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Krikščionys darbininkai vie* 
hykitės! Spieskitės į vienin- 

tėlę darbo žmbnią organiza

ciją Amerikoje — Lietuvią 
Darbininką Sąjungą. '
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Organas Amerikos Lietuvių Į 
R/ K. Švento Juozapu ? 

Darbininkų Są-gos. / 
, ■

^DARBININKĄ®
• ——Eina—— _

ŪTARNINKAIS, KETVERGAIB 1*1 
SUBATOMIS.

• • • • * * • * v rv* * *4 a • • #•*
plrtibdfy metais > 
Bostone Ir apylinkėj metein« ■# ojL

* ‘Trninms”
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OAOfHllt^ REIKALAI.
GELBŽINKIiLININKŲ 

. STREIKAS AT-
. ŠAUKTAS.

1 -__  -
OEieago. — Geležinkelią 

darbininką streikas; kurs 
turėjo prasidėti spalio 30 d., 
atšauktas. Vadai uniją, ku
rios buvo pašauktos strei- 

rkuoti, vienu balsu nutarė 
į streiką atšaukti. Labor 

’|Boąrd tą unijų vadams bu
vo pasiuntusi ultimatumą. 

įį Pranešė,, kad jei vadąi strei- 
p ko neatšauks, tai Ouomet 
1 Boardas elgsiąsis su tomis 

unijomis nepirštinėtomis
' rankomis.

• r* -

ĮSIGALĖS RAUDO
NIEJI,

• r7r-: .'.A. *

Ėl&aelandi Ohia. — War- 
Ven B. Stone, garvežių inži
nierių brolijos prezidentas, 
pareiškė, kad geležinkelią 
darbininką^ brolijos dabar 
kovoja už savo išlikimą. Sa
kė, kad jei tos brolijos žus, 
tai raudonasis elementas 
tarp geležinkelią darbinin
kų įsigalės ir ims ten vado
vauti.
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' 1 SUDINAMITAVO 
KASYKLAS.

Pittsburg, Kansas. — Ka
syklos, vadinamos Gray 
Wolf, tapo sūdinamituotos. 
Truks keletą dienu iki ang
lu], kasimas galės prasidėti. 
' : . • . .

ATMETĖ UNIJOS 
PASIŪLYMĄ.

t Waskington. — W. Virgin 
nijos angliakasiu unija pa
siūlė taikos išlygas kasyklą 
savininkams. Kompaniją 
atstovai atsakė, kad “mes 
neturėsime jokio, reikalo su 
United Mine Workers.,’>

- ....... ..............-i

NUSIŽUDĖ LIETUVIS.

Stoughton, Mass. — Adol
fas Paškevičius Dedham ka
lėjimo kamaroj pasikorė su
draskęs paklodę^ Jis buvo 
uždarytas kalejiman už nu
žudymą poolroome Leono 
Statkaus rugpj. d d. š. m. Jis 
laukė teismo.

9 -v

KANALAS DAVĖ 
: t PELNO.

WhJhinglon. —> Ketvirtą 
■» iš eilės metą Panamos ka- 

nalas davė pelną. Per fis- 
kalius metus, pasibaigusius 
birželio 30 d. gryno 

“ buvo $2.712.000. .
*
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PROTESTO MITINGAI 

PRIEŠ KVMANS'O 
PAŠIŪEYM4 DIDI

NASI LIETU- : 
VOJE..

Vašingtonas, X — 2§ d. 
(Liet. Inf. Biuras). — Eltos 
pranešimu Lietuvoje protes
to mitingą skaičius prieš P. 
Hymans’o "pasiūlymą Vil
niaus ginče didinasi. Parti
ją atstovai, veikėjai, darbi
ninkai ir-net lenkiškai kal
bantieji žmonės griežčiau
siai nusistatė prieš bent ko
kius ryšius su lenkais ir grą- 
sina valdžiai jei mėgintu su 
lenkais rištis.

.j

REIKALAUJA KARO
LIO.

■ z

basadorią Taryba nutarė is 
Vengrijos pareikalauti su
imtąjį Austro-Vengrijos ex- 
valdovą Karolį ir jo žmoną 
išduoti alijantams. Nutar
ta reikalauti atiduoti Karo
lį ant Dunojuj esančio Ang
lijos laivo. Tas reikalavi
mas Vengrijos valdžiai dar 
nepasiąstas dėlto, kad nenu
tarta,» kur tą ex-kaizerį ap
gyvendinti. ■ ■ ‘
\ Belgradas.. — Rumunija, 
Čeko-Slovakija ir Jugosla
vija pasiuntė sujungtą notą, 
kur reikalauja išduoti Ka
rolį, demobilizuoti savo ar
miją ir padengti iškaščius 
visą triją valstybią mobili
zacijos, kuomet Karolis at
sidūrė Vengrijoj.

Bernas.—Šveicarijos val
džią pareiškė nepriimsįanti 
Karolio į savo žemę ir išva
ranti iš savo žemes visas jo 
gimines.

i

' PĄNBVWK šis mies- 
teiiš karo metu yra mątęs į- 
vairiausią priešą : vokiečią, 
bolševiką, . bermontininką.’ 
Žinoma, kad tas pamatymas 
daug kaihavo,auką. Ką pa
darysi— karas ! Ir panevė
žiečiai, besigydydami iš prie
šo suteiktą žaizdų vėl. drą
siai žiūri ateitin, vildamiesi 
laimingesnią dienelių. Ypač 
daug žada vilties vietinės 
gimnazijos ateitininkai, ku
riuos, deja, sulaiko nuo vi
suomeninio Veikimo gimna
zijos vedėjai. Daugelį su
trukdė nuo mokslo įvairūs 
pavojai mūsą tėvynei nuo 
priešą. Taip pavyzdžiui ki
lus bolševiką pavojui 28 Pa
nevėžio- ateitininkai- stojo? ? 
karo mokyklon ir dar dabar r 
frontą saugoja, kiti gi ėjo 
skatinti .jaunimą stoti sava
norių būriuosna, treti stojo 
eiliniais kareiviais ir tt. Įr 
dabar čionykščiai ateitinin
kai, besilavindami prie kny
gą,. neleidžią iš rankų nei 
šautuvo. Ir taip visi aukš
tesniųjų klasių ateitininkai 
yra Šauliais, kad kilus ko
kiam pavojhi-būtą pasiruo
šę iš gimnazijos suolo perei
ti į apkasus. Kuopa leidžia 
du laikraštėliu: ‘ ‘Mūsą Vai
ras” ir “Saulėtekis.” Atei
tininkai mėgsta sportą.
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Jono kaimynas davė štai kokį jam patarį&ą: Sako, M parėjęs 
į namus neklausyk savo pačios ir dar gerai ją apkulk jeigu nori, 
kad ji tavęs klausytų. Tuomet tu.būsi namii viršininkas.”

Jos padėkojo savo kaimynui už “gerą” patarimą ir parėjęs į 
namus norėjo taip ir padaryti, bet jam nepasisekė, kaip paveikslas 
parodo. ;

NAUJŲ NARIŲ - 
VAJUS,

Nuo spalio 1 d. Š. m. L. D. 
S. Centro'valdyba paskelbė 
naufy^aritį vaįų.

■Tas vajus tęsis iki gruo
džio 1 d. š. m.

LDS. apskričiai, kuopos 
ir nariai turėtą pasidarbuo
ti naują narią gavime ir 
spaudos, išplatinime.

Nauji nariai Seimo nuta
rimu priimami už pusę įsto
jimo, už 50ė. LDS.- nariai 
atliktą labai grąžą ęlarbą 
prikalbindami bent po du 
nauju nariu prie savo orga
nizacijos.
Pastaraisiais laikais Pėnn- 

sylvanijos valstijoje smar- 
kiai darbuojasi L. D. S. Cen
tro organizatorius... A. Kaz
lus. Jau suorganizavo dvi 
nauji LDS. kuopi. Ten kur 
jis apsilankys L. D. S. na
riai ir. dar neprigulinti prįe 
šios organizacijos gaus pil
niausias žinias apie LDS. ' 
tikslą-ir veikimą.

Lietuviai darbininkai ne- ' 
privalo atsilikti nuo kiti] 
tautu darbininką.

Šiandiena kiekvienas pa
tyrė ant savo sprando kaip 
sunku yra būti neorgani
zuotiems. '

Kapitalistas užsimanė nu
kapoti algas, nukapojo; už
simanė uždaryti • dirbtuves, 
Uždarė ir taip daug kitą da
lyką įvykdė kas darbinin
kams atnešė skurdą ir var
gą. •

I

Amerikos lietuviai darbi
ninkai jau turėjo progą pa
tirti, kad socialistą žada
masis žemiškas rojus ne
įvykdomas; kad samariečiu 
laisvė tikėjimo ir tt. neša iš
tvirkimą ir veda darbinin
kus į didesnį skurdą ir var
gą ir kad prisilaikant sanda- 
riečią programo einama at
gal į senovės laikus arba pil
nai prisilaikoma dabartines 
supuvusios kapitalistinės 
tvarkos. ,*

Taigi vieni arba kiti dar
bininkus atiduoda visiškon 
globon kapitalistą ir kitą iš
naudotoją.

Darbininkai turi būti at
sargūs, kad nepąkįiuvus 
pinklėsna ir kad savo sun
kiai uždirbtą centą sunaudo-, 
jus geriems tikslams, savo, 

t darbininką gerovei.
• KrikšČionią darbininką or-pelno

g X

SAUGOKITĖS

j e pradėjo smarkiai veikti, 
kad visokius bąlančius nau
jus gražiai skambančius o- 
balsius, kurie gyvenimam 
neįvykdomi prašalinus iš 
darbininku tarpo.’

Daugely vietų jau pasise
kė tą padaryti.

Kur tik buvo didesnisf
skaičius susipratusiu darbi
ninku tuojau įsisteigė LDS. 
kuopos įr šiandiena labai 
pavyzdingai gyvuoja.

Kur susipratimas ir ap- 
švieta, nepasiekė tam tikro 
laipsnio, kad permačius san- 
dariečią, socialistu ir bolše
viku gudru meškeriojimą 
darbininku ir jų doleriu, 
ten šiandiena-skurdas ir var
gas didėja. '

Visokio ’ plauko' bedievė- 
liai yra tikriausi kapitalis
tu agentai ir dėlės, kurie iš
čiulpia paskutinius syvus.

Budėkime įr dirbkime, o 
•darbo vaisius, pamąty’sime 
trumpoje ateityje, v

Darbininkus.
• " ' i

ŽUVO DU LAKŪNU.

. Konoluhi. ■—- Du lakūnu, 
kurįuodu buvo iškilę viena-

NUŽUDĖ KUNIGĄ.

Leąd, S. D.‘.*+- .Už miesto 
ant vieškelio rastas lavonas 
kunigo Belknap. Jis begu
lįs kniūpščias su didele žaiz
da sprande ir su revolverio, 
kulka perverta širdimi. Ne
žinomas žmogus pas jį atėjo 
ir'pasakė, jog pavojingai 
susirgęs žmogus Šaukęsis 
kunigo. Tai kunigas bėgo į 
savo garažią automobiliu 
nuvažiuoti, bet tas besąs pa- 
gadytas. Tada, kunigas ne
gaišuodamas su nepažįsta
mu žmogumi leidosi pėsti ne
va, pas ligonį. Prie ligonio 
jis buvo pašauktas 3:15 vai. 
ryte. Už pusvalandžio ras
ta jo lavonas" Vyskupas sa
kė, kad nužudytasis kunigas 
nėra gavęs'jokią grūmojan
čią laišką ir nežinojęs, kad 
būt turėjęs kokius nepriete
lius... Jokią piktadario pėd
saką nesusekta. Pasiūlyta 
$1.500 tam, kas pagaus tą 
piktadarį.

Panašią būdu buvo nužu
dytas kunigas Heslin mieste 
ColUa,- Cak rugpj. 11 d. §. 
m.

♦

Dabar užmuštasis kuni-
me orlaivyje, žuvo, kuomet įąs turėjo 32 metu amžiaus.

Tai darbas Kataliku Baž
nyčios neprieteliu. .

■ « - *

jų'oi'laivis užsidegė. t

' ~~~ i

SUŽEIDĖ KONSULĄ. .
Washington.:—Suv. VaL 

stiją konsulas Vera Cruz 
mieste nežinomo piktadario

ganizacijos visame pasauly* kapo užpultas įr sužeistas.
■ ’ . i *
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Augščiausieji medžiai turi 
smailiausius lapus.

———

-.Amerika turi pusę pasaulyje

k
esamu deimantu

NAUJI MINISTERIĄL

Berlin. — Nauji Vokieti
jos ministeriai susideda ‘is 
ramiųjų socijalisti], neprL 
gulmjngąją socijalistu kata
liku ir demokratą.

Premieras ir užsienio; rei
kalą ministeris yra Dr. 
Wirth —katalikas. . ‘ .

Iždo ministeris — socija- 
listas. , .

Viduriniu reikalą minis- 
teris' — soeijalistas..

Apsaugos •— demokratas.
Valstybes turtą soči j a-

listas. - .
‘Pašto ir Telegrafo — ka* 

talikas. *
Darbo *— katalikas. r i
Susisieldmo — nepartinis. 
Teisingumo — soeijalis- 

tas. ' : ■
* ■*
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RASEINIAI. — Šis aps
krities miestelis, vokiečiams 
išėjus, pasipuošė lietuvišką
ja gimnazija. Tos gimnazi
jos moksleiviją pasižymi sa
vo atkakliais susikirtimais. 
Mat, čia yrą “atžalininkai,” 
kurie vėliau pasivadįno 
^aušrininkais” ir ateitinin
kai, leidžią, savo laikraštėlį 
“Kibirkštis.” * Aušrininką, 
kuopos organas “Atžala.” 
Kadangi tarp tuodvįeju 
priešingą srovią: krikščio
niškosios ir socialistinės> . £ * 
moksleivijos Čia yra sunku 
dabar numatyti kuri yra 
stipresnė, tat rodos, kad to
ji kova tęsis iki pasaulio pa
baigos. O galne Juk atei- 
tiąinką pusėje yra sveiki 
krikščionybės' pagrindai gi 
priešingosios krikščionybei 
srovės yra visados nepasto
vios: išmuši juos iš vieną 
apkasą, jiė stoją į kitus ir tt.

- - - -- : -■ 1 .;J; '-i <

VILKAVIŠKIS. — Ma- 
riampolėš ateitininką ir vie-

verstos užleisti vietą via W 
biau įsigalinčioms krikščio* 
niškoms ‘ srovėms. Draugiu 
jinio gytepimb klestėjimu^ 
daug padeda vietos ateiti* 
ninkair Mat, čionykštėj gim
nazijoj (6-ią klašią) yrą. 
stipri ateitininką kuopa, ku
rios nariai yra susiinterėsa- 
vę visuomeniniais mokslais 
Tat jie padėdami, prielan
kią sau'mokytoją, sugeba 
pasidarbuoti ir įvairiose 
draugijose. Gi sugryžę na-v 
mo per atostogas taip pat 
neužmiršta įkurti vienąkitą 
jaunimo skyrią ir. ‘smagiai 
juose pasidarbuoja, 5 Ateiti* 

■‘oinką kąopos laikraštelis-pr- 
ganąs “Ateities Žiedai?’

*
* — - “■ -» -W M. '- ->• ' r- •» - JW> ■* •

, ■ y ,
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ŠAKIAI. — Vargais ; >
galais ant gražaus kalni n 
Šakiuose pradeda kilti erd
vūs būsiančios gimnazijos 
rūmai. _ Jau baigiama'ruoš
ti penktas kambarys; tam 
name telpa šiais mokslo me
tais penkios, klasės. Namo 
statymui gerb. direktorius 
kun. Starkus tesinaudoja 
vien paskolomis, auką riu-, 
kimu^bei loterijomis Įopin- 
dami didžiules išlaidas. To
dėl šiemet ir už mokslą pas
kelta kaina iki 600 auksiną, 
tuotarpu kai kitose gimnazi
jose užtenka 200 a. Tačiaus, 
nepaisant to brangumo Čia 
mokosi gražus, būrys jauni
mo. Moksleivią dauguma 
ateitininkai; tūri jie savo 
organą “Minčią Vainikas.” 
Ateitininkai laikosi viduti
niai, nors mokslo metu į viJ 
suomeninį Šakią gyvenimą’' 
nedaug tesikiša. Mat, Čialy- 
ra diktas būrys subrendusios' 
kataliką inteligentijos, ku
rios dėka šakiuose/pilna yra. 
katalikiškąją draugiją. Vi
si tie veikėjai yra labai su
sisieloję degtinės plitimu ir 
laužo galvas kaip Čia panai
kinus tą 14 smujdbb esan- j 
Čią neperdidelįame Šakį 
miestelyje.

M

-A

BAISI v4isUBA:.
........■ . \ *

Sacran^nto, Vie*
sula, kuri veik tornad^ 
smarkumu siautė, prid«ri 
daug blėdie& Daug 
langą išdaužė, stogą 
Vė ir kitaip daug blėdiea pm

• *.$

timu veikėją dėką sbcialisti- darė. Pašktd sekė di 
nes organiząrijos yra pri* slastus*

* >
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Lietuvos dtstovasjMęurš lankydamasi pirmu kartu po. di 
džiasias lietuvių kolonijas ingi jo gilių visuomenes simpati- 
ją, , ■ V ' * ' • \ ■

. * v

Šubata, W

KAIP ŽINOTI JOG INFLUE-
- NA SERGI . -

g* 1
Nėra nei; Vienas būdas, ku

riuo galinta pažinti atskirą irt- 
f tauzos atsitikimą, bet galima ( 
pažinti inftanzą kur yra krū
va' sergančių. Palyginant su pa- * 

; prastu -kosėjimu ir Šalčiu, ku
rie paprastai pasirodo žiemoje, 
ta tauzos epidemijos pasirodo 
bile mėnesyje; paskutinė Euro
pos epidemija siautė per gegu
žes, birželio ir liepos menesius, 
1918 metais. Be atsitikime 
paprastų šalčių, svarbiausi ap
sireiškimai (karščiavimas, ska
udėjimas ir nulįūdhnas) no to- 
■ki aštrus ta netikėti' kaip yra. 
inBuenzos apsireiškimai. Ga
lutinai, paprasti šalčiai nelšsi- 
pletoja per vaisių tarp greitai 
ir plačiai kaip taluenza.

Jeigu ypata influeuza apser- 
,ga tai ant syk Suserga. Jau-, 
čias silpnu, akis ausis galva, 
ųugma arba pilvas- skaudaąrba 
visas ktinas. Daugelis ligonių 
jaučias galvos apsukimą; kitus 

.vemt;verčia, kitus šiurpuliai 
užpuola, ir tuoj po tanV prasi
deda karščiavimas ir karščio 
laipsnis kyla iki 100 arba 104 
laipsnių Falirenheif. Pulsas i.š 
palengvo plaksi. t

Ligonis atro'do v sergančiu. 
Akys arba viduris akies voko

š

’ . ’ ADV. U. SHIELDS, ‘
Nuo senai Bostono lietuviams žinomas, kaipo lietuvių prie* 
teliup. Dabar gerb. atstovui Čarneckiui atvykus Bostonan 
adv. Shields vėl pasidarbavo lietuvių.

SUŽEISTO KAREIVIO MYLIMAI 
MERGUŽEI LAIŠKAS
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KAREIVIAMS.

4 * X

“Ant šioj o kruvino lapelio
, Tau meilės žodžius aš rašau, — 
Žinok,. tavęs neužmiršau, 
Nors buvo ilgas kovų kelias.

Dabar gulitttMip# ligonis 
Peršauta ranka' j>rie peties,. 
Bet aš kovojau dėt šalies, 
Todėl ir neturiu dejonės. ’ *
Aplink mane draugų daugybė, { 
Visi — kovose sužeisti, . ' 
Šviesa^ veiduose jų skaisti, ' .
Nes ji f1 kovojo dėl teisybės.Z ■’
Ir aš kovoj degiau ugnyje,- . 
Viriatt-čkarščiū, jėga,, drąsa,. 
Tautinė mūsų vėliava 
Muš kvėpė kovos sūkuryje. ."

Aš kėliau sunkų kalaviją, 
Dešimtą kartą gal augštyn,— 
Išsyk viskas galvom žemyn • 
Nuėj’, virtau lyg svaigulyje;..

' Kovos draugai, ugnis ir šviesa 
Išsyk akyse man išnyko, 
Ir mano kūns plačiai padryko, 
Gulėjau rankas aš ištiesęs...

AŠ išbudau jau ligoninėj,
- Prie savęs sesę pamačiau, 

Ir .jos akyse išskaičiau
; Ką, jautė jos jauna krūtinė. ’

Prisiminiau aš tavo veidą,
-• Mintim pas tavę nuskridau,

Bet tuoj jėgomis nusilpau, 
Ir mintys vėl mane apleido!..
Dabar galiu aš vėl manyti 
Ir tau laiškelį šį rašau, — 
Žinok, .tavęs neužmiršau, 
Tik trokštu, trokštu pamatyti...
Išgis žaMay pasitaisysiu, 
Tvirta krūtine vėl kvėpuosiu, 
'Tave,, meilužė, išbučiuosiu, 
AĮergųžė.brangią aplankysiu...

. Dabar šį kruviną laiškelį
, A§ meiįes pilną tau rašau, . • 
Sielos akim.’ tave matau, . 
Jaučių nekaltąją mąldeĮę... .

Jog,tu meldiesi už kareivį 
Gynėją tikrą Lietįiyos^ f ‘ ‘
Kuristavom pasvęjjogš, stos, , 
Ii vys iš tėviškės ateivį.

Žinok, tavęs neužmiršau, 
Kovos ugnyj fevn mačiąu,

%
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Kareiviai-bfoteliai, didvyriai “pūkioji’1
• Jūs ateitį kuriat tėvynei vargais, 

Jūs kelią pastojai plėšikams pirmieji 
Jų piktį malšinat mirtingais ginklais.

Jūs mirtį pažįstat geriausiai iš veido; 
Nebijote stoti prieš ją jūs drąsiai, 
Sunkiausnl laiku jūs’ dvasia neapleidžia, 
Jūs žengiat per laukus mirtingus stdčiail. .'

Didvyriai “pilkieji!” Akies nevylioja 
Jūs’ išvaizda rūbii pilkij, paprastlfp ' r 
Bet drąsą įveikti kas jūsų valio ja, J ■ ’ ’' 
Kuriąm gi plėšikui nerodot kapų?..

Jūs, broliai-kareiviai, tautos ątgipiimą 
Palaikote savo tvirtąja jėga, 
Jūs laikot senovės garsios atminimą: 
“Tėvynė brangi mūs’ per amžius laisva!”

Kapeliai menkučiai, laukuose iškasti — , 
Tai jūsų vietelės po jūsų mirties, ■ 
Kūmj jūsų tankiai negalima rasti, 

: Nes juos plėšo spėkos plieninės, ugnies.

Netrokštat garbės, — jūsų tylus veikimas. 
Energija tyli, galinga dvasiai.. 
Tėvynės darbuos’ jūs’ gražus įkvėpimas, 
Darbuose jūs guodžiatės viltim skaisčia!/.,

Ir kas nugalėt jūs’ energiją jauną, 
Kas dvasią kareivio galėt sutramdyk- 

“Kas smūgio galingo iš priešų negauna, 
Jei nori tėvynę ir laisvę praryt ?

Kareivio- gyvenimas — laukai, gamtužė, 
Ir dangus mėlynas viršum jo galvos, 

'Kareivio ramumas ir meilė mergužė, <
Ji stiprina sielą, priduoda jėgos. ., * *

’ Kareivio šeimyna — draugų didžios eilės,
. Visi jie tėvynes brangiosios vaikai, 

Visi mieli broliai,, -visus jausmas meilės 
Suvienyja rysiu draugystes tvirtai.

Kaip sužvanga ginklai, ir ugnys lakįoja,
— Pakyla kaieivio-diciyyrio dvasia,. 
Ir priešus piktas galingai persekioja, 
Bet skaito jūos'broliais po kovų pikčia. z

Kareiviai-broleliąi, didvyriai “pilkieji,” 
jųš ateitį kuriat tęVynei-vargais, 

“ . Jūs -r— vargo kentėtojaį vyrai’kantrįejn 
‘Jūs ginate Šalį mirtingais ginklais.

Jūs norite grįžti prie darbo artojo, 
į. ' Betpyiešas tėvynę be jūsų’ pavergs, v 

. . Jog‘kas to Ilgšio! dar nesužinojo, . ’’
Kąd, priešam^ užplūdus; varguos’ žmonės 

.y . ’ ' [verks?. •
.Jutas norisi kurti gyvenimo laimę, - 
Jūs norite^ hūti tilt vyrkis, tėvais, ' * 
Bet jūsų gimtinei Užslinko nelaimė —

• Plėštai jūs siekia gelžiniais nagais,. ’ * 
' Ati^msii juosyjunį/štatai!

K ’ ’ ' V ’
1921 ta geg/m. Ž0 ta
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, Kraujuotą laiškątaūrąšąų’o*” >

. ■ Vargo Poetą*
22. V. 21,9-tas p. putas^

I 
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Vargo Poetą,
f

Lietuvos atstovybes juriskoitsultas, kursihrtu su atstovų 5ai1į11 Tasrį?Yęs*. figoms kos- 
Čurneokiu lankyda^ th Apsiremkimailygpams-
■tuvos valdžių b ' -f? ū' , b

NETARPININKAUS.
Paryžius. — Premieras 

Briand pranešė Graikijos 
premi^rui ir užsienio reika
lų ministeriui, kad Franei- 
jos valdžia neapsiimu tarpi
ninkauti tarp Graikijos 
Turkijos.

ŽADA MOKĖTI 
SKOLAS.

■. . ------ ■ • \
Ko peųlzag^n^ Iš., Reve- 

lio pranešama, kadJAtvinųfų 
bolševikų atstovus, pasakęs, 
kad bolševikų valdžia sutin
kanti atmokėti caro skolas. 
Tik gali būti kalba apie tai, 
kuriais būdais tą padaryti..

ir

TRVKSMAS PARLA-
. MENTE.

■ I -Į

Paryžius. — Parlamente
^■lnįjl I .IRHĮ I Į ^IU I  ........................B

buto kilę tokie karšti deba
tai tarp kairiųjų ir dešinių
jų, kad pirmsėdis turėjo 
pertraukti sesijų. ' . ■

Ginčai eina dėl valdžios 
politinio'nusistatymo. Eina- 
-ma prieš premierą Briand, 
kurs netrukus, turėtų vykti 
Amerikon dalyvauti nusi- 
■gmldavinio • konferencijoj. 
Turbūt Briane! turės rėzig^ 
nūoti ir negaus, važiuoti A- 
merikoii. > > V> ą ■ • ■. ■

KIEK' KAINUOJA VYRO
’ ' ' MEILĖ. .

Harforfl, Ot.~Pea,rl Bom- 
bard padavė į’teismų moterį 
•Gertrude Blakeslee už pavi
liosimą jos vyro. Reikalavo 
$5.000 atlyginimo. Tai teis
mas pripažino skundikei $3.- 
000. ;

Apsireiškimai lyg papras- « 
to šalčio bet ligonis atrodo ir 
jaučiąs labai sergančiu.

Paprastai karščiavimas pasir 
lieka apie tris arba keturias 
dienas ir ligonis pasveiksta. Ir 
nors mirties proporcija .mažą, 
bet į daugelį vietų siautimas 
žiaiirus ir mirtis skaitlinga 
Influenza sergantieji mirštu 
kuomet liga pavirsta į plaučių' 
uždegimą arba panašią

Didžiausi, Greičiausi Pašau# 
Laivai, Šaunus Ąpsėjimas 

Su Keleiviais,
Ten Yra Vietinis Agentus Jnsij Mieste 

Ar netoli Jo. j
Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir 

visas Baltiko Valstijas, TIESIAI 
į HAMBURGĄ.

SASONĮA — SPALIO 29
Cabin $145. /3-čia klega $125. 

Taksų $5.00. '
Per Cherbourg Seuthampton

Liverpool ir-Glasgow
.ASSYRIA ■’
ALBANIA 
CARMANIA .,, 
’COLUMBIA

f

•v

EKTRAI EXTRA!

NEPRALEISKITE PROGOS.
Ką itk atėjo iŠ Lietuvos siuntinys’, Lietuvos 

Valstybės, Žemaičių, Gedimino, Vytauto ir Lietu
vos senovės pilių ženklų. •

Tie nepaprastai gražūs ženklai yra atvirlaiškių 
formoje, kurių eina 40 į vieną sąsiuvinį. ^Kiekvie: 
nas minėtas ženklas, reiškia kokį nors atskilų mies
tą, pilį, apskritį, Lietuviii Valstybę .ir kaip ku- 

Štai'tų istoriškų žen-
tą, pilį, apskritį, Lietuviii 

; riuos mūsų tautos didvyrius.
kl'ų reikšmė:

1. Lietuvos žęnkl.-Avytis.
2. Žemaičių ženki.—MešlU
3. Gedimino ženki.—Stulpai
4. Vytauto ženki.—Skydas.
5. Vilnius.
6. Kaunas.
7. Gardinas.
8. Šiauliai.
9. Marijampole.

10. Geranainys^
’ 11. Teisiai.
12. Jurbarkas.
13. Viekšniai.

. 14. Ariogala.
15. Kernavą.
16. Itedūnė. "
17. Rietavas.
18. Alytus.

' 19. Babtai. '
20, Asnlena.

<k

<

H

<

4

. 21. Sldrsnemunę.
^2. Baisogala.

. ' Vfikavjškis* . 
tt< * 24.. Kalvarija. 
”, -M Daijsumškiss.^ . 

• 26. Punia,
27. Suvalkai.
28. Biriai, .
29. j^eseiniai.
30. Šeduva.
31. Veliuona. _ 

' M tiolmariai.
33. Kicdainiai. ,
34. Maišiogala. 
3S;Lydą.- 4

”0. Žaslių.
Š7. Valkininkai. 
33/Daugai. / 
39. 'Plungė,- 

• 46.-Balninkai.
A . A

r 
r

*■

• Kas prisius ritmų Merį ($1.00)^ tam tuojaus •
. pamušime 40 tų gyažių* ženMų (visą sąsiūvinį). L... 

8. nariams po 85e» - . . ‘ 41 , • \ .
. TaLgF pasiskiibipkite įsigyti kuogreičiausia, ; 

nes nedaūgyjų teturime. • Dinigųs siųskite :, v - 
^DĄ^BiNIN^ '̂ 'C; ’ ■- v' • 

IV* Broadway» ' 1 Boston
........‘ ................-............ . ........... .......................................... ... ............ ų ......

f • > t,

* -^.a. fi I

• • • *

. A .Spaliu 29 
Lapkričio U 
^Lapkričio & 
-LapkriČo 5

»
Per Angliji ar Hamburgu į

DANZIG $135—LIEJAU $145 
HAMBURG. $135.00. ' Taksu' $5,00*

"R"

gp

f-

t

t

i Mums nėra skirtumo ar 
į Jūsų bila už spaudos dar-
1 bus $50.0tf arba $W.O0 į 

mėnesį. . *
Mes priimsime nusaky

mų didelį armažą irųori- 
me parodyti Jums delko 
mės manome, kad galime gg 
būti jūsų spaustuvinm- O 

kais.
• - A k

j Jeigu nebūtą gera prie- 
iastU, tai mes nęt$mtiiinę- 
brangios laikrąltyje vie
tos šiam apgarsinimui.

“Darbininko*’ Spaustu
vė įrengtą 
moderintamis mąfimmds 'jjjj 
U spaudos darbai |rtlieka-

Su visais -spąudoB dar- , 
bais,kreipkitės iiuo adre^ 

■sū: v • ’ •*
•DARBINntKAS” - Ii

<

i

i866 Broadway
< 'Bortan 27, Mos.

TUSMOM* So. B<wtox aso ■
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PRAFITY Hl MRiR W
Taipgi buvo ir teWra dar ir to- 
kių^uriė ne tik kų neprisidėjo 
prie iškovojimo Lietuvai ne- 
priklauąomybes, bet dar tymo- 
josį iš savo viengenčių pastan
gų koyoje už laisvę ir trukdė 
Lietuvos nepriklausomybės 
darba; Varė ir tebevaro agita
cijų prieš LIETUVOS PASKO- 
LĄ.z žinoma, kad tokie judo^ 
šiški darbai pelnys ne kų.kitų, 
kaip tik užrašų į Lietuvos Is
torijos juųdųjį lapų, kuris rę- 
dysLietuyos gentkartei Šių die^ 
nų Lietuvos išgamas,.

Amerikos Lietuviai gali gar
bingai užsirekordųoti Lietuvos 
■Istorijoj —* suteikiami Lietu- 
vUi reikalaujamų paramų, 
taigi. bent .susipratę Lietuviai 
privalo, dėti, visas ‘pastangas, 
kad šisai Lietuves Laisvės Pas* 
koįos.vajus kudgeriųūsiamusi- 
sektų ir Lietuvai ‘reikalinga 
Paskpla būtų su dideliu kaupų 
veikiai suteikta. Tai atlikę ži
nosime, kad viduriniai vergi
jos šalininkai'randasi .prie gel
dos stulpo. Bę to, į laikų sutei
kdami Lietuvai reikalingų*pa
ramų, galėsim# tik|tie,“kad if 

, 1 • ■■ •*’
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.25 RYMO KATALIKŲ MOKSLAS. Kūdikiu prie Pirmosios Komu
nijos prirengimui tinkantis Surengė ir išleido Kun. P.S*Ur 
rusaitis. Pusi 124.

."SALIUNAS,” Litai Įdomi ir naudinga knygelė. Puri. 8. 
ISATRIJOS RAGANOS APYSAKĖLĖS. E Daktaro paiakoji.

.65 Į mų. Rudens diena. Sulaukė. Labai gyvai parašyta ir len<- 
| vą skaitymui. Pusi. 69,

.03 [SCENOS ĮVAIRUMAI, Nauji, lengvi perstatymėliai. Parašė

išlaukiniai Lietuvos priešai r . doP. Milcolainis, Tilžėje. Pusi. 149.
greičiu atsižadės savo užsimo-|DELEUATŲ KELIONĖ LIETU VON lOlG m. Parašė Dr. J. J. 
rimu Lietuva pavergti. I* Bielskis. Efebai žingeidus aprašymas. Boston. Pust 94- .25

; ų DIDYSIS KATALIKŲ TIKĖJIMO KATEKIZMAS, Pferašė
Amenkos Lietuvy s. I Jokūbag a j. įvertė A, fiuamkynBS.*

-A - į Tvirtais (frobčs apdarais. Chicago. Puri. 190.
‘ DIDESNIS, NEGU HINDENBURGAS.JVamdelisišgyvcnimo),

Į Parašė Abstinentas, Boston. Puri. 16. . *L i.......... 
[DARBININKAI VIENYKIMES ir KAS TAI YRA SOCIJA-. 

LIZMAS. ParašO. V. .Boston. Puri. 32, ..... 
DARBININKO' DOVANELE DARBININKAMS. ParriB 1*. Y‘ 

I Antra laida. Boston. Buri. 02. «...... L.............. *»; „.01h 
[EILES IR DAINOS, Parašė ir išleido Joana Tamašauskaitė 
j (Lakštutė)Laida ir knygapirma. Chicago Puri. 64..... 

Knyga antra, laida pirma, Boston. Pusi 72.^.. 
[EMŲS IR KALBĖK, Linksmas scenai naujas deklematorius. Su-* 
I rinkta Prakalbsiu; Monologų* Dialogų'ir Deklemacijų* 
j Jaunimui ir^prinugusiems dovanėW Parašė ir išleido J, 
I ■ 1E- Kova?. "WaįOžbury, Ct. Puri. 48. < .301
EUROPOS ISTORIJA. Parašė Mwardaą Freemim. iš anglų

f 319. ♦.j' * • * • • * »■ * /ję • < f • ♦ * r r w 4 * ♦ •- »-J » »3 e r

’«

• Męs matome, kad didelė da- 
118 Lietuvos jaunų vyrų randa 
si Amerikoje., Pažvelgus atgal 
ir padarius patikrinimus prie- 
žaSčių,» ’deleį kuriu Lietuvos 
jaunimas taip skaitlingai; ap- 

' leisdavo savo Tėvynę, tarp ki
tų randame nepakenčiamų 
priežastį *— “prizavą,”. (šauki* 
mų^kariuomenen. ) Tasai “ pri
būvąs — prijomas” Lietuvos 
beaugantiems jaunikaičiams 
buvo itrkokia Šmėklų, kurį tu- 
kstančius Lietuvos jaunimo iš
stūmė svetur. NorS ir buvo 
gailu apleisti a Savo gimtŠjį 
kraštų, savuosius, bet nebuvo 
Jšrokavimo aukauti savo jau
nystes, sveikatų ir energijų ca
ro despotizmui, kuris Lietuvai 
ir lietuviams tik priespaudą ir 
skurdų teikė. Todėl Lietuvos 
jaunimas, kad išvengtų tarnys
tes, Rusijos. nnlitarizmui bei 
stiprinimo savo ęngejų pajie- 
gų, vyko Amerikon ir kittir. 
' Taip tai, ’pasidėkojąnt Lietu- 
vos epgejų feŽliuui, dideliam 
skaitliui Lietuvos jaunimo rei
kėjo apleisti savo Tėvynę ir 
apsigyventi Svetimuose kraš
tuose. O; juk, ne visiems pati
ko gyvenimas svetimoje šaly
je. * Daugelis norėjo gryžti at
gal. Bet... bijojo, neš žinojo, 
kad jų laukia — prizavaš ir 
bausmė už •nepribuvimų laiku. 

Gi pasilikus Lietuvoje jau
nuolių dalis, nežiūrint įvairiu 
sunkenybių- iš pavergėjų pu
sės gaivino savyje viltį: jog 
ateis laikas, kuomet tuųės žlu
gti car.0 despotizmas... Užtai
gi -pasiryžo neapleisti savo Tė
vynės! ‘ Ir štai atėjo laukiama 
valanda, kurioje ^Lietuvos jau
nimas ir visa Lietuva stojo už 
savo laisvės iv Nepriklausomi- nedirba, kiti dirba nepilnų laikų, 
bes teisias — ir jas atgavo! Iš- daug.
kėlė Lietuvos nepriklausomy- _ Doram darbininkui bedarbiauti yra kankynė.

I

«

TĖrUVOS ŽEHLAPIS
Kaina Centai.1 *

« > V ■ j. ■ ■
Tai naujausios laidos 

žęinlapis ir kiekvienus 
Keturis, turėtų įsigyti. 

jSulahkštomas ir apda- ; 
*rytas puikiais viršeliais.

, 't

DidžioIšlaskstyjas
. - ‘26^x331/2 •

■ * . ' •’ ’Z *

Sulankstytas

Galimi gauti * /
^A^RININRE^ 

366'B'road'uiUyf ’ 
T L" 27,^ass.

-

T

| va skaitymui Pusi. 69. j|

Į ir savu lėšomis išleido Juozas V. Kovas, Tinką trumpiems* 
,05į lošimams. Pusi 82.

ĮšIŲ 'DIENŲ DAINELES. Surinktos ir išleistos jaunuomenės 
pasilinltsmiUimui • ^Pusi 82:,i.

[SUGRIAUTAS LIZDAS. Apysaka iš buvusios pasaulinės ka- 
.25 rėš. Parašė V, G. Pus? 33; Glasgotv. ,

, .35 SVAIGALŲ ĮTEKME | ŽMOGŲ, Parašė Gląsgoir,' Ap-.
| rašOmakągfĮrbdūodąsvaigalai.,,
SVARBŪS KLAUSIMAI. Ar yra Dievas ? Ar Kristus yra Die

vas? Ar Žmogus turi dūšią? Ar kilo žmogus iš beždžionės?
Į V,Kova?. Watėžbury:, Ct Pūki 48. '.30į, Ar apsunkiną Žmogų Dievu įsakymai Parakė F, V, Bos-

[ ton. Pusi 32
Į įallfoš vertė J, Ąndžit^itiš, Su Briapiafo Plymouth. Pusi * TAlIOSlRS BESOtlS. Iš lenkiškas kalbos versta M? /oniškta

, *50 [ Trlžęjūį- -Pusk. »* ■, , .*>*
IeijcHARISTI^KOS STACIJOJ Sulietuvino Kun, J,“ JUŽ- [SVIETO ’ppRĖJŲNĄ^. Traid^masis po Vokietiją, Daniją 
į kąijis. Bost6n« Pusi.48, ..Y,«,»,, ♦»•.,,, * * , »151 i
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___ ................................................................................ ......  .15 J Lu^embUrgųi Iš šono darbininko atsiminimų, Surinko Ji 

IpAbIOĘE Arba Bažnyčią.Katakumbose. » Parašė.Kardinolas *. L■ • riris- Glasgmv. pusi. 149, ±......,
Į Wiseman’as. VerteVytautas. Nepaprastai graži apysaka, - ŠV. JĖZAUS VARDO D IĮ AUGI JOSĮSTATAI. Verstiišanglų 
į> Shėpandoah,’Puri;853?7.,,..w....,7,,,,,;7,7$1.0ąį kalbom SumgHrBridoKim;P,Samms&itis,Philadelphia,
[GERASIR BLOGAS AUKLĘJBIAS PAVYZDŽIUOSE. Para-. L : -Pusi, 64, J.
į šė Mošten&a. “ Vertė BędxusW. Chicago. Pusk 84. ....., , ,Ž5 TABAKAS NUODAI u* ij^liksmastnuą rūkymo. Pagal D-ii^ D,
[GELŽKELIO SARGAS TYLIUS, .Gerharto Hauptmanno No- 1 • v
į__yelė,__Vert> BėgiA Chicago.. Pnsl„51, ,r,f 
į GEGUŽES k^NŲO. iš vokiško vertę. Kun. Pn žaftrildA Patd^ 
Į gi nešiotis kešeniuje; Boston, Pusi, 184. ,.....,........ 7
GYVENIMO GABALĖLIAI.. Parašė K. Stiklas. Telpa 18 gra-‘ 

[ žiu vaizdelių. Ohicago, PusL bfy. .,., 
Į GYVASIS ROŽANČIUS. Telpa visos paslaptys su reikalingomis 
[ maldomis ir Litanija* Boston. tPusL 40; »< * *,. * ♦*. 
IŠ PO'DARBININKO pLUNKSNOŠ. i Parašė. F. V. Grąžus ir 

I naudingi škaitymelįai. Boston, Pusi. 32. ........................... ..
KATALIKŲ BAŽNYČIA IR ŲEMOKRATizMAS, .Parašė ^um 

L Tarnas Žilinskas. Įžangą parašė Kun.-Dr. Prof. Pr. Bučys. 
. Verta kiekvienam perskaityti. BOst6n. PusL 62. ........

KAIP ATSIRADO JUNGTINES AMERIKOS VALSTYBES, Iš- 
| guldė P. B. Chieafeot Pusi. 35. .... 4 7.. X-- - --------

J KĄ GERO TURI LIETUVIAI Iš “SOCIALISTŲ SĄJUNGOS.” 
■ Parašė Soęij&lįštas. Bęllshili. Pusi. 14. - .------------- --------- ,

KATORGON. Atsitikimas Muravjovo laikuose Vilniuje. Pa- 
rąše P. B. Chicago. Pusi. 18. .................... *........ ..

KATEJjOSTAS arba Katekizmo Mokytojas Kūdikių, Mokykloje 
kedarbas tebesmaugia darbininkus. Daugelis visai . iranMgjimo-naiĄuose. Sulig Kun. E. Hole O. S. B., Profeso-'

m.j Kttndnilrin vrn tais® ^tU1, Petras Saurusaitis. Philadelphia. Pūsi. 106,.........
.. . .. fo KELIONE Į EUROPĄ. - Kun'. J. Žilinskų. Indomi knygelė. Su

Kaip musij. darbininkai Sunaudoja tųliuoslaikį2 paveikslais. Bust 52. ... _____’.......... .................. .50
. .. . _ \ \ -. Tokš KELIONE'LIETUVON DIDžiOSIOS.KARES METU.. 1916 m.

bes vėliavų — ir ji pl^y^syoj^tdarbininkas bevelys sunkiai dirbti, nOgu dykinėti ir nuo- Amerikos Lietuvių delegato kun. Dr. V. Bartuškos. Boš- 
Įbodžiauti. Bet nėra būdo tų blogų kokiu nors sūkteleji-| tone. Pusi. 85. ................................. ........................ ..........

Toks nedarbo laikota^s~AS VALB®^ V^ūnai iš Mickevičiaus, Jr. 
bandė iž naujo Lietuvį paver- gal dar ilgokai tęsis Tad reikia bedarbiams ieškoti būdu, K0MEDIj^į; ^onSs ’ ‘į*

gti — tie puolimai likosi at- kaiĮ> čia sunnudjus tg huoslaikj. Pirmiausia žinoma tu- geslrt& su Blaivininku, Parašė Uršule Gui-
mhštii^ęs.Lietuvys syki pa- rf rūpėti susirasti darbo. Bet to nedarysi per ištisas die- kunti Boston. Pusi. 34. 
sake, kad nevergaus— tas jo ir flgjį vakarus. Vistiekliuoslaikio lieka apsčiai. Tai KRAŽIŲ S^SĖDYNK IR JOS PASEKMĖS. Paminklas dėl 
žodis yra sventas-u>-ga u ma?. L jį reikia pasistengti tinkamai sunaudoti. Da- Į. Kražiečiu nuo Amerikos Lietuvių., Patašė Ęųn. Jojęs ž.
vn^UetavoB<Wu^nBn^ifi bar jau atsidarė mokyklos. 'Tų inokykhį yra kiekviename Chicago.- Pusi, 77. .........................

' .Tose mokoma antiškos kalbos, aritmetikos. ™lieJ^TEISTB8^SimUSKIME. Parašė Knn. K K. Boston.
Uk3X» JLkS* iŠOtoOė* •• • * • **M*,a.«

KUN, A. BURBA.' JQ GYVENIMAS IR DARBAI. Su paveiks- • 
-lais. Parašė Jr. Jonas. Plymonth. Pusi. 2X ...;............ .25

LAISVOS VALANDAS:' Parašė Vincas Kapsaą (Kudirkai. Til
žėje. Pusi. 38. ........ .15

L. D. S. KALENDORIUS 1921 m. Telpa daug naudingų-skai- 
1 tymų ir informacijų. Boston. PusL 113. .v.. <______v . .25

jlETŲVlŲ LENKŲ UNLLA Keli praeities ruožai paminėjimui 
500 m. sukaktuvių Gardelio unijos 1413-1913. Parašė J. ■ 
Gabrys. Philadelphia. PusL 66. .......... s.......... ..

LIETUVIAI KATALIKAI IR,KITOS SROVES. Parašė Uosis. 
, . Labai indomi knygele. Boston. PusL 32. i\   ...........10 [366 BROADWAY,
LIETUVOS VYČIŲ DOVANELE. Parašė Kun. Dr. M. Gustaitis 1 ‘

Kiekvienas Vytis turėtų ją perskaityti. Chicago. Pusi. 28..
LIETUVIŲ DEMONSTRACIJA DIDŽIAJAME NEW YORKE. 

Liepos 4 d. 1918. Su daugybe paveikslų* BrooMyn, N. Y. • ( 
PUSI. 64. ...a.

LIUDVIKAS’ VTODTHORS-TlĄS: Vokiečių Katalikų Visuome-. 
nes Budintojas: 'Pagal Kthi.' Robertą Swickerathą J, Ę. ’K. 
Boston,. I^įjsI^1 24. - ... z ....... ..

MANO PATYRIMAI DIDŽIO JOJ KABE-J 1918 ir 1919 m,; P> 
* rašė Kun. J. F. Jonaitis, Kapelionas.’ Išleido Lietuvių Pre

kybos B-vė. Boston* Pusi. 64. .........
MALDOS GALYBE. Istoriškas piešinys IV šimtmečio krikščio- • 

nybės. Lietuvių kalbon išguldė P. B. Chicago.-PusL 74.' .25 
MEILES PASLAPTYBES. Drama 5-se veiksmuose, 6-se atiden- / 

gimuose, Vaiždelis iš lietuvių gyvenimo Rusijoje. Parašė 
ir savo lėšomis išleido V* Baltrukonis. Vaidinime dalyvaują 
6 vyrai ir 5 moterys.. Bostone, Pusi. 60.

MEILE. Poema. Parašė M. Gustaitis. Gražiai atspausta. Chi-
* cagoje. PusL 24* .<• *■*•••,.■ 

MOTERYSTE IR ŠEIMYNA žiūrint į Šiedvi iš filozofijos kertės.’ ’ 
Vorte i§ vokiškos kalbos J7 Gerutis. • Kastu Kun. .A. Miluko. 
Shenandoah, Pa. PusL 104, >7.... ,r * *,.»i... <. cv* A *7 

MŪSŲ TIKEDMAS. Pdrašę Kun. J, Berthier, M* S, Vertė J; 
M* Širvintas. Bostone, į$2i m. Pusi. 100. .

NEKALTYBE.: žiūrint, jon is filozofijos kertės., J. Gei^čio 
versta iš*vokiško. Shenandoah, Pa, PusL 89. .........:. f 

PAŽINKIME SOCIALIZMĄ. ^Parašė F. G. Bostone. Pusk 16. 
PATARLES IR IŠMINTIES GRŪDELIAI/ Surihko ir išleido 

P. Mulevičius (Molis) Chicagėj. DL Pusi' 48. 725
PASAKOS. Pagal Kyilovą parašė eilėmis Vincas Kapsas (Ku- 

dirka) Tilzeje, Pusi. 15. ............ 4.. . j* .10
PETRUKAS. Sulietuvino S. Rakauskas. Graži pasiskaitymui 

knygelė. Bostonas, *pusL 30* »••••**■ *,*i«***y*.. *15
PERGYVENTOS VALANDOS (Karvojaus laiškai). Parašė K. 

A. K (Kun. A. Kaupas) . -Joje telpa 6^ įvairaus turinio laiš
kai (straipsniai)5 žymaus ‘lietuvių sociologo* * Shefiaųdoah, , 
Pa. pušį. 140.4-. 1,xooh* • • a* *60 

PRADINE ARITMETIKA. 1 iki“ 100,. Sutaisė ir išleido P.
Mikolainis. Tilžėje, Pusi. 128. Tvirtais drobės apdarais. .35 

RAKTAS SVEnTATON Ik DĄlMfiN. Parašę Dr. Julius J.
Bielskis. Labai -naudinga knygelė kiri-tvienam, 'Pusi. 64, .25
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w par jau atsidarė mokyklos. Tų mokyklų yra kiekviename
rint kokios rūšies ai^ spalvos i mieste, Jose mokoma_angliškos kalbos, aritmetikos, pilie- 

‘ jie nebuvo, paliko bergždžios, tybės, -amatij. Visi lietuviai, o ypač beįųrbiai tomis įstai- 
• Lietuva išlaikė savo pasiryžk gomis privalo pasinaudoti. Visi be jokio išėmmo turi pa

inų ir Lietuvos nepriklausomy- |sįsteųgti patapti piliečiais. Prie valdiškų darbų priima- 
bSS obalsis tampaigmu Irtą Lį tit piUežiai. .

tautos teisias, pasaulis jau Sėskitės teip-gi, skaudami lietuW gerus laikra- 
pradeda įvertinti. . . Ščius ir knygas. Štai pasmuk is žemiau1 paduoto knygų

Tasai mūšų brolių ir sesučių [surašo ir išsirašyk.* /• ;

> Tėvynėje pasiaukojimas ir tvi-Į •• r. --------------- - •
rtas pasiryžimas mirtinon ko- ALBUMAS Lietuviškų Draugijų Rytinėj Suv. Valstijų daly, 
von už savo ir mūsų Tėvynės Paveikslai ir aprašymai* Graži ir naudinga knyga.' Išleido 
laisvę, prašalino kliūti^ ir A-l Mikolas A. Norkūnas. Philą^elphia... .................. ..
luorikos Lietuviams, norintie- ALGIMANTAS arba Lietuviai Kili šimtmetyje. Istoriška apy- 
ms gryžti į Tėvynę. -Dabar jau J 'saka. Parašė ,Dr. V. Pietaris. Shenandoafi. Per^i tomai $2.50 
NKRFTKTA. RT.TOTTS -nei -už I ANTANUKAS. Apysaka B. Proso. .VėrteSeliinas. Antralak 
neatbuvimų prizavo neųužki- da- Shenandoah. Pusi. 40. ..............'........'..J.
tokias “burliokiškas “nuode- ANDERSONO PASAKOS (Su paveikslėliais). Išguldė P. Ne
mes.” Gry^damas tėvynėn jau rys. Tilžėje. Pusi. 82. t...... ........... .......................... ..........
žinai, kad gryžti ne į pavergta.’ I APSIRIKIMŲ KOMEDIJA. ■ Atsitikimas iš Amerikoniško gyve- 
paniekintų* bet' į LAISVĄ IR , “mo- Parašė H. Sienkievič. Išguldė Lapšaus Vaikas. Ant- 
NKPRFKTAITROMĄ LIETU- # klaida. Chicago. Pūsi. 32.„L.............. ...................... ..
VĄ! Dabar Lietuvos jaunimas APIE RELIGIJOS PRADŽIĄ IR JOS REIKALINGUMĄ. Pa
stodamas į garbingų Lietuvos rašė Kun. J. ŽidaųųVičius. (Grynas pelnas skiriamas nuken- 
kariuomenę, žino, kad tai stčja I tėjusiems nuo karės). Boston. Pusi. 16. . ...........
sųr«ybon savo Tėvynės laisvėsj APSAKYMĖLIAI. 1) Teismas. 2) Neišmiegotąs Motiejaus Mie- 
ir nepriklausomybės; ginti sa-| ,Sas* 3) Is Senovės Egypto padavimų, 4). Ar Atsimeni? Su- 
vo bočių šventos žemelės, ku- rinko ir išvertė Prtuias Siūlelis. Chicago, Pusi 75................ .15
rioje randasi tėbeiiai, seselės ir I ATSAINIAI SU UGNIMI, t. y. šu knygomis. Verte iš lenais-;
Lietuvos jaunimo ateitis. Už-1 • koKun. K.& Kaunas. Pusi. 41. ............... .10
t-pntri Tnn ir Arriftrikiptią BAŽNYČIA IR MOKSLAS. Faktiški išrodymai, kad bedieviai * 
ko- “Važiuoju į Lietuvų ir ne- meluoja sakydami buk Bažnyčia persekiojus, jr kankinus

--sibijau jau to, kad reikėtą sto- ?p»raš® Boston, Busi. 28..' 10
ti į karę, nes žinau__kad tailf*’“DR» Istoriška apysaka iš Jėzaus Kristatis laikų. Paraše
už savo Tėvynės ir savo reika-T Walfao«. Sulietuvino Jonas Montvila. Tai nepaprasta
|ns >> -t į- apysaka..Jiyraišverstaįvisas kultūriiigas‘kalbas. Neap-

Dabar, akivėizdojejaipdide- /riviisi nusipfrkęs. Drūtais drobės aįda^ Chicago. pusL - 
Irų nuopelnų mūsų viengenčių I " •-••••♦ • • • - • • • • - * > • • • »-• • • *»* • • • • • • • .$1.75
Tėvynėje, savaimi prieiname [BIUROKRATAI. Apysaka., Parašę, Jonas Kmitas. Iudomi ir*

•25.
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.25

.20

.15
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.10

prie klausymo: Ar mes Ameri-[ užimanti apysaka. ShenandoahL PusI.. 79............ .. ................
kos Lietuviai užtektinai esame BOLŠEVIZMAS. Parašė J, K. M-kas. Ą perskaitęs žinosi kas 
varėme savo viengenčius kovo-1 lai yra bolševisapas. Boston. Puslr 3Ž... ..............
■je už Tėvynės laisvę? Arines BROLIAI, PIRMYN TIESOS .KELIU. Paraše Uosis; Boston. 
kaipo lietuviai, pilnai atlikome Į Pusi 16. .................. f. į... >•»
savo priedermes Lietuvos Ne- DĄNtįŲS BRANGUS. Komedija ^jų atidengimų. Paraše ir 
priklausomybės,reikale? Tįesa, išleido J.N. Kov$b. Vaidina 3 vyrai ir 2 moteri. Juokingas 
kad yra Amerikos lietuvių tar- *ir lengvai perstatomas. IVateįbuiy. Pttsl. 20..;,..,»i.... f ‘ .20 
pe -tokių, kurię nuoširdžiiai dir- Į DANGAUS KARALIENE. Padavimai apie Šventą Paną Mariją 
bo ir gausiai dukavo Lietuvos Surinko iy lenkiškai surašė Kun;. Marijonas' Gavalevičius.

.. reikalams. Bet yra ir tokių ku- ; Vąytė MariJĮos Tarnas. Labai puiki knyga, trigyjęs neši
ldė dar niekuomi nėra prisidė-1 gailėri. Tvirtais drobes apdarais. Boston.. Pusi. 158... L$1.00 
ję tLieiuvos laisvės vadavimui.‘DANGAUS AŪGŠTUMAS IR ŽMOGAUS SENUMAS,'ANYK- 
Ko tokie laukia, negalimu bu- r ŠČĮĮJ ŠILĘLlS'ir daužtis naudingų Žinių. Sutaisė ir išlėk
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iVytaųtąs, Nepaprastai graži apysaka. / ĮšV. JĖZAUS VARDO DRAUGIJOS ĮSTATAI. Versti iš anglų 
.,.-....*?$l.oąl SumgHrBridoKim;P,Saurus&itis,Philadelphia,

........• ■ — — - ■■ r pnXi fu.' ‘ ■
[TABAKAS WGixAr'ta‘-)JitehksnmtJtw. rūkymo. Pagal D-rų D, 
į PįNikolskt Iš 44h yūsų kalboje vertimo parengė S. Kairią* 

20 į- 4i& Naudinga knygelė įritantiems. Chicago. Pus^gį. *. 
‘ ĮtIESŲ VADOVAS IR PATAREJAS, Sutaisė L. DeMarasse. : 1 

.651- • Vertė Vi 4. Naudinga kiekvieAam turčtipojrėnka. a
[ Chicago, ’ Rusi 1^1# .*■... 4’ *, r r, ,$1.00 jfl

15 TRYS KELEIVIAI: KRIKŠČIONIS, ŽYDAS iif TURKAS, JS 
į pamokinanti apysaka^ Vertė P, B. Antra laida. Drobės iŠ 

.15( ‘ apdarais. OMeego; Pusi 92. r.A0S
£ UBAGŲ AKADEMIJA ir II. URAQŲ BALIUS BEI RLGp-1 |

,05 Tlj PUOTA, Komedijeles-viename veiksme. Parašė Seirijų || 
Juozukas. 1 dalyvauja 14 ypatų, H dalyvauja 4 poros ubagų J

Į ir vienas direktorius, Boston. Pusi. 81..................« .35 *3 
',50d VAIZDELIAI. Progoš belaukiant. Indomi vieno laikrhšČio: pra-

•džia. Iš daugelio vienas. t Raudonas kaklaryšis. Gyvenimo 4 
pasaka. Literatas, Parašė Jonas Kmitas. Tikrai džiaugsies j 
įsigijęs tuos vaizdelius. Boston. Pusi. 64............ ................ l . .80 i

,05 VAIKŲ TEATRAI No. 1. Telpa šie veikalėliai: Pagalvok ką ‘ 1į 
1 {iarri. Jono laimė ir Pasakyk mano laimę? No. 2. — Ištii?- * ’ 1 

.15 sime paskui. Antanukas Našlaitis. Mėginimas. Surinko ir '* a 
išleido S. K. D,įr N. Pusi. 64. ......................... .. i. .20'1

VISI GERI. Trijij aktų sceniškas vaizdelis. Parašė F. V., Rel- , 1 
•M 
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tkia 7 Vyrų ir 6 moterų; Boston. Pusi. 23. .................. .
VISAS SVIETAS. Žeme, kalnai, vanduo, upes, žmonės, mies

tai ir kaip turėtumėm misti, Sutaisė ir išleido P. Mikdlai- 
nis. Tilžėje. Pusi. 156.................. . .................. s.............

ŽINYNAS. Tai rinkinys žinių iš Amerikos Lietuvių Katalikų - 
organizaeijinio. pasaulio. Kiekvienas lietuvis katalikas tu
rėtų jį įsigyti. Išleido Am. Liet. R. K. Kunigų ‘Sąjunga.

’' Boston. Pusi. 229. ..................   .... .$1.00 j
žVl)Ų KARALIUS. Drama 'keturiuose aktuose bei pcnlduose J 

paveiksluose. Liuosai vertė J. M. Širvintas. Dalyvauja apie 
20 vyrų, 6 moterys ir) minia. > iBofetbn. Pusi. 59.............  " M '

MALAKNYGES. .-i
PULKIM ANT KELIŲ, Gražiausių ir reikalingiausuj maldų

* kiekvienam katalikui rinkinys. Antra pataikytoji laida, 
Atspausdinta ant geros popieros. Pusi. 555. Stipriais mo-, 

'roko odos apdarais, paauksuotais kraštais. .................. .....$3.50 '>
Toki pat paprastos odos apdarais ................. ‘................. $2,50 q
Drobės apdarais panašiais į odą..................    ,$2.00 ’i
Drobės apdarais raudonais kraštais .................................,$1,85"“J
Kietais drobės apdarais raudonais kraštais <.-* .$1.50 5

I A

► . Su užsakymu siuskite ir pinigus čekiu arba money 
orderiu žemiau padėtu adresui ’ .
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“DARBININKAS” i.
BOSTON 27, MĄSS. ’

f y LDS. nariai siųsdami užsakymus ant knygų adresuo- 
J kitę šiaip:

t . L. D. Si CENTRUI,
25 / 366BR0ADWAY,

( ’ BOSTĄN 27^ MAM <
P.. S. Kitaip adresuoti užsakymai bus priskaįtyti ne prie ! 

•°.5 LDS. narių, bet prie visų kitų, ... :
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darbininkas.
■V -» •#•

B South Bo»ton’o’utwninkata 
pu* ir Bobatomh, Laidžia am. 
tę Stmo Kataukv Br. Juomoo 

BAJVNttk.
■.■■■■■I II ll II Iii

pD A R BININ K A S” 
Įk- (The Workbb) •

Litkvanuk Papkm.
F • . ** > . .

r Publlahed avery Tuegaay, Thursdny, 
*• Onei Bnturday by St. Jop»H’< Ltrtt-
► 1ANIAN B, G AaaociATionoyLiBOB.
į'- yn -ibiji>iiiiiiwii.ĮMįi-iilii-jiri ii:ii|uiii ..................................

g^btėflpfion jRato«: >
> J'earljr », «■»•«.. * * *»>••••«» * ,84>0p
f- BMton and jmburbB ..........-.45.00 
f Foteliu countries yearly.......45.00

“Rntered fia second-claas matter Sępt. 
. M iOJŪ ftt tbe post offlCė at Boston. 
... timAct of jūarcft š, 1370?*

r uAceeptn»ce for DiaHing at epeclal tat® 
af potĮtagė prOvlded’ for ln Section 7103, 

’ iet of Oėt. 8,1017, authorlzed on July

Fto ^ąsatilio darbinl^ai; 
; Kristuje, po
’ nyčtos 'Vėliava, visuouienei

__ _ Vl Sl ... ... .............. ____________ 1.
X ' ' '

. SLlAKEItlUI $ER VIS
TOS LIETUVIŲ 

TARPE.
I *

Aplankė mus Lietuvos At
stovas p. V. Čarneckis. Koks 
malonus žmogus! Mažai 
kalba, kiekvienų sakinį ap
svarsto, kaip tikras diplo- 
matas. Sunku jam ka ir be- 
prikišti. Nestebina tatai, 
kaj jį visi norėjo pagerbti, 
tr; aplinkybės jau taip susi
dėjo, kad ir patys ameriko
nai parodė jam daugiau pa
garbos ir .palankumo negu 
kitiems. Į prakalbas, įvy- 
■kusiaš So. Bostone 24 Spa
lio buvo atsiustas guberna
toriaus reprezentantas. Pat
sai majoras Peters atvyko 
mūsų, atstovų pagerbti. Se
niausi gyventojai neatsime
na, kad Bostono majoras bū
tų. kada atsilankęs į Lietu
vių susirinkimų. Tai pirmu
tinis toks įvykis mūsų gyve
nime. Žmonių prisirinko 
kupina Municipal Building 
svetainė, p ji sutalpina vi/š 
tūkstančio.

• Rodos viskas gerai- ir 
džiaugtis pridera doram Lie
tuviui. Ir žmonės džiaugia
si. Tokio subruzdimo vietos 

•Lietuviuose jau seniai nebū- 
‘ ta.» Bet atsirado ir Apuokų 
— atsiskyrėlių. Susinerva
vusi. “Sandara” (No. 49) 

‘labai piktai aprašo įvyku
sias Atstovo prakalbas. Kur 
pykčius, ten nėr lygsvaros, 
gi be lygsvaros galima kas- 
žinkur nuskrajoti. Ir nu- 
skrajota. Vietomis negalė
tum atskirti ar tas pastabas 
rašo Sandariėtis, ar koks 
Slavų šnipas. ■ Girdi, kuni
gas paskelbė iš; pamokslo, 
kad visi ateitų, nes ten bū- 
siųs mūsų atstovas.

Deja, verkia sandariėtis, 
viskas ten buvo jįjjų (kleri
kalų) ; ir 'atstovas, ir solis
tės, ir vargoninkas,, ir vaka
ro vedėjas ir apie 1200 žmo
nių! (Visgi tie “klerikalai” 
skaitlingi: Kitur. “Sanda
ra” juos vos nesant pirštų 
suskaitydavo). . Kad - dar 
pridėjus skausmo prie lais
vamanių .sarmatos, ir guber
natorius atsiuntė savo adju
tantų ir patsai Bostono ma
joras atsilankė! To jau per
daug.- Nestebėtina, kad vis
kas Sandarietį erzina t vedė
jas,, ' prakalbos ir patsai ats
tovas? Girdi, vieton užglos
tyti plyšį terp katalikų ir. 
laisvamanių, jis dar labjau 
jį? praskėtė.

Sandariais jaučiasi ne sa
vo vietoje. Jam neramu ta-

* - *

me 3 milžiniškame Lietuvių, 
f susirinkime. Ir bono, žino- 
ma, nepirko, nes jautė, kad 
“čia kas kriminalio darosi.” 

Kas gali išdrįsti U V; Bo- 
nu pardavinėjimu vadinti 
Juiminaliu darbu, tamištie- 
sų neT& viętęs Lietuvių tar
pe. Jau Čia pertoli nuskra- 
jotį . Taip išsireikšti gali 
tiktai griežtas Lietuvos prie
šas. '■ '

Viskam yra ribos. Gali
ma apgailestauti, kad “ge-į 
ri7) laisvamanių šulai-kalbe- 
tojai ramstp svetaines sie
nas; galima tvirtintu kad 
pagarsėjusi barzdele butų 
puošusi svetaines estrada 
(dėl skonio nesigineysim); 
bet šakyti, kad L. Bonų pir
kimas yra kriminalis dar* 
ias;,~ų tai jau ne juokai, tik 
liūdna tragedija..

“Ir pajunti, -— sako Saų- 
dsrietis, — kad šioįę vietoje 

: jokiiL hūdujiegaiitūm_duotį 
auka savo tėvynei.. Jauti, 
kad čia esi tarp tokių pat 
perkupčių, kokius Kristus 
su virve iš bažnyčios išva
rė.” . ■ -f'*. ■

Kristus išvarė perkupčius 
iš bažnyčios, ne is svetainės, 
tai kaip čia tų atsitikimų ga
lima pritaikyti? Nebent 
barzdos protavimu, nes sme
genų logika tokiame pasaky
me mato grynų nesąmonę. 
Antra vertus, “tautininkų” 
redaktoriui (spėjame, kad 
tai redaktoriaus rašyta, nes 
tik... nederėtų Lietuvos at-s 
tovą ir visų misijų lyginti 
prie perkupčių, . .kuriuos 
Kristus išvarė iš bažnyčios.. 
Palyginimas, tiesa, išėjo ne
vykęs, bet tai jau jo proto 
kaltė. Gi jo valia ir noras 
žino kų daro: - jis trokste- 
trokŠta užkenkti Lietuvai 
jos atstovo asmenyje. .

Tokie žmonės ne tik šioje 
vietoje, bet niekur ir nieka
dos neperka L. V. Bonų. Boi
kotuodami Tėvynės gynimo 
darbų, jie krokodilio aša
roms neva apgailestauja, 
kad bonų mažai tėišpirkta. 
Gi kas “kaltas ? Panašūs edi- 
torijalai nepastūmės' Tėvy
nės šelpimo pirmyn.

■ , Barzdaites.

▼
Tanai savęs ir/savo taupos 

niekinimas yra tai skaudžiau
sias baudžiavos palikimas, yra 
tai vėžys, graužianti^ musų gy* 
yybę, pančiai ant musų rankų 
ir kojų, grybas pūdantis tau
tos dvasiu, ponų lenkų dova
nelė, gudriai pakišta ir4negu- 
-driai priliptą, istorišką priga- 
Ąjstė, už kurių dovanoti ir ©e- 
riauks krikščionis vargiai be
gali. Ei jus, dvosiou vergai ir 
baudžiavos apaštalai! Jeigu 
atsipančioii nėįstengiate ir 
protauti negalite, bent faktus 
įžiūrėti mokėkite. Argi ne ke
tvirti jau metai,'kaip Lietuva 
gyvena ir tvarkosi laisvai ir 
nepriklausomai! ’ Argi neatsi
laikė ji prieš rusus, vokiečius 
ir lenkusi Argi nepriptįžino 
jos laisvę penkių dešimčių val
stybių sąjunga, paėmusi'Lie
tuvą į savo tarpų! Argi Lietu
va nėra vienintelė šalis Rytų 
Europoje, r -išsivefčiantL savo 
ūkyje su pelnu! Argi pas vi
sus šiuos sunkiuosius metus ne
parodė, musų tautos vadai savo 
gilios išminties, narsumo, gu
drybesir atsargumo? Argi 
Lietuvos žmones, liaudis nepa
rėmė savo valstybės! (

Tad jei šeškai praregėti ne
gali, lai jie lenda į savo urvus, 
lai negadina oro ir lai nekliudo 
laisviems žmonėms eiti savo ke
liu. •

'Palaiminti, kurie trokšta lai
sves ir nekenčia vergijos, nes 
jie bus laisvi.

Laisvės Bonai'— tai dvasios 
ir kūno laisvės kaina ir garan
tija. Pirkime juos.

L. P

r
i.

►
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ŠALIN SAVĘS NIEKINIMO 
POLITIKA!

“Nei čia bus kas gero iš tos 
Lietuvos, nei ką. Bene ji .atsi
laikys prieš tokia didelias -ir 
skaitlingas tautas, savo kaimy
nes, vis tik šelpk ir šelpk, o kų 
man gera davė krauju^, kai aš . 
iš jo turėjau bėgti? Už kų aš 
ji šelpsiu!”

Tokias ir tam panašias kal
bas tenka išgirsti tarpe lietu- 

’vių. Skaildu, nemalonu. Taip ir . 
matai, ir jauti,, kad žmogelis 
dar tebeneša ant savo-pečių, su
tirtėtos. ir stenėdamas, baudžia
vos liekanas ir visa jos prakei
kimą, J isai negali suimti, to, 
kaip’ tai “lietuvis gali būti lais
vas; kaip tai jisai nebedirbs 
svetimiems, o sau; kaip tai nie
kas jo nebeišnaudds.. Kaip po 
įdienos ateisiančiai nakčiai, 
taip jisai tiki ir laukia, kad 
koks nors kaimynas ateis ir už
ims Lietuvų ir privers musų 
tautą, vėl vergauti. . Jeigu tai 
neatsitiktų, jam tikra! atrody
tų, kad kas nors pasaulyje ne
begerai, nebėra tvarkos Šveti- 
mas jungas jam malonesnis ir 
suprantamesnis, negu savo lai
sve. Ir jei dar jam koks bolše- 
vi kelis ims pasakoti, kaip 
“buožių: valdžia ’ * skriaudžia 
darbininkus, kaip ji- juos kam 
Janą; — toksai dvasias- vergas 
nusitvei’s tų pasakojimų, kaię 
Vaikas tikės, nes tie plepalai 
juk patvirtina jo teorijų, jog iŠ 
Lietuvos nieko gero nėra ir ne
bus. Tokių yra nedaug, bet 

1 Visgi yra* .

Spalio $9

f Įtimujoj veikimą# nusilpnėjo. Daug 
. šeimynų išvažiavo j Lietuvą. Pa- 
I igriu nevažiuoti M kitų kolionijų 
Į čia darbo ieškoti.
I »
Į >

f » Šalaviją,

NEW HAVEN, CONN.

L. D. S. gyvai BUsirinkiiias.» '

Vietos kuopa turėjo virš 60 na
rių, bet dėl nedarbo buvo suma- , 
žėjus, bet pereitame‘sųsirinldme 
kektas senų narių grįžo? Bato su
grįžo iš Long Island J. Mickevi
čius, kuopos buvusia pirmininkas, 
kurs yra labai darbštus kaip 
draugijose taip platinime literatū
ros. Sumažėjimas kuopos 'gal ir 
ta buvo priežastis, kad - buvusia 
kuopos iždininkas nesiskubino su
grąžinti' pinigus (apie $25.00 ir 
Laisvės B, Boną), bčt susiijnkiine 
pranešė pirm., kad sekančiame 
susirinkime atsilygins, . Išrinkta 
.komisija sutverti 'Darbo Biurą. 
Vienu žodžiu, tikįmasij kad mūsų 
kuopa išaugs į milžiną!

■Vaikų Teatras,
Miksų klebonas pranešė, kad 

nedėlioj d, lapkričio, bus st ulo
nas veikalas, ką tilt gautas iš Lie
tuvos “ponas it Ponia./’., Ant
ras veikalas' — “Amatas,” vai- 
lins 12 vaikų. Bus keletą žaislų, 
— išpildys mergaitės. Dialogas 
‘Sulyg nebūsi geuesnė.” Taip-gi 

bus duetų ii* šiaip įlainųx Pelnas 
parapijos naudai.

Šv. Kazimiero parapijos bhoras 
‘.•engiasi prie koncerto ir vaidini- 
mo “ Vargšas^ Tadas,” vieno iš 
iuokingiąusių veikalų, gautų iš . 
Lietuvos.

* K1NO8HA,WI8.

Spalio 18 d, S. m. katalikiškųjų 
draugijų “Vienybš,r laikė savo 
susirinkant Apkalbėjus daug 
naudingų dalyki}, pakeltas klau
simas kaulink Liwenee, JMass 
kaikurių lietuvių draugijų išneš
tos rezoliucijos, prieš dabartinę 
Lietuvos valdžių. Rezoliucija’ til 
po ‘ ‘ Naujienų0 num. 242. PI a 
eiai apkalbėjus rezoliuciją., pasi 
rašytų tokių didelių draugijų, pa
sivadinusių šventųjų vardais ir 
gale L. D? L.D, (pastaroji skaity
tojams žinoma iš. skleidžiamų-iii’ 
pelių'prieš boiius). Žinant.Lietu 
voą praeitį ir dabartį, matant, kad 
Laivrehče dr-jos yra priešing i 
Lietuvos laisvei, taip brangiai h 
gytėi.ir negana priešingumui, bot 
dar ir protestuoja A&erikos lie 
tuvių vardan aiškiai pasakydami 
.kad; Mes. Amerikos lietuviai atsi 
- sakjgnė rųpifi ją. ' ____ • '

Tai-gi mūsų draugijų “Vieny 
i be, ^ susidedanti iš 8 draugijų, ma 
gydama tokį nekuriu Laxrenee\ 
ir-jų nusistatymų prieš Lietuve 
laisvo, išnešė sekančių ’protesf 
rezoliuciją prieš tai:

Kadangi, kaikurios Lawrence’< 
lietuvių draugijos nemato ar n< 
aori matyti dabartinės Lietuve: 
padėtifes, šaukdamos, kad-Lietr« 
voje būtų panaikintas kaęo stovis 
kuomet priešai tebblaiko treedal 
Lietuvos su sostine pagrobę ir kai 
karas dar nėra užbaigtas, bet ti> 
'aikinai mūšiai sustabdyti.

Kadangi Lavvrenee’o kaikurior 
i-jos šaukia, kad dvarai būtų at 
:mti ir žemė dalinama bežemiam: 
ir. mažažemiams, - o kuomet tuoi 
tarpu žemė dalinama ir kalky
nėms ’ neturtingiems kareiviams 
’šdalinta, tai to Lawrence’o d-jer. 
temato', prieš tuos faktus užsi 
merkia -ir aklai protestuoja.

Kadangi jos, kelios d-jos, sako 
nes Amerikos lietuviai atsisako 
ne'renitį Lietuvos valdžią. Ta 

-adomu būti} sužinoti, kuo remda 
uos jos drįsta kalbėti visų Ame 
rkios lietuvių vardu?-

Kadangi iš aukščiau paminėt, 
lalykii pasirodo, kad Laivrence’c 
taikintos d-jps yra išganių lizdas.

Todėl-mes Keiioshaįus lietuviu', 
lemažai pasidarbavę dėl Lietuve- 
grięžščiausiai protestuojame prie 
Laivrentfeb kaikurių d-jų tokį pa 
neigimą, kaip kalbėjimą . priei 
Lietuvos valdžių vardu visų Anie 

..■ikos lietuvių, kuomet didele d: 
lžiujua karštai remia Lietuvą n 
jos valdžios sunkius, bet išganin 
?ns Lietuvai žygius.

K. D. V. Protesto Rez. Komisi
ja r

, ATVĖBAS LAIŠKAM M. 
PALTANAVIČIAI

Atėmimai jojo ntteiilngų 
uMpuolimį

Kaikurįe w T^mistos laikraščio 
skaitytojai atkreipė mano domą įį 
taiį kad jūs «<vo laikraštyje per 
keletą savaičių iš eilęs šmeižėteĮ m?siu, 
mane šlykščiais užaipuldmčjimais, 
Nors gaila laiko tuštiems ginčams, 
bet ųiatantkad’ Tamista patsai 
nito Katalikų Bažnyčios atsimetąs 
žmogus bandai katalikus įtraukti 
Į religinį indiferentismą. ir net 
stengiesi į laisvamanių partiją pri
viliotiy nesusipratusius katalikus, 
.gi tame savo nega’rbingumč darbe 
radai reikaliitgu vesti sistematin- 

: gą agitaciją prieš mane, kaipo vie
tos lietuvių katalikų kleboną, to- 
delei trumpai bent stambesniųjų 
Tamstos užsipuolimų nedorumą iš
rūdysiu. ’ ' ’' “

-1. Netiesą kalbi būk aš nieki
nau šv. Jurgio draugiją: aą jos 
nei vardo neminėjau. Bet kaipo, 
debonas, aš perspėjau' kai ku* 

riuos tamsius katalikus, kurie ka
talikiškai draugijai į pagalbą be^ 
jokio reikalo kvietė didelį, tikėji
mo plfovotoją.’ Aš neprotestavau, 
tuomet “Aušrelei” kalbėjo lais
vamanis dr. Alseika, nes draugi-’ 
ja kuri nuo savo susitvėrimo uo-. 
iai tarnavo vien laisvamaniams, 
rengė koncertus* ir Gavėnios me
tu, vieną gi koncertą parengė už 
dyką (Gavėnios laike) net protes- 
tonų k’unigužiams ir jų pačioms, 
žinomoje protestonų įstaigoje Y. 
M. C. A., tokiu darbu draugijos 
nieks neskaito katalikiška, nors 
ten ir būtų* įsimaišius kokia žiop
la merga katalikė. Nei dabar ne- 
meiamprotestavęs, jei būti} p. Ba- 
gočių kvietus “Sandara” ar kita 
jedievių draugija. Laisvamanių 
draugijos perspėti aš nejaučiau 
iriedermes, bet-kuomet jūs lais

vamaniai savo nbsi kišate į kata- 
; ikiškas draugijas, tai aš nebūčiau 
vertas kunigo ir kataliko inteli
gento vardo, jei aš joms nepadė
čiau jūsų nusikratyti. ' " .

2. Netiesa sakai, būk kalbėtojas 
man netilto, nes jis man buvo ne
reikalingas. Netiesa sakai, būk aš 
reikalavaur kviesti kalbėtoją, ku
ris man tiktų. .Faktas , gi yra, kad 
aš perspėjau katalikišką draugi- 
; ą kviesti tokį kalbėtoją, kuris tin
ta katalikiškai draugijai, būtent- 
žmogų kataliką. .Kaipo klebonas 
aš dabar turiu ramią sąžinę prieš 
Dievą, kad savo pareigą-atlikau, 
; eigų gi kas bažnyčios perspėjimo 
nepaklausė, tai jau dabar jis atsa
kys prieš Dievą, o ne aš.

3. Netiesa sakai, būk rugp. 21 
Čionai buvo rengtos prakalbos bo
nų pardavinėjimui, nes c 
met nei komitetas nebuvo peror
ganizuotas, senasis gi buvo jau 
lakrikęs; Prakalbos buvo reng-

'tos vietinio Katalikų Draugijų 
' ?ederacijos skyriaus su tikslu pa-* 
informuoti žmones apie-to laiko 
Lietuvos padėtį ir patarpininkau
ti žmonėms partraukime nuošim- 
Čių už bofLUs. Kodel-gi Tamistai 
norisi dalykus išvirkščiai persta
tyti? . .

4. Minėtose prakalbose neteisin
gai mano kalbą cituoji: ■

a) . Visu pirma aš Tamistos var
do neminėjau, ale pasakiau Vie
tinis laivakorčių agentas,; kitus 
karštai ” ragino Lietuvos bonus 
pirkti,, gi Paskolos stoties-iždinin
ko, ■knygose nėra jo vardo, kad 
butų boną pirkęs.” Jeigu Taniis- 
ta tuos žodžius, pr’siėmei ant sa
vęs, matyt, jautiesi kaltu.

b) Sakai kad Tamista isdčjai 
ant lango savo pirktuosius tbonus,, 
bet gi .supraskie, kad jeigu Ta- 
inista nusipirksi boną už pusdyki 
nim kokio žmogaus keliaujančio 
Lietuvon, tai tuomi valstijai nei 
cento nepaskolmi. Prirodyk Ta- 
lipsta kad.p4ii;kaį boną. nuo pačios 
valstijos per jo satstovus-agentus, 
tuomet mums' vietos lietuviams, 
kurie negalime Tamstos pagerbti 
kaipo kataliką, bėnt galėsime pa
gerbti kaipo lietuvį. 
' e) Tamišta sakai: “Mes netik

i.

k*

BLOGI VAISIAI.
Neteisingas žmogus’ esti pavo

jingam padėjime. Teisingumas 
žmogaus valiai yra tuo, kuo oras 
plaučiams, dienos šviesa akims. 
Doras žinogus ramiai gali laukti 
vaisių savo' darbo; žino, kad jo 
žodžių ir pasielgimų aidas be jo
kios kliūties eis toliau. Neteisin
gas žmogus panašus į klajūną 
nakties tamsybėje. Jis niekados 
nepermato savo darbų ir negali 
išanksto žinoti savo blogų darbų 
pasekmių. Visokios nelaime • 
einančios iš nedorybių mūsų blo
gų pasielgimų rodo apie mūsų gv 
vuliškiuną. rMes darome didelę 
klaidą blogais darbais gadindami 
savo dvasios ramybę. Žmogus ne
dorėlis yra visuomet susirūpinęs, 
neramus, nes bijo, kad jo blogi 
darbai neišeitų aikštėn. „Bijosi, 
kad nebūtų taip teisiamas, kaip 
pats savę teisia. Pęapulcio savo, 
kaipo teisingo "-žmogaus laisvę. 
Doras žmogus nesibijo išmetinėji
mų savo-sąžinės ir žmonių, nors jį 
ir mirtin pasmerktų, nes žino, 
kad nekaltas ir sąžinė jo nekan
kina. Tuo tarpu nedoras žmogus 
jaučia, kad visuomenės balsas ir 
pasmerkimas pasiliks jam be at
šaukimo.

Kaip tiktai žmogus pasitraukia 
iš tiesos kelio, nors ir didžiausią 
turėtų gabumą, pradeda klaidžio
ti tamsybėse ir turi išsižadėti savo 
rąmybės. Tą patį galimą būtų pa
sakyti 'ir apie kitas žmogaus ne
dorybes, kaip paveikslan: tingė
jimą, puikybę, godulystę ir mela
gystę. Stengsimės užtat pasitai
syti iš nedorybių, iš blogų papro
čių, nes jie veda muš prapultum 
Nei vienas vagis, galvažudys bei 
sukčius -neprasigyvęno. iš savo 
darbo ir numirė dažniausiai kalė
jime, nematydamas laimės visame 
savo gyvenime,'o doras žmogus, 
mylintis teisybę, Dievą ir sava 
tėvynę, gyvendamas iš savo darbo 
yra. laimingiausįas, nes, sąžinės 
halsas jam išmetinėjimų nedaro ir 
prieš žmones už savo darbus . nę: 
reikią rausti. • .

Matome šiąndięn kiek randasi 
nedorų pasielgimų. Vieni kitus 
visaip šmeižia ir biauriais Žodžiais 
pravardžiuoja. Ir tą datp tie, ku
rie kitiems pavyzdį turėtų rodyti. 
Tas turėtų pranykti iš mūsų tąr- 
po. Laimingi tie/kurie su teisy
be gyvena, nes teisingas Žmogus 
niekur nebus parblokštas/bet ne
teisingas visados ir visur bus 
klupdomas.

A

« Daytoii) Ohio,

t
L

t

tą, sakydamoa <‘«iešt” kalbi var
de visų nuo Bažnyčios atitolusių? 
Pasirodo, kad jflsųr ‘nuomonių 
žmonės daug mažiau' pasidarba
vo negu buvo manyta. Tamistos gi 

j paties taip maža bonų parduota, 
i kad nenorėdamas tamstos sukom

promituoti šiuomi kajtu nepažy- 
, nors . Jūsų, sūbskripcijų 

knygutę turiu po ranka..
.. d) Tamista reikalauji, kad pri- 

rodyčiau ųž kiek oš bonų pirkau. 
.Gaila, .kad Tamista taip trumpos 
atminties. Keletą. mėnesių atgal 
ravo laikraštyje po kelis, sj’kius 
garsinote, kad aš pirkau Lietuvos 
bohų/už $l,000.0ū (tūkstantį do- 
diarių), n&har ldątislatef Ar gal 
jūs nei patys netikite^sšvo laik
raščio teisingumui T Tai-gi užduo
date ipan nemalonę priedermę pa
sigirti.' Domi, pirkau perpaij taip 

; kaip žmonemš buvo paskelbtą, 
būtent, ūz $l.OO0.ęcr. Iš centro 
gąvąų per skyriaus iždininką dn 
hnnu po $50*0.00^ (mat, tūlęstanti- 
nio bono krūvoje nebuvo daryta) 
Benų numariai; CO087 ir C0088 

■ centro atskaitų;’ duplikato num. 
4:7690. Ligisioi'bomi pardaviau 
savirš už $20.000, tai reiškia dau
giau aŠ viens-pardaviau negu jū
sų visa partija, kurios-vardu jŪF 
kalbate sakydami “mes.” Tai-gi 
tą, ką jūs sakote apie save, ir sa 
vnosius: “Mes veikėme didelius 
darbus Lietuvos labui,” dar reik
tų pirma prirodyti, nes kitaip jūs 
tvirtinimas tik tuščiu pasigyrimu 
atrodys. Tečiaus tiesa.sakote, kad 
jūs laikraštis paskolos vajuje uo
liai rėmė, nes ar galėtų laikraštis 
save lietuvišku vadinti ir priešin 
gai elgtis? Tai-gi, pripažįstu; kad 
praeitais metais Lietuvos paskolos 
bonus Jūs laikraštis nemažiau gal 
rėmė, kaip “Aušrelę,” ir “San
darą.” ■ * - ’

5. Didėlė netiesa Sveikas kalbi 
aprašydamas mano pastabą, apie 
jūsij globojamą draugiją “Aušre 
lę?-’ Kalbant apie negerus drau
gavimus kaipo pavyzdį privedžiąv 
jūąij. ‘.‘Aušrelę,.” sakydamas ■’ 
“kaikurie jaunikaičiai, kurie gi 
riasi, kad jie gali’ prigulėti prie 
‘-‘Aušreles” ir pasilikti gerais ka- 
talikai&, jau. šiandien, jie į bažny 
eią. nebeina,, Sakramentij nebepri
ima, prie bažnyčios užlaikymo ne
prisideda ir kitų kataliko pareigų 
nebeatlieka.” Tai žr viskas kiel 
aš tuomet apie tą neramų gaiva 
lą kalbėjau. Tečiąus Sveikas dai 
ir koh’kliuzijas išvedei, kad pado
riam. katalikiškam , jaunimu’ 
“Aušrelėje” ne vieta. Tas, žino 
ma, yra logiška dedukcija. Nes’ 
ar-gi galėtų būti sveiko proto tė 
vai katalikai, kurie savo vaiku? 
pasiųstų į draugavimą su bedię 

; norį 
teisingas; bet “Aušrelei” nema
lonias, padarėte jūs. Baisiai keis
tas Tamista esi su savo pasaka a- 
pie ^davatkėlių nusiskubinimųs.” 
•Jums laisvamaniams “davatkėlių 
nusiskiibmimai” tik ir sapnuoja
si, ir jeigu jų ir kunigų nebūtų 
tai jums nebeliktų apie ką kalbėti 
ir rašyti. Kunigams'nėra reika
lo vartoti jūsų būdo’ sužino jiifio 
per šnipų “nusisknbinimus”: pa 
rupijos rekordų knygos liūdi ja, ar 
Dirvelis, ar Čekanauskas, ar Ste-f 
ponkus, ar Mingilas.ar kitas koks 
“sandariėtis,” arba “auŠrelietis,” 
ar jie kataliko privalumus atlie- 
ką_ar ne. . /

Tai tiek šiuom tarpu randu nei- 
kalingu pasakyti’ apie Sveiko už- 
siptioUinusc, Norinčiam; tiesą pa
žinti ~ užteks. Jei gi bus reika
las*,. bus .galimą, detaliau įvairius' 
punktus paaiškinti, » * C

Kum Jonas’ J. Jakaitis,.

, Nedarbas. ;

Jau ilgas laikas ■ kaip mūsų 
kolionijoj viėšpatąiiją nedarbas. 
Žmonių tūkstančiai .vaikščioja ieš.- 
kodnmi darbo, bet jo negali gau
ti, Kurie dar dirba, tai tik kėlias 
dienas savaitėje už numažintą 
mokestį, žmonės važiuoja į ka* 
sykląs tikėdamies ten gauti dar
bą" .

Iš priežasties nedarbo mūsų ko**

dar tuo- ’viaisl? Tai-gi dedukcijas;

■ w - , r AJt-V*i<Hy

X A. Xww&M>. pirkome, bet‘ir kitiems pat-
davėm už $13.000.” Ar Tamis-

*

• , B. Nekrašas.

■ KOB.VTOOD, MASS.
’ > Pranešimas.

Kat. Fed. 14-to sk. susirinkimas 
Įvyks *30 d. spalio s. m. pobažuy- 
‘inėj svetainėj, tuoj po sumos. 
Vistį dr-jų atstovai, kurie esate iš- 
•inkti malonėkite pribūti minėta- 
ne laike, nes* tikėsime apkalbėti 
laug svarbių reikalų, o taip-gi 
uis renkama nauja valdyba atei
nantiems metams.-

Pirm. A. F. Kavaliauskas.

1

J. Traškelis,
• S. Pinigis;

. St Ralys. .

NEW HAVEN, CONN. 

Jaunimo darbuote.
-,•••• t

mūši! kolionijos, labai rbtai
enka matyti žinelių laikrašičuose. 

rodosi, kad čionai nieko nevei
kiama. .Gaila, kad inūsų korespon
dentai aptingo.

'Spalio 16 d. šv. Kazimiero para
pijos ehofas surengė puikią vaka- 
nenę dėl palinksminimo  ̂mažųjų 
vaikučių,. drauge -ir visit, choro.

Vakarienė puikiai nusisekė. 
Gaspadinės buvo: ,M» Jukubaitė. 
M, Karčiauskaite ir M. Šimoliu- 
’iiuie. ’

* toAnt vakarienės atsilankė 50 vai- 
kūčių. ■ Taipogi dalyvavo ktin. V. 
P. Kąrkauskasv*

Vakarienė prasidėjo su mūldft 
ii* Lietuvos Ūįnnm.'” IŠtikro būva 
ląbąi linksmą girdint tuos mažus 
vaikelius v dainuojant Lietuvos 
himną. Kiekvienas žodis skambė
jęs iŠ jų lūpų, parode, kad tie ma
žutėliai. ųžhugę bus tikri tėvynės 
mylėtojai, Pasilinksminę vaiku
čiai išsiskirstė naiąo 9 vai, pilnai 
užganėdinti. Ghoro nąriai įiąks* 
mat laiką praleido, žąizdinni įvai
rius, žaislus iki 11-tai valandai.

Labai linksma dalyvauti tokiuo
se vakarėliuose. 'Jie atneša dide
lę naudą. Būtų malonu,, kad 
jaunimu, spiestus prie elmro, nes 
būtiffelima daugiau tokių vaka
rų. surengti. Stokim visi j darbą.

AKRON, OHIO.
Karts nuojkarto mūsų koloniją 

apleidžia katalikų veikėjai. Ne- 
jersenai išvažiavo į Lietuvą gerb.
K. Salys, kuris darbavosi sujra- 
alikaįs, yp.ač prie eentralinių or- ( 
ganizaeijų kuopų. Dabar vėl ne- 
ekom veiklaus tėvynainio gerb. ■ 

M.- Kerbelio, 'kuris per ilgą laiką 
lenuilstaneiai darbavosi kaipo pa
vyzdingas jaunikaitis jaunimo 
arpe. Daug nukentėjo gerb. M. 
terbelis nuo šlamštų. Purvinsna- ' 
pis- “Vanagas” visokiais'vardais • 
■adinėjOj kad kaip nors pažemi
nus jo vardą už tai kad darbavo
si prie centralių or-jų kuopų, o y- 
lač, kuomet -buvo’ prižiūrėtoju A.
L. Pramonės Bendroves lotų ir na
mų kurie randasi Akrone. Nors - 

■ ^Vanagas” kaip įmanydamas
juodino to jaunikaičio vardą, bet

: lieko nepešė, gerų žmoniųniegalė- 
jo suklaidinti,-o kas “Vanago” 
dauso ir jį remia, tas akronieeių 
■r apylinkės tarpe turi mažai-į- 
tekmės.. Nelaimingi tie žmones, 
kurie iš nežinojimo ar tyčiomis 
“Vanagą” remia, kad niekintų ir' 
koliotų katalikų veikėjus. Mums 
’eikia Švaraus juokų laikraštuko 
o ne šrneižtų.

Dabartiniu laiku apleidus Ak
soną gerb. Kerbeliui ir darbą per
vedus Žemaičiui prižiūrėti A. L. 
Pramonės Bendrovės lotus ir na
mus, tikrai galiu sakyti, kad “.Va
nagas” pradės ir tą žmogų pur
vinti,’ visaip išvadinėti ir pajuok
ti./ Tą turėtų įsitčmyti ‘ tie.; ' 
kurie nesupranta “Vanago” pur
vino politikavimo.

Lietuvis.

s6
Ve 
A 
y

italaviją.

NEW PHILADELPHIA, PA.
»

Darbai eina gerai' ir - pribuvu
siamnesūnku darbas gauti.

; Pastaromis dienomis Vienas ai
ris tapo auka kito Žvėrišfeuno. 
Ma,t‘nuo. šios vietos 5 niailęs yra 
miestas'Pottsville. Ten gyveno ai
ris Geligear. Pragyvenimą darė 
daugiausiai visokiomis baikomis, 
vaikščiodamas nuo -smuklės į smu
klę džiką šokdamas bei pasakas 
pasakodamas. Spalio 18 d. užėjo 
į kotelį pas savo'gerą draugą Coo- 
geii. Bet prasižengė prieš jo va- 
lią. Tuomet, kotelio^savininkas 
užpykęs ėmė spardyti. Taip su
spardė* kad štukorius nuvežtas B- 
gonbiitin mirė, “Footbhlnįnkas” 
tapo patupdytas. Sekančią dieną 
paleistas po $'W.’OQCr.OO kduoijosų, 'paleistas po $'W.’0QCr.ūū kmteijosų,
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DARBIKIKKIB
katalikais bei pamesti stabmeldystę, katalikys- lome buti. •
tęs nenorėjo imti nuo vokiečių,, kurią už ją žiau-i JONAS; Žinai, Antanai# kad dar aš nevisai 
rūmą neapkenti Taigi .Jonai, ar gi gali kai- [gerai tą supranta. Ar negalėtam man to aiš
kinti už tai musą Tėvynę# kad senovėje nežinojoIkiąu pasakyti? \ ?
tiek daug, kaip dabar? • ANTANAS: Kodėl ne — pasistengsiu. Tai-

JONAS: Aišku, kad ne. I gi klausyk. Kiekvienas žmogus turi sąžinę. JI
ANTMAŠ: Jeigu tafaffikn.toinž neliga. p» proto lodyldė. Kiekvieiumi žmo-

kimus nekaltinkime TSvynge. Pirma Jinai ati- Įs^J^uut®? joja supratimas gero ir blogo. Jei- 
davč mums visus savu turtus ir patogumus. Už [Š° ^mogus daro gerai, tai su-mo jį pagiria. Jei- 
tad už meilę, ne kitaip, tik me& mums reStia g® *«“ Werąi,_,tai s^nne M peikia.
ftfaltnnvsH ’ ~ < . Į Tas veiksmas mmų sųzmeje būna pata»s&Yanne

, ‘ ’ ' Į automatiškai. Nežiūrint, ar iąes norėtame ar
JONAS: ką gi tanme daryti, kM «^<Mne# sąžine šaukia, M rodd# kada darome gerai

dytume’meilę savo motinai — Tėvynei? įar |#togaL Iškarto tas paties proto veiksmas
ANTANAI: Geras Vaikas, jeigu tikrai nevisai yra aiškus. Kartais, kaip ta .rodytai 

savo motiną# niekad^ savo motinos neišsižadaUįt svartaytaos, ant kutins ne vien kart gal tau 
ar tai laimėje ar tai nelaimėje. w . [atsitiko sverti —- svyruoja. Idant palengvinti

JONAS: Ypač# jeigu tas pats^vaikas' patsaiRainės rodyklę, reikia pftgelta valios, kuri prL 
buvo Josios nelaimes prieižastim. . # # verčia mušą protą veikti, protas pasišaukia pa-*

ANTANAI: Totiaus r geras vaikas niekadgelbon domą. -Tokiu budu, gtan gale, musą są- 
dos neužduos savo motinai nuliudimo. J žine sustoja virpėjus ir Žmogus tada tiktai žino

JONAS : Kada $ tat gali atsitikti? ’ L kas gera, kas blogą. Jeigu žmogus savo sąži- 
.ANTANAS; Tat atsittaka, jeigu vaikai tarp nes paklauso ir, atmetęs blogą kimba visa savo 

savęs nesutinka, pešasi, vienas kitą žemina, kpU jiega prie gero# tada jis vadinasi geru# doru- 
lioją# pašiepia, išjuokia, skriaudžia. ‘ z - žmogumi; jeigu, nepaisant' sąžinės balso, kimba

JONASr Tasdaro baisų nesmagumą motinai. |prieblo*go,tai vadinasi’blogužmogiim.* 
ANTANAS.: Geras vaikas atjaučia motinos JONAS: Tas reiškia, kad ir lietuviai# jeigu 

vargus Ir stengiasi palengvinti.. . nori būti geri ir gerą vardą įgyti savo Tėvynei,
JONAS: Tąi kokiu gi būdu galima tuos var- tai jie visuomet privalo veikti pagal g^raį nūs- 

-gUB~Wttaaž-palengvmtit-------- —L—|tąt3teAąžinės,lįti^
"ANTANAS: ,Tas priguli nuo to# kokia yralpąlinkimais, nuo kurią nei vienas žmogus nėra 

vargųpriežastis?. Jeigu motiną varginaskur-f Kuosas. ; '
das Josios beturčių vaiką, tai tie.turtingesnieji ANTANAS: Taip, Jonai# tame visa paslaptis,
privalo beturčius šelpti, Jeigu motinA vargstalGerąi pasakei# kad reikia kovoti sii blogais, pa
de! blogo vaiką pasielgimo, tai reikia, kad vai- Įmitimais, nes kur nėra kovos, ten nėra nei per
imi vieni kitus nuo blogo vestą į gerą kėlią? galės,, o kur nėra pergalės# ten nėra nei doros, 
Jeigu-motinai skauda, širdį bežiūrint į vaikųliiei nuopelnų ‘ ’ 1 ■

tamsuiuą, tai jie visomis spėkomis privalo ste-j JONAS: Tą aš suprantu, Jeigu, žmogus nie- 
ngtis šviestiės. • ' • Ikados saVo gyvenime nepasigėrė vien tik tbdel,
* JONAS: Žinai, Antanai, tie visi tavo nuro- kad jis, apart vandens, kitokio gėralo nematė, 
dymai man labai patinka. • \v • tai nors tas ir gera# bet tas žmogus už tai nuo-

ANTANAS: Tai dar, Jonai, tas neviskas, [pelną neturi. Ar taip ? -
Geras vaikas privalo mylėti motinos kalbą ir jo- f ANTANAS: Labai gerai supratai. Taip yra. 
sios nesisarniatyti. Nors tas žmogus gerai.daro, bet tas jo darymas

■ JONAS: Niekšas butą, manę supratime,.kas visai nekovoja su blogais palinkimais, todėl tas 
savo kalbos gedytusi prie kitų. • . . I nesiskaito jam prie nuopelnų. Tą supratę, tu-

ANTANAS: Bet,, vienok tarpe mūsą yra tor rime padaryti skirtumą tarp žodžių : geras ir do- 
kių, kurie užsigina .savo kalbos. Vaikui prade- ras. ' , .
dant kalbėti# jie-vietoje mokinti savo tėvynės JONAS: Na, .o kam-gi mums reikalingas yra 
kalbos, mokina svetimą. Lietuviškai, sako, pas- tas skirtumas?^ Aš manau ir geras žmogus yra 
kui išsimokins. Pirma teišmoksta kalbėti po- geras .ir doras žmogus yla geras. t 
niškai. * . L ANTANAS: Taip; Bet reikia suprasti .tų-

-JONAS : Tas tai jau liūdna ir net griaudinga. ^1®^ žodžiu skirtumu: pinna yissį laiką var- 
Tokie tėvai sulauks tb, kad saldindami kądikio. tojemė tą žodį geras todėl, .kad zųionės nedaro 
širdį nuo Tėvynės ir patys nematys tikros, kar- skirtumo tarp žodžių geras ir .doras, bet istiešą 
stos meilės nuo savo vaiką, ' ' Rra didelis skirtumas, nes geru galima-bile ką

ANTANAS: Džiaugiuosi, Jonai, kad kas- pavadinti,-o dęru vien tik^žmogą. Galima sa- 
kart vis labiau pradedi mane suprasti. Gefas|W£ geras suoM geras arklys, geras jautis# ger^s 
vaikas ne tik gerbia, bet ir užlaiko savo moti-Į.as^a®5 bet mebaš? negali pasakyti: doras šuo# 
nos tikėjimą. Musą motina katalikė, todėl lie-[doraš arklys, doras jautis,^ d<5ras asilas ir tt. 
tuviai, kurie mfli savo motiną, privalo užlailty-J sutvėrimus vadiname gerais, kūne-visame
ti josios tikybą. ■ ' atsako' savo tikslui# bet dorais ją negalima pa-

JONAS: Kodėl tu čia, Antanai; sakai apie ti-Raudinti todėl, kad jie jokią'palinkimą negali su- 
kybą? Gal musų motina nepaiso to, kokios -tiky- Raidyti, nepažįstą ir nesupinta 3okią doros tei- 
bos bUs vaikdi? •[šią, neturi sąžinės. .Todėl vien tik apie žmogų

ANTANAS: K» tu dabar, Jonai faDU Ar kalbant gaKma sakyti darąs arba nedoras. lai
tu nors valandėlę gali mintyti, kad ta motina, J Sb lietuviai, jeigu savo Tėvynei nori įgyti gerą 
kuri, kaip girdėjei, trokšta laimės čion ant že-[va^dą, privalo būti ne tik geri, bet. ir dori. T.at 
mes, kad netrokštų savo vaikams laimės ateity- Į reiškia, kad įgytą visokiais gerais ir pra- 
je—danguje? Musą motina—Tėvynė, tarė- kilmais darbais. _ . L -
dama ir nekatalikišką tikėjimo vaiką, myli juos JONAS: Kokius darbus Tėvynei galėtame 
taip-gi, niekados nepersekioja nei nemekma,Ra-V^dinti prakilniais?.. ■ .
bet, kaipo katalikė, Jinai labai džiaugtus!, jei- ANTANAS:. Daug galima -priskaityti tokią 
gu matytų,savo vaikus, visus laimingus ir visus [darbų neminint tą, apie kuriuos jau^kalbėjome. 
drauge anapus grabo? Visi tie lietuviai, kurie [ vaikas turi gerą motiną turtingą, kuri 
tur nelaimę klysti, jeigu tik pamato jjavo klai- a^s? sidabru delmonus prikrauna ir,, 
dą turi rūpintis ją atitaisyti, idant džiaugsmą Neigu jiSį ją myli, tai tas vaikas yra tik, geras# 
suteiktą motinai.’ * 4< Į lies b’ kiekvienas keturkojis sutvėrimas myli

JONAS: Ir tą suprantu, nes kaip yra vienas Į savo'maitytoją bei dabotoją — jžmogų, taikiu- 
Dievas, taip yra viena tiesa# vienas tikras mo_[damasiš jam patikti. Jeigu uvėrią savininkas 
kslas. Kristus paliko vieną Katalikišką Bažny- [taps beturčiu ir neaprupins ją gerai, tad.ir ne- 
čią. Kitų bažnyčią mokslas daug kame Jo Baž- matys jokią dėkingumo ženklą. Tu pirma mi- 
nyčios mokslui priešinasL Negali būti daug nėjai, kadRitų tėvynės yra turtingos, kad ją 
bažnyčių ir priešingu mokslą. Todėl; matomai J įmonės privalo tas savo tėvynes mylėti, bet mes 
kad ltitį baLyčią mokslas nėra Kristaus paiilįlietuviai — sakei- už ką gi galūne savo Tėvy- 

ktas.. Dėl to visi katalikai lietuviai tari rupiu- mylėti. - As tau buyau. jau atsakęs. Dabar 
tis,kad jįj broUai lietuvi^ nękataljkai vėl su- F.kad -risi Hetuvisū .butą nedori, 
gryžta į Bažnyčią. Jeigu geru nenorės, tai rei- j®®0- pemokėtą Tėvynes mylėti dovanai. Actu 
kia juos įstatais priversti. Dievui,; nedaug tokių tarane, kurie myli tik uz

ANTANAS: Ne, Jonai, tu įer-greit ir per to- papirktai?. Abelnai kalbant, retas musą brolis 
Ii nuėjai. ■ Katalikams ir * nekatalikams įstatai reikalauja naudos, kad mylėtą.

DIALOGAS. 
Jonas ir Aątanas kalba.

JONAS: Pasakyk man, Antanai, kodėl visi 
visą tautą žmonės taip tankiai kalba apie Tė
vynės meilę! . <

ANTANAS: Nes Mylėti Tėvynę yra įgimta 
žmogui, taip-pat ,kaip ir tėvą meilė. Nesuge
dę vaikas myli sava tėvus. / .

JONAS: Taip, aš sutinku, nes ir: aš pats kar-
- štai myliu savo gimdytojus.

ANTANAS: Ne tik už tai mylime savo tėvus, 
kad jie mus gimdė, bet ir už tai, kad auklėjo, 
rūpinosi musą gerove. Kartais net nuo savo 
lupą atimdavo kąsnelį, ‘idant mes nebadaųtu- 
mem. Kiek kartą sirgome# jie, it angelai da- 

‘ bojo mus ir dėjo pastangas, kad koveikiausia 
pasveiktumem. Kiek naktų mus augindami pa
tys nemiegojo. Taip-gi# didžiai nedėkingais pa-, 
sirodytume,jeigu jų nemylėtume. . *

JONAS: Taip, aš suprantu, ’jog įėvus reikia 
mylėti, bet gi kodėl Tėvynę reikią mylėti t

ANTANAS: Tėvynę reikia mylėti dėlto,, kad 
„ ji yra musą motina. Ji mus gimdė lietuviais# 

maitino, auklėjo, rūpinosi mus gerove, kiek tik 
išgalėjo. Tai-gi, Tėvynę,Jtaip tėvUs,ir net dau
ginu negu tėvus# reikia mylėti.

JONAS: *Tai. kodel-gi net daugiau už tėvus 
. reikia Tėvynę mylėti! •

ANTANAS: KDeito, kad Jinai per amžius mu
są tėvus# bočiuj ir viąą tautą maitino ir auklė
jo.

JONAS: Tas tiesa, bet koks ten buvo tas mu- 
» są'Tėvynės.auklėjimas. Kitos tautos tai,iŠti- 

krąją privalo mylėti savo Tėvynę, bet mes lie
tuviai, tik vargome ir skardome? 
\ ANTANAS: Tai kas-gį kaltas? Juk Tėvynė 
nekalta, kad mes skurdomė ir vargome.

X JONAS: O-gi kas, jeigu neTėvynė?
ANTANAS: Aš visai nesuprantu, kodėl tu už 

vargus kaltini savo Tėvynę! ,
JONAS: Tai ką-gi kaltinti ?
ANTANAS: Visus ir viską,, bet ne Tėvynę, 

ne brangią musą Lietuvą. Visus, kokius tik jai 
Dievas pavedė turtus, Jinai tyra širdim pave- 

. . de savo vaikeliams. Pavedė gilias, upes, lau
kus, žemės turtus ir jos vaisius, paukščius, (žvė
ris, žuvis, medžius. — žodlzliu, viską, ką tik tu- 

* Tėjo, o turėjo ir dar turi gana daug!..
JONAS: Tai kotiel-gi' pas mus skurdas ir 

vargai, o kituose kraštuose gerbūvis ir laimė 
• ' žydi? ’• . . ’

ANTANAS: Todėl, kad vieno tėvo ir vienos 
motinos vaikams nevisuomet vienodai visiems 
sekasi vieni vaikai turi.•gyvenime pasisekimą ii* 
p-a laimingi, o kitiems visai nesiseka —r it is 
akmens viskas kalasi. , . '

JO.NAS: Taip, aš žinau daug panašią atsiti
kimą, bet kas gi kaltas? Ar gi netėvai? 

t ANTANAS: ■ Gerai tėvai " visus vaikus myli
■ vienodai. Dėl jų laimės net kraujo nesigailėtą, 

1' beCštai ne visiems vienodai sekasi.. Pasiseki
mas priguli i? nuo pačią vail(ų ir nuo tūlą ap
linkybių. -Mes, lietuviai, nesame taip laimin
gų kaip kitos tautos, tai jau už tai ne Tėvynę, 

’■ bet arba patys savę arba aplinkybęs . turime 
kaltinti* z

JONAS: Kokiu budu galime save kaltinti?
A ANTANAS: Nei tu nei aš nenorėtume savę
\ kaltinti ir geriau butą, kad nei neatrastume to

kios priežasties, bet vis-gi manau ir mes esame 
nors kiek kalti. Niekas, žinoma, sau blogo ne
norėtą# kiekvienas trokšta kogeriausia, bet kar

atais per neatsargumą pakreipiame žingsnius ne 
ten, kur reikėtų. Tada .daug, daug; prisiena 
klysti. Nusidėjo musą tėvai, o mes už juos tu
rime kentėti. Jie politikos kelią apsirinko klai
dingą, pa ir štai’iki šiant laikui turime sunkiai 
darbuoties ir kentėti, kol atrasime naują tikrą 
kelią. , ■ . - _

JONAS: Kame tu manai ir kąkiu budu pa
klydo lietuvių, tauta?

ANTANAS: Aš manau didžiausia klaida bu
vo susisebravimas su lenkais Jogailos laikuose. 

i ■ Lietuva tada buvo galinga ir tris kartus dides
nė u-ži-Lenkiją! Gudrus lenkai paviliojo Jogai
lą, o tas vesdamas karalaitę Jadvygą, atidavė ---------- ~ t V. .
Lenkijai Visus pietinius Lietuvos plotus su Lietuvoje turi būti Visai lygus ir vienoki. Ga- JONAS : Taip, musą lietuviai,' aeiu Dievui, 
miešta Kijevu. Jis labai sumažino savo Tėvy- Ii ir hui rūpintis, kad išklydusieji ,sugryžtąlyra gert Musą Tėvynė Mėpsnojo laike didžiū
nę, o naudos Lietuvai nepadarė visai. Lenkai prie tiesosį kad nekatalikais gimusieji pažintu sios kare?. Josios vaikai tą skaudžiai atjautė. 

Katalikių Bažnyčios tiesą, l»et: nei mažiausioj Musą Tėvynė skursta^ vargsta. Stena# dejuoja, 
prievartos negali būti. Įtikimmaš yra vienatį- Rosios vaikai; tą girdi,; jpsioė- vajkąi tą jaučia, 
nė priemonė tiesai*platinti, nė prievarta, neRosios. vaikai kenčia sykiu su motina.-Tad yrą 
siaurimmu teisią. Kas Lietuvoje siaurintų tei- gmžu, tat rodęs josios vaiką lietuvių dorą, 
sės nekatalikams, tas liūdnumą ■ padarytą: ir ANTANAS:-Gražu, tas. teisybė. ’Daug kalba- 
Baųiyčiai ir Lietuvai: Klausyk dar tolinus, Jo-pna jipie Tėvynės vargus. Daug apie josios vL 
nai, Geras vaikas stengiasi' garsinti gerą mo- šokius reikalus rašoma, bet to maža: reikia dar- 
tinos vardą. ' 7 - - |bą, reikia pasirodyti lietuviams , tikrai ne tik

JONAS; O kokiu gi budu tą galima atlikti? I gerais,tet ir tikrais dorais, štai’aš buvau tat- 
ANTANAS: Gerą vardą g$frna ir reikia gai-tingus. Užpuolė ant manęsgauja lupiką# apt 

sinti-visut vien tik -gerais darbais. Žntanės,Įplėšę manę, sudegino mano. tiiobėsius, paėmė 
matydami gerus vaikus, darbūs, visuomet sako; mano galvijus, arklius, na ir nori .visą mano 
"Tai geras vaikas# tar-but# jo ir tėvai gert” ūkę sapnas. Etas vienas negaliu
Todėl ir mes lietuviai# jeižu busime visuomet priešo įverkta Attaepagęibtam tamau! Te
geri# tai girdami mus svetimtaučiai, girs visąJda ta iŠ meilės net savo gyvybę pastatei pavo- 
musą tautą, girs ir musu Tėvynę —> musą moti4iuli, pasirodei įe tik geru, bet ir doru zmogumt 
nąLfetavą! . . / k JONĄSt*Taiktane-gi^ia dalykas!. . * '

JONAS:, Tiesa, getas vaiką vardas labai jin- .ANTANAS:. Tą prilyginimą, Jonai," pritai- 
ksmina .tėvus# —- tai ką-gi reikia datyti# kaip kinkune ptiė musą Tėvynes, .su kimia visai pa

• reiltia elgtis? ‘ .* \ ■ *. ■ našiai atsitiko.\Tik tiek yta skirtamo/kadmū-
ANTANASį: Gerai# Jonai, kad apta tą klaust du# yienudu# Tėvynės nuo ipriešą negalėtava ap 

Geru Žmogum tą vadiname, 'tais petgali savo ginti* Tam tiksuli reikia, kad visa tausą jau-

t

f

I

i
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nę, o naudos Lietuvai nepadarė visai. Lenkai: 
. nuolat pešdavosi su havo visokiais kaimynais, 

o lietuviai, kaipo su Lenkija, bendrai veikian
tieji, nuolatai tarėjft, noroms — nenorams, len
kams — padėti. - Ųž daugelį. kartą kuriuose 
lietuviai gelbėjo lenkus, Vos- ne-yos vieną, kar
tą. lenkai nedideliame skaitliuje prigelbėjo .lie
tuviams. Tai buvo Jogailos ir jo dinastijos lai
kais, Lenkai iškilo ir politiškai ir medigiškai 
taip augstar kaip.niekados. .Jie ieškojo visur ir 
visame tik sav-o* labo. Lietuvos apšvieta jie vi
sai nesirūpino^ Susisebravę su lenkais lietuviai 
užsikrėtė visokiomis ydomis. Atsirado įr Lie
tuvoje kerštų, barnią, nesutikimą. Lietuva, Iru-, 
ri prieš susijungimą su lenkais ėjo ctidią — po 
susijungimui jinai pradėjo smukti žemyn, — 
vienos šalys paskui Įeitas teko f ūsams, netirpa- 
tiems lenkams. Galop Lietuva su pačia Len
kija ppldiuvo po svetimu, jungu.

. JONAS: Ną tai ar jau jokios naudos iš to 
susivienijimo Lietuvos su Lenkija nematė lie- 
tuviai, kada su jais padarė stitartį, kaipo lygus 
su lygtais? -

savo gyvybės, gintą savo motiną# tada'pas lro- 
dytą ne tik gerais# bet ir dorais# tikrais mylin
čiais savo Tėvynę vaikais.

JONAS : Juk dabar taip ir yra daroma!
ANTANAS: Tiesa# taip daroma# bet dar ne

visai. Turi musą Tėvynės vaiką# išblaškytų po 
visą pasaulį. Keikia, kad jie visi skubiai grįž
tą Tėvynėn ir imtasi sunkaus# bet tikrai a gš- 
to, prakilnaus, garbingo ir net didvyriško darbo.

JONAS: AŠ tnauaUj kad taip*ir-gi darome.
ANTANAS: Ir aš taip manau# bet dar ne- isą 

taip daroma. Kad nors ir mes abudu. Dar .prie 
to darbo juk nesava prisidėję.
t JONAS: Kaip tik bus galima# tai ir mudu 
skubiai grįtiva. Aš nei * valandėlės neat įdė

l o. s, n»py
KKMUJ.

GRAND-RAPIDS, MI(
LDS. ©3 kp. mėnesinis mukto lt 

įvyks panedėly, T d. lapkr. 7;flO 
vakare, gy, Petro f r Pavyto pa- 
svctulnGje. Vist* narini 
pribūti paskirtu laiku, nes turim _ 
svarbiu reikalu aptarti. Taip 4fl 
atveskite ir naujų nariu* > 

Kviečia Fui

liosiu/ *
ANTANAS: AMr-git Bet nei inmnsrneMti? 

tiems čia esantiems juk nepritinka sudėjus ran
kas sėdėti ir žiūrėti# kol Tėvynė kenčiat .

JONAS; .Tai# kas daugiau naudinga galinga 
daryti# idant parodžius meilę Tėvynei ir tapus 
gerais, dorais Metaviais. • .

ANTAN. į Musą Tėvyne, ačiū Dievui; dar tu
ri jaųnuęmenėk#’ bet Štai, vargas# kad ta jauituo- 
mene netari kuomi užtektinai gintis, negana ta
ri apsirengimo, maisto ir kitokią dalyką# rei ka
lingą pasekmingam'6 karės vedimui? Tam vis
kam reikalingi yra pinigai. Todėl pinigą# p tai
gą ir tūkstantį kartą Šaukia Tėvynė ptaigų 
vaikeliai man reikia! Vaikeliai! Šaukia Tėvpmė. 
Gelbėkite' mane! IšmuŠė mano pasiliuosavimo 
valanda iš vergijos panČiią! Nukrito sunkus' 
retežiai nuo koją ir ranką.? Žiaurus musą prie
šai net dantimis griežia pavydėdami. Jie liau
jas mums pančius jau turi paruošę. Ar norite 
likti vergais?! Ar norite, kad musą priešai vėl 
mums uždėtą koją ant sprando ir per ilgus am
žius spaustą, niekintą,'kankintą?! Pagelios, 
Šaukia# $agelbos! Jeigu netapsime liuosi da
bar,. tai gal niekados neturėsime tokios prog js! I

JONAS: Nevertas . butų lietuvio vardo las, 
kas nesiskubintą gelbėti motinos, paskendusios 
varguose! Aš visą savo tartį;atiduosiu T/vy^ 
nei, savo brangiausiai motinai Lietuvai!

ANTANAS: NesikarŠčiuok# Jonai. Taip dide
lių auką nuo musą Tėvynė nereikalauja. Da-. 
bartine mušą valdžia apgarsino Paskolą# kurią 
gvarantao ja musą Tėvynę visu savo tartu. Tai 
reiškia, kad tie pinigai bus visiems sugrąžinti 
ir tai net į trumpą laiką.

JONAS: Bus sugrąžinti! Tai kodel-giltada 
visiems nesubrusti? Juk laikai buvo geru 
Nors pragyvenimas .brangus, bet vis-gi gąl ma 
buvo sutaupyti ir uždarbių yra. Todėl Žm-rnės 
pinįgą būtinai- daug turi, o jeigu turi, tad ir 
skolins, z

ANTANAS: Ir aš neabejoju, bet skolins ,ma-: 
žiau nei galės'skolinti. ’ . .

JONAS: Kodel-gi tutaip manai? .1
ANTANAS: Todėl aš taip manau, kad dar 

bijosi skolinti daug, neš dabar dar karės, storis.
JONAS: Tai-gi dabar pinigai ir labiausia rei

kalingi. Tokiu budu tie, kurie neskolintų, pa
sirodyta baugesniais, už svetimtaučius. Auriai 
ir žydai nebijojo ir nebijo skolinti Lietuvai, ne-' 
žiūrint dabartinio padėjiiąo. ,. '

ANTANAS: Taip! tas man patinka. G;rą, 
dorą žmogu tilt nelaimėje galima surasti ir pa
žinti. Dabar tik ir laikas kiekvienam lietuviui 
parodyti savo meilę dvynei, Lietuvai, kadŠ Ji- 
naį yra nelaimėje. Dabar laikas pasirodyti lo
tais litaviais. Garbė tiems musą broliams, ’ai- 
rie ne jau pinigo, bet-ir savo gyvybės nesibijo 
iš meilės prie Tėvynės statyti į pavoją. Dar di
desnė garbė tiems, kurie krinta bekovodami už 
mus ir musą TėvynSs/IiuoSybę. Garbė toms ao- 
tinoms, kurios ragina savo vaikelius stoti *Tė* 
vyne®: apgynėją eilesna! Garbė toms sesei--ms, 
kurios paduoda kardą savo broliams, pasiiuo- 
šusiems ginti Lietuvą.

JONAS: Kiek garbingi tie visi, kurie priside
da prie paliuosavimo : Lietuvos, tiek verti iiks 
amžinos paniekos visi, tie, kurie, galėdami gel
bėti savo Tėvynę, parodyti jai savę meilę, e pa
sauliui Savo prakilnumą, dorą, -- to nepada’ ys! 
. ANTANAS: ,Nfe! Aš nemanau, kad taip l. tą* 
Lietuviai visuomet buvo, tad ir bus prakilniais.’ 
Ir tie tik neskolins, kurie negalės. Bet tokią at
siras maža Musą lietuviai juk nenorės pasiro
dyti aršesniais nei lenkai. Aš žinau daug 
tikimą, kuriuose lenkai, neturėdami gatavu pi- 
nigų, ne jau, skolinti,bet aukauti Tėvynei, ant 
savo nuosavybių net skolas užtraukdavo iš ban
ką ir siųsdavo tuos pinigus sįlvo valdlŽiai di-tin
ti Lenkijos galybę. - •

JONAS: Ne, lietuviai nepasiduos! Lietuviai 
daugiau už lenkus brangina savo Tėvynę. Tad 
gi lai gyvoja Laisva, Neprigulminga Lietuva!

ANTANAS:*Lai gyvuoja prakilnūs, dori ne- 
žodžiais, bet darbais mylintieji Tėvynę —- Lie
tuvąlietuviai! . ?

. , (Galas.)
e• ***

•» i

, BRIGHTON, MAS?
LDS. 22 kp, mėnesinis suslrii 

įvyta ufitttyčiot 4 ų topkr. *??:< » 
vakare Lfetuvlū SvCitab$M Kvf 
me visus narius atėUh taipgi 
veskite it naujų nariu.

, Kviečia

DETROIT, MIOH.
I4)ls. 72 kuopos miestais, mitrinki* 
■w įvyta neaeitoj, 0d. lapkriti , 
us pa paiptįldtj gv, Jurgio pa>-1 

• -ėtainej. visi nariui malonėkite pi 
imti, nes turime daug svarbių 
lų aptarti. Atsiveskite ir imu to 
I’Uf

Tam
•t

XEW PiriLADELPH 
‘ PA.

: i! ,LDSL 87 kuopos susĮtlnkinias 
U d. lapiav, 1021 m. pobažnytlučt7 skT 

i‘ tuojaus po antrą BV. migių.,. K <« 
rų pribūti visi nariai ant susirl < d 
bes .bus iSduotas raportas iŠ bu

klt nors po vienų imu jų narį P’18

Valdytoj

DU ęOIS, PA.
LDS. 55 kuopos mėnesinis susirinki-: 

mas įvyks 6 d. lapkričio po pamaldų, 
į Šį susirinkinifĮ kviečiame visus nariu* 
kuoskaltllngiausla ateiti, 

jratdifba.

apskričio suvažiavimo, Taip-gl a<: lw^

KENOSHA,WIS.
LDS. 80 kupos mėnesinis ęnsirin- 

.kiinas Įvyks nedelioj, O d. lupki1., tuo-' 
jaus po stonai Sv. Petro pavapije : sve
tainėje. Kviečiame visus narius .bus
tinai ateiti, nes yra ssvarblų .reikalą 
apsvarstyti.

NEW YORK, N. Yg'/ '•
LDS. 9'kp. mėnesinis susirik klmas 

įvyks nedėlioj, 6 d. lapkričio,, tuojaus 
po sumai,.antrų valandų po pietį? baž-- 
nytinėje svetainėje 556 Uroome Št. Sia
me susirinkime turėsime'daug svarbią 
reikalų aptarti. y ■
irti,.-t

CHICAGO, ILL. ; *
LDS. 20 kuopos mėnesinis suslrln- 

kliiaas įvyks ketverge, 3 d. 1 apkrito pa
prastoj vietoj. ‘ ‘ _
susirinkti ir naujų narių atsivesti pri
sirašyti. *

Taldvtut.
------- - ---------- ‘

MONTELLO, MASS.;•.
LDS. 2‘kp.'mėnesinis sūsirirkimb* ■ 

įvyks utarninke, 1 d. lapkr. patapljl* ' 
nėję salėje, 20 IVebster St.. Į š susi- 
rinkimij. kviečiame yisus narius kO-, 
skaitlingiausia ateiti.. *

........
-- ---------------------------------------------------- V , ;■ ;

CHICAGO, ILL.

»,

s

r 
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ANTAN#AS:. Lietuviai turėjo gerų noru apsi- blogus palinkimus. Toks 'žmogus kitoniškai va-Įnuonienė# matydama, dubartmę Tėvynes nelai 
saugoti ntjp- vokiečių ii’ Tuštį. Ndrėdaną tapti tlinįasi doras# ir tokiais juos visi lietuviai jniva* mę# stotą petys į #etį ginklais ir, nepai^ani

f 

{
i

visi, nariai p Soml.
r

r

■ •

>;si-

Amsterdam, N. Y.
-—p..—„ - t i.imį

- I

LDS. 57 kuopos mėnesinis gaslrfb* { 
Rimas įvyks nedėlioj, 6 d. lapt?1. Nek. į 
Prus, parapijos salėje, 1-mų v I. j 
pietų. Visi nariai Širdingai, k.?ečta- ! 
mt atsilankyti ir nepamirSkltė atsives-- * 
•tl naujų narių. , • l

______ , ;) 

philadėlphia; pa. j 
LDS. 78-tųs kuopos mėnesini! sttfci- ] 

rinkimas įvyks nedėlioj,. G d, lapkričio, C 
*uojaus po sumos bažnytinėje .1$* 
‘ »si nariai mulohėklte pribūti 1 -Jktr* t 

i laiku, nes turime daug svarbių 1 
Uų aptarti. Atsiverkite ir naujų EtSt-ff

Kyiečia j

~ ~~~ / ’ ’ ’i
PASEKMINGA ŠEIMA f

% Tėvas* pasisekimo yralto? ^ 
baB. * ■ . ■ i
r Motina pasisekimo 'yra Troš-1 
kinias. , - . ' J

Vyriausias šunuš:—Sveikas • 
Protas. >_ ?•

Kiti vaikai Šeimos:— Pusto-#] 
vumas# Teisingumas, Tok«u1u^ 
maš, Atsargumas# EntaziatR 
nias# Sandarbystė. . ’j
% Vyriausia duktė:— Budas į 

' Kitos seserys;— LinlismtM 
maš# Ištikimumas, Mmtaaguį) 
mąs, Rūpestis, Taujumiaš# Nu<w 
šifdumas, ‘ J

Kūdikis:— įProga.. |
Susipažink gerai su '■ ‘somPR 

Tėvu, neturėsi —keblumą ir i 
kita dalim šeimoj gerai sutikai

------ >.-**..... .......................................... ........
; Persai tari atskirą vardįfcį 
kiekvienai menesio dienai. įf J 

■ ' ' Jrt„L . '
Karo metu 750-anglą ir 80^ \ 

frttacijos lakūną nusiteiilo iįa į 
inėn su-parašiutais# oriaiviamiį

- n
k.

* ' Žmo'gtifas daA^biiįQte.r
Vienai fiziologas yra apskąitliavęs, kact 

žmogus sulaukęs50 metą, amžiaus gali pa
sigirti savą darbuote: toks Žmogus 
6.000 dieną, dirbo 6.500 dieną# išvaikščiojo 
:80G dieną, žaidė ir linksminosi 4.000 dieną, 
valgė 1.500 dienų ir išsirgo 500 dienų. ’

' - j ' * < ’ - ' ‘. ' ' ' ' ‘ '

Pavyzdžiai mokina kuogeriausiai, dėl
to aš patariu: rūpiiities ne apie tai, kaip 
dieną jįmgsite, bet apie tai, kaip ją prdei-

G.Ifurien.užsidegus, . *•
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petys į petį su, ginklais ir, nepaisant alte
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nigas apskelbi tuua pačius prane- Pahrieže gerb. Atstovas kas y- sutikimus kūle, tai del vargonin-' 
Šimus. Taip-pat padarė ir prieš j ra mūsų galutiniai ir nuolatiniai ko, tai del kitokių ypatiškumų.

buvo skaitytos ir trumpos. Tuoj 
pu tų šv. mišių visi bėga ant sto
ties prie atstovo. Boleslavas Čiur
lionis skubiuos! > šit automobiliu* 
Jis nuvežė Į So. LawrencCtas Sto
tį Kun. Vįrmauskį, pp. Venčių ir 
Kašėtą, o pats sugrįžo prie Law- 
renee Stoties. Traukinys biskį 
susivėlinęs.. Atvažiavus, šie trys 
pasitinka Gerbiamus■* Svečius: At
stovų. Valdemarą čarneekį, jo sek
retorių Viniką* ir Juriskonsultą 
Mastauską. * Visi džiaugiasi! Sė
do į Lawrenceta trūkįv Už poros 
hiinutų Lawrence’o stotis pasiek
ta. Čia rpilna Laivrence’o lietuvių. 
Šankiais  veikius, vėliavas kluski- 
na. Atstovybė sėdo ąutomobįliun 
važiuot į-Šy. Pranciškaus.svetai
nę ant pieįų. / Minia seki pėsčia, 

Atstovybė Įeina klebonijom Mi
nią susėda prie pietų. Tuoj einą 
svetainėn pietautų ir atstovybe* 
Čią žmonių daug! Sustoja visi ir 
ploja rankomis; Atstovybe atei
na ir atsisėda į priekį, prie jai pa
ruošto stalo,9 Pietūs buvo turinin
gi,-apstūs ir su skoniu.' Garbė ga
mintojoms. J • .

Tų pietų -fundatoriais buvo šie. 
Laivrence’o ūkininkai ir bizniem 
riai: J. Levickas, Lietuvių Preky
bos Bendrovė, B. Navickas/ D. 
Kirmilas, A. Dūda, J. Marealis, 
P. Jenukonis, Pi Dijakas, D. Kon- 
drotas/J. Sakavycius, S. Balčiū
nas, B. Žaranka! P. Marčioms, A. 
Božys, J/Semsis, M. Grenda^ 
Urbšo & Co., Rameikis ir Jariac- 
kaš, B. Čiurlionis, J. Šešeikis, J. 
Šęšeika, D. Gavutis, National 
Bottling Co.,- S. Zapėnas, Ci
bas! Garbė 'Lawrence’ui turint 
tokius/patrijotus ir susipratusiu?, 
kratuvninkus. Tegu ^as jų pra
kilnumas vią didėja-auga. , 

Pietuę .gamino Šios ponios ii 
panos: Baubinienė,’ Valinskienė, 
Kreivienė, Tuplauskiene, Jan
kauskienė, Skučionyčiutė, Jaske- 
liavyeiutė, Grudzinąkiutė, Adoma
vičiūtė. Garbė šioms veikėjoms 
nestik už pietų gardumą it pertek 
lių’ bet ir už didelį pasišventimu 
jų suruošime be jokių patogių ap 
linkybių — prietaisų. , »

•Pietūs buvo sparčiai ivaromi dė 
Tei laiko stokavimo., Laike jų pia
ną paskambina O. Baubiniutė. 

Baigcųe pietų Kum Virmauskis 
pareiškę žmonėms, kad .Atstovą? 
priima šią puotą, kaipo tinkamą 
Atstovybes sveikinimą, kad jh 
jaučia žmonių tame širdingumą" 
jr, kad Atstovas pasveikins juo: 
visus'didžioje svetainėje. Atsto 
vybė eina klebonijom • O minii 
stoja linijon paroduotį .į mieste 
svetainę ant prakalbų, i 

Į :3O P. M. ateina bėnajs. Žmo 
neš gatavi. Visi maršūoja Į-Ar 
mūry Hali. Atstovybė važiuoja 
automobiliu. Prasideda prakal 
bos. .Svetainė didžiausia! Žmo
nių • pilna! . Kunigas Virinauskb 
pasveikina Atstovą. Su džiaugs 
mu jam paveda.Lavvrenee’o lietu 
vius,.sykiu jų. atsidavimą jam ii 
Lietuvai. Pažymėjo ką reiškia šie 
Atstovo lankymąsi ir kaip svar 
btasė valandose Lietuva daba; 
gyvena. Perstoto kalbėti Law- 
renee’o Mayorą WiHiani AVhite 
Šisai ir karštai 'sveikino Atstovą 
ir visą Vytauto šalį. Prieš'Majore 
kalbą w benas * a j grojo Amerikoj 
himną.* ’ '

Majorui išeinant'publika susto
jo. Gieda Lietuvos Himną. Pc- 
“Lietuva tėvynė mūsų/L* miiu? 
šaukia Lietuvą! ir Atstovui trif 
valio ! Atstovas kalbai y *

Gerbiamas Lietuvos Atstovas 
Amerikoje Valdemaras Čarneckis 
įspūdingai stojęs,- akimis pasvei
kinęs Larirenciečius, pradtyo rim 
tai net susigrąiįdinęs kalbėti/šit- 
dingai juos visus Sveikino. Deko 
jo jiems už jų vąįšinglimą. Pas 
kui atidarė. jiems savo širdyje 
žaizdą. Pasakė,' kad ir jis,, dal 
Wąshingtone būdams, išgirdo a- 
pie Laivrencieeių protestą prieš 
Lietuvą. .Sakė, kad tas yra ta' 
batais žingsnis Šiuoni LiCtuvos lai* 
/ku, Sako kad to protesto pama
tas tai nesusipratimas! Tie kurie 
nei grašio nėra’prisidėję prie Lie 
tuvos laisvės, kelia protestus J3rieš 
.tuos, kurie krauju ir gyvastimi at
vadavo mūsų tėvynę ir ją Ba
ltakis žingsnis yra.’ pragaištinga? 
Lietuvai įr naudingas , ir^tarnau
jąs *tik Varšuvos ir Maskvos tiks- 

ir iškilmes. Antrose mišiose ku- lams, <
'* ^ • «■ M •’ *

< * » *'

» > Subbta/Spalio 29 d., 1921
MantP'V'

, reikia pinigų o patys neturi, tai paskutinių subatų prieš adventus, 
sumanė leisti ką nors ant lioteri- 
jos. Bet klausimas; kur jie lei- 
Ižiauntosius daiktus gaus, nes pa- 
ys neturi. \ .

Vargo Vaikas.

W0RCS8TER, MASS. ,

Spalio 13 d. vietin^ Blaivinin- 
cų kuopa laike aav’o mėnesinį w 
.irinkimą^ Iš raportų paaiškėjo, 
md.-visi nariaį-čs uoliai Aarinio- 
ast Mat mūsų* kuopa turit sZvo 
arpe nenuilstantį darbuotoji dr 
Naivybės’mylėto jį dvasios vadd- 
oi, gerb. kun. J. J. Jakaitį, kurs 
visados atsilanko Į mūsų susirig- 
rimus, iš ko mūsų kuopos nariai 

\r nares įgauna energijos darbųo- 
"is blaivybės dirroje. . Apavai j £ 
i nis riųitai gale vienbalsiai nutar-į -- - - *- •- ' - —-

a prisidėti prie L. L. Paskolas 
dant kodangipusiav išpardavus 
ionų ^Vorcesterio. lietuvių tarpe, 
)ąr turiu pažymėti, kad vietiniai 
/laivininkai pasižymi visokiose 
.abdaringose Įstaigose/k>. t-: Lab* 
taringoji Dr-įja yra susitvėrusi iš 
ūi pačių blaivininkų ir žilioma 

; tarkas gyvuoja pasekmingai, nes
>laivininkul žųjogui visados vi- 
uomene geriau nžsitiki negu kl
anu Tai-gi broliai ir sesutes, blai- 
ininkai, pi’adekifne dar 'shiarkiaii 
iirbti turėdami priešakyje taip 
dekados nenuilstantį vadą, o ka
la nublaivinsim žmoniją,, tada at
aras ramybe pasaulyje ir milijo- 
us vaikučių aprūdysime/ kurie 
aikščioja pusnuogiai gatvėmis iš 
iriežašties girtuokliavimo jų tū
li, kjirie praleidžia sunkiai savo 

• įdirbtus centus ant taip vadina- 
tos “rnoon shiiie,” o jų Šeimynos 
aip nuvargę, kad sunku ir pa- 
ląstyti. Tai-gi jau būtų.laika? 
lar smarkiau darbuotis, nes turi-, 

daug, daug dirbti iki atsieksi- 
savo tikslą.

valstijos darbą.
Priegtam Stotis nori kuogrei- 

čiausiai užbaigti bonų pardavimo 
darbą, t y. išpildyti mums new- 
arkiečiams paskirtą kvotą $5,000. 
Tad' kreipiamės Žinomi į visus 
Nęwarko lietuviui ir lietuves, kad 
kurs tįk galite, pasipurkite Lietu- 
Vos Bonų dabar taip, kad su. Ats
tovo- atsilankymu galėtumėm už
baigti savo darbą.. >

« Pereitą metą, kurie buvo pra
dėję mokėti ir nedąbaigė, dabar 
galite savų nepabaigtą mokestį pa
migti mokėti i? gausite Boną*

Lietuvos Bonų Pardavimo Stotis 
,, ; \ * J. BRAZAS,
202 Jefferaon St., 
Meriąrk, K-J* V.. *
• . - » -it

> 
k

. Sąrišyje su* bažnyčios pašven*|| 
‘ tinimo iškilmėmis, saplio 23 d., at-r

• holiečipi turėjo laimės susilaukt) : 
daug garbingų ir malonių svečių. 
Jo Malonybes Springfieldo vyškū 
po Thomas “M, O’Leary, D, D. .at
silankymas* paliks mūsų žmonių 
atmintyje ilgą, ilgą laiką. Kaip 

. athojiečiai gyvuojame, tai -dar til 
pirmu kartu toks aųgštas katali- 

. ” kų bažnyčios asmuo aplankė irius 
mūsų vardu. ' '

.Prie to- mums dar teko garbi 
w. turėti svečiais keletą dvasiškų te 

vėlių ir buvo mttms didžio clžiaug 
amo matyti jųjų tarpe buvusį pa 
tį pirmutinį mūsų dvasios vadi, 
kun, Pranciškų Meškauską,, kuri 
žinoclamlis pas mus įvyksiančia, 
iškilmes pasirįžo mus aplankyt 
negailėdamas nė laiko, ųe taip ii 
gos; kelionės,, kaip atvykti iš Chr 
e.ago, I1L, kur kunigas Francis 
kus dabar gyvena.* .
.• /Mūsų geros atminties buvęs ga 
nytojus pareiškė daug džiaugsm- 
matydamas, kaip jo jo prieš aštuo 

t norius metus Čia pradėtoji.vado 
.vauti parapija išaugo fu sustipre 
jodant tiek, kad jau ir. bažnyči;. 
išsigalėjo pasistatyti/ Be to-kun 
Pranciškui buvo malonu matyti 
kaip jojo Čia nepilnai keturių me 

*tų gyvėnimolaiku sutvertos drau 
gijos ir*atvestas ant lietuvystė 

•*' "kelio čia augęs jaunimas šiandie .
na puikiai gyvuoja ir daug' mūši 
ateičiai žada. Pasidalindamas į 
spūdžiais kunigas 'Pranciškus lin 
kūjo atholiečiams ir ant toliau 
darbuotis taip nenuilstančiai, kai} 
ir iki šiol darbavosi, o su Diev<1 
pagelba mūsų ateitis bus skais 
ti.

Tiesa, mes atholiečiai daug esą 
me kalti kun. Pranciškui. Jeįgi • 
ne jojo pąsišventimas čia klebc 

■’ naujant nuo pabaigos 1913 m. ik 
: 1917 m., tai gal mes ir'nebūtume | 

turėję to, ką šiandiena turime r 
Tiktai atsimenant, kad prieš kun |' 

. Pranciškaus pas mus atsikėlim 
* įgyventi, mūsų neva gyvavusi pa 

rapija, turėjo ižde- vos $2,000 i 
daugiau nieko. Draugijų katali 
kiškų tebuvo tiktai dvi, o jau a 

t pie jaunimą, tai nedrįstum nė kai 
būti; visas čia priaugantis jauni 

. - mas buvo beskęstąs svetimtąučh
. bangose. Tečiaus pribuvus pa 
" mus gerajam ganytojui, mum 
.Švystelėjo saulute ir ačiū Viešpa' 
čiui, šiandiena mūsų kolionija vi 
•šame kame jau lenktyniuoja s 
kitomis didesnėmis už save. - .

Tai-gi kun. Pranciškaus nuopel 
nai mūsų kolionijai yra begalini?.

«. ir* mes- tą atminę karšta širdim 
dėkojamajam už padėtas jojo sp< 

■ * kas duodant nuims gerą pavyzdir 
gą pradžią, o Visagalio padedam 
ir mūsų dabartinio darbštaus i 
pasišveųtusio dvasios vado, kur 
Augustino Petraičio vedami uk 
turime daug vilties nuveikti dide 
liūs darbus.

- Antanas Losiu
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MILWAUKEE, WlS.

Spalio 16 d., L. L. P .stotis bi 
vo parengus prakalbas del bon 

■ pardavinėjimo. Malonu mums bl 
vo išgirsti apie savo tėvynę, iš jc 
rinktinio sūpaus, t. y. garbaus svc 
Čio, L. Steigiamojo Seimo nari 
Mikolo Bagdono, kurs teikėsi t 
dieną aplankyti mūsų koloniją i- C 
arčiau supažindinta jsu Lietuve 
išandieniniais rdikalais.

Prakalbti vedėju buvo Joną 
Beržanskas, stoties pirm. Mūši 
vietinis klebonas gerb. .kum A 
Daugis ir-gi pasakė, nors trumpą 
bet gražią ’prakalbą, paskui'pei 

* statydamas gerb. svečią M. Bag 
doną ir vienos Bostono B-vės re 
prezentatorių V. Vaikiną, kun 
mums puikiai papasakojo . api< 
Lietuvos padėtį, apie Vilnių h 
lenkų žiaurumus ir taip-gi apie bo 
nūs. Laike prakalbų bonų pąr 
duota už $850.00. Vietinė stotit 
ląbai darbuojasi del Lietuvos lą 
bo. Manome, kad mes savo kvo- 

" tą tuoj padarysim, nors čia lietu
vių yra neperdaugiausiai, bet vi 
Si uoliai darbiiojasi del savo tevy- 

'ųčs. .Žinoma atsiranda ir tokių- 
kurie nežino kas tai yra bonas bei' 

* auka. Yra ir lenkbernių kurie 
lenkiškais klopais nori būti ir Pil 
sudabini tarnauti, nors lenkiška* 
gerai nemoka. Mūsų,bolševikai

> . ir-gi vietoje Lietuvai pagalbą tei- 
1 kils, rūpinasi starajti Rusija ir jor 

bėdomis. Kadangi i

ue 
te

Gauta užkvietirnaa nuo Spaudos 
Draugijos, kad priridėtUmėm prie
K. Sp. Savaitės. Tam darbui iš
rinkta šios ypatoflfc O. Pauliuko- 
nienė, M. Veniukė, M.šltarienė ir 
Stoškjene. Gauta užkvietimas nuo
L. L; P, stoties prisidėti prie ren
giamo vajaus. Tam išrinkta 4 at
stovės ; ,M/ Vaitiekūnienė, M. Šlio- 
rienė, J. Stoškienė, O. Sidabrienė, 
Taip-g£ nuo šios kuopos įeina dvi 
barės j bonų platinimb komitetą, 
jgs yra: mokytoja J. Leonaitl ir 
V. Liutkienė. Taip-gi ruošiama
si važiuoti į*Atftplį, bažnyčios pa- 
žventinimo' ižkilmėsna. Mat Są- 
gos 5 kuopa pildydama geimo nu
tarimą jaųpasiuntė $25".00“Mote
rų Dirvai.” Rengiamasi taip-gi 
' ‘ ‘ Z*' . ... /' *"■- ••>•
važiavimoj kuru Įvyks spalio 3G d. 
Vrorcesta^ Delegatės at-
važiavusios ant Union stoties im
kite karus “ProvidencėSt.” ir iš- 
ipkite prįe lietuvių bažnyčios, ant 
Waverly St., tuomet eikte į 22. 
VTaverly St, Vyčių namą, o ten 
iūsite patiktos, sąjungiecių. / ’

M/ Liutkienė perskaitė seimo 
rapbm^kur^tapopriimtassu 
pagyrimu. Išreikšta padėka dele
gatei Onai Jankienei 'už atstova
vimąmūsų kuopos. ’ *• »

■ Sesutės sąjungietės, ruoškimės 
visos prie N. .A. sąjungiečių aps
kričio suvažiavimo, kurs čia į- 
vyks spalio 30 d.

Korespondentė.

•. V. B.

AMSTERDAM,' N. Y.
«1

' -Spalio 23 d. buvū prakalbos; pa 
ivad’inusių draugais soviėtskoi 
Jusi jos. Ir iš teisybės visą-.pra 
albą pašventė del nuskurusio? 
tusi jos, o apie Lietuvą nei žode- 
io. Žmonės, kurių'buvo trys tu 
Inai, laukė, kas bus toliau, gi Spy- 
eris rėžė, apie Skurdą Rusijoj 
ad ten tėvai priversti .saVo kudi- 
iiis valgyt. Nekuriu tėvynainių 
šsisemė kantrybė ir užklausė, kal
ėtojo, ar jis varė agitaciją ui 
rlpinią Lietuvos, kuomet ji būvi 
ūkiame padėjime ir ar daug jisa* 
ra aukavęs del tėvynės labo si 
avo sovietskos Rusijos draugais. 
H spyceris kakl:i ištempęs/ aki? 
>astatęs burbtelėjo,- girdi, palau 
:ite, ir apie Lietuvą pakalbėsiu 
r pridūrė, kad vis-gi reikią ’rem- 
i sovietų Rusiją. Tuomi kiaušy- 

' ojns dar labiau suerzino ir ji? 
iradūjo jį kritikuoti. t Vedėjas 
iepė išeiti, kuriems nepatinką. Jc 
ieks neklausė, nors ir buvo dide- 
is vyras, bet kritikavo kąlbėti- 
į. Kaip paskelbė, kad aukas rinks 

’.el Rusijos, tai vienas suriko: 
‘ Vyra i. ?ik.uie lauk ” '.r kuone 
įsi išėjo. Kas toliau buvo ne t 
inau, nes ir pats išėjau.
Tai mat kokios rūšies išgamų 

tsū’ado mūsų tarpe. -Paniekino 
o tėvynės Lietuvos kaišą, ka 

/ juos. mąi?M^Į>4iž’ibghio savo 
ci iūlnga. ičmej Užmiršt/ savo mo 
iutę kuri HmR Maironio : raudo
nis užlingavo^ Gėrėjosi kūdikys- 
ėje jos gražybėmis, o dabar pa
teigė aršiau už by kokį gyvūną, 
tęs ir žemiausios rūšies gyvūnai 
savą giminę gelbsti pirma negu 
vetimą. Mūsų kolionijos lietu- 
-iai yra, susipratę ir tokie A. L. 
). L. D. (Amerikos labai dideli 
ietuyių durneliai) nieko čia ne- 
>eša, nes vietos lietuviai tokių iš- 
,amų neklauso. Jie rėmė, reiAia 
r rems savo tikrąją tėvynę,’kaip 

' ūekvienam žmogui pridera. ' L.
j. P. kvota buvo .$5,600.00, o anis- 
erdanijeeiai išpirko už apie $6,- 
100.00 ir dą pardavinėti nebaigė. 

Lai gyvuoja Lietuva! Valio 
Unsterdamo lietuviai! Lietuvos 
šgamas vykime lauk iš srfvo tar
po. ,

Korespondentas.

4

»

A.

nepriklausomybės pripažintojai. 
Pasakė, kad tai. tik ant mūsų pa
čių remiasi visais apsisprendimas. 
Jei mes patįs sutiksime ir laiky
simės, gyvensime h Ąnt niūsų pa
čių visas Lietuvos darbas guli. 
Mes turime jį savo rankosp ir ga- 
ėję. Dirbkimė1 labui Lietuvos! 
Turėsime ją t

Išlaukiniai priedai mielai mūsų 
ntįri ir vilioja mus, Vieni kaimy
nai nori mums gero ir linki pasi
duoti po Maskta. Kiti mums ge
ro būk norį ir liepia kreiptis į 
Varšuvą. Bet tikras Lietuvos stį- 
nus sako, ne! Nei’vieno nei ant
ro prietelystė man negera. Aš 
gavus prietelius turiu. Lietuviai 
tai mūsų galybė! -

Joje temoje ilgai gerb. Atstovas 
lalbėjo ir labai labai rimtai irųšir- 

=dingai. Prie baigos kalbėdamas 
apie kaikuiių lietuvių nesusiprati
mus ir kerštą gerb. kalbėtojas net 
apsiverkė. Šie Atstovo Žodžiai gi
liai klausytojams širdin Įsmigo,

Kalbėjo gražiai paskolos reika
le gg. - pp. Maštauskas. ir Vinikas. 
Sekė bonų pardavinėjimas ir ge
rai vyko. - "

Po Atstovo kalbai p. Sekys pa
raše protestą prieš Laivrence’o 

“draugijas kurios protestavo prieš 
Lietuvą, spalio 2 d. 1921 Lietuvių. 
Kliubo šalėjė; antrą valandą po 
pietų. Protestas buvo perskaity
tas. Prašyta’atsistoti, kas prieš 
tas draugijas protestuoja. Atsi
kėlė didžiuma. Paprašius kad at
sistotų pries&igieji, atsistojo vie
nas socialistas lietuvis ir antras 
buvo’ besikeliąs. Galima sakyti, 
atsirado pusantro Lietuvos pa- 
jmerkėjo Lawrence.

Draugijos kurios išnešė protes
tą prieš Lietuvą toje 2 d. spalio, 
1921, ainrą vai. po pietų, lietuviš
koj svetainėje yra šios: Lietuvos 
3ūlių Draugija, Švento Lauryno 
Vyrų Pašelpinė Draugija, Aušros 
Vartų Vyrų Draugija, šv. Onos 
Moterų Draugija, 64 kuopa ko- 
nunistų, Birutės Moterų-Merginų 
Giubas. Socialistų Kempės Ben- 
irovė, Socialistų Kooperacija, Ū- 
<ėsų Kliubas it-Ateities Žiedai.

Vėliau parašysiu daug apie tas 
draugijas, jų^protestą ir .Sekio 
“protestą” prieš jas. Dabar pk- 

, miniu.kad tos. draugijos yrą vie- 
. ios grynai socialistiškos ir- po so- 
djalistų vadais, kitos yi’a po tau- 
ininkų, geriau sakant, po pono 
Sekio .vadovyste. Jis nuolat kata- 

* ikams giriasi, kad jie turį vfsils 
Iraugijas, kad “su mumis tos 
draugystes, su mumis Lawren.ee ’o 
žmonės. ’ ’ Tai p. Sekio žodžiai.
'Tonis draugijoms patartina pa- 

- jiiiuosuot nuo tokios jiragaištin1 
•gos vadovystės. Taip-gi reiktų 
. joms savo susirinkimuose nutar- 
i prieš tą protestą ir tą nutarimą 
/iešai laikraščiuose paskelbti. Tik 
•jdp tenukris nuo jų tautos baus
mė. . i

Bonų šiose iškilmėse parduota 
už $2,500.00. Džiaugsmas.

f

»

. Bet dabartiniu laiku jau pradė
jo po bįskutį nusiraminti ir Į 
praktiško gyvenimo vėžes įžengti. 
Vyčiai rengiasi t prie .statymo* di
delio veikalo “Genovaitė,” kurį, 
mano atvaidinti prieš adventus. 
Pribuvus vargoninkui S. Kintu- 
^iui. Bažnytinis Choras pradėio iš
naujo lavintis ir jau sekmadie
niais pąr mišias Šv. Dievą garina ‘ 
ir ipiohelius ramina savo malo
niais balseliais. O toliaus tikimės , 
daugiaus ko. gero nuveikti del 
Dievo ir tėvynės Lietuvos Iab& 
Tik reiktų klausyti savo nenuils- t 
tančio darbuotojo klebono kun. J, 
Čepanonio, kuris kas sekmadienis 
iš sakyklos mus mokina, kaip mes , 
turime Šiame \pavojingame laike 
užsilaikyti, kad neinpultūmčme į 
bedievybės spąstus, kurie diena iš ’ 
dienos mums ant kelio statom V o 
tuomet viskas eut pasekmingai, 
nuveiksime daug naudingų dar* 
bų. Nors darbai ir Čia taip kaip 
kitose kolionijose visai: mažai 
kruta, bet šiaip, bei taip pragyye- 
me, o įmtrie išvažinėjo į kitus 
miestus tai apsivylė. Nusikraųs- 
tymns daug .lėšavd ,o darbo £ei 
tiek negavo, kaip kad būtų buvę 
ant vietos. Tųi tiek šiuom. kartu.

Kantrus. *

X
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Atstovas atsilankė, 
J

'Lawrence*o katalikų veikėjai 
buvo vieni, iš pirmųjų priėmime 
pirmojo Lietuvos Atstovov pono 
Vileišio; Dar jam ęrie York
bepriplakiant/Laumenciečiaiska- 
tinosi prie jo Laivrence priimtu* 
vių? Jam Į įBostouą atvykus 
renciečiai. buvo jo pasitikti ant 
South $tation, važiavo palydovų 
tarpe prie gubernatoriaus’' ir da
lyvavo jam Bostoniečių*' priimtu- 
vėse-baiikiete. Po to- jie lauke ir 
ilgai laukė pamatyti poną Vileišį 
Lawrenee, bet nesulaukė; -Žadei- 
kis, kurio vietą dabar užima J. 
J, Bielskis/ lankė Lawrenee ’ą tan
kiai. Bet tai ne atstovas.,
' Antrarū Lietuvos Atstovui dar 

tik važiuojant Amerikon Lawręn- 
cieeiai jau turėjo vilties matyti jį 
savo mieste, .Toji viltis padidčjo, 
kuomet jis pasiekė New Yorką. O 
jam atlankiiįšį. Chicagą visi Nau
jos Anglijos veikėjai ir Lawren- 
cieeiai sykiu) pradėjo* bruzdėti a- 
pie Atstovo.-gerb. Valdemaro Čar
neckio priėjimą. -

Naujos .Anglijos Stočių susirin
kimai buvo-laikomi keli; Vienai 
me aptarta laikas atstovą kviesti 
į Naująją Angliją. Skirta net ir 
datos kolionijoms gerbiamo Ats
tovo atsilankymo tem Lawrėn- 
ce’ui gerb. kun. Taškūnas prąne- 
šė %pABo^ifeįu-4Lfcaipo. Atstęvo 
priėmimo dieną*' Nedėlioję Law- 
renciėči^i nuŽidžiaugė linksma ži
nia Ir žengė .darban Atstovo pri- 
imti. s ‘

Bet štai laikraščiuose pasirodo 
Atstovo Naujoje Anglijoje ‘marš- 
iutas. O Laivrence’as nepaminė
tas. Jo data skiriama Hartfordui.* ' ' ' •
Laivrenee’uį ir/šį sykį buvo lem-

4

t

t

PHILADELPHIA, PA. 
•-r ‘ , .

Mūsų kolonijoj yra susitveręs 
Sąryšys apie 30-ties draugijų, po
vardu Phila. Lietuvių Krikščio
nių Sąryšys.* Prie Sąryšio prigu-* 
lineios visos draugijos bei kuopos 
yra katalikiškos. Paskelbus ant
rąjį Lietuvos Laisvės Paskolos va
jų, Sąryšys visu smarkumu sto
jo darban. Mūsų koloniją atlan
kys Lietuvos atstovas, gerb. Val
demaras V. Čarneckis sukatoj po 
pietų, spalio 29 d. 4 vai. ant gelž- 
kelio stoties Broąd St. Station.

Tą pat vakarą atstovo,pagerbi
mui yra ruošiama iškilminga va
karienė viešbutyje Adelphia Ho- 
tel prie 13?tos/ir Chęstnųt S't. Y- 
ra užkviesti žynnčy Pliiladelphi jos 
svetimtaučiai. Vakaras susidės iš 
svečių prakalbų ir keletą dainų. 
Vakaro veęįėju bus adv. M. M. 
Šlikas, geras tėvynainis, smarkus 
darbuotojas katalikiškoje dirvoje, 
dirbąs prie Atstovybės LVashing- 
tone. Jis yra Sąryšio garbės na
rys.

Sekmadieny^ 30 d. spalio yra1įarematyij<fetavos'Atstovo. Tnr- 
rengiamas mitemiskas.vajus po vi- Ka;b!
są Philadelphiją. ■_ Prakalbos bus 
ketvertas. Todėl Philadelphijos 
ir apylinkės 1 lietuvių visuomenė 
yra kviečiama atsilankyti į šias* 
svarbias prakalbas kuoskaitlin- 
giausia, nes bus- proga pamatyti 
Lietuvos , atstovą ir išgirsti -nau
jausias ofieiales žinias apie mū
sų tėvynę Lietuvą. Tai-gi, keno 
gįslose teka lįetuvi|kas kraujas, 
tad, valio į prakalbas.

S.F. J.O—kas.
-"5 •

« . *

NEWARK,N.J.

Pranešimas.

Turime už garbę pranešti Netv
arko ir apylinkės lietuviams, kad 
Lietuvos Valstybės atstovas S, V. 
gerb. Valdemaras Čarneckis;' pri-

būt viena, k^d mažai .bonų išpir
ko, antrą, kąd išnešė protestą 
prieš Lietuvą ir savo'tarpe, lįetu- 
v iai labai vaidijasi. Tačiaųs Ka
talikų Federacijos skyrius ir Ka
talikų L. L. Paskolos stotis šoko- 
prie darbo. Laiškų ir telegramų 
pariūnte Bielskiui, kad'pavestų 
jiems tą pažadėtą 28 d. ’ Tos uę- 
gauta. Prašyta kad‘bent suba- 
:t>j ar nedėlioj po pietų Atstovas 
su palydovais atlankytų Lawren- 
tae 'ą. Tas laimėta.

Seredos vakare ponas Bielskis 
pranešė kalbėjęs su Atstovu tele
fonu ir Atstovas apsiėmęs Law- 
rence būti nedėlioj po pietų, spą? 
lio 23’d. Ląvreneiečiai jautėsi 
daug laimėję ir dui smarkiau dar
ban. i

Ketverge paimta? svetainė, pa
bus. Ncvyarke lapkričio 3-čią d. Š. duota apgarsinimai, "turėta susi

rinkimėlis Šv. Kazimiera Draugi
jos ir tūlų veikėjų^ Pelnyčio j pa
imta benas, pasiekta Laivreneeta 
biznieriai lietuviai, kad. jie iškel
tų Atstoviu viešus pietus. • Bažny* 
Čioje pranešta kas veikiama Laiv- 
rtneiečių tarpė. Pranešta, kad

m. 7:40 vaL. vakare ant Pa. Sto
ties, ‘kur bus pasitiktas ir atlydė
tas į Lietuvių Svetainę..

Lietusių Svetainė 180 Neiv 
York Avė.. Lygiai 8-tą, vąl, .pra
sidės prakalbos, kurias pasakys 
Atstovas, ir kiti svečiai, ijžtąi 
meldžiame* visų Netvarko ir apy- nors vieni lūitalikai "'darbuojasi

I

Prasideda prakal

WORCESTEB, mass.
K ' ■--, ' ■

Spalio 10 d. Ak L. R* K- Moterų 
1-gos 5 kp, laike mėnesinį susi
rinkimą. Nutarta (kW Svarbių

-s - .i. - - . * . ■ *i * *i

A

tam;* tikslui dalykų. Nutarta* surengti šokius

linkės lietuvių,, kad minėtame lai
ke jau visi būtumėt svetainėj, nes 
be atstovo, atvyksta sykiu Lietu
vos Atstovybės sekretorius M. Vi- 
pikas ir Atstovybės Juriskonsul
tas Adv. B*. Mastąuskas. ■

Be paminėtų svečių yra užkvies- 
4, Netvarko miesto majoras, Po

etaijos viršininkas ir yisa eile 
inksto valdininkų. Kad išreikšti 
savo dėkingumą ir meilę prie tė
vynės Lietuvos, meldžiame visų 
kurs tik jaučiak ęšąs lietuviu, atei- 
ir išgirsti mūs, gerb. Atstovo kal
bos, reiškiančios miiitĮ’ mūsų bro
lių ir sesučių pasilikusių mūsų my- 
raylimoj tėvynėj Lietuvoj ir 
dirbančių kūrime nepriklausoinds

Atstovo priėmime, tbčiaus dar- 
bUojasi visų Laivrenceta lietuvių 
nardai. Ir kviečia visus Laivreh- 
ciečins dalyvauti visuose žings
niuose atstovo priėmime. Siiba- 
toj sužinota kokiu, laiku atstoyas 
pasieks Lmvrence^ą. Gauta ap- 
garsinimai ir jie išnešiotą. Sve
taines išpuošia ir viešieji pietūs 
gaminta. • '

Nedęlia, tai linksmoji dienelį. 
Ant pirmųjų mišių klebonas pra
neši, kad 'Atstovybę tepasieks 
iLawrėncč’ą 11137 X M. išrašu 
Visų Laivreneėta lietuvių eit ją pa
sitikti, ant Laivreiieata Stoties/ 
Paaiškinta apie tos; diėnos' svarbą

I

i

.L
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‘ ' ATŠAUKIMAS. '

L. Vyčių 17 kp. ir LDS. 1 kp. ■ 
rengiamas milžiniškas vakaras su* 
vaidinimais “Kuprotas Oželis” ir 
“Gegužine” neįvyks garsintoje 
spąlio 3.0 d. bet lapkričio 13. d. 
^Priežastis yra tokia ? tą patį vaka- 
rą spalio 30 d. buvo rengiama ati
darymas, ir naujos scenerijos. Bet 
gauta žinia nuo scenerijos dirbė
jų, kad jie nesuspės prirengti sco- 
nerijos tam vakarui, <bet galės tik 
ant 13-d. lapkričio. Todėl šis va
karas ir yra perkeliamas lapkri
čio 13 dienon.. Meldžiame'tą įsitę- 
myti. . » •

Rengimo Komisija.
•' o

’ ■ ■ ■ , . ■■ ■ ■■ ■—. ............................ ■

NAUJOSIOS ANGLIJOS L. D. S. 
APSKRIČIO VALDYBOS 

/ ANTRASAI.
- • ■'■ ■ . ■■• ■

Pirm. — V. J. Kudirka, 
37 Franklin St,

Norwood, Mass.'
■i

i.
t, ■

Vice-pirm. — M. Žukauskaitė; 
1 Grimes St, 

,So. Boston, Mass.
Rašt*—A: J.. Navickas, ■* *

58 Heaton Avė., 
Norvvood, Mass.

Iždininkas -— M. Abracinskas, 
1 * 187 Ames St.} 

MonteHo, Mass.

t

!
, .,, , ■—?■ j, ■: - - ' 1 ~ ~

LDS, k Y. ir ST. & APSKRIČIO.
VALDYBA.

GIRARDVILLE, PA.

Čia darbai gerai eina, t Tarp į- 
/airių tautų čia gyvenančių raif- 
Jasi nemažas skaičius įr lietuvių. 
Didžiuma jų dirba anglių kasyk
lose. Uždirbti galima gana gerai. 
Kas turi dirbančių draugių tai 
.r naujai atvykusiam darbas ga
una gauti. ' ■*<

Randasi keliolika Įvairių lietų
jų įstaigų' bei biznių. Turi .sau 
aąŽnyČią įr klebonijąpasistatę/ 
tlž. tai' garbe . vietiniams lietu* 

viams. - . . . ,
Kaip teko girdėti; tai čia bū

danti netolimoj' ateityj apšvietos 
įkleidimo savaite, tai yra dorosios 
ipaudos platinimo savaite, (Iris- 
naščių ir knygų) . Bus dedamos 
pastangos, kad Čia neliktų nei 

vieno namelio, kurio nelankytų 
brangus svečias — doras katali
kiškas laikraštis. Taip-gi trumpu 
laiku Čia bus suorganizuota, viena 
S pavyzdingiausių Lietuvių Dar
bininkų S'ąjįmgos kuųpų. Garbė* 
/ra šiai kolionijai turėti nemažai 
>erų susipratusių bei’ apsišvietu- 
nų darbininkų.

Mainierys,
> *

/

Pirmininkas — A. Kazlas,
56 Neri York Avė., 

Nevvark, N. J. 
Vice-Pirmininkas — P. Rupainis, .

30 AVarVick St.,.
* ' Nevvark, N. J. 

Raštininkas — A. J. Dymta, • 
222, So. 9th Štų.

Brooklyn, N. Y. ’ 
Organizatorius — A/Mierninlras,

‘ 10 Harrison St.,
> • Paierson, N. J„
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X homestead/pa.

čionykščiai lietuviai beveik per 
,tušę metų buvo apmirę/ nieko 
naujo iioveik<\ kaib tik ’vien ne* 
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FONTANINe
PLUNKSNA

. Naudinga Vjsur
„ DIRBTUVĖJE, OFISE, 
9 NAMUOSE , IR KELYJE.

M ■ Daug parankiau ir sma
gi ginu rašyti su fontanlne 

plunksnai Daug meilau
9 išlaidų vaitojant fontiuit- 
9 nę plunksna. Pirk dabar.
9 t ?I.5O, $2.50, $11,
3 M T4.50, $3.00,
3 .$5,50, ?6.00 Ir ankstau.
■ “Darbininko*,”
5 W Broatbvay,

Boston JS
i

t

*

*

v

Lawren.ee


Sulota, Spalio 29 d., 1921 »

PANEVĖŽYS (Iš laiško pri- 
Hiųato J. Tinkleliui, Konosha ’ 
Wi8. buvusio amerikiečio S. S.)— 
Braeit< nedėldienį apie 4 vai. įta- 

. riškos Įstaigos gavo telegramus 
gaudyti šnipus. Apstatę miešti 
kareiviais ir nei vieno bė paso ne
paleido; Kurie, prie s&vę^paso ne- 

, turėjo, tuos vedė milicijos nuova
dom AŠ parėjęs iŠ bažnyčios ir 
nieko nežinodamas pjūu i/as drau
gus paviešėti, palikdamas' pasf 

^namuose. Už trijų bloku tapau 
sulaikytas kareivio į’eikalaujančk 
paso. Sakinu, kad užmiršau 
Tuoj' mane ir nuvedė nuovadon 
Ten ^ad pradėjo varyti žmones ir 
pėsčius ir važiuotus, o tų izra- 
eliaus vaiki?” privarė daugybę : 
kad net 'triukšmai kilo. Mat y 

/ra bausmė už neturėjimą pase 
prie savęs. Kadangi griežto įsa- 

‘ :kymo nebuvo,, tai daugelis ir ne 
turėjo su savim. Nuovadoje, ku- 

. _ .iie_nstitrejcL su ^ayim„tięnis tapc 
bausmė uždėta ir paleisti. Girdė
jau,, kad toje “medžioklėje,r ir 
•keletu šnipų sugavo. Mes žinome 
kad karo stovis ir kas reikalįngr 
tai reikalinga nieko negalima sa
kyti, bet kad pas miesto ir aps 
kričio valdininkėlius: nėra tvar 
kos, tai ir-gi tiesa. Net sarmat'r 
ir žiūrėti į kaikuriuos ji] darbus 
Buvo įsakymas 'perregistruoti vi' 
sus pasus pas milicijos virsimu 
ku^< Tai aš pats turėjau eiti ko
kius keturis kartus ir stovėti pr 
3-5 valandas. Ateina kokia pane 

•K lė, tai kol išsišneka, žmonės tur 
stovėti. Arba atėjus kokiai žy 
mesnei-ypatai, eina su knyga 
kitą kambarį- registruoti. Pana

• šiai yra ir kitose įstaigose. Reik 
ttj. musu valdininkams susiprast 
ir geresnę tvarką daryti. Ameri 
koj ar Vokietijoj nespėsi įeit ' 
kaip tuoj tau viską padarys. Je 
taip būtų Lietuvoje, tai tvarka 
visur pagerėtų ir visi būtų užga 
nėdinti.*
.Už Amerikoj parduotus L. L 

P. bonus gavau nuošimčių 65 auk
sinus nuo'duleTiu valdiškoj iždi

pt kas, kas, bet Lietuvos ka 
reiviai daro smagų įspūdį. Pa 

_ nevėžy.jų nemažai stovi. Kasdie; 
iš ryto eina rikiuotės, tai kad už 
traukia lietuviškai-. “Kaip gi gn; 
žus, gražus rūtelių darželis,’ 
'“Skyniau, skyniau skynimėlį” i 
kitas, tai žmogus • prisipildai rpil 

5 nas- kokiais tai galingais jaus > 
. iiiaiš ir rodosi tik eiti sykiu trauk 
ti tas jausmingas dainas. Tuo, 
nuskrendi mintimis į netolimu; 
laikus, kuomet tame pačiame Pa 
nėvėžy būdavo rusai kareiviai ii 
viskaš buvo1 rusų kalboj. O da 
bar milicijos raštinėj yra pridėta; 
parašas i kas ateina su reikalu, tu 
ri lietuviškai kalbėti. ” Žinom' 
kurie nemoka lietuviškai, kalba 
ruskai arba panskai, už tai baus 
plės nėra.' Bet ir “psiakrevų-ho 
iierų” nestinga. Jų šnjpiį darų 
sugauna, * bet nemažai dar jų yra 

. Parvažiuojant teko kalbėti su vic 
’ nurvaikinu Virbalio stoty. Jis pa 

pasakojo, kaip* jie «ugavę vien; 
lenkų šnipą. Sako, atėjo pa; 
juos gražj mergina ir pasiprašę 
kvatieros pasisakydama, - kad dir 
baiiti ten ir įen. ^Pabuvus 3-4 dig 
nas pradėję suprasti, kad nemer 
giška kalba ar pradėję vaktuoti 
Vieną kartą* kaž-kaip pasileiiku: 
it pamatęs, kad plaukų kepuriki 
Uždėta, kuomet griebęs už • jos 
ir plaukai palikę jo rankoje. T.

(inerginos pasirodė vyras ir dai 
lenkų karininkas. Tai matote, je? 
ne prošepanai-ilgaveides Lietuva' 
stoti? ant tvirtų kojų; nes duonų 

ir visokių produktų yra užtele 
tipai. Ant rinkos priversta bul 
lįh barankų, mėsos kiek tik nor" 

. įt kokios tik nori ir neperbran 
gini, . Obuolių ir grašių begales 

- užverstos rinkos. Gorčius po, 3 ij 
po 2 inąrki. Gero'alaus bonkutė 
(Žinoma, didesnė negu Ameriko 
je) 5-6 markes. Panevėžio mies 
tas trijose vietose gana plačiai iš
degęs. Atsistato, bet mažai. Prif 
miesto vienas dvarponis parduo 
da žemes, bet ne daugiau kaip po 
20 ęleš, ir po 4-5000 rub. bei 
840000 markių dcš. Toliau nuo 
miesto pigesnė, .

Lietuvos jaunimas eina gaha 
gana sparčiais žingspiais prie ap
griūtos. Daug , giliau prieitą,

jei nepastatų kelio alkooUlki gėri
mai. Teko būti viename šeimy
niškame vakarėly. Prisirinko ga
na daug vaikinų ir gražių margi: 
nų, bet kaip prisitrauks rūgštie* 
(ai ir mandagumas dingo. Buvo 
ir porii vargonininkų, -kurie savo 
balsų nebautvarkė — bliovė kaip 

: verbai. - '
Arklių, karvių ir kitokių gyvų

jų lietusiai jau turi prisiauginę 
Jaug. Matytis važiuojant su to- 
Iriais' eržilais, kariuos voe.nuval- 
lo. Negerą įspūdį Lietuvoje da 
;o tas, kad daugelį žmonių jau
jai subado. Praeitą nedėMįeni 
netoli Panevėžiu "'viename vien
kiemy jautis subadė piemenę. At 
zože į Panevėžio ligoninę, nežinic 

.ar išgis-
' ' > / S- M-

' . * ' .■.....* ....... .....

DARBO ŽMONIŲ SUSIPRATI
MAS LIETUVOJE.

Neseni.tie laikai,- kada žmo 
' lems buvo siūloma mokykla b 
prižadėta įvairiausia pagalba,- 
įmonės vienok ją atmesdavo vienu 
sodžių <<nereik.>> Šiandien tiepa-’ 
■ys žmones statosi mokyklas. Gini 
lazijomis kaip kokia epidemija 
jpsikrėtįvisa Lietuva, ir jų yrf 
risur ir visos pilnos, geniau dai 
šgirsdavai: “Mergaitėms moksle 
įereik.”* šiandien to nebegirdėt 
t mergaičių pilnos gimnazijos 
mįversitai. Kartu su švietime 
ivarbes supartimu, einą ir tas pate 
pasaulėžiūros klausimas. . Tiesą 
Lietuvos šalis iš seno yra katali- 
tiška. Bet daugelis bedievių, kad 
ir vilkais būdami mokėjo- aviet 
cailiu apsidengti ir daug žmonių 
juklaidinti. šiandien jaii žmonėm 
pamatė kas tai yra tie vilkai pei 
Ivėrys. Tiesa, į Steigiamąjį Sei
mą praėjo didokas skaičius bedie
vių. Bet vis dėlto ne tąip išėje 
'taip jie tikėjosi, kad išeisią. Pc 
rinkimų vienok nepasiliovė pašau- 
ežiūros kova, ji tęsėsi. Ir kata
likams kas kartą aiškėjo kas tai 
ura soeijalizmas. Ir jau Šiais me
lais renkant į 'savyvaldybes save 
ąrašus krikštijo įvairiausiais var-. 
lais, mat, vis geriau drumstame 
vandenyje žuvys gaudyti. Bet dar 
^rasčiau pavyko, dar žemiau jų 
tursas nupuolė. Štai daugelyje 
rietu į mokyklas neįsileidžia be
dievių mokytojų; Pavyzdžiui Ke- 
urnaujienoj ‘ su kuolais išvijo 
nok. soeijaldemokratą J. Matulai-; 
į. Ir kiek paskui šmeižtų iš sq- 
jijalistų-bedievhj pusės! Arba 
ėl. Šakių apskrities instrukto- 

*»us. Aleks. Geniušas paskiria į Ša
čių mieštą- evangeliką; nors Ša- 
tiuose yra vokiečių, žydų mokyk

los, bet lietuvių mokykla susilau
kia evangeliko. Miesto dąrbinin- 
tai. ir 'darbininkės subėgę pas im 

r itruktorių protestuoja. O tas vėl 
šmeižtais ginasi. Girdi; “Tai ku- 
ligų darbas..” Mat, instruktorius, 
mcijalistas, jis visur ir remia so- 

* ;ijalistus mokytojus. Nors ištik
tųjų, kunigai visai neina agituoti 
rr neagituoja. Vargšai tie šocija- 
listai. Jie, kad ir mokyti, bef ne- 
nipranta' žmonų, psihologijos, 
ivasios. Nesupranta to, bran
giausio žmonėms -turto tikybos. 
Dažnai prastas darbininkas daug 
toliau mato už “mokytą” bedie
vį mokytoją. Pas mus visi soci- 

‘.jalistai, yra, “'demokratai” Ir ne 
by kokie, bet dar viena jų rūšis 
social-deinokratai save vadina 

: c nuosakiaisiais demokratais. ’ ’
Bet pažvelgus i jnosnęi pas vieną 
jų nerasi demokratizmo. Štai šiais 
Metais rugsėjo 17 d. įvyksta šakių 
apskrities mokytojų konferencija. 
Ketūrnaujięnos mokyklos Mausi 
mu nutaria ypatingai “nuosakiė- 
ji demokratai” mokytojo kito ne
duoti. Turi priimti ar bent ten mo
kytojauti J: Matulaitis. Mokyto
ją neturi teisės mėtyti visur kai 
klumpę* ’ Kur tų ponų demokra* 
tizmas.*. Jo juose nėra, Demokra
tizmu jie moka tik puošti» save. 
Tie neįvertino liaudies bei darbo 
žmonių tikybinių įsitikinimų rip- 
sekie paskui ją. . O mūsų darbo 
žmonėms garbė už tai ir už savo 
įsitikinimus tvirtai1 kovoti ligi ga
lutino laimėjimo. ' * ‘

Mokytojas Br. paukšty#.
Lūšna 1921. K, 5.' “ > '

>

1 ... ■ . 

laiško pasibengiau parašyti porą 
žodžių apie savo gyvenim<T~AŽI 
randuosi dar tose pačiose aplin- [ 
kybise,
. Tarnavimas kąriųoinenėje vi- 
dutinUkas. AM manau ‘žinomas ir 
Tamstoms gerai. Via būtų gerai, 
kad ne tie r....,.. lenkai. Da
bartiniame padėjime maniai daug 
nepatoganių -.viena tai, kad tėvynė 
okupuota, lenkais, jiėra kur atos
togų nuvažiuoti u* negana to dar 
skriaudžia namiškius lenksi it ko
kie parazitai. Ir tokiu būdu ii na
mų negalima jokios pagelbos gau
ti ir labai dideli* rūpestis .ima at
siminus tdkią .padėtį mūsų tėviš
kės. Gatau laišką neseniai ii na
mu# ii po lenkų okupacijos, nuo 
;ėM Tarp kitko ražo: esą viskas 
abai brangu, —.rugių pūdui mo
ta 1,40$ lenk, markul i krautuvių 

miesteliuose nieks labai nelaiko; 
ix jei it laiko kiška žydukas, tai tik 
iškabk krautuvės o vidui nieko nė
ra pirkt, Druskos nelaiko pri va
giškose krautuvėse? žibalą val
džia išduoda tik su kortelėmis po 
pusę- svaro šeimynai. Už svarą 
lruskos reikia mokėti 16 mark, 
ten., 'už žibalo sv. — 20 m. Žy- 
leliai labai supirkinėja javus nuo 
žmonių ir sako , siunčią į Rusiją, 
kame už vagoną javų moka 7 sva
rus aukso. Žmonės druskos'ir ži
balo parsineša iŠ ne^kupuotos Lie- 
tuvos, nes pas lenkus sunku gau
ti. Lenkai įsakę nekurtose baž
nyčiose laikyti pamaldas, ir saky
tį pamokslus lenkiškai. Rimšės 
klebonui įsakę šaltyti pamokslą 
lenkiškai, bet žmonės nesutikę, 
bruzdėję prieš tai, , tuomet įvedė 
priverstinai kas antras sekmadie
nis lenkiškai. Lietuviškas mokyk
las taipogi draudžia. Vienu žo
džiu,.užsispyrė sulenkinti lietu
vius. Tai mat brangus Bolesla
vai,-kas dedas mūsų’tėviškėj. Dar 
~ašė, kad kaip Petras Jakutis par
važiavo iš Amerikos, tai lenkai su
areštavo ir pasodino Dūkšte .į ka
lėjimą, tai nežinau ar paliuosavo. 
Tai ir visos naujienos iš manęs. 
Dabar prašyčiau nuolankiai, ger
biamas Boleslavai, Tamistos ir ki
tų mūsų krašto kaimynų paauko
ti kiek galite dėl manęs, nes labai 
būtų reikalinga: pagelbą ant žie
mos. Ir dabar5 auksinai atpigo. 
(Nors mąn gėda prašyti, ale_kad 
verčia aplinkybės kareivį prašy
ti. Atsiprašau gerb. Boleslavai.

Su pagarba, ’
Kfir. Pranas Jakutis.

—-------

EKSTRA SVARBU1
jei nori žinoti ant ko Žuliko- 

'viskis joje iš Vilniaus į Varšu
va ( da "yVarszava) skaityk Per-: 
kūną spalio menesio,"o ten rasi 
Jo paveikslą ir aprašymą.

Kelionėj tikėtas 15c.

' “PERKŪNAS”
366 Broadway, Boston 27 Mass.

t
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DRAŲOIJU ATYDAII
Dirbtuvėj

r jtnę dr-ti« vardą.
•TVIUPA8 OO., 00-88 F'Brry 8V H«w«rkl J-j — —j-- __ ______ u____________ ~ -____ ______y.. ._ ........ -_______ L_____  ■■...> - ...'.............. ............ ...........................................
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Ganerallikl agentai cW CKNTąAtlNtS Ir RYTINAS EUROPOS
_

IšYORK*OtiHsi į BRiaaBNĄDAMOIGĄirLIEPOJŲ.
, Laivai plaukią į LIEPOJŲ per Danzig’ą. Tiesus pėrsimainymas 4

- ‘j., nuo laivo ant laivo, į
į POTOMAC »• «- * ». e-.*- »»»♦♦•• -i! >■-* **• s erę. r- '.Lapkričio 12 ir Gruodžio 31 Į 
:» fnmscnr ,,.^,»,,..,<r,.ęruodžio-3' ’ I
'PRINOKS MATOIKA v.Z...,.Gruodžio■'10-

S ... ____ ._________ .... . . ■ ... ■ . -1 -     .---L    - .1 .... - ------ - ____  ......... -" - I-

TIESOS SPAUDOS 
BENDRIJĄ

L. SIMUTIS, Pirm. & k ŠALIUNAS, Iž<l

j - KUN. J. PETRAITIS,.Šckr.

J, B. Karosai, Kun. F. Kejnėšk, P. živickls, & Staknyi.

| TIBSOŠ SBAUUOS BENDMJA orgamzuoja 
I $100,000.00 kapitulų, kad Lietuvoje Uždėti Per-* 
r pieros dirbtuvę ir įkurti SpMtštuvg knygoms ir lai- 
I ’krasčiams leisti. ,,

į^00 (PSm IŠEIČIAI) * " 
Į Visais reikalais kreipkitės šiuo adresu:

TIESOS SPAUDOS BENDRIJA,
j ut 8T., - PATBRaON, K. J. I

K

t*

z

v » B NEW YORKO tiesiai į CHERBOURGĄ ir BREMENĄ
ijų dideliais Ir greitais garlulvjniė ‘tarp Ataerikos Ir VoHptlIouprieplaukųt
AMlERIOA ,.m* *'«•*,,»<»>■-.*-<■¥į♦ -s•.,*-• .Lapkričio 1 ir 29, Sausio 3 
“GEORGE }VĄSaitfqTON”.;.Lapkr. 8, gruod. 8 ir Saus.17

IfreipkUfa | agentus tarnaujančius

UNITEDSTATESLINES i
W Statę Streęl Bestom Megs, [

Ant višij Mitą garlaiviu' trečioj klesos keuaimtokal yra patalpinami , į 
. I atskiras WuW po 2, 4 ftrbnįd ^patils. Ūžtektlnid ir geraaifialstas yra | 

suteikiamas pęmalaant kiekviena'dieną, Kreipkite prie agentų L
MOORE A McCORKIACK COMPANY, .IM

' - R0OSEVELT STEAMSHIP ČOMPANY, Ine.
UNITEB AMERICAN LINES, Ine. _ /1 ~ .45 BROADWAY NEW YORK — Phone VhiteM 2050? I

Ą^miiiisiratpUiai Operatoriai Suvteiiį/fif Vulsiiitį rXaiuąno Tarptošl .

;. Lietuvių Rakandą. Bendrovė
'(PUBNITUBE STORE) .

Parduodam visokius Rakandus užmokant ir duodam ant išmokės- ' • -• ■ • ® ■
čio. UžlaĮkom sąyo troką, pristatote daiktus į kitus miestus ir per- 

. kraustote iš yienų namų į kitus.; t
268 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

’ Telephonė So. Bdston 839—W?S<. , ; -u..-..*..

■
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JAU I&EJO I& SPAUDOS

"ŽELMENŲ A"
’ Nr.i.

Botonikos moksio žurnalas, 
leidžiamas kas trečią ’ 

mėnesį.

:. ... ■ L
,rŽELMENIJA^‘yra Šios m- *

/ ’

f

BOSTONIJN MUZIKOS 
MOKffl,

Ištirti šmulkos.mokytojai duoda sa
vo geriausią patarnavimą jusų-'vaikul 
arba mergaitei. Smuikas duodamas 
už dyką su pirma kurso lekcija. Dėl 
platesnių ihformaciją kreipkitės prie

805 Broadway,
. Room 4, 
So. . Boston, Mass.

H£r*?r<

Hrrr. ■ i ... i H

gŲia pinigų išmokama- rendomi- priri
g skaitant 6 nuoš. pusmečiais. ’Tik pamislykite, • 
g
S •.
S •
g ■

Renda per uičjl
Pe $15. 

'* 18 
20 ’ ’ 
25

II Tai matote kokį pelną namų savininkai'padaro. Kodel-gi pa» 
Sčiam nętaupyt? Pirk namą tuojau, tuomet nustosi 'mokėjęs 
S’rendą kitam. Nelauk nei vienos dienos. ‘ Ateik pas mus, o mes 
©tamstai surasinfe tinkamą namą ir lengviem išlygom. Namų, 
g turime 'visokių ir visur: Bostone ir apielinkese, taip-gi ir ūkių. 

| UTHUAHIAN HOME BIHIDERS CO. INC,% 
| E STATĖ - ' a'-
g 366 BROADWAY, Room 1, ‘ SO BOSTON, W
g . Tel. South Boston 1878—J.

• r

K - •
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n 
>> 

n 
n

per 10 ineįw
$2,418
i 2,901 ‘

.3,224 
4,030

.4,836. • 
" 6,448 . ■

per 15 metų 
> $4,281 

5,138
. 5,709

7,136
8,563

11,418

*

per 25. pietus 
$10,310 
1W2 > 
13,747 
17,183 
20,620 
27,494

I

433

Sies lietuvių vieUiuteiis žarna- J 
'tas, , - .

‘‘ŽĘLMENIJOS^ No.,1 (pir
mas)! su paveikslais. Tilpo 
400 suvirš /įvairių augmeniį— J 

vardais >
. “ŽELMIĮNIJOS” prenumera- j 
tos kainą Amerikoje ir užsie
niuose mėtoms ?1.00. ,
Pavienio numerio kaina 50c. 
Užsirašykite “ŽELMBNIJA” ’ ‘ 

AdbesAs:
' P; A.. JĄTUL, •

P.O.'Bqx212S, .
Boston, Mass. ” ;

f^auqlltįlJSĮUBU5nJBlJBaidLlquriddLJĖJLĮtzjlLlc3LrdUE|tJBUgĮlJaU5ĮUglllrj| 
^ūsriErisn^nscinBnJsnBnEFiErotBnEriEriEnoi^fusnHnHriEriBnĘni-

, Mokslo vyrai sako, kad No
jaus arką buvo pastatyta iš ci- 
prisų mečĮzią.

Vanduo, kuriame virė ryžiai,; 
tinka pyragėliams įmaišyti. J
............. ***fy^*"»^**-’^ ■* 
įsus

TWYN®S GYNNO LAIMKAS 
PRISIŲSTAS B. JAKUČIUI,

Tamstai gerb. Boleslavai! 
Nesulaukdamas^

M I

X / 
nuo Tamstos

I'

ji

»

ANT PARDAVIMO.
' Parsiduoda ČEVERYKŲ 
KRAUTUVE labai puikioj 
•vietoj.. Biznis išdirbtas per 
septynių metus. Priežastis 
'pardavimo, savininkai va
žiuoja Lietuvon.' Kas norė
ti]. pirkti, ‘ atsišaukite šiuo 
adresui

A. SMOLSKIS ir K, MAČYS 
1105Washington St, 

K0RW00D, MASS.———————
_i .•

L

Si

Geriausias mūsų pasiūlymas biznieriams ir ' 
profesijonalamsj tai yra šis: LDS. leidžiarkas
met kalendorių.Biznieriams; ir profesijonalams 
yra geriausia proga jame pasigarsinti.. • 

- TĄ kalendorių, skaito mažiausia 50,000 asme- 
■gU mi. Jie yra. veikliausia mūsų, visuomenės dalis ir 
H supranta,"“ kad' reikia remti tuos, kurių, remia 
Bį spaudų arba tas organizacijas prie kurių toji vi- 
■jgL $uomepes; dalis .priOaušo. -IdėtipiŲ Dąrbi^nkų.,. 
BH ■ Sąjunga yra Viena iš žymiausių organizacijų. A-' 
B .
|| Ąteipapčįų. 1922 meti! Kalendorius jau ren- 
į| giamas spaudom Kad užtikrinujs vietų apgarsi- 
| į nimu’į, tai siuskite tuojau- ’ Garsintis apsimoka.

| pUaJąpį i.op.-nuoH.m/olp!
I . PUiląplft * ■« '• ».‘-K*., *■».
I v Už ketvirtą dalį pušlapio W

.. UŽ' vįeuą col j ». *.....m.! »»»■•* ' LOQ.
r ’ ft. ■

| Ąpgatsįnimb kogiąB tuojau* ApĮnokesi ve- < 
' liaB* < |g

36S Brofavąii, Boston S7, Mass.

S
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rfOAO tiV. 2JL- PASAUPlNEHii 
DR-BTSS VALDYBOSADRESAI.

pirm. m. Hoba, ■ .
589 E. 7-th St, So. Boaton, Mana. 

VICJE-PIRM. — p. Tulelkto,
180 Boaren St, So. Boaton, Maa& 

PROT. RAŠT. — K. Lulnla,
47 Vale St, Ša. Boaton, Maa£

RIN. RAST. — M. šeikys,
127 Granite St., So. Boston, Mass, 

KA8IER1U8 A. Naudžiūną*,
16 Vlnfleld St, So. Boston, Mąaa. 

MARŠALKA. — SteponaaNaviekaa.
Dr-ja laiko susirinklmua. kaa trečią 

nedčldlęnį 2-ą vai po pietų Bažnytinėj 
Svetainėj.
,-r—!■■■■ ■; ■ -■ ■ —  7—7'1 1 -

fF. KAZIMIHRO 2L £,DWW 
PJLLDYBOŠ jyT^a/r „

’ ■ • • ' . ' i ■* < X

A omsss=S3S==53E9EBS^3E9SS9ESEB9nemaBe9maąamEęE9IBIĘ9nii -X
V VISAME pasaulyje yra priimta sveikinti savo gimines, savo ar- 0 
A 1 timuosius, didžiųjų šveųčių sulaukus. Kiekvienas Amerikos. Jį
V Lietuvis, turi savo artimųjų Lietuvoje, .kurie su. išsiilgimu lau- 0 
Ą kia dovanų,' laukia gal ir labai reikalingos pašalpos, r-kaip tik w 
v dabar yra laikas pasirūpinti, kad tos mūsų dovanos pasiektų (1 

*A juos dar pirm. Švenčių. Nebe to dar, kad nebūtų reikalinga T
V Lietuvoje įr šiaip paramos, žiemai .ateinant, — DAR DAUG Y- 0 
A RA TENAI VARGO IR SKURDO, DAR TOLI GRAŽU NE- J 
M UŽGIJO TOS MŪSŲ ŽMONIŲ ŽAIZDOS, KURIAS UŽDAVĖ V

I JIEMS KARE. Tai-gi mūsų, Amerikiečių, pareiga yra nępa* J

miršti anoj pusėj vargstančių savo giminių. . u

Dabar kaip tik gera yra proga pasiskubinti sti persiunti- i 

mu Lietuvon pinigų, nesą kursas pinigų yra. labai žemas. Ma- V 
A ža viltis, kad.jis.dar žemiau pultų, bet yra daug galimybių, A 
| kad gali pakilti, — TAD KIEKVIENAS KAS TURI REIKALĄ i 
A PERSIŲSTI'LIETUVON PINIGUS, LAI PASINAUDOJA ŽE- 
i MU KURSU dabar jau. ' : ‘ / 7 '' - 0
A Kad žmonės naudojasi puolimu kurso, matoma iš žemiau‘1 
M padųotės ištraukos iŠ* mūsų knygų,, parodančių, kaip stTkįek- Ų 
n vienu mėhesiu vis daugiau pinigų siunčiama per mūsų Banką. 1 

Taip, išsiųsta’ Lietuvon per Baltiė Statės Banką:. 1921 m. sau^u 
! šio mėnesy — 2,530,456 auks., Vasario mėn. 2,082,795 auka.; a

.Kovo mėn. — 2,640.861 auks.; Balandžiomėn. — 2,087,633 auks,; U 
Gegužes mėn. — 3,118,044 auks.; Birželio mėn. — 2,501,950 .1 

auks.;-Liepos mėn. —' 4,904,886 auks.; Rugpjūčio mėn. — v 
X . 5,696,650 ąpks.; Rugsėjo mėn. — 5,114,750 auks. VISO PER 1 

U 9 Menesius, išsiųsta per mūsų banką į Lietuvą t 
X-31 MELIONAS 678 TŪKSTANČIAI IR 25 AUKSINAI, IR NEI 7 
V VIENAS SKATIKAS* IŠ TŲ PINIGŲ NĖRA ŽUVUS! į

a BALTIC STATUS. BANKAS užtikrina, kad per jį siųsti 7 
v pinigai kuogreiciausiai pasiekia Lietuvą; Baltic Statės Bankas l 
A duoda pilniausią garantiją už pinigų čielybę. - • ?
V Tai-gi ir gerb. Tamsta pasinaudok tais patogumais? t y, jį 
A kursu, kuogreičiąusiais ir teisingiauisiais Baltic Statės Banko I 
X patarnavimais ir. siųsk pinigus į Lietuvą dabar, kuomet už dolaių S 

A gaunama labai daug auksinų. E
Adresuokite mums šitaip: , . 1

BALTIC STATĖS BJNK
I 294 EIGHTH AVENUE, NEW YORK? K. Y. U

• • . ( . , . -i _ * A
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PIRM, — Jonait Ptannltfii
. 524 £ Otn So- ‘Bolton, MftM.

YIOE-PIRM. ~ J .AndrullunaB, t 
' 278 4-th. Bt. So. Boston, Mase*PROT. RA8T. n V. J. JakJtM,

■ 147 M St, Boston 27, Mass, 
Juomui Julka, . . 

Meryellff Aaulsmy ’ 
ArUnghton W|tthn, Maną

|1D. — laonaa ivaaMi®,
. - 1IX low«n St, po. Boaton; MaA 
ttDO GLdBAJAI — J. Grabinskas, 
o ■ « Jay St, So. Boston, Maaa, |r 
° Antanas- KmltM. '■ 

atn Bt, Sa Boston^ Mum 
MARULKA — PdvllM Uattot 

®l Bfoiy Bt, Bo. Boston, Mm.
- DranaŲos antrai*!-rottMts 

M0 Broiuhray, So, Boaton, 
?>raWEh«Wa MagjrtnHmat laikomi kaa 

•antra nediHimJ mąnealo M v& po* 
ptobj BAtaytlail aalij ant B it, 

WfclML.

D. Ą K. ftaiŠTVCld DRJOB F4A 
IltgOg AtigSįM BpBTdiff

• & ; ...... ,.
PIRM. Motiejui Verseckai, 

41, Gate# St,, So. Boeton, Mwfc 
nOB-PIRM. — Juciai Blieka*, ■ 
• 807 B. O-th St, So. Boston, Mas*.
PROT. RAST. >- Ant Mociejium 
.. 450 R. 7th St, 8o."B0ston,T4art
FIN. RAST. JuolM KąvallauBkM, 

200 H. Oottaao StrDorchiMter.
KABTOHJ8 — Andriaus Žfoitoctaią 

807 E. O-th St, So. Boaton, Um

MARžAbKA AntanM Gruodi*.
159 Bowen gt, So. Boaton Mm

D. L. K KalatuČio dr-J* laiko W0ofr 
Mului IhlIrinHmua kai pirma ned«l- 
'8ml ktakviano mtaaato po No. 8M 
Waahlngton St, Bolton, Maaa. O-tą t 
vakari. Ateidami ttaimfr 
rią au aąvim ateimkit prte muaą Or- 
jo* prlraljrtL 
^PoateertįnH moka 1200.00. Pašalpa 
no dfrnor auairftmo IM mmlkteo.

-į-1—-,

SALDIUVRIOB ^JtDDrSV.JJttAGŠI 
ZW08 VALDYBOBADRHMI

* M, ICJ^Šį
t •

į
I
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PIRM. Antanai KmitM,
284 Flfth Bt, Bouton 27, Mua 

VICE-PIRjr. — Juosas Andriliunaa,
273 Foui'tn Si, So, Boaton, Ma* 

pROT. RAtT. Vincu VattfcwHwfr 
lTIBol ton Bt, Boaton 2T,Ma|». 

rraftJLAirr. — Pranu
J82 Bowan Bt, Boaton 2T, 

ItASlBRIUB — Jaifte ItoetteM, 
1T< Bolton BUMO*** 

lUBULKA --■Pranan UHrrftai, 
;. *XJ M T-th St, Boeioa .IT,

Susirinkimai laikomi Ras pirma t*- 
<Wtonl Mckvlono mėnesio 2-ra vak po 
pletų\SVt Petro parapijų# Baliu * 
Seventh Street, South Boaton, Mm

»



Į VIETOS ŽINIOS

A UGŠTI 8VK&IAI 
IŠVAŽIAVO. 

i 
Ketverge 12:15 vai. PO 

pietų gerb., svečiai Lietuvos 
atstovas Čarneckis su savo 
palydovais Mastausku ir Vi
nilai apleido Bostonų ir iš
važiavo AVaterbury *n. Gerb. 
svečius išlydėjo būrelis lie
tusių veikėjų. *x

LFtaminke gerb,. svečiai 
aplankė Montello lietuvių 
kolonijų, i Ten pasisekimas 
buvo nepaprastas. Gerb. 
svečiai į tų mieštų atvyko 
5 :X0 vAl.\vak. Arti ’ 25- pa
puoštų automobilių pasitiko 
svečius: t IsTuo stoties svečiai 

įvažiavo tiesiog į klebonijų 
vakarienės^ * 

i Prakalbos įvyko puikioj 
Wini;lirop mokyklos salė j. Iš 
vietos amerikonų dalyvavo 
ir prakalbas sakė majoras 
Keith, postmaster * Gilmore, 
būyusis atstovas Mauning, 
mokyklų superintendentas 
Scully ir k. Visi labai prie
lankiai Lietuvai * kalbėjo.. 
Prakalbų vedėja buvo p-le 
Ona Kašėtaitė. Žmonių bu
vo apie 2.000, boniį parduo- 
.tąpiž apie $1.600. ,
. ’ Vietos angliškuose laikra
ščiuose buvo plačiai apie tai 
aprašyta. Buvo Mėtas ir 
gerb. kun. Švagždžio paveik
slas, kaipo augštų svečių 

•priėmimo komiteto pirmi- _ • _ ą

Brs daug naujų dalykų aptarti a- 
pie katalikiškos visuomenės reika
lus ir tėvynė* Lietuvon gyvenimą. 
Malonėkite prisiųsti atstovus ir 
tie skyriai, kurie neprisiuntė | 
pirmuosius suvažiavimus.

Šaukia —• Valdyba j
Pirm. - V. J. Kuditka. , 

’Rašt. M. M. Kamandulii.
r

Repeticijos veikalų “Ruprotna 
Oželis’y ir “Gegužini* bus suim
toj, spalių, 29 d.y. 4val. po, pietų 
savuos ’ kambariuose, 366 > Broad- 
Way. Visi aktoriai •fr aktorkos 
malonėkite ateiti paskirtu laikui

' z . * Teat. skyriaus narė.

■ - • • •
. ffiMiugtoĄ,.«— pasftŲ 
ketinį Šaltinių su^Rdnia^ 
kad Anglija ir Japonija, ku- 
rioa jau .yra tarp savęs pu-, 
tartį padariusios,' kvies A- 
inerikį prisįd-eti jr sudaryti 
tų trijų galingų valstybių 
Sąjungą " <.

. JJ^TRALir
AR SKAITEI * ‘PERKŪNĄ**? 

; Jei da neskaitei “Perkūno” 
No 9-ta stenkis kuogreičiau- 
siai įsigyti' -Jei nori linksmų 
juokų “'Perini-
nui” aut titoto.lSCy o ‘‘Per
kūnas” tuoj pas tave atšibala- 
dos. > ; . .

“PERKŪNAS”.
366 Broadway, Boston 27 Mass.

U DABAR LAIKAS 
ii'
I

Į I

f

■ /'

TJŽSIRAŠYTJ

1% .viso pasaulio gyvūnų tik 
pas žmones moteriškoji lytis 
įraijMtąiąu paafiiasi, negu vy
tai; visoj |citoj gyvūnijoj pate
les paprašiau atrodo, negu pa-4 
titai. • . • > / ;:

! »

»

>

•<

«
n

4

BIRK ' •'^E
DOVANOMS

FŪNTANINĘ 
į PLUNKSNĄ 
Kuri bu« atminčiai ilgą» 

laikui. '

Kainos Prueinamos. ’• 
Reikalauk Katalogo.

< “DARBININKAS, 
866 Broadway * *.

t

ninko.
Seredpj prakalbos įvyko 

Norwoode jr Cambridge. 
Norwoode pavydo labai ge
rai, bet Cambridge nekaip 
tepasirodė. Ta pat dieną - 
■vakare buvo Bostono Jietu- 
vių veikėjij visų trijų srovių 
pasikalbėjimas su gerb. sve
čiais.

•  ±

PATARIMAI TIEMS, KURIE 
INFLUENZA ARBA PLAU- 
GUJ UŽDEGIMU SIRGO.

Daugelis influenzos arba pla
učių uždegimu pasveikusių ne
šąli valgyti ir jaučias silpni. 
Tyras oras geriausias vaistas. 
Tyras oras sujudins’ apetitų, 
pastiprins plaučius*, jeigu inf- 
luenzos arba plaučių uždegimu 
apsilpninti.

Ką tik pesveikęs, turi, kaip 
ilgai galima pasilikti, tyrame 

. ore, šiltai, bet ne persikai apsi
rengęs. Langus laikyti, nuleis
tus nuo viršaus ir pakeltus nuo 
apačios kožname kambaryje, y- 
patingai mieguipojo'kambario. 
Vakarinis ir lytingas oras taip 
reikalingas kaip gražus oras 
per dienas, ir todėl nenuleisk 
langus nakčia- arba kuomet ly
ja,

. Ypatos, kurių sveikata arba 
stiprumas pražuvo neturi pasi
tikėti ant vienų Kaistų. Geras 
valgis daug geresnis, ir turi bu- 
ti tolus, kuris priduoda. dau
giausia maitinimo. Kiaušiniai 
ir mėsa geras .maistas bet kuo
met kepti skauradoj .nelengvai 
žlebčįoti, ■ .

Būtinai reikia reguliariškai 
valgyti. Patartina gerti stik- 

’ lėlį pieno su šmoteliu duonos' 
su sviestu arba uogų kisielium 
tarp valgio. Pienus geriausias 
maistas sveikatai.

Maistą gerai ir išpalengvo 
. kranityk.

įl “DARRININKA" 
i! ji
U VIENINTELĮ darbo ŽMONIŲ p 
į i LAIKRAŠTĮ. . Jį
'r 

d 
si 
$ 
ii
| į Prenumeratos faina
Ij Metams ....
< J Pusei metų 
j» 3 mėnesiams 
jį Mėnesiui
JĮ SUBATINIS NUMEBIS 8 PUSLAPIŲ jS 
j i Metamu   ............ «9i nn *'£

J j Pusei metų . 
i r 3 mėnesiams 
f

$. 
i!
I i Metams .... 
jj PuseUmetų . 
1*3 mėnesiams 
U 
•n Metams 
•31 Pusei n 
i* ----- K
j i Galite užsirašyti pas mū- j į 
S sų įgaliotus agentus arba jį 
1 tiesiog:

^DABDININKA^ 
36d Broadivay/

-r- į!
Eina, 3 Sykius į Savaitę. f: 

' • i

a
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BXTRA/ ■ SSTBAl

DIDELIS VODEVILIUS „
^A'" 1 - .. ‘

* * '»

Lapkričio* (Nov.) 3-4-5

pustin. Fanium-
f

* Reikalavimai j 

Ę»ik*l*vU*ą kalno* 3c, oi fceIĮ 

d| tril ktokvtooą tyki.

r
i e

; j,

i PAM—UTAKN—SKRED.
3 Sp. (Oąt.} jtt, L&pk. (Nov. 14
8 Charlės Ray—
8 ‘ Vidnrnaktf* Varj>*ą,” «

X'.irj72’{.viR ž/kros 
g Komedija —
S' “ Aukftai ir Sauaai”
Eį Roack ir MeCutdy Žvaigždes 
S, nuo Veikalo °Toli į Rytus”— 
B **& Touck of Naturt” . 
8 «Tr> Rož^‘lMiną Aktas” 
5 Joe & Murai: HivaidęU—.
S “Telefono Nelaimė”
8 The Arr.oiy Smiths— ' ’
8 “Novrity Aeziaiisti”
MF .n. . I,b,u-...I.     -■ r.-UNC. 1.-.I

*

♦

k

s

“The Prima! Law”

rroaduaf tuvATriNis
•_ « *

. iĮmiį* '
■ , / ' *

Kniedija—Harold Lloyd—
*- t.

tarpe tų kurie čia erti.”

►

g IDufalcitMušąDidelį VodevilioProgramą^ g
Sv _ Peyuįeres Kainos Bus Kaiįfyr Piryfa* £ 
J, NedėHoniiii Koncertas ir Krutaml Paveikslai. 8
Sr VAKARAIS — Nuo 7 iki 11 P, SL kajnbk; 35c,, ■iSfe ir S5 centai, a 
S PO RIETU — Nuo 3 iki 5 :30 M. kplno^t pilkam^ Įtc., dfad!emt3pfe|į| 
S BBOM^OY ' ■...... ...

■J

i

(Šalę Pašto) SOUJMI BOSTOK. S
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PRITAIKAU AKINIUS.
”• *

Sudužusius stiklus ir sulaužytus 
rėmus sutaisau į trumpą laiką. 
Patįs 'dirbam., akinius.

‘ Vienintelis lietuvis optometriš- 
tas (akių specialistas) Naujoj 
Anglijo). * . . .

J. L. PAŠAKARNIS, 0. D, 
377a Broadway,So. Boston, .Mass.

’-k ■

UNITED f BAMBURGl
AMERICAHI
■fctUESlNC^ l' JOriMT. S£RVTCE WtTH | feą f i^3l k

Trumpiausias sumslek'imns su vlsora dalim Centralės Europos * 
Laivai išplaukia^kiekvieną^ketvergą

• nuo Pier 88" No. RIver, A&th St., New York, 12 vat per pfet 
“MGUNTOLAY” ’ “HANSA”

“MOUNT ČARROLL” , .“BAYERN” 
“MOUNT CLINTON” “WUERRTEMBERG”

Kajutes sti 2, 4 jr Š lovom ant visų šlu laivų. Dideli valgy
mui, rųkymui ir sėdėjimui kmpbariąi ir visi pasivaikščiojimui 
denali skiriami 3-čios klasės pasažieriams. Ant laivų “Hansa" 
ir “Bayern” yrą kėlios speciiillp.i puikios leajutos. Užsiregis
travimui vietos rašykite I Ausų įgaliotus agentus arba I 
..^PJSS ROTTdNBERG, Ine., Scw Engianti denarai Pase.

'' J * **** .J - 260 Hanovcr Št., 'Bostone, Mass.
1 UNITED AMERICAN LINES, Ine.

1 39 BROApWAY,NEW YORK.

Į

I

«Teigix, geBk^itį stoikas 
užeis, tai anglių nei už pini- 

‘ gauti * j
Mūsij austys ;yra geriau* 

sies ir dabar pigiausios, tai 
gipirlMteiš

LITHUANIAN AGENCY
A? T^a&ėvijčhiš t 1

- t, • *
361 Broadway, So. Boston, Mass.
i. Tel. Boston 605 br 1337. ,

NUPIGINTA KAINA.
• • ■ - ‘ u ■ * -

Tik vienas šimtas dolerių už
- __ ^ ipalaiclajinią

S.BARAŠEVIdIUS,
GRABORIUS ‘

• . Ofisas: . ■
344 Broadway, South Boston.

South Boston 1578-R. 
Gyvenamoji vieta; <

237 D St., So. Boston, Mass.
' * So. Boston 1052-W. ’

X VM« JB08C08L W

PR.J.C. LANDŽIUSI j (MmtOŪR) 1
I r Liituvib I
: .Gtdttojab ir Chmtmcu*| 
; Į; Gydo ąttriM k CbrotiMitta lląu t
II M yH fteMuat I 

j nt»J* kraują* «DJ*ndalw, hmm* ■ 
i t mą ir tt. mvo laboratorijoj.. >►• E 
į i teikia patarimu* laiąktteJKitvy •

vanantiam*. jLar**aa: »
;50G,BrOadway, I 
] į South Bobton, Mam I 
!; Kampas G St. Ir Broadvrty ’ I

fB®amė©®o®®eo®eeoe®e®*!
10 Maro Boįitk Boązosm

DR. H, S. STONE
, AKTU pFBfĮT A LTWFA h 

399a W. BRQADWAY f 
VAUitnca : Nuo 9 r, liet T v, vak.

rr,

- ■

*■

idr.paulj.jakmaūh|
I ' (Jakiinavičlną) ' I- 

IW MSTBBOADWAr|

................ . .r> ,L-i-
T*b 8o. Bo*ton 3TO

Į Orii*o Vaju»»o* j .

h®# Brondway, S^Boeton
l: . .r.,- .- r .... . - ....... , , . _ \ . _

•»

A" 7.7// . *///* T-* /u *
k'

%

ADVOKATAS ;
414Broadway, '

S. BOSTON 27 MAĘS. !
Tel. U B. 0441.. [' :į

D Antros lubos—VirSuj Jj^P.B-^čs 
J GYVENIMO VIETAS ^ > 
•į:135 Rowe St„ Auburndnlė, MaaM. 
i f TėLW* NeSvtbn 10Į6įR._ _\^ 
55®©©®©®®®®®®®^

P&jieskojimai
PaleSkojimų kalno* LDS. na- 

riam^p- (“Darbininko” skaltyt*- 
jam« 1 nyki i metas už dyką, už 
8 sykius >1.00. Prletellams už 8 

'tykias |L50.
s --- f.---
ssssssssssassssssss^^ssssssassssissu*PaieSkau pus-seserlų :Onos ir Joanos 
Uišaulralčlų, gyvenusių Chieago, Iii., 
laeinančių iŠ Tauragės apsk., Gii'dlš 
kės par., Pllsudų kaimo. Talp-gl mo 
"Inos Jv sesers 'Marijonų, gyvenančių ■ 
Lietuvoj, Girdiškės par., Maldonų kal
ne. Rašiau daug laiškų, bet Žinios ne
gaunu — nežinau ar gyvos ar mirę. 
'Laba! meldžiu jų pačių atsišaukti ar 
’.Inančfų jas mari pranešti už kų šir
dingai atlyginsiu. ,

&Lr, Petras Mikavičius,
\To. 2 L. Lake Austin, Maine. U. S. Ą.

Paieškau kaimynų: Benedikto ji- 
\ntano Valkaso, paeina iŠ Avižllų kal
no, Papilės par., Šiaulių apskr. Turiu 
svarbų reikalą. Meldžiu atsišaukti ar- 
’m pažįstamu man pranešti jeigu kas 
'.inote apie juos: 1

Kazimieras GaarOnskis,
180 Shęldon St>. Hartford, COnn.

PaleSka ubrollo Antane Malnsko, ku
ris gyvena Amerikoj. Paeina iš Va- 
inlninkų miestelio, Biržų' apskričio. 
Taipos-gi palešk&u kartu. Ir savo dė- 
lėą Juozo B&joriųno, DepmdŽlų .kal
no, Kupiškiu yoL ir apskričio. Abudu 
gyvena kur-nors Amerikoje, Tdi-gi 
meldžiu atsiliepti Šiuo antrašu: Jonas 
'lačinskas, 9-to pėst. D. L, K. Vytento 
oulko 2-tras batalijono, 5-tos kuopoj 
miskarininkaft LITHUANIA.

o — Rjte-
Ieškau Savo sunaus Stanislovo Ali- 

•ausko. Kilęs iš Marlampolės apskr., 
Balbieriškio par; Prieš karų gyveno 
tetanton, Pa. Girdėjau, kad per kq- 
ų buvo paimtas I Amerikos, kartuome- 
ię. Nuo. pat karo pradžios neturiu a- 
ole j{. jokios Žinios, jjs pats ar kas ar
de jį žinote malonėkite rašyti šiuo- adr 
•esu: Alena Ališauskienė, Balbieriški^, 

: Marlampolės apsk. LITHUANIA.. ' . ■ *įi Mito » i»
PafeSkau ^Tamošiaus Matuko, paeina. 

Iš Domiliškių sod., Krinčinu par.. Pa
nevėžio miesto. Apie 24 metai kaip iš
važiavęs iš Lietuvos. Girdėjau kad " 
važiavo I Philadelpliia, Pa. ar Maha- i 
aoy’Clty, Pa. Kas žino ar pats atsi- 
Šaukit šiuo, adresu: ~ i

ONA STĄšIENE, ;
(po tėvais Arnianaič)

.908 Coluinbus Avė., Rosbury, Mass,

DR. A. J, GORMANi 
j ((HJMAUŠK^Š)?;;' 

’ DANTISTAS 
j ‘ : ■' ’i
Į705 Main St., Montello, Mass, ' 

j r (Kapapa^ Broad ’St) i 'j
Į Tel. Broęfeon J

OR.F. MATULAITIS
Gyįo TfuoKtui- Iaąu i

‘ Pjaukįmu . ■ '■
' ■ Valandos; 1—B-ir 7—jB P» K, J

i

\r

į r

Tiesi kelionė į LIETUVĄ -
' ;®F. V.® U 'B P I !■■ T A- V4 '. š.'

' "fV-iKayalirtučiaiis frte^auka), •*.■'• . •* .
Alba p^ LTBAVĄ, HAMBURGĄ—EITKŪNUS : 

SluoTųi’jįnksma mums pranešti, .kad mes pasidarbavom idant musų ' 
pasažierial, g patingai Lieįuviai, gaištų keliauti Stačiai i Čiliavą.-. 

Lietuviai,, važiuojanti į Piliavų, aplenkia Lenkų Jubstų (Korldorų)
Ir privalo turėti tiktai lietuviškų pasportų; jokių vistų nereikia. • 

Susinešimas tu Piliava tai yra naūja šaka musų regullariško susb ■ 
nešimo stt^ainburgu^Danzigu ir . Llepojum, b dėl Lietuvių tai trumpas 
ii parankus kelias namon dašigautl. /-

DIDELI DVIEJŲ SRIUBŲ PAŠTt) LAIVAI IŠPLAUKS:. ”
; LITUA.NIA ......įapjsriČio 2 EST0NIA ...........lapkričio 23

lAtVIA w ...... .Lapkričio 9 S. S. P0L0NIA .. t. .Gruod. 7 
Taipogi naujas,'tiosio^nis kefe tarpe

LIEPOJAUS—DANZIGO-HALĮĖAK, Kanada
Visi IdiVai turi puikiu^ kptnb.driue trečios kleios keleiviams. 

■? Kreipkitės prie musų .agentu jūsų mieste. ■ . •

$2.00: r
1.25 H 
.75 j |

i 
■ i 

?5.OoS 
2-7§ f 

. 1.50 >
f

ji . Į Lietuvą arfa jį

.užntbežin:

Subatisis Numeris 8 Pūsdąžių j 
i <•..«■••<$2.5O' •

Pusei metų ......   1.50 ta
. — : Ii

FED. APS. SUVAŽIAVIMAS.
A L. R. K Fed, N. A. apskri

čio 4 suvažiavimas įvyks 30 d. spa
lio, 1 vai. po pietų, LDS, name, 
366 W. jBroadtvay, South Boston, 
Maskf

Visi Federacijos skyriai /malo
nėkite būtinai prisiųsti po kelis 

. atstovus. Bus svarbus Buvažiavi- 
mns,. - ISgirsime daug*naujų da
lykų iŠ delegatų, buvusių seime.

ii

II
„ - . ■ i!

„ Boston Mass, i į

NUOPELNAS RIMTO 
MĄSTYMO 
—. č.\

Vienas gerai žinomas A- 
merikos rašytojas’; sako: 
“Trisdešimts minutų tikro 
rimto mąstymo kasdien pa
darė nemažai turtingų žmo
nių. ' žmogus kuris mušto ir 
pienuoja darbus , nenueina 
ant dyko. Kasdien jis page
rėja. Tu jauti simptomus 
vidurių netvarkos; tavo ape
titas negeras, tu tuojau jau
ties nesveikas, tavo darbas 
pradeda nesisekti. Jeigu tu. 
mąstysi rimtai, tųi-suraši 
būdų kaip kogreičiausia tų 
ligų, nuo savęs atsikratyti. 
Mr. Rubin Carter iš Beaver 
Jialls, Pa., duoda geriausių 
atsakymų savo laiške- spalio 
(Očt.) lį, *1921: ^Triners 

. Bitter Wine yra puikus 
vaistas/’ Pirk Triner’s 
Bittel IVine pas savo aptię- 
korių it. tada visos tavo uė- 
įaimės pražus. ■ .

Joseph Triner Oompany, 
1333-45 South Ashtend Avė., 
Chieago, TU. ‘ ,

ii

f . f ~^4 *■ , ■ ’

Tam.’ kas ją moka, gerai iškepti. 
Tūkstančiai "lietuvių So. Boston’e 
uori geros duonos; bet mažai yra 
bekertu kurie'galėjų.padaryti tik
rą^ Jietiivišką* duoną, i Todėl yra 
gera proga geram bėkeriuį dary- 
ti milžinišką /biznį Boston’e.. Tu
rim! ant pardavimo gerą bėkarnę 
su dviem pečiais, du trokai, ir ki
tokį reikalingi įrankiai. Parsi
duoda vįsaipigiaiir ant lengvų jš- 
lygų- v " - .

LITHUANIAN AGENCY
X IVAŠKEVIČIAUS' .

’ . ■ ’<®iSAS, . ■ V ‘ * 

361 Broadway, So? Boston; Mass;. 
. a ;Tel. So.-Boston 605.

l\

-• • »<■'•■

.. t. .Gruod. 7

3 
f

ramėsrlBlitc nauja- ' -

Sa txir»rUtruotuv*tob«i«nMlaSuv. Val«h 
PiUntaBluiĮ#. «

■ Naujame mčlyname pakelyje ' 
Z Vfco e tvirtos, gmnalbątižmušan- 
čiofl ypatybės Šiam* Vaiste Įdėtos, 
bu priemaiša priimnial švelnaus 
kepalo. , y
; Ruffles ’ yra labai pavfeiJdaiitia 
pleiskanų pašalintojas—bėgaKniai 
puikiu plauku iuutaiBytoja*, kuris

0

‘‘i

\ k

*1

patiks, kad 
irgaSniaU- 
•iuypatai.

•
AgtUkoaa 
jąnltttmda 
poOSo.arba 
atainaklt* ' 
75*., tad 
atahuime 
perbalto 
tiĮaiogu 
Iabara-' . 
iorijoa. ' .

Rutinai 
reikalau
kite 
teio 
pakelio. 
Žiūrėkite, 
kad butą 
IKKiBO., 
vali. 
baienklUi.
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r 1<p TIESVOTAS .

AGENTAS, visų

| GARLAIVINiy
UNUŲ

. . >

7 M<BoitoaM
LnjrumDANTIBTAk 

D& M. V, CASPER 
(KaiparavičiuB) 

Laikinai perkėlė ofisą po Na 
425 R*oadwat, So.BO*fOJT, Ma»* 
" “ ’ Ofi99 m to fa ifi jso.rim > 

* 1:80-6 ir 0:8O-9 P.
Ofisas uždarytas aubatos va- 

fr pedšiięmis. /
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k,
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Įl DU. W. U REIILY 4
IBirmos Kleąps DaritistaB I 
I ^9 Br<way, Boston; I 
I (PrieDoreheeter St. I

V-

— - - - y," 
. ‘ Beit' PhonęPoplar 7545

T

PAJISIDV0DA VAITAS, i adoMT

visais jfatsymaišz .NanfaS./ijet°Įl <W vr B A ’B V B .
point. Vasaros laike, iabatsiunftū, nes ; inoa Vahrort,:RfeZ

S Agentūra Uždėta, 
t . 1910 na.

j LAffAliORTĖS j UETUVį |
| ir is LIETUVOS parduodu per -Rotterdamų, 4, |
g Aiitwerpeiia, Amburgų, Bremeną, Klaipėdą, / J 
g Karaliaučių* Eitkūnus, ir Liepojų ant Kerimu v -/S 
£ ’ šių ir greičiausių laivų- Basporto išmkalau-. £ 
| ju visiems keliaujantiems į LĮETUyĄv* Pini- ' S 
f siųntimas ir įnainymau pagal dieninį kursų, | 
S Igvaziuojąnt į* Lietuvų ’ mainyti pinigus neprl-. . S
S; verčiame. AtvažiuojanČius iš kitų miestų patin- • S 

f ku ant stoties-ir bagažius pristatau ant laivo. |
u Su visomis informacijomis kreipkitės ypa- K 
! į ‘ tiškai 'arba- per laiškų pas senų ir ,užtikrintų a- | 

rl ĄUIMSTUS 
h , Vi8uotiną užšfikčjimą/įgijaii' teisingutnu ir/mano Boru

1 -

patarnavimu, užganiau daugumą, uŽganšdinsitt ir jujl
* '• M : r-‘- K* t <

' 4 * •4.

r

noint. Vasaros” iąlke.jab:ii'smilgų, nes ; 
netoli marių Ir galima daug tyrę oro ; 
pakvėpuotu Delei; platesnių lnformą- 
f “
366 IV. Broadivay, Boston, ]Uass. -

I SPECIALIS PRANEŠIMAS SERGANTIEMS i I 
I 'ŽMONĖMS. I

l Esu pasekniinguUšgydes naujausia* ■ 
t^lr chroniškas, ligas kaip tai : |

Netyrų kraujų- 
Odos ilgus 
Kepenų nusiskundimų 
Vidurių ligas 
Ileiiiiiatizmų 

-Nervų silpnumų f U 
- Skilvio nemanmų 

Jnkstų ligas 
Nervų išsisėmimą 
Pečių skaudėjimų. t

cilų kreĮpūitč.s į “Darbininko’* Ofisų» f

T^t“

»

4

i.

A

- X

*

* B-
11

X—ZA4F FJ7ž7'O.7ZZ MIGU Į’IK REIKALINGA.-1 
Gydant visokias, liga?: smarkius ir cbronlSkns, tai voi faktas kad aš per I 
Visų savo gyveninių stucUjttOju šitas liftas. Pridedant mndo ofisus yra np- ■ 
rūpintas su naujausiais instrųmėntdls ir pvletalsom efektro* ir tt. Joki ■ 
ėkspensni nera imtcŲdeii knthtlk pažibėjus ntana ligoniui.->K<>gr«ii’laų- * 
%in ateik Ii> persitikrink ar tavo Uga yrabetlltė ar Išgydyt,*Ne< ■
•Miifctnt kokia bK«bUtų» ria ir gabumas tave vęi avsiku, stipriu I
Ir Jiftksmtt jmdiirM DYKAI. . • I

HD UnDAMEV 22crWetet Str^t, Bouton, Masf. < I 
Ulli muituHEI. IkieSaią Majoatte Teatrą. . £

t (
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