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Želigovskis jau apleido ar inf. Biuras). — Eltos «a- 
■ aįrtęfe ' Vilnių nieko nereiš- nešimu, lapkričio 11 d. Lię- 
*'i?’ .n?s kariuomene fuVos Steigiamasis Seimas

t

REZOLIUCIJA DĖL 
KLAIPĖDOS 

KRAŠTO.

■' Vilniuje didinama ir syste- 
■ imi pasilieka ta pati, tik 
.Lenkai imano be Želigovskio 
vardo geriau pasiekti tiks
lu.

pramonininkas, paskelbė su
tinkąs pirkti laivus, paskir
tus sunaikinimui. Sako, kad k i. . K k. . . , ’

šam nepasisekė, reikės ir to- auftynMfetĘnM ii*

>b
&

. . nelaimė:
Okicago. — Du iškeltuoju 

traukiniu susikūlė.’ Sužeista 
25 pasažieriai.
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jj jj CENTRO VALDYBOS mažiausia $500.00. Pasižadėjo 

nutarimas;
■ L. D. S. CeltaJ valdyba, lai-'

ir kiti. ,, •
Tikimės,, kad gerb. L. D. S.

juosius . sudaužęs išdirbtų Broadway,.

■ t
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"PaNHted and dlatrfbnted tmder per- 
mtt tNo. 534) antboriMd by tba Act 
•f dctober d, 1917, on file at the Post • 
Office of Boston, Muk, By ord#t of 
th* Prealtent, A. S. Burleeon, Post* 
mastei Geheral.” - -
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Krikšči onf s darbininkai vie- f 

nykitės! Spieskitės į vieniu- 

tėlę darbo žmonių organiza

ciją Amerikoje -*-* Lietuvių 
/ F

Darbininkų ^ąjungų

ŽELIGOVSKIO APTEK 
— DlMAS-r-AKIU MUK 
..// ; : TINIMAS.

Vašingtonas, XI. 15 d. (L. 

ji B.). — Eltos .pranešimu 
, iš Lenkų Šaltinių žinios būk

Vašingtonas, XI, 14 d. (L. 
I. B.—- Elta praneša, kad 
neoficialinėmis žiniomis Ge
nerolas Želigovslds ir Vil- 

- niaus srities Valdomosios 
Komisijos pirmininkas Mq- 
kčeckis atsistatydinę ir iš
važiavę Varšuvon. Civilės 
Valdžios priešakyje atsisto
jęs' Aleksandras Meistavi- 
eius turintis dvarų Kauni jo
je apie Panevėžį, karinės gi 
valdžios priešakin būk pa- 

; skirtas Generolas Konazevs- 
kis.

Vašingtonas, Klį 15 d. (L. 
I. B.). — Eltos pranešimu 
nesenai Rygoje pasibaigu
sioje Lietuvos, Latvijos^ Es
tijos, Suomijos ir Sovietų 

1 Rusijos Ekonominėje Kon
ferencijoje susitarta preky- 

. bos, finansų bei jūrių klau
simais. Rygoje įsteigia kon- 
fėrąvusių valstybių laikinas 
ekonomijos biuras, Be kito 

. ,ko konferencija nutarė pa
greitinti turtų atgavimą iš 
Rusijos ir greičiau įvykinti 
sutartyse numatytas kcnce- 
sijas.

LIETUVOS BIUDŽETAS
. ------- -

. / Vašingtonas, XI. 15 d. (L;. 
1. B.). —'Lietuvos Ministo 
lių Kabinetas įteikė Steigia- 
mamjam Seimui svarstyti 
šiems metams biudžetą. Su- 
į g biudžeto, pajamų bus Še
ši.' šimtai septyniasdešimts 
trys milionai auksinų, gi iš- 

e laidų numatoma yra astuoni 
. šimtai aštuomasdešimts šeši 

indionai auksinų/ Deficitas 
dh šimtąi trylika mibunų 
auksinų bus. padengtas vi
daus paskola.

Daugiau kaip pusė visų H- 
li'jdų sumos tenka Krašto. 
Apsaugos Muistei jai

F

. I

> SUBATĄ, LAPKRIČIO 19 D., 1921.
------------ „,t ■
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ŠTAI KĄ BARO BONAI

‘ . f

* * \

vienbalsiai priėmė dęl Klai
pėdos krašto rezoliuciją, kii- 
ri sutrumpinta skamba taip

1. Kadangi Klaipėdos 
krašto ekonominiai ir tauti
niai interesai bei siekimai la- 
bai Lietuvai bendri, ir neiš
vengiamai Klaipėda turės su 
Lietuva sudaryti vieną vals
tybę.

2. Kadangi tas kraštas 
.vystėsi kitomis ekonominė
mis ii* kultūrinėmis, jurisdik
cijos sąlygomis, ir Seimas

3. Kadangi siidarant vie
ną valstybę, krašto ypatingi 
reikalai bus pilnumoje ap
saugoti, suteikiant jam au
tonominius teises, . .

Tad Steigiamasis Seimas 
paveda Lietuvos vyriau
sybei daryti visus žingsnius 
įvykinimui Klaipėdos kraš
to prisidėjimo prie Lietuvos 
Respublikos; v ’

\

KOMITETAS VILNIAUS 
’ LIETUVIAMS REMTI.

Vašingtonas, XI. 15 d.fL. 
I. B.). —- Eltos pranešimu 
lapkričio 10 d. Kaune įvyko 
Vilniečių susirinkimas. Su- 
drinkimas. įkūrė komitetą 
moraliai ir medžiaginai Vil
ui aus krašto lietuviams rem 
ii. p; Žemaitis paskirtas ko
miteto pirmininku.

Organas Amerikos Lietuvių 
' R. K. švento Juozapo 

Darbininkų Są-gos. '
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UTAKklNKAlS, KETVEKGAIS Ifc 
SUBATOniS.

Metams .......
Užuubežy metams ..............» 5.00
Uogiene ir apylinkėj metu tu s.. . . 5.00

; “Darbininkas”
86$'BboadWay, BpsioM 217, MkgA

Tel. South Boston 620.
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• NEPAVYKO GUD-'
’ RYBĖ.

Jacksonville, Fla. —: Ban
dyta kontrobanda gabenti 
svaigalų, užrašant ant jų 
“žuvis.” Bet prohibieijos 
agentai suuodė ir konfiska
vo čielą vagoną “žuvies.”

■■ I-

* 
k 1 vA77XAŽLW PEtt.GABE- MiĮ’Mėmj mfišyj AiižnniSWl

•*'*■' » >**■«* rK. * urnn -w*v . '■• . f _• V- '1; ' > NIM'O KAINAS.
\ Gdežmke^
Jių kompanijos, paskelbė nū- 
anažinančios farbių produk
tų gabenimą ant 1() nuoš,.

.......
FRANCI J A PRIE& NU

SIGINKLAVIMĄ.

Waškingjon. Franci jos 
atstovai nusiginklavimo kon
ferencijoj p asakė j kad; ji 
priešinga savo jėgų mažini
mui. ‘ Girdi Vokietija trum
pu laiku galinti sumobilizuo
ti penkis ar šešis milijonus 
kareivių

Franci jos' delegacija pa
klausta- ar Francija yra pa
darius sutartį su turkų na
cionalistais. Tai pripažino, 
kad taip.

,, , . Jr . „T,

NE VISI PĘITARU 
NUSIGINKLA

VIMAI. >

:. Hearsto laikraščiat Jšėjo 
prieš sekr. Huglies paskelb
ta nusiginklavimo konferen
cijoj pieną laivynams suma
žinti. .Nurodinėjama, • būk 
seki*. Hugiies ir apskritai A- 
merikos dabartinė adminis
tracija ęiųanti prieš konsti
tuciją. * Girdi konstitucija* 
reikalaujanti, kad apie ar
mijos ir laivyno spėkas 
sprendžia kongresas, o nfe 
prezidentas ar sekretoriai. 
Nusiginklavimas tarnausiąs 
Anglijos ir Japonijos nau
dai. ,f 

Hearsto laikraščiai nuc 
senai anti-angliški ir anti- 
japoniški.

KRAUJO PRALIEJI
MAS.

Delbi, Indija. — Sukilti-

I

BRASUS APVOGIMAS. 
--- _ *.

Chięago. — Jobu Hebei, 
Great Northvvūstei'ii Trust 
kompanijos pasiuntinys ųe- 
še pakietą iš pąštos. . Penki 
banditai jį užpuolė ir atėmė 
siuntinį. Bankas nesako 
kiek tėn pinigų galėjo būti.

^ Svarbus • ' » 
| Pranešimas 0 
$ Gerbiamiems » 
^Klebonams. || 

M- ' Titt ką išėjo iš spaudos 
ląbai parankus ir rūpės- 

M tingai sutaisytas KATE-
Sį KlZMEtiS vaikučiams jg 

prįrėngimui prie Pirmos' ££ 
Išpažinties ir Šv. Eomuni-

| jos, f‘Pirma Išpažintis.”
■ Gerb. Klebonams duodą- Tg 

me speeijalę kaiąą, už 1*00 
!J egz. $7.50.

_____ 1
Taip-gi, Gerb. ,un. K.

* Juskaitis parvežė iš Lietu- 
vos kelias dešimtis Ėvan- 
gelijų knygelių. Gražiais « 

« drobes Apdarais 6x8, Ia- 
I bai parankios. Kaina $1.50 f* 

' šiomis' dienomis pra-

dėjome < spausdinti labai žj 

VERTELIŲ “Kalėdij au- ®
ka,” sU V. Jėzaus užgimi- IT 
mo paveikslėliu. . Mar\o- m 
iaię; kad Gerb. ktebėnams^S 
ir- aukautojams Šie kou- 
verteliai patiks. Iii kaina O 
bus šitokia: ' '

. 200
• 300

400
. .500

1.000 . 
2.000 . 
. 3.000

Geistina būtą, kad Gerb. |j| 
Klebonai pasiskubintų su įįį 
užsakymais.

“DARJBINIMKAS^ fį

- * * - - !' \ f

ŠAKIAI. — Anuo tarpu 
visos Šakių katalikiškosios Į 
draugijos suruošė lioteriją. ; ±t • -a nnnn i - ty i p&o našta. KJ Narmontas Laimėta.2000 autamj Bei- U ufeiitadav0 53

“as Mažosios Liėtnvos - nešimu
DmuOTnam^statytLTas^^.^ r-, 
dviejų aukštų namas jaut *
baigiama dengti. Jis kai-t ; . 
nuos apie 100 tūkstančių Į ...
auksinų. Tai bus tikra Ša-L ALSĖDŽIAI (Telšių ąps- 
kių pąžiba ir katalikų gar-Įkrities). ~ Gedeikių kaime 
bė! Į ūkininkas Berėįis įtaisė ant

J. Paukštys, upės Drujos vilnų karšiamą- 
_______ Į ją mašiną. Greitu laiku ma- 

ŽEMAIČIŲ KALVARI- no jtaisytiirvi&iį verpg;
JA. - Cial yra vartotoji}1“^ masinu Tokiu bMu 
bendrovės krautuve, kuri|j®’)^e^s-

dabar yra. • WaW > todėl,
kad nenusipirko - patehto.F5 vitoij
Mat kaip pavyzdingai vedal?61^’’aefręrtabūtųgrįz- 
krautuvę laisvamaniai... liautiems k Amerikos lietu- 

Žiogai r1^8 Lietuvoje verpiamą- 
______ ___ sias vilnų ir linų mašinas už7 

sidėti, negu skursti. Tuomet 
sau galėtų neblogai' pragy
venti ir daug \ pasidarbuoti 
atstatyme Lietuvos. v 

f ‘ * Žiogas.

"ŠAKIAI. w.Socialistinių
______ _______ BataShtt^ įkvėpta^ panelėj Dovy-; 

yra toks žmogus, kad negali'dreną spalio šių mę- 
iŠkęsti nevogęs. Tos rūšies | zada įsteigti rankų darbų
Hglįai yra vadinami klep-k ruošos mokyklą

tomanais. Tik deja, žmoJMargaitėms. Tikgailaj kad 
nes nesupranta, kad tai yra |Pa^ Dovydaitytė yra vos 
ligonis ir visi atsidėie ii nau- l Metus tesimokinusr pąjja 

šioj mokykloj ir gal net 
žiau moka rankdarbių už 
šiek tiek pralavintą matušės 
dukrelę. Mokyklos progra
moj pažymėta, kad lietuvių 
kalba, istorija,, geografija ir 
kiti mokslai yra nepriverčia- 

J. Paašišsl™1’ ,Gi apart lankiį darbe- 
, lirų būsią mokoma kaip apsi-

ŽEM. KALVARIJA- — W susirinkimuose? Pas- 
Spalro 13 d. čia vietos šauliai Įkutiniuoju programos punk- 
su milicija, žarnelės kaime , Matyt,;' panorės . mųsų
pas ūkininką Vincenta Ulbą I sotialisteliar įpilti į jaunas 
sugavo dezertyrį Kastantiną Įmergaičių širdis bedlęviškų- 
Narmontą, kur pernai metąjl1! nuodų Na, pamatysime 
Kaune išlaužęs . valdišką Į^P 3įeitos :
sandelį, pabėgo. Jį seniai t J. Paukštys.
norėjo siigautŲbet gerąmo- LOBO OWA. PIKKTI 
kedayo . pasislėpti. Pas jį . r . ri777<? 
rado daug” laiškų ir atvaizdų ‘ .
(fotografijų); draugų į- ■_ Detroit, — Kaip tik 
tariamų.; Laiškuose draų-j nusiginklavimo konferenci- 
gai sėdintieji' kalėjimuose joj sekr. ’ Huglies paskelbė 
ragino jį niekad, nepasiduo- laivynų mažinimo pieną, tai , 
ti sugauti, taip-pat šmeižė »Ford, garsusis automobilių į 
kiek begalėdami Lietuvos 
valdžią ir jie, patys norėję 
pabėgti iš kalėjimo Rusijon, 
{“žemiškąjį rojų, ” bet varg-

i

SŲKLRIŠKĖ (Šakių 
apskrr).— Naktį iš 17 į 18 
spalio pas eigulį (miško sar
gą) Kalinauską atsilankė 
nekviestas plėšiką^ Juozas 
Bataitis, kuris, neradęs na
mie šeimininko, gerokai 
(aptuštino namus.

ligonis ir visi atsidėję jį gau
do. Kad ne jo apsukrumas 
— kulka jau senai būtų j> 
pašarvojusi. Bet vis tik pri
lips .kada hors liepto galą, 
nes visa Apylinkė ant j o, įtū
žus. ^FŪiicija ir gi juo susi
domėjus.

KALTINA ANGLIJA.

Eį/ya. — Rusijos žinių 
agentūrą'skelbia, jog Angli
ja^ savo karo laivais perga
benus, dalį geiL Wrangelio 
kareivių iš Konstantinopo
lio į Vladivostoką veikti, 
prieš sovietų valdžią. Be to 
Anglija būk' mobilizuojanti 
baltgvardiečius Bagdade ir 
Bombėjuj. <

Kl/PIGINO PIENĄ.

SL ii&aiSi — Keturios di-<
džiulęs pieno kompanijos 
nutarė numušti pieno kainų. 
Vietoj 13c., parduos po 10c. 

r.’i. / j»
»•

I
Boiton 37, Mtai.

šį Centro valdybos nutarimą 
priims širdingai ir likusią sumą 
sudarys į visąi trumpą laiką j 

Š,ino sykiu turime dabaigti * 
iki $25,000.
_ Gerb. kun. P. Juskaitis Cam- 
bridgiaus lietuvių kleboną.^ L.
D. S. Centro valdybos supim-

kytame susirinkime lapkr. 1$ 
d. š. m. nutarė atnaujinti par
davinėjimą L. D. & Namo bo- 
ną. . -

Gerb. L. I>. S. nariai, skaity
tojai ir prietėliai gal pamena 
kad; bonų išleista ant $25,000. 
Parduota už apie $19,000.00. kimė nutarus atnaujinti L. D. . 
Lieką dar parduoti už $6000. .S. namo bonų vajij pasižadėjo

Šiame susirinkime gerb. kitu. sudaryti, mažiausia $500.
B. Juškaitis pasižadėjo į visai į • '
tįj^mpą laiką suorganizuoti• 4

' A. F. Kneižys J 
L. D. S. Centro Šekr.

'♦*

KUN. P. JCĖKAITIS, *
CąniMdgofo> didis L.D.8
ieliiiš* nolus ^tdlikis^os skaudos rentšjas ir platintoje 
Jis p^i^adįjo^runipu taikia sa^o kolonijoj parduoti “

u-



^ 9 , ‘ _______________ _

lITYTftIlf KAMPFIK (ton^ 22, Pud. vsm 
Įfll • I •“rjf ftnnlt LLIvi “Neurlv evm* denomina

*...
$|ai god? šią išnaudojamus ve- 
įui^'suBikroyęs savo gerybes pa- 

Jeido kelionėn kad įsikurti gft- 
Vlrtovį gyvenimą. Kelionė buvo 
•tolima, šihitus klinčių pergalė
jus ir klanus yargo išklampojus, 
vsžčjui bęlikė užvažiuoti ant aug
lio kalno ir užgyventi* papingai- 
uiiugai. Jo arklelis buvo jau nu> 
sikiuaavęs, nuo plėškių prasitry- ■ 

‘ne iki kraujo ntigam Vežėjas be
sivarant įkalnin vis pakisinejo tiž 
tekiniu baslį, kad vežimas neitą 
pakalnėlių arkliui ilstaut.

Visu keliu vežėją lydėjo įkyri 
' muse, Tai ji lėkė nnt arklio, tai 
ant vožėjo. Kuomet vežėjas vai*’

* gydavo, tai muse vis jo valgio tru- 
‘ piniais mito. Kuomet nuo plėš- 
s kią arklio .nugara prasitrynę, tai
ji lėkė ir Čiulpė arklio kraują. Vi- 
bu laiku ji tyčiojosi iš. vežėjo ir 

^arklio, kad taip lėtai tevažiuoja, 
į O kai reikėjo užvažiuoti ant skart 
č daiurkalno/ tri musėyypae įkyria
■ .pasirodo. Gėrė ant arklio UUgd- 
/ ros kraujo, loke mėšlynam ktir

i&imaknojus kojas ir .nosį, lėkė 
?j vežėjui ant veido. Mūšlynsnapė,;
* mešlyiikoje, replinedamu po vežė- 
. jo veidą,. zirzė: “Tu begėdi, ap

sileidėli, Tu nesistengi užvažiuot: 
aut kalno, kur tavo puikus gyve-

’ nimas guli, kaip aut- delno. Tą 
‘ rengiesi išmesti iš vežimo dali ge

rybių ir būsi surištas su senuoju 
5 ponu» Vėl vergausi jam. Ar aš.
■ Uodai, blusos ir utelės pepraiiaša- 
= Vpni, kad taip bus.’\

Vežėjas — tai Lietuvos valdžia 
Ai'kUs — tai Lietuvos armija ii 

7 visuomenė. Vežimas su gerybė
mis —• tąi Lietuvos neprigulniybč. 
Muse — tai ’socijalistai ir ‘ ‘ pažan
gioji1’v isuomenč.

Kada Lietuvos valdžiai ir visuo 
.. menei prieš didžiųjų valstybių nu

sistatymą reikia irties, kad tiksle 
pasiekus, tai socijalistai, visą lai- 

’ ką trukdę darbą, dabar, it anoji 
mėšlynshapė vežėjui, šaukia, kad 

-.^gžtdi Lietuvos klerikalai priėmė 
Rynianso projektą, kurs drasko- 
Lietuvą, riša šit Lenkija ekonomi
nėmis, karinėmis ir diplomatinė- 
mis konvencijomis. ' Girdi Lietu-* 
Vos valdžia pataikavo svetimų ša
lių • imperialistams ir tuomi pri
rengė dirvą Tautų.Sąjungai dary
ti toki žingsnį, kokį daro.

Darbininkas.

ę mo: 
Nęariy evciy denomięmtiun in 

thc country kas its repreaentative 
uistftutions for higher educatUn.’ 
Lietuviikai sakant išeina: Veik 
kiekviena šios šalies sekta turi sa
va augėlesniojo mokslo Įstaigas.

*fVienybvsH redaktorius aną 
pastabą rašydamas mane pasiro
dysiąs daug žinmreiit ir daug iš
manančiu, o pasirodė nieko neži
nančiu ir neišmanančiu apie 
mokslo įstaigas ir užsirašė 0 (zc- 
>o).

*
UŽSISAŠĖ SEKO AN.T

>
KAKTOS.

# f • _  N’
nivoklyno “Vienybė” čviėsda- 

juaTr inlormiiodaina savo skaity
tojus Mum. 82 besiginčydama dėl 
katalikiško universiteto su “Gar
su” rašo:

**Mes gyvename tokioje didžiu-
£ leje Amerikos respublikoje. kurie/- 
t jeyra didele daugybe religiją: 
L ■ katuBkij, protestonu, žydą ete. Ū- 
l anus tik protestonus, kiek religiš- 
t ką sektą čionai esama; liuteriai, 
y presbiteriai, metodistai, evangeli- 
p kai ete. Bet niekuomet negirde- 
L jome, kad bent viena religija ypa- 

"tingą porą reikštą turėti savo sek- 
tos universitetus.”

K .Didelio kurčio esama “Vienyi 
| b^’^redhktoriaUs,. kad jis nėgir- 
r dėjo, kad “bent viena religija y- 

patingą norą reikštą turėti savo 
^ sektos iiiūversitettis.”

Amerikoje katalikišką uniyersi- 
L tūtą yra 20 su viršum, Francijoj 
ū turi penkis, Belgijoj katalikai tū
li ri garsą Louvain iiniversitetą, 
į; Avričarijoj turi Pribaurgo uni- 
E vėl sitetą, kpr gražus lietuvių bū* 
r-relis mokinasi.
fc Fatb žodis ‘‘umrersitetas’? yra 
L imtus iš popiežiaus Inocento bules 
& 1254 . pietą, prieš reformaciją 
į daugiausia:■ putoja bulėmis 

r mdversitetai buvo steigiami. Prieš 
b reformaciją buvo 31 univciąĮtotąs 

Miropoį iš ją buvo 33. tik su 
| Šventojo levo čartėriais,. 20 ture- 
| ja ir šventojo levo ir karalių 
F karterius, o 13 buvo be čarterią. 
|č . Amerikos garsieji tmivetsite^ai 
Bjyra įsteigti įvairią protestantą 
įtiektą. Ir trip Harvad ir Vale u- 
£ nlvriritetai įsteigti kongregacio- 
S jitlča sektos, Kings Collčge, dabar 
|įįpoluiąbja universitetas, įstrigtas 
jy episkopatą,, Princoton univorsite- 
' t« įstrigtąjį presbiterioną, Brown 

! —- baptistą ir t
Tite Tntmrmtkmri Eneyriopcdin

!<•
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darbininką tarpe jam nėra vie-‘ jo į dirba Bago&u* ir Knrižya
’tOB. e..................................... - - - -

Bet mulkiu dar ir Šiandien “myli

r
: lapkričio ■

f '

~ f

»■
kuriuodu vieną* kita taip labui 

turts būti kas nors) 
nepaprasto.

Dazkininkft*.
*

*

yra, -nor« jau ne tiek daug.
Taigi reikalaujame, kad ° Ke

leivio’’ redaktorius prirodytu 
kada ir kokiame “Jderftahi” 
laikrašty tilpo panašus^aprasy- 
mas kuomet Lietuvos atstovu 
Amerikoje buvo p. Vileišis,

Neprirodžius iki gruodžio 1 
d; š. m. “KeleiviųiV segame 
dar vienu medalį melagio -ir 
provokatoriaus.

‘Darbininkas,

L-

Valparąišiėtig.
..........;..... . t

Musą socialistai arba social
demokratai iš Grigaičio, Mikel- 
sono ir Bagočiaus prisipažino/ 
kad Jie yra priešingi Lietuvos 
valdžiai, o jau suprantama tuo 
pačiu jie priešingi ir Lietuvos 
Valstybei. *

Štai ^Keleivy” Ko.. 44 sako
ma: , ' *

“ Socialistai yra aiškiai nusi
statę prieš valdžią/ ^ 
r Taigų jeigu sociabriar yra 
priešingi valdžiai/ kurią išrin
ko žmonės, Lietuvos piliečiai ir 
utsFako remti valstybę ir jos 
piliečius, tai geresnio; prisipa
žinimo ir didesnio prasižengi- 
mo' negali būti. -

Jeigu socialistams negalima 
remti valdžios ir valstybės dė
lei savo partijos, kuri taip, jau 
misidėvėjo ir liko vien vadai, 
tai kokiems galams jie dar bru
kasi į visuomenę remiančią Lie 
t uVos valdžia ir valstybę.

Delko jie nepasako prieš vi- 
uomenę žodžiu jog jie prie

šingi Lietuvos valdžiai ir ne
gali jos remti.

Aišku delko. Visuomene su
žinojus veidmainiavimą soeia- 
.istą nusisuktų nuo jįj ir jie tu
rėtų badų pastipti netekę tos 
visuomenės.
• Dabar štai ką jie daro: Bos
tone sandariečiai ir socialistai 
yyvena broliškoj meilėj. %ui- 
dariečiai yra ‘liokajais’ soęialis: 
. apis Vieni sumano ir diriguo
ja, o kiti atlieka juodąjį darbą.

Štai- sumanyta, dėlei žmonių 
m<ių, rengti maš-mitingą pro
testui prieš lenkus ir pardavinė 
imui L. L. P. Bonij. Labai 

rrazus sumanymas. Dėlei pa- 
laukimo žąionių rinko para

šus bostono žymesnių asmenų. 
Pasirašė ir iš katalikų. Ir kaip 
ia nesirašysi po tokiu gražiu 
ūmanymu.
Pasirašė Bagočius ir Miliel- 

sonas. Tuojau atspausdino la
kelius su visų parašais ir išmė
tė visur. Sandariečiąi Venis ir 
kiti,bėgio jo. įsižioję, kad tik su
traukus kodaugiausia žmonių.

Mass-mitin^as buvo paskelb
tas 6 d. lapkričio š. m. ‘Sanda
roje” ir‘‘Keleivy’7.

Mibelsonas’ dedamas paskel
bimą “ Keleivį ” ėavo parašą iš
braukė, kad skaitytoj ai nepas- 
’ebėtu koks didelis “patrijo
tas* jis yra. Skaitytojams nuo
lat kala, kad Ąjegalimą Įemti 
valdžios ir žinoma neremia, o 
tik dėl akių pasirašo. Vadinasi 
mulkina ^avo ri^aitytojus viso^ 
kiais budais, kad tik išviliojus 
dolerius iš nesusipiatosių dar
bininkų. ' .

Bagočius karštas sorialdeino- 
kratas pirko L. L- Boną už 
$100. Kaip čiaAmprarii sočia- 
listą politikavimą jei.ne-veid
mainiavimas. ' '

Taigi darbininkai gal nors 
dabar supras, įaj šorialirianisi 
parodyk dolerį nuvest ii į pra
darą.- . '5 A ..." . .J

■ # Prasimanymas.
1. c. s 1 * ■ r

> '-“Keleivįs'Mo. 44 poriąą buk 
r‘lderikąlą •* įaiali-
ką) spauda būnant- Ameriką jo 
Viirišįiti rašiusi: “Visuomenė 
neperka bonų, nes nepasitiki 
socialistiška atMo^yhe. Jęi aK 
stovyhė imtą .katalikiška, tai 
n’askola visąi kitaip sektųsi!”.

Argi čia nėra mulkinimas 
darbininkų? .

Milielsonas turi ’bųti žino, 
■kad'jo šlamšto skaitytojai nes
kaito kitokių laikraščių apart 
^‘Keleivio”, kad. taip drąsiai 
nū uoparaudrmav^s meluoja. 
“Keleivis jau nebesuskaitomai 
daug kartą buvo sugautas nm- 
kmjunt viešai ir sivipratūsių

AtmmiAI. A.
Vėl prasidėjo nusteną sezo

nas, ir persergėjimo žodis ne

. Ausįerią augintojai žino, jog 
daugumas žmonią labai mėgs- 
ta, riebius austerius, ir jie baip 
ėjo pristatyti žmonėms ką jie 
reikalauja, ir kuomet nurenka 
misterius jie patys tukina juos. 
Bitas tukiįimas netik apgavys
tė bet ir pavojingas.

IŠtįkrąją, procesą ne tukina 
austėrius. ■Augintojai įdeda 
austerius į sąrą vandenp Am 
ginti jttrią vandenyje misteriai 
kuomet Idėfi į kitonišką vande
ni? ypatingai į šutą vandenį, su
gėrę vandenį ir tuoj isipučia ir 
pavirsta balti. > Ant nelaimes, 
‘sąrus vanduo, į kurį austeriai 
įdėti,; kartais srutų biaurintas 
iritąipi pasitąikojjogtukmimo 
procesojOj. austeriai paima 
biaurintą vandeni su visokioms 
.bakterijoms.-/ . ,

-Patartina riems, kurie labai 
mėgsta, išpustus-, baltus ausfe- 
rius, permainyti norus irvisuo-

*---------------**4,1.

Pam še Agronomas D.
*"""'■ ■ ,.^8 1 r..,, u D-    r t,«iM
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BAOOHUS iiKMKIŽYS

Bagočius taip ^pamylėjo0 
Kneižį, kad pagatavas šaukšte 
vandens prigirdyti. Spiaudo 
ir keikia susįriesdaiiias, kad 
tie nelabieji ^klerikalai^^ ?avo 
susirinkime /nutarė reikalauti 
iš visą biznierių ir protesijona- 
lą pirkti bonus.

Ka, sako, <fir kokia jie teisę 
turi tiė ru.... reikalauti iš ma
nęs, kad aš pirkčįart boną. Jog 
prie Vileišio aš Iniyraii geriam 
sias jo pilietis.’’

Taip, mes žinome, kad’prie 
Vileišio Bagoeius Lietuvos* pK 
lietystę pardavinėjo po $3.00, o 
Uitiems ir ant išmokėjimo, po 
50c. ir agitavo prieš bonus sa- xiuc, p^i.hj<ixaxj vx uump rū
kydamas, kąd tonai mažai ką met prašyti kudesnių,-pilkesnių 
reiškia. Tie, kurie neužshnoka 
$3,00 . nebus įleidžiami į Lietu
vą, nežiūrint ar jie turi ar ne 
turi boną ir tt.

Tai buvo geriausia proga iš- 
sisuldnėtojams atsisakyti nuo 
pirkimo bonų. Dar daugiau juos 
padrąsino Bagočius neturėda
mas bono.- s'

Bet dabar tie nelabieji “kle- 
rikalai” savcęnutarimais ir rei
kalavimais privertė Bagočią ir 
kitus pirkti bonus.

štai lapkrieio‘ 6 d. š. m. lietu
vių salėje, kaip buvo skelbia
ma viešai, pirko* Lietuvos boųų: 
Bagočius už $100. Iyaškevičus 
už $200. Baltie Statės^ Fin. 
Corp mž $300. ir Įriti.. 

i Prie Vileišio, iš tą ką pirko 
dabar, nepirko nė vienas išsky
rus A. Ivaškevičių. 

• Pastarasis užsirašė už $1000. 
pirko tik už $100.

L. L. PaskolosStotis, kur. 
darbuojasi katalikai jau./išpar
duota už apie $5,0f)0.00, o šan- 
dariečiai su socialdemokratais 
kaip skelbia jau turi išpardavę 
užl apie $1,250.00. 1
Bostonui skirta kvota $12,000,; 
dar trūksta $5,750. \

Kai kas klausia, ar išpildysi- 
me kvota? Dabar, kuomet sto-

aus t erių, kurie turi gerą sūrų 
skonį. ... #

KUN.' B. BUMŠOS MABBRŲ-
. TAS.

Gerb. Kun. B. Bomžas; Liet. 
į Kat. Veikimo Centro Atstovas,: 
Kultūros vajaus maršrutą pra
dės nuo Bostono. Ir taip: šeš- 

. tadieny vakare lapkričio 26 d. 
, pribus ’ Bostonan, toliau kalbės 
• sekančiose vietose:

27 Lapkr. 1 vai. po piet. Cani- 
, bridge, B vai vakare K Bosto- . 
. ne. 28 d# Lawren«e, 29 d. Lo

veli, 30 d. NaShua, N?H. 1 d,, 
Gruod. Mąnclięšter,. N. JI. 2 d, 
Brigliton, 4 d. 1 vai. Norkooč 
4d. 8 vai. Montello, 5 d. Provi- 
dencė, B. ( k

■ Gryžta. New;Yorkan ir nuo 
lt d. pradeda su Worcesteriu, 
12 d. tVestfield, ir tt<
A. L. B. K. Fed., JL A. apskrtis

EKSTRA SVARBU!
Jei nori žinoki(ąnt ko Žuliko- 

vškis joje i§ Vilniaus į Varšu
va (da ŪVarszava) skaityk Per
kūną spalio mėnesio; jo. ten* rasi 
Jo-paveikslą ir aprašytną.

Kelionėj tikėtas 15c. 
“PERKŪNAS” / 

366 Broadway, Boston 27 Mass.
.- / . „' . . -■ ’•

t

ĖXTRA! EXTRA!
NEPRALEISKITE PROGOS.. * ' '

Ką tik atėjo iš Lietuvos siuntinys,“- Lietuvos 4 
Valstybės, Žemaičių, Gedimino, Vytauto ųyLietu
vos senovės pilių ženklų.' ‘ 4 ■ ?_ •

Tie nepaprastai gražūs ženklai yra atvirlaiškių, 
formoje, kurių eina A0 į vieną sąsiuvinį; Kiekvie
nas minėtas ženklas, rėiškia kokį nors atskirą mies
tą, pili, apskritį, Lietuvių Valstybę ir kaip te' 

Štai tų isteriškų žen-
. t /

SI. SMrsn«muii&
22. Baisogala.
23. Vilkavište. 
2A Kalvarija. 
25. Darsūniškiss-

. 26. Punia. , . 
1 27. Sąvokai. 
. 28. Biržai. t \

29. Re&iriįu 

. 30. šęjuva.
3Į Veliuona. . 
32į .
33. Kiadąiprit

* v.

36. žasljai.į 
. 37. Valkininkai. 

. 38. Daugai. ' 
‘ M Plunge.
40. Balninkai..

($1.00),

riuos mūsų tautos didvyrius.
Mų reikšme:

1. Lietuvos žerid.-—Vytis.
2. Žemaičių Ženki.—Meška
3. Gedimino ženkl-^Stulpai
4. Vytautovženkl.—Skydas.

. 5. Vilnim.
6. Kaunas.

' 7. Gardinas. w
^8/lįauIiai.

9. Marijampole,
10, Geranainys.
11. Toliai. ‘
12; Jurbarkas.
13. vwm
14. Ariogala^
15. Kernavu.
16. lįadūne. <
17. iUetaVį^, .
18. Alytus^
19. Babtai. }
20. AŽriėna.

; Kas^prisius doZrnf (iĮiLOO), tam tuojuus
pasiųsime 40 tų gražių ženklų (visą sąsiuvinį) * L, 
D. nariams po 85c. ‘ <

Tai-gi pasiskubinkite įsigyti : kuogreičiausia, 
nes nedaug jų teturime, Pinigus siųskite’:

• ■ • t ■. ■ -

3GG M Bogha 3?,' M&ss.

. «?•

*

/
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Tęsinys) ' '' ;

Išvažiavus iš miško tuojaus* Nevėžos 
krantai pasirodo. Tie krantai yra gražiai 
palinkę linkui upės apie verstą ir vietomis 
gal daugiaus. 'Laukai duoda gana malonų 
įspūdį. Žemė prie molio įr dumblo. Javai 
deri atsakančiai. Vienas kitas dvaras riog
so gana gražioje, vietoje ir gražiai įtaisyti. 
Tačjmis, tolinus nuo upės laukai matėsi per 
ly^ūs delei ūlcės kultūros vedimo be drana- 
ŽK Taip bpvažiimjant per; gana gražius 
laukus privažiuojama Kalnaberžtd dvaras.

Dar neprivažiavus minėtą dv#rą, sale 
jo randasi nedidelis palivarkas . Betiuri:a, 
kuris teko į sklypus padalyti kariškiams ir, 
iŠ tos .priežasties buvo galima nuodugniau 
pastudijuoti žeijEie^ midely

Petruikos palivarko žemės' sudėtis yra 
žtageidi4immirJ^Adi<žeims yrą priudum- 

Bežemis prie augstesnių vietų yra gek 
. tonas stnūiys^. prie žemesnių, vietų.; požęmis 
yra žiid smėlio^ pastarasis skirias nuo - 
pirmojo’tik spalva. . * a ■

Iš geoldgBko atžvilgio^ tokis žemes tu
rinys pagimdo daug norų plačiais patyri
nėti tokias vietas. Kaip yra žinoma Lietu
vos žemė, bent aprašytose vietose yra suda
rytos ledų gadynės laikų. Dumblo būtybe 
aut Pctrufkos lauku, apreiškia, kad buvo 
laikai kada vanduo atnešė tą dumblą -ir pa- 
Hk© ant.Nevėžos krantų. Nevežos įrantai 
Vis-gi angštpki.' Kuo akies spėj ant'krantai 
gali būtį iki šimto pėdų. Tai-gi, jeigut smė
lio sluogsniš rastųsi nuolatai pagal Neveža, 
arba bent vietomis, tai. galetūsi išvada, da
ryti, kad^rąeityje Neveža turėjo sekles
nius krantus ir platesnes lankas, kurias ap
semdavo po potvįmo. Gali būti, kad upės 
vaga pasikėlė. Todėl geologiško., mokslo at
žvilgiu butų žingeidu plačiaus pastudijuoti 
■ftovežos tentus. . *

. žemešjki^^l^^atžvilgiu tiek reikia paį 
stebėti, kad Detrūfkos laukai yra tinkami 
liucernai augyti. Žemė derlinga, požemis tu
ri gana purumo ur liucernos šaknys turėtų 
atsakančią kultūrą. Aš esu didelis šalinin
kas liucernos ir todėl pagal mano nuomonę 
tokios žemes speciališkai yra vertinamos; ant 
'kurių liueeriią galima augyti.

. Užbaigus žemės aprašymą Kedainiij 
apskrityje nors trumpai ‘aŠ noriu skaityto
jus supažindinti su žemes ūkio kjiltūra ap
rašytose'vietose.y , ;■ : .

Žemės-ūkio kultūro- sžviJgsniu Kėdai
nių apskritis nei kuomi neatsižymi. Žemės 
Ūkio mokykla įsteigta Dotnuvoje dar prieš 
karą,' matyti, nepaliko jokio's įtekmes ant 
vietinių ūldninlcij; Arklių apie botnavą ge
rų nesimatė.. Daugiausiai arklių, kurie bu
vo suvesti ant mobilizacijos Dotnuvoje, yra 
tik karo meto liekanos —, apžėlę ilgais plau
kais, maži. Ariogaloje ir Grinkiškeje te
ko matyti gerų arklių bent keletą. Arioga
loje visi buvo Belgiškų, arklių kraujo kaŠtą- 
mi ir darašo plauko. Kiek galima spėti, tie 
arkliai yra perėję nuo ĮEržvilko — Baseinių 
apylinkes, kur yra dvarininko Kuoko ūkis 
kaipo lizdas BelgišiĮ, arklių.' Grikiškej, te
ku matyti Belgiško kraujo arklių ir vienas 
dvarininkas turėjo gana gražių arklių tin
kančių važiuoti arba raitelių pulkui. Aųg-

matyti šiaudais dengti ii aplūžę-

•H
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. Dvaruose 
yra dengtų triobų ne tik gontais bet ir ran- 
donoinis molio “čerpėmis.” Sodnų kai
muose jeigut ir yra tai i.ųaži ir taip apleis
ti, kad. jau prastesnio pavyzdžio negalima 
rasti. Dvaruose iy vienkieiniųoše nors re
tai,. bet gerų sodnų yra užvestų. Kėdainių 
dvare yru sodnas kelių YleŠimtinių pločio, 
Taip-gi ir Kalnaberžio dvare yra sodnas už
vestas labai pavyzdingat <

Kėdainių apskrityje teko pastebėti vie
ną gana opų žemes kultūros klausimą, ku
rio, negalima aplenkti. Tas yra tai laukų ap- •' 
leidimus varpemis,: Tiesa, Lietuvoje gali- k 
mayismTaukuose pamatyti varpių, bet-Ke- / 
dainių apskrityje pažymėtinai daug laukų 

. yrą taip apleista varpemiš, kad peikia nu
sistebėti kaip ūkinuikai gali daleįsti iki te
kio laipsnio laukus apeiti tokiomis žolėmis, 
kui'ibs n^fcina: žemes Wo prodrmriją. Jei- L 
gųt kur reikia agronomiškos pagelbės,. tai ~ • 
jau -turčtij būti Kėdainių apskrityje vesti ; 
propagandą prieš apleidimu laukų varpe- _ 
mis. • • r .

’Abrinal visame apskrityje žemes ūkio 
kultūra užvesta ant pamatų javų ir gyvu-/ 
Irią ūkio. Kitaip sakant ūkininkyste veda
ma taip kad jeigos yra laukiamos iš javų bei 
gyvulių pertekliaus; ..Vaitekūnų kaime yra 
vienas ar dti ūkininkai, kurie turį bičių virš 
dvidešimts aulių. Kiek tęk© iš pasikalbėji
mo, su vienu iš tų ūkininkų, suprasti, tai 
pasekmės su bitėmis yra gana geros. Vie
nas iš tų bitininkų turį užvedęs medelyną, “' 
kur randasi apie 10,000 vaismedžių- • Mede-. 
lynas yra. užvestas neblogiausiai. Tik savi
ninkas to medelyno nesįgarsina ir todėl jis’ 
pats dejuoja kad medukams dabar nesą rin
kos. Medukai auga ii jau mėtas po metų - ■ 
dauguma iš medukų, bus per dideli delei 
pardavimo- Todėl dabar nustojęs daugiaus 
Čiepyti naujų- čiepų, koltai neišparduos jau 
paaugusius mėdukusz dl?rie Kėdainių mies
to Nevežos lankos ir šiaip' tinkamos vietos 
agurkams sodyti. Žydai yra išsinuomavę ir 
pasisamdė pačius lietuvius augina daugybę 
agurkų/ , Sulyg vietinių žmonių pasakoji
mo, tai prie Kėdainių yra didžiausi agurkų., 
laukai Lietuvoje. Iš vežama agurkus į 
Kaunąirį Šiaulius.

Žnirint ateities akimis į žemės ūkio kul
tūrą ir-pramonės pakėlimą," berods, reikia 
pažymėti., kad'pirmo j vietoj turi būti Tau
kai geriauš apdirbami.- Prie įauk apdirbi
mo, 'eina greta prayedimas dranažo ir kelių 
taisymas. Kada minėti, klausimai bus pra
dėti rišti, tai tik tada galima bus pradėtį 
kalbėti ir apie geresnį ūkininkavimą.

Prie geresnio ūkininkavimo berods tu
rės užimti vietą spcciališkiimas žemės ūkio 
kultūroje. Augyti. avižas, rugius ar bulbes 
ten kur jos nedera, ūkininkui duoda nuos
tolius. Taip .ūkio nepakels nei vienas žmo
gus ir nėi viena tauta. .Mano nuomone abi 
pušiai Kevėžos krantuose, taipygi pagal upę 
šušvą ir Dubysą ir Gruodžių miestelio apie- 
linkėję yra gerų vietų dėlei sodnų užvedimo. 
Apie Grinkiškę ir Šurviliškę, žemės yra 
prie smėlio tinkamosios bulbių kultūrai to
dėl, apie tas vietas bulbės turėtų užimti pir-- 
nią vietą ii.’ jš bulbių išdirbti krakmolą ir ki- 
tus produktus. , . Apie Dotnuvos, Baisioga- 

Hško^ krirnjo arklnj,... Huąrvilįškėj, taip-gi te- los stotis, apie Josvanius, Parnoravąy lau-;
“ ‘ kai yrą geresni, kur dobilai deri i aplipk tas

vietas pienininkystės pramones turėtų bū
ti'iškarto užmėtyta ir vedama prie tokios- 
pramonės iškarto. Tiesa, pagal gelžkeįio 
stotį ateityjėįatriras. mažesnių ūkių* mt ku
rių angys Braškes, aviėtesj serbentas įr te 
tas mažąsias uogas, bet tokios mažos ūkės 

pięnūuidyystės pramonei.
(Galas)

\ ' % -' '
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risi per Jū&ųJteJewus,^ 
nes Jis mūsų Meile ir mūsų Atpirkėjas. * 

’ . ■ i . ■_ ■/ - TafcH.

. Jei mokėsi artimo silpnybes kmūriąį 
pernešti, nesunku tau bus jųjų išsisorgvti.

? Pulau
. » ‘ ' A,

lietusių
KiekvienamėmĄsų gyvenimo^momente 

mes turime stengtis ieškoti no tą, kas skiria 
mus nuo kitų žmonių, bet tą,x ką mes turi
me bendro su jais.

ko inatyii pora gerą veišliiiią, Belgit kraujo 
arPią. ; ' • • >

Po visą apskriti važinėj aąt,' man nefe- 
kd matyti *^enmiriiką.n r . .

' Karvių tiek mažai matęsi, kad jokios 
opinijos megalima būva sudaryti. Tiek bu
vo pakyla, kad; ĮCedaimą dvare dąn yra* užJ 
sUikūsių Bveicariškij karvių banda, api& 
pęąkiolika skaitliu jo. ..

Sakeliais Kedainią apstaHteneįaMBa*'' 
rigirti. KoiĮtj prastesnių tik toliausi žmnak 
UM® galima matyti... Žvyro, akmenų yrą 
užtektinai apsk^į^de, įtaisyti vtas kelius.' 
Keikią tik guro- ir sveiko noio pagimdyti 
tarpe Kėdainių Apskrities illiiiiiiikį h; šiaip 
piliečių. Ir tas geras noras tūrėtų tuojaus 
gimti, nes‘žeiąės Ūkio kultūrą sunku keltį 
be geių.kelių. % »

. Ūkininkai dar kaimuose tebegyvena. 
AraŽiuojant į Suiviliškę, mah teko perva
žiuoti viemfkaimą, kurs tęsėsi apie pusant
ro voroto. Kaimuose ūkio tridbėRifii visur
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PIRMOJI tAOA.

J dirvą įleidęs artojas nuoragą 
Pavasary anksti, pirmuoju dar syk,— 
Meldžia Dievulį: “Tk girmąją vagą__
PalaMink ir dirvą vaisingą daryk!” 
Dievulis 'matydamas mūsą artojo, 
Jo prakaitą gausą, jo karštas maldas,— 
Gražia viltimi žmogą apdovanojo 
Ir tarė artojui: * ‘Darbai vaisią ras!” 
Turėdamas Dievą geru talkininku* . 
Artojas su viltimi ju*ią laukus, 
Ir jaučiasi tvirtu darbe darbininku, 
Ir tikisi laimės sulauksiąs laikus. . f 
Taip mūsą Tėvynės dirvoj veda vagą 
Tautos darbininkai—bakužią vaikai,' 
j dirvą užžėlusią leidžia nuoragą, 
Ją rankose valdoma žagrė tvirtai. 
Pirmoji vaga jau bus-greit išvaryta^ • fc’ 
Bet laukas arimo dar didis, platus;*-^ 
Artoją jėgą bus dar daug išbandyta, . t 

. Bet jie nenusilps—ją troškimas stiprus?
Ištvers tie artojai—-dirva bus išarta! 
Nes Dievas ją darbui priduoda jėgą, 
Tėvynės darbus užbaigs jie,^iškarto 
Nors reikią patirti vargą ir skausmui. 
Tėvynės dirva bus išarta,y'užšėtą? 
Ir vaisią naūdmgą tautiečiams išduos, 
Nėsji darbininką.tautosnumylėta, 
Kur’ darbui sunkiąjam save paaukuos, 

į Tik laimmk,. Dievuliau, Tu pirmąją vagą 
. Ir pirmus artojus tėvynės dirvas, 
’ Te žeme nubiižgįpš baltai ją nuoragą,
Ir jie visuomet bus baltos taip sielos; 
Dievuliau, palaimink artojus; dirvas, 
įleisk jiems padirbėti gerovei tautos t.

, ' • .. Yargop^a,
1921 m. bąjandžio m. 21<d.

i , °______________________ _________________-

*
•» * *

(Kovos draugui rašytojui “ Jovarui”) 
Skaičiau'aš tavo liūdnas mintis, 
Aš tavo sielą pažinau, 
Mačiau, drauge, kuo susikrimtęs, 
Tave, drauge, aš pamilau.
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• Radau sielos’ mūs’ daug bendrumo, 
Skausmais aš tavo gyvenu, 
Bei ateities, naujos gražumo 
Ir aš taip pat kovon einu;

f

Ir aš, sielos skąusmiy pažinęs, 
Audringas dienas gyvenau, 

i—jgej- Urolius-seses prisiminęs 
.Padėt varge jiems atėjau.

Ir aš—menkuti's žemės vaikas 
Aušros vis laukiu spindulnj, 
Tikiu dteis tas linksmas laikas,- 
Nebus didiką, skriaudžiami}-. 

Užviešpataus graži brolybe, 
Visi visus sieloj supras, 
Išnyks piktoji neteisybė, 
Paguodą žemės vaikas Tas. ..

Ir aš tikiu—aušra lauktoji 1 
Vistiek varguoliams užtekės, 
Padės darbe Jėga Šventoji, 
Narsuoliai kovą, ištesės L. 

Aš liūdžiu, verkiu ir dūmoju 
Dėlei dalužės vargingps, - 
Vilties skausme vis nenustoju,— 
Ateis . laikai tikros, šviesos!..
- Ir aš,, kentėdams dvasioj, myliu 

Kovos jausminguosius draugus, 
Mylėdams juos aš jiems nutyliu 

- Alūs ’ kovos būdu skirtumus... ‘ 
Nereikia dvasią kovos skirti, 
Visą mūs’ tikslas-—ateitis, 
Kits kitą reikia mums patirti, 
Pažint*bendrai /kilnias mintis.

Kovoj tiktai laimės vienybė, 
O jėgos darbą tik varys,— į 
Atsieks gerbūvį ir gražybę 
Kas tik aplink nesidairys, 

Kas tik jėgas spies į vienybę 
Po bendra kovos vėliava,*—
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Nes korą lems tvirta dyasia.
Aš myliu tuos kur kenčia, myli, 
Kuriems vis rūpi ateitis, 
Kurie prieš didikus netyli, 
Jiems skelbia tiesą į alus...

Aš myliu tuos kantrius skelbėjus 
Vargą, skausmą, karčios tiesos, 
Galingus, bet “prastus” veikėjus,

‘ Kurie vis siekia prie šviesos*.
Aš myliu "dvasios tuos galiūnds, 
Kurie gyvenime menki,— - 
Sermėgomis dengia savo kūnus,- 
Kurie.didikams “perprasti. ” 

Tokie galiūnai dūug vertesni 
Už poną genijus didžius,^-. " 
Gyvenime nors jie'menkesni, 44 '

# Bet siek’ gerovės per vargus,
^Prasti” sermėgiai tie veikėjai— 
Tai meilė, riian’ jautrios širdies, 
Jie brangūs man—tiesos, skelbėjai, 

■ Vaikai sunkios vargti dalies. 
Brangus brolau, Še mano ranką,— 

-^Aš javo , brolis—mes mępki, 
Jog tau, kaip man,, jausmą pakanka, 
Garbės žiedą tu nerenki. „ 

v Tegul mės būsim mieli broliai, • .
, . . Nors skirias būdai mūs* kovos,

^Už tiesąl^drauge, kaipJigštotiai, 
y gerbūvio siekini ir šviesos!. 

.Suprask, brolau; širdies troškimą,*^* 
- Aš- noiiu vargšams pagelbet, - , -—

Jaučiu Akausmns ir nuliūdimą,^ 
Kad reiki% dyašioj/vis liūdėt.

Aš duodn’taū ŠirdingąjauSniąj— 
’ Abu—draugai bendros koyos, . /

Abiems/tas pats beširdis skausmas, 
x . Tegul mums kelio nieks n’užstošl . i 

Vaidus ir ginčus męs pameskim, 
Nesldi'kim mūs* menką j ėglį, — 
Draugus-varguolius tiesiai veskim

• Prie idealą laimingą.'
Atgims pasaulis šis vargingas, 
Ir vargšams'saulė-užtekės, 

x Abu mes būsime laimingi,
Kaip ji meiliai į mus žiūrės. 

Į. darbą bendrą, broliai, stokim, 
Nejddrkim būdą mūs’ kovos, 
Mylėtis broliškai išmokim 

, Ir mums ant kelio nieks nestos!..
v

f. .

1921 m. gegužio m. 12 d, < t
t ...................................i., m . r.... .i.
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„Vargo Poetą.

‘MES TURIMKOVOTI UŽ daug 2>^Triners Bit'ter
OVEIMATA • ,z

v

<

-

Wine .vartoja.“ _
Delei reumatizmą, neural

gijos, Triner ’s Liniment y- 
: ra labai gerai.
' Mis. Elizabeth Swetz, iš 
Jefferšon, Tex. .mums se
kančiai rašo:

“Aš esu jauJ7& metą senu
mo, bet sakau kad Triners 
Liniment yra geriausiais. Iš-

*
Mes turime kovot už lais

vę, tai buvo paskutiniai žo
džiai Marškai Ferdinand 
Foch, Chicagoj. Taip-pat 
mums reikia kovoti už svei
katą, ypatingai šitam laiko, ,
kuometi oras mainosi ir kuris _•;
labai pavojingas daugumui Josepb. Triner Company, 
žmonią. Jie jaučiasi silpni, 1333-45 So. Ashland -Avė.; 
ją apetitas yra blogas, greit Chicago, UI. • _ 
pavargsta ir jaučiasi visai -
ligoniais.

. Kad išvengus tas visas li
gas, vartok Triners. Bitter 
Wine, kuris tau daug pa
gelbės. Tas vynas labai ge
ras ir gardus gerti. Jau 32 
m^tai kaip tas vynas yra ži
nomas ir geriausiai garan
tuotas; kad galima pasitikė
ti ant jo.

f > ■ \ / T,

Tavo aptiekorius žino kad

r

EKSTRA’!!
AR SKAITEI ‘‘PERKŪNĄ”?

Jei da neskaitei “Perkūno” 
No ū-ta stenkis, kuogreičiąu- 
šiai įsigyti. -Jei nori linksmu 
juoką turėti atsiuskv “Perkū
nui” ant fikieto 15c., o “Per
kūnas” tuoj pas tave atsibala- 
dos. *

m.
J1 1 ■■■■" ■ ■ II

PATARIMAI BARBU 
NĮNKAMS. . f <■

Dr. Landžius duoda se
kančius* 'sveikatos nurody-
mus tiems darbininkams, 
kurie sėdėdami dirba ?

Kriaučiąi, šiaūčiai, steno- 
grafai, knygvedžiai ir daug 
kitokiu amatą turį savo dar
bus attikti sėdėdami Tokią 
darbininką sveikatai yra į» 
vairią pavoją. Ją plaučiai 
silpsta, nervai 'įra, įgauna 
džiovą^ anemiją (kraujo nu
silpnėjimą), laringitį (balso 
taku*, uždegimą), toneilitį 
(liežuvėlio uždegimą), pha* 
tihgįtį. Jgerklės uždegimą), 
nerHškuuią* nusilpuS’- 
jinm, galvos skaudėjimą; Be 
tu įgauna patinkimą gauti 
kitokiu negalią ir ligą. „Šitą 
amaįą datiumukąi, vienok, 
gali išvengti tą visą ligą ir 
bėdą-jei laikysiMaBMia.eą- 
mirodynbu ,Tokie darbinin
kai luivalo.po’ darbo mankš
tintis ir naudotis' tyiu lauko 
oru. Į darbą ir iŠ darbo ėiti 
pėsčia. Miegamojo kamba
rio langus laikyti atdarus’ 
dieną ir naktį, žiemą ir. va
sarą. Normalis žmogaus 
pulsas yrą 72 minutoj. Mi
nėtos rūšies darbininką pul
sas tesiekia 40, p kartais tik 
30; Tokią žmonią ir tempe
ratūra žema. Pulsas prigu
li nuo širdies plakimo. () 
kas neištempia, jėgą prie 
darbo, tai to širdis ir nepla- 
ka užtektinai smarkiai. 'Ge
ras pasivaikščiojimas tyra
me ore, gilus alsavimas,, pa- 
simankštinimas atpildo fi
zišką darbą. Rūkymas vei
kia ant širdies, ją silpnina, 
O 'Sėdintieji ‘darbininkai < ir 
be to silpsta ant.širdies. To
dėl ypač tokiems darbinin
kam^ rūkymas kerta 'Svei
katą, mažina kraujo sunks- 
tymąsi po gysląs, nėra pri
deramai maitinami raume
nys dr smegenys. Didžiąją 
korporaciją . darbininką 
samdytojai klausią darbo 
prašančiąrar jie rūko. Jie. 
žino, kad vidutiniškai imant 
nerūkantis yra geresnis, pro
duktyvesnis darbininkas, ne
gu fatakius. Kai dėl nusi- 
sėdėjimo ir dėl tabako šir
dies. plakimas* šuinažė j a, pul-. 
sas nupuola, f tai neatplaą- 
kia užtektinai kraujo į sme
genių ir galva skausta.

PlaUčią silpnumo ženklai; ^ Tfžsisdkyliitė anglių per mūsų agentūrą pakol plgūsf 
yra šie; kosėjimas, skreptia- y /. . . - kupstis
vimaSIS kraujais, karsciavi- K' . 'A.GĖNTAI: Jttozas'Mnurošaitls, Antanas LSTcaczauskas. StoiiTstova# 

(mas ir prakaitavimas naktir x ®i’ubliaflsk£is’ Adolph NemaW, Alex Andrulis, Lamrence Mikatskte. 
PERKŪNAS ’ . . mis, svarumot sumažėjimas. ^32 W. BB0ADWAY} SOUTH BOSTON. * 

366 Broadway, Boston 27, Mass. *Kad gerai užlaikius plau-

čius, ari
* 

plaučius 
jiems reikia kuodaugiausia 
tyro oro teiktu *

•Sėdinčio darbo darbinin
kai privalo taikyti sau ypa
tingesni už kitokiu darbinin
ku maistą. Ją maistai turi 
būti lengvesnis. Mažiau val
gyti mėsos; o daugiau varto
ti augmeninio maisto. Jie 
turi vengti' arbatos, kavos, 
mustardos, krieną,. “keča- 
po,” saldainii^’ Jiems tinka- 
Iriausias maistas yra pieniš 
kas,. augmeninis, vaisinis, 
daržovių.

* <4

Tokht amatu darbininkai 
turi vengti judomąfją pa* 
veikslą, nes tas ją pavargu
sias alus dar labiau vargina. 
Skaityti ir rašyti tokie dar- 
btiuufed privalo prie geros 

'šviesos.
' »

.... Įr-v--.-ę.“T- ir. -lT. ir.vr n i> , r,

kad nusilpusius 
atgaivinus, »tai IŠMINUOJU A

rri
•» t

PRITAIKAU AKINTUS.
* •

Sudužusius stiklus, ir saldui 
rėmus sutaisau į trumpą, h 
Patiš dirbam akinius.

Vienintelis lietuvis opfomotrfįg 
_ tas • (akią specialistas) Nauji 
/Anglijoj

X X,. PAšAORNia, d; o. 
377a Broachvay, So. Boston,

t.

» ’
— #

Jei konto sužinoti ka veik 
socijalistiĮ ir komunistą veik 
jai (vadai), sĮnslvperkunui U 
o Perkūnas prishis jums paai 
kinima. ’

“Perkūnas”
366 Broadvzay, Boston 27 Mm’ į

į.'- I- -n -J. TJ

»

i

•r

Z

r

>

; DRAUGIJŲ ĄTVbAU
T^iulūtll'VpVeliavŲ, Kukardų, vteokiį Ženklelių, GazjkaSiurAn^ 
-,x/uizva v xš gpaudg ir kitokiu Draugystėms reikalingu dalykų. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tes vardą, 
STRUPAS CO., 90-92 Fetry St. Newark, N. J.

Jtt® ivnikinM .•
naudokite jPąoyZey 

• A* Jum* (J*ivo» <w*m®Sft? 
&ĄUBWrĘJ?\

-------
NAUDOKITE JRuffA&f j

A» Jtį«. Norit® Apsautfolf Juos? f 
’ NAUDDKM jĮttffl* JĮ 

I Ujtlaifyniui a«vt> plaukų gražiais ir-tacloaio "

. Uilsukynjui galvoj odos sveikai ir Tyarid.
NAUDOKITE —

m
r*

'įįt Bufflea galima eantivisoBo aptlėkose po ę5o. ■bonkn..'ar'b'a tiosiog 
’ * . felSiiirbėju per pažtyužftfe. bonkį.

■ • F. AŪ RICHTEBt «T’Cb.: ' - ; 
Brcaklyn, N. Y»
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r LIETUVĄ IRTS LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal .pafckes kompaniją, 

ir ant geriausią laivu visą liniją pas seniausią LiETUVLŠ- 
KĄ agentą — G. KUNAŠAUSKĄ. Agentura uždėta 1910 m.

PASFORTUS išreikalauji! visiems keliaujantiems i 
LIETUVĄ./ - .. . •

. Atvažiuojančius iš kitą miestą patinku'ant stoties. '
Persiuntimas PINIGU Į LIETUVĄ, pagal dieninį.kursą. I

< ATYDA. M'ainyąias pinigą ne priverstinas, bet išmai- I 
. nau, jeigu kas klausia. ; . • ' I

c ■ ‘ , G. Ktinfiaauškas'; ; .■■ I
•'179 E. 3-r<- street, .

•„ lW.„.,,- , .. ... -r-;----—----- - ■- ~ " ■. i . . i i ■..................  n

Į . NAMAI r FJK8S Už m .
Ų . Musą agęntura padarė speWajj§H namu Ir farmij Išpardavimą. M 
s turite nusipirk? įvairią kooperaciją ar kompanijų šėrųr arba Liberty Bo- 
A jią,- kurie dabartinių laiku stovi Sėmiau originališkos vertės, r,it perkant 
V namus ir farmaš per mušą agentūrą jusij šėrai.bus priimami už pilną ver- 

tę, kaipo dalJs'feasM {mokėjimo. . ‘ ,
A ’ PASINAUDOKITB SU PBO„GAI_
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KADA TIK AS 
PAAVIU D t MAlKt 
Tai Jis v
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pzBziyirizz čMaia, Lapkričio i9, 1921

gerbiamųjų ir tai labai iškil-ik&lų lulošimo “Bonzą ir MnŠi-.tuviŠką boną, kaipo ženklą ištiki* 
minga! su įvairiom “vakari®* kai” ir “Kuprotas Oželis.” Teat.Lybės Lietuvos Respublikai, 
ntoą,” ią jau rale “Aidas" Dr-ja suktojo vis- J. B. SaUtoaa vaizbai išaiškino
Uo “gert. ultrą-Mtajot"”. vmto veikliausio nario ypatoje Ka- Saiko mes amerikiečiai lietuviai

Darbo apiipr[turime remti Lietuvą ir nepri- 
lLS Siamas išvažiavo į Rro*[klausomybę. Sako: pirkdami Lie-

.» ... i. y, I ttfyos Laisvės Baskolos Bonus ne

turi“MH.Įpri^c?ad“ne| . - -
mėsų porinai” ir kad p. M. nekal- Didžiausia mūsų Waterburie- (iudividuales žmogaus teises! Sm 
bčjo apie Uetavoa I-aiavčs Pasko-lčiij nelaimę reikia priakaitytt tai trinkusieji aidžiai klausės, ir 
1« Bonus. Gal “hroluei" nebu4“aalptuoaitw hravorjilius,” kurį® |negailėjo katučių. A-A P. Bd- 
vai Bvetainčjef Tamsta pajaukitarba .“munšain.’us,i ir visokiaskf užgyta už $400.00 ir pusią- 
kad “pan Mastowski>..” Na u Į: fotasbjaurybes. Biripiaus, kada Lmi0 *200 00 Mums skiriama 
kaip m tais, “daokelio". teb.Lutam^^“^veretina proMbfoija,’- ^ $1,000.00 išpiWy£JMe su fli- 
draugais kurie vadinasi na tik dėl Į tai ir blaivininkų didelę kuopą tur e liu' kaupu. ’
pavyzdžio “Žemantovaky. LiuLh-cjome, o dabar... tai net baisu Aukoa Lietuvos kariams 
kovsky, Živatkovsky, LeszczinsH J ir pamisly ti. * Geria tėvai, * geria
Makarevicz ir’ etą.., Juk taitvaikai/didesni ir maŽesųr (mali W^niuJTono Blėnčiihio ir jo 
ir poniškai kvepia bet pibias ne- namie padaryta), ir kartu visiĮal0^es Veronikos^ tąįp-gi A. 
apykantos “dzūkas”, tyli... Ko- taip sakant Adurnavoja...“ Kaippadienės, K. Betraitfenės buvo 
ctalt. Sakaisi .hutai svetainėj, {toli tais keliai, nueisime, ir ko- ^idžiamas žiedas, naudai Lietuvos 
tai girdėjai čia pat žmones kai- ki to viso bus vaisiai? Kas krmįjos sužeistų,kareivių.,„ Ačiū 
bančius g« priekaištais L.. L. P. I klausimą atsakys^ ir tą piktą pą. j pi ^pasidarbavimui pelno Jiko 
BonųKomitetuisako: “tik. mus Į taisys, 
ragina pirkite, duokite... 0 jie 
patys pavyzdžiu nebūną.. „ ir ne
norint .turime pripažinti kad toji Į • 
pastaba yra labai teisinga ir apie 
mūsų .Tėvynes Lietuvos reikalus Į 
cąlbant būtinai turėfūmėni kitą j

JšsįreĮSdpią. - pavprtotį. • vietoje: 
duoMio’ ąąkykbų ’/ 
Vietoi -ąakyti -pirkite *—* tad ■ 
pirkime L t ' Tik tada bus pasek-1 
męs, jš prakalbų ir raginimų.

Kapitalistų šposas,.

uuugM eu tv^runua vai^ie- ikhi m kuprotas Užeiis." Teat- mybė8 Lietuvos Respublikai. P, 
nčiwteionrtnoijonri it jau Italė “Aidas" Dr-ja austojo vfe- j. B. Saliams vaizdžiai išaiškbro 

“Rykštės pivpdė” ir “Tylėk, nes 
tuoj smnmiįu.” Rirtpąnn veifcalė- 
lyją dalyyavo šitie vaikai? R. Ka- 
čėnas, J. ir. y. Kudžmąi jp J. R&* 
darai. AiRrąme: J. Grigtlevičju- 
tė, M. Kacevičiptė, J. Dzekevičiu- 
tė ir Aid, ŠunskiutĄ Pirmas —< 
pusėtinai, antras-—užganėdinan- 
ėi|d.

Ant pat galo praaidėjo tikras 
vaidinimas jau' didesnio veikalo, 
būtent: “paina be gąta.” Vaidi
nime pasižymėjo; R* Juška ir K. 
Švedas, Kiti kaip tai; A* Avižo
nis, S, Spiteliūhas, J; DžekeviČiu- 
tc ir A. Šunskiutč, —* vidutiniš
kai. Reikią pažymėti, kad žmo
nės čia vaidinimais Žingeijauja. 
Artistai gi iš savo pusės mokėjo 
tuo kartu publiką užganėdinti ir 
be abejonės jos skaitlių ateinantį 
kartą dar lakiau padidinti.

Čia Turiu pridurti, kad mūsų 
klebonas iš yiąų pastangų 4arbW 
jasi, bęt ir Proyidence'o žmonės 
iš savo ’pus^ ųeąti&ako savo gany
tojui pagelbos. Jie jo klauąo, jį

HARTFORD, CONN.

/tjut-kf TVTTr A a,JI kapkr.. b d. Lietuvos Vyčių ę-ta 
a xS L 1N K A p [kuopa buvo surengus vakarėlį, 
'(ępREĖ W<toaEį) f parapijos svetainėj dėl naudos Šv. I

i Ltzevamia* Fma Į Kazimiero Akademijos, Chicago-
*■ * I * •
Publlshed every Tuesday, ThuriKlay. N6, ' .. t '

*■$ Baturday by St. Jobiph'b Uth- į Buvo rodomi krutamicji pa*
FwiW (matkuo^WU 

T*|vo krunamųjų paveikslų mažiną).
,HOO ĮKrutamieji paveikslai, ypač Char-

”i«oo re kapliu sutraukė galybes vai- 
kų, bet 'buvo gražus būrelis ir su* 

į *gptere<I a« second-elasa mattęr Sept. | a11£n]sjn >
<1015 ftt the post offlee at Boston į r , ,undar tbe Act pf Marėh 3,1870." | Apart .įkrutamų paveikslų buvo
„ . *~C . . v I ir svarbesnių programo dalių* iš-

i‘ *Aeeęptance for malllng at speclal rate |mi/t-
proyūled for In Sectton 1103 1 Pūdytą. i

įpAfit oC Ort. K1017, anthorlted on Juh f Gerb. klebonas kuil.z Ambotas,
• [nors trumpoje, bet aiškioje savo

*-• . v ' j esnę mokyklą dėl bernaičių. “Dėl
v Pereitų nedeldienį, lapkr. nergaičių” .— sakė — “yra &v. 
^3 dųYorke Gųopėr rchzimiero Seserų vienuolynas, bet

!Union salėj buvo milžiniš-l r Ha_ te yra <lau?'trūkumų.” W
' kas lietuvių protesto prie?:M“rb- kartojas savo Miroje pa-•” -------- -•
; totas mitingas. Tas m- el5kf’ W “'J“
l . & I )us įsteigtas Hartforde skyrius
lĮųgas skaudžiai lenkams Į ^ Kazimiero Akademijos. Remė- 
Ržmyne ant ^<koi,ĮlQ.,, Štai I Dr-jos ir tuomi darbu tinka- 

kroostoiio Įenkij laikraštis Į liausią matos būtų, kad, užsifiųtų 
J&iryer Oodzienny^uriko: Marijos Vaikelių Draugijėle ir nė-

I ‘a abejonės kad šf Draugijėlė su
> ix wi»likį o^erstm i « toU pasek-
- .• v , . f nes bus uztikrintos, nes eia susi-

ę ĮrMRH* Ir aprašo ant pir^ pietę veik viso^ čia augusios mer- 
JUO puslapio lietuvių Inas- pinos, pilnos veiklumo, tas aišku 

r teitiųgšk kur pmninipkav§s* š jų veikimo iki šiolei, nes kurios 
; kaip miųetas laikraštis išsi- Iraugijos jų prašė niekados nęat- 

«Znany jako pola- Įsake pągražyti programą pui- 
ca, ksiadz A. M. MUu- j““5 -d“10Ts k’ “Tką’ , Jo.s 

Cltuojama lezoliuei- Sudainavo* keletą daineliij, y?
JGS. . ■ vag pnHu “Į tėvynę grįžt norė-

Visose kolonijose turėtų iau/z Puikiai pagriežė Elena* 
į įvykti "protesto .mitingui ir 
f būt keliami lentoj P?wi paskambinę. ®
.harbaiįški darbki prieš eivi- ? 1‘ ?rycį'J pastpiin-
į K^pte pasaittio akie.. / I:e' *** ,r

Breoklyno ir New Yorko 
•lietuviai davė lenkams tokių 
bandinę, kaip jie sucipo. . ..

< *. A ‘........- * ''

' IR -GI PASITEISI

NIMAS.
y

* / - . . . i
Kuomet laisvamanių ir so-

’ eijalistii laikraščiai pradėjo, 
šaukti, kad krikščionys de- 
mokratai pardavę Lietuvę 
Lenkijai, tai “Draugas”

■ primine, kad Lietuvę valdo 
ministeriai, o Lietuvos mi- 

į nisterių didžiuma yra libe
ralai įr soeijaĮistams artimi 
Jįnbn^Sa Tai “Tėvyne” pa-

| -sikoliojus užrėže: “Lietuvo- 
į |e ministerių kabinetas atsa
lto prieš Selinę.”. Seime-gi 

kdkšęjionių demokratų- tji- 
džiuma. Tai-gi Lietuvos pu
siau socijalistiškas/ pusiau

: liberališkas ministerių kabi- 
' įetas atsakys prieš seimę už 

? pakreipimų į Varšavę. Na, 
,tai jus liberalai jr socijalis- 
tai pasakykite, kę tiems jū- 
bu AuenininČiams ministe- 

;F riams padaryti už jų tokius

I Į Soal*i Boifca'o auratokalj,
“ rateiomi*, Latdtlz Am. 
MO KjWUXQ «V. JtrcMAPO 
SiJUMOJU
ta«0ta4>taaM»tateWWaiteNriMMtaMaMM

Sulįtcrlption •Berte*.* 
tjuariy •.»•»■«.♦•»♦» »«*. 
Botton and fsuburbs .......... 

i Fotelgn ceuntrles yearly.....

;ifc reikia. Ber šitą vakarą Hėfc 
.Žmonių buvo, kad ruiminga po- 
bažnytinė svetainė grūste buvo 
prigrūstą/ Bąrąpųaj pelriOz M&ta- 
kėjuš įšJMdM paliko $60.60.

Reporteris,
i

/

to

. ietuvaite. Anelė ir Ona . Jakaičiu- 
'I ės sudainavo duėtą “Nuvyto la- 
; pelis.” . : •

; Rodant kratamiis paveikslus, 
ųikūniutė skambino pianu. Pufe- 
ika tapo patenkinta ir keliolika 
talerių atliko viršminėtam tiks

lui.
Reporteris.

y

darbus.
Laisvamaniams bevaldant 

krašto apsaugos ministerijų 
ir armijų prarastas Vilnius. 
Šoėijęįistąs ' liaudininkas 
pulk. Žklk$s buvo Krašto 
Apsatigps minįsteris įr ar-

J mijos vadas, kuomet Vijniųs 
į- lenkų pagrobtas.,

. Tangi laisvąmąniaįj- pra- 
bilkite apie savo mmiste- 

■ ritis, . kurie, paministeriavo 
•lenkti Rauto.

VEĮK&TU SUV4ŽIA-
. FW;5

Lapkričio 3Q & Yorke 
įvjfks Ameriką lietuvių sro
vių aįsįpvų bei atskirų vei- 
-kėjų ^uvųžiavįpųs. z Suva- 

[yUa^iniąs Saukiamas LUtn-. 
.vos valstybiniais * reikalais. 
Srovių Vaciai ir veikėjai sau
kiami tam tikrais laiškais.

PROVIDEN0E, R. I.

Jei km* lietuviai darbuojasi, tai 
Frovidence ištikrųjų nesnaudžia. 
Nors iš mūsų koliouijos- labai re
ni tenka matyti žinelių laikraš
čiuose, tarytum čia nieko ir . ne
keikiama. Vienok taip nėra, vien 
ik mūsų korespondentai matyt 
mtiiigo rašinėti.

Lapkričio 13 d. po vadovyste p. 
Tuškieuės abu chorai mažųjų ir 
lidžiųjų suruošė pobažnytinėj 
įvetainėj dideliansį vakaru Pro
gramas to vakaro buvo labai įvai
rus, neš buvo prakalbos, eilės, 
dainos, vaidinimas, . žodžiu.-, sa
kant, -visko buvo. •

Kalbėtojais buvo kun. Čaplikas 
'r p-lč E. Petrušiutč. .^Pirmas kal
bėtojas aiškiai ir nuodugniai, api
pasakojo lenkų barbarišką pasi
elgimą Vilniuje sū mokytojais ir- 
mokiniais spalio 1 d. 1921 m.* Jam 
bekalbant apie lenkų žiaurumus, 
kokius kultūringa tauta, kaip jie 
savę vadina, dar prieš karę pa
rodė užpuldami lietuvius bažny
čioje, kaip tai Alovėje,. Joniške- 
je. Palūnęje ir kitur, o ypač šio
mis dienomis Vilniuje, Lietuvos 
sostinėje, ne vienam klausytojui 
išriedėjo gailį ašerėlė. Au ra kal
bėjo p-lė B, Petrušiutūj vietinė, 
nurodydama reikalą susipratimo 
lietuviams ir pamctifną ' pamėg
džiojimo svetimtaučių. Ragino 
čia augusią jaunuomenę lailkytlA 
su lietuviais, pamylėti Isavo tėvu
čių kalbą, ir, žodžiu tariant, pilti 
ištikimais sftnais ir dukterįniis 
Lietuvos. 'Tarpe prąkalbų buvo, 
kaip jau minėjau, eilės, Dekleina- 
vo: O. Sinkevičiūte,'V, PečiuĮiii* 
tė ir P. GustąiČiutc. Nprš pirmą 
ąykį pasirodė ant estrados, vienok 
deklemacijas pašuko .labai gerai.

Po prųkalbij ir ejliij sėlio vaidi
nimas, Vietiniai artistai-myloto- 
jai, vedant p. Juškienei, surangė 
keletą įspūdingų ir pamokinančių 
vaizdelių iŠ vaikų prietikių savai* 
Jindami j. Kovo veikalėlius:

“namieje.” Keiki* ypač lietuviš-lrio B Razmonto. 
kasįluayt^...
ailiąka pei “(įaijzeliai riaunasjoidyn,^. Y.
dzūkelis... ’1 Ar nori ar ne, tai |

[ £14.00, kuriuos ir persiuntSme L. 
Į B, MiMjos vardu, Nevr York*e, 
persiuntimui Lietuvon, Tas daly* 
f kas reikėtų tįsiems, remti. 1

Mūsų veikimas.

Į Visuomeninis lietuvių katalikų • 
I gyvenimas buvo ikHioliaiapsnū- 
plęą, Susilaukus naujo’ vado, ypa- 
. oje gerbrEtmn?r Zabielos tiki- : 

ąės, kad šauniai .pasidarbuosime 
' abui savo Tėvynės-Lietuvos, 
t ■ ■ .

I iio lenkų žiaurumą ir .HymanSč į Ko neturime,
Jįrojektą. Antraą kalbėjo gerb*| būtinaL yra reikalinga Su- •.

Darbai 'dirbtuvėse šiek tiekP r Kerbelis, naujasai Darbinių-1 
pradeda gerėti, tik deja kad ap 'l?” ■adinimstratorius, kurie taip Kramtė per mU kw Mitai. lenkti ».
praeitais metais buvo, taip kad ai-1 politiką. . Reikia pasakyti 
jos darbininkų “populėrės; yra ra<^ 8epk Korbelis yra gabus kai I 

d5c., 45c^ na ir 50c. į valandą, tai ’etojas.' Po prakalbų buvo per- j 
jąu visai gera mokestis. -Nelai- I fkai^rta protesto ^rezoliucija prie, 
meiio viso “pėdės” darbiniu- ,en“ “ Hymanso^rojektą. Pub 
namš nekurtas dirbtuvės mokama priėmė* vienbalsiai delnų p o 
“čekiais” ir begalo yra daug| ’bnu rankų pakėlimu. Taip-g 
Keltam m ju išUta. Jeigu H Perekaityta.ir priimtą prezi 

nori, tai išlik dieną ir eik j ban- 
Ką kad “Čekį išmainius...” ki
taip tai reikia .prašyti saliūninin 
uus, .buferius ir tt. Tiesa, čia y-

‘ s

- .

f..... ...

N0RWP0D>
Vielas susirinkimas ir 

prakalbos.

__ Lapkpičfu 11
~~ | nybe siišaukc mąą-mitįngą, Kalbė

jo ‘gerb. vietos klebonas kun. V Į 
' I K. Taskūnaą, kuris plačiai išaiški i

' 1 į * -■ * ~

Į

“kunigų ir davatkų vaidila,” “ 
“kruvina valdiia” ir t. p. Dale* 
gatai apuoatė, apžiūrėjo tą “pa
jų” (komunistai jį vadino pro* 
testu Lietuvos, valdžiai) ir nors 
apVertino komunistų triūsą j j ga
minant, bet pasakė, kad toks 
“pajus” jau netinka, ypač nuo tų 
žmonių/ kurie yra rėmą ir prisi
dėję prie pastatymo Lietuvis val
džios. Bet kas tau komunistus 
pertikrins. Pradėta mesti tas 
“pajus” komunistams paaiški
nant, kad tas tinka tik nuo “ob- 
rusitėlių,” išsigimeliiį ir Rusijos 
apmokamų agentėlių o ne Lietu
vos piliečių. Pirmiausia Jonas 
KaulaiČia rezignuoja iŠ susirinki- 
mo, pareikždamaB, kad jis su to* 
kiais neturi jokio reikalo^ Jį pa
seka ir kiti. Pasiliko tik 4 kuo
pos. JBet tai tik 4 skirtingi var
dai tos pačios rūšies žmonių, k. t. 
ALDLD., Af. P. M. S., Lietuvių 
Me^ų Rliubas ir* Liet Dukterų 
Db-ja. Pastarųjų nors vardai yra 

bet yMdmainingai naudo
jami. jų darbai pro-rusiški. Kodėl 
nepagivadinat “kacapaig,” kad į 
juos tikite. Jie norėjo “užka
riauti” ir Šv. Roko Dr-ją. Ber*
-tąm^i<ideLnusirinkmiLe_ jų-prašyh; 
mas atmesta, , tai bandė mėnesi
niame susirinkime išgauti manda
tus protestuot prieš L. valdžią. Čia 
norėjo tą gvoltu padaryti^ bet 
pirm. J. Šopis užbarę susirinkimą 
ir komunistėliai paliko ašaras be- 
lieją. « ’ • **

Komunistų nelaimės.

Vienas komunistas bekeikda
mas lietuvius tėvynainius taip už
kaito, kad būnanti kišenių je 
“pante” alooklio nebeišlaikė ir 
pkspliodavo. Kitas pabandė už- 

Iš to pra
dėjo degti to Žmogaus sušlapę al- 
kooliuje drabužiai. Visiems esant 
įkauŠusiems - prasidėjo gesinimas. 
Begesiudami dar užpylė benzįnos., 
Dabar tas žmogelis guli ant mir
ties . patalo, baisiuose sopuliuose. 

* Kitas vėl komunistas per “klai
dą” apmainė kito žhiogaus plo- 
ščių (ųvercot) už tai dabar sėdi 
belangėj.

Čia. trumpu laiku sudegė dvi 
lietuvių farmelėį. Žmeneliai la
bai nukentėjo. ‘

Komunistai buvo parengę spy- 
čįų, “ aukšto ” mokslo vyrui, ko
kiam ten K. Burei iš Lavvrėneę, 
Mass. Tas kžeapų agentėlis net. 
du -vakaru gyrėsiwsavo mokslu” ir 
Rusijos “gerumais” kaip žydelis 
su .sąyo “ juodmargėmis” (ut.....)
barzdoje. Bet gavo skandžių pa. 
temijimų už neturėjimą suprati
mo apie Amerikos istoriją, • "

Interpationai Paper Co. darbi
ninkai tebstreikuoja visi.

Tautą b^Rutii.
I

IŠWATERBURY’O 
PADANGES.

Vargiai rastum kur kitą tokią 
lietuvių kolioniją kaip kad Wa- 
terbury’s. Nežiūrint Čia esančios, 
bedarbes vis-gi visuomeniniai vei
kiamą nemažai. .*

L. L. Paskola.

. Paskelbus dabartinį L. L. Pa
skolos'Bonų vajų esanti stoties 
valdyba stengiasi, savo kvotą $10,- 
*000.00 išpildyti. . Tuų reikalu Čia 
kalbėjo p. M. Yčas, ir spalio 
meUr pabaigoj gerb. Lietuvos Ats
tovas Čarneckis su savo palydo
vais. Iki šiam laikui L. L. P. Bo
nų užrašyta apie $3,000.00. Ats
tovo* atsilankymas pridavė mums 
geresnio ūpo ir žmonės prakalbo
mis buvo užganėdinti, išskiriant 
kelis taip vadinamus ultra- 
Qranks..i*Stai vienas; iš tokių ne- 
užsiganėdinusių “Vienybes” 86 
laidoj š. m. po pseudonimu “Dzū
kas” labai pasipiktina iš p. Mas- 
tauško kalbos. Štai kaip “dfcū- 
įsąs” postringauja: “p. Vinilais 
vaizdžiai kalbėjos bet ne apie bo
nus;.. Bor juom išeiną pąn Mas* 
tovski,. kąd jau ims rėkt ant a- 
mĮOrikouų*lietuviųt kodėl jie grįs
ta Aš Lietuvos. Bet mpic bonus 
anei Žodžio...” ’* y

Taigi mielasai “dzūkeli” nepa
miršk savos (dzūkų) patarlės: 
“vagie kepurė dega... ” reiškia p. 
M. kalbėdamas apie “pabėgėlius 
iš Lietuvos,” pataįkė į skaudamą
ją vietą. Na ar tai ne tiesai Juk 
kiek iŠ to paties “Connecticut”

8HĘRAND0A& PĄ.

;Gerb. klebTkun. Pautięnius įsi
rašė į Garbes Šv. Kazimiero drau\ 
gijos narius ir įmokėjo 100 dol.. 
Kun. Kaz.. Klevinskas tapo amži
nuoju šv. Kaz. Drrjos nariu ir į* 
mokėjo 35 dol. Už gausią para-įdegti tą visą “štofą. 
mą Šv. Kaz. Drjos, reiškiu, didžio 
dėkingumo ir pagarbos žodžius.

Kun. P. Raščiukas, 
Šv. Kaz. Dr-jos Generalis. Įga

liotinis Amerikoje. j
’ - T

GIRABDVILLĘ, PA.

' Miestas mainų kalnuose. Jo iš
vaizda liūdna. Žmonės ypatingo 
būdo. Turi savo bažnytėlę ir kle
boniją. Klebonas malonaus būdo 
ir žnionių gerbiamas. Yra choras 
ir-rengia liet, vakaras.

Lapkričio' 6 d. įvyk# prakalbos. 
Šv. Ka'žę Dr-jon įsirašą amžinai
siais nariais: gerb. kleb. kun. I. 
Valančiunas, , KazimierasuLėvulis 
ir 18 metinių narių. - Susirinkimui 
gyvumo įteikė vjet. yarg. veda
mas choras, savo gražįomis daine
lėmis ų Tautos himnų. Lietuvių 
čia maža kolioniją. Jaunimas trau
kia -j mi.estųsr nes či^ maža jam 
darbų. Kalnuose • dirba suaugę 
vyrai. , Žmonės čia uždirba'daiig, 
bet neperdaug sutaupo. Esama 
ir kitaip gyvenančių ir ąviesesnėn 
atąitin žmrįųčių. Vargo žmone- 
liai, bet gerų porų. Rusų prie
spaudoj būdami srĮegalejo mokslo 
įsigyti. Jaunimas visų taūtų'se
ki? galingesnius. ,
'Gerb. kl. kun. ValanČiunui už 

gausų vaišingumą jt; rėmimą Šv. 
Kaz. Drjos, taip-gi chorui ir vadui 
ir nariams, širdingą tariu ačiū.

Kun. P. Raščiukas,
Šv. Kaz.. Dr-jos Generalis Įga-' 

liotinis Amerikoje. .
* . ■

—■————tr

/ RUMFORD, ME.

"Turbūt nėra pasauly nelaimin
gesnio sutvėrimėlio, kaip tie mū
sų kbmuuistukai. Štai, kad ir 
Rumforde, tie nabagėliai dirbasi, 
Vargsta, raukosi benaikindami tą 
Skystimėli “moonshine’J vadina
mą. Jie sako, kad tai esąs maišy
tas dėl komunistišku smegenų (aš 
pilnai su tuo sutinku) . Bet vis
gi visos neįstengia supilti ų savo 
gerkles. Mat ji čia tryška iš šim
tų “šaltinėlių.’’

Štai lapkričio 13 d." komunistai 
šaukė visų draugijų bei kuopu sm 
•sirinkimą* Bet kas r®“ to iš^o? 
Nugi tik p-š-š-š!., Katalikiškos 
kuopos .• atmetė pakvietimų, bet 
tautiniukų, kaip tai A.: L* T, S. ik 
SLA kuopa sutiko pasiųsti į tą 
susirinkimą savo delegatus. Bei 
kas atsitiko? Komunistai norėjo 
pasirodyti kad ir jiems “rūpi” 
Lietuvos .likimas ir į ta susirinki
mą atsinešė didėlį gatavai iškep
tą komunistišką “pajų” Lietuvos 
valdžiai, apkaišytą gražiausiomis 
“gėlomis” iš komunistų “darže
lio,” kaip tait'^buožių valdžią,*’

i

JI

fr<.
h

no Lietuvių R. K. kuopa, L. Dar- , 
bininkų Są-gos kp., Labdarybės 
ųų ,ir etc. čia laukiama atvyks-. 
-ant su prakalbomis aiškinant rei- 
;aligiimą . Lietuvai Katalikiško * 
Jniversiteto. 'Dirva plati iF mūsų - 

■kolioniją j. žmonės yra geri ir gė
lėms tikslams atjaučia.' Žmonės 
fėrisi ir yra užganėdinti iŠ dabar- ’ 
iųio gerb. Kun, P. Zabielos ir tik 

'aukia paraginimo prie visuome- ■ 
unio darbo. Tad lauksime!

. Tarp lelijų — erškėčiai...
Vietiniai lietuviai (žinoma ne

dentui Hardingui pasveikinimas. 
Reikia pasakyti, kad Norwoodo 

katalikai labai daug veikią Baž 
lyčios, Tautos ir Darbininkų la 

ra lietuviška “Private Bank’a’i|*”ii- Jiems veikti lengva.t* tai t ^daagdfces&nua.ntepinr 
sul-už išmainymą čekio 'ne tik“ i5**?1 ’T'® *^5 •“! u ~
kad. imama (iOc.) dešimts centą, f J»amit kleboną kun. V. K. Tašku- ęg beidama ir savo nelaimei su- 

 

bet dar tenka prisiklausyti įMrbį H «»» naudojama. ■' ■
. . ... * 'ime gyvena ir dalyvauja visuose

AOXA1.VŽUAJUL>V-! ė • 3J- JU.V ■ ..<*<«- rrf'a* ■ r I

Karta kyli galvoji klausimas 4 iatąllk« Taip-ff
J 1 yra ir svietislaų paprastų darbi- ■ LaptaiČio b, Stasys, Jonis (vie-

luuuio v*- bet veiklių asmenų, kurie į cS laikraštis rašo Yenes), gyve-
tob^inkZms^^mai^infil311 pasišventimu dirba dek visuo- iantjs 532 Whitesboro Bt/ įvažia- 
uaibinmkams pąaiskjųti|r_^5ovUlw% iiS+q. gtu^ sudaužė.automobi-'

J "ai ir tautos išgamos negali atsi-1 įų, patsai susižeidė ir sąvo sūne- 

 

’ laikyti prieš katalikus.. Jų tušti j | sužeidė. Žinantieji, .tvirtina, kad 
ažnmnymhi eina vėjais. . ' \ gr»žastis .būk tai buvusi--“inun-

. Juožo Vaikas, .ainės” Tokių nelaimių buk ga- 
—i---- -—----- I ūma lengvai išvengti. ,

‘ BRIDGEPORT, CONN. L / ‘J. V.. 1 f
- ■ ■ - ‘ Į , . I ____ -____ 1

. ąas sgjungiežiį veikiam. liet. 0¥NfiJO HUUmŪR.. 
Ląpkr. 13 d., A. L. B. K. Mot I .

nį bazarį, Gerb. klebonas, Sąjungos 18 kp. laikė mėnesinį su-1 . Pas mumis, batalionė/ yra įkur-
x_„l brinkimą į'knrį atsilankė ir mūsų a švietimo komisija, kurios dar-

dvasios vadovas kun. M. A. Pan j >os yra apšviesti karius, Įsteigėm 
kus^ Tąi buvo ištiį.'ųjų gyvas su I savo mokyklą,, bet >-*• stoka 
brinkimas. Prie kuopos prisira $šų ir visokių knygų, kaip moki- • 
'.e: Žaliaduonienč ir Albina Gala-1 uimui taip ir knygynui. Užtad

(o “munšain’o,” kurio čia nema-

įiesąmonių, 'išmėtiųejįpių./. ir ne Nelaime lietuviui.

kuomi tie kapitalistų šposai pasi
baigs? Būtinai reikėtų mums vi
siems ^4.Miu+u+*»u,H*sj I vjajjo -už tai katalikų prie
tikrąjį, dalykų stoyjsavo darbda-1 • ” - * _
vįąms .K ųeL truputį neabejoju] 
kad' savąjį tikslą ntsiektūmėm ir j' 
sutaupytumėm tuos “dešimtukus' 
kuriuos' išmokame Čekius iškeis- 
damn Tad pagalvokime!

• Parapijos bazaras.
. Vietinė ’ Liet, katalikų, Šv. 
Juozapo .parapiją rengia — meti-J
1

J. Valantiejus ir tam tikslui para
pijos išrinktas komitetas deda vi
sas pastangas’kad pasisektų., Ba
zaras prasidės lapkričio. 16' d. ,įr 

“Thanksgiving Day.” svetainėje | doniut.č. Buvo atsilankius iš So prašau visus lietuvius Amerikoje,

Verta lankytis. I iloŠaitienė. Ji tapo siitikta -rankų Ilor .matyti, kadjos žmonės būtų 
plojimu -ir didejiu džiaugsmu, kad j apšviesti siųstų jmums reikalingus 

’« I apsigyveno musų'kolionijojė. Sa- Įtaųi.tikslui daiktus šiuo antrašu: 
1 - ' - LITHUANIĄ. Ats. GclžkeliųJj-na

Švietimo komisijai Leitenantui- 
ptasiuliui. ’ - . .
I Su pagarba,

įeit. Stasiulis.

•z •

trauksis iki lapkričio 24 'd.; t. y.

18 GreenHt Draugijos ir kuopos |Manoh&er, Comi. 28 kp. narė Tą- ( kurie myli savo tėvynę ir kurie 
šauniai remią.

Naujasvargoninkas,

Vietinis varg. p. Juozas Sjauris, | sumanumu padarė nemažą. į 
apleido mūsų parapiją ir išyažia-1 spūdį. Šiame susirinkime. Tikimės' 
yo į Chicago, gerb. Kun. KruSo | Uad ji pagelbės veikime, ir .ateity 
parapijoj, p. J. Siauris buvo m | Nutartą suruošti vaidinimą “Te
tik gabus muzikas, bet ir visuo- Įvįške.” Išrinkta komisija iš*:, Ga- 

 

,menininkasJ veike visad su jau-ijimauskienė, Žalbiene ir Maeiu- 
nimu it buvo visų mylimas. Lin- piene. Nutarta surengti baliuje* 
Irime gerų pasekmių* Nūo lap- ĮTam pasidarbuoti apsiėmė: Ta* | llllDIPIMTiLVAIUA
kričio 15 d. atvažiuoja* naujas mošaitienč ir Žalbiene; Kitą su?|| llUl lUlll IA KAlliAl 
varg. p? Antanas Visminas iš.lYorrjMrmkimą nutarta- laikytu grao 11 j *
cesteiy Mass. Jaunimas laukia ljiQ n j. kaipo metini. •. Bus vai- Į J Tlk ?
uekantriai. Kadangi gerb. A.;Vis- | jybos rinkimas ir seimo protoko | *’ .
minas yra* plačiai žinomas kaipo po skaitymas. Kviečiu visas na- |. S. BARASEVI$IUB, 
uolus darbuotojas lietuvių katąli- peš ateiti ir naujų atsįvesti, Kyie- Į Į GRABQRIDS .
kų jaunuomenėj tarpe. čiama ir neprigulinčios ateiti iri I

• i »■» *> i r * 11 misas.-?- v_ _ •« ». • l*Yittavlj*lifiinciTFT- lr«i tĮįz'MinrinariScr vmitrin I I- . %. . • kJaunuomene veikią
. “r * "• ' ■ . ■ ■■

y0 I^W4®toba, ■ kur j>riklausoĮ.gj.;tloj;‘ sutikimas ir j j' 337 I> St., Sm ĖoBton, Mass.
* . - - - J So. Boston 1052-W*

Valio 1 ..sąjungiėtęs. , ?
. sąjwm -—-.T - ■

i’**’- BOSTONAN MUZIKOS
Lapkričio 5 uiūsų ko-įr 11111(1^1111

kun. Jono Bakšio, Taukiai mūsų[lionijoj įvyko prakalbos ^MųvpsL JMMST RJJIr
jaunuomenes kliubą atlanko Dr. I Laisves Paskolos Ronų; stoties. I mirti zmytot mokytoja! Juoėa sa* ‘ 
B B. Britą, kuris-nors neseniai Kalbėtojais buvo L. B. Misijos at*j^ aeriauslą paternavimą ju»ų vaikui 
,y«teHW apsigyveno, bet susBė-į8iu«tM p. J. B. šalites. ĘųilĄI gSM^Jg. ’

[patodhcjo naujau mūsų lietuvių Jpiątimių inforM’JMM >rėiįkitir jute
—- *'» WBroadwayi

Room
.* - 8ą Bertom fok-

res ateiti ir naujų atsįvesti, Kyie
**• » . * 4k-_. Wte. . A, I •

Jaunuomenė veikią. |pasiklausyt ką sąjungietės veikia j gQuth Boston;

‘ .Manau, kgd yjsom moterims Mo- | "
Vyčių ^ta kuopa užle sa-Gyvenamoji yjeta:

Manau, kąd visom moterims Mo-

nemažai jaunuomenės abiejų ly-ĮnyKe, 
čiųt Merguio.ė turį labai pulkim 
įsitaisiusios savo kambarį. Turi 
knj-gyiią*skaityklą. Tai vis įgy- 
jome dėka nenuilstančio mūsų 
gerb. klebono' kun. j. Valantįjį

; jaus, it jo padėjėju vikaro gerb.
t ‘ fa—.’ ‘j. ka ' _

• t

’TF

jo daugelio prielankumą įgyti.

• ' .K

parapijos klebonas gerb. kun. B. 
~1 Zabiela. Ragindamas, kad kožnas*

išvažiavę buvo į Lietuvą visokių ' Rengiasi uoliai prie jmjų vei-lietuvią ir lietuvaitė įsigytų po lie-
v-

' J,



’Svib^a, taftertSiO' 19, Ž9ŽŽ1

BUfGHAMTON, N. Y.

Mažai gal kur rastumei tokią 
lietuvių kolionijų kaip kad pas 
mua Binghamton’ę: prakalboSi 
diskusijos, peštynės, ‘muštynės ir 
tai vis daroma tuo tikslų kad “ap
šviesti” lietuvius darbinikus, kad 
pagerinus jų būvį...

■» •
Cicilikųtvirtove.

1Binghmnfon’as yra nuo senų 
laikų cicilikizmo lizdas. Lietu* 
viai čia yra pasistatę koopcrAti-

* viais pamatais svetainę, kuj? nū
dien mūsij eieiIikSliai turi susisu
kęsau šiltų Vietelę

* linkybes savo cieilikiškai propo- 
gandai skleisti. " ,

< Prakalbos ir vėl pį&lbos,

Spalių 27, 28 dd,, čia buv<5 pra
kalbos, ir paveikslai iš “viso pa
saulio kunigų gyvenimo’7 ir 'kar
tų aiškinimas šv. Rašto — Bibli
jos. Tokios prakalbos ir vaizdai 
pilnai patenkino mūšį cicilikėliiu 

, ir jie tuomi didžiuojasi, girdi, mes 
platiname “apšvietę.” Tikreny 
beje tokia “apšvieta” geriausiai 
tiktų Afrikos tirlaukių beždžio
nėms,’ o ne civilizuotam krašte gy
venantiems lietuviams darbinin
kams, ' - - - k>

Šelpimui “Matuškos”
Spalių 30 d., 4 vai, p. p. mūši 

eieilikeliai surengė prakalba. 
“'Matuškos Rusijos” naudai. Kai 
bėjo tūlas drg. Pranaitis iš Phila 
delphia, Pa. Žmonių atsilankė i 
višo 57 ypatos. Prakalbos tęsės 
3 vai,, buvo renkamos aukos. Pra 
kalbij vedėju buvo tūla “<raugė, 
kuri už save mažesnius “drau
gus” vadino “kiaulėmis,” n< 
“džęntelmonais” kam tie laike 
“drg.” prakalbos niurnėjo...

“Drg. P.” kaipo kalbėtojas, pa 
sirode dideliu arogąntu ir nežinė' 
Iiu. Kalbėdamas apie Rusijoj e 
santj, upės Volgos , srity badą 
tvirtino, kad tokia kaitra dideli- 
buvusi minėtoj srity kad upe Vol 
ga nusekusi net penkias dešimt; 
pėdų!..(?) Girdamas Rusų • So 
vietų rojų pareiškė, kad tai esan
ti geriausia tvarka pasauly .nes 

‘bolševikai laikosi to obalsio, kac 
“kas nedirba tas — nevalgo...’ 
Visa jo kalba susidėjo vien iš ko • euau kalbėjęs J. B. Saliūnas. Tai 
Ropių .ir įvairių nesąmonių, nesi ?ilbaigęs aiškinimą apie bonus/at
skaitymu su faktais. I ,ai<mčjo į “drg.” Pranaičio nesą-

Antroj.d.ąly savo “prakalbos’ I ^nes. ypatingai publiką, prijuo- 
kalbėjo apie Lietuvos Valstybes | kino (buvo “apie 200 ypatų), cita- 
žiaurųmą ir vedė smarkią, agitaei I oms jo kalbos “kas nedirba 
ją prieš viską, kas .lietuvisk? I d;S—,p.e valgo... ” Sovietų žemės 
Minėtas, “drg.” tvirtina kad | ojuj kaip tik dabar\tas ir yra, 
“kunigai su dvarponiais pabe.gr |.tleKas nenor dirbti vien laikas lei- 
nuo karės konspiravo( ?) Lietuvo | - - • •
Nepriklausomybės aktą Skandi ra-aUgUS...” Ne tiek saulės kait- 
navijoj-1917 m. (.?). ' I

Muštynės, 1
Kalbant- “drg. P.,” -kažin kas i' f 

publikos pradeda sakyti “meluo j 
jil — pats nežinai ką sakai.” Ci; I 
jau “draugai rengėjai” įsikišo i | 
keturi iš jų pasileido prie to vy 
ro -kuris drįso .pasakyti “meluo ( 
ji-Tylėk r..... ar dantis iš ųyos, visvien jiems tinka: “Kas 
daužysiu... rėkė vienas iš tdrg. »
Pakilusi, prakalbų vedėja šaukia ■ 
meskit laukan tąjį bjaurybę!. 
Vieni antrus mesdami laukan prr’ t
dėjo dailintis antausius... keti | 
rieše dų įgalėjo ir išmetė laukai . 
iš svetainės, bet atminčiai “rau
donos Rusijos” susidaužė nosū ’. . . , . . . ■
^draskė veidus, nusidažė ra> - » Stei^unajsm Seime ar dabar- 
^onaį : ’ Į .mani Mmisterių Kabinete, esan- ____ _ ______

Į į poną dvarininką duoda cash Į ms kovoti sū išnaudotojais ka 
t Atsilanko porcija. Į. 5.00, o už

Apsidirbus su sau nepatinki Į pto tai
mąis. “drg. P.” .
likimą. Čia buvo sulošta puikiai or^° įvažiuoti Lietuvon pa 
si komedija. Beaiškinant api ^ad uz prirodymą kas, kur.
Vilniaus užėmimų lenkais, ir ka- I ’ kadų tokias taisykles yra islei 
tūlas sulenkėjęs “ Kum Katilius. I os-duoda drg. Pranaičiui vien 
“§Y. JU0žapo Katedroj” (?)„Vil i^tantį dolerių, ^ai-gi aš ma 
niuje, skelbęs; “Kadu’ž kožną 111 I Lietuvos Atstovybe at^
galjibjntą lietuvį lenkas gaus 10- I frip& th^^mos domės. į tąį. Tac1 
(įtoiių atlaidų.. 4 Jam pradedan I olševikpijai šiose prakalbose ga- 

. tapti jęun. K-a-t.., įeina trys pc I ° didelį smūgį nes visos jųjų me 
- 'Ijcnionai,” karta su poliemonais bv I įgystės buvo išrėdytos. Dau 

,vo ‘tie ką išmetė iš- svetainės. Tr. | jmiš tokių prakalbų kuriose ske 
vargšas “drg. p.” vos iš trečio sy | įama tiesos žodis. It'po šių pra 
kto užbaigė Kiul. Katiliaus vai

I 
Ka-ki^ti-tiJius, Ka-ti-liv Ibė.- 

Polieistai pamate kač I i
“beisiteviki meę.tmg” išėjo save, ___j - x A. k >« I

*<

“ laiškus” nuo savo “gerų drau
gų,” kuriuose rašoma kad Lietu
vos Valdžia jau ant tiek negera 
kad “nepatinkamoms” ypatoms 
duoda gerus darbus, na ir... nu- 
Žude (t) paskui skelbią kad numi
rė ’— rauplėms.., Tai mat kokių 
nesąmonių, prįporino žmonėms.-• " • 

Ęonų--kunigų vaįfta.

“Draugai!” Sapkia “drg” Pr., 
•‘ponai ■*— kurfigai valdo Lietuvą? 
Pabandykite gauti pasportą,, Ui 
oe kunigo paliudymo niekas ųega. 
ii gauti ir įvažiuoti Lietuvon. Pri- 
rimines L|etuvos kariuomenę, 

kę sau šiltą vietelę ir patogias ap- -piktinosi jos palankumu. “burka-

«.veibsti ir kr

šelpia * < pikuojančius to bedar

!istv sistema* 
trupinama patarnautai 

c ninkame o vien tik iwli
: vedend*?. ,■/

’itoga, ų - (.neturime KN 
idrjritoiH , 'u,kurie4»btįi _ 
pašventimų ^operacijų lataa£ 

Juos eia mašina doleris, j 
Dar ir deltę musij koperąty. 

vįškos bendroves netarp^ta* 
kad mes jas laikome kotoliau- 
šia nuo Mtų svarbių.darbiniu- 
kų uždavinių; Musų kopėtai#- 
viškos*b‘endroves yra lig svatiž, 
mos ir darbininkams neprįoL 
narnom t '

Kbperatyviškds bendrovė 
turėtų bufi sujttagjtos didPG* 
siomjs darbininkų luomo idėja, 
mis, bet nesitenkintų siaurąjį 
medžiagos uždariniais, neliktu 
vįen koperacijos krautuve,

Darhfnlnlrajt 
?T7i -rr «-<■/ "

r , . <................... :

riais įt<ymais..gybę savo publikų.
Aišku, kad gąmindan * pre

kes savo pačių pabrikuoe, jų 
tyčia negadins — štai, delko 
koperatyviško“ bendrpvžs gau
nu, 'rišusiai padarytų produk
to- . . -

čia paminėjome kai kopera* 
tyviškos bendrovės deug ge
riau galėtų patarnauti sava na
riams dvasios reikaluose. Ir 
taip ištikiu jų yra. Štai Anglų 
bendrovės savo pelno' atideda 
du nųošim? kultūros ir švieti
mo reikalams, ’ Taip pat daro 
Vokiečių ir Brigų bendrovės. 
Turi didžiausius knygynus ir 
skaityklas.

Tokios bendroves stato it na
mus ir nariams išrendavąja už 
labui prieinama kainų. Vokiė-

‘ ramus 
_______ šunienos dėl- 
ro® čia nedarys, kaip daro pri
vatiniai patinkat.

Kantarai turi įvairių vėžio* 
jamujų padargų. Automobiliais 
^išvežioja prekes krautuvėms, t * .**1 * - i t.. ’ i .
Irios krautuvės tokios didėlės, 
kai sankrovos, ten gali gaut į- 
vai'riaųsių, labai gerų, prekių? 

. Tas pats yra Anglijoje. Ko- 
peratyyiškos bendrovės yra su- 
sijungų į lam tikras didmenų 
Sąjungas, kurios perka, daugy- 
tię prekių vienu žygiu.
Jau šiandien tokių Sąjungų ra
sime ir Lietuvoje. Tos Sąjun
gos stengiasi taip susitvarkyti, 
kad galėtų risako pačios ga
minti.

i -

1Z AD ro A PT T A Valgydamas gali būti 
OrJ* JQKA>VliJ A* kad arklienos ar šunien

■i.

,u...... . ’ k" "Ik.
Jau nuo seniai Amerikoje 

lietuviai darbininkai matė rei- 
kalų Bteigti koperaci jas. Ir štai- 

Rk n • J - 1 *
L ~ .

dygo kaįp grybai po lytaus.
Bet šiandiena, daugely kolio- 

nijų, kur koperaei ja buvo stei
giama net su didžiausiu pasi
šventimu ir energija, kur ir pa
sekmė® buvo pradžioje geros, 
matome tik smulkų skurdų biz* 
nelį, o dąr Jaugta beskurdu- 
sitrkoperacijų vietose sędi žy- 
delis, atstotos barzdelę ir varo 
puiktasį “gešefto” is to pa#U 
“gojų” darbininkų-

>
Delio, kad mums amerikie

čiams. datbintaams taksta 
kantrybės. Kiekvienas, įad 
ir mažas nep&sisekimas> kų la
bai dažnai sutinkame neturė
dami įĮsįlariųusių pristosiu 
vedėjų, pradeda net ir pačiūs 
šerininĮms atgrasinti. Tas pa
rodo silpnumų ir stoka sųprr 
timo koperaeijų reįksmę mt. -

mums atiiestf ateityje; ♦.
Jeigu paklausi susipratusi© 

koperatntokė,. susipažtario įu 
'darbininkų -reikalais, kuriam 
reikalui darbininkai privalo 
kurtis ir remti koperatyviškas 
bendroves, jis atsakys .maž
daug šiaip: ,

— Koperatyviškos bendro
vės teikia darbininkams svei
kų ir maistingų valgomųjų dai
ktų, ko mes negauname priva
tinėse krautuvėse arba bendro
vėse kur ne šerininkas, bet do* 
leriai kapitalas turi galę ir vir
šų.
' Darbininkai dengiasi pusiau 
naujais, pusiau uevėtais dra
bužiais p.rba perka jiems-siū
dinti nestiprių medžiagų.

Koperatyviškos bendrovė ga
ili darbininkams patiekti gerų,

A Jdta kopijos TTO

, ūmines Lįetuvos kariuomenę,

jams” ir kad Lietuvos kariuome
nę suorganizavo Bermontas-Ava- 
lovasj i 1 .

čia tik trumpoj sutraukoj nu
joju tas **drg. Pranaičio” nesą
mones, nežinojimų ir kreipimų 
‘aktų. Juk Lietuvos ne tik' vi- 
juomenės darbuotojai, bet ir tie 
:ą kiaules gano piemenėliaf-varg- 
lieneliai žino, kad’ Bermontas-A- 
rilovas buvo didžiausias priešas 
Jetuvos Nepriklhusomybės ir ge
ri gavo į kailį po Radviliškiais 
mo narsios lietuvių kariuomegez l 
fai-gi, kąig ilgai toMruugm’tAe^ 
miėliai-bolševikai kraipysite fok
us ir mulkinsite savo pasekėjus?

Ir vėl prakalbos.
Toje pat dienoje ir svetainėje

:30 vak. buvo surengtos prakal-. 
jos* Lietuvos Laisvės Paskolos 
Jonų stoties. Agitatorių prisiun- 
ė Lietuvos £> Misija Juozą B. Ža- 
.ūną KYVaterbury, Conn. Nežiū
ru! bolševikiškų pastangų kenk- 
i L. L. Paskolai, mes Bingham- 
ono lietuviai praeitais metais pa- ' 
kolinojp. Lietuvos Respublikai 
4,800.00. Kadangi šiapie vajuje 
aiims skiriama kvota yra $1,000, 
ai manoma, kad išgamoms bolše- 
ikains ant keršto ir Lietuvos 
landai savo kvotą išpildysime. 
Jose prakalbose užrašytą $100.00 
e pasižadėjo 3 ypatos po $50.00.. 
o tiek bolševikiškos propagan- 

los buvo manyta kad neužrašy-1 
ime nei vieno L. L. P. Bono, vje- stiprių drapanų ir ųž prieiną-

.............. m*-ĮjjjggągRaina. - 
"* Į t— Darbininkai gyvena dreg- 

rniiose bufuošė ir moka bran
gias rendas, kai reikia.- Kope- 
iratyviškos bendrovė galėtų į- 
taisyti gerų nebrangių >butų.

— Darbininkai praleidžia 
daug pinigų dvasios reikalams 
apšvietai. ' « . ’

Perka ir remia, išnaudotojų 
.leidžiamus laikraščius ir kny
gas: lanko pasilinksminimo 

, vietas kur tik ištraukiama sun- 
.ziamas tam, kad “ suorganizuoti uždirbtas centas,

i Koperatyviškosbendrovėga
a kalta, kiek bolševikų tikeji- hgį^ padėti darbininkams, ten- 

, mis darbą dirbai. * Juk dėleigiedri kinti jų dvasios reikalus daug 
Į os.-yra nukentėję.gyvenanti Vol-Įprotingiaū ir nauda is to butų 
,os srity skaitliuje dvidešimts-fpatiems darbįmnkaini 
enkių milijonų. Rusija gyvento-1 . -------
ą turi -šimtą trisdešimts nulijo- liaį priseina ir alkį kęsti netu- 
.ų. Tai lengvai galėtų patys sa- cento> Sakysime, ’darbi- e .išmaitinti jeigu .dirbtų, Kaip L^p-^ j§eįna anį strejko arba 
_e neteisimų bolševikiškos djkta- ?užpKola kur šauksies

tytajatans darbininkus.

Gal nevienas paklaus delko 
jps iarp auga kitur, ir kodėl jos 
Amėrike ®kurstal

1 1 ‘ v
Pirmiausia todėl, kad patys 

darbininkai jas^kuria, savo pu
čiu darbuotes pagrindu, bet ne 
•lįito globojami, šelpiami ir tt 
to jungia tomeracįjps darbų 
bendraisiais darbininkų ųžda- 
vinjais. Antrų deltą, kad dar
bininkai, - kurdami bendrovę 
ntisdaikd taip vadinamos Roč* 
gelio taisyklės. R tremia dėlto, 
įad jie Šėrininko nelaiko tik- 
t^i įrankiu Jivėdendtti gauti.

Pas mums Amerikiečius vi- 
snį kas kitų. Čia labai dąžtaai 

Tas labai vyksta Angjų Did* tijoje tokių namų yTp lųtiai. pųtairStųma pamatinius kape* 
menų Bendrovei, kuri tari dau- daug jau pristatyta* su naujau- rgpijos degnib fe tik sekdama
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BEACON DRY GOODS COM
427 BROADWAY, , , , , SOUTH BOSTON, MASS.

KETVERGĘ (^bur.) Lapkričio 17 cL 9 vai. įš ryto męą pradėjom, musų pirmutinį sukaktuvių pardaviau to mes norim padaryti ,Št- 
tą pardavimą tokį didelį, kad butų ant ilgo atmintyje. Su dideliu džiaugsmu mums prisimena pasek nugi metai kuomet įsteigėm 

. sų originališko vedimo,
ŽEMIAUSIOS KAINTOĖ. * 

i atsilankys į mūsų krautuvę
■ ■ 3*

PANY
t

»

įok atsitiko kaip tik priešingai;
. Išgamoms' smūgis.

Bolševikų prakalbos klausė ir

z

•S.
— Darbininkams labai daž-

BEACON DRY GOODS KOMPANIJĄ ir prisilaikom to fakto kad niekuomet nesame nukrypę nuo
. ’ TEISINGAS ELGIMASIS )?AŠITlMfiTIK4S TAVOĘAS ,

Kad padarius šitą tikrai iškilmingai, mes duosim puikią dovanu visiems mūsų kostumeriams k 
$ nuo KETVERGO iki SUBATOS rytę tarp 10-tos ir 12-tos yalan-.

9 iki 10 Ryte paklodes st^lų napkies regby paklqw
g r x . • ’**!*• 72x90 geriausios damaškos pilno saizo..
D U U etOJ e? LlKXm $1.25-kožna. 5c. už vieną. 50c. kožna.

------------- --- -------- ----------------Fruįt^thUoom ' ' '

BALTYTA DRQBfi
’ Pii-inos rūšies, pilni kavalkt. 

yardo pločio .* Kainavo 2 c.
. , 18c. yard’as. .

' AF L AM E L Ž \
t deros rūšies. 'Visokių dryžų.

. ,' , Kainjtvo 19c.

Dabar 10c. yard’as.
5000 mastų gero PERKELIO 

yard’o.’,pločio, _v..,visokių rūšių. ' 
, Kainavo 29 centus.
_______ Į5c. yard’as.

indian’head •
PADUŠKOM DROBĖ

' 42 col. pločio, geriausia drobė dėl 
užvalkajųr Rainavo 39č.

. 25c. ^yard’as. . 
PUIKIOS,RŪŠIES SARŽA 

Juoda, ruda, ’ir .tamstai mėlyna.
' I/abai gera materija d’el vaikų dresių. 

Kaimlvb $1.29.
Dabar 69c. yard’as.

NAUJAS RUDENS ŠILKAS
Naujas rudens šivisokių varsų. 
Messalfne, yard’o ploju visų varsų .

Kainavo $2.29.
pi; ■_$ yard’as.

CKnimDiaN0^QMn.r^M'> --«d4HMHea9BHHBMMWia*r 
32-jų COLIŲ CHAMBRAY 

Visokių kvarūų. . Geros n šios.
• Kainavo 25- centus.

15c. yard’as.
' VĖLVETEEN

30 colių pločio,. visokių-varsų. Labai
■ p”,' ki materija 4el andarokų dvesių 

ir kotų. Kainavo . $1.39.
$1.00 yard’as.

s 27 ąfiių
SUNKUSCpAMBRAY 

,VIso?’bi varsų. ’ •”
.1 '- Yard’as.9c.

tS*

’ ' NE BATTYTA DROBE
Vardo pločio. Labai geros rūšies. 

' kainavo 19c.
10c. yard’as (mastas)

DELBI MAEŽKINIŲ MADRAS 
šilkiniais dryžais.

Labai gera materija vyrų ’^arškinfam 
arba valkų bliuskom. K. «uvo 69c.

40c. yard’

H * 32-jų colių
| AMOSKEAG GINGHAMS Su puikiais-dryžais
s Yard’as 19c.
f VIRANKOS'
H Puikiais apvadais.
h - 7c. yard’as.

t . .r_,..... __r.
27 coliiį dryžai 

DQBJĘT FLANELE ' 
Kainavo 19c. ' >

* Yard’as 11c.
Dalis Vilnos Blanketas 

Pilno ’šafeo lovai. 
Kainavo $5.50.Dąbar $3,29.

ŽIL m^TAM GINGHAM.
Visorių di’jžu. Kainavo 19c.

12|c. yard’as.
Juodas ir baltas '

SUNKI FLANELĖ
36 col. dryžai. Kainavo 29e.

19c. yąrd’as.______
msmmbhbibhbmmmbF

h

au prie kapitalistų arba žyde
lių bendrovių paremtų-ant do
lerio? Ne. Jie tuojau parody
tu duris.*•

Tame galėtų padėti kopera- _ *>At 1 T — /X V«

'■ 125 poros; Nashua .
LOVŲ BLABkETŲ.

Pilkų, ir baltų, saizos 60x72.
Kainavo $2.59. ’

o Pora $1.69.

150 pųrų, visi vilnos
12.50 BLAĖKETAL

: Nepaprastai sunkus ir nepaprasto 
didumo su ružavais įr baltais 

kraštais. Kainavo $12.50.
- $7.45. .

CRASH ABRUSAI 
geriausios rūšies, sU 
raudonais apvadais. 

5c. uz konžą,
W0 tuzinų ■

TURKISH ABBUSŲ
Labai geros i-ušies. -. Kain- .o 29c. 

10c. kožnas.

'dryžuotas vęlour 7
Juodi ii‘ balti dryžai visada reikalingi 

f

Mes turime visoklij salzų. 54 col. pi.

$2.49 yard’as.

CGRDUROY 
’ ' pločio.

', F -
Jausfon T\doS. 
$1.30;

I

it

.'h i " ' . up-.l.'.". j J... .
BEACON

BLANKET BATHROBfiS

• Labai puikiai ąpvadžiota.
Kainavo $7.00.

• $5.49;

" RFD STAR '
DIAPER DROBĖ

10 yardų pakagb’ . 
. Kožnas 98c.

Puikūs Stalų Užtiesalai.
Didelio saizo. Kainavo $2.50. 

' Dabar 98c. kožnas.
2Q0 įPorų Plaid Blankįetų

nedirba tas ir nevalgo. ..

Už poną $5.00>

Kadangi-“drg. Pr.” šaukė kadi Tame galėtų padėti kopera- 
rietuvoj ponų-dvarininkų valdžia, jtyviškos bendrovės. -Gali su- 
ai jam p. Mairūnas daro pąsiūly- Įdaryti įvairių savitarpio pagel
ią, kad užprirodymą kad Lietu- bos fondų-ir it. ■

Boto, kooperatyviškos ben
drovės gali padėti’darbininką-

<
u ž v Al K AL Ai -

Labai puikios drobės. Pldųind 42x36.. 
Kainavo 29c. 20c. kožna.

TURKISH ABRUSAI
Didelio saizo. Labai geri.^

Kainavo 29c. , 19c. koznas.į ’ • t •
į • 'H111 . ■ ■ I.... . - "’*

PASIŪLYMAS IŠ FIRANKŲ DEPARTAMENTO.

tardo pi, labai geros deLbed-room. Kainavo $1.29. I Kainavo $149 
Pora89c.

—į.,7 i i.-, ir --------------?-M ■ i, 
. , FIRANKOS SCRIM

Yarilo pločio .dubeltavais apvadais. Labai geros.

z . v
w

2UU porų Plaid Blankietų ; * 
ekstra didumo, nap vilnos.minkštoj ir 

šiltos. Saizas 64x80. ‘ 
Kainavo, $4.98. Pora$3.49.

- H U CK AĘRUSAI
- Padaryti, gerai, raudonais, apvadais.- 

Kainavo 29c.
, 10ęt už vienų, j ,

* - '

1 A

: SASH FIRANKOS.
<i Geriausios rūšies, kein.stitelied. 

v 39 c. pora.
0 LĄCEFIRĄNKOS

2% yard’ą ilgio, pilno • pločio. Labai gražios. 
Pora ?L49.

PEL &TW KUJANKĘ

pilno pločio ir visokių varsų.
25c. yard’as.

A

■u....MdNINO
Yard’o pločio, labai puikiai išdirbtos. 
Kainavo 18c. * ’

» Yardąs 19?centų.

Su pųjklais kvietkai^, pilne 
šaizo Ir platu. Kainavo' $6.49 

Dabar $4,49. . .
ABHUSAI 

•jtoą IWT JUJXW1-
■ Rainavo 59c.

Dabar 35f. yard’as.-
■ iįįiiiiim.įr.1 »«■ . •*-. ?.

BQVĘJiNOS ABRUSAI
- Su raudonais ir mėlynais 
dryžais. Skalbiasi labal gerai.

. 21c. yąrd’as.
SH^LF OJL CLOTH f

12 jncliių platumą, labai geroa 
rūšies. ' Kainavo 10 pelitų.

Dabar 5<į. yard’as.
--

■■ . 10c. yard’as.
BALTYTAS CAMBRIC Į Damaske STALTIESES 

kvjęflgjįį išoh-btos. Lv’rii 
gėręs rufeįes.

■ Labai geros drobės dėlėj už.- 
į valkalų. Kainavo 19c.

124c. yąfd’as.J LOVOM^PAKLODeS
■ Yard’o pločio, 72x99. 
H Kainavo $1.29.I . ’ .. Dabai'75c.
■ Raudonos PaiftaSKOs
1 STALTIESE IT
■ Visokių išdirbinių.: Kainavo
■ $249-. . - ( -
■ Dabar $1.59I "stalo' damaskos^

iv «. -i -x_ i * * ' * ■ M ptotoių. I
cbdziulę centre kąutorų ir pm I •' - . 5Qę. ■ W4>- - - I

|jos"prekių sandelį bendrovėms g. Pūna saizo,Hemstitdie^ | 

|-I . ■ - ; - ■ ■ pasiulymas iš !Wtagčiaku departanek
‘..V . «rt^»iii^£iiĖassa^a^»

' clj. Taigi draugai Kun. K-a-t-’ I ’^iai nurodė kurioj pusėj teisy l; Tvft&a itsui’ gėrę ir pavys- I .
1-i.u-s, Ka-kMi-ti-lius. Ka-ti-lin M.- IdiEga., I

\ tų sakę... Polieistai pamatė kai Į i *• - Į Prie kantoro, apart saildeHo ■ ^ Kamavome.
“hriritoviki meatfag” išėjo save.Į __:—Įraslme dar kepyklų. Begalo N . • ^Para49ę^keliais. Kvieti A padarę'pa • .tai &de> įstaigas* VjTOt | Mirtmto šilkines
stabų: “kamfeid į tokias prakal Į * . * *1 ySVaru.gražių kad ‘net malonu ■ . nAitfftTAtrnft

- It **Ii*iT 1 filr-ttiT‘ i- , . - Ir šlubis, kad tiktai tiesiu lce |Be kepyklų, daugelis nenoro ■ H. bulUji ' ■Lietuvoje zuclonn valdininkai. |Hu eina> galį apieMkti važiuotą, vių turi mėsinių daryti dešroms | * ' . Pora 5Qc,
“Drg. pi.” gavęs iš

mulkinimų žmonių
__ kad be kunigo paliū

aiškino Vilniau | 4™ niekas negali gauti pas> Į 'jarbininkaĮ augštajpakilę k 
turoje painąty^iįjįe; kad taip ti
krai yra. Sakysime, kad ir Vo
kietijoje: kiekviename miestu 
ten paprastai yra viena dide
lė koperatyviška .bendrovė ku
ri susidarė iš visų, arba dam 
gumos .bendrovių. Kiekviena 
koperatyviška bejidrovė turi r *!.• *!• V * •• . * > . -1 - . *_ * _ * _

pitalistais.
Pažiūrėkime' tik į šalis Jr į

..••įUMi 
/. MercerizedlfAPKINs” 
18x18, geros rūšies damaskos.. 
Kainavo 29c\. * ’■ 
- . Kožnas15 c,

RippletteUžtįesalai' 
’ 60^90. Gorinusios rūšies.. 
• $|.98 krimą.

MEGSTOS UŽTIEUOG 
[Gefd saWLubai geri del*% 
f- lovos. Kainavo $159.

Dabar $1,10.
4

i

• v

iania tiesos žodis. Ir po šių pra
albų ne vienam atidarė akis, i- Į visos puikiai laikosi.

—i
«i

3

Lietuvos1 jei šis tiesaus krito nesilaiko.

ii- biiltų. 

ir įeitiems mėsos, konservams. |

• COTTON BOTTING
■ L ‘ ‘ -

Labai geros vilnos.
121c. rolis.

. 42-in Hill COTTON
Delpuduškų.

29cĮyard’as.

*«- -
5000 yąrjdų FLANELIŲ
Su visokiais dryžais. Kainavo

■ 29 ceptus.
Dabar 17c. yard ’as.

Pepperell Sheeting.
, .a

9U pločio, baltytas įr nebal- 
tytas. Kaldavo 68c. 

Dabar 490*. yard’as.
.LONiOJLOTH

Labai geros ruSjes, 1
Kainavo 29c. >

Vardas X©i»* * . •- «

Kainavo 2Qc.

TF T

1*1

J

- Kūdikiams Cashmere. ■ ' A ►►
PANČIAKOS

JUODOS IB BALTUS. .

Vyrams Gashmere
PA1T<|IAKOS ’

Labai geros. Kainavo 59* 
* * '8i9o. perą.

r -.į

VAIKAMS

ioto palų t saim 0 Iki P V. ; 
jeros Ir sunkios, * ■ <

• Jos labai
. . j. .p y.. • . m - ■ ■

VYRAM PANČIAKOS - '' ?
Kiekvienam*" kostumerh

minkštos, su šilkiniais užpen- 
čluis. Kainavo 80c. , J

r . •
800 porųSir .Ūą, rudą Ifr pilki klodama Bitų pmičluką tik i

■ . . : e * .,

Por&49ę,
Kainavome* >

Pora lOCv : dvL nori. Kainuoja- pora 10c

T

1J ■Įįl , Įl'jlIlįĮ ĮĮI l> ii f I i. Į J III ll<» flilMUlĮ

* loteriškcsAilko Paač

100 porų, labai gero*.

Dabąrpo
Kainavo $1^. ' . v

j
n < • • ■ ■ J

' - tl?GW£' ‘
tOOO inotoričkų ritačiatoh 

sos rūšies. Kainavo 25d j 
/Jūsų kabią J

pabe.gr


>1 l ----- f. I > Ri-J- <V r— —--------- 1 Puri.. 1Č ....i........ .....---------------

[L. D. S. KALENDORIUS 1921 m. Talpu daug naudingų skai
tymų ir informaeijų. Boston. Puri. 113. •«»***« *»•*»♦»•• . I 

[LIETUVIŲ LENKŲ UNIJA* Keli praeities ruožai paminėjimui 

500 m. sukaktuvių Gardelio linijos 1413-1913. Parašė X 
Gabrys. Philadelphia. Pusi. 66. .............................. ........................... ,

[LIETUVIAI KATALIKAI IR KITOS SROVĖS, parai# Uodą. - 
Labaižudomiknygeli. Bortam Puri.3& ,

[LIETUVOS VYČIŲ DOVANĖLĖ. Parritt Kum Dr. M. Gustaitis 
Į Kiekvienas Vytis turėtų ją perskaityti Chieago. Puri. 28. .10

■■■'■I. m. ■  ....... r
jL.. Kserksas, senovės Persijos valdovas, buvo galingiau- 
fiha savo laiku valdovas. Jis buvo sudaręs milžinišką ar- 
Kiją tolaikinėms Europos valstybėms užkariauti. Jam 
lįil augšto kabio ant puošnaus sosto sėdint kėlėsi Jo armi- 
»į'per Hellespontą. šimtai laivų mirguliavo ant jūrės, 
^užmatomos lygumos knibždėte' knibždėjo kareiviais, ar

tis, vežimais. Didesnės Jėgos niekas ild tol nebuvo su- 
bilnrav^s. Į ta.s savo jėgas žiūrėdama^, didis Kserksas [LIETUVIŲ DEGIAJAME NEW YORKE.-

f Liepos 4 d. 1918. Su daugybe paveiksiu. Brooklyn, N. Y, 
į Puri. 64L .j.*..,.,*. .25

‘Ag anskaitliavan ir araudi min-l“1®710® ^nMBOBST’AS VAMfe KįMgfii Vmumm-• j*8 ®Psfai“lavftu F grau® I , M, Badintojaa. P«g»l K«k M«t| MtkMttt J. M M. 
ife jBiskverbe (mano gaiyiį. Kaip trumpas tasai žmogau? Į P(ai. ........... __________________
gyvenimas yra. Pažvelgęs į tas daugybes, matau, kad po Į j^o PATYRIMAI didžiojoj karėj ims ir 1919 m. Pa- 
iimto meti>wiviepo įš ją gyvo^nebusi” 1

Teisinga mintis.įpttale H&ierkso galvą. Žmogaus gy- . ;
veisimas ištikro trumpas tėra. ’Wiek dąūg darbo b.-'taip 1 GALXB&
tempas gyvenimo siūlas. TūkstaneM gorį knygŲ giifi Į “ 
neperskąitytii* O ir to-tetapo ąąažiausnegalimadaug laiko I www , w v
skaitymui pasvęstį, , Visi apsišvietę žmones brangina lai-1 , įp gavo lĮ^oiųis-ižleido' V* Vaidinime dalyvauja,
ką, laikai tai pinigas, sakoma. Bet nei už didziadsii^. į PiMM .45

nei už viso pasaulio turtus nepailginsi sayo gyveiiimž. Pdama/- Pžurašs M. Gurtate Grėžjri Įatapatmta. Cht-
žinant ir tą atsimenant reikėtų kiekvieną gyvenimo minu- j ' n*
tų branginti Mielasai skaitytojau, būk vienas t% kurie 
branginaJaiką, ’kurie nepraleidžia jo dykai. Wrėk savo 
namuose gerti knygų ir tenepraeina nei viena diena, kurioj 
tu nepasiskaitytum vieną kitą valandą, štai žemiau telpa | 
geteLkny^U surašąs/ RasirudAiitito .

• t. • t ’, .... . .............. <■

ANTANUKAS. Apysaka B. Prūso. Vertę Šėlimas. Antra lai
da. ShenaiidiOaht Pusi. 40. ......... • ■•«...... •*»

APIE RELIGIJOS PRADŽIA IR JOS REIKĄLINGUMA. Pa-' 
raže Kun. J. Židanavičius. (Grynas pelnas skiriamas nuken- 

‘ tėjusiems nuo kares). Boston. PusL 16. ................
ATSARGIAI SU-ŲGNIMI, t. y. su knygomis.’ Verte is Ienkiš- 

, ko Kun, K. S. Kaunas. Pusi. 41. <,.......... *.«...........
BAŽNYČIA IR MOKSLAS. Faktiški išrodymai, kad bedieviai 

meluoja'sakydami būk Bažnyčia persekiojus ir kankinus’ 
ALBUMAS Lietuviškų Draugijų Rytinėj Suv. Valstijų daly, 

mokslo vyrus. Paraše V. Stascvičia. Boston, Pusi. 28.. ... 
BEN-HUR. Istoriška apysaka iš Jcr.aus Kristaus laikų. Paraše 

Lew Wallace. Sulietuvino Jonas Montvila. Tai nepaprasta 
■ apysaka. Ji yra išversta į visas kultūringas kalbas. Neap- 
sivilsi nusipirkęs. Drūtais Jrol ės apdarais. jOhieagO. Pusi. 
472. •••• .... .............. ... .... »... .... .... .... ....$1.7«.

BIUROKRATAI. Apysaka. P ai:-'Jonas Kmitas. Indomi ir
Užimanti apysaka. Shenandc n. Pusi. 79..,............ .....

BOLŠEVIZMAS. Paraše J. K. M kas. Ją perskaitęs žinosi kas 
, tai yra bolševizmas. Bąston. Pusi. 32............................ . .

BROLIAI, ,PIRMYN TIESOS KELIU. Parašė Uosis. Boston.
l^usl. 16. ..••..•»■,.••*«•»«•• •••.«•*..••«*•• v•■.•••■• •

DANGUS BRANGUS. Komedija 2-jų atidengimų. Parašė ir 
išleido J, V. Kovas< Vaidina 3 vyriai ir 2 moteri. Juokingas, 
ir lengvai perstatomas. tVaterbury. Pusi- 20..

DANGAUS KARALIENE. Padavimai apie Šventų Paną Mariją .
Surinko ir lenkiškai surašė Eun. Marijonas Gavalevičius.
Vertė Marijos Tarnas. Labai puiki knyga. Įsigyjęs nesi
gailėsi; -Tvirtais drobės apdarais. Boston. Pusi. 158...$1.01 

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

DIDESNIS, NEGU HINDENBURGAS. (Vaizdelis iš gyvenimo), j
Parašė Abstinentas. Boston. Pūsi. 16. ...... . ...

DARBININKAI VIENYKIMES ir KAS TAI. YRA S0CIJA-
LIZMAS. Parašė F. V. Boston. Pusi. 32. .................... .

DARBININKO DOVANĖLĖ DARBININKAMS. Parašė F. V.
Antrą laida. Boston. Pusi. 32, ...----- ................... ..........

EILES IR DAINOS. Parašė ir išleido j’oana’ Tamašauskaitė 
' . (Lakštūtė) Laida' ir knyga pirma; ‘ Chiėago Pusi. 64....

Knyga antrą, laida pirmą, Boston. Pusi 72-* •>, .. ......... .
ĖMUS IR KALBĖK. Linksmas seenai naujas deklematoriuš. Su- .

• rinkta- Prakalbėlitj, Monologų, Dialogų jr Deklemacijų. 
. Jaunimui ir priaugusiems dovanėlė. Parašė ir išleido J.

V Kovas. ’VTaterbury^ Ut, Pusi. 48, ........ t.. 
EUCHARISTIŠKOS STACIJOS. Suį^uvino Kun. Pr. J. Juš- 

.kaltis. Boston. Pusi. 48.
FABIOLĖ Arba Bažnyčia Katakumbose. • Parašė Kardinolas 

' WisemaiUas. Vertė Vytautas. Nepaprastai graži apysaka.
Škenandoah. Pusi. 353......................... - ............................. $1.0C

GELŽKELIO SARGAS TYLIUS. Gerharto Hauptmanno No- 
■' .vėlė. Vertė Bėgis. Chicago. 1 usl. ^ltr ' • jf- • * • ...... . » «2C
GEGUŽĖS MĖNUO; Iš vokiško vertė Kun. Pr. žadeikis. Pato- 
• , /• gi nešiotis kešeniuje. Boston. Pusk ...............  ^5
GYVENIMO GABALĖLIAI. Parašė K. Stiklas. Telpa 13 ,gra: 

žiu vaizdelių. Chicago. Pusk 50. .......----- ...... s. ..
GYVASIS ROŽANČIUS. Telpa visos paslaptys su reikalingomis 

maldomis, ir Litanija. Bo.ston. Pusi. 40. ............. J.. 
IŠ PO DARBININKO PLUNKSNOS. Parašė F. V. Gražūs ir 

naudingi skaitymėliai. Boston. Pusi. 32. .
KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS. Parašė Kum

.Tarnas Žilinskas. Įžangą parašė KUŪ. Dr. Prof. Pr. Bųčys.
Verta "kiekvienam perskaityti. Boston. Pusk'62. ........ -OU 

KAIP ATSIRADO JUNGTUVĖS AMERIKOS VALSTYBĖS. Iš- - 
guldė P ^Bi CKieago, Pusi. 35.. .....AC

KĄ GERO TŪRI LIETUVIAI IŠSOCIALISTŲ SĄJUNGOS.”
Parašė Socijalistas. Bellsliill. Pusi; 14. ..................  ;05

KATORGOJ. Atitikimas Muravjovo laikuose Vilniuje. Pa-
■ raseP. ^B. Clucago, Pusi. 1^« ..

. KELIONĖ Į EUROPĄ. Kun. J. Žilinsko. Indomi knygelė. ’ Su 
paveikslais. Pusi. 52. .............. /.......

KELIONĖ LIETUVON DIDŽIOSIOS KARĖS METU. 1916 m.
Amerikos Lietuvių delegato kun. Dr. V. Bartuškos. Bos
tone. Puri. 85; ifr.i » a ... t ■* . ...i. .'į.** «' .

KONRADAS VALENRODAS. Vertimai iš Mickevičiaus. Jr.
Jonai. T. II. Plymouth., Pusi. 24.

KGM$DIJĖLĖS1 Čigonės atsilankymas, Dvi Kūmutėj Dvi 
Sesutės ir Girtuoklė su Blaivininku. ' Parašė Uršule GŪr*

' Bostoii, Pusi. 34. •
KRAŽIŲ SKERDYNĖ IR JOS IASEKMĖS. . Pajni^kl< M 

' Kražicčių nuo Amerikos Lietuvių. Parašė Kun. Jonas Ž.
Uhicago.

įat augsto sosto sėdėdamas pravirko. “Kas tau pasidarė, | 
ko tau trūksta, kad tu pravirkai/’ klausė jo dėde. Atsa- 
fcg valdovas šitaipos:f ‘

Verta'kiekvienam perskaityti. Boston. Pusi.' 63. ....‘.

, 1 raže Kun, X F. Jonaitis, Kapelionas. Išleido Lietuvių Pre-
"kyhos B-vė» Boston. Pusi, 64. ,,, * * »•?#♦■»>• *. »»*>.*»#•»*►♦* *

nybės* Lietuvių kalbon išguldė P. B. MeagA Puri. 74.
MEILĖSPASLAPTYBĖS. DramaS-se veiksmuose, 6-se atiden

gimuose, Vaidelis iš lietuvių gyveniinožarijoje. Parašė

6yyrai ir 5 moterys/ Boatenė* Pusi, 6& .., t .....

t

/

t

tt

I. ' CagOje. jPusl, 24- . r . . . .r;...,.;...,.... .15
[MGTERYSTĖJR ŠEIMYNA žiūrint j Modri M iifozoiijo# kertės. 
L Vertė M vokiškos kribbs M Gerutis., Kaštu Kun;'A- Miluko. 
Į .Sheijandoflh, Pa. Pusi. 164. ¥j ♦ *. 
|MŪSŲ TIKĖJIMAS.’ Parašė K®* J. Berthier, M. & Vertė J.

M. Šiftrintaa. Bort(W1021 muPusĖlOO.

į vergta iŠ vokiškė. Sbenandpah, Pa. Pusi. 89. *;
PAŽINKIME SOCIALIZMĄ. Parašė P. G. Bostone. Pusi. 16. .10 ] 
PATARLES‘IR IŠMINTIES GRŪDELIAI.' Surinko ir išleido '

P. MuleviČius (Moli8)^hicago, IR. Pusi. 48. . ,25
‘ASAKOS. Pagal Krilovą parašė eilėmis,Vincas Kapsas (Kų- ’ 

dfrka) Tilžėje Pusi. 15, .,.;.,... <;>,*;..........
I *ETRUKAS. Sulietuvino S. Rakauskas. Graži pasiskaitymui 
[ knygelė. Bostonas. • Pusi. 30. . ......«..'...............

‘BEGYVENTOS VALANDOS (Karvojaus laiškai). Parašė K.
I • A. K. (Kun. Al Kaupas); Joje telpa 67 įvairaus turinio lala- . 

kai (straipsniai) Žymaus lietuvių sociologo. Shenandoah,
l ’ *P*fi *Piml *140 1 
r t"** **• «*•- * 9- a. • <*■ « «. r v «t • 4. r r < * « v • v • V «

‘RADINĖ ARmiETlKA l . iki_100. Sutaisė ir išleido P.
I Mikolainis. Tilžėje. Pusi. 128. Tvirtais drobės apdarais. .35 

IAKTAS SVEIKATON IR LAIMĖN. Parašė Dr. Julius J.$
Į Bielskis. Labai naudinga knygelė kiekvienam. Pušį. 64. .2^ 

tYMO KATALIKŲ MOKSLAS. Kūdikių prie Pirmosios Komu- .
į nijos prirengimui tinkantis Surengė ir išleido Kun. jP. Sau- 
I rusditis. PusL 124........ . ..........\...._____________ ....
t SALDINAS.” Labai įdomi ir naudinga knygelė. Pusi. 8. 
Į ŠATRIJOS RAGANOS APYSAKĖLĖS^ Iš Daktaro pasakoji- 
I mų. Rudens diena. Sulaukė. Labai gyvai parašyta ir leng- 
I va skaitymui. Pusi. 69. ....... 4... 
Į 1CENOS ĮVAIRUMAI. Nauji, lengvi perstatymęliai. Parašė. 
Į ir savo lėšomis, išleido Juozas V. Kovas. Tinka trumpiems 
*. lošimams. PusL 32.
Į IŲ DIENŲ RAINELES; Surinktos įr išleistos jaunuomenės 

I NUGRIAUTAS LIZDAS. Apysaka iš buvusios p&saulinės kąį 
Į . rėš. Parašė V.‘ G. Pilsi. 33. Glasgovr. ..................................
I VAIGALŲ ĮTEKME Į žmogų. Parašė Išeivis. Glasgovr. Ap- 
Į ’ rašoma ką gero duoda svaigalai; .< 
I VVARBŪS KLAUSIMAI. Ar yra Dievas? Ar Kristus yra Die- 
I v vas? Ar žmogus turi dūšią? Ar-kilo žmogus iš'beždžionės? 
1 Ar apsunkina žmogų Dievo įsakymai.. Parašė F. V. Bos-; 
■ ton. Pusi. 32 «....«....»..««•..♦ . i.

; ITAMOŠIUS BESOTIS. Iš'lenkiškos kalbos versta M. Joniškio.
v—'.J. Tilžėje. Pusk 24. ..... — .05

I SVIETO PERĖJŪNAS.- Trankymasis po Vokietiją,; Daniją, .
•9* t Luxemburgą. Iš seno darbininko atsiminimų. Surinko Iš- 

-■ ■ ' “ - ' ,85
j V. JĖZAUS VARDO DRAUGIJOS ĮSTATAI. Versti iŠ anglų .

kalbos. Surengė ir išleido Kun. P. Saurušaitis. Philadelphia, 
t PusL . 64. . ..... a . . . . • ..a ..... . • • a. a. ■ < *15

P AB AKAS NUODAI ir kenksmą? nuo rūkymo. Pagal D-rą D.
P. Nįkolskį., I§ 4-to rusų kalboje vertimo parengė S. Kaimie
tis., Naudinga knygelė rūkantiems. Chicago. Pusi. 35.v...

TIESŲ VADOVAS IR PATARĖJAS. Sutaisė L. DeMarassd.' - •
Vertė. V. A. Juristas. Naudinga kiekvienain turėti po ranka. *

I a Chicago. Pusi. 141* • • .'■*... ........$1*00'
TRYS KELEIVIAI-. KRIKŠČIONIS', ŽYDAS ir TURKAS.

| Pamokinanti apysaka, , Vertė P. B. Antru laida*, Drobės 
apdarais. Chieago. Pust 92. .1......... . .40

L UBAGŲ AKADEMIJA ir H. UBAGŲ BALIUS BEI ELGE- 
| TŲ PUOTA. vKomedijŠės viename veiksme. Parašė Seirijų 
Į Juozukas. I dalyvauja 14 ypatų, H dalyvauja 4 poros ubagų7 - 
į ir vienas, direktorius. • Boston. Pusi. BĮ-..35 I —- * — * ■ f + * * *ĮVAIZDELIAI. Progos belaukiant. Indomi vieno laikraščio pra- 
I džia. Iš daugelio vienas. Raudonas kaklaryšis. Gyvenimo 
I pasaka. Literatas. Parašė Jonas Kmitas. Tikrai džiaugsies 
Į įšigiješ tuos vaizdelius. Boston. Pusi! 64*. ...*U.... 
f VAIKŲ TEATRAI* No. 1. Telpa, šie veikalėliai’: Pagalvok ką • 
I darai. Jono laime ir Pasakyk mano laimę." No. 2.—Ištir- 
| Sime paskui. Antanukas Našlaitis. Mėginimas. Surinko ir ,
Į išleido S. K.D. ir 1L Pusi. 64. ......... .20
Į VIST GĖRI.' Trijų aktų sceniškas vaizdelis... Parašė F. V. Bei- - 
[ kia 7 vyrų ir 6 moterų.. Boston. Pusi. 23. .. * .......... • .10 
Į VISAS SVIETAS; .d&m& kalnai, vanduo, upės, žmones, mies- ■ 

tai ir kaip tureiūiiiėm misti. I Sutaisė ir išleido P. Mikolai * 
j nis. Tilžėje. Pusk 156.' k.
j ŽINYNAS. Tai rinkinys, žinių iŠ Amerikos Lietuvių Katalikų 

Organizacijinio pasaulio* Kiekvienas lietuvis katalikas tu
rėtų jį įsigyti; Išleido Am. Liet. R. K. Kunigų Sąjunga. .
Boston. ’ PusL ,229. /.................., tl..... .$1.00

ŽYDŲ KARALIUS. Drama keturiuose aktuose bbi penkiuose 
paveiksluose.. Liuosri vertė J. M. Bįrvintaa. Dalyvauja apie 
20 vyrų", 6 moterys ir minia. Bostoų, Pusi, 59.»....«»*.ų. .30
Su užsąkyni’a siųšMte' ir pinigus čekiu arba Uioney 

orderiu žemiau padčtu adrezu: ■

BOSTON 27, MASS.'
•
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Ar girdite, broliai, dpjavhnn uitlą.
Ar girdite, šaukimą daugybes geimu M 
Alkoolis žudo žmonių- tiuli jonus
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Sveiku ir stipriu, bet tik valioj silpnu. . 
Į darbą, į darba jau stokime, broliai, .
'fe svietas ►au juokias! Mes eikim drąsiau F 
Su Dievą pagalba kovoj nepražūsim, ; 
Kovokim u^ tiesą, kovokim; narsiau !

i

tietuvui patdrlčs. t:‘

Mebftk/peir saldus visi laižys. 
Iš adatos vėžintą pidskalda 

. Metus, gardus, kaip du medų.
Nedves žiurke anf aruodo.
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M

■S,

k

4

V

X

' AMste ttiie nMctiaite, ■'
• žinomi pTanesiŲ Ijdd jan atvyko į 
ją Aliuli ją gabi Lietuvos artiste ĮM ‘BaMe- 
kaitė, kttri btivo laukiama per ilgą laiką. 
Artistė ’ We Babickaitėyra jatsižymėjusi są- 
vpigabumu Rusijoje aukštose operose ir. tu* 
ri gerą balsą.' Artistė Unė Babickaitė atvy
kus iš Lietuvos per nekurį laiką buvo apsi
gyvenus Chieagoje, bet dabar prieš išvažia
vimą į Lietuvą laukis visas lietuvių koloni
jas. Šį nedėldienį, 20 d. lapkričio atsilan
kys Haverhill’y įr dalyvaus koncerte, kurį 
rengia/‘Nemuno” Choras* ' Tai-gi haverhi- 
liečiams ir • apylinkės lietuviams yra gera 
■proga išgirsti jos nepaprastai malonų balse
lį.

$pn&mA. Ano,

Ak tas lenkas, tas begėdis, ,
* įtiek daug- gero mūs sties * jis.

Nei paimliu nesigėdi, . -
Mus sostinėjVieniu j sėdi.

' - ' ' -z' *
Visaip lietuvius kankina,

. Musų įstaigas naikina.
Žiauriais būdais skriaudžiį žudo
Įkalinę brolius pildo.

‘ Dedam aukas, perkam bonus 
Išdaivžysim. lenkus ponus.

■ Kusikratėm valdžiircaro,'
. Kirsim sprandą mes ir aro.-1
••

t

/

I

i *

*1

i

4-

f

$

.40

.15

.10

10

10

.30,

•i

.20
9-

LIETUVOS ATSTOVYBĖS 
AMERIKOJE PAIEŠKO 

. JIMAI.

. .Ieškoma įteikimui - svarbių’ ži
nių: 1 ... •

JUOZAS PETROŠIUS, paeina 
Iš Upynos, Tauragės apskr.

JUOZAPAS ARNATAVIČIA.
MIKOLAS ir ' STEPONAS 

KRIAUČIUKAI, gyvenusieji 
’ Pensylvanijos valstijoje.
; JONAS' MILČIUŠ; paeinąs iš 
; Garliavos valšč., Kaupo apskr. .

. IGNAS VAIŠNORA ir JUOZAS 
KARVELIS, 19T4 metais gyvenu
sieji Chieagoje. ' . ■

ANTANAS^ IGNAS ir JERO- 
; NIMAS TIŠKĖA'L gyvenusieji jau 
per 20 metų Chięagoje. .

J PRANAS DAPKUS, paeinąs iš 
Šilavos valse., Raseinių apskr.

JUOZAPAS MAŠVOLA, gyve- 
: aęs, 202.' Jefferson Avė./ Nėwark, 
< x

Laiškai Lietuvos ,* Atstovybėj 
raudasi dėl sekančiu:
VALERIJONUI BUTVILAI, gy

venusiam Boston, Mass. Valdiš
kas laiškas. -
• JUOZUI SUBATAI, Valdiškas 
rastas iš. Paryžiaus. -

PETRUI GŪRAI, gyvenusiam 
Cbięagoįe, Valdiškas laiškas.

Prašome atsišaukti arba jei kas 
turi žinių apie’minėtas ■ ypatas 
prašomo pranešti šiuo adresu;.

Eepresentative of Lithuania. in 
America,. 1925 “F” St., N.. <, 
IVashhlgton, D,’C.

i . -■ * • • *

Lapkričio 8 d. 1921 m>
- , ų • .

■ .-.J „ ; - ' '■ . ' - , • - --t—

h _

TRYSPARŪAVIMAIŠ1TĄ 
SAVAITĘ. ė .

l

»

Z7.
f * < ’ * z 

^Mi-onvi ruski kraj.”

Kaip žinoma, rusai,ai a. carų gadynėje' 
nuolatos garsindavo pasauliui, kad Lietuva 
— tai iskonni ruski kraj., Taigi įdomus ir 
Europai žinotinas falšas, kad 1920 m. per 
rinkimus i Steigianiąjį Seimų neišstatyta 
niekur nei vieno rusų kandidatų sąrašo ir, 
.rodos, nei viename sąrašu nebuyo- nei vie
no ruso kandidato-įeatstovusi ‘

Kovo 17 d. 1917 m. Rusu caras Mikalo- 
jus II liko priverstas atsisakyti rusų carų 
sosto.

------------? .....  , . 7 ' ' -

$3,000.00. Maudynė ir visi impro- I 
-cementai (įtaisos), vienas akras > 
žemes. Namas tik keturi metai ' 
statytas, yra pirmos klesos. Išmo
kėjimas lengvas. 4 '

šešių kambarių namas — $3,800 
Maudynė ir visi improvomeiitai; 
trys ir pusė akrų žemės, vaisinių 
medžių, didelis kluonas ir^gi, ant 
gera kelio. Užimti vietą reikia ' 
kuogreičiausia.

ALLIANCE LAND CORP.,
79 Milk St, Room 410, 

Bogton, KTass.

Hcbverhilietis.
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PRANEŠIMAS

.b ’• * j

A. L.R4!K..;Ęed. Bostono ąpskriętel* 
skyrių valdyboms.

Gėi'b. Fed. skyrių valdybos ma
lonėkite prisiųsti savo raštininkų 
ar visos valdybos narių antrašus, ■ 
kad būtų galima, reikalui prisi- ' 
ėjus greitai susižinoti ir taip-gi 
dėl žinojimo kuris skyrius pri
klauso prie šio apskričio. Praneš
kite taip-gi Ir skyrių numerius,
nes reikia įtraukti knygosna. Tų 
stengkitės kuogreičiausiai padaį 
ryti- ' . . . ■

Pranešimu^ siųskite apskr. raš
tininkui: . - .

20FaxonSt.,
. Mikolas M. Kamandulis, > 

Montello, Mass,

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS

“žElMENIjA”
Nr. 2. •

z

Botonikos mokslo žurnalas, 
leidžiamas kas trecių 

męnesį.
n«

r .

Z

/ 
>

Visi apie penkiolika mailių iš 
Bostono, netoli nito gelžkelio trau
kinių, krautuvių, bažnyčios ir mo
kyklų; '

MeŠių kambarių namas $2,300 
ant statė »road, miesto vanduo, 
gasas, elektra, geras kluonas, di
delis plotas- žem|s> Išmokestis la
bai lengva* • , .

- ‘Aštuonių kambarių na*W **

i

■ “ŽELMENIJA” yra šios rū
šies lietuvių vienintelis žurna
las. . z, 

“ŽELMENIJOS” No. 1 (pir- ' 
, .mas) su paveikslais. Tilpo 
400 suvirš įvairių augmenų— 
“Žolių” wirdal.

“ŽELMENLTOS” .prenumera
tos kaina' Amerikoje ir užsie

niuose metams $1.00. •
pavienio numerio liaino 50c.
Užsirašykite “žĮJLMENtJĄ..”

• Apbesas:
P. A. JATUL, 1 ' 

P. 0. Bos 2128, /
Boston, Mass.

M .

-
: :

I -
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GERA PROGA LIETUVIAMS.
•fe , . . - -. ■
Parsiduoda Mūrinis Namas ir 

Drapanų Krautuvė- .
Biznis iSdirlitus per devynis ’ metus, 
Lietuviai ifl&praletsklte progos mylijb 
tieji bizni., Priežastis pardavimo— 
atkėliau į nartų vieta. Kreipkltės Siuo 
.adresu:

S. Vasiliauskas,
1008 AVhshlnglon St.r Ųortfood, Mass.

paieškau rituos .šlrviukės, paeinan
čios iŠ Mniiumt kaimo, Siesiką įm\» 

:Vk,mergės nps. Apie septyui metai' lai* 
ko atgal gyveno CanibrMge,. jVtiss. ir 
ra tenYSvažmvo į Brooklyn. N- Y Ji 
pati, ar kas žino, kur ji gyvena, nmk>’ 
nškite imrtfcėšfl, nes turiu labai svarbų 
roiknlę.M ,

■ Jono* Guiugriiatf,
70 tftvrmco st.', imwęn<»i Mass*

K5i

S

r

m « Mums nėra skirtumo ar 
Jūsų bila už spaudos dar-

H bus $50.00 arba $500.004

H NĖRA SKIRTUMO.

P mėnesį. ,
; Mes paimsime užsaky
mą cŲdelj ar mažų ir nori
me parodyti'Jums delko 

,mes manome, kad galime 
būti Jūsų spaustuviitin- 
kais. ; 7

Jeigu nebūtų gera prie- 
. žastis, tai mes neužimtume 

H brangios 'laikraštyje vie- 
tos šiam apg'arsinimuL .

® “.Darbininko” Spaustu- 
H ‘ve įrengta naujausiomis 
Ogr mod&kiškomis. mašinomis 

ir spaudos darbai atlieka- 
g mi greit ir 'gerai. . x 
□g Su visais spaudos dar- gg 
S bais kreipkitės Šiuo adre- 
ffi . .'‘DARBINIHKAS” . || 

866 Broadway, . . SS
* Boston 27, Mkss. 68 

Telk.m So. Bo*xox 620 n*
5

į

\
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Per neturį laiką jokios žinelė: 
iš čia laikraščiuose nebuvo maty 
ti. Kiti gali pamanyti, kad Kart 
lordas saldžiai miega. O yra vi 
sai priešingai. Tuom tąrpu čia bu 
vo didis lietuvių subruzdimas de> 
labo Lietuvos. IŠ to turėta pusė
tinos pasekmės.

Nors aš nuodugniai nesekiau 
viso vaikinio ir aprašyti tinkama: 
negąlėsiū, bot tik trumpai pažy 
mėsių kas veikta.

Spalio 24 d. Čia* kalbėjo gerb 
M,. Yčas. Publikos susirink: 
skaitlingai. Jo kalba buvo gan. 
indomi. Kalbėjo, taip sakant, & 
pie 'visą Lietuvos valstybės orga 
nizavimogi. nuo pat pradžios ik 

* dabąrtįĮiio padėjimo* Jokių au 
' kų tose prakalbose nebuvo renka 

ma* Gerb. kleb. kūm Ambota 
savo įžanginėje kalboje pareiškė 
kad šis vakaras/ tai yra prisiren 
girnui sutikti Lietuvos Misiją, ku 
ri už keletos dienų čia atvyks.

Spalio 25, 27 ir 29 buvo surehg 
ti forai Tautos Fondo ir L. R. K 
Rėmėjų Draugijos. Apie tai bu: 

. plačiau parašyta. '
Spalio 28 d. aplankė fiartfordi 

Lietuvos. Misiją, susidedanti i 
. gerb. V. Čarneckio, Viniko ir Mas 

tausko,. Nesant mūsų kolionijo. 
inteligentijos nebuvo rengta ne 
tam tikrų ceremonijų bei iškil 
mirt, kokias kitos kolonijos,suren 
gia, kaip matyti iš laikraščių. Bet 
ant kiek buvo galima ir čia bu 
vo rengtasi. Žinoma, daugiausia', 
toko darbuotis L. L. P. Stoties vai ‘ 
dybai

Jonas Labcckis, vietinis klebo 
nas kun. Ambotas, Jonas Mančiū 
nas ir kiti stoties komiteto naria' 
daug pasidarbavo. *
' -Publikos gal pirmą sykį tie} 
Luvb susirinkę. Su nekantrumi 
laukė pasirodant Misijos. Prisi 
ąrtinųsįpaskirtąm fąikuigpasirod: 
Lietuvos Misija iš trijų virš minė
tų asmenų, drauge su vietinii 
gerb. klebonu kun. Ambota ii 
AVatcrbury’o klebonu kun. Valąn , 
tieju. Prie durų buvo sutikti si 
Lietuvos ir Amerikos vėliąvomh 
ir nulydėti ant estrados; čia ga 
tavai laukė sv* . Cecilijps choras 
vedantas varg. P. Kamaųtausko ir 
Banio Zavedskio orkestrą užtr«- 
kč Lietuvos ir Amerikos himnus 
Bo tani atidarė jausmingais žo * 
džiais tą vakarą ir supažindina

. publiką- su "to vakaro tikslu, vieti 
nis klebonas kun. Ambotas. Pc 
to iš eiles kalbėjo gerb. Viiiikas 
Mastauskas ir gerb. Atstovas V. 
Čarneckis.

Visų kalbos buyo turiningos ir 
labai interesingos. Po antrai pra 
kalbai, t* y. gerb. Mastąusko, bu 
v® pardavinėjami bonai. Parduo
tą už virs 3 tūkstančius. . .

- Buvo atsilankęs ir vienas lietu
viškas1 žydas irjšklausęs prakal
bų, Išsipirko Lietuvos boną, o ne
mažai yra lietuvių išgamų, kurie 
nO tik neperka patys, bet dar iš 
perkančių šaiposi. Gali būt, .kad 

‘ ąteis tokie laikai kad tas jiems ne
išeis ant gero. *

; . Reporteris

f. '
— ’ »

MUM..t'
T ■-T-rL T. .’ ifr ri.W

Lapkričio 11 d. įvyko prakalbos 
>v. Praųciškaus bažnytinėj sve» 
aipej. Kabėjo Kum F. A. Vir- 
įąuskis, Dr, Landžius, ir “Darbi- 
inko” redaktorius, lyr»n&B Gm 
aš. Išneštą- ’ rezoliucija prieš 

: enkus. -
Binktą ir aukos.
Auko jo kun, H A. Virnmųskiš 
m .
po $1.00 i Magdalena Baravičie- 

5, Stanislovas Gyčius, Petraa Joa- 
eliavyČius, Jurgis Palaima, Kal
antas Vencius, Kaz. Baltrūnas, 
eVąs Grina, Antaną* Sakalans-- 

cas, (Pauliną Kupriute, jonas Žu- 
> aitis.

Smulkių $9.92., 
! Išviso — $24.92.

t ..

MONTBEAL, CANADA.

Lapkričio 11 d, buvo paminėji
mas žuvusių kareivių pastarojo, 
mro metu. 11 vaL dieną mieste 
apo sustabdytas visoks judėji
mas. Sustabdyta dviem minutėm 
lektros ir garo jėgos, Barškan- 
ioš dirbtuves buvo nutilusios ka-

■ Z . \

Vų tyla. Tokiu būdu tai čia iš- 
eikšta garbe žuvusiems karo lau-
;e. . • .

7 ■

-A

>'

Kareivis.I

CAMBRIDGE, MASS.

Neiškenčiu nėpabriežęs nors 
iek tiek apie mūsų, draugijų- vei- 
mną, Vienos dirba dėl tėvynės 
aetuvosJr Bažnyčios, o kitos dėl 
vetimųjų ir net Lietuvos priešų. 

Vatalikiskos draugijos sulig išga- 
,ų aukoja tėvynės Lietuvos rėika- 
ims, perka L,. L. P. bonus ir te
na kitokius naudingus darbus, o 

r uip vadinamosios “tautiškos” 
Iraugijos bei saiidarokų ir bolše- 
ikų globojamosios, kurias r?iš 

’ats gerai žinau, nei cento Lietu- 
ai neduoda. ir neperka L. L. P. 

jonų,. o tik visa gerkle šaukia, 
<ad jos tik vien Lietuvą gelbs- 
ančios. Gi ištikrųjįi jos gelbsti 
Rusijos ‘ ‘ re>ju. ’ ’ Paimkim, kad ir 
jiet. Sūnų D-ją, pati vos gyvuo- 
lama aukojo 50 dol. dėl Rusijos 
•ojaus komisaro Trockio kelnių. 
.Mat, žino, kad Rusijoj, nors ię, 
‘rojus,” bet žiemą be kelnių vis- 
*i negalima kęsti. Negana “to-’ 
minkai” iš draugijų išlupa stam
bias auaks,-bet dar ir per stub.as 
mikščiodami žebrąvoja. Lietuviai 

•‘urėtų.nuo 'tokių apsisaugoti h’ 
lesiduoti nei cento išvilioti,. Mes 

; -urime savąją tėvynę dar tebe- 
•kurstaneią, tai. gelbėkime ją pir
ma, d Trockis tegu palaukia su 
tavo “rojaus’* komisarais.

. V. S. J.

ttmnra vcrTfi' JUB»vUWJQf Wl©t

Laiavamanių vargai.
i ». ..................... N
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Visoki bedievukai ir laisvaina* 
nėliai bekovodami prieš Bažnyčią 
!r tikėjimą, įgijo kvailą ir nepa* 
kenčiamą katalikų Bažnyčios ig- 
noraciją. Toleravimą tikėjimo^ 
kei pagerbimą nors tikinčiųjų 
jausmų jie skaitė pažeminančiu 
darbu.. Jie visur tarp lietuvių ka* 
tąĮikų apsieidavo akyplėSiŽkai. 
Bet pastaruoju laiku, kaikurie 
pamate, kad nevisur taip galima 
apsieit* Laisvos meilės idėjomis 
persiėmę nekuria laisvamanėliai 
grįžo” Lietuvon. Bet ten laisvoj; 
meile turbūt neprigijo, kad jų a* 
rogantižki ^notacijos ragučiai y- 
m laužomi. Tūlas laisvamanis A 
Dąr-tis, kurs keletą metų išgyve
no šioj kolionijoj pasižymėdamas; 
kaipo didi* tikėjimo ir Bažnyčia 
priešas, grįžo Lietuvon. Tų kiek 
laiko atrašė laišką savo vienmiu* 
čiams reikalaudamas 'paMūdymo. 
jog jis nebuvo vedęs; Jbįraugaf

L. A* kuopų pagamino. puikiau* 
sius paliudijimus ir pasunte. Bet 
po trumpo laiko prisiuntū vėl laiŠ 
ką, kad paliudymai negeri, gil:dk 
reikią klebono parašo ir parapijos 
antspaudos. Jo draugužiai nusi
minė, nes reikėjo atsigerti te 
yandens J kurį spjaudė. Pradėjo 
lankytis prie vietinio klebono ii 
parapijos komiteto prašydami pa
liudymo. Raštininkas perŽiūrejęf 
užrašų knygas nerado, kad jis ka
da nors būtų prigulėjęs prie vie
tinės Šv. Kazimiero lietuvių para 
pijos, tai ir paJĮSdymo negalėje 
duoti. Suprantama, kad tas lais 
vamanėlis, sugrįžęs Lietuyon, nor 
eiti į .moterystės luomą, bet nelai 
mė, kad ten laisvos meilės nieks 
nepripažįsta ir pačiomis kaip sa 
•nojiedas negali mainikauti, tai ii 
bėda. Už perdidelį (džiaugimos 
savo “laišvumti,” dabar nesmagu 
'nų prisieina, pakęsti.

Ištilpųjų liūdna žiūrėti į nusta. 
jusius tikėjimo. Man bešidarbuo 
jarit dėl Tėvynės, .ypač bonus par
davinėjant, teko, susitikti su -įvai 
rių pažiūrų lietuviais. Nors tau 
tininkai giriasi daugiau už visus 
savo pairijotiškumu, bet kūome< 
prisieina tą darbu parodyti, tai ji< 
mkrypsta bolševikų pusėn. Vaik 
ičiodaniu sū draugu bonus ūžrs 
inėjąnt, užejova pas lietuvį mė • 
lininką-, nuo senai priklauso pri 
T. M. D. Mums perstąČius, ko 
kiu reikalu atojova, tai jis kar ! 
paleis savo “progresyvišką” vai 
gomąją, tai tikrai manėva,' kac 
pons mėsininkas išleido Savo “ra 
mmėlj” kur pasisvečiuoti. Mes • 

.labai nnstebomė, nes jį gerai ži 
nojova esant karštu tautiečiu, '/ 
dabar spjaudant’ąnt savo veido — 
savo tautos* Tai faktas, kad žmo 
gus nustodamas tikėjimo, nustojž 
ir žmoniško mandagumo. Nėr: 
abejonės, kad visi liberalai išsi 
riers iš savo kailio ir virs “prog 
resyviais.”

■^M;**^**^*^*—' ■ m I"""" . "T .1. Ii

inais ant katalikų, o ypač veikėjų Kviečiame visus narius atsilanlcy- 
ir vyčių. Nors tokie užsipuldinė
jimai savu tikslo neatsiekia, bet 
kad mano vardas buvo įveltas į 
atsitikimą kitokioj formoj, tai tu* 
riu žodį tarti, kaip ižtikrųjų bu* 
vo. . - •

“Dirvos” 44 num. aprašyme a- 
pie-“Artojau® vakaro” nepasise
kimą yra pasakytas baisus daly* 
kas, 'kad Šeštokas užpuolęs gat
vėje vieną plakatų dalintoją ir 
kuone sukruvinęs, atėmęs plaka
tus sudraskęs ir sušaukęs gaują 
vyčių, tik rėkęs: “Duot jam, 
duot bedieviui! ” Štai kaip ištik- 
rųjų buvo. Laike misijų Tėvo Al
fonso išėjus iš bažnyčios kaž-kas 
bekaišiojęs plakatus' žmonėms. 
Pakišo ir man. Aš paėmęs žiū- 
’iu, . nu*gi ir Butėno vardas padė
tas. Aš tuoj supratau, kad čią 
garsinamas kokių bolseyikėlių va* 
kąrąs, nes Butėnas, . tarpe gerų 
Žmonių nėra.dalyvavęs, .ir žino- 
lamas, kad D-jų eentiA yra už
ginta prie bažnyčios plakatus da* 
yti, tai ąs čiupt! dalintpjm už 
‘ankoves ir sakau: .. “mesk tuos 
MakatŪS^ o eik į bažnyčią papote- 
'iaūti.” Aš tik juokais, bet lais- 
'amams pabalo kaip popiera.’ Gal 
nane, kad aš’ ištiktųjų vesiu "į 

• jažnyčią. Jis plakatus palikęs-, 
lui bėgt, o žmonės tai pamatę pra
lojo juoktis,! Mat nežinojau kad 

. ąisyamanis bažnyčios ląbjau bijf 
įegu juodasis kryžiaus. *. .

Ir jei kas prirodys, kad aš ei? 
lefeisybę nurodžiau, tai skiriu 
£100 “Artojui.,” “Dirva” visa’ 

: težinodama, kaip tas faktas įvy 
ko, rašo šmeižiančiai. Reikejc 
urmą ištirti, o paskui šmeižti ma
re ir garsinti mano vardų, ne? 
Kos Vyčiij kuopos žinoį kad ar 
gyvenu CIevelande.

Kadangi “Dirvoj” tiesos maža’’ 
era, tai ji.gali ir toliau savo juo 
tą politiką varinėti. Aš mek< 
bendro su tuom nemanau turėti 
Tai būtų peržemas . darbas^ st 
‘Dirva” užsiiminėt* kuomet ji 
'aesos nepaiso-

ti ir daug naujų narių atsivesti 
Lab. Drujos valdyba: 

t Pr»M Maukus, pirm., 
1 Pranu Bartkų, prot. rašt.,

A. Sidabrienč, fin. rašt,
B. JKpkaiufciani, ižd.

* t.

CLEVELAND, OHIO* .

Lapkričio pradžioje ilgai gyve
nas Clevelandegerb. S. Eimutis iš
sikalė su savo Šeimynėle į Bodies- 
tead, Pa., užimti vargonininko 
vietą prm gerb* kun. čepanonio. 
Linkėtina S. Kiirttieiui laimingos 
darbuotės sū. jaunimu. Pasikal
bėjime gerk Eimutis pasakė, kad
Homestead’e jaunimas esąs gra-| 
Žiai išauklėtas^ ypač mergaites, 
kurios net vyrų darbus .atliekan
čios viešame veikime.,' esą gerti 
susipratusios ir pilnos patrijotiz- 
mo. Visas veikimas paeiua i* L. 
Vyčių kuopos* '

“Snieginis” vakaras,

Lapkričįo 24 d., Lįetuyių Salė* 
je, Moterų Sąjungos 26 kuopa ren
gia pirmą tokį gražų vakarą 
45Snieginį balių-’’ Frašidės 6 vai; 
vakare. To vakaro'puse pelno eis 
šv. Jurgio parapijai. Pageidau
jama, kad kodaugiąųsia atsilan
kytų į šį gražų sąjungiečių vaka
rą, o tie centai bus suvartoti ge
riems tikslams. .

Jaunime, nepraleisk'ie šios pro
gos! >

. . ‘ Vytis,

£"

t, J
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Geriausias mtįsŲ pasiūlymas biznieriams ir 
profesijonalams, tai yra Sis: LDS* leidžia mas- | 
met kalendorių. Biznieriams ir profesijonalams 
yra geriausia proga jame pasigarsinti* 

į * Tų kalendorių, skaito mažiausia 50,OOO asme- 
į mi. Jie yra veikliausia mūsn visuomenčs dalis ir 
į ' supranta, .kad reikia remti £uos, kurie remia 

spaudų arba tas organizacijas prie kurių toji vi
suomenesdalis priklauso. Lietuvių Darbininkų 
Sąjunga yra viena iš žymiausių organizacijų A-. 
merikoje,' ■ . *: . .

j Ateinančių 1922 metų Kalendorius jau ren- t 
į giamaš spaudom Kad užtikrinus vietų apgarsi* ’ 

tai siųskite tuojau, Garsintis apsimoka. .
!. • į * **• » * * I

ApffarsMmį kainos;' "

pūąę puslapio .. *. . . .»*
\ W ketvirtą 4&1 į puslapio .*....*,**,* 

Užyięiią oolj *». , **.*•■*■* *.*, * *,<*.,**
- " ■ ■ -.. ” •<

»•

J. šeštokas.

MAHANO Y CIT Y, PAv '

Lietuvių kolionija didelė. Tūr 
Savo gražią bažnyčią, kleboniją h 

’ svetainę. Darbai čia eina gerai 
• Žmonės gyvena., gerai ir linkstnai 

Lapkričio G d. įvyko prakalbos 
Į šy*. Kazimiero Draugiją įsĮraši 
amžinaisiais nariais . gerk, klėh 

« kun. Pijus čėsua, vai-g. :Stasyt 
Daunoras, Pranciška Sabaite ■ ii 
sumokėjo po 35 dolerius. Metinii 
įsirašė 43 imliai. Už svetainę p 
korkavičįiĮi Šv. Kaz. Dr-ją turėjo 
užmokėti lO.ilol. Labai gerą pa 
■daro įspūdį tai yarg. St, Dąunori 
vedamo choro daineles ir himnas 
Choras didelis- ir gerai Išlavintas.

Gerb, klebonui už paramą ii 
prĮejunkumą, .W<. Daunorui, Sv 
Kaz. Dr. kuopai ir jos darbščia 
sekretorei ir visiems nariams 
reiškiu dėkingumo it aukštos pa 
garbos žodžius. , ’

•- Kun. P. Raščiukas

PROVIDENCE, R. I.
■ - t

Mūsų klebonas su pagelba gerų 
jąrapijonų smarkiai veikia, kaip 
sažnyčios, taip ir tėvynės Lietir- 
;os labui. Štai dar neseniai bu- 
o laikraščiuose ’ aprašyta apie 
mncertus, prakalbas ir kitas pra- 
įogas, kurių pelnąs ėjo į pnrapi- 
os kasti, bet nepamiršta ir tėvy- 
.ė Lietuva.

Spalio 30 d. tapo parengtos ągi- 
aty vijškbs prakalbos L. Bonų rei- 
:ale. 'Kalbėjo advokatas A* J. Mi- 
aris iŠ AVorcester, Mąšs. ir vieti- 
us klebonas kun, J. Čaplikas. Per 
jas prakalbas L. Bonų parduotą 
iž $800. Tai retenybė'Jproyidęn- 
e’ųi, nes kiek dauginus menesio, 

5ia kalbėjo ir F. L Bagočius, vie
tok tuom kart nei 'vieno hemo ne- 
>arduota. ’ Pasirodo, -kad.žmones 
te tik ką atskiria baltą nuo juo- 
lo, bet ir savieji savuosius geriau 
mgerlna ir 'užsitiki jaisiais, žino- 
lami, kad jie ne $ol save išroka- 
imd, bet iŠ meilės: Lietuvos mo- 

> lutės dirba. ‘ .
Dėl pagražinimo vakaro nemu- 

; ai prisidėjo ir Sv; Kazimiero .paK 
horas, vedamas K. Juškos, sudai- 
modamas keletą gražių daineliij,

Amerikonų laikraščiai‘ant ry* 
ojaus labai gražiai atsiliepė apie 
ietūvjuH, jųjų, meilę prie tėvynes, 
jurią lRrodiS. ispirkdami net ui

'*■

Švento Kazimiero Draugijom..
Generalinis Įgaliotinis Ameriko- 800 dol. L. L.'I’SBomj.

Uj®-
v -

J. S. K

HARTFORD, CONN. -

Pirmi į darbą. .
* . r

Lapkričio 13 d. gerb. klebonas 
iš sakyklos- padavė mintį, kad da 
bar atėjus ilgiems vakarams — 
draugijos rengtų vakarėlius para
pijos svetainėj su paskaitom, dis 
kusijom ir kitais prėgrmneliais 
Žmones tuomet turėtų kur naudin- . 
gai laiką praleisti.

Tuojduš po sumos LDS. 6-ta kp. 
turėjo mėnesinį susirinkimą ir bu
vo viršminėtas dalykas apkalbė
tas ir tam vykinti išrinkta komi
sija iŠ šių; Paulina Geležiute, Tek* 
lė JĮlužienė, Antanas Mazaiąs ir 
Juozas Bernotas. ’ ‘

Buvo svarstyta Įr apie įsteigimą 
LDS. informacijų biuro,-bet ne- 
permatant pasekmių iš to, atidėta 
tolesjiiamhaikui.

Prisirašo vienas naujas -narys 
Pranas GumbuleyiČius. . .

Pirmas paskaitų Įr diskusijų va
karas turės įvykti 20 d, lapkr. pa-

R#pm$eęįsi.

mj

Jūu ne kaij
Direktoriui* mėk. jifttcisĮj

rupijos svetainėj.
'* i ■ * £ '

p
*

» fcą “Dirvos” '

ą “Dirva” pasižy
mįs užaipuldinėji*

- I J

r

* p. m- f • ♦ -r ą • •' » .4 *■ ♦ • * t * ? SjuutUy

8.00 1 Ii
5.00 3

1.00 S
|Į|- Apgar$Wmč-l£Qittjų stų&k: tuojau A^aa®kM-yS*- IS 
®i lito 1
m ’ ; ? < H

p Stiti firoiliuay, Boston ^7,

TIESOS SiPAUDOS | 
g. BENDRIJA J

L. ŠIMUTIS, Pirm. J. B. ŠALIUNAS, Ižd. JjJ
|| , KUN. J. PETRAITIS, Sekr. z

J* E. Karosas, Kun. F. Kemėšis, P. šivickis, A.' Staknys.

g TIESOS. SPAUDOS BENDRIJA organizuoja- 
$100,000.00 kapitalų, ’ kad Lietuvoje* uždėti Po? J 
pieros dirbtuvę ir įkurti Spaustuvę knygoms ir laį-* . \ 

1R kraščiams leisti. ' ‘ .1
S ' .įs.0.0 (PENKI DOliEKUI) į

Visais reikalais kreipkitės šiuo adresu: 

r TIEMS SPAUDąS, BEMJA,
147 MONTGOMERY ST., PATERSON, N. L i

Kalėdoms Prisiartinant

M

rJ

•J

HARRISON IB KEARNY, N, J.

Atsilankymas Lietuvos Atstovo 
Valdemaro Čarneckio.

Virsmihėtų kblionijų L. L. P. 
Stočių Valdyba, "-sužinojus, kad 
atsilankys L. Atstovas, dėjo visas 
savo pastangas priėmimui 'jo. 
Bet kadangi vienu vakaru norėjo’ 
pasakyti dvi prakalbi; Harrisone 
.r Newarke, tad mes prisirengti 
geriaus negalėjom, kaip tik p'asie- 
nę tris automobilius, vietos kleb. 
xun.-F. Jakštys, Stopių pirminin
kas'su raštininku, taip-gi ir ga
besnieji kolektoriai važiavome į 
stotį pasitikti L. Atstovo. Ant 
lėlahnės pasivėlinom, trim minu-' 
tom. Nuvažiavom į Nęwarką po 
iri ėmimui Atstovo.. Pakvietęs 
Mastauską, kaipo pirmą kalbėto’- 
jį mūsų koliohijoše parsivežėm, ji 

. Programą pradėjo su dviem Cho
rais.: Birutės ir Mažų Mergaičių, 
'kurie 'sudainavo Amerikos himną, 
po- vadovyste prof. F. Odelio. Pa
dainavo ir keletą lietuviškų dai
nelių. Kalbėjo Mastauskas, temo-’ 
•je, kuomi nori būti Amerikos lie
tuvis grįžęs Lietuvon. Už dvide
šimts minučių gerb. M. Akelis>sa- 
vo papuoštu automobiliu atvežė L. 
Atstovą, su Raštininku Viniku. 
Klebonas Kun. F. Jakštys pama- 

1 tęs Atstovą, užbėgo ant estrados' 
ir pradėjo “savo darbą/’ niekelio 
neprašomas. • Čia mat Stočių bu- 
vo prisidengta ‘sutikti*'Atstovą ki- 

: aip —' lietuviškiau, gi kuų, Jak- 
stys suriko tris sykius: “hurei! o 
“Birutės” ir T. M. D- 62 kp. cho
rai, niekeno neperstatyti pradė
jo: “Lietuva Tėvynė Mūgiy” Pa- _____________________ ___ __ _ ____
lainavn ir įaugiąus dainelių. Sto- J/ Lietuvon pe/Baltic įtatę7 1921 in, sau
hų pirmininkas paaiškinęs Per" ? sio mėnesy ' '
ūato kalbėti gerb. Viniką. Vini- 
kąs kalbėjo puikiai, bet trumpai. 

; Perstatytas gerb. D. Atstovas čar- 
leekis. - Pasipylė aplodismentai. 
Pradėjo labai lėtėi; vartojo pui
kius, lietuvių kalbos žodžius.. Pri
mine, jog "mūsų kolionija viena iš 
gabiausių “kareivių.” Kųrje ne
klausia. kaip, didelis yra priešas, 
bet tik klausia, l<ur jis yra? Ką
rąs laimėtas I Kvotą sumušta pe
reitais metais su dideliu Raupu i 
Tai vienos iš pažangiausių kolio- 
ųijų sulyginus, skaičių gyventojų 
su kitom. L. Atstovas,.-pripąžĮn- 
dpmąs mums garbę pripažino vir 
pilnąjį susipratimą pildyme pilie
tiškų savo pareigų Tėvynes Lie
tuvos labui. Mat čia mūsų vei
kėjam nerūpėjo statyti įvairių 
^izmų”‘reikalus augščiaivuž tė
vynės, šiuo svarbiu momentu.

r S

, WORCĘSTĖJ, MASS.

Iš Labdarystes Dirvos.
- -•*

Labdaringoji Draugija, po glo 
>a Šv. Dievo ^Motinos Sopulingom 
.cnųilstančiai darbuojasi, atlikda 
įa niielaširdingusr darbus:; laū 
:ant ligonius, šelpiant • pavargo 
ius ųmeturtingus našlaičius.-Jai 
laug prakilnių darbų yra atlikujf 
r ateity rengiasi daugiau'nuveik- 
i. Tai-gi,. Wbrcesterio Lab. Dr- 
a‘šaukia visus brolius ir sesutes,; 
jeros širdies .lietuvius ateiti į su- 
lirinkimą ir prisirašyti'prie šios 
garbingos organizacijosl Broliai, 
pąžvelgkįte ir Į savo ateitį. Juk 
mes nežinom,, ką mes galim, sutikt 

- yt ar poryt. Juk nętuomet lai
bas rūpintis savo ateitim, kuomet; 
iga paguldo ant lovos. Yra ir 
>okių, kuriam susirgus'nera kam 
įei vandens lašelio atnešti. .Kad. 
ivcikaS' būdamas ir. tūri prietelių 
jet nelaimei ištikus tie prietelia 

. ankiausiai prasišalina. Iš to aiš 
;u, kaip naudingą mums prigulė 
Į prie Lab. Dr-jos^hes ji nei vie 
to nelaimes ištikto neaplenkia, vi- 
ai^ rūpinasi, kai tik prie jos 
aukiasi, o labiausiai rūpinasi sa

vo nariais, * kurie rūpinasi. JsĮtąis. 
Todėl clam sykį pakartojame: ne- 
atidėliokite, bet artimiausiame su
brinkime ateikite ir prisirašykite 
o prisirašę jausitės laimingesni; 
les turėsite ramybę- žinodami, 
kad nebūsite apleisti sunkiame 
padėjime.

Ląbd. Dr-ja rengiasi prie dide
lio naudingo darbo-—( pirkinio ti
kės, kur bus įsteigta prieglaudos 
narnai seneliams .ir našlaičiams 
Worcesterio Ląb. Dr-ja šaukiasi į 
visas 'apylinkes kolionijaš, ’ kacį 
griebtųsi steigti Labdaringas Dr- 
jąs ir visi kartu susidėję greičiau 
galetūmėm ptsĮekti augščiau pa
minėto tifcglo. Šaukiamės ir į pk’ 
vienįusį kurie gyvena ant ūkių 
iŠsisĖlaidę, kad dėtųsi prie L, D., 
'nes tuomet senatvėje turės sau 
prieglaudą ir nei 
pagelhą. / ; . /

Pranešame , visiems Bato ma
riams, kad Lubd. D-ja savo susi
rinkime spalio 16 d. -perkėlė savo 
susirinkimus it parodėlių į nČdSl* 
dienius.;. Tai dabar susirinkimai 
bus trečiam nedėldieny kieįtvie* 
no mėnesio, 3-čią vai. po, jįrietų.

. v r

e|aimei Mtikiis ■— KoŽnam žmogui ar šiokie ar tokio 
■įsitikinimai y Va brangi^ bet at
minkime 'brangiausi įsitikinimą į 
Lietuvą ‘Tėvynę mūsų Įr dėl jos 
atlikime -savo, lietuviškas piliefiš- 
kas'pareigas.

Valio! Karlsono ir Keąriieya 
lietuviai!

f.

>ll

į l __ ; i jn

y yiSAME pasaulyje yra priimta sveildnti savo gimines; savo ar- Įj 
I" timuosius, didžiųjų Švenčių sulaukus. Kiekvienas Amerikos | 

Lietuvis turi savo artimųjų Lietuvoje, kurie su išsiilgimu lau- v 
kia dovanų, laukia gal. ir labai reikalingos pašalpos; r kaip tik S 
dabar yra laikas pasirūpinti, kad tes- mūsų dovanos pasiektų y 
-juos daKpirm Švenčių. Nebe to dar, kad nebūtų reikalinga n 
Lietuvoje ir šiaip paramos, žiemai ateinant, — DAR DAUG Y- V 
RA TENAI VARGO IR SKURDO, DAR TOLI GRAŽU NE- 1 
UŽGIJO TOS MŪSŲ ŽMONIŲ ŽAIZDOS, KURIAS UŽDAVĖ V 
JIEMS KARE. Tai-gi mūsų, Amerikiečių, pareigą yrą nepa- n 
mušti anoj pusėj vargstančių savo giminių. - .y

Dabar kaip tik gera yra proga pasiskubinti su persiunti- 
mu Lietuvon pinigų, nesą kursas pinigų yra labarsžemas. Ma- 2 
ža viltis, kad jis dar žemiau pultų, bet yra daiig galimybių, n 
kad gali pakilti,— TAD KIEKVIENAS KAS TURI REIKALĄ Jį 

K PERSIŲSTI LIETUVON PINIGUS, LAI PASINAUDOJA ŽE- 
V MU KURSU dabar-jau. ų

A Kad žmonės, naudojasi puolimu kurso, inątoma iš žemiau 1 
M paduotos ištraukos is mūsų knygų*. parodančių, kaip su kiek- v 
A vienu mėnesių vįs daugiau- pinigų siunčiama per mūsų Ranką, a 

h V
■ 2,530,456 auks.y Vasario mčn.-— 2,082.705'auks.; A 
I Kovo men. — 2,640.861 auks.; Balandžio, mčn. — 2,087,633 auks.; V

Gegužės men. -— 3,118,044 aūks.; Birželio men. -r 2,501;950 A 
auks.; Liepos men. —4;904j?86 auks.;- Rugpjūčio men. —. v 
5,696,650 auks.; Rugsėjo men.5,114,750 auks. VISO RER A 
9 MENESIUS IŠSIŲSTA PER MŪSŲ LANKA Į LIETUVA S 
31 MILIŪNAS 678 TŪKSTANČIAI IR 25 AUKSINAI, IR NEI A 
VIENAS-SKATiKAS IŠ TŲ PINIGŲ NĖRA ŽŲVRS» |

. BALTIC Matės BANKAS užtikrina, kad per jį šiųsti 1 
pmĮgaĮ kuogreieiąiĮsiąi. pasiekia Lietuvą $ Raltič Št&W. Ba?^Mi. V 
diiedą pilniausią garantiją už pinigų čielybę. . ’ N S 

Takgi iv gerb. Tamstą pasmattdok tais patogumais, ■ t, y, X 
kursu, kuogreičiausiais. ir teisingiausiais Rąitic SUtes Banlca 1 
pątarnavimąisirjSiųąkpinigusįLmtuvądabąr, kuometūMoląrį g 
gaunama labai daug auksinų* ■ . ‘

Adresuokite mums šitaip:
i ~ , TOSIAB BM
294 EIGHTH AVENUE, ' NEW VOBK, k t. |

*

OM«N*

9

* 1

“Ii.”

Lietuvių Bendrovė
. (FURNITŪRŲ STORE) .

parduodam liaifamdus,uimokunt Ir duodam ant Umobiih
ao, Dilalkom savo troMf pmmtom. 4aifcW i kitwt‘MM 
kramtom ii vienų numų T kltuą . . ,
SS8 KBOIO WAT, , . 80 . BO8TOH, MUM

Tetepfoaa Bo. Boatou

» 
»
»
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VIETINĖS ŽINIOS.
k

*

SUSIRINKIMAS
L. D. & 1 kp, HUririjikjmas 

gfryks utarninkn vakare, lapkr. 
t d. 7:30 v. v. savuose kamba-

Visi nariai kviečiami būtinai 
riedi nes turime daug svarbių 

Reikalų aptarti. Atsiveskite ir 
imuju nariu.’ ’ .

Valdyba.

*'■^7;^®?^-* Si * • z- ' -
*- 1 . - \

“NAUJAUSI ŠOKIAI!
Rengia Lietuvos Vyčių 

• 17-ta kuopa
> SUBATOJĖ,

LAPKMUIO 19 U., 1921
LIETUVIŲ SALĖJE, 

Kampas E ir fHlver SU., 
South Boston, Mais.

Pradžia 7:30 vai-vakare.
Kas ateis ant tų šokių, tas1 nesi

gailės, nes- dar pirmi tokie šokiai 
šiuose metuose atsibus. ■

Griežš viena-iš geriausių
OlAWWNCr OR0HEŠTRA. ,

V -;Y ' V Subata, Lapkričio 19, 1921

r*-

, *-

*t -

KgSHB *
/‘KeleivisV.'num. 46 turi žinutę 

r apie šaliapino koncertą. Rašo: 
‘^Žio ketverge vakarą, 19 lapkri
čio, Symphoiiy Hallej buk Šaliapi- 
no-koncertas.” . Pirmoj minimo 
ketvergo datą buvo lapkričio 17 
d. ne 19 d., antra, tai Šaliapino 
^oneerįas nukeltas ant lapkričio 
80 d. dėl dainininką prasišaldy- 
mo,, • z

• ............... ..... i. ,< ■

ŠMEIŽIKAMS IR JUODAŠIM- 
. GIAMS.

Šitą žii\itę “Darbininkas” ne 
prasimanė, o paėmė iš Boston 
American lapkričio ,8 dienos. Ka
dangi tas laikraštis (Boston Ame- 
rican) klaidingai pranešė —j vie- 

’ toj parašyti po pietų, parakė va
kare, tai jaitacia ne “Darbinin
ko” kalte. Kuomet Ivaškevičius 
prakalbų vedėjas juodašimtiškai 
iškoliojęs katalikų, veikėjus, pri- 

; melavęs ant jų sušuko k^ su to
kiais daryti, tai juodašimčiai su
riko; “Nušautfi” O ne vien mt-J 
bausti,” kaip “Sandara” rašo. 
Tai matote iki kokio laipsnio nu- 
terioti drangai suBnatizuoja sa
viškius. Nelyginant JeruzolimO 
govėda šaukusi —. nukryžiavok 

■ Ir tai kur ? Protesto mitinge prieš 
lenkų barbarybes. Koks tai ‘ne
apsakomas turi būti lenkų grobi
ku. džiaugsmas, kuomet jie mato, 
kad lietuvių mitinge, sušauktame 
protestui išreikšti prieš jų razba- 
jtts Vilniuje, lietuviai tik vieni ki
tus kdiioja, Šmeižia, dergia. Ar 
tai lenkams neauga 'viltis pa
smaugti Lietuvų, matant tarp lie
tuvių tokius apsireišMmps. ' 

šlykštybių ir dergimų tame mi
tinge buvo tiek, kad ir patys pa
sijuto pertoli nuėję.. Po Gegužio 
šlykščios kalbos Ivaškevičius pri- 
minė, kad tas pertoli nuėjęs ir 
atsiprašinėjo. •

Beto reikia priminti,, kad 
Faneuil salė dykai duodama ii* au
toj nevalia rinkti. Na, o nuterio- 
ti draugai atikas rinko,

Ką, miesto valdžia darytų, kad„ 
ietuviu masmitinge šaukta*— pa
barti ir kad bttva peržengta tai
syklė auka rinkimo reikale.-j ■ .

9

DIDELIS fy-JpOSiN&AS

“AVINĖLIS NESALTASIS”
Rengia LOS. 8-ta kuopa

NSff&IOJA

LAPKRIČIO 20 D., 1921
“ POBAŽKYTINEJE'*

z SALEJK,
' cambridgR, mass.

■ 4 .< • - • ■
Pradžia 7-tų valandų vakarė.
Nepraleiskite tos progos nei

viepas nepamatęs to taip .gražaus 
ir juokingo veikalo, kuris da pir
mu sykiu bus statomas sdenoje 
šioje apielinkėje.

Širdingai kviečia —
KOMITETAS.

S B ia

B
&

■ I^JU a,, 1—

PAN—UTĄRN.—SERED.

Lapkr. (Nov.) 21-22-23

D. W. Griffith pastato—

Puiki įstorija, Naujos 
Anglijai Gyvenimo.’ ( ‘A

K p m e d i j a—-
* ' s '-J

Savaitiniu Žinynas,
• .■/.r........  .

7

5 •' ’* r— .

J...' V”....—J1 "J-11 "I.,.l.

KETV.-P£TX--SUBATOJ
Lapto. (Nov.) 24-?5-26

Nazimova — “CAMILLE’’

Į Reikalavima7°

f Belkalavimų kainoelc. tdljkh 
į 41 ui ktekriMU irti.

So. BoMOtt 248B

TfS

didžmusia meilės istorija 
pasaulyje.

A

t
3
H
B
K : 
s a
| DIDELIS VoOTm,

g ______ _____________ _
S • * : ■’ , ■ i ' ■ .............. __ jį

• j| Nedėliofcfii Kaaęėrtag Vodevilius ir Krutaiiu Rti.veikBlai. F 
® Nuo B ik| 5$0M/ kalnak: variams lTar dideliems 30ri 3

“.2 Z. / '\ ~

| BR0ADWAY. JŠale Pašto) &(>U3riT!OSTO&

■ -t ’ T

K o ęn o"d i j n —

Sdvaitiiiis Žinynas.‘ • K *
...n.y. .T..W7»

DIDELIS VODEVILIS,

ar ru ruio u iki r. ai, Kainas: vaiaams iwr ameiiems aoc.
g VAKARAIS — Nuo.'? Iki 11 M M. karias: 35ey. 45a...Ir 55 cenM
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"Brolau, jeigu nori savo biznį ge
rai išgarsinti laike Kalėdų, mžsi- 
sakykite Sieninių Kalendorių. Tu
rime naujausio iždirbimo tautiškų 
su lietuviškai® mėnesiais 1922 m, 
iv šiaip visokių ivairių^ naujų pa- 

rumu išdirbystčs, tiž 100 kalendo- 
dorių šu apgarsinimu mėnesiais 
nuo 5 ikį 18 dol. Didis pasirinki
mas. Prabas pąštĮl pasiunčiamo 
dr ant pareikalavimo pristatome į 
lūs namus. Rašyk, nelauk, nes 
jau mažai laikot Adresuok:

A, KAZLAS, t 
58 New tbric Avė., Kewark, N. J,

IR.J. G. LANDŽIUS 
(WYMQITR> J’ 

JflBTUVIS
|4mWA8 IR O.HIBUBGAB 1 
Z Gydo aitriu te chronlUkM liga* S 
• -yrą, moterų Ir valkų. Eg«aml < 
S nuo ja kraują, iipjaudalua, *lap» f 
a ną ir tt, *avo laboratorijoj. Bu- £ 
S elkia patarimut lallkate kitur «r< S 
X 'enanttema. AdratMui: ®
| 506 Broadway, |
| South Bobton, Mabg g 
g Kampas G Št. ir Broadvray 9 
yd&ėea$®®®©«©®©®®®®®®aee®®3

• * ♦

A’

0

veikslų; < Kaina, sulyginus su ge* -
W Morp South Botfrosr

DR. H. S. STONE
Anų 8PEOUIM18 

m BROADWAY
: Nuo «. r ;(M 7 v. vak |f

ros. MUL J, JAKMaB ;| 
i (JakimaviMus) II 60915AST BROADWAt I 
| TELEPHONE502, I

n.

T«L Be. Boiton'271 J

Omuio Vaiakdo#? ‘ ■
Rytate Ik 9 vai. -. ■

Fo pietų i Iki 8 vsL I 
Vakarais nuo 6 Iki n ■ 

536 Broadvray, S, Boston I

UNITEDi
AMĘRICAH Aį® CAM
MHES iNc. tgfe w Ona 8 tM E

. Trumpiausias susisiekimas,su visom dalim Centralės Europos 
Laivai išplaukia kiekvienų ketvergą

nuo.’ Pier 86 No. Rivek, 46-th. Stv Ne\v York, 12 vai. per piet..

“MOUNTCARROLL” “BAYEKN”
'“MOUNT CLINTON” “WUERRTEMBERG”

?I<aJutos su 2, 4 ir 6 lovom<imt visp gių laivių Dideli valgy-. > 
mul, rūkymui ir sėdėjimui kambariai ir visi pasivaikščiojimui 
denai skiriami 3-cloš klasės pasažlerlnms.. Ant lahaj “Hansa” 
ir “Bayern” yra kelios specialiai puikios kajutos. Užslregis-. 
travlmul .'vietos rašykite f musų 'Igallottis ,‘agentus arba į 
-JULIUS RpTTENBERG, Ine.,. Reiti Engianti Denarai Pass.

-260 Hanoyer St., Boston, Mass.
' UNITED AMERICAN'LINES, Ine, '

asaamsej

f
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GERIAUSIA FARMA
•■ I

. /
y. MASS. valstijoje, tiktai 1G
mAilfų nuo bostono. Ta ųkč tu
ri »bfiti parduota .Sį mėnesi, ne 
savininkas negyvena ant. jos, to
lei parduos $3.0,000 verčios farmų 
už $15,000 ir -gal prisiims kokius 
jJ7,500 įmokėti. ’ Žemės yra 105 
akeriai; 20 karvių, J arkliai,'1 
bulius, 3 jaunos karvukės, 5 vėr- 

-iiai, 67 tonai šieno, didelė kute,
15 kambarių namas su naujos ma
dos įtaisymais ir šiluma. Daug vi
sokių ūkiškų įrankių ir mašinų. 
Aam yra reikalinga pirkti tokia 
farma, tai nėra geresnios progos 
daryti gerų biznį pardavinėjimu 
pieno tarpe lietuvių arti Bostono. 
Taigi kas turite pinigų gerokai, 
pasiskubinkite kųogreieiauisai ma
tyti mus, nes gal savininkas par
duos tą ūkę ir pigiau, nes jis yra 
turtingas amėrikonas ir biznie- 
.■ius" r

v

■>*

>

|FJ.KALII*ldLUM 1 advokatas.
414 Broadway, . 

S. BOSTON 27 MASS. " 
Tel. S, B. 0441.

Antros lubos—Viršui L. P. B-Včs 
GYVfiNIMOVIETA: 

135 Rowe St, Auburndalė, Mass. 
Tel. W. Newton 1016—R.
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Kas dabar nemato, kurie čia 
kalti ar nuteriotų draugų dergia
mieji katalikai ar patys der gėjai.

Per daug įdomus.'
Norėčiau žinoti žmogaus vardą 

įiekuomet nenusidejusio.
/

/

I

JUOKINGIAUSIAS . 
’ VAKARAS 

“PIRŠLYBOS”
w

’ x

VYČIŲ SUSIRINKIMAS
Mėnesinis susirto-dma* L, 

Vyčių 17 kp. lupki’, 20 d. 3; vai. 
po pietų nedelipj' Vyčių kam
bariuose, /‘Darbininko” name 
!366 Broadtvąy * ■ • 
Meldžiame visų narių susirink
ti. Turim daug- svarbių daly
toj.

SALDŽlAUSlbti ŠIRDIES V. J ĮMAUS 
DR~jOS VALDYBOS ADRESAI

t.

Valdyba.

. <

IEŠKO GIMINIŲ.

Komedija 2-s& veiksmuose. 
Rengia Šv. Petro Parapijos 

Bažnytinis Choras.

LAPKRIČIO 20 D„ 1921
' BAŽNYTINĖJ SALĖJ, 
Penkta Gatvė, So, Boston, Mass. 

Pradžia 7:30 vai. vakare. 
-GERBIAMIE JI-SIOS!

Kurie mylite gardžiai pasijuok
ti ir linksmai vakarą praleisti, tai 
malonėkite skaitlingai atsilankyti 
į tą jrukšmingą vakarą. Jog ta- 
mistos gerai žinote, kad linksmus 
juokai eina žmogui į sveikatą, tad 
ypač jaunimas' nepraleiskite’to 
juokingo vakaro nepamatę. Taip
gi tąmistoms bus žingeidu pama
tyti kaip bus prirengiami kandi
datai prie apsivedimo.

Antras dalykas, tai choras deda 
visas savo pastangas prie surengi
mo minėto VAKARO. Gabiausi 
aktoriai, vaidins minėtą kofnediją. 
Taip-gi bus ir dainų. Visas vakaro 
programas bus pd vadovyste .ger
biamo vargonininko M. Karbausi 
ko.

Kadangi visuomet tamistos bu
vote patenkinti choro rengiamais 
vakarais, tad ir šį kartą nesigailė
site atsilankę. ,<

.Tad kviečiame visus atsilanky- 
1 ti. t

. —------ -—— '
PRANE- 

. ŠIMAS. . -
1 Lietuvos. Vyčių 17 kuopa 
rengia linksmus šokins, lapkri
čio 19 .d-1^21 m. Lietuvių sve
tainėj kampas E ir Silver St\, 
So. Boston, Mass. Taigi, kvie
čiame visų jaunuomenę, kaip 
vietinę, taip ir apylinkes atsL 
lankyti, nes tai bus patogiau
sias vakaras, linksmai laikų 
praleisti. Kviečiame ir suau
gusius atsilankyti nes bus grie
žiama lietuviški ir angliški šo
kiai. Teko girdėti, kad .daug 
jnerginų iš apylinkių į šiuos šo
kins atsilankys.- Tai bris gera 
proga susipažinti. Todėl kvie
čiame visus atsilankyti.

Reng. Komisija.

SO. B08#W, įfABSt

Kntana». Kiiilta.*,

................... ................................... . . •

Eį> aut V Darbininko, būk jis daręs 
““ visokias kliūtis. Kliūčių nebuvai 

kad mums 
niekas nepranešė apie tą. mitingą.. 
Jr “Sandara” ir Ivaškevičius, sa
lė* šlykšČiki melavo sakydamas 
kilk- ‘‘Darbininkas’ ’ neapsiėinęs' 
talpinti apskelbimą, mitingą su- 

' šaukiantį. Jokio apskelbimo .nie
kas nebuvo atnešęs. Nebuvo ųio- 

»kak. atnešęs nei plakatų, skelbian
čiu-tą mitingą.. Trečia melagystė 
yra būk “ Darb. ’ ’ tyčia skęlbęa‘tne- 
hvriiigą žinią būk Panęuil (“San- 

.. darą” klaidingai rašo Fanueil) 
Aklėj tą pat vakarą, kad lietuvių 
patingas turėjo įvykti kalbėsią 
kold anglai. , Tariamoji “Darbi
ninko11 žinutėj skelbta ne kad ko
ki anglai (gal norėta pasakyti a- 
merikonųi) kalbės, o darbininkų 
unijų: vadai ir Bostonb jėzuitų ko* 
lėgijoš profesorius kun. Cprrigan.,

>

(g galima daryti dėlto,
.J
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RENGĖJAI

I

Ęengia Liytuvos Dukterų Dr-stč 
Po Globa. Mokinos Dievo 

. SEREDOJE, .' . 

LAPKRIČIO 23 D„ 1921 
« 

LIETUVIŲ SALĖJE, 
Kampas E ir Silver Sts., 

So'. Boston, Mass.
Pradžia.? ;30 vali vakare;

Didžiausi, Greičiausi Pasauly 
Laivai, iaunus Apsėjimas 

Su Keleiviais.r - , *
Ten Yra Vietinis Agentas Josi} Miest> • 

- . Ar netoli Jo.
Į Lietuvą Lenkiją, Ukrainą, ir 

visas Bąkitlo Valstijas: 
Iš Bostorio per Liverpool ir 

Glasgovr.
AŠSYRIA(iaauj.)GRTO. 5 
, Iš New York-per Hamburg 
SĄVOKIĄ — GRUODAS 
Cabin?145. 3-čia klesa S125.

Taksų $5.00. /-
Per Bherbourg Southampton 

Liverpool ir Glasgov?
CARMANIA , 
ALBANJA “ 
COLUMBIA . .......
. . Per Angliją ar Hamburgą į

Į DsuiMg’ą Ir Hambrug’ą —5135.00. 
į Liepoją k— $145.0ri Taksų ?5.00.

* * •
M
H < * ‘

k <*

*

«

Gruodžio 3 
...... Gruodžio 10 
.......... Gruodžio 10:

0V. tOXO EV. BL. TA8ALPINK 
Pustės valdybos ADRBSAt

PIRM. — M. ttcba<
589 E. 7-til St., So. Boston, Maw 

VICE-PJRM. — P, Tulelkia,
180 Bou'eo. St.. 8q. Boaum, Ubu* 

PROT, RAST.— K LuinK
47 Valė 8t.. Ro Bmton. Ma** 

■RIN. ‘RAŠT. — M. Selkys,
• a t __x« • £ x. - - ’x i 13T Gradlte St, So. Boston; Mass. gai atsilankyti, nes turėsite ikasierips a. Naudi^A.'

’ • — Į TU Vtąfleld St. Šri Boston. Mum
kų, prie geros- muzikes fr*11*?*^?* * Stepono*

I. Dr-ja. laiko siislrlnkinius kas trečia gardžių užkandžių. įnecKfldlenį kiekvieno mėnesio, 2;^'vai.
■n ‘ po Pribj Mv, Petro parapijos Rftfej 402
R&ngeįOSi Ei Uivaath St(, South Boston,

A

i

%
Kviečiame visus skaitliu-*. -

progų smagiai Ųrajeisti lai-, 
prie geros muzikes ir .

4f.
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DU. A, J. G08MAN

i
(GUMAUSKAS)

DANTISTAS

705 Main St., Montėllo, Mass. 
(Kampas Broad St.)___ 

Tel. Brockton 5112-W.

Ludviga Barkovslute ieško savo 
giminių gyvenančių Amerikoje 
Ieškomos giminės yra toks adre
sas: Anastazija Matukaitė, 230C 
North Avenue, Ghicago, Ui.. Ra
šiusi daug, laiškų, bet atsakymo 
jokio negaunanti. Žinantieji pra
neškite apie- juos. Esanti nelaimės 
prispausta Vokietijoje ir nori gau
ti kokios nors pagelbos nuo save 
giminių, pažįstamų,_bei Šiaip gero? 
valios žmonių. Jos adresas Vo 
kieti joje yra toks: Konigsberg 
Press. Earchestr Str. 10 Bai Loret 
pin Liudviga Borkovsldtė.

e

1UML —

284

VICE-PĮRM.— Juozas .Andriliunari
273 Fourtb S t.7 Šo. Boston, Maus.X «. ,r*

pkOT RAST. —|,?lnca8 PalkSnoriuš 
178 Bolton St, Boston 27,

- f N RAST. - Prhnaa Sinkevičius,
132 Bowen (Šri Boston 27ČMas>» 

KASIERIUS — Jurgk Kanevičių?
174 Bolton^t, Boston 27, Masą

MARŠALKA B&žiaa LntcSevldbnv
A.’ė L. 7-tft SU\Boston 27, Masn

■ Susirinkimui laikomi kas pirmą ne-- 
dėldlenj kiekvieno mėnesio 2-rą vai. po 
pietų Sv. Petro parapijos salėj 492 E 
Seventh Street, South Boston, Mass.

.« ",•  —— -----V...-------------------- : : f-
  - ?. *  n M   i    ,  L .

(Karaliaučiaus prieplauka)
ARBA PER LIBAVA, HAMBURGĄ—EITKŪNUS.

šiuomi- linksma įioms pranešti, kad mes pasidarbavote idant musų 
pasažferiai/o ypatingai Lietuviai,, galėtų keliauti stačiai. į‘^PILIAVA. 

. x Lietuviai, važiuojanti j Piliavą, aplenkia Lenkų* juostą (Koridorą) 
ir privalo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokių vigų nereikia.

Sūsinešimas su Piliava tai yra nauja šaka musų reguletiško susinė
simo su -Hamburgu, Danzigu Ir Liepojum, o dęl Lietuvių tai trumpas ir 
parankus kelias'namon daslgauti.

DIDELI DVIEJU SBUTRr PAŠTO LAIVAI IŠPEAUKS t
ESTONIA ......Lapkričio 23 / LITUANIA ...... Gruodžio 21 

S. PGLONĮA .....Gruod. T/ EATVIA ............Gruodžio 28
J Taip-gi “naujas tiesioginis kelias tarpe

LIEPO.TAUS—DASrZIGO-HAI.lFAS, Kanada ■ 
Visi laibai tyri puikinę kambarius trečios kldsas keleit'tams.i- 

Kreipkitės prie musų agento* ju^j mieste.

t
Flfth SL Boston 27, Manu 

.niozas .Andrinnnas,

;r„;.
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PMSiMSSEBGANTIEMS ŽMONĖMS.
Esu pasekmingai išgydęs naujausias ir chroniškas ligas,

- — - t

įr

i

*

A
A

A. IVAŠKEVIČIUS,
361 West Broaday,

♦ South. Boston, Mass.
feleponas S. Bošton.605 arba 1337 

r -

GERA PROGA—PASINAU
DOKITE.*

Parsiduoda automobilius 1916 Palgė 
Rog.r akiems važiuoti ir planas. Už du 
virS minėtus tdalykus bus keturi Šimtai 
18400.00). Po vienų: automobilius, try> 
Įimtai (£3Qp.OO), planas Šimtas septy 
nlasdašlmte dol. (8170.00). Priežastis 
pardaviųio, važiuoju į, Lietuvą. Virš- 
ininčtus dalykus pristatau į vietą Pir
kėjui. KL Stočkus, 66 Columbia St., 
Swampscott, Mass.

i-----------------r

cn

*,Tek So Boston 82:
Liktitvyb Dantistas 

DR. M V* OASPĖB 

(Katparavičiun) 
LHikžnat perkėlė ofisą' po Nu

i

■3

■ l

«d

; t25BS0AD5TAYl S0. B0ST0ri MASS. >
Ofiso Valandos. ■ 

Mm 10 Iri X2:30 ryte te 
1;BQ—0! ir 6 :30-S P. to

Ofisas uždarytas .sukatos . va 
‘ karais i Ir nekėliomis.,

»

Z

L * x*

. w. T. REIILY
w * - • .

Pirmos Klesos Dantistas 
469 B’way, So. Boston, Mass, 

(Prie Dorehester St f
- ,, „,,,;.... - į > j ■ ■ į,

-f ■ - 't
.Jeigu . gelžkelių streikas 

užeis, tai anglių nei už pini
gus nebus galimd gauti.

Mūsų anglys yra geriau
sios ir dabar pigiausios, tai
gi pirkite iš

L1TBUANIAN AGENCY%
' A. Ivaškevičius

361 Broadvvay, So. Boston, Mass. 
Tel. So, Boston 605 or 1337.

t.' „, . .; ■*' _ .rj .. .-r ,

REIKALINGA MOTERIS ar MER
GINA prižiūrėjimui stubos. šventa- 
dieniais liuosa. Atsiliepkite §iuo Ant
rašu.: gtasia Simpokus, 15 Island St., 
Rosbury, Mass.

£

A-

Beit Phone: Poplar 7545 
ADOLPH F. STANKUS

TIKRAS LIETUVIS 
GRAB ORIUS 

1023 aIt. Vebnoh StI 
PHILADELPHIA, PA. .

»

-

•‘

$V, 9AZI11IBRO R, R, ZHUtr&JČS 
VALDYBOS ANTRASAI 

' SO. BOBTOK, HABSy
i

Netyra kraujų 
. Odos Ūgas 
’ Kepenų, nusiskundimų. 

Vidurių ligas 
Reumatizmų 
Nertų silpnumų 
Skilvio neinalimų 

'Inkstų ligas' . 
Nervų išsisėmimą, 

- Pečių skaudėjimą 
Spuogus nuo veido.

Gydant visokias ligas ;, smarklas ir chroniškas, tai yra taktas kad aSjper B 
visą savo gyvenimą stncltiuoju Šitas Ilgus. Pridedant mano otisas'yra ap- ■ 

m rūpintas su ntmjpusinis instrumentu te it prletateom elektros ir tt, Joki H
■ ekspensrti nėra percjldėti ka<i tik pagelbėjus *rtmna ligonius. ICdgivlMtt- *® 
■r šia ateik ir persitikrink nr tavo ilga yru bėrutė ar gulima išgydyt, Ne*- K-
■ žiūrint kokia ilim butą, tnd mokslas Ir minimas tave vėl sveiku, stipriu; g
fl ir linksmu padarys. — pATARtMAl DYKAI. K

ln- “URONEFH
, (Priešais Mai^tie

/
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a. *
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- 2 * ‘ . • »

PIRM.—JonaaPranaltla,
524 B. ėth Šri So. -Boston, Maaa 

VIOE-PIRM. $ .Andruliunas,
273_.'~sr 4-th Šri So, Boston, Masa. . 

PROT. RAST. — V. J. Jakštas, ;
147 M St., Boston 27* Moša • 

ETN. RJ^T. — Juoosaa Juška,
•■ Merycliff Academs 

Arlinghton HeigtiMų. Maa*.
ItD. . I^maa ftvftgidri,

. 111 Bbvritt Šri So, Boston, Maso. I 
IŽDO GLOfimt — & Grubiuska!., J 

Jay Šri. Šri Boaton, Maaa ir • • 
Antanas Kmltaa, .

5»4 5th Šri Šri Boston, Mm*. 
MARŠALKA Povilas Lattėka,

ttl Storj Šri Šri Boston, Mani., I 
Drauguos antrokas reikale

•00 Broadvray, Ba Boėton, Mėsa I 
Braugjaris stiairinkiiaal taikomi k** 

antrt nO^rinl menesio M tat ri\. 
pietų B^jrtW “tei *nt B jt, Sa | 
BostoriMa

•k L. «> KBlSTįJOlO.DR-JOS VA- 
iYROS ADRESU BOSTON, If ASB. 

•UHM. -—Motiejui Verseckai,
41 Gatės St.. So. Boston, Masą 

VIOE-PIRM. — Juozas Blžokas, ‘ 
'807 Ė, 0-th Št, Sq. Boston, Mass 

UROT, RAST. — Ant Moelejunas. .
450 Š. 7th St., So. Boston, Man* 

Hm Ražu. Juoias Ka^nausw
209 E. Cottage St., Dorchester. 

KASIERIŪS — Andriejus Zalleckas.
807 E. 9-th St, Šri Boston. MaSa 

MARŠALKA — Antanai Gruodis, ‘
159 Bowen St,. Bri Boston, Wa*

Posriertlnėfi moka $200.00. PaSėipa 
nuo dl«no« stuilrirtmo Iki pasveikimo.

D. L. K. Kelšttt&n dr»ja laiko turiri 
llnlua auHlrlnkimtia kaa plrttut uedėl 
dieni kiekvieno mfinealo no Nri- 6W 
Wa*hln«ton St., Boarin, Ma«A ritą v 
vakaro. Ateidami draugu Ir nanjij ha 
rhj «u aarim atalraakit prta tauaų dr- 
Joapdraiytt *
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į ned^ldienj kiekvieno mėnesio, 2-rą vai.
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