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“DARBININKAS”
366 West Broadvay, . 

Boston 27,Mass.
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LIETUVOS ATSTOVO 
KELIONĖ.

A _ » - '

Šiuond pranešama jog

8000
Kiekvieną mums pavestąJ 

užsakymą išpildysime greit 
ir gerai.

i

\ 
x.

ea

*PūbllFh»d and dlatributed ander per- 
mlt (No. 1534) authoriaed by the Act 
ot Oetober e. 1917, on filė at the Po«t 
Offlce of Boston,-Maeg. By ordsr of 
the PrMldent, A. S. Barlenon, Post’ 
jnMter Gebėtai.**
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FONTANINĖ 
PLUNKSNA 
Naudinga Visur 

DIRBTUVĖJE, OFISE, 
NAMUOSE IR KULYJE.

Daug parankiau ir sma
giau rašyti su. fontanine 
plunksna. Daug mažiau 
išlaidų vartojant rontniU- 
ne plunksnų. Pirh dabar.

I Kainos: $1.50, $2,50, ?3„ 
$3.50, H, $4.50, $5.00, 
$5.50, $6.00 anksčiau.

“Darbininkas, ”
’ 866 Bi'onthvay, 

Boston 27, Muša. ,

• SUMAŽĖJO VAGYS-
> ’ . ; W. ,

Ijottis, Nors au
tomobilių . skaičius Šiemet 
pasidaugino ant 20 nuos.,

| GERB. KLEBONAMS.
jį “Darbininko“ spaustuvė Ig 
jį turi pagaminus . labai prak- 
Įį tišką UŽDŪŠINEMS lapelių 
p ir konvertėlių. Gerb. klėbo- 
p nams parduodame šiaip: 
jį 100 lapelių ir konvertų $ 2.50
J; 200- ” ” ” 3.25
S 300 ” ” ” ‘ 4.06

5.00 
” — 78.75'
” 15.00»«
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Geriau vėliau, negu niekad. 
Geriau pirkti boną vajaus pa
baigoje, negu vsai nepirkti-.

Pats nuogas; marškiniai už
antyje. (Žvakė.) >'

f
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Krikščionys darbininkai vie- 
nykitesISjieskitės J vienin- 
telę < dar^^monių organiza- 

eiją Amerikoje Lietuvių 
Darbininkų Sąjungų.

Fįii ĮlįiįiM. įSagsasaap

Organas Amerikos Lietuvių 
B, K. šventa Juozapo 

Darbininkų Šą-gos.
/ i

. ■■■.■ ......... ... ..........

“DARBININKAS”
UTAKNINKAIS,BIKETVERGĄIS ’ IR 

SUKATOMIS.
Atotonus
ŪŽrubeiy metama ......
bostone Ir apylinkėj metama..,.

“DABBININKAS,,

3QG Bboadtcay, Bolton 27, Mam. 
2/el. 8ouib

Kaina i tintai. Ci

ATSTOVĄ 
ATVYKUSI BOSTONAN

ATSTOVAS BOS- 1 teatre-
‘ TONAN. - • f

Lietuvos atstovas Čarnec
kis su sayo palydovais Vini- 

t ku ir Mastausku pagal nu
statytą tvarką iš Woreės- 
terio atvyks Bostonan pane- 
delį, spalio 24 d. 12* vai. die
ną. 2 >vąl. po pietų bus pri
imtas giibernatoriaus Statė 
House’ėj, o 3 vai. bus priim- 

’ tas miesto majoro City 
Hall’ėj. Vakare Municipal 
salėj prie E. Broadway tarp 
G ir H gatvių įvyks prakal
bos.

MARŠRUTAS SEKASI.
Lietuvos atstovo Čarnec

kio maršrutas Naujojoj 
i Anglijoj vyksta sėkmingai 
I -ir neša gausius Vaisius. Pe- 
| reitą subatą gerb. atstovas 
I su savo palydovais Mastaus- 
Į ku ir Viniku atvyko Wor- 
■ eesterin, , kur vakare buvo 
1 jiems: parengtas pokilis. Da
li lyvavo miesto majoras ir ki- 
| ti žymesni amerikonai. Lie

tuvių buvo arti 100. Bonų 
į. tą vakarą užrašyta už arti 
■ $3.000.
•.. Ant rytojaus atstovas su 
savo palydovais traukiniu 
atvyko į Lawrence. La<- 
reneiečiai gerb. svečius pri
ėmė taip sakant tikrai lietu
viškai. Veiklesnieji t Law- 
renciečiai perėjo per lietu
vių Valgomųjų daiktų krau
tuves it parinko gerybių sve
čių pietums. Biznieriai už
sipelno kredito, kad gėry
bių nešykštėjo ir gausiai jų 
dovanojo. Bažnytinėj salėj 
prie gražiai papuoštų gyvo
mis gėlėmis stalų 200 law- 
»renciečių ir gerb. svečiai pie
tavo. Paskui griausmingai 
benui griežiant visi maršavo 
į didžiulę miesto salę. Gerb.

. svečius automobiliuj vežė 
lietuvis biznierius garborius 
Boleslavas Čiurlionis. Sa
lė jau buvo-gausiai prisirin
kę* žmonių. Prakalbose da
lyvavo .ir miesto majoras. 

Po ‘ prakalbų svečius savo 
automobiliu nuvežė į Wor- 
cešterį minėtasai biznierius 
Boleslavas Čiurlionis. Visą 
savo patarnavimą B. ’ Čiur
lionis suteikė dykai.

Maršrutą,skelbiant Law- 
rence nebuvo minėtas. Bet 
gerb. kun. P. Virmauskis, 

. Laivrence’o lietuvių klebo
nas, pasistengė, kad gauti 
augštus svečius. Gerb. kle
bono ' pastangos atnešė 
džiaugsmą Lawrence’o lietu
viams ir naudą Lietuvai.

Worcesteryje gerb. sve
čiams prakalbos buvo su
rengtos‘gražiausiame miesto ’ A l *

.......  r

Įrearre ,— Plaza Theatre va
dinamame, Didžiulis^ teat
ras buvo kupinas lietuvių. 
Kalbėjo ir miešto majoras. 
Bonų parduota už apie $15.- 
000.

DIDELIS LIETUVIŲ; 
PROTESTO MITIN
GAS PRIEŠ LENKŲ 
PERSEKIOJIMUS 

VILNIUJE.
Vašingtonas, X. 18 d. (L. 

I. B.). — Spalių 14 d. Kau
ne buvo įvykęs tūkstantinės 
minios protesto mitingas 
prieš lenkų persekiojimus 
Vilniuje. Šiame protesto mi
tinge dalyvavo Kauniečiai 
ir Vilniaus bei Gardino 
tremtiniai. Buvo kalbėtojų 
iš įvairių organizacijų, par
tijų ir tautybių.

l Mitingas išnešė sekamus 
nutarimus:

Protestuoti visam pasau
liui prieš lenkų elgimąsi 
Vilniuje;

Reikalauti Lietuvos vy
riausybės išrūpinimo di
džiųjų valstybių globos 
skriaudžiamiems Lietuvos 
piliečiams okupuotoje Vil
niaus srityje;

Ūmimosi priemonių pro
testuoti prieš P. Hymans’o 
pasiūlymo projektą;

Reikalauti, sulyg laisvai 
pareikšta Gudų gyventojų 
valia, prijungimo Lietuvai 
visos Gardino srities su 
Baltstoge, Lietuvos Brasta 
ir Slanimu ligi Bugo ir Na
revo upių;

Šaukti visuomenę nesi
duoti suprovokuoti nei at
keršyti lenkams Lietuvoje; 
ir

Šaukti visuomenę aukoti 
naujų Vytauto Gimnazijos 
rūmų Vilniuje pastatymui.

romi lietuviški ir lietuvius 
užjauciantieji laikraščiui.'

Lietuvos miestuose ir 
miesteliuose masiniuose su- 
surinkimuose keliami pro
testai prieš lenkų žiaurumus 
Vilniuje. *.

Visoje Lietuvoje renka
mos alios sušelpimui nu
kentėjusių nuo lenkų perse
kiojimų. Gražią pradžią 
padarė Kauno miesto tary
ba, aukodama 50,000 auksi
nų. r,

Lietuvos Vyriausybė jau 
ėmėsi atitinkamų žingsnių ir 
kreipėsi prie Tautų Sąjun
gos prašydama jos interven
cijos.

Kaip atsilieps į visa tai A^ 
merikos lietuviai?

Geriausis atsiliepimas, tai 
kiekviename susirinkime 
prisiminti lenkų žiaurumus 
Vilniuje ir aukuoti kuovei- 
kiausiam Vilniaus iš po len
kų okupacijos atvadavimui.

Vilniaus jaiįadaybpui au
kos priimamos: Representa- 
tive of Lithuania, New York 
Office, 370 Seventh Avė., 
New York, N. Y. Aukos 
siunčiamos Valst. Iždui 
Kaiman.

V. Čarneckis,
Liet. Atst. Amerikoje.,

VĖL BANDO ATGAUTI 
. SOS44.,

į. Vtenna* -r guvusis Aus- 

 

iro-Vengrijosjįildovas.-Ka- 
Tolis antru k įu bando at

 

gauti sostą. Pareitą ketver- 
gą orlaiviu'aplydo Šveicari

 

ją ir atlėkė įį. Vengriją. 
Priešfaraitjančjų žinių atėjo 

 

apie jo pasiseldįmis. Vienos 

 

žinios skelbią,, būk-Karolio, 
šalininkai jau p įėmė sostinę 

Eitos žinios 
ha krūvini 
įartinės vai-

Budapeštu, 
skelbia, kad e 
mūšiai tarp dal 
džios šalininkui ir Karolio 
šalininkų. , į

Karolis, apleisdamas Švei
cariją sulaužė iduotą žodį. 
Gaudamas prieglaudą Švei
carijoj Karolis pasižadėjo 
prieš tris dienas Šveicarijos 
valdžiai pranešti apie savo 
žygį. Bet dabar po trijų 
dienų apleidimo Šveicarijos 
pranešė apie tai.

KARALIUS NUBIED- 
NEJO.

London. — Anglijos kara
lius paskelbė, jog neįstengia 
pasitaisyti savo jachtos kad 
galėti} f ateinančiais metais 
dalyvauti lenktynėse. Sako 
laikas dabar toks, kad rei
kia būti labai taupiems.

Lenkai' pradėjo Vilniuje 
arsią kovą *su visu kas Metu- 
viską. Jie uždarinėja lietu
vių įstaigas, virs 400 moki
nių buvo is lietuvių gimnazi
jos išvaryta gatvėn ir žiau
riai mušama šautuvais, vai
kai mušami „negalėjo pasi
priešinti, tai savo protestui 
išreikšti giedojo Tautos 
Himną “Lietuva, Tėvynė 
mūsų” — taip pat žiauriai 
elgiamasi su lietuvių našiai-' 
Čių prieglaudomis, kurios, 
kaip pavyzdžiui7 Didžioji 
Vilniaus prieglauda su tri
mis Šimtais našlaičių* pir
miausiai apiplėšiamos o pas
kui uždaromos. Inteligenti
ja sukišamą į kalėjimą, o 
liaudis terorizuojama..

Kad nebūtų girdimas kan
kinamos ąukos balsas, uždą-

“AMERICA’S MAKING”
Vašingtonas, X—19 d. (L. 

L B.). — Spalių 15 d. atvy
ko iš New York’o miesto pas 
Prezidentą Har dingą“ Ame- 
riėa’s Making” Komitetas 
užkviesti Prezidentą Hard- 
ingą dalyvauti Amerikos 
Padarymo parodoje kuri.į- 
vyks New York’e spalių 29 
d. ir tęsis ilsi lapkričio 12 d.

Uzkvietimo Komitetas su
sidarė iš delegatų nuo 18 
tautų. Tarp kitų tautų bu
vo delegatai'Prancūzų, Lie
tuvių, Italų, Ispanų, Grai
kų, Airių, Čekoslovakų ir 
Jugoslavų. r

Be kito ko Prezidentas 
Hardingas asvo kalboje de
legacijai yra pasakęs: 
• “AŠ neturėčiau geros nuo
monės apie pilietį, kuris 
nors ir didėliu pasišventimu 
ir energi ja darbuotūsi Ame
rikos respublikos gerovės 
sukūrimui, jei jisai neatsi
mintų ir neatjaustų savo gi
minėms toje Šalyje iš kur ji
sai paeina.”

Prezidentas pareiškė, kad 
jis atvyks parodon jei bus 
jaųi galimą.

Prie “Amerįca’s Making’ 
parodos lietuviai energingai 
ruošiasi ir yra vilties, kad 
rengiamos parodos lietuviš
kas 'skyrius bus patraukian
tis ir įdomus plačiai įĮubli- tvriteris. Lenktynėse pada 
kai, a^lhnkiušiai pai^od>. ’ rė 136 Žodžius ininutoj.

IŠTEISINO ŽMOGŽUDĮ.
Birmingliam, Ala. — Pra

sidėjo byla metodistų kuni
go Stephenson, kurs kaltina
mas nužudyme^katalikų ku
nigo Čoyle. Atsirado 91 liū- 
dininkas. Norima Stephen- 
soną išgelbėti liūdi j ant, kad 
jis yra pamišęs.

Birmingham, Ala. — Me- 
todįstų -kunigas Stephenson, 
kurs rugpj. ll>d. š. m. nušo
vė katalikų kunigą Coyle 
ant klebonijos porčiaus. Šo
vė už tai, kad katalikų kuni
gas davė šliūbą meto(distų 
kunigo dukierei. Išteisino 
žmogžudį tuo, kad jis buvo 
laikinai pamišęs ir nesusi
valdęs. Tame mieste nedaug 
tėra katalikų ir protestonai 
yra baisūs anti-katalikai.

AMERIKONAI sve
čiuose JAPONIJOJ.

____ 4

. Tokio, t-* Amerikos pra
monininkų ir biznierių misi
ja atvyko į jokohamą. Vie
tos biznieriai amerikonus 
gražiai pasitiko.

r. DEMONSTRACIJA 
PRIEŠ AMERIKA.

• Paryžius.--Radikalai bu
vo surengę didžiulę demons- 
traeiją protestui išreikšti 
prieš Suv. Valstijas už ap
kaltinimą žmogžudystėj 
Sacco ir Vanzetti dviejų ita
lų Braintree, Mass. Mani- 
festantai į policistus metė 
bdmbą ir septyni policistai 
sužeisti. Šeši manifestan
tai suareštuoti.. Vienas iš 
manifestantų šovė į raitą po- 
Įicistą ir tas nuvirto nuo 
arklio. ■ Kitas policistas kar
du kilto šovėjui. Demons
tracijoj dalyvavo arti 10.- 
000 žmonių. Wagram salėj 
buvo prakalbos, kuriose 
smerkta Suv. Valstijos.*

DARBININKŲ REIKALAI
■ r *

■ NUTARĖ NESTREI-
' : KLOTI.
Chicago. .— Paskelbtasai 

geležinkelių darbininkų 
streikas, kurs turi prasidė
ti spalio 30 d., gavo naujų 
smūgių iš pusės pačių darbi
ninkų. Jau pirmiau pen
kios darbininkų unijos stojo 
prieš streiką. Dabar tas 
skaičius pasididino iki devy
nių unijų. Tai dabar trys 
ketvirtadalės darbininkų 
stoja prieš streiką, o reikia 
viena ketvirtadalė visų dar
bininkų gavo įsakymus strei
kuoti.

■’i \

GOMBĖRS IR STREL ,
’ Kas. \ ■ 

Washington. — Laikraš
čių reporteriams atsilankiu
siems pas Samuel Gompers, 
Amerikos Darbo«Pederaci- / I t>
jos prezidentą pasakė, jog 
nieko negalįs pasakyti gele
žinkelių darbininkų streiko 
reikale. /

ATVYKS VOKIEČIŲ 
KONSULAI.

Berlin., —■ Amerikai rati
fikavus taikos, sutartį, Vo
kietija netrukus atsiųs savo 
konsulus. 2GnSK»aMHnrBi^^ 
vėliau paskirtas, 
ambasadorium' bus 
man. , '

įžeistas kūdikis.
Brockton, Masę. ■— Pas 

vieną graiką, 325 Grove St., 
atsilankė du policistu. Grai
kas maldavo policistu neiš
budinti kūdikio lopšyj e. Ta
da policistas žvilgterėjo į 
lopšį ir pamatė vietoj kūdi
kio leką, kur besą 8 galionai 
naminės. Už tą “vaiką” 
graikas užsimokėjo $75. .

KIEK SUVARTOJA 
GAZOLINO.

TVaskington. — Per rug
pjūčio mėnesį gazolino su-' 
vartota 503.000.000 galionų. 
Vidutiniškai imant atseina 
po 13.921.000 galionų dienoj. 
Gazolino produkcija tą mė
nesį buvo 43i.577.OOO galio
nų. Išgabenta tą mėnesį už
sienin 47.803.000 galionų.

X .

13ft ŽODŽIAI MINUTOJ.
York.—George Hoss- 

field iš Paterson, N.r J. pa
laikė savo reputaciją, kaipo 
smarkiausias rašytojas type-

v

v '

NEGAUNA GYVENA
MOS ALGOS.

Pagal aprokavimą Massa- 
chusetts valstijoj padoriam 
merginos pragyvenimui rei
kia $13.50 savaitėje. Bet mi- 
nimum algos nustatymo kp-

minimum alga nustatė $12 
savaitėje.

NUBALSAVO STREI
KUOTI.

Cliicago. — Pakaimių 
Amalgamated Meat Cutters 
ir Butcher Workmen nubal
savo streikuoti. Už-streikų 
stoja 35.354 prieš 3.490 dar
bininkų.

NUMUŠA ALGAS. .
Taunton, Mass. — Taun- ’ 

ton River Mills paskelbė, jog 
nuo spalio 24 d. numažiną: 
algas ant 7% nuoš.

------------- ;----------------\ -

PRAGYVENIMAS TRU
PUTĮ PIGESNIU 

Washington. — Pagal sta
tistikas padarytas 32-se di
džiųjų Amerikos miestų 
pragyvenimas nuo gegužio 
ild rugsėjo menesio atpigo 
ant 1.7 nuoš. ir ant 18.1 nuoš. 
nna birželio 1920. Bet da
bar pragyvenimas ,ant 77.3 
nuoš. brangesnis, negu, buvo" 
1913 m. Per tą. laiką maistas 
pabrango ant 53.1 nuoš., dra
bužiai ant 92 nuoš., rendos 
pakilo ant 60 nuoš., kuras ir 
šviesa pakilo ant 80.7 nuoš., 
rakandai ąnt 124.7 nuoš./ *

PAGALIOS GAVO 
VIETĄ.

N.elv York. — Atvyko Ru
sijos mokslo vyrąs prof. 
Otto Strave. Jis profeso
riaus Chicagos universitete 
ir dėstys astronomiją. Jis 
pabėgo iš Rusijos su gen. 
Vrangeho armija ir per tą 
laiką kirto medžius ^Turki
jos miškuose ir taip pelnijjo 
sau pragyvenimą.

NESTREIKUOS. .
Pkiladelpkia, Pa. — 34.- 

000 Pėnnsylvanią geležinke
lių linijos darbininkų, dir
bančių šapose ir prie taisy
mo geležinkelių, nutarė ne
dalyvauti streike, kurs pra
sidės spalio 30 d.

REIKALAUJA SKOLOS. 
iVew York. ■ Mary Gor- 

land. traukia teisman Ear- 
mer-Labor partijos kaiku- 
rius viršininkus. Ji pasko
lino tos partijos rinkimų a- 
gitaeijai $6.500. Negalėda
ma jų atgauti geruoju, pa
traukė teisman. .
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Lietuvos atstovas, gerb. VĮ 
Čarneckis, lankysis sekan
čiose kolionijose: i

Montello, Mass. — spalių 25 d. 
Oambridge, Mass. — spalių 26 d. 
Waterbury, Conn. spaliį 37 A - 
Hartford, Conn. — spalių 38 d. 
Dhiladelphia, JPa, — spalių 30 A „ 

čia pribus Mvakaro sp, 30 A 
Newk irHarrison, N. J. ** 

lapkričio 8 & 
t M*. Miaij*

Paskolom NJcfftua
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*Shitared >a aecond-clU«s matter Sept. 
Oi 1B15 at the poet office at Boston, 

the Act of Marča 8,1879,”

l^beeSptancefor mailing at speclal rate 
poetage provlded for, ta Sectiod 1103, 

&Lęt <xf Oct 8,1017. authorized on July 
W 191&”

statyti iš vietą. Kaip žino* 
me, tas ktropuikiaiisia pavy
ko, Turbūt nebuvo pasau
lyje labiau pralaimėto strei
ko, kaip Bostono policistą 
streikas visi be jokio išė
mimo sustreikavusieji poli- 
cistai atstatyti nuo vietą*

Gal būt, kad dabar kam 
nors bus ištokavimas Paleis
ti geležinkelią darbininkus 
prie streiko ir jiem iškirsti 
šposą, koks iškirstas buvo 
Bostono sustreikavusiems 
policistams. * ’

_________________ 2.DSHBIHljrriSB ' 
Iš Mūšy CENTRO,

3*
I i >

IV L I Mi-lį. <

.lauks. Tos apyskaitos bus ir 
toliau siuntinėjamos tik katali
ką laikraščiams ir T. Fondo 
skyriams, vadinasi tai Visuo
menei, kuri Tautos Fondan au
kasdėjo. Mes lauksime kan
triai to momento, kada Sandar 
ros rėksniai nustos sirgti ir sie
lotis dėl Tautos Fohdo/ o ims 
rupinties. vien savo organizaci
ja ir savo fbudeliais, jei nebeįs* 
tengia gražiai, dirbti visos tau
tos labui. Kas iš žmogaus vir
to pailgaveide, lendančia į&ve- 
timą daržą, tas, berods, vėl ga
lėtą pavirsti į (žmogų. Lauksi- 
mėto;

Sunkisuii&s .momentai.
Lietuvos valdžiai atėjo sun

kiausias momentas. Atgauti 
Vilnią, neprisiimti ne Šešėlio 
lenką gitobos, ir išstumti len
kus iš savo žemią — be’kraujo 
praliejimo štai jos didieji 
uždaviniai. Bet. kaip jie sun- 
kąsl Alijaritą imperijalistai 
Užsispyrė brukte inbrukti mus 
lenką globom Patys lenkai nė 
manyti nemano iš Vilniaus 
kraustytis. Vargu juos vyti, 
■kada franeuzai stovi už ją pa
čią —- butą perdidelė rizika. 
Gi Vilnius Lietuvai reikalin
gas, kaip gyvybė. Bet Jaukti 
vėl ilgus metus lenką suklupi-

* ■ * *
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Lietuvos Nepriklausomybes 
Keliais
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Įima iš vieno į kitą apskritį nuvažiuoti be 
tam tikro leidimo, kada*jįe žmones kauki- . 
no didžiausioms rekvizicijoms, kada nebu
vo galima net lietuviškai laikas parašyti. 
Sunku trumpai pasakyti, kiek vargo tada 
Lietuva; Daug kas mane ka< jau visai’pra- 
žuvusį kad nieks jau jos iš Vokiečią nagą 
neišgelbės, bet Laisves kovoto jai nenustojo 
vilties ir* ištvermės — nors daug kam teko 
kalėjimuos pasėdėti ir į Vokietiją būti iš- • 
tremtiems. Bet .tie visi kentėjimai ir var
gai tik didino kovotoją eiles ir grūdino ją 
ištvermę?

Voldečią revoliucija, o su ja kaizerio nu
vertimas žymiai pastūmėjo Lietuvos tautą 
prie tikros nepriklausomybės darbo. Lietu
vos ateities klausimas vis labiau virsta tarp
tautiniu klausimu, tik Rusą vyriausybė ir 
Rusą spauda lyg susitarę tylėjo. Bet ko jie 
daugiau tyli, to labiau jis, kybą aikštėn.. Ir . 
pagalios Rusijos centralinės kareivią ir dar-' 
bininką Tarybos nakaze Skobeliovui, kurs 
buvo siunčiate as į Paryžią, aiškiai reika
laujama Lietuvos ir Latvijos apsisprendimo 
teisią. Tas nakazas privertė ir Rusą vy
riausybę prabilti, bet ji griežtai atsisako 
Lietuvos nepriidausomybės idėją remti. Tuo 
pačiu laiku Rusijos tautą suvažiavimas Ki
jeve nusprendžia priminti laikinajai Rusi
jos vyriausybei, kad ji paskelbtą dekretą 
dėl Letuvos nepriklausomybės.

Visi tie faktai mums rodo, kad šis ka
ras pastatė prieš pasaulį Lietuvos politinės 
ateities klausimą ir kad patįs lietuviai,°kiek 
tik galėjo savo žodį tarti, tą klausimą rišo, 
ir reikalavo Lietuvos nepriklausomybes. 
Pasaulinis karas ir revoliucija tik sąlygas 
paruošė mūsą nepriklausomybei. Pati ne
priklausomybės eiga ir jos kūriba pareina 
nuo Lietuvią priaugihio — nuo kultūrinio, 
visuomeninio ir politinio Lietuvos pribren
dimo. *

Bet dar turime pažymėti vieną svarbą 
Lietuvos nepriklausomybės brendimo bruo- . 
žą — tai Lietuvią-tremtinią Rusijoje veiki
mas. Jie susiorganizavę į partijas, sroves 
ir kuopas visais kraštais varė tautinį darbą. 
Kad. apsergeti tremtinius nuo. ištautėjimo, 
lietuviai kuria savas mokyklas, savas gim
nazijas, suaugusiems kursus, vaiką prieg- 
glaudas ir leidžia savą laikraščią. Rusijos 
lietuviai neatsilieka ir .nuo politikos'darbo. 
D.ar 1916 m. įduotas apsvarstyti rusą kade-. 
tą partijai autonominis Lietuvos konstitu
cijos projektas. Be to naudodamiesi Rusi
jos revoliucija šaukia kelis paeiliui susirin- 
ikmus Lietuvos politiniams klausimams riš
ti Voroneže ir renka Lietuvos Tarybą/Rusi
joje, kuri atstovauja Lietuvią reikdluš ir 
1917 m. kovo 13 d. įteikia mam tikrą raštą 
Rusijos laikinajai valdžiai, Lietuvos savys- 
tovumo klausimu. Pagalios 1917 m. gegu
žės .27 dieną Petrapily šaukiamas Lietuvią 
geimas ir •jame griežtai reikalaujama Lie
tuvos nepriklaiisomybes. .

**/(Bus daugiau)

*

(Tęsinys) , 
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Bet štai 1914 m. liepos mėn. prasideda 
didysis Eiropos karas. Didžioji ir Mažoji 
Lietuva karo laukas. Visos karo baisenybės 
pirmoje eilėje gula ant lietuvio pečią, Vėl 
■šalis išnaikinta^ išgriauta; tūkstančiai lxe*- 
tuvią žūsta karo laukuose, tūkstančiai iš
tremti į tolimą šaltą Rusiją. Kryžiai, ku
riais visi Lietuvos laukai nukaišyti — tylūs 
liudytojai vargo ir skausmo, kurie teko mū
są broliams pakelti, takai ir takeliai, ku
riais lietuviai buvo varomi į Rusiją, kruvi
nomis ašaromis nulaistyti. Lietuvos jauni
mas — jos viltis ir stiprybe — turėjo žūti 
dėl svetimą valstybią užgaidą. Vėl Lietu* 
vos kraujai papluko, apsiliejo, vėl pasinė
rė vargą ir nelaimią jūroje;

Bet dar karo pradžioj Anglai paskelbė, 
kad jie einą kariauti su vokiečiais ir dėl ma
žąją tautą laisvės. Tam ją obalsiui prita
rė ir farncūzai ir net, didžiausia, mažą ją 
tautą engėja, cariška Rusija. Tai skelbda
mos, kiekviena tą valstybią turėjo savo 
naudą galvoje: Anglams Belgija rupi su 
jos užgriebtomis,pas vokiečius kolonijomis, 
Prancūzams rūpėjo sau Alsas Lotaringija 
atgauti, Rusija svajojo apie Nemuno įta
kas. O vokiečiai teisindamies dėl jiems da
romą priekaištą ir-gi skelbia,: kad ir jiems 
mažąją tautą reikalai rūpį. Tas mestasai 
kariaujančią valstybią obalšis tai buvo to
ji kibirkštis, kuris davė drąsos visoms ma
žoms tautoms aiškiai ir atvirai reikalauti sa
vo nepriklausomybės. Lietuva tik laukė 
progos, kada galės pareikalauti išpildymo 
didžiiiją tautą pažadėjimo. Tą progą davė 
Rusijos revoliucija.

Keturis šimtus metą su viršum slopi
nama Lietuvos valstibinės nepriklausomy
bės idėja gyvą užsiliko giliai mūsą liaudies 
širdyse. Bet reikėjo didelio smūgio, kurs 
iš pat pamatą sujudintą mūsą tautą, reikė 
dideliaušios nelaimės ir didelio tautinės* sie
los ir sąžinės įžeidimo kad tas Lietuvos lais
vės troškimas galėtą išsiveržti aikštėn, .

Laikas bėgo, mainės—mainės ir išvirši
nės politinės apystovos. Lietuva eidama iš 
ranką ;į rankas pagalios pateko į vokiečią 
okupaciją. Iš karto Vokiečiai visai nesiskai
tė su Lietuvią reikalavimais, bet pats gyve
nimas •*— jo nuotikiai ir likusios Lietuvoje 
inteligentijos energingas kultūrinis ir poli
tinis darbas verčia Vokiečius kitaip į visa 
žiūrėti. •

Pačiam baisiausiam* karo sūkuryje, 
pradėjus vokiečią kaizerio sostui drebėti 
Lietuvos politinis gyvenimas atsimaino. 
Pirmiausia 1917 m. iš .visos Lietuvos (be 
Mažosios Lietuvos) Vokiečiai sudaro admi* 
nistracinį vienetą, kas davė vilties; kad Lie
tuva nebus išdraskyta po gabalėlį tarp įvai
rią valstybią. 1917 m. Spalią 18—23 d. į- 
vyksta Vilniuj Lietuvią konferenciją, ku
rioje dalyvauja atstovai iš visą Lietuvos 
kraštą. Toje konferencijoje lietuviai pa
reiškia savo nusistatymą, kad Lietuva turi 
būti Nepriklausoni^ Valstybė. Tokio Lie
tuvos balso, drįstančio išsiveržti iš po vo
kiečio kumšties niekas nesitikėjo. Konfe
rencijoje renka Lietuvos reikalams atsto
vauti valstybės Tarybą. Sunkus buvo jos 
darbas,? nes vokiečią kaizerio žandaras stab- 
de kiekvieną laisvesni žodį, nedavė savaran
kiškai nei. žingsnio žengti. Bet Tautos Ta
ryba savo uždavinį ištvermingai ir sąžinin
gai atliko. Ji stengės kiek galėdama pla
čiai pasaulyje paskleisti Lietuvią tautos va
lią, pareikštą per atstovus Vilniaus konfe
rencijoje, neteisėtus Vokiečią valdžios dar
bus, kurie tą tautos nepriklausomybę slopi
na. Taryba tais pačiais metais gruodžio 11 
d. Lietuvos vardu pareiškė, sutraukianti vi
sus ryšius, kurie buvo jungę Lietuvą su Ru
sija. Tą savo nusprendimą Taryba pareiš
kė Rusijos atstovams per Vokiečią įr Rusą 
taikos įatybas Lietuvos Brastoje 1918 sau
sio 12 d. remiantis Brastos taikos sutartimi, 

 

o vašurip> 16 Ą Valstybes Taryba
viešailpaskelbe ‘Lietuvį nepriklausomybę.

Pamoka. Kultūros vajus.
’ Bet čia mums ir pamoka, ir 
tai net dvejopa. Jeigu ją lai
kraščius skaitytą vieni bedie
viai, jie tada ne nemanytą kal
bėti kataliką vardu. Bet ją lai
kraščius skaito ir remia ir dau
gelis nesusipratusią kataliką, 
kurie ne kataliką veikimo ne
remia*. Šitie tai ir užsuka, ir 
patepą bedievią kakarines, ir 
•padrąsina juos rėkti; O skaito 
jie bedievią leidžiamus Iaikraš* 
čius delta, kad mes, ją broliai 
katalikai, neiuteikem jiems do
ro, katalikiško laikraščio. Ko
kia plati dirva visiems mums 
padirbėti, kada ateis kataliką 
spaudos savaitė. Kiek brolią. 
ir sesueią mes galėtume išgel
bėti iš paklydėlią tarpo. Antra 
pamoka tai tokia: reikia rim
tai ruošties į kultūros vają, tai 
yra į rinkimą auką«krikš'čioniš- 
kos ’ kultūros reikalams. Tos 
krikščioniškos kultūros kaip 
tik ir negavo paragauti anie 
musą priešininkai rėksniai. 
Jeigu jie jos turėtą, jie butą 
daug mandagesni, padoresni ir 
sąžiningesni. Tad parūpinki
me tautai dorą, sąžiningą va
dą, o musą tautos ateitis bus 
skaisti. Reikia Lietuvos kata
likams universiteto, reikia A- 
merikos lietuviams kolegijos, 
reikia teikti parama katali
kams moksleiviams, reikia mo
kykloms gerą vadovėlią. Vi
sus tuos reikalus pasiėmėme 
aprūpinti ateinančią žiemą, su- 
mesdami jiems kiek pasigalė
sime auką. Tad ruoškimės vi
si į.tą darbą. 18 d. spalią Fede
racijos valdyba susirinks, kad 
pagamintą kultūros vajaus pie
nus, bet galvokime ir ruoški
mės visi; siąskime centrui sa
vo gerus sumanymus, kaip pri
traukus prie to švento darbo vi
sus Amerikos lietuvius katali
kus.

_ num 79 pra- 1110 pavargimo, kada rekvi- 
k&susfe CHejigos
t _ kada taip jau laikas eiti pne

Ujjeralti seimo varpas .esąs Mea atfiatymo, švietimo dar- 
New Yorke žydo storage e. ‘^o, naują rinkimą —* laukti*W 
IšDhicagus jis buvę^pasiąs-v 
tas į New Yorką ant to lai
vo, kuriuomi turėjo išplauk- - . , .
ti Vileišis. Tą varpą turėjo ?.a P^etelią —- pagunda, 
Vileišis į Lietuvą pargaben
ti. Bet varpas į storage at
sidūrė. Žinoma tai didis pik
tumas ir dantą griežimas li
beralams. Tasai varpas bu
vo nesantarvės varpas ir to
kiam vienur ar kitur jam ir 
kartu, liberalams turėjo atsi
tikti blogumas.

« ___________

; “Vienybe” 
nešą, i

*

į ^arbiniukai
Kristuje, po Raž- 

r^žio8 vėliava, visuonuenei 
gelbsti. _ _
ri-et.ni..m -am,. ..... .. .................. i . ..iii. .im.IT.1,1 J

DBL GELEŽINKELININ
KŲ PASKELBTO 

’ STREIKO.

Pęnkią didžiąją gelėžin- 
kelįą darbininką unijij va
dai paskelbė streiką spalio 
30 dieną. Pereitą ketvergą 
buvo* susirinkę, valdžios 'į- 
steigtos geležinkelią darbi
ninką komisijos ir aną uni
ją vadą konferencija. Ma
nyta, kad toje konferencijo
je įvyks kokia sutartis ir 
streikas bus atšauktas. Bet 
iš konferencijos nieko gera 
neišėjo. Streiko paskelbi
mas tebėra galėję. Turbūt 
dar bus daroma pastangą iš
vengti streiko. Valdžiai ir 

"visai šaliai nei šis nei tas‘bū
tą, jei streikas paskelbtu 
laiku prasidėtą. O tuo tar
pu iš įvairią valstybią at
plaukia augšti svečiai dele
gatai į Ameriką dalyvauti 
nusiginklavimo ’ konferenci
joje

' Bet gal yra suokalbis dar
bininką nepaisyti, leisti 
jiems išeiti streikan ir trenk
iu po to mirtiną smūgį. Juk 
vienoj vietoj tas jau buvo 
padaryta. Tas buvo Bostone. 
Viši atsinįname Bostono 
policistą streiką. ‘Retas kas 
mane, kad polięistai galėtą 
streikuoti. Regis, kad poli- 
cistą, slaugiu, gaisrininką, 
daktarą, vandentraukio dar
bininką streiką neprivalo 
būti panašiai kaip kareivią 
karo metu.

Bostono policistai rengėsi 
streikan, paskyrė streiko 
dieną, bet tikėjosi, kad ją 
teisingi reikalavimai bus iš
pildyti ir nereikės nei pradė
ti streiko. Ir kuomet jie 
išėjo streikan, tai buvo pa
sirengę už valandos grįžti 
darban. Bet kam tai buvo 
išrokavimas padaryti poli
cistams tas, kas buvo pada
ryta. Kuomet Bostono poli- 
ėistaį pastatė savo reikalavi
mus, kuomet jau buvo strei- 
pąskelbtas, tai, "kaip vėliau 
išėjo* eikšten, štai kas buvo 
padaryta. Bostono Cham- 
feer ef Commerce turėjo su
sirinkimą, delegavo vieną iš 
gavo tarpo pas didžiuosius 
dienraščius užčiaupti jiems 

> bumas. Įsakyto apie tam 
tikrus policistą reikalus vi
suomenei neskelbti. Jei tie 
reikalai būt buvę paskelbti, 
toi Visuomenes opinija būt 

• stojusi už policistus įr ją

pildytu Kam noršįmat’

STREIKO.

vo, kuriuomi turėjo išplauk-

Per ilgą laiką socijalistai 
ir liberalai tampė Česnulio 
kelnes. Tampė jas apsivar- 
tydami, išversdami, rodyda
mi savo pasekėjams. Paga
lios “Draugo” Titnagas tas 
kelnes paėmė ir jomis pa
braukė liberalams ir socija- 
listams po panose. Tai da
bar liberalai tą kelnią nelie
čia. Brooklyno “Vienybė” 
pradėjo tampyti Česnulio 
“siusius. I

Socijalistą ir laisvamanią 
laikraščiai ir laisvamanią 
Susivienijimas ir draugijos 
pradėjo dejuoti, kad pasak 
Brooklyno ‘ ‘ Vienybės ’ ’ 

‘ ‘ mūsą draugi j as Rusi j os 
agentai laimė ja.” Čia eina
si apie tai, kad komunistai 
brukasi į draugijas ir sten
giasi jas panaudoti savo 
tikslams. Bet komunistai 
tą darbą dabar tepradėjo, o 
socijalistai ir laisvamaniai 
nuo senai brukasi į katali
kiškas draugijas, įsibruka į 
valdybas ir jas**panaudoja 
savo tikslams. Jei komunis
tai peiktini už lindimą. į 
“tautiškas” draugijas, kad 
jas panaudoti savo tikslams, 
tai nemažiau smerktini lais
vamaniai, kurie briaujasi į 
katalikiškas draugijas tais 
pat tikslais.

4fj

“Naujienos” num. 
rašo: “Kaip galint greičiau 
Lietuva turi įsitaisyt savo 
pinigus. Šitam tikslui pir
miausia reikia, kad Lietuva 
įsigytą aukso.” Na, o “Nau
jienos” agituoja nepirkti 
paskolos boną. Matyt “Nau
jienos” mano bonu nepirki
mu amerikiečiai prigelbės 
Lietuvai įsigyti'aukso.

1 . -T-l—r. • - - # , --.--I- r- | .

BLAIVININKŲ AKSTINAS.
Tegyvuoja, 
Tegyvuoja, 
Blaivininką draugija!
Temažeja...: 
Teprasmnga. 
Alkoolio vergija!. 
Tenukrinta —- 
Terasoja _

' Dievo mylįstosJAi1}
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nežinia ko, irgi rodos, nebega
lima. Ir štai tuo sunkiuoju mo
mentu šnibždama ausin' ne- 

— ei
ti ant nuolaidą, daryti kom
promisus ir mėgsti šiokius to 
|kius prigulniybės ryšius su len
kais. Ligšįol Lietuvos valdžia 
anaiptol tai ‘ pagundai nepasi
davė. Tikėkime, kad . ir nie
kuomet nepasiduos. -

Paremkime.
Tik niekšas, arba labai siau

rai partijinis žmogus galėtą 
smerkti Lietuvos valdžią, kad 
prieš ją, stoja toji pagunda. Ir 
ne valdžios butą didžioji kaltė, 
jeigu ji tai pagundai pasiduo
tą, bet tautos, jeigu ji šiuo sun
kiuoju momentu savo valdžios 
neparemtą. Tauta, berods, ir 
remia. Peremkime ir mes Ame- 
rkiečiai moraliai ir materi- 
Paremkimę moraliai ir materi- 
jaliai. Moraliai — pasakykime 
jai su tvirčiausiu pasiryžimu, 
kad Amerikos lietuviai visomis 
savo pajėgomis rems valdžią 
jos kovoje už visišką ir pilną 
Lietuvos išluosavimą, kovoje 
už Vilnią, už Lietuvos žemią 
čielybę. Lai pasaulis per prie
vartą ir atima, mums laikinai 
tą. ar kitą Lietuvos dalį. Toji 
dalis bus kilpa ant kaklo ūai 
tautai, kuri panorės ją užsiner- 
ti. Ir Vilnius, ir Gardinas, it 
Seinai,*anksčiau ar vėliau grįš 
prie musą. Bet jei kitaip da
bar nebūtą galima, verčiau 
Lietuvai būti be Vilniaus, negu 
su lenką hegemonija. 

> Paremkime materijaliai, iš- 
pildykime savo kvotas pasko
los vajuje — ir dargi su geru 
kaupu. Kolonijos, savo kvo
tas dar neišpildžiusios, lai su
krunta, kad iki spalio paBai- 

. gos neliktą nė vienos kolonijos, 
kurios kvota dar butą neužbai

gta.
Partyvumo vergams

Juo labiaus lietuviai katali
kai remia Lietuvą, juo labjauš 
jie kruta, veikia, organizuojasi 
— juo labiaus kįla aplink mus 
ir prieš mus šauksmai musą i- 
dėjinią priešininką. Šaukia 
laisvamaniai tautininkai, rėkia 
visokio plauko socialistai; pri
meta mums, kad mes parduodą 
Lietuvą lenkams, kad d&rbinin- 
kams jungą užkrauną, kad 
Tautos Fondas jiems apyskai
tą neduodąs. Kas čia pasida
rė? Ar jiems gal Lietuva ne 
juokais parupo? Jeigu taip 
butą, jie pirmiausia kibtą į bo
nu pirkimą, mums gi duotą ra
mybės bent už tą, kad mes Lie
tuvą remiam. Bet prie boną 
ją nėra. Jiį šauksmus gi iššau
kianti musą gera vienybė ir 
gražus darbai. Nenusiminki
me dėl to. Galėtume net ir. 
clžiaugties. Jię . rėkia dėlto, 
kad mes jau stiprus, ir kad juo' 
tolyn, juo stipryn einame. Jei
gu mes būtame silpni, jie musą 
nė nematytą. Jie šaukia, nes 
jaučia, kad per silpni ją gink
lai, kad galėtą kataliką tvirto
vę — Federaciją ir Tautos Fon
dą panaikinti. Vokiečią di
džiosios anuotos neįstengė Ver- 
duno sugriauti; juo labiau ne* 
'jįt6ĮĮgs.intisii 
ti beSievlį liiateriSla klyksmai
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. Pagelba iš Lietuvos.

Minėtam svarbiam ^darbui 
susilaukėme gerą talkininką iš 
Tėvynės. Katalikiškoji Lietu
va atsiuntė mums talkon du 
žymiu • vyru — darbuotoju ir 
kalbėto ju. Tai 1) Kun. Bronius 
Bumšas, kurs pagelbės mums, 
iškelti aikštėn universito ir- 
kolegijos reikalus1 ir 2) kun. 
Pranas Garmus, kurs nušvies 
musą kolonijoms kataliką 
mokyklų ii- moksleivią reika
lus. Visos musą kolonijos galės 
susilaukti ir vieno,, ir kito bra
ngaus svečio iŠ Lietuvos — pa
gal iš Centro nustatyto pieno.

Miko Bagdono Misija.
Jau daugelis musą koloniją 

girdėjo, kalbant p. Miką Bog- 
doną — Lietuvos Paskolos rei
kalais. Didžiuojamės iŠ Krik
ščionies Demokrato, kurs val
stybės darbą pastatė augšiau 
savo partijos reikalą. Tam da
rbui’pasibaigus, p. Bagdonas 
griebsis savo tiesioginio užda
vinio, delei kurio į Amerikos 
šalį atvyko., Jisai buvo siąstas 
į Ameriką, kad supažindinus 
išeiviją su Lietuvos politiniu 
gyveniniu, su partiją nusistaty
mais ir veildmu ir ypač plačiau 
painformuoti apie Krikščionią 
Demokratą partija ir Darbo 
Federacija Lietuvoje; lengva 
numanyti, kaip svarbus ir nau
dingas, bįs mitoįs jpjitūo reika
lu žygis, P. Bagdonas savo 
darbą 'žada pradėti varyti nąo 
Chicagps. Ir jo paskaitą *pa-
klausyti turėt; progoj visos nm 
CftL ’Um*' I
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Karę aukos.

Prancūzą laikraštis ^Excelsior” pa
duoda, kad Pasauliniame kure prancūzą 
buvo nukauta 1.385.000 iš 8 milioną mobili
zuotą; anglą žuvę 835.000 iš 5.700.000 mo
bilizuotą; Amerikos kareiviu 51.000 iš 
3.800.000 mobiliztiotą; italą 569.000 iš 5.- 
250.000 ; belgą 38.172 iš 380.000, ir portu
galu 8.367 iš 200.000 mobilizuotą*

Kel&ivfy prietaras. “
Jei paklydai kely, reikia atsimint su 

kūo Velyką lytą valgei pirmą kiaušiu^, at
minsi, ir blūdas įšnyks. *

Jei patsai pirmuonis į darbą nestosi, 
laukdamas kolei kiti pradės, mažai bemv 
veiksi? * & jeLvieton. dirbti kitus raginsi, vie
toj darbo bus ginčai* * RAti*

. Triūsas yra geriausias akstinas pamy
lėti gyveninį

Geisnjų svaieulj: tu palaimi? vargu su: 
rasi. seką nesmagus at-
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DZBBISIMKSH B.

GARDNER, MASS.
r'; ■ ■’ J". >

Vietos Jaunimas' labai apsilei
dęs, Kitko neveikia kaip tik po 
puliUiniius landžioja ir viens kitą 
bjauriais 'žodžiais kolioja. Gėda 
ir klausytis tokių kalbų. Broliai 
.laikas jau susiprasti.. Jau esam 
taip pripratę prie nešvarių kalbų, 
kad nebemokant nei rimtai pakal- 

* beti. Tai peiktinas apsireiškimas. 
Žinoma, mažai padorių minčių 
jaunimo randasi, daugiausiai save 
pasivadinę bolševikėljais * arba 
raudonkakliais.

Mūsų bolševikėliai priėjo liep
to galą, Per ilgą laiką užkabinė
jo gerus žmonės visokiais būdais. 

, Dabar priėjo prie manymo, kad 
jau gali bolševikišką rojų vykin
ti Taiviėną naktį pradėjo kelti 
“revoliuciją” apie vištinįnkus ir 
pradėjo svetimas vištas “konfis
kuoti.” . Bet. tamsoje raudonoji 
armi ja padare klaidą ir sukonfis- 
kavo vištas ne to, kurio manė ir 
tokiu būdu turėjo daug nesma- 

v gumų.

MONTELLO, MA0& /

, Mūs kolionijos naujienos, kaip 
ir iš lutų kolionijų. L. L. P. sto
tis darbuojasi. Mat gyvai atjau
čia brangios. Lietuvos reikalus. 
Nors yra priešų, kurie vaikščioja 
murmėdami visiems į ausis, kad 
nepirktų bonų. Rimtesni žmonės 
nei neklauso jų barškinimų, bet 
spiauna akysna ir perka bonus 
Nepaisydami bolševikelių pastan
gų, stoties nariai eina per žmones 
Ir ragina pirkti bonus. Nors tu
ri darbo komitetai bet ir dirbti ne
tingi. Laiko susirinkimus kas sa
vaitę, o dabar kas vakaras, kaip 
sužinojo, kad spalio 25 d. Monte- 

1 Įloję pribus su prakalbomis gerb,
L. Atst. V. Čarneckis Malonu bus 

; montelliečiams pamatyti savo tė-.
vynės atstovą. Paimta didžiausia 
svetainė, nes manoma, kad nesiras 
lietuvio, kurs į šias iškilmes ne
ateitų. Gerų pasekmių stoties 
valdybai.

r

Žinantis,
1

J. Brolis.
i>

I SCRANTON, PA.

Čię, daugiausia darbininkai dir: 
ba anglių kasyklose. Kurie mo- 

. ka darbą ir yra dirbę, tiems dar
bas nesunku gauti. Bet jei ang
lių kasyklose nedirbęs ir gerų 
draugų neturi, tai darbas sunku 
gauti. Yra keliolika dirbtuvių, 
kairiose daigiausia dirba mergi
nos ir Šiaip'jaunimas.

Čia L. L. P. stoties veikėjai 
darbuojasi, kad pralenkus kitas 

U kolionijas, nepaisydami keletos 
n lietuvių išgamų, kurie ne tik pa- 

‘I tys neperka, bet ir stengiasi at- 
1 grąsinti nuo pirkimo. Tai tikri 
į “panstvos” nykštukai. Vienoj 
I viešoj įstaigoj teko matyti keistas 
J atsitikimas. Atėjo, vyras su lie- 
| tuvių tautiškais ^paveikslais, tai 

.1 lietuviški bolševikūliai ko iš kai- 
' lio neišsinėrė žvėrišku balsu šauk

dami ir biaurodami mūsų tautą. 
Tas žmogus pamatęs, kad bepro- 

• Čiij tarpan pateko norėjo išeiti, 
bet jie užstojo duris. Turėjo šauk- 

' tis sargą į pagelbą.
Vargšas.

——  f—
WESTVILLE, ILL.

Ko tam mūsų mieste nėra. Tik 
reikia gero satyriko, o juokų ga
li gauti iki kaklui.

"Spalio 12 d. mūsų durnelių A. 
L. D. L. D. Trockio draugija su
rengė prakalbas. ' Einant gatve 
klausau, kad’rėkia kas. Maniau 
kad žydas su obuoliais. Bet būtą 
jam pervėlu. Bet klausausi, kad 
riksmas eina iš svetainės. Įėjęs, 
žiūriu, kad kolrs tai nabagas il
gas žmogus su trumpomis kojomis 
apsikabinęs knygą ir rėkia kad tą 
knygą pats Trockis parašęs, gir
di,, pirkit, tai nereikės dirbti, nes 
Čia parodo kaip reikia nuo dar
bo apsisaugot. Mat Rusijoj da
bar niekas nedirba, vieni kalėji
me sėdi, kiti badu miršta,. Ot 
kokį “rojų” mūsij durnelių šaika 
giria. Tikrai aš galiu* sakyti, kad 

• 'tas rėksnys daugiau nieko' nežino, 
kaip ’Cli. stockyarduose gyvulių 
pilvus tampyti. Ot kokiij išga- 
miškii “didvyrių” mūsij tauta su
silaukė, kurie patys tamsūs be
moksliai būdami veda kitus kovon 
prieš savo Tėvynę. Ar nebūtų ge
rai, kad visi tie durneliai geriau 
yyktų Rusijon ir ten džiaugtus! 
savo “rojumi.” Tai mūsų komu
nistai, — kad vienas net 14 m. 
mergaitę nugirdęs norėjo paprak- 
tikuoti žemišką rojų, bet nepavy- 
ko nabagėliui. Puiki dora, nėr ką 

• Sakyt. Dar vienąs atsitikimas 
Vieno biznieriaus gimė kūdikis 
bot jie neprigulėjo prie parapijos, 
(rodos bene “laisvai” gyvūną).

’ ‘Žinodami, kad čia gal nepriims, 
tai vėžė i Chicngą krikštyti. Be-' 
važiuodami susidūrė su kitu auto
mobiliu. Tėvą sužeidė ir motina 
su kūdikiu ligonbuty guli. Dabar 
ligdnbuty kūdikį apkrikštijo, Tai 
mat kdkimj pasekmes is šalinimo* 
si nuo bažnyčios* 

r
vį

Antenų.

PHILADELPHIA, 

' Kur dingo.

PA.

laikraštį 
jame vi-

su

J

Skaitau darbininkų 
“Darbininką.” Randu 
šokių žinių žinelių, net iš mūsų 
mylimos tėvynes Lietuvos. Malo
nu, darosi skaitant “Darbininką.’ 
Linkiu jam bujoti ir pasklisti po 
visą pasaulį ir pasiekti visas dar
bininkų šeimynas ir net Lietuvos 
■darbininkiškas šiaudines bakūžes, 
kur darbo žmoneliai gyvena. Iš 
.visur skamba “Darbininke” ži
nios, o kiu’ dingo. Philadelphijos 
darbo žmoneliai. Jau anti&s mė
nuo kaip nematau žinių iš tokio 
didelio miesto, kaip Philadelphia. 
Kur dingo korespondentai?. Pa
saulio darbininkai skaitydami 
“Darbininką” gal mano kad čia 
nieko neveikiama. Mūsų kores
pondentus galima šiaip apibudin
ti: •

— Juozai, ką veiki?
— O-gi Jonui padedu. 
O ką Jonas veikia?
— Nieko-neveikia.

Kas nuveikta.

Mūsų kolonijoje lankėsi
prakalbom iš Lietuvos, St, Seimo 
narys M. Bagdonas ir J, Šaliūnas. 
Nebuvėliai svečiai, pirmu sykiu 
atsilankė su prakalbom Lietuvos 
reikalais. Abudu paliko daug ne
girdėtų žinių. Publikai smagu bu
vo išgirsti Steig. Seimo narį M. 
Bagdoną. Juozas B. Šaliūnas sa
vo iškalbingoj kalboj visus džiu
gino ir visų mintis kėlė į anapus 
okeano, į mylimą tėvynę Lietuvą. 
Ragino pirkti L. L. P. Bonus. Bu
vo renkamos aukos Lietuvos rei
kalams. Kiek teko girdėti, bonų 
su pasižadėjimais užrašyta* už a-, 
pie $2,500, aukų surinktai virš 
$90.00. Richmond Port ir tas pats 
buvo bet tik su mažesnėmis pa
sekmėmis, nes ten mažiau lietu
vių ir daugelis yra sulenkėjusių 
“pani.”

-Iš šv. Kazimiero parapijos 
darbuotes.

Pastangomis gerb. .mūsų klebo
no, kunigų J, Karaliaus ir J. Če- 
pukaicio ir darbščių parapijom? 
buvb surengtas bazaras. Prie to 
prakilnaus darbo, visi nešę savo 
geras mintis: draugijos ir pavie
niai žmonės. Moterys ir mergai
tės smuikavo visokių naudingų 
daiktų. Taip-gi ėjo kaip moterys, 
taip ir vyrai per stulas’ rinkdami 
visokias dovanas dėl parapijos. 
Kaip tpko girdėti, pelno likę virš 
11,500.00, iš ko didis parapijo- 
ninis smagumas, kad keletas va
karų atnešė tokį pelną. Buvo to
kių kurie ne tik neprisidėjo prie 
to, bet dar ir kenkė. Pro tokių 
stubas einant kvepia “naminės” 
raugalas.

; Rengiasi sutikti L. Atstovą.
, 4

Spalio 30 d. atvažiuoja Lietuvos 
Atstovas su. prakalbomis, kuris 
daugiau bonų išpirksi Bus net 
kctusk^vtetose.A VMJbl

11 Al jtU.

ULSVKLAMD, OHIO.

YČaa kalbėjo.

Bažnyčia* žVantinimu..

Spalio 13 d. Lietuvių Salėje 
6835" Superior*Ave. kalbėjo Mar
tynas Yčas. Pirmoj© dalyje kal
bėjo apie įsteigimą Lietuvos val
džios, "organizavimą kariųpmenčs, 
karą su bolševikais ir bermonti
ninkais, ' Antroje dalyje kalbėjo 
apie pramonę bei prekybą. Pagy
re Lietuvių Prekybos B-vę už jos 
gerą naudingą darbą Lietuvai' 
kalbėdamas apie karą su bolševi
kais pažymėjo, kad garbė prikišu* 
so gėrb. gen. Žukauskui už išvi
jimą - bolševikų . iš Lietuvos; 
Taipos-gi už sulaikymą besiver
žiančių lenkų į Lietuvą! Klausant 
gerb. Yčo kalbos, žmogus gauni 
dar daugiau patrijotizmo, Lietu
vos meilės. Žinoma, laisvamaniai 
sakys, kad Yčas virto “klerika^ 
Iu,”'nes jis nešmeižia katalikų.

L. L. P. Bonų išparduota už 
$400. - ' ■ _

Gerbi Yčas* tą patį vakarą išva- 
važiavo į Bostoną. .

šventinimas.
Spalio 16 d. 'ant E. 67 g-vės, 

prie Superior avė. buvo iškilmin
gas šventinimas Liet. R..K Šv. 
Jurgio naujos bažnyčios, šventi
no Jo Malonybė Clevelando Vys
kupas Sehrembs. -Iškilmingas šv. 
Mišias laike gerb. kun. Vilkutai- 
tis. Pamokslą sakė gerb. kun. 
Garmus (nesenai atvykęs iš Lietu
vos). Tam tikrą pritaikintą pa
mokslą sakė Jo Malonybė Vysku
pas Sehrembs (angliškai). Jis- 
ragino tęvus, kad leistų vaikus į 
katalikiškas mokyklas bei mokytų 
Kristaus mokslo dfįsnių. Kiek ga
lima, kad leistų į aukštesnį moks
lą.' _

Graži; įspūdį darė Tanelės Šv. 
Aušros Vartų moterų dr-ja, fiės 
jos visos narės ėjo prie šv. Komu
nijos sumos laike.

Iškilmėse dalyvavo visos kata
likiškos dr-jos ir kuopos. Vienos 
turėjo vėliavas, kitos nę. Baž
nyčioje žmonių buvo apie virš 2,- 
000. -

mis išgalėmis steigimą lietuvių ka
talikiškos- kolegijos Amerikoje. 
Trečias kalbėjo Mikolas Kerbelis, 
uolus darbuotojas ir rėmėjas Vy
čių organizacijos, Visi amsterda* 
miečiai stebėjosi iš jo darbštumo 
ir talentingos iškalbos. Jis sten
gėsi, kiek galima, supažindint 
jaunuolius su Vyčių organizacija, 
o ypatingai ragino tėvus ir moti
nas, kad vaikus ragintų dėtis prie 
Vyčių., Galųna iškalnę sakyt, kad 
šia vakarėlis suteiks nemažai nau
dos amstęrdamieęiams, nes žmo
nių Ūpas persimainė. Pirmiau i 
Vyčius žiūrėdavo su pagieža, dėl
to, kad mažai težinojo apie juos. 
Rasdavo laisvamanių spaudoj 
straipsnį Šmeižiantį vyčius ir ak; 
lai tam tikėdavo.

Po prakalbų vyčiai ir vylės su
rengė puikią' vakarienę pagerbi
mui svečio Mikolo Kėrfieiip ir jo 
išleistuvėms. Laikę '.vakarienės 
pasakyta keletą prakalbėlių. Sa
kė vietinis kleb. kun. J. Židana- 
vičius ir kun. Tamoliūnas pritai
kydami M, Kabeliui, už jo darb
štumą, nes kiek metų atgal, jis 
buvo Amsterdame dirbtuves rąnk- 
pelnis kaip ir mes, o šiandien jis 
prasiskynė sau platesnį kelią. Ža
da važiuoti į Bostoną ir užimti ad^ 
ministratoriaus vietą prie ‘‘Dar
bininko.” Vyčiai ir vytęs ir-gi ne
pasiliko bet pasakė keletą prakal
bėlių ir eilučių. *

Skaniai pavalgę ir pažaidę, 
skirstėsi linksmučiai namo,. Gar
be Vyčių. 100-jai kp. už tokį va
karėlį. . Kad tokių būtų kuodau- 
giausiai!

nas tūrėjo sau tinkamą rolę. Du 
iŠ lošėjų net geriaus atliko negu 
tikėtasi. Būtent: K Švedas ir A. 
Šunskiutė. . Tikimasi, kad jųjų 
ypatose susilauksime tikrų artis- 
tų-megėjų. Prie to dar du jaunu 
artistu muzikantu R. KačenaS ir 
A. Ciekevičiutč paskambino ant 
piano. •

Antru atvėju kun, Jakaitis kal
bėjo apie reikalingumą šelpti Lie< 
tuvos valdžią. Kalbėtojas ragi
no Providence ’o lietuvius išpirkti 
jiems paskirtą kvotą L, L. P. Bo
nų šiais žodžiais: “Gerbiamieji! 
jeigu mes pernai būtūmėm išpir- 
kę Amerkios lietuviams paskirtą 
kvotą $5,000,000 L. L. B. B., už
tikrinu jumis, kad šiandien val
kata; Lietuvos 'išdavikas Žuli- 
kauskis su savo gaujomis plėšrių
jų varnų.nebūtų buvę Vilniuje. 
Jie šiandien sėdi ir kankina mūsų 
brolius lietuvius tik dėlto, kad 
mes patys jam davėme progą tai 
daryti, Tai-gi nors dabar susl- 
praskime ir sudėkime paskirtąją, 
sumą paskolos. Kitaip elgda
miesi mes Žulikauskių su jųjų 
plėšrioms gaujoms negreit nusi- 
kratysime.”

Iš žmonių užsilaikymo ir garsių 
kačiukių, aiškiai matės, kad visi 
kun. Jakaičio nuomonei pritarė. 
Tikimasi, kad Providence ’o lietu
viai, pasistengs greitu laiku savo 
kvotą .užbaigti, ispirkdami sumą 
jiems paskirtą Lietuvos Misijos.

Paraktorius.

komitetui, kad užmokėtų į 24 vai. 
iškaščius ir mėnesinę, kad pavarė 
puo darbo. Nunešus laišką vienas 
|š komitetų šoko mušti. Ir tas tu
rėjo pasitraukti negavęs mokes
nes. Tai mūsiškių bamblių 
P mokslas” už vieno mėnesio iške
pabambiziuką. Mickus vadinasi 
Pvyskūpu” o nemoka rašyti itei 
kiek prastas žmogus. Aš jo raš
tą mačiau ir penkiese negalėjome 
įuskaityti. §is bambizas, kur da
bar yra sako Scrantone mamose 
mulą rūnijęs/o dabar bambizus 
mokina.

Simono Sūnus.

WORCESTER, MASS.

•Nors praėjo daugiau kaip mė
nuo laiko, kaip gerb. kun. Julius 
Čaplikas apleido AVorcėsterį, bet 
negalima užtylėti wor.cesteriečių 
apgailestavimo gerb. kun. Čapli
ko. Kuomet šią vasarą buvo iš
važiavęs į Vfeslfield, Mass., 'tai 
mes su nekantrumu laukėm jo su
grįžtant. Kai sugrįžo, tai pama
tę nudžiugom. Bet neilgai 
džiaugsmas tęsėsi; Už savaitės iš
girdome iš sakyklos gerb. .kun, 
Čapliko atsisveikinimą su parapi- 
jonais. • Jis meldė atleidimo, jei 
kam nepatarnavo, kaip reikia. 
Taip-gi prašė parapijonų, kad ne
užmirštų jo savo maldose. Išgir
dus jo griaudžius atsisveikinimo 
žodžius ne vienam pradėjo ašaros 
riedėti ir širdį gailėsis verti,, kad 
jau nebteksim gerb. kun. J. Čap
liko; kurs daugiau kaip keturius 
metus mums tarnavo.; Dar klieri
ku būdamas per kėlias vasaras, 
vakacijų laike mokino vaikučius. 
WorcesterieČiąi dėkingi esame už 
jo malonų patarnavimą dėl mūsų 
sielos, Lietuvos ir kituose reika- 
luose. .Nepamiršim to niekados. 
Dai* vis laukiam, sugrįžtant į AYor 
cesterį. Bet jeigu jau aplinkybės 
to nepavelyš; tai tegu jums Die
vas padeda darbuotis ten, kur 
jus skiria, dėl Dievo, ir Tėvynės 
Lietuvos.

Worcesteriete.

AMSTERDAM, N. Y.

Pavyzdingas vakarėlis. z

Nors mus ' kolionija nedidelė, 
bet pramogų yra beveik kas nedel- 
dienis. “L. Vyčių 100 kp. savo 
darbštumu amsterdamiečimi pa- 
Hnksmina. Spalio 16 d. toji kuopa 
surengė vakarėlį su prakalbomis. 
Kalbėjo nętrtrys kalbėtojai. Pir
miausia kalbėjo kun. Tamoliūnas, 
nupiepdamas naudingumą Vyčių 
organizacijos ir nurodė kokią blė- 
dį daro /jaunimui prigulėjimas

t*' 
leika. 
is ap- 
į prie

prie svėumtautiškų organizacijų, 
Antras kalbėjo Antanas Doj 
Jisragiif 
linkybPs' 
mokslo,

jaunuolius, kuriei 
^vėlina griebtis 
ypatingai

Ten dalyvavęs.
«

I

NEWARK, N. J.

Vyčių suvažiavimas.

Spalio 9 d. Paterson, N. J. įvy
ko L. Vyčių N. Y.’ ir N. J. valsti
jų apskričio suvažiavimas. Nors 
neskaitlingai jaunimo suvažiavo, 
bet visi gyvai svarstė savo kilnios 
organizacijos - reikalus įr padarė 
keletą naudingų Įr patrijotišlęų 
nutarimų. Nutarę aukoti Vy
čio” nuosavai spaustuvei $10 ir 
rengimui New Yorke parodos $5. 
ir kitus naudingus darbus remti,.k. 
t.: Lietuvos universitetą ir kitas 
įstaigas, ypatingai Lietuvos Pa
skolą. • . .

Metinį suvažiavimą nutarė lai
kyti Elizabeth, N. J. ’

Koresp, K. Krūmėnas.

HARTFORB, CONN.

Lietuvos atstovas kalbės.

Pėtnyeios vakare, . spalio 28, 
1921 m. šv. Petro parapijos sve
tainėje, įvyks nepaprastai svar
bios prakalbos. Atsilankys Lietu
vos atstovas gerb. V. Čarneckis ir 
kiti Misijos nariai. Visos apylin
kės lietuviai nepraleiskite taip 
svarbių, istoriškų prakalbų.

P. S. Patartina mažų vaikų ne
vesti, nes daug kliudo, kaip kal
bėtojams, taip ir klausytojams.

Reporteris.
*t

PROVIDENCE, R. I.
- ' - >

Saplio 17 d. š. jų., Šv. Kazimie
ro parapijinėje svet. įvyko pra
kalbos. Kalbėjo gerb. kun. J. Ja
kaitis. Kalbėtojas savo gražia iš
kalba ir pavyzdžiais pertikrino 
Providence’o lietuvius apie kenk
smingumą visuomenei, šeimynoms 
ir pavieniams. is girto biznio. Dė
ka, kun. Jakaičio pertikrinimui 
ir mūsų kleboną paęaginimui, su
sitvėrė nauja hląivinjnkų kuopa?; 
Iš syk nedidelis būrelis; susispietė 
po balivininkų .vėliava, bet tiki
masi, kad laikui bėgant, tas ne
skaitlingas būrelis išaugs į milži
nišką kuopą, taip, kad savo skait- 
liųmi perviršis kitų kolionijų se
niai susitvėrusias kuopas. Kaip 
Providence nei per vienas prakal
bas neapsieina be pamarginimą, 
taip pat ,ir šį kartą vietiniai ar- 
tistai-mčgčjai perstatė “Degti
nę,” vienaveiksmį scenos vaizdelį. 
Kondoro ūkininko rolėje buvo K. 
Švedas, jojo žmonos Salomėjos— 
A. ŠunskiutČ, jųjų vaikų — Emu 
PetruŠiute, O. Sinkevičiūte ir Ale
na Virbickiutė, Stasio— Jonas 
Gėcevičius, ŠaltyŠiaus — A. Sere- 
vičikas, Jaunų vaikinų — A. Bar- 
tiievičia, J* Gccevįčius ir AviŽo* 
nis. Vienu žodžiu giriant, viri sa-1 turi, 
yo rųbi j

WESTVILLE, ILL.

Spalio’ 16 d, buvo Moterų Drau
gijos vakarienė parapijos naudai. 
Žmonių prisirinko pilna svetainė. 
Nuėjęs žiūriu stalų eilės nutiestos. 
Manau, kam jų tiek reikėjo, juk 
jįj nieks neapsės. Bet apsirikau 
•— dar vietos trūko. 7 ' vai., vi
siems jau susėdus ateina gerb. 
kleb. kun. L. S, Brigmanas. Kal
bama malda. Po maldos prasidė- 

. jo7 tarškėjimas šakučių ir peilių. 
.Visiems valgant ir aš šlaunį vište
les gnaibiau. Tik netikėtai kaž
kas perstato kalbėti’ svečią kun. 
Ambrozaitį. Jis apiplėšęs parapi- 
jo dalykus ragino aukoti šelpimui 
Lietuvos. 'Prasidėjo rinkliava. 
Aukavo sekantieji; kun. L., S. 
Brigmanas —> $2.00, J. Baslys — 
$5.00. Po $1.00: A. Vainauskas,. 
J. Simanas, A. Šljkienė, A. Ven- 
delckas, M. Bakauskienė, V. Kas- 
tauskas, B. Gumulauskienė, M. 
Mičiulienė, V. Leškeyičius, A. Bal- 
seriš, M. Ambrajavieienė, O. Ur
bonienė, V.> Milenienč, A. Ašmie
nė, M. ‘Burba, -V. Čarneckas, J. 
Visniauskas; A. Povilaitienė, J. 
Vikauskas, J. Antulienė, P. Var
gams, A. Karužis, J; Rimkus. Vi
so su smulkiais $31.65. Paskui 
stoties raštininkas paaiškino Lie
tuvos bomi vertę. Po to bonų už
rašė už $400.00. ‘ Dar tik pradžia. 
Kitą kartą pirkusiųjų vardai bus 
paskelbti: Tik stokim visi į dar
bą, o mes, savo kvotą padarysime 
su kaupu.

Gaila, kad mūsų vertelgos ne
perka, q gyvena vien iš lietuvių. 
Į tokius reiktų žiūrėti kaip. į Leni
no bei Žulikovskio bernus. Kurie 
negali, tai kas kita, bet kurie ga
li o dar kalba prieš, tai su tokiais 
reikia ir apsieiti, kaip tėvynainiui 
pridera*. •

Koncertas. „
Skaitlingas L. Vyčių choras 

rengia bažnytinį koncertą, 30 d. 
spajio, kuriame dalyvaus daug 
žymių muzikų, k. t. F. S„ R. Back- 
holder, Olihet universiteto muzi
kę. Taip-gi yra užkviestas žino
mas muzikas A. Aleksis. Dar bus 
keli kitį»prie atnaujintų vargonų, 
Westvilliečiąi daug ko išgirs.

ĮŠ hambizų tarpo.
Mūsų bambizų senasis vargoni; 

įlinkas išvažiavo, tai Mickus at
siuntė kokį ten kitą ir žadėjo jam 
mokėti $45.00 į mėnesį, o už mė
nesio “įšvęsti** kunigįosna. Bet 
tas žmogelis žiuri, kad čia viskas 
iietaip yra, kaip pas katalikus. 
Pradėjo vietiniam . bambiziukui 
priešintis, sakydamasj-kad esi bb- 
mokslis. Tai tas bambizas ,už tai 
jam nemokėjo pilnos pėdės, bet 
tik $15.00 į mėnesį. 'Tas pametė' 
ir iš “seminarijos” išėjo. Nuėjo 
pas advokatą klausti rodos. Ad
vokatas sakė, kad prie bambizo 
negalima kibti, nes jis nieko ne-

MILWAUKEE,WI8.

L. L. P. Beik&le.
•*"**T“*V*"1’*‘

. Gerbiami broliai ir sesutės lie
tuviai: mes jau pradėjome išnaų- 
įo dirbti. Todėl malonėkite prie 
mūsų darbo prisidėti, kiek kas 
galėdami pirkit L. L, P. bonus ir 
Jnokit Žuiikowskiui į sprandą. 
Visi amerkiečiai turime stoti kar
tu tėvynę gelbėti nuo lenkiškų 
razbajų. Brolau ir sesute, padė
kle Lietuvos karžygiams kovoti 
su plėšriuoju aru — Lenkija, Pri
sidėkite nors maža savo turto da
lele. Paskolink savo motutei-te- 
vynei, kad ji įstengtų atsilaikyti 
prieš daromus pasikėsinimus ant 
jos gyvybė? 20-to amžiaiis hunų— 
prosepanų. Laisve yra brangi. 
Mūsų brolužiai Lietuvoje kraują 
už ją lieja, jaunos sesutės ir se
ni tėveliai sunkų vardelį kenčia 
dėl savo liuosybės. O tu, broli ir 
sesuo nenori nei bono pirkti. Sal
džiai miegi, kuomet, reikia prisi
dėt prie liuosybės apgynimo. Ar
gi tu jau užmiršto, kaip močiutė 
tau mažam prie lopšio dainavo, ar 
jau tau tas močiutėj dainiį aidas 
nusibodo. Nejaugi išsižadi Lietu
vos ir nori būti lenkų Įdopų ar 
bolševikų komisarų vergu. Bro
lau, bijok taip ir pamąstyti. Pirk 
bonų, remk savo tėvynę. -Tegul 
skamba garsiai ir liuosai maloni 
lietuvių kalba,, tegul niekas ne
slopina mūsų sesučių dainų tėvy
nės laukuose. Mūsų viengenčiai 
Lietuvoje nesigaili nei savo, gal
velės ' padėti gindami tėvynę, o 
mes nei . bono nenorime pirkti. 
Juk‘jie ten mūsų tautą, vainikuo
ja liuosybės vainiku, juk jie ir 
mums laimingą gyvenimą ten ren
gia, kad sugrįžę laisvon Lietuvon 
galėtumėm it tas vyturėlis pava
sarį parlėkęs pilna džiaugsmo 
krūtine linksmintis.

•. Tai kodėl mes negalim jų. to 
darbo paremti. Už tai kas tik ga
lime pirkime visi bonus už kiek 
tik galime. Ypatingai Milwau- 
kee’s lietuviai neturėtų atsilikti 
ir paskui rausti iš gėdos nuo kitų 
kolionijų. Tad į darbą! Lai ne
lieka mūsų mieste nei vieno lietu
vio. be bono. ~

B
Rtisimena man dar vieno smu£ 

ko pasakojimai, kuriam dar sąjįĘ 
jo nugarą nuo baudžiavos laikąs . 
Sykį einant per dvarą užklausiau^ 
kas ten do paminklas sode? Się-n 
nelis apsišluostė ašaras ir sako t 
ja pono šuniukas pakastas. Kaip ., 
numičė vienas kumietis, jo moto-:! 
ris Jįko su Žindančių kūdikiu, 
ponai itčmė ir padavė mot erei ne-., 
turingai vaikų su karvės pienu, 
•penėti kūdikį, o jo motinai davė 
tavo šuniuką žindyti. Miešt.e bu- , 
vęs žmoniškas rusų Žandaras, tai 
jis dažinojęs atėjo Ir radęs toki" 
lenkų “kultūringą” darbą ir pa- k 
matęs moterį šuniuką bežindant, - 
trenkė jį žemeli, W kurios 
nębsikėlė, Ponas pakasęs Šuniu- \ 
ką jam paminklą pastate, Paėjua 7 
per Jaukus toliau, vėl senuką* " 
skaudžiai atsidusęs tarė; tai čia 
buvo mūsų kaimo laukai; ponaa ; 
atėmė ir turi iki šiol pusę viso kai
mo žemės. 1905 m, kaimas buvo ' 
pačįvcs prašymą carui dėl tos že- 
mes. Gavo atsakymą, jeieząi.. 
nors-^*anas ^vasžmogusgyv^ęn ' ' 
tuo Ir ’ku, kada buvo atimta Ir 
paliudys teisingai, tai galėsite at
siimti. Bet senukės jau buvo mi* . 
tęs. bebuvo šv. Stanislovo, kad ; 
jį prikeltų iš kapo paliudyti. Taip J 
ir liko.

Šiandien lenkai ne pusę kaimo, 
bet pusę Lietuvos su sostinę 'Vii- ! 
nium turi atėmę, Šaukiasi su aša- 1 
romis prie mūsų senasis Vilnius ir . į 
atimtoji Lietuva, kad paliuosūo- J 
tumėm.. Tai nebūkim kiu’ti jų * 
šauksmui. Nepasililrim nei vienas 
be bono. Didžiausia lietuviui gė
da likt's be bono. Pirkim bonus 
ir liuocuokime Vilnių!

Lietuvos Sūnus,.
■ 

r ■ - ■  '................... ii ! t

Dvasios kankynė bUs tam, 
kurs netūres Lietuvos Laisves 
Paskolos Bono. t

PROVIDENCE, R. L

Vieša padėka.

- Šv. Cecilijos choras Providence, 
R. L išreiškia širdingą ačiū Wor- 
cesterio vargonininkui p. A. Vis
minui ir.Šv. Kazimiero parapijos 
chorui‘už suteiktą pagelbą išpil
dyme programa dideliausio kon
certo, kuris buvo parengtas, spalio 
12 d. 1921 m. Columbus salėj, Šv. 
Kazimiero parapijos naudai.

Įgalioti pasirašyti:
Adelė Šunskiutė^ 
Adomas SereiČikas.

PITTSTON, PA.
*' «

Kokiųlietuvių dar esama.
s

1

Pitttstone dar daug yra tokių 
nesusipratėlių, per save tapusių 
aklais, kurie sako, kad lietuvių 
laikraščiai tik prasimaho patys a-: 
pie lenkų žiaurumus. Jiė nesą to
kie žiaurūs kokiais juos perstato. 
Tokie “nevierni Tamošiai” turė
tų pasiskaityti laiškų prisiųstų iš 
lenkų iižimtos Lietuvos. Dar laik
raščiai nei mažos dalies neparašo, 
kas ten ištiktųjų dedas. Jei to
kie saviškiams netiki, ląi pasiskai
to gudų, ukrainiečių ir net vokie
čių laikraščių, tai jie ir ten pama
tys ką lenkai daro su pavergtai
siais, ne tik lietuviais, bot ir virŠ- 
minėtų tautų Žmonėmis; Pagalios, 
tegu patys ten važiuoja, tai ištyrę 

kaip tik bobelę. Advoka- lenkų “gerumą” ant savo kupros

< Į kokį darbų kibsi su didžiu 
noru bei atsidavimu, tame ir iš
tversi ir nauda bus.

-> i Ten'brūkš ten bruks, vis ant 
dėtos (Skląstas.)

. Rengia jas
Hartfordo ir apielinkes 

lietuviai. -

Svarbiausias kalbėtojas bus gerb. 
Lietuvos Atst. V. ČARNECKIS 

— tikrai bus.

kalbės ir kiti svečiai.'

Tik lą ir svarbumą tų prakalbų 
išgirsite patįs savo ausimis iš kal
bėtojų lūpų. Kviečiamą visus Lie
tuvos mylėtojus.

TOS PRAKALBOS ĮVYKS -

SPALIŲ-OGT.28 D, 1821
7 vai. vakare

ŠV. PETRO SVETAINEI 
Main Street, 

HARTFORD, CONN* 
RENGĖJAI.

(

«

F-

»

*

f

DIDELIS

MASKARADU BALIUS
IV I-

SPALiy-OGT. 29 n., 1921
Prasidės 7:39 vakare. *- - - - •

Rengia IiHS. dO
ŠVENTO MIKOLO PARAPIJOS 

SVETAINĖJE,

£ ASTON, PA*

Gerbiamieji Eastomėčiai ir a-
pielinkės lietuviai ir lietuvaitė®, I 
visi kviečiami atsilankyti ant J 

minėto baliaus. Kuris bus įvai- "• 
riaus apsirėdęs, tam bus skiriama 
dovana. Nepraleiskit nei seniai ; 
nėi jaunieji Šios progos, nes pas- ‘ 
ltui gailūsitcs, nes toj bus vienas 
Įdomiausių vakarį Muzika bus 
kogerlauria,

Įžaaga priMnama '^i*****
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D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS VAZ 
DYBOS ADRESAI, BOSTON, MASS.

Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-teu vardą,
STRUPAS CO., 90-92 Ferry St. Newark, N. J.

s
5
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Į SUJOKITE PINIGUS Į LIETUVĄ ?

•DRAUGIJŲ ATYO/kl!
TliyTiI“!TK7oVėliavų, ĮKukardų, visokiu Ženklelių, Guzikučių, Ant- 
įyiiMuU. VV spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų.

■11 - 1 1 111 . •" - -' 1 
žastis/-— netekimas puses Si- 
leizjos.

K * RENGIA MILŽINIŠKĄ^ 
P; VAKARĄ,

K. L. VyčiĮĮ .17 kp. h LDS, ’l kp. 
įtij'Mtgią milžinišką vakarą, spalio 
p :30 d. 7:30 vai. vakare pobažny- 
I.' tinėj* šv. Petro parapijos svetai- 
g. nė j. Bus statomi pirmu syk vei- 

kalsi, ką tik iŠ Lietuvos parvežti: 
L ^Kuprotas Oželis,” vienaveiksmė 
F komedija ir <<Gnžine,”’ yiehvėilrs- 
F mis vaizdelis. Abu veikalą! yra 
f" gražūs iv begalo juokingi. Pilnai 
|. užtikrintam, kad jie atsilankiusią 

publiką patenkins ir iki. sočiai 
prijuokins^ kad ir ant rytojaus da 
Šonai jaus. Ypač “Ožys” kupro
tas ir u Gegutė” raiboji/nes jie
du teisingai pranašaus. Tarpais 
dainuos žymiausi solistai-ės, gerb. 
veikėjos-ai: M. Grybaitė, EI. Na- 
rinkaitė, S. Motiejūnaitė, Stasys 
PattraS, Vadovaus gerb. choro ve
dėjas M, Karbauskas. įžanga vi- 
aiems prieinama. Visus kviečia

^atsilankyti—

't

&

. .. .
REDAKCiJOE ATSAKYMAI.
Kp. K., Worcester, Mass. A- 

pie tai gavome nuo kito. Be to 
Tamstą savo filtro vardo nepara
šei, Netilps.

Aukai, Amsterdam,;N. Y.’*-* A- 
pie tą pafj dalyką gavome nuo ki
to ankščiau. ;.

, Lietuvos Laisvės Bonas,* tai 
ženklas pilietiško susipratimo.

Lietuviškas slakeris arčiau 
ir už vištą mato: višta pamato 
grūdą, O jisai nei Laisves BoUo 
negali pamatyti. .

—...a....;.... ...

PRANEMIMAS VI8UOMEOL

Visi, kurie mėgstat dainuoti, tu- 
ržtūmSte prigulėti prie chofo. Da
bar yra gerą proga, nes iki paujų 
metų yrą priimami pauįi nariai 
už pus£ įstojimo, tai yra 50c. Ger
biantieji, yra garbes prigulėti prie 
choro ir dirbti dėl,Bažnyčia® ir 
TčYynčs labo, ' f' .

Choro praktikos yra laikomos 
sekančioje tvarkoje: .panedeliais 
—^merginoms, seredomis -A vy
rams, o pčtnyčiontis visiems kar* 
tm ’ '

Susirinkimai laikomi pirmą se- 
redą kiekvieno mėnesjo. ;

t
Rengimo Komisija;.

PARAPIJOS PRAKALBOS.
f Nedėlios vakare, spalio 23 d.T, 
Į: pobažnytinėj svetainėj įvyko pa- 
„ rapijos prakalbos bei susirinki- 
■ mas. Kalbėjo gerb.‘M. Žioba ir 

gerb. kun. K. Ųrbonavyčius apie 
pijonis prie didesnio rūpinimosi

’ parapijos'Reikalais ir uolesnio jii 
rėmimo. M. Žioba išreiškė nusis-

l tekėjimą iš kažkurią jaunąją pa- 
t sielgimo, kurie vieton, rėmę para- 
I pijos rengiamas pramogas, eina j 
I bezdžionvaikiii rengiamus šokius.

, Po to ir' kai kurie kiti parapijo- 
nys išreiškė savo nuomones. Kai- 

L kurie užsimokėjo savo parapijines 
j duokles. Panašius susirinkimus 
jr manoma laikyti kiekvieno mėne- 
L šio paskutinį nedėldienį, po miš- 
t parą. Ateinančiam nedėldieny, 
F tuoj po sumos bus trumpas spe- 
į cialįs $arapijoną sūsirinkimėlis.
L Parapijos Vaikas.

n

1 i ir m' i -* *
Mums nėra skirtumo ‘ ar
t .

Jūsų bila už spaudos dar
bus $50.00 arba $500.00 į 
menesį. ,

Mes priimsime užšali
mą didelį ar mažą ir nori
me parodyti Jums delko 
mes manome, kad gailime 
•būti Jūsų spaustuvinin

kais.
Jeigu nebūtų gera prie- 

žastis, tai nies neužimtume 
brangios laikraštyje vie
tos šiam apgarsinimui.

‘‘Darbininko” Spaustu
vė įrengta naujausiomis gn 
moderniškomis mašinomis gn 
ir spaudos darbai atlieka- sS 

I*® mi greit, ir gerai,

Su visais spaudos dar- m 
bais kreipkitės šiuo adre- ye 
su: m

‘‘DARBININKAS’'’
366 Broadway, g0

Boston 27, Mass. gS
• Telefonas So. Boston 620 gS

, Didžianii, Grričtauii Pąiaūly 
Laivai, iaunua Apėjimai 

£faKeleiviai!,
Ten Yra vietinis Agentas Jūsų Mieste

I Lietuvą, Lenkiją, Ukraina ir 
visas Baltdkb Valstijas, TIESIAI 
įHAMBURGĄ. — ------

SAXONIA — SPALIO &
Cabin $145. 3-čią klm $125. 

.Taksų $5.00.
Per Cherbourg Seuthampton 

Liverpool ir Giasgow
......... . .Spalio 29 
.........Lapkričio 

Lapkričio 
„... .Lapkričo

ASSYltlA ....... ..
ALBANIA ......... .
CARMANIA
COLVMBIA .......

Per Angliją ar Hamburgą į
JDANZIG $135—LĮBAU $145

HAMkURG $135.00. Taksų $5.00

į - L. VYČIŲ SUSIRINKIMAS, 
k- ■ -Spaliu 23 d. pavakarėje jvykfl 
P L. Vyeitj 17 kp. susirinkimas. 
F. .'.Nutarė kiek galint remti organą 

-Vytį” išpildant savo paskirtą 
kvotą. Taip-gi nutarė laikyti pri- 
vatiškus debatus su vietine moks- 

Jeiviij kuopa. Buvo ir daugiau 
liutarimij.- Viskas ėjo gražioj 
tvarkoj.

v 

ęį *

tU

t

f

*

Vytis.

L. b. S. KUOPOS SUSI- 
r ' RINKIAIAS.

' Spalio 23 d. tuoj po* pietii 
įvyko LDS. 1 kp. susirinki
mas, savuose kambariuose. 
Karių buvo gražus būrelis, 
kurie interesingai svarstė 
savo reikalus. Be kitų nti-

zkR SKAITEI ‘ ‘PERKŪNĄ.” 7 
Jei da neskaitei “Perkūno” 

No 9-ta stenkis kuogreičiau- 
siai įsigyti. ...Jei nori linksmų 
juokų turėti atsiųsk ^‘Perkū
nui” ant tikieto 15c., o “Per
kūnas” tuoj pas tave atsibala- 
los.

I “PERKŪNAS”
366 Broadway, Boston 27 Mass.

/ ■ - 1

>V. KAZIMIERO R. K. DRAUGIJOS 
VALDYBOS ANTRASAI 

SO. BOSTON, MASS.

L; tarimų nutarta po kiekvieno 
L kuopos susirinkimo turėti 
į > prakalbėles, ir kad kiekvie- 
L Uas nabys išreikštų savo nuo- 
k mohę. Tuomi žymiai pasi- 
| lavins, aiškiau išreikšti savo 
j mintis.

h.

k

f.

t

Narys.

VAIKPALAIKIAI VOGĖ 
KAUKUOLES.

Keletas So. Bostono vaik- 
paląikių buvo isibriovę i 
Hawes kapines kaukuolių 
.Vogti kad paskui pasidirbus 
iš jų kaukių Halloween’oms. 
Jų teismas buvo So. Bostono 
teisme ir teisėjui Logan vie
nas pasakė, kad vienų kau-

'IRM. — Jonas Pranaiti*,
524 EL 6th St., So. .Boston, Masu 

VICE-PIRM. — T .Andruliunas, .
273 — 4-th St, So. Boston, Mass. 

”ROT. RAŠT. — V. J. lakštas, .
147 H St., Boston 27, Mass. 

PIN. RAŠT. — Juozas Juška,
Meryclifl Academy 
Arllnghton Helgths, Maaa.

ŽD. — Leonas švagždi*,
111 Bowen St.' So. Boston, lUass 

IŽDO GLOBĖJAI — J. tlrublnskas,
B Jay St, So. Boston, Man. ir 

Antanas Kmitas,
284 5th St, So. Boston, Mm* 

MARŠALKA — Povilas Laučka.
61 Story St, So. Boston, Mass, 

Draugijos antrašas reikale :
866 Broadway, So. Boston, Mass. 

Draugystes susirinkimai laikomi ka» 
intrą nedėldienį mėnesio 1-jj. vaL pa 
pietų Bažnytinėj salėj ant 5 gt, So. 
Boston. Ma**

' <(.

PIRM. — Motiejui Verseckai, 
41 Gatės St, So. Boston, Msia, 

VICE-PIRM. — JuozasBlžokas, 
807 E. 9-th St, So. Boston, Mass.

PROT. RAST. — Ant Mociejunas, 
450 E. 7th St, So. Boston, Mato.

FIN. RAST. — Juozas Kavaliauskas, 
209 E. Cottage St, Dorchester, 

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

MARŠALKA — Antanas Gruodis,
159 Bowen St, So. Boston, Mkn. 

D. L. EL Keistučio dr-ja laiko mėne
sinius susirinkimus kas pirmų nedėl
dienį kiekvieno mėnesio po* No. 894 
VVashlngton St., Boston, Mass. 6-tą v. 
vakare. Ateidami drauge Ir naują ba
rių su,savim atzlveeklt prie mui^ dr 
km pritašyti.

Posmertinės' moka $200.00. Pašelpa 
nuo dienos susirgimo Iki pasveikimo.

SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES V. JBZAUS 
DUJOS VALDYBOS ADRESAI

SO. BOSTON, MASS.

PIRM. — Antanai Kmltaa,
284 Fifth St, -Boston 27, Mato 

VICE-PIRM. — Juozas Andriiiunas,
273 Fourth St.. So. Boston, Mass. 

PROT.* RAST. Vincai Valktoorius, 
178 Bolton St, Boston 27, Mato 

FIN. RAŠT. —- Prųnaa Sinkevičius, 
132 Bowen St, Boston 27, Mato 

KASIERIUS — Jurgfcl Kanevičius^ 
174 Bolton St, Boston 27,’ Mass.' 

MARŠALKA — Pranas LukoSevičlus, 
405 E. 7-th St, Boston 27,'Mass.

Susirinkimai laikomi kas pirmų nė- 
dėldienį kiekvieno mėnesio 2-rą vai. po 
pietų šv. Petro parapijos salėj 492 E 
Seventh Street, South Boston, Mass.

•;«V‘ JONO EV. BL. P AB ALPINAS
DR-8TBS VALDYBOS ADRESAI.

t

PiltM. M. žloba,
589 E. 7-th St, Ko. Boston, M$to 

VICE-PIRM. —P. Tulelkis,
130 Bowen St, So. Boston, Man. 

PROT. RAŠT-— į Luinll,
47 Vale St, So Boston, Mato 

RIN. RAST. — M. Šeikys, "
127 Granite St, So. Bdston, Mass. 

KASIERIUS A. Naudžiūnas,
16 Vinffeld St, So. Boston, Mass. 

MARŠALKA — Steponas Navickas.
Dr-ja laiko susirinkimus kas trečių 

nedėldienį 2-ų vai. po pietų Bažnytinėj 
Svetainėj

fi

M

r

t

■ nas pasaKe, Kau vieną i<au- 
; kuole radę, bet dėl jos susi- 
> vaidiję ir sudaužą ją. Kau- 
į kuoles skeveldus policįstas 

turėjo teisme.
r i Lt ,
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VIDUTINE ALGA.
@Hcago. — Railroad La- 

Lpr Board skelbia, kad gele- 
žinkel ją darbininkų vidutinė 
alga yra $4.54, o 1917 m. vi
zitinė alga buvo $k87. .

---------------- i 
REZIGNAVO.

.. RMn. — Vokietijos mi- 
nistęriai rejzgnavo, Prie- e
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Per Savo Banką Reprezentuojamą Lietuvių
. Brockton Trust Banką.

' i ' * 5

Mes siunčiame pinigus sulig dienos lęurso tr už pasiųstus pinigus
c

atgal. , ,
Taip-gi išmainome dolerius ant auksinų ir auksinus ant dolerių. 
Siunčiame pinigus ir į kjtas šalis.
Užeikite paš mus pasikalbėti su musų užsienin departamento vedėju 

p. Heimbergu, kuris .Tums viską plačiai išaiškins ir duos gerinusį pata
rimų. Visais reikalais kreipkitės -

BR0CKT0N TRUST COMPANY
J 89 Main Street, ' Brockton, Mass.

1-

1
itfes siunčiame pinigus sulig dienos lęurso ir už pasiųstus pinigus at- f! 

sakome. Jeigu pasiųstų pinigų negautų, mes Jums sugrąžinsime doleriais Jį 

i! 
?! 
?!

p

i

t.
► ' t

Generoliški agentai dėl. CĘNTRALINES ir RYTINES EUROPOS 
' North German Lloyd Bremen

Iš NEW YORK’O tiesiai į BREMENĄ DANCIGĄ ir LIEPOJŲ.
Laivai plaukia į LIEPOJŲ per Danzig’ą. Tiesus persimainymas 

nuo 'laivo ant laivo.
POTOMAG .....j........ ................... . ..t....Lapkričio 12 ir Gruodžio 31
HUDSON ........................      • .Gruodžio 3
PRINCES MATOIKA ........................... . . . .  z... . ................... Gruodžio 10
. Iš NEW YORKO tiesiai į CHERBOUĖGĄ ir BREMENĄ
Su dideliais ir greitais garlaiviais tarp Amerikos ir Vokietijos prieplaukų. 
AMERIGA....... .v............... I........................Lapkričio 1 b- 29, Sausio 3

“GEORGE VVAŠHINGTON”........ ...Lapkr. 8, gruod. '8 ir Saus. 17
’ — Kreipkitės į agentus tarnaujančius”

UNITED STATĖS LINES
99 Statė Street, Boston, Mass.

Ant visų šitų garlaivių trečios klesos keliauninkai yra sutalpinapit 
į atskiras kajutas po 2, 4 arba 6 ypatus. UžteKtinai ir geras maistas yra 
suteikiamas per^iaiuant kiekvienų dienų. Kreipkitės prie agentų 

MO'ORE & McCORMACK COMPANY, Ine. 
ROOSEVELT STEAMSHIP COMPANY, Ine.
UNITED AMERICAN LINES, Ine.

45 BR0ADWAY NEW YORK — Phone WhitehaU 2050. 
Aiministratyriai. Operatoriai Suvienytų Vat&liįų Laivyno Tarybos.

•itKALĖDAS.
Puiki proga utlaUkymui sava. 

tėvynės per Kalėdas yra šutei- 
kiuitia išplaukime gruodžio 10 
d. GARLAIVIO MINNE- 
KAHDA (17,720 tonų didumo 

i Išplaukia iš New Yorko į Ham
burgą, Liepojų ir Daficlgą. Jus 
pribusite pilnai į* laikų, kad 

. praleidus Kalėdas savo gimtu 
nėję pastogėje. Ruimingi deniai ’ 
pasivaikščiojimui, kurtę visi y- 
ra skirintnl trečios kliasos pa- 

__ _  •snžte?iains. Užadromos kajutosi 
Geras maistas Ir jo duoitama užtektinai. Vist moderniški 
jūrių keliones panrnkumal.

Kiti dideli laivai iVliitc Star, Ilėd Star ir Ameritaif 
Linijų Išplaukia Iš New Yorko, Miiiudelphi  jos 'iv Bostono 
parankiomis dienomis norintiems atlankyti 'Europą pev Ka
lėdas. Specialiai šusitarlmiii šitoms kelionėms. -*

IfaniSniittiNt H- 
iHTMNATIONAZ ' COjMtaKT
Bostono ofisas : 84 Statė St, arba pas vietos agentui.

*
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(< bhoavuay

; Tiesi kelionė j BIETUVĄ 
PER PILĮAVA 

(Karaliaučiaus-prieplauka)
; Arba 'per LIBAVĄ, HAMBURGĄ—EITKŪNUS
r žinomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant mnsų 

pašažleriai, o ypatingai lietuviai, galėtų keliauti Stačiai i Pitiavą.
Lietuviai, važiuojanti į Pillavų, .aplenkia Lenkų juostų (Koridorų) 

Ir privalo turėti tiktai lietuviška pasportų.; jokiu vlžų nereikia.
Susinešimas tm Plllava tai yra nauja šaka musų regulIarlSko susi- 

nešimo su Hamburgo, Danzigu ir Liepojum, o dėl Lietuvių tai trumpas 
ir parankus kelias namon dasigautl.

i-

LITUANIA 
BATVIA

DIDliM DVIEJŲ SRIUBŲ PAŠTO LAIVAI IŠPLAUKS: 
TUANIA 2 JE8TONIA ,.Lapkričio 23

.Lapkričio 9 S, S. POLONIA ...., Qruod. 7 
Taipogi jUūjaą tįerioginta keliąstaipe 

LIEPOJAVS-DANZIGO-HAI.IDAN, Kanada 
, , Idiįvl tari ptiifciūs jsftmtaria# trečfoa kicaor keietai<WĮ»‘\ 
« irreipkltėeprle musų agentų Jūsų,mieBte.
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’ Žiemos Kainos Jau 
Nupigintos.

Artimi susisiekimui sn Lietuva. Ge1- 
ras valgis ir užtektinai jo. Didelis de
nis, su visais moderniškais naujausių 
laivų patjguipais. t * „V^RedStarLine

I advat išplaukia kiekvienų savaitę,
Is New, Yorko į Hamburgą

SAMLAND Hlk frCta Mėsa)—Lapk. 30
Iš New Yorko į Ąntwerp’ą. 

Lnplmid ŠpkUo ka
EINLAND .Lapkričio 5
ZEELAND .............Lapkričio 10 
KTIOONIAND .......... I-ankriČlo 26 V^AmericanLine

Iš New York’o į Hąmburg’ą.
MONGOLU .... t.......... Spalio 20 
MINNEKAHDA ....... ....Lapkričio o
MANCHURU ..........  .Lapkričio 23
Bostono ofisas: 84 STATĖ ST.

Tikintas tiesiog dttlavon.
INTERNATIONAL MERCAN- ' 

. TILE MARINE 00. , 1
120 laivų'—1,*300,000 tonų įtalpos.* 

34 Statė Street, Boston, Mass.
1 Arba pas vielinius agentus.

į®me®«®9®e®®me®eww , 
Tek So. Boston 2488 i 

ORJ.C.LANDŽWt 

(8EYM0UR) H
Libtuvib H

Gydytojas m Gramasal.
* Gydo aitrios ir chronlikas Ilgši Z 
vyrų, moterų ir valkų, Egsanil- 3 
nuoja kraujų, spjaudalus, Žlapn- l 
tnų it tt. savo laboratorijoj. ilu* X 
teikia patarimus laiškais kitur gy* S 
menantiems. Adrtaas: *

5Q6JBboadway/ J
South Boston, Mass. r 

f. Kampai G .St ir Broadvay s 
®3

10mutų SoOTHr RoflTOMi

■r

DR, H. S. STONE
Akiu Slėculibtas 

399a W. BR0ADWAY įįį 
VaįAndos: Nuo 0 t. iki 7 v. vafe © ,

DR. PAUL J. JAKMAUHl 
(JaldmaviČiua) I

6091 EA^T BR0ADWAY | 
Į . TELEPHONE 502. į

‘ Reikalavimų kainos 2c. 'ui žo
di ui kiekviena syki.

I Tėt So. BWon 270
Į DR JOHOmUONNEU^ M JL
| Galinta ttuiltalbSil ir Uetuviikaį.
I Okkibo Vaiamdob:
9 Rytais ik O vai. . > I Po pietų 1 iki 8 vrL
Į Vakarais nuo 6 iki &
1536 Broadway,S. Boston

Jeigu gelžkelių* streikas 
užeis, tai anglių nei už pini
gus nebus galima gauti.

Mūsų anglys yra geriau
sios ir dabar pigiausios, tai
gi pirkite iš

UTHUANIAN A6ENCT
t

A. Ivaškevičius
361 Broadway, So. Boston, Mass.

Tol; So. Boston 605 or 1337.
i

i VIEŠBUTIS.
Geriausia apsistojimo vieta at

vykus į Athol yra Windsor-Mouse 
Eschange St.,. Athol, Mass. Rū
mai pigūs ir patogūs valgis geras. 
Savininkas lietuvis AUGUSTI
NAS SKLENIS?

e

Pajieskojimai
Paieškojimų kalno* LDS. na-, 

riams ir “Darbininko” skaityto 
jams 1 sykį Į metas už dyku, už 
3 sykius. $1.00. Prieteliami už 8 
sykius $1.50.

M

Ieškau savo dėdės Kazio JUODVAL- i 
KIO. Ik4 1917 m. gj-yeno Kenados .(?) 
“štai te.” Prašau, ar j j patį ar žinančių 
apie jo gyveninių pranešti jo antra
šų. Kazys Juodvalkis, Pašt. št. Utena, 
Vyžuonxllų d%,’ LITHŪANIA.

ADVOKATAS !
414 Broadway, j

S. BOSTON 27 MASS./
Tel. S. B.’ 0441. -, >

Antros lubos—VirSuj L. P. B-včs 
GYVENIMO VIETA:

135 Rowe St., Auburndale, Mass. 
Tel. W. Newton 1016—R.

— 1

(GUMAUSKAS)

D A N T 1 S T A S

705 Main St., Montello, Mass. o

(Kampas Broad St.)
Tel. ferockton 5112-W. h

? , L j

MftMHr

DR. F. MATULAITIS
Gino Visokias Lioaz 
PeiskirU Akinius.

Valandos: 1--8 Ir 7—8 ,P. IL 
17 Millbui-y Street, 

WORCESTER, MASS.
/'£

r

, Tel. So. Boston 823.
Lmruvys Dantistas 

DR. M. V. OASBKB 
(Kasparavičius) 

Laikinai perkėlė ofisų po Na 
425Bsoadway, So.Bosroif, Mabi. 

Ofiso Valandose 
Jfuo 10 m 12:30 ryte Ir 

• IstfPRTH 6^0—9 P. M.
Ofisas uždarytas subatos va- 

karais ir nedėliomis, ;

Į DR. W. T. REILLY į
Ieškau brolio Motiejaus Pered- I
o. Jis jau apie dvidešimts me- * Į

I
nio. 
tą Amerikoj ir jokią žinių apie jį 
lėvai neturi, bet brįžusieji Tėvy
nėn pasakojo, kad yra gyvas. Jis 
paeina iŠ Kapeiškiij kaimo, Žąsliij 
vai., Traką apskr., Vilniaus red. 
Jis .pats ar jį žinantieji malonėki
te atsiliepti šiuo adresu: Vilniaus 
•ėd., Traką apskr., Žąsliij val
sčiaus ir miestelio, Juliui Pered-: r 
niui. LITHŪANIA. ~
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Tįrmos Klesos Dantistas
469 B’way, So. Boston, Mass. 

(Prie Dorchester St.

t Bell Phone: Poplar 7545. '
ADOLPH F. STANKUS ;

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

1Q23 Mr. Vernon St. 
PHIEAEELPHIA, PA.

JA I1IŪŽIAUSIA LAIMĖ.
Be jos mes negalime gyvenimą links

mai praleisti. Kada mes susergym yra 
labai svarbu kžd tuojau pas gerą ir 
prityrusi daktarą nueltumėm, kuris ži
no kaip sveikatą galima kuogreičiau- 
šiai sugražinti. •_

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

Aš gydau kaip naujas taip ir užsl- 
genėjusias ligas per daugeli metų ir 
mano prityrimas mane išmokino kaip 
kuogretčinuslal išvaryti ligas Ir suteik
ti mano ligoniams gerą sveikatą į 
triimplausį laiką su lengvinusiu budu 
ir už mažiausią kalną.'

AŠ ŽINAU KAIP

I7\\ Ir mano ofisas yra' pilnai aprūpintas 
Asu viskuokif tik reikalinga Rarbui, 

Taigi nežinrint kaip, svarbi tavo liga'
arba, kaip senai sergi: ir nepaisant kiek kartų buvai apviltas beįeik 
kant sveikutes. Aš esu pasirengęs tau parodyti ką guUti padaryti, it 
jeigu tu pasiduosi'p<x mano priežiūra, aš . galėsiu tave sveiku padary* 
tt taip kaip šimtas kitų, kurie yra ant naujoa kelio sveikatos ir ku
rie buk sveiki taip kaip turi būti. . - ~ a
Mdila pIuM ir pn'ciHajnoi—Patrtr»m«o ««oda
Tli) UnDnMEV 220 Tremont Stre«t, Boston, Mass. - 
UKi MunUnui. Prizais Majestic Teatrą.
OĮiM votKHios: nuo 8 v. r. v.niHjt» ty.,
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