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Krikščionys darbininkai vie
nykitės! Spieskites įvienin- (* ■ 
tėię darbo žmonių, organiza-' 
piją Amerikoje —'Lietuvių 

Darbininkų Sąjungų.
• n V • ■

SUBATA, SPALIO *8^D., 1921.,

DARBININKŲ REIKALAI.
 v

ANGLIAKASIAI UŽ 
V FARMBR- LABOR 

PARTIJĄ.
Indianapolis, 'Ind.—Ang- 

liakasįų suvažiavimas pri
ėmė rezoliucijų, kuria užgi
riu steigimų naujos- politiš- 

. kos, darbininkų partijos. 
Užgyrė organiząvimų Far- 

- mer-Labor Partijos.

i

TRUPUTĮ PAGERĖJO.
Washington.—Darbo De- 

partmentas skelbia, kad per 
rugsėjo mėnesį nedarbas 
truputį' sumažėjo. Pasiro- 

. dč, kad 1.428 įstaigos tų mė
nesį turėjo 18.050 darbinin
kų daugiau, negu rugpjūty. 

, 26-šiuose miestuose darbai 
sumažėjo, 38-niuose — page
rėjo. Darbai pagerėjo Tole
do j, Ohio 24.1 nuoš.,' Port- 
laųd, Ore. 21.7 nuo. La
biausia darbai sumažėjo 
į*rovid?enfeOjt R. L būtent 5.4 
nuoš.\ Dar sumažėjo Cam- 
.flėn, N. J. 4.9 nuoš., Brock- 
ton, Mass. 4 nuoš.

Darbai pagerėjo maisto 
gamyboj, audiminėse, meta
lo, akmens, stiklo, molio, 
medžio, chemikalų pramo
nėse ir prie geležinkelių. 
Darbai sumažėjo automobi
lių, odos, poperos, spaudos 
ir tabokos pramonėse.

MĖSOS BIZNIUI NE
DARBAS NEPA

KENKĖ.
Chicago. — Nežiūrint kad 

virš penkių milijonų žmonių 
bedarbiauja, bet tas nedar
bas ant mėsos biznio, kaip 
pakaunių savininkai paro
do, visai neatsiliepė. z Ge
riausių mesti reikalavimas 
nesumažėjo.

. *

KAIP IŠĖJO SU 
STREIKU. ‘ 
York. —- Sustreika- 
laivų liuodfiotojai 
kų padarys majoro

New 
vusieji 
laukia, 
šaukiamoji darbininkų kon
ferencija. O tuo tarpu kom
panijos skelbia, kad darbi
ninkų turį daugiau, negu 
reikia.

NEDARBO KOMITETAS
Bostono majoras Peters 

paskyrė nedarbo komitetų iš 
30 asmenų. Komiteto pir
mininku paskyrė Thomas A., 
Mullen, kurs kartu yra ame- 
rikanizacijos komiteto pir
mininkas.

■ ■ » - -

NUOSTOLIAI DĖL 
NEDARBO.

Washington, — Nedarbo 
konferencija apskaitė, kad 
per vienus metus dėl nedar- 
bo. JSuy. Valstijos turėjo 
nuostolių už $6.500.000.000.

VALDŽIA PRIEŠ MI- 
LIARDERIŲ.

. ffiashington. — Miliarde- 
rius yra kaltinamas nusu
kime 'mokesčių. Valdžia y- 
ra jį patraukusi teisman ir 
žemesnėse įstancijose miliar- 
dierius rastas kaltu. Atei
nančių savaitę byla bus nag
rinėjama augštesniame teis
me.

SUKĖLĖ RIAUŠES.
Berlin. — Sustreikavusie

ji patarnautojai buvo sukė
lę valgyklose riaušes. Tuo
se hoteliuose ir valgyklose, 
kur streiklaužiai dirbo, 

? streikuojantieji patarnau
tojai išdaužė veidrodžius, 

i sudaužė torieles, sriubų ver
tė ant svečių. '

k ... — II ■— ■ ■■

NEGAVO ATLYGINIMO.
Neto York. —Darbinin

kas. Howard Callagher dar
be buvo perkūnijos pri- 

*. trenktas. Apdegė viena ko
ja. Bandė gauti atlyginimų 
pagal Workmen’s Compen- 
sation Act, bet nieko nega-. 
vo.
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AMERIKOS PRAMONĖ.
ffashington. — Cenzo 

biuras’paskelbė žinias apie 
Amerikos pramonę. Pasiro
do, kad Amerikos pramo
nėse pernai dirbo 9.103.200 
darbininkų, Dirbtuvių bu
vo 289.768, jų kapitalizacija 
$44.678.911.000, jų produktų 
vertė $62.910.202.000.

New Yorko valstija pra- 
moningiausia, tos valstijos 
pramonėse dirbo 1.229.900 
darbininkų, produktų vertė 
buvo $8.875.007.000.

Pennsylvania užima antrų 
vietų, Illinois — trečių, Ohio
— ketvirtų,. Massachusetts
— penktų, New Jersey — 
šeštų, Mięhigan — septintų.

■ f

Organas Amerikos Lietuvių '
R. K. švento Juozapo 

Darbininkų Sų-gos/ 
’ s ' * .

'r ’ ’ J

GAUS PO $9 DIENOJ.
Newark, N. J. — Kar- 

penteriąi pagal naujų sutar
tį SU darbdaviais gaus po 9 
dol. dienioj.
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NESTREiKITOS. J
Chicago. — Geležinkelių 

darbininkų streiko nebus. 
Taip pasakė vienas žymus 
ti} darbininkų unijos narys. 
Sako, kad jei geležinkelių 
darbininkai būtų iššaukti 
streikan, tai pusė jų tuoj 
virstų skebais, o kiti bomais. 
Sako, kad darbininkų balsų 
didžiuma už streikų reikš 
tik didesnį pasitikėjimų va
dais.

Tas, kuris neturi Lietuva 
bonų -r- neturi nei balso Lietu
vos reikaluose. r
t .
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MOROKIEČIAI BĖQA.
Madridas. — Karo minis- to

teris paskelbė, jog ispanams 
Moroke pavyko apsiausti 
maištininkus. Ispanai pa
ėmė keletu sodžių ir. pozici
ja, kur stipriausios morokie- 
čių jėgos buvo. \ *

INDIJA VIS LABIAU 
KĮLA.

Waskington. — Indijoj 
žmonės vis labiau kįla prieš 
Angliją. Pastaruoju laiku 
baisus smūgis Anglijai kilo 
iš to, kad 100.000 indėnų ka
reivų} 
pusėn, 
menės 
anglų.
sisaldnėjo eiti prieš sukilė
lius. *

perėjo maištininkų 
Tai trečia kariuo- 

dalis atsimeta nuo 
k *

Indėnai kareiviai at-

NUKAPOJO GALVAS.
_____ /

Kalkuta, Indija. — Thu- 
vur-provmciįo j* 50 namų su
deginta, nukirtsa galvos 36 
žmonėms. Jų galvos įmes
tos į šulinį. Tas padaryta 
dėlto, kad tie žmonės buvo 
įtarti prigelbėjime anglams.

UŽDERĖJIMAI.
ŠIEMET GERIAU UŽDE
RĖJO, NEGU PERNAI.

Washington. — Agrikul
tūros Departmentas pa
skelbė surinktas , žinias apie 
užderėjimus Amerike ir vi
same pasaulyje. Šiemet vi
same šiauriniame puska- 
muolyje permažai buvo lie
taus. Nors kaikuriose vie
tose dėlto užderėjimas -labai 
nukentėjo, bet kitose vieto
se'tas mažiau teatsiliepė ir 
apskritai imant pasirodo, 
kad šiemet užderėjimai bu
vo geresni, negu pernai. 
Šiemet žieminiame puska- 
muolyje kviečių,, užderėjo 
157Į)00.000 bušelii} daugiau, 
negu pernai.

Užtad šiemet vaisiai blo
gai teužderėjo. Pavasaris 
buvo ankstybas ir gražus, 
bet vėliau šalnos pagadino. 
Šiemet Suvienytose Valsti
jose obuolių bus apie 109.- 
000.000 bušelių, o pernai bu
vo 244.000.000 bušelių.

Vasarojus ir šienas Su
vienytose Valstijose ir ki
tuose kraštuose išliko, bet 
užderėjo prastai. Išėmimų 
daro Rusija, bet bėda ten ki
lo dėl neapsėjimo, o ne dėl 
perdidelės giedros.

75.000 ŽMONIŲ 
JOMARKE.

Brockton, Mass. — Antrų 
jomarko dienų atsilankė 75.- 
000. Tų dienų buvo arklių 
paroda ir, lenktynės.
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MIKADO ŠHW*UZUO- 
TAJ.

SERGA JANONĮ JOS

■VAŲOTVAS.
Hondlultic^Ą japoniškas 

laikraštis .NTippu Ni ji skel
bia, jog Japo&os impera
torius pavojingai sergųs. 
Judėjimo ir kalbos organai 
suparaližuoti. įį

ii—_4_
ATMAINĖ NUOSPREN-

Chicago. —Apeliacijos 
teismas atmainą Indianapo- 
liso teisėjo A. Ų. Andersono 
nuosprendį prieš Fordų. 
Ignition Co. buvo padavus 
teisman Fordųjuž tai, būk 
jis išdirbinėjęs “ingnition 
coils,” kurių minėtoji kom
panija turi patentų. Tai 
teisėjas AndePson išrado 
Fordų kaltu ir|nuteisė ant 
$2.000.000. B^apeliaeijos 
teismas atmainė' tų' nuo
sprendį.

ų PARODĖ CENZAS.
ŠEIMYNOS MAŽĖJA.
i ________

Washington,.—Cenzas pa
rodo, jog Suv. Valstijose 
šeimynų didumas, mažėja. 
Vidutiniškai imant 1920 m. 
šeimynos susidėjo iš 4.3 na
rių, 1910 m. iš 4.5, 1900 iš 
4.7, 1890 iš 4.9, o 1880 m. 
šeimynos susidėjo iš 5 narių.

Cenzas 1920 m. rado Suv. 
Valstijose 105.620 asmenų, 
šeimynų buvo 24.351.476, gy- 
no 20.697.004 pagyvenimuo
se. Pagyvenime vidutiniš
kai imant 1920 m. buvo 5.1, 
o 1880 m. buvo 5.67 žmonės.

EDISON SUNEGALĖJO.
West Orange, N. J. — 

Garsusis išradėjas Edison 
prasišaldė. Į dirbtuvę nei
na, bet dirba naminėj labo
ratorijoj, kuri įsteigta tam, 
kad laike sunegalėjimų galė
ti]. darbuotis saugiau, negu 
dirbtuvėj.

5.000.000 RUSŲ GILTI
NĖS GLĖBYJE.

Maskva. — Amerikos šel
pimo administratorius G. H. 
Golder apvažiavęs pavolgį 
rado, kad apie~5.000.0Q0 gy
ventojų jau neturi ko val
gyti. Jis apvažiavo Sama
ros, Saratavo ir Kazanės 
gubernijas.

SLAPTINGA MOTERIS.
Duncannon, Pa. — Tapo 

palaidota slaptinga moteris, 
kuri prieš mirsiant sunaiki
no visus dokumentus, kad 
jos vardo-pavardės ir kilimo 
nebūtų galima susekti.

*

LIETUVOS GYDYTOJŲ 
SUVAŽIAVIMAS 

Kaune:
Vašingtonas, N—5 d. (L, 

I. B.) Eltos pranešimu rUg- 
sęjo 29 d. Kaune atsibuvo 
Lietuvos gydytojų suvažia
vimas, kuriame dalyvavo 
160 gydytojų. Lietuvos Mi- 
nisteris Pirmininkas, Dr. 
Kazys Grinius, tapo išrink
tas suvažiavimo pirminin
ku. Suvažiavimas svarstė 
gydytojų profesijos reika
lus, Lietuvos padėties apta
rimus, priemonių nustaty
mų su limpamis .ligomis ir 
medieinos mokslo reikalus. 
Suvažiavime buvo skaityta 
45 referatai įvairiuose medi
cinos klausimuose.

PAMINĖJO LIETUVĄ.
ffidshington. 'Senato

rius Morris Sheppard iŠ 
Texas* senate kalbėjo už 
Tautų Lygų. Nurodinėjo, 
kiek ji gero padarė per sa
vo gyvavimo laikų. Be kito 
ko paminėjo Lietuvų. Sakė: 
“Nors tuo tarpu ginčas tarp 
Lenkijos ir Lietuvos neiš
rištas, bet faktas kad abi 
šąli liovėsi kariauti, kuomet 
atsišaukta į Lygų ir susilai
kė nuo atnaujinimo mūšių 
laike bandymų sutaikinti, 
liudija jos gerumų ir lėmimų 
jai geros ateities.”

PAKVIETĖ TRIS
VALSTYBES. .

Washington. — Nusigin
klavimo konferencijon pa
kviesta Belgija, Holandija 
ir Portugalija.

REMS TALENTUS.
CARUSOS FONDAS.

I »

Neu) York. — Susitvėrė 
komitetas įsteigti fondų var- 
du.mirusio Italijos daininin
ko Carusos. Varysis, .kad 
Sukelti $1.000.000. Prisidė
jo.labai augštų asmenų. Prie 
"to komiteto prisidėjo ir Sa- 
muel • Gompers, Amerikos 
Darbo Federacijos preziden
tas. Iš to Fondo bus teikia-1 
ma pašelpa talentingiems ’ 
muzikos studentams ir dova
nos už pasižymėjimų muzi
koje;

KARDINOLAS PAŠVEN
TINO NAMĄ. > 

Lauirencė, Mass. Mote
rų Šv. Klaros Lygos namas 
tapo kardinolo O’ConnelVo 
pašventintas. Dalyvavo se
serys vietinių vienuolynų.
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10 ŽMONIŲ SUŽEISTA.
Springfield, Mass. — De

šimt žmonių tapo sužeista, 
kuomet vienas strytkaris iš
šoko iš savo bėgių ir įstojęs 
į gretimus bėgius susikūlė 
su kitu strytkariu. Prieša
kiai abiejų strytkariu į ši
pulius suskilo.

NELAIMĖ PO ŽEME.
Paryžius. — Tunelyje su

sikūlė du strytkariu. Kele
tas pasažierių užmušta ir 
keletas sužeista.

v *

AŠTUONI VAIKAI 
SUŽEISTI.

Brockton, Mass. — Jomar- 
ke 8 vaikai tapo sužeisti, o 17 
vos išliko nuo sužeidimo, 
kuomet aeronautiška supy 
nė lūžo. Laimė, kad supynė 
nebuvo įsibėgėjusį, tai vai
kai išliko gyvi.

KETURIESE RIŠ SILE
ZIJOS KLAUSIMĄ.

Geneva. — Tautų Lygos 
Taryba pavedė komisijai iš 
keturių išrišti _ Silezijos 
klausimų. Spėjama, kad Si
lezija bus skelta perpus ir 
padalyta tarp Vokietijos ir 
Lenkijos.

BAUS KARĄ PRADE- 
. D ANČIĄ TAUTĄ.

(Ženeva. — Tautų Lygos 
plenumas nutarė priųnti 
prie Lygos konstitucijos 
punktų, kuriuo tauta karų 
pradedanti būtų blokuoja
ma. Lygos Taryba ištirs to
kių'kaltę ir išsiųs Lygos na
riams įsakymų pradėti blo
kadų prieš tautų, pradedan
čių karų.

.

t

PATARIA ATSIŽADĖT ;
TI SKOLOS, -f. f 

Atlantie Citg, N. J. FU 
nanšistas Georgė W. Norris 
pasakė, kad Amerikai ver
čiau būti} dovanoti $13.000.* 
000.000, kuriuos Europa 
skolingi. Sako, kadatsIž&Ą 
dėdama tų skolų Ameriką * 
daugiau pelnys, negu spauz- 
dama Europos valstybes tas 
skolas atmokėti ir tokiu bū* “ 
du jas subankrutydąma. I

NEGALĖS ATVYKTI’ / 
London. —. Galutinai pa

aiškėjo, kad Anglijos pre? 
mieras' Lloyd George nega- . 
lės vykti Washingtonah į 
nusiginklavimo kpnferenėi-

---------
PRAMATO ^KA^Ą.

Paryžius. — Kų tik su?.-- 
grįžo- iš Balkanų.:, valstybiiį; 
Šfierrill, buvusia- Suv. VaU • 
stijų atstovas Argentinoj^ 
Sako, kad ten padangė niail-" 
kias ir galįs kilti didis ka
ras. Kaltininkės esančios^ 
Rumunija ir Serbija.,

« GERU.
n "Darbininko” spaustuvė L 
n turi pagaminus labai prak- 
jį tiškų UŽDŪŠINĖMS lapelių -J 
^į ir konvertėlių. Gerb. klebo- U 
•T* **

i 

Ji 100 lapelių Ir konvertų $ 2.50 
J; 200' ” ” ' ” 3.25 K’

M
J f

"Darbininko”

^į narna parduodame Šiaip: 
j-YT -to rtrt 1 Ii— to_   1— A

300 
p 500 
J r 1000 
C 2000 

30^ 
Ji 
? f užsakymų išpildysime greit 
Jį ir gerai.' , -

i! ■_______ l..„....
Jį 366 West Broadway, * j.

-g—.■■g'.'g'H* ■

! NAUJAS LEIDINYS > I

KURIU BUS viršus?
! Turinys: :
' 1. Dvi pasaulėžvalgi, !
[ 2: Intaka .į darbininkus. , ;
1 3. Gal vienyti? - i
> 4. Socialistų krizis. '
; 5. Krikščionių krizis ir ateitis. ;
» Parakė Uosis.
! . KAINA 20 CENTŲ.
;' Leidžiama aprubėziuotas skaičius ir todėl ;!
• _ raginame LDS. kuopas, agentus ir pavįp- 
[ nius asmenis išankšto užsisakyti. į i
t LDS. kuopoms imant nemažiau 100 egz. f 
Į duosime 50 nuoš. Siųskite užsakymus dabar. ; i 
! Su užsakymu ir pinigus. ' <
I • J

: s “daubininkas;’ j;
i 36G Broadmay, Boston 37, Mąsli Į

■«
t i, r <į..i

m r

tt

300a ”
' Kiekvieną mums

»»

U

99

1>

»» 

>» 

lt

M 

H

Boston 27, Mass.

- <

4
N

4.00
5.00
8.75 

15.00 
20.00 

pavestų

•t ■

“DARBININKAS’’ $
• . .<■ . p

{

t

4k

1

»

k

i
(i l

/

»

to
I

"Z
to

a

t t

*.

L\ii

t



JRteS: DXBBIHIVKXS
tedalyvauja, savo teikhnu irfdaini savo TautdB Fondę. Jie 

tuo silpnina savo visuomenę, o 
per ją ir save pačius. Katali
kiškai Lietuvai nesvarbu, kiek 
Jonas, ar Petras atsiuntė aukų,

<*

Įįjfiiį-.ii įįįilm .......... i u jjį »- į-,.. ***
galo bematyt. Bet ir nežiūrėki
me to galo, nesįkratykime savo 
priedermių, atrimii4»mirM<i 
tie, kftrie daro gerus darbus 
yra daug laimingesni ui tune, 
kurie jų vengia įr bėga mm jų, 
Tik mums reikia visiems gerai 
sųpraati savo uždavinius ir sa* 
vo priedermes ir gerai susitva
rkyti savo veikime, k^id nebu- 
tųjoltfų rugojimų irnežuprati- 
mų, kad visiems musų veikė
jams ir* Aukotojams butų vis* 
kas aišku. Čia mes tuo tikslu 
paduodame keletą paaiškini
mų. Visų-įnrma mes skirkime 
•du dalyku: 1) mėnesinius na
rių mokesnius ir 2) įvairias au-

.. ............................................................i...........t. ,......... . ...............

iš turtuolių — pomį padaro ei-. 
gėla — skamnalius, o iš skar- , 
malių žydų ponus, lurip iM-' 
bia Lietuvos kraują ir pade
dant kardui, badui, kolerai ir . 
marui kasdien, varo. Ankstau- ■ 
Mus žmonių į bolševikų kojų, . 
Tildii f AJMcsą, kursai' Kūdlac 
metyje' (taip,vadina pirmąja 
Rusijos rėvoliiibĮją 1905 m.) 
platindamas bolševizmą papuo
lė į Sibirą prie, upės Angaros, 
už*ką .gavo vardą AngarieČio, 
Gyvendamas Meškorijoje per 
savo Apaštalus Lietuvoje t Ple~_ . 
čkaitį, Požėlą, Oapmską ir-ki- 
tus daro maištu? ir vaidus Lie- - 
tuvoje. Tikiu į Ižydįšką, driau- 
gystę: plėšiką turtų pasaulio. . 
Tikiu į gerus darbus 'bolševiz- , 
mo; fanatizmą, despotizmą, e- 
goizmą, bendrą tinginystę, va
gystę, paleistuvystę ir amžiną 
jų bankrotstvą! Amen.

Iš M įsu GEHTRO.i
-J ‘ .

» - ■ k,........ .... ................. .

Tautos, Fondo 
1' wikfj«ni it

Nuo šib Fėdeyacijofc kong- 
. rase h (1

' d. tūgsejo 1921 m. Brooklyn, 
y KX) riėhtbus dviejų Atskirų 
l fondųydvžėjU'ttfskirUotgaMza- 
g eįų, bus ’tik viena organizaei- 
» • ja; vienas Tautos Fondas. Gi 
čbuvusioji - draugijh Raudonar 
■jm KjįžimL ir sv> VM^ėtito 

Faįlmčįįo Draugi jai remti -~pa~ 
£ ■ tampa vėl tik Tautos Fondo 

Labdarybės Sekcija. Jau keli 
ĄiSnesiai atgal del lesų sutau- 
pymo buyo sujungti tų dyjejii 

’ organizacijų sekretarijatai. Po 
" kolonijas, kai-kur da veikė a- 

bi4ų organizacijų, skyriai; lė
čiau jų veikėjai beveik visur 
buvo tie patys. Šio kongreso 
Vadovaujamoji mintis buvo -j- 
yieūyti musų pajėgas susijun- 

'' gti visiems lietuviams katali- 
x kotas į vieną didžiulę organi

zaciją,, kuri pasiskirstytų tarp 
saVęsr įvairius darbus, bet veik. 

r Ttų viri išvien, - vienon mintim 
Tautos Fondas, kaip ir jo lfom 
stitiicija nurodo, turės ir to- 

' ‘ liaus tris sekcijas: 1) politikos 
1 sekcija (čia ineina: kova už ga- 
rilutmą įr pilną tautos laisvę, 

** ihūšų pelitinis veikimas čia A- 
merikoje ir rėmimas Krikščio- 

i įiįų Demokratų partijos Lietu- 
voje;) 2)kulturos sekcija (re- 

t mimas gerų mokyklų Lietuvo
je ir čia, ypač dabar stengia- 
.mojo Katalikų Universito Lie
tuvoje ir lietuvių kolegijos A- 
merikoje; taip-pat šelpimas 
moksleivių kaip Europoje, taip 
•ir Amerikoje;) pagalinus 3) 

;• labdarybės sekcija (šelpimas 
našlaičių ir beturčių Lietuvoje 

' ’ Ir Amerikoje.) Patsai’ Ttutos 
r Fondas šiame Federacijos kon

grese, buvo labiau suartintas 
^musų Federacija, kad abidvi 
tQS organizacijos veiktų visa-, 
du vienon mintin. Piųminin-.i 

’ kas, Sekretorius ir Iždininkė 
jr Federacijos, ir Tautos Fon
do bus tie patys. Šiaip jau 
TaUtošFondas nenustoja būti 
atskira autonominė organizaci
ją įr palaiko visą savo veikimo 
aparatą.
^-Tautos Fondo valdybon atei-
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liautiems metams išrinkti: pir
mininku kun. Jonas Švagždys 
iš Montello, iįlass, (Jis ir Fed. 

; pirm.; sekretorium Kazys
> Krušinskas, Brooklyn, N. Y.
* -(jis ir Fed. sekr.); iždininku 

Juozas Šaliunas, Brooklyn, N.
. Y7 (jis ir Fed. iždininkas; bus 
/‘įįo kaucija $10,000.00;) vice-pir 

min. kun. dr. Ignas Oesaitis, iš 
’ Uliicago, 111., iždo globėjai: 

kun. F. Kemėšis, Detroit, Mieli.
Baltrus Ajauskas, Brighton, 

Tasai suartinimas trijų 
Organizacijų (Fed., T. Fondo ir 
Raudonojo Kr.) nesųsilpnins 
musų visuomenės ir jos veiki

amo; priešingai — jisai daug su-' 
į.btiprins, nes tiksliau skirstys ir 

_ tvarkys visą lietuvių katalikų 
^ veikimą. Tautos Fondo ats- 

kfrti tam tikri vedėjai iš pačių 
įnušų * Centro narių, kurie dės 

-.visų pastangų, kad tik jų sek- 
V'cijų veikimas butų tinkamai iš-
* plėtotas, jair dabar pramato- 
i Inas stiprus veikimas kultūros 

Ą lelųujos, nes nuo lapkričio mėn. 
■* pradžios bus varomas kultūros
* yajus katalikų universitiri, liet. 

*r kolegijai ir moksleiviams;) 
I taippat gyvai veiks ii' politi- 
l Jcės sekcija nes reikės paremti 
t rio. Miko Bagdono, kurs atva-
* misiją Steigiamojo Seimo na-
* Štaro į Ameriką supažindinti 
»Afrikiečių su Krikščionių 
T Demokratų partija Lietuvoje,
* su jos nupeiktais darbais ir su
* jbs uždaviniais ir sumanymais,
* Įaip-pąt kad gavus iš musų pa- 
» rapųjy tai partijai, kad ateina- 
t>ftčio pavasario rinkimais į pir-

. mąjį Lietuvos parlamentą ka
li tulikai vėl gautų viršų. (Ii atė- 
*jus pavasariui ir vasai'ai' gal 
' prasidės ir labdaringosios sek- 
v ei jos veikimas, nes vargšai naš

laitėliai kaip iš Lietuvos, tai'p 
ir čia Amerikoje išties savo 
rankutes ir prašys musų pagel
bos. Žodžiu sakant, musų dar
bui, aukoms ir iiasišventimui'

kas. '
1. Mėnuliniai narių 

mokeiniai.

balsu, kur sir savo auka prisi
dėjo. , ' •

Tautos Fondo skyriai, siųs
dami narių mokesnius į Cen- 
trą,visada pažymėkite, kad tai 
harių mokesniu!, atskirkite 
juos nuo aukų, kurių paskirs
tymas centre yra kitaip Nusta
tytas. ’ .

Iš to, kas pasakyta,‘aižu, kad 
visą musų, ir dalinai ridos ka- 
tždikiškos Lietuvos ateitis pri
klauso nuogto, kaip didelį sk
aičių narhvmes čia į Federaci
ją (r Tautos Fondą suorgani
zuosime. Visi tie, kurie dėsi
mės į organizaciją ir mėnesi
nius kvoterius (pusdolerius, ar 
dolerius) mokėsime .— neie|* 
kdkime iš to kokios nors gar
bes, ar sau naudos. Čia ne pa- 
šalpine draugija. Čia draugija 
ir mokešniai Jų, kurių dvasiu 
yra gyva, kuriems tikėjimas 
yra, brangus, kurie Lietuvą 
myli, kurie Kristaus mokslą 
nop pildyti, kurie ne vien savo 
pilvui gyvena; neprapuls pas 
Dievą nei vienas musų centas, 
tik lai veda mus musų darbuo
se Dievo meilė.

Neprapuls ir pasišventimas 
tų kolektorių, kurie pasišvęs 
išrinkti-.kas mėnuo kvoterius iš 
dešimties drapgų ir draągiij 
savo apielinkėje. * Lietuva mo
čiutė jų vardus-dėkingai minės, 
o ir geriausias Dievas gausiai 
atlygins.

- Tad, Lietuviai katalikai — 
kas gyvas į Tautos Fondą ir į 
Federaciją!

Aukos.
Kita didžiausia paspirtis vi

siems prakilniems troškimams 
katalikiškos Lietuvos tai musų 
aukos, kurias sudedame prie 
gerų progų, taip sakant “ex- 
tra” — laike prakalbų, laike 
vajų, atsilankius žymiems sve
čiams kalbėtojams, laike savo 
naminiu pramogų ir tt. Siun
čiant aukas į centrą visada rei
kia pažymėti, kad tai aukos. 
Jeigu aukotojai;, ar-visas Tau
tos Fondo skyriuj prisiun
čiamas . aukas skiria vienam 
kuriam tikslui (pav. uųiversi- 
tui, kolegijai, moksleiviams, 
labdarybei ir tt.) tai reikia bū
tinai pažymėti laiške tą tikslą. 
Tokios aukos, su pažymėjimu 
kam jos skiriamos, bus tik tam 
tikslui ir sunaudotos.

Gi visos aukos, atsiųstos be 
pažymėjimo, bus dalinamos į 
tris lygias dalis: viena eina po
litikos — laisvės reikalams, ki
ta — kultūros, apšvietos, mok
slo reikalams — ir trečia —- la
bdarybės reikalams (išeįvijai 
ir Lietuvai per pusę).

Tik čia Vėl skaitome reika
lingu paaiškinti štai ką: iš vi
si} atsiunčiamų aukų į Tautos 
Fondą, 5 centai iš dolerio ei
na į lėšų skyrių; juk nžlaiky- 
kymas raštinės, spausdinimas 
ir siuntinėjimas literatūros — 
ne pigiai atsieina. Be tų 5 e. 
dar 10 centų iš dolerio atski
riama į atsargos Fondą, kurio 
negali pajudinti'valdyba, o tik 
gali paimti iš jo metinis Tau
tos Fondo seimas nepaprastai 
svarbiems tautos reikalams. 
Jeigu tię, kurie siunčia į Tau
tos Fondą aukas, norėtų, kad 
jų aukos visos ir greitai nuei
tų į Lietuvą tam tikrai įstai
gai,lai tai pažymi savo laiško 
į Centrą ir jo reikalavimas bus 
išpildytas ir laikraščiuose bus 
apie tai pagarsinta. Bet yra 
labai svarbu, kad visiems rūpė
ti] ir lėšų-skyriaus stiprinimas 
ir atsargos kapitalo didinimas, 
nes tuo ir- apsireiškia musų or
ganizacijos stiprumas ir pas
tovumas* Visiems mums turi 
rūpėti nė silpninti, bet 'stiprin
ti lietuvių katalikų visuomenę 
Amerikoje.

Tik per Tautos Fondą. r
Busime stiprus įr intakingi,

♦
Jie palikti po senovei: po 25 

c. į mėnesį (kas gali įr dau
giau.) Tik člą visiems, reikia 
štai kas žinoti. Mes visi ma
tome, kaip visokie socijalistai 
ir laisvamaniai nori katalikus 
pakrikdyti ir suklaidinti, kaip 
įnirtusiai kovoja prieš katali
kus bedievių spauda ir organi
zacijos. Jeigu norime atsilai
kyti, reikia organizuoties ir. 
veikti. Stipriai susiorganiza
vę mes ne tik patys atsilaikysi
me, bet dar ir lutus, svyruojan
čius, arba snaudžiančiais prie sa 
vęs pritrauksime. Mes jau pri
ėjome prie to,-kad laikas jau 
sudaryti mums, katalikams, sa
vo stipri partiją. Mes jos ne
vadinsime partija, nes pe Lie
tuvoje gyvename. Bet ištikrų- 
,jų musų Federacija su Tautos 
Fondu yra toji liet. ‘ katalikų 
kaip ir partija. Ji ir šiandien 
jau sudaro bene stipriausią po
litiką pajėgą lietuvių Ameri
koje. Bet toji pajėga dar tik 
tepradėjo augti. Reikia, kad 
prie Federacijos ir Tautos Fon
do susispiestų visi Amerikos 
lietuviai katalikai, bent visi 
tie, kurie ant pečių ne puody
nes, bet galvas nešioja, kurie 
supranta, ką reiškia šiandien 

jbufi geru kataliku ir geru lie- 
• “tuviu ir kaip reikia savo tikėji

mo ir tautybės idealus apgin
ti. Kada visi tie žmonės susis- 
pies po viena Federacijos vė
liava, tada musų niekas nebe- 
įveiks; mes busime nepergali
mi.

Kąipgi musų toji partija 
(Fed. su T. F.), veiks? Ji ne
tik augins ir stiprins savo or
ganizaciją čia Amerikoje, nė 
tik rems savo politiškus vien
minčius Lietuvoje, ne tik sto
vės ir jos darbo žmonių reika
lų; — ji, tęji musų partija dar 
darys daug gerų darbų kultū
ros — apšvietos srityje ir lab
darybės srityje; ji rems kata
likus moksleivius Lietuvoje ir 
Amerikoje; ji šelps našlaičius, 
beturčius, jų prieglaudas, ligo- 
n bučius, ir t. t. Žodžiu sakant, 
toji musų partija varys pla- 
čiausį. ir naudingiausi politi
kos, kultūros ir labdarybės'dar
bą. Juo daugiau bus tos parti
jos narių, juo daugiau bus to 
naudingo1 darbo padaryta. Na
rio mokesnis — 25e. į mėnesį, 
arba $3.00 į metus. Kas gali 
lai moka daugiau. Bet neap
sikraukime tokiais mokesniais, 
kurių paskui negalėtume pake
lti. 25 c. į mėnesį yra tai toks 
mokesnis, kurį beveik , visi gali 
mokėti. Pradėję mokėti jau ir 
tesėkime.

Tie trys doleriai, kuriuos 
mes į metus sumokėsime; bus 
skirstomi lygiai' į tris dalis, pa
gal trijų Federacijos ir Tautos 
Fondo tikslų:

$L0O — liet, katal. organiza
cijos reikalams čia ir Lietuvoje,

$1.00 — kultūros ir apšvie
tos — mokslo reikalams,

$1.00 labdarybės reikalams 
(puse Lietuvai — puse čia).

Kurie mokės tą pilną nario 
mokesnį — 25 c. į metus — tie 
bus pilnateisiais nariais s 
sprendžiamuoju balsu ir Fede-’lpriešinninkai mus labiau gerbs 
racijos, ir Tautos Fondo su vi'- Į—jeigu visi veiksime išvien, 
somis jo sekcijomis įtaigi ir 
labdarybės sekcijoje — buvu
sioje Raud. Kr. Rėmimo Drau
gijoje. )• Gi tie, kuriems tas pil
nas mokesnis butų perdidelis, 
tie lai pasirenine vieną ai* du 
iš tų trijų reikalų: politikos, kul

kiek pragarsės tokia, ar kito- 
kia kolonija. Svarbu visų- 
pirma taį/kfok Amerikoj lie
tuviai katalikai sudėjo aukų, 
kiek Tautos Fondas surinko, 
nes tik čįa apsireiškia musų 
gyvybės pulsas, musų visuo
meninis 'pribrendimas. Tautos 
Fondo centras del visų .pastan
gų, kad butų visiems suteiktas 
prideramas, kreditas — pripa
žinimas už miltas, už pasidar
bavimą. Centras garsins irko- 
lonijų, ir žymesnių aukotojų 
vardus. Gi musų visuomenė 
lai iš savo pusės stengiasi sti
printi savo centrą, kūną stipri- 
ndami, stiprėsime ir patys, nes 
kelsime savo gerą vardą ir pre- • 
stižą. Tad .šalin smulki’ egois
tine. politika!. Visi išvien Vei
kime peKšavo organizacijas.

Visos draugijos į Federaciją,, 
visos aukos per Tautos. Fondą. 

Ar paisyti priešininkų?
Visų lietuvių prie Tautos Fo- 

udo nebepritrauksime. Tik pa
traukime savo pusėn žmones, 
katalikus — tai jau drąsiai ga
lėsime'žiūrėti į ateitį.

Laisvamaniai ir socijalistai 
nieko taip nelaiko neapykan
toje, kaip Tautos Fondą. Tai 
jiems pavojingiausia organiza
cija, kuri jiems kliudo savo ti
kslu siekti. Nenuostabu, kad 
jie ją šmeižia, kad bjaurias 
paskalas leidžia, kad baugina 
ir erzina katalikus. Jie kitaip 
ir negali elgties. Nuostabu tik 
tai, kad daugelis katalikų pai
so jų kalbų.

Šunelis loja į mėnulį ne dėlto 
kad mėnulio šviesa persilpna. 
Jis loja, kad loti. Laisvama
niai šmeižia Tautos Fondą ir 
apyskaitų reikalauja ne1 dėlto, 
kad tų apyskaitų nebūtų buvę, 
arba kad. jos butų buvę nepil
nos, ar neaiškios. 'Drąsiai gali
ma sakyti, Įsąd nei vienos tau
tos organizacija čia Amerikoje, 
neišdavinėja tokių pilnų apys
kaitų, kaip musų Tautos Fon
das.

Jie loja prieš Tautos Fondą 
dėlto1, kad jų_ laisvamaniška 
prigimtis to reikalauja. Jie lo
jo ir los. Bet.ar mums to loji
mo paisyti? Kada jie lenda 
pas mus del apyskaitų, mes pa
klauskime jų-kokią jie turi tei
sę tų apyskaitų reikalauti? Ar 
jie dėjo pinigus į Tautos Fon
dą? Ar jie. gali kalbėti vardu 
katalikų? .Ar katalikai prašė 
juos būti jų advokatais? Ar 
mes, katalikai, statome jiems, 
laisvamaniams ir socijalistams 
panašius reikalavimus? Lai 
kiekvienas atsiskaito prieš sa
vuosius ir lai nekiša nosies, kur 1 
jam nereikia.. Tad nepaisyki
me, musų idealų priešinin
kai kalba ar rašo apie musų 
Įstaigas. Eikime savo keliu ir 
dirbkime savo darbą

Kitą kartą paduosime pla
čių paaiškinimų apie Federaci
ją-

su ir daugiau gero padalysime, ir
1 - ’lpriešinninkai mus labiau gerbs 

I—jeigu visi veiksime išvien, 
jeigu visi stovėsime prie savo 
Organizacijos, prie Tautas Fon
do, jeigu visas savo aukas siu
sime per Tautos Fondą. Labai 
negudriai elgiasi' tie, kurie ieš
kodami‘tuščios garbės sau, ar 
ha savo kolonijai, — siunčia 

iC-turus, ar labdniĄdiės it tik tąn • patyšmukas į Lietuvą^'aplenb

T. F. ir Fed. 
Sekretorijatas.

KLAIDOS ATITAISYMAS
Skelbiant Tautos Fondo se

kretoriaus raportą Seimui, Įsis
kverbė korektūros klaida, išlai
dose pasakyta: labų $63,753.19 
turi būti, labų 63573.19

T. F. Sekret.

POETAI.

Sielos aidas, vargo sūnus, 
Vainikuotas poetą, 
Nors nestiprus tavo kūnas 
Bet,galingas tu dvasia!
Tu kovoje išturėsi, 
Nebijosi tu audrų’
Tik jiegomis sustiprėsi 
Tarpe ašarų, vargti.
Tavo kapas jau sužėlęs 
Tave gulinti primins
Nors ir laikas kaip pašėlęs 
Jį sulygjns ir sumins.
Tu nors kūnu greit išnyksiu 
Bet gyvensi dar dvasia, 
Dar mylėsi, dar ii* pykši 
Kam žmogaus 'sunki dalia...

Vargo Poetą, 
Veik armija 1920 m.

¥ 
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»
jęs žmogaus. Visi bftvo nu- Cin lygdamas luomus amoniij 
keliavę į kapines. “x x-w-.
* Uolus parafiijonas.

I ' f

*

Viekšnių 
t Q

kuri uoliai remiant parapi- 
jonims dr Amerikos viekš- 
niečiams greit atstatoma. 
Nuo karo buvo likę tik ap- 
griuvusios'’sienos. Pavasarį 
prasidėjo atstatymas, o da
bar jau greit biis galima lai
kyti pamaldas. Seniau vi
duryje nebuvo piliorių, da
bar kad drūtesnė būijj indė- 
ta pilioriai. . *

t
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SVEČIŲ Iš LIETUVOS.

Šiomis dieriomis atvažiavo iš 
Lietuvos Amerikiečiams žino
mas darbuotojas MARTINAS 
YČAS su žmona. Iš pasikalbė
jimų patirta jog'p. Yčas čia-at
važiavo prokiones reikalais, 
nes jisai yra Prekybos ir Pra
mones Banko pirmininkas ir 

r taipgi pirmininkas garlaivių 
v bendrovės, kuri, sulig praneši
mo dabar yra peėmusi genera- 

‘ Tų'agentūrą IVhite Steam Do- 
minion linijos visai Lietuvai.

Yčas labai entuziastiškai kąl- 
.ba apie Lietuvos Valstybės e- 
konominį augimą ir stiprėjimą 
Pramonės ir Prekybos įstaigos 
lietuvių rankose digsta vieną 
po kitai, puikiai bujoja ir turi 
pelningą apyvartą.

P. Yčas ketinaf atlankyti kai 
kurias didesnes kolionijas ir 
sužinojus, jog dabar yra daro
mas Laisvės Paskolos vajus, 
pasižadėjo bent keletą prakal
bų paskolos reikale pasakyti. 
Todėl Paskolos Stotis turėtų 
šia proga pasinaudoti suren
giant didesnes Prakalbas, Clii- 
cagoje p. Yčas lankysis'spalio 
8 ir 9* d. Detroite 11 d. irBosto- 
ne 16 d. Taipgi turėsiąs pro
gą užsųlrii VVaterburin. Grįž
ta atgal Lietuvon Lapkričio 6 
d. laivu Olympie.

Raporteris.

*J

Apieravonė:' Tegul bus ko
munistams ant ■ garbės, jįjju 
vardas pa&aulyio praskambės, 
kad jie su kapitalu kovoja, del '.. 
to, kad patys kapitalo netrivo- 
ja.

M. f

j

LIETUVOS BOLŠEVIKŲ 
APAŠTALŲ TIKYBOS 

IŠPAŽINIMAS

Kun. Dzidorius Gudavičiuj 
Viekšnių parapijos klebo
nas, kurs toje vietoje klebo
nauja nuo pereitų. Kalėdų ir 
su dideliu pasisekimu atsta
tydina karo mėtų nugriau
tą puikią bažnyčią. Gerb. 
klebonas yra sumanus ūkve
dys, uolus’tėvynainis. Besi
tveriant Lietuvos armijai, 
aukavo jai šaunų, drigantą.

kiek Džiaugsmo pa
darė AMERIKIEČIAI.

Tikiu į tėvą pasaulio visų ne
dorybių žydą Marksą, sutver- 
toią Lietuvos boševikų ir ko
munistų. Ir į sūmj jo Mickfevy- 
čią — Kapsuką, klapčiuką 
Trockio ir Lenino, kuris išaik- 
vojo 2 biiionu (2,000,000,000) 
Tusų rublių del praplatinimo 
bolševizmo Lietuvoje; kuris gi
mė prie Caro Aleksandro III j« 
sutvertojo svieto (Mirotvorco) 
Kudlametyje, 1905 metuose už 
kėsini mus ant Caro valdžios 
papuolė į Suvalkų kalėjimą, 
kur galėjo būti pakartas; tai 
iš baimės naktyje per laij^ą iš. 
kalėjimo nužengė į angliją, iš 
ten į Ameriką, o per revoliuci
ją Meškorijoje nužengė į Degu-1 
tninko — Rudinės respubliką. | 
j .

• *

PAAIŠKINIMAS. \

Žydas Marksas savo raštais 
priveisė pasaulyje bolševikų ir 
komunistą. Jo jau gyvo nėra.. 
Jis mirė 1883 m. Mi'ckevyčia ki
taip jis save vadina Kapsuku. 
Jis turi apie 40 metų, paeina iš * 
Vilkaviškio apskričio ir yra 
garsiausias komunistas Lietu- 
voje^ kuris visokiai^ būdais su 
pagalba žydų, Lenkų ir Rusų 
nori Ją pražudyt. Aleksa ir 
yra garsus Lietuvoje komunię-, . 
tas, varo tokį pat darbą, kaip 
ir Mickevyčia — Kapsukas. '

Tuom tarpu juodu da gyve
na Rusijoje. Meškorija, De- 
gulninkas, Rudinė, tai žmonės 
taip vadina Rusiją.

Fanatikais vadina bolševi 
■kus.’už tai; kad jie kol 
šia persekioja katalikus i'r la
bai juos šmeižia.

Despcftais vadina bolševikus* 
už tai, kad jie bombomis ir di
namitu nori priversti', kad .visi 
būtų bolševflfeis.

Egoistais juos vadina už tai 
kad ji* yra savameiliai, su nie
kuo nesiskaito, kad nepripa- ' * 
žįsta' nė Dievo, nė dūšios ir nė 
jokios valdžios visame pašau- . 
lyje. •

| Anufras Dumblys.

Viekšniai. — Iš Chicagos 
gavome gana gausią auką 
nuo chicagiečių viekšniečių, 
būtent: panelė Švažaitė su 
Jasulaite surinko 30.772 
auksiitų o Nemunis ir fai- 
mas 10,000 auksinų, ,daf pa
nelė Tukaitė viena nuo savęs 
iš Eawręnee, Mass. prisiun
tė 2,000 auks. Taip matote, 
kad iš amerikiečių gavome 
arti 43,000 ąuks. Žinoma ne 
be didžio eiltuzijazmo pri
ėmėme tuos, pinigus. Tuo 
labiausiai, kad į patį laiką 
išsiuntė. Tame momente piJ 
nigakbuvo be jokio galo rei
kalingi, ura reikėjo tiž blė- 
ką užsimokėti o kasa buvo 
išdžiūvusi. Iš džiaugsmo 
per Žolinę atlaikėme- iškil
mingas pamaldąs už gyvus 
aukotojus ir po mišparų iš
kilminga procesija griežiant 
orkestrui hutrauke į kapus 
pasimelsti už aukotojų mi-j 
rusius narius šeimynų. “Pa
mpi jonai taip buvo užsidegę 
dėkingumu, kad miestelyje 
veltui sū Žvakė būtum ieško-
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PIRMASIS IR VIENINTELIS TIKRAI LIETUVIŲ BANKAS 
RYTINĖSE VALSTIJOSE

BALTIC STATĖS BANĮ
KAS MANO KELIAUTI LIETUVON ir nori turėti gerą 

kelionę, draugišką ir teisingą patarnavimą Amerikoje, ant lai
vo ir Lietuvoje,—LAI KREIPIASI Į BALTIC STATĖS BAN
KĄ. ' .

KAS SIUNČIA PINIGŪS LIETUVON, ar pašalpos .gimi-
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nems ar pats ketindamas keliauti, ar bizniui—pirkimui ūkčs ai* 
pasidėjimui Lietuvos Bankuose, ir nori, kad pinigai būtų tei
singai, be nuostolių ir greitai pristatyti,—BŪTINAI LAI KR&I- 

. PJASI Į BALTIC STATĖS BANKĄ, kurs parsiunčįa Lietuvon 
pinigus greičiausiai ir teishjgiausiai.

KAS NORI PASIDĖTI PINIGUS NUOŠIMČIAM^ ir gauti 
4 dol; nuo šimto, nuošimčius priskaitaūt prie sumos kas menuo, 
—lai stunčli Depozitus į baltic statės banką per 
paštą, Money Orderiais arba banko Čekiais. "

KLAUSKITE DRĄSIAI INFORMACIJŲ—MES GREITAI 
1R MIELAI ATSAKOME Į LAIŠKUS.

PARDUODAME LIETUVOS LAISVES PASKOLOS BO
NUS LR IŠMAINOME PASKOLOS BONŲ KUPONUS'. '

BALTIC STATĖS BANK
294 EIOKTB AYE„ ' NEW Y0RK, N. Y.
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tais® Kun. Fttru MuniaaffU. Philadejphia. Pusk 106......

KELIONE Į EUROPĄ. K«. X *linako. Indomi knygele Su
■ paveikslais. PusL 52. ...................................
KEMQN-E LIETUVON DHJMOSTOS KABES METU. 1916 «

Amerikoe<Lietuviij delegato ktm, Dr. V, Bartnikoji. Bos-

KONRADAS VALENRODAS. Vertimai iš .Miėkevičiaus. Jr. 
JomPlymontlt. BtteL24.

.35

.50
. I

4 »
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PULKAM ANT KELIŲ. Gražiausių ir reikalingiausių maldų 
kiekvienam katalikui rinkinys. Antra pataisytoji laida.

^ Atspausdinta ant geros popieros, Pusi. 555. Stipriais, mo* ’
r- .roko odos apdarai^ paauksuotais kraštais.

Tękį pat paprastos odos apdarais”į.,į2.50 
į * Drobės panašiais į odų v*..,. *... *,.. r .$2.00

Drobės apdarais raudantis kraštais
Kietais •drobės apdarais raudonais kraštais

ALBUMAS Lietuviškų Draugijų Rytinėj Suv. -Valstijų daly. ,

r *• ►

Į *
4*
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t
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. • t

Kietais• drobės apdarais raudonais kraštais
ALBUMAS Lietuviškų Drdugįjų Rytinėj Suv. -Valstijų <įaly<. t 
r Paveikslai ir aprašymai. ’Graži ir naudinga knyga. Išleido 

MikpĮas ALNarkunas. Philadelphia, .25
ALGIMANTAS arba Lietuviai XIII’šimtmetyje. Istoriškų apy

saka. ParųŽė Dr. V. Pietaris, Shenandoah, Penki tomai* $2.60 
ANTANUKAS, Apysakų B, Prūso. Vertė Šėlimas, Ahfra jai- 

da. Slieųąndoųh.**Pusl. 40............ .................... .15
ANDĖRSONO PASAKOS £Su paveikslėliais).. Išguldė Brlfck' * 

ry s, 0. ližėje. Pusi. 82. ....... . • * • * *.
APSIRIKIMŲ KOMEDIJA. Atsitikimas' Į§ Amerikoniško gyve

nimo. Parašė H. Sienkievič. Išguldė lapšaųs Vaikas. Ant? 
ra laida. Chieago. Pusi. 32..................................................... .

APIE RELIGIJOS PRADŽIĄ IR JOS REIKALINGUMĄ. Pa
raše KųurJ. Židanavičius. (Grynas pelnas skiriamas nuken- 
tėjusiems nuo karęs)./ Boston. PusL 16. ..«; 1f. .10 

APSAKYMĖLIAI; 1) Teismas. 2) Neišmiegotas’Motiejaus Mie* 
gas. 3) Iš Senovės Ęgypto padavimų. 4) Ar Atsimeni? Nu
rinko ir isvertė Pranas Siūlelis. Chieago. Pušį. 75.'........ .15 

ATSARGIAI ŠU UGNIMI, t. y. su knygomis. Vertė iš lenkiš
ko Kun. K. Š. Kaunąs. Pusi. 41.............. J....... ............ ... .10

BAŽNYČIA IR. MOKSLAS J Faktiški išrodymai, kad bedieviai 
meluoja sakydami būk Bažnyčia persekiojus ir kankinus 
mokslo vyrus. Parašė V. Sta3evičia. Boston. Pusi. 28^.

BEN-HUR.. Istoriška apysaka iš Jėzaus Kristaus laikų. Parašė 
Lew Wallace. Sulietuvino Jonas Montvila. Tai nepaprasta 
apysaka. Ji yra išversta į visas kultūringas kalbas. Neap- , 
sivilsi nusipirkęs. Drūtais drobes apdarais. Chieago. PusL 
472.............................................. ................ . ............... . :...$1.75

'BIUROKRATAI. Apysaka. . Parašė Jonas Kraites. Indomi ir 
užimanti apysaka. Shenandoah. Pusi* 79.......... ..... .. ?.........

BOLŠEVIZMAS. Parašė J. K. M-kas. Ijų perskaitęs žinosi kas 
tai yra bolševizmas. Boston... Pilsi. 32............................. ..

BROLIAI, PIRMYN TIESOS KELIU. Parašė Uosis. Boston. 
t ' l?usl. 16. ••...•.••••..•••.... — ••••••...... • • •» .. 
DANGUS BRANGUS. -Komedija 2-jų atidengimų. Parašė ir 

% išleido J. V, Kovas. Vaidina 3 vyrai ir 2 moteri. Juokingas 
* ' ir lengvai perstatomas; IVaterbury. Pusi. 20.........................
DANGAUS KARALIENE. Padavimarapie Šventų Panų Marijų 

Surinko ir lenkiškai surašė Kun. Marijolfas. GavaleviSius., 
Vertė Marijos Tarnas. Labai puiki knyga. Įsigyjęs nesi
gailėsi. Tvirtais drobės apdarais. Boston. Pušį. ,158... i .$1.00 

DANGAUS AUGŠTUMAS IR ŽMOGAUS SENUMAS, ANYK
ŠČIŲ ŠILELIS ir daugelis naudingų žinių. Sutaisė ir išlei- 
doP. Mikolainis. Tilžėje. Pusi. 149.'....................>.......... .25

DELEGATŲ KELIONĖ LIETUVON 1916 m. Parašė Dr. J. J. 
Bielskis. Labai žingeidus aprašymas. . Boston.' PusL 94.

DIDYSIS KATALIKU TIKĖJIMO KATEKIZMAS. Parašė 
Kun. Jokūbas Lindfen S. J. Išvertė Kun. A. Staniukynas. 
Tvirtais drobės apdarais. Chieago. Pusi. 190.............. ....

DIDESNIS, NEGU HINDENBURGAS. (Vaizdelis iš gyvenimo*).
* Parašė Abstinentas. Bėston. Pus1.-1€l ........ ___________

DARBININKAI VIENYKIMES ir KAS TAI YRA SOCIJA- 
LIZMAS. Parašė F. V. Boston. 'Pusi. 32.................................... 05

DARBININKO DOVANELE DARBININKAMS.^ Parašė F. V.
/ ' ' Antra laįda. Boston. Pusi. 32.................... ............................ ..
, EILES LR DAINOS, i _______

(Lakštutė) Laida Ir knygą pirma. Chieago Pusi. 64........
Knyga antra, laįda pirma, Boston. Pusi 72.'...................... ..

- EMŲS IR KALBĖK. Linksmas scenai naujas deklematorius. Su
rinkta Prakalbėlių, Monologų, Dialogų ir Deklemacijų. 
Jaunimui ir priaugusiems dovanėlė. Parašė ir išleido J, 
V. Kovas. Waterbury, CL Pusi. 48................ ...........................

EUCHARISTIŠKOS STACIJOS. 'Sulietuvino Kun. Pr. J. Juš-. 
kaitis. Boston. Pusi. 48. ............................. ...................................

EUROPOS’ ISTORIJA. Parašė Edwardaą A. Freeiųąn. Iš anglų 
kalbos vertė J. Andziulaitis. ’Su.žemlapiais. Plymouyi. PusL 
319. .... • •. • .. ..... .... .... ..... ..... »««.. .....

FABIOLE Arba Bažnyčia Katakumbose. Parašė Kardinolas 
Wiseman’as. Vertė Vytautas. Nepaprastai graži apysaka. 
Shenandoah. l?usl. 353. ..•■••••... *.»..»

GERAS IR BLOGAS AUKLĖJIMAS PAVYZDŽIUOSE. Para- 
šė Moscenska. Vertė Bedrtfskis. Chieago. Pusi. 84, ........

, GELŽKELIO SARGAS TYLIUS. Gerharto Hauptiųanno No- 
. vėlė. Vertė Bėgte; Chieago. Pūsi. 51. ............................. *.,.

GEGUŽES MENUO. Iš vokiško verte Kun. Pr. Žadeikis. Pato
gi nešiotis kešeniuje. Boston. Pusi. 184. .............

GYVENIMO GABALĖLIAI. Parašė K. Stiklas/ Telpa 13 gra- 
. žįų vaizdelių. Chieago. Pusi, 50. a ............... ............

GYVASIS RQŽ ANČIŲS. Telpa visos paslaptys su reikalingomis 
maldoĮmis ir Litanija. Boston. Pusi 40. . .s.;.... J;..... 

iŠ PO DARBININKO PLUNKSNOS. Parašė V. Gražūs, ir 
naudingi skaitymėliai. Boston, pusi. 32. .............,. .

KATALIKŲ BAŽNYČIA-IR DEMOKRATIZMAS. Paraše Kun. ' 
Tanias Žilinskas. Įžangų parašė Kun. Dr, Prof, Pr. Bučys, 
Verta kiekvienam perskaityti. Boston. PusL 62.

KAIP ATSIRADO JUNGTINES AMERIKOS VALSTYBES. Iš- 
*1 guldė P. B. Chieago. Pusi. 35.
KĄ GER(5 TURI LIETUVIAI Iš “SOCIALISTŲ SĄJUNGOS.” 

z • Parašė Sooijalistas. Bellshill. Pusi. 14........ ............................ .. ..05
KATORGON. Atsitikimas Muravjovo, laikuose. Vilniuje./Pa

rašė P. B’.'Chieago. Pusi. 18.................... .. . ...............................
KATEKISTAS arba Katekizmo Mokytojas Kūdikių Mokykloje 

ir auklėjimo namuose. - Sulig Kun. Ii. Kūle O. S. B., Profeso
riaus Šv. Marijos Centr. Seminarijas Oseott. Lietuviškai su-
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KOMEDIJELES., čigonės atsilankymas, Dvi Kūmutės, Dvi ’ 

Semttės ir 'Girtuoklė su Blaivininku. Parašė Uršulė Gur
kliais. Boston; PusL 3^. .*.*». .10

KR^JJ'SKERPYNRi'IR JOS PASIŽYMĖS. Paminklas dėl^ ’
KMięŠių nuo Amerikoj Lietuvių. - Parašė KtfcL Joųas ž/' 
■duaųgo. PusL ^7,. * f;',». *<■-,.... **.•*,>

KUR TAISYBE^SUKRUSKIME, Parašė. Kun. F. K. Boston.
PŪSk 16’* .? ,' . . f 9 • *' < 9 1. <Įr * * * - • , . t . į.- . *“» • » k • . , , . .

KUN.AVBURBA. JOGYVENIMĄSIRDARBAI. Supaveiks- 
" Inte. Parašė Jr. Jipnas, Plymouth. Pust 29.* .,. *...

LAISVOS VALANDOS, Parašė Vinna« Kapsas (Kudirka), TR- 
žėjĄ PusL 38> . <

L; D, S. KALmDORlUS 1921 M. Telpa daug naudingų skai- \ 
. tjhnų teWonnaeijt|. Boston. Pusi. 113. ;.......

LlETUVllf LENKŲ UNIJA. Kėji praeities rtiožai paminėjimui .
m. -sukaktuvių Gardelio unijos. 1413-1913.Parašė J, 

Gab^s. pliiiadelphia. Pusk 66.
LIETUVIAI KATALIKAI IR KITOS SROVES. Parašė Uosis.

, Labai indomi knygoje Boston,» Pusi, 32*. 40 
LIETUVOS VYČIŲ O0VANĖLE, Parašė Kun, Dr. M. Gustaitis * ‘

Kiėkvięnas Vytis turėtų jų perskaityti Chieago* Pust 28. .10 
LIETUVIŲ DEMONSTRACIJA DIDŽIAJAME'NEAV YORKE.. ‘

Liepos 4 d. 1918. Sū’daugybė paveikslų; ^Brooklyn, N, Y. .
- ' J^usI, 64. ..... .. **«.,. «•..••• f, . ,25
LIUDVIKAS AVINDTHORST’AS VokMų*Kutalikų Visuomę-‘

' nės Budintojas, Pagul Kun. Robertų Swickerathų- J. E. K.
Bosi oir, 24. ,►.**...•«................. . .05

MAN'o'PATYRIMAI DIDŽIOJOJ KARĖJ 1918 ir 1919 m. Pa-.
, rašė Kun. J,P, Jonaitis, Kapelionas. Išleido Lietuvių Pro- 

kybos B-vč. Boston. PusL 64. .............' .25 
■MALDOS GALYBĖJ. Btoriškas piešinys IV šimtmečio krikŠČio- • 

nybės." < Lietuvių kallbon išguldė P. B. Chieago.’Pusi. 74^, \25 
MEILES PASLAPTYBES. Drama'5-se veiksmuose, 6-sęatiden- 

gimuose. Vaizdelis iš .lietuvių gyvenimo Rusijoje;Parašė 
ir savo lėšomis-išleido V. Baltrukonis. Vaidinime dalyvauja 

-6 vyrai'ir 5 moterys. Bostone. Pusi. 60r.................................... 45
MEILE; Poapaa. Parašė M. Gustaitis. Gražiai atspausta. Chi- 

cagpje. pusl.*24; ........................... .................. ............ .. .
MOTERYSTĖ IR ŠEIMYNA žiūrint į šiedvi is filozofijos kertės.

Shenandoah, Pa. Pusi. 104. ............. ........................ ................
MŪSŲ TIKĖJIMAS. ‘Parašė Kun. J, Berthier' MUS. Vertė j. 
» . (M. Širvintas. Bostone, 1921 m. Pusi. 10Ū. ..... ...............*.....
NEKALTYBE. Žiūrint' jon iš filozofijos kertės. J. Geručio 

versta iš vokiško. Shenandoah, t Pa. Pusi. 89..................J..
PAŽINKIME. SOCIALIZMĄ/ Patašė T. G* Bostone. Pusi. 16. 
PATARLES IR IŠMINTIES GRŪDELIAI. Surinko ir išleido 

P. Mulevjčiūs (Molis) Chieago, Iii. Pusi. 48. .........
PASĄKOS. Pagal Krilovų parašė eilėmis Vihcas Kapsas (Ku- 
» dirka) TiĖėję..; Pust 15. V..; ........................... /................. . ..
PRT^UO^^^St^e^inę^S, Rakauskas. Graži pasiskaitymui 

- ■ lūiygM^/^ffoštonas.' PįsU 30...............;.... ...J....... .

6 • H » • / o . W M'l «•>« » rF » * • * *< (. <■>«
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Parašė ir išleido . Joana Tamašauskaitė 1 .
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— ■ — . • ' t- k

“ .50

.50

.25 

.10

.25

.10

8 1
■ ' »

KORESftfflDEMCUOS Iš 
LIETUVOS.

• z ♦ 4

•’W /.. ........ ..... ' ■
II UETVV0& '

. VABALNINKE. 14,15 ir 16
VIII š. jn. ačiu rųpesniui gerb. 
Klebono kun. M. Kirlio turėjo
me" pirmų syky 40 vai. pAmaL 
das su rekolekcijomis- kurias 
vedū Tęvas PranČiškus Bizaus- 
kgs’ BėrnįMMas Kretingos 
Vienūolinb gvardijomis, kurs 
pasakė iž^pamokslų. Kilotos 
sukvietė Xš plačiom apylinkės 
dAiįį kunigų. Daugybą žmo-. 
nių patogiai pasinaudojo tomis 
rekolekcijomis. Bet ir praga
ras nesnaudė; įes žydo Slavina 
teaktieryji berydamas degtinę 
vienas Pasvalio žmogus, krito 
negyvai. Betardant jnilicijai 
ant stalo Šalyį rašomojo proto
kolo stovėjo -konijako* biiMys 
kuriame nuovados viršininkas 
Bitautas šlapino kalbamųjų 
gerklės plunksną -— be| to vir
šininko jauvnera, už savaites'-iš
sikraustė. Jo aimanuoja , visi 
slapti bravarai. <

Titnagaitis.

t

B KELTOM ' ;
Nuo Karaliaučiaus į Eitkūnus 
/Karaliaučiuje "aplankiau vi

sas įžymesnes vietas* Buvau 
nckuriuose -" muzėjųose, soduo
se/ -Suėjau su ’ Anglijos Misi
jos, vokiėfijon, nariais; Ar po
rų kartų buvatt. kviesta  ̂su jais 
pietauti. Laike pietų kalbos 
;bui<r daugiausiai apie politikų. 
Minėtos Minijos'’ pirmini
»??n

as

t■f

rA

- ■ lūiygėlė? ^Bostonas.' PttsU 30.............. .................................. ... .. .45
PERGYVENTOS VALANDOS (Karvojaus laiškai).' Patašė K. • 

A. K. (Kun. A. Kaupas). Joje telpa 67 -įvairaus turinio laiš
kai (straipsniai) žymaus lietuvių sociologo. Shenandoah, 
Pa. PusL 140. .... '... ......................... . ....,........................

PRADINĖ ARITMETIKA 1 iki ĮOČ. Sutaisė ’ir išleido P. 
Mikolainis. Tilžėje. Pusi. 128. Tvirtais* dtobės apdarais.

RAKTAS SVEIKATOM IR tAIMEN. , Parašė pr. Julius J. 
pielskiš. Labai naudinga Jcnygelė kiekvienam. Pusi. 64.

RYMO KATALIKŲ MOKSLĄS. Kūdikių prie'Pirmosios Komu
nijos prirengiami tinkantis Surengė ir išleido 'Run. P. Sau- 
rusaitis. PusL 124. .... i.»A.......

“SALIUNAS.” Labai įdomi ir naudinga knygelė. ■ Pusi. 8. 
ŠATRIJOS RAGANOS APYSAKĖLES. Iš/Daktaro pasakoji-

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

SŲENOS ĮVAIRUMAI., Nauji, lengvi perstatymėliai. Parašė 
ir savo lėšomis išleido Juozai V. Kovas. Tiųka truriipięnis ‘ - 
lošimams. Pusi. 32. . s...............'.40 ’

ŠIŲ DIENŲ DAINELES. Surinktos ir išleistos jaunuomenės 
pasilinksminimui. PusL 32’ .. ............. ............................ ......

SUGRIAUTAS LIZDAS.''"Apysaka iš buvųsįos pasaulinės ka- 
j?ės£ Parašė V, G. Pusi. 33; Glasgovr. ..... -i,...,...............

SVAIGALŲ ĮTEKME Į ŽMOGŲ. Parašė Išeivis. Glasgoyv. Ap
rašoma kų gero duoda svaigalai.................. ......... ...........

SVARBŪS KLAUSIMAI. Ar yra Dievas? Ar Kristus yra Die- 
‘vas? Ar žmogus turi dūšių? Ar kilo žmogus iš beždžionės? 
Ar apsunkina’ žmogų Dievo įsakymai. Parašė F. V. Bos
ton. Pusi. 32 ..... .7.................................... .-...............

SVIETO PERĖJŪNAS. Trankymasis po Vokietijų, Daniją, 
Lusemburgą. ■ Iš seno darbininko atsiminimų. ‘ Surinko Iš 
eiviš. Glasgoiv. Pūsi. 149. ‘

ŠV. JĖZAUS VARDO DRAUGIJOS ĮSTATAU Versti i| anglų/, 
kąlbbs. Surengė ir išleido Kun. P» Saurusaitis. Phįladelphia, 
Pncl 64. ' ‘

TAMOŠIUS BESOTIS. ' K lenkiškos kalbos versta X Joniškio*> ' 
Tilžėje. Pusi. 24. .05

TABAKAS „NUODAI ir kenksmas nuo rūkymo. Pagal D-rų D.
P. Nikolskį, Tš 4to rusų kalboje vertimo parengė S. Kaimie- 

' lis.-Naudinga knygelė rūkantiems. Chieago. Pusi. 35..,.. .10 
TIESŲ, VADOVAS IR PATARĖJAS. Sutaisė L. 'DeMarasse.
, Vėtiė V. A. Juristas. Naudinga kiekvienam turėti po ranka. .

• Ohięago, PusL 14L *. *:. *. ......* ,$1»OC
TRYS-ltELEIVIAI: KRIKŠČIONIS,\ ŽYDAS ir TURKAS.

Pamokinantį apysaka. Vertė'P, B. Ahtra* laida. Drobes 
' apdarais, Chieago. PusL 92. v...’................. ,40

I. ĖBAGŲ AKADEMIJA ir IĮ UBAGŲ BĄLIUS BEI ELGE
TŲ PUOTA. Komedijėlės viename veiksme. Paraše Seirijų 
Juozukas, t dalyvauja 14 ypatų, II dalyvaują 4 poros ubagų 
ir vienas direktorius. Boston. Pusi. 817/ /.... r ......... '.35 

VAIZDELIAI. 'Prbgos beląukiant. Indomi vieno laikraščio* pra-
■ džią. Iš daugelio yienas.' Raudonai įraklatyšis. Gyvenimo 
pasaka. Literatas.. ParąšėJonas Kmitas, Tikrai džiaugsies ■ 
įsigijęs tuoš vaizdelĮus. Boston. Pusi. 64,,... .>;
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VAIKŲ. TEATRAI. No. L Telpa šie veikalėliai: Pagalvok kų 
darai Jonolaimėir Pasakyk mano laimę. No.2. —4Ištir-.

' . /. .... i .• a ■ •. % —■ • «- • r
išleido & k d. ir N* BuaL 64.*..

K

siiūė paskui. Antanukai Našlaitis.. Mėgihimąs.
»
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Surinko ir‘
*• • 4 • * a

pasakė man, jog praėjusių Žie- ’kį viliote vilioja per vagoną 
muturdavęs dažnų surineSi- -
mų su Kaunu; bet dabar esu 
ten bolševikai'turbūt valdo, jo
kių susipešimu neturįs ir jokio 
“Kurjere” dabar nesiuiičiųs į 
Kaunu. Kuomet ag pasakiau, 
jog Kaune ne bolševikai šeimMnesitaįkė matyt šiaudais 
ninkauja, bet demokratai lietu-[to stogįo, nors kartais nameliaO 
viai,'nustebo ir atsake: parva- ir nekokiais atrodė. / *
Biav^s pamatysi jog bolševikai. Apiė devintų ’valandų beakį 
Dabar Katine jau Anglijos Ate kavojanf ’ ^0^0^ ęauWi 
stovo nesu/ Klausiau iŠ kokiu liekanoms vakaruose, atvykau"' 
Šidtjnhi tų^inoLatsake, jog vi- į Eitkūnus, — Mtkunen* Tiw- 3 
si Vokietijoje tJĮip kalbų. Ve- kiriys Mfau^ėjOr J&u keleiviai^ 
liaus sužinojau,: jo'g tai lenku|turejome išeiti. Man iš tajpA- 
paskleistas7 gapdas, Kaunan no. belipant tuoj paėnie mžmoz 
atvykęs suvis kitaip atradau, valymas koks tai malonus jąunL '■ 
ne su jokiu bolševiku nesusi* kaltis ir paklausęs, ar *u>riu e 
dūriam . < ’ . kviešbulį Sužinojęs1 tuometį
i, teudaniasKatuliauciujėiitga-k  ̂Jja?c^Fs+į Kaunu, -atea- 
yau sveikatų, pasilsėjau gerai, a^e £ ■>
nes čion niekš jokiais reikalais P?1*!® l, ag“er ,s_ 
manęs nęviggo. Eiepos 25 dJ vieš^
4’50 valanda m niet- «miau prastas:> •lie ir Iqtl taWiWi&; KeHoriė į8d:
tėSgsiapiė ketais g«« net su.toms ■
vįlanSas. Begirftf te nebu- Pavakarieniavę?,.. bu
vo tokie' įražib j6 Cologne F paWaiks<-.ioKs,tyn, m, 
i Beriynę. Uultoi te labai ?w S' •
lemi, betoms panašas i pelkės J“ P®8'.1^1 .!tnd 
vienok dyk® mažai matosi, vi- ^rtesnis keliauti! .VttMte 
sį1 dirbami. ‘ Javai vietoms ge* lr JA VJ
4, vietoms prasti. Nuo Ister- . 0 W bano sirdis. džiaugę, 
buorgo pradėjo matytis™ j^‘Sti tmS

W ‘ *•***

iia- X ■« *■ ”S5?“

domnau matosi buvusio karo K JuškaiHs
ženklų- Bet abelnai jau beveik i ■ “

visur atsibudayoję. I —
Per Vokietijų važiuojant, a- I

lyRl1 ChiMgo. — Horol,M’ 
McCoTinickieiie pienuoja' 
steigti didžiausių pasaulyje 
žvėrynų. Pienai jau dirba- 

Štai-* .

langę, puikūs, tiesūs, dideliais ', 
medžiais apsodyti vieškeJįslį . 
kurių labai dauį matosi; gi*-J 
žus mūro, raudonais stelėj 
namai,,, ir sumaningai i§dirirtih| 
laukai. Visoj voldetijoj niekto®

STEIGS. DIDŽIAUSIU
( ŽVĖRYNĄ; . ■ ■ ’

GHctigo. — Horol,

I žvėrynų, 
tai. *.

«V. KABIMIBRO R. £?DRAUGIJOS, 
I VALDYBOS ANTRASAI . '

I
I D. L. K, KEISTUČIO DRJOB VA& 

DYBOS ADRBSAJ, BOSTON, UASB. 
IPIRM. — Motiejuj Versecką®,

41 Gtteįs St, Sq. Bostoni 
IVICE-PIRM. — Juozas BlŽokan, 

ŪEnlanianianHnt. gor E. O-th st, so., Boston,. Mass. 
[PROT. RAST. —» Aut MoclejuDM, 

~ 460 BL 7th St, So, Boston, Idtass..
FIN. RAST. ~ Juozas KavaUauAas.

209 H. Gottage St, Dorchester* 
m I KASIERIUS — Andriejus Zallęėkas. ‘. 

• 807 E. 9-th St, So. Boston, Mass.
| MARŠALKA — Antanas Gruodi*
159 Bowen St, So. Boston, Msm, 

D. L. K. Keistučio dr-Ja laike *«»* 
ainius susirinkimus kas pirinst 
dienį kiekvieno mšnesio po $0.. <JM 
Washington St, Boston, Mass.‘6-tS ▼« 
vakare; Ateidami drauge ir nauji) nw> 
riį su savim atsivesklt prla musij 0r- 
fosvrlmMvtt •

PoemertinCs moka 1200.00. Paielpa 
nuo dienos susirgimo iki paFrelHmo.

'f■
1

» .

• . % ' ■ I ' ...

į Geriausias mūsų pasiūlymas biznieriams ir 
Į ptfofesjjonalams, tai yra šis: LDS. leidžia kas- 
[ met kalendorių. Biznieriams ir profesijonalams 
| yra geriausia proga jame pasigarsinti..
Į Tų kalendorių skaito mažiausia 50,00(1 asme- 
r 'nu. Jie yra veikliausia mūsų visuomenės dalis ir 
L supranta,’ kad reikia remti tuos, Jcurie remia 
i' spaudų arba tas organizacijas prie kurių tų ji vi- 
i suomenės dalis priklauso. Lietuvių Darbįninkų 
į Sųjunga yra viena iš žymiausiiį organizacijų ,A- 
į merikoje; . ‘
į < ... Ateinančių 1922 meti} Kalendorius jau ren-
Į giamas sjiaudou. Kad užtikrinus Vietų apgdrsi- 
į > nimui, tai siųskite tuoj du.' Garsintįs apsimoka.
I ' Apgmwwmų luinos:,
4 _ Už visų puslapį............. .$15.00 .
j Už- pusę puslapio.... \,' 8.00
j Už ketvirtų dalį puslapio .......... į.-.. ū00 * ,
1 • Už viehų coli.. ........................................     1.00 * .

} Apgarsinimo Kopijų siųsk tuojau. Apmokėsi vė-

■ . “DALININKAS” - ;
'* Boston 27, JfiįisB.

f

□Į

□]

a 
oįjL '
ara, 
B ^au* 
hra 
n§ 366 Brodwaįi, '

to
-------- : -—r-—

' • ■ y ’

VISI GERU Trijų aktų sceniškas,vaizdelis. Parašė F. V. Rei
kia 7 vyrų ir 6 moterij. Boston. Pusi. 23............................

VISAS- SVIETAS. Žemė, kalnai* vanduo* upės, žmonės, mies
tai ir kaip turėtumėm misti Sutaisė ir išleido P. Mikolai
nis. Tilžėje. PusiL45G.

lt A

.20

LDS. nariai lįtio pažymėtos katalogines kainos gaus 
nuolaidų lŪ nuošimtį arba 15 centu nuo dolerio. Tai yra f 
pasirinkę už vienų dolerį mums moka 85 ceiitųs. Pirkda
mi už daugiau kaip $5.00 L. D. S. nariai gaus nuolaidų 25 
ąuoš. arbą 25 centus nuo dolerio. . , ■ t v ,

l Prieteliai pirkdami už daugiau kaip $5.00 gaus nuo
laidų Į5 nuošimtį. • .' - / - •
“" L. D. S. nariai pirkdami daugiaji kaip Už $10.00, gaus 
nuolaidų 33 ftuošimtį, o nė nariai gaus 25 nuošimtį.

Knygynams spėcialė nuolaida. ' . .
. Su užsakymu siųskite ir pinigus ęękiu arba money 

orderiu žemiau padėtu adresu:

“DARBININKAS1’
1 ' ' ’ ' ■ .■
8€6BRQADWAY, BOSTON 27, MASS.

LDg, nariai siųsdami užsakymus ant knygų adresiio- 

k'D.S.CENTRUr,

.' 366 BR0ADWĄY,
BOSTON 37, MASS. 

B. S. Kitaip adresuoti užsakymui bus priskaityti ne prie 
LDS, narių, ;bet prie visų kittj.

1 ■
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VALDYBOS ANTRASAI
SO. BOSTON, MASS. 

PIBM. — Jonas Pranaiti#,
524 E. 6th St, So. Boston, Mass. 

VICE-PIRM. — J .Anilnillunas,' ■
2t3 — 4-th St., So. Boston, Masu, 

Į PROT. BAfiT. — V. J. Jatttas,. 
p'«f'U4T H St., Bostpn 27, Mass. " », 
FIN, RAST. — Juozas JuAka,

Merycllff Acatfemy 
Arllngbton Helgths, Mase,

IŽD, — Leonas Svagždis,

* ►

j t
v

» » ♦
4 J *

111 Bowen St„ So. 'Boston, Mare. . 
I IŽDO GLOBĖJAI — J. Grublnskaa, 
į 8 Jay St., So. Boston, Mass, ,|r 
I Antanas Smitas,

• . 284 Bth St., So. Boston/ Mass,
MARŠALKA — Povilas LauČka. ’*' 

61 Story St, 80. Boston, liįfa 
. Draugijoj antraSas reikale: • r 

806 BroadVvay, So. Bostoh, Mus.
Draugystes susirinkimai lalkomL kaa 

antra nėdėldienj menesio l-< faLpo 
pietą. Batnytlnfiį «al6) ant 5 <t^_ So. k 
Boston, Maso, . v . '

IŽDO GLOBĖJAI — J. Grubln«ka»,

I *.

o
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JAU IŠfiJO Iš SPAUDOS

“ŽELMENĮ j Aį
* Kr. 1.

Botonikos mėksįo žurnalas, 
leidžiamas kas trečią 

mėnesį. *
*

"ŽEtMENIJA” yra šios ru
ples lietuvių vlenlntOllš Šurna- i 
las. . 1

“ŽELMENĮJOS” No. 1 jįlr- j 
maš) bu 1 “ ‘ ‘
400 suvirs ivaldu augmeny— 
“Molię* vardai. ...

“žELMENIJOS” prenumera/ 
tos kaina Amerikoje Ir uislc^ 
pluošė; metam^l.00. 
Paricaio numirto itaiua

t. 
f
■

paveikslais. Tilpo 
įvairiu augmenų—

- -

-

Wra§yklte
Adresas:

P. A. JATUL, •
P. O.\Boxil28, 
'Bate, Mm«,

*

■

■ :
> 1

1

■V



.■raasffi’*Ž®Sž
Rrito KiTAuirtr žr. luozArie 

«V SiJBirtiūu

Ai> i &b i n i-o. a s” 
(The WbRKER) ’

■ Mr Ū^I-W»on<T
* PMlfaheJ eyery Die^day, ThurHdny, 

’ ■ Snttr&yCpy ftfi. Ša®#-
, wnux R. C.Absociation- of Labo®.t

. ♦

, Sulncriptioh Rate*;
f ♦= • 0 • 1» •• •' * * *■ * p 1

,—and sfutnirt® *<P5.CK1
- l\>r«lgn countrles ycarly...., * ..$5.00

*Wrtered ag second-class matter Sept 
1915 at W po0t otfice at Bestom 

fles,, imder the Ačt Ot Murch 3,1870.”

“Atjceptorice for mailing at speclal. rate 
of boatage- provhfefl fOr in Sectlon 1103, 

. Jtaf ©1 0cb Si jO*. authorlžed on jbly 
. 12,191&” '. ...  Ą . . .... .. . . ' - ,/ ■ ,.

h

ta? kad labai didelių lietu
vių durnių plepalai užkenk-, 
tų L. Bonų pirkimui, Prie- 
singaij žinodami^ kad jie, 
veikia organizuotai ir už bol
ševikų pinigus parduoda sa
vo protą ir. sąžinę, kad Už-j 
kenkus Lietuvai, iUes veiki
me organizuotai, kad Lietuy 
vą kuodaugiausia sustipri
nus. ■ . '
• Lietuvi! pirk Boną, tai 
prašalinsi jįo&sitaeius-par- 
davikus iŠ- Lietuvos!

■ ■' 7^ į?*, ♦ jOu» .ąjįlt-1

4

v
9> ;

Viso pasaulio darbininkai 
Kristuje, po Baž

nyčios vėliava, visuomenei 
gelbėti. .

SULIG VARDO IR ATSI- 
ŠAUKIMAS.
i

«
■ '■H.ii

X
.i

Subata, Spalio B d.,
. • ..... ..

•- Į kad kalbant gerb. čarnecltivu, sanaujų narių.
Prakalbomis visi buvo pateli* Į įėjo buvo AidelC tyla. Jo maloni

-_ ; _ .. . . . ____ ___ , .____ _ _ Jkinti, .nes kalbėtojas prašė kiaušy- Į ir aiški kalba - traukte traukė 
tojų duoti klausimų, jei kam bu- klausytojų- domę link jo" kalbos. . 
vo'ęeaišku kas nors, bet matyti Mažučiai vaikučiai ir tie užsilaikė 
risi suprato jo iidtotymlis. neverkę, nes ir jie supratę, kad 

Išėję žmonės Šnekėjo; “Jei se-[raiką gerbti Lietuvos Atstovą.
^liaukas būtų taip paaiškinęs, tai [,> bus geri Lietuvos piliečiai 
ir aš būčiau prisirašęs, bet jau da- Dainavo L. Vyčių 25 kp. choras 
bar pervelu. ’ Gaila,-kad seniau ( ir (j. L. T. Choras, taip-gi ir Jule

.A i--., i# ~ y »

•* U-v . • ••• •
CL1VBLAMD, OHIO.

Dėka gerų katalikų, clevelan
diečiai įsitaiae puikią ir ruimingą 
naują bažnyčią, mokyklą ir sve
tainę. Viskas randasi' po vienu 
stogu, Toks namas labai paran
kus; Ateityje bus galima perkeis
ti į mokyklą ir svetainę; bažnyčią 
galės-pasistatyti atsikrai, nes že- 
Mes yra jkvaliaL ,

Dabartiniu laiku, \ perdėtas 
naujon vieton- būtinai ęlevelan- 
diečiams reikalinga turėti gerą 
muzikališką vargoUinką, koris 
kioj didelėj parapijoj^ kaip pas; 
mus, galėtų, daug gero; nestik pa
rapijai/ bet abelnaį irclevelandie- 
čiamš atnešti. Geras vargoninin
kas surengtų keletą keimerių pa
rapijos naudai,- suorganizuotų 
bažnytinj fhorą, kurį tokiu būtu 
galima vadinti Geras choras; tat 
pagražinimas basęnymos apeigų; Vr 
parapįjonims. didelį džiaugsmą 
:eikia. Norint gerą chorą turėti, 

reikia gabaus vargonininko. Dir
va, begalo plati, jaunimo yra už
tektinai, tik reikia žmogaus, ku
ris jį sujungęs dailės darban už- 
dnkytų. Nemažai jaunime, ran
dasi „Lietuvos Vyčių 25 kuopoj. 
Vyčiuose, matyt, randasi koki 
nepaprasta jėga, kuri riša visų 
mintis piie'bendtoįveikimo ir Vy
čių organizacijos ©balsio. Nors 
Vyčiai turi daug priešininkų, net 
ii* iš katalikų pusės, katrie nieko 
neveikia ir visai mažą teturi stt-

J*

bAUBtU INKSB
-----------4^- -------------------------------------------

abejotm, ne be priežasties 
|||niTtoų’’ darbininkai žmonės* tari

’ - v- * * ■] džiaugsmo ^pasididžiavimo ūpą.
NMU BnĮĮlitflMf^. llĮJitk tėvynės meilė pas mus,.nors 
tljf AWIpW1IWWU . aLp vargu sunkiai Buspaustus, ne-

■ Ibenžgeso, bet dega! x . 
B Į Ir taip, šių žodžių rašytojas, 
, * | vardan visų tų, kurie papėde jam

Neteisingai, b; JanavičU.persta-l^dų01! niHninmko prie L. L. D,
Jto tą tdstfttie3> tatt^irdingą aeiū’visiems , _
mergaitę.- Ji yra gera lietuvaitėj pirkusiems bonus, visiems dąrbuo* J mums niekas tokių didelių kalbc-Į Baltrukoniute, solo. Dainos išėjo 
daugelio draugijų yra, valdybos1 tojamsdevynainiams ir kalbetoj tojų nepakviesdavo, o ir pasm’ių tĮ gerai, Vėliaus kąlbėjo p. Wlcžs 

‘‘Marijos Vaikelių drJjfetefe pasišventė, pakak būtų žmonės nekitokfo kaip ir' kMų. Mastauskas. Atsisveikinimo 
jos” yraTpirmininke. Jeigu vfršj W kaip vietinis klebonas kun. tur» *. Parapijos ir tautos roika-hodį tarė gerte Čarneckis. L. L. 
minėta mergaitė pilnai lanko dr- lA- Petraitis, “Darb.” redaktoriusJ lai daug geriau būtų stovėję, Ik Į p, pott1j užra§yta apie už $2,000* 
jų susirinkimus.ir taipgi visokius Pranas <Mąs ir pilietis Juozas gu dabar,” < . - , [čia manoma svp kvotą $10,OOOjOO
lietukų rengimus, kaip tai: pra49tįjta*s- ’ ‘ , y. ’ , k Uuksiinc, dar gal. kuomet U jatsiekti.
kalbūs, tai rodosi, kad yFą pilnoj I kalbėtojas atvažijios, o žmonės ki v Išvažiavo. s
to žodžiojprasmaifetuvaitė, bet M ^°4 tą sykį dar skaitlingiau atšilau’f 30 d- P- r»us^vo
nekokį ten gatvine.’ Mat dalykas I kas kaipt tik siu© tarpu puvo ap*| j  ̂J/!' riutomobiliū paėmė gerb, Čarnec-
yra tame; kad B, Janavičius ies-Įaiatejęs; Į . TCn.p.yp I Viniką ir Mastauską, nuvežė e
ko sau merginos’-ne pagal savoj - V AAt&naąLosiusJ t * [Miesto Botūšę pag»majoi^r Ve.*
amžiaus, ir kad jaunesnės ipergiJ ' , į ' ■' ? Į liaus liuvožč į Bijo stotį, iš ten iž
uos atsisako eiti, kaip pasielgeJ / X - g t ftt.UyjW.ANn | važiavo į Pįttsburg; Da'. . Gerb,
yiršmineta mergina. Tąsyk B. J. Sųalio 2 d. peba^nytin^ sve- Čarneckio ateilankymaL vėčius į stotį lydėjo priėmimo ko-* 
'Persekioja merginą ant kiekvieno t taftoj i^rko .Taukus DOndo 65 skj • g9d., £ m;, po piėtų priei.f m^U0S bariai: p, Karpavičius ir 
žingsnio. Jeigu B. X norėjo paže-Jsttsirinkimajs^ kuriame atsilankė pil.mą pt Bonų stotie r* (stotieMašt).
minti..merginą per skaudą,, tai rei- nenmM: narių-Ja?užsimokėjo* me- taipogipriėmimo komisijų I Sfe'gerb. svečių atsilankymas 
kėjo pilnai visa istorija aprašytdnesinės-mokestis. . Mokesčiai buj^^^ būrys'btaiiei'ią ir šiai) pl1s atmintyje. Clevelando 
tąsyk ^pasirodytą, kur yra teisyrjvo, priimami, kad h^neat^ankčĮ^0n^ vyjw j York Centrą [lietuviai verti pagiriam už jų su- 
jjėr ūr B. .J^yra gd^nis-arjojįĮ^t.JsimHųkmi^-M Brtozastieal  ̂ jCa(j pasitikus. Lietu .4 pratimą pareigų Knk Lietuves
mergaitė. įntra, svarbus daly^rttžsimaųymd vesti; . Vfetiek mes, ;Loa ^9į0Vį y; čarnedų. Visi bu I Atstovę. Priėmimu tinkamai Lie- 
kas, kaA B. Janavičius duoda pajT, K-65 sk. vclmain gerani vetee-Jv^ pasipuošę* LietuVo's ir Ameri Į tavos Atstovo, tai dar clevelam 
tarimus tėvams/ kaip auklėti sa-[jni mūsų rast. M. Kv laimingo.[^ YėliavėlSmt^ 10 atitdmobilh Į^ieSiąi įpynė vieną gėlę į Lietu- 
iyo dukteris. Liilbm pagirtinas da*Jnau|o gyveninio ir taip-gi .nenu- gm^aį.•papuošta Liet.-Am p08 garbek vainiką. Kas tik pri- / 
dykas, jeigu būtų reikalas. Togl stoti irtoliau dirbti tėvynės ir vi- Į ^gRavomis/ 12:55miii. atpiškėj^* .1 aidėjo-kuomi nors prie■ priėmimo, * 
mergaitės tėvai yra apsišvietę Isuomenes naudai, kaip ir Kgšiok |frni,k;ąyH> jg kurio išėjo gerb Į tai būna garbė tam. Lai gyvuoja 
žmonės ir gerai auklėja savo šei-į Laiko susirinkimo buvo daug kas į Atstovas* V. -darnžokfe.[laisva Lietuva! . '
toyną. -Tos mergaitės ir jos seserį apkalbėta, kad pradėti . skyriui Jjy^jjn^.^ Vinilro ir B.’Mastaiis i Simono Sūnus,
rų niekada@nepamatysi gatvėse daugiau krutėti, veikti.' ‘•‘Gražųjį Visų laukiančiųjų veiduos* j ---- ——-----
trinantis (Gal korespondentas tu- kai paimi laikraštį skaityt,‘ kad buvo matyt didėlis džiaugsmas į WESTVILLE, II.L 
ri omenyje skirtingas merginas, kitų kolioniją skyriai darbuojasi.J Oarneekis ir jo palydovo | Rugsėjo 2$ d„L.-L. P .stotis ir
mes anoj, korespondencijoj mergi-[Gerai kad tmi<daw totĮ^genti- ldckvienton Mesg doginę rankq Į Pederaeijos skyrius tarėjo susi
na neįvardyta. Red.1). I jos, kuri padeda. (ftiibuotis, bet. j^e ne l<okį aukšti valdiniu I linkimą, kaslink L. Paskolos rei-

’ Dabar pažiūrėkime ant paties mes, amsterdhmiečiai, 'fabriko bfet. ^dorite tarnai, tikri sū Į kalų. Daug buvo tarta, kalbėta-
B, Janavičiaus, ar Jam ištikrųjų |darbo žmonės visi lygūs džiaugia-1 laisVQS’Lietuvon Pasisveiki |U bet pagaliaus nutarta kreiptis
rūpi, kad būtų doros lietuvaitės ir ničs, kad nors tiek galime ir ne- .L gu laukiančiais tapo nuvežti |,?rie tautininką stoties ir šaukti 
.kad tėvai-jas auklėtų gerai. Ro-1 šame visai atsilikę nuo kitų kojio- fYVinton viešbutį; , |/ieŠą susirinkimą. , Išrinko tam
dėsi Miepos 31 d. pereitą vasarą B. I niją. Jau mūsų T. Ė. 65 sk., pri-1 Viešbutyj e, I valdybą, kuri ir sušaukė viešą su-
Janavičius, su kitais vaikinais, pa- ridėjo pagelbon tSvyneE Lietuvai Apie 3 val po pįQtų buvo puota {irjūkimą miesto svetainėj, 28 d. 
siėm'ė keietą jauną merginų, pa-į su riis. devyniais tūkstančiais. Į kurioje dalyvavo nemažas būry/ [rūgs. Susirinko . neperdaugiau- 
ėmė dvi bottki ir dar.ko ten,..nu*įTuomi ir Amsterdamo^ skyrius 8^"njiznięrią-veikėjų. Laike pfiėto; I nai. Fed. sk. pirm,.J. Genys pa
važiavo į Beriiną, kur paskui vos [ii pasigirti, kad veikiam^.* Susi- |gerb Čarneckis sakė prakalbą a [aiškinęs šio 'susirinkimo tikslą,.'“' 
nesusipešė tarpe savęs. Kada bu-1 rinkime girdėjome,’ kad Iiietuvo^ I pje atstatymą Lietuvos ekonomiš | pakvietė išsirinkti prezidiumą, 
vo jo . pasielgimas aprašytas lažk-l/R. Rėmėjų dr-jos'sk. prtoidėjo I ^.aj Ragino remti Lietuvos Lais | Komunistai ir nekurie tautinin- 
raščiuose, tai Janavičius šv. Jur- atgal priev T. F, 65 sk. Perėjo j ;4gg pas]jOją Daugiausia kreipi Į kai klausia kaip galima šaukti au
gio gegužinėje, visai nekaltai už-J su.mariais įr knygomis, .Paskuti- j į0H1gs į biznierius, sakydamas įdrinkimą ją nepasiklausus. Pas- 
sipuolė ant A. Gšteikos, j piu protokolas rbųn skaito-‘Turtiiigesnio yra ir pareigos di | kui buvo , klausta tautininkų, an

Tai-gi patartina B. J. kad pir- imas ateinančiame sk.jsusi- |ūesnė3, link rėmimo Lietuvos.. T< [ją stotis kartu su mumis dirbs ar
miau negu kitus, vadinti gatvi-įrinkime. Tahgi kviečiame visus I įr tąjsj^guuio dėsniaih.*eikalauja/ I /kyrium. Kiti kėlė trulcšmą, būk 
niais, reikia pataisyti savo gyve-|narius T. K dalyvauti tame susi:Į ' Raibėjo Dr. J.- šimoliū I lar, negavę- riuo^imčią už bonus,
nimą, reikia prigulėti prie gerą Irinkime, kuris bus pirmą savaitęįnag p Bonų stoties pirm [kitas sake nereikią, apie ^bonus
draugijų, įkaityti geras Įmygąs Į>irmo mėnesio, Taip-gi T. F. na- l.j- Įji'bšaitis. Abudu reiškė nori, | kalbėti, bet reikią laukti pavasarį 
ir laikraščius, tąsyk nereikės be-1riaiper susirinkimą aptarėm išlril- j«j§paį«duoti L. L. P. Bonų skiriami [ streiko. Kiti rėkė, ltad neaišku’ 
gioti paskui mergaites’ ne savo rningai priimti= ir pįgerbti R. Kr. Jaiįįo>00.. . ir gana. Mat tokiems ir “neaiš-
amžiaus. • ‘-t o“-’.^riu-res. • T,»K slcjriusricyieJ p0 pgerte Čaęųeckis^pąva l lm” lmrie nori nuo pirkimu išsi- .

*• . visū^.nariąSi kacl^nėpą-J^į^.į sayp'kutobarf yjsųs,'kuri(’’I-Nieko.nenutartą, .>Palik- .
■? ; . ‘ mitrių ateiti--į susirinkimą, kad Len sykiu buvo; 'Daugumas klaii?•[taktam šūsžrinįjmui* Gaila man

. . R...Kr, R. nariai Tt. F. s^'-Liągjo, norėdami sužinoti ką nau I taūtinįĮilę^ <kad, juos komunistai
PATERŠON, N. J. siąinkimą be, narių» .Privalome^ Gerb. Čarneckis nuolankia [ant savo’kurpalio tempia. Lauke,

Rugsėjo 24 d. ęia buvo triukš-j pasirodyti kad. gyvuojam. _ Lai Į įsakinėjo į klausymus. Kamba [komunistą šaika buvo užpuolus 
kningas balius, parengtas Rytų I gyvuoja vienybe ir noras dirbti Ly bebūnant, atlankė gerb. Čar [ vieną vaikiną, kam tas neleidžia 
šelpimo kuopos. Tai nėra pašei-1 neprigulmingai Lietuvai. Valio I neei^ Clevelando miesto majoras [ prie bažnyčios durų plakatus da- 
piriė dr-ja; jos nariai moka po I laisva Lietuva! , W. S. Fitzgerald ir nuo vietinią | lyti. Bet nepasisekė nabagams.
$1.00 į ^mėnesį ir visą pelną pa-į* T. F. nurys. I anghį laikraščių, korespondentai | Tai ve prie kozveda komunistų
siunčia Lietuvos Šauliams. Ji jau f . > I Vėliaus-p. O. B,, Bartusevičiaus | mokslas..
yra pasiuntus $450.0(7 ir_ dabar. trAaTrirl u t* ' * J automobiliu buvo’Yežiojami. Ap [ Biūurus komunisto pasielgimas,
mano tiek pasiąsti. Ačiū mūsų Į ’ . NASĘBAjN. H. J laukė lietuvių įstaigas. ' į Rųgs. d. .vienas Trockio lai- "
klebonui kun. J, Petraičiui, -kad fjar. salėj buvo pra- .Vakarė. J | nes vykdintojas komunistaš par-
pasakė kuopai pritaikytą prakal- kalbos. Susiviennjmo pirm. Ona Lietuviu <gaigj’e 6835 Superku f 
bą, po kurios surinkta-$20.00. Gi Bugailaitė atidarė susirinkimą ir Ay(j buy; prakalbos
su baliaus, pelnu $60.00, viso pa- [pranešė kokiam.reikalui sros pra- apie 7:0a= vaL žmoniij buv( 
tidaro $8QB0. Tokia suma mūsų pjos yra rengiamos. _ tįprisirinkę daugybė. Visi su žili 
broliams šauliams gėra paspirtis. Pn^^papmū. kad pamatyt
Su mūsų parama jie greičiau iš- J. Jakaitį, oreęstemu kle- L erb Liettwos Atstovą. Aštuntą 
vis prošepanus iš kur jie atėję.- b®D% veik jalandą kalbėjo. dandą. .gerb. V. Čarneckis lydi- 
Kviečiamoj ir kolonijos Pociai- išdegė Susiv.» nudėtas. Mastatisko ir komiąi :
prie to prisidėti. Dabar laikas - tikėjimo ir pašalpos rmka-fos -<jo j galę> h
mnusy pirkti ir* aukas dėti del[^os^ ^ai‘Š/ ir-patarė visiems Hvygįtt ąg kp. ir c: L. Teatrąlh 

■grelteįnio Vilniaus pąĮtoosaVimo. kario tik supranta ir at-K,^ uždainavo Lietuvos himną
< & MarČinskas. J? > ™ ^smmętus Susiv. Wpel- U minučių įėjo į salę Dieve-

X ' pus. * I lando miėsto^nąjoras W. S.. Fitz
| -.Antras kalbėjo kmi. P. Daniu- Į geralcL Jam įejtiiS. dainuotą “Lai

* (ATHOL, MASS. . . kms apie mūšų atoūikimą nuo ki-.| Gyvuoja Mūs <Tautą” (aiigBškžŪ)
Kaip audrą seka giedra, 'taip ir jtų koliouijii, kad kitų miestų lie- Prograino vedėjas J. Urbšaitfc 

žmonių-rūpesčius ir pasišventimą [ tuviai pralenkė-mus viskuo, nes I perstatė‘kalbėti gerk. kun. Vilku- 
pamaina džiaugsmas. ' I Čia matot tebuvo statytojų, bet taitU -. Jis po savo trumpos kai-

Taip atsitiko šiuo kartu &u šios i griovėją buvo daug. Tast sĮltruk^ bos pakvietė kalbėti-miesto fliajo- 
kolionijos lietuviais; , 'įde ir labai pakenkė šios Rblionijyą^ Užbaįgus kalbąvnnestcfmajo-

Kiek anltečiaus čia nuskirta L.įjpa-kifimuL \
L. P. , kvota rietas darbūotojBUisK Ahtrii atveju yel kalbėjo kute 
bei tčvynėš .. -mylėto jamsjsiitėike j L Jakaitis vien tik Lietuves rėi- 
daug rūpesčio., I^aip — kalbėjo palais; apie jos šelpimą, puękahį 
daųghtha--Pieš galėsime išpirkti|L. L. B Bonų; taip-pat febai pla- 
savo 4Mb kad’čia taip sunkūs Ičiaiišdėstė/apieptadžiąįsikurimo’ 
laikai; tiek žnionfe be darbo.' r | kąrh.iotaėnčs ir kaip tankų jiems

Vienok išėjimo kitokie nebuvo, biįvo pradėti pirmos kavos žings’-. 
Bėikėjo, surasti tėvynei tą, .ko jĮtiiiiis prįeš galingas savo skltoudk 
prašų iv Upgiuti ;sw gkrįi, TaiJ juž ir kaip dabar* pasidėkojant 
gi-sttjūdo.atholfešiai, kad išpirk-1lietuvių ištvermei ir darbštumui, 
iĮ jiems- paskirtą paskolčs dalį. {Lietuva kasdien darosi galingesnė 
Prasidėjo darbas; prakalbos sekė J ir hųtingėsne,z , - - į
prįkalba^ ir štai i. d; spalio lai-j įmonių buvo anie 200. Visi įdo*. 
ke.prakalbų pufečiošaliū'įmiai.Mausė. 'Tik vienas pririgč*1 
no vietos^ lietuviui pasekmingaijręą Vis įo itosia zutzė ir kuomet 
užbaigefeavo paakolį,. jį išvedus sales, yfekas aprimo.

Taigi atsiekus tą, kas,-žiūrinti Tikįiiosk kad sekančiame \Sushv 
į dabartinei aplinkybės, labai bu- susirinkime > nemažai prisięašys
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- Ka? kokia keista olgani- 
zacijt, įdsitaŠaiiti A. L. D, 
L. D ’ f 
Labai Dideli Lietuvių Dur
niai) atspauzdino juodašim
tiškus lapelius L. Paskolos 
Bonams Užkenkti ii* platina 
Juos Vai'p žmonių.

'Laose lapeliuose virš pa
minėtieji durneliai stengia
si įkalbėti žmohėms, kad L. 
Paskolos Bonai pagerėsią 
įvedimui Lietuvoj inkvizici
jos ir žudymui Profesinių 
Šąjiingij ir kitų “klesiniai” 
susipratusių darbininkų.

Įs plunksnų greit įspėsi 
paukštį, iš ausų asilą.. Taip 
iš tų atsišaiikimų pigiai^į- 
spėsim, kad juos išleido bol
ševikų bernai, kad sukimšus 
lietuvius darbininkus į dide- 

g liausią nelaimę, kokia šian- 
Jdie yra bolševizmas. Jeigu 

f tiė L4 D. L. D. turėtų kiek 
'Sąžinės ir proto, tai perspė- 

į tų žmones, kad holševikti 
| Valdžios dienos jau suskai- 

i tytos; kad jų valdžia po ke- 
; , lių metų bandymo užtraukė 
. ant Rusijos ekonominę ne- 
' .laisvę, skurdą, neturtą, badą 

ir kiaUjo praliejimą; kad 
bolševikų valdžia ,vien tik

• ' militaristų bagnetais palai-
kottia; kad įvedimas bolše- 

h vizino Lietuvon būtų pasku
tinis žingsnis mūšų laisvos 

; taūtos, nes tamsus ir fana
tiškas komunizmas atneštų 

į* mums aršesnę baudžiavą 
i negu lenkiškoji prieš 1863 

metus.
' Ir. kuomet visas pasaulis 

; tūri gelbėt bolševistinio 41 ro- 
; ' jaiis” gyventojus nuo bado
• mirties, atsiranda keletas 

labai didelių lietuvių dur-
j nių, kurie drįsta girti bolše- 
k vikų tvarką ir peikti dr boi- 
/ kotuoti dabartinę Lietuvos . , A

Valdžią. ‘ Girdi, dabartinės 
1 Liet. burž. valdžios dienos 

jau suskaitytos, nes susi
pratęs Lietuvos proletarija
las nepaisant jokių perse
kiojimui renka ir jungia sa
vo, jėgas irtankšciau ar vė
liau jis nutrenks tą buožių 
jungą.

Taip, taip, jie savo sva
jonėse jau kelis* kartus yra 

> nuvertę * Lietuvos valdžią, 
kaip bolševikai savo-svajb- 
nėse yla 'Įsteigę darbininkų 
rojų. Bet Nesveikos svajo
nės yra silpnapročių obalsis. 
-• >t jttoflataSiaii* 
mos mus neišstams ib ieį.- ppet.St., Lmvrenee, Mass.

' saus kelio.. Būtų labai keis- Apskr. pirm. -Vin. B. Stankau padaryti.

»

/ (skaityk Amerikos

i

.»

V

w - Ll

’V

UKIKHSIIME.
Viena iš musų tautos sąyoti- 

škiį ypatybių^ taį užsikirtimas* 
užlūžimas. Sakoma: “Tasai 
vyras užlūžo ”, u>nna moteris 
užsikirto. ” * * ”

4 * **

^oji ypatybe ūe visada yra 
gera/ bet kartais labai reika
linga ir naudinga.

Užsikirtimas ir užlūžiinas ne 
ehgvAi mums ateina ir ne ia»u- 

kiai įvyksta. Lietuvis sušnęka- 
toas ir lengvai palenkiamas, y- 
pač jei geruoju ir ant geto. Lie
tuvis atlaidus ir nuolaidus. Bet 
kada ias jam per ilgų laikų 
aut kulnų mina, nors m pers- 
■iejamas; kada kas atkakliai 
irtikdo jam siekti užsibrėžtąjį 
tikslą —- tada lietuvis užsiker
ta ir užlūžta. Tolų užsikirti
mą šiandien pastebime inusų 
tautoje linkui užpuolikų lenkų. 
Tauta užsikirto* išvyti juos iš 
savo žemės ir atsiimti sostinė 
Zilnlų. Vien ^aila, kad liko 

dar nemaža tautiečių, kurie
dar tame dalyke neužsikirto... pratimą apie organizuotos spėkos 
Jie dar vis tebesvyruoja, ka-1 vertę.- Užtat savo burnos nesidro- 
žin ko dar tebelaukia ir, maty
dami savo brolių šukrufimą 
ginties nuo lenkų, tvirtinti sa
vo laisvę — krapšto sau pakau
šius ir nežino ką daryti. Len
kams tokie mūsų svyruoliai — 
piliečiai kaip tik- begalo nau
dingi. Visa lenkų nelaimė, o 
mūsų , laimė, kad jie nešino, 
taip didelis nuošimtis tų bai- 

' ių svyruoklių pas mus yra. 
t eigų jie kaip tos pailgaveidės^ 
indo į mūsų kraštą, tai tik dėl

to, jog manė, kad'lietuvių tau
ta nėra prieš juos užsikirtusų 
<ad tilt saujalė eina prieš len
ais,'kad užteks tik lietuvius 
“broliais” pavadinti*, ir jų šir
dys staigiai suminkštės.' Ar gi 
ue jojo jie per kelis šimtmečius 
ant lietuvių sprandų, ar gi nė 
kantriai lietuvis vilko savo 
baudžiavos naštą. Argu nežiū
rės tad lietuvis toliau į lenką, 
kaip chlopas į savo poną, kaip 
šunelis į savo gaspadorių?

Bet nesulaukinias jų. Jų ne
laimei — lietuvis užsikirto. Ne- 
beponaus daugiau palioko šmo
tas Lietuvos žemėje. Gana 
mums tų pažOihinimiĮ it kvai
lysčių. Nešdinkitės iš kur atė
jote. Vilnius jums nepriklau
so. Eikite savo chlppų ganyti, 
čia laisvų piliečių žemė.

Lietuva užsikirto — Lietu
viai stiprina savo valdžią, per
ka bonus. Užsikirskime visi. 
Pirkime Laisvės Paskolos Bo
nus. —

E. P.

tt

I
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L. Vyčių NTaūjos Anglijos 12 
tas suvažiavimus įvyks spalio 
16 d., 1921 m. 1 vaL po pietų, 
20 Webšter St.Montello, Mass. 
Sis suvažiavimas bus pusiiieti- 
nis. Tai-gr gerbiamos kuopps 
rengiatės prie šio suvažiavimo, 
nes bus vienas iš svarbiausių. 
Sfengkites kuodaūgiaušiai de
legatų prisiųsti Ji- jiems gerų 
sumanymu įteikei.“ Bus išduo
tas raportas iš It. Vyčių 9 sėi- 
mo ir šio apskričio buvusios 
gegužinės.. Bus ir. kitų svarbių 
dalykų. Pirma kuopą jau ren-> 
giasi delegatus priijuti koge- 
riausiai. -

P. S. Visos kuopos malonėki
te atsiųsti visus tikįetus, nes 
jų dieną jie bus vartojaiht 

i Siųskite apskrieto raštininkei

vi paleisti. Visokias nesąmones 
išmislija ir skleidžia kaip kokios 
nesusitvarkančios bobeles. Keis-; 
ta kad ir* vadovai su tomis paska
lomis sutinka Įr matomai yra pa
siryžę Vyčius ignoruoti kiek jiem 
bus galima. Klausimas, delko-gi 
taip daroma; ar "dėl gerovės lietu
vių, ar kieno kito? Atsakymas 
toks: kadangi Vyčiai visada sto
vi ir stovės už lietuvių kalbą ir 
jos papročius, o čia kaip sykis ei
nama prieš tai, norima kodau- 
giausiai jaunai kaitai įkvėpti sve
timtaučių ‘' dvasioj, svetimtaučių: 
kalbą ir papročius, tai* Vyčiai Ir; 
'turi nukentėti už tai. Jei Vyčiai' 
sutiktų su atnerikonizmo dvasia,/ 
kad būtų platinama.tarp jaunimo 
svetimtaučių papročiai, ir kalba, 
Vyčiai būtų artimais, draugais., to- 
kiems, vadins. “Geriaiiis ir prie- 
šų turėti, netu numylėtos mūsj£ 
brangios lietuvių kalbdš ir tižų 
gražių papročių niekad neišsiža
dėti.” Yra vedama agitacija kad. 
nusilpninus^ Vyčius, bet ateitis pa
rodys darbo vaisius. Kaip alie
jaus nepaslėpsi su vaudęniū, taip; 
prakilnios jaunimo, organizacijos! 
— Vyčių nieks neužląikyš nuo- au- 
gim,o ir veikimo dėl lietuvių ger
būvio.

Antras gražus jaunimo būrelis 
randasi Teatrališkame Chore. 
Darbuojasi katalikų-pusėj. Tas 
parodo, kad cleveJOndiečiaa lietu
viai jau nuo senai yra ‘ supratę 
svarbą veikti ir darbuotis tautiš
koje dirvoje. Ir iš nuveiktų jau
nimo; darbų galima tik pasigerėti 
ft. juos pagerbti kaipo, tikrus te-.- 
vynaįniu.s-patrijotus, o ne igno
ruoti ją veikimo. ’ >

Kaip aukščiau niinejaū, kad bū
tinai reikalingas gabus muzikas; 
nes jaunimo jau suorganizuotos 
spėkos. Tik clevelhndįečiams rei? 
ketų remti tuos, kurie jau nuo se
nai gyvuoją. Galima pasitikėtų 
kad tėvai kurie yra gerais pairi- 
jotais savo dukreles ir sūnūs lai
kys ten, ktir jaunimas yra auklė
jamas lietuviškuose papročiuose 
ir katalikiškoje dvasioje.. Orga
nizacija įsteigta,'tai yra jaunimo 
Lietuvos Vyčių ir Teatrališkas 
choras, su kurių veikimu ir sie
kiais galima pilnai pasitenkinti.
•. > - < ’ Bį.

NEW BRITAIN, CONN. , 
Kadp ištikto yw 

“Darbininke” iįį spalio 4 d, til
po korespondencija. Jaiiavi- 

Jiš w«whclžįa, būk įta- 
f lijonas norėjęs jam ką ten blogo
k'Siaus.

amžiaus.
t ..

|nus.

limut i-.

<■

' rui, "buvo pakviesta kalbėti gerb. 
Čarneckis. -Gerto Atstovas plačiai 
nurodė praeities “ir dabartinę Lie- 

’ tavos padėtį. Dėkojo amerikię- 
eiamS' lietuviams ijž uolu rėmimą 
T4btu.Vos. jos sunkiose valandose te 
ragino aut. toliaus remti, Sakes 
“Dar negalimą nuleisti tankas ir' 
ilsėtis, nelik Lietuvos kareivėlis 
turi būti Saituose henmlohiūost 
apkasuose. Ir žagre rūdija nedir
bama, kurią palikti Lietuvos jau- 
puolis.;: Tik tuomet galėsimo at
silsėti, kuomet Lietuvos St. Sol. 
pins bus susirinkęs Lietuvos šono, 
įtt sostinėje Vilniuje te leis {stoty- 
Iftttš pu 'vfct| Lietuviu” Po Siu Žo
džių pasigirdo salėj didžiausiu 
rankų plojimus. Turiu pažymėti,

• '***

•sv 
e?.‘ 
jį

nvedė tris kūdikius (jii tėvai ir
gi laisvamaniai) ir nugirdęs su 
: ‘ moonshine ’ ’ pradėjo \ ‘ ‘žaisti. ’ ’ 
Kūdikiai, kad ir nugirdyti, pra
dėto .klykti. Išgirdus svetimtau
tė moteris, ėjo žiūrėti kas ten de
das. Rado komunistą, “rojų” 
bėvykinant. Turbūt supratęs/ kad 
ąž tai gąli . būti blogai, tuoj pa
spruko naktį.:- Pašauktas gydyto
jas r-aSo girtus kūdikius^ Atbū- 

•gęlevai atsiėmė. Nežinia kas bus •
toliau. Tokia tąi komuistų dora. >> 
''Tėvai, saugokite savo k’ukrcles 

nūo tokių “rojaus” šalininkų. 
Jei pas katrą toks paukštis at- * 
Manko, /tai su šluota pavaišinki- *1 
te. " ■

Darbai biškį jau pagerėjo, 
.žbibųč's dilba daugiau negu pir
mą. „

Darbininkas,

4

.e

WATĘRBURY, C0m
\ IV mūsų kaliomją pasklido ža
li. lapeliai. Jtlos nešiojo Moterys. 
Keista; kad jos ne Lietuvai aųkų 
rinkimu rūpinasi, bet Rusi pu, Ru
saiaau ramiai snaudžia, bei šamo- 
goiiką maukia, o Imi kurios lietu
vės už juos aukas iŠ lietuvių, ren
ka. Tą moterų tarpe yra ir vie
ną biziiiėrksį duonkepė, kūli Lie- 

i tavai'nei cento nėra ąųkaviis nči 
bono. pirkuą o Rusijai aukas ren
ka.

Šaįįn, iš mūsų kirpo, svetimųjų 
vergai t
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8T. BONAVBKTUM, N. T.
Praleidę atostogas, visi moks

leiviai sugrįžo >pradSti naujus 
mokslo metus, Mokykla prasidė
jo 15 Rugsėjo. Kaip tik sugrįžo
me, tuo jaus ir dirbti pradėjome, 

įraslmkus kelioms dįcnoms. po 
mokyklos atsidarymo, lietuviai 
moksleiviai laikėm susirinkimą. 
Pirm. Galumbauskns malda atida
rė susirinkimą. Pirmiausia buvo 
rinkimas ‘"naujos’ valdybos,, “ Se
kanti nariai tapo išrinkti r pirm. 

z! — Jurgis Pupienis, vice-pirm. -*i 
Pr. Galuinbauskas, riįšt —< Jonas 

. Ktodreckas, ižd. Juozas Šalt* 
. linskas, mokytojas — Jonas Ar* 
bačauskas. 'Kukdreckas tapo iš* 
rinktas ir knygium.

Pabaigoje buvo nutarta dienos 
dėl Mėsų. Visi sutiko tūrėti dvi 

’ ' Mėsas savaitėje: vieną dėl grama< 
tikos, skaitymo ir-rašymo, ,kitą 
dcl. mokinimo. Lietuvos istorijos. 
Taip pat buvo nutarta bu. pinigais 
likusiais kasoje padidinti Iknygy* 

. ną.j Dabar nnis vietinis knygynas
* » susidaro iš 285 tomų įvairių kny-

■ gų, k. ‘Kudirkos Raštai” vi- 
,sas’ setas, “Quo Vadis,” “Ben 

_ Hurr” />šitdisr2'> ‘ ‘-Amžina Ugnis/ 
‘‘Aisopo Pasakos,” “Kryžiokai,” 
:(du tomu*) ir keli šimtai kitų. Ši
tas puikiai įrengtas knygynas, 
klęsos ir susirinkimai duodą mok
sleiviams šios mokyklos nepapras
tą prdgą lavintis savo’ prigimtoj 
kalboj.

Po visam Jon. Kundreckas pui
kiai pakalbėjo apie svarbą mokė
ti savo prigimtą |albą. Šaulins- 
kąs taip-pat kalbėjo ir ragino vi
sus, ypatingai amerikiečius, kad 
'stengtųsi kiek gali išmokti gerai 
'vartoti savo prigimtą kalbą. Ka
dangi beveik visi nariai šios kon- 

,^pos Aįnerike gimę ir augę, jo kal
ba padare didelį įspūdį į viltis 

>■ klausytojus.,
, * Kuopos Reporteris.

-----------r_-T_ ■■ 1

z , ■ MONTELLO, MASS. •
* Paskaičius laisvamanių bei so

či jalistų laikraščius randi juos pil
ims šmeižtų ir užmetimų katali- 

Ikams. Būk katalikam^ Lietums' 
rcikąlai nerūpį, jie jų neremia, 
arba: klerikalai judošUi, išdavi
kai, • pąrdavikai ir.'tt. Ir tokiais 
“perlais” taip ir mirga visi jų lai
kraščiai. Žinoma tokie pliauška
lai taip apšviestesniu Amerikos 
lietuvių mažai reiškia, nes kiek
vienas blaivaus proto lietuvis .ži
no, kad Am. lietuviai kataŲkai 
dirba šventą Tėvynės darbą ne
kreipdami dopičs į laisvamanių 

. zaunas. Bet yra dalis,-taip vadi- 
uanm šiaudinių katalikų? kiltie 

■**) , aktyviai nedalyvauja šelpime Lie-
f- tuvos su'katalikais; bet vergauja

■ - laisvamaniams ir visas žinias se
mia iš laisvamanių spaudos ir ak
lai tiki jų. melams. Tokie, pilni 
melų jų laikraščiai, nueina Lietu
von ir nožinaučius tikro dalykų 

’ stovio suklaidina. Kaip būtų.ge
rai, kad visų kolionijų katalikai 

*. praneštų į katalikiškus laikraš
čius, kaip jų draugijos remia/L. 
L. Paskolą ir kaip x laisvamanių 
draugijos ją rbniia. Pa v.: kiek 

, Susivienijimas L. K K. A. pirko 
' bonų ii* ki&k laisvamanių S. L. A.; 

pirko; Mek laistąmanių vadai 
pirko ir kiek katalikų; kiek Mot. 
Sąjungos kuopos pirko ir kiek 
progresyvūs; kelios Vyčių kp. ftu- 

_. i‘i boną ir kėlios Sandaros kuopos, 
ir tt. . "

Kokios draugijos mūsų mieste 
t pirko bonų.
Šv. Kazimiero dr-ja už $100, 

Nuol. Pagelbos P. Šv. — $100, Š. 
L. R. K. A, 141’ kp. — $50., šv. 
Monikos Jaun. dr-ja (ką tik tve- 

- riesi) nutarė pirkti už $50.00.
Dabai* pažiūrėkime, Įdek laisva

manių dr-jos pirko bonų.
L Šv. Roko Dr-ja (ątsiprašau, 

kad' nesuklaiciinčiau, ji tik ploš- 
čių šv# Roko turi, bet po juomi 
laisvnmaiuni su soeijąltetais pa- 

’ lindę ir keli■_ šiaudiniai katalikai, 
jų vergai) — nepirko.

2. Lietuvos Dkesų — niekę. 
_ Birutės, motel-ų — nieko.

*4. Vienybe vyrų ar moterų — 
"nieko. •

Kada Mietinės L. L, P. stoties 
narini kreipusi prie viršmmėttį dr- 
jų su tam tikrais laiškais, prašau-1 

’ČĮah Lietuvai paskolos, thi jos 
, tuos prašymus atmetė su pašiepi- 

mUf Kuomet buvo paskelbta A- 
merikėjo Lietuvių Dieną, tai ka
talikiškos draugijos šimtais auka
vo, o laisvosios nei cento ir dar
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pajuoka tuos kurie krcip&i prie 
jų tuo tikslu. Bet kaip dabar pa
sklido gandas, kad Rusijoj badas, 
tai viršminetos dr-jos po šimtinę 
paklojo ant Trockio aukuro. Da
bar klausimas, ar tą dalis ir atva
žiavo iš Lietuvos su tokiais šaltais 
Jausmais! — Ne. Jei ne, tai ka* 
juos tokiais padare! O-gi. Jie pa
tys, kurie viršiau paminėtais žo
džiais katalikus tėvynainius' pra
vardžiuoja, tai BagoČiai, Miehel- 
sonai, Smeletoriai, Morkai ir jiems 

■į panašūs, juos tokiais padarė. Jie 
■nuolat rėžę prakalbas, paskaitas 
ir visokias ’prelckcijas; maitino 
Jų dvasių, fanatiška, prieš tikėja 
mišką spauda. Dabar pasekmė* 
liūdnos. Jų pasekėjai neteko Tė
vynės meilės ir Žmoniškumo jaųsk 
mij. Kas didesnis išgama yra ar 
profesorius, ar jo mokinys? Aiš
ku, kad negali toks savęs.geru tė
vynainiu vadinti, kurs vien tik iš
gamas teauklėjo. Mums katali
kams tų matant, skaudu daros, 
nes ne^vien ką jie neremia Lie
tuvos reikalų, bet kuomet, me* 
rengiam kokias agitatyyiškaš 
prakalbas kad Lietuvai aukų pa
rinkus ar bonu pardavus, tai mū
sų broliai, podaisvamanių spaudos 
įtekme, Tautiškame name varo 
didžiausių agitacijų, kad niekas 
neaukautų ir L. bonų nepirktų. 
Bet mes, tų matydami neturime 
nusiminti, bet dar.su didesne e*, 
nergija dirbti dėl savo .Tėvynės 
Lietuvos. , -

Lietuvos Laisvės Paskolos 
Stoties Narys.

¥UUS EKA VIESULAS 
BREiTUHIU.

\ t

KdlDNIJOS SKUBA SAVO 
' KVOTA'PADARYTI.
Atrtevo Atsilankymas Bake

li ir Sustiprino Kolionijų Dva
sią. Uetuvoa Priėmimas Tau
tų Lygontai Didelis muaų'Lai- 
mejimas, tio Laimėjimo Pami- 
nijimą Kolonijos Iškilmingai 
Apvaikščioja ir prie tos progos 

Maugimnų parduoda.
Jau rodos bene permatoma 

kurios kolonijos bus pirmos sa
vo kvotą užbaigti ir jau jos tu
ri tiek bonę užrašiusios, bet 
mat reikia, kad tiž tokią sumą 
butų pilnai; užsimokėjusių ir 
pinigai privalo bnti Mįsijon 
prisiųsti, tai tik tuomet’bus 
galima rokuoti savo kvotą, 
kaipo pilnai užbaigtą. Todėl, 
šiuo tarpu dar neminėsim, ku
rios kolonijos stovi arčiausia. 
Bar yisos turi progą būti pir
mutinių tarpe. Tad subrauki
te. Sekančiame pranešime ro- 
dos jau galėsim skelbti kurios 
užbaigė. 1

Laike praeitos savaitės ku
one visur buvo didelis subruz
dimas.. So. Maiicliestėr, Conn. 
kalbėjo gerb. kun. Ambota^: ir 
šalįunas, bonų užrašyta už 
$350. Šioji kolonija yra mažu
tė it bedarbės nuVarginta, vie
nok paskolos reikale gražiai 
pasifodė. EastonyPa.,. kalbėjo 
p. P. Petrauskas, manoma čia 
irgi, kaip visuomet gerai? nusi
sekė, Ansonia, Conn., kalbėjo 
p. K. Ueshulis, bonų užrašyta 
už $600.-Kuh. Jankauskas išsi
reiškė, jog Adsonia savo kvotą 
daugiau negu padvigubins. 
Brooklyne, Kun. Kodžio para
pijoje kalbėjo p. J. Grinius ir 
Krnsinskas, bonų. užrašyt# ne
mažai tikimasi savo kvotą 
greitai užbaigti. SeraUton, Pa. 
kalbėjo kUn. J. Petraitis, bonų 
užrašyta Už $1,350., Taigi Scr- 
ahtėnas, kaip visuomet taip ir 
d,abar puikiai pasirodė. Torrti 
ngton, Conn. kalbėjo" j. Taraila 
ir J. Steponaitis,1 bdnų užrašy
ta už kėlius, šimtus. Rugsėjo- 
25 d. Elizabetliy N. ’J. kalbėjo 
j.* O. Sirvydas, bet apie pase
kmes dar nespėjo pranešti. 
Rūgs. 25 d. So.* Bostone kalbė
jo J. galiūnas,- bonų užrašyta- 
už $2,000. f. Steponaitiš‘kalbėk 
jo rugsėjo ,26 .d. Union City, 
Conn., 28 d._ Merfden 29 et Br-. 
anford, Conn., visur bdnų< už
rašyta po keletą šimtų dolerių. 
Rugsėjo. 25 d. .§pringfield, III, 
kalbėjo ’A. .Ms Račkus,&bonų 
parduota už jrylika širhtų do- 
lerių. Pasižadama ir daugiau į Vaikščiok viena mylią atvi- 
parduoti. Taigi valio naujoji įrame oj^ syki į dieną. Jausies 
Springfieldo Paskolos sto^s". dešimts metų jaunesniu, jeigu 
^ring Vatey, m. įnmieša, jogtę^andyk-^i. 

patylomis bet smarkiai veikia-r * Laikyk miegamojo kamba- 
HKi. Ola Muraną ^ž.ydus irgi Lo langus pigiai atdaras, die- 

darban pritraukti.. Butų gerai, įr naktį, net ir žiemos laike, 
kad ir lutos kolonijos apie ^ilNiekiiomet negali gauti per- 

; pagalvotų." Amsterdam, N. Yd ^ug tyro oro. . 
’ dar u^ porą tūkstančių par-]’ ' "

duota'. Ypač čia' gerai nusise-] ' . “—- ----------
ks, Imomėt spalio .6 d, gerb. K A BEŽDŽIONĖ
Lietuvos Atstovas čia atšilau-Į • DADARĖ ‘
kys.. Apie Cliicągą šiuo tarpu i t -nei nerašyšim, bes ištikto rai-| 
ketų dąug prirašyti 'norint [Bė beždžionė nepatemyta is- 
nurs kiek pažymėti jų dūrbuo-J bėgo iŠ namij ii? įlėkus į 
tę ir iškBineš įąikb gerb. Ats-Įkyklę Np> 88 įjmdo sįeriog- 
tęvo atsilankymo. Visi ž^o, U^ėi ir vienam mokinlM7 
jog Gluėaga gerai darbuojasi.
Spalio 9 d. Atstovas atlankys] < 
Broldyną ir Neivarką. . Spalio'] f 
pabaigoj tikisi, galėsiąs apsi-| 
lankyti Bostoneir kitoseBent į \ 
didesnėse Naujos Anglijos ko- | 
lionijose. . |

: ^ittšton-AYilk^s Barte apie- l 
linky kuone kas mitra dieną bu- . 
na -prakalbės, inat ten darinio-1 
jąSiKUn.’- Blniiša, taipgi jam 
talkon, stoja, p. Petrauskas ir į 
įk JRukaukkųs Visose mainoseį < 
yra koks tai nėį^piastas jude-j] 
jimns,; 'risi gyvai rindomaujal' 
Laisvės Paskolos bonais, visi] 

-J jančiaši, jog praeitais metais |' 
pirkdami Laisvės Paskolos ito-* 
nūs žymei pagelbėjo Lietuvai] 

. savą tėmeš apgintu ’ ]
, . Žaibo- greitumu aplėkė Vi-f 

šaš keliom jas žinia, kad Lietu
va priiinta įmiių Lygom Visi] 
suprato “svarbi &io laimėjimo I 
ir siirengta iškilmingi••paminė- 
jimat Jau ir HA^viemi Tarno-

i ■ ■ ■ * -

Nuo spalio 1 d. & M pra- 
sidejfy visoje Amerikoje ge
netinė mobilizacija naujų 
LDS. narių.

Šiandiena WS. turi 9i 
pulkus ir apie 4,000 karei- *> n

Amerikoje yra viii pusė 
milijono lietuvių. Tad, tik 
maža dalelė priklauso prie 
lietuvių organizuotos armi
jos D. D. S.z < * *

Ktir kiti f Jie turį būtį 
laukia kad jiems iškovotų 
geresnį gyvenimų ir žmoniš
kesnes sąlygas kiti. Brolau! 
jeigu tiktai trokšti pagerin
ti savo būvį, tai nelauk kad 
kitas Uu iškovotų, bet pats 
stok į ta kumą. Belaukiant, 
kovojanti draugai gali pa
vargti ir tuomet ne tik patsį 
bet ir tie, .kurie šiandiena 
paskutinį centų ir visų liuo- 

’sa laikų pašvenčia, kad su
stiprinus savo poizeijų, gali 
patekti amžinom kapitalistų 
išnaudotojų Vergijon. Juk 
ir priežodis sakd: “ tik vie
nybėje galybe.” Tad spies- 
kim'es į Vienybę. Stokime 
kovon prieš išnaudotojus. 
Stiprinkime savo pozicijų— 
organizacijų.

Kiekviena (s) Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos na- 
iys(ė) per spalio ir lapkri
čio menesius turėtų prirašy
ti bent po du nauju nariu. 
Įstojimas į LDS., numažin
tas, *tįk 50 centų. Prenume
ratos kaina nuo naujų metų, 
ms pakelta ant 50 tentų. .

Tai-gi dabar gera proga 
visiis tuos preiiūmėratorius 
prirašyti ’pi-ie ''LDS. Tik 
reikiA pasišVęsti/o pasekmės 
ius geros. '

LDS. kuopos turėtų iš
rinkti tam tikag komisijų, 
ktiri datbiiolūsi it surastų 
būdits kaip pritraukti tuos, 
duie dar svyruo j a ir dairo
si į visas pUses.

A. F. Kvw$ys, 
* Įi)S. centro Sekr.
4---------------••. --’-i
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GALVOS SKAUDĖJIMAS. , 
Galvos skaudėjimas yra žen

klas jog koks nors kūno dalis 
ligota. ‘

Jeigu skaudėjimas vien šoni
nis, tik vienoj' vietoj, aštrus, 
greitas ir smarkus, tai neural
gija. Ir tas gali prigulėti nuo 
sitįrimo pilvo arba kepenų, vi
durių uždrutėjimo, nervų sitį--; 
rimo, akiii įtempimo, nuovar
gio nuo karščio, neapsisaugoji- 
mo nuo šalčio, arba inkstų už
degimo. f

Kuomet ypata serga maliari
ja, karŠlige, influenza ir šlapli- 
ge, galva skauda,, bet smegenų 
jlėvių uždegime skaudėjimas 

. tankinantis. •, .
Daugelis kūdikystės ligų 

prasideda su galvos skaudėji- 
nfii. .

Pirmiausia reikia surasti ka
me dalykas. Jeigu galvos ska
udėjimas aštrus, imk 10 grąin. 
aspirin ir jeigu nenustoja, vėl 
imk’ tiek pat už trijų valandų.' 
Kuomet imi tas piliriles tuoj po 
ėmiino: gėrk karštos atbatos iV 
valgyk šmotčiį pakepintos duo
nos kas sulaikys koktumų.

Jeigu tankiai galva skauda 
patartina kreiptis,pas gydyto
jų, vietoj kad kęsti.

MIBĖ SENIAUSIAS 
KALINYS.

London. — John Wliite, 
seniausias Anglijoj kalinys^ 
jau laisvas, nes mirė. Jis* 

turėjo 81 metą amžiaus. Ka
lėj iman pateko 70 metų am-, 
žiaus turėdamas.* Nuteistas 

i

už įsibriovimų į svetimus na
mus. Buvo labai žiaurus. 
Vieną syk sviedė kosės bliu- 
dą į sargą.

t
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LIETUVOS ŽEMLRPIS
Kaina 75 Centai.

* '

Tai naujausios laidos 
žemlapis ii’ kiekvienus 
lietuvis turėtų įsigyti. 
Sulankstonias ,ir apda
rytas puikiais viršeliais.

Didžio Išlankstytas 
26^33%

SuLanksTy^Ag v*

Galiirta gTtivbi

3SS Bboa<hixig, '
Boston, Hass.

DABARLAIKAS 
užsirašyti .

ir
•d
U
į .
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j VIENINTELĮ DARBO ŽMONIŲ
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LAJKBAšTi. 3
•? |j
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Eina 3 Sykius į Savaitę. ij
♦ Jjt -SI

jj{ e. £
į į Pre^inine^tos kaina: f
.iI Metams įK-■

* J metij <••»•«•••«•**••*• J».;
J•- JĮ įūsDCSiiiins y į,
11 ATtrfiiGsiiii* *.•*►•*• ».•!»•**•*■ -50 «.
i Į SVBATikis Nuilsins 8 Puslapiu . . j' 
H Metams ...........*.^.$2,00 J •
* t ęusel metų......... .  ilįSa ®
k 3* ingnesiums ........... . .75 <

« « *»• * •••«» * ». • • ■

«I
į j arba

'/^rubežin: '
*

'JT.' I?5.00 
.. 2.75 
.. 1.50

. - $2.Ū0
.1,50

į! ’’
n Metams
’t Pusei mėtų ....
U 3 menesiams . .
JĮ SuBatinis Numeris 8 Puslapių 
t Metams s *n

Pusei metų

jį Galite užsirašyti pas mū- 
j! sų įgaliotus agentus arba 
ji tiesieji
jį

jį 3G& Brva&ioay, * / 
į į Bosto^ Mti^s

• * • • •. *

•f

ii *

X* •. *■ f.- • i * •. < fc ♦■ »k •••■*..<• 
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ĮKALINO UŽ
• MERGINĄ. . ■

Manctester, N.'H,—Ufti:- 
ry Mulhearn nuteistas atsė
dėti 14 metę kalėjime Už kri- 
minaliŠkę merginos užpuoli
mų. Nuteistasis prisipažino 
prie kaltes. .
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Trumpas susisiekimas su visom 

dalim Europos.
a & "MOUNT CLINTON" Spal.,13^ 
S. & “MOŲNT CM’J....Spalio &t 
Laivui 15 New Yąrka lSplaulItt nuo 

Plcr No.SG, North River—galo 
1fat Street.

Specialiai tiesioginiai traukiniai 
Jaukia CuxhaveB su prityrusiais Ile, 
tuvių perkalbStojals. 275 svarai ba- 
gažlaus leidžiama veltui iki -rūbe- 

' liaus. \
* Kąjutos bu £ 4 ir 0 lovom ant vi
gų «hj laivų Sn&žaiiiii valgymui, 

, rūkymui ir sėdėjimui kambariai Ir 
visi pasivaikščiojimui deniai skiria
mi tiktai 3-Člos klasCs pusažleriams.

Užsiregistravimui Vietos rašykite ; 
i blle agentų arba

t

šiai” pabudo ir akis patrynę 
“duokite ir man Laisves 
nų, ir aš tikiu, jo® dabar_Lie-f 
tuva yra* ir bus pilnai laisva ir | 

nepriklausomai a- f
LIET. MN. MISIJA. 

Paskolos Skyrius, 370 Sevenfli 
Avenue, NEW YORK, CĮTY.

PIRK BONĮJ.
. Panele A.— kalbėjo jau
nas vyrukas į būtį savo draugę
— yra gražiai /išauklėta mer
gaitė. štai aš ją. matau tankiai 
einant prie Švenčiauąįojo; ma
čiaujų neseniai vaikščiojant 
per namus ir renkant aukas 
bažnyčios naudai-ir. 

? —ir rodos jų mačiau kolek- 
tupjant tautos reikalams -*-■ 
prabilo antrus. — Taip pa-,
tvirtino pirmasai. — Rodos ji>~ 
ir prie parapijas clioYo prikL 
aušo — teiravosi trečias. 
Nugi tas žavėjantis balselis) 

•— atsiliepė dar vienas,* A
—■ Bet klausykite pertrau

kė pirmutinis — prie Šitų gra- 
žiipženklų liudyjančių jos ver
tybę reikia .pridėti dar vienus, 
tdi faskadštaiperpaskutines 
prakalbas anų vakarą, ji nusi
pirko Lietuvos Laisvės Pasko
los Boną...,

Visi nutilo. • \ /
Netoliese su manim stovėjęs 

apysenis žmogus, kuris pažįsta 
Bnonių. mintis iš jų veidų, ku
mštelėjo man paš'onen ir. prisi
lenkęs tarė:-— įspėk ką jie da
bar mąsto. ;

— Nežinau — atsakiau,
— Kiekvienas jų susirūpinę 
kaip pelnyti tos mergaitės pri
elankumą — atsakė jisai.

— Bet — pridėjo vėl —gai- ■ 
la jų susirūpinimo, jie jos šir- merikoniškos seserys aiškina 
dėlės neiaįmės, kol jin -nepase? kaip prižiūrėti >juos. Vienoje

1 ’ * 'kliasojė jos praktiškai įsimo-
kina švarumo' reikalingumą, vo kūdikystėj. .
J ' * "

Šatai jos valstijos pri
ima DABARTINIUS AMK- 

RIKONIŠKUS DABOJIMO 
BUIMJS.

Amerikos Raudonojo Kry- 

įiaus slaugūs, .kurios ką tik at

vyko-į Baltijos ValstijasriŠ A- 
merikos, specialiai išlavintos 
Vaikę . sveikatos specialistės, 
atsivežė su savim vaikų gero
vės dabartinius amerikoniškus 
bučkis it jos stengs pamokinti 
Baltijos medikališką ir daboji
mo profesijų, kaip ir pačias

Kasdieniniai pamokinimpi 
laikyti Rygoje, Revelyje, Lie- 
pojuj ir Kaune. Pamokinimai 
praktiški. Motinos atsineša sa
vo kūdikius ir lankia pakol a-

ks jos pavyzdingų darbų.—
Antanas Losius.
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REIKALINGUMAS TYRO 

ORO SVEIKATAI.
. Kuomet įeini į savo kambarį 
išlauko ir randi prastų,, blogų 
ir bitiuiių^atsiduoiiantįHorų, a- 
tidaryk langus plačiai ir įleisk 
užtektinai tyro oro iš lauko. 
Atidaryk ir dūri?, įdant tyras 
oras galėtų Iiuosai įeiti. . *

. Pavirsk į tyro oro vaikų. Ge
riau priprast prie tyro oro, ne
gu pasilikti beveik negyvas šil
tnamio ligonis.

Bandyk kiek galima panai
kinti būrius žmonių. į >uždary- 
tus ir blogai išvėdintus kamba
rius, nes esi pavojuje" pagauti 
ligų nuo kitę žmonių. *

Nevažiuok prikimštame"gat- 
vekU^, kmbmet -netoli tftti oi-

ę

*
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kaip prižiurti kūc^kio ocH k* 
gĄlvcs odą nes Baltijoje '.. no- 
įiiet randasi visokios odų f .os. 
Moti los ypatingai užlinti it no
tos k iip išnaikįnti galvos ii /. 
no brudtis. Lekcijosuluotos apie 
'kudiAiit augimą lr kaįp' tinka- 
Mai laikyti ir nešti ImdikiuSe 
Viena motinystės klinika'iąpo 
atidaryta Rygoje. Kitos neuž- 
ilgo bus atidarytos Reyėįįe, 

Liepojoj ir Kaune. Tai vienas 
iš dabojimo svarbiausių 'sUy-

“Motinos pagelbininkiĮ Idifte 
tos” irgi pradėjo’ Rugsėjo•mė*’ 
neSį.- Dvi kliasos laikytos ano-u 
kyklc.se kas sąvaite. Klinikai 
bus; atidaryti • mokyklose k$ęį 
netik vaikai bus gydomi bei'ir.’ 
mokinti pamatinius sveikatos 
užlaikymo ir pirmos pagelbos <■ 
principus* ' ’ : , *

Dabojimo programas tik sa-
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RBNGIA DIDŽIOJO LIETUVOS - KUN. VYTAUTO ^DRAUGIJA
BU^ .ŠEREDOJ CUČLUlOUB i>AY),

SPALIO-OCTOBER 12 DIENį, 1921
■ ' . BIETUVIŲ SALEJE, .

» . -

Kampas B ir Silver- Sts., Sout'h ĘflSton,
Prasidės 2-rU vai. po pietų. ,jt, :

. Nprs jąu daug įvąirių balių yra buvę So. Bostone, bet dat fokis 
baliūS bus pirmą kartą/ANetik, kad bus visokių gėrimų ir užkąn- v. 

naujausios mados šokius. > Tad kurie atsilahkymtę, būsite -pilnais- 
užganėdinti., / • . . Visus kvnema RĘNGB JAL
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džių, bot dat btis it puikiausia mužiką,, kuri grįęžS linksmiausius ,
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Uet CENTRALINES Ir BUTINES EUROPOS
- r **

n r
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FONTANINĖ
Mm
Naudinga Visur 

’BIRnTUySJEi .OFIfiBl . 
NAMUOSk m KELYJE.

Diuig parankiau ir sina-' 
'ginu rašyti «m. fontanine 
pluhksuu. Dnti£ nntžiau 
išhlldti vartojant fontanl- 
be įnaiiksniiv pirk uawr.
■S3.50i H. fctA 
l&BOj $6.00 Ir msęiav

-

Boeton 274 Mass.

Generaiiškl ogettf ........
> North .German LIayd Bremen r

IŠ NEW YORK tiesiai į BRBMEN—ŲANZIG ♦
Laivai plaukia iEIEBOJŲ;yer Danzig’ų. Tiesus p&rsimainymaS 

. ■ \ *muo laivb ant laivo. • . •' „
JŪUŪS'ON ,«K*.*.-*..*...»*.. Spalio. 18 Ir .Gruodžio 8

■ PRjENOESS M4TOIKA .............o...»...Spalta 22 ir Gruodžio 10 '
POTOHUL^p. .i..,».pi..a-.Lapm*k!lo 1U v

B Nęar YOEK’O į CHERBOURCL-BREMRN. % f , 
su dideliais ir greitute garlaiviais titro Amerikos ir Vokietijų^

12,' Gruodžio 81 
“GEORGE .. . ... ~, Aopkri^S, Gruodždo Šilusio it

Ant vteų šįtų garlaivių trečios klesos keliituninkal yra tjutninhmmr 
Į atskiras kajutns po 2,4 arba U ypatus. - Užtektinai ir geras maistas yra., 
suteikiamus pėrntaiaunt kiekvienų dienų. ,

'» / > » . . KrelplŪ^sĮĮftsĄ^ėntųa dėl ‘
+

UNITĖD STATES LINES
45-BR6ADWKY, NĖW W* — Phone Whitehall STO3C. 

/MOOUB & McCORMACK COMPANY, Imj.
* ’ nUOSfevBLT STEAMSąiP COMl‘AN% Ine

.-.v . UNITED AMERICAN IANES, Ine. . ’ . w ,,
0>erutorr ifor tiri Unlted Statos Shipnlng Roard
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: u<\ O trūępame fronte, ira

1; uvnaaliiita kariuomenė 
ir prieš dvidešimt 

atsilaikęs? *Lie- 

vu-UKla būtų sau besėdinti 
,:-je ir jokių rūpesčių jj var- 
... vadavimo Vilniaus ir

*

Ex-kareivii.
* U7—r-rf-?-1-.. -.-į.- -jį.*- ■_

•; KAŠ IR KAS
\ M'TBAS. '■
■ ' ■ • . . *

ri “.NjL'rtjiėimsn*^Umąrjrje 20 km* 
i' ijdi Kauno- “Darbininką“ 

; auT -diircją būk jisąi klaidingai 
į. u'-kina, kuris yra svarbesnis? tur
tas -M- prigimties turtas ar darbas, 

> Kauno “Parbininkaa*’ parašė: 
•‘Kartu• su šalies prigimties tur- 

•: darbąs skaitosi antru šalies
‘ ,urtu.’\ Tai “Naujienos” drožia 
; fttrdp: . \ .
’ “Tmn klerikalų laiki’aščitli,^ 

?'r;- . j.-.u■!?(♦-. ’^naijra svar-
'* h Ai jlaridninkų 

’ f -i ij.ijonės ne- 
■ ' A :xmtos?tUt* 

j^rmundoti, 
L.-;-: sąčo jėgos, 

. ir >1 luildus sa* 
i* 's, pnv. yra 

s fetr ‘ ~ 
. unric-N, jeigu
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J . puvias ir svar-ii 
. i r įurfai ar dar-- 

“Naujienas“ sako, kad 
tu u,m r-1: imt i pirmuoju, 

> -kojų, turtu ttž dhrbą. e-
• n -Na, .kažin' ką

V vų“ reduktorius darytų 
b? giin*tGs lurtų, ką jis da- 

,i - ’. ’re.h*. jt’ba ant ledų kal- 
ii.ulir kažin kiek ten veik- , 
i!:; btiūn, nieko neišeitų ir 

i'pr.vinmitytUHi/ ’ p / 
Alano išmanymu gamtos turtai 

ra viso buvimo pamatu, o pa
imi darbas, kapitalas, protas. A- 
>ie šiuos pastaruosius — kuris jų: 
garbesnis — gali.ginčytis. ,Ga- 
eyboj protas ir-gi svarbus. Antai 
uenkapročiai rusai turi begalinių. 
urtų kraštą, o badauja. Menka- 
uočiai chiniečiai turi visokių 
za-mtos gėrybių, turi, anglių 
luogsnių vos už kelių pėdų nuc 
aviršio, o anglį sau importuoja 

Laikraščių Skaitytojas.
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RUSIJOS PROLETARŲ 
SKŲNŲOSl

.įmingi, apsirikom,-
> pasaulio atsilikom, 
lėni Tioekio agentūrą, 
‘ar kenčiam, diktatūrą-.
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i ’ •> isi tvėrėm,
•’ i tauriu gėrėm —■* .< 
k.) š’dtos’vietosj“
• ai;, us jungas kietas.

:} paūkavę,
-•nu/ balsavę,

: i badą, kenčiam, - 
y<j kip.vai siunčiam.

i Mpnmtvii!

mandutbės.
UbjvamaniAi Katalikų Vatdu 

KalbaPrieš'Kataūkua.
■ ’ • ......................

Laisvamanių-SandarieSių m 
partija Pasigaunia 
Tamsius Katalikus!.

t *, 1 * '■'.*«*» i*F *

Ūmąižtai ant Federacijai katalikų 
draugiją sugrąšinU ląimma- 

' nižldemi il^ešuviąmi.

; WORCESTER, MASS. (Spalio 
2,1921) . -—Katalikų domų atkrei
pė M. Paltanavičiaus laisvamaniš
kas ląikriištis, kitajp vadinamas 
“bepartiviŠkos” partijos organu. 
Per kelelį savaičių & eilės taą 
prieš katalikus ir jų kleboną pliėr 
vejantis laikraštis, savo 38 ’ Ne, 
įdėjo šlykštų' Šmeižtą aut tvietiino‘ 
Katalikų Draugijų Federacijos 
skyriaus. Kok! tie pasirašiusieji 
yrA Ipfevam^ų <ulai įr gizeliai, 
tai Vietiniams yra žinomą, bet kad 
kitų niiestų^to Šlykštaus raštpa- 
laikio skaitytojai nebūtų sųkĮai- 
dyti, * todėl visuomenės labo dėlei, 
nors keletą tos jųkoąelienosupų- 
^ėsių nurodysiu. Nestebina mus> 

ę kad- keletas žioplų žmogelių sau 
semiate išminties Iš bedievių aba
zo, nes ir lietuvių priežodis sako, 
“ toks tokį pažino ir prie savęs pa
vadino,” Nei kiek nesištebiine jr 
.tuo, kad jūs šmeižiate katalikų 
draugijų Federacijos skyrių. La
bai aiškiai mes katalikai supran
tama ir tai, delko jūs Iaisvamanė- 
liai, štai jau kelinta savaitė, biau- 
rojate mūs darbštų kleboną, Nes 
kasįstebėtino, jei šuo ant mėnu
lio loja) arba jeigu bedievis ka
talikus bjauroja? ypač, jeigu tas 
katalikas yra dar-gi ir kunigu! 
Mat, jau lai'svamanėlių jų ilgojo 
liežuvėlio privalumai, kad šmeiž
ti kunigus ir šiaip jau katalikus. 

TeČiau kas mus stebina tai tas, 
kaip jūs taip stambių savo rezo
liucijos klaidų galėjote, nepątėmy-' 
ti, kad taip nevykusią, nelogiš
ką, sau pačiai prieštaraujančią 
rezoliuciją (su sieksninė įžanga) 
pasirašyti ir taip su. visomis klai
domis paleisti? Ak tiesa, kad jū
sų pasirašiusiųjįĮ tarpe nėra nei 
vieno, norb vidutiniai prasilavi
nusio, žmogaus, tečiaus iš M. 
^altanavičiaus ir jojo gizelių mes 
tikėjomės da'ugiaus sumanumo- ir 
geresnės orientacijos.. Tik žiūrė
kime.

,Visu pirma, štai jūsų tų “neda- 
suptų galvelių“ prieš katalikus 
protestuojančių skaitlius: Vinc'as 
Kupstas, Antanas Dailyda, Z. Juš
kevičius,- jonas Ėndzėlis, J. S. 
Dirvelis ir Jonas Brokas su nusi
laksčiusiu, nabagėliu Vlad- -M. 
Čekanauskueiu. Ir ką-gi tos iš
mintingos galvelės sako? Tik 
klausykime, nesėstai jįjų “man- 
drųs“ žodžiai: mes, visos lietuvių 
draugijos, katalikiškos^ tautiš
kos, randame reikalingu išnešti 
protesto rezoliuciją' prieš“ D. R.. 
Katalikų Federacijos...” O, jūs 
juokdariai, juokdariai!, kaip jūs 
galėjote manyti, kad visi tik tiek Ii, ant scenos kaip strampas, .kad

v

• •iriom Trockio dvarui, 
‘ r. ■ ai ,os komisarui,

r*

) ..darbų delnai it padas — 
ienok pilve nuolat badąs!'..

Dvasios vergija baisiausia, 
Ateitis tamsi-juodžiausia, # 
Miršta žmonnj milijonai!.. 
Mus užvaldė nauji ponai 

. - • • i .
'■ ivr i r marams kapitalas,

t :s-.‘;:lhis4
'.-'■i

O". T

I v v X*.
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Ik

i V 1 ‘ -■ -ai vr’-džion tilpxta,\
• i’’.' vH.ii’iinrilpsta, '

■nbjr-' diogun —^rpetęs žemę —
; j’ .tt’i H’h:<vn nptąmę.

''. tVab. Juozafe.
» * 1

Zlnefu įHa gaMrite Į katalikų tarpų 
sugrįžti

Bėk štai kitas prieštaravimas 
jūiių - rezoliucijoje. Pasisakėte, 
kad'jūs septineta žioplelių, tai 
“visos lietuvių draugijos,’* ir ka
talikų ir laisvamanių. Bet žiūrė
kime,' kaip iš to didelio debesio 
.draugijų (jų yra apie 30, šiame 
mieste)- pasidaro tik Šegį, lašąi... 
Mat, iŠ didėlio savo “mokslingu
mo** užsimiršę kų pasakė aiik* 
ščiausį tik tris eilutes žemiau, ne- 
tyčiai prisipažįsta, kad sumela
vo.^ Prisipažįsta, kad tos šešios 
draugijos, kurių vardą jie (net ir» 
neįgalioti) savo pasirašymu sute
pė, -tai nevisus dar draugijos, Ale 
tik maža dalelė didelio skaltliaus 
Worceaterio draugijų. Mat pasi
rodo esanti dar ir 'milžiniška or- 
ganizącija į kurių priklauso visos 
katalikų ideališkos draugijos, šv. 
Kazimiero parapija ir visos susi- 
pra^ūsių katalikų . pąšalpin&t 
draugijos, kurios nesiduoda Pal
tanavičiui, Čekanauskui ir viso
kios rūšies, tiek sandarieČių, tiek 
kitokio plauko laisvamąhiams už 
nosies ’ vadžioti ii* gazdinamų 
“baubųbijoti. Toji didele orga
nizacija, * kurios taip išsigando 
laisvamaniai, tai Katalikų Drau-« 
gijų^T%3eracųa. ^Tai-gi anoP'tų 
šėptynetos “galvočių,’*, visos 
draugijos protestuoja prieš dides
nę dalį draugijų. ^. ' Pasirodo, kad 
“aųšreliečiams**. ir sandariečiams 
belkkstan£-dei protestų ir protas 
išlakstė. Ir tiek .nabagėliai pri
vargę, kol savo nelaimingą, rezo
liucijų pagamino, kojiai sugaudė 
septynis žioplelius po ja pasirašy
ti, Dabar štai visas darbas turį 
eiti šųn ant uodegos, patys-gi vi
siems ant pajuokos pasilikti... Da
lei nelaimingos rezoliucijos “ne- 
partiviškos” partijos “Aušrelės“ 
kambariai nuolatos buvo lankomi 
vis tų pačių keistos susirūpinusiu 
Žmogysčių; jos “nepartiviškos“ 
durys nei neužsidarydavo, delei 
“ nepartivįško “ darbo- varytojų 
uolumo priešais katalikus.. Iš “ne- 
partiviško” laikraŠčid išsivistęs 
“ nepaTtiviškas * ’ > Čekanauskutis,- 
(atgal ėjimo “veikėjas“) per ke
letą savaičių neturėjo ramybės, 
naktimis namieje* nemiegojo, ko- 
liaic, prisižvejojo, šešetą sau lygių 
neprotaujančių ; vyriškių, kurie 
apsiėmė pagelbėti katalikų ir lais
vamanių vardu prieš katalikus už
protestuoti. Dabąr-gį uę tą dide
lį, “nępartivišką“ pasidarbavimą 
tik pajuoką ateifmi.. .

f - • ■ t

Bet''ir tu nelaimingas Antanėli, 
Anot amerikonų ,ir pas tave “no- 
body hpme. “ Bet nusiramink Če- 
kanauskutis ir tave.įrašys į “ne- 
partivišką“ laisvamaniij partiją, 
tik vis daugiau “švieskis“ iš “ne- 
partiviško“ laisvamanių -iaikraš- 
čio' ių katalikų vardu katalikus 
niekink. Už didelį pasidarbavimą 
“nėpartyvįškiems“ \ kovotojams 
su katalikais ir jų kunigais; ir ta
ve priims į vėjavaikių' ir visokio 
plauko bedievių “nepartiviškos“ 
“dailės“ (o kaip-gi) draugiją 
“Aušrelė.“ Tik įsivaizdink kaip 
didelė laimė būtų. * Išeisi, Antattė- 

užbaūbsi solo, tai šieiios sudrebės. 
Nebijo^, dobilėli, kad tavo balsas 
laukinis, tik gardai šauk, n ^Auš
relei’,* tiksi. Žipai juk, kąd_“ne- 
partiyįška“ “Aušrele** ir su ožio 
balsu priima. 0- kajp tu jų ban
doje! ant scenos gražiai atrodysi. 
Žinai, tavo' galva dviguba, tat, 
visi į (avė vienų tik žiūri, tik žiū
ri. . Tai mfitaį kas tave* laukia. 
Tat, dąrbuokisį ■. “nepartiviškai“ 
partijai. Rėk kiek tik gali, vis. 
katalikų vardu, kad būk katali
kai njėko gero nenuveikė,, o vis 
tik bolševikai, jontaikiai ir viso* 
kio' plauko “nepartiviški’? laisva
maniai. Matysi,}, tūopiet, kad ir 
Maikėi su Ainbrazu patiksiu Net 
Savo nepartiviŠkų laisvamanių or
gane tau kelis syk’sušuks:^*Va* 
Ho Jurgių durnelis! Visi ‘ ‘nepar- 
tiviŠki ’ * šliuptarniai tau ranką pa
duos ir ilgiausių amžių palinkės. 
Tik vesk paskui save žioplesnius 
katalikus į bedievių bučių, o dar 
daigiau pragarsėsi. ’ Laikraščiai, 
didžiausius išgamas' aprašo ir ta
vęs neaplenks* -Pasisekė tau ka- 
talikišką’draugi ją įvesti į “nep&r- 
tiviškos“ lhisvamanių . partijos, 
lįiukus ir palei be&ėyįŠlįų nmriką 
pašokinti. Taip pasidarbavusiam 
priešKunigus ir baŽftySią kaip tu, 
Antanėli, beabejo ir Judošįus ša-

gi į vieną suolą pasfeftdįs. Todėl, 
nepaisyk nei draugijos garbės, nei 
kataliko vardo, tik vis krikdyk 
draugiją savo agitacija už “ne- 
partivišką” bedievių politiką, ir 
ne vien laisvamanių laikraščiai ale 
ir pats pragaro viršininkas tau 
suriks: “Valio, darbštusis mūsų 
pagalbininkas! valio, su mumis 
per. amžius1“ ' "*

Tai-gi, septineta prieš katalikus 
protestuojančių žioplelių dideli 
darbą atliko. Katalikų Federaci
jos veikėjams tą “mokslo” reze* 
Kuciią ’perskaiŽius net kinkos pra
dėjo drebėti nuo... juoko. Nagi, 
Vladuk palakstyk dar keliatą saT 
Vaičių po draugijų susirinkimus, 
.išrėŽk*“au^tą** kalbą ir susi* 
kviesk „vėlei į “nepartiviškos” 
dailės “Aušrelės” kambarius sa
vo gizelius: Zigmuką, -BurokutįJ 
Dirveliuką, Endzelį, ir Vincą' su 
Antanu,* kad tos mokslo galvos 
pašisėmusios' dar Paltanavičiaus 
smegenų ir vėlei katalikų vardu 
nukrėstų naują rezoliuciją; Atsi* 
minkite, kad mes to .jūsų naujo 
išminties apsireiškimo lauksime; 
nčs juokas, nors, ir geriausias, jei
gu nepanaujintas, tainusibosta, ;

' Rč^-kų A-as?

• ’<
’ i

" REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
Montrealiečiui, Montroa| daną* 

da. — Tai pasenęs dalykas. Ant
ra vėl , ginčytis su tokiais — per 
žemas darbas. Nedėsime šį’ sykį.

• . „ _ ►

» ; • *. .. •- •

Ėengia Šv. Petrę Bažnytinis 
Choras 

UT.ARNINKE,

SPALIŪ-OCT. 11 D„ 1921
. Pradžia 7:30 vai. vakare.

*

LIETUVIŲ SALĖJE,
Kampas E ir 'į&l/v&p gaivii^ 

Sovjh Bčston, Mass.
1 z.

i

TIESOS SPAUDOS
BENDRIJA

|. L. ŠIMUTIS, Bim. - • : ’ J. B. ŠALIUNAS, Ižd.

J 1 ‘ KUN. U PETRAITIS, Sckr.'
| J< K. Karosas, Kun, F. Kemėšis, P. šivickis, Ai St$knyi.
■ - 1 i
I TIESOS SPAUDOS BENDRIJA organizuoja
f -$100,000.00 kapitalų,, kad Lietuvoje uždęti Po-
| pietos dirhtiįite ir įkurti SfiMtuvę knygoms ir lai- i 
i ’ krWiams leisįt ‘ ’’
S ŠĖPAS (PENKI DCLŲBIAi)

3 Visais reikalais^kreipkitės Što a&esu? .:

TIESOS SPAUDOS BENDRUI,
i 147 MONtOOjmT ST., . PATE N. X
■ ■ —*■ . - ■ *

5............   I
i , ‘ ! : ’ 1 1 ■■■ , ™

F

4

I

t

■ *
'■t

l

DANGAUS KARALIENĖ
■ 1 . ■ ■ ,

• J? ' . ■ " “ . .

. Yra tai įdomi knyga, talpinanti savyje ' 
J daug gražių užimančiu apysakaičių su padavi

mais apie Švenčiausių Panelę. Parašyta kimi. ’ 
go Marijono GavaleviČidus ir ’lietuvių kųlbon 

" išversta. Knygos formatas 5% colio’ ir 8’colių 
. ilgio. Kietais drobes apdarais. Labai pafanlti ’ 

vasaros laike išsinešti į pievų ar miškelį dęl-pa
siskaitymo ant tyro ord.r; Kaina $1.00. ■ Galima . 
gauti. ’ ■ ’■ •’* * ; I ” • , ■ s

“DARBININKO” KNYGYNE, ‘

866 W. Broadway, , } South Boston, Jfass.
' ■ ' •.................. ■ ; ________________ -

< . . . .■ " ;

S
i]

I.

6 ■Oi •Oi ■O'l

S-
§ ‘ puikių ALBUMŲ nedidelio atviručių (3%x5%)
B x‘—--■L-
S ■
S 1/ 
H ' g
B. ■
B
B
E-
E® . . . •*■ -X

§ virlaiškius, nes ant,kitos puses yra atspąusdin-
Ef ~ta “Atvirukas.” ’
H g,
BB s 
g ar S 
i Et 
H B

. ŠIOMIS ■ DIENOMIS .gavome iš Lietuvos

formato.
Telpa

40—ŽENKLŲ—40
Turinys : Lietuvos “Valstybės—Vjitis, Že- 

maičių, Gedimino, Vytauto ir Lietuvos seno
vės pilių. t , .

Juos galima isplėšus siuntinėti kaip ir at-

♦

Gerinamas vietos^’ apie- 
linkės jaunime kviečiame 
koskaitiingiausia atsilankyti 
aiit mūs rengiamų šokių, kur 
po vasaros vakaęijų turėsi
te gerų progų Smagiai pasi
šokti ir linksmai laikų pra
leisite, nes orkestrą bus pir
mos klesos, gerai žinomo P. 
Kriaučiuho? . TačL gi drąsiai 
kviečiame visos apielinkės 
šokikus-kes,'o.mes užtikri- 
nam kad būsit visi paten
kinti. Turėsime . šaltakošės 
ir saldžių gėrimų ikvaliai.

Širdingai užprašome atsi; 
lankyti. ‘ - *

B9STONIANMOZIKOS 
A MOKYKLA.

Ištirti smulkos mokytojai duoda sa
ro geriausią patarnavimą jūsų vaikui* 
arba' mergaitei. Smuikas duodamas 
Už, dyką su pirma kurso lekcija. Dėl 
platesnių informacijų kreipkitės prie

. 395 BroadTCay,.
■ . . Koom 4,

- z So. Boston, Mass.

; KAINA.......$1.00.
L. D. S. nariams 85 centai. Su prisiuntimp.

Su užsakymu siųskite , ir pinigus, 
adresu. \ \ '

“DARBINiNKAS”
•366BR  JADWAY,

•_ * BOSTON 27, MASS.
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B Tl/Elf F A KIKiekvienas doleris išmokėtas rendom
g - TlnKll rAU dingsta ant visados.* ®
g[ ■ . ___________
g • ' ~ ’

g 'skaitant 6 nuoš. pusmečiais. Tik pamislykite.
—■ ‘ . 4- .

t TPl
» -3gįį

S Čia .paduodame skaitlinę kiek- pinigų išmokama rendoms pri- ® 
Ct vvnctrMY\nTV*A * 223

8 B
B 
B 
B 
B 
-B.

r'jtjį - - -į.   • - - - fc - ■ >*, - ■ - W . av «ąa*1

OČiarn netaupyt? . Pirk namą tuojau, tuomet nustosi mokėjęs Jį 
S'rendą kitam. Nelauk nei vienos dienos. Ateik pas mus, o mes ĮH 
^tamstai surasime tinkamą namą ir lengviom išlygom.. Namų jg 
Išturime visokių ir visur: Bostone'ir apielinkėsę, taip-gi įr ūkių, g 

R LITHUANIAN H9ME BUILDERS CB.ING. į 
g •;... RE AL-Ė STATĖ f;

§366 BB0ADWAY, ♦ Room 1, ' SO. BOSTON, MASS g
g ' . • Tel. South Boston. 187&--J. , \ ’•

Renda per mdn. per 10 metų per 15 metų Per 2$ metus\ S
Po $15 . $2,418 . $ 4,281 $10,310 .g

. “ 18 -2,901 . 5,138 v 12,372 g
20 3,224 . 5,709 .13,747* g

“ 25 . ’ 4,030 , 7;136 • 17,183 S
“ 30 4,836 , . ’ 8,563 . 20,620 &

_ , “ 40 6,448 11,418 ‘ . 27,494 g
|| Tai. matote kokį pelną''namų sivinmkąi padaro. Kodel-gi pa-fi
=g lltmi . 1UB. Hauilį iuvjau, lUVUlVU nuovvoi w.VA>yjyw>

H'rendą kitam. Nelauk nei vienos dienos. Ateik pas mus, o mes ĮH 
^tamstai surasime tinkamą namą ir lengviom išlygom. Namųjg

per mdn. per 10 metų per 15 metų per 25 metus \
$15 ■ $2,418 . $4,281 $10,310
18 -2,901 ; . < 5,138 v 12,372
20 3,224 . 5^09 . 13,747*
25 . ’ 4,030 , 7,136 17,183
30 4,836 , . ’ 8,563 . 20,620

■40 6,448 11,418 ‘ . 27,494turi supartimo, ■ kiek ir jūs tuš
čios galvelės, jeigu jūs tikėjotės, 
kad jus niekas nesugriebs meluo
jant?! Ir kaip* jūs, kurie esate 
.laisvamanių minties vergais, kaip 
jūs galite kalbėti vardu katalikų? 
Prie kokios gi katalikų bažnyčios 
jūs priklausėte? Kokioje bažny
čioje' kataliko velykinę priedermę, 
jūs atlikote ? Kuris jūsų bažnyčios 
užlaikymui praeitais ir Šiais me
tais mėnesinę ^duoklę atidavėte? 
Kuris iš jūsų kunigo autoritetų, su 
tikėjimu surištuose dąlykuosė/pa- 
gerbėtė? O gal:jūs,; “šviesuoliai,’ 
esate’ypatingos rūšies katalikais 
bė kunigų ir be bažnyčios L?. Rai- 
tykites po tais klausymais: žjig- 
mukai, Viadukai, Vinceli, Endzę- 
li, Dirveįi ir tm raudonasai Buro
kėlį, su “ dideliais *1 darbais pa
garsėjusiu nelaiminguoju Daily- 
daL. Gražus tai bųrelis* kuris 
susideda, net ir iš toltių, kuriema 
pčtnyčioš, nedėldįemai, Velykos 
su įvairiomis katalikui priedermė
mis jųjų silpnam supratimui yra 
nepasiekiami! ’lr ką-gi jįpt supra- 
sife, jeigu, jūs ąpie tikėjimą nei 
tiek nežinote, kiek bemokslė kai
mietė?! Tai-gi nė jums liūdnos 
ątmintiėą dr. šjiūpo ir >£ Pąltana** 
vičiaus pasekėjai, katalikų vardu

t

• i PAUKUNO IAIK-: 
A RAŠOIŲ. \ ‘

P ory z Franci j ps . lūi-’
, ’krašvin savininkai savi)- su-, 
p’ažiavime ' nutarę palikti 
i dabartinę latkraščiiį kainų,. 
| Amerikos pinigais •Franci- 
jos laikraščiai prieš- karų 
parsidavinSjo po•<&, o dabar ^bštit .ApsivaiykHū jūs pirma 
po-

,r

i

H
t

4- 3c.
•‘3

v
*

nuo laisvamaniško raugo, pirm vo kompaniją pasiūlpū bedieviai-' Bvetainsj. .
- . • x• . ■■ \. .. s • ■■■■'.

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda CEVERVKŲ 

KRAUTUVE labai puikioj 
vietoj.’ Biznis išdirbtas per 
šeptynįš metus. Priežastis 
pardavimo, savininkai va
žiuoja Lietuvon. Kas norė
tų pirkti, atsišaukite šiuo, 
adresu: .

Av SMOISKIS ir K. MAČYS ’ 
il05WąshingtonSt.> 

N0RW00D3-MASS./

ar. yozfo nn.
dr-stss yACpynęą ądrušm. • 

■pjnEttak.-* m. sietai 
' . 589 & 7-th St, So. Boaton, Mala, 
HOE-FlBM* — P. Tulelkla, - 
* 180 Uowto gt, W Boaton, Man* 
PROT. RAST. *-* K. Lutaifc

47 Vale fiu.'Ba Boaton,, Mtata 
FIN. RAŠT. -* V* žeftyfc v .

127 Gtanlt St., So. Boston, Mass. 
KA8IERIUB A. NaudimUa.,

. .18 vinfleid St, M Boaton, Maaa 
MAIUALKĄ —i Btebonną Navicką* 

Dr-ja laiko MrirtaMmta taa trečią, 
nędeidjenl 2-ą vai., po pietų Botaytinej'

K

* ■ •

’l

•’ V:-
■«

Lietuvių Rakandų Bendrovė
. (FURNITŪRE STORE)' ' : J ■

Parduodam visokius Rakandus užinokahtjir duodam tint lšmokee- 
člo. Užlrikom savo trokij, prisėtom daiktus i kitus mietus Ir per- 

• ' kraustam iįj vienų namų 1 kitus. ' , ;
268 W. BR0ADWAY, ?SO. BOSTON^ MASS.

Telephone 80/ Boston 88&—W.
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Reikalaudami Katalogo ar SampriŲ, paiymėkite lr juaų dr-tis vardą. 
STRUPA8 OOM 90-92 Ferry N. d.
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BENDROVE
i UTHUANIAN SALES CORPORATION
į ĮKORPORUOTA ANT $2,000.000.00 
[ Akcijos (par valia* $5.00) Parsiduoda po f 7.00 Vkma. 

į Dividendai mokama*pradžioj® Sausio ir Liepos mėnesio.
, .. . - / ■ • - - ' - - ■

- , ■ ' ; ISTORIJA. .
Lietuvių Prekybos Bendrovė įsteigta Sausio 9-tą dieną 1919 m. it inkorporuota 1 

Gegužid 9-tą dieną 1919 m., Kuo pąt šutvėrimo Lietuvių Prekyba Bendrovė augo pa- | * JĮ

• dien Lietuvių prekybos Bendrovė yra plačiai žinoma kaipo trii'eiamia ir veikiausia į 
$ --• ■ • a. ’ « ... f .1 te te> te ■' X. * atete te te aotete-1 .te «te'te tete-

#,
I

K

k

s L

-

>

* /

* I

_ UŽDARBIS AKCIONIĘIIAMS.
(1) Dividendai už Šimtą ($100) dolerių įd ėtų į Lietuvių Prekybos Bendrovę jau yra 

_ te. 1 *

V-. »

c > «

♦ « ♦ .

A 9 9' .9

1
*

išmokėti sakančiai;' 
Balandžio 1,1919. 
Įjepoa 1,1910.... 
Spalio 1,1919....

. Bando 1,1990. Z.

Liepos L 1920 
Sausio 1,1921

Liepos 1,1921 .
v

"rIi
Ii

I!

| sėkmingai ir savo nepaprastu augimu pralenkę visas kitas iietuviškas įstaigas. ^Biauf 

tt -Bendrove netik čia Amerikoje, bet tuo labiaus Lietuvoje. Lietuvį Prekybos Bendro- t
*71 — k.- » V4»ar . M. «L *. ■ M - *» . •» * iK

J ^isieins iidM&fams leme įrfiwtedaf pvįe 'Ltefavių Pv^'įflr^ grafaite

n
t

/ .

t -

.................................Ii* 

.*
»«♦

t

y

f
V

tt vės obalsi^i Iškovoti įgavai, efconofaiftg fdi&vg;' duoti ifietuvoš fifyįfaiite daiįbo^ ir a
11A te 1 « _£» .ji te L >. .c. — -j. - j—te a. — i -ii f * .te —- ‘.A.-. m* - _> te te. 9r JRr

4

i

1 s
. • A z

i

,#UX))' *
Įa-OO) : $8.00 ui 1919 Metus. 
$2.00) *

- ’* ' , * ■

1 **

s $10.00 už 1920 •metus.

■'.............................. ’

*

.*$2.00)

...., $4,00) 
$6.00)

$5.00). t $5.00 Už pusę 1021 metų,

(8) 9 antro atžvilgio $100 įvestyitj į Lietuviu Prekybos Bendjwę per t$ laibi} atrodo

’ * *

* *

Ik

*- ♦ ,

■4

ė *

#■ * ♦ ♦• ♦

*»*>♦•*-

* * •

» w p r V p: w - l

sekančiai: * t
/ * ■ '• / 

« Baafe:
$100.00 sutaupytų pinigų banke 

3,00 procentų už 1919 metus 
8,00 ” *’ 1920 meto
1M n Ai pusęim'rnetų

. a , /
$10^.50 verte $100 Jau 2Jį metų

. . įdėjimo įbanką. -
* ■ ■ * v ' \ •

___ ______________ _ _ _________________*____- -______ -_________-——k_? —i

r . -■ - -M .- - *

JT
1 J

* .<

i

L**1

■' IileluviiĮ Prekybos BĖnirov^jet 
įįįOQ,60 įvestoj, f J), j>, '

8.00 divitodi, už 1919 inetuš - , . 
1B.OO n 1920 ” •

5.00 - puse 1921 metu
»• * ’ F -

123.00 sutna ir dividendai per 2% metus 
' ' ■ pas L, P. B-v^ . .
' *40,00* pakilimas vertes akcijų per tą laikų 

^163.00 vertė $100po 2%metų"įdėjimo'į
• A ■ ' . P.P.B-vg, *■ v

1 v ®" * " ■ V **’ j _ ■

ITad žmogus įvestiiigs $100 į Lietuvių Prekybos Bendrovę per tuos dietų už- 
dįrbjO^ $te.O0 atba $55.60 daugiau negu jis būtų gavęs banke.

TVi^KOSVBlMMAS. "
Pasisektas Lietuvių Prekybos Bendrovės yra tvirtinamas pagal“keletą kartų 

padidinimo biznio per pereitus du metus ir pusę. Gyvenimas Prekybos Bendrovės pri- 
rodo kad jos augimas kasdien' eina aukštyn sulyg praktiško ir apsaugoto biznio vedi
mo,- ■ , ’ < .. .' . ' . ‘ ‘ , '''■•■ Y' ,

& Lietuvių, prekybos Bendrovės valdyba' susideda iš keletos vyrų, tarpe kurių y- 
jį ra keli iš mokyčiausių Lietuvių Amerįkę. Taipogi jų patyrimas yra gautas prie pir- 

' U mos klesos Amerikos bizniu įstaigų^ * A ' , . _ , *%.'
jį Visi tėįsių atba legališki dalykai yra rankose vieno iš garsiausių ir smarkiau- 
j įšių Bostono advokatų, būtent, loseph P. Walsli,Ėsųuire. , ",
J BokUndų vedimas įr rokundų peržiūrėjimas yra po priežiūra Massachusętts 
J Vajstijos Bank Commissioner ir Cooley. and Marvin Co., Čertified Publįe Accoun- 

;tt tants. • ■ /. 5 ‘ • • ’ " .
J Prekybos Bendrovės visi darbininkai ir agentai yra po kaucijomis su “SuTeįy 

J BondsF A- "*■ 4 . ,l
-- ? ©.•t-.-. ‘ ‘

PASITARNAUJA SAVO
aacuonierums?

. ■ . >• .

L Dividendus gauna aukštus (10 •nupš,). išmoka du kartu ant metų.
2. Reikalui esant, duoda akcionieriamsyaskolą iki $4.00 ant kiekvienos akcijos. 

’ 3. Atmoka pinigus savo akcionįeriams Sulyg aplikacijos apsvarstymo ir akcio- 
nierių nusprendimo. ' / /

4. Kadangi Lietuvių Prekybos Bendrovė veda biznį Amerike ir Lietuvoje, tad 
* mes visados stengiamės patenkinti savo akcijonieriųs įr kostumėrius, nes mes 

* ' su jais turime reikalų taip čia kaip ir Lietuvoje.

P1NIG1SKA ATSKAITA.
(Balansas) ' 

J; ' Liepos 31, 1921.
,‘.'z Turtas (Askets)
Piiugiiant rankos ir Bankbse .....A . ..... *. .. .
■ $,-** • • • • • » 9 9

<r. • •'

*
« $ » k k 9 • • < 9f 9 • • *■

9 A a. .'9. •• a- i ą • ♦
9^99 9 9. 4 • ««•.«' • •

■ •» .

Viso totas

. >

t

A«?

\ i «■*
-w.

v *

•' • ■' -.-■.-••• V•»■’

TIKSLAS.
Lietuvių Prekybos Bendroves tikslas yra .sutverti tvirtų Lietuvių finansinę p «

[ staigų kuri galėtų paimti tam tikrų dalį Lietuvos prekybos savo rankosna, ir jų vesti S 
taip, Ikad išeitų ant‘ naudos Lietuvai, jos ^yveniojams įr tiems kūrie lieka akeionie- 1$ 

į* riais-dulinįnkais šios Bendroves. Lietuvių Prekybos'Bendrovė yru pasirengusi Tams- g 
J; toms patarnauti kįekvienanle reikale. Čįa, Amerike, v Lietuvių .Prekybos .Bendrovė > 
j į siunčia pinigus į Lietuvų, parduoda laivakortes, pardavinėja perlaidas perkėlimui 'pir 1 
jį pigų į Lietuvos Tarptautinį Bankų Kaune, ir atlieka reikalus kaslink antrauMmo gi- 1 
į t jhiiiių Iš/Lietuvos. Lietuvoje, Lietuviųprekybos Bendrovė užsiimi sp bankiniu bizniu, H 
į |krautuvių steigimu,' susinėsimu tarpe miestų, žemės įšdirbimu, dirbtuvių steigimu ir j Į 
J j įvairiospramones ir prekybos vedimu. Trumpai sakant, Lietuvių Prekybos Bendro- jį 
k ve yra esportų ir* importų įstaiga, kuri nugabens reikųlingų prękįų į Lietuvą ir išga- į! 
jį bens parduodamas prekės iŠ Lietuvos; ji perkels-kkpitžlį iš Amerikos į Lietuvų steigi- d 
U mui fabrikų, kurių jau Prekybos: Beįidrovė pradėjo Įteigti ir dėl kurįų~‘jį tu4 prak- 

' tiškij pienų. Pavyzdžiui jau pienai padaryti sulyg ekonomisto Prof. Dr/įjono/Čirn- ,rp-.. \u£f.Kr;:;' . . ka. *■ * • f J ■

| Ims.raportų, įsteigimui cukraus fabriko, prie kurio 1,000

ji Taipgi Lietuvių Prekybos Bendrovė turi už tikslų suvartoti’ bile kokias kitas biznio S 
^ progas Lietuvoje .dėl Lietuvos ir akeioineriųnaudos^ \

| iki šiol lietuvių prekybos BEN-VE NUVEl w| 
f > Po dviejų ųietų ir pusės egzistavimo, Lietuvių Prekybos Bendrovė gali parody- ® 

jį tišiuos rezultatus: . >
jį Lietiivos Tarptautinis'Bankas, kurio turtas^yru sUvirš 16,000,000 aukĮsinų Kau-4 
U Uė; Devynios krautuvės Lietuvoje; Aštuoniolika omnibusų susisiekimui tarpe didės- < 
įl nių miestų — pavyzdin, KAUKAS-MABIJAMPOLt, KAUKAS— KALFABIJA, | 
<| MABIJAMPOLŠ—VILKAVIŠKIS, KAUNAS—UKMERGE, KAUMAŠ—EŽE-1 
f RĖKAI, ŠIAULIAI—KELME, ŠIAULIAI-TAURAGĖ, ŠIAULIAI—JONIŠKI 

jį E, KAUNAS—UTėKA, PALAišTGA—KRETINGA; VILKAVIŠKIS—VIRBA- I 
Jį LĮS, TELŠIAI---MAžEIKIAI, ir greitu laikuįmanomų gauti leidimų/uPaįanga/w J.

< I Klaipėda.M Dvylika lengvųjų automobilių pęrsamdymuį; Šešis trekus prekėms, vežti; 1 
ž Ekspedicijos departmentų piiMūrėjiinui^tdvoro bt pąsttŠ^mui atkeliaujančių Amęri- i 
!I’5 liečiu Danijoje^ Vokietijoje, Latvijoje, Estomjoje ir Lietuvoje; - J^edžU pramonės i 

kėlimas Lietuvoje (finansavo “Eglyno” Bendrovę ir14 Ventos" BendtOvę Biruliuose); į 
Orlaiviai krasos ir keliauninkų vežiojimui ; Sandėlis (ivhplesale) KftMl **WoHson" 1 
traktorių ir Ėord, ‘-Oadillac^ ir WG. M C.” karų pristatymų į Įdetu^i' Tabakn.fab- j 
rikas Kaune ir saldainių fabrikas Skuode; Viskų beveik turime gatava jįfeigimiii auk- i 
raus fabriko Lietuvoje; Nuosavus narnai ir Žemė Skuodė, ŠiaūHt»W it ne-^>

sakant nieko apie Lietuvių. Prekybos , bendroves oįisųs Bo^tonęi GhfcagoJ^ New 1 
Yorke ir ^Vilkes Barre, kurio atlieka jnnigų siuntimų į Lietuvą,’ febMko^ų^arda-1 
vimų, darymą įgaliojimų arba davięrnascių, ir tt
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KODELSUKELTI KAPITALĄ?
Kuodaugiausią kapitalo Teikia sukelti delei šių prįęiąsŠįųi ’ .

• (1) Idant didinti išdanginti mūsų krautuves Lietuvoje; J \
/• -te.. - <_Ls. . . 1 - . - ‘.. . . . .’ '-

t

V

*

u

✓

> Vi
*

I'

■■ ■ ■.................. ... ' ------------ —.—- — --TU-- r - f , . . .

(2) Įgyti dauginus automobilių Lietiiyoje dersusinešimo tarpe miestų ir per-
samdymlii;- - • ' . ' ■ . ■ • - ‘ .

(3) tartokus steigti Lietuvoje;; ' J - - _ ’ <•,
(4) Įsteigti Lietuvoje įvairių (dirbtuvių, kiirių be pinigų negalina nei pradėti ir

kurios suteiktų darbą ddH daugelio’ mūsų daibininkų; t *
(5) Pastatyti, elektros stotį Šiaulių mieste sunaudojant durpynus, kuiie yraar-

tišiaulių; . ’//. A',. , ■; . ..-A ’J
(6) Pastatyti nuosavus namus Kaune ir įsteigti “department store” ir viešbų-
/ w ' - . ? ,

(7) Einansuoti valdžios intendantūros užsakymus kurių daug gumiame- Minė
ti užsakymai dažnai šiekia iki desėtkų mili jonų auksinų į mėnesį. \

(8Į Idant suvaitoti praktiškai pienus ir ištirinėjimjis padarytus Prof. Bubi- 
nėekio{ garsaus 'arkitektoriąųs įr dekoratorĮaus, ir Prof. Karutavičmus, 
žymaus elektroteknyko. . .

(9) Ir kad vesti visą biznį aut didesnio papėdžio, ant kurio 'galėtame atlikti. 
. svaigesnį ir žyniešnį darbą.l4etu^je ir uždirbti didesnį pelįą savo akciją* 
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ji Mums skolingi ant mortgages, vekselių ir tt. ..:.; 
jį ĮvestmentaiMmv Xork, Chicago, Wilkes-Barre .. 
tt įvestyta Lietuvoje .. ’ 
IBonai irW.S. S*

Breįčs. -.--. ?--- .__ ____ - - ..,

Bostono" ofiso.namasj žemė ir įtaisymai .,..
* »»£^‘ ’ ijįįh.. »•»<$'£•■£•
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$ 41.309.37
61.662.34

. 34.231.58 
. 216.062.94 

97.022.79 
7,366.60 

59.404.29
» ‘ 1

$517.059.91

• •
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| * * - Atsak’omas T įir tas . (Lįabilįties)
tt Mes skolingi iiž mortgages, vekselių ir tf4

inhk. •'__ ___ # _
r*
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s tfž Šerus sumokėta .. . , .. - *«... 
Sį pelnas ♦ • • • ■ % •- *> * • ,• *••* 
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$ 84.981.39
...405.210.61

26.867.91
" & t

.... Ž - I' - -------- --

$517.059,91
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. Siw informacijos ir šitie duotinai yra Mbįti iš išdėstymų ir ofiėialįškų rapor
tų, kurih yra išduoti Lietuvių prekybos peūdrbvės įį kurie tikįu yra teisingi.

. Bitikrapagarba, *
\ < \ (Pasirašyta)

l . < : ? . Viiį-PiįridBnto, LietuviųBendrovės. ‘

CENTRAUHB Hflttii
UTHUANIAN SALES CORPORATION. 

414 Broadway, . Boston 27, Nas«.
gffVINAit 80. w»tėd st„ W> iš»W*<W

JPa. ’

•P» Pelei platesnių ^formacijų arbą Wbl kaslink Lietuvių Prekybos Ben
drovės arba pastojimo ąkeibnįerium rašykite į bHe katrą iš virš minėtų ofisų.
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-Ivaškevičius kalbėti.VIETOS ŽINIOS I pradėjo savo kalbągam gerai, f I L1 v v AlHIv U IĮ to nei§Wkg ikį Tuoj

■9 Jis

ATIDARYMAS NAUJOS 
■' SVETAINES.

, Nedėiioj po pietų, spalio 2 d. 
įvyko atidarymas svetainės kų 
tik atgautom nuo Dangaus Var
tų iiiriii parapijas, po num* 492 
H. fc‘eventh St* * .

*Žmones pradėjo rinktis nuo- 
apie 3;3U, programas prasidė
jo apie. 5 vak ■' Per tų laikų; 
Žmones turėjo .progos apžiūrėti 
visų nuosavybę M Žiovba, tos 
'Vietos atgavėjus, vedžiojo žiu- 
geidaujančius svečius viskų ap
rodydamas, ištikrųJų vieta 
besantį patogi* Be svetainės’ su 
didoku priemenių .greta ran
dasi didokas kambarys su dai
lia sienon įrengta knygoms Šė
pą. Gale kambarėlis dei ofiso. 
Yra ir Įriti reikalingi patogu
mai. . Viršuj gi vėl didokas 
kambarys su keliomis kama
raitėmis. Jame randasi biliar
do stalas ir šalę lytaus maudy
nės (Wiower batlis) de! dviejų 

.jųiątų ant sykįpx Žemai gi pla< 
tus balkonas kur net Šokti bu- 
,tų-galima. Aplinkui apvestas 
cementinis takas, Pačiame vir
šuje yra gyvenimo kambariai, 
kur gali gyventi tos nuosavy
bes prižiūrėtojas.* Aplinkui yra 
didokas plotas žemės. Per ilgų 
laiką apaug didelle žole. Pri
dėjus prie -jos. darbdj jų butų 
galimą paversti į gražių žolynų 
bei gėlynų. Puti svetainė, nors 

. neperplati bet užtektinai ilga. 
Neperdidžiausiems bei viduti- 
niemš susiėjimams sunku pato
gesnės rasti.. Grindys slidžios 
— kaip tik šokikams. Abelnai 
daro smagų įspūdį: šviesi, šva
ri, garu šildoma, ramioj vietoj. 
Visur elektra apšviečiama. Ir 
teleponas įvežtas.

Programų pradėjo gerb. Mo
tiejus Žioba, tos nuosavybės at
gavimo iniciatorius. Jis savo 
kalboje,gana plačiai papasako
jo tos nuosavybės senesniųjų 
istorijų įr jos dabartinę atga
vimo istorijų, Tų labai tvar
kiai ir vaizdžiai nupasakojp.’ 
Pė savo kalbos, perstatė ldėbo- 
mą gerb. kun. K. tjrbonavyČių 
pakalbėti. Jis pradėjo savo kal
bų dainiaus D. Poškos išsireiški 
inu, primindamas, kad ši vieta 
yra istoriška. Kur dabar esa
me susirinkę seniau čia buvo 
Dievas garbinamas, nes čia bu
vo bažnytėlė. Nurodė didelį pa
rapijos laimėjimų atgaunant 
šių nuosavybę. Tokia vieta jau 
labai buvusi reikalinga. Taip
gi'išrodė, kaip pigiai atsiėjo jų 
atgauti. Po jo kalbėjo gerb, 
Dr. Jakimavičius. Jis išreiškė 
džiaugsmų kad lietuviai įgijo 
tokią puikių ir patogių vietų. 
Baigdamas savo kalbų paklojo

- — w
pasirodė kuo esąs* Tuoj pradė
jo duot patarimus, kaip su kar
dinolu derėtis ir pradėjo it kur- 

’styti išnaujtf derėtis, jei sutar
tis nėra padaryta ir tos nuosa
vybės neužrašyti kardinolui 
suprask Dicezijos) vardo, bet 
ant visuomenės ir tt. Pagali
nus pastatė kaip ir išlygas: jei 
nuosavybė būsianti užrašyta 
ant visuomenes vardo tąi jis 
duosiąs 50,00, oi jei Dijocezijos 
tai tik 20,00. J tuos jo “patari“ 
mus” puikiai atsakėM. Žioba. 
Pasirodė, kad Ivaškevičius ne
pergeriausiai apie tuos dalykus 
nusimano^ Buvo juoko, kuomet 
ŽJioba pasuke kad šios nuosa
vybės agrementas yra padary
tas jau kelias dešimts metų at
gal. Žioba ffagino taipgi kas 
kiek gali paaukoti* pinigai 
labai reikalingi dabWhtmokė- 
ti morgičių ir kitiems 'reika
lams k. t, piano pirkimui, an
glims' ir tt. Dvi potos kolekto
riųperėjo pef'Svetainę, Tapo 
perstatytas kalbėti A« F. Knei
žys. Jis savo, jausmingoj kal
boj nurodė gerb. M. Žiobos nuo- 
pelnus, taip sumaniai atgau
nant'šią. nuosavybę. Taipgi pri- 
įųinė apie jo -gabų pirldmų,L. 
D. S, namo ir spaustuvės ma
šinų sakė, kad dabar jąiinimas 
ir katalikai turės patogių vie
tų, žaislams ir pramogoms, 

z Taipgi nurodė,' kodėl kaiku- 
riems nepatinka, kad Ši vieta 
yrą už rašyta Dijocezijai. Bai
gė savo kalbų ragindamas au
koti, pats pavyzdį. padaryda
mas. Žįoba užbaigė pranešda
mas kad subatoj spalio 8 d. toj 
salėj bus, šokiai parapijos nau
dai. Parapijonys skirstėsi sma
gūs. Gerb M. Žioba tikrai už
sipelno didelės pagarbosKž to
rį' jo didelį darbų lietuvių nau-^ 
dai. ' '■

Parapijonas.
4?

■KOaBStaEBMKSStos; 
i 8VARBtm'f£AnUllA8 

JAUJUMUL
Spalio 5 d; i. m. iv. Petro Baž

nytinio choro susirinkime, tapo 
nutarta per šį laiką, iki naujų 
metų priimti prie choro naujus na- 

Srius tik už 50e. įstojimo, Todel- 
gi-gerbiamas jaunime, naudoMtės 
proga—rašykitprie choro kuo- 
skaitlingiaųsiai. Doram jaunimui 
prie choro prigulėti yra garbines 
tarnauja Tautai ir Bažnyčiai, Šia
me susirinkime prie choro* prisira
šė visiems apylinkės lietuviams 
gerai žinomas solistas gerb. Stasys 
Paura. Taip-gi viaiemš praneša
me, , kad<4boro praktikos (repeti- 

. bijos? kns tria vakarus savaitėje f 
' vienoms mergi

noms; seredoj vieniems vyrams, 
o pčtnyčiomis — vyrams ir mer
ginoms kartu. Praktikų pradžia 
7;30 vakaret Taip gerb. vedėjas 
M. Karbauskas reikalavo ir susi-, 
rinkimas su tuo sutiko.' Todėl 
gerbianrieji-osios ,pildykite choro 
nutarimą ir visi laiku pribūkite 
dėl praktikų. Nutarta kiekvieną 
£yki Mygop pažymėti, kuris atsi- 
lanj^i, , a kuris ne.

, Toliau buvo pranešta^ kad cho* 
ristai^ mokinasi veikalą .^Piršly
bos,**2-jų veiksmų komedijų Sce- 
noybus statoma lapkričio 'Žū d; 
i921m,v bažnytinėj svetainėj. Tai 
buš linksmiausias ir juokingiau.- 
šišs vakaras kokis tik yra Buvęs 
South Bostone.* Kas norite links
mai vakarą praleisti’ir pasijuok- 
ti, tai nepamirškite atsilankyti į 
šį vakarą* ' • Narys.

/
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TAN,-OTAJUr.-4OBKD. 

apaito (oot.i mm

; “SeiiM-LisdM”, A

t BttRppsrtHugh.es.

įf BROADWAY SAVAITINIS 
s fimAB.
; Murice Toumeur-r- *

*

KETV.-RITM.-SUBATOJ 
t Spalio (Oct.) 13-14-15 

CharlesRay” — 
į “Nineteen A Phyllįi”

BROADWAY SAVAITINIS
f

r

‘tl

į "Tfce room Matrona”
’• - — ... ...♦.

žintnas.
Komedija—

. “Tu nesitikėti”
Georgė Beban—/

j “ Vieno Žmogui į 
Milijoną.” w

’l

s

S NEDALIOMIS ' KONCERTAS-VODEVILIUS IR KRUTAMI « 
g ; ;_________ PAVEIKSLAI. ; ' „ , ■ ... |

a Bos pirtų—3 iki 5 $0 P, lt kainos Vaikams17q» dideliems 30c. į
X iki 11 P. M, kainos 35c., 45c.‘ ir 55 centai/ - j
If ąąąagąai.'N '■1 į,ifaiiĮįĮjMįĮ aiv'^■ragu-stwi,ir7~;.li.i ■ ■ t .A./u.i'a,, i -t
g BROAlLVAY (fiale Pašto) SOCTII BOSTON. S

Didžiausi, SrtižUuri Pmuly 
Laivai, tauros Apšilimai 

SoKilMdaii.
Ten Yra Vietinia AgfaitM Jūsų Mieste 

Ar Mtoll Jo.
tlMrn, X«ddj«, Ukrtiųir 

viu. MUM VUrtiju, TUSIAI 
iHAMBVAOi.
SASONIA — SPALIO29

S-žUklM. 4100.
H Taksų <5.00. !

Per CHsrbourg Bmithtinpton 
> Liverpooi ir Glugotf 

.OARMANIA*,^..**,....... ..Spirito 11 
SCYT.IA' * r JVS ♦ O** H*>t < * .spalio iš 
BERENGARIA ,v. w.Spalio 20 

. Per Angliją ar Hamburgą y
DANZIR ?110.(X>-WBAU $120.00 •. 

HAMBURG $100.00. Taksų $5.00

fhibata, Spalio 8 jL, Jifl 

y——bH 
t ŽH.Ša.BoMftNB,

imu. c. landžiu 
I (MXM0UR>
I Lut u via
« Gydytojas na (tamtmaM 
| Gtdū aštrias Ir chronllkas ItgM 
f tyrą, lr valkų Rgsamb

spjaudalus, šlape* 
xE!Llr laboratorijoj, taI ŽSK!^±f6TLŽ!'ta* »

zratantiamą Adresai: 
g 506Broadway,' 
I SoVTH BoŠTOK, MaM“ 
B Kampaii G fe Broadiray i

® 18 Minų Bpmnc Bosroini

DR. H. S. STONE ; t Asui Spboumbkm 
;: 399a W. BBO AD WA Y 
j j VAUkMA; Kuo 9 r. iki T v. ut

, •

j
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' SUĘIKITE VISI.
Bertaininis susirinkimas at

sibus 9 d. spalio 1921 ųulval. 
po pietų pobaŽnytinej svetai
nėj ant 5th St. So. Boston, 
Mass. Yra krečiami visi na
riai atsilankyti ant susirinki
mo, kur mes turime daug svar-* 
bių reikalų apsvartyti., ’ Taip 
pat yi’a pageidaujamu kadkož- 
nas naris ateidamas ant susi
rinkimo atsivestų'po naujų na
rį. Yra rengiamas balius Co- 
lumbus dienoj, spalio 12'd., 1 
vai. po pietų parapijinėj sve
tainėj bo num. 492 E. 7th Str. 
So. BoistoięMass.
Protok. rašt. V. j. Jakštas.

- . ( ■?/

REPETICIJA veikalų “Kuk
tas Oželis*’ ir “Gegužinės” bus 
spalio 9 d. 5 vai. vakare Vyčių 
kambariuose. Viri aktoriai ir.ak
toriuos meldžiami suseiti. paskir-* 

t* <10.00 dol. dėl tos nuosavybės, tam laike.
Būvo perstatytas tautininkas Teatrališkas Skyrius
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KOMUNISTŲ SPYČIAI.
Spalio.2 d. vakare, Lietuvių 

salėj lietuviški komunistai pri
sidengę raidėmis A. L. D. L. D. 
buvojparengę spyčius. Praslin
kus paskirtai pradėjimo valan
dai) draugužiai ėmė nerymas- 
taudami ploti, kad greičiau 
spyčįus pradėtij..Po.kęlių plo
jimų išeina ant estrados kati
nas. Brangučiai jį pasveikino' 
aplodismentais. Manau >sau, 
nejaugi tai vakaro vedėjas! 
O%al jis užims garsintojo Ju
kelio vietų J, Katinas atėjęs į 
vidurį estrados godžiai' apsi
dairė į Nusirinkusius draugu- 
čius ir gal pamatęs, kad dar 
Skystokai jų tesusirinko nei nė- 
kniauktelėjęs prasišalino. Po 
valandėlės jo vietų užėmė to 
vakaro vedėjas. Jis daugiau
siai garsino Markso teorijos 
knygų. Po jo kalbėjo Plepys 
apie minimosios Al L. D. tr. D. 
reikalus. Jo kalbą neikūo ne
siskyrė nuo kitų bolševikėlių. . 
Su pasididžiavimu- kartojo, 
kad jų viršpažymėtoji d-ja turi 
8000 narių, gi dalinamuose tų 
vakarų lapeliuose giriasi turį 
jau net 6000 narių. Kuris me
luoja ar jų centro sekretorius, 
ar kalbėtojas? Greičiau abu. 
Galop pribuvo it Jukelis su sa
vo pirštais. Jo kalboj, nors 
menkiausio rimtumo, nei neie
škok, - Keiksmai, kelionės į vai
riu balsu taip tik ir plūsta iš jo 
burnelės. Kuomet prie to dar 
pradeda visaip kinkuoti ir sa
vo pirštais skaitliuoti, tai ti
krai rodos jog tai . žmogus iš 
beprotnamio. Nedyvai, kad 
tokie nenormališki žmonės taip 
griežtai stoja už rusiškų rojų 
nes ten beproČiams laisvė. • 
, K—ks.
"^Reikalingas geras VARGONT 
KINKAS prieš Šv. Petro ir Povi
lo .parapijos.

Kuų . J. V. Miliauskas,
837 W. DiamondAve., "

. . Hazleton, Pa.

ANT PM01M.
Dvi iltiniai ant pardavimo. ĮSlygos 

lengvos, ,Isvažluoju į, Lietuvą. ‘Noriu 
greit parduoti. Namai gerai aptaisy
ti.- Kreiptis: 173 H St., antras aug- 
Stas, So.' Boston, Masą. .

♦

t

t : * t
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' ŽIOBA,
Jo ąuManįftntt ir jo pasidarbavimu lietu
viams atgauta puiki ir patogi sale po num. 
492 7-th SK Jis gra vienas .kurie 
daugiausia pasidarbavo steigiant <(^arbK 
ninlMĮ” ir paskui perkant namą, kur “Dar
bininkas” dabar randasi.

. Paieškoti savo sesute Barboros Ju
rytes, paeina iŠ Jjikščių kalino, Kė
dainių vaU. Pernavos parap. Jau $ 
metai kaip nesusirašau lr nešinau kur 
ji randasi.- ‘Kas žino arba ji pati at
sišaukti ant šio adreso ; Mikalina Ju
ryte, Viešoji- Aikšte No. C Šventos žy- 
tos Draugija, Kaunas, LITHUANIA.

t:

k

♦
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i ATYDA! . ATYDA! | 
p ’ ’ Sesš^ią^oliąi Liątuvoą nepaminkite pagelbėti saviškiams x 
į IdraugamąW giminėmswXdeWotp^fiIWfią persiiįš^ 
j j darni jiems pinigą per savo paties Banką reprezentuojamą 4^ & 
j I phčią žmpnhjj t. y. Broekton Truist‘Kompaniją, Broekton, Mass. £ 
fi ' Žiles esame gatavi pasiūlyti jums pagelbą ir patarnavimą į- X 
» vairiuose dalykuose. Užeik pas inus pasikalbėti su mūsą užšie- S- 
■ji nio departameiįĮj)-administratorium ponu Heimbergu, kuris yrą H 
’į.plačiai apsipažinęs su Europos reikalais. B
; į-t Mūsiį mokestis už patarnavimą'iŠmainymė lietuvišku auksi- 
įl ^nij yra žemiausias ir patarnavimas’ geriausias. Visi Jajykai at- 
j j liekami tinkamai Iki atyda. Jusiu pinigai bus sugrąžinti Suv. Vai- H 

stijiĮ doleriais,- jeigu siunčiant per mus pasirodytą, kad tie ku- «f.
ji. riern buvo siųsti tų pinigų negavo. Būk tikras užeiti ir persitik- 
įti' r kiti Tniisn .nntn-rnnVim-n • • 1

I
f

I BROCKTON TRUST COMPANY,į ę9.Main Stredt,

?/

9Įi2ėiiAWQB iiibdibb 
Dįt^OB rALDYBOa»ADRBBAI 

BO. BOBMŠ, ,
PIRM, -- Antaną^ Kasltas, -

. 284 Flfth St, Bo«ton 27, Mum. 
yiCE-JURM. — Juoxa« AnęlrlHtmae, 
/ 273 Fourth St,. So. Bosfon, Milas,. 
PROT. liAIT. • Vincai Valkliioriai, 

178 Bolton St, Boeton Of, Mum 
m RAST. — Pranu 8ink»vlCia«,

182 Bowen St, Boaton 27, J^buut 
gASIEBlUS — Jwgh •Kaneylčluv

. 174 Bolton St, Boaton 
ilARMADKA--PraiiM Luko*erlfiin», 

405 H, 7-th St, Boeton 27,. Mase. 
. fenalrinklniri laikomi jcfai pirmą ne 
leldlenl jdekvteno MŽnealo 8 vai.'po 
platų iv. Petro BaMnytlnBj imlBJ, So 
Boeton. Mbm, \ / /

MM

N.PMILJ.MKMW 
(Jakfcnavičitii) > 

BWBABTBBQWH J '
v

< ' TšL BoJ Bąrtttn 37t>
PR.JWM«^ONim,K»

_rtf, jimiFm < im k
536 Broadway, S,Bofiton

t

'i

į i rinti mūsų, patarnavimu. ’ ' %-
‘' Mūsą ateitis yrą jūsų ateitis. Jūsrf ateitis yra mūsų parama, j j 

AČiuojame jums už pirmutinę paramą jūsų Saukos, reprezen- ? į 
'........ '

■ii 
H 

Brocktop, Mass. J*

Mūsų ateitis yra jūsų ateitis. Jūstf ateitis yra mūsų parama, jį

:f,J,KALINAUSKAS
J' ADVOKATAS | 
į - 414 Broadway, « 
! S. BOSTON 27 MASS. S
• , TeL S. B, 044X. , g
r Antros ta&os—Virču/ L. P*. B-vBs S

GYVENIMO VIETA J S135 Rowe St, Auburmltle, Mass. S 
,Tet. W. Newton 1016—R. . f

i tuojamoš jūs’ 'paČiiį' žmohiij* 
L • ’ ■ * ”

Z
!■

/
r

t

A v
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... PER PII.I,A VĄ
(KaraHaučlauš prieplauka)

Arba per LIBAVĄ, HAMBURGĄ—EITKŪNUS 
ŠluomL Iinksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom. Idant musą 

.. pasaŽIerlal.^o irpatįngai Lietuviai, gaištų keliauti Stačiai į Piliavą.
Lietuviais važiuojanti į Piliavą, aplepkla Lenki; juostą (Korldorą)

Ir privalo t,m^ĮX tiktai Uetuylšką pasportą;. jokių vizų'nereikia. •
Susinėsimas sk Plliava tai yra nauja šaka musą regullarlško susi?

ir pgi'ankus',kellas namon dasigautp ' *

PbliONIA-x. *. ,

LIT-UANIA ......

&U Y

nešimo su .Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, o'dei Lietuvių* tgl trumpai -1 
Ir pgi'ankus',kellas namon dašigautlJ ' *

■ ' DIDEDT DVIEJU •ŠRIUBŲ^PAŠTO LAIVAI IŠPLAUKS 
----------- .. .Spalio 19 LATVIA____  “ ' ' 

Lapkričio% ESTONIA .......Lapkričio 23 
Tąip-gi naujas tiesioginis kelias tarpe

LIEPOJAUS—DĄNZIGO-HALIFAK, Kanada' ' 
Visi laivai t-uri puikius kambarius trečios Mėsos keleiviams. 

Kreipldtšs prie musų agentų, jūsų mieste.
: * 1 • ; ■ • . . - . •- - , - -  - -

4
.... .Lapkričio 9

• • * • v «

1

ieškau broio VIINCO PAUKŠČIO, 
kuris, dar 1020 metais gyveno Ghlca- 
goje, 5131 Ilalsted St Kas tik ką a- 
pie. ji žinote nuolankiai prašyčiau mqn, 
pranešti/ kad ak ’ galėčiau > suraminti, 
sųsirupinusius tėvelius bei brolelius. 
Mes negnllestntijame jo pinigų, bet jo 
patiesi Mano adresas Šioks: Jonas 
Paukštys, Lūšnos kaimo, Jankų 
Šakių apskr., LITHUANIA,

••

.. Gtdo Viik)13ai ’.IAm . S 
PMBĮOMA AMtettua. u

Valandom: 1-riJ ir M, jj

W0B0WWĘt

PRITAIKAU AKINIUS.

Sudužusius stiklus ir sulaužytu- 
rėmus sutaisai! į trumpą laiką 
Patįs dirbam akinius. v 
. Vienintelis lietuvis optometris 

.uas (akių specialistas) Naujoj 
Anglijoj. .

J. L. PAŠAKAENIS, O. D,. 
J77įk Broadway, So. ĮBosįpn, Mąss

PĄRSIDUODĄ. STUDIJA 
paveiksi ų galerija; * ląbM geroj 
zietoj dėl biznio, tįrstai apgyven
ta lietuviais, lenkais ir slovakai^ 
todėl fotografai nepraleiskite pro
gos,- nes ~Čia 'galima daryti geras 
biznis. Platesnių žinių kreipkitės 
per laiškų šiuo- antrašu.:

J.Johnson, ’ 
P. O. General Delivery,

’ Scranton, Pa.
> ■ ■

I
Kam reikalinga tarnaitė abelnal at

likti namų darbų, tai meldžiu atsišauk
ti į. “DaTblninko” ofisų. Laišku siųs
dami pažymėkite ‘‘Tarnaitė.” 

“TARNAITE,”
3GG Broadvvay, So. Boston, Mass.
" '' f 1 ' 1 ■ 'j . ■ ' ■ 'V- c 'I 1 1 '

Agentūrą Uždėta

■ f

t

s r

t

A

i

AGENTAS v IS

GARLA1V1NIŲ 
LINIJŲ

REIKALINGAS KAMBARYS■ •— 1
Paležkau švaraus kambario gyveni1-, | 

muf, ramioje lietuviu šeimynoje, pa
geidautina, kad butu elektros arba ge- ; 
so šviesa, telpgl šllumaa Žiemos laike. 
Kas turite. tokf kambarį praneškite 
“Darbininko” administracijai, Box B.

—’~T"——'-------- t;-'7"
PaleškaU Jono Juškevičiaus, kuris 

1915, m. gyveno Pittšton, Pa., Inkėr- 
man. Turiu svarbų reikalų. 'Jis pats 
ar kas apie jį žinote atsiliepkite šiuo1- 
mr antrašu; . m - „.

PRANAS JUŠKEVIČIUS.
4 Believue Ave., , Montello, Mass. .

DB. LJ, GMMSN
(GUMĄUSKAŠ) Jį 

DANTISTAS H 

705 Main St,, Montello, Mass. j ;
• ■ . c '' . i i

(Kampas'Broąd St.) . ' J ‘ 
Jėį* Bročkton ^ližĮ-'yY* >

K ,į« '.A?

LiErtTOPAjnw^i

Laikina}' feskBM
425 BaoADjAKBo.

*!' y i• fOfisas .uždarytas, anbatoą-.va- 
karals ir nedaliomis*. • v . —......v-

DR. W. T. KULY į
Pirmęs Kksos Dantistas 

469 B’way, So. Bortan/MftM. 
(PrieDorchester SL

‘ i- *

1

<***
Į Bell Phone : Poplar M

ADOLPH F. gOKSSsi
TIKRAS LIETUVIS

GKABORIVS |
1023 il.T, Vmmok Sy. . 

BTnTrADELPTrrA, PA.
‘ B ■ k - - "

„ j

""    .u 1, i ." 1 i ii " v*—*iwi.ii.~r > j

••"•s**!

i I*

: l

ir is LIETUVOS parduodu per Kotterdamą 
Antvverpenų, Ainbūrgų^ Bremena, Klaipėdą 

l 1 Karaliaučių, Eitkūnus, ir Liepojų ant geriau- 
[ šiij ir greičiausių, lųivųi zPašportus išreikalau- 
; ju visiems keliaujantiems į LIETUVĄ. Pini- 
‘ xgų siuntimas ir mainymas pagal dieninį kursą.

Išvažiuojant į'Lietuvą mainyti pinigus nepri- 
i verčiame. Atvažiuojančius įs kitų miestų patin- 
i ku ant stoties ir ba'gažius pristatau ant laivo. , 
i: / Su. visomis informacijomis kreipkitės -ypa-
; tiškai arba per laiškų pas senų'ir užtikrintų a^ 

į? vimmtiną užstikčjimi,igijan'^ teiafegnmtt ir mątm gėrn . < S 
i patąmavimtt, užganšdijau daugumą, .uŽganSduiBiu ir jus. J 
■ . . * ' . .r

i

"didžiausia laimė. I
Be jos mes neįallmė gyvenimą huto* ■ 

tnal praleisti. Kada me« sūsergąm yra ■ 
labai svarbu kad tuojau paš gera lr B 
prityrus! daktarą nueiturnSm, kprls ii- ■ 
no kaip, sveikatą galima kuogreičiau- ■ 
šiai, sugrąžinti, ■

Atsakanti‘priežiūra pailgina tavu ■ 
gyvenimo metus Ir jdos laimingais pa- I 
darcį. ■
'• AŽ gydau kaip naujas taip Ir tifel- ■ 
senSjushiS ilgas per daugelį metę lr ■ 
mano prityrimas mane temokino kaip ■ 

. kuogreičittuslal išvaryti ligas ir sutelk- ■ 
J ti mano ligoniams gerą sveikatą į ■ 
7 trumplausį laiką su lengviausiu būdu I 

i Ir ui mažiausią kalną. ■
AMŽINAU KAIP I

JA-lr mano ofisas yta pilnai aprūpintas .1., 
*Mu viskuo ką tik reikalinga darbui. ■ 

„ * Taigi nežiūrint kaip svarbi tavo ilga- ■
1 arba kaip senai sergi lr nepaisant klek kartą buvai apviltas bele*-1 * 
. knot sveikatos. -AS esu pasirengus tau parodyti ką galiu padaryti, ir ■ 

jėlgmfit pasiduosi po mano priežiūra, až galėsiu tave sveiku padarys ■ 
tt taip knip Ir ŠImtas kitą, kurle yra ant naujo kelte sveikatos Ir ku- ■ 
rie bus sveiki taip kaip turi būti. .B
jfono kaituM prieiMumoa—Pa/ari«MW Čttiraht lytai, ■
RD unoniicv W Tremont Strnat, Borton, Man. 1 
Ulli mvnuliLi, FrieŠais Majeatic Teatrą. I

, O/Do **0 & r. PH 8 v. y, n iM * p.» B

a

T *
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