINIGUS, LAI PASINAUDOJA ŽE- 
1 MU KURSU dabar jau. * f •
A Kad žmonės naudojasi puolimu kurso, matoma iš Žemiau 
ž paduotos ištraukos iš mūsų knygų, parodančių, kaip su kiek- 1]

į A vienu mėnesiu vis daugiau pinigų siunčiama per. mūsų Bankų. • T 
i |ę Taip, išsiųstą Lietuvon per Baltic Statės Bankų: 1921 m. sau- į) 
I šio mėnesy — 2,530,456 auks., Vasario mėn. — 2,082.795 aūks.; a

Kovo mėn. — 2,640:861 auks,; Balandžio mėn. — 2,087,638 auks.; y 
Gegužės men. — 3,11$,044 auks,; Birželio mėli.—- 2,501,950. 
aūks.;-Liepos men. — 4,904,886 auks.; Rugpjūčio men?— 

‘5,696,650 auks,; Rugsėjo mėn. — 5,114,750 auks. VISO PER 
9 MENESIUS IŠSIŲSTA PER BANKĄ Į LIETUVĄ

31 MILIŪNAS 678 TŪKSTANČIAI IR 25 AUKSINAI, IR NEI 
VIENAS SKATIKAS IŠ TŲ PINIGŲ NSRA ŽUVĘS 1 ■ 1

• BALTIC .STATĖS BANKAS užtikrina, kad per jį siųsti 
pinigai kuogrėieiausiai pasiekia.Lietuvą; Baltic Statės. Baukie 
duodą pilniausią, garantiją už pinigų čielybę.

Tai-gi ir gerb. Tamsta, pasinaudok tais patogumais, t. y, U 
kursiu kuogreieiausiais ir teisingiausiais Baltic Statės Banko 1 
patarnavimais ir siųsk pinigus į Lietuvą dabar, kuomet už dolarį y 
gaunama labai daug auksinų. . ,

'Adresuokite mums šitaip :

BALTIC STATĖS BARK
294 EIGHTH AVEttŲE, NEW YORK, k

* . • » • 
Rniwiui' uRiiiiriiMiMM—■ r.* *

JAU IŠfiJO IŠ SPAUDOS {

“ŽEIMĖNIJA”-
■' ik. L
Botonikos mokslo župialas, >

• leidžiamas kas trečių y 
' mėnesi.

£

• 11 >
E "ŽELMENIJA” yra šios ru-

•■Sles lietuviu vienintelis žurną-
! las. ,
! “ŽELMENIJOS” No. 1 (pir-
i mas) su paveikslais. Tilpo
’ 400 suvirš ivairiij augmenų—

“žolių” vardai.
“ŽELMENIJOS” prėnumeta-

Į. tos kaina Amerikoje, ir ūžsie- • 
niuose metams $1.00.ta<
Pavienio numerio kaina 50c.'

' Užsirašykite “ŽE^MENIią.”
Adresas:

\ . P. A.JATUL, 
J?. O. Sos 2128,

Boston, Mass.

•UCZlUE fintai]

MUSŲ PASIŪLYMAS.
• “ ■* * • . 

' k?'' " ’ ~. k,- • ■ '
Geriausias mūsų pasiūlymas biznieriams ir 

profešijonaląmš, tai'.pa šis : LDS. leidžia kas- 
Hiet^kaleiidoriu. Biznieriams ir profesijonalams • 
yra geriausia'proga jame .pasigarsinti

Tų kalendorių skaito mažiausia 50,000 aside- 
l nų. Jie yra veikliausia mūsų visuomenės dalis ir 

supranta, kad reikia remti tuos, kurie remia 
spaudų arba tas organizacijas prie kurių toji vi- 

į ’suomenės dalis priklauso. Lietuvių Darbininkų 
į Sąjunga yra viena iš žymiausių organizacijų <- 
į. merikoje. - 
į * Ateinančių . 1922 metų Kalendorius jau ren-
į giamas spaudom Kad užtikrinus vietą apgarsi- 
[ nimui, tai siųskite tuojau. • GaTsintis apsimoka.

Apgarsini^ ]iainos: 
| Ui visų puslapį ,..................... $1! 
į Už pusę puslapio .. v............... t
Į Už ketvirtų daĘ puslaino ............ 5.00

ii « Už vieną c oi j «.<«.»*•........... 1.00'
u **
| Apgarsinimo kopiją siųsk tuojau.: Apmokėsi vė
li liait. , ‘ ‘ k
I 1 e(D ALININKAS”
! " . ■ . * Boston

HiihtfiU SKULE BUSI ON'E MOTERĮ! IR VYRŲ RUBU.
Registruotis galima kožną dienų : nuo 1 v. po pietų iki 10 v. vak. '

425 Broadway, Room 3, South Boston, Mass.
> Mokiname l'i e t u .vi s k a j. Iš toliau kreipkitės per laišką.'

i
f

<■

T^ii^^TlVfiVūiiavi?, KaVardu, yiąoiuv Ženkleliu,GdrikttBlu, Ant“ 
spatidg ir kftoklg JOrdiigystem* xeiltalingg dalyku- 

lWkltfand|^I^UIogO a^ Sampalę, pąžym&itė ir įgsg dr»W tiscd#. 

aynuCO.» 90-9Ž JFeirry St, M J*

?

‘i

z*

1

fT

TIESUOTAS 
AGENTAS W

G ARLAIVINIŲ
' linijų

! Agentūra .Uždėta
1910m.

U* I .'    .... . M,Imi. ■ - — ,,,„ ■

1 :■«*■■■ ir-ėjĮim?

Lietuvis Rakandą Bendrovė
■ (FUDNITUBE STORE)

* patdutjdftm v|Wp* Untomdfūa uimQkani ir duodam ant WmoW* 
čio. Ullatkom naro troke, prirtutom dftiartųt J totuiIr nėiM 

’ kmuatom ii vienų namų į Jdtua. * ,
108 W. BBOADVAY, 10. lOlTOli, KAIS.

Teleplioue Su. Boaton 8E|0—W.

e>

LAIVAKORTĖS Į LIETUVĄ 
ir iš^LIETUVOS parduodu per Rotterdamą^ 
Antwerpeną, Amburgąį Bremeną, Klaipėdą, 
Karaliaučių, Eitkūnus,: ir Liepoją ant geriau
sių. ir gieitiausių laivų# ^aspojtusr ilreikalau- 
jp-visiems keliaujantieuis į LIETUVĄ Pini
gų siuntimas ir mainyrfiūs pagal dieninį kursą. 
Išvažiuojant į Lietuvąsinwaw pinigui nepri- 
verčiame. ’ Atvažiuojančius iš kitų miesių pattii- 
ku ant sįoties ir bagatiue miBtataų ant laivo.

Bu visomis- informacijomis Icreipkite* ypa- 
tiškai arba per laišką pas sen& n?, užtikrintą a* 

genį?* f||ūixi|iQ|rię ito DM « ’*»•*>Ui AURMHlIdMd n«» York, N. t.
Visuotiną užstikžjkną įgijau taiamgumu ir mano gere 
patarnavimu, uŽganMijau dangumi, ušganMiniiu ir jut,

V v

■ į

i
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EXTR.<{ '■ ' ' EXTRA!

DIDELIS VODEVILIUS i

Prirašė ir kiti. L. D. S..lkp:iW. '
auga 'kaip ant mielių. ; 1 FAXJ>r«o« .

— it ttou, 
-------------------- . į «9 I 7-th HL, JKk

Mm TRIKSAS. [viGU-PinM. - & Tūlėm*, » 
Po iškilmingo priCmimo mfisiH \ »* “•*

,tėvynės atstovo gerb. V. Čarnce-| 8q M»n
IBVAŽIAVO Į LIETUVĄ
Prieš apie porą savaičių .Jo- w ____ ___ _

/. nas JRonimia^, L. Prekybos B-1 Bostono laisvamaniai' pasiju-1 rin? rast. ~~ M?&w.«f 
Vės. prezidentas, apleido Bos- to nyl$tukafe ir vhi neteko vi- Mass
toną maž kam pasais, kurJspomenfe pasitik?jiipo. Kad šiek} j te .bmmml m»
važiuoja,: Dįtbar išėjo eikštėnJti^k atsigriebus, sumanė rengtiiM4W^A — s^omm NaridsM. 
kad lis su žmona išvažiavo Lie- masinį mitingą protestui prieš len- [ LMn taiko susirinkimus kas tr&iv 

ĮItiitt LniSni ovnžtift M'nmjmv'rn'Vj Ii*į®į*taldieDl kiekvieno menesio, 2-rą iul wV0XL i aus. Danai gražus sumanymas tri ;pfe^ .petro pAimpIJos italėj 4tn
■......[kas jam. nepritars. Tik visa bė-jB Seventn St, Smitu Boston, Mąsa

•nąrwnn« žat-Taptiv da. kad mūsų laasvamaniai rengia I _ » _ , * .f.
Upkr. 13 d. SympKony s V> * "«^zč

dainuos Rusijos dainininkas še- fpstaistPal£eltl savG nusmukusią I oynoR adresai, Boarov, MA£b 
{partiją,sudarymui naujus Mędeju*

*> ' — 41 G*tt* St’ BOMOD, MM*nybes. ’ Į VICE-PIRM. - Juo«M Bliokft*.
’ J Bostono lietuiuai gerai žino ko-Į W & frthSt, So.. Bo*ton, Ma* 

7 m.nnU n bią naudą turėjo iš nuteriot^r^4^^^*“ *nj* ttocieJUBa^
: draugu vienybes^^TukstancinsIjiN^RiįiT^jąę^

pers’
ATšAT.n * ir ligsiol neišduoda. Visi mnome, 307 pj. St, So. Roatou, Mab.

f '^tSS HattWsiwe. '■»

ridŠJO su Itauut Ar Saitu W “ **•* «> H

F V t • T --** i, x I ^athiūgtoū SU Boston, Ma«fc &tą
Labai Butą gražu, kad sanda-*pakarę. Ateidami.drange Ir nanjg ru 

rieČįafnoi’s dabar atsipeikėtų--j50Bįon(r^aiKO-praKawu5 gui^ix--k-^_ įtot prJn^k _____
ais R^šijus Pfbf. -Miliulrovy buvu-Į^1 _e ? z.r»' . ’ Ty - ...
4, nMAniA dHM. P»» •«“«? PttuM TRAKTAS I svei- v

" vienybe" tvertĮ tdimsiperka po Į
i.; r»T-

I PAN.—UTARN—8ERED, 
Į • Lapkričio (Nov.) 7^4
I Thomas •Meighan*—
5 ‘'The Conguest of Conaan1 
į Špico—?
X ‘ ‘tai Xylaphone Artistai'
į Katherme King & Co.»—
Z "MuiikaližkagRomąnas:
jį Bisaett A Seott— 
f ‘‘Vodevilio GariausiOB
|, ‘ lobjoi,”' ’
Į Francis & Frank— >
S: “ExceptionalE^uiIibrists’
t jR'RLIF- ŽLVDV.U’
8 Komedija—Larry .Sernonr-*
S . ^ell Hppf\
T* ^....--a.■ į.,..i—- , -a-^i.

k

KbTV.—PATN.—SUEATOJ g

Lapkr. (Noy4 10:ll-12
Hobart Bosworth—

4

* v

DIDELIS VODEVILIUS

*

5 NedčiiOinisKoncertas----yodevilius ir Krutanįi PaveilSSr įį
■f PQ PlETlj —- Nuo 3 iki fr:3U F; RL JiuhloS: vhiknms-lTičį' dideliems 30c. tj

K 1aidėjo su lietum ir Saitu oru;

1..

t

4

w-
♦

» •

’f

1

I
■, n

!■

’ . t I- ■

-

L

h

* *

)
Įt

r1
i.

f

s

».
*

f
tJ » k

, 1
t

% *
4

i

J 
l

t

į#
; *'

aąę?S|
0fJ

t,

t

t

F»
. t

Prot. rast.»

>

1

■•oni r ■*........iUw

ATSIDARO OPERA.

MM

(

i g
“ 4*MILIUKOVO PBANAŠYSTS,

BoBtone -ląiko prakalbas garsu-

-14

F Rudes galima gauti insose apticioaopo GŠc.lotĮfcĮt, arba tiesiog 
i&lšdirbeju per pašty už75c. bonhą/ ' .

F. AD. RlCl-iTEte <ffs CO. *
Srd Avc. & &5(h. St. *. t , ErookI j-m. N. Y.

«

“HANSA” < 
“BAYERN” 

“WUĖRRTEMBERG”. . __

Komedija—
ifMoyie Mond” *

t ■ • ■*■

Įfeffidterifo famod; 0* Pirma. 8Į

. • . *«

(V

l

___ X- * .F

1

Paįteškotim<ii\ 4
Paieškojimu kalno* LDS. na

triams Ir “Darbininko” skaityto 
: jams 1 sykį | .metus ui dyką, ui 

8 hvMuš $1.00. Prletellam* 'ul3 
■yHwf $1.50. f

U ' ‘ . -——-—-ir rwr —

•į r*U'
y

'Didžiausi, Greičiausi Pasauly 
Laivai, taunus Apsčjimas « 

Su Keleiviai!. *
L’en Yra Vietinis Agentas Jm Mieste 

Ar netoli . ,*
Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą #. 

visas Baltiko Valstijas, TIESIAI 
| HAMBURGU •
S AXONIA — GRUOD* 8‘ 
Gabiu |145. mkles& Sm Taksą. $5.00. ' *

Per Cherbourg Sputhamptou
Llverpool ir Glasgow ,

SCHYTHIA lfc
ALGERIA Lapkričio 1#
AQUITANIA \,,....,Lapkričio W 
įCABMAMA- .M^,r..,..Gru<itlŽl0 3 

Per Angliją ar Hamburgą j , 
I Dpnzlp’ą ir Hmpbrug’fj —?135.00.

i Liepoją $X4m TiiRsij —. .$5.00,• J
n,,,-,į „un,;.,.,,7^.,. , -.,T,.,-. ,. „j,- į-

te
r • '

, -r.j .r.il.11- ■

• f

Reikalavimai
Reikalavimą Rainos 2c. ui M 

dj ui kiekvieną lyk}.

■ š „

V

1

f
S ubai a, Lapkričio 5 d., i 

$ let. 80. Boiton 2488

K J. G. LANDŽIUS j (SEYMOUR)
t Lupirvii
|Gydytojab ir Chirurgas 
i Gydo iltrlM ir ehroni|ks» llgąn . 
$ v$r$, tnote«*ą ir vaiką. Egtamb $ 
S nuoja kraują, įpjaudalus, 41hpu> ' 
it.mi Ir tt savo laboratorijoj. «u>

) telkia pntnrlmns fyilškata kitur gy* 
.TUnafiGemą Adresatu 

į ■ $06 Broaduta^ 
1 South Boston, Mass. 
* Kampas G St. ir Broadway

I

® ltt Mjttp South EtoetoN* į

|il H. S. STONE i 
| AirtiĮ ftpfrrff 4 tirtas ‘ | 
f 3991 W. BROADWAY t 

,.k v«am: sfniff o »iki t *,w»k «
t

4

■ ,, Tel. So. Boston 270
I DR/WWtę&OWtL
■ Galima MisllcdlbHIfr Ita/uviffcdi
■ 'hrnflo Valandos:
■ RytetalkBvsI.
■ Po pietą i iki, K vai
■ i ■ Vakarais nuo6 ikio 
Į 536 Bro&<WK& Boston

•I

* *

!. PAUL LJAKM
(Jaldaaviaos)

I 608 BA8T BHOADWAV R
’ TELEPHONE 502? “

G

7

A}

■j

—L- 1

)

i X

t

~ ■» - * te w.

*
f naudokite: PtĮfflss

t Ar Jum» GalVoa OaĄ.'Nialti?' 
V naudokite tfttffteš .

At įifvt Pl*uLaiTSh*ka?
'-• NAUDOKITE /įiįffiCS 
ArJą* Nodb& Apsaugoti* Juos? /

Užlaikymui javo claukų. ir tanMala . Į
* naudokite . I

I}zl&&ypui įfrlvos <jžp3 th-mku ir Ivariai' 1

sis užsienio reikalų ministeris po 
caro nuo sosto nuvertimo.. Sako,. . x .. .4

W rapmtu Ritus 
p k . . '*-piltis.j ^ekvienasšavinteas ati-

Ifoniobilio tau pasakys kada 
. * ' I turi anglių tavo cilinderis,

.' . f tavo mašina > nebegs “gepai.
’ F- VJRAKAS praneša kabeliu, jjeįkia išvalyti saVo illžina. 
M valdzm sveffiataj
vėl leido atidaryti Lietuvių Pre- „ • f T 
kybos Bendrovės' krautuves. Tu- Bed™, ^valyti V1SUS; nuo
ri būti pabijojo Dėdes Sahio. dus is tavo kūno. J*QigU ta- 

(___ ____ vo kraujas-bus-švarusį: tai
I nepagausi šaltį, slogas, reu- 

j. GEGUŽIS, "Keleivio.” l'eide juiatizma, neuralgija ir tt. 
ja( jau So. Bostone Kaip girdėt U*

Bostonan vėl mulkinti nesnsipra- ’-^^kl vaistai taip liegall pa
ausius darbiniųkųs. . gelbėti kaip Triner’s Bitter

~ . ’• Wine. Visi, kurie vartojo;
, k sako, kad geriausi. Mrs. W.

L-Į š V. Petro lietuvių, parapijos f ė- Lasco rašo mums iš Genoa 
nj komisijos sutrinkimas Įvyki I Wig. spa]io g
lapkričio 3 d. bažnytinėje salėjo L . • 1
Susirinkiman pribuvo- nemažas I ’ .* h-,..'
būrelis .atstovu nuo draugijij ii As vartoju Ti'iners Bit~ 
kųopų ir visi gyvai svarstė apie tei jWinę. Tai ĮŠtikro pui- 
sųrengimą fėrų, kad padarius pel kus jvaistai. ‘
ną , parapijai. Reikia pažymėti Taip-gi rašo Mr. Xames P. 
,kad daugiau nė pusė draugiją da 7ail i§ Bosaįy. Hill 'Home 
neišrinko-n1-neprisnmtė atstovu' y y?.-. -
Mat čia buvo toks paprotys, kad ,7 .. ’.. t į- • ,

, i¥JJXO uęųwvj, u «. j’kasmet renka vis naujus. • Tiki- , As j^U lsyartojau ketu-
^kričio tuoj po sumai, bažnytinėj Į masi, . kad šiame mėnesyje visos Tias boukas TĖiners Bitter 
svetainėj. Visi nariai esat kvie- draugijos ir kuopos išrinks gerus Wine, Visiems rekomen- 

. darbininkus rengiamiems fėrarns rlnrkvn -cra-i<3+n& ??

f REPETICIJOS. t
L. Vyčiii 17;kp. ir LDS. 1 kp. 

Yeikaiiį “Kuprotas Oželis” ir 
^Gegužine” repeticijos bus suba- 
toj 5 vai. po pietą. Visi aktoriai 
ateikite. Veikalai bus statomi 13 
id, lapkričio laike naujos sceneri- 
; jos atidarymo.

Teat. sk. nare.
i

SVARBUS SUSIRINKIMAS.
Nedčlioj, lapkričio 6 d. š. m. 

tuojau po sumos, bažnytinėj salėj 
įvyks L. L. P. Bonų, platinimo sto
ties susirinkimas. Bus išduota 
raportai ir svarstymas kaip išpil-1 
dyti'skirtą kvotą. " I
' Į tą susirinkimą^ kviečiami visų I 

draugijų valdybos ir išrįnkti ats-1 
lovai. 4

- L. L. P. Stoties Valdyba.

CAMBRIDGE, MASS.

Vyčių susirinkimas.

L. Vyčių 18 kp.. mėnesinis susi
rinkimas įvyks nedėlioj, 6 d. ląp- 

V

' čiami ateiti į susirinkimą, nės bus 
išduotas raportas iš L. V. N. A.

. Apskrities suvažiavimo.. Brangūs 
vyčiai, susirinkite visi į šį susirin
kimą, Taip-gi ir naujų nariij. atsi
veskite. . .

Prot. Raštininkė.

L,-D. S. Spaudos platintoju! 
* susirinkimas įvyko lapkričio ŠI 

d. š. m. savuose kambariuose. -
Susirinko gražus būrelis e- 

. nergingu veikėjų ir gyvai sva
rstė spaudos platinimo, reikalų.

Nutarta pereiti visą So. Bos
tonų ir apielinkę užrašynėjant 
“Darbininką’ ir^kitus^ katali- Į 

1 tiškus laikraščius; pardavinė
jant knygas: prirašinėjant na-l 
irius prie L. D. S. ir tt. .

t Šiame susirinkime apsiėrąe 
pasidarbuoti šie: V. Valatka,' 
M. Kerbelis, P. Milius, K. Po- 
vilaitis, M, Žukauskaite, J. Gli- 
neckis, X Urbonas^ A. Kobans- 
kiutė ir A. F. Kneižys.

Beto nutarta rengti prakal
bas spaudos reikale ir išprie- 
ihsties prasidėsiančios nusigin
klavimo konferęncijos Wašhi-.Į 
ngtone. ,

" Tos prakalbos įvyks' lapkrLl 
čio 11 d. š. m. bažnytinėje sale- 

' je. Kviečiami žymus svečiai 
kalbėtojai

So, Bostoniečiai darbinin- 
kai(ės) nejuokais pradėjo dar-1 

‘ buotis savo organizacijoj la-

’. Kuopa turėdama tokių smar , 
kių ir 1 pasišventusių veikėjų 
kaip X Glineekį; M. Žukaus. 
kaitė, P. Militį ir kitus gavo 
darbais gali didžiuotis. -

Dar daugiau jie žada pasi- 
, darbuoti Šioje savaitėje.

/ u X Glineckis be, susirinkimo
■ jau. prirašė, apie aštuonius nau, 

jus narius.

darbininkus rengiamiems fėrams I duoju tuos Vaistus.
Pastaraisiais laikais parapijom. pag. -ap{iėk()_

ūpas pakilus ir visur matosi noras .. .
dirbti, štai lapkričio 11 d. š. m ” U lstlK|Q sutiksi, kad-tie 
naujoje parapijos1* salėje ant fe paistai yra geriausi.
Seventh St. rengiami šokiai para I JoSppll Triner Companyj 
pi jos labui. , Parapijonys turėti; L333«-45 So, Ashland Avė., 
skaitlingai atsilankyti. ' [ GhicagV, III. " t ' ■

Šokėjas. , ■■ _ _____________ '

SVARBUS SUSIRINKIMAS.
D. L. K. Keistučio Dr-jos, Bos r 

ton, Mass. susirinkimas įvyks ne- 
dėlioj, lapkričio 6 d., 6 vai. vaka Į 
re, 694 "VVashington St., Boston h 
Mass. Prašome visus narius susi t 
rinkti, nes bus nominuojamą nau I 
ja valdyba ateinantiems metams. Į 
Taip-gi daug svarbitj reikaltj yral 
aptarti. Ateidami atsiveskite iri 
naujij nariu prisirašyti prie šios p 
draugijos.

Į • V

1 * 1

NUPIGINTA KAINA. |
Tik* vienas šimtas doleri# už 

palaidojimą. ” - .
S. BARAŠEVIČIUS, 

^grabOrius (-

Ofisas:
344 Broadway, South Boston. 
f SouŲi Boston 1578-R. 

GyveUamoji-vieta: '
237 D St., So. Boston, Masą

i ; ' So. Boston 1052-AV.
ikte^te____—l
I : '

1

'š

I.UNtTED

i AMERICAH I
LIHES,Nc.i

Brangsta
Jeigu gelžkelių streikas 

įžeis, tai anglių nei už pini- 
»*us nebus, galima'gauti,

Mūsij anglys yra 'geriau
sios ir dabar pigiausios, tai- 
>1 pirkit eisz

UTHGANIAN AGENGY
;A. Ivaškevičius

361 Broadtvay, So. Boston, Mass, 
Tel So. Boston 605 or 1337.. ' /

1 IEŠKAU VIETOS UŽ 
ZAKRISTIJONĄ.

ŠaVo darbą žinau gerai Ir galiu prl- 
iratyti rekomendacijas nuo klebonu 
as kuriuos pirmiau dirbau. Adresas; 
Darbininko” Adni., 3(^0 W. Bęoadway, 
jouttt Boston, MašS; /

> . *

SATHAND BUSSIAN

’fl

fflTululišiosl 
I ADVOKATAS 1
| 414Broadway, . j
t > S. BOSTON 27 MASS. !

Tel, S;. B. 0441. - /■ ž 
| Antros lubo^Virsuf L. P. B-vįs į 
E GYVENIMO VIETA: J
3 185 Ro^ve St., Aubuimdale, Mass. Į 
g Tel. W. Nevton 1016—R. 1
^©@©©©®©©©@@^@©©į?©©©$į2e©8

.«
v ’.

B

iNCi Į UOfNT SSRVICe WITH Į L 0 N E
Trumpiausias susisiekimas su visom dailia Centralės Europos
- Laivai išplaukia kiekvieną ketvergą

. nuo Pler 86 No. Riter,.46-th, Št., Neit- York, 12 vai,.per ptot. 
“MGUNT CLAY”

“MOUNTJCARROLL” 
ČLINTON0

■'■ Jiajutos sii 2, 4 ir 0 lovom Jmt visą įlą lajvn. pikeli valgy- 
. mul, .rūkymui ir sėdėjimui kainbariai ir visi pasivaikščiojimui 

• | dšnai^kirianii Sočios kldsCs pasažierlamž. Ant laivą “Hansa” ■ 
ir “Bityern” yra kelios specialiai puikios kajutes.. Užsiregis
travimui vietos rašykite i mjisu įgailotug agentus arba į 
■JULIUS RėT-TENBERG, Ine., Nėu? Engianti Gencral Pasą.

' K 260 HahDver St., Bostdn,;2tas8k
UNITED AMERICAN LINES, Ine.

, ' 39 BROADV7AY, YORK. ;

BE

■MrvHi
Tiesi kelionė į LIETUVA s ' 
PER PILI A V Ą

(KaritUaučiaus prieplauka)
Arba'per-LIBAVĄ, HAMBURGĄ—EITKŪNUS 

šiuorni linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom. idant, mušą 
pasažldrlai, ^įfpdtinffdt Lietuviai,, galėtu keliauti Stakiai į piliafą. .
‘; Lietuviai, važiuojanti Į Tiliavą, aplenkia' Lenką Juostą (Korldorą) 
Ir privalo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokią vizų, nereikia. ' , į
' Snsiuešiinas ec Filfava tai yra nauja šaka mušą regullariško susi- , 
nešimo su Hamburgu, Daužiau ir Liepojum, o dėl Lietuviu tai trumpa 
ir parankus geliąs namon dasigaūtL •' ,

DIDELI,DVIEJŲ SRIUBŲ PAŠTO LAIVAI IŠPLAUKS:
LATVIA . . .Lapkričio 9 j S. S.- POLONIA .... .GrUod. 7- ’
EST0NIA ..... .Lapkričio 23 LITUANIA .... AGruddžio 21

• Taip-gi naujas tiesioginis kelias tąrpe
LIEPOJ AUS-i) ANZlGO-UAblFAK.Kanada • 

laivai iUEt liuikitia kam^afiuf! trėSio^ kįe^Q9 ■^et^iviamEi
Kreipkitės prie musą agentą, Jušą mieste. • , •

1
1. REDAKCIJOS ATSAKYMAI. I 

Į Slapukui, Detroit, Mich. — A* I 
|Ų jie tą patį dalyką gavome nuo ki- 
Iro ankšeiaus. Tamstos nėsunau- I 
I losime šį sykį. .' * ■
r* - 1 |

i

iVBnUU l HKi
Nauja maudynė atsidarys lap- 

I cričio (Nov.) 4-tą. Visą šitą sa- 
Į ’aitę bus dėl vyrą.

Maudynė atdara dieną ir nak- 
tį.

S. SHUBERT, Prop.,
1 Savoy St., Boston, Mass.

Mašina mezgimui paneiakų, 
lalikij ir tt., kuomi galima pa- 
laryti gerą biznį mezgimu „čia 
Amerikoj arba Lietuvoj. Tad 
loriritieji įsigyti tą mašiną dy
kai, prigiųskit 10c. sidabrinį1 
ar stampoms. *

KNITTER MASHINE CO; 
8 Vine St.,^ Montello, Mass.

DR. A. J. GGGMAN
(gūMAŲSKAS)

DANTISTAS
M

705 Main St., Montello, Mass. 
(Kampas Broad St.) -

I

Tel. Broekton 5112-W.' -.

v
>t

<

■<

I

ISVAmSPMšIMAS I 
'. Ki BiiNERiy.; 1

Brolau,, jeigu nori savo biznį ge- 
’ai išgarsinti laike Kalėdų, užsi- 
akykite Sieninių Kalendorių. Tu- 

•ime naujausio išdirbimo tautiški} 
iji lietuviškais menesiais 1922 m 
r Šiaip visokių įvairių, naujų pa
keiksiu. Kaina* sulyginus su ge- 
mmu išdirbystes, už 100 kaleudo- 
lorių sn apgarsinimu mėnesiais 
įuo 5 iki 18 dol. Didis pasirinki' 
nas. Prabas paštu pasiunčiamo 
r ant pareikalavimo pristatome į 
&s namus. Rašykpnelauk, nešt 
fau mažai laiko. Adresuok:

v A. KAZLAS,
56 New' York Avė., Newark, N. X

08. f. MATULAITIS f’ 
Gydo Visokias Ligas - n 

PmfiEiBU Akinius, y
Valandos;: l-MĮ ir P. M ; I 

17 Millbury Street, ' 
VTORCESTER, MASS. | 

JMMKaaME^aaam

3 Tei. So. Boaton•i Ldctuvys Dantistas .
| DR. M. k CASDEB 

(Kasparavičius) 
. Laikinai perkšlš ofisą po Nu 
425 Bboadway, So. Bostok, Mass 

Ofiso Valandos: 
HM 10 Iki* 12:30 ryte Ir 

• 1:30—0 ir 6 :30—9-P. M 
Ofisas uždarytas subatos va- 

karais ir nedėliomlSi -

♦

, T, RffiFl
-Pirmos Klesos Dantistas . I

469 B’way, So. Boston, Mass. I 
(Prie Dorchester St ‘

-r
/-

JBeH Phohe: Poplar 7545
ADOLPH F. STANKUS

TIKRAS LIETUVIS.
G p A BOK r v’S 

1023 Mt. Vkbnon St, 
PHILADĖLPHIA, M

, k

*

i

I

1

s

«F. tAZIMIgROlį £. DRAUGIJOS 
\ VALDYSOB ANTRASAI 

‘ SO. JCASANetyrą kraują 
Odos ligas ■ *
Kepeny nusiskundimą 
Vidurių ligas 
Reumatizmą.1 
Nervų silpnumą 
Skilvio nemalimą' ~ 
-Inkstų ligas 4 ■ ’ •
Nervų, išsisėmimą* 

Į Pečių skaudėjimą 
_ Spuogus nuo veido.
I X—RA.Y VARTOJU JĖIGUTlK REIKALINGA. R
■ Gydant visoktos litfnst smarkias lr,chvdni&kns. tu t yra faktas kad u§ per M
■ visą savo gyvenimų studijuoju šitas ligas. Pridedant mano ofisas yra ap- B 

rūpintas su naujausiais instrumentais prietakom eiektcas ir tt- Joki H
' ekspensal nėra ’phrdUlelP kad tik nagčlbtųuu mano. ligonius. Kogrelčinm B 
į sla ateik ir persitiierink ar tavo ilga yra WUt& nr gulima l&tvdyt. Ne- S 

žiūrint kokia liga bubi, tad hinksins lr nabumus tave vėl sveiku, stipriu u 
Į 'Ir linksnut padarys., — PATARIMAI KfKAL R

TREMONT ST.J 
STON,MASS S 

(Ptiešąia Teatių.) , į|

_ -J ■■ ,,r.-,. -te.r ■■ -■!.-,. ..

. Paieškau Tamošiaus Matuko, nueina 
Iš DbmilišMu sod., ‘ Krinčiną par., Pa
nevėžio miesto. Apie 24 metal kaip 1$- 
važiavęs iš Lietuvos, Girdėjau kad ■ 
važiavo į Phlindelpiuą, Pą. ar Malta- ■ 
no.v City, i’n. Kas žino ar pats atsi- 
šaukit Šuo adresu: '*■ ' ’ ■; ■

; ONA STA9IEN®, ' . ” i
(po tėvais Atmanaič) ‘ ■

068 Columbua Avė., Rorbury, Mass.; M
t

*

IŠEGZAMINUOJU AKIS,
. PRITAIKAU AKINIUS,

Sudužusius stiklus ir sulaužytus 
rėmus, sutaisau |* trumpą laiką, 
Patįs dirbam akinius.

yienintėlU lietuvis, optoinetris- 
tas (ąkhj specialistas) Naujoj 
Anglijoj, ’*• ’

-j. -t TAMJtAuNigtb. d. 
377a Broadway, Bu. Bostonu Mass

PIRM. — Jonas, Pranaiti*,
524 M W 8t, Boaton, Mm 

VICE-PIRM. — J.Andrullunas, *
273 ~ 4-th St., So. Boston, Mass. 

PROT. Rašt. — v. J, Jautas,
147 R St,, Boston 27,, Mass. ' 

IM RAST,* Juosaa Juiką,
Merycllff'Acadtimy■■>

' Arlinghton Helgths, Mas*.' 
ItD.Leonas Švagždi*, 
. Ui Bowen SU .Sdi Boston, Masą J 
IŽDO GLOBĖJAI - J, Grąbiitetaį.''

8 Jay Bt., So. Bostoh, Mom, į- 
Antanas ^mitas,

’ 284 Stū St» StK Boston, Mhsi*. 
MARŠALKA — Povilas Laučka, 

flj 8tory 8t,‘B<x lBo«0B. Mum .
Draugijos antraiiui reikalo) 

MŠ Broadivay, 80. "Boston. Mes*. 
. Dravoit^a susirlnkWl lalkom! kas 

antrą nedMmj Minėsią I*ą raL po , 
pMtą BainytlnM aaHJ ant U ąt4 . 
ŽHbrtjitAihVi,*

• J '

'4

4
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