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KAIP. MOTERIS SUSI- OPERA BEVIELIU 
TELEGRAFU. ~ 

Berlin. — Norvegijos sos
tinės Chiistianijos gyvento
jai turės progos girdėti iš 
Beriino# bevieliniu telegrafu 
perduodama operą. < 
tianijoj įsteigtą naujas teat
ras, kur nėra nei estrados, 
neį aktorių nei net uždan
gos. Kuomet Berline bus 
vaidinama, tai bus taip pri
taikinta, kad bevieliniu te
legrafu būtų perduota Chris- 
tianijos teatro salėn.

DEGINO._  ’ : _ i
Philadelphia, Pq* — Lena 

Krank, 30 metų amžiaus mo- 
terisĮ buvo nugabenta į li
goninę. Jos liga buvo ta, 
kad laiks nuo laiko jai už
eidavo proto pamišimas. Ji 
paimta buvo ligoninėn jau 
vasario mėnesyje. Dabar 
vieną gražią dieną ji užsira
kino kambario duris, sukro
vė kambario viduryje laik
raščius ir kitokius degan
čius daiktus ir už(įegė, o pa
ti įlipo į liepsną ir pradėjo 
šaukti.Moteris Dr.Schwardt 
išgirdo kliksmą ir bėgo į jos 
kambarį. Durys užrakytos. 
Per skyles jau dūmai ver
žėsi ir smirdėjo spirgsfantis 
kūnas. Daktarė pašaukė vy
rus, kurie išlaužė duris. Mo
teris jau buvo parvirtus ir 
veik’visa apsvilus. Už ke
letas minutų mirė.

SUKILIMAS DIDINASI.
London. Indijoj sukili

mus prieš Angliją didinasi. 
Kalkutų apskrityje sukilė
lių esą 15.000, Sukilėliai tu
ri ginklų ir amunicijos. Tų 
dalukų gauna per išdavystę 
indėnų tarnaujančių pas 
anglus. Daugelyje apskri
čių paskelbta karo stovis.

KIEK GYVENTOJŲ 
LONDONE. •

London. — Naujausias 
cenzas rodo, kad Londone 
su priemiesčiais gyventoji! 
yra 7.476.168. Toliau cen
zas rodo, kad D, Britanijoj- 
gyventojų yra 42.767.530, o 
1911 m. buvo 40.831.396. Nuo 
tų metų vyrų skaičius pądi-

. !%__ jl /■»«/»•« rrz>, _ —- _j_____

ant 1.259.958. ’

NORI SUTARTIES SU 
AMERIKA.

Konstantinopolis. — Tur-

t, ,1,1,

UŽMUŠĖ EpZBERGERĮ.
Berlin.—M&thias Erzber

ger, būtasis pdce-premieras 
ir finansų mįnisteris, • tapo 
nukatas ties Offenburgu Ba
dene, kur ji| su šeimyna 
gyveno. Jo tune rasta 12 
kulkų žaizdų^. Velionis bu
vo Vokieti j osĮkatalikų par
tijos vadas, par sausio 26, 
1920 buvo pasikėsinimas ant 
jo gyvybės. Ųs buvo 46 me
tui amžiaus. '

turkai. įveikė
GRAIKUS.

Konstantinopolis. — Po 
trijų dienų mūšio turkai pri
vertė graikus trauktis atgal 
per Sakarijos*upę Mažojoj 
Azijoj. Graikai daug nete
ko karinės medžiagos ir ne
laisvėn patekusiais. Visas 
graikų kampanijos pienas 
nuėjo niėkop. ‘

—J 
DARBININKŲ REIKALAI
KONFERENCi.TA BK- GELEŽINKELIŲ DAR- 
DARBIŲ REIKALE. I BININKAI BA& 

iVashington.—Prez. Hard- . 1 ŠUO JA..

T i

r*-

dėjoW 676.176, o moterųpy. dienoję

(jūrįs- kijos valdžia pradėjo svars
tyti užmezgimą santikiu su 
Amerikos valdžia.

GAISRAI MASKVOJ.
London. —r Iš Helsingfor- 

so pranešama, kad Maskvoj 
kilo dideli gaisrai. Dega tri
juose distriktuose.

LAIMINA DANTĖS 4 
MOKINIM4SI.

Neto York. — Šventasis 
Tėvas atsiuntė Kolumbo 
vyčiams palaiminimą ir pa* 
gyrimą už pastangas, studi
juoti garsųjį rašytoją Dan
tę.

BIJO RIAUŠIŲ.
Berlin. — Soči j alistai ir 

darbieciai rėpsią demonstra
ciją po visą Vokietiją prieš 
‘‘Baltąjį Terorą. ’ ’ Demon
stracija rengiama seredoj, t.

Paryžius.—Dešinysis grai
kų armijos sparnas,, kuris 
atakavo turkus palei Saka- 
rijos upę Mažojoj Azijoj su-

ing nusprendė sušaukti atei
nantį mėnesį atstovus iš vi
sų valstijų pasitarti apie su
teikimą darbų bedarbiams. 
Konferencijai pienas daro
mas ir už 10 dienų bus ga
tavas.

ŽUVO PENKI ŽMONĖS. 
Ethel, W. Va. — Anglią- 

kasfųHr valstijos kareivių 
susirėmime krito penki žmo
nės. Susišaudymas buvo di-

tiko nepasisekimą ir tapo at- ^bs. Yra baimės, kad ko- 
kirstas nuo kitų armijos da
lių. Tokią gavo žinią laik-. 
rastis L’InĮormation iš Kon
stantinopolio. Toliau sako
ma, kad visa Graikijos ar-

va gali atsinaujinti.

'IŠPLAUKS ŠIĄ SA
VAITĘ.

Nev> Yorlc. — Pulk..Has-
t

keli, kurs Sūv. Valstijų val
džios paskirtas būti virši- 
fiinku pašelpos darbo Rusi
joj, išplauks šią savaitę., 
Vyks tiesiog Rusijon, kur

• šelpimo darbas jau pradė
tas. / •

ORLAIVIS -SU LAIŠ
KAIS JŪRĖN.

London. — Orlaivis, ne
šęs pašto siuntinius iš Lon
dono į Brukselį nukrito jū
ron už 5 mailių nuo Franci- 
jos pakrantės. Sprogo. ga
zolino kubilas.

SUGRĮŽO IŠ RUSIJOS.
New York. — Marylando 

valstijos senatorius France 
sugrįžo iš Rusijos, Sako, 
kad Rusijoj mažai komuniz
mo beliko įr kitoms šalims 
nereikia Rusijos sovietų bi
joti. Lenin stojąs už Rusi
jos atstatymą ant kapitalis-* 
tinių pamatų. t

SUSITAIKĖ.
Vienna. — Taikos sutar

tis tarp Vokietijos ir Suv. 
Valstijų dar negarsinama. 
Bet senato užsienio santikiu’ 

4* ■

SULAUKĖ 99 M. AM
ŽIAUS.

Neto York. — Rugpj. 26 
John A. Stewart sulaukė 99? 
tos gimimo dienos. Jis. yra 
United Statės Trust Co. 
trustisų pirmsėdis ir kas
dien estį prie darbo. Gimi
mo dienoj pasakė, kad už
tektinai ilgai gyvenęs, kąd 
matyti, jog.pasaulis gerėja. 
Tik šių laikų nupeikė tą ydą, 
kad rūkymas platinasi tarp 
jaunų moterų. Sako, jis ne
rūkąs nuo savo 20 metų am- 
žiausir tai esanti viena prie
žasčių dęl kurių jis tokio 
amžiaus sulaukė.

MONARCHISTAI 
KALTI.

Berlin. — Erzbergerio nu
galabijimas rokuojamas mo- 
narchistų darbu. Monarchis- 
tai didina savo veikimą ir 
eina prie atnaujinimo kąize- 
riškos valdžios. Erzberger, 
katalikų vadas, tuo buvo vo
kiečių monarehistams nepa
tinkamas, kad jis stipriai 
stovėjo už respubliką ir už 
pildymą Versaliu sutarties.

Armijos oficieriai vėl pra
deda išeidinėti į gatves su se- 
uos valdžios uniformomis ir 
parėdais.

padėtim Turkai juos vis ata
kuoja ir išrodo, kad turi a- 

municijos.
(Graikii oficialiame pra

nešime nieko neminima apie 
nepasisekimą).

PROTESTO DEMON
STRACIJA.

Berlin. —tMuęniche įvy- 
... demonstracija, 

•prieš augštas kainas. Daly
vavo 40.000 žmonių.

I

PRADĖJO RIŠTI SILE
ZIJOS KLAUSIMĄ.

Geneva. — Tautų Lygos
Tarybos posėdis prasidėjo
10 vai, iš ryto rugpj. 29 d.

. Pirmu dalyku pradėjo rišti
Silezijos klausimų. Pasak
Tarybos pirmininko barono
Ishii Liausimo išrišimas ii- komisija sutartą jau skaitė 

. j • j • . •. , v. . ■• **ir uzgyre, v
t . . 

• i K ,

DAUGIAU KARIUOME- 
", ą :W. ■

Berlin. — Anglijos, Pran
ei jos ir Italijos ambasado
riai. Berline pranešė Vokie
tijos valdžiai, apie nutarimą 
siųsti Silezijon daugiau ali- 
jantų kariuomenės. Vokie1- 
tijos valdžia paprašyta pri
rengti traukinius tai karhio,- 
menei pergabenti per savo 
žemę. ,

_______ 4 K

ŽUVO DU LAKŪNŲ.
Philadelphia, Pa. — Con- 

rad W. Eoss, lakūnas ir du 
pasažieriu, su kuriuodu jis 
buvo išlėkęs į padanges žu
vo, orlaiviui kritus žemėn. 
Kituodu pasažieriu buvo 
Mary Pussicki su 8 metų 
amžiaus sūnumis e
;* t ,

AMERIKA ATŠAUKS 
SAVO KARIUO- 

‘ .*• MENŲ,, j :
T$hshington.i— Dabar, kai 

Vokietija ir Suv. Valstijos 
pasirašė taikos sutartį, lai 
Waslimgtono valdžia užsi- 
minė. apie atšaukimą savo 
armijos iš okupuotos Vokie- 
tįjbš; 1 felųiojąmar jog po 
taikos sutarties pasirašymo 
nėra jokio reikalo šunlnnti 
Vokietiją laikant ten savo 
armiją.

*• * it. -> ■ *
Bonag ir bomba, panašiai skam- 

lb& . B0 ir' jie fcį

Žinote kam? Gi lenkams.
■a

<►

PRAŠO LAIKRAŠČIŲ 
TALKOS.

Washington. — Preziden
tas Harding jau priminė A- 
merikos laikraštininkams a- 
pie tai, kaip jie'turėtų elg
tis atvykus svetimų valsty
bių delegatams į Ameriką į 
nusiginklavimo konferenci
ją. Būtent prašo elgtis taip, 
kad delegatai grįžtų namo 
su įspūdžiu, kad ši šalis yra 
viešinga,. mandagi ir taiki.

----
KALĖJIMAN UŽ SKUS

TUVŲ VOGIMĄ.
Fitchburg, Mass.—George 

Staeey prisipažino vogime. 
Wprcesteryje jis pavogė 600 
skustuvų. Nuteistas atsėdė
ti 12 metų kalėjime.

t

—' ■ 11. —I—

GAISRAS UOSTE.
Koboken, N. J. —Val

džios uosta iš nežinomos 
priežasties kilo gaisras. Su
degė du prietilčiai. Milži
niškas laivas Leviąthan ir 
transportas' Wheaton buvo 
pavojuje. Taip-gi vos išgėL 
beta 500 lavonų ex-kareivių, 
atgabęntų»iš Erancijos.

-^-,-1 .I.I.IIR* i J K........... ..

PASIKĖSINIMAI ANT 
PREZIDENTO.

M^ioo. —Susekta suo
kalbi užmušti prez. Obže- 
gon. Prie to buvęs įsimai
šęs ir gen Lopez, kurs tapo 
suareštuotas.!• < .

N

TARSIS APIE BADĄ.
London. — Rugpj. 30 d. 

prasidės pirma tarptautinė 
konferencija reikale šelpimo 
badaujančios Rusijos. A- 
meriką repreezįitųos Brown, 
kurs pasirašė šelpimo sutar
tį su Sovietų valdžia.

UŽSIDARĖ DIRBTU
VĖS.,

Lawrence, Mass. —Nuo 
rugpj. 26 d. 12 vai. visų dirb
tuvių darbininkai palęidžia- 
mi iki po Darbo Dienos. 30.- 
000 su viršum darbninkų pa
leista. Per šitą laikotarpį 
dirbtuvių mašinos remon
tuojamos.

« » ‘ r

KAIP MAISTAS PA
BRANGO.

W ashington.—Darbo De- 
partmentas skelbia, kad 
maistas liepos mėnesyje bu
vo ant 2.7 nuoš. brangesnis, 
negu birželio mėnesyje. Pa
brango bulvės, kiaušiniai, 
sviestas mėsa. Atpigo cuk
rus, kopūstąį, cibuliai, ba- 
nanos.

Cleveland, 'Ohio. — Gele
žinkelių darbininkų brolijom 
išsiuntinėjo balsavimo lapus 
visiems skyriams. Brolijoj 
narių turi 409.000. Jie bal
suos ar priimti nesenai nu
muštas algas r ar neprięmus 
streikuoti.

_____ įg....... ...... . I. r

NUMUŠĖ algas," A
Worcester, Mass. — Ame- 

rican Steel & Wire Co. pa
skelbė numušanti darbinin
kams ant 20 nuoš. algas^Taš 
paliečia 5.000' darbininkų. 
Prieš neseną lailcą ta kon# 
panija jau buvo numušUS‘1'6 ' 
nuoš. algų. ■ . • -

/ ’ ■ ....- , , ... P .
. MIRĖ IŠRADĖJAS. 4 
Pargzius.-^-Peter Codper 

Hewitt, garsus Amerikos iš- ? 
radėjas, mirė nuo plaūeb^ 
uždegimo. Paskutiniu laiku 
jis bandė išrasti lakioj ančių 
mašiną be sparnų. ■’

EKSPLIOZIJA.^
Revere, Mass. — Buvusio

je feierverkų parodoj įvyko 
ekspliozija ir baisiai išgąsdi
no žmones. Dėlto be laiko 
paroda turėjo baigtis. ,

KONFISKAVO DAUG \ 
SVAIGALŲ. . v

Gloucester, Mass. Iš 
laivo norėta išliuoduotiiš 
kur tai atgabentų svaigalų. 
Policija sučiuopė krovinį ir 
jį konfiskavo. Rado 675 ga
lionus svaigalų. ' .

MOKĖS DIDESNIUS * , 
NUOŠIMČIUS. J 

Washington. — Postmas- 
ter-General Hays. pienuoja;., 
pakęjti nuošimčius už depo^ 
zitus padėtus į paštą. IkŠioL 
mokama tik 2 nuoš., nori pa
kelti iki 3 nuoš.. Taip-gi siū* 
lo, kad žmones po daugiau 
galėtų dępozituoti.

REZIGNAVO KABINĘ- ‘ 
TAS.

Lisabonos. — Pottugąlijof 
ministerių kabinetas, kurs; 
buvo sudarytas gegužio Į (L

\.NUMUŠĖ ALGAS.
__ Mass. General 

Electiic Co. numušė visiems 
savo . darbininkams, algas. 
Tas paliečia 10.000 darbinin
kų,______________________ ' .

■ *
ti

4

■'"A V.

rezignavo:
'......   .s.—

IŠPLAUKSĮAMERĖ8
Paryžius.—Er&ndjos g 

Eocli išplauks į Ąmer 
spalio <1 Jis dalyti 
nusįgiūkląvimo konfere® 

pwideĄunčioj Vfa 
ingtdhė iapkr» 31 d. ■ < ■

*
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gelžkelio ditbtovūse, o Žydeliai 
■užsiima prekyba.

Tą patį yakarą įgaliotinis tū
rėjo' pasikąlhėjiiųą feu žymess- 
niais lietuviais ir Lietuvos pi- 

i Rečiais, ant rytojaus buvo su- 
J šauktas, posėdis .Cliarbino lie- y 

■ Įtovįų komiteto, Tame posėdy-' 
[je buvo aptartą,; dalyvaujant 

iogpjai-AmSke daug ^engvr-Įito, Manto peMgito* ne*|vietos: žįnkto tofoma, kad per p^jsimaL kone interesavę^OliąrbL
ntų. Neg vietoje, kad iėŠkotiįSi&iaugt^ kadlletuvtoi.darbminJijtarąosius kelisnedėldienius, kun. no lietuvius, lt galųgąle, apie 
sau gręitofekarjew^^noseA- kai vis daugiau mtoptanta iri J, įkaitis kalęs parąpijonamg pa- Į1& valandą nakties^po pasidalą- 
merlkofe lJotnvią.gy7eniĮno‘žie- smarkiui pradeda špieetis prie to«| jiiekiniiuw šv. Jurgio d-jos, kam Įninio mintimis, veik visaisjHth 
duose, galėtų to «paties tikslo [brangios organizacijos -r-L. D. S J ji rengiantiprakąlbas adv. Bago-TspĮ8buvo nutartauždarytiko- 
atstokti tiek palūkėję.^ Sa- [Kaip nesykį r^iau, taip to įvy-lčiuL fGerb. kun. Jaįcąitią. šv, Jur* Įmitetą> -y- sųlikvidatus * .visus

Rugpjūčio 22 d, čia susitvč-Įgid d-jos vardo visai noniįnSjo —|reikąms to sutvarkius dokume- 
mokintojavę. Gi tie, kuriems Į re Lietuvių Darbininkų Sąjungos Į tai yya grynas melas., Jis tik gį. Intus, perduoti įgaliotiniui. Vai
tos progos nebūtų, visvien jaus- [kuopa, Prisirašė 9 nariai. Vai-1 kė, kad viena d-ja rengia prakąl- [d^ios įgaliotinis paskyrė Cliar- 
tį, kad to knomi. nors’ reik|dyba išrinktą'iš,žių’įTpatų* pirm.jbąa?to kviečia už kalbėtoji, kum[o^-o lietnyiams oticwį savo a* 
skaitytiesį, pnetaip, kaipkad[Juozas Vaičiūnas,-vice-pirm. Juo-jplačiai pasižymėjęs šmeižime Joną Katilių1 ir jam se-
dabaridaibai atsitinka.' Štai Įzas Naudžius, fim rašt. Jonas štaJtaįikų tikybos ir kunigų. Bago-[kretorius K..Vinskį kurie dar* 
atvyko svečias. Nekartą tokis, [ ras, protokolų rast. Ona Brąžų-lęįąng vardo taip-gi5 neųiiučio-Tai]buoais artimiausioje įgaliotinio 
kokiam tėvynėje vietos jau nė-Įkė, ižd. Juozas Margelis,*iždo glo-JXur-čia teisybė? nwv,A
ra. Ir štai „kad pagerinti nuo] bejos: Marijona "Vaičiūnienė iri ? _ .
koto nusmukusį savo vardą,[Ona Sležaitė, tvarkdarys Petrasivisi žinote kas tuometątoitinka, | 
pasinaudodamas skysta vieti-[Lukša. Visa valdyba susidedaĮ Turbūt raŠSjas neturi padores- [AUKOS LIETUVOS GINIMO* 
nių tautiečių nuovoka, lenda pa^Į gabių to darbščių ypatų to tikėtis ‘

čian gyvenimo frontan ir tenįreikia, kad daug pasidarbuosiu 
neva veikia, tik veikia sauy o I pagelba savo dvasios vado, vietos ««
ne Amerikos lietuvių labui, klebono gerb. kun. A. Dexnio. Tą Į kiam jos vardo teršėjui. Mūs[moKomitetiu,atsilankiusįga- 
Ki’ek jau tokių atsitikimų buvo, pačią dieną nutarė surengti pra-Į draugija nieko blogo neturi prieš Įliotiniui, Lietuvos piliečiai1 su- 
kur tolūs svečias be jokių ir ma Į kalbas, kaip galima greičiau, kad Į kun. Jakaitį. Mes susipratę ka- [rinko dar 87 jienas. 
žiausių kvalifikacijų veik visąjgavus daugiau narių to plačiau su? Į tulikai esam jam dėkingi už nau-Į^-i 
veikimą, buvo už rankos nutvė- pažindinus vietos lietuvius su L. | dingus persergėjimus. Jis išreiš-Į 
ręsf Ir kaip da lengviai. Pats D. S. Nutarė užkviesti'geriausįĮkė gailesį,, kad tokia d-ja, kuri] 
save išgjria. Kitus gal nusam- J kalbėto jį. Aš manau, kad prieš Į tiek ,gero padafė Bažnyčiai to Tė-I

f|drįugij«r\ir hmei 
■ prašydami aukų. O kuamet 
ĮLįetuvos našlaičiams ir 
[vargdieniams'renkamaau- 

t^Jwun[^et uoliai atkalbinėja 'ir 
, 1 [trukdo aukų mkimį; v

g’ w to ^'fjį f KltoiąL ttrrįne uŽ-
Įtektinui savo ręikalt>tenkm*

dvrnr.TMm o “darbininkiškos”
tok xw|Busijos badaujančius žmo-

|tte* tešelpia kapitalistiška 

^r;Mo«ow^M<o.<oo»MtoTAmeriką, kųn gautą darbą 
a «nd pradėjo.M cauntoei Jprnrfc >..,...10,661 r . u

M to* gto tortai
.portoi A*

_ $)T M$0g at i®*ęhAr*t*Į 
“TSvynėa” man. 34 rašo-

ŠHi? . . „ toa koresponSęneijoj iš Jta*
; 44 Antras

^^lw^Wkalbėjo nesenai pribuvęs i$ 

. [Lietuvos kokios tai komisi-
velvMMt | jos ištikrųjų kalbė-

•* *•••• i.A:' Įfojas buvo ne “kokios tai
“ikomisįjos,” o Lietuvos Stei
giamojo Seimo narys. Ma
tyt rašė tą nežinomos šalies 
pilietis, kuriam L. St. Sei
mas yra kokia tai komisija. 
[Kartu “Tėvynė” pasirodo 
nežinomai šaliai tarnaujan- 
čiu laikraščiu. /

tiiDis reikalas.
Kaikurie labai uoliai stor 

Ja už.steigimą lietuvių kole
gijoj Amerike. Pereitamev- . w .
numeryje minėjome, jog tai

i

įįaų pribrendęs reikalas ir joj 
Jvykiniinas neabejotinas.

Jei pripažįstame, kad A- 
- toetįkos lietuviams reikia 

.augštesnės mokyklos, tai 
„ Llętuvai tokios dar labiau 

reikia.
Aiigštesniojo mokslo pa- 

;atyme Lietuva stovi pa
rtinėje vietoje tarpe vals- 

įbių po karo įsikūrusių. Ne 
tik paskutinėje vietoje Lie- 
tuva stovi, bet ir labai toli 
atitikusi nuo jų. Net baisuj 
parosi, kaip toli Lietuva at- 

>Įikus. 
•*” Visos naujai įsisteigusios 

lįsfybėsuturi savo universi- 
tetus įr. tūkstančius studen
tų^ Latviją turi vos 1.700.-' 
fcOO gyventojų, turi savo u- 

. niveršitetą su 4.500 studen-j 
tų. Estija turi L-100.000 gy- 

K' ventojų, o jos universitetą 
A^anko 3.000 studentų.

Ką-gi turi Lietuva su 3.- 
-000.000 gyventojų? Neturi 
Universiteto, o studentų už- 

i sienįuose išviso vargu pri- 
: skaitytume iki 150 !
■ t... 1

rius pasakė, kad ateinan- Į Amerikos.

*

V

tas svarbių atmaiūų; pro* 
tostuojema bet kokių 
ipkų siuntimą j Inetuvą.” 
Folijui sakomą^ Rifiajį- • 

tprie ikšiol visą savo Melą 
dėjo, beremdami visokius 
aukų rinkimus JMĮtovąi, da
bar jau pradėjO'iįsti ir Šal- 
ti?^ (Dar viena/ištrauka: 
4 4 Žmones dabar vis labiau į- 
sitikina, kad Lietuvoje val
džia klierikališka, laikraš
čiai klierikai^ rankose^ įstai
gos klierikališkos; deltų eina 
žymi reakcija davinėjimui 
Liėtųvos pagelbos nors ir 
gražiausiems tikslams. ” Ar 
begalima ar bereikia aiškiau 
prisipažinti. Pirmeiviai 
(laisvamaniai r tautininkai) 
neaukuosią nei gražiausiems 
tikslams. Tai mat kokie tė
vynės mylėtojai mūsų lais
vamaniai. Teisybė, tas miims 
senai buvo žinoma, dabar 
tik išgirstame tų nežinomos 
šalies piliečių išpažintį.

kurie svečiai to
ūpo glėbyje tiesiog sfebukl 
daro!
sti pradedam, jo& tieji svečiai 
savo dims jau atgyveno, kari 
jų vietųa tikiierps vadams už-Į 
sdU jau .. .. .........

te Ntafe sn»d''; «MM» kob.
mes niekad nespeciaųn- Tai vie?| Brangūs to sesers WbM 
tmkyneMrjtofej^etuviš^ kad nudžiugsite!

WOB018TK, MASS.

34 num,,lYM<W«8 įgaliotinitir, via klau-

, [reikąlįis ir sųtvarkųis dokume-.

[priežiūroje.
Bet: “Vrfgie, kepurė dega ’ * J

nio ką veikti, kad užsiima mūsų Į KOMITETUI,
dr-jos vardo teršimu. Draugija i Apart aukščiau nurinktų Cli- 
turėtų paimti už skiautinės'to-[aibine 300 jienų lietuvos Gini-

• Mūsjmo Komitetui, atsilankius įga-

f 
A

«

it

/

4
£?

I ______________ f

į “Darbininko” num*. 92 
Įbųvo nurodyta P. Bartkevi- 
Įčiaus melagystė,Dabar “Ke- 
Įleįvio” num.‘ 34 bando išsi- 
Įsukti. Savo šmeižto rašte 
I jis tvirtino, būk ministeris 
[Purickis jam sakęs: “Gali- 
jmąs daiktas, kad Tautos 
[Fondas surinko daug pinigų 

^[Lietuvos reikalams, bet gai
la, kad Lietuvos valstybė tų 
pinigų negavo,” Buvo pri
rodyta, kad netik ministeris 
(nesakė tų žodžių, o nei pa
ties Bartkevičiaus nepažįs
ta, Dabar sako būk klau
sęs ministerio: 4 4 Ar gauna 
pinigų Lietuvos valdžia iš 
Tautos Fondo 1” Būk mi- 
ništeris atsakęs: “Ne.” 
Reiškia savo pirmame rašte 
[vienaip cituoja ministerį o 
[dabar kitaip. Tuomi B. tik 
patvirtina savo melagystę.

I _____ ■ «

UŽPUOLĖ ŽIOGAI. 
Maskva, — NoVbrosiske x 

do jam girtiesi' padėti. Dabar]kitą seimą mūs kuopa turės ne 9,|vynei Lietuvai, šiandien turi būti]?^*®1 Juodąsias jūres javų
* ' .Jo ir prie-[laukus apipuole žiogų armi-

dermė yra perspėti katalikus, kad] ja 10 mailių platumo. Su- 
Susirinkimai bus pirmam pane-[nepasiduotų vedžioti už nosies nė- [naikino visus javus ir dar- 

dėly kiekvieno mėnesio, Šv .Pet-[susipratusioms katalikams, kurie įžoves savo kelyje, 
ro ir Povilą parapijos svetainėj,Į nori tarnauti Dievui ir mamonai! _____ __________1_
7:30 vakare.

Ona Margelienė, 
LDS. kuopos korespondentė.

........ . 1 "■ 111

WORCESTER, MASS. -
Rugpj. 22 d. Labdaringoji 

Draugija laikė savo mėnesinį su
sirinkimą. Iš raportų paaiškėjo, 
kad visi nariai(čs) su did»ą™i»|n^į'įūr pririd^’b^į^iŠ- 
pasišvehtimu ± Į^o skraiste mus kandžioja.

Reporteris. Į

LAWBENCE, MASS.
LDS. 70 kuopos mėnesinis susirinki

mas įvyks nedėlioj, 4 d. rugsėjo po su
mai, salėje prie bažnyčios. Kviečiame 
visus narius ateiti. Taipogi atsiveski
te naujų uarlŲ.

Valdyba.

eina, net žarijos sprogsta. Bet J bet 109 narius. Valio! LDS'. kuo-1 nustumta užpakalin, 
ulž tai to darbo vaisiai jo pa-[pa, Grand Rapids, Mich.
ties kešenėje ir "sudyla Lietu
viška Kolegija Amerike tokie
ms netikriems pranašams kelią 
užbėgtų. Kartą visuomenė pri
pratus! kolegijos autoritetą ger
bti, į tokius vijurkus msižiaiu 
sios domės nekreiptų. Ilgainiui 
panašaus'tipo individualai nei 
neišdristų tyrą vandenėlį dru
msti. Dieve aųok> kad toji di
džiai laukiamoji žvaigždė ko- 
greveiausiai musų vilties padan
gėje švystelėtų. Tik tada, atsi
ras ūpas, atgis noras lietuviu 
palikti ir Lietuvos labui gyven
ti. Jei tokie nususę paliokai pa
taiko net-kelias kolegijas turė
ti, - neapsileiskiipLPftrodykim 
jiems, kac ir mės galim, turėti 
nors vieną. Nors kartąz leiskim 
pasilsėti (žodynui, o tikrą buožę 
savo priešmiiikains parodykim, 
— Lietuvišką Kolegiją Ameri
ke!

Morkus

t

i

44Liet. Ūkininko” num. 31 
Rj'gos universiteto rėkto-1 besanti korespondencija- iš 

. ' , ' " * ’’ . Besu indomių
s metais studentų būsią [dalykų. Sakolna, hūk “Vi- 

000.’ Sakė, kad netolimaslleišiui turėtų būti dėkingi 
rįas laįkas, kada Latvijoj ne-Į vietos klerikalų vadai, nes 

į iJtoM retenybė, kad bus arto-1 jis jų niekur nėra skriau- 
lįSU-fc Sudedamųjų mokyklų Įdęs,” sakoma, būk lietuvių

steigę tautininkai ir savo pi
nigais pradžioj palaikę, ne
gerai esą kad vietoj advoka
to de .Wolf skiriamas adv. 
MastaMskas, esą “nesupran
tama amerikiečiams, kaip 
Lietuvos valdžia galėjo pa
skirti Mastaiiską ir Bielskį 
(Amerikos piliečius) Lietu
vos valstybės misijos na
riais, y ’ nes girdi ir. “ savo 
krašto pilietis sunku yra tie- 
son patraukti, tad kas besa- 
Įkyti apie piliečius fetos vals- 

” Kas nežino, kad

■' mokytojų, baigusių univer-Į atstovybę Washingtone į.-

O pas mus, jei nepagerės 
ykai, tai ir ministeriaųs 
i?ai, nebaigę augštesniojo

Į.

Lietuvos universitetas yra 
igte degantis reikalas. A. 
įtuvių Federacijos seimas 
apskritai Amerikos lietų

jų visuomene tuo reikalu 
Užsidegti.

ŠELPIMO 
RUSIJOS,

J^jGpd^bolševikų rojuje iŠti-1tybės.
p badas, tai kapitalistinė [lietuvių, atstovybe Wash- 

erikoš valdžia sutiko [ingtone Katalikų Tarybos 
ME pašelpą. Bet pirmiau-jbuvo įsteigta ir Taūtos Fon- 
A, maitins vaikus, paskui [do palaikoma. Jei Mastaus- 
ieją lyčių sepelius ir po to Įkas ir Bielskis netinka, kad 
busjš ko tai maitins šiaip Į Amerikos piliečiai, tai ko- 
l motelis. . I dėl tiko adv. dg Wolf? Juk

teąd iš tos pašalpos nepą- Į jis il'-gi ne Lietuvos pilietis ? 
audos raudonoji armija, p tautininkij tikėtis teisiu- 
aūskomisarai. Tas neri gurno ar muosddiimo būtų 

o patikti bolševikų prL [lygu tikėtis iŠ ožio pieno, 
jums. Todėl jie speciali -----------——• '

I renka aukas. Jomis žLl “Lietuvos'Balso” num. 45 
Boa bus sušelpta raudonp- [besąs raštelis antgalviu': 

Armija, bolševikų valdžios [Kaip pirmeiviai Awe- 
tottnstis. Ir lietuvių bolsevl- rikoje vaizduojasi ^iėiuvą. 
(fiDUį ima kreiptis į lietuvių(Išįrivaf ’ *r*'“

r

Jtet ir gana drąsus optimis
tas pripažįnti nesispardys, jog 
Amerikos lietuvių veikimas at
rodo iš dalies gerokai pažliu
gęs. Ar 'tai imsim organizaci
jas, ar parapijas, ar laikraštija 
—visur tie pąts snaudulio ūkai 
mūsų darbuote^ orizonte niuk
so, Seimuose- seimeliuose kas 
kart mažyn ir mažyn patrijo- 
tiški obalsiai skabė# ima. Ti
krai lietuviškų straipsnių lai
kraščiuose neretai nesimato. 
Parapijas, paskutinė musų vil
tį, ameiikonizmas jau už skver
no laiko. O jei pridesim da ir 
tai,jog kasdien ir kasdien čia 
augę-lietuvia> nuo' mus vis to
lyn ir tolyn šlyja,—žaizda visai 
pavojingai atrodo. Nekartų a- 
kimi pirmyn metęs įgauni įspū
džio, jei priseitų pasirinkti atei
tį ar karstų nežinotai, kurį im
ti nes. abu lygiai tamsiu. Na o 
juk taip neturėtu būti. Ameri
kos tikram lietuviui tai sinoni
mas amžinos kovos už tautiškų 
savo likimų. Taip, arba savo 
poziciją, reik priešįninkui už
leisti. Gi lietuvys ikišiol nepa
garsėjo tinginiu. Ir jei ištikrų- 
jų tinginio* nerimastys jį žio
vauti verčia, tai taip yra vien 
dėl to, kad tinkamų vadų jam 
trūkstą. O kad trūksta, tai 
daug kalbėti neapsimoka. Trū
ksta ir truks tol, kol Lietuviš
kos Amerike Kolegijos neturė
sim. .

Ikišiol vertėmės vadais iš tė
vynės atvykusiais. Ačiū jiems. 
Už jų atsidavimų niekad tinka
mų paminklų pastatyti neįsten
gsim. Tai buyo' tikri mūsų Mo
zės. Tai vienok šiandien jau ai
škiai matom čia kaltų vadų rei
kalingumų. Žinoma. Geriausias 
Lietuvos siuvėjas vos sulopinti 
Amerikos rūbų pataiko. Kur
pius taip pat. Ūkininkas taip- 
pat. Vadui irgi tais pačiais ke
liais žengkti priseina. Nenoras 
aplinkybių nepervers. Nori ar 
ne, taip yta; ir tiek.

KAzdieninis prityrimas kai 
ant delno nurodo: Lietuvos gy
dytojas Amerike negyvena, o 
tik skursta. Kunigui da šiek- 
tiek geriau. Bet ir jis taip pat 
neužilgo atjaus. Žurnalistas 
koja. kojon žengia su kitais 
Visi kai vienas jaučia, jog lieka 
be paoijentų, parapijonų, skai- 
tytbjų. O taip yra vien dėl to, 
kad jų ir liaudies tarpe pliudu- 
riuoja dvi kultūros* kurjos juos 
skyrė ir sklis. Lietuviška Kole
gija Amerike kai sykis butų i; 
kokis tiltas, kuriuomi jiedvi 
priešingi Jk4tpri galėtų susi
siekti, jpi jau kitos išeigos-nera, 

Pasirodė nepasirodė iŠ Lietu
vos svečias 4<aip ve'toč^i^jari 
jam aukso kardų ir liejam^ Ir 
pamėginto, kas jo* neklausyti 
Seimuose daugiausiai kalba ir 
išmano svečias; laikraštį reda
guoja Svečias; bažnyčių stato 
veČias; parapiją organizuoja ,

(sėt.). Čia ir pasirodo, koks “Am. 
Lietuvio” bepartyviškumas ir tei-' 
singumas, kuriuomi jis mėgsta 
girtis. Katalikus šmeižiančius 
raštus su nemažesniu godumu tal
pina kaip ir “Keleivis.”

Mes, katalikai, turėtumėm gę- 
riaus apsižiūrėti ir nesiduoti sa
vęs išnaudoti, tokiems, kurie veid-

I

skyrius sumanė kreiptis prie visų, 
N. Anglijos lietuvių kolonijų, kad 
kiekviena kolioniją rimtai tuo da
lyku užsiinteresuotų, nes Labda
rybės Draugija šiais laikais labai 
pageidautina. Mūsų. įkyrius pa
geidauja, kad visi N. Angį, lie
tuviai susivieniję įsteigtij šiaiheį| 
apskrityje, kur patogioje vietoje 
ūkę. Visuomenė tuoj turėtų sto
ti tos srities darban. Mes jau tu
rime tūkstančius našlaičių ir se
nelių, kurių mūs vienų Draugi
ja negali išgelbėti. Tiesa, mes šel
piame šimtus pavargėlių: pini
gais, maistu ir drabužiais, bet to
li gražu negalime visus pilnai ap
rūpinti. Stojus visiems išvien* tas

DU BOIS, PA.
LDS. 55 kuopos mėnesinis susirinki

mas {vyks 4 d. rugsėjo po pamaldų. 
Į ši susirinkimų kviečiame visus narius 
kuoskaltlinglausia ateiti.

Valdyba.
I1

MANCHESTER, N. H.
Noi'S'čia ir nedaug lietuvių ran

dasi, bet kaip kitose kolonijose, 
taip ir pas mus yra visokių, Rug

pjūčio 21 d., kaip visiems žinoma, 
'j-buvo didelis išvažiavimas, pareng

tas suvienytų chorų, Lawrence, 
Mass. Ant jo įvairiais keliais iš 
aplinkinių kolionijų važiavo lie
tuviai. Neatsiliko nei manches- 
teriečiai. Su vienų automobilium 
važiavo lietuviai vaikinai, su lie
tuvaitėmis, pasipuošę lietuviš
kom vėliavėlėm, kitu automobi1 
liu nuvažiavo trys lietuviai vaiki- 

| nai su paliokėm. Patartina, lietu
viams perdaug nedraugauti su 
prošepanų dukteriai, nes iš to tik 
nemalonių pasekmių gali susi
laukti ne tik patys, bet ir lietu
vių tauta. Atsiminkit kokių pa
sekmių davė lietuviams Jogailos 
raugavimas su paliokaite Jadvy

ga.

)

draugyste vienoj
YPATOJ.

(Korespondencija-vaizdelis)
Jau nuo tūlo laiko čia meš 

“garsūs” ir ‘‘labai uolūs*’ veikė
jai mokantieji susirinkę vien tik [darbas nebebus toks sunkus. Į- 

 

gražiai pakalbėti apie įvairius [steigę Naujosios Anglijos Lietu- 

 

naudingus veikimus, tveriame ir J vių^prieglaudų galėsime priglaus- 

 

tveriame ir kaip tai vis ji. nesusi- į ti ir užlaikyti po Kristaus vėlia- 

 

tveria, draugystė,' kurios tikslui va šipatus gal'ir tūkstančius lietii- 
būtų laikraščius, ir knygas per-Į vių .našlaičių ir senelių. Turime 
siųsdinėti į Lietuvą: Ir kas -žinjdar pažymėti, kad O. Vaitiekaitie- 

 

kaip tas viskas užsibaigtų, rasi, [nė atsisveikino su milinis—-iškelia- 

 

viskas tik taip ir pasiliktų pui-|vo į Tėvynę Lietuvą.. O. Vaitie- 

 

kiuose užmanymuose, kad ne štai [ kaitiene sū dideliu pasišventimu 

 

tas atidengimas, kaip anglai sa-J darbavosi labdarybės dirvoje,

ko: “Diseovery.” Štai buvo tas j Buvo nutarimų raštininkė, lankė 

 

taip": nedėlioj, 7 d. rugpjūčio, už-[ligonius, šelpė našlaičius ir abel-| 
einu pas mūsų čia visiems, žinomą 
vineentietę, Adelę Lukoševieiutę, 
kaip mūs “garsi” Agnieška,sako, 
ubagų reikale., —. Ir... ir žiūriu 
kas darosi. U-gi mūs vincentietč 
pamiršus ubagus, triūsia prie krū
vos perskaitytų laikraščių kaipo [ 
espeditorka jų siuntimui į Lietu-Į 
vą. Klausiu: iš kur gauni tų lai
kraščių. Atsako: sava perskaity
tus, dar paprašau ir... ir pasįper- 
ku jų. Sekančiam nedėldieny, 14 
rugpj. ir aš į “expediciją” nune^ 
šu perskaitytą “Vytį,” manyda
mas: netriūsia šiandien ji kąs
tam kambary prie tų “garintų?*; 
bet k«r /tau — dirba prįe jų iš
sijuosus. Na, tai kaip mątate ir 
turime jau draugystę, platinimui 
Lietuvoj mūs amerikoniškos kata
likiškos spaudos — nors... nors 
ypątoje Vieno žmogaus. Ak! dii- 
vanokite už apsirikimą, nes įraš
ai baltgalvę vadina Žmogum? Ko
kioj kalboj yra, tinkamas išreikš- 

,, ti.tą mintį žodis! Regis, tik’
“kya|li\’ iespcfynftiiTjinltai | iŠ žo- 
d|ip :1 hbm9{.|m|| jis, fsutipdo 1 žoęlį: 
Iriinino-^žm’ogus 'moteriškos ly
ties. Bet tiek to, — lai bus kaip 
būna, vienokVyrliti’ gra^iosduk- 
tors JięvoB,, pirmyn prio darbo, 
Adoles/LukoHevičiiitto pradėto.

KENOSHA, WIS.
LDS. 'SO. kupos mėnesinis susirin

kimas įvyks nedėlioj, 4 d. rūgs., tuo
jaus po sumai Sv. Petro parapijos sve
tainėje. Kviečiame visus narius bū
tinai ateiti, nes yra svarbių'reikalų 
apsvarstyti.

/

Dobilas.

Valdyba.
— —... t

NEW PHILADELPHIA, 
PA.

LDS. 87 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, 4 d. rūgs, paprastoj 
vietoj. Visi nariai malonėkit pribū
ti paskirtu laiku, nes. turime daug 
svarbių reikalų aptarti. Atsiveskite 
ir naujų narių.

Valdyba.

nai daug dirbo Lietuvos labui. 
Meš visi Labdaringosios Dr-jos 
nariai(ėą) linkime O. Vaitiekai- 
tienei laimingos kelionės ir tokio 
pat gyvenimo savo Tėvynėje.

Pr. Maukus, pirm.,
M. Stonkienė, vice-pirm., 
V. Blaveckas/ iašt. pag.

’NEW YORK; N.,Y.
LDS. 9 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 4 d. rugsėjo, tuojaus 
po sumai, antrą valandą po piety baž
nytinėje svetainėje 556 Broome St. šia
me susirinkime turėsime daug svarbių 
reikalų aptarti.

Valdyba.

LIETUVOS INFORMACIJOS 
BIURO SIBIRE PRANEŠI

MAS.
Liepos 7, š. m. Lietuvos Res

publikos įgaliotinis Sibirui p. 
j. Vaitiekaitis atlankė Cliarbi- 
no lietuvių kolonijų. Pasitikti 
valdžios Įgaliotinį ant stoties 
Cliarbine susirinko daug Lietu
vos piliečių su pirmininku vie
tinio komiteto priešakyje. Visi 
susirinkusieji ir automobilis ku 
riuo Įgaliotinis buvo vežamas į 
miestų, buvo papuošti Lietuvos 
vėliavomis. Viskas tas darė 
gražų įspūdį ir galima buvo ma- 
nyti, jog tarpu Charbino lietu
vių, su atsilankymu Valdžios 
Įgaliotinio, pasibaigs savitarpi
niai nesusipratimai.

Miestas Charbinas, seniau ru
sų Rytų-Kinų gelžkelto sostine 
šiandien yra pilnai' Kinijos nuo
savybe:'ąnt stoties pleveąuoja 
kinų vėliava; policija, kaip ant 
stoties, taip ir visame mieste 
vidn tikkiitiška. Jei tarp jų ir 
atsiranda lcpksąį nors rusas, tai' 
tik kinų formoje. Gelžkelio tar- 
riaptojai visi kinų formoje; ru
sų teismas panaikintas įr jo vie- 
ton įvestas jtiųą.

.NO. ABlNGTON, MASS,
% čia buvo surengti du lietuyjii 
pikniku, JuOs surengė jaunimas; 
ne senstantis, be t. toks, khrs nėra, 
persiritęs dar per 13 metus, šie 
daigiausiai pasidarbavo: M. Saų- 
leniutč, S. Valeikiute, Z. Petraus
kaitė, K. Čepaitė, Ed. Haulėnas ir 
D. čapas. Stalai buvo gražiai pa
rengti su gardžiais gėrimais ir 
saldumynais, Buvo Šokių prįe gra
žios muzikos ir įvairių žaislų. Re
porteriai matydami tokį gražų pa- 
silinkBminimą puikiai aprage ame
rikonų iaikraŠeiuW.

Vietos lietuvio galės dįdžiuotis 
ateity iš tokio darbštaus jaunimo, 
Jųirs auRlčjdmus katalikiškoj 
.dvasioj. ■

Ferrii.

CHICAGO, ILL.
LDS. 29 kuopos mėnesinis susirin- » 

kimas Įvyks ketverge,, 1 d. rūgs, pa
prastoj vietoj. Visi nariai prašomi 
susirinkti ir naujų narių atsivesti pri
sirašyti. -

Valdyba.

MONTELLO, MASę.
LDS, 2 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks utarninke, 6 d. rims, parapijų 
nėję salėje, 20 Web«ter St Į š| susi
rinkimų kviečiame visus narius ko- 
skaitlingiausia ateiti. 1

•k?

9

/

ęiiarbine gyvena į 100 lieto*,
UetuvDOd Bonai, tai ger|auiioi vių-pabėgelių ir į keletą šimtų 
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CHICAGO, ILL.
LDS. 57 fcuopos mėnesinis susirin

kimus- įvyks nedCHoj, 4 cl, rūgs. Nek, 
Prąs. parapijos BUlėic, l-imj vai. po 
plotu, Visi nariai Širdingai kviečia-, 
ml ntailankyti Ir nepamlrSklto atsives
ti nattfip nariu.
■- .C/.- c-------- ----- - ■ 7 ..... .

$uv. Valstijose minkštų
jų anglių sunaudojama 45.- . 
000.000 tonų kas menuo, iš 
tų nuoš. smmudojama na
muose, 30 nųos. >sunaudoj^ 
traukiniai, o kitfcdali sunau?
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EOKSMIIKIICUOS Iš p™®®®* meta^UntaMAlpULnUUUv |a Į susitveręs  ̂bažnytkiemis. Že-
FILO DEPATBULO.*

nųjų įvairių komitetų, tary- “paktetu” logerid vyiū 
bų; yra klubasLiunaČarskio 1 ' ‘
vardo, ir dar-gi “teatras.” 
IŠ indomumo nuėjome į jų t. 
v. Lunač'rskio klubą. ‘ čia 
prie jo e ima įkurta skaity- 
mo-rašyr p mokykla, čia da- 
roma“!.! tingfū”įrŠiaipsu- 
strinkimai. Visos sienęs 
minėto klubo-barako /nuka
bintos Įvairių įyairiąusiais 
plakatais, paveikslais ir dia
gramomis. IŠ Jij nekuria 
gana įdomūs^ Daug plaka
tų buvo su raginimais prie 
blaivumo, užmainanį degti
nę, ir kortąvįma mokslu, 
lavinimosi. /Bįtyo keletas 
diagrama spausdintų ■ Mas
kvoje, kur nurodoma Len
kijos imperializmo vaizdas, 
kurio retežiai jau apsivynio
ję apie Ukraįną tris syk, 
Lietuvą duir Latviją vieną 
šylą. Toliau daugiau statis
tikos žinių, Įtiek kur Žemių: 
Rusijoje. Lenkijoje,/ Lietu
voje priklausą * dvarinin
kams,. kiek valstiečiams. Ten 
parodyta kad Rusijoje visa 
žemėj aif priklauso darbo 
žmonėms! Dar ten yra nu
rodymų medicinos sryties, o 
kiti risi “proletariato obal- 
šiai.”

i
, Vakare nuėjome į “teat
rą.” Ber duris vedė raudon
armiečius, kuopomis eilė
mis ,taip sakant — tvarkoje, 
kad nesistumdžfus. Tas ge
rai. Mums su draugu bekal
bant iieturižkai priėjo vie
nas iš jų ir ėmi. mus klausi
nėti is kur esame. ^Pasirodo, 
kad raudonarmiečių tarpe 
buvo' keletas lietuvių. »

miu Vokietijoj miestu, vie-: 
nok susilaukti tokio sakysi-, 
rne, Lietuvoje, — tik galima 
per keletu ,šimtmečių. Vo
kietijos miestai, tai ir-gi am
žių kultūros vaisiai. Ir Lie
tuva šiandien gan daug 
kuom nebūtų panaši į šian
dieninę, Jei būtų nuo Vytau
to laikų išlaikius nepri- 
kįausominga. IŠ Augsburgo. 
11 -vai. — iškeliavome grei
tuoju traukiniu Beflino 
link. Bet kadangi prisėjo 
visa naktį keliauti, .tai ne
galėjome, nei išlaukinę iš- 
vhizdį matyti taip. iymįų 
Vokietijos miestų, k. , U: 
Nurnbergų, Lęipzigų, Halę. 
Buvome Berline rytų 16 vai. 
Čia mus turėjo vokiečių val
džia perduoti mūsų Pasiun
tinybes žiniai. Bet kadangi 
dėl netikėtų priežasčių mū
sų atstovų, niekas neatėjo 
sutikt, ir nepavyko išaukt 
-r- už'keletos valandų mes 
iškeliavome, lydimi vokiečių 
lagerio užvaizdos į Šte- 
tinų. . Vakare jau buvome 
Štetine — ant Baltijos jū
rių. Ot manome — kad dar 
priseis ir per Baltijos, jūrų 
keliauti, kol pasieksime sa
vo kraštų*? Vienok neprisė; 
j oi Mus nuvežė į Altdamm 
surenkamųjį lagerį, iš kur 
turėjo ar sausu keliu ar jū
rėmis pargabenti namon. 
Mes į lagerį išreiškėme norų 
nenorėtume patekti, ir suti
kome surinkę visus skatikus 
— keliauti savo, lėšomis li'g 
namų'—'bet mums buvo pa
reikštą, kad ‘taip esą nega
lima mūsų vienų paleisti. 
Čia vis matyt apsireiškė vo
kiečiu toji “rusų idėjų” bai
mė. . i • •

l|et kuomet baus tevedė 
įlągerį,^— tik tuomet-tikrai 
išvydome į . kur patekome. 
Lageris stovi ant vėjo neša
mo smiltyno, įš lentų bara
kų triobėsiai pastatyti. Da-^ 
bar buvo pilnutėlis prikimš
tas rusų internuotųjų dar 
laike karo su lenkais, rau
donarmiečių-. Na sakome, 
kad patekome tai patekome. 
Jie mus išvydę skersai šnai
ravo; matomai, laikė kokiais 
buržujais, nes dar, buvome 
apyšvariai apsirengę. /Raš
tinėje atlikę visus formalu
mus — mums liepė patiems 
ieškoti vietosi Ir kų-gi dary
si.. . Einame į vienų, į ki
tų baraką — visur pūna, pa
taria gulti ant grindų, ant 
tako tiesiai po “narais.” 
Ob, — sakome tyliai viens’ 
kitam — papuolėme, tai pa
puolėme f Geriau daiktų čia 
savo negabenti nusprendė
me, te būna ant stoties; H- 
taip gali viską išvogti. Bet 
stojo mums prieš akis visas 
šiame lagery gyvenimo pa
veikslas. Čia prisėjo mums 
greitai galvoti: — kas įda
ryti?.. Visi vienbalsiai nu
sprendėme — turime siųsti 
ką nors iš savo tarpo į Der
liau, kad kuoveikiau mus iš1 
šio “pragaro” išvaduoti}. 
Tuojau ant rytojaus, beveik 
slapta pasiuntėme smarkuo
lį į Berlinų, pas mūsų Liet; 
Pasiuntinybę reikalaujant, 
kad kuoveikiau darytų žing
snius mūsij veikiausiam iš
gabenimui iš čia./

Bęt kol kas prisėjo, nie
ko luto nenusitveriant prisi
žiūrėti į vietos “raudonųjų’ 
Respublikų.”. Čia Šiame 
lagery^rr tikrai gatinfe sa* 
Ijyt atroip;lyg ko^s tikras 
“Sovietų Rusijos’1 užkam
pis. čia

riausybei, kurs kaip matj 
gelbėjo." Tuojau mums p»U 
sakė, kad mes prisięengtūv 
mėmšįvakarą penkiomsva- 
landoms, * o septyniose 
pirmuoju “raudonųjų” eše*/ 
jonų ^įškęliąurimehMteiL j 

j /begalo' 
tuom, Įs vakarę ws 
šitutš lietuvių Jati sėdėjome 
savo paskirtame^vagone/rik j 
Mii atskirai nuo raudonųjų* * 
Visas ešelonas susidėjo ii . 
vagonų III klašėĄv ką mes 
stebėjomės, nes tiabar Sibi- s 
re daugiausia dar ir antae U 
Ųasės pasažieriai' -dažnai *
keliaudavo “4epluSkdje?, “ 

Anksti rytą 9 birželio tu-, ' 
Tėjome privažiuoti lenktu ! 
koridorių. ’ ’ Tiesa mes lįe-...; 
tuviai iš sykio nerimavome. ^ 
Mat neturėjome jokių lenkųs J, 
vizų, ir antra Rauti Kryžius 
sulyg sutarties—‘•turėjo vež- 14 
ti tiktai tusų raudonarmię- r ; 
Čius. Vieni iš* mūsų stengė- 
•si vagonė lietuviškai nekal- ‘ 
bėri, kitiz tyčia gar šiai lietu
viškai ant lenkų- Šūkavo. 
Bet buvo baimės, lęad kar- 
tais lenkai čia mūsų nenu-1 
keltų. Juk jie čia viešpa
tauja! Per visą koridorių - 
—- durys vagonų buvo ūžra- . 
Įtintos. Raudonarmiečiai 
nuolat su lenkųjgelžkeliė- , 
čiais ir legionieriais ginčijo
si. Toliau jie tarp savęs kal
bėdami' pasakojo, kad pri
važiavus Lietuvą būsią ge-" 
rai. Ten išleisiu liuosai įš. ’ 
vagonų ir galėsią ko nori idii-į, 

ns vą- -
, ....

___  prieš lenkų ponus Va- . 
riaujančius. . ,. .. ■ .' \

paėmimą rusų armijos ir a- . ‘Vėlai vakare privažiavo-.7, 
sen^ Malburgo pilj 

(Marienburg), Čia man pri- ! 
siminė seniaus mūsų bočių 
žygiai; ■ ■ ■

Ant rytojaus 10 birželio 
10 vai. ryto buvome Eit- • ’
kūnuose. Čįa visi neryma
vome ir. laukėme kuomet- . U 
traukinį "paduos į Virbalį; ■ <
Štai pažįstamos bažnyčios . 
bokštas! — rodė nekurie iš' 
musų !i— su dideliu džiaugs* 
mu. O nekurie mūsų sąke- ' <; 
leiriai’ jau turėjo u^ kelių , •
valandų būti tarp saVų savo * . • 

taip po pirmo veiksmo išė-gimtinėje bakūžėje. Taip i 
jau nelaukęs galo, nes buvo pabaigėme galiau savo ilgą- į 
visai neįdomu. Pirma bu-jų kelionę per /svetimus : 
vąu manęs, kad gal ką tokio kraštus. z Ąpie įspūdžius 
jie sugalvojo iš savo “pro- Lietuvoje-^kitą syk.

- 7 ■

Gurkliškiai, 
Ant rytojaus sugrįžo mŪ7 26 Liepos, 1921 m. 

su “pasiuntinys” iš Berlino ----------- -r------------- -——

HFĮIIVfR Įiūe gerą, ^Žmonės susipratę,
, La(į į,, parapija, nors ir ne- 

M > t /, / Iperdidžiauria judama, vįs^ 
& puikiai talkoj Juo>

v. a- a, Gfriakabų- 
[ožiokanaumteo Mawos le- 

JONIŠKIS. Oja, yrąte; Vietinis jaunimas ne- 
didokas būrys susipratusių gali pasigirti savo susiprati- 
veikejų, kurie energingai re*Imu ypač tikybinėj srity. Bet 

' mia jaunimo judėjimų, Iš vis tik ir čiajtsirado kilnaus 
pradžių ei> susibūrė gani jaunimo, kurs pamažu, paį 

. Šaunus-' pavasarininl<ų skati mažu vis auga irlavinasi pa
čius (217). Karo audromskas aviniukų kuopoje. \ 

/emuskilti inbolševikųpuses,] -
i alinimo būriai stojo karei-1 ’Ą . vijon tėvynės'gintų, kuriui ^LAVIKAI (Šakių aps- 

Jau ne vienas ant įevynės Paties) • Aplinkiniai gy
rimų ir galvelę savb paguldė! nusižiūrėdami j

' Likusieji pav-kai, suskaitę šalia gyvenančiu^ Vokieti- 
savo pakrikusias eiles, rado|ios Jonikus, gan aukštai 
120 narių. Jįę griebėsi tisuf-ĮP8^^® S{tT° ūkį, .juoba kad 
bo, ruošdavo vakarus, do-r1; ^®me čia derlinga.^ Jau- 
TUS pasilmtanfaimus fr ta- mm»s> ,suP1,at®8 “^vietos 
sirinkimus sū rimtomis pas-1 svarbų, subruzdo ir, susi
kaltomis. Jų kasa gali ge-rienijęs pavasarininkų eilė- 
riausiai paliudyti pavasari- |se, nuo 1920 metų suruošė 
ninku veiklumą: kasa kailca-Į kelis pelningus vakarus, pa- 
da perviršindavo .17000 a. Įrhlko diktai • aukų karei- 

Už tuos pinigus nusamdyta viams.ir įsteigė savo knygy- 
' salė, pagaminta 4 dekoraei- lna bei skaityklų.
jos,'įtaisyta dūdų orkestras. -------------
Pav-kai turi savo.ehorą, ku-Į PILyiŠKIAI (Marįjam- 

, ’ ris dailiai pagieda ir per polės apskr.). —1919 metais 
L bažnytines iškilmes. Pažy- via įsikūrė, gimnazija, kuri 
Vnetina taip-pat, kad Jonis- iš pradžių buvo papuolusi į 

ądo pavasarininkai susivie- I netikusias rankas, dabar gi 
mję su blaivininkų draugi-Į visa stovi tinkamose ve
ja įsteigė didžiulį knygynų Į žėse. Vietos, ateitininkai,
pešantį didžiulį pelnų (man trūkstant, kitokių veikėjų, 
šakė kad tas pelnas siekią uoliai.darbuojasiii-skaitlin- 
21000 a. W), kuris yra dali- goję pavasarininkų kuopo- 
jamas abiejų draugijų na- je. Pilviškiai jau nUo pat 
riams. Į pradžios Lietuvos' kūrimosi

------ :----- -— buvo tuo centru, kur dažnai 
P AR AUS VI AL —• Jau pusimušdavo įvairių partijų 

nuo 1911 metų čia kruta pa- Į atstovai mitinginiuose , gin- 
’ vasarininkai. Dabar jie da-1 čuose. Įš pat pradžių kri- 

ro .mėnesinius ZusTrinkimus kščioniškąją pusę gynė gai- 
. su gan rimtais . referatais, pus veikėjas kun. Karalius.

Pavasarininkai turi laiškiu Priešų gi buvo galybės. Ta- 
rdėželę, , per kurių pastebi čiaus dabar nors dar gyvuo- 
draugų ydas, sveikinama ja, • kai kurios priešingos or- 
vardo dienoje ir tokiu būduĮganizacijos, bet vistik jai. 
lavinasi mandagume bei sa- ragai aplaužyti, juoba, kač 

' vo sielos gelmėse darydami bolševikų yiltis, kuriais dau- 
pažangų. Net tris kartus ginusia buvo remtasi, žlugo, 
pav-kai rinko kareiviams Diktai sunaikintas Pilviš- 
aukų. , kių miestelis vėl pradeda

----------------' puoštis naujais trobesiais/.
PRIENAI (Kauno aps.). ------------- 7

— Nors apylinkė ir gerai) AUKŠTOJI PANEMU- 
nukentėjo nuo karo, tačiauslNŪ (Kauno apskr.). — Šis, 
gyventojai po karo vėtrų nors ir mažas miestelis, tu- 
prasiblaivę kibo į lavinimosi ri keletu katalikiškųjų drau- 
ir kitas naudingas draugi- gijų, tarp kurių žymesnę 
jas. Gimę Čia ūkininku są- vietų užima ūkininkų sajun- 
jungos skyrius, pavasari- gos skyrius'ir pavasarinin- 
ninkn ir kitų. Čia patys kai. Tiesų pasakius, čionyk- 
žmonės savo tarpe turi gan ščiai pavasarininkai netaip 
prasilavinusių narių. Taip jau labai linksta į karštesni 
pav. pavasarininkų susirin- darbų, bet nė nesispiria 
Irimuose dažnai skaito pa- perdaug. Mat, trūksta pa
skaitas patys nariai.~ Ir ne- čių pav-kų tarpe prasilavi- 
pasakysiu, kad tos paskai- Inusių narių. Malonu yra 
tos būtu, jau taip silpnos, [pažymėti,, kad vietiniai pav- 
Veiklusis jaunimas ir aplin- kai iškilmingai šventė savo 
kiniuose kaimuose susikūrė globėjo šv. Aloizo dienų ,per 
du'pav-kų skyrius. Ypač Mišių aukų, bendrai priim- 
malonu buvo matyt, kai 16 darni šv. Komunijų, 
vasario pavasarininkai išlril- Visos A. Panemunės kat. 
mingai dalyvavo su savo gra- draugijas ruošia savo susi- 
žiai sutvarkyta raitai!ja rinkimams salę. Čia puj- 
Ipetuvos nepriklausomybę į- kiai vyksta karei vijai aukos, 
vertindami., Vietinį kultu- gal dėlto, kad, čia pačiame 
ros gyvenimų energingai pa- miestely nuolat mato savo 
deda judinti pasišventęs vei- skurstančius brolius, pasiry- 
kejas kum Martišius, kurio žusius savo gyvybę Už juos 
iniciatyva dabar priemėčiai [paaukoti.

’• • Jonas PąukŠtys.
kų progimnazijos namų. ——----- ---------- ----------- —
Kun. Martišius, mylėdamas BAISĮ AUDRA LIE-. 
sodininkystę, jų plečia ir a- TUVOJE.
pylinkėje, gi visų pelnų iš so- . 1921 m. 24 d.* Liepos apie 
dininkavimo skiria jipšvie- ketvirtų valandų po įietų, a- 
tos draugijoms. pie Velaikįų' sodžių įvyko

--------------- didelė audra. Nors, ji neil- 
ŽVIRGŽDAIČIAI, (ša- gai (apie S miųptes) ir no

kiu apskt) —'Ini yra darįplačįai (apie 50,siek.) siau-
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' £į kartų biskį užtrukau L? 
suvėlavau su tąsa savo kelio
nes aprašymo iš Rytų Azijos 
į savo tėvynę. Mat sugrįžęs 
į Lietuvą iš sykio buvau 
apimtas kitokių įspūdžių, ir 
reikalų.- va. •

28 d. Gegužes — pravažia
vome Austini-Vokietijos sie
nų. Tąja pat dieną Salz- 
burgo provincijoje Austri
joj ėjo balsavimas, kas lįnk 
prisijungimo prie' Vokieti
jos. Visiir buvo matuti agi- 
tacijiniai plakatų-plakatai, 
ant tvorų sienų vagonų ii* 
tramvajų. Ten buvo ^nu
piešta, kaip Salzburgo pi
liečiai sukybę — rauna ru- 
bežių stulpus — tarp Aus
trijos ir Vokietijos. Pasek
mės tojo balsavimo savo lai
ku buvo spaudoje.

Vokiečiai savo nelaisvius 
labai šiltai sutiko. Ant sto
ties Rosenhėim — buvo pie
tūs kur vaišino, nelaisvius 
pirmu syk Bavarijos alum. 
Mūsų lietuvių—griežtai nie
kur nenorėjo skirti ir vaiši
no, visur sykiu. 11 v. v. — 
atvykime į Munchena. Čia 
buvo Vėl parūpinta puiki va
karienė ir alaus kiek kas no
rėjo. Mums labai norėjos 
pasivaikščioti po miestų —: 
bet buvo vidunaktis — ir ry
tų 7 vai. turėjome keliauti 
toliau. Ant rytojaus atvy
kome į lagerį Lechfeld, is 
kur turėjo jau kiekvienas 
-grįžti tiesiog į namus. Mus 
lietuvius čia labai manda
giai priėmė. Ir lagerio- už
vaizdą savo prakalboje į vo
kiečius nelaisvius — primi
nė ant'galo ir lietuvius, ku
rie grįžta’į savo tėvyškę, kai
po didžiojo-karo aukos- ne 
mažai priyargo ir nukentė
jo.” Dalino dovanas — rū- 
kymą visiems lygiai. To
liau mums paaiškino, kad 
būtų buvę išduoti mums dra
bužiai lygiai, kaip ir savo ne-' 
Įaisviams iš sandėliij Raud. 
Kryžiaus, jei tik mes būtu
me išrpdę apiplyšusiais. To
kio vokiečių prielankumo 
mes nesame niekuomet tikė
ję- 
jo priešo lenko neapykanta 
— suartino; ir tie patįs vo- 
Idečiai, kurie keli metai at
gal, taip begailestingai 
spaudę mūsų kraštų — šian
die pilni simpatijos link mū
sų žmonių.

Leclifeld logery prisėjo 
išbūti net 7 dienas. Tuom 
mes labai nerymavome. Kal
ta buvo iš dalie sinusų Ats
tovybė Berlyne,'kuri vėliau 
savo klaidą atitaisė. Lage
ry laikė mus puikiai. Lovos 
kuogeriausiaį ir švariausiai 
aprengtos buvo — valgis su- 
lyginam'ai — geras. Alės nie
kad nebūtume tikėję, kad

Matomai mūsų bendro-

4' . ,
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j! didžiuojasi, turėdami pui-
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te visu savo smagumu, bet 
žalos vietos gyventojams pa
dare daug. Dviejų ūkinin
kų sugriovė visus triobesius, 
sodų, medžius-,; kitų dviejų 
dalinai; vieno du triobesius 
sugriovė, kitus tik apdras
ko; kito vienų sugriovė, taip- 
pat kitam apdraskė.

. žilvytis

Vokietijoj taip, dąr sočiai 
valgome,. Juk Italijoj ir 
Austrijoj —mesuly ginamaį 
blogiau. Čia duonos dar už- 
tektinai, kati net neįveikda
vome. Mėsos ir-gi ir dar į- 
vairių priedų. u ' f

Šis lageris Bavarijoj 
lalian gražioję vietoje. Žiū
rint iš jo aplink matyt ke
letą bažnyčių, kurių katali
kiškoji Bavarija—-pilna nu
sodinta, nes bažnyčia ran
dasi kiekviename didesnia
me. kaime. Būna kartais 
Jmatyt ant kryžkelės —^kry
žiai. pastatyta, lygiai kaip 
pas mus Lietuvoje. Buvome 
nuvykę, turėdami laiko į ke
lias apielinkės- bažnyčias. 
Pažymėtina vienuolynas 
Praciškonų prie pat Lcch- 
feldo. Tbn mes apsilankė
me dviese.su kun. S* Vie- 
nuoliai mus maloniai sutiko 
sužinoję kad mes lietuviai, 
keliaujame per jų tėvynę na
rnom Jie parodė mums sa
vo sodnų-daržą, kur jie ap
link daržoves darbavosi. To
liau mus išvedžiojo po vie
nuolyno kambarius — paro
dė bendrą valgyklą, koply
tėlę, vienuolio ir naujoko ce
les, pardėtįnio kambarį, bib
liotekų ir tt. Toliau nuvedė 
bažnyčion. Ji išrodė iš ri- 
daus nors Jvari, bet neper- 
pnikiausi., , Vidus panėši 

‘ Palėvenės bažnyčios Lietu
voje. i Vienuoliai tįpapasako-j 
j o, kūd dabar čia jų nedaug 
tesiranda, nes 'daugelis yra 
didžioje karėje j žuvę. Teko 
vėliai! būti ant vietos bava
rų' -katalikų kapinių: — jos 
buvo be galo puikios. Kry
žiai ir kitol^i^paminklai la
bai puikūs. Nebuvo nei vie
ną, dailės žvilgsniu, neįdo
maus paminklo. Visi iš ak
mens. . Medinių kryžių nie
kur neteko matyt. Atsilan- 
kėme_ taip-gi ir ant lagerio 

' nelaisvių kapinių, kurios bu
vo gana didelės. Mat šiame 
lagery nuolat stovėdavo, lai
ke, karo 40-50 tūkst. nelais-* 
vlų. Daugybės jų čia savo 
kaulus paliko ant visados il
sėtis. Mes vaikščiodami, tarp 
rusų armijos dalies kaptj — 
ieškojome lietuviškų pavar
džių ir porų jų suradome. 
Rusų karęiviii kapinių davs 
— niekuom ypatingu neat 
sižymi—-bet Prancūzų, Ang
lų ir Italų — yra pastatyta 
bendri artistiški paminklai.

5 birželio — galihu aplei- 
dome'Lechfeldą. 9 vai. vak. 
pribuvom į' Augsburg... ?i.ia 
reikėjo' laukd kito trauki
nio, kurjuo tiesiai turėjome 
vykti Berlynan. Laiko bu
vo apie pori valandų, išėjo
me miesto pažiūrėti. Augs
burgas, kaip mums pasako
jo, senesnis Bavarijos mies
tas dai* už Muncheną. Ba
varijos sostinę, vienok ant 
daug ko už paskutinįjį atsi
likęs. Vienok mums,, bega
lo patiko. * Jo puikios, natū
ralios išvaizdos ihed^iais so
dnai — įvairiausios gatvės, 
aikštės su daugybėmis pa
minklų. Daugybės.'puikįau- 
sių viešų kultūros įstaigų: 
teatrų, bibliotekų ir-tt. Nor 
Augsburgas nosis 

r * * - s

;arpe .y. ° . j
sipirkti. Kiti lietuvius vą- 

tavo sfete-^vet.
mos šalikai. ; Jie ČĮaUg 1)1168 lentoj ponus 1 

papasakojo^ apie Vilniaus
' L. ’ ' * ! ■ '

tidaVimų į Lietuvių pankas. 
Atsirado dar tokių, kurie 
čia buvo bėgę tiesiog iš Lie
tuvos kariuomenės į Vokie
tiją ir dabar tarnauja ko
kiu arklininku tokiam kiaul- 
inigy, kaip šis lageris.

Neužilgo turėjo būti vai
dinimas. Raudonieji turėjo 
savo’orchestrą, ir griežė pro
tarpiais. Štai pakilo uždan
ga. Buvo lošiama kokia tai 
paj/rasta idinedija, iš mies
to valclin ikų, dar prieš re- 
voįiucijo: laikų gyvenimą ir

n

>k

„ Jefarės kūrybos.”
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DRAUGIJŲ ATYDAI!
Kukardu, visokiy Ženkleiiy.Guzikučiu.Ant- M.vtl V spauda >r kitokip Draugystėms reikalingy dalyku. 

Reikalaudami Katalogo ar SampalŲ, pažymėkite ir jusv dr-tės v&ta> 

STRUPAS CO.,t 90-92 Ferry St. NewarkjūN. J.
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(KiiriilitvųČiaus prieplauka) 
Arba per L'I BAVĄ, HAMBURGĄ—EITKŪNUS 

šiuoml linksniu mums ptuuegti, kiul mes pasriarbuvoni idąnt mušu 
pasažleriui, o gaWtU kėHautl. Sielai |

Idetuviuk važiuojanti į Pflinv^ aplenkia Leftky juosta (Koridori.)' 
Ir privalo turėti tiktai ItetuvBk^ pasportlį ! v1xų peteikiH. '»

Suslnešimus su riliava tai yra naujiu Saku musų regullarlSko oujįP 
nešimo su Hamburgu. Danzlgu ir Ulepojum, o dėl Lietuviu tui trumima 

. iu parankus kelias namon dasigautl. " a . '
DEIO DVIW§RRW LAŠTOLAIVAI

S. S, iįTtFANlA ta.-& «•
a/S. LA*IJVIĄ.....w.MngB<2Įa* lt

■ * irnip-gitieaiogiritktJhtUžĮ* ’ +

LIEPOJAUŠ—DANZĮGO-HALIEAN, Ktinada 
W ifanpimritt* trestai Mcto’uo.

Ko' GUit^fl prie nm»ū agentu jusu rnleote.

<> DUOAbU \\ M -V. t l’Jih S 'i
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•' Lai gulvii pradedu duftiJj pkinu iiš' 
rankoj lAtlmGs paslapty#—darbus.

dviese.su
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" v ■ • v DARBININKAS t

VIETOS ŽINIOS
l

C^ibricĮ^e^d lietuviiy kle
bonas įiin. Juškaitis išDie- 
tuvos sugrįžo subatoj rugpj 
27 d, JŽdfoue buto Taupiu-* 
ga ir sugrįžo geroje sveika
toje. Vakarienė-sulauktuves 
bus seredoj rugpj. 31 d.

PUIKUS PIKNIKAS.

Nedėlioj 28 d. rugpj. m. 
sv. Petro parapijos bažny- 

,ritus choras turėjo savybes 
išvažiavimą ant Martino 
fanuos Bellerikoj. Pikni- 

. kas puikiai pavyko. Didelis 
jaunimo būrys turėjo sma- 
-gįaustą metu pramogą.

ŽUVO LIETUVIS/

Antanas Judeikis mirė 
nedėlios rytą miesto ligoni 
.nej. Jis važiavo motoreik- 
,liu Albany gatve ir susikūlė 
su automobiliu. Baisiai su- 

■ sižeidęs bepagyveno- pora 
. valandų. Automobiliuj bu

vo Morris Wolf iš Dorclies- 
ter su žmona. Abu .sužeisti 
guli ligoninėj. A. a. Judei- 
iis'bnvo jaunas 21 metu vai
kinas, ėjo mokslus. Jo tė
vai gyvena “Darbininko’’ 
pame.

J SVARBUS PRANE- , 
SIMAS.

:, Iiietiiviij Sv* Petro para- 
pijos parąpijomj bus masi
nis susninkiinas ^masmitin- 
gas). Tas masinis-susirin
kimas įvyks Sv* Petro ^baž
nytinėj svetainėj, ant 5-tos 
gatvės, ūtarninko vakarę, 
rugpjūčio (August) 30 d. 
1921m. 7:30 vai

Yrtf kviečiasi visi parūpi- 
Jonys: vyrai ir moterys; Vai
kinai ir merginos. Šis susi
rinkamas bus labai svarbus, 
nes laike jo bus svarstoma 
apie naują parapijos tvar
ką. Tą Idekvienas palupi- 
jonas privalo žinoti ir prie 
jos įvykdymo prisidėti.

Bus .išduotas raportas, 
kaslink atgavimo nuosavy
bes, kur kitados gyveno a. a. 
kun. Gricius ir, buvo lietuviu 
nuosavybė, o vėliau buvo pa
tekus airiams. Ta nuosavy
bė1 yra labai -gražioj vietoję 
Žemės yra 14728 ketvirtai
nės pėdos. Yra gražus na
mas su patogia svetaine dėl 
susirinkimu, šokių ir kitii 
(am panašiu susiėjimų. Na
mas yra garu (štymu) šildo
mas ir.yra įvesta elektra. Ši 
nuosavybė tapo atgauta pa
sidarbavimu M. Žiobos, ku
ris tuomi buvo užsiėmęs.

Tai-gi, atsilankykite kuo- 
skaitlingiausia.

Užprašo — Komitetas.

.*

e

VAIKŲ VAKARAI

skyriaus ir T. Fondo reikalus, i , 
Atstovai į Seimą išrinkta: kmi.Į<nfl 
K^rWavyčiusJ(Fr.tfudasi A. - g 
F; Kneižys ir J. Glhiedris. -

Susirinkimuose

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
Mainieriui, Westville, III.

Tamstos korespondencijoj tik da
lį tesunattdojame. Apie praleistuo
sius dalykus nuo kito buvome'ga
vę ankščiau.

Av Astrauskui, Craigneuk, ško- 
-tija/— Žhūiteš sunaudosime; ei
les spaudai netinka* <

-,i , m,, i..,,,-------- , m.į , r 1, ■ iT.. , - '

Po poros metę tie, .kurie dabar 
neperka bonų, neturės kur akių ii 

sarmatos ilStL
l,.--L

Kas pažangos nedaro, ei*- BMKAtffiGl AGENTAI TO
; ■
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fK JOHO 2TK PAAAIpIlfSB 
BESTAS VALDYBOS ADESBAl,

PIRM. ~ M. tlob*,
589 B. 7-th St, KO. Bartum MtM 

VICE-PIRM. — P. Tulelkit,
180 Bovrm St, Bo* Boston, Huo. 

PROT. RAŠT. — K. Luini*,
4t V«M SL, M BofMa, Hm 

HN. RAšt, — Bfy KtarigąnfidtaiMr 
47 Vata 80. Bortofi, Mata, 

KASIERIUS A. Naudžtana*, 
10 Vinftald St, 80, Boatom Misa. 

MARaALKA — 'Stepęnaa Navtoka*.
Dr-ja laiko auilrlnkimua kas trečią 

ned&dlenl 2-ą vai. po pietų Bažnytinėj 
Svetainėj. *

PARSIDUODA HENDRY AU
TOMOBILIS, 5 sėdynių1919 m. 
geram padėjime. Parsiduoda la
bai pigiai. Kam reikalinga kreip
kitės šiuo adresu: Kontrim, 3GI 
Broadway. įel. S’. Boston 605.

įBASDfflTI “DA^BIHINKA” Reikalavimai
, , Vy—..- — • »r- —J.—.t

Reikalavimų kalnoa 2c< nl žo* 
dį ui kiekvieną Ryki

I
SALDUAVeiOB SIRDIBBV.JEHAVB

BR4OBVALI&B0S ADBia8Al
- M BoSTOn/irAsg^ ' , [

: ' ■ . - -.'i.i. ' -y | ,, ......... ,, _„_____________

. 284 intfc SU BOėton 2T, Mjum. H . IVICE-PIRM. Juozas Andriliunas, . S APOIrPH F. STANKUS B 
„ 273 Fnurth Št, So. Boston, Mok i , TIKRAS LIETUVIS • I 

PROT, RAŽ?. - VlncM Valkfaorlui, Į Q R, A'B O R I U S I 
4 178-Bolton gt, Boftton 27, Matai. [II ' « A ■ I

m SR? I vhilad^®p£ fISŽBniren fit. Boston 27. Maita. III ||
KASIERIUS Junta Kanevičiui, ,

174Bolton 8t, Botton 27, Mft***i 7n; " ' l l ■'■■■*“ *,
MARŠALKA ^-Pranai LukoifevičiuM, | Reikalingas Kunigas klebonau- 

405"PI 7‘tii■ .įfc, jBotaton. žtr Mm hi Hetiiviškojo parapijdjc? kreiptis 
'*? ?*^|seka^hi antrašu:*, Kttn. j. W 

dėldlenį kiekvieno mėnesio 8 vii. poK .pietą «v. Petro Bažnytinėj ealėj, So. |kus’ I20 Parihenais, Mont- 
Boeton,MaM* įreal, Oanada.

SUNEGALĖJO ka
rosas.

Jonas E. Karosas, kurs 
dirba L. Prekybos B-vės o- 
fise šiomis dienomis sunega- 

r*jo. Pereitą pėtnyčią nu
važiavo į Forest Ilills ligo
ninę. Yra Dr. Landžiaus 
globoje.

■ Kupjučio 18 ir 19 d. lietuvių.^ 
vasarinės-miokykloy užbaigimo j 
buvo vakarai. |

Jau išauksto mokiniai rengė
si prie tų vakarų, na ir apsilan- 
Iriusieji turėjo progos jaunuolų 
darbo vaisiais pasigerėti. Abe
jų vakaru programa* buvo tu
riningas, žingeidus ir bene vir
šijo praeitų metų vakarus.

Pirmą vakarą žmonių prisi-1 
rinko netikėtai daug,, inat visi | kimas; Perskaičius pereito su
žino, kad lietuvių vasarinė mo- į brinkimo protokolą ir valdy- 
lrykla surengia puikiu’s vaka-Įbai paaiškinus apie nekurtuos 
tus. Vakarą- atidarius kler. F. protokole paminėtus dalykus, 
Strakauskui jis perstatė kalkė- laivo pakeltas klausimas, kas
ti S. Kneižį, kuris t nulipa i pa link T j. L. Paskolos rengiamo 
briežė kalbų ir mokyklų svar
bą žmonių gyvenime. Po jo kai-! kuriems 
bos sekė programas, kurį ispil- į riams paprašyta jų paaiškinti

■ _ • • • -T"X VI* *1 I • 1 I**!*’ I • T

t

South Bostono ir apielhikes lie
tuviams pranešame, kad Lietuvių 
Mašinistų ir Mechanikų, Korp., 
687 E. 5-th St,, South Boston pra
sideda vakarinė mokykla, arba 
mašinistų vakariniai kursai. Pra
sidės 6 d. rugsėjo 1921 m. 7-tą vai. 
vakare ir tęsis visą žiemą po fris 
vakarus į savaitę: panedeliais, u- 
tarninkais ir ketvertais.

_Tai-£i -gerbiamieji ir brangūs 
lietuviai, daug ir mūsų jau yra 
apsipratusiųjų su mašinistų ir. me
chanikų’ amatu o kiek mūsh bro
lių dar visiškai nežino apie tą 
amatą nieko, tai-gi dabar yra ge
riausia proga tą atsiekti arba ką 
nors išmokti. Tai-gi broliai Lietu
viai nebūtų ką daug aiškint, visi 
gerai žinote, kad šiais laikais dar
bai labai mažai eina, bėt-gi mes 
nors nedidelius darbo , ordelius 
gauname, bet-gi tikimės mokinius 
užganėdinti - prašilavinime. šio 
amato. Tai-gi kviečiame norin
čius atsilankyti paskirtu laikų.

Pasiliekame su didele pagarba. 
Lietuvių Mašinistų/ir. Meeha-t 
nikų Korporacijos

Komitetas.

SUSIRINKIMAI
Rugpjūčio 25 d. Šv. Petro ba

žnytinėj svetainėj įvyko A. L. 
R. I\. Federacijos 3-Čio sky- 

’riaus ir šiaip darbuotojų susirin

8V. KAKIMIBRO S. f. DRAUGIJOS
VALDYBOS ANTRASAI 

SO, BOBTOB, MASS,
> 1 - J.............i /

PIRM. ■— Jonas Pranaitis,, 
524* H. 6th. St, So. Boston, Mase.

VICE-PIRM. -i- J .Andrttliunas, 
273 — 4-th. St., So. Boston-, Mass.

PROT. RAST. — V. J. Jakštas, 
147 H St, Boston 27, Mass.

FIN, RAST. — Juozas Juška, 
MeryeUff Academy 
Arllnghton Heigths, Mass.

IŽU, — Leonas Švagždi*,
111 Bowen St, So. Boston, Mass. 

IŽDO GLOBĖJAI" — J. Grubinskas,
8 Jay St., So. Boston, Mass. Ir 

Antanas Smitas,
. 284 5,th St, So. Boston, Mass. 

MARŠALKA — Povilas Laučka, 
81 Story St, So. Boston, Mass.

Draugijos'antrašas reikale:
888 Broadway, So. Boston, Mass. 

Draugystės susirinkimai laikomi kas 
antrą nedėldienj mėnesio 1-n vaL po 
pietą Bažnytinėj salėj ant 5 gt, So, 
Boston, Mass.

»

a a x tmsTvoio oruos va- REIKALINGOS MOTERYS LfYBOS ADRESAI, BOSTOH, MASS. [ HM UUU Hl V IM i I U
KRIBM. - MbttejTv^kmr, liaunos tuin patyrimus'dai*ynie gu-

jtt Gatės St, So. Boston, M sis.* minių čeverykų. Taip-gi piergai- 
vicrtmu - tiis nuo 18 il!i 35 “• kmios nori
PROT. RAST. — Ant Moclejunaą, I mokintis tą darbą. Atsišaukit šiuo 

450 E. 7th St,.So. Boston,'Mas* [adresu: Hood Rubber Company, 
FIN. RAŠT. Juozas Kavaliauskas, ’

209 E. Cottage St, Dorchester. . wąren;own, mass.
KASIERIUS — Andriejus Zalleckae, į --------—--------------------

307 E. 9-th St., So. Boston, Mass. I.Z
MARŠALKA — Antanas Gruodis, | 

-159 Bovzen St, So. Boston, Mass 
D. L. K. Keistučio dr-ja laiko mėne

sinius susirinkimus kas pirmą nedėl-1 
dlšhį kiekvieno mėnesio po No. 694 
Washington St^/Boston, Mass. 8-tą v. 
vakare. Ateidami draugė Ir naują na
rių su savim atalveskit prie musą dr- 
los prirašyti.

Posmertinės moka $200.00. Pašelps 
nuo dienos susirgimo iki pasveikimo.

AUTOMOBILIS ANT '
T>AUTIAVTIVrn 1 Ieškau dėdžių Antano ir Salvos Ka-
JTA V1IY1V |zokų, paeinančių iš-Lietuvos: I.eponų

Labai pigiai parsiduoda Overland | kaimo, Valkininkų pųr., Vilniaus rėd. 
automobilis delei 5 pnsažierių. Kainai.Jie patįs arba juos žinantieji rašykite 
$500. Kam reikalinga, atsišaukit šiuo | Pranciškui Gllebui, 5 pėst. D. L. K. 
adresu: | Keisto čia pulkas, 5 kuop. 1 būrys.

FRANK KABALINSKAS, Į LITHUANIA.
17 Romsoy St., Dorchester, Mass, | _ ______:____________ ■ __________

Tel. Colunibia 88I9-.T. . |

OR.J.C.IANGŽIUS 
(8WM0W 
Lpsu.vifl i

Gydyto jasi ir
Gydo aitria ir chroniškas Ilgu 

vyrūr moterų tr valkų. Egaaml- 
nuoja kraują, spjaudalus, 
mą ir tt- savo laboratorijoj. Su
teikia patarimus laiškais kitur wt? 
yenantiems. Adresas: 

5Q6 Broadway, 
I* SOUT# Bostos, Mm 

'Kampas.GSt.irBr.oad.wfcy 
.. i t ' "■Ųfirrtir-r—y' .........mi

16 MKTŲ SpOTH BostoNS

DR. H. S. STONE
Akiu Speoiaijstab 

399a W. BR0ADWAY 
Valandos : Nuo 9 r. 1H 7 v. yak,

:  . .y . -2 t. . 4.--.

i!
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. PAUL1. J AKMAŪHl
(JakimaviČiua) I

609 KAST BRQADWAY I
TELEPHONH ; Į

— J*-"'.1' - ......................— ............

Pajieskojimai
Paieškojimu kainos LDS. na* 

riams Ir "Darbininko” skaityto
jams 1 syki I metus UŽ dyku, už 
8 sykius $1.00. Prletellams už 8 
sykius $1.50.

■ - _ _________ .....
5*ę

' ~ ‘ ■ I Paieškau Antano Ališausko, kuris
Boną priešininkams tinkamiau-1 jau 13 metų kaip Amerike. Kas žino 

sias vardas - dvasios vergai. kul jia ran,lasl nrba pata atalšauldt 
jaut šio adreso: Antanina Allšauskie-

Tel< 3o. Boston 270 I 
DR. JOHN MicDONNELL, M. D. I 
Galima iutikalbSŪ ir B

Omso Valandos: x B
Rytais Ik 9 vaL B

Pa pietų 1 iki 8 vaL —«
Vakarais nuo 8 ild 0 ■

536 Broadway,B. Boston Į

Rkuisthuotab Notakib j 
LIETUVOS ATSTOVYBĖJ 

F.J.KAIINAUSKAS
ADVOKATAS

414 Bboadwat) S. Boston, Maib. 
TeL S. B. 44L 

Gyvenimo vlet.a: ' 
135 Rowe St., Auburndale, Mass.

nP’ f,Jytnnst "liestas, Alytaus apskr. 
g ' įB] Į Suvalkų rėd. LITHUANIA.

PASKUTINIS DIDELIAUSIAS IŠVAŽIAVIMAS
MASS. IR MAINE APSKRIČIO 

MOTERŲ SĄJUNGOS

ĮVYKS 4 DIENA RUGSĖJO (SEPTEMBER)
ARBA SEKMADIĖNY PRIEŠ LABOR DAY,

ROMUVOS PARKE, MONTELLO, MASS.

DR. F. MATULAITIS
Gydo Visom! Litui 

PaiSKpaA. Akinius. 
Valandos: 1—8 Ir 7—8 t. U. 

17 Millbury Street 
W0R01STER,MASS,

£3| Į žinomi prašau Amerikos pil, lietu- 
ĘĘįjlvhj ir lietuvaičiu susiraSynPti ir dalln- 
G3Į[ lis savo gyvenimo įspūdžiais-su ma- 
£31 laimi, nes kareivio gyvenimas gan nuo- 
6311 bodus ir todėl kiekvienas nors ir 
8311 trumpiausias laiškas bus malonus ir 
ĘĘĮlĮl’US priimtas su gilia padėka. Taip-gi 
® Į prašyčiau, jei tat bus galima atsiųsti 
ĮĮ31|.Jusu gerb. laikraščių, žurnalų, knygų 
OI ir kitų tam panašių Įvairios litėratu- 
O I ros, ypač geistina butų moksliško tu- 

rinio, nes pas mus kariuomenėj ival- 
Pl I įlos literatūros atjaučiama didelė sto- 
a| ka ir ypač fronte nėr galimybes pasi- 

I rūpinti, iš kur gaut.

Į Rašykit šiuo antrašu: LITHUANIA. 
Sj 11 O-to pešt. Mariampolės pulko štabo

Į Ūkio Dalies raštininkui Stasiui Tau- 
OI ginui.
OI P. S. Kitų laikraščių prašau at- 
=9 Į spauzdinti.
s=|| Ieškau brolio Julijono šapalo, gy- 
įgn Į veno Niagara Falls, N. Y. XT""

i pradžios neturiu žinios.
fa

a a a jai

..... I

Artimi susisiekimui su Lietuva. Ge- - 
ras valgis ir užtektinai jo. Didelis dė- igjr 
nis, su visais moderųiŠkąis naujausių W 
lĮĮinĮjątoggta.g. .į. . - fe

V^Ked Star Kine h
LaRav išplaukia [EJ

kiekvienų savaitę Iš Neiv Yorko nuo Įigf 
No. 58—62 Norutį River Prieplaukos. | įss 
Samland J15 Nėio YorJco C Rūgs. 1 ĮLs 
Gothland j į.Hamburgą J Rūgs. 22

(Tik 3-čia kliasa) Į||
rx , f Siml. 1 S
Ii ^eio Yorlco Į 1{llgs> 10 jgj 

, J Rūgs. 17
Anticerp’ą. įI{Ugs. 24 jg

Mauchuria i A'e«? Yorko < Spal. 6 Įes 
Mongolla S į S Rūgs. 8 g
Minnekalidat Hamburg’ą < Rūgs, 22 1S

Tikietas tiesiog Plllavofi.
INTERNATIONAL MERCAN- g 

i TILE MARINĘ CO. [11
116 laivų—1,250,000 tonų įtalpos.' g 

84 Statė Street, Boston, Mass. Į p 
Ai-btr pas vietinius agentus. Į HŠį

vajaus. Esant susirinkime, kai- 
stoties valdybos na^

■ - *
dė vaikai. Buvo šokių, muzikos į apie dabartinį stoties stovį..Jos 
.dalių, teatrų, dainų ir tt. Betoj pirm. Pr. Gudas paaiškino, kad 

’! jie pilną raportą išdavę buvu
siai Misijai ir dabar skaitąs §a- 
vo-darbą užbaigtu. Ižd. P. Iyi- 
bnrys paaiškina, kaip stoties 
reikalai stovėję pastaruoju lai- 

. ku ir kiek kokio turto dar ran
dasi pas jį ir prašė jį nuo tos 
(jždininkvstes) pereigos pa
ti nosuoti. Tuomet sekė valdy
bos rinkimas. Renkama buvo 
iš kandidatų. Valdybon jJeite- 
ko šie: pirm. A. F. Keižys, pa- 
gelbininkas: J. Glineckis ir Pr. 
Gudas, rast. A. Ivašką, ižd. tas 
pats P.. Kiburvs, jo pagelb. St. 
Noreika, ižd. globėjais: A. Da
gi s ir A. šapalis.. Stoties rašti
ne aprinkta “Darbininko ofisas 

Po t i sekė svarsaymai Fede
racijos skyriaus reikalų. J. Gli- 
.neckis ir A. F. Kneižys išdavė 
raportus iš buvusių A. L. R. K. 
Fed. N. Angį, apskričio suva
žiavimų. Dar pasvarsčius Fed. 
reikalus susirinkimas* pirm. .J. 
Andruliuno tapo uždarytas.

Toj pačioj dienoj ir vietoj 
įvyko ir T. Fondo 11 sk. susi
rinkimas. Svarstytą ;

aukščiausio skyriaus mokiniai! 
skaitė savo originalus kompo- 

- zieijas parašytas mokslo metu.
kurios publikai labai patiko.

Antrą vakarą, žmonių prisi
rinko dar daugiau, negu pi imą . 
vakarą. Antras vakaras visa
dos yra geresnis. Vakari) ve
dėjas S. Kneižvs trumpai paaiš- 

> kinęs vakaro tikslą perstatė 
Gerb. Kun. K. Urbonavičių pra
tarti keletą žodžių. Gerb. kal
bėtojas trumpai apsakė moky
klos stovį.

Šio vakaro programas, buvo 
perilgas (traukūs daugiau kaip 

• 3 vai.) taip-gi išpildė vien vai- 
kaj. Buvo keletas gražių truiĖ- 

•r. pu teatralių, kurie publikai pa
tiko; ypač. ‘‘Amatninkai.” Bu-' 

xvd taip daug įvairių šokių, pia
no skambinimų ir tt. Pasibai
gus programai, už gerą mokslą 
buvo duodami mokiniams pali- 

’ udijimai. Iš kiekvienos klesos 
penki mokiniai gavo paliudyji- 
mus. .Inos suteikė pats gerb. 
kun. K. Urlamavičius, perskai
čius mokytojams (joms pasižy- 

• mojusiųjų mokinių vardus.
Žmones vakarais patenkinti 

ir gorėjusi, kad vaikučiai taip 
gražiai gali pasirodyti.

Šįmet vasarinė mokykla bu
vo geriausioj tvarkoj ir per vi- 

. są laiką daugiau kaip 500 vai
kų lankė mokyklą. Tas parodo 
tėvų supratimą, 11,0/1 • “ 
kalba yra duona 
pyragas.”

. tuviams.

kad: “sava 
svetimos tik 

Garbė Bostono lie-

Buvęs

Finland
Zeelautl 
Kroonland 
Lapland

^AMEmjESNlMElH
i

Didžiausi, Greičiausi Pasauly 
^Laivai, šaunus Aps&jimas 

Su Keleiviais.
Ten Yra Vietinis Agentas Jūsų Mieste 

Ar netoli Jo.
Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir 

visas Baltįiko Valstijas, TIESIAI 
PER DANZIG^.

S AKONIA—RUGSĖJO 17
III. Kl. I
$125.00
$135.00

' Baigiantis vasarai visi išvažiavimai turės 
nutrūkti, nes po Labor Day vėl visi eisime į sve
tainės ir varysime rudens bei žiemos programus. 
Atsimindama tai, Moterų Sąjunga nori paga
minti, visuomenei kiiopuikiausią paskutinį išva
žiavimą. Jis bus įvairesnis už kitus jau buvusius 
išvažiavimui.

I)ainuos Montello ir kiti chorai. Bus žais
lų su .laimėjimais. Atsiras apsčiai namie paga
mintų valgių ir gėrynių.

Dalyvaus Montello katalikiškos draugijos ir 
kuopos. Kiekviena turės savo stalą. Dalyvaus 
ir kitų kolonijų organizacijos ir garsiausi dar
buotojai.

Kreipiamės į Gerbiamą Visuomenę, kad šį 
paskutinį išvažiavimą skaitlingai paremtų, nes 
mūsų Moterų Sąjunga labai reikalinga ir verta 
visuomeniškos paramos.

ĮŽANGA bus dykai.
Kviečia Rengėjų KOMITETAS.

P. S. Jei tą dieną lytų, išvažiavimas įvyks sekantį 
sekmadienį, t. y. 11 Rugsėjo.

Nuo karo
Taip-gi ieš

kau pusseserės Marijonos Mėdveękai- 
tės ir pusbrolio Juozo Medvecklo. Aš 
kilus iš Raudonišlcio k., Tvėrių par., 
Telšių apskr. Labai' prašau pačių ar 
; uos žinančių atsišaukti. Adresas: O- 
na Šmirnuvienė (po tėvais šapalai te) 
Vaikelio Jėzaus prieglauda. Kaunas. 
LITHUANIA.

v 
i! 

' i!i ' KAITA ATLANKYSI SAVO TĖVIŠKĘ
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¥

■* TeLM’iEtoiitata 828,
Enwrrg HutinraR 

DA)L V. OKfiKfflB 
(KaaparaviRu^ 

EftUdUt PM*SW '£ m 
425 BaoADVTAT, Sp. BOBTON, Misa.

Hro 12 ftfe Ir
b 14S0MJ B B

Ofisas uždarytas subatos va
karais Ir p.edėlionils.

Pirmos Klesos Dantistas
469 B’way, So. Boston, Mass. 

(Prie Dorchester St.

t

MOTINŲ MODERNIŠKOJI LOPŠINĖ
*Cit neverki mano 
mažulėli—neraudok, 
aš tau duosiu 

BAMBINO 
čiučia-iiulia.”

Greičiau begki j aptieką ir 
nupirki 50c. bonką *

BAMBINO
Arbatinis šank&tukas tuojaus pašalins kūdikio virdurių die

gimą ir į kelias valandas sutaisys vidurius ir galutinai pašalins 
užkietėjimą. <4KučlkiaJ mėgsta jį! Jie prašė daugi aus i”

Motino?'] Jeigu jųsų aptiekorius neturi jo, tai prisiįskite 
60c. pašto markėmis tiesiog į - •

F. AD. RICHTĖR & CO.
3td Avenue & 35th Street, Borough of Brooklyn, New York Cfty,

I

Keliauk saugiai ir smagiai 
ant vieno iš dideliu laivių Red 
Star Linijos, "VVhlte Star Li
nijos arba American Linijos.

Artymi’ susisiekimai į visas 
dalis Europos. Geras maistas 
ir apsčiai jo duodama. Užda
rytos kajutos. Visi moderniš
ku laivų patogumai.

s i!
n 
t 
•n.
ir 
n 
ii .

Ii. KL
IIAMBURG........$145.00
DANZIG ........... .$200.00

Taksą $5.00.
Per Oherbourg Seuthampton. 

Glasgow
_____Rugpj.- 23 

Rugpj. 27 
Rugpj-. 27 
.Rugpj. 3
.Rugpj. 7

Liverpool ir
AQUITANIA ............
GAMERONIA ...... 
CARONIA ...............
SCYTHIA (naujas)
empress of indįa

įvairūs I
4-

» %

I

/STEAMSHIPk
ĮVIJOM 1«COMPANY,^|

Generališki agentai dėl CENTRALINfi$ ir RYTINES EUROPOS ■ 
. North German Lloyd Bremėn B

' IŠ NEW YORK tiesiai į BREMEN—DANZIG BI
Laivai plaukia į LIEPOJŲ per D&nrig’ą. Tieąus persimainymasB 

nuo laivo ant laivo. B
PRINCES MOTOIKA. ................Rugsėjo 15, Spalio 22 ir Gruodžio 10H
P0T0MAC...............Rugsėjo 22, Lapkričio 5 it Gruodžio 2-iB
HUDSON ............................................ ....?.......... Spalio ir Gruodžio 3B

IŠ NEW YORK’O į CHERBOURG—BREMEN. B
GEORGE WASHINGTON...................... ....Rpgs. 3, Spalio 4 ir Liųfcr. $■
AMERICA  .......... . .................... . Rugsėjo, 28 Ir Lapkričio goB
Atsišaukit į 99 Statė St., Boston, Mass. arba pas vietos agentus. Bf

.i.Mvjivn *1. ,.......................  . įuigsejui. ir juupivvivm *

Atsigaukit į 99 Statė St., Boston, Masą, arba, pas vietos agentus

<!

11E£4

Wteb Star Lsne<
WjHmSiARUN£ < American itNE

' lNTXM?<ATJOMAi, M*RCANTri.5 MARINE COMTANY
Bostone ofise: S4 STATĖ ST. arba pas vietos agentu?.

TIESI KELIONĖ LIETUVON,
Laivakortės į Pililivų pas Karaliaučių... .$135.00.

Į Klaipėdą*per Hamburgą $107.20, o į Liepoją ....................      .$145.00
Keturi laivai išpalukia kas savaite. War tax $5.00

BAGAŽAI EINA SYKIU DOVANAI, , PASAI $10,00
j' Pinigai siunčiami per bankas ir telegramų žeminusiu kursų. .

Keleiviai pasitinkami u'ht'dypą, aprūpinami jų bagažai ir apmokėjimas 
“Income Tnx,” gera nakvynė ir palyclėjlmas ant laivų. Rašydami prl- 

Į dėkite 2 centų štampų. .
P. MIKOLAINIO AGENTŪRA,

53 Hudson Avenue, Brooklyn, New Vark.

A

SERGANUEMS VYRAMS IR MOTERIMS.
Ąr tu sergi chroniška; nerviška ar 

’ kokia supainiota liga? Ar nepavar
gai savo pinigus beeikvodamas svei
katos beieškant. Užeik pas mane, aS 
galėsiu pagelbėti. Visokių-rodą ir pa
talinius duodu dykai'. Esu per dauge
lį metų patyrus ir Vaišinęs nerviškas, 
chroniškas ir visokias supainiotos il
gas. Aš duodu Elektros gydyklą kuri 
palengvina visus skaudėjimus, išgelbs* 
tl daugybę vyrų ir moterų nuo pavo
jingų operacijų. ■ -

Jeigu turi kokių chronišką, nerviš
kų, kraujo, Inkstų arba taip kokli} li
gų, Ieškok pagelbės tuojau. Atmink: 

' Atidėliojimas daug nelaimią atneša. 
•Eik pas tą kuris yra • specialistas Ir 
daug patyrgs gydytojas,

Ofiso vai. 9 vyta Hd 8 vak. 
Nedalioms: lO ryte iki 2 p. p.

cia


	1921-08-30-DARBININKAS 0001
	1921-08-30-DARBININKAS 0002
	1921-08-30-DARBININKAS 0003
	1921-08-30-DARBININKAS 0004

