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UTARNINKAS, SPALIO 18 D., 1921.

Organas Amerikos, Lietuvių 
R. K. Švento ’ Juozapo 

Darbininkų Sų-gos. »

-—.Eina——- 
UTABNINKAIS, KETVERGAIS M 

SUBATOMIS.
i». Metams

Užrubežy metams • •..... 5.00
Bostone ir apyllnkOj Mietams,.., 5.00 

? “Darbininkas”
. 360 Bboadavay, Bobton 27, Mamų 

Tel. ŠouUt Bo«ton 620.

............ -

f

"ĄMhhed and dtatrflmted tinder per* 
authorl«ed by th* Act 

. &S**01** ». 1917. on Žile at the Port 
* Offfca of Boaton, M«nl * By ortfer of 

the Prertdent, A. S, Barleson, Port- 
marter GeneraT.”

.................  '  ....................... ‘ 1     11 rr ' *

Krikščionys darbininkai vie
nykitės! Spieskitėsį vienin-

: * r

lėlę darbo žmonių organiza-

, cijų Amerikoje — Lietuvių
' * ’ •

i Darbininkų Sųjungų/
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LIETUVOS ATSTOVO 
kelione. -

• 4 * • .
Šiuomi pranešama, jdg 

Lietuvos atstovas, gerb. V. 
Čarneckis, lankysis sekan
čiosekolioni jose:
Worceąter, Mass. — Spalių 23 d. 

Čia pribus išvakaro spalio 22 d.
So. Boston, Mass. r— saplių 24 d. 
MontėllO, Mass, -r- spalių 25 d. 
Cambridge, Mass. — spalių 26 d. 
Waterbury, Conn. — spalių 27 d. 
Hartford, Conn. — spalių 28 d. 
Philadėlphia, Pa. — spalių 30 d.

Čia pribus išvakaro — sp. 29 d. 
Newark ir Harrison, N; J. —

Lapkričio 3 d.
Lietuvos Fin. Misija 

Paskolos Skyrius
370 Seventh. Avė., 
New York City.
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I DARBININKU REIKALAI
DIDŽIAUSIAS STREI

KAS AMERIKOJ,
Chicago. —. Šešiolika ge

ležinkelių darbininkų unijų 
^atstovai nubalsavo skelbti 
gėležinkelni darbininkų 
streikų. Streiko pradžia y- 
ra spalio 30 d. Streikas pra
sidės ne kartu. Pilnas strei
kas įvyks lapkričio 2.

Texas geležinkelių linijos 
darbininkai pradės streikuo
ti jau spalio 22.

Naujojoj Anglijoj strei
kas bus paskelbtas vėliau
sia. '

Geležinkelių darbininkij 
unijų atstovi}. 90 nuoš. balsa
vo už stieiką.

** t

Streikas skelbiamas dėlto, 
kad šiemet liepos 1 d. United 
Statės Railroad Labor 
Board pritarė algų numuši- 
mui ant 12 nuoš. Be to gele
žinkelių kompanijos paskel- 
bėtpogvstengsis dar labiau 
numušti. , .

Streikas apims _2.000.000 
darbininkų.

Streiko nebus ant Fordo 
valdomų geležinkelių.

W. G. Lee, geležinkelinin
kų Brolijos prezidentas, pa
sakė : Z

“Mes einame vienan di
džiausių geležinkeliij strei
kų, kokie tik yra buvę Ame- 
rike. Niekas pagaulėje mus 
nuo to .nesulaikys. Tai bus 
kova iki galo už gyvybę ar 
mirtį ' mūsų, organizacijos. 
Gal būt tai bus mūsų mirtis, 
nes mes neiname kovoti ak
lai. ”

1

LIETUVA IR BENKIJA ' CEKOSLAVTJOS ATS- 
APTARS SĄJUNGOS
BE^OLItrOIJĄ VIL
NIAUS KLAUSIME.
VašingtonasfĄ. 12" d. (L. 

I. B.)—; Tautų1 Sųjungos 
plenumas užgyrė savo Tapy
bos rezoliuciją' lietuvių-len
kų ginče, būteht antra, Hy
mans’o projektų, nors abi 
lenkų ir lietuvių delegacijos 
atsisakė'ją primti. LenJkų 
delegacija visiškai atmetė 
antrą Hymans’o projektų, o 
lietuviai priėmė antrų pro
jektą su Lietuvos kontpro- 
jekto pamatais. '

Kuomet Vilniaus klausi
mas pasilieka dabar atviras, 
abi Lietuvos ir Lenkijos vy
riausybės turės išsitarti dėl 
Tautų Sąjungos plenumo 
rezoliucijos. į

'■ 1 l" "

ŽUVO 10 ŽMONIŲ.
Buckarestas. — Dudmeo 

tvirtovėj ištiktį ekšpliozija. 
Žuvo 10 žmonikę •

NEĮSĮLEIS HULIGANU.
Detroit, Mich. -*-* Miesto 

Taryba nubalsavo neįsileisti 
taip vadinamų Kų Klux 
tClaniečių.( Ta organizacija 
yra juodašimtiška, nukrei
pusi savo veikimų prieš neg
rus, katalikus, žydus ir vi
sus ateivius.

savo nepriklausomos valsty
bės atstatymo darbų. Tam 
reikalinga yra visiems lietu
viams be partijų it, srovių 
skirtumo bendrai remti sa
vo Tėvynė ar tai aukomis ar 
išperkąnt Lietuyos Laisvės 
paskolų. ■ . ,

Nušvietęs dabartinę Lie
tuvos padėtį ir pažymėjęs 
kelius, kuriais eina Lietuvos 
politika, baigdamas Lietu
vos Atstovas dėkuojo už iš
kilmingų ir gražų priėmi
mų kurio teko jam ir jo ben
dradarbiams patirti besilan
kant po lietuvių kolonijas.

Vietos paskolos stotys, pa
sinaudodamos proga, užra
šinėjo paskolos bonus. Dau
gelyje vietų buvo užsirašyta 
netik visų kvotų, bet ji bu
vo dar žymiai viršyta.

Kartu su Atstovu grįžo 
Vašingtonan Atstovybės Se
kretorius, M. Vinikas, ir At
stovybės Juriskonsultas, B. 
Mastauskas.

sįrrr-----
PRAŠYS HARDINGO 

TARPININKAUTI.
Tokio. — Yra kalbama, 

kad Japonija formaliai pa
prašys pi-ez. Hardingo tar
pininkauti Shantungo klau
sime. .Shantuųg yra Chini- 
jos pusiausalis, kuri taikos 
konferencija pripažino Ja
ponijai. Chinija su tuo nie
ku būdu nesutinka.

f

TONAS LIETUVAI.
VaŠingtonas. X. 12 d.< (L, 

I. B.). — Spalio 4 d. Lietu
von- atvyko-Čekoslavaki jos 
Atstovas Lietuvai p. Galia.

• , ...... 4

ninku algos suminėtos.
Irių algų neprrimdami dar- 

“bininkai eis streikan, stovė- 
dami už tai, kad šitos algos 
būtų 12 nuoš. didesnės.

IEŠKOS ŽIBALO. <
New York. — Amerikos 

Standard Oil kompanija ga
vo leidimų Čeko-Slovakijoj 
kasti šulinius, ieškant žiba
lo.

J 
vS fr

5
SUGRĮŽO IŠ ŽENEVOS 
, KAUNAN P. KLIMAS.

Vašingtonas. X. ,12 d. (Ir. 
LB.). — Užsienių Reikalų 
Vice-Mhiisteris ir Lietuvos 
delegacijos Tautų Sąjungo
je narys p. Klimas spalio 6 
d. sugrįžo iš Ženevos Lietu
von. Kiti delegacijos nariai 
laukiami šiomis dienomis su
grįžtant.
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DIDELIS GAISRAS.
Chatiestoion, S. C. — Su

degė trąšaliį sandėliai. Nuo
stolių už $1.000.000?

366 Weat Broadway, 
Boston 27, Mass.

h

.R 
j!

C ųpo 
II 500
J? 1000
U 2000
p 3000

Kalviai .... . 
Karpenteriai . 
Čia ne visų

■ n'ams parduodame šiaip:

įį 
5.00 « 
8.75 R 

15.00 J 
20.00 į

• * k •

• • <4 ♦ • • <

rusių

O OVUV »

Kiekvieną mums pavestą 
užsakymų išpildysime greit b. 

t iv „Arai f Galima gauti

366 Broadway,
Boston 27^ Mass.

“Darbininko”, spaustuvė 
p turi pagaminus labai prak- -j 

rišlių UŽDŪŠINŪMS lapeliii h 
JĮ ir lconvertėlių. Gerb. klebo- -Į

U 100 lapelių ir konvertų $ 2.50. 
b 200 ” ” ” 3.25 U

I r-

I

ti. v

>• t
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TAUTŲ SĄJUNGA GA
LUTINAI PASIŪLĖ 
ANTRA HYMANSO 

PROJEKTĄ.
Yašingtonas. X. 14 d. (L. 

I. B.). — Tautij Šųjunga ga- 
”IuJi5ai pasiūlė Lietuvai Ir ' 
Lenkijai antrų Hymans’o. 
projektų Vilniaus ginče. Abi 
lietuvių ir lenkų pusės turės 
duoti šiam Sųjungos pasiū
lymui atsakymų. Lietuvių 

> delegacijai sugrįžus Kau
nan, Lietuvos Seimas pradė
jo svarstyti Vilniaus klausi
mo padėtį.

LIETUVOS ATSTOVAS 
APLANKĖ AMERIKOS 

LIETUVIŲ KOLO
NIJAS.

Vašingtonas. X. 12 d. (L., 
I. B;). — Lietuvos Atstovas, 
V. Čarneckis, vakar vakare 
sugrįžo Vašingtonan, aplan
kęs lietuvių kolonijas Chi- 
cagoje, Cleveland’e, Pitts- 
burgh’e, Detroit’e, Roches- 
ter’yje, Amsterdam’e, Sche- 
nectady. ir Brooklyn’e. Vi
sur lietuviai reiškė daug 
džiaugsmo, matydami •savo 
tarpe neseniai dat paverg
tos, o dabar jau laisvus^ sa
vo mylimos Tėvynės Atsto
vų.

Savo kalbose Atstovas pa- 
brieždavd kilnių Amerikos 
lietuvių meilę prie savo tėvy
nės Lietuvos įr dėkuojo už 
gausių moralę bei matėrija- 
ię paramų, kurių teikė ir 
teikia ' Amerikos lietuviai 
Lietuvai jos kovos dėl lais
vės metų. Kartu Atstovas 
reiškė vilties, kad dabar kuo
met jau pirmosios pastan
gos ir aukos duoda vaisių,— 
Lietuva žymiai sustiprėjo ir 
savo viduje ir užsienyje, rei- 

• kalinga netik ištverti ligi ga
lo, bet dar padvigubinti sa
vo paramų, kad veikiau ir 
laimingiau lietuvių tauta 
užbaigtų didelį ir garbing

NELAIME ANT GELE
ŽINKELIO.

Bajgdoz, Ispanija. — Ties 
Merida išsprūdo iš bėgiu 
traukinys ir daug žmonių 
sužeista ir užmušta.

.. j

*GAISRAS.
Paris, Texas. — Rodgers 

Wade Fiųniture kompani
jos sandėliuose kilo gaisras. 
Sudegė tie sandėliai ir keli 
namų blokai. Nuostolių už 
$1.000.000.

GAISRAS MOKYKLOJ.
New York.—St. Anthony 

pradedamojoj mokykloj ki
lo gaisras, ^pamokoms ei
nant Seserys-mokytojos ir 
vyresnieji vaikai stojo ge
sinti liepsnas iki atvyks 
gaisrininkai. Tuo tarpu į 

, .visi, vaikai 
skaičiuje 1.400 tvarkiai iš
leisti lauk. Atsiskubinusie
ji gaisrininkai tuoj užgesino 
ugnį. Nuostoliai maži.

BOLŠEVIKAI SIŪLO 
TARPININKYSTŲ.

Pekinas.—Chinija ir Mon
golijos respublika neturi 
užvedę draugingų santūrių. 
Tai Rusijos bolševikų val
džia. siūlosi patarpininkauti 
ir jas sutaikinti.^

KAIP GYVENO 
PREMIERAS.

London. — Premieras 
Lloyd George svarstydamas 
viename susirinkime nedar
bo klausimų pasakė, jog bu
vo laikas, kuomet jis (Lloyd 
George) gyvenęs 15 šilingų 
($3.75 normaliu laiku) sa
vaitėje.

KRUVINA DEMONS
TRACIJA.

London. — Ketverge bu
vusioj bedarbių demonstra
cijoj dalyvavo arti 20.000 
bedarbių. Minios reikalavo 
darbo arba nedarbo pašel
pos. Buvb susirėmimas' su 
policija ir keletas desėtkų 
žmonių buvo sužeista. De
monstracijos buvo ir Shef- 
fielde, ir Manchesteryje ir 
kituose pramonės centruose.

• *

KUNIGO UŽMUŠIMO 
BYLA.

„ Biminghanb, Ola. — Pa
sibaigė prisirengimai prie 
bylos prieš metodistų kun. 
Edwin R. Stephenson ir pra
sidėjo nagrinėjimas. Tas 
metodistų kunigas rugpj. 11 
d. nušovė katalikų kunigų 
Coyle dėlto, kad tasai kata
likų kunigas davė, šliūbų. ano 
metodisto kunigo dukterei. 
Byla labai svarbi ir karšta, 
nes toje valstijoj protestonai 
labai nusistatę prieš katali
kus.

f

RENGTASI PftlE-~- 
VISOKO. .

London.. — Kai pasklido 
žinios, kad Silezija bus per
skelta ir padalinta tarp Len
kijos ir Vokietijos, tai lenkij 
ir vokiečių didis bruzdėji
mas prasidėjo. Francūzai 
rengiasi sutikti -tikrų kara 
Silezijoj.

NUSTATYS IŠLYGAS 
ATSILYGINIMO, 

r JYashington.—Prez. Mand
ing paskyrė komisijų iš pen
kių asmenų nustatyti išly- ‘ 
gas, kuriomis Europos vals- ' 
tybės turės atsilyginti sko
las, užtrauktas karo metu.

SVARSTĖ nedarbą:
Worcester, Mass. — Ma

joras Sullivan, atstovai is 
darbininkų unijų ir Cbam- 
her off’^jnmerce turėjo su
sirinkimų ir svarstė apie tai,

N0RW00D, MASS.
Domei Naujosios 'Anglijos LDS. 
apskričio kuopų "raštininkams.
Gerbiamieji; Šiomis dienomis 

tapo išsiuntinėta LDS. kuopų raš
tininkams agitatyviški lapeliai, 
todėlei gerb. LDS. kuopų raštinin
kai gavę minėtus lapelius malonė
kite paskleisti tarp žmonių, ar tai 
surengdami prakalbas, ar massmL 
ringuose.

A. JF. Navickas, ,
■N. A. L. D. S. Apskr. Rašt.

-A ‘

SLAPTINGA MIRTIS.
Chicago. — Rasta du vai

ku, po 14 metų amžiaus, pa
sikorusių. Sako, kad jiedu 
buvę ekspertai mezgime ne- 
atmezgamų mazgų. Polici- 
ja sako, kad nėra ženklų ro
dančių, kad jiedu yra patžu- -y v* » *dziai.

LIETUVOS ŽEMLAPIS
V

Kaina 75 Centai.—-—-- 1 r

I GERB. KLEBONAMS, i Tai naujausios laidos 
žemlapis ir kiekvienas 
lietuvis turėtų įsigyti 
Sulankstomas ir apda
rytas puikiais viršeliais.

Didžio Išlankstytas 
26y2x331/2

BANDYS NURAMINTI 
DARBININKUS.

JVashington. — Prez. 
Harding, Interstate Com- 
merce Commission ir Rail- 
road Labor Board sujudo, 
kad neprileidus geležinkelių 
darbininkus prie streiko. 
Jau turėjo konferencijų. 
Geležinkelių kompanijos bus 
spaudžiamos numažinti per
gabenimo prekių kainas.

: . Po kiek gauty.
t Pagal numuštas algas? 

prieš kurias darbininkai 
streikah Šaukiami būtų šito
kios:

Pasažieriniai inžinie
riai ...... ......$5.60-K6d 

Prekiniai inžinieriai 6.60-8.52 
Pasažieriniai pecku-

riai ..., »... ... .4.00-5.00 
Prekiniai pečkttriai 4.25-6.15 
Switch tenderiai
•Mašinistai (valandoj) . 
:Boilerinakeriai .... .

»

PASIBAIGĖ NEDARBO 
KONFERENCIJA.

■ Washington. Nedarbo 
konferencija, prez. Hardin
io sušoktoji pasįbaigė. 
Samuel ČUmpers, Afnerikds 
Darbo Federacijos preziden
tas, išreiškė konferencijos 
darbais pasitenkinimų. Iš
reiškė padėkų Hooveriui, 
komercijos sekretoriui, kurs 
konferencijai pirmsėdžiavo.

ATŠAUKĖ STREIKĄ.
Washingt on. — Angliaka

sių visuotinosios unijos pre; 
zidentas Lewis atšaukė Han
sas valstijoj ’ angliakasių 
streikų, kurį buvo iššaukęs 
tos valstijos angliakasių va- ‘ 
das Howat. Už to streiko 
iššaukimų Howat dabar sė- 
di kalėjime.

,.p ir gerai.
į? ■ “DARBININKAS 
!
iL.

.......4.00’ 
72c. 
72c.

.72 c.
. .45c., 
darbi-

»*

STATYDINS DAUG 
LAIVŲ. « 

London. — Ispanijos mi- 
nisterių kabinetai nutarė,
statydinti daug karinių lai* t 
vų. Per keturis metus kėti- 
narna pastatydinti, keturis 
skraiduolius, Šešis destroye- 
rius, 28 submarinus ir 20 
gunboatų. \

1
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liaudis atgijo ir ima į savo ran
kas tautos likimą; Jei randasi 
atsilikėliu, dabar gera proga 
pasivyti žengiančius pirmyn. 
Stokite eilėn, įsigydami Lais
vės Paskolos Boną.

K P.

■t

f Sbu lannainjA paho,

Toaoiay, Ttauoday, 
mA -mfcM’day by St. Ltth-
wuor KQ <w iab<*.

M.nLįn,,.., . ,n.., , ,i

Subtcription Ratea; , ’
: Yearly ...f .<.»■»»,•***>■»$4.00
c Boatou and rotnirb* ...........;|5.0Q

Foreign countrka yewUr.,,.....$WX>

•'Entersd aBtaw©nd-claM motter 9<A 
t 12, 1015 at po«t <^5fiae at Boaton. 
į, JfaM., underwS ofM?^8> 3IWr’r 

h ’Ujcceptance for malllng at epeclal rate 
' fcf pOfltrig* provlded for in Section 110^ 
t Act of Oct. 8,1917, authorlzed on July

VAGIMS ŠAUKSMAS. 
t . L".

“Tėvynė” mum 40 turi 
straipsnį antgalviu į£ur sle* 
piasi lenkberniah Lašo ši
taip:

“labai tankiai ir drąsiai A- 
raerikos lietuvią klerikalines 
grupės' vadai per savo spaudą 
guMka kad tautininkai ir so
cialistai yra Lietuvos lą&vės: 
prięiai. ir be&dradarbiauja len- 

, kam. Mat jie tai daro, kad yi- 
suomenčs ddmę.nukreipus nuo 
tikrąją; lenkbernius globojamą- 

\ ją lizdą, kuriais yra klerikali
nis Tautos Fondas ir nekūrios 
lietuviškos klebonijos.” 
Paskui cituojamas laiškas 

iš Kauno* Tdsai laiškas ši-; 
taip prasideda:

“ ‘Ištikrųją reikia stebėtis, 
' koki nesąžiningi Amerikos lie-; 

tuvių klerikalai I Man teko pa
stebėti viename jiį laikraštyje; 
kur jie norėdami -apginti savo 
partijinį Tautos Fondą, kitas 
partijas net taip sunkiai įtaria 
neja, kaip bendradarbiavimas 
didžiausiems Lietuvos priešams 

- lenkams. Tuo tarpu-gi pas juos 
yra daugiausiai lenkbernią.’ ” 
Po tokių inkriminuojan

čių apkaltinimų einama prie 
“prirodymų,” pnė “faktų.” 
Pirmiausia kištelėja atšildy
tus barščius — gabriadą, va
rinėjimas intrigų taikos 
konferencijos metu siunti
nė jant “visokius abejotinos 
vertės vaikėzus iš Ameri
kos.” Toliau prikišama kun. 
Vilimui intrigų varinėjimą 
atstovybėj prie Vatikano, 
primena “abejotinos vertės 
vyruką tūlą Mačiulį,” atsto
vybės sekretorių. Pagalios 
paskutinis faktas šitaip 
skamba:

“Mačiuliui pagelbon nuvy
ko Ryman kun. Klikna, kuris.

• vėliaus Kauno vyskuuo Karevi
čiaus suspenduotas už bendra^ 
darbiavimą lenkams.”
Tai ir visi ‘ ‘ faktai. ’ ’ To

kius “faktus” turėdami, o 
riksmą kelią tokį, kad-rodos 
čia atidarys didžiausias iš
davystes. Pačių užsipuldi- 
nėtojų išsireiškimai išduoda 
jų bepamatingumą. “Abe
jotinos vertės' vaikėzai,” 
“varinėja intrigas,” “abe
jotinos vertės vyrukas.” 
Praėjo jau keletas metų 
kaip tie abejotini vyrukai ir 
vaikėzai- veikė ir niekas ne
patvirtino abejonės. Tik 
prieš Mačiulį turima geras 
prirodymas, kad jis lenkams 
bernauja. O tai tas, kad jo 
straipsnis antgalviu “Ant: 
kupli/’ buvo ‘ ‘Darbininke. ’ ’ 
Tame straipsnyje buvo nu
rodinėjama, kad Lietuvos 
kapinės būtų'labiau prižiū
rimos.

Laiško rašytojas priekaiš
tą kun. Kbknos klausime, 
pats save -sukerta, nes pri
pažįsta, kad vysk. ' Karevi
čius.Jį suspendavęs už ben
dradarbiavimų lenkams. Tai 
gi kur kaltė prirodyta, tai 
ten ir bausmė pritaikinta. ’ 

Šitie laisvamąnių nepa
matuoti priekaištai yra ly
gūs vagies šauksmui: “Lai
kykite vagį”. Kas nežino 
apie šnipijadą ? Kas neži
no kelio-ir kur ji išperėta. 
Šnipiados Uždas buvo Tė
vynės” ofise; o Jos perėtąją 
tautininkas Pilėnas, Įnirs y- 
pač pagarsėjo : su šimtine 
duota tautininkui St. Šim
kui, kad Sis veiktų prieš

. - - A-M -M- *•' -M.

t. pasaulio darbininkai 
i vfe$$kit8s Kristuje, po Baz~ 
t tižios vėliava, visuomenei 
1 -įĄįefa \ '
ą rungiu Drti'iT 1.1. u J JŲ ■■«■■■■—! N" ' 'IL

TAISYME IIETUVOS
■ JMiyiEums.

.. ‘ * 1386 m. Lietuvos valdonas, 
; Jągaila daro pradžią Lietuvos 
> nelaimią, kurios tęsėsi per pe- 
f akis šimtmečius su- viršum?
■ Užgražią svetimtautę, už savo 
į bajorių titulus ir privilegijas,

parduoda svetimiems Lietuvią
■ tautos dvasią, laisvę ir turtus,
[ , 1921-ais metais ^Lietuvos lia-
: udies atstovai Amerikoje per

ka Lietuvos Valstybės Pasko-
' los Bonus.
į Ar yra koks sąryšys tarpe tų 
; dviejų įvykių, kuriuos skiria 

535-ią metą tarpas?
Yra ir tai didžiausis ir mu- 

Są tautai linksmiausis. Tuodu 
į įvyktu ženklina dvi skirtingi 
[ epokimusą tautos istorijoje: 
į 1) tautos puolimo, 2)- tautos at- 
į, gimimo. Jie prirodo lietuvių 
L dvasios gajumą ir stiprybę, 
f .Didžiumai padaro klaidą, 
t liaudis ją atitaiso.

Didžiūnai padaro klaidą, 
J laisvę, liaudis ją po kelią šimt- 

t mečių išperka (boną pirkimu 
[ semdama savo valstybę.)' 
i Didžiūnai primeta musą tap- 
į. tai, rodos, nebenuplaunamą dė- 
į mę: amžinos vergijos likimą. 
; Po" kelių šimtmečiu liaudis pa- 
e sipurto ir tą dėme nusikrato.

Ką Jagaila pagadino, tų liau- 
-- dis/mors ir svetur prisiglaudu-

Musą didžiūną klaidos buvo 
; - ‘didybė neapsakoma. Toji klai- 
t da padare \ musų tautų nebilę 
į Per penlis šimtmečius suvir- 
i šum. Buvo tai tarsi stiprus
■ nuodai, paimti iš lenkiškos ap- 

tiekos, užftnigdžiusieji musą
, tautą pusei ' tūkstančio metą. 

Toji klųida keliems amžiams 
Sulaikė Europos pažangą, nes 

’ davė progos išaugti Rusijos ca- 
i rizmūi ir Lenkijos feodalizmui, 
p Jei ne. toji klaida, Europai to- 
į na "butą davę ne autokratija ir 
L imperijalizanas, bet Lietuvos 
; statutas su savo tolerancijos ir 
f teisingumo dvasia. Toji klai

da išgabeno musą dailės turtui 
’ į Varšuvą, į Krokuvą, į Busi- 
jos miestus, išgaudė musų ta
lentus dirbti svetimiems, iš- 

t plukdė musą girias, pagaliaus 
arti , milijono. Lietuvos vaiką 

. išvarė į svetimas šalis į Volde- 
Į tiją, svetimiems pelną krautą. 
• Bet amžiams praslinkus, at?
■ budo milžinas, Lietuvos liau- 
įdis; apžiurėjo tautos žaizdas ir
ėmės ją gydymo. Tarpe pirmą- 

s jų atbudo duonos ir laisvės ieš- 
kotojai Amerikiečiai lietuviai. 

' Ją tai pagęlba pasiskubinta su
odinti iš miego visą tautą. Į 
"Jeigu atbudome, jeigu Savo vai- 
tBtybę vėl sudarėme, jeigu pra 
[bočių didžiūnų klaidas suprL 
įdome,-— tad lemta mmnsgyven- 
’$i. Lenkime galvą prieš liau- 
čdles -sūnūs ir dukteris, kurie 
tfavo. prakaitu Lietuvai laisvę 
tperka ir užtvirtina. 
■' Daugiau jau niekasmusų ne- 
flieivylios į Žabangus, niekas ne- —z — - - - ——
; tesupančios ; tautos kamienas Lietuvos nepriklausomybės 
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r BKUBI JTI> KXB
mnu lusvikanių

Kol mtteą Žmonės mažo susipH- 
tima ir išsilavinimo, tai bepigu 
laisvamanių laikraščiams nesąmo
nes, ' šmeižtas ir melus rąžyti.

“Vienybė” nmą. 64 jtąiį apie 
jpodąjį ter6rą” ir apgailestavo, 

kad per “DnaugV* Chicagos ban
kininkas Elias atsiprašė gerb. 
kun. Bučio. Elias viešai pareiš
kė, “kad aš esu vienas iš akty
viausią rėmėją kataliką visuome
nės.” Todėl “ Vienybe” Šaukia, 
kad bakininkas Elias teroru tokį 
pareiškimą turėjęs padaryti.1 
s Vėliau Pr, Gudas išvilko aikš
tėn Cambridgu’io Bartkevičiaus 
melagystę apie Tautos Fondą. 
Tuomet Bartkevičius “Keteivio” 

. ,r .J inm»Mpareiikė; *<Koks,būtąiš-
kai nori ir nuolatos skelbia/^ rėkavimas man meluoti ir Tautoj 

Fondo vardą žeminti, kuomet aš 
esti jo rėmėjas.” Tai narnas “jup- 
dojo teroro’’ apsireiškimas. Bet 
“Vienybė” pražiopsojo ir jo ■ne
pasmerkė. “Vienybė” apie “Juo
dąjį terorą” berašydama parašė: 
“ ^Tikslas išteisina įmones” sakė 
Lojolą, jėzuitą tėvas.” Jei “Vie- 
nybė” nurodys vietą, kur-Lojolą, 
jezuįtą tėvas, tą parašė, tai aš au
kuosiu Lietuvai $100 per‘tokią į- 
staigą, per kurią “Vienybė” nu-" 
rodys. Tad, “Vienybe,” parodyk 
savo teisingumą ir tėvynei laimėk 
šimtinę, arba'Iik melage.

“Sandara” po kiek kartą šau
kė, būk Pr. Gudas Tautos Fondo 
pinigais važinėjosi po Lietuvą. 
Tegu “Sandara” prirodo, kad P. 
Gudas kelionei'į Lietuvą gavo 
bent lc., tai aukuosiu $100 jos 
(“Sandaros”) morgičią panaiki
nimui. Tad “Sandara” gelbėk 
savo vardą ir laimėk šimtinę.

Ex-laisvamanis.

idėjų. Bet tautininkas Pi
lėnas tada savųjų netik ne
buvo pasmerktas, o reko
menduotas Lietuvos val
džiai. Tautininkas Pilėnas 
ir buvo Lietuvoj. Nesenai 
jo straipsniai apie Lietuvą 
buvo francūzų laikraštyj 
ĮZŽidair. Tai Brooklyno 
“Vienybė” nuną. 7ū rašo, 
kad “p. Kaži Pilėno, gerai 
amerikiečiams pažįstamo... 
Amerikos lenkai panaudoja 
savo propogandai. Tame 
straipsuyje Pilėnas pastato 
Lietuvą, kaipo vokiečių ir 
bolševikų įrankį,lygiai 
tokiame pavidale, kaip len- ■ T.. , • '* _• _ t 1 _ H H •

.“Vienybe” priduria, jog 
“visas tas straipsnis grynai- 
lenkiškos orientacijos. Ir 
mus labai nustebina, nes K. 
Pilėnas, Amerikoj gyven
damas, nudavė gerą lietu-? 
vį.” - Kuo savęs pridursime/ 
jog Pilėnas teipgi nudavė 
gerą tautininkų ir uolų “an- 
ti-klerikalų.’<'

Ir šitą aiškų. Lietuvos 
priešu “Vienybė”' nepa
smerkia, o girdi Pilėnui rel
iną “plačiai pasiaiškinti 
prieš Lietuvių tautą.”

Tai ve kur slepiasi lenk- 
bemiai. Pas tautininkus ne 
i •

tik slepiasi lenkbemiai, o jie 
jų yra užtaraujami. .

CLEVELAND, OHIO. 
Misijos.

.. Spalio 9 d., š. m. čia laike šv. 
mišių (sumos) prasidėjo misijos. 
Firmą pamokslą pasakė misijonie- 
rius Tėvas Alfonsas. Misijos tęsis 
dvi savaiti (iki spal. 23 d.). Tė
vas Alfonsas kasdiena sako' po 4 
pamokslus: ryte 2, dieną 1 (vai
kams) ii’ vakare 1. Pamokslij 
klausyti, žmonią prisirenka daug. 
Vakarais prieina pilna naujoji 
bažnyčia. Daugumas lanko misi
jas iš tą, kurie buvo atsiskyrė nuo 
šv. Kataliką Bažnyčios. Iš šią 
misijij daug naiidos bus tiems,, 
kurie jomis naudosis. Artimą ko-, 
lioniją lietuviai turėtą naudotis 
šia proga. • ■
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Simono Sūnūs.

SKAITYTūiyKAMPELIS.
SOCIALDEMOKRATAI PRIE 

ŠINGI ŠELPIMUI BADAU
JANČIU RUSŲ.

Buvusiame St. Seimo frakciją, 
visuomenes “organizaciją, politi
nių partiją, savivaldybės ir spau
dos atstovrj susirinkime badaujan
čios Rusijos šelpimo klausimui ap
svarstyti pirmuoju gavęs balsą St. 
Seimo Socialdemokratą .frakcijos 
atstovas p. Vęnslavskis, stambus 
dvarininkas, kurs pareiškė, “kad 
socialdemokratai prie šelpimo' 
darbo prisidėti negali ir į jokią, 
tuo reikalu tveriamą, bendrą or
ganizaciją neįeisią, kol nebus leis: 
ta profesinėms darbininką sąjun
goms Lietuvoje laisvai veikti ir 
kad pasitarime dalyvaująs tiktai 
informacijos tikslais.”

Tai matote, kad socialdemokra
tai priešingi bile kam, jeigu tik 
jie mato, kad negalės vadovauti 
ir pasipelnyti. , Priešingi net ir 
savo “kolegą” šelpimui, nes ne
mato, kad iš to būtą nauda ją 
partijai arba ją kišenei.

Jie nori Lietuvoje “laisvės” to
kios, kad dinamitu, revolveriais 
ir kitkuo galėtą sugriauti Lietu
vos nepriklausomybę ir laisvę. ' 

Tokią pat teisią reikalauja ir 
mūsiškiai. socialdemokratai Mi- 
chelsonai ir Grigaičiai. Visa be
da, kad jie čia neturi pasekėją.

Na, gal pasiseks “progresy
vių” seime sandariečius ir neda- 
keptus “tautiečius” prisiniasmti 
ir gal tuomet sudarys .partiją iš 

•-šleivų, kreivą.ir kuprotą^ Tuomet 
vyrai, fil< laikykitės. Kontrakti
nis Grigaitis išleis manifestą, Mai- 
kis • pridės antspaudą ir sandarie- 
Sią armija bus paliuosuota iš na
mų vergijos, v Klerikalatns tuomet 
“kaput.” Sandariečiai be drus*

VISAI NAUJAS - 
SUMANYMAS.

katalikai tikime į Dievo 
pagelbą, į reikalą maldos, šven
traštyje sakoma, kad veltui žmo
gus statys, jei Dievas su juo ne
statys.

Lietuvią tauta ėmėsi didžiausio, 
kokis tik' tautą galimas, statymo 
darbo — ėmėsi neprigulmybę sta
tyti. Kad darbas negriūtą,- tai 
reikia kad Dievas su mumis sta- 
tytą. Reikia prašyti Dievo tal
kos. Štai kokį turiu sumanymą 
paminėti ateinančią, šv. Kaziiąie- 
ro Dieną. Pas mus jau taip bū
davo, jog tą dieną daugelyje baž
nyčią Rudavo šv. mišios atlaiko
mos už žuvusius Lietuvos gynė
jus. Ateinančią šv. Kazimiero 
Dieną teestie. dar iškilmingiau. 
Sudėkime $500 ir užprašykime už 
tą sumą šv. Tėvo atlaikyti šv. 
Kazimiero JDienoj šv. mišias už 
Lietuvą. L Užpirkime šv. mišias 
pas šv. Tėvo pasiuntinį arcivys- 
kupą Bonzano' AVashingtone. Te
estie pamaldos už Lietuvą visose 
lietuvią bažnyčiose visame pasau
lyje. ' . .

Apsčiai turime laiko, kad šitą 
sumanymą įvykinti. Jo vykini- 
mo turėtą imtis arba gerb. Kuni
gą Sąjunga arba Federacijos val
dyba.

Jei šituo reikalu užsidegtume, 
tai ir plaei.au galėtume išvystyti; 
Sakysime užpirktame šv. mišias 
pas vyskupus, arcivyskupus ir 
kardinolus Amerikoje, po kuriais 
yra lietuviai?

žemaitis.

KAS. TO KALT ASU.
----- * * 

Jau seselės nebdainuoja, 
Kaip pavasaris išaušt. 
Bočių kankles supęlėjo — 
Koks tykumas! Širdis man 

[skaust, 
: <as to kaltas, kad seselės 
Sako: Nuodėme dainuot ? 
Gal tėvų nesupratimas 
Jas išmokė veidniainūot. * x

* 
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Lietuvos Nepriklausomybės 
Keliais.

k

AI. ^Iaiuušis.=^==^
jerijų), atamijiiūĮ senovės.Lietuvos-savys-* 
tovumą. Be to, jam rūpėjo ‘Lietuvos pra
monė ir prekyba. Apie- autonomijų pakol’ 
dar tada neminėjo, bet visumet ragina lie-. 
tuvius, kad .jie patys savo reil^alais rūpin
tųsi, kad tik savimi, bet ne svetimais pa* 
šitiketų. Vakacijii. metų laik. bendradar
biai važinėja po Lietuvų ir seka kiekvienų 
lietuvybės apsireiškimų; ten, kur Jų laikraš- 
Čio idėjos nepasiekė, žodžiu kelia tautinį su- 
sipratima.- Su laiku atsiranda ir daugiau 
laikraščių: “Tėvynes Sargas,” “Apžvalga” 
ir “Naujienos.” Kų nepadarė ir nesuspėjo 
padaryti iCVarpas” tai papildė “Tėvynės 
Sargas” ir “Apžvalga.” Šie du laikraščiai - 
ypač buvo liaudžiai skiriami ir ypač jos bu
vo suprantami. “Varpas ” budino visus iš 
miego ir tautinio snūduriavimo, o.__“Tevy- 
nės Sargas” ir ^Apžvalga” ten skubinosi, 
kame tautai gręsė pavojus. xŠie du laikra
ščiai skaitlingimi paplitę Lietuvių visuome- 
neje uz kitus ėjusius Lietuvių laikrascius 
galutinai nustohavo ir užtikrino mūsų tauti
nės sąmonės kylimą ir brendimą. Visi tie 
laikraščiai leidžiami Mažojoj Lietuvoj ir 
kontrabandos keliu perduodami į Didž. Lie
tuvą. Bet greitai rusų "valdžia, suuodusi, 
kas dedas, visu pasieniu padidina žandarų 
skaičių ir įveda tam tikrus.žemiečių virši-, 
įlinkus, kurių tikslas — “visus jungti į vie
ną caro viešpatiją.”*) Ypač 1903 m. prasi
deda persekiojimas, nes. tada buvo paskli
dęs gandas, kad lietuviai esą įkūrę tam tik
rą draugiją, kuri nori nuverst carą‘ir Lie- 

i tuvą padaryt nepriklausoma.. Bet nežiūrint

• <■»
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kos prarys.

Daug brolelių, atsisako 
Jau gimtinės ir tėvų;
Kas to kaltas, kad tėvynė 
Tapojiems šalis bėdų?

Be tėvynės ir tikybos 
Jus’ jaunimas skursi svetur; 
iš to mūsų ap jakimo y 

Savo naudą priešai tur.
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Kad-Lietuvą pavergti reikėjo kelių 
šimtų metų nuolatinės kovos, bet pasibaigus 
taikovaų vergija buvo ir-gi labai ilga*' Be
žadinti mūsų tautų iŠ letarginio vargų mie
go, kuris tęsės keletą šimtų .metų reikėjo 
labai svarbių politikos ir visuomenės per- 
versmup Bet 19 am. visame pasauly pra
deda kurtis naujas gyvenimas. Amerikos iš* 
sivadavimas iš Anglų vergijos, pramonybės 
išsivystymas mašinų darbo formoje, Pran
cūzų revoliucija ir Kapaleono karai sujudi
na visų pasaulį. Tos naujos gyvenimo vil
nys palietė tamsiausius kampelius >— jos aL 
sibeldė ir į Lietuvą. Kuo įsigalėjusios nau
jos pramonybės trūksta tvirti baudžiavos 
pančiai -— 1861m. ir Lietuvosdiaudis pa- 
litiosuojama nuo baudžiavos. Lietuvos liau
dis nusikračiusi ponų gldbos^apsidairė, atsi
kvėpė ir sparčiai griebėsi darbo. Per ke- 
lioljką nųetų tiek Lietuvos 'ekonomine padė
tis pagerėjo, kad ūkininkai savo vaikus net 
ištesų į aukštąsias mokyklas leisti. Ta Lie
tuvos mokslų einanti jaunuomenė pirmuti
nė atjautė ii- pamatė visas Lietuvai'svetim
taučių daromas skriaudas ir pirmutinė sto
jo į kovų dėl teisybės.

Tiesa dar pirmesniais laikais mes su
tinkam vieną kitų Lietuvos bajorą, kaip 
Daukša, Ivinskis, taip pat vyskupai ’— 
Giedraitis, paskiau Valančius, kurie savo 
raštais.žadina lietuvią tautinę sąmonę, bet 
jų jėgos buvo persilpnos prašalinti tas visas 
pinkles, kurios taip buvo apipainiojusios; 
surazgiusios visus Lietuvos troškimus. Iš... . , . , . . . vv. ... . . .
jų ypač paminėtini Valančius ir Daukantas P ™ t£u> lašeni rdejos sekmin-
kaipo uolūs tautinės idėjos žadintojai ir Lie- ,b^0 Platl“amy suprantamos ir
tuvos tU laiku žymesni rašytojai. Tautinė P^omos. Tat buvo pirmas nartas ir pas- 
Lietuvos sąmonė dar. reformacijos laikais tovl\s Lletuvos Pe™daf' dletU’
lyg buvo beatbundanti, bet verčiama laiko vos “s gyveno ty laikrasciij skelbiamo- 
sglygų vėl nupuolft;ir visai apsilpsta. Tik Uei_oms kartojo jįj obalsius ir giliai 
jai nebuvo lemta visai pražūtiPirmutinė jai Į80^ deL°\ P^<lo liaudis, pradėjo busti 

[tiesia pagalbos ranką pilna nauju tėvynės F su lenkiamo persigerusiais
idealij-troškimu ir energijos Lietuvos rtit- ftT^.%.,Be* bu™ “saujale -

, kiti visi tik rūpinos, kaip sulaikyti Litvo-
- manijos vilnis, kurios nepaprastai greit uz-

■_ Tuomet Lietuvos studentai mokinasi uejo visus Lietuvos kampelius. ■ Bet niekas 
dažniausia Maskvoj, Petrapily, Varšuvoj, npįstengė — nei žandaro kumštis, nes spau- 
Jie besidarbuodami savose studentu kuopė- dos uždraudimas, nei lenkij pastangos, nei 
lčse pradeda vis dažniau atsiminti, kuo jie įvairūs kiti pėr.-iekioj imai užgesinti tos nau- 
esąirku jie turi. Tautybės klausimas vis jo Lietuvos gyvenimo šviesos .Juo labiau Ke-' 
labiau juos indomauja ir suJaiku jis tam- [tuviai buvo spaudžiami, tuo labiau kilo jtj 
pa jll opiausiu dienos klausimu. _Jie prade- susipratimas. Daug tada Lietuvos pranašų 
da leisti ranka rašytus laikraštėlius ir juose ždvo dėl idėjos, bet. jų aukos, jų kančios 
kelti jiems rūpimus klausimus.. Parvažia- padėjo naujų Lietuvos atgimstančiai tautai 
vęnamo vakaeijoms savo idėjas broliams, pamatų, jos prirengė aplinkybes Lietuvos 
sesutėms perduodavo, o pagamintų žiemos nepriklausomybės idėjai užgimti. Tas visas 
metu literatūrų Lietuvos liaudžiai išdųlyda-| HetuvoS tautos dvasios-kilimas per įvai- 
vo. Nors kiekviens žingsnis buvo sekamas, raus turinio ii pažiūrų laikraščius, nors ne
imtus nevienas už tai nukentėjo, bet ko na- iigaSj nors jis-mūsų žmonių aukomis ir 
gai kų labiau spaudė, to skaisčiajijyįete kį.aujuiistorijųįrašytas,betjisbegalotur- 
nauj o atgimimo viltis; to pasiryžimas au-|tingas ir vaisingas.

I Čia negalima praeiti nepaminėjus, ką 
1883 m. Tilžėj Lietuvos Jaunoji inteli- j veikė lietuviai Mažojoj Lietuvoj ir A- 

gentija šų Basanavičium pryšaky pradedal merikoj. Prūsų lietuviai buvo visai pasi
leisti pirmą lietuvišką spausdintą laikraštė- davę vokiečių įtakai. Jiems mažai rūpėjo 
lį “Aušra.” ‘‘Aušra” buvo pirmas tauty- tada Lietuva — jie buvo sotūs vokiečių gy- 
bės žadintojas, jis suelektrizavo visus Lie- venimu ir jų idėjomis. Tiesa Tilžėje dar 
;uvos kampelius gimdydamas “litvomanUs”[prieš “Aušrą” eina Kuršaičio redaguoja- 
ir erzindamas lenkiškumo dvasia persisiur- Uas “Keleivis, ” šiek tiek paskiau dar viens, 
jusią inteligentiją, (kunigiją ir bajoriją). Rįts menkos vertės laikraštis; tiesa refor- 
Jis pirmas draskė užsigulėjusius nuo kelias- macijos likais rašo lietuviškai viens kits tL ' 
dešinits ‘metų Lietuvos, tautybės dirvonus, kėjimo tikslu kunigas, bet visa tai tik maž~ 
“Aušros’, leidėjai turi galvoj, išgelbėti tąu- maželiai. Lietuviai Mažojoj Lietuvoj pasi- 
tų iš .pražūties, į; kurią istorija ‘Ją nustūmė [tenkinę kasdieniu sočiu, ramiu gyvenimu, vi- 
ir atgauti Jos Mdrvidualybę* “ Aušra” I)o |sai užmiršta kuo es^, tflc vaikams uesupram 
9: gyveiiimo metų nustojo ojusi, bet jos'mes- kųt vokiškai poterių jie prašo Vokiečių vai
tą idėja nežuvo. 1887 pradeda eiti naujas ųžios leisti juos mokyti lietuviškai.. O iš 
laikr. “Šviesa” ir pagalios 1889 m. pasiro- Mtos pusės pasisakyti Vokiečiams svetim- 
do vietoj “Aušros” Vinco Kudirkos reda- taučiu esant, ,tai ir kariuomenėj reikėjo 11- 
guojamas “Varpąs.” Jo tikslas — kelti ir Lįau tarnauti ir žemes negalima buvo uusi-

Tuo laild šusįprati- jpijiti ir kitokį nepatogumai.^ . ■
mas dar labai mažas tepuvo. Lietuvių kaL (Bus daugiau) • • •
pa skaitės niekam tikusia, mužikiška, viso* ' - ,
se įstaigose buvo vartojamą tik rusų kalba, ; n . -
o dvaruose ir klebonijose tik lenkiškai kai-Į : ?
bėjo. . Kas tik reiškė lietuviškumų buvo įjandagųmas nieko nelmmuojį, o vis- 
žiauriausia persekiojama. Tai-gi “Var- ką perka. ‘ 
pas” stato sau tikslu kovoti dėl geresnio į ....Įtartį bpyio, grąžinti ųždiaustų lietuvių PųžHdemrtgnbmm ii-^rtnėkiefa- 

spaudų, platinti apšvietimą, atversti iš len- [me Jie kuo daudiaūsiai reikalingu 
kų į lietuvius ■-inteligentijų (kunigiją' — * f Palenk
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( . (Tęsinys) . j
: . Durys užsitrenkė ir mergina pasiliko troboj viena
; verkdama- Ji verkė ir negalėjo verksmu sielos nuramin- 
[ ti, jos mintys sumišo*-taip staiga viskas atsitiko: grįžo
! taip* netikėtai išvargęs, lyg kito pasaulio atėjūnas, Ste-
; pas, ją tikėjosi dar tokią rasti kokią paliko ir... šaltas 
! * drebulys-peremėvisą jos kūną. Vėliau šeimininkas ją ^ra

dovis tebeverkiančią ir negalėdamas nieko prlsiklausti 
i pamanė kad merga, ištikro bus^sumišusi Ir seimininkai
. kažko slaptai nujautė, kad "mergos ašaros turi: ką bendrą

su grįžimu Stepo, tik nieko jai nesakė, norėdamas leisti
< jai išsiverkti. v *

. •* . \ . •* ’

< ’ Stepas.išpuolęs iš trobos į vėsų vakaro orą pasijuto:
kad jo silpnumas išnyko, jis buvo stiprus, * rodos,, kaip liū
tas, viską, rodos, sulaužytų, kas jam kelią pastotų- Jo: 
veidas užsidegė menku raudonumu ii* vakaro tamsoj išro
dė Jabai baisifs. ' ;

Murmėdamas-be jokios nuovokos Stepas pasileido 
Bėgti per kaimą į tą galą iš kur šiandie tik atėjo-^jik už
miršo viską: ir motiną ir savo namus,-—jo minty tik ir sto^ 

. vėjo jo apviltos svajonės. Stepas sumišo...; Nuvargintas 
sunkiais fiziniais vargais-belaisvėj būnant jo kūnas neiš
kentė tokio dvasios susijudinimo ir galvoj viskas sūįro. 
Bėgdamas per kaimą Stepas dar sutiko ką tai einant, bet: 
tas žmogus, matyt jo pabijojęs, išsisukę iš" kelio, ir ge
rai, nes Stepui puolė galvon mintisjką tik sutikus smaug- 

’ ti; smaugti ir gėrėtis smaugiamojo riksmu... Šiurpas 
nuėjo Stepui per visą kūną pamanius apie tokį smagumą 
kaip laikyti savo rankose kietai, kietai suspaudus žmo
gaus kaklą ir jausti kaip tas po jo rankomis miršta. “Vel
niai, jūs velniai, visit. /’ tik sumurmėjo Stepas prabėg
damas pro prasilenkusį iš kelio žmogų, o tas-tik sustojęs 
žiūrėjo į jį ilgu žvilgsniu, kol sumišėlis neišnyko iš akių.

Stepas nepažino savo karo draugo Prano, kuris da- 
..bar ėjo pas jį pasikalbėti po tiek laiko nesimatymo, jis 

būtų jį pasmaugęs kad nebūtų tas laiku iš kelio pasisukęs- 
Pranas dabar šlovėj o ant gatvės ir negalėjo suprasti kas 
tai čia atsitiko. ‘ “Būtų Stepas, bet kur jis toks ^silpnas ir 
tokiame laike lakstys per kaimą”—pagalvojo Pranas, bet 
slaptas nujautimas jam širdį užgavo ir jis kuogreičiau- 
siai puolė link Stepo namų sužinoti ar Stepas randasi su 
motina, ar ne\ . ' , !

Stepas nieko nebesutikęs kaime vis bėgo ir bėgo ke
liu, nejausdamas nuovargio. Bėgant jam atėjo galvon 
mintis pasiekti gelžkelio ir ten sulaukti traukinio... “Mir
tis, įnirtis, jie visi velniai, ji mane nužudė, jie susitarė" 
mane nužudyti, aš tiek kentėjau, velniai apgavo. .. ”—; 
murmėjo ir murmėjo Stepas.

Vakaro vėsumas jį gaivino ir jis galėjo bėgti nenuils
damas. Nė just mepasijuto kaip sumišęs Stepas pasiekė 
tos kalvelės ant kurios taip sunkiai kaimą pirma pasiekė. 
Atsistojęs prie to paties kryžiaus, prie kurio pareidamas 
stovėjo, Stepas atsisukęs link kaimo, kurio jau per tam
sumą nebematė, pagrūmojo kumšeia, atsirėmęs prie kry
žiaus atsikvėpė kelis kartus ir vėl pasileido bėgti, lyg kas 
jį būtij vyję ii- jis būtų norėjęs greičiaus ištrūkti. .Stepas 
bėgo, turbūt, daug smarkesniu žingsniu, negu kad toj pat 
vietoj bėgiodavo galvijus ganydamas..

Jis dabar aiškiai žinojo kur bėgti—jis bėgs aūt gelž
kelio, tik toliau nuo stoties, kur palauks ateinant trauki- 
.nio... “Aš, mirtis, velniai!.. maišėsi sumišėlio galvoj. 
Jeigu kas bfttij jį sutikę tuo laiku/ tokioj vietoj ir taip 
greitai bėgant, tai, turbūt būtų pamanęs kad tai. velnio 
apsėstasis, arba, greičiau, baidyklė, kuri naktimis žmo
nes gąsdina. •

. • Nors ir įsikarščiavęs Stepas vistik pajuto kokį tai sal
dumą krūtinėj ir kojose ir. kaip jau mėnulis, tik ką iš
plaukė iš už debesų, kurie,jį iki šiol laike paslėpę ir ap
švietė ilgą gelžkelio pylimą, jis ėmė svyruoti. Svyruoda
mas bet-gi atsiekė gelžkelio, Užkopė į pylimą ir pergriuvo 
ant šaltų bėgių. Pergriuvęs nutilo ir nieko nebejausdamas 
tik mate kad nuo jo driekias į tolį du ilgi, šalti, blizgan/ 
tieji žalčiai, kuriuos jis.laiko prigulęs.- Paskui jis ir akis 
užmerkė ii«tik jautė kad tiedu šalti žalčiai kur tai toli, to-. 
Ii, su neapsakomu greitumu slinko ir ji nešė kartu... To
liau ir to nebejautė...

\

i

jęs jau Stepo neberado. Jis buvo belaisvėj ir Pranas gir
dėjo kad jį bolševikai sušaudė. Daug kas junge tuodu ka
riautoju, Pranas S tepą net mylėjo, jo draugingumas link 
Stepo buvo kitokėsnis, negu, paprastas kareiviškas drau
giškumas. •

Keletą kaimo vyrų tuoj išnyko tamsoj Stepo ieškoti,.
. • •

* . ■ * - f

Šaltas mėnulio veidas iškilęs virš miško stebėjosi žiu-, 
rėdamas į visų tai kas tokiu trumpu laiku atsitiko,ant gelž- 
kelio. Jis kųtik mate b^antį pamišėlį—žmogiį, kuris kaŽ-į 
kodėl dabar guli skersai gelžkelio bėgių perki-itęs; jam nuo
stabus ir, kartu juokingas. toks žmogaus pasielgimas, kur 
gi nebus juokai—žmogus naktį laksto po laukus ir guli 
ant gelžkelio!.» Žiuri menulis kas eią dėsis foliam -įb* 
lumoj ėmė kažkas dundėti, iš pradžios, negarsiai, jyg su
laikydamas balsų, o toliau vis garsiau ir garsiau. Neto
limo miško viršūnėse, per kurį ėjugelžkelis, pasirodė pa
slaptingi debesys, kurie su kiekviena sekunda matomai a> 
tinosi. Dundėjimas ir paslaptingi debesys jau visai pasi
darė aiškūs ir vis didėjo. Po nekultos valandos iš miško 
išsiveržė juodas milžinas nuo kurio gelžkelio bėgiai ant ga
na didelio atstumo drebėjo. Tai buvo naktims traukinys, 
kuris kas naktį tuo keliu turėjo praeiti. Juodas milžinas 
su sunkiu dundėjimu ir skambėjimu sekundomis ilgiau- 
sius mastus bėgo ir greitišėjo visas iš miško ir pasirodė vi
są savo ilgą kėlią,, kuris iš abiejų pusių žyburiavo daugy- 
bešviesų. . ' / ‘ j

Kaip ėmė bėgiai drebėti, Stepas pajuto kad žalčiai, 
ant kurių jis buvo užsigulęs, lekią per kokias tai dideles 
bedugnes. Lyg ir šiurpulys perėmė dar Stepą, bet jis akių 
nepramerkė ir pramurmėjęs: “Jie visi velniai, visiL . 
norėjo apie nieką negalvoti ir lėkti per bedugnę užgulus 
žalčius. . • ' ' '.

Traukinys šniokšdamas, dundėdamas, skambėdamas 
lyg ištrūkės iš peklos Liucipierius lėkė ir ant gulinčio Ste
po... Sudundėjo, rodos,‘kažkas Stepo ausyse,'bet jis 
jau miegojo ir apie nieką nemanė, sudundėjo ir jau antru 
kartu Stepas nebegalėjo persitikrinti kas tai per dundėji
mas buvo.. < ' '

. ' Traukinys nubėgo toliau kas kartą sumažindamas tą 
aidą, kurį buvo sukėlęs artimuose krūmynuose, o menu
lis, pamatęs ant gelžkelio vietoj gulėjusio pirmiau žmo
gaus—tris šmotus kokios tai medžiagos, greit pasislėpė 
už debesų ir jau iki pat ryto nebeišlindo-iš už jų. Ar tai 
jis bijojosi to vaizdo, kuris dabar buvo ant gelžkelio, ar 
nenorėjo kad po jo šviesa kas nors jo nepamatytų ir ne
išsigąstų...

. Stepas galų gale rado sau ramumą, kurio tiek laiko 
troško.. Ar jį sutiks blogumas kitame pasaulyje jis nė ne
galvojo, nes buvo sumišęs, o sumišusiam viskas niekai. 
Taip Stepas rado galą savo sunkiam gyvenimui, nebega
lėjo iškęsti viso skausmo, kuris sielą apėmė ^sustojus pas
kutinės vilties—atgaivinančios meilės/' Nors žmogui ne
reikėtų taip atsiduoti meilės jausmui kad nebegalėtų ras
ti laimės ne maldoj, bet žmogus kartais silpnas su gyve- 
nimukovoti...

....... ................. *' ................................... .. ■—
Tai nieks žemiško rojaus gaiva
lų. Sako, būk kunigas nepripa
žinęs tautišoks vėliavos, kurią 
laisvamaniai buvo užkabiną Luke 
laidotuvių. Mat karčiams surin
ko visokius žemesnės rūšies gai
valus, kurie nepripažįsta nei tau
tos nei Bažnyčios, apeagstč tau
tiškais ženklais ir pridengę tautiš
ka vėliava paleido sekti paskui vė
limą vadovaujant vienam laisva
manių senberniui. .Jiems, ne. pa
garbos atidavimas velioniui rū- 
pūjo, bet tikėjimas išjuokti. Bet 
kunigas suprato jų tikslus ir ne
sidavė prigauti. Prirengė bažny
čioj kas reikalinga ir laukė atve
žant mirusio A: Stankaus, nes vė
lioms prigulėjo prie p, K. para
pijos, tik per savo silpną prota
vimą buvo prisirašęs prie kokios 
karčiamines “susaidės/*' Atta 
žus, gerb.- klebonas liepė Velionį 
nešti bažnyčion o tiems su savo 
ženklais nepavelijo eiti bažnyčion. 
Tas mūsiškiams beždžionės- gar* 

’ bintojams nepatiko. Nuvažiavo £ 
kapines, bet užvaizdą pamatęs kas 
pinos, bet užvaizdą, pamatęs kas 
do paukštukai, nęi ant kąpiriių 
neleido. Da^giriasir kad jie pa
laidoję velionį. Kaip jie tą galė
jo padaryti, kad juos nuo kapi
nių nuvarė. Jį palaidojo geri 
žmonės, su bažnytinėmis apeigo
mis.’ Iš to pamoka geriems ka
talikams/.kad reikia saugotis nuo; 
prigulėjimo prie tokių smuklinių 
dr-jų, kad numirus nevažinėtų: 
nuo. vienos vietos į kitą. ;

Gerb. klebonas labai gerai pa
sielgė saugodamas tautos ir Baž
nyčios garbę. Jie prisidengę tau-: 
tiška vėliava norėjo geriems Žmo
nėms akis apdumti. Garbė gerb. 
kleb. Šimkui už gynimą mūsų Baž
nyčios ir Tėvynės. Tesuteikia jam 
Dievas sveikatos darbuotis mūsų 
Šv. 'Kazimiero parapijoj. Tebū
na velioniui amžina ramybė.

Tautietis.
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Vietiniams laiMvaaianiams nepa

tinka, kad klebonas sakė, kad 
įmonės rėdytūsi Žmoniškai, bei 
kaipdoriem žmonėms pridera, o 
nevaikščiotų gatvėmis-pusnuogi, 
ypaŽ kaip tai mėgsta šiandien da
ryti merginos. Tas mūsiškiams 
Žemiško rojaus^ vykintojams bai
siai nepatiko. Mat, anot jų ke-, 
turkojų sutvėrimų protavimu, ma
no kad ir žmones turi nuogi vaik
ščioti it keturkojai, Matyt, kad 
ųiūsų laisvieji pavydi keturko
jams jų“laisvės” kaikuriųose da
lykuose. .

Studentas.

Veltui pavydas, veltui agitavimaa, 
develandiečiai Jr susipratus vi- 
suomeuč nerems ^Dirvos, ” nei 
“Vanago,” kuris Mą.katalikų 
vtlkejusAr griauną organizacijas.

Visokios, katalikų atskaita* 
tilpsta‘katalikiškuose laikraščiu^ 
se ir'katalikai žino, kur Tauto® 
Fondas , ir Raud. Kryžiaus* Rem. 
pinigus yra , AtskaRoė
yra .išduodamos, ar HWalM yra 
taip akli, kad jų nemato? Pa
tarčiau atydžiai tčniyti,, 'pamaty
stę visas atskaitas.'

M-*

Spalio 11 d., 1921 m., su Šiuo 
pasauliu persiskyrė Jonas Bade
nas 34 m. amžiaus. Paliko'nuliū
dime moterį ir du vaikučiu, 3 ir 4 
Įr puses metų, A. a, velionis bu
vo geras veikėjas katalikiškoj 
dirvoje ir uolus rėmėjas tėvynės 
Lietuvos. Buvo, pasirengęs va
žiuoti Lietuvon, bet beširdė mirtis 
neleido išvysti savo tėvynės . pa
dangę. Mirtis buvo netikėta. Su- 
-batoje, spalių 8 d.,dirbo'-o 10*d. 
spalių 5:30 persiskyrė su šiuo pa
sauliu. Laidotuvės buvo 13 d, sp. 
ketverge. Lai ilsis šaltoj . sveti
moj. žemelė j, «.

Nwarkietis.

■ * . -

* *
Pranas su žmonm ieškojo. Stepo ild pat- aušros, ^bet 

niekur niekur nė pėdsako jo nerado. Buvo jau sugrįžę 
atgal į kaiųią manydami gal jis bus grįžęs ir gal jie per
daug bus įsibaimėję. Tiktai rytą buvo gauta žinia kad 
rastas ant gelžkelio ^suvažinėtas žmogus, kurį vienas iš 
gelžkelio darbininkų pripažino-^jis matęs kaip jis tą pa
čią dieną iš traukinio, išlipęs skubėjosi link kaimoA Tą? 
darbininką buvo pritraukus Stepo nuvargusi išvaizda ir 
eisena. . . /

Skaisti ryto saulelė pasveikino Stepą gulintį kraujuo
tą į tris dalis suvažinėtą ant gelžkelio. Skaudus liūdesys 
ir dar kas tai baisaus buvo sustingę jo veide, kuris buvo 
atkreiptas į lįnksmiąją saulutę, kuri jau nebegalėjo to 
veido pažadinti, nebegalėjo jame įšaukti ląiipmgos šyp
senos, kokia jame būdavo dar Stepui vaikui esant, kai 
jis sutikdavo saulutę" jau lauke, su galvijais. Daug nuo 
vaikystės laiko praėjo, laimingas vaikas liko meilės kan
kinys. Meilė pražudė ir vieną Lietuvai atsidavusią sie
lą. Saulutė švietė, o Stepo sustingusiame veide buvo be
galinis liūdesys, skausmas...

r

. MICH.
< Labdarybės fondui EinMava.

23 d. Spalių, nien, Detroito 
mieste ‘prasidės rinkliava įvai
rioms Labdarybės ■ ir Gerbūvio į- 
įtaigoms. Parėmimui įstaigų, ap
rūpinančių Detroito ligonis ir pa-, 
vargelius, reikia surinkti $1,875,- 
000. Le tų pinigų, dar reikėtų su
kelti $75,000 Amerikos Raudona
jam kryžiui ir $250,000. — sttšel- 
pimui kitų šalių pavargėlių. ...

Iš lo fondo yra užlaikomi ligmi- 
‘bueial, klinikos, . Keliaujančių 
Slaug .tojų Draugija, Kovotojų 
prieš Džiovą Sąjunga, Išganymo 
Armija, Detroito namų Draugija, 
Raudonojo Kryžiaus namų patar
navimo Sekcija ir kitos organiza
cijos, prižiūrinčios ligonius b rpa- 
vargėlius. Toji organizacija re
mia taip-pat daugelį švietimo ir 
'pasilinksminimo įstaigų, kaip an
tai; Y. M. C. A. (Jaunų Vyrų Kri
kščionių, Draugiją), Y. W. C. A. 
(Jaunų Moterų Krikščionių Drau
giją) ir Kolumbo Vyčius.

Prieš Detroitą stovi tokia aštri 
žiema, kokios dar nebuvo šio 
miesto istorijoje ir vargu ar už
teks lesų, kad aprūpinus' visus 
pavargėlius. Čia pat tiek yra var
go, kad prisiėjo per pusę mažin
ti pašalpą, skiriamą kitoms Ša
lims; bet tai žada dapildyti Rau
donasis Kryžius, kurs žada . >si- 
darbuoti aprčdymui ir maiti; . .ui 
Europos pavargėlių. ,

Pinigų maža, bedarbių dfmg/ 
Ir taip lietuvių šio miesto,, taip 
-katp ir tarpe kiti} tautų atsiras 
beabejo daugiau reikalaujančių 
paselpos, kaip kitais -metais. 
Taigi lai kiekvienas lietuvis, kurs 
gali kiek paskirti labdarybės tiks
lams, aukoja į tą fondą. Jeigu 
.vienas iš 5000 rinkikų pasibels į 
jūsų duris, duokit savo dalelę. 
Jeigu bus atsiliepta į jūsų Drau
giją, ar Klubą —skirkite kiek ga
lite, atsimindami, kad reikia su
šelpti tūkstančius žmonių, jų tar
pe gal bus ir jūsų tautiečių.

. ' *

' NEW BRITAIN, CONN. -
Vietiniai žemiško rojaus vykin

tojai, 11 d. spalio buvo parsitrau
kę kokį*tai Bimbo iš Brooklyno. 
Tai tas išsivystėlis ir pliauškė, kas 
jam ant seilės užėjo. Gyrė savų 
naująją matiušką, nusmukusią 

‘Rusiją ir gyrė prie bado, maro ir’ 
choleros vedančią tenykštę bolše
vikišką tvarką. ’ Kiek galėdamas 
smerkė Lietuvos “buožių val
džią,” kuri dabar jo giriamąją 
Rusiją <nuo bado mirties gelbsti. 
(Duok šuneliui mėsos, o jis tau | 
ranką kanda). Smerkė už tai, 
-kam ji kalėjimuose laiko arklia
vagius, plėšikus ir žmogžudžius-ir 
kelis juos sušaudė. Jis juos savo 
draugais darbininkais vadino. (IŠ* 
tikrųjų jie “darbininkai/* neš 
daugiausia ųaktimis vien “dir
ba?”)- Visa gerkle rėkė, kad jiems 
reikią ' susijungti ir tą ' " buožių 
valdžią ’ * nuversti. Mat *jie seniau 
manė kad kaip kacapai sutvirt&ų. 
tai tuoj sutremps Lietuvą, bet at
sitiko visai priešingai, Vietoje su
stiprėjimo, visai nusmuko. JŠ tos 
priežasties jų agėntai taip despe
ratiškai nervuojasi visur. Po kal
bos duota, klaUsimuK Klausta, ar 
visi Rusijoj turi laisvę. Atsakė, 
kad ‘ nepritariantieji bolševikams 
esą persekiojami, šaudomi ir į 
kalėjimus kemšami. Taipgi tas pa
rodo jo silpną protą. Mat bolše
vikai šaudydami ir kulčjimuosna' 
pūdydami nokintus žmones tik už 
tai kalu jie kitaip mano, nėgu jų 
komisarai, neprašikaista, gi tun 
tarpu Lietuvos valdžia yra smmfr 
kiania, kad ji kelis ariliavagiMt 
ir žmogžudžius nubaudė. Važine* 
kitę su tokiu savo protu į Afriką 
pas savo prosenuoles, o jei kelio . 
nežinote, pasiklauskite “Perka*.

M. &

«wssk, ast. š.
Spi. $ d.įpar. salėj L. Vyčiai su- 

vaidino trijų veiksmų komediją 
‘‘ Mali j onai Vandenyje. ’ ’ Lošėjai 
roles* atliko gerai, kaikuriuos' rei
kėtų net pagirti, 'žmonių, buvo a- 
pie 200.^ .-Svečių buvo net iš Law- 
rence ir Manchesterio.

Savaime komedija buvo labai 
juokinga, bet ir lošėjai gerai at
likdami dar padvigubino juokus. 
Be vaidinimo dar buvo ir daugiau 
įvairių pamarginimų, k. t.: duetų, 
solp, skambinimų.

Ona Gainiutė tikrai turi gražij 
balsą, .jei tik jį išdirbtų.

Antra solistė .dainavo aš Law- 
rence J. Kriviutė, taip pat talen
tuota, tik reikia daugiau prakti
kos. •

Prakalbą pasakė kun, P. Daniū- 
nas. Prašė tėvų leisti vaikus 
mokytis dainuoti, griežti tokiais 
instrumentais, kokius kas myli. 
Čia jau randasi apie 151 ypatų 
praktikuojančių.; smuikavimą, ir 
piano, skambinimą.

•Jau ir Nashuaiėčiai skaitlingiau 
pradeda lankytis į prakalbas ir į 
teatrus, nė kaip seniau kad buvo.

Pelno liko $31.60, kurį pskyre- 
me įvedimui elektrikos į salę,
.Prieš Kalėdas.dar atvaidinsime 

vieną veikalą.

PHILADELPHIA, TA.
Šis-tąs iš miesto Broliškos Meilės 

— Philadelphijos, Pa!
Čia, Port Richmondo dalyje šv. 

Vincento ' labdarybės draugijėle 
rengia balių dėl naudos biedhųjų 
lietuvių, Muzikališkoj Svetainėj; 
gi tas balius bus 19 d. lapkričio, š. 
m. ‘Laike gi to baliaus, kur-nors 
nuošaliai, bus suruoštas laimėji
mas kareiviškos draugijos “Lie
tuvių Gvardiją” dėl naudos lietu
vių sira&ttamio šv. Kazimiero pa
rapijoj. Taip balių, “kaip ir lai
mėjimą, vietiniai ir aplinkiniai lie- 
ituviai turėtų uoliai paremti, nes 
tai daroma nejsau, bet pavargu- 
siems broliams. Žinia: taip ‘ ‘ gąs- 

aktoriams” kaip ir paprastiems 
šėrininkams reikia tart kuoširdin- 
giausi ačiū už suteikimą tos sve
tainės tani baliui veltui.

Šįmet čia .Šv, Jurgio parapijo; 
atsidarė lietuviškai-katalikiška 
mokyklą. Mokinių turi jau apie 
200. Yra keturios mokytojos: 3 
Amerikietės ir 1 lietuvaite.

Spalio 2 d. delegatų šųsirinki- 
rąe Lietuvių .Krikščionių Sąryšy
je paaiškėjo, kad ačiū pasidarba
vimui čionykščių lietuvių katali
kų vado, gerb. kun. Kąulakio, vie
tiniame kuoseniąusiame anglų 
kalbos laikraštyje, “The North 
Ameriean” tilpo labai naudingas 
Lietuvos reikalams didžiulis edi- 
torijalis straipsnis: “America and 
the Baltic'Statės.” Prie to gi, 
gerb. kufu Kaulakis pasirūpino, 
kad tas straipsnis taptų atspaus 
dinf as ant didžiulio , 6-24 coHų 
plakato ir taptų suteiktas visiems 
nariams Amerikos valdžios. Ta
me pat susirinkime paaiškėjo, kad 
30‘ d. šio mėnesio bus Philadelphi- 
joj Lietuvos atstovas, gerb. V. 
Čarneckis.

Korespondentas.
\ b.. ' _ i ■n., j y mj - ■ Į

VALPARAISO; IND. w J

Sekmadieny, spalio 2 d. buvp L; 
R. K. M. S. Am. .2-ros kuopos su
sirinkimas, rudenio bęriąinidFBn* 
vo renkamą komisija Jei vakarė
lio rengimo; $ątačfea ypatos ta 
po išrinktos : , L. Tironaite, Pį 
Daužvipdis ir J. Vilkisius, Dar 
buvo svarstoma, rengti debatus su 
kitų mokyklų moksleiviais. Ko- 
misijon išrinkta L. Tironaite, P. 
Česknlis ir B. Balčiūnas, Valpa- 
ariso 2-i’os kuopos moksleiviai

Vyte.
' • »______

CLEVELAND, OHIO. 
“Dirvos”' riksmas.

Turiu pabrėžti kelis žodžius, 
kad parodžius “Dirvos” veidmai
nystę. . *

Kėli mėnesiai atgal, kun. V. G. 
Vilkutaitis pranešė bažnyčioje, 
kad “Dirva” prižadėjo katalikų 
neniekinti, bet “Dirva” savo pri
žadą jau pamiršo ir savo supuvu
sia politika, nors su padailini
mais, neva griebdamos su klausi
mais, neva kitų reikalavimais, vi
sa gėrkle šaukia p. Karpavičius 
“Dirvos” 39 numeryje: “Kur 
Tautos Fondas Pinigus Padėjo?’ * 
Ne t“ Vanago” purvinus žodžius 
pavartodamas: “Organizuota va
gių gauja' wmq.” Vargšai, užsi
manė Tautos Fondo pinigų. Nei 
sarmatos neturi “Dirva**,su Sėb
ru’‘Vanagu” Tautos Fondo pini
gų ieškoti, ar reikalauti, , Mažiau
sias" vaikutis turi daugiaus proto, 
ir žino kad!; “Niekur nedavęs ne
gali reikalauti. Clevelandą kata
likai nesiduos “Dirvai” suvedžio
ti, Jai daro kas jai patinka. 
tai jos darbas. Kadangi cievelan- 
diečiamš yra žinoma kokios pa
kraipos “Dirva/*,Įš kekių suside
da“ Vanago*’ štabas, kokie žmo
nės juos remia ir simpatizuoja, ir 
■delko tą visa1 daro. Nors “Dirva” 
per tūlą laiką laikesixiielietus ka
talikų, bet jau pradeda. Tani pa
čiam, 39 “.Dirvos** num. “pastą- 
btikese” IJargvainis išliejo tulžį 
ant katalikų, išvadindamas kleri
kalais, kad jie darbuojasi ir or
ganizuojasi į bendrą katalikų or- 
gauizaciją. P. Dargvainis iš pa
vydo nebežino ko griebtis, kad ka-

Vargo Po.eta.. 
L-_ ;--- -------- ------------------------ i---------- ta------------- ---

| KAS GIRDĖTI lietuvių Immse. I
'laiaiaiBh

x ——     *

nęs samdytame name, kas yra ne
paranku kunigui ir parapijoųinis, 
nes narnąs dėl klebonijos yra ank
štokas. Žmonės, kiek girdėjau iš 
kunigo pranešimo bažnyčioje, no
riai duoda'bažnyčiai ir taiso rei
kalingus daiktus. Bažnytinis cho
ras tuomi kart nedidelis, apie 1Q 
vyrų ir du syk tiek nferginų. Var
gonininkas -R. Juška, nors jaunu
lis, bet gražiai gro ja, gieda ir gra
žiai atlieka kitas priedermes.

Dieve duok tai parapijai geros
kloties ateityj^

Ragana*
A • •

MONTREALpCANADA.
• IŠ šios kolionijos tilpo “Kelei
vyje ** neteisinga žinią, su užme- dirba, kad parodžius visuomenei 
tinėjhnąis vietiniam kunigui, kam jų judėjimą. .
jis neleido nabašninko į bažnyčią. ’ Koresp. J. SfrelčiunM. (alikus sulaikius nito vcikimo.no/*

I

' *
* * «.

Pranas įpuolęs Stepo ieškoti ir radęs vieną motiną ė- 
me klausinėti kur jis išėjęs. Sužinojęs kad jis išėjęs, grei; 
čiausia, pas Varę, Pranas, nenorėdamas motinos, gąsdin
ti, greit išėjo pas ją/- bet senutė, lyg ką nujausdama, iš- 
bėgO'paskui jį. . ’ .

Neradęs pas Varę Stepo .Prųnąs, tuoj suprato kame 
dalykas, o tas dalykas kad Varė nieko-į jo klausinėjimus 
neatsakinėjo, tik verkė ir verkė, lyg.sumišusi, Prano spė
jimą patvirtino. Pranas žinojo Stepo dalyką su Vare ii* 
spėjo kad jis sužinojęs jos nelaimę negalėjo visko’iškentė
ti ir įsikarščiavo. “O gal irtikrai jis sumišoI.. -ding
telėjo Prano galvoj mintis, tik jis nuramino-Stepo moti
ną, kuri ome kartu su Vare balsu rėkti, sakydamas kad 
Stepas išėjęs, turbūt, pas jį. Kadangi Varė nieko nekal
bėjo, tai Pranas paliko pas ją Stepo motiną, o pats su 
Šeimininku išėjo.

Kaip matai Pranas surinko keletą kaimo vyrų ir išė
jo Stepo ieškoti, o šeimininką paliko su verkiančiom mo
terim, kad jis pasakytų kad Stepas išėjo pas lcaimynus, ir 
stengtųsi moteris užlaikyti.

- ' Gaila buvo Pranui savo draugo Stepo su kuriuo te-
Lo daug sunkių valandų pergyventi bekovojant abiems nj0& - 
frųnte su bolševįkais. Stepas kartą jį nuo mirtino pavo-įĮųilkri

išgelbėjo išnešdamas jį sužeistą iš ugnies. Suomei jis mipirkti namų dėl klebonijos/nes 
m kart buvo sužeista ir kaip grįžo vėl į frontą iŠgi* Siuom kari taigas yxa aęrigyve*

i lt

PROVIDENCE, R. I.
Parkeliavus namo, nes mėnesiui 

buvau išvažiavus atostogų, išgir
dau linksmą naujieną, kad Pro- 
vidence’o ^Lietuvių Mv. Kazimiero 
bažnyčia'susilaukė gerb. ktfnigo 
Čapliko, kursai čionai atvažiavo 
rugsėjo'13 d. iš AVorcester, Mass. 
Vietiniai;gyventojaL-jau uno se
nai rūpinosi jį gauti. Dabar su
silaukė netikėtai. Bėgo iš visij 
kampų ant pamaldų, kad pasi
klausyti jo pirmo pamokslo, kurį 
pasakė rugsėjo 18 d. 1921 m.

Providence’o bažnytėlė yra ga
na gražioje vietoje, ant Sniith’St., 
netoli nito Statė liouse — Kapito- 

gyventojai laikosi viduti- 
1 Po Velykų žmones žada

X

jaus ’ 
pirmu k

■t

vcikimo.no/*


VIETOS ŽINfiffa
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SUSIRINKIMAS. -
D.. S. spaudos platinimo 

komisijos susmnkims , bus 
spalio 20 d. 1021 m. L. D. S. 
kambariuose. Pradžia T‘:30 vai. 
vakare.. Malonėkite pribūti vi
si kflrie ąpsiemete dėl spardos 
platinimo pasišvęsti. Taip-gi 
turi ir valydybos nariai neatbū
tinai ateiti, nes yra ęvarbiji 
reikalų. •»

Rast. M. Žukauskaitė
. . 1 *

- VYČIŲ SUVAŽIAVIMAS
Spalio 16 d., Montello Mass., 

įvyko L. Vyčių Naujos Angli
jos suvažiavimas. Suvažiavo 
grifas būrys rinktinio jauni- tį 
ųiO, kuris,gyvai svarstę savoj 
kilnios organizacijos reikalus į 
Padare koletą.naudingu ir pa*!į 
iri jotišku ntarimų. Nutarė pa-d 
aukoti ‘ ‘ Vyčio ’ ’ nuosavai spau- į 
stuvei $50.00 ir pirkti L. L. į 
Paskolos bonų. Išnešta rezO- j 
liuėija prieš <( Vanago” Š neižr.į 
tuš ' leidžiamus ant L. Vyčių, 
nutarta nurengti N. Angį, aps
krity prakalbų maršrutų.

Kitus nutarimus pamatysite (
1 CTzx1-*« fM oi Av»l m ——————B—i i n   1^2. A.-  K

> * .
Geriausias mūsų pasiūlymas biznieriams ir 

profešijonalams, tai yra šis: LDS. leidžia kas- 
met kalendorių. Biznieriams ir profesijonalamB 
-yra.geriausia proga jame pasigarsinti.

Tą kalendorių skaito mažiausia 50,000 asme
nų. Jie yra veikliausia mūsų visuomenės dalis ir 

t supranta* kad reikia remti tuos, kurie “remia 
spaudą ąrba tas organizacijas prie kurių toji vi
suomenes dalis priklauso. Lietuvių Darbininkų 
Sujungi yra viena iš Žymiausių organizacijų A- 
merikoje. -

Ateinančių 1922 metų Kalendorius jau ren
giamas spaudom/ Kad užtikrinus vietų- apgaisi- ' 
tiimui, tai siųskite tuojau. GarsĮniis ąpsfinoką.

Apgarsiniinii kainos: - .
Už vtaą poslapio .$15.00

. Už pusę pMa^ię ..<-ė.<Av,
Už ketvirtą dalj puslapio .»5.00

- Už vieną colį .., 1.00

[ Apgarsinimo kopijų siųsk tuojau. Apmokėsi vę- 
[ liau. . x v/

„J DARBININKAS*’ v .
|§ 366'Bl'o^a^- . . ' Bostoft Mass.
lirauĘiyĘiUĘĮU^iyčiyĘiyeiioigi  ̂
rjnfentenlaiBnlanEnEnenJ^^

f

protokole. Sekantis ‘ suvažiavi
mas bus Nonvood, Mass. Ve
dėjais buvo: pirm. Ą. Stankus, . 
pagel. j. Glineckis, rast O. Si- 
daravičiutė, mandatus peržiū
rėjo A. Šliužiutė. įnešimų ko- 
misijon buvo V. Savickas, O 

Valukonis. •
\

i

DRĄUOIJU ATYDAI!
Kukardu, visokią Ženklelių, Guzikučiu, Ant- 

j-zki R/vu. y v? spaudą ir kitokių Draugystėms reikalingų dalyką. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalą, pažymėkite ir/j ūsą dr-tūs vardą. 
STRUPAS 00.^90-92 Ferry St. Newark, N. J.

kašėtaitė ir AI. 
Tvarkdarys — J. Baronas.

Tykunolis

DIDŽIAUSIAS YČO PRA
KALBŲ PASISEKI

MAS.
M. Yčo prakalbos, įvyku

sios Šv. Petre/ pobažnytinėj i 
svetainėj, nedėlios vakare, 
spalio 16 d. nepaprastai pa-. 
siseke. Žmonių buvo pilno- ■ 
te svetainė. Gerb. Yčas kai- 
bėjo iš dviejų, atvejų. Tar-i 
pe kalbėjo ir gerb. klebonas | 
K. ITrbonavytdus. Vakarų j 
vede gerb. XA. F. J^neižys, i 
kūrs irgi pradžioje ir pro
tarpiais kalbėjot Bonų par
duota bei užrašyta už $850. 
Aulai surinkta šimtas su ge
ru kaupu. Plačiau bus vė
liau.

8 %
Buvęs.

' v

v

Taip-® išmainome dolerius ant auksiną lt auksinus ant dolerių. w 
Siunčiame pinigus Ir j kitys šalis. „ *K
Užeikite pas mus pi»*iltalwtl su musų užsienio departamento vedėjų G 

( ik Heimbėrgn, kuris Juins viską plačiai išaiškins ir duos geriausi patu- i j 7*1 YirtO ’TTfontrf ■MA.I'IpaIavAj>t4*Jfcrt * f

.... • g
*Pėr Savo Banką BepTe^entuojcimą Lietuviu ®

Brocktou,Trusi Banką. . g
Mes siunčiame pinigus sulig dienos kurso Ir už pasiųstus pinigus nt- A

sakome. Jeigu pasiųstų pinigų* negautų, mes Jums šugrąžlnshne doleriais «■ 
atgal. ♦ • ’K

Siunčiame pinigus ir I kitys šalis. 
Užeikite pas mus pasikalbėti s 

Juins viską

<■

Tet So. Boston MM i 

■3R. J.G.LANDŽIUSI 
(BEYMOUR) 
L n t u v ta

Gydytojas ib Chirurgas 
Gydo aitrias ir chroniškas tyflut 

v$rą. motenj'ir yalkų, Egsaml- 
nuoja kraują, spjaudalus, šlapu
mą lr tt savo laboratorijoj. 8u- 
teikta patarimus laiškais kitur gy
venantiems. Adresas:

506 Bboadway, 
South Boston, Mass. 
Kampas G St ir Broadiray JĮ

TeU So. Boston MM <

) 16 Merų South BoaTomi S

ditatuį Greičiausi Pažauly 
Laivai, šaunus Apsžjimor 

’ * ’ Su Keleiviais.
Ten Yra Vietinis Agentas Jūsų Mieste 

Ar netoli Ja. .
Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir 

visas Baltiko .Valstijas, TIESIAI 
į HAMBURGĄ. /

SĄKONIA — SPALIO 29 
UąbinW5* 3-čia Mėsą$100. 

Taksų $5,00.
. Per Chęrbourg Seuthampton 

Liverpool -ir Glasgow 
BERENGARIA ...........^Spalio 20 
AQUITAW .Spalio 25
ASSYIUA ..... o......,.* .Spalio 20 

Per Angliją ar-Hamburgą j 
DANZIG $110.00-LIBAU $120.00

I-IAMBURG $100.00., Taksų $5.00
*

rimą. Visais reikalais kreipkitės
BROCKTON TRUST COMPANY

89 Main Street, . , Brockton, Mass, S
vt

* 
t

i!
R

U 
H&60 S
U10.00 ?d• i 
I

N
f

i!

SENIAUSIA, DIDŽI AUSIA IR

.. IŠO?IKIMlAySIA EIRMA 
/ BIZNYJE.

Sveikata it binkamumas Kiekvienoje Skrynioje. 
LIBAIT, HELSINGPORS, RIGA, REVAL, MEMĘL.

1 A Jr* -Msri-y m A t. .*

$10.00

vii .
. 0010 MSDAt HUTAI ,

11110svarą pilnai dvUinkąs maišas ...........i........ 
U . C UKRU S
(f 50 svarą Dominą Ganė Gran. Į 2Svarą baksus ,. 
U > ' ' TIRŠTAS'PIENAS.
j į Geriausios dėžėj 48 pintinėlės .... i.......
U EVAPORATED PIENAS
H Leggett’s Premier, dėžėj 48 pintinėles ..;............
>■ - _ TIKRrTAUKAT.
: l 10 sv* supakuotai vieną baksą, Rohe Br.os special.,.... 
ji 25 svaraj, supakuota į vieną baksą ............. ....................
S 24 svarai, supakuota po,3 sv. pintinėle ...
J '• '/v : , * LAŠINIAI
n 20 svarą gerinusi (Speck) Į vieną baksą .
4 ’• 1 KUMPIS
u 24-25 svarai išrukytą special Roke Bros ........... 
ji Musu kainos padengia perkėlimo lėšas j paskirtą vietą ir 
jį nuo karės, .apvogimų, streiką ir revoliucijos. 10 nuošimtis* virš už vi-

r • * •

ą i

-«•

« • •

* • »

• » v »

♦ • '•

10.00

4.00
7.50 
.8.00

; 6.00

12.50

p

Gelžkelio (M (10 
laikrodis yt'ivU

Darbininkai, ar jąs • 
norit turėt gerą lai
krodi? Pirkit šitą 
gelžkelio laikrody. 
Prietaisus geros suf (,gą j 
Jeivels. .Gvarantuo- 
Jam, laiką gerai lai
kys. Nikelines mak
štys. Kainuoja du 
*yk tiekį bet šitą m&iesf mes parduo
sim dirbtuves lciiina $4.98. Prisjąsk. 
-’5e. stampoms, balansą užmokėsit kaip- 
prisiąsim laikrodi. Prašyk kad veltui 
prisiųstą katalogą. ’
. CONTINENTAL SALES COMPANY, 
2219 VV. IValton St., 505, Chicago, M

1Z.DU 
apsaugoja f j

'J dūrines šalis ant savo pakuotą pundą. Persiunčiame kogrelčiauslai ir- 
! už pigią kainą. ■ ■ ’

i!
«■

nAMERICAN MERCHANTS SHIPPING & FORWARDING CO., 
147,Fourth Ave,, New York, N. Y.

Rašant su
t

I

i

Į S V. JLlZIJfnfEO A. K. DRAUGIJOS
< VATJJVRfMt IKTJUmr ■

<r -

Generallškl agentai dėl CENTRALINES ir RYTINES EUROPOS 
North German Lloyd Bremen ’

JŠMOKTl GmumnHdi. il.
__ _ Nontaniue. Plurtks^a 

greičiau galima išmokti ir raš-» 
tas gražiau išrodo.
.Reikalauk platesnio paais-: 

kinimo apie Fontaninę 
Plunksną arba Katalo-

f

“DARBININKAS,” 
366 Broadway, 

• Boston 27, Mass.

PIRK IR 
RAŠYK

Reikalavimai
- — ■'« '

. Reikalavimų kainos 2c* už žo
dį už kiekvieną sykį.

Z

i DR. H. S. STONE
į Akiu Specialistas 
į 399aW.BROADWAY< 
J Ymurtmą : Wo 9 r. IH T f* tafc <

*■ ■

. PAUL J. JAKMAŪHl
(JaldmavičiuM) I 

609 KAST BRQADWAY I
TELEPHONįl M , I

?

IŠ NEW Y0RK tiesiai į BREMEN—DANZIG '
Laivai plaukia į LIEPOJŲ per Danzig’ą. Tiesus persimainymas

/}. , nlio laivo ant laivo.
■ PRINCESS MATOlKA ........................... ......Spalio 22 ir Gruodžio 10

POTOMAC ....................... Lapkričio 12 ir Gruodžio 31
. HŪDSON .............. ......................................... .................Gruodžio 3

jf a • » • • » • • • • •• «»••••••••*»•«

IŠ NEW YORK’O į CHERBOUKG—BREMEN. 
su dideliais h* greitais garlaiviais tarp Amerikos ir Vokietijos prieplaukų.
AMERIOA ....................................................... Lapkričio 1 ir 29, Sausio 3
“GEORGE VVASHINGTON”.................. ..Lapkr. 8, gniod, 8 ir Saus. 17

Ant visų šitą garlaivių trečios klesos keliauninkai yra sutalpinami 
į atskiras kajutas po 2; 4 arba 6 ypatas. Užtektinai ir geras maistas yra 
suteikiamas permainant kfekviepą dieną. _____ •____________

& Krefpkites į agentus tarnaujančius

UNITED STATĖS LINES
99 Statą- Šireet, Boston, Mass.

MOORE & McCORMAC.k COMPANY, Lie., 
ROOSEVELT STEAMSHIP COMPANY, Ine. ‘

• . UNITED AMERICAN LINES, Ine.
45 BROADWAY, NEW YORK — Phone Whitehall 2050.

Admini'strdtyviai Operatoriai Suvienytų. Valstijų .Laivyno. Tarybos.
J

.J,- — ..

TRiJįl ŠEIMYNŲ MEDINIS 
'NAMAS

fforchesteryje, turi būt greitai 
parduotas. . Šis namas yra su vi
sais vėliausios mados įtaisymais 
po 6 kambarius, geso ir elektros 
šviesa. Namas yra gerai dažiūrė- 
tas. Randų atneša $106 į mėne
sį. Galima nupirkt su $2,000 į- 
mvsimo. Dėl aiškesnių žinių 
krėipkitės pas

FELIX A. ZAtECKAS, ' 
27 Doris St., Dorchester, Mass.

Tel. Doreh. 5483-W.

Tel. Bo. Boston 270
. DR. JOHN MONNJLL, M. D.
Galintą gutikalbOti ir
OfriBG VziJLTnsMf 

Rytais ik 9 vai. r •
Po pietą i iki 8 vat 

Vakarais nuo 6 11d B 
536 Broadway, S. Boston

IF.J.1ALINAUS1AS;
| ADVOKATAS

414 Broadway, ;
S. BOSTON 27 MASS. i

Tel. S. B. 0441. Į
Antros lubos—Viršuj L. P. B-vQs i 

GYVENIMO VIETA: į
185 Rowe St., Auburndale, Mass., 

Tel. W. Newton 1016—R. / ;

(GUMAUSKAS)

DANTISTAS

705 Main St., Montello, Mass.

(Kampas Broad St.)

Tel. Brockton 5112-W.

DR. A. J.GORMAN

, Tel. So. Boston 828.
JjTTUVYS DANTISTAI ’ 

DR. M. V, CJASPER 
(Kasparavičius) 

Laikinai perkėlė ofiso, po No. 
425Bboadway, So. Bostos, Mass.

[' Valandai:
ftolO 1M 15:80 ryto Ir

• 1:80-8 lr 6:80-0 P. M.
Ofisas uždarytas subatos 'Zi

karais’ ir nedaliomis.

PARSIDUODA ŠIAUČIAUS 
. VISAS BIZNIS.

Biznis yra gerai išdirbtas. Prležas- 
.tis pardavimo — savininkas išvažiuo
ja Lietuvon. Mano adresas:

A. MILLĖlt,
53 B Streftt, So. Boston. Mass.

PARSIDUODA FURNIČIAl
<lel 5 kambarių .visai pigiai. Savinin
kas nori kogrelčiausiai parduoti, nes 
greitu laiku išvažiuoja Lietuvon, For- 
ničius galima matyti by kada—dieną lr 
vakare. Kreipkitės šiuo adresu: 186 L 
St., So. Boston. (2-roš lubos).

TV * -r . ™ « J# 0' L- KBIBTUOIO DRUJOS VAZ.DABAR LAIKAS į dybob adresai, boston, MASB:r
Jį] ■ . : •

PIRM. — Motiejus Verseckas, 
j 41 Gatės St, So. Boston, Mtoi. 
; VIOE-PIRM. — Juozas BIžokas;
į 307 E. 9-th Št., So. Boston, Mass. 

PROT. RAST.Ant Modejnnas, 
450 E. 7th St, So. Boston*.. Mašt.

VALDYBOS ANTRASAI . 
SO. BOSTON, MASS,

UŽSIRAŠYTI

“DARBININKU”
VIENINTELI DARBO ŽMONIŲ 

LAIKRAŠTĮ.

■JT

/i ,
j FLN.'RAšT. — Juozas Kavaliauskas,

JI 209 E. Cottage St., Dorchester,209 E. Cottage St., Dorchester, 
$ KASIERIŪS — Andriejus Zalleckas, 
! . 307 E. 9-th St, So. Boston, Mass.įr
Lė MARŠALKA — Antanas Gruodis, 
£{' 1^9 Bowen St, So. Boston, Mana.
i). D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne- 
p elnius susirinkimas kas pirmą nedėl 

> dienĮ kiekvieno mėnesiu po No. 694 
K ft’ashlngton St, Boston, Mass. 6-tą v. 
p vakare. Ateidami drauge ir naujų na 

rių an savim atsivežkit prie muaą dr 
lo* prirašyti.

įU Posmertinės moka $200.00. Pašelp» 
AI ano dienos susirgimo Iki pasveikimo.

V *! f 
ii:

S5.00 k

1.50 ;j.; 
SUBATTNTS NUMERIS 8 PUSLAPIŲ «S į 

Metams ................................... $2.50 G j
l ............................. 1.50 Į

— !•: 

«i ■

Eina 3 Sykius į Savaitę:.

«
1*Ii

H
I
IIii
$ , .S Prenumeratos kaina:
^Metams ......... 'sS4j
ją Pusei metų .
ej 3 mėnesiams .

Mėnesiui .......
$ Svbatin’is Nv

Metanas ........
M Pusei metą ..
V 3 mėnesiams
t*

.■>.$4.00 

....2.25 

... 1.25 

... .50
emeris 8 Puslapių 
.........................$2.00

1
• A*—t

............................75

I

»

Ii" Į Lietuvą arba
i užrubežin:

* Mėtams ....
i Pusei metų .

3 mėnesiams
' $ s_______
$ Metams ...
m Pusei metų
S — . f)
Jį Galite išsirašyti pas mū- i, 

Jįsij įgaliotus agentus arba jji
! į. tiesiog:
| ‘ “DARBININKAS
^^66 Bvoadu'ay,

• • *

v

4

X •

•1 ii
_______ ,
» Boston 27, Mass. a |

AR“SKAITĘ! “PERKŪNĄ" ?
Jei da neskaitei “Perkūno” 

No 9-ta stenkis kuogreičiau- 
siaiv įsigyti. ...Jei nori, linksmų 
juokų turėti atsiųsk “Perku- 
nui” ant tikieto 15c., o “Per
kūnas” tuoj pas tave atsibala- 
dos.

“PERKŪNAS’’
366 Broadway, Boston 27 Mass.

9.
PIRM. — Jonai t’ranaltl*,

524 EI 6th St, So. Boston, Mom. 
VIOE-PIRM. —. J .Andruliunas,

273 — 4-th St, 'So. Boston, Maus. 
PROT. RAšT,— V. J. Jakštas, ..

147 H St, Boston 27, Mass. 
FTN. RAST. — Juozą* Juška,

Merycliff Academj 
Arlinghton Helgths, Bamu 

IŽD. — Leonas Švagždi*,
UI Bowen St, So. Boston, Mass. 

IŽDO GLOBĖJAI — J. Grubinškas,
8 Jay St, So. Boston, Mass. ir 

Antaną* 'Kmlf-n*, •
284 Sth St, So. Bostou, Maus. 

MARŠALKA — Povilas Laučks,
01 Story St, So. Boston, ii***.. 

Draugijos antrašas reikale:
806 Broadvay, So. Boston, Masu 

Draugystės susirinkimai laikomi kas 
antrą nedšldlen] mtaealo 1-ą vai/pc 
pietą Bažnytinėj salšf ant 5 gt, 8o. 
Boston. Htu*.

■■ 1.1'1 ■ "V • 1 '■ ~ • ''

»-
' v

m ęt

r
t

Pajieskojimai
Paieškojimą kainos LDS. na

riams lr “Darbininko*’ skaityto
jams 1 sykį į metus už dyką,, už 
8 sykius $1.00. Prletellams už 3 
sykius $1.50.

————__——X_^---------- __

JAU .IŠĖJO IŠ SPAUDOS

“ŽELMENIJA1'
Nr. 1.

Botanikos inokslo žurnalas? 
'leidžiamas kas trečią 

menesį.*

“ŽELMENIJA” yra šios“ rū
šies lietuvių vienintelis-Žurna
las.

“ŽELMENĮJOS” No; 1 (pir
mas) su paveikslais. Tilpo 
400 snvirš įvairų augmenų—, 
“žolių” vardai.

“ŽELMENIJOS” prenumera- • 
tos kaina Amerikoje ir užsie
niuose metams $1.00. 
Pavienio numerio lcaina 50c. 
Užsirašykite “ŽELMENĮ JĄ.”

Adresas:
D. A. JATUL,

P. O. Bok 2128,
‘ Boston, Mass.

v

k

►

-

r 

h

{LIETUVĄ.
Artimi susisiekimai su Lietuva. Ge

ras valgis ir užtektinai jo. Didelis de
nis, su visais moderniškais naujausių 
laivu patogumais.^ReoStarLine 

Laivai išplaukia 
kiekvieną savaitę .iŠ New Yorko nuo- 

No. 58—62 North River Prieplaukos. 
Saml.na |LsIto- 30

' (Tik 3-čia kUasa)
;Kifęwr«r»oL^4

i Antwenrą. įį^nS^Q
Lapkr. 5Finland ’ (

Zeetand j 
Krooninnd < 

Liipland. i

• wAmekicanLine į«»s^rr>tnWtrm 
-.1 a.fcU-a h1“11020 
, Tikletag tiesiog Plllrtvon.

INTERNATIONAL MEROAN- 
TILE MARINE 00: .

120 laivų—1,800,000 tonų įtalpos.

Spalio 22

Tiesi kelione į^LIETUVĄ 
PER PII^IAVĄ 

(Karaliaučiaus, prieplauka) 
Arba per LIBAVĄ, HAMBURGĄ—EITKŪNUS 

šiuoml linksma mums pranešti, kiul mes pasidarbavom Idant musų 
pasažleriai, o ypatingai Lietuviai, galėtų keliauti Stačiai į Piliavą. 

Lietuviai, važiuojant į Piliavą, aplenkia Lenkų juostą (Koridorą) 
' Ir privalo tututi tiktai lietuvišką pasportą; jokių vizų nereikia.

Susinėsimas «* Piliava tat yra nauja Šaka musą reguliariško susi- 
, nešimo su Hamburgu, Danzlgu. ir Liepojum, o dėl Lietuvių tai trumpa* 

ir parankus kelias namon dasigauti. , • •
DIDELI DVIEJŲ ŠRIUBŲ PAŠTO LAIVAI IŠPLAUKS:

POLONIA. .Spalio 19 [ tATVIA........ .. .Lapkričio 9
LITUANĮA ...........Lapkričio 2| ESTONIA ...........Lapkričio 23

- Taip-gi naujas tiesiogiius kelias tarpe >
LlEPOJAUS—DANZIGO-HALIRAK, Kanada 

Visi laivai turi puikius ^ambąrii^ trečios klesos keleiviams. 
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste.

*

- ■ —--------- ----------------■—...................

Esu kareivis Lietuvos armijos, kaipo 
pas mus ginklai apsistojo barškėję ir 
mums liko lhioso laiko, tai-gi norėčiau 
^įsirašyti su 'Lietuvaitėmis gyvenan
čiomis Amerikoje, kaipo mums karžy
giams laimi malonu gauti iš kur nors 
kokią žinutę o. labinus iš tolimo krašto, 
Amerikos lietuvaičių. Taip-gi aš galė
čiau rašyti daug visokią žinių iš savo 
.rašto. Tai-gi rašykit gerbiamos lie
tuvaitės, laulcsiu. Adresas: 9 pėst. L. 
Eunig. Vyt. pulko štabas,. Ignui Kau*' 
mii, veikiamoji aYmija, LITHUANIA..

.

DR. W. T, REILLY
Pirmos Klesos Dantistas 

469 B’way, So. Boston, Mass. 
(Prie Dorchester St.

'■ 1 '■ "i ■ 1 1 ■ —■■im.rni .................................................. .

r~: Beit Phone: Poplar 7545 
adolph f. Stankus 

? TIKRAS LIETUVIS 
G RA B O RI U S

1023 Mt. Vebnozv St. 
PHILADELPHIA, PA.

..
 ...... ,■ . i

L

ŠV. JONO BV. BL. PAS ALPINS S 
DR-BTR8 VALDYBOS ADRESAI. .

Pirm. — M.žioba,
. 589 E. ?-th St, So. Boston, Mass. 

VIOE-PIRM. — R. Tulelkte,
180 Bovven St, So. Boston. Mass. 

PROT. RAST. — K. Luini*,
* 47 Vale St, So Boston, Mamų

RTN. RAST. — M. Seikys,
12T Grunltė St*So. Boston, Mass. 

KASlERlUb A. Naddžinau*,
»16 Vinfield gt, Bo. Boaton, Mum. 

MARŠALKA — Steponai Jiaviękaa. 
r prja talko susirinkimui kas trečią

-u^V aiait "ĄQVV)Wv LUJLių £UU*£JVJQ« “• ‘ _
84 Statė Street, - Boaton, Mau, I vaL Bažnytinėj

Arba pas vletiniUB agentus. Svetainėj.

BALDtlAGSIOS SIRDIEŠV. JEZAUt 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 

SO. BOSTOiT, MASS,
‘ ««■».!, i KUM z

PIRM. — Antaną* Kmita*,-
284 Fifth St, Boston 27, Mtm» 

VICE-PIRM. — Juozas Andriliunas,
273 Eourth St., So. Boston, Mass, 

PROT. RAST. — Vincą* Vaikšnorius 
178 Bolton St. Boston 27, Mhba 

FIN. RAST. - Pranas Sinkevičius, ' ' 
132 Bowen St, Boston 27, Ma» 

KASIERIŪS Jurfti Kanovičius, .
174 Bolton St, Boaton 27. Ma™ 

MARŠALKA — Pranas Lukoševičius.
405 H. 7-th St, Boston 27, Maus.

Susltinklmul laikomi ka£ pirmą no- 
dėldienj kiekviena mėnesia 3 .vau‘po 
pietų gy; Petro phimpijos saloj 492 E 
Seventli Street, South Boston, Mnss. t . ■ * •

i irt uiuHtinUMin LniiVĮCi
Be jos mes. negalime gyvenimu links* 

mai praleisti. Kada mes susergam yra 
labai svarbu kad tuojau pas gerą ir 
prityrusį daktaru nueltumčm, kuris ži
no kaip sveikata galima kuogreičiau- 
sinr sugrąžinti. ,

Atsakanti priežiūra pailgina tavo 
gyvenimo metus ir juos laimingais pa
daro.

Ag gydau kaip naujas taip lr užsl- 
senėjtįsias ligas per daugelį metą ir 
mano prityrimas mane išmokino kaip 
kuogreiCtausiai išvaryti ligas ir sutelk
ti manio ligoniams gerą, sveikatą j 
trumpinusi laiką su lengviausiu budu ■ 
lr už mažiausią kątną.

Aš ŽINAU KAIP
ir mano ofisas yra pilnai aprūpintas 
s\i viskuo ką tik reikalinga darbui. 
Taigi nežiūrint kaip svarbi tavo liga .

arba kaip senai sergi ir nepaisant klok kartų buvai apviltas beieš
kant sveikatos*. Aš esu pasirengęs tau parodyti ką galiu padaryti, ir 
jeigu tiupasiduosi pa mano priežiūra, aš galėsiu tave sveiku padary
ti .taip kaip ir šimtus kitų* kurie yra ant naują kelto sveikatos Ir ku
rto bus sveiki taip kaip turi būti, ■ ■ ■. , , 4
Mano kainos visiem# pHeftjahios?—PatoH^kO dnodk wknk
IlD linDAMEV 220 Tremont Stmt, Boston, Mąsli 
ĮJili mUnUlIU L Priešais Majestio Teatrą. ‘ 
Oftoo valant: n«o 8 v. t. ifci S v. i\^Ne<RUomk: 14 v. k iki
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