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Organas Amerikos Lietuviu 
R. K. švento Juozapo ’ 

Darbininką Są-gos.

.*
LIETUVOS ATSIŠAU-

:■ ' kimaču- f ■ '
Kaunas, lapkr. 4. — Lie

tuvos valdžia kreipėsi į Tau
tų Lygą, prasydama, kad 
•Lyga paimtų'į -savo globą 
YĮWų irAliteaus žemes, že- 
ligosldo užimtas. Prašoma 
greitai veikti, idant paWg* 
tį persekiojimus,* koriuos 
lenkai veda prieš' Vilniaus 
gyvejitėjus.n ' ,. Ė.

(Šita žinia apie Lietuvos 
’ atsikTeipimą' į Tautų Dygą 
dėl lenkų rengiamų pogro
mų- Vilniuje buvo ameriko
niškuose laikraščiuose. To
dėl dabar ptaogi 'proga kel
ti protestus prieš lenkų bar

barybes).
______ _

DR. GRINIUS IŠVAŽIA
VO f UŽSIENIUS.

Vašingtonas, XI — 4 d. 
'(Liet. Inf. Biuras). — Eltos 
pranešimu Lietuvos, Minis- 
teris Pirmininkas, Dr. GrL 
nius, dėl akių ligošušvažia- 
vo į užsienius. Mjnisterio 

rtPb^ninkoparbigą^eha 
Dr. Puryękis. ‘ ,

J

. UTARNINKAS, LAPKRIČIO 8 D, 1921

NUDŪRĖ PREMIERĄ, • 
« * *■

■ . į-------------- ----- '

Tokio,'— Japonijos, pre* 
mietas Hara tapo nudurtas. 
Piktadarys durtuvu pervėrė 
imnisterių pirniirrinkui(pre* 
mietui)krūtinę.

Atstovų konferenciją Kau
ne. - Konferenciją užbaigus 
Užsienių Reikalų Minisie-“ 
ris, Dr. Purye^is, pakvietė 
Lietuvos užsieniuose Atsto
vus, Lietuvos diplomatinį 
korpusą (skyrių),.. Ministe- 
rįiLKabineto nariiiš bei par
tijų vadus vakarienė Mėt- 
ropolio viešbučio salėse.

' .—Į, ... . ;.........

IS LIETUVOS.
k X . , • • -

i_____ ■'* v

«Kaunas, lapkr. 7 (Associa- 
ted Prešs) — Jš vlšit Lietu
vos kraštų' it .kaimyniškos 
Rusijos žemes tūkstančiai 
žmonių buvo suplaukę į 
Kauną pėr kelias paštarą- 
sias-savaites gauti Amerikos 
konsulo vizas keliauti, į A- 
meriką.

Desėtkai žmonių, sakan
čių turį giminiii Amerike, 
jau padavė .aplikacijas vi
zoms. Amerikos konsulas 
Edwards ir jo štabas prama-. 
to, kad Kaunas bus antra 
Varšava skaičium norinčių J 
į Ameriką važiuoti. - .;\ ‘
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> . -T' . --------- Uįx.iF.^ ■

f ..U T : ' u

* -p

1 ‘ 

t*-:

PAVADINO ISDA - 
' • ■ VIKE. ■ '
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JAponiškaa 
laikraštis Sbinpo gavo žinią 
iŠ Japonijos sostinės apie 
premjero nužudymą. Pra
nešama, kad piktadarys 
smeigdamas durtuvu į prę- 
miero krutinę sušuko “Tu 
išdavike?* Preųiieras buvp 
prielankus; Amerikai. Pik
tadarys buvo 19 metii am
žiaus, . , * . -

' UŽDERĖJOGERIAU.

Wasllington.^ Bi&sieitl vi
sose . valstybėse, išskiriant 
Rusiją, kviečių prikulta, 
kaip i agrikultūros.. depart- 
mentas skelbia, 2.852.825.- 
000 bušelių. Tai 190.000.000 
bušelių daugiu, negu pernai. 
Šio rudens pasėliai visame 
šiauriniame pussalyje išrodo 
pusėtinai.

<

* ♦
Pranešimas. -
Sekantis, ketverginis, 

“Darbininko*y numeris bus 
8 pusi Bet J subatinis dėl 
pėtnyčioj pripūblamoš vi
suotinos’ šventes neišeis/ 

•tytojams ir prieteliams jau _ X
—„— S1ŠABT4

S^JGAUUI^UA- 
' /. TIKĖJIMĄ, . - - 

; Waslwngton.—Probibici- 
jos komisijonieiius Hayues 
prašys kongreso-sekantiems 
metams paskirti $1'0.000.000 
kovai prieš* slaptą svaigalų 
pardavinėjimą.
W .. ___ --

NERENGĖ IŠKILMIŲ

Ryga. Rusijos valdžia^ 
nerengė ketvirtų metų bolše
vikinės revoliucijos sukak
tuvių iškilmių. Kitais me
tais -iškilmės buvo kųodi- 
džiausios. ir sujungtos su 
propaganda pasaulinės re
voliucijos.

t " ....................f... ■<■

“DARBININKAS’*
* ~ -Eixa-—-

utarninkais, ketvertais m
’ SUKATOMIS.

............ . ir^^.OO
Užrubežy jnetimš fi.OO

, Bostone lr apylinkėj metnms^Trr 5.00

. ^Dabbectkas”
36G Broaway, Uostos 27* Maah. 

m SOKth Boston C20.
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SUOMIŲ ATSTOVAS
■ LIETUVAI:

" «y

Vaš:inglonas? ■ XI — 4 d. 
(Liet. I. Biuras). — Eltos 
pranešimu spalių 17 d. po 
Suomijos pripažinimo, Lie
tuvos Nepriklausomybės de 
jure, Suomių Vyriausybe 
nuskyrė, pasiuntinybės sek
retorę p. Heino Sylvanderį 
Suomijos atstovu — chžąge 
d'affaired ad'interiinLietii- 
Vai Kaunan. Į * *

Suomijos spauda įpatingu 
džiaugsmu ir pasitenkinimu 
sveikino pripažinimą Lietu- 
Vos Nepriklausomybės, .iš
kelia energingą Lietuvos ko- 

- vą dėl nepriklausomybės ir 
nurodo į pavyzdingą ekono
minę Lietuvos padėtį. .

) LIETUYOS UŽSIENIUO
SE ATSTOMį KONFE

RENCIJA KAUNE . 
PASIBAIGĖ

* «

Vašingtenas, XI — 4 d. 
(Liet. Inf. Biuras) — Eltos 
pranešimu lapkričio 1 d. pa-

4

. 'KREIDĄ (Kauno, apsk.)‘gaisras. Ūkininko D. Nor- 
Rugsėjo d. šių metų vėl vaišia sudegė triobos, kūtės 

prasidėjo sodininkavimo bei ir kiaulių tvartąi,. 
daržininkavinio mokykla, 
Deja l Tą. mokyklą telanko 
vos apie 30 jaunuolių. Jdat, 
mūsą ūkininkai dar ligi šiol 
nemoka įvertinti panašiu 
mokslo įstaigų^-nors moks
las, kuras bei patarnavimas 
jose duodama veltui.

• .-r t ■ *

ZYPLIAI (šokią apskr.) 
— Dvasiškoji Seinų semina- 
rija lenkų ištremta iš savo 
nuolatinės buveinės Seinų 
du metu glaudėsi pyplių 
dvare. Didžiulis sodas ir 
puikūs kadaisia parkai, gau
sūs . susidūmojusiais me
džiais, saldino ištrėmtųjįi 
auklėtinių bei profesorių 
vargus. Deja, šiemet paki
lus auklėtinių skaičiui nuo’ 
27 bevęik iki 50, nenoromis 
tenka apleisti šis puikus bet 
ankštas mūsų tėvynes kam
pelis ir pasiieškoti erdves
nių rūmų. Ir štai 5' dieną 
spalio keliolika vežimų išve
žė visą seminarijos turtą j 
Grižus, iš kurią gal Dievulis' 
leis neužilgo sugrįžti į visų 
pasiilgtąją mūsų VyskūpĮ- 

\ jos sostinęx Seinus.
'į, Paukštys.

į ■ .j.,..-..,
BUKIME TtARK&sS

Begalo daug nesusiprati
mų ir klaidų pasidaro delei 
tt), kad neprisilaikome tvar- 
kosv

Gerb. LDS. nariams, skaf-

Icėlimf kartus buvo pranešta 
kokios tvarkos reikia prisi
laikyti,,kad greitą ir 
gerą patarnavimą. Prisi
laikymas nustatytostvarkos 
sumažina darbą^r išlaidas.

. Mūsų organizacijoje yra 
trįs svarbiausi skyriai ir^nie- 
ko bendro, neturi vienas' su; 
įritu. - Jie visi yra tos pačios 
organizaeijos, tiį atskirai 
vedami. * Labai , dažnai tie 
'Skyriai sumaišomi ir „atsi
kreipiama ne tep kurreikė- 
-tų., ' t-

1 • ' • i

Sakysime; administracijai 
siunčiama straipsniai, kores
pondencijos, atsišaukimai ir 
tt:, kuri nieko bėndro su tuo. 
neturi. ,Tais . iįikalais rei- 
kia kreiptis redakcijom Ad- 
reSuojani ant yoko (konver- 
to) reikia pažymėtiPDar'bP

Siunčiant' prenumeratas, 
spaudos darbusį užsakymus 
ant knygų ir kitokių daiktų, 
adresuojant užtenka .pažy
mėti tiesiog Darū/mkfcas;

•Kreipiantis ĖDS* reika
lais; siunčiant mėnesinius 
raportus ir aplikacijas nau-/ 

i jų narių j. prašant informą- 
>• T nariai mai

nydami adresą ant' voko 
(konvėrto) adresuojant rei-; 
kia pažymėti Liei^av^ Dar- 
bininha Sąjungd arba su- 
trumpintai L. D, S'. Centras,

Ypač mainant adresą rei
kia prisilaikyti šios tvarkos, i 
“Darbininko” prenumera
toriai mainydami adresą ad
resuokite admvnistra&kįal, o 
nariai Lietuvį DarbininJi'iĮ 
Sąjungai. . //*’•*

Beto, niekados ant ’ vieno 
laiško nerašykite visiems 
trims skyriams jeigu norite 
gauti, greitą atsakymą. Bile 
kuris skyrius gavęs* laišką, 
kur. atsikreipiama į visus 
tris, negali duoti atsakymą 
už visus, o tik už tą kuriam, 
buvo adresuotas. Atlikęs, 
perduoda* kitam. t Tai-gi iki 
pasiekia \ paskutinį, labai 
dažnai, netųr svarbus reika
las būna suvėluotas. ‘Apart 
to sugaištama bereikalingai 
brangaus laikoj nes tokį laiš
ką turi perskaityti visuose 
skyriuose nuo pradžios iki 
galui, .

. Tikimės, kad gerb. L. D. 
& nariai, u Darbininko” 
skaitytojai ir prieteliai at
kreips domę į šį musų pra- 
nešimį dr prisilaikys aurų-, 
dytos tvarkoB, kasĄyia£ pa* 
lengvins<mums darbą.
' - ■ * g ' >

L* D. Centro Sekr.

f.

Gaisras 
kilęs iš neatsargumo, būk 
vailįai bežąizdanu uždegę.

Ą ŽEM. KALVARIJĄ. - 
Šimet derlius buvo- vicliiti- 
nis: rugiai vietomis geri, va
sarojus vidutinis, Šieno, ii 
dobilu visai mažai tebuvo, 
per ką yra labai pigūs gyvu* 
jiai, -r- perpus pigesni, kaip 
pirmiau. Bulbiiį užderėjo 
daug; daržove ir-gi neblogos, 
tiktai kopiistų visai mažai 
teužaugo. Rugiai pradėjo 
gesti dėl sausumos. Didžiau
sia beda yra, kad lietaus nė
ra .,vandens visur stoka. 
Malūnuose šunim gauti mal
ti. Už pūrą imama į?8 auk* 
sintis. '

••

DARBININKU REIKALAI.
PADARĖ 11 KRATŲ.

----------------- ■

New Bedford, Mass.— 
40 policistų iš karto padare 
kratas vienuolikoj klubą. 
Rado lengvą gėrimų, bet ra
do1 ir naminės ir “real oldįeijų apie LDS.

v 
• r

STREIKAS MENKSTA.

New Yorfk. — Pieno išve
žioto jų* streikas silpnėja. 
Kompanija skelbia, jog 70 
nuoš. normalio Jšvežįojįoio 
atliekama. * — . .

■ . . • ______________________'

: KIEK SUVAŽINĖJO.

Vlashingion.»— Pereitais 
1920 metais automobiliais 
suvažinėta ir užmušta 9.000 
žmonių. Ant 100.000 gyven
tojų suvažinėta 10.4, o už
pernai ant 100.000 gyvento
jų suvažiiiėtų atsėjo 9.4.

* - ‘

PALEIDO PASTKESIN-
TOJĄ ANT GYVYBĖS. ■

Rymas. — PaHuosuota 
Antonio Alba, kurs 1912 jn. 
bandė nužudyti karalių. ■

stuff.”^ 4-r

:■ t nusižudė.
*' • ........ f*

Woręesfyr, Mass. ■—- Tur- 
tininkas Alesander J. Moir, 
Jobn C. Mclnes^' kompani
jos prezfdęnfas, nusišovė. 
Patžudyš buvo labai turtin
gas j Kompanija, kuriai jis 
prezidentavo, tūri didžiau- 
šią departamentinę krautu-; 
vę Worcesteryj. 1

* -•! f

NUSTATĖ RUBEŽIŲ.

. ,.- Paryžius. -į- Ambasado
rių? Taryba nuštate i’ubėžtų* 
tarp Albanijos ir ‘ Serbijos. 
Užgynė su lAažomfs pataiso
mis riibežįų padarytą 1913 
m. *' •

s

DIDELIS GAISRAS,
• * 5

Wechaulien, N, J. Erie 
geležinkelio kompanijos jar
duose buvo didelis gaisras. 
Sudegė sandėlis, keletas 
traukimą kurių vagonai bu
vo pilni gėrybių, .30 priliuo- 
duotą baržą ir tt. Kuotsolių 
už apie $1.000.000.

: Žioguš,
, _______ , > >

PLATELIAI. — Katali
kiškasis ♦ jaunimas pradėjo' 
judėti-kruteti dar vokiečių 
laikais, nors ir slėgė sunki 
vokiečių letena, bet spietėsi 
po Kristaus vėliava ir dirbo 
kiek galėjo Dievo ir tėvynės 
Tabui. Dažnai darydavo*-’ 
slaptus susirinkimus, ku
riuose svarstydavo savus bė
gamuosius reikalus; ruošda- • ‘ 
vo vakarus ir tf. Leido kas 
antrą sdvaitę raiir aŠtinį lai- 
feištėlį ‘ vardu ‘4 Saulutėj.” 
Prie jo dirbo gabesnis kata- '■ 
■ikiškasis ^jaunimas.’ ■ u Sau- 
Iutės7.’ artimesnieji bendra^ 
darbiai buvo Šie; kun. P. 
Malokaiiskis — redaktorių- * 
mi (dabar jis mokinasi .Ry
me), Jonas Bražinskas, Jo
nas Karvaišis, Pranas Mont- 
vydas (dabar mokinasi Tel
šių gimnazijoje VHI kL, 
ateitininkas). Tbip-pat.'bu
vo daug kitų kurie dirbo. Jo- 
nas-Tolvaišis ‘labai skan
džiai nukentėjo nuo vokie
čių.- Kalėjime J, X .išpro
tėjo. Vokiečiai nuvežė į 
Tauragės pamišėlių namus, 
kame pasveiko. J, Norvai- 
Šio suareštavimas nebeleido 
jaunimui veikti. “Saulutė” 
sustoję ėjus. Papūtus šiek- 
tiek laisvesniam vėjeliui 
laimimas pradėjo vięšai 
veikti. Katalikiškasis Pla
telių jaunimas yra daug pa
sidarbavęs tėvynės^ labui. 
Platina kiek galėdamas sa-. 
vo organą t “Pavasarį.” ir 
kitus katalikiškus laikraš
čius. . ^Pavasario **— kuopa 
pirko^Lietuvos*paskolos be- . 
ną ir Šiaip dirba visuomenes 
labui. Paremkit platelių 
jaunimą katalikiška iiteTa- 
tūra, kuri jiems bus didžiai 
reikalinga," siųsdami šiuo 
adresu: Jonas Bražinskas, 
Belungenit k-mas, .galunida 
paštas, Kretingos apsk., PWĄ 
tolių nų. Taip-
pat čia nesnaudžia ir sočia- • 
listai įvairaus plauko. '

*

f

I" GKRBiKEEB D K Ų |
BOMJM; i!

K Ką tik išėjo is spaudos jį

“PIRMA IŠPAŽINTIS” p
! n
I 
l

i .H

DOMEI.
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ŽEM. KALVARIJA. — 
Rugsėjo 12 d. čia įvyko vi&=- 
tds klebono Jono Ėėtraus- 
kio tardymas. Tardytojais 
buvo TeĮšių dekonas kun. 
Kurzonas ir iš Skuodo de
konas kun." Žadeikis. ž. Kai- 
varijoš bažnytinis, komitetas 
apskundė kleboną vyskupui 
dėl įvairių dalykų, būtent: 
netaiso bažnyčios, nebaigia 
dirbti špitolės ir .tt s Bažny
tinis komitetas norįs, kad į 
Kalvariją atkeltų kitą darb- 
štesnį kleboną, kurs dau
giau rūpintųsi bažnyčia ii 
visuomenėje darbuotus šau
niau. Dabartinis "klebonas 
yra labai daug pasidarbavęs 
Ž. Kalvarijos labui. Jo triū
su dabar stovi gražios Kelių. 
Kryžiau^ koplyčios’, bažny
čia išmalevota, altoriai nu- 
auksuoti, viemižodžiu, jis y- 
rat labai daug pasidarbavęs. 
Bet jis yra nelaimingas tuo- 
ibi, kad labai rūpinasi len- 
komanyste, Mat dabarti
niai laikai yra labai keblūs, 
lietuviai su lenkais riešugy- 
vėna, tai klebonui labai ne
malonu yra, nes jam būtą 
daug geriau, kad lenkai pa
vergtų Lietuvą. Mat klebo
nui labai patinka lenkų kal
ba, tai jis to ir siekiai Tą 
dieną daug atsilankė žmo
nių: vieni skundėsi ant kle
bono,* b kiti gynė jį. 'Neži*. 
malkas bus tblians.

u * Žiągąs,

. DERYBOS EINA
. - GERAI. ■ 1 '

Londozi.— Airią rateliuo
se optimistiškai kalbama a- 
pie taikos derybas su Angli
jos valdžia. Jei kas nor s ne
tikėto neatsitiks, tai derybos 
bus pabaigtos į kelias die- 

1 nas. ' ' ’ .-.r- / .

ŽUVO 30. KUOLIŲ.
_ K

’ Londo^i, Finlandijoš 
laivas “Kustavi ištiktas 'dide
lės audyos nuskendo. Prigė-

sibaigė Lietuvos Užsieniuose trė 30; žmonių. , ’

Įauksinai labai pigusI
•f,
•T
T.
T 
T 
T 
TA
t LIETUVIįJ PREKYBOS B-VĖ, 414 BROAOWAY, BOSTON 27, MASS. I
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NIEKAD n^UVO, TAIP VIGUS. ; ' , v «♦ 

MES PATARIAME D A b‘A R PIEKIM PEH-. X 
, LAIMAS DELEI KALĖDŲ. . ■ .

VIETA. PIRKIMUI ES4 TEN KEĖ KAINA ŽE- X 
MIAUSIK'IR PATARNAVIMAS UŽTIKRINTAS.' X 

" S4LYGAS TAMSTOS VISŲO3ĖET ĘANITEY

LIETUVĄ PREKYBOS B-VĖ, 414 BROADIIttY, BOSTON 27, MASS. *<
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■K o m u. n i j o s.

< Siitaisff 
J GERB. KUN. M JUŠKAITIS, | 

/ CanibildgeTojJMą$s/ Klebonas. >
* - * * ' fij-Labai parankus ar lengvas «s 

^KATA^IZ5Wbl$vaikgčiaw į Į? 
S imsii&u^mni. prie Pirmos Į& s į 

pažinties ir ŠV, KOMUNE p 
jos. - V $
Gražiais popietes’ apdarais. % 

.. : Pusi. 32. ’ 1
Qerb. Klebonams imant ant^S 
syk daugiau, parduosime už $ 
papigintą kainą, būten .♦. $7.50*» 
iž IbO egz. Vienas egz. iSet < 
na 71c., . ,' jį
• JTai-gi gerb. Klebonai ma- jį 

’lonSkite pasiskubinti su už-’į
®

• Pzneaz.vLVKA^” | 
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ALSĖDŽIAI (Telšiųaps- 
krities)/ —"Rugsėjo 11 d. 
Krapštikių ‘ kaiįne ištiko

1

*
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. lUną.ii Sohth Boatim’v ntnr»Uikai«, 
Margais ir kubatomb. Uidlla Am. 
Lutvtių Rymo kataliku iv. Juozapo 
DAMMNINKŲ S44PN0A

“DARBININKAS” 
(Tirn-Wobker)

- Th< LlTliUANlAN TRf-W)UCKLY PAPAM.

. FUIiltelied every Tuesdny, 'Fhursday, 
• and Saturday by Si. Josmi’s Litu- 

Vamian R. C. Association or Labo*.

SubtcrlptlM Rate*:
Yearly ■*'■« I f.f f « •«*•■»)*■.* t--* t <t 4&OO

BoSton und suburbs »* -$5-00
Foreiga ęountrlcs yertriy^oj.4ė.0G 

«s second-class mntter Kept 
12, IBIS at tlie post office at Boston, 
Mass., under the Act of March 3,1879."

, “Acceptance for jhaillog at apeclal rate 
of nofitage provlded for ln Section 1108. 
Act of Oct. 8,1617, authorlžed on Jais 
12,1918.” . . .

mi‘i ............................... n i. i.if.il . ........... . N ■iiu*»

jo, kad neitų i bažnytinį koncer
tą, sakydami, kaip gali bažnyčioj 
dainuoti h tilchtą iatl (?*ba< 
buvo vargonams skiriamas), 9 to 
komiteto nei klebonas nei vargo- 
nininkfts nesiklausė ir surengė 
koncertą. Ubagas, visaip grąži
no, sakydamas, kad pasikvies vy
rų ir eis be tikieto, nes kaip galį 
kas tikietus daryti jų nepasiklan- 
sęs. Tokių drąsuolių atsirado 
trys. Vienas norėjo įsinešti ir 
'gaigalą 1 bažnyčią. Mat nabagas

PA. Į gočiauz, kuris tai pas juos kalbė-Į
* - ri0’ ir kad pasibaigus pra*

k*tt» kataliku Hilo, kad Mitale 
’ I jiems pagelbėjus, nes taip tų, kai-

jau būvu gaminta laikita »° ir vi““ ~ «ę,bi®'
kad. .palto paimtinamI““^^ «vyn» prakalbos tapo ne- 

.^ienose inttaų miestą aplankys Į^ardytos. Bet... bet 
ktetuvoa tatovaa gerb. V. &rMe4 *» žm0Dt?- 
kū, tai taip ir ■ atsitiko. Spalfa k» ”“da * ».?» «•*«. ««* 
29-d. -jis su savo pagelbintak.i. ■»«*••• turiu, pažymėti, tad 
g. g. Mastausku ir Vinita' ant ‘“'“l'f tiesa,tad taip nekuria 

IgeBkeito stąties tapo iškilmingai k#1^ kad »• 
įatAtas miesto majoro vietiniu- P«Rt» ® patdayinejm bosų 
tai nes majoro namie nebuvo ir !«»« Jistaip-pat taip
rnajofo automobilimd nuvežtas j *” knn-kmulatas ragmo j rkt bo- 
viežbuti. J-o tam vakarienė, pri- « «į™"*** kad tw
ėmimo puota ~ bankietas vieta- H* *rk l 6»W > 

Įty Adelpia. Taip-ant vietaiito, ^s a?kotlį.Wiės reika- 
taip ir ant'mta garsaus City SM1 taip-pat kaipo p^ ta-
-Lt^ta išdidžiaiptevėsavo Me- P1*0?-."^“; Pameta bo- 
1 , I nai ir rinkta aukop. O kad pasek;

' buvo advokatas glitas. Bankiete P?5? Javojilogos, tai kaltė ne p. 
l«* I A I«'±<Mv¥tY4i’t¥£f ’trt’H-tzi&i'r Hiscrri fiOAČ

Bet nėra vilties, kad* kati 
sušauktų pramonininku# ir 
darbininkus į konferencįjį 
kur būtų sutarta neauginti 
savo jėgų.

Darbininkų ginldavima- 
sis, armijų didinimas ir- 
muŠtravimas turi eiti. Ka
pitalistai yra paskelbę toms 
darbininkų jėgoms karų. Jų 
obalsis Open Shop. Nedar
bas kapitalistams talkinin
kauja.

• Darbininkai neprivalo nu
siminti, ’ o savo padėtį pama
tę turi uoliau griebtis . ap
švietimo ir organizuotis.

. NUTILDĖ “L* BALSAI t ueus UanMnfa v*.ŪSln
Kauno “Laisve’* spaHųljukitybas ruduo; žiemos BuUu-|i'i«mM bet korespondentai nanMeteį^•

10diew laidas

I - . . .. . .. * Jlaikm-het laikai patys per węL. 1T, , .. - Me* - -* - - - - ^įčiu. UoMnien parapgonyg smar*
^įkiai dirba, kad padarius fėrus irt- 

herestogms ir patrauMaumaįš.
Višaki kiti tautiški dalykai, vbaL

slinkio stata pamažu. . ■„ 8eI“»u’J
guikm.1

KAI KURIEMS BROLIAMS IR) ' 
SimtMSLIETUVIAM^ 

-LABAI SVARBU.

. WATMM!RT, GOĮRT. j< randasi. Nore miesto valdžia'
* ’ Į ir nukanda darbų,- bet sulig bedan

Senai pagirias darbų miestas, Į biaujančių skaitliaus nei ketvirto* 
bet šiais laikais darbai čia mažai l ji dalis darbininkų negaun^už-* 
ką pasigerino, žmonių daug yra Idarbio. Tokioms nedarbo aplin- 
bedarbo -, nors kurie jau. ir pradf* tkybėms esant, vietinių lietuvių 
jo dirbti, bet visiem numušč uŽ-Į veikimas yra lig apmiręs; nors ir 
mokestį, ir iŠ tų pačių daugumas J veikiama, bet be pasekmių. * 
nedirba pilną laiką. j ■ * J. S. K,

Maistas dar vis kyla brangyn. Į .
Bedarbiai ir.' mažai dirbanti! . *“ -——

žmoneliai susirūpinę kokia ateitis! MONTKLLO, MASS. 
Bus tolesniu laiku. ' ,. ' ‘

Kartu daug nugąsdino šaltas į lž mūs’kolįonyos daug ko Mtų

4

lt-

in:^; žZi rjfeS s*:«
1 ■■ L Į kurie politikos reikaluose būdami
įves B? Paskolos bon, ir kifetnMstatstovustaežs-gelita;;«{■*?» 
onf rytojaus; 39 d-spalto gerb. ^ms užmanymams,-nto jai*.

7 .^ Čarneckis su savi nadeiėiais bu-1 tu^a> kaip kttd Jie nori, iiusigm- wS Stortat R* « Matinės poli-

Įnėi nemislyk darbo, gauti,“ jtaly*-oje. Ge b. _un. a. aiua 4^^; Į6t Bįa,jaami prancūziiis 
’• darbui gattnA sakyti, lengvi HS^Bn^’b™^ trumpiau negu į

Wkis su ševėryta, kai su MatoH d dvidešimts tataiak Valandas iš
t" tampiu laik* šia nradėio P-isigrildo didžiulė bažnyte sve-|vl^; .
I Pastaruoju laiku čia pradėjo y it* K Spalio 31 ęh mūsų miesto majo*atvykti nepageidrojam.. svitoj..fe Į1™“ ^|ras užprašė gerb. V Gameeki ant

«, a Urf« j,,. [Teko pastebėti štai kas: atvyksta 8.,ma.a a.- “ .eSf Mpietij į Uuion teague Olub. Ant
Sumasejmvmuto ^. politikas

, . . . . .. Ūtos; didžiuma fcvižinėjo j kitokį” *»** jas, advokatas Mastaūskas, tai ta- fe* “■

.......... ■ t . , ■ ... 16 kas” spaliu-8 d. fr iš škpti- sau ieškoti; bet piratauskurie " ZUaT^darta st Y6. -------------- ------- - 
jie tuos dvaius iki pat pas- Los Draugas” spa-mieste, Vatetary, Conn. tft žinrėk gusikuoti “ds. pamiršti ir tik, jei sparnai išdyg-
kutulių jų laikų. Bet diay*--Kį 22 dienos.* • ' * gyveno, jiems yra daug laiškų is į & •*------w.n-:T^... -jc-k

sis karas pradėjo vykinti Ž6- Visuose yra. labai daug in- 
mes reformų Anglijoj ji PI Įjosiu giniiį ir 
vykdoma ypatingu būdu. L 
Nepraeina dienos, kad laik- . j 
labciai nep ag alsintų žinios į d^guotij tas laikraštis ypačI tikime, kad tų -laiškų savininkai j

' l'^-mn "Ki*iw *inzxnei r^r-ryzfviaT'l+i T'člcn'TzviO

Tv . v 1 *± r , vv- Amerikoje, todėl meldžiame Gėr- 
Issirąsyfate> tu Redaiežjbs šį strąipsfce-

uTz $1.00 gausite. 50 ekz. Įyai- K savo Įaigjfa§tyje atspausdinti,' I'"* | « * .I
tuomi padarysime sulyg oartimo

■ ■ _ - ■ ’ | meiles brolišką užuojautą ir pa
tarnavimą.

Aukščiau milžtieji laiškai yra 
__ _______________ , SAVO RABTIJĄ. -^vĮši: sukrauti mūsų Bankbje kra* 
Tų darvti juos pti-1 Sandariečių Centro Valdybos |sos (pastos) skyriuje ir laukia tų 

r —- — u.. • *d M- < 1. I ori v t. lytoto rM » • 
|/amanių darbuotę pasako, daugi v Daug laiškų yra. dai? prisiųstų 
T eisybės. ‘Pažymi, kad laisvama- P® Rusijos, regis tremtinių išbe- 

v -1 liu 'tveriami fondai ir organizachĮsusių karės laikuose, 
į jos viena “po kitai žlunga. Tas ■ , , - .
I mis yra ir su sandariečių parti-l331®81! mieste,..neapsakomai gėjai 

kad. į ja. Kas geriau gali žinoti orga-|^a?kai ejo^^ tuomet lietuvių, čion

jos narys. Štai ką jis" rašo apie| m0rlkos, bet dabar tų žmonių čia 
nndariečius; ‘ ngra» laiškai jų čion yra atėję,

“Sumanyta ir sutverta politiš-1 kur ieškoma jų pačių arba jų gen- 
I m partija, tai yra, Amerikos Lie- pi draugų; bet nežinia1 kur jie 
į uvių Tautinė Sandara, bet ir ta |Vra‘J 
į irganizacija daugumtii tų siuna-| Kurie manote,* kad gali jums 

būti laiškas prisiųstas, ypatingai 
Kur čia nenusibos, tokie pliauš- |tie, : kurie kada- nors gyvenote

padarbininka>i
Arttajaiišięjį^šg •

již/CTos, Miava, wauome»et f0 Įsikrauto asmenys buvo taupūS) tfe lai-
^&IbetL v ęs-prezidentas A# ^metdnaf | kuose yra linksmesni; f
r - , Jprnf. Vnldemą-vas ir kanau- ““ ............. ‘ - - * -

r / minkąs kun. Tumas, r 
ŽEMES REFORMA ’

ANGLIJOJ ' - .
' b LAIKRAŠČIAI

Nuo neatmenami} laiku . ' IAtVVOS.- .
didesnę Anglijos žemės dalį Į- §įon)jg dienomis iš Iiiėtu-
valdo visokie drfiįkaiy ans-k afg. <.;Laisv5- spditJ 19

- tokratai. Kumgaikseiai, gra-K, 21 d uj<arvs„ gpalilį.i3
f ai, markizai, baronai valdė
didžiausius dvdrus. Valdė

mane, kaį kermošius^ Bet kon- ! 
nerto nesustabdo ir pat ja atėjo. : į 
Kad daugiau tokių koncertų, bū- j 
tu, tai ir parapijai būt parama ir j 
žmonėms nauda. Vyčiai ir choras 1 
gražiai atliko koncertą, turbūt, . .; 
dėlto, kad gerai .sugyvena -*u * M 
varg, A. Štanišausku ir uolią! mo-‘ 
kinas. Gaila, kad muziko A. Alek
sio“ nebuvo, nes dar nebuvo pagi
jęs po operacijos. Chorui priklaus 
so garbe už tokį darbą.

i Matęs.

I

•A

■ V

r-

t

*tz. w " ■. . • i * ., ’ ( kis, Mastauskas ir kun. Karaliusžmogų uzzaveja taip, kad. viską!. Z > v A .. .‘ - Į kalbėjo prieš žydų auditoriją ir,

DIDELIS.UŽSAKYMAS,

--*• Ghicago, Mil* . 
waukee & St. Paul geležin- 
kelių kompanija užsukę 2.- 
500 vagonų anglims gabenti. 
Atsėiš $4.500;000. Vien plie
no tiems vagonams išeis 50.- . 
000 tonų

e

2- _ . - , v ... į dės” ir bekrausią “mėnesieną”’tėvynės ir iš kitų -salių prisnjsta;;į

pasislmity-1 garbūs tiems,’ pas kuriuos jie ra
mų. Dabar gerb. prof. kun, j Syti; kaip kurie laiškai daugiau Į] 

 

[■ Bučiui paėmus “Laisvę” 
apie tai, kad toks ir toks ku- į įorQ1[ls jr smagus, 

iiigaikštis, grafas ar marki.- 
zas ’ išparceliavęs' išpardavė'

-■ sa™dTa™s’ • . T^„. pJlaiki«iu.
Kunigaikščiai ir Hr ®i* f 

kai parceliuoja pardavinėja Į "
savo dvarus ne dėlto, kad Į SANDARIEčIAI APLEIDžIA

. suteikti Anglijos bežemiams
. žemės, x.__ . . - n > ■■ +

vertė nauji mokesčiai. R-rieŠ I p- Joras aprašydamas ląis-i laiškų- adresantų. ■ .
dvniii nnn I 'amanių darbuotę pasako, daug] laiškų yra. dar prisiųstų

kaių dvaių sauiunkan nuo _s »Pažynri, kad laisvama-p Eusijos, regis tremtinių išbe-
yirsaus 2.000 svarų įplaukų dn talai * organizaci,Į gūsių kam laikuos^ .
•per metus mokėjo 10 įmes. |jos viena “po kitai žlunga. Tas., Mes žinome, kad laike karės 

 

o dabar turi mokėti 60.nuoš Į 
Dvarininkai patyrė, kadį ja. Kas geriau gali žinoti orga-1 darbai ėjo, tuomet lietuvių, čion 
Stintai verstis tokius mokė- ^eijos stovį, tad ne-fe Wdy- [tavo privažiavę iš viso^plačios A- 

t I . . ^-.x - i •?.- .r l mAT'itaAcj hpt rfsnnv fn nnnnnr fia
ščius mokant ir be to palei- Į 
lūs algoms ir apskritai clva- Į 

, rų vedimui ant 150 nuoš [
Reiidavoti ir-gi negalėjo; 
p Kad išsigelbėti nuo ban-į 

.kruto dvarninkams * niekt | iytojų nusibodo...”

’ ifY ®e®’0’ . puiee Į “Sandaros” redaktonansl^aterbury, Conn., klauskite intt.

huoti dvarus n- ispardavme ?otexįai kunigus ir tt .sų;
< tl.* O žemės pirkėjų Anglį* | ne vieną šandarietį ir iš pro-1 

 

joj yra tiek ir tiek Beto tak Lo išvarė. • iadresu:
' sos ant palikimų pakeltom Į Toliau rašo :
- iki 40 mins. l i “...n jie apleidžia ją, (vadina*

Taip tai be revoliueijosiSsi&dėdĄ 
, . A .v , * , i- * r m net ir savo brangaus darbo ikbe jokių gmcų, be ermyde-1 _gup 
i*lU. lamiu, tvarkiil budi i Vadinasi tie, kurie darbą ir lg-1 viiiinkų vatdus, bet jų nemažai y-

’’ Anglijos dvai'iniiikų žemės j Jų pridejb prie suorganizavimo pa* 

 

pereina į žmonių rankas. į sandariečių partijos apleidžia ją, j

KARAS^ KURIS NESI-

*• BAIGIA.

Karas tarp tautų, tarp 
vhdstybių baigiamas taikos 
sutartimis. Kaip baisus ir 
žiaųnis toks karas nebūtį; 
bet 'atėina laikas/ kad viena 
puse pasiduoda, padaroma 
taikos -sutartis ir kareiviai

‘ eina sau namo. ‘
1 Yra kitokia, negu minė

tas, karas. *Tai pimnonmis 
kųTaSi karas tarp kapitalis- 
tų ir' darbininkų; Bis karas 
nesibaigia. Gal būt, kad ga
lų gale Šitasai pramonii|i£ 
karas brangiau atseina vals
tybėms? negu tikrasis karas? 

. Štai delegatai renkasi į 
nusiginklavimo konferenci
jų. Gal kas nors iš jok ir bus. 
Gal bus sųtuita mažinti gin
klavimąsi.

v •

?” V’

*

■s

k

[tV nustaistfan į Lietuv® - šalį Į™'8*®1“ ^nor?> kai»~ 
.... Bet vienok Savo ruož-f

. KIEK DUODA Už 
DOLERĮ.

Berlin. ~ Lapkr.x3 d. už 
amerikoniškų dolerį, buvo 
duodama 210 markių. . Nie-, 
kuomet ikšiol už cjolerį tiek 
daug markių Berline nemo
kėta.

i.., .. t>.'x • t iparduota už 200 dolerių bonii.
. ... J su visais mekanimais, gi patį ma-dldT^;-Bę?v,“?ksT.tn0Z’' ’ ■ Korėshcmdentas.

mes manome, kad tie lamtaijraL besoding už ariisffikai is.ta,.3m moka taipo-gi ir puikiai pa- »
[pintu geležiniais virbalais dure- H* J*“™

- .. u ii--* ir laimelio ' Ten būdamas m* podo netobula dar salia.. . Pote-lkai pusė niehj yra prisieti;, mes A d && ^prakalbai-adv. Mastousko, para*.
I v, „,.>*• J™ ■'« Pennsylvanijos.aMykusrie-^^ę-^-2“1^.^
lyra kur nors gyventi pIaeioje|M Wt. . I ai tarp katalikų toj bataUjoj-ua

jom gyventai, .kaip brolis su se- >sv« brangios tūvjmės Lie- 
serimi. Bėf tarpe ję pradėjo adtuv0V."™ 
sirasti seseržniukij. fiet lapkr. 2 Pradėjo, pardavinėjimas bony ir. 
d. ir juodu nęgmlestingai “dėdės- auslBpMYynes reAalams.
išvežė su bačkom. Dar neteka Su-1L A v T r . y
žinot kiek už t4 “ekskursu” ii P° J““- ™ nb°;
simokgjoi 'Patartina iš Utį kelio. |»> «“ tu0? J8P»rd™t» ® «W 
r-ijų nevažiuoti tokio darbo dirb-Į, 
ti, nes rietimai tokius “pramo-| 
r-mirus” pradėjo persekioti. Te-Į 
ko sužinotu kad ir iš Bostono at
vyko moterėlė su trimis vaiku- | 
eiais tokią .^pramonę’..’ vafyti. Ne- T
manau, tad ir. jai ilgai seksis. daymęjpno bonij, taip oia, kaipo 
: . Spalio ,3lj>d. opios vai. vakare T Pto
:ant SelUi4'ave. pasigirdo it peJs-^kun. Karatai y™./P»- 
Jėdos miške,'skardus brisasi-gel- ^s'*Po..to «>.™ko> Jo
bėkit! gelbėkit! Nugi kas ten ga-f^0®’“ T5'
iėjo atsitiktit. o-gi; broieiį pus. Fa,ę
laisvamaniai , sta laisvamaniais Bet... M kad tik
■boiAomfe 'pradėjo “sveikintis.*' ^. 8 T“’
Vienas-sakė: tu-mano išgėrei; gi ** ~ PardavineĮima^onu 
•kitas _ o tari ta mano išmaukei. ka»e’° dSLD*' »““*>. yede)as 
To resultaias.buvo toks, kad- vie-M?1® 1SB^
nas be Šonkaulio nuvežtas ligota H“*“ J“taviskų vetavę 
butin, o ldto H000.00 bankoj ^. Aistovi pasitikta su ^smemista 
taikyti. -Tai mat, kas'be tUiybos, Val’t,.!,lr V?
tasir be proto ij&uOnBkuino. E’*--
da laisvamaniams. Juk laikas jau ??.S .SV' ?“»-5 VSk
susiprasti Gana juokinti pasam ,bk ta.kta. masesnoj
į* 7 skalėj. Čia .bonų išparduota nz

' ' ‘ MontfiUietiR ($2,000; o aiikij.surinktu 63 dol. su
į centais. Tik čia, ar sautisląai

. . —r - f Į (nuo šv. Kąžimiero) ir tautinin-.
, WF.STVTT,TJg TT.T. . p&i pykš ar ne, pyks —* man ris- 

Irięn kaipo korespondentas, tu- 
LDS. mėnesinis susirinkimas įr*u s$Wti ^tiėsąvargoninkas 

atsibus 17 Į lapkričio šv. Beiro Grajauskas puiluai pasirodė; - 
ir Povilo bažnytinėje svetainėje 
tuo jaus po mišių. Broliai darbi- Įūuetas y* Elena dankmte ir Juze 
ninkai, malonėkite artištai*-*-
•tž$ į st(sirinkimusr kadangi giedojo. Galė.rei-i
lankant nieko gei'o negalima liu- r^5’. kad be &^b. kun.
veikti dėl L. D.S. Valdyba ttiri ĮKmd&kio ir kun. Karaliaus beį 
vargti kolektuodama mėnesines I g.^‘ Užumeckio, labai daug pa- 
mokestis po* namus. Taip*gi reikalui gerb, klę*merginti in k?4 prigyti ^ hTOašv. Jurgio kun*
parbinjhkų. $ąjungėsi- Gana jmir^hih|ye; gg. Grigaitis, Ungųtm*. 
snausti, ĮMiMame įr 
brolius ir sesutes vienybčh **~ prjj Bairūnas, Jeną^unaib Kaleduto, 
guKtiprieLD& ‘ palikim wJMį hitų,

- ‘ ■ KviečiaWdyU. meldžiunepyktb-kadnepą*
žymiu, , nes nekuriu net pavardes 
pamiršau. ' 4

j • * . r

Dabar pažymiu, kad lf mūsų 
putininkai po vadovyste p* Gri- 
Į nio kaip prigul prisiruošė piję tos 

L. I taip svarbios dienos. Bet jie, ha 
iš Savo kaltes, pralaimėjo ,jei taip 
tiųsiu, kompaniją- Pirmoj Imta* 
lijoj jie kapitųlavo —* bolševikai 
South pusėje miesto jiems visiškai 
Kardė prakalbas, o Riehmond pu* mantų. Koncertas puikiai nusise* 
sėje vien tįk ačiū pustuziniui įo- kė, norą * vienas komitetas ir buvo

Laiškų klausdami rašykite Šiuo
y 4' • j. «■

K/Kažemėkas^—BauldngHouse, 
k .707 Bink Street, 

^Herkury, Oonn.
P. Sr Gal kuomet atspėsiu . su 

laiku, tad parašysiu ir laiškų sa- 4r. •- ** * »• w . L . ' «>« *

įegalėdami pakęsti dabartiniai , 

 

jandarokų nesvaraus politlkavi- Į 
;no. Ką jau bekalbėti apie paČitis į 
iatbininkus. Nebent tamsus nė- Į 
susipratęs darbininkas detūsi prie 
beprincipių saiidariečių.

Darbininkai.

” už-

Bonus su kitu veikėju pardavinėk

Įdolerių; gi gerb.-Užumeckis, ku
ria taip labai daug pasidarbavo 

• I tame vajuje, čia'tuoj pirko boną 
hr jį tpojaus, ant vietos paaukojo 
j Lietpvos valstybei, o aului surink- 
rta 130 doj. su centais. Laikė par^ 
| davinėjom* bonų, taip čia, kaipo

MOTELL0,, MASS.
• . • ■<' i —:

Spalio 30 d, LDS. 2 kp. laikė 
mėnesinį susirinkimą. Po* vasaros 
atilsio, visi nariai linksmai ir pil
nu noru svarstė apie kuopos dar
buotę ateity. Nutarė vienbalsiai 
surengti katalikų spaudos plati
nimo savaitę. Taip-gi prisidėti 
prie kultūros vajaus ir*kitų ka
talikiško syjsuomenės * darbų. 
Taip-gi išrinkta Ateinantiems me
tams kuopos korespondentas Vin
casPigaga, Smagu, kad šios ko- 
lionijos darbininkai taip gyvai 
pradeda krutėti. Linkėtina jiems 
geriausių pasekmių skleidime dar
bininkiško- susipratimo ir vieny
bės.

.<

gelbėjo kun. Karalių# s,avo špo- 
* . • •- t k • i*!' — • -r

lEkselencija Lietuvos Atstovas.

P. G. G.

' / ' J. V Kovas.
■-1 ■■ >*«•"■ ę i - -L *•

RAGINE, WIS. '
* S

Nedarbas. < ,’t

r * . ‘
Nors nedarbas siaučia visoje ša

lyje, bet sulyginus su Bacine-, jis 
Movi pirmoje vietoje, nes jau nuo 
1 d., rugpjūčio 192Q nu dirbtuvės 
viena po kitai užsidarė^ ir didis 
skaitlius darbininkų, jau viršx me
tų laiko bedarbiauja. Nors noku- 
rios dirbtuvės su 10-tąja.. dalimi

PRANEŠIMAS
A. L. R. K. Fed. Bostono apskričio 

skyrių valdyboms,
...,r........ ...........

\ Gerb. Fed. skyrių valdybos mą-i darbininkų dirbo, het dabarijniu 
lonėkife prisiųsti savo ršŠtiiiiiikąJkikn paleidžįąmi ir pastarieji 
ar visos valdybos narių antreČųiiJdavbininkąLYieha didžiųlių dirb* 
kad būtų galima, ieikalur p^Įsi- įtuvių Racįne yra Case T.
>jus greitai susižinoti ir; taip-gį kurioje išdirbama įvairias^ kulia* 
iel žinojimo kuris- skyrius pri*| mas mašinas, gesolinius inžinua ir 
klauso prie šio apskričio.,Pranei* 1 visokios rūšies Žemdirhvstoa iron* 
kitę taip-gi ir skyrių numerius, 
ius reikia įtraukti kiiygospa. Tą 
itengkitės dnmgreieiausiai pada
ryti.

J Pruncšiiuus siųskite apskr. raš
tininkui:

Mikoląs M, Kamandttlk,
20 Faacoa St, 
Itfmiial Vt. KfljtfL

visokios rūšies žemdirbystes įran* 
kilis. Sustojimas minėtos'dirbtu- 

palieto ir nekurtas kitas dirb
tuves, ypač geležies liejyklas, ku
rios gaminė reikalingus dalykus 
dėl Case 'T. M. Worh. Be žem* 
dįrbystes įrauktų iždirbyečių ku
rios, kaip minįjau suvirs metai 
taiko kaip, uŽmuarS kitokių iidiv- 
bysčių visai maiai Ueii kaįbuUo:

>

v

HABBI80N, JT. J.

Alšaukįni*’.

KuijKbuvopaskelbta, kąd 
Vyčių K Y, ir N. *L Apskričio 
vakarienčįvyks 13 d.. lapkričio, 
tai dabar, dėl tūlų priežasčių ta 

i vakariene tapo atidėta ant šaudo 
15 d. 1922 m.’ Bus toje pačioje 
svetainėje,Harriaon, N.»X

1

* 

■p- ■ ■ - - '

VfĘSTVILLE, ILL. 

Koncertas.i , J.i_

Spalio 30 d. čia įvyko bažityfi
nis koncertas prie atnaujintų var
gonų. Puikiai .nusisekė. - Skait
lingas choras gražiai atliko savo 
užduotį; Pro grame dalyvavo kė
li svėtimtančiai. Programą ati
darė triumpaliu maršu —J Hertz, 
Mr. W, Wales. Po jb choras dai' 
liai padainavo <eKttr dienos” — 
A. Stąnišausko „muzika.. Labai 
gražiai ir , linksmai- sugiedojo, 
“Allegro Maesforo” — J. VVest. 
Prof. S. R, Btu’kholder išpildė 
‘gabalą ’anf vargonų, “Flee as a 
bird.” B. Sfansberaitėš solo la
bai gražiai išęjo. Paskurvęl chg- 
ras ¥Panią AngeBkumV — G. 
Balni ir O. ^Boiie .Jestf — G, P, 
Palestrijna. Gražiai atliko var
gonų solo *-r‘.“Travatorė,” “Ver
di” ir YDeo Gratiaa” W. P. 
V$ale& Grąžiai išpildė'tenoro, sė; 
lo: ‘4 Open the ‘Gates'of the Temp
lė” —- Khap M. M & DeLonge. 
Gražiu balsu ir puikiai atliko Avė 
Mariu Marzo. Mergaičių 
yhoras išpildė Meditafięnu C. 
Lifebre. Prof. S. B. Būrholder 
vargonais *- The Pabus” — Kaure. 
Mrs. MfŠėgfer suprano solo^pui*, 
kiai ^atliko, nes jos draugė jai a- 
komponavo smuiku. *sAdorotel/’ 
vyrų choras puikiai atliko. 
HSehergošoj; f -H. Kogers vargo* 
jių solo puikiai atliko choro vedė. 

: jas A< .Stanišaukės. Taip-gi pui
kiai padainavo’Mrs. V Pitėrs, 7Q 
motų amžiaus. Jos balsas gražės* 
uis nei 20 m. mergaitės, neš ji* 
jaunesnė būdama dainavo Mew 
Yorkę? nperoĮ Pabaigoje buvo pa- 
laimiuimas su Švenčiausiu Sakra-

r<

,4 '

J.i

i

■* - ' ■ ' '

MINĖS fflKAKTŪVllS.
e

Chicago—Socjjalistų Pil
dantysis koitetas pranešė , 
kuopoms laikyti masmitin- 
gus lapkr. 7 .d paminėti ke- - 
tūrių metų Rusijos bolševi
kinės revoliucijos sukaktu
ves. ' ■ 'Z. . •• ;

KIEK PADAROMA 
POPEROS.

Visame pasaulyje per me-. 
ius poperos^ padaroma apie 
8.000.00D tonį. . Yra apro
buota, kad kas 10 mėtų po- 
peros gamyba pakįla aut 25 
nuoš. ■“

* NEĖRIPAŽĮS NUTA-

’ • RIMŲ.

Mas&oar. — Rusijos užsie
nio reikalų ministerisprane
šė alijantų ir Amerikos val
džioms, jog nusiginklavimo 
konferencijos nutarimais 
Rusija mejausis surišta ir 
priešinsis jų vykinimūi

~ f ■ - ■ k

— ■0.1 ................ o *

-b* r
J
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j

i

RAUDONIUJIKALEJI-
MAN. .. I 

:: • • 1
A -r DeHifcj į

bii’želįo. menesį <■
airi tuzino asmenų* įtarių ' I 
daryme suokalbį surengti į 
Mševikišk^ revoliucijų. Ke- į 
turi iš suimtųjų nuteisti ka- * < 
lėti nuo pusantrų iki keturių 
metų. '"/■••■ ..

l.į II

ORLAIVIŲ lenkta
..r.

: Omahfy Neb. — Įvyko vi
suotinas orlaivininkų kųn* 
gresas. Buvo surengtos lenk* 
tynęs padangėse. 12 orlav r
vįų, nešantys įvairias sun* k’ 
kenybes lėkė 200 mailių Vi- { 
si orlaiviai, buvo prekybi-

i.if.il


ta
to

f
V

Ą

R5

1

*

<

R VI

n?W6M«r
A. L. B. K Fed. apskrido 3-čiar 

BuvaiUvisaaa įvyko 30 d spalio, 
LDB. name, So. Boston, Mass. Su- 
vaŠUvąM atitari 2 vai. po pietų 
pina. V. J. Kodirka sumaĮda.

Praeito snvaitari«o protokolas 
perskaitytas ir priimtas. Šoka ate- 

, lovų rtfUtravimas. Pribuvo iš šių 
kolonijų: So. Boston, Mass: J. 
Glineckis, A, B Kneiiyp, A..Ben- 
doraftis ir K GurkliutS. OaiU* 
bridge, Ma»». — A. Vaisiauskas.

. Wom»ter, Mass. *-
žS LeonaitS. Nonvood, Mass. — 

’ A. Pėda, Kudirka, J, Vbrsiac- 
kas ir K. Vfeatda. MonteUo, Mfe 
— M Abračinskafe, X; TmuavL 
ėiiis, j, Daugeliavičius, V,;^t- 
gąs,7, I|aaaia/ F. Radzevičius ir 

’ M. M. Kamąridulis.
—----- Bspori|iŠ^^Fedėraeljo^«ęiiiw)Liš-

davė gerb. A.. F. Kaeižys už Pr.
■ Gudą, nes jo nebuvo namie. 

Šek& svaMyjnal ir nutarimai,
■ - - 1. Vjenbahiat nutaria, kad

kiekvienas atstovas mvo darbą at
liktų, kaip tą jo priederme reika-. 
laĮjjs, o jei to iieiSgali, tai kad vi-

v sai neapsiimtų. *
V . 2; Nutaria, kaip* galint greitu
. v laiku pakelti protestą prieš lenkų 

.žvėriškumą okupuoto j Lietuvoje, 
ypač Vilniuje. Tinkamai rezoliu- 

> ei jai pagaminti išrinkta komisija 
. iš šių y patų: A. F. Kneižio, J. Gli-

. neckio, Z, Gurkliutės, gerb. kun. 
.K* Grbonayyeiaus, gerb. kun. J.’ 
^vagždžio ir “Darbininko” re
daktoriaus gęrb. Pr. Gudo. 
\ 3. Buvo kilęs • klausimas, kas- 
link demonstracijų ir ar jose daly
vauti, , katalikikškoms draugi
joms. - Vienbalsiai nutarta, kad 
dalyvauti tik darbniinkains ir ne- 
susidėjus su katalikų priešais ir 
tautos griovėjais. Tame dalyke 
nutarta, kad Federacijos skyriai, 
sušauktų mitingus1 ir suorganizuo
tų visas katalikiškas draugijas i 
vieną grupę. Tą turi atlikti sky
rių valdybos'

4. Kaslink Federacijos užduo- 
x ties, tapo nutarta, kad skyriai 

• remtų visas katalikiškas draugi
jas, kaip* paŠalpines^ taip idėji
nės J* kad pridabotų jų darbus ir 

- duotų patarimus veikime ir "visuo
se reikaluose.
' 5. Nutartą kunigui Bumsai nu
statyti prakalbų maršrutą. Tas 
palikta valdybai,*' ~~

6.. Buvo svarstoma vikdyti gy- 
veniman mūsų katalikų užduotis. 
Nutarta, kad apskritis imtųsi to 
darbo ir nurodytų' skyriams, ką 
turi veikti, įr kad visi skyriai pri
duotų savo antrašus apskričio val
dybai, kad lengviau būtų sužino
ti, kurie skyriai priklauso ‘ prie 
apskričio.

7. Montello choro užmanymas 
buvo priimtas su pagyrimu. ”Taš 
palikta chorams susižinoti irxpra- 
dėti tą užmanymą vykinti, o Fed. 
apskr. rems kiek galėdamas jų

. darbą. i
8. Laiškas A. L. R. K, Federa- 

ėijos, pirmininko, gerb. kum J. 
Švagždžio tapą priimtas su ap
svarstymu, Nutarta sušaukti Fed. 
skyrių, parapijų, palaipinių ir i- 
dėjinių draugijų suvažiavimą, ku
riame būtų paskirta virsminetom 
organizacijom laikas at nurodyta 
diena rengti išvažiavimus.

9> Nubalsuota, -kad sekantis 
Fed. apskričio suvažiavimas būtų • 
sušauktas, Montello, Mass. neknk- 
ščiau balandžio mėnesio. * .

10. Nutarta, kad apskr. valdy
ba pareikalautų iŠ Fed. Geutro vi
sų Fed. reikalingų užmanymų^ ku
riuos būtų jų UždUoW tą piada- 

. ryti, Tas’dalykas palikta valdy- 
- b&t

Surirnkimą uždarė pirm; O- 
, Kudirka,* su malda.

Rašt. M. MA MinadsB.
• * 

to- !■■■» ’II ,ir.ll»^>ll>Tl.J|llbl įllj., .N. . —i ,- I.

AB SKANU “PlUm”? 
/M d* ne#k»Hei

Md 9-ta atepkis kdOffręičĮau- 
siai įsigyti. Hptaų
juokų turiti ataiųik “Perkū
nui” a»t tiirieto 15c., o ‘ ^er- 
kūnai” tuoj paa tave atsibala- 
ctaB,

366 37 Mm».

. f

tį ■

K

to-

«

41
I

i
1 
<t

t

U

t

f

■*

v

: v f

t

\ .

VfMIB»aM8 £4P0P0.UM3.
/ a#Mu£a«XtAM ]umm}

irt*’ timttfe
Pasklydo žudynis didžįatptee, ugm% 
Dūmai pia&auiiai padangtei* raitės 
Ir kirto į skurdo po šaliai Kalis*

Dievaitis pašėlęs kankino žmonija, 
Ištroško jis žmogiško kraujo, skausmų,-- 
Jaunu daug gyvybių laukuose,praryju,— 
Išdygo ant žemės daugybe kapų.

Tai motinų sfinūs auginti, auklėti 
Padėjo gyvybes kraštuos’svetimuos 
Norėjosi likusiems jiems užvydėti,
Nes mirė ii bado varguoliai skausmuos’. 5. f 

Bet Kovas-dievaitis sulaikė šėlimą, 
Gėrėjos tik skurdu, griuvėsiais, kapais, * 
Tr žmonės pb audrų Wžių vėl aprimo 
Xr stengias wel tvdrti gerbūvį darbais.

y / Vot^o Po^a,
»

1

ZMJM, ; ~' Z
_ (0di^ erXw

Kur merguže numylėta, 
Taip karštai,. karštai;

----- Kur ta laime jau regėta — 
Taip arti visai,

Kur akys žydriai šviežios
X Blizgančios dailiai, «

Kur tos kalbos : tav’ mylėsiu 
Visados giliai*

I

Ta merguže ištekėjo 
‘ - Laimes jau man nėr, 

" Ji kitam pasižadėjo
Vien skausmai tebėr.

L
c

«=«*
9
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ny*. M*Im 8-|ų vąWra* Rtaemfe
IttO bu PuaL 12A *<

MILDA, MULOS DMV>. Mytotajo* PMriu. £»ni**Mn« 
Vaičtanaa LrtHme dalyvauja 4 moterys fr 7 vyfri.'Apart 
to dalyvauja Dffrfe Jaurima ir Žammlė. VkArt Mm! 
Sent IJenovėje, Baltijos pdtayjf*PM 67. j.,*,..,.* 

[MOTERYSTES NESUARDOMTBE. Paraši J, T—BwW. UW 

[MONOLOGĄ! Blaivininkųpirmininkas* Ant'tienųpeife Al- 
Į . mat oratoriau, «•****•«*•«•»<».,•«• «* <m**»<♦«** **• «*»to 
[MONOLOGAI:' Teatras ir dekoracijos. Ir mazgeli nsfSMUfo, 
t 'Kaunas, pusL U. .*********«******«;*****»*««»«««**Af**« 
taę ŽINYNAS. Kare, mokslo h Ufcrattro* fcirarife W" 

džiiusuB kas 8-čią mėnesį. M J, felOfe W fe J«Hrt 
randati labai naudingų aprašymų-apie Lietuvi ir tt. .

4

Af' ,|''

* -T

■,« • f, k įįį \
. _• •*, ,į*

m6»m» ttnto* Mitafato* Krano, Mffl ito. ML M • J0t. 3
At

‘ I3*- << I
Ot "i

į.

4?

1
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Į - , TABOKA IB BGKTitAS.
L Menkiausias rttytojąs pmOko dienoj ,*mgmaž ife. Į Mnaiopl ^jįn fc. ,,...
[Reiškia per metilą jis paleidžia dūmais mažiausia ^35.00.1 MAžTAnflTv^ MUS MiELIAUŠIEMS. Parašė Pf/Ma. 
Įbr% o jufc yra nemažai tokių, kurie W kaa daugiau pra- f to, murtraro p. Kalpoku, puikios pasakaitės fr ti^ 
[ruko. Vidutiniokas tabaMus prasmriiina nėr meta* apie [ * ka vrikritimia* Su payrikri?iiiis. *. v #* */.. *,»

* |$50. Kų tokie tabakius pasakytų, jei jį pakalbytūm TYJafUloI°
|+rJ riftlaicG tiinij. ftm.tontt d-O-trinio cnviitoTidAG 111A2 lrm7<yn'tYiO l ’ J. BėJęSmpilĮr Vllnlufi. Puti.’ 52,

. Įįsitąisyti. z . r ISisrirh^^
Tarpe Amerikos lietuvių'nei vieno nerastūm tokio,1PBW0 RASTAI* W|ų RihMnrit Poema Ki 

tas per metus taygoms iiile^ $50 O teta kurie HPŪ^ ^g. ir ■ritas ..
Imetus.praruko^SO, ta rastom m žirnius, o tukstan&us.-|

Tik apsišvietę, apsiskaitę darbininkai gali savo būvį Įrambtno tbvynžM .MažoBios Dietuvrt vtiiriaL a) 
tegėrinti* Ti^apsviestidarbĮniiikaigali sudarytitvirtasj—n&ma; bĮ Ligi kapų* Sū^avril$ąbt į
lunijas- tirtitamai apginančias darbininkų rekalus. rimais* .'Pusk 64. ...*.*,.*;*»»JI
f tfe Tu įstengi tabokai praleisti 50 dolerių per metus, |BRblGI3U iS^BUA. Ps&šE fe i* Skrydyt* Vitabį 

tare^kia, lnMVfen^araižtektam| vyifciSHii .tontoto MtataitoM .............
Išlepdamas piktžolei 50 dolerių per metus, taafc Jta iHei- [REMOnas MOKtMO MHropiKA. 8nf«iw K,Mkrato* 

. , varius; im iw.. 157. flto'tan.toMtai
~ Tų, kursai nerūkau žiūrėk, kiek iabakiiis per metilą I riti tie> kurio ufeiihna iriigijbs mokymu . i

T......rrt ;• .....-1 -.r... . v .« .v-,*-- «v«. >•’. vi nnft. Kftirift '■ *' •- ttįį ’-M1 ■ Vija*. JX{UUA i «>■><<'•••••, <i t...... t,,,..,, >IV

RYTŲ SVEČIAS. KetweikBmė istorijos kroniką. Parašė fek 
tys Prida, Lošima dalyvauja 9 vyrai fr 1 moMty i 

____ __u_f , _ .......... W m. Pūsi 56. •■r. .-..•<>• .<.* •■..,*.*'« ... • «<«(,
Įiųaisy susipraskite ir mesląte 'blogį paproty '^aarifcoH ‘ i
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1-.^ f *jį- _.-. *■ ■■•

..JO 
b &tiriraik*tfr Žvri-

to^*r V9 to-totoSF1*

t • • i **■ • *• *• f- *, * . ** *>* * t f *>**« *»»•».» » * •***«•

• «• * į-;į. į t H #-* t « • 
Perkant abtt tomą sykįn a • # »'*«<<-* *-•■#■<. • • •■ i art •

■ 4 A .»■ A < ♦ A 4 A 4 a
«T

metilą Imtygonte ir ^krs^Siaiife L to^M a< ■ • M* u^t«i a’ • *■- L " «'

prariiįo. W? nerū^daniaff, grąžtai WJ
. įmigus, kuriuos prarūkytum. • . '• / . '

i '••*-' ■»
t Rūkytojai, matydami kokį turtų jūs paleidžiate dū-r 4wr m. puse so. 

-Imaisy susipraskite ir meskite blogių paprotį Braruko- SAKALĖLIS. Elementorius su akaitymęliaia, 
Įmuosius pinigus sunaudokite apšvietai. ApsisvieSi skai- Uo^AL^MAB IR Parašė Brot
tylamas geras knygas. Pasiimk knygiį iš žemiau paduo- STBP^ ’^eita’nJriedžiob&,;;fe»df;“p1^'£wi "" 
Įto suraso n pradek svietmioBi daibg. . juiSa. -1920, pusi. 60. loštai Wia 8 tyįtf «*

Žemiau talpiname smš| kny^ų gautę iŠ Lietuvos. 2 moterį............____
LDS. nariai nuo pažymėtos katalogines kainos galis SUNKIAISIAIS LATKATS. (į maną atsiminimų). Pfia^9 £ < 

nuolaidu lė nuošimti ąrba-lė eent^ rilio dolerio* Taįyra:] Bucevičjųs. Nušviečiama artelimos mūsų praeities Utinm
Į pasiiinke už viena-dolerį mums moka 85 centus. Pirkda-1 —spaudos uždraudimo laikus. Pūsi. 116. 1920 m.’,.. *». .-••• 4w
mi už daueian kain S5 00 L D S^nariat iraus nuolaida 25 SULAUKE' “ **» «W“» pasakojimas. B lenkt

imi uz {taupau «raąsa.uu i*.i». b. nanaxgaus nuoma® vertsLabai mntfa. Eta.
[nuos. arba 25 centus nuo dpleno. nns PusL 132 . : . /r ,2ėJ. Prieteliai pirkdami už daugiau kaip $5.00 gaus nuo-Įšiltieji IR ŠALTIEJI KBAŠTAI. Pagal Garibunovą-Posadą- 

laidų 15 nuošimtį. ’ ‘ į vo chrestomatiją ir kit Tilžėje. Port. 4Č

į K p. s* narni pirkdami daugiau kąjp $10.00, gaus gi knyga pravartu pemaityti kbktiMU norinMaM
. pažinti su taiplautįneims tejįgmti. PusL BiU,i.a 

TBVTNBS KILIAIS (Eilės). Parašė 
TIESIANT KĖLU LIETUVOŠ NEPRIKLAUSOMYBEI 19U- 

17 m. Parašė Vaižgantas. Vilnius. PusL 40. ..;,. .■;.«•. 
TRUMPA APOLOGETIKA AK&A KATALIKU TIKĖJIMO AP

GYNIMAS. Pagal Kun. ir Kųn. Bartywsfe
paraše Kun. V* Zajančkauskas. Kaunas, 1920 pu Puri. l^B. 
Šioje knygoje moksliškai aiškinama pagrindinės katalikų 
tikėjimo tiesos., r ; . *

Į VAIKŲ ŽAISLUI. Trys vaikiu komedijėlės : 1) Portia fr pouą® 
į teisėjas j* Godus dkktarag; 3J Barbės- rtfrfartją
[V ARGO MOKYKLAI Būrelio mokytojų rinkinys kalbos

: lojreiiairt. Aritraris-leidhnaS* *-Mąžągarbė
1 kalbėti, Didi gėds^-savosios geraiHemokėtL” KAmife ' 

r 1921, pusk 32(1 Kietais pbpirto apdarais ..****.*f,,»*.tt4i* 
VISUOMENĖ IR MEDŽIAGINE KOPĖRACIJ03

,351 Iš rusų? kalbos vertė J. Sondėrtds J Šiauliai, 1921, PusL $> ,
l Ši knygai yra viena iŠ geresnių koperaęijos literatūros kuri- - 
Į ; nių. Nėra abejim&b kad ji bus pravarti, perskaityti mūsų . 

koperatininkams bei visiems tiems, kurie nori pažinti kopė- 
I L £&CljĮf)B CEJĮUgį ♦ ^.to-* •. r•*««•<•**•*•.»*••*«*♦**A•-♦*»•»•• •*
VASAROS ŠNEKOS. (Eilėraščiai). ParašėTyrųDuktė ...... 

| ŽAIDIMŲ VAINIKAS. Savybės vakarėliams ir gegužinėms mh* - 
Į pintas. Sutaisė Matas Grigonis. Randasi 49 tautų žaidimai, 
I 22 autoriaus sugalvoti žaidimai ir 31 
j Su?gaidomis ir paaiškinimais. Pusi. 75.- * *.. *. * *...; ♦ * ♦ •
įžIBURBlM fermos po ejementoriaWMygrt& riėiityti.*'’ 
Į ha mokykloms ir Saip vaikams arfca gu®jigųdiištis mėkiąti* 
L • skaityti Su paveikslėliais.. Pusi m. Sfcfeįttl:

J*. Palukaitis. • to < toto > to' $-»■ >■ • to «. *■• • • K «' to ♦' •-* • •-(►- to' k-gf'-įt

ATiūi ŽIEMOS LEDAI. 3dų veiksmų dabarties sudiegiu gyvėmmS 
Į mos paveikslėlis. Parašė Vyturėlis. Veikia 10 ypatų. Tfl* 

' Į ; žėje. Pusi. 46.
75 [ŽYDRASIS PAUKŠTIS. Sutrumpinta meterlnigo p«akę Vfefr . 
’ te Jonu^. Išleido Marčiukąs. Begalo puikua lridiny*
nJ Su spalvuotais paveiksiąs fr vinjetėmis. . .w

•• . \ MALAKNYG1S. /
[PULKIM ANT KELIŲ. Gražiausių ir reikalingihusių maldų 

kiekvieūam lmtaliįųi rinfeny^ Antrą pątąmytoji 
Atėpausdintū ūfrt gtfog popieroB* Puri, 56$ Btipririg mft? 
roko odos apdarais, paauksuotais kraštais.

• Tolti pat paprastos odos apdarais to to. * * *■ ’* • * ■* A > *
Drebės apdribs panašiais į odą «*..... ••,.»•••>•»• 
Drobės apdaram saudctoąis kraŠW r * o -»* > * * » 
Kietris drobės apdarais raudanaį jfrOM

Su užsakymu ftiųskite ir pinigus &kiu arba w

fe
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I

4
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•į
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• Visur ir Visuomet L

OFeigu nori, kad raštas atro 
dytų gražiai ir jeigu nori sutan

pyti kodaugiausia laiko. Dėlei pla: 
tesnių'informaeijų klausk pas ‘

366 ^Bro^vay, . 
Boston 27,ATass.

,f e

j .._ t. -■

Į nuolaidą 33 nuošimtį, o ne nariai gaus 25 nuošimti*
Į Knygynams speciale nuolaida.
ARITMETIKOS TEORIJA. Ketvirtasis leidimas Švietimo Mi-

I «■ .> , • «

. nisterijos Knygų Leidimo Komisijos leidinys. Naudinga 
: knyga kas noyi išmokti getai skaitliavimo įvairiose Šakose.

L Pilsi. 139. . «?.. .... . .••..*».•«« ... , • r . .. <'••...« * «.« j* • ...... < .: ... įr

ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS. Vadovėlis aritmetikos pra- 
tižiai*- Antroji dalis. {Veiksmai su skaičiais visokio didu
moj Parašė Br. Mašiotas. Pusi. 64.{....... . .*>. x..;....,..,

- ĮARITMŲTIKOS, UŽDAVINYNAS. Vadovėlis aritmetikos pra- 
[ tižiai. Pirmoji dalis; (Veiksmai su skaičiais ligi 1000). 
Į Parengė Pr* Mašiotas. 1921 m.. Pusi. 86. Naudingas vadovė- 
■k. lis kiekvienam norinčiam išmokti gerai^skrttiiąvimų . - . * » . .25 f 
ATLASAS LIETUVOS MOKYKLĄL1. Pusrutuliai, 2., Eu- 

ropa, 3. Azija, 4. Afrika, 5. Šiaurinė Amerika, B. Pietinė 
[ Ameriką, 7. Australija, S. Lietuvos žemėlapis fr 9. Žmonių 
r rasės. Paruošė g. Frant&evičiuš. TKaunas. ................ 
[BAŽNYČIOS ISTORIJOS VADOVĖLIS. Vertė Kun. V. Zci- 
I • jančkauskas. I dalis (Senovė fr vidur amžiai). K dalia- » 
1 (Naujieji Amžiai). Abi dalys’.........,.....$1.00
(BUHALTERIJOS VADOVĖLIS! I dalis. Elementinis kursas 

komercijos mokykloms.’ Sutaisė Jonas Ilgumas. Kaunas, 
' Pušį 184. ’Kas nori pasimokinti knygvedystčs, patartiną Šį .

I vadovėli įsigyti ... ....*-. •., •••«.$1.00
CIT PAKLAUSYKIT. Palinktosios lietuvių poetų eiles. Pa- ■ 

rankiojo Liudas Gira, Ras labai puikių eilių, tinkamų va-
Į karų pamargmimui, Pusi. 190. U*••►■»<*<•*. *50
[DUONELAIČIO .RAŠTAI. - Mokykloms parinka ir paaiškino 

M. Biržiška. Pirmoji dalis: ištraukos ir priedai. , Antroji 
dalis: Duonelaičio gyvenimas, raštai fr kalbos paaiškini- 

/mai. Kaunas, 1921 m. Pušį 202. Ketais apdarais. >. įį
GAMTOS PRADŽIAMOKSLIS. I dalis. Negyvoji gamta. Že- * 

mė, Vanduo,. Oras* Parašė J, Baronas. Švietimo Ministerijos 
r leidinys. Popiero apdarais. Tilžėje, 1926m. PusL 112.....' . 
GEOMETRIJOS UŽDAVINYNAS. Sutaisė Pr. Mašiotas. Pusi?

70.
(GYVENIMO AKORDAI. Parašė Vaidilutė. Telpa šie vaizde- 

įri:1) Kaip rudens lapas, 2) Diana, 3) Jausmų pančiai, * 
4) Miražai^ 5) Prieš audrą. PusL 16^-1921 m....,.*....

ISTORIJOS APYSAKOS*- Lietuvos girioM yytąūtat'SW. 
.Pri^ ajūašymaf apie Li^ūvoą senovę apysakose: Vbrtė

JONO PtyeiksM apysakos fr‘eilės, TiL
žęje„1913. Pusi. 143 «■* *■-* . i, • • • .. ,^*i* ,■■•**.«■• • M * *75.

KAIP ŽMOGUS ŽEMEJE ĮSIGALĖJO. Lengvi mokslo p*sa- 
, kojųnri* Paraše;fe& Mašinas.' /< 

K| . mfrL Supaveikaiafr. Pųrt. 44. ..;.*«*..*>.****;******< $$ 
[KASOTAI YRA KONSTITUCIJA?. Parašė P. Viiimtas. Kau- 
[ Pas* ‘PųaL 14.- *,*,.***.., *»*,.*»*,* •»•* *.*■•*• * * .•** •• • *05' 
[KETURI MONOLOGAI. Parakė A Vienuolis. 1920 m. Pusi. 24 *15 
[KOMEDIJOS. Pinigėliai, KataW tikroji C^IūĮfr,
| Kuprotas OMis* Visos tos komedijėlėe telpa vienoje kny

goje fr tinka .lošimams* parai* ’ifrmt taliją diūtlfe 
rife! (KywarifcRt)* PusL 157* Švyturio B-vės leidinys. .65 

įLEįSmsrMAŽUčIAMS ATEITI PRIE MANUS. Patarimai fr 
Į ipaįdos laukiantiems ir sulaukirienm gražiaūai<w gyveniko 

dienos* Pagal kra. Wttą sutaisė Kayranfe W PWL 
| ‘277* ♦.** ********* u~.*» • * * * *••« »•*• «*•* *.«»» .»*» ***.♦'
LIETUVA Pavasari, Vasarą, Rudenį fr žiemą. Parinktieji akai- 

tymėliai R Lietuvių raštijos apie LUtuvoe mrtalrikhsi fr jų 
dalia. SntoM Utfai Gfra. Ktar- lfc“1

• i
.75
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/
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366 BB0ADWAY,



Į VIETOS

VISAS STAIBIS DABBE.

Pereitą, iiedėlią visaa “Dąrbi- 
rimko” štabas buvo “busyP Tą 
dieną po pietų Pradas Hudas kal
bėjo Ną^uoj, N. H; A. P. Knei- 
žys įr St. Bugnavičius kalbėjo 
Brightone, n M. Kerbelis, nauja
sai administratorius kalbėjo Lav- 
renee. Subatos vakare P. Gudas 
ir J.Glineckis, Elfe, centro iždi- 
iknans kalbėjo Neivton Upper 
Faksuose.

, ■t.i.jii T.,
f.

Publika gardžiai prisijuokė. Se
kė kalba gesrb. svečio kun^Jnliaus 
Čapliko, Pfovidenri ’o, R, i. lietu
vių klebonu. J ia linkmuai ir vaiz
dingai nupiešė motoru gyvenimą/ 
Seke^nnnkų duetas, kurį išpildė 
Beleekučiai (brolis su sesele). Ne
jučiomis (džiaugsmu prUipiMai 
matydamas, kad yra tėvą, kurie 
pavyrilihgai sugeba auklėti savo 
vaikučius. # Dainavo garsioji so
listė M. Grybaite. -atšaukė net 
kelia sykius. Padainavo r u Rašy
siu laiškeli” “Lihgho” (lietuviš
kai) ir “Kaitink Sviesi saulelė/*' 
'Jai akompanavo jos seselė Ona.

Sekė dvieju veiksmu komedija 
^Nesiprieimk/* Visas roles atli
ko pačios sąjungietės. Publika per 
visą vaidinimą neapsakomai kva
tojo. Savo dideliu juoku buvo 
iškrėtusi n* vaidintojas. Tas vai
dinimas be, abejo ne vieną paliuo- 
ąavb nuo pilvo 'skaudėjimo* 

Vakąrą ‘Vedė M. Grybaitė.«•
. SąjungieŽiu drauge.

. »*

.Wimi«i. J .HII.I1 n imi..... ..

PAREIŠKIMAS.
“Darbininke” ir kituose lietu

viu Iatiraščiupse nesenai buvo pa
skelbta, kad Amerikos Lietuviu 
PrekybosBendrovėsprezidentas; 
Jonas J, Romanas išvažiavo į Lie
tuvą niekam nieko nesakęs, Ka
dangi nebuvo pažymėta kokiais 
reikalais Jonas Romanas į Lietu
vą iškeliavo, tai kelionės tikslas 
iŠ tu skelbimu ne visiems bus aiš
kus, ‘ šiuomi pareiškiu, kad Jonas 
Romanas į Lietuvą išvažiavo labai 
svarbiais Lietuviu Prekybos Ben- 
ir’ovės reikalais, kuriuos atlikęs, 
netrukus grįš atgal į Ameriką ir- 
pats tada, jei tas bus reikalinga, 

[ paaiškins apie savo kelionės tiks
lus. ’ . ,

į Jonas E, Karosas,

v

Vielos lietuviai kiekvieną pro-| 
gą stengiasi išnaudoti, kuri pą-į 
tengvintukovą už Lietuvon ne^rū Į 

klausomybę. t , l
štai H d. Iapkriėio-Kov. 19211 

m. '(pčtnvvipje) 7-tą vai. vakare 
po bažnytinėje svetainėje įvyks I 
trukšmingos vietos lietuvių mfcss- Į 
mitingas ir prakalbos. Toje die-1 
ndje bus nusivažiavę Washingtone| 
pasaulio dipipmatdji galifinai, ku
rie, svarstys aprubeži&vimą gink
lavimosi. Gi mes lietuviai netu-įlt 
rime į tai šaltai žiūrėti, o-tik ausi-fž 
rinkę 11 d. lapkričio į paminėtą 
svetainę, išnešti rimtą Rezoliuciją I į 
ginančią Lietuvos čielybę ir gar
bę. Bėabejdj noroms-nenoroms, I 
turės atkreipti atydą tie pasaulio 
galiūnai į mums daromas skriau- Įį 
das, ypatingai lenkų.

Tąi-gi, lai nei vieno nepasilie
kanamie tą dieną, o visi atsilai
kykite dnt prakalbą.

■ ?

k 
|iM|

DRAUGIJŲ ATYDAII, 
TTil*R't"n'VAY^^avV> Kultardtt, visokių ^enkleihj, Gtnikučla, Ant- 
VlTUlUVC spradu lt kitokių Draugystėms reikalingu dalykų.
BrtkaludMi Kr**1"^* ar Sanptlg, psaįrmžkito lr jiuv dr-tua varda.
STRUPM OO., »O-«2 Ferry SU N«w«rk, N. 4.

Jei norite sužinoti ka veikia 
Hocijalistij ir komunistų veikė
jai (vadai), siusk Perkūnui 15c 
o Perkūnas prisius jums paaiš- 
kinbgaC , w.
t ‘‘Perkūnas”
366 Broadvay^BosUm 27 Mass,

»

Reikalavimai
___ *

Bslkalavimą kalno* 2c. u» Žo
di itf kUkrien* syku

i! 
It 
n 
i

Agentūra Uždčta
nf

r
i

I

Tet So. Bootoft M* 
3R.J. C. LANDŽIU 

(8ETM0UR) 
f IiiBTuvra 

Gydytojas ib Chirurgas 
Gydo oitrfM ta chronllkai* liga* 

vyrą, moterų ta vaikų. BgutaM 
nuoja kraują, ąpjąUdaiOM, itapu- 
tną Ir tt tavo laboratorijoj. Su- 

| telkia patarimus taukšta kitur ar i 
, vetiantlema Adresu*: Į

506 Broad way, 
South Boston, Mass. 
Kampas G St. ir Bręadway

1

I

H

10 JdbtTŲ South Bčkomi .

BB, H. S. STONE
* Agnį SpeOIALI8TA|8 ' 

399a W. BROAD WAY 
VMUMortu: Kuo 6 r. iki 7 v. vak.
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J ,x

1DR. PAUL J. JAKMAUH1
■ (jtkunavifiitM) , I 

SOS KAST BEOADWAY | 
tblėphonb ęm, I

iižeįsį tai anglių nei už pini- 
gris nebus galima gauti/

Mūsų anglys yra geriau
sios ir dabar pigiausiosrtai- 
gf pirkite iš * / *'

LITHUANIAN AGENCY
A. "Ivaškevičius "

361 Broadway, Bo. Boston, Mass.
Tol, So. Bostop 605 pr 1337,

4—-^—»

1

u
A

TeL So. Boston'
DR. JOHN MicDONNELL, K D, 

Italių# įuMkaibMf M "UetneMi 
Onw VAiAimoa;

Ęytatalfc # vai.
Po pietą, 1 iki B-vaL

r Vakarais nno 8 iki P 
536 Broadtfay, S. Boston

i

Ditottį GreUtaidW | MLlUIlį
'Laivai, žaunua Apėjimai ir Rotterdamą,

' SuKeleiviais. , Aiitiverpeną, ^mburgR, Bremenu, Klaipėdą, 
®enx« TOtaAgeirtuj^MMtžl ,-Kairaliattči^. St&tous,irSie^oją genau-' 

Arnetoiijo. . gili ir greiciausiiį laivu. Pasportus įsreikalau-
I Lietuvą Lenkiją, Ukrainą ir « ju. vjsiems keliaujantiems į LIETUVĄ. Pini- 

visaa Bakitio Valstija*; .>• i siūntimiąs jr. pagal dieninį tas^.
; ĮOoštono per Liverpool ir | Išvažiuojant į Lietuvą mainyti pinigus nepri- , 

Glasgow; ■ . S Vsmciąine. Atvą^iu.Bjžtifcius isMtu^i^stupatin*
ASSYBIA^nauj.) CIBUI). 5 s ku ant stoties ir baga^ius.pristatau ant laivo.

Iš New York per Hamburg & visomis informacijomis kreipkitės ypa- .
SAKOMA■'£- GRUOD.' 8 | tiškai arba per laiški pas seni ir užtikrintą a-. 
Cabin $145., . 43-čia ldesa $125. Įx gentą.” , ■’

1 c. mAUsm

' Myerpool ir Glasgorc ’
SeHYTHIA .: 
ALGERTA ....
AQUITANIA 
CARMANIA .,.

t

4

H
. i!

įlj 
i

■-i i.iaii irįiiij   .n I iWMli|iNiMįifiili|iiiiiiiiiiii.«ri

PEKARNĖ
Karnas dėl 3 šeimynij^su 

h dvej ais pečiais, 2 automobi- 
! lia'i ir X vežimas su geru ark- 
l t. a. *•*«. a —2 r » •< a

j
1

KALB4JO APIE RUSIJĄ.
Lapkričio 3 d, Frankiln Union 

salėj Bpstone, kalbėjo ką tik su
grįžęs iš Rusijos G. H. IVells, 
Seattle ' Darbininką Federacijos 
atstovas. Tarp kitko pasakė, kad 

.būk jam. pats Leninas pasakęs, 
kad Baltijos valstybės: Finlandi- 
jbi Estonija, Latvija ir Lietuva 
einančios prieš Rusiją, o Georgia, 

’Arbaidžianas įr Armėnija su Ru-' 
sijar r Sakė, kad Rusijos kaimie- 
čiai nieko nė&ąnį apie politiką 
ir jeigu jiems būtą duotas balsas, 
tai jie už bile ką balsuotą. Sake, 
kad dabar Rusijoj balsavimuose 
tedalyvauja apie 12,000,006 žmo- 

• nią. Šakė, kad bolševiką valdžią* 
galį tik svetimi nuversti. Kuomet 
pradėjo niekinančiai kalbėti apie 
Miliukovą, kurs būk nepažįstąs 
Rusijos žmonią, o atvažiavęs ją 
norą reikšti, tai rusai pradėjo 
daužyti duris bei triukšmauti. Sa- 

Jkė, kad Providence, R. I. jam-ir 
są akmeniu metę, 
v. Nors buvo plačiai visur garsin
ta ir rusą Bostone yra nemažai,
beb.knt šią prakalbą buvo tik a-1 Laikinai einąs Lietuvią Preky? 
pie šimtas, ir tai daugelis buvo bos Bendrovės Amerikoje sekreto- 
ūkrainiečią ir žydą. Auką ir-gi I riaus pareigas, 
mažai kas davė. Bepigu rusams ] 
nesirūpinti savaisiais, nes už juos 
tą atlieka mūsiškiai bolševikčliai. LIETUVIŲ MOTERŲ- 
' • 3-a-\^PSVIETOŠ BRAŪffIJA

___________ ■ t ' , .
11 --------- rengia-.------—

MASSMITINGAS I , mitflAIlėl
Lapkr. 6 d. po pietą, Lietuviui UIUZmllyĮ

Svetainėje įvykto biznierią ir pro-| ^^ _r
ifesionalą sušauktasis massmitiii- Į*) A T -T T*T
gas. Žmonių buvo pilna svetainė. I B- B "BĮ'
Svarbiausias kalbėtojas buvo Ra- A >M« MA A
goeiuS. Bet jo didžioji kalbos da- PĖDNYČIOJE
lis buvo kreipiama prieš vieną y- - r' ’ ‘ 7 . ,
patg, tari per gerb. atstovo pra- LAPKRIČIO 11 1>, 1921 
kalbas rėkusi ant estrados “ura! .■ j./ —1 .
..už Lietuvą.”. Iš to aišku visiems | LIETUVIŲ SALĖJE, 

/buvo, jog tai Kneižys.- -
Massmitingo šaukiamame pla-i , -

K kate parašyta: “Eikime į masmi-Į South Boston, Mass.: 
tingą ir aptarkime, ką turime da
ryti su mūsą priešais, lenkais/’■d i t> 2 v- i tu • I reiraingai visus Kviečia au-i -Pagal. Bagoetaos kalbą tsema, |idfln1^ “ ■ AManCAUllIB4_
kafl. Koeizys yra didesnis ir pavo- “>«*“# “ E Mew ŠorVo į Hakiburg V* ' ’
jmgesnis Lietuvos neprietelius, ^v^1Xi^r^, MONGOLiAt ..............Gruocižio 1
megu želigoskis ir visa Lenkija. —‘ i

•• PIaėiau biis vėliau. SAŪJOSIOS ANGŲ JOSI,. D. S' fiMtto offc^"34‘ŠTfi St
Reporteris.) APSKRIČIO VALDYBOS į Tikietas tiesiog PiUavon.

I ANTRASAI , ’ J INTERNATIONAL MERCAN- |
-------------------- I 1 TILE MARINE 00. į 

120 laivą—1,300,000 tonų įtalpos. . į 
84 Statė Street, . Boston, Mass. J 

Arba pas vietinius agentus.,į

■*- t krnf i? I Visuotiną užstikėjimą įgijau teisingumu iri mano geru ' 
7.7.7.".iSpSčlo įlĮft patarnavimu, .užęanedijau daugumą, užganėdinsiu ir jus, 
...... .  lapkričio .15
.........Gruodžio 3 j .

Per Angliją arkHamburgą į. p--
Į .Danžig’ą ir Hnmbrug’a —-?135.00, į.

į Liepoją — $145.00.» Taksą — $5.00.1 >
- ----------------- y, j į i j<ai ■ iBii p?Waiu i ai) ir fiKffisici i

*

*
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ĮUETUVį. ■ 
Žiemos, Kainos Jau

Nupigintos. ** >
Artimi susisiekimai ,su Lietuva. Gę- į 

i ras valgis, ir užtektinai jo. Didelis de- I 
| uis, su visais modemiškais naujausią r 
Į aivų patogumais. }

- V^RedStarLine!
Į Laivai išplaukia kiekvieną savaitę.

• , \Kcunpas Ė ir SMer Streets,\j ^0T^° t
1 J ; , ‘ P^FAND (tik 3-čla klesa)—lapk. 30

tnoutli Boston, Mass.: Į Iš New Yorko į Antrcerp’ą. Į 
Prailšia lygiai 3-čIiį vai. po piety., ĮzeelaKD 7.’.

j Širdingai visus kviečia at Ikt^onland

islankyti

' /

.....r.Gruodžio S 
....... Lapkričio 19 į 
.,... .Lapkričio 201

Tiesi kelione į LIETUVĄ .
PER PILIAVĄ

\z (Karaliaučiaus prieplauka)
Arba per LIBAVĄ, BAMBUBG4—EITKŪNUS 

šfuomrlinksniarm«ms pranešti, kad. mes pasidarBavoin Idant mtisą 
pasažIetiaVo Lietuviai,' galėtą keliauti Sf(t6iai į PiUavą,

Lietuviai, važiuojanti i Plllavą, aplenkia Lenką, juostą (Korldorą) 
Ir privalo turGtL tiktai liėtuviSką pasportą;' jokią vizą nereikia.

SusineŠimas a» Piliava tai yra1, nauja šaka musą ręguliariško sūsl- 
dešbno su Hamburgu, Danzlgn ir Liepojum/o dėl Lfetuvįą tai trumpas: 
ir parankdąįkelias namon dasigauti. •'

' DIDELI DVIEJU SRIUBŲ PAŠTO LAIVAI IŠPLAUKS:
LATVIA 2>.. .>..^Lapkričio 9 S' S. POLONIA J "
ESTONIiT......Lapkričio 231LITUANIA ...:..Gruodžio21 
. ' Taip-gi naujafe tiesioginis kelias tarpe

LIEPpJAUS^-DANZIGO-HALIEAK, Kanada 
Visi'iai^ai -turi pui1sias’lcamtiarius^tė3ib8 klesos keleiviams.

■ - Kreipkitčs prie musą agentą jusą mieste.
____*» \ . v '
i;,-, ' ■■ ,rn-. -Lr.

.ė -9 JT •/» •' •' į

»• •. 4 » «

>

.... .Gruod. 7

liu. Turi būti greitai par
duota.. Preke labai pigi, ir 
tildai $1500: įmokėti. Kreip- 
Idttįšpaš!,

A. IVA§KEVIČI4, 
:3Gį West BroądMy,

South Boston, Mass.
Tclepanae So.- Boston 605.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
DEl BIZNIERIŲ.

Brolau, jeigu nori savo biznį ge
rai išgarsinti laike Kalėdą, užsi
sakykite Sieninių Kalendorių. Tu
rime naujausio išdirbimo tautiškų 
su lietuviškais- mėnesiais 1922 m 
ir šiaip visokią įvairią naują pa- 
veikshj. Kaina, sulyginus su ge
rumu iŠdirbystėš, už 100 kalendo- 
dorią su apgarsinimu mėnesiais 
nąo 5 iki 18 dol. Didis pasirinki
mas, 'Prabai paštu pasiunčiamo 
ir ant pareikalavimo pristatome į 
jūs namus.. Rašyki nelauk, nes 

, jau mažai laiko. Adresuok:
A.KAZLAS,

56 Ne^York Ave.,Newark, N. J.

LJ.KALINAUSKA*
ADVOKATAS .

414 Broadway,
S. B0ST0N27 MASS.

a TCl. S. B. 0441, • P
į.Antroe luljos—VirSuį L, P. B-m 
g ./ GYVENIMO VIETA:
g 135 Rowd St., Auburndale, Masą J 
g . : . Tel. W. Ne^nJUId^-R^^j

DR. A.J. DORMAN
g I į
j (GUMAUSKAS)
‘ DANTISTAS
5 į e 5 r
’ I * į 5
į 705 Main St., Montello, Mass.
į| (Kampas Broad St.) į 
h Tel. Broękton 5112-W. G

I f

K
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f
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DEBATAI. T _ ,. ,
t ttw • vr — I Pirm. V. J. Kndirka,Lapkričio 6 d. LDS. ir Vyenri ą+ 1

kuopą kambariuose įvyko deba-| ‘ . _T . V iLm 
tai. Debatavo, L. Vycią kuopos! . •*«• »< r -x*. . i i • ♦ • - m vi Vice-pirm. — M. Žukauskaitė, nariai su moksleiviais. Tema bu- Į / . „. - • *i 1 Gnmes St., 

k4 ,nan^: r -So. Boston,.Mm".
HmybS (prohibioy) «ne. yy- j NaTiokas,' -
cm stojo uz prohibicĮją, d moks-l -Q a™
lenam prieš. Abieji turėjo daug Nonrood, Ma«.. ■
ar^nienU ir tostai gynė aavo IžaMfe#s * iį^Įaį*^ 

^ reikalus. < Laimėjo Vyčiai. Tą • Ri_ A ,
nuosprendį padarė išrinkti teisė- ' ■' įrAutril6' iTarn’ jai. Klausytoju buVo pilnai . Montello, Mass, 
kambarys. Pageidautina, kad to- į—:——-----—-—' -1 ' '
kią rimtą debatų butą.kuodau-Į^ /02r0 ?aša£PM*S
ginusiai. Nauda iš jų dalyvau-1 dr-šTSB VALDYBOS ADRESAI. 
jautiems nemaža. . į ‘ ; .’ **

( Onytė, PIBM.M. Moba,
' ••. &J9 E. 7-th St, So. Boeton, Mu*

■ —‘ I VIOE-RIRM. — P. Toleik!*, ' 
SĄJUNGIBČię VAKARAS. • 180 Bovrta St, So. Boeton, Mm,|

-Tarpe pratilę vietos Sran-P“®.į~ BMfc ' |
- KGU ir kuopą Moterą Są3ttngos iRXN. — M; geibys>

kuopa bene užima vadovaujančią I granite §L,; $0. Boston, Ml»ss.
, ■ f f t, n _ .. . . 7 KASIERIUS A. NaudMuna*,.
‘netg. Be darbo bore* meto 1* Vtoeld St, feo. Borto#, Mw 
nestovi. Štai ir lapkričio 6 d. Va- MARŠALKA — Steponas Navickai, 
karę, pobažnytinėj 'svetainėj bu- Dr-ja laiko susirinkimus kas- trečią 
Vrt -nAvAnimtf vnlrnrii Tomo „s naWlėnį kiekvieno menesio, 2-ra vai. vo parengusi vakarą. . Jame uz jj)0 pietų šv. Petro parapijos sAKą 402 
15c. gavai naudos mažiausia do- fe. Seventh St., South Boston, Mass. 
lerio vertes. Pirmiausia Belec- *"1 • ............. .1 ~ • ~-! ■b-<—

w kučiai (brolis su .sesele) išpildė ——-——---------------- -—..... 1

BOSTON'E moterį IR mg RUBy.
-Wi&gąpj?iWM PotoKilmo- galima kožną dieną :nuą Iv. po pietą ikilO.v. vak.
jriutMį kaipo Šimtametė senriė iŠ J
Lietuvos labai gabiai išpildė to . <25 BWadway, Room 3, Boston, Mass.

- nologą ^kutame lie tu.viska^ IŠ^ toliau kreipkitės per la^ką. .
... 11 z .' ■ ~-i.‘‘ r V'■ .„.,7.1.,i. . M'feU'.t... ■;

‘-4

*į* \ • , - ..--------------- ' - ■ ■■ - II I*

. PRANEŠIMAS SERGANTIEMS ŽMONĖMS.
. v ■' 1 •

Esu pasekmingai išgydęs naujausias ir chroniškas ligas,

-= Netyrą kraują 
Odos liga^t 
Kepeną 'nusiskundimą 
Viduriu, ligas 

' Reumatizmą
Nervą silpnumą 
Skilvionemalimą 

- Inkstą ligas i

Nervąišsisėmimą 
Pečiu skaudėjimą 
Spuogus nuo veido.

• .X
- •■

j

i

i

*

•F
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<Mašiną mezgimui pauęiakų, 

šąliktį ir tt, kuomi galima, pa- , 
daryti getą biznį mezgimu čia. 
Amerikoj arba Lietuvoj. Tad' 
noriutibji įsigyti tą mašiną dy
kai, prisiijskit lOe. sidabrinį 
ar stampoms. . . ’

KNITTER MASHINE CO., 
> 8 Vine St., Montello, Mass,
,r I 'r tTii ■■ Iini ■ .m t. ,u uy. *n i, hluri h

t

V-rJMF ■FMBTOjfiT JJ-l/GU TIKIIKTKAIjINGA.
Gydant visokias |igas: smark!as ir chroniškas, tai yra faktas kad 4$ per 
visą.’savo gyvenimą studijuoju Situs Ilgas. Prldedant nmno ofisas yra ap
rūpintas su naujausiais instrumentais ir prietaisom elektros ir tt, joki 
ekspensai nėra perdideli kad tik pagelbėjus mano ligonius. Kogreičiau- 

: Šia ateik ir persitikrink ar- tavo liga yra bevlltč ar galima iSgydyL ne
žiūrint kokia liga, butų/tad mokslas ir gabumas'ta.ve vėl sveiku, stipriu I 
ir linksmu padarys. —* PATARIMAI DYKAI. j

220 TREMONT ST., 
BOSTON, MASS-

(Priešais Majestic Teatrą.) j

A

SALDiTAUglOS SlKDISSV^SSAUS 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 

80. B08T0Nt MAS8,

j PHLM. £*• Antanai Knita*,
V 284 ElftU St, Bo«ton .27, Mu*. 

VICE-PIRM. • Juozas AndrLUunaB, 
278 Epurtn St, So: Boston, Masu. 

PROT.'RAST. — Vincai Valktaorlui, 
178 Bolton St, Bolton 27, MaM.

FIN. RAST. — Pranai Sinkevičiui, 
. 182 Bowen 0tų Boston 27, MWi 

kasiebius — jurife Kanevianu, 
\ 174 Bolton St, Boston 27, Mm 

MABMALKA — Pranai Lukoševičiui, 
ašim st,..Batu#27,'Mrbn.

Ehirirlpkimat laikomi kat pirmą ne- 
dėldlenl kiekvieno mėnesio 2-r*' vai. po. 
pietą Šv, Petro• parapijos'kaby 492 E 

s Seventh Sttečt, South Eonton, Mass. 1

IEŠKAU VIETOS UŽ 
ZAKRISTIJONĄ.

f Savo darbą Žinau gerai Ir galiu pri-' 
į statyti rekomendacijas - nuo kleboną 

pas kuriuos pirmiau dirbau. Adresas : 
•‘Darbininko” Adm., 306 W. Broadway, 
South Boston. -llass. •

SATHANO RUSSIAN 
MAUDYNĖ. .

į Nauja maudyne atsidarys lap-
- krieip (Nov.) 4-tą. Visą šitą'sa- 
.: vaitę bus dėl vynu .

- Maudynė atdara dieną ir nak
tį. •

4 S. SHUBERT, Prop., 
llSavoySt, Boston, Mass,

y. . r, ,, 

DR, F. MATULAITIS
Gnx> Yibokub Liglb • 

- Ebibkdpa Akiiutjb. 
Valandos: 1—8 ir 7—8 P. M.

17 Millbury Street, * 
WOKCESTER, MĄSS 

RF“*———

- Tel So. Boston 828
.Lietuvys Dantistas , 

DR. AL, V, CASPEB 
(Kasparavičius) 

Laikinai perkčie ofisą po No.
425 Bboadway, So. BosToa, Mabb. 

Oliea 'Valaniloii 
Vau 10 Iki 12:30 ryte fr 

► 1:30-0 tt P. JA
Ofisas uždarytas subatos va

karais.Ir nedSlIomfs.

• Į

j

X.

‘z-

- jr

DB. W. T, REILLY J
• Pirmos Klesos Dantistas ' I

469 Bhvay, So. Boston, Mass. I
(Ęrle Dorchester St II

!*•

f ADOLPH FJ STANKUS |
TIKRAS LIETUVIS I

OA.BORIUS
> 1023 Mt. Vebkom St. j

PHILADĘLPHIA, PA, į

r • Beit Phone : Foptar 7045 J

. ;

1
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* *
D. L. A. ĖtilSTtMlO &RJOS FAL. 
DŽęOS ADRESAI BOSTON, MASS. 
VIRAI Motiejų* Versecką*, 

41 Gatės S£, 8a. Boston, Mom, 
VĮGE-PIRM. Juo*a« Bliekai, 

307 E. O-th St, So. Boston, Mm 
PROT. RA^T. — Ant Moctajmm '?

450 H. 7th St, So. Bo«ton, Mm* 
m RAŠT. — Juo*a^Kavaliatuska*,k'

200 & Oottage St, Dorcheoter. 
KASIERIUS — Andriejus ZaUcckM.

807 E. 0-th St, So. Boston, Masa. 
MARŠALKA Antanai Gruodte, 

.159 Bowčn St, So. Boaton, M*»^ 
PoBmerttn&B-inoka >200.00. Rafteipa 

nuo dieno* KUKlradrao iki nanvelkloio.
D. L. K. Keistučio dr-j& Utao tntao- 

Oįntaš Bualrtnklmu* kai pirma nedčl- 
dieni kiekvieno menesio pę Na 004 
-TOMNjigtou Bt, Boaton, Ma**, ą-tą'v. 
vakare. Ątaidaml dranga ir naują na- 
rią m ietim •t*Ivwkit prie mūsą dr- H prtraiytt - ''

< k

••

į| t

t

t*

čia nepaprasta proga pirkti lūkellu 
aptaisytą revolverį geriausio padary-. 
ino. sauna S, & IV. čenter flta patro- 
nala.. Regalerlal kaina Šito revolverio 
yra $8.50, bet per*šitą menesi kalnu 
nupiginta iki $5.00. Tu negali gauti 
tokį revolveri hleknt už tokią kainą, 
Mes gvarantuojam kiekvieną musą iv-, 
Volverh Turime trijų didumui 22—32 
ta 38 callbre; vist tiek pat kaitaioja, 
Jeigu patroną negalį gauti savo mies
te, gali gauti pas mumis.

iškirpk šitą apgarsinimą 'ir pažymom 
kokio didumo revolverį nori lr prisiąsk 
savo adresą ir 8Gc. įtampom arba, pi- 
ptmiis ’del persiuntimo. Paskui galėsi 
užmokėti kuomet pritaąslm revolverį 
Bosyk šiandien, nepraleisk tokią pro
gą!
\ , CRIOAGO WJS!TF O0»

AVeetem Avė., 'Depu BOOt 
i CHICAGO, ILU

i

M <A2Zlf.r^2tO ik £ pmlaMgljor 
VAEDT^OS ANpMAŠM 

SO, BOSTOB, MASS. '
J

1 - . ...........................................I. II J I*.

mBM,.— Jonas Branaltlf, -
524&6th 8t, So. Boston, .Mmb. 

VICE-PIRM. — J .Andrullunns, 
—i- 4-th St,, So, Boston, Maso; 

PROT. RAST. — V. L JakitM,
147 H St., Boston 27» Mass. 

ITIN. jBA^Ti —- Juosm Jnfiko*
Merycliff Ącademy 
Arllngbton Helgths, HaMų 

I1D, —Leonas SvagŽd!*,
III Bowen Stj, So. Boston, Mana 

IŽDO GLOBOJAI — J. Omblnaka*.
B Jay St, 8o. Boston, Msm ir 

: Antanas Ktaltiui,
284 5th St., 80. Boston, Mm*. 

MARŠALKA — Povilas Lauėtaą
(M Story SU So. Boston, Mjm' 

Dratigijok ontrtlas rsikatol
M8 Broadvay,. 8(\ Boston, Maso. 

i)r»ttgyitoi «»irinWm<! taikomi kas 
antrą nOdildtanJ mflnsrio X< rot po 
platą Balnyttalj kata) altą gt, So. 
ItoatocųMaaa,

v
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