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STEIGIAMO JO SEIMO 
ATOSTOGOS%PASI- 

BAIGĖ.
Vašingtonas, IX. 7 d. (L. 

I .B.) Eltos pranešimu rug- 
piūčio 30 d. Lietuvos Stei
giamasis Seimas po atosto
gų vėl pradėjo posėdžius.

ORO PAŠTAS'LIETU
VOJE.

Vašingtonas, IX. 7 d. (L. 
I. B.) Nuo rugpiūčio mėne
sio pradžios Lietuvoje vei- 

Tam paštui-

VOL. H No. 104= (684)..

TiETŪVOS INFORMACIJOS BIURO PRANEŠIMAI.
* ♦

RUSIJA GRĄŽINA LIĖ- 
• ’ TUVAI GEŲŽKELIO

MEDŽIAGĄ.
Vašingtonas, IV. 6 d. (L, 

Inf. Biurasį Kaip praneša 
Kauno “Laisvė” mūsų val
džia, vykdydama Lietuvos 
Rusijos taikos sutartį, suti
ko grąžinti LietuvaįĮSf gar
vežį, 240 keleivių vagonų ir 
virš 4,000 prekių vagonų. 
Tuojau žada gražinti 63 
garvežius, 101 keleivių va
gonų įr. 1903 prekių vagonus.
Šitoji gelžkelio riedamoji I kia oro paštas, 
medžiaga Didžiojo, karo me- korespondenci j a pri imama 
tu buvo Rusų valdžios užei- visose pašto įstaigose ir ap- 
nant vokiečiams išgabenta mokama tam tikrais nm puš
is Lietuvos Rusijon. to ženklais. Siunčiama to jį

. ■ korespondencija iš Lietuvos
specialiais pašįo-keleivių a- 

PRANCŪZŲ SPAUDOS eroplanais į visas Euronnr-
BALSAI DĖL LIETU- šalis. Lietuvos valdžia ve- 
V’IŲ-LENKŲ GINČO. Ida su Amerikos pašto denar- 
Vasingtonas, IX. 7 d. L. Ramentu derybas, kad laiš- 

I. B.) Prancūzų laikraštis kai, rašytįišLietuvosAme- 
“Revue Internationale” sa-Įnkon, atvežti aeroplanais i; 
vo straipsnyje: La (Juestion gi laivii plaukiančių Ameri- 
Polene-Litliuanienne” (Len-Įkon, paskui pervežti laivais 
Inj-LĮetuviikklausimas), ap- per okeanų, būtų Amerikoje 
rašydamas; lietuvių - lenkų išvežioti taip pat aeropla- 

*byiągr^ei‘' ^Rhian^^’šhtp’ra-Įnais. ' . .
šo:

<c Negalima’ iš Lietuvos rei
kalauti, kad ji už Vilnių išsi- 
žadėtij savo nepriklausomybės, 
kuomet visas pasaulis, prade
dant nuo Antantes vyriausybiii 
(Lloyd George’o kalba)* yra
pripažinęs, kad Vilnius turi I KAIP SEKASI ISPA- 
tekti Lietuvai. I ' NAMS.

“Prie susipratimo tikrai ne-l Madrid. — Ispanijos jė- 
galima būtij prieiti, jei nebū- gos, kariaujančios prieš su- 
tij unijos idėja pakeistu alijan- kilėlius Moroke, pasivarė 
so idėja, kūną, žinoma, taip pirmyn. Toliau pranešama 
pat tegalima būtų įvykinti tik- U Af Rkilėliai
tai tuomet, jei Vilnius įsanks- . . ’ J ,
to būtų sugrąžintas Lietuvai. I smarkiai baudžia tuos, ku- 
Tokia Sąjunga, kuri plačiai ap- rie prielankauja Ispanijai, 
imtų visas Pabaltjūrio valsty- Ispanijos šalininkai sušau- 
bes su Lenkija, Rumunija ir Įdomi. Ispanijoj netrukus 
čeko-Slovakija, sudarytų tik- ketinama pašaukti rekrūtus 
nuipamat, tvarkai bei taikai L 922metu. ,
Rytų Europoje. ”I

ISPANIJOS ŠAUNINKAI 
SUŠAUDOMI.

Kauno
milicin inkas-perdetin is.

Lietuvos milicija palaiko vi
daus tvarkų, gaudo arklia
vagiui ir tt. Lietuvos mili
ciją yra vidurinių reikalų 
ministeyijos žinyboje.- Da
bar Lietuvos milicija yra 
gražiomis uniformomis pa
sirėdžius Uniformas atga
beno iš Amerikos .Lietuvių 
Prekybos B-vė ir vatdžia-ja^ 
nupirko milicijai.

PADEREWSKI 
NUSIŠPICAVO.
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NAUJI LAIKRAŠČIAI. IŠSTŪMĖ TURKUS. 
Vašingtonas, IX. 7 d. (L. I ~

I. B.) Pastaraisiais laikais Mažojoj Azijoj tapo isstum- 
padidėjo mūsų išeivijos lai-foslsP0ZAclJ'l’ ’irriasjiebu- 
krašehj skaičius. Jlmtrifo- ru?seJ° 1 J- T“r*
je pradedama leisti “Tėvy- kai norėjo atsigriebti, bet 
nes Balsas” ir “Ameriką.” ^pavyko. Turkai “tais 
ItaUjoje - “L’Eeo di Lit«-Pr sužeistais neteko 12.000 
anie” (italų kalba); Hafni- ka™™l- Graikų nuostoliai 
Joje - “Rygos Balsas (” ir P1-'®1 n0mazL
S "I “Toi±‘ IŠLEPO DAUGIAU

’k‘ T 1 ‘ POPIERINIŲ •
jų Rytų Žinios. , |

Berlin. — pęr paskutinę 
KIEK BERAŠČIŲ. rugpjūčio mėnesio savaitę' 

. Washington. — Cenzas Vokietijos valdžia išleido 3 
1920 m.-darytas rodo , kad bilijonus popierinių markių. 
New Hąmpshire valstijoj Dabar vokiškų popierinių 
beraščių yra 15.788. Tarp markių apyvartoj yra 8 bi- 

- tų svetimtaučių yra 13.746.

PIRMA VIRTUVĖ.
Ryga. •— Amerikos Šelpi

mo^ administracija Petro
grade įsteigė pirmų “Hbo- 
verio Virtuvę’’ ir joj regu- 
l&’iai duodama pašelpų ba
daujantiems*

Ii j onai.

v •

IŠLICITUOS PADE- 
REWSKIO TURTĄ.

Įjos Angeles, C ai. — Dva
ras, kuris prigulėjo Pade- 
revrskiui, lenkų pianistui ii* 
buvusiam premierui bus 
leistas ant lieitacijos. Dva
ras apima 2.544 akerius. 
Bepolitikaudamas Pade- 
rewski nusibaigė ir jo dva
ras eina ant lieitacijos.

3 . ’

PRAŠĖ UŽTARYMO.
Chicago.— Baptistų kon- 

gresan buvo atsilankęs Dr. 
E. C. Morris iš Helena, Ark. 
Jisai prašė kad suvažiavi
mas, prisidėtų prie sumažini
mo neapykantos prieš neg
rus. Sakė, kad dabar Ame- 
rike kįla neapykanta prieš 
visokias tautas, bet ypatin
gai prieš negrus.

NESUSPĖJA GABENTI
* MAISTO;

Ryga. — Amerikos Šelpi
mo administracija jau tiek 
prigabeno maisto, kad Ru
sijos-valdžią neištenka pri
statyti nei traukinių, nei ki
tokių transportaciįjos 'įmo
nių, kad tas gėrybes gįte-' 
nuš į ba<Įo disįriktus* At
vykęs iš Mąskvoą kurjeras 
sako, kad Aįnerikos dar
buotojai geroje sutartyje 
veikia. Bado ^gubernijose 
sumobilizuota 20.000 vyrų, 
kurie pasiųsti Ukrainon ka
riauti prieš Makno, Antonov 
ir kitus, * kurie su savo gau
jomis trukdo rinkimų mais
to. Makno ir Antopov yra 
priešbolšeyikiškų jėgų Uk
rainoje vadai.

I

RUSIJĄ NENORI TYRI
NĖJIMŲ.

Maskva. —Rusijos sovie
tų valdžia atsilakė priimti 
alijantų aukščiausios tary- 
bos nuskirtų komisijų ištirti 
Rusijos padėtį. Po ištyri
mo alijantai būtų pradėję 
teikti pašelpų. Rusijos už
sienio reikalų komisaras at
sakė, kad alijantų tyrinėji
mo komi sija* būtų šnipų ko
misija. O pagelbų sutinka 
priimti tokiomis išlygomis, 
kokiomis priimta iš Ameri
kos.

/ - ___  - ------------

PAKVIETĖ Į DERYBAS 
London. — Anglijos mi- 

nisteiių konferencija nutarė 
pakviesti Airijos atstovus į 
konferencįjų vesti derybas. 
Pųkvietimų, pasiuntė Lloyd 
George laišku. Anglija sta
to vienų išlygų: kad Airija 
šiuokiu ar tokiu būdų liktų 
prie Anglijos.

SUVAŽIAVO CHEMI
KAI. '

New York. — Suvažiavo 
garsieji Anglijos, Kanados 
ir Suv. Valstijų chemikai. 
Iš viso chemikų suvažiavo 
arti 6.000. Tarsis apie da
žų pramonę ir troškinančius 
gazus, vartojamus karo me
tu.

Garsusis Anglijos išradė
jas išrado be trenksmo šau
namą armotą.

GAISRAS.
AŪantic City, N. J. — Su

degė taip’ vadinamas Eun 
Housel Nuostolių padarė 
už $150.000. Begesinant ke
letas gaisrininkų buvo su
žeista.

LIETUVOS ATSTOVO 
MARŠRUTAS.

Spalio 2. d.—Detroit, Mich.
Spalio 4 d.—-Rochester, N. Y.
Rugsėjo 25 d. — Chicago, Ui. 
Rugsėjo 27 d. — Cicero, UI.
Rugsėjo 29 d. — Cleveland, O.
Rugsėjo 30 d—iPittsburgh, Pa.
Lietuvos atstovas gerb. 

V. Čarneckis lankysis šiose 
kolonijose:

4
Bietuvos Misija.

PAGELBA GALI 
PASIVĖLINTI.

Semayenena, Rusija. — 
Šitas miestelis yra vidurys 
bado distrikto pavolgėje. 
Ant ganyklų žolės neliko nei 
šaknų. Karštas vėjas ant 
neapmatomų ganyklų kelia 
debesius dulkių. Dabar jau 
laikas sėti rugius. Papras
tai rugsėjo-15 d. čia pati ru
gių sėja. Dabar visi laukai 
pustau j a, nėra arklių apar
ti, nėra sėklos. Visa apylin
kė pilka, pilki lapai ant me
džių, pilki žmonės savo nu
driskusiuose trinyčiuose ir 
beržo lupsnies vyžuose. Ši
tame miestuke buvo arti 1.- 
000 gyventojų. 40 nuoš. tų 
gyventoji!, pabėgo. Mirtis 
nuo bado ne retenybė. Cho
lera nėra dar epidemiška, 
bet šen ir ten ji apsireiškia. 
►Samaroj sveikatos stovis 
blogas dėl susigrūdimo. So
diečiai mažai tesitiki iš ža- 
dambs pašelpos. Sako, kad 
pašelpa pasivėlins. Duonos 
ir mėsos kaina lygi — po 3.- 
000 rublių svaras. Žmonės 
tekalba apie maistų. Kai- 
kurie genėja medžius ir ša
kelėmis bando gyvulius šer
ti.

- ■ — ■ , — .1 t.

BEDARBIŲ KOMISIJA.
London. — Anglijos val

džia nuskyrė komisijų rū
pintis suteikimu pagelbos ir 
darbo bedarbiams. Į komi-' 
sijų ineina keletas ministe- 
rių. Smarkios bedarbių de? 
monstram jos prie to. priver-, 
te.' ;

■ ------------------- -------------------------------------- G

NEGAUNA LAIVŲ 
. SUGRĮŽTI. *

Paryžius. — Europoje y- 
ra 60.000 amerikonų, kurie 
negauna vietų ant laivų ir 
negali sugrįžti. Kur tik~nu- 
eina.į-agentūras, tai vis at
sako, kad’ visos vietos ant 
visų laivų užimtos ir n^są 
galima gauti iki spalio Mė
nesio. Bet jei kas susipran
ta ir kyštelėja penkdesimkę, 
tai tam atsidaro durys na
mo. Yra tokių žmonių, ku
rie vasarų prisipirko laiva
korčių, o rudenį jas gauna 
progos parduoti už padvigu
bintų kainų. Tūli iš to tik ir 
gyvena.

l
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ĖONAS—tai vęrijijoB galas;

KNYGOS Iš LIETUVOS 
JAU GAUTOS,

Atėjo keturios didžiulės skry
nios naujausios laidos knygų. 
Ketrergo numeryje paskelbsime 
sutašą.

L. D. S. nariai, “Darbininko” 
skaitytojai ir prieteliai išanksto 
prisirengiate įsigyti naujausių 
knygų iš Lietuvos ii įstaigos, ku
ri jums tarnauja per 6 metus su 
virti.

Kaip tik paskelbsime surašą, 
pasiskubinkite su užsakymais, nes 
mes norime duoti pirmą progą sa
vo nariams ir prieteHams.

Sėto, norime pranešti,; kad L. 
D. S. nariams knygos bus parduo
damos už nupigintą kainą.

i—■ ......

DARBININKŲ REIKALAI
KIEK YRA BEDARBIŲ, užgyrė numušimų civiliams 
, Cleveland, Ohio. — Be- darbininkams. algų nuo 10 
darbių yra 135.000. Per pa
staruosius laikus bedarbių 
skaičius pasimažino.

Detroit, Aįicli. -—^Bedar
bių yra 50.000. Atgijimas 
automobilių biznio 'pamaži
no bedarbįų skaičių.

Pittsburg, Pa.—Sunkaus 
nedarbo čia nebuvo. Pra- 
matoma, ’ kad žiemai atėjus 
bedarbių neliks. Prie nau
jai sumanyto Boulevard of 
AUies bus duota 1.000 dar
bininkų darbo. Tečiau apie 
Pittsburgų bedarbiauja 30.- 
000 angliakasių.

Mihcaukee, JVis. — Be
darbių yra 32.000. Darbai 
pastaruoju laiku truputį pa
gerėjo.

St. Louis, Mo. — Bedar-. 
bių yra 95.000. Jų skaičius 
mažinasi.

Indianapolis, Ind. — Be
darbių yra arti 20.000. Per 
pastaruosius du mėnesiu be- 
£’bių skaičius veik perpus 

imažiuo* \ ____ _  .
St. Paul, Minn. — Bedar

bių apskaitliuojama iki 6.- 
000. ,

Buffalo, N. Y. — Bedar
bių yra arti 37.000. Miesto 
valdžia stengiasi duoti dar
bų.

Karrisburg, Pa. — Penn- 
sylvanijbs valstija yra pasi
ryžus išleisti $20.000.000 vi- 
šokiems darbams užvesti, 
kad suteikus bedarbiams 
darbo.

Denver, Colo. — Bedar
bių yra arti 7.000. Valdžia 
rengiasi prie statymo naujų 
kelių ir tuomi suteiks dar
bų.

Spokane. — Bedarbių ap- 
rokuojama iki 1.500.

San Diego, Cal. — Be
darbių yra tarp 800 ir 1.000.

Sioux City, Iowa. — Ne
darbas čia veik pasibaigė.

Dalias, Testas. — Bedar
bių aprokuojama esu arti 
2.000.
‘Atlanta, Ga. — Bedarbių 

skaičius mažėja ir jų yrą a- 
pie 5.000.

Columbus, Ohio. —..Val
džia užvedė kelių pravedimų 
ir kitų viešų darbų. Bet be
darbių dar yra arti 2000.

Lęmsing, Mich. — Bedar
bių nedaug ir jų skaičius ti
kimasi išnyks, kuomet page
rės darbai automobilių dirb
tuvėse.

Norfolk, Va. — Bedarbių

iki 20 nuoš. visose laivų, šU* 
tymo dirbtuvėse.. Tas palie
čia SO.OČO darbininkų. *

PAKVIETĖ GOMPEBSĄ
Tokio. — Japonijos Dar

bo Eederacija pakvietė Sa- 
muel Gompersų, Amerikos 
Darbo Federacijos prezi
dentą, aplankyti Japoniją. 
Prašo atvykti balandžio niė* 
nesi. Ly

' NUMUŠĖ ALGAS. '
Chicago. — Teisėjas Lan- 

dis, kurs turėjo išspręsti al
gas namų budavotojų, iš
sprendė, kad algos būtų nu
muštos. Tas paliečia 50.000 
darbininkų. Teisėjas taip
gi pripažino, kad senpji su
tartis tarp darbdavių ir dar
bininkų būtų panaikinta. 
Ikšiol namų statytojai gau
davo po $1.25 valandoj. 
Streikai ir lockoutai užgin
ti.

• o.

■ SENIS BĖDOJE- -
Worcester, Mass.—Ab- 

raham Chase, 74 metų am
žiaus, nubaustas dviem mė
nesiam kalėjimo ir $50 gry
nais. už. nelegalį laikymų 
svaigalų. Senis aiškinosi* 
jog į jo namų nakčia įšibrio-. 
vę valkatos ir reikalavę deg
tinės. Jis jiems davęs, bet ( 
nepardavęs.

•z 
’ - ■ > ■

MAŽAI TEPRITARIA 
PROHIBICIJAI.

Stockhol'm. — Rinkimai į 
Švedijos parlamentų įvyks 
rugsėjo 11 d. ir iš 600 kan
didatų tik 15 testoja už pro- 
hibicijų. Prohibicijos klau-* 
simas plačiai svarstomas 
spaudoje. Sako, kad Ame- 
rike prohibicija leido polici
jai briautis į namus ir dary
ti kratų ieškant svaigalų, o 
dabar ketinama uždrausti 
tokias kratas. Nurodoma, 
kad samogonkos būtų kur 
kas žmonėms pavojingesnės,, 
negu distilemės, kur svaiga
lai išdirbami pO valdžios, 
priežiūra.

Q

“Darb.” Administracija ir 
LDS. Centro Rašt:«

tį mėnesį prasidės vieši dar
bai ir bedarbių skaičius su
mažės. ~

' Springfield, III. — Bedar
bių yranti 9.000.
' *' ________

UŽ BLAIVYBĘ:
Christianiai — Parlamen

to žemesnysis rūmas perlei
do įstatymų, kuriuo būtų už
drausta dirbti, importuoti ir 
pardavinėti svaigalus, turin
čius virš 14 nuoš. alkolio* Iš
statymas eina į augštesnįjį 
rūmų, kur jis turbūt bus 
perleistas.
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-NUMUŠĖ ALGAS.
ĮVaslii^gton. —* Laivyno 

departmento Bėki?* Denby

1

IŠLAUŽĖ ŠONKAULI.
New York. — Olga Petro

vą, garsi aktorė, važiavo ąu* 
toihobiliu ir sutiko nelaimę, 
į jos automobilių trenks 
strytkaris ir. keletas Šonkau- 
lių jai buvo išiaužta*
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W»is rausai iž gMoe pie Genevo* astartę 3,-į PESlSPĖSriMES. 
kiekvieni jur Jnjo- tarife* 1»« MM i
paį būįu .j*.tanpM Ht*tariiibtalJSS&gES'gSt.yŽfrt

įbonidbu^pastatyti; 
dos stulpo. A : I 3®tt

f. . (platesnės Žinios ku^oe už- į&M it d&Uffrm

• SAVĄ. v Iri, galima sp$j, pas»eWp (taigtai mtftų *ri|ĮrW
Tautininkai’ir socijalistaiWX® taik® i*-»Wri sujo

nuo senai prikaišioja $tų savo *
kamszproleukiškumm riabar|W^y^^upla^to w Atsišaukus dileiDŪS* M*l ' ~ z ~
tų priekaištų ėmė kartoti. |W^kų pakalbėti?7 Bet kaLĮmo bonų nuošimčių įvaikį 

Brooklyno “ Vienybe” Peti turėtų ‘teisingai, o nė [visi atsižada. * AWMa ne |
rugsėjo M. m. a^ugUtaip kad M nuošimčiu, W ir bonų
mingai didėlėmis raidomis .kųnųpk ’ kurie r štai gerb. kum TTrbo* |
sušukus Vilnius Atitenki [daugiausia dirbą > Lietuvoj navyčius atradėjo nuošiimĮ 
Lenkams editoriale klausi'’ $ [Įsbuk/ Tiesa, yra vienas kb [čių ir savo bonų Už $100.

tas kunigas vertas smerki-[ Atsižadėjo bonų LDS. 80 Į
mo, bei tai išimtis. r įkp.

__________ __________ ___ jeigu kalbėti apie kenor .Nuošimčių atsižadėjo be[ 
vedų Liętuvų į Lenkijos lo- [pragaištingus darbūs Lietu-Įpijmiau paskelbtų dar šie: 
bų, būk St. Seimo iri ru4vaii tai ne apie keno kito, o| A 
vos veikėjų grupe tų m J® ,aPie - soeiąl-demokrat^| 
keltį protestų prieš su.. utį, j 
kurių Lietuvių deleg<«< i ją 
buvo priėmusi' Drugelyje, 
Girdi Franci j a /‘spaudžia 
Lietuvų į Lenkijos nagus, o 
Aam spaudimui pritaria mu
lų klerikalai, kurie tiki, jog 
prie katalikiškos Lenkijos 
jiems bus geresnis gyveni
mas.” “Vienybė” savo iš
vedžiojimus remia faktais iš 
‘Lietuvos Ūkininko” paim- [visur pasižymėjo priešvals-| 
:ais.
, Čia tai trumpai ir pažiū
rėsime kas veda į Varšavą. 

Delegacija, vedusi dęry- 
ias -Bruselly, buvo liberališ
ka, , jos priešakyje buvo Sle
ževičius, Lietuvos sočijalis-[reikalaudavo paliuosuoii. I 
tų liaudininkų vadas. Tai-, Sakysime, kad įr Ameri- 
gi socijalistų - liaudininkų Į koje social-cįemokratai iš 
delegacija padarė Brusely[“Naujienų” ir “Kėleivio” 
sutartį ir prieš jų iškėlė p^o-[abazo visur ir visuomet pa-: 
testų .pažangiečiai ir kri- Įsįžymėjo priešvalstybine a- 
kšeionys demokratai. Įgitacija ir jeigu kur tąrė

Ar iš to neaiškų, kas veda [kiek prielankesnį žodelį Lie- 
į Varšavų t Į tuvos neprigulmyb^į, tai tik

Eikime toliau. Įdelto, kad pagavus doleri iš
Ta pati “Vienybė,” vos [nesusipratusių piliečių., 

suspėjusi apšaukti, kad lie-| Tai-gi ‘ ‘^Naujienos’’ dar 
tuvių klerikalai veda Lietu-[sykį, pasirodė, kad joms rų- 
va i Lenkijos globų, jau se-lpį tik apjuodinti sau nepą- 
kančiame numeryje, t. y. [tinkamus asmenį®—įkuhigus

y
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pasatrfto dar&ūnnfcai 
vienykitės Kristuje, po Są& 

~ vėliava, viouomęnoi
gelbsti.

. v , 

.r*'

Ar keluntjam į Varšavą. Tu
me straipsnyje kartojama, 
būk krikščičnys demokr tai

.......... ...  ..............................................!■■■-■ I ■ l.ll —4

NEDARBAS—KAPITA- 
7 \ }RISTO ĮRANKIS.

.Bile kuri kompanija pa-, 
Mausta apie nedarbo prie
žastį atsakys, kad nedarbas 
kįla dėl užsakymų stokos. 
Kad tarno būna teisybės, tai 

^bejoti nereikia. Bet iš an
tros puses aišku, kad ne vi
suomet taip yra. Vienas 

“ Anglijos darbininkų vadas 
būtent Johp Hill, boilerių 
ir laivų statytojų unijų sek
retorius, sako:

“pasaulis yra kietašir
džių žmonių rankose, ku- 
rietus nedarbas yra įrankiu* 
n^tik numušti darbininkams 
algas, bet taip-gi nupuldin- 
tį, jų dvasių.”

, Visose šalyse. karo metu 
■ algos buvo iškilusios, visose 
" šalyse po karo prasidėjo 

ę nedarbas ir kartu algų kapo- 
jimas. Daugelyje vietų dar- 

to.

t

. *

bininkai tegauna perpus 
ką karo metu gaudavo.

• ATLIKITE SAVO 
PAREIGA.

Šis rugsėjo mėnesis pa- 
~skirtas Lietuvos paskolos 
. Šonams plajinti. Niekas ne
privalo atsilikti nuo darbo. 

’ Daug yra* bedarbių, iš ku- 
7" f ių’negalima reikalauti bo

nų pirkti. Bet ir tokiems y- 
^fa būdas atlikti pareigą. Be

darbiai gali savo laiką pa
švęsti, surasti dirbančius, 
kurie per apsileidimą ar de 

; kitokios priežasties nėra pir
kę bono. Bedarbiai tad. pri
valo išplatinti bonds tarp 
dirbančių. Dabar bonus 
privalo pirkti ypač tie, ku- 

' rie dar nėra pirkę. Drau
gijų, kuopų ir kitokių orga
nizacijų nariai susirinki- 

« muose privalo Įnešti siuna- 
.Hymą boiią pirkti ir parei
kalauti, kad nei vienas išga- 
lįntis narys neliktų be bono.

Kacl draugijas ar kuopas 
paraginti, tai reikia grieb-

t

?

[kurie perdėm yra priešingų 
[Lietuvos valstybei. Jie iri 
[Steigiamajam Seime ėjo irt 
Įeina išvien su Lietuvos prie-Į 
|šaig lenkais ir bolševikais, ! 
Soeial-demokratai . pačioje i 

[pradžioje pasisakė, kad jie 
[atėjo ne dirbti, bet pąsĮklau- 
[syti.
I Steigiamajam Seime "jie j 
[trukdė darbų. Visuomet ir

tybine agitacija. Į
Suareštuotus lenkus ir t 

bolševikus už kurstymų Lie-| 
tuvos piliečių ir už padary-l 
tus; sukilimus Lietuvoje .So-| 
cial-demokratai visuomet

wi 11 put y i m" 'i
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RUMŠAITE, , '
W6rceater, Mass.

GUDAS, 
“Darb.” Redaktorių

J. P. PAUTIENIUS,
fį 4 9

Jteading, Pa.

E. ČĘPIENE,

p.

Norwood, Mass.

K. BALTRNRNAS,
Lawrence, Mass.

Į A. BUDRIS, 
Chicago, III.

LDS. 37 KUOPA, 
Levviston, Me.

L. P. S. 7 KUOPA, 
\yorcester, Mass.

J.. LITVINAS/
> * Hartford,,Conn.

P. S. KANAPECKAS, 
Absonia/ Conn.

rngsėjo 6 d. deda P. JaaoĮir visus tuos, kurie Lietu- 
Ątraipsnį antgaltiu: Ar ^raįvcSs labui su didžiausių pasi- 

fšventimu dirba. Toki sočiai 
[demokratų ^taktika mums 
Į aiški- Savo priešvalstybine, 
[agitacija ir šmeižimu asme- 
Įnų dirbančių Lietuvos labui 
[yra nė kas kitas kaip pasiry- 
|žimas sugriauti Liepivos~ne- 
fprigulmybę.
I • • ' ■ '

NAUJAS LAIKRAŠTIS 
Į Šiomis dienomis pasirodė 
(naujas -lietuviškas laikraš- 
|tis vardu. “Amerika.” : <Ei- 
(na iš AVilkes-Barre^ Ba. 
[Pirmas numeris datų turi| 
Įrugpj. 28, 1921. Tai savai- 
[tinis 8 puslapių laikraštis, 
katalikiškos pakraipęs. ^ A” 
merika” statosi sau tikslu 
koncentruoti, vienyti ir bu
dinti Pennsylvanijos lietu
vius, kurių yra arti 40,000, 
įr kurie turi 13 parapijų. 
“Amerika” sakosi “visuo
met bus Lietuvai ištikima, 
bet jau jos spalva bus dau
giau amerikoniška. Į’ats 
laikraščio vardas tų cįtįoda 
suprasti. Kovosinje ų^ Kris- 
taus tikėjimų* mylėsime 
Lietuvų ji’ gerbsime Amėrį- 
kų.n . • . - a -

^įęk
įeisią ir redaguoja čia au
gusio jaunimo barelis. Lei
dėjams apsukrumo matyt 
rtęlriiksta, nes laikraštis be
turįs >dųųg pagarsinimų, 

metams
. T , . . . ;uAmerika, . 300'. 0avpy'' 

0piuij% kad kiekvietias be- met ateis piktMes žmįbs a- Bldg, Wilkes Barre/ Pa.

tie spaudos.. Visokias orga* 
pizacįjas, kdrios tik neturi 
huno ir Jo neperka* tuoj 
skelbti į laikraščius. Į lai* 
kraščius reikia paduoti ir 
atskirus asmenis, kurie tik
rai išgali, o neperka. Visi 
atmename, kad kuro metu 
Amerikos biznieriams buvo 

t grasinama išrašymu jo var-.

reikalingas seimas ir kam 
jis? Savo ilgoką straipsnį* 
P. Jaras štai kaip baigia: 

“Jeigu kam atrodo, kad-da
bar proponuo,lamas seimas yra 
reikalingas, turi jis reikalin
gas tik tam kad sustiprinti L^ 
S. S. ir jos įtekmę ir podraug 
1 z. d su pagalba tame seime su
tverto centro būtą galima va
ryti platesnę ir sistematiskesnę 
agitaciją prieš aukas ir. L. L. 
paskolą, arba kitaip sakant, 
prieš L. Valstybę.

“Pasiskaitykime šią metą T. 
M. JD. išleistą knygelę ‘Lenką 
Sąmokslas Lietuvoje’ o pama
tysite, kad kaip Lietuvoje taip 
čia Amerikoje propaganda 
prieš L. Valdžią yra vedai? a. 
vienodo stiliaus. Taigi kas ’ <• 
retą pasitarnauti lenkams ir • 
grąžinti Lietuvos žmones '••vi- 
džiavon, važiuokite į Pro{ ' d- 

i viu šaukiamą seimą I
Tai mat kas kėliau 

Varšava ir kas veda L u- « v
vą j .Lenkijos globą. Ai to
me, kad lenkti propaga, Ja 
veikią tarp visokių lietuvių 
progresyvių ir kabiųjų.

t
■ ■ " "1 1 ■' 1 ' r

l

r KAIP JIE IŠPILDYS

do ąnt gėdos stulpo, jei bo
rto nepirkdavo. Bonų pla
tintojai pagrasykite pasta- 

\ tymu prie gėdos stulpo — 
gaysininm po laikraščius ir 
kitais būdaįs ti|, kurie ne-» 
perka bonų. Kelkįme tokių

PRIŽADI
“Naujienos0 No. 205 edi- 

toriale po aųtgąlvįu “Šep
kai gavo VilniųĮ” pakabo* 
ja iš Gene vos gąut> percĮem 
melagingų žinutę Vi|piąi$ 
klausime. “Po savotiškų, iš
vedžiojimų dar štai kft rt$O:

“Bučiaus apie ta dalyką 
mums teks pataikėt?, kuo-

»

- / ■ >

|vo žadatąofc parąmos, uŽairaŽč L. 
L. Paskalos bonų už $700.00.

Prie kaip pąąižkėjo iš
diUgitft pr^neShuo, žmonės susi- 

linjomavo apię j^lietybĮr Čia ne- 
Įreikčjo daug aiškinti reikalo tap-f 
į|i Sųv. Valstiją pllį^iiigį bęt pą- 
[tįa žmonės pasirodė tai suprantą 

ūgtelia akaitllua bžsirašS norin- 
įgių diapti piliečiais, 
j Dabar vietirič K L. P. stotis iąi- 
įsįa jiu darbo, kad išpirkti čia' nu- 
hkirtą kvOtą. t Nors laikai ir la
ibai sunkūs ,nuo ko daugelis jau 
senai vargsta* bet yra pasirjžę sa
vo dalį atlikti,

7 Antanas Losiąs.?

NASHUA. N. H.
Rūgščio 4 J. buvo pašventini

mas šyĄ Kazimiero parap. Šv. Kry
žiaus kapinių. Diena buvo graži.; 
Žmonių prisirinko begalo'daug. 
3:30 po pietų atvažiavo Jo Mat 
Vyskupas,, lydimas mūsų klebo
no »su klierikais, G. M.-česna ir 
Pr. M. Juru. Jauwametčs vytčs ir 
klapčiukai gražiai juos pasitiko. 
Pašventinęs kapines, J* M. Vys
kupas pasakč gražų pamokslą. 
Džiaugėsi, kad tiek daug žmonių 
susirinko. Po to včl gražų pa
mokslą pasakė gerb. kun. P. Da- 
niūnas. Po pamokslų visi nusifo
tografavo drauge su J, M, vysku
pu. Po to, pilni gražių įspūdžių 
skirstėsi. Gi J. M. Vyskupas nu

ly y ko pas mūsų kleboną vaEarie- 

 

/ Iniauti. Jaunainetčs vytčs prisi
rengusios nuėjo į klebeni ją, ir pa
dainavo dainas su Vyčių himnin 
Viena mergaite pasveikino, vys
kupą jaunųjų vyčių vardu ir įtei
kė jam gyvų rožių bukietą. Tuo
met vyskupas pasakė gražią pra- 
kalbėlę, ragindamas mergaites 
mokintis savo prigimtos kalbos ir 
ją mylėti. Nusidžiaugė iš vietos 
klebono darbštumo ir prižadėjo 

Jatsilankyti, kaip išmalevosimc 
bažnyčios vidų. Pažadėjo remti 
finansiškai jei statysime mokyk
lą. Jei visi suprastų reikalą ir 
smarkiai dirbtij bu gerb. kleb. 
kun. P. Daniūnu, tai viskas būti} 
galima, nes r vienybėje galybė.

Toj pat dienoje įvyko išleistu-

f

t 
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' ^TAS SEIMAI -
v (Oįevetytfk

Svęikos mielos delegatės ir mieli sveteliai, . 
J ŠejJtintųjį mūs seimų toli ’alkeliavę.

. Dvidešimt šitoji kuopa Clevelando mieste, 
pep, laikų daug svečių sukviesti^, 

Kad septintas šitas seimas būt $kilmingiausis, 
O irtus išaugtų kaip-milįins didžiausia
Todėl sveikiname visus is širdies šiandiena 
Vėlindavai kogeriausia darBuoties išvieno.

~ DeL-gerovės mūs sųjungos ir mielos Tėvynės. 
Visuomet progai atėjus dirbkim pirmutines.

- Kad ęąjungą mūsų brangi visuomet būt tvirta,
- - Sufr Ba^čioair &v^ls-pįekacl neatskirtą. 

Lai mufias padeda Aukščiausis šitam seimo laike 
Daug naųcfingų įnešimų apsvarstyt kaip reikią. 
Lai gyvuoja septintasis Seimas ir jo Delegatės,

, Lai gyvuoja mūs sesutės visos sųjungietės 
Lat ^vųoja visi syę&iąi čionai susirinkę,.

v Daip vĮetiniąi taip’kiti iš toliau atvykę.
Lai gyvuoja mūs tėvynė, laisvoji Lietuva,

' Ląį kraugerius balta-spąrnius išneš iš ten viesulą. 
Lai garsusis mūsų Vilnius bus sostinė Lietuvos, 
Lai ant kaino Gedimino jos vėliavą plevėsuos.

S. Kimutis.

l
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sakot apie juokingą, bet* WATBRBURY, OOKN..
Toks narių ir prįetelių ųž- Į Mūsų miestas nei gyvžs, nųj mi- 

jautimas savo organizacijai iręs. Nedarbas tęsiasi jįu visas 
L. D. S. priduoda daugiau|metas Daugy^Žmonelių vaikš- 
energijos arčiau stovintięjnsp’11^0 salygatviais laukdami atei- 
iną vairn ’*► • ^s' Bet Peilyje dar nesinią-

' to-nieko gero. Dirbtuvių yra ne- 
Dirbant sutartinai, vięny-Jmažai, bet kad is-ją, kad, nesisu- 

beje daugiau nudirbsime/TU|ka £erai- Bet skurdžią žmonelių 
aiškiai supranta.L; B. S. na- b^augiausiai yra. Snoma. 

nai ir prietakai. ' reifealaująnči, g pa.
Tad mes ne kiek P©abej(H;|gei|)Og} įjetuviai kol kas-dar 

jame, kad tarpe mūs toji Įšiaip taip pragyvena. Daugumas 

 

vienybė pasiliks ir ant to- įkeliauja i tėvynę, kiti aių akių ir 
liaii. v tokiu būdu nėra daug shvargu-

Vienybėje—galybė! sl\; ... * ’
Veikimas, galima sakyti pu- 

:—■---   ■ 1 <į » 1 ■  --------------siau miręs. Žinoma, kad ir no-
- __ .__ . . .. . _. .rint veikti yra sunku, nes trūks-
Bolsevizmas—tai votis ant Lie-L XT ... . . . . • _, • __ * t & veikėją. Nežiūrint į tuos tru-

tuvos kūno. Kuo greičiau ji’PX»*|kunHia kaip kada sis tas veikia- 
truks, juo bus stipresnė valdžia irima. Rugpjūčio 28 d., buvo pui- 
sviesesnė visuontenž. Pirkime BO-f kus išvažiavimas Šv. Juozapo pa- 
JNUS. rapijos, ant gražios ūkės. Žmo-

~ nių privažiavo virš 400. Iš veidų
' buvomatoma kad visi užsiganėdi-

j Lietuvoj pradedamųjų mo-|nę ir sulaukę vakaro linksmi 
kyklų lietuviškų yrax 1,284, (skirstėsi kur kam reikė jo. '

žydiškų 77, lenkiškų 20, vo-| 
kiškų 20, rusiškų 5, latviškų 
9, mišrių 5.

Rugsėjo 4 d. tapo surengtos 
(prakalbos L- P- B. šėrininkų ir 
Lietuvos Gynėjų komiteto šv* 
Juozapo par. svetainėj, kalbėjo 
tik ką sugrįžęs iš LjetuvosPr. Gu-

> Žemės diametras yra 8,000 [ daĄ | ‘Darbininko? pedfektorius. 
mailių, saulės diametras y,įŽmonĮų prisirinko apie 120, Kal

bėtojas ląbai daug papasakojo ą- 
pie dabartinį Lietuvos padėjimą.

. . „ .Ant kiek teko matyti, publika pil-
metras yra 300.000.00Q maj-| naį buvo patenkinta gerbiamo Pr. 

 

Įių! (Gudoprakalba.Taipigigerb.kal-
> ■ - ■ — i-------------- bėtojas parodė daug įvairių daįk-

Nei jokioj pasaulio vals-jtų parvežtų iš tėvynės, prakal-
Jtybęj dviračiai" nėra taip[bli pertraukoje buvo renkamos 
apsčiai vartojami, taip Ho- «*“,*? "J*““ f *• * ■ linnū alrftlAa impio tqtia TViciiiaTnc
landi joj. Ten dviračiais jo
ja net senos moterys.
..........     j i ■■■'■ ; -1 - - ....... .
7 Indijoj Žmonės nepasitiki 
bankais ir savo BjpičPĮS 
kasinėja žemąjį, vįptoj depo- 
zitųoti baiikuospp.

T
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? Pereitais^ Į$20 rHM8 
Sįiv. Valstijose pagąrsįi)i- 

išleista
iMds swęa Ir
savaitraščiam^ ‘ięį$ 
(mooo: v t ’ * •: r

-.-■,1,1 ..........................................................• , , '■■■■.■■T

‘dės vardu Betelguese* dia-|
ra 866.000 mailių, o žvaigž-Į

« , 

savo 
ruožtų, labai teisingą prilygini
mą. Štai gale, maž-daug visko, 
gerb. kun. J.. Karalius pasakė 
trumputę bet laabi entuziazmin- 
gą prakalbčlę, ragindamas, kad 
kiekvienas ręmtą savo Tėvynę 
Lietuvą., Gi-tąj prakalbėlėj kal-įvią vakaras, parengtas'jauname- 
bant apie Vilnią,"jis šiaip pasako-|čią vyčių, pagerbimui gerb. klier. 

 

jo: Girdi, tūlas lietuvis suėjęs su į G. M. Česnos.
savo paą|siamu tulu lenku, prade-Į žm011ię prisirinko pilna bažny- 

jft kalbėt Apie politiką. Gi jiems į svetainė. Pirmiausiai jaun.

kalboj priėjus prie, klausimo ?kamįyy^ vedėja paaiškino vakarė 
turi pfigulėt Vilnius, lietuviams į tiksią. Mergaitės, padainavo L. 
ar lenkaitis! Lenkas pasakė — lyyčią himną ir kitas daineles, 
lenkams j. lietuvis tada savo ruož-1 Tuomet gerb, kler. Pr. Juras, L. 
tu užklausė: kodelf Lenkas at-L cent Jpim. pasąkė puikiąįra- 

sakė : todėl, kad jenką yra daug|kai^ apįe jaunimo auklėjimą. Jo 
t-. kalba padarė nemažą įspūdį į

klausytojus. Antras kalbėjo gerb. 
kun: K. Urbonavyeius iš So. Bos. 
tono. Jis pasakė įspūdingą pra
kalbą pritaikytą prie šio išleistu
vių vakaro. Nurodė kokios ^per- 

kimę gerb. kun. P. Daniūno. Po 
to gerb. kler; G. M. česna pasa
kė jausmingą prakalbą, raginda
mas jaunimą mylėti ir branginti 
savo prigimtą kalbą. Jo kalba 
patiko visiems. .Vytės įteikė jam 
gėliij bukietą, kaipo ženklą pa
garbos. Gerb. Česna paliko po at
minties ženklelį jaUnameeiam vy
čiam, t. y. po gražų paveikslėlį ir 
medalį. Jis visada linksmus, ir 
malonus. Už tai jį vyčiai ir my
lėjo. Pabaigoje kalbėjo ir gerb. 
klebonas P. Daniūnas. AČiavo 
žmonėms už skaitlingą atsilanky
mą^ ir ramų užsilaikymą. Vaka
ras'baigėsi 9 vai

Rugsėjo b d. įvyko šv. KazimieA 
iro parap. išvažiavimus prie Tanic 
Pond ežero. Oras buvo gražus. 
Žmonių privažiavo nemažas būre
lis. Bežai'džiant pasigirdo triukš
mingas niunkos maršas. Tai 
Maųchesterio, N. H. lietuviai at
vyko: trokais, automobiliais ir 
savo”. Leną atsivežė. Daug jauni- 

.mo ir nuaugusių. Benas per vi
są dieną linksmino įpiknikierius. 
Visi nusifotografavo. Manchcs- 
terięčiai labai paįvairino išvažia
vimą. šis išvažiavimas gąlinįa sa
kyti, Ačiū numchesteriečiams, bu
vo vienas iš geriausių. Jioms pa
dėką priklauso UŽ tat Vakarui 
atėjus užgriežę maršą, ir Lietu
vos himną,* net miškas’skambėjo, 
ii* trhuke namo; gi vietiniai, atsi
sveikino rankomis plodami. Su
rengime Šio pasekmingo išvagiu, 
vimo daugiausiai pasidarbavo 
kun. P. paniūuas k W$r* 
fceamu

v*

’a-

Vilniuje, kad daug-maž visi gy
ventojai Vilniaus kalba lenkiškai. 
•Lietuvis ant to tik patraukęs pe
čiais niurktelėjo: “Gal būt.“ Ir 
valandėlę pamintijęs, tarė; Na, 
lenke, atsakyk pian teisingai ant 
to etai klausimo: Va, buvo žydas ĮniainOS įvyko Nashueje, po atvy- 
turintis didelę, grasią barzdą, bet - - - - - -
jam apsileidus barzda priviso pil
na.. ątėlįįj M: ’Na$. tai pasakyk 
man, kain.^ti|ufir si barzda, žy
dui ar Utėlėms? Žydui! —- at
kirto lenkas. Lietuvis gi ant to 
4arė: Na, įtat^ąip yra ir su Vil
nium. Tiek.to iŠ kun. Karaliausi 
juokingo, teeiau labai teisingo 
prilyginimo. Mes-gi esame it tas 
žydas, —. per 'mūsą apsileidimą 
^priviso iėnką-utėlią, mūs barzdoj 
'— mūs tautos papuošale — Vil
niuje. Atminkįfne: — Barda or- 
namus vir — barzda dabina vy
rą, kalbėjo žmones senobinėj ga
lingoj Rbmoj, tik vergai ir y pa
los prarkdę vyriškumą... neb tu
rėdavo barzdą. Pirmyn tad! Ne
būkime vergais ar eunukais... 
netftiduokbne utelėms — lenkams 
ibŪB tautos barzdos — Vilniaus! 
Pirkime bonus, o ją pinigus 
Lietuvos .vąldžia pripirks Žuką, 
įiepeČių; tąi Tyra-, kar&biną, kanuo- 
Jią įr kariuomenė įš-
įiįuos’ utėles 4- lenkus iš Vilniaus.

, z Barzdila.

liaąs skolos, kuris tapo pasiųstas 
Lietuvos valdžiai lapkričio 8 d. 
1920 m. Po $1.00 aukavo šie as- 
inęjlys: K. Ivanauskąs, Juozas 
Angys, J. V.' Kpvas. Vįso suau- 
kįmi&TM ' . ~

,<įą» VTatęęlįuųyję ypą ąt- 
j4įįB$neių uityįę“ įf j0s* Valdžią

i WTT.ĄnTU.pmM PĄ.

' ‘ ‘' nimu.
151^30*4 ^?. nį., ri$Mv, Jur- 

ę^Tparąp, syĄtąinėjė; (bes
bųvų Šv.<g|Miįlerą) hu- 

p^kalĮjos reikale 
LiętWY^ Ląiąvėa- ftwko$s. Bet..^ 
lįęt w

W o
Ui ' vjte- 

tiK- tu vį^spap*-

,^_,i ......................................................... . I, •. I M Į.’.-'-l

| Lįetųvųs pradedamose uių- 
kyklbse yra veįąmi v§ka4» 
rtįąįik^fsąį W W‘
įeitais mbtiiii 
fcnks 10,600 to ixwW

ATHOL, IffASS.
Prįtąrt ne vien žodžiais, bet ir 

,■ flMrbu.
Ę||gsčjo £ j,, Čia buvo sušauk

tas viešas.'lietuvių susiidnkimas, 
kurr klrijonga kun. Augustinas 

!Patrritis,kąięo;bkVęs vietos dele
gatas į Fędcracįjos kongresą, da- 
rįr Žnionllnš pranęšimą apie minė
to kongreso nutarimus.

\ Jžkhaoę prąnešlmo, žmonės iš- 
reiškA pritarimą visielM .
Federaoijoe - ‘ už^rležtiems dar- 
bW4» i|> IMUQdjfj|UBi paYysdį »a-

• \



G^AND RAPIDS, MICH. ,

Vietos moksleiviai niekad ne- 
. nustoja darbuota Rugsėjo i j-
Ą. Ir. R. į M- & 12 kp. buvo pa
rengus labaiv gražų vakarį Pir
miausiai kalbėjo mūsų gerb. kleb. 
kun» A- Ueksnįs.' fcaįp visuomet, 
taip’ir dabar, savo 'prakalbą- pra
dėjo jpokaUaiB,,paąktiikaržt& kal
ba nupiešė moksleivių padėtį ir jų 
tikslą. Pagyrė tuos, kurie tejau
čia ir remia moksleivius. Baigda
mas vardu moksl. 12 kp. ištarė a- 
čift visoms Atsilankiusiems. Po. 
to sekė labai juokingas veikaliii- 
kas. Parodė, kaip reikia nutrauk
ti paveikslus prie vakaro šviesos. 
Antras veikalėlis apie mokslo my
lėtojus ir-gi puikiai nusisekė. Vai
dintojai savo roles gabiai atliko. 
Vakaro vedėjas moksleivis Vili
mas jusas perstatė kalbėti gabų 
moksleivį klieriką Pijų A. Leke- 
šį, kurs turi Dievo dovaną — 
gerą iškalbą. Liūdna visiems bu
vo išgirsti, kaip jis pirmiausiai 
padėkojo Aukščiausiam ir vysku
pui Kelley, kurs jį veltui mokyk
loje laikė per 5 metus; taip-gi be
kojo ir Jdėbonui kun. A. Deksniui 
už jo šelpimą jo dvasiškai ir ma
teriališkai. Padėkojęs visiems iš
tarė griaudu “sudiev,” nes 6 jrag- 

Jėjo išvažiuoja'į savo gimtąją ša
lį, tėvynę Lietuvą. Ten nuvykęs 
žada tęsti savo mokslą Seinų se
minarijoje. Tam tikslui vysku
pas išdavė jam gerus liūdymus. 
Jam atsisveikinant daugeliui aky
se ašaros spindėjo. Žadėjo palai
kyti su mumis tamprius dvasios 
ryšius. Gaila tokio brangaus jau
nikaičio. Dieve jain padėk. Visi 
garsiu plojimu palinkėjo jam lai
mingos kelionės. Po to B. Karaii- 
tavičinte ir J. Karantavičius labai 
gražiai pagrajino pianu. Trečias 
veikalėlis atvaizdino, kaip žiau
rūs priešai drasko-mūsų tėvynę 
Lietuvą. Dalyvaujantieji savo ro
les puikiai atliko. Baigiant visi 
sustoję atgiedojo Lietuvos himną 

■ ir tuorni užbaigė vakarą.
Valio, jauna moksleivių 12 kuo

pa! '

♦ __
>■

Vilniaus Dzūkelė.

PHUADKPHIA, »A. WS Įdtapa doram w į Mkdri< naridi*^ ***w*gi'

: . * * VaMtyba. mite, «wįjik į
-——r ’.W^. , , * 1 [tos darbas/

* 3 rn 1 fga&tieuig rinką gtata’ "giedotoms mišioms au-l . MAI&I * jdviėjus tttetei bm mMytį 1* -
Įus. j riekfeF>i»w M erdtanMui rie-| m M *<swws *FHdiW ,
kaipareiskemęrgpigy.auM 30004000sukata rs Rerte gandą
rinktai Lietuvos ^yriimd LėdidnWa į^^/^^luiJversitetb
Komitetui. ' * .

i* 18ikuv|a ir S&VCK salę• [maitinti, vidutinė gyvenama trabST^alėiiėsitė ateiti paąkirtu. Jaiku. [TrtpT,fjĮą irtai IbS*

UpasvKvs ^am4o mrrn. J/AbVAbya.—JJe^i 8t°- ruoJti. • ; strt0YBB ’^,w’ rin>s prainoritoin darblj.
kos katalikų inteligentijosI * ; Įliwi »*. », WS. GerovSs įygft, kuri • praėjo
krikščioniškosios , organiza-į t>trrjjįjĮ; _L Nors te ne.W »» »«*■.• W awsti į BiMirinkim* >«Įrveikti prieF kfttg, Uepaijuit
rijos nedaug teturi parise-U^ tagiauaP** ***** MrHi- |suriuausiopaa6jim9i,Wpl5t<tfė
kimo. Ypač daug'kenkiaLjax_ . Injetamsf 2000 6 ptaai javu ir| •■ Kw<3® Valdyte.|jįį.oj atrieks mažiateHisltei*
vietiiiiai -valdininką i prieISt.^4 ' ltarta dfabaži^i ęfemeniri. . »e-| ,,,,, . ... — mus.
“ m Įgmanazjja. Vietiniai ateita.-|:tsma:500 a» 5 įtari javu te kat-F .............singais nusistatymais. Tekinkai padedadarbuotis teita drabužių; n^tte’i^mįis.1 svrjKAT0S DALYKAI 
riaus vm tik yra ir kas Kesaj rei:U25 te 30 auksinų. I «VBIKAT08 DALYKAI-
dięseja « saujele Pąvasa^U W pav^J w
ninku. Kas mn^ peną ^Kalyte 30 4 «&o.
pavasario saulutes spinditeLjazijos dirokt. Simanavi-I' • . • - ■ -
hams,^^. pr^L  ̂ - įurnBlMIM
tae st&ieteję bedieves w . [, $1 |QUIf [R*
dai? Juk visur ?odosiki šiolĮkjo gugteinkiino. Betriabar, r RINKIMU
pavasaris pergah žtemą; arĮ-s^g Ht ^1. lilHKIHUt , t
taip te Amerikoje ^at kttypa., pradėjo Į _____
.J* g?1?.’ tad/taieTkios ^•lKĮtejątfc yiaLraKD RAPIDS, MICHf
bingiejj vyčiai paremtų ^[pažymėta 180, u kasoj ran-| dds. sa kp, mėnesinis susirinkimas 
VO ieicu iau ne aukomis tai H ■ igaa -i'* Cf * i [įvyks panedeiy, 5 d. rugsėjo, 7:30 vai. ■|* „X auksinų. Savivale | vakarį, įKPętm ir 1W1O parapijos

drąsinimais ir koresponden-Į^ ^igj į ^ srovės. " ’
• v* - ’ • L, "• hlvęsklte ir ūaujų narių.

Jonas Poteksįys.l r

BRIGHTON, MASS.
| LDS. 22 kp. mėnesinis susirinkimas 

.v į įvyks pėtnyčloj, 2 d. rugsėjo, 7:80 vai.
___ii™.:, z.Kviečia- 

MedikuiČiu kaimo, Joniškio pav., I me visus narius ateiti. Talp-gi atsi- 
| veskite ir naują nariu.

Kviečia Valdyba.
■■ 11^

■. š“”!' 'žssr “žs* “»»»«■> p«-mELSSsayssaE;.-
BM# * L- starte & ~Stjfigiamojo Seimo Mrys..Atikas »to jaunimo, įs tatpoĮ^^ draugam tronte 

Bagdonas, ką tįk atvykt* w Lie
tuvos, prakalbas rengė Phila. 
lietuvių krikščionių sąryšy*. Pa
sekmes neblogiausios, nes pas mus 
didelis nedarbas. Donų parduota 
už virš ^5,00(X0O. Dar buvo pri
siminta apie Lietuvos kariuomenę 
ir surinkta aukų. $91,84, kurie bus 
pasiųsti- L, Gynimo Komitetui Au
kavo sekančiai; v

A. UžumeeW — $5,00..
. Po $1.00: A. Trunkąitis, B. Au- 
gaitienė, J. Švedas, -E*. Matukas, J. 
Sungaila, K. Zokas, J, Vaitekū
nas, J. Vaitkus, Ky Senulis, J. Rut
kauskas, P. Pelėdžius, A. Petru- 
šiunienė, A. Šimkus, J. Normon- 
tfes, P. Tamošaitis, J. Šimkus, V 
Kaupas, J. Lekavičius, E. Barčįu- 
tė, P. Karvelis, Z. Mikeliuniute, 
V. Petrauskas, J. Tyla, J. Pilipa
vičius, A. Liekūnas, A. Valentis, 
P. Velėnis, A. Vežienė, M. šauly-* 
te, J. Briedis, Rokas Mikalojus,. J. 
Gaidelis, P. Leščiauskas, B. Kuk- 
taitė, P. Martinkaite, S. Pleinis, 
K. Jaškas, J. Bura, J. Bačiulis, A. 
Žvigaitis, S. J. Albikas, M. Du
šas, A. Masoluraskienė, S. Mic
kūnai, M. Kimutis, P. Večins- 
kas, P.' Krivickas,) Ą. Bučinskie- 
iiė, B. Kvedarauskienė, J. Šaliū- 
nienė, D. Sauiioras.

z 7-tą vai. vakare, prakalboj bu
vo'Richi^ondo dalyje, šv. Jurgio 
bažnytinėje svet. Kalbėjo tįe pa
tįs ir kun. J. Karalius. Ragino vi
sus pirkti bonij, kad nepasiliktų 
nei vienas išgalma. Bonų parduo
ta už $800. Ten ir-gi buvo kolek- 
ta padengimui lėšų. Surinkta 
$24.00*

Sąryšys taria širdingiausi ačiū 
visiems aukotojams.

Rast. J * Oblikas,
1529 So. 2-nd St.^ Phila.

• ■ ■ ■ 
n-*;» u*'; .
\ t -

y
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11 Pirndatiriu? Žingsnis buW F* 
{teigimas savistovio Darbą Me- 
IdikaJiško Biuro, kurisapsangū-

. Įsai netemysi jog ui ją Wfci. |moŽiasFk’priMūii ditSMį 
[Gera, tvirta sveikata niekuomet [ vaiiUJ SVeikatą. Biuras Mr- 
Įnebuvo pigesnė kaip šiandien. Įbo savo programą, kuris įtrau- 
I ---------------------------------------------------r Į^g kooperacijon visas drąugyg-
I Džiovos “užtikrinti gydymai’Įtes įr užsiima viešos mi* '
[rodos turi tiek pat senumo kaip katos darbais, ypatingai dirba- 
| ir liga. Dabar girdime, jog pie-kčių motinų ir jų vaikų sveiką? _ 
’tvakaruo&e atsirado seni užmaną 
nymai naujose formose. Bet sd4 Valstiją tik 18
kančiai tik keU bandytojai te-La aprūpina fizišką egzaminą 
parašė: “Jaij negaku sa^|nvisų vaiką, kurie eina į darbą, ktertbr/iscr rv-rrrlTirVlricf monn -lem-TrricK wL ' . ... “ ..... *

[ Pirte sveikatą išangsfo te vLlfa laukiančias ir 'dtet«BpM
_______ __ _

Gcm, tvirta sveikata iūelmoirid; Į vanUJ SVeikGtą. Biuras i&įč

4 |ke kooperaeijon visos drp,ugyg-
VL. • i • _.,v’»•_-k  ? .v

rodos tūri tiek pat sėmimo kaip katos darbais, ypatingai dirba-

Įtvakaimose atsirado seni iižma-Įt^
Inymai naujose formose. Bet se'-Į < ____
kančiai tik keli bandytojai te-alpina fiziką ęgząpafffią 

[paraše: Dan negaliu sakyti!vjsiį vaį]n^ kurie eina į 
jai v ,4 f'*'*“* «* pui«pxjv» įkoklOS gyduoles mane IŠgydev tKAF-nAi iriAYin trnlcfiin tiPfVnmnLbent kas svarbiau SaVQ pa-|^ . w . lairijS-izvkvetalneje. visi nariai malonėkite[Kit Z. ^Snsirašiaii tik artI - varstųa neąptnw

knrpsnciYulpn-l^01^ 11®Ku^UOSe įaimgJOLrlbuti paskirtu laiku, nes turim daugI ,ta.S.i Vi.,^SįrMiaj ,n SU na dirbanclų vąikų egzamine diąsimmais tt koresponden Įkatalikiškosios! srovės.. at- tnmis^nztiknntų gydymų^bed^gi^ p^aiyta ne
cijomis, susirasinedami suį Jonas F<WW*»I** *Kviečia vaidyba, drevėms, dar laukiu žinių nubL-Ji -----
vietiniais pavasarininkais.>1 ‘ 1 ' ----------- 1—

I *

JONIŠKĖLIS. — Jaut '
1917 metais čia įsikūrė ka-|

,J1

WES>TBORO, MASS.
Apie dvi niaili į žiemius nuo 

miestuko, sale didelio ežero, tarp 
puikių žaliuojančių medžių, ran
dasi valstijos Iigonbųtis. Ligo
niai čia visi beveik silpnapročiai 
ir veneriškomis ligomis sergą. 
Jų‘yra apie 1,300. Patarnauto
jų yra apie 300. Tarpe jų, kiek 
man žinonia, yra 6 lietuviai. Vie
ni iš jįj gėdinasi save lietuviu va
dintis, bet kiti už garbę laiko bū
ti lietuviu. Yra 6 gydytojai, visi 
ex-kareiviai. Yra ir dvi moterys, 
gydytojos. Rugpj. 19 d. čia pasi
rodė liga Tyford Fever, kuri pa
guldė lietuvį iš Brightono, kurs 
ką tik buvo pradėjęs čia dirbti. 
Vėliau apsirgo kitas lietuvis ir 
viena nursė^ Rugsėjo 3 d. visus 
patarnautojus įčiepijo. Visi tu
rėjo • tam pasiduot ar nuo darbo 
a t stot.

Vladas1 Didžiulis.

Statė Hospital. •

(Rašiau pasinaudodamas ži
niomis, surinktomis pavasari
ninkų kongrese ir daugiausiai 
suklausinėdamas iš vietos gy
ventojų. Rūpinuosi paduoti 
kuoteislngiausias žinias. Ko
respondentas.)

SUTKAI :(Šakių apskr.
Lukšių valse.). - 
pradėjo kurtis

AMSTERDAM, N, Y.
Rugsėjo 4 ir 5 dd. vietos 

tuviams gerai žinomame Chucta- 
narida parke, L. R. Kr. Rėm. 65 
sk. buVo parengęs ^ikniku^/ Isu- 
rie- pusėtinai pavyko. Oras buvo 
puikus, ypač nedėlioj. Nors ne
buvo garsinta, bet kviečiant baž
nytines draugijas visuomene suži
nojo ir suvažiavo/ Galima saky
ti, kad nedėlioję buvo suvažiavu
si visa Amsterdamo lietuviij vi
suomenė. Nemažai svečią ir iš a- 
pylinkčs atsilankė. Orchestra pui
kiai griežė. 'Jai vadovavo 1sv.' 
Kazimiero par. vargonininkas, S. 
Rakauskas. Nors publika buvo 
užsiganėdinusi ’ muzika ir šiaip 
pikniko įvairumu, bet gerb. St. 
Rakauskas dar publiką, palinks
mino ir dainomis. Vietos Šv. Ci- 
ciiijos choras jausmingai padai
navo keletą dainelių; už kurias 
publika dėkojo plojimu. Taip-gi 
ir pikniko rengimo komisija 
džiaugiasi, kad choras palinksmi
no susirinkusius. Galima tikėtis 
gražaus pelno iš pikniko, kurs bus 

* sunaudotas
Lietuvoje.

*
J. į

šplpimui
*

t

lie-

Ina dirbančių vąikų egzaminą, 

liaus vieno mėnesio po ją stoji- ‘ 

Belgijoj įstrigtas tautinis 
.y , . . vtvaikų biuras. VisuomenesKasdieri ligosi išgydytos> pnes h^oWk Tame tee 

pradesiant. Šiltinė, kun išvarė egZaminuoja vajkus fe nrinh 
Napoleoną^iš Maskvos ir įšnai-Į^į metų, kuliuos. motL 
kino 30 armiją, dabar muilu ir |nog ten atneša dėl apžiūrėjimo; 
karstu vandeniu 1«naikinta.kįurasįurį]lie<^ajjgjLftagy^- 
Rauplės ir tymai kadaise, skai-1 nygįas> kurios teikia pagelbą 
tytos mirtingos bet neišvengia- Įdyjmi laukiančioms motinoipsl 
mos vaikų figos, dabar gydo- [mokina prižiūrėti kūdikių svet
imos su mažoms rauplinės me-ka^ jr penėjimą; ir prižiūri 
Idziagos vamzdelėms. Puodui- [vaikus dar neturint septynių 

vaidyba, puošė Švino nuodymas žymiai Let^ kurių motinos eta į eta 
--------------- . sustabdytas nuo laiko, kuomet bę< VTo darbo išlaidas moka 

LEWIST0N, ME. darbininkai valgo'pietus lauke Usę valstiją, ketvirtį api 
lds. 87 kp. mėnesinis susiriniįmaa ir ne dirbimoL kambariuose ^ [kritis ir ketvirdalį miestas. > 

įvyks nedėlioj, n d. rūgs, paprastoj kuomet jie nusiprausia rankaszĮ * .
- 10,000, parako sv.

............  *W0Mįhti&...;
ta B J? Pažanga vien darbu daro*

. t _________ |ma. . . *
Kūdikystė ir vaikyste tai f —

džiovai pavojingiausi laikai.! Neužmiršk tų, fcurfe fe* 
Apsaugoti savo kūdikį, reikiata^ |avęs stovį, 
įkaitinti pieną arba vartoti pie- [ 
ną, kurio tikrumas užtikrintas. ! — 
Nęreikia prileisti vaikus prie Į -
ligonių, reikia laikyti augantį [dorybių, 
vaiką drutu ir sveiku duodant Į 
jam pieno gįerti, daržovių vai-11 Ne vien tik šventieji bet 
gyti, prašalinti nuovatrgį, ir jie |įr pritirimas ' mokina, kad 
turi gerai miegoti.

----- !--

KAINOS LIETUVOJE.
T7’«lw>rt«mi«VAUn 4X|iVJM A rugsėju,

. Julijona Kalmasauskaite, — iŠ I vakare Lietuvių. Svetainėje, 
talikiskojo jaunimo draugi- F§iaxiliiį apsk. prisiuntė V. Kalina-1 
J" << a pctTnzd-n” kUll-įsistei-|šauskui} philadclphih, Pa. laišką, L

L __  - _
krikštino priimdama gražų-^Įnas'sekančiai: ■ /_ 
ji 4t pavasarininkų ” vardą J
Ištikus Lietuvos karams tyra ma^dans-to^-. M^ By.

ja “Apšvieta, • . r
gus knygyną 1918 m. įiersi-1 kuriame be kitko rašo apie kai-Į

Čia ką tik 
parapija. 

Parapija ugnies ir priešų 
žiauriai naikinta. Taip kad 
pilnai sutkiečiams tinka dai
nuoti: 4 4 Mūsų šalis išteriota, 
žirgais išmindžiota. ’? Iš tie
sų tuos žodžus gal geriausiai 
supranta patys sutkiečiai. 
Bet Sutkų smiltynuose gy
veną piliečiai moka ne vien 
skūstis savo vargais, bet no
ri ir darbais parodyti savo 
dėkingumą Dideliausiam Ge
radariui — pievtii, pastaty
dami Jam Namus — medinę 
bažnytėlę. Dievoti parapi- 
jonys pasitiki ir savo broliu 
Amerikiečių katalikybe, .kiį- 
rią jie gabi išreikšti, savo ga-, 
tingus dolerius siųsdami 
bažnyčioj statymui. Aukos 
prašoma siųsti kun. klebo
nui Katiliui

— -■

VIDUKLĖ. — Tik pra
džioje šių metų ątsigriebe 
pavasarininkai,. kurie jau 
spėjo pasižymėti rinkimu 
aukų Lietuvos Gynimo Ko
mitetui. % Vidukliečiai dar 
ilgai atmįs pav-kų suruoštą 
vakarą, kuriame vietoj šo
kių buvo gyvieji paveikslai 
ir pelninga loterija, kurios 
naudą atjautė*ii1 44Pavasa
rio” administracija.

varguoliij
»

Nendrele.

dviejų.” Gydymo gasekmiij —Įmo 
nėr.

DETROIT, M1CH.
LDS. 72 kuopos mėnesinis suslrlnki- 

Dabar Lietuvoje daiktų kainos Imas įvyks nedėlioj, 4 d. rugsėjo, too- 
1 - • - — liaus pa pamaldų Sv. Jurgio parapijos

'[svetainėj. Visi natial malonėkite pri- 
., ,, _ . ■— 5 auks., druskos —'15 skat.,[būti, nes turime daug svarbių relka-

jaummas SUSltelke l didį sa-L.^.^ įartą drabužių —100 aptartL Atsiveskite įr naujų na- 
vanorių būrį ir pastoję kMauj&./ avies kąSis ^60/ lenkti- " 
reivijon sudarė Joniškėlio Į uis įįilis — 6, ąžuolas 25 colių 
batalijoną, kūr vieni kitųsį— 500, pieną mašina—1000, aly- 
padrasindami daug kartų |vO8&v- 10^ vįln'^.— 20r karta
parodė priešams, savo reikš-Pį^unaiųa maši- 
nungą jegĮĮ- lakusis namie- 20, kareMškaš šauitivas
je Joniškėlio, jaunimas .di~|— 200, civilis;šaižtųvas »— 300, 
džiuodamoši' savo batalijo-tvidutinis arklys 8000, viduti- 
nu, rinko jam gausias aukas [no karve — 1000,3 gera avis — 
ir patys vežė aukų ir dova-pO^, P^eta žąsis Z’'"~ ' 
nų per Kalėdų šventes, Vie-[į* 
tiniai pav-kai namie j e būda
mi taip-p.at lavinasi. Pas
kaitos' (kurių gan ♦ dažnai 
paskaito vietos inteligentai) 
būna dažniausiai iš politi
kos, gafhtotyros ir kitų 
mokslo bei tikėjimo sričių. 
Savivaldybių rinkimuose 

krikščioniškosios srovės ga-18,'Vinių sv) ~ 4, uknolių 
vo aiškią didžiumą. [špūlė siūlų — 14 a., žirklės

< 60, gera viš- 
—20, antis — 25, kiaušinis — 

[70 skat., vidutine kiaulė’— 3000 
lauks., rūkytų IašlAtų sv. — 20, 
[kumpio sv. — 16, tąukų sv. —18, 
ląviesta — 17, pieno štuopa — 2, 
rsmetonos št. — 11, varškės sv. — 
|į medaus sv. — 30, šyrupo sv.'— 
[10, .cukraus — 8, baltos duonos 
| —6, juodos duonos —^3, muilo 
fsv. —5, obuolių pūras -r 18, gru
pių pūr. —' 16, vyšniųgoreius

5, 
8, 

bovelnų sv. — 50 a., vilnų sv. ■<— 
PUMPĖNAI.—Tik 192OI20’ P}™*™, — 15, pftkę -

m. įsikūrė pavasariai™ _ 8’ btS
kuopa, taciaus savo veiklu-1 8o geležie3 _ 2
mu stengė pralenkti iisM-|kė—1 a., žuvelių 100—20 a., mi
tas jaunimo kuopas. Ruo-Įnag*. — 2 a., apelsinas — 4, ru- 
šiama paskaitos, daugiausia pią centneris — 200'a., kviečių 
jų buvo apie Lietuvos seno-|"^.^?> 14?.’avižl™T
vę. Iskilnungai dalyvauda- Lobį 2(Wj aeD0 birk. _
nu vyskupo sutikime, pasi-Į16„ dohil„ s6ldo3 ipadas 
rodė su s 
riais. Jaunimas lavinasi. 
Tam tikslui siekti įsisteige 
500 knygų knygynų: Kasa|®xes^ 
taip pat netuščia. Per 1920

LIESINAI. — Jau 1919 
metais 80 veiklaus jaunimo 
susibūrė pavąsariuiukų

rlą.

lij. Taip-gi atsiveskite nauju narių,.

JBARRI^pN, N. J.
LDS. 15-os kutuos susirinkimas bus. 

11 d. rūgs. 7:30 vai. vak. Visi nariai 
malonėkite pribūti paskirtu laiku, nes 
turim daug svarbių reikalų aptarti. 
Atsiveekit ir naujų narių -

.. . ' Valdyba.

GREENEIELD, MAS&
LDS. 79 kp.'mėnesinis susirinkimas 

{vyks nedėliojau d. rūgs. 2 vai. po 
pietų 4 Laure! Sjtreetr Kviečiame 
visu^ narius ateitu Taip-gi atsives* 
kitę naujų narių.

JEĘSEY CITY, N. J.
LDS. 76 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedėlioj, 11 d. rūgs.- Visi na
riai malonėkite pribūti paskirtu lai
ku, nes. turimu daug svarbių reikalų 
Aptartu Atsiveskite Irv naujų narių.

x VaZdylia.
t

ALBANY^ n. y.
LDS. 67 kp. mėnesinis susirinkimas 

Įvyks nedėlioj, 11- d. rugsėjo tuo jaus 
po'šv. Mišių šv. Jurgio parapijos-sve
tainėje. Visi nariai malonėkite pri
būti paskirtu laiku, nes turime daug 
svarbių reikalų aptarti. Atsiveskite 
Ir naujų narių

FaldySa.

♦

__r ____ _ J 300,
savo gausiais bū-[timotiejo sėklos pj — 200, šiau- 

įdų birk* ‘— 100, žemės dešimtinė 
j pirmos rūšies —r 5000r antros rū- 

-r- 4000, gyvenjmo troba ren-
Aos metams —t 3000,'mėšlams -sa
ike — 13 a., balkis nuo 15 iki 20 

metus kasoje atsirado 20^ ^ _ ip 250> beržo medžS, 
ašis — 200, uosio —> 230, alksnio 

Į— 180, apušies r— 170, žabų ašis 
H-100, 1000 degintų plytų—8^0, 
1000 žalių plytų 250", naujas 
plųgas — 400, naujos fęjerines mas\įvyks nedėlioj, 11 d. nigs. 5 vai. 
aikčios — 600, prasti ratai —v 
[įdiįlį prastos roges 000, viduti
nes važės.— 2000, kirvis — 16, 
dąl&ĮB — 16, kūjąlis dėl dalgio— 
9 a., ’vyno putelis — 80, spirito 
buteliu— 6Q, bųlbįų pūras — 40, 
burokų — 20,kopūatųkapa—30, 
naujas trižagris — 1000, žuvies 
■sv. ~ 6, ktirhpka — 5, tetervinas

25, kalakutas •—» 60, lape -X- 
$0(į M&s ** SO^ipalkiarkOs 'r? 
|000, pavalkai —- 500, balnelis —• 
’XO0, jojamas balnas — 600, čeba- 
kii — 700, kamašai — 400, pus
padžiai 100, kuliamas dampis, 
'vidutinis -t IQQ»OQ^ 

Ūmėdžių +- 50, mažas, pjflklas

auksinų. Jaunimai gausio
mis aukomis reme Gynimosi 
Komitetų.

TAIMJsNAI. — Sutrupė
jus vokiečių okupanto rete
žiams, 1918 metais įsisteigė 
tarp kitko Įr pavasarininkų 
kuopa. Jaunai pavasarinin
kų draugijėlei teko susitik
ti su sunkiomis kliūtimis iš 
vietinių /‘pirmeivų” pusės. 
Iš pradžij kuopon prisidėjo 
ąpie ‘80 narių, kurių skai
čius vis auga. Ėmus gręsti 
pavojui Lietuvps nepriklau
somybei, v pavasarininkai, 
skatindami ir kitus pažįsta
mus savanorių būrįais vykę

Tinginystė — motina ne*
✓
l1

[puikybė, tai netyrumo giu^
VAIKŲ KLINIKAI Idytoja.

z LIETUVOJE. I "7—  
Lietuvoje randasi penkiolikai Žodis kaip kulka:, paleis-1

Z LIETUVOJE. I „ . *7---- -----
Lietuvoje raudąsi penkiolikai Žodis kaipkulka, paleis-

Amerikos Raudonojo Kryžiaus Į tas jau. negrįžta.
klinikų. Tas skaičius padidės!---------- ------:  ------—-
kaip tik greit reikalingi NRPERŽRNGK ĮSTATĖ
kimai bus padarytį.

Nesenei du įsteigti Šauliuose
du Mariampolėj, vienas Kalva-

m.
•r........ < . .. . | Jeigu tu įstatus peržengi, njoj ir'Kauro du be tojų pir-Lį t nubaaaa*.-

nuaus įsteigtų. - . 1 “.
’ ________ _ Į Jeigu valgymo įstatymu su-

HAR'fEORD, CONN,
LDS. d-kų mėnesinis susirinkimas 1- 

vyks nedęlioj, 11 d. rūgs., tuojaus 
po sumos Bažnytinėje salėje, 41 
Capltol Avė, ' kviečiame visus narius 
ateiti. Taip-gi atsiveskite naujų na
rių x

" Valdyba.

?• LAWREXCE,'mASS.
LpS. 70 kuopos mėnesinis susirinki-

— — _ , . . .

po pietų, bažnytinėje salėje 94 Brad-- 
ford St. žiame susirinkime turėsime- 
daug svarbių reikalų aptarti.

Valdyba.

miaus įsteigtų.

SPECIALĖ KONFERENCIJAl^užai, tai viduriai tave buh 
RYGOJE. [baudžia. Kuomet viduriai

'Pagal 'Amerikos Raudonojalpilni, daro žmogų sunkų, įę 
Kryžiaus nurodymų, Liepos 25, Į tada Viduriai negali Savo pa- 
26, 27 Rygoje susiėjo Lietuvos,' ’ 
Latvijos ir Estonijos Armijų 
ip Sveikatos Departamentų ats
tovai, su tikslu rasti būdas su
laikyti kolerą, kuri dabar ran
dasi Rusijoje.. ( ........ ..... ________

Konferencija laikyta 'Ameri-|rį vaistai delei nervų, jie pa-< 
kos Raudonijo Ketoms ofise [įengvįna ntt0 vjslj nesmagu- 

‘Amerikos Raudonojo Kryžiaus [mil* 

Komisįjonierius, tapo išrinktas a^e ^er’ė sutaisym^ * 
konferencijos prezidentu. Dr* Į Drięi reumatizmo, neural-* 
Kuwitzky, viršininkas Latvijos [gijos ir nuvargusių muskli- 
Sveikatos Departamento, išriu- [Įų ir tt Triners Liniment y-* 
ktas vice-pirniininkas, ir Dr. ,’ 
Johnson, iš Latvijos Viešos* 
Sveikatos Ministerijos tapo iš* 
fįnktaš raštininku.

VAIKŲ GEROVES DARBAS
> BELGIJOJ.

Per iintrįKudikystJs ’Apsuu- 
gojimO tarptautinę konferenci
ją laikytą Bruxeller Liepos 18 
ir, 21 d. pasaulio atydą paktoL 
pta į programą, kurią Belgija 
bando išdirbti kaslink apsau-

vi1*

p

reigą atlikti.
Geriausia pagelia, tal yra 

Triner’s Bitter Wine. JŠitie 
vaistai pagelbės .vidurius 
padidins apetitu Labaf ge-

H 
ra geriausi vaistai, M 
Vielai rašo jnums iš- 
ding, Calif. Rugp. 4, 190?

“Aš vartojau Trinen’s 
Liniment b: radau kad jie 
ją geriausi vąįstąU 
■®įį. ,5iw
vaistus mano visietias dęaU'i»< k gams.

JbsepK ^riher

CMcago, M : /

- . BB00KLYN, Ki X
i LDS. 12 kpz'susirinkimas bus 
rugsėjo 12 d.,. 1921 m* 7 ;30 vaksu 
re, Ėėar. Aniolų parapijos svetai
nėj. ■ ‘

į -• Kviečia Wybsk
f ■ ■■ - ■ - ■ ■1 i-
j NEW BHnjU>¥LPHIA, FX
i LOS. 87 kuopos susirinkimas 
,įvyks 2 d. Spalio 1^21 m. pobaž- 
•nytinej salėj, tųojaus po antrų šv, 
įkišiu,. Kviečiaini pribūti visi na
ciai ant susirinkimo, neš bus iš-

M4migijon- - Sava susteliM-ateemti tejltbitaną Mfed- MM*- M Mpoitea i,*
U * .. " .♦ ■ ' ■' ' ' '' '. s
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fii'irTnt. 111 BĄ»®TS KELIAUTI.| VIETOS ŽIMIOS į J^RMI^

■ Rugsėjo 11 d. buvo pagarsin
tas A, L. R. K. Fed. N. A. ape-Įto laikraščio reporterių^ 
ĮsraiSo suvažiavimas. Dabar pra-įskvo nleng. Jis manas,, ki- 

kad ‘J u su^vi.m“ tos savaitės pradžioje pradė-
ja įvyto t. L. Pabota N. A.ato-P keIW ““H3 £ LewIs- 
čių atstovų . suvažiavinųis.Todėl Lu^110 1 Gęeenville,. Me. Ją 
L. P. stotys bei skyriai malonėki- tiksiąs esąs bandant valios 
te prisiųsti po kelis“ delegatus, bet Į tvirtumą pamėginti, O jią 
nemąžiaį kaip po du įSį toyaą#- galės be nieko- mėkuote pra, 

Sius dėt Lietuvos tai 21,101158 g®*
ies daug ko aptarti del pasekmių-1 padaryti senovejė.
gesnio bonų pardavinėjimo. I Leisdamasis tokion kelionėn.

Apie A. L. R. K. Fed. N. Ą. Į nieko , daugiau nesiimsiąs, 
apskričio suvažiavinią bus praneš-1 kaip: kirvį, peilį ir dvi kny- 
ta “Darbininke.” Malonėkite vi-lgį viena yra apie va-
ti fcyti tą pranešimą ir laike liog 
pribūti. Dabar tas darbas bus va-1 . T . , .romas smarkiau. . J1S 5^8 gimęs Lietuvoje 40

N. A. B. K. Fed. N. A. Apskr. Įm- atSttl- I atvykęs

Rašt. M. M. Kamandulis. 11908 m. Yra našlys ir turi 
--------- -------- - |du vaikučiu. Pirmiau ne- 

PIKNIKAS NUSISEKS. I galavęs ir buvęs ant operaei- 
__ .Rugsėjo 5 d. (Labor Day) D. Įjos, bet pradėjus jam dirb-

I
... X

Oętuvis K# <T. Beredna, 
seniau gyvėnęs Cambridge, 
atėjęs j • Lewiston Evening 
JoumaEo ofisų įpasakojo

. EXTRA ffUflTMTFnrnyAft j
Lietuvoti Vytin t? kp. ir ĮjDS. 

1 kp. komiteto bus extra- suairin- 
vakarė 8 vai sa

vuose kambariuose. Visa valdy-: 
bą malonėkite ateiti, nes yra svar- 
bus veikalas pptaęti . '

KKtimiaija,

TURBŪT LIETUVIS. > 
i Ant
pfeĮniio iratikliiio tasta la^ 
voęąs,; kurs išrodo būsiąs 
Peįer Zakarauskas. Velio^ 
uis, 33 metų amžiaus, dirbęs 
Dėtroite^ Eotdu dirbtuvėj*: 
Is popięnj pas jį rastą suži
nota, kad jis važiavęs Law- 
rence’an pas tetą. .

įy ,
4

i.

V

t *

Reikalavimai
•' - ■■■••....

Belkalavimą kalno* 2c. ui Ift* 
ŽU ni kiekvieną aykt.

Paieškai! asvo brolio Juozo Ta- 
moliiino gyvenusio apries karą 
Seranton’e, Pa: Visi, kas nors ką 
ąpie jį žinote meldžiame praneš* 
ti, už ką būsime ^Įdėliai dėkingi. 
Meldžiam pranešti arba atsišauk
ei šiuo antrašu: Petrone Rinkevi- 
čienė, Vilkaviškis; Kisiniskių g-vfi 
No. 1. LITHUANIA. <

*«.- < ■ ‘ -A . • -

3 , I

K Rugsėjo(Sept.) 12-13-14

Ht Sezono įspūdis . .
Jį-

, pendmaihė, 
g BBOADlFAY SAVAIVIRIS 

g Komedija^: . a
K Harold Lloyd 
S į numberplease. 
H Lionei Borrymone, Amerikos 
tt garsiausjs aktoris 
tt ’į r‘Jim The Penman.” 
ff • . ... ... •/. ;

>>

’ ’ rj
zJffiTVr-^fiTNUsUMĘCJ j

, Kitėjo (Sept.) '15-16-17

Sessue Hayakąw&—-

į “Kur šviesa tamsi.” !

BR04D1FAY SAVAITlSIS ’ i 
' GRYNAS.

Komedija—,. .

. t “Dinamitas”

AVallace Reid—

“Persmarkiai”

ir

*

f

-g.

___ _________________________ g
| NEDALIOMIS KONCERTAS. S
g 'Erasid^da nuo 7-tQ8 ir tęsiasi iki 11-tos vai. vakare, g

|. BROADWAY (Šalti Pašto) . SOUTH BOSTONE

, . , . -.7 .,. y,. .. ‘ , • . ,'

«7. MAElMlĖROi R. <. BRAMClIJOB 
VALDYBOS ANTRASAI ' 

SOvBOSTOMfMASŠ. ,
PIRM. ~ Jonas Pranaiti*, 

524 B, 6th St, 8a Boiton, Hm, 
VICE-PIRM. J .AnMfątm

273 — 4-th St, Sa Žoaton, Mass.
PROT, RAST. - V. J. Jakitai,

147 H St, Boston 27, Mesk 
ffJN. RAST. - Juokui Juataų 
’ Morydiff Academt

Arllngliton Helgths, Mus, J 
IHJ. *-» JjMjn&s šyagldigf

111 Bowen St, So, Boston, Maus. 
IŽDO GLOBĖJAI — J, Grubinskas,

B Jay St, SO. B&iton, Mito, ir 
AhtanM Rinitai, ~

284 5th St, So. Boston, Man. 
MARŠALKA — Povilas Lančka, 

PI Stoty St, So. Boston, Masa, 
Draugijos antrašas reikale:

866 Broadway, So. Boston, Masą 
Draugystes susirinkimai laikomi kas 

antrą nedčidienį mėnesio 1-ą vaL po 
pietą Bažnytinėj salėj ant B gt, So. 
Boston, Mamų

I

I

/ W. Bo. Bottn W8 

.... J. G. LAND; 
jsmtouR). 
I. m v Via

Gydytojais m Chirurgam
Gydo aitria* Ir chronllkas ilgas 

vyrą, motorą lr ytilnj. Egsąmi- 
nudjė kraują, spjaudalus, šlapu
mų ir tt.(Uavo laboratorijoj. Nu
teikia patarimui lailkals kitur gį> 
vedantiems. Adresas:

506 Broadway, 
South Boston, Mass. 
Kampąs G, Si ir Broadffay

16 Mūrų South Bostomi

DR. H. $, STONE
Akiu. Spwi4BM 

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

t

L. K. Keistučio d-ja buvo paren-Lį jįaįne miškuose jo sveika- 

land Grove, East Dedham, Mase.Ikat/ Pasitarusi. J1S_tikis!, 
Tai buvo pirmas draugijos išva- Į^ay valia gali pergalėti kū- 
žiavimas šioj apylinkėj. Nors tątB& ‘ j I
Hieną buvo ir daugiau piknikų it Į ..........—-
šiaip įvairių išvažiavimų, bet žmo- j , KALBĖSIS JBU ŽYDAIS. . 
nių atsilankė didelis būrys. Tiki Majoras Peters pakvietė Bos- 
.vaikinų ir merginų mažai buvo, j tono žymesniuosius žydus į kon- 
Mat čia nėra platformos šokiams, | ferenciją rugsėjo 19. Tarsis apie 
o ant žoles šokti gana sunku, to-1 uždraudimą pardavinėti laikraš- 
del jaunimo mažai ir tebuvo. Su-1 tį The Dearborn Independent, 
sirinko daugiausiai gerų D. L. K. f kur žydai yra akėjami. Majoras 
Keistučio draugijos pritarėjų ir Į šaukia žydus dėlto, kad 
gana gražiai linksminosi: bėgda-Į daug nusiskundimų, 
mi lenktynių, virvę traukdami iri .......—
kitus žaislus žaizdami. Publikai! ATVĖSO,
labai patiko vieta. Daržas, gali-1 Pradžia rugsėjo mėnesio buvo 

. ma sakyti, yra puikiausioje ir pa-1 nepaprastai šilta. Vidurdienyje 
Tankiausioje vietoje- del išvažia-1 Jūrėj maudosi net subobėjusieji. 
vimų vasaros laiku, šioj apylin-|Bet dabar jau apsireiškė vėses- 
kėj. Draugijos nariai labai ap-|nis oras ir oro spėjimo biuras 
gailestauja, kad nesurengė kelių I skelbia, kad termometras kris 
tokių išvažiavimų šią vasarą. Ki-1 Žemiau 60 laipsnių, 
tais metais draugija žada pasta-1 -------------
tyti platformą del šokių ir rengti I BEDARBIŲ PARSIDAVIMAS, 
kuotankiausiai tokius išvažiavi-l Ketverge ant Boston Common 

’mus. Išvažiavimai darbininkams I nuo Parkman. bendstando buvo 
gabiausiai patinka. Iš daugelio Įlicitacija bedarbių.- Vidurdieny- 
lupų teko girdėti padėkos žodžiai I je Urbain Ledoux įsteigėjas 'be- 
dr-jai už tokį naudingą darbą, ko-1 darbių namo prie Howard St. at- 
kį padarė nupirkdama savo na-1 maršavo į sodą su 150 bedarbių, 
riams ir visiems lietuviams tokią I Nuo bandstando paskelbė, jog 
puikią vietą. Verta pagyrimo už-1 bus pardavimas žmonių. Apim
tai. Turiu priminti, kad nuolkui stovėjo apie 4.000 vyrų, mo- 
pikniko liko gražaus pelno drau-lterų ir vaikų. Ledous .paskelbė, 
•gijai. , Ijog devyni bedarbiai pagatavi

A. Motiejūnas. I parsiduoti. Sakė, kad pagatavi
------------ ------ įdirbti už valgį ir guolį. Iškėlę

L. L. P, STOTIES SUSIRIN- frankas prisiekę, kad dirbs ištiki- 
KIMAS. f jinai.

Lietuvos? Laisvės Paskolos sto-| Pirmiausia ant pardavimo bū
ties susirinkimas įvyks utarnin-l^o išstatytas-Jim Ferris, 23 me- 
ke, rugsėjo 13 d., 7:30 vai. vaka-Lų amžiaus, ex-kareivis. Licitan- 
re, “Darbininko” ofise. Visi na-1 tas karštai šaukė, bet niekas ne- 

* .riai privalo būtinai ateiti į šį su-1 atsiliepė. Tada. ex-kareivio šuo 
sirinkimą, nes reikės daug -svar-lbųvo-išstatytas. Tai už šunį įva- 

’ Bių ir nebeatidėtinų dalykų ap-Įrė $5. ir už tiek buvo parduo- 
svarstyti. . j tas. Toliau ėjo pardavimas kitų

Rast. I bedarbių. Tąi buvo parduoti du 
_______ _ I Joe Mitchell ir William Davis.

INDOMIOS PRAKALBOS. piems pažadėta vienai savaitei 
Nedėlioj, rugsėjo 11 d. Pilnųjų!darbas. už val§i » guolį. Kitų

Blaivininkų 49 kuopa rengia di-1 bedarbių niekas nepirko, 
dėlės prakalbas, lietuvių bažnyti-| T' ------------
nėj svetainėj, 7:30 v.- vakare. Bus | IŠVAŽIUOS SEIMAN, 
pakviesti gabiausi kalbėtojai, ku-| Šiomis dienomis į Moterų 
rių tarpe ir vietinis klebonas gerb. I jungos Seimą iš Bostono išvažiuos 
kuru. K. Urbonavičius. Taip-pat|Ona Jankienė, o iš Montello išva- 
kalbės ir ką tik sugrįžęs iš Lie-1 šiuos tos organizacijos pirm. Sam- 
tuvos su naujausiomis žiniomis! soniutė. Seimas bus Cleveland’e, 
gerb. kun, Pr. Juškaitis. Jei 1 Ohio, prasidės rugsėjo 12 d.
bus laiko, tai kalbės ir vietinė kai- į 

įbėtoja. I
Širdingai kviečia atsilankyti j

Rengėjai.

gavęs

<l'

Są-

Iš CHORO SUSIRINKIMO.
Rugsėjo 7 d. Šv. Petro bažny

tinis choras laikė savo mėnesinį 
.susirinkimą. .Buvo susirinkęs 
skaitlingas būrelis narių. Nuta
rė, kad rengti šokius spalio 11 d.

• Taip-gi per vieną mėnesį, nuo rug- 
. sėjo 7 iki spalio 5 d. bus priimami 
nauji nariai už pusę įstojimo— 
50c.

, Tad, gerbiamieji, yra gera 
proga pasinaudoti per tą mėnesį.

Bąšt. M. Duesvičiutė.
Kas tiki | ponų valdžią, arba 

Komisarų malones, tie neperka 
BONŲ.

S ALDU AUGIOS ŠIRDIES V. JĖZAUS 
DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 

80. BOSTOlf, MASS.»
PIRM. — Antanai Kmltaa, c

284 Flfth St., Boston 27, Man, 
VICE-PIRM. — Juozas Andrlllunas,

273 Fourtli Sfc, So. Boston, Mass. 
PROT. RAST, — Vincai Vaikšnorlui, 

178 Bolton St, Boston 27, Mums. 
FIN. RAST. — Pranas Sinkevičius, 

182 Bowen St, Boston 27, Mass. 
KASIĖRIUS — JurtJs Kanevičius,

174 Bolton St, Boston 27, Mase, 
dAR&ALKA —- Pranas Lukoševičius,

405 E. 7-th St, Boston 27, Mass. 
Susirinkimai laikomi kas pirmą ne- 

įėldlenj kiekvieno mėnesio 8 vai, po 
dėtų šv. Petro Bažnytinėj lalšį So. 
Boston, Man.
57. JONO BV. BL. PA5ALPINBS 

DR-STES VALDYBOS ADRESAI.

^leikkfcno*? F *
NAUDOKITE JMffleS /
Ar Jumi Galvos Od£ NiaUi?1 įf 

^NAUDOKITE
Ar jųių Plaukai uliaka? 
naudokitey 

.Ar Jus Norit* Ap*au/<nr Jf 
. NAUDOKITE Ptįff'Ąer A

UJIailgrmui javo plauku įnavM irtanldaik r 1
NAUDOKITE ĮfyjįffteSt |

Uztaifymui {fabro* odos rvenuu u švariai I
f NAUDOKITE įįtįffiRV

A

g?

CHORAS

Ruffles galima gauti visose aptiekose po 65c. bonką, arba tiesiog 
is iSdirbėja per paštp už 75c. bonkri. /

F. AD. RICHTER & CO.
Srd Avė. & 3Sth St- Brooklyn. N. Y.

• >■' 1 ............... ..

SCENOS MYLĖTOJAMS.

Idant tinkamai perstačius teat- 
ralius veikalus, reikalinga įsijgy- 
ti naujas seenerijas. Reikalaujan
tiems patarnausiu sąžiningai.

JONAS J. STOČKUS, 
Dunan Vocotioral School, 

Fall River, Mass.

Tel- Šo. Boston 270 
DR. JOBN NtcDONim, 
Salima iiftikalįai <r Uetuvilkai. 
Otnso y^ugoos:

Rytais ik f Vti»
Po pietų 11M 8 vai.

y amarais nuo 6 lkf 9
536 Broūaway, S. Boston

■Mi

✓

♦

Greičiausi Pasauly 
šaulius Apsėjimas 

Su Keleiviais.
Ten Yra Vietinis Agentas Jūsų Mieste 

Ar netoli Ja
Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir 

visas Baltike Valstijas, TIESIAI 
PER DANZIG;A.

SAXONIA—RTOSffiJO 17
Cabln $H5.00 S:čla blėso. $125.00 

Taksų $5.00.
Per Cherbeurg SoųfSmmpton 

Liverpool ir G!asgow f
CARMANIA ....... ........
COLUMBIA ................
AQUITANIA ..............
BERENGARIA 
CARONIA’ .............. ...
EMPRESS OF INDIA

Didžiausi, 
Laivai,

T

.. .Rugsėjo 

.. .Rugsėjo 

...Rugsėjo 

.. .Rugsėjo 

.. .Rugsėjo

....Rugsėjo 7

10
10
13 
22
24

VUOlD D&JO8 VAL. 
rAI,BQSTOR, MASS.

MsM 
Eįl BUOMAS, 
8a Boston, Mass. 

PRO* BAKE. — Ant Moctojunaa,
M*—. 
ikarų 

____teĄ 
ž&Uectaus. 
TSton, Mass.

- uTUodls.

dRfr lįilkp mėoe- l 
kts pirmą nedėk i 
A w Na QM' 

_ (ton. llūti. tirtą v.
▼ijksja . Ateidami drauge ir naujų na
rtą M mrtm aMvesklt prb musą dr* 
•OP _ •

PosmertlnėB moka $200.00. Pašalpa į 
mm dienos susirgimo Iki jMsveikimou. |

DRAUOIJU
MlY’ht’llVPVėliavų, Kukardų, visokių Ženklelių, Guzikučiu, Ant- 
J-7J-L MvU. V spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą. 
STRUPAS COeje 90-92 Ferry St. Newark, N. J.

’IRM. — M. Žioba,
589 E. 7-th St, So. Boston, Man, 

HCJE-PIRM. — P. Tulelkls,
180 Bowen St, So. Boston, Mass.

Dr-ja laiko susirinkimus kas trečią 
įedėldlenĮ 2-ą vai. po pietą Bažnytinėj 
Svetainėj. *
PROT. RAST. — K. Ltilnls,

47 Vale St, So, Boston, Maaa. 
>IN. RAST. — M/ Karčiauskiene,

47 Vale St, So. Boston, Man. 
KASIĖRIUS A. Naudžiūnas,

16 VInfleld St, So. Boston, Mass. 
MARŠALKA — Steponas Navickas.

\ 4

I . ■ ■

F.J, KALINAUSKAS
I ADVOKATAS
I 414 Broadway,
| S. BOSTON 27 MASS..
K tel. S. B. 0441.
3 Antros lubos—Virtuj L. P.
g GYVENIMO VIETA:
g 135 lRowe St., Auburndnle, Mass. 
g Tel. W. Newton 1016—R.

- ^Ifr***. -

U BUOAlM.tf NEW YORK. N Y.
Tiesi kelionė į LIETUVA
PERPILIAVĄ

(Karaliaučius prieplauka)
Arba per LĮBAVĄ, HAMBURGĄ—EITKŪNUS

■ Sluomi linksma mums pranešti, kad mes pasklarbavom Idant musų 
pasažlerlai-, ę ypatingai Irietįiviai, gaištų keliauti Stačiai į Plliavą. 

Lietuviui, važiuojanti į Pillavų, aplenkia^Lenkų juostų (Kondorų) 
ir privalo tiirčti tiktai lietuviškų pasportų; jokių vizų nereikia.

Susinėsimas ra Pillava tai yra nauja šaka musų regullariško susi
nėsimo su Hamburgu, Danzigu ir Llepojum, o del Lietuvių, tai trumpas 
ir parankus kelias namon dasigauti. ’

DIDELI DVIEJŲ SRIUBŲ PAŠTO-LAIVAI IŠPLAUKS: 
S. S. ESTONIA... .Spalio 5 ---------------------- - - -
S. S.' POLONIA... Spalio 19

Taip-gi naujai tiesioginis kelias tarpe 
LIEPOJAUS—DANZIGO-HALIFAX, Kanada 

Vl«i laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviams. 
; Kre'lpkitčs prie musų agentų jūsų mieste.

city poifrr
Pulkus namas sil 10 kambarių, nau- 

ausiais Įtaisymais, pečius, didelis dar- 
ža/<, <lang vietos delei garažlaus. Su vi
sais patogumais kainuoja tik $4,800. 
Kam reikalinga, kreipkitės šiuo adre
su: • _

F. BARTH, '
551 E. 6-th StM So. Boston, Mass.

Tet Sd. Boston §28.

DR. M. Y. OASEEB
CKaawAWi.ua) 

LelHnal perkėlė ofisų vo SO, 
425 BroadiT^ Sq, Bobto*, Maal

Nuo io m &t8Į n* iv 
• nso-ti voo-ti r. M. 

Ofisas uždarytas subatos va-, 
karais ir nedėllomls.

I

Bell Phone: Poplar 7545
ADOLPH F. STANKUS

TIKRAS LIETUVIS 
GBABORIUS 

1023 Mt. Vernon' St. 
PHILADELPHIA, PA.

S. S. LITUANIA.. .Lapkr. 2 
-S. S. LATVIA........ Rūgs. 21

DR. W. T. REILLY
Pirmos Klesos Dantistas

469 B’way, So. Boston, Mass. 
(Prie Dorchester St.

REIKALINGOS MOTERYS
Kurios turi patyrimus daryme gu
minių čeverykų. Taip-gi mergai
tės nuo 18 iki 35 m. kurios nori 
mokintis tą darbą. Atsišaukit šiuo 
adresu: Hood Rubber Company, 
Watėrtown, Mass.

Lietuvos pradedamoms 
mokykloms trūksta mokyto
ju Pereitais metais del mo- j j 
kytojų stokos negalėjo veik-L j 
ti124 mokyklos. k į

jį 
fi d Bu 
op 
ai p’ 

»

ti 124 mokyklos.

tt’ ‘ ...................................................
tt TIKIT IT A11 doleris išmokėtas rendom
S IIIKEn luiU dingsta ant visados.
Į ■ ; - ■ ——

K skaitant 8 nuoš. pusmečiais. Tik pamislykite.
S
5
tt
a

1

„ BONAS—4al imąerijaltetanui

v

OTTED DMERICANCHO
JOINTTIESIOG TARPE NEW YORKO-HAMBURGO JOINT
|g| Trumpas susisiekimas su visom dalim Europos, g

S,
S.; S. “MOUNT CARROLL” (naujas)

Rugsėjo 15 
.Rugsėjo 29

Laivai iš New Yorko iš^lĮfikia nuo
Pier No. 86, North River—gale AVest 46-th Stręet.

. Specialiai tiesiogini traukiniai laukia ęusiiaven su 
prityrusiais lietuvių perkalbėtojals. 275svarai baga- 
jftįus leidžiama veltui iki rubežlaus. \
Kajutos^su 2, 4 ir 6 lovom’ant visų šių laivų. Spe-' 
cialfal valgymui, rūkymui ir sėdėjimui kambariai ir 

i visi pasivaikščiojimui dėniai skiriami tiktai trečios 
L klasės pasažieriams.

S. “MOUNT CLAY”

ie We

+ .
S Čia paduodame skaitlinę kiek pinigų išmokama rendoms pri-mjl

n Ja per mSn. per 10 metų per 15 metų per 25 metus
Po $15 $2,418 $ 4,281 $10,310
” 18 2,901 5,138 12,372
” 20 3,224 5,709 13,747
*’ 25 4,030 7,136 17,183
” 30 4,836 8,563 20,620
” 40 6,448 7 11,418 27,494

S
S
K

B
 Tai matote kokį pelną namų savininkai padaro. Kodel-gi _ 

čiarn ne taupyt? Pirk namą tuojau, -tuomet nustosi mokėjęs 
rendą kitam. Nelauk nei vienos dienos. Ateik pas mus, o mes t J • »   A •         "j    •  i vi . _ _ 'ILT _

įjturime visokių ir visur: Bostone ir apielinkėse, taipogi ir ūkių"

LITHUANIAN HOME BUILDERS CO. INO.
'REAL ĖSTATĖ 'f

Rooml, SO. BOSTON, MASS. S

WITH Užsiregistravimui vietos rąžykite j bile agentų arba WITH 
JULIUS ROTTENBERG, Ine. New England General Pass. Agent 

260 Hanover St., Boston^ Mass.

;=HAMBŪRGAMEmCW
1 -

ŠI

M fi
pa- si I

M
■f tamstai surasime tinkamą namą ir lengviom išlygom. Namų O
Lik   !_-.1^,5— 1— «2 i— mi l

tt

tt 
R 
tt
^366 BR0ADWAY,

s ,
f->

•r

REIKALAUJU KAMBARIO 
del vienos ypatos. So. Bostone arba 
Cambridge'iuje. Kais turi kambarį ma
lonėkit atsišaukti šiuo adresu: 3156
Brbaclvray, So. Boston.

J

I

Paieškau savo pusbrolių Mlkolo ir 
Ignaco Bugenių, 12. metų kaifo Ame
rikoje. Paeina iš Ukmergės apskr., 
Deltuvos parapijos. Tatkunų kaimo. 
Kas apie juos žinote, arba jie patjs 
atsišaukite .šlou antrašu:

VIKTORIJA ŠARKAITE, 
126 Windsor St, Cambridge, Mass.

PRITAIKAU AKINIUS.

Sudužusius stiklus ir sulaužytus 
renius sutaisau į trumpą laiką. 
Patįs dirbam akinius. 1

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

J. L. PAŠAKARNIS, O. D. 
877a Broadway, So.i Boston, Masė.

k

Generališkl agentai del CENTRALINfiS ir RYTINES EUROPOS
North German Lloyd Bremen

. Iš NEW YORK tiesiai į BREMEN—DANZIG
Laivai plaukia į LIEPOJŲ per Danzig’ą. Tiesus persimaiuymas 

nuo laivo ant laivo.'
PRINCUS MATOIKA................Rugsėjo 15, Spalio 22 ir Gruodžio .10

POTQMAO    .............Rugsėjo 22, Lapkričio 5 ir Gruodžio 24j
HUDSON ... - ................v..... J. Spalio 15 ir Gruodžio &

Iš NEW YORK’O į CHERBOURG—BREMEN. 
AMERICA......................... Rugsėjo 28, Lapkričio 1 ir 20

GEORGE AVASHINGTON .......................Spalio 4, Lapkr. 8, Gruodžio 8
s IKrėipkitčs pas Agentus ‘ - į

UNITED STATĖS LINES | 
89 Stato Street, 

’ ' * r - ”

•

SERGANTIEMS VYRAMS IR MOTERIMS.
Ar tu sergi chroniška, nerviška ar { 

kokia supainiota ligai Ar nepavar
gai savo, pinigus bedkoodamas- svei
katos beieškant. Užeik pas manė, ag 
galėsiu pagelbėti. Visokią rodą Ir pa
tarimus duodu dykai, Esu per dauge
lį metą patyręs.Ir vaišinęs nervllkaą 
chroniškas lr visokios supainiotas 11- 
gaa. Aš duodu' Elektros gydyklą kuri 
palengvina visus skandšjimus, IBgelbe- 
ti daugybę vyrą Ir motorą nuo pavo
jingų operacijų.

Jeigu turi kokią chronišką, nerviš
ką, kraujo, Inkstą arba taip kokią Il
gų, ieškok pagelbos tuojau. Atmink: 
Atidėliojimas daug nelaimią atneša. 

1 Eik pas tų ,kuris yra.-specialistas lr 
daug patyręs gydytojas.

Ofiso vai. f ryte iki 8 vak. 
Nedeliow : 10 syta iki 2 p. p.

MAD ANFY220 TREMONT ST., 
.rlvlwlw Įi boston, mass.

I < \ Priima •

' \

*

t

«

*
‘M .*

v
Bpston, Mass.
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