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Krikščionys darbininkai vie-/ t
nykitest Spieskit&s į vieniu- 
telą darbo Žmonių orgamzą-

. ciją Amerikoje Lietuvių 
Darbininkų Sąjungą.
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Organas Amerikos Lietuvių 1 
R. K. švento Juozapo JĮ 

Darbininkų Są'-gos. ' $

* * T1M

“DĄRBININKAS’,| 
•*—ElifA—— vi

UTĄBNINKAIS, KETVERGAI^. IB | 
SEMTOMIS. 

Metams 44.00-';
5.00

'PASIGAUS ORLAIVIŲ. Į10^0^- — Anglijos pre- 
. - Jei iilturT L1°^

^etežinkelipinfai streikas, .tai H*8*1, JTW
pašto siuntiniams gabenti Am™ko11 dalyvauti nw- 
ketinama pasigauti orlaiviu, g^!8™“0 konferenelJ°J 
Post Master General WysP^togtone. 
sakė po kelis kartus, kadir MrAT&mAT TTT^ 
streikui įvykus paštas eis. ^IfTAI UKRAINOJ.

■ Bucnąrestas. — Gauta zi-
nių, kad ūkininkaLpradėjo 

Neto York. —' Orlavių kelti maištus prieš bolševikų 
pramonininkai labai sujudę komisarus. Vienas raudono- 
ir rengiasi daugybę orlaivių [sios armijos .pulkas pakėlęs 
panaudoti, jei įvyktų gėlė- maištą.
žinkelininkų streikas. Oriai- ------ -—•
vių pramonininkai Hoove- BADO KRAŠTO, 
riui telegrafavo, kad turį Astrahan. -^ Kaspijos jū- 

Įrės pakrantėje yra sala Ši- 
——r~ Įoį? kur yra švyturys. Tame

NEĄTĘOS STREIKO, švytury liepsną palaikė ke-
* Indianapolis. — American Tetas tarnautojų. Kuomet 

Legionyranutaręsturetisu- švyturyje šviesa užgeso, tai 
važiaviųią Kansas fCity spa- jūreiviai nuplaukė pažiūrė-

NAUJAUSIOS ŽINIOS 
‘ APIE STREIKĄ.

Railroad jLabor Boardpa^ 
Šaukė geležinkelininkų orga
nizacijų vadus į konferenci
ją. Trys jaupasižadėjo vyk
ti. Vienas jų — Lee pasa
kė: “Žinoma aš vyksiu kon
ferencijom . Aš dalyvausiu 
konferencijoj bile kada, bile 
kur bi tik išrodys galimybė 
atdaromis durimis išrišti 
klausimą.” 
' Vienuolika mažesnių gele
žinkelininkų unijų vadai sa
ko neisią streikam

Valdžia ketina duotį pil
ną ingaliojimą Railroad 
Labor Boardui/savarankiai* 
veikti ir teikti visą reikiamą 
paramą.

Kairmolileneį. , o
kadel taip atsitiko. Rado

• t

-< r

*

patyrimą darbe priTgelėzih- 
keliu.

STREIKAS BŪSIĄS 
IŠVENGTAS.

Washington. — Preziden
tas Harding ir jo sekretoriai 
gan optimistiškai žiūri į grę- 
siamą geležinkelių darbiniu-, 
kų streiką. Tikisi, kad bus 

. galima sutaikinti. Be to 
viešoji opinija yra nusista
čiusi prieš streiką, todėl nei 
kompanijos, nei darbininkai 
griežtumų negalėsią rodyti.

H**

KAS BUS.SU STREIKU.
, F argo, N. D. — Advoka-

. tas Glenn E. Plumb, kurs y-
ra išdirbęs geležinkelių vai- 500 angliakasių sugrįžo dar-

' dymo projektą, kurs nešioja 
ją vardą, skelbia, kad gele
žinkelių darbininkų streikas 
dęsis neilgiau, kaip sąvaitę. 
Sako, kad valdžia turės im
ti geležinkelius į savo ran
kas, kad neleisti žmonėms 
kentėti.
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subatomis.
____  •!,>.. .* ,.•«****rr • • , *'

' Užrųbežy metamą 
Bostone ir apylinkėj metamu...

. Bobton 27, MaiiA *.
V. v

80C Broadway, 
(Tel. South Baito# dfžO.
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KORESPONDEHGIJOS IŠ LIETUVOS.
KAUNAS. — Nors Kau- ninkus ir diktai susilpnėja- ‘ 

nas ir gana pilnas valdžios sius 
įstaigų bei užverstas p. Ro
mano vedama Bendrove (ir 
kur ta Bendrovė neįlen- 
da?!), — tačiaus dar (čia 
lengvai.'telpa ir įvairiausios 
Švietimo įstaigos. Gimnazi
jų yra net kelios. Mokslei
vių dauguma yra gryni atei
tininkai. Jie savo direkto
riaus Dovydaičio pavyzdžiu 
paskatinti sudarė nepapras
tą ‘ ‘ Eucharistininkų ’ ’■> sekci- 
ją. Tos sekcijos nariai auk
štesniųjų klasių (6-8) moks
leiviai kas savaitę per moks
leivių. Mišias eidavo prie 
Švenčiausiojo Sakramento. 
Jų pavyzdys greitu laiku 
užkrėtė ir jaunesniuosius 
moksleivius. Ateitininkai 
leidžia laikraštėlį “Genį,” 
kuris "savo juokais daugelį' 
pralinksmina, na o kai kam 
ir į nosį pataiko. Ateitinįn- 
cų likimas ypač žada su
stiprėti įsikūrus Kaune ka
talikiškajam Universitui, 
kuris jau apie lapkričio mė
nesį tikrai žada atsidaryti. 
Dėlto mūsų pirmeiviai ne
rimsta, bet tai niekis—“Ge
nys” daugiau darbo turės.

LINKUVA., — Įsikūrus 
čia gimnazijai, 18 metais už
gimė ir moksleivių “beša
lių” kuopa, kuri po dviejų 
metų be vandens ir be drus
kos buvo perkrikštyta į atei
tininkus. Žinoma, per krikš
tą daugelis . padejavo. Ką 
padarysi krikštas be verks
mo neapsieina! Bet užtat da
bar toji kuopa į vienus me
tus gan gerokai sustiprėjo. 
Tos ;kuopos leidžiamas lai
kraštėlis “Laumė2’ žada 
.gražią ateitį. Reikia tikėtis, 
kad Dievulis neprieštaraus 
geraširdės “Laumės” linkė
jimams! •

MARIJAMPOLE. — Ma
rijampolė galima drąsiai va
dinti didžiausiųo ju krikščio
niškų. organizacijų cėntru. 
Ir plati josios apylinkė yra 
sete nusėta “pavasarinin
kais,” krikščionių darbinin
kų, krikščionių demokratų 
draugijomis ir tt. Tas visas 

' draugijas įkūrė ir remia ga
lingais savo' pečiais energin
gieji veikėjai iš ateitininkų 
tarpo. Reikia paminėti, kad 
Čionai yrą net 4Z gimnazijos : 

’dvi. valstybinės — vyrų ir 
merginų, žydų gimn. ir so
cialisto Bulotos vedama re
alinė gimnazija* Yra Čia dat 
mokytojų , kursai. Visa 
moksleivija skaldos! į ateiti-

- ’ NELAJM& - _ . ■
y Ang

lį jos laivas Adria susikfilė su- 
gen. Wrąngelio jachta./ Tai 
jachta nuskendo su visais 
VTrangelio turtais; O vien 
jo.pačios brangmėnos buvo 
vertos 40.000 frankų. Nu
skendo ir visi'dokumentai. 
Gen. Wrangel buvo kovoto
jas prieš bolševikus pietinėj 
Rusijoj.

«

Bulotos aušrininkus, 
visuomenininkus, bešalius it . 
senuosius aušrininkus.. Skai
tlingiausia ir tvirčiausia yra 
katalikiškoji ' moksleivija 
ateitininkai bei kauniečiai, • 
turintieji apie 300 narių. 
Ateitininkai turi gabių sa
vo kalbėtojų, prieš kuriuos 
nestengia atsilaikyti joks 
aušrininkas. Ypač'prieš St. 
Seimo rinkimus tie ateiti
ninkai važinėjo beveik po vi
są Suvalkiją, ruošdami . pa
skaitas, mifingus. Ir tik per. 
vienas Velykų atostogas ( į 
dvi savaites, laiko) suruošė 
virš 80 mitingų įvairiose vie
tose. Dabar čionykščiai a- 
teitininkai daugiausiai ^pa
tys lavinasi. Jie leidžia tris 5 
laikraštėlius. Taip-pąt jie 
pasižymi savo giliu tikėjimu 
ir mokslu. Tai stipriausia 
Lietuvos ateitininkų kuopa.

JURBARKAS. — Garsūs 
yra ‘Jurbarko pavasarinin
kai su savo orkestrą, bet ne-' 
mažiau verti pagarbos ir vie- 1 
tinęs gimnazijos ateitinin- .] 
kai. Jie savo veiklumu ne- į 
kartą padeda ir apylinkės ; 1 
katalikiškosioms ‘ draugi* i 
joms. Jie pasižymi'savo jno- 1 
kėjimu suruošti puikius va- i 
karus bei kitus, dorus pasi- | 
linksminimus. Verta pažy- j 
mėfi ir jųjų įsteigta kalbėto- | 
jų sekcija, kurios skaitlingi* j 
nariai lavinasi aiškiai dėstys J 
ti savo mintis, kad su pagėl- j 
bą išmiklinto liežuvio atei- a 
tyje galėtų nevieną socialia- II 
tų apaštalą “sugrūsti į ka- .1 
liošą.” Jų leidžiamo laik- 3 
raštelio vardas “Spindu- 
lys.”

PLUNGE.— Jau slenka 
ketvirti metai., kaip Čia gy
vuoja gimnazi j ą ir antri me- * 
tai kai čia pešasi ateitininkai ; 
su aušrininkais. / IšpradŽlų 
ateitininkų srovės judėjimas 
buvo baisiausiai trukdomas 
iš pačių mokytojų pusės.; 
Bet * pagaliaus mokytojai, 
matydami, kad sunku yra 
sulaikyti ateitininkus nuo > 
veržimosi aikštėn, nusilei- 
do. Gi ateitininkai pakilu
siu ūpu suruošė vakarą ir ■? 
laisva krūtine alsuodaJmyJ 
griebėsi darbo. Jų eilės 
kas ‘kartą didėja. IŠ gan aš- į 
irių susirėmimų su aušrinin
kais jau galima numatyti1 
kad nuo šių mokslo m 
ateitininkai juosius pradės^ 
vįišinti, nes aušrininką tai* 
pan lengvai briaunas! ištvh* 

‘kimobacilos*
• . ' V

» t - ' k-

Šiuomi pr mešama > jog 
Lietuvoj atsijas, gerb. V. 
Čarneckis, laikysis sekan
čiose, kolioni j cįe; , .
Worcestėrįį Spalių 23 d.

Čia pribus iš' aro spalio 22 d. 
So. Boston, -M — saplių 24 d. 
Montello, Mass. |— spalių 25 d. 
Cambridge, Madl — spalių 26 d. 
Waterbury, Conn. ~ spalių 27 d. 
Hartford, Conrid—- sp’alių 28 d. 
Philadelphia, Paj —e'spalių 30 d.

čia pribus išvalo — sp. 29 d. 
Newark ir Harrispių.N. J. —

' f. Lapkričio 3 d.
Įįiętttv^s ^in. Misija 

Paskolos Skyriits
370 Seventh Ayee, 
New York City. '

PASIKĖSINIMAS ANT

Bęrlin.—J Philipp Scįeį- 
demanną buvo šauta, bet 
nepataikyta. Sęheidemann 
yra soeijalistų vadas.

V

v

IEŠKO. DIKTATO
RIAUS.

New York. — Gauta iš 
Varšavos žinių, skelbiančių, 
md Lenkijos valdžia negali 
duoti sau rodos finansuose.

e

Tai ketinaųia iš užsienio ką 
nors pasišaukti ir duoti jam 
diktatoriškas teises finan
suose.

tada žada būti patį geležiu- 12 negyvų tarnautojų. Visi 
kelininkų streiko pradžia, mirė badu* Jie besą suval- 
bet suvažiavimas to neatbos gę savo batus ir kailinius, 
ir jis įvyks paskelbtu laiku. --------------- *

■_______ APRŪPINO'SAVO
PAČIĄ.

TRŪKSTA NAMŲ. Washingtdn^—Mirė .se- 
‘ ^e.w.. Y°r^' Sveikatos nątorius Knox. Jo testa- 
komisijonierius Dr. Oope- |mente besą užrašyta $40.000 
land pasai®, kad New Yor- nupirkimui rezidencijos pa
ko mieste trūksta daugiau,! gjaį’ 
kaip 100.000 pagyvenimų.! .
Sako, kad jei kiltų kokios TAI BENT ŠEIMYNA, 
limpamos ligos, tai žmones Savaundh, Ga. — Negras 
reikėtų kraustyti į turtiniu- Į p Burgės yra tėvu 32
kų namus, kurių yra neuz-Įvaįj<Ij> Iš jrj 27 tebegyvena, 
■natų* * . Septynis sykius buvo gimę

—■.----- — dvyniai, o du-syk tryniai.
PRADĖJO DIRBTI. |ved^s treSiu kartu- 

Pittsbura^ Kansas. — 1.-1 _ _I KŪDIKIS B00 SVARŲ, 
ban. Angliakasiai išėjo strei-Į ^^kington^ -- Iš.užside- 
kan dėlto, kad jų vadas Ho- S0®0 Jsbs^ .1““?
wat tapo įkalintas. moteris klykdama: “Vieš.

•, ■_____ patie, as savo kūdiki viduj
KOMPANIJA STJLAUŽS PaUkadįdegti-’’ Tuo tar- 

SUTARTĮ ' ' P*1 degančio kotelio bal-
Šeattle, WoA - Wasli. kono pasirodė 300 svarų y- 

ingtono valstijos Darbo Fe- ra?
deracijos prez. Short išleidp moter®1: “Nebijok as. gyvas 
atsišaukimą? prašant remti!ir svei^as- 
sustreikavusius , angliaka-1----- --------------------------------

ANGLIJA DERISI SU 
VOKIETIJA.

Berlin. — Vokietija ir 
Anglija veda pirklybines de
rybas. Bando padaryti to
kią sutartį, kokia yra pada
ryta tarp Vokietijos ir 
Franeijos.

BOSTONAS IŠLAI- 
DŽIAUSIAS MIES

TAS.
New York. — Iš dešimties 

didžiųjų. Amerikos miestų 
Boston yra išlaidžiausias, o 

I

*

ko-

" ''l

MINI TIK APIE 
SAVUOSIUS.

Berlin. — Vokietijos 
munistų organas Die Rote
Faline skelbia, kad Europos 
.vairių. valstybių ’ komunistai 
sudėjo 25.000.000 markių 
badaujančiai Rusijai šelpti. 
Doleriais tai sudaro $180- 
000. Komunistų laikraščiai 
su- visokiomis smulkmeno
mis skelbia savo pienus ir 
aukas šelpti Rusiją/o tyli a- 
pie tai, ką Amerika daro. 
Nori nukreipti taip, kad iš
rūdytų, būk Rusiją . šelpia 
-:ik komunistai, o “buržuazi
ja” ne. Amerikos valdžia 
milijonus dolerių tam lei
džia ir savo veikėjus pasiun
tė Rusijon veikti. Apie tai 
komunistai tyli. Mat Ame- 
rikos pašelpa eina tik ba
daujantiems, o per komunis
tų fondus einantieji pinigai, 
išleidžiami komunistų šelpi
mui.

Baltimore taupiausias. Na
tional Security League ap- 
rokavo kad ant žmogaus 
per metus atseina miesto iš
laidų. Pasirodė šitaip:

Boston .$35.06
Pittsburg ....... 29.81 
New York^...... 28.34 
Los Angeles .... 26.62 
philadelphia .... 24.^5. 
St. Louis .......... i 23.37
Chicago ,. .22.52

. 21.13

. 20.96
,. 15.96
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Wu6uvvu ^uvo *t*^»*xx j į AieKviengį mums pavestą i j
dų bizniui. Sako, jog bran-H| užsakymą ispildysime greit !| 
gios raudos nubaido jaunus jų irgerai, . '' t h
vyrus nito vedimo, o jei ve- į «pĄRBINpSKAS’’ J!
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valandi ir aprijo tris' vaikus 
ir vieną moterį. Apry tie ji li
goninėse, Policistas automo
biliu gaude tą šunį ir nitšo-* 

- > .» ■.

jj opcn.wvu.YG
d tūri pagaminus labai prak- v j 
Sf +?zir« TT&TifttjTNrfrTira S)

s

įS 100 lapelių ir konvertų ^2.50 
J; 200 ” »’ ” 3.25 H

> >

kompanija atsisakė mokėti h į Įjį 
tokias algas, kokis pasižadę- jį

į į tiskų UŽDŪŠINfiMS lapelių g 

i ir konvertSlių. Gerb. klebo- į

O.4U 
.4.00 
5.00 
8.75 ų 

15.00 
20.00 S

“ 2000 «
i 3000 »» # ___
‘ Kiekvieną mums pavestą

da, tai mažai rakandu tesi- U SM Welt Broadw. ' 
taisė, arba tiesiog apsigpre- ( , Borton 27, Mm,. . g.
ha su kitomis Žėimynoihis. i!*..——.-.—j

sius. Sustreikavo dėlto, kadį^5^5^5^5^5^5^55^^^ 
kompanija atsisakė 'mokėti [| G£RB. KLEBONAMS. ' | 

“Darbininko” sphustuvS 
ni nocfūmiriTid YaPiat *n#n1r_ L J
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VrRUCKAT DARBAN.
■ New York. — New YoTko

» • J •

miesto gyventojai sunaudo
ja1.50Q vagonų valgomųjų 
daiktų dienoj. Jei geležin
kelių streikas įvyktų, tai 57.- 
000 truekų .būtų sumobili
zuota gabenti tą reikalingą 
maistą. '

PAŠTAS NEBUS SU
TRUKDYTAS.

Washington. — Pašto de- 
partmento viršininkas Hays 
pasakė, kad jis netikįs, kad 
prieis prie to, kad geležin
kelių darbininkai sustrei
kuotų. .Bet jei ir įvyktų 
streikas, 
eiti,

KĄ DARO AVGŠTOS ||
• RANDOS. _■ ! ...
Chicago. — O. T. Glamanljį gįįį 

patalinių išdirbę jų Sąjun-jį^ J • 
gos sekretorius pasakė, kad H 
augštos raudos gręsįa rakau-11

• » • • «’

• • • »

• •

» a

• *

* • • *- • *

Detroit .... , 
Cleveland
Baltimore

“ to.-n’ 1 . .■•!?/ • ..........

NVGALARI.TO PA-
LIOKĄ. ■

Yarsavą. — Maskvoj ta
po nužudytas Tronkiewicz 
lenkų komisijos sekretorius.

PATVIRTINO SUTARTĮ
Washington. — Suv. Val

stijų senatas patvirtino’ tai
kos sutartis padarytas su 
Vokietija, Austrija ir Ven
grija. *. . •

PASIUTĘS ŠUO APRIJO 
. ’ ŠEŠIS. ’ •

LaMrence, Mass. - Gat-

MILŽINIŠKI ŠOKIAI.

Spalio 22 d.- sukatos vakare, 
naujoj parapijos svetainėj 192 D, 
Seventh St.> South Boston, Mass. 
įvyks milžiniški parapijos šokiai. 
Griėžš geriausią muzika. Turėsi
te smagiausį laiką. Bus ir paši- 
gardinimų. Ūžtai'kviečiame visus 
parapijoms ir parapijones kuo-
skaitlingiausiui atsilankyti. Ypa- Vese lakstė pasiutęs-šuo dvi 
tingai kviečiame jaunimą. • —

Prasidės 7:30 vakare.
Visas pelnąs eis parapijos nau

dai. • ’ / . -
Tad valio I visi į šokius.

Rengėjai.

BUS.SU
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į . * .

TiFBHMy, UlęUftMy, 
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S* <X Ai»ęcaw or Labo®.

dub«ęr<ptioft Ratet: ’
4 «.»* »<i*• į«* £* * t-« M A**44 .001 jHft iroMSiiBį **.«.»«*<..* ,$I5»O0

mątter Sept
lOB* «t crfrice at Boeton.
ĮMį, frfer M&ręhj $

specUIrate 
fci Sečtto®1103, 

autfcorttej

io darbininkai 
^nįfj&itea

^ios~veUaua, visuomenei
.-.t

• i

{Sutraukiusi vergijos pan
čius, Lietuva pasiskelbė lais- 

; Va‘ ir nepriklausoma* Daug 
didvyriškų darbų atliko. Iš
vyta bolševikus, nugalėta 

' bermontininkus, sumušta 
banditą Želigovskį. Tie vi- 

; si darbai nuveikta mažomis 
pajėgomis. Lietuviai gin
dami sava tėvynę nuo išori
nių priešų parodė tokio he
roizmo, kokio nebuvo- maty
ta per visą karą* Patys ber- 
montninkai tą pripažįsta 

i kuomet jų geležinė divizija 
r' tapą į dulkes sumušta tięs; 
; Radviliškiu.

.Atsiginę nuo pašalinių 
priešų, Lietuviai liuosiau 

. pradėjo alsuoti ir tvarkyti 
savo naminį gyvenimą. • Čia 
uždavinys buvo milžiniškas. 

F* Slopinta per kelis šimtus 
metų išnaudotojų nekultū
ringų Slavų — Lenkų ir 
Rusų, nualinta karo metu, 
Lietuva išrodė būsianti be- 

l jegė' sutvarkyti savo kultū
rinį stovį* Trūko pinigų ir 
žmonių. Inteligentų būrelis 
buvo neskaitlingas, o čia rei
kėju Užimti valdiškos vietos 
įr vykinti valstijos gyveni- 

{masy prie ka Lietuviai netu- 
rejo nė mažiausia prityrimo. 
Reikėjo tverti ministerijos 
ir į ministerius dėti žmones, 
kurie tame darbe neturėjo 
nė mažiausios praktikos. 
Reikėją steigti mokyklos — 
tuksiančiai jų — ir surasti 
tinkamų mokytojų* žodžiu, 
visur rodėsi vienas dideliau- 
sias trukumas — apšvietos. 
Čia reikia pripažinti, kad ir 
valstybes kūrimo darbe Lie
tuviai padarė tiek pat ste
buklų, kaip ir tėvynės gy
nime nuo priešų. Jaunutė 

| musų tauta parodė tiek ener
gijos ir sumanumo, kad kai- 

‘ mynai noroms-nenoroms tu
rėjo-pripažinti ją de f acto, 

F- gi kiti jau pripažino de jure, 
r., tųomi pareikšdamų kad Lie- 
. tuviai jau išlaikė valstybinį 
t toHm?. ■

TeČiau geru pradžia dar 
? neviskas* Mes esame pa- 

šaukii ne pradėti valstybinį 
g^ęnftną, bet jį įvykdinti' 
W visados, čia neužtenka 
apmdiško energijos issišo- 
IdgĮū Čia reMa- kdlfeirdai 

į susitvarkyti ir stori aut ko
jų’taip, kad apie mus nebū- 
tų kalbama'kaip kad apie 
Lenkus, kad, girdi, neto* nyjo

Urnoj ateity pramatomas 
naujas - Lenkijos padalini- 

’ masy nes jinai nemoka su
tvarkyti savo valstybinių 
reikalų* Vienu žodžiu, mums 
reikia augštesnės apšvietoB, 
arba Universito. *

Univerritas tai augščiau- 
sioji apšvietos instaiga. Jis 
pagamina tautai tinkamų 
žmonių, kurie stovėdami 
įprie*valstijos 'vairo, gafe- 
ų vesti tautų nepriklauso

mybės ir gerovės keliu* Tok- 
sai universitas jau sumany
tas ir žada įsikurti Lietuvo
je. Valdžia jauyra išdirbu
si valstybiniouniversito pro
gramų ir nori veikiai jį įkū
nyti* «
j Šatė valdžios, steigiamojo 
universito katalikai sumanė 
įkurti katalikiškų universi- 
fų Lietuvoje, Nekurie iš to 
pasipiktino.v 'Kam, .girdi, 
tds sriovinis universitas rei
kalingas? Reikia dėtis prie 
valdžios steigiamojo univer- 
sito, ir to užteks*

Tokia kalba t- tinginių ar 
pavyduoliij obalsis. Mokslo 
instaiga visuomet yra pliu
sas, ne minusas. Nuo kata
likiškojo universito Lietu
vai galvos neskaudės. Prie
šingai, jis kaip tik nustatys 
tautos lygsvarą. ‘Katalikiš
kas univefsitas pagamins 
Lietuvai vyrų, kurie eis sa
vo pareigas sąžiningai, ap
saugos ją nuo svetimtaučių 
intakos, išblaškys nesveiką 
bolševizmo atmosferą ir pa
kels tautybės idealą iki aug- 
ščiausio laipsnio.,

/

. .Ir mes amerikiečiai ture- <

.rime progos prisidėti prie 
tos kilnios instaigos kūrimo. 
Neužilgio prasidės Federa
cijos vajus katalildškojo u- 
niversito reikalais. Parem
kime jį! Rėmėme Lietuvos 
laisvę, remkime ir jos kul
tūrą. Pade jom prikelti tė
vynę iš karsto, dabar teiki
me pagelbos jos gyvybės pa
laikymui,' nes apšvieta pa
statyta ant sveiko principo, 
yra tautos gyvybė ir* ateitis. 

Steigiame katalikišką u- 
niversita Lietuvoje!

K. K. U.

r* 
gu Lietuvoj. Sako, kad ga
lės prieiti prie to, kad žemės 
ūkio produktų Lietuvai rei
kės iš kitur gabentis*.

<fSįadara” num* 41 rašy
dama apie tai, kad krikščio
nys demokratai pardavę; 
Lietuvą Lenkijai, sušunka: 
Ar krikščionys demokratai 
pasinaudodami tamsumu 
Lietuvps kaimiečių, užgrobę 
valdžią mokės istorijoje už- 
sirašyti tik kaipo savo šalies 
pardavėjai ?” Bet girdi iiu- 
siimnti nereikią, girdi “yra 
ižmoMeso* pasišventusių ’vy- 
rų.” O tais “pasišventu- 
siais'vyrais” Žinoma ym ęo- 
cijalistų liaudininkų vadai, 
kurie Petrograde Rusijos 
lietuvių seime balsavo prieš 
Lietuvos neprigulmybę ir už 
tai generolo Nagevičiaus 
zuiMaisim^
'gi, pasak “Sandaros,” Lie
tuvą išgelbės zuikiai.

r

# “Išeivių. Draugo” num. 
40 besu intoaiiį ištraukti iš 
Angį jos laikrašio apie įie- 
tuvaTpo svarstymo, Lietuvos 
klausimo Tautų Sąjungos 
plenume. “Baily Heralcį” 
kairiųjų organas siūlomą 
Lietuvos ir Lenkijoj sujun
gimų pavadino Šuns ir Ka- 
tėsJJuija. Pūkiai pasakyta.

. Savi marškiniai arčiau kū
no,- bet ne lietuvių bolševike- 
lianąs, kuriems sudriskusi u- 
tėliuota rubaška jirčiau, ne
gu savi marškiniai.

Brooklyno “Laisvė” suri
ko: A. L. D.,L. D. (t. y. Ar 
merikos Laidai Didelių Lie
tuvių Durnelių) Agitacijos 
mene sis našus. Na, juk dur
nelis bite geležėlę radęs 
džiaugias.

Kauno'“Laisvės” rugsėjo 
27 d* laidoje rašoma apie ka
talikų misijas Kinuose,, o 
iki tol tame laikraštyje nete
ko pastebėti žinių apie Ame
rikos Lietuvių Katalikų šių 
•metų kongresą Brooklyne,

—-1—y*-------  • f

Brooldyno “Laisvėj” num. 
247 donas Kaškaitis (tai 
turbūt Dr. Katkevičius; 
kurs, nesenai rusų badaujan
tiems-sušelpti paklojo $1.- 
OOO) graudingai rašo apie 
badaujančius rusus'bolševi
kų rojuje ir ragina aukas 
dėti jiems sušelpti. - Yra 
keistų žmonių, kurie ketur
kojų vargais daugiau sielo
jasi, negu biednų šeimynų,, 
yra toliau keistų žmonių, ku
rie savo šeimyną —* vaikus 
apleisdami dirba labdarybei. 
Atsirado ir lietuvių, už pe
lėdą mažiau išmanymo tu
rinčių, kurie savo tautą ap
leisdami sielojasi svetimos 
tautos vargais*

‘ ‘Lietuvos' Balso” num. 68 
Dėde Ataūaazs pesimistin- 

žiūri 
darbininkus. Sako; kad jau 
dabar lietuvių rastai užsie-

“Lietuvos Ūkininko” num. 
38 rašoma: “Dabar Lenki
joj labai rimtai kalba, apie 
karalių, dvarininkai su ku
nigais tenai viešpatauja* 
Kadangi ir mūsiškiai kleri
kalai to trokšta, tai be abe
jones Lietuvos nepriglumy- 
be jiems yra antraeilis daly
kas*” Tasai laikraštis “Lie
tuvos Ūkininkas” yra zui
kių organas^ tai yra tų, ku
rie Rusijos lietuvių seime 
Petrograde stojo prieš Lie
tuvos nepriklausomybę, už 
ką gen. Nagevičius juos zui
kiais pavadino. Tai-gi čia 
balsavusieji prieš Lietuvos; 
nepriklausomybę, arba anot 
gen. Nagevičiaus zuikiai šne
ka, būk Lietuvos klerikalai 
norį karaliaus* Bet kaip 
šimelio, taip ir zuikelio bal
sas nėin į dangų.

•> A—*—
Nedarbo konferencija pa

sibaigė, nedarbas tai kažin 
kada baigsis.

i
■f.n Įj, inr-t,,

Rusijos užsienio reikalų 
komisaras Cicerui atsiuntė 
Lietuvos valdžiai notų, ku
rioj nurodo,, kad Franci ja 
rengianti Lenkiją prie Rusi
jos puolimo. Kadangi Gfe- 
neyoj buvo kalbama apie su- 
artimmą'Lietuvos-su Lenki
ja, tai tas “sukelia rusų vy
riausybei ri&tų abejojimų,, 
ar nemanoma įterpti Lietu
vos respubliką skaičių 
valstybių, '.kurias Sovietų 
Respublikos priešininkai 
mėgina kreipti prieš mus.”

Laįvių laikraštis BrihwU

< 'ar

B us bmo UEnmy ioumudse.
L -■

OftAStNI MiBc/n

Vy*kup«i pagiri* Mstarią 
drauįjui*

SpaB 
9# 1921. — šį miestą pirmą kartą 
atlankė mūsų naujasis vyskupas 
Tams M, O’Leary. Tiek oficia- 
lė ądesto vaidžia, u ypač katali
kai, pitgerbipiui taip prakilnaus 
svečio surengė didėles ižkilmeS. p 
vsiriųporapijų-draugijos henams 
įgriežiaut deinopsttdvo'pą miestą*; 
: Beikžmipgu yra dalyku lietuvių 
daliv&vimas minėtoje parodoje. 
Lietuvių draugijos visus* praeitus 
rekordus pralenkė jau tuomi, kad 
į vienos savaitės laiką prisirengė 
įparGdąfkuomet seniau&tokiems- 

; tikslams bent poros menesių rei
kėdavo.- Bįpmoji Šiam dalykui 
pritarė “Šv, Jurgio” pąsalpinė 
■draugija* Bet. seniausioji pašai
pius draugija “Šv. Kazimiero” ir 
naujausroji“Šv. Vardo,” kurių 
'mėnesiniai susirinkimai jau būva 
•praėję, nepanorėjo ir juodvi atsi
liktų todėl ant rytojaus padarė 
nepaprastus susirinkimus ir vięn- 
balsiai nutarė naujo vyskupo pri
ėmimo parodoje dalyvauti ^‘Šv. 
Liudviko” draugijos mėnesinis 
Susirinkimas išpuolė į antrą die
ną. ’ Ir ši 'draugija, kaip ir vi-7 
suomet, taip ir šį kartą karstai 
pritarė ^gražiam .sumanymui.

Lietuvių draugijos susitvarkė į 
pagodą sulig jų senumo, šioje ei
lėje : “Šv. Kazimiero,” “Šv. Liud
viko/’ “Šv. Jurgio,” “Šv. Jė
zaus Vardo.” Viso paroduojau
čių lietuvių buvo arti -1000. Trys 
senesnėsės draugijos nusisamdę 
dar-gi beną,. kas, žinoma, labai 
papuošė parodą* Visos-draugijos 
nešėsi savo puikias vėliavas ir Be 
jų dar šios šalies' ir Lietuvos vė
liavas. Lietuvių'sekciją demons
tracijoje vedė patsai klebonas ir 

, seniausias, būtent, “Šv. Kazimie
ro” draugijos pirmininkas. Pa
žymėjimo vertas dalykas, kad to
je milžiniškoje demonstracijoje, 
6000 vyrų, lietuvių draugijoms 
pasisekė iškovoti garbingą vietą, 
nes pirmieji ėjo ‘‘Knights of Co- 

! lumbus,” gi po. jų ėjo Iietuvhj 
■ draugijoms. Lenkams teko pas

kučiausia vieta, be to jų buvo per 
pūs mažiau negu lietuvių ir labai 
silpnai pasirodė, Bet gražus bu
vo reginys, kuomet lietuvių drau
gijos .išsitiesė ant Main gatvės! 
Lietuvių plėVesuojanČios vėliavos, 
graži muzika, dailūs narių ženk
lai ir kepurės, o. ypač petingi/ 
tiesus lietuviai vyrai, pasigerėji
mą išsaukė iš tūkstantiniu gatves 
apgulusių minių* Jo Malonybė 
vyskupas, kuris sykiu su miesto

f ................... ..

da, stoja už Latvių Lietuvių 
; Federaciją su Ryga bendra 

sostine. Primena^ kad jau 
seniau lietuviai kalbėjo a$te' 
tokią federaciją. •. Kiti lat
vių laikraščiai ir-gi draugin
gai apie Lietuvą rašė, kuo
met JjorGenevoj svarstymai 
apieVilpių* ,

■ ■■H— H’,,

majoru tie® City Haįl prisižiūrėjo 
parodai, kalbėdamas Į lietuvių 
kleboną apie gražų lietuViškų 
draugiją pasirodymą pasakė “You 
should bęf proud of it!”

. Šitas lietuvių draugijų kultū
ros darbas pagerbė lietuvių ir; ka
talikų vardą, gi pačias draugijas 
.iškėlė savųjų ir svetimtaučių aky
se. Delei šior nuopelno nyksta ir 
Meto® .tų* draugijų narių įsišoki ?. 
mai, kuomet jie pasiduodami Irią* 
vomanių • “m£^arięčiV, agitąei* į 
įrif paveikė prieš.kmalikiškųjų 
draugijų Federaciją.

; Km. Jonas J. Jakaitis?

MONTEELO, MASS*
Spalio 9 d. “Darbininko’?118 

num. tilpo Senio korespondencija 
apie AIontello jaunimą, arba mū
sų tautos žiedą^ Senis- netikrai 
nušviečia dalykus. Mūsų jauni
mas yra Bažnyčios rėmėjas ir Tė
vynės gaivintojas. Ypatingai mū
sų gerbiamas choras to vardo už
sitarnauja. Choristų malonūs bal
seliai atgaivina visų jausmingų
.lietuvių širdis. O ką besakyti a- 
pie jaunimo brangiąją organiza
ciją—-L. Vyčių kuopą. Ten mū
šų jaunikaičiai ir mergaitės nors 
Čia gimę ir augę, bet pilni lietu
viškos dvasios dirba dėl Bažnyčios 
ir Tėvynės Lietuvos labo. Kasė
jas visai nępastębėjo apie' kokį 
jaunimą rašo : ar kurs eina baž
nyčion. ir dirba dėl Lietuvos, ar 
kur pakampėse džiką šoka. Ra
šydamas tūrėtų prirodyti kuris 
jaunimas taip daro. Mes katali
kai užtikrinam, kad mūsįj bran
gus jaunimas yra veikėjai ir žie
das Lietuvos. ' -

Jonas Jeskelevieius.

(y
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neštūniėt j Vyčių namą, ant 22 
Waveriy St, o iš ten bus pasiųsti 
į Lietuvą*

Mokytąja Juzė Leonaitė išdavė 
pagirtiną raportą kriųo delegatė, 
iš Federacijos kongreso* Jos ra* 
portas buvo aiškus ir patenkino 
visus* Taip-gi -raportavo delega
tas Juozas Svirskas, Jonas Vait
kus ir gerb. kun. Jonas J. Jakai
tis. Ypatingai.kun. J* J..Jakai
tis pasakė tą kas dar nekuriem 
buvo nežinoma iki šiam laikui, o 
įšskrišldinri sustiprino veikėjų 
dvasią ir .patarė būti .atsargesniais 
tolimesniame veikime.;

Turiu pažymėti, kad Federaci
jos vietinis skyrius, šiais metais 
daug veikia,’ taip kad nei vietos 
laisvamanėliai tapo- baisiai per- 
gąsdinti jo veikimu* 0 ypatin
gai, taj tri-rubKniai pil^čūi, “ge* 
valtį” *-* suriko. Giriti, katali
kai šmeižia p. Vileišį sakydami, 
kad jis savo užduotį meatUko ir 
su partija veikė. Na ir išneša pror 
testą prieš Katalikių Federaciją,^ K vaLbesiariinantpribūnaaug- 
kuri tilpo “Amerikos Lietuvio” 
38 num* - . •
: Vargšai, kiek jie turėjo darbo 

ijr vargo, pakol patį protestą su
lipdė, o paskui surinkti septynetą 
didelių ir mažų galvelių* po juo 
pasirašyti, kad tik katalikus la 
biau išgązdinus. O čia kaip ant 
nelaimės katalikai nei kiek nenu
siminė, o tik apgailestavo tą jų, 
sunkų darbelį.

Dabar matydami vargšai, kad 
nieko nepešė su savo protestu 
prieš K. Federaciją, tariasi, ką čir 
padarius. Girdi, p. Vileišis mm 
subėrė, tai ir mes jo negalim ap 
Iei*i. Jei mes čia jo neapginsi
me, ir katalikai nesiliaus iš mūs 
tyčiojęsi, kreipsimės į Lietuvos 
valdžią užtarymo prašydami. Ge
rai, kreipkitės ir prašykite, pa
matysime ir mes ką laimėsit.'

*' ' Reporteris.

ir giliausiu nuoširdumu laukė.
Vietos kolionija nesįaitlinga 

lietuviais, ypač puskrūmiais lai
kais daugumui į Lietuvą ar kitur 
išvažinėjus.* Dar neskaitlingesne 
reikėjais.'Nors' su ntažoms bet į-, 
temptoms pajėgoms rengėmės prie 
įaip didžios ir kiekvieno tyro lie- 

,tuvio Širdžiai brangios iškilmės, 
Triūsas nebuvo be pasekmių.

6 vai. vakare stoties valdybos 
pirm. S. Butrininitis, ižd. kun. J, ‘ 

i ivasakaitis ir du automobilistu; J, 
Braknis ir T. Puluikis nuvažiavo 
! stotį aukštų svečių pasitikti. 
Bet kaip ant nelaimės užėjo smar
kus lytus,, kad net visa apylinke 
;ušniokšt& Toliau gyvenančius, 
> gal Lietuvos'rėmimo tinginius 

Į nilaikę nuo atrilankymo* 
■ Į prakalbas atsilankė tik'282 y- 
; mtos, bet bonų pirkime ir Lietu
vos reikalams aukavime, at'simi- 
; rus, .kad jie nedarbo ir nuolati- 
iių Šūkavimų nuvarginti, tai be- 
zęik stebuklą padare. '

Litai gerbiami svečiai į .svetainę. - 
3vėčius prieangy pasitinka J. Ric- 

’tfs ir A* Žiemys, maloniai į vidų 
kviesdami. Svečiams į vidų įžęu- 
'us, publika, tarsi elektrizuojama, 

•' ' '? , *»'_ •• T ’ *i ”

NORįVOOD, 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 massmi- 
tinguose.

A. J. Navickas,
N. A. L, D. S. Ąpskr. Rašt.

WOKCESTER, MASS.
i >- ' ‘

Katalikų Federacijos vietinis sky
rius laikytame susirinkime, 30 d. 
rugsėjo^ dideliai užgyrė Lietuvos 
Laisvės Paskolas vajtj, ir pasiža
dėjo remti visa širdimi idant pa
skirta kvota būtų su dideliu kau
pu padaryta.

Į susirinkimų atsilankė miesto 
viešų mokyklų prezidentas, kvies
damas lietuvius lankyti vakarinę 
mokyklų, nurodydamas, jogei gy
venantiems šioje šalyje būtinai 
reikia stengtis mokėt skaityti ir 
rdšyti anglų kalboje. Vyrus gr 
ragino tapti Amerikos piliečiais. 
Taip-gi pažadėjo,' jei užtektinas 
'skaičius lietuvių lankysis vakari
nėse paskirtose mokyklose,, mo
kyti ir- lietuviškai rašyt ir skai
tyt. •

Katalikų Federacijos skyrius, ; 
pasiuntėt pasveikinimų Lietuvos 
atstoviu gerb. Voldemarui Čarnec- 
kiui, pasižadėdamas remti jo^clar- 
bus. Gerb. D. Atstovas jau davė 
prielankų,atsakymą^

AVoręesterio lietuviai’ arba ke
lios draugijos siųsdavo laikraščius 
į Lietuvą kareiviams ar šiaip jau 
žmonėms, ir tai. darydami atlikda* 
vS didį ir prakilnų darbų. Bet 
kuomet gaudavo tuos laikraščius 
Lietuvoje, žmonės pežinojo kas 

* *•>.. .TlT ' *1 • J) . <■ **

4

Rugsėjo 11 d, Kaune bu
vo- dideles iškilmės pami
nėjimas Žemaičių vyskupi
jos -500 metų įkurtuvių: su- 
kaktuvių. Po pamaldų pas 
vyskupą buvo iškilmingi pie
tus, kur dalyvavo anglų 
vokiečių, danų, latvių, japo
nų atstovai ir veik kiekvie- 310S siunčia.. Na, q čia, kadangi 
inas jų savįja laiba smkmo Pieniai ir kelios draugijos sinn.

VoJts> tai nei VKini nėr kiti, negaleao 
savo vardo'-ant siųstų laikraščių 
dėti, .tik išAVoi’cesterio ir-tiek. Fe
deracija, kuri susideda iš katali
kiškų draugijų atstovų sumanė 
paimti tų darbą į savo rankas ir 
ant siunčiamų laikraščių dilti Fe
deracijos antspaudą, tuomet ga
vusioji žinos kas jiems siunčia* To
dėl Federacijos skyrius prašo vi* 
sų, idant perskaitę katalikiškus 
laikraščius ueaumeriūmet, bet utN
..... 11. ...

Jo Malonybę Vyskupų Ka-1 
revičių. Prie to buvo gau
ta Šventojo Tėvo rašta^dkur 
be kito ko sakoma: “‘Kau- • 
nas laikinai yra tapęs vy
riausiu miestu ie sostine vi
sos laimingai atgimstančios 
Lietuvos if ten-gi padaryta 
vyriausios Respublikos Val
džios buveine^
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atsistoja gausiausiabplodama reiš
kia Širdirigiaūšį sveikinimą. Po 
“am Šv* Cecilijos choras, vedamas 
*erb. kun, J. Kasakaičio, ir jaunų 
/akučių orkestrą, vedama B. Ša- 
•elio, užtraukia Lietuva Tėvynė 
nūsij.

Dainorių balsai per ruimingą 
svetainę skambiai plaukia teikda
mi mūsų. garbingo didvyrio, Di*. 
J. Kudirkos sielos reiškinius, šių 
lienų lietuvių dvasios sustiprini- • 
nui. Muzikantų dūdos ir smui- • 
korių įtemptos stygos graudžiai 
oravirlco, tarsi iš džiaugsmo, taip 
brangius svečius sulaukę ir ųe 
kaipo išreiškimui gilaus nuliūdi
no už žuvusius beginant Tėvynės • 
deprigulmybę Lietuvos bernelius.

Dainorių ir muzikantų balsų, 
sulietoji meliodija jautriai sielas 
pakuteno, apiberdama kūną šal
tu šiurpu. Kiekvieno Veidas en- 
'tvzijastiškai malonia Šypsą prisi
dengęs. Kiekvienam krūtinėj? Tė
vynės meiles jausmų ugnelę dar 
daugiau suliepsnojo. Širdis. vir
pa i$ džiaugsmo, visas žmogus 
stipriai nepaprasto jausmo pagau
tas, aukštumo erdvių berybėmis . 
dvasioje, skrieja į gimtinę Tėvy- 
aę.

Po tam* Kun. Kasakaitis gerb. 
svečius publikai pcrstato,‘ir svei
kina publikos vardu, gyva ir jaus
minga kalba pabrėžia, kad Ro- 
chesteriečiai kaip visuomet, taip 
Ir dabar nuoširdžiai rems Lietuvą • 
pirkdami bonus. s ’ ' 

Užbaigus klebonui kalbą, išėjo 
trys mergaites.: M. Gudeliukč, 2. 
Roviutė, M. Pociūtė, geltonai, ža
liai ir raudonai Lietuvos, vėliavą 
reiškiančiai apsirengusios, nešda
mos gyvų gelių bukietą gerb. At
stovui V. Čarnpckiui. Bukietą pa
davė sveikindamos tam tikromis 
iškilmei pritaikintomis eilutėmis.

Pirmutinis kalbėjo gerb., Vini- 
kas,’ apie Lietuvos ekonomišką ir 
politišką padėtį, pridurdamas ir 
Lietuvos kariuomenės tvęrimąsi, 
jos didžius nuopelnus. Gerb. Vi- 
nikas kalba, nuosekliai, įpindamas 
stiprių juokų, kas labai publikai 
patiko. Pabaigus jam kalbą, klau
sytojai Šgū delnų plojimu iššau- 

i ke antru-syk, bet dėl laiko trum
pumo gerb. kalbėtojas; atsisakė to- - 
lesniai kalbėti* ’

Antras kalbėjo 'gerb. advokatas 
Mastauskas, nuoširdžiai kviesda
mas pirkti paskolos bonus, ir įspe- 

f linejo Lietuvai gražią'ateitį. Jo 
kalba liūdyja gilų kalbėtojo mok-' 
slo srities supratimą, už ką klau-: 
sytojaFapipyie karštais plojimais* • 
; Po tam buvo renkamos Valsti- 
jos -reiklams aukos ir bonai par* 
darinėjami. Aukiysurinkta $179.- \ 
M Bonų su įmokėjimu parduo
ta Až apie $2,(100.00. Pasižadėjo t
už apie $1,000. 
f V^litiusiai išeina aukštai gerb. . 
Atstovas /V* Čarneckis laibuti 
Svetainėje užviešpatauja f tyla* 
Gerbiamas Atstovas, reta, bet ma
lonia kalba, Lietuves vardu svey 
kimi Roehestoriečius,. perduoda- ’ 
mas iš Lietuvos brolių ir sesučių 
Širdiugiftūšius linkėjimus. * To* 
Baus atpasakoja.Lietuves karino* 
inenčs ir visos tautos tvirtą pasi- 

nugštus svečius sutikti, kurių vid-'ryžlmą gint Valstijos ribas ir Ui* 
.... « * . Nuoširdžiai k\W klausyto*'

MONTREAL, CANADA. ,

:• Spalio *9 d. Šv.‘Onos, Draugija 
Surengė labai puikų vakarą. Vai
dino 5 aktų aktų dramą ‘‘Dešimts 
metų smuklėje.” Vaidinimas pasi-' 
sekė puikiausiai, nes šv. Onos d-ja 
turi savo tam filtrus artistus, ku
rie visuomet jai vaidina. Jie pa
darė gilij įspūdį. Juos visi vieti
niai žino. Kuomet tiktai pama
to Šv. Onos plakatus, tai jau tą 
dieną svetainė nebus tuščia. Taip- 
pat ir dabar publikos prisirinko 
tiek kiek tiktai tilpo pobažnytinėj 
svetainėj. Na, ir neapsivylė. Nors 
perstatymas tęsėsi iki pusei po 
pirmos naktį,--bet beveik visi lau 
kė pabaigos. Pirmiausiai M. Bu
zas su savo nauju benu užtraukė 

, tokį maršą, kad net svetainė dre-, 
bėjo. Po tam scenai pakilus pa
sirodė mūsų dvasios vadovas, ką 
tik atvykęs iš Lietuvos. Sakė, 
prakalbą apie senovės lietuvių pa
dėjimą ir privedė sulig dabarti
nio . lietuvių gyvenimo. Raibėjo 
gana ilgai ir labai malonu buvo 
klausyti, kas dedasi mūsų tėvy
nėje. Po to Bažnytinis Choras už
traukė Lietuvos himųą, vadovau
jant varg. J. Aučiui. Prasidėjo 
svarbiausia dalis — vaidinimas 

‘ veikalo. Smuklininko rolę turėjo 
M: Buzas, kurią gana puikiai at-' 
liko, Barboros rolėje buvo Lž. 
Jankauskiutė** Ji wsavo . užduotį 
atliko geriausiai. Vincu buvo 
Skirukas. . Atliko neblogiausiai. 
Katriutės rolę tūrėjo Kajackiute, 
Galiūno — P. Staugvila, Elzbie
tos —B. Bužiene. Pastaroji at
liko asvo užduotį kuogeriausiai 
Viktntes — Ona Bandžiute. Su
griaudino publiką. Kunigo rolėj 

i buvo J.. Gričiūnas,. Gintauto —- V. 
Kajackas, Kazimiero — Kaulaus- 
kutis, Prano — j; Kajaekinasy 
Onos E. Bandžiute, mokytoja, 
Stasio ’Abrajtukas, Žemsargių 
-- išeškevičia ir Arlauskas. Visi 
roles atliko kaip reikia. Publika 
matytis buvo užganėdinta. Gali
mą ištarti ačiū šv, Onos Draugi
jai, o labiausiai pirmininkei A. 
Kajackiehei už jos rūpestingą su
rengimą’ tokio puikaus vakarėlio.

. * JMįiintis ViBUODĮonf*

: ROOHĘ8Tim,N.Y
Augštų svečių atsilankymas. \

: Spalio 4 d, vietinė Paskoloj 
Stotis buvo parengus-prakalbąs' 
Liet. Pask. Boųains pardavinėti ii. ** * ' . . fc- fe A i*I 
tos lietuviai ši^idiiaųriu JĮg
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jus nešt Skubiai Lietuvai paramą. Į WorcesterieČiai taip vįsą eilę to buvo atsilankę svečiai; gerb. 

Gerb. Atstoyo kalba gerai ap- lpadainavo duetų ir soMų Duetų 
galvota, reikšminga, daug inalo- [^Skambančios Stygos” dainavo 
numo duodanti, už ką klausytojai I Elzbieta BaltruŠaitė ir M. Jau- .

, triukšmingai delnų plojimu malo-[kauskaitė; solo, “lalioj lankoj,” 
nų svetį nuo estrados nulydėjo. Į— Holy .Groas stuįtentao Jnoaas 
tžbaigimui Vakaro Šv.’ Cicilijos [Žemaitaitis ir dar vieną duetą pa- 
choras orkestrai pritariant sugie- įdainavo P, Milius ir P. Puišys, 
dojo ^Letuva Tėvynė mūsų.” Bei-[Jiems pabaigus dainuoti, syetai- 
Ida-paminėti, kad,šį sykį Šv. Ce-[neje pasidarė dideliausias triukš- 

, cflijos choras dainavo ir daugiau Imas, kačiukėms nebuvo' nei-galo 
kun. Čižausko kornp. dainelių ir [nei krašto. Iš to triukšmo aišku 
gana pasekmngak Po prakalbų [ kad minėtų ypatų.dąli# programd 
gerbiami svečiai dar su žmonėmis [buvo atlikti artistiškai Worces- 
šnekučiavo. Atstovas pats žmo- [torio visas choras dainavo šias 
nes Šnekino, neparodydamas jo J dainas:“Paaukuojant savo jėgas 
kio išdidumo, kas teikia jam auk- [brangiai Lietuvai,” Barkarolę — 
§tą pagarbu “ [“Mėnulis <4L8k

Rochestcrieęiams iš prakalbų[Sakalėli/’ “Geležinio Vilko'Mar- 
pasiiilto maloniausi įspūdžiai, Te- šas,” “Karvelėli,” “Mūsų Dir- 

■J vynei nauda, o/Želigovskiui kelit va,” “Kova už Vilnių” ir “ SuŽa- 
vcžimM .kulkų fc Lietuvos išviji- [ dink jausmus. ” Iš šių damų dvi 
mui. * - |k yra “Geležinio-Vilko Maršas’’

, ~ , Antanas ž&emys, [itr“Kmę už Vilnių” yra gerS.
Viet L. L. P. stoties Rašt. [ Vismino kompozicijos, jausmų ir 

v- . , , ' • .[gyvumo pilnos. Gaila kad gerb.,
'■ [ Visminas neišleidžia jųjų į pasau-

.. _ _ PKOVlDENCE, Rr L-------- -| U o turėtume kęomi-pas^žiaugtk
~ . I Tai tiek apie wreesteriečius.

Mūsų miesto negalinta priskai-Į • ' *
tyti prie suvis apmirusio kampe- r -«Kas link Proyidence’o choro, 
lio,. nežiūrint, kad randasi tarpe įtai pasakysiu atvirai tik tiek, kad 
miškų; ežerų, ir jūrių, lig nuo vi- [ ehoras^ots jaunutis, bet 'jauno e- 

- so pasaulio atskirtas ir visų už-Įnergingo ir-gabaus vargonininko 
mirštąs kampelis, kaipo kokia Į vedamas sudainavo labai gražiai. 

=> -slapta vieta. Atmenu^ kad metafj TUdmesi, kad laikui bėgant Pro
tam atgal, retkarčiais pasirody- [vidence’o choras -galės lengvai 

. davo šiokia tokia žinelė, lig ta ma- [stoti rungtynėse! su bile kurios ko- 
■ žą kibirkštėlė pelenuose, ir vėl [ Jonijos chorais. Tai raŠau ir'tvir- 

dingdavo ir vėl užgesdavo ilgam [tnru dėlto, kad pradžia bei pama- 
\ laikui..- Manai sau žmogus, kad [tas chorui1 yra duotas geras. Bai-, 

ten kolionija lietuviais dar neap-p*11* sit4 rašinį turiu pridurti, vakariėBSr ftatir^us

«-w

. lc^įuuznM. RubI. 32. «
ŠIŲ DIENŲ DAINELES. Suriktos ir' išleistos jaunuomenės 

pmnlihtaiinhniii. •Pusi, 32 ......ta........
SUGRIAUTAS LIZDAS. Apysaka iš buvusio# pasaulinės ka- 

r«s. Parašė V. G. Puri. 33. Glasgow, .r.,......,.,,...... 
SVAIGALŲ ĮTEKMĖ t ŽMOGŲ. Parašė Išeivis. Glasgow, Ap- 

rri|oma;%ą gero duoda svaigalai ... •............... ta. 
SVARBU^ KLAUSIMAI Ar yra Dievas? Ar Kristus yra Die

vas f Atažmogus turi dttšį»|f .Ar kilo žmogus iŠ beždžionės! 
Ar apsunkina žmogų Dievo įsakymai. Paraše F. V. Bos- 

:, ton. l^usl. 32 ......... ,.10
TAMOŠIUS BESOTIS. E lenkiškos kalbos versta. M. Joniildo.

TiU«je. P(5d. 2A.
StMO Wfi»AS. Trankymasis po Vokietiją, Daniją 

" Luremburgąta^tš seno darbininko atsiminimų. ^Surinko IŠ , 
Glasgow. Puri. 140. ............................... .35 

;šm vpmo. DMWWS Versti iš anglų
į ■ kalbos^ Surengė ir išleido Kun, P.Sahrū^aitfe.PhiladeIplua,

' I?USl. 54. . •• 1 . » . . ... , . r ... , . . • • , r ....... .15
PagalD-rąD..

I B IŠ 4-ty rūsų kalboje vertimo parengė B Kaimie- ..
i tis. Naudinga knygelė rūkantiems. Chicago. Pusi. 35..... .10 

TIESŲ VADOVAS IR PATARĖJAI Sutaisę L, DęMarasse. 
Vertė V. A. Juristas, Naudinga kiekvienam turėti po ranka.

į Chicago. Pusi. 141. *.,»>,.•..........•..«•<•.......$1.00 
TRYS KELEIVIAI: KRIKŠČIONIS, ŽYDAS ir TURKAS. 

Pamokinantirųpysaka. Vertė P. B, Antra laida. Drobės
- apdaram. -ChieagOi Pusk- 92. . .ta. .................7.7 
K UBAGŲ AKADĖMIJA ir II. UBAGŲ BALIUS BEI ELGE-

TŲ PtJOTA, Komedjjėlūs-viename veiksme. Parašu Seirijų 
Juoiukas. jt dalyvauja 14 ypatų, II dalyvauja 4 poros ubagų 
ir vienas direktorius. ' Boston. Pusi. 3L....,.,, 

VAIZDELIAI. Progos belaukiant, Įndomi vieno laikraščio pra- ■
- džia. II daugelio vienas. Raudonas kaklaryšis. Gyvenimo

t pasaka. Literatas. Parašė.Jonas Kmitas. Tikrai džiaugsies ’ 
;. įsigijęs tuos vsiždeKus. Bbštoh. pusi. 64> .
VAIKŲ TEATRAI. Na*l. (Telpa veikalėliai: Pagalvok ką

. darai. Jono laimė ir Pasakyk mano laimę. No. 2..—Ištir- 
; sime paskui. Antanukas Našlaitis. Mėginimas. Surinko ir
- ’ -išleido B. K. D. ir N Pusi. 64. ...........................................     ' .20

VISI GĖRI. Trijų aktų sceniškas vaizdelis. Puražū F. /V. Rei
kia' 7 vyrų ir 6 moterų. Boston. Puta. 23. ...........................

VISAS SVIETAS. Žemė, kalnai, vanduo,, upės, žmones, mies- 
: tai ir kaip turėtumėm misti. Sutaisė ir išleido P. Mikolai-

nis^ Tiįžėje. Pusi. 155................

.25 ----------------- -—“

LIZMAS. Parašė F. V. Boston. Puri. 32. ............... ............
DARBININKO DOVANĖLĖ DARĖININKAMS. Parašė F, V.

•/Lntir&rIkkIs* EkMftoicL 32* >»•<•««*««*»»«««**«*»»*«<*<
EILĖS IR DAINOS* Parašė ir išWo tau* Tamtatai 

(Lakštutė) Laida ir knyga pirma, Chįcago Puri. 64..... 
' Knyga Antra, laida'pirma, Boston. Puri 72...............

nnkta PrakalbSlių, Monologų, Dialogų ir Deklemacijų. 
Jaunimui ir priaugusiems dovanėlė. Parašė ir išleido J* 
V. X»ovaSr V7aterbttiy, Ct. Puri. 43. *.***,*»**»»•»•*♦»*»*>* 

EUROPOS ĮSTOKI JA. Parašė Edvardo A.Fmmam Bangių 
kalbos vertėj. Audiiulrithi. Su žemlapiaig. ptymotrtK Puri.

» • ą. »♦ *'«,*■< < 4 * >-■* * fe < t* 4 *>- .♦ a te '<• f

EUCHARISTIŠKOS STACIJOS. * Sulietuvino Ktttt.’ IT, X M- ‘ 
fcrilit.' Boston. Puik 48..

PABIOLĖ Arba Bažnyčia Katakumbose. • Parašė Kairiffiariaa - 
Wfe«rtn'M. Vertė Vytautas. Nepaprastai graži apysaka? 
Shenandoah. Pusi. 353.

&ERAS WBLOGAS AUKLĖJIMAS PAVYZDŽIUOSE Para, 
Š& Mėtaffifak Vertė *HrnW Ghmago. Pusi 84.,.. 

GELŽKELIO SARGAS TYLIUS. Gerharto Hauptmanho No
velė. Vertė Eėghfc Chicago. Pusk 51. «.. *,. ♦ < o..., •. •. ^20 

GEGUŽĖS MĖNUO; Iš vokiško.vertė Jta. žūtaldiL Patą- \
gT.nešiotis: keŠen&jė.. Boston. pusi. 184. .• te te te v »■ * V v W te , 

GYVENIMO GABALĖLIAI. Parašė ŠL Stiklu. Telpa 13 gra-
Šių vaizdelių^ Chicago,' Puri; "•t te-» te te te • * > te • te •• • te- < .15

GYVASIS ROŽANČIUS. Telpa visos paslaptys su reikaKngomia 
r — inaldomistar Lįtahija. Boston.' Pusl. 4ta . . . . : ; . .15
iŠ PO DARBININKO PLUNKSNOS; ParašAFi V. GrUžŪsir 

naudingi skaitymėliaY Boston. Pusk 32, ........ .05
KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS. Patašė Kin.

h--. • • * t* y • i * Jr Tapw ŽiKmdtūs.įžangą parašėDr..EiW>£
<e savo mi1* tsjt » y ių šie iĮ v^rta kiekvienam perskaityti.gjBoston. Pusi. 62; ...;....
bei it įsa tie.užsibrez- ATglK4B0 OTNOTEteSvA®BIKOS VA&STSBBS. B-

Dziaugana? eme girdint tas pta- GEBOTBMiaETUVIAX Iš “SOCIffilSTV 
kilnias kalbas it matant ta ^‘ ^ ^8 So^dfeta. BeUshilL Pusi. U ..... . 

nauMpajegj — nai^i^nį UHkATOBGON. Atsitiktas Muravjovą laikuose Vilniuje. Pat 
ha Moiitdtotaopa Mes M ■ rsS5KRęMcsg0. PasLis. 
aeraojame, yf^mgai tfytenisrai-Įj^jjjgjgj^g ar^a jjįįgįjg^, jfokytojas’KttS&ię Mokykloje 
ggjoms. Dgai taresuno-atminty | ir auHyimoDaAnose. SnligKun. L.lMe 0.8. E., Profeso-

-----------„--------------------------- . taisė Kun. Petras Saurūsaitiš. Phūadelphia: Pusi 106...... 
gyventa ir beabejo, nevienas gal | kad pagražinimui minėto -koncer- to būrelio jaunimo; * KELIONĖ’Į EUROPA. Kun. J. Žilinsko. Indomi knygėlė. Shr

| paveikslais. Puri. 52L . <... ...........
■■X B TBTTBTT/1 M ' [KELIONĖ LIETUVON DIDŽIOSIOS KARĖŠ METŲ.' 1910 m.

' ■B Jk KB’. Sj^- K Ru' I Mu I Amerikos Lietuvių delegato kun. Dr. V. BartuŠkos. Bos-
iBi^Kky| tone. Pusi. 85. ...... .».. •« . • •

>*Ai V [KONRADAS VALENRODAS. Vertimai is; Mickevičiaus.- ,Jr.
į jonas; T. 11. PlymouthV PibI. 24. ............. *. 
IkOMEDIJĖLĖS.. Čigonės at'sūaukymas, Dvi Kūmutes, Dvi

’ | Sesutes'ir Girtuokle su Blaivininku. Paraše Uršulė Gur-
į Wutė. Boston. Pusi 34. . . 7...... ........v..........;. 
KRAŽIŲ SKERDYNĖ IR JOS PASEKMĖS. Paminklas dėl 

į Kražiėčių nuo Amerikos Lietuvių.. parašė Kun. Jonas Ž. 
I Chreago. -I?usl. • •, •......... 
[KUR TEISYBĖ^lįKRUSKIME. paraše Kun. F. K. Boston. 
1 PtiqT' 16 i— — i •...,*«».• i
■į, X «LV« ą; •, « « te* • • te • ir r • » * * •' •- ♦•te te r • .r

KUN. A. BURBA. JO GYVENIMAS IR DARBAI. Supaveiks- 
_ _ - ri k®8* Ra^aše jr. jonas. Plymouth. .Pusi. 29. ...............

kiekvienam katalikui rinkinys. Antra pataisytojik laida. [LAISVOS .VALANDOS’. Parašė Vincas Kapsas (Kudirka)*. Til-
cun. Čaplikui susitvėrė ir mergi-[ Atspausdinta ant geros popieros^ Pusk 555. Stipriais.mo- f, žėje. Pust 38;r. .

.....$3.50 L. D. S. KALENDORIUS 1921 m. Telpa daug naudingų skąk

.... .$2.50- Į tymų ir informacijų; Boston. Pusi 113. ...;.......... .

.... .$2.00 LIETUVIŲ LENKŲ UNIJA. Keli praeities ruožai paminėjimui 

.... .$1.85 į 500 m. sukaktuvių Gardelio unijos 1413-19J3. ^Parašė j.
$1.50 į Gabrys. Philadelphia. Pusi. 66. 

[LIETUVIAI KATALIKAI ER KITOS SROVĖS. Parašė Uotas.
Paveikslai ir aprašymai. .Graži ir naudinga knyga* Išleido |. Labai' indomi knygele. Boston. pust 32; .............;...

| Kiekvienas Vytis turėtų ją perskaityti. , Chicago. 'Puri.' 28.
-------------- ------- —L--- ------ ------------ ---------- -

[ Liepos 4 d. 1918. Su daugybe, paveikslų. Brooklyn, N- Y^ 
•15f l'usl. 64. .• .*..•«:.,.»....~ 

. LIUDVIKAS WINDTHORŠT’AS Vokiečių Katalikų V&uOme- 
.201 -nes Budinfo jas. Pagal Kun., Robertų SroiekftEathų X M

[ Boston. ^I’usl. 24». . «•........................ ........ .05 Į
[MANO PATYRIMAI DIDŽIOJOJ KARĖJ 1918 ir 1919 m. Pa-

.15 rašė Kun/J. Ė. Jonaitis, Kapelionas. Išleido Lietuvių Pre- 
[ kybos B-vė. Boston. Pilsi. 64. ;. ,....».... . I..«*
įMALDOS GALYBĖ. Istoriškas piešinys. IV šimtmečio krikščio- 

.10 [ nybės. Lietuvių kalbon' išguldė P. B; CHcago. Pusi. 74. 
[MEILĖS PASLAPTYBĖS, Drama ū-se veiksmuose, 6-se atiden- 
[ gimuose. Vaizdelis iš lietuvių gyvenimo Rusijoje. Paraše

.15 [ ir savo lėšomis išleido V., Baltrukonis.’ Vaidinime dalyvauja 
[ ’ 6 vyrai ir 5 jūoterys. 'Bostone. Pusi. 60. * • • te • • >«CriE*

.10 [MEILĖ. Poema. Paraše M. Gustaitis. Gražiai atspausta. Cįi- 
cago^e. IPusl, 24. ^.j.... * .. •».........».

i.
[ Vertė iŠ vokiškos kalbos J., Gerutis. Kastu Kun. A. Miluko. 
[ Shenandoah, Pa. Pusi. 104. ........... 
MŪSŲ TIKĖJIMAS. Parašė Kun, J. Berthier, M. S. Vertė J. 

[ M. širmtas,. Bostone, m. Pusi. 100.*. 
[NEKALTYBĖ. Žiūrint jon is filozofijos kertės. J. Geručio ? 

versta iŠ vokiško. Shenandoah, Pa. Pusi/ 89. ... t.......5 
PAŽINKIME SOCIALIZMĄ: Paraše P. G. Bostone. Pusi. 16.

.25 [PATARLĖS IR IŠMINTIES GRŪDELIAI/ Surinko ir išleido-' 
| P. Mulevičius (Molis) Chicago, III. Pusi. 48.I *,.. . ..

i.. .15, PASAKOS. Pagal I&ilovą-parašė eilėmis Vincas Kapsas (Ku-
L dirlca) Tilžėje. Pusi. 15,'

.05 [PETRUKAS. Sulietuvino S, 'Rakauskas. Graži pasiskaitymai! 
knygple- Batonas. Pusi. 30- •. *

PERGYVENTOS VALANDOS (Karvojaus laiškai)., parašė K.
_ I .— • *. —»»» * « v. A , *«' Atete- *- . • . • 1 • iu 

[Į , kai (Straipsniai) žymaus' įį&uvta sociologo, Shenandoah, 

[PRADINE ARITMETIKA I iki 100. Sutaisė ir išleido P.
$1.00 ! Mikolaįnis. /Tilžėje. Pusi. 128. Tvirtais drobės ‘apdarais. 

RAKTAS SVĖIKATON 1R LAIMėN. Parašė Dr. Julius
ŠČTŲ ŠILELIS ir daugelis naudingų žinių. Sutaisė m islei- ' Į Bielriįis. Labai naudinga knygelė kiekvienam. Pusi, 64. 
doP. Mikolainis. Tilžėje. Pusi. 149._____________________ ,25 [RYMO KATALIKŲ'MOKSLAS. Kūdikių prie Pirmosios Komu-

DELEGATŲ KELIONĖ LIETUVON 1916 m. Paraše Dr, j, j. Į. nijos prircngimui.tiiikantis-Surengė ir išleido Kun, Prta- 
.25 L rusaitis. ’ PubI.- 124; + •■ * *- •- 5. *• •,• • * *......... • »■»

[“SAUtuNAS;” frakai įdomi ir uaMinga-knygėK Pust 8, 
ŠATRIJOS RAGANOS APYSAKĖLĖS. Iš Daktaro paaakoji-

,65 tnų. Rudens diena. SuIaukA Labai gyvai parašyta ir leng- , .
va skaitymui. Pusi. 69.4.», A.. i». \ •..».; ♦...; •.. . ,25 [I VkmoUną ufctikMimų triringumu ir mano garu

.03 [SCENOS ĮVAIRUMAI Naujų lengvi perstatymfilial Parašė || patarnavimu, uiganldijau daugumą, užganėdinriu & ju*.

kun. K. Urbanavyčius iš So. Bos- 
toe, Mase. Ir kun. A. Petraitis iš 
Athol,^ Mass/ Pastarasis posa
ki labai gražią prakalbą, ragin
damas Providenee’o lietuvius vie
nybėje su savo nauju klebonu ĖMUS IK KALBĖK. Linksmas scenai naujas deklematorius. Su
dirbti labui bažnyČios ir tautos.

j Apie 10:15 P. IL Lietuvos Hym/ 
nu baigėsi programas. Besiekim- 
lydami žmonės kalbėjosi tarpe sa
vęs, kad daugiaus tokių vakarų 
mūsų klebonas stt ehoru pareng
tų. Providence’o lietuviai greit 
galėtų pavyti kitų kolionijų lietu
vius, Savo susipratimų tą vakarą 
ir aš tą minty turėjau.

Tai tiek šiuom kart iš JBrovi- 
dence’u

‘ Ttonkteritu:

; MONTELLO, MA8S.Z 
' • šauniai pri&nė,

! L; Vyčių pifmk Įfiopa, Mante* 
Ho, Mase. L. Vyčių 'M Anglijos 
-apskričio suvažiavusiems atsto
vams parengę šaunių vakarienę.. 
Gražus būrelis energingų jaunuo
lių sušedęs prie gražiai papuošto 
ii‘ gardžiais valgiais apkrauto sta
lo gražiomis prakalbėlemis išreiš-

.05
r

i

4

■4

&

taip ir pamanė. Bet ne, Provi- Į - 
denee, R. I. mieste lietuvių yra ir [, 
diktokas pūrelis, tik per ilgą laiką I 
nebuvo kas juosius išjudintų, pa- Į 
ragintų prie veikimo. Susilaukę į 
kun. J. Čapliko džiaugiamės ir ti-1

* kimūs jojo ypatoje turėti budin-l
toją užsnūdusių mūsų brolių lie 1 

a tuvių? ‘ Lfetuvitį nėra Čia perdau-1 
1 giaūsia, o nesant vado ir tie pa-r^j 
Alįs negalėjo nieko ypatingo nu- EI 
Įveikti. Bet kad, nieko, nenuveikė į Į 
nr-gi negalima tvirtinti, nes lietu-į • 

‘ 'Iviai turi čia savo gražią mūrinę. [
nors nedidelę bažnyčią ir salę; tu-Į

.20
. r.

į Su užsakymu .siųskite ir pinigus čekiu arba mOney-
.10 [orderiu žemiau padėtu adresu :

L i •

/ «-
MALAKNYGĖS.

’ ir

L.
c

' *įi susitvėrę apie porą pašelpimų | PULKIM ANT KELIŲ. Gražiausių ir reikalingiausių maldų 
’ dr-jų ir jau bebūnant pas mumis I 1

nų ir moterių gana skaitlinga Pa-Į roko odos apdarais, paauksuotais kraštais, 
iielės Nekalto Prasidėjimo Soda-[ .
lieija arba Šv’ Onos Dr-ja ir ma-1 
iių vaikelių Aniolų Sargų Drau-[ 
gijelė. Žodžiu‘sakant, veikia po | Kietais drobės apdarais raudonais kraštais
Ibiskį ir, hdrs mažais žingsiais žen- [ALBUMAS Lietuviškų Draugijų Rytinėj Sūv. Valstijų daly. 

M . |ia pirmyn. Atvažiavus pas mus[ Paveikslai ir aprašymai. Graži ir naudinga knyga.* Išleido
- ta. Čaplikui tie mažieji žingsniai[ BEkolasA. Norkūnas. Philadelphia. ..........Ą_____ .25 [LIETUVOS VYČIŲ DOVANĖLĖ. Parašė Kųn-Dr. M. Gustaitis
pasidarė spartesni, veikimas pra- [ALGIMANTAS arba Lietuviai Kilt šimtmetyje. Istoriška apy- 
sidėjo didesnis ir štai rugsėjo 18[ saka. ‘Parašė Dr. V. Pietaris. Shenandb^h. PenkL-tomai $2.50 [LIETUVIŲ DEMONSTRAOLTA DlDžTA.TAME YORKR 
d. tapo surengtas pirmas koncer-[ANTANUKAS. Apysaka B. JPruscn Vertė Seimas.. Aaitraf lai- ’ ‘ '* ~ - - - - -
tas parapijos choro, vadovaujant t da. Shenandoah. Pusi. 40: ................. ...<.........____...
R. Juškai. Visas choras savo už- [ANDERSONŲ PASAKOS (Su paveikslėliais).- išguldė P. Ne
duoti atliko kuogeriausiai. Solo rys. Tilžėje. Pusi. 82. 
dainavo P. Spieteliūnas ir A. , 
Šunskiutū. Pirmas solo išėjo ne
prastas,. antras A. Visminų kom
pozicija, “O tai dūkui močiutei.”

■ Kompozicija labai graži ir jaus- ; 
minga pati savyje o pritaikintas '

• švelnus ir malonus balselis Šuns,- 
kiutes žavėte žavėjo klausytojus. 

Spalio 2 d. buvo prakalbos. 
Kalbėjo Pr. Gudas, “Darbininko’ 

' redaktorius, kuris paeitą vasarą 
ttis taūnesius išbūvą Lietuvoje. 
Daug gero papasakoju* apie Lietu
vą, josios ekonominį ir politinį 
stovį. Būtų gera, kad kiekviena 
kolionija pasikviestų Pr. Gudą su 
prakalboms ir pranešimais iŠ Lie
tuvos. Providenee lietuviai jam

1 labai dėkingi už Lietuvos žinias.
Spalio 12 d. š. m. Columbus

Day J)uvo milžiniškas koncertas 
Palačc Casinp Hali, Programą iš- 
pildė milžiniškas AVorcester’io šv; 
Kazimiero parapijos choras, veda
mas gabaus ir energingo vargo
nininko A. Vismino ir PrcAidence 
šv. Kazimiero parapijos choras, 
vedamas jauno, bet savo* darbais 
jau pasižymėjusfo R.,Juškos. Ka
dangi apie AVorcesterio bažnytinį 
chorą jau daug buvo rašyta laik- 
ramčiuose ir, kadangi Vorcėsterio

, choras yra pagarsėjęs kaipo ge
riausias ir puikiausiai išlavintas, 
todėl aš Čia apie tai »nei nerašy
siu. Tik ta pasakysiu, kad visi 
girdėję, giria ir stebisi, kur tik

šliejo didesnis ir štai rugsėjo 18

Toki- pat- paprastos odos apdarais..................
Drobes apdarais panašiais į odą .............. ......
Drobės apdarais raudonais?:kraštais .........«

• «

«

I:
S

įl 
;!
a'
h

‘i
o WUUVJV> »«•’«* “ ««. tm
h jis-dalyvauja, ten visuomet yra 
\ kuogoriausias pasisekimas, ir kas 
p tik atsilanko, tas pilnai -būna už; 

giinčclintas. Gera jums. Worees- 
teriemai turėti tok^ garbingą eho- 
r(į ir jo vadą gerb. A. Visminą.

»
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„į :. “BMBINIHKJS"
[366 BltOADWAY, , s BOSTON 27, MASS.

| LDS. nariai siųsdami užsakymus ant knygų adresuos 
[kitę Šiaip!:’ / ‘

.05 L.B,S.CBNT^MI,
' L . 366 BB0ADWAY,
•25 BOSTON27, MASS.

■ I P. S. Kitaip adresuoti užsakymai bus priskaityti ne prie. > 
i15 FLDS. narių, bet prie visų kitų> ■ ' .
25 Į

!

.4

te * te te • ♦•■•••'•teteteųte *■ te ^rterte*«te*tea»'

APSIRIKIMŲ KOMEDIJA. Atsitikimas iš Anterikoniško gyve
nimo; Parašė K. Sienkievič. Išguldė Lapšaus Vaikas. Ant
ra laida. Chicago. 'Pusi. 32............................. ......................

APIE RELIGIJOS PRADŽIA REIKALINGUMĄ Pa
rašė Kun. J. Židan&vičius. (Grynas pelnas skiriamas huken- 
tejusiems nuo- karės). Boston. Pusi. 16. ...... X.

APSAKYMĖLIAI. 1) Teismas. 2) Nėišmiegotas Motiejaus Mie
gas. . 3) Iš Senovės Egypto padavimų. 4) Ar Atsimeni? Su
rinko ir išvertė-Pranas Siūlelis. Chicago. Pusi 75.______ __

ATSARGIAI SU UGNIMI, t. y. su' knygomis. Vertė is lenkiš
ko Kum K. Š. Kaunas, jpusl. 41. ;..... K.. .y .......

BAŽNYČIA IR MOKSLAS. Faktiški išrodymai, kad Bedieviai
meluoja sakydami būk Bažnyčia persekiojus ir Kankinus , ; ĮmOTERYSTĖTR ŠĘIMYNA žiūrint į šiedvi iš filozoiijos kertės, 
mokslo vjn?us. Parašė. ĮV» Stasčvičia. Bašton.'Pusl.,28^-... -Jūl

BEN-IlUK? IstoriškaapysakaišJezausKristaus.laikų. Paraše
Levr Wallaee. Sulietuvino jonas .Montvila. Tai nepaprasta 
apysaka. Ji yrą išversta į visas kultūringas- kalbas. Neap
sivilta nusipirkęs. Drūtais drobės apdarais. Chicago. Pusk 
472 • ' " *1751

BIUROKRATAI. Apysaka. Parašė Jonas Knatas. Indomi ir 
užimanti apysaka. Shenandoah. Puri. 79. . ....

BOLŠEVIZMAS. Parašė J. K. M-kas. Ją perskaitęs žinosi kas
tai yra bolševizmas. Boston. Pusi. 32., '•

BROLIAI, PIRMYN TIESOS KELIU. Paraše Uosis, Boston. L dirka) Tilžėje. Pusi. 15,'.—•-> 
Pusk..16, .............;ta........ ta....tata......... .05 [PETRUKAS. Sulietuvino S,^Rakauskas.

DANGUS BRANGUS. Komedija-2-jų atidengimų. Parašė ir J' knygrie- Batonas. Pusk 30. ......
išleido J. V, tovas. Vaidina 3 vyrai ir 2 moterių. Juokingas. [PERGYVENTOS VALANDOS (Karvojaus laiškai).. Ųa^aŠė X 
ir lengvai pastatomas. Waterbury. Pusi, 20... .20 L A, K. (Kun.- A;Klaupus). Joje telpa 67 įvairaus turinio laifi-

DANGAUS KARALIENĖ. Padavimai apie šventą Paną Mariją
Surinko ir lenkiškai** surašė Kum Marijonas GavaleviČius.
Verte Marijos Tarnas. Labui piuiki knyga. Įsigyjęs nesi-

• gailesį- Tvirtais drobės apdarais. Boston. ^Pusl. 158.,...1 
DANGAUS AUGšTUMAS IR ŽMOGAUS SENUMAS, AKYK- 

Ji.+teTM1 Jlį'r’t* T1T* Vn ♦ -3_. *t* *, • ... vi* .*• ė*t X • *W*| •

dop, MikoUįnir. Tilžėje. Pusi. 149.
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- KIEKVIENĄ KETVERGI 
2:30 P, M. -

EtĮHIi; SVEIKATOS KLINIKA
* ' Po vadovyste
' MOKOMOSIOS VIETINĖS SLAUGOJIMO SĄJUNGOS 

(Instructive District Nursing Asšociation}
Nortli Brigliton Comniunlty'Center 31 Lįacoln Street, Nortll Brigliton 

Daktaru Ir. Slaugytoją visuomet rasite.
Duodama demonstraerja kaip užiaikyt ir valgydyt kūdikius.

Visos motinos yra kviečiamos atsilankyti' su kūdikiais arba taip ateikit
■ ■ta- pasižiūrėti. i: .
MOTINYSTĖS SLAUGES. PATARNAVIMAS.

i Allstou—Brigliton ir Norta Brlghton Slaugės eina pas pacientą kartu su 
daktaru. Slauges galima pasaukti dieną ir naktį Tel. Brigliton 2655.

!
TIESITOTAS 

AGENTAS VISŲ

Agentūra. ų zd 

1910-m.
. J » -#

i

: tS įt iŠ LIETUVW £ar<uodtt $er ftūtM’damų, 
| Antwerpenv A^burgų, Bremenu, Klaipėdą 
S Karaliaučių, ir Liepojų ant geriat

•6Q B šių jį greičiausių laivų. Pasportus išreikalau- 

^5 įS gi|-Mtaftofe1 it’uaaiiiymas pagal dtamį tetsĄ 
|| Išvažiuojant į Lietuva mainyti pinigus nepri- 

•35IJ verčiame. Atvažiuojančius iš; kitų miestų patin
ai ku ant stoties įr Wa&ua pmtataii'ant Hivo. , 

Su visomis informacijomis kreipkitvs ypu- 
tiškai arba per laiškų pas senų ir užtikrintu; a* 

>5 “ B<*jt KUNAŠŠUSKiS
Hr RUlĮIlMflUvMIv lt. Ti

* * * «

Bielskia. Labai žingeidus aprašymas. Boston.” Rusi. 94. 
DIDYSIS KATALIKŲ TIKĖJIMO KATEKIZMAS. Paraše

Kun. Jokūbas Kinta fe j, Išvertė ^un. A. *
Tvirtais drobės apdarais. Ofiicago. Pust. 190. tata* 

DIDĖSNIS, NEGU HINDĖNBUpGAŠ. XVtnzd<Jlis iš gyvenimo). 
’araše AbninentM. Boston, Busi. 16. ..t...............

te Kis m S0004.
.. ...... i

Paraše AbitinentM. Boston, Busi. 16.
DARB
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Tiesi kelione į LIETUVĄ 
PER PI L I AVĄ 

.(Karaliaučiaus prieplauka)

*nu viskuo ką tik reikalinga darbui. ■

DR. W. T. REILLY
Pirmos Kleaos. Dantistas 

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

f

- A .

. NE.W. YORK, N Y

4 *• . . ♦

■ Idant j ai pinigišką paramą — per- 
,./*kant bonus.

JULIUS ROŽTJOTURI?,- Ine., 
-- New- Engiantį GeneraI Pass. ‘ 

t2G0 Hanover Street, Boston, Mass.

kogeriausia.
, Įžanga prieinama visiems.

...i.. .Lapkričio 23
.....Gruod. 7

t . ’ v

d; ~l. drjqb val-
titBOS ADRESAI, BOSTON, MAW

■ ■ <

' I
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* •
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DARBININKAS

L'

- •*

i
■*< •

„SS-***“, L D. S. ruoni SUSI- ■ Skausmus ir jilimus nutildo 

4* 
,PAIN-EXPELLER 
!•< Vahb0wklI»ufaH-8’Y.P»KOlra 
I.. . -

Į Dg^OAS toBIKĄLH j

T

«. •»

* -

p --------„T------ ----- -  .i musų užsienio departamento vedėju J' 
kuris Jums viską pinčiai išaiškink ir duos gerinusį puta- H 

rikaiate kreipkitės------------------------------• : • ?t
BROOKTOM TRUST COMPANY U

GeneraiiBd agentai dėl CENTRALINfiS Ir RYTINAS EUROPOS \ 
f- y* " North (Jermsn Lloyd Bremen

į SW. Bo. Boatoa MM

M J. G. LANDŽIUS 
(8MM0UR) 

; i IiIBTVVIM 
; Gydytojas m Chirubgab 
i i Gydo aitriu te cfcronlltaui Ilgu 
G vyrą, moterų te valką. EgumL 
J į nuo j* kraują, ląijaadalūa, llam*
< i mą te tt *tVo laboratorijoj. fį»
< į telkia patarimus l&iikah kitu? t#
t vaaanjttamA Adresu: 
į ’ 506 Broadway,.į S0UTHB08T0Nr Mass.
< | Kampas U St ir Broadway j

SIUSKITE PINIGUS | LIETUVĄ
\— : # .

.> ’. ■—*
. Per Savo Banką Reprezentuojamą Lietuviu 

Brocktori Trust Bankui
Mes siunčiame pinigus sulig dienos kurso ir už pasiųstus, pinigus at

sakome. Jeigu pasiųstų pinigų negautų, mes? Jums šugrųžinsime doleriais 
atgal. 1 ■* , ’ • ffi

Taip-gi išmainome dolerius ant auksinų ir auksinus ant dolerių, 
Siunčiame pinigus ir I kitas Molis., ’1L
Užeikite pgs mus pasikalbėti su '

Salė buvo kupina žmonių ir vi- 
si iki pat galo iki 11:30 valan
dą nakties buvo salėj. Kaikurie 
sako> kad į Yčo prakalbas veria 
buvo po 50c. įžangos daryti. ;

Apie Lietuvos'valdžią įr tvar
ką Yčas pasakojo iš g^rosioš pu- 
s&?. -įSakė, kad tai žmonių val
džia, ' žmoflės savo kakariniu Sei
mą ir Valdžią pastatė. ‘Jei ji žmo
nėms pasjnodys negera, tai ateis 
naujj rinkimai it bus proga kitus 
priešakin pastatyti* >

Taip įsi taip, bet viš-gi Yčas 
privalėjo kaikųriuos dalykus iš
aiškinti. Štai pavyzdžiui sugrįžo 
iŠ Lietuvos amerikietis agronomas 
D. Pratapas, Amcrike baigęs 
airgštą agrikultūros universitetą. 
Tai kodėl jo nesunaudojo Lietu
vos Žemės Pikio ir Valstybes Tur- 
tii ministerija? Vėl kodėl Yčas 
nepaaiškino, kaip tas yra, kad 
Lietuvoj Žemės Ūkio ir Valstybės, 
turtų miništeriu yra Aleksa, žino- 

‘ntojo Alekso-AngarįeČio brolis, 
Aleksa-Angąrietis ‘yra Kapsuko 
dešinioji ranka. Gal dėlto ir ag
ronomui Pratapui nebūvą Lietu
voj vietos, kad ten Žfemes ūkio ir 
zalsfybės • turtų ministeriu yra 
Rusijos . komisaro brolis. Dar 
kodėl Yčas nepaaiškino kodėl ta- 
įai ministeris Aleksa atstatė iš 
aiškų departamento nuo seno ži

nomąjį girininką Matulionį ir jo 
ziėtou įstatė Belikevieių, Pilsuds
kio pusbrolį. Kodėl garbingas ge
nerolas Žukauskas, yra prašalina
mas nuo armijos; kaip tik Lietu
vos padanges šiek tiek nusiblaivo.

Tai-gi gerb. Yčas kaipo buvu-

i

GBRB. M. YČO PRAKALBOS.

Kaįp Jau žinote^ tai-nedėlios va- 
kare spalio 16 <1, pobažnytinėj 
svetainėj/ įvyko nepaprastos pra
kalbos. Šį sykį ne kalbėtojai lau
kė publikos, bet publika kalbėto- 

, <jų. Jau prieš garsintąjį prade- 
daniągį laiką buvo pilnute avėtai* 

, nė ne; t tik sėdinčių;; bet ir stačių, 
t. P^adžioM kalbėtojų dar nėsait, 

A. F. Kneižys kalbėjo patarda
mas .sigyti laikraščių iš Lietuvos, 
vėliau apibudino knygute ‘.‘Nau
joji Liga,” kuri buvo dalinamą 
voltui, o laikraščiai pardavinėja- 

^mi, Jų nemažai parduota'. Pra- 
' iiošė, -kad gerb, L. Atsto.vas V.

2 ‘ .Čarneckis,buš Bostone panedely,
5 ; spalio M d. Po valanjčfe ant 
L'-’ estrados pasirodė-ir gerb-.skečias

, Martynas Yčas su savo žmona ly-| 
y - donas Romanų ir gerb. klebono K.

. Urbonavyeiaus. ,
J*’’“ Pirmoje savo kalbos dalyje 

gerb. svečias vaizdžiai ir gyvai
6 ’ '' nupasakojo apie užsimezgimą Lie-

‘ .-tuVGS Valstybes, pradžią Lietuvos 
10 ’ kariuonjenės ir kaip ji išaugo ir
® * - • sutvirtėjo, kokią iues ją šiandien 
jį matom. Kadangi jam teko ta is-
W tpriška garbė būti pirmojo Lietu-
r r vos kabineto finansų -ministeriu,
r tai jis. papasakojo tokių dalykų,
r». kurių kiti kalbėtojai nebūtų galė
ja ją pasakyti. Papasakojo indo-
i mius dalykus, pamargindamas pa-
Į*. . sakojimą juokeliais. Nupiešęs tą
! . žingeidžią istorijos dalį, nurodė;
■ reikalą ir progą Amerikos lietu- aš Lietuvos ministeris turi žino-

’ ■; i kodėl šitokie dalykai dedasi
neprigulmybę Lietuvoj, turėjo apie tai paaiškin- 

( i ii’ nuraminti patriotųigus, susi- 
• rūpinusius Bostono lietuvius.

Tvarkdarys.

f
L/

t

- • ’ • . «f

' NEW HA.VEK, CONN.
LDfik 28 kuopo« mėnesinis ausfrinki- 

nms Jvykš Dedelloj, 23 <1. ąpullo, 1-ą 
vai. po-pietų bažnytinėje svetainėje 
295 St Jobu St Kviečiame visus na
rius nteltl. Taip-gi ątslvėsklte naują 
narių. •

TRElfTOK, N. J,
* LOS. 82 kuopos mėnesinis suairinkl- 
mas įvyks nedėlioj, 28 <t spalio, Lietu
vių Politikos KUubo salėj'32 jDlcksąn 
St Visi nariui malonėkite pribūti, nes 
turime daug svarblij reikalų aptarti,

ęnnsTER,PA..
LDS. 19 kuopos mėnesinis susirinki

mas įvyks nedalioj, 23 d« spalio, pa
prastoj vietoj 02T Morton Avė., 2:30 
vai. po pietų.. Vist nartai malonfkltė 
pribūti x>«skirtti laiku ,nes turime daug 
svarbių • reikalų, aptarti.' Atsiveskite 
naujų narių, . • . ' ■ x

- į/- — --- -- -■

Wterbury, conn.
LDS, 5 kuopos mčnestelą susirinki

mus {vyks nedėlioję 23 d. spalio, tuo-, 
jaus po pamaldų, paprastoj svetainėj*. 
Visi nariai mnlončkite pribūti, .nes tu- 
rime daug svarbių reikalų aptarti. At- 
Slve$kite Ir naujų ngrią.

, ELIZABETH, N. J.
LDS. 16 kuopa laikys mčneslnį'TniBt- 

rinkfmą 23 d. spalio 4 vai. po pie
tų bažnytinėj svetainėj. /Užkviečlnmi 
visi nariai pribūti.

OT1EB0LA, PA.
LDS, 88 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks pėtnyčioj, 28 ’d. spalio papras
toj vietoj, ir paprastame laike. Viši 
nariai malončkite pribūti, peš turime 
daug svarbių reikalų aptarti. Taip-gi 
rftslvęsklte ir naujų narių..

Valdyba.

frui 11 i;»u"tfu   uifW"-|i lir-'V""1 ■

Reikalavimai
fc -rif-ivr į - "i'1

Reikalavimų kainos 2c. ui ią> 
dl gl ktekvianą W >

VIEŠBUTIS.
Geriausia apsistojimu vieta at

vykus į Athęil-yra Windšor House 
Ęxchąngo* St., Athol, Mass. Rū
mai pigi® ir patogūs valgis geras, 
Savininkas lietuvis ĄUGUSTI-

_____ e<y
ldMmrų South Boiromi 1

DR. ŠTOKE |
Akiu Specialistas | 

399a W. BR0AWAY f 
VAuAnjma: Nuo 9 r, IM 7 Y* tak, 8-

IA NEW YORK Gesiai į BREMEN—DANZfG
Laivki platikią i STEPO$$ per DaRžig^ Tiesus pąrsimiiiymas 

p nuo laivą ant laivo.
■. PRINCESS. MATOIKA *,*•;A.,....Lspallo 22 ir Gruodžio 10 
; ROTOMAC ,........ y...Lapkričio 12 Ir Gruodžio 31
. f t .... ..... -z-*.. -------—r,,... ..... . ............... -------------------------------;------------------------------------------ -

1 M NEW YORK’O į CHERBOURG—BREMEN. 
su dideliais Ir greitais garlaiviais tarp Amerikos ir VokietiJos prieplaukij. 
AMERIOA ......................... . .Lapkričio 1 Ir s29, Gausio 3
‘’GEORGįJ WASffiTOW^»- * .Lupki? 8, gruod. 8 ir Saus.-17 1

Ant visų šitų garlaivių irečloa klesos keliauninkai yrą sutalpinami 
į atskiras kajutdą po 2, 4<nrba,B ypatus, Užtektinai Ir geras maistas yra 
sutelkiamas permainant idekvfėnąidieną/

riams prisidėti prie tos kovos už 
Lietuvos visišką : 
perkant L. L. Paskolos bonus.

Po jo kalbėjo gerb. klebonas 
kun. K. ITrbonavyeius. Jis išro
dė kaip mes nuskriaudėme Lietu-, 
vą iškeliaudami iš jos, karštai, ra
gino kiek galint mažinti tą savo

DAYTON, OHIO.
LDS. 09-tos kuopos-mėnesinis susi

rinkimas1 įvyks nedėlioj, 23 d. spalio, 
2-rą valandą' po pietų, šv. Kryžiaus pa
rapijos svetainėj. V-isl nariai malonė
kite pribūti, nes turime daug svarbių: 
reikalų aptarti. Taip-gi1 atsiveskite ir 
naujų narių. ‘ *

Kviečia Valdyba,

Kreipkitės į -agentus1 tarnaujančius

UNITED STATĖS LINES
. 99 Statė Street, Bosfoų,: ‘Mąss. . -

MOORE 4 McCORMAOK GOMPANY, Iftė. 
ROOSEVELT STEAMSHIP COMPANY, Ine. 
UNITED AMERICAN LINES, Ine. • '

45 BRQADWAY, NEW YORK — Phone Whitehall 2050. 
“ Administratgviąi Opeifatortai Suvienytų Valstijų Laivyno .Tarybos-.

' -X

Naujas ‘ Terkūna” ntmaris 
____ _ ____ spalio mėnesio. Visi įsiginkite L. D. S. spaudos platinimo 

Są.***€> tagaime” padaryti tei-‘ 4 uumarį, o nesigailėsi,» komisijos' siisiriukimas ■ bus 
- - -______________________________ ^PERKUNAS^ • spalio:20 d. 1921-rnt K D.. S.

Po'" jo kalbos buvo | Broadway, Boston 27 Mass. kambariuose. Pradžia 7:30 vai, 
užrašinėjami ir pardavinėjami bo-1 - ---------— ------- I vakare. Malonėkite pribūti vi-

--------- M AOVlDinil DIIIIIC si kurie apsiėmėte dėl spaudos 
mAoAAnAUy DALlUO platinimo pasišvęsti. Taipgi
Tvrvira a turi & valydybos nariai neatbu-I ĮV YKS SUBATOJ, linai ateiti, nes yra svarbių 

SPAL1Ų-0CT. 29 D., 1921 p"-

Prasidės 7:30 vakare. —_ imi

Rengia LES, 40 Kuopa.
ŠVENTO MIKOLO PARAPIJOS

SVETAINĖJE, Didžiausi,.GreičiansiAPasaulyJ

E A S T O Nj P A. Į Laivai,: lannus Apsejim&s
Gerbiamieji Eastoniečiai ir a- I KeieĮMaia.

pielinkės- lietuviai ir lietuvaitės, ren Yra Mieste -
teikdamas tikrų, indomiij pąvyz- i visi kviečiami /atsilankyti ant Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainąirį 
džiij ir faktų. Užsiminė ir.~apie a- uineto baliaus; Kuris, bus įvai- visas Baltikų Valstijas, TIESIAI ■ 
merikiečhi grįžimą ir kokie Lietu- riaus’apsirėdęs, tam bus skiriama U HAMBIHMJA* ’ |

voje labiausia pageidaujami. Šioj j dovanai Nepraleiskit' nei seniai gAimNTĄSP ATAO 29 
kalbos dalyje ir-gi netrūko išsi- • nei jaunieji šios' progos, nes pas- .K ‘ « x. į,.-a
reiškimų iš kurių publika kvatoję j kili gailėsitėš, nes tai bus vienas. $ Taksu'S5 00. *
kvatojo. ■Suskaičius Sukas, pa-} įdomiausių vakarų. Muzika bus I per CfcerbOurg Sfttotiiampton

. Liverpool ir GlasgOjB
- - - __ AQUITA^IA ............................ .......Spalio' 25

KOMITETAS. Į PANNONIA (2-ra Mėsa)....spalio 26
ASSYRIA .............. ..Spalio 29

_____ ________ , ALBANIA .a...............Lapkričio 3 
■■ 11 x i u i v u n o P6r AngHfc &r Hamburgu į
MII / I N I K II V DANZIG 5110.00—LIBAU ęi£0.90 
nt I ra ra 1 U I V Ū U U HAMBURG §100.00. Taksų $5.09 

PR&KALROS^ r y • ' ; - . 
rilnRHLDUut \$ALDiIAUSIOBBIKI)lNSV.'lBZAUS

:------— DRUJOS VALDYBOS ADRHSAI
Rengia jas ° SO. BOSTON, IfASB,

Hartfordo ir 'apieUnkes pirm. --Antan^TKmitav
lietuviai. ' 284 Flftb St, Bortou ZTt. Ifį*.

’ . . 1VICE-PIRM. — Juozas Andriliunas, *
- 1 I 273 Fourth St.. Sq. Boston,, Mass. L.   _   _

Svarbiausias kalbėtojas bus gerb. 1 prot. rast. —> Vincu VaiMfaoHM.v*''''1''''''''^^Lietuvos'Atst. V. ČARNECKIS r 178Bolton St, Bort<te 27, Mara.^
tikrai hm' Put. JftAST* “ Pranu Siu|iftTl«8u% t— tiKraious. .. 

, ----- ---- . * Į kASIERIUS — Jurtfci KąnęvičiM,
KALBĖS IR. KITI SVEČIAI. Į 171 Bolton 8t, Bcpton Žt, Mara

Tikslu jr.svartamį t# prakalbi} ‘s 
išgirsite matis Savo ausimis iš kai- dėidient kiekvieno'mčuesio 2-rą vai* po 

tz - 'v • T. | pietų Šv; Petro narapijos salėj 492 R 
betojų lupų. Kviečiame visus Lie-1 seventh Street, .Bouth Boston, Mass* ■ 
tuvop mylėtojus.

nai. Jų užrašyta už $850.00. 
Antru syk stojęs kalbėti gerb.

' Yč'aš^pranešė kad jo prašyta su-, 
rinkti tam tikrą sumą pinigų dėl i 
įvaro Muziejaus •paminklo ir ka
dangi tilt viena kolionija ' tegali 
gauti įą garbę, tai jis duodąs Bos
tono lietuviams pirmenybę tą 
garbę pelnyti, tai aukautojų var
ytai’bus L.-Karo Muziejuje sudėti 
ir kad stambiausią auką davusiam 
bus suteikta brangi dovana — 
Lietuvos veikėjų albumas. ‘ Yčie- 
nė su Romanienė pasileido aųkų 
rinkti, o jis tęsė savo kalbą apie 

. Lietuvos prekybą ir pramonę, su-

kvatojo.
sirodė, kad toli gražu nuo kvotos. 
Bostoniečiai ją atgal nenorėjo im 
ii, tai išnaiijo pradėjo dėti. Pa
sirodė, kad trys įypatos yra dėję 
po lygią dalį. Kadangi trečioje 
nebebuvo, tai tarp tij dviejų, Pet-1 
ra Varanausko ir Povilaičio įvyko j 
indomios ir smarkios kautynės, 
(tik ne kumščiais, b.et doleriais) , 
už tą albumą. Susikirtimas buvo 
karštas ir 'smarkus. Publika su
kilusi žiūrėjo, kuris bus pfgalė- 
tojas. Gale pasirodė, kad abu 
tapo laimėtojais (taip lietuviams 
ir pridera). Rezultatas pasirodė 
toks, kad abu sudėjo po $30.00 ir 
abu gavo atminčiai • po brangų 
Lietuvos veikėjų albumą. Tai 

„bene buvo vienintelė kova, iš ku
rios visi laimėtojais tapo; Lietu
va, kovotojai in Bostono lietuvio i

• įgydami garbę.

Šios prakalbos nepaprąstdi nu- 
sisėkė. Nors buvo surengtos ant 

t greitųjų ir mažai garsintos, bet 
žmonių buvo netikėtai daug ir ne
tik vietinių, bet ir apylinkių, lt.

■ t* Lexington, Concord, Quiney (iš 
.ton pirko ir bonų), Cambridge ir 
kitų. Gerk Yčas tai gal pirmu- 

' tiriis kalbėtojas kurs taip aiškiai, 
itidonuai ir smagiai nupasakojo a- 
pic. Lietuvą. Ir gal nei vienas kal
bėtojas tokio įspūdžio nepadarė ir 
tiek bostoniečiams nepatiko, kiek 

Ant rytojaus kurį tik šu
tai tas neatsigeri jo kalba*

Yčas, 
tinki.

v
Arba' per MBAVĄ, HAMBURGĄ—EITKŪNUS. 

šiuoml lipksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant musų 
pasažleriai, U ypatingai Lietuviai, galėtų keliauti Stačiai j Pįliavą.^ 

Lietuviai, važiuojanti į PRIavą, aplenkia Lenkų juostų (Korldorą) 
ir privalo turėti tiktai lietuviškų pasportą; jokių vizų nereikia..

SusineŠimas ra Piliavą, tai yra nauja šaka musų reguliatiško susi
nėsimo stt Hamburgu, Danzlgu ir Llepojum, o dėl Lietuvių tai trumpai 
Ir parankus kelias namon dasigauti. .

DIDELL;į)VIEJŲ ŠRIUBŲ/PAŠTO LAIVAI IŠPLAUKS:
LITUANIA.... . .Lapkričio 2 ESTONIA ‘ —
LATVIALapkričio 9 & S. POLONIA 

Taip-gi naujas tiesioginis kelias tarpe 
LIEPOJAUS—DANZTGO-HALIFAK, Kanada 

* Visfjaivąi turi puikius kambarius trečios klesos 'keleiviams,
■ - ^ ^eigMtės prie musų, agentų jūsų ąileste^

Trumpas susisiekim&s su visom 
dąlim Europos.

S. S. Mount Clay ... .Spalio 27 
S.S. Mt. Carroll (natoj.) Lap. 10 
Laivai iš New Yorko išplaukia nuo 

Pier No, Norfh,. ftiver-^gale
■ Šlreet.

Sp(fcia|tai tiesioginiai traukiniai 
laukia. Cuybąven šu. pri tyrusiai s lle-

• tuvių perkalbėtojais. 275 švarai ba- 
gažiatis leidžiama veltui Iki rūbe-

. Kajutės su & 4*lr G lovom ant vi- 
. sų šių laivų. Specialiai valgymui, 

rūkymui it sėdėjimui’ kambariai ir 
visi pasivaikščiojimui deniai skiria-, 
ml tiktai S-čIos ilasėš pasažieriams. 

Užsiregistravimui vieto’s rašykite 
. į bile agentą arba

JONO BL,. įįASATipiNBB 
< jDRBtSS VALONUOS Ali&BSAh .

TOS PRAKALBOS įVYKS [PIRM.-. M. žiji/'

MM a ■ na MM*v< MM ra JMM j ®* 7411 St, So. BoatoiJ, MaraSPALiy-OCT. 28 D, 1921 “S*. _
v , PB0T‘ K< ininią,

' /. vaįvaKare ‘ 47-Vate St. So Boston, Iteum.

ŠV, PETRO SVETAINĖ
KA8IERIU8 A, Naudllunaa, - 

iūVlnfield.et.ŠOi Boaton, Mara: 
. I MARŠALKA —- Steponas Naylckaąz ’ 

I Dr-ja telkė susirinkimas kas trmClą

Main Street, 

HARTFORD, CONN.

b j

PlttM. — Motinai Verseckai,
41 Gatei 8Ū So- Boston, Mira 

VICE-PIRM. — Juorai BiŽokan,
: 307 E. 9-th.St*,-So. Boston, Mase. 

PROT. RAši\ —- Ant Mociejunas,
450 H. 7th*8t, Bo* Boston, Mom. 

FDjL RAST. — Juoras Kavaliauskai;
209 E. Oottage St., Dorchester. 

KA8DBJRIUS — Andriejus Zalleekas,
. 307, E. fr-th, filį, So* Boston, Mera.

MARŠALKA — Antanįi Gruodis,
159 Bowen. Bt,Bo, Boeton, Man 

; D.L.K. Keistučio dr-jalaiko.mėne
siniai susirinkimui kai pirmą neilsi 
dlenį kiekvieno mėnesio po No. 604 
Waahtngton Bt, Ęcmton, Mass. *tą v. 
vakaro. Ateidami draugi ir narių ha 
rlų su savim atalvraklt prie main dr 
loa priraiytl. ,

Poamertinte moka $200.00. Palelpa 
nuo dieho* auslrgimo iki pąsnikimo.

ff!UŲ ŠEIMYNŲ MEDINIS 
- NAMAS

.Dtaėhesteryje, tūri Būt greitai 
parduotas, šis narnės yra su vi
sais vėliausios mados įtaisymaųi 
,po 6 kambarius, geso ir elektros 
šviesa. Namas yra.gcrai dažiūrč- 
tės. Randi) atneša $106 į'mėne
sį. Galima nupirkt su $2,000 į- 
nešimo. . bei aiškesnių žinių 
kreipkitės pas

FELIX A. ZALE0KAS,
27 Dori# Si, Dorchester, Mass. 

Tel. Doreli. 548§-W.

PARSIDUODA ŠIAUČIAUS 
' ‘ VISAS BIZNIS.

Biznis yra gerai išdirbtas. Priežas
tis pardavimo — savi ainiais išvažiuo
ja Lietuvon. • Mano adresas:

. A. MILLER,
53 R Streėt, So. Boston, Mass.

PARSIDUODA FURNIČIAI
dėl 5 kambarių .visai pigiai. Savinin
kas nori kogreičiauslai parduoti, nes 
greitu laiku iSvažiuoja Lietuvon. For- 
alčius galima matyti by kada—-dieną ir 
vakare. Kreipkitės Siūti adresu: 186 L 
St., So. Boston. (2-ros lubos).

(Jatarito)
BOT EA8T BROADWAY |

TELEPHONE 502*
*

Tek So.' Boston270
DR.JOHNMicDONP|EIlrM-D. 
Galima susikalbėti ir Uetuviikai.' 
Omso Vaeihpos :
. Rytais* ik 9 vai.

fJEo pietų 1 Iki 8 vaL 
. Vakarais nuo 61ki 0 

536 Broadway, S. Boston

ADVOKATAS . '
414 Broadway, 

S. BOSTON 27 MASS.
Tel. S. B. t)441.

Antros lubos—Viršuj L. P. B-Vįfs 
GYVENIMO VIETA:

Rovve St.‘, Auburndale, .Mass, 
Tel. W. Newton 1016—R.

135

REIKALINGI VYRAI-- 
. STIBIAI.

Prie siuvimo kotų išmuštais su avių 
kuiliais. Darbas pastovus. Atsišau- 
Icit. . . ■ - • 1

Edward Goldman & Oompany,
38 Harrison Avė., Boston, Mass.

PARSIDUODA MANAS IR 
AUTOMOBIUS

Visai pigiai, už pusę prekės kiek jie 
verti. ■ Priežastis 'pardavimo — nedar
ias ,lr noriu važiuoti į Lletiivą. Pasi- 
naudokit proga ir pavasari galėsite už
dirbti mažiausia $150.09 ant automo
bilio, nes gerti mašina. Pelge (Paige),. 
naujai apipentyta. $80.00 pamokėjau 
až.peptinimą. Galite atsišaukti*ir iš 
tolimesnių’ kolionijų. o aš pristatysiu 
ūmi viršuilnėtus daiktus be Jokių iš- 

ka'Sčių pirkėjui. Kreipkitės Šibo adre- 
u:•

K. Glements Stočkus,
36 Columbin SL„ Svvampscott, Mass.

REIKALINGAS JAUNAS 
VAIKINAS «« I

kuris yra pabaigęs jmokyklą dirbti į 
krautuvėje Grocery ir Butcher, Turi.jl 
’raii gerai rekomenduotas. AtsiŠauklt 
Šiuo attiesti: 38 Union St., Cambridge, 
Mass. ' • .» ■

.REIKALINGAS BUcERIS.
__ ___ • z »

Didėles praktikos nereikalinga. Atsi-. 
šaukit laišku ar ypatiškai Šiuo adre
su: K. GERVILIS, 366 Broadtfay, So. I 
’&ik-t n/Mass, ■ • •.

sv. it & .teitecraiJO*
VALDYBOS ANTRASAI 

SO. BOSTON, MASBfc 
r* ______ :

PIRM. — Jonas Pranaiti*,
- S2i H. ėth St, So, Boston, Mara 

-VICE-PIRM-. — J .Andrullunas, ;
273 — 4-th St, Sq. Boston, Mass.

PROT. RAšT. -r V. J. Jakštas,
- 147 H St?, Boston 27, Mass,

FIN. RAST. — Jnraas Juška,
• MeryęHff Academy j-

’Arllnghton BtoigttiA Mara.
I2D. — Leonas Svagždls, 

ui Bowen St.,.So. Boston, Masą
IŽDO GLOBOJAI — J. Grnbinskas, 
*. 8 Jay Bt, 8o. Boston, Msųra ir

Antanai Kniltas, , t
284 Sth St, Su. Boston, Mara 

MARŠALKA — PovilasLauČMų 
61 Story Bt. So, Boston, Mara.

. Draugijos antraiite teliale: 
MM Broadamy, So. Boston, Mara

- Draugyette isu«lrlwklmal laikom! kas 
antr% osdėldlenj mėnesio 1-ą vai* po 
platų MalnyfinM kilt 5 gt, 80. | 
Boston,!

1

(GUMAUSKAS). .

DANTISTAS

705 Main St., Montello, Mass.

(Kampas Broad St.)

Tel. Broc.kton 5112-W.

DR. F. MATULAITIS
Gydo Visokias LiOm 
' Rbiskibia Akutiub. 

Valandos: 1—8 ir 7—8 P, H.
17 Millbury Street, 

WORCESTER? MASS.

- . Tei So.’ Boston 828.
LicruVYs Dantistas 

DR. M. V. 0ASPEB' 
(Kasparavičius) 

Laikinai perkėlė ofisą po Nė* 
425 Buoadtvay, So. Boston, Majų. 

Oftiv Valandos:
Nmj lOyūd 12:80 ryte Ir 

» 1:80-6 te 6:80-9 P. M. 
t Ofisas uždarytas subatos va- 

■karals ir nedėllomls. s . .

r
H

Beit Phone: PopIar- 7545 
ADOLPH E. STANKUS

TIKRAS LIETUVIS x
G R A B O B I U S 

1023 *Mt. Veb»W St. 
PHILADELPHIA, PA.

v*******
f. ■ \

GERA SVEIKATA YRA DIDŽIAUSIA LAIMĖ.
Be jos mes negalime gyvenimą linlra- 

mat praleisti. Kada mes susergant yya 
labai svarbu kad tuojau pas gerą ir 
prityrusį daktarą nūeitumėm, kuris ži
no kaip sveikatą galima kuogrelčiau- 
slai sugrąžinti. - ■ .

Atsakanti, priežiūra pailgina tavo 
gyvenimo metus Ir juos laimingais pa
daro. ' '

, Aš gydau kaip naujas, taip ir nžsi* 
sendinsiąs Ugaįr per daugelį metų lt 

. mano prityrimas mane išmokino kaip 
kuojtreičiausiat išvaryfl ligas Ir sutelk
ti mano ligoniams gerą sveikatą į 
trumpiausį laiką sU lengviausiu bildu 
Ir už mažiausią kainą.'

MžlNAU,KAtP 
irjjV ir mano ofisas yra pilnai aprūpintos nlL<jU Vlblnt/t L-f> viii- riarhltl 't

t

" ’ Taigi nežiūrint kaip svarbi tavo liga
arba kaip senui sergi |r nepaisant kiek kurtų buvai apviltas beieš
kant nveikntos. Aš esu pasirengęs tau parodytl ką gudu padaryti, ir 
Jeigu tu pąsiiluosl po nmno priežiūra, aš gaWu tave sveiku padurjr- 
ti taip kaip ir šimtus kitų, kurie yra ant naujo kelte sveikatos te ku
rie bus sveiki taip kaip turi būti.
Mano kėdims pigioj te totemu prleiudnios^patavimiiA
HD UnnnMCV 220 Tr«mont Street, Bouton, Mm». ‘

. Uhi ihUiiUiilI. Priešais Majeutic Teatrą, »
10v..-ti iki 8 f. K

1 
f

* Ofiso nųa 0 H r. iki S
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