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Krikščionys darbininkai vie

nykitės! Spieskitės į vienin

telę darbo žmpnių. ofganiza- ■ - 

Biją Amerikoje —* Lietuvių 

Darbininkų Sąjungą.
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VARŽOANGLIAKA-
. SIŲS.

Indianapolis, Ind.' — Fe- 
deralis teisėjas. Anderson 

. uždraudė angliakasių unijai 
rinkti nacines mokestis 
“check-off9f būdu. Tuo bū- 

, du narių mokėstys būdavo
• atskaitomos iš algų.

Angliakasių unija buvo 
pasiryžus suorganizuoti W. 

< Virginijos angliakasius \‘by 
any and all means,” “bile 
kokiais ir visais.būdais.”Mi
nėtas teisėjas įr tą angliaka
sių unijai uždraudė daryti.

- SPĖJAI K^P STREP.
• KUOS.
‘:'-■ . —_s—A .

C)ilcag&. — Iš generalio 
anglių kompanijų ofiso iš
siuntinėta kompanijoms pa
tarimai'rengtis prie'streiko, 
gakoj kad teisėjo Anderso- 

*“ no nuosprendis, uždraudžiąs 
“cheek-off” sistemą suerzys 
angliakasius taip, kad jie 
streikuosią.

• * .
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DAR NENUTARS KAS 
' DARYTI.

V 4

Indianapolis, Ind.—Kaip

—— ----- ——
ATSIRADO PARLmfyS 

PADEGĖJAS.
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Už A RKLIO MUŠIMĄ
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. NemYork.— Astuoni mi
lijonai gyventojų liko be 
pieno. ’ Pieno išvežiotojai 
sustreikavo.. Jie reikalaują 
pakelti $5 savaitėj algos ir 
dviejų savaičių vakacijų. 
Streikuoja 10.000 darbinin
kų. Prie darbo liko tik tiek 
žmonių, kad išvežioti pieną 
ligoninėms ir kad šerti ark
lius. ’ Visų Šventųjų dienos 
rytą 2.500.000 kvortų pieno

? 1 *1- •> ' . *1 • J _
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stotyse liko nejudinta.
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N&iv Yorte Sustreika-. 
vusieji pieno iŠvežįotojaį tu
rėjo konferenciją, bet nesu- 
sikaikinta. Konferenciją bu
vo sušaukęs majoras Hylan.

STREIKUOJA PIENO 
IŠVEŽIOTOJAI.

BridgeportyCi. — Borden 
Milk kompanijos sustreika^ 
vo 47 pieno išvežiotojaį. JL- 
000 kvortų pieno liko nepa
judinta stotyje. 3

• *
tik angliakasių unijos vadai 
tikrai sužinojo, kad teisėjas 
Anderson uždraudė rinkti 
nuo angliakasių unijines 

. mokestis eheekpff būdu, tai: 
tuoj išsiuntinėjo vietinėms' 
linijoms žinią apie' tai ir nu- 
vode, jog tai sutarties lau
žymas* # .

Yra spėjama, kad anglia
kasiai visoje Amerikoje eis 
streikan, bet vadai dar to 
nenutarė.

SUMAŽĮS JĖGAS ANT
, REINO.

t ___ •

Loy,don. — Anglijos par
lamente apreikšta, kad A- 
merika oficialiai alijantams 
pranešus apie „pasiryžimą 
sumažinti savo jėgas oku
puoto j Vokietijoj. ■

♦ «

7 ■ BOMBA KONSULATE.

Jiisaboiia^ — Prie Ame- 
« rikos konsulato spyogo bom

ba; Nuostoliij. nepadaryta. 
; Spėjamą, kad. tai socijalįstij 
darbas, sąryšyje su nuteisi
mu Ęraintree, Mass? italų 
Bocijalistų Saccojr Vanzetti.

.T į .

Fitcliburg, Mass. Vi
sam miestui policija paskel
bė saugotis. Atsirado pablū- 
dęs žmogus, kurs serga pa
deginėjimo fliga. ‘Du namu 
buvo, padegęs ir keli desėtkai 
žmonių buvo pavojuje. Po
licija bando pablūdėlį pa
gauti. *

»■ m. I I t

RUSIJA —BIRELIS * 
KALĖJIMAS.

’ M
—— J-

v '

įA Ckicago. Sovietų, Rusi
ja yra didžiausias; p’asauly- 
jėkalejim^r- -

Taip sako Charles R. 
Crane, buvęs Suv. Valstijų 
ambasadorius Chinijoje, ku
ris sugrįžo namo per Sibe- 
riją, Maskvą, Petrogradą ir 
Rygą.. Jis dabar yra Chica- 
g°j<J. - .
^tfTai yra didelis kalėji

mas ir visi, gyventojai yra' 
kaliniais, . gyvenančiais ka
marose panašiose į'grabes, ” 
sakė jis. . “Jei jie bando iš
eiti. iš savo kamarų, jie, fi- 
gurativiąi kalbant,1 vedami 
yra pas koriką.

“Kada Rusijos atbudavo- 
jimas ateis jis tuti prasidėti 
iš lauko. Dabar naudoja
moji mašinėrija neturės jo
kios vertės. Ir tūkstančiai 
tremtinių,t kurie buvo,pri
versti pabėgti iš šalies, turės 
ją atbudavoti.”

Tarp tremtinių, sakė jis, 
yra daug būVusių profeso- 
riij ir gabių žmonių. 'Neku- 
rie jįj yra aprūpinti kitose 
šalyse. Bet ir kiti, jo nuo; 
mone, turėtų būtį aprūpin
ti, iki nepribręs laikas jųršu- 
grįžimui į Rusiją. •

“Badavimas ten yrū tik
ras,” tęsė jis. “Bet tai yra 
daugiau negu vien stoka 
maisto.. • Tek taip jau yra 
intelektualinis, artistinis ir 
dvasinis badas. Pradžioj 
sovietų valdžios prižadėtoji 
didžioji gadynė dailės, lite
ratūros ir dramos neįvyko. ”

Crane tečiaus neapsiimu 
būti pranašu ir išpranašauti 
kada puls, Lenino/ valdžia. 
Dabartis yi*a tiek baisi, kad 
ji nukreipia visų ddmę nuo

Lomeli, — Roger
Wendell iŠ ifelericos buvo 
teisiamas . u£ nežmonišką 
arklio .mušamą. Teisėjas 
nusprendė? Wd jis turi par
duoti, savo ^gyvulius ir išsL 
kraustyti iš Billericos. J ei, 
per dvi'savaitĮ neišpifdys to, 
tai bus lĮŽdarytas kalėjiman..

' NENUBAUDĖ ZMOG-
■ EUŲĖIO. L ■ 

j! J '

Lomeli* Spalio 8
d. policistas nušovė kavinėj 
vieną graikų/kurs ’ greit ne- 

rį.. Tasai- policistas nebuvo 
patrauktas atsakomybėn. 
Dabar graikai organizuoja
si. ir reikalaus teismo, pa
šautasis graikas vardu Sina- 
nis lošė su * savo draugais. 
Kilo ginčai ir Sinaniš. išsi
traukęs revolverį.. šovė1 v į 
grindis du. sykiu. Įbėgęs po- 
iicistas pareikalavo mesti 
revolverį. Tas nesiskubino 
ir buvo nušautas.

* 1

■^ 7 ..
•*

; KARAS UKRAINOJ.
f . ’

, Yarsava. — Rusijos ats
tovybė išreiškė protestą Len
kijos valdžiai. Mat iš Len
kijosšaikos padaužų įsiver
žė į Ukrainą ir ten pakėlė 
kovą. Rusi jos valdžia. sako, 
kad Lenkija Šituomi prade
da karą prieš Rusiją.
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ANGLIJA ĖABA ĖGYP-. 
TUI NEPRIKLAU

SOMYBĘ.
■ /

London. — Sprendžiama, 
kad po konferencijos tarp 
Anglijos užsienio reikalų 
ministerijos ir Egypto dele
gacijos, dabar Anglijos ka
binetas svarsto apie Egypto 
ateitį.

Sakoipa, kad pamatu 
svarstymo yra suteikimas 
Egyptūo nepriklausomybės 
ir panaikinimas protektoria- 
to. ir padarymas sąjungos su 
Angliją, kada nepriklauso- 
mybė bus suteikta. \

. • V f

Sakoma, kad šis pienas
jau esąs priimtas principe ir 
dabar, laukiama tik Egypto 
.delegatų pasirašymo po juo.

VAISTINISALUS.

Netv Yat'k. — Šio miesto 
bravarai pirmutiniai pradės 
išdirbinėti vaistinį alų, pa
gal iždo departmento išdirb
tas taisykles. ■ .

LAIVAS DEGA.

London* — Gauta telegra- visų kitų dalykų. Dabarti- 
ma, pranešanti, kad Ameri- nė valdžia esanti blogesnė ir 
kos laivas Manatee užsidegė už caro valdžią, net ir lai- 
būdamas netoli Azorų salų, kuose Ivano Grd znojo.

>•'

PRASIDĖJO ŠALČIAI^

Ryga-: — Rusijoj Volga 
jau užšalo. Bado guberni
jose užstojo speigai ir su
trukdė pašelpos gabenimą. 
Buvo daug maisto sutaisyta 
gabenti laivais ant Volgos.

' 7—. |
UZVRAUVŽIA MINĖTI 

APIE MIKADO ; 
SVEIKATA.

Tdtiio. -- Kad nesu judi
nus- žmonių ir nępaleidus 
gandų, policija uždraudė 
laikraščiams ką-nors rašyti 
apie mikado menkėjančią 
sveikatą. *

LENKIJOS—DANZIGO 
; : - SUTARTIS.*^

Vasara, t- Politinė ir e- 
konominė sutartis tarp Len- 

. kijos ir Danzigo valdžios ta
po- pasirašyta abiejų pusių 
atstoyų. '

PASKYRĖ KETURIAS 
MOTERIS. ;

l^ashington. — Amerikos 
delegacija misiginklavimo 
konferencijou turės patari
mo komitetą susidętfantį iš 
'M asmens* Tarp tij yra*ke
turios moterys*

MONARCIĮISTAI VARO 
SUOKALBIUS.

•
• Madridas. — Portugalijos 

konsulas Tuey, Ispanijoj, 
pranešė Portugalijos užsie
nio reikalų ministerijai', kad 
Portugalijos, moriarehistai 
daro suokalbį at'steigti ten 
monarchiją. _ ~

Portugalijoj esą visai ra
mu ir neužilgo bus sudary
tas naujas kabinetas, suside
dantis vien iš respublikonų. 
Portugalijos laikraščiai iš
spausdino žinią, kad Portu- 
galijos prezidentas galbūt 
neužilgo - reizgnuos > deleį 
mėnkos sveikatos, .

2_____. ___  *■

PERSERGĖJO

London. — Didžiosios vai-, 
stybės persergėjo Jugo-Sla- 
viją, Cteko-Slovakiją ir Ru
muniją1'nuo įsikišimo į Ven
grijos reikalus. Šitos valsty
bės buvo sujudusios, Austro- 
Vengrijos ex-valdovui Ka
roliui . pabandžius atgauti 
sostą.,

I ’T— . ' I

KUKKĖS ATPIGO.

«

r.
. *- ■

Nem York. Šiemet kur
kęs bus 15-ŽOc. ant svaro pi
gesnes ndgu pernai. Jau 
dabar ledąunėse kurkiu yra 
3.437.000 svarų.' 4

1

. KUOPŲ RAŠTININ
KAMS.

... -
L. D. S. centras turi paJ 

gaminęs finansij knygas 
kuopoms. Labai parankios 
ir reikalingos, nes raštinin
kams sumažino darbą ir ga
lima išvengti klaidų su cen
tru. Kainuoja'tik $2.Q0. Vir
gai stiprūs ir geri. Prie vir
šų eina 100 liuosų lapų. Ma
žesnėms kuopoms gali užtek
ti' keliams metams. Didės-► . » * < 
nėms kuopoms išbaigus la
pus, galima .gauti daugiau,' 
J.00 atskirų lapų parsiduoda 
už $1.00.-

Reikia, laikytis tvarkos.
•v *

Kuopiu ^raštininkai labai 
dažnai rašydami mėnesinius 
raportus pamiršta padėti 
centro nario numerį prie 
vardo ir pavardės.- Centro 
raštinė gavusi tokius rapor
tus turi nemažai bereikalin
go darbo, _o kas nekartą ir 
suklaidina. Sakysiiųe kuo
poje randasi du nariu su to
kia pat pavarde ir net var
du ir gyvena vienoje vieto
je: gavus raportą be centro 
numenųnegalima žinoti ku
ris iš,tų moka mėnesines ir 
kiek.’;

Arba vėl, mainant adresą

J

ČIUGAMAS BĖJIO- 
KESČIŲ. ‘

- JFds/žint/tonr—Senate bal
sais 35 prie|,24. nutarta at
šaukti 3 nuoš. mokestį ant 
čiugamb. Iš to valdžiai į- 
plaukdavo per metus $1.- 
3001000. ■ ••

•l

f ...

.*,,■>1-) I».i.f-I.ii , l;n.*y....*~.i.-i..- 1||II;,|»W|.|IU'į,.,;!!.

Ij»DėS»Reilcdidi»
’ K 1 . ' - ’

.sulaikome arba permainome 
ne to nario,* kuriam reikėtų,- 
nes be pažymėjimo seno ad
reso kitaip ir negalima. . / .• 

Štai vienas iš daugelio^ pa
-vyzdžių: prie LDS*; 43 “kp. 
priklauso du nariu: Anta
nas Skučas 21 Rockwood 
Avė. ir Antanas Skučas 10 
Silver Plaee.Yra* ir kitose 
kuopose narių visokiais var
dais. Neturint centro nu
merių ant raportų negalima 
atskirti kuris moka už 6 mė-' 
nesiūs ir kuris už 3. Tkįį 
visuomet rašydami raportą 
parašykite, kiekvieno nario 
numeiį gautą iš centro ^mai
nydami adresą parašykite ir 
senąjį.' . •

Šiomis dienomis pasidar
bavimu LDS. centro organi- 
zatoriaus A. Kazio susitvėrė 
dvi dideli kuopi Camden, N. 
J. ir Mahanoy City, Pa.

Naujoms L. D. S. kuo
poms liiikime geriausio 
sisekimo. ‘ ( ;

Dirbkite tėvynės ir darbo į 
žmonių labui, kad davus pa- 
vyzdį nesusipratusiems ir, 
Aeorganiųzotiems darbinin
kams jog tik darbu galima 
laimėti geresnį gyvenimą ir 
ateitį'.

Dirbdami ir kovpdaftd. 
niekados neparašoma sena-[prieš išnaudotojus kapita- 
sis, kas ir nekartą suklaidi- ‘listus mes nieko nepralaijn^ 
na ir taip-gi nariui padaro- sįme tik skurdą ir vargą. •« 
ma nemaldmimip Organą . > WS. Centro RaŠtte&'

4 ... ’

PERSERGĖJO AIRIUS.

* London. — Derybos tarp^ 
anglų ir airių atsinaujino. 
Anglijos premieras Lloyd 
Oorge pasakė, kad jei dary* 
bos truktų, tai pirmu Ang
lijos dalyku būtų savo jFw 
stiprinimas Airijoj*

V ’ *. *- * ■ : ' ' ■
K

I

t

, 4

-'.

Tūkstantis kelių veda pa- 
klydiman, prie tiesos '— tik-

$

JAffi^RBO

TAISYKLES.

taisyklės,, tvarkančio^ ii 
bystį ir pardavinėjimą a 
ligoniams jau išdirbtos 
dcpartmente. Tos tai^y 
bus įteiktos bravorams* W 
sykius ineina galion tuoj 
tuoj bus galim* pradMi 
dirbinėti alų, kaip Mk b 
vorai gaus tas taisykle*

1

DOVANOMS

FONTANINE 
PLUNKSNĄ

Kuri bys atminčiai ilgam 
‘ laikui.

■ Kaikos Prieinamos. 
ReikalaukKatalogo.

‘'DARBININKAS, 
366 Broadway

Boston ifa*.

PAVOGĖ \

Benn^dsvillef N. T* — 
Vagys įsibriove naktį į pulk. 
Antkony Rs Krpsei*^namūs 
4r pavogė brangenybių už 
$Ž0,000* . Visi atsikėlė su 
skaudančiomis galvomis. 
Spėjama, kad vagys panau
dojo tafn tikrų, nuodų, kadj 
miegantieji giliau miegotų, tai vienas, J* J* Rmtaeau*

, i.’ * . .
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PLAČIAI-APIE 
nHW

Lapkričio 11 dieną bus.

straipsnyje 
sužinojimus

* -x/ -

r' ' "■
9

*

xnon4 PoincOfc Hflrįjrllfy ir’*> i Petragra-
Foea (kurs T U

„ ■ v

•v< •

‘ <

^įįįĮ6į^Sį Kristuje,

-------~

viso KOgMdfate į Petrogra-

datfi atstovams (tėvams) ne

v»

Įbėtojas buvo gerb. kun. K Urbo-[palikęs koks tai rusas. J^efnega-

1* SovUj- BMtanb.vtftratakalB,
ta-iz* 4Mb*toakUu> l4MAIg __„_____________________r________ r-r_____ j ■ ■ ■ <__

.JPšSžfP** ** yra tįuvgg Lietuvoj, Franci- lo«iM Mo’žiw» 1M8 ta iki
——»—T—t

(W*
ftl* Litmuakuk Tsr-W<KrLY Patosu

. ■ • - *

.ana 8 turday ta Sr. Jo«n?ar* Lrrst' 

.‘>5 Al. B. <1 Agiocu^ou ot Laku.
ii r) I i , j i.. I'I .nui rHMįimiĮ.^nnijinpn/

Jf »•„* *• * •*
■n «*.«..A..».1ROQ

W**f-

; >$ąsides prez. Hardingo su- 
' ^ūktoji ; nus^iukląyim9 

kpnferencija, Šitoje konfe- 
Į i$XĮcijQj$ bųą Wšta; ir W 
? lpmta daug svarbių, tarpiau? 

feįų reikalų.^ GžįiiM „spe* 
į tų didžiųjų tautų. rei

kalų, bus pąliesti nr Lįetu- 
VO^reĮkaląi,

• Pereitų nedėlių Hearsto 
f ląikraŠČiuose pasirodė K, 

įiiėną straipsniu snaerkian- 
-- tik Prąųeij^ Pilėnu $ra.

. Anglijos val<ftno& agęntas. 
lašiną spėti, kad. tas- strai
psnis yra prieš Pranei jų pa
leistas tyčia prieš svarbių 

konferenci-

tfe Iptų kanftmir ^BU- ™
matų, MtaihĮWž’MyMy to.

jos valdžios atsiųstas, laike IW2Q-i m. žiemai.
Želigpskio užpuolimo įvai- r ^immčiua metus Lietu
mis būdais prigelbeti užim-r?*5 Amerikos Raudonojo Kry
ti T5O+mm " - P»W ™88 Veikimas bus tfil

i Lu *<■- r-..- palaikymas vaikų gerovės■ vię* . &ibas kėlimas eiksten fran-* |nmė8 pastangoj sugražinti vai- 
eūzųdenNų grobikiškų, pas- Įkučiams sveikatų kurie neti- 
■tagų, Mino. Mtoi m 
tam, Mtotoug. Irie sirgo nuo kam ir jo pasek- 
bi&ų politikieriim misifto-1 ...........
Įdavimo jnft i&vn- į MĮlBlįlįĮ
i^rėseį /* ■ . ĮF ’* J

Aų$i~ B Mf ŽlUlBTI
jos'valdžios agentas, skelĖ’aĮS W»į IflnUtlI
tų, kas Anglai pathhMl 
Bet šitas straipsnis,« smer-j l 
kiųs grobikiškuslenkij-fran- 
cųtiksluseinaLietuvos nau- 
dom * "

visainese
nai po lietuvių laikraščius 
praskambėjo žinia apie Pi
lėno straipsnius minėtame 
Briando. laikraštyje t’likh

_ B M Dile- R dirbtuvių savininkų, kad jie sa-nas pasirodė procentai. ‘ į«>

v. •^4Si aia gaji Žinoti, kaip įn^aĮ patiaus§ ų: pradėjo išdir- 
eia istiln’ųįų yra. įbinėti ^Teikąlaujainus . daiktus,

_ _________ į dirbdami dieną ir naktį.. Tuomet 
Į pakėlė darbininkam x makęsčius, 
kad gerinus išnaudojus visas gali- 
inas darbininkų jėgas - ir tumiai 
pačiu parodyti uesusipratuSiems 11 5 • • T' ’ •1 J3‘

:» w f

ItadUs&KslaHMlsS

•vDETROIT, MIChT”

^Detroitas yra vienas il .dMeamą 
miestth -turtingas- 
bystemis, daugiausia autųikobilių 
eia išdirbama. Kuomet Suv, Val
stijos įsivėle i pasaulinį karą; tai 
Dėdė Šamas pareikalavo, Detroi-

AM. RAUB KRYŽLAUS 
WUS

Amerikos Rnudanojo KAy-1 darbininkams neva mielaširdystę. 
žiaus. veikimas vąkarų Rusi joj JDavė darbininkui, kelis eentus į 
Lietuvoj, Ęstonijoj ir Latvijoj* Į valandą daugiau, bei tuomi pat iš- 
per fiskališkUs metus užsibairpiulpe darbininkų geriausias pa- 
■gusius birželio 30, 1921, dau? jėgas ir sau prisipylė kišenius mi- 
giausia inėw išplatinimą vai-Į Ji jonais.. Dabar- tyčiojasi iš dar
žų sveikatas programo, kurišpininkų ir jų šeimynų skurdo ir 
teikė medikąlįškų prižiūrėjimą ašarų. Karui sustojus išmetė dar- 
450,000 vaikų, ir gydymų: tų bininkus ant gatvės, o reikmenis, 
kurie tą reikalavo. |kūriosv reikalingos darbininkų

Ild dabartinio, laiko 132 sveL ptagyvenimui dar ir šiandien ne- 
kato& stotys atidarytos. Stotys Į nupigino, todėl daugelis šeimynų 

‘Juima. d.6^ beturčiu lig^nmesį ksidūrė apgailetinėn padėtim-Te- 
kurios gydo suvirs 13,000, vai-1ko man patirti štai kas: Vien* 
kų kožnų mėnesį. naktį susivėlavau ir keliavau iš

KiliB'altijps komisijos -veiki-faniros dalies, miesto namon. Ei-’ 
mai susideda, iš įsteigimo dirb;|llant Broadsvay gatve mačiau be- 
tuvių dėl siuvinio . vaikišku pik ant kiekvienų laiptų gulin- 
drabužių ; įsteigimo viešų kuku čius nuskurusius darbininkus. Pa
inųi vaikams; prižiūrėjimas Bu- [ajAs apie porą blokų suskaičiau a- 
sijos rubežių saųitariškų vartų Į P^e ypatas kurios be pastogės 
kaipo apsaugojimas nuo. ant “^inkštų” akmeninių
nes ir kitų užkrečiamų Ugųir^^kib / O tokių beabejo yra 

i prižiūrėjimas t pabėgėlių, ir a-1šimtą! ir tūkstančiai. Priežastis,

į niisiginkla-vimo
/fe. ’

Menas savo
apraišo ’ savo
'Lietuvoj, Londone ir Pa
ryžiuje apie francūzų lenini c_________________________
Menus: paglemžti gilezijų,;bAlnamedikališka pašalpą. Pa? atsiradimo tų gatvinių varguolių 

Klaipėdos Kraštu Lietuvoje pereitu Saudą™ •» *•» »tast toip tik nedar-
-'trfftVrlsi ' Psdiin TTIn’ninn ls& męjiesį pasekmingas: dar- p338’ o nedaug kaltmmkai — ka- 

Lstlją 11 UKiainų.4-™ x:i+.:«x«'lnitalistai. Jie turbūt nori i 
į . W feite išrodo, kad; Pi-- *

l§nas užsistoja už . grafų
i Tiškevičių, kurs Lietuvos 
L valdžioj buvo prašalintas iš 

atstovavimoLondone, tos at-
• st lyvbes. sekretoriui Rabi

ne vrehii jį įtarus pro-lenkiš- 
kume- . . ■ ‘

•Pilėnas išrodineja Fran
ci j osvaldžios-pastangas pri- 

: jungti Lietuvą prie Lenki- 
jas. Pilėnas su fameūze p-le 

_. p4’WTeau-, su- kuria. Gabrys 
veikė, payyŽLpje buvo užė- 

į ję'į ofisų laikraščio
Tas laikraštis yra reiškėjas

• Brjandb, Franeijds pre-*
miero minčių. To laikraščio 
redaktorius Bure, Briando

•: draugas išsitarė:
, “Taip, lenkai, gaus Fran-

\ mjos pritarimų užimti' Lie* 
tųvų ir maršai d’Ešperey va*

[ dovaus šitose operacijose/
Delkof yrąn^ijii tų darys,
jūs Mapsife '? Vg deiko, Lie
tuviai, M^si. ųeipoka valdy*

Laikai .fie^s pvįgelbesk
-pat bus-r padėta ‘su

fe ir ąpsMM' Pabaitiko?
• taftai’, ga-
’itaaa feftįąsj. ka$ teta vis- 
feą kftug. taįkapas/ Bet ftm- 
taąms būtų pftŠmiM valdy-

ibąs- vestas, kpomfih tgn, šiltinės I Realistai. Jie turbūt nori pasku- •epidemija įėįjpsųf Ainei^o4^^ centus vai’gšo ^rbinin- 
^aįdonųsiš Kryžius įstėigė S k<> H lengvai besočiai
kvarantinos stotis ir dvidesim-par^aviai padaro, jeigu mes, 
ts lovinių klinikų. ’ darbu žmonės, nesistengsime ir
” Vaikų sveikatos pnig^ašnailA^^kesime būdų kaip nuo tų ka
bamuose kraštuose ne vieno- Wedų išnaudojimo pasiliuosuoti. 
ki. Pavyzdin, Lietuvoje, kur lMan rodos' SePausi& b^das nuo 
Aniericąn Belief kdministra- kandėjų pasiiiuosūotį tai su- 
tion vedė vaikų maitinimo pro- Įsiorganizavimas darbininkų^ su- 
grama, Amerikos BaudonųsisM®^111^7^^8?^’ o ypačpro- 
Krvžįus įsteigė centraliuS klir I t*škų Taip susijungę* tik. galėsi- nikus. apU V&ings mokyklasJme PasilĮudsųotį. S prispaudėjų 

Latvijos UnajMntose dalyse na^ 
buvo reikalinga' įsteigti' kruta- taip vienija.darbininkus yra L. D. 
muosius klinikus. p-, prie kurios kiekvienas susipra-

Dantiniai klinikai įsteigti fa8 darbininkas privalo jrįgulėti. 
visuA Vietinės moterys tapo Vipi spięskimės j L. Darbinin- 
su organizuotos į būrelius ir Sąjunga uz darbi-
siuvo drabužius aprengti 3.1,- |mn 
000 vaikų ant mėnesio. J. t • <»•

į . Per metus, Amerikos^Eaudo J < . * ‘ Dwrum'
nųsis Kryžius dalino ptŠelpą ir Lietuvos Vyčių 79 kp. statė sce- 
medikališkuš.u’ėjkmems MO E-Inoje veikalų “feuįteiįpeija/’* 
gonbučianm įr kitoms įstaigo-[Vaizdelis i§ kapo nnotikiųTTanei- 
ips visuose Baltijos valstijose, jpje. . Vaidintoja^ gęčaj. savu «»t 
Civilįšįn pašalio, teigta, ketu^ l^s . atliko. 'Sfpąįp reikia pa|y- 
fįolikųį iš didesnių JUiestų irhnėt nepaprastus gabumųs/Dan- 
miestelių. -Ber metus Latvijos mąntbites it K. Tvarlcūno, kuHė 
moterys u^lajkė dirbtuvę, kuri I savo rojęs atliko, geriau, negu Ti
kas mėnesį gamino, apie 8,000 dutiniškai. Dar.'buvo.'.deklema*?i- 
drabužių. Irkaipo clalisvaifcų ’ ‘ ’
sveikatas programa trys vasa
riniai namai dėl 47vaikų bųvO 
atidarytą aut marių krauto.

Amerikos BaMopųsis Kry* 
žius ^yižiurėjo 20,000 rusų J?ip- 
lapdįjpj ir Dstpmjoj ir šųgrų- 
Žino į savo namus * būrelį Če- 
jioslovakų. J ’
^gražinimas Petrogrado, vai- 

S.«»«, .Ui*™ t™- M KSSSM5fiS 

dljų> atgal į Pėrtro’gradų, ^ai 
viena iš dramatiškų Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus istorijas 
aprašymų. Visi skaitė a-

eū^aLiiem&.abėiš
Mitam pienui, Pilėnas sa- 

ko, pritaria Leon Bourge- 
« *»

A * * •' ... '
tį| savo ro|es atliko, geriau, negu vį- 

jų, kulias deklemąvo gabiausios 
mūsų deklematorkos, t. y. Bąi- 
kauskiutė ir Bukšaite.

Antrą , labai, grąžą vakąvą. su
rengė Moterų Sąjungos 54 kuopa. 
Atvaidintas didelis veikalas “Val
kata.” - Kadangi Moterų Sąjun
gos 54 kp. narės- netingi pasįdm’- 
biįpti: sprepgdamda įvairias pw 
mpgas, kntįpipis^pnblika užsiga
nėdindavo, tai ir šiuonr sykiu pa
roda savo gabumus ir darbštumą. 
Minėto veikalo pastatymas pilnai 
nusisekė, Nusisekė todėl, kad jos 
sugebėjo gauti geįis artistus. Vi
si vaidintojai atlik

1 r

čius, P^Zeringis ir M. Šliužas, * tuotas ir nuteistas to paties tei- 
V. & Jf. įsejo $100.00 užsimokėti Už peržen- 

- -------- ——r, . '[girną prdhibicijos įstatymų. Jq 
WRENCE, MASS. byla tęsėsi tris valandas ir tai bu- 

4---- - — [vo pirmutinė šios rūšies byla šia-
L. D. S. prakalbos. |me apskrity. Baltrušaitis teisino- 

L. L. P. bonai platinama. pi tuomi, kad jis' nemokąs nei 
—v-—- * . skaitytį, nei rašyti angliškai, to-

Spalio 30 d. nuo septynių vąka-Įdėl negalėjęs žinoti kas tose brė
žė Bukantas ir* dainavo gerb/Va- Įre prasidėjo LDS'. prakalbos. Kai-' žiūrose buvo rašoma, kurias jam 
linkę r, Įbėtojas buvo gerb. kun. K Urboi [ palikęs koks tai rusas, ^et nega-

Kas link gerb. čižauskiįkoneer-[navyčius, Š. Bostono lietuvių kle-llėjo paaiškinti, kodėl jis tų bro- 
to galiu -pasakyti‘tiek, jei būtų bonas^ • ..Išiūrų daugybę lafkėužslępęs'var-
kasdien/tai visylankyčiau ir1 mo-Į Gerbiamas kalbėtojas placiai lgonuose savo, namuose. 
kėčiau daugiau negu mokėjome, [kalbėjo apie Lietuvos valstybės įtĮ Teisėjas Paris pranešdamas

Metai'atgal, pas mus bosai pra- įkūrimą, dabartinį jos gyvenimą Į nuosprendį tarp kitko pasakė: 
šydavo kad jam gerą darbininką P5- apie reikalą ją remti is visų| As negaliu suprasti, kaįp zmp- 
atvestum ir už ‘-‘fliudydavo,’’ o |sP®kū- t Kreipė žmonių damę pirk-Į gus apleidęs savo prigimtą' šalį', 
dabai? tai jau bosui turi į barzdą p* Laisves Paskolos bonus. Dabar [ kaip tamsta kad'padarei,, ir alvy- 
gerokai supilti iki darbo gausi. ip dolerių suma Lietuvoj kęs į šią šalį, kad atradus sau po-

Lietuvni katalikų 1 namas jaujs^^0^ daug auksinų verta. To-[litišką liupšybę ir dar gerai neap- 
tuoj bus gatavas. Tai bent tiu’ė- įd5i /monės turėtų paskubti ir už- atpažinęs su šia Šalimi gali daly
sime namą, kokio nei viena taū-pa^^ paskolą mūsų valstybę [vauti suokalby, kad duoti pata- 
ta turbūt neturi. Tai tikrai bus 1 remdami. , ' [rimus nuversti, tą. valdžią kurios
gražus namas. • žmonės papirko penketą L.' L. protekciją-ką tikoatyre.”

KuIųiŠkietis.l1’- bonų. Tai LDS. gražus nuo-I “ Aš niekad pirmiau nemačiau 
.[pelnas. Tai pildyhias lietuvio pa l tokių spausdintų kuriiios tamsta 

~7“' [siryžimo i “Lietuvą'aš viš mylę-' [ skleidei, kur taįp atvirai ir drą-
MANDBESTBR,*ir. K. [siu. Savo-meilės neužslėpsid.' Lie-įsįai skelbtų revoliuciją ir tvėrimą 

Pelei, Ivaskevįciaus mokslo. J tavą visad-atminsiu...” |chaoso,kasneabejotinaisektųre-
»• Patėmijau “ Sandaros” 39 num. Į Po to gerb. kalbėtojas kalbėjo [voliuciją.
A. Ivaškevičiaus užmetinėjimą apie darbininkų,reikalus. Jis juost “Todėl aš tamstą nuteisiu 
ant Manchestėrio lietuvių katali- gerai žimb todėl ilgai, ir gražiai [ dviem metam j pataisos namus. ” 
kų ir gerb. kun. P. P; Daniūno. juos su uoliais klausytojais gvil- . ’ . . “St. L. P. D.”
Turiu patarti Ivaškevičiui, kad dend. I “V'—----
perdaug nefįgirtų su savo mokslu, Pirm prakalbos, vietinis kųni-[ WOROĖ^TER, MASSS.
kad būk turįs-daugiau negh-kok-I gas perskaitė surinkusiems Ke- Į- > . —~ ’ 1;
sai kunigas. A§ norėčiau žinoti nosha, Wis. lietuvių sumaningą Spaudos Draugijos po Sjv, Pbvi* 
kur p. Ivaškevičius mokslą užbai- [ protestą prieš Laūrenee’o- drau-P° ^°ka susirinkirnas bus 6 d^lap- 
gė.\ Gal Triškių gimnaziją^ kurios Į gijas, kūmos protestavo prieš Lie J k^io^ pobaznytinej svetainėj, g 
nėra? Kadangi aš Tamstą gana tavą. Kun. Virmauskįs'paminė*įva£ papietų^ »Tai-gi visi, kurie 
gerai pažinau ir pažįstu, tai galiu, jo gerb. Čarneckio žodžius: “Law- [atsilankys, gaitė ■ labai - naudingą 
sakyti, kad greičiausiai atvykęs J renee’o lietuviai tuomi protestal^^’ kokios da Spaudos Drau- 
Bostonan užbaigei ^Keleivio” ir [ save suteršę.'” Kun. patarė tiemsTgyos^ABmaHs'neturėję tai yra 
“Sandaros “universitetą,” to-» kurie mano Lietuvon važiuoti ari 
dėl ir girtis nesigėdi. Bet turiu kitan Amerikos miestan, turėti- 
tiek pasakyti, kad nei gerb. kum kokį nors ženklą jog jie nėra tų 
P. Daniūnui, nei kitam kataliIuĮ įlawrenciečių skaičiuje kurie pro- 
kunigui moksle negali prilygti, r * ■ ' 1 rt’-

Mąp labai stebėtina, iš p. Ivaš
kevičiaus‘pasigyrimo, kad jis gy-' 
.vendamas per 18 metu Amerikoje 
neužmiršęs, lietuviškai kalbėti, gi 
savo pavardes ir nebemoka lietu
viškai pasirašyti, • nes'Lietuvoje 
visur vadinosi Ivoška, o eia jau 
Ivaškevičius. Antra vėl'p, Ivaš
kevičius. negalėja to užmiršti kd 
nemokėjo, nes žemaitiška kalba, 
kurią Triškiu parapijoj vartoja ir. 
kur mes esame gimę ir .augę dar 
negrynai lietuviška, Kas link pa
sigyrimo, kad Tamsta savo kalbo
je, mažiau angliškų žodžių varto
ji, negu kun. P, Daniiliias, tai ir
gi netiesa. Aš abie jų kalbas ge
rai girdėjau ir kun. P.- Daniūno. 
kalboje kaip ir neteko girdėti var
tojant angliškų žodžių, o su Tams
ta buvo* priešingai. ■ Man Tams
tas pagįržs neapoina, bet kadangi 
pradėjai užsipuldinėti ant katali
kų ir jų kunigų it Žinodama ge
rai Tamstos “mokslą” neišken* 
čiau nors tiek bepasakius.

JII |Į „,|IĮ .1 ■■■..,ri ) ti II ....................

vį. Gerb. Atstovas savo gražią iŠ- 
kalba labai klausytojus užganė
dino. Užbaigęs prakalbą tuoj ii- . 
važiavo į Cambridge, nes tą vaka
rą ir ten turėjo kalbėtu Toliaus 
kalbėjo Vinikas gana ilgai ir 
nuosekliai, ragindamas skolyti 
Lietuvos valstybei nors po keliąs 
dešimts dolerių perkant L. Lais
vės Paskolos bonus. Užbąigoję 
kalbėjo gerb. kun.’ K. Tlrbanavy- 
chlB. Jis išrodė reikalingumą . 
remti Laisvės Paskolą. ’ Visų kal
bos- publikai labai patiko. * Bonų 
parduota ūž $500,00; *Bet aš ina- 
nau. kad norwoodįečiai pasistengs 
ir daugiau bonų parduoti, nors 
dabar ir yra sunkūs Įnikai dau
gelis. nedirba, o kurie dirbą, tai ir . 
mažai. Prakalbas pagražino vie
tinis S&- Cicilijos choras, vado- 
vaujaht pačiam klebonui. .

... ■ r . iWbiniA&ąs.-.
• v.

A. r. R. K. MOTERŲ 0į,GO8 
cow. AesKiMčia . 
swAįr4vaoft

Spalio 23 d. įvyko Ar L< B. K, - 
Moterų Sąjungos Comi. apskričio . 
suvažiavimas bažnytinėj svetai
nėj, Harford,. Comi. Suvažiavi
mas buvo gyvas ir naudingas. Se
sijos prasidėjo 1:00 po pietų. J?ir- 
iminįnkė Ona Černiauskaitė atida
rydama sesijas pkkviete kun. J., 
Vaškelį atkalbėti maldą.

Sesijų vedėjos tapo išrinktos se
kančios: pirm. V. Petrukevičienė, 
.pagelh. E> Mačiulien“ tapa
ti P. Geležiutė, pag. O. Kąiraičiu- 
tū. Delegačių pribuvo 16, ĮIuvo 
daug gerų ir naudingų įnešimų ir 
nutarimų. Linksma matyti, kad 
mūsų sesutės taip puikiai sugebįa 
vesti suvažiavimus.

Sesijoms pasibaigus — buvo da
linamas “pyragas,”kurį prisiun
tė Mergaičių Ūkio Mokyklos mo- . 
kinėš. Delegatė buvusi septinta- • 
mo seime jo parvežė. Visos de
legatės gavo po trupinėlį paragau
ti ir gėrėjos jo skoniu. Pagerbi
mui mūsų lietuvaičių sud'’’’1“’7 ■’< 
Lietuvos himnas ir sušukta tris, 
kartas valio f ? ' ■=
.. Pasibaigus sesijom|g^7 kuopos- ‘ 
sąjuųgietės pakvietė ant vakarie
nės. Vakariene buvo labai puiki, 
.matyt daug triūso padėjo mhiė- 
tos kuopos sąjungietės surengda
mas tokią puijrią vakarienę. Bu- . 
vok labai gardi; Garbė priklau
so vietinės kuopos sąjungietėms.

Brangios sešutčsl Dirbkim vi
sos vienybėje dėl . labo mūsų 
.brangios orgattizaeijos.

Reportere.

Į testuoja prieš savo Tėvynę, anot 
Lietuvos Ątstovo: “duria Lietu
vai su peiliu.”

Taip-gi pradžioje kalbėjo po
nas T. Skuciavyčius; Jis paminė
jo tuos, kurie - protestuoja priąš 
Vytauto, apgintą šalį. Pažymėjo, 
•kad ją istorija, tai ištvirkimas, o 
dabartinis užsiėmimas- tai pagie- * ■ N.za.

Bonus pardavinėjo stoties, pir
mininkas: T. Skuciąvyčius iv rąšti- 

,niūkė. J» Kriviute. Jie»tą • jaii da
ro nuo pat pradžios paskolos va
jaus.

: t

Spalio 27 d. nusižudė lietuvis 
jonas Mpsokas,. gyvenęs 1614 
9-th St jis rytmetyje pasakęs 
namiškiams jog einąs iešokti dar
bo, bet apie 9 vai. ryte* pasirodė 
prfo vienos

i“Misijonierjaus Užrašai.” Pasi
naudokite. proga. Taipo-gikurios 
draugijos tapote užkviestos ir na
rius išrinkote, tai tie. išrinktieji 
malonei y sekantį susirinkimąąt- 
silankyti, nek1'turėsime pradėti 
Spaudos Savaitę. Perėįfą metą 
turėjome, labai geras pasekmės, 
tai gal ir Šį piėtą turėsime. Nors 
nedarbas,' bet vis-gi jei partrauk
sime gertj/knygų, tai tuksime įr 
pasekmes. Tai-gi prašome ka- 
skaitlingiausiai atsilankyti ir pa- 
remti mūsą darbą.

‘ ’ V. Bląvackas, Rašt.

Dar nevisos LDS. kuopos 
pranešė Centro raštinei ka
da ir kur laikę mėnesinius 
susii'inkimūs reguleriaiPra- 
neškite, neš tas palengvįn- 
tų. kuopų, raštininkams dar
bų fit taip-gi nariai išanksto 
žinotų savo kuopos susirin
kimą. * . .

: ■'v ■ " • • .

Kuopiu kurios jau prane
šė laikų ir vieta susirinkimų 
garsiname kas mėnuo regu- 
lėriai. ’ ' ,, .

Jeigu1 įvyksta kokios pa
mainos, kuopų raštininkai 
turi tuojau pranešti centrui.

« ‘ ’

N0BW0QD,W8.
'■'„lt

Spalio 26 d. ' Vietinę Lietuvos 
bonų stotis surengė, prakalbas. 
Kalbėjo Lietuvos Atstovas gerb. 
V, Čarneckis,Misi jos sekr. gerb. 
Vinilas ir gerb. kum K. Urboną- 
vyčius. Nors Norvpoodo kolonijai 
nebuvo miaršrute paskirta dienos 
Atstovo atsilankymui, bet pasi
darbavimu vietines, bonų stoties ir 
gerk* klebono V. Taykilno' augšt* 
svečiai teikėsi atlankyti ir mus. 
Gerb. TV Čarneckis, nors ^ump^j 
savu

r

CAMBRIDGE, MASS.
LQS. S-tos kp» mėnesinis susirinki

mas įvyks utarninke, lapkr: S d. Š. m. 
Ijrfžnytinej. svetainėj 7:30 vai. vakare. 
Visi narini malonėsite ateiti paskirtu, 
laiku; Turine .daug svmWį Uąiyką 
apkalbėti. Kepainlrgktte atsivesti i’ 
susirinkimą ir naują narią.

, •KvįėfBIa VcįM4?M

: .WsV ¥0®K («©t<
. e—t—.

LDS. 9 kp. mėnesinisNusirinki
me įvyks* nedėliojo 4 d* Inpkr. 
tuojaus po* sumos, bažnytinėje 
svetainėj#, GGS Broomo St Mel- 
įžHme visų, narių atsilnnMti> uos » 
yra dkttg svarbių reikalų aptartą ' 
kas link LDS. .vajaus varomo. 
Braiap visų 9 kp, narių lankyti * 
susirinkimus ir raginti brolius ir < 
sesutes t prigulėti p|io Lietuvių’ 
ly falikų Darbininku Sąjungos.

4
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TAUTOS FONDO PKMAI.
Phmb# Tautos Fondo priešai 

yra socijalistai ir^VAumps plauko 
laisvamaniai. Kaip tik T. Fon-f

• dąs susiorganizavo, tuoj pradėjo 
statyti .įvairias kliūtis jo pasėka

. minga! darbuotei. Kiek vėliau 
jie sutvėrė savus fondus. Tup-- 

. met savuosius gyrė, o T. F. nieki“ 
no. Tokiu įavo darbu jie daug 
kenkė Šelpimui nuo karo nufcentė- 

. jusiu ir rppinimuisi Lietuvos lais
ves išgavimu. Jie tvėrė įvairiu 
fondu, bet visi jie neturėjo pagei* 
daujamv pasekmių? auku rinkime. 
Fondu vardus jie mainė, kai Čigo
nas kumeles, bet ir tas nedaug tė- 
gelbėjo. Tu nepasekmiiį priežas
timi buvo ir yra jai tneduosuumag, 
gavymeilė ir negailestingumas 
link varuolių- bei neįvertinimas 
Lietuvos laisvės.. .*. ■

" k ~ Žinau daug tokiu •‘ atsitikimu,1 ~ 
kad katalikas' darbininkas “byti
no0 auku davime laisvamanį- biz-. 
iiierį.. ‘ Už tai dabar ju visi fon- 
deliai yra žuvę. Mat is katalikų 
nebegali taip lengvai aukg iagau- 
‘ti, o patys aukoti nepratę. Nors 

1 visaip bandę fondus, suvienyti kad 
\p<i>kui pasigavę: katalikus galėtu 
tr fu aukas pasigauti, bet be pa- 
sfekmiij. • Didžiausia to kliūtim 

r * bįvo T. Fondas, kurs tiek supra
timo turėjo, kad ^nesusidėjo sn| 
tuščiais- laidV&maniiį fondeliais ir 
kataliku sudėtu aulai nepavedė jų 
globai, kaip kad atsitiko su Lie
tuvių Dienos pinigais. Laisvama
niai pražudę viltį kada nors tą 
Fondą pasigriebti į savo rankas, 
pradėjo vesti žemos rūšies nešva
rią sistematišką agitaciją per sa
vo šlamštus. Nors T. Fondas yra 

‘ išdavęs per laikraščius pilnas at
skaitai nuo pradžios savo sušitvė- 
rimo ir per seimus kas met išduo
davo smulkmeniškas atskaitas, ku- 

. rioe būdavo paskelbtos spaudoje.
‘ be to dnr seimus paprastai išren

ka kpygaa peržiūrėti komisiją,
• «Dar sykį pasamdė public aeeount- 

'*> anis, kurie padarė knygų.reviziją
ir ju. raportai buvo paskelbti

• spaudoje.’ Pastaruoju gi lailcu T. 
F1 smulkmeniškos pajamų atskai
tos paskelbiamos kas mėnesis ir

.. išiaidij ka strys mėnesiai ir kas tik 
turi akis ir nori matyti,' tas ma
to, o liberali} ir socijalistų laiki. 
rakiai rėkia ir rėkia kad T. Fon- ‘oi “ ' •
dtis neišduoda atskaitą. Nejau
gi jie ją nemato. Mato, bet apsį- 
ineta Jurgiais — durneliais. Na 
ir tokiu, dideliu nuolatiniu riks* 

k mu šiokį tokį įspūdį padaro į tam
sesnį savo skaitytoj}.* Bet jie sa- 
vo tikslo nei tuomi neatsiekia iri.

f. neatsiekfe. T. Fondas auga ir sti- 
frrėja.
. Antrieji T. Fondu priešai yra 
tie katalikai, kurie vien savo as- 

•v mens gerovei tarnaują, o nežiūri 
Lietuvos ir lietuvių katalikų vi
suomenes gerovės. Prie* to sky
riaus galima priskaįtyti ir tam* 
sęsniuosius katalikus, kurie skai- 

, . . to visokios rūšies -laisvamaniu 
šlamštus. Jie penimi nesveiku 
dvasios maistu, tampa- ligoniais 

.dvasioje — tampa suklaidinti. 
- Gaila jų... Jei skaitytų padorius 

katalikiškus laikraščius, prie to
. ta? patys protautų^ tuomet vie-. 

toje priešų, jie būtų uoliais T. F. 
rėmėjais. Tai-gi "antrieji. T. F.

> priešai yra pavojingesni, negu 
* * • pirmieji, nes jie turi progos ben-

> " drai būti su: katalikų visuomene.
< * Treciasis T. F. priešas yra ne-
> .< darbas. Nors šis priešas neturi 
‘; savyje gyvybės, bet sų juo sun

ku kovoti ir nėra vilties greit jį
- ■'. nugalėt, Šis priešas yra pavojin

gesnis negu pirmieji du. Nedar- 
. bas daugiau galės turi kenkti T.

F. negu p. Vileišio 1920 m. “de- 
v. kretas,” kad- “neleistina rink- 

( - Toks tfpareiškimas” dar
• daugiau kai kuriuos paskatino 

prie darbo ir duosnumo.
■ Žinau vieną kolimiijąt (kurioje 

mažai kas buvo veikiama, bet pa
matę p. Vileišio f< dekretą” stojo 
smarkiai darban’ ir parengė ba- 
zarį iŠ kurio daug pelnė. Ir vie- 

„tbjo skirtos $2,000.00 kvotos, su
rinko arti $4,000.00. Jie' parodu’ 
nus&tatym* prieš p. Vileišio auto* 

Mn’atizmą ir drauge parode, kad 
myli Lietuvos laisvę ir patys no* 
ri būti laisvi, nevaržomi, 
buvo galima ]
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to nebūtų galima padaryti šį me- 
:tįt nes nedarbas... Su. juo jau 
kovoja milijonai žmonių ir dar 
pergalės nemato. *
- Visada taip nebus. Nedarbas 
pranyks. Su juo pranyks didžiau* 
d T», F, priešai. Tuomet niekais 
'meto kaikurių džiaugsmas, kad 
dabartiniu laiku T. F* pajamos 
'jumažžjo. Bet-nereikia pamiršti, 
kad tūkstantiai T* F. rėmėjų yra 
be darbo. Bet vis-gi tatai tųks- 
fančių didžiuojasi,'kad yra prisi
dėję prie Šelpimo varguolių, bei 
Lietuvos laisves išgavimo. Tie 
palys rėmėjai’ nesigailės aukų 
Lietuvos kultūros^reikalams bei 
'ahdarybsl per T, Fond$ Siu die* 
m didžiausias priešas T. B yra 
ned&rbfm. ’

Simono Sūnus.
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MANTO TAUĘS. ParąfcS 

Į ki veikalai: lodžiai ir 3-jų vrikimų «hwai MlL į
I nys. Sitai viipfcjtaiM, 3-jų atidengimų vaizdai., tahuą-

Wm.ta&124.
[MILDA, MJSHaaDKV®. MytriogiM Pasaka. PuiM Pituj ' 

| # dalyvauja Deiviu Jauta** ir Mnįnlk Vita* dttM
1 Senų SenovSjė, Babta pajūryje. M 67.’, o..,. #>w. 
.[moterystėnesuabdomybe: J ;
Į " naudinga knygėlfi kiekvienann Kaunąs, 1920 amPuri. 32. < 
[MONOLOGAI. Blaivininkų pirmininkas. Ant vienų fcta’ 
į mas oratoriais, ,8?
[MONOLOGAi: Teatras ir dtatajM? Xr maagalia n^adSjo^ 

ao 
[MŪSŲ ŽINYNAS. Karo, mokėto ir lįtatūroa-Smalas, Į*b 
Į Ūžiamas kas* 3-čią mSnesf. M t KaWS> 1921 ąu ifrmi- 

rtaasi labai naudingų aprašymų apie Lietuvą ir

Hoįas^ Biimtravo B. • Puikios ^ėsakaitčs to tta*
kavailmčiams* Šų^aveiksįūlita M ■

išverta J/Bėkamta VįtotaFuąl 50

>■ ?iyiSs' I ĮtolttĄS' • * £ * v • • < r-a- w •- *.• »■ a-«.# * r# • < <j»’
• W * .* *

* flyklU A |« » »O»M tt «» i P 4 a u t « 4 t # a «

“DARBININKO’’
<

t »

■ ■

liMoniį^^Yalijos prim I 
cQ^r sosto įpėdinis, šiandie! 
teiniu laivu Ifenbwn v& r 
yą^toyofcelimMoe.b®wwl4- ' 
lj. Jįg pirmumam aplankys) 
Indiją, paskui Japoniją to 
per Kanadą sugrįš namo. 
Jis perspėta, kad Indijoj) 
kur rengiamasi jį boikotus-1 
ti^gakjįufaūliį bet jis 0*4 
kosi nieko neaibijąs.

įBrntop^metusls ptaSadū^TmaŽa^ia
£wrĮA ** ^®*|s,ą3r o juk yrą. tonažai to&įfe kuriė kur kas dauginu >]> ?*. Mtar pfistam to tin-

^wtaikė mtouko,. tąWus prasmardma per metus apie
dtadmaiš. Vw su^žol^. ^toMstabtauspas^rt^ jei jįpakalbytpm vie- >erisKBėwta Vilta.
darban lapkr. 2 d. - * paleisti tuos pinigus durnai^ sunaudoti juos knygoms |NEGYVOJI. GAMTA Oras, Vanduo, žeme. PariĮč M, Stw

-—»1 —»• li-'ii■■ » ... " - liBitaisgiL t ' * r 44
' T; ...... t. < , ,. KUTINO BASTAI. ®SU Kinkinys. Poek Kunigaikitii Žv4- .

Tatpe Amęi?kosktaw m vieno nerastum i Tomas
W o tokb|r-kiwpe£[PUTINOKAŠTAI. Drama*rNovel^ H

ttotu^|mSke $50, tai rastum ne gimtos, o tūkstančius. Į * Perkant abu tau sykiu *,....................;. .‘.įlijiO 
Tik apsišviet^ apeisWte darbininkai gali savo buvį p^™°^y?^  ̂~»ta Lfcttavritaį ~

Įptataįu Tik apšviesti darbininkai gali sudaryti tvirtas ! ,Y ???'’ ųaveikslais ir puikiais pagražL

unijas^, tankainai apgmąneuis tobmmkų rekaluą. eeugwv .ISTORIJA. 'TarafeiK. t fflttuodjk IMfl?
JeTu. jstengitahokajpraleisti 50 dolerių permetus,Į m, ruaį 26S. ši raStį wtaxMid&fe žvieeUuriamSOl- 

tatieSMa, tai®utaii^&wiSteWa®:wmhmMb94[ • (Mu.-Vyskupui Jregiui jiiĮtiiaviiSiui ..............i......Ai: 
Išleisdamas, piktžolei 50 -doMu per metUSj kiek'Tii išlei-1 RELIGIJOS MOKYMO METODIKA. Šutais! K X BknMyk 
diper metusknygoms ir laikraSeiams. ' ?7- W8» Maai.tu^ M^

®i, Įtosainerūkai, Sūrėk, KeįtaBakitepermetus■ .tara®^’^^8»io»«»kyrtuat^li»tėfci»> ,

prarūko. Tu, ntmdp&nnas, gramai įsgrii apsisviesto jiz IEYt.ų.svečias. 3&tu*eikms istorijas tonika. P«aW«t 
pinigus, kuriuos pmiukytum. , | gygnuida. Lošimą dalyvaują 9 vyrai ir 1 moteris. Kaunas,

■ Rūkytojai, matydami kokį turtą jūs paleidžiate dū- 1920 m Pusi. 56. .............. j
rnais,. susipraskite ir meskite blogą paprotį. Prąrūko- [SAKALĖLIS. Elementorius su taitymsnais. Sųtafe& Eimattto. .^5 
muosius pinigus sunaudokite apšvietei. Apsišviesį skai- SOCIALIZMAS IR KRIKŠČIONYBE. Parašė Prof. ,
tydamas geras knygas. Pasirinkknygų iš žemiau paduo-LmT,S8?T^a21?š*19?’* F™1- 
to suraso ir pradek sviėtanosi darbą. r J 1920, pusi. 60. Tinka le&nui. . Lošia B

Žemiau talpiname sūrąšą knygų, gąųtų iš. Įdetuvos?J 2 moteri ..................................  ...-k.........;..,.. ^2S
LDS. nariai nuo pažymėtos kataloginės kainos gaus sunkiaisiais Laikais. (Iš mano atsiminimų).- Bąraša 4; ;

' ‘ ' 1 Bacevičius. Nušviečiama netolimos mūsų praeities laiku*
—spaudos uždraudimo laikus. Puri. 116. 1920 m.

KNYGYNO
KATALOGASh
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" TABOKAI# EŪKYAUS.
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Sielos didžiaiijė sujttdime> 
Linksmo? lietuviams valando’, 
Jis visu dvasiom pašėlimu * 
Surinka gaTsųjį: “Valio!;

Valio L.,r jį uždegu ugnimi, 
Sujudin dr^sų ir jėgas, — 
Su riebei'imštančia širdimi 

’Lįętuvįaį pakelia rankas, ~ 
R^nSas su giSdairprieš puolikus/"" 
Kurie, užsėst nor’ Lietuvo’, — 
“Šalin, tėvynės užgrobikus !” — 
Čia pergalės garsus “Valio!.. ’7

“Valio!..,r surinka'kareivėliai 
Į kraujo puotą eidami, 
“Valio !.•. ” — grūmoja seniukėliai 
Plėšiką, žygius sekdami’.

■ “Valio!.. ” vaikai garsiai kartoja — 
Jie bus kareiviais Lietuvo’, 
Todėl maži jau. besvąjoja 
Kaip mūšyje suriks: “Valio!.. ”
Ar džiaugsmu spindinčiom’s akimis, 
Ar kruvino žiąurio’ kovo ‘ 
Lietuviai galingom krūtinėm 
Surinka garsąjį:. “Valio!.

“Valio!.. ” —vainikas didžio jausmo,s 
“Valio!,. ” — nerimstantį dvasia, 
“Valio!.. ”—iš džiaugsmo ar iš skausmo 
Devize lieka vis garsia. ..
“Valio!.. ” mūs’ prabočiai suriko 
Žalgirio kovon puldami, — 
Kryžiokai prieš “Valio!” pakriko, 
Drebėjo žemėn krisdami.

“Valio!.. ” ir mūsų atgimimą . ' ‘ 
Sustiprina tvirta jėga, — • 
To tvirto žodžio pašėlimą 
Suprant’ jaunoji Lietuva.
Pirmi būriai kareivių tverės 
Tėvynė’ mūsų Lietuvo’, — 
Visi dvasia ta petsigėrę, 
Kuri atspindį iš: “Valio!.. ” 
“Valio!..” broleliai mūs’ suriko 
Raudonus rusus vydami, 
Ir gaujos svetimos pakriko, —

• Išbėgę rusai keikdami.,
Bermondtas puotą, kraujo rengė 
Susukęs gūštą Lietuvo’, 
Bausmės galingos- neišvengė — 
Jį nugalėjo mūs/.: “Valio!.
Lenkai iš Varšuvos, lyg šunės, 
Ant Vilniaus puoĮė urgzdami, 
ir puolėszryt’‘šalies mūs’ kūną 
Mūs’ karštą kraują gerdami. ‘.

Lietuvis kelią jam pastojo: 
“Gana ponut tau Lietuvo’!.. ” — 
Ir šunes lenkus iškapojo, — 
Čia nugalėjo mūs’: “Valio!..” 
Skambėk garsiai, .mūs’ žodi tvirtas/ 
Tėvynė’ mūsų Lietuvo’, 
Ragan plėšik’s kiekvien’g suspirtas 

’ Tebus nuo mūs’ garsaus: “Valio!. . ”

Yra tikrų žmpnių-piliečių 
Tėvyne’ mūsų.Lieįuvo’, —-
Šalin, vagie, nes mūs’ tautiečiai, — 
Sumins, surikę mūs’: V ValioL,.’’ 1 
Sielos didžiame šifjudiįne, . 
Linksmo’ lietuviams, valando’ 
Lietuviai dvasios pašėlime, 
Surinka garsųjį; “ValioL

V Valio!.. ” juos uždega. Ugmmij 
Sųjųdin jėgas ir jausmus, 
Su neberimstančia širdimi 
Lietuviai pi
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nuolaidą 15 nuošimtį arba 15 centų nuo dnleiio. Tai yra:
pasmukę uz w^dolennnwsjjioka.85 centus. Birkda- SDtAŪKE. B tJutiško ’B tenkq
mi uz daugiau.kąų> $5.00 L. D. S. nariai gaus nuolaidą 25 ; - —- — _ . . ...
nuoš. arba;25’centus nuo dolerio. ' Į • nas. Pusi. 132. ............___....... r;...:...

Prieteliai pirkdami už dengiau kaip $5.00 gaus nuo
laidą lSnuošiintį, /. * * * ’ ’

L. D. J5. nariai pirkdami, daugiau kaip už $10.-00, gaus
nuolaidą 33 nuošimtį, o jie. nariai gaus 25;nuošimtį.'

Knygynams speciali nuolaida. *
ARITMETIKOS TEORIJA. Ketrirtasis leidimas" Švietimo Mi

nisterijos Knygų Leidimo Komisijos, leidinys. Naudinga 
knygą kas; nori išmokti gerai skaitliavimo įvairiose šakose; 
Busi* 139; ...«' •.......

ARITMETIKOS: UŽDAVINYNAS.: Vadovėlis aritmetikos pra
džiai. Antroji dalis. (Veiksmai su skaičiais;visokio didu
mo). ParašėPr.Mašiotas.Pusi. 64. ...................* '

# v
kalbos, vertė Baltrus Virpa. Labai užimanti apysaka. ‘ Kau-

ŠILTIEJI IR BALTIEJI KRAŠTAI. Pagąl 
b vo chrestomatiją ir kit. Pr.eMašiotas. Tilžėje, Puri; 67* 
ITARPTAUTIN® TEISE. PmrąMK- Yilnįtį ^,

m; Ši knyga pravartu perskaityti'Wkvįenam 
pažinti su tarptautinėmis teisėmis, Pusi. 119..,......... r 

TĖVYNĖS KELIAIS (Eilės). Parašė ......
TIESIANT KELIĄ- LIETUVOS NEPRIKLAUŠOIB&BT W6— 

•17 m. Parašė Vaižgantas. Vilnius; Pusi., 4Q, ., .,...
TRUMPA apologetika arba kataliku tekejįmd af^ 

GYNIMAS, v Pagal Kun, Schnūta’S to Kum Bartymraskį, 
, parašė Kw. V.

Šioje- knygoje moksliškai ąiš&nama pagrindines katalikų 
35r tikėjimo tiesos. ••.•••• ...»•.<••.......«.• <-•-

ARITMETIKOS .UŽDAVINYNAS. Vadovėlis -aritmetikos pra- VAIKŲ ŽAISLUI. Trys vaikų komedijėlęs: 1) Roma. ir ponas 
.džiai. 'Pirmoji dalis, r (Veiksmai;.su skaičiais- ligi 1000). . teisėjas; 2) Godus daktaras; 3) Barbėsi edukacija .. ..
-PaTengg^Wta<1921 m. Puri. 86. Naudingi vadovė- VARGO MOKYKLAI. Būrelio mokyto jų rinkinysMbosmta 

25 to reikalui. Antrasis leidimas. ^Možąi garbe sy^ĮmamiSi 
kalbėti, Didi gėda—savosios gerai nemQk®tĮ.n Ęaunse, .

'Į , 1921, pusi; 320. Kietato popiėro apdarais
VISUOMENEIRAIEDŽLAGINBKOPERAOIJOSPBIGIin^

.35 E rusų kalbos vertė J. Sondeckis. Šiauliai; 192Į. • Puri. 95 - . 
- Ši knyga yrą viena, iš geresnių koperaeijos-literatūros kuri 
nių. 'Nėra abejonės, kad ji bus

i [: koperatininkams bei rieieiiįs tiems, kuriė nori pažinfi kopė- 
I T3*(zlj].0S- CSmę«r. to-•• e F 
VASAROS ŠNEKOS. (Eilėraščiai). * ParašėTyrų 

[ ŽAIDIMŲ VAINIKAS. Savybės vakarėliams to gegužinėms nu> 
Į pintas. * Sutaisė įlatos Grigėnis. Randasi 49 tautų žaidimai,
| 22 autoriaus. Sugalvoti žaidimai to 31 kitų tautų: žaidimąs.
I , Su gaidomis to' paaiškinimais; Pusi. 75. ...». ..,.... *.

gg ĮŽIBURĖLIS. Pirmos po elementoriaus knygelės, skaityti. Tin- . 
Mokytom, brinko ir Ehriašpft. ' . '

...h skaitytų Su paveikslėliais..-.Pusk112—1921.jąą Sutaisė

mos paveikslėlis. Parašę Teita 19 ypta.
... . •- * a to a < V •* t 4 4-4 '» r • ,4- to-H-4, ♦ K.4 >< <«»'•*

įg [ŽYDRASIS PAUKŠTIS. SutrumĮunta meterlitigą pasaka. Vta 
’ į tė Jonrita išleido Marčiuįas.^ Begalo ptai*rMįią- 
0K Su sptauofąis paveikiam to vinjtotato

MALAKNYG18.

.25

M 
.85

.25

i

A

,75
J

1
X. .

.džiai. 'Pirmoji dalis. /(Veiksmai;su skaičiais- ligi 1000)•

lis, kiekvienam norinčiam, išmokti gerai ■ skaitliavimų ......
ATLASAS; LIETUVOS MOKYKLAI. L Pusrutuliai, 2. Eu

ropa, 3. Arija, 4- Atoika, 5i .Šiaurine Ameriką,. 6. Pietine 
Amerika, 7. Australija, 8. Lietuvos-žemėlapis to 9. Žmonių 
rasės. Paruošė S. Fraifckevičius., Kaunas.

BAŽNYČIOS ISTORIJOS VADOVELISi Vertė Kun. V.; Za- 
j a^iiSjatisl^as. I« dalis (Senovė to viduramžiai). IĮ dalis 
• (Naujieji Amžiai). Abį dąlys .^.....$1.00

BUHALTERIJOS VADOVĖLIS. I dalis.. Elementimš kursas 
komercijos mokykloms. Sutaisė Jonas Ilgumas, Kaunas,

< Pusl. i84w Kas nori pasimokinti knygvedystes, patartina šį 
vącloVeU i.sigyti ,..«ŠLŪŪ

CIT PAKLAUSYKIT. Parinktosios lietuvių poetų eilės. Pa- 
rankiojo Liudas Gira. Ras ltai/puikių,. eilių,, tinkamų va- 
karų pamarginimui. JPusL"190.c.te

Ų Su payeftsmai. «
dalist Duoaėlaieio gyvenimą^ laSUri ir kalbos paaiškini- V-'""Kaunas, 1921 i PusLW Ketais apdėtai L.. ;....»:L<>0 2W0SI^D^3-jitwiksmilūaJ>art«3

ĮGAMTOS PRADŽIAMOKSLIS. I dalis. Negyvoji gamta. Že- J mos paveikslShs. Parašę VJturelU.Veltas. 10 ypafil W 
me, Vanduo, Oras. Parašė J* švietimo. Mfoisterijos M l.—- ze^e’. . B
leidinys. Popiero apdarais. Tilžėje^ Į920 im BVsL 112į.. .*< .te i

■[GEOMETRUOS UŽDAVINYNĄS. .Sutaisė Pr. Mašiotes.Tusl. |
*76 ‘ L v
f'tf.to •'toto*- to - <r ę £ 4

liai: 1) Kaip rudens lapas/ 2) Diana,” 3) Jausmų paųmsi*. , Į 

4) Miražai,- 5) Prieš audrą. " Pusi. 164—1921 m........... >50 
^STORUOS APYSAKOS. Litavus giriose. Vytauto Sūnus.

Puikūs" apęa^mai apie Lietuvos senovę ąpytaoęOv
A.MUMteŪris. Kaunas^ Pusi. lpL ; **«*«»•*»» ę *■ •». # • »..♦ w . ■ JŠ5 ■■

JONO BILIŪNO RAŠTAI/ TavaW, apysakos meilės. M* 
zėųe, 1913; Pusi. 140 «*..^<4

KAIP ŽMOGUS ŽEMEJE ĮSIGALĖJO. Lengvi mokslo pasą# < 
kojibai. Parašė Pr. Mašiotai. F|ūii knygelė pasiskaity
mui; Su paveikslais. PusĮ ,4f.

• to * to r< • • to to
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.50
i

M

.35
V

v

*<..» » a • <• »>SWjRt , <75

kiekvienam .katalikui rinkinys,;.Auta Į#bh.f
At^pau^Įątaiani geros popĮtaS^ Busi. 5I& ;
tokotedoąamarais, paaukautamS..*»4«*-;«»♦

Toki pat.pa^rastoa oĄ)p apdarais '»*■•.*-•• »,♦ »• •:+-•/* •K,’f 4 
AnKt epūsrefi panaKnig į ed|.
Lrohčs apdmls kliudo jais‘ * v,. t, ♦- ♦■ i;į,-*į »* ■» ?>ėĮplw'
•Kįą^ grobės apdta^ta^tav* JM**& * . ♦> . * .» <*914$
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Vargo Poetą.

-

t

e

/

r"

i

'i'
(i r

>

(ę&S 'MI'YlŪ. KONSTITUCIJĄr P»raž& F. Sau. •
nas. Pusi.14; M

KETURI MONOLOGAI. ParaŠ$ A’ Vienuolis^ 1320 m. Pnę!. 24 .15 
|5QMtadQS. WWf KaraW tikroji teisybė,

KhproM Oleljs^ Visos, toa t*l|ą. v?*noja kny*
gojo irdtii&a lošimams. Pareis Žynd' ragėja‘Šottja Čiurlio- r

* pienė > (Wy»*ntaitB). * &ml» M Švyturio ■> B-yfc leidiny* *65 
ĮLEISKITE WU^MS ATKIT?JE»KW MApS* Patarimai ir

* ‘ maldos laukiantiems ir auIatSiisiems grįžiausib* įyysnimn
dienom Pagal kun. Fechtsį sutaisė KuprapM- Vilnimi. Pusi;

i 2T7* k. »-<*.’■**•»»«■** i~~«» •’♦■*» < ’if* * » U ••»»»». k. *♦'••. * H » •.... • .50 
’METUVA Pavasari, Vasarą, Rudenį ir Žiemą. Parinktieji tai-

: tym&iai U Lietuviu raitijos apie Lietuvos metalaiklua ir ju
CHh. $
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’ ;^u Wsa^im'
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I
rs1FTA0 <■Mlim j-raindijonųgan-

f IETOS ŽINIOS frt^ kurios kalboje yra tik 
I j300 žodžiu ir tie žmones ne- 

. *”****■”• 

, Bostono katalikiškasis lai-į I... ... ..r.........

kraitis $įie Pilot indėjo ii-Į s USTBAI!! 
gą korespondencijų iš Kau-|AB BKAITM “MHUKtnfA.’*? 

‘ no apie 500 metų žemaičių Jei dta nMkiitri “Perktao” 
vyskupystės sukaktuves M* kuogretfitan-

. iškilmes. Ttiji. žinia yra iš Ijį*!
1C A W G — 'NfttidTinl ttttti atsnpK * Perkft-n A wJw kJ u ’ *** Ifcų O “B** 
Cątjholie VTelfare^ pouneiL |ktituui,> tuoj pa* tave&taibala* 
Toji organizacija siuntinėja I w
žinias visiems kataliku laik- Į ^PtaKūNAB0 ‘ 

rt rasčiams. Reiškia minėtoji
žinia buvo pasiųsta visiemsĮ **-^^****- 
katalikiškiettis Amerikos la>Į PAAiLFLirA*

./ ■ / ” . r 4PA1041«:''.
ETKlL M, toBtei. 

lto®-JL 74h MĮų Brito®,. Ma*® 
______ . .vtGripnat p. Tūloki®

Pėtėr Schumoviari, turįs krau- l Jltl Brite* St, B® BoriM*, ltaa*. 
tttvg'712 Harrisott’ąvė^ghii ligo-

, ninėj su paskeltą galva. ^^jaiN/iriAT*M tolkri, '
vyrai JAejoH jų krautuvu primų* [ ffOFriaKg St, S® Bo«ton, Mm®

. H savininkę ir pavogę
h§e0’ OBi4iS^

HELAIMINGOS
' |utf pietų št» Petoa parapriri rilėJ 462

Pęreitą. panedėlį buvo taip va-1 ®*- SeventjĮ St., South Boston, Mas® 
dinamos Holloween.* Vaikai.nu*p ~ ~
vatnai pasirėdę dūksta visą.vaka- į T 
rą po gatves.. Tarties Ophir, irfjį 

_-JWashington gatvėmis vaikai, pa- ĮJ 
i. «■—■ rodavo su lemputėmis. Nuo lem-ĮJ/ 
| putės vienos mergaitės, 6 metų Į a
| ' amžiaus, užsidegė drabužiai. Bai-1 j/
i 1 -. šiai Apdegė ir ligoninėj mirė,"5 , •1
į . SUSIRINKIMAS.
E , LDS. 1 kp. spaudos platinimo
!' * • S > • 4 « a a * —
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4>«MAZ 
•Ou JKMKnrt JUM

wmt — Ateam* Mte®
W* **® MM* *1, Mm® 

VKSįPIBM. — JhMMM Asdffltate® 
-Z™ Pumai •tX** Bo**Cmm*. 
MOT. Mtt TTnMa TafkiairnM.

M1 Botom M, BoMM IT, MM® 
*HL lUUm -v P*MM> MMŪŠhą 

St, M® IT, Mm®. 
KODMmm - JwMu Kančia**,

174 Boita* Bt, BtMte ftT, Mm® 
KARIAUK® -® Pnmaa Tito 1*1 Mm, 

**1 WfcJMt MmfT, MM® 
Baairinkfteai laikomi tau pirma na- 

dlidleni ktekvieoa j*to***ą 2-r» ttl po 
plotu Iv. Patro parapija »al*j 402 n 
Skrranth *tr*ot, soath Booto® Mm®

KJttteA SVAKBU!
Jei nori Hinoti ant ko Zuliko- 

vskis joje iš Vilniaus į Varšu
va (da Warszava) skaityk Per- 
kiiną spalio* pėnesio, o ten rasi 
Jo paveikslą ir aprašymą; 
- Kelionėj tikėtas 15e>

“PEBKOTAS”
36« Broadw®y, Borton 27 MtaJ

Darbininko Draugai :

PAIN-EXPELLER
VahMtaMlta Mn®® V* JW. OMfc 

jOAtsm mt <***{«« kaip 
AOmetų. .

Ttaiyk Dar* (AMk*r) TaistaM^,
* ■ 9 .

..... ■

*

w.

4

i- ■

• *<
i-

T ■
f

k&isčiams, t ■
t »■ » ar - F -• < ^ ♦ • ' • • •\

' > f'Mtatato' galvą

r

A

3U. 8® Basto® M

IR,J,C. LANDŽIU 
(SnMČUR)

' Liiitrvia 
Gydytojas ir Ckebumum 

Gydo altriM ir durobUkM U*M 
vyri, motoij ir talkų. Statomi* 
nooja tavųjų, j©j*wUlM"*uį® 
n* to tt> tavo laboratorijoj. !® 
teiki* patarimu* laiškai* kiturir* 

3 temantitai® Adr**Mi 
J 506BroAdway, ,< 

! Soųtk Boeton, Mam 
'Kampa* G St ir Broadw*jr

ŽMdMattL OnUhiiM Bmufr 
Laivai, iaaniM ĄprijiaM* 

8® Kairiai®' 1
Ten Xra Vietini* Agento* Ju*ų Ifteiįt 

_ Ar netoli Jo.
gmirfe Leižrij® Ukrainąfr

ĮHAM^URGi*., ’ i
SA^ONĮA — ®UOD' S

0®Mn |146._ 3-<H& klega S12&I

_a*®*!*® •*»

rADJUUMMgą, BATOORj OAVIJ^ 
>wgw® TOOLATOnum K*RVU8, J 

TVIRTOS VISTU IK StOTCRBa
Turėdama* sunaikintų Sveikatų ir Spėkas; tur®. 

damM neaiikų ’minte ir nusilpnėtų kūnų; pasibodi* 
inutnt v*i«tw« d*l padldtninuL v«Uchnno ir vaistu* »v»i«fn*tt- 
«xu, bandyk Nuaa-Tona ir jMNpiųikrifc kafe Kreitu laiku j*u- 
«a*i ytaai aaujtt fan&KUt Davyn«< ii Ūėifmtaa *l«u imosfaua Jteu 
tokio kaip bfogaa apautai, nwuomulavim*a viduriu, galai ir 
Uputinuu, aŪcatSjtou. akilva*. ttiliinta, anenia, kankinimai t«u- 
matiMUo, akauąntai »aIv0B» ii«urąlKia, »toka» <n»ruijaa, niuilpna- 
IfaMtą narą* ta neaalMimąa jnteguęti. patina nuo atokų narv 
pajiato#, »kl«to vandanlųoto kraujo ta nauitektinioa ėlrkutaeita 
W*ėjo. r

. daŲa kuno ta koina Jo vaikino Temiaaa ant narvu P*ji*ito» 
HdRauiai VĮtaik* Karam atoVfajo pilvą, Jai®a». inkitua i 
Jtadao plakimo, kraujo cirkulavimo, Nntra-Tona yra tafea 

nuaiiphatu narvų ■ta...*lj«1no. aunaikinimi
i 1M I avaikatCdūkdanšiji auditiniu'yąjrtū7 rKman’dųotorfe’ murdytu
’ — f par «atoin*tta Gydytoju*. Yra ji* ypatingi! maiatingi i Galėta te

JM" į roafora-mafatiM dal Kraują ta Narvu.

•Mį

DR. H. S. STONE I
Akiu SftouutKUg t 
9a W. BB0ADWAY I 

ak. 1

M. rmlJ.jūhaurI 
I - K» <RmBRWmWAV I

PerCherbonrg SAuthamptoa [L lė Marų 8octm Bomom* |

, jaknas. inkitus i

<
* 1 1 111 ~ r"l. "1 ■• ■11. III. , . TĮI I 1 I L Iii. I i |>L.i Imt,

p. ® < JOIITVOIO BBJcri VAD 
dybo* adrjmai> boĮtojt*

•*“. 1**KMQVI VMnMGKM,
41 ctoteB'-fV B® Boetoo, Mm® ' 

VKB-YIHM. — JvoMUM'BŠlDkM,
Wt B. SMh IBU Bo*too, M*** 

BROT. RA*T. Ant Bbritori®
4to B !ti lt, to Beriteą Km® 

«m. WT. ~ Jw*M KaraUMtakM,
*00 U. Orite** Bt, ZtordMriri. 

KA8IBRIU8 -IttlriJii aUteekM, į 
Br Xh »t, 8® Bortotj. Mm®. ’K^n* 

ICABULKA t- Antena* Gnodi®. [ į®Ldr
180 Botatal 8^8®JEktoton,jĮua* | pn>tin<«»~»yžyįi*ji ntt’o nu«"ifx>h<to n*^’’ta’’ab«ln<7Vun«ikinimi 

PORUMTttam teori *200.Wr ęM*‘P« I ”5*. «uUI»yti « aitoniu branriS’
nuo Airio* iri nririkri® I
™™ EuGSS dvOKoS®- [ ass8*® 1 °*“’**fralrittMi *Q*tefnjcften* kM pirte* ridU" Į Nura-Ton* priduoda, ttavybt Jaknomt, psatiprin srrobu* teta. 
Atetf kteriiria teritefo DO flo. <WJ •&* J*. *ui*!?"* AtaaivTt/ fnkitoa, ii vara laukui

«*rix® Ateidami <Snn** to namų M- [apetitą, gia^/rito* ntavua te kietėva»ttarint< mfeg® 
Hn ri tevim atetflrttt rite teri* d®' | Karieton* ĮpĮątfeate kraujo ta pagerina cirkulavimo jo, priduos raudo- 
i?* S^ESr "‘**’"*** ,»*", I- Į pilnio veidui,te iibum* akiems 1 Nnra-Ton* padara. tvirtus, rustus
Vta pnratycL *. Į vyrus fr sveikesnei fr puikesnės moteret. Nugfc-Tone riatalpin iavyj jokiu, migdamu ■*
. ■ „ •.!*-* - . » I tereąttt psprote vaistu. Sudžti’ jie v» Įbatanktain ■fliinarfėt Yra nnvlllrM iMiintata; a>«wite
—S——-r—**—r—t—■ - -- • ■•■ •• . I skoni tevartuoti gslema bejokioneparanukumo. Bandyk juos. Eekomenduau visteas

^ri®AM«aWhMĮte UVAMNCMAt toki Nuga-Tone yrs'vtau (|1.OO) doleri* 
A J • " - į' ** kenksite. KrtMJįonhts talpiną devynios dsiimty* (00) piliulu, arba vieno mins*!

AMEMNOSIR UETUVOS AUDIMO KORPORACIJOS
11' ' . * t■ . . ' | Į aptiekose tonus pačioms iilygoniiS ta tą pačia garantija. >
£ CIICIVA9IAU111AC FAIIMC - - • presiusk sava PASTCLrAviga ANT-raa kuponą
A tFUUvIIrlAu dUvIl AtlfVf lmnVf KAUIvLI National LaUrafory L-22 IOI8 S0. .Wab**h ĄVo.. Chicago. III.
” 1 ’ - '** I Gerbiamieji! įdedu Sionais

I Nuga-Tone. . ~

. t

> Liverpool Ir Gla*gow
SCHYTHIA Lapkričio 12;
ALGERIA
aooitania Lapkričio 1A[J
CARMANIA .....L................... im

P®r Angliją ar Hamburgu i i« Vt Npo P ® W T vilu t Danzlg’ų ir Hambrug’ų —-^135,00,1^®®®®®*®®®®®*®^®®®®®^^^®^ 
Llepojų—'$145,00; Taksųv $5.00,

■■•.r.H. L ,-.j u į ,t>l

Reikalavimai,
Reikalavimų kaino* 8® ui lo*

dį ui kiekvienų' *ykj. *

.Lapkričio 121 j
..Lapkričio 121

...Gruodžio 3|$ oyyA

v <’•

JI Vardo te * pavard£................

l

m » k I
GolWw M*W5W <r I
Onuo VuAirooat ■

Rytai* Ik 9ml. I
Po pietų 111d 8 VaL ■ • Vakarai* nuo <J Ud fi | 

536 Broadway, S. Boąton i

Ii/’ ■ *
s Viši Amerikos to Lietuvos audimo Korporacijos akcininkai, 
d) kurie yra sugrįžę iš Amerikos Lietuvon yr® šaukiami 16 d. spą- (jĮ Gatvs fe aumęris............. .

lių, 1921 m., kad susivažiuotų Kaunan, to taip pat yra kviečiami l ”. ',x .
() Lietuvos vyrai to moterys, kurie interesuojasi prisidėti prie mū.-’ ’
? sif^delio audeklines darbo. *
(I Amerikos ir Lietuvos audimo Korporaeija šiomis dienomis (Jf 
? nupirko Kaune Rekošo Fabriką, (vieną didžiausių fabrikų Lietu- f t
Ų voje, Kaune), kur bus įsteigtį*trys dideli fabrikai; 1. vilnonis. (J ■ llklITCFl I 
J? fabrikas; 2. lininis arba drobės fabrikas, 3. mezgimo to drabužių, f Į I I tU >
Q dailės fabrikas, čia vietos užteks įsteigti tiems visiems trims fab- I AMERICAN S- 
? rikams, nes yra milžiniškas žemės plotas, 11 mūrinių trobesių, $ 
f) 9 mediniai. Ateitis mūsų su audekline yra didelė, čia prie au- Oj 
t deklinęa įdėtas žmogaus auksinas neš Šimtėrjopišką .pelną, to dar I 

PAVEIKSLAI IŠ LIEJU VOS ^r*e ^m0^US ®a^6s saū darbą ant visados. Dabar Lie-^ 
■ Bus Rodomi > *IU tos, šalys jšveža iš Lietuvos* liiius ir vilnai Kada jie perdirba I IDVDlftift ilfiv E f f A to vilnas, sugrąžina mums išdirbtą audeklą; iš to jųLArAnlGIU^IlUli 3* luZ l v fabrikantai turi 'didžiausį pejną, taip pat jų bankai, • jų gelžke- 

FOUST^R HAEL ’* * " ‘ ‘ --- -- - x s^__a

'' (Svetmejė)
25 Pettec Street N. F/ 

NEWT0N UBPĖERS FALLS, 
MASS, ,

Rrasidės 7:3Q- vai. vakare.
Rengia

liietwvių Prekybos Bendrovė IX
GerbtoTniAn Tteh^rikir 0 Sutuvafikvima programas;, Visi’ svečiaiyra kviečiamiap-. (Jf

. v. . . • |s lanBgilą audeklinę^ naująjį fabriką. * Fabriko1 vieta : Vytauto * Į
Kviečiame visus Lietuvius, kaip IA 'prQSpektas Nr. 12, visai arti Kauno stoties. Nuo ryto 10 vai. A į 

vietinius taip ir apielinkės ant to V fabriko geležiiuai variui bus atdari.-.Tei^įaukš jvečių dieninis VI 
taip gražaus vakaro, nes apart IA to naktinis sargai to kiti ašmens, kurie išvedžios svečius po XI 

■ paveikslų dar bus įvairus pamar-lx fabriko trobesius, sodą, to apvės apię visą žemą. 1-val. 30 min. (11 
pnimai. Turime du gerus m^Ia ‘•’^F MetaveeV^ava Wt fabriko geležiun}_vari?, »da- *1 

; . 8 v i - ' H) gyvaujantieji sugiedos Lietuvos himną. Tegyvuoja laisva Lie- (Hkantus, kurie, mus palinksminsi® įuvaj Tegyvuoją laiihingai-..mūšų fabrikas, įsteigtas sunkfaiuž- JtĮ 
gražiais muzikos šmoteliais. Į A dirbtais darbininkų pinigais! jPaskui-korporacijos prezidentas A, 

Tai-gi nepraleiskite'progos. I® pasakys trumpą prakalbėlę susirinkusiems. 3-čią vėd. visi šuva- VI 
RF.NGfi.TAT {A žiavusieii susirinks i nurodytą salą. Nuo. ^val. iki 4-tai Kaz- f 

»-■ ■ ■ [V lausko.prakalba svečiam; po prakalbos bus narių!užrašinėjimas y
Tllf ĮPQ 9 E ’Ia Prie audeklinės. Po to, bus atliktikorporacijoš reikalai, bus syviuu I (i renkama korporacijos valdyba, Ant galo bus džrasinejami kąs A

Sveikata to Tinkamume į? norės dirbti prie audeklinės. ‘ ?
m Kviėčiu atvažiuoti iš visos Lietuvos kas tik galį_ ir kam rūpi A
|§ gera ateitis, o gal kas galėtą atvažiuoti ir iš Mažosios Lietuvos: V 
| A Audeklinė nori atidaryti'skyrius visoje Lietuvoje po didesnius a . 
I V Lietuvos miestus, to taip pat turėti įgaliotinius visuose Lietuvos y 
IX apskrieiuoae; .............. s
|y Su visais reikalais kreipkitės į audeklinės’nuosavų kantarą u 

A Vytauto prospektas Nr. 12, Kaunas. Kantoroš valandos’mio 9 & 
rū vai; rytu iki 5 vai. po pietų. - . - .** A
I# P. J. KAZLAUSKAS,b M

. Prezidentas. A'

komisijos susirinkimas įvyks ket-1 
verge, lapkričio 3 d. S. m. LDS.

F kambariuose. Pradžia 7:30 vai. į 
į vakare. Meldžiami pribūti visi, 
• kurie apsiėmėte dėl spaudo® plati

nimo darbuotis. Taip-gi ir tuos]
kviečiame, kurie norėtų padėti r
spaudų platinti. Visi pribūkite,
nes yra svarbu. . . r

Rast. M. Žukauskaitė.

z.

10 t tuvos žmonės yra aprėdomi su užsieny išdirbtais drabužiais. Ki-

l* “mStįlinua ir vilnas, sugrąžina mums įdirbtą audeklą; iš to jų 

 

Ig liai, jų. laivynai, ir darbininkai) o ant galo, mes'pirkdamj iš jų v I 
[A perdirbtus mūsų linus ir vilnas turime! apmokėti jiems visiems AI 
Įx tą pelną. . y|
L A čia aš permatau milžinišką pelną ,prie .audeklinės. Lietuvoje, Jr j
y nes vienai Lietuvai reikia 15 milijonų metrų audeklo išausti per h | 
ą metus ; kad išaušti tiek audeklo turi -dirbti bent 1500 darbinin- $ Į. 
(J kų dieną to naktį. ’ -. ; • ; ■' ' ' ' - - ’ |

t jį Jeimėš pasiskubintame prie audeklinę įkūtunų. greičiau, tai 2
dar vienas permatomas mum didelis uždarbis būtų, kada prasi- 
dės Rusijos prekyba su Lietuva. ...» v
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Jęigtf gelžkelių. streikas 
užeis, tgi anglių, nei už pini-
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INC.-I/ _ _ _
Trumpiausias susisiekimas su visom dalim Centralės Europos 

*. . ' Laivai išplaukia bdejcvienę, ketvergį
B nuo Pier 86 No. River, 46-th St., New York, 12 vai. per piet 

“MOUNT CLAYi’ “HANSĄ”’ ,
‘*M0UNT GARROLL” “BAYERN”.
“MOUNT CLIJiTON?' X“WŪERRTEMBERG’’

Kajuto’s su'2,;4 ir 6 lovom ant* visų Šių laivų. Dideli valgy
mui* rūkymui ir sėdėjimui kambariai ir visi pasivaikščiojimui 
dėnal skirla’mi 3-čfos klasės pasažieriams. Ant laivų “Hansa” 
ir “Bayern” yra kelios-Specialiai puikios kajutos. Užsiregis
travimui vietos rašykite i mūšų Įgaliotus agentus arba l 
JULlt/S ROTTENBERG, Ine., Hęio Engianti Generat Pass.

~ ■ 260 Handver St., Boston, >
• ' UNITED AMERICAN LINES, Ine.
' -- NEW YORK,

I

•} HUOąDVTAY

A •

gus nebus galima gauti..
Mūsų' anglys yra geriau

sios iri dabar pigiausios, tai- 
pirĮdte.is . :

LITHįiNIAII A0ENCY
Ivaškevičius .

361 Broadxyay, So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 605 or 1337.

PARSIDUOI>A NAMAS.
; Priežastis pardavimo — Išvažiuoju l< 
Lietuvą. Namas’’ turi 14 kambarių su 
visais Įtaisymais. Namas netoli City 
point. Vasaros laike, labai smagu, nes 
netoli marių Ir galima daug tyro oro 
pakvčpubti. Delei platesnių informa-' 
cljų kreipkitės f, “Darbininko” ofisų, 
366 W. Broadvvay • Boston, Mass. •

IEŠKAU VIETOS UŽ 
ZAKRISTIJONĄ.

Savo darbe Žinau gerai tegaliu, pri- 
statyti rekomendacijas nuo klebonų 
pas kuriuos .pirmiau dirbau. Adresas i 
“Darbininko” Adjn., 366 ,W. Broadvvay, 
South Boston, Mass.

» « -r t

rlt.’V YORK N \ ■ (

f,J,KALINAUSKAS
I ADVOKATAS 1 

į 414 Broadway, f- 
į S. BOSTON 2T * MASS/ 
[• . - Tel. S. B. 0441. į
i Antroj lubos—Viriu/ E. P. B-vBs 
! - GYVENIMO VIETA: r
r 185 Rowe .St„ Auburndale, Mass.
Į. Tel.Ąy.NewtonWlG--R^

, OR. A. J. GORMAN į 

j (GUMAUSKAS) . j 
[ DANTISTAS H

j 705 Main St., Montello, Mąsš. { 
j . (Kampas Broad.StJ . j

Tel. Broekton 5112-/W* |

DR. F. MATUTIS
Gido viamotas Liga* 

Pnuocm* Axnov® 
Valandos: 1-4 to- 7<-8 P. H.

I
".tekSo.Boston $8,

Lomia DANTHJTAą 
DR. M. V. (MSm

Laikinai pėricMS ofisų po Mų
425 BsaM)krAT, Bo. Bostoit, MA*®

MM II iki 12:90 rjste fc
* 1180-8 lt 6:8(^-O P.

Ofisas uždarytas subatos va- 
karals lr nedėllomls.^

SATHANDRUSSIAN 
MAUDYNĖJ ' » x <Nauja maudynė atsidarys lap

kričio (-Nov.) 4-tą. Visą šitą sa
vaitę bus dėl vyrų. -

Maudyne atdara dieną,ir nak-

. S. 8HUBERT, J?rop., 
llr Šavoy St, y Boston, Mass.

... ?

. Tiesi kelionė į LIETUVĄ
PER PILIAVĄ .

r , * (Karaliaučiaus prieplauka)
į Arba per LIBAVĄ, HAMBURGĄ—EITKŪNUS

■ j Žinomi linksma mums pranešti, kad mes pasldarbavom idant musų f’ 
pasažieriai,.O y'įatingai lietuviai, galėtų keliauti Stočiai f Piliavą. '

• Lietuviai, ■važiuojanti į^?iliavą, aplenkia Lenkų juostą (Korldorų) j 
Ir pravalo turėti tiktai lietuviškų pasportų ; jokių. vizų nereikia. ", 

Šusinėšimas s« Piliava tdl yra nauja Šaka musų teguliarlško susl- 
neglrnosu ^Hamburgu, Danzigu Ir Liepę jum, o dėl Lietuvių tai trumpi* 
Ir parankus' kelias namon dasigauti. f '

’ blDELI DVIEJŲ SRIUBŲ PAŠTO LAIVAI IŠPLAUKS: 
LATVJLA .........Lapkričio 9 [S. S. POLONTA .... .Gruod. 7 
ESTONĮA ... .Lapkričio 23|LITUANIA ...... .Gruodžio 21 

. ' Taip-gi naujas tiesioginis kelias tarpe .
LIEPO JAUS—DAKZIGO-HALIFAX,Kanada 

- Viri laivai turi puikiu^ "kambariiis trečios klesos kčlėivfyiiis..
- . ' Ą Hpeipkitčs prie musų agentų jusų inieste.
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Jeigu, nori buti «velku ir linkimu taip 1^ 
- kaip Šitas ]vyras jaučiasi nuo elektros I

gyduoles, tai pirk elektros gydyklą. Tu I ž 
w gal&i įgyti daug sveikatos ir stiprumo. IA
Mes nesakom kad musų elektros magi- į Jį 
bia ilgydovisas ligas, jeigu $alp sakytį 
tume, tai nebūtų teisinga, bet yra to- Į 

„ irių ligą kurias tik galim® išgydyt ▼leul 
su elektra; Nematom kur elektra* ga-Į 
lėtų koki blogumų padaryti, už tal taid | 
Šita, magina wra geriausia dėl tokių il
gų, Ji neręikalaunft jokių baterejų, į 
padaro savo elektrų. Labai lengva ją | 
yartot, padaro tave jaunų ir stiprų. Y-j 
ra tokių kurips tiktai laiko koktu, sa* | 
yaltų Ir kainuoja $8.00 arba daugiau. 
Mes parduodam už $3.8£, tad ir nepra
leiskit Sitų progų ir tuojau rašykit prl- 
»IųKdamt 35c. kartu su savo adresu. 
Balansų apmoktai kuomet prisieini tų

, puikių elektros mašinų kąri® tm paaiš
kinimais.
, BLEČTBI0 PEPARTMENT, 

; 1380 N. Western Avė., Dep. 210, 
Chlcago, IL*■ -V ■

' 4 VDidžiausia lAettt&ty

eBVERYKŲ KBAŪTOVt

South'Bostone, '
' ■■■ -■ •• buvusi——- ■ , '

Į I^ogrM* Shoe Mf. Company -
. pereina į . •

• Drivatiškas Bankas. _
Ųabar mes užlaikome, didžiausią eilę ČEVBRYKŲ nuo 

; riaušių iki pigtousįų kokių, tik gilima rasti pitonos kietos krau- 
JuvėsC (įverykai išdirbti Mūviu, kaipo tah. Brogirig* Bhoo 
W Montello ąr Over Globė Bb^ Oo., Bridgeport ir kitų 
pagarsėjusių todirbysčių. Atsilankiusieji galės pasiskirti kas 
kam patinka ir labai prieinama kaina. Tokios prekė*, kuriomis. 

. m parduodam*, jau senai buvo girdėtos. Todėl kviečiame 
j. visus atsilankyti.

BANIULIS
-

ge

k

J. MTKMISKAS IR W.
377 Bro®dw*y, So. Bo*ton,
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PRANEŠIMAS SERGANTIEMS ŽMONĖMS.
Esti pasekmingai išgydęs 'naujausias ii? chroniškas ligas,

M - « J .

J

Netyrą kraują 
Odos ligas
Kepenų nusiskundimą ’ , 
Vidurių ligas 7
Reumatizmą

. Nervų«ilpnumą 
Skilvio nemąlimą 
Inkstų liga® * 
Nervų išsisėmimą ’ - 
Pečių skaudėjimą 
Spuogus nuo veido.>

» -

'<•'»

«

---------- ----- - ---------------jg-.- - .....uuv vcam,v.-

‘Gydaht visokias Ugns: smarkias ir chroniškus, tai yra faktas kad as per. 
vlsą'snvo gyvenimų studijuoju Šitas, ligas. Pridedant mahO ofisus yra ap- 

: rūpintas su naujausiais instrumentais Ir prtetaisom elektros Ir tt. Joki 
ekspensal nėra perdldoll kad tik pagelbėjus mano ligonius.- KogrelČInu- 
šia ateik ir persitikrink ar tavo liga yra bėvllts ar galima išgydyt Ne* 
Žiūrint kokia Ilga butų, tad mokslas ir sabumas tave vėl sveiku, stipriu 
ir linksmu padaryk.■*-* PATARIMAI tętKAE. > * , . ;

220 TR

SWBIJS PRANEŠIMAS 
OEL BIZNIERIŲ.

Brolau, jeigu nori savo biznį ge
rai'išgarsinti- laike Kalėdų, užsi
sakykite gieųiniij, Kalendorių. Tu
rime naujausio išdirbinio tautiškų 
•su lietuviškais mėnesiais 1922 m- 
ir šiaip visokių įvairių naujų pa
veikslų. Kaina/ sulyginus su ge? 
rumu išdirbystės, ui lOO kalendo- 
dorių su apgarsinimu mėnesiais 
nuo 5 iki 18 dol. Didis pasirinki
mas. Prabas paštu pasiuneiame 
iy ant pareikalavimo pristatome į 
jūs namus. Rašyk, nelauk, lies 
jau, mažai laiko. Adresuok:

A. KAZLAS,
58 New Verk 4&ė.fc NeWk» IT.

L’ ■ * • ■» / t ' ■“
"/'-i | .Į.!,'..., .■[.■■iMta.. ...■į- ..l.l. ■l-Ni J . ;

h

Pajieskojimai
pitfelkojhnt) kalno* LD8.( na* 

riui* Jr “Darbininko” •kaityta
jam* 1«ykj1 mėtote ui dyką,ui 
8 arklu* ILOO, Prietelia®* Ui 8 
■ykluaflM . ■*, T 1, ; -------

Sc«saMaa®BHfcH=a>*BS»-a5^^

08, W. T.REILLY
Pirmos Klesos Dantistas

469 B’way,(So. BostoiųĄIaM. j
. (Prie Dorchester st.

K

Beit Flione f Poplar 'fltofi'
ADOLPH F. STANKŪS <

TIKRAS LIĖTU7TS ' 
G B A. B ORIU S 

Mr. Vm*0M St. ■ , 
PHILADELPHIA, PA.

4 • 4 > ta ‘ . 1
*»«■»'■■■*irt.<Įįį,.įĮ jį.w_e ,i«į, (■

‘ ■ A - ' ; > » •
■V111'1 v 1 Ii ■ ... ) I. .1.■■■■_»<
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gF. gAAZlfM, x DRAUGIJOS 
VAUJYBOBAlPriUUl 

So. BOSTOlf, MA£B. ;
, . • -:L “ '

*■ • ji . tob
• * >

PĮBM. ~> Jona* PftnMttot \
. 5M M dth St, So. Boato® Mm® 

VICE-PIRM. J .Andrullunas,’ . ’ . • 
• ■ 273 —* 4-th St, So. Bo*ton, Mm®
PROT. RAST. - V. J. JakMag.

147 H'St., Bo«ton 27* Maa® * 
tin. RAtr. - juom* atoft*,

- Merydlff Aeadem/ ..
ArH'nįhtAh ISMgtt® M**® 

HD. — LeohM a**tto*\ ‘ >.
Ul.Bovren St, So. Boeton, MM® 

IlDO GLORIJAI — X GrubtagkM, 
. I J«y 8t,. So, Boeto® Mam, >

AntaŠa*' Kjąlta®
Nto'Btii Bi/to. Boaton,MM® 

MARtALKA w. Povilai Le®&®
■ ■ ti ttory 8t, *® Beata®. Mm® 

, - Draugijos ;autoalM.; reikale i

. DnMtyetM MMiMnkiaMd kdloMto ka* 
antra laadttdtaal MlaMM' l*®' V®L ■* * 
ntata BalaytinM aaiaf ait t 8®

Paieškau Tamošiaus. Matuko, paeina 
iŠ Domlliškių «od.t Krinčinu par^T® 
nevMHo miesto.' Apie 24 metai kaip iš- 
valiavęs iš LMuvo®* GirdČjau - tad 
vaMm į B|lladelphi® Pa. at Maha- 
noV city, Pa. Kas lino ar pats atwl- 
Žauklt šiuo adreau:

. ONA 8TAŠIENR,
(po tthrais Artnanalč)

M8 Columbu* Av®, R6xbury, Maa®

J.
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(Priešai* Majeriic Teatrą.)
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