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•nd AMrftated nnder per-
■Ut (No. 584) anthoriMd by the Art 
ct October fl, 1017, on flte at the P^t 
OfTIęe ct Boaton, Mnmm. By order of 
th« Pr|.Mflnt A.* S. Burlęsnijf Post- * 
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Tik ką gavome Lietuvos

Organas Amerikos Lietuvių 
R . K. švento Juozapo 

Darbiniųkų Są-gos.
, ■ i.
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“DARBININKAS” 
t - ■ —-eINa—.

pPAUNINKAia, KETVURGAIS IB 
SUBATOMIS.*

T Metam* .....K... , * » I . • . « 3. . . t k ((^L-00 
Užrubežy metams .5.00 
Bostone ir apylinkėj meta‘m8; , » » 5.00

• “DARBININKAS” '

300 BROAbwAY, BdĮrotr 27, Masb. 
TelSouth Boitoh 620. *

0 '
. *

PILSUDSKIS REZ1G- 
. MWL

' Varšuvą, lapkr. 10*~*Juo
zas Pilsudskis,

ĘTARNINKAS, LAPKRIČIO 15 DU 1921.

c.

<*

£

r j
Krikščionys darbininkairie-

. nykitės! Spieskitės į vienin- 

tSlę darbo žmonių organiza-

, riją Amerikoje —* Lietukų 

t Darbininką Sąjungą,

VOK VI, No. 1» (7iK

Konferencija Prasidėjo.
F . > k
'# t . • • 1

PREZIDENTUI 
SIURPRIZAS.

s „------ --- - —

Atarto n, Ofiia. Gimtinas ’ ma 
respublikoniško prezidento ‘ $50. 
Bardingo miestas išrinko 
demokratą majoru. Repub-

* 
almantieji

• »■ ■

PRAKALBĖJO. TIK 
APIELAIPYK4. . ■ 

*■' . - _____ , • * .

YVasltington', lapkr. 12, -* 
Nusiginklavimo konferenei- 

r ja prasidėjo 10 :25 vąT. iš ry- 
tp* Šusirinkb atstovai ir. v .Q,_

„ _ diplomatai peltĮrią. lįkonų^andidątas—gavo-M
valstybių. Pirmiausia pre
zidento kunigas, baptistų 
sektos, atkalbėjo* tam tikrą 
maldą. Po to’prez. flarding 

\ perskaitė savo pranešimą,
\ kuriame jis pasakė be kito

• ko: \ \ . '■ ■ . ,
" “Męs esame pateisinti

1 tuo, ką turime. Mes neno
rime nieko, kas yra kito. 

, Mes tik norime su jumis at
likti tą geresnį ir prakilnes

nių darbą, kinį nei viena tau- 
A ’ta skyrium negali atlikti. 

Mes norime su jumis susėsti ( 
aplink tarptautinio susipra- J 
timo ir gėlos valios' stalą. j

* Po to sekė Suv. Valstijų 
' valstybės sekretoriaus Hug- 

hes pranešimas. Jis išdėstė 
konferencijos ir nusiginkla- 
vimo pieną. .-Užsiminė ti)k st- 
pie Japonijos,* Angljjos 0;

Žinimą. >
Pagal paduotąjį \ pieną 

trys minėtdsio^valstybės tu-
* retų sunaikinti 36 didžiuo- 
. sius karo laivus, kurių įtal

pa yra 1.878.043 tonos. • To-, 
liau nei viena iš jų per 10 
metų savo laivyno nedidin-

■ tų./’. c’-''.
Pagal paduotą' pieną sub- 

marinų Amerika turėtų. 18,.
,■ Angli ja 22/Japoni j a 10. / • I

Apie Pranėijoš ir Italijos 
laivyną mažinimą bus kalbė- 
ta vėliau..

Po perskaitymo sekr. 
. Hugheso franešimo Angli

josdelegatas ..Bolfour per
statė jį būti konferencijos 
vedėju. Sekr. Hughes juo • 
ir liko. . ‘ * U ■

Pranei j a pastatyta po 
Anglijos. . Todėl Ūrancija 
jaučiasi įžeista. - 
. Antras konferencijos po
sėdis prasidės utarninke 
lapkr. 15 d. - *' ' f

F

UETUVOS GYNIMO 
KOMITETAS PRA- 
>w 

WAMNGTONA^ ? XI 8 d. 

(Liet. Inf.. Biuras) Vyriausiu 
Lietuvos Gynimo Komitetas/ sto
vėdamas Lietuvos nepriklausomy
bė sargyboje,' fino' rimtu Tėvy- 
kes Mietu dar ^fti^kręipiaši prie 
Amerikos Beturiu, pra&yd&Įnas 

paramos. Aukos Gynimo Komite- 
tpi prilinamo^ Bepreseątative of 
Lithuania, 1W York Office, 370 
JSeventh Avenue, New York, N. Y,

LIETUVOS ĄTSTOVY- 
’ BĖS tėmONE PA

TARĖJAS.
♦ ; r

■ Vašingtonas, XI —- 8 d. 
(Liet. Inf. Biuras). — Bu- 
vusis; Ministerių Kabineto 
Reikalu Vedėjas, Tadas Pet
kevičius,- .paskirtu Lietuvos 
Atstovybės Londone patarė- 
j u. Kartu su gerb. Petkevi
čių išvažiavo Londonan nau
jai paskirtas prekybos atašė 
Petraitis.' *

D K OPINIUI PAT)AJTY- 
\ TA AKIŲ OPERA..

. / GIJA, .

Vašingtonas,, XI — 8 d. 
(Liet. Inf. Biuras). — Eltos 
pranešimu Lietuvos Minis- 
teriu Pirmininkui, Dr. Ka
ziui Griniui, buvo padaryta 
akių, operacija.- Operacija 
pavyko gerai.

> ‘ •

SUV.. VALSTIJŲ DELE
GACIJA KAUNE.

Vašingtonas, “ XI — 8 d. 
(Liet. Inf. Biuras). —- Eltos 
pranešimų Kaunan atvyko 
Amerikos'Suvienytą Valsty
bių, delegacija su komisio- 
nięriu Evari Young prieša
kyje, kad atidarius Ameri
kos konsulato veikimą Kau
ne ir susipažinus bendrai su 
Lietuvos padėtimi.

$4&65 savaitėj pareikalavo 
f$60 savaitėj; T/ 
vininkai davė ąsĮro^pasiūly- 
mus: 48 valandos savaitėj ir 
sena alga, arba senas laikas 
M $40 syaiiėj, A

JŲSTREIKUOS.
Tori^^fiM pLo- 

šeių. dirbėjų išeiš-ant streiko 
panedėly,t kaipo /pasiprieši
nimui prieš’ daAdavią su- 
nfanymą' įvesti įmio dalių 
darbo sistemos; s - *

, . ■ . t■ ■ ».
+----------- ■ 5.

DARBININKŲ REIKALAI
SUNKI PADĖTIS,

blinton, JlassV — John 
Caslok, farmeris, buvo pa-/ 
gautas svaigalų pardavinėji
me. Teismas, nubaudė ant 
t _ „į. Pasakė neturįs iŠ ko 
užsimokėti,.. Wsn& nutarė 
statyti Pataisos namuose 
prie- darbo,tat Apdirbtų 
bausmę. Ėarmeris klausė, 
kas rūpinsis-jo pačia ir- yai- 
kais, kurių turi Čielą deset- 
ką. Teismas atsakė nežinąs.

*■ * 

■/; ■ - T' U ■■ .

VERS- ILGIAU DIRBTI.

■ Chicago. Dviejų šimtų 
spaustuvių sąvinmkai nutą-

432 balstą o demokratu — 
■4.477/, • ’ \ V

1 • ' ,•■■

A * m, 1.j : ■■?. r- 'i

•‘r MKBDĄ/
~ Černogoraisu

kilo prieš serbus su tikslu at
gauti nėprigulmybę/ Prieš 
karą. Černogori j a buvo ’ ne-. 
prigulminga^ Po karo pri-j re - įvesti 48'yalandu darbo 
jungta prie Serbijos: herbai; dieną vietoj ’4 ėvalaiidu. Jei 
smaugė cernogorus, - tai jie ne,, tai turės sutikti už ma-- 
dabar ir sukilo. J ' Uesdes algas.., -Spaustuvių
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/ KIEK ATEIVIŲ. .

\ ' 'fflashingtan, —- Iš viso 
ateivių Suv. Valstijose cen
zas 1920 nu- rado 13,920,692. 
mit/4 ūuoš. daugiau, ‘ negu 
Tai ant 404,806 atmvių arba 
kad buvo prieš dešimt metų. 
Tarp ateivių piliečių yra 6,- 
493,089, o nepiliečių — 5,- 
398,605. ' , - . ‘

■ LIKO TAS PATSi

Neto York. —'Šio didmies
čio majoru liko ’ taž pat -— 

' Hylan. Jisai gavo 754.874 
balsą, jo oponentas TėpublL 

j konas gavo 3M888 bakais, o 
sacjjalistą kandidatas

w 35.209 baMs*

t

, mii i ui 1011 aujux
ĮrėngAs modemišką spąustuvę ir. pervedus* 

adhiiniįraciją V ^ąui^ąy^žištratoiiaiis Tan^ 
^asj kuris vien'tik adininistračijos reikalus ves ' 
ir jais rūpinsis, beabejo, nuo šio laiko visi spau
dos ir kiti Adm.. pavesti diarbai, xeis ’ sparčiau. 
Taip, kad kiekvienas LDS. narys, prietelis ir . 
rėmėjas bus patenkintas visuose “Darb< Admi- 

^nistraeijos patarnavimuose. 1 .
, ,, Tai-gi, čia norime atkreipti Brolių 'Lietu- 
tylį# Krikščionį Pąrlįninkų, Priedelių ir Ke- 
Imčįų atydą, į šį-mūsą pranešimą,; kad kiekvie-‘ 
nas iš vAš paminėtą, kuriam “Darbininkas”, 
ištikimai, broliškai ir su pasišventimu farnau^ 
^ją ir gina jp darbininkiškus reikalus nuo.-.įvairią . 
išnąudotoją, jį (“D.”) remtu, visais galimais bu
dais, kaip moraliai taip ir mąterijaliai. Vpa- 

; tingai, šios pastarosios paramos nuo jūsų broliai 
darbininkai “Darbininkas” šiuo momentu dau
giausia reikalauja. Juo daugiau materijalės pa- 
spirt-ies ‘‘Darbininkas” nuo jūsii sulauks, tuo 

; sėkmingiau galės atremti kiekvieną idėjos prie
šo akfptiolį ir pasikėsinimą ant krikščioniu darb. - 
judėjimo. Ir, juo geriau D* D. B. organizacija 
it jos organas “Darbininkas” bus materijaliaį ; 
-aprūpinti, tuo’kbva su išnaudotojais ir visais 
musu idėjos priešais bus šimteriopai našesnė ir . 
vaisingesnė.. . • ' t

. Štai kokiu būdu galima tą materijai^ para
mą “Darbininkui” duoti: Rengiant įvairius va- . 
karus su programaįs ar šiąip pasOinksminimUi 
Vakarėlius, visuomet^siųskit plakatus ir rikiė- 
tus? spausdinti į “Darbininką;” Įvairias kom 
stitueijas, knygas,' kalendorius, programas ir 
kitus visus spaudos darbus siųskite “Darbinin
kui.” ' ' ■ .A ' . ' v '

"Darbas bus atliktas kuograičiausią? nežiū- 
.r-int kaip iš toli taę darbas bus atsiųstas bet vi
suomet ant laiko bus darbas pristatytas.

. Spaudos darbai “Darbininke” atliekama 
gerai, gražiai .ir kuopigiausia (darbininkiška 
karna) taip, kad kiekvienas jausis pilnai paten- . 
kiritii. ' ’
• Sųsipratusio krikščionio darbininko yra pa- 
ringą nė tiktai pačiam remti gerą, dorą krikšeįo- 
niškai-darbinmkišką laikraštį “Darbininką,-’ 
bet ir kitus paraginti kad tai darytų kurie, aklai 
tarnauja mūsų idėjos priešams ir šiaip ‘žyde
liams duodami, jiems įvairius spaudos ir kitus 
darbus. Rodos jau laikas būtų eiti prie tikro 
susipratimo. Tai-gi neužmirškite savo geriausio' 
draugo, patarėjo, nrietelio, gynėjo, sttrammfo-A 1 

-.jo, tikriausiu’žinių nešėjo, kovotojo už krikšČio-’ 
niri darbininkų reikalus ir skriaudas jūsų ge* j 
riauSio laikraščio “DARBININKO.” ' '

' v • r . ,6‘

“DARSININKO" .ADAHĖISTSACVA/^
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NUKAPOS ALGAS.
; •. ■ r;.. ■: lv . -

' Nm& York,.N. 'Y.‘^ -Ant 
■visą Rytįnili pajdrio gelžke
lių darbininkams rėl bus nu- 
kapotos^ąlįos nu r 15 iki 25 
nuoŠBnčhb'kas p: lies 40,000 
dai'bimnkip • u ?

; Tas buvo nutaria Rytinio 
skyriaus/ Organizacijos 
Gelžkelio Egzekirtyvio Ko
miteto. . '

■ ■ • V L . • .

*

UEVERYKŲ DARBINIO
: KAIKOVON.

KavoMll, Mass. — Pie
nuojama suvienyti tris uni
jas kovai prieš darbdaviu 
pasiryžimą nukapoti algas..

Turėjo didžiulį visu trijų 
unijų susirinkimą, kur daly
vavo žymiausi vadai ir virš 
10,000 darbininku. Buvo 
•apkalbėta, .ganą svarbus 
klausimai.' ... .

f Darbininkai' ne * juokais 
rengiasi kovoti su darbda
viais iki pergales, „ Vienybę 
ir susipratimas aplaužys ra
gus kapitalistams.

r

PAKAUM# DARBININ
KAMS.NUKAPOS 

. ALGAS'. "■
f ........  ■ ■■■—-

sfmko.
t , • -.

■ ■* \ . . V—TT" -
Chicago,Ali. Susirinkį-

mė penkių didžiąją pakau- 
nlą Armour &’Co., SvĮft 
& Co., Wilson & Co.arČu- 
dahy Paeking Co. buvo nu
tarta nukapoti visiems .dar
bininkams algas pūtimoje 
ateityje. Po kiek bus nuka
pota dar nepranešė. - ,
. Amalgamatiį Mėsos Kapo
to ju ir Mėsininku Darbinin
ku Unija nutarė- streikuoto 
jeigu tik nebus galimą pri- 
eiti prie sutarties... -■ •

. Kompanijos raminasi, kad 
streikas mdžai ką reikštų; 
nes darbipinkai esą neorga
nizuoti. . ’. • ■

Dabar darbininkai gauna 
nuo 45c. iltį 80c, į valandą.

STREIKASRYME.’ ,
Rymas. fašistai (labai 

priešsocialištiška < organiza
cija) pradėjo savo suvažia
vimą/; Tai socijalistą agita
toriai paskelbė gtefall 
itroiką* ■ '

>

zas DflsitdsHs, ’ načetaik stuftenfef ateitininlbj išbirtu 
panstva, šiandien padavėĮKataidorių. vardu “Drau- 
lentai valdžiai rezignacija J S®” Kalendorius atrtnim- 
Taip'pasielgė dėlto, W mi- piem’s nietams. Yra MSeni- 
nisteriai atmetu plėnį įšteig-M3; drūtnose apdaruose, ės
ti vidutinę Lietuvą; jie rei- Ldis ,.81/zx5 eoli’J\ Kalęndo- 
kalavo. kad Vilnius luitu taikomas moksleiviams • 
prijungtas prie Denkijbs.jaattimal. Be 
■ Pilsudskio! rezignacija nUMendariimto jta . daug ■ 
priimta, mhnsteriai ketina Į mokslo žinitj^ apie sveikatą, ; 
kompromisuotl , ‘/ -...v.. .. nr...,

. [vą. Ypač daug žinią apie

j Lietuvą.t Yra tuščią lapų.
‘ " ■ •

/ [ Tą Kalendorių turime 

 

’ "r ' - . pįi i platinimui. Niekas Amen-
»S* panstva, fa <WaU'negaus. fo- .

F ’'drt visi išsirašykite iš “Dar- 
R^rtgMrtją“ ‘atšauks |b“ink0” «”> '
miems moksleiviams.

Išsirašykite tos Šviežienos
• ■ 'I .

Atsiųskite dolarinę, tai

I

1

apie . gimnastiką, apieLietu-
4

v

9 
BAR APIE pasmsEio \u^^ ;

REZIGltACljĄ..
* ——L-

Varšava, lapkr. 10.
sudski,1 : r “
tvirtąi stovi už savo rezigna-

tik jei Lenkijos Seimas su
tiks priimti JTyjuanso^pro- l . 
jektą dėl Vilniaus. Lenki-1Vls?' 
jos Seimas buvo atmetęs. - . , , , .-
Hymanso'plene. ir dėlto Pfl»ir j?

*r ‘tv** -I marilrm ili r.*inw*frAfl

sudskisrezignavo. Valdžiai 
40 reizgriacijos' nepriėmė. 
Pilsudskio nusistatymo tvir- 
tųjnasLimgavimaspritai 
rodo,, kad jis pastatys, ant 
savo. Ex-premiėras Witos 
su savo partija palaiko Pil
sudskio pusę. ■ •

SUSIKINKS LAPKR. 18.* . *
Geneva. — .Anglijos val

džios noru Tautų Lygos Ta
ryba susirinks lapkričio' 18 
,d. reikale* karo tarp’serbų ir 
albanų.

. i

(*

C-3

1

4

H

X'

L < ATPIGO. U

. Washingto3i.t^YoiJak&i.Q- 
jsį nuo' rugsėjo 15 iki spalio 
15 dienos Milwaukee?j mais
tas. atpigp ant.3 nuoš.,Čhica- 
goj ir Indįaiiapolise ant 2 
nuoš,, ; Peorijoj, BL ir St, 
Louise krito ant 1 nuoš.

K .

Pairto#,. Vi. Eloyd 
Marshaį,18 metų'Vaikinas 
bovijosi su- šautuvą. Šau
tuvas netikėtai pasidargino, 
kulkateko motinon, kuri 
akt vietos krito negyva.

PA VOGĖ ĖRANGALENŲ

PkiiadetpMa, Pa,* Iš 
brąngmenų krautuves po 
num. 718 Lausęm SL. įrys 
vagiliai pavogė brangmeną

I

t.

ekz. visokių iš Lietuvos atė
jusių laikraščių. ’ , ' -

Siųskite dolarinę šiandie.
a

ieDarbininkas, 
3&> JF. Broact'ioay," 

■ Boston 27,. įlass..,
'x I

Prierašas. Užsakymas bus 
išpildytas dienoje, kurioj 
dolarinę ateis.

j > ■.

TEIKITĖS ALŠt- 
LIEPTI.

Prieš porą savaičių kai- 
kurioms’ draugijoms, kuo- 

■ * Įpoms bei atskiriems asme
nims tapo pasiųsti atsišau- 

ŠUDEGĖ MOTERIS. | kimai paremti Giedrininkus
,T • \ 1—moksleivius. .Prašome

^Netą London, Gt. ^ksleivių or-
TOutman, žmona turtingoL; Moksli ’
farmerio sutiko nefinmlngę Tai.^ geradėjai, lai ne
galę. Neganiojoj paverto rąein& tagai ma s 
lęmpę, žibalas išsiliejo m uz-|aws ppo jflsl} įs Wo. 
sidegė. Užsidegė ir namas, gj.^ prisimeti. Jaunimas-1 
V^asbuvo^ tau.
stulai ir namasi1’mote-įosGerbiamieji, &- 
ris sudegė. • _ uote,, jog žiedai yra opūs, •

»I ■■ ■ J prieš nepagadą .negali atsi- 
MILIJONIERIŲ ŠALIS. jĮaikyti. D tautos žiedas —

■■ ■■* x jaunimas, ypač moksleiviai,
* Maskva. — Amerikonai ir Į skurdžiose aplinkybėse vys- 

angiai atsilankydami Rusi- Į ai^kais nueina, 
joj, rado tą, kad ta darbi-. brangus tė^nai-

ninkiška Šalis pilna milijo-hąai, po truputėlį, po Žiups- 
nieriii. Retas žmogus ten ne | D.elį ^dėkitės prie mūsą tau- 

 

milijonierius^ MenMaurioUQS jaunimo aplin-
ki:aiituvnįriko dieninė ap^* , garinimo* Išgirskite
varta siekia nuo 20.000.000 mūsą balso ■ risi, į kuriuos 
iki 30.000.000 rublių. Net fceipemės, o Mti negavusi^ 
vaikai, laikraščius ir cigare- B mūsų, atsisauldmo, savo 
tus pardavinėdami, turi į-Į aukas pasiųskite adresu: 
plaukų nuo l.OOOTOO iki 2.-pW* Česnulis,455 Loeuri 
OOO'.OOO w rublių^ 
rubliij'Rusijoj vadinama le-| 
monu. Tas parodo perka- ' 
mąją milijono rui»lių galę.

Turtingu būtLRušįjoj ne-1 
mažas vargas. Jei ko stam 
bosnio nori ir išsigali nusi-t 

■ r < y . *.».*.■* U“> **M*WWW, M>.v
pjrkįt, ta. pimgus «n^ w
sikrauti Į valizą.

><

X

1

rt-'-

i

Vardu atsišaukimo kęmi* 
sijos

* Elena KoMnskinie,

Gyvenhno. pastaba.
Visos moterys biografai Tie

sa, jos neraže, bet užtat Shuilka
k

kitą moterų ir mergaičių ydst.
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PASTABIUS. <

nw^w>«K

cimitro. ohio.
pwipnMK

Spalio 31 d. sustreikavo Tellnig 
Belle Varnon Co. darbininkai. Šio
ji kompanija užajima pieno pro- 
dukei ja. Daro “aitotaą” ir .iš
vežioja pieną. Pieno ižvežiotojųlj. šilaitis, S, Mataitis J. Bartmo-

ui nmn UEnmy hunuose.

Įrtregali to JotatMk tMdlia Am. 
Htaffliu 'B»o K«*aukv *v. Jųo|uuro

•®A«»nMBĘ48*

- LrrttuAMiAM Iii-’ffAgriT Paho.

frubliahbd etory Tattdty, Thunriay, 
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*Entered a« second-claiM matter Sept 
12, 1915 at the post offlce at Boaton. 
MaM.,nn^er JtaaActof MardiS, 1879."

“Aeceptance fėr maillng at apectol rato 
ofpoatage provlded fof in Section 1103, 
Act of Oct 8, ISlTs. anthortood on July 
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Vt80 pasouZto darbininkai
VMn#7ri£Js Kvątuįę, po Ražr

VILNIAUS POGROMAI.
*■» ■

. Lenkai Vilniuje 1 Spalio 
įsibriovė-į Lietuvių gimnazi- 
ją, išvaikė vaikus ir suareš
tavo mokytojus. Kuomet 
vaikų minia užtraukė : “Lie- 

t tuva tėvynė mūsų,” lenkip 
žandarai taip įsiuto, kad 

. puolė juos mušt kuo galėjo: 
/ kumščiomis, lazdomis, na- 

gaikomis, karabiniį kulbė
mis. Panaudota net keįes- 
dešimts raitų legijonininkų, 
kurie vieni raiti,, kiti arklius 
vediną į vaikų minią, galop 
visus išblaškė. Buvo nemą- 

’ za sužeistų. Viena mergai- 
.te, Banytė, sukruvinta kum
ščios smūgiu veidan.

“ Skandalo būta taip dide
lio, kad pašaliečių minios su 

" dideliausiu papiktinimu į tai 
■ žiūrėjo. Bet lenkų žandar

merija savo atsiekė ir išvai- 
, kė. kelis šimtus vaikų, visai 

uždarydami gimnaziją, prie
glaudą, ir Lietuvių Prekybos 
ir Pramonės banką.

Atsimename, keliolika me
tų atgal, kuomet. Vžesnio- 
je (Poznaniuje) vokietys 
mokytojas nuplakė lenkų 
vaiką už kalbėjimą lenkiškai 
mokykloje, lenkai sukėlė di- 
deliausią triukšmą pasauly
je. Vokietys mokytojas bu
vo.nupieštas kaipo krauge- 
ringas kulturtregeris-žvėriš, 
jo darbas šaukėsi dangun at- 
monyino, mokinys lenkutis 

-išgarsintas kaipo tautos ken
tėtojas — didvyris, na, ir 
visa lenkų tauta prisiekė vo
kiečiams kruviną kerštą. 
Pasaulis tuomet simpatiza
vo lenkams.

Gi dabar kas atsitiko? Tie 
patys lenkai, kurie taip šū
kavo ant vokiečių, su gin
kluota kariuomene puolė ant 
vaikų ir mergaičių mokinių, 
musė, spardė, keletą sukru
vino ir išsukinėjo rankas. 
Žygis, ištiesų atatinkamas, 
lenkų" kariuomenės garbei. 
Nė'Rušaį vaikų .taip nėrą 
kankinę,. net smarkiausiais 
rusifikacijos laikais.

Liūdniausia tas, kad mu
šeikų tarpe dalyvavo dalis’ 
lenkų-studentų. Rodos tie
siog neįtikėtina, bet tokiųi 
faktų paduoda smulkmeniš
ki aprašymai akimis mačiu
siųjų žmonių. ■ .

lįokia gėda. Lenkai, ku
rie visuomet .didžiuodavosi 
savo unaru, civilizacija ir 
mandagumu, pralenkė žiau
rume turkus ir totorius. Mes 
kartais stebimės kokių ma- 
rūdenpkarėivių žiauriu pa- nįai.

»
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steigimu, bet jip daryda
vo >avarankjjUui, b* vyraus 
sytee7 žinioe ir dhkgi jai 
smarkiai dreudšiant. Gi Čia 
viskas buvo atlikta sulig len
kų švietimo ministerijos įsa
kymo, dieną, ant gatvių mū
sų sostinės Vilniaus l

Be abejonės, tų matyda
mas ir Muravjovo-Koriko 
lavonas karste sujudo, nes 
ne jisai iki tokių Žiaurumo 
orgijų nebuvo dasivaręš. 7

Ir pqQ<lzvisko lenkai nori 
įtikint pasaulį,. kad jie 
trokšta broliškos unijos su 
lietuviais!

Čia jau pertoli nužygiuo- 
ta ir rezultatas išeis lenkų 
nenaudai. , ias įvykis buvo 
raportuotas Tautų'Sąjungai 
Ženevon. Galima sau įsi
vaizdinti kokiais' jausmais 
kultūringos Europos atsto* 
yai priėmė Žinią apie-vaikų- 
moksleivių kankynes, su
rengtas dfieijalės lenkų vai- 
tižios. Tas. įspūdis ant visa
dos užmuš lenktj pretenzijas 
prie kultūros. *

Ir Lietuvoje tas suelektri- 
zavo žmones. Lietuviai kuo
met' sujunda, nebelengva 
juos numalšinti. Ir kas no
rėtų bemalšinti sopamas 
žmonių širdis !' \ '

Nekaltas mokinių krau
jas, skausmai ir ašaros virs 
cementu. Lietvuių vienybei 
sustiprinti ir sėkla naujoms 
aukoms, naujiems pasišven
timams.
į , Laikui bėgant, jau nebe- 
drebantieji mokinių "balsai, 
bet visa tauta sudainuos Vil
niuje tautos himnų?

Broddyna “Vienybė” 
num.84rašo: “su ptatum 
bagažu automobilius, kuū?- 
gų konferencija prieš kun. 
Kemešiaus politikų” Turi 
būti; “su plačiu bagažu,” 
apries kun. Kemeim politi
ku”

„ ■ i, Liiį<

“Dirybs” niim. 44 rašo
ma: “Kam brangi ievų že
mės laisve, kas nori palaido
ti savo kaulus laisvoje Lie
tuvoje — tas ten sukilti.” 
Tai bevaikio laisvamanio 
menkas tikslas: jam rūpi 
tik savo kaulus paHdotĮ 
laisvoje Lietuvoje. Be to 
sukilti gali minios, o nė .ats
kiras žmogus?—Tame pat 
^Dirvos? numeryj yra pas- 
tabą;' antgalviu tr

Čia einasi a- 
pie korespondencijų iš Cle- 
velando, kur “Dirvos” ex- 
administratoriau&žmona bu
vo minėta. Kaip klaida įvy
ko išaiškino pats korespon
dentas ir todėl komplimen
tas “Darbininkui” taikintas 
grįžta “Dirvai’į ir dar su 
“magaryčiomis.”

DEt TRIUKŠMŲ.
“Naujienos7 ’num. 260 ra

šo: “Visose organizacijose, 
kur tik randasi komunistų, 
tai jie kelia triukšmą. Pas
kutiniu laiku jie eme dar
buotis susivienijime. Di
dis komunistų ‘spykeris’ Mi- 
zara paskutiniu laiku apva
žinėjo ištisą eilę kolonijų, 
varydamas agitaciją S. L. 
A. kuopose.” • ’. *

“Dirvos” num. 44 rašo
ma: “Reikia šluoti lauk ku
nigų intekmė į draugijas ir 
politikos darbus.”

Laisvamanių draugijoj ir 
laisvamanių politikos dar
buose kunigų intekmės žino
ma nėra. Todėl čia einama 
apie katalikišką draugiją ir 
politikos darbus^ Laisvama
niai, reiškia, raginami briau- 
tis į katalikišką veikimą ir 
iš čia “šluoti lauk kunigų in- 
tekme.”

Kuomet komunistai šau
kia, kad reikia valyti laisva
manių susivienijimo centrą 
nuo “buržuazinių srutu.” 
tai esą begėdiškas darbas/O 
kuomet laisvamaniai ir soci- 
jalistaį brukasi į katalikų 
eiles, kad “šluoti lauk kuni
gų intekme,” tai gera. Ir 
prie to patys kursto..

Taigi laįsvamaniaį'ir soči- 
jalistai praktikuoja tokią 
teisybę, kokią anie Afrikos 
hotentotaį, kurių šitoks tei
sybes supratimas: “Ar gerai 
bus,” klausia keliauninkas 
liotentote, “jeį tu atimsi jo 
pačią ir jo turtą.?? “Labai: 
gerai,”, atsako hotentotas.' 
“O jeį kaimynas iš tavęs at-. 
imtų tayo pačią ir tavuosius; 
turtus7,? Sako keliauninkas. 
“Tąi WWWogaį^ at
sako hotentotas ?

Tai matome iki kokio do
ros laipsnio tėra pakilę mū
sų sodjali’stai-ir laisvama- .

• v-,
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ir vidaur darbininių yrą Apie l,w 
000; jia viri yra urijutai. Prie- 
žaatto iiirireikavim.0, tai .numuži- 
mas rigų darbininkams. Seniau 
darbininkai gavo $37.50 savaitė
je. Kompanija numužė $7,50 sa
vaitėje.. Kuomet darbininkai su- 
Streikavo, kompanija nori panai
kinti uniją. Kompanija leidžia 
streiklaužiam dirbti. Kad žtpsaų- 
gojua juo*, samdo nemažai poli
cijos. Tankiai streikieriaį su 
streiklaužiais susimuša, Lietuviai 
turėtą riutgotfer šalintis- streik- 
laužiavimo ir tuomi gelbėti laimė
ti streiką. *

Aprived*.
Spalio 25 d.7kaU V* Vilkutąi- 

tis surišo neatmenamu mazgu 
Juozą Šukį sų Uršule Karpavičiū
te. Juozas Šukys yra LDS. na
rys; buvo kelis metus LDS. 51 kp. 
iždininkas, — tinkamai savo dar
bą dirbdavo, Ū, Karpavičiūtė 
(dabar Šukienė) yra nemažai pa
sidarbavusi centralinėse kataliką 
organizacijose; buvo pavyzdinga 
mergele. • . .

Abiem linkėtina sėkmingos dar
buotės ją šeimyniškame gyvėni- 
me. Z'.

15 vigų Atžvilgių vakaras puikiai 
nuauekė, viri buvo uigantdinti.

Kaip tai yra malonu matant 
vaikučius nuo mažumėlės prati- 
hantiesprie doro ir prakilniu* 
darbo. Garbė priklauso tėve
liams už tok j puikų auginimą sa
vo vaikelių.

Daug darbo padėjo vietiniu 
vargonininkas B. Nekrošius,\ kol 
išlavino visus aktorius ir daini- 
ninkus-es. Garbė jam u? jo pasi
šventimą darbuotis dėl labo jau
nimo ir parapijos. Visas pelnas 
to vakaro skiriamas parapijai.

Lapkričio 20 d; didysis choras 
rengiasi pastatyti puikų veikalą ir 
teip-gi turėti, turtingą programą, 
kuris susidės iš: solo, duetų ir 
daug įvairių pamarginįmų.?

Kviečiam visus ^vietinius ir iŠ a- 
pylinkių atsilankyti,

* ' žalaviji,
■» • »

s

4b

4‘Darbininko” num. 124 
Barzdaitis kritikavo “ San
daros” aprašymą apie atsto
vo atsilankymą. Barzdaitis 
iššireiške:- “ Vietomis nega
lėtum atskirti ar tas pasta
bas rašo Sandarietis ar koks 
slavų šnipas.” BetBarzdai- 
čio straipsnyje klaidingai 
nurodyta, kuriame “Sanda
ros” numeryjetas aprašyta. 
Tai “Sandara** num.1 44 ap
simeta kyaila'ir sako: “Šie-- 

« ’ " * 

bėtina ir nesuprantama, koks 
dalykas. ’ ’ ‘e Darbininkas
nurodė “Sandarai” rąstą 
akyje, o “Sandara” atsikir- 
to, nuiodydanaa “Parbjnjn:- 
kui” krislą.

“Vytis7 ’mim. 16 praneša, 
jog netrukus'išeis kišeninis 
kalendorius dviem metam. 
Iš turinio aprašymu išrodo 
bus indomus.

*

i

“Darbininko” kalendo
rius išeis šio mėnesio pabaik 
goj. Bus labai rimtų, ir nau
dingų straipsnių, # Europos 
lietuvių, veikėjų parašytų.

KAS GERIAU?

Lenkas. /‘To Htvini tokie žmo
nės, ąie vierina į arklius. Jie vi
sur ant sava znokų turi arklį iš- 
simalevoję ir vis paskui jį eina— 
ar ne durniai?.

Lietuvis. “Taigi, taigi, mes tu
rime arklį ant savo ženklų,- bet 
arklys yra labai naudingas žmo
gui gyvulys, o ką gi jūs, nususę* 
ponai, ant savo karūnos turite- 
užsltūpdę ? Ogi išsiskėtusią, varną, 
kuri visuomet minta tik iš to, ką 
ąrlys pameta,, ji vaįkšeioja pas
kui arklį ir jo mėšlų

Liukas. . “Prąvda, ‘psiakrev, 
poviedziąl!*'” (pasąke)? •

(Kauno. “Darbininkas”)
* .♦ ‘ ' 
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EKSTRA!!! 
AR KAITRI

Jei da. neehjdtti 
S© kietos
W Iri nori lįtomų
jmJįai * WW
nui” ant tikieto l$ę.? o “Per
kūnas” tuoj pat tave atsibala- 
dos.

“PERKŪNAS”
B6d Rroudvay, Boeton 27 Mus.

'*

<

ROOHESTBR, N. Y.
» -• -

Vilniaus atvadavimui $221.10.
». —---- :

Juozo Šaliūno Prakritas.A #

Lapkričio 3 d. buvo prakalbos 
-Liet. Laisv.’Pask. Boną pardavi
nėjimo -reikale. Kalbėjo gerb. 
Juozas Šaliūnas. ‘ Jis ilgoj savo 
kalboj išdestiuėjo ’ priežastis dėl 
kurią'Amerikoj gyvenanti lietu
viai neišpirko paskirtos jiems 
$5,000.000 kvptos. 

. Kalbėtojas sakė kad svarbiau2 
-šia -priežastis esanti Lietuvos rei
kalą nerėmime, tai. vakarykštis 
vergiškumas. Sakė,- kad lietuviai 
^er šimtmečius vilkdami lenką 
baudžiavos .ir 'rusą ^despotizmo 
jungus užnuodijo savo lietuviškas 
jautrias sielas' vergiškumo dvasia.

Kalbėtojas išreiškė daug nusi
stebėjimo. detiokią (ypač lietuviš
ką komunistą) kurie nenori patys 
sau laisvės, o bevelija senu papra
timu svetimą, kietai dygliuotą 
jungą vilkti. . \- 

» Gerbiamas kalbėtojas daug ko 
ir juokingo pasakė, Juokingiau
sia buvo tai atpasakojimas apie 
nelaimingas tas lietuvių tautos pa- 
dalkas. „ ‘ *
/’ Kalbėtojas atvaizdavo, kaip 
praeity Lietuvos Kunigaikštis Ja- 
gaila su savo dvariškiais nubėao

■ z* , 

paskui lenldūtfis Jadvygos padai- 
kas, o dabar Mickus (Kapsukas1; 
su lietuviškais komunistais ir iŠ 
dalies socijal-demokratais b^gibja 
paskui skudurninkėš Troekienės 
raudonas padalkas.

Apskritai gerb. J. Valiūno- kal
ba tyrai patrijotiška, nuosekli 
Persisunkusi Tėvynės gilia .meile 
Tik gaila, kad žmonių nedaug su
sirinko, apie 100 asmenų. Bonu 
parduota už1300. Auką Vilniaus 
atvadavimui šurĮnkta $45.10. Atė
mus lėšų $3.00, -pasilieka $42.10 
Stočiai paskyrus surinktus 4 d 
snalio per Atstovybės prakalbas 
$179, išviso-Vilniaus atvadavimui 
pasidaro $221.10.
Aukos per L. Atstovo prakalbas,

Stepone Ivanauskaitė — $10.00. 
Po $5.00: A. Širvinskas ir .M. 

•Sėtos. ‘ ■ r ~ ' • • :
Kun. Kasakaitis•-.** $3.00 ir J. 

Stašaitis $2.50.
Vrii^ėririus, 

Dapšis, JL Šlapelis, . Ą., Norkevi
čius, J, Kiekis, J. Gudelius, M. 
Levickienė, A, .Letkauskas.

Bo $1.00: V. Metiejūtm  ̂X Dir
sa, J. Bamblauskas A. Balaišis, K. 
Stašričiute, B. Matolevičiene, V. 
Urbonas, J. Matužis, B. Strolienė 
B. Milevičius, P. Šįrvinskas, iri 
Gerviekas, A. Luke, J* Stučka, J. 
E Levickas, J, Braknis, J, Ke- 
iiauskas J. Šimkūną^ A. Stašaitis, Li^uvo* tona*,

8. Klimaitis, J. Unchura, A. Dar- 
nąuskas, M. Ventis, A. Žvironis, J* 
1 likis, M.Kulbis, J. Navikas, K 
Šidlauskas, J. Mastauskas, V. 
Lustauskas, M. Sadževicius, J. Bi- 
finari. P. Krajeris, J. Gailia, K. ši
linis, J. Vizbaras j. RabijauskąSį 

r-4 M** s. ‘ ** <*. l 
įas, p, Pabijanskas, M. Pabrin- 

: ris, A. Djevoiiis, S. Mociejūnas, M.
. Jrmulaitė, J. Brazys, J, Dirsa, & 

; Šlovas, V. Paliukaitė, A. Andriuš- 
mitė, K Dubickaite, J. Jonynas, 
J. Gndaa, J. Šukh, P. Kajeckis, O. 
StučkienS, J. Kazlauskas, J. Med- 
zikauakas, K. Peslis,,V. Danielius, 
D. Narickiute, V* Piktinąs, X 
Saunoriutė, Ragaišis, S. Butri- 
mautis, A. Vaitonis,.T, Muntrimas, 
O. Ždanevičiutė, J. Pocius, P. Ar
lauskas, M. Važelis, O. Vėželis, 
B. Vezelis, P Skuriuontas, V. 
Norkevičius, A. Mastauskas,, S. 
Jonaitis,’ J. Paleckaitė, M. Baltru* 
žaitis, M, BatuseviČius, S, Kaza
kevičius, & Sedltokas; T. Paliulis, l -x--- 
B Paliučkis, J. Navickas, P. Sa- parapijos salėje kdibejo • .gerb. 
muolis, J. Žėkas, J. Vilimas, J. 
Pėčkas, J. Grižas, Š. Bagdonas, F, 
Gikis, j. Paridonis/M Žiemią, M. 
Nevidonskas, J; V. Nevidohskas, 
F. Gribauskas, M. Lakiekas, D. 
Kovas, L Macejūnas, P. .Piktinas. 
A. Piečius, M. Jo Vaičienė, M. Jo
vaiša, T. Kairienė, R. Kairienė, 
A čėsa, V. Lukšienė, M; Nevi- 
donskas, A. Kudračįukė, J. Šau
lys, V Uzdila, J? jpkšas, J. Bau
da, O. Norkeliūnienė, Jį Butkus, 
S. Levickas, ■ J. Malcevičiutė, K. 
Gelius,‘A.Usevičius. « -

Viso $179.00. \ •
Aukos surinktos per galiūno 

prakalbas. ./ ''

Po $2.00 : Kun. J. Kasakaitis ir 
V. Ųzdba. . * * .• ■ ■ ė.

Po. $1.00: J. Radzevičienė, F. 
Šlapelis, S’. Jonaitis, A. Žiemys, J. 
Bortmonas, ‘ V. Pikūnas, J. Bruk- 
uis, M. Ventis, K. Bartąsias, S.’ 
Kazakevičius, J. Daūda, j. V. Ne- 
vidąnskas, F. Černius, A. Vėželis, 
K Griškevičius,* n S. Levickas, L 
Kairia, P. Pikūnas,. K. Urbonas, 
A- Žvyronis, J. Keliauskas, S. Šle- 
vis, A. Vilonis, A. Vaitonis, j Dir- 
sa, A. Kondrotas, F. Milevičius. 
iii Mastauskas, J. P. Leviekas/A. 
Gudelienė, J. Mociėjūnas, M. Ne- 
ridonskas, M. Nevidonskienė. 

' Viso $45.10. •
Viso per abiejas- prakalbas su

linkta $221.10. • ■ . ;
Viet. Stot.-Rašt.. A. žiemys, 

" • •577Hudson Avė.

|
4as, J. Bindokas, V. Kalkevičienė 
V. Kalkevičiutė, K. Karuža, A 
Sinkevičiūtė, Babliauskienė, A 
Babliauskiutė, A. ‘Saveikiutė, M 
Arlauskas, L. Totoraitė, M. Že- 

kauskjenė, A. Balutiejie, A, Pap 
’auskienė, A .Staseliūnas, X Urb 
§a(itis), A. Pranauskas (gal Kra 
nauskast J. K.)/J. Jenieka, S 
^tepulionis, A. Malis, N. Selekai 
te, F. Vilimaitis, M. Andrušaitis 
P. Jakaitis, J, Martinas, M, Janu 
iis, J. Žaliagiris, J. Miškinis, J 
Gardinas, Vitekauskas, F. Marti
šauskas, V. Indeinis, J. Morkūnas 
M, Vyšniauskas, A. LūtekasJ*- J 
Sedelskas, J. Lekutis, A. Ivinskas. 
M. Ardzijauskas, Andrius Ivins 
kas, K. Bagdo(nas), J. Maželiaus 
kas, J. Bindokas, K. Skukauskas 
A. Savickienė, j. Zavieckis, D. 
Mardosas, P. Deksnįs, J. Ženevi- 
čius, V..Liuknevičius, t1. Šaukia 
vičias, G. yielnairįutė, F. Stankū’ 
oaS;,,' J. Šimonis, J. Mortevieiua, 
•L -Kvedaras, J.. Versiackas,.’ j, 
Bartulis; j, Žitkus, M. Dąmukab 
tis, P. Janušaįtįis, J. Stepulionis. 
M. Seerbavičienė, J. Plaūšinaitis. 
J. Navikas, A. KaWis, 4 Ži
linskas; M. Andziulaitiene, A. 
Beržinskas, A. Slavickas, L 
fciiiaitč, iL Šankus,;A» Danelevičo, 
K Gudelevičė, M. KaremutiS; O. 
Maliuauridėne, M. Patapąs,' O; 
Barzlnska; M. Vickiute, P. Saba
lis, V. Pastarnokas, P, Kamin* 
kas, O. Žitkus,* L. Iškauskas,'M. 
Norkūnas, St. Ząborskis, J, Bra
zis, J. Gardinskas, J. Lmikaitis. S. 
Briža, V JezulcviČius, D. Augus- 
taitis, A. BreivMU, Murauskas, 
A. Ažusenis, J, Gražulevičiua, Y» 
Baltrušaitis, P. Storis, D. Skilan-

t

.r

M--

cleveland, ohio,

Kalbėjo kun. Garmus,

SpaliąSO dl,1921m^ Šy.Jurgm 

kun. Garmus, neseniai atvykęs iš 
Lietuvos. Gerb. kalbėtojas pla
čiai ir aiškiai nurodė kokiais ke
liais Lietuva turėjo eiti, idant 
^kovojus sau laisvę. Toliaus kul
bejo apie Liet, St. Seimą bei jc 
darbuotę, apie Lietuvos mokyklas 
bei mokytojus. Nurodė Liet. Mo 
Rytojų Profesinės Sąjungos šuny
bes. Ragino pirkti L. L. Paskolos 
Bonus. Priimta dvi rezoliuciji, 
po kuriomis iš susirinkimo įga
liotu komisija pasirašyti. Pirma 
rezoliucija prieš Mokytojų Profe 
sinę Sąjungą Lietuvoje; antra kad 
būtų Lietuvos mokyklose tiky
ba,'dėstoma, tam kas jos nori. 
Buvo renkamos aukos Lietuvos

■ ** *"

Katalikų Mokytoji]. Sąjungai. Au- 
ių" surinkta $256.31.

Aukojo sekantieji: ,
Po $5,00; K Šležiavičięnė,r J 

Medelis, A, Banys, P. Vanagas, A 
Žįtekas, J. Niauronis.
. Po $3.00: M. Garmuviene, J. 
Sernevičius. *

Po $2.00: ,M. Troškienė, J 
Drumbliauskas, kun. V. Vilkuttii 
tis, d- Smičiiis, G- Gresiunas, Jo
seph Mede, F. Laziekas, J. Leką 
zieius, M- Sęlekutiėne,. M- Snejis 
?. Morkūnas,-S. Ažusenis, T. Būt 

•kas, M. -Levickienė, V. Štaupas.
Po $1.50: , A. PuČinskienė, J 

Kazlauskas. ■* . ’ • - ’
Po $1.00:J. Linkevičius, J. Sme- 

'dvieilis, V. LeVinskienė, P. Lue 
ka, M. Totoraitė, 0. Sidąriųtė, A 
^emąitaitė, J. Lekauckienč, M 
Valėsevičienė, J. Banionis,/V. Ja

L-r. Al

✓,

/

kas, J. Fetktbias, V. Petkttriata • S 
J. Vaičiūnas, M. Muražkienfi, J. > Į 
Pūkelis, M. Vaizbttrienė, M. Gry- į 
tautos, J. Purinas, K Amsiejus, 
J. Spaultinaitis, J/Pagreckas, P» 
šrparaitis, P. Prataka, J. Kum, . 
V. Kiveris, V Jutoaitis, M. Ma- n 
Siekas, M. Čeraiika, O. Rnkraičiu- Į 
tč, V. KindariutČ, V. Ncravičius, • i 
M. Kučiulkienė, M. Kedėlikiutė, 
A. špokas, S. Gančiauskas, L. Na- : 
viekas, L. Ažusenis, A. Buclonis, į 
M. J. Šimonis, V. Labačauskas. į 

Pa 50c.: J. černavičienė, V, j 
VaikeviČe, J. Vincmonas, M. Kari 
Valiūnas, A.Niauronis, M. Dapkū- 
nasj K. Levickas, K, Stepriiorie-, ■
nė, S. Janulaitis, M, Smigelskis, 
J. Morkūnas, O. Pečkaitienė, P. j j 
Žalienė, R. MuŠinskiene,

Visų sykių $224.00. Smulkių ri 
$32.31. ‘ Viso $250.31. ' ' v
*Nors clevelandiečiai paliesti ne

darbo, . bet naudingiems tikslams 
lesigaįii auką; tuomi apvąirikuo- ‘ 
ja savo praeities gėrus darbus. 
Valio! Drąsiai sakau, kač ne
daug kolioniją atsiras, kurios su- i.*,. ..* ... -. «■ yfr- ............ .... ... ..tars mus. naziuresinie. .,

JttOHTBLLO, MASS.
f * ' '*r , z

Lapkričio 8 d. buvo šv.. Roko, 
parapijos susirinkimas, parapiji- 
lėj svetainėj. ,vadovaujant mūsą 
»erb. klebonui, kun. J. Švagž- 
Mui kas link statymo naujos 
bažnyčios. Parapijonųprisirin- 
<o'pilna svetainė. Gerb. klebęnas 
itidarė susirinkimą pe’rstatyda- 
naš parapijos stovį. Jo kalba bū-. - 
zo priimta karštu plojimu. Visą < 
zeidai nušvito’ ir pasidalė links- ? 
nūs, kad jau ir Montelloje .keti-

■ įama augiai iškelti Dievnamio 
inkštą ant to puikaus kalnelio, 
arp <įidelią žalią'klevą'į kurį pa- 
;ižįūfėjus džiaugsmu prisipildyti;' 
tiekvienaš lietuvis. katalikas, 
iet tas bus galima atsiekti tik pe 
sunkią irineatlaidžią kovą. T 
fova jau prasidėjo nuo 1912 n 
?ųo syk mes dar turėjom glaus 
žd po svetima ■ pastoge," Ačiū 
Dievui kad tokioj-sunkioj valau- 
loj pribuvo “gerb. kuri: K. Urbo- 
įąvyčius. Tasai ligšiol mūsą ne- 
.inomas dvasios didvyris ėmė tei- 
nybės kardą frankas ir stojo ko- 
on su neteisybės pasekėjais, 
faip visur, taip ir čia, galą gale, 

;u įDįevb pagelta tapo nugalėti . 
amsieji priešai. Jam pagelbėjo 
ą tą kovą vesti M.. Abračinskas, 
Juozas Vaičiūnas,. J. Vaitkus,. K. .

: ZĮesula, A. Jarmalavičius ir kiti,. 
'ie tai buvo . pirmutiniai karei- , 
iai. Nors .iš jų kaikurie kitur iš- 
'ažiavo, p kiti ilsis po šalta ve^; ; 
ėna,. bet pasodinąs medelis au- 

ir tvirtėja pasidarydamas.iie- 
įgrlaužiamas išgamų pastango
ms. Dabar jau susilaukėm kito 
'sl<Iq, kurs su energija, ir pasi- 
iventimu užėmė tą pačią poziciją. 
Tos tik pora metą kaip pribuvo, 
> jau nuveikė milžiniškus darbus : 
steigė parapijos parką su puikia" 
patogia ir"moderniška pasilinks- 
ninimu sale,* kur kiekvienas: va
saros laike randa sau ramią po
ilsio' ir pasilinksminimo vietą. ' O 
.iem°š laike įsteigė krutamudsius 
favėikslus.. Dabar gi imasi sūn
uj darbą ant savo pečių, tai nau

dos mūrinės bažnyčios statymo, 
lam pag’elbon .išrinkta 12 karei- - ‘ 
dų^ kurie gelbės kolektavime> 
reikalui esant pasitars ir kitokius 
larbta atlikinės. Valioj monte\ 
iečiai. Šią savaitę tęsiasi pavapi-*’ 
jos f erai. Eina pasekmingai.
žmoneĮiai laimi šį. beitą. jBūrėk, 
.'ienas nešinąsi vištą, kitas žąsį, o 
mtaą toklais pauk-
ičiais smagu laukti m padėkonta 
dienos. J v *

Lapkr, 9 d. pas mus atsilankė“ 
nelaukti svečiai su baltais arkliu
kais — krito pirmas sniegas. Ka- 
daūgi jo niekas nepageidavo, tai 
pailgai tevieSčjo.
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NEW HAVEN, CONN.

Mūsą koliąnijoj daugiausiai 
darbuojas jaunimas. Lapkričio 6 . _
L Šv.. Kazimiero parapijos maža-’ 'mantaitė, T, Dagilaičiuiė, K. Bur 
jiš ehoras surengė margumyną. 
vakarą susidedantį vaidinimų 
dainų, monologą ir tt.- Viskas pui
kiai nusisekė. Žmonių buvo pil
dą. svetainė. Visi gėrėjos vaiku-, 
čią gabumais. Vakaro vedėjas 
buvo kun. V. P. Karkauskas.

Pirmiausiai visas choras sudai- 
■ aavo amerikonišką hipamą kuris 
labai puikiai skambėjo ir kėlias 
lietuviškas dainas: “Važiavau 
per mišką,” “jau atėjo, rudenė
lis” ir kitas. Vaikeliai perstatė 
“Amatus.” Buvo tai puikus re- 
ginys, kada pasirodė ant scenos 
pulkas jauną vaikučių, kiekvienas 
tinkamai apsirengęs dėlei savo a- 
nato. Publika .gardžiai prisijuo
kė iš jauną amatninkų. Puikiai 
sudainavo solo, “ Ant kranto ma
relių,” maža.mergaitė, kurios var
do neteko man sužinoti. Jos nun 
lamis balselis užbūrė kiekvieną. 
Pulkelis mergaičių pažaidė kelis 
žaislus: “Pasėjau lįnplius,” “Žy
di darže radastėlė” ir “Jievnžė.” 
Visąs'ž&islus puikiai išpildė. Dia
logą, “Sulig nebtai ' geresnė” ai*; 
liko Q.- Kudaraąskaitė ir Jo- 
įribritėk Dubią daĮnave, “Išeik 
Uafpd* B., Karčiauskiutč & O, 
JokųhaM ją daina .labai publi
kai patiko, nes Mvo. priverstos 
atkartoti.

Bute suvaidintas veikalėlis 
“Ponas ir Ponia.” Vaidino se
kantieji: M. JanuŠaito, H. Kar- 
čiauskiutč ir P, JapuŠas/ Reikia 
priminti) kad visi tavo roles; puiri

PJULADELPKU; PA* 

Želigąvrtdri ąmūgb.

Mūsų kolonijaj atsilanko Lietu
vos atstovas iMdėbtam Čarnec
kis, juriskonsultas B. Jfaslauskas, 
atst. sekt. M J. Vinikaa; 
vedėjas J. J. Bielskis ir gilo pa* 

..h. ______ ^sirodė adv. BagoČius. . ♦
kiai atliko, publika lig valios pri- dtrttis, J. Bernotas, M. JasiŪnas. Spalio 30 d. nędčlio jtuoj po au- 
Aįuokč. Pabaigoje sudainuotu J. Dubkskas, J. žydtmia, P. Vyl- mai aveMaina buvo surengtos pra- 

mauakaa, J. Braiva, p. fiarkaua- kalta*. “ --1 **“—
v ... L-..-™-.

t

*

t*

.. * *. 
• t

■*--

A

t

i, 
-i' 
l 
i

f

/

r t

4

I
I

■S

i

i

I

,1

J

I
jj yrirfrinkff jtfbMi

•-

v



f

i

i*.

>

>-

ą

Y

*-: ■

t

i

'a
*•

t

.♦

K

e

ir ■ •

Reporteris.

J

ii

z
t

••

Į

V
C'

>

-4r

9

\i

t

*
•t

* •i

Svyrimas.

M ■nrū
y.

1

i.

„t?

♦

♦
v

l £
1

&
'4

* • 'f

C
,'i

;

4
- - e

DABBTMIITKKB - R

šv. Karimtero pir*pijo*rmok»IaL| aukite* garbia p*dAo* žodi* prir 
n«a avatainė. MatM ir'Ltatwo*rH*W aeserimi, iv. KarimUro 
priešų. tinom viri, jog, “»auioĮP*r*Cij<* mokririo* ui puikų iš- . 
nieks neklauso.}’ Tai-gi kol kai- puoštai* svetainė*, ku dprf gilų 
b« o jai pribuvo, svetainėj buvo ppMį visai publikai ir trip-gi 
pardavinėjama Lietuvos vėliavų-Įaugštiems svečiam.
kės, kad uždirbus kokį centą pa-1 Raportrifia.
dengimui lėšų, I ..... . ...

Pasirodžius Lietuvos Atstovui} T>tfrr.*,n'Kr.wirf* PA. 
vim sustojo ir sveikindami smar- Į . ; .
kiai plojo. Stotiesrriįt & OlbiĮ (Richmond Port)

kas pagerbimui svečių, Laisvos j J,.,.......
* Lietuvos karžygių, kurie gyvast.j priorimas Lietuvos Atstovo, 

padėjo ilž tėvynę ir už tuos, kurie r ,
Ir dabarstovi ant sargybos, praši | p *♦' — * - * * *

nriti- Lrita jau 
batų visai murikrųtyti to karšta- 
auog jungo to išgamų luito. 

Mes, tėvynainiai į jų xauna» itn- 
kykinte pirkdami L. L. P. bonus 
ir remdami visokiais budria savo 
tėvynę Lietuvą ir jos valdžią.,

» yautiatti.

• ir dabaiystovi ant sargybos, praši I spajį0 3Q 5 yal< vakare šv. 
publikom atiduoti pagarbą. Tas I rurgi0 p&>ap. svetainėj įvyko pri- 

, ta padaryta, Visa publikp, susu Į augŠtų svečių. Atsilankė
.r kd keletą sykių: - Valio!” Po Į Jf Atstovas V. Čarneckis, jurta- 

_ ’ to sekė Lietuvos himnas, kurį su f *onsulta» B. Mastauskas/M. X 
giedojo bažnytinis cfoM Vede Į ;Wika^ Pask ve<^ x 
jas -prakalbų ta stoties pirm. A Į q ant galo atsirado ir Bago- 
l'žumeckis Savo kalboj pranešt I įus> pastarasis susivėlino

• kokiam tikslui tos prakalbos su j )rftmti ta ryto.
rengtos. Piratausią kalbėjo M Į priėmimas buvo- labai įspūdim 
J. Vmikas. Plačiai nupiešė Lu į ?ag. pasitikta su vėliavom abie- 

1 tavos padėtį: kaip Lietuvos ka Į u Neapsakomas įspūdis bu- 
riuomenč pradėję organizuotk poblikėj parodžius L. Ats- 

------Taipogi išrodė Lietuvos geografu j ^vui Vi čarneckiuij kurs įžingSv 
ką padėtį: kokius plotus tur Žc | Javo lydimas savo palydovą it 
lgi vskis užėmęs. Savo aiškin- I .totieS komitetų priešaky^ kuriam' 

# manta vartojo Lietuvos žemlap; Į adovavo gėrb. klebonas L Zimb- 
Ralba buvo ilga ir įspūdinga st Į is. Viss pubiika nesigailėjo ap- 
daug prilyginimų, ta kurių publi I jdismėntų ta. jausmingų vaįtof 
ka gardžiai pasijuokė. Antra j ‘uikiai. išlavintasšv.-Jurgi o para-

■ kalbėjo juriskonsultas B. Mas I, choras, vadovaujant vargo-
■ tauslvks. Savo kalba visus uzg? į .inkui Grajaiiskui, užtraukei Ijta- 

t ne f *uo ir visiems, patiko. Mat m 1 gyn# himną, kad-net langai vir-
V| , užsiminė apie jokias partijas/tū ,^Ow Qar|)g choEui jr j0 vedėjui. 
V rims lygiai ragino stot už tėvyn- Į Jrakį^. vedėjas paaiškino tiks- 
\ gint Lietuvos žemę, kur mūsų bo K- atsilankymo L. Atstovo. Visi 

olai gyveną ta gyvastis atidavė lallsgs atsidejimu visų kalbų, 
Rag?i.o pirkti L. L. P. Bonus, i I , labiausiai L. Atstoyo V. Čarnee- 
kurių bus didžiausia Lietuvai pa Į tio. Buvo ir solisčių, kurios tar- 
gelba jr smūgis ŽulikauSkui ii I )ajs prakalbų liųksmino. publiką,

- kilnius bus mūsų! (Aplodismen pavedamos savo gražiais, balsais, 
tai). Sekė L,.L. P. Bonų uŽraši I ros buvo E.Monikiutė ta J. Domi* 
hėjimas. Prie to dar pridūrė gmb [rikiutė. Malonu girdėti čion gi- 
ktata J J. Kaulakis kelis žodžius | nusjas, lietuviškas daineles taip 
paaiškindamas apie bonus.. Kai I“ niikiax dainuojant. Stoties Ko
bėj© kun. Karalius. Jįvisi žinor ,litetas uMinejo L. L. P. Bo- 
kaip jis kalba. Su ątvtaa štadžir Į lffik užsirašė su pasižadėjimais 
vfeus ragino dirbti dėl tėvynės u?. -2,150.00.. Auka surinkta $64*74 
kurią ta jis visas savo spėkas de Į ,ralio RichŪnondiškiai Krikščionys 
^a* •’ . I demokratai. Jūsų garbe bus lygi
- Visi svL.atyda laukė pąstaodąniį m nuveiktu darbu, o Lietuvai di- 
Lietuvos atstovo V. Čarneckio į Ūpagelba. t .
Bet jam tuo laiku-prasišalinus h Į' Bo prakalbų visi sau rataiai iŠ- 
svetainės, kalbėjo' paskolos vedė Į iskirstė. 
jas J. J. Bielskis. Visa jojo kai Į 
ba buvo Lietuvos reikalais. Su Į . *
grįžus Lietuvos Atstovui gerb. V Į MQNTREAL, CANADA.

. čarneekiui, stoties pirm. A.. Užu I ----------; *
■ meekis perstatė kalbėti. Jam pa I Spalio, 29 d. laisvamanių karčia- 
. x staodžius, visa publika atidavė pa I ąa čia buvo parengus prakalbas., 

garbą, atsistojimu ir aplodismen I kalbėtojais buvo du ponaičiai -ne- 
tais. ‘ Lietuvos atstovas visus Į .eniaį sugrįžę iš Lietuvos ir ma- 
sveikino, visiems dėkojo valdi Į yt “apsišvietę” vyrukai, nes 
Lietuvos, laisvos ir nepriklauso I denas'staliorius, kitas tepliorius, 
mos jaunos respublikos, philadel Į ) trečias tai vietinis strielčius. 
phiečiams ta visiems, ameiikie Į triniausia karčemos '“s.taršina” 
čiams už gausią paramą Lietuvai. I tave įsakymą savo vergams: bū- 

sakydamas: ne svetimiem davėte j dt ramūs; iš.čia mes nemėtysime 
bet mūsų pačių, Lietuvių tautos! iž kalnieriaus per duris, turime 
reikalams. Atstovo kalba buvo I mti visi l/gūs; Taip tai prasidė- 
gili ir įspūdinga. Nevisi mūsų Į -o “pamokslas” beždžionių gar- 
žmoiįės.į tokį gilų kalbos . turinį I mito jų. Vienas iš ponaičių pri
pratę įsigilinti. Neilga, liet įspū-1 tėjo prakalbą pasigirdamas,v kad 
dingą Atstovo kalba raginanti vi- T is daug žinąs, tik neturįs ko kai
šus, kaip vienas budėti Lietuvos | )ėt. Teisybe, ir neturėjo. Smer- 
sargyhoje, kuri mums lietuviams į ;ė yięff tik religiją. Antrasis ir- 

, nuo amžių priguli ta reikalui e-1 p neturėjo ko .sakyti, vien tik p*a- 
sant mokėti ginti visiems^ išvien | kaitė kokį supuvusį šlamštą. 

-Užbaigus Atstovui kalbą, buvej Trečias kalbėjo apie Kanados, 
neapsakomas' plojimas. Per tą lai Į taaneuzus, kad jie atsidavusiai 
ką ėjo Bonų užrašinejimas ta ne: Į )ildo sava tikėjimo priedermes, 

’ žiūrint bedarbes, su pasižadėji | Šstato bažnyčias ir doro pąsi- 
mais užrašyta už $6,000.00. Lįe Į inkSminimo vietas. Matyt, ir bez* 
tuvos reikalams aukij surtakt: I Ižionių garbintojai laižosi žiūrė- 
$136.12. Tai vis lietuvių krikšeio Į Iami j tas katalikų įstaigas, kaip 
nių Sąryšio, Philadelphijos drau Į satinas į kamine pakabintus laši-, 
gijų darbuote. Smagu girdėti, jog | uus. Ir jie norčtųepanašių įstai- 
krikčionys demokratai glirba, au |*ų turėti, bet prie to reikia slin
kauja tėvynės reikalams.' Vis. į raus statymo darbo pridėti, a jų 
kaip vienas už Tėvynės laisvę Į ikslas yra mokintis griauti o ne 
stoja kartu, su Lietuvos karžy I tat.ytį. Štai kad ta eta, jau. 20 
giais, ne tuščia kalba, bet dole-1 lėtų kaip yra kokia laisvamanių 
riais. Valio! • Į tuopa, bet ir ji vietoje kilti

Port Richmonde kur mažesni Į munka žemyn.
parapija ir kiek teko girdėti bo I Tas pats religijos šmeižikas ui 
nų laike prakalbų Lietuvos ats I tikiu, rudžio lystų ta į deguto sta- 
tovo parduota už $2,150.00; aukų į inę. Jam bepliovojant vienas į- 
surinkta $64.74. Valio! ir RiČ | .ikišo sakydamas; suklydai prie* 
moifdiškiai krikščionys demokra į ■eligiją. Tai tuoj keli karštamos 
taį. Matysime Įtiek tautininką’ I tarnai griebė tą žmogelį kaip juo
kūs pasidarbavę Lietuvos roika I lieji dūšią ta išmetė per' duris 
lata, nes ir jie tų paMą dieną Lje Į nors ta jis yra -'tos karštamos še, 
tuvos’ atstovui rengė dideles pra Į 'įninkąs. Jų klausytis buvo susi
kalbus pardavimui Bonų, pasiro inkę beveik vieni rudžio mylęte- 
dys kas dirba žodžių o kas darbu Į tai irimažal klausė jų plepalų, bet 
"Garbė Krik. Bemoki*, veikėjam į tavijosi su stikleliais.. Buvo ta 
kurie tame darbe pridėjo say-c j keletą bobelkų ir nlergų, kurioF 
spėkų ta riįpęsčių. Tarpe jų yra lLaip-gi buvo prisitraukusias “to- 

‘ gerb- klcb. J. J. Kaulakis, kun. J raus skystimėlio,” kai vištosstra- 
J. Karalius, kun. J. J. čepukeitis, pabojo.
pirm. A. Užumeckis, vica-pinn. J.| Patarčiau geriems tautiečiam® į 

‘ Pmckūnas su šeimyna, 8tąt. takius spyčius, kur susirenka vi* 
roŠL S. 01bika*ir k. Labiausiai šokia sugyvulėję/tantos ir BnŽny-

, Į
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išduota ir kitų ąvątbty reikalų 
raudi*!.

P. Cetaulia, centre raštininkas 
pranešė, kad gauna daug protes
tu prieš naują Suaivienijimo var
dą, o ypač iš Naujos Anglijos. Iš 
pranešimo pMaiškijo, jogei cen
tras leis visoms kuopoms balsuoti, 
gr priimti vardą “Giedra” ar pa
likti senąjį. Palikussepąjį vardą, 
būtų naudingiau, nes ženklelių y- 
ra už |3Q0. padirbta, o kitaip bū’ 
tų nenaudingi priėmus naują var
dą. •' . ’

“Moksleivis” nei žodelio neta
ria apie nepasitenkinimą kuopų 
nauju vardu.

' . J.AW»

SFRIMG V'faVtt ,

Spalio 30 d. buvo dvejos pra- 
kriko*: pirmos 2 y. po ptoto» 0 
antro* vakare, 7 v., surengto* Me- 
dn«g Lietuvos It K*Štoties. ,Kal- 

. bėjo Steigiamojo Seimo narys 
gėris. M. Bagdonas^ ir Chiesgo* 
apskričio paskolos pirmininkas I. 
A Mickelittnaa. ‘ /

Ka|bčtojam8 apibudinus Ineta* 
708 padčtj, buvo pardavinėjami 
U bonai. Parduota už $950.00. Gi 
mūs ? kvota yra $1,000.00. Be
trūksta tik $50.00* Bet kvota jau 
mip ir išpildyta. Bolševikai trūk
io visokiais būdais ir priemonė-, 
miš, bet nieko negelbėjo ,savo už
duotį Sventaį ižpildėnh ' v

Dvi savairi atgaL gav'au atsi
šaukimą nuo Alvito parapijos kle
bono kun. Maslausko ir komiteto. 
Atsišaukime prašo aukų- vardu 
Alvito parapijonų (Suyalkų gub.) 
Caip žinome, Alvito bažnyčia per 
karą tapo armotų sugriauta, au
kos bus' sunaudojamos statymui 
)ažnyčios. ,' t 
, Tai-gi Alvito' parapijonysj ame
rikiečiai, nepasigailėkim paauko
ti dolerį kitą dėl bažnyčios, ku
rioje buvom, krikštyti,, priėmėm 
pirmutinę šv. Komuniją ir kas 
nedėldiehis pasiguosdavcyn, nusi- 
ramindavom joje. Tų atminę ue- 
pag'ailėkim' pinigų o stebuklingo
ji Šv. Ona, išprašys iš Dievo gau
sių malonių. Pinigus siųskit šiuo Įkaitę ir Mag. Dublaįt.ė. Tatai la 
antrašu’; Klebonui Kun.‘Mąslaus-^bai didelė, lai būna garbė Šiom? 
kui, .

• » • J ~■ 'I

arba iš ALvitiečių, kas manė pa
žįstate, galite siųsti man, o aš per 
Amerikos Lietuvių' Prekybos Ben
drovę pasiųsiu. Lietuvon, Alvito 
klebonui ir pagarsinsiu '“Darbi
ninke” tų Vardus kurie aukavo.

Lietuvos Laisvės P. Stoties 
RSštiniitkaė, • ' ■

AlbinasriPilipaitis,
227 <.^tįSt.,

■ Spring. Valley, III.

ii Iir

. Perviršijo savo kvotą.

Spalio 23 d. atsilankė *gerb. sve 
eias M. Bagdonas, su prakalbome 
paskolos reikalais. Jo prakalba 
žmonėms labai patiko, ne* gerb 
kalbėtojas gyvai ir aiskiar Lietu 
vos gynimo-“ reikalus apibudino 
Jo kalba buvo labai įspūdinga ta 
turininga. .

Žmonių į prakalbas, atsilankė 
nedaug, bet bonų parduota gera: 

už $450, už $200 buvo seniau 
įpardūotaį gi kvota i— tai 
$150 perviršis.' Vietos Pask. Sto
tis pasiryžusi varyti paskolą to
liau nežiūrint, kad savo kvotą už
baigė,* Būtų labai, didelė garbe 
St. Louis lietuviams, kad savo se
ną kvotą išpirktų!

Reikta priminti, kad trys šio; 
Šalyj augusias jaunos mergaitės 
pirko" po Lietuvos Jboną. Tai vy
tos: Ona Bartinkaitė, Ona G-adei- 
kaitė ir Mag. Dublaįt.ė. Tatai la

Alvitas, Vilkaviškio apskr., r jaunoms lietuvaitėms geroms f ė 
vynainėms.

Mūsų lietuviški raudonieji 
Trockio ir Lenino čebatlaižiai, ii 
kailio neriasi; kad tik, pakenkt: 
Lietuvos Laisvės Paskolai. Jie nei 
kas~savaitę rengia prakalbas, dis- 
kusijas, rėkia, - šaukia, kad tik 
žmonės nepirktų bonų, bet nie
kas jų‘neklauso, nei į jų prakal
bas neiną.

Nabagai bolšėvikėliai dabar vi* 
si labai nusiminę, mat neseniai 
vienas jįj labai narsus bolševizme 
agitatorius, už darymą suokalbta 
nuversti S. V. Valdžią, ir paslepi-' 
iną savo kambaryj kokių tai slap- 
tų bolševikiškų -dokumentų, pa-_ 

s įmerktas 2 metams sunkiems dar
bams. Minėtas bolševikėlis vietos 
li'-tuviaųs Ialiai įkta&jo; savo bol
ševikiška žioplumų; jis yra gud 
’-esnių bolševikų pakalikai ir kur 
tik siunčiamas ten einą, pagata- 
vras viską nuvergti, kad tik bolše
vizmą įvykinus, bet kad-žioplas, 
tai visur tik gėdą apturėdavo ta 
oagaltaus pakliuvo vargšelis. Da
bar kiti bolšėvikėliai labai nusi- 
minę kad neturės kuo lietuvius 
veikėjus užsiundyti, kelti prakal
bose ta kituose rengimuose truks- 
mą. - *

Surengė gražų vakarą.

-Spalio 30 d. buvo L.. Vyčių 80- 
tos-*kuopos vakaras.- Vaidinta 
‘Užkerėas Jackus.” Vaidinto- 

.tojai buvo: Jackus— J, Simaria- 
vi-na,‘Agota — L.Živaitiene, Bar
bora? O. Bartininkaitė, Andriu 
nas — bb švedas, Valentas —'F. 
Ražaitis, ' ŠąltyŠius —? Ii Kiazu' 
kaitis. Vaidintojai puikiai savo 
roles atliko. Veikaliuką padare 
gyvesniu ta gražesniu, negu jis pa- 
•ašytąs. Paskui buvo dainelių 
Choras padainavo dvi daini; “P‘ 
kas godai” ir “Pėr tamsią taąkto' 
*ę. ” Kvartetas padainavo ‘£Bijū- 
nrlį.” Fr, Bartininkaįtis ir O- 
Bartininkaitė padainavo “Kas nu
ramins man Širdelę” (duetą)/Gi 
solo, “Pamylėjau vakar,” padai
navo Ona Gadeikiutė. Daininin-r 
kų balsai gerai išlavinti, gražiai 
padainavo, publika džiaugėsi. Po 
programai buvo Šoktai, žaismės. 
•Jaunimas gražiai ir padoriai žai
dė ir šoko ir nelaukę vėlumos :is- 
riskirgte.. , !

AMSTERDAM, N. Y.
Lapkričio 6 d, įvyko gražus, va- ; 

kabelis, kurį parengė LietuvosvSū- : 
mį ir Dukterų. Dr-ja dęl Lietuvos 
Gynimo Komiteto. Suvaidinta 
veikalas tragedija '‘Brolžudys
tė.” Aktoriai Savo roles atliko 
puikiai. Publiką .žavėto žavėjo. 
Pirm vaidinimo choras padainavo 
3 * dainelės ir solo padainavo M. ' 
Velička. Tas publikai labai pa
tiko, ką išreiškė smarkiu plojimu 
Tai; buvo visos naujos negirdėtos 
dainelės ta jausmingai sudainuo
tos. Galima buvo numanyti, kad 
nokytojas nemažai darbo pašven- 
•ę iki taip chorą išlavino. O tuo- 
mi mokytojumi yra Antanas .Gri
goraitis, neseniai čia apsigyvenęs 
gabus iri patyxęs“*vargoninmkas. 
Tis be mokinimo šv. Cicįlijos cho
ro ir dienomis mokymo vaikų, su 
kuriais darbo turi iki valios, dar 
visomis pajėgomis remia kitokius 
gerus darbus, prigelbėdamaę jau
nino kuopoms, beLteatrališkiems 
'aleliams dailės darbuose.; Bėgy- 
m 6 savaičių jo čia buvimo, su jo 
lagelba -jau surengta trys vaka
rai. Pirmas L. R. KiyR.sk. ir L. 
D. S. kuopos, antras L? Vyčių kuo- 
los, o trečias Lietuvos S. ir Duk
terų D-jos. Visi viršminėti vaka
rai buvo daug malonesni publi
kai, negu pirmiauSį. nes juose 
'.bambėjo lietuviškosdainelės. Tu- 
'ėdami tokį pasišventusį darbuo
toji amsterdamiečiai tikisi gra
sios ateities iš savo vaikelių iri 
jaunuomenės. -.

Auką.
O - " ;

X DSTBOITO LIETUVIU 
BALSAS VALSTYBES 
SEKSETORim tl <

Honorahle Cfarles
Rugius, StcfetMy&į

* Stefa

Detroito lietuvių, masinis 
susirinkimas H d. lapkričio 
1921 m, šv. Jurgio svetainė
je vienbalsiai nutarė kreip
tis J Valstybes Sekretorių su 
sekančiu pareiškimu:

D^inngfimingni ftVfdlrinnTrm 
prezidentų H&rdingų ir jo 
administracijų trečiose mė
tinėse sukaktuvėse-nuo Pa
liaubų dienos, n Trys metai 
atgal žmoniškumas pergalė
jo žvėriškumų.,' Ir dėlto 
džiaugiamės vardan žmoniš
kumo. Tik mums gaila, 
kad negalime džiaugtieji nei 
kaipoAmerikospiliečiaį pei 
kaipo Lietuvos prieteliai. Iš 
milžiniškų, aukų, Amerikos 
padėtų ant žmonijos aukuro, 
nauda dar neaiški. Per tris 
metus po karo žmonija lab
iau suvargo/ negu-per patį 
karų. Bocijalis teisingumas, 
tautų, laisve, demokratijos i- 
dealai netik nevykinami, bet 
dar atitoimami, "Musu gim
toji žeme — Lietuva vis dar 
tebelaukia Amerikos val
džios pripažinimo de jure. 
Kalkinama lenkų okupan
tų, nesurasdama teisybes 
nei apgynimo alijantų val
džiose, . Lietuva kantriai 

• laukia Amerikos galingo žo
džio Europos imperijalis- 
tams. apvaldyti ir teisei bei 
žmoniškumui .apginti.

Te nebūna užviltos Širdys 
naujų. Amerikos piliečių, pą- 

hnylėjušiU šių . laisves šalį 
Lai nebūnie duotas pamatas 
abejoti Amerikos lietu
viams, kad ju pasišventimas 
Dėdei Šamui didžiojo karo 
laiku nebuvo veltui.".

t Detroito lietuviai šiuomi 
pareiškia savo nuoširdžiau
sių paramų ir lojalumų Suv. 
Valstijų valdžiai visuose jos 
žygiuose, kurie bus kreipia
mi įVykinimui pasaulin tei
singumo, ramumo ir gerbū
vio. ■ ’ •

i
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(Skiriu draugams—Lietuvos respublikos

Galvoj kaž kas ūžia, akyse tamsumas— 
IŠlfedųs ant lauko tik tiek pajutau, 
Mau’ visų lyg slšgS koks didis sunkumas, 
Nejausdamas pats aš garsiai dejavau.. .

“Kas liepė šia gulti apt plačiojo lauko f..
' Kbdel gi aš visas lyg degu ugny , 

Aš taip pamaniau... “A, tai koyosašauka, 
Tai būsit! aš sužeista kovos sūkury f..

Galop supratau kas man liepia gulėti, 
Pravėriau krąujais užtokėtas akis, 
Aplink apsidairiau ir ėmiau žiūrėti, 

slinko danguose tamsi debesis. -
, ‘ ‘ ‘ * ■ , - ■' _ ■ ■ -» »

i: J&uleįan taip valandų, lyg sustiprėjau,
Kažkas mane paliete šUi pajutau, v 
Sunkiai atsisukęs Salin pažiūrėjau _,

Jis sužeistas puvo ir mane pamate. 
Ir palietė ranka kraujuota mane,~A 
Kalbėt' negalėjo,—-akis tik pastatė,-^ 
Jis buvo susivėlęs kraujuotam tvane...

“Kas reikia daryti, nejaugi vis būti 
Ant lauko ir, laukti kas tik atsitiks,— • 
Gali i§ silpnumo ar kulkos pražūti, 
.Jei ji išnetyčių lauke mušt užtiks?’ '

Aplink apsidairiau,. nors sunku tai . bure, 
paplūdo srovelės šiltųjų kraujų...
Prie manęs dar kūnas nebgyvo jau buvo,—•_ 
Tik kas ten—lyg raiteliai toli ten jotų f 

Surinkęs spėkų pasikėliau,.—išties!.. 
Pamojau ranka kad prie mūsų atjotų. r . 
Kritau nusilpnėjęs iš skausmo ugnies.. * 
Jog miręs—mačiau iš plačių jo žaizdų. . ♦ .

* 
pįiiii. ■•■■ ij ■ m.i i ; ■ T-*1."*

VAlPĄBAIgO, IRU.

Sekmadieny, ląpkri 6 d., Kata- 
'ikų Mokei., 2-ra kuopa laikė su- 
ūrinkimą su programų. Progra- 
ųe dalyvavo J.Strielčiunas h* J. 
ftautiriups. Potom buvo kuopos- 
Reikalai svarstomi iŠ praeities ir 
ateities j ką naudinga bus’galima 
veikti dėl labo kuopos ir susivie
nijimo. Išnešta pageidavimas 
Chicagos apskričiui, kad sušauk-

REZOLIUCIJA LIE- 
■ TUVOSVALDŽIAI.

Detroito lietuvių, masinis 
susirinkimas 11 d. lapkričio 
Šv. Jurgio svetainėje priėmė 
vienbalsiai sekančių rezoliu-; 
eijų: t # J

L Griežtai protestuojame 
prieš.lenkų žvėriškus pasiel
gimus su lietuviais Vilniuje 
ir Vilniaus krašte;

2. Visa energija priešina
mės tokiems nusileidimams 
lenkams, kuriais jų kalba 
būtų skaitoma oficijale kal
ba, visoje Lietuvoje, ir ku
riais jie galėtų idšties į Lie
tuvos reikalus^ • ’

3. Iš Lietuvos valdžios 
laukiame ir reikalaujame, 
kad griežtai' stovėtų* Lietu
vos.,pilnos ir visiŠkos nepri- 
klasomybės gynime. • / y

4. Uz tų reikaJavųnų kovai 
ne tik prieš lenkus, bet iri 
prieš visus jų jn^ęrijalisuųa 
rėmėjus — mes
damė visų savo išteklių if 
sas sąvępajėgas. -

(Mano kritikams)

Taip, aš kvailas dainų vaikas, 
Aš svajotojas tiktai, 
Tuščias bėgo mano laikas, 
Man ramumas tik kapai. ►.

* '•r

Mano dainos — tuščios dainos, 
Tik svajojimai, tulžies,-- 
Nesupras jų ponai-žmonės, 
Nes netokia jų širdis... ■

Jiems gyvenim’s, šviesa, laimė, 
As dainųoju tik vargus, 
Neturiu tuščios aš baimės 
Kad veikimas mana žus.. .• 

Gal nežus visiems, tik ponams, 
' Vargšas mane gal atmins, 

Gal supras jis tas svajonės, 
Kur,, kapus man/pagamins...

Man krūtinė nusilpnėjo 
Nuq graudžių, liūdnų dainų, 
Aš jėgas visas padėjau 
Sunkioj kovoj dėl vargų; — 

Aš smerkiau vargelį kietų, 
Jį didikaįns dainavau,

• Kai jie ašarų išlietų. . 
.Bet rasos dar nenjųtau...'

/ 4

Ir 'kas stengs tuos sugraudinti, . 
Kurių šii'dyse. nuodai, 
Kas jų *Moskas*’ galpaminti ’— 
Gal beprotis Koks‘ 

Taip, aš “Ipskų” nežiūrėjau, 
Priešgaliūnus nelenkiaus,

■ ^ataikąūt/jiems nenorejūu ' 
Ir tvii’tu šavyj jaučiaūį 1 .

. Bet nusilpo mąn krūtinė 
j WJioj jausmų kovoju .

Šiandiedainar^askutinė/s 
Ryt mane draugai laidoja.
.'..J- . \ ’
j&VLM

..r" x' .ei"
X -

Gyvenimas mums duotas, kaip 
auklei vaikas, kad jį Jtaukiūtn 

~ Tą pątį/suko ir prilyginimas apie 
tų apskričio susirinkimu dėl ap* tn^cntus* 
tarimo buvusių postiminių vakn-

w

ri“ "k ' : 5 ~ VV!- " -■ v‘-'•** • ■- ’ 7 ;

Dvasios darbo reikrias. * 
t - a . • ’

Ne kiekvienas, kurs man skko t, 

Viešpatie, Viešpatie, įeis dangaus 
karuli jon, bet kurs daro valią Mik 
no Tėvo, kurt yra danguose.

Mt. VI, Sl.«

Balandžio 1 d. 1919 n*- i^lrydngąi pa- • 
Šventinta pirmoji Lietuvos Karo Mokykla 
Kaune. #•
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r balsuotojams.
> * t- / r'

- .)- .J

kas .sekmadienis hažnytinėj sa
lėj pas raštininkųt P. GrinkaiŲ. 

' 'Lapkričio 21 d. p«sib:.:' ; Tjipri neęmirSKto Iflrf uę. 
ir* kantis Pilu. Blaiv. 49 Kih siLsi- 

-[sirinkįjnft* bus trečiame nedėį- 
., . • t. * dieny mėnesio kaip jut pirmiau
rivalo užsiregistruoti ir atė- būdavo. »Ariimiausis susirinki-

racija balsuotojų. Vi 4 
fcjHHeeiai iki minėtos dienom 
lįnrivalo užsiregistruoti ir atv- 
t jus laikui balsuoti. Neužsi- 
pįc^stiRvusieji neturės tei- 
Ms balsuoti.

Ek noTiSTo mmM
KL Istoriškoji lapkričio 11 d. So. 
■dBpstone .praėjo be ypatingų 
Įl -truksnių* Mieste vie&tį išldl- 
|i‘ rilų nedaryta. Dviejose? lietu- 
p vių svetainėse įvyko šokiai, 
| ‘ Bet lietuviai krikščionys dar- 
F įlinkai, susirinkę vakare pobaž- 
L Rytinėj svetainėj pakėlė rimtų 
t. protesto balsų priešzlenkų bar- 
| barybes musų sostinėj Vilnių* 
L jė. Tų vakarę įvyko L, D, & 
Ir 1 kp. parengtos prakal. ir pro- 
I* testo mitingas priėŠ lenkų, nė- 
k žmoniškų pasielgimų su lietu- 
| < tiais. » Kalbėjo greK kum K. 
B Urbonavyčius apie lenkų Sve- 
B riškumų papildytų spalio 1 d, 

ta tu padarydamas tinkamas iš- 
< vadas; - Po jo - kalbėjo A. F. 
•Kneižys ii-gi apie lenkus, jų 
; Žvėriškumų, žioplnbiųir nnsmu 
kimų. Taipgi prisiminė apie 
vietinius lenkams - pataikau- 

•. jaučius, kurie neteisingomis ži- 
l niomįs ir. paskalomis stengiasi 
■ lietuvius sukiršinti ir sudemo- 

ralizuoti, kad tokiu budu sutnr- 
;kdžius dabar teikiamų Lietu- 

r vai pagelbų. Gale tapo pers- 
. 'kaityta ir vienbalsiai priimta 
; rėzoiįueija griežtai ’ protestuo- 
* jauti prieš lenku barbarizmą 

Vilniuje ir prieš Hymanso pro
jektų. Rezoliucija pasiųsta Lie- 

f tavos atstovybei dėl tinkamo 
‘ sunaudojimo. Taipgi priimtas 

ir trumpas pasveikinimas pre- 
į- ridentai Hardingui, kaipo nusi- 

ginklavimo konferencijos su- 
šaukėjui. -

Tą, atlikę; lietuviai darbįnin- 
. kai su ūpo' pakilimu skirstėsi 

namon. Jaunesnieji Atitraukė 
£ į parapijos Šokius. Žmonių bu 
r Vo pilna svetainė.

t.

*mas bus 20 d. Japkr. tuoj po pa- 
maldų, bažnytinėj sali j. Val
dyba kviečia visus narius į tą 
sutrinkimų, nes yra labai daug 
svarbiu dalykų dėt aptarimo.

Rašt; K Grinkaitis.

SVARBUS PRANEŠIMAS.
Lietuvos Vyčių 17 »kuopa 

•rengia linksmus šokias, lapkri
čio 1'9 d; 1921 m. Lietukų sve
tainėj kampas E įr Silvėrs St,, 
So Boston, Mass. Taigi kvie
čiame visą jaunuomenę, kaip 
vietinę, taip ir apylinkes' atsi
lankyti, neis tai bus patogiau
sias vakaras lįnksmai laikų 
praleisti. Kviečiame ir suau
gusius atsilankyti nes bus grie
žiama lietuviški ir angliški šo
kiai. Teko girdėti/. kad daug 
merginų iš' apylinkių į šiuos šo- 
kius atsilankys. Tai bus gęra 
.proga susipažinti. Todėl kvie
čiame visus atsilankyti, v

Reng, Komisija.
NEWT0N UPPER PALIS, 

. MASS. ~ ...

* Subatoj, lapkr. 2 d« turėjoiiie 
netikėtinai gražių pramogų. Lie-[ 
tuvių Prekybosi B-ves veikėjai iŠ 
Bostono rodė paveikslus is Lietu
vos. Rodė vaizdus karo griuvė
sių, bolševikų baisiai nužudytų 
žmonių, Vilniaus, Kauno, iš *so- 

j diečių gyvenimo ir tt. Be to.kal- 
bėjo “ Darbininko ’f redaktoritis 
P. Gudas ir rodė iš Lietuvos at
vežtų daiktų. liidomiai papasa
kojo apie Lietuvą, kurmis buvo 
pereitų vasarų. Kalbėjo dar Jo
nas Glincekis iš Bostono, Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos centro iždi
ninkas'. Taigi pramogų atsimin
sime ilgą laiką. £ v

*• >

I

DOVANOMS

MKSN| ,
Kuri btig atiAinčiai ilgam 

bdknL

Kainos Prieinamos.
Reikalauk Katalogo.

* * T1A PISTttTItfTt A ft x*jAJĘvJm«Q| XJD>
366 Broadway
_ . Bo«ton 27, Mais.
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SVARBOS HHNBlMtS 
na BizNiERiy.

WlĮĮfefe[fe]8ĮĮIfe
BM> MKS PMMM VMCMBIVMlą 

JMadLUL * 
UtMta wr* MMfeMMHtMta Xmd®tAVoji»Mt 
j«M VkiMM, Hmb-Tom, Kurio* duod* 

trirtum* viaum ĮnmL Jo* d*txl* ą*uj* 
*yryb«- Buww labai aumipnetM- ir iidayian 
diu« jpifeM wi vautu* bet stoka jmtik pradėjau imti NusA-Tcmė. 
attavM Mvwmįk*<». ir ]>aji«taa, JI* numeti 
man laacU tt <Uvi e*wgŲ< ir tvirtuma. Galiu 
Žabir atbkti t^ trHtnįAuratia4ar&i neeut 
jpirmum* ir mį tourfiitpavMcttno ir par tai pilių 

; aMakvti. ;jo< Nufa-'S»a yra gertottoia. vat»ta» 
Lt Btnaaeto at«aivitoto avnkafoe. Lenkiu joty* 

*** 1f**ur*

ftuMftfattf.vyra tr autoriii* Du*** naolą proto jaknonu i*m*me, «£*amn

lirai* HMttytar a*toi|KitoM* Duoda puiku 
•paUU. gl^ trttomulavimiii. nuolatinių*

korlautr imkit* par 30 <U«nų k j«i*u in* 
bUiita Vitai uipu»adinti,apttokorl>ua«UKn|ito 
ju^ it^ pinG^ JaituptaiJiU tautl pu 
aptMorlaiu,Mu«kHa mum*I14#o gaurita 
pilu* minaai *v*r*ntuot< gydymą..apmoa ki«t< p*čt*% NATIONAL TABOĄATpRVi 

1018 go, WabaslFX4’ėų GhfCfigbį IU,

- '-y j.,. / - • ' -
*

j tanų.
žiemos Kainos Jau - ' ■' 

Nupigihtos.
Artimi Hustaieklmal su Lietuva, Ge

ra* valgis ir užtektinai jo. Dideli* de
nis, su visata modemiškai* naajauaių 
taivn patftautaata. J

V^RiDĖnuitna
Lnlval Išplaukia kiekvienų. savaitę;

IŠ New Yorko j Hamburgą
SAMLAND (tik 3-čla klesa)-~Lapk, 36

M N«w Yorko | Antvetp^į.
LAŪLAND .Gruodžio 3
ZEELAND Lapkričio 19
KROONLAND ..........Gruodžio 17

>AM8KICANlJMK
IšNevr.York’oį Hąmburg’ą.

MONGOLIA ,GrnodšiO 1
MINNEKAHDA ...Gruodžio 10
MANCHDRIA , .Lankrldiąją
Bostono, ofisas: 84 STATĖ

’ Tlkletn* tiesiog Pillavon.
. INTERNATIONAL MEROAN- 

TILE MABINE CO.
120 laivų—1,300,000 tonų Įtalpos.

84 stato street, Boston, Mass
. Arba pus vietinius agentus,■ •> * ’ r

......  ' -ir— ^nn.-n,.!^ į, ■ ■■■ . ......

<1 - "1 ’ . ' .................... : - ■■ '■ -l- UFl

. Brolau, jeigu nori savo«biznį ge
rai išgarsinti laike KalMų, užsi-' 
sakykite Shaiaiiį Ka&eudorię. Tu
rime naujausio išdirbimo tautiškų 
su iietuviŠkaia mCnesiais 1922 m. 
ir šiaip visokjį įvairių naujų pa- 

a, sulyginus su ge
rumuJldirbyžtšSįf už 100 kalendo- 

 

doritj att apgarsinimu mSnešiais 
nuo 5 iki 18 dol. Didis pasirinki
mas. ’ Prabas paštu pasiunčiamo 
ir ant pareikalavimo pristatome į 
jūs namus. Rašyk, nelauk, nes 
jau mažai laiko. Adresuok : 

, • .. A, KAŽKAS, . /
56 New York Avė., Newark, N. J.

f

T«L >488

M. J. C. LANDŽIUS 
. (ttTMOŪE) 

Lietuvis 
Gydytojas ir Chirurgas 

i Gydk> aitria* Ir chronlltaui Ilga*
tyrų, motang ly valkų. Eruunl- ' 
mioja tauto

i m* ir tt lavų taboratorijoj. 8u- 
' telkta p ttariiana lailkata kitur kt-

Į *<>*.*^1*—*7! .flirte*M*' 
[ • 506 Broadway,

U South Boston, Mass.
1 Kampas G St. ir Broadvray f

~ — •-—— —• — -1-' — —. •---------------- — — — ■■- - ™

—- —>-7— — w
10 Marų Sotth Bostomi

DR. H. S. STONE a | Anų Specialistas
399a W. BBOADVAY H 
Vti^ooe: Nu o 9ft tH 7 v. vrit. ||

; •

f

Reikalavimai. .
••Utatavimų kaino* fe, al fe* 

Į df ril Uakvtaai *yk|. "
taMafeRBor———

GEfllAUSIAFARMA
I bot just t

i .ADVOKATAS ■ ! 

> ' 414Broadway,
J S. BOSTON 27 MASS.
j TeL S, JB. 0441. |
r Antros luboš-^VirSuj L. P. B*v8s f 
i ' GYVENIMO VIETA: (
Į13B Rowe St., Auburndale, Mass. į

* Tel. W. Newton 10X6—R. *

*
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Vietinis.'

j DR. N, T. RERtY
I Pirmos Kle&os Dantistas
3 juo ■n>TT«1TT 6/» ‘ mifaai

......Gruodžio 3

........ Gruodžio 10 

......Gruodžio 10

■SU SAVO GIMINĖMIS TĖVYNĖJE.
■■>■■ ■■■■■T,&■■--,i*,==—=====— ■■ l ..i-—=■——ą—

■ parankus kelias namon- dasigauti.

*'

i

DF34AUC9IJUI ATVlD^lt.- .
Dirhfl 1 vaVėliavę, Kokardą, yišofcit^nkleluJ, Guzikūsto Ant- UuU. V v spaudų ir kitokių; Draugystėms reikalingų dalykų. 
lUikidaud^nj^ataioga ar Sandpal^ pažymikite ir jušų dr-t§8 vprdą, 

STRUPA&CO., 90-92 Ferry Newark, N. J.

| PRALEISKITE ŠV. KALĖDAS IRJNAUJUS METUS'

■AUl J. J UM AŪŠ1
(JaldmiLvičiuB) I
im^gONBBOit ./Į-

______ TeLS6.lBorton
0R. JOBN MBCDONNELL, O
GaUma <r
Otru® VAEAjiiooa : '

š^taiaikUvaL 
Pp pietij 11M 8 vai .

• Vnltartfe nuoA iki 9
536 Broadway, S. Boston

469 B’wuy, Šo. Boston/Mass. 
(Prie Dorchester St

’i

. J

A.
A

PBANEŠIMAS SERGANTIEMS ŽMONĖMS.
Esu pasekmingą! išgydęs naujausias ir. chroniškas Egasj 

kaip tai:

Bell Pilone: Poplar 7545 
ADOLPH F. STANKUS

TIKRAS LIETUVIS 
GRA3ORIUS 

___ 1023 Mt. Vkbnom St.
pnn.ADŲLPinA, pa. ;

—■; ....... Į;J- -. ; •,.

<F. KABnciŽBO BkDBAVG&OS 
VALDYBOS ANTRASAI

80. BOSTON. MASS.

*
A. IVAŠKEVIČIUS,

361 West JBroaday,

South Boston, Mass.

releponas S. Boston 605 arba .1337

SPECIJALIS VAŽIAVIMAS 
ANT šV. KALĖDŲ. 

didžiausiu laivu

ROTTERDAM
• IS Nevv Yorko įžeis J 

GRUODŽIO 10 DIENĄ

Važiuokite per

f,

•f

MASSACHUSETTS
ŠVIETIMO DEPARTMENTAS

• » • * . .
* *■ _ K

įmini gracijos ir AincrikoįrišaGijosfflgrvits

/

k' VAKARIENĖ
r Lapkričio 12 d. L. Vyčių 17 
t kp* buvo surengus draugišką “ ■* “ &i*l—T.

mo buvo susirinkęs gražus bu
t vakarėlį su. užkandžiais. Jauni

______ -t.--____ ________ !_m.i......... ._y____

j1 relis ir . .visi linksmai, draugi* 1 
į kai šnekučiavosi susėdę ap 

link stalų. Vakaro šeimininką
■ buvo J. Skudris ir p-le S. Mo- 
į tejunaitė. Baigiant vakarie 
£ niauti kuopos vice pirm. V. Sa- 

. viokūs, prataręs keletą žodžių 
J-' pakvietė pratarti kelis žodžiu?

p. M. Karbauskų Šv. Petro par. 
u vargoninkų kuris jaunimui yra 

visuomet prielankus,' -
Į. Po to kalbėjo M. Kerbelis nau

jas ^Darbininko” administra
torius, džiaugėsi turįs progų 

ė dalyvauti vienminčių draugi- 
jo* ir pasižadėjo jaunimui visa- 

i ine kame padėti.
Dalivavęs.

NUSISEKUS VAKARAS.
13 d. Lapkų po bažnytinėj 

svetainėje L. D. S. 1-mo’s kp. ir 
L. Vyrių 17 kp. Sulošė du gra
žius ir juokingus vęikalėliu* 

į ^Gę^ižinė*’ ir ^Kuprotas” O- 
"į želįš.” Losimas nusisekė kup- 
' puikiausiai, mėgėjai matyt bu- 
yp gabiausi, kurie savoroles at- 
' liko gražiai. Publikos buvo pil- 
nutėf svetainė.

į : Taip-gi, žymiausi So, Bosto- 
' no? Solistai, p-lė. M/ Gribaitė ir 

p, S. Pauras, Savo talentingais 
f ir jausmingais balsais, laike 

pertrąuktj palinksmino .publikų 
už kų jiems (sol.) publika išrėi- 
afcg po'dėkų trūkšnringtt. delnų 
plojimu. Kad ir daugiau butų 
panašių vakarų.

». . Buvęs
4 •

i

PRANEŠIMAS BLMVININ- 
KAMS.
” ? Pilnųjų Blaiv. 49 pk nariams 
pranešame jog buvusis musų 
organas “Tautos Rytas”, jau 
sustojo ėjęs. Vietoj jo •gausi
me iB organų laikraštį ^Drau- 
■gų” po vienų egz. kas savaitė. 
Taigi getb. nariai ir narės ne- 
pamirškite Šio svarbaus prane
šimo. Laikraštį galėsite gauti

Didiiaugi, Gfririaiui Fįfeuly 
IAivai, faunu* Ap«ijimaa 

Su Kelririata. .
Teų Yra Vietini* Agentas Jogų Mieste 

Ar netoli Jo/
J Lietuvą Lenkiją, Ukrainą ir 

visas Bakitlo Valstijas: 
< IšBostonoperLiverpoolir

' Glasgovė 
2\SSYRIA(nauj.)GRUD. 5 

Iš New York per Hamburg 
ŠAX0W — GRUOD. 8 
Cabin $145. S-čia klesa $125. 

Taksų$5,00. ..
Per Čherboiirg Seuthampion 

Liverpoo! ir Glasgow
GAR3IANIA 
ALBANIA ...........
COLUMBIA ..................... ......................

Per Angliją ar Hamburgą j - 
į I. Danzlg’ų ir Hambrug’ų —$135.00, 
LLiepojų — |145.00. Taksų — $5.00.

G. Kunašauskas. 
179. Ę. 3-rd^treet, ' . Nesr-York, JT. Y.'

KIRPIMOšKULĖBOSTON’EMpTERyiRVYRŲRUBŲ.
f Registruotis galima kožną. dienį: nuo 1 v. įio pietų iki 10 y. vąk4

425 Broadway, Rpom 3, South Boston, Mass. ' .
Mokiname I i e t u.v i š k a i. - IŠ toliau kreipkitės per laiškų

' - ' , • ' . * . < ' ■ v.
III I I . ■ ........ , I J ■ ■ „„„,.—I .,.—

I UETUVĄ IR IŠ LIETUVOS
LAIVAKORTES galima ąaut pagal prekes kompanijų # 

-ir ant geriausių laivų visų linijų pas seniausia LIETUVIS-. 
KĄ agentų— U KUNAĖAUSKĄ, Agentūra, uždėta 1910 m.. 
’ PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems- į 
LIETUVIU. . _ . ; » .

AtvąžĮit.ojąiieius iš kitų miestų patinku ant stoties.
Persitmtšha^ PINIGŲ Į LIETUVA pagal dieninį kursą/ 
ATYI^A Mąinynias pinigų he priverstinas, bet išmai

nau, jeįgu kas. klausia.

: . , . ' v ■

. MASS. valstijoje, tiktai 1( 
mailių nuo Bostono, Ta tikė tu
ri būti parduota šį menesį, nes 
savininkas negyvena ant jos, to
dėl parduos $30,000 verčios fariną 
už $15,000-41* gal prisiims kokius 
$7,500 .įmokėti. Žemės yra 10; i 
akeriai; 20 karvių, 3 Arkliai, k 
bulius, 3 jąunos' karvukes, 5 ver- 
Mai, 67 tonai šienb, didele kute. 
15 kambarių namas ėu naujos ma
dos įtaisymais ir šiluma. Daug vi
sokių ūkišktj įrankių ir mašinų. 
Kam yra reikalinga, pirkti tokia 
farma, tai nėra gęrėsnios progos 
daryti gerų biznį pardavinėjimu 
pieno tarpe lietuvių arti Bostono. 
Taigi kas turite pinigų gerokai, 
pasiskubinkite kuogreieiauisai ma
tyti mus, nes gal savininkas par; 
duos tų ūkę ir pigiau, nes, jis yra 
turtingas amerikonas, ir bizhiev 
Mus.

4

PIRK V AKACIJOMS 

.Turėdamas fonta- 
ninę plunksnų, gaiš- 
si be vargo susirašy
ti visu., įspūdžius, o* 
net ir. laiškūs.

Jų kainos: $2.50, $3, R 
$3.50,.$4, $5 ir aug- 
ščiaū.

Užsisakyk šiandie, 
gausi Lietuvos žem- | 
lapį dykai.
“DARBININKAS” « __
366 W. Broadway, 
Boston 27, Mass..

ŠALDSIAVSIOŠ VIRDiBSV./BgA.US 
DR-JOS VALDYBOS ADRBBAJ 

80. BOSTONt UAS8.

PIRM.'—AntanasKmltas, *
284 Fifth St, Boaton 27, Mam. 

VICE-PIRM1 — Juozas AndrŪiunas,
273 Fourth St., Šo. Bostori, Mass, 

PROT. RAST. — Vincą* ValkSnoriua.
178 BoitoU St, Bosfon^27, MftU. 

mr. RAST. — Pranai Sinicevi^ua,
182 Bowen St, Boatou 27, Mam 

KASIERIUS — ’ Jurfta Rauerifijia,
174 Bolton St, Boston 27, MaM 

MARŠALKA —' Pranai LukoSevičiui,' 
M E. 7-tn St, Boaton 27, Maaa.

Susirinkimai laikomi? kas pirmų ne- 
dOIdieni Mekvieno mėnesio 2-rų vai. po 
pietų Sv. Petro parapijos salėj 492 E 
Seventh Street; Soutp Boston, Masfi. 

■/-------- r------------ ’ .' ------ ------ ■ "V
SV. JONO »V. bA PAMAiiFZNiB 
. BB-8TES VALDYBOS ADRB8AI.

PIRM.M. fioba,. ..
539-Ė. 7-th St, So. Boaton,KAM. 

VICB-PlHlf. P, Tulelkll.
130 Bowen St, So. Boaton, Mam. 

PBOT. RAST. — K. Lutai*, . r
47 Vale St, So Boston, MaM. 

RIN. RAST. -~ K. šelkyš,
127 Granite St.r-So. Boston, Mass. 

KASIBRIŪS A. Nąudiluna*,
16 Vtafleld St, So. Boerton, M*ą«

■ ’.-z-...... ........
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Ofisas: j213 Statė Housė, Boston
\ . J

Valstijos įsteigia •
NEMOKAMAI IKEOBMACIJAI,

PATARIMUIII? NURODYMUI 
ATEIVIAIS TEIKTI.

Prigelbstama padaryti ir pajdeti kur reikią oti- . 
cialių-ęopėrų.^ Padaroma aplikacijos pirinjerns 
ir antriems pilietystės poperoms, Parūpinama 
atvykimo certifikatau Pagaminama afidavitąi. 

A Paaiškinama ateivyštčs taisyklės ix įą^iį^i.
Nuskriaustiems' pagelba. Notaru Public pate; 

X . navimas.
&
WWv^^inrWr^

. Gtuo Visokiai Lioah 
Pbįbkdma AXXtXW8. 

Valandos: 1—8 |r ,7—tTP. M.

OR. f. MATULAITIS

17 Millbury Strėet, 
WORCESTER,MASS

DR. A. J.GORMAN*

(GOTAUSKAS)

/ DANTISTAS
r*

705Matu St., Montello, Mase,
f ' • /

(Kampas Broad St.)
Tel. Brocįrton. 5112-W?

1

*. ik
i *»■'.
1 **

' , I

V

(Geriausia *
Į * *'

»visa kelione
l' ■ -

1 vandeniu į
L / .• *
; L ve t u v ą.

Visus : ' 
patogumus 

rasite 
trečioj 
lriesoj.1
ROTTERp&fGtuod. 10 ’ ” wiv ĄMSTEROAM Lapk. 26
RYNDAM. L/:. • • ...Lapta“19 NOORDAM...... .Gruodžio 3

.■ .. . Važiuokite per *

HOlUtm-AMERlCA LINE
•'--r* Kreipkitės'Į musų^įgaliotus1 agentus.

v »

\ (Karaliaučiaus ntieplauka')
į ' ARBA JPER LIBAV4, HAMBURGĄ--EITKUNUS.

Šidomf linksma, mums pranešti/ kad mes: pasidarbavom Idant musų ! 
; pasažieriai, o tfpįiiingav Lietuviai, galėtu keliauti stačiai į. PYLIAVA. ' 
>• LietaviM, važiuojanti. j’jPiliavą, aplenkia Lenkų juostų (Korldoi’ų) i 

■ ir privalė'turėti tiktai llėtuviškų-pasportų; jokių vizų nereikia. . '<
. Susiuešima^ su'Piliava, tai yra nauja šaka musų'reguleriško susinę- j 

f Mimo su Hamburgu, Danzigu Ir Liepojum. o dėl Lietuvių tai trumpas ir | 
<....................

DIDELI DVIEJŲ ŠRTTTBŲ PAŠTO LAIVAI IŠPLAUKS; ;
ESTONIA ......Lapkričio 231LITŲANIA ....,vGruodžio 21 ; 
S. S. POLONIA .... .Gruod. 7/ LATVIA ....... .Gruodžio 28 ;

Taip-gl naujas tiesioginis kelias tarpe J
LIEPOJAUS—DANZIGO-HALIFAX, Kanada ;

Visi laivai turi puikius kambarius trečias Itlesos JteleivtaiUs. . i 
Kreipkitės prietamsų ageuto jūsų mieste. , . )

GERA PROGAIASINAU-
’ . BOKITE.

Parsiduoda automobilius 1916 Paige 
Rog., 3-jiems'važiuotl ir pianas. UŽ du 
virš minėtus dalykus bus keturi šimtai 
(.$400.00). Po vienį’: automobilius, trys 
Šimtai (.$300.001, pianas •šlmtas septy- 
niasdašimts dol. ($170.00). Priežastis 
pardavimo, važiuoju i Rietuvę. Virš- 
minėtus dalykus pristatau į vietą pir
kėjui. KI. Stočkus, ,66 C’olumbla St., 
Swampscott, Mass. ’,. ;

Netyrų kraujų 
Odos ligas
Kepenų nusiskundimų 
Vidurių ligas 
Eeumatirinų

- Nervų silpnumų 
Skilviogemalinių 
Inkstųligas

■ Nervų išsisėmimų 
Vešių skaudėjimų ’ 
Spuogus nuo veido.

VARTOJU JEIGUTIK RB&ALIN0A. 
Gydant visokias ligas: smarkias ir chroniškas, tai yra faktas kad nS per 
viršavo gyvenimu, studijuoju gitas ligas. Pridedant mano ofisas yra ap
rūpintas su naujausiais instrumentais |r prietakom elektros ir tt. -Toki 
ekspensal ngra’perdidell kad tik pagelbėjus mano ligonius. Kogrelėiau- 
sia ateik ir persitikrink ar tavo liga yra bevilti! "ar galima išgydyt. Ne- 
Miurmt kokia ilgu butu, tad mokkias ir gabumas tave v$i sveiku, stipriu 
iruuksftmpadarys,-* PATABmt MX • į

Į ANFV220 TREMONT ST., 
IVnEI BOSTON, MASS 
(Fridais Majertio * \

y; ■ .
Jeigu gelžkelių streikas 

įžeis, tai anglių nei už pini
gus nebus galima gauti..

Mūsų, anglys yra geriau
sios ir dabar pigiausios,tai- 
gi pirkiteiš/'.

LnHUANlAN AGENCY
A. Ivaškevičius

; Broądfrąy, S& Boston, Mtas. 
Tel. .-So. Boston 605 or 1337.

■ ‘ ' t
r • * • * f 7 * *•*-,*.■

REIKALINGA MOTERIS at MER
GINA prlžluręjinnii stubds. šventa
dieniais liuostu Atsiliepkite šiuo ant
rašu : Stosis Slmpokas, 15 Island St, 
<loxbU.ry, Mass.

;• Į., V ...... .

7. A X. KNIBTUOIO DRJČB V4£ 
dmtBOSTON.
IB41 eBoJtoa!’ Mia^

VICSJ-PIRM. Jtaoau Biloka*,
807 R O-lh St, So. Boaton, Mm* 

^ROT. RAST, — Ant Modernia*,
450 M 7tU St* 8o. Bo*ton, Mam 
rUM, — Juo«a* K»vallawilt**.

>00 . R. Cottuo Bh, pordjeeter, 
SABUČIUS Andrtajua

807 E. O-th St, So. „Borion, Mm* 
UARIALKA — Antanaa Gruedk

150 Bow*n 8L, 80 Boeitan. M** 
Po*mertiD«* iaok* >200.0^ Rtlttpt 

traoAMakm rariittaaoMi>unrelki«Mx 
p. L.K. Kri*ttn!lQ dr-Ja talko auta* 

*tafa* intairlnktanta ka* pinai , 
dūri kta*vi*iK) jrimMio po no. 80- 
NhmiiiEiota 8t, Boaton, Maaa. 0-U * 
vakar* Atridaml dra«lr* lr nanjų k* 
rię'iMjĮytą atitmkit pxi« Janaų fe

‘ Tek So.'Boaton 828 
LusruvrB D4NTOW 

DR. lt T. CĄSMB 
(Kasparavičius) 

Talkinai perkeis ofisų po No. 
^ŽSBioAąvrAY, SaBosron, Mamt

<Ofita 
Mm lt lki l3:80 ryt» fr 

* ldW-3 ir tito-9 ?. H. 
Ofisas uždarytas sukatos, va- 

karais ir nedaliomis._______ _

1

....................... 1 ' 1 1¥
PIRM. U Jonu Braritto 

524 E. etn 8t, Bo. Bo«ton, Mu*.
VICB-PIRM. — J AJQdruHuna«,\ 

378 — 4rtH St, So, Bostop, Mm
PROT. RAST. - V. J. Jakitaa, 

. 147 H 8t, Boaton 27. Mus.
FIK. RAST. — Juonu Jufka, ' ' 

Merjrėliff Academy i 
Arilnihtooi Hetatbs. Matei

H1X — Leonaa ftvagidta,\ 
lllBoVten St, 80. Boetoo, Ma«a» 

liDO GLOBOJAI -* J. Grubta«k**', 
8 Jay St, 8a. Boston, Hua. ir ■ 

IttaiiM JEgaittiL ■. '
■' BH 5tib B t, «o. Bo«M Matei . 

MARMALKA — feOTilM Lautta,
83^ Story St, 80. Boston, Mana. 

llnucijM s&trašaa reikaki:
8M Bntadwav. Bo. Boaton. Mite.- įtekto | ••va

Draugystei tentriridnal taikomi k*« 
ant!* ntMHKtt} artnaaio !•< vai po 
ptotų MotM} ant 5 <t, Bo.
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