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"Pnbltobed and dlrtrflmted under per* 
Mtt (No. 684) authorfMd by the Act 
Qf (ktober fl, 1917, on flle at the Port, 
Offtce of Borton, Mum. By. order of 
the Prertdent, A^B, Burleeoik Port* 
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WLLLIAMAS KARDINOLAS O ’CONNELL

Gerbiamajam Dvasiskijai ir Žmonėms savo 
Dijecesijos pasveikinimą ir. palaiminimą.

i ,_______ _____ ,
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Jo Eminenciją
BOŠTNONO KARDINOLAS O’CONNELL,

• • , - A

dabar išleidęs Ganytojo laišką bėgančiais klausimais.

Ganytojo

Jeigu nori, kad raštas atro
dytų gražiai ir jeigu nori sutau

pyti kod augiausia laiko. Dėlei pla
tesnių informacijų klausk .pas
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LIETUVOJE, YRA
MELAS. :• ’

v *

360 Broadvay
m Satffli Boiton GZO

^DARBININKĄ,
366 Broacluay,

Boston 27, Mass.

d l

Krikščionys darbininkai vie

nykitės! Spieskitės į vienin

telę darbo Žmonių or^aniza- 

* ei ją Amerikoje — Lietuvių 

\ DarbininkųSąjungą.

f

Organas Amerikos Lietuvių
R. K. švento Juozapo

. Darbininkų Są-gos.

“DARBININKAS” 
■Eina- 

UTARNINKAIS, KMmmiS IB 
SUBĄTOMIS

jtfrtrtUfr. .... .$4,00
Užrubežy motam «,S.OO "
Bostone lr apylinkėj metama » 5.00

“Darbininkas” * .
5 >

Boston 27. Mass.

Kaina 5 centai
’f

f

Londone — Turkiu, nacio- 
t M , nalištai ir bolševikiška res- 

zt:~ iro.' publika Azerbaįdzan.padarė 
/(Liet. Inf. Biuras),—Eltos fa£įos sutartį pagal kurią 
prąnpšiimi Lenkai yra. palei- pjfefįalino Armėniją, ir Gru' 
dę melagingų Žinių būk Lie- 
tuvoje areštuoti lenkai yra * -

Į apie tas žinias Elta praneša VOKIŠKOS KALBOS. 

kad jos yra prasimanytos ir ,, , T' ’ ; .. .
. s- * -t Z x. i Mėtis, Lotaringija. Na-visai niekuo nepamatuotos. I ..... P.*, • TT .

>, • , nai Respublikoniškos Uni
jos priėmė rezoliuciją ręika-

' i",‘
■

,♦

LIETUVOS ATSTOVAS 
SUOMIJAI.

—■/

. Vašingtonas, XI — 18 d. 
(L. I. B*) — Suomijoje į- 
kurta Lietuvos Atstovybė ir 
paskirtas Lietuvos atstovu 
p. Ignas Jurkūnas-Šeinius, 
Jurkūnas-Šeinius gyveno 
Skandinavijoje nuo 1915 
metų, , dirbo prie Švedų-Lie-) , ——r, d
tuvių Komiteto Stokgotme,' _ Vokietijos di-
veliau buvo ’paskirtas.L, T. desniuošiuose miestuose at- 
A. (Lietuvos Telegramą A- sidarės Amerikęs konsula- 
gentūros) Kopengagoje ’ di- tai. 
rektorium. . Pastaruoju lai
ku laikinai ėjo pareigas Lie
tuvos Atstovo/ Švedams ir 
Norvegams.

įaujancią mokymo mokyk
lose vokiškos kalbos* Lota
ringija po karo atplėšta nuo 
Vokietijoj ir prijungta prie 
Francijos. 86 nuoš. gyven
toji^ kalba vokiškai.

4r _____ . •

r
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• NEMAŽĮS ARMIJOS. 
Washingtou. — Francijos. 

'preiųieras Briand ir delegatas 
"nusiginklavimo konfereneijon, 
posėdyje karštai gynė reikalin- 

UŽTIKBINQ NEPRI- gumą Francijai didžiulėstar^ 
GULMYBĘ CHINI-

. JAI.

posėdyje karštai gynė reikalin
gumą Francijai didžiulės! ar? 
mijos. ' •

NELAIME TEATRE
Hamburg, Vokietijoj, -k Jo

domųjų paveikslų teatre įvyko.. . . P .. .. UUXW£J.U luauc į vvni• Įdavimo konferencųa pn- spro^į. žuv0 u .^0^. 
. ėmė rezolmoiją užtikrina- to daug sužeista.

čią Chinijos suverenitetą,’’
' neprigulmybę, teritorialę ir 

ądministratyvęi čielybę. Vi
sos tautos turės lygią teisę 
Chipijoj ieškoti rinką savo 
prekėms.

Portland, Me. James 
F. Anderspn, 60 m. amžiaus^ 
teisme kaltinamas pačios už
mušime pasakė: “Aš ją už
mušiau, kad pabaigti jos 
kentėjimus. Per metų, me
tus ji sirgo ir ėjo blogyn. Ji 
baisiai kentėjo. Ji prašė IHa-

JI

?> . PRAKIURO DEBESIS.
Messina, Sicilija.^— Prakiu-

TO debeęis įr gausybės vandens
'Ūžtelėjo iš. dangaus. Ūieli so-

! džiiai buvo nušluoti ir keliai pa- 
gadyti. šimtai žmonių liko be

. s namą keletas žmonių prigėrė, nęs ją pribaigti.

*
i

\ __.. , . M .

TAIKA NUVARGUSIO PASAULIO V3LTI&
-* fr

Kristus atėjo ant žemės įsteigti taiką.: Stabmeldžių 
tautos, nepažindamos Dievo ir Jo teisūj, buvo mėginusios 
suderinti Dieviškas teises su. žmonių teisėmis ir prieder
mėmis, • bet joms mažai tas tepavyko. -Jos žinojo tik spė^ 
kos teises. Jie turėjo nemaža dievaičių, bet nė vienas ne
turėjo pajėgos vargdienius apginti. Buvo ten dievaitis 
karo ir turto,’ dievaitis' grožės ir smaguriavimo. Buvo 
dievaičių vargo, pažeminimo, sopulių ir kentėjimų, iš 
tokios materijalės spėkos viešpatavimo išdygo pavydėji
mą ir neapykantos terp pavienių žmonių, padermių irt au
tu. Nebuvo ten vietos teisybei ir meilei. Nes jos paeina 
nuo tikrojo Dievo — ir jeigu žmonės išmeta Dievą iš drau
gijos, su Juo išnyksta taika ir gera valia terp žmonių*

Nūnai pasaulis jau pailso nuo karionių Taikos! tai
kos!— šaukia kiekvienos lūpos; kiekviena šiinds. BettaV 
kos negali surasti ir jos nesuras, kol karionijj ir nesutiki- 
mų priežastys nebus pašalintos. Būtą tai klaidingas opti
mizmas ir savęs apgaiUiojimas sakyti, kad viskas jau. ge
rai; kuomet ries žinomu kad sparčiai augant turtui ir ge
rovei, su juomi auga Žmonių šayymeilė; kad plyšys ter- 
pu turtuolio ir vargšo eina platyn; kad pačios šeimynos 
bei draugi jos pagrindas yra ardomas: kad atšalimas tikė
jime ir bedievybės kasa ir naikina tikėjimo pamatus, Te- 
čiau ne nusiminimo Šauksmą, bet malonaus perspėjimo bal
są jums siunčiame. Tiesa,* šių laikų pagonystės dvasia 
daug yra žalos-padariusi, bet mūsą tėvą Dievas dar neiš
nyko iš mūsą tarpo. Jis mus išgelbės. Mums reikia tik 
gyveidman įvykinti Kristaus teisybė ir meilė. Kuomet 
Krikščioniškieji Idealai užviešpataus pasauly, tik tuomet 
turėsime taiką ir ramybę. “ jeruzaliau, Jefuzaliau! kad 
būtum žinojęs tuos daiktus, kurie yra.tavo ramybei.” ;
* *—------- ‘ į "

•Visi be jokios abejonės matome, kad didelis nepasi- 
tenkinimas ir smarki pagieža įsivyravo šių dienų pramoni- 
joje. Darbininkai stibruzdę; didikai susirūpinę ir griež
tai nusistatę; visur girdisi mažesniųjų streikų; didžiuliai 
streikai grūmoto grūmoja iškilti ir visai tautai atnešti ne
laimę; kliasių kova einą aršyn, kurstoma nesąžiningų agi-

tTąfea.M■**» paMurį#) .

u • .

LIETUVOS,
■* •***’^**M^'’’1^*^ 1

ŽBM KALVARIJA.— 
(5ią esti madoje su talkomis 
maSinavoti, linus minti, mėš
lą vežti ir tt. Dabaigus dai> 
bą čia labai vyrauja mada 
duoti pabaigoms degtinės 
butelį (dažnai po kelis bu
telius). J “nobongas” pri- 
sirenka daug jaunimo paši- 
Imksimnti, pašo®L žinoma, 
nakties paukščiai atsineša 
neskaniai gaivinančio skys- 
timelio/Lkurį visą supila 
sau į gerkles. Gerai įkaušę 
dažnai pradeda dėl nieknie
kių peštis. Būtą naudinga,, 
kad tokių: “patalkių” kėli
mą Šeimininkai griežtai 
draustų ir mažintų* duoti 
“nebeilgomis,” degtinės. ..

Taip pat čia esti dažnai 
keliamos vakaruškos, į ku
rias jaunimas renkasi iš ,1a- 
bai'toli; net ir mergaitės nuo 
vyrų neatsiliekd, ir jos drau
gė su vyrais eina į vakaruš
kas, manydamos; kad grei
čiau už vyro ištekėsiančios, 

. k£d po vakaruškas naktimis 
vaikščiosiančios. Tokiuose 

. pasilinksminimuose pasitai
ko iš jat®m^I&i»ai šlykštaus 
apsiėjimo, kaip tai: nepado
rių kalbą kalbėj imas, patam-* 
jŠėmis slankiojimas, girtuok
liavimas ir tt. Dažnai ne viajl j 
na mergelė verkią nebtefaisi 
rūtą .vainikėlio; Šaljn tokie 
pasilinksminimai! Tegyvuo
ja doras jaunimo pasilinks 
minimas! <

Žiogas.
»

- BRAZIŪKŲ, Lūšnos, Vi- 
liūšių, Plūktinės ir apįinki- 
nesė giriose priviso drąsią 
vilkų, kurie šeimininką ne
siklausę, plėšo avis netik gi
rioj radę, bet ir iš lauko su
geba pasigriebti. ' Medžioto
jai su nerimasčių laukia pa- 
sniėgant. O atsiradus pėd
sakui žada vilkus pamokyti 
kaip duoną reik pelnytis t 

y JPaukštys.

BADO PASKOLA
London. Laikraštis Timos 

skelbia,. jog Rusijos valdžia 
ketinanti .atsišaukti, t viso pa
saulio darbininkus paskolinti 
$100,000,000 kovai su /badi). 
Bonai butų po penkis šilingus 
:(aįie $1.00,) •

NUŽUDĖ IR NUSIŽUDĖ.
Ė. Haddam, Ct. — Namuose, 
kur gyveno Swoboda sujjavo 
šeimyna' rasta baisus dalykas. 
Vyras besąs ku kulka galvoj ir 
žibalu apsvliūtas, o jo žmona 
besant pasikorus, Daktarai 
ar policija spėja, kad motelis 
pįrma nušovė savo vyrą, pas
kui žibalu apipylus apsvilino, 
o galop pati sau galą pasidarė.

X ’ t- ’ / •

DARBININKŲ REIKALAI.
PARSIDUODA JAUNAS ' 

VYRAS. '
Springfield, Mass. — Andre,

ko George laikraščiuose pasis-.' 
kelbė. esąs pagatavas parsiduo
ti bile. įtaru,kurs sutiks jam 
prigelbeti išeitį augštus moks- . 
luš. < '

■ L

/

NUŠAUTA KETURI 
MEDĖJAI.*

>^^so7v-^MžiokIe ant 
briedžių tęsėsTšešias dienas, 
o\au keturi medėjai netikė
tai savo draugų tapo nušau
ti, o vienas pašautas. Du iš 
nušautųjų per' klaidą buvo 
■palaikyti už briedžius, o trd- 

už mešką. •
-------f—......................... ■

Į ROJŲ SENKU • 
ĮSIGAUTI.

Petrograd. — Kas mano * 
vykti Rusijon, tai turi apsi
rūpinti gausybe“ kantrybės, • 
optimizmu, šiltais drabu
žiais ir benzinu. »' '
. Patekti į'Sovietų Rusiją 
keblu,- Rygoj yra bolševiką 
įstaiga vizuojanti 'pasuš. Be 
kito ko reikia atsakyti ar. tu
ri nejudinamo turto ir ko
kio? Kokių politinių pažval- 
gą .esi? Ar esi kur nors ko
kios nors politinės partijos 
nariu ? Ar dalyvavai kare ? 
Kurią religiją išpažįstit r’ 

Jei pasisakai socijalistų, 
ar kokiu radikalu, tai esi 
dar labiau kamantinėj amas, 
nes girdi taip prisidengę įsi-' 
bruka visokie anti-bolševi-

■ > ' ‘ ' ■

kai. Tokią* aplikaciją išpil
džius, turi laukti šešias die
nas, šešias savaites, o gal 
priseis laukti ir šešis mėne-. 
sius iki ateis iš Maskvos at
sakymas ar įleisti ar ne. Jei 
kas pasisako esąs milijonie- į 
rius ir nori ką nors Rusijoj 
užvesti,- tai tolų greit įleir 
džia.

Gavus leidimą gauni va
žiuoti prigrūstuose vagonUO- ; 
se. Valgomąją stočių ma* 
žai kur sutinki. Todėl visą 
maistą kelionei reikia, su sa- 
vimi turėti. Paprastai apsi
rūpinama netik maistu, o ir į 
benziniais pečiukais, katiliu- ■ 
ku, arbata, indais. Tie in
dai reikalingi ir dėlto, kad 
nei Petrograde nei Maskvoj 
nėra kotelių.

y. 
n"'     ' r 'i"ir - -

UŽSIRAŠYKITE.
Visi, išsirašvkitė“ Lietuvos.. 

Studentų Kalendorių 1922^mo- 
geuuua ’ j.vua.lvjv >>^1,- tams. Kalendorius yia.Inem- ?
raoSU doras vakaras. ,ffi ertose ąpdamo^’.1^’ ' 
katalikiškosios * organizaci-'^

^Afeiąskite doleriui, tai < 
jos, -.matydamos savo narsą wsite tą kanonu ir didelį- 
vadą atsigavo ir reikią 4ikė- giebį visokią iš Lietuvos lai-/ 
tis, kad neužilgo V^Rūdos kraščią. 
veidas atsimainys. Duok1 Kalendorius gali būti graši 
Dieve,, kad draug socializmo dovanele.
silpnutėmis Šaknimis Šia iŠ- ■ .“e ^nkm smdm, 

nyktų B plačiai iškerojusi DARBMNKAB 
girtoMy^č. ’366 Broadw

NEPAVYKO MILIJARDIE- 
RIUI.

. Washington. —' Milijardie
rius Boekefellėr priešinosi mo
kėti mokesčius nuo- tūlos dalies 

!savo turtų. Dalykas atsidurt 
Augščiausjin^. Suv. Valstiją 
Tęisman,. kur milijardieriui: 
prakišo, ■

DU MIRĖ NUO M00N- 
'SHINE.

'I

WorcestefyMas$. — Jolm 
Rogers ir John- Norton ne
tikėtai mirė. Naminė be’ lai
ko nuvarė į. kapus. Rogers 
buvo nubaustas ant $15. uz 
girtavimą, -bet neturėjo iš ko 
užsimokėti. Tai buvo-veda
mas į kalėjimą. Bet jau ke
lyje į kalėjimą buvo apimtas 
skaudėjimų ir pasiekęs kalė
jimą tuoj mirė. Norton gir
tas nuvežtas liospitalin, kur 
ir mirė.. * , t

11 J

NORI VŽDRAPSTI

Waskington. — Senatas 
56 balsais prieš 22 priėmė 
bilią draudžiantį išdirbti ir 
pardavinėti ahį dėl vartoji* 
mo kaipo vaistą. Iždo de- 
uartmentas buvo išdavęs lei- 
dimą dirbti ir. pardavinėti 
alų, kaipo vaistą.

i
j

VIŠAKIO RŪDA (Ma’; 
riamp. apskr.).—Žemai sto
vintis apšvietimas ir- dora 
■šioje aplinkėje, davė, pato
giausią dirvą išsivystyti bol- 
Ševistiniams diegams. Nusi
stovėjus nepriklausomam 
Lietuvos gyvenimui bolšė- 
vistiniai elementai išsigimė 
į įvairių spalvą socialistus. 
Katalikiškasai . ‘‘Žiburys” 
vos Spingsėjo. “Pavasari
ninkų” eilėse nesant gabaus 
yądo (kokiu, čia buvo kadąi- 
sia kun, Martišius) irgi ne
simatę. tos pavasario galy
bes, kuri sutirpdytą socia
lizmo ledus, sUkausČhisins 
nevieną jaųųą galvelę. At
kėlus Čia geležinės energijos 
vikarą kun. Bičkauską, “Ži
burys” 'Suspindėjęs aiškiais 
spinduliais > jau Spėjo ap-

Ik

Socialistinės “galvos,” per 
“bepartyvių” jaunimo kuo
pą ir-gi suruošė vakarą. tą 
pačią dieną. Tuom . didėlę 
Ralį nesusipratusiųjų žiūrė
toją atitraukė nuo “BibuJ 
rio” draugijos suruošto va
karo. TaČiaus “Žiburieoių” 
vakaras, nors ir neatnešė di
delio pelno, gerai’įtikino so
cialistus, jog ir be jųjų pa
galbos * Budoje galima su-

Čias

r

. Boston 27,
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mokestį; o liekamų perviršį jis 
jalės išmainyti ant įvairių pre- 
tių arba parduoti”.

(Reiškia, komisarų pilvams 
mierųoti jau nebreikėsdRed.) 

1 Pagyvenus kiek1 sulauksime 
dar daužau stambių (1 refor
mų,”kurįos visai bus panašios 
į cafo buvusias reformas. Tos 
“reformos” gal ne vienam dar
bininkui atidarys akis ir pama
tys,‘kad žemiškas rojus, apie 
kurį kalbėjo ir kalba sbcialistaį’ 
yra tik komisarams, o ne dar
bininkams; kad darbininkai 
sulig socialistų, valdomoje/Ru- 
sijoje yra vergais valstybės; 
kad socialistų skelbiamoji mei
le, brolybė, laisve ir lygybė yra 
muilo burbulas.

Rusija yra geriausiu pavyz
džiu Viso . pasaulio darbinin
kams.

Meš lietuvį^ darbininkai 
girdžiame, kad ir musų tėvy
nėje Lietuvoje socialdemokra
tai Steigiamajam Seime svars- 

‘ tiint žemė®-r^ormų dkĮausimų 
reikalavo žemes konfiskuoti ir * 
atiduoti valstybei, o ne darbi
ninkams nuosavybėm

Aišku, kad jie norėtų pad& 
ryti antrų Rusijų. , ' ’ .

, Bet Lietuvoje,, kuomet įtei
giamajam .tSeime krilcščionių, 
demokratų didžiumaToks įsta
tymas negalėjopraeiti ir nepra
eis. . . • ..y!

'Darbininkai patys to nenori. ' 
; Darbininkai tik tuomet pasi
tenkins, kuomet šalyje tvąrka 
bus "įvesta sulig krikščionių de
mokratų programa. ''! • » •’ * ■

Darbininkas.

Su
[NAUJOJI ZELANDIJA. KntonKo. Ubturilkai
j iikBrtš J. Bekampi*. Vilnim. Puti. 91... ........ .

KADA DABB^IKKAI PASAULĮ VALDYS.,
Nereikia daug prirodinėtį kad dabartinis kapitalisti-|^TTlNO rastai. Eilių Rinkiny*. Poema Kunigaikšti* žvak 

I t a ir# ■ « » * » « * • «* * » a • < » ■
PUTINO RASTAI. Drama—Novelie. D Tarnai..............

’ Perkant abu tomu aykia .........

Lapkr. M, 1921

kurie valstiečiams pilvus mie-: 
ruoja. Red.) tai, jįs (suprask 
valstietis) kaipo tipingas indi
vidualistas, nusprendė štai kų: 
auginti* tik tiek duonos, kad 
jam pačiam užtektų, nes vals
tybė vistiek paima visų atlieka
mų perviršį.

Tuo budu valstiečiai kasmet 
arė vis mažiau ir mažiau že
mes, augino ris mažiau ir ma* 
žiau duonos. * Delei tos prie-, 
žasties ištuštėjo valstybes arud- 
dat”

Pasakyta tikra tiesa, Aišku 
kad socialistiška tvarka neį
vykdoma. Patys bolševikai 
šiandiena pripažįsta tų, ka 
krikščionys, darbininkai seniai 
yra priparodę jog socializmo 
mokslas yra pasenęs ir neprak
tiškas.? * '

Atimti iš žmogaus kų jis sa
vo prakaitu: padarė ir nieko 

tei neduoti m Aėteti |wsŲaflksię įvmniĮ pagennimiiEjjĮg^ jr . ytieSinasi Dievo fe 
gamtos įstatymams, 

j Beto socialistiška tvarka aų-
. j* IklejaįJingimu&yA 

valdoma sulig 
0 - ; ‘socializmo mokslo niekados ne-

„ ( Bolševikams priminus, kad 
f ji® grįžte prie kapitalistiškos 

fc. -J . v. T. .. . f ntiiTamu m l tvarkos tuojau pradedu ų.mu-
rjus surėdymas netvers amžius. Buvo vergija, buvo bau-4į r **•**••• • *• *•;;••••* ................. <»i.uu . .. . koliotU
^dfiava. Jų jau lito. Neliks ir kapitalistinio surėdvmo.pE™0 p .h^mmū^kin 11 TwnM...... ................Jie tvirtina, kad Šiandiena
Met kapitalistų vieton kas stos į priešakį ‘l Barbininkai, ĮiUMBYNČ TtVYNRJE. idetuv^ vaidai, afiimt Į Rusi joje tvarka sulig socializ-
^aukiama įvairiose šalyse. Visi tų pripažįs, bet ne visi ' mena; b) I^i k®pį gu jmveiW» k puikfefc w»ii< mQ mokslo, m kad nuosavybės 
vienodai. Vieni sako, jog jau dabar daribniita valdžių Į rimai®. Bari. 64. . .35 [P?^e8?a|i“a™1“

,'iuriine. Sako, ar w daitaiptaj balsu didžima nulemia baEKMJI iSTORUA. JAmH* Z «faw>dj»; vitaiu., w F»f ««» «; a
?teturi sėdėti,kongrese, parlamente, legislatūrose irti. va’ „Ltžemfe? Betbofeviluikaip

r Kiti dar pridurs kad girdi Uncohų Rockefelleiy j<QKmo METODIKA. Sutaisė && |ir socirimtri ‘vienaip kalba, a
; ir šimtai kitų Amerikos didvynų ir milijonierių ar ne m yiiriu®, MM Puik 167. itų knygų būtinai tuntų >dgy< ^am.

eilių prasčiausių, biedmausių darbimuįų kilę. ti vki tie, kuri® užsiima religijos mokymu arba katelei**- »tai dabar sukakus 4 metams
Taip tai taip, bet tie, kurie kalba apie dafbinmkų rija. Kaina . ,75 ^v»dymo W$aos bolse-

valdžia, tai turi omenėje visai kitką. ’ Ir ne dabartinę Rn- SVEČIAS., Oamtanė-istorijos krenta. Pariį Ka* lietuviškų
į bijos Wbimaiska” valdžių turi omeneje. .. . S vyrai m i gm. Kauna*, aprašymų apie bolševikų

p^dffla. valdžiaapskritartart tas ta,« S fe/.Be kitko rrt

žiūrės, feisffgo tartą padalinimo, n- kim mures/kad visi SOCIALIZMAS IR KRIKSČ1ONYBB. Brti ftnt. Vi
J norintieji darbo neknomet įiebedataiaiittj. Bet totais vai- , fe Kauna., 1910. Puri. 24. . .1,... A , .10 Įp™.^ yta-tiefrai) tikėjoj tuoj

} džių įsteigs kas? Tik susipmtę'apsišvietędarbininkaiJ$TEPAI. Kettmvtikso1^ niėdžjokK epizodą®. ParaU Kaaya [ . A , r
£ Nemokšas clarinmnkus rėksniai, apsimetę darbininkų prie- Į Puida, 1920, pusi 60. Triku lošimui Lošia 6 vyrai ir

mTVp“< tik i mšiška žemiška roiu »Toi tokiu rėksniu I moterį- ...... J25| ■ i? ■* **tenrns nuves l lustska žemiška rojų, d ei l eKsmų LAKAIS. (IŠ mano atsimirimn). Paraše A . kovirių yaia?!Ių^
tarp nemokšų, daitaimta, neatsiras, arba jei tokiu BūCWiaw

k krtys, ta tai kaprtakstatts bemapsr. kol susipras nr ; ^ndos užajattdimo iart Puat lie.: ĮSU. 41 ,
apsisvies. ’ - t. ■, ♦ ■ z teUTjATlKfe • I# tautiško gfflbų nft»*kojĮw|t®t 74 tanku-.

Apšvietojdarbininkų išganymas. Plačios darbinh&ų kalbosvertė Briku® Virpa. Labai^užimanti apsalau Kau- įtmųo n?
masei turi apsišviesti.- Tad brolau ir sesuo darbmmke, Puri. t32r Z..I i
šviesias ir kitus Šviesk. Apsišarvok knygomis. Iš žemiau RlbTlEB tR ŠALTIEJI KRAŠTAI. Pagal Gwbmv^owd^ , komunizmas * vidutini-
naduodkmo surašo rmiritik ir išsiraŠvk šiandie • ™ riirestomatųų ir kit, ;Pr, Mašiotas, Tilžėje. Puri. 67. 45L
paciuoeumo suiaso pasmuk ii issirasyk siancue. TARPTAUTINE TEISE. Parašė K. J. Bkraody®. Vijute®, 1021 mm valstiečiui atrodė nepiakti-

■ . ■ . —————>——• • mC Ei knyga pravartu-perskaityti^kiekvienam norinčiam ®u®b . “kšs>arba^nereikalingas;
a • • ,. i • v ,* . t * 4-■» « pažinti su tarptautinėmis teisėiuis/ PusL 119į... r <»-...*, .50pF'įM0 kalbetij - komuna,
Žemiau talpiname surasų knygų gautų ųs Lietuvos.I^vynES; KELIAIS (Eiles). Parašė Liuda® gi iši,.»*.»««».»■«- .35muins ne visai tin a 

ARITMETIKOS'TEORIJA. Ketvirtasis leidimas Švietimo Mi- TIESIANT KELIA LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBEI1916—
nisterijos Knygų Leidimo Komisijos leidinys;. Naudinga 'Į. 17 m. ParąŠė Vaižgemta®. yilnius;. Pusi 4^, ♦>.
knyga kas nori išmokti gerai skaitiiavimo įvairiose šakose. |TRUMpA5APOLQGETteĄ ARBA ĘATALEKU TIKEJHfO AP-

■ Pasl. 139. .....................     .75 GYNIMAS. Pagal Ktttn Scbmite’ų k KUn, Bartyn<JW8kį>
ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS. Vadovėlis aritmetikos pra- parašė Kūn.’y. Zajan^m^k^.-, Kaunas, 1920 m- Pusk 142.

* džiai. Antrojk dalis- (Veiksmai su skaičiais visokio didu- Į Šioje lygoje mokstišjmi aiškinama;pagrįndinės katalikų
• Ifto). Paraše Pr. Mašiotas. Pusi. 64. ,«,«. »,>.♦ •» .351 tikėjimo tiesos.

ARITMETIKOS UŽDĄVINYNAS. Vadovėlis aritmetikos pra- VAIKŲ EMSLŲL—Trys vaikų komedijėlėą.i:l) Ponia ir ponas
džiai. Pirmoji dalis. (Veiksmai su skaičiais ligi 1000). į teisėjas; 2) Godus daktaras j.3) Barbės edukacija^

-Parengė.Pr. MaŠiotas.1921 m. Pusi. 86. Naudingas vadove- • VARGO MOKYKLAI. BūreIi<Fmokytojųrkikiny®kalbaąmokS' 
Jis kiekvienam norinčiam išmokti gerai skaitliavimų _____ .251 lo reikalui. Antrasis leidimas. “Maža garbė svętimomis?

; ATLASAS LIETUVOS MOKYKI AI. 1. Pusrutuliai, 2. Eu- į kalbėti, Didi geda—savosios gerai nemokėti” ; Kaunas,:. n .
ropa, 3. Azija, 4. Afrika, 5. šiaurinė Amerika, 6. Pietine Į 1921, pusi. 320, Kietais popiero apdarai® •<*»»►>*>**%•« <$1^5 ‘
Amerika, 7. Australija, 8. Lietuvos žemėlapis ir 9. Žmonių VISUOMENE ĮĖ MEDŽIAGINE KOPERAOIJOS PRIGIMTIS. 1~^n'

. rasės, Paruošė B. Franckeričįus. Kaunas............................ ..35 Iš rusų kalbos vertę J, $bndečki.s. Šiauliai# 1921. Pusi,95
BAŽNYČIOS ISTORIJOS. VADOVSLIS. Vertė Kun. V. Za- • - Ši knyga yr^ viena $ gęWnill koperącijos.literatūros kuri-

r <4 jančkauskas. I dalis (Senon;? ir viduramžiai), ii dalis Į nių. Nėra abėjorięšt k&a ji bus- pravarti pe^aitytijaitaų
. (Naujieji Anižiai). Abi dalys ...................   $1.00 . koperatifiinkamk bei ririems tiems, kurie nori Pa^ti kope-

BŲHALTEBIJOS-VADOVĖLIS. I dalis. Elementinis kursas * | racijos esmę,
komercijos mokykloms. Sutaisė Jonas Ilgumas. Kaunas, Į VASAROS ŠNEKOS. (Eilėraščiai), parašėDuktė ....... 
Pusi. 184. Kas nori pasimokinti knygvedystės, patartina šį . Į ŽAIDIMŲ VAINIKAS, Savybes vakarėliams ir gegužinėms uų- 

, vadovėlį įsigyti .............. . ..........................s...... , .$1.00 ' pintas; Sutaisė Matas Grigonis, Randasi 49 tautų žaidimai,
QIT PAKLAUSYKIT. Parinktosios lietuvių tfoetų eilės. Pa- 22 autoriaus sugalvoti žaidimai ir. 31 kitų tautų žaidimas.

rankiojo Liudas Gir&r Ras labai puikių eilių, j&k&mų'va- j Su gaidomis ii paaiškinimafe,. Pusi. 75. 
karų pamarginimui. Pusk 19K .. . . . ............. ................ . .SoJž^til^LISr Pirmos elementoriaus knygeles, skaityti Tin-

; -DUONELAIČIO RAŠTAI. Mokykloms parinku k paaiškino ‘ ka mokykloms ir. šiaip vaikams arba suaugusiems mokintis
M. Biržiška. Pirmoji dalis? ištraukos ir priedai.' AUtroji J " skaityti^ Su paveMėliais. Pusi. 112—1921 m/ Sutaisė 
dali®: Duonelaičio gyvenimas^ raštai ir kalbos paaiškini Į Palukaitis. ----.......
mai, Kaunas, 1921 m. Pusi. 202. Ketais apdarais,,-.___ .$1.00 ŽIEMOS LEDAI. 3-jiį veiksmų dabarties spdiecįų gyvenimo.drą-,

GAMTOS PRADŽIAMOKSLIS. I dalis. Negyvoji gamta. Že- -į- mos paveikslėlis. Parašė'Vyturėlis. Veikia 10 ypatų Til-
mė, Vanduo, Oras. Parašė J. Baronas, švietimo Ministerijos į • Pušį. 46. ..........; . ,,•«........ J
leidinys. Popiero apdarais. Tilžėje,-1920r m. Pusi. 112....., .75 [ŽYDRASIS PAUKŠTIS Sutrumpinta meterlmgoįasaka. Ver-

GEOMETRIJOS UŽDAVINYNAS. Sutaisė Pr, Mašiotas. Pust
r * • « •••>• *.«•« • • • • 9 • • «

k GYVENIMO AKORDAI. Parašė Jaidilutč. Telpa šie vaizde
liai: 1) Kaip rudens lapas, 2) Diana, 3) Jausmų .pančiai, 
4) Miražai, 5) Prieš audrą. Pusi. 164—1921 m........... 

JSTORTJOS, APYSAKOS. Lietuko^ giriose.* Vytauto Sūnus. 
‘ - Puikūs aprašymai apie Lietuvos senovę apysakose. Verte 

“ A. Mirsteilns. Kaunas. Pusi. 164. ......... ...................
JONO BILIŪNO RAŠTAI.. Paveikslai, apysakos,ir eilės. Til- . 

žėjef.1913. Pusi. 143./...................    J?
KAIP ŽMOGUS ŽEMSJB ĮSIGALĖJO. Lengvi mokslo' paša-' .

. kojiniai. Parašė Pr. Mašiotas, Puiki knygele.pasiskaity
mui. Su paveikslai®. Pusi. 44.

KAS TAI YRA KONSTITUCIJA ? Parašė P. Višinskis. Kau
nas. l^usl. 14. ... t.

) KETURI MONOLOGAI. Paraše A. Vienuolis. 1920 m. Buri. 24 
KOMEDIJOS. Pinigėliai, Karalaitė tikroji teisybė# Gegužis, ‘ ■ i mcf * • y. • - f x tj. * - i • H V —7— . --v ..• Kuprotas Oželis. Visos tos komedijas telpa vienoje kny .LdS' d”1“ ntt0 l,az-™rts katalogines kainos gaus darbu mmhnasi lėbauja re tar-

goję ir tinka lošimams. Parašė žymi rašėja Sofija Čiurlio- pasirinkę UZ vienų dolery mums moka 85 centus. Pirkda- to krauna: -. nienė (Kymantaitė).’ Pusi. 151 švyturio B-vės leidinys. .651 mi už daugiau kaip $&00 L. 3X 8. nariai gaus nuolaidų 25 (A ^galim^ supiasti bėDla--. 
LEISKITE MAŽUČIAMS ATEITI BRIE MANĘS. Batarimai ir. r ' ~ —T • -

maldos laukiantiems ir sulaukusiems gražiausios gyvenimo 
dienos. Pagal kun. Fechtą sutaisė Kupranas. Vilnius. Pusi. 
277, .... .50

LIETUVA Pavtsarį, Vasarą, Rudenį ir Žiemą. Pariuktieji skai-
. tymėlmi iš Lietuvių raštijos apie Lietuvos mėtalai^us ir jų 

^ajjF?. Sutaisė Liudas Gira. Kaunas. Pusi. 124... AG 
MANO TAURE. PaMė Pctims Vainiūnas. Telpa

M veikafau Žodžiai ir Atbalsiai, 3-jų Veiksmų dramos rašL *' 
. nysv Rietas vįrgf jima®, 3-jų atidengimų vaizdas^ Kauna®, 

1920' m** Pusi. 124, <.•.,....k.,fe,,50
■ • MUipA, MILĖS DEIVE Mričlngijos Pasaka. Parašė petra® ’ 

- Vaičiūnas,. Lpšime .dalyvauja 4. moterys ir 7 yyrai Apart
to dųlyvanja Deives, Jaunihri® ta žbmnite. Viskas dedasi 
Senų Senovėje, Baltijos pajūryje* Pusi, 67. .,., u,. . .35

; MOTERYSTES NESUABD0CT®. Paraše XLMm$dOąbai * 
( naudinga knygele kiekvtaimuu Kaunas, 19Ž9 m. Pusi. 3& 4ft

■ MONOLOGAI Blaivininkų pirmininkas. Ant vienų pačių. Ši
mas oratorius, ..»«,.««....». * . .a «...»»•.«<, .8

> MONOLOGAI: Teatras ta dekoracijos. Ir ųmzgrii® nepadėjo. 
Kaunas, pusi 12, .. ♦. •. • •.....«* .10

MŪSŲ ŽINYNAS. Karo, mokslo ta literatūros žurnalas, lei- 
ditamiff kas 3-čią mėnesį. No,1, Kaupa®, 1921 m. Jame 
randari lobai naudingų aprašymų apie Lietuvą ta tt.L.. . 41.00 

' MŪS MAGIAUSIEMS, MŪS MIKLIAUSIEMS. Parašė Pr. >
Uotas. Iliustravo P. Kalpoko®. Puikini pasakaitė® ta tin-

Fa. • 9.
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Įmo moknlo, ir kad nuosavybės
/
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*te 
gali pakilti kultūroje, apšvie- 
toje ir tt. ( .

Rusija yra aiškiausiu pripa- 
rodyjnn jog so'eializmąs neįvy
kdomas. šiandiena -Baisijoje 
badas ne dėlto, kad giedra nu
degino. laukus, bet badas dėlto, 
kad valstiečiai ūkininkai are 
vis ma’žiau ir mažiau žemes.

Tų pripažįsta patys bolševi
kai. Todėl pląčiaii apie to nė
ra reikalo ne raŠyti. • .

■ rReikia žinoti/kad’ .Rusijoje 
apskaitoma gyVentojij 180 mi- 
lijonu,'iš tų 110 milijonų yla 
vąlstįečiai/ukininkai.

Vadinasi 70,iniHjon{jiw,darbi- 
binihkg verste vėft& dįdžiumį, 
jiems bernauti, 1 ’ 1 /

•Tįk .badas ; privertė “darbi
ninkus”1’komisarus padaryti

Štai kį randairie tdliau: “Jei
gu valstietis; dar/hėdasiaukle- 
jo tiek, kad dirbtų .visuomenei 
Jtoįkr šOeiaįištąs, -tai tegu ga/ 
mina duonų .bent, kaipo smul
kusis buržuazinis gamintojas”.

Vadinasi grįžtama priĄ seno
sios tvarkos,; Toliau ražo:

“Tuo tikslių Šoviėtų valdžia 
ir padarė stambių reformų. To* 
liau:. jau nebus atimama yals-- 
tiečio darbo . produktai, kurie 
lieka nuo 1 jb paties suvartoji
mo. • ’ . '

Valstietis turės tik tam tikrų 
paskirtų Savo produktų nuo
šimtį, atiduot valstybei, kaipo

r

Tie patys, valstiečiai turėjo
. .251 susivažiavimu 1920 m. ir pada

rė pareiškimų prieš, bolševikus 
... !—komisarus. •

Toliau “Laisvės” bendrada- 
Įrbįsporma: 1 ’ : ‘

.65 r ^žuot susiartinus su ‘mies
to proletariatu, valstietis išti:

2o Ikrujų pradėjo tolintissniio jo: 
[pradėjo skirti savo^ reikalus 
nuo pramonės - darbininko rei- 
Įkalų, sodžiaus , reikalus nuo

l *

į ”Bet kada Sovietiy 'valdžia: Šiokių ar' 1;okia'“neforinų.”
■ .paima iŠ valstiečio' atliekainų 

duonų reikalams karo ir mies
tų darbinįnkamė, Hai jau' kas 

[kita. Valstietis pradeda mur-
65 mėti ir net maištus keiti prieš.
45 duonos rinkikus” - 

r Kaip-gi yalstietis<gali tylėti, 
kuomet iš jo vislių atima ir ati
duoda dykaduoniams komisa

ro rams, . "
[ Jog valstietis yra tikriausias 

‘ vergas Rusijoje. Balsavime ant 
Įpeiikių miesto darbininkų vals- 

40 tietis turi tik vienų balsų. 
Taigi . atėjus kokiam nors 

bals.avimui valstiečio5 visuomet 
35 būna mažumoje, nes labai dai&-

■ _ nai delei tolimos keliones nega
lėJonukas. Išleido MarČįukąs. Begalo, puikus leidinys. • [ii nė nuvažiuoti. .

■ " ‘ ? jg Į Tokiu Rudu miesto “darbi-
MALAKNYGeS. ‘ : ’ įlinkai” valdo viskų. Savęs

• prąmaitįnimui atintatiš valstie
čių viskį.

[ “Laisves” bendradarbis to-
M5Q lmu,raŠp:
$2.50 “Valstietis skundėsi, kad mie- 

..,. .$2.00 stas, valstybė atima visų jo da- 

.....$1.85 rbof vaisių ir nieko už tai ne- 
. .$i.'5‘q įduoda: atima nuo jo visų lieka- 

. mų duonų, bet neduoda mašP
.301 L. ». S. narai pirkdami daugiau kaip už $10.00, gaus R.!Jirankiij, reikalingi žemei 

Į uuolaidij 33 nuošimti, o ne nariai galis 35 nuošimtį. taW: neduo'ktatažio, ava-
.05 . Knygynams speeiale nuolaida. •• _ ’Tat • kad iniest()
•ia nuolaidų.ltiniiosimtį arba 15 centų nuo dolerio. . Tai yra: {‘darbininkai” komisarai kitų
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1 ĖXT.RA NAUJ-A.S / 
‘‘PERKŪNAS”!!

« 'Al

Su didžiausįaistrenksmais iš
trenkė “Perkūnas” No. ‘1% 
Lapkr. menesio. 1 i

Didelis aprašymas apie slap- , 
’tas ^JMplomatijos Stebūldtis. . į'^ 
Visi kurie norite gauti šį nūme-? ' J^**
rį “Perkūno” pasiskubykite, 
nes vėliau neliks.

Tokių didelių trenksmų da 
niekad nebuvo kaip, kad yrą 
“ j’ferkūn^” dabar;

, >■ Kuo greičiausiai siųskite 15c. 
“Perkūnui” ant tildėte, ir sava 
vardų ir antrašų. Pinigus ga- 
lite siųsti paštažęnkliais, čekiu 
ir “money orderiu.” /

”PERKVNAS” z
366 Broadway, Boston27 Mass. -
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35 Su spalvuotais paveikslais ir vinjietėmis.

| PULKIM’ANT KELIŲ'. Gražiausių ir reikalingiausių maldų - 
.§0 J' kiekvienam katalikui rinkinys; Antra pataisytoji laida,

i Atspausdinta ant geros popieros. Pusi. 555. Stipriais mo- 
I roko odos apdarais, paauksuotai^kraštais.

,65j Toki pat paprastos odos apdarais .......,
Drobės apdarais panašiais į odą .............. ..
Drobės apdarais raudonais kraštais 
Kietais drobės apdarais raudonais kraštais -

r
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[pasirinkę už vienų dolerį mums moka 85 centus. Pirkda-[tuš krauna:: \

Į uuoš. arba 2ti centus nuo dolerio/ < ~
j Prietemai pirkdami už daugiau kaip $5.00 gaus Eka.116^8”6 t ' Q

laidų į5 nuošimtį. • . . j Ū j r ' 5' ' Bolševikai, komisarai nori,.
- . . s -Y’*;- kad'ukMnkairnartųžemępen<
LD& nariai siiįsdami u^siikymds ąpf, knygų adresui feais pirštais^^kad depgturime-: 
Šiaip: ’ . • -7 \ . įcĮžiųlapais, kad vaikščiotu ba

lsi; kad degintų šipulius ir tt. < 
4 Vadinasi verčia ultininkus 
Įgyventi, sulig socialistų moks
lo, kaip beždžionės gyvena.
‘ Bet pažiūrėkite į įmesto 
“darbifoinkus” komisarus: va^ 
žinejas puikiausiai apsirėdę, 
gramaųsittose automobiluose ir 
tų vargšų valstietį iiž inenkiau- 
sį prasikaltimų mirtimi' bau
džiu.

’ Toliau tas pats bendradarbis 
rašai ’. ’

UO kad valstybe Ir miestai 
nuo jo paimdavo visų duonos 
perviršį ir patikdavo jam tik 
tiek, kiek būtinai reikalinga iš* 
Himaitinimui, (vadinasi balse-

a V* * 
--------<:

!«

. . ..

P. g. Kitaip adresuoti užsakymai bus priskųityti m prie 
aarių, bet pyje-vfaų kitų-
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<
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SVARBUS PRANEŠIMAS 
DĖL BIZNIERIŲ.

*■

Brolau,, jeigu nori savo bizni ge
rai išgarsinti laiko- Kalėdų,’ užsb 
sakykite BUnirių Kaltoorių. Tu
rime nau jaurioiŠdfrhimo tautiškų 

■ in lietuviškai* mėnealai® 1982 m.
» w« « .. • <. e . e _e. ♦. . ___ ___________ir ai

i
įi-'T.*-ji! Į I. j-,„r,. I i I Į,ta

E , ‘ ,

yefĮrslų. Kaina, sulyginus su gę* 
rūmu išdtabystč®, itž 100 kaįenw 
Šorių su apgarsinimu mėnesiai® 
nuo 5 iki,18 dol. Didis pasirinki
mas. Prabas, paštu pasiunčiame 
įr.ąnt pareikalavimo.prisUtome į 
; Ha namus. Rąžyk, nelauk, nes 
jau mažai laiko. Adresuok:1

A.KARLAR,

ir į

EXTRA1 f- , EXTRA! 
NEPRALEISKITE PROGOS.

Kų tik: atėjo iš Lietuvos siuntinys, Lietuvos 
. Valstybės, Žemaičių, Gedimino, Vytauto ir Lie.tu- 
vos senovės pilių, ženklų.

: Tie nepaprastai gražūs ženklai yra atvirlaiškių 
formoje, kurių eina 40 į vienų sųsiuvinį. Kiekvie^ ; 
nas minėtas ženklas, reiškia kokį nors atskirų mies
tą, pilį apskritį' Lįeturių Valstybę ir kaip , ku
riuos mūsų tautos didvyrius. Štai tų isteriškų žen
klų reikšmė:

1. lietuvos ženkl.-T-Vytiff.
2. Žemaičių ženki,—Meška
3. Gedimino ženki.—Stulpai
< Vytauto ženki.
5. Vilnius; “
6;Kaunas.

’ 7. Gardinas.
8 . Šiauliai.
9..MBrijaanpole*

10. Geranainys. 
ii»A ' j;;

, 12, JųrbarkaSi
18.Viekšniai,
14, Ariogala. 

*16. K»W*.

17. Rietavas.
> Alytui.

. AŠrisna..
• Kas prisius dolerį 

pasiųsime <0 tų gražių ženMų'frisų sųsiuvinį) l. Ii, 
B. nariams po 85c. /

labgi pasiskubinate įsigyti. *tagrei|iausbų 
nes nedaug jų teturime, Pinigus siųskite t ; .....

368 17. Braadtvafy' , Bosion
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21. Skirinemūni*
22. Baisogala. «
23. Vilkaviškis.- 
M Kalvarija., > 

125. Darsūniškks.
26. Pūnia,
27. Suvalkai,
28. BiriUi.
29. Xe*<dxdąi. 

t M iUm. «
$1. Veliuona. 
M .
88. Wainiai, .
84,Miaqpds.
3Č, Lyda.
86. Žasliai.
37, Valkininkai .
38. Daugai. # 
SO.Plungš, 
40, Balninkai.
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V iwrence,

f

Iš Klaipėdos jūreivis. , Dabar jau vieirlietuvjšlte.t

Lapkr. 17 d. Laivrėiice’ą atlan
kė Prūsų lietuvis Vincentas Gex- 
noris. Jis yra jūreivis. 1911 m. 
jis pristojo kiemely (Klaipėdoje) 

, dirbti ant vokiečių laivo, kuris v#. 
žinodavo tai į Nmv Yorką, tai į 
Bostoną. -' ■.

. r Sykį atvažiavęs Bostonan,Gei- 
. noris manė apsigyveni .Ameriko

je, Dirbo tūlą laiką Laivrence, 
Ariingtono’ audenyčioj. Jam čia 
nepatiko. sugrįžo ant laivo.

\ Ir dirbo ant jo iki karui.
Karo laiku Geinoris buvo paim- 

' tas antvokiečių karinio laivo 
“Dresdbn” kurs kovojo ties Sut- 
landija- Taip-gi patruliavo -Ang
lijos pakraščius.

Vėliau buvo tris menesius ant 
subrimrino 56‘, .

Po karui vėl grįžo ant privati
nio laivo. Tas laivas dabar yra 
Nėtv Yorko/ o jis atlanko pažįs* 
tarnus. ■ ____ ,
' Jo tėvas yra miręs seniai, mo

tina gyvena Klaipėdoje. Ten gy* 
vena ir jo dvi seserys, našlės. Vy
rai užmušti vokiečių kariuomenė- 
jC ' ' ' t

Geinoris sako,- kad'Vokietijoje 
didžiumoje jauni vyrai išmušti. 

. Matosi tik 4S ir 50 metii. Jauną 
vyrą tik retai kur kanceliarijoje 
pamatai. . *

Vokietija greit atsigriebianti. 
Jos dirbtuvės dirbančios dieną ir 
naktį — trimis “šiftomis,” Krau
tuvės esančios visos pilnos. Gali
ma iki sočiai pirkt ir Šautuvų ir 
amunicijos privačiai ir kam tik 
nori parduoti. •

Vokietijoj viskas pigu. Jūrei
vis buvo mėlynos labai geros ge
lumbės .vokiečiij uniformoje. Gy
rėsi, kad tie dalykai pigiai-at'sičję 

, jam. Saką; užtad d^bąr perline 
daug ii’ amerikonų baliavoja.

Geiiioris sako, kad Klaipėdoje, 
ir visoje Mažojoje Lietuvoje yra 
visur vienodas ūpas —’tai pri
klausyt prie Didžiosios Lietuvos/ 

; - Jie mano, kad. tas įvyks nuo $aų- 
jų .Metų.. Ten baisiais yįrij. mylį 
Lietuvą. , Vaikus visi mokiną lie
tuviškai, Patys, visi ir kalbą lie- 
tnviškai. Neturį nei vienos min
telės prieš Lietuvos nebegyvavi- 
mą. ~

. Visi nori kad lietuviai tenpirk-
• tų nuosavybes.'“ Nori, kad Ąmėri- 

. kos lietuviai pirktų viską Klaipė
doje, nes tai esąs gražus miestas. 
Ton krautuvių, dirbtuvnj per pil
ną. Yra amunicijos dirbtuvių, 
stiklinių, kortoku, čeverykinė ir 
k. .

■■ ‘Lenkai ten visur neapkenčiami. 
Bijo, kad lenkai nepirkti! nuosa
vybių •— neapsigyventų. Lenkij, 
ir vokiečių labai neapkenčią.

Francūzai ir nemalonūs ten lie
tuviams. Iš. pradžių francūzai bu- 

• vo atsiuntę ten valdyti algirus 
(negrus). - Šitie buvo nepakenčia-, 
mi. ; Tai Anglija privertė 'francū- 
zuš pamainyti tuos juodukus.
•Vokiečiai esą geruoju su lietu

viais visur, Anglai ir nebaisūs 
. lietuviams.

Prūsij Lietuvoje ir esą ko val
gyti/ gerti ir rėdytis. Yra ark
lių,, karvių. Žmonės gražiai ir 
smarkiai darbuojasi. Stato mo- 

? kylilas ir smarkiai visi kraštą lie- 
- tuvina. Jau* galima sakyti ■ 

lietuvino. Jie visi baisiai myli Ije 
tuvius ir Lietuvą. Suko, nors di- 

'x‘ dėsnę dalį žodžių vartotų vokiškų, 
prūsų lietuvis vistiek bando kal- 
betį. lietuviškai ir lietuviu vadina- 

/ ' si. Geinoris sako, reikale, jis tuoj 
stotų į Lietuvos kareiviją. Vėlia-, 
vą jie vartoju nebe Prūsų, bet tau-“ 
kiaušiai Lietuvos.
• G. matęs lietuvių kariuomenę 

‘ Smalininkuose. Labai gerai atro
danti. Visi .dainuoją gražiai. 
‘-"Lietuva turėsianti tris didžiuo
sius porinki Prūsų Lietuvoje vie- 

Į ną, pačioj Klaipėdoje r kįtąPalan-
■A gojo j aut Šventosios "upės tre*
į •’

1

l
1’ •
■> •
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čią. •
Partijų Prūsų Lietuvoje kaip ir 

nėsą. iiomuiiistų, kad ir esą kur 
nekųr, bet jiė'nesirodo. Katali
kai ir protostonai sugyveną gerai, 
JU eiąs katalikas ir einąs į Sv, Po-

laikėsi savo nutarimų nepardavė dvasia, kaip nejaučiamai tf'T 
nėti F. L. P. Bonų. Kada jau ąt- kart a labai skaudžiui kankina, * 
mžųrtc Majam Žadeikis su pa- jos apleistą “ kultūringoj ” 

vienas tų palydovų, už mej žmogų!.
kure kad reikia bonų parduot. Tai Į n R
ir parduota už penketą šimteliu , 5 -D . »*■ / doleriu - ir tai katalikams Čii Iatth* ’aix **^in-tų w°g?1 
č !?’ 7 it tai kataukaips’ oa t5k žmogttH ta nebejaučia, ntaJ 
* ««v* •• '•n pni/ c r-, iaui 3° I^ują įsigyveno iri
liatt Aas fatoriSta va- taipJoaveikg įprofaĮii- janamirid

nesate iki ptaoa/ Bow vajusM* ^“enZ? tiSį 
pmite*. “Bal «MU” m vi- “rj ‘ 
somis draugijomis^ biznieriais JgUrfart «:»! ,4* tūfcm- te1 Sm"eXru?*1 

i-in doleriu. Kataliku stotis J»r- S • i 1 • v? ■j V'JJla • '4
davė «£ dešimts tfltataniiiir pa. ismlsu siekta ldettlio gyve«inio./i 
ktasMte» Sdo I didįirmei-į

Ir dabartiniame Eonu vatui ta- siekiame Jo’-teliM pardavė jau už 'pora X «« *» »>*• '

tančin. Ir paklaimldte p BieMdu. •Kiek pardavė «r pilnos ?. S. ir toomet nėnustps 
Ce.I Ir piiklausSKe į. B. Juk'»».“»

, -i bfrt lygta katalikams batam. “Wa“-i“a/T .«H“
Temil būva Ivnm ir darbuos Tai »es ^nu syk papras-regUL ouva lygus n ciarmiose. nmilimmfas ir kllnimi-
^ermu bus-.nei’ lengvai išreiškia- ' ’' 1 ■
mos . «« I Kristau! Sunku Tąvo idėa*

rrisų ^ėldi kad tas proteste ne,- . ’ ■ ’ . , «būtu įyvkcs prieš aukso ubuoli— ms stl rI m/pmšy*.žetuvl ,/eėians į sJ to n-dievai® idea;

kaltumo gali nušilcratyti jei jis. 0 S1*QU ” 
stengsis prikalbinti tas draugijas 
atšaukti savo prasižengimą prieš 
savo-tėvyrięrir jei'jis- pardavinės 
Bonus ir rinks, aukas Vilniaus at- 

adavimuL Tėvynė ją žygius ži
nos kaip žino tuos iki šiol padary-

vietai ^keikti.”
J«bm Sekys,

Atstovas Sandaros partijos sky
riaus Laivrence,” \

P. Sekio ineSimas buvo vietoj ir 
visiškai reikalingas. Ar jis pats 
jį sugalvojo, ar “sandariečiai,” 
ar ponas Vinikas kumštelėjo, 
ar ji# iš Širdies jį darė, ar, parti
jos garbei, — nėra žinoma. Tik 
aišku, • kad tas turėjo būt padary
ta, ir kad jam išpuolė tas pada
ryti. Gerai kad jis padarė.

Lawrence’o lietuvių dalis pro
testavo prieš Lietuvą; Katalikai, 
gjpk D.ieve, tokiame darbe nepri
sidėjo Ir neprisidės. Katalikai 
gražia prįeniihiu, kalbomis ir 
spauda gerbia ir. myli Lietuvą ir 
Jos atstovą. Tuom pačiu ir Law- 
rence’o protestus1 pasmerkia! 
“^andariečiams” buvo .reikalas 
kas nors daryti. Tai-gi jie pada
rė per Sekio virš padėtų įnešimą.. 
Ir gerai padafre. Tas išnešė aikš- 
tėn kad katalikai ir “tautininkai- 
sandariečiai” to protesto nepripa
žįsta. “Pagiria jį * /Keleivis,” 
“Naujienas” ir jų pasekėjai tik- 
tai. •' ' '

pagyrėme p. S. Už gerą įnešimą 
Peiksime ir smerkshiie jį už blogą 
layvrenciečiti protestą prieš brau- 
^ąją-Lietuvąr ~ -— - - ---------- --

P/& pasisako kun. Vįrmauslciū' 
Apie savo galybę šitaip : “Su mu
mis yra. visi Laivrence’o žmonės. 
Mes. -tturime visas Lajvrence.’o 

i draugijas. Jos mūsų. Jūs turite 
ik kelias draugijas įr šventais 
/ardais.” ' . »

Nežinau ar p. S.'turi po savo 
.•anka visas. Laivreneieeftį draugi
jas. Žinau kad ji sturi įtaką į 8- 
’rias iš 10-ties protestavusiųjų 
Kiek p. S. tame yra galingas, tiek 
is yra prasikaltęs Lietuvai už tą 
!awrencieefų protestą. Jei jis tų 
draugijų nebesukJntroliuoja, tai 
iis kaltas už nuvedimą jų prie 
bolševižmO ir kiekvieną jų' blogą 
larbą^dabar ir ateity. Jei jis ne
artojo,'tai jis yra kaltas pž tą pro
testą kaipo jų vadas. Jei jis ži
lojo Ir vadovavo, kaip visuomet 
<ąd darėt tai jisai yra veidmai- 
iyp. ir. piktadarys.

Kažkurie jo, išsitarimai ineąime 
.Įduoda jį; Jis toje 23 d. spalio 
sako pirmą kartą girdžiąs apie 
.vrrėnee^.^pgijų, kuriose jis 

gerokai figūruoja,' protestą išneš- 
ą '2 d: spalio, Lietuvių Svetainėm 

Laivreneė, Mass; Tai-gir-> ti- 
<ėk, žmogus ! Atstovas "VVash- 
igtone girdėjo. Girdėjo “Kelei
vis,,’ “Naujienos,” Kenošha, Wis. 
‘ieiuviaų kurie 18 d. spalio isnęše 
m ie.š lavvreneieeius protestą — vi- 
as Lawrenee'as girdėjo ir žinojo; 

Sekys, šiek tiek Ramanauskiį a- 
rentūroje prasitrynęs vaikinas ir 
jų įpėdinis, “Sandarieeių” ne- 
jieįikiausias veikėjas — Lawren- 
•e, tur būt. geriausias — nieko a- 
nie tai negirdėjo, nežinojo. Lav' 

r -enciėčiai tą’ gali teisingiausiai nu-, 
pręsti. z

P. & teikia Lietuvai simpatiją' 
•agindamas susirinkimą atsistoti 
Atstovo akyse. * Per maža simpati- 
a kentančiai tėvynei nuo savų 
alkų. Tai pigus, paviršutinis 
aandaąumas —visiems bendras.

Kad ir tikriausi ir didžiausi.sim- 
latija — jos neganariuietuvai 'taip 
faišiai ir paselriningai kovojant. 
Jaip,. kaip ir ‘juokaut ar veidmai- 

; ąauti yra reikšti atsistojimu *’* 
‘ mtiją kariaujančiai tėvynei! Ką 
*ali manyt kruvinas kareivis apie 
aūtininkp tokiąs simpatijas V' Čia 
rietą matyti' kaip žemai nupulta' 
žmogiškume.

P. S. pasirašo partijos atstovu. 
Šia jis perkeitė savo taktą.. Pir
miau jis bijodavo pasirodyti par* 
tijiniu. Sakydavo visi, visi iš vie
no — mes. Čia jau jis išrodo iš
mokęs kad su draugijomis y- 
pae pašelpinėmis nieko svarbaus 
legalima nuveikti. Tokius ri* 
tesnius dalykus, kaip .šalies gyni
mą, kaip tik partijos ir turėtų va
dovauk. Taip-gi išrodo kad t' 
ninkai tose draugijose nustojo | 
tėkmės. Komunistai imdinūja jų 
vietas. ■ Nėr ko džiaugtis.

Gal per savo netinkamumą tau
tininkai ir nepajiegia tepasukt tų' 
draugijų prie tautiškumo. Bet 
klauskime ką p. S. ir jie daug tau
tai padarė tą'savaitę kada P- S. sa
kė kad tos draugijos jų. Jie lau
kė pirmojo Lietuvos atstovo .Ame* •

redaktorkn nei korespondente į draugiją. Kaipo draugija,

Dievą netiki O bliauja ui Jo ne- Katalikų Bažnyčia, katalikams 
pagarbinimą. Žigom, nevisi žmo- Į reiškia Jėzaus Kristaus sutvertą 

t< reikšmę supranta. “ Kėlei*^ Draugiją su tam tikru mokslu, su-, 
kraeūmtais ir valdžia. To nieko, 
nebėra nozaležninkudae. Kaipo 
maldnamis katalikams bažnyčia 
reiškia vietą* klausyt mišių, imti 
sakramentus^ ir tt Kadangi to 
niek| nėra daroma nezaležninkų 
sueigoje, ’tai ir iš to atžvilgio ,ne- 
teisinga yra vadinti bažnyčia. Ge
riau jj| ją kitaip užvardintų. Da- 
imkjiAnU: “Keleiviui” skaitytų
jų plĮmntoj«u nezaležninkų deako- 
no senjinarija, ar kaip kitaip.

Tą įstaigėlę neprideda, vadinti 
nei tautišku. Kokius tautiškus 
darbus, gi ji veikiat Kiek bonų 
išpirko? 'Kiek pardavėt 'Vieti
niai geriausiai žino ir juokiasi iš 
“Keleivio” administracijos veid* 
įnamystes. \

“Keleivis” išvadina p. darnee- 
kj dideliu demokratijos priešu, 
kunigų klapčiuku. F. Mkstaušką 
pravardžiuoja Mastoįvskiu ir ka
pitalistų klapčiuku. Tai “Kelei
vis!” Kiek “Keleivis*’ pirko, bo
nų nuo Vileišio t Kiek <4 Kelei
vis”, prisidėjo prie demokratijos’ 

' Lietuyojit__ . ' ___
Paskiau, “Keleivis” bara Jeną 

Seki. Bako kad 'jis' skaitosi labai 
mokytu iškalba lietuvių vardan. 
“Mokslą jisai" semia Ramanausko 
krautuvėj pardavinėdanias panče- 
kas? ’ Už tai Jonelis “Keleiviui” 
legeras, kad jis atnešė rezoliuciją 
prieš Laivreneiečius — protestuą- 
4ančius prieš - Lietuvą. Teisybe,
kad' Jonelis skaitosi mokytu; o nė
ra mokytu; nes nielcur nešim aki
nęs. Prie pančėkų.*. tai vis pan- 
jekinis mokslinčius. Teisybė, kad 
Jonelis visur kalba visų lietuvui 

ardu. Vis kad.kalba, tai sako: 
mes lietuviai, mes..'/ /Tas.tai sty- 
lius visų.sandariečių. Jie būk gy- 
ėną vadovauti Lietuvą ir lietu

vius. • Žinom, tas tik jų manymas 
Pik dvi teisybi tai bloga! Bet 
trečioji teisybė, tai ant gero išėjo 
tai yra,' Jonelio įnešimas tame di
džiuliame susirinkime (pasmėrkt 
visais protestįninkus prieš '"Lietu- 
*ą, —■ žinom sykiu ir ^Keleivį.” 

Tą trečiąją Jonelio teisybę kun' 
Virmauskas ir viSM;šuširinkfmab 
anot “Keleivio,’r^afėhiė',ir prie 
mė. “To tik^Virmaūškui ir rei
kėjo,” t. y. teisybės. Tai-gi, “Ke
leiviui” nieks negera. Jam nepa
iniu kun. Virmauskis, Vyčiai, 
jiayoras, kunigai, žmonių pulkas, 
oietūs, paroda, mišios, p. Čarnec
kis, Lietuva, Rusija,.p. Mastaus- 
kas, Jonelis, - poliemonas, Dievas. 
“Keleivio” mokslas'—viskuo ne
pasitenkinti. T

Ant galo,. Keleivis sako: “uz- 
lyka, Jone,' prakaituoji! Minėtą 
išreiškimą (protestą) gali at
kaukti tikėtos draugijos; kurios jį 
"nešė, bet niekas kitas.”

Taip Ir mes manome. Ir žino- 
ne kad Jos. vyriškai atšauks. “Ke- 
eivis” bijo savo darbus atšaukti 
leri žmones savo- klaidas patai
so. Tą padarys- ir Laivrence’o 
Iraugijos. Reikėtų viešai paskelb
ti tų draugijų atšaukimą, taip-gi 
riek jos pirko? ir pirks bonų.

“Keleivis” sako, kad .petnai 
žmonės norėjo važiuot į Lietuvą 
iria j Rusiją, riet dabar užpyko. • 
Mums jų kaip ir “Keleivio” pik
tumas nerūpi. Mums rūpi kiek 
tie žmones prisidėjo prie Lietuvos 
išliuosavimo? Tik jos gelbėtojai 
tetitri teisę į. ją važiuot. Kiti kaip 
norėjo taip ir tebenori sau važiuot 
į Rusiją. Bet tas neteisybe. Gy
vas galįs, ruošiasi važiuok namon. 

Gaila kad nieks “Keleiviui” ne
patinka. • '

Gal “Laisve?”
u Sekio dalykas.

Viršuje prisiminta apie Jono Še
rio įnešima. D. S'ekio inešihias y- 
ra gitas raidė raidėn:

“Vedėjui. Čia mūsų atstovas 
prisiminė, kad iš Laivrence buvę 
lwki tai protestai ir net pasiekę 
AVashingtoną; kad nuversti Lietu
vos valdžią ar tam panašiai.* AŠ 
tai pirmą kart girdžiu ; taigi įne
šti, kad šiame susirinkime mes 
parodytūme- Savo simpatiją savo 
atstovui ir sykiu visai Lietuvai at
sistodami ir protestuodami prieš 
kokius nors Laivrėnce lietuvių už-

nes tą reikšmę supranta. **. 
vis” suprantą, bet jis gali iŠ įmo
nių pasityčioti, nes jie dar nevisi 
fino kas reiškia rašyti Dievą su 
“d.”

“Keleivis” labai gailisi kad 
“už tai ant kunigėlio Virmaus- 
ko parapijonys pyksta, sakyda
mi, kad kunigai * C'arneckį štato 
augščiau ir už patį dievą.’5 čia 
“Keleivis” sumišo, sako; kad 
“ant kunigėlio pyksta,” o “kuni
gai tam pykčiui kalti. Ir- čia vėl

įškM. -
Uttuyių . Prekybos Bendrovė 

perkanti Klaipėdoje ofisus.
Tūlas Antanas Ališausku esąs 

ten stambus biznierius ir veikė* 
jas. • ' ’ ‘ . • /

Lietuviai statu namus. Dau
giausiai M cemento, plytų ir ak* 
mens, *

Vienas lietuvis ten išradęs vėjo 
mašiną. Padaręs kokį tai malti- _ 
ną, kad vėjų lekios^. Apart vėjo!“Keleivis” Dievą rašo pajuokos 
Mdrtaikna +ni ’ dėlei su mažąja “d,”

; “Visą delegaciją kun. Vitmaus- 
kis-nusivežė pas*save ant pietų.” 
Pietūs buvo svetainėje, ne pas ku
nigą . Virmauskį. - Pietūs buvo 
Laivrence’o krautuvninkų, ne ku
nigo. Pietus valgė dclcgafeija, ku
nigas Virmauskis ir para šimtų, 
lawreneiečių. žingeidu vis-gi ži
noti ar “Keleivis” visai delegack 
jai geresnius pietum suteikė nei 
Iaivrenciečiai“ Kol kąs jis ją'pta- 
vardžiuoj®. > 

: Ale toliau matysime kaip'jis tą* 
jądelegaeijąLvajšina.^ Jis norėjo 
kad taip ji būtų-ir,laVzreneiečhi 
priiiiita klapčiukiškai- “Kelei
vis” labai gailisi, kad vienas šv. 
Kažimfero draugijos narys neži
nodamas teisių, nešėsi Lietuves 
maž| vėliavėlę pirm amerikoniš
kosios iy kad poliemonas sake jam 
nešt amerikonišką pirma. Bet vy
ras,- 45 metų ,angliškai .nesupras- 
damas, įsikišo Lietuvos šilkinę vč- i 
liavėlę kišenėn. Tai incidentas! 
Ale kas jau ten blogo piktintis? 
Juk poliemonas tam ir yra, kad 
įstatymai būtų pildomi.. O čia 
lietuvio to nežinojijnas nieko ypa
tingo nepadarė. Juk lietuviai nu
kenčia didesnę sarmatą: Stough- 
ton, Mass*., žmogžudyste,, ‘kun. 
Žebrio užmušimu... Už vėliavu- 
kės incidentą, tąjį žmogų Kelei
vis” pavadina vyčiu. Vytis, Čią 
augęs vaikinas, žino šios Šalies į 
itatymušį' Jis,“būdamas ameriko-. 
ra, kad kas- ir norėtų, iš patrijo- 
izmd kitaip su savo šalies vėlia 
7a nepasielgtų kaip tik taip kaip 
reikią. Netaip gi “Keleivis” el
giasi su žodąiu Dieyąš. cAnt ga 
:.o geresniam persitikrinimui 
aivrenciečiai ‘gali paklaust te 
žmogaus, ar jis priguli prie vyčiu 
kuopos ar ne. Gal- kas nors su
pažindins su tuo faktu ir “Nelei 
•jį” ir kitus melo mylėtojus.
,“Keleivis” pavadindamas p. 

Čarnėekį klerikalų atstovu^ . neb- 
tenka jokios lietuvio žymes Tik 
Lietuvos priešas taip gali elgtis. 
'!■ dar tojus kalba toliau apie va
žiavimą į Lietuvą. Ir rašo apie 
katalikų ne per didelei gražų jo 
čia. priėmimą.

“Keleivis^ piktinasi, kad Law- 
■enee’o mayoras gražiai sveikino 
itstovybę ir gyrė kun. Virmaus 
kį, kaipo vienatinį lietuvį kunigą 
.Iawrėnce, sakydamas: “Tikreny 

t ėję gi tas kunigas turi vos" kelis 
■>arapijonus, nes didžiuma tikin
tųjų lietuvių priguli pire tautiš
kos bažnyčios.” Mayoras dokv- 
mentaliai žino, kad Stasys Šlei- 
lys nėra dar. necaležninkų kuni 
?u. . Tikrenybėje ponaitis Reinys 
’eturį nuo S. B. Miękevyeiaus de 
konatą. Reiškia Stasys tėra. tik 
jezaležninku diakonu, o ne jų ku-, 
ligų. Žinom, jis neturi teisės ne: 
’aležninkiškų mišių laikyUnei sa
kramentų suteikt. Taip kaip pats 
MickievyČius kad sakė savo anot 
“Keleivio” tikintiems. Tas Šlei- 
nio nuo Mickievyeįaus paliudy
mas yra.parašytas neva lotynų 
kalboje. Jokis “tikinčiųjų lietu
vių prie tautiškos bažnyčios” lo
tyniškai nemoka, nepažįsta, anot 
dzūko. ■Tiek “Keleivis” tepažįs
ti sumą. Nemoka lotynų kalbos 

nei p. šleiniš, Sandaros apskričio 
raštininkas. Anot Nevadauskio, 
Nemeikps ir kitų, Šleinis savo ne
va apeigose tik šlykščius šposus 
krečia.. Taip-pat,iš ręligijos juo
kiasi šleinys~kaip “Keleivis” iš 
Dievo, rašydamas tą žodį mažąja 
“d.” Žmonės gal nesupranta 
šių dviejų bendrumų. Gkl ir yra 
jų tarpe kurie tebetiki kad ten y- 
ra Kat. Bažn. Mayoras žinot to* 
dėl ir nevadina jų kunigais neį jų 
susirinkimų bažnyčia 1

Nezaležninkų »ueigoB‘ nereiktų 
gadint bažnyčia; Katalikai vadi* rw reabHaeiją padaryti it paskui Maino iki

pagelbės nereikės, Užtai gaunąs, 
patentą. . '

Klaipėdos kraštas esąs baisiai 
gražus. Turįs 70 verstų pama
rio. T Visame krašte esą labai la
bai linksma 'ir smagm Visi dai* 
nuojąlietuvižkai. Vien tik jie tfe- 
betrokštą, tai kad tik jis būtų pri
jungtas prie Didžiosios Lietuvos,

Jis išvažiavęs iš* Mažosios Rie
tuves pradžioje Šta menesio. Grį
šiąs baigoje. Kaip ūk pargrįšiąs, i 
agituosiąs, kari prie kiekvienos 
bažnyčios, statytų ir ’ lietuvišką 
niokykią/ Vaikinas labąi užside
gęs .lietuvyste, Gailiasi pirmiau 
nežinojęs, kad jis'esąs lietuvis. Jie 
visi manė esą prūsais. Dabar sa
ko: “Geriausia tauta yra Lietu
viai, — o blogiausi -r* lenkai!Y :

. Pasikalbėjęs.
t f

“Keleiviui” nepatinka. ’

Teisybe, Lawrence ir- kitose ko- 
lionijose, kaip pirmd, taip ir antro 
Lietuvos .atstovo Amerikoje pri
ėmimai galėjo ir turėjo būti dides
ni ir naudingesni. Bet kad. lietu
viai pykstasi savo tarpe ir kerši- 
liari, tai tos ideališkos, ir pagei
daujamos vienybės jų tarpe ir ne-’ 
ra. Tad atstovų priėmimai ir Bo- 
iiį pardavimai ir aukos nėra, taip 
gražioje vedoje kaįp , gera širdis 
kad trokštų. Tečiatis geriausio 
"aipsnio' nepasiekiant, reikalas 
Aekt kiek galima. Taip buvo pa
daryta ir su pono Čarneckio atsi- 
ankyniu į Jjawrence>ą. Lawren- 

’.e’as atstovo maršrute buvo nepa
žymėtas. Ant giliuko kun. Vir- 
mausko, pasisekė gaut atstovą iŠ 
.vVorcesterio. Visas atstovo pri- 

: Smimas buvo suruoštas į porą die- 
įų. Nėra ke stebėtis kad būta vi
same priėmime daug nedateklių. 
Jei visi iš širdies būtų veikę,. tai 
priėmimas būtų. buvęs didesnis. 
Bet palei aplinkybių reiktų pripa
žinti gero ir šiame atstovo atsilan
kyme ir priėmime. -Geriau ' kad 
kun. Virmauskis su katalikais 
•ruošė nei. kad visai nebūtų, nieks 
ruošta. Tuomi dar parduota už 
porą tūkstančių ir L. L. Paškolos 
Bonų. Žemiau “Keleivis” Atsto
vybę pravardžiuoja. Tas parodo, 
tad c ‘ Keleiyis ’ ’. nenorėjo jokių 
priimtuvių.- .
.“Keleivis rūgoja,-kam kuri. V. 

su Vyčių pulku pasitiko stoty Ats
tovybę. Ne tiesa. Kunigas sake 
kad visi lietuviai eitų ant kloties 
įtstovp pasitikt. Taip buvo ir ap. 
garsinimuose atspausta. Laikui 
atėjus, taip buvo ir padaryta. Vi
si Lietuvą, mylintys laivrenciečiai 
buvo prie stoties. Ner į stotį, nei 
įuo stoties nebuvo ruošiama pa
roda, ir jos nebuvo., Tų žmonių 
ant stoties buvo labai daug, kaip 
pats' “Keleivis” kad. liūdyja, sa 
kydamas, pasitiko su “Tyčių 
pulku.” O pamišykite ar pulkas 
kareivių yra maža ar daug, Ma
nau kad ir. kun. Virmauskūi buvo 
’abai smagu, būti vadu to gražaus 
žmonių pulko. “Keleivis” nu
keiptų iš rūpesčio jei vienoj kuo
poj tiek Vyčių būtų kielį žmonių 
pasitiko Lietuvos atstovą.
A . “Keleivis” Nekaip pasirodo 

■ □ries žmones, kurie eina j bažny
čią, sakydamas: “Kun. Virmaus- 
kas tą dieną nei sumos nelaikė.” 
Kaipo kunigų uolus ganytojas tu
rėtų apie jją “Keleivis” Vyskupui 
pranešti. Nes ir šiaip žmogui ap
leisti mišias yra mirtina nuodėmė. 
Vyskupais baustų kleboną už ne
laikymą žmonėms mišių, šventadie
ny. , •’ .

“Keleivis” pyksta ant kun. 
Virmausko nž skubias tą -dieną 
bažnyčioj ‘ apeigas, sakydamas: 
“Mat nebuvo laiko dievą gar
bint.”' “Keleivis” visą Špdsą ant

vilo bažnyčią, kurioje kildavo beįsavęs pasiima parašydamas žodį
* ir voldikas pamokslas. Dievą m*^jawde..(dL TaMŠpo-
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i APVYNIOTAS DUONOS KE- 
. ■ PATAS, '

Uis. Tas bus geriau nei jam. pa- t _ _ .
geidaujamos rezoliucijos prieš Į daugelį Suv Valstijų inies- 
protestninkus išnešimas’ir viešai tų arba į didespiuš miestus, vei- 
jos paskelbimas, klųs kopėjai apvynioja <dudn<

Lauksime p, S. ir “jo'draugi- į sanitariškus pakietus. Ir Vi
jų” atšaukiant savo išgamingus si, kuriems rupi Šeimynos s-veį- 
protestus -prieš lietuvių brangią kata, turi į tų pakreipti atydą. 
žemelę. Vėliau parašysime dau-t Nepaisant kaip sanitariškai 
ęiauapiep. S. kluoną iškeptų,’ jeigu tuoj po
-. Tegyvuoja- Lietuva ir jos gynė-. kepimui neapvyniota kepalas 
jai! ’ -ne sanitariškas.. Męs gerai.

Tėvynainis, nome, jog rankos visuomet ne- 
________ ‘ šioja visokius gemalus. Dau- 
~________ ' ■ r~ gelis rankų čiupinėja kožną

MĄSTYMAS. , ! duonos kepalų pirm negu kepa-
' , ' ■ . J las 1‘anda sau vietų ant tavo

O, kad galėčiau greičiau aš stalo/ Kad-nors ir. pardavine-- 
dvasia pakilti virš žemiško tojas švariai užlaiko save ir sa- 
purvo, kuris dabar augštųja vo krautuvę bet duona , pereik 
kultūra .vadinas, kad galėčiau na kelias eiles*rankų pakol į 
vienu kart visą blogą kuris yra krautuvę atvežta, keptas,' jo 
many pamesti h’ dvasios tikra «mrbimnkai, vežiotojai ir krau- 
.panašumu.susivienyti su amži- tuviuinko darbininkai čiupinė- 
na, neišmatuojama" gerybe jųtą-duoną, , • »/
Dievu!.. Perkant duoną visuomet pra-
Kaip sunku kovoti' su blogomis šykitė apvyniotą kepalą taip 
.-kultūros pasekmėmis, kaip ve- kaip prašote pieną į užkimštas 
ržįas jos į kiekvieno' žmogaus bOnkas.

' • <. I

t

f

»
4 ‘ r~~ ’

M.

. '*

■

*

DRAUGIJŲ ATVBAH ■
T")lVnt'T'l ‘V^V5HavŲr Kukąrdn, vispkię Ženkleliu, Guzikučiu>Ant- 
^IJ/MMM^^^įgpaudą ir kitokią Draugystėms reikalingą dalyką. 
Reikalaūdainf Jyg&ogb arSąmpalą, pažym§kit$fr jąją: dr-tes vardą.

STRUPA8 CO-, 90-92 Ferry St, Newark, N. J.
f.
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DAUBAI, pradedant nuo mažiausios korteles

, ir baigiant didžiausia knyga* būtį atlikti: k u o- | 
graibiausia, geriausia’ir pigiau- Jį 
šia; tąisiųskitę tikį‘‘D/iRBININKĄ/’opa- į 

■~tirsite, kad čia ‘netušti pasigyrimo žodžiai buvo .!; 
| jums rašyti,, o vien tik tas, su kuo; ^jjiįtbrnin*’ į! 
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sipuldinėjimus ir sykiu butų ge- rikojec Jie rengs priimtuves. Ir
m. n-t tattt pa^am. vakarui‘,

kas n šiandie gali pasididžiuodamas tai padaryti. 
. Dėl to, kad “Darbimnkas” tūri moderniškiau

sias visiems spaudos darbams maginas, kokū| 
; nei viena Amerikos lietuviu spaustuve dar netib

ri. . ■ - ■ ->, w * ... .x 
: _ Tai-gi, visais spaudos reikalais visuomet
> kreipkitės į ’
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Hultęription Rat&t
TWrly 0.00
Rorton «nd gtiburba $5.00
Foetifą ęoųntrlę« jearly. $5.001

HKnt«red a« Mcond-claM m'atter kept 
1ĮL 1W at the poat pf11C« at Boston, 
MMa^upder the Act of iląreliS,

MAec0ptnhcęformaIUn8 at «pecUr rate 
Of poatage provlded for Ii Seėtfon 1103. 
Act ofOct & 1017, authofl*edz<)n July
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Viso pasaulio darbininkai 
vfentfkites KriMihpo Baž
nyčios vėliava,1 visuomenei 
g&bšti* . , . • '

«

Padekayoiiės Diena, kuri da
bar'švenčiamą visose Suvieny
tuose • Valstijose prasidėjo" 
Naujojoj ‘Anglijoj. Gubernato- 
rius Bradford 1621 m. po javų 

.. suvalhno paskyrė diena padė- 
konei ir valdai. 1623 n!., pana
giai buvo paskirta dįena pas- 
njnkui ir maldai»išprašyti ly
taus, užėjus baisiai giedrai.' 
Maldos dienoj ir u^ėjo lytus., 
Diena virto į padekonės dienų. 
Pagalios įnėjo niadon kasmet 
skirti Padekonės Dienų po javų 
SUValymo. Valstijos guberna
toriai paprastai skyrė dienų. • 

• Prezidentas Dineoln 1864 m. 
pirmas išleido prokįemacija vi- 
suhįs valstijoms, švęsti Pad. D. 
paskutinį lapkričio mėnesio 
ketvergę; Nuo to laiko prezi
dentai kasmet, išleidžia tam ti- 
krą proklemaciją, o po. jų seka 

’^ibernatoriij proklemacijos?

Suy. Valstijų prezidentas 
Hardingas gauna metuose $75,- 
000. O Pennsylvanijos geležin
kelio kompanijos prezidentas 
gauna $75,460. metuose. *

r

Vidutinė gelėežinkelio darbi- 
. ninko'metinė alga yra $1,416.- 

48. Vidutinė Pennsylvania 
geležinkelio kompanijos virši- 

. ninku, metinė alga yra $30,722.- 
50**

i . ------------------- ------ Q

^Agrikultūros deparfmentas 
skelbia jog Šiemet mėnesinė, 
vidutiniai imant, farinų darbi
ninkų alga buvo $29.48. Per
nai jų alga bubo $46.89. Reiškia 
krito ant 37 nuoš. Prieš karų 
vidutinė mėnesinė berno alga 
buvo $2325.
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(Pradžia ant 1-mo pudapio)

TAM NERYMASTAVIMUI VAISTAS.

Daugiau kaip 25 metai atgalios Leonas XIII neklys
tamu instinktu pramatydamas šių dienų pramonės kovų 
terp darbdavių ir darbininkų, uždėjo savo pirtt? ant so
pamosios vietos ir kapitalui ir darbui susitaikinti pasiūlė 
krkščioniškuasiūs bei tikėjimo idealus kaipo vienatinį vais
tų. Jis išparode, kad darbininkų didžiuma yra tikrieji 
vargšai ir Štaikų pareiškė: “Spausti vargstamuosiusdr be
turčius dėl savo naudos ir krauti sau turtus su artymo 
skriauda, yra uždrausta Dievo ir.Žmonių instatymais. 
Nutraukti darbininkui prideramų algų yra nuodėmė šau
kianti Dangun atkeršymo..» Turtingieji privalo dėl Die
vo meilės susiturėti, kad nesumažinus darbininkų algas, ar 
tai prievarta, ar apgavyste, ar neteisėtu palŪkavimu (pro
centų ėmimu); > ypatingai dėl to, kad darbininkai papras
tai yra silpni ir Mekeno neužtariami, ir dėl io> kad jų 
menki Uždarbiai jau vien dėl jų mažumo privalo būt jiems 
šventai atiduodami... Jeigu tie įsakymai būtų pripažin
ti.ir ištikimai užlaikomi,' ar gi jie nebūtų pakankami tai 
Mivai ir jos priežastims pašalinti ^! 7 "

Niekas neabejoja, kad jeigu te didžiojo Popiežiaus 

žodžiai būtų klausomi irt vykinami, Šių dienų pasųūlis daug 
geresnėje hutų padėty,jė/ Bet“ pastarųjų/laikų pagonys- 
te bei stabmeldystė ir matefijalistij filosofija įsibriovė į 
mokyklas ar užnųodyjo pačias šaknis draugijos ir pramo
nes gyvenimų. Šiandien industrijos pasaulis tik šiuos prin
cipus pažįsta ir vien juos gerai tepripažįsta, būtent: “Ga
lybė tai vienatine teise,” “silpnesnieji težūva, tvirtesnie- 
ji tegyvena,” “pergale priklauso tik stipruoliams” ir tam 
panašias, brutalės pajėgos teises skelbia. Dėl tokių obal- 
sių žmonija pradėjo nerimastauti ir dėl tokio neramaus ne
pasitikėjimo pramonė ir apląma krašto gerove daug ža
los bei nuostolių apturėjo. Darbininkai, tankiai nežino
dami nė tikrojo agitacijos tikslo, nukrypo radikalų-kurs- 
tvtojų pusėn. Ir ne vien valdžios sistema yra užpuolama 
ir kritįkuojama, bet ir svarbesni dalykai, būtent šeimyna- 
ir tikėjimas yra ‘griaunami. . . ų

Nemažinant šių visų blogumų; mes netikime, kad šio 
nevykusio pramonės susitvarkymo nebūtų galima pataisy
ti. Męs manome, kad šie visi nepriėtekliai ir blogumai 
laipsniškai yra pataįsytini; kad pagerinimai ir reformos 
galima ir reikia Įvesti, ir'kad pasaulis eis . geresniū keliu 
prie augštesnįų idealų.

Mes manome, kad darbas ir kapitalas gali susitaikin
ti. Darbas reikalingas kapitalo, kapitalas darbo. x Pasta
raisiais laikais, karo metu, darbas su kapitalu sutartinai 
veikė kol karo pasekmingai neužbaigė. Buvb, tiesa, ne
maža tėn išdavystės ir gobšumo, bet tik išimtimis. Tas 
parodo, kad svarbiam reikalui atėjus,', darbas su kapita
lu vis gi gali eiti isvieno. '

. Būtų ypatingai liūdna ir nejauku,, kad šiais laikais, 
kuomet visas beveik pasaulis yra nualintas ir išblaškytas, 
kuomet žymi Europos dalis miršta badu, mes, pasaulio 
pramonijos gerovės vadai, nepasinaudojama šia proga su
teikti pagelbos vargstančiai^monijai, cne vien tik drau
gams, bet ir buvusiems priešams; būtų skaudu, jeigu 
mes, tai^skųbiųi pųsirįžę sunaikinimo ginldų pakelti, ^da
bar nenorėtume žaizdų tuo ginklu užduotų išgydyti ir su- 
naikytąsiasšųlįl^taatyti. . . ‘

Stambiausia šių blogumij taisymo klaida yra tame, 
kad ne ten ioštana prięžasčių, kur jos ištiesų yra. Poli
tikos vadai ir instatymų kūrėjai, filantropistai ir ekono
mistai nesiliauja tvirtinę, kad šių dienų klausymas yra 
vien ekonomijos uždavinys. .Taip manydami, jie gali kiek 
palengvinti opių padėtį, bet negali žmonijos žaizdų išgy
dyti, nes jos pergiliai įsišaknijusios. Tos visos suirutes' 
apačioje gludi neteisingas^gyvenimo tikslo supratimas, ki
taip kalbųnt, neupratimas žmogaus tikslo ir jo,sųtikių su 
Dievu-Sutvertoju. čia ne ekonominis uždavinys, bet mo- 
ralis7 arba doros klausymas. Čia einasi apie pavienių žmo
nių* ir šeimynų dorų susitvarkymų, čia klausymas-riša
mas apie teisęs ir priedermes, tų, kurie nori valdyti ir tų, 
kurie tai valdžiai priešinasi, taigi klausymas doros, o ne 
ekonomijos dalykų* To fakto negalima praleist nežinio
mis, bei ignoruoti. ‘

- Čia reikia surasti vaistų pramonės klaidoms bęi blo
gumam^ pašalinti, pritaikant ĮpikšČiomŠkuosiųs idealus 
kasdieniniam gyvenimui; sutaikinti kovojančių kliasių 
interesus bei reikalus ir tuo būdu įvykinti taikų ant žemės* 
Toksai prakilnus darbas turėtu patraukti kiekvienų tikrų 
Krikščionį ir tėvynainį, taip, kad nesigailėtų tam pašvęs
ti pačias didžiausias savo pastangas.

Jokios pastangos pataisyti žmonija ne pavyks be teisy
bės ir meilės* žmonės ir įaųtos privalo grįžti prie tiesos 
ir tikrų, rimtų pastangų vykinti gyveniman Krikščioniš
kas dorybes, teisybę, lygybę, protiškų meilę. Žmonijos 
pataisymo principai-dėsniim turi' remtis aut Dįevo būvį- 
mo iy dūšios nenųriingumų. Dievas yra Sųtverej as ir įsa
kymų bei įstatymų Kurėja& db įsakymai ųęgaii Mti M 
bausmės laužomi ne pavienių žmonių nė Valstybių. Drau
gijų ir šeimynų gyvenimas turi remtis ant Dievo ir arty
mo meiles. Re šitų principų negalima išrišti sustelkusių 
šiais laikais sunkenybių. Toksai yra Bažnyčios mokslas,\ 
ir mes be dvejojimo tvirtiname, kad visos žmonių pastan
gos'bus veltui, jeigu tvarkydami žmonijos gyvenunų jie 

: paliks Bažnyčių nuošaly.

pamato, Bažnyčia tinkamai ir ištikimai riša Šių dienų 
klausymų, panaudodama teises, * kurios jai aiškiai priklau
so. Kiekvienam žmogui, vargšui, ar turčiui, didikui ar 
silpnučiui ji sako: Klausyk Kristaus Evangelijos žodžių, 
įsidomėk, kad tik ant jos skelbiamų.prineipų žmonija ga
li saugiai remtis. Bažnyčia yra tvirta ir ištikima žmonių 
teisių apgynėja. Ji tik viena parodo turčiams jų prieder
mes dėl vargdienių, dieviška jų.įstatymų teisę ir kiekvie
no žmogaus atsakomybę šiandien ji pasmerkia žiaurų 
turtuolių išdidumų;.rytoj ji su nemažesne drąsa smerks 
nesuvaldomos mihios netvarką. Jeigu ji paremia vargdie
nių reikalavimus, tai tik tuomet/ kada jie pilnai teisingi* 
Ji nesibaido minios grūmojimų ir nepataikauja šio mo
mento neteisingiems reikalavimams. Ji gali, laikinai pa
nešti nuostolių-ir laukti. Laikąs ir Dievo teisybe parodo, 
kad Bažnyčia nesuklydo* Ji apgina valstybę ir laužomą
sias mažumos teises, jeigu teisybę yra jų pusėj. Jį drą
siai stoja prieš neteisingus pasikėsinimus^ ar jie paeitų iš 
minios, ar iš karalių; * .*< ■ r

Ji visados gynė ir gins žmogaus įgimtąsias teises, bū
tent: teisę gyventi, šviestis, naudotis laisve, darbuotis, pa* 
silsėt, garbint Dievų. Tos teisęs išeina'iš pačios Žmogaus 
prigimties. Jos nėra dovanos — nė valstybes, nū drau
gijos. Tų teisių žmogui meks negali atimti, nes jos yra 
įgimtos• ręjiūtinai reikalingos. Tiesa, kad tos teisės neša 
su savim ir priedermes, kurių didžiausia yra — dirbt..

“ DARBA^— TIKROJI ŽMOGALrS LAIMĖ. - - 
-jį * *■_- , . _ . ■

. “Savo kaktos prakaite valgysi duoną.’’ “ Jeigu kas 
nenori dirbti, tegu ne ndvalgo,” — taip sako Šv. Rastas. 
Tinginiui nėrę vietos žmonių draugijoje. Dirbti reikia vi
siems: didikams ir beturčiams, nes ta priedermė būtinai 
reikalinga draugijos susitvarkymui, bet dar labjau atski
rų asmenų naudai. Darbas apsaugoja žmogų nuo moralio, 
protinio ir fizinio -Jbei kūniško skurdo irjštyžimo'. Tur
tuolis nėr liuosas nuo .tos priedermės. Jis yi‘a pasiliuosa- 
vęs nuo sunkaus kūniško darbo, bet dėl to labjau jis turi 
pasitarnauti žmonijos gerovei kitonišku būdu.

Tečiau mes neturime žiūrėti ’p darbą kaipo vien į la
vinimą proto ai kūnn pajėgų, ar kaipo į prekę; kurią ga
lima pirkti ir parduoti. Į darbą reikia, žiūrėti ir doros 
žvilgsniu,1 nes žmogus nėra kokia neprotinga mašina/ ku
ri už nieką neatsako. Reikia nepamiršti, kad mes turime 
protą ir Kuosą’ valią ir sielą nemirtingą. Žmogus yra pil- 
pai atsakomas už savo darbus. . \

PrięŠ žmogaus nupuolimą, Viešpats Dievas, —- anot 
Šv. Rašto žodžių — paėmė žmogų ir patalpino gėrybių ro
juje, kad jame gyventų ir turėtų laisvę. Žmogui nusidė
jus, ir žemės derlumas išnyko. “Prakeikta yra’ žemė tavo 
darbe, darbuose ir varguose dirbsi visas savo gyvenimo 
dienas. ” Bet geras ir ištikimas* darbininkas net tose sun-. 
kenybese randa liekanas to pirmojo džiaugsmo,' kuris pri- 
pildė žmogaus Širdį rojujęy

Dirbti žemę ir ją paveldėti buvo pirmiausias Dievo į- 
sakymas žmonėms. Be^darbo žemė būtų apleista ir nevai- 
singa> Be darbo nebūtų jokios pažangos civilizacijoje. Gi 
Krikščionybė pašventino darbą. Stabmeldžių akyse dar-, 
biniiikas buvo vergu; ^ĮksčiCnių-žyllgsniu .jis' yra Die
vo1 vaikelis.' Šv; Petras b'uVo žvejys, šv. Povylas šėtrų 
išdirbėjas. Darbas yra visatinė mokykla, kuSoje visi mo/ 
Įdiiasi. Tenai išmokstame paklusnybės, pasišventimo,- 
kantrybes, tvirtybes, o tankiai įr nusižeminimo, kuomet 
palyginam savo darbą su mūsų artymų darbu ir' daugel 
pas gavę randame neprieteklių bei trukumų. Geras dar
bininkas, jeigu su juo tinkamai ir teisingai apsieinama, 
yra laimingas savo darbe. ' » • ’

. Bet idant-darbas būtų pakenčiamas ir malonus, dar
bininkas privalo turėti tinkama atlyginimą, kad jo būvis 
ir visi reikalai būtų aprūpinti. Darbininkas privalo gauti 
įinkma užmokesnį, "kad turėtų maisto, drabužių, pastogę 
įr pasilsį. Negalima perdaug išnaudoti jo sveikatą ir pa
jėgas. Dirbtuvės ir šiaip darbo sąlygos privalo būti svei
kai m tinkamai sutvarkytos. Taip aprūpintas, darbinin
kas privalo būti teisingas, paklusnus,, ištikimas* savo duon
davio reikalams įr sušnekamas savo draugams. Jam rei
kia atsimintų kad dirbant darbą ji spiįdo Dievo įsakymą. 
Jeigu žmonija reikia tobulinti, tai ir darbininkas privalo 
savo dalį tamę darbe atlikti. Bažnyčia nesibijo priminti 
darbininkams, kad jie darytų kas jiems priderą. Jie turi 
būti teisingi savo darbe. Teisingos sutartys padarytos su 
dirbdaviais turi būti išpildytos. “Daryk kitiems tai, ką 
pori, kad ir kiti tau darytų?’ Darbininkas, turi daboti 
dirbdavio nuosavybę kaip savo. Jis turi interesirotis. jo 
gerove kaip savo. Nesusipratimams'iškilus, darbininkas 
privalo statyti teisingus ir prieinamus reikalavimus*

? ŲIRBPĄVIŲ. PRIEDERMES.

Pątąrėipe darbininkams būti teisingaismaloniais. 
Tuęs pąęiųs Klistaps- įsąkyiRš pakartbįame ir diri^ 
yiamę. Mes juos da gį paragįntiime dalytį daugiau negu 
įeisybė reikalaūja'ir sekti Kristaus įr Apaštalų meilę, ku
ri nepažįsta ribiį ne MiūČ|p, Kaipo teisingumo priedermę, 
Ėųrią jeigu sulaužys, bus atsakomi pįięš Dięvą. ir > piūėŠ 
žpae^s, diriidavįaį turi žiūrėti, kad dūlis jtppefee 
būtų skiriama tinkamai^ darbininkų apmokėjimui, kad ir 
jie turėtų’ iŠ ke gyvęt ir išlaikyt savb sęįmynaa* Piįbfe* 
riai turi ištikimai užlaikyti teisingas sutartis, kurias yra 
padarę su darbininkais. Tegu atsimena, kad prieš Die* 
vą visi žmonės yra lygūs* Tegu; mato darbiniiįkuosė Djevo 

•paveikslą ir panašumą, nes Dievas visus panašiais į save. 
Tvirtai stovėdama ant Jėzaus Kristaus pastatytojo sutvėrė* Dirbdaviams reikia atsiminti, kad ir tabiniū-

Massachusette valstijoj yra 
781 miesteliai be daktarų. Tie 
miesteliai. gyventojų turi išvi
so 55,000, o Bostone kaikuriose 
miesto dalyse yra vienas dak7 
taras ant kas 10 žmonhj.

- t_____  - s

ApŠViestesnėse Chinijos pro- 
vincijose ir luomuose moterų 
kpjų varžymai iš mažatvės yra 
atmestas. 1
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KAIP ŽYDAI SŪLPIA

. Amerikos žydai pasiryžę su- 
rh|kti $14,0Q0,Q00 savp, vien
genčiams paremti.rytine,j. Eu
ropoj. Naujosios Anglijos žy
dų 500 .veikėjų buvo suvažiavę 
Borione įr pasiryžo, sumokėti 
$1,250,000. -

TOLSTU JAU NAMAI 
GRIŪVA

i Jamaja Poliana, Rusija. — 
Garsaus rašytojo Tolstojaus na
mai griūva* Sovietų valdžia 
ti|qs namus buvo paskelbusi 
Tautiniu Muziejumi, bet jo pa
laikymui ūeį kmk nesirūpiną. 
Tristpjąus ŠWW ketįM aW- 
laukti į visų pasaulį sudėti 
$100,000 tiems mimams patak 
«yti* , , ~~

«s . \ .? .
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‘ kai turi teisės prie Sveikatos, gyvasties apsaugojimo ir tin
kamo pasilsio ir dorų, pasHinksmhmnų, idant galėtų įgy
ti naujos energijos, kurių darbą išaikvoja. Reikia pri
žiūrėti, kad darbininkai turėtų ne vien tik laiko pasilinks- 
pdnti, bet ir atlikti savo tikėjimo ir pilietystės pareigas* 

Blogumai ir išnaudojimui darbininkų dabartinėje in
dustrijas sistemoje privalo būti kuolabjausiai peikiami ir 
smerkiami. v Atsitolinimas dirbdavio nuo darbininko, su
traukimas viso šalies turto į kelių žmonių rankas, darbi
ninkų priespauda ir išnaudojimas beveik visur duodasi pa
stebėti. Visiems žinomi faktai apie darbdavių* gobšumą 
ir mažus dabrininkų mokesnius, apie beširdį atleidimų iš 
darbo, ir darbininkų už niekų, laikymą, yra taip skaudus, 
kad daro gėdų musų demokratingai valstybei. Dar nors 
tiek gerai, kad randasi* dirbtuvių, kurie taip*nesielgia. 
Yra dirbtuvių, kurios taip gražiai susitvarkę, kad daro 
garbės kapitalui. Tenai atsižvelgiama į sveikatų, dorų, 
apŠvietą ir ekonominę darbininkų gerovę. Tos gražios iš
imtys parocjo, kad viskas galima tinkamai sutvarkyti, rei
kia tik pataisyti neuriuos dirhdavius ir jų metodas. „ Gob
šumas ir išnaudojimas turi bu įi visur ii* visuomet perse
kiojamas. Aišku, kpd dirbdaviųf gyvendami terp žmo
nių ir iš jų kfaudami sau turtus, privalo žmonėms būti 
gerais ir naudingais ir už tai neša.didelę atsakomymę prieš 
Žmoni jų. Gi kur kapitalas yra taip sukietėjęs, kad nieku, 
būdu nenori duoti darbininkams kas teisinga, ten tik tie- 
nąOekti kelias.prispaustiems'— organizuotis,

.. DARBININKŲ .

; Organizuotis — neužginčy jama ir įgimta žmonių tei
sė. Ir kapitalas ir .darbininkai turi pilnų teisę organizuo
tis. Aiškiai būtų neteisinga, jei kapitalas savintųsi teisę 
pyganizuotis, cF darbininkams tų teisę užginčytų. Ne vals
tija negali užginti darbininkams organizuotis, nes ji tam 
įr įsteigta/ kad apsaugotų teises atskirų žmonių ir Šeimy
nų. Tame dalyke Katalikybė griežtai skiriasi nuo Soci- 
jalizmo, kuris perdaug iškelia valstybės teises |r leidžia 
jai tvarkyti žmogaus įgimtas tiesas ir kištis į jo ir jo šei
mynos privačius reikalus. '
. Viduramžiuose darbininkų organizacijos, taip* vadi
namos gildos, puikiai gyvavo Katalikiškoje Europoj. Po 
Reformacijai jos buvo panaikintos Anglijoj ir prancijoj1 
ir tik pastaraisiais laikais, darbininkai išsirūpino nuo vals
tybių teisę spiestis ir organizuotis į unijas. Paprastai šių 
laikų valstybes labai nenori' unijų pripažinti; gi Bažnyčia 
užgirių žmonėms darhininicams teisę organizuotis į unijas, 
kurias ji palaiko ilgina. s .

Apie tokias darbininkų organizacijas taip sako Leo
nas XXII: “Būtų labai pageidaujama, kad jos būtų skait- 
lingesnės ir geriau, sutvarkytos. Jos turi pilnų teisę gy
vuoti/. . Jų negalima uždrausti,- ries jos labai prigelbsti- 
pavieniam žmogui pagerinti savo būvį. ” > Iš to matyt, kad 
darbo unijos yra steigiamos tam, kad apginti silpnų prieš 
galingą, kad padėti darbininkams geresnes darbo, sąlygas 
Išsiderėti, kad apginti jų reikalus prieš galingo ir organi
zuoto kapitalo pasikėsinimus.- Tvirtos unijos pajėgia iš
reikalauti,, kad sutartys tarp darbo ir kapitalo būtų pildo
mos. _ . . - • ' - *.

Nestinga ‘"tokioms .unijoms ir blogėjų, pusių, ‘ kaip ; 
..jmtai: pasipriešinimas •dirbdaviams, pakrypimas į ne-':_ 
sveikų^ radikalizmą, kurstymas, prie nereikalingų streikų^/ 
reikalavimas užmokesnio neatsakomo darbininkų išsilavi
nimui, ir tam panašiai. Bet gi tie* blogumai ne būtinai 
surišti su darbo" unijomis, ir rimtesnieji darbo vadai skau
džiai apgailestauja, kad tokie trūkumai įvyksta, ir tik
ra1 širdimi norį juos pataisyti bei pašalinti ir tuo būdu į- 
vykiptt pilnų ramybę industrijos. -

Gi darbininkai nesulaukdami savo būvio pagerinimo 
puo dirbdavių ar valstybės/ pilnai yra pateisinami, jeigu 
savo reikalams apginti sukelia streikų. Žmogus turi pil-. 
ną teisę dirbti ar susilaikyti- nuo darbo. Tai jo. vienati
mis apsigynimas prieš neteisybę, priespaudą ir išnaudoji- 
pią-. Taigr darbininkas turi įgimtą teisę streikuot^

. STREIKAS. ’
• ? 1 • >

' Strekas gali būti teisingas, o kartais būtinai reika
lingas. Streikas nėra, kąrąs, bet kaip-ir karas turi būti 
paskutinė darbininkų priemonė savo teisėms apginti. Dar- 
jinįnai. turi ilgai įr rimtai svarstyti, kol griebsis Šio gink- ‘ 
foA Darbininkai privalo apsiž|ūrėti, kad streikas būtų tei- 
įmgas; kad draugai darbininkai'nebūtų gazdinami ir va* 
įu varomi streikuoti kad teisingos sutartys nebūtų lau
žomos. ^Tie turi gerai apsvarstyti ar laimės ir apskaitliuo- 
jį, ar tas laimėjimas pilnai atsvers nuostolius, kuriuos 1 
ąptitięš, jiems hęstreikuojanį, jie patys,-jų Šeimynos ti? 
visuomenė. J - 4 / ♦

Prityrimus parodo, kad daugelis streikų nepavyko ir 
tas nepayykimąs pablogino daridninkų -būvį ir pačių unijų 
vardui pakenkė. Daliniai laimėjiįnai,; kurie baigiasi su/ 
sitaįkyniajs, gali būti l$Fti ir *be streiko, jei tik abi pusi 
parės rimtai ir gražiai pasitarti. Kuomet doros principai 
nėra palieMaųn ir visuomenė streikui nepalankų 'tuomet 
geriau susitaildnti, nesmors streikas gali būti pateisintas, 
bet rišuomėnei neprijaučiant, bus pralaimėtas. Tuomet; 
rėikia*klaųsyti sveiko proto ir šalto- apskaitliavimo, kaip 
tas buvo padaryta* kuomet grfmmjantis gęlžkeHų stresas 
buvo atšauktus. Net ir laimėjimas ne užmoka
nuostolius kovoje nukentėtus*- Kaipo karas, streikaagali 
būti pateisinamas, bet lygiai kaip karas, tūri būti tik pas- . 
Mitiniu įrankiu, kitus visus išmėginus* .

Valstybė gali sustabdyti naminį karų, bet streikas nė-
X. »
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ra naminis karas* Kartais iš streiko išdygsta bauginimai, 
netvarkos, riaušes ir mūšiai, bet tie dalykai nebūtinai tu
ri eiti su streiku, ir tikri darbo vadai labai to nepakenčia 
ir didei apgailestauja jiems įvykus. Streikas savaime ne- 

r sudaro netvarkos ir riaušių, Valstybe visuomet turi dabo
ti tvarkos, bet negali uŽdrautsi streikuoti, nes tai yra į- 
gimta žmogaus |eisū ir vienatinis darbininko apsigynimas. 
Streikas buvo pų’miau negu valstybe įsikūrė, ir jokia žmo
nių draugija negali užginti darbininkams streikuoti.

Streikai dažniausiai sukeliami dėl mėnko darbininkų 
nemokesnio, tik retkarčiais dėl Mtų priežasčių. Taigi jei
gu dirbdavai pripažintų daibininkams teisę prirgero ir 
tinkamo užmokesiiio, žmonija daug toliau būtų nušuolia
vusi progreso keliu* Darbininko uždarbis turi būti užtek
tinai didelis švariam žmogaus pragyvenimui., 8ioje tur
tingoje šalyje visiems'visko turėtų užtekti, ir kur užsikir- 
teliai darbdaviai duoda darbininkui tik tiek, kad vos-vos 
gali pragyventi, tenai turėtų būti vykinami tam tikri įsta
tymai, kurie dabotų įgimtų’žmogaus teisių pildymo.

Įgiję tinkama uždarbį, Amerikos darbiųmkai turėtų 
pasimokintiMuo' Europiečių ekonomiškumo ir taupumo, 
Reikia pasmerkti nekuriu darbininkų išlaidumas ir veją- >. 
vaikyste, Bereikalingas išlaidumas ne vien tik darbinin
kams, bet ir turtuoliam^yra nuodėmė, ne ekonomijos tik 
doros žvilgsniu* Jis pagimdo gobšumą? kliasių neapykan- 
tą ir pavydėjimą iš puses tų,' kurie mažiau turi. Atkak
lus, į nieką neatsižvelgiąs išlaidumas gali atnešti paštui 
tikrą nelaimg. Nesuvaldomas smaguriavimas, noras pa
sirodyti savo turtais įj^to būdu nustelbti bei paniekinti 
artymą nesutinka su Krikščionijos idealais ir paprastuoju 
demoki'atinguAmerikiečiųgj’venimiu ,

i Tinkamas turtų paskirstymas ir kiti} šelpimas t— tai 
Krikščioni jos idealas, žmogaus gyvenimas trumpas. Mir
damas nieks su. savim turtų nepasiims* Turtingieji turi 
priedermę gailiaširdngaį šelpti neturtiingus, nes,Janot 
Kristaus žodžių: “vargšų visuomet tėrp savęs turerife.” 
Ir pasiturinčiam išlaidumas yra nedorybe. Teisėta yra tu
rėti žmogui nuosavybe,” sako šv. Tanias, bet tuojau pri
duria: “Žmogus neprivalo manyti, kad jo totas jam tik 
vienam priklauso, bet yra nekaipo bendras Visiems, idant 
be dvejojimo pasidalytų-ir su kitais, kurie to reikalingi.” 
“Palaimintas turtuolis, kuris atrastas be sutepties: ir ku
ris neina paskui auksą ir kuris nepasitild pinigais ir. to
tais,” sako šventasai Raštas.
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' ■ i1 ■ arr,1 -r •' t" > ■" it , *1, ~ „• ii

KUB TEI8YB8-SUKBU8KIME.' ?«r*H Ktm. T. K Borton. 
Pusi, 16. n <..«.»»«». .05

p. D. S* KALENDORIUS 1921 m. Telpa daug naudingų akai- 
tymų ir informacijų. Boaton* Puti* 113.

LIETUVIŲ LENKŲ UNIJA. Kelt pratilk ruožai paminėjimui. 
600 m. aukaktuvių Gardelio unijos 1413-1913. ParaiS J. 
Gabry** Philsdelphja. Puil. 66. .

LIETUVIAI KATALIKAI ĮR KITOS SROVĖS. Paražė 
Labai indomiknygelė. Boaton. Pusi. 3$*«. *<» »*.«.****;.

LIETUVOS VYČIŲ DOVANOK Paraiė K*»* »r. M 
Kiekviena* Vyti* turėtų ją perskaityti. Chįcago. Puil. 28*

LIETUVIŲ DEMONSTRACIJA DIDŽIAJAME NEW YORKE., 
Liepos 4 d, 1918. ’ Su daugybe paveikslų Brooklyu, N.'Y. 
Busi. 64. * * a » » * » * m M a r* * v *i «s i* e 6 e ** »#*«**• e* « > *

LIUDVIKAS VHNDTHORST’AS Vokiečių Katalikų Visuome
nės Budintojas. Pagal Kun. Robertą Swickerathą J. K. K. 
Boston. Pusi. 24. ♦»•*•* ■* * *

MANO PATYRIMAI DIDŽIOJOJ KARĖJ 1918 ir 1919 m* Pa- * 
rąife ^un* J. r JonaiS, Kapelfom Sleido Dįeturių Pro-. 
kybos B-yė. Boston, Busi, 64. *. J * * * ‘25

MALDOS GAŪXBĖ* letoriSkaa piešinys IV iimtmečio krOčio- 
nybės. Lietuvių Jtalbon .iigridt F* B* Chieago. Pusi, 74.

MEILĖS PASLAPTYBĖS* DramaŪ-se veiksmuose, 6-se.atiden- 
gimuooo* Vacelis’R Rusijoje. BaraM
ir savo lėšomis JSleido-V. BaįboiKoniąk Vaidinimo dalyvauja 
5 vyrai ir 5 moterys'. Bostone*x Pust 60, **/«.,*** **.**.*,

MEILE. Poema. Parašė M. Gustaitis. Gražiai atspausta. Chi- 
oagoje* Pusi# 24. ** -*«* *., *««*«** £,««« . • * * *,.’., * 

MOTERYSTĖ IR ŠEIMYNA žiūrint į šiedvi'iš filosofijos kertės.
Vertė M yokUkdB kalbos'J. Gorpti& . K$tu i Miluio. 
Shėnandoahį Pa. PubI. 104* ,.**.*.***.**,*,i*.»**.****.

■................ n m — ..1 *• *
Ar tu nuobodžiauji per dienų dienas, ar sunkiniesi 

gyveniniu, ar tau laikas bėgazovada ir rodosi, kad ris 
mažai savo, darbams laibo teturi. Jei tavo gyvenimo die
nos Nuobodžiai slenka, tai tu' jas lengvai gali indomiomis 
padaryti. , , ’

žmogui reikia turėti tikslu prie kurio visomis išga
lėmisreikėtų koptis. Žmones be tikslo (be idealo) nuobb- 
dž Jauja. Žmogaus tikslas gali būti ne vienas^ Galima 
siekti prie savo būvio pagerinimo ir prie apšvietos. Gė
jai yra apsirinkti kokiųnors apŠvietos šakų ir jon gilintis. 
Sakysme mėgsti žinoti apie tautų praeitį. Tai įsigyti rei
kia istorijas, kokios tik yra lietuvių kalboje. Indomu bus 
gilintis į lietuvių tautos istorijų. Kitas mėgsta literatūrų, 
tai yra eiles, apysakos. Literatūra^yra vienaę gražiausių 
dalykų. Kųs literatūrų mėgsta^ tejsigija gerųjų lietuvių 
rašytojų raštus ir laiNkaito juos nė vienų, o po kelis kar
tus. Juo dažniau skaitys juo labiau pamėgs* Tai-gi tai 
reikia išsirėkti sau kokių nors mokslo šakų, reikia rink
tis tokių, kuri patinka ir jon gilintis. Kai pradėsi gilin
tis, užsiinteresuosi, tai per dienų, dienas jausi dvasios pa- 
kilimą ir jausi troškimų kad tik labiau įsigilinti, kad tk 
labiau pažinti savo apsirinktų dalykų. Idealas (tikslas) 
kre®®ns. toMs. irašfe TuojrWdsnM» srig ir Į- JSlBbjLA
sigyk tos srities knygas. Rinkis iš žemiau paduodąmo 
knygų surašo. ;
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Jei nori žinoti ant ko Žnlū 
vskis joje iš Vilniaus j Variifr 
va (da Warszava) skaityk Ptr* 
kūnų spalio menesio, o ten rari 
Jo paveikslų ir aprašymų.

Kelionėj tikėtas 15 c.-
“PERKŪNAS”

366 Broadway, Boston 27 Mm**
*
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1,Dldiisu4, (Mčtaiit FMMdy 
* Laivai, Maunu Apiėjhnai 

Bu Keleiviais.
Teą tra Vietini* Agentą* Jturą MM* 

,'&t netoli Jo.
Į Liotuvą-Lenkiją, Ukrainą įr 

yta Bakitio Valstijas :
Iš Bpstono per IMverpool ir 

Glasgow. 
ASSTRiA(nauj.)GBU 

> ' IM Uew York per Hambi 
SAKOMA — GRDC 
Cabin(125. 3-čia klega 
r -Taksą $5.oo. ■ ‘

Per Oherbourg SPuthanipton 
llveręool ir tiįtago* 

OARM? MIĄ ,,., .Gruodžio 8
ALBAN. A -■•«**r«uruodžio 10 
poLUJiiĮIA ..Gruodžio 10

Bėr Angliją .ar Hamburgą į
T Dai zigfą ir Hamburg’ą —•^IOB.50, 

| Liepoją$110.00. Tąkšą, — $5.00*

**>

*

M* Širvintas. Bostone, 1921 m. Pūsi, 100. *,.. * *.« ... *. *. 
NEKALTYBĖ* žiūrint jon iš fiipaolijos kertės* J. Geručio 

versta iš vokiško* . Shenandoah, Pa* Busi. 89. ,. *. *....... ,25
PAŽINKIME SOCIALIZMĄ. Parašė P. G. Bostone. Pusk 16. .10 
PATARLĖS IR IŠMINTIES GRŪDELIAI. Surinko ir išleido ’ 
' \' P* MuleviŽiW (MoliĄ Chieago,AI1I. Pusi. 48. *,*...***..* 
PASAKOS* Pagal Krilovą parašė eilėnfis Vincas Kapsas (Ku

dirka); Tilžėje, Pusi. 15* ,,,.... * *,.. * Ą..., *..
PETRUKAS.4 Sulietuvino S. Rakauskas.’ Graži pasiskaitymui

knygelė. Bostonas. Pust 30* ,15
PERGYVENTOS VALANDOS (Karvojaus laiškai). Parašė K.

Ą. K. (Kun. A. Kaupas) * Joje telpa 67 įvairaus turinio laiš- 
1 -kai (straipsniai) Žymaus lietuvių sociologo. Shenandoah,

Pa Pusi 140 ‘ ‘ '
PRADINĖ" ARITMETIKA 1 iki 100. Sutaisė ir įleido P. .

Mikolainis. Tilžėje* Pusi* 128. Tvirtais drobės apdarais. 
RAKTAS SVEIKATON IR LAIMĖN. Parašė Dr. Julius J.. 
s Bielskis. Labai naudinga knygelė kiekvienam. Pusi. 64. 

RYMO KATALIKŲ MOKSLAS. Kūdikių prie Pirmosios Komu
nijos prirengimui tinkantis Surengė ir išleido Kun. P. Sau-' 
rusaitis. . Pust 124. *«^...*>*■*••*«... *^*.. * *...,.«*....«.««*. *• 

“SALIUNAS.” Labai įdomi ir naudinga knygelė. Pusi. 8. 
ŠATRIJOS RAGANOS’ APYSAKĖLĖS. Iš Daktaro pasakoji

mų. Rudens diena. Sulaukė. Labai gyvai parašyta ir leng- ■ 
va skaitymui* Pusk 69;t...........<. 

SCENOS ĮVAIRUMAI. Nauji, lengvi perstatymėliai. 'Parašė 
_ ii? savo lėšomis išleido Juozas V* Kovas. Tinka trumpiems: 

losimainb* Pusi. 32. *»•**..«••.*_.*•*••*•*••••.«*...* 
ŠIŲ DIENŲ RAINELĖS. Surinktos ir išleistos jaunuomenės » 

pasilinksminimui?'' Pusi. 32 ....... .......... 1.1......
SUGRIAUTAS LIZDAS. Apysaka iš buvusios pasaulinės ka

rės. Parašė V. G. Pusi. 33. Glasgovy.
SVAIGALŲ ĮTEKMĖ Į ŽMOGŲ. Parašė Išeivis. Glasgbiv. Ap

rašoma ką gero duoda svaigalai. ............................ s
SVARBŪS KLAUSIMAI. Ar yra Dievas? Ar Kristus yra Die

vas? Ar žmogus turi dūšią? Ar kilo žmogus iŠ beždžionės ? 
Ar apsųnkina*zmogų Dievo įsakymai. Parašė F* V. Bos
ton. Pusi. 32. .«, * ,*.«••.

TAMOŠIUS BESOTIS. Iš lenkiškos kalbos versta M. Joniškio.
Tilzcje. ^Pusl. 24* »*«« * *.*. * * • * • ** •••«..* *.. .. **»«,.. .w.m* 

SVIETO PERĖJŪNAS. Trankymasis po Vokietiją, Daniją,
Lusemhurgą. Iš seno darbininko atsiminimų* Surinkp Iš 
ėivis. jllasgoTV. Pusi. 149. .

ŠV. JĖZAUS VARDO DRAUGIJOS ĮSTATAI. Versti iš anglų 
- kalbos. Surengė ir išleido Kun. P. Saurusąitis. Philadelphia, 

PUSl. 61.. »*».■**« * ,< . * , '♦•«.**«•:••*,•**•♦.. • *• *«*..*.. * * 
TABAKAS NUODAI ir kenksmas nuo rūkymo. Pagal D-rą D.

P. Nikolskį. Iš 4-to rusų kalboje vertimo parengė S. Kaimie
tis* Naudinga knygelė rūkantiems. Chieago* Pusi. 35.... * 

TIESŲ VADČVAS IR PATARĖJĄS. Sutaisė L. DeMarasse.
Vertė V. Ą. Juristas. Naudinga kiekvienam turėti po ranka. 
Chieago* Pusi. 141* **•*,*••••.*'.•••».♦«.•.♦•**•..***.*** *^1,00 

Trys keleiviai: krikščionis, žydas ir turkas:
Pamokinanti apysaka.*, Vertė , P.- B. Antra laida* Drobės 
apdarais. Chieago* Pūsi. 92. ....*. ......49

L UBAGŲ AKADEMIJA ir H. UBAGŲ BALIUS BEI ELGE- 
• TŲ PUOTA. Komedijėlės viename veiksme Parašė Seirijų 

Juozukas* I dalyvauja 14 ypatų, H dalyvauja 4 pordsį ubagų 
ir vienas direktorius* Boston: .Pusi. 81. * *. 1 * * < **'. *.... * .35 

VAIZDELIAI. Progos belaukiant. "Indęmi vieno laikraščio pra
džia., Iš daugelio *vienas. Raudonas, kaklaryšis* gyvenimo 
pasaka. Literatas, Paraše Jonas Kmitas. Tikrai džiaugsies 
įsigijęs tuos vaizdelius. Boston. Pusi. 64*......... *;., .30 

VAIKŲ TEATltAl. No. 1. Telpa šie veikalėliai: Pagalvok ką ' 
’ įdarai, Jono laimė ir Pasakyt pano laimę. No. 2. — Istir- 

sįme paskui. Antanukas Našlaitis. Mėginimas* Surinko ir 
išleido Š> K* D* ir N* Pttsl* 64* .*.’»*» * *.•*»•».,»»*...»»*.».* * 

VISI' GERL Trįjų aktų sceniškas vaizdelis, Parašė V. Rei-
'“kią 7 vyrų in 6 moterų* Bostom Pusi* 23;* *;. * *... * * *, *10 

VISAS SVIETAS. Žemė, kalnai, vanduo, upės, žmonės, mies
tai ir kaip turėtumėm misti. Sutaisė ir išleido Mįkolai- 
nis* Tilžėje. Pusi, 156* , .*.... * * *»* *■»*», ■* * *. * v * * * * *. * ». ♦ *Į20 

ŽINYNAS. .STri rinkinys žinių iš Amerikos Lietuvių Katalikų
< orgamzaeijulio pasaulio* /Kiekvienas lietuvis katalikas tu* 

» retų jį įsigyti. Išleido Am* Liet* R. K. Kunigų Sąjunga.
• Boston* »Pusi* 229. * • * * * *** *. *■ .*»•♦.******♦* ?* .»,.»**% * «$i,00 

ŽYDŲ KARALIUS* Drama’keturiuose ,aktuose bei penkiuose 
paveiksluose, Liuesai vertėi|irrinW‘ ĖaįyyaujašriA 
20 vyrų, 6 moterys ir minia* Boston. Pusi 59.......... * .30 

į- * ■ .^ " * ' * . • '* ■
; - Sū užsąkyiųu rii|skite iu Čeltitt money

orderiu žemiau padėtu adremp

“DARBININKAS"
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"ŽELMENĮ j i"
: . ' ' * Nr. 2,

Botenikos’ mokslo žurnalas, 
leidžiamas • kas trečią * . 

mėnesį. '
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'

“ŽELMENIM" yra-B!o- 
Sies lietuviu vienintelis .. ■ • 
Ias. , '

“ŽELMENIJOS” Ne . 
mus) su . paveiksiąs. . * 
400 suvlrS {vairią augme.,^— 
“Žolių” virčiai.

"ŽELMĖNIJOS" -prenumeraU 
tos .kaina Ajnprlkoje ir ųžsie- 
nlijose metams $l.oa. .
Pavienio numerio kaina(50ct 
Užsirašyki^ “ŽĘLMENIJĄ.” 

Adbesas: '
, P. A. JATUL, 
P.p;Box 2128, 

Boston, Mass.

............ ........| ....... ' A

* 
.25
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ANTANUKAS. Apysaka B. Prūso. Verte Šėlimas. .Antra lai- Ų 
'da. ^ Skeiiandoali* pilsi. 40. «... * . *■....« , •«... .15

APIE RELIGIJOS PRADŽIĄ IR JOS REIKALINGUMĄ. Pų- 
raše Kun. J. Židąnavįčias. (Grynas pelnas skiriamas nuken- 
tūjusiems nųą karės). Boston. Pusi. 16.

ATSARGIAI SU UGNIMI, t; y. su knygomis. Vertė iš lenkiš
ko Kim. K. Žt Kaunas. Pusi. 4Ų .. r

BAŽNYČIA IR MOKSLAS. Faktiški išrodymai, kad bedieviai 
meluoja sakydami Ijūk Bažnyčia persekiojus ir kankinus 

ALBIĮMAS. Lietuviškų Draugijų Rytinėj Suv. Valstijų. daly.
mokslo vyrus. Parašė V. St&sęvičia. Boston. Pusi. 28.., ... 

BEN-HUR. Istoriška apysaka iš Jėzaus Kristaus laikų. Parašė
Lew Wallace. Sulietuvino Jonas Montvila. Tai nepaprasta 
apysaka. Ji yra. išversta į visas kultūringas kalbas. Neap- 
sivilsi nusipirkęs. Drūtais drobės apdarais. Chieago. Pusi

«... .... .«• ■ .... ... • .... .. .. '*.... •«•. •. .. $1.75
BIUROKRATAI. Apysaka. Parakė Jonas Kmitas. indomi ir .

, užimanti apysaka. Shenandoaįi. Pusi. 79. »............. . .25 
BOLŠEVIZMAS. Parašė J. K. M-kas. Ją perskaitęs žinosi kas

tąi yra bolševizmas. Bostod. J?usl. 321,................. 
BROLIAI, PIRMYN TIESOS KELIU.' Parašė Uosis. Boston-.

;T> ' f ’ % Zį * >Ū 1 ' *

Jr.usJL dLv«. •«««• f.
DANGŪS BRANDŪS. Komedija 2-jų atidengimų. Paraše ir 

išleido J. V. Kovas. Vaidinai vyrai ir 2 moteri. Juokingas 
ir lengvai perstatomas. AVaterbury. Pusi. 20.3........... .20. 

DANGAUS KARALIENĖ. Padavimai apie Šventą Paną’Mariją
Surinko ir lenkiškai surašė Kpn. Marijonas Gavalevičius.
Vertė Marijos Tarnas. Labai puiki knyga. Įsigyjęs nesi-

DELEGATŲ KELIONE LIETUVON 1916 m. Parašė Dr. J. J.
Bielskis. Labai žingeidus aprašymas, Boston. Pusi. 94. 

DIDESNIS, NEGU HINDENBURGAS. (Vaizdelis iš gyvenimo).
Parašė Abstinentas. Boston. Pusi. 16. .... ?... .......... .

DARBININKAI VIENYKIMĖS ir KAS TAI YRĄtfSpOTJA- 
». LIZMAS. Parašė F. V* Boston’ Pusi. 32.......... .......... .
DARBININKO DOVANĖLĖ DARBININKAMS. Parašė -F. V.

Antra laidau Boston. Pusi. 32. «. .05
EILĖS IR DAINOS. Parašė ir išleido "Joana 'Tamašauskaite 

(Lakstutė) Laida ir k&yga pirma. Chięago Pusi. 64., .. * 
Knyga antra, laida- pirma, Boston. Pusi 72... 

ĖMĘS IR KALBĖK. Linksmas scenai naujas deklematorius. Su- ' 
rinkta Prakalbiilių, Monologų, Dialogų įr Dekleųiačijų. 
jaunimui ir priaugusiems dovanėlė. Parašė ir išleido J.- 
V. Kovas. AVaterbury, Gi. Pusi. 48. . r........ r... r. 

SUCHARISTIŪKOS STACIJOS. Sulietuvino Kun. Pr. J. Juš-
kaitis, Boston. Pusi* 43. .**••.. ♦ .15

FABIOLĖ Arba Bažnyčia Katakombose. Parašė Kardinolas^
VfiSeman’as, Vertė Vytautas. Nepaprastai graži, Ūpysaka. 
Shėnandoab* Bust 353. a ... .i * ...—«.$1

GELŽKELIO SARGAS TYLIUS. Gerkarto Haųptmanno No- 
veli^ Verte Bėgis, Chieago. Pusi. 51, ........................... . .

GEGUŽES MENUCt Iš vokiško vertė Kun, Fr. SSadeikis. Pato
gi nešiotis kešeniuje. Boston* Pusi. 184. .......................1 .

GYVENIMO GABALĖLIAI. Parašė K. Stiklas. Telpa 13 gra
žių ^vaizdelių; Chieago. Pusi. 5Q. ......; 

GYVASIS ROŽANČIUS. Telpa visos paslaptys su ręikalingoipis 
maldomis įr Litanija. _ Boston. Pusi 40.

IŠ PO DARBININKO PLUNKSNOS'. Parašė F. y. Gražūs ir 
naudingi skaitymčlįai. . Boston. Pusi. 32. .:.,. „y.;i-.

KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMQKRATIZAlAS./Paraše Kun. 
Tanirii-lilHiskas. Įžangą parašė Kun. Rr. Prof. Pr. Btičys. 
Verta kiekvienanŲperskaityti.' Boston* Pusi. 62. ........

KAIPMTSĮRADO JUNGTINĖS AMERIKOS -VALSTYBĖS. Iš- . 
guldė P. B. Chieago. Pusi. 35* *. * * a ... M .10

KĄ GERO TURI LIETUVIAI IŠ “SOCIALISTŲ SĄJUNGOS.”
Parašė £qcajriįst$B. Bellshįll. Pusk 14* ..............!.... ‘ 

KĄTORGON* Atsitikimas "Muravjovo laikuose Vilniuje. Pa- 
‘ rašė P. B. Chieago.j Pušį. 18. ......... /

KELIONĖ Į EUROPĄ.. Kun. J. Žilinsko. Indomi knygelė. Su 
paveikslais. ■ Pusi 52* |*.. *-*..,.,»,«.. ,

t

Amerikos Lietuvių delegato kun. Dr/V. BartuŠkos., Bos
tone, Pusi* . 85. . «^*..

KONRADAS VALENRODAS* Vertimai iš Mickevičiaus. Jr., 
'Jonas*.T. II* PlyiuoutK Puri. 24, , 

KOMEDIJĖLĖS? Čigones atsilankymas, Dvi Kūmutės, - Dvi 
Sesutės ir /Girtuoklė su Blaivininku. Parašė Uršulė Gur- 
kHuįe. Boston. Pusi* 34* ,**«»* * * *♦*.*»*• »..*. * *-» • *.***.**« 

KRAŽIŲ .SKERDYNĖ IR JOS. PASEKMĖS. Paminklas deV 
Kražieeių nuo Amerikos Lietuvių, Parašė Kun. Jonas < 
Chieago. Pūsi. 77. ..,* t

' ; TEISYBE IR MEEL& . '
' ' ■ ■ ■ • ■

- Tikėjmo idealai, kurie tik. vieni gali atnešti pasto
vių taikų žmonijos sųtyki-uąse, yra paties Kristaus idea
lai — Teisybe ir Meilė. Vienos teisybės betgi neužtenka. 
Teisybė daboja tvarkos ir taikos, bet pasaulis vien tik ten-* 
sybės valdomas būtų šaltas ir nejautru^ “Visų pirma tu
rėkite meilę, kuri yra tobulybės tyšys, ir tegu Kristaus 
taika džiaugiasi jūsų širdyse,” — sako.šv. Povylas. Kri
kščioniškoji meile tai ne vien išmaldų davėja. Tai tikra, 
ne saumeilihga meil ė. Tai ne vien apsiskaitliuoj ant i gera
darybė ir himianitarizmąs. Tas negali tikrąją meile va
dintis ir jos vięta užimti. ‘i Jeigu atiduočiau visų savo, tur
tų pavargėliams maityti ir atiduočiau savo kūnų sudegin
ti-,. o meilės neturėčiau, nieko tas man negelbės,” —• sako 
,šv. Povylas... ... f- .

■ Meilė' kiekriename ..žinogu jo -mato .Kristų.’ “Kuomet
tą darysite vienam iš mano mažutėlių, maii tųjpadarysi- 
te,”'—sako Viešpats Kristus. Meilė yra karakteringa 
Krikščionio dėmė, atskirianti jį nuo kitų. “Iš to žmonės 
pažis, kad esate Mano mokiniai, j eigų meilę turėsite viens 
.prie kito,” — sako Išganytojas. Ji paeina ne iš gailiašir- 
dystės, bet iš tikros širdingos malonės;-ne.iš pasigailėji
mo, su kuriuo aūgštesnįeji žiūri į žemesniuosius, bet iš 
prakilnaus Krikščioniško atjautimo, kad mes visi esame 
broliai Kristuje^ > <

MŪSŲ. PRIEDERMĖ. .
■ * .

Klausydami Dievo įsakymu apsakinėti Kristi}, mes 
kviečiame ir raginame visus i šventą darbų, būtent, steig- 
Ji Krikščioniškosios Teisybės ir Meilės viešpatavimų pa
saulio pramones bei industrijos*klausyme ii* tuomi skleisti 
takų ir ramybę ant žemės. Alės įsakome Katalikams dar- 
bininkams ir dirbdaviams vengti kraštutinųjų kurstytojų, 
ii’ agitatorių; būti ištikimais Bažnyčiai; visuomet ir vi- 
'same sėkti jos mokslų, idant išsiblaškius žmonių užgai
dams ir nesusivaldymui, Taikos ,Karaliuš. užviešpatauti} 
ramiame ir išsiblaivusiame pasauly;

Tvirtai įsakome dūšių ganytojams mokyti žmones, kad 
žemes reikaluose, būtent pirklyboj, pramonėje ir Šiaip jau 
Šio gyvenimo darbuose prisilaikytų Krikščioniškųjų idea
lų; įtikinti juos, kad taika ir ramybe yra brangesnis tur
tus už auksų ir sidabrų; išparodyt j ibius, kad tikėjimo i- 
dealai vienatinis tik tėra tikrosios ramybės pagrindas da
bartiniame ir būsimame gyvenime.- Tegu jie drąsiai skel
bia didikams priedermę tinkamai sunaudoti savo turtus, 
būti,teisingais darbininkams ir šelpti neturtingus. Tegu 
jie būna .drąsiais gynėjais vargdienių, silpnųjų m DlfižiOBIQS KAi^s METU 1916 m.
spaustųjų, kaip tikrosios Bažnyčios tarnams pritinka. ‘ . .. • -

Atsišaukiame į Amerikos žmonių teisybę ir meilę: 
pradėti tų prakilnų Kristaus darbųgrąžinti į IndustiĮ- 

“ j alio pasaulio sųtykius ramybę it pasitikėjimų. Tegu A- 
metiką, kaipo tikrai dem'okratinga Respublika, tame atgi
mimo darbe parodo kelių ir duoda pasauliui tikros Kri- 

Msščionybės pavyzdį, kad visi žinotu jog si žmonių vgdo- 
ma valstybe gerbia Dievo ir žmonių teisės ir įstatymus, ir 
todėlei neišnyks iŠ Šios žemus.* 4 '
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GERA PROGA LIETUVIAMS.

Parsiduoda Mūrinis Namas ir
;. Drapanų Krautuve.

3i?ni$ išdirbtus per devynis' m6tu& 
jletuviai nepraleiskite progos mylim
ieji biznf. Priežastis pardavimo—per- 

; iiljšliau į naują vietą. ‘ Kreipkitės |ftp 
adresu:
* S/Vasiliauskas, •
1008 VVashington. St., Noiavood, Mass

» *.. 1 11 ■" ■“
■ Paieškau Slavės širvijikes, paeinan
čios iš Maiiuną kaimo, Siesiką par., 
Ukmergės aps. Apie septyni metai lai- \ 
*o atgal gyveno; Cambrldge, Mass. ir 
š ten išvažiavo i Brooklyn, 5?. Y. JI 
>atl, ar kas žino kur ji gyvena, mąlo- 
leklte pranešti, nes turiu labai svarbą 
•eikalą. ' - .

. Jonas Gutauskas, .
|O LaAyrence St., Lawrence, l^asa, 
r-—'. '  ------——
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į Mums nėra skirtumo f ' 
[ Jūsų biją už špaitdos d: 
Į bus $50.00 arba $500.00

< menesį., ' , * I
i Mes priimsimeĮ užsaky- į 
| inų didelį ar inažų ir nori- Į 
į meparodyti Jums driko j 
į mes manome, kad galime I 
| būti Jūsų spaustuvinin- Į 
I kris. I
Į jęįgu ųębūtų gera ptft? I 
f Ias1Br W wneūrimtūme I 
[ brangios laikraštyje J
j tos Šiam apgarsinimui. j
į “Pūrbirinkoi*1 Spaustu* I 
į ve įrengta naujausiomis1 
į moderniškomis mašinomis I 
i įr spaudos darbai atlieka- | 

mi greit ir gerai. -
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siems rėmėjams šv. Kaz. Dr-joe, 

Įt-’fr4raufcijoH vardu reiškiu ąujdt.
»t f V « pagarboK ir padčkos žodžiu*. ■; 
pas liO" 

1NW Alekn. Poiemhergą, 432 
&'/W'indaor St., vagy*’išlaužė tais

x

0AMBRIDGB, MASS.

ApW*-

"V pavogė jo laikrėdėlj vertės $50 
, > L. L. Paskolos Boną už $50.00.

- jB Ą. Botenibergas yra L. L. P, Bonų 
vietos stoties iždininkas, po kau- 

e‘ jj:' eija gltLOOaOO ir pora dieną^rie?
4 ^ apvogimą savo-name turėjo L. P, 
įll$2,000, bet bijodamas, 
įJr kad kas nėapvogtų, juos padėjo 
P t tam tikron saugioji vieton ir tokiu 
Si būdu laimingai Išgelbėjo juos, 
J bet’ tik savo $50.00 Bono neteko/ 
į žmogus susirūpinęs, ne snetufi nei 
j/ . bono numerio užsirašęs. Tūlas 

laikas atgal tajjępąi ,buyo> ap* 
. vogti lietuviai, kurie ir šiandie ■ 
aimanuoja. -‘Patartina turintiem 
honusAtžsiraŠyfi ją numerius, kaę 
atsitikus nelaimei bfttą gailina tuo 
jaus pranešti Lietuvos Atstovy 
bei* Neturint numerio mažai yri 
viliies 'jį surasti. '

M&noria, kad žinomo žmogalH 
darbas arba tą pačių liet jvią vai 
.katą.,___ ___ „ »

Pabėgo. z *.
Kelios dienos atgal, tūlą P. 

V—kieme pabėgo'nuo savo vyro si' 
tolu ^bUČerium.”’ Vargas tiem 
mūsų pirmeiviais, hiėuikams. - 

Žinomą, nėr ko stebėtis, juk ta 
laisvamaniška “staila.”

Apie 3 mėnesiai tūla “progre 
siste” Kv—-ne paliego nuo savi 
vyro ir pasitrankius, po kitu, 
miestus, prarado “kavalierių” i; 
gėdydaiftosi grįžti pas savo vyrą 
išvažiavo į Lietuvą. ' Dabar jai 
maldauja vyro .kad atsiimti} į A 
meriką ,nes Lietuvoj jai berodan 
saVė “progresyviškumą” — ga 
vus kailin nuo Lietuvos moterią 
Šį faktą liudija laiškai prisiųsti 
Ameriką iš tos vietos žmonių, ma 
.čiusią savo akimis tą dalyką.

Štai lietuvišką cicilfkų progre . 
sįs, apšvieta ir tobulumas. Tiesa 
^geresnio ir negalima tikėtis* iš ją 

‘ kriomel jie skelbia laisvu j uu do 
~ ros ir žmoniškumo.

f

•*

* *
v

Genys

4

MAZEVILLE, PA.

* Miestelis mažas. Anglių kasyk 
Įose. Turi-gražią bažnytėlę it s.ve 
tamę." Ta- parapi ja rūpinasi gerb 
kun. Bakūnas iš Fraekville. Tvar

S

A

, \

J V

Kun. P. Kdčinkas,
žv. Kaz. Dr-jos Generalis Jga- 

s lėtinis Amerikoje,

COALDAL1,PA. .
Miestelis anglių kasyklose. Lie

tuvių yra apie 150 šeimų. Dar
bai eina gerai. • Žmonės neboja 1 
nieko linksniai gyvena. Atei
tis gali būti kitokia, ^Lapkričių 
15 d. įvyko prakalbos. Į šv. Ka- 
rimiero Draugiją, Kaune, Lietuj 
toje, kuri savo nariams siuntnfė- 
ja labai gerą ir naudingų knygų, 
įsirašė 5 nariai. Mažai čia rūpi 
.flpšvįetos reikalai. Turi savo nau
ją, gražią bažnyčią ir svetainę, rft- 
' esčių gerb, klebono .kilu. P, Gtf- 
” aieio ir parapijos pastatytą. Kun. 
htdaįtis iš Tamaciuos kas sekma- 

; ieds čia. atyažinojjt laikyti, pa
laidą t ' ’ ' ,

. Kun. P. Raščiukas,
• ■ I / *

NORWOOD, MASS.

Viešosdiskusijos.
X 1 *'.■-" V

ka ir švarumas pavyzdingas. Lap į 
Lricio 17 d,. įvyko’ prakalbos. ) 
Šy.’ Kazimiera draugiją įsiraš 
,g/ih. kl._kun. Al. Bakūnas amži 
pjieju nariu ir įmokėjo 35 dol., i

t 
j

*^16 metinių iiarii}. \SUsirinkim.' 
hišė Girardvillės vargonininke 
^darnas choras savo dainelėm! 

■ solo. Gerb. klebonui kun. Ba 
Aniū už malonų prielankumą r 

.•ėmimą Šv. Kaz. Dr-jos, chorui i 
jo .tejėjuj už publikos palihksnr 
nimą, taip-gi nariams Už įsirašym 
reiškiu augstos padėkos ir pagar 
bos jausmus.

Kun. P. Raščiukas 
•ŠV. Kaz. Dr-jos Generalis Įga- 

liūtinis Amerikoje.

.TAMAQUA, PA.
. . » »

‘ Miestas nedidelis. Lietuvių a 
pie 160-seimų. Darbai eina gera-. 
Uždirba gerai, bet pinigai dedam’ 

*į bailius, kurie nuošimčių nemc 
ka. Tas liūdnai išrodo. ,Yra liet 
kataliką parapija. Turi gerą 
darbštų ir dievotą kleboną kun 
P, Gudaitį (Gildą). Jis čia dar 
kuo jas jau 10 metą. Jisai išgelbė 
jo tą> parapiją, iŠ tikybinio, mova 
lie ir materialio krizio. žmonės j 
už tai myli ir jo klauso. To.del i- 

' parapijos veikalai yra- tvarkoje 
. Jis žymus yra veikėjas bažnycio*

ir Tautos dirvoje. Lapkričio 1C 
d* įvyktis prakalboms gerb. klebo 
itaS įsirašė į Kazimiero draugi 
jos amžinuosius narius ir įmokoje 

*#5 d()l. Taip-gi amžinuoju narh 
t šv. Kaž. Dr-jos tapo Alena Bet 

lauskione ir įmokėjo 35 dol. Me 
tinių įsirašė s16 narių. Įsteigti 
kuopa. Jos pirmininku yra kun 
P Gudaitis, Kas dar norės įsira 
šyti į Švento Kazimiero Draugijf 
Katine, įf gauti lą^aj getą ir gra 
žią iiiygij, tegul kreipiasi į kun 
P. Gtiduitį- Gerb. kub. kl. P'Gu 
djriČftd už tirielankitmą ir paramt 
Sv. Kaz. Dr-jai, A. Petrauskiene: 
Amt. natai už gausią auką ir vi-

Lapkrieio 18 4. bp.S. 8 kuosa 
uvenge viešas diskusijas; tema :

- Kur didesne laisve įiauddjąsį pi- 
’ečiai darbininkai — Tarybą Ru- 
ijoj ar Lietuvos Demokratingoj 
fespublikojVt Buvo užkviesti 
lusijos bolševikų apgynėjai. L 

, J. S kuopos nariai nurodė,. kad 
įietuvoję yra didesnė laisvė, be-, 
u Rusijoj. Po to kalbėjo Rusi
os apgynėjai; jie kritikavo Lietu- 

. os valdžią, girdi, kad darbinin- 
:ai neturi laisvės o apie Rusijoj 
aisvę nieko nepasakė. ,Po jų vėl 

'-albūjo LDS. kp. nariai, nurody-. 
arni aiškiai, kad-Lietuvoj yra
įdęsnė laisvė, kad ten išeina’vi- 
okių paytiją laikraščifri ir kad teią 

‘ teigiamame. Seime yra iš visokiu 
ąrtijų atstovų iv kad Lietuvos 

r tąonėms duota teisės balsavime 
r kad ten žmonės rinko atstovus
St Seimą, o Rusijoj to nūęa: 

en neišeina kitą partijų ląikra- 
eijj, kaip tik pritarianti Rusijos 
itybų diktatūrai; ten žmonės ne
ari teises balsavime. LDS. kuo- 
'os nariai faktiškai nurodė Lie
tuvos laisvę, o' Rusijos nelaisvę 
tarybinės Rusijos apgynėjai tan 

• iai mėgsta kalbėti apie Rusijon 
:isvę, o laiką diskusijų tai nie- 

?'.;o apie tą laisvę nepasakė. Jif 
ik gali yaryti agitaciją prieš Lie 

• uvos Paskalą ir atkalbinėti žino 
’.eš .nuo rėmimo Lietuvos, o kuo- 
net reikia tą savo elgesį apgint' 
ateisįnti, tai nęi rimtą argumėn 
ą, nei faktą neturi: Patartim 
DS. 3 kuopai tankiau rengti to 
ias diskusijas, nes ji turi sifoną 
ią darbininką diskusijose daly 
auti. Taip-gi turi veiklą gerb 
deboną kun. V. K Taškūną, ku 
is irgi dalyvavo tose diskusijose 
įtartina ir Įritą miestą LDS 
uopoms rengti panašias diskusi 
as ir nurodyti žmonėms Rušijo? 
gentą melus.

Pavandupis
į. i ■... ■>—- - r m if

NEWARK, N. J.

tai, net ji gamina Mftyltitf Ž*. Mfa
narine, o tautai gerus susipratu
sius piliečius. Ją veda vienuriės- 
&Wyš Karimierietėa., Vaikai ne
paprastai gražiai išlavinti. Klau
sant ją išpažinties ima džiaugs
mas, iŠ taip dailaus išpažinties at
likimo ir taisykliškofl kalbos. Baž
nyčioje visur žėri švarumas ir 
tvarka^ Choras yra vaikų ir su
augusių. Pirmasis gieda anksti, 
antrasis laike aumoe. Yrą daug 
liet, katalikų draugiją. Jos yra 
Jia labai veikime. Rodoma iš Liet 
krutamieji pavrikslat

Lapkričio 13 d. įvyko prakal
bos. Žmonią prisirinko pilna sve
tainė. Klaupsi įdomiai Kalba 
buvo iš dviejų atvėjų. Po pirmos 
kalbos įrašinėta į Šv. Kaz. Dr-ją. 
įsirašė 63 metiniai nariai. Ifistel- 
g6 $v. Kaz. Dr-jos kuopa. Joni 
pateko darbštūs žmonės: pirmi- 
ninku Stasys Petruškevičius, vL 
ce-pirm. & Gideika*, raČL p-l6Kel- 
mąiskaitč ir ižd. p-lė M. perskai
tė. Į kuopos narius, kas nori dar 
bŽsira^yti įMv. Kaz* Dri gali kreip
tis į kuopos^nąrius.^ Gerb,'klėb. 
kun Dr. Bartuškai už vaišingumą 
ir prielankumą, kuopai už paei
ta buvimą it? nariams už įsirašy
mą, Švento Kazimiero Draugijos 
V4vdū reišlna 'aiikštos -pagarbos 
h? dėkhigttmo žodžiui; -

• / Kun . B .
gv Kaz. Dr-jos Geheraliniąjga-

Uolinis/

1L1 I •
būtą sulauktas susirinkimas? tai 1 
gerai, ir aš pritariu, hile pato- | 
giam moksleiviams laike. Bet kad 
atskaita d aneišduota, tai klysta 
p. Vileišius. Apie 25 spalią aš 
pats nusiunčiau detalę poseimiinų 
vakarą atskaitą centro raštinin
kui ir centro iždininkui* abu yra 
2-roš kuopoe nariu, ir nuo abiejų 
[gavau laiškais atsakymus kas link’ 
tos atskaitos. .

Atskaita negarsinama viešai, 
nes negalima džiaugtis tų vakarą 
medžiaginėmis pasekmėmis. Vi
so poseiminią vakarų ir seimo į- 
rengimo deficitas yrą $151.83. Tas 
deficitas sumažėtų jei vienas ren
gimo komisijos narys, V. B., k 
dabar yra Valparaiso; būtą siig'rą- 

met vyrai neturės Mtokių vesti,Ižinęs už Skelbimus programuose 
‘ z *’ **----- ’ sukolektuotus¥ pinigus. -Tat lau

kiama nuo jo pasiaiškinimo kame 
dalykas. , ■
' Antras, esą centras leis kuo

poms balsuoti ar priimti naują 
vardą “‘Giedra/’ ar palikti senąjį. 
Gerinus būną pasilikus senąjį var
dą, nes ženklelių esą už $300,00. 
Niekas nė nesapnavo apie* kito- 

; kius ženklelius, Ženkleliai, kol ją 
bus, bus vartojami tie' patys. Nes 
buvusieji ženkleliai tinka, kaip ti
ko. Nereikia prasimanyti nebūtą 
idalyką^Jjūlc^išmefanį aemsivatv 
das,, Aš klausiu, kas seno išmeta-, 
rtiįif. Juk kaip buvo taip ir bus 
mūsą . organizacija, ’Lietuvių fe. 
Kataliką Mol^lėiviį Studentu ir 
inteligentu Amerikoje po vardu 
Giedrininkai, Mūsą organizaci
jai nėniaiąytas vaidas, bet duotas 
tas, ko neturėjo. Iki šiol pasisa
kydami kokios esame organizaci
jos nariai aiškindavome savo 
konstituciją.
' . Delko mokslėivią organizacijai J 
duodamas vardas giedrininkai, tik 
vieną priminus, h* to užtenka — 
t. y. kad neisstūmus iš mūšį], or
ganizacijos studentą ir inteligen
tą bei jau baigusią mokslą. Vą- 
dindaniieS tik "moksleivių Susivie
nijimu užsitveriam siaurai ir ne
turime savoj tarpe ‘ nei studentų 
nei inteligentą.yUž tai.ir .buvome 
lietuvių išeivijoj tik verkiantys 
vaikai.

Kąikurios kuopos reiškiančios 
nepasitenkinimą', vardu “Giedra” 
—• “giedrininkai-” gi “Mokslei
vis” tyliąs. ‘ ,‘-M. ” tik nuo vienos 
kuopos' gavo panašą nepasitenki
nimą Apie* lapkr. mėn. pradžią/o 
‘‘M.” jau buvo atspausdintas už 
tą menesi.. Beto, tas pats nepasi
tenkinimas ne visos Kuopos, noru 
ir nepaduodąs priežasties delko 
r esutinkama. Centras leidžia kuo
poms perbalsuoti ar priimti ‘duotą 
vardą — giedrininkai ar ne, tai 
nebėra reikalo “M.” apie tai -kal
bėti, nesjau yėlu.
• Kodėl K-tas seimas nutarė duo
ti moksl. organizacijai vardą — 
giedrininkai, jau buvo paaiškinta 
10 ir 11 “M.” nn.^

Dabar kaip kuopos nubalsuos, 
ta’p turės: ar šviesuomenės, orga
nizaciją, ar pradžiamoksliu ne
reikšmingą draugijėlę.

“Moksleivis*” už gruodį jau 
lapk. 14 d. paduotas spausdinti. 
Jei patys nariai nenorėdami sa- 
vo organizacijai gerovės ir neno
rėdami gerinti savo organo neleis 
mėn redaguoti organo vardu,— 
‘Tdędi’a,” tai vardu “Moksleivis* 
IrikraŠtuko iiųo Naują Metą ne- 
apsiiinu redaguoti. Ir tą. turiu
žinoti iki gruodžio pirmos, š. m. ' 

Anicetas M. Linkus, 
“Moksleivio” redaktorius.’ .

ę

vedėja O. Jtnkienė, rašt. M. Baka- 
lanakaiti.

Be kitką nutarta aorengti pa- 
.■kaitą maršrutą. Į bendradarbių 
fondą paakįrta $15.00. iždinin
kės raporto parirpdė, kad iš pikui- 
Jpt liko pelno $100.00.

Baigiant sesiją, viena delegatė 
davė išrišti kaip ir klausimą: 
kad mūsų organiafeija' vadinasi 
Moterų Sąjunga ir 'vaikinai mano 
kad prigulinčiai šioje organizaci- 
joj yra visos moterys‘(vedusios). 
Na ir kartais nekųrios gali likt 
senmergėmis, M.' Sakalauskaite 
išriša klausimą gana lengvai, sa
kydama: “prirašykime visas »ier- 
įjfinas.prie Moterų Sąjungos ir tuo-

' *■ . H < .. * ». * * •
1

kaip tik sąjųngietes?’ Tas pri
imta. • ‘ . y
> Baigiant sesijas, įeina trys vy
rai. Delegatės nustebo ' TiS buyo 
garbingi“ svečiai : vietinis klebenąs 
gerb. kun. J", j. Jakaitis; M. Y- 
čas K Lietuvos' ir Dr. Matulaitis, 
vietinis^ . Mat tą dieną buvo Bonų 
itdties prakalbos ir minėti svečiai 
kalbėjo. ,Bo prakalbų sužinoję, 
kad moterys, turi nepaprastą su- 
važiavimą, -žingeidavo pamatyti, 

M, Yčas norėjo* išgirst i apie 
-ką Amerikos moterys savo- suva- 
Žiavimuose kalba, bet kaip ant ne
laimės, jau /dskas buvo užbaigta. 
Sesiją vedėja O/Jaiikienė pakvie- 
t A gerb. Yčą .pasakyti prakalbą. 
Gerb. svečias stebisi kad rado to
kią didelę lietuvystę Amerikoje. 
Pagyrė moteris kad organizuoja
si ir nčužmirštą’ tėvynės’, Tepa
sako jtų apie Lietuvos moterų pa
dėjimą ir ką jbs veikia gavusios 
lygias teises. Dr. Matulaitis pa
linkėjo, kad visos sveikos sugrįž
tą namon. Kun. J. J. Jakaitis at
kalbėjo maldą ir'viskas baigėsi 
tautos himnu. _ t'_

. Kuopos pirm. O. Sidabriene pa-' 
kvietė prie vakarienes, kuri buvo 
parengta pagerbimui delegačią. 
Per . valandėlę; tik šakučių ir lėk
ščių balsai tesigirdėjo. Kada lėk
štės liko, tuščios ,tada pasigirdo ir 
kalbos. Programo vedėja pakvie
tė vietinį kleboną kun. J. J. Ja
kaitį pakalbėti. Gerb. klebonas 
be kitkę patarė moteriais taip ■su
siorganizuoti, &ad galėtų prilyg
ti Amerikos moterims ir -kai-tu 
dirbti politikojToliau 'kalbėjo M. 
Šlioriene ir P. Stoškienė, reikšda- 
mos daug, komplimentą. ^Motetą 
Sąjungai. ‘ Rl.‘ Narinkaitė iŠ Bos
tono, sudainavo keletą dainelių. 

Įjos maloniai skambantis balselis', 
svečius., žavėjo.J Teip-gi ji ir P. 

t Puišys Sudainavo duetą, akompa- 
niiiojant A, Tismi'nui. Apskričio 
pirm. Ona. Jankiene dėkojo už va
karienę. Izabelė RočkienTpadai
navo “Siuntė manef motinėlė.”. 
puikiai išėjo. Kalbėjo gerb. kun. 
L. Kavaliauskas, Kazimieras Jo- 
paltis ir r.' Juozas Bačys. Agota 
Rogliene padainavo/“Vai tai dė
kui, močiutei.” Ta daina svečiam 
labai patiko. •

Prdgramo vedėja pranešė apie 
vieną šio apskr. nelaimingą sąjun- 
gietę našlę, kurį randasi labai var
gingam padėjime ir reikalinga pa
gelbės. Padaryta, rinkliava. Au
kavo M. Yčas — $5.00; Po $1.00: 
O. Kašėtaitė, J. Samsonas, J. Mas- 
kauskas, O. Sidabrienė ir J. Stoc- 
kienė 50e. Viso $15.00.

Toliaus kalbėjo M. Yčas, sve- 
čias is Lietuvos. Gerb. Yčas sake, 
kad važiuojant jam. į. Ameriką, 
vienas - Lietuvos; kapitonas prašė 
joj.- kad parvežtą jam is Amerikos 
merginą .Q kadangi čia buvo m 
merginų, tai tuoj klausė kas per 

j vienas tas kapitonas ir kurią gerb. 
Yčas manomam parvežti 'Visą 
merginų akys buvo atkreiptos į 
' Yčą; tėmiją kurią išrinks tam ne- 
žmomam lfcapitonui., Bet dėl vė
laus laiko dalykas liko neužbaig
tas, nes delegatės skubinosi na
mo važiuot ir taip išsiskirstė visi 
linksmi namon.
f Tt..š.’ < K

1 ’t * . '

«

SHAMOKIN, PA.
* ■ i ..*■■■■>. ■ ■ ■■

Miestelis nedidelis, mukiose. 
Lietuvoj apie 100 Šeimų.' • Turi šar
vo bažnyčią, kleboniją ir pavasa
ry, rūpesniu darbštaus klebono 
kun. Dobinio ir parapijinių Lūs 
pastatyta nauja bažnyčia, o senoji 
piokyklon paverčiama. L;-.
d. įvyko - prakalbos. Į Šv. Kaz. 

‘Dr. įsirašė 25 žmones. ., ĮMsteigč 
kuopa, dės.pirm, liko kun, Š. Do- 
binls, sekretorius' Juoz. Ulevičius. 
ir And. Karisevičius ižd. Kuppa 
darbuosis įrašinėda’ma naujus na
rius ŠVi Kaz. Dr-jon. Malonu® ir 
jaukus kampelis. Žmonės dievo
ti ir mylintis savo tėvų, kalbą ir 
tikybą. Gerb. kleb. kutu G. kobi
niui . už( prielankumą ir nariams 
taip-gi ir kuopai už—parėmimą, 
dr-jos vardu tariu širdingą ačiū.

Kun.P.Kaščiukas, 
v§y. Kaz. Dr-jos Generalinis Įg< 

J.intmis. . < ■ .
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(Atminėtai šiauraus inmatilhiia liara)

Aplankė mūs’ žemę žiaurusis dievaitis, 
Pasklydo žudynės didžiausios, ugnis, 
Dūmai plačiausiai padangėmis.raitės ' * .

' Ir kirto į skundo po saliai sulis, . 
DUvaitis pašėlęs kankino žmoniją, 
Ištroško jis Žmogiško kraujo, škausmtį rt- V 
Jaunų daug gyvybių laukuose praryju# —

* Išdygoaiit žemes ^daugybe kapų. . '
Tai motinų Sūnūs auginti, auklėti ' 
Ųadėjo gyvybes kraštuos’ svetimuos’, 
Noręjosij likusiems jiems iižvydeti, 
Nes mirė, iš bado varguoliaiskausmuos \ 
w Bet Kovas-dievaitis sulaikė- Šėlimų, ' 

Gefėjos tik skurdu, griuvėsiais, kapais, 
' • ‘. Ir žmonės po audrų didžių vėl aprimo 

Ir stengias vėl tverti gerbūvį darbais., 
įSųgrįžo dalis ir kovotojų vj^ų ' *•
Mikę ilsėtis po žemių draugus, 
Sugrįžus jiems galvos Įiųdnume nusviro— 

‘ Pamatė 'gimtinėj^ griuvėsius,, kapus. * ’ 
Visur Žymu Kovo-dievauTo- šėlimas,— 

’ ' Vaitojimaį .nštėR,.girte plačiai, } ' 
* . Gyvenimo, turto visur sunykimas,— 

Ii' vyrai sugrįžę'pravirko graudžiai...
. Ii* kam'tos žudynės, kam kraujo liejimas, 
Nejaugi pasauįcuebutų tiesos ?. . .. \
Nejaugi piktybes-žiaurus įnirtimas 
Neleido į širdis žmonijai šviesos1?... .

Sugrįžo kovotojai gyvi išlikę
‘ Ir kasa griuvėsius ėu skausmu širdys^— i 
O kovos draugai ten^-iaitoose paRkę 
Nė griuvėsių gimtų niekuomet nebmatys;.. 

Įjiudės tik laukuose kryželiai menkučiai 
Ir žmones naktimis šešėliais baugins, 
Užželdins juos laikas laikiniais -žvangučiais, 
Ir žemų kapų tfų sulygins, sumins... 

Kovotojai kritę dėl turčių puikybės, 
Dabar jau užmiršo jus ponaį carai, 
Pamate, jau ■žmonės ir jų neteisybes,
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1 WORCESTER,MASS.
' . ___ ' - ' ‘

Iš Moterų Sąjungos Apskričio 
.SUvažjąvimo.

Sunaikinti liko monarchų, arai 1.. .
Žmonija jau siekia gyventi Iiuosybėj 
Ji sayo,svajones įvykelins kada!.. 
Tik jūs'jau iiuslinkot į amžinybę, . 
Ilsėkitės, broliai j—jums vargo gana.

Dabar jus nors esat, žmonių užgirstieji, 
Bet žmones laisvieji kapus jūs’ atinins, 
Tilt šmėkla laikai bus vergijos liifdnieji, 
Žmonija gėlėmis kapus jūs’ dabĮns. .

Dabar tik ramybėj ilsėkitės,, broliai,-t 
^.ukos karingo .dievaičioi žiauraus,, 
Nebus toks pasaulis, kaip buvcMigšioįiai,' 
Jayrsiekia žmonija įjrie būvio gražaus!..

O jūs; užmirštieji, kapuose matysit 
, Kad nėra vergijos ant žemės naujos,

'' Kovotojai būvio—tai jūs pastatysit 
Laisvės įvažų rūmą, nebus vergijos!.. . -

‘ Vargo
1921 m. . • . - " ' " ' :
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“Darbininko” num. 129 tilpusi 
jorespondencija nepilnai nušvie- 
ia dalykus. Kai kas praleista. Ir 
aip: choras ir Lenas neyiėn Ame- 
ikos himną dainavo,/bet ii- Lietu
os. Toliau šv.. Rožančiaus Mote- 
ą Dr-ja įteikė gerb. L. Atstovui 
Z. Čarneckio! gyvą gčlią bukietą. 
lonuSMižrašinėjo, ne tik anoje ko- 
"espondėncijoje paminėtieji, bet 
r šie: ŠenkeviČia, yra už vis dait- 

. gausiai boną pardavę^ ir tą va- 
;ai’ą pardavė už $50.00, AL. Akiė- 
aitione pardavė už 100.00, K. Ta- 
uošauskas už $50.00. Gerb. Liet, 
ktątovas išvažiuodamas' įteikė po 
fėlę boną pardavinėtojanis. Au- 

\ą sarinkta $25.00 su centais; Bo
tą parduota už $250,0Č (Gal $2,- 
150.00 i?)

B. Elseika,
—’ 89 Wat‘wick St.

: > .
• « r I

draugijoj. Jeigu būtinai rei
kia krapštyki dantis pirmiaus / 
uždėk rankų ant burnos ir tuo
met iškrapštyk. -' -* - ■ • \ <

Prastas pasielgimas krapštu-; 
ką įdėti į burnų ir kramtyti jį 
Keikia vartoti geras vaistas 
dantims valyti, išrink vieną ku
ris žvyruotas, nes butų per 
.blėdmgas dėl tankaus vartoji- .
mo. z ~
|k' ’ '

Verta kasdien bumą ir gerk
lę plauti, tas ims tik apie dvi 
minutės. Patartina tą daryti 
atsikeliant, ii; buriią reikia iš
plauti einant gulti, nes kuomet . 
ypata ilsisi bakterijos pradeda

— !■ I*’"’T t

* A. . L. R. K. Moterą Sąjungos 
Mass. ir Maine valstijos apskrf- 
,čio suvažiavimas įvyko spalio 3p 
d. 1921 m. * / . -

Atvažiavę -delegatės, iš’ kįtą 
kolioniją, išėję iš bažnyčios'gerė- 
josi jos puikumu ir gražia tvarka. 
Montello ir Bostono delegatės at
važiavo puikiuose automobiliuose, 
gražiai pasipuošę1, smarkios, gra
žios, tik žiūrėk ir grožekis’iš tokią 
parinktą lietuvaičių veikėjų.,_

Antrą valandą po pietų delega
tės renkasi į Vyčių namą laikyti 
sesijas. Vietinės kP' šąjungietės, 
ypatingai pirm. O, Sidabrienė ma
loniai priėmė viešnias, sveikinosi, 
dalijosi įspūdžiais, tarytūurvienos 
motinos dukterys buvusios7 pėTsD 
skyrę per nekurį laiką. Žiūrint 
Iš šalies, reikia stebėtis, kaip tai 
moterys toli pažengusios. Kiek 
čia seniai mūsų moterėlės sueida
vo tik ■vestuvėse, krikštynose, ar
ba kaip siiatnerikonėję lietuviai sa
ko, “taimuose.” Na ir teiiarką iš
girsi ~ sveika kūmute, — ant 
sveikatas ir tam panašiai. ' O da
bar! Bet grįžkim atgal? Apskri
čio pirm. O. Jankieąė pakviečia 
delegatės užimti savd vietas. Po 
kelią miniitą pribūna kun. J. J. 
Jakaitis ir pirm: paprašius, atkal
ba'maldą EI Narinkaitei vado
vaujant, giedamą Lietuvos him
nas. Gerb. kun. J. J Jakaitis pa
sakė trumpą prtakalbėlę, svėįkih- 
damas delegates, linkėjo gerų pa
sekmių, Pagyre už jų Veiklumą* 
Apgailestavo, , kad. negali daly
vauti posėdyje. Vedėjai 
sutikb atvykti jinbaigojĄ. *

Apm<i6 $ii. M.
kaitė iŠŠatil& delegates, prizmė 
mandatus. K mandatų, pasirodė, 

’knd delegačių 1

NEVARTOK DANTŲ KRAP
ŠTUKUS. ‘

Nevartok dantų' krapštukus 
nes jie įžeidžia minkštus sme
genis taip dantų. Smegeniai 
turi Luti apsaugoti. Vieton 
krapštukų,, vartok, dantinį šil- 
ka (dental flošsį-kas daug ge: 
riaus valys vietų tarp dantų.

Naudingai vartoti šilką rei
kia atsargiai traukti , tarp dan
tų pakol lengvai judinamas, 
tuomet traukti tarp dviejų dan
tų kelis sykius bet nereikia 
traukti po smegenų.. 
• Daugelis žmonių turi papro
tį vartoti krapštukus po valgiui, 
bet, tas prastas pasielgimas _ 
.kaip ir dantų krapštymosiveildi.

- ‘ * * . - ■ .»
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PAAIŠKINIMAS J. A. VIL
EIŠIUI.

• i - _• . ; —.

J

SA

MOUN? OARMEL, PA. *

Miestas gražus. Apielink^ įvav 
i kalnuota; uįauių sritis, DorW 
>ma gerai. Lietuviu apie 300 Šei
nį? Turi savo bažnyčią, kleboni
ją, mokyklą, svetainę , ir tt Mo-,

! P. Vilkišius “Darbininke” 130 
nr. rašydamas korespondenciją iš- 
Kat. Moksl. 2-ros kuopos, Valpa-r 

M> tarp kitko rašo :

gos Mokai, apskričio eųsirinkmias 
buvo iŠ Bdidono, aptarimui pdseiminių Vakarų, nes

REGISTRUOTI LAIŠKAI.
Siųsdami regristruotųs laiŠ- 

įiif ar ypatoįris Čion Anierike 
ar ypatonm Lietuvoje, ant laiš
ko konvento patartina parašyti 
žodžius “retum receipt reųues- 
ted” angliškai, tas reiškia “su
grąžinta kvitą prašyta’’. To-, 
kių bųdu pačias su laišku pa
siunčia kvitą ir ..ypata, kam 
laiškas adresuotaš,.turi pasira- 
šyti'ant tos kvitos ir kvitasum* 
tėjai* sugražinta. Atsitikime 
laiško paklydimui, sekėjui 
(tracer) daug, lengviau surasti 
-kur Miškas dingo.

Reikia atsiminti, jog kuomet 
registruoti ląiškai, nedasiekia 

■ savo vietos galima nueiti į bile 
pačtą ir ten išpildęs tam tikras 
popieras, pačtaa išsiųs taip va* 
dinamą 'sekėją (tW»t) fovris 
beveik visuomet' suranda- kur 
laiškas pakliuvo

Plunksną
greičiau -galima išmokti ir iaš-. 

tas MaŠiM išrodo/. ,
Reikalaiūc platesnio'yaaiš-:

Jdnimo.apie Fontaninę 
feiu} arba Katalo-

“DARBININKAS,” 
866 Broadway, 

; Boston 27/ Mass.

4 PIRK IR
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Jei norite sužinoti k& veikia. 
Boeijalistų ir komdnietų veikė
jai (vadai)^ siųsk Perkūnui 15c 

Perkūnas prisius jums paaiž* 
turima.

366Brosdwsy, Boston t? Mass.
.1
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CJMrW V4J4>FH0» 40JŠM4I.

PIRM. —* M. fiMta.6W & t-tMft* SO. Bę^oa, 

VICB-PIRM.— P. TnUfHt, *
W BtfMn M. Soirtott,. Mm* 

PROT. RAST. — K tulula, , 
. 0 Vale 8t, Scį Uosto#, Mm

RIN. RAST, r- M. Selkys,
12T Oraplte l$t, So. Boeton, Mum. 

tfAHFMRiirH ju Biaadiiuuaa. -
16 yijjfisid «t, »o. Boeton, Mus 

MARŠALKA -* Sttponaa Navtękaa. 
, Dr-& laiko fnisirinkijnua kas trečių 
nedSldlenJ' klskYleno menesio,' toI. 
po pietų šv. Petro parapijos salėj 402 
5- SeventlrSL, South Boston, Muša.

. . * ■•••
■ ĮiL-fiM-.jy.. ............ . ' .. ■n’:/-rrrfl •;i.l,->lrlĮ,h,.M-

£>. AX-iWffii® vAs
IWI JTARR
PIRM. — Motiejui Versecką*,

41 Gate* St, So, Bortyn, Masą 
VIOT-PIŽM. Juo^a* BIMoka*.

BOT M O-th Bt, So. Boston, Mase. 
PROT. RAžT. — Aut Moelcjunaa,

480 B. Tth St, ,So. Boatou/Mm 
?IN. RAiT. — Jūosaa Kavaliauskas, 

• BOB Kr Oottagė St, DoreheBter. 
iASIERlUS —r Andriejus Zallecką*.

BOT B. 9-th St, So. Boeton, .Malfe 
MARŠALKAAntanas Gruodis,

150 JBotven SU So? Boston, MaU 
Pos/n«rtin«a moka fUOOJMA Paįeipa 

ano dienos susirgimo iki ousveikinm 
• L. K. Keistučio dr-ja laiko roSne- 

ifnitUB susirinkimus kas pirmų nedėt 
. ^Rsaj. HekvMto m&e&o jio No; 894 

tfashlngton St, Boston, Mo»t 6-t< v. 
vakare. Ateidami drauge ir paujų na- 
rlų sa savim atalveeklt prie mnaiį dr 
los prirašyti.
iinMW.iii.ii- ■ >. ............. J- "*»"il fc 1 i

DBJOS VAAOYBOS AJMMSĄ1 . * 
, ■■ m boGtov,

*IRM. — ■ Antanas Ktaltaš,
\ Jau ĖtftB ,Št< Boston 37. Msąa, 

VIQE-PIRM. — Juozui Andrlliuhns, .
273 Fourth St. So. Boston, ifass; 

PROT. RAŠT. — VJncaa Vnikšuoriua 
. 178 Bolton 0t. Boston 27, Mas*- 

FIN. RAST. — Pranas Sinkevičius, 
182 Bowen St, Boston 27, Mass 

KASIBBtUS’ Jurgi? >Wfdvf«lW 
174 Bolton St. Boston 

MATtAALKA — Pranas LukoševIČlua. 
.‘ 40$:’K,-frtti st. Boston. 27, Mase- 

,■ Susirinkimui laikomi tas pirmų ne- 
risidienį kie^viėho mčrreslo 2-i?ų vrtL’ po' 
pietų-šv. Petro parapįjop salėj .492^ E 
Seventh SirgeK l^uj^^pš^n, ,MjwA...

miONIAK MUZIKOS 
MOKYKLA.

. Ištirti smulkos mokytojui.duoda sa
vo geriausių patarnavimų, jūsų vaikui 
arba mergaite t Smuikas‘diiodamtss
už dykų su pirma kurso1 lekcija. Bei 
platesnių informacijų, kreipkitės prie 

395 Broadwą.y, ‘ 4 v
' ' .-.Boom '4 .'

So. . jBoston, Mas«.
■••4 ■ .... " i « M, >

PASEKMES UIUM 
PERSmHIlNtllO.

X .

keiti kitą žeminti, kaip tai bu- 
į’vq pamėginęs ‘Lietuvos Balsas* 
Tai yrū visai menkas ir praa- 
tas darbas, kurį visados leng

vai galima bus išrišti. Bent aš 
imanyčiau, kad tuo klausimu 
[mums visai nereikėtų kvaršin- 

i Įti mūsų veikėjų galvas, kurios, 
[privalo rišti svarbesnius musų

LENKAMS.
n pi ii m

Lenke gobio, 
Ar imsi, 
Krinta tavo 
IjažmiaL 

Lietuvos
Duona tukai, v , {Tėvynei klausimus,,lemiančius 

r Bet nuo koto {tautos ateitį. Gerbiamieji, klau-

NusmulmL
Godžiai viską
TttkMri,
Net ir saiką
Užmiršai. f

Vai vai lenkui 
Negerai s 
Pusiausprogsta

■ Viduriai
Valio valio
Lietuva,
Laukaii lenkas .
Itšiiya.

Ims kaukt lenkas
Lietuvoj

_ r It šuva-- - —fennt mes “turime —atrimbari,
Mėnesienoj.

tt

u

——

ISn t - . !|n| * r, ■■- -'■7"-‘'-v^ • i
ĮS| Geriausias musų pasiūlymas biznieriams ir 
iBĮS profesijonalams, tąi yra Šis: LDS. leidžia kas- 
Įfflį met kalendorių. Biznieriams ir profesijonalams 
Į W geriausia proga jame pasigarsinti, 
ffl kalendorių skaito mažiausia $0,000 asme-

’nų. Jie yra veikliausia musų visuomenes dalis ir 
lig supranta, kad reikia remti tuos, kurie remia 
K spaudą arba tas organizacijas prie kurių toji vi- 
K k suomenes dalis priklauso. Lietuvių Darbininkų 

|W Sąjunga yra viena is žymiausių organizacijų A^ 
Bg merikoje.
III . Ateinančių 1922 metų Kalendorius jau reų* 
fffl- Šįraak spaudom Kad užtikrinus vietą apgarsi* 
m nimui, tai siųskite tuojau. Garsintis apsimoka. 
Iffl Ąffffarsiniin^fcainoš; .
tw Pžriiąpflslapf $15,90

|S|. Wpriif pWapio ..-f..A.. f...,. <y.. 8.00
j® Ui ketririfc dalį puslapio . 5,00

, Apgarsinimo kopiją siųsk tuojau. Apmokėsi ve- 
Įffi ’ liau . ' . - * ./
M - . '■ ■ “DAllliĮNINKAS* ; ~
Isi hrotlieayr • Boston 27, .Mass,
I Bjr2ĮlfEĮĮyĘO3U5|U£|U5flJc?|tIEItIc^^ Lfengni^gnlEnjgnffitei^^

TIESOS SPAUDOS 8 
BENDRIJA ' J

Į LAIMUTIS, Pirm. ■ • J. B, ŠALIUNAS, Ižd it
. ' KUN. J. PETRAITIS, SeU - |

| J, Ę. Karosas, Kiin. F. KemeŽįs, P. šivickis, A. Staknys. 0® 
J^I-ESpS SPAUDOS BENDRIJA organizuoja 0? 
I $100,000.0'0 ’ kšipitalą,. kadr Lietuvoje uždėti Pa--.I|, 
v. piėros dirbtuvę ir įkilrti 'Spaustuvę knygoms ir- lai- 01 
| krašSiamsleisti. ’ j: • .....- Jf|

S. ŠERAS $5.00 (PEXKI DOLERIAI) $į. 
I »r. . ,, t «•' 1 • •' T iv. -1
įVisais reiltalais kreiĮfates taio adreso: • 
a ' _ I y
r T FSftS SP AI IHinS RFNRUIA 
& lILvUil vi fi.USJv.v UtaiiUBlIJHi
Ų 147 MONTGOMERY ST.,/ : - JI ■PATEB«OM;1E'‘ J. Ū
Ž.. , * .. • aįj

_______  _ _

MUN6INTĄ KAINA.
Tik liftui Statai doUrtą už 

Mliidoitaa.
8. BluSvieįUB, , 

GRABORIUS '
Ofisą b:

844 Brt»dw»y, South Bolton, 
South Bontorf 1578-R. .
Gyvenamoji vieta:

38T D St., So. Bortoių MMA
So. B<wton 10B2AV.

tel* ***ifefei*i*#<»-fe.<»***i^*‘^****i*^

u-

Spalio 31 mes gavome laiš
ku U Teimessee nuo vieno 
daktaro, kuris labai aukštai 
rekomenduoja Triner’s Li~ 
niment. Mums ražo sekan
čiai: . “

♦

_4-Aš esu išbandęs Triner’s 
Lprimėnt aixt vieno vaiko, 
kuris kenB dįdriį skaudėji
mų sąnarių. Vartojant Tri- 
ner*s Liniment jam palen
gvino skaudėjimų* Malone- 
kit man prisiųsti vieną pint, 
d 0, B-, kuogreičiausia/1

Jeigu tik išbandysi Tri- 
ner’s 'Liniment dėlei išsisu
kimo sąnarių, reumatizmo 
ar neuralgijos, tu pamatysi 
kiek taugeropadarys.To- 
kius vaistus visuomet laikyk 
namie, nes tie vaistai yra rei
kalingi tjirėti savo kabinete. 
Tarp-gi Triner ’s Bitter Wi- 
ne yra labai t naudingi vais
tai. Kada jautiesi nesvei
kas, tuojau vartok Triner’iš 
Bitter Wine. Tas vynas ta
ve išgelbės nuo ligų. -

Joseph-Triner (jpmpany, 
1333-45 ;-8o. Ashlancl Avė., 
Chieągo'lĮI.

^4
M 
s

Lykite! Me.«, kurie šiandien 
negalime Žymesnėmis jėgomis 
[prisidėti prie sunkaus atstaty- 
jmo darbo,' turėtume mūsų va
ldų užpakalyje sudaryti antrą 
liniją, kurrtuotarpu, pomiržu- 
Įsi apie savo teises, būtų mteide- 
jusi priedermę — sutelkus vi*; 
sas savo pajėgas paiemti vadų 

♦. pastangas. Tai antraeilių vei> 
l'kėjų .aš drįstu -siūlyti štai ko- 
Ikį dėsnį: “Pamatę kokią nors 
{spragą savųjų eilėse, savo ai- 
| manavimais dar labiau jos ne- 
įpadidinkime, O jei yra galima, 
tai savo krūtinėmis ją užkiški’ 

įmeF* >
Katalikiškosios* spaudos žvil- 

fcnnt mes turimė —atsiminti, 
tjog'nmsų rankose yra dvi dide- 
[ lės jėgos, kuriomis mes galime

_ _ ją į padanges iškelti: tai dpre-
APIE LIETUVOS {lis ir plunksna! Tik ręmkime 
LAIKRABčlBS. t vi eni kitus7 kuo galim !

Bevartydamas ^Darbininko’. , Tat visi skaitytoji ir Rašy- 
puslapiuš -27 rugpi; dienos ųu- tojai vienykimės į tyliųjų veL 
maryje radau Laikraščių Me-{W1 Gvardiją! Ką mes gali
nėjo straipsnelį “Apie Lietu-pm padaryti, nereikalaukime 
vos laikraščius.” Tam rasinė- kad kas kitas už mus atliktų! 
ly Gerb. autorius teisingai iš-Tik mums sutartinai žygiuo- 
kelia aikštėnnepermąlonų reiš- jaut, galime neužilgo vėl išvys- 
kini, jog net katalikiškoji Lie- ti mūsų vėliavą plevėsuojant 
tavos ląikraštija permažai ra- Gedimino kalne. ‘
šo apie gan plačią lietuvių dalį Į • ‘ Jonas Paukštys.
Amerikoje* Todėl savaime ky- - -■ ■ -1—■—^- - - -•-.• ■■==

Mssr“ H wat«i» uthumn texjile gorpqmtwn 
Dažniau lankantis po Kaunui- . (Amerikos ir Lietuvos Audimo Korporacija)
“£?£:V1SS“|”M »»»««•« 

diktoriais. Ir štai ką patyriau . ,
I-o Visi redaktoriai yra apkra-Į I*° nupirkimo Lietuvoje vieną iš didžiausių fabrilm dėl Audekli- 
uti daugybe darbų, “Laisves” Įn5s» visiems’ akcininkams pranešiau viešai per Lietuvos'laikraš- 
“ Tėvynės Šargo,” “ Vienybės1 ^ius ir taip pat dar laiškais, kad visi žinotų ką aš esu jau nuveikęs 
ir “Darbininko” redaktoriai dcl audeklines. „ x , . . . ' ,fP
yra iki kaklo nūgrijnždę į Ąe- j Spalio 1 d. 1921 nk fabrikas galutinai jau nupirktas, ir ant 
dėkingą politikos darbą. Dau- Spalio 16 d. Kaune buvo Šaukiami visi akcininkai ir taip pat Lįetu- 
gnmsi, jų’yra įteigiamojo Skirnn Į'vos vyrai; ir moterys kad susivažiuoti naująjį audeklinės fabriką pa
narini. Kiekvienas jų aria gi- sveikinti. Ant 16 d. spalio buvo išsiuntinėta su- virš 60 -pakvietimo 
lią vagą Lietuvos visuomeni škų visiems-Lietuvos Ministeriams, Lietuvos Prezidentui, Vyskū- 
niuose dirvonuse. 2-.o Beveik pri Karevičiui,' kad'ir jie atsilankytų į Kauno Miesto Teatro Salę 
visos redakcijos nieku gyvu Į L'l susipažinimo su mūsų audeklinės įkūrimu. Ant >16 d, spalio, žmo- 
nestėngia išsikasti iš skolų, nes privažiavo iš visos Lietuvos, ir iš Kauno apylinkės vyrai ir mo- 
beveik visi Lietuvos laikraš-Pc^ys rinkosi įjabriką visą dieną. Kaip 1 vai. 30 du po pietų (ne- 
Čiai įkišiol tik nuostolius nesėd dėlioję) buvo uždėta Lietuvos Vėliava ant fabriko geležinių vartų.
3-0 Nesant pinigu redakcijos [Sargai buvo pastatyti visą dieną prie darbo svečius išvedžioti po vi- 
negali palaikyti savo nuolati- h* fabriką, žemę ir sodą. Kaip 7 vai. vąkare, vįsi svečiai susirinko 
nių korespondentų net svat- p Kauno Miesto Teatro Salę, ir taip-gi dalyvavo apie 40, Valdžios Vir- : 
blausiuose pasaulio centruose,j'jminkai. ir Ministeriai,/ Kanauninkas Tuinas',, Lietuvos Vieerpreziden~ 
kuriuose dūksta politikos sū-‘t£s' Staugaitis, Seimo nariai, buvęs Vidaus Reikalų Ministeris: dak< 
kUriri. Bi reikia tikėti kad piras Draugelis, dabar Lietuvos A‘Laisvės” redaktorius. Vakaro ye- 
Amerikos lietuvių prielanku- dejų buvo išrinktjas Dr. Jurgis Karuža. Dr. Karuža, vakaro pirmi- 
mas ir patrijotizmas nepasi-| rinkas, pasveikino visus svečiu? ir taip-gi sveikino audeklinės Pre- 
baigs bonų- išpirkimu. Tad irĮzidentą^ P. J. Kazlauską, kad jis ir ant toliaus uoliai darbuotus dėl 
laikymas savo ypatingo^ korės-rUIdeklinės ir perstatė publikai už kalbėtoji P. J. Kazlauską. Supa- 
pondftTite Amfirikojei, koris sek-1 žindinaų. visus Lietuvos Valdžios Viršininkus ir Lietuvos visuomenę 
tn Amerikos lietuvių judėjimą 3U audekline.. Žodžiu sakant, buvo iškiĮminga audeklinės diena. Po 
dabar dar būtų graži bet nei- Q2an<> prakalbos, Lietuvos laikraščiai labai gražiai aprašė apie ina- 
vvkdoma svajpnl. 4-o- Lietu- uo prakalbą ir audeklinės reikalingumą. *-
vos laikraščiai talpina beveik Po d- spalio, po prakalbai, Lietuvos vyrai ir moterys, kurie 
riša tai ką gauna iš po paken- bavo atvažiavę iš toli, Vėl ant. ryto jaus susirinko į.žabriką, raše'si 
čiamų bendradarbių plunksnos, plri audeklmės akcijas, ir į 4 dienas audeklinės akcijų buvo pąrduo- 

*• Dan tie laikraščiai, nestengda- ta už 300,000 auks. Vienas iš geriausių svečių buvo, visiems gersi.
mi prideramai Apmokėti dide- priomas Aiųerįkos visuomenei Kun. Tarnas Žilinskas, buvęs ilgus me- 

' sniobnrio bendradarbių,neper-|tus So. Bostone, Lietuvių parapijos klebonu, o dabar Suvalkijoje 
daugiausiai susilaukia rastų. [M Pm^pM^ atsilankęs pats ypatiškai į, audeklinės fabriką ir pa- 
Todėl netoliese visos laikraš-1 P^ko už 50,000 aiiksinų audeklinės akcijų, ir dar prižadėjo pirkai už 
eio skiltys tenka'užpildyti pa-pav^ialK - k ..
tiems ^redaktoriams, kurių ti-l . Dabar jait sujudinau visą Lietuvą prie audeklinės, moterys ir 
kiųosi'jau niekas nebekaitins pierginas organizuojasi visuose Lietuvosjapskričiuosė ir parapijose, 
blogojevalioje!!- K •• į Lietuvos žmonės,.katrie atvąžiuoją į Kauną sų savoreikalais, atsi- 

Baigdamas štai dar ką pažy- ranko į audeklinės fabriką su tuo tikslu, kad prisidėti prie audekli- 
įnėsiu. Jei mūsų redakcijos 11 visi Lietuvos gyventojai užsidegę savo širdy kad padaryti

' • įaunį net perdaųg> aprašymųp^tuyoie didelę didelę audeklinę. Lietuvos miestuose ir miesteliuase 
' iš Rusijos “rojaus”, tai tas at-Įgyvenanti daktarai ar kunigai dabar stengiasi.organizuoti Lietuvos 
įtinką ne'dėltč, kad bolševikai žmones.prie audeklines, nes jau risi pamate, kad mūsų audeklinė pa* 
įūtų ĮjietūTO visuomenei brau- Liriuvo je la|jėi aūptai. Katrie gaunate' iš Lietuvos laikraščius^
gesni už amerikiečius, bet katate gerai ką rašo Lietuvos laikraščių redaktoriai ir tąip pat in- 
datigjausiai dėl to, kad grižu- peligentąi apie audeklinę ir apie mano pašvęstą darbą dėl audekŪ- 
rieji iš Rusijos lietuviai. nepa- [ a®s‘ Lietuvos inteligentija ir lietuvoš liaudis ląbai ųudžiugo kada 
įniršta savo įspūdžiais per lai-Puvo' fabrikas nupirktas dėl audeklinės. .Fabrikas gražiausio- 
kraštį pasidalinti. Gi ameri- jė Vietoje Kauno mieste, ir toks didelis kad vįeųą valandą ima ap- 
kiečiai nbrs paskutiniu taiku Į vaikščioti visą fabriką, žemes plotas 2 amerikoniški akrai, pandos- 
jų ir daug Lietuvon grįžo, ta- eina kąs menuo nuo gyventojų, jau audeklinė turi gėją pelną Vie- 
čiau iįišiol rėdos dar nei vie- uą mūrinį fabriką isleidoine ant metų laiko randon. Lietuvos . Bukų 
nas mums nieko, nenarašė anie Fabrikui, taip-gi leidžiame susidėti dėt Lietuvių ar Vokiečų prekėms Si Tpte &- (tavorams). U W ft viw jnmy. pel.W turimo. Rąr prio »,
riųos daugelis gražių dalyku Į-iri noretūme parduoti jau siūlo 2 milijonu, auksinų uždarbio. .
savų kaimynams pripasakoja.’ | Dar kartą pranešu visiems audeklinės akaininkanis, katrie nesą- 

Jr nsant taip pašau- Į i® baigę mokestį kad’ pasimoketūmčtė iki Nap jų Airių, mes galit tro-
jinėg -politikos atmosferai, ku- pyti savo įneštus pinigus. Taip-gi pranešu visiems audeklinės Ma
rioje gimsta stambiausi nnisų h’iams ir kuopoms, kad rengtūmries ant audeklines metinio sųsiva- 
istorijos įvykiai verčią kreipti šlavimo ant sgūsio (Jhnunry) 20 d. 1922 m. * šis mūsų suisvažiavimas 
tautos vairą per audringas jū-11uri būti didelis* Aš sugrįšiu atgal į Bostoną prieš Kalčdasc

F; L KAZLAUSKAS, Prezidentas.
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P*Mifi*klUį BlUfo m iUKT

Jhi iMfr^gbtrwoWYid»bldbttkUttSuv. Valit
■ TaUntuBiuo "'

į Maniam* mšlynamė bakėirfe*
. Vi*oM tvirtoj ftouJuj

Cio« yp»tybU Mani* viHrte idŽto», 
su prieKrudl* priirtmiai iyęlnaua 
IvipalOf > ■

Buffiag yra labai pavelkiantli 
plaįakanu palai Into jas—begaliniai 
PUIKU* plauku sutiisytojas, kuris
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m vatfM kaį. 
M irgačniau- 
Wii»iyp*Ui. 
B[ ■ ■- 
3|Aw«^ • 
W parsiduoda. ; 
ųBpo 65 c. arba 
LB ataiuakitę’ 

75c., tad
Įffigtaiuaime 
vfi per p«8t$i 
jjį| tiesiog iŠ 

Išbara* 
gjt toruos. 
JS * 
fcį Būtinai 
jjt rėlkalau- 
M kito 
■ šitokio 
įįg pakelio. 

į| kad batą 
jS-INKARO 
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Si baženklls.
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rt&niM vSft^e^upŽu^n^uoitu® ‘
' sunaikintu vyru ir moterių. Duoda nauja ’  ........................................ nu —>«■■ m   J ■■■ ■ n ■',.«■ ■...^■■■<Rpf!ii i ■ .h_wr»ii»,gyvybę jaknoms ir žarnoms. atgaivm*| i” ; T' 1 ! 1 1 ~ r'~ r".!• » . ,gyvybę jaknoms ir žarnoms, atgaivin1 . 
inkštus, Umetą nuodingas ptmatas, praSo- Į 
lin zazus ir išpūtimus, nepriimną kvapą ir 
išvala liežuvio apvilkimas, Duoda puiku |. 
apetitą; glerą gruomulavimą,, nuolatinius f hėrvus ir tvirtą. paatlprinnnti miegą, a 1 

Kožna bonkuti Nuga-Totie talpin pilną l 
Vieną mSncsi gydymą, o prck§ yra Sl,00-> I 
Oaukiterbohkuti šiandien ^as-saVa aptie“ I 
kariaus, imkite per 2(1 dienų-ir jeigu 'ri® 
busite vilai užgancdĮHtiyaptiekorius sugrąžiS 
jumš jusapiriigua Jeigu negalite gauti feas I 
■ptiekoriaus. šiusKite mums 51.00 o gaulKe Į 
pilną, menesi gvarantuota gydymą, apmo* fietąlpažta.. NAT1QNAL TABORATpRYį Į 
1018 So. AVabash -Avė,, Chicago, I1L
'. j * ■_ . *•/ - ' F

t NAMtf m FMUS Už ŠĖBUS, L
f ’ * ’ ■ ' • r? *
J Musų agentūra padarą specioliškų namų ir farmų ispardavlinij: Jėi y ' 
s turite nusipirkę įyairių kėoįieracijų ar kompanijų Šerų, arba JLlberty Bo- &f A 
i nų, kurie 'dabartiniu laiku stovi žeminu originališkos,vertės,. Ui periant A t 
J pamuš ir formas per inusų. agentūrų jūsų, šdrai bus priimami nž pilnų vnr- y" w 
Š tę, kaipo dalis (cash) ^mokėjimo. . ’ .
A.’ PASINAUDOKITE ŠIA PROGA' - ‘ A t

i Užsisakykite anglių per niūsii agentūrą pakol pigas! t
.4. J. KUPSTIS, redfjRR. V. V 

AGENTAI i Juozas Maurušaitis, Antanas Lakaczau^as, Stanislovas A|*f 
Grubllauskas,. Adęlph. Nemaksy, Alės Andrulis, Latvreiice Mikulskis, *

■333 W. BROADVAY, SOVTH BOSTON. n ;
/ ■ ■■ ■ . - y iv

T
II KURSAS LABAI ŽEMAS1__ . —x ......

f BALT1C STATĖS BANK X ..J,:., ..................

ĮI' 294 Eigth Avė., Cor. 25th Str,, X■ J
I ■•. Mewt Turkį R. t. *> ../td 

■ I: iSl- * “

.•%

Lietuvį Rakandą Bendrove
(FURyiTURĖ- STORE)

Parduodam visokius Rakandu s užmokant ir duodam ant 4šmokes- 
,člo. Užlalkom savu trokų, pristatėm daiktus l kitus mieštus ir per. 
kraustomUš vienų namų 1 kitus.
268!W. BR0ADWAY, į SO. BOST0K, MASS.

„Teleptmue 'So, Bdston 839—
- ■' -------------------L,1,., ■ ■■ ..., ..' . '--------------
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Generali^ki agental del CENTRALINEg ir RYTINES EUROPOS .
- . "Horth German:r Lloyd Bremen :

Įš NEW YORK’O tiesiai į BREMENU DANGIGĄir LIEPO  JŲ. 
Laivai plaukia j LIEPO JŲ per Danzig’ą. Tiesus persnnainymąš. 

\ ' nuo laivo ant laivo. .
POTOKb&Ū »V‘•*‘"*<*-•!■»***-***«> ^**»<-»*»•*'«. «Lapkrl<JIo 33 Ir GnioOMlo 3X 

■* jįUOSON^ «• .%*.*-* o-..«».>.<•.. t * *.... *•*/..*♦.•*.*? .GJmoęliHė <Į
* PRINCES jMATOIKA ~.........GruodžiolO

PASISKUBINKIT.
--- . r.'r '•   ' '. '-- ‘ ■-' J- ' T ■ ■ ' - ■   ■ - ■ '*S^U

* ?4n
JWL t

18 NEW ^ORKO tiesiai | OHERBOURGĄ ir BREMEKĄ 
sii aidėliau -ir greitais garlaiviais tari) Amerikos ir Vokietijos prieplaukų, 

. AAĮElUOA ».»■ *. x ►****,.*.*.•-* • ‘.Lapkričio Šaus to -J
“GEOBGE WAŠHIXGTON” ....................Gruodžio 8, Sausio 17 

ŠTAW GruodŽto M

\

; ' 1 Jh'elpidtes i tanta tataavjančluš ‘

UNITED STATES LINES
į 00 Statė'Khtet? UMtani Mtaą-

- Ant Visų SltųkiU-laMą trečiaa- Lesąs keliauninkai yra nnihilplnuml.’ 
į atskiras kajutes 2, 4 arba 6 ypatus. Užtektinai ir.geraB maistas yra 
BUteikiimnm w*malitent kieSvlGtei dieni}. Kreipkitės prie agentų

MOORE A-McCORMAaK .COMRA.NY, Ine. .
' ROOSE5rEtT STEAMSHlP COMPANY, Ine. / . '

. UNITEB A&iERIOAN UUflS, Ihc, ____ .
45 W WRK — fltonft WUW 2050.

4<i!iWiĮ|rųUa’tai Operatoriai s^en^ Virtau laivi/no 7’arytio*.
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“Vaikai 
bereikalingai peStis *— 
yra užtektinai BAMRINO 
jum abiem P - ,. ,

Kūdikiai mėgsta JĮ t
Jieprašo daugiaus!
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; vra goriausia gydnblC' visame pasaririo, kuri Judria galimybė būti 

Įiuosu nuo viduriti. Ji w vieną naktį i
lengvai, tariaustilirail Aptkkos?pariduoda.poWt arbanž COė. 
•pmokctu jiriitą riuntinįu derinu Jabaratorijo*. -
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siaiįdgyti. -JM imA 
juoku turėti atsiusk . Perku- tt _ - JrciSf «• — - -

_ nui” ant tiktoto 15c., o “Per-Svarbll8 : tt S 4$ cltT ££

t REGISTRACIJA PASIBAIGI, kūnas’’ tuoj paa tave at&ibaba- «||g

r«z
f
V'

• VIETINĖS ŽINIOS.
Seredoj pasibaigė balsuotojų dOS.

“PERKŪNAS**registrasija. Lietuviai balsuoto- 
jai j klausimui, kur gimęs, ‘atsaky-
darni Lietuvoj, nesukėlė* dyvij-

z

Užrašinėtojui jau fcerai^žino Lie
tuvą. ' K «• ’ ' " > ' -

ATRAIKS KūSIBIKKntį.
'r. '--m ..........III., F

Utarninke LDS. l-moji.kp. Ini- 
’ k? sUsMnkimą, kur, be kitoko vi

ii nariui pasižadėjo uoliai platinti 
spaudą. Užsiminta apie veikėju 
konferenciją. Pareikšta^ kad jd; 
kių kompromisu klausimą.4 * Pilie- 
čių Sąjungos”’ neturi būti, kad 

‘ behoniai lietuviai grįžtantieji Lie
tuvon turi nusipirkti už $100 Bo
ną ir kad Gynimo Paskolos bonai 
būtų nupiginti.

Ir . .- • «
---------------------------■■■■■.«■ J

JSITAISYKITE DĖŽUTES.

' Bostono FaČto viršininkas pa
geidauja,kad namu savininkai įsi- 
tąisvtn jnde namų, laiškams dėžti- 

, tesaųba padarytų, tam tikras du- 
*ryse skyles, kad siuntinius leng

vinti ii5 greičiau būtų galima išne
šioti. ,

*

)■■■!■! »!■■■■<< n r U-l ■■ -II-ĮIII ■ NĮ»-

' KAKTON, Pa.
Mctine šv. Myktdo parapijos 

Vakarienė atsibus 2G <L šio me
nesio šv. Mykolo bažnytinėj sa
lėje pradžia 5 vai vak. Frieto 
grieš m niunka su šokiais. 
r - Širdingai kviečia visu 

Km V, JBMaitit kinrit.

: K

£ FONDO susirinkimas 
Lapkričio 24? d. 7:30 v. yak. 

pobaž.nytinėj svetainėj ant 
penldos gatvės, įvyks T. ‘Fon,- 

f do llskyrhns ir Katalikų Vie
nybė; susirinkimai. Sųsirinki- 
mai bus svarbūs, nes bus rinki
mas valdybos ateinantiems me
tams. ' Taigi kviečiami visi 
veikėjai ir rėmėjai atsilankyti. 
Bėf to turime daug . kitokių 
svarbių reikalų abtarti: Gitvo- 
me iš centro didelį pluoštą 
knygelių. Prasidėjo fuduo, ar
tinasi žiema, mes turime su
krusti smarkiau veikti.

V.’J. Jakštas. 
T. Fondo LL-sk. pirm.

W ii, į

J &S8B. KLEBONŲ ' 
» ''' VOKEI. '

Z ‘ .
Ką tik išėjo iš spaudos

“PIRMA IŠPAŽINTIS”
MAŽAS KATAKIZMŽLIS» T *

vr&cngitMti. *
Prie Pirm.03 Dpažintiea

A v. K o m u. n i j 6 s.
Sutaisė , * ■ ’

GERB. KŲN. F.. JUŠKAITIS, 
Cambridge’io, Mass. Klebonas.

Labai parankus ir lengvas 
KATAKIZALĖLIS vaiktičiams 
prisirengimui prie Pirmos Iš
pažinties ir ŠV. KOMUNI
JOS. , -
Gražiais popieros apdarais.

• Pusi. 32.
Gerb. Klebonams imant ant 
syk daugiau/parduosime už ■ 
papigintą kainą, būten; $7.50 
už 100 egz. Vienas egz. išei
na 7ic,

Tfti-gi gerb. Klebonai ma
lonėkite pasiskubinti su už- 

■ sakymais..

. DARBININKAS,”
366 Broa&oay, Boston 27, JZuss.

f

w VYČIŲ SUSIRINKIMAS.
Nedėlioję, lupk. 20 d. apie 31 

vai. L. Vyčių 17 kp laikė ^avo 
susirinkimų,' savuose kamba-l 
ridose. Vaidinimo ir šokių ren-’’ 
ginio komisijos išdavė savo ra
portus. Buvo daug' kalbama 
apie užlaikymą kambarių. Nu
tarta kad vaikinai tani tikslui 

. mokės po 15 c. savaitėje, o 
merginos yo.lOe. Nutarta ren- 

. gti iškilmingas naujų metų su- 
Iųuktuves, (šeimimškų “ cus-; 
tani party”) vien dėl katali
kiško jaunimo. Zosė Gurkliu- 
tė išdavė raportą iš praeitos 
vasaros veikimo- ’ Skaityta jos 

Tp Gliheckio laiškas, kuriame, 
kvjetė į savo vestuvės. Primtas 

; su širdingumu. Svarstyta- ir 
“Vyčio” nuosavos spaustuvės 
reikalas. Nuskirtai kvotai su
kelti išrinkta komisija. Susi
rinkimas buvo gyvas. L. Vy
čių 17 kp. vis auga ir tvirtėja 
Susilaukdama nanjii pajėgų 
Smagu pa'ž.Vmėt,' kad prie šios 
kuopos gausiai rašosi čia gimę 
mol\Sleiviai-ės. Matyt kuopa 
sugeba juos prie savęs patrauk
ti. Tai smagus apsireiškimas.

Zuikutis-

’ SUSIRINKIMAS FĖRŲ 
REIKALAIS.

•Prie šv. Petro parapijos fėrų 
smarkiai rengiasi. Lapk. 21 d. 
vakare, pobažnytinoj svetainėj 

* įvyko draugijų atstovų susirin
kimas, parapijos rengiamų fe
nų reikalais. Dalyvavo 18-kos

NAUJIENA UETUVIAMa 
AMERIKIEČIAMS, •

> Neseniai atėjo iš Lietuvos 1-mhs 
numeris Tautines Kultūros iv 
Pilnutinio Gyvenimo žurnalas 
^RUOMUVA?* ■ ,

Žmogus šį žurnalą skaitydama^, 
i jausis, lt universitete sėdėdamas 
ir' klausydamasis, pi’oYesbriauS 
preleheijų apie įvairias mokslo ša*, 
kas. Bene bus tiktai pirmas tok
sai moksliškas laikraštis, išeinan
tis Lietuvoje ir Amerikoje. Kiek
vieno apšyiestesuio lietuvio na
muose turėtų rastis šis mokslo žur
nalas “RUOMUVA,”

Siųsk tuojaus 75c. /‘Darbinin
kui^ o gausi /

“DARBININKAS,“
368 Broadway, Boston 27, Mass.

r

la ^ra_no^^as ■ BIH
S? Gerbiamiems Uis c*®*) 
tt > i filiS Dorothy PMipfl—

Klebonams. KIH “Vynw, moteria i?
H ___ Jį|B Sujungtitoes/’
įfi n;'?'' ttiB Osaki A Karto
ji Tik ką išėjo iš spąudoa ® w “Fun in & Bhootin# 
® ūbai paranku* ir rilpea- S [H Gallery. ’*
JI ti»g»i sutaisyta* KATE- Jį E Dopa Hardy & Co.— 
Jį KIZMĖLIS vaikučiams tt S KOMEDIJA, 
tt prirengimui prie Pirmos ^I^ Howiand, Irvin Hojvland- 
įį Hpa^nties ir iv, Komuni- Įg j “Darželis Dainų, 
tt X “Pirma Išpažintis/1 fi lj 
fi Gerb._ Klebonams duoda* ttf g “A apbwatm>ųžical
tt me spėci jalų kainą, už 100 jį Įg ’ Gomedy.’y

egs., $7,5iX *• Ijįffl Komedija-— /
M ——*- ' ‘ «žlĮ3 Savaitinis Žinynas,
» Tai>gT, Ceri). Ęm. M HfH jjias. Treue H»nW— 
gf Juškąitfe parvežė iš Lietis fM K VArgotoife7*

vos‘kelias dešimtis Pfram‘ttįS j. .... .y
fiį peliju knygelių. Gražiais ? ■ ■ ■ . ..■«>
« drobėsapdarais Ja- Kaba triuko:>< M. tolinos: dlctriiems 30&M
g bai parankias. Kabas4LB llįg 

| |Įį| BROADWAY

5 dėjome spausdinti labai ij 1 
J gi-ažių KALĖDINIU KON-. <Į“

BLIU “Kalėjųaito m į 
H| Tęaį** šit V. Jėzaus Užginti* ff 
i* mo paveikslėliu. Mano- 
23 me, kad Gerb, Klebonams 
R ir aukautojams šie kon- M Į 
23 verteliai patiks. Jų kaina 
[i bus Šitokia: ’ įj|
H 200 
tt > 300 .
6 400
tt 500 
ff . 1.000 
tt 2.00a 
O ■ 3.000

Geįstina butų, kad Geri), 
ji Klebonai'-pasiskubintų su 

užsakymais.’
tt . ^DARBININKAS”
81 366 Broadway, rnv
m! Boston 27, Mass.

1Į

. i , '

#>»

a,   ,—v— —....—,—L*—

/ “DarželisDainų?’ .
Loves Garden—•

H
K

.■'"urrc1“ ... .... . ..^■''•■.■'■sjtfni,iwi.i.i’Wj"i."«ML|JSĮtįiiWHPTl
KETV.—PfiTN.—SUBATOJ

Gruodžio' (Dec4 1-2-3

darą Kimball Young—
; • f‘CHARGB 1T.M į.

Puikiausias pavgikslaš mo
terims, Parodo kaip nema- 
to pinigų vertėk

* *•' .« i” • ■ ■" ’n‘. ^»*’i y.. ...... . i., „impfi. v*
DIDELIS VODEVILIS,

*

«l *

Komedija— .

Savaitinis Žinynas.
7 \

NIiss. Irene Ilauity— 
Ant Vargonų.

F ’

ai
Hl

I

Vodevilius ir Krutami į’aveikslai. §1

■P

■•■ . . ’4 . » . . .$ 2.25 z Yft 
.• v •, •.» 3,00 .

375 'tt
......... 4.50
• •a......' 5.75 
........ .10.00 $ 
......... 14.00 tt

F . TeL 8a Boston >488 £

ŪB.J. C. LANDŽIUS : - - (wryMow - ]
U' Liituvis !
■ Gydytoj Afi na Chjkunciaii i 
! l Gydo ultrlĮM lr chronlikM ilgai j
j vyrų, moterų ir vaikų, E^aml j

i
nnoja mnpt* tpjaudaitui, liapu 
m» k tt tavą laboratorijoj. Ra 
teikia patarimu* ląižkaiiMtargy i
vanantlema. kdram; į

506 Broadway, i
South Boston, Mass j
Kampas G Stir Broadvray

nnoja kraujit, įpjaudaitui, llai

l !,

l IJETl'VĄ IR IŠ UBTUVOS I
4 LA^AŠORTEB gaUnia gaut pagal prekes kompanijų

- ir ant genąusnj -Ipivų visų Jurijų pas senįdusią LIETUVIS- H 
K4- agentą — GL KUNAŠA.USK4. Agdntuią. uždėta ISlū m. ■ 

, PĄSPORTUS- išreikalauju visiems keliaujantiems i mi 
LIETUVĄ. . . / g

• AtvažmojanSųs iš kitų miestų patinku ant stoties, ' M 
. Persiuntimas PINIGU I LIETUVĄ pagal dieninį-kursą. .. M 

ATyDĄ. Mainymas.pinigų ne‘priverstinas, bet išmai- . m 
nąų, jeigu kas klausia.. k

i-- G/ kisnaŠau-škas. :■ . ■ ■
' ^eXy°rk’K*Y‘

- - >**- V' " ha

I’ r

i

MitmiNGA Visur \ - 
ttHUBTUVBJE, OFISE, 

i NAMUOSE IR KELYJF.

Daug parankiau ir sina- 
glan rąžyti su fontanine 
plunksna. Daug mažiau. 
iSlaidų vartojant fontanl- 
ne plunksna. Pirk dabar.

Aaiao#.’ $1.50, $2.50, $3., 
$3.50, $4., $4.50, $5.00, 
$5.50, $6,00 ir aukščiau.

“Darbininkas,”
366 Broadway,

* Boston 27, Mass,

TeL 8o Botum 27<
0R. JOHN HjcSOtmU B t
0aUM& itiiiJcalbStf ir

‘ ItaBMO VJLĘAUP08 r - - 
Rytais tk 9 vafe i 

platų 1 Ild 8 fšk 
Vakarais nuo 6 Iki > 

<536 Broadwąy, H Boston

A 10 > BotiTH Boktokk

hB. B. S, STONE 
1. AKIljSPEOTALBTAa 
i 399* W. BBOADWAV7 Nūn o V. iki t v, vali |

IL=
./OTMMM 

r
t

1
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; Reikalavimai
•--------- - .—■

' Relkatovlmų kainos 2c. ož žo
dį u£ kiekvieną, kykį.

llUNtTgD I
įamerkm.
I LINES INO. į JOI ri T s £RVI c e V/j th

X

. PAUL J. JAMAUH
(Jakimavičius)

M» EAST BROADWO 
telhphonė m •

■j.aahnauska;
414 Broadway, 

S. BOSTON 27 MASS.
, Tel. & B. 0441. ’ 

Antros labo#—-Viršuj L, P. B-Včs
VIETA:’

135 Rovve St., Auburndale, Mase. 
Tel. W. Ne\vton 1016—R.

ADVOKATAS

NEPAPBASTAS BALIUS!
Rengia D. L. K. Keistučio Dr-ja, 

Bįistorf,’ Mass.

24 0,1921
(Thanksgiving Day) '.

LIETUVIŲ' SALĖJE, 
492 E. 7-th St. (tarp H ir I gat.) 

South Boston, -Mass.
Prasidės 2-rą. vai. po pietų ir - 

trauksis iki vėlai naktį.

Tai-gi visi rinkitės į toki puikiu 
balių, kokio dar nebuvo South. 
Bostone. Bus šaltakošės, dešrų su 
kopūstais, skaniausių gėrimų ir 
garsiausi muzikantai griežš.

ĮŽANGA PIGI. '
Kas tik gyvas ateikit ant to BA
LIAUS.

16-TAS METINIS BALIUS
: ‘ , * * ■ , ■ 

■-i » ' ’’ t .

Rengia Oambridge’aus 
Lietu-vos Sūnų Draugyste

• ' kuris įvyks

KETVERGE,
K . *

Kviečia Rengėjai.
______________________ *________________________

24 D„ 1921
(Thanksgiving Day) , ?.

- CYPRTJSSALĖJE,
40 Prospect St., Cambridge, Mass.

Pradžia 2 vai., 'po pietų.

Tai bus linksmiausias ba
lius, nes griežš ALGIRDO 
ORCHESTRA iš Montėllo, 
Mass.

/

4 r . ’ ' ’

i*

: trumpiausius susirėmimas su visom, dalim Centralės Eiiropos I
' * rLąiyai išplaukia kiekvieną ketvėrgą " J

| nuo Pierį&&"No. Rlver, 46-th St„ New Yoyk, 12 vai. per plet. j 
^MęUNT CLAY” “HANSĄ” '

; “MOuHT CAEROLL” ’ “BAYERNW<
j “MOUNT ULINTON” “WUERRTEMBERG“ j
I Kajutes $11 2„ 4 ir 6 lovom ant visu šlij laivų. Dideli, valgy- > į 
H muj;-rūkymui ir sėdėjimui "kambariai ir visi pasivaikščiojimui Į 
Į dOnai gklrkunl 3-čios, klasės pasažieriaras.. Ant laivų “Hansą” , .1 
l ir'^Bayežp"'yra kelios specialiai puikios-.kajutos. Užslregis- , ' 
J iraviinui vietos rąžykite į musij įgaliotus agentus arba į’ •
į ' KfLLUŠ ROTT£!XB:ERaf Ine.. New Engianti (Jeiieral Edss. ' .

.. . 26Ū Hanover St, Boston* Mass.
' UNITĘD AMERICAN LINES,. Ine. ‘J

I♦
jd—

i

1tl

yra $10.00; bet per Sltą 'mėnesį kaina..-

j*

čia nepaprasta proga .pi^ku

• 1 (GintMJSCiSj ■ •

DANTISTAS
»■ k

705 Mato Si., Montėllo, Mass.
" L ' to ■ ; • -

- (Kampai Broad St.)
~ .Tel. Brockton'5112-17./.' ■* »-

r

t

F
J

- , -u
aptaisytą revolverį geriausio padary- 

jno. šauna Š. & W. center f Ir e pat ro
jinis. Reguieęė kaina Šito revolveriov. m
nupiginta iki $5.30. Tu negali gauto ib- 
XI revolverį niekur už-tukiąiminąv Mbs 
gvanintuojiu^ kiekvieną musij revolve? 
rį. TĮjrįmę trijiį Uidumip, 22—82. iii 
SS catibre; visi tiek pat kainuoja. Jei- 
gu patroną negali gauti savo: mieste, 
gali gauti pas mumis.

Iškirpk Šitą apgarsinimą ir pažymėk 
; kokio didumo revolverį nori ir prisių^k 

savo, adresą ir S0&. stampoin arba _pi- 
-■ uigais dėl persiuntimo." PaškuT galėsi 

užmokėti kuomet prisiųsim revolverį. 
Rašyk Šiandien, nepraleisk tokią pro- 
g!i* CHICAGO SAFETY CO., 
1330 N.' VTestem Avė., Dėpt. 600,

užmokėti kuomet prisiųsim revolverį.

T

08. F. MATULAITIS ’
Gtdo-Visokiab Lioa* 

Pbibkibia Auuuub. 
Valandos 11-78 fc8 P. M 

17 MiUįury Street,

f draugijų atstovai-ės. Buvo gy-.V 
vas. Paaiškėjo, kad jau ne juo- v 

.'kais dirbama, kolektuojama V

rinkime išrinkta visa valdyba 
ir reikiamos komisijos. Teito 
iškilmingas atidarymas įvyks 
lapkričio 27 d. tuoj po mišpa
rų/ Kurie turite kokių daiktų, 
galite vakarais atnešti į pobaž- 
nytinę svetainę priims zakras- 
ti jonas,./ar kiti komisijos na- 
ri*'i, Tikrai gulima uakyti, 
kad Šįmet f erai bus vieni iš iin- 
(Ūmiausių.

• Petras.

pinigai ir dtiigtai. Šiame susi-

EXSTRA!I!

Ėet du- Bėstou 82? - 
UmiVlB iDaNTISTAS 

X>R AL V. CASFte 

(Kasparavičiufi y - 
ijiild'nal pelkelė ufls? pa 

>25 BąoADvrAy,. So, Boston Mas* 
. “ Ofac Valanda* 

»e. w ild 12:30 r»% , 
1130-e tr 6:30--t) P ».

■ Ofisas nždfirytas subatos va 
J karais li^ nedaliomis.. . Chicago, UI. ,

’ARSIOUODA BARBERNĖ
South ‘Bostone parsiduoda bąr- 

įerne labai pigiai iš priežasties 
nirties. Atsišaukite, pas j

* S. Grubliduskas, , 
;32 Broachvay, So.. Boston, Mass.,

r M W. T. REILLY
Pirmos Klesoą Dantistas

469 B’way, So. Boston, Mass,
■> (Prie DorchesterSt

, H . ., ■ . / ' . . .

(

.1 ■ I I. Į

Bell Phone: Poplar 7545
ADOLPaP.STANKUS 

TIKRAS LIETUVIS ’ 
GRAB O R TU S i 

; 102S Mt. Vienon St.į PHILADELPIIĮA, PA. /■
I

xaE^x ik*»iAOJk4At’| LIETUvj^. PER PHJAvA 
(Karaliaučiaus prieplauka) ' ’ • ‘

' ARBAPEBLIBAVĄ, EAMBURGĄ—ĘITKUNUS. 
šluomi linksma mums pranešti, kad mes pašidarbovom idant musų, i 

pasažleriai* o ypatingai-Lietuviai, galėto keliauti stačiai į PlLIAVĄ.
.Lietuviai, važiuojanti į Pillavą, aplenkia Lenką Juosto (Koridbrą)

'• . ir privalo turėti tiktai lietuvišką pasportol Jokią vizą nereikia. * '
‘ Susinėsimas su piliava tai yra nauja šaka musų regulerlško susine- 

šimu su Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, o dėl Lietuvių tai trumpas ir 
parankus kelias namon dasigauti. • - *

jųim.l HVTEJU SRI11BV PAŠTO LAIVAI IŠPLAUKS: -
B. S. POLONIA .....Gruod. f) S; & LATVIA^..... .Sausio 4 
LITUANĮA ./....Gruodžio 211ESTONIA  ....... SausiolS

-

V < V

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- . / . .

■*

Metinis Apvaikščiojimas X
MILŽINIŠKUS ISTUBIŠKAS TEATRAS t

v

f 
TA

5-KIŲ AKTŲ 7-NIŲ ATIDENGIMŲ DRAMA 

RENGIA LIETUVIŲ KOOPERACIJOS .
‘ BENDROVE

bus: sulošta

PADEKAVONES DIENOJ,
• (THANKSGIVING DAY)

BBIBHTON'O LIETUViy LIAUDIES NAME,
Pradžia 2-rą valandą po pietų, t ‘

26 Lincoln S.tr., Brighton, Mass., AK SKAITEI “PERKŪNĄ”? *t‘

Jei da neskaitei “Perkūno”'A

T t 
f 
T T T 
Y T
♦i. i.

.Taip-gi naujas tiesioginis kelias taype
UEPO.J AUS—DAXZTGO-IIAL1FAX, Kanada 

Vist laiįVdl iurt ptiilcitts kamTjarius trečioj klesfis kelčiviams.
. Kreipkitės prie musiji agėnto Jūsų mieste. . ■

s^^šsattiBasosoKr

Mp.
Esu pasekmingai išgydęs naujausias ir chroniškas ligas, 

kaip tai: -
Netyrąkraują
Odos ligas - x

- Kepenų nusiskundimą 
. Vidurių ligos •• 
t Reumatizmą

Nervų silpnumą 
Skilvio nemalimą . 
Inkstų ligas
Nervų išsisėmimą 
Pečių skaudėjimą

O ■“

G
4

5

J Spuogus nuo veido.

i X^JRAJI VARTOJU JEIGU TIK REIKALINGA: 
H Gydant visokias ligas: smarkias ir chroniškas, tai yto faktas: kad oS pęr
■ .visą savo gyvenimą studljuoju Šitas ilgas, pridedant mano ofisas yra ap--
■ rūpintas su naujausiais instrumentais ir prieitaisom elektros ir- tt- Joki 
W eksnensni nėra pėrdldelt kad tik pagelbėjus mano ligonius. KogrelČThu- 
» nin. ateik ir persitikrink ar tavo: liga yra hevlltė ąr-galima išgydyt. Ne.
ii žiūrint kokia liga btitų, tad mokslas ir gabumas tave vėl sveiku, stipriu 

ir linksmu‘phdarys. PATAKiMAI DYKAI* ,
>.M0R0JlEm®-' 

jį ' • iMežiris Majestio Teigto.) e

,v

• v I

i ■

PARSIDUODA BUČERNŠ IR 
, GROSERNfi.

Woriu parduoti' labai, greitai. Bizni? 
era išdirbtas per daug metų ir gerai 
Ina. Lietuviais apgyventa vieta. Kos- 

. nmierlų daug. Kredito nėra. Viskas 
lž pinigus. Biznio daroma-mažiausia 
400 į savaitę. Parsldpoda už $2,100. 
lortgičiLuis nepasilieka. Kreipkitės: 

. M. DEREŠKA, v
'Ž55 Hanillton Avė.*

Gieveland. Clty, Ohio.. • -% ■
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PRITAIKAU AKINIUS.
Sudužusius stiklus ir sulaužytus 

■rėmus sutaisau į trumpą laiką. 
Patįs dirbam akinius.

Vienjntčlk Iiotuvis optometris- 
tas (aHų specialistas). Naujoj 
Anglijo/. x • • •

J. L. PASAKA KNIS, O, D. 
1377a Bro»dway, 8o. Boston, MaU

PIRM. — Jonai Pranaiti*. ‘
624 Ek 6tb St, 8& Boatou. 

VICE-PIRM. — J .Andruliunas,
278 — 4-tb St, Sa Boston, Mas*. 

PROT. RAŠT. -^ V, .
147 H St. Boston 27, Muša 

FIN. RĄžT. — Juostu* Juita. 
, Merycllff AcaUetay

- Arllnghton JĘftllgtbi, MjU* 
BD, Uonjut ava«Mia, /

111 Bowen Sto 8a Boaton. Man 
IŽDO GLOBOJAI — J, Grabinėta*,

$ Jay SU Sa Boiton, Ma«. |r 
Antanai Kulta*,

Bth St, Sa Boiton. MtM. 
MAB8ALKA — Povilai LiuČtak 

D Story Btį So- Boaton, Mum 
Uraugljoi antralai rt&tiėi 

B66 Broed'aray, So. Bolton ■ Mmm 
UratocyitfSi «*MnkiwKl laiknmi kM 

antri **»*&> tol tol pt
plito Bifayttn^ mlėj iiJnt 5 <t*
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