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mlt (No. 584) autborloed by the Act 
<rffOctOber (J,* 1917, «n flle at the Poet t 

Offloę of Boston, Muss. By ortler of 
the PeeMklent, A. SJBurleson, Post • 
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Krikščionys darbininkai vie- 
nyldfe! Spieskte. j vieniu- 
tėlę darbo žmonių organiza- 

• ei ją Amerikoje — Lietuvių 
. Darbininkų Sąjungą.
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LENKV'TĖIIORAS 
VILNIUJE.

J-rild.
- (Liet. InL Biuras); — Lfe- 

tuyiai Vilniuje persekiojami 
vteu frdntiū Lietuvių gim« 

’ naži ja įr didžioji Vaikų prie
glauda Vilniuje lenkų užda
rytos; Taip'pat šiomis die
nomis lenkai uždarė Lietu
vos Prekybos ir Pramonės, 
banko Vilniaus skyrių.

■ Gimnazijos direktorių* ir 
.žinomą ir visų gerbiamą lie
tuvių darbuotoją "Vilniuje, 
Mykolą Biržišką ir jo šei
myną lenkai pajėga išmetė

' iš buto gatvėn. •
Buvęs, Lietuvos Valstybės 

Tarybos pirmininkas ir 
• Lietuvos atgimimo žymus 

darbuotojas, Stasys Šilin
gas, vis dar tebelaikomas 
Įenkų kalėjime.. 1

Lietuvos Vyriausybė, nors 
ir galėdama tokias pat prie
mones pavartoti ‘lenkams 

: šiapus demarkacijos linijos,- 
Vienok jų nevartoja, nes 
skaito tai nesuderinama su 
žmoniškumu ir civilizuotos 
valstybės supratimu. Dėl 
negirdėto lenkų teroro Vil
niuje Lietuvos Vyriausybė

‘ kreipėsi su energinga nota 
prie' Tautų Sąj ungoš,. prašy- 

. dama suvaldyti lenkus.
~

LENKAI NENORI AP- 
' f LEISTI VILNIAUS.

^dsingtongsy X — 11 d.
(Liet. Inf. Biuras). —- Želi
govskis, matydamas, kad 

. jau .'atėjo galas jo'viešpata
vimui Vilniuje, griebiasi vi
sokių priemoniii savo buvi
mo Vilniuje pailginimui. 

M Šiomis dienomis jis išsiuntė 
Varšuvon Kapitoną Pristo
tą, įtąkįngą žmogų, Belve- 

k dere, gauti naujų instrukci
jų. Tuo tarpu lenkų spau
dai įsakyta (agituoti už šau
kimą Vilniuje seimo, kuris 
proklamuotų Vilniaus pri
jungimą prie Lenkijos. Be' 
to dar Želigovskis šaukia 

•Vilniaus srities seimelių 
vykdomųjų komitetų suva-
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I teKlfBONAMS. Į!
IĮ « p
* * ‘Darbininko” spaustuvė • j

turi pagaminus labai prak- 4
• S tišką UŽBŪŠINEMS lapelių j 

g ir konvertSlių. Gerb. kleba-
- - :

. . 2.50 J
3.25 f 
4.00 p 

■ 5.00 
8.75 

15.00 »
. 20.00* j

« Kiekvienai -mums -pavestą ’j 
‘.J užsakomą ižpildysime greit! j 

i!

§

m naras parduodame šiaip:
Si 100 lapelių ir konvertų $ 2.50
S* 200 .......................
« 800
* 500-
X1000
i 2000
a.8000
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I ^DARBININKAS” 
•, 866 We«t Broadtfay,
- Boiton 27, Mass.
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. žiavimą seimo' rinkimams 
pravesti. Manoma, kad Var
šuvos . valdžia formaliai * ne- 
sikiš, kęt faHinaramV*'
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LIETUVA RATIFIKAVO 
TARPTAUTINĮ TEI
SYBES TRIBUNA- 

. LĄ.

. * ■ .■ /

Organas Amerikos Lietuvių .J 
R. K. švento Juozapo ; į 

Darbminkų Šą-įįos,

^D ARBINiNK 

iteARNINKAlg, KErVBRGAlB IB 
‘ . SUBATOMIS.

r . t.1 .-.r.-. .. .^4«00 f jį 
Užrubežy metams*frOO ■ * 
BostoneJr apylinkėj metamu.... 5.00 J

/ <f Darbininkas”
SOČ BimmvAY, BofeTOK 27( MAse. ■
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Geneva, spal. 8. — Lietu
vos astovaį Čia pasirašė nuo
latinio tarptautinio teisybes 
tribunalo protokolu. Ta-tri- 
bunalą įsteigė Tautų Sąjun
ga. .

Paskelbta, kad pasirašius. 
Lietuvai, šiandie tą tribu- 
nalą yra ratifikavusios'jau 
30 valstybių.

v«

OLANDIJA PRIPAŽINO 
LIETUVA.

Vašingtonas, X — 11 d.‘ 
(Liet. -Inf.' Biuras). — Ho- 
Iandija pripažino Lietuvą 
de jure.

ATSIIMS ŽULIKAUSKĮ.
UENKIJA^IUOSNO- 
RIAI ’ NUSILEIDŽIA.
, Varšava.—-Kaip “Boston 

Trąnscript” korespondentas 
sužinojo, tai Lenkija esanti 
pąsiryžus atsiįmti iš Vil
niaus gen. Zeligoskį, kurs 
prieš metus Vilnių paėmė ir. 
kuris buvo'šaltiniu visokių 
klapatų valstybėms ir Tau
tų Lygai. O į vietą karinės 
valdžios, valdymą paims ci- 
vilė valdžia.

Lenkijos valdžia ryžda- 
mosi tą .daryti, nedaro tą iš 
reikalo klausyti Tautų Ly
gos, bet “savanoriai” Su
tinkanti padaryti nusileidi
mą. Tuo tarpu organizavi
mai nepriklausomo parla
mento Vilniuje. bus toliau 
tęsiamas ir bus rengiamasi 
prie rinkimų.

CARO MINISTERIAI 
MASKVOJ; -

Ryga. — Rusijos bolševi
kų valdžia parsikvietė Kut- 
lerą, buvusį vidurinių reika
lų. ministerį prie caro ir pa
skyrė direktoriumi naujo 
Rusijos valstybinio banko. 
To banko prezidentų pa
skirtas vokietis- Scheine<- 
mann. Rusijos bolševikų 
valdžia .ir daug kitų senosios 
valdžios valdininkų susigrą
žino ir paskyrė jiems augs-, 
tas vietas^

—•—■

MIŠKO GAISRĄS.
WauregtĮn, CL^Atsinau- 

jino miško gaisrai.* “Vienoj* 
vietoj išdegė 400 akerių miš-

h
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DARBININKU BEIKALAI.- i KORESPONDENCIJOS IS LIETUVOS. j
ITALIJOS SOCIJALIS- . ŠIAUlW;--&s nde^^

TAI SUSISKALDĘ. : lis ikišiol vadintą didžiau-1 kybės pagrindų. < Mokytojų 1 
i x itąli*|s£tt Lietuvos socialistų lizdu I gundoma, pirmeiviško ji 1
jos jsoeijalistų partija Čia tu- ir riebereikalo? Jau* nuo; kšleivijosišrovė,, aušrininkai j 
ri suvažiavimą,, kurs prasi-1905 metų iš čia sklizdavo į- visu.įtūžimu ^ūoteąį ant’ J
dėjo spalių 10 d. vairiausi socialistų 'šlamštai jaunojo ateitminkų Jjūrerio, 1

SocijaKstai mėgins nutar- ir važinėdavo jų atstovai. veltui.' Ateitiniųkai į* j 
ti, ar jų partijos atstovams Tačiąūs reikia tikėtis, kad ptengė netik atsispirti, bet, 
parlamente stovėti kiek vy-| Šiauliai po keletos metų sustiprėję ėmė griauti 
riausybes pusėje, ar pilnoje kiek tiek prablaivės. Mat,| silpnučius aušrininkus.^ Da*
opozicijoje. ... čionykštėj gimnazijoj atsi-l^1’ Alytaus katalikiškoji
. Soeijalistų partija parla-rado apie180 vyresniųjų kla- mo^s^vya pasižymi savo, 
mente turi 122 atstovu. Ro-šių moksleivių, besišavinan- nepaprastu stiprumu. Jie 
dos, būtų stipri. Bet tuos čiųjų katalikiškuosius obal- -
atstovus, sumūrdo kitos susi- sius. Dar gal kita tiek yra r" ’
dėjusios krūvon partijos. jaunesniųjų ;

Be to, patys soeijalistai kankliečiais -vadinamų. Ir 
atstovai yra susiskaldę į ke- tie ateitininkai čia yra taip 
lėtą grupių. Kiekviena gru- neramūs, taip neramūs ! Tik 
pė laikosi nuosavos .taktikos, pamanykite: jie neklausy- 
Grupės tarp' savęs pešasi, darni aušrininkų laikr. “Sū- 
Tai kurgi jiems statytis kurio ’’ juokų, visiškai “ne- 
prieš kitas parlamentarines I baikaudami” išleido rimtą 
partijas. ’ J laikraštėlį “Ateitininkų Žie-

Idai,” nalr “magaryčioms” 
''paleido “Žiogij,”- kūjis temdg

I daigelėmis pačius aušrinin-Į®^.^ tėbeiemdu. keli. pir. 
Prez. kus ir jtj “Sūkurį” begalo meiviaį bei lenkai savft.pej 

_________ ______ ~nervina. Bet ir patys ateiti- Įlemtais kurstynjais. « , į. 

valdžia ketina paskirti: ši”8 kuopos iūegstk Į
000.000 franku nedarbui Įmuzikę. Tat “Žibero” dai-l 
prašalinti. Su tais pinigais 
bus užvesti nauji darbai ir

[•*»

LENKU FINANSAI 
BEDUGNĖJ.

. ■?. ■- -' > 
.* r

KAI MANO IŠSIKASTI.
: . Varšuva* -A Naujasis . fi- 
pansų ministeris paskelbė to
kių žinių,- kurios sukėlė di
delį skandalą. Jis paskelbė, 
kad blogas finansų vedimas 
pakirto* Lenkijos kreditą A- 
merike ir Anglijoj. Parodė, 
kad Lenkija išlaidų .daro 
dešimt kartų daugiau, negu 
tui*i ineigų. Šiemet per pir
muosius aštuonis ndėnesius 
deficito padaryta 103.000.- 
000.000 lenkiškų markių. O 
iki metų galo deficitas padi
dės iki 180‘ miįijardų mar
kių. • * .

Nurodė, kad Lenkija tu
rėdama gyventojų ketvirta
daliu mažiau, negu Angliją, 
o valdininkų turi ant 100.- 
000 daugiau, negu Anglija. 
Prie tokių , bedugnėn- stu* 
miančių visą šalį sąlygų vieš- 
patauja 8 valandų darbo 
diena.

Naujasai ministeris sako, 
kad jei norima išsikrapšty
ti iš bedugnės, tai tuoj rei
kią liautis spausdinus popie
rinių pinigų. Reikią tuoj 
sumažinti valdininkų skai
čių, įvesti valdiškuose ofi
suose 10- valandų darbo die
ną, panaikinti valdžios įtai
sytus valdininkams automo
bilius, panaikinti davimą 
uždyką augštiems valdiniu- 
kams traukinių važiuoti į 
ekskursijas. Sakė, kad val
dininkai turį priprasti prie 
prastesnių važiavimų.

VOKIETIJA NERAMI DĖL
SILEZIJOS.f

GAL GRIUS KABINE-
- . TAS.

B&rlin. — Alijantų vals
tybių nutarimu Silezija tik
rai‘būsianti padalyta tarp 
Vokietijos ir Lenkijos. Dėl 
šitokio klausimo išsprendi
mo1 Vokietija. labai suneri
mavo.Ministerių kabinetas 
kętina'rezignuoti, kai šita 
žinia bus paskelbta. , ;

Silezijos gyventojai milži
niška didžiuma balsų, buvo 
nubtlsąvę liktis po Vokieti
ja. ‘ Nežiūrint į tai alijantai 
įvairiais būdais bando nu
sukti Vokietijai tą žemę.

MOKĖS PREKĖMIS.
Bąrlin. -r- Vokietija pasi

žadėjo Rrancijai išmokėti 
1.000.000.000 markių prekė
misiki gegužio 1,1926. Vo-Į 
Merija- atsilygins Erancijai[ žiūrėti, kaip pjaunas negras 
gyvuliais ir kitokiomis gėry- [degs, buvo susirinkus žli
bėmis. ' * dziule minia.
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PRAŠYS $400.000 DARBO 
'7 ------

Washington Nedarbo 
konferencija kreipsis į prez. 
Hardingą paskirti $400.000 
darbo biurams(iižalikyti ir 
surasti darbų; bedarbiams 
ateinančią žienfą.

r > ’ > ' - z ’
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ŽUVO PENKI DAR
BININKAI.

T

Lgnchl>urg, Va. —f Griau
namo ply tų namo siena neti
kėtai griuvo ir> penki‘darbi
ninkai ,žuvo, p-,.du sužeisti. 
Namą griovė nuėsto valdžia 
ir darbininkai buyo miesto 
samdyti. .

* ,a
15 GAISRININKŲ ' 

‘.SUŽEISTA..
New ^pPrie' Broad- 

way buvo užsidegęs - penkių 
aukščių namasį Nuostolių 

gesinant 15 * gaisrininkų) bu
vo sužeista. . *

DARBAI EINA/ 
PUSĖTINAI.

La/ivrence, Mass. —i Majo
ras White po ištyrimo rado, 
jog dirbtuvėse darbai eina 
visai gerai*— 95 nuoš. išga
lėjimo.

PRIĖMĖ NUMAŽINTAS 
ALGAS.

Ldge/ivater, N. J. —Uom 
Proclucts Refining <Co. nu- 
mažind algas penkiais ten
tais valandoj. Darbininkai, 
skaičiuje 1.500, suriko tas 
algas priimti po penkių die
nų streiko.

PANAIKINS TUNELĮ 
KUR NELAIME 

ĮVYKO.
Paraus. — Valdžia nu

tarė panaikinti ties St. La- 
zare stotimi tunelį, kur ne
senai įvyko nelaimė. Tada 
žuvo 40 žmonių ir daug su
žeista. Jau 1912 m. valdžios 
buvo nutarta tą vietą .užda
ryti, tik dėl karo išpildymas 
buvo sulaikytas. , ,

’ SUSPROGDINO KA
REIVINES. ‘ f

London. Anarchistai 
mete dinamitinę bombą į Al- 
cobaca kareivines ir jas su
sprogdino;

■ --1- ■ - ■ .

SUDEGINO NEGRĄ.
Lęės’bnrrg,'L^as.—Wylie 

McNeely, 19 metų amžiaus 
negras sudegintas ant laužo. 
Kaltinamas užpuolime Š me
dų amžiaus mergaitės. Pa-

i.
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pimgrafųota
laikraštį4 i Tikrasis KelmS* I;

33kAUVU UAU-IA J A. lAi Į ” < x'

ateitininku, Beto visa Alytaus pii'meiyi- ?j
™ I • _  '• v • t tt f-A i» n \ W

-i^OtA-BEBAR- - 
. BIAAIS. - ",

Bernf Šveicarija.
Schulthess paskelbė, jog U

Įja gerai pažįsta “Pelėdos’’ i
nagus. “Pelėda” vadinama 
ateitininkų leidžiamas juokų 
laikraštis, kuris savo kan
džiais juokeliais prieš nieką " 
nesilenkia. Reikia tikėtis, 
kad energingieji Alytaus a- 
teitininkai savo darbštumu 
nušvies ir Alytaus padangę,

*

*31
* n
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Tat “Žiogo” dai-1 LAZDIJAI. — Nyku šioj; 'J 
nas daugiausiai aukodami P2®0? sostinėj. ApyHnkpj.., 
aušrininkams, patys be lite- Į jGrasį .nei ^e?os. ' j!

duota kreditan kaikuriomsl^ūros ir gamtos sekcijų į- 
kompanijonis. • stengė susidaryti stygų <or-

_  kestrą, su kuriuo nesigėdi ir Į 
PRAŠATiTNO Iš DARBŲ |Per vieSus vakarėlius pasi

draugijos. Tai vis šiaurio-• I 
jo karo dėka. Lenkų, fron-A j 

vui xx tas_čiajau. Tačįaus kuoihet ‘ t
PRAŠATJNO Iš DARBU I per viešus vakarėlius pasi- lusteli į vietinę lietuviuke- -«

mSriS Ų Įrodyti. *“ M*.
Detroit' Mieh — Hteh- _________ ramumai turi įssiblaskyti. I

i j -rb i A l Čia lavinasi kilni dzūkulancL .Parko miesto/VStlozisLr t^t>tthxtat *1 "ii*** i ■ • • h« PRIENAI.—Prienai, tū- moksleivija, kuri prieš du 
r • „ +v„u [redami keletą rimtų katali-lmetu buvo išguita iš Seinų,
kurios turi vyrus. Dau-,-vT • .v t- i t • • x.tfil tfrf nnnrii™ Tai 7«FOT» pasižymi Daigelis moksleivių yra jau;1 |

kad duoti savo skaitlingdmis draugijo-l subrendę. Jų diduma lenkų ,
mis. Aš paminėsiu vien atei- okupacijos metu nemažai l | 
Itininkus. Pasišventusiojo lenkams dašiėdė.' Kaikttrie. \ | 
moksleivijai kun. P. Marti- net kalėjiman turėjo papul- 

I siaus dėka'baigiama ruošti ti už savo darbštumą. Tai- 
rvietinęi progimnazijai tin-lgi ta .veiklioji Seinų mok$- 
kamas namas. Direktoriaus leivija ir Lazdijuosiia aįsi- 
.pasišventimu užsikrėtė ir jolkraustę nerimsta. Kaip Sei- 
moksleiviąi, susibūrė kauk- nuos būdami, taip > ir dabar 
liečiu bei ateitininkų kuo- jie yra sisbūrę ateitininkų 
posna. Tuodvi katalikiško- kuopon. Seinuos būdami tei
sios kuopos bręsta ir tvirtė- do savo laikraštėlius

atstatė iš. darbo visas mote- J
ris,
giau tokir___
daroma dėlto, 
progą vyrams uždarbiauti.

SUSTREIKAVO MO-
. KYTOJAI.

Bernas, Šveicarija. — Vi
so Tirolio mokytojai sustrei
kavo. Jie nuo birželio mė
nesio nėra algų gavę.

. SPROGO PEČIUS.

nis pečius sprogo pas M. JJėdamos vis gflmjrpla- muno ^lmes” fl- ■
Halloran. šeimininkės plau-sakmS: .Mpkdęi- tai®“JuokftSamjns? £». .
kai nusvilo ii« veidas anderė pai labai yrą suslrupmę ^r- bar gi Jie leidžia “ Ateities 1
Medžiaginiu nuostolFu užpoklybės plitimu. Tuo tite Spindulį,” ir “'Vycini,” sn j 

' ■ ta Jie įsisteigė stipriaį^ kunijo nekartą uždroBa 1

• A

$2.000 " 1 lu jie įsisteigė stiprią pj_ _
\ \ „ - • alkoolįnę sekciją. Awitbiin-| Lazdijų pirmeiviams. JaU-

TATTNT VAGYS spėjo pasižymėti ir vi-Įiiesnieji ateitininkai čia tei-
B T * - Su- |suomenes darbe, Jų laitejdžia “Dzūkelių Kankles.” 

areštuota nepiliiamečiaį va- vad- “Laivelis.” Be savo laikraštėlių jte rii-
giliukai., Jie vagiliavo krau- ----------—1—. • Jpmasi ir kanuo jąunifnu bei
riįvėse ir ofisuose; Vienof ALYTUS. - Vietinėje darbininkais, . kuriuos neį , 
vietoj pavogė $25 ir išleidę gimnazijoje visi mokytojai, kartą suvedžioja pirmeiviai ’ į 
cigaretams ir saldainiams, išskyrus kapelioną, pasižy-l Mokytojai. * Katąlikiškoji 

9 ' mi? savo “kairumu.” Nors Lazdijų moksleivija dažnai
KALTINAMAS PAČIOS mokytojai ir diktai rūpino- suruošia apylinkės žmone- 

PASKANDINTME. ' si, tačiau savo pirmeiviškų liams dorus pasilinksmmi- 
Def roiį, Moli. — Herman idėjų nestengė įskiepinti sa-P^ūs bei vakarus. Šiemet 

M Rodermaclier, kaip poli- vo moksleiviams. Ir Žiūrėki- šada Jie net kaimo jaunamą 
cistas prirodinėja, nuo tilto ltevkoks tų moksleivių liepa- kurti į įvairias Švietimo 
nustipau į Detroit upę savo klusnumas! 1920 fmettdA jie draugijas. Dieve jiems pa* 
pačiąh kuri ir nuskendo. įsteigia ateitininkų kubpą, Į dėk !
f .
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Lietuvos Nepriklausomybes I
* Keliuk I

O'..,/
atmsąka JalyvanU ir tuoj po arimui kardii 
kyla prieš lenkus, dėto feigismuntas-Au- 
gustas, norėdamas sumažinti Lietuvių jėgų, 
visų Paftūių ir Volyniiy atiduoda Lenkams, 
o tikru Dekretu jis Lenkiją ir Lietuvą, pa
skelbia viena nedalinama valstybe.

Dabar Lenkai visoj Lietuvoj pradeda 
šeimininkauti. Liublino unija lietuvius ga
lutinai paraližavoL Jis pamažu pripranta,, 
kad lenkai jų reikalais'rupintusi ir jų tau
rinė valia vis labiau pradeda silpnėti. Tie
sa, dar paskeshiMs laikais lietuviai pikti
nasi lenkų sauvale; dažnai kyla? dėlto* po- 
litiniu kovų, bet laikas ir lenkų pastangos 
darė savo. Lietuvoj vfeaf išnyksta savaran- 
M—uįmrisr^vmeankus^darbas^^etuYo^ 
'liaudis vųto sunkų baudžiamos jungą, o ba- 
jorąrsavo sielą lenkams atidavę, visai atsi- 
žada savo tautos. Visas Lietuvos dvasias 
gyvenimas nereiškia jokios gyvybes, Visi rū
pinosi vien tik artimais materialiais reika
lais. Lenkai pamažu įvesdami Lietuvos vi
suomenėje ir daugumoj raštų, 'pagalios 
valstybines administracijos įstaigose ir įsta
tymuoselenkų kalbą ir vis platesnius bajo
rų ir šlėktos sluogsnius patraukdami į len
kų valstybę, sumažina Lietuvos aristokra
tų luomą. Pagalios bendri seimai ir pačių 
įstatymų suvienodinimas visai beveik suly
giną Lietuvos ir Lenkų šlėktą. Diduome
nė, t. y. bajorija, vidutinė ir smulkioji 
“šlėkta,” inteligentai ir kunigija taip, pat 
miestelėnai ir net “apsitrynusių” vąlstieeiii 
dalis vis labiau įpranta į lenkų kalbą, tie
siog į lenkų kultūrą. Visa Lietuvos , moks- 
Įlninkų ir rašytojų eilė leidžią savo veikalus 
lentai kalba. Jau li anų lenkiškumas ir len- 
kavimąš virsta kultūringumo, inteligeritiš-' 
kūmo it net kultūros žyme.

Po Liublino unijos beveik’lsimitii mė
tų praslinkus, Lietuviai 1655 m? Švedų ka
ru Lenkijoj pasinaudoję, buvo dar bebandą 
svajoti apie savystoyį gyvenimą, bet tai bu- 

• vo paskutinis1 bandymas. ’Pasibąigus Šve
dų karui Lietuvos tautinė- sąmonė beveik 
nereiškia jotaos gyvybės. . ’

Po Liublino unijos beveik šimtui me- 
kitų valstybių atskiromis provincijomis nu
vedė ir Lietuvų prapultim 1795 m. visa Di
džioji Lietuva prijungta prie Rusijos. Bu-; 
sijos valdžia tuoj pradėjo rusifikacijos dar
bą. Lietuviai buvo iš valstybinių.vietų iš
metami, o į jų vietas sodino rusiškus valdi
ninkus, viena Suvalkija tiĮsi išliko laimin
gesnė. Pačioj. Lietuvoj visa tapo rusiška. 
1824 in. užgina ūkininkų vaikams lankyti 
gimnazijas, o 1832 uždaro visas lietuviškas 
parapijų mokyklas, Pasibaigus isfe mėtų 
maištui rusų valdžia nusprendė visai Lie
tuva sumaskolinti. Jie tūkstančius lietuvių 
ištremia į Sihyrą ir kitus tolimus Rusijos 
kraštus, o jų paliktąsias žemes dalina savo 
kolonistams. Nuo lietuvių atima daug baž
nyčių jas cerkvėms paversdami. Maskolius- 
atėjūnus daro ponais, o lietuvius jų bernais; 
Lietuviams jiet išpažinties laisvai neleidžią 
eiti, draudžia bažnyčias statyt ir net savaip 
Dievą garbinti. Bet dar vienas sunkus snui- 
gis lietuvius Ištiko 1863 m. užginant moky
ti gimtąją kalbą visose Lietuvos mokyto
se. 1864 m. Rusijos caras užgina Lietuvos 
spaudą ir tąis pačiais metais Lietuvos var
das visai tapo išbrauktas iš pasaulio žemė
lapio — Lietuviai lieka be savo žodžio, be 
savos literatūros, prasidėjo gabenimas iš 
Prūsų Lietuvos tietuvįštal.toygiį ir laikraš- 
Čhb ębet tai btivb labai suartais darbas, nes 
akyli žaiidaro akis nieko nepraleisdavo ne
pastebėjus. Tai buvo sunkūs,.kruvini lai
kai. Ne vieUas lįeįuvis už savo gimtąjį Žo
dį gyvas, supuvo tamsiuos rusų kalėjimuos; 
ne vįėiias žuvo tolimuose saltausr Sibiro lam 
kups. Ką nepadarė Lenkai/ pabaiga rusai 

kkS atsilaikė’ nuo pbrŠamos. lenkų.kultū
ros, tasverčįąmasrusų nagaika turėjosavo 
•^tmgiaurios — motinos kalbos ir* savo tau- 
tos Atsižadėti. Lenkai Lietutą šuva kaltiL 
ririv par bažnyčią sįmges rusai
ją.iėga>per įrin^UB Torgė. * * 
; ' (Bus daugiau).
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Visoje sutvėrimų beribėje nėrą ne vie-
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Pavergtųjų tautų kova del sftvo'laisvės 
tąsi raudona gija.per visą pasaulio isto- 

MMją- Bet ^ryškiausiai ta kova apsireiškia 
■Sft. ię 2Ū amžiuose. Didėsnea tautos paverg- 
B|įainos stipnėsniasias sukėlė jų tautinėj są- 
■Įinonėj reakciją* Jos veržiasi iš po svetimo 
® jungo ir vienos kuria savo, atskirai vyres- 
Knybes, kitos sustiprėja tautinėj sąmonėj į- 
Kjgi daugiau ir daugiau lafeyls ir sieW savo 
■fantai .Įgauti bent tautines viršenybės. Jų 
K&isų tikslas tapti laisvomis, lygiomis didžio- 
Bfcoms tautoms^ valstybėmis* Didžiosios tau- 
Kįtos turėdamos savo valdžioj mažasias stem 
Kgiasi jas visai išdildyti — dėlto Ryla di- 
B^lžiausia kova. Koypjama už tautiškas y- 
Kpatybes,- -uį prigimtą iąlįr kalbą^ttojbmh 
■pLt^jaiiti tauta siekia savąsias ypatybes at-; 
Blaivinti, jas ištobulinti, viešpataujančios 
■^valstybės nori visą anų darbą sugriauti ir 
B imt jų griuvėsių pačios stipriau įsikurti. 
■ Atgyjančios tautos ginklas jos doriniai tau- 
E tinū gąle nesidavimaš nužudyti, viešpa- 
E-taujančios tautos — kumštis, 
E ’ Ir Lietuva stovi atgimstančių tautų ei- 
E leje ir kovoja už savo laisvę. Tik jos tauti- 
E nis atgimimas kiek paskiau apsireiškė, ne- 
E gu pas kitas 19 amžy atgimstančias tautas 
E (čekai, slovakai košubai ir kitos). .Bet ne 
E jos ;tame kaltė; Kada kitos pavergtos tatt- 
E toš; laisvai dirbo savo tautinėj dirvoj, Lie- 
p tuyą sūnytais, sulinkus po svetimųjų jun- 
g. ^u; verčiama visa užmiršti, kas sava, visa 
jį. atsižadėti, kas kiekvienai tautai bfangiau- 
jt šia -^- kalbos, savo rašyto žodžio ir net mal- 
B dą, tą didžiausią žmogaus paguodą, lieiu- 
E vis tei rusų žargonu kalbėti. Dėlto Lietu- 
E vos tautine sąmpnė kyla pamažu, sunkiai 
» bų^nairia.' i^ėtLietuvtatautiniai pradėjusi: 
| busti ir atgavusį 1904 m. spaudą, lenkia sa- 
L vd-darbštumu ne:vieną savoj&:imo draugę; 
K jiTvoš kelis metiis laįkd’turėdama ne tik tau-. 
B tmiai'gyva tampa, bėt suspėja valstybiniai 
E subręsti, ką mums liūdyja paskutinių 1Q18 
1 iriJ919 m. nuotikiai.
f* ^al-gi čia ir pakalbėsime apie tas prie- 
■g Aistis/ del kurių Lietuvos nepriklausomybė, 
E: kdįią taip narsiai mūsų kakaliai gynė, tti- 
E rijo luti, kas pmias ir kaip prikėlė Lietu- 
E y^ tautinę sąmonę ir prirengė tą dirvą,, į 
E kurią metus nepriklausomybės idėjos grūdą, 
B’ jisturejo jėgų išaugti į gražų stiprų augme- 

m- / ;
E : x * £
E - ^Tna visų Lietuvos nelaimių priežas- 
W čia, mano nuomone, buvo Lietuvos karalius 
E Jogaila. Jis siekdamas savo ašmeninės gar- 
g“ bes, ir . didybės maloniai priima Lenkų pirŠ- 
E lehir tampa jų. karalium. Lenkai gi terio- 
E jami Vokiečių ir kitų priešininkų mato Lie- 
E tūtos valstybėj tvirtą paramą, o Lietuvos 
Etamigaikščius, kaipo stiprius sąjunginin- 
E kusj mielu noru priima Jogailos sutikimą ir 
E 1386 m. jis tampa Lenkų karalium. Vytau- 
K tui/viešpataująnt nebuyo lenkai Lietuvai 
E payojingi, bet jam įnirus, jie . vislabiau iri 
E labiąu, nekreipdami domės į Jogailos per

sergėjimus pradeda užpuldinėti Lietuvos že-i 
mes-ir kištis į jos vidurinius reikalus. . Nuo 
tada ii* prasideda ilgo ir sunkaus Lietuvos 
merdėjimo Taikai. Lenkai dėngdamiesi ti
kybos skraiste eina į Lietuvą ir ypač kuui- 
gąi turi įtakos Lietuvos visuomenėje, nors 
jiems daugiau politikarūpi negu tikybos da
lykai. Lietuvos kunigaikščiai, kurie kartu 
buvo ir Lenkų karaliai, patraukti Lentai 
kultūros, visat.pakrypo jų pusėn. Ir nors 
visa Lietuvos visuomene griežčiausia buvo 
nusistačiusi prieš lenkus ir nors dėlto ištiko

■ mviena kruvina liova, bet lenkai, nieko.ne
to- paisydami vis gilyn *saV0 įtaka.slenlm.į Lie-
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tūvą. Dar Lietuviai tvirčiau laikėsi, pakol 
| buvo gyvas Radvile, ■ Juoduoju vadinamas, 
| kuris visa darė, kad lenkų, svajones apie Lie- 
| tuvą išsklaidyti, bet jam mirus visas jėgos 
| centras tapo išardytas,, Lenkai paisinaudo- 
f ję ta proga 1569 m. sušaukė Liubline Sei- 
b mą, kurio tikslas buvo asmens ryšį tarp Lm- 

tuvoš ir Lenkijos padaryti dokumentaliu. 
Daug kovos iškaukė tas seimas, ir lietuviai 

j; griežtai reikalauja savų teisių ir savos ne- 
į; priklausomybės, bet lenkai buvo stipresni, 
j nes jįj pusę laike karalius. Lietuviai seime
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milijonas dešim- s

TUKŲ.
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Amtrikoe Ue&nhiM padarė y- 
Mitingu dalyką, Jje Buvo paikel- 
>ę 90 dkni| vajų surinkti mili- 

jouądeifaatttkii. Vajui pilnai nu- 
aiaekč. Mailia dešimtukų aurink- 
:a. Tretininkai, vedantieji misi- 

; onotižką darbą ir skleidŽiantieji 
! katalikišką literatūrą tarp protes
tantų. leidžia laikrašti Th# lAmp 
ir The Antidotą. Pastarasis yra 
skiriamas nekatalikains išaiškini
mui ’kjąldų paskleistų apie kata
likų, tikybą. .'

AM šia nenoriu aiškinti apiė yri* 
kbn< tą tretininkų* Tik noriu ną* 
rodyti apie jų ypatingą vajų. Tai 
ne pirmas toks, vajus; Cbieągoj 
;Stoek Vardų diatrikte yri graži 
katalikišku dešimtukinė High 
School. Kun. Dorliey ilgą laiką 
garbingai klebonavęs Stoek Var
dų distrikte įkūrę tą mokyklą 
rinkdamas-jaipadešibituką.-iluo 
žmogaus. \ \

Ar‘negalima, niurnu pasekti’ a- 
merikonu katalikų. Ar negalima 
paskelbti deŠimtukinl' vajų, kad 
Idekvienas katalikas vyrai ir mo
terys aukuotų po deąimtuką ko
kiam tikslui. Sakysime Lietuvos 

: Katalikiškam Universitetui. To
ki vajų galėtų paskelbti Tautos 
Fondas.

• Seminaristas.
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Su Ofcj»ata> duodamai 4-rių mencilų
^Automobilių moRykloi“, Įiteiatoi Amerika*-Lietuvių Prekybos B-Vii, Jkuntg,
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; . IfOKUKLl LIETUVOJE. * J 7 7
Gautomis žiniomis iŠ Kauno sužinojome kad Amerikos Lietuvių Prekybos Ben

drovės pirmoji šoferių mokykla pasetaningai užbaigė savo mokslo metus, ir tiems ku
rie išlaide kvotimusbuvo’išduotos diplomo s. >

Sekanti Lietuvos piliečiai išlaikė kvotimus ir gavo diplomus t .
PLEČKAITIS'Jonas - ’
VALAšINĄS'Antanas 
LADYGA Valerijonas . 
.STEPONAVIČIUS Pranas • 
DIČPINIGAITISJuozas '
KRAUZA Juozas,
ORELIS Povilas 

: SABUČIUS Juozas
ZABLOCKIS' Stasys

' SENKUS Jonas 
MIKUCKIS Vladas
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atsakymas; bei palygi
nimas.

'Man beskaitant “D-kų” te
ko. patėmyti' keletu, žinučių iš 
Lietuvos, apie tenykštį gyveni
mų, kurs mane interesuoja, nes 
aš myliu Tėvynę ir noriu kuo- 
daugiausiai išgirsti apie jų. Tik 
man-vienas dalykas iš kelių .ži
nučių rašė jų išrodo- keistas. 
Jie aprašydami apie Lietuvos 
gyvenimų neužmiršta duoti pa
tarimų Amerikos gyvenantie- 
Jns vaikinams, kad jie nevestų 
Amerikoje gyvenančių, lietuvai
čių, bet grįžtų . gęĮtųvon, nes tęn 
merginos esančios daug malo
nesnės, meilesnės .ir ^apsiėji
muose mandagesnės. Labai 
malonu mums tai girdėti, ir 
apie tai skaityti. Nenuostabu, 
kad jos būdamos Tėvynėje ir 
gėrėdamosi jos gamtos .gtažų- 
jnu, įvairumu it malonumu į- 
gauna tų ypatybių ir elgiasi 
privalančiai. Bet man stebėti
nai kodėl rašėjųi .išskiria tas 
lietuvaites ir meta ant jų pa
niekos šešėlį kurios žiauraus,li
kimo nublokštos toli nuo savo 
brangios Tėvynės., o kitos jos 
visai* nėmačiusios tik girdėju- 
sios iš savo tėvučiij lūpų, bei iš 
raštų*su’žinojušios .apie Lietu
vų, Nors jos yra aukomis to
kio žiauraus likimo ir gal iš tos 
priežasties kaikurios dalinai 
nustojo tų lietuvaičių lietuviš
kumo ypatybių, .bet jos nesis
kiria nuo lietuvių ir savo Tė
vynės' neužmiršta, bet dirba iš 
visos širdies kartu su visais 
lietuviais. Perką bonus, deda 
gausias aukas, o kiek to dar
bo. pašvenčia del Lietuvos : au
kas rinkdamos, bonus užrašinė- 
damos vakarus rengdamos ir 
lietuvių parodas Ruošdamos, 
tfoje srity vargiai Vaikinai ka
da nors susilygins- su joniis. 
Sunku butų rasti lietuvių kelio 
nijų, kur merginos neužimtų 
svarbios rolės viešame veikime. 
Daugely kolionijų jos užima 
vadovaujančių rolę ir. visų vei- 
kima-veda savą iniei jativa. Prie 
to; reikia atsimintų kad jos per 
dienas turi sunkiai dirbtuvėse 
sau pragyvenimų^užsi'dirbti, o 
vakare vietoje poilsio ir pasi- 
linksminimo jos dirba aukš
čiau paminėtus darbus ir juos 
aukauja Lietuvai.. Galirųa drų- 
jsiai sakyti, kad -du trečdaliu 
visų aukų ir Paskolos ką Lie
tuva gavo nuo amerikiečių, ta
po surinkta dėka Amerikoje 

' gyvenančių lietuvaičių trusui 
ir pasišventimui'. Jų širdyse 
viešpataują jei nedidesne, tai 
ir nemažesne. Tęyynės lįeile 
negu vyrų. Jos taip-pat trokš
ta išvysti Laisvų, neprikUw* 
npi ir laimingų Lietuvą. Lie
tuvaitės', paprastai ištvermių- Tas nugalės Žullkonus 
ginu laikosi prie savo tikčjnąnTr tuos ką to (negeidžia

RENKVIČAS Julijonas 
ČESKAS Vladas
TRUKSINAS Jonas 
SLEKOVAS Dlmitras 
JUZEPAVIČIU^ Jonas 
BUTRIMAVIČIUS Morycas . 
JAKŠTAS Jonas
ZALKNIDAS Arnoldas 
VIGUŽĖNAS Leonas 
RADVILAVIČIUS Stasys 

. BUČKO Edvardas
.i <

KEMSTMANAS Povilas’ 
ZUTKEVIČ1US’ Juozas 
.ŠEŠKEVIČIUS Albertas 
VAČUINAS Kazys 

c GRUDNIKAS.Moisejus 
‘ APANAVIČIUS Lare!

PULKAUSIMAS Marijonas 
LUZNISKIS Vaclovas 
MELNIKAS Jonas 
JESAITIS Algirdas, kuris 

padar-e' išskiriant labai ge
rai.

-Pranešama kad ateinančiais mėtais Prekybos BendroVė vėl mano turėti šoferių 
mokyklą, iŠ kur aiškiai matoina Jiad Prekybos Bendrovė ne vien tik rūpinasi pelno pa- * 
darymu, bet telp-gi pat rūpinasi'islffrmim’u atatinkamų amatninkų kurie neš naudą 
visai Lietuvai v •’.■ ’ r ■ '

r
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ir . tautystės ■■ n»egu yyyaL Juk 
daugely vietų visokie .bolševi
kai ir laisvamaniai Jik todėl

praplėsti,, kad neturi, savo tar- 
pe lietuvaičių, nes jų daug ma
žesnis nuošimtis sulaisvaihanė.- 
ja, negu vaikinų. '

To didelio lietuvaičių ' pasi- 
tamavimo^ savo tautai viršmi- 
nėtieji Tašėjaf nemato ir duo
da supranti, kad jos nė kam 
nevertos. Ar visi Lietuvos žmo
nės taip žiūri į Amerikos-lietu
vaites t . Dvasiai galiu sakyti, 
kad ne. Aš Čia nenoriu pleko 
įžeisti ir netrokštu garbės bei 
pagbęps Amerikos lietuvaitėms, 
bet rašau tik del .to, kad jos ne
nustotų energijos . .tame darbe 
del kaikurių nevisai rimtų iš
sireiškimų apie jas, bet dirbtų 
ir toliau tų prakilnų darbų, nes 
Lietuvai parama šiuo laiku yra 
labai reikalinga. ,

Neniekinkime . vieni kitų ir 
neužvydėldme kitiems laimės, 
bet paduokime vieni kitiems 
rankas nors ir per'platų van
denynų ir dirbkime'del savo 
bendros Tėvynės. Kas bus, kas 
nebus, bet Lietuva tai nežus.

' Nendrelė.
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IR Aš PIRKSIU BONĄ
Onytčlė, inergužėlč — Rože įny- 

. , [Ii Joną?
Juozutėli, bernužėli — jisai jn>- 

■ - * ' ‘ v [ko bonų.
Mergužėlė, lelijėlė •— ir aš pir- 

. ■ • [ksiu būną!
Jeigu mane taip mylėsi, kaip 

. [Rožytė Jonui 
BeinuJžėli, dobilėli — kaip nu- 

• . . < [pirksi bonų
Aš daugiau tave mylėsiu, negu 

- [Rož^Jcmą,

ŽULĮK O W s KI s.
Prošepanų. Žulįkowskis, , 
Kurs Vilniuj, teb’sėdi — 
Mūsų Tėvynės sostinę , 
It kirminas ėdė.— 
Ar ilgai ton jam leisim 
Sostinę terioti; . .* :
Mūsų brolhtš net prievarta 
Paliokais, vilioti? •
Net Neleisim — phijaim bonus, 
Renisim savo valdžia.—

no.y vietos veltėdžiams.
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'(Skiri'irva/i'g^ žviĮonėinh)
>1 Nereikia man.' vardo įiasaiiĮy^ gąjvįjiiigo, 

besiekiu aš'turtų—fų'monų tuščių, ,, ‘ . 
Tik, noriu paguosti kiekvieną vargingą,— 
Aš trokštu vien, tlkręjo. jausmo širdžių.' e

' Nenoriu* kad kapas man’ žmones vyliotų,- 
Aš noriu ilsėtis tarp vargšų prastų, 
Nenoriu paminklų, nė raidžių auksuotų,' 
Aš noriu ilsėtis ant vargšų kapų.
Aš noriu kad krūmai žalieji niūniuotų 
Šios žemės vargelį virš mano galvos, 
Su vargšais kapuose as noriu tūnėti, 

’; Kuriuos, pamilau iš krūtinės karštos,

Kuriuos pamilau nuo vaikystės dienelių, 
Kaip skurdą—žudytoją .jų' pamačiau, 
Kurių dainavau vis vargingą dalelę, 
Kuriems kiek padėti save išstačiau.

Aš noriu tik jausmą Širdžių pamatyti 
Prie manęs—poetes .vargingos dalies, 
Aš npriu kad vargšas širdy man sakytų: 
“Tikrai tu poetą vargų”—iš širdies, 
Gilumos to tik' noriu karščiausiai atsiekti— 
Aš būsiu laimingas, ilsėsiuos ramiai, 
Jei matysiu galėjęs į širdis įdiegti 
Kitiems tai, kas vis griaužė skaudžiai 
Mano širdį ir sielą, kankino jaunystę, 1 
Kak man ėdė sveikatą, kaip piktas žaltys, 
Kas man mirtį ankstybą krūtinėj išvystė,— 
Aš tikiuos kad varguolis man taip pasakys: 
“Mirei tu, mus* dainiau/vargų mus poetą, 

'• Bet tavo dainelės tarp mūsų nemirs,
Joms skraidyt po saliomis nebuvo žadėta, . 
Bet varguolis pamils jas, kaip jautrias už- .

' /■ ■ 'ž ‘ U [girs.

Dsekis kapuose su vargšais-—bedaliais, 
Kaip pats to norėjai, kaip gyvas buvai, ‘ 
0 tavo jausmingais dąrbais idealiais 
Mes šviesimės taką vangelio’ vaikpi?’ ,. 
Netrokštu paminklo, ne raidžių auksuotų, 
Netrokštu tuščios, asmeninės garbės,— ; 
tiĮtiuos.mano siela dainos* suposmuota, 
Varguoliams vilties" ir jėgų kovai dtmsA. ‘
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, Jei esi šyiesaį Svieskieį jei Ugnis, UŽ- 
degkie; jeivųnduo,.gesinkie; jei■ 
užlaikykie ir šergekie skaistybėje savo pa
valdinių širdis,ii
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į klausimus, tik vengė viso to kas jam primine y argus ir 
skausmus Rusijoj perkentėtus, bet žmones patys suprato 
kas jąm yra skaudu ir ūrdp. ramumą ir jo neužgavo.

Manydami kad reikia leisti nuvargusioms pasilsėti, 
Žmonės išėjo ir paliko Stepą sti motina viemrdu. Stepas 
kiek nurimęs jau galėjo ir su motina kalbėtis ir ėmė jai 
viską pasakoti, ką kentėjo, ko troško, kof bijojosi, žo
džiu, visltą jai išpasakojo, nors Žinomiems neužėjo pasako* 
ti. Ašarodamas Stepas pasakojo tą džiaugsmą, kurį jis 
pergyveno j^įžUnt į tėviškę, * o jo motina tik širdy kartu 
sil sūnumi ferkey nes ji jau nębeįalejo ašaromis verkti— 
sunkūs,^^ęninris;jį tai^ mikamayo.. . f L '

Jau saulute buvo nūsileidus Ir vakaro vėsumas ap
glėbė gamtą kaip Stepas užsinorėjo būtinai nueiti pas1 Va- 
fątęį* kad viską sužinoti kas jį dabar ėmė Jmpkinii. Mors 
motina nenorėjo leisti Stepą sakydami ifad*jam bus ne
gerai pūo^vaikščiojimo, bpt jis išėjo prieš jos porą, dar- 
ginžsirūstinęs-.ir dūri# smarluai išeidamas uždaužč. 
tina matė kaip jame kažkas* sukilo, kaip 'jis kažką ^skau
džiai galvojo ir kaip stipresniu,.ti^dos, paliko, taip įsi- 
karšęiavo,; kaft. nors drebėdamas^ ėjo tvirtu, nesvyruo
jančiu žingsniu., Gailą foyo motinai vaiko skausmais su-

O jis ėfe dabar pas Ją;.. t ji sakyH ką jis durys,
ką jiedu ims kalbėti Mtstiikęi *» -Motiną numanę kad ant 
gero negali. išeitiTas ją susitikimas, bet ką ji gali pada
rytą kad sūnąs taip to nori/ tf JLturejo vaiką nuo kito, 
o jis ją myWo.kr.j-os meilės tdmjo^ amžinaij%T:galv<aoumH 
■tina. 4 f Jis ją; lyrą ^patikęs tikėjos sugrįžęs iš karo tokią ir 
atrasti.. * Ji dabar po Stępo išpjimo į kariuomenę turėjo 
vaiką, o jįis 'tp niekuomet nesitikėjo... kas dabai Jius V*

Taip galvojo pąsilikus^yieria rioboj. motina,, o* Stepas 
išpuolęs į gatvę skubiai nuėjo link trobos kur ją tikėjos 

■ rasti, ’44 Ji tarnavo pas kaimyną ir, turbūt, ir dabai; te
nai tebėra,, galt atrasiu vieną”-—galvojo;Stepas eįdainas. 
Iki kaimyno kiemui nieko nesutiko ir įpuolęs pro var- 
tus'ėjo į trębą. Pragėrė duris.., troboj nieko nebuvo-^ 
nė šeimininko?' hė šeimininkės, nė jos.... benorėjo Ste
pas savo akim tikėti ir įėjo toliau, į trobos vidurį- Tro
ba dar buvo neapšviesta,’ bet vakaras buvo šviesus, iriSte- 
paš pastebėjo vienoj kertėj ant suolo kąri tai subaltavo, lyg 
pasislėpti už kabančią drapaną norėdamas ir, truputį iš
sigandęs, paklaUsė: “Kas Čia,/atsiliepkit!.. ” Dari ker
tėj sukrutėjo ir Stepas išgirdo: “tu, Stepai, .gyvast.. ” 
Balsas kokiu tai baisumu skambėjo ir Stepui1 -per širdį 
skaudžiai nudiegė—tarp, .tai jop balsas’, tai Vjarutė šne
ka.. . “A, tu čia, tu Varote,* tai kam.slepies nuo manęs, 
jog visi kaimo žmonės nori mane pamatytį q tipslepies.” 
Taip pasakęs Stepas žengė į kertę kur Varote buvo* ir pri; 
siartinęs ^anka užgriebė'ranką,, kuri jį norėjo atstumti; 
“Bijau, bijau, aš negaliu ‘tavęs* net pasveiįrinti, aš ta-, 
vęs .bijau”~rėme staiga verkti merginą. 'Stepas patraukė 
ją už rankos ir ji kažkodėl jam nesipriešino;—jiš prisive
dė ją ant suęlo, prie lango, kur veidus gilįma buvo'psfc- 
žinti, ir pasodino ją ir pats-šalę'prisėdo. « ’ ’ M

T.aip,' tai tikrai buvo Varūtė, tai Varute, del’kftrios 
Stepas taip kentėjo tolimoj šaly, žiaurioj belaisvėj būda
mas,, kuri jam liguista sVajone buVo; ji dabar verkė ir 
visa drebėjo, d jis ja laike už rankos ir.pats sumišimą* vos 
valdi' .7 ; / ' • •

“Ko tu verki, ko verki,. Varute, 'ar tu'jnane.užmir
šai,. ąr užmiršai savo Stepą, kuris buvo išėjęs dėl Lietu; 
vos kariauti, kuriam tu amžiną meilę’žadėjai,^ar ištikro 
tu manęs bijais,^ sakyk, s|kyk—aš tavo žodžio; trokštu”— 
ėmė Stepas nesusivaldydamas sumišime kalbėti vis mer
ginos rankos nepaleisdamas, .0 ji tik krūpčiojo galvą nulei
dus; , ,r t ■ '

Stepas pajuto visą tai, ką’jaute belaisvėj būdamas; 
apie Varutę svajędamas ir užsidegę^ jausmu puolėsi ša
lę savęs sėdinčią Varutę .bučiuoti, "visą meilės karštį'buč
kiuose sudėdamas.. ' ;;

Vąrutė ligšiol verkusi, atsipeikėjo, bet Stepo nuo sa
vęs neštame, nes gajla jai buvo jb-M:okio suvargusio, kaip 
jr ką tik atėjusį kaiman Šį vakarą pamatė, bet jo bučkiai 
buvo jai aštrūs dygliai, kurie'kiektienas* žeidėT jos/Širdį. 
“Stepai, Stepai, tu nebučiuok—aš jau.,. jau aš/, aš ne- 
betyra, aš netokia,. kokią tu mane kariuomenėn eidamas 
palikai...”-^-prašnėko Varute Ir vėtėme verkti. Dabar 
ji' verkė įsikniaubus į Stepo-krūtiįrę it rankomis spausda
ma jo rankas..... Ji kūkčiojo taip kad Stepui buvo net bai
su. “Tai kodėl,v kodėl tu manęs nenorėjai'matyti, kjjęl 
nuo manęs slėpeis"šį vaakrą, kodėl,«sakyk, kodėl L 
jau piktai ėmę kalbėti Stepas labai.įsikarŠČiavęs. ’ Jo jaus
mai dabar taip sumišo kad viskas išvien maišėsi—ir1 mei
le, įrilgėsis, ir piktis.* ^Varute,: sakyk,. sakyk griėičiau,,— 
aš savęs nebesuvaldysiių nekankink, sakyk”—užsispyrė 
Stepasr o ji, štąiga puo jo atšokus ir jo rankas patiub- 
savus tik -ištarė:51‘Stepai^ tū man nedovanosi, tu negali 
man dovanoti, aŠ*t jau. amžinai žūvau... 'aš turėjau vai
ką.. . vaiką nuo kito, tuo tarpu kai tu karo lauke su .prie
šais kovojai ri mano męilę tikėjaisi turįs.. . Tu klydai.,. 
D, aš pražuvus, tu man negali dovanoti* / negali, nega
li r, .. - * . • ' •p... . . \

1; “Tai tu... tiu.. jau nebe mani.,/ tu/ kuri mane ža
dėjai neužmirstį nors aš ir kovoj krisČiau... tau širdį Ju
tas pavergę. :tu mahe užmiršai. . o, kam aš tiek rūpinaus, 
kam kentėjau, kam tiek/;. Rusijoj aš ko nešumįšau dėl 
tavęs, as nebegalėjau net melstis, ūš Dievui dėl tavęs nu
sidėjau.. . 9, aš nelaimingas*/, tu mane, užmušeit. 
ėmė Stepas baisu rėkti lyg sumišęs Įr staiga atsikėlęs šo
ko pro duris laukan, Bk per sukąstus tiantis 
ištaręs.

^(Bus daugiau)' 
\ ’ ’’ >' *• ‘ 

j s

^skaitydamas 
: neilgai.
* - -

lyg didelės drobulės laukai; virš miško spindėjo vakari
ni saulė. “Dievulėlį tėvyne, Lietuva!”—tvlįai prakal
bėjo Stepas ir įsižiūrėjęs tarp kaimo medžių aųgštą liepą,, 
kuri rodė kur jo gimtasis namas yra vėl, nesijausdamas ii- 
tarė: “O, mamytė!..v '

Sužavėtas taip brangaus sielai vaiado Stepas su aša
romis puolė pine loryžmus ir apkabinęs jį glaudė prie krū
tinės ir bučiavo, bučiavo medį..*. *

• * Taip,' čią tas pats kryžius, kurį jis ganydaipas ge
lių vainikais dabindavo, tas pats medis, tas pūts/Kufey- 
žiuotojo paveikslas. ; apsiverkęs ir pirmu kartu po tięk 
nelaimiųir^vargų sukalbėjęs visa širdnui. maldelę ^TŪve 
mūsų*patranki' link gimto kaimo, Nebetoli 
jis bebųriį bet silpnam tinoguį ir titį <Whtis smįkiųnai’ei- 
ti>. >■ •

’ Drięjn kaimą* *» BirdM mušėsi, daužėsi krūtinėje 
lyg iššokti norėdama pamačius ilgą gatvę, iš abiejų pų- 
sių apeūptą trobomis, tvoromis, sodnai^ darželiais, kry- 
žfeis/^lfomyt, Variit1 —neju^omis išfgre Stepas’įr įsi- 
^iūriejo į vieną žmogų, kuria prie vartų atsistojęs^ į/jį titiį* 

ląįiai žiūrėjo Įr, vma^į ką tai norėjo šaltyti/ Stėnas,' 
|si'Wd'ejęs.į{ąWi0^U' paMno sa# kovos draugąTrinu su ___ __ _ _

dat paw^iupse mūšiuose lietuvių suįbolšėvriKarginto^ bet jiriegafejo- jSlaikyti* J" 
■Įgtisdalyvavo* /Pranas buvo-.be dešines rankos ir ,t.urė|o * - — -■ -
sugadintą veidą? , >. / ■ >
'7 . tai*ta/ Stepai,—Dievulėliau, ar tai tu!f. 
^kįnątarė Pianas it puolėsi prie Stapo. . < -

rifonugiMas, Bti4in^s/bnęMs_.-Mlfej° abiejų-, kare. 
draugų lūpas'ir pakilęs jausmas neleido jiems abiėms žo
džio ištarti. Stepas griebė Pranui už kaires rankos ir be 
sąmonės ją spaude prie savęs ir žiūrėjo, žiūrėjo- į sdvo 
karo draSgužį. Jog tai buvo pirmas aitimiausias žmogus, 
kurį jis>Lietuvoj?sutiko grįžęs, iš belaisvės. “Kaip gi tu* 
į namus papuolei, Pjanaį- nesąibpningai klausė Stepas, 
nors matė kad vietoj dešines rankos Pranui švarko tuš
čia rankovė mąskątųbjasį o Pranas,vėl nebežinodamas ko 
klaupti Ir ką sakytų tik pasakė labai širdingą! ir su di
deliu gailesčiu: “Iš Rusijos?..” • ■ ,

- Pamatė juodu bešiglamonėjant ant gatvės žmonės ir 
tuoj subėgo žiiirėtL “Tai Stepas, mūsų Stepas, su ku
riuo as kartu kariavau!..” — pasakė į žmones Pranas ir 
ėmė vesti Stepą vidun, o žmonės tik stebėjosi nuvargu- 
sia jo'išvaizda ii aimanavo. ; .'•••'•

. “Ker neisiu, Pranai,” pratarė Stepas? norėdamas 
pasiliūosuoti: “O kaip ųiano motinėlė,’ kaip Var...T’ bet" 
čia lyg kietas kamuolys stįsto j o Stepo gerklėj, Ąes jis. pa
matė kaip’iš siLstiinkusiti žm’ęniu tarpo išąpruko'vieną mo
teriškė ir greit.išriyko gretimame kieme. “Tai jį tikrai ji, 
Varute”-—šmėkštelėjo mintis Stepo galvoj ir jis nebesu
laukęs atsakymo ant .savo *,paklausymd puolėsi iš draugo 
rankos ir nužingsniavo toliau gatve, linkdavo kiemo. Ma
tydamas jo svirUojanČią eiseną Prano brolis pasivijęs jį 
paėmė po ra'hka kad, nusilpnėjęs nekristų. Pažino Ste
pas ir Prano brolį ir vėl neramiai p’aklause f ^'Taikaip ma
no motinėle, ‘ kaip Varute gyvena ?.. ” Prano brolis' ma
tydamas; kad Stepas labai nervuoj ašį tik pasakė,’kad iį^ 
motinėlė sveika ir Varute taip-gi gyvena. ■ ■'

į * Priėjo Stepo kiemo vartus. •• Stepas vėl ištrūkęs iš 
rankų puolėsi atsikelti’vaitus kad greičiau įeiti kieman, 
sunkiai juos atkėlė ir įpuolęs kieman susvyravo ir gerai 
kad paspėjo prieiti sienos, kad atsiremti, kitaip būtų su
griuvęs. . r Prano brolis dar jį prilaikė. Amt trobos slenks
čio sėdėjo senutė, kuri pamačius jau gatve Praną einantį 
vėdina kokiu tai žmogumi, atsistojus lyg ką tai atsimi
nė, b kaip Stepas puolėsi varius atsikelti it'ko nesugriu
vo pagal trobos sieną, ji puolė prie jo ir. .. iškarto paži
no sūnų Stepą., j “O, sūneli, sūneli mieliausias, ar tai 
tu gyvas dar f.. ”■—ėmė bučiuoti Stepo veidą, kaklą, pe
čius, senutė, o 'Stepas tik ją apkabino ir nieko negalėjo 
pasakyti.. Karštos ašaros pasipylė iš jo akių ir deginda
mos jo išdžiūvusius skruostus sušlapino senutės-motinos 
■žilą galvą ir veidą. .. Prano brolis įvedė Stepą į vidų ir 
pasodino ant suolo; o senutė-motina niekaip negalėjo nuo 
jo atsitraukti, ji pravirko taip pat, ir juodu abu—ir sū
nus ir motina tik verkė ir kitas kitą, bučiavo. ‘i Tai iš kur 
tu, mano vakeli brangiausias. Aš tave jau apverkiau, 
apgailėjau seniai.” Klausė motina Stepo, o šis tik ir te
ištarė giliai, su skausmu‘atsidusęs: “Iš Rusijos, belaisvėj 
būyauv o tamsios atsiminimų šmėklos praslinko ’lyg. 
velnių gauja j o. galvoj. Senutė puolėsi nuo Stepo valgy
ti j^am ieškoti; bet' nieko neturėjo, buvo tik dar nuo va
karykščios užsįjikusių šaltabarščių ant šaltas* krosnies.

“Tai kad aš/tau, vaikeli tu mano, neturiu ko’ valgyti 
dubti”—su skausmu pratarė motina, bet Stepas kaip tai 
keistai ranką pamojęs pasakė kad nieko nenori. “Mamyt,. 
maniyt, pasakyk kaip Vąrutė gyvena?..”—maldaujančio
mis kimis žiūrėdamas klausė Stepas motinos, ‘ o ši, nusi
minusį neturėjo, kaip atsakyti. “Vaikeli, paskui, kaį& 
nurimsi..—pratarė motiną, bet.Stepas sugriebė josios 
rankas^ .ėmė jąs spausti prie krūtinėstir tik klausė: “Kas 
su ja, sakyk, inamyt, sakyk, aš ją jau mačiau, aš nu
jaučiu*..-” “Mieko, vaikeli, ji tavęs ilgai verkė, bet pas
kui. .. .kitą pamylėjo... ” ‘4 0, nelaimė mano/ Dievulė
liau gerasaį fkam gi taip skaudžiai savo'ranką ant < manęs 
uždėjai?.. įik ištate Stepas ir sugriuvo ant suolo. Dra- 
no brolis puolėsi jį gelbėt, o tuo tarpu įėjo trobon ir pąts 
Pranas dar kėli žmones. / • .

Stepą vėl sugrąžino į'sąmonę. Jis apsidairęs ir pa
matęs pažįstamus veidus apie save susigėdo kad. toks4 ne
vyriškas, bet spausdamas jį sveikinančias rankas viėiems 
tik sake kad įš silpnumo negalėjęs* susilaikyti, kad labai 
išvargintas esąs* Žmonės matydami 'Stepo išvargusį vei
dą nebenorėjo jam širdies uždavinėti ir neklausinėjo kas 
su juo buvo, tik greit pasistengė atnešti valgio ir prašė jo 
valgyti kad sustiprėtų. Visi į Stepą žiūrėjo,..todėl jis ne- 

| galėjo būti ramus jausdamas savo silpnumą ir valgis jam 
prieš jį stoyėjo jo gimtasis kaimelis taip gražiai tarp nesisekė, krito iš Tankų. -
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/paslinkoįlga,baisilygiŠmekla, belaisve. Stepas su 
■ kitais dar užsilikusiais gyVąis po tiek vsugo ir , kančių 

draugais buvo išsiųstas.į tėviškę,—mat lietuviai SU rusais- 
bolševikais padare taiką ir šutar© apsikeisti belaisviais* .

’. Koks ^galinis, gyvuliškas džiaugsmas apeiną visus 
belaisvius,, kuomet jiems buvo duota .žinia kad greit galės 
grįžti tėviškėn!** Visi belaisviai iš begalinio džiaugsmo 
nebėrojo ką ir'hedar^į^rieni rėkė nesavais balsaią M* 
ti. stumdėsi, juokavo lyg pamišę, negalėdami žodžioištar- 
ti gerai iš° didelio dvasinio susijudinimo. I s *

Kįti^ms pasidarė labai negera, nes nusilpę, kunarnę- 
galėjo,išturėti ramiai tokio beprotingo džiaugsmo, vi
siems tk vaidenosi tėviškės laukai, gimtosios vietos. Tik 
netaip staiga išsipildė tas nęlaimtijgiy U belaisviu džiaugs
mas, ries bolševikai, matyt, nesiskubino jų išvežti, ar tai' 
SU kokia pašalima mintimi ar taip tik—dėl keliu ir susi
siekimo bei valdžios betvarkės. - Tik tiek^belaisviai tema
tė kad dar jiems tėkš gerokai pavargti* *. ■?

Galą gale pirmieji ‘gražinamųjų Lietuvon Įietuviu-be* 
laisvių būreliai buvo išsiųsti link rubežiaųs. Irikusičjibe- 
laisviai negalėjo nurimti is beprotingo neramumo—taip į- 
sibaisejo jiems pergyventos dienos. “Į‘ Lietuvą, į Lietu- 

. vą greičiau!.. ” vienintelis troškimas tebuvo pas tuos .ne
laiminguosius. Stepas pakliuvo į pirmus grąžinamųjų 

<. būrius it nebegalėjo nė kalbėti, nė vietoj nustovėti—nu
silpęs, suvargęs, lyg mirties paveikslas jis "tik ir gal
vojo apie Lietuvą ir neramiomis, bęprotingomis akimis 
žiūrėjo į vakaru pusę. Ten jo skaudžiosios svajonės, ten 
vargų-skausmų galas, ten jo sielos ramumas!..

Traukuliui , sujudėjus link vakaru pusės Stepas ap-
* Silpo ir parkrito ant vagono grindų,—taip apveikė jį “be

galinis džiaugsmas. Visi"traukiny buvo lyg’ Sumišę, į vi- 
/ susėtas džiaugsmas veikė, ir nors daug dar prisėjo vargo 

perleisti, bet jis nebetaip baisus atrodė. Žvėriški rau- 
dc/narmiečiu-konumistu veidai visur juos dar sekė, bet be
laisviai jau Ju nebebijojo—jir sielos jau gyveno tolimoj 
gimtinėj Lietuvoj.

* •- : . . ' ■

>

Savo akims nenorėjo belaisviai tikėti kuomet juos 
. traukinys atvežė į Kauną ir jie buvo sutikti ir nuvesti į 

- geras-poilsio vietas ir ‘viskuo aprūpinti. Širdys ją nera
miai plakė, akyse iš silpnumo raibuliavo,. lyg malonus, 
bet liguistas vėjas ėjo per kūnus—Dievulėliau brangiau- 

* sias, jog tai jie galutinai atsiekė brangiosios gimtinės! 
K ' Ir kaip malonus buvo Lietuvos oras, kaip malonūs vaiz- 
Į dai plačią laukų, didelių, miškij,. kurhlbs senai bebuyo 
I’ matę, kaip malonūs' veidai visą žmOnią,- kųyiuos tik Lie- 

tuvoj jie matė! ;
' Jog buvo ir Rusijoj laukų, ir mišką, jog ir Rusijoj 
jie kvėpavo oru, bet ten netokis jausmas sielas buvo ap
galėjęs—ten mirtis, tamsi ateitis vaidenosi, o čia tyli sie
los palaima iškarto į džiaugsmingą audrą išaugus!.. Lie
tuva—jįj svajonė!.. '

' * r

• * * * ,

Šiandie Stepas galop ir savo gimtosios‘vietelės pasie
kė, nes visus belaisvius valdžia namon atsigauti paleido. 
O, kiek jausmo pergyveno Stepas bemąstydamas apie sa
vo gimtąją grįčią, apie motinėlę, apie pažįstamus kaimy

nus. . ‘ . z *
i Atvažiavęs gelžkeltu iki artimiausios nuo gimtos vie- 

, * tos stoties, Stepas pasileido pėsčias pažįstamu keliu na
mon. Bėgolyg pamišęs, lyg kas jį būtu baisiai vijęs, tik 
neilgai taip tegalėjo, nes greit nuvargo, akyse ėmė mai
šytis žalios spalvos, smilkinyse ėmė'lyg su sunkiais kū
jais mušti ir jis turėjo pergtiūti į griovį šalę kelio, kad 
pasilsėti. Pargriuvęs gerokų laiką pagulėjo kol blogumas 
kiek praėjo ir lengviau pasidarė, ar vėl atsikėlęs ėjo to
liau. Tik matė kad greit nebegali paeiti, nes labai pa
kenkė pirmutinis įsikarščiavimas,‘ todėl paėjus porą de
šimtą žingsnią reikėjo sustoti .ir atsikvėpti. O širdis ne-

- ramiai mušė ir jis visas drebėjo. Štai priėjo jis vargais 
negalais kalvelę/,už kurios turi būti jo gimtinis kaimas. 
Sunkiai užkopė į tą kalvelęį į kurią, mažu dar 'būdamas 

A ir ganydamas, lakstydavo lyg kokis ėriukas/ Prisiminė 
W vaikystės laikus ir širdį skaudžiai atsiminimai sudiegė, 

užkopęs ant kalvelės pamatė savo kaimelį ir nebesusival- 
dydainas iš džiaugsmo' puolė ištiestom rankom .pirmyn, 
bet galutinai nusilpęs pargriuvo ant smėliuoto kelio ir nu
stojo žado. Ilgai įsikniaubęs į smėlį^giilėjo nekrutėdamas, 
o Augščdausiojo nukryžiuotasai paveikslas kuris kabėjo 

. ant kryžiaus} kuris toj kalvelėj pastatytas buvo, žiūrėjo 
į jį meile reiškiančiotiTakirii. Kiekas tuo kartu neėjo ir 
nevažiavo tuo kėliu ir Stepo niekas nekėlė ir nežinojo kad 
jis čia randasi- Pagulėjęs ilgą valandą Stepus ėmė at
busti ir žiūrėtis kaip jis į tokią padėtį pakliuvo,' jam vis 
dar'belaisvė svajojosi. “’O gal aš guliu sušaudytas, bol- 
ševikii už kokį-nors dalykąpagalvojo Stepas. Bet sun
kiai pakėlęs galvą pamatė kad jis guli netoli nuo kry
žiaus,. ant smėliuoto kelio. O tas kryžius toks 'pažįsta-' 

v mas,~ -kur-gi jis jį būtą matęs, pagalvojo, bet toliau, jau 
atsigavęs iš nusilpnėjimo, atsiminė.. .1 Dievulėliau! Jog 
tai tas kryžius, kurį jis geliu’vainikais dabindavo tlar 
mažti vaiku būdamas Jęuoiąet dar ganydavo. Surinkęs vi- 
saš jėgas Stepas sunkiai atsistojo, apsidairė ir viską pri-' 

' rimine-^jis grįžo iš baisios belaisvės ir. ėjo į namus, tik 
buvo apsilpus ir ant kelio buvo sugriuvęs. Apsidairė dar 
kartu ir pamatė aiškij,* pažįstamą, šielai labai artimą vaiz-
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l. B. S. KUOPUSU3I- 
/ RINKIMAI. /.

.. ............. . ‘'■"i'* ■»»■.!> n ii •
CHICAGO, ILK

LDS. W kp* in6n«dnlB iiurtrtnkfMi 
įvyks nec&Hoft 10 d. spalio, tuojai 
po pamaldų Aušros Vertų paittpty 
svetalnOJe, 2323 JP1. YWt 
malonCalt susiekti Ir naujų attita*/ 
o. ■ /' . . i*

BRTDGEPORT, CONN.
LDS. 30 kp. mėnesinis suHirinŲma* 

įvyks nedelloj, 10, d. spalio paptaM* >« 
toj .vietoj. Visi nArlal nuiloneklto pri-. € 
būti, nes turime daug svarbių relka- * 
liį aptarti. AOįlveskltu ir naujų 
W* ■ ' .,*4

; NEW BRITAIN, CONJf.
. ' LpS. 3S kuopas rnAneslni^i aUsIrlnlrj* 
maS įvyks nedtMfoJ, 10 *d. Spalio,' tū/' 
įjauf po- pamaldų, £iv. dfodrfejaus tolti/.# 
nytinŠJ *a!0J. Visi narjal yrą kvleda-/> 
ml atsilankyti, nes tutime daug,dWz % 

*kų aptarti., . . A ,

CICERO. iDL. v 7/ 
•- LDS. 4aros kuopos mrieftlnls suiil- 
rinkimas įvj’ks pnnedelyje, .17 d, Spalio 
8 valandų vakare žv. Antand parari/. į 
Jos svetainėje. Vląl .nartai ir parfiM /. ’ ’ 
mnlonCkite priimti paskirtu talku. 
Taip-gLatsiyeskita Ir naujų uarlų, / ,

Ęvtotta
: i ■ ■ ■ ' ’ * *

t t * "
1 ;... ■ ' * * įi i

■ DAYTON, OHIO.
LDS 09-tos kuopos mėnesinis susi*: , 

rinkimas {vyks nedėlloj, 23 d, spalio,’ . 
2-rų valandų po pietų šv. Kryžiaus pa
rapijom svetaine,Visi nariai nytlonS" ^ 
kitę pribūti, nes turime daug svarbių * 
į'Piknlų aptarti. Taip-gi’atsiveskite irff> ' 
naujų nariu. ' '

, * Kviečia

MONTEEAL,- GANA®/.,';
LDS. 92 kuopos extra susirinkimas ■ 

įvyks soredoj, 12 d. spalio, J20 Uortli^ ‘1 
pois St. Prasidės 7 vai. vakarė.

Gerbiamieji broliai ir sesutės, malo
nėkite būtinai kiekvienas atsilankyti 
atsivesti naujų narių. Turim naujų - 
sumanymų kuriuos reikia tuoj aptartl£'' 
Tik gerbiamieji, — nepasivėluokite. ’ ‘ į 

Kviečia V&liltfbtiį*''* >

NĖRA SKIRTUMO. >
t . -žp ru. ’

4 7 įstums nėra skirtumo af ĮK 
Jūsų bila už spaudos dar- snt 
bus $50.00 arba $500.00 į'W 

menesį. • : H
Mes priimsime užsaky-1 

mą didelį ar mažą ir nori*; 
me parodyti Jums delko . 
mes manome, kad galimo 
būti Jūsų spaustuvinin- j 

, kais. |

Jeigu nebūtą gera prię- 
, žastįs, tąį mes jrfeužįriitūme 
brangios laikraštyje tie-1 

i tos šiam apgarsinimui* j

“Darbininko” Spaustu-.

’vB įrengta naujausiomis *! 
modemiškomis .mašinomis 
įę spaudos darbai atlieka-, 
mi greit ir gerai; .

Su tisais spaudos dari 
Sg baią kreipkitės Šiuo adrė. 
Sffl su: 
s| “DARBININKAS” ‘ 

11 366 Broad’riay, ’
, Boston 27, Naša.'.

Telefonas So. Boston G2O '■
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Kaina 75 Centai,

/ Tai naujausios laidos 
žemlapis ir kiekvienas 
lietuvis turėtą įsigyti, 
Sulankstomas ir apda
rytai puikiais vu;šęliąis.

Didžio Išlankstytas; .

( ‘ ' Sulankstytas
į /

Galima gauti > ?

Boston 57; lfow,
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Ludviį»'

’ ATHOL. JUM,

‘ ' i

■/•j'

'Liudvika Borkovska • vėl atsi- 
Uūkia į amerikiečius, prašydama* 
pagelbos. Esaiitisunkiamo pade- 

, o paskui

■ <.<•

M. K. Martinkus
J

*.į*• •.^aSiLvU
2.75 f 
1.00J?

< •- • * •' I < to • t < « #-to V !>,♦. Jt

-T- to to to= -4 t.-f *. t-f- * to ♦ 4 i*50

4

i infr*§ 
agentus arba > 

tiesiog: , . t.

^froaiM

Narė.
f

-to “

S; ’ -J*-

mirsimo sava pirmosiom te- 
vyiies, sava kalbos, būda, 

^apvcičiii, , Maria šaukia už 
, Į100 nuoš. amerikonizmo. Ar-

£ SrEUtSto’ S.“a2: ideia nereikalaujama įšsiji- 
h Katamkų ar. juotak nuo ? Ir kokia bus nauda 

. : :. . .. I Amerikai i§ į^sigimeliįf Ir
ABBININK A S” l®1®1 nešviečia Amerikai 

...... (rme lVoBKEa) ng skaistesnio idealas’— 
tat uorauttM* ponįĮpaveldgjiino vijų . grafikų

/ Ahmk ta^J^es mVM^-kurias’iHa

1,1 f~-~• į...... J f- Įis jų aukurus nMM didzių-
* ... jų.Ar^ tat H6Ta 

SSS> S'rttaii' :;;:::::.'::Mw|^enta Amerikos priederme 

 

yęriiigiKcountrlefl yearly, .,.|5.00 ipadčti,ateivių gimtinėms Že~- 
nf MMondkfaaą matter gepfc linems atsiekti tai." ko ■ >4ie« IX IBIS »t Ulė po«t offlce at Boaton' 7_7 U ’ ■ a ’

Nm, Mer M Aet of Morch 8, įgzp»[ateiviai,

“Aeęepbmce jualliug at spėriai rite |
r., et poatage provided Xor in Sectfon 1103, 
‘ Act of Oef. 8,1017, authorlzed on July 

1918.” •
II .nu1—       ĮMtomąM—r.. i.m

W pasaulio darbininkai

visvien tai w pilnai kuosas 
priėjimas.* t

Toliau Amerikai be galo 
svarbu draugauti su rusų 
tautų politiniu žvilgsniu, 
Amerikos ir didžiulės senos 
Rusijos politiški tikslai nei 

Akiėk neprieštarauja. Poli- 
tiškti žvilgsniu nei Amerika 
Rusijai,’ nei Rusija Ameri
kai nekuomęt nebus prieši
ninkes. Gi Amerikos svar
biausi priešininkai yra Ja
ponija ir Anglija. Jos* yra 
priešininkės ir politišku ir 
ekonomišku žvilgsniu. Kaip 
šykis Rusijos iŠ vienos puses 
ir Anglijos ir Japonijos iš 
kitos pusės interesai einu 
konfliktam Todėl Ameriką 
ir Rusija natoališkū būdu 
krypsta prįe viena kitos. 

; $tai 4eĮko Amerika stovi 
už nedaRt&aųų Rūsį jų, štai 

(kode! ji nęnoB, kad nuo Rm 
sijos'atstttiĮ'TI^rkina,; Lie
tuva; Latvija, Estonija ir 
Sibiras.

^Lietuvos ir kitų nuo Rusi
jos atskilusių tautų pripaži-

senai troško ir 
[veiM leškejG'ir ko mrastž 
atėjo sau uiuir s^vo t&Vūmu 
tenai' pirmojoj tčh^ejT l# 
ar nėųa tame ypat&gas/^

. . _ . , . džiausiąs ir istpidškąg &me-
Kristuje, po Baz- Į x*ilcos pašaukimas 7 Ar ne ta- 

visuomenei ^„ahas puošia skais-
. .... . .... - ' -ISia aTOeoI^^yloinbijTąs'gsfl-

.....fJ———- Įvą7 Ar'rie tųja liepsiia
uitoii' i i irrmrkr StojMr Šmi

MUčy oKULALlL lUlfili Į Jarew, kad pildėme prie-
_ !ctaiuį»siai §aKai^ remdami

Bėda, kad esama daug’ |l>eri.ę Sama jo' kovoje, dar nimo klausime Amerikos 
’ skolininkų, kurie nesijaučia nesenai užbaigtoje Bet ne- * ” ’

t polingi, * kurių sųžineĮngniirškĮine išpildyti lygiai 
r laukia pabudinimo. svarbiu savo »priedermę —

Taip-ir-daugelis lietuvių Lpareuiti savo tėvų žemę jos 
įseivuj. nesijaučia esft Lietu- k0VQje ]aisvę. ,-y^ pi,..

J. vai skolingi. Užkalbinti a-Įfcilno,iįfįrai fonus. ’
pie Sietuvos rėmimų, jie sta- 
W klausima kų Lietuva. ■ 
jiems gero davė. Jie žiūri į 

'savo' gilėtųjų žemę, kaip 
nuomininkas į savo sklypų. 
Tam sklypui jisai nori duo
ti kuomažiausiai, gi gauti 

į iš jo" malonėtų kuodaugiau- 
siai •— ir apiplėšęs, nesi justi 

‘ jam dėkingu, • neigi pamilti
jo. z

<

išeiviams,
štai kų: niūsit skolos Lietu

mi yru taip dideles, kad ją
sias tik kelios kartos įstengs 

Z išmokėti.
•Tos šimtinės rublių, ku- 

j rias mes iššivežėm iš Lietu- 
r vos kelionėms iškašČiams — 

tai; gali sakyti, tik mažmo- 
f zis j nors ir tas mažmožis su

daru bent apie .100 niili j onų 
rublių. Daug svarbesnė ir 
sunkesnė skola, tai mes pa- 

: tys. Mes buvome Lietuvos

. - 1 L. Pi
**

KODEĖ AMERIKA' 
NEPRIPAŽĮSTA 

- LIETUVOS.,
.....

.Philadelpliia North Axne- 
rican rugsėjo 26 <E ilgame 
straipsnyje rašė apie Ameri
kos nepripažinimų Baltiškų 
valstybių. Tašai laikraštis 

Visiems mums, Liete^fej^ Amerikoj valdžios 
reikėti} atsinmia Amerikos- vai-

džia ne be savotiškų išroka- 
vimų stoja už nedalomų Ru
siją Tikini jų savo priežas
čių delko ji taip daro pdti 
valdžia negi paskelbs.

Delko Amerika stovi už 
nedalomų Rusijų ir .delko ji 
kreivai žiūri i atskilusias “tnuo Rusijos neprigulmingas 
valstybes?

Rusai be jokio išėmimo 
griežčiausia priešingi Ru
sijos susiskaldymui.’ Rrie- 

t dalis, jos vaikai, paveldėję [šingi ne vien, monarchistai, 

 

iš savo prabočių visus tuos Į bet ir visokie kitokie istai.
. kūno ii* dvasios turtus, ku-Į Dabartinė Rusijos bolševikų 

rie buvo krauti per kelis valdžia tik todėl neva pripžt- 
t tūkstančius metų. Mūsų Į žino' Pabaltiko; valstybes,

į sveiki stiprūs ir dailūs kū- Įkad - neturėjo pakankamai 
nai, mūsij lietuviškas krau 
jas, mūsų' kalba, mūsų dva

sias totai ir gabumai, mū
sų’talentai — visa tai buvo 

: Lietuvos nuosavybe, pTigu- 
/ Įėjo Lietuvai ir visa tai mes 
iš jos atėmėm, iššivežėm. Ar

valdžia vaduosis ne mūsų
* s?

prašiais,. *bet savo intere
sais. ” t

ATSIRADO DAUGIAU 
PONZI’Ų.

Chieago. Policija ieško 
pasislėpusio Sidney G. Mah- 
rots. Jis pabėgo'su $75.000, 
kuriuos išviliojo nuo žmonių 
žadėdamas nesvietiškus pel
nus. • Žadėjo^po $40 už šim
tų, o kitiems žadėjo indelį 
padvigubinti per penkis mė
nesius/

* ■

t FONTtNINĖ 
PLUNKSNA
Naudinga Visur 

DIRBTUVĖJE, .OFISE, 
NAMUOSE IR KELYJE.

Daug parankiau ir sma
giau rašyti su foutaninę 

. plunksna. Daug .mažiau 
išlaidij. vartojant fontani- 
ne‘ plunksną. Pirk dabar. 
.Kainos:$1.50, $2.50.,?&, 

; ?3.5O, $4., ’ $4.50* $5.00, • 
$5.50, $0.00 ir uukšįCiau.

“Darbininkas,”
366 Broudiray,'

Boston 27, Mas& r=

jėgų jas* sau pavergti. Teip- 
gi norėjo prieš pūsaulį pade
monstruoti ' pripažįtsanti 
tautoms apsispręndimo -tei
sę iki visiško * atsidalinimo 
nuo Rusijos. Bet-* jei rusų
bolševikų valdžia būt.buvus 

į tuos totus galima apvertin- Į geresnėj padėtyje, taF Pa-
• ti pinigais ?- «Ne,’ jie brau-Į baltike  ̂tautas būtų smaugtt- 

 

gesni už auksų, škaistesniĮsU t . -
už deimantų. Amerikoje . Amerikos . valdžiai nerū- 

į. žmogaus-vertę priimta-yra tpejo įtikti dabartinei Rusi-- 
nustatyti doleriais. Bet nėJ jos .valdžiai, bet rūpėjo į- 
ra pasaulyje kvailesniu pra- tikti visoms kitoms Rusijos 
Simanymo, kaip pastangalpąrtijoms, kurįtj visosjstovi 
apkuinuoti pinigais žmogau^Įuž nedalomų Rusijų. Ame-’ 
sielos ir kūną totus.. Mora-Į rika nuo senai draugavo .su 
les skolap tik. moraliu* keliu Rusija. Ir buvo išrokavĮmo 
ir atlyginu tegalima. Kad [taip dary to Rusija pramo- 
šuleurus didžiųjų Amertaslniniu žvilgsniu atsilakusi' V 
tautų, lietuvių tauta, davė [Amerika ankščiausia’ tuo 
arti milijono savo geriausių [žvilgsniu iškilusi. Todėl pre- 
vaikų. Vienus tik paskoU- Į kybą tarp jų gali būti kuo-
no laikinai (tuos, kurie grįš didžiausia. Amerikk su Ru- 

, j Xiėtoų), kįtųs-gi visai sija pirkliaus per Paeifikų, 
i pavedė Amerikai, bet — szi per. Juodąsias jūres, o ’ ia- 
į kad tie jos raikai biausia per Balti jų; Todėl

iiepainz.rštiį sava motinos atskilimas Latvijos ir -JEsto-
• reikalo ateitag jai į pageltų, hįjos nuo Rusi jos yra pasto

lio verti yra riksmai tų pi-Į jimas Amerikos prekybai 
gių Amerikos šovin* ia patogiausio kelio į Busijų
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Atholiečiai šiomis dienomis lau
kia-ko nors labai nepaprasto. Jie. 
laukia to, kas gyvenime nedaž
nai pasitaiko ir kas katalikams 
yra labai brangaus. Tai-gi, jie 
laukia sava paujosios bažnyčios 
pšventinimo, kuris įVyks sekma
dieny, spaliu 23 £ dalyvaujant Jo 
Malonybėj Springfieldo vyskupui 
Thomas M. O’Leary. \ , 

Prie šių iškilmių besirengiant 
daugiausiai rūpesčio tenka paneš
ti moterims bei merginoms • su 
klebonu priešaky. Jų pasiryži
mas yra papuošti bažnyčią taip, 
kad skęstų žaliumyniiose. Tai-gi 
ir darbuojamasi stropiai.

’ ‘ Antanas Loritts.
• - » f

.» '■ - i.’ <............. '■ <

~ _ CLEVELAND, OHIO. -- - 
’ “Dirvos*’ 40- num. Dalyvavusio 

aprašyme apie L. Atstovo V. Čar
neckio apsilankymą Clevelande y- 
ra keletas , tuščią ir juekingų pa
sigyrimų. -Pasakyta, kad gerb. 
Atstovas Stt xsa.vo štabu 'ir kitais 
veikėjais' aplankęs Lietuvių Ban
ką, naują bažnyčią/gražiu “Dir
vos” ĮstaigąMr net su nusistėbe- 
jimii pasakęs, kad.: “kitos mūsų 
redakcijos, turėtų paimti nuo 
“Dirvos” pavyzdį ir nuo cleve- 
landiečių pasimokinti” Jau per
daug pagiru atsiduoda. Mat Ats
tovas aplankęs naują bažnyčią po 
kurios stogu dar telpa mokykla 
ir svetaine neturėjo kuo pasigerė
ti, , kaip tik “Dirva,” kurios pa
vyzdį turėtų, kiti sekti. Žinoma 
žmogus atsilankęs kur negi peikf 
to savininko įstaigą. Kad Atsto- 
vas su savo palydovais gėrėjosi 
nauja bažnyčia, mokslaineJr sve
taine, tai tiesa ir kiekvienam aiš
ku, kad yra iš, ko pasigerėti ir 
kitoms kolonijoms, proga pavyzd^ 
imti,'nes gal kitur tokio patogau? 
namo nėra. Gi ^Dirvos” štabai 
man gerai žinorhas ir toj įstaigoj 
absoliutiškai jokių naiijenybių. 
nėra. Iš Jcur-gi gali tą pavyzd? 
imti, kupmet pati “Dirva” kiti; 
pavyzdžiu naudojasi. Priežodi? 
sako: tuščia bačka garsiu barš
ka. -Tas pdts yra ir su “Dirvos” 
pasigyrimais. Apie chorus .vieti
niams lietuviams ir-gi žinoma. L 
Vyčių choras kas kartass nauju 
puikių dainų padajnuoja ir tuomi 
publiką palinksmina, gi Teatrališt 
kas choras beveik kas kartas tas 
pačias kartoja. Dėlto, kurgi pub
lika kantriai benusedės — turi ne
rimauti. Mat nekuriems yra ne
suprantama,. tai ir norima atbu
lai viską užglostyti. P. Dalyva- 
vę£-nepaspejo patėmyti, kad po
ra nereikalingų ypatų skubinosi į- 
siskverbti ant pagrindų, kuomet 
traukė paveikslus, o kuriems rei
kėjo būti, tie turėjo nuošaliai sė
dėti. Kai kurie poneliai pasiro
dė savo “mandagumu,” d prie bo- 
nn pirkimo gal jie visai nesiro- 
dis. “ . ’ . .

Kitas p. Dalyvavusio pražiop- 
sojimas, tai kad T Dirvos” krau
tuvės vedėjo Sin|onavičiaus motę- 
ris atsinešė pundų komunistiškos 
literatnęąs, laįkraŠtį “Vilnis” ir 
pradėjo dalinti. Mat tas šlamštu- 
kas .pilnas purvų prieš JL. 1/ Pa* 
skolą ir- Lietuvos valdžią. Tur
būt bobelka manė sulaikyti žmo
nės nuo bonų pirkimo. Bet į tai 
nieks nekreipė domės. Turėję 
greit išsinešt iš svetainei. Vargšai 
nusAukėliai Clęvęlando Uolševi- 
• sėliai nieko - nelĮtiitįė jo. Jie visad 
pralaimi. Ateity reiks tankiau 
padaryti pastabų. .Lai mato kas 
<ą veikia, b kas ne.

.Tiesų Mylintis.
I . • I .

,r -į,,.j , j. i 'j,

klauso. Šoko prie kapitalistų, ku
nigų, dakritų, advokatu, kąm jie 
miega iki devynių ryto. Aš ma
nau,. kril k sorkininkas Jukelis, 
kaip pririmeškerioja iš /tamsių 
darbininkų, miega iki pietų, Sar
mata turėtų būti kad if komunis
tams kviesti tokį sorkininįą, kurs 
pats būdamas bemokslis juos dar 
už nosieg vedžioja. Kalbėdamas 
■apie Lietuvą visokių nesąmonių 
prišūkavo, sakydamas, kad jos 
nereikia remti, bet verčiau žyde
lį Trockį ir tegu.Jis ją o 
ne _ lietuviai. Pabaigęs Widinti 
savo monologą, klausė/ar neturiu 
kas'kokių i klausimų. D. Ajaus- 
kas užkĮansė: / ar Amerikos val
džia Šelpia neturtingus žmones A- 
metikėje? Jis to negalėjo aW 
kytir būva sakęs, kad risai-nešei- 
įpia. Joni buvo prirodyta faktais; 
kad. Šelpia. T.oliau klausė: ar Lie
tuvoje daliną žemes. Jukelis at
sakė, kad ne. Tai vel sugavo me
luojant. Buvo tikri liūdymai, kad 
dąlina. Dar.klausta: Ar Rusijoj 
visiems, yra laisve. Jis atsake, 
kad-taip. Su -tuo atsakymu jis 

: paliko didis inelagis. . Juk ‘ kiek
vienas žino, kad Rusijoj, 'dabar
tine bėlševikų' Valdžia ^ra ^daug 
žiauresne/ negu - buvusioji caro 
valdia. “ Tūkstančius darbinin-" 
ku yra nužudžiusi už liuosesni žo
dį. Pažiūrėkime koks šiąndier 
Rusijoj “rojus” ir komisarų val
džia, kur milijonai darbininkų ba
du miršta, gi komisarams nieko 
netrūksta.
. Darbininkai h'darbininkės, su- 
sįpraskime ir stokime į kovą sr 
tokiais Jukeliais, Trockio ir Žu- 
likovskio pasekėjais. Jie'nori už
griebti jūsų kruvinomis rankomis 
uždirbtą ir sutaupytą juodai die-‘ 
nai skatiką. Stokime visi petįs į 
petį ir ginkinlė savo numylėtą Tė
vynę Lietuvą. ■.■Remkime ją pirk
dami L. L. P. bonuspif vydami vi
sus jos priešus iš savo tarpo.

Ten buvęs.
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* ALBANY, N. Y.
Extra! Visuotinos Prakalbos.
Vietinė L. Laisvės Paskolos sto 

• tis kviečia visus, vietinius ir apy
linkės lietuvius naudotis proga ir 
atsilankyti ant prakalbų, kokias 
retai tepasitaiko. Prakalbęs btfe 
nepaprastos, * nes lankysis gerb. 
Lįetuyos. Atstovas V. Čarneckis. 
Galėsime išgirstkapie savo bran
gią’ Tėvynę Lietuvą,- ir jo sreika- 
lus. Gal dar daugelis nėra gir
dėjęs tokių svarbių prakalbų, ko
kios Čia bus. .Jos bus spalio 16 d 
1921 m. Lietuvių Šv. Jurgio pa
rapijos svetainėje, Livin'gston 
Avė. ir Thornton Št., Albany, N/ 
Y. Prakalbos prasidės tuoj po šv. 
Mišių,,11M ' - '

Gerbiami draugai ir draugės, 
sūnai ir dukterys Ųietuvos, kat
ras dar turite savo širdyse nors 
kibirkštėlę Tėvynės meiles,- “tai 
ateikite ir ’savo draugus atsiy.es-

, - - * Net juokas ėmė klausantis. To-
Kataliįdžkos draugijos remia’ liau kitas vėl,

Listuvų.
Nekalto Prasid. Panos Marijos 

pažalpinė "draugija savo bertaini- 
niame susirinkime, spalio ė, vien
balsiai nutarė pirkti L. L..; Bonų 
,už $lQ<VpO. Šv. Stepono pašelpi
me draugija ir-gi savo susirinki
me* spalio 10, vienbalsiai nutarė 
pirkti L. L. Bonų, už $50.00. Ki
tos katalikiškos seniau pirko, da
bar vėl žade pirkti. 1

Tuom taiTn/‘^nduricčiai,v’tri- 
rubliniai piliečiai; pušbolševikai 
eieilikai daro pastangas, kaip ga
lėdami užkenkti pardavinėjime 
bonų.’ Patys nepirko ir neperka. 
Tai kokie laisvųjų tautiniai jaus 
mat Jie aukauja TrockiUi, ir ki
tiems bolševikams, o Lietuvaimie 
koį Vyručiai, sarmatai 

TSvyiudnis

LAWRĘNOE, MASS. s
Iš mūsų; kolioiiijos mažai kas

rašoma - katalikiškuose laikra
ščiuose apie jaunuomenės veiki. 
rniĮ- V Gat kas paiuanyti’ kadTčiir 
nieko ir neveikiama. Gi mes dar
buojamės; kiek mūSTi pajėgos* ir 
-aplinkybės leidžia ir gal nei kiek 
nemažiau, .kaip kitose kolionijo- 
se. Vasarai užstojus musų jauni
mas .stojo darban ir dirbo net iki 

■Šiol gelbčdainas visoms 'draugi
joms ir kuopoms rengti progi
nius įvairiuose išvažiavimuos^ bei 
piknikuose. Nepaisė nesmagumu 
bet visi dirbo’išyien. Kadangi jau 
oras atvėso ir visi išvažiavimai 
užsibaigė^ tai jaunimas sumani 
nors gale vas'afbs surengti dėl sa
vęs išvažiavimų. Tas išvažiavimai 
ir įvyko 2 d. spalio; Žmonių ne- 
perdaug atsilankė, bet visi būvi 
pilnai užganėdinti. Spalio ’9 d 
parengė vienos merginos išvažia 
vimą, kurs buvo labai gražus ii 
linksmas. Jį rengė atsižymėję 
sios merginos, k. t.: Švitriutė ii 
Sakavičiūtė.

Ten dalyvavęs

BRĮCĮHTLM, ,
.Brigktono koinųnistehai pasi- 

vadino A L.. D. L. D. (Amerikos 
Labai Dideli Lietuvių Durniai) 
buvo parengę prakalbas. Pam- 
kyietė soridninkų Jukelį, * Nuėjau 
ir aš. to. sorkininkb pažiūrėti. At
sistojęs ant estradas ir pradėjo 
verkti, kad “Keleivis” sau na*' 
.mus pasistatė, o jis dar negali sau 
namu įsigykų MM, dar nesi ’iš- 
mokęs taip gudriai savo pasekėjus 

?!Keleivis.’’ Ra.
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WESTFIELD,M ASS.
Pas mus vis dar yra apskūru-- 

sios liekanos sutvertos laisvama
niškos draugijos,, tik dabar užsi
ima vien degtines gėrimu, nakti
mis valkiojimusi^ir nekaltų žmo
nių užpuldinėjimu. Anų kartų tos 
draugijos.nariai .užpuolė vienų a- 

■ pyšenį žmogų,, norėjo Iškraustyti 
ųr apstumdytų W riksmui'kilus 
pabėgo. { Tai -prie'ko prieinama 
en kur bažnyčios meilė dingsta, 
spalio 7 dienų atsibuvo Čia Lie

tuvos paskolos platinimui prakal
bos, kalbėjo p. Valiūnas. Paste- 
lėtina kad nei vieno bono nepar
duota.'Teisybė Čių daug bonų jau 
išpirkta,, būt yra nepirkųsių, ku
rio lengvai.' galėtų pirkti, t kuomet 
mri degtinei pakankamai pinigų- 

Spalio 12. dienų nuo pietų pra
sidėjo parapijos f erai, ir tęsis per 
4 dienas.’ jsskfrmnt pelnyčių^ Ne- 
dddienyje bus didelis koncertas 
su forais. šĮie fėrai bus turbūt 
ŽingjidiĮMHr/ nes klebonas kvie
tė dfc&ijftH ir jon žmlčjcr prisidvJko ■

>

vice-pirm. sako: , 
kaip anie nevarys agitacijų už bo- ' 
nūs, kad jie, kaip parduoda 20 bo
bų, ;tai gauna vienų bonų dykai. 
Tuomet D. Kavaliauskas paprašė 
prirodyti, kas gavo bonų už- dy
kų. Tai nabagas nebežinojo kų 
beatsakyti. Tuomet-kitas sako, 
būk Kas ten gavęs laiškų iš Bosto- 
nd kokios bendrovės, kad kas par
duos 15 Šerų, tas gaus vienų šo
rų dykai. Tai matote, kokis mit
uli vice-pirm. supratimas. Tuo
met pirm, šoko sakydamas r aš ne
duosiu nei cento dėl Lietuvos iš 
dr-jos iždo ir belsdamas tsu plak- ■ 
tukti, šaukia, kad susirinkimas, 

į uždarytas, lį uždarė susirinkimų. 
Draugai) ar ilgai taip duosime sa
ve už nosies vedžioti?

i t Benas Mary& *.
* *

WORCESTEB, MASS,
Spalio 7 d. buvo susirinkimas 

■iv', Onos Moterų’ D-jos. Janm ap
svarstyta daug svarbių dalykų. ■ 
Be kitko jlmityta gerb, kum A. j 
Petraičio laiškas iŠ Mhoi, Mass.," 
kuriame kviečia dr-jų dalyvauti 
bažnyčios pašventinimo iškilmėse. 

! D-ja nutarė dalyvauti ir paskyrė ■ 
$50.00 aukų. Buvo‘atsilankęs K. 
Spaudos kp. pįrml J* Vaitkus, 
kvietė prisidėti /prie Katalikiškos 
Spaudos savoįtės. ‘Tam. darbui 
išrinkta ė darbininkės, .Skaityta 
laiškas nuo L. L. B. stoties, kvie
čiantis prisidėti prie pardavineji- - • 
.no bonų. Tam darbui, išrinkta 
ir-gi 4 darbininkės., Taip-gi nu
tarta pirkti bonų už $50.00.

Kun. J. d. Jakaitis, kaipo dide
lis katalikystes ir tautos žadinto
jas uoliai ragino prisidėti sii au
ka ii’ darbu prie Tautos Fondo 
rajaus, Lietuvoje universiteto ir 

■'Amerikoje lietuvių kolegijos stei
gimui. Tam darbui išrinkta 10 
iarbininldų. Valio! S v. Onos 
D-jos pkvyzdį turėtų sekti ir kitos 
drattgipos rėmime prakilnių dar
bų.

' LA^RENCE, MASS.
Pilnųjų Blaivinimų .9 kp.* lai 

kys savo sūsiriukiiaa 16 d. spa 
' lio, nedėlios valrare; tuoj po miš 

, ; parų, šv. Pranciškai par. salėje 
Kviečiami visi nariai susirinkti 
nes turinio daug svarbių reikalų/ 
kurių keli nariai negali atlikti 
Turime pabaigti senus reikalus ii 
turime prisirengti prie sekančio 
apskričio suvažiavimo, kurs įvyk 
pabaigoje šio menesio. Turime vi 
si suėję išrinkti delegatus. Atei 
darni atsiveskite naujų.' narių. At 
.siveskite savo brolius, seseris 

■ draugus ir gerus pažįstamus. La. 
pamato ką blaivininkai veikia. Vi 
si ir visos žengkime prie apšVietot 
ir tobulumo. •

Su tikra pagarba,
P. Baltuškoms, vice-pirm

MERIDEN,. CONN.
Kaip tautininkai remia Lietuvą. *

Šiame miestelyje mažai tėra lie
tuvių,^ dėlto įr žinučių laikra 
šėluose'nesimato. Inteligentu nė 
ra. Dr-jų gyvuoja trys: D. L. K 
Gedimino, Š.v. Kazimiero ir: Lie
tuvių-TI. P. draugiškas Iūiubas 
Tajp-gryra susitverusi ir L. L. P 
stotis, kuriai , pirmininkauja __P 

; Kavaliauskas, «o ra,štiniflkauja - j 
Dangveckas. Jie darbuojasi kiek 
galėdami Tėvynės Lietuvos labui 
Rugsėjo, 28 d., buvo, surengę pra
kalbas. . Kalbėjo J. Steponaitis. 
Plačiai nupasakojo apie Lietuvoj 
padėtį. Pertraukoje buvo- parda
vinėjami bonaiĄpardųotaMž. $200 
Pirko šie,: Šv. Kazimiero dr-ja už 
$100.00 ; po $50.00: P. Ivaška ii _____ __ ___ _____
B. Raišelis. Ąuhų lėšų, padengi’-Sirg^Fmn^ 
nmi <aHi‘inlrtn. 00 TTnrn tik __ .i ;nuii surinkta vqš.$3.0D. Kaip, tik 
už svetainę užmokėti. Siuvau, ne 
prošalį bus paminėti, kaip vietos 
draugijos darbuojasi, dėl Lietu
vos?. Šv. Kazimiero dr-ja (katali
kiška) pirkoibonų už $300.00, D. 
U K. Gedimino (tautiška) už 
$100.00, L’. TJ.T. ir D-ltąs Kliulas 
(bolševikiškas)’ už $100.00., La
jai? aišku, kaa daugiau dėl Lietu
vos dirba. Kur tų “tautininkų”* 
dkys, kad jie •nematę,, kas dau
giau dirba dėl Tevynčs. štai vie
nas jų .“ tautiškas” darbas, ku- 
riuomi jie pasirodė L. L, K; Gedi
mino Dr-jos susirinkime, šp. 0 d.. 
Vienas narys įnešė, kad Dr-ja dar 
ilrktų už $100.00 bonib* Tujoj šo- 

vienas narys “tantininlris” ir
; Ainmko» anie kokiam
“< ■ >

l

9

MONTELLO*, MASS.

Spalio 9 d. buvo rengiama dis- 
kusavimo /lavinimuisi susirinki
mėlis. Bet rengėjai sumanė tik-r 
ras diskusijas. Paskyrę temų ir .’ 
išgarsino. Vakarui atėjus prisi
rinko žmonių visokio amžiaus a- v 
pie 300. Ieškojo ir šaukė disku- 
santų dėl paskirtos teinos, bet nei 
vieno nesirado. Buvo atėjęs mūs 
įerb. klebonas, tai jis keletu nau
dingų dalykų pasakė. O mūsų 

1 jaunimas visų* tų laiką prie durų 
niurnėjo^ kaip jsydas sale kiaulės; 
Kaip pradėjo visieiti namon, tai 
jaunimas’pradėjo sėdynes krau- ’ 
ti ir salėje'pasirodė apie 100 ypa-' 
tų jaunimo ir užvedė “šuruni-bu- <' 
rum.” Tai visas mokslas vietos 
jaunimo. Su mumis, seniais, pa- 
sįbaigs Montelloje visi lietuviški 
darbai. Mūsų”gerbiamas klebo
nas jau du metai kaip budina jau
nimų, bet ligšiol jaunimas nepa
rodė nieko ypatingesnio, kaip tik 
“Šurum-burum-” ' *

Šjais metais Čia nemažai buvo 
tokių atsitikimų, kad vištos išpe
rėjo ančiukus ir žąsiukus. Taip 
atsitiko ir su Jęaikuriais UetuviaM. 
Tėvai lietuviai, o vaikai užaugo , 
anglais. T-ai dabar ir nesupran- , 
ta nei kunigų, nei. lietuviškų vei-. j 
kejų.

užvilko akis. Dabar gydosi Vo
kietijoje. Esanti iš Kauno, 
Berkston gat. 4. 'Seniau tarnai 
vusi Rokiškio iniešte, apskričio ‘ 
komiteto raštinėje. Turinti A- 
merikoje. giminių, bet nęatsišau- 
luų, .nors daug laiškų siuntusi. E- 
santi neturtinga ir labai prašo 
pagelbos. Ant laiško uždėta to
kia antspaudu: ProL ‘ Dr. Pick 
Aimen-Klmik, Konigsberg i/Pr. 
Tragli KirchėnW.‘ 27» J>.

Ištiso laiško- nešpauzdiuame; .* 
nes kaikurie jame išsiveiškinmi 
sukelia abejonę, Gimines ir pažį&- 4 
tumieji turėtų pasirūpinti jos su-./ 
šelpinR1* adresas pirmesnių* ' 
me laiške buvo paduotos toks: 
Konigslicrg Protam, Bordmt Str,
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kiame vieni pas kitus.

pi ųop, kad. raštas niro 
"iai ir jeigu nori šutau 

pyti kodąuųiausia laiko
; tesnių informacijų Idąusk pas

[Bostonan. Ar jūs pakampė- /
Žagaris “Pavasario” kuopa,Jįe bailiai slapstysite® su A. 

tnH D D (Amerikos La
bai Dideliais Lietuvių Dur- 
neitais) f

Nesenai į Brooklyno(t Vie
nybes” priekaištą L* St. 
Šeimuir būk jis lėtai dirbąs, 
nurodėme kaikurias. to lėtu
mo priežastis. Nurodėme, 
kad socijal-demokratų, soči- 
jalistų-liaudininkų, valstie
čių Sąjungos ir tautinių ma
žumų. atstovai miela valanda 
susivėlina i posėdžius ateitį, 
o ir atėję dažnai užveda tuš- 
ščių ginčų apie tai kodėl Ka- 
M&ų Bažnyčia, neleidžia 
motėrims kunigąuti ir t. .p. 
Tai “Vienybė” nuin. 75 at
sako, kad “čia tik atgaleivio 
susiraminimas.” Žmogus 
sn protu mato, kad čia ne su- 
siraminimas, odalykoišaiš
kinimas.

A .
’ *

Laisvamanįą ir socijalistų. 
laikraščiai » didžiausiomis 
raidėmis rašo, būk krikščio
nys demokratai pardavę Lie
tuvą Lenkijai. O tuo pat 
tarpu' svetimos valstybės 
viena ’« po- kitai pripažįsta 
Lietuvą de jure nęprigul- 
minga. Ką tų laikraščių 
skaitytojai turi manyti apie 
jų redaktorius?

.STEIGS IŠVARYTI 
ŽIURKES Iš RYTŲ.

Suv. Valstijose žiurkės su
naikina Apie dviejų šimtų mili- 
joną dolerių vertės, maisto, 
kaip tai, gmdus ir kitus javus 
sandėliuose. Ir tik suvienytos 
pastangos kožno namų savi
ninko ir namų gyventojo išnai
kins tas biaures žiurkes. Šuv. 
Valstijų AgrikulturosDeparta- 
męnto Biologįę4 %ųrvęy pra- 
dėjorifovą.. pilės jas rytuos^. 
Darbas buvo pasekmingai ves
tas vakarų valstijose.

Rytų fy pietų' gyventojai 
per tokį ilgų laikų kentė žiur
kių cįrasKying. ir naikinimą, 
jog dabar žiurkės jiems.papra- 
stas dalykas. Bet Dėdė Šamas 
stengs athudint. tuos gyvento
jus ir parodyti reikalingumą 
išnaikinti jas.

. Statė Peiiitentiary Ūkės, Ba- 
ton RougeJ La? turi 2,500 aktų 
žbrnės. Pereitais. metais paso
dino 200 akrų komų. Žiurkės 
apsigyveni ant žemės, pavog
damas visas sėklas kas nedavė 
progos dygti,. Antrą sykį ap
sodino žemę, bet šį sykį trėč-, 
dalis uždeVėjimo pasirodė.

Bet šiais metais tas. pats u- 
lurLinkas pradėjo kovoti su 
žiurkėms* Sulig Biological Sur- 
vey patartį būdų. Iš1 kalėjimų 
prasikaltėliai buvo vartoti iš
matyt nuodytas viliones ant 
2,500 ąkrą^žemes; Po tam žiur
kės pragaišo?.,# Šiais metais' ūki
ninkas tupėjo kua-puikiausįas 
pasekmes., ,

ir kitus chemikalūa negalima pa-Įnormaliikas.: neiiŠovč tiek šovi* 

. Bet|nių ir neįvėrS siūlo į adatą tiek 
kartų, pasirodo, kad- žmogus ir 
vikrume pasilikęs nuo kitų savo 
draugų, kurie nevartoja alkoolio.

Negana viiiminėtų bandymų, 
dar .vieną paduodu apie kūno sti
prumą. /

Generolas Leistenstofer- darė 
bandymą ant keliolikos savo ka« 
reivių. Vieną pulką savo1 karei- 
vjfl gerai nufaao, bet ne4»v8 ns 
biskio alkooljo ir tas pulkas daug 
toliau nuėjo ir geresniam padėji
me'buvo, negu tas, kuriam buvo 
duodama alkoolio.

Zuntz ir Schumberg studijavo 
temperatūrą lėbaujančių karai- 
vių.‘ Surado, kad keliaujantis 
kareivis, galinežti ant savo pečių, 
apie 45 svarus ir eiti apie *8 ar 
10 Am. mylių ir kūno temperatū- 
ra visai nepakyla. Bet kuomet 
buvo duodama, nors ir mažai ai- 
koolio ,tai temperatūra pakilo nuo 
102 K iki 105 F. (40.50.).

Pąrkers kalba apieį maršavimą 
400 mylių skersai Egipto dyky
nių. Anglijos kareiviai ėja 1800 
m. ir ne vienas pulkas nepavar
go kelyje,, bet alkoolio nebuvo 
duodama. Vieną dieną didelė da
lis tų kareivių gavo alkoolio nuo 
'savo giminių ir mylimųjų, tuomet 
pasirodė, kad kuone visi tie; ku
rie tik vartojo, alkoolio, atsidūrė 
ligoninėn iŠ priežasties pavargi
mo, o tie knrie-neragavo alkoolio,- 
galėjo maršuoti ir toliau. Čia in'es 
matome, kad alkoolis lošia .savo 
rolę nemažiau, kaip kiekviename 
darytame bandyme. .

Čia paėmiau tik trumpai per
bėgdamas nekuriuos kenksmingu
mus, bet jei norėtume plačiau tą 
apkalbėti,-imtij labai daug laiko 
ir vietos laikraštyje. Čia neminė-' 
jau jo kenksmingumo dėl inkstų, 
širdies, ‘kepenų ir šlapumo pūslės. 
Žodžiu sakant, alkoolis yra vienas 
iš įvairiausių nuodų, kuris Veikia 
ant kiekvienos kūno dalies be 
.skirtumo. < *

Paimkim^ šiandieninę namieje 
padirbtą “moon-shine,” ką mes 
apie tai galėtume pasakyti? Ka
dangi ji turi asvyje dalį alkoolio, 
kurio ♦ kenksmingumas jau buvo 
įnuodytas, «bet prieg to joje dar 
randasi Ir kitokių rūgščių, kurios 
yrą du kžrtu kenksmingesnės, ne
gu alkoolis, nes bobelės, kurios 
dirba tą skystimėlį, nė viena nėra 
baigusi‘ chemijos kursą ir neturi 
nė mažiausio supratimo apie vei
kimą bakterijų laike rūgimo. Ma
no, kad kuomet laike distėliavimo 
pradeda bėgtr skystimas, jog tai 
alkoolis ten bėga, o nežino, kad 
tik maža dalis tėra alkoolio o ki
tos kitokių nuodingų gesų ir rūg
ščių. . Sunkiai, nusideda patys 
prieš savę ir prieš priaugančią 
gentkartę tie, kurie vartoja 
“mooų-shine;” bet tie dar labiau 
nusideda kurie ją. dirba ir už tą 
dolerį nuodina tikrus asvo bro
lius. z

Za—kas.

dirbti nevartojus alkoolio. 
tas būtų galima aprūpinti Šiaip: 
išdirbti alkoolį tose laboratorijo
se, kur yra išdirbama viršuje mi
nėti chemikalai ir išdirbti tik tiel; 
kiek būtinai reikia suvartoti išdir- 
bimui tų chemikalų* *

Iš to mes galimt gauti kiek su
pratimo, kad aikoiJlis nėra taip 
reikalingas kaip nekurie sako, 
kad be jo negalima apsieitu
• Dabar vėl klausimas: ar pri
duoda Žmogui stiprumo ir ar yra’ 
sveika’vartoti alkoolį nors ir ne-' 
daug? Nekurie reriiasi tuo, sa
kydami} jeigu nebūtų sveika, tai 
gydytojas neduotų “brandės” 
kuomet žmogus kankinasi kokiu 
sopuliu, dėl pavyzdžio -^ sužeis
tas. Tai yra daroma dėlto, kad 
alkoolis marmą dirksnius (jaut
rumą). ‘ čia jau mes matome, kad 
alksolis ne stiprina, bet'apmari
na žmogaus kūną. O jeigu, mari
na jausmus, tai aišku, kad nega
li būti vartojamas kaipo vaistas. 
Maistingu daiktu mes vadiname 
tą,-kuris duoda maistą augimui 
naujų cėlelių, bet alkoolis negana 
ką to neduoda, Bet dar tas pačias 
naikina.* Tas buvo bandyte* Dr.' 
Gaddord’so. ■■• ’■

Nekurie išf mūsų lietuvių turi 
tokį išmanymą, kad būk-išsige- 
rus prieš valgį nuo “ trejenkos” 
(trejų-devynerių), apetitą patai
so. Tas tiesa, bet to nežino/ kad 
apetitą ne alkoolis taiso, bet žo
lės, esančios užmerktos tame al- 
koolyje,tkaip tai paprastai yra de
dama imbiero ir karčiųjų pipirų 
(Capsicum Frutescens). Taip ir 
daugiau galinih. priskaitliuoti au
galų kurie turi vertę pataisymui 
apetito. Dėl pavyzdžio piene 
(tarakaęum), kartymedis (ųuas- 
sia) ir keletą kitų. Bet ne kokios 
tenai bobų sumanytos “trfejan- 
kos’ ’ (tre'jos-devynerios).

Tas virsminętas šaknis galima 
sutaisyti sekančiai: verdančiu 
vandeniu užpūti ir gerai Užden
gus palaikyti pusę valandos.'Po 
tam nukbšti ir atšaldžius gali var
toti tą skystimą vietoje trejankoš 
dol pataisymo apetito. Bet reikia 
žinoti kiek ant kar,to imti, nes per
daug paėmus, gali kenkti sveika
tai.

Kaip alkoolis veikia ant žmo
gaus nervų? Mes žinome, kad 
eteris yra vartojamas užmigdymui 
laike operacijos. Bet' eterio ne- 
įduosi nė didžiausiam girtuokliui: 
sakys, kad tas yra nuodai. Bet 
mes dėl geresnio supratimo, paim
kime chemišką formulą alkoolio ir 
eterio ir pamatysime, kad jos la
bai giminingos viena kitai. Al
koolio formula C2H5OH;^ eterio L 
—C2II5. Mes matome, kad labai 
panašios, todėl panašiai ir veikia 
ant žmogaus. Tik alkoolis veikia 
lėčiau, negu eteris.

Alkoolis paimtas į vidurius, pir
miausiai veikia ant vidurinės da
lies smegenų, po tam an intelek- 
tuališkosios (protingosios) dalies, 
o paskui ir visas smegenis apima. 
Smegenų palietimas atsiliepia ir į 
nugarkaulio dirksnius. Toliau pa
liečia visą kūną ir žmogus lieka 
visiškai, supkraližuotas Tas 
mums duoda suprasti, kad varto
jus alkoolį, niekuomet negali būti 
stiprus, kaip protiškai, taip ir fi
ziškai, nes tas jau buvo parody
ta gan tvirtais faktais. ’ » x

•Dr. Jocoby darė visokių ekspe
rimentų, kad sužinojus ar alko
olis stiprina protą?" Jis darė ban
dymus sekančiai ; surinko vienaip 
išsilavinusių stenografių ir vie
nai pusei iš jų davė 16 kubiškų' 
eentemiterių (10 c. c.) dlko^olio, o 
kitai pusei nedavė nė biskio ir-pa- 
skyrė 15 minutų dirbti. Po įtek
me alkoolio daug daugiau padarė 
klaidų, negu tos, kurias nebuvo ė- 
musios jo. . Pianistai alhoolikai 
daugiau kartų užgauna nereika
lingą balsą, negu tie; gurie nevar
toja alkoolio.' Girdėjimas nėra 
toks aštrus vartojant alkoolį kaip 
nevartojant. Skirtumo nedaro 
kiek vartojama. Nereikia daug. 
Nekurie sako, kad alkoolis spri-

• duoda vikrumo.’ Tas buvo ban- 
l clyta Fottęrman’o. Jis ištyrė pats

ant savęs, kiek kartų gali iššautį 
iš šautuvo per minųtą ir kiek kar
ti]. įverti siūlą į adatą. Išgėręs ni
kolio mažą porciją, vos tik 25 kal
biškus eentcmetęrius,. bandė at
kartoti savo išsilavinimą vienuo- 
liką yalndų ųuo išgėrimo, alkoolio 

nebuvo

_* ’ ■- j ' "‘••Tu.. -

norėdami būti naudingesniaia 
Dievui ir Tėvynei, pasiryžo švies
tis ir tam tikslui nutarė įsteigti 
savo knygyną-skaityklą.. Deja, 
visuomet viena kliūtis piniginė 

< neleidžia pageidaujamoj plot
mėj' ižvistytitą gražų sumanymą, 
beturėdami kuomi knygas pirkti; 
kuopos nariai kokias turėjo kny
gas nešė ir aukavo, vienok dar 
didelis jaučiamas knygų trūku
mas. .t ’

Žinodami tBrolių-Amerikiečių 
atviras širdis, nutarė kreiptis į 
Jus Tautiečiai prašant paramos 
tame sumanyme, ypač į “Darbi
ninko” Redakciją kuri plačiai ži
noma Lietuvoje, Prisiųskite at
liekamas knygas, o tada bežiūrint 
mūsų knygyūas užaugs. Tikimės 
kad mūsų, prašymas neliks pu- 
jniršta8, aukos gi bus priimtos dė
kinga širdimi.

Šu gilia pagarbu,
Žagarės “Pavasario” kuopos 

pirmininkas K. T. Rauda. 
į AakasH&iųskitfr šiuo antrašu: 
LITHUANIA, Žagare, Kunigui P. 
Raudai, dėl “Pavasario/’

«

Alkoolis žiandieų visiem* yr« 
paprastas dalykas. Nerastūmčm 
ne vienos ypatos civiliztiataiie pa
saulyje kuri nieko nežinotų apie 
jį. Bet paprašius Suotį definiciją 
apie alkoolį: kaip jis pasidaro, iš 
ko pasidaro, kam jis/yra reikalin
gas, kokią įtekmę dfcro ant žmo< 
gaus sistemos kuomet jį Vartoja, 
ar yra reikalo vartoti ir ką mes 
turinrn daryti kad nųsipratinus 
nuo to biauraus ir nelaimingo į* 
pročio, galima sakyti, kad mažas 
nuošimtis atsirastų,»sugebiančių 
į šituos klausimus' tinkamai atsa
kyti. Todėl sumaniau nors trum
pai Šbbei^tą paaiškinti apie tą 
mums žinomą* bet ne visiems sų- 

' prantamą skystimą.’ Jei mes vi
si kaip vienas suprastume, kas y- 
ra alkoolis, nebūtų reikalo Suv. 

. ValSt. valdžiai skirti milijonus do
lerių prohibicijos įstatymo vyki-.

* nimtū. Nebūtų reikalo nei blaivi
ninkų organizacijų steigti', -Tuo
metkiekvienas .vengtų alkoolio.

* kaip smarkiausių nuodu,
Norėdami išaiškyti alkoolį ir jo 

nekurias ypatybes,' turime susi
durti su mokslu.

Alkoolis yra dviejų rūšių, kaip 
ęhcmiškaį mes vadiname : Methyl 
—medinis ir Tjthyl — tikrasis al
koolis. Medinis alkoolis chemišką 
formulą tūri CH30H, o paprastas, 
arba tikrasis turi C2H(jOH. Da
bar mes .matome, kad tuodu che- 
mikalu toli skiriasi viens nuo ki
to. Iš to mes galime suprasti, kad 
negalime užvaduoti vieno vietą su 
kitu. Medinis alkoolis yra mir
tinai nuodingas. Patekęs vidu- 
riuosna .užnuodija visą žmogaus 
kūno organizmą taįp jog nesiran
da nė jokių vaistų, kurie veiktą 
prieš tą baisųjį puodą, o vartojant 
iš viršaus — apjakina. Nuo jo 
labai dažnai žmogus ar gyvulys 
netenka regėjimo ant visadoą. 
Tas nelabai senai tapo susekta. 
Iki 1910 m. medinis alkoolis buvo 

.vartojamas prie išdirbinio kietųjų 
skrybėlių (Derby felt hat). Bet 
kartas nuo karto buvo atsitikimų- 
kad žpiogus. staiga netekdavo re
gėjimo (apakdavo). Ilgus metus 

į gydytojai (specialistai) džiovino 
smegenis, kad suradus tos baisios 
ligos priežastis. Po ilgų tirinėji-. 
mų, pasisekė Susekti, jog. apaki 
mas atsiranda, iš priežąsties dėvė
jimo skrybėlių (Derby felt hat). 
kuri’os buvo plaujamos medinia
me alkoolvje kad užlaikytų stip
rumą. Ir nuo to laiko griežtai y- 
ra valdžios uždrausta vartoti me
dinį alkoolį vistu’, kur tik jis gali 
lengvai pasiekti žmogaus kūną ii? 
vidaus ar lauko. Šiandiena jis y- 
ra vartojainaš nekuriu dažųišdir- 
bystėje. Jis .nėra pavojingas var
toti alkotflinėse lempose.

Ethyl, -arba tikrasis alkoolis pa
sidaro iš visko, kas tik turi krak
molo ir cukraus, pridėjus, mielių. 
Mielės duoda pradžią rūgimui, c 
rūgimas nėra, kas kitas1 kaip tik 
veikimas bakterijų, kurios per
verčia cukrų ir krakmolą į actą 
(uksusas-vinigerį), o iš acto-vini- 
gerio į alkoolį. Alkoolio negali
ma padaryti liuoso nuo vandens 
nes jis traukia vandenį' labai stai- 

. giai iš or0. Vartojant alkoolį che 
miškose laboratorijose, iAtr turi 
būt taip liuosas nuo vandenio, 
kaip galima, tai yra daroma šiaip: 
paima paprastą alkoolį, sumaišo 
su metaliniu notru (metalic 
sodiurn), kurs sutraukia visą van
denį, kiek tik randasi ąlkoolyję. 
Po tam vėl disteliuoja į tam. tik
ras pritaisytas bonkhs, kurios yra 

’ gerai apsaugotos nuo įėjimo oro, 
tai tik tuomet gaunamas, taip va- 

' .dinamas: “apsoliutiškas alkoolis.’ 
Bet ir. tai labaį retai pasiseka pa
dirbti 100 nuoš. alkoolį.

Dabar klausimas; ar alkoolis 
tikrai rcikaliųgas ir ar negalima 

. be jo apsieiti? Šiandien daug al
koolio vartojama nckuriem vais
tams dėl užlaikymo ntio sugedi
mo. Bet tą mes galetūme pava
duoti gliceriną, nes ji taip-pat ge
ra ttžtaikytoja nuo gedimo. Žmo
nių ir gyvuliu kūnai yra sumer- 

■ ■■ kiami alkoplyje vartojimui dėl 
-medicinos mokslo. Bet i rtai būtų 
galima pakeisti su parmoldchyd’u 
(kas daugely vietų ir daroma). 
Bet vis-gi visur negulima apsieiti 
nrišdirbus alkoolio, nes negalime 
padirbti aukščiau minėtą Par- 
molckhydo be alkmilio. Taip-gi 
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LAIŠKUTIS AMERIKIEČIAMS.

Gerb. ^Darbininko” redaktoriau:
Malonėkite patalpinti šį mano 

mažą straipsnelį į laikraštį “Dar
bininką.”

Aš, kaipo tarnaująs Lietuvos 
kariuomenėje, turiu garbės "kreip
tis prie Amerikos lietuvių ir lie
tuvaičių. A§ labai malonėliau, su 
jumis sesutės, susirašinėti. Ka
reiviu gyvenime didžiausia laimė 
ir turtas yra laiškai su žinutėmis 

■iš kitų šalių. \ Kareivio’ gyveni
mas yra gan vienodas. Dabar, 
kuomet ginklai-yra sustabdyti su 
lenkais išgamomis,' labiausiai no
rėtumėm susirašinėti SU Amerikos 
lietuvaitėmis. Pei’skaieiusios šį 
atsišaukimą nonumeskite į šalį ir 
neatidėkite kitam kartui, bet iš- 
pildykite mano prašymą, $u ne
kantrumu lauksiu iš tolimo krašto 
laiškų ir laikraščių. Gerbiamoš- 
amerikietęs, rašinėkite man laiš
kus šiuo antrašu; 5 p. D. L. K, 
Keistučio pulko, 3-čio Bataliono, 
7-tos kuopos.

Su aukšta pagarba;
Povilas Slavinskas*

♦

“Žagarės “Pavasario” kuopa 
Žagare 9—IX-VX921 m.

Gerbiaihas “Darb.” Redaktoriau 
ir Garbūs Tautiečiai f * ■

. - Korė didelė toluma skiria vie
nos taiitps vaikus, vienok dvasia 

. įTol<1

“Dirvos”' num.; W 
ma:“Antan (?) tūlas kleri
kalų kalbėtojas skelbe, kad. 
girdi, pabaigę paskolos^dar- 
bą mes- rinksime aukas, kad 
su jomis sudrūtinti‘Lietuvos 
sięmj sargybų ir neįleisti nei 
vieno kas*tįk grys iš Ameri
kos t neturėdamas Tautos 
Ponio paliudijimo.” Jei iŠ- 
tikro “tūlas klerikalų kal
bėtojas” ka nors panašaus 
būt pasakęs, tai visi laisva
manių laikraščiai būt apie jį 
bebūbnijų. Bet kadangi tas 
“tūlas klerikalų kalbėtojas” 
neįvardintas, tai aišku, kad 
čia yra tik begėdiškas laisva
manio išmislas, • (kad persta
tyti katalikus* Rartiviškiau- 
siais žmonėmis rir varžan
čiais kitų laisvę. Bet mums 
tai nereikia griebtis išmislų, 
kad prirodyti liberalų tokį 
partiviškumų kokį .katali
kams . jie bando primesti. 
“Vienybė” nuni. 60, rugpj. 
12 d. laidoje rašo : “Gudas, 
4 Darbininke ’ redaktorius,
kuris ir dabar liųosai Lietu
voj važinėja, nors turėjo 
prieš Lietuyos^valdžia atsa
kyti už tokį jos piliečių ir 
valstybės sąmones įžeidi- 
mų.” - ’ .

Tai mat čia ne išmislas, o 
juodu ant balto parašyta, ko 
liberalai nori ir kaip Jie 
laisvę supranta. Laisvama
niai laisvę supranta taip, 
kad gavus sau viršų, neleis
ti nieko jiems priešingai nei 
rašyti, mei sakyti, o už to 
vo prie caro, taip Rusijoj 
padarymų battsfį. Taip'bų- 
bolševikų valdžia daro, tų 
mūsų laisvamaniai darytų, 
kaip jų pačių žodžiai liūdi-, 
ja, jei turėtų ViršiĮ.

1

i
IABAU, HUDSINGFORŠ, IŽIGA, REVAL, MĖMU {

... $10.00 |

» g . .i

l - S '• 
••• ' 1G-f

'X

| VGOLD MEDAI MILTAI
« 110 svarų pilnai dvilinkas maišas ..... I.....--------
C '* CUKRŲ S
į 50 svarų Domino Cane Oran, į 2svaru taksus 
1 v . »tlRŽTAS PIENAS. .
p Geriausios rūšies, dėžėj 48 pintinėlės .............
jį t EVAPORATED PIENAS
p Leggett’š Premier, dėžėj 48 pintinėlės...............
ri TIKRI T AUK Az.
d 10 sv.'supakuota į vieną baksą, Rohe Bus special 
ų 20 svarai, supakuota į vieną baksą .....................
V 24«varai, supakuota po 3 sv. pintinėle.................
( LAŠINIAI t
i! 20 svarų geriausi (Speck) į vieną baksą.......... .
JI. KUMPIS
į f 24-25 svarai išrūkytų spėriai Rdhe Bros ........
n - 
p nuo karės,, apvogimų, streikų ir revoliucijos, 
n ----- - ----- ..„1.-1... „.„.v..

, nž nhrlji knlnrt.

f AMERICAN MĖRCHANTS SHIPPING & FORWARDING CO., 
; ' 14? Fourth. Avė., New York, N. Y. "

24flvarai, supakuota po 3 sv. pintinėle.........
LAŠINIAI t

KUMPIS

»

r

■i

h.

• >
’ ■ /

12.50
Musų kainos padengia perkėlimo lėšas į paskirtų vietą ir apsaugoja 

. 10 nuošimtis virš liž vi
durines šalis ant savo pakuotų, pundų. Persiunčiame kogreičiaustai ir 
už pigią kainą. , • . «

Trumpas susisiekimas su visom 
dalim Europos.

S. S, Mount Clay___ Spalio 27
S.S. Mt, Cąrroll (nauj.) Lap. 10 
Laivai iš New Yorko išplaukia nuo 

Pier No. 86, North River—gale 
West Jį&th Street.

Specialiai tiesioginiai traukiniai 
, laukia Cūshaven su prityrusiais lie

tuvių perkalbėtojais. 275 svarai ba- 
gažiaus leidžiama veltui iki- rube- 
žiaus. • ’

Kajutos sU 2, 4 ir, 6 lovom ant vi
sų šių laivų. Specialiai valgymui, 
rūkymui ir sėdėjimui kambariai ii* 
visi pasivaikščiojimui dėnial skiria
mi tiktai 3-čios klasės pasažierlams.

Užsiregistravimui vietos rašykite, 
į bile agentą arbaX - I
* ‘ r > f

V

t

i

b

• < 4

i

4- V

>>
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* V-*’ (_________ ____________ _ -
JULIUS ROTTBNBLRG, Inc.K 

TSevr Engimui General Pass.
260 SanoVer Street, Boston, '

.>

r.

»
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“Sandarų’.’ num. 40 rašo: 
“Gerb. Čarneckis taip elgia
si, tarsi jis* atstovautų tik 
vienus klerikalus.” Ir jiei 
mažiausiu faktu toje ilgoje 
pastaboje ir korespondenci
joj iš Chicagos apie .Čarnec
kio, ten* atsilankymą nepa
tvirtina viršuje, cituoto pa
sakymo. Žinoma’ to nepada
rė dėlto, kad Čarneckis pa
sielgė *kaip reikiant. Lais
vamaniai vietoj, išmislus pa
šyti; apie Lietuvos atstovą 
verčiau pradėtų kuomi nors 
prisidėti prie paskolos sukė
limo. Ką padarė So. Bosto
no sandariečiai su nųterio- 
tais draugais ir nežinomos 
Šalies pilieeiais. . betrukus 
atvyks Lįetuvbs atstovas

HSH]S PRANEŠIMAS!
šiuomi mfes pranešam lietuvių 

visuomenei kad mes 
‘J " •

* įnupirkpme

RAIGYKIĄ
' PO n4 ?87 Bank Street,

(Ant antrų lubų.)
WAT^RBURY, CONN.

Gamiiiame’ visokius ska
bius valgus ir už prieinamų 
kaina, yieta puiki ir šva
riai užlaikoma. Visiems tau- Z
trečiams’fcatarnausime koge- 
•riausiaij l tad. visus prašome 
atsilankyki. • • .

. INGTON 
■'■ . IIĖSTAIIRANT ■
B. UtKAVfflUB ir J. GUSm
•rer:
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AGENTAS VISŲ
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jį . Agentūra. Uždėta, 
ji < 1910 m,

:■ LAIVARI
h* ir iš LIETUVOS parduodu per Rotterdamų, 

į ‘Antwerpenų, Amburgų\ Bremena, Klaipėda, 
į Karaliaučių, Eitkūnus, ir .jūeįoįn geriau* 

® šių ir greičiausių, laivų. Basportus išreikalau- 
S. ju visie»$ keįiauįanUeins į LIETUVĄ. Bini- 
is gų siuntimas ir mainymas pagal dieninį kursų, 
įg Išvažiuojant į Lietuvą ma&yti pinigu^ nepri- 
1: verčiame.. Atvažiuojančius iš kitų, miestų patin

ku ant Moiies jr .bagažiUĮS pristatau ant laivo." *
- Su visomis infermaėijomis kreipkitės 

tiškai arba'per laišką pas seną ir užtikrintą a* 

rt (UNAŠAUSKAS
Visuotiną užstikėjlmą įgijau teisingupiu ir mano geru 
patarnavimb, užganėdijau daugumą* užganėdinsiu ir ius.
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• Subata, Spalio Ž5 d.,
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Knyga-Mokykla.
• 4 „ s • . .
- Daugiausia gautų iš JĄetuvos knygų tiiįka pasimoki- 

irimui skaitymo, rašybos, kalbos, skaįtliavjmo ir apsipa^-
. uimui su kitais svarbiais šių dienųMausimais -

■-Besiartinant šaltiems žiemos vakarams skaitytojai 
pasirūpinkite įsigyti tinkamų vadovėlių, kad nepraleidus 
Luošo laiko be naudos. . ' ?

'Daugelis važiuoja ir rengiasi važiuoti į tėvynę Dietų* 
’ v:l. Pirm negu važiuosite, iŠ mokite gerai lietuviškai ra^ 

šyti, skaitliuoti ir tt. ir taip-gi apšipažinkite su kitais 
svarbiais'klausimais, kuriuo.1, kiekvienas lietuvys turi ži- 

•Loti. , . < ’■ :
: Tad, dabar proga įsigyti labafnaudingas Įmygąs, ku

rių neperdaugiausia išleista, o dar mažiau'gauta čia Ą-’ 
merikoje. / -----

■’ Tamistos žinote, jog Lie'uvoje kad ir leidžia Įmygąs, 
tai neperdidžiausių skaičių t ;zeinpliorhi, nes'-pdpiera ir 
atspausdinimas gana brrngia: atseina. Šių skelbiamų kny
gų* gali ir Lietuvoje pritrūkti. Tad pasiskubinkite su už
sakymais. • *

( Žemiau talpiname suras i knygų gautų iš Lietuvos.
■ . - LDS. nariai nuo pažyru tos katalbgines kainos gaus

nuolaidų 15 nuošimtį arba 15 centų nuo dolerio. Tai yra; 
pasirinkę už vienų dolerį mu is moka 85 centus. ‘ Pirkda
mi už daugiau kaip $5.00 L. Z >. S. nariai gaus nuolaidų %5 
nuoš. arba 25 centus nuo dol( tio.

* i . -

; Prieteliai pirkdami už daugiau kaip $5.00 gaus nuo
laidų 15 nuošimtį. /

- L. D. B. nariai pirkdami daugiau kdip už $10.00, gaus 
nuolaidų 33 nuošimtį, o ne i ariai gaus 25 nuošimtį.

Knygynams specialė nu >lai'da.
APLINK BALTIJĄ. Kas jau yra • ajūryjė ir kas dar norėtų ten 

būti. Parašė»Vaižgantąs. Pi ;1. 96. -Begalo įdomi ir nau
dinga. knygutė...................................................................................

ARITMETIKOS TEORIJA. Ket irtasis leidimas Švietimo Mi-
— ' . nisterijos Knygų Leidimo E misijbs 'leidinys. Naudinga 

.. knyga* kas- nori išmokti gerai skaitliavimo įvairiose šakose.
Pusi. 139...................... ........................................................................

ARITMETIKOS UŽDAVINYNAV Vadovėlis aritmetikos pra
džiai. Antroji dalis. (Veiksi ai su skaičiais’visokio didu^ 
mo). Parašė Pr. Mašiotas. Pu:-’.. 64........................................ .... ..

• ARITMETIKOS UŽDAVINYNA; . Vadovėlis aritmetikos pra- 
, . džiai.- Pirmoji dalis. (Veil mai su skaičiais ligi 100,0).

Parengė Pr. Mašiotas. 1921 m Pusi. 86.' Naudingas vadovė- 
' lis kiekvienam norinčiam išm kti gerai skaitliavimij..........

ATLASAS LIETUVOS MOKYK’ AL 1. Pusrutuliai, 2. Ęu- 
; ropa, 3. Azija, 4. Afrika,. S*, šiaurinė Amerika, 6. Pietinė 

' Amerika, 7. Australija, 8. L’ tuvos žemėlapis ir 9. Žmonių- 
rasės. Paruošė S. Franckev ius. Kaunas. ........................... .35

" BAŽNYČIOS ISTORIJOS VADI VĖLIS. Vertė Kun. V. Za- .vi «
jančkaūskas. I dalis (Sene e ir viduramžiai). II dalis i 

■ - (Naujieji Amžiai). Abi '.alys .$1.00
BUHALTERIJOS VADOVĖLIS: I dalis. Elementinis kursas 

komercijos mokykloms. Sut šė Jonas Ilgumas. Kaunas, • 
Pusi. 184. Kas nori pasimokl:. ti kuygvedystės, patartina šį 
vadovėlį įsigyti............................   ..$1.00

■CIT PAKLAUSYKIT. Parinkto'os lietuvių poetų eilės. Pa- 
. ' rankiojo'Liudas Gira. Ras kbai puikių eilių, tinkamų va

karų pamaf ginimui. Pusi. 101 ... v........ . ..................... 50
DUONELAIČIO RAŠTAI. Mol .-ddoms parinko ir paaiškino 

M. Biržiška. Pirmoji dalis: ittaukos ir priedai. Antroji 
dalis: Duonelaičio gyvenimo/, raštai ir kalbos paaiškini-

; mai. Kaunas, 1921 m. Pusi. 202. Ketais apdarais............... $1.00
FARIZIEJAI. Trijų veiksmų dr.* ma. Lošime dalyvauja 6 md- 
j terys ir 7 vyrai. Vertė A. Rucevičius. Kaunas, 1920 b. 
? Pusi. 64............................. ,.......................................... ......................

GAMTOS PRADŽIAMOKSLIS. I dalis. ( Negyvoji gamta. Žė-
* mė) Vanduo, Oras. Parašė J. Baronas. Švietimo Ministerijos

- • leidinys. Popiero apdarais. Tilžėje, 1920 m. Pusi; 112........
GEOMETRIJOS U^DAVTNYNAS. Sutaisė Pr. Mašiotas. Pusi.

79. ....................’......................... ’..............  ....
GYVENIMO AKORDAI. Parašė Vaidilutę. Telpa šie vaizde

liai: 1) Kaip rudens lapas, 2' Diana, 3) Jausmų pančiai, 
4) Miražai, 5) Prieš audrą. Busi. 164—1921 m............ ..

ISTORIJOS APYSAKOS. ^Lietuvos giriose. Vytauto Sūnus. '
* Puikūs aprašymai apie Lietuvos senobę apysakose^, Vertė

A>. Musteikis. Kaunas. Pusi. 1.4. ..... «••*..«•*..... •... • 
JONO BILIŪNO RAŠTAI. Paveikslai, apysakos ir eilės. Til-. 

zeje, 1913. Pusi. Į43
KAIP ŽMOGUS ŽEMĖJE ĮSIGALĖJO. Lengvi mokslo”pąsa- 
a kojlmai. Parašė Pr. M ®iotas. Puiki knygele pasiskaity

mui. Sir paveikslais. Pusi. 44..........................    -30'
KAS TAI YRA KONSTITUCIJAI Parašė P. Višinskis. Kau-, 

nas._ Pusi. 14.............   ;. .Qį5
° KETURI MONOLOGAI. Parašė A. -Vienuolis. 1920 m. Pusi., 24 .15 

KOMEDIJOS. Pinigėliai, Karak ite tikroji teisybė, .Gegužis,
* . Kuprotas Oželis. Visos tos komedijėlės telpa vienoje kny

goje ir tinka lošimams. Pararė žymi rašėja Sofija Čiurlioa. 
nienė (Kymantaitė). Pusi. .157. švyturio B-vės leidinys. .65 

LAPKUS. Trijų veiksmų tragi-k imediją. Sulietuvina B. Ru- 
. seviičenė. Lošime dalyvauja 3 moterys ir 2 vyru. Kaunas,.

į 1920 m. Busi. 56. ......6... * .35
LEISKITE MAŽUČIAMS ATEITI PRIE MANĘS. Patarimai ir 

maldos laukiantiems ir sulaukusiems gražiausios gyvenimų ' 
dienos. Pagal kpn. Fechtą sutaisė Kupranas. Vilnius. Pusi.

• * ’ 977
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LIETUVIŲ KALBOS1 GRAMATIKA. Sutaisė X Damijonaitis.
šis vadovėlis tinka mokykloms ir patiems per save mokin-

ta® lietuvių kalbos. Busi, 127. ,35
LIETUVA Pavasarį, Vasarą, Rudenį ir Žiemą. Parinktieji akai- 

tymėliai įi Lietuvių' raštijos apie Lietuvos metalaildus ir jų.
„ dalįs. Sutaisė. Liuda# Uira. Katinas, Pusi. 124.;.... K

LTETUVbSlSTORIJALIGI LIUBLINO UNIJOS. I dalim IS 
tusu kalbos vertė T, Sondeckis. Vilnius, 1920 m. Pusi. 87,

MANO TAURĖ. Parašė Rt&as W®imas. Telpa šie teatrališ-
* ki veikalai: Žodžiai At^tlšiai, 3-j*ų veiksmų dratųos rasi* 
nys. f&elos 3-jų atidengimų vaizdo®. Kaunan
1920 m* Pusi, 124, *

MILDĄ, MEILĖS DĖĮVĖ, Mitologijos Pasaka.' Parašė Petras 
Vaičiūnas,. Lošime dalyvauja 4 motOrys ir 7 vyrai ’ Ąpart 

, to dalyvauja Deives,’ Jaunimas ir Žmonės. Vi®W dedasi 
- Senų Senovėje, Baltijos pajūryje. Pusi, 67............ . .35

MOTERYSTĖS NESUARDOMYBĖ, Parašė X Lesauskis. Labai 
naudinga knygelė kiekvienam. Kaupas, 1920 m. Pusi. 32,

MOKSLO PASAKOS; Šu 23- piešinėliais. Parašė Pr, Mašiotas; 
Kaunas, 1920 m. Pūsl.,56; *,, ?, r., *.. .*♦'/.< * —z m »•

MONOLOGAI. Blaivininkų pirmininką®. Ant vienų/,pečių. ši- . 
nias* oratorius.

MONOLOGAI^ Teatras ir dekoracijos.. Ir mazgelis nepadėjo. 
Kaunas, pusi. ,12. . ,10

MŪSŲ RAŠTŲ ISTORUĄ. 1547 m.—I904ul Parašė M. Biižiš- 
ka«.4920 m. Pusi. 112.- .45

MŪSŲ ŽINYNAS.. Karo,. įnorio ir literatūros žurnalas, lei- 
džiamas kas 3-eią mėnesį. Nb, 1, Kaunas, 1921 m. Jame 
randasi labai naudingų'aprašymų apie- Lietuvą ir tt...... .$1.00

šiotas. Iliustravo P. Kalpokas. Puikios pasakaitės ir tin
ka vaikučiam®. .Su paveikslėliais.. ............... ..

NAUJŲJŲ AMŽIŲ ISTORIJA. I dalis./Ligi didžiosios Pran- 
, cūzų revoliucijos. Vertė L. Noreika ir J. Pajaujis. Pusi 

124. Kaina ......................    .........

NAUJOJI ZELANDIJA. Vladislovo Krakovskio. Lietuviškai 
išvertė J. Bekampis. Vilnius. Pusi. 52......—.............

NEGYVOJI GAMTA. Oras, Vanduo, Žemė. Parašė M^Stan-
* kevičius. Su įvairiais piešiniais. Pusi,, 90.' 
PANČIAI. . Teatrališkas veikalas,

,50

.so

ji-

MŪS MAGIAUSIEMS, MŪS MIELINUSIEMS. Parašė Pr. Ma,

.45

-.75

.35

,25

.35
♦

.75

.35

.50

.65

.75

.50
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ADIBOHDtCK KALNAI.
i' ■ X » ■ /
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Vasarą, ši apylinkė,, su savo 
augštąis'ir žaliuojančiai® kalnais, . 
daugybe ežerėlių, daro labai ma- : 
lonų įspūdi - Oras, jau atvėso. Die
nos būna patogios, tik labai sau- ’ 
šos, nes lietaus labai.mažai tegau* 
nam, bet naktys, tai ’jau gerokai 
vėsios, Rytmečiais žemė .būna' 
šalpa apklota. Nuo medžių lapai 
visu smarkumu krinta. Tas paro- 
do, kad šalta žiemužė nebetoli. 
Žiemų Čia turime didelius šalčius 
pevkęsti. Žiemai čia esti šaltesnė 
negu kur kitur Suv, Valstijose.. 
Mat vieta labai augšta. Vasarą ‘ 
čia taip-gi vešiau negu, kitur/ Už'a 
tai vasaros laike čia 'daug turčių 
privažiuoja karščius praleisti. Da
bar jau beveik visi išvažiayo į pie
tus žiemos praleist!. ' Vasarna- 
miai-ir viešbučiai rengiasi prie už
sidarymo žiemai, Neužilgo su- ( 
lauksim kitų svečių medžioto
jų. Medžioklės sezonui prasidė
jus (kiiris tęsiasi menesį) priVa- 
žiuoja daugybė medžiotojų.

Didesniuose miestuose nedarbui 
siaučiant daugelis traukia čion 
laimes ioškottį. Vasarą man teko 
daug matyti ieškančių darbo prie 
viešbučių ir tam panašių įstaigų. 
Nors čia jokių dirbtuvių nėra, bet 
prie viršminėtų įstaigų, vasaros 
laike, daugelis sau užsiėmimo kan
da. Bet praeitą vasarą tik tie 
galėdavo darbo*'gauti, kūrin tame 
darbe prityrimo turėdayo, Da
bar ir čia jaū randasi daugelis ■ 
žmonių be darbo. Vėliaus, kaip 
vasarnamiai Užsidarys bus dau
giau. Lietuvio šioj apylinkėj man 
peteko, nei matyt, nei girdėt,

Nesenai teko man būti Mont- , 
real, Canada. ' Tai arčiausia iš čia 
ilietuviij kolionija. Mažai ką. ten 
patyriau apie lietuvius. *Mat ne- 
tinkmose dienose pataikiau. Tik 
kelis iš jaunimo gavau progos pa
matyti (katalikų srovės). Besą, 
visi pasišventę dirbti Lietuvos la
bui. Teko matyti ir, p-lę A. B. Ji, 
kaipo čia gimus ir augus nemažą 
įspūdį į mane padarė savo lietu
viška kalba. Maniau, kad tik*an
gliškai su ja . tegalėsiu kalbėti,!. 
kaip kitose kolionijose su Čia au- 
gusiomis. Bet apsirikau. Jei il
giau būtų progos buvę kalbėti; bū
čiau iš jos pasimokinęs lietuviš
kai. Valio! montrealiečiai, už taip 
puikų, savo vaikelių išauklėjimą. 
• Malonu būtų, kad ir kitų tė
velių dukrelės būt panašiai au
klėjamos. O gal ir visos Mųnt- 
realio lietuvaitės taip išsilavinę? 
To nepatyriau. Tik tiek patyriau, 
kad viršminėtoji lietuvaitė svar
biausią rolę lošia savo lietuvišku- 
mti montrealieeių tarpe.

.......................I".”' '"IJ . -------- .-T.'.........I- - -,- . ’

V . ’fc * . •’ 1
Su gaidomis ir paaiškinimais. ’ Pusi, 75. .,;,,,..,. . r,. ,\50 

ŽIBURĖLIS. Pirmos po elementoriaus knygelės skaityti. Tin
ka mokykloms ir šiaip' vaikams arba- suaugusiems mokintis 
skaityti. Su paveikslėliai®/ Pusk 112—1921 m, Sutaisė 
J. Palukaitis, >>>><«<<■*>.>>> ><<<>>■««■ ■■*<>*><<><«. j,, 

ŽIEMOS LEDAI. 3-jų veiksmų dabarties sodiečių gyvenimo dra-,
mos'paveikslėlis. Paraše. Vyturėliu Veikia 10 ypatų,, Tįl-

, ŽSje. pusi. - 46.1’ r . v . * f -ft - * - » •' <1 , # *■ » » » ■» »' • * * » »■ »'• ■»/ r /» •• • ‘ • 
ŽYDRASIS PAUKŠTIS. Sutrumpinta’ meterlingo pasaka. Ver- 
• ” ’ tė jųtiūkam Išleido MareiukąĄ Begalo puikuū1 leidinys.

Su spalvuotais paveikslais ir viujietčmis. . . . >,.. . .75
ŽINYNAS, Tai rinkinys žinių iš Amerikos Lietuvių'Katalikų 

organizacijinio pasaulio.. Kiekvienas lietuvis katalikas tu- ’ 
retų jį įsigyti. Išleido Am! .Ųiet. R, K* Kunigų Šąjunga. 
Rosiu m Pusi. 229.

ŽYDŲ KARALIUS. Drama keturiuose aktuose bei penkiuose 
paveiksluose. Diuosai verte J, Ht/širvintąs. Dalyvauja apie 

' ■' 20 vyrų,, 6 moterys ir minia. Boston. Pusi. 59..........,
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.50

.10

.85

.8

.30

.65

.20
V

.50 
, Tinka lošimui. Lošime, 

dalyvauja 4 moterys ir 6'vyrai, du,pažu 4r karalienės pa
lydovės. 1920 m. Pusi. 45. .................... • •••«.,.................'.............25

PASAKOS NEPASAKOS/- Mažiems pasiskaityti’ir dideliems pa
siklausyti. Su paveikslais. Paraše Pr.’M$S0tąs/ Pusi. 38. . .25 

PASAKĖLĖS. Paraše Pr. Mašiotas. Labai puiki knygelė sū 
paveikslėliais. Kaunas, 1921 m. Pusi. 56, .../.............. .30 

PUTINO RAŠTAI. Eilių Rinkinys. Poema Kunigaikštis Žvai- ’ % 
nys.’ I Tomas ...‘............................................................. ...'.......... $l{00

PUTINO RAŠTAI. I)rama—Novelės. H Toma® | . į . ........ $1.00
t Perkant abu tommsykiu;... •>. »/. . rJ/L. • ... •. .$l.‘5O

RAMBYNO TĖVYNĖJE. Mažosios Liėtuvoš vaiiŠąfcj Qimi- 
nėsna;,b) Ligi kapų. Su paveikslais Gr piHklaįs ųmgraži-

^35
nėsna;,b) Ligi kapų. Su paveikslais;ir piRk-„v 
nimais. Pusi. 64. ..............................................

RELIGIJŲ ISTORIJA./. Parašė K. I. Skruodys.i Vilnius, 1920
m. Pusi. 266. Šį-raštą autorius skiria Šviesiausiam Vil- 

» niaus Vyskupui Jurgiui Matulevičiui ....................................$1.25
RELIGIJOS MOKYMO METODIKA. Sutaisė K. J. Skruodys.

Vilnius, 1920. i Pusi. 157. Šią knygą būtinai turėtų įsigyt 
ti visi-tie, kurie užsiima religijos, moklinu arba katekiza- 
ci^a. Itama ..........

RYTŲ SVEČIAS. Keturveįksmė istorijos kronika. Patašė Ka
zys Puida. Lošime ^dalyvauja 9 vyrai ir Vni^tėtįs; Kaunas, 
1920 m. Pusi. 56

SAKALĖLIS. Elementorius su skaitymėliais. Sutaisė Esmaitis. 
SKAITYMAI. Lietuvių kalbos pamokoms. Sutaisė P. Klimas.

Vilnius, 1921 m. {Pusi. 294. Drūtais kietais apdąa'ris.... .$1.25 
SOCIALIZMAS IR KRIKŠČIONYBĖ.. Parašė Prof. Vi Jurgu

tis. Kaunas, 1919.4 Pusk 24, ___ .......... t.......................... . .10
STEPAI. Keturveiksmis medžioklė epizodas. Parašė Kasys 

Puida. 1920, pusi. Oo.. Tinka lošimui. Lošia 6 vyrai ir 
2 moterį ;....................... ........................................

SUNKIAISIAIS. LATFĮAJS. (Iš mano atsiminimų}. Parašė A.
Rucevičins. Nušviečiama netolimos mūsų praeities laikus 
—spaudos uždraudimo laikus. Pusi. 116. 1920 m. ...___

SULAUKĖ. Iš tautiško serbų atgijimo pasakojimas. Iš lenkų 
kalbos vertė Baltrūs Virpa.,. Labai užimanti apysaka. Kau
nas. Jt^USl. 132. ' . * j. ... .....

ŠILTIEJI IR ŠALTIEJI KRAŠTAI. Pagal Gorbunovo-Posado- 
vo chrestomatiją ir kiti. „ Pr. Mašiotas. Tilžėje. Pusi. >67. 

TARPTAUTINĖ TEISĖ; Parašė K, X Skruodys. Vilnius, 1921 
m. Ši knyga pravarau perskaityti kiekvienam' norinčiam* susi

pažinti gti tarptautinėmis teisėmis, Pust 119..;.......

TĖVYNĖS KELIAIS CEilės)/- Paraše Liudas Gira...............

TIESIANT KELIĄ RIRTŲVOS NEPRIKLAUSOMYBEI 1916— 
- 17 m. Paraše Vaisintas/ Vilnius. Pusi'. 40. ...........

TRUMPA APOLOGETIKA'ABBA KATALIKŲ TIKĖJIMO AB-
GYNlMAS. Bagm Kun? Schmitz’ą ir Kun. Bartynowskj, 
parašė Kun. V.’-Zaj^nČkauskas. Kaunas, 1920 m. Pusi. 142. 
Šioje knygoje moksliškai aiškinama pagrindinės katalikų ' 
tikėjimo tiesos. *.

VAIKŲ ŽAISLUI. Trys vaikų komėdijeles s lj Ponia ir? ponas 
teisėjas; 2) Godusdaktaras>3) Barbės edukacija

VARGO MOKYKLAI. /^Būrelio mokytojų rinkinys kalbos moks
lo reikalui.. Antrasis leidimas. . “Maža garbė- svetimomis 
kalbėti, Didi, ged®—savosios. gerai nemokėti.” * Kaunas, 
1921, pusi, 320. Kietais popiero apdarais $1.25

VARGŠAS TADAS. 2^'ų vaizdų škicas. Vertė Trys. Tinka- ‘ 
mas( veikaliukas kaimui. Dalyvaują 2 moteri ir, 2 vyru. .

■ Kaunas. Pusi. 16. ^Didelio formato. . >.A...... .20
visuomenė ir medžiaginė kgperacijoš prigimtis.

Is rusų kalbos verto j. Sondeckis. Šiauliai,. 1921. Pusi. 95 
ši knyga yra vieną-iš geresnių kėperacijos literatūros kuri-, 
nių, Nėra abėjon^ kad ji bus pravarti perskaityti mū®ų 
koperatinihkams ^i visiebiš tiemsj kurie nori'pažinti kopė-4. 
racijos esmę, .,. . **.**....... * '.OS*

VASAROS ŠNEKOJ įĖileraš®).: Birašė Tyrų — • •? M 
ŽAIDIMŲ VAINIKAS/* Sayybėt vikąrėliams ir gėguMįnta w ■'

pintas, SuiaM MąU* £rlgoniit; Randasi 49 tautų Žaidimai .
22 autoriau® iugalyoti Žaidimai ir 31 kitų tautų Žaidimą®/
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MALAKNYGĖS.
* * f

PULKIM ANT KELIŲ. Gražiausių ir reikalingiausių maldų 
kiekvienam katalikui' rinkinys. Antra pataisytoji laida. 
Atspausdinta ant geros popieros.- Pusi. 555. Stipriais mo- 
roko odos apdarais, paauksuotais kraštais.......... .................... $3.50

Toki pat paprastos odos apdarais ....................... .. .$2.50
Drobes apdarais panašiais į odą ........................................$2.00

. Drobės apdarais raudonais kraštais..................................$1.85
Kietais drobės apdarais raudonais kraštais .$1.50

ALBUMAS Lietuviškų Draugijų Rytinėj Suv. Valstijų daly.
Haveikslai ir aprašymai. Graži ir naudinga knyga. Išleido 
Mikoląs A. NotrkSiįas, .philadelphia.......................... 1.... ....

ALGIMANTAS arba LietuviarKIII šimtmetyje. Istoriška apy
saka; Parašė Dr. tV., Pietaris. Shenandoah. Penki tomai. $2.50

ANTANŪKAg..; Ap^kąl' B: Rrūso-. Vfcrtė Šėlimas. Antra lai- ■ 
da. ShęnanS^^ Pusl.t4$. .J............. ................ *......... .. .15

ANDERSONO PASAKOS (Sif. paveikslėliais). Išguldė P. Ne- 
rys. Tilžėje. Pusi. 82. ...................................:........................... 20

APSIRIKIMŲ KOMEDIJA. - Atsitikimas iš Amerikoniško gyve- . 
nimo." Parašė H. SienkieviČ. Išguldė Lapšaus Vaikas. Ant-

• ra laida. Chicago. \ Pusi. 32.............. .............................. .. .15
APIE RELIGIJOS PRADŽIĄ IR JOS REIKALINGUMĄ. Pa

rašė Kun. J. Židanavičius. (Grynas pelnas skiriamas nuį:en-
‘ tėjusiems nuo karės).- Boston. Pusk. 16. ............................... .10

APSAlKYMĖLIAI. ,1) Teisinas. 2) Neišmiegotas Motiejaus Mie
gas. ’3) Iš Senovės Egypto padavimų. 4) Ar Atsimeni? Su
rinko ir išvertė Pranas Siūlelis. Chicago: Pusi. 75................

ATSARGIAI SU UGNIAU, t. y. su knygomis.-Vertė iš lenkiš
ko Kun. K. š. KaunasrPiisI. 41- • • • • • ..... . .10

BAŽNYČIA JR MOKSLAS, Faktiški išrodymai, kad bedieviai 
meluoja sakydami būk Bažnyčia persekiojus ir kankinus 
mokslo vyrus. Parašė V. Stasęvičia. Boston. Pusi. 28.....

BEN-HUR. Istoriška apysaka iš Jėzaus Kristaus laikų. . Parašė 
Lew’Wallace. Suliėtuvino Jonas Montvila. Tai nepaprasta 
apysaka.. Ji yra išversta į visas kultūringas kalbas. Neap- 
sivilsi nusipirkęs. Drūtais drobės apdarais. Chicago. Pusi. 
472. ................................................. .. .... ...\ ..................... .. 41,75

BIUROKRATAI. Apysaka. Parašė Jonas Kmitas. Indomi ir 
užimanti apysaka. Shenandoah. Pusi. 79.............................. .25

BOLŠEVIZMAS. Paraše J. K. M-kas. Jų perskaitęs žinosi kas 
tai yra bolševizmas. Boston. Pusi. ’32..........................................15

BROLIAI, PIRMYN TIESOS KELIU. Parašė Uosis. Boston. 
Pusi. 16. .......................................... ............................ ..

DANGUS 'BRANGUS. Komedija 2-jų atidengimų. Parašė ir 
išleido J. V. Kovas. Vaidina 3 Vyrai ir 2 moterį. Juokingas 
ir lengvai perstatomas. Waterbūry. Pusi. 20.............. .

DANGAUS KARALIENĖ. Padavimai apie Šventą Paną Mariją 
Surinko ir lenkiškai surašė Kun. Marijonas Gavalevičius.

* Vertė Marijos Tanias. Labai puiki knyga. Įsigyjęs nesi
gailėsi, Tvirtais drobės apdarais. Boston. Pusi. 158. ... .$1.00

DANGAUS AUKŠTUMAS IR ŽMOGAUS SENUMAS, ANYK
ŠČIŲ ŠILELIS ir daugelis naudingų žinių. * Sutaisė ir išlei-. 
doP» MįRolainis:. Tijžėjė. Pusl.t149. ....... ............

DELEGATŲ KELIONĖ LIETUVON 19ią m. Parašė Dr, J. J. 
Bielskis. v Labai ^žingeidus aprašymas,' Boston. Pusi. 94.

DIDYSIS KATALIKŲ TIKĖJIMO KATEKIZMAS. Parašė 
Kun, Jokūbas Linden^S. JT. Išvertė Kun, X,. Staniukyhas. 
Tvirtais drobes apdarais.'' Chicago. Pust 190; ...................

DWESNIS, NEGU HINDĘNBURGAS. (Vaizdelis iš'gyvenimo),
• Parašė Abstinentas. Boston.. Pusk 1& ........ ......................

DARBININKAI. VIĖNYKIMĖS ir KAS TAI YRA SOCIJA- ■ 
LIZMAS. Parašė V. Boston. Pušį, 32. ...........................

DARBININKO DdVAN.ĖLĖ. DARBWIxNKAMSf Parašė F. V. 
. Antra laida, Boston. Pusi. 32,........... v..................

EILĖS IR DAINOS. Parašė ir išleido Joana Tamašauskaitė 
.. (Lakštutė) Laida ir.knyga pirma. Chicago Pust 64.....

Knyga antra, laida pirma, Boston. Busi 72..
ŠM$S IR KALBĖK. Linksmas scenai naujas deldematorius. Su- 
. rinkta PrakMbelių, Monologų, Dialogų ir peklemacijų.

Jaunimui ir priaugusiems dovanelė. Parašė ir išleido į/ : 
' ' V* KdVūs. Waterhnry> Ct Pusi. 48. ... * .'SO
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EUROPOS’ ISTORIJA.. Parašo EdwardasA. Freeman. Iš anglų 
kąlbos vartė J. And^ulaitis. Su >Žemlapiąi», Plymouth. PM 
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LIETUVOS ŽEMĖS BANKO 

; REIKALUOSE PRANEŠI- ' 
. MAS. '

*

Šiuomi turiu; garbės Lietuvos . 
Žemės • Banko x sėrininkams pra
nešti sekančius dalykus; p. Yčas, 
dabar tjk- iš Lietuvos atvykęs, * 
liūdyja, jog kun. oJnas Žilius jau 
baigia su Lietuvos valdžia per— • 
trakcijas kas-link užtvirtinimo' 
Lietuvos Žemes Banko statuto ar- 
ba čarteno ir nuo ateinančių 
Naujų Metų, L. Žemės. Bankas jau 
tikrai pradėsiąs veikti. Iš'laivų 
Bendrovės nuošimčiai L, Ž. Ban
kui už pereitus metus jau esą su- ; 
mokėti ir sudėti Prekybos ir Pra* ■ 
mones Banko L. žemės Banko kre
ditan ir* kun. Žilius tuo jaus L. Ž. 
Banko šėrininkams nuošimčius už . 
metus išsiuntinėsiąs. Kadangi Lai* 
vii Bendrovė didelių laivų, 'kurie 
plaukiotų per Atlantikų, nepirku- 
sij tai. L. ž. Banko pinigai esą 
lįųosi: juos galima esą bet kada 
paimti ir Lietuvos Žemė® Banką 
atid^ytt . ’ 'z

Kun. N. J. Petktts,
L. Įb Banko
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latote-kokj pelnų namų savininkai padaro. . Koael-gi P&-& 
ne taupyt? Pirk namų tuojau, tuomet nustosi mokėjęs!
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EUC&ARISTIŠKOS STACIJOS. Sulietuvino Kum Fr. M’Juš- (SVIETO PERĖJŪNAS. Trankymasia po Vokietiją, Daniją, 
ItalUi* Boston*Pusi* 48* r«15

FABIOLE Arba Bažnyčia Kataktimbose. Parašė *
Wi»oman’a«. Vertė Vytautai* Nepaprastai, graži apysaka. * 
Shanandoah. Puri* 353. *• »i ♦ t a * * *' 0 b- ***#•*■*•> s • • *...*L00

GERAS IR BLOGAS AUKLĖJIMAS PAVYZDŽIUOSE. Para-
, II MošomiM Vartė BedruskU. Chieago. Puri. 84. * * * * į * * ^25

GELŽKKLIO SARGAS TYLIUS. Gerharto Hauptmanno No* 
vėlė* Vartė Bėgis* Chnsago* Pusi* 51. *,*.«»,♦»,«*»*.**** *20

GEGUŽĖS MĖNUO* B. voldŠkd vartė Kun. Pr. Pato
gi nešiotis kefeniuje? Boston. Pusi 184. ,. /.* * * *. *. ...«** .65

GYVENIMO GABALĖLIAI. Parašė Kį Stiklai* Telpa 13 gra- 
t MiĮ vaizdtiių Ohioago* ■ Puri* 50* ’, * * * *> *, *7 * * «,► < *. * * * ♦ * # .15

GYVASIS ROŽANČIUS, .Telpa tįsos paslaptys su reikalingomis 
maldomis ir Litanija, Boston* Pusi 40, , * ....... *> *.,, 4 

'1S PO DARBININKO PLUNKSNOS’* Parašė F. VZ Gražūs įr 
naudingi skaitymėliah Boston. Pusi $2* **..*,.*,.*«******

JIATALIKV BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS. Pa&šS Kun.
Tarnas Žilinskas. Įžangą parašė Kun. Dr* Trof. Pr, Bučyz*
Verta kiekvienam perskaityti. Boston, pusi. 62. .i****,*

-KAIP ATSIRADO JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTYBĖS* Ifc 
3?r B# r i t ' r ■ » » « 4 i < v w

KA GERO TURI LIETUVIAI Iš “SOCIALIS,T1? SĄJUNGOS.H
• Parašė Socijalistag* Bellshill. puri. 14. ;.,**,**/*,****,*** ,05

KATORGOM. Atsitikimaš „Muravjovo laikuose Vilniuje* Pa- 4 • -
* rašė>P, B^Ohicagd*: Pusi* 18* **....*.,*,*^*...***»*<*** .15

- KATEKISTAS ar^a-Katekizma Mokytojau Kūdikią Mokykloje t 
, ir auklėjimo namuose. Sulig Kun* L. Hole O. S. B., Profeso* 

‘ taisė Kun. Petras Saurusaitis. Philadelphia/Pusi. 106*..... .35
KELIONĖ Į ĖUROPį./ Kun. J. Žilinsko. Indomi knygelė. Su 

paveikslais* Pusi. 52. .50
* KE.LIQNŪ LIETUVON DIDŽIOSIOS KARĖS METŲ*' 1916 m. 

Amerikos’Lietuvią delegato kun. Dr. V. Baltuškos* . Bos-
•..... tone. Pusi. 85. *•»-* ■ • • • • * a • • * * *■ * rV' -* *

KONRADAS VALENRODAS. Vertimai iš Miekevičiauš. Jr*
’ J<mM. T. II. Plymouth* Puri. 24. ,

KOMEDIJĖLĖŠ. ' Čigonės atrilankymas, Dvi Kūmutės, Dvi
Sesutės ir Girtuoklė su Blaivininku* Parašė‘Uršule Gąr-.

&

.15

♦ ♦ į[ .

merginą, kurį neturi ben.O|tra nemėgstą lenkų poną

otvia» Qlasą[ow« Pusi. 149* *****..#»»*.»«»*..**
av. JĖZAUS VARDO DRAUGIJOS ĮSTATAI. Veisti U 

kalbos. SurengAir Meido Km F. ®M»UMdtii. Philadelphi*,
’ pJlSl’. 64. ,;.**«••*• * * m »*. * ►'***«« *■, *_

TABAKAS NUODAI ir kenksmas nuo rtUtymo. PaggiD-rį D. 
č" ' PrMikoĮskk Iš 4-tarugą kalboje vertimo jMnėngg S.

tii* Naudinga knygele rūkantiems. Chicago^ Pusi. 35.....
TIESŲ VADOVAS M PATARĖJAS. Sutai^

J Vettž V< A* JuHštiMi. Naudinga kiekv^nam turėti p$ mnka* 
Uhicago. Pusk 141* *.. *■* *. * r **..**«****<*, *•*•**.,*•-.* .UI

TRYS KELEIVIAI: KRIKŠČIONIS, . ŽYDAS ir. TURKAS. 
Pamokinanti apysaka* VertS'& B* Antra laida. Drobes

- apdarais. Chicago. Pusi. 92* **.*.****«.*.**;,.**,.***** , ____
L UBAGŲ AKADEMIJA iri IK UBAŲŲ BALIUS BEI ELGE-. Į rĄBRW, PRAMON11S, 

TŲPU0TĄ KbmedijSUsviėnambveiksme. ParaššSeiriją I&INDU8TRIJO8IR . 
^uostftas* X dalyvauja 14 ypatų, II dalyvauja  ̂poros ubagų ’ |x TJETUVIuC

- . ir vienas dkektomt®*-Bostpri.'Pusi* 81v4 . . .i* *. .*.<. L*... .35> Įį ĖDIKIAI . 
VAIZDELIAI. Wogo« taifnW& Indonti vhm laikrašti pr^

džia. Iš daugelio vienas* Raudonas kaklaryšis. Gyvenimo 
pasaka* Literatas* Paraše Jonas Kmit&s, Tikrai džiaugsies

“įsigijęs tdos vaidelius. Boston* Pusi. M. > * .****.**..,**
VAIKŲ TEATRAI. No. L Telpa šie veikalSliaii Pagalvok ką
4 darai* /Jonoir Pasakyk mano laimę. No. 2. -r- Ištir- į J* mejimk i }

$ Apie Lietuvos Ekonominę Lnfe->,K 
rę, .Tųs giilite gauti’puikią infor- < 

_ | S minėju — piudetlant nuo IstorijoaL! r 
- lfcir boighūit šit pMgfška atskaitų, j b 

į ^VELTUI mes klekvie- $
_ Į S nam skaitytojui,' ant. užprasymo,

* IX viena aplinkrašti* d
Jj LITHUANIAN SALES 
> ŪOBP0RATION,

| $ 414 Beoadavay, Boston 27, Mass* w 

* Boston*.* Pusi* 34?« «>r«
' KRAŽIŲ SKERDYNfi IR JOS PASEKMES. Paminklas M 

JCrąžieeių nuo Amerikos Lietimų. Paraše Ktm. jonas Ž.. 
Chieago* Pusi* 77* •••••«»*«.**w* ««««*..•

KUĘ TEJSYBĖ—SUKRUSKIME. Parašė Kun. F* K. Boston.
Į^usl* 10* •••»*•• •••.*.•*••**«*•**.* .05 

KUN. A. BURBA. JO GYVENIMAS IR DARBAI. Su paveiks
lais., Parašę Jr. Jonas. Plymouth. Pusi. 29..............................  .25

. LAISVOS VALANDOS; Parašė Vincas Kapsas (Kudirka). Til-.
zeje* J?usl. 38. ...,. «•..*■»«... .15

D. D* S* KALENDORIUS 1921'm. Telpa daug naudingą skail
tymą ir informaciją. Boston. Pusi. 113. .......................I...

I LIETUVIŲ LENKŲ UNIJA. Keli praeities ruožai paminėjimui 
t 500 m. sukaktuvių Gardelio unijos 1413-1913. Parašė J. 
I Gabrys. Philadelphia. Pusi. G{5...................................................
I LIETUVIAI KATALIKAI IR KITOS SROVES. Parašė Uosis.
V “ Labai indomi knygelė. Boston. Pusi. 32............................ ..
I LIETUVOS VYČIŲ DOVANELĖ. Parašė Kun. Dr. M. Gustaitis 
1 Kiekvienas Vytis turėtą ją pėitskaityti. Chieago. Pusi. 28. .10 
Į LIETUVIŲ DEMONSTRACIJA DipžIAJĄME NEW YORKE. 

Liepos 4 d. 1918. Su daugybe paveikslą. Brooklyn, N. Y. 
pfttfl ra. ■”

LIUDVIKAS WINDTHORST’AS Vokiečią Kataliką Visuom'e- 
j nės Budintojas. Pagal Kun. Robertą Swickerathą J, E, K. 

iioston* Pusi. 24. .
MANO PATYRIMAI DIDŽIO JO J KABĖ J1918 ir 1919 ,m. Pa- 

• rašė Kun. J. F. Jonaitis, Kapeliošlas. išleido Lietuvią Pre- 
į kybos B-vėl Boston. Pusi. 64. ............................... ..............
5 MALDOS GALYBĖ* Istoriškas piešinys IV šimtmečio krikščio

nybės. Lietuviij kalbon išguldė P. B, Chicago. Pušį. 74.
MEILĖS PASLAPTYBĖS. Drama 5-se veiksmuose, 6-se atiden

gimuose. Vaizdelis iš lietuvią gyvenimo Rusijoje. Paraše 
ir. savo lėšomis išleido V. Baltrukonis. Vaidinime dalyvauja 
6 vyrai ir 5 moterys. Bostone^--Pusi. 69.............................. ..

MEILĖ. Poema* Parašė M. Gustaitis. Gražiai atspausta. Chi- 
cagoje. Pūsi. 24. *.■••."..*•.«,•••■•■.* *. * «*•*•*•«*•••.*•« 

MOTERYSTĖ IR ŠEIMYNA žiūrint į šiedvi iš filozofijos kertės’ 
Vertė S vokiškos kalbos J. Gerutis. Kaštu Kun. A. Miluko. 
Shenandoah, Pa. Pusi. 104.................... . .,. ?...

MŪSŲ TIKĖJIMAS. Parašė Kun. J. Berthier, M. S. Vertė J. 
Įtirvintaš. Bostone, 1921 m. Pusi* 100. ......................... ......

NEKALTYBĖ. Žiūrint jon iš filozofijos kertės. J. Geručio 
versta iš Vokiško. Shenandoah, Pa. Pusi. 89.

PAŽINKIME SOCIALIZMĄ. Parašė P. G. Bostone. Pusi. 16.
' PATARLĖS IR IŠMINTIES GRŪDELIAI. Surinko ir išleido

- P. Mulevičius (Molis) Chicago, UI. Pusi. 48. ______ _____
PASAKOS. Pagal Krilovą parašė eilėmis Vincas Kapsas (Ku- 

x dirbą) .Tilžėje. Pusi. 15...........................'................... ..................
PETRUKAS, Sulietuvino S.‘ Rakauskas. Graži pasiskaitymui 

knygelė. Bostonas. Pusi. 30.............. .. .4.....
PERGYVENTOS VALANDOS (Karvojaus laiškai). Parašė K. 

A. K. (Kun. A. Kaupas). Joje telpa 67 įvairaus turinio laS-
. kai (straipsniai) žymaus lietuvią sociologo. Shenandoah,’ 

Pa. Pusi. I40* *...».■•«.«••»..•••••«*••*•»• «.*»••*..*-« 
PRADINĖ ARITMETIKA Į iki 100. Sutaisė ir išleido P. 

MikoUiniš. .Tilžėje. Pusi. 128. Tvirtais drobės apdarais.

RAKTAS SVEIKATOM IR LAIMĖN. Parašė Dr. Julius J; 
Bielskis. Labai naudinga knygelė kiekvienam. Pūsli 64. .25 

* RYM0, KATALIKŲ MOKSLAS. Kūdikią prie Pirmosios Komu
nijos ptirengimul tinkantis SurengĄ.ir išleido Kun. P. Sau- 
X'UsaitiS. Pilsi. 124* ,»•*•*»-»....«., «.*,*,.■*...

“$ALIUNAS.” Dabai įdomi ir naudinga knygelė. Pusi. 8. 
ŠATRIJOJ RAGANOS APYSAKĖLĖS., IŠ Daktaro pasakoji

mą. Rudens diena. Sulaukė. Labai gyvai parašyta ir leng- 
ya. skaitymui, pusi, 69. ............................. ..

SCENOS ĮVAIRUMAI. Nauji, lengvi perstatymėliai. Parakė
• ; ir savo lėšomis išleido Juozas V. Kovas. Tinka trumpiems 

. lošimams* Pilsi. 32.
‘ ŠIŲ DIENŲ DAINELĖS. Surinktos ir Išleistos jaunuomenės

• palinksminimui, Pusi# 32
SUGRIAUTAS IAZDAS. Apysaka iš buvusios pasaulinės ka- 

, rčs* PartisBAL G. Pusi. 33* Glasgovr. < * »• ■». • ♦ ♦ • * • •. * . 
$ SVAIGALŲ. ĮTEKMĖ f ŽMOGŲ* Parašė Išeivli. Glasgotv. Ap-
II * rašoma ką gm duoda svaigalai. . o .v* .
\ SVARBUS KLAUStMAl. Ar m Diavast Ar Ktirttts yra Die- 
p . " " ... ........ ■* -1- <-*
I * Ar apsunkina žmogą Diąvo
? - ton*. Pusi 32,»‘ > ■. .
V; TAMOšTUg

palkUkia tuojau perka Lietuves bo 
n* . . :
■^gįaija!;}BlįgSįgSS^^

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda’ ČEVERYKŲ 

KRAETŲVE labai puikioj 
vietoj Bižiiiaįdirbtas per 
septynis^ metus. f Priežastis 
pardavimo, savininkai va
žiuoja Eijetuvon. Kas norė
tų pirMŲ .atsišaukite šiuo 
adresu:

A. SMOLSKIM ir K. MAČYS 
liOb^azbingtongt, 

N0RW00D, MASS.

Mom
Ištirti smuiko* mokytojui duoda «• 

VO geriausią patarnavimą Jlisą vaiku! 
arba margaitei, smulku* duodajau 
ui-dyką su pirmi-kurso lekcija. Uel 
platesniu informacijų jtrelpkitlS prie

Rooni 4, 
T So. Borton, Mt*«. (

Btikrifagat gėriui VABG01U-
NIKKAS prieš Šv. Petrb ir Pavb 
lo parapijos,

Kun. J.V. Miliauikas, , 
83^ W. Dįamond Avė.,

, . z Hazlctom-Pa.

Ifr n- n u n.
*■ pasisekimą/ atspindi bbmiu di- 
dlnimas, 'dividendų ISmokėjImas ii 

g ir Bendruy^s, vedėją mokstim ir « 
patyrimas, K

’ ■ i šiume, faktai patvirtinu Lietu- u 
[J? viij Prekybos Bendrovės Utslžy-Jj 

• fr

^BlHsjssOzssSzs^

dprai* /Jono laimė ir Pasakyk mano laimę. No* 2. -r- Jštit-
. eimo paskui* Ąątanukaa NWaiti»* JMėglnimaa, Surinko Ir •
. Wį»- Ur iį& U* Hiisl* į..į«<* * p <4.• <««> < j. t.<4^. t/ ,201

Vist GERI* Trijų aktiVaeehiŽkaą^aizdeils. parašė F. V. Rot- ~ |
, kift 7 vyrų ir 6 moterų* Boston* pust 23* ******. * *'*. *
VISAS SVIETAS. Žemę? kabiai, .vanduo, Upės, žmonės, mies

tai ir kaip tikėtumėm misti*’ Sutitįė- ir išleido P. 
nis. Tilžėje,- Pusi. 156* .. . * * *. *. * * .. *. * * . * *,

.* 4 .**'■»(» 1 1.1 ' ' <011 HĮįlnį.įliĮ. 7~

'Su užsakymų siųąkiteir pinigus čekiu arba money
jrdenu lomiau padėtu adresui s Į .-tĮ_ .;uL1..-I. .\y--r

“CARBlNlibS" i

J66 BR0ADWAY, * ' BOSTON 27, MASS. ) ;

LDS. nariai siųsdami užsakymus ant knygų adresuo
kite šiaip:

L.V.SiCENTRm, 
.366B^0APWAY, 1

’ BOSTON 27; MASS. \ 
į*. S. Kitaip, adresuoti užsakymai bus priskaifyti ne prie 
LDS. narių, bet prie visų lutų . Į

’ 11J
« »

.25

.25
i

-'.45

.15

.50

_ Plunksna
^Ssimi galima išmokti ir raš-' 

tas gražiau išrodo. ». 4 ’ 
Reikalauk platesnio paaiš

kinimo apie Eontaniną 
Plunksną arba Katalo

go.
/‘DARBININKAS.” 

Boston 27, Mass.
• ♦ 

į PIRK IR 

i ■ RAŠYK

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS

“žElMENIJr
Nr. 1,

L Botonikos mokslo žurnalas, 
leidžiamas kas trečią 

! i mėnesį.

f ’
"ŽELMENIJA" yra Šios, rū

šies lietuviu vienintelis žurna
las. •

i "žELMENiJOS" No. 1 (pir
mas) su paveikslais. Tilpo 
400 stivirš jvairlą. au'gftienŲ— 
'“Žolių” vardai. » *
' “ŽELMENĮJŪS” prenumera
tos 'kaina AinerikoJe lt užsie-

i nluoše mot-aflis $1.00.
■I ^a^ienid ftttfrtėtfo'ltdlna 500.. 

' ’Užšira&ykitef “ZELjAiIA.” .
AfifiKSAs:

?. <* J-ATUL,
P. O, Box 2128,

Boston, Mass. 4

(FURNITURE STORE)
Parduodam visokias Rakandus užmokant'ir duodam ant lžęaokee- JĮ j 

Člo. ^ ŲŽlaikotti Savo troką, prlstątom daiktui į kitas miestus ir pęi> ji į 
kraustosi iŠ vienų namu i kitus. ' ' v t į
2«8 W. BBOADWiY, BO. BOSTON, MAS8, i|

Telephobe So. Boston 833—W. n I
. -------- ■■ ------------1—...... ■ ■ .................................................................................................. .. lį-|

. -•*

?ė
8unir»gl«tTuo4u v»i*b»i«nklia8uv. Valrt. 

J?MUntuBiure.
Naujame mSIyname pakelyje.

Visos tvjrtoa, gemalus užaugan
čios ypatybgs Šiame vaiste idetos, 
su • priemaifia ~priimiiiai švelnaus 
kvepalo. ' »

. Bufies yra labai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas —begaliniai 
puikus ,plauku s^taisytojas, kuris 

patiks kad, 
irgačniau- 
siaiypatai. 
f ♦- ’ ■ 
’Aptieki** 
persiduoda 
po 65c. arba 
atsiųskite 
75e.,t<d. 
atsiusimo 
per pašte; 
tiesiog iš 
labora
torijos. t

L, ŠIMUTIS, Jirni. ;

1 KUN. J. PETRAITIS, Seki

J. E. Kapsas, .Ktm. F, -Kemėšis, P. Živickis, A, Staknys. | 
TIEKOS SPAUDOS BENDRIJA organizuoja | 

| $100^000.00 'kapitalų, kad' Eiguvoje uždėti Po- | 
dirbtuvę ir .įkurti Spaiišiuvę knygoms ir lai- j 

krašciams leisti. ' '
Į' ŠSZASį5.00 .(PBNK1 OOLES.IAI)
| Visais.reikalais kreipkitės šiuo adresu: 

į ; TIESOS SPAUDOS BENDRIJA,

įCTįCT arūj rorg nt CT]F|g|nMW
i Tilfclf VA n doleris išmokėtas' rendom
gj IIaEiV nHU dingsta ant visados. ‘
[K _ _ _
H Čia paduodame .skaitlinę kięk pinigą išmokama rendoms pi’i- 
g -skaitant. 6 nuoš. pusmečiais. Tik pamislykite.
:gf 
i 
S 
BE 
tt 
g 
BĮ
tt :
|| Tai matote-kokį Įielną namą Tavininkai padaro. Kodel-gi 

■ gčiam*!—™^ U' U.1__________ ___, -*_J,__
Stendą kitam* Nelauk nei vienos dienos. Ateik pas mus, o mes.^ 
Sį tamstai surasime tinkamą namą ir lengviom išlygom. Namą S 

■•gturime visokią ir visur : Bostone ir apielinkčse, taip-gi ir itkią*|| 

! LITHUANIAN HOME RUILDERS CO. INO, . i 
g REAE ESTETE ‘ f.

g 806 BROADTOAY, Room 1, ; SO. BOSTON, MAS8 S

S1“ . . TeL ^outlį Boston 1878—J. . , M

it ...

Randa per ničn. per 10 metų per 15 metu per 25 metus
Po $15 ’ $2,418 ' - $ 4,281 $10,310M 18 2,901. 5,138 12,372>> 20- . 3,224 5,709 13,747f. 25 4,030' ‘ *.7,136•. 17,183

• r9 36 ’ 4,836 20,620
40 6,448 11,418 •27,494

ŠĮ
H

Telef. Watkins 2142.

rlt

ir gačniau-

i ’

I

t ęidžiMt Greičiausi Pasaulyj

Geriausias mūšų pasiūlymas^ biznieriams ir 
profėsijonalains, tai yra'Šis; LDS. leidžia kas- , 
met kalendoriii. Biznieriams ir profesijonalams 
yra geriausia proga jafne pasigarsinti.

Tų kalendorių, skaito mažiausia 50,000 asme
nų. Jie yra vėiMausia mūs^ visuomenes dalis ir 
supranta, kad reikia remti tuos, kurie remia 
spaudų arba tas organizacijas prie kurių toji vi
suomenes .dalis priklauso. Lietuvių Darbininkų 
Sąjunga yra viena iŠ žymiausių drganizacijij A- 
merikoje. ’. ■ • \ *' s.

Ateinančių 1922 metų Kalendorius jau ren
giamas spaudom Kad, užtikrinus vietą •apgarsi
nimui, tai siųšĮdte tuoj aū. Garsintiš apsimoka.

Ap^arsmt’nią kainom a
Už Viią ,*».,««...

tlž puslapiu,.................. » 
Už ketvirtų dalį puslapio ......,.,... 
už višnu colį .. ..,.«».•■♦'•. ■*■., •.,.... o.., >.

PIRMASIS IE VIENINTELISTIKB AI LIETUVI1? BANKAS 

RYTINSSE VAtSTIJOSK . ,. -

.BALTIC STATĖS BANK
* KAS MANO KELIAUTI LIETUVON ir nori turėti gerų 
kelionę, draugišką ir .teisingą patarnavimą Amerikoje, ant lai
vo ir Lietuvoje,—LAI KRWIASI Į BALTIO STATĖS BAN
KĄ- ’ ’ / . /Ų'

" KAS SIUNČIA PINIGUS flĘTUVON, ar pašalpos gimi
nėms ar patts ketindamas keliauti, ar biznini-^pirkimui ūkės ar 
pasidejimui Lietuvos Bankuose, it nori/ kad pinigai* būtų tei- - 
singai, bė nuobtollą ir greitai pristatyti,—-BŪTINAI LAI KREI
PIASI Į BALTIO STATĖS BANKA, kurs parsiunčia Lietuvon 
pinigus greičiausiai ir teisingiausiai. ’ V '«
. KAS NORI PASIDĖTI PINIGUS* NUOŠIMČIAMS Ir gauti 
4 dol. nuo siuita, nuošimčius, priskaitant prie gumos kas mėnuo, 
—LAI SIUNČIA DEPOZITUS Į BALTIO STATĖS BANKĄ P« 
paštą, Money Orderiais arba banko Čekiais.
. KLAVSKIŠE DB48IAI’INFORMACIJŲ—ME8 GREITAI 
IR MIELAI ATSAKOME Į LAIŠKŪS. 1 • * -

PARDUODAME LIETHVOS LAISVAS -BASKCDOS BO* 
Nt® IR IŠMAINOME PASKOLOS BONŲ KUPONUS. .

‘ BALTIC STATĖS RAUK
2M HOHTH AVl^

Laivai, iaunuM Apėjimai , 
Su jCeMviaia/

Ten Vita Vietinis Agentes Jojoj Mieste
, Ar netoliojo.
Į Lietuvą,Lenkiją, Ukrainą ir 

VftM Betiko Valstijai, TUSIAI 
i TTAMTmPflA ■

SAXONIA — SPALIO 29 
e»Mntt«../.: Mš kMj»(MO.

Taksu 15.00* A
P«r OharbourgBriitiiampton 

Livėrpool ir Glaigtnr
BEUENGAlilA *....*,.*»*•Spalio 20
AQUITANIA *..*.*,*'*** „Jtyttlte 25 
ASSYRIA Spriln 5»

Per Angliją ar Hamburfą Į
DANMfakiiaoo—libau risobo

.40
t

• rašoma ką gero duoda svaigalai. ..............v.
I 

vaši Ar žmogus turi dūšią? Ar kilo žmogus iŠ beždžionės! 
jsakymai* Patašė F; V. Bos- 
i,.,.... 4 .*««....., «**....... 
^^’dyĮlbo^ų^KSita M. Joniškio*

-1' m S*
"S,** W ■ « -

.Apgarsiitoo kopijų siųsk tuojM Apmokėsi ve- ’

rHtMtjf, N1W YOBK, X. Y.
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| VIETOS ŽINIOS |

ČARNECKIS BOSTONU,
Gauta žinia, kad Lietuvos 

Atstovas gerb. Valdemaras 
Oamęekis lankysis Bostone, 
spalio 24 d. L.! L. Paskolos rei
kalais. , ? : ' •

YČAS ATVAŽIUOJA.
Yčas telegrama Roinanui 

. pranešė,- jog Bostonan at- 
vyks petnyčioj 8 $5 ,vai. vak- 
Veikėju būrys1 rengiasi sve- 

■ čia stotyje pasitiktr.Jisap- 
sistos pas Romanų. Mede* 

•lioj, Spalio 16 į s, m. L, L. 
Ū. BonųzStotis gerb. svečiui 
M; Yčui rengia milžiniškas 
prakalbas,' kurios Jnis po- 
bažnytinėje salėje, Penkta* 
gt,,. 7:30 vai. vakare..

PRIE SENO AMATO,
* X

DADERBKSKI KON- 
. GERTUOS. .

Rar&flįrįb (7ak*--Pa-- 
derewski, Lenkijoš buvusia 
premieras, kuris nesenai 
■norėjo išlieituoti savo dva
rų, ketinu vėl praHėti kon- 
certuoti. \ Buvo paskelbęs, 
kad gautus UŽ dyarų pinigus 
apversiųs7, Lenkijos, naudai. 
Tai jo dvaro niekas'nebandė 
pirkti. Dabar neturi kaip 
kithip pasipinigautij tai lei
sis koncertuoti. Bandymų 
padarysiąs. Los Angeles 
mieste. ’ * .

< SMAGIOS SOTOTtS
I>. Vyžių 17 Ip. ir L. D. R 

1 kp. susivienijo statyme see-, 
noje teatrališkų veikalų. Pir
mų veikalų statys jau 30 d. spa
lio, ‘‘Kuprotas Oželio” ir f*Ge
gužinė”. Abu veikalėliai labai 
juokingi ir smagus. Artistai 
gerinusį kurie heabėjonės at* 
vaidus geriausiai. Todefašnuo 
savęs patariu įsidomėti dienų

f- •

«*

LIETUVĖS DARBUO-
■ jasi. ' ; ■ •: 

” Šv. Kazimiero Seserų A 
kademijos Rėmėjų kuopos 
susirinkimas' įvyko nedėlio
ję, spalio 9 d, š. m. 4 vąl; po 
pįetų. Narių susirinko gra
žus būrelis ir labai rimtai 
svarstė įvairius kuopos rei
kalus. Be kitko nutarė iš
leisti rankžfedį (branzalie- 
tą) sekančiame susirinkime. 
Taip-apt nutarta surengti 
puikų vakarų su gražiu-ir į-, 
vairiu programų. Tas indo- 
mus programas įvyks trečia
me nedėldienyje sausio mė
nesio 1922 m. Dabar susi
rinkimai bus laikomi kas 4- 
tų nedėldienį po Amžinojo 
Rožančiaus.

žinios. ;
APSTVEDfi- PRIEŠ PAT 
IŠE.nM4 KALE .TIMAN.

Salti ^ranGišca, Gal, —- 
JamesMcGillupsLvedepneš 
pat ėjimų kųlėjiuian iM 
vos galVos. Jis jfįuvo nužu
dęs vienų vertelgų. ®me ci
vilį šliūbų. Teisėjas dayęs 
šliūbų, sakė nežinojęs, kad 
jis nuteisiąs kalejiman iki 
gyvos galvom
•

r

NAMO LĖKS ORLAI-
- vnr.

»

Paryžius, Belgijos ka
ralius ir karalienė buvo At
geri j b j Afrikoj. Reikėjo 
skubiai grįžti namo, tai" at
plaukę. į Franci jos uostų 
Marselį tolimesnę kelionę 
atliko orlaiviu.

J

i

%

sunaus.
: tavo Dr. Landžius.

Blausi.
t

, X

. SUSILAUKĖ SŪNAUS. ■ 
Antanas ir Zuzana Žibu

čiai, gyvenantys po num. 
317 Eourth St., susilaukė 

Gandrui talkinin- 
Sūnus

• ir motina gerame sveikatos 
stovyje.

-SUKRUSKlME.
LDS. Centro Valdyba pa*- 

■ skyrė, šiuos du mėnesių pri
iminėti naujus narius Už pu
sę įstojimo. Tai-gi broliai 

. ir sesutės čia mums ir pi’dga 
padirbėti dėl savo brangios 

' organizacijos. SukrUskime 
.visi! Rodykime mūsų orga- 

*; nižacijos tikslų. *
LDS. Naujos Anglijos 

apskričio kuopos rengkite 
prakalbas. Aš su mielu no
ru pribūsiu arba paprašy- 

•. siu jūsų apgeidaujamo kal- 
betoj aus. Vajus yra pa
skelbtas ir lapeliai su infor- 
macijomis; kas tai yra L. D. 
S., yra išleisti. Reikia ne- 

/ praleisti šių dviejų mėnesių
• n'eišnaudojus, • nes paskui 

> bus brangesnis įstojimas. 
. Tai-gi, kuri kuopa rengia!

t ągitatyviškas prakalbas, tai 
kreipkitės, o aš pasirengęs 
pribūti. Taip-pat mūsų aps- 

\ * kričio pirm. gerb. V. Kudir
ka ant kvietimo ir-gi pribus.

' - • J. Glineckisy
L. D. S. Nauj Angį. 
Apsk. ęrganizatoriuS.

1 Tat Bo. MM

.J. C. LANDŽIUS (BMMOUB) 
Liituvu : 

Gydytojas m Chiruicub 
Gydo aMtrlfUi te chronllka* liga* 

tyrų, motėnj Ir valkų. Kpuat 
nuoja kraujų, gpjaudalm, fllapte fi 
mt ir tt gavo teboratorljoj. lhfr X>

& mikte patarimu* Ištekate kitur> 
vTntiartiM, Adraiaaf *

. 506 Broadivay, > 
| Soutb Boston, Maba I 

Kampas G St ir if
W Marų Boutk Bo*tqwi ’ 1. 

u r; h. s, s t o n e į 
Akiu S^KSAKiatAil I 

399a W. BBOADWAV I 
. Vat,aww. Nuo IM 7 V# vuk, B

t
ATYDAI ATYDA!

’Sesčs ir broliai Lietuvos nepamirškite pagelbėti saviškiams K 
draugams ir giminėms gyvenantiems Lietuvoje, už marių persiųs- » 
darni jisms pinigų per savo paties Bankų reprezentuojamų jūs S 
pačių žmonių, t y. Broekton Trbst Kompanijų, Brockton, Masą. » 

Mes e$ime (gatavi pasiūlyti jums pagelb.ų ir patarnavimų į»‘» 
vairiuose dalykuose. Užeik pas. mus pasikalbėti-su mūsų užsie- K
nio departamento admiriistratorium ponu įleimbergu, kuris p^ra S 
plačiai, apsipažinęs stt Europos reikalai. S

Mūsų mokestis už patarnavimų išmainyme lietuviškų auksi-

f liekami tinkamaiįsu- atyda. Jūsų pinigai bus sugrąžinti Suv. Vai- Eį 
į ktijų doleriais, jeigu Siunčiant per mus pąąirbdytų kad tie ku- « 
į rient buvo' siųsti tų pinigų'negavo. Būk tiaras užeiti ir persitik- jS 
į rinti mūsų patarnavimų. \ K
i y Mūsų ateitis yra jūsų ateitis. Jūsų ateitis yra mūsų parama, a 
į AČiuojame jums už.pirmutinę paramų jūsų feankos, reprezen- S 
ItuojamosjūspaČiųžmonių. v- sf ‘ . K.

i BROCKTON TRUST COMPANY, ' |
89 Main' Brocktoų, lfas& jf

ir sueiti kuodau^^itii; Ąpi'IJ —. _____ -- ---- .—-, —- ______
ra vėl tai bus daroma ant nau- S nų y^į, »ženiiau8iaę ir patarnavimas geriausias, vįi dalykai at- S 
jos estmdoe ir laimi dailios ir ’• ’ * • -* - •* * — « * •- - - ~ 1 — - «

• »■ .

F

patogios, kurių šių vasarų nau
jai perdirbo, šv. Petro pobašfriy- 
tinėj* svetainėj, *

TykanHU.

KARVES PERŠIŪDŪ.' 
itarlboro^ Masg, Eay- 

merio Tovme karves persi* 
ėdė komų* ir padvėsė. Buvo 
12 karvių, kurios vertos bu- 
vo $3^000. ’ ■ ‘

FBITAIKAV AKINTOS. '
I < '

Sudužusius stiklus ir Nulaužytus 
rfrnus sutaisau į trumpų laikų. 
-Patįs dirbam, akinius, ' '

Vieniųtčlis lietuvis o^tometris- 
tas (akių, specialistas)'Ntfujoj 
Anglijoj. ”

J. L. PABĄKAENI8, O. D. 
377a toą<w^ So. Boston, Mota.

1

•*

y EANEtIMAS BLAIVININKŲ. 
KUOPOMS. . .

. HlųųM Blaivininku M "X aĮfb^ 
4a?ięičk suvažiaviniasrįvyks i^sdĄr' 
lioj,‘spalio 30'd.; 1921 Canv- 
bridge,Mass. Suvažiavimas pra- 
sidSS 12:30 po pietų. Tai-gi gėr- 
biamį delegatai nęšivėluokite bet 
stengkitės- pribūti laiku. Gerbia
mos kuopos, malonėkite prisiųsti 
delegatus, Beariame suvažiavime 
turime aptarti daug svarbių daly
kų, kurie būtinai reikalingi dėl 
mūsų brangios organizacijos. To
dėl pageidaujama, kad kiekviena 
kuopa prisiųstų kuodaugiaugiai 
sava; atstovų. Nepamirškite ir "bi
lietukų, nes šiame suvažiavime* jie 

■bus reikalingi. Visus prisiųskite 
šin suv&žiavimąn. * '

Pirm.- J. Svirskąs.I

AUSTRALIJA TUR^S
.ATSTOVĄ KONFE- . 

RENCIJOJE.
'Melbourne, Australija.:— 

Senatorius ; George Foster 
?earče, apsaugos ministeris, 
paskirtas Australijos dele
gatu nusiginklavimo konfe- 
reneijon Washingtone. Su
prantama, jis'įneis Britani
jos delegacijom

Premiėras Hughes būtų 
galėjęs atstovauti valstybę. 
Bet jo perilgas viešėjimas 
Anglijoje ir politinė padėtis 
pakėlė didelių neaiškumų:

Senatorius Pearce sava 
gyvenimų yra pradėjęs pa
prastuoju. karįenteriu. Ir 
štai kaip augštai jis išlipo.

Premiėras Hughes nuo 
premiero Lloyd George ga
vo pranešimų, jog Australi
jai ir Naujųjai Zelandijai 
užteks vieno delegato.^ Nes 
tų abiejų šalių reikalai yra 
identiški. ' *

Lloyd George pažymėjo, 
kad konferencijoje bus^šeši 
Britanijos delegatai, iš ku- 
rių Balfour ir Lee jau suti
ko. Trys iš^ delegatų repre
zentuos dominijas iylndijį.

- .  * - -

' ‘ AUKSINIS JUBILIEJUS 
. Roxbury’o Mission Church
* šiomis dienomis minėja savo 

auksinį jubiliejų. Iškilmės
■ baigėsi Kolumbo Diefioj pa

maldomis ant Barter kalno, 
: kurin nUėjcr procesija. Pro

cesijoj dalyvavo arti 50.000 
* žmonių ir tai buvo tokia 

, milžiniška minia *ir puiki 
7 , "procesija, kokios Bostono ir

* apylinkei aėra turėjusios.

r
r

t

A. L. R. K. Moterų Sąjungos 
Conn. apskričio kuopoms*

Brangios Sesutes :
Šiuomi pranešam, kad Mo

terų Sujungęs Conn." apskričio 
5-tas ir, įk> Šeiminis suvažiavi
mas įvyks Spalio 23d. 192Į jn., 
Bažnytinėj svetainėj 41 Capįtol 
AveJ Hartford Conn. < , 1' 
Šesijos prasidės 1, vai po pie
tų/ Taigi ’ gerbiamos kuopos, 
malonėkite savo' susirinkimuo
se išrinkti neniažai dėlęga^iįįr 
atsiųsti. Kadangi šis suvąžia- 
yimas yra labai'svarbus, turim 
daug svarbių reikalų* apsvar- 
tyt, o prie to bus malonu išgir
st delegatės raportų 5| Seimo.

Harfortd^o ‘sajungiėtes 17 
kuopos rengiasi kuopuikiąusiai 
priimti delegatės.. Vakarė ren
gia didelį programų. Taigi yra 
kviečiamos visos kuopos daly
vauti.šiime. suvažiavime.

P. Gfelažiutė
Rast. M. S. Conn. Apskr.

BUVUSIS BAMBIZAS 
NUŽUDĖ PAČIĄ.

Lakėport, CoĮ. —• John. 
A. Spencer, būvusis protes- 

, tonų bambizas; teisme ras
tas kaltu nužudyme pačios. 
Jos lavonas rastas ežere lie
pos 27 d. Gaus kalėjimo iki 

J gyvos galvos.

■ > • ■ .

■*' / * * - ■
D. U A. KEISTUČIO DR-JOS VAU 
DYBOS ADRESAI,tB08TON, MASS,

PIRM. —* Motiejų* Verseckai, ,
41 Gatės' St., fio. Boston, Mam. 

VICE-PIRM. —- Juosas Bteokaa,
807 Ei 94h St, So. Bestom Mass.’ 

L*KOT. IcasT. -t Ant Modejunau,
450 H. 7th BU So. Boston, 

FIN. RAST. — Juokus Kavaliauskai 
2O0r H. Gottage St, Dorcheater. 

KASIERIUS — Andriejus ZąHeckaa,
* 807 E. 9-th St* So. Boston, Mass. 

MARŠALKA ~ Antanas Gruodis, -
. 159 JBowen St, So. Boston, Maaa.

II L, K. Keistučio dr-ja( laiko mSne- 
ainius euslrlnkimtfs kas.plrmą nedėl- 
dlenį kiekvieno menesio po No. 004 
VVashlngton St, Boston, Masa. v. 
vakare. Ateidami (teaugs lr naujų na
rių su savim atslVMklt pris musų dr 

Jok priraiytt, \ z
Posmęrtine* moka $200.00. PaSelpa 

nuo diehos susirgimo iki pasveikimo.

i

p-

*

‘ M
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NUPIGINTA KAINA.
1 *' Įil 1 'I' t .

Tik vfew ibhūs folėidų už 
palaidojimų, ‘

& baraSIvi&ibs,
GRABdĘIUS

' Ofisas: s

DR. PAUl J. J AKMAŪH
BOS «isr BBOAUDVm <

»—A—w—i—W»

L <■
9

V£kV2HavŲ, Kukardu, visokių Ženklelių, Guzikučiu, Ant- 
ĮZU Į?U.U Vspaudu, fc kitokių Drąū^stem# .reikalingų- dalykų,. 
Reikalaudlimi j^tsdbgO'ar Sųmpcdų, pažymėkite ir Jūsų dr-ftk vardų, 
STRŲPAS COų tiO-92Verry St. Newark, N.J.

3 r 344 Broadway,- South Boston. 
, South Boston 1578-R.

, ' Gyvenamoji vieta: ■ 
Į 23^15 Š^ Rū/B08tąn> ^ass.

S0į JBostofi 10S2AV.
***.

f

i '

' M11"*?
Generhllškl agentai dėl CĘNTRALINfiS ir -RYTINES EUROPOS

a . 7 North German Lloyd Bremen______________ ■

£E 
2:30'P, M.

KŪDIKIŲ SVEIKATOS KLINIKA. į
• j *. Po vadovyste. > i

MOKOMOSIOS VIETINĖS SLAŲGOJIMO SĄJUNGOS |
' : (Inštiructive',District Nursing Association) |

■ Nortli Brigliton. Conimunity Center 31 Lineoln St.' North Brighton S 
' Daktarų ir Slaugytojų visuomet rasite. |
; Duodama demonstracija kaip užlaikyt lr valgydyt kūdikius. | 
Visos motinos yra kviečiamos atsilankyt su kūdikiais arba taip ateikit a 

pasižiūrėti. B

IŠ NEW YORK tiesiai į BREMEN—DANZIG
Laivai plųulM į LIEPOJŲ per Danzig’ą. Tiesug j$$į^ainymas

KuLt, 
PRINCESS MATOIKAi

IPOTOMAC-.. ......v
’ . Iš n£wvY0EK’O i tJHERBOURG—BREMEN.
su'didelinis.ir'gi'eitais garialvlals tarp Amerikos; ir Vokietijos prieplaiikų. 
“POTOMAC’^L/.___.......................................Lapkričio. 12, Gruodžio 31
*GĘOnGE,.'VY4SMINGTONn.......Lapkr. 8r gruotl. 8 Ir Saus. 17 .

'Aut visų- $tij garlaivių trečioš' klesos keliauninkai yra sutalpinami 
į atsklrakųkajui^^ pO; 2, A arbaife^pątas. Užtektinai ir geras malsta's yra t 
sutelkiamus permainant kiekvienų dienų._______ (______ .________ ,

kreipkitės! į agentus-tarnaujančius " ‘

UiftTED STATĘS LINES
r 99. Staįė . Slireėt, Bostdn, Mass.

M00RE-& McCOBMACK COMPANY, Ine. - 
ROOSEVELT STEAMSHIP COMPANY, Ine. - ‘ 
UNITEO AMEBICAN LINES, Ine.

45 BR0ADWAY> NEW YORK ’ —. Phone Whitehall 2050.
. Adinifilstrąti/.Tiai. Operatoi^iai Suvienytų Valstijų Laivyno Tarybos,

■ > hub laivo ant laivoy
<• k

«

V

9

r *

»

r. ..Spalio 15 ir Gruodžio 8 
....Spalio ^22 ir Gruodžio 10 
. .Lapkričio12 ir Gruodžio 31

<

)
r

X , "7 įsu g<& Bęston, W
DR, JQBilM«NNEŪ.X>. 
Galima tuitolMH 
omw VAfeWWt ’ • A.Byteteikdvab.

> ■ Vąkarri* mm 01k| 8
556 BvoąflvFąy^ S> BoątOtt

i

*
t

ADVOKATAS
414 Broadway, - - .' 

: S. BOSTON 27 MASS.
'. . Tel. S. B. 0441.
r Antros htbos—VirSujL.'P. B-nSf 

GYVENIMO VIETA: / 
1185 Rovve St., Auburndate; Mw* 

Tel. W. Neyv’ton 1016—B.

I Reikalavimai* • * .... ....... f , *
Belkatevimij kalno* 2c. ui žo

di oi kiekvienų sykj.

:RIJU ŠEIMYNŲ MEDINIS 
NAMAS

.)orchesteryje, turi būt greitai; 
■arduotas. Šis. namas yra su vi- 
ais vėliausios mados įtaisymais 
to 6 kambarius, geso ir elektros 
vieša. Namas yra gerai dažiūrė- 
as. Randų atneša $106 į mėne

sį. Galima nujin’kt su '$2,000 į- j % 
nešimo. Dėl aiškesnių žibių 
kreipkitės pas • *

FELIX A. ZALECKAS, 
27 Doris St., Dorchester, Mass.

Tel. Posch. 5433-W-
į ■* /t- -i

ANT PARDAVIMO.< •
Du namai ant pardavimo. ISlygos 

lengvos. Išvaduoju J Lietuva. Noriu 
greit parduoti. Namai gerai aptaisy
ti. Kreiptis-: t73 H St, antras aug
alas, So. Boston, Mass.

PARSIDUODA FURNIČIAI• 
-lel 5 kambarių .visai, pigiai. Savinin
kas nori kogtelčlauslųl parduoti, nes 
greitu laiku ISviižiuoja Lietuvon. For- 
•tičlus galima matyti by kada—dienų ir 

I vakare. Kreipkitės Šiuo adresu: 186 L 
j.'Kt.. So^ Bostoii. (2-ros lubos)..

i DR. A. J. GORMAN 
(GUMAUSO# 

DANTISTAI
i 705 Main Sfc;Mofitelįo, Ma«s. 
! * R A 4?

T’ , » ~ ii 4 * 1,**. , «.£.

Tel, Brockton 5112-W.
f ,1 I4'fc r * - ’ * • * * '

*

L

A * 
f

*
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DR. F. MATUtAinS
Gina Visokiu' hįSMI 
Pmoaiu -AazOT* < 

Valandos: 1—8 te 7—8. P< Mi 
17 Millbnry 

WQR€ESTER 
HMBteBHMBBai tepi

. Lietuvyb Dantytai 
dr. X V* 

(KMparavičiuJs),’'
Lalktoki perkėlė ofteų ^ia No. 

425BŠ0ADWAr(. So.Bostom, Mink 
. -7

lhw lO ikl 12j3Q ryta te, 
” IjOV-A te 6:80—0 < M.

* Ofisas uždarytes suhato*, yą. 
karais lr nedaliomis. . ‘ ■“—~—■■■iaiĮai 
DR. W. T. REU! Į
- Pirmos Eleips Dantistas 

469 B’way, &), Boston, MĮu». ! 
(Prjė DorcheeterSti

t

t

<

v

*
4

SV, KAsntlSRO R, K. DRAUGIJOS 
VALDYBOSASTRASAl

BOSTOK, MASS.
■/’- -- ------ ......... |

PIRM. ~ Jon u Pranaiti*,
. $24 B. Bth Sti» So. Boaton, Maža. 

VICE-PIRM. J .Andruliunas,
318 — A-th St, So. Boston, Mass^ 

PROT. RAST. — V. J. Jaklta*,
147 H St; Boston 27, Mass.' 

FIN, RAST. — Jupaa* Južka,.
Męrycllff Academy 
Aritnghtnn BteM

IŽD, — Leonu švagždi*, '
111 BWėn St, So, Boston,. Mua 

IŽDO GLOBĖJAI U L Grubinska*,
, B St, 8o. Bo*ton< M**a, te 
Antanu Šmitos, ■ .z

284 Bth St, Bo. Bo*tom MaM, 
MARŠALKA Povilu Laučka,

‘-S1 Stoty Bt, Bo. Bterton, Mala. 
Duugijoa antrašu reikale:
? M8 Broadvay, Bo. Boaton, Mau. / 

, Druugyiitėa sutrinkimai laikomi ka*

f
k

l

H
IŠPLĖŠ®. $73.000.

St, Ilouis, Mo. — Robett 
Hardman, negras, Gtand 
Avenue Banko tarnautojas, 
nešė kiton bankon valizų su 
$17.650 granais pinigais .ir 
$51.650 vertybes pojierais. 
Du plėšiku ant strytkario iš- 
ĮpiėSė Įš suptai- ££
gaiš ir automobiliu pabėgo, bo**, mm*

t

4

I
 Paįieskojimai

—1— ------ .

Paieškojimų kaino* LDS. na- 
. rlams te "Darbininko” skaityto* 
jam*1 metų* už dyką, joįi 

. 3 sykius 8L0O. Pieteliam*' už 8 
nykiu* $1.50. s

I j.'--

Į » — t.7-»'"^I ■ y

1 Esu kareivis Lietuvos armijos, kaipo 
r pas mus ginklai apsistojo barškėję te 

.• Į mums liko.liuoso laiko, tal-gi norėčiau 
__ Į susirašyti su Lietuvaitėmis, gyvenan-

Į čiomls Amerikoje, kaipo minis karžy- 
M | glams labai malonu gauti iš kur nors 

į kokių žinutę o iabiahs iš tolimo krašto, 
|>Amerikos lietuvaičių. Taip-gi aš. gale- 

v ;, -r-r-r^-r-r-rTi -- . I rašyti daug visokių žinių. iŠ savo
. Tiesi kelione į LIETUVĄ • \ • | J krašto. Tal-gi rašykit gerbiamos lie-
PER. -PILI A VA r j tiivaltes, lauksiu. Adresas: 9 pėsti L. |
x. {Karaliaučiaus prieplauka) r įKunIS- Vyti pulko štabas^ I^ųi EAu-

Alba per LIBAVĄ, BAMBTTRGĄ—EITKŪNUS pu1, relkl;'''‘“]l
šluęinl linksma mums pranešti, kad. mes paslilarbavom idant musų į ! 

pssažlerĮal, ‘o ypatingai Lietuviai, galėtų keliauti.Stabai į Piliavų. Į Į
; Lietuviai, važiuojanti į Piliavų, aplenkia Lenkų juostų (Koridorų) Į Į 

Ir privalo turėti tiktai lietuviškų.pasportų; jokių vizų nereikia. • I i
Suslnešimas «® Piliava tai yra nauja šaka musų reguUarlško susi- I 1 

nešimo su Hamburgu, Dnnzlgu ir Llėpojum, o dėl Lietuvių tai trumpa t I 
te parankus kėlias mimęn daslgauti., ’ ||

BEDEGI DVIEJŲ SRIUBŲ PAŠTO LAIVAI IŠPLAUKS:
v- ^Spąiįp l9Į LĄTVIA . ...............Lapkričio 9 į

. ...Lapkričio 2 ^STONIA .,... .Lapkričio. 23 |
Taip-gi naujas'ticsioginis kelias tarpe 

LTET1O.TAUS—DANrZTGO-HAT.n?AX, Kanada' I 
Vtei 'laivai turi puikius ^ajftburitts trečios kteSo.s keleiviams, . j i 

Krelpkltčs prie musų agentų jūsų mieste.

8ALDSIAUBIOB ŠIRDIES V.JEZAUk I 
' DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 

BO, BO^OJT,1 MASS. Į

PIRM. — Antanas Kmltas, |
, . 284 Fltth 8ti, Boeton 27, Mass

‘ VICE-PIRM. ■— Juoaas Andriliunau," f 
273 Fouith St„ So. Boston, Mass.

PROT. RAST. Vincas VatirenorlUA, į
178 Bolton St, Bo«ton'27, Mam. Į 

FIN. RAST. — Pranas Sinkevičius, >,
182 Bowun Bt, Boston 27, Mas<t 

KASIERIUS — JurtU Kanevičių*.
174 Bolton St. Boston 27, Mm*.

MARŠALKA.— Pma« Lukoševičius,
405 KL 7-th Sų BOėton 27, HM' 

Susirinkimai laikomi kas pirmų n* 
flėldtenl ktetarieno mšne«to 8 tat pu 
pistų Mv. Petro $a&yttnų} salėj, Bo. 
Boston, -ŪMA'

POLONIA 
TiTUANIA A -. *

«. k » • f 9. 9

A

• v»

Jm

nr. JONO BV. BL. PA6ALPINNS 
. DRJSTas VALDYBOS'AflRBSAI,

’ ■ i
PIRM. — M. ŽIoba, 
f* *W E. 7-th St, Ho. Boston, 
ViGE-pmli. -- p. Neikte,

180 Bowu St, Sos,. BOoton, lidint 
PROT. RAST, ~ K-Lulute,

47 Valo Rt, fto Boflton, Man. 
>IN, RAST. M. žetkys,

127 Grnnlt Št,( $p., Boatah, Mass. ’ 
KABIERIUS A. bjamlžluna*, 
Ų 14 Vlntield Št* S& Mase 
MARŠALKA -r- Btepon«« Navtekait ' t 

; Dp>te laiko Ntriilrtokimų* kat Wit 
ae<Wldlen| 2-$ vah po pietų BalnytlnSJ 
Btrtalnlj.

č

Paieškau sava pusbrolio Kazimiero 
i Andrėsiuno, kuris paeiria iš ŠianilŲ ap- 
Įskrlčio, Lenilulvos vaE, Tarcėnų kai- 
mo{ Jau 10 metu kaip Amerike, bet 
aš apie jį nieko nežinau. Kas Žino ar
ba. -pats atsHSft.uklte ant šio adreso: » 

į jonas Lasmontds,
(433 — 22-nd St., Niagara Falls, N... Y. —
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GERA SVEIKATA YRA DIDŽIAUSIA M
Be jos mes negalimo gyvenimu Unite- 

mai praleisti. Kada mes snsergam yrą 
labai svarbu kad tuojau paš gerų te 
prityrusi daktarų nueltumėm, koris ži- 
no tefipr ėvelkatų galimų kuogrri&a'n- 
sint sugrąžinti.,-

Atsakanti priežiūra pailgina. tam 
gyvenimo motus Ir juos laimingais pa
daro. . . > • >

AS gydau kaip naujas taip te ufet- 
senšjusias ligos pen'daugelį motų te 
mimą prityrimas mane išmokino kaip “

l kuogrelčiausiai išvaryti lljtes te sutelk- 
11 tt mano ligoniams gerų sveikatų j 
ĮĮ tnimpląmii laiku su lengviausiu britu. 
Y Iriuž mažiausiu kalnu.

AŠŽINAŲKĄrP^
ir ma.no ofisas yra piinnl aprūpintas 
su viskuo kų tik telkniiiign darbui. 
Taigi nežiūrint kaip svarbi tavo llga

: į

f-

maigi uesiurinc. Kala avaroi taw iigft 
arba kaip pox\ixi sergi Ir nepaisant, klek karty būvu! apviltai beieš
kant av&katos. M estt pasirengę tau parodyti kų saliu padargui, ir 
jeigb tn pasiduosi po mano prleMurn. a§ galčfllu tave rrelku padary
ti taip kaip ir Šimtus kitų, kurte yra ant raute kelte kreikutea lr ko«- 

.rte bus svėlki taip kaip turi būti. » •
jifaao Aateos į»ipie« & eteiem prieinamo*^-PutariMite tfkM.
nt) UnOnMEV ^Ū T^mont Street, Borton, Mmi.
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