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Krikščionys darbininkai vie

nykitės! Spiesltites į vienin
telę darbo žmonių organiza- 

> ciją Amerikoje Lietuvių
♦ _ • ,

Darbininkų Sąjungą.
* . . " .1 *,
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LIETUVIŲ B()LŠEV1WŲ LIETUVOS PINIGAI Z# 
DOUERIAI^

IŠ Finan- 
(sų Mmisterijos gauta: tikrų 
žinių, kad netrukus ketina
ma išleisti mūstj sava valių- 
ta, kuri bus paremta dole
riais. Todėl šiuo iŠankstoi 
įspėjama, kad visi mūsų pi- 
tiečiaiy kurie Tūri dbtieiių,' 
nekeistų. jų ir ųepardavinė* 
tų,, bet pasilaikytų ateičiai.*' 
Nes piliečiai pardavę dabar' 
dolierius, tuo padarys sau 
ateity didelius nuostolius.

SUMAŽINO ARMIJĄ, t ••

fioblenz. — Amerikos oku
pacinė armi ja ant Reino su- ( 
mažinta, kad tokiu būdu pa
lengvinti vokiečiams jos už
laikymą. x

. . FANAI SUIMTI.

Karaliau c i iis. — Spalių 
3 dienos 'vakare Karaliau- 

'činje poTicija suėmė kelioli
ka bolševikų, suvažiavusių 
iŠ Lietuvos, Rusų ir kitur 
pasitartų Stumtuosiuose e- 

— sąs Kapsukas, Aleksa Anga- 
rietis, Ramkas, Kai areš
tuotieji buvo gabenti auto- 

. mobiliu, darbminkų būrys 
bandęs pulti ir paleisti. Į- 
vykęs susiremtas- Paliuo- 
sąvimas. nepavykęs.

(“Tėvynės Sargas”)

PRADĖJO EITI.

Vieton uždarytojo Pažan
gos organo “Lietuvos Bal- 

• so” eina “Lietuvių Balsas;” 
Pradėjo eiti nuo lapkričio m. 
pradžios.

‘ ^GALVANAUSKO. PATI 
SVEIKA.

• Kaunas,-lapkr.,28. — Kuo
met Galvanauskas, Lietuvos 

' finansų mįnisteris, buvo 
, 'suoktaisužeistas mesta pėr 

jo guliamosios langą bomba, 
tai jo žmona sale jo gulėjusi 
liko sveika. Jo pati yra 

. irancūž^.

fe» .

PREMIERO IŠLYGA.

Kondon. — Anglijos pre- 
mieras Lloyd George pasta
tė išlygų važiavimo'. į Ameri
ką., Bako, kąd jis neturės 
būti. verčiamas kalbėti pub- 
likai, kur bus daugiau, kaip 
5.000 žmonių.

KAIP PASIGVDĖ NUO 
SLOGŲ.

» «____* *

Washington. — Karo §ek-
• retorius Weeks turėjo slo

gas, bet vis dėlto vyko ’į New 
.Yorką pažiūrėti Army-Navy 
gante. "Ten jis peršlapo ir

• sako slogos , dingę.
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“PARB ININK A 
-eh?a—— :

CTARNINKAIS, KETVERGAUI 
’ SUBATO1II3.

Uirabely metama
$b«toiae> ir apylinkėj metame.... 

“piRenTOms” , 

366 BmoadwXy, Boferoi* 27, M 
, Tel. SaUth Baitafe GSO,
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Organas Amerikos Lietoj
R. K. Švento Juozapa 

Darbininkų Są-goe.’

. GKĮŽTA NAMO.
, I

Antioerp. —šeši gimtai 
Amerikos okupacinės armL 
jos kareivių sėįa į laivus 
grįžti namo. Keturi šimtai, 
grįž kitu* laivu. - Truputį yė- 
iiau grįš L000 kareivių. •" 
• . ■ ■ v ■ ’ • ' ■ . ■ •

k '

' YPL^rmū:
New Y orkT— Prie *Park 

ir Bedford gatvių Brodkly- 
ne statomojo teatro stogas 
krito. . Žuvo 8 darbininkai ir 
apie 20 sužeista.

NEATJMMAUNH NUSI
STATYMAS.

S- «
IVaskington. — Įš Mas

kvos buvo paleista gandų, 
būk Amerika pradėsianti 
ta/tis su Rusijos valdžia, 
būk būsianti' netrukus pada
ryta pirklvbinė sutartis. 
Komercijos sekr, Hoover 
paskelbė, jog Amerikos nu
sistatymas. link Rusijos ne
atsimainė, dabartinėj val
džios nepripažįs ir sutarčių 
nedarys.

NUSIŠOVĖ PRIEŠ PAT 
APSIVEDIMĄ.

/ PAŠTO DARBAI.

• WasUngton..— Postmas- 
ter General Hays skelbia in- 
domių žinių iš Buv; Valstijų 
paūto veikimo. Sako, kad 
per metus 19.000.000 laiški}, 
nenueina adresatams dėl ne
tikusio adreso, o vien Ne\v 

. Yorke paštininkai kasdien 
turi rpatikrinti 250.000 laiš
kų adresus iŠ miesto adresų 
knygų. Paštu naudojasi 
110.000,000 žmonių. Pakie- 

' ti} per metus atiduoda adre
satams 2.500.000. Depozito- 
rių turi .500,000, iš jų 75 
nuoš. yra ateiyiai. ‘ Per 24 
valandas į Amerikos krasos 
dėžutės įmetama 1.400.000 

. laiškų- Money orderių per 
metus parduodama 150.000.- 
j000. Tą visą darbą atlieka 
326.000 darbininkų,
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Los Angeles* Cal. —'W. 
Donnell Stewart nusišovė sa
vo vestuvių išvakarėse. Jis. 
buvo investinęs daug pinigų 
į automobilių kompanijų, 
kuri siibankrutijo ir jo pini
gai žuvo. Iš nusiminimo 
nusižudė.

SUEIKITE VISI.

New York.

- . KU NIGAS. PRANAS GARMUS*
Pirmojo Pestnin^u, Didžiojo Li^tuv&^Kuu. Gedimino pulko karikas kapelionas'. 

Kuii; Pranas. Garmus gimęs yra Antakalnyje, Pakuonio parapijoj, Suvalkų rėdyk 
oj..;Kunigu būdamas, dau-giausia jis. darbavosi Dzūkijoj: pradžioj karo —^ Lazdi
juose. o vėliau —Alytuj. Jis pirmas Dzūkijoje kvietė•- vyrus savanoriais stoti į 
besiformuojantį 'Pirmąjį pėstininkų pulką Alytuj. Dalyvavo fręntė dideliuose mū
šiuose su bolševikais. ■ Tk\s Leliūnais, Diktorių kaime ir Skiemonyse buvo jų smal
kiai apšaudytas! Istoriškam mūšyje su voltiečiais-Bermontimbkais ties Radvyliš-. 
kiu 22 d...lapkričių 1919 m.buvo jisai pirmose*grandjnėse ir prieš patį didįjį ataką 
suteikė savo pulko kariškiams absoliuciją ir baisaus mūšio laike gelbėjo sužeistuo
sius. Mirusius užTėvynę. Didvyrius-, begalo juos gerbdamas, iškilmingiausia laido-' 
davo. Liuosam* laike darė kareiviams paskaitas ir insteigė jiems knygyną. Užtat 
kariškiuose turėjo jis didelę simpatiją. * . v .' r , -

V 1 - t ‘ ‘ - ;

Dabar, Lietuvos Katalikų Mokytojų Sąjungos ingaliotinis, atvažiavp Amerikon* 
Čia Kat. Federacija ir Tautos Fondas pakvietė jį kultūros vajaus Veikalu lankytis 
po Liętuviitikolionijas Amerikoje ir savo prakalbomis nušviesti Tautiečiams, krikš
čioniškos apšvietos reikalingumą ir parinkti aukų|katalikiškam universitetui'steig
ti Lietuvoje, ar kolegijai Amerikoje. Šitą prakilnų darbą jau pradėjo su didžiau
siu pasi^ekimu^ Dieve, laimink jam ir ateityje Lietuvos naudai uoliai dirbt.*

V

^PASKOLOS VAJUS ĮSISU-

BAVO.
Permatoma, Kurios Stotys 

Bus Pirmutines. IJešimts savo 
Kvotą Užbaigė. Vilniaus Nuo- 
tikiai Sujudino. Kolionijas.

- ■ Laisvės Paskolos vajaus pra
džioje buvo pareikšta, jog pir
mutinės dešimts kolionijų savo 
kvotą' užbaigusios, gaus , iš, Lie
tuvos Atstovybės ypatingus pa
žymėjimo ir pagarbos lakštus-,

ęj , , . kurių vertę beabejo kiekviena 
j- o j -i oupatoj apfljrangino. Jau ro-

gruodžio 3 d. baznytipej sa-jos permatoma, kurios kaliom 
lej,- 568—570 W. Broom St. ’nijos tą garbę įgys. Štai iki 
kalbės Lietuvos atstovas lapkričio pirmos dienos aštuo- 
‘Čarneckis. Prakalbas.ren- ^ Wnijos savo kvotas jau 
gia Paskolos stotis. Visi kas to jm jos lai.
L . ~ - v- -L-' meno pafeiyniejnnoInkstus. Dari sias svar- 1(}vięih kolionijorn vietos palik- 
bias prakalbas. _ tos. Kurios gi kolonijos bus

’ Rengėjui, likusios dvi savo kvotas užbab
Ū

R, ..t — ..Į". ■!, ■ i. I ■ - ■

gti? . Sekančiame' pranešime 
jau rodos galėsim tą paskelbti.. 
Sulig užsirašymo, jau daug kb- 
Jionijij savo kvotą yra užrašiu
sios, bet mat tik tos yra skai
tomos kvotą (užbaigusios, ku
rkti prisiuntė JBsijos raštinėu 
visus pinigus užrašytos sumos. 
Šiame pranešime paduodame 

kvotas pabaigė pinigus Misi* 
į. _ ‘ ’ . ' . .....

pirmos dienas: jos yra sekan
čios: - , \ • ‘

Kolionija v •
► *

Brons, N.,Y.

MM. KALVAftlJA (Tek griškabudječiai nepasi 
Šių apsk).’ Praėjusiais ir dar keletas kitų tro 
metais Kai. valsčiaus valdy- ni '* “
boję’ buvo beveik visi soči ja- 
listai, išskiriant vieną tik ta
rybos pirmininką JC? S., o 
šiemet visai jtitaip : S kata
likai ir 6 soęijalistai. Skirs-t 
dantis pareigoms, ne visi da* 
jyvavpr’ katalikų atstovų bū
va daugiau ir jie visas vietas 
užėmė* Į apskrities seime
lį važiuoti nutarė katrų po 
viena.

fe . —

mis protokole nebuvo pažy
mėta koks buvo balsavimas 
—- slaptas ar viešas. Aps
kričio viršininkas liepė iš 
naujo pareigoms skirstytis. 
Tuomet dalyvavo visi: kata
likai ir socijalistai.' Balsuo
jant, balsai pasiskirstė ly- 

PHVMo žeberiu^ trauk
ti. Soeijalistij geresne ran
ka, jie ištraukė. Jų atstovas 
pateko seimelin ir į tarybos 
pirmininkus.

Kalvarijos parapijoj, Ror 
tinėni} kaime mašinavojant 
vienam ūk. V. į patalkę pri
sirinko gerai įkaušusii} ber
niukų.. Jie sugriebę vietos 

kilnoti, klausdami ar duo
sianti jiems butelką sama- 
gonos, o jei neduosianti, tai 
mėsių ant žemės. Ji nėpri- 
žadejo duoti, tad ir mete ant 
žemės. Išgulėjo be žado ke
lias valandas. Ot gražios gir
tybės. pasekmes. ■

: Ąžuoliukas.

GRIŠKABŪDIS (Šakii} 
apskr.). — Tai turtinga pa
rapija. ' Per karą sudeginta 
klebonija, kurios dar iki Šiol

*

Šiaip jau apylinkė yra 
griebusį nuo kuro niios 
Tik deja, čia nebesk 

: garsiausi visoj Šuva! 
varpai, kurie buvo prie 
rą. duos vokiečiai pšį? 
žė. Liko vos vienas, pala 
žiausiasis. sNėbe^amW 
ir kun. J, Katiliaus bd 
kuris čia beveik per visą 
rą klebonavo. Kun. K

Sldrstantis pareigo- liūs bevikaraudamas Igl 
kos ir Kaimelio pampi, 
savo pasišventimų. tLŽsi 
navo žmonių pagarbą ir : 
kūjo Vardą. Jis dabar 1 
natvę jaučiasi negalįs gt 
pijoje tiek nuveikti, tat 
rudenį, gavęs valdžios Įeit 
mą, persikėle į Marijamp 
lės Marijonų vienuolyną. 0 
DieVas dar ilgai, užlaiko 
uolų savo darbininką Ba 
nyčios ir Tėvynės naudai 

JĖPaHlcŠtį

______... .
’ * ' ■■ *,

PAKRAŽANTIS (T^ 

ragės apskr.). čia 'gy
Ainiai neiaimingi žm 
Mąt ši parapija yra j 
^mrmki^^kuidųose- 
karą ‘ ‘ ponų' kalbay ’• vū 
tavo. Žmonės buvo Jtik^ 
kad ir Dievas geriau iškli 
sąs lenkiškos, maldos tad 
ėmė “poniškai” švel 
džiuot,. Suirus senajai iv 
kai dažnai aplankomi tol 
vizmo apaštalų “persilėį 
mėme sapnuoti apie Rusi 
“rojų.” Bet ir čia aP^ 
Ir dabar reikia persilal 
vėl kitaip; D* tai yvir sui& 
Gera dar, kad atsirado ki 
socialistų rūšys su savo ■ 
galba. Tikrai-sunku čia 
darbuotis šioj karo siu 
kintoj parapijoj kuh. S 
kūnui. Ii* Dievas žino, I 
jam pavyks ant senosios 
nyčios griuvėsių nauji i 
vo namai pastatyti. Bet ] 
Steikūnas yra dar nesi 
ir drąsiai ruošiasi prie 
Rimkaus darbo. Reikia t 
tiš, kad jo apaštališkus 
gius parems ir . tie amer"’ 
šiai, kurie yra-kilę B 
kampelio. . * • ’

kaip mųtotę, jos ,<jar ir viršaus 
savo kvotos padarė ir dar ne
sustojo veikusios, bęt duoda vi
sas galimas . pastangas1, kad 
kvotą padvigubinti.

Worcesteris,' kuriam kvotos 
nebuvo, nes savo pirmąją kvo
ta padarė su kaupu,, girdėti 
kad smarkiai darbuojasi ir 
kaip Sužinojom iš privačiu, tai 
rodos jau pardavė boną už apie 
$10,000.00.^ ’

DuBdis, Pa, susitvėrė. Pasko
los Stotis, kuriai kvota paskir
ta $1500.00, bet Imip praneša
ma, tai Dubosėčųd savo kvotą 
rengiasi padvigubinti. Pradžiai 
pusė tūkstančio dolerių • jau 
prisiuntė.

Pasidarbavus Chicagcs pas
kolos Stočių apskričio Valdyb. 
sujudinta daug mažų ir didelių 
kolionijų. Laike sekančių ke
lių savaičių visose Chieagoš 
apielįnkės kolionijose įvyks 
prakalbos. Tenai su. prakalba 
lankysis Juozas galiūnas ir ke
letas kitų kalbėtojų. Kurianti 
kolionijoms dar apie tai nepra
nešta, bet kurios norėtu tą pro
gą pasinaudojant pas savęs 
prakalbas surengti,, toms puta- 
riam tuojaus rašyti Paskolos 
Stočių Apskričio Pirmininkui 
J, Miekeliunui, šiuo adresu: 
3140 So AVallaoe St., Chicągo, 
UI, arba tesiog Misijoų,adre- 

600.00 suojimti y
1,205.00 j , UthuaiiiAn RepreienUtive

I

-•
V*

> . * ’

; ! Taigi sveikiname šias kolio- 
nijas už jų gražų pasidarbavi
mų Lietuvos labui, Jau mato
me, jog sekančiame pranešime 
turėsim progos dauginus tokių 
kolionijų pasveikinti. Tiktai 
prašome visų Stočių kuovei- 
kiausia apie savo darbuotę pra
nešti ir surinktus už- bonus pi- 

tik tas kolionijas, kurios savo pigus Misijos raštinei prisiųs- 
krcti'Ą prArug" -UA* ti, taip, kad galėtume visoms
jon prišiųsdamos iki lapkričio kolionijoms užsipelnytų kredi- 
“ ' ".......................... tų atidtioti, '. (i

į Iš viršpaduotųkolionijų,
• »- ■ ’•

Kvota
fe
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1) .. Amsterdam, N< X *•.;
2)
3) .Grancf fįapids, Mieli.
4) ; “   y - “
5) Mihvaukee, Wis. .

)6) Šugar
7) f "
S) St. Louis, Mo;

Hoosick Falls, N. Y.

lioteh, Pa..,
1) SpringgfIęld,/IIL

. . p

Užrašė Sumokėjo 
$5.000.00 $5,000.00 $5,000.00 

1,000.00- 1,300.00 1,005.00
1,000.00 .1,-150.00
500.00

1,000,-00 1,150.00
..... 600.00- 600:00

'•! 1,000.00 1,550.00
500.00 • ‘ 750.00

1,060.00
700.00: -500.00

1,150.00 1,020.00
600.00

Seventh AveOW York

LŪŠNA (Šakių apa 
■-r Vietinis mokytojas : 
nislovas P. jau gavo Iei< 
važiuoti Italijon* < Tai ’ 
garsus krikščionių-denM 
tų, pavasarininkų ir M 
tojų-Katalikų Sąjungos 
kėjas. Taip-pai buvo i 
katalikšikosios spaudo? 
dradarbiu Lietuvoje. ] 
jon išvažiavęs,“ jis žada 
kytis saleziečių v moky 
b paskui gal ta$ęs vien 
galės geriau vyiitii sfe 
balsį4 ‘Dievui ir Tėv 
Nors gaila, bet Dieve 
tau brolau, jgyvendir 
nųjj tikslų!.

A> Z Pt



tnktla, 
Am 

vouie

ros bangų, akmenine* užtvn- 
Ab statydami taip mum* rei
kia ginties nuo gįavų bangos, 
kuri per amžius kremta mūsų

IM Mm UEW10U0KU0SE.
> *

Momip. OAMADA.

Lapkr. 3Q d. S. A. V. palaipine 
M) ir jin pačiai suteikti na-Idr-ja buvo perengus vakarėli.

‘ ‘ .........................................Vaidint* “Paklydėliai” ir “Ci-
gonte Atsilankymu.” ' Vaidino 
ahfia aktorinį. Geriausiai pasi- 
ymėjo veikėjas J. Brafcnis ir m<h 

kytoja Bondšiutė. Pastaroji su 
profesorium Aurium padabiavo. 
tų balsai sužadino visų jausmus. 

Publikos buvo pusėtinai ir laike 
programų pildymo ušrilaikė ra- 
misi -* matyt susipratusi^ Buvo 
tik keli piemenukai Jie pirm ei
siant J kekių pramogų turėtųms- 
mos pasiklausti kaip ton užsilai
kyti Negražu, kuomet suaugę 
vaikttkąt ersolėjąsį susirinkime. 

«■ . Tąnįųvia.

tjm Į<TO pūi.gMpu 
Vilaių, tvomet wl ir 

taki* “jaUtaio* k 
ta.” U būtų

; lytų tonų. .Suvalkijos paira- pripažinus Lietuvai Vllųju (kai 
ščio lietuviai išdilto jau savy- po fait ą^eompli, įv^kuąt tak-

į
...... .. .  i a.w'

^ĮNINKĄS” 
taVeam) i

M ėmry Tuarity, Thwd*jr, 
MNf te 8^ Jo«nK’« lurifr

...........................................
įjS'.-Kteątt* . . .1

»»••• v,**.1*.. *•»<-,m> «»d estete
įtei emmtete
taMįl •« ■•coM-cIm* matųr 8<pt 
■f tt Hm pMt office at Borton. 
Fwtei' at įtm."; 

įtetolir ior milini at apeelal rate 
i®iįliit»rVTW«d t&č in Sa-ctfon 11C®,

A|

BC *
-V.J • —. ■ --r

pareitą Nė.) 
F
f/Perybose su lenkais prilipo- 

Keptų galų. Tautų Sąjunga, 
liteliai verčia mus ir lenkus 
Priimi* antrąjį Hymanso-pro- 
iįkią, kuriuo mes gaunamų se- 
jfelį pilnos nepriklausomybės. 
Sįiteą valdžios pataisos siekia
gįversti. Šešėlį tikrenybe. Bet 
&kai nei to Šešėlio mums pri- 
teĮŽĮnti nenori. Hymanso pro-, 
ijSste, . Tautų Sąjungos nutari- 
ahų lenkai nei nesvarsto. Matyt, 
no pątariū jiems. prancūzai. 
Sįe mato tik du keliu Vilniaus 
ffiįausimui išrišti: arba visiškai 
gįįįungti Vilniaus kraštą prie 
Smkijps, arba sudąrytį-įš'jo 
fe&i naują atskirą valstybę, 
gfcodkoyą Litwa) kuri nieko 
ĮImndra neturėtų su visa Lietis, 
nfer (nebent tik pastangas suj/ 
Koteli-ir yįsąjlikųsią Lmte- 

už, tat daug bendru turėtų 
gm visą Lenkija. Lenkija de 
Ifccto būtų toje- Vilniaus vals- 
įįrbėje tikro ji šeimyninkė ir, ži- 
bj&ma, nbtruktų ateiti tas lai
škas, kada ir formaliai toji vals
tybė - ineitų į Lenkijos ribas. 

‘-Lietuvis?—Judas svetur galte- 
J^as, Pilsudskis nugalėjo visų 
Šepkų ęndekiją įr privertė 
Ikęnkijos valdžią ir Seimą pąsi-J 
gtekyti už Vilnių — kaipo ats- 
Sdrą valstybę. Žfeligdvskis (pri- 
aįųngimo šalininkas) rezignavo 
Jįr ižvažiąvO į Varšuvą, s 

į Būt tie lenkų ir lietuvių išga
nau ginčai mums neindomūS. Įi* 
gpeųas ip kitas lenkų projektas 
dygiai atplėšia nuo mūsų tautos 

Vilnių ir visą Vilniaus 
htrašią, Skirtumas jų tarpe tik 
Hte» kad endekai plačiai prasi- 

atkusti ant syk (ir pas- 
žinomą, paspringti) be- 
vįsą Bąlgudiją ir apie 

grečdalį Lietuvos. Gi Pilsuds- 
hrininkai mano, kad sveikiau 
m Šmotais: pirma nu- 
Bąli, ir Augr-jųinlioti. gūdus,* g' 
Kskui ateitų eilė “Srodkoyai 
ptvai. ” Tddlaišku, kad su len- 
Km toliautmums. derybas ves
ki būtų tas pats, ką idealistui 
Ejteįtri tartis su alkanu vilku. 
®&bąr tad belieka du keliu;1 ar- 
Bft atsižadėti .ant visados Vil- 
feąus įr su juo milijono brolhj 
fceiuvių, arba nebeatideliojan; 
Ui prie atgavimo Vilniaus ir 
mvadavimo hrblių Vilniečių. '
| Mtoel Lietuvai reikia 
r < «Vilnįause
t.. Rądosuiėbereikėtų įrodinėti, 
«ad‘ mes nei negalime i net 
pįįatyti ąpie atsižadėjimą Vil- 
Eteua te vilniečių.. Tam prie- 

PIŪS4' jausmas, visa mū- 
Sį tįutinė sąmonė, ju^sų pa- 
ĮIŪhs gyvybės reįkaląi. Nebe- 

visą to, kas. buvo 
ferirašyta *apie reikalingumą 
SĮįitevai Vilniaus. Man rupi 
Ki vienas argumentas čia pa- 
Krioti. Vilniau^ J^autiims -- 
H Stftag teatroto išlikimo

| Kaip gynėsi olandai nuo ju-‘
V r f

t

je atsparumų ir stamantrumą. 
Jie jau nebelenkgja, atsi
laiko. Ęet Vilniaus krašte 
praeitis labiau apverktina, ne
laiminga. Ten lenkų “kultū
ra’ ’ ypatingai bujojo ir tam- 
sybę rėme. Bet netiek lenkys- 
$ ten pavojinga,, kiek gudų 
įauga; Jeigu gudų tautai leno 
a atgyti ir susiorganizuoti, jų 
frašte lenkystei vis viena nėra 
okios ateities. Man rupi ma

nyti, kad Rytuose mūsų, tautai 
didžiausias pavojus ateityje 
bus ne iš lenkų,bet iš gudų. Čia 
dąug prisidedu dar gyvos tra- 
dieijos gudų kalbos viešpątavi- 
mo^Liėtuvos valstybėje roūsų 
Bidžiųjų: Kunigaikščių laįĮkaiSj 
o taip pat gudų kalbos prastu
mas ir lengvumas, duodantis 
progos1 susikalbėti lengvai ir 
su lenku ir su rusu, o iš dalies 
te sudmtei^ 
Uos apskrityje^ taip-pat dalyse 
Vilniaus ir Švenčionių apskri- f 
čių jaunoji karta kalbasi tarp1 
savęs ne .lietaviSkai ir ne. len
kiškai. bet gudiškai, <<:popros- 
temų.?7 -

Tečiau vis viena kuri iš trijų 
slaviškų galimybių įvyktų Vil- 
niai.ts krašte: ar įsigalėtų tenai 
lenkų kultūra, ar sustiprėtų 
gudai, ar tautiniai atgimusi 
Rusija gudus sugromuluotų*— 
Lietuvai visa tai reiškiu tik 
vienų dalykų: kilimų slavų ban
gos, josios eigų artyn Baltijos' 
juros. . Slavai atsistoję tvirta 
koja Vilniuje, padarę jį saY0 
eigos avanpbstu — gaivalingai 
siektų per mūsų galvas Baltijos 
■juros, kuri juk būtų jiems ne
betoliausia. Jeigu mes neįs
tengsime savo tautos pakrašty
je pastatyti užtvaro tai slavų 
bangai — mes negalėsime švie
siai žiūrėti į tautos ateitį. 
Tuom užtvaru Rytuose gali bū
ti tik Vilnius, jisai būs tuo 
uSItvarų, jeigu mes te4 sukur
sime savo kultūros židinį, kurs 
atgaivintų ir sušildytų ^mūsų 
tėvynės rytus iš Vilniaus kraš
to . padaryta nebepūrkremtamų 
kitiems riešutį. . }

•Taigi Vilnius mums taip 
brangus ir reikalingas* kaip 
brangi ir reikalinga mums tau
tos'gyvybe.

. Kas mums atiduos Vilnių.
- O gal dar derėties, gal lauk
ti-, kol Tautų Sąjunga mums 
Jinteiks Vilnių kaip kokių gra
žių dovanėlę?. Ji, berods, mė
gino jau tai daryti, tik... su 
viena “ maža/7 sąlyga, kad mes 
pripažintume lenkus savo po
nais.’ Bet ar Tautų Sąjunga, 
pamačiusi aiškiai, kad mes sau 
ponų nenorime, benorės mums 
tų dovanų duoti, jeigu ir galė
tų tai padaryti? . Atsiminkime 
kad Sį diems ’Mę^jungSį os uosutra
tat nulitanstu ponijos šmėklos.' Len-
ir padaras, sudarytas■ tuo^pks^ - -v .
lu, kad ijf nędųo^sigųlėtLyę- 
kiečiąms, 2) kadiįeieisti vokiė- 
ČlamAsusijung|L artimesniais 
ryšiais su Rusija. Mat ąKjam 
tai patys nori Rusiją išnaudo
ti. Taip Rusijos ir Vokietijos 
jiems reikia pertyaro -r- Įnife- 
rio. Jie netiki, kad Pabaltijos 
sąjunga be Lenkijos bus tud' 
tinkamuoju buferiu. Jie mato 
ten vokiečių intaką. Jie prisibi
jo ~ tų valstybių mažumo. 
Jiebevelytų turėti LenkL 
jų ?fod morza do morzą” 
•Pagąliaus jeigu Rusiją nusi
kratytų bolševizmo, jeigu, pri
pažinti/ savo skolas Francijos 
ir. Anglijos bui^ųazijai, alijau
tai mielu noru paspirtų Lenki
ją ir remtų vėl “didžiąją ne
dalomų Rusiją’ \ Siaiįj. ar taip 
,alijautame remti tautines Lie
tuvos aspiracijas. —nėra jokio 
biznio. Kas kita jeigu afijau
tų šalyse įvyktų politinių ir so- 
cijalių pervartų, jeigu jų poli
tika atsistotų sveikesnįais’ir 
tėisįngesniaisč pamatais. 3 Įfet 
■artimoje ateityje to nėpramato- 
iim. Arką jeigu Lietuva pasi
rodytų Metąs rieŠutys, getus 
kirštuKas, kaip tai pasirodė 
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daug reiškiančią (tavanelę de 
jure, kurią tiesą sakant, lietu- 
vių tauta, at»iin|dąma Vilnių, 
jau pati savo rankomis būtų 
pasiėmusi.

Mkl VUniaai musui niekas 
neduot. Mums įpttemir jį rei
kto
\ K4 TAI BBBKUt

Tai reiškia nei daugiam pei 
mažiau, kaip Marumu lenkate 
Baisus tai žodis. Sunku, e**1®* 
tyti jtelteį jo tarinį Neišven- 
giamog didžiausios ąukoą ant 
tautos laisvės aukure* -Tauta 
turės atnašauti daug jaunų gy
vybių,- upelius ašarų te kraujp. 
Reikės ir mestį ant
•Ūkimo svarstyklių visą tautos 
išteklių. Išeiviai bent pusę sa- 
>vo dolerių turės atiduoti arba 
bent i^kolintLAlMKvha tM 
neišvengiama y radąlykųbrąn- 
fgesniiĮ ir užMuIewis, 
logika faktų nesuturimsi veda 
prie te. Jeigu mes norime bū
ti-gyvi ir laisvi, mes turime 
sau iškovoti teisę būti gyviems 
ir laisviems, terimu supltoMĮ 
ir išpjietdi tą, kims įsiveržęs Į 
mūsų namus, griebė mums už 
gerklės ir laiko mus pasmaug
tu '

Ąr pajėgsime?
Užpultasis, jeigu jaiif gyvy

bė brangį nemaldauįa, nesįde- 
rarbet(gteasL Ir nors te pats- 
besigindamas turėtų gūtif ta
čiau intempia ( visus savo raų* 
•menįs Įr ginasi, nes kitos išei
ties jam nebėra. 192Į-mi mė
tai musų tautos istorijoje,gal 
bus atmintiniai: tais metais be
ne bus padaryta pradžią g$u-T 
tino pasiliuosavimo mūsų tau
tos nuo lenkų priespaudos. Tais 

| metais galutinaįpribręiido tau
toje supratimas, lenkai vi
sada buvo mūgų amžini, neper
maldaujami pįiešąi, vįjūjsb- 
prato tavi’r seniau* Supratu tai 
Jonušas Radvilas, sųpratoikąn. 
Daukšą, suprato Vyskupas Va* 
lančįus. Suprato tai mūsų tau
tos inteligentiją, sukūrusi Lie
tuvos valstybę. Bet šįmet ma
tome, jog baigia tai suprasti ir 
mūsų Kandis. . Įsiklausykime į 
Lietuvos sodžiaus aidus, girdi
mus Lietuvos spaudoje. Palies
kime armijos, pulsą.. Įsišnekė
kime su Amerikos lietuviais 
darbininkais. Mūsų visa tau
ta aiškiai supranta, kad lenkų 
ponų grįžimas Lietuvon reiš
kia vėl jų ponijos viešpatavi
mą, žmonėms žemės bądą te rei
kalą vėl lenkti sprandus prieš 
savo išnąųdOtojus. Žmonės 
supranta, kad jeigu nenori bū
ti amžinais lenkų skolų mokė
tojais ir savo krąujorponų už
gaidams pristatytojais — turi 

‘ sykį ant visados pasįliuosūoti 

kyke IJetuvoje jąu visiems at
rodo, kaip tasai slibinas rijan
tis tautos smegenis ir kraują. 
Reikia tam slibinui nukirsti 
galvą, nes jo gražiuoju neišpra
šysi, nes labai jam skanus lie
tuvių kraujas ir reįkąliųgos jų 
smegenys ir turtai.

Jeigu Lietuvos, valdžia, me
tusi šilkinių pirštinaičių politk 
ką, imtų be ceremoni jų vyti pro 
šepaiius ten iš kur atėjo, nega
lima abejoti, kad Amerikos lie
tuviai visi stotų jąi į pagėlbą. 
Būtų gal te* tada išgamį bet 
jiė bijotų tautos rūstybės ir ne
drįstų beįit rviešai ' agituoti 
prieš7 nusikratymą lenkįško 
jungo. Šiaip jau visi remtų tą 
tautom žy#L Nbtik jpasįološ' 
būtų lengvai vykinamos, bet 
ir aukos vėl keabejo gausiai pa
sipiltų, PakUtų ūpas, susįvie- 
nytiune^ nes sųprastpmė aįš-, 
kialkad tai mūsų paskutims,. 
didysis egžsąmws nto kurio 
pareis visą mūsų .taktus ųteįtįs.' 
įr dąr viepąš dalykas-. Jeįgų 
Lietuvą, eiįų į kąrą sii lepkaisį 
jį beabejo. pąsįrūpiptų gauti 
sau tąlkinipkų< Jų bęąb^jo ak 
sirastm

r
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apėmę žmones djdelia rūpeatia iŠ 
Kiurio anglekaaių streiko.

čia tiek priviso laikraščių agen
tų, kiek begu laikraštis turi skai
tytojų. Labai gerai Seniai taip 
reikėjo padaryti, kad pripratinus 
ir apsntldėlius skaityti

Bedarbb.
! ' ’ *

p L. Paskoloj vą-.
;j^smm?kiąrūžia. Kąip kurie k<b; 
įMūrlįr patysgšrtrpasisbįreTkv^ 
tas ir rin* lenktynėn katras dau
ginusi* igpardųau L. L< Paskolos 
bonų gaus dovaną. Valio jiems. ■ 

Lietuviškų bravorėlių pririšo 
kaip grybų, po Ketui Be| girdė
tis, slapta Ikomisija-smarkiri vei
kia. Vėliau gal išgirsime kiek ant

. katros gatvės jų randasi Bus į- 
domu Žinoti

Kaip; kurios sėimininkes, kiek 
laikė atgal, statėsĮ didelėm dip
lomatėm, o dabar “mėnesiena ap
sišvietę.” Nėr ko stebėtis, tai iŠ 
didelio “diplomatiškumo” tas at
sitinka. . • < ' ' .

į Neseniai'įvyko išleistuviij po
kylis., Mat tūlas asmuo išvažiavo 
iį kitą miestą. Pokyly, dalyvavo 
gana daug jaunimo ir kelios gai
lestingos ponioj kurios, kurios išt 
gailesčiu ką įįį neapalpo. Patar- 
ti!na‘nemkvėĮĮl ašarėlių beMikalin- 
giems tikslams. Na o_ ponai pa
siėmę makąbilių lydėjo ir į.kė- 
lintą dieną tik sugrįžę. Žinoma, 
gal gerai pamylėjo ; o. moterys su 
įnašais vaikučiais nežinojo kur 
dingo, nes jojurnebuvo pranešta 
kur jie važiuoja. Tik ir yra kvai
lų ant pasaulio.
. Liberališka partija su savo “be- 
partyvišku” . “organu” ‘ baigia 
smukti, nes ir patys jau prisipa
žįsta,’ kad “Darbininkas” įvarys 
kinkų drebėjimą. Bravo ! Links
mągirdėti. >

“Amerikos L.” No. 44, Žmo-. 
gus po Medžiu labai džiaugėsi, 
kad' nė’ viena • diena* nepasitaiko 
lietinga, kada jie susirenka po 
medžiu. Bet vargšas apsiriko. 
Mat rudenio laike kada būną gie.i 
dra, tai ir sala, o nuo šalčio no^ 
sei. bevarvant ir protas gali iš
varvėti.' Tame pąčiąmę numery 
kaip sumanydamas šmeižia L. L. 
Paskolos Stoties valdybą, būk jam 
tepatinkanti visa ' -tvarką, ne i 
kaip kurių asmenų ir žĮngridus su- 
skaįtė, kaip kaip kur ėjo, O visi 
aiškiai žino, kiek tas “organas” 
apšmeižęs garbingų veikėjų, o ka
da per kitus laikraščius teisybė 
nurodoma, tai tada nei mur-muh 
Apgailėtina, kad Žmogus po me
džiu tiek drąsos turi savo taip ne
teisingomis kalbomis žmones klai
dinti. Žmogau, žmogaU, tas vis
ką^ veltui. \
e . . - KKunk Klįi

v‘ PITTSTON, PA.
^1—I 1 ■■l'llį

• Pittstono ir apylinkės, angliaka
siai dirbantieji Pennsylvania Coal 
Kompanijai, 14 d. lapkričio buvo 
priversti išeiti streikai už keletą, 
senų darbininkų nuo darbo pava- 
rymą>. Tai buvo angliakasių mag
natų bandymas, kaip drūtai laiko
si darbu žmonės, kokią vienybė 
jų unijose. Bet vos savaitę palai
kę dąrbiMnkus streike, storpil- 
vįąi turėjo pasiduoti darbinte 
kams. Itąpkr. 21 d. darbas vėl 
prasidėjo. Mat, kur vienybė, ton 
galybe.* Šis pavyzdis parodo kaip 
naudinga yrądąrbiriinkams spies
tis į dąrbininląškąs organkiaėlįaS’ 

L’apkr. iBv. ^Kazimiero liet, 
bažnyčioj buvo 4Q vai atlaidai’ 
Per yiėąš $ dieuąą ne fįk vietiniai 

■ gausiai '.lankėsi, Let ir apylinki- 
niai. 22‘lapkr. atlaidai iikilmin- 
gaibaigėsi. ‘ \

žinonpliai apriko pradėjus dar- 
Moite liniukams dirbti. Mat čia buvu

. IL • ' *?

C“‘i » 9 »

♦
> * '

l

A$K0L,Mm
.. ...

Kai Suvienytoge ValirfijoBe ta* 
jo įvykini* pmhibiėija, tai Čia 
mvo manyta, kad su tuomi* ir 
įlaivinlnkų veikimas turi pasi
baigti Kaip buvo manyta, taip ir 
padaryta? čia gyvavusi Pilnųjų 
: laivininkų kuopa liko numarin
ta* '/

; Apsirikta. Daug laiko nepra
ėjo, kaimai pastebėta plintant 
naujas girtuokliavimas. Žmones 
negalėdami plrkties svaigalų, pra
dėjo juos* dirbti patys. Nesant 
blaivininkų draugijos, nebuvo 
kam blaivybės idėjos plėsti. Su 
laiku net ir buvusieji blaivinin
kai, ' užmiršę kuomi buvę, ėjnė 
pratintis nors lengvį namini giri* 
mėlį gamintis. . • ■ '

Tų matant pasipurtyta. ęiebo- 
nui sujudus, tapo išnaujo atgai
vinta blaivininkų draugija.
; Šita atgimusi draugija Šmtel da
bar darbuotis. Ketyirtadieny, 
lapkričio 17, ji surengė prakal
bas. Kalbėto jum buvo d^Įis bfai- 
vybės apaštalas kun. J. Jakaitis, 
Worpė8terio lietusių ■ klebonas. 
Žmonių buvo atsilankę nemažai ir 
iš prakalbų visi išsinešė gyvų įspū
dį. Po prakalbų atlaikyta bląivi- 
pinkų susirinkimas.

Tų patį vakarą, naudodamiesi 
žmonių susirinkimu, Katalikų 
Spaudos Draugijos kuopa dalino 
savo nariams šių meBĮ*knygas.

Didžiai, gėrėjosi žmonės maty
dami, kokias knygas nariai , gau
na už savo įmokėtą dolerį. Kiek
vienas užsimokėjęs narys gavo po 
tris*knygas: “Misijonieriaus Už- 
rašai^? didelė ir puikiai’apdaryta 
knyga, parašė kun. R. W. AIęx- 
ander, lietuvių kaįbon vertė' Bro- 
liai Alarijoiiai j -PDvasiŠkojo Gy
venimo Malonumas,” prisilaikant 
Šv. Pranciškaus Salezo, vertė kun. 
V. Kulikauskas; ir “Katedrosi 
Dainius, kurią parašė J--All&r, 
sulietuvino S'afira. \

Gavusieji knygas tikrai džiau
giasi. Sako, kad parodę šias kny
gas kitiems, gausią kuopai daUg 
naujų narių. Kuopa darys pas
tangas, kad. tik: daugiau žmoniij 
būtų šiomis knygomis apdalinta, 
■Turėdama .omenyje, dar Jmliatą 
neužsimOkėjusių senų narių ir ga
rimą naujųjų, kuopos valdyba 
norėtų paskelbti, kad kas tik iš 
čionykščių lietuvių norėtų, gauti 

■šių metų Katalikų Spaudos Dr- 
jos kuS’gų, gali tai įsigyti, kreip- 
damies' prie kuopos sekretoriaus 
J. Jasinsko, kuris priims nuo ap- 
likantų nario mokestį ir pasiuntęs 
Centran gaus jiems knygų.

* Antanas Losius.

atsibuvo 1 6d. spalio, š. m. para- j t į vakarą dar pasakė gražią pra- 
pijoa svetainėje vienbalsiai nuta-Įkalbą mūsų gerb. narys J. Baltro- 
rė surengti didelį batarą parapi-Į maltis. Gražiai apibudino darbi- 
joa'naudai Švenčių tarpe, t. y. Įninku reikalus ir ragmo būti vi 
tarp Kalėdų ir Naujų Metų. Tol- j rus nariais LDS. organizacijos, 
gi tas Bazaras prasidės pirmoje | Mūsų kuopos nariai nemėgsta tus- 
Kalėdų dienoje ir traukais lig* 2Įščių pagyrų, nors kitos kuopos, 
d. sausio 1922 m. Laike Bazarojkaip So. Bostono net ir pajuokia * 
bus kas vakarą mušiką jaunimui!mumis kad mes silpni, neturime 
pasilinksminti. Svetainė Bazarui Į veikėjų, nieko, neveikiame,\ nes 
atsidarys Kalėdų dienoje b vahpoJ mūsų veikimo jie nemato ir tt, Bet 
pietų. , Taipo-gi 5 vai. po pietų jeigu pieš visus savo darbus būiū- 
praaidte Bazms šeštadienyje Į me rašę, tai organo būtų-reikėję
(aubatoje) prieš Naujus Metus ir Į12 puslapių mažiaūsiai. Nors mū- 
Naujų Metų dienoje. Kitais va- pų kuopa* neskaitlinga nariais, bet 
karais. Bazaras prasidės tiktai 7|kąip sakant visa “sųiėtonėjč” ir 
vai. vakare. Užbaiga Bazaro 12[diug nuveikusi. Mūsų*nariai dir
vai kas vakarą, ha išsijuosę politiškus, kultūros ir .

Padengimui lė$b t. y. apmokė-I labdarybės darbus. Mes visas- 
jimui miMikantų, bus imamą įžan- Į pastangas dėjome T. Fondo vaju- 
ga; Kalėdų dienoje, šeštadienyjehę įr .padvigubinome savo kvotą, 
ir Naujuose Metuose po ISc., nes Ateinančio vajaus laukiame ran
dais vakarais griežš smarkesnė kovės pasiraitoję. Nors didelis 
nĮUziįa, Kitais vakarais įžanga Į nedarbas, , bet kaip griebsim kar
po lOc* 'Vaikai eidami su tėvais Į Hai, tai savo kvotą padarysimo., 
lig 14'm. amžiaus įžangos nemo- Į U Paskolos bonų mums paskirtą 
ka, o pavieniaitvaikai, L y» rida-j su magaryčiomis” padarėme.;
mi be tėvų, moka pilną įžangą, į> tą, visą darbą atliko-pe:ka»ki- 
kaip ir kiti visi , I,tas, kaip -mes darbininkai. Ir

Stalus. Bazare, apart parapijos Į mes nesididžluojame iš savo gar- 
stąlo, pasižadėjo turėti parapijos Į bes, bet džiaugiamės, kad Lietu- 
eboras p, Jankaus vedamas, Mote- pąi prigelbe jonle. “ Vist nariai pa
sų Sąjungos 29 kuopa, Rožančiaus ūžadėjome rankų nenuleisti iki 
ir Šv. Praneiškaus draugijos. Ki-j Vilnius nebus išvaduotas. Mes pa
los organizacijos' dar savoj susi- gatavi ir gyvastį atiduoti jei tik 
rinkimų neturėjo. • ko nuo mūs tėvynė pareikalautų.

šitam Bazarui paremti kviečia- Mes esame gatavi eiti ir ginti sa
mi yra visi parapijonai ir parapi- /o bočių žemę. Mes turime savo 
jonkos ką nors paaukauti , arba ir karpe gerb. kun. J. J. Jakaitį, ku- 
nuo savo pažįstamų biznierių ką Į ris skaitosi ir Veikia su mumis it 
nors išprašius į kleboniją atnešti, kvapesniems darbams vadovauja.

Taipo-gi Bazare dalyvauti visus Tėvynės darbuotojas, kuris pusę 
nuoširdžiai kviečia Į paskolos vienas išpardavė ir kuris

Komitetas, mtsai yra pirkęs už $1,200 ir ne- 
' ■ ' . f ligiria kai °Amerikos Lietuvy” 

. . '' M/paltanmčiuš. atpirkęs nuo ki-
CAMBRIDGE, MASS. ko už pusdykį net langan ideję/ 
z TA, T"— » - ’aika. Tad laisvamaniai vis-gi

^Šis-tas, keistai atrodo. Pasirodo kad vis
Dirbtuvės, vienos pradeda eiti, ^ems dar trūksta tięcio. Jei no- 

fcitos sustoja. Standard Oil Co.., "ite ^>8^ prie'sios garbingos 
po' taiJu mėnesių Šlubavimo dąr- organizacijos, _uri aip •* . 
•beį. ppadgjopilnglaikg dirbti, tie- "f11 tėvynę ir dar>iiojas dėl jas, 
žinia, ar ilgai. Priima ir daugiau I1“’ atmkite į jos susmn. mu , _ 
darbininkų, bet tik tokius, .kurie būna kas an. rg sere os va a- 
nioka masinu dąrhg, -J. P. Cutter % 7:30g>« basnyma. » prisirasy-

At. Paltąnivičiuš. atpirkęs nuo ki

t

šu

t

SCRANTON, PA.

: Oras žymiai atvėso. Žmonių y- 
ra nemažai iš kitur privąžiąvusių. 
Yra tokių, kurie neturėdami gerų 
draugų negauna darbo. ?

.. Dapkr. 18 d. šv. Juozapo pat.
Klįunk Kųuiik. ^vetainėi buvo prakalbos. Aukų 

_____________ 'Tl » k - J. 'L,Lietuvos Katalikų universitetui 
sudėjo $683.00. Garbė. serąhton 
čiams. čia vis dar randasi lietu
vių, Pilsudskio pasekėjų, kurie 
vaikščiodami po viešas vietas 
skleidžia ląUvamanių sufabrikuo
tas paskalas, kad tik sukelti ne
apykantą prieš* Lietuvos lįuosybę 
ir L* Valdžių Tas vis-daroma, kad 
pakenkus geriems darbams ir 
tuom! pasitarnavus lenkams ir 
Trockini. Tai vis šlamštų nuo- 
pelnas, kurie nesusipratusių kata
likų yra palaikomi

Lapkr. 1Ū, 7 v* $Ž2 Spritee 
St. buvo kilęs gaisras viešbučio 
skiepe, tai svečiai pusėtinai buvo 
išsigandę. Ugnis greit nuslopin
ta.

'MtfnĮėjya.
I

ParitpWWar*».

švč. Panelės Apreiškimo 
pija ant savo suririŪkiiW

K
* , 
para
kinis

Co., kur ir keletas LDS. narių 
dirba, jau sdsto jo. Kad ir dirba, 
bet kąs-ris i°> kad iįk vieną ar 
>dvi dieni savaitėje. Juk pragy
venti iŠ to, negalima.

Jaunimas, kurs atsiskyręs nuo 
katalikų randąsi apgailėtinoj pa
dėty. Slankioja pakampiais. Vie
na mergaite, Z. J., beslankiodania 
pakampiais su žydukais atsidūrė 
ligonbutin. Vos 19 m. amžiaus ir 
jau tikį gyvenimą veda. Gaila. 
Tai turėtų būti gėda,, kad įr bol
ševikams.^ *->

xV,g.J. 
._____________________________ ‘ * t

BRIDGEPORT, CONN.

. Lapkričio 19. d. atsiskyrė
šiuom pasauliu ą. ą, Anufras 
Cutielius, patikdamas dideliame 
nuliūdime moterį ir penketą vai
kučių-. Velionis buvo 48 metų am- 
žiaus.’. Lapkr. 21 d. tapo palaido
tas šu bažnytinėis apeigomis ant 
Šv. Mykolo kapinių.

i Vėlimas sirginėju per nekurį 
laiką ir vaikštinėjo Kg paskuti
niai dienai, nė vienas jo mirties 
nesitikėjo.. . ■ , ■ \ ‘ '
"Včilioniš buvo iš seniausių ka

talikų darbuotojų. Jis buvo vie
nas iš pirmiausių įsteigėjų ir rė
mėjų šv. Jurgio’parapijos. Jo 
pastangomis sutverta ąv. Jurgio 
dr-ją, kuri suvįr§ 20 metų kaip 
gyvuoja. ir buvo jos .draugu lig 
paskutiniai dienai. Per daugelį 
metųjpfigulėjo prie-D. L. K. Vy
tauto dr-ję’s ir prie LDS. 37 kp.

Ląidotuvąs gal buvo, vienos iš 
Išlęilmingiąusių. Lydėjo apie 30 
autokiobilių, Lai būna lengvą šios 
šalies žemele.,
> > ' Nemunas,

’WORCESTER, MASS.
. v *

Ląpkrįčįo 29 d. LDS, 7-ta kp. 
ątatė scenoje “Valkatą.” Nusise
kė gerai. • Mėgėjai asv^ roles at
liko . kuogeriąusiąi. Lįuevieiaus 

Puišys, Lineričienės A» Kuo- 
aįutėt FadėjaM — J. Bą- 
čys, LiucĮniUos —- EL BaltruŠiu- 
te, pigmento Į--V- Ivanauskas, 
jų tarnaitės —* *0, šimanskiutč, 
Valkatas J Sritektek Policistų 

M. Valtolmpte lt V Diedulia
ms. . .

Geriausiai . atsižymėjo K. Balt-* 
rpŠiutė ir V Ivanauskas. Tą pa- 

b t * ’

kitę. Įstojimas dabar per pusę 
■uimašintas. Naudokitės proga.

. ' ■ Juozukas.
t-n, ' -

■ » *

• PHILADELPHIA, PA.
Negražus šposas.

Tūli lietuviai . nuvažiavo į 
svečius pas ūkininkų J. A., ku
rio laisvų pažiūrų moteris, kiek 
■laiko atgal, apnaikinusi namų 
turtų buvo prasišalinusi/ Tai./ 
jie pajuokavę su nevisai lai
mingu gyvnašliu,sugrįžę tyčia 
ąrnetyčiai paskleidė paskalą, 
būk . J, A. pasikoręs. Ta pas- I 
kala tuoj po visų miestų pas
klido. Ir daugelis apie jį (gy- • 
vų ir sveikų) kalbėjo kaipo pa
sikorusį. Nuo tokiipbaisių pas
kalų skleidimo reikia saugotis. 
Taip negražu. ■ 7 ‘ •

SVARBUS PRANEŠIMAS
Naujos Anglijos parapijoms ir 
* ir idėjinių organizacijų. , 

apskričiams.

Lietuvių K Federacijos 
Naujos Anglijos apskričio laiky
tame suvažiavime, spalio' 30 d$ 

;1&21, Šo, Boston, Mass., nutarta 
sušaukti parapijų ir apskričių ate 
stovų, suvažiavimi, kad sutvarkyt 
ti vasaros gegužinės ir, išvažiavi-• 
mus. TankiaLįvykstė pas mus ne- * 
susipratimai rengiant. išvažiavi
mus, Vieni nori rengti išvažiavi
mą tą pačią dieną ir kiti arba ap- : 
skritis ar‘parapija surengia išva
žiavimą vieną dieną. Tai užtad ’ 
neturi gerų pasekmių. Yra «au- ‘ 
kiamas eis. suvažiavimas' kad ga
utume pilnai sutvarkyti vasaras 
išvužiavimus* Suvažiavimas I- 
v'yks gruadMn 18 d, 1021, 1-bią 
Wl. po4pietų LDS. name, 366 j 
Broądumy, So, BostmųM ass- Tai- | 
gi gerb, parapijos ‘ir apskričiai* 
malonėkit^ . atsiųsti' atstovus; ar 
valdy narius į sį suvažiavimą. Gu- 
Rsbne daug, ką geru diitarti kas- 
link vasaros’ išvažiavimų, kad 
paskui nereikėtų vaidytis už die* 
pas.

' • Lietuvių R. K Fed. N. A, Aps
kričio valdybai . ' 9

•W?m, V, X
* Rftšt. M. M. kanmdulia.
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cleVeland, omo.

Neišlaikė duotą žofį. -

Keli mSnesiai atgal, vienas
Žymus asmuo, viešoje vietoje, 
prieš 600 Žmonių, vien tik kata
likų, buvo pasakęs, kad “Dirvos” 
vedėjai dari žodį kad daugiau m- 
šmeiš katalikų “Dirvoje.” Mi
nėtas asmuo tokiu pranešimu, Pa
ragino katalikus prie rėmimo 
“Dirvos.” Tūlas kliųbas paėmė 
“Dirvą” už organą. Dabar kiek- 
yimią<narį ragina, kad skaitytų
t“Dirvą,” Skaitant priseina rem- 

' ti,. nes uždyką negali gaut,
Po duotų žodžių, keliuose nų. 

meriuose/ nebuvo niekinami katą- 
likai, bet vėliau vėl pradėjo.

Dabar jau pradėjo drąsiai kibi 
į akis katalikams. Teisybė, apje 
šv. Jurgio parapiją nieko blogo 
nėra rašoma, nes tikisi gaut šiokio 
tolfio darbo. Bet paėmus bend
rai visą katalikų darbuotę, apie 
tai daug rašoma. Kone visdomet 
katalikai yra niekinami,* Katali
kų žyręesni veikėjai biaurojanū 
“Dirvoje?* Kurstoma katalikai 
prieš gerb, dvaSininkus-kunigus.

| Raginama kunigus prašalinti iš 
Tlraiigijų.

Katalikams garbė. | 
“Dirva” aprašydama gerb.

. kun. Garmaus prakalbas daro sa- 
Sj. vo išvadas, neva guodžia katali

kus, kad kaip čia Amerikoje jie 
■ turį užlaikyti savo. mokyklas, 
taip turėsią užlaikyti Lietuvoje, 
Tegul “Dirvos” “redaktorelis” 
nesilaižo žiūrėdamas į katalikų 
bažnyčias, ųiokyklas ir sales, 

TeisyW katalikai užlaiko minė
tas įsaigas. . Ir tuomi gali pasi-. 
didžioti. Bet kuomi laisvamaniai 
gali didžiuotis? . Kur jų švietimo 
įstaigos? Kur jų mokyklos, ku
riose galėtų mokyti vaikučiu^ lie
tuviškai? , Kur jų salės, kuriose 

. galėtų susirinkti? Tegul “Dirva” 
į šiuos ’ klausymus atsako. Pažiū
rėsim ką ji uždainuos...

Aišku, kaip diena.
Manau bus aišku. Ar “birva” 

yra permainiusi savo turinį? Ar 
yra pildomas duotas žodis?/Kur 
tas prižadas, kad “Dirya” ne?

* šmeiš daugiau katalikų. 
Gudrios priemones.

Po paskelbimo, kad “Dirva” 
nesįtneiš daugiau katalikų, daugu-

• mui “Dirva” buvo veltui siuntu f
nėta, pasižiūrėjimui. Tuomi bu? 
vo bandyta gaut nemažai prėnm 
melatorių. Bet katalikai yra at
sargūs, nesiskubino užsirašyti. 
Sakė: “Pažiūrėsime kas bus to
liau?’ Štai dabar pamate ‘>Dir- 
vos” paprastą auginamą “varpu
tį...”.

Negali lauk paramos.
* “Birva” negali laukt iš katali
kų paramos taip, ilgai, kaip ilgai 
ji nebus apvalyta nuo piktžolių, 
kurios pasirįžusios ją pačią par 
smaugt ir padaryt iš jos “ dirvo
ną?’ Ačiū Dievui katalikišku laį- 
krašeių skaičius pasidaugina. Ka
talikai gali iš jų vieną kitą pasi
rinkti, juos skaityti ir remti, nes 
męs juose randam naudingą savo 
dvasiai maistą. Tėmykit gerai, 

.kad duotas žodis, nėra pildomas.
9 Simono Sūnu§..

V

■ ’ f *. - • ’ 1 ■ -■*
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F4 v ">r.agsvs 
jo kas lint reikalo turėti Lietu
vos valstybei universitetą. Nu
piešė vertę ir reikalą auklštLgry- 
nai lietuviškoj katalikiškoje dva
sioje Lietuvos jaunimą.

Kūrimui Lietuvos katalikiškam 
universitetui buvo surinkta $325. 
Aukotojų vardai bus vėliau pa
garsinti.

Tą pat. vakarą buvo išneštos šioę 
dvi rezoliucijos:

1. GriežšČiauisai protestuojama 
pliek išgamos Pilsudskio valdomo
sios Lenkijos negirdėtą pasaulyj! 
žvėriškumą pagimdžiusį Lietuvos 
vaikeliuosekraujus/ ašaras ir 
žaizdas spalių 1 dieną 1021 me
lais, mūsų sostinėje Vilniuje.

2. Kuogręičiausiai prašom Ame
rikos valdžios tuo jaus pripažinti 
Lietuvos nepriklausomybę de jure 
ir padėti paliuosuoti mūsų bran
giąją sostinę Vilnių išbjaurinusių
jų pasaulyje barbarų — lenkų 
verguvės.

Susirinkimo įgalioti pasirašė : 
Kun. klebonas Valantiejus, 
Cibulskas, ' .
Tutoraitis,.
Kun, Bakšys, 
Tareila, 

‘ ’ Kovas. ,
Beje, dar šv. Juozapn par. ka

ras po vadovyste garbaus vargo
nininko Vismino sudainavo kele
tą linksmų Šaunių lietuviškų dai
nelių, kas sulaikė publiką laikę 
rinkimo aukų. Taip-pat pradžioj 
ir pabaigoj, kalbėtojo kalbos su
giedojo Lietuvos himną.

Taškas.

• - >:ii . , ... ■ ... Z
*

SLOGOS.
«

- ■•! »IM -!■ ■

Lietuvos valdžias, o dabar tai 
kiti net uiSigarėjo bešaukia* 
ini.

Pažangiečiai ir socijaldemo- 
kratai ju^. užsipelno atžymėji-

tamavinių, Lietuvai. Kaipjuos

/

CAMBRIDGE, MASS.i '
Spul. 23 buvo v surengtas Mot. 

S-gos 22 kuopos * vakaras. Iš to 
vakaro gaus. $5.00 Pėter And- 
rew 43 Barton St.,. Boston, Mass. 
Tegul minimoji ypatų atsišaukią 
pas. žemiau pasirašiusią.

Su° pagarba,.
Marijona? Sundukienė.

« PROTOKOLAS
LIET. DARBININKŲ SĄ-GOS 

CHICAGOS APSKRIČIO.

Nutarimai.

^agssįįga—u ,i^rraw^sggsgg==s^^ ■■■'..
I laidoje num. 120 besanti tokia J«« po aunui iv, Petro parapija*** 
karikatūra, kad ir vaikas su- 
prąaty, jog tokios neverta dėti i 
laikraštin. Indomu, kas per 
vienas yra tas “Darbininko”!
radrirtorius. Mmį rodos, k»d XKW VORK,S. Y. / 
yya lygiai išvitkščiai, negu tenl ntlyiHt, B>[^awWą»
parodytas Imkime Camegie,[|yyta nedalioj, 4 o. gruodžio/tuojau* 
Strauss, Gould ir kitus milijo- po «umat antrą valandą po pietų b«i- 
nierius, kūnų negi galimą
vardinti. Aš nekuomet <1’w »™!®»
Čiau jokio 'darbininko ar tai įį . * 7<įWįi*s.
darbą, ar tai iš darbo einant ei- ___ _____ —
^tis taip, kaip karikatūra CHIOAGO, ILt 
.rodo. Toliau ką. tun bendro Į kuopa* saSnadnią sualrin*
tvaiko gėrimas su pataipimu Wlw |vyfal atvergė, 1 d. gruafcto, pa- 
milijonieriu, ypač kuomet vau- pw«M yWJ. - Yi«l, mitiM pratomi 
dno nemofcunfa Aš nieko M- Į****1» »*«« «“*l •*

■■■ ■■' m ijl ■ w w 
Prus. parapijai Mltja, 1 • 
pietų. Visi nariai llrdl 
mt atririnkyti Ir Marman
ti naują nariu* ■

L

kflrikjitiira. kad ir valkas su- tnlnž>- Kttedtme visą® nariui bū- KanKatura, m ir vaisas su

x PHIĮ.ADELPHL 
LPB. 78-t.o« kuopos mfau 

rinkimas |yyl« uedėlloj, 4 A 
tuo jaus po aumoa buiuytUrf 
Ylai uuriu.1 malonėkite prUm 
tu laiku, nes turime daug sv 
kalu aptarti. Atsiveskite ir | 
riu.

Kviečia

; MONTBEAL, GAN 

LD.S. 92 kp> mėnesini* SUS, 
{vyta nedelioj, 4 A gruodttb, 
pamaldų, k»žuytin?r; sveteli 
Porthenols . Todėl broliai 
tės mnlončklte visi atsilankytt 
tu laiku, * nes turim aptarti n 
tu« reikalus ir pradėti ndujua 

’ięlsklto net. vienas žlo ihm 
Ateidami atsiverkite ir haul 
kurie kiuri l ateiti ir mylid* 
kas otganlMięljas.

X Svečia

' EAST0N,.PA 
•LDi', 40-tos‘ kuopos minei 

rinkliu ;s įvyks' nedėlloj, 4 A. 
tuojau i po Bumoa šv. Mykolo 
svemi: tfc Visi nariai matot 
būti i skirtu įnikti, nes turi 
jiyaiPių reikalų aptarli. Atai' 
nauju :* atlų. *

• • • , . Kylęėia
.. ■. - y ■

£

Štai ka Dr. Landžias pa-lmo P*®-
„m. „i. .iam w i&Kįs: 

šaldyiųus: . * Reikia griebtis pulygini-
Dabar atsiradus šaltam, mo. štai Ši pasakaitė gal pri- 

dregnam orui pasididina 
prasiŽSIdymai ir slogos. t Y- 
ra žmonių, kurie galima sa
kyti nepasiliuo8uoja amo 
slogų. Ypač šiais laikais. 
Pas tokius žmones neveikia 
kaip reikiant plaučiau 8i$ią 
arba inkstai. Jei šįe organai 
neveikia gerai, M žmogus Pr*e suna?a, “"f**** !ni- 
turi nuolatines slogas. Šiaip 
jau žmogus prasišaldo ir 
slogas pagauna dėl įvairių 
priežasčių. Perdaug atves
ta, sušlampa kojas iEslogos’ 
apipuola. *

Gripas, influenza, plau
čių uždegimas, kataras, oro 
tal^i uždegimas vis tai slogų 
rūšys* Tų negalių ženklai 
—-fgalvos skaudejimaš, uq- 
sies glites bėgimas* airių pa
raudimas, drebulys, karščia
vimas, viso kūno laužymas, 
kosulys: .

Ne visi žmonės lygiai 
greitai prasišaldo. Vienam 
pakanka .naktį iš po kaldros 
iškišti ranka ir jau' jis užki
męs. . Kitas sušlampa, per
mirksta, kaip varlė baloto 
nieko blogo neatsitinka. Vis
kas, Čia priguli nuo- žmogaus 
liūno atsparos. Apie muš 
laksto visokių ligų bakteri
jų (perų). Jų tinime ant 
savęs, jų suval^pme. Jos 
tik dėlto nepakenkia mums, 
kad mūsų kūnas atsispiria 
prieš jas. Bet jei mūsų kū
ne kas bloga daros, tai perai 
gali patogioj vietoj įsigalėti. 
Štai žmogus sušlampa, kojas, 
jos atšųla. “Kraujo per daug 
kitur suplaukia, nes į kojas 
jis negali gerai sunkstytis. 
Tai proga ligos perams pa
veiki ant žmogaus. O pavei
kia tose vietovėj kur kūnas 
opiausias plaučiai, ger
klė, oro takai* nosis. Jei 
šiaip jau žmogus • visiškai 
sveikas, tai jos kraujas gai
vus ir žmogus atsispirs prieš 
slogų perus ir nušalęs. Bet 
silpnuolis, subobėjėlis to ne
padarys. Kad slogų ir kitų 
ligiį išvengti, tai reikia ’už
sigrūdinti. Lengvai prasi- 
šaldžius reikia išgerti karš
tos arbatos su lemonu, gerai 

f išmiegoti jr viskas pranyks.

Lapkr. 20 d. 1921 m. Liet. Qarb. 
Sąj/ Chieagos apskritys, laikė su
sirinkimą West Sidėje, Aušros 
Vartų pat. svet., 2323 W. 23 PI., 
Ghicago, IU. .

‘Susirinkimą atidarė pirm. R. 
Andriuliūnas. Nutarimai perskai- 
tyta’ir vienbalsiai priimta. Ats-: 
tovų atsilankė išjsepių kuopų.

Raportai.
Pirm. R. Andriulituias pranešė, 

kad LDS. 75-ji kuopa, Westville, 
III. prisiuntė $5.00 dėl įvedimo 
biuro. Iždininkas, A. Šrupša iš
mokėjo North Sides Vyčiam. $17.- 
90.. Raportas komisijos biurd. P. 
O. -aiškino, kad turi nužiūrėjęs 
tinkamą žmogų* vesti biurą. P .Z. 
pataria kad reikalinga^ darbihių- 
kams atidaryti biuras. Kun. Į?.' 
K duoda daug naudingų patąrL /Blogesniamė atsitikime lik-
karus atidaryti biuras.

rysL Reikia griebtis palygini-

gelbės.
Vienas prasikaltėlis buvo nu

teistas ant pakorimo* Kuomet 
jau buvot,prasikaltėlis atvestas 
prie kartuvių,* tai-jis paprašė 
malonės — leisti atsisveikinti 
su tėvu*. Tėvo nereikėjo ilgai 
ieškoti, jis besąs minioj apsto- 
jusioj kartuves. Tėvas prisiar- 

riop. Simus siekė tėvų pabu
čiuoti, bet vietoj to nosį nukan
do. Klausia,* kodėl taip pada
rė. Nuteistasis atsake/kad tė
vas jo iš mažų dienų nevaldė 
ir jis užaugus piktadaritiy Ta
vas papildęs apleidimo.nuodė
mę. \ ’ u’s ■ į: •: _ įT ;

Tai kaip? Ar šitų pasakaitė 
neprigelbės išrišti klausimų, 
kaip, atžymėti' goriausiuosius 
tėvynainius — pažangiečius ir 
somjaldemokratUs. ’

Saliamonas*
' .1 'T* ' . ________

LAIŠKAS/ “DARBININKO” 
REDAKCIJAI DĖL KARL

e. KATUROS.

to nematau, jk&ip ^k tą, kad re-■ 5
daktorius yra grynas socijalis- Į \ * ___
tas katalikyste prisidengęs ir irAvrmiitTm ura G G 
dMųškatsdikiškame laikrašty-'■Ia. Tir. i u .Įjgrf-r I*DS. 2 Jip: meacalrus fūgltlnkimas je. Lietuviu tilptų turėti Žmo-Lyyįg ^rnjnke, a a gruod., parapijf- 
'gų katalikiškų idėjų katalikas- neje aaieje, 20 webst«r st. į h suki
kam laikraščiui vesti. Man-ro- rinkimą kviečiame vfeua naųua ko; 
'dos, kad kokis tar* apsimetėlių ptoitiingiaiMia .ątritl. 4
būrelis kontroliuoji lietuvius. [ ' Vawi/^
4!SStj?aad omoago, ». 
kisdėjęs laikraštintokias kvai- . LD^* menosinia
la& ir klaidinančias karikatu-1w««*** 4 * 8ru0d” m
ras. 'Jei negauni gerų karika- ?i~B -r—

i

. «. I

Jus išpeikęs . ••
* ‘I-

Vineent T. Banionis ♦ * I 
Brooklyn, N. Y. • .j

I,

1
4

J

IŠ NEW YORKO 
Į EUROPA

Ant Suv. Valst. Laivų

' P

r

■ /
Jūsų laikraščio, lapkr. 10 d.

1

t Karikatūra, buvusi “Darbininko” num. 129, kuria vienas) 
skaitytojas pasipiktino ir atsiuntė augščiau indetą laišką. |

>

Namo Ant Kalėdų
Greičiausi ir didžiausi Amerikos vėliavom laivai parvežė tave, t 

„ Tėvynę kaip? t laiką linksniai atSvestl Kąlčdtylf, ' " -'

PLYMOUTH—CHERBOURG—BREMEN
S. S. AMEĮIIOA . .Sausio 3—Vasariu 4 ■ '
S. S. GEORGE WASHINGTON ...... vGruodžio S—Sausio 17 

BREMEN
S.'S. HUDSON ..................  Gruodžio 3—SąūslO 14 ,
S. S. PRINOESS MATOUCA ............   .Gruodžio 10-Sauslo 23 ‘

BREMEN—DANZIG .
’• S. S. POTOMAC ..................Gruodžio 31—Vasario 11 

.PLYMOUTH—BOULOGNE—LONDON ■
* S. S. PANHANDLE STATĖ ..........Gruodžio 27—Šąiista’Bi

S. S. CENTENNIAL ŠTATE'. .......Gruodžio 14— Shuslo 31
Laivai išplaukia nuo l?ter 74, 34-th St., N. R., Išskyrus S, & 

, George IVashlngton Ir s. S. Anięyl.cit, kurie išplaukia Is Pier 8 
x ir 1,.Hobokęn, N, J. . . . •

Uriited Statės Lines
’ . MOORE and McCORMAūK GOMPANV, Ine..

RQQ&mirt ^PEAS^fflP COMPANY, 
UJUĮTED AMEllICAįį LINES, Ine.

n

t

f 1
i .

Vedantieji operatoriai dėl U. S. khipping-ltoard
T)p1 knvcrelšs kreinkitės IT- S. Lines >

i
Dėl knygelės kreipkitės U. S. Lines 

45 Broadway, New York. •iit

-c-

''•.'.‘st

WATERBURY, CONN.

Lapkričio 2Q d? į mūsų kolioni- 
ją pribuvo nepaprastas svečias, 
kun. Garmus. Vakare buvo su
rengtos prakalbos gerbiamam svę-’ 

. čiui. Žmūnių prisirinko pilnųteĮe 
sale. Matyt žmones buvo labai 

. užsiinteresavę. Ištikrųjų, kas at
silankė tas nesigailėjo, nes hūVo 

- labai įdomi gerb. kalbėtojo pra
kalba. Kun. Garmus yra labai ge
ras kalbėtojas. Tą liudija rinitas 

•žmonių užsiinteresavimas ir ra
mus užsilaikymas.

Gerbiamas kalbėtojas savo kal
boje nupiešė taip aiškiai, taip į- 
domiai Lietuvos valstybes kariuo
menes kūrimosi-ir pirmutinius jos 
žingsnius, kovas su įvairiais prie
šais, kad net daugumos žmonių 
akyse ašaros, nenoromš, pasirodė. 
Mat gerbiamas kun. Garmus yra 
buvęs pirmutinio Lietuvos kariudį 
menes pulko kapelionu ir dalyvį 

' vęs kartu pirmutiniuose Lietuvos 
karitiomenėa žygiuose. Tad daug 
yra patyręs iš karo laiko įvykiu,.

mij dėl biuro. Siūlė palikti ko
misijai visą darbą užbaigai. Visi 
sutiko. Komisiją žadėjo- susirink
ti lapkričio 24 d. ir baigti biuro 
pradėtus darbus. Pinigų dėl pra
džios ątidarymo. biuro yra pasiža
dėjusių aukuoti apie $30.00. Kun. 
F. K. duoda patarimą, kad kuo
pos parinkti! aukų. . 4
„Rengimo pakaro komisija išda

vė raportąne pilną. B* nebuvo aiš
kumo vakaras įvyl^s, ar ne. įne
šimas, kad kuopos surengtų pra
kalbų maršrutą. Ir kalbėtojas 
kviesti iš centro, jei bus galima 
gauti. Nutarta kreiptis laiškų. 
Buvo įnešimas, kad visos kuopos, 
daūgia urašinetų žinių iš darbi
ninkų. gyvenimo.

įnešimas, kad būtų įvestos pa
mokęs dėl darbininką . lavinimos 
.kalboj ir kacl būtų rengiamos dis
kusijos. įnešimas paliktas prieš- 
metiiiiani susirinkimui.

Sekantis, priesmetinis susirin
kimas nutarta laikyti gruodžio 18 
d. 1921 m. Vest Šulėje, Aušros 
Vartų par. svet, 2323 W. 23 PI., 
dhic’ago, Iii.. *

Susirinkimą uždarė pirm, R* 
Andrpliųnas.

R. Andraliūnas/'pirui. 
A.

P, S. ' Reikale kreipkitės pas prisidėjo tik pažangiečiai ir so^- 
R< Andruliūtią, 4452 So. Fairfiėld cijalcleniokTatai. Jie nuošaliai' 

- . stovėdami visų laikų šaukė -ant

lįs namie, .arba kreiptis prie 
^ųktaro,

SKAITYTOJŲ KAMPELIS.
APIE GERUOSIUS 

‘ LIETUVIUS

Dabar jau aišku, kad tikriau 
šieji ir geriausieji tėvynainiai 
yra[ sbcijaldemokrajiai ir''pa
žangiečiai. Kalbu apie Lietu
vos lietuvius. Bet tas pat pri- 
t'aikintina ir prie Amerikos jų 
vienminčių. Blogiausi tėvynai
niai yra krikščionys demokra
tai.^ Jie pasiekė net išdavys
tės Riipsnio. Po jų pagal blo- 
gumų seka socialistai liaudinin
kai ir sandariečiai.

Žiūrėkite krikščionys demo
kratai seime didžiumoj. Soęi- 
jalistai liaudininkai iir santa- 
riečiai ministerįų kabinete, di
džiumoj.

Tas kurs seka Lietuvos poli
tikę. .ir lietuvių laikraščiusf tai 
mato kad Lietuva atsistojo ant 
kryžkelės ir ji spiriama imti tų 
kelių j kurs kadir aplinkiniais 
kelinis veda įįVaršavų. Prie ši
to pragariškai blogo darbo ne

"4

l. D. S. KUOPŲ SUSI- Į
Kurį tėvai jo supynė; - - |{||jK||^jįl

. Meili ta grįcia berneliui, 
Kur jo tėveliai, gimtinė. 
Svetur nors šildo saulutė, 
Nušviečia dangų mėlynų: 
Meiliau bet ten, kur matute 
Mus užsupo, užaugino.

i _ \ . Margalis.

MOTINŲ MOOĘRNlŠKOJi iLOP^INi
.“‘Cit neverki mano 
mažulėli-r-neraudok, ’J
aš tau duosiu BAMBlN^ą 
čiučia-Iiulia.” "

Greičiau bėgki j aptidgą £ 
nupirkį 85e> buuk^ 1
BAMBINO^Vą|zbl^č:^d!«. tižreg. Š. Vi
į* Arbatinis
. tuojaus pašalins kadž 

kio vidurių diegimą ir-į kelias valandas sutaisyš vidurius ir gįjj 
: tinaipašalins užkietėjimą. ‘‘Kūdikiai mčgutajp jie prtšo dąuyiMąsa 

* Motinoji Jeigu jųsų apdekorius neturi tai pririų^|l 
40e. pąštą markėmis tiesiog į . , 1 ' I

F. AD. R1CHTER & CO-, Bcraugh at Brocklyn, Nevr Yaafc. ' ’

I ' DE'.L'ROIT, MICH. < ■ . ' ' "
r LDS. V2 kuopos mėnesinis susirinki- 
mas įVyks nedalioj, "4 d. gruodžio, tuo- 
jaus po pamaldą Šv. Jurgio parapijos ! 
■svetainSj, Visi nariai mSfonSkitė prl- rX 
būti; nes turtoe daug svarbių reika- Į 
ją aptarti. AtsiveskiteAr naujų ntt- 
riU< - ; . L_,

NEW PHILADELPUIA, 9
■■ PA. .. V I> . » r

LDS. 87 kuopos susirinkimas {vyks f
4 ų.: geuod.„ ūlžt m. pc^ąžąytiftėj sątej, 
tuojauš'po antrą šv. >I1ŠM Kvie^p,-1 ■ 
ml pribūti visi nariai ant susirinkimo, 
nes bus išduotas' rai>m;tas iŠ buvusio 
apskričio suvažiavimo. Taip-gi atsives- ■ ,
Uit nors po viena' naują nuų prisira-~ '

‘ Vaicij/bd. I ’

r

įGRAND RAPLDS, MI0H11 
IDS. 93 kp. mėnesinis susirinkimąs • 

Įvyks panedėly, 5 d, gruodžio 7:30 vai. 
vakare, Sv. Petro ir Po.vylo parapinę r 
svetainėje. Visi nariai— malonSldtel 
pribūti paskirtu laiku, nes turto daug 
svarbių reikalų aptarti. Taip-gi at-Į 
siveskite ir naują narių. J |

Kviečia Valkty. I
; • ----- ■ "r- 1 1 » ■ ‘ f

BRIGHTON, MASŠ. [
LDS. 22 kp. mėnesinis susirinkimas Į 

Įvyks petnyčioj, 2 d. gruodžio, 7:3Q vąL.

trenkė ^Perkūnas No. 10 me Visus narius ateiti. ‘Taip-gi afsl-j v - 
Lapkr. menesio. . Ves^te i* naują narių. . , ..

' Didelis aprašymasapieslap-/ ,■/
tos Diplomatijos Stebuklus.' 
Visi kurie norite gauti šį nume
rį “Perkūno” pasiskubykite, 
nes vėliau neliks.

Tuokiu didelių trenksmų da 
niekad nebuvo kaip, kad yra 
“Perkūne” dabar.

Kuo greičiausiai siųskite 15c. 
‘/Perkūnui” ant tikieto, ir savo 
vardų ir anfrašą. Pinigus ga
lite paštaš^ddįaiSi Čekiu 
ir “money orderiu,”

“PERKŪNAS”
366 Broadway, Boston 27 Mass.

RED. ATSAKYMAI
Dzūkui iš patrakęs, Utiea, N.

Y. — įamstųH žinutės negali
me šį kartų sunaudoti, nes ki
tas prisiuntė ankščiau^ kpio tų 
patį dalykų, Laukšįrne dau-
;giau* - •

Aš ir Jūs, PhiladelpUia, Pa. 
Tamstos rašinėlį žjpniai su- 
tyumpiuome* Perdaug įsileido-, 
te į šeimyniškūs santildik Tas 
•visuomenės neliečia.

IŠIRA NAUJAS 
E EHK Ū N A S” I!

Su‘didžiausiais trenksmais iš- 
“Perkūnas” No. 10

*

' A1

Jei Bų sųvąit^pųsiųsite per mūsų Bankųjį 

pinigus | t«i Jūsų Giminės

......A;.

«T

v
. M

nu bois, pa. . į ’ BtrijICJSTATES RANK ■
LD& 55 kuopos m&eriris susiriuM* Lį| 

mnMl|vyta'4 d. gruoclžio, po piuniUdą. į ' 1 ,/
J šį wlrlnWmą kviesime vIžw»arift»[X C
ku'oBkąltMnglauuia ateiti. • Įy. -AMi) vOIV šiiDtll

KewMN. Y.

*V
i .

'H
v4*įj

Ml

% *m

«•

juokingų ir liūdnų.? Toliau kalbG* Avė., Chieagę, lU*

f
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h KENOSHA, TO. \
LDS. 80 kuopos mBnesIuU Busirln*' ^ 

kiumi įvyta ruKiatloj, 4 d. grumi, tuo-
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ŽINIOS, *CAMBRIDGE, MASS.
x«

, Neseniai čin laisvųjų tarpe bu- 
v\i vienas atsitikim..člw. Aš zjil- 
1-ejąu ar Aebito apie tai laisvųjų 
laikraščiuose. Bet ne. Kad jie 
tyli, tai mes turini pranešti vi- 
snomenri. Yru vieūaa btoiiiereli^ 
iafevij. pažitoit. Kadangi jaui 
m reikia nri Dievūt nei Bažnyčioj 
tai reikia daugnur pačių, negu 
vienų, Nors, tikroji pati buvo ka
talikė, bet vėliau paliko tokia 
pat* kaip ir jis, Ji buvo ne kū
mui l&ikufkur tęn išvažiavus. 
Sugrįžus savo vyrų rado jau ‘sp 
kita pačia besantį ’kantbary, Kilo 
‘ ‘ kate.Bet vyriškis, vis-gi > nu> 

’ Kalėju moteriškų, Tai jiiš t oš gė
dos išvažiavo kitan miestan;. Gi 
biznierius netnris kttr akių dėti, 
žinoma ir patlgyeidS ne/uri gė
dos; kaip rausia kulbes, bet kaip 
kas nutveria už kojos, tai jau blo
gai. ^Taip iie su mūsų Juisvamav 
niais bei sandarokais. Pats gyrė
si esijs jn “prdpesėrius.” O da
bar gedi pačiam ir lietuviams.’

V, S. J.

I^ARIKčIAI LAIMŽJ0 
^HKANOSPARNĮ." 
Mkutinemis, praeitos sųvai- 
KKmto dienomis -mndarie- 
w|urėjd’ *^einią.*’ Iš tos 
Mtattęs, lap. 25 d.t Lietuvių 
aį tvyko jų šeimines pra- 
įįp. Susivėlinau ir aliejot- 

gįjt* pasiseks gauti patogių 
I4. Kolto inano nusistebėji- 
p buvo/ kuomet radau tik 
įgijus ir kelias; poras publL 

ĮKjk PTasidvjo apie 9 vai. Kal- 
nįo Račkauskas. Jis matyt ži- 
■mbunas, kad. jo " pasekėjai tik 
Kjk težina, kiek “Sandara” 
Smito,, negražiai apšmeižė nni- 
R| gurk. kun. Prof. F, Bučį sa- 
i«y$amas? buk jis agituojąs* 
pĮbd Lietuva priimtų Kymanso 
■Jbrojektų ir susidėtų su Lenlti- 
^įsu Kas žinųnm, yra girnas 
įnelas^ Kalbėdamas iipie pai‘- 

Lietuvoje, nieko rimtesnio 
^pasakė, be pakartojimo nu- 
rdėvėtų laisvamanių orgumen-
tų. - • - r |, -  . ■
‘ ™ Tie BEL DARBININKŲ BŪVIO
• 4. • ’4 1 r PAGERINIMO.
jgktthMTit tifeybo-f . partaiuho/tararBepag^l 
<IJxtymas mokyklose. ' lnB!‘ F8^i’®f8 dratigijos nei 
; 'Metalas apio Am.
viij partijas bepartVvius vadi-Į i rfąlies, laikinai susopta 
’ao juos negyvais “kunafe” h.melmmei jstikus, n pastarosios, 
■“įikSnospaLiais”. Girdi, - jam F<«*nm jas vai-

d

nurodytu keliu prie gerbūvio, 
šiandien darbininko prieder

mė turėtų būti: laikyti-? katali
kiškos Bažnyčioj principų, Im
ti taupiu, suprasti mokslo svar
bų įr j<> siekti; išmokti bendrų 
kalba, būti teisinau s laikytis 
tvirtos vienybės it saugotis 
veidmainių, kurie būdami y>1- 
kids eina dariumnuų tarpati 
avių kailyje. Maždaug, tn prin
cipų laikydainies tikrai tikiu, 
Kad savo tikslo atsi »Mm»k

Vietinis.

I LINESiHcfejy SCRVt,CE\v»THB| LINE
■ Trumpiausius susisiekimu# su vls«mt dalim GentraMs Itaraitos
i, Laivai išplaukia kiekvieną ketvergį
fi nm> I'fer 8U No, Ulver, 4tMU .Sr.. New Torte, 12 v*l» per/pfet* 
I “MOUMT CLAY” . “HANSA"
B °MOUMT CAJtROLL” “BAYERN”
I “MOUNT CLINTON” “WUERRTBMBERQ”I Kajutos su 2, 4 ir lt lovom ant vhų Šių lųtvij. tiIiHt vutgy- 
-■ mui, rūkymai |r sMPJimui kmuliartai ir visi pusi vaikščiojimui I dčnul skiriami 3-čIi» klasės pasažferlums. Ant Ižilvaj “Hansu**
■ ir “Bayern” yra kelios specialiai puikios kajutes. UA-Jreg'is-3 travfmiil vieton rąžykite t musų įgaliotus agentus arba i 
I JULIUS Ine., Ateio Engianti. Genčiai Fw»,
I 260 Hanover St., Boston, Masto
j UNITED AMERICAN LINES, Ine.

IUNITEDĮamerkan
HAMBURG 
AMERICAN

t

PRANEŠIMAS LIETUVOS 
VYČIŲ JT KUOPOS NA

RIAMS., *
Lietuvos Vyčių 17 kp.- nariai, 

kurie esate paėmę tifcietus, steng- 
Idtte; jų išparduoti kttodaaigiau- 
ria.- Likusius dikietus malonėsite, 
atnešti ant sekančio susirinkimo, 
nes komisija turės padalyti ats
kaitą.

■ k

v.

V -

Skausmus ir gčlimus nutilto

EXPELLER
VėiilMiiėnklta ufcfg, S. V. F*t. C/H* 

& .

DRAUGAS REIKALEj

■yi •/'. it •' t •'

Pasekme po 28 dieni

arba grąžiname funi*

Jei norite sužinoti ka veikia 
socijalistų ir komunistų veikė
jui (vadai)f siųsk Perkūnui lub 
o Perkūnai prisius .jums paaiš- 
kinima.

^Perkūnas”
66 Broadivay, Boston 27 Mass.

Į Tol, Bo. iKMtoa 2488

1R.J.C. LANDŽIUS?
i (SMMGUK) |

Libtuvis ■ | 
Gydytojas ir CmuRaio 

t Gydo aitriai Ir chronfekaa llgaa » 
J *yru, moteya ir valkų. EgMimi- £ 
įnnoja kranJt, apjaudaiua, ilapu- 'l 
i n» Ir tt savo laboratorijoj. Bu- $ 
[ alkia patartam* lalikalakiturfy- n 
[ rtna&ffenMk Adraau: (į
| 506 Broadtcay, • j

! South Boston, Misa, d 
| Kampas G St. fe Broadw&y !

Reikalavimai
ItolkalftvUmj kątaos 2c. oi io-, 

dį ut> kiekvieną sykį.

t

, H J _

10 Merų South Bo«toh»

DR. H. S. STONE B
Artu 8nnnH* 1 

399a W, BR0ADWAY
VAr,Anrwv Nuo P r« lW 7 r. vate b

udifetymas mokyklose.
• *

: '.'J'' m-- ■ J." I i ii l.UU-Įi--*• t-"'"*
GERA PROGA PASINAUDO

KITE. . ■
: parsiduoda PIANAS,, kuris yra visai 
tanias,ir mažftt vartotas. Parsiduoda 

; ^brangiui iš .priežasties, kad ša vinto 
uts vitžluoja f Letnvų.

P, V, KALHtNAS,
103- Ufashtngton St., Nortvobd. Mass,

Į ŪR..P AUL J, J AKMAŪlil 
(Jakimavičiui) I 

tiO» EAST BR0ADWAY !

flagma.' Įtteway M
, Tel So. Bpaton 27i g

DU JOIIN-HkBONNELL, R.» |
Oalima susikalbėti ir įiotuviįfkAi ■ 
Orrtso Vitakmh:- - - ’- - - U

Rytais ik 9 vai, , **»
Po pietų 1 iki 8 vnl. u 

Vakarais nuo G Iki w 1

cL

f Kondsija.
•t-“—     1 -■

SUfiMfi'BANDITUS.

Policija' sučiupo tris1 banditus, 
pavo girnius ^Člielsėų’j $28.000. 
Vienas jų yra James<Lnna, kitas 
Pan Dubok, trečias Jaii Petke- 
\vicz. Pastarasai pagautas Det
roite. Pas juos pinigai rasti, tik 
trūksta apie. $3.000', V- -“' J« 
tpsi, kad tai paliokų* būta. 0.

išvadavo;
k

mn

JPADARAiTIRŠTĄ, RAUDONĄ ŪBAUJĄ,,
ŠTIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, \ 

TVIRTUS VVRUS IR MOTERES.
Turėdamas atoitikinty Sveikatą b? Spėkas; ture-' 

damas neaiškų mintę ir nusilpnėtų kūną; pasibodięr^ 
frtiant, vaistus dėl padidžifiititt. veiklumo ir vaistau svaiginau*^ 

» ėlu», bandyk NuRa-Tone ir pcraitikril: l:ain sreita laika jau- 
tfsį visai nauju žmcauF Devyneslį dežimteK.viau žmojfaua lįrti 

į_tokiu' kaip blogttS apatitas, neRttioniuĮavipias viduriu, gftfėt ir' 
išpūtimai, Užkatijimas.. akilvea, tujiini»;t. f'inis,i liaiąkininlutI ... — m. —— t j. —tel— A T—— —i— ,0*.^ . -1.m. —■
jijnaa' nervū ir negalėjimaa snieguoti, paeinu nuo, įtaka, nesviiJ

- ’ • . .. ............................. :-
Kolna dalia kūno ir ttožna j'o yeikma remiase ant n.etvV najloso?, 

kurloč didžiattsėi užlaiko- gęrasn- fctpviuje VUv4i Jil;nasr IhkJtuš ir 
gtohuB,. iirctėa plakimo, kraujo cirkulaviino, MVisa-Tono! yra labai 
ntotiasas gydym^a nuo nusilpnėtu nervu ir ihclno. snnniktaitio JjflnTįBL 
kttno. Kodėl T Todėl kad fio yra sutaisyti ta istorini brangiu, yil/MtSP 
sveikatą dpadanSlu auditiniu vaistu, rekomenduotu, ir nrruodytn

; per garsingus Gydytojus. Yra jiė ypatingai maLtin^i J Geležę ir Zy/Jeg) 
Fosforą.ntiistUB dėl Krafijo ir; Nervu, .

Nuaa-Tone priduoda gyvybę Juknoms: pastiprin nrobua ta'pį l-.'.'J
■ Joff je tiiitinasa regulariSkai., Atgaivjn inkitua, išvara laukui 
. nuodinies atmata^. Niera dauginus ž»au Ir'supUtimu, nicitv cmjr- - 
? dančio kvapo nr apvilkto Jie|tįVioi Nuga-Toiie duos Jums stabuiJingri 

apetitą, giarą gruomulavimg, tvirtus nervus ir kietį pastiprinta miešį* 
Nuga-Tone sūstipris kraujo ir pagerins drkūlayimu J>; prtdudu i-tudo- 

' hum» veidui ir iibumg akiems t Nūgtt-Tone padarėt atvirtus, rastus 
vyrus jr sveikesne* ir puikesnes moteres. Nuga-Tcnc nefalpin savyj jokiu mfedamu ar 

? daromu paprotę pairtu- Sudėti jie yra parankiam pundelei. Vta apvilkti cukrum, priimno 
skonį ir vartuoti galema be Jokio- neparanulumm Jtandyk juda. Kekomendraai visi-um*, 
.^^tJSU^JmsOLIimskiA GVARANCIJAt Prtits Nuja-Tond yra yknaa ($1.00) dolerii 

' už bonkute'.’ Kožną bopkute talpina devynios dešimtys (30) piliulu^ arba vieno mtaesL 
gydymo. Galėto pirkti fežes bonkute*. arba ieiius menesius- gydymo už penktas ($5.00) 
dolerius. Imk NugatTonė per dvidešimt (20) dienu, ir jcSgu rlo Busi užganėdintas pa- 
sekmlji, sygrątoik bonkute ir pilstts, o mes tunai sugtažLiinc jusu pinigus. Nogulito 
prapuldyti vienį centą,', Mos Imame riziką. Nuga-Tone yra pardavinėjamas visose

lopUClIUuJ* UZKcLvJfXXl&3.' .SltUy^V* vmIZHIuF*.- -MJlIS'yi *Į*4lKiniIuuV rQU*r Tfc‘>'^'A' 
jnątinbOr skausmai Kalvos, ueūralKia, stokus oaerffija.j, sunApno- 
iimaa' KetVa ir negalėjimas snieguoti, paeina nuo, išteka, nesvii 
fajieKoa, ajdatd vandeniuoto kraujo ir neužtektinla* -tlrkulaąijos' tffl 
krgujo, 4 , ■. ' * , J .... t ; ... '■ įl

1/ 
ir

s

KAM REIKIA KAMBARIO?
'Omią kinuUar,V{? dėl dviejų arba b |;;

.lenam; - aw- .gem šviesto--Ritama-fe-JL
vi-sals kitais pufogrtmniK. Sulig tol | : 
eiliavimo gamina. Ir '-valgį te rimt j i 
la rublis. Kam reikalinga famtortrj^ t a,

! teikite ant 69 G So. Boston, .Gto f. ’ W BroadWąy* S. B0SW
i imu matyti inio 2 vaj. po plot Iki 0 irai į
■ rinito «nt J-iU labų. Į
i. PARSIDUODA BUČEBNfi |fr, J, K A LiN A 0 S K ASI

GROSERNb. Ik . *,• a!, Toriu parduoti labili greitai. Bizni 11 ADVOKATAS | 

-ra išdirbtos per ditug metų Ir geto Į § 414 Ęroądwąy, @
ina Lfemvtals apgyventajtettuKoi g* S.-BOSTON 27 MASS. 1
’tmterįų daug. Kredito nėra, v IsfaV I g ,r q T, nlA1 S
rž pinigus. Biznio dirfoinu mažinusi J § ■ ■ "T r r »' n ,
•too į savaitę. Parsiduoda už $2,10’ I g Antros lubbs Vįrįuį L^P. B-vės ® 
lortgičiaus nopasilička. Kreipkitės i | GYVENIMO VIKTA: ffi

M. DKKEšRA, | g 135 Rovve St., Auburiutafe, 'Mass; $
’.255 Hamllton Ave„ ’ Į t Tel. W. Ne W to n 1UIG—R. $

■Cloveland City, Olik

KAU '"PUSININ KO I
Curis turi ,$2000. pinigais, nam || 't r— .1
rba Lile kdlų turtą įdėti į pekaT I (GJMAŪSEAS) |

1 it*s biznį. (<oriausia proga padr Į ■ JJ JJ I T S T A S S 
•yli pinigų, ? Rašykite kuogrei f |....... ' |J
įaustai; Post Office Box | 705 Main St, Montello, Mass. t 
Tiutli Boston, Masto Ir’

Į: g (Kampas Broad St.) | 
[ I TeL Brockton 5112-W. 1

l ^..^.1—2.—..-----------_•

wging^buvf,'
'r Tai kas daryt darbininkams, 

•kad pagerinus savo nelaimin
gą būvį t Atsakymas: turi kel- 

‘ ii mokslų susipratimų darbi- 
! ninku tarpe. Darbininkai turi 
susiorganizuoti ir suorganizAio-

j.Mmagiatt esą matyti karščiau- 
Aį?k6muništų ar krikščionį de- 
hnoktatą, negu bepartyvį. Bai- į 
.t< kalbą kviesdamas būti par- 
tyAnais ir rašytis prie sandarie- 
čių partijos. ’ » j

Jam pabaigus užlipa ant es- t j Havo atliekamus kapitalus it 
trados .M. Vėnis ir sako, kad leisti savo vaikus aukštesniuo- 
jis esųa toks šikšnosparnis, 
kaip, kalbėtojas sakė. Ir nors I auklėjami krikščioniškai darbi- 
huvęs bepartjnns, bet labai jninkiškoje dvasioje. Kuomet 
daug dirbęs dėl Lietuvos, Gi;mokslas ir krikščioniškoji arti* 
nuo šios dienos ir-jis išmkšnos- ,uo meilė klestės pasaulyje tuo- 
.jpamio. patampąs sandariečiu, aiet ir darhifeinku būvis pasi 
Keli sandariečiai plojo išgins. Sakoma: be religijos 
džiaugsnio, kad nors “šikšnos- !nėra laimės. Iš tiesu sakau di- 

laimėjo. Publikos ve- Gausia žmogui laiminė pažin 
Man buvo prisirinlęę labai daug. lis Dievųf jį mvleti išsižadant 

;«u visais delegatais rengėjais J savęs, Q artvmui geisti io, kc 
kalbėtojais ir šikšnosparniais’ ’»pats sau;' Kuomet tas idėjas 

: gal buvo kokios 75 “asabos.’’ 'darbininkai prigydys visų šir- 
p’ Onytė. Jpyse, tuomet nebus reikalo ai

■._________ manuoti dėl lumrinjj šunašir-
AHAmtkiui'o. m. -i^ių kapitalistų skriaudų. .

į METINIS SUSIRINKIMAS , dabininlni būvį pa- 
p TT- 1 - » v. , gerinti sėdamas tr aukledamas
į Katalikų Vienybes 3-cio sk, Yįeil kerštų ir neapykantą 
j metinis suririnkimas ateinanti .kruvinomis revoliuęijoųiis, tas 
įiketverga, Gruodžio ld. s. m. Šv. meluoja, arba nežino ka kalba. 
LPetro pobažnytinėj svetainė j Juk’įr muštas mokslas” be tei‘- 
^100 vai. vakare. , ;sybės ir artimo meilės vien ga-

nlipeto susirinkinio yrr jį pabloginti darbininkų pade 

įkuopų 
t veikėjas. Šiame susirinkinv 
į bus daug apie dabartinė politi- 
uka ir vietos reikaus, svarstoma. keį Lando labiau pabloginti, 
gBeto ant- rio susirinkimą bu. kad darbininkas greičiau pasi- 
Frifekimas^naujos valdybos dėl duotlJ yk^kon vergijon. Ti- 
Sitoinančių metų. ’kejimas be mokslo ir-gi nėra
gd Visus kviečiame kuo skait- i užtektinai galingas, kad gale- 
spm^&iiriai atšilankiti ant šie tvirtai atsilaikyti prieš gud- 
^ausirinkimo. ' Irius bedievių pasikėsinimus.

r ®erv^1S ■ Pavyzdžiu gali būti Rusija.
. , K. V. 3‘-čio sk. sekr., Tai-gi, tik augštas mokslas per- 

------------— įsisunkęs Kristaus paskelbtais 
ATSIŠxXUKIMAS. idealais tėra tvirtas pamatas

įri’. Kas per klųidų apmainėte darbininkų gerbūviui. To.tik- 
|.raiMeoatų per D. L. K. Kęstu .rio siekti sunku nebyliams,'ku- 
Flio^D-jos balių, 24 d. lapkr. 'rię negak mškim minti mis pasi- 
Kt&i. meldžiu klaidą •atitaisyti dalyti, Gal kas pasakytų,/kad 

‘pas A, ‘.Zaleckų 307 E. 9th St., darbininkai ■........................
r. So. Boston, Mass.
I* *

f- į

H*

%

sna mokslosna, kur jie" butų 
aukleiami krikščioniškai darfei-

A. F. Kaeižys, LDS. Čent/o ra«. 
tjninkas, išvažiavo į Neiv Yorką 
dalyvauti srovių atstovų .ir veikė
ją ^suvažiavime, Grįš petnyčioj ar 
subatbjv/ 3 *

Z —■■ ■ linui

‘ PAVOGS $28.000.
b

& Co. pasimUinis nešė iš Bostono 
banko“'$28.000 atmokėti .darbinin- 
kąms algas. Jį pasigavo keturi 
ginkluoti plėšikai ir atėmė pini
gus. ■ > ’ ’ .

\ »* \

Otih-rtni riinKon A (4- W»lt-nn" k ėpUekMo, totais pačiom* Išlygomis ir tq pačia carantjįa.
buoaroj vneisea tt.^vvauonĮ prisiusi sava PASTm-EAVĮMU ant tuo kuponą.

. Natlonal Laborat'ory JL-22.1018 Sa. W»Ea»li AveM Chlcagn. UI.

UętBiamiejF: -įdedu Čibnaio -ir męiclziu .pria justi man bonkut
Nuga-Topq.

Vardas ir .pavarde.,,

GęybiataiejH įdedu Čionaio $

Gatve ir numeris,...

SĮČmii -viri .■draugi.iij be-^.. Nes šiandien visikaįitalis- 
tj nariai, vietos veikėjai iv įaj yra įgeję- aukštesnes inoky- 

klas, o darbninkų būvio page 
riniinu ne tik kų hesurūpina.

slo siekti sunku nebyliams/ku-

I

r i h, mus
g ' ATIDARĖ \ ',
I LAIKRODŽIŲ jKRAUTUVĮk

% Taisome ir parduodame\vLvo- 
lcius laikrodžius ir auksinius 
daiktus už prieinami]: kainą.

2.33 W. Broadway, ' 
SOUTH BOSTON, MASS.

»

■ ' . • ■■■• V ' Bu
F RIETUVĖ IR LIETUVOS |

LAIVAKORTES galima gaut pagal prfe^es kompanf jų. Į 
ir ant geriaitsitMrivų visų Upijų;.pas seiuaitsią. HETluVIŠ- ’ 1$ 
KA'agcntą.— Ct KUNAŠĄUSEA. .Agentūra* uždėta 1910 m: Sfc

PASPOBTŲŠ’ išreikalaiiju > visiems keliaujantiems - į E 
lietui ':■-.»■■■.: .••/. “ ■■•■' .g

Atvažiuojančius iš- kitų miestų patinku ant. stoties. '/ E
- Persiuntimai' PINIGŲ/1- LIĖTU VĄf pagal dfenmi kursą, g 
ĄTYDA. Mainymas pinigų ne priverstinas, liet istoai- 

nau, jeigu kas. klausią,. ’ 'Xx- ’ ■ .• Ha
■ G. Kr

179 E. 3-rd Street;!

i

Paįieskoiimai
Paieškojimu balnot LDS. na

riams ir “Darbininko’* skaityto 
jams 1 syk} I metas už dykąruž 
3 sykius $1.00. Prie! elfams nž 3 
pykina $L50. ,

t

i visi kalbų tik la
bai retai pasitaiko1 neBylis. 

i faip, darbinikai visi kalbanti, 
'bet tik ša v o šeimynoje ir tarp 
savo giminaičių. — tautiečių, 
bet darbininkas yra nebvlis su
sitikęs kitos šeimynos — tau
tos darbininką. Jis su. jtio mln-. 
timis negali apsimainyti,- nors 
jų ir turėtų; Oia pasirodo dar- 

L vani dėl šoltikų. Šokėjai ture- Įbininkaius gyvas reikalas, ben- 
į darni vilt| .dovanas laimėti vi-kiras pagalbinės kalbos, -Tokia 
į’ kriųi špko. Gali pasirodė, kad kalba yra -Esperanto. 
[ pirmą dovanų gavo Vincas pagelba viso pasaulio- darbiniu 
J Visgirdą,, o‘antrą Jonas Jo- 
k baUskas, Dovanos buvo -— gū- 
b, Jių bukietai,- Juos dovanojo 
B ėiosri-još narys — biznieriui, 

graborius Petras Akunevičius. 
įmonių buvo pusėtinai.

Kas dar įieprigulite prie 
i. virs minėtos d-įos, dai nieko ne- 
į: laukę prisirašykite.

| : BALIUS
į* . Laykr. 24 d. Liet. parp. nau- 
U joj svriaiiiėj, 492 E 7th St. įvy- 
į; ko D. t/. IC Kęstučio D-jos ba- 

liūs;. Baltos1 buvo margus ir 
gyvas. Buvo skiriama dvi do-

L?

T
r- 1

<

Didžiausi, Greičiausi Pasauly 
Laivai, šaunus Apsėjimas 

Su Keleiviais.
Ten Yra Vietinis Agentas Jūsų Mieste 

-■ Ar netoli Jo; ■ • f
Į Lietuvą Lenkiją, Ukrainą ir 

visas Bakitlo Valstijas:
Iš Bostono per Liverpool ir 

Glasgow. 
ASxSYRIA(imuj.‘)GRUp. 5

Iš New York per Hamburg
SASONIA; .Sausio 21

Cabin $145. 3-čia Liesa $1Q3.5O.
Taksų $5.00.

Per Cherbourg gouthanipton 
Liverpool ir Glasg0w 

garMania 
ALBAKIA 
eOLVMBIA .. 
AGUITANIA

Per Angliją-ar Hamburgą į
I Danzig’ų ir Hainbiirs’a $106,50. 

; Liepoją -r- $110.00. Ttlk^ų >— $5.00.

\
* * N • • ■

•, i » » •. » •

.Gruodžio
Gruodžio 10 

..Gruodžio 10 
,.Gruodžio 13:

3

!•

Su. jos

kai greičiau sueitų broliškon 
vienyben savo tikrini riektu 

Bet aš abejoju'apie greitą 
darbininko būvio pageriiiimą. 
Tų abejojimų teikia-pačių dar
bininkų apsileidimai . Juk 
šiandien daugeliui darbinmlįų 
verčiau badauti negu mokintis 
suprasti savo pačlėtį ir bendrai 

mufte laiko pirmų nedėldieni[stoti kovon prieš skriaudėjus; 
kiekviena mėnesio, 694 Wa- verčiau mirti iš bado, negu pri- 
riihigtonšt. rt ’ ’ - 1 .....

t

Susirinki*

Mricviena menosto, <
6 vai. vakare.

Narys.
giilėti prie organizacijų, ku

• , . . • , e . . • lAv'

’ą

^2 £3 Hr '

New ¥ork, N, y. g|

r

JONĖ, Į UETUVĄ PER PILIAVĄ
(Karaliaučiaus prieplauka) . *

ARBA PER LIBAVA, HAMBURGU—EITKŪNUS.
šiuomi, linksma mums.* pranešti, kad mes p&sidorbuvom idant musų 

pasažierlai, o ypatingai Lietuviai, galėta keliauti stačiai i PILIAVĄ... 
i Lietuviai, važiuojanti j piliavą, aplenkia Leninį juostų (Korldorę) 
ir privalo turėti tiktai lietiivijfcę pašporrą; jokių vizų nereikia.

. Susinėsimas šu PiTfava tai yrą nauja šaka musų feguleriško susinė
simo su Hamburgu, Panzigu ir LfepojUm, o dėl Lietuvių tai trumpas ir 
parankus kelias namon dasigauti. >

DIDELI DVIEJŲ SRIUBŲ PAŠTO LAIVAI IŠPLAUKS: 
S. S. POLONIA . .i...GruocL 7 S. S. LATVTA . - “ ‘
LITUANIA .._____Gpiodžio 21| eSTONIA

, Taipgi naujas tiesioginis kelia*? tarpe

» 
Sausio 4 

. v. .Sausio 18

LIETOJAUS--T*XNMGO-HAMEAX, Kanada
Vi&i laivai turi puikius, kambarius trečio? įilšsaš. Icelelviams.

Krelpkiteš prle musii agento jūsų mieste..to------ - — —— — ■— —---- ------ ------ -—-—-——  ------

Emilija IUmkailf iš Rietavo mieste Į 
io noriu surasti savo Ugdė Prabaišlr Į 
įimtoj .paeinanti iš Rietavo vai., Kav | 
o rėdo kurs, gyveno Chieagoje. Kb Į 

■>pfe ji žinotą ar’jis pats, atsišaukto I 
•ekančiu antrašu: LITHŪANIA. Rk ■ Į 
avas, Telšhj apsk., Katulo red., Eini Į J 
ija Rimšaitė. ‘ • ’.į į

- ......................... ■ •• — - — — ■ --. ■ ;. I ’

iPaieškau savo vyro Aleksandr Į 
Smirnovo, kuris pirmiau gyveno Bo- I :

Matrona, Pa... Mcgeni Co.. Ameri Į 
boję. ..Jei kąs žinotą apie 'jį ar jis pat- Į 
prašau atsišaukti šiuo adresu: Petn Į i 
relė Smimovienė, JŠevežio gatvėj Ni I ■ 
5, Panevėžys. • .. ’
—i------------ ---------- ------------------------- - Į

Pajgškan Kazimiero Reltono ir Ki> i- 
imiero puikinto, kurie prieš karą g? !' ’ 
eno mie/te Chicugo, III. Kas žinot* | f 
pie juos ar jie .patįs, prašau atsišauk I 
i šiuo adresu: LITHŪANIA. Kedainit Į 
pskr.. Ariogalos miestelis, Julijau Į i 
.tfpytė, -f

. • Paieškau sesers h* brolių Semsių, ku į 
•fe. randasi Amerikoj. Sesuo prieš Ito f 
•ų-gyveno Seltenectady, N. Y., o broli; | 
Tttsburgh, Pa. Kas Jptas ar pie pa|j į 
įrašau " atsišaukti šiuo adresu-: Petrą- I 
.femsis, Marijampolės apskr., Janavo- •

■TT T

rŪMCTBO B. X. i| , . ®a? Sėkmingai ižgyd«s Baubusias ir ehronite 'MgaS>
VALDYBOS ANTRASAI ' S • 1<aip tai: '

«

VALDYBOS ANTRASAI 
ŠO. BOSTON, MASS-\ ■

rios. stengiasi vesti»aukščiau Boiton,

. \
PIRM. Jonas Pranaitis,

524 E. 6th SL, So. Boston; Ma«a.
VICE-PIRM. — J. .AndmihtaM

273 — 4-th S t,SO. Boston, Įlaši 
PROT. JEtAŠT. Y* J* Jakštas,

.? 147 H St., Boston 27, Mass. 
FIN. RAST. Juoku* Jflfiko,

Meryčiiff Academy *.
Arllnghton HeigthB, Meta*. 

ItDr— Leonas švagždi*,
111 Bowen St, So. Boston; Mat® 

IŽDO^LOBCJAI — J. Giublnskas.
8 Joy St, So, Raitoto Mamk lr^,

Antano* Kmitas, . •
284 5th St, So* Boston, Mu** 

MARŠALKA - Povilas LattekS,
• ftl Story 8t, So. Boston, Ma«*. .
Draugijos antrašą* reikale:
- 806 Btotdvvay, So. Boston, Mum
Draugystės stuiirlnidmąt laikomi ka»' :||

ontr* nedgldienj mtaesio 1-<j vai* po . J 
pietų Britaytinl# «OL ant 6 tfi".. S« g ,. ,. 11

Netyrą kraują 
Odos ligas x
Kepenų nusiskundimą 
Vidurių ligas ■’• 
Reumatizmą \ 
Nervų silpnumą 
Skilvio nemalimą 
Inkstų ligas 

. Neyyų išsisėmimą
Pečių skaudėjimą 
Spuogus nuo veido.

* '

u.

t

X- R.ir VAUTOJO JEIGU TIK REIKALINGA. I 
Gydant, visokias ligas: smarkias ir chronišką^ tai yrą faktas km aS per

> visa savo gyvenimų studijuoju šitas llgtjs. pridedant mano "ofisas yra np> 
rupintiis su ntnijiuislals instrumentuis ir.prtatatamn elektros Ir tt Joki 
ekspensat nera perdldeji knd tik pagelbėjus mano ligonius, KogrėtČtou- 
slą ateik ir persitikrink ar tavo llgti yra beritu ar galima išgydyt. Ne-, 

■ Žiūrint kokia ligaybutij, tftcl mokslas'trjęatomms tave vėl sveįfaf, stipriu 1 
H Ir linksmu padarys. PATARIMAI DYKAT.' " * '■ ;

MORONEY^M- 
B < ’ h (Priežuifi Majestia Teatrą,)

£M.

t

t

"-''m

OS, F. MATIUITIS
■ Gmo Visokias Ligam 

PhIBKIBIA ĄZ7.TIUA
' Valandos: 1—8 R t—8. b. M

17 Millbuiy Street,
i įrOįggESTEB,.MAŠS

'

■

t

!į

Tel. So, Boston 823
Lncruvfs Dantistas 

DR. M V; CASPEB 
(Kasparavičius) 

Laikinai .perkšle ofisų po Ko
425 BsoauvvAtJSo. Boston, Mass 

Ofiso Valandos:
Jfwr 10 ta 12:80 ryte Ir , 

v 1:80-0 Ir 6:30-0 P. M.- 
‘Ofisas uždarytas subatos va

karais te nekėliomis.

Bell Phpne: Poplar 7545
ADOLPH K STANKUS

TIKRAS LIETUVIS
G R A B O R Į U S 

1023 Mt. Veknon St. ■ 
PHILADELPHįAy.PA. \

» ,T 
. L. H. KBlSŽfVOlO DR^OB VAL»

.fenais, Mfti'ijatnpolvs aVskr., .fanavo- į W Ga^’į^gA^EtoT Mv— 
Trakiškių taupias; UTHVANU 1 jUozpf

, ----- -- ------- -——---- Į 307 e. JJ-th ’SL, So. Boston, Mass.
Paieškau savo levo Juozo Ruzgit Į ROT. ĮLĮST. — Ant Moclejunas, 

ųtęs iš Aleksoto valSSIaUs; Toliau. | 7th SU Sto Boston, Mas*.
'llėsA..teV. AitlukeviCInL i?ušbrom I ‘
Tonas Grigas, kilęs iš*Skriaudžių ka’ į <AS^fenj^teSd?Idn?lS«!kais, 
no te parapijos. Taip-gi pataite M | 
teigas’ Vteirarių. U Ir pira^os. Tęva Į Antanai Graudis, -
T. Ruzgis, V. Afdukonta ir M. Grigą? 4 ig® Bd^en Što 80* Boston, Mase, 
ryveno mieste. Shenatoloah. Pa, Gi A 1 Posmertinee moka $200.00. Pa&eipa 
UdukeviHus gyveno Kapsas CUt. Ka I; mo dienos susirgimo ikt pasvelklmo. 
Wte ar jfe patįs prašau ateišaukt Į U. L K. Selstučlo dr-ja laiko ndfee- 

/ųuo adresu: LITHŪANIA. Kauna* Į ttoiiB ausirinMinus kas plwną ne^i-

Oo, milijoną Ru.-glene. . . I Ateidami’ drauge te naujų na*
—y - i-—- i nj 9q gavim atslveBklt prte ėw

yiALOiiA^sios Į'?* orfroiM
ORAOS VAIDYBOS ADRESAI 1----- -------- :-i: • ■ ■

80. BOSTOH^ ifABS.

’PRAL — Antaną* Krnita*,
284 Ftfth SU Roston 27 . W*

i VICE-PIRM. — .TuorašTAudrlllunaa 
. 273 F’oiirth St. So. Boston. Mita*

PROT. RAST. -VlnraB Vnlkšnarin
1TŠ Bolton St, Pouton Mac 

FIN. RAST; — Brnnim Sinkevičių* 
1H? Boteen St, R(vtow 27 Mn» 

KASfERIUS Jtfrd'i Kaneri?lw 
J74 Ttolton St.. Boston 27 Ma*» 

MABMALKA — Pranas Lnkošovlčln* 
ihn iii ?-th St. Boafnn m r 

SuRfrlnktaint,laikomi tais pirmų ne/ 
rtPIdlenJ ktekvfenn 'mėnesio 2-ra vok n» 
plotų M Retro parankes sntaj 4B2 H, 
Seventh Stteet, South’Boston, Mass.

[•m /OHO -im
• 'DRSTSB VALDVnOB ADRB8AI. ,

PIRH. — Mt fcioba,
580 B. 7-th 8t, So. Boeton, Meum, 

rtCK-PIRM. R Tafelkto
130 Bowen ŠU So. Boaton, M*m. 

■ROT. RAST. ~ K. Luini*.
47 VftfesRt. So Boston, M*wu 

RIN. RAST.
127 Granite St, So. Boston, Mm 

Kabierius A. ^audltonn*.
m Vinfteld Si. So. Boeton H/u* 

JARSALKA * Nnvttta* .
Dr-jft. talko Mjfcirlntotnus tafe ttečią 

IteMfenl ktekvleno mCn^fe, 2-tų TOK 
ilft pietų M. Petro JtaTOpfeftS «W ^2 
K Bėventh South Morton, Mass.
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