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LENKŲ NAUJA PRO
VOKACIJA.

LIETUVOS SEIMO DE
LEGACIJA SUOMIJOJ.
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Organas Amerikos Lietuvių 
R. K.' Švento Juozapo 

Darbininkų Są-goe, 
* A

*nd dlirtrllnrtM under per* 
■lt (Nu BM)' autW)tlwd ty the Act 
of October 6,1917, on f 110 at the Port 
Offfce of Boston, Mass. By order of 
the Presidėnt, A. S. Burleson, Port*- 
marter Genėtai.? . ’4

-.f.:' .Z :: -A ■
’ * ' • * ’ 'r ■ .• -

Krikščionys darbininkai vie- 

nykįtės! Spieskites į viėnin- 

j!- telę darbo žmonių-organiza- 

) riją Amerikoje — Lietuvių 
f- .

. Darbininkų Sąjungą;
'I * . » . .

* *■ ’ »

—■, i - . ■

VOL. VI. No. 146 (726). Kaina 4. cffljąu . '
—-r - ------------ ------------- - .... . ■

l LIETUVOS PASIUNTU 
J • - NYBĖ HOLANDIJOJE. 
į . Vašingtonas, XII, 20 d. 

(Liet. Inf. Biuras). .Naujai 
’ atidarytos Lietuvos Pasiun

tinybės Holanclijoje adre
sas yra šis: Lithuanian Le- 
gation in Netherland, Hotel 
Bellevue, Tlie Hague. (Per 
Holandiją . grįžtantiems į 
Lietuvą šios pasiuntinybės 
patarnavimas gali būti 
kalingas.. Darb.). •

» ______

KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖ.

. Vašingtonas, XII, 21
(Liet. Inf. Biuras). Eltos 
pranešimu gruodžio 18 d. 
Lietuva iškilmingai šventė 
trijų metų kariuomenes su
organizavimo sukaktuves. 
Kaune įvyko paroda. Met
ropolio viešbutyje įvyko iš
kilminga vakarienė, kurioje 
dalyvavo Kaimo diplomatų 
korpusas.

Vašingtonas, XII, 20 d. 
(Liet. Inf Biuras). Eltos 
pranešimu gruodžio 15 d. iš
važiavo Suomi j on Lietuvos 
Steigiamojo Seimo septynių 
narių delegacija ^susipažinti 
su tos šalies parliamentari- 
nėmis sferomis. Delegacija 
vadovauja Steigiamojo Sei
mo antrasis vice-pirminin- 
kas Kun. J .Staugaitis.

.DARBININKAS’1 

utarnink!is,e KraSmoAni it 
t . ■' ’ SUBATOMIS. • ‘ A

■ *, r • *■*.«. va

Užrubežy įaetams •...••••. • *.» 5.00 
Bostone Ir'apylląkSj metams,.., 6.00 

r ’

» “Darbininkas”
866 Broad^at, , Boston 27, MtAttk 

Tel. South Bottęn tfO. '
.» r

SŲBĄTA, GRiKfožĮO 24 U.; 1921.

KARO MOKYKLA IŠLEI- 
■ĄO £00 KARININKŲ.
Vašingtonas, XII, 

įlfiet. Inf. Biuras).
■ pranešimu Lietuvos

• Mokykla išleido du 
naujų leitenantų.

21; d* 
■Eltos 
Karo 
šimtu

Vašingtonas, XII, 20 cl. 
(Liet. Inf Biuras). Varša- 
vos radio gruodžio 13 d. pra- 
•neša, būk Lietuvos orlaiviai 
Vilniaus teritorijoje mėtė 
proklamaci j as kurstydami 
gyventojus boikotuoti Vil
niaus Seimo rinkimus.

Lietuvos Generalinis Šta
bas, atsakant į šias melagin
gas žinias, . pranešė, kad 
Lietuvos orlaivais vidurinės 
Lietuvos teritorijoje ne
skraidė. Tai yra gryna len
kų provokacija.

I 
I

i ■ . ... _

DEKLAĖACIJA SEIilE 
DĖL VILNIAUS.

I •

.----------
Vašingtonas, KTI, 21 a. \ 

(Liet. Inf. Biuras). Eltos / 
pranešimu gruodžio 17 d. 
Steigamame Seime Lietu
vos Ministeris Pirmininkas 
skaitė deklaraciją Vilniaus , 
klausimu kuri skamba šiaip

J. Protestuojama prieš 
vienpusinius Vilniaus Seimo 
rinkimus. Jei jie įvyktų 
nebūtų Lietuvos pripažinti;

2. Pareiškiama, kad ViL
'i 

niaus kraštas su Lietuva su
jungtas turės lokalę ir kul
tūrines mažumu autonomi- t 
jas.

3. Nuo Vilniąus n&itsisa-
kome. -

e-

»

»•* ' i

' i S \ , A £
Baisas- laikas,.. didžios' bėdri^jyL. . 
Kad pasaulis keistai rėdos — 
Tąsos, draskos kai pašėlę ’

* Pasišiaušę, susivėlę.

ATSISAKO SULAIKYKI 
BUDAVOJIM4 LAIVŲ:

Washington.—Senato lai
vyno komitetas antru kartu 
atsisakė priimti senatoriaus 
King -rezoliuciją, reikalau
jančią, kad būtų veikiausiai 
sulaikyta statymas laivų.

4 
i

3

GERIAUSIA KALĖDŲ DOVANA GIMINĖMS 
AMERIKOJE AR LIETUVOJE TAI 

“DRAUGAS”
Vienintelis visuomenės, politikos ir literatūros katalikų 

dienraštis, nepartijinis, tautinėje dvasioje vedamas.

“DRAUGAS” paduoda naujausias ir svarbiausias žinias iš 
Lietuvos ir viso pasaulio.

“DRAUGAS” stropiai seka pasaulio politiką ir turi savo 
nuolatinių korespondentų ir bendradarbių 
Anglijoje, Prancijoje, Vokietijoje, Šveica
rijoje, Italijoje, Lietuvoj ir kitur.

“DRAUGAS” turi- įdomių priedų: “Darbininkų Naujie
nos” kur praneš'a žinių iš darbininkų gyve
nu) ir jų reikalus gina.

“DRAUGAS” deda lengvai suprantamų mokslo straipsne
lių priede “Genys margas — pasaulis dar 
maigesnis.” čia ir skanaus juoko gali ras- ©s 
ti pažvelgęs Į “Juokų krepšeli.”

“DRAUGAS” yra blaivininkų rėmėjas, užleidęs jiems 
“Blaivybės Dirvą.” ..

“DRAUGAS” nuolat deda įdomių apysakų, laiškų, felje-
. tonų. Ša

©0 
“DRAUGE” sandarbininkauja žymiausi Amerikos ir Lie- 

tuvos rašytojai, politikai bei veikėjai.
“DRAUGE” skelbiami rimčiausi bankai, bendrovės ir ki- 

tos panašios įstaigos. S&

IQ

i

«

LIETUVOJ: 9
........................$6.00 e

3.00 |
1.50 |

3

“DRAUGO” KAINOS
AMERIKOJE: 

Metams  ................ $8.00 Meaams
Pusei metų.................. 4.00 Pusei metų .
3 mėnesiams....... .... .2.00 3 mėnesiams•
Kiekvienam užsirašiusiam “Draugą” metams ar pusei metų 
duodame puikų “Draugo” sienitTį kalendorių. Šiaip per
kant kalendorius kainuoja 25c.

“LAIVAS”

Kuomet reikia išvien stoti
Tr sostinę^ atvaduoti.
Jie krikščionis tik apspito 
Smaugia, plėšia viens už kito.

• . 0

• t

• \ 
Žubkauskis pasialėpęSi . 
Džiaugias, juokias, išsišiepęs, 
Kad mūsiškiai vaidus kelia. 
Vienas kitą spardo, yąlia.

t Vaikė j ai mūs uždaryti 
Ir našlaičiai lauk išvyti, 
O mūsiškiai to nemato, 
Vienas kitą tiktai krato.

> .

<f.

LAIVAS NELAIMĖJ.
III ■ .1 V r '

Baltimore, Md. — Pasa- 
žierinis laivas užėjo ant sek
lumos. Išbuvo ištisą naktį. 
Visi pasažieriai ant to laivo, 
o ryte kitas laivas visus pa- 
sažierius skaičiuje 48, pa
ėmė. v

*

Savaitinis dvasios reikalams skiriamas .laikraštis. Jame ra
si kiekvienos savaitės Lekcijos ir Evangelijos paaiškinimą 
ir Šiaip gražių katalikiški) žinių ir pasiskaitymų.

KAINA: 
Metams .........
Pusei metų ...

Užsisakant adresuokite :

DRAUGAS PUBLISRING COMPANY
2334 SOUTH OAKLEY AVENŪE, OHIOAGO, ILLINOIS.

10

....... $1.50

.............75
A

r

(30
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ALI J A N TŲ KONFEREN- “MAŽINS” ARMIJĄ. A TIDĖJO BALSAVIMĄ.
C1J A. * —v

Paryžius. — Buvusi# ge- 
neralio štabo perdėtinis gen. 
de Castelnean sako, kad 
Franci jos armija nuo gegu
žio 22, 1922 m. būsianti su
mažinta iki 673.000 kareivių.

London. — Franci jos pre- 
mieras Briand slapta ‘ tarėsi 
su Anglijos premjeru Lloyd 
George. Neskelbiama, ką 
jiedu nutarė, bet vienas ži
noma tai tas, kad sutarė su
šaukti ai i jautų Augščiau- 
siosios Tarybos konferenci
ją. Ta konferencija įvyks 
mieste Conues apie sausio 
vidurį. Būsianti labai svar
bi. Bus .turbūt pertaisyta 
Versaliu taikos sutartis. Gal 
bus pakviesti delegatai Vo
kietijos, Suv. Valstijų ir net 
Rusijos.

JAPONIJA AREŠTUOJA 
RADIKALUS.

Tokio. -— Pastaromis die
nomis Japonijos valdžia pra
dėjo labai atvdžiai ieškoti 
radikalų, kurie pastaraisiais 
laikais sparčiai darbuojasi, 
skleisdami radikalingą pro
pagandą. ■ -

Neseniai Otsuka 
ar nū j os sto vyk lo j e, 
tuota 20 radikalui, 
šių . bolševistinius. 
tarpe kareivių.

Kiek laiko atgal valdžia 
buvo padariusi daug dau

gi giau areštų ant. socialistų, 
^WttlaUr^’,Via TevP^nvinScsn^ 11110 iki A00 markių.

mieste,
suaręs- 

skleidu- 
lapelius

VOKIETIJOJE PRADĖ- 
, JO SIAUSTU IN- 
' FLUENZA.

Coblenz, Vokietija. — Vėl 
dvi mirtys apsireiškė vakar 
delei influenozs siautimo. 
Iš viso dabar susidarė šešios 
niirtvs, pasireiškusioa delei 
“fili?”

SIŪLO PANAIKINTI 
SUBMARINUS.

Washington. — Anglijos 
d ei egaci j a nusiginklavimo 
konferencijoj pasiūlė pa
na i k inti visus submarūius. 
Nei viena valstybe jai nepri
tarė.

Dubliu. — Airijos parla
mentas atidėjo diskusijas ir 
balsavimą taikos sutarties su 
Anglija ant sausio 3 d. Už 
atidėjimą balsavo 77, o prieš 
44. Kadangi atidėjimą pa
siūlė sutarties. priešininkai, 
tai tūlų spėjama, kad sutar
tis nsbis ratifikuota.

I
ATIDUO LYNČIAVIMO 

BILIŲ.

-* Atstovų 
bute atstovite Dyer buvo įne
šęs bilių prieš lynčiavimą. 
Bilius turėjo užsilikti iki po 
Kalėdų. Atstovai tušČiakal- 
byste-sutrukdė jo perėjimų.

IŠKĖŲĖ SUBMARINĄ.

Bridgeport,. Ct. —* Nu- 
skenduišs submarinas 
tapo iškeltas iš jūrės. Rei
kėjo dirbti dvi sav&iti.

NEPRIIMA DOVANŲ.

Berlįn. — Vokiečiai gavu
sieji dovanų iš Amerikos 
nuo savųjų nepriima dėlto, 
kad reikia didelį muitų da- 
mokčti. Pavyzdčiui už pusę 
svaro tabokos ar pustuzinį 
cigarų muito reikia mokėti

V»

5-48

IŠVAŽIAVO L REVELĮ.

BADAS RUSIJOJ
BAISUV-S.

NELAIMĖ ANT GE
LEŽINKELIO.

— Emma Goldman 
ir Bęrkmim, negaudami vo
kiečių vko« vykti Vokieti
jon ir negalėdami ilgiau lik
tis Rygoj išvažiavo į Rėve- 
lį, o iŠ tm gal vyk* švedu

I r
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Ryga. — Iš Rusijos sugrį
žo pulk. Haskell, Amerikos 
vyriausysis perdėtinis šelpi
mo organizacijos. Sako, kad 
badas, pereina visas baiseny
bes. Sako, kur pirma mir
davo iš bado šimtais, dabar 
miršta tūkstančiais, o ne
trukus mirs šimtais tūkstan
čių. Vienas amerikonas* ap
važiavęs 400 mailių rado dvi 
yieti, kur maisto buvo gali
ma griūti arba už pinigus ar
ba už moteries kūną. Sako, 
kad Suv. Valstijų kongresas 
turėtų perleisti bilių, kuriuo 
skiriama $20.000.000 Rusijai 
šelpti.

Willimantic, Ct. — Paša-» 
žierinis ir prekinis traukinis .• 
susikūlė. 14 pasažierių su
žeista. Garvežis ir keletas 
vagonų sudaužia.

KAPOJA ALGAS.

N e iv Ilaven, Ct. — New 
York, New Haven & Hart- 
ford geležinkelių kompani
ja nuo sausio 16 d. numuš 
akas visu savo darbininkų.

NUSKENDO ANGLYS.

Saudvich, Mass. — Barža 
plaukusi su 1.000 tonų ang
lių i Bostoną nuskendo. Pri
gėrė kapitonas ir du jurri- ■ 
viu.

*
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PARSIDUODA N AMAI. |
Namai nauji- ant 26 šeimynų (familij'ų), krautuvė vai- v 

gomų daiktų ir garadžius dėl dviejų (2) karų (automobilių!11/ 
Vieta apgyventa lietuviais. Priežastis pardavimo, savinin- ■ 
kas važiuoją Lietuvon, Kreipkitės:

'■ 4
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M. ABRAČINSKAS, . 1
, MONTELLO, MASS. X
Phone 2254—R. <
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B^ąįt4o geros vata;. įnMctiŪJ ■ 
. ir ifeitįįąų.. rittj

' Vėliau 'pįf praj
A

“S

■JT. A

. (TheWorRer)
• fiW

* ■ ėvity Tnesday, ThursėMy,
.rittd fliitarday by St.

t* ėvlasoii..

; Šitai '
Tcarly ' k.'.........
Boėtdn and šubtttbs ............ri&ė'O 
rofelgn diuStrlėa jtettHy.....,..ą5,00

“Eutered M ^ėCdhd-cIass «ttttcr Sėpt 
12, 1915 at the post office at Boston, 
Itafis., tinder the Act of llarch 8,1B70.”

: ‘ ?Aceei>tftn6e isf Joto
of postageprovlded forlnS^tlOti 11<& 
Aėt Of O6L a <» JW

Id, 191&" !
, . „ ,,,, f rTfihfai...

- \ . ...
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PASTABĖLĖS.

r.-J
* • • t

ujiępps ^pas mus .ną.,k<>kiušj į

Aukų, BŪsiirJkd
kalbų pasklido Sergančiųjų klejo
jimas dirbtuvece, klinbūosę suėję, 
ėmė keikt ant katalikų kąd girdi; 
per daug aukoja katalikai. Mat’ 
kur jų išmintie rr -protas. Ne tik 
patįs iiiėko naudingo neveika, bėt; 
ir kitiems pavydi. Ar ne gėda 
jums broliai “tautininkai” sveti
mo gero gailėtis arba svetimą ge
rą savintis.

pęjįimĮ bt|W bisįį pagerėję, dąba^ 
vėl būĮnąžčjot daug 
dA^u. Iš 
mįf&tą,' nes gauti
<įą$np Ir taip; visokis Įįetųyii| 
ViBfkinąas apmiręs. Darbįnįnkai 
abSibJu fr *
bet -kada tie geresni laikai ateis; 
tai niekas nežino. Dabar visi lau
kia bene po Nauju Metų geriau 
pradės dirbti. Bet nepradeda gal
voti keno kaltė, ar ne tų pačių,, 
darbininkų. Juk jei darbininkai- 
būtų tįsi organiztibti, prigulėti} į 
dideles organizacijas — Darbinin
kų Sąjtmgą, unijas, tai rodą bū
tų kita.

I*O ŠV. “Ppvi-.
Įo j&iąhiiįt W$ni bUsirinN 

lį visų-aęapprJ 
;0-ja $ųįlęjąi Įgr/ 

Taps© Wįnkta Valdyba 
djOi. Myris, vad, gerb.,
kun. j. J, Jakaitis* p&m. M. 
ktiš, yįcė-ipirm. -^J. Tatiilifi, Tiri/ 

nut; rąšt. V. Bla- 
vackas, ižd. O. Čirvinskiutė, ižd.< 
glob, M. Aliųkienė,’. tvarkdaris P. 
įąiidrots. Linkėtina gerų pasek-' 
jųjų minėtai valdybai. Dat čia 
turiu pažymėti kad Spaudos -Dr- 
jk pOšidvigubino nariais iš tos 
priežasties kad mūsų centro val
dyba išleido labai naudingas kny
gas. ,

t
J. K.

sve-

*• - ■!

t

Chicagos Lietuvių. Darbi
ninkų Taryba, sutverta ir 
vedaina “JŠtettjienų”’ štabo, 

.. savo konferencijoj, laikyto  j 
gruodžio.IĮ d. š. m. nutarė 
be kitko /‘neremti nė jokiu 
būdu esamosios Lietuvos Z. f

« krikščionių demokratų val
džios.” fee abejones Žuli- 

\ kauskininkai labai apsi
džiaugs šitokiu “Tarybos” 
konferencijos nutarimu.

A

• k

E f4r

£

i.

»

, “Naujienos” num. 294, o 
Brooklyno “Vienybe“ num. 

’ - 97 patvirtino savo ankščiau 
išreikštas mintis apie Airi
jos pralaimėjimų. Tuodu 
laikraščiu (Vienybė ir Nau- 

. jienos) airių nepašišekimų 
'"""^išsikovoti pilnų nepi'igulmy- 

bę vadina airių laimėjimu.
‘ ‘ Vau j ienos# * pastebi: “ Ai- 

, rija buvo per 730 metų po 
anglų valdžia ir taip persi
ėmė jų kultūra, kad net pri
ėmė kalbų.” Anglų kultūra 
ir kalba buvo įbrukti. “Nau
jienos” reiškia pripažįsta 

..'tautų smaugimų, pavergim?
ir išnaudojimų. Šitas soči- 
jalistų ir laisvamanių išsi
reiškimas apie- Airijos rei- 

- "kalus yra geru paakstinimu 
ir išteisinimu smaugti Lie 
tuvų.

CAMBMID*®, MASS.

▼yšių prakalbos.

Gruodžio 18, pobažnytinėje 
tainėje atsibuvo vietinės L. V.
kuopos prakalbos. Kalbėjo L. V. 
N. A. A. pirmininkas Stankus 
Trumpoje fcalboje išdtfejč L. V. or
ganizacijos siekius ir obfi*feį, ragi
no visus nopfifculinčitts rašytis 
prie L. Vyčių organizacijos. Ant
ras kalbėjo vytis Jonaitis, N. A. 
A. L. V. organizatorius. Jis kal
bėjo labiau poetiškai — prilygini
mais. Trečias kalbėjo dietinis 
gerb. kliu. Pr. JučkaitiS apie svar
bą jaunimo ortanizavimosi. Su
jungtomis spėkomis gėliau pasau
lyje. gyventi. O. šiandien be kitų 
pagelbės būtų labai sunku gyven
ti ir progreso jsiū bebūt nei jokio 
jei žmohes nesirgtų į draugijas, 
įesidalintų sau darbu ir tt. Visų 
trijų kalbėtojų žmonės ramiai 
klasčsi.

Priė L. Vyčių vietinės kuopos 
rrisirašė keletas naujų narių ir vi
ri jaunuoliai čia gimę ir augę. Tė
vai privalėtų raginti SąVO vSikC- 
’ius prigulėti prie L. ^jeiųj Kėš 
"en prigulėdami AeprifliRft prie 
gatvių kumpų

Keresp.

ROSELlND, ill.
L. Vyčių 8 kuopa laikė priešpie

tini susirinkimą gruodžio 13 d. pa
rapijos knygyne. Apsvarsčius' 
reikalus, išrinkta sekanti Valdyba 
1922 metams: « Ona Susniutė, 
pirm., U. Stankus vice-pirm., K. 
Bagdoniutė pasiliko už raštininkę 
ant antrų metų, J. Puodžiūnas fin. 
rašt., 3. Mockus ižd., A. Mikolai- 
tis maršalka, J. Ramanauskas ir 
F. Kraskauskas ido glob., B. Liut- 
keviče, Rėžis, J. Pivoriūnas ir T. 
Karašauskas korėsp., Sbsniūtė. ir 
Bagdoniutė žaislų vedėjo.

vytis.
- --

PHILADELPHIA, PA.
šešiolikto šio mėnesio gruodžio 

(1921 m.) garnys, kaipo Krisiūus 
ptrezentą —■ Kalėdų dovaną atvil
ko diktą mergaitę Kaziui “Vidi- 
kauskui. Ir taip, kaip čia neper
seniai lankęsis Lietuvos atstovas, 
gerbiamas Valdemaras Čarneckis, 
tai atminčiai to atsitikimo ir kar
tu pagerbimui Lietuvos Atstovo 
asmens, mergaitė apturėjo vardą: 
Albina-Valdemarč.

Koresp.

*

Laisvamaniai ir kitokie
S katalikų ir krikščionių de- 
--mokratų priešai per save 

spaudų, ir gyvu žodžiu skel
bė, būk Lietuvos krikščio
nys demokratai stoja už Hy- 
manso projektų. Tokiu bū
du katalikai buvo smerkiami 
kaipo pro-lenkai. Buvo nu
rodinėjama, kad Lietuvos li
beralai Naruševičius, Kli
mas, Galvanauskas, Sidzi- 

-•-kauskas stoja už Hymanso 
■“"projektų. Dabar štai atėję 

“Lietuvos” num. 272, kur 
visiems gerai žinomas D-raš 
Jonas Šliupas besųs išpyški- 

* nęs straipsnį už priėmimų 
Hymanso projekto.
- $

Sovietų Rusijos prieteliai 
vare švenčių vajų Rusijai 
sušelpti. Atsišaukimuose sa
koma, kad Rusijoj — žemiŠ- 
kanae Tojuje žmones val
gų viskų, net arldio mėšlu' 
bandų atitolinti bado kan
čias.

S

NEW BRITAIS, COJlit.
-

■ LDS. 36 kp. metinis sųsirinki- 
na§ įvyko 18 d. gruodžio 1921 m. 
Nors narių neskaitlingai atsilan- 
\ė, • bet darbas buvo atlikta pa- 
ickmingai. Išrinkta valdyba kl
ienas metams. Valdybon pateko 

«ie: pirm. V. Vaznis, vice-pirm. P. 
Kubilius, fin. rast. B. Mičiunienė, 
' n i arimų M Blazauskititė. iždihin- 
<a.$ A. Gurskis, iždo globėja S. 
Mat aliute, maršalka A. Mičiunas, 
mganizatoriai O. Radziaiičienė ir 
\f Miežlaiškiūte.

į

Bėk a raportai komisijų.
V« ikiančioji komisija praneša,' 

«d prakalbos įvyks ir svetainė 
paimta aut 1 d. sausio, 1922 m. 
Prakalbos bus su pamarginimais. 
kalbėtojas kviestas iš centro, bet 

; lar atsakymo negimta. Nutarta, 
išimt parką dėl pikniko sekan
tai vasarai. Išrinkta delegatai j 
bDS. Conn. apskričio suvažiavi- 

• nų, iš M. Blažauskiutės ir B. Mi- 
. '"iūnienės. Skaityta laiškas nuO 

LDS. Conn. apskr. otganizhto- 
b.ns, kuriuo ragina prie apšvie- 

rengt vakarinius kursus ir tt. 
Laiškas priimtas ir nutarta kreip
eis pas gerb. kleboną klausiant jo 
patarimų. Nutarta aukuot L .L. 
?. Boną 40 dol. vertės dėl įsteigi
ate Lietuvoje katalikiško univer-, 
uteto.

Tą pačią 18 d. gruodžio įvyko 
prakalbos gerb. kun. P. Garmaus, 
’nblikos prisirinko gana skaitlin
gai. Gerb. svečias buvo sutiktas 
ivotainėj dviejų kareivių, plevo- 
’nojant amerikoniškai ir lietuviš
ko i vėliavoms ir dąbmojant Lie
tuvos himną. Po tam kleb. 13. Gri
kis pasveikinęs trumpais žodžiais 
$C.'i-b. svečią, perstatė kalbėt. Pa
mačius priešakyje publikos nepa- 
p. ūstžį svetį, atWiąVWŪ iš atlapus

* I

f
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Broklyno “Laisvė” gruo
džio 21 d. skelbia, jog per 
lapkričio mėnesį lietuvių 
Rusijos. Metelių Lietuvių,

k 'i'.. 1 ' 1 . •» * • ;‘
(• * .
I . - > . » -..-J* .>»*>•
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Rast.
. Čia vietinė Labdaringoji Drau
gija po globa Dievo Motinos So
pulingos laikė savo metinį susirin
kimą 17 d. gruodžio. Iš visų ra
portų pasirodė* kad visi nariai 
dirba su didžiausių pasišventimu. 
Valdyba 1922 metams: dvas. vad. 
gerb. kun. J. J. Jakaitis, pirm. P. 
Maukus, vice-pirm. M; Šeiukienė, 
nu f. rašt. J. Kundrotas, fin. rašt. 
0. Sidabrienė, ižd. T. Čepkauskie- 
nė, ižd. globėjai J. Tatulis ir J. 
Stoškienė, tvarkdariai P. Liubinas 
«r P. Kundrotas. ,

V. B—s.

rėkavo: 
Russian

ROCHESTER, N. Y.
Šiuo tarpu pas mus kaip ir ki

tur darbai pamažu slenka. Ma- 
šineapės ir kitokios geležies dirb
tuvės dirba nepilną laiką jau ga 
na seniai. JRūbsiuviai ir kurpiai 
dirba smarkiau, per tai vietiniai 
lietuviai mažai bedarbę atjaučia, 
nes iš jų dauguma rubsiuviai. Čion 
įėjo paprotin, kad namus palikę 
šeimininkės eina į dirbtuves; ne
kurtoms nėra reikalo, nes gyve
na gana pasiturinčiai. Girtuok
lystė žymiai prasiplatinus .pas 
lietuvius ir degtinė išdirbama 
datfgelyj vietų. Sekmadieniais 
tenka patėmyt lietuvį bekripuo- 
jant šalygatViriis primerktomis 
akimis. Kiti ne,t patenka į polici
jos nagus už pasigėrimą. Para
pijos reikalai eina 'gan geroj tvar
koj. Tauto? reikalai eina paleng
va. Lietuvos Laisvės Paskolos 
Bonai da iki kvotos pilnybei ne- 
išparduoti. Sutrukdė kiek bedar
bė. Tikimasi visgi mums paskir
tą kvotą išpildyti. Vietiniai ver
telgos yra labai tingūs pirkime 
Liet. Laisvės Bonų; nekurie' turi 
pirkę po vieną-kltą Boną, bet ran
dasi ir tokių, kad gali, o nėra dar 
pirkę. Nėkiirie kelia nosį aug- 
ščiau kaktos, bet užsimink to
kiems apie Tautos reikalus, tai 
nei klausyt nenori; o į Lietuvą 
grįžti mano. Apsižiūrėkit jūs už- 
snūdėliai, jei manote Lietuvon 
grįžti, nepasilikite be Bono, nes 
Jums ten parkeliavus bus dide- 
liausia gėda.

pirieb affižiįfatii afs 
pačią dieną $rąįdd^įb '*hĮ 
vJVgAl.. r..

■ Kaipo ųašlaitukas pakliuvo prie 
lobai ^iąiirioš šėfinypOB lietą tai; į 
itž auklėtmį. Nuo ptvmM dhnpsT’ 
tiTojoiiš pąiyrė ką tąf. žęi^liiią 
kvitimi..! Čia jis tuįfejo pildyti 
pereigas kaipo pasiuntinys iV HO- 
mų “Valytojas.” -^Bėgk šen/bėg; 
ten,' kode! čia dar nešvaru, daV1( 
•:ia dulkėta, Čia dar purvai... O : 
tu smarvė, tų varlė’, ubagiūks, 4 
jis. mano čia ponu būti. Bėgk 
greičiau' ir tiiojaus pagrįžk.Ir 
tai} Juozuks kasdien nuo anksti 
i. -. iki vėlai vakare, tai,į vieną 
tai į kitą krautuvę, tai šen tai tep, 
1c vis bara, kad negreitai, kad nė’» '' 
to parnešė, ko buvo sakyta ir- tt.

Taip tai diena po dienos, sa
vaitė po savaitės laikas pamažėli 
slinko... Atėjo Kūčių vakatas, 
ki riame seniau dar .prie gyvų tŠ- 
\elių daug džiaugsmo ir smagu
mo turėdavo. „ Prisiminė j'atii, 
kaip jis linksmas šokinėdavo 0- 
pie papuoštą eglaitę; kiek .jis įvai- 
rių dovanų aplaikydavo nUo tė
velių jr nuo Santa Clause! Juo-, 
zuks.atsigerėti ir atsidžiaugti ne
galėdavo.

Dabargi našlaitėlis Juozuku 
r.' rs jau vėlu buvo, .bet pasiųstas 
<V- miestan į krautuvę su reika
lu. Pakelyje Juozuks mate lan- 
g'.-se daug įvairių gražių eglai
čių, papuoštų aukso skaistumo 
blizgučiais. Jam dar liūdniau pa
sidarė ant -širdies ir dar skaudes
nė praeitis stojasi prieš jo akis...

- *•
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<“ Gegutė.”

te tiietūV^jei

pagyvenus, ašmųjį’ defifeti 
metu einanti, aTti iaiįų, ku- 
rįaiš paprastai įfįrtesnįęji 
žmonijos atstovai JteBmiteėR 
liauja.

Žemaite buvo rašytoja, 
sodžiaus gyvenimo $psireiš-5 
kimų piešeja/M^tev® 
sų geriausia rašytoja, bet 
vieiia geriaūsiųjiį. Oiihus,; 
augus it gy^ėnūS sodžiuje,' 
ji pažinojo jo gamtų, jo 
veiitojuš. Taipgi sovb pieši- 
nčliuoše-ftpsakiiiiSliuoee ji 
mums suteiks sodžiaus ir So-- 
dtečių gyvenimų tikroje jo 
Tolybėje. Jbs raštuoėė i 
deulizmio maža, jie kupini 
i^alizmo. Nors ji ir gyveno 
ir rase tautos atgimimo ir; 
tautinės šanVokos augimo 
laikais, tie laikai maža in- 
tekmčs į jos raštus tepadArė. 
Apie tautinį Lietuvos kilimų 
savo raituose ji beveik ir ne
rašo, 3ei vienas kitas idea
lizuotas aWUo, MttjtJ laikiį 
pranašas į jos raštus ir |gf* 
skverbia* jis tuojau atsidu- 

iš jo akučių pasipylė sidabrinės? ria ne savo vietoje ir maža 
reikšmės tėtulio Bet papras
to darbininko, L________
typai visai kas kita, jie gy
vi, realūs. Taigi jais mėk 
ir turimegerėtis. PersimaL 
nys politikos apystovs, atsi
mainys ląikai? net ir pats gy
venimas pakitęs, bėt Žemai
tes Žemaitijos sodžiatiš Ap
rašymai savo vartės nenu
stos.

Ypatiškai. Žeinaitę as iš^ 
tolo tepažinau, jhąėiftoil 
karo laiku Važiavus, ar 

kr Ji
sidūre vienos partijos vidų-, 
je. ji tapo partijos kaip it 
nuosavybė., Ar ji suprato- 
partijos tikslus ar ne nešvara 
bu. Aš spėju kad nesupra
to. Bet partija jų išnaudo
jo, savo tikslams, d Ameri
kos visuomenė, kuri ar tai' 
nesutiko-su-partijos nuomo
nėmis ar tai nenori į partijų 
ginčus kištis su Žemaite su
sipažinti progos neturėjo.; 
Prie pastarųjų prigulėjau ir 
aš. Nors asmeniškai ir ne
pažinojau, bet jos rastus* 
skaičiau* ir jais džiaugiaus 
per dvidėšimtis Viršun! 'me
tų. Nors per tų dvidešimt 
metų teko susipažinti su 
platesnio pasaulio literatū
ra, lėčiau Žemaitės raštai 
man taip yra malonūs dabar, 
taip ir pirmieji jos “ Pa
veikslai,(.dėta pavadinti 
“Sučiuptas Velnias”) kad* 
buvo 1898 metais.

Mirtis atėmę iš mūsų i»i>! 
po rašytoja literatę. Gai
la mums Žemaites ir liūdimi., _ A 
dėl Jos. Bet begaiiestaūdū^ 8 JOMA9 
mi, beliudėdami turime-sau 205 jąrrėk Ava., IriviĄ <įt^

į KALĖDŲ OOViHOMS SIŲSKITE 
l " LIETUVON,

bluosei Jų^yyenimo m 
tikfciM už paAji-

prip ate. 
greičiau atsistosime kultui / 
rfjsgtjįhį tautų tarpe. -( 
t F
,er-ra „-,?x.“aTjsį.A i

K L. I. S, RASTINES. !
Pastaruoju laiku lankė A* 

menkos lietuvių kolionijas 
gerb. sVėėias kun. P. Gar- 

,į mus Lietuvos kultūros rei?~; 
kalais. Tam tikslui renka 
atikas. i

Li)S. Apskričiai, kuopos 
ir nariai tūrĮtų taip prakil
nų ir naudingų, darbų pa
remti ir tam tiksM gausiai 
aiikotn

Taigi ta* tik bus ta mtiks- 
M adrėiigtėte prakalbos L. 

ii D. S. nariai lai būna piTmie- 
jji&ukaWm. a

L1M kp. 'būVė Wtii^š šūsi-

•.

/•

ašarėlės, širdį lig replėmis sopū- 
liai suspaudė, o lūpos šaltos huo 
vėjo suplyšusios pašnabždoms' iŠę 
tarė: ‘Šįmet Kūdikėlis Jėzus p&r 
mane neateis, kad taip aš pas Jį; 
galėčiau nueiti!.-. ” ;

Atsiminęs kur pasiųstas, greitai 
susitraukęs ir drebąs nuo šalčio 
nuėjo savo keliu. Pakelyje tūrė
jo praeiti pro kapines, ant kuriui 
buvo palaidoti jo brangūs tėve-; 
liai. Užsuko atlankytų jų kūpą 
ir pasimelstų. Atsiklaupė priė jų. 
kapo, apsikniaubė, apsiverkė ir 
taip meldėsi t Mamyte mano brau-' 
giauši, čia man labdTi ilgu, nesma
gu ir esu visų apleistu. Mėfefe 
Augščiausiojo, kad Jis paimtų 
mane pas save; nors kad ir šią 
nakt, kad galėčiau pas Kūdikį 
Jėzų nueiti....

Tu^ tarpu pas gelžkelio stotį Su
švilpė traukinio švilpynė. Juozu
kui nusidavė, kad tai kaž koks ne
paprastas balsas jį šaukia ateitų. 
Ūžmiršęs viską: savo maldą ir pa
siuntinystę, lig pamišęs, bėga 
greitai į stotį ir prašo tikieto pas 
Kūdikėlį Jėzų... Pardavėjas 'nu
sijuokė ir liepė jam atsitraukti 
nuo langelio. Bet Juozukas ne
ri stodamas vilties bėga pas trau
kinį, puolasi prie konduktoriaus ir 
klausia, ar šis traukinys važiuo
ja į dangų pas Kūdikėlį Jėzų? 
Konduktorius malonus, linksmauS 
v«-klo žmogus, šyptelėjęs švelniai 
atsakė: Ne, bet kitas, kurs paš- 
kui Šitą ateis. Juozuks šiek tiek 
nutiraminęs atsisėdo pagal stotį 
•,nt suoliuko ir .laukė ateinančio 
t T;ūkinio... Juozuks menkai ap
snūdęs, nuilsęs, alkanas, sunkių 
minčių įvargintas užsnūdo ir visai 
negirdėjo ateinančių nei praei
nančių traukinių...

Šalta buvo naktis. Sniegą 
pusto. Vėjai tik žviegia. Juozūks 
nei ke'no nepastebėtas miega dre
bąs nuo šalčio, kartais suvaitoję 
bet veltui... Nieks jo negelbsti. 
Vm gšas baigia šalti. Taip ir M- 
n f gojo iki rytui, bet jau dau
ginus nekėlė. Rytą metą stdtfeą 
sargas atrado Juozuką sniegais 
atmuštą ir sušalusį... Nugaben
ta ligoninėn pas Gailestingas

Visaip mėginta atgaivirtti,> 
bot veltui. Juozuks peršalo,ir 
te. Jo maldos AugšČiausiasis W- 
klnuse. Jis nukeliavo na c tcML 
kūlį Jėzų ir šiais mėfriis Kalėta 
švente su savo tėveliais dahgiė' 
•je... ' '

»

t

kaiinie^W rinkimas gruodžio 18 d. Nartų ąt- 
j silankė hedaugiausia. Valdybą 

išrinkta: pirm; A- Vendėlekisj. 
pirm, pegėlb. Navickas, rišt.. jX 
nas feagailis, ižd. A. Miklonas, ko
respondentas K. Mičiūda. Gaila 
yra buvusiojo pirm. J. Genio; 
Daug yrhp^idarbavęs mūsų kiįo- 
p&L bht.kriip sveikata teleidžia, 
tai k< dritys. ■

Nesenai draugas J. Genis ir J.
■Ragaišis ėjo per namus užrašinė- ' 
darni ^‘iląrbįninką^ ir knygą, 
parduodami. "Taip daug prišMąp/ 
bavo. Dirbkim kėl galimi yrą, '. 
matom kaip mūsų priešai dirba. 

Gčrihtišibš ftaūjrii valdy
bai dirbti dėl darbininkų organi- 
zacijoš. . ' ‘

k :
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BANDĖ NUSIŽUVYt'l:
UMleton&n, Mtiss. —" J1, 

išpūri^ suareštuotas už va- 
gystę, bandė nusižudyti. Fo- 
licistų gaudomas šovė į save 
ir mirtinai susižeidė.
- — - 1— - — ■    .   -
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Pas ttiane galima gauti visokių kny
gų : dvasiško ir svletigko ttirinid fl? ųž- 
raSau visus katalikiškus laik®i®$Uk 
Pas mane galite taip-gi gauti vlšokių . 
Šventųjų paveikslų, rožančių, skkplle- \ 
rių, kryžių, kryželių, raedąlikėlūl ir 
kitokių religiškų daiktų; taip-įęi lMi- 
Ičain jSbperio su pasveikinimais L plis 
tėvus, brolius ir tt,. Turiu ptiMlivI- ’ 
fftUi visokių atviručių LietūVo# A- 
merikoje spauzdlntų ir labai driU|U ir 
juokingų. Pas mane galite gaili! viso
kių kaiėpdorlų tr taip Visokių JĖgiykų 
ir visokių gyduolių, kurios yra Mjužia- 
rna agentams pardavinėti.

NorMimi gauti platesnių infhnuacb 
jų, prislųsklie piiško ūkteli 
sMcyZirttl. lyas pirks pas man<^|ią- 
Žtaus kaip bž $3.00, gaus dovanų vers- 
tfe 30b. Patarnavimas ir teisiafUMas 
visiems Užtikrintas. Katalogų Aa ne 
turtu, to nereikalągm

Sų visoikais reikalais meldžiu Įfrėtp- 
tis Šiuo adresūt,, . ___ .<».

JUOZUKO KŪČIOS,
Žmogaus gyvenimas išpintas 

vargais.. . Kurnriekur spindi lai
mės blizgutis, kurs, lig koks mui
lo burbulas greit nyksta nei pėd
sakų nepalikdamas... Kuomet 
suaugusį žmogų ištinka nelaimė- 
vargas, rodos, kad vis dar ne taip 
skaudu-sunku, bet kuomet vaike- 
lį-kūdikį — tiesiok nepakeliama... 
Didžiausi kūdikiui nelaimė, tai 
nustoti tėvelių!.. Kūdikis prara
dęs juos yra bejėgis su nepakelia
ma našta. Už tad ir sakome, kad 
laiminai tie vaikeliai, kurių tėve
liai dar gyvi tebėra. Toki uelav 
mė patiko Juozuką, kuriam vos 
tik pradėjo švisti laimės spindulė
lis einant septiutus metus gero, 
darbštaus tėvelio ir malohios, mei
lios mamytes, globoje. Janr nie
ko netrūko prie jų; sotus, apsiro* 
dęs ir priedan apdovanotas karts 
nuo karto, ypatingai ant. dides
nių Švenčių įvairiomis dovanelė 
mis, žaibais. Tad ncžųiojo kasi 
tai yra alkis, šaltis, visokie trū
kumai bei vargus. Bet štai ka& 
Juozeliui netikėtai atsitinka spttv 
Jjų mėnesyje 1918 m. Atsilanko 
ntiožmi, biaūri epidemija “Flu” 
ir Staiga paguldo lovon tėvelį ir 
motinėlę, kurfedu jau ir nekelia 
daugiau iš jos. Juozukas ir pa- 
slrguliavįs poYą dienų biskutį pa- ; 
sifaisė iv ant tiek buvo drūtas, 
l/ad galėjo savo mylimus ir bran- *

- L ■ | Sėta Šri* rit'
r . - ; ‘r;' \

<• ................. ii|!h i ir m

plakatą

>. -------------------
NASHUA, N. H.

Gr. 17 d. “Apšvietos Draugi
jos ?5’ nariai, nepajėgdami patįs 
Upšviebti pakaktinai ir negalėda
mi saviems parengti kokios nors 
prahiogos_prieš šventes, nutarė 
parsikviesti iš Lowell’io^ Mass.ar- 
tistus ir tuomi patenkinti savo 
apšvietos dr-jos narius.

Plakatus pasiuntė atspauzdinti 
net į Ghicagą, su paveikslais, ro
dančiais kaip lietuviai išvarė ru
si} komunistus' iš Lietuvos ir kiek 
blėdies pridarė komunistai Lietu
voje; perskaitęs plakatą neatspė
si kas rengia tą teatrą. Didžiau
si klaida buvo: jie plakatuose į- 
dėjo Lietuvos kaimetį, kirviu be
siginantį nuo ginkluoto rusų ko
munisto. Vaikai sabatoje po gat
ves nešiodami plakatus 
“Lithaanian fight with 
bolshevik.”

Svetimtaučiai paėmę
žiūri, kad čia tikras mūšis; vie
nas su kirviu, antras su šaudyk
le.

Mūsų komunistai manė su
traukti ne vien lietuvius, bet ir 
kitų tautų publiką į savo Vengia
mą toatrą. Atvažiavo ir Artistai 
garsieji iš Lowell’io net trinus 
automobiliais. Matyti manė ne 
tik garai pasirodyti, bet ir pasi
pelnyti. Bet paskirtame laikė ė- 
me rinktis net ir svetimtaučiai. 
Matyti visi žingeidavo, kaip tie 
lietuviai bė ginklų, o tik su kirviu 
“sųfight’ino” rusų bolševikus?

Mūsų gi komunistėliai nudžiu
go, matydami susirinkusių įvairių 
taptų būrį.
' Bus geras “biznis,” manė sau. 

Bet netikėtai pasirodė baisieji 
priešai komunistų — keturi pftlic- 
monai.. . '

Paklauso kas čia per prakalbos, 
-rodydami plakatą klausė: lčą čia 
darys tas rusų bolševikai? gal čia 
rengiate, tokį “fight’ą” kaip ant. 
to plakato” parodytu?” Pa- 
klaw§ lcridrfmų ar turite tiems

Mlantiko k iškentėjusį tiek vai’- ■ fight’ams? Pasirodė, kad leidimo.
, Jio dėl tautos labo, užviešpata
vo tarp publikos neapsakoma ty
lų. Kiekvienas troško išgirst ką 
nejSaprasto apie brangią tėvynę iš 
garbingo veikėjo lūpų. Tiesa ir 
neapsirikta, ne skiekvienas galėjo 
pvrigerėr'gerbei?večio kalba. Po 
jlgps -kalbos ; padaryta; trumpa

neturi, nes neparodo polieulo
nams, o be leidimo žinoma polici
ja bijojo jiems loisti rodyti,- kaip 
Europoj bolševikai tebesifaitina 
su valstiečiais.

Tąi-gi Našliuos komūnistni ir 
apvylė LolVcllio komunistus užsi- 
kviėtę į -svečius.
.i , - • ' . * r- fc
- . - v -

M. ParvalMHhi.
..i., f - -------- ------- ---------------—-—,

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
J. £. Mačiulis. •— Raštelis atė

jo pervėlai.
M. L., BMUli, N. J. — Patik

siu atsitikimų dėl audros būVo 
daugelyje vietų. Korespondenčių 
jose reikia-rašyti apie atsitikimus 
iotuvių tarpe. /iotuvių tarpe. Būsimo dėkingi, | j 
jM Tamstą tokių ■Žinučių rašinį
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prisidėtų kuopos ir dr-jos, 
labai paranku, kad dabar- 
Sąryšys užleistų savo vietą, 
skyriui, nes nebūti! patogu

"fK

Ex-socijalistas.

Sįve- 
Visi 
atsi-

<«

■/
t

i.

K,
*

i »■'

s

k
> 
r

•

. y
’f*

i

“Darbinin- 
“ Perkūną,” 
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/

i . i •.

GAL NEATMETĖ.
Šio mėnesio pradžioj Amerikos 

Įlotuvių laikraščiai garsiai . sušu
ki t .... Lie.tųyot kabinetas atmoku ,.

y’

I 1
■*

Vėliavos, Kokardos, Snrpos, Guplku- 
Člal, Autspuudos, tai mušą speclatlš- 
kfliftttS ir praktika. Kailio
seniausia lSdlrbyste. Už gerą h* artis- 
tlSką darbą, liudija lr dykuoju mums 
tūkstančiai draugijų. Reikalaukite In
formacijų.

■■

VįeiioįJęiUi4|įldįko^di--joj prk kalboj galėsiių greičiatisa

. ...>’ ? ’* ■

«

„ Prieš su viršum 400 metų- gy* 
veno Liuterisjr Kalvinas. Jie pO-; 
dittū tą, kad atsimetė nuo Rymd- 
IKatalikų Bažnyčios ir traukė pas- 

, kui save daugelį stiprių pasekėjų
— kuiiigaikžčiųi princų, bajorų- 
Vokietijoj, Švedijoj, Danijoj, So- 

-laiidijoj. Sekė nesvietiškai kruvi
ni karai Europoj. Tie karai tęsė
si 30 metų. Liuterio ir Kalvino 
dėka tiirime aibes visokių protes
tantiškų sektų.

Šiftis laikais Lėnin ir Troeki y-
- ra soeijaližme tas, kuo buvo anuo-

' mot Liuteris ir Kalvinas tikyboj. 
Skirtumas tik tas,' kad grynoji 
Rytno-Katalikų Bažnyčia tebėra, 
kaip buvo, o Lenin-Trocki su savo 
pasekėjais taip suskaldė socijalis- 
tus, kad socijalistų branduolio be
liko. Viskas kas liko tai prieška
rinio socijalizmo skeveldrai. II 
gai truko iki trynimasis tarp pro
testantų ir katalikų pasidarė įma
nomas. Dabar socijalistų skevel
drai kariauja, kertasi, ginčijasi, 
kaip anuomet tikybinės pakrai
pos. -

Bolševizmas, tad, yra socijalis 
protestantizmas.

Valparaisietis.

Kymaimo projektą. $l^etuvbij’žhĮįtaš' W |
Informacijos Biuro žinutČj?pĮEĮisa*] 
kyta, Rad Lietuyos" mirustferiai 
gruodžio 2 d. apsvarstę^ymaįistf 
pWjėktą* 1‘^do Nepriimtinu. Į&ijs- 
ti jį .nepriimtinu,ir atmesti.' yra 
juk skirtumai Mįmsteriai pri
pažino, kad jis netinką Lietuvai/ 
O gal Lietuva Tautų Sąjungos bus 
priversta nepriimtina projektu 
priimti. Tai matot ' aną žinių, 
dviprasmiai galima aiškinti.

. . Politikas.

NMĄMONIŲ BALA.
Laisvamanių ir socijalistų laik

raščiai yra tai nesąmonių ir prieŠ- 
ta ravimų bala. Jei apsiskaičiu
siam, viešą gyvenimą sekančiam 
katalikui pasitaiko pažvelgti soci
jalistų ar laisvamanių kokin lai- 
kraštin, tai reikia tiesiog stebė
tis. Tik tikrai sunku žinoti iš kc 
čia daugiau stebėtis ar iš tų lai- 
1 rašeių “redaktorių” ar iš . jų 
skaitytojų. Štai vienas pavyzdis.

Gruodžio 9 dienos š. m. Brook- 
lyno “Vienybėj” besąs straips
nis Nauji-Btrtfdymai iš darbų ir iŠ 
vardo. Užsimenama apie veikėjų 
kęnfereųfiiiją, Nęjy, fXQrkp ir sako
ma:

“Paprastai yra sakoma, kad 
-• vardas nieko nereiškia. Taip bent 

amerikonai sako: “What’s in a1 
name?’ Bet tarpe žmonių dar ne 
labai augštai kultūringų, kokiai? 
ir mes patys save turime prisipa
žinti, vardas labai dažnai sulošia 
didelę rolę. Paveizdu teesie ir 
minėtoje konferencijoje klerikalų 
pykčio išsiveržimas prieš minėji
mą žodžio ‘pilietis’ ir ypatinga1 
prie minėjimą Lietuvių Piliečių 
Sąjuigos.”

Matote redaktorius nuduoda la
bai rinitą miną. Bet čia pat ma-' 
tosi jo kriaučiškas neišmanymai- 
ir nemoksiąs apie vardą ir pava
dinimo svarbą tai yra visai ant
raip negu “Vienybė” rašo. Tik 
nekultūringi neapšviesti, neišma- 

1 ' nantieji žodžių reikšmės, nepri
duoda vardui svarbos. Tik ne
mokšos per nežinystę vardus ii 
terminus vartoja bile kaip. “Vie
nybė” nori įkalbėti savo neišma
nėliams skaitytojams būk “kleri
kalai” biją žodžio “pilietis,” kaip 
žydas kryžiaus. Tokiu pat būdu1 
galima prirodyti, kad “kunigas,” 
“katalikas,” “vyskupas” yra ne
pakenčiami klerikalams odžiai. 
Juk “klerikalai” nepakentė, kuo
met Demskis, metęs kunigystę, 
kunigu vadinosi, kuomet visokie 
pašlemėkai nezaležninkai kuni
gais, vyskupais, katalikais vadi
nasi. Panašios pat priežasties de
lei “klerikalai” priešingi žodžiui 
‘ ‘ pilietis. ’ ’ Lietuvių Piliečių. Są- 
jungai katalikai neprifarė dėlto, 
kad ji jie katalikų veikėjų buvo 
sutverta ir statutas katalikams 
nepriimtinas. O vardas netiko dėl
to, kad į panašią organizaciją ga-

* Ii ir privalėtų prigulėti ir Ameri
kos ir Lietuvos ir kitos šalies pi
liečiai ir ne lietuviai, o taip gi 
žydai ir vokiečiai ir latviai ir ki
tokie. Panašiai organizacijai tik
tų vardas Lietuvos Rėmėjų Sąjun
ga.

Tai gi tai “Vienybe” norėjb pa
sirodyti daug suprantanti, o ka
talikus nieko nesuprantančiais, o 
tuomi tik pati “Vienybė” pasiro
dė neišmanėle.

' Valparaisietis.

BOLŠEVIKAI IR SOCIJALISTAI
Kaikuriė socijalistai tvirtina, 

kad jie griežtai skiriasi nuo bol
ševikų. Bet ištikrųjų tai taip nė
ra. “Naujienos” lietuvių socija
listų laikraštis sakosi esąs priešin
gas bolševizmui. Bet štai gruodžio 
15 tas laikraštis rašo apie žiaurius 
’aikus Lietuvoj. O tas žiaurumas 
ame apsireiškė, kad “karo lauko 

'eismas Lietuvoje ‘ nuteisė penkis

ŽINIOS Iš OEnniB, OHIO.
Sąryšys ir Federacija. .

Nuo seniai Čia yra sutverta dr- 
jų Sąryšys. Prieš kelis metus ta
ne Sryšyų turėjo atstovus visos 
’ietuvių dr-jos (kurios tik norė
jo). Vėlesniu laiku socijalistų ir 
autininkų dr-jos ištraukė savo at
stovus iš Sąryšio. Ištraukimui bu
žo priežastis, kad katalikai ne
pasidavė ji] (laisvamanių) vado- 
zybei. Išleidimas knygos “Cleve- 
ando Lietuvių Peržvalga,” davė 
uogą galutinai nusikratyti “tau- 
iočius,” nes jie ištraukė atstovus 
š Sąryšio. Katalikai būdami stip^ 
•ūs, nieko nenukentėjo, • parodė 
aisvamaniams tą, ko,jie nesitikė
jo.

Vykusius Joniškio rajone?’ To-' 
liąu. sakojūron 
man jie būtų nepavojingi žmonės--į--. 
kam gi tąd dar gyvybę jiems .at
imti?” Tatai tfKaiyTenos?’ ran
da užuojautos žodžių nuteistiems 
plėšikams, o neturi žodžių užuo
jautos nuskriaustiems Žmonėms. 
Kodėl soeijalistams gaila plėšikų, 
kočtel jie nenori, kad jie būtų su
šaudyti. Štai kodėl. Visi žinome, 
kad kai Rusijoj bolševikai paėmė 
į savo rankas valdžią, tai paleido 
iš katorgos ir kalėjimų piktada
rius ir tie golovoriezai paskui ta
po komisarais, miestų valdinin
kais ir kitokiais viršininkais. To
dėl jei Lietuvos valdžia piktada
rius sušaudys, tai maištui kilus, 
nebūtų kas paleisti iš kalėjimų 
talkon maištininkams vykdyti že-1 
mišką ^ojų.

Sąryšio nuopelnai.
Sąryšys daug darbi] yr'a nuvei

kęs, bažnyčiai, tautai ir dr-joms. 
Draugijų labui sąryšys yra pada
žęs daug gero, tvarkydamas jų 
•engiamus vakarus — prakalbas. 
Tas davė, galimybės .išvengti dr- 
joms daug nuostolių, kurie netu- 
•int sąryšio būtų buvę neišveng- 

' i. ’ Be daugybės gerų darbų, kar- 
■nis apsireikšdavo mažesnės klai- 
los. Bet- prisiminus, daugybę 
-•rakilnių darbų,verčia užmiršti 
nažas klaidas, nors jos buvo 
■•■kaudžios.

Mes esame atsilikę.

Geru yra dr-jų Sąryšys, kuris 
luoda galės bendrai veikt. Bet 
lubartiniu laiku po kitas lietuvių c 
kolionijas yra A. L. R. K. Fcdei’a- 
■ijos skyriai. Mūsų kolionijai ir- 
d būtu naudinga turėt Fed. sky
dus. Clevelando kolonija yra vie
na iš didesnių ir veiklesnių lietu
vių kolionijų, tai jai yra gėda ne- 
prisidėt prie didžiaftsios lietuvių 
katalikų organizacijos, tai yra 
federacijos j kurią jau yra susis
pietę apie kelios dešimtys tūks
tančių. Nekurie sako: “Ką* Įneš 
turėsim gero iš Fed.?” ATat dau
gumas žmonių mąsto, kad iš kur 
nėra medžiaginės pašelpos, ten ne
naudinga yra prigulėti. Jie pa
miršta, kad moralė doros jėga 
Jaugiau naudos padaro žmonijai 
i cgu medžiaginė. Tinkamas su- 
dorganizavimas katalikams yra 
būtinai reikalingas. Teisybe, esa
mo atsilikę, bet turime atmint $a- 
t’’lę: “Geriau vėliau, negu nic: 
’.od.”

Kas tą darbą turėtų pradėt?

fiv. Jurgio parapija pirmutinė 
t’lėtų rūpintis Federacija. Pra
dėjus parapijai minėtą darbą, tuo
jaus 
Būtų 
t i uis 
L\d.
turėt dvi ištaigi tais pačiais tiks
lais. Dabartiniu laiku girdėt rū- 
gojiinų, kad clevektndiečiai yra 
atmesti nuo bendro lietuvių kata
likų veikimo Amerikoje. Ne. Nė
ra atmesti, bet neturi tam tikro 
■iūlelio, kuris jungtų su katalikų 
organizacija. Kaip greita, sutver
tum Fed. skyrių, .taip greitai su
sisiekimą turėsini. Nuo seniai kal
bamu apie Fed. skyrių. Tiems žo
džiams laikas būtų stotis kūnu. .

J. K.

Nemalonus apsireiškimas.
?*

viso tokių žmonių, kurie galima 
pavadinti “vilkais avies kailyje.” 
Nors jie priklauso prie dr-jos, bet 
pataikauja laisvamaniams. Lais
vamaniai tik to ir nori, kad ga
vus progą katalikų vienybę ardy-' 
t i ir juos niekinti. Jei kas pake
lia toj dr-joj, kad nariai peržen
gė katalikiškus principus, tai tųo- 
žeus ant jų užmeta kad jie yra, vy
čiai. Štai kilo klausimas, kas da
ryt su tokiais nariais, kurie neatli- ■ 
kę velykinės išpažinties. Buv o ži
noma, kad daugelis narių buvo 
m atlikusių. Žinoma, tokiems at
šalėliams yra priešinga kas tik ka
talikų yra veikiama. Ar-gi nerei
kėtų toki nemalonumai ko grei
čiausia iš dr-jos prašalyti, nes to
ki apsireiškimai labiausia ardo 
katalikų vienybę. Iš tokių narių 
tarpo atsiranda be.sąžinės, kurie 
per lajsvamanių laikraščius, šmei
žia katalikišką jaunimą ii* jų vei
kėjus. . Čią yra. laisvės šalis, lais
vamaniai turi tokią pat teisę tu
rėti savas laisvas dr-jas. Tegu lais
vamaniai eina į tokias laisvas dr- 
jas, o iš katalikiškų dr-jų- juos 
lauk.

K. Dr. Sąryšio susirinkimas. M
Gruodžio 28 d. K. Dr-jų Sąryšio 

įvyks susirinkimas Lietuvių 
tainėj, 6835 Supepior Avė. 
draugijų atstovai kviečiami 
lankyti.

Pieno kompanijos straikas pasi
baigė. Darbininkai pralaimėjo. 
Bell Vernum pieno Co. darbinin
kai buvo unijistai, buvo išėję ant 
streikų už žymų numušimą algų. 
Straikas tęsėsi apie mėnesį ir pu
sę. Pereitame unijos susirinkime 
buvo nutarta grįžti į „darbą ir pri
imti kompanijos išlygas.

Dabar kompanija neprima į 
darbą štraikierių ir nepripažįsta li
nijos. Reiškia darbininkai visiš
kai pralaimėjo. v-

Kiek galima permatyti, tai yra 
visa klaida unijos vadų, žinoma 
iššaukti streiką tie vadai rėmė, o 
išėjus ant straikų, tai visai kitaip 
ima kalbėti. Paskutinis unijos su
sirinkimas buvo nelegališkai su
šauktas ir nebuvo duota žinot vi
siems nariams ir su policijos *pa- 
gelba buvo grąsinama grįžti į dar
bą. Čia būtų svarbu žodis tarti 
kas link tokio darbininkams ne^ 
pasisekimo: Čia kaltė yra ir pa
čių darbininkų apsileidimas ir ne
supratimas gerai reikalų ir užsi- 
tikėjimas vienam ar antram va
dui. Aišku, kad Unijos susideda 
iš svetimtaučių didžiumoj, o ame
rikonai patenka į vadus, nes jųjų 
kalba viskas vedama' ir jiems 
lengva užimti žymesnės vietas, tai 
taip ir atsitinka, kad darbininkai 
lieka suklaidnti ff nuskriausti, o 
keli vadai pasipelno tuomi.

Praktikoj pasirodo iš praėjusių' 
laikų, kad unijose yra daug įtek
mes kapitalistų ir stoka darbinin
kams susipratimo.

Kad to viso išvengus, tai kito
kiu būdu einama prie darbininkų 
pakėlimo.

Mums ateiviams sunku greitai: 
amerikoniškoj kalboj su darbinin
kų reikalais ^susipažinti. Pirma 
reikia išmokti gerai kalba, o tada 
būti veikėju.

Mes -lietuviai kr. darbininkui 
susiorganizavę, į LDS., nes savo

Wti Šit ič gblitikdi rei
kalais. Būdami ■ob^ąnižiidtj, iikai- 
tydš&i Zgėbuš Iiįikr^čftis ir My- 
$Mš,: svarstydami darbininkų fėi- 
kalus -ir iarptautiškai suprasim, 
geriau-reikalus ir nebūsim apgau
nami. '

Našlaičių Fondas.
GrUS'džio 15 d. išrinkta dr-ji| ir 

kuopų našlaičių sušelpimui komi
sija laikė susirinkimą. Komisijos 
daug pasidarbuota dėl našlaičių 
bei neturtingų šeimynų. Nutarta 
prieš Kalėdas tiems našlaičiams 
suteikti gerą pašelpą. Kalėdoms 
pasiųsti po pintinę maisto ir ava
lo, nes 36 poros jau nupirkta če- 
verykų dėl vaikučių. Su drapa
nėlėms ir-gi rūpinūmasi tinkamų 
surinkti. Toks darbas be galo pa
girtinas.

Lietuvos Vyčių 25-tos kuopos 
susirinkimas.

Gruodžio 12-tą, Lietuvių Svetai
nėj, 6835 Supefior Avė; įvyko vy
čių susirinkimas. Iš visų atžvil
gių kuopuikiausiai nusisekę. Bu
vo atsilankę iš abiejų lyčių skait
lingai narių ir gana rimtas ir tu
riningas tarimuose. *

Buvusiam susirinkime tapo iš
rinkta valdyba 1922-riem metam 
iš sekančių ypatų: pirm. J. Ku- 
zas, vice-pirm. J. P. Kvedaras, 
nut. raštininkė p-lė M. Kuzmauc- 
kaitė, pagelb. K. Žilinskas, finan
sų rast, p-lė Al. Mickiutė, pag. J. 
Bartnikas, ižd. St. Štepulionis, iž
do glob. p-lė W. Žvingiliutė ir 
St. Palšis, tvarkos prižiūrėtojas J. 
Kilikauskas. Kiek permatoma ta
po išrinkta gabūs nariai į valdy
bą ir daug galės pasidarbuoti dėl 
Liet. Vyčių 25-tos kuopos ir ka
talikų gerovės. Geriausių pasek
mių darbuotis tautai ir bažnyčiai.

Susirinkimas.
D. L. K. Vytauto dr-stės susi

rinkimas įvyks gruodžio 27 d., u- 
tarninko vakare Lietuvių Svetai
nėj, 6835 Superior Avė. Būtų la
bai pageidautina, kad nariai ko- 
skaitlingiausia atsilankytų, nes 
bus daug svarbių tarimų ir rinki
mas naujos valdybos 1922 metam. 
Būtų svarbu pažymėti, kad kalba
ma draugija ilgas laikas kaip gy
vuoja ir nuo pat susitvėrimo yra 
pasižymėjus tautiškuose bei ka
talikiškuose > reikaluose. Draugi
ja gana stipriai stovi narių skai
čių ir finansiškai. Tas aišku, kad 
nariai yra susipratę, pildo gerai į- 
statiis ir yra geras sutikimas.

Pageidautina kad į šią draugiją 
katalikiškas jaunimas kreiptų 
daugiau domės, tai yra pasisteng
tų prigulėti prie jos. Kalbamo j 
draugijoj mokestis neperbrąngi: 
50c. mokama mčn., pašelpa savai
tėje $8.00, pomirtinės $200.00. -Su
tverta ant grynai katalikiškų pa
matų.

Lankėsi svečias.

Gruodžio 13 d. mūsų koloniją 
aplankė gerb. J. S. Vasiliauskas, 
SLRKA. centro pirmininkas. Su
sitiko su keletą vietos darbuotojų, 
plačiai apkalbėjo apie veikimų, 
darbus, ypač apie A. L. P. B-včs 
teismą Akrone, kur Radys su kun. 
JanuŠu pralaimėjo, o mat cleve- 
landiečiams yra gerai žinomi visi 
šposai. Permatomas plunksimo* 
čių visiems šposaūis galas.

. Skaitykit gerbs laikraščius.

Laikrodininkas Vytus štaupa 
2120 St. Clair Ąve. užlaiko kata
likiškus laikraščius: 
ką,” “Draugą,” 
“Tėvynės Balsą,” 
“Vytį,” Clevelandiečiams lietu
viams reikėtų naudotis proga, 
skaityti virš paminėtus laikraš
čius ilguose žiemos vakaruose. Tik 
per gerus -katalikiškus laikraščius 
ir knygas galima pažinti tikrąją 
tiesą ir atsiekti hpšvietą.

Naujas Kunigas.
Pribuvo į talką mūsų gerb. Ide- 

boiiui kliu. Vilkūtaičiui gerb. kun. 
Gervičldgi Linkime »laimingai 
įdarbučtiš naujam kuuigui cleve- 
landįečių tarpo. c

•Mas. p:
Pereitą pavftshrį laisvamanių 

“Dirva‘* Butėnui teikė.sušutusius 
komplimentus. Segė raudonas ve- 
liavukes prie Butėno, kaipo Rusi- 

L jos didvyrio, o Šiandien, jau “Dir-

vo gamefpj kitokiais komplimęit- 
taįą„yai§inair net “mord^” paro? 
do to nekultūringo asmens. <1 
' I^tv^eiicė’o Daktarui‘geimai ‘ pa- 
sisekė “Dirvos” administratoriui 
Jankauskui operaciją padaryti 
Jaučia kinkų drebėjimą ir plikės 
suirimą.

Vergijos Choras čigonų lašinius 
apkramtęs negalėjo nuryti, dabar 
jau ir vėl sukasi apie kaminų 
krėtimą. Bet vargiai seksis kas 
iš kaminų laimėti. Milžiniška 
skylė laukia Vergijos Chorą Ka
lėdų dienoje.

Vieną korespondenciją iš Cle
velando pasirašė A—-a s. Geras

žmOgus sakytų, kad tai Angelas 
reiškia. Bet “Dirvos” rašyto
jams vaidinasi visai kitokis sutvė
rimas ir sako, kad tai Asilas reiš
kia. Je, 
gias.

Vienas 
pendentas 
leidėją dėl talpinamų “Dirvoj”, 
mėlt] ir šmeižti] ant katalikų. 
“Darbininko” korespondentas 
priminė,’ kad tuomi “Dirvos” 
“redaktorius’ 'negali užsipelnyti 
mokėsties. Tai “Dirvos” leidė
jas atsalto: “Šiandien ‘Dirvos’ re
daktorius uždirba sau gerą mo
kestį ir “Dirvos” leidėjui neša 
naudą.” Reiškia melais ir šmei
žimu “Dirvos” “redaktorius” 
neša naudą to šlamštelio leidėjui.

Tai-gi “dirvininkai” ginčyda
miesi su “Darbininko” korespon
dentais tiek laimi, kiek varle 
prieš dalgį šokdama.

Kirvukas.

PIRK REVOLVERI TIKTAI 
Už $5.50.

čia nepaprasta proga pirkti nikeliu 
aptaisytą revolverį geriausio padary
mo. šauna S. & W. ęenter fire patro
nais. Regulerė kaina šito revolverio 
yra $10.00, bet per šitą mėnesį- kaina 
nupiginta iki $5.50. Tu negali gauti to
kį revolverį niekur už tokią kainą. Mes 
gvarantuojam kiekvieną musų revolve
rį. Turime trijų didumų: 22—32 ir 
38 cąlibre; visi tiek pat kainuoja. Jei
gu- patronų negali gauti savo mieste, 
gali gauti pas mumis. v •

Iškirpk šitą apgarsinimą ir pažymėk 
kokio didumo revolverį nori ir prisiųsk 
savo adresą ir 30c. stampom arba pi
nigais dėl persiuntimo. ’ Paskui galėsi 
užmokėti kuomet prisiųsira revolverį.- 
Rašyk šiandien, nepraleisk tokią pro
gą!

CHICAGO SAFETY CO., 
13Ę0 N. Western Avė., Dept. 600, 

Chicago, III.

PRITAIKAU AKINIUS.
Sudužusius stiklus ir sulaužytus 
rėmus sutaisau į trumpą laiką. 
Patįs dirbam akinius.

Vienintelis lietuvis optometris- 
tas (akių specialistas) Naujoj 
Anglijoj.

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

ir ant geriausių j___  ,
KĄ agentą — G. KUNAMAW< >

BARPOBTVS išreikaliiūjtT Vilnis • MaujMWB
LIETUVĄ. . A ' ■ '

Atvažiuojančius įš kitų mieštų įia’tihkii ■'
.Persiuntimas PINIGU t. LIETUVĄ.pagal 
ATYDĄ, Jjain^mas pimgį ne #mveritinaX 'M 

nau,‘jeigu kas klausia. •

G. KuiiašaUŠIcĮtS
179 E. 3-rd Stfeet.

L. ŠIMUTIS, Pirm.

KUN: J. PETRAITIS, Sėkhii1 L
J. E. Karosas, Kum F. Kemėšis, P. feivickis, A. ‘Bil

TIESOS SPAUDOS BENDRIJĄ org£ 
$100,000.00 kapitalą, kad. Lietuvoje ūžt 
pieros dirbtuvę ir įkurti Spaustuvę knygoius j 

į K krašeiams leisti, 
i# ŠERAS fS.60 (PENKI 

i^y Visais reikalais kreipkitės šiuo adrėšil 

I TIESOS SPAUDOS
147 MONTGOMERY ST.,

LINES INC. Į JOJ NT SERVICE

Trumpiausias susisiekimas su visom dalim Čėntfr&IeiS
Laivai išplaukia kiekvieną ketvergę _ ( —

nuo Pier 86 No. River, 46-th St., Nevv Tork,

WIT

“MOUNT CLAY” 
“MOUNT OĄRROLL” 

MOUNT CffiNTON”

“fflkifilA..'’ •. 
“BAY'EBN” -

■i

Kajutes su 2, 4 ir 6 lovom ant visų šių laivų.. pideli ▼aJSP' 
mui, rūkymui lr sudėjimui kambariai ir visi pasivaikščiojimui < 
deniai skiriami 3-čioš klases pasažieriamą. AntJaivų “Hansu, 

..“Bayern'’ ir “IVuerrtemhęrg’’v.ra keUos specialiai'pųįklMjtajbi?. 
Užsiregistravimui vietos ^rašykit i musų .agentus 'trenaJr'’- 

 

JULIUS ROTTENBERG, Ine., Nėtb Eh&ttinj, Geltei fSSfc - 
260 Hahover St., Bosimi, Malt.

Lietuvių Rakalidų
(FURNTTURĖ STORE)

Parduodam visokius Rakandus užmokant it duodam Nrft is> 
člo. Užlalkom savo trobą, pristatom daiktus 1 kitus 
kraustom iš vienų namų į kitus.
268 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON,

Telephune So. Boston 839—

ALTIC STATĖS B
Kapitalas ir Surplusas $270.000.00.

&

' *
x- , 14.

BALTIC STATĖS BANKAS moka 4 liūojnmętus 
aitus. Nuošimčiai priskaitomi prie sumos km Ihlmiįlr *

Dabar patogus laikas pasidėti pinigus į&ltlč 
Galite perkelti juos iš kitur: Atsiųskite 
zito knygutę, o mes iškolektudSime ir Sav b

. sime. X
• >.%.* * '

Siunčiame pinigus perlaidomis ir K

8
H B.

c 
pigiai ir su pilniausia garantija.

Parduodame laivakortes į Liotuvą ir ii Lietii'Hh;

Visi yra užganėdinti, kas su savo TėikžiWs‘ii*<iįiO: tį

BALTIC STATĖS Bšltt Z,
204 EIGHTH AVĖ., NBW.Y0Mį WŽT.' Į

\ (Kampas 25-tos Gaivūs)
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GRAŽUS PASIRYŽIMAS.
Sol Bostono lietuviai katalikai 

iasiry^o sudaryti $3-,0Q0.00 Lietu
ms kultūros reikalams.

; Gerb. .kun. Garmaus prakalbo^ 
•f 3e, gruodžio 9 d- š. m. sudėta a- 
v pie $2,500.00. Mažai trūko. Štai 
; jio prakalbų sudaryta dar«apie po

rą šimtų. .Taip, kad iki $3,000 
{rūksta apie $300 ..

Ąr sudarysime? Aišku, kad 
tąip. Jeigu šeši tėvynainiai duos 

*jpo boną ir jau bus $300.00. Tai- 
gi‘ užbaigkime |lar prieš šventes. 
• Tautos Fondo 11 skyrius su
rinktų pinigų dar neišsiuntė ir 

. aukas griiminėja.
; ~ ' Galima atnešti “Darbininknn” 
- arba pas vietos klebonų kun. I<.

• Urbonavyčių.
T. F. 11 skyr. Valdyba.

p

-H

.'V/ • ■

b1- , slrinkimas buvo gruodžio 20'd. š.- 
m. savuose kambariuose.

. • '-'Susirinko skaitlingas būrelis 
jaunimo. Prisirašė 7

~~riai.
A ' Komisija rengiamo 
■ f vakarėlio prieš Naujus 
A-r kare išdavė raportų.
U ■ Išrinkta komisija išpildymui 

kvotos spaustuvės reikalams iš K. 
/ėKiškio ir A. Kohaiiskiutės.

< Nutarta rengti prakalbas gruo- 
; džio 26 d. Kalbėtojais bus klieri- 

- < kas P. Juras ir keletas kitų moks
leivių.

Nauja valdyba 1922 m. ši: 
Pirm. Ant Bendoraitis, vice-pinn. 
tas pats V."'Savickas, prot. rašt. 

• S’. Motiejūnaitė toji pati, finansų 
Ą- rašt. Z. Glinevkienė toji pati, ka- 

Į \ sieriu K. Kiškis tas pats, kasos 
globėjais A. Kohanskiutė ir V. 
Medonis, maršalka J. Strakaus- 
kas.

Susirinkimas buvo tvarkus ir 
į.H ■ pavyzdingas.
L ■ . L. Vyčių 17 ktiopa tuoj po švan- 
•. /’ čių rengiasi perstatyti

' puikų veikalą “Graži 
A na.” 
U: __

f , DIDĖLES PRAKALBOS 
AGruodžio 26 d. antr?| Kalėdų 

'dieną Šv. Petro pobažnytine.i 
' salėj ant 5 gt. 7:30 vai vak. 

įvyks didelės įr svarbios pra
kalbos. Kalbės vietiniai kalbė- 

a itpjai, L. Vyčių Centro pirm. P. 
Juras, K. Jonaitis iš Wor-» 
'cesterio. -Pakviestas gerb. kun. 
Švagždys. Be to bus dainų, 
•įriąno skambinimų ir kitokių 
gražirj pamarginimri. įll

Rengėjas.
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L. Vyčių 17 kp. priešmetinis su-

nauji na-

kostiumų
Metus va-

didelį ir
Ma gelio-

Narys

Utaninko vakare, gruodžio 20 
d. š. m. Republikontj vadai turė
jo bankietą pagerbimui Guberna
toriaus (’ox Quincy IIousc.

Besilinksminant įėjo neprašytas 
svečias, prohibicijos agentas II. I) 
Wilson su savo padėjėjais ir pa
darė kratų:

Rado nemažai “ linksmybės 
skistimėlio” ir besilinksminančius 
žymiausius republ ikonų vadus 
tai]^ išgąsdino, kad kitas nė skri- 
belės savo nebrado.
‘Taip tai užsibaigė gubernato

riaus Cox pagerbimui “party.”
Toji žinia sujudino visų, valsti

ją ir padarė daug nemalonumo.
A

kaipo neturinčios jokio sąryšio 
žmogžudystėje,

‘ P.o išvertimo to raŠteBo teisė- 
jas Nelson P. Brovni pė)?krątė by
lą ir .išnešė nuosprendj, kad ^ji e- 
safiti nekalta. - ’

ŽIŪRĖKITE, KAD NEREIKĖTŲ 
PRALEISTI ŠVENTEI POLI

CIJOS NUOVADOJE.
F

Ant švenčių kaip, paprastai 
prisiliesdavo užtektinai , rojaus 
$kiytiničljo. Dabar netsant užtek
tinai stipraus viešose įstaigose 
(kad ir yra, tai reikia dattg' var
go padėti iki gausi) darosi patįs 
namuose. ,

Susipratę darbininkai Jr be 
draudimo žino,. kad rojaus skis- 
t linelis kenksmingas sveikatai, 
bet yra dar daugelis darbininkų, 
kurie sunkia tų brudą iš pasku

ba d tik bū-
“ macnesuis.”

agentai nesnau- 
Ypač dabar prieš šventes.

tiniiijų ir viržiuri, 
tų stipresnis

I’rohibicijos
tižia.

J

ANT PARDAVIMO.
Trijų šeimynų, namas, 4 kam

bariui kiekvienam, su visais nau
jausiais įtaisymais; naujai išpo- 
pieruota ir nmliavota iš vidaus ir 
lauko. Įmokant $500, galima 
gauti tą namų. Adresuokit arba 
ateikit panedėlį šiuo adresu: 171 
Tudor St., So. Boston, Mass.

TAIP KAIP FORD 
KARAS.

Ar žinai kodėl Triner’s i
vaistai yra taip kaip Ford 
karas. Toclel kad iš jų gau
ni geriausia naudą už ma
žiausius pinigus. Alės turi
me šimtais laiškų nuo viso
kiu rūšių žmonių, kurie yra 
padėję daug pinigu ant vais
tų ir nerado pagelbos iki ga
vo Triner’s vaistų, kurie 
jiems daug pagelbėjo.*

Iš Brooks, Ore, Dec. 1, ra
šo sekančiai:

“Aš praleidau .daug pini- 
gtj delei Įvairių vaistų, sir
gau 8 •menesius. Mano mo
teris viena kartų nupirko 
Triner’s vyno, kuris daug 
pagelbėjo'. Man trūksta žo
džių pagyrimo delei to vyno 
ir dabar be jo negaliu apsei- 
ti. Man davė mano sveika
tą ir stiprumą.

Jūsų l'nmk A. Novak.’'
Tad pradėki t nuo Naujų 

1922 Metų su tvirta rezoliu
cija, kad visuomet laikysi 
Triner’s Bitter Wine savo 
namuose. Juk galima gauti 
kiekvienoje optikoje arba 
kur vaistai yra parduodami.

Linksimi Naujų iNhdų!
Josepb Triner Company, 

i:>3:>-45 So. Ashland Avė., 
Chicago, III.

PAIEŠKAF^IPELĖS vietos.

YėARGONiNKAS'siipi-ątttantis. 
^erai^ muziką ir kitas-vargoninko 
pareiga^. ‘ Reikale ė kreipkitės į 
“Darbininkas,. 366 "Broadvzay, 
So. Boston, Mass.—-----—S. A.* / »

v
t

—.....---^— • ■ - - -I-------- ------------- ....----------
• • ■ J- - i ■ • •

BOSTONAN MUZIKOS 
MOKYKIA.

ištirti ■smuiko's mokytojai duoda sa
vo geriausių, patarnavimų, jūsų valkui 
arba mergaitei. Smuikas duodamas 
už dykų su pirma kurso lekcija, 
platesnių Informacijų kreipkitės

395 Broadway,
Room

So. Boston, Mass.

Dėl 
prie

4.

Pamėginkite naujo .irr

Su užregistruotu vaisbnženlrllu Suv. Volst 
Patentu Biure.

Naujame mėlynanio pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmušan

čios ypatybės šiame vaiste idėtoš, 
su priemaiša priiminai švelnaus 
kvepalo.

Bnfileg yra labai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas—begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris 

patiks' kad 
ir gačniau- 
siaiypatai.

Aptiekose 
parsiduoda 
po65c. arba 

' atsiųskite 
75c., tad 
atsiusime 
per pašty 
tiesiog iš 
labara- ■ 
toruos.

•0 
Būtinai ■ 
reikalau
kite 
šitokio 
pakelio.
2 i areliite, 
kad butu 
INKARO 
vals- 
bažeaklis.

, < . k - • Įį^-J'aSiy
Didžiausi, Greičiausi Pasauly Laivai, 

šaunus Apsėjimas Su Keleiviais.
Ten Yra Vietinis Agentas Jūsų Mieste 

Ar Netoli Jo.
Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir Į 
Visas Baltijos Valstijas per 

Hamburg’ą.
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“Tom CarrolU ir jo inuzikališką komedija..

“THE GIGGLE GETTERS”’ ■* -,
VODEVILIUS IR MUZIKALIŠKA KOMEDIJA

’ ■ 18——-žmonių——18
Daininmkės, šokėjos ir komedijantai. 

DAILIOS MERGAITiČS—PUIKI MUZIKA
Geriausias jtiokų teatras. '

NORMA TALMADGE—“THE AVONDERFUL THING 
~ Komedija—Savaitinis Žinynas •

KETV.—PĖTN.—SUBATOJ, Gruodžio (Dec.) 29, 30, 31 |
Tom Mis “THE NIGHT HORSE MEN” S

Komedija—Savaitinis Žinynas. Ž

t

►

;-------
JHfcąMmv kalnoa 3c.jai fe.

j.
JETKALINOASVAROONINKAB 
suprantantis gerai ’.vargoninko parei
gas.Delei platesnių informacijų kreip
kitės:1366 Broadvųy, South, Boston, 
Mass.

• • »

*

1 Bo. Boatoh 3488 j

JII.J. CrlAIIDžIUSi 
< c Llliufir . ■ Ji 

j Gydytojas įr Chirurgas y 
i Gydo aitria* Ir chroniMkaa H*m i 
[ tyrą,' moterų Jr yriiką. Egx«mi- į 
' audją kraują, spjaudalus, llapu- l 
i »ą Ir tt savo laboratorijoj. 8u- 
i telkia patarimus laiSkate kltar gy- į L 
Į venantlem*. Adresas: į!
j 506 Broadway, j 
i South Boston, Mass. į . 
i Kampas G St. ir Broadvray |Į 
} VALANDOS: 9—11, 2—1, 7—9 Z

i

JT?

Nedėliomis Koncertas — Vodevilius ir Krutami Paveikslai. £
PO.PIETŲ — Nuo 3 iki 5:30 P. M. kainos: valkams 17c., dideliems 30c. 

jgj VAK/VRAIS — Nuo 7 iki 11 P. M. kainos: 35c„ 45c. Ią 55 cenUL.g 

B 'BnOADWAY (Šalę Pašto) SOUTH‘bOŠTON.” S

Skilvio Nedatekliai, Nervin- 
gnas, Prastas Kraujas* 

ir Cirkuliacija
yra priežatįs devynes iŠ dešimties musų. ligų, kentėjimo ir 
vargo. Daugumas šių priežaščių gali būti prašalinta vartojant 
puikias gyduolės Nuga=Tone kuris padalo tirštą ir raudoną 
kraują, stiprius nervus ir tvirtus vyrus ir moteris.

Skįstas Vandeninis Kraujas, 
Prasta Cirkulacija.

PARSIDUODA PEKARNĖ
• j-Uj-į

K.-J

v

Gerę-je vietoje. Biznis iš- 
’dirbtas. Du (2) arkliai ir 
brokas. ; Priežastis pardavi
mo, nesutikimas tarp part
nerių.

Dėl platesniip informaci- 
’jip kreipkitės šiuo adre
su: x

K. VALACKAS, 
244 Lakeviev Avė., Lowell, Mass.

16 Mitų South Bostoitm

DR. H. S. STONE
Akiu Specialistas 

399a W. BR0ADWAY 
Valandos: Nuo 9 r. Iki 7 v. vak.

f

■ i

I

z‘.

: *

Silpni Nervai
reiškia silpną, paniurusią, 
pavargusią nenormalę sis
temą. Kiekvienas organas 
ir veikimas kūno priguli 

. nuo nervų stiprumo gyve- 
nyme ir veikime. Nervų 

■ stiprumas yra pamatinė 
sprenžina kuri kontro
liuoja musų sveikatą, 
musu veikimą, musų link
smumą ir musų . laimę. . 
Vyrai ir moterįs su sui- . 
rūsiais nervais, silpnais 
nervais yra ligųsti, ner
vingi.“*-baugštys, nelink-

smijs ir nėra tinkantis sutikti gyvenimo 
atsakomybės.
Nuga-Tonc yra puikiausia gyduolė pasaulyje 
silpnoms ir nervingoms sistemoms. Jis 
turi savyje daug Pliosphoro kuris subudavoja 
stiprius nuolatinius nervus, gert} sveikata, 
raudonus ir linksmą apsiėjimą.

Skilvio 
nevirškinimas, 
dyspepsia, žaksėj- 
imas, gasai vidu
riuose ir tarnu
ose, raugėjimas, 
rugšf urnas, ne- 
priimnus kvapas, 
apsivėlęs liežuvis, 
deginimas, skil
vio ligos ir pana-

Nedatekliai

Naga-Toųe turi daug 
geležies kuris yra geria
usia gyduolė žinoma 
dėl padarymo tirštą 
raudono kraujo. N3ra 
nieko kito geresnio dėl 
išblyškusių, silpnų, 
aenemiškų žmonių su 
skystu, vandeniniu 
krauju. Jis taipogi 
sutaiso veikimą širdies 
kuri sutvarko cirkulia
ciją ir priduoda šiltą, 
gaivinanti kraują j
kiekvieną organą ir raumenį visame kūno* 
Nuga-Torre veikia ant kepenų ir išmatų, 
padarydamas vidurius reguliariais, tuomi 
prašalindamas užkietėjimą.

Musų Absoliutiškas 
Gvarantavimas

Nuga-Tone kainuoja $1.00 ūž bonką kurios 
užtenka visam mėnesiui, arbą 0 (iaflos) 
bonkos už $S.OQ. Vartokit Nuga-Toųe per 
20 dienų, jeigu nebūsit užganėdinti pasek
mėmis sugražųikit Likusią ten kur pirkote; 
jūsų pinigai bus tuoj atmokėti. Jus 
neturSsit nei vieno cento nuostolio. Mm 
imame visą. . atsakomybę. Siųskit justf > 
užsakymą mums šiąndien^ atgaukit savų 
sveikatą, spėką & *isfVtto3&sJ6‘k Nuao-T<xia 
parsiduoda kiekvienoje geroje aptiekoje ant 

' tų pačių išlygų ir gvarancŲos. <

PIGUS PIRKIMAS
CAMBRIDGE’JUJE.

Dveji 6 šeimynų namai su. 
visai naujos gadynės ‘įtai
sais : pečiais, skalbynėmis, 
maudynėmis ir gesais; na
mai yra geriausiame padėji
me. jokių taisymų nereikės 
per kelis metus; labai pato
gioj vietoj ir prie kampo. 
Savininkas gyvena? kitoj val
stijoj ir todėl parduos abu 
namu labai pigiai.

A. IVAŠKEVIČIAUS 
OFISAS,

361 W. Broadwa/y,
So. Boston, Mass.

DR. PAUt J. JAKU AUH
(Jakimavičius)

B09 KAST BR0ADWAY
TELEPHONE 502.

E

r

Tel. So. Boaton 270 
J®. JOHN JkcPONJfEJl, P. 
Galima swikwiM įr UetnofiM. 
Groso Talakdos:

Rytate ik 9 vaL 
PO pietų 1 Rd 8 vai.

Vakarate nuo 6 lkį 9 1
536 Broadway, S. Boston

ADVOKATAS . ! 
414 Broadwayr į

S. BOSTON 27 MASS. j
. Tel. S. B. 0441. j

Antros lubos—"Viršuj L. P. B-vSs ( 
GYVENIMO VIETA: !

185 Rowe S t., Auburndale, Mass. * 
Tel. W. Newton 101&—R- į

\

t

SANONIA...........Sausio 21
Cnbin $135. 3 klesa $103.50. Taksų $5.
Per Cherbourg-, Southampton, 

Liverpool ir Glasgow:
CAMERONIA ....................Gruodžio
CA11MANIA ................. '..Gruodžio
ALBANIA ............................. Saustlo
AI.GEKIA ............................... Sausio

Per Angliją ar Hamburgą į
Į Danzlg’ų ir Hnmburg’ų — $100.50, 

Į Liepojų — $110.00. Taksų — $5.00.

31
31
14
21

šus nevirškinimo nediUteldiai yra paprastai 
greitai prašalinami vartojant - šias' geras 
gyduolės Nuga-Tonė. Jos suteikia ■ gerą 
miegą ir jauti kaip naujas žmogus.
.......... “' PRISIŲSKIT ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN 
National Laboratory, L — 703 1Q 18 So. Wabash Ąve., Chicago, III;
Onodotfni Tamstos:—Rasit šičia Įdėtą $.....„..„c-------už ką priiiųskif sUnipais »pmekEt»‘

....................bonką Nuga-Tone.

Vardas.............................  —.......

Gatvė ir No. arba R. FC D..........

Miestas (City)

AHTPAmVNO
BhKįto jfidMtaa ir pato- 

^isjs lietuviais apgyventoje vieto
je. Priežastis, savininkas išva- 
Masja Lėatuvan. Ateikite ant se- 
kaniis antaaia:

Antanas R. Jeselhmas,
Mft > S&, Se. Bsston, Mass.

3AXHXĄS yĄRGONINIin^S 
Patenkate vietos prie Lietuvių R. Kat 
parapijos.' Jeigu kuriam iš Gerbiami' 
Klebonų tepčiau reikalingas, meldžli 
kreiptis sekančius antrašu:

S. R..
76 Watkins Ter., Rochester, N. Y.

___Statė. •r •f

t

Tik vienas šimtas dolerių už 
palaidojimą.

S. BARASEVIČIUS,
GRABORIUS

Ofisas:
344 Broadway, South Boston.

South Boston 157S-R.
Gyvenamoji vieta:

237 D St., So. Boston, Mass.
So. Boston 10Ū2-1V.

DR. A. J. GORMAN

/

(GUMAUSKAS)
DANTISTAS

705 Matu St., Montello, Mass. 
(Kampas Broad St) 

Tel. Brftckton 5112-W.

H

DB. F. MATULAITIS
Gido Visokias Ligas 

Pmibkibia Akjsiuh.
Valandos: 1—8 Ir ?—8 P. M. 

17 MiS+t>uxy Steęet, 
WOBCBSTKR, MASS

r

i

»

VYNAM IR MOTERIMI
O kaip aaylite apturSt 100 laiškų sy 

klu į 25ė. In dlaaą? Mes prisiųstai 
ttekrienAu • paaiškinimų, 2 formulas ii 
pieną mž 25c. Pinigas galit siųst paš 
to ženkleliais.

J. PBTBRSON, , 
lBox 141. Gardner, Mass

Tel Sfo. Boston ^ 
■'JaKnmra I>4Wsx*a 
DB. JI. V. CAiffiBB 

jCKaiparavičiuB) 
' Laikinai Bpr|£6 ofisą DP 
425BmADWAT, So. Mass.

•«* !•> fr
* 1:BM »WMt F. 1L 

Ofisas uždarytus subatos va
karais ir ned&dmte. 
■BHBOnMBnRVMMHi 

- . -U

Pranešimasį
Šiuomi pranešu savo' draugams ir kostumeriams jog aš 

papirkau pirmutinę ir seniausią duonkepyklą (pekarnę), G 
South Bostone, po numeriu 75 Silver Street, kuri seniau <■ 
priklausė J. Plevokui o vėliaus Zulonmu id Mulevičiui, o 19 
dabar aš naujai ištaisiau ir pradėjau kepti pirmos rūžies <• 
juodų, baltą ir latviškų duoną, taip-gi visokius keikus, do- y 
nacus, pajus ir'piragaičius. Žodžiu sakant darysime viso- 
kius kepimus kokie tik žmonėms bus skanesnis maistas. V

Meldžiu visus kuoskaitlingiausiai atsilan^jti ir para- *9 
gauti naujų duonų ir saldainių. •

Su pagarba, JL

PETRAS YANKUNEVKIUS f
75 SILVER STREET, SOUTH BOSTON, MASS. J

Tel. South Boston. X

t-

UMNtfovrof im»iwv.jibau 
9M» FAMĮJŪttM A&EMSAl

u

Į
»

■v

rRMK. «*- AjMmm KmttMU 
W DtiMl ML 27, Hmk

VimriBlL — JWM AnfcflteaM. 
tsf BlSf1

B* Mm 2T,
MK. MAM — temt fitetefamį

- tora Mum
Į O—1111 — KmHta*,

em bmm Bb, šmmk st,
JfflttiCKl — MHl 

M A Ml fu tohtaa ».
JĮratetekiMid laUtoati kas pirmą ne 

Mraraį Mekrieao Mėnesio 2-rą vai. p 
riM* Bh Petre pArapCce salėj 492 E 
BMMrtt ftrrat, leuth Boston, Mass.

Bell Pilone: Poigar TM5ADOLPHK. STAffeuS

TIKRAS LIETUVIS
GRABO RlfTS 

1028 Mt. Vkbhoh St. 
PHILADELPHIA, PA

L. K. KEISTUČIO DR-JOS FAL- 
ftgBOfi AURSSAI, BOSTON MASS. 

PIRM, — Motiejus Verseckas}
41 Gatės St, Sk). Boaton, Mus. 

VICE-PIRM. — Juocas BlBofcas,
807 E. O-th St, So. Boston, Mass. 

PROT. RAST. — Ant Modejnuas,
450 E. Tth St, Sa Boston, Mam. 

FIN. RAŠT. — Juosas Kavaliauskas, 
,209 H Cottage St, Dorehester. 

KASIERIUS — Andriejus Bąlifickas,
807 E. 9-th St; So. Boston, Mass. 

MARŠALKA — Antanas Gruodis,
159 Bowen St, So. Boston, Mass. 

PocmertinCs moka $200.00. PaSeipa 
nuo dienos sunirsimo iki pasveikimą 

D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mBne* 
dalus susirinkimua kas pirmų ned51- 
ilcnj kiekvieno menesi# po No, 094 
SVasblngton St., Boston, Mase. 8-tą y. . 
vakare. Ateidami drauge ir naujų na
riu ra savim atslvesklt prie musų dr- 
fos prirašyti.

K-

A

'PANAIKINS “NEPAKENČIA
MAS TAKSAS.”

Ant minkštų gėrimų, gelžkolio 
v tikieti> pervežimų, muzikališkų 

fff^ 'daiktų, kramtomo gilino ir tt. ne- 
t • bus daugiau imama taksos, taip 

vadinamos “war tax” pradedant 
gruodžio 31 d. š. m. ir sausio .1 

K py d. 1922.

t:
k

DRAUGIJŲ ATYDAi'
Dirhtll VPVe‘iavy> Kukardų, visokių Ženklelių, Guzikueių, Ant- 
A-'ll KJ L U. V C spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingu dalykų. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampaly, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą.
STRUPAS CO.j 90-92 Fcrry St. Newark, N. J.

I
8

PRANEŠIMAS SERGANTIEMSŽMWKWS.
Esu pasekmingai išgydys naujausias

r * *

[<
, y

IT, ^Aeilinno B. X. DRAUGU Oi 
VALDYBOS ANTRASAI 
». BOgTGNt MASA

t

ir chroniškas ligas, kaip tai: 
Netyrą, kraują 
Odos ligas
Kepenų nusiskundimą 
Vidurių ligas 
Reumatizmą 
Nervų silpnumą 
Skilvio nemalimą 
Inkstų ligas 
Nervų išsisėmimą 
Pečių skaudėjimą 
Spuogus nuo veido.

../

A

FZBM. — Jonu Pranaiti*,
■H B 8th Bt, So. Bocton, Hua 

VIGE-PIRM. -š. J .Andrullunas,
278 — 4-th St, So. Boston, Mara 

KBOT. ROT, — V, J, Jautai
147 N Bt, Boston 27, Mass. 

rm, BJjR — Jiosu lufiott
MąąflUtf Aw3mu|

X4MM1 Ifoiiriflfck
111 Bo, Boston, Mara

IttK) OLOBftJAI — J. GrublnskaM, 
' | U, tyfc M), Mm lt 
AklMBMį MmMssk

*t * *•*
.MMMDŪUĘiK ** WvBu IanBtaų

■ ' M HWnr St, So, Boętott, Mm.. 
Mrai^tbtrala* raikai*:

•ra Bortta Mara
DridaqfttetM Mitrinktaal laikomi tau 

htaftta !•< vai po 
BaMytiMj milj ant u gt. Bo.

I

« «

v

(1

J. GruMnaJfcaa,

a

t

X—RAY VARTOJUJEIGU TIK REIKALINGA. 
Gydant visokias ligas: smarkias ir chroniškas, tat yrą fakto* kad ai per 
visų savo gyvenimų studijuoju Šitas ilgas. Pridedant Mtao oftaim yra ap
rūpintas su naujausiais Instrumentais ir prletatsom elektra* |r it leki 
eksponsal nėra perdidell kini tik pagelbėjus mano Htentus. 1E*grel$au-. 
siu ateik ir persitikrink ar tavo liga yrą bfevlliįS ar galima lAtjfuyt, Vie
ži tiriu t kokiu ilga butų, tad mokslas ir gabumas tave vėl sveiku, stipriu 
ir linksmu padarys. — PATARIMAI DYKAI.

į; IŠTEISINTA IR PALEISTA Iš 
p KALĖJIMO.

Dedham, Mass. — Ona Statkus 
iJ’. iš Stoughton’o, kuri buvo laikoma 
|$ JDedham kalėjime nuo rugpjūčio nt* ’Į& iųėnesio š. m. kaltinamu kaipo 
B šandalyve po atitikimo užmušime 
E. jos vyro Leono, kuris buvo nu- 
E* žudytas rugpiūčio 4 d. žmogudžio 
K. Adolfo Poškeviuiaus, buvo paleis- 
E Ja kaipo nekalta.
E Paškevičius, kuris papilde 
E žmogžudystę ir vėliau pats save 
| ..Užmušę Dedham kalėjime, paliko 
ė. • i’aštoli lietuvių kalboje kuris nu- 
į', kvietė klausimą Onos Statkienės, 
R.

L**«
jlra»

LINUA. 9Broadvay, _ NevY?rk.NX L
TIESI ■
KELIONE

i
lUETDVK

PER. HAMBURGĄ,P1IJPAŽX 
/' ARbA LIEPO JU

,/ A VAŽIUOKIT VISI PARANKIU 
A--7 IR TIESIU KELIU.
A’tiietuv.iai važiuojanti į Piliavų aplenkia N 
/ „ Lenkų juostų, (karidorą) I
Visa Tih-Aa Ki.esa Padalinta l Kam karius j 

nnt 2 jų, 4-rlų, G-filų ir 8-nlų lovų 
ESTO1NTA ISpliUlks.................. Siuilso 11, U»22
LITVAMA Išplauks .................. Vasąvlo 1, 1022j

TKE<’’IOS KLEKDS KAJNOS: 
;• IInmį)iirg.')-$ 103.50, Plllinvų $100.50, Llepojų $H0. 
bei hiivnkm-člų Ir žinių kreipkitės prie savo agento

■ I H I I I ..... ... , .I...
•F. /0FO BF. BL. PASALPINUS 

DRSTBB VALDYBOS ADRESAI.

PIRU. *— H, Itoba.
589 E, 7-th St, So. Boetoh. Maaa. 

FIOB-PIRM. — P, Tulelkla,
XBO Bowen St, So. Boaton, Masė. 

PBOT. RAST. — K. Lutate, *
47 Vale St, Sa Boeton, Maea.

RIN. RAST. — M. šelkys, 
12T Granite Št.M So. Boston, Mass, 

ITABIERIUS A, Nandlfanaa, 
18‘VlnfleId St, So. Boston, Mara 

MtKRftALKA ?- Steponai! Navickai
Dr-ja talko susirinkimus kns trečių 

nedtldlcnl kiekvieno mėnesio, 2-r< vat 
po pietų iv. Petro parapijos snlčj 492 
K. Bettnth St, South Boston, Mass.
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