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, Organas Amerikos X»H 
U X Švento

Darbininkų Są-geiB

i ‘ '/.J . .>.į4Į
Krikščionys darbininkai vie* 

'nykitėsl Spieskitės į vieniu- < 

tėlę darbo ^įsoniij oręanbsa- 
| ėijų Amerikoje Lietuvių

Dąrtnnjnkų Sujungę

*MMtM aM dkrtrttrattd »B<fer pat* 
Mdt (Ha 5S4) ■ntbortaH btr ttaJUt Irt Ortoter a 1917/ ofc file at th* Po* 
MBtt ©f Bteton, Mum. B? prtfer ot 
tlw< PHMldmtr a. 8. Btttteeott, 
Maitot G«ta«U*
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- Hodseli J. I i VarŠų^į U4 Denkijoe to

j ti koy kad J^ys( kompanijos mus,? . Varžomi
> * kontroliuoja 3mį<$įgQš kiūn-lkomuništail Kįękyi^įas pg> 

J ainius.j kądkėmpani- sikęsinįniąš Saldžią'
: jos pavasarį superka kiauši- baudŽfabižįg pĖųrtiįnų p rtio-u 
niūs po 19%č.: uŽ tuziną, o šimasį.į įpri# to baudžiamas 
dabar pardavinėja po 53c. iki 20 metų katorgos. -
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" ^ėrĮin^ Sustreikavo e- 
Jektros darbininkai ir visas 
iniOštas liko be šviesos it be 
jėgos. ? Strytkariai neinį, IF 
šviesos naktį nedega it visos v 
įstaigoj feaįos‘ mįudojosi 

: Oentraline elektros jėga sto-vi.- tik hiivo. ęasiliaigę 000 •*$“‘*$9? ’ 
furiponii, kelheriiĮ ir spaus- M ,
tuvninkij streikas* M elek-1 ^AŽ&tA« \

/ ctros ■ jėgoa - stokos .ir-ieatrair ■. > ■ .y va i“ Į Wa$fangton* Kbnięidi-‘
[jos sekretorius Hoover pa- 
Iskelbė,. jog bedarbiu skai- • 
Sius per pastarąsias savaites 
sumažėjo milijonu su virr
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‘ Chib&gb. 4^ Įlpi Mgųį iitt* 
[mušimo pąkaunim darbinių- 
|kų unijos- (pąM®& streikų/ 
(kurs Ituriri ipiraridėti'. nuo |____■_'ivy_i A rtn-U. 4į-* - ;1.
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turėjo Užsidaryti.
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SVSTRBIKAVO.
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Chtcagd. —, Sesi tūkstan- Mum. Sako, kad iš tisų Suv. 
riai rūbsiuvių išėjo streikan^yaistijų^dalių atėjo pr'anesi-

|mų apie darbų pagerėjimą.
« PROTESTAS NUO* * [ St; Louis turėjo bedarbių 

■ GUMTL. Į 65.000, o dabar jų liko 15.-
Vanc6unw B G — Tris 00°- Vis ^elta dar es$ bedąr-.

tarp 
važiuoti į Suvienytas Valsti- Į •w''dJOO.________,
jas. Bet nebuvo įleisti. Tai 
Jie šitokį protestą padarę—Į SUŠAUKĖ TEISMĄ. 
geležinkelio stotyje apsirėdė . _
Adomo rūbais ir pradėjo L Tautų Lyga įs-
maršuoti. Jie buVo suaręs- Į^do rastą, sušaukiantį tarp- 
tuęti už netvarkos darymą, [tautinį teismą Haagon sau- 
Jie išanksto pasakė,, kadiS1°

z,viešoj vietoj išsiiėdys, jei k —_________
gus,įleisti j Suv. Valsti-LieAM2,aI DUKTĖ. 

„’•&£. ,Wfee Nėw Bandėt. - “Rin-
^4? vvad ‘I'61S~ [kis ar sigaretus ar. dukterį.” 

pažįstafllozofiską anar-|rj0^į įgjjjgįą,išdavė teisėjas 
cmzmą. .įvienai motėreu Tos moters

-------—— [vyras Harry Lee ieško per- 
SUTPUMPYS KAREI- siskyrimd nuo ąavo pačios.

' VIAVIM'4. ®et Zlrmu dS
• ? -..z . lavo is jos atimti dukįei’Į

. — Parlamento ar-Įdėlto, kad motina baisiai
mijos komisija priėmė pro J rūko ir suruko nuo_ 400 iki 
jektą, kuriuo būtų įvesta [500 sigaretų savaitėj. Tei- 
tienų metų kareiviavimas, [sėjas pripažino reikalavimą 

[pamatuotu ir moteris turi 
atsižadėti drrūkymo ar duk-

KATALINAI DIDŽIU- terš.
f • MOJ. ------—-
r, • i- - PORTUGALIJOS NE--.t Prūselis.. — Oficiales zi-į z t atu# 

nios paskelbė apie rinkimų . . .
.rezultatus.,Katalikai di- Lisabonos.Netoli nuok;- ;T - v,-a jT^A- 
džiumojv Senatan katalikų sostinėj orlaivių stovyklą iš- no?
atstovu išrinkta 73, socija; tiko didele nelaimė. Ištiko
Iistiį.52, liberalų 28. PriešpįMelįs vėjas ir pusė orlaiviųl^riends Smety) 
.rinkimus katalikai buvo 13 [sudalyta. Sužeista keletas : 
atstovų didžiumoj. kareivių.

i SUĖMĖ ITALIJOS • ’
, . ' LAIVA. y»en»Ki.-T Raudonieji bu*

. , vo surengę riaušes. Sukurš-
PatįįMus. -r- Graikų kari- lyta govėda plėšė krautuves, 

nis laivas sulaikė Italijos (valgyklas, fotelius. Įsigrū- 
laivą. Nužiūrėjo, jog jis Vidun į kotelius; išdaužę 

0*011 am n tfrnklii ii* nrvnmiciibft voriė rakandus lau-StV™ s * amumcijds k u naikinama4$^ 
gėrybės.

u

su yisdts sąūa^dĮ^dąvais tš^i^ingoY elss^m alšąyiiį Pad^kones D^Mį.
• 'Jz’;- . • ; ., • t • ■ w'' tį^uriuViėtinese Žiniose)

' •* * • *, »C m y.siais.., z.
Sovietų vadovai Petrogra

de ir Maskvoj e-saukia grįsti 
iš-užsienio rusų inteligentijų 
ir pagelbėti atbudavoti Ru
siją.. jiems siūloma specia- 
.linės koncesijos, finansinės 
irekonominės* bet-jie vistiek 
negrįsta. *

v
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RUSIJOJ PADĖTIS 
BLOGĖJA.

' ■■■■ X—, ~ . 1,

MILIJONAI RUSŲ TU- 
EĖS MIRTI BADĖ.

I

Bolševikai 'idu 'pn Aazįsta 
yt^ąsuvalJ^ia^.

Maskva. — Rusijos badas 
artinasi prie baisaus laips
nio, ♦ Daug žmonių, kurie 
dabar dar, pajėgia išsimai
tinti gyvuliųatmatomis, ma
no,- -kad gruodžio męm iy to 
nebeliks. Bado apygardoj 
gyvena apie 15,000,000 žmo
nių/ Iš jų 6,000,000 arti ba
do mirties, Q kiti dar įsten
gia šiaip taip palaikyti ysavo 
gyvybę <

Komisaras Kamenev pa
sikalbėjime pasakė, kad val
džia nors daro visą jos ga
lėję, ji nepajėgią suvaldyti 
padėties.' Jis sakė,/ kad Ą- 
męrikos šelpimo administra
cija dabar maitina 400,000 
žmonių į dieną, ir neužilgo ji 
maitins 1,006,000, Anglijos.

->

turkams. r

‘desnė pageĮba,” sakė Kame- 
nev, - 3,000,000 žmonių tu
rės žilti iki kovo mėn.”

Vaizdai paleb kelius ir ge
ležinkelių linijas yra neap- 
rašomu Kėkurie didesnieji 
keliai yra nukloti lavonais 
žmonių ir'gyvuliik ■■ Prieg
laudų .vietos yra keturis sy
kius labiau perpildytos, ne
gu buvo skiria* joms ir gy
vieji gyvena kartu su mirų-

«

AIRIJOS DERYBOS 'SU 
ANGLIJA^

t Londonas. Airijos tai- 
kos derybų padėtis yra seka
ma. Ulsteris atsisako svars
tyti apie įėjimą į Visos Ai-, 
rijos parlamentų iki .sinn 
fėiheriai* neužtikrins - savo; 
priklausomybę karaliui. Bet 
Ulsteris netikrina? kad jis 
priims visos Airijos parla
mentą net j eigu ir būtų duo
ti užtikrinimai apie pasida
vimą Anglijai. Sinn fetne- 
riai reikalauja visos Airijos 
parlamento, bet kartu jie ne
prisiima pripažinti priklau-. 
somybę karaliui ar prižadėti 
priflaUšyti ja niateįiįję^jei- 
gu Ulsteris irnušileistų. / 

1 Tokiu būdų pasiektas .yra 
derybose pilnas nesusitaiki- 
mas, ilikurio. nėra išeities. 
Anglijos; valdžia J padarę 
spaudimą J abi puses,* bet be 
jokių pasėkimų ,
........................ ......................* * : „ ■
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FjMGntoaniK«sr.
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ANGLU PADĖTIS 
INDIJOJ.
' ’ —7 . * ' t’ - ■, *

Anglijos kareiviai Indijoj 
naudoja visokių strategiją 
kad privertus sukilusius sto
ti "atvirau ir. sprendziamau 
mūšiu. * f Tęsimas partizaniš
ko karo ■raistuose darosi 
Anglams labai pavojingas.

Dar - niekad nebuvo tokio 
pakilimo' Indijoje. . Iš visų 
pusių indėnai stoja prieš 
anglus. Daigelyje vietų 
prasideda nauji sukiliniai. 
Anglų: oficieriai sako, kad 
tik indėnų .baimė, prie “eu- 

..rdpįečių ponų”> sulaiko vi- 
suotinų Indijos sukilimą.

Anglai pienuoja, suimti vi
sas indėnų moteris, Uždary- 
ti‘ jas Stovyklose, užgriebti 
visų maistų Ir virimo induš 
ir tuo priversti indėiiuS štm 

■ ti atvirau mušip, kad išven
gus ‘ badavimo. Atvirame 
niūšyje anglai laimėtų. ’ .
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»‘DABBI.NIN K Jj

UTABNINKAIS, KETVEIRGA^I 
t • smbyroMis. ■.

M^tuns •..■••...•i.ouiMoffi 
^rūbely metams

. Batone ir ausUnkSf metam*.'•«* 
^DAnmmkAs^ i£ ■’ -f/y" 

B»oAnWAY, BoĮnurSO 
SoutA Boilon AM. į 

■’ ' -Aj

PAM&ĖSmMAS aAL
- ’ VANAtTS^. NŪ- 

ŽV&YH&
Į? ... X

Vašingtonas, XI — 30 d. 
(D. I. B.). — Eltos praneši
mu 25 d. lapkričio ryte pasi
kėsinta nužudyti Ernestų" 

* Galvanauskų, Lietuvos Ei- 
; hadšų,; Prekybos ir Pramo
nės. Ministerg savo namuo- 

’ se Kaune. Buvo padarytas 
didelis sprogimas ir p. Gal
vanauskas tapo sužeistas. 
Kambarys, kuriame jisai 
buvo kuomet buvo pasikėsi- 

. nimas darytas, suardytas. 
Piktadarių, motyvai dar ne
žinomi. Tardymas eina.

j Svetimų Valstybių atstovai 
. Kaune per Lietuvos Ųžsie- 
;znių Reikalų Jfiįiajsterįpa- 
4reiškė užuojautos dėl p. Gal- 

-’vanausko ištikusios .nelai
mės ir savo'vyrikušybių var
du simpatijos' Lietuvos vy
riausybei. Galvanauskas 4ga 
vo labai daug užuojautos 
laiškų. • Opėraeijos. nereiks 
ir’ jo sveikatai -pavojaus 
nėra.- p. Galvanauskas bu
vo Ženevos Lietuvių-Lenkų 
konferėiicijos dėl'Vilniaus 
Lietuvių * delegacijom pirmi
ninkas. -i 1;

LIETUVIAI TŠTREMIA- 
,. MT IŠ VILNIAUS.

Vašingtonas, XI -30 ‘ d. 
ęU‘I. B.). — Eltos praneši
mu Viliau je' jan prasidėjo 
planingas atskiru, lietuvių 
ištrėmimas.., . Tarp, kitu iš
tremtas “Romos” Viešbu- 
Čiošatininkas, p. Račkaus
kas- Z,'"., . ' ■ ■■■

’ , < • X '

PIRMOJI DL
k '

(PęTegramaįt

komisija;, kum dį 
^liakįš,. Bagočius, Ir 
čius, Račkauskas, į 
saitis, Šimutis, Ūesn 

Priėjus prie svarst 
vaševicius, So. Bost 
sandariecių vardu p 
savo srovės nusišUtj 
reikalauja pirmoje y 
svarstyti Piliečių S^ 
klausimą- Atstovas į 
Ja> jeg pirmiausia 
svarstyti svarbesniu^ 
vos reikalus, o me rei 
kur veikėjų nuomonė 
riasi ir eina partiniai ' 
Sanadriečiai reiškia ? 
tenkinimo. Ivaškėvk 
sireišlda taip, kad jk 
atstovo-nereikią. P To] 
darieeio "IvaškeviČiamį 
reiškimas sukėlė didž 
audrą ir delegatai*.- sų 
VLaukd išdavike!” Ii 
virius turėję, atsiprašy
to priimta atstovybės 
tiektoji dienotvarke. 
r Veikėjų suvažiavo 65« 
imta' dvi rezoliucijos 
lenkus ir Hymanso pr 
tą. : Ūpas buvo pakilus; 
ne. Ivaškevičiaus išrirs 
mas, tai būtų visai bu$ 
rai. . ' *1

• * •>
- ‘ ; ■ > 

( 1_-’L

. * ■* ■- - ‘ 1

; - ANTRA DIENA.
. ■ \ , V Z<

. Rusijoj nuo 1555 feetit vals
tybę ir bažnyčia buvo surištos. 
Aiįštego1 .IspaMnlmo4 (protes- 
tautu) sekėjai laikėsi principo 
— cujus regio, ėjus rėligio, ke- 
Wvaidžįą, tfo ir’tikyba.; • • *;

Ktpčei^ ’ buvo/^btestantu 
bažnyčios galva, Dabar vals
tybė'ir baržnyčiį Prūsijoj -ats* 
čWį& ■ > L.. t- *i-.' k .

• ■* * t ..7,_ \ .-t :■ ■•

INTSBPDLIACIJA DĖL 
UYMANS’O PR0.IEK- 

'• ' TO SEIME. ■ . ,
. Vašingtonas^, XI i- 30 d. 

(L. I, B. L Eltos praneši
mų 25 d. lapkričio Steigama- 
me Seime Soeialtiemokratų 
frakcijų įteikė interpeliaciją 
kokis yra Lietuvos .vyiiaūsy- 
bės nusistatynįau dėlatsaky
mo Tautų Sąjungai.p; Hy* 
mansio projektui Užsienių 
Reikalų Mmįstęris, Dr. Bu- 
ryekis, . 'pareiškė, kad pir-- 
miair Hymans’o projektas 
bus patiektas Steigiamam '̂ 
Jam Seimui ' > •*.- i';‘’

r

PortlandI’ Sušiku?
lė du pasarieriniu traukiniu, 

ižmonės. SūžęistaSg.
»■ ~ n: -----c: ,■- ■

’Btttmoj, Clūnijoj bekasant 
iai rasta

.1 
i

statym6išlaidas

4
š
i

r - Veikėjų konf^riieija/ 
ėjo ’prie bendro' valsiįą 
darbo; Naujų. Gynimo 
kola pradėti' vas. įd ap
taria sudaryti aukso f 
Daryti dieiuvur registr1 
Išnešta visa eilė rezdb 
Ūpas geras ir pakilus, 

Bendrai, imant. ~kon 
cija pasekmingai išėjo

■ Tzz fa

; ■ S - .’ •

Į t

ti ■
i

^tJVO^ MEDEI. 

mo- sezonasu Maine va 
pasibaigė. Pasirodė, J 
tą laikų žuvo 24 medėjj 
klaiduzmisaūta S
trys pėr neatsargiun& 
nusišovė, ; kiti kito t

sezonai ,^vop

Riigsėjii-mgąęs^B Emnkfor- . ~ ~
■Atėulojo., Tėvo pasiuntiniaipMnatą.vieką! :bažūy<įi 
— X i. - S. A> v n- u. x *" i 1 L -kJ.. _1 i. x . . .4. — *t . .ik - tek - . 4>i ‘ <«•

U';Ct"- *' Įi' -Tr*'.. įfT’- —

SkaitlmSs-partao, te 
1O metus Bailinę, tei 
atvaidinta 1,622 sykiu S 
peareo įvairūs yrikalrf 
kerpėte yra gūrtiansyril 
lijęs -rašytojas ir vokiii 
rd thip apakinti vneaj| 
kąd nevaidinti ;vdhĮį

ta mieste buvo'šešiasdešimt pir
mas kongresas. Dalyvavo Vo-/ Ikšiol ’toedavo hnfi; Italijos“ tiek sidabio,kad užteks padenk 
•kietijos premiera&Dr. VVirtli. valdžios pasportus keliaujant gtibažnyčiosstatįiTndiŠlaidas _ 
Jisai-yra) katalikas* Maišto md* Vižsient. Dabar višdpasriOio .Įtdar liks. Sėjama,, k^d pra* ni^iškus^tauto^r^Įt^ 

,■įpras, nors protestėnas/ bot yalėtybšs sutiko priphžinti po-įėltyjdtoje vietdje'slėpe tą sįd^r ^e tautoje vokiau vw 
Wrikind delegato tosto Var- ^pieŽĮaUš? išdubdamas > pašpori: btą žnionėe, arba piratai) sii--kompozicijos nėra .ta*♦
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tos žWi<ji beveig visos gali- Į^J/nį^_______  ____

numos iš kapitalistiškų šal- ninku* pąleidžtaj šunį laukan. 
f .... . . ... - *1 wr " _u. • «

Sklaidyti.’’ Taip tikėjimą
tadembė^ Vatikano Santury- 
.(Denžmger Banmvartli N.

mins ir kuopoms* kad*rehgtūmetės‘nnt j 
žiąyimo ant- Rausia (Jimunry) 20 & 1922 Jin 
turi būti didelis. Aš sugrįšiu atgal į Bostonų prieš KaRdv,

*

Spalio 28 d. 1C521 m. Kaunas.
. < . ,i

- t ,

• t •

Javas.jąsjapreiškė,kursnega- ;targus. „........... ................... ,
•I’akJjyi, nei kitij vaikai būdavo atvesdami par-Įnasi LDS. jjdioįmacljų Wa-.

MiSko gimęs, miške augęs, išei
na ant lauko, 
(Kryžiua).

*»VO5 <
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I>. P.
BIURAI.

• ‘ >.. y .t r'/ ,

Tai vienur, tai- kitur'tve-

(jo valdyba;
Hnu.KA-kpfilM,.

■į y —įą» f* į

Myriė,
kepures tranko.

r- Ą,;. ■ ,<į „

UAHBIMINKAS r ■.', n I

Kunigu P. J,

IKĖJIMIS,
i į m <1 *iW«B

Į]jiiWt7Ejnijv?MW«msB»mRq 

BSįK> taMmĮiSagjlioi! w ?w

jĮjiKfBĮOį^8ilHfBlaW RŠJųwkii1

R3 p Bl 
j6BilūiaaiĮgiĮinKH^wjK^M 
llMUO tCžjj i ĮlHll

lUMįSuta irt ĮKtwW?MlSąl!Q

jFR * 3JVB !5!fJ EJĮWWWI

turėjo gerų norų, ar nebuvo toj 
dalyko priešas, ir daugiau ki
tokių apie liudytoją klausimų 
klausiama. Ištyrus visą teisy
bę, tik neprotingas žmogus ki
bu netikėtų, o kiekvienas pro- 
ttagas visada įtikiu.

Tokiu budu mes tikime jvi- 
sas istorijos tiesas ir į Dievo 
apreikštosios tiesas. Mes tiki-* 
me ne aktai,. bet remdamiesi 
kitų lindimais ir proto patvir
tinimais. Bet tikėjimas 7 pa- 
prastas istorijos tiesas ir į Die
vo apreikštas tiesas yra yisiš-feiMwn W«8.* feos karna'yra 
kab skirtingos. Vienos tiesos Į15c. LDS. nariai ja gaus 
yra žemiškos, o kitas dangiž-fe^^/ - 7
■kos. Kaip didis tarp dangaus Kartu bus išsiuntinėtas L< 
ir žemes skirtumas, taip didi* I D. S, kuopomšKalepdorius 
ir tarp tų tiesų, skirtumas.- ■&-matams.,; Kiekvienas 
tarijos tiesų autorius yra žmo-ĮLDS. narys ir tų Kalendorių 
gus, todėl in tikėjimas yra į gaus dykai. Ant visų kny- 
žmogų. Dievo apreikštas tiesų Įgn LDS. mariams tebėra nu- 
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todėl įr tikėjimas yru antgdm*‘ rfei WBMos 
litas arba dieviškas. ’ LDS. nariams dovanos.:

Meš privalomu tikėti teista- L, mėnesy
gam. žm0gta«^Siataeuta^tae- 
kuomet nebaigtu mokslo jeiį J?* S. nariai pamatys pra- 
mokykytojta netikėtu, O kaip [nešime antkito puslapio, fei- 
nepalyginamta laliau žmogus niazinoine, Agento fedaįbį 
turi tikėti pievų. Dievas yra |rabekmnetapwtb3WMes 
amžtaa nesimainanti tmsa.. Wi 3GS. Wtmmiai'
■Mylintis tiesa žtaogus nęgal ^menkos lietupų. pasw- 
būt netikenčiu. “Kas netiki Į fes J&11? nuplginimu. / 
jau yra nuteistas” sako šv. Jo- hinfea, kad jie žinotiįapie tų * 
nas. ‘ ‘Be tikėjimo yra negalimaĮ nupigmiina, Tod^l visų L.fefeaiJ ptfnaučtot savo 'mintis Ir pa- 
patikti Djėvui. Kas netikės bus D..S.- narių prašome kttbfe- 
pražudytus.”Iblausia įsgarsiHii ratą mipi-

, Igimma. Paraginkite paz-įs-
Kad geriau, suprastanemė tarnus'tuo pasinaudoti 

tikėjimo vertę ir naudų, tai | ’ '
'štai pažiūrėkime į- šį tikrą atsi
tikimą.

< Algenjos provincijoje, Afri-1 
kos šalyje, kitados buvo vergiį 

. Jame, vyrai moterų ir

DOfAVOS L. D. S. 
NARIAMS.
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LDS. kuopoms* netrukus 
bus pasiųsta dovanosna- 
riams išdalyti. Bus pasiųs- 
ta tik ką atspauzdinta labai 
svarbi darbininkų' reikalais 
knygele antgalviu:

tinių-ir jos yra perdėm per
sunktos kapitalistų naudai.

Beta informacijų biurai 
galftij. patarnauti nariams 
keliaujamiems iš viends ko- 
lioįijosį kitų. ; Apsaugotų 
nfe išnapdptojųitpadetij ąU-' 
rasti darbų ir gyvenimui Vie
tų, r ■ . 5 ■ . *.V. ' ’ >■

■ TtaigJ biurai L: > Si 
rtais butu kaip ir prieglau
dos arba patarinių ir; pato* 
gavimo įstaigos, , ,

-Vien .tik dėlto biurai prie 
LDSj kuopų ' būtinai reika
lingi.- 1'
., - ■

t

J

duot. Panašiai kaip šiandien] rai. Labai puiku^ i kad kUo- 
daroma su gysliais. . Kuomet pįs nennaįo 'reikalą ir svar- ponas nusipirkdavo verg?, ves-Į^ PBef 
davosi h namon, kur turėdavo J ... , . i \ j-'
(per visį amžį sunkiai dirbti WS®Si ir ne tb® mato rei- 
netik be jokios algos, ale dar] fefe- 7- - .- >
daug syk ir mušti gaudavo, ‘ Sakysime^ LD^ta.fe

: blogai laikydavo, jei bandy'da-lHta.‘tford, Coita, 'nariai np-f 
1-0 savo ponui ptiežintis. ■ mato Puidos iž tokio biuro

Vien?, dieną, buvo labai daug Į įQįe| ja ng. nesteįgįa. Ba- 
vergų privesta į turgų. Buvor .. .f vtai liūdnas teiginys. Daugelispa^ ?Sac
Ijų buvo pavogti iš gbrų namui b~tos kuopos nariai tų Mau
ta atvesti , plėšikų parduoti. '-. sim^ pagvildentų beganė. z.

Pirkėjų tarpe buvo vienas. Atsiradus prieš dr ,Už mes 
kurs atrodė skirtingas nuo M-[ geriau galėtume-išdirbti pla
tų. -Jis irgi e3o vergų riurmė-Lus Jta pasekmės gal būtų 

geresnes, . ‘ \ y '
Mano nuomone, D.'I). R 

veno. Informacijų biurai turėtų
Parsivedęs jis į juos šiaip pasiimti sau- už priedermę 

prabilo: “Mano ^vaikai, jus rašinėti orgąnan kodaugiau- 
man prigulite. Aš didelė kai- sįa žinių iš darbininkų gyk
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Įvyks nedėliok -10. įknrilln, tuojau* 
po šunini, antra. valanda po pietų baž- ’ 
nrtiaėje svetainėje G5O Broome St, Sia
me nusirlnklmn. turėsime daug svarblį ’ .
reikalu aptarti,

VMvM>
j ' * -.... ' '

MOHIEŪO, mass.
LDS. '2 kp. mėnesinis susirinkimui

Įvyks utarrinike, (J d. gruod., purapijl- 
nC-Je huIGJo, yo ivriiater St. Į susi* 
rinkimą kviečiame visus narius ko*7 
skaitlingiausia ateiti. *

■7, ‘ mtybfe

■e

'patenaijo, jog kuomet Šuva pra
deda tukti ir sunkiai kvėpuoti, 
tai tuoj jį užpuola kokia nors 

, Ir tada' jau >savi- 
ki 

Godumo nuodėmė imprastai, 
ir todėl verta nupeikime, bet 
kaip it visi kiti gamtos įstaty
mų peržengimai, turi savo 
bausmę/ Riebumo nepajiegu- 
mųsj.neveiklus protas, raudona 
nprfsy pūčkuotaK veidas, kro- 
niški odos išmetimai, 'didelis 
nuovargis ir nerviškumm\ pri
guli nuo nepiižiurėjimo žleb- 
uiojimo aparato. Šiomis dieno
mis daugelis priverstinai val- 
įo visokių nesužlebeiojamų vai 
gių paateinH nuvargintų go« 
įjųijį Tokių asmenų-vienintė? 
-fe: miksimas tai vaMiojį- 
mas prie ii nuo - stalo. Rerpe- 
ųętfis, skilvio nemalimu sergan- 
fe, kuris pripratęs pjfe lengvo, 
gyvenamo,-1 smaginau/ kuomet 
Privestas dirbti lauke _ 'na.iust 
kad- jo pusėtinas nesveikumas,, 
iminėtų senumo odos ligos pra
nyks, ir tuom jaunatįja enėrgi- 
jų savyje. .. /.k. .*• . J

t žinoma ne visi gali vis«ų lai- 
fe būti lauke, bet bile kas gali 
jutklintis nors“ trumpų feife, ir 
yaĮgytipaprastų naudingų maii 
stį , \ . i< ;/

? Sveikata priguli nuo 'paprast 
fe vidutiniško i valgio, > Merei- 
Ifet mėginti, visokių’: valgių^ bet 
-lųnkaifevartoti sveiko proto.

* • . < ,

Z i • PATARIMAS. * 
.i .i ' * *■' 1" r,i.1 • •
(;Art|uąųtjS; ?Šyų ĘpįedpiiiĮų kaip 
.praąifes h|ętą|s, taip ax\ žigas įim
tais. -daugumusiuntinės dovanas 
ęąva.mylimoms ypatąm?, tai pa
tartiną- siųsti., ąnksę&u nelaukiant 
pintines 'savaites, prįė^ f fele? 
dąs,: p^ .prieš .pat KaĮedaą paštos^ 
yra južverstoę su siimtiniąis, nagai, 
spėti pristatytL^prJey , Kąlėdąs, 
fefe; pąsikeįį^iuntinetį pp. Ka
lėdų. • Tai norint, fed jūsų mypr 

APW5^3ūsą.dovą- 
nas prieš Kalėdas, . tai siųskite 
tupj. Siunčiant dovanas gerai 

. aptaisykite^ sftm’jn&yt’J bratitgemes 
dovanas pątarfeą. apdrausti (in- 
šiūrinti) ant'tiek1, kiek .daiktas 
vertas, • nes- jeigu pražus, gaunasi 
atlyginimas,.tik kvitą nerėik nu
mesti kur .išduodamą .Siunčiant 
apdraustą ‘siuntinį, galima parei
kalauti ‘,‘return receip reąucsted’ 
kur-kartu pu’ Siuntiniu bus pasiųs
ta tam tikra kvitą.. Priėmėjąs pa- 
sirajso, o. paštas tą -kvitą grąžina 
siuntėjui ir yra- žinia, kad jūsų 
siuntinis liko priimtas. t

A. S. Vaitkus^
v r Post-Offiee-Clerk, 

. Dąyton, Ohio

1

LDS. 2- Kp. mėnesinis susirinkimui 
{vyks Itėtnjeluj, S <1. gruiūž|o, 7 :BO v»L 
vakare Lietuvių Svetainėje. Kviečia
me1 visus narius ateiti. Tulp-gl .atsl* 
v^sMta ir naują nariu.

Kyiečla UuWj/kn,
i 4

' '• NEW YORK, N. Y.
! ’ LDS. D kp. mėnesinis mmUUiklmas

f ,GADS KALĖDŲ ŠV NTEMS!
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Visų Lli«.CorimĘ8kriao kiifeų
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Malinius LDS. Conm apskričio | 
kp! 'draugai ‘ir 'draugei štar ir 
vSlkm13^ ^ūriiUMtta^^tprąįtą  ̂
datbas atlikti *ir vėl iw! turini.

!. t.- ■+. . .. . * .! . ’Lr -»• •.« ••..»• > . . . . t

(riri prie datbo, vidafct' ko Jokio- 
naįtdfego bei;nepaprasto įgalėtu* 
Lld nuveiki dėl' ilinsiį -apskričio ir 
Abelnai fel bfcąn^iOži LBj&orgąrfta 
žarijoj »1 * AI > r i V ' v ; i i j 

Tai yra baigiaiitię'dOSl ’nietupiį 
turime .referis prie 1922 metų-me- 
tinio LįDS. 'Conn. • ’apskričo' > 12-to 
suvažiavimo* kurta turės įVyks 
'd. sausio* 1922 metais/feidgepoti, 
Conh.r-Bfitų gfetatiMĮr patartina,' 
Jrad'kiękviena LDS-.'lėclin: apskri
čio kp: nepasiliktų-’ ir dalyvautų 
VirStainėtamb'-'Suvažiavkne/ • kad 
kiekviena' kuopa.pašistangt'f pri- 
'šifet-bkaitlingai’ delegatų"' su nati-* 
'dingais stttfianymUis 'kri taėšiin'ais 

"Sr ’ riasistengtų, kad viąi^leri'^ie^
- Žfež Mtų g^emim%mfekdomi^> •;
^'’Ąntra, tąLbuS::Metaita<;snvažiąM

- riipias/ te 'riiks’-tastainkUmaują 
apskričio-valdyba sekantiems mę-‘ 
turis. '.Kai*:delegatųidąugifej tai 
ri rinkimai lengvesni; - O išrinkus 
fenją.valdybą tankiai pasitaiko, 
kad buną/eiiėrgijai gyvesnė, iri dar- 
tkiotS pakekmingcsnėta .

■ Taip-gi’patartina>'tarfeij '„kuopų 
raštininkam.-'-LDS. 'Conn’; apskįta 
čio* -įduot kp. raportus-iš. praėju
sio pusmečio. Raportai-tgal būt 
priduoti per delegatus, '.arba- ku
rios kp. nesiųstų delegatų* tai lai 
pasiunčia raštu vėliaus nurodytu 
fetrašu. *J Tad valio* risi sukrus
kim- prie darbo, nes kaip girdėt iš 
Bęidgepb.r-to.- padanges; >,tąb Jie 
Smarkiai rengias prie - suvožia vi-, 
moj deda visas pastangas kad'tik 
'žingsnį pažengi tūlįaU už kjfusrir; 
kartu užganėdint delegatus; * .

1 • Rast. B". Mačiūniene; 

h; -i. PRANEŠIMAS^ . -
į * L. D. StBenn. Ivuopų 'apsfe- 
čib suvažiaviniaš ‘pįrks -gruo- 
icĮžio 11 d. lyąlįįo ^ie^bažiiy- 
tfeėj’ šulėj, ’Neri Pliilddelpliia, 
tfel *'ViS0S. .kttDpbą'k’iįlę^anids 
pfeifeti^ėfegafešū ferais^sū- 
manjunais. Liūliaii’dafbiiriikai 
Jū SešėtsfeaAni^tikės, šuptūski- 
me, jog musų reikalais niekas 
nešurupnis, pattta ‘turime rū
pintis. Tad j darbų*'visi. ‘L. 
D^S. yra tvirtovė įrifeš kapi
talistus, bolševikus fe kitbk-tas 
darbininkų :pfešM‘. Visi dar- 
kfeiiikąi' ir darbininkes' į L, 
b. š.‘7 ■ _ . 7 ‘ ■ 
. Reikale kreiptis adresu 

‘; 7 ‘ ‘ Jonas, Abromaitis
fex 148, WvefeSfe4, Pa 
; • - ta- X. . ....
i * , , ’■' : y «

BįAPTUOSiOS D1RLQMATX- 
; ' JOS STfemiI.

t Apie žfe atsitilrimą neatbū
tinai’ Mekyiėiife ‘ fetuVys bei 
fetuvėS prfvalb W4iį'..Slaptos- 
Diplomatijos. Stebfelįš’ -Apie, 
tai labai daugi <wnfoša IftlfetaS-

.. :PgWČffirASV;1- ’7. ■' 
itador’riifų kas •gyvas paWJ 

kvieskite riĮ?fekė^^, o.feaug 
rasite'dėl fefes; kitados/ ‘Peri ' 
kūnui dėl gelžkelo .tikėtas 15e.

‘'Perkūnai”
įw, Boston lfaii,

•. .1
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JME8lėi« A UTHjlAliiANTElTILE CORPOliATION
■'' (Amerikos ir Lietuvos Audimo Korporacija) \ 
į W.’.BROABWAy SO: BOSTON, MASS.
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Po hūpirkinio Lietuvoje vieną išdidžiausių fabrikų dėl -Audekli- 
.nės, tuoj visiems’ Akcininkams pranešiau viešai per Lietuvos laikraš
čius ir tfejįąt dar: laiškai?, kad visi žinotų ką aš'efcu jau nuveikęs1 
dėl audeklinės., » . •; v - ,. ■’. }, ■»? ■• ■'»$<«•<•<>«»!(. *•> , ■** '

: ’ Spąfe 1 d. Į92L pi, fabrikas galutinai, jau, nupirktas; ir ant-* 
Spalio 16 d. Kaune buvo šaukiami visi akcininkai ir taip pat Lietu
vos vyrai ir moterys, kad .sUsivąžinotį naująjgyudeklinės. fabriką pa- ‘ 
sveikinti.- Ant f6 d,’ spalio buvo išsjuntiileta, su viiš’Sd pakvietimo 
laiškų visiems Lietuvos Ministeriams, Lietuvos Prezidentui, Vyskū-. 
pui Kareyieife kad ir .jie atsilankytų į Kauno Miesto Teatro Salę 
dėl susipažinimo su mūsų audeklinės įkūrimu. Ant l6 d. spalio, žmo
nių privažiavo visos Lietuvos, ir iŠ Kauno apylinkės vyrai ir mo
terys rinkosi į fįbriką visą dieną- 'fcfe‘1 vai. fe in. po. pietį/ (ųe- - 
dėlioję) buvo Uždėta Lietuvos Vėliava ant fabriko geležinių, vartų. 
Bergai buvo pastatyti vifcą dieną prią darbo svečius išvedžioti po vi
są fabriką,' žemę ir šod^. Kaip 7 vąl. vakare, visi svečiai susirinko . • 
į Kauno Miesto Teatro* Salęyir taip-gi dalyvavo apie* 0 Valdžios Vir- 
šininkaiir Ministeriai, Kanauninkas-Tumas, Lietuvos Vice-Pre?iden- 
tas Staugaitis, Seimo nariai, buvęs .Vidaus Reikalų Miništeris dak
taras Draugelis, dąbar Lietuvos “Laisves” redaktorius. Vakaro .ve
dėju buvo, išrinktas Dn Jurgis Karuža* Dr, Karuža, vakaro pirmi
ninkas, pasyeikino-visus svečius ir taip-gi sveikino'audeklines Pre
zidentą, P. JT Kazlauską, kad jis ir ant toliaus* uoliai, darbuotųs dėl ’ 
audeklines ir perstatė publikai ųž kalbėtoji P. J. Kazlauską. Supa
žindinau visus; Lietuves Valdžios Viršininkus ir Lietuvos visuomenę* 
su audeklinė. Žodžiu sakant, buvo iškifeinga audeklinės diena. Uo 
mano prakalbos, Lietums laikraščiai labai gražiai aprašė apie ma
no prakalbą ir audeklines reikalingumą. ■

Po 16, d. spalio, po. prakalbai, Lietuvos, vyrai, ir moterys, kurie 
buvo atvažiavę iŠ tolų ■ vėl ant rytojaus susirinka j- fabriką^- rašėsi 
visi .amdekfees akcijas, ir į 4 dienas audeklines akcijų buvo parduo
tą už 300,000 auka. Vienas iš. geriausių svečių buvo* visiems gerai 
žinomas Amerikos visuomenei Kuh. Tamks Žilinskas, buvęs ilgus me
tus 'So. Bostone* Lietuvių parapijos* klebonu, o dUbUr Suvalkijoje 
turi parapiją* atsilankęs pats ypatiškai į audeklines fabriką* ir pa
pirko už 50,000 auksinų audeklinės akcijų, ir dar prižadėjo pirkti ,už 
daugiau. ' • • - ., • .. '

Dabar jau. su judinau, visą Lietuvąprie audeklinės, moterys ir 
merginos -orgauizubjasi visuose Lietuvos apskričiųose ir parapijose. 
Lielųyos’žmtaris, >kairie atvažiuoja | Katiną su savo feikalaK'alsi* 
lanko į audeklinės fabriką su tuo tikslu, kad prisidėti prie audekli
nės. Jau, visi Lietuvos gyventojai, užsidegę šavp širdy kad padaryti 
Lietuvoje didelę didelę audeklinę. . Lietuvos miestuose; ir miesteliuose 
gyvenanti daktarai ar kunigai dabar stengiasi organizuoti Lietuvos 
žmones prie audeklinės,.nes jau vįsį pamate kad mūsų audeklinė pa
kilo Lietuvoje labai aukštai Katrie? gaunate iš Lietuvos laikraščius, 
matote gerai tką yalo Lietuvos laikraščių reduktoriai ir taip^pat in- 
įtefeęntai apie ■ audeklįnę ir apie mfeo pašvęstą" darbą dėl aųdeklL 
įčs.Lietuvos.inteligėntija įr lietuvoa liaudis lapai nudžiugo kdda 
fevo .fabrikas nupirktas f dėl audeklinės. Fabrikas gražiausio
je^ vietoje įafeo miešta* jr/toks didelis kad vieną valandą imą ap
vaikščioti visą fabriką/žemesaplotas<2; amebikon^ki akrai Raudos; 
einą kas menuo nuo gyventojų, jau audeklinė turi gerą pelną. Vie
ną mūriui fabriką, išlęldonie ant metų laiku randon Lietuvol šukų 
febriimi; •Uip-gilridžiame stisideti dėl Liėfevių ąr Vokiečų prekėms 
(tavorams)* taip kad iš visųpusių. jau pelną turime. Dar prie to, „ 
jeį norėtame parduoti jau siūta 2 milijonii auksinų uždarbio.

Dar karią pranešu visiems audeklinės akcininkams* katrie nesa
te baigę mokesti* kaii pasjUiokėtūmBta iki fedjų Metų* nes griit tro* 
lyti savo įneštus pinigus. 'Tdp-įt pranešu visiems audeklinės W 

b audeHinės mėtinio Wlva- 
u šia milaų.suimŽiavimM

t

P. J. KAZLAUSKAS, PmidentM.

ną už jus užmokėjau. Jei aš 
nebūčiau -jūsų pirkęs,, tie žiau
rūs ponai hut jus nusipirkę ir 
būt su jums žiauriai pasielgę. 
Bet dabar jus neprivalote bijo
ti nieko. . Aš pasirinkau jus, ir 
dėl, kokio tikslo? Ar <buii ma
no vergais?. Ne. Aš busiu 
jums tęvas* < jus busite mano 
vaikai- Aš duosiu jums visko 
ko tik jus norėsite. Aš pada
rysiu jums laimingais, nes as 
jus myliu'kaipo savo tikriau
sius vaikus. JuS turėsite čion 
pasilikti ant trumpo laiko. Po
lam aš vėl ateisiu ir jus visus 
pasiimsiu į savo šalies namus, 
kur aš turiu daugel gyvenimų,, 
ir ten juos busite pilnai laimin
gi. Duosiu kiekvienam namus 
žemes turtų kur jus galėkite 
linksmintis pakol gyvi busite.’J

Pabaigus jam kalbų, laimin
gi vaikui • pradėjo1 verkti- iš 
džaugsuio.. f’uulęį kojas^ąvo 
pomu dėkaVojo jum, stokavo 
,fems žodžių išreikšti jam pa
dėkų. Jie stebėjosi, kodėl jis 
juos iš .daugelis išrinku• dėl 
tos laimės, z

“Mano vaikai” jis tarė, “ius 
nieko rienžsipelnėt dėl šiosjjfe 
mes. Ta padariau iŠ sayo ge- 
rcmio, jus išsirinkau.^ Tikras 
esu jus busite dėkingi, įniko 
n.eddiyrite*;ki‘l mdpę trirusri- 
ims, nes aš Imvau Įabai jums 
gailestingas.-” \ >• 
V Jie-prižadejo jį • ntųdeih 
jam tarnauti visų amžį ir-nie
kad neužnūšti jo didelių malo
niu jiems suteiktų. " '\

.(Urbiamieji Dievas su mums 
yra panašiai pasielgęs. Mos 
buvome žiauraus Žetono ver-

■ HTi iT*bSiTh^S iffBij tfi I 1I<t53 H

veninio.
Kiekvienas LDS. feūyš 

patyręs ką apie darbininku 
padėjimų, perduoda .biuro, 
vedėjui raštu;, vedėjas su
tvarko ir siunčia LDS. Cen
tram * ■•■; ■_ - •-• '■ ’

■ Tuomet niusų“; oūgariaš- 
“Darbininkas” būtų vienas 
iŠ geriausių,/nes tųjetų-tęit 
strigus ir ^aiškias žinias iš. 
darbininkų gyvenimo, pačių 
darbininkų rašytas. Jau ta
da galėtume didžiuotis* ii 
džiaugtis1 savo darbu,

Dabar labai dažijai raių 
Jame žinių, o ypač iš darbi- 
ninku gyvenimo abejotinos 
vertės, .Delko? Dėlto,; kad 

: ‘ ’ x - v- - I .

* * . 
■■ .,’ ,,«-•» i.

ųavogė iš ddųgisliojo ĮėvaųuT 
ųife ‘Vienok feus Įbristus atšy 
jo į' tarpų tų vergų. Jis guri
nėjo yįsųa ir. iš - dogėfe 
wrgų įšBjrifeo, Jįs-atvefeųms, 
į gavo namus taįyra sąvo Ražt 
nyčįų ir tarų : “Ą| jus .Bastriii; 
kau įš savo gerumo dėl; feslį 
dabar jus esate mano vaikai? 
aš esu jusu Tėvas, o maųo 
nyČioje turėsite daug gerų dai
ktų kurių jus reikalausite,. Po 
|rtnnpos valim<Ios:aš ateisto ir

amžius. Dabar turite tikėti į 
•viską kų jame prisakiau.^ : ?

O kokį-turtų Dievas mums 
kuteike, duodamas mums vieną 
tikrų tikėjimų (milyg kun. D

a . 1 ♦ ♦ . . , • . «-, • *. # - . ’
\ SVARBUS. PRANĘŠIMAS

_ " *■ >
Naujos Anglijos parapijoms uų 

ii idėjinių organizacijų -
>' 1 ’ ap3kiiciaw.--_ , . ■ . - »'..
Lietuviij .* R. K/, Federacijos 

Naujos fAnglijoš apskričio laiky
tame šitvažiavime spalio. 30 d. 
jįŠ2lr lSo> Boitonj^ilass., imtarta 
sušaukti parapi jų k apskričių ats- 
tovų suVažiavimą; kad sutvarky
ti- vasaros gegtiŽikeš- ir'išva^iavė 
mus. Tankiai įvyksta pas mus ne
susipratimai rengiant iŠvažiavL 
mus. - Vieni" uolu rengti išvažiavi- 
ni’ą tų pačią dieną ir kiti arba ap
skritis ar parapija surengia išva
davimą vieną diedų. Tai užfad 
neturi gerų pasekmių. Yra šau
kiamas sis suvažiavimas kad ga- 
letflme pilnai'sutvarkyti vasaros 
išvažiavimus. ■ Suvažiavimas j- 
vyks gruodmp ■ 18 cL, 192-Į, 1-1UQ 
vai. po pietų LDS. nanie; 366 AV. 
BbmdMy* So, Boston,M ass. Ta& 
gi'gerb. parapijos ir apskričiai) 
iinnlbnėkito atsiųsti“ atplovus ar 
valdy įlavins -į-šį suvažiavinią. Ga
lėsime daug ką gero ntttafcti kas* 
link vasaros ’ MvožiaVimų, - kad 
p^Sktti ncreikūtų'yaidytis' die
nas, . •>■ « V

WuVių R, K Red. N, A..Aps- 
krivio 
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MONTELLO, MASS.

> ,____ r~
Pągerbe kleboną.

Lapkr. 22 d. buvo paminėtos Į 
- varduvės musųTifylimo ir gerbia-1 

mo klebono kun. J. švagždžio. Į merikos Lietuvis” Nr. 46. Labai 
Buvo sumigtas pokilčlis. Sale mištebau^ kad B takios didelį lie- 

« buvo įšpuošta, pagaminta puiki tuvių kolionijos kaip Philadelphi- 
vakarienū, choras, J. Banio veda-[jds, nei’ vienas lietuvis nėra pir
mas prisirčn^ė padainuoti Ilgiau-rkęs ik L, P* bąnų, laike atsltan- 
nhi Metų. Viskas, gražiai pavyko.) kymo gerb. ’ Lietuvos atstovo V. 
Dovanų gerb. klebonui inteiktaj Čarneckio. Jis lankės pu prakal- 
$100 auksu. Dalyvavo gerb. Dr. born spalio 36 d. Tame Stasės il- 
Budreekjs,' jūreivis Munčevičius. gam straipsny j yra aprašyta, kad. 
Vakaro vedėja buvo pJe Opa Ka- [.atsibuvo 7 vaL vakare Adelfia 
šetaitė. Kalbėjo , Šių metų f erų [ riešbuty bankietas. Ant rytojaus 

 

gaspadoriai J. Dūkštą ir Virmaus- [prakalbos. O, Stasė,'tik minėjo 
kas. Forai šiemet pavyko geriau Į kad ęyd&i nupirko bonų Federaei- 
negu bile Icitriaie metais soAtarų įos vardų už $560,00., Tai ar*gi 

' *'. . .* : • ' K. F.Į riėni žydeliai telankai prakalbo-
• '[sėt KurjūšKeMriaibuyęte,kad

* trr hielank'eteš=. neiprakalbose, \ nei
v WE3TVILTįEĖt ILL>. ta nepirkot nęi vieno L.

Pas mus ‘mažąš miestelis,,.bet [ u P. JBono? Aišku, viri galit^su- 
įvairenybių netrūksta. • F .[prasti. O gal tie (“Am. Liet.”)

Gyvuoja čia LDLD. tai yra La* zeceriai neįdėjo? Akraiškiai su- 
hai Dideli Lietuvių Durniai, r delko Stasė ųepaskelbė

__ seniai/ jie būva, išmetęj^takatuš J10®1!
«.r i . . . I __£ —■I—. _ ii. cfi* fr ■ * x iv-v

prietamsų Kieuonu. xra vienus. į ~~ --------------—.r—
iš jų foTogratas, bet jis daugiauT*riori nąižęmyti Hptuyių veiku

y

. I .

e.

t

* 'prię&nįsų kleboną. Yra vimias R visko matyt — Stasė vrą toki, 
iš Jų fdtografiįfei bet jis daugiau f Sėtuvių veiki-
rSpibftsi žemišką rojų vykdint, ne-1: dėl'tėvynes ir .rpatyt ar tik

pasitobulinti savo ąmate> nes dar
bą prasjai teatlieka* v " ,

- muliištęlfs buvo pradėjęs, rojų 
' i vykdtat su trimis jaunomis mer

gaitėmis, bet buvo*šūčiūptaš? -
Spalių pabaigoj mūsų kolonijos į^> perka L. L. P. Bonus. O k<y 

__bambizas buvo parsitraukęs apy-I^ Stasė nesako savų ilgam 
htraipsnyj kiek tautininkai ispir-( 

v o Bontp- Nesisarmatyk, sakyk 
— tik už $50,00- ir aukų surink- 
.a $77.91. O žmonių, kaip “An- 

....... v ~ Stasė ’ * mini, prakalbose bu-
o tasai jj siunčia yargonininkaūt f 800. »Tai ištai ir pąsiro-

‘ lo visa kliūtis,, delko neskelbė są-
o aprašyme apie Philadelphijos 
ietuvių , pirkimą L; L. P. Bonų.- 
Tai matot visi kam rūpi Lietuvos 
.■eikąlai. * t . .

Aš ir jūs. j

,gu žmonėms ,darbą atlieti, arba Į < proša'-pana."
1-** -* 1 pliiladeiphfjos lietuviai kti,

Kitas .ka-|W^a3^ demokratai niiptakų L, 
U P. Bonų už apie'$8.250.000. ’ O 
| 8fase kalba tik apie žydelius, Mat 
iydeliaį at jaučia ■ Lietuvos reiką-

' Philadelphijos lietuviai kri-

senį žmogelį apie, 50 metų am-1

• žirnis. Mat Chicagos “Naujie
nos” turėjo Mickaus skelbimą. į 
kad reikia studentų seminarijon 
Tas žmogelis nuvykęs pas Mickų Į 4 
c -----Uf —  o—. —- .

i pas-mūsų kolonijos bambizą. Tas 
sakosi nemokąs., B^ti visvien nu 

, simitū. Tai “dūdavo” atvykęs.’Pa 
galios pareikalavo atlyginimo 
Mickus žadėjo $45 menesyje, c 
pagalios ir tų neduoda. Žmoge
lis nuėjo pas advokatą.. Dalykai 
paąibaigė tuo, kad tas , žmogelio 
vaikščiojo su atbulu kalnierium 
Reiškia, V įšventino..” . Tasf žmo
gelis visą amžių buvo šiauČius.

Vietos lietuvių jaunimas laila 
praleidžia dykinėdami ir bolijiėse 
Kodėl jiems nesispiesti į vyčių or 

’ ’gąanizaeiją iv užsiimti naudingi 
darbu? Perdaug dyvytis, vienok 
nereikia. Juk štai ir “Vanagas’ 
kunigo redaguojamas laikraštis 
niekina vyčius. Be to “Vanago ’ 
laidos čia buvo išmėtyti plakatai 
'prieš katalikiškąjį Susivienijimą 

Tai matot kokios naujienos.
' Putpelė | ronininkas Simona? Kimutis ge-

i ''

CLEVELAND, OHIO.

Naujos parapijos reikale.
Persikėta naujon vieton šv-| pilnai ižga-

. <

I HOMESTEAD, PA.

“Genovaitė.”
ft

t

Daug,-daug buvo vaidinimų ir 
zakai’ų, bet dar tokio kaip" kad 
ouvo lapkričio 2‘ Od., š. m. nieka
las nėra buvę. ’

Ši teatrą po vardu “Genovaitė” 
.•aidino L. Vyčių Įl-ta kp. Slavo- 

; xų svetainėje. Nariams pasidar
bavus teatras nusisekė Tabai gerai. 
Žmonių tiek atsilankė kiek nieka- 
•los pirnriaiis mit jokio teatro ne
atsilankė — arti $300. Šv. Petro 

I ir Pauliaus parapijos naujas var-

d' "ėjų dąlių. Pirmoji dalia nu- J. Halaburda su agentais uipul-tono. Katalikai užsiganėdino pa* 
š* iečia, prirodo ir pertikrina apie dinėjęa dr-ją, bet faktų jokių ne- rapijinčmis svetainėmis. Dvejas 

tuvos atgijimą grynai iš tau
tiško žvilgsnio, ’Gale prakalbos 
pažymi katalikiškus ir prie! ka
talikiškus veikimus. Čia įeina Bu- 
h»to Marijampolėje gimnarija, 
P i.fcąinės Sąjungos, Mokytojų ir 
Darbininkų ir k.

Prakalbos turinih yra kondolin- 
g*-., be smulkmenų. Tą svečias 
kalba kas atsitiko po jo akių be- 
hipriionaujant pirmame Lietuvos 
kariuomenės pulke. Tą visą jis 
pergyvenęs. It jkutriai apie tą 
visą kalba. Klausytojas tieje ne* 
sužinotų neišmokįtų per metus 
pačioj Lietuvoj, kiekvienoj šioj 
ilgoj -bet nepuobodžioj prakalbo
je, . • '

Kalbėtojo balsis tvirtas ir sim
patiškos. Po trijų valandų kal
bėjimo, balsas muzikalĮškumo jr 
‘Mytunio nenustojo,. Kalbėtojau 
.noka balsą vartoti. * 1

■ /Žodžių tarimas t, nUturaliŠka^ 
jiškus, be* atėktacijos, įspūdingas, 
žodžių rinkinis nepaprastai gra
žus ir platus. Visoje prakalboje 
nepasirodė svetimas žodis.

Kalbėtojo ūpas ir temperatūra 
sūtiko sii dalykų. padėtimi apie, 
kuriuos jis kalbėjo. Jo išvaizda 
taip pat sekė lydėtįTlyučjo kalba- 
mūs dalyku^. • \

; t Visą’ laiką kalbėjo su dideliu 
persiėmimu, gyvai, rimtai, iŠ mei
lės ir su meile.. Visi jo žodžiai 
buvo iš pat jo’ lirdiėš. DUlykų 
svarbumas buvo permatomas kiek
viename žodyje ir judėjime. Rim
tas ir tonas ir’atmosfera. 

: Kas gražiausia, kad'gerb. kun. 
, Garmus ilgoje oracijoj^ viš^^ > ;

Išbuvo kunigo pozicijoje. Jis nei 
sekundos neužmiršo esąs kunigu 
Žmones klausė jo kaipo gražaus, 
talentingo lietuvio, patrijoto, K 
taliko, kunigo, armijos kapelijo- 
no ilgai kariavusio. Ir jie visi jau
čiasi daug pelnę iŠ kunigo svečio 
čion atsilankymo. Jie visi trokš
te trokšta, kad kiekvienos Ame
rikoje lietuvis išgirstų , gerb. kun. 
Garmaus prakalbą.

Lavrrence Įmonių "buvo mažaų 
nes oras buvo’ blogiausias. ^Aukr 
surinkta į Tautos Fot>d> ’ 
vajui, $120.00.'' Dar $30.00. paža
dėta.

paduoda. Kiek man žinoma, bu-[prakalbu trengė katalikai,ir dve- 
vo šitaip: Kadangi kun. Halabur-Jjas tautininkai. Sulaukus Atstu- 
da prieš išvažiuojant iš Clevetan-lvo, vienoje parapijinėje svetaine- 
do biskutį'perdaug buvo prieš vi-(je užrašyt* Lietuvos paskolos bo- 
sus nusistatęs, — greit visiems Į nų ųž 16000 ir aukų surinkta 
primesdavo bolŠeviznio Vardą ($136.12; kitoje, kur žmonės rną- 
Bet iŠ antros pusės, tokių raida-Ižai dirba, ė prie to da pemai .su- 
Vosr, kaip dr-jo&e taip ir pavie- (dėjo pinigus naujai bažnyčiai, už- 
niuoee, kurie buvo šiaudiniais [rašyta’ Liet. pask. bonų už $2150. 
katalikais, kas kun. J. Halaburctypr aukų sudėta $64.74.
tabjaus priversdavo prięš tokius Į Dabar tėihykit'uąkiek taiitinin- 
i&ireikMti, jtat kunigo pareiga [kak dideli patri jotai (teip jie 
■perspėjimus duoti, O reikta žu|> |save vadina) užrašė Paskolos bo* 
ti, kad nei vienas niekad vtaieitm(nų. Vienoje svetainėje užrašė O, 
ųeįtiko ir neįtiks. O juk it kum (nes kai katalikai neatėjo^ tai bol* 
Halaburda daug gražaus ir-aun-jicv^tėlfai labai lengvai jietas su- 
kaus darbo yra atlikęs šv. Jurgio (ririnkimą.suardČ. Antroje rodosi 
parapijoje, \ Delko Valaitis qu (užrašė už- $50. ir suaukaųta kiek 
Padegimu slepia tuos jo nuępel-ltaL Tai tokie patrijotaL Vieno į 
.pust Lengvas atsedcymas: dėlto, |jųjų veikėjo Žmona “Stasė” op- 
kad jie yra svyruojančiais katali-lrasydanm “Keleivyje” ir kituose 
kata ir tu niekos negali užginčy-paikraščiuosė, apta tos dienos pra- 
įi. Jei* būtų tikrais .katalikai įkalbaą tarp kitką sako: “Antroj 
nedrįstų vien smerkti bę teisingų [dalyje F, BagoČiaus prakalba su^ 
nurodymų. Daug tokių “katali-[aidėjo apie lenkus; po tam užra- 
kjžkose dr-jose irkuopose randa- lyta L. Bonai ir aukų^feurinktą 
si, kurie iŠ vardo'yra kotalikata, pįT.Sl,” Toliau* sąkoma? ^ub- 
o darbais laisvamaniams kulnis [likos buvo apie ąštuoni šimtai ir 
laižo, Tokius laisyąmaniai gla-įdar vis Čjnir ėjo?’ .
monėte-^lamonėja, kad tik dau4 Tai-gi, nėra, reikalo ąiškinti ko- . 
giaūs katalikų tarpe maištų pada- kia publika suąirinko, tai aišku 
ryttp . / ’’ [kad pelai mūsų tautos. ”Tą publit

■ Kas link primetimo “Darbinin-[ką atstovauja p. J. Grinius ir Dn 
kui”<ir “Garsui;” kad kas su ži- [Klimas, kurie po šių prakalbų no- 
nutėmis dr?ją yra apšmeižęs, tai .sis nuleido ir nutiloj nes neteka 
nereiškia, kad “Darb.” ar “Gar-(vadovauti tais, kurie visada gau
sas” yrą kalti, tai rašėjo kaltė.įsiai remia Lietuvos reikalus..
Juk-^yra . vieta tuose laikraščiuose Paskirai veikiant pasirodė,' ku- 
gražiai pafefeyti tas klaidas, bet rie yra duosnesni. Reikėtų kata- 
ar taip daroma? Bepartyvis ant pikams to bandymo nepamiršti ir 
dr-jos nieko nepasakė blogo, o jeitant tolimus taip laikytis, veikti

s*

f

~ 'p * *

Girdėjęs’ir linksmas.

CLEVELAND,jOHIO.'

Patėmijimas.

rai lošėjus išlavino. Prie patobu
linimo- lošėjų išpildyme savo rolių 

. | lar gi prisidėjo gerb. kunigai S.
Sepanonis ir J,t Gervickis. *

* • - __'. L . - *

Jurgio parapijai, o senąją padė
jus pardavimui, gyvenantieji ap 
lirtk senąją bažnytėlę mano gau 
ti is Jo Malonybės vyskupo lei 
dimą sudaryti antrą parapiją 
Persikėlusieji dažinoję apie tai, 

* jaučiasi patenkintais iš likusiųjų 
prie senos bažnytėlės užmanymo 
Abejojama ar dvi parapijos Cle- 
velande galės išsilaikyti. Gal t 
me ir yra svarbiausia priežastie 
o gal pavydąs? Kaip teko girdė , 
ti iš žymesniųjų veikėjų, kad ant 
rąjai parapijai čia yra plati dir
va. Lietuvių skaitoma t apie 10,- 
0Q0 ir daugiau. Tamesskaičiuje, 
yra keletas Juzįnų taip^vadįnomų 
atžagareivių, laisvamanių ar kaip 
juos nepavadintūmei, tai maža da
lelė. G kiek priklauso prie.šv. 
Jurgio parapijos? O kiek išsi
blaškiusių po įvairias svetimtau- 

» čių bažnyčias ir visai nepriklau
sančių. Gi esant dviem parapi
jom, galima drąsiai sakyti, kad 
abi bus skaitlingesnės negu dabar 
viena dėlto, kad tarp dviejų bus 
didesnis veikimas, nes abi steng
sis kiek galint progresuoti. To-

»Irioms? aplinkybėms susidarius jei 
■» pavapijonims prie vienos netiks, 

tai prie antros paėjęs pasitenkins.
Tvati link mažinimo" naujos baž

nyčios, skolų, turėtų ir antrieji 
parapijemys pagal reikalo priside- 

UL Sutartinai darbuojantis kata- 
• likams, būtų viskas* galima, t Np- 
jtfčiomis pamatytūmėm katalikų 
nepajudinamą spėką. Be pavydo 
dirbkim o būsim laimingi.

Parapijonas,

%

♦ '

aedinti, nes panjatč puikaus turi-

< ■ --------

Per vietinį laisvamanių laikraš
tį “Dirvą,” mažiau suprantantie- 
ji katalikai, gauna-progos vieni 
antrus užmetimais pasiyaišinti, o 
“Dlirvos” štabas iš džiaugsmo 
delnus trina* . Tyčia vienus su ki
tais kiršina, nes tolau-būdu dau
ginus savo pusėn šiaudadūšių ga* 
Ii patraukti. Žinoma, katalikų 
tarpe atsiranda silpnučiu ir tokie 
greit nūklampoja į nusmukusį 
laisvamanių partiją. Tokiu būdu 
katalikų partija pasilieka švares
ne. Kas kita su sėdinčiais aut 
dviejų kėdžių, bei veidmainiais. 
Tokie prisidengę katalikyste ir 
nors eina bažnyčion ir maišos ka
talikų dr-jų-tarpe, bet’ darbais ir 
žodžiais remia aršiausius kątalįkų 

i priešininkus. Ne tik mūsų kolię 
nijoje tokių randasi, bet visur, 
Už tolaus laisvamaniai labiausiai 
užstoja, juos savo šlamštuose ir 
giria, kad sumanūs, veiklūs ir tt.' 
ir gražiais: žodeliais glostydami sa
vo- tarpan už skverno ‘traukia 
Niekad, nepagirš tikrų katalikų 
veikėjų arba jų darbų; nežiūrint, 
kaip prakilnūs jie būtų. Visuo
met tokius tik riebiais kompli
mentais Šauniai vaišina. Iš to 
aišku, kaip atskirti kurie yra tvir
ti, katalikai, o kurie silpnučiai.

Labai nustebau pamatęs “Ota
vos” 42 num: Lietuvbs Sūnų Ka
reivių Šv. Kazimiero Dr-jos" jubi? 
lieja'us 25 m. aprašymą pa kuriuo 
pasirašo j. Valaitis ir Ad. ‘Pade
gimas. Nebūtų taip nuostabu, 
kąd katalikiška dr-ja ir. laisvama
nių laikraščiuose aprašytų savo 
čįarbus, bbt kad jie rašydami ne
būtų kliudę pašalinių dalykėlių,. 
kk t.: L. "Vyčių 25 kp., kūn.. J, Ha- 
Įaburdos, ‘‘Darbininko,” “Gar
so? ’ Vyčiams paliksiu, .patiems 

. atsakyti, ‘bet, kad kun. J. Hala- 
burdą užkabino, tai čia žodis rei
kia tarti. ' .. .

. Skaitytojas pats svarstyki, ^kur 
tiesa ir kas priekabių ieško.

trio ir gerai atloštą veikalą. Vy
čiams *gi dar daugiau jėgų pū
tavę ant ’toliaus dirbti pamatę, 
kad Homestead’o ta apiėlinkės Iie- 
:uviai jų darbui pirtaria.,

‘ •/ Juozas.
. -

7RENCE, MASS.Z"
24 d. A-m. kalbėjo gerb. kim. 

P. Garmus kultūros vajaus reika- 
’e. Pradėjo gerb. kalbėtojas sa- 
zo kalbą, paliesdamas lietuvių tau
tos senovę. Paminėjo įvairias lie
tuvių tautos kares ir karus, jų ne- 
aimingą sąryšį su lenkais, denkis^ 
kus kankinimus, paskui rusų 
pnespaudą, vokietinimus, spau- 
l«»s atgavimą. Detaliai nupiešė 

'> ’džiąją karę Lietuvoj. Rusai pul- 
daiųiesi į Vokietiją vargino Lie
tuvą. — bėgdami iš jos vargino ir 
vai ė su savimi ’Lįetuvos' gyvento
jus Vokiečiai okupavo Lietuvą 
ir žvėriškai elgėsi. Lietuviai pri
varyti -iki desperacijos. .Trau
kiantis' vokiečiams iš Lietuvos, lie- 
h viai ėmėsi * paskutinėmis prie* 
menėmis ir iš kelių vyrų sutvėrė 
Tarybą, iš kelių desėtkų laisvano- 
t ią kariuomenę. Padarydami 'vie
nų kitą antpuolį ant vokiečių o- 
kapautų, apsidirbo su jais. Tu- 
rej* nuožmių susirėmimų ir su 
bolševikais. Ir vėliau lietuviai 
įjastobįnb pasaulį ir sayiŠlriuš iš
vaikydami, bermontininkus, sutai
kydami lenkus dr bolševikus, Lie
tuviai didvyriai. Kalbėjo, tris y a* 
landas ir dvidešimts minutų. Valaitis su Padegimu net iŠ

Kun. Garmaus prakalba yra 1918 m*, bando primesti, kad kum».
c ' . . t

V-
r

šutvėms Apaštalybčs Maldos Dr-j 
ją. Prakalbos buvo pobažnytinė* 

; je salėje 4-tą vaL po pietų. Žmo
nių prisirinko neperdaugiausiai iš 
priežasties* blogo oro. Prakalbų 
vedėjas buvo vietinis klebonas 
kun. S, Kučas. Kalbėjo į*lū O. 
Sįdaravičiutč iš Larcrence. Iš
aiškino minėtos organizacnos ga* 
lybė: kaip ji kovoja prieš bedie
vybę ir bolševizmą ir kaip ji uo
liai dirba dėl bažnyčios.

Antras kalbėjo p. J. Kulikaitis 
apibrieždamas abelnai tai, kad ne 
tik dėl bažnyčios reikalų, bet ir 
del4tautos reikalų Ši organizacija 
prisideda su pilnu noru.
; Toliąus kalbėjo p-lė Adomavi
čiūtė ir p. Būndulas. t - 

: Prisirašė 25 yputos, po priraši
nėjimo tapo prakalbos uždarytos 
■ir prasidėjo trumpas pasikalbėji
mas kas link tvarkos, tapo išrink
ta valdyba ir paskirta laikas su
sirinkimams. ' , z

- £'6wellieti&
* s

>

tiesą pasakė ant . narių, — kolcs l paskirai., /Tuomėt ne tik mums 
čia piktumas gali būti? Bet mes- Įbus geriau, bet ir -laisvamaniai 
ti ąnt laikraščių kaltę yra neįšma-I paliks mandagesni- .— nesinaudos 
nėlių darbas. Juozui Valaičiui ir | ne 
Adomui* Padegimui (Pogazels- 
kiui„ reikėjo atsiminti'patarlę —[ 
gėro neįstengi, blogo nei nepra-1 
dek. V

“Dirvos” No. 45 Kun. J. Hala- 
bųrda atsako ant nekuriu jam už-Į 
metimų, bet taipogi gerb. kum J J 
Halaburda yra’užmiršęs pereitų [skaityme katalikiškų laikraščių 
dienų atsitikimus, kokius čia be- [bei knygų apsileidę, įiės jei ne or- 
gyveiidamas' praleido. AČiuoja ganizaeijų orgąnai “Garsas,” 
“Dirvai” už talpinimą jo raštelio. !“Darbininką?11 ir Vytis,” tai 
O “Darbininką” irGarsą” va-[veik kaip ir visai katalikiškų lai- 
dina šlamštais., Man begyvenant [krašeių neateitų.’ Tiesa, ateina 
Clevelande peri metų ir’skai-įdar 10 ėgž. “fLaivo/K- Nekurie" 
tant laikraščius nuo jų pradžios [mėgsta pasityčioti iš vengiu (hun- 
išėjimo, kituose-nepastebėjau tiek Įgarų) arba lenkų kad jie esą tam- 
bėreikalingų šmeižimų kiek ^Dif-jšūš, nemokyti. Bet jie skaityme 
voje.” Pirmutiniai ir dabartinis [savo kalbos, laikraščių lietuvius 
redaktoriai ant katalikų yra už-[pralenkia, jų kalba laikraščių ir 
tektinai tulžies išlieję^ Aiškiai at- dienraščių ateina kas dien po ke- 
menu, "kaip; kun. J. Halaburda iš |lis šimtus egzempliorių, nors tie- 
sakyklos' išvadindavo “Dirvą” [sa jų daugiau.esama, bet jų veik 
šlamštu ir šmeižike už jos kan- Įkiekvięnas skaito savo kalbos 
džiojimus šv. Jurgio klebono ir [laikraštį. O lietuvių ateina vos 
abelnai katalikų. Žinoma tokie [9 egz., dienraščių:' “Draugo,”' 
kūn. J. Etalabųrdoa pranešimai bū- [“Naujienų” ir “Laisvės.” Vy
davo teisingi, nes jis buvo kata-mielai, reikėtų turėti daugiah su- 
likų vadasį turėjo tiesą ginti ka-[pratimo kas- link katalikiškų or- 
talikų principus., Mat u£ kelių [ganizaeijų ir jų IaikraŠčhj vertės: 

■ metų viskas kitaip persikeitė. Net [Reikia lankytis į 'susirinkimus, 
pati “Dirva” iš džiaugsmo neži- [duoti, geriiš sumanymus į į laikra- 
no ką daryti ir kaip tą pakarto- [šČius -rašinėti gerų -žinių, sumany
ti, kad kun. J. Halanburda “Dar- Imu. Dabartės advento laikas, 
bininką” ir “Garsą” vadiną [daugiau -galime laiko surasti pasi-’ 
šlamštais. Nėra ko džiaugtis, tas [skaitymui ne tik laikraščių, bet ir 
išsitarimas be faktų yra bėrgž-igerų katalikiškų knygų. Reikėtų 
džiaš ir grįžta pačiam ištarėjdi. [kiekvienai lietuvių katalikų šei-

“Darbininkė* ir “Garse” teko mynai įsigyti knygą Platesnį Ka- 
pastebėti .povą korespondencijų, |tekizmą, kurį galimagauti “Drau- 
kuriose buvo paminėta -gerb. go” redakcijoj. 'Labai gera ir 
kun. Halaburdos vardas, iš tikro [naudinga knyga apie tai, ką kiek- 
atsitikimo ne šmeižtai, ne išmislai, I vienas katalikas turi žinoti. Lie- 
tik gryną tiesa. Todėl-gi' ir ne- [tuviai katalikai per daug toli va- 
galima nieką kaltinti, kas- buvo [žinoja savo gerais supratimais, y- 
pasakyta,. o taip-gi reikia žino- [pač paskutiniais laikais. Virimas 
ti, kad už tai ne laikraštis kaltas, [ir gėrimas “mūnšaines,” losimas 
bet greičiau korespondentas. Bet (kortomis, tai paprastas Ūąjykas. 
pia ir korespondentas- negali būti [Nepaiso nieko, ar toks darbas 
kaltinahias. Ar gi būtų gražu jei [naudingas ar ne, nepaiso nei ko* 
už kokį blogą pasielgimą kas į>a- naudingų perspėjimų. Gerb.’ 
girtų. Žinoma,'geriau yra, blogų [Dr. Landžius per “Ddrbininką” 
dalykų'nematyti, o vien su gerais gana, plačiai JŠrodinėja,, kąd 
džiaugtis, bet. kad kitaip atsitiko, Į“ munšainės’'* virėjai virdami lie

tai ir a| keletą minčių .išreiškiau, [gal atskirti visų dalių, kurios y-
• * !ra nuodai. Gerdami nuodus, liž-

j-nuodysite savo sveikatą ir *tas vė-
. [liau ar ankščiau pasirodys.; O y-

PHILADELPHIA, PA. Į pač tie, kurie verda tame pačiame 
------  [puode^' kur skalbinius virina ,ir 

Veik yisi laikraščiai plačiai ap- prideda k<y kito — tabokos 
kad būtų tvirtesni. Policijos vir
šininkas laikydamas prakalbą pa
sakė, kad ateiviai yra-laužytojai 
Šios šalies. įstatymų. Sako, kad 
iš buvusių "areštavimų, tąi esama 
95 ntfoš. ateivių. \ y

Daytoidetta

jiems priklausančiu nuopelnu? 
' Tikras Tautietis, 

f
1,

t

DAYTON, OHIO.
»

Margumynai.
. ‘. i f

4 ■ į ..................

Daytono lietuviai . katalikai

DETROIT, MICH.

‘-Šv. Jurgio parapijos klebonas. 
F, Kemėšis, komitetai ir parapi- 
joYvži: dabg svM’ste ar gėlimą būtų 
ką nors’ laimėt surengus šį metą- 
bazaių, nes ^nedarbas. labai daug. 
tam kenkia. Na ir pagaliaus bu-* 
vd,nutarta rengt bavarą, paža
ras prasidėjo lapkr. 2.- d. ir tram 
kė$i iki lapkr. 26 d. Na ir pasek
mės pasirodė labai geros. \Ineigų- 
buvo pora tūkstančių dol.; gryno 
pelno atliko apie penkioilka šim
tų dolerių. Laimingiausias žmo
gus tame hazare tai gal buvo J. 
Valiukas, nes jam kliuvo automo
bilius vertes $600.00. Džiaugėsi 
visi susirinkusieji tame vakare 
kai automobiliu^ teko geram .žmo
gui. J. Valiukas labai daug yra 
pasidarbavęs dėl parap. naudos. 
•Tisai parapijos komitetas, taip-gi 
geriausias giedorius'tenoras para
pijos chore.

Detroito > miestas nepaprastai 
auga, daugybę gatvių ’ platina ir 
taiso; taip-gi ilgą laikų prava tę
sėsi mięsto su strytkarių kompa5 
nija, vis dėlto miestas įveikė D.. 
U. R. kompaniją. Tai dabar mies
tas tiesia, daugybę naujų relių 
katrom strytkariai jau važinėją,. 
Neužilgo važinės po visą miestą. 
Tai-gi bus daug geresnis patar
navimas. Taipos-gi nubalsavo 
miestas kad būdavot skersai Det
roito tiltą ų Canadą. kiltas kai
nuos apie trisdešimts milijonų do
lerių, tai bus didžiaiisias tiltas 
pasaulyj. Tiltas parsidės tarp 
24-tos ir 25-tos gatvių. Kiek te
ko sužinot, tai tiltas nebus grei
čiau užbaigtas kaip per penktas 
motus." - t

M. K;

«
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rašė apie atsilankymą mūsų mies
te Lietuvos Atstovo su prakalbo* 
mis ir kokia parama suteikta Lie
tuvai, t, y.' užrašyta Paskolos bo- 
nų. Bet kodėl tai negalima buvo 
įžiūrėti už kiek- užsiraŠ^<tėip va- 
člinainĮ tautiūittkai, >

Rengiant prakalbas,, vienbal-. 
šiai sutarta rengti paskirai, 
tininkai paėmė dideles puikias lię- 
ttivižkas svetainės.' 'Prie t© da .
pasikvieti extra kalbėtoji iš Boa-. tapo surengtos prakalbos, idant

.-U
,L0W»LL, MASS.

1

Nedėlioję, 27 < lapkričio Čia

«-.

PITTSTON, PA.

d., lapkričio buvo labai žin-25
geidžios prakalbos pobažnytinėj 
svetainėj. Žmonių buvo nemažai. 
Buvo atvykęs gerb. kun. Kaščiu- 
feas. Pirmoj prakalboj aiškino, 
ko. jis atvyko ir kaip svarbus tas 
jo darbas. Prirašinėjo prie Lie
tuvos Šv, Kazimiero Draugijos. 
Už įmokėtus pinigus gaus didelės 
vertės knygų. Antru atveju kal
bėjo gerbiamas Svečias ir aiškiai 
nušvietė Lietuvos padėtį didžiojo 
karo "metu, Lietuvos valdžios pra
džią, kūrimąsi kariuomenės ir tt. 
Hn«.Sta protestas priėS lenkus. At- 
sirado vienas vyras ii’ trys mer
gos, kurios protestui nepritarė. 
Pasirodė, kad tai lenkininkai.

' Mainieris.

T‘ r

N0RW00D, MASS.

Koncertas nusisekė.

' Lapkr. £0 d. J. nt. Šv. Jurgio j 
rupijos šv. Cieilijos choras sprį 
ge didelį koheertą, kokio dsr 
vvoode nebuvo buvę. Dal 
koncerte pagarsėję Naujos Anįj 
jos solistai ir solistės p-lės AE į 
ii. Grybaitės ir S. Pauras iš So 
Boston ir R. Juška, šv. Kari* 
ro* parapijos vargonMrikai•* 
Providence, R.. L Taip-gi ’dal 
vo programef žymių svetimtau 
pijanistų, dainininkų ir smu 
rių. Reikia pasakyti, kad. ir ii 
tos' šv, Cicilijos choras labai 1 
vo* išsilavinęs. Užtad- reikta '• 
duoti padėką gerb, klebonui kū 
V, K. TaškūnuI, kuris tam cho 
vadovaują, Taip-gi reikia p 
ky$ ačiū vietos vargoninirui 
gerb. J. B. Slavins, Jis yra a 
lakoti as, bet .lietimam laboj 
patizuoja, daug prisidėjo prie s 
rengimo koncerto, daug sutrati 
svetimtaučių į koncertą,; buvo 
na svetaine. Publika liko 1 
užganėdinta. Pageidaujama, a 
būtų tankiau rengiami tokie ko$ 
certai. Pelno liko parapijai 
dol, " . « ■ . "

Pavandupta
’ . „u.

. BRIGHTON, MASS. 1

L. B. K. Federacijos skyrtataį 
buvo" prakalbos 27 lapkričio. Pir* 
.miausia pirui, B. Ajauskas pakalu 
bėjo kelis žodžius, o'po to persta* 
te gerb. svfečią, tik ką atvykusį 
Lietuvos kun, Garmų, Jisai^daUjK 
apie Lietuvą kalbėjo. Nurodė 
bolševikų ir lenkij pastangas pa
smaugti Lietuvos neprigiiilmybį.į 
Paskui buvo kolekta dėl įst'eighno, 
Lietuvoj universiteto. Pats' sve-I 
čias nepatingėjo pereiti per* sve^ 
tainę su vietiniais veikėjais, Lai-1 
ke kolektos kalbėjo So. Boston^ 
geras veikėjas ir ‘ žinomas visų' 
.draugas J. Glineekas. Nors Žmd*į 
nių buvo mažai, bet aukų surinką' 
nemažai"— $84.00. Aukotojų var- 
dai:

V. Valeika $20, V. $aulaitK 
$8.; po $5.00: B. Ajauskas, 4,1 

Raudaliūnas, Viela vielutė,.
Trieilis, S. Kudarauskas,‘ L, Jan- 
Raustas. /

Po $2.00: J. Valis, S. Mineikta 
ir ..E, Rulcsius. ... A

Po $1.00’: B. Romiliene, X Bt^ 
čevieia, F, Raudeliūnas, D, Jom? 
ka, L. Stankus, -K. Andriejauskaą, 
J. Vėbra, S. Radzius, C. Geležinta 
M. Busi e viela, R. Kierlicnč,.; 
Sangavičia, R. Valahčienė, 
Dirsa. , •

Viskas gražiai pasibaigė, "žmo* 
nes linksmi nuėjo namo, sakyd&i 

. mi, kad pirmas toks kalbėtoja* 
Brightone kalbėjo. > .

Tenbuvęą,

GARDNER, MASS; •

i ,

f

27 d. lapkričio LDS. 85 .kp. bt^ 
vo parengus prąkalbas. Kalbėjai 
A. Kncižys iš So: Boston, Mafijų1 
LDS. Centro raštininkas. *Kalb&. 
tojas pirmoj savo kalboj aiškina 
apie darbininkų padėjimą < N 
rodė naudingumą pri'gulėti prię 
D. S., kuri sldeidžia apšvietą tai 
-darbininkų. Kalbėtojas . nuro< 
prie ko privedė Rusijos darbai 
kus jų vadai -žydeliai. Antroj fi 
vo kalboj kalbėjo apie Lietuv 
reikalus. ' Nurodė reikalingus 
remti Lietuvą. Kalbėtojas patai 
gęs kalbėti paklausė gal kas į 
ri klausimrj. Tai vienas raudoti: 
sąi .tarė : Delko Lietuvbs daba 
tinę valdžia šaudo nebaltus dari 
ninkus ir kiša į kalėjimus ?” G 
vo gerą atsakymą ir nusirąmir 
Buvo ir daugiau. Gavo visi ger 
atsakymus.

Vietos lietuviai į prakalbas i 
skaitlingai lankosi. Ehrtaa .&! 
karto tenka pastebėti bolin&tas 

Šv. Kazimiero dr-ja [Tai ne tik jauni, bet ir suaugę m 
ni ?u lazdom balos bado, kiti 
sokias meliodijas varinėja, 1 
žinoma ne visi. Broilųi darbin 
kai,( jau’rodos laikas susiprš 
Ar nebūtų geriau atsilankyti 1 
yra skleidžiama apšviota, negu 
bolinėj. _ Šioj kolionijoj yti 
mažas skaičius lietuvių, turi į$ 
tą kuopų, kaip tai ’& L. R. K* 
162 kuopa, bartas hūo kaito : 
rengia prakalbas ir pa'venka.

*
WESTFIELD, MASS.

.. \
, Čia gyvuoja šv. Kazimiero Dr- 
ja, .kuri pasižymėjo gerais dar
bais. Viskas . ėjo gerai, tik nuo 
laiko, kad atsirado laisva Vytau
to dr-ja, tai tarp judviejų įvyko 
rugtynės.
buvo nutarusi savo salės1 neišduo
ti lenkams ir vytautiniams, bęt 
pirmininkas nutarimą pamiršo ir 
jąu bene tris sykius lenkams bu
vo išrendavojęs salę. Vytautines 
baliai taip atsižymėjo, kad ameri* 
Ironiškas laikraštis Špringfjold 
Daily ‘ Nevm apie tai aprašinėjo. 
Girdi reikėję įolioistų girtięmg 
yyrams suvaldytu " • : * ■
' Netrukus bus šv. Kazimiero Dr- _ . . - .

jos rinkimai. $ai tutime žiftroti, kų dėl Lietuvos. ir keltos
kad gerą valdybą išrinkus. jos, bet saldžiai miega, '

r--* *
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darydama viešą pasaulio o- 
piniją. Tokia visuomenini 
darbo reikalams tarptautine 
organizacija yra sudaryta 
jau 20 suviršum metą atgal 
ir beiįgik kas metai laiko sk- 
vo suvažiavimus. Ji vadi
nasi Tarptautine Draugija 
Darbui Apsaugoti Įstaty- 
jnains Leisti (Jnternational 
Assoeiation for Brotective 
Labor Legislation). .Toje 
įstaigoje nito pat pradžią jch 
sios Jįsisteigimo dalyvauja ir 
ŠV, Tėvo atstovas, kuriuo y- 
ra Fribiirgo univer^įto. pro- 
fesorius, garsusis socijolo- 
gas Dr. Juozapas Bečk. Šį 
rudeįn nuo 16 iki 18 skalią 
toji Tarptautine Draugija 
Genevojė turėjo savo suva
žiavimų. Jame dalyvavo ats* 
tovai iš 14 Salią. Tarpe 
'svarstomąją - YP&į
pląČiau'buvo aptariami fe 
mes daibininką reikalai, uo
stą darbininką, jurininką ir 
k. ' Ypatinga dome buvo 
kreipiama j šventadienio 
šventimų. Ūkio- darbininką 
reikalais rekomenduota pa
vyzdžiai Vokietijos ir Čeko
slovakijos. Naujas ir indo? 
mus dalykas šitos draugijos 
veikinie tai bus rinkimas ži
nią iš viso pasaulio apie pro
gresą, pramonines demokra
tijos. Į priverstinuosius 
ginčams rišti komitetus neti
kima. (Taip esama Vokie
tijoje ir Austrijoje. Ameri
koje — Kansas valstijoje). 
Ypač temijama pavyzdžiai 
lįtiosanorio bendradarbiavi
mo tarp darbininką ir darb- 
davią. Šio rudens suvažia
vimas išdirbo dvejopos au
klėtos lapus; bus tyrinęjma, 
kaip kur buyo steigiamos 
bendros tarybos,' kaip jos 
veikia, kiek jos gali spręsti 
apie darbo sąlygas, algas, 
darbo valandas, samdymą 
ar paleidimą darbininką, 
kontroliavimą biznio knygą, 
visą apyskaitą ir prižiūrėji
mo pelną išdalinimo. Iš su
rinktą žinią tikrai paaiškės, 
kas teikia geresniu rezultatu, ... _ . .
— ar priverstinieji tailrini-įsavaseimęyilmu]e,nestąip 
mo komitetai, ar lįuosąi 
rinktieji* Tuo klausimu y- 
patingai interesavosi Itali
jos delegatai. Italijos val
džia esantį prielanki idėjai 
demokratijos industrijoje. 
Bet ji turinti paruoštus net 
tris projektus ir nežinanti, 
kurį iš. tą projektu pamėgt 
nūs Įvesti.

** »

V Į

’ Atrodė nauja, skaisti ga
dyne užėjusi pasauliui, ka
da vokiečių nulitarizmas bu
vo sutremptas, alijantai liko 
pergalėtojais, sostai krito 
vienas po kifaih. Oras tar
tum persisunkęs buvo Wil- 
sopo. 14 punktų atbalsiais. 
Tuo‘įsibėgimu imtasi gydyti 
ir soeijalės žaizdos* Trylik
toji dalis Veršalės Taikos 
sutarties kalba apie įsteigi
mu prie Tautų Sąjungos1— 
Tarptautinio Darbo Biuro, 
kurio uždavinys turėjo būti 
trineti darbo sąlygas visa- 

e pasaulyje ir daryti pro
jektus naujiems įstatymams, 
kačį darbininkų būvį pageri
nus. ’ Visos valstybes turėjo* 
tuos ’ parbo Biuro užgirtus 
projektus paduoti savo įsta
tymų leidžiamoms įstai
goms* 1919-tais metais spa
lių mėli. įvvko ’pirmasai to 
biuro suvažiavimas Wash- 
ingtone. 1920 m. birželio 
iųėn.vhuvo antras suvažiavi
mas Genevo j e. Daug gražių 
sumanyihų darbininkų rei
kalais buvo sudarvta. Iki 
1 d. lienos Šių 1921-ij metų 
visos valstybės, prigulinčios _ , m 
-prie Taut Sąjungos pagali tosTarptautmesDrau-
įSUtatties turėjo jau praves- ^jos Darbui Apsaugoti Į- 
ti tuos įstatymų sumanymus JTT0
jsavo legislaiūrose. Ir ką gi? Į........... ..
•Iš arti 50 valstvbhi tik dvi: 
Rumunija ir Graikija tuos 
^įstatymus pravedė, gi kitos 
^o nei nemanė daryti. Nei 
viena iŠ didžiųjų valstybių 
įtuo nepasirūpino. ^ Ir netik 
Valdžios • nesirūpino, bet, 
Kaip paskelbė to biuro pir- 
toininkas, žinomas anglų 
■m^ininkij vadas Albertas 
■Thbmas, — Darbo Biuras y- 
ra gavęs iŠ kelių net vyriaiv 
•aybių perspėjimus, kad Biu- 
Tasynei. nemėgintų sudaryti' 
■lokiu sumanymų kurie būtų 
priešingi jų, . vyriausybių, 
Įįusistafymams ir praktikai. 
10 toji .praktika, kaip žino
mi nenori nieko bendra tu
rėti sų kilniais obalsiais, o 
ilk žiūri viešpataujančių 
luomų gerbūvio. Tad greta 
to pusiau ofįcijalio politinio 
JĮ?arptitutinio Darbo Biuro 
prie Tautų Sąjungos — pa
sirodė dar gyvas esąs reika
las privatinės, visuomeninės 
įstaigos, nuo valdžių nepri
klausomos, kuri,.mekeno ne- 
varžoma, galėtų daugiau in- 
Ūėtį ir minties, ir širdies į 
pasaulio ^darbininkų reika
lus. Anasai valdiškas Tai*p- 

‘tautinis Darbo Biuras atliko 
labai svarbų darbą, rinkda- 
tnas staįistikos žinių ir šiaip 
įaū visokios medžiagos apie 
darbo padėtį įvairose šalyse, 
joji medžiaga busJabai nau
dingą visiems socijaliO’klau- 
aimo tyrinėtojams. Gi'toji 
visuomenine įstaiga turėtų 
visą akciją pirmyn varyti,

• *
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ta i Ameriką. Bet turime daug ir 
Amerikos lietuviu įstaigų. Pirmoj 
vietoj yra, Amerikon Lietuviu Pr®* 
kybos Bendrovė. Jos krautuvė y- 
ra ir Mažeikiuose?1

*

Gerbimai “Darbininko” 
Redakcijai, Bostone.

Didžiai gerbiamoji Redakcija ir 
vi»a LDS. organizacija, sveikinu 
viaua drauge, linkėdamas jums ge
riausios Kloties. Maloni man ta 
vdandilč,- kada sulaukiu mano 
nmylėto laikraščio “Datbinin- 
kdr. ir jį akaitydamas'pasidalinu 
žinutėmis* »u savo broliais LDS. 
nariais, kurių tarpe ir až turėjau 
laimės pasidarbuoti pora trumpą 
laiką. Norėčiau ir ant toliaus pa
silikti skaitytoju “Darbininko” 
ir jo sandarbininku. Bet deja, 
kad mano gyvenimo aplinkybės 
perrimainė; kad ir . labai noriu 
dalytis. Žinutėmis su.Darbinin-I i 
kol* skaitytojais; rašinėdamas 'ži
nutes iš tėvynės .Lietuvos, bet to 
negaliu padaryti. Pirmiauisįai • 
tariu Širdingą ačiū “Darbininko” 
administracijai už siuntinėjimą: 
“įarbininko.Diedas- Žino, ka
da aš jums atsilyginsiu už tai, gal 
jei po kuriam laikui pagrįšiu į A- 
metiką.

Dabar pabriešiu kelis žodelius 
apie savo užsiėmimą tėvynėje ir 
apie kitus dalykėlius, kurie tan
kiausiai man yra matomi Nuo 
dienos pargrįžimo, ėmiausi orga- 
ni’zaty vio darbo, kuris buvo nors 
sunkus, bet pavyko. Vargais ne
galais suradau keletą vienminčių 
draugų, grįžusių iš Amerikos. 
Padavę vienas antram draugiškas 
rankas ir tarę pasitikėjimo žo
džius, sudarėm gaminamosios rū
šies bendrovę, kurios ' tikslai 
steigti plytų išdirbystę, verpynę; 
lentpjūvę, malūną ir k. Kreipė
mės į valdžią, kųę gavome nuo- 
mon žemės 23 de., Svetošino dva-

* * w

re su tam. tikro molio medžiaga. 
Miško taipogi gaunam pirkti' be 
varžytinįų. Tai aišku, kad mūsų 
valjžia .'remia-pramonę. Įr štai 
pęr tris mėnesius laiko kiek dar
bo jau atlikom; ; supirkom kąip 
kuriąs mašinas, s pastatėm septy- 
niuš medinius tripbęsius ,ir grei
tu laiku kaip kurjioš mūsų maši
nos pradės,veikti Iš ko galime 
didžiuotis o drauge stt mumis ir 
visa darbininkų organizacija, nes 
jos nariai Lietuvoje steigia pra
monės įstaigas ir jau keliolika be
turčių žmonių pas mus pelnosi sau 
duonutę, . o ateityje tikimės mes 
patys dirbti ir desėtkams arba 
šimtams Lietuvos, darbininkų su
teikti darbo. ’ Čia pažymėsiu stei
gėjus: * ,

L Ant. Jakštys, iš \Vaterbury, 
Gonn., LDS. narys!

2* Kast. KruČkas, iš HartTord,
. Gonn., LDS. narys,

3. Vincas Dzikas, iš Hartford, 
Conn., LDS’. narys. ’ '

4., Kazys Lukoševičius, iš Cle- 
veland, Ohio.

5. Vėtras Žėkas, iš Hartford,
Con/ ,

/ , * ■

6, Napoleonas Greibūs, iš Wa- 
terbhry, Conn.

.Ir da žada prisidėti prie mūs 
Vitkauskas iš ĄVateriJury, Conn., 
LDS. narys.

Todėl norėpiau atkreipti atydą, 
ypatingai LDS. narių. grįžtaneiiĮ 
Lietuvon, kad nesukištij savo do- 
lerius 'kokiems žydams arba šmų- 
gelninkąms, o lai ateina į. mūsų 
prąmonę^'čia įvestys savo pinigus 
Įr turės užtikrintą sau darbą 'aut 
visados, tiktai darbininkų garny-* 
bos pramonę.

Dabar doleris taip aukštai pa
kilęs, kad jau mokama po 200 
auksini} ir aukščiau. Daugumas

aukščiausio laipsnio. Negana ką 
naminiai bravorai viaur dvokia, 
bet uar įr priUiškas, spiritas per 
Lietuvos sieną, su pagėlba milici
jos ir kitų valdininkėlių tonais ei
na į Lietuvą, b suiuklių aknnu - 
nėra, taip kad ir bažnytkiemių 
davatkėlės pardavinėja slaptai 
degtinę. Lietuvos jaunimo di
džiuma supuvę doriškai ir kultū
riškai,.~ paskendę girtuoklystėj,
taip, kad ir kaip kurie amerikie* 
čiai pakliūva į tą baisų sukuri 
girtybės ir jame žūsta. Lietuvos 
ūkis tolį dar nepasiekęs to laips
nio, kaip buvo prieš karą. Lie: 
tuvos dvarai suįrę, dvarininkai 
mažai varžomi, jie gauna pasus 
važiuoti į’Latviją, o & ten važiuo
ja Lcnlrijon ir ten šnipinėja Lie
tuvos pragaiščiai.' . ' '
' Tikėjimas Lietuvoje sunkiai 
kvėpuoja. Lietuvoj Žmonės pir
ma buvo draugiški, o dabar tapo 
detačirdžiaįs, savymėihais,—bet 
nevisi, da mažuma yrą ir gerų 
žmonių, < j . -
. ’ Tai tielr aš galėjau parašyti 
jums iŠ anapus vandenyno. Kitu 
kartu norėčiau parašyt, jums 
■įinksniesnii^naujienų, o šiandien 
turim pasitenkinti tokiomis, nes 
mano sąžinę liepia taip .tašyti, a 
ne kitaip. . .

O dabar prie užbaigimo savo laiš
kučio dar kartą linkiu geriausias 
kloties LDS., redakcijai, adminis
tracijai ir visai LDS. organizaci
jai.' .

Spausdamas Tamistų dešines, 
pasilieku,

-Su aukšta pagarba, 
Jūsų" Ant, Jakštys.

Saldų apskriti^ Paežerėlių vai,, 
Svetošino dvaras. LITHUANIA.

< ' ; j ; t

LAIŠKAI Iš LIETUVOS.
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' Laiškas nuo K; P. iš Mažeikių, 
rašytas O, V. K. Bridgewater, 
Mass; (Etrąukoa),

“Gązdinim'as Amerikos lietuvių 
bolševikų? apie Lietuvą yra gry
nas. melas. Tiesa, gyvenimas dar
bininko nėra lengvas. Ir prieš' 
karą čia mažai dirbtuvių tebuvo; 
o per karą ir buvusios sunaikinta. 
Ikšiol* mes su lenkais vis. dar ne
susitaikėme.. Rusai ir bolševikų' 
^agitatoriai, daugiausia žydukai, 
Varo agitaciją prieš mūsų nepri- 
gulmybę. Dėl tų dviejų priežas^ 
eių turime užlaikyti didėlę kariuo- 
menę, .kas mūsų Auvargintaį ša
liai brangiais atseina. Ir mokesniai 
ir rekvizici jos nemaži. Valdinin
kų klausime taip yra. Kuomet 
musų šalį apleidinėjo vokiečiai, 
tai juose seko Rusijos, bolševikai. 
Vyrai ir jaunimas bėgė kariiiome- 
nen,; kad apginti šalį nuo tų plė
šikų gaujų. O tuo laiku nebuvo 
daug, inteligentijos užimti valdi- 

i ninku vietas. Todėl įsibruko į tas 
vietas lupikai, bolševikėliai, lėto 
ldninkai. Jie būdami nusistatę 
prieš neprigulmihgą Lietuvą' 
smaugė darbininkus,, kad di^kre-. 
-ditavus Lietuvos valdžią žmonit 
'akyse. Daug tokių jau tupi kalė
jimuose,' kiti pabėgo, .treti'dar 
tebeveidmainiauja, Užsilikę savo 
vietose plėšikauja. Labiausia pa
sižymėjo pikta darybomis sugrįžu- 
šieji iš Rusijos. Jie ten pripratę 
žmones smaugti. ,t Tai tą daro ir 
čia. Dabar iš ^Rusijos daug grįž
ta. Tarp jų yra visokių, bet dau
giausia žydai. Tokie net kad ik
šiol nei nematę. Lietuvos. Baisu; 
juos pažiūrėti, basi, nuplyšę, iš
badėję grįžtų m komunistų rojaus, 
Tik k&ikurie žydukai, buvusioj: 
komisarai, parsiveža aukso. Ką 
sugrįžusio ji imą pasakoti apie pri
spaudimą, badą, skurdą, komisa
rų išdykavimą, tai baisu ir klau
syti. Kaslink sugrįžusių iš Ame
rikos, tai su jais visaip yra. Dau
giausia grįžta darbininkai. Inte
ligentų nedaug tegrįžo.. Dirbtu
vių. čia nęra, taį^grįžusicji perka
si žemes, daug, žemės dirbti neno
ri, prekyba užsiimti neišmano, . 
valdininkus ar raštininkus netin
ka, mat nesilavino laisvoj Ameri
koj, mažai rašyt temoka, arba vi- 

: nąi nemoka. Tai tokie amerikan- 
tni tankiai prageria atsivežtuosius Į ____ T. ...........
dolerius ir keikdami Lietuvą grįž-Jgt Ltetuvoąįaikraščiuose.

K
Lietuviams beenaudžiant 

ir belaukiant Vilniaus kinu; 
symo išsprendimo, Lenkai 
jau baigia dirbti savo darbą. 
Jų telegramai ii ‘Varšuvos 
praneša; kad viskas jau pri
rengta Vilniaus .Seimui į- 
steigti. (“Dsdennik Zjednor 
czenia/J No. 91). Girdi, rim 
kimai seiman įvyks 11 Gruo
džio, grpriešseiminė agita
cija jau prasidėjo^. Iš 
7000 gyventojų bus renka
mas vienas atstovas. Rinki
mai būsią srityje taip* vadi
namosios mažosios teritori
jos, .arba 44 Vidurinėj Lietu
voj’’Šių dienų ribose. ‘ 
y Antras telegramas, taip- 
pat iŠ yaršuvos, praneša, 
kad Želigovskis jau atšauk
tas, gi jo vieton paskirtas 
Meysztowicz, “Lietuvių že
mes pilietis ir buvųsis Rusų 
Tarybos narys. ”

Šeimininkui beglaudžiant 
Atėjo nedraugas žmogus ir 
prisėj.0 .kūkalių į kviečius. 
Želigovskio uždavinys atlik
tas, Jis pagrobė Vilnių, 
kuomet Lietuviai snaudė ir 
pasitikėjo Lenkų žodžiu. Iš 
Vilniaus jis buvo, žygiavęs 
Kauną apimti, bet Lietuvių 
kariuomenė ne~ tik'jį atmušė, 
bet užatakavo patį Vilnių. 
Būtų jį paėmusi — jau bų- 
vo atsidūrusi Antokoly■—- 
bet čia Prancūzas pagrūmo
jo pirštu, ir Lietuviai susi
laikė. Prancūzas patikrino, 
kad Želigovskis turės pasi
traukti, ir Vilnius teks Lie
tuviams be mūšio. .Prasidė
jo derybos, projektai, Jkontr- 
projektai, kad tik sugaiši
nus kuodaugiaūsiai laiko ir 
davus Želigovskiui progos 
padirbti kųodaugiausiai Lie
tuvai žalos, o Lenkijai nau
dos. Dabar Želigovskis jau 
pasitraukė, bet tiek žalos 
Lietuviams pridirbo, kad 
Lenkai jau nesibaido šaukti 

A 
prislėgė Lietuvių darbuotę 
Vilnijoje, • jog • rinkimuose 
pralhimėti nemato jokios ga
limybės. Išeina ^Želigovskis; 
ateina Meištoviciūs. Po 
žandaro-prispaūdėjo ateina 
civilis Lietuvių engėjas. Sla*- 
vų vienoda taktika. Ir Ru
sai taip darydavo. Pirmiau 
kazokai apkuldavo , žmones 
nagaikomis, inskui činovni- 
<ai juos .ęngd>Vo.

■ Lietuvių valdžia ir tauta 
perdaug parodė geraširdy- 
bės ir ‘ pasitikėjimo. . Šiais 
laikais tik akyplėšos — na- 
chalai gali ką nors pelnyti. 
Lietuviai neįstengia būti na- 
chalais, Lenkai kitoniškais 
mti nemoka. Su naehalais 
elgtasi perdaug sąžiningai. 
Jeigu jie ryžosi eiti ant 
Kauno, kodėl mes juos at- 
mušę nesirįžome imti Vil
niaus, kurs dabar virto mu
šu geraširdybės nelaiminga 
auka? h

Toji pamoka kaip' elgtis 
su. Lenkais begalo brangiai 
mums kaimioja. Ir kaip jų, 
gyvepiman pritaikius ? Da
bar pulti Lenkus su ginklu 
— reikia milžiniškos drąsos 
ir pasirįžiūio^ Betx kas-gi 
daugiau'daryti? GaL sėdėt 
rankas sukeitus ■ ir žiūrėt, 
kaip mūsų amžinas priešas ,
iš Vilniaus darys sau “pla-įa^MėčiiĮ pargrįžę Hfc* pW 
cowka” visai Lietuvai pra- kurios šiuoui laiku nėpriei- 
ryti ? ^ Vargiai Lietuvių tau
tą tai pakęs. Jį suras prie
moniųsavo reikalams ViL 
nluje apginti. Ir kaip blusų 
Uiįtos protas ir drąsą sugė
lė išvyti'priešus iš Lietuvos, 
įaipir dabar piokės Gedhhi- 
no miestą išgelbėti. Bet čia 
milžiniško darbo dalis prį- 
klausys nuo pačių brolių ViK 
iiiečįų.' Daugiau susiprati
mo, Vilniečiai!

n į-: iyi .iii r™ ii iii;
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\ LOMcm M. Kamondnlini iž 
Montello, Mim. rožyte* brolio Jo
no i| Lietuvos.

TVfTtrft'B

Nors, turėdama muse, 
Dalykis .per pusę.

*

S,

ligšiol kitos dvi tarptautinės ! 
organizacijos panašiais dar
bininkų reikalais: 1) Tarp- ' 
tautinė Bedarbių Asšocijaei- ’ 
ja ir 2.) Tarptautinę Socija- 
lės Apclraųdos Asšoeiaeija.' 
Kadangi visų tų trijų įstai
gų supuola į krūvą — tad 
kad nedirbus* to paties darbo 
keliems — ir buvo nutarta 
eiti prie visų tų. trijų organi
zacijų susiliejimo.

Taip tai išpalengva, žings
nis po žingsnio, emama prie 
soči j alio klausimo. išrišimo. 
Darbininkų ‘ skriaudos pa
sauliui primenamos ir paro
domos, žmonijos sąžine bu
dinama, rinktiniausieji pro
tai inkinkoma darban sura
dimui priemonių— naikin
ti skriatidoms ir kelti gerbū
viui. Amerika pasaulio min
ties nepasiyeja; nelabai ji 
ir tesiveja. Nei Šių metų mi
nėtos draugijos suvažiavime 
nebuvo Amerikos atstovo. 
Visokios teknikos progresu, 
turto gaminimo greitumu, 
aukso kabiais Amerika pra
lenkia visą; pasaulį. Bet 
darbininkui žmogui teisių 
grąžinimu,, Kristaus moks
lo vykinimU' gyveniman‘—- 
Ameiika toli atsiliko nuo, 
daugelio kitų šalių.

/ • . Uosis.
.. ... ...........

Št. Loms katalikiškas nuk 
versitetas ir MissouH valstija 
spalio m. Švente savo' 1QQ me
tines įkurtuves. Faktinai iv 
nivorstetas yra senesnis už val
stija trimis metais* ~k * ' L

t1

į.

f

narnos, o tik tokias galima-gaut 
pirkt, kurios mažą naudą neša. 
Ąr tai verta• amerikiečiams pirk
ti Ūkiai irpaveržt.iš rankų žmo
gelio,' nuo pat jo užgimimo .žino 
mąjnm kąsnelį duonos ir imtis 
žemdirbystės darbo. Sajmata- a- 
merikie.čiais turėtų būt, o ypatin
gai LDS. nariams, kurie daugiau 
.susipratę. Dabartiniu laiku Lie
tuvėje dąro goriausi pragyvenimą 
pramonininkai, aniatninMi ir 
šmugelninkaį. .Didžiuma mažės- 
nįąjijĄaldintakų yra įrankiais 

į Šmugelųinkų, o šmugclninlm.L y*
». Amerikos Socijalistą partija ra Žydeliui ir savymeiliai Žmonės, 
191# meUia purią 1W,- kuriems nerūpi tautos ateities ge* 
000. Dabar nariu ėkaičhte W rovę, - 
Inažo iki 10,000. 1Girtuo'kiy^Tjietttvoj pasiekė

t
1

' “Dabar po vargų ir bėdų Lie
tuvoj eina* geryn. Nesenai sugrį
žęs iš -Maskvos radau viską kitaip^ 
Devynis metus —buvaŪ nebuvęs 
Lietuvoj, Yra čia bent kur prisi
glaust, ko pavalgyt ir kuo apsi
rengti. O Rusijoj, tame žemiška
me rojuje tai tik Taukiniams šu
nims gyvenjj. žydo Trockio vaL 
domej Rusijoj badas ir prispau
dimas-. Tai tąjvykde darbininkų 
užtarytojai.”

»

1

KĄ .LENKAI DARO.

Jonas Augetuolįs i§ Greenfieid, 
Masą, gavo laišką, kur rota#: 
-- ySpalip7^d,-prakeikti-paWka'' 
nakties metą apstojo Dargužiu 
kaimą. PaemS visu? vyrūs non V 
i.ki 70 metų amžiaus. Nuvarė J 
Valkininkų miestelį ir pradėjo ten 
kankinti. ' Jonui Balikui apdeginę 
/isą burną ir liežuvį. Inčdjo rau
doną geležį burnom Įdėję degam 
čią žvakę į burną laikū tris minu
tes* Baskui paėmę Aleksandru 
Špaką. Tam* buvo dar biauriau 
Degino kojas, o paskui kaip varė 
Vilniun, tai su. kardu gyslas ka
pojo. S. Kaziukoniui sulaužė vi 
tus rankų pirštus. Dvi di§ni Val
kininkuose pralaikę vare Vilniun 
tfer Dargužiu'kąįnią. -Tai moti
ni, inoterų riksmas1 buvo toks, 
kad aprašyti,, nei apsakyti-niekas 
negalėtų. Kankinamųjų paliokai 
dausė: “kur šaulių štabas/’
J. -Liųdvinaitis iš Linden, N- J- 

javo laišką nuo vieno kario; kurs 
be kitko rašo : .

lftVisupirmą širdingiausia ačiū 
.ižB&uneiamus man laikraščius, 

'kuriais, pasidalinu; su draugais 
Prašyčiau, jei galima, atsiųsti ir 
knygų bile kokių moksliškų, a^ 

; )ysakų, eilių. Yra gerų knygų ir 
Sietuvoj, bet jos kareivių kišenini 
neprieinamos. Dabar atvirų mū- 
lių su Lietuvos neprieteliais nėra. 
Daug kareivių paleidžiama naino 
ikšiol buvo labai gražios dienos 
labar visai pagedo lįja, šalta. 
Matyt bus šalta žiema. Čepulis.”

KAllJ ILG-At'l

Kaip ilgai mes dars va josim 
Tos pagalbos svetimos I 
Meškini baimę iš krūtinės, 
Vyrai,’ rodykim drąsos!
Jei mes patys nėkovosim 
Už liiiosybę mūs’ tautos, 
Tad lyg šuo mes i mėnulį 
Veltui losim visados.

4

J-

GALYBĖ.
Nors nestiprus bilai, 
Pastūmėta^ griūsi; 
Bet tik daug stcnūkie, 
Kitą, mušt žadčkie.
’ ► ■

DORYBĖ.
Nekalta ^dorybe, 
Jaunimo grožybe,

Bet mažai kas paiso 
Gražiosios dorybes, 
'Nes pilnos širdys 
Prakeiktos niekybės. \

VIENYBĖ. ' ' ‘
. Jeigu vienas nor pabėgti, ' 
Antras turi suturėti; 
Jeigu geru nepaklauso,

. imk už plaukų ar už ausų.

>

f

Nr

e-M ,

Stiprybė*
Kas nor stipriai pastovėti, 

‘ Tur plačius batus dėvėti ;- *
Tuomet Šonan, nepašliesi, 
Norius kriukiu susiriesi.

A .

V

t *

, šviesybė, .
Jei kas burną nusiprausęs, 
O dar. jaučias nesąs baltas., 
Tas tur jaustis, kad jaunystėj 
Dar daug rykščių yra kaltas.

. < .

TAMSYBĖ.
Kam. dar akys peaptemo,
Tegu sėdi namie —į kol sutemo i
Arba lysk į tamsų, urvų,

. Arba gulk į tirštą purvą. '

4 ♦

l

Blaivybė. ■'
* I

?ik tuomet blaivūs visi užsilaiko, 
Tuomet pasigerti nėra laikoj 

Aada. smukles užsidaro —
Vrba u brogos1 ’ nepadaro.

k

t

Kur blogo šaltinis. .*
Žmogau, tu visur ieškau blogo 

priežasties, o nežinai, kad tąja 
priežastimi kaip tik esi tu patsai.

. I gėrikas. Broliuk, išgersim 
dar,po‘ vieną stiklelį! Dievas ži
bo, ar bepasimatyshn greit!
\ - II gėrikas. Išgerti tai išgersiu, 
tik aš tavęs jau ir dabar nebema
tau...

¥
Z

' naudingas patarimas."
Susirinkime kalbėk, tik tuopiet, 

kuomet pats gerai supranti kalba
mąjį dalyką ir jį .suprastinai moki 
Uitiems paaiškinti. Kitaip tuš- 
Šįaį kalbėsi ir.^ik laiką gaišyst

=45 1 - !
1rt > -- -l.;;į ...j .«

PAKĖLĖ ALGAS.
: ‘ ’ ■

Amerikos Lietuvių Prekybos 
Bendrovės Valdyba nutarė pakol- 
ti algas tarnautojams, pradedant 
įmo lapkričio. l-mos dienos; Š* m. 
sekančiai',. ..

■ 50” nuoš. tiems, kurio gauna 'al
gos ne daugiau 1500 auksb 
r; • ’ ‘

25 t|uoš, tiems, kurie gauna ab
7 gos no daugiau 3000 aukai- 

Anų; - ;
10 nuei tiems, kurio gauna virš 

, 3000 auksinų., \
ši Žinutė jau buvo tilpusi taip*

•A

t

SVEIKATOS DALYKAI .
'. ’ .CO .‘ .r’ ■*—---- ■ • 11

< ODOS LIGOS. ' ’ y'\

Dr. Landžius nurodo odos • : 
svarumo reikalų. Sako:

Lietuvių. nemažai dirba to- 
Jiosevietose, kur odai yra 
.vairiij pavojų. Dirba prie 
visokių chemikalų, . gumos , <, < 
(roberinėse), tarputino, ben- . 
iino, smalos ir tt, Dirbam- * 
ieji prie šitų darbų ypač .• „ 
airi rūpintis švarumu savo 
kūno, ir dažnai maudytis. . 
3et kūno švarumu turų rū- • 
pintis ir kiti darbininkai, £- 
oač tie, kurie darbe ptakaP 
fcuoja. Žmogaus odoj yra 
mažytės skylutės prakaitui \ 
rauktis. Jei tos skylytės.už
runka, tai prakaitas negali 
rauktis* Tada yra nesveika; - . 
Prakaitas turi eiti per kitus 
kelius ir eina per inkstus, 
kokiu būdu inkstai bereika
lingo darbo gauna. Visoje, 
odojeųjra 2 milijonu su vir- . 

4um skylelycių prakaitui 
rauktis..'

‘ Dažnai maudantis oda yra . 
tvari ir galinti savo užduotį ’ 
atlikti.. Jei žmogų ąpsma-' 
luoti taip, kad jo prakaitas 
negalėtų sunktis, tai jo gy- 
vėmimas būtų labai trumpas. 
Visokie'spuogai, niežėjimai,' 
skauduliai kįla iš odos ne
švarumo. k ;

Kad išvengti, odos ligų, 
tai reikia mažiausia viena 
kartų savaitėje 'maudytis. 
Kas dirba prie nešvarių 
Jarhų, tam . pravartu butų 
maudytis kasdien.

. žulikov^kio paVėiįslas ‘‘Bėry, 
kūne. M norįapie tai ptečteu '• 
sužinota siųsk "BerMnut^ ISO.

* VBMBKttirASn ■ * 
36‘6 Broadway, Boston 27 Mass. 
...... ........„u^.................... ...... ...'■

REIKALINGASVEDĖJAS,
Kurs galėtų vesti valgomų ' 
daiktų krautuvu t y., būti 
gaspauorimn. Dėl platės- 
nių' intamadjų kreipkitės*

Ąon, €?rtre JB. N., 333 
Dro(idwafa S&idli 
Ūtos*

V
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Gruodžio 13 d., L. D. S. 8S kp., 
Trenton, K. J.t 7:30 vto

re.
Gruodžio 14 d, L. D. S. 81 kp^ 

Amsterdam, N. X, 7:30 jaL valo- 
f

‘T^ r

araodžio 18 A, L. D. 8. «7 kp., 
Altany, M, t, 7:30 m vakw».

aruodiio 17 d., L D. 8. 71 kp., 
Boch«»«r, H. Y., 7:30 v»l. nk»-. 
m/

KaiMojas bw iš & B. S. 
Centro, Boston, Mass,

Bus plačiai kalbama apie 
darbininkų reikalus ir apie 
Lietuvos dabartinę padėtį.

LDS. kuopos ^isais marš- 
rutov reikalais kreipkitės 
;prieWS. M-. Y/b M J> 
Apskričio maršrutą rėngBjo

Y.

harttord, jiojnr. • XW01Dt ME.
ta

-

.. v?"....""

*. Šio apskričio kuopos turė
tų' kospiarkiausia rengtis 

’' prie prakalbų, Išgarsinkite 
taip,' kacl visi lietuviai dar
bininkai ir darbininkes žino
tų kada ir kun bus prakal
bos^ ... ?

Maršrutas prasidės nuo 
į gruodžio A & ir tęsis iki 
. gruodžio lt d. Š, m. Bus se

kančioje tvarkoje: '
: ’ ■ Gruodžio 4 d. Ž, m. LDS, 12 kp. 

Broklyn, JL Y,, 3 vai. po pietų..
Tų pačią dieną L. . S. 10 kp.

* Brooklyn, N. Y.r 7 vai, vakare.
—Gruodžio 4 d; L, D. S. & kp, 
New Yęfk Gity, 12:30 vai. po 
Ęieto..

R DtaŠ. 16kp.,
‘ Elizabeth, N. J., 7:30 vai. vaka
re. 1

Gruodžio 7 d., L. D. S, 14 kp.,
Newark, N. J., 7:30 vai, vakare.

Gruodžio 8 d. Įį D; S. 15-kp«»
Harrison, N. J>, 7j30 vai. vaka
re/'’

Gruodžio 104., L. D. S. 18 kp.,
! Patersom N. J., 7130 vai. vakare^

1 Gruodžio ll* d., L. D. B. 73 kp., 
Linden, N. j.

Gruodžio 12 d., 4L. D. S. 76 kp., 
^Jersey City, N. Jk, 7:30 vai. va^ 
J$are. J

MUSŲ PASIŪLYMAS.
X • ’ ■ 't

____ ✓
■ ' ' . . ■ • • r '■ *

Geriausias mūsų, pasiūlymas biznieriams ir 
profesijonalains,' tai yra šis: LDS. leidžia kas
met kalendorių. Biznieriams ir profesijonalams

<
t

!

*
\ ■ "\ 
'\

r>
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EXTR.A NAUJAS

Su didžiausiais trenksmais iš. 
trenkė “Perkūnas’’ No. .10 
Lapkr. mėnesio,

Didelis aprašymas a£ie slap
toj , Diplomatijos Stėh^us. 
Visi kurie norite gauti Šį hume^ 
rį “Perkūno” pasiskubykite, 
nes veMau neliks, • . >

Tokių didelių trenksmų* da 
niekad nebuvo kaip, kad yra 
“Perkūne” dabar.
• Kuo greičiausiai siųskite 15c. 
e fPerkūnui” ant tikieto, ir savo 
vardą ir antrašą. Pinigus ga
lite siųsti paštaženkliais, čekiu 
ir “money orderiu.” 

“PERKŪNAS”
366 Broadway, Boston 27 Mass.

3Į@

* ĮuCX

S

Somali kommdiitii. k * '

Lapkričio 27 d. Moterų Progre, 
risčių Susivienijimas ir A. L. D. 
L.D. (Amerikos Labai Dideli Lie
tuviu Durniai) surengs prakalbai 
Redman salėj. H Brooklyno par
sitraukė Endžiulį. ■- Tų ' veikėjų 
Movimų Sis didele daugybė — 
apie 40 ypatų, Labai jie nudžiu
go sulaukę savo vado. O tas ne
be koks. * Tuoj ižkoneveike Lie
ta vos ;valdžią, agitavo prie# pas
kolą, tuoj užšoko ant Napoleono, 
nptf Napoleono stryktelėjo žemiš
kam rojun.-— Rusijon, Gyrė, būk 
ten viskas labai gerai esą, O dur
nelis nežinojo, kad yra vyras, 
ragavęs žemiškojo rojaus saldy
bių. jis pereitų Žiemų buvo Mas* 
kvoj. Tai kai šis atsistojo irė- 
me pasakoti apie rojų, tai “spy* 
kierius” liko be žado. 'Adomas

Bautui nepuiMkimaf.

CAMBRĮDG^ MA8S.
a ■ - rA—1L

Darbai nors buvo biskį bepra
dedą gerėti, vėl apsistojo. Bet 
dar čionai perdidelėa bėdos nie
kad nebuvo. Algas jau daugeliui 
darbininkų nukapojo. Pragyve
nimas suvis <naždtestpigo»

Darbams sumažėjus, veikimas 
lietuvių 4arpe laipsniškai sumažė
jo. *0 dabar užstojus adventui, 
tai dar mažiau veikimo.

Gruodžio 9-10-11 atsibus 40 va
landų švenčiausio Sakramento A- 
doracijoefpamaldos, Bus gera pra-

✓

-» ,*

I
 yra geriausia proga jame pasigarsinti/

Tų kalendorių skaito mažiausia 50,000 asme
nų. Jie yra veikliausia mūsų visuomenės-dūlis ir 
,supranta,* kad reikia remti tuos, kurie remia ■ 
spaudų arba tas organizacijas prie torių Mi vi
suomenės dalis priklauso. Lietuvių Daririninkų 
Sąjungą yra viena iš žymiausių organizacijų A- 

• merikoje. . . . ».

Ateinančių 1922 metų Kalendorius jau ren
giamas sgaudoii. Kad užtikrinus vietų apgarsi
nimui, tai-sįūsldte tuojau. ^Garsintis apsimoka, 

kainos
Už vi?ų puslapį ______ ..........___ _

Už pusę puslapio   ......... v.
Už ketvirtų dalį puslapio ............ 
.Uz vienų coli.................. ....

• _

$1500 
8.00 
5.00 
i:00

□g

□41

□J

Sfa

fj

\ VčUavos, Kokardos, Šarpos, Gust:
CUU,. Antspaudo#, t«t musų speciali 
kūmas Ir Ogų metų praktika. Kak 
seniau,du ISdirbyHte, • ui gerą ir art 
tiSkų darbą, budi ta ir dskuoju mmm , _ 
tūkstančiai draugŲij. Reikalaukite ia*/^ 
formaciją. .Ja

■. U. .1. ; -S
IŠ Flattont Si,, " Rgtorenee.

<•« tol

* M
* I 
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muntas esantieji priešakyje 
lenkų .tautos yra Lietuvos išsi
gimėliai. lietuves dvarinini 
kai pasižymėjo savo pastango
mis privesti Lietuvą prie Len
kijos. Lenkai, besistengdami 
Lietuvą pagrobti, teisinasi Lie
tuvos veikėjai prie to vedą. 
Ant laimes Lietuvos kunigai 
netik nusikratė lenkystės, bet 
yra lietuvystės atgaivintojai, .

V V - -

Lietuvą, reiškia, buvo aplen- 
kinta iš viršaus. Dabar mato
me lietuvių tarpe Maskvai tar
naujančius. šis veikimas ve
damas iŠ apačios. Minėtoji lie
tuviųsuaukuota suma Rusijos 
badaujantiems šelpti rodo, kad 
tas veikimas nemanas.

'Moksleivis.,
. '.4 -'u '.ta'LHOi'nta :.ĮĮniįfMi. rIII

| Svarbus 
S Pranešimas 
U Gerbiamiems i 
H Klebonams.',4 
P r i 1__ __
•11' -*l • ■ ® 
JT Tik ką išėjo iš spaudos ji 
H labai parankus ir rūpės- 
S| tingai sutaisytas KATE- ® 
W KIZMSLIS vaikučiams | 

prirpngmui prie Birmos g 
lt Išpažinties ir to Komuni- Sj 
O Įto “Pirma Išpažintis.” 11 
71 Geto Klebonams duoda- 

me specijalę karną, už 100 
egz. $7.50. ’ |

. FlU. r ja j

fc.

Šio.miestelio lietuvių komuins- 
tukai taip įsismarkavo, kad užsi
moję buvo visus lietuvius paimti 
į savo diktatūrų, štai surengė 
paskwnę atakų aut vietos* lietu
vių, uždėti raudonų vėliavų ant 
šv. Roko' dr-jos salės ir sunešti vi
dun Lenind-Trockio relikvijas. 
Rengėsi per porų savaičių. JudS- 
jimsM buvo nepaprasta#. Lapkr, 
21 d. judėjimas virsta' veikimu, 
Visa dienų komunistai ir komunis
tės bėginėjo, Šokinėjo. Viskas 
slaptų, taip kaip pas : Bostono ar 
New Yorko kišenvagius. Vakare 
Žiūrim nuo River St. ir iš kitų da
lių Šaikos traukia linkui jValdo 
Stį tarsi mahometonai į maldna- 
mj Mekoj. Žiūrim sumarma j lie
tuvių salę. . Pasirodo, kad Čia at- 

Škvaradiejus. 6mK aSkmtf apfe aibaladojęs koks- ten Dauba, ku- ;
---------- J rį Lewistone policiją išvijo lauk. Vmnas 

Sprendžiant tų “kalbėtėjų** vien f< ATz”‘“1 
iŠ jo balso, tai prilyginti ąriimą{pell< jjMandagiau ir teisingiau 
prie tyrų asilo. Jo “spyčiuš” bu
vo marmalienė iš šių žodžių; ka
talikai, klerikalai, tautininkai, 
smalaviriai, socijalistai, sandarie- 
eįai, kun. Tumds, Dr., Basanąvį- 
ei^, Miehelsonas, Grigaitis, kei- 
zeris, ♦ caras, mes, mes proletarai;- 
r-r-r-Tėyoiiuėijonieriai, mes nebi
jom nieko, paimsime Kaunu, Vil
nių, Varšavą, Berlihą, Paryžių, 
Londonu, o. iš LondoiiOc. (pa
kreipė gAlvų į užpakalį, kas, reiš
kia New Yorką). ’ Pagalios ‘šaukė, 
duokite pinigų, reikią Lietuvos 
kunigus iškarti, nuversti valdžią, 
jau turį Lietuvoj 16.000 komunis
to ’ ; -

Pasileido keturi asmenys aukų 
rinkti, surinko $28JsU centais.

po to prądęjo spykierius .apie 
Rusijos rojų “kalbėti.’* >r- . 
; Pagalios leidžiama duoti klau

simai. Girdi pas juos pilna lais
vė/ ne taip/ kaip,fpas klerikalus. 
Paklausia Kaulavį6iar apie*‘žudy
mus Rusijoj ir kaip nekalti žmo
nės teh pūdomi kalėjimuose. 
“Spykierius’i ir atsako: “Ką dą- 
rysi su tokiais asilais, kaip tų? 
Juk anus ir turi 'žudyti.” Tai 
Čia Kaulavičia sako: “Žinoma, aš 
nuo asilo girdėdalnas tokius zo- 
dius heįsižeidžiu. Bet vis dėlto 
Tamstai reikėtų ^būti / mandages
niu.’’, Tada komunistai .visi virto 
galvijais ir ėmė trypta, ’šauktį 
spiegti. Dar Kaulavičia*kalbėjo, 
kai tie. aprimo.^ Tuomet komunis
tai ėmė šaukti, kad neleisti kalbė
ti. Tarp riksmo ir alaso Kaulavi
čia nutilo. Tai mat kaip pasigy
dė duodą pilną laisvę, o. tuoj pa
sirodė kuo. esą. Po to “spykie- 
riuą’* imą kolioti, keikįi. Gedmi
nas pastebėjo, kad,kalbėtų man
dagiau. “Spykierius’’ mažylis 
špicas pribėgo prie Gedmino, kurs 
yra drūtas vyras. ' Tai Gedminas 
pagriebė špiebuką ir vesti j poli- 

i ciją. Kilo baisiausias alasas. Šo
ko gelbėti Leonukas patvėrė tą 
špičbuką ir išvedė. Paaiškėjo 
paskui, kad tą pat naktį automo
biliu išvažiavę į Mesico, Me. Ant 
rytojaus sujudo policija, ėmė krės
ti nužiūrėtas staibį.. Mat čia po
licija žino-, kas „darėsi.^toskai at- 
sibaladojus. . . ■.

Tąi dabar komunistu, lizdas iš
rodo, kaip vištinyčia po lape# at
silankymo. ‘ ‘ '•

s Kas sėja veją, tas audrą pjaų-

Tautą Mylintis.

darbininkų.1 gyvenimą rojuje. Sa
kėj kad’ Maskvoj yra visako... i 
komisarams, jįj pačioms ir vai- ; 
kains, o ne darbininkams. Darbi- • 
ninku vaikau sakė, badu mirštą. 
Moterys vaikelius* nežinos eina į 
miškus malkų parsinešti. Tai ko
misaras iš tų-malkų atima dvi da
lis, o trečią palieka, moterei. Jei 
Žmogus išeina žuvauti ir pagauna 
2 svarii žuvies, tai komisaras nuo 
jo atima pusantro- svaro, o pusę, 
darbininkui palieka. Tai panašių 
faktų Adomas Škvaradiejus de- 
sėtkais beria/ - Bolševikėliąi būva 
sumalti.

Gerai,. kad Skvaradiejus Jtmvo 
Rusijoj ir 'patyręs teisybę, pasa
koja prie progos'darbininkams.

> Ten buvęs.

' CAMBRIDGE, MASS. •

'r L. Vyčių 18-tos kp. susirinki
mas įvyks bažnytinėj salėj gruo
džio 4 d. tuoj po sdmos. Visi na
riai sueikite'. . '

' v** >r Rast.

■n

ga visiems katalikams susitaikyti 
su Dievu ir gerai prisirengus 
laukti šv. Kalėdų.

7 A

•V »

Vietini** yi

•t

v&nRPiiit,_K.Y.

KalbėjoB*gdOW.
- ; ' >.

♦
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NEW HAVEN, OONN.
<—'■ "T .

Didele nelaimė,.
—- *7* V i„ ‘.

Lap. 27 d., nedėlios vakare 
ištiko gaisras Bialto teatre, kurs 
buvo pilnas žmonių. Gaisras pra
sidėjo ant steieiaųs. Sudegė 4 žmo
nės, 7 sužeisti mirė, 1 66 nuvež
ta hospitalin, dar 25 visai neran
da, Krito ir vienas lietuvis, ’ Vik- 
tolias Kudarauskas, 22 metų vai
kinas, mirė po 28 valandų kančių. 
Paliko nuliūdime motinų, brolius 
ir seshtes. Tėvo neturėjo jau 4- 
metai. ..Jis buvo vyriausias ir Kai-, 
po visų tėvas. Jis zakristijonavo 
prie lietuvių bažnyčios ir taip bu
vo-geras lietuvis ir prakilnus vai- 
kinas. Visi parapijonys apgailes
tauja. \

A. J. D.

»

Lapkričio 27 d. kalbėjo Lietu
vos Steigamojo Seimo atstovas M. 
Bagdonas. BasakS daug indomių 
Žibių apie Lietuvą. Nors buvo di-

’*” /laisvamanis, pasakė; 
“Nors ir klerikalas, bet negąlįmą .. -- « A- A ’ ;

nukalbėjo ųž mūsiškius,” Aukų 
surinkta $60. ' ' /

Lapkričio 0 $ vyčių 100 kpL tu
rėjo svarbų ir nepaprastą susirin
kimą. , Buvo visi nariai ir vįetos 
gerb. kunigui. Prisirašė 9 nauji 
nariai. Naujai vyČiiį spaustuvei 
sukelta*.$300. ( Galop gerb. kun. 
Tamoliūnas skaitė apie Maironio 
raštus. * v ' ą ,

1 Aito-.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.'

Korespondentui, Amsterdam, 
N.’ Y. Mielai būtume Tamstos 
korespondenciją sunaudoję, jei a- 
,pie tą pat .dalyką kitas ankščiau, 
nebūtai parašęs.1 Todėl neindėji-' 
UĮ0 teikis nepalaikyti blogu.

Visiems Korespondentams—Ma- 
oniems korespondentams .esame 

labai dėkingi už jų pasidarbavi
mą, tik kartais'pasitailfo,kad kai-‘ 
kurių raštelius turĖne žymiai sū- 
trumpinti. 1 Tą' ‘Sarome pirmiau-, 
šia dėl vietos stokos, o teipgi' dėl; 
to, kad smulkus aprašymas kitų 
kolonijų skaitytojams neindomus. 
Trunipesnesės,-* įvairesnėse# ko
respondencijos labiau skaitomos, 
negu’ ilgiausios apie vieną atsiti- 
kimą^ aprašančios. >

t

įflį Taip-gi, Gerb. Ktin> F. 3i 
O Juškaitis parvežė iš Lietu- 
M vos kelias dešimtis Evaų- fh 
Jį geli jų knygelių. Gražiais Sj 

drobę? apdarais 6x8, Ia-
** bai parankios. Kaina $1.50

I
® Šiomis dienomis pra-. M 

dėjome spausdinti labai O 
gražių KALĖDINIŲ KON- M 
VERTELIŲ “Kalėdų au- £| 
ka,” su V. Jėzaus užgimi- ffit 
mo paveikslėliu. Mano- fl 
me, kad, Gerb. Klebonams raj 
ir aukautojąuis šie kon- fį 
varteliai patiks. Jų kaina 
bus šitokia: * ■, g.'

200 
300
400 .
500 .

1.000 \ 
2.00,0 .

3.000
Geistiną būtų, kad Gerb JS 

Klebonai pasiskubintų, su g 
fūt užsakymais.
H “DARBINjNKAS” Jį 

jg 366 Broadway, p
O ; Boston 27, Mass to

’A

'•■ •

-C .

ffi ‘ Apgarsinimo kopijų siųsk tuojau. Apmokėsi vė- 
sS ’ liail. 1 .
B y
g 366 Broįivg/ĮĮ, J Mass.

!
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LIETUVOS AUKSlbam LABAIATPIGO.
NELAUK SIUSK ŠIANDIENĄ.

Lietuvių Prekybos Bendrovė (Lithuanian 
Sales Corpo-ration) siunčia pinigus i Lietuvą ir 
kitas pasaųlįp dalis pigiausiu kursu.

Patarnavimas gretos, teisingas ir sųžinM-

. Krdpliis tuojau šiuo arferu.*
ŪTMUNIAli SALES COBTOBABON,

414 Broadway, Boston ^7, Mass. XT , ' * f
i
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WORCESTER, MASS.

AR ilini TRINER’S • v
KALENDORIŲ1322?

Trileris KaiendoriųVne-. 
Kuo»ctoiiesuvRioja; Kiek* 
yienau; mete |
te * su- sftvft puikni? dariai fa** 1 
ųrristiška išvaizdą. /Naujas 1 
1922 m. Kalendorius pilnas | 
puikiausių Walt "Vį/hitmatos J 
eilių su devyniais paveiks- j 
lais kurie primena pei&to.: J 
šimtmetį (1520 Copertote , J 
pionierius šių laikų astrotlo-' j 
nujos, 1632 Comenius . pdG- j 
nferius visuomenes mokyklų 
sistemos; 1799,Voltaisrink- "J 
jas išradėjas Vėliausiu pio- 
nieriu kaip tai Roentgeh J 
(K-Ray) at Mmer » J 
(radium). / ’- ■*!

Ar tu turi tokį puikų ka- “J 
endorių? Jeigu ne, prisius- 

ldt 10c. ir adresuok (Joseph‘ 
Triner Company 1333- 'So, ’ 
Ashland Avė., Chicago, Ilk). “

Pasižiūrėk ar tau. nerėiks ' 
Triner’š Bitter Wine, taies t 
• ;as vynas yra labai geras de- 
.ei vidurių. ’ f

-m Ueigu tavo viduriai deair- 
ia gerai tai negalėsi linksi 
mai Kalėdas ir Naujus Me
tus praleisti.
'. Joseph Triner Company; •■ ; į 
1333-46 So. Ashland Avehtte, 
Chicago, UI. // ' ”1
---- :-------- r-—   —  ----- ----X—— ■ ’’ *3 
GERA PROGA LIETUVIAMS. ”1

Parsiduoda Mūrinis NamaS' ir 
Drapanų Krautuve.

: Biznis išdirbtas • j?er ’ devynis mettuū « 
lietuviai nepraleiskite progos mylia-.,a 
rieji bizni. Priežastis-pardavimo-rper- J 
slkeliau l naują vietą. Kreipkite šlud 'f'J 
adresu:

• g, Vasiliauskai ; ’ * .S
1008 yvasblngton St., Norwopd,i

—1—* . ■. ■ »
Paleškau Mares ^irvlukes, paeinam 

čios i$ Mallunų kaimo, Siesiką poc; 
.Ukmergės aps. Apie septyni metai lai;,, 
ko atgal gyveno Cambridge, MasS. įz , į 
iŠ ten. išvažiavo į Brooklyn, N. Y' * B'* 4 
pati, ar kas Žino kur ji gyvena, malo- 
nekito pranešti, nes turiu’ labai svarbų 
reikalą. - v ta ' J

Joną#,OutaUįlcas, . '',rl
70 Lawrence St., • Lawrence, Maas,

.. ’pKjl
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SKAITYTOJŲ KAMPELIS,
.TARNAUJA SVETIMIEMS

Brooklyno “Laisve” lapkri
čio 23 d. paskelbė aukąs komu
nistų surinktas' Uiikijai šplptk 
STuo spalio 10 iki spalio 3Q su- 
rinkta $3,33^.87. įteikta dįdo- 
la stirna surinkta per 20 dienų, 
lietuviai, aukavusieji Bųsijąi, 
jažymetini dvjem žvilgsniais. 
Jie Rusija, kur 4 viešpatauja 
“darbininkiška” valdžia, už- 
rekomendavo kaipo elgetos š.a- 
į. Jie skelbė, kad Rusijoj da* 
bartiiiė valdžia esanti darbinin- 
kiškiausia/. viskų daranti .dėl 
darbininkų,, o . pasirodo,, kad 
kapitalistij šalių darbihinkai 
prašomi . remti. badaujančius 
‘Marbininkiškoj” Rusijoj žmo
nes. Jei^utų antraip, t. y? Ru
sijos darbinįnkai,-be išnauduo- 
tojų gyvendami, rinktų aukas 
kapitalistiuiii salių biedniems, 
darbininkams, tai tuomi pasi
rodytai, kad bent tas, kad dar- 
Įbimnkiškoį Rusijoj geriati, nė- 
gu kapitalistinėse šalyse. Da
bar ir besmegenis ga£į jei nori 
suprastų kų reiškia rrdarbi»in’ 
kiškų valdžia Rusijoj.

■ Toliau lietuviai, aukavusieji 
žemiškojo rojaus darbinin
kams sušelptų, pasirodė, kad 
jiems . svėtnni yx*a artiinesni, 
negu savieji. ‘ Lietuvių tauta 
nešė Svetimų junga, sunkiai ko
pia | neprigulmybgi ir uukentė- 
jo kulturfškai gal ne tiek pBr 
kaimynų gobšumų ir nedoru- 
mų; kiek per savųjų atsidavi
mųsvetimiems, Senovėj augš- 
tėsriieji luomai su mažu išėmi
mu, užtraukė lenkystę ant Lie
tuvos. Bajorai ir kunigai bu
vo persiėmę lenkystę. Bajorai

«

»•

• ■
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■
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“VANAGO” TĖVAS
BAKLI1ĮV0 J PIRTĮ. ’

* - , *
“Vanago” Tėvas buvo Chi- 

bagdje (ant Bridgeporto) pa- 
kluvęs 1 Garsia jų Sveikatos 
Pirtį, - Apie jo gydymą, maudi
mą ir pabėgima rasi “Perkūne 
No. 10 Lapkričio mėnesio. Kai
na 15 eeĮĮ&į* 1 ' ' v

“PERKŪNAS^
366 Broadway, Boston 27 Mass.

•<- . .

i

p
[ iH_ r*

.'Spaudos' Dr-ja po Šv. Povilo 
globa laikys savo metinį susirinki
mą 4 dieną'gruodžio pobažnytinėj 
svetainėj 3 vai. po pietų. Tai-gi 
visi nariai ir narės ant šio susirin
kimo būtinai privalo atsilankyti, 
nes turėsime išrinkti naują valdy
bą; - - '

? * 1 • * -l "

CAMBRIDGE, MASS.

Spal. 23 d. buvo surengtas 
Mot. J$-goš 22 toofpos vakaras? 
Iš ,tų vakaru gaus ,$5.00 Beter 
Andrevr 43 Bafton,St., Bbstpn, 
Mass, Tegul minimoji ypata 
RtsįSaukia pas žemiau pasira
šiusią. ■ ■ . , /

Bu pagarba,, *
MarijW Sundukienė 

8 Moore St., Cambridge, Masst
■«■     i~ !!■■■■ i

LOVELL, MASS. ;

Lapkričio 15 d. mirė Matas Sze- 
ke. Jo brolis norėjo laidoti ka
talikiškai, nors tai velionis buvo 
bolševikelis.. Jo draugai aprengė 
raudonai, žinoma kunigas nepri
ėmė į katalikiįkas • kapines. ’lAi 
nukeliavo į protestonų kapines ir 
tai ne ton vieton, kur padori žmo
nės laidojami, bet ten, kur ne bu
vo mirtimi miršta.

,į j Low>elll*ti».
k i

l

♦>
i 
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MONTELLO, MASS. *

\ Ras iųus darbui eina gerai. Bė- 
darbių nesimato, > Čia žmonės 
darbiauja eeverykij dirbtuvėse^ 
Ikšiol ir algos tebeina po senovei. 
Kalbama, kad po. Naujų Metai 
bandysią algas apkapoti.

Vienas lietuvis laisvadaris tu-; 
tėjo “faitą” su čiutabakiu abt 
iVinter St. Abu atsiduria šalta- 
jon.

na kunigas nepyk

-A
K •#

• - --- r ------- - -/•

»

. Padėkončs dieno j \ choristai bu
vę surengę grąžius blaivius pie
tus. ; ■ ..

Turbūt mūsų kolonijos moterys 
yi»a darbščiausios už visų kitų 
kolonijų moteris. Daugiausia $a 
veikia N. Pr. P. Šv.ų. dr-ja. 
W'.-i Girtuoklis

»

Y
i

4FONTANINE 
PLUNKSNA 

-Nąiwga. Viėt’a 
* DIRBTUVĖJE, OFISE, 

NAMUOSE]IR KELYJ®.

Daug parankiau ir sma
giau ta4*U su ifontanlne 
plunksna, Daug maliau 
įllaldą'vartojant fontunl- 
ue plunksna. Pirk dabar.' 

>3,50, U> $4M m 
auksinu.

“Darbininkas,”
W. Broudway, 

.Boston 27, Mib. Įm
k didikai v A viri tebėra len- 
kininkaL Lietuvos .bajorai va- lašt~ - - ijldovųuja Lenkijoj.

s. Pilsudskis, Sapieha, Skir-

r .M

NĖRA SKIRTUMO.į
• ' .'r . ; ‘'H> * H

' Mums nėra skirtume ar į 
i Jūsų bila už spaudos dar--'j 
[ bus $50.60 arba $5OO;O0 i-1 
I mShesį. |

Mes priimsime užsaky- |
■ I
Į me parodyti Jums driko | 
į mes manome, kad įfalime į 
į būti Jūsų spaustuvinin- Į 
I kais, I
j jeigu nebūtų gera prie- I 
Į tottoWnies neužįntūmt I 
į brangios iajĖmĮtyja rie-1
■ tos šiam apgartodmri. < I
i * ‘Darbininko”" Spaustu-4'1 
I ve įrengta naujauriombi J 
i moderniškomis maštuomla -l 
į ir spaudo* darbai atliek*- | 
I mi greit ir gerai I
į Su visais spaudos dar* | 
S bais krripkiUs šiuo adr*> I 
į auta- - I
o '* 3 IS* t<nannTWTWAft,> IX/ JKhEJAAv ■

;S6G Brtjadv^ I
j ‘ - Bartom ST, Mua I 
I T«uuk>iu» Bo. Botom 8»dk'
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bernužėlis tikrai supras, kad nė kiek ne
bijojo jam prasitarti ir tik laukė geros pro
gos jam meilę pasisakyti. Nebuvo tai mer
gužėlės perdidelis drąsumas ar minčią lais
vumas, ne — mergužėlė buvo nekalta savo 
svajonėse ir kartu atvira.

Bernužėlis taip-gi šiandie i mergužėlę, 
sukuria kartu kąsdien prie -darbo būdavo, 

:r [labinu žiūrėjo ir jam rodėsi kad ji buvo ko-

Buvo nepaprastai gražus sekmadienio 
Ktkaras. Gamtuže kyepayo prakilnumu ir 
&vwbe. o saulėleidžiais žavėjo širdis nepa- 
Erastu meilumu. - I
f Du jauni sutvėrimai — mergužėlė' irI , . . - - . - .
pcmužėlis išėjo Į gražu lauką pasivaiksčio-l^13, nepaprasta, lyg joj kas slėptus tokio 
K gamtužės kflmtm persiimti; nepaprasJfe^1'“^11“ J»« ligotoj taifaj neramumu 
fįai gražiais saulėleidžiais pasigrožėti. Nors Pe“£e- . • • .
■M laukas ir buvo jiedviemš geriausiai pa- . Abu Žemės auMStMai, protingiausieji 
fcstamas, nes jame kas miėla diejaelę abu gamtužės vaikai Dievo. kitajja dvasia pa- 
^rakajtavp prie sunkaus darbelio, bet sek-švęsti j žj pasaulį ateinant, jautėsi, vienas 
įmadifenyj tik jiedu tegalėjo patėmytt gam- P«e kito nebetęip toiip kasdien jausdavosi 
Hužės gražumus, nes paprasta dfemj reikė- pr laimingi-jauntiėtai,. ne.s ateeju sielos kar- 
Jo darbas dirbti. ’ * i tu pmną mdile pažinu ir abu kartu'kitas ki-
, Išėjo mergužėle ir bernužėlis į- pintąjį , slaptos, dar nesuprantamos
laukelį ir gamtužės sužavėti nepaprastai J^dugtmyltgo^, .beį^i-

<meilūs,abu liko;*nes gražumai juodu nejtt-į??V?Jes9???0 lt' W^*fądar ir dabar žus- 
?Bomisapveikė; ’k*»utotas kitam pasisakyti-ką aduda vie*
F . (Jamtužėj žydėjo jaėįa dar vasarėlė, a• v - . y. v . - 
Lžirdvse abieju jaunnjij sutvėrimą, mergužė- L saulėleidžiai zaveju visus Die-
iės & bei-nužėlio tyrą^iiekaHą meile, ku- tuvo^ dartamtois kurie sąmdie ^mtuzes 
įtia ji<u jau Wokaslaitoid ato^avyje *lw g^^ūvaitęs sunkią te-
t julfc, bet iškarto jos nėgūlejo nuprasti, o if Wdes vaiką
^pasisakytį Intas kitam būtą nedrįso, 
^meilė-tai tolis jau . Ž#ejosi tąntoai i totas kiįą ir įauie
įjnčioinfsmedrąšbs ir savotiškcH gėdos 
arptiė^rtimiausio žmogaus,jutkuriitubūta 
Visuomet kartm.gyyenes. s . . Mlonw^

Tokią yra meliė;.'lrad: gtv<pia nedrgsu-) - '’St^o Sttant augštos' Alės fc vuląn- 
mą m tame tai nedrąsume Dcvulčlis vis® deię tylėdami i gražius saulijeidžius žiftre- 

ižmogiskosios meilės gražumą, paslėpė, jau- to Po'valandėlės abu netikėtai į vfėfias ki-. 
nystę^nedrąsumas medėje kai;.) tiktai ir pa- to pa^elgė'ir... pamatė kad' pas abu akyse' 

. gražufają. , . . 1buvo tokią; švieselė, kuri ąžganedina ją7
Abu jaunieji darbininkai vaikščiodami tavieji! * svajotąsias, nesuprantamas . jiems5 

polatlką, ‘ kuriame kasdieną s takiai dirbo, [patiems, meilės svajones,mergužėle ir ber- 
šiandie rado jame daug g*tatarno, kurio nužėlis-pamatė kad vienas kita... inyli,myA 
šiaip niekuomet nepatėmydavo. . * hj žmogiška meilė,! įik ne tokia, kokla-my.

' Štai gražiosios lankos su daugybe gra- himi yi’a gimdytojai ir artimi žmonės; 
Mausią laukinią gėlią taip ir pdioja žmogą Pirmosios eilės balandėlės meiliai spar- 
į save, kad atsigultum tarp.ne’raitą žiedeliu mėliais palietė abu jaunu Lietuvos darbinta- 
ir_gertum,4 gertam tą.malonuji kvapą, kurį k# mergužėlę ir bernužėlį 
tie Medeliai iš savęs iškvėpuoja... * Dabar jau jiedu iš alnij kitaš kitą su-

Įjfetoliese šienas džiovinasi jųdviejų pa- prato ir gali pasisakyti, bet gaf viskas ką 
. eią vartytas ir kupetėles stovi jųdviejų, pa- jie jaučia yra niekai, nes tas greit fr papras- 
čią rankomis sudėtos, bet dai^r tas vaizdas |tai atsirado, kad abiems./nesinorėjo į savo 

j abiems — mergužėlMta -beriiužėliui* daug pačią jausmų tikrumą: tikėti. Bei vistiek* 
gražesnis,1 ^nes šiandie judviej ,i poilsio die? { jiedu pasisakys .̂ .... - .7 '7
nap-sebmadięnis, kurioj ilšis tisi darbiniu- Saulutė jau visai baigė slėptis pžnri- 
kai ir*gali pasigerėti savo daibu ir gamtų- konto ir paskutiniai jos raudoni spindiiliai 

'žes grąžumu. SekmadĮepiš—tm diena,.kurioj apšvietė du džiaugsmingu jaunu veidu — 
i. darbininkas pilnai gali gyventi dvasia, ku- mergužėlės ir' bernužėlio .— meilęs* vaikų. 
<rioj Įgalinama jėgos 'darbui pi: sekančią iŠ- rĘįe saulutės raudoni spinduliai karštą žmo- 
tisą savaitę. .. . . < ; . ‘ g-iškų širdžių meilę reiškė." ■ ; ■ *.

*. r Šiandie nepaprastai gražr.B buvo saulė- Abu karštame bitckyje šiisilieju. . .* Dvi 
leidžiat todėl darbininlmi darbiausiai buvo Į jaunos darbininkų sieloįper tąrpirmą bue- 

7 lautaibse ir jais gėrėjosi. kį susiliejo j vieną prakilnią meilės'dainą,
" Mergužėlė ir bernužėlis g\ veno Šį vaka- dvi sielos pažino pirmą meilės jausmą pėr 

rą tiesiog ekstazėj — jų šir-lys^neramiai, jautrų btiČkį, jaunas, nekaltas bučkispalai- 
bet metam plake, krūtines kuteno maloniau-[mino dvr mylinčias-sielas., ■
įsias t^ras laukų kvapas, rankos kaito ir jie-j “Myliu.;. ” “Ir tave aš... ■*' vįeąas H- 

. du į viską labaimetaai žiūrėj .y viskas jied- tam nedrąsiai' pratarė, o sielose abu jautė 
r viemš^labai patiko: -—ir uodo, stulpai, ku-* pakilimą jausmų ir naują dar Ilgšio! nęži-t 

rie šukosi prieš saulę ir graz ’.s paukšteliai notą dvasios gyvenimą... ‘
- —.girios kalbūnėliai ir krūmoi,'kurie buvo “Mielasai... aš nenoriu kad tas... tas 

apaugę lauko pakraščius ir karių viršūnes pirmas mūsą bučkis... būtų tik jaunystės 
dabar gražus saulėleidžiai metilai apšvietė, neapgalvotu žaislu*.. mielasai, Mylėsimės- 

' Mergužėlė turėjo prieT kratinės prisise- visuomet... ilgai..; amžinai...7V —^ ištarė 
7 gus žaliųjų rūtelių — tų nekiltųjų gėlelių mergužėlė-ir iš nedrąsumo akutes nuleido, 
i — žolynėlių kelias šakeles ir įos labai tiko o galva nejučiomis pasilenkė ;ąnt mylimojo 
r prie jos nekalto veido dabar m-'ionumuspm-įbermižėlio krūtinės., < ‘.e-7, ;

dinčio prieš saulutę ir prie paprastos kai- Bemužfis nors dvasios sujudime, ’ bei 
mietišoks bliiizelės, kuri deive jos nekaltą, [taip pat meilėj nedrąsus pabučiavo jos plau- 

ti jauną- krūtinę., ’ .* kellustir sielos giląme išpujojusį jausmą iŠ-
Sfergužėlė jau senai pa ji to širdyj-dar jreiške žodžiais.: ,

; nesuprantamą meilę, o šiandi e visai aiškiai r “Dievulis yrą liudininku mano tyro
l suprato kad tai ne kokis; laikinas menkas jausmo^ aš myĮėsiU jave.amBaąL - y 
;v .pąjaiįtimas, bet jausmas, kuris nuolat šir- Paskutinis saulutes raudonas špįndu- 
;■ 4yi bpljojo, kuris augo į karš.tą^ nėpergali- lis, koris karštą meilę reiškė,, apleisdamas 

mą jausmą, - kuris ėmė įrūtir ę deginti. . [žemę pamate du žmogų meilės bučkio sitae* 
k v pajutus meilės degimą krūtinėj ir ne- tu.;. Spindulio nebeliko, Bet jiedu—7 jau
ti supratus kas tai yra, mergržėlė,tik labta m. meilės vaikai, darbininkai,-sėdėjo pi> 
I norėjo ką nors labai, labai nukabyti, karš-•IkMnme’lylume arti vienas prie kito prisr 

taį karštai pabučiuoti ir jautriu jautriu glaudę.... ‘ 4 w.
žvilgsniu iš sielos gilybės žiūrėti ir žiūrėti į į, Dvi jaunos sielos padarė meįlės ryšį ry- 
kokias nors gilias, gilias akis, . \ dūmoji že- šį amžiną, nekaltumu žoclžių patvirtintą.. 
mes auklėtinė negalėjo suprasti; kad tai [ir tos avi sielos išlaikys iki karsto savo pa- 
žmogiška meilė jos širdyj gimė ir vięą sielą žadėjimus — amžinos' meilės siekimą^ nes 
užvieŠpatavOj ji to negžėjp..,suprastiį nes tiedu meiles yaiku dar nekąltiji dar ją nė? 
buvonekalta,kaip.yranekalta pievose stota-[palietė gyvenimas,, jiedu išlaikys meilę to^ 
danti gražuolė. plašta*kėlė, kaip gražiosios [Mą pat tyirtų iki karste, nes jatmij sielų 
gėlelės mergųžėiės-lietuvaĮtės darželyj. O pagimdyti žodžiai — prižadai iš gtaaiisio 

f kaip šiandie mergužėlė kutiko jį—bernttžė-[jausmo sakyti. . n. ’
į lį tai.. aiškiai pamatė ir suprato,kadrini t toliau gyvenime tas jųdviejų meilės
1 jo akys, tegali* būti tokios gražios ir gilios į [ryšis nebus didesnis, nes didesniu būti ne- 
į fateias ji norėjo žiūrėti,. žiūrėti ilgai, kad begdM,s tiedu darbtainkai’padare dvasmj sm 
r tai* tik pas ta bernužėlį vra tos lūpos, ku~|sižiedavimą, reikia tik dar prieš Dieritaė 
| rias-ji nori pabučtaoti ir bučiuotų bučiuoti kilnųjį aukurą jį patvirtinti ir nauja šeimp 
f su jausmo saldybe ir meilės galybe,.. [na stos gyvenimo kovon žmonią al?yvaizdoį< 

taip- dedasį betpvasįosMšis artimestas jau nebėgai! būti, 
E ir nenorej o suprąsįį tik norėjo kuogreičiau bet Teikia dar ryšio Dievo akyvaizdoj baz- 
R, jam ta tam dvasios svajonei — bernužėliui Jn^čio-j* kad žinonės matytų.. • \
E ;visą.savo jausmų išpasakoti ir jame svaj o- Į ' * •1
E tąjį gražumėlį atrasti. O ir kažkodėl mer-[ ' * *
| guželė taip buvo įsitikinus kad jos kalbą

- H*

1 
č

e ■

I

žiba vaškines žvakės. Vargonai griežia 
jautrią npekSHiją, kuri sielas jautrina. 
Prieš aukurą stovi du jauni meilės vaikai 
— mergužėlė ir bernužėlis, jij jautrios šir
dužės dreba taip pat kaip žvakių liepsnos 
Vmt aukuro, dreba ne iš baimės, ne iš iš
gąsčio ar gailesčio, tiecfū žmonės, eina į 
naują gyvenjmąt, jiedu tuojau liks Dievo ir 
žmonių akyvaiždoj surišti moterystės ry
šiu... z

Vargonai savo muzika* atvaizdina jų- 
dvfejų.rietas, jiedu liks galutinai meilėj su
jungti, jįj meilė bus Dievulėlio palaiminta... 
Neramumas maloniai liečia jųdviejų sielas, 
neramu, bes svarbus, žtagsnia gyvenime da- 
romąs, todėl jo ramiai negali jauni, jautrus 
žmonfe daryti.,. Tame ir gražumas jųdvie
jų meilės ištroškimo kad abu neramūs, ne- 
ramū^ nes nekalti, gyvenimo nepaliesti.,a

Angėlų giesmės sielose jaunųjų pasigir
do y jiedu liko kunigo sujungti moterystei,, 
žiedai reiškia paviršutinį to patvirtinimą. 
Laimingi^.širdužės plasnoja neramumo ir 
saldaus jausmo sparneliais, o gerasis Die- 
vidis auįure įstatytas nuo kiyžiaus juodu 
laimina... Xaiminą jaunas sielas atsieku* 
siad sayod^pškinmsi,. , ,
į. . Pirn^t mintis kąd, tiedu jjaimi sutvę- 
rintai jaudiko Dievulio ir žmonių akyvaįz- 
dpjfyįni ir žmona buvo Čia prieš Jo aųkd- 
trą ^Iner^užėlė Įr bernužėlis apie"tat pa- 
manejoalį^aizdoj... y: -

; Tuomet, kad saulutės paskutinis rau
donas, karštų meil^ reiškiantisf'spindulis’ 
juodu paliko susiliejusius jautriame pirmos 
jaunos meilės bučkyje, jiedu buvo jau dva- 

' šia susižiedavę ir dabar ją dvasios artimu
mas neg&lejo didesnis išaugti, tik dabar tą’ 
dvasios artimumą Dievulėlis palaimino , sa
vo bažnyčioj^ nors ir pirma jaunas sielas 
lamino įr nepyko ant mergužėlės ir bprim- 
žėlio meiles*, nes jiedu iš pat pradžios/ją Jo 
šventu vardu patvirtino vienas kitam*. pa;' 
bar dvi mylinčiosviena'kitą esybės liko vy-^ 
ruir žihona, { 'gyvenimą stojo nauja Dievu-’ 
no:paląimintU‘šeĮmyna; > , \ ■
? \ Dfta šeimyna liks amžinai ištikima sau, 
įr Jam, nes ^tikimybę' Jo akyvaizdoj prU 
žadėjo, Jo šventu vardu pirmus žingsnius 
meilėj darė. ’ . - • x ’x. , \
i’..-' . - . ■ ■ '
; Laimė/suplasnojo ant-dvieju jauną e- 
šybių ir ji neiširs, bet Jikš amžinai Ištikima 
jam, ^meįlėš> į^šis bus tvirtas, nė iŠ b&im^ 
nusidėjimo,;Bet iŠ jausmą gilumo.. . '

’ ' ■K . Vargo Poetą.- < X . V ‘ f

iiy ■ • .. rninoncon * T”n Ad ' '■ 01
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' fe'KON. J; PĖTRMTIS, Šelm . .*

J. K. Karosas, Kun. Fi'Kmėsis, P. Šivickis, A, Staknys. w 
|ų TIESOS SPAUDOS BENDRIJA organizuoja ® 

įįt $100,000.00 kapitalą, kad Lietuvoje uždėti Po- 
dV pteros dirbtuvę ir įkurti Spaustuvę knygoms’įp lai- 
Ua kraŠčiams leisti. ’ ~ • - * s" *

iiyVisais reikalais kreipkitės šiuo adresu:

r TIESIS SPAUDUS BEBOSUA,

*

R
»

iiU‘iiii'1 ."»ž-aK5=:

Kalbėtojams šnilis. 
f

Jei nori savo nuomonę apginti nuo už- 
metiiiejimą kitų, tai nepulk iš sykio ant vi-, 
sos tavo priešo kalbosj bet pasirinkęs tik 
tas jo mintis, kui'ias gerai supranti ir prieš 
kurias žinai daug ko naujo pasakyti, aiškiai, 
dailiai ir trumpai sakyk.

Negaila, kad žmogus■gemą%arha mirš
ta; negaila, kad jis praranda pinigus, na
mus, žemes — tai vis ne žmogaus nuosavy- 
be. y Gaila žmogaus praradusio tikrąją sa
vo nuosavybę žmogaus vertės sąvoku

Neteiskite idant^nebūtumėte teisti. Nes 
kokių teismu teisite, būsite teisių B* kokiu 
statoųseikesite,, bus jums atseikėta* Kam- 
gi ta matai krislą akyse savo Brolio ir rąsto 
savo akyše nematai'^ Arba kaip salta sa
vo broliuj; leisk, išmesti krislą iš tavo? 
akies; o Štai .rustas yrk tavo akyje, Veid
maini! išmesk pirma rąstą i^s#o afes ir 
taomeftmatysį kaip išmesti ki-islą iš akies 
įavo brolio. 7 y ' ' '

• . * < 
*■ * ,

*. Niekas nežino kasriai yra mirtis ir ar ' 
nėra ji žmogui didžiausiu geru t Bet visi jos 
-Mjosį^ lyg-^noditat, tad ji yra tadžkMiį 
blogu. ’

♦

Jei nori žinoti ant ko Žuliko- 
vskis joje iš Vilniaus į Varšu
va (da Warszava) skaityk Per
kūną spalio, mėnesio, o ten rasi 
Jo paveikslą ir aprašymą,

Kelionėj* tikėtas I5e,
‘'PERKŪNAS“

>•

1

'J' • -j

366 Broadway, Bdston 27 Mass.

I ' ' *.■ - ■ ■ ■ '

’ a . j . -
; • . ' ta. - •' . * . ‘ ’ tj

* \ ’ • ' X

■ JMėnius savoiknygoje’apie altago- 
įizmą paduoda šiokią vienos plytą dirbtu
vės atskaitą. Geriantieji savo plytas dėjo 
skyrium nuo absttaentivtaš yiso padaryta 
Ž3 tai J plytų. : Kiekviepam ^erenčiajam iš
eina po 760.269 plyta, abstineniui gi 794.- 
400, tai yra 35,131 plyta daugiau padarė ab
stinentas. . Aukšcfausis .skaičius pasiektas 
geriančiojo alų buvo 880.000, abstinento —> 
890.000. Pasirodo, kad visgi abstinento 
naudoti turime 10,000 pi. Žemiausias skai
čius padarytų plytų geriančiojo alų siekė 
659.000, abstinento — .746.000, —- perviršijo 
87.000 plytų.'. < ’ . ’.

Gamta ni^iuomet nestovi, siela irgi, 
. jiedvi ar aukštini vis kyla, ar žemyn pųo- 
Iari V /'

t
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■ SERAS DOLERIAI)' ' B
‘ -■ ' 1 ,® 

fe

Sil 147 MONTGOMEKY ST., - PATERSON, N. J. g

----------   ■ ■■   — ' • — ' ~
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Prie Dievulio aukuro, bažnyčioj aiškiai

A
i.'

-UNITED i.
AMERICAN^
LIM ES INČ. [į

I Trumpinusias susisiekimas su, visom dalim Centrales Europos 
t T.svtoni IJmtonVia Irtelrtnarm kėtvėr/ya fe| Laivai iŠplauMą kiekvieną, ketvergę,
j niro Pier SG No. Riverf 46-th SU New York; IR vai. per plet
I “MOUNT CLAY” “HANSA.”
S “MOUNT CARROLL” “BAVERN”. - f
j “MOUNT CIJNTON” .“TCUEBRrEMBERGr / Jj 
I Kajutes su 2, 4 Ir O lovom ant, visų šių laivij?* Dideli valgy- ’ £ 
w mui» rūkymui Ir sudėjimui kambariai ir visi pasivaikščiojimui g 
I . dėniaj skiriami S.-čios/klasės pasažieriamš. Ant laivų "Hansą,” .* | 
I “Bayern” to “Wuerrtembergn yra kelios specialiai puikios kaju- I 

■ ff tos. ' Užsiregistravimui vietos rašyglt Į agentus aitai į y B
* f vurius rottbNberG:, iąv.r N^ ' T
I SJBO Hsmtfver St., Boston, Mase* . * |
f UNITED AMERICAN EINES, Ine. . j

-»•

t
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> ' 4 > * 
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W . *
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Lietuvių Rakandų Bendrove
' { (FURNITUKE STORE) : ' ’ ‘ ’

; Parduodam visokius Ilaknnrlus užimikimt ir duodam'imt •lšmnl«w 
Cto. VMIattcoiį* Wo trokš* pristatofa dulktus jį kitus mteatuk lr per* 
ktntmiom  jk vtejių ftamų | kittis* v . 1
268 W.BROADWAY, SO? BOSTON, MASS.

,/ : gelėphone So. Brniton 830—XV. <
' * '
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SkAimiT m pLATINKIT H 
“ Tėvynės Gynejų^-šaulių J E 

■t • kaifaaitį ų | 

"TBIMITį." |MdMttt' Lietuvos 1
Patilto S’liunga, kuriat ruid ne «į 
liet ktirlų atskirų iiartljij ar Juo- įį 
inn reikalai-, Lietuvos Lals-/ o 

f ves ir ’Neprlklawmylj& gyni- J S 
mas.lr (leiaokrattfll’a Joy suredyr $ 
mo totaillttimaa Ir stlru'hilmlin. ffi 

‘‘TRIMITAS’* tiekiu daug M- Q 
nių W Lietuvos pašaunu gyvu*' Ji 
mirta, Tume, aiški M ir vjtlzdžhii i J. 
oošylei'lunifi Lietuvos vidaus Ik J J 
tarptautine padėtis. ,

• ■ dedu aflMČlij,-’ ©
apysftkčlliL vaizdelių 1® Satinu © 
kovų u?. nopHklftusomyl)|,’ pa- 
Iltinių ir hwMhitą .straii^nlų ® 
^ątiilp-«Taug gražių įrtslskalt^ jg 
įmp ' . ' , į£

1 "TRIMITAS” eina kartų j&- | 
vnltę 32, puslapių Imygeisptj^.

; .T<v knlnų Anierlk<»je:.KietnwsAf4 • © 
cloletiftl;Jatsklras nuiPgffikffll © 
eentų.jr'Irtetūvojor _nwnu<r -*• Jg 

& »(> auksinai; atskiras numeris © 
$ 2 auksinui. ®
1- ■
®, BRODUT |

■įg • Jums, Uis jtirhpnūmų gyvc* ® 
» ųiantlemĄ TRIMITAS. gmJtttP f 
*£ štai paKiiSklmsi parieti mylUnos © 
$ tolimos dvynes, dėl* kurw ge* g 
© tovps Jusiu -girdys taip jautriai $ 

plaka. -
$ - Tad Išsirašyki); Trimitų sau © 
© Ir išriišykit ^avo^lmlnems tfe*'S

© Ttfoįuu pasiuskit laiškeli TRI- ©
® MITUI, pranešdainl savo'adre- K 
$ sa. Vienų -mPneią — 4 mime- © 
© rlus, — shtntiniMmo TRIMITĄ sg 
fį dovanai, .kad galėtumėt’ su juo 
$ gpslpftžlntt O hirimė vilties, © 
© kad susipažinę panoreslt, kad 
5g .Tusų natmi nuolat lankytų TRI- A 

MITAS. * ‘ ‘ a
© Laiškus Ir pinigus reikia siųs- X 
5E' ,ti tokiu adresu: ... ffi
© “Trimito” Administracijai, g 
©,- . LI'THVANIA. ' g
S Kaunas, Laisirts AlCįa\Nr. 26,

t

I. Dor.

SALDilAOSIOS MELDIES V. JGSZAUt 
' &&JOS VALDYBOS ADRESAI 

SO. BOSTONt MASS.
v____ •

PTR8L •— AAtanaa Kmltas,
.. 284 Fiftb St, Boston 27, Man. 

V£CĖ-PII?M. ~ Juozas AndriUunas, 
•. 273' Fourth Str So. Boston, .Mass.
RRCT. RAŠT. — VFJncaa V'alkfinoriujs.

178 BoltoA St, Boston 27, Mass. 
FIN. RAST. —- Pranas Sinkevičius,

132 Bovven St, Boston 27, Man. 
KASEERIĘS Kanalus,

U4 Bolton St, Boston 27, Mase. 
MARŠALKA—f Pranas LukoševiČluė, 
.. 405 E. 7-tb St, Boston 27, Mass.

Susirinkimai. laikom i kas pirmą ne- 
dSIdienj kiekvieno 'mėnesio 2-rą vai. pr 
pfetjj š< Petro parapijos salėj 492 E 
SevėntU Street, Soutli Boston, Mass.

t

M kazimlero ie, c draugijoj 
VALDYBOS ANTRASAI 

80. BOSTON, MASS.
t -

PIRM. ~ Jortas PrųnSltl*.
S2A K Rth St, So. Bdflton, MOua- 

VICE-PLRM. ~ J .Andruliunaš,
273 —4-th St, So. Bostop, Mase.

PROT. RAŠT. — V. j/jafeŠM
'- 147 H St., Boston Š7, 'Mass.
FIN, RAST. — Juozas ^ufifcėt, 

Merycllti Aėademy
- ArlingUton Ueigttus, muši,-* v 
xžl).; — Leonas Svl^ždiB,

UI Bowen Sti -So. Boston, Mas* 
t&DO GLOBĖJAI — X Grublnakas,

i Jay St,, So. Boaton, ’ Ma»u ir ' 
Antamu Smitas,
- 1 284 5tn S t, So. Boaton, Mfe

MARŠALKA — Povllaa Laučka,
81 Story bt<f So. Boston, .Mamų. . 

-- Draugijos .antrašas reikale:
• 860- Broadmy, So. Boston, Ma» ‘ 
Draugyeto® susirinkimai laikomi km 

mtrą rtedSl^eą) įnešto 1*4 vaL Jpo ’ 
pietų Bažnytinėj salėj ant 5 gt, Ša 
Bo#tou. Mfe. .

- -■ • . 4 .

'numuukK
Tik vienas šimtas dolerių už

. palaidojimų.
g. BARAŠEVIČIUS,

’^RABOBĮUS-

. , Ofisas: , •
344 Broadway, South. Boston.

South Boston 1578-R. 
Gyvenamoji vieta.:

237 D St., So. Boston, Mass.
So; Bo’ston 10o2-Vy. į-

I ' >
- -------- ------------/

«r

9

1 •

PRITAIKAUAKINIUS.
Sudužusius stiklus' ir sulaužytus 
t'Smus sutaisau j trumpą laiką. 
Patįs dirbam akinius.

Vienintelis lietuvis optomctris- 
tos (akiu specialistas) Naujoj 
Anglijdy '* « ( ; .

J. L. PAŠĄKABNIS, (1 D. 
377a Broadway, So. Boston,. Mass.
- .. - -

BŪSTONIAN MUZIKOS 
~ MOKYSIĄ. .

Ištirti smulkos’mokytojaiduoda sa
vo- gedausią patarnavimą Jūsų valkui 
arba* męrgaiteL ^Smuikas duodamas 
už dyką su pirma kurso lekcija. Dei 

.platesnių infojmaelju kreipkitės prie 
' 895 Brpadway,

Room 4, 
Be. Bostoių Mai*.

■*, ,-. ■ ■ j I . »j -, 1 ■, > . . I 1 .į į , , 1 11.^*.- U.......  ... f.

Į NAMAI IB FASM6S Už SERUS.. 3
Ų Mjisij agentam pųdnrė speckdlSltų ųnmų Iv farnių Išpmiavlmų,' Jei u, 
3 turite nusipliką. ĮtidrjikkoopemeUų ar kompanijų Š?rų, arba ĮAbeiity Bo- s 

A pų, kurie dabartiniu RUkn stovi žemiau originaUškos vertos, tal,|>erkant /> 
V minius h* formas per musų agentūrų Jūsų* ščmt bus priimami už pilnų vor* y 
? .to> knita* įlalls (rask). |tuolto,1lmo, . _ * i
A PASINAUDOKITE ŠIA GROGAI f ‘ A
t agentūrą pdkgl ptgMl f
M ' 'v • ■ / • a. ą kupstm 9.
A agentai t ruožas Muurašai tis, Antimas Litkaeimuskim, Shmislovhs n 
U GrtiblhniskuĄ Adolplt Nemaksy, ĄĮex Andrulis, Lorence Mikuliu*. < y 
A 33S W.‘iliOAD^Aiį SOūTD 3&srpit " . A
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, C < ‘ Suimta, GruMtiio a d.,
■IT Į ■ !■ I , !!!!■»»»

DĖL PAkĄPIJOE.
SKOLŲ.-

Šv« Petrą parapijom 
panaikinimo komitetas savo 
paskutiniame nusirinkime 
Sau gdalytaj apsvarstė. Bu
vo paduota visokių rojų. Už
kirtas įnešimas, kad visos 
katalikiškos dr-^os vienytus 
ir ką nors padarytų dėl pa
rapijos. Paskui išgirsta, 
kad moterų organizacijos 
norinčios išvengti mokėjimo 
už laikomus susirinkimus 
salėj. Tas paliko ant ištyri
mo. Mat sakyta, kad'jei 
moterų draugi jos hutų pa** 
liuosuotos ar pamažintos, tai 
butu priekabė . išsisukinėti 
Idf oms uraugįį Ims, Labai
yra pageidautina, kad mo
terų organizacijos stengtųsi 
savų atlikti, paprastai niote- 
rys mėgsta parodyti uolumo. 
Tad. tą parodykite dabar. įV 
uote, kad komitetas ne sau, 
o parapijai dirba.

^pniiicto^ ncer/js.

I — . ........... .............. .- — ..-

ISklLSIINGA EKSKVE-
Wl

Retai kadų So. Bostone’ 
pasftaiko tokia puiki ekskur
sija pas altorių, kokia yrą 
buvus Padėkonės Dienoj. Tų 
diena maršavo pas šv< Pet- 

av) bažnyčios altorių žinomo
ji So, Bostono vyčių veikėja 
Zosia Gurkliutė ir donas 
Glineckis,. LDS.Z--Centro iŽ* 
diiunk'as. Kad jiedviem drų- 
siau būtų nėr bažnyčių mar
guoti, tai jų priekyje ėjo 
Fabijonas i Gudas, 4 metų 
amžiaus . vaikelis ir Anasta
zija TamošiŲniutė, mergelė 
įenkiu metų amžiauė. Abu 
nešė gelių krepš®. Fabijo- 
uias vadovavo savo tetai Zo- 
’ šiai, o: Anastazija vadovavo 
dėdei JonuL Jaunavedžiu 
lydėjo b-lė Marijona Saka
lauskaitė su Dt/ Landžium 
i£b"lė Apolonija Stašaičiute 
iš Noi'woodo su Zigmu‘Ta
mošiūnu iš CmMdge. Tuo 
tarpu vargonininkas. M. 
Karbauskas vargonavo šliū- 
binį marša:/ “Here comos 
thebride?’

G'erb. klebonus kun. Ur
bonavičius prie altoriaus pa
darė kas reikia, -bažnyti
niam chorui giedant “Veni 
Creųtor,”."“Štai dvi« širdys, 
štai dū žmonės.”

• Vestuvių Dobilėlis buvo 
pas P. ir U? Gudus, kur da
lyvavo ir gerb. klebonas kun. 
Urbonavičius. . >

. f «

■ Jaunavedžiai gavo daug 
brangiu dovanų. Žymiam 
sios dovanos buvo nuo baž
nytinio choro, kurio abu yra 
nariais ii*'nuo vyčių kuopose 
kūrios ir-gi abu*yra .nariais.

. Jonas. Glineckis yra kilęh 
iš Augstosios. Panemunes, 
Amerikon atvyko 1912 m. ir 
nusidangino į Coketon, W. 
Va. 1916 mt. atvyko Bosto
nan ir čia patapo vienu iš 
veildesniųjų vyru įtairitišfe 
organizacijose ir visuomeni-'' 
niam darbe. Prisidėjo prie 

’LD S. 1-mos kuopos, visų'lai
kų-buvo ir tebėra veikliu jos 
nariu. LDS> Seime 1919 m. 
išrinktas Centro iždininku

PIGIAU..
■ ų Puti. Antanuk, duok man šini- * 

tą rublių Kitaip man pasidarys 
bloga. <

Pats. Tegul daros!, *Atgaivin». 
Ii tave apsieis daug.pigiau.
' x '<xi Mh ^11 ai y

Jei „norite Sužinoti ka veikia 
socijalistiipi* komunistų veikė
jai (vadai), siųsk Perkūnui 15c 
o Periamas prisius jums paaiš
kinimai * " ■ ■

“Perkūnas”
366 Broadivay, Boston 27 Mass.

——————i!. j y . ■* • , •

SVAHS PRANEŠIMAS 
DEt BIZNIERIŲ.

✓

Brolau, jeigu nori Savo biznį ge-, 
tai išgarsinti laike Kaledij, užsi- 
sakykite Sieniniu Kalendorių. Tu. 
rime naujausio išdirbimo tautiškų 
su lietuviškais mėnesiais 1922 m 
ir šiaip visokių įvairių naujų pa 
veikslų. Kaina, sulyginus su ge • 
rupiu dšdirbystės, už 100 kalenda- 
dorių su apgarsinimu menesiais 
nuo 5 iki 18 'dol. Didis pasirinki
mai. Prabas paštu pasiunčiamo 
ir ant pareikalavimo pristatome į 
jūs namus. Rašyk, nelauk, 
jau mažai laikę. Adresuok:.

A. KAZLAS,a
56 New York Avė., Newark, N.

nes
i

'* ■

----------------- j.----------- -------—--------------------------------—
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ir 'dabar, juo tebėra. Yra 
veikliu, padėjėju Centre vi
suose LDS. reikaluose. Be 
to veikliu nariu yra Susivie7 
nijirno 'kuopoje ir, šv. Jono 
dr-jbje. Zosia Gurkliutė daų: 
.giausia veikė vyčių kuopoj 
ir bažnytiniame chore. Ji 
yru, kilus iš Subačiaus par. 
Pirmiau gyveno Hartforde.
' Geriausios kloties permai

nytame luome*
• ' i Rep;

J. MiD1LIS 1
atidarė .-g

t LAIKRODŽIU KRAUTUVĘ. I
* 5k‘

k

X •

. KLAIDOS ATITAISYMAS
Pereitame “ Darbininko’ No. 

buvo pranešta, kad ant Keistu
čio draug. baliaus, dovana pir
ma laimėjo Vincas Virgirda, o 
turėjo būti V. Skeisgila.

Narys.

Didele Partija Lietuvių . 
r Bengiau Važiuoti į

' ~r , » Tėvynę.

uivipyiiir
Lietuvių Prekybos Bendrovę. *;

‘ Laivas “PARIS” naujausia, 
gražfatisis, Ir greičiausia .

* laivas ant jūrių.
, Važiuojant šia linija; *

Nereikia jokių vizų,
< Bū daugelio persėdimų, staliai į 
; Tinau., : ■
į. Perplaukia peč okeanu į šešias 
t dienas. •■. •; ’ •%•■!■
! Per dešimt dienų busite EtetuvoJ. !

' - ........... - t . ■ i.

.jeigu nori pasinaudoti Šia proga
; ir gauti.geresnių vietų nnt AuivOi '

■, tai tudjaus pranešk Bendrovei,, 
'; kad Tataistal užsakytų vietų ant 
; j minėto laivo.
į parūpinsime pasportus Ir

. L Jtimreikalingus itokuiuentųsį, pa-
i tarnavimas prielankus* mandagus

• r Ir sąžiningas*.
L1THUANIAN sAl'ES 

CORPORATION,
į 414 W. Broadvzay,
f ' Boston/#?, Mass.
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čiįt nepaprasta proga" pirkti nikeliu 
aptaisytu revolverį geriausio padary
mo. šalinti S. .& W. center tire patro
nais. RegulerG kaina Šito revolverio 
yra $10.00,. bet per šita mijnesį kaina 
nupiginta 11d Tu negali gauti to
kį revolverį niekur už tokią kainą, klės 
gvarantudlain kiekvieną musą revolve
rį. Turime trijų didumų: ;22—-32 ir 
3S calibre; visi tiek pat kainuoja. -Tei
gti patronų negali gauti savo miesto, 
gali gauti* pas mtirnis. x '

•iškirpk gitų apgarsinimų ir pažymėk 
kokio didumd revolverį nori ir prįsiųsk 
savu adresą ir 3,0c. stampom. ųrba pi
nigais dėl persiuntimo. Paskui galėsi 
užmokėti kuomet prisinsim revolverį. 
Rašyk Šiandien, .pepiialėlsk tokių pro- 
S’i! CHICAGO SAFETY UO., .. 
1330 N. Westem-Ave., Dept. 600> 

Ghidago, UI.
t -. -------------- —►

^Taisome ir parduodame viso- §• 
kilis laiki^odžius* i?r aulęsiriius Jg 
daiktus už" prieinamą kainų.

233 W. Bro4člway,' 
SOUTH BOSTON, MASS.

©sąššgsėb®
■ *. c

/z Ag !»•'

.Ar Jums G<lva» (M* 
dokite; JįeMe*

ArvJų»Ji ’ < .
, >NAUDOKITEMteS / 
■'•A*Jus Norit* Apcai^otrjuo«? / 

naudokite įhįfffe* 
UzUilynitu s«vapldulai (£Jlu -- _

NAUOOKiTE 
Į A Uzfjui^tM erių*

<»
*v’

T-

&

X»l-4
V .
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Rufilas galinta gauti visoaa aplietose po 65č. bonkn, arba tiesiog - 
v iskMirbSju.75c,bonkę. i

F. AD. RrCHTSR & CO. / ’ ■ '*
$rd Avcu&O'SthSt. ■ ;. . ; Eroold vn; N. Y.

r-,..---■ '........,į-..-------------—

Į LIETIJVĄ IR IŠ LIETUVOS 
.LAiyĄKęĮRTW galima gaut pagaVprekep kompanijų, :i 

ir ant^geriatisių laivį. visų linijų, pas. seniausią* LER5CUVIŠ* 
K4— §. KUNAŠAUSKĄ- Agentūrauždefa^iO m.

PAGROBTUS ‘ išreikaląujū , yišieiūs? /kriialijkitrienis- j

• •• 1 AtVažiuaj'aUčiuš iŠ fė

ATYDA. Mainymas;
' .nau, jei^iėkaa Iriausia.. "*

■■ '■■-,■* šVtr'Į®;/Ktsnašąt
1W EL &rd Street, .*•,. ,

UŽSIRAŠYKITE,
Visi, išsirašykite Lietuvos 

Studentų. Kalendorių''1922 me
tami. Kalendorius yra kišeni
nis, gražiuose apdaruose, labai 
tinka jaunimui. Visi išsirašy 
kitę. Atsiųskite. doleriui, tai 
gausite tų kalendorių ir dideli 
glėbį visokių iš Lietuvos lai
kraščių. ' ,

Kalendorius xgali būti graži 
kalėdinė dovanėlė.

Sėskite užsakymų šiandie, 
adresu : \

DARBININKAS
366 W. Broadway ,

Boston 27, Mass.

♦.

_®<gr pirk ■DOVANOMS ■ S

FONTANlNį'
F W—Ra I

r

- • PRANEŠIMAS.

- .'Turiu garbes pranešti, kad' 
Dr-tės .S. jš. V. Jėzaus susi
rinkimas įvyks i d. gruo
džio, nedėlioję, . Lietuvių 
Svetainėje, anP7-tos gatvės, 
2-ra vąl po pietų. v Tai-gi 
visi nariai privalėtų atsilan- 
-kyti ant. šio susirinkimo, nes 
biis renkama nauja valdyba 

■ ateinantiems metams.
Vincas Vaikšnoris, f* •

H“ " 
bt 
B 
įf
į Kuri bus atminčiai" ilgam 

laikui.

Kainos Prieinamos. ‘t 1 .
Ręikąlauk Katalogo. L

“DARBININKAS,
366 Broadwayx 

Bostbn 27, Mass.

t

t

LIJUNDRA.

Bostone ir apylinkėse pastabo
mis dienofni i bit\ o,lijundra. Siau
tė smarkivejąs dr lodino. Pri
dūrė nuostolių už apie $1.000.000. 
Žuvo trys žmones. Ėleltiros 'jėera 
buvo suparaližuota. Aplinkiniai 
miesteliai buvo Im Šviesu, be ko
munikacijų. telefonais ir strytke- 
riais. Nuo utarpinko. ėmė giccl- 
rintift. Lijundra siautė veik visoj ' 

\ Naujojoj Anglijoj.

niKARDffi
i DWIltUW»

. I I4rta»
Liverpool ir. 

u-. Glęiffifr.-:-
'A8SYRIA(nauj.)0RUB. S

Llverpod ir Gkigow >
'<2tftei&NUr ik i k l. r* IGrtttriflO’ 8 

•<*:,u,,Guodžia m 
OOLUMBIA .'.^^/..^vOruodžlO 10 

■ A<įUiTANiA< »< 18;

I LkriUft rilO-OQ.‘ Taksų—TS.OO.

I ‘ ? f 1, ‘ -Į .V i.. - r A -11. f f: <
| / B*lkaIatiijHrt| kalnoB jki oi »o- II 
Jl’dlJ!

PAUSOliOMIEUlINĖ- 
1 ’ BIZNIS IR NAMAS. ’

i ’ f ....., ■...

pirkti dįdelė, pekarnė-'(duo
noj /kepykla) sp 4w*n pė- 
ciai^ minkoma mašina, su 

‘visais -kitais *prietaisais^ ii 
įeinančiu bizniu. I’ 3ykxu eina 
J2,automobilių,broku,.! arlo 
| b«.ye^įnasį ,Wąą 

g Bi^Jateifgęroi lįetu- 
WW 8®: 

arai išdirbtas per daugeli me- S rt ^ėltų^^ąft^a^r“ nėra 
kant' prižiūrėti, turi 'būti 

^greitai’ ••įįlTdbbtaš.-- paršu 
^auęs^M^ai ę a^leng- 
^yiausių išlygų. Atsišaukite.

< J:)L 'U^USV .rjJ. '. 'I ' 

’Tų y-t.rV . f t , ;{
' , |. 7 ,/,■ • -4 i

Žą^ Jū^tlĮ^.į^M) Jėi^rąiProgą-; 
(P^įdgjyti,. ■ - T -

i’t 

30fmetąi Įądirbija pe- 
karde tūTtfbutirtubjądsrparr 
dwta^ n^ c savMteį; išva-* 
žiupjai-Dietuvų.; Prekė.pri- 
ęmjamar' Dęl^piįąėsigps in’ 
formacijos, kreipkitės pas 

-J •. "*
b/kontrim; :

p V* » -* i- * r
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■ ; • /«; .TXurąiiaų<JiaH6’ĮįĮrfepliigkaj •;. rf
AEBĄ PEIt LIBAV4/HAMBUBGĄ-^T|jjNn8. ■ . f 

šiūonpajlhk.shu)?.mqjn& praųe&Vkad ppę pašldarj)aypjiĮ,4^Wi nąūšų i- 
pasažietial<d iiįąiiiigd^LietuDiai, galėtų keliauti" ifadiai iWniAy4. *

Lietusiai; važiuojanti į Eillųvų^/aplenkia Tk°ri<Į(£ą)
it privalo tArė&nirtdi iietuvi^ą/pasįJottų ; joldn{Vlžų.nereikia.X m. ,

Į Šimu šu Kanrtjųr^ Danrigu Ir^fepojųm*" o derŪIefųyįų, įaĮktfiįropajp<
■ parankus kėliasItūun^ii dasigąūti. * ••'•*- s -

DIDELI DVIEJŲ. SRIUBŲ PAŠTO LAIVAI: IŠPLAUKS:
S. S. POLONIA____ Gruod. 7fS. S;LATVIA

: LEHJANIA .. . . ..Gruodžio 21 ESTONTA;
< ; •* * *■ * t* f ‘ ,A-* t

‘ / . " Taip-gi naujas tiesioginis keliąs tarpe
BIEPOJAUS—DANZIGprBAURA  ̂Ržaafe
, TW talpai turi puikius,

‘ .Kreip]dW ^tlė: nmsų agento,įirib inieštfoĄ?V ■
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Susinėsimas su Piliava tai yra nauji Šaka mįisij rfgulėriSluy .susinę^ *; 6
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TllpTl’f'TTW->VėHuv% Kėfaaįdy, višokiųŽęnkletių, Gužikuėiu* Ąftt-. 
J-ZiA R/f vi. V vSpautjij įy kitokių*ĖraUįfyaMiną reikalingų’^dalykų. 
Keik^udą^Ką£ąlb^0 ax^Šampalų, pažyūiekiteir jusųįdr-tšs vitrią. 
STRUPAS CO., 90-92 Forry St. Newark, N. J.

k/---K -*- ■ ■ - ' - ■ >■ . -■ M. ' -m >.-£ ■-.V • 46 J •
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'TmHmasseSbtiems-žmiiiiėms.
Esu pasekmingai išgydys naujausias- iv chroniškas ligas, 

kaip tai:’

**13®♦j

»
'5^5'•f M*I1

, k

Netyrą kraują 
Odos ligas ' A 
Kepenų nusiskundimą 
Vidurių ligas 
Reumatizmą . 
Nervų silpnumą 
Skilvio" hemaMi^ą’ « 
Inkstų ligas
Nervų iisisęirinią • . S11
Pečiųškaudejima . (J, 
Spuogus nuo veido,

r
1 » *

r*

t*

r » ‘
>‘l

l
e
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r

i

i

' DS. A. J. »AN
; •. .. j.»? v-’: ■- A

i (GtiMAtfSKASįF

•- /te /i.y /-/;5

Į. ?li%V "
j vi. i v':'. i, r.';V*

- WSB.W |

■t ,,.l/AWWrt V«įPHK4A,

i; s . f

į PHpūADMSKEAįA&. *r - i

> 126 JBatfourMr Dorchester;Mass

Tėl. Roxbury 4743-R. 
-aSfflgKKEy
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