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> BOS B*UWAY,
TeL SMit SoitoH

ijARBININKTJ 
gani^ac^ja;

. iv For^/’—Kėlėtosuni- 
,'ifšinmkai ■ išleido atši
limų, .kviečiantį šuva- 
.rimų sausio 7t 8 įr 9 dci 

italu tverti TTiiifed* Labor 
(Jonuril of Ameriėa. Taikus 
organizacija prieš Amerikos 
Darbo Fedoracijų. ’ ’

■■—•'■- t-;* o.  ̂ ■ .
„ »

9- 1 ■ ,

; Linkimai Belgijoj.
. ' v 1

Prusėlfe. — Belgijos rin- 
. kimuose į parlamenta' pra

laimėjo liberalai. Žemes
niuose rūmuose soeijalistai 
neteko keturių vietų. TTžtad 
soeijalistai senate laimėjo 24 
vietas. Katalikai senate lai- 

. mėjo tris vietas ir dabar se
nate katalikai ir soeijalistai 
yra veik lygiame skaičiuje. 
Liberalai senate pralaimėjo 
20yietų.‘

v
< .............

KETINA PRADĖTI 
DARBĄ.

\ Lonęlon.. -v Anglijos val
džia skelbia, jog jei nusigin
klavimo ^konferencija nieko, 
neišspręs nusiginklavimo 
klausimu per dvi savaites,, 
tai' pradės karo laivų staty
mų. 7 * • __

"““k

4 REIKALAI.
; SUSTREIKĄN&

Ndw Means. Laivų 
liuodotojaį skmMuje^ 1O0O, 
sustreikavo, nęrėdami pa-, 
remti.kitus laivų sustreika
vusius darbininkus. 70 laį 
vų laukia priliiiodavimo. Į 
sustreikavusių Iaiv4 darbi
ninkų vietas kompanijos bu
vo gavę skębųVfMįJaiomet 
laivų liuoduotojai išėjo 
streikan. Laivu darbininkai

*• ► k A

sustreikavo dėl algų nukapo- 
jimoį - •

• AMŽIUS PAILGĖS.
_____ t "~

Ne-w Yorki —Nuo 2074 
metų sveikatos sąlygos taip 
pagerės, kad vidutinis žmo
gaus amžius bus 100 metų._ 

. Taip apskaitė Raudonasis 
' Kryžius.. Susekta šitaip:

■ ištirta kad New Yorke 1910 
m. vidutinis mirusuj žmo
nių amžius buvo 35 metai, 
1920 m. jau buvo 39. Todėl 
per 153 metus amžius pail
gės iki 100 metų. *

• *

NUSINEŠI GRABAN 
PASLAPTĮ.

-■■■v ' ■■ •

Rymas. — Carlo Čiopa, 
. garsus juodrankis galvažu- 
dis, mirė kalėjime. Jis bu
vo suareštuotas New Yorke 
ir deportuotas Italijon. 
Prieš pat mirtį pašaukė bro
lį, norėdamas pasakyti, ku-

* rioj vietoj Amerike, yra pa
slėpęs $100.000. Bet mirė 
prieš brolio atvykimų kalėji
mam ’ ’

• i

Q f---------------- ---- --------------;------------------ ---

. DIDIS GAISRAS.
t . • •

Augiista, $a.7-Išdegč biz- 
niavoji miesto dalis. Nuos
tolių už apie $2.000.000.

s
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VAIKĮ! DARBAS COLO- 

f RADOS BUROKp 
LAUKUOSE.

r.................. 1

Suv. Valstijų Darbo De- 
partmentas per savo Vaikų 
Biurą, išleido indomų strai
psnelį apie vaikų padėjimų, 
burokij laukuose Coloradoje.

Dviejuose pavietuose. ne- 
mažiaus 1,077 vaikų, dar ne
turint šešiolikos metų, dir
ba burokų laukuose. Ketu
rios penkfądalės vaikų dar 
neturi" keturiolikos metų, 
ketvirta 'dalis neturi dešimts 
metų, ir keli dar neturi as
tuonių metu. «

Daugumas iš' tų vaikų, 
darbininkų vaikai, tij darbi
ninkų, kurie atlieka sunkesnį 
darbų laukuose. . Maža dalis 
Vaikų -prigulėjo prie buro- 
kiyaugintojų šeimvnu. Pa
prastai darbininko Šeimyna 
gyvena mieste netoli burokų 
lauko, bet. pavasaryje persi
krausto ant. burokų ūkės ir 
tik po pjūties grįžta atgal į 
namus.
z Kartais -cukraus bendro
ves parsitraukia šeimynas iš 
įvairių krašto dalių.

Vaikai dirbo pavasaryje, 
kuomet reikalinga retinti 
jaunus augalus prieš užau
gant,'ir rudenyje kuomet 
reikalinga iš žemės išrauti ir 
viršus nukirsti.

Kuomet retina augalus 
vaikams prisieina daug lęnk- 
tis ir kuomet jau išrauna, 
vaikai turi sunkius punde
lius pakelti ir nešti. Iš 1,000 
vaikų, vaikų biuro gydyto
jas, rado, jog 70 nuoš. tapo 
netinkamais padaryti.

Vaikai turi dirbti apie de
vynias arba daugiaus valan
da į diena.

40 nuoš. vaikų tarp devin
tų ir šešioliktų nietų mokyk
lose nuo metų iki septynių 
met atsilikę moksle.

Vaikai turėjo prastų, ap
švietimų, nes tėvai iš mo- 
Lvklų atimdavo juos kovo 
menesį ir jie sugryžta lap
kričio mėnesį Kaikuripse 
vietose spęcialės vasarines 
kliasos laikytos dėl tų darbi
ninkų .vaikų*

Padėjimas tarp vaikų ap
gailėtinas,. neš kuomet pri-
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' BOMBA. Į GALVA*
NAUSKA.i ■

«• _■-.... .. ... .

Kati w, Lapkr. 26 (Asso- 
ciated Dress). Lietuvos 
finansiy ministeris Galva
nauskas vakar ryte, .3 vai., 
tapo sunkiai sužeistas? bom
ba, kuri buvo: mesta per laiti 
gų jo rezidencijom.Ministe- 
rio namas ir kiti budinkar 
nemažai apgadinti. Sprogi
mas .bombos sujudino Ame- 
riWOanfflatin ~

PULS LENKIJĄ.

JBer/m. Eina' gandai, 
jog Rusijos bolševikų val
džia pastaruoju laiku pada
rius mdžimškusĄsaro daik
tų užsakymus. Sako, kad 
Rusijos valdžia pradės puo
limų ant Lenkijos už poros 
mėnesių.., ■ . ’

“D ARBINIKK

ii ąpyltūkftj

. LDS. apskričiai labai daž
nai rengia prakalbų maršru
tus, bet-ne visuomet ir ne vi
sos kuopos prie jų gerai pri
sirengia. / " ,

Labai dažnai Salės būna 
pus tuščio s. ir. pasekme s iš toj- 
kių prakalbi], ne kokios. Ne- 
utęiba į prakąlba^net ir Lį 
D. S. nariai.

Dabai’ rengiamas LDS. N. 
Y. ir N. J. apskričio prakal
bų maršrutas. ■

-Kad šis maršrutas pilnai 
nusisektų, tai reikia visiems 
LDS. nariams, tų kuopų, 
kur prakalbos įvyks, padir
bėti: ■.

1) gerai išgarsinti; .
2) pasirūpinti užtektinai 

literatūros;
3) laike prakalbi], nariai 

' turėtų pardavinėti li
teratūrų • prirašinėti 
narius ir tt.

Būtų gerai, kur galima, 
prakalbas rengti su įžanga, 
kad*ir 10 centų: už įžangų 
duoti tos yertes brošiūrėlių 
Tokių brošiūrėlių galima 
gauti centre? "Tai būtų vie
nas iš geriausių bfujų išpla
tinti spaudų.

Tikiuosi, kad N. Y/ir B 
L apskričio LDS. kuopos 
prisirengs prie šio maršruto 
taip gerai, kad jis nė tik ap7 
simoįės finansiškai, bet. ir 
kuopos pasidvigubins na-

4- Ė. Kneizys,

> < •<
Šio apskričio kuopos turė

tų kosmarkiausia rengtis 
prie prakalįnįk Išgarsinkite 
taip; kad riši • lietuviai dar- 
'bimn^E*^S^^mĖes žino
tų kada ir kur bus prakal
bos; . ■ . I

Maršrutas prasidės nuo 
gruodžio A d. ir tęsis iki 
gruodžio 17 d^ š. m. Bus se
kančioje tvarkoje: ’ 

Gruodžio 4 d. š. m. LDŠ. 12 kp. 
Ęroklyn, N. Y., 3 vai. po pietų. 

. Tą pačią dieną L. .. S. 10 kp. 
Brooklyn, K. Y., 7 vai. vakarė.

Gruodžio. 5 d. L. D. S. 9 „kp.. 
New York City, 7:30 vai, vaka
rė. " / ■

j Gruodžio C d., L. D. S. 16 kp., 
Eližabeth, N. j., 7 :30 vai. vaka- 
rėi \

Gruodžio 7 d., L. D. S. 14 kp., 
Newark, N. J., 7:30 Vai. vakarę.

Gruodžio 8 d. L. S. 15 kp., 
’Harrison, K. J., 7:30 vai. vaka
re.

Gruodžio 10 d., L. D. S.18 kp., 
Paterson, N. J., 7:30 yaj. vakare.

Gruodžio 11d., L. D. S.73 kp., 
Linden, & j. / >
j Graodžio 12 d., L. D. S. 76 kp., 
Jersey CJity, N. j, 7:80 vai. var 
kare. . j

Gruodžio 13 d., L. į), Š, 82 kp., 
Trenton, N\ J., 7*30 vai. vakar 
re...' :

Gruodžio 14 d., L, D. S. 81 kp., 
Amsterdam, N. J., 7 :30 vai, vaka
re.

t .ta n n i x • Gruodžio 15 d., L. D; S. 67kp.,
L. B. S. Sekretorius. Albany> * 7:8Q Tai. ^w.

. Gruodžio c17 d., L. D.S.71 kp.,
’ Rochęster, N. Y., 7:30 vai. vaka-

GYVAGIŲ NEPRIE-/ .re *
. TELHJS. 1

NELAW TEATRE.
K

Neto Uaven> Ct.-~ Rialto 
judomųjų paveikslų įeatre, 
išldlo gaisras. . žuri>keletas _ * ...
.žmoniųj daug sužeista. Vi--statyti prie darbo mokslas

_ Kalbėtojas bus iš L. D. S.
* Tranais Ja- Centro, Boston, Mass.

imiord gyvenęs Dijone turi Bus plačiai kalbama apie 
’ - darbininkų reikalus ir apie

Lietuvos dabartinę padėtį.
LDSty kuopos visais marš

ruto reikalais ‘kreipkitės, 
prie LDS. N. Y, ^ir & J; 
Apskričio maršruto rengėjo

Pauliaus Kyrio>
222 So. B, 

J&ooklgfy N* F*

gjHręnimo tikslų naikinti gy
vates. Apie tų vietų trr šlyks-' 
tybių yra daug ir jos labai 
pavojingos. «Minėtas gyva
čių neprietelius per pastara
sis'penkiolika dienų nužu
dė 550 bjaurybių. _ Per paš* 
tarusoius 10 metų jis jų 
talžę 20.000. ■

k ’K

.KORESPONDENCIJOS Iš LIETUVOS,
i MM ir 11 iii Ii rf*
dijiečių; bet pašalinių 
gyventojų sutvertas., 
visas Ipautuves, trakti 
valgyklas ir kit. turi 
Pamanyti Įdek jie šiuo Ii 

' pinigų uždirba, dai n 
me paima, nes jau 
kur jų padėti. Jauni 
kai vaikščioja po 
prisikimšę popierinių 

auksų. arba sidabrų, 
siunčia- kur į Palestinų 
labai kenkia šiai šaliai, 
tiek pinigų turėtų lie: 
tuomet daug geriau 
nes tie pinigai eitų Li 
naudai. Man, rodos 1 
reiktų šiuo žvilgsniu' 
Lazdijiečiėms stropesi 
ir Neužleisti pirmųjų vh 
žydams, bet patiems į 8 
rankas paimti visų pre 
Ganš jau bus žydams 
žmones lupti,, prisilupo 
kankamai.

LA&DI JAL, Neilgai
man teko gyventi Lazdijuo
se, vos.pusantrų metų, bet 
kiek esu pats patyręs ir nuo 
kitų girdėjęs, štai kų apie 
juos galiu pasakyti ;, Prieš 
ždumėtu, tais laikais; Lazdi
jai toji gražu buvo negu da-. 
bar; bemaž lyginosi ‘ su pa
prastu kaimu. , žmonės gy
veno vidutiniškai ^ buvo ir 
geriau gyvenančių, bet tik 
išimtinai. Tautybės, visi 
lietuviai, nors kalbančių bm- 
yo ir lenkiškai ir kitomis" 
kalbomis, bet tas Jaisva va
lia. z Tikybos žvilgsniu 
pusiau kataliką! su ■ žydais. 
Gyventojų skaičiumi mies- 
čiukas.gana skaitlingas, sie
kė iki kebų tūkstančių žmo
nių. ApŠvieta gi, visai (že
ma, vįen. kų žydai mokinosi, 
bet ir tie važiuodavo į kitus 
miestus, .nes Lazdijuose tais 
laikais .geros mokyklos ne
bebuvo. Mūs: žmoneliai to
kiu būdu lilco bemoksliais. 
Žydai kaip norėjų, taip juos 
už nosies vedžiojo. Kadan
gi daugiausiai, kaip minė
jau, žmonės buvo nemokin-- 
ti, todėl jiems 4r sunkų bu- ® ?alsavimo į ąavrvald
vo"siiprasti kas^Tgera^ri^s^^^-®-^dAŪŽI.jri 
bloga. Ypač jaunimas gy ve- PZ1 
no išbiuręs, nežinojo kad'tai 
sutverus 'kokic^/nors draugį- 
;jų, skaityti laikraščiai, mo^! 
Rytis padorumo ir tt. Jie 
mokėjo gražiai traktieriuo
se^ stikleliais* paskambinti,, o 
po to ir galvas pasidaužyti, 
arba kam kitam sudaužyti. 
Gerdavo degtinę lyg pasiutę. 
Pinigų kuriam trūkdavo 
stačiai ėjo vogti. Aplinki
niams kaimams vargas buvo 
su gyvuliais; nakties metų 
nepaliks vieno gyvulio, nes, 
“Lazdijų vagys” žino kur 
nuvesti. Vogimu tai pui
kiai buvo atsižymėję.- Dar 
ir šiandien. Lietuvoje tan- 
kiai sutiksi žmogų kursai 
puikiai papasakos apie Laz
dijų vagis.

Dabartiniu gi laiku Laz
dijai kitaip atrodo. Visa
me miestelyje žmonės kalba 
vien lietūriškai. Pats mies
čiukas tapo .apskrities cen
tru; visos įstaigos jame susi
spietę. Tvarka geresnė ne
gu seniau, kaip minėjau, kad 
buvo. Vagys visai pranyko. 
Žmonės prasikrapštė akis; 
savo vaikus pradėjo mokyti? 
žymus skaičius vaikų lanko 
gimnazija, kuri laikinai 
persikrausčius iš Seinų susi
kūrė Lazdijuose. Beta yra 
pradedamoji mokykla, ku
rioj ir-gi nemažai vaikų mo
kinasi. Jaunimas irgi juo 
tolyn, juo geriaus tobulina
si. Yra viltis,. kad ateityje 
Lązdijiėčiai daugiau pa
žengs? Bet štai kas LazdL

. VisAme

t • ■ • 1 " . . '■ •
• Tokio, Japonija. — Sosto 

įpėdinis princas ’Hiroliito 
paskirtas Japonijos regen
tu. Tas. padaryta dėl seno
jo: valdovo Yoshiliito nesvei
katos.

' _ . ». < ;

■> FBAN* *
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Lortdon. — Anglijos už
sienio’ reikalų ministeris lor
das Curzon davė atsakymų 
Franci jos premierui Brian- 
dui, kurs Washirigtone nu- 
'siginklayimo konfer encij o j 
pasakė, kad Franci ja nema- 
žysianti savo karinių jėgų.. 
Lordas sakė, kad jei Frąn- 
cija eis savais keliais ir ne
paisys didžiųjų valstybių, 
tai ji galų gale nepakenks 
Vokietijai; o pati neapsisau
gos.. Sakė lordas : 
v. “Tikroji Francijos stip
rybė ir apsauga nėra jos gin
klų galybėje, kaip jie galin
gi nebūtų. . Nėra jos gyven
tojų dvasios neišsemiamame 
stiprume. Nėra net jos by
los teisingume.” Ir toliau 
nurodė, kad pasaulio opini
ja nepakę&vEur opoje'jokios 
viešpatijofe,. kuri žvangintų 
ginklu ir grėstų pavojumi 
pasaulio taikai. Todėl jei 
Francija savarankaus, tai 
susilauks tautų Neapykan
tos.

PERTRAūKskoNEE- 

RENGIJĄ. 
■' Wdshįngfon. — Tarpe de
legacijų nusiginklavimo kon
ferencijos eina kalbos, jog 
nuo vidurio gruodžio mėne
sio konferencija bus per
traukta. Delegacijos vyks 
namo Kalėdų praleisti.,

SAUGOJĄ
Nusigin

klavimo konferencijos dele
gatai yra saugojami nuo pat juos yra negera, 
jų atvykimo. Dabųj’ ir Ame- miestelyje vos, vos vienas 
rikos delėgacij.os nariai yra kooperatyvas liėturiu fe

ALSĖDŽIAI (Telšių ą^ 

skrities). — Alsėdžiuose 
viso labai daug liuli

dėžutę ir išvaikė komii 
Prie to negražaus darbo 
sidejo daug gerų ūkinii 
Mat. bolševikuojantysįvedė 
gerus ūkininkus į nela; 
Jie manė, kad Alsėdžiuos•» * ' ' ■ 
taip padarys, tai riša Liet^ 
Vos valdžia nugrius.) 
veltui jų sumanymas/ Pri^į 
buvę kareiviai tinkamai 
vaišino. ” Be to bus ir 
mas. Ot kaip geriems *' 
vočiams” išeina. /

. Kęstuūio Šutyti®

Telšiai. — TeKitto^ 
buvo šv. Misijos pra 
spalio, kurias laikė iš kas 
kur atkeliavę Tėvai Mariįo: 
nai. Skelbė'- Kristaus 
lų per penkias dienas, 
kutinę dienų pastatė Šv. J 
sijų atminčiai kryžių. "* 
pat buvo surengta ba 
nio komiteto lioterija. -įp 
daug . dalykėlių, .‘n 
paukščių ir gyvulių.

Laikraštis Pathfinder 
kuoja, kad nu0 W4 metą 
ropos tautoms suželti šioj 
lyjo surinkta .. arti $2, ‘ 
000.

UŽSJRAfcYKJmB
Visi išsirašykite 1 

Studentų Kalendorių ) 
tams. Kalendorius yra 1 
uis,, gražiuose apdaruose, 
tinka jaunimui. Visi ‘M 
kitę. Atsiųskite dolerinį; 
gausite tų kalendorių ir <į 
glėbį visokių iš Lietuvos^ 
kraŠčių. . .

Kalendorius gali būti 
kalėdinėdovanėlė.’, 
- Sėskite užsakymą 
adresu : ♦ •,,...

DOBlNlNKAS

■ *.■ *
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ptaa tę stuikenybWs. Btai 
ijąų kelinti- metai kaip pasiskel- 
Sįįe pasauliui pepriklausb- 

ct mūsų Vilnius ir šiūn- 
įj^up. taip pat toli nuo^ mūsų, 
įSaip ir keli metai atgal. Bet 
I Mtžp & būti negali. Juk Vil - 
įilu^^-Lietuvds Sostinė — tai 
^tĮėų. siekimų vainikas, mūsų 

idealas. Kud tą idealą 
atsiekus ir mūsų pirmyneigą 

; apyąijĮikavus,, reikia pirma iŠ- 
£prktx bęČių klaidas.^ Žinoma, 
’ ne apie liaudį čia kalbame. To- 
’ ji buvo* bejegė ir bebalsė per 
šimtmečius. Keikia taisyti klai- 
£das Lietuvos didžiūnių pąrda- 
(vusių Lietuvą ir’ypač Vilniaus 
fĮįęaštį — lenkų intakai ir he- 
.'tatająt Einant tad dabar 
i^tgal į Vilnių Peikia aukų ia> 
’įįrauju, ir išteklium, rbikia au- 
Vgščiausio^intempimo visų tau
te pajiėgų. v

Tautos nepasitenkinimas.
Matome daug Ženklų nepasi- 

■'tepkiūtmo dabartine padėtimi. 
' Derybos su lenkais tęsiąsi an
tri metai. Sunku būtų pasakyti, 

■ kurr pusė daugiau iš tų derybų 
daimejo arba, kuri daugiau tu- 
jtūjo nuostolio. Lenkų tikrasai 
Mumėjimas — tai žymi lenkys- 
Js pažanga Vilniaus krašte. 

Pakišimas — tai netekimas 
hmuš dalies pasaulio užuo- 
Rmtos. Kas. jų prakišta — tai 

rmūsų laimėta. Pasaulis mus 
□geriau tuo laku pažino, ingijo- 
taa daug simpatijos kitose tau
pose. Bet užtat daug prakišo- 
VUie pačiame Vilniuje ir jo kraš- 
Ž ^įįezultetus tinkamiau apvęr- 

rMmę mėgindami atsakyti į 
! musimą.:Jkas’muins brangiau: 
i?W^as*tilio užuojauta, ar Vil- 
Jla^ir jnūsų tautos ateitis? To- 
pį klausimų pravartu jau būtų 
įįptatertį neš jau rodos ąalėjo-! 
^me įsitikinti, kad pasaulio už-i 
l ųojauta “^ypatingai dabartį 
^*dų valdžių-— mūsų neišganys 
nr ietVilniaus mums negrą- 
■ta. Štai jau keTinti metai, 
■įap, mes tų pasaulio užuojaū- 

gaudome ir vis džiaugiamės, 
daug-daug „ ingauname 

foytnottarpu" didžiosios valsty- 
|ta Via dar"depripažįsta mums 
įį&bbėB būti laisvais ir uepriklati-

Vilmus vis dar ne. nereišHanČiais protestais. 
Mtag' rwosū Gražių w,”>“ - - - - - • ■
Eh&tų mums reikšdama ir mūsų 
^įOlėtojams katučių nesigailė- 
[dgma, Tautų Sųjunga Genevo- 
y$*betgi mėginą moraliai mus 
*W«ti pasiduoti amžiams len- 
Jmta^mopijai. 
1% Mat nelygį uzuojauta-užuo- 
• jautai, ^alįma užjausti apdris- 

; kušį elgetų, berankį, ar bekoji 
Awini mba fizmį sil- 

3®«$, prišnelmU jam
dįrtAhM gralių raunpųnčių žo- 
njelių. v vėlgi kitąip. užjaučia- 

raum^i^as vyras,, 
kurs pinikų užpultas, atsigina 
puo jų ir nors sunkiai sužeistas

fj

trad rūfiBTi taute Ktftsu
valdžia — per tuos metus mi- 
vtešwWė nuolatiniu, ir'be- 
galiniu nuolaidumu endarŠ vi
sam pasauliui jepūdžteę kad 
mes, lietuviai esame visiškai 
silpnuoliai ir bejėgiai, kad sa
vo nepriklauBomįbe mes ilk 
žaidžiame, kaip žaidžia kūdi
kis, turėdamas rankose gražų 
Žaislą, kad tas, pats Vilnius 
mums, dar nėra taip brangus,/ 
kaip pati gyvybe ir kad todėl 
su tuo pačiu Vilnimni dar gali
ma dątįtĮ įvairių teikiu kambi- 
naeijų, kurios patenkintų ali- 
jantų imperijdlistus ir jų išle
pintus kūdikius. Užuojautos 
’gavomb, kai reikėjo- mūs im- 
įlostytVbet toje užuojautoje 
daugiau* buvo paniekos, negit 
pagarbos ir pripažinimo. •

Metai su viršum nįūsų dery
bų su lenkais, tarpininkaujant 
ir^vadovaujtait Tautų Sąjun
gai? galėja Visus intikmti, kad 
lietuvių tautą dar pati galuti
nai neintikėjo į . savo laisvę. 
•Nešauk jeigu būtų tikrai įti
kėjusi ir pamylusi, kitaip būtų 
savo laisvą ir ginusi.

Tik prisiminkime faktus.
1) Pernai rudenį Vilnių ati

davėme skaiidališkai, beveik 
bė mūšio. Kalti buvo karo va
dai bet kalta jr tauta, kad tik 
tokius vadus pastate. (Jeigu 
galima ką nors kaltinti jo siĮp- 
nuAuJ • , ’

. 2) Po laimingo mūšio ties 
Širvintais ir Giedraičiais, užė
jus lenkų panikai,, buvo geras 
momentas atsiimti Vilnių. 
Prancūzai pagrasė. Pabūgome, 
paklausėme, nebėjome į Vilnių. 
Lietuvos valdžia tuomet, pasa
kė, kad kitūip negalima buvo 
kad reikėjo klausyti. Tauta 
tam patikėjo, nurimo Bet po 
metų su viršum, dar'daugiau 
•patyrimo įsigiję, rodos, galėtu
me tarti, kasžin, ar nebūtume 
daugiau laimėję, jeigu būtume 
nepaisę tų kontrolininkų už
draudimo ir jeigu būtume-nu
viję tuo įsibegimu Želigovskį 
iki Lenkijos sienų ir įsodinę į 
jo automobilių būtame pasiun
tė jį į Varšuvą. Tautos ūpas 
būtų pakilęs ' iki augščiausio 
laipsnio. -Nelengva būtų tada 
buvę nugalėti tautą net ir tu
rint talkininkų francūzų para
mą. Ką būtų darę francūzai’ 
— neaišku. Daug būtų prigu
lėję nuo Anglijos diplomatų 
kombinuotos. Gal tie būtų pa
kakę francūzains ir lenkams: 
Stop ! Bet jeigu ir nebūtų pa
sakę, jeigu francūzai su lenkais 
ir būtų mums vėl Vilnių atė
mę per prievartą 
.mes būtame.tarėję net 3, lai 
■jimus savą rankose. 1) P 
lis būtų pamatęs, kad mes ne- V • «J-V* _ T ’ TT*T *° i*'------- J yjmtj 
krai branginame ir be jo nenu- 
rimsinie; 2) Būtame išvedę 
dienos švieson francūzų purvi
ną politiką; 3) butume užgru- 
diję savo tautos valią, jos eigo
je prie laisvės ir .Vilniaus/ A- 
ųne tai, kad įstoti ja būtų pripa
žinusi mūsų žygį teisėta — ne- 
'priseina abejoti.
■' 3) Lenkai mobilizuoja užim
tuose plotuose lietuvių jauni
mą,, kad. paskui juos atstačius 
prieš brolių lietuvių, šautūvus. 
Jie tuo/peržengia Tarptautines 
teises. Mes pasitenkiname pie-

t

4) Lenkai; pereina atkartoti- 
ųai demarkacijos liniją, plėšią, 
žudo gyventojus, mes vėl 
siunčiame protestas, o karei
viams liepiame, lavinties kan
trybės dorybėje, *

5) Lenkai suima ir patupdo
į kalėjimą ir štai jau keli me
nesiai kalėjime laiko vieną iš 
žymiausių mūsų taikos vyrų — 
p. Silifigą, męs vėl tik gražų 
protestą, pasiuūčįaipo. \ 
? 6) Lenkai muša kruvinai 
pmsų VųlkMS uždaro visus mū
sų mokslo įstaigas ir našlaičių . , .... ...
priegluudas, vaiko į gatves naš- uoliai . ne tik kad turpjo daug

Ir virtone te&li
ttas, kinio tim gert čja vfifck

apfeta; arba tuo j“
beržu, ant kum visos pasaulio timas, sąvytarpės pjovynSs, 
ložkofe 5mS lipU,. .................................. ‘
Ir ingijonie mes latyi daug ton 

pasaulio užuojautos, kurios tei- 
kianla visiem* liurbįąnm, pesu- 
gebantieitis apginti savo teisių 
ir garbes.^ Lenkai hębeslepia 
mums savo paniekos, u kitos 
tautos tik šypsosi su ironija, 
kada gauna mūsų protestus. 
Mes lankome buvo diplomati- .
jos,vaisių, o nepamatėme, kaip!reikia kaltinti, tai visos mūsų 
sulindpnte į (S<> ragų, nes mū*l 
sų dijjlomatija pasirodė esąnti 
be nugarkaulio (backbone,) ne-’ 
turinti pasitikejimb taųtpa pa* 
siryžimais jr pajėgomis.______

Ka* kaltas?
t k *

: Nieko- nėra lengvesnio, kąip 
už tautos visas nepalaimas kal
tinti vajdžią. Tai Ar daro Lie
tuvos' valdžios opozicija: Tau
te Pažangarfiocialdemokrata| 
ir net bolševikai. TeČidu taĮ 
nėra sąžininga. Nėra jokio pa-

Amerikoje, įvijoje r? nutam 

valdžios nuolatiniai kritikavi* 
man Kaipo naiteirmejį— ir-čia 
nekoks maskolog pasisekimas. 
TM fakmi, kuriuos ' juk mato 
Lietuvos valdžiapir su kuriais 
negalėjo ' nesiskaityti. Argi 
galima tad ją kaltinti, kad ji 
nesiskubino šokti lenkams į 
nasru% kad Jaukti pagetejimb 
g$ygųt Jeigu jau ką galima ir 

liautos nelaimingų štokų mora
lės stiprybes. Mes dar nevisiš
kai atbudome, męs dar nepil
nai nusikratyme vergijos pan- 
čių, mes dar neįvertiname jin- 
karnai tautas laimes brangu
mo. Toji silpnybė tai mūsų 
bočių palikimas, tai istorijos 
padaras. * Bet mes galime ir tu
rime tuja silpnybe nusikratyti.

'Kitas- straipsnis bus links
mesnio turinio.

nt f / _
Uosis.

1- '

praktiku- 4W» mm©*
klinH 

PtatMte vaikį* imgrkial, - kai 
mot«r<lė* *ueina ant 

tingų” paragavę baltui#* parodo 
savo “gabumui” n* tik proto, 
bet ir liežuvėlio, '

Lietuviai politikoj gerai laiko
si. Pereituose rinkimuose lietu
vio J, Bagdžiūnas tapo išrinktą* 
al’dermonu jau antrai tarnystei. 
J. Bagdžiūnas yra geros Širdies 
žmogus? visiems patarnauja atsa
kančiai. ’

Darbai čia prastai eina, dauge
lis žmonelių suvargusių; mainos 
dirba dieųi savaitėje;, iš dirbtu
vių daugelis atleista, darbo nega
lima gauti į .

la. 1 ■ •

IdatUvo^ 
rengta* ’
lik* ųamąžaii^F

Kaip tąi yriJv 
jaunimą darbuojantis? bu, 
Jonu, kad visas Šios kelionių, 
jaunimas susispiestų prie choteh 
tada būt galima daug daugiau 
veikti, nes kur vięnybĄ ten ir ga
lybė.

ftalavija.
. I
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žaidžiame,. .kad mes

KASGKTI UETUViyKOLIDNIJOSE.
_, •• '' — ■'■ 1'i- .' z
. 1 f strioko ir išgąsčio, bet ir kišehius 

gerai aptušiįino. Žinau, kad tas. 
visas “triobelįs” jiems kaštavo a- 

.v pie $70.00. Mat dabar brangūs lai- 
kai, tai ir valdžiai už nakvynę ir 
‘bindzųs” reikėjo užmokėti. O 
kur dar advokatas ir visokios 
bausmės. Di! oi J oi!

Dabar bolševikai į savo sureng
tas prakalbas žada neįsileisti 
apart šnipo nei vieno kataliko. 
Bravo! V-

S. L. E- K. A. balius.
i *

Lapkr. 29 d. SLBKA. 26. kp. 
turėjo, parengusi puikų balių. 
Žmonių buvo daug. L. Vyčių 2- 
ros kuopos mergaičių choras pui
kiai padainavo kelias daineles, ku
rios puikiai išėjo. Publika buvo 
patenkinta.

Tąutos Fondo prakalbos.

Gruodžio^ d. čia įvyks prakal
bos. Kalbėk gerb. kūn. P. Gar
mus, ką tik atvažiavęs iš Lietu
vos.-’ AtsSankykite visi.,?

Kupiškėnas.

LEWISTON,ME.

Baisus “triobelis.”* .
ReVoliucijonierius “maiše.”'

Jau prieš savaitę čia po lietuvių 
krautuves pasirodė raudonai pa
rašyti apgarsinimai kąd atlankys 
Leyviston’ą koks ten raudoja? 
“miąijonierius” su spyčiu dėl L 
D: L. D. (pilnai žodžiais išeina; 
Lewistono Didieji Lietuvių’Dur
niai) koks ten Julius Daubas. 
Lapk."19’d. įvyko laukiamieji špy- 
čiai. Kalbėtojas šaftkia, kad .čia 
darsmažai Vyčių. “Draugai!” 
sako — “rytej visi pasigaminkite 
zuperinius maišus ir įsikišę po vy
tį, atneškite man.” Teisingai 
priežodis sako: Nekask kitam 
duobes, o pats įpulsi. Taip ir mi
nėtam kalbėtojui atsitiko, Šaukę 
kad kištų vyčius į maišą, o kaip 
j'eittia, tai ant rytojaus vyčių ša
lininkai jį patį kaC įkiŠo kaip .ka-. 
tiną | tokį “maišą” kad nei už.di
džiausius pinigus išpirkai nieks 
nebegalėjo. Mat minėtam “spy- 
kėriui” neužteko subatos vakaro 
keikti kunigus, vyčius,. Lietuvos 
valdžią,, kareivius, Amerikos val- 

; džią ir .t. hejt dar ir nedelioj po 
pietų ėmė “versti” Lietuvos, A- 

Eerikos ir. kitų seilių valdžias; mi- 
oti visas vėliavas, ir vietoj jų 
teiti savo kruviną —- raudoną.

Ir tai pirmiapusiai visiems kuni
gams ir vyčiams sprandu^antraip 
atsukinėti, o paskui tai neprie
lankiems darbininkams ir kapita-. 
listams. Ir jam taip’saldžiai be
svajojant, nei nepajuto," kaip atė
jo “dėdes” ir pakvietė ant nak
vynės, už “turkiškų ferenkų.” 
Ah! kiek turėjo “triobelio” mū
sų bolševikeliai, mančm kad kitas 
ir sprandą kur nusisuks. Bėgei 
pirkai vienas su penkine, kitas, su 
dešimtine, kitas sų šimtine,, a ki
tas tai net /su pamals ir visu viš- 

' tininku,. bet'" niekas teegelbėjo. 
Valdžia* pati prižadėjo suteikti 
ponišką ųakvynę ir “užfundyti” 
šaltų “bindzų.” o mūsų durne
liai jį pamišę bėgio jopervįsąnak- 
tj apie policijas .stetį? Viepi sa
ko, . kąd- jo- pedaye “išbyliuoti” 
nęi už juklą kauciją, tai turbųti 
jį šią naktį pakars.” Kiti sakė,.' 
kad Šaus, kiti vėl kad papjaus, su- 
kiš į dešras ir pasiųs į Rusijos ro- 
jųbadaująntiems. '

Ir taip jie nei nepajuto, kaip 
išaušo puikus rytas. Durneliai 
susirinko prie policijos stoties pa
žiūrėti ąr daug valdžia dėl Rusi
jos rojaus; dešrų pradirbs," O-gi 
Žiūri kad gyvus ir -- 
tuojap kalbatojui Apleisti ne ti 
Lewistoną, bet ir visą Maine vals
tiją ir kad daugiau į šią valstiją 
kojos-nebekeltų., ;

. Dėl minėto kalbėtojo mūsų dur-

au-

• v»

f
norwood' mass.

-1____.__ .

“Darbininko” No 132 buvo ra
šyta žinutė apie prakalbas, lapkri
čio 11. d., kuriose kalbėjo gerb. 
vietos, klebonas kun, Taška
ms ir gerb. M„ Kerb.elis, “Darbi
ninko” adm.? bet apie aukas ne
buvo paminėta. Aukų dėl „.Vil
niaus atvadavimo , ir-gi surinktą. 
Aukavo po $1.00: A. Saulėnasį, K. 
Klimavičius, K. Ketvirtis/J. Ma
celis, A. Kaliunas, K. Viesulą, B. 
Vaitkiene, B. Adomaitienė, F. 
Viesulįenėj, K- Stašaitienė, J. Ka
valiauskas,.-A. Adomaitis, M. Ką- 
valiausldene ir V. Grudinskas. 
Smulkių surinkta $6.00.. Viso, au
kų surinkta $20.00. Pirkai pa
siųsti per Tautos Fondą. ,

Tautos’Pondo narys.

DUBOIS, PA.

; _ .. ■_______ - '________ . J- _________ ; /

CLEVELAND,OHIO.

’ C. L. T Diąttgijoa vakarą*.
..,t.....'

>Lapkr. 20 d. Clevclando Lietm 
vių. Teatrališko Choro Draugija^ 
Lietuvių Salėj buvo įrengusi va
karą. Vaidinta komedija “Prieš 
veją-nepapūsi.” Vaidintojai bu- 
Vqi P« Mockaitis/ G. Urbšienč, 
(kaino žinoma Miliauskiutė), P. 
SutKus, V. Kiveris ir Jr Baltru- 
koniutč. Šitie pagirtinai vaidino, 
o A. Saveikiutė/M. Saikauskiutė 
ir U. Aržuolai^utė, vaidino kiek 
silpniau,-bet matyt ir jose glūdi 
daug gabumų, kuriuos turės pro
gą parodyt kiek vęliaus. Dvi sese
rį? O. ir A. ,Saveikiutės atliko ei
les, pritariant su balalaiką. Kas- 
link apsirengimo, tai turiu pažy- 
mėt, kad O. S. buvo daugiau, ne
gu šlykštus. Tas netinka lietuvių“ 
doram jaunimui. Choras padai
navo tris daineles. Gale choras 
dainavo pritariant publikai Lietu- 

. vos himną. Po programui buvo 
šokiak Žmonių buvo skaitlingai.

Ii. Vyčiį savybės vakarėms.- 
’ o r . .

Lapkr. 2 d. Š. m. L. Vyčių 2^ 
kupoa .buvo įrengusi savybes va
karėlį, Lietuvių Salėje.. Skaitlin
gas būrelis vyčiif ir svečių links
mai praleido vakarą, gražiai šne
kučiuodamiesi, šokdami, bei lie
tuviškus žaislus žaizdami. .Apie 
10 vaL vak. buvo?vakariene. Vy
tės teikė rūpestingą patarnavimą. 
J. F. Kvedaras vedė programą. 
Pirm pradėsiant valgyt, dainuota 
Lietuvos himnas.. Laike vakarie- 
nes kalbėjo L. V. 25 kp. pirm! M. 
Jf Šimonis ir L. V. choro pirm. P. 
Bortnikas. Abu teikė gerus lin-. 
kėjimus, kąip vyčių nariams, taip 
svečiams. Dar buvo sudainuotą 
duetas. • Programas baigta L. Vy
čių himnų. Apie 11 vai. skirSty-. 
tesi namon. Dalyvių veiduose ma
tėsi linksma išraiška. Tas rodė 
pasitenkinimą. ~ »

/ Simon o Sūnus.

M, „, 
pratę. .• 

■—’ pamyli kas s» . 
kad moki kitaip kalbės 
nbiausiai svarbu prie sa 
priprasti. Tą gali padaru 
rašydamas lietiiviŠkųT.aikra 
įsigydamas gerų knygų. ,

LenkM nusibodo gyventi
Tūli lenkai prisitraukė “m' 

jhine’s,” susiginčijo ir vienas . 
yį pasiėmęs, smogė savo oponm. 
tteir'Tąuišsyk^ritoke^ado,- Lie- > 
■ tuviai tinkamai vadina juos “len
kiškais prūsokais,*’ nes-jie pasi
žymi savo “darbeliais?’

• . Lietuvis,
‘ , <»

ROCHESTER, N. Y.
' I '«Į<

Kięį laiko atgal, Šv. Jurgio 
Dr-ja suvaidino dailius-veikalė
lius “Consilium Fąeultatis” ir 
i'.Užkeįkta Mergelė.” Vaidini
me dalyvavo šie.- P. Rajeckas, V. 
Paliukaitė, ’ A.1 Andriuškaitč, I. _ 
tKiris, $, Butrimas, A. Vaitonis, 
J. Sukis, M/ Pikuniutę, D. Navic
kaitė, E. Sauiioriutė, A. Zdanavi
čius, F.-Šlapelis, vadovaujant V. 
Pikūnui, J, P. Zevickui-, P. Kra- 
,jeHui~S-. JanaiČiui. Garbe drau
gijai ir vaidintojams už- pasįgven- 
tinią.

Vakariene.
s

Lapkr. .11 d- pastarojo pasauli
nio karo kareiviai buvo parengę 
žuvies vakarienę (mat buvo pet- 
nyeia). Dainuota keletą solo, 
skambinta. Tarpe to visko, gerb. 
klebonas J. Kasakaitis pasakė pJt— 
irijotišką prakalbą, ragindamas 
buvusius, kareivius dabar stoti 
.pirmosna-eilčsna kovon už Lietu- 
7os laisvę. Pažymėjo, kad Lietu
va dar tebėra kare ir mums nėra M
ko džiaugtis armišticijos diena; 
kad Lietuvoje daugelis jaunuolių 
neteko gyvasties, sveikatos ir ta
po invalidais, o Lietuva dar nie
ko negavo. Toliau kalbėjo V. Gu
dinąs anglų kalboje, nes buvo ir 
amerikonų. Po to buvo šokiai.

1 Korėsp.

į BR00KLYN.N.Y.* ■ • ’
Gegužes^ kone sukėlė 
revoliuciją.

• Lapkričio 19 d. Čia atsibuvo lai
kraščio “Vienybės”^ bendrovės 
ščirniipkų suvažiavimas, kurio de
legatų pagerbimui pataikė tos pa
čios dienos vakarą, McCadd/n sa-. 
Jej, “ncprigulminga” ^Cperetee 
Draugija” (choras), kuriai, vado
vauja K. Strumskis, sulošti M. 
Petrausko 3-veiksmų Voperetg” 
“Pirmoji Gegužės?’

Lošimas sausas jr nuobodus, o 
patsai veikalai atatįnka vien tik 
Trockio propagandai.

Pirmas ir antras aktas, kurie 
vaizduoja caro*despotų persekio
jimus ir kibiran-varymą, lietuviš
kai publikai buvo suprantamas, 
įies.Lietuva daug yra‘nukentėjusi 
nuo earų ir įiemažai lietuvių bh- 
yo skaudžia/nubaustų bei Sibiran 
ištremtų. Bet paskutinis aktas, 
kur vaizduojama Lietuvos jauni
mo, jusirinkusio Lietuvoje, džiau-. 
gsrną — po sugriuvimo caro sosto, 
tiesiok publiką nustepino (Mat 
publika tikėjosi, ikad aktoriai 
perstatantys Lietuvos jaunimą 
išeis su Lietuvos liuosybės trispal
ve vėliava),bet visas “Operetės’' 
choras išėjo ant* estrados/su rau
dona vėliava. Tada publika pa
sijuto esanti ne lietuviškam pa
rengime, bet Trockio klapčiukų 
iškilmėse; vienok publika stengė
si Iail^tis tvarkoje ir žiūrėti 
■kaip tas kermošius užsibaigs. G' 
kuoĮhet prie pabaigos aktoriai net 
į publiką iškišdami tą raudoną 
skarmalą pradėjo mosikuoti, tai 
publikoje toks ‘.ūpas apsireiškė, 
kaip kad laike karės amerikonų 
teatriiose, kuomet kaizerio pa
veikslą parodydavo: vieni švilpė 
ir zirzė, kiti netekę kantrybės sku
bino laukan, o komunistėliai plo
jo kiek tik rankos.galėjo pakęsti 
žiūrėdami, it katinai į skilandį, į 
Trockio raudonas feelnias, atsipra- 
šau — Vėliavą, kurią iškėlęs “Q- 
peretes” choras entuziastiškai 
dainuodamas sveikino.

Einant iš svetainės buvo’girdi
ma visokių išsireiškimų, iŠ kurių 
paaiškėjo, kad svetainėje visai 
rųąžai truko kilti revoliucijai. 

, Tki tau su kokiomis ‘tepeiete- 
mis” nuoširdus tautininl^į rėmė
jas, K^ Strumskis su savo trup?' 
pradėjo lietuvišką publiką vaišin
ti. Tokie apsireiškimai liudija, 
kad' p. Strumskis iš žymaus var- 
goninko,. pagąliaus_uolaus tauti
ninko, pradeda vystytis į’ raudo
ną Trockio klapčiuką, kurio vys- 
tymos darbuose'patąrnauja ir bū
relis nejsusipratusio katalikiško 
jaunimo,, kuris priguli prie taip 
vadinamo neprigUlminga Opere
tės choro.
l ‘ Publikos Nary*.*

WORCESTER,MASS.
—<

Labdaringoji Draugija, po glo
ba Dievo Motinos Sopulingos pra
deda vis uoliaus darbuotis. Čia 13 
d. lapkričio, valdybos pastango
mis, tapo suvaidinta milžiniškas 
veikalas vardu “Šv. Kazimieras.” 
Veikalas gana Vpuikiai nusiseko, 
nes mėgėjai savd,roles atliko ga
na gerai.' , Vakaras buvo pamar
gintas deklamacijomis ir prabai-. 

’ba, kurią pasakę iš^lviejų atvejų 
.gerb. Jum, J. J. Jakaitis, nurody
damas kokį naudingą darbą atlie
ka Labdaringoji Draugija ir kaip 
yra naudinga prie jos kiekvienam 
lietuviui prigulėti. Vakaro vedė-, 
ja buvo P. Slankus. Publika, 
minėtu vakaru, buvo pilnai UŽga- 
nedipta. Dar- čia turiu pažymėti, 
kad minėta draugija turi darbštų 
pirmininkų, tai ir darbas gerai sc-‘ 
kasi.

NEW HAVĖN, CONN-

\jawnto darbuotė-

į Mūsų kolionijoj jaunimas pui
kiai darbuojasi. Lapkričio 20 3* 
|v. Kazimiero par. choras po -va
dovyste gabaus vąr goninko B. Ne- 
krošio surengĄ puikų vakarą, „kų- 
ris susidėjo iš vaidinimo, dainų ir 
dialogų. Vakaras iš visų, atžvil
gių buvo pasekmingas.“ Publikos 
j.trtlankč pilna svetrifiė ir visi bn- 
vo. užganėdinti. ?A v

’ Vakarą vedė Vietinis, klebonas 
V. P. Karkauskas.' Pirmiausiai 
vaidinta g aktų -veikalas ^‘Vargšas, 
Tadas.” puikia j išėjo. Viši ar
tistai savo roles gerai atliko. Ta
do rolę įterai atlikę varg- M ‘Ne
krošius į; publika- gardžiai prisi juo
kė is jo. žmonos rolėj nemažiau 
ateižymeju O. Grigiute. Daktarę 
rolę puikiai atliko V* Versecką*. 
Tarnaitės rote atliko M. Jokūbai-, 
tm Dialogą išpilas X Tamsa ir X 
Juoz’ukevičius. Choras sudainavo 
kelias daineles: Vai kur,” “Jau 
saulutė leidžias/* “Birdėjė Mote
rių,” “čia kraštas liūdnas?* Dai
nos gerai išbjo. Duetą, “Vai ant 
kulno,” puikiai sudainavo dvi są-

atka^toti. ‘ Trio,

- - V «

paugeHs<teikQ praslinko kaip iš 
šios kolionijoj jokios žinelės laik-’ 
Paščiuose, ųesiiųato. Tatytūm yi* 
ši būtų išmirę. Bet taip.nėra? Ži- 
nomą, dideliu yeikimu negalima 
pašigirti. . . ' r*

■ Štai .Čia mes- turim Darbininkų 
Sąjungos tapą* bet .galiu pasakyt 

nieko neveikia, n)ei susąrinki- 
nių peląikoj Dįtnnnifikfls susirin
kimuose, akių neparodo. Vyrai; 
negražu taip daryt. Negalima šią 
organizaciją leisti, ant niekų. Lan- 

, „ 'kykit suiįrhrkimus, uŽšimokėkit 
r vairia palieps Į|ū}ži^okbM pyk 
ii apleisti ne tik klaĮisot^prie 'tokios šaunios orga

nizacijos. Turim ir-Vyčių kuopą. 
Vyčiai itrgi. nesilanko į susitinki- 
hmą, hėreuteią vakarų — .ąpsflef-' ...... .
dimas didelis. Aš patarčiau vy- sutes M, ir E. ^imolimiiuteS, Būr 
Čiama pabust ir vąryt darbą j?ir- vo atšauktos atkartoti. ‘ Trio,

xPHn1ADĖl.P8I*,rA.
ii* tas w mūataato.

■ » . J

Lapkričio M d., Jurgio bažny- 
tmėj-uvetainėj, vakare, buvo susi
rinkimas lietuvių .katalikiškų dr- 
jų Sąryšio. Laike susirinkimo 
paaiškėjo, kad Sąryšy* puikiai 
vystosi mali nereikalaujant 
nuo draugysčių nei vieno cento, 
Sąryšy* ne tik kad puikiai, iš
kilmingai priėmė ntstevąį o ank
ščiau g. p; Bagdoną, bet ir Lietu
vos Sauliam* jau šlaitine del/šau- 
tuvų pasiuntė. Bet" čia vienok ta
me atvejuje,. nors ir gerai pada
re vis^vien^sūgrieŠijo?1 Mat,

.» *■"■• 1.1-.: . -n. ....

NA8HŲA, N. H.

,'UpU 20 £ LDS. 65 kp. buvo 
parengus prakalbas, bažnytinėj 
svetainėj. - Žmoniųneperdaug te-* 
susirinko. Iš to matosi didelis vie
tos lietuvių apsileidimas. Dauge
lis verčiau stubose bonkas tusti
na'negu j naudingas prakalbas 
bei pramogas lankosi. . Kalbėto
jasbuvo gerb. M. Krrbelis, “Dar- 
bhjnko” administratorius. Kei
kia paįvmčti, kad gabus kalbėto- 
j|s. Aiškiai išdėstė darbininku 
reikalus. Vistas kalba labai pa
tiko. Antras.kalbėjo gerb. kle
bonas 1\ B, Daniftnas, nurodyda-

4 -Ii
J
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mw kokia nauda žmonėms & ge
rų ir teisingų prakalbų. ‘Ištiest, 
mūsų gerb.‘ klebonas pasišventu 
iriai dirba dėl mūsų labo. Kiek 
jau prakalbų surengė ir kiek pati 
pasakė. 'Dabar vėl, nuo praūžtai 
spalio mėn. yra vakarine mokyk^ 
la.. Vaikų lanko apie 150. Moki 
narna trijuose skyriuose. Mokint 
pats klebonas. .Jam prjgelbsti 0 
Z. Bugailaite. L*prs lietuviai it 
apsileidę, bet jaunimas prakilniem 
je lietuviškoje dvasioje auklėja 
mas. Greitu laiku visi galėsime 
iš jo pasigėrėti.

kata-

montreal, canada.
f* ■■ iji i, jjr. t

Lapkfc 11 d. Sv. Kazpniero Dr 
jBa susirinkime Jvyko netikėtai

* triukšmas. . ŠV., Kazimiero Dr-jt 
aratverta ant grynai katalikiškų 
(hmatų. Kiekvienas narys pri

tų įstatų laikytis, bet pirmi 
yH&S 'elgiasi priešingai Drau- 
flo# pimihipko užduotis yra 
Kdyti dr-jos .įstatus ir prižiūrėti 
■arius, kad jie pildytų. Bet da 
vbąr pats pirmininkas per save 
silpnų protavimų leidosi raudo 
niesiems apdumti savo akis ir pro 
tų, nes pradėję^bedieviams tat 
nauti. Nekurie dr-jos nariai pa
tyrę pirm, aklumų ir matydami ji

• einant su prakalbom į tikėjimo ii 
tautos išgamų lindynes ir šinen 
žiant viskų pranešė vietos gerb 
klebonui,, kurs ir atvyko prieš ati 
darant susirinkimų ir pakėlė pro . 
testų prieš pirmininko '•pasielgi 
mų ir proteste pasirodė .pirminiu 
ko kaltė ir kad neleisti atidaryt 
susirin’kmo, iki naujas pirminin f 
kas neužims vieta. Ant klebone, 
ineštp protesto Šoko keli asmeny: 
Erodo pavydale, manydami su 
mušt įneštų protestų ir patį kle 
.Bonų. Bet nepavyko, vieni vifeto 
je susmuko, o antriems rankos ne 
kilo, tik pasišiaušė, kaip apuokai 
Tas atsitikmas tegul būna pasku 
tiniu katalikams daugiau darbuo

’ tis katalikiškose dr-jose, o vengt 
ir šalintis nuo tikėjimo išgamų 
Turime tris brangias katalikiškas 
draugijas: $v. Jono Evangelisto 
Šv. Kazimiero ir S. L.'R. Katalikų 

"Visos 'pašalpinės. Prigulėkime 
prie doių draugijiį,. nes mes esą 
me gimę iš katalikij tėvų ir kata 
likiųkoje dvasioje išauginti. Tac 
stengiamės suprasti kas gera ir 
gražu, o kas pikta. Švieskimės 
skaitykime gerus katalikiškus lai
kraščius ir knygas, o ‘šlamštui 
kiškime- į pečių 1 ir uždegkime 
Tuomet pasirodysime esu piln’ 
katalikiškos dvasios, vienybės my 
lėtokai ir ištikimi tėvynės sūnūs

Vienybes Mylėtojas

i

t ė savo vaikus. Bet mūsų klebo- 
10 pažadėjimai pažadėjimais ir li- 
<o. Ne tik šįmet lifetuviškai ne
nokinamą, ‘bet ir nemanoma mo- 
rinti, nes nei lietuviškų, rankve- 
Ižių vaikas* nedavė. Gaila, kad 
aip elgiamasi su mūsų žmone- 

iiais. ... • *
Paaugęs jaunimas.

Clevelandiečiams žinoma
ikiška jaunuomenės draugija, va- 
linama “Teatrališkas choras,” 
m»is buvo pirmutinis žadintojas 
ietuvižkos dailės. • Vėliau tam 
panaši susitvėrė L, Vyčių 25 kuo
pa. Prie tų dviejų rėdos galėjo 
mtilpti visas dorasis jaunimas/ 
3et ne. Mat kai kam nepatiko, 
tad ten perdaug lietuviškumo, tai 
r čia sumanyta brukti istautėji- 
nas, imtasi tverti Clevelando lie- 
uvių katalikiškos jaunuomenės 
Iraugijay kurid^susirinkinĮuose 
calbania angliškai ir raginama 
mti papročiai jš airių

Vienas ii dviejų turėtų 
būti.

f •

Žmonės raginami remti ‘ savo 
fietuviškų parapijų, ypacmiokyk- 
ų, bet jeigu ta mokykla lietuyis- 

tik iš\rafdo, • tai koks skirtu
mas nuo airių mokyklų? Jeigu 
raginami lietuviai remti sųvo lie
tuviškų mokyklų, tai joje lietuvių 
i-aikai turėtų būti mokinami lietu
vių kalbos, neš lietuvių pinigais ji 
pastatyta ir tuomet visiems iš vi
nį miesto kampų leisti ten savo 
/aikus, o kitoniškai, tai remti tik 
tetali 
Mūšia, 
būti.

talikiškas ir žinoma, kuri ar-
Viefias iš dviejų turėtų

Vienas iš Tėvų, ’v-

CLEVELAND, OHIO.

Į Clevelau'dą^-ątvažiavusieji iš 
'kitų k o Ii on i j ii svečiai dažnai išsi 
reiškia, kad jie dar pantie būda 
mi girdėję apie clevelandiečių su 
sipratimų, bei patriotizmų ■ ir tt 
Bet jei taip kalbantieji arčiau su 
sipažintij su clevelandiečių pade 
tini, manau visai^kų kitų pasaky
tų-

Lietuvystės stovis mosklainėje.
Nors clevelandiėČiai turi save 

mokyklų' bet joje kiek laiko at- 
-gal panaikinta lietuviškos panie
kos ir vietoje seniau buvusių dvie
jų ir trijij lietuvių mokytojų da- 

a bar tėra tik vien# ir ta pati ne- 
perdaugiaūsia tautiškumo trgrį. 
Gal neužilgo nei vienos lietuvės 
mokytojos nebereiks. Bernai ru
denį mokiniams buvo įsakyta nu
sipirkti lietuviškus rankvedžius 
bet iš jų nebuvo mokinama. $į- 
met pirm persikėlimų į naujųjų 
niokslainę buvo tarp tėvų brūzdė* 

* jimas ir .nekurie kitus atkalbiriū- 
jo nuo leidimo savo vaikų į lietu
višku. mokyklų, ne^ ten vis-tiek 
nebuvo mokinama lietuviškai. Tų 
nugirdęs koks Simono Sūnus per
spėjo tėvus, VDarb.” kad taip ne
gerai daryti, nes girdi svetimtau
čių mokykloje dar greičiau ištau
tęs. Taip-pat gerb. kun. Vilku- 
tajtis iš sakyklos ragindamas tė
vus siųsti savo vaikus į lietuviškų 
mokyklų ir viešai prižadėjo kad 
ne taip bus kaip* praėjusiais me- 

\-tais, bet'bus'vaikai mokinami lipi 
nt u viską i skaityti, rašyti ir Lietu
vos istorijos bo reguliario anglų 
kalboje mokslo. Tėvai, džiaugėsi.

/Net ir tie atkalbinėto jai nusiun- 
tu savo vaikus lietuvių mokyklon,

BRIDGEPORT, CONN. . x

Pas mus didelis nedarbas spau
džia žmones ir negalima žinoti, 
kada jis pasibaigs. Belaukiant 
geresniu laiktj sulaukiama vis 
prastesnių. Kaikuriose dirbtuvė
se darbininkai suvadžiojami pa
skalomis, kad_tos dirbtuvės visai 
sustosiančios. Žiema arti, anglys 
brangios, maistas ir apdaras ne
nupiginai, tai dirbdamas tris die
nas savaitėje su nukapotomis ai-, 
gomis jokiu būdu negali darbinin
kas išsiversti, ypač dar su šeimy
na. Už tai dat>ar nematysi dar
bininko su linksmu veidu. Dabar, 
matote, darbininlvai-ės kad mums 
.trūksta susipratimo. Tas darbi- 
ninkij skurdas parodo, kad jiems 
reikia organizuotis. Neorgani
zuotiems sunku atsilaikyti prieš 
kapitalistij spaudinių. Tad nors 
dabar neatidėliokime^ bet rsašyki- 
mės prie gerų organizacijų, ku
rios rūpinas darbininkų reikalais. 
Rašykimčs prie LDS., nes tai y- 
ra viepintelė darbo' žmonių orga- 
nizaeija tarpe lietuvių. Prisirašę 
nepasiganėdinkime nario vardu, 
bet stengiamės būti aktyviaisma- 
eiais ir birbti darbininkiškoje dir
voje. LDS. 39 kdopa turi savo 
•gražų kliu b ą , ten patogi vieta su
naudoti liuosas valandas savęs la
vinimui.

Lapkričio 13 d., LDS. kliube 
buvo Federacijos 1-rno skyr? susi
rinkimas. Išrinkta valdyba: pirm. 

•M. Baltrušaitienė, pagelb. A. Pa- 
sinkevičiuš, rast. J. Mickevičius, 
ižd. P. Kauneckis. Nutąrta lai
kyti susirinkimus kas antrų ne- 
lėldienį. -Nutarta vakare pakvies
ti kalbėtąjį. Nutarta vienų sykį 
savaitėje susirinkti kliuban dėl 
pasikalbėjimo.

Klasausko ir jie pasakys, kų jis 
pasakė uždarius susirinkimų. To
liau sakai, kad. tie triukšmadariai 
esu renkamu komisijom pakvieti
mui kunigo dėl velykinės iŠ New 
Britain. . čia tai puikiai mojuoji. 
Tįę kurie kėlė tiiukŠmų^nei vie
nas nepriguli/ prie katalikiškos 
draugijos. O kunigų tekviečia 
tik Šv. Kazimiero dr-jųj Tai kaip 
jie komisijon galėjo patekti.

Tpliau sakai: .tie triukšma
dariai yra neabejotini katalikai ir 
rėmėjai bolševikų propagandos.” 
Tai čia begėdiškai meluoji. Pri* 
rodyk kuris katalikas is Merideno 
rėmė bolševikus? O aš galiu pa
sakyti, kad taūtiskaelr-ja-tm tik
rai rėmė juos. Štai faktas; Vienų 
sykį paaukavo $10.00 bolševikų 
apsigynimo reikalams. Prirodyk, 
kiek kątfflikikka dr-ja yrą auka
vusi bolševikams, ,

Patarčiau Ž. iŠ, rašyti nors kiek 
teisybes prisilaikant, o ųe.tižmpriL 
■dinėti nepamatuotai ant kataliĮtiL 
Žinok, kad su melagystėmis toli 
nueisi.

Dar sukai, kad Meridenre nėra 
grynai tautiškos dr-jos, tai beabe- 
jo ir pats Žvaigdžių .ftįetas^nes'i 
grynai tautiškas, nes pMe tautiš
kos dr-jdsnepriguli, dpriebolše- 
vikiško kliubo priklausai.

Senas Narys.

SKAITYTOJŲ KAMPELIS,
k ’ ~—

Veikėjų konferencijai.
Fatėmijau, kad svarbiais rei

kalais šaukiama" New Yorkan 
srovių atstovų ir šiaip -veikėjų 
suvažiavimas. Linkiu jai ge
ros kloties. Štai tai konferen
cijai mesimas. ‘

Jau nuo labai senai pakeltas 
klausymas reikale specialės 
mokestieš tiems Amerikos Ixe- 
tuviams, kurie grįžta be bono 
ir be aukojimo tiudymo.. Toks 
reikalingas ir svarbus reikalas 
ikšiol nėatliktas ir duodama 
proga netik išsisukinėti nuo rė
mimo Lietuvos, "o ir tyčiotis iš 
pasišventusiai veikiančių.1 To
liau į Lietuvą, brukasi visokie 
'Lietuvos neprieteliai“^- bolše- 
vikėliai, musų'išgamos. Iš mu
sų miestelio — Hudson, Mass. 
išvažiatio- 'du tikri ’ Lietuvos 
priešai. Jie1 atvirai sakėsi esą 
bolševikai, sakėsi važiuoja į 
Lietuvį valdžios nuversti. Gir
di mesdiuverteme caro valdžių, 
tai Įjietuvos buožių valdžių nu
versti, tai it dulkę nupušti.

Vienas tų “veikėjų” yra Jo
nas' Simonavič’.ul Pivašiūnų 
par., o antras Vi. Marimtuskąs, 
Žizmariij par. Tai matote iš 
mūsų mažutes kolionijos išva
žiavo du vyru, kuriodu atvirai 
sakėsi veiksią prieš „Lietuvos 
valdžią.

■ Veikėjų suvažiavimas būti
nai turi nutarti atsargiau, duoti 
leidimus grįžtantiems į Lietu
vą ir būtinai turi nutarti reika
lauti speeialės mokestįes iš tų 
grįžtančių, kurie neturi nei bo- 
no nei aūkavimo liudymo.

■ Uoliesiems lietuviams ja6- 
nusibodo'del Lietuvos dirbti,, 
bet senai pakarto išgamų pasi
tyčiojimai. , Girdi visi lygiai į 
•Lietuvą leidžiami irLietuvą re- 
miatieji ir prieš jos rėmimą 
agituojautiejL

— Piliečių Sąjungos neišpiršte lu<n»yĮ!.n k D- & 12 kp. Brooklyn, N. Y. 2 nariai
“klerikalams.” ~ ~

Bet jums gero velijąs, ypač 
nenorįs, kad jūsų dūkta sen
mergę nevirstų »žtai kokį pata- 
rinia duosiu:

mokite į. “Keleivj” jiaieš- 
kojtaią/vyro, laisvų pažiūrų 
ąpsivedimui su jusų laisvų pa
žiūrų nekrikštyta dukterimi.

ŽmoguzNepliuBtis.
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4. D 39 kp. Bridgeport, Conn. 1 nurys z, Z.... 
L B. S. 63 kp. Racineį^is. 2 nariu . <. .t. .........

L. D. S< 43 kį« Ansonia, Conn. i nąyysM
L. Įk S. 56 kp. Hudson, Mass> 2 naviū * • o - .**..»*»I 
L. D.‘ Š. 5 kp. Waterbnry, Coiįn. pačioje pradžioje aukw9 
mo fon^laij '.t,,..*..%.,..>■.,.......

Taigi'kaip matote ne visos kuopas ir nevisi nanaTįįi 
deja prie išpirkinio namo' bonę. Tik maža dalme mn*^ 
nizacijos purių suprato reikalą ir stojo pągelbon. ViiaM 
kia pasidžiaugti, kad ta maža dalele atliko savo priaSM 
pavj&^gaL x ' .. . ’ĮjS

Mkmdiėna musų organbamja to mažo skaičiaus narnį 
pp, apskričių ir rėmėjų paskolomis turi puikiausi namų*ji 
derniŠką spaustuvę ; dideli knygyną ir tt ‘

Tieša, orgamzagija turi ir skolų, bet tai tik mažmožįjį3 
jgu visi nariai paslrupys įsigyti Boną arba paskirs ųpjų J 
ža šv. kalėdoms doVąnelę. Skolos sutirps taip kaip pawj

Kad sudarius skirta suma $25,Of 0. dar reikia išpirkai 
mo kūnų už 6,000; Jeigu toks maža skaičius narių 
apie $10,000.‘ tai likusi suma turėtu būti pabaigta be {Į|B 
trinamo į visai trumpa laikų bent i’ 1 šv Kėlėjų. • : ^*3

L, D. B. iki pavasariui turi pasi mosuoti nuo skolų n 
kad ne vieno cento neliktij. Jeigu kuriems nąpams jįi 
persunkti nusipirkti J)onri, tai lai prisideda įtiek išgaį, ų| 
Joms mtižintL ~

Jei negali nč aukos duoti, tai prikalbink naujų skaitįtg 
“Darbininkui;” surask naujų ųarių ir tt. \ ■:

Dirbant vienybėje galima daug ką padarytį^ tad^gerb^ 
I). S. nariai ir prietėliai nereikalaukite iš. Centrą dįįdf’ 
trušmingo raginimo. . Pirkite namo boną šiandieną. 'Y 
gai turėtų įsi gyti nors vieną boną žedną L. D. S. ktiOpr .jį 
rimė 66 gerai stovinčias kuopas, kurios dar neturi nau. j 
no.. Teikitės pasirodyti, kad branginate savo o'rganiząci.|^ 
kiekviename .reikale einate talkon, . /

•» . • -

-5X2*^ L. nS.i2i£p./MonteHo, Maas. ISnarių 
Susirinkimai laikorfHkag pirmų it**1* ° t

diklienl kiekvtaao mtaesfo Jfer**vtL pq 
pKtų St. Petro 402 B

. Seventh Street, South Boeton, liutf

UjNBTl*

J & t-th 1Ita Kta,
UCMffiM. — F« TBfoikiM, ' ’ ' 

UO Bowm St, Bo. Bebotų MaM 
PROT. BJlKE. —* X, latini*, .

TMt a* BBfc - 
RIN. RAŠT. — m. Mgrių

127 Granite St, So. Boston, Mass* 
irĄfliTattrnM Y <

10 Vlnflslt at, Bet Etoatott, Mava. 
•MABtULKA **+ 8t*pona« HaTtekuu 

itt ftnttna Ak ttaatan & ; XW< 1*1*0 *a« tračiųW nlJrJ nędWl0ni kiekvieno menesio, 2-r< vaL
Ji. RUT. Slnkrriaua, pietų gy. Petro parapijos 8*151 4$

J82 BonrfflĮ 8t, Boston 87, j£ $eyenth St, Sonfli Boston, Mass.
T" ... .J,,.. l.hlM./.J, ~

_ •, _____ ... v. - -» «

L.D.S.Reikalai.
NEWARK, N. X 

■- j—• * • • 
LDS. Apskričio suvažiavimas.

■> LDS. New York ir New Jersey 
apskričio 20-tas suvažiavimas į- 
vyks-4-d. griibdžioy 1921 in.,'1 vaL 
po pietų, Lietuvių Svetainėje, 
180—2 New York Avė., Newark,

LDS. kuopų delegatai, valdy
bos ir šiaip veikėjai malonėsite 
pribūtj paskirtame laikę, nes tai 

• yra begalo svarbus dėl mūsų lai
kas. Yra daugybė reikalų apkal
bėti. Taip-gi šis yra metinis su
važiavimas. Bus renkama nauja 
valdyba ateinantiems 1922 me
tams. . ’.

Meldžiame vistj kuopų išrinkti 
kuodaugiausiai rimtų, sumanų de- 
legatų ir jiems įteikti naujų ir 
naudingų sumanymų dėl LDS. -la
bo ir darbo žmokių gerovės.

Taipgi visos šio apskričio kuo-, 
pęs,’ tegul išųnksto gerai sutvar
ko savo, visų metų veikimo rap'or. 
tuš raštu, kad visi galėtiį aiškiai 
matyti, kų kuri kuopa nuveikė 
dėl savo tautos ii1 darbininkų ge
rovės ir tuos raportus galės atšto-

- ; *

i i i li ijm i ?. wii-. —
V

kviečiame, nors šiame suvažiavi
me dalyvauti. ‘ Kviečiame visas 
iki vienai, apylinkės ir toliniesnęų 
kuopas dalyvauti. Jei kuri nega
lėsite atsiųsti atstovų, tai nors rą^ 
poetus prisiųskite. Bet tų tedaro 
tik tos, kurioms labai tolima kelio* 
nė, .k. t.: Amstėrdam, N. Y., Albą- 
ny, N. Y., koęhester; N. Y. ir k. 

Broliai, ir sesutes, mes gerai pa
galvokim, visi darbo žmonės pri
valom rūpintis/šavo ir savo arti
mo gyvenimo pagerinimu. Gyve
nimas jau pats mus verčia pamąs
tyti apie savo, kaipo darbiriipkų 
būvį ir ateitį. Laikas\jau pšžiųti 
visus saVo priešus, kapitalistus ir 
jų, visokiais kailiais prisidengu
sius agentėlius. Mus reika dau
giau veikimo, gyvumoj vienybės, 

X) mus priešai su laiku bus pri
versti pasiduoti ten kiir yra di
džiuma, judėjimas ir vienybė. Vi
si darbininkai privalome dirbti iš 
vien. Į šį suvažiavimą gerai pri- 
sirengkime, apsišarvokime nau
jais sumanymais, kad . lengviau 
gMėtūmėm pasiekti LDS’. tikslą.

Jči rasis, kas negalės pribūti 
Šin suvažiaviman, tai "raportus, 

vai aisivežti. Taip-gi meMžiame-bei savo ganymus tegjfsiunča 
ir tų kuopų, (kurios toliau randa- tokra »ntra81*: 
si ir Iigšiol negalėjo prisidėti prie Apskričio Valdyba,
apskričio veikimo dėl kai kurių . 56 New York Avė.,
priežaščių, tai dabar maloniai - jNewark, N. J* •

UŽBAIGKIME PRADĖTĄJĮ DARBĄ »
< Pradžioje 4920 m. L. B. S. Centro valdyba x iš Aido ant 

$25,000. nairi.0 bonų. Bonai išleisti penkta rūšių: po $25.00, 
$50,00; $100.0.0; $200.00; ir $500.00. ,

Išrodė jog* bus išparduota į mėnesį laiko; nes jeigu tuo
met -kiekvienas iiary^ butų pirkęs vieną boną už $25. ir tai bu
tų susidarius suma apie $75,000.

Bet visai kitaip išėjo. Bonus pirko tik 173 nariai; 18 
kuopų; du apskričių; viena parapija ir pašaliečiai L. Dr. S. 
rėmėjai. Išpirko už apie $19*,000. Pažymėtina, kad artimes
nės kuopos prie Centro išpirko daugiausia bonų: 1 kp, nariai 
išpirko už $7000; 8 kp. nariai už $1,850. , ..

Čia pažymėsime tik L; D. S. apskrietas, kuopas, parapi
jas už Įtiek pirko L. D. S. namo bonų:
L.-D. S. ComuApskritys už ...................... ■.....................$100.0(
L. D. S. N. A.- Apskritys ...................................  $100.00
Tas pats apskritys aukovo namo fondan $394. 75.
_____ __ ______ _ ... „ $250Q
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AMERICAN & LITHUANIAN TEXTILE CŪRPOR ATfl
(Amerikos ir Lietuvos Audimo Korporacija),

395 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, Mlį

m ♦ «

L. D. S. New Yorko ir New Jersey' Apskr. už ... 
Šv. Ptaneiškaus Par. Latvrence, Mass. ............ ..
L. D S. 13 kp. Philadelphia Pa.*..;..........................
L. D. S. 14 kp. Newark, N. J................... . . .......... .
L. D. S. 20 kp. Chicago, III- ................ 4 
L; D. S. 70 kp. Lawrence, Mass. .................... ..
L. Df S. 22 kp. Brighton, Mass............... ?........... ..
L. D. S; 7 kp. Worcester, Mąss. ................,.... 
L. D. S. 2 kp. Montello, Mass. ............ ..................... .  -,.
L. 'D. ZS.. 37 kp. Levriston, Mass...........................

L. D. B. Cicero, Dl. . .................. ...............
L. D. S. 51 kp. Cleveland, Obio.......... ..
L. D. S, 72 kp. Detroit, Mieli. ......... 
L. D. S. 80 kp. Kenoslią,'Wis. 
Pastaroji dovanoje boūą ir nuošimčius. 
L. D. S.’ 82 kp. Trenton, N. J. 
L>D. 8/ 40^kp. East’on, Pa. ...... 
L, D. S. Kew Britain, Conn, ... 
L. D. S, 8 kp. Cainbridge, Mass.

Skaičius narių kūžųps kuopos pirkusių bonus 
L. P. S. 22 kp. Brighton, Mass. 9 nariai ...., 
L. D’. S. 70 kp. Latvrence, Mass. 16 narių . 
L. p. S. 57 kp. Chicago, III. 3 nariai ____ __
t. P. a oi kp' Cleveland, Oho .
L. D. S. 29 kp. Chicago, III. 1 narys - ------
L. p. S. 53. kp. HQtaestead, .pa.y l narys ....... 
L. D. S. 65 kp. Naslia, N. ji 6 nariai .. y.... 
L. P/& 1 kįi. So. Boston, Mass. *49 nariai — 
L. D. S.Y1 kp. pocliester, . 4 nariai ...... 
L. P. kp. AVorcester, Mass. 4 nariai ........
K. p. •& 37 kp. Lewiston, Me. 1 narys .. ....... • 
U D. a 9 kp. New. York, B Y. 3 nariai v..... I 
p. ji. S. 81 kp. Ąmsterdam, K' Y. 5 nariai,... ».<.

L. D. S. 34 kp. ScrantOn, Pa. 1 narys
. h-a ,k. v k i. ± e*. « 4

II. p.
___ _ vadariai, Piliečių. -Sąjungos“ L. D.

S. TamkaušJ .arba P. gimdytojai, jus savo , dukters L* P.

Sąjungietė.

- MERIDEN, CONN.

Užmyniau ‘‘tautininkui” ant 
komo.* *

Tėvynės” 44 num. tilpo iŠ šios 
kolionijos korespondencija, po ku
ria padifašo koks tai žvaigždžių 
pietas. Kritikuoja mario aprašy
mų D. L. K Gedimino Dr-jos su
sirinkimo. ž. S. sakai ? “Nugi pa
niūrėkime kas yra tas trukšmada- 
rys — ogi katalikas is klerikalų 
abazo,, kuris dūduoja 'iš vien su 
bolševikais prieš, bonų pirkimų 
Gedimino d-joje.” Ž. S., didelei 
prasilenki su teisybe taip sakyda
mas, Faktas yra, kad. tas, kurs 
pirmas tame susirinkime pradėjo 
pasakoti apie ųgehtelius yra dide
lis snndariečiiį š.ulas, Labai giria 
sandariečių darbus ir jų organų 
“Sandarų.” Jei netiki —

■ l
Hudsonietis.

PATARIMAS LAISVAMA- 
. NIAMS >

Laisvamaniai su buvusiu 
Lietuvos atstovu Vileišiu pa
gimdė Piliečių Sąjungą^ Jos 
nekrikštijo ir tokią dukterį 
bandė išpiršti “klerikalams.” 
Norėjo, kad “klerikalai” tą jų 
nekrištytą'dukterį 'ženytus be 
:šĮiubo. Dabar laisvamaniai 
bando įprašyti atstovą Čarnėe- 
kį -buti piršlių jįj dukterei.’pet 
nieko iš to neišeis. Prieš apie 
du metu Broobbyna“Laisvėj” 
bųv'o rašyta apie moterų, veiki
mą. Ten buvo parašyta, katali
ke už laisvų pažiūrų* vyre kar. 
Jais išteką, bet .katalikas lais
vų pažiūrų mergos niekuomet 
neveda, Tai buvo svarbus pri- 
pąžinimas. Katalikas laisva- 
dorės nesiženys. \

tfu teisybę turi žinoti visi 
laisvadariai. Tad žinokite Iais-
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L, I). S. 85 kp. Gardner, Mass. 1 narys ... .
» aY. •

į. P. & 13 kp, Philadelpltia, Pa. 3 nariai . .
'* ~ S. 31 kp, • Wilkes Barre> Pa> 3nariai .

S. 3 kp. NorcroodĮ ^nariai . .. *... 
S. 5 kp. Weterbury, Conn*^)4 nariai t

t- ♦ • *
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Po nupirkimo Lietuvoje yienų iš didžiausių-f abrikųdel'Aud^fe 
nės, tuoj visiems akcininkams pranešiau viešai per Lietuvos-laikri 
čius ir taip pat dar laiškais, kad visi žinotų kų aš esu jau nUve 
dėl audeklinės. - .

Spalio 1 d. 1921 m. fabrikas galutinai jau nupirktas, ir
Spalio 16 d. Kaune buvo šaukiami visi akcininkai ir, taip pat LL 
vos vyrai ir moterys kad susivažiuoti naująjį audeklinės fabrikų j 
sveikinti. Ant 16 d. spalio buvo išsiuntinėta su virš 60 pakvietė 
laišįų visiems Lietuvos Ministeriams, Lietuvos Prezfdentr ya) 
pui Karevičiui) kad ir^ jie atsilankytų į Kauno Miesto - & 
dėl susipažinimo su ihūsų audeklinės įkūrimu. Ant 16 d. , ’/. 
nių privažiavo iš visos Lietuvos, ir iš Kauno apylinkes vy^. ±xj 

‘terys" rinkosi į fabrikų visų dienų. Kaip 1 vai. 30 m. po pietų (j 
dėlioję) buvo uždėta Lietuvos Vėliava ant fabriko geležingų. vwį 
Sargai buvo pastatyti visų dienų prie darbo svečius išvedžioti 
sų fabrikų, žemę ir sodų. Kaip 7 vai. vakare, visi svečiai suairiįi 
į Kauno Miesto Teatro. Salę, ir taip-gi dalyvavo apie 40 Valdžios V 
šininkai ir Ministeriai, Kanauninkas Tumas, Lietuvos, Vice-Prexi$ 
tas Staugaitis, Seimo nariai, buvęs Vidaus Reikalų Ministeris & 
taras Draugelis, dabar Lietuvos “Laisvės” redaktorius. Vakarą/ 
dejų buvo išrinktas Dr. Jurgis Karuža. Dr. Karuža, vakaro pin 
pinkas, pasveikino visus svečius ir taip-gi sveikino audeklinės 
zideųtą, P. JĮ Kazlauskų, kad jis ir ant toliaus uoliai darbuotus 1 
audeklinės ir perstatė publikai už kalbėtoji B. J- Kazlauskų. . Suj 
žindinau vi^us Lietuvos Valdžios Viršininkus ir Lietuvos visuonu 
su audekline, žodžiu sakant, buvo iškilminga-audeklinės alūną, 
mano, prakalbos, Lietuvos laikraščiai labai gražiai aprašė apta | 
no prakalbų ir audeklines reikalingumų. > >

Po 16.d. spalio, po prakalbai/ Lietuvos vyrai 'ir m,otėty»r M 
buvo atvažiavę iš toli, vėl ant rytojaus susirinko į fabriką, r^į 
visi audeklinės akcijas, ir’į 4 dienas audeklinės akcijų.buvo pą$| 
ta už 300)000 ąuks.„^Vienas iš geriausių svečių.buvo, vimeipą įį 
žinomas Amerikos visuomenei Kun. Tapas Žilinskas, buvęs ilgųjį 
tus So. Bostone, Lietusių parapijos'klebonu,- o dabar SuvaJia 
turi parapijų) atsilankęs pats ypatiškai į audeklines fabrikų bk] 
pirko už 50,000 auksinų audęklines akcijų, ir dar prižadėjo plrkt| 
daugiau^ . ’ , ‘

Dabar jau sujudinau visų* Lietuvą prie audeklinės, moteryj 
merginos organizuojasi visuose Lietuvos apskričiuose ir parųp^ 
Lietuvos žmonės^ katrie atvažiuoja į Kaunu su savo reikalais, 3 
lanko į audeklinės fabrikų su tuo tikslu, kad prisidėti prie au^S 
nės. Jau visi Lietuyds gyventojai užsidegę savo širdy kad poin 
Lietuvoje didelę didelę audeklinę. Lietuvos miestuose ir 
gyvenanti daktarai ar kunigai dabar steigiasi organizuoti LilM 
žmones audeklinės, nes jau visi pamatė kad mūsų audeldtiijH 
Mb Lietuvoje labai aukštai. Katrie gaunate iš Lietuvos bltoiH 
matotė gerai kų rašo Lietuvos laikraščių redaMotiĮai ir taip.-pįįl 
tėligentai vapie audeHinl ir apie įmano pašvęstų darbų dd 
nes. Lietuvos inteligentija" ir lietuves liaudis labai nudžiug, ‘ j 
buvo fabrikas nupirktas- dėl audeklinės, Fabrikas gn 
je vietoje Kauno mieste, ir toks didelis kadSrienų valandų 
vaikščioti visų fabrikų, žemes plotas 2 amerikoniški aktai lįfl 
eina kas mėnuo nuo gyventojų, jan audekline turi gerąpeb$.\ 
nų mūrinį fabrikų išleidpme ant metij laiko randoh LiotuvtETM 
Fabrikui, taip-gi leidžiame susidėti dėl Lietuvių ari Vokiečų 
(tavorams), j taip kad is visų pusių jau pelnų turime.
jeį norčtūriie parduoti jau siūlo 2 milijoriu aukshm uždarbio. ’ S

Dar kartų pęaitešu visiems ąujekliūčs akcininkams, 
to baigę mokestį, kad pasimokčtūniėte iki Naujų Metų, nes alT 
lyti savo įneštus pinigus. Taip-gi pranešu viąiems audeklM 
riams ir kuopoms, kad reugtūmetčs ant audėklinęs metinio i| 
žievinio ant sausio (Januayy) 20 d/1922 m, šis mūsų suisvaidM 
turi būti didelis. AŠ sugrįšiu atgal į Bostonų prieš Kalėda*; ’

B J. KĄŽLkUSKAS?P«*ijj|*
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$100.00Spalio 28 d.1021 m. Kaunas. ■
»•

i

i\



*4*
G '

r

£

t

-f

< ■>
«+

fe
.<fe

,r v

> *

*

>

•i

v*,-.-*.• <.* ’

Jei norite sužinoti ka veikia 
. nmjaliMit ir komunistų veikė
jui (vadai), sių4£ Pm'kūuui 15a 
u Perkūnas 'prisius jums mttiŠ- 
kinima. > >

'‘Perkūnas-’ '. ■ 
366 Broadvvay, Boston 27 Mass.

s f-- <sA
r

U ■ ■^■^aaigfa^acįaža» 
12 vat 4oj?, matyt, aptarta o- 
phvtišį “S'nmliū<’s” reikalui ir iš- 
iirhta pledai, kaip gudriau žvijo

ti nesusipratėliai m jų doleriai ir 
kokios taktikos laikytis visttotm1- 
inškame darbe. -Toj konferenci
joj, be kitko, matyt 'padėta pa
matas sandariečių partijos poli- 
tiškani fondui, j .'(cUrj matyt reti- 
Aamasi gudriai žvejoti Hetuvių 
.toieriab Fondo tikslas bei įsto
tai bMf toto visuomenei'slepia
mi, 

* Antroje ■ dienoje, iš ryto buvo- 
svarstoma ątsiiiešimas j kitas srio- 

■ VHL Kažkurie išsireiškė, kad jie 
•igšiol neretai susidėdavo su kito-, 
aus sriovėiiiis, tankiausiai su so 
•ijalistais ir tuomi dėl savo pri-dL 
‘os nieko iĮriaimt'dav$. Kitas vėl 
ištaria sandarieviams būti gud- 

• esniais,. nes jie ligšioi žiopsbda- 
■ii'ir Imdavę primaunami, girdi 
•eikįą eiti vienybėm tik kaipo ly- 
4HS su lygiais nepaisant, Jcad ki- 

; ų srovių eSą minios, o jie tik ke- 
i, PakeŪąjnu klausimas eiti utt- 

' afbtografuoti, ' Vienas delegatas 
am priešingas. Girdi, kaip jie 
okių rimtų darbų m nutarimų ne- 
uidari* gali eiti dėl tuščios garbes 
otografuotis, Kiti jį subara 1U 
akį išsireiškimą. Paliesta pavir- 
utiniai ir vakarykštėj privatiškoj - —- 
mnfereneijoj aptartasis politinio 
ondo klausimas, kuris bus stei- 
damas „ ehieagiečių patiektojo 
n-ojektn pagrindu. Gotautui tas 
msiroelė rfeaiskių (mat jis speeia- 
5j konferencijoj „ nedalyvavo), 
ai jis kviečiamas 'prie stalo su 
•i'ojektu apsipažinti ir tuomet 
fokas paaiškėsią, nes viešai jo 
egalima sk.df'ti. Tarta, kati to 
»>ndo nariu, i ari.būti disciplinuo* 
i sandariečiai. ' '

Neoficialčj konferencijoj iš- 
lirbtą projektą liečiantį finansus 
r fondą organe ir spaudoj ne- 

' kelbti, bet tik pasiųsti konfiden- 
hliai kuopoms.

/
Viena Chicagos kuopa reikalau- 

a. specifikuotą atskaitų iš Nepri-^ 
„ulinyhės Fondo.-Išnešta rezoliu- 
ija, kad atskaitų nebegalima iš
kloti,. nes fondas esąs likviduo- 
as. tik įgaliojama centro valdy
ki tokias atskaitas išgauti dėl iii- 
ornurc'ijų. Skaitoma sveikinimai 
r einama fotografuotis ir pietau
ti.

Popietinė j' sesijoj pirmiausia^ 
enkama .politiškojo fondo i|priai, 
nirie ’kąrtu su centro valdyba 
aldytų jį. Chieadiškiai kartu su 
on'do projektu reikalavo, kad ja- 
ne būtų trys vietos dėl jų atsto- 
-ų, o dvi dcl ‘•‘seimo” išrinktųjų 
ičt tas pakeičiama ir seimas ren
iu 4 atstovus. Statoma kaudida- 
ai ir nesantieji seime. Račkaus- 
;as pataria išrinkti redaktorius: 
•.Dirvos” — Karpavičių n*‘“Tė 
ynes” —-Vitai! L Girdi, nors Vi- 
aitis ir negalėsiąs stačiai agitno- 
j už fondą, bet jis būdamas na-' 
•iu brauksiąs lauk visas priešių- 
ras tam fondui korespondencijas, 
šreukama: Viiaitis, Karpavičius 
runas Grinius iš Philadelpjjios ii 
Akanauskas iš Woreesterio. b 
> ehieagiškių kandidatų išrenka 
|ia. slaptu balsavimu* sekantieji. 

Zymontas, Vilkas ir Damijonaitis. 
Balsų skaitlių dėl galimo Įsižeidi
mo nutarta- neskelbti.

Fondo klausimą užbaigs komi
sija. Priimama rezoliucija prieš 
Hynianso projektą. Račkauskas 
plačiai referuoja nusidėvėjusiu 
’aisvauianjų tonu ’ apie tikybo- 
dėstymą mokyklose ir atskyriui:. 
Bažnyčios nuo valstybės. Prieita 
prie žemės reformos, klausinio. 
Referuoja vėl Račkauskas: Išsi- 
reiškia, kad tai platus klausima-; 
ir rezoliucijomis jo negalima iš
rišti. Girdi, jis sutinkąs, kad val
džia atimtų ' visokius majoratus, 
bet kad imtų nuo paprasto dva
rininkėlio be atlyginimo, tai jis 
pirmutinis .tam priešingas. Jis su
tinkąs. su pilnu už žemę atlygini- 

. * m reforma. Pripažįstama, kad
ę ’ ten ir veiku- n pagal jų norą. Pri- 

'imta rezoliucija sutinkanti su tuo, 
ką Lietuvos liaudis padarysian
tis . ’

■ Vienas nusiskundžia; -kad jų 
tarpe nesą sutarimo1. Girdi Alsei
ka skelbęs, kad jų partijos minis
trių esą B, o krilrs. dem. tik du 
ir už tai dabar katalikai visą val
džios kaltę verčia aid jų, $ UL* 

Yakii.ro delegatai tiu’ejė ne Tk.” dabar paskelbęs, kad, jų 
Au^ąefiėsijib kuri n,asitęstmi net iki partijos esąs tik vienas mmmte-

1 .
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PIRMAS SNIEGAS.
Padėkoms Dienoj Bostone nu- 

įkrito pirmas sniegas. Oras buvc 
iiOJnalomiš. Patogu .buvo būti na- 

į; mie ii* kurkę pešti, ,

J.

. SVEČIAS.
Pereitą subatą į Bostoną atvy- 

ko'gėrK kun. P. Gamins, nesenai 
tyykgs iš Lietuvos. Padėkoti ėi- 
ieųoj’ sakė prakalbą Laivrence 

t.NWėlioj Šv. Petro bažnyčioj So, 
į Bostoheųlaike sumą ir pasakė il

gą, grazų-neišdildomą iš -klansy- 
įtojų galvų ir širdžių pamokslą.

jjĮffiEgEEfflEIBūE
*j *A<$3 IiI In9 ^Krc31

jg'-sajuusjAUHa

žinoma, ii eilės nettirtririo 
jšu<,Ktį rezoliucijos prieš dabarti
nę atstovybę. Gi jų mutjasai vi- 
ep«pm/nuiųkas net ‘Spyviuką*' iŠ- 
rPze prieš dabartinę Finansinę 
Misiją, kad jos narni £$ kaž-ko- 
jeivs balos ištraukti ir mažai kam 
žitmuii. Tik .via ’Spmąmicjl ja 
draugui jam patrini jo, kad dabar 
jokios L. ’ Finansines Minijos Ame- 
rikoje dar nėra.

Išneštu molineiją, ^iepriturian- 
ii socijalistų ^įmanytam pažan
giosios visuomenes seimui*

Iškilo vienas extra Mšusimelm» 
Mat* sekretorius .pranešu# kad, vie
nos jų busimojo politiškojo fondo 
narys, būtent donas; Grinius .ne
tik kad 'ųesąs ‘Mišeijdmųotas 
sandarietis,,1* bet visai i>rie San
daros neprigulįs. Jj'išbrauko ir 
jo vieton ja moterį išrinko, kuri 
pukinliysianti darban ne tik pati 
Grinių, bet Dr, Klimą ir kitus 
daktarus Hiilačlelpliijoj.

Nutarę sekančių sesiją turėti 
prie uždarytų durų, kur bus ap
tariami opesnieji klausimai. Se
kos, Račkausko, pirm., Detan
to — pag., Paulausko —f sekr.-

R,
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r- j.mins i
ATIDARĖ . |

$ LAIKRODŽIU KRAUTUVĘ. S 
g ' —L— f

Taisome ir parduodame viso- ® 
$ ’ ltius laikrodžius i ir auksiniu^ g 
$ daiktus už prieinamą kainą- g 

233 W. Broadwayr į| 
SOUTH BOSTON, MASS. f

>.v’. 
-T*"'

JUETUVį
Žiemos Kainos Jau 

Nupigintos.
Artimi susisiekimai su Lietuva. Ge

ras valgis ir užtektinai jo. Didelis de
nis, su visais moderniškais naujausią 
laivu patogumais.

^redStarIine
Laivai Išplaukia kiekvieną savaitę.

.Iš I‘Iew Yorko į Hamburgą 
SAMLAND (tik 3-<3a Ijlesa) Halis. 14 

Iš New Yorko į. Antwerp’ą. 
LAPLAND ... 
FIN’LAN’D- ... 
KTIOONLĄND

« -

..Gruodžio 3 

.Graudžio 31 
Gruodžio 17

American Line
Iš Nevz York’o į Ilamburg’ą. 

MPN’GPLIA....................... Sausio
MINNEKAHDA . ..............Gruodžio
MA N( TIEKIA .‘r:.............. Gruodžio
Bostono ofisas: 84 STATĖ ST

Tikietas tiesiog Piliavon.
INTERNATIONAL MERCAN- 

TILE MARINE CO.
į20 laivą—1,300,000 tonų įtalpos. 

84 Statė Street, j. .. Boston, Mass. 
x\rba pas vietinius agentus.

12
10 
2(JI

■t •

I SUSAVOGIMINSMISTUVYNIBJE. Į

tvistui ;
do| patogumus
| rasite
| trečioj ■ ■ 

| Mėsoj, 
iNOOftDAM
i RDTTERDA5I

S-VBtŠJAtlS VAiMVIMAS S 
ant ŠV. KA^eriv - į G“>'“uaa

didžiausiu laivu

ROTTERDAM*
• - Iš New Tarifu Išolr
GRUODŽIO 10 DIENĄ

t

; f visa kelionė
L A vandeniu i 
į L i a t nvą.

...UrnotL Ž’.l„„.„Gtitodift 8. RYNDAM .. 
...«»Gru<«I. lu Niiuv'Amstifdtr/ti Snns4»lU22

* . VažtuOidte per

HOLUND-AKRKA LINE?.S“Ss,
Kreipkitės į musų Įgalintus agentus.

Reikalavimai
1 * ' ’

- - " ------ - »■ j.-»

Reikftlaylimi kalno* 3ę» td| 10- 
d| Ui kiekvienų »ykį,

zį
s

u

T
Į^bjjfejįJ

T«L žJo. Boston 2488 Ą

.J. G. LANDŽIUS^ (SEJMOtfB) |
Birtuvir I

GynrrdjAS m. CmuRGAKS 

Gydo aitrias lr chroniškas ligai S 
vyrą, rnotenj ir vaikų. Egaaml- fl 
nuoja krauju, spjaudalus, $Iapu- 3 
mą ir tt, gavo laboratorijoj, nu- $ 
telkia patarimus lalžkaU kitur gy- $ 
venantiėms. Adma«:' . g 

506 Bfoadway,_ 
South Boston, Mass.

' Kampas Ų Sjt. ir Broadivay

>

GERA PROGA PASINAUDO-
. KITĘ. ■ '.

Fiustdnmlir PIANAS, imri.-jyra vjk«I 
lumjfls ii’ mažai vartotas. Pai-skliiodii 
uelmmglat *G priežasties, laul sąvlnlu- 
Juis vdžlnoju I Letuvą.
■ , -* P, V. 'KALI.UNAS, 
tini? TCąrirfngtiin S t, Norvootl,

KAM REm K AMB ARIO ?
. derąs kuniharys su geso, šviesa, šilu-
|»ua Ir vmits kitais ptitoguinnfo/ Sulig 

RręllmlrtVinio gtmiiim Ir valgį Ir slotl- 
Bahla. rukus.. Kmo rellmilaga. kambarys,
.ESutelkUc lute OU G St., tjo, Bastom Ga- 
K ūma matyti nito 2 vai, po plet iki o vnl. 
R vukam. aht 2-nj lulaj.

« 4

I LIETUVĄ IR ĮŠ ijlETUVOS:
ItĄlVAKOę^EŠI^griiftia gmtt pagal pfete kompanijų 

(ir mit giiriausiijjaiv<visų linijų pas seniausią LIETUV®* 
’ KĄ agentą •— G'KGNĄMUSKĄ. Agentūra uždėta 1010 m. .

PASPORTUS išreikalauju visiems kriiaujantiems i 
“ LIETUVĄ,- . . * *\ ‘ ■ • , . ’

z Atvažiuojančlus i.š kitų miestų patinku ant stories.. 3 •
lArritminms‘PINCGU'Į 3WUVA pagal <Wif-kursą. . 
ATVDA. 'Mainymas pinigų ne priverstinas, -bet išmai

nau, jeigu kas klausią. ■' < ■

; AL-Kwiiašass^a^ v . /
179 g. 3-yq Street Kevz- Yo*, ®. Y. 

•y*
i

Į ...... ..

»lioiIUjĮ! WnikftŪ« iš. Rietavo ndeste- 
lln noriu surasti savo dėdę Prancišką 
Rimką, .paeinantį iš Rietavo vai,, Kau
no r«'cL, kurs gyveno Chieagojft Kn.« 
apie jį žinotų ar Jis pats, atsišaukite 
..elmnčlu antrašu: UtHCANIA. 'Rle- 
tavjjts,' Telšių apsk., Kauno rėd., Eml- 
nju“RTmkuIte.

'

t i .

10 Mtrų Sotim Boatoini

DR.H<OTW
Akiu Sfeoiaubtajs ' 

399a W. BROADWAY 
VAtAMDos: Nno 9 r, tirivak

k

*

J, MUL J. JMIMŪiiI
(J?Jdmavi6ina) |,

609 KAST BR0ADWAV f 
TBLEI’HONB 602. I

Į , -į Tol. Sb. BorfoA 270 9

DR mM0WlU M I 

Galima msikalbCll ir lietuviiicai B 
į Graso VAiArcoofi : - --------g

Rytais ik 0 vaL • f
Po pietų 1 Iki 8 vali I 

Vakarais nuo 8 Iki 8 i 
536 Broadway, S. Boston |

dmoiisrasi
'ADVOKATAS. . | 

414 Broadway, ' ©
Š. BOSTON* 27 MASS. t |

Tel. S. B. 0441. , g
Antros lubos—Viršuj L. P. B-Ves (5 

GYVENIMO VIETA: |
135 Rowe St, Auburndale, Mass. 

Tel, W. Newton 1016—R. $a©ę©©©®®©®@®©©©©©@©a®©©©©
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‘‘Nereikia daugiau kankintis be miego 
per ištisas naktis su verkiančiu kūdikiu,n 
Ji pareiškę, “nes aš jam duodu BAMBI N O 
ir paguldau į lovą.’1

Mėšlungis, dieglys, 
suiręs pilvas, pei;pilni 
vudųriai suteikia mažy
čiui bereikalingą nes
magumą

jįS
' Valzbažeaklis užreg. S. V. 1-at. Ctlro

; pašalina šiuos nesmagumus. Ktsdikkii r.i'7* 
; d.augiausi Aptiktose patsiduoda po 3B.
! :■• justumam per pąštą> tai reikia siųsti ,4 f;

■ F. AD. RlchTER. & CO., Ęc^b-h’

p

I

prašo 11/ 
d pri- j

L 
f

r

į

T-3T-

DRAUGIJŲ ATrVE3A82
TDlpTlt'TTU’P^*3^’ Rukardą, visokių Ženkleliu, GuzikučąvAnt- 
'ULL.KJ Uul. V V, spaudą ir kitokią Draugystėms reikalingą, dalyką.fe • • fe CZfe ~ — —   b - *# * '

Reikalaudami Katalogo ar Sam-palą, pažymėkite ir jusn dr-tės vardą. 
STRUPAS CO., 90-92 Ferry St. Mevvark, N. J.

TIESI KELIONE I LIETOVĄ PER PILIAV4
„ « f(Karali:iučiau.š prieplauka)
j ARBA PER LIBAV4, HAMBURGĄ—EITKŪNUS.
Į "Šiuomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant musų 
i pasažierlai, 6 ypatingai Lietuviai, galėtų keliauti staoiai į P/LLir^.
J • Lietuviai, važiuojanti į Plliavą, aplenkia Lenkų juostą (Koridorą)
♦ ir privalo turėti tiktai lietuvišką paspurtų; jokią vizų nereikta.
Į . Susinešimas su Ptliava tai yra nauja šaka musų reguleriško susine- 
Iširao su Hamburgu, • Danzigu ir Liepojum, o dėl Lietuvių tai trumpas ir 

parankus kelias namon dasigauti.

DIDELI DVIEJŲ SRIUBŲ-PAŠTO L AI V AI-IŠPLAUKS:
S. S. POLONIA....... Gruod. 7 S. S. LATVIA - -

t LITUANIA......... Gruodžio 21 EST0NIA
! Taip-gi naujas tiesioginis kelias tarpe 1

LIEPOJAUS—DANZIGO-HATJFAK, Kanada . 
| Visi laitai turi puikius kambarius trečios klesos kelsiriatus^
Į ., • Kreipkitės prie musų agento jūsų mieste.

«
1

If

[ čia nepaprasta proga pirkti nikelit 
i aptaisytą rovoherį gerinusio pndary 

'iio. šauna S. & W. center flro pairo 
j imis. Regulerė kalint šito, "revolvčrii 
| r?i SKl.Oii, bet per šitą ’mėnesį~kalno 
I nupiginta iki ¥5.50. Tu negali gauti to 

ki revolverį niekur už tokią kainą. Jie.1 
gvanvntuojain kiekvieną inusą rėvolve 
rį. Turime trijų didumą: 22—32 i: 
38 caiibre; visi tink put kainuoju. Jei 
gu patronų neguli •.gnuti savo mieste 
gali gauti' pas mumis.

Iškirpk šitą apgarsinimą ir pažymėl 
!;< kio didhnio revolverį nori ir prisius] 
savo adresą ir SOe.'stampom arba p! 
nlguis dėl persiuntimo. Paskui gulės 
užriiolrėii kuomet prisiusimi revolverį 
Il-tšyk šiandien; nepraleisk tokią pro 
*yn 1
”* CHICAGO SAFETY CO., 
1330 N. Westeni Avė., Dept. 600 

Chicago, III.

į DR. t. J.
(GUMAUSKAS) ,

DANTISTAS

I 705 Main St., Montello, Mass, į 
| (Kampas Broad St.) \ į 
| Tel. Brockton M5112-W. S-

r

South Bostohe pafsiduoda bar. 
berne labai pigiai iš priežastie: 
mirties. Atsišaukite pas:

"■ S. Grubliauskas,
332 Broathvay, So. Boston, Mass 
------------7-r-------------- —i---------- 

„ PĄRSIDU0DA BUČERNE IR 
GROSERNe. •, ■

Noriu parduoti - lobai gręitąl. . Bizni- 
yra išdirbtas per daug metą ii gerai 
eina. Lietuviais apgyventa vieta. Kos 
romierių daug. Kreditcr nėra. Visiem 
už pinigus. Biznio daroma mažiausi;- 
.$400 j savaitę. • Parsiduoda už $2,100 
MnrtgiAians tiepasilieka. Kreipkitės: 

AL DEKESKA,,
2255 Hamllton Avė.,

Cleveland City, Ohio.

I'
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• g. V

DR. F. MATOLAITIS
Gydo Visokias Ligas 

pHIflKJBU A7T7TTOB.
, Valandos: 1—8 L.1 ’c-s-8 P. S|* 

17 Millbury Street, 
VVOROESTER. MASS
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Didžiausi, Greičiausi Pasauly 
Laivai, faunus Apsėjimss 

Su Keleiviais.
Ten Vra Vietinis Agentus Jūsų Mftste 

Ar netoli Jo.
Į Lietuvą Lenkiją, Ukrainą 

visas Bakitlo Valstijas^. z 
Iš Bostono per Liverpool ir 

Glasgow. . t 
ASSYRl21(nauj.) GRUD. 5 

Iš Nevy York per Hamburg 
SAXONIA........... Šausią 21
Cabin $145> 3-čia klesa $103.50 

Taksų $5.00.
Per Cherbourg Sputhamptbp 
> Liverpool ir Glasgmv

,. Gruodžio 3 
.Gruodžio JO 
.Gruodžio 10 
.Gruodžio 13 

■§10h\50t 
- ?5.00.

ir * • F

Sausio 4
......... .  ■ Sausio 18

y ?' .Ji   i n ■ - ... I r ...I ■ 1

P ajieskojimai Pirmos Klęsos Dantistas
469 B’way, So. Boston, Mass. 

(Prie Dorchester St,Paleškojimę kalno* LDS. na
riams ir “Darbininko” skaityto 
Jams 1 aykl į metus už dyką, už 
3 sykius £1.00, Prieteliaina už 3 
sykius $1.50.'

1,..I..._||. ..mn.,.,!.-, '_■■-*?=■■

Paieškrttr savo vyro- Aleksandre 
Smirnovo, kuris pirmiau, gyveno Bos 
2ųf>, .Natrona, Pa., Megeni Co.. Ameri 
'toje. Jei kas Žinotu apie jį ar jis pats, 
nrašan atsišaukti šiuo adresu: Petro- 
: ek" Smlrnovlen?, Nevėžio gatve, Nr. 
5, Panevėžys.

•*r

4fa
1

»
»

»

it

*
?

M*.

&

prie tausg ilr
k.

X/

I* 

t

t

« AH EŠH8S SEii 6MHB OjOKĖMS.
Esu pasekmingai išgydęs naujausias ir chroniškas ligas,”

Mokinys.

<
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PaieSkuu. Kazimiero Reitouo lr Ka
zimiero linkinio, kurie prieš kurą S’* 
veno mieste Chicago, III. Kas žinutę 
apie juos ar Jie patįs, prašau atsišauk
ei šiuo adresu: LITHUANIA. Kedainlę 
tipskr., Ariogalos miestelis, Julijona 
Lupyte.

CARMANIA 
ALKANI A . 
COLUMBIA
AQUITANIA .____________ _____

Per Angliją ar Hamburgą į 
■ I Danzig’ą ir'Hauiburg'ą - ‘
Į Liepoją — §110.0(1. Taksą

k

>-
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•<- •

Paieškai! sesers Ir b'rolhj. Senisitt, ku
rio randasi Amerikoj- gesuo prieš ka
rę gyvenu Scheųectady, N. Y.. o brolis 
Pittslmręh, Kas Įeitas ar j)ie patįs 
prašau atsišaukti šiuo adresu:.Petras 
Semsis, Marijampolės apskr., .tanavos 
vai., Trakiškių kaimas. LlTHtTANLU

......... 

Bell Phone: Poplar 7545
ADOLPH F. STANKUS

TIKRAS LIETUVIS
I G R A B O R I TT S

1023 Mr. Veunon St. .
i PHILADELPHLA, PA.

į KdOPERACIJOS, kuri užlai
ko pė Nr. 285 Broadivav valgomų 
įteiktų krautuvę, .šeriuiiikų susi- 

nkiinas bus utarninke, lapkričio 
7:30 vai. vakare, Lietuvių Sa

lyje, kampas E ir Silver Sts.

IŠ SANDARIEČIŲ 
“SEIMO.”

Lapkr. 24, 25 ir 26 dd. 
Mndarieeių “seimas’1* saliukčj j 
viršų j b “Sandaros.” Vedėjam 

į būūo Strimaitis, pagoto. — Moe- 
kuv-rašt. — Paulauskas ir Čeka- 

'.•nauskas, rez. kom.- -^Rnekausl 
kas, Mmtkus ir Mikalauskas, mar- 
įalkos — Jąnkaitskas if Žibikas. 

'‘. 'Delegatų buvo nęt 18 Jr iš tų 1 
vietiniai. Beesant sesijose paafe- 
ĮJtJjo, kati pirmos “seimo11 >xlie-

A K. OlSTHazO DR-.708 FzLS 
OYBOS ADRĘ8AI, BOSTG& MASS. 
PHCM. — Motiejų? Verseckas,

41 Gatės St„ 8ofc Boston, MftB** 
Vicp-PIRM. ■— Juozas Bižokąs, 

• 307 Ė, 9-th St, Šo. Boston, Mass
PROT. RAST. - Ant; Mociejmiae,

450 E. Tth St„ So. Boston, Maga' 
CEN.' RAST. Judras Kavaliauskas,

209 S. Cottage St, Dorehester. 
KASIERIUS Andriejus Zaileckaš.

,307 E, 0-th St, So. Boston,, Masą 
MARŠALKA Antanas Gruodi*. ’

159 Botcch St, So. Boston., Muk-* .
Posmertlnės moka $2tK).0Q. Pašaipa 

nuocAllenos suslrelmo Ud oasveiklmu.
D. K K. Keistučio dr-ja laiko mene- 

alnlua susirinkimus kas pirmą nedėl- 
dleni kiekvieno mėnesio po No. 694 
Wafihington St, Boston, MaMt U-tą v 
vakare. Ateidami draugaut nabjų na 
Mą gtt Biivlm. atsivesk!t prt 
jos prlraėytL

P Netyrą kraują
Odos ligas
Kepenų nusiskundimą 
Vidurių ligas i 
Reumatizmą
Nervų silpnumą

; Skilvio nemalimą ‘
Inkstų Ilgus
Nervų išsisėmimą 
Pečių skaudėjimą 
Spuogus nuo-veido.

.1 X—RAF V AUT OJTT JEIGU TIK BUIKAEI^G.A.-
E Gydant visokias ligas: smarkias ir chroniškas, titl yra fclttas kad aš per JS 
fl visą savo gyvenimą studijuoju šitas ilgas. Pridedant mano ofisas yra op- 'fl 
B rūpintas su naujausiais instrumentais, ir prietaisam elektros ir tt. Joki S 
u eltspensai nėra pertlidėll kad tik pagelbėjus mano ligonius. Kogfeiėhni- ■ 
S sta ateik ir persitllų-ink ar tavo liga yra bevilti ar galima Išgydyt. No- fl 
;H žiūrint" kokia liga būtą, tad mokslas if *fmhmnas tavp v5l sveiku, stipriu B 
Įįj ir linksmu padąi-ys. — PAOkUiniAI -DYKAI. ■

220 TREMONT ST.
BOSTON, MASS |

. (Priešais Majestie teatrą.) * ■

Pftleškatt savo tėv.o .luoztf Ruzgiu, 
kilęs, i£ Aleksoto vnlščtatis. Toliuos 

4lėU<?s A. ir V-. AidnkeviėiaL Pusbrolis, 
Jonas Grigas, kilęs iš Skriaudžią kal
nia ir'pampijbs, Taip-gl pusbrolis \L 
priglus Veiverių k, ir parapijos. Tėvas 
L Kuzgišp V. Aidukonis ir M/Grigas* 
gyveno mieste Klienandoah, Pa. Gi A, 
AUfltikevIBns gyveno Kttnsms Člty, Kas 
žinote ar 'jlft patįs prašau atsišaukti 
ŠLuo adresui pITUVANIiL.I^uans, 
Ankštoji Panemunė,. SniŠHą gatvė Ne. 
1U5, Marijumi Ibmąienė. \ .

- ' A .

ay. XAJ5X11IBROB. K. BRATrctlJOS 
FA&imsm OT2UALT 

S0. BOSTOlf, ilASS, 

~T~~ V 

PIRM, •— Jonu Pranaiti#,
624 H. 6th St,“ So» Boston, Mum. 

VICE-PIBM. —i. J >Andrulluna$,
273 — 4-th St., So. Boston, Mass. 

PROT. RAST. — V* J. Jakštas,
147 H St, Boston 22* Mass..

FIN, RAST. Juokui Jtižhų 
Merycliff Academy . 
Ąrllnghton HeigthA Mum,

IžD. Leonas Švagždi*# 
m Bowen štr So. Bostonu Man*

IŽDO GLOBĖJAI J. Grubluakac,
* J«y St, So, Boston, Mass. ir ; 

Anteną RjėnltįU^
284 6th St, So. Borton, Mum. 

MARŠALKA — Povilu LauČka, i . 
UOL Story St# So, Boeton, Mm*, 

Draugijos įmtndbul reikale:
•M Broadtray, So. Boeton, Irtu 

. susirinkimai laikomi kas
tųtt* nodėldlenl mtaeslo l-< vaL po 
pietų BainytinlJ salij ant 6 gtų So, 

" Bosimų Mass.

Yakii.ro
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