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DARBININKŲ reikalai
DAUGIAUSIA ATEIVIŲ 

IŠ ITALIJOS.
Washington. — Per fis- 

kalįus metus, pasibaigusius 
birželio 30 d. iš Italijos atei
vių Amerikon atvyko 222.- 
496. Iš niekur, kitur taip 
daug ateivių nepribuvo, kaip 
iŠ Italijos.

GAL ŽUVO 70 ŽMONIŲ.
Australija. — 

Anglių kasykloje ištiko eks- 
pliozija. Yra baimės, kad 
bus žuvę 70 žmonių.

UŽDEBSĄIRUŽ 
AIRIJĄ. .

, Atlanta, Ga. -Strytka- 
rių darbininkų unija savo 

. susirinkime priėrpė rezoliu
ciją, prašančią prez. Hard- 
ingo paliuosuoti Debsą, so- 
cijalistų vadą, ir priimta ki
ta rezoliucija kongreso pra
šanti pripažinti Airiją.

1 lj I I -.-II f

KIEK BEDARBIŲ 
BOSTONE.

Bostono Centrai Labor u-/ » 
nijos atstovai buvo pas ma
jorą Peters pasitarti apie 
bedarbius. Atstovai pasakė, 
kad bedarbių Bostone yra 
60.000. Vien namų statyto
ji} bedarbiauja 12.000. Nu
rodyta majorui, kad namų 
statymas gali eiti, nes na
mų esą sumanyta statyti už 
$100.000.000. Tik bėda, kad 
bankai neskoliną tam reika
lui pinigų.
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Organas Amerikos Lietuvį J 

R. K. Švento Juosapo 
Darbininkų Są-gos
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ORGANIZUOS AUDĖ
JUS PIETUOSE.

IVashington. — Audėjų 
organizatoriai gavo nuo 
Gomperso, Amerikos Darbo 
Federacijos prezidento, pa
skutines instrukcijas apie 
audėjų organizavimą pieti
nėse valstijose. Bus varoma 
agitacija už prisirašymą 
prie unijų, prie iškovojimo 
48 valandų savaitės ir algų 
padidinimo.

1

SUSEKĖ DINAMITĄ.
Chieago. — Policija užti

ko dinamito sandėlį. Rado 
1.400 lazdelių dinamito ir 
100 lazdelių TNT. Suėmė 
taip-gi penkis dinamitnin- 
kus.

’’ v

t---------------------------- <—

ŠNEKA APIE KARĄ.
Ryga. — Rusijos oficia

liai laikraščiai persergsti 
Rusijos visuomenę, apie ka
ro galimybę su Lenkija 
ii* Rumunija. Laikraštis 
“Pravda” skelbia, ’ kad 
francūzai ir. lenkai ginkluo
ja gen. Savinkovo gaujas 
piet-vakarinėj Rusijoj, ko
vai prieš bolševikus. Troc? 
ki yra Odesoj ir ten didiną 
kariuomenę. "■

NENORI“VERGŲ” 
PARDAVINĖJIMO.

Bostono Centrai Labor 
Unioų atstovai apsilankė pas 
majorą Peters ir prašė jo 
uždrausti “vergų” pardavi
nėjimą, kurį vedė Urbain 
Ledoux.

NELEIDŽIA PARDUOTI
* “VERGŲ.”

New York. — Urbain Lo
dome pasižymėjęs Bostone 
‘ ‘ vergų ’ ’ pardavinė j imu 
bandė pardavinėti “vergus’ 
prie Cooper Union. Bet po
licija neleido jam tą daryti.

GRAIKAI NUBLOŠKĖ
* TURKUS.

Konstantinopolis.-—Grai
kijos armija Mažojoj Azi
joj pastūmė turkus atgal 
per Sakarijos upę. Turkai 
sunaikino tos ' upės tiltus, 
taip-gi keletą orlaivių ir tro- 
kų.

. ----------- ---------------------------

IŠVAŽIAVO Į MASKVĄ. 
Ryma. — Pulk. Haskell, 

direktorius Amerikos šelpi
mo darbo Rusijoj, išvažiavo 
Maskvon. Su juo išvažiavo 
20 jo padėjėjų.

PRIĖMĖ NUMUŠTAS 
ALGAS.

' Worcester, Mass. — Kar- 
penteriai sutiko, kad jų al
gos būtų numuštos ant 20 
nuoš. Dirbs 44 valandas sa
vaitėj, gaudami po 85c. va
landoj. Už viiglaitį dvigu
ba alga. ' 5^'

SKANDALAS PRABOJ.
J

ŽUVO DARBININKŲ 
VADAS.

, Detroit, Mich. — Clias 
Miller, 42 m. amžiaus, žuvo 
įvažiuodamas automobiliu. 
Jis buvo typografiškos uni
jos prezidentas ir Detroit 
kabot News laikraščio re
daktorius.

♦

APSIVOGĖ ČEKO-SLO- 
VAKIJOS VALDI

NINKAI.
Berlin. — Pranešimuose 

iš Pragos Čeko-Slovakijos 
sostinės skelbiama, kad Če- 
ko-Slovakijos augštiesiems 
valdininkams prikišamos 
baisios suktybės iki 12 mi
lijardų koronų. Valdžios 0- 
ificiozas skelbia, kad valdiš
kų knygų inspektoriai radę 
deficito 12 milijardų koro
nų. JCnygos rodo, kad mil- darbp. Nutarta serbų-alba- 
žiniški užsakymai ir išpil- nų ginčą imti ant rytojaus, 

gauti nesamų Lygos užuojauta linksta į 
J Albanijos pusę.

ka'1’z\likį} tarybos
SUVAŽIAVIMAS. .

WashingtOn^— Suvažia
vo Katalikų 'iįs’ybos atsto
vai svarstyti klausimus atėi- 
vystės, pilietystės, skautų 
ir katalikų farmerių aptar
navimo. Ketverge suv'ažia- 
vimo delegacija lankysis 
pas prez. Hardingą. Sere-

LENKAI GAVO Į 
SPRANDĄ.

Geneva, rugsėjo 20. (Spe- 
cialė Edwin L. James’o 
kablegrama New York 
Times’ui) — Šiandie Lygai 
tenka naujas išmėginimas. 
Lygos Taryba bandžius per 
ištisus metus išrišti Vilniaus 
ginčą tarp Lietuvos įr Len
kijos,. šį rytą, išklausius jų
dviejų atsisakymą priimti 
pasiūlymą Belgijos užsienio

dos vakare masmitinge kai--.reikalų mimsterio Hy- 
bėjn San.Frą^iącuAręivys.-Iw’nv,o,/' 
kūpąs Hanna, sėiiatorius 
David I. Walęįi ir Rear Ad
mirolas Benson.

MŪŠIAI APSISTOJO.
NĖRA MŪŠIŲ 

MOĘOKE. .
Madrid. — Vakariniame 

Moroke visiškai ramu. Is
panijos. kariuomenė užima 
patogias pozicijas.

v •

SERBIJA UŽPUOLĖ 
ALBANIJĄ.

Geneva. — Tautų Lygos 
konferencijoj, vyskupas No- 
li, . Ąlbanijos delegacijos 
pirmininkas, perskaitė tele
gramą, kurioj pranešama, 
kad Serbija pradėjo bom
barduoti Albanijos pąrube- 
žiniųs miestelius. Serbija 
buvo atsiuntus ultimatumą, 
reikalaujant pasitraukti iš 
tūlų miestelių. Albanai at
sisakė išpildyti ir serbai 
pradėjo užpuolimą. Vys
kupas prašė Lygos užtary
mo Ir Serbija ir Albanija 
yra Lygos nariais. Serbijos 
atstovas pasakė, kad Alba
nijos ių Serbijos rubežius 
nėsąs nustatytas, todėl ir 
prasižengimo nesą. Tuomet 
Anglį jos atstovas lordas 
Robert Cecil atsistojo ir pa
sakė, kad Serbijos atstovo 
pasiteisinimas nepriimtinas 
ir kad Lyga tuoj turi imtis

NETVARKA PARLA
MENTE.

Hanga.—Holandij os par
lamentas atsidarė su netvar
ka. Tarp triukšmo ir alaso 
karalienė Vilhelma atidarė 
parlamentą. Triukšmas pa
kelta dėlto, kad vienas žmo
gus tapo įkalintas už atsisa
kymą kareiviauti. Tai dalis 
atstovų ir triukšmavo del ši
to. Triukšmavo viduje, ka
ralienei skaitant savo prane
šimą, paskui demonstravo 
lauke..

* 1

NUKENTĖJO NUO 
AUDROS. : 

Plymouth., Anglija. — Iš 
New Yorko atplaukusis lai
vas Zeeland besąs labai su
gedęs. Kelionėj buvo išti
kus baisi audra, del kurios 
ir nukentėjo laivas.

dymai buvo 
žmonių.

t
, 1 A
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Ha&re, Francija. — Lai

vas La Savoie atplaukė per- 
kentėjęs rūgs. 14-15 d. bai
sią audrą. Bevielio telegra
fo kajuta nugriauta, f nu
blokšta dvi .valtys ir šiaip 
daug blėdies padaryta. Be 
to du jūreiviu buvo sužeis
ti. Dėlto laivas susivėlino 
12 valandų.

R
».

mans'o, pabarė abi pusi įr 
pubalsavo vienu balsu pri
imti Hymanso pieną, sulig 
kurio Vilniaus apygarda bū
tų autonominis kantonas 
Lietuvoje. Toliau Taryba 
nutarė* savo nuosprendį į- 
teikti plenumui ir prašyti jo 
užgyrimo, ką jis galima'ti
kėtis ir padarys.

Toliau Lygos komitetas iš 
šešių nubalsavo Lietuvą pri
imti į Lygą, nežiūrint į len
ki} baisų priešingumą. Kuo
met debatai bus pradėti, tai 
bus leista išsireikšti abiem 

t 

pusėm.
Tarybos posėdis pasižy

mėjo triukšminga Anglijps 
atstovo Arthur J. Balfour’o 
prakalba, kurioj jis pasmer
kė ir Lenkiją ir Lietuvą, bet 
ypatingai Lenkiją, nes Len
kija skelbianti norinti tei
singo išrišimo, leidžia savo 
generolui Zeligoskiui su 30.- 
000 kareivių valdyti Vilnių, 
nepaisant Lygos protestų ir 
taip-gi didžiųjų valstybių 
užsienio reikalų mįnisterių. 
Lenkija neva laiks nuo lai
ko išsižadėjo Zeligoskio, bet 
tik tam, 1 kad su juo veikti 
prie kitos progos.

“Kas tas yra keistas ge
nerolas nežinomos šalies?” 
klausė Ballour. “Ar jis y- 
ra lenkas, kurs užsitarnau
ja vainiko ar jis yra Lenki
jos maištininkas, kurs užsi
pelno būti sušaudytu? Jis 
yra vienas ar kitas. Lenkų 
valdžia dar neatsakė į tą 
klausimą, o ji turi tą pada
ryti.”

Jisai sake, kad Taryba ne
sigailėjo nei pastangų, nei 
laiko bi tik laimingai sutai
kyti Lenkiją ir Lietuvą. 
Hymans ėmė domėn kekvie- 

[ną smulkmeną, bet nei vie- 
* e

. - ' 4 A, •.

nos pusės nepriviliojo prie 
savo pasiūlymo, kiekviena 
pusė stengėsi paskandyti 
klausimą žodžių gausybė
je.”

Užsimindamas apie tik ką 
pasakytas prakalbas Lenki
jos ir Lietuvos atstovų, jis 
buvęs įtikintas, kad nei vie
na pusė nenorėjo priimti iš
sprendimo, kurį pasaulis ro
kuotų teisingu, todėl nieko 
kito Tarybai neliko daryti, 
kaip parodyti pasauliui, 
koks yra teisingas išrišimas. 
Jis pasiūlė,-kad Taryba pą^ 
skelbtų Hymanso pieną tei
singu ir duoti progą plenu
mui išsireikšti. Jo pasiūly
mas vienu balsu priimtas.

Reikšmingas faktas deba
tuose buvo tai tas, kad Fran
cija, didi Lenkijos užtary
toja, negalėjo jos remtis 
Bourgeois pasakė prakalbą, 
kurioj jis išreiškė viltį, kad 
dalykas taikiai bus užbaig
tas, bet turėjo pripažinti, 
kad Balfouro pasiūlymaš 
teisingas. Veik kiekvienas 
Tarybos narys pamatė, kad 
Lenkijai trūksta teisingumo 
dvasios. Prof. Askenazy, 
Lenkijos delegacijos galva, 
pareiškė turįs įsakymą iš sa
vo valdžios atmesti Hyman- 
so pieną.

Bet jei tolimesnio įrody
mo reikia, ' kad parodyti, 
kad Lenkija neturi popule- 
riškumo jos ginčuose su ma
ža j a kaimyne, tai tas pasi
rodė komitete iš šešių, kuo
met Askenazy kariavo prieš 
Lietuvos priėmimą. Lygon. 
Jį smarkiai kritikavo Ang
lijos atstovas Fisher ir Šve
dijos atstovas Branting. 
Bet buvo tai Šveicarijos ats
tovas Motta, kurs sakyda
mas prakalbą, atsikreipė į 
Lenkija, kurį sakosi pripa
žįstanti teisingumą ir parei
kalavo tą faktu parodyti ir 
nebandyti gadyti savo opo
nentui progos,. neleidžiant 
Lietuvai pastatyti savo bylą 
kaipo Lygos narei. Vis-gi į 
nieką neatsižvelgiant Aske
nazy metė balsą ūž tai, kad 
nepriimti Lietuvos Lygon.

Plenumo debatas šitame 
pasiūlyme, kurs eina po sky
rių XV, • reikalaujančiu Ta
rybos ir plenumo duoti savo

Ą

ką ištikro Lyga gali. Nerą 
sumanymo siųsti karinome* 
nę išmesti Zeligoskį iŠ Vil
niaus, bet jei po išspreų^ 
mo, kurio yra tikimasi, Len-1 R
kija eitų karan pasilaikyti7 3 
tą miestą sau, tai yra abejo* 3 
nė ar ji turėtų pašalinę pa- j 
ramą, kuri ikšiol jai buvo. 1 
reikalinga del pasisekime įj 
jos kovose. i .!

* ^3

1 - * 1 / "n

DELA DERYBŲ SU LEN-’ ' | 

ĮKAIS ŽENEVOJE: > f 
• Vašingtonas, IX, 19 d* 3 
XLiet. Inf. Biuras) 
rybos su lenkais Žeiievoje 1 
vystosi toliau. Pastaromis | 
dienomis pasirodė amerikie-7 J 
čių spaudoje net žinių ap» ■ 
lietuvių ir lenkų susitaikys | 

Lmą. šitos žinios yra lygiai '- | 
perankstybos, kaip peržriks-^ | 
tyba buvo š. m. 1 d. Asšocia-^ ’ i 
ted Press žinia. Nors lietu- J 
vos Atstovybėje dar nėraį | 
gauta patikrinančių žinių,;“ 
vienok, jei abi besitariant 
čios šalys būtų susitarę del* 
derybų pagrindų, tai tas bū- i 
tų tikėtina (bet tai dar nėra 7 
susitaikymas). Briuselio de-ų 
rybos buvo nutrukusios del" 
lenkų atsisakymo priimti fe 
Smans’o projektą kaipo" 

ybų bazę. Lietuviai, pri
imdami tą projektą, . kaip 
savo laiku L. Inf. Biuro blM

w "T*

vo pranešta, padarė pasta
bą, kad jie priima jį tiktai 
kaipo bazę deryboms, ’bet 
nepasisako, kad jie su* tuo^ 
projektu visu ar kokia" jo-j 
dalimi jau išanksto sutinka. 
Delei Tautų Sąjungos Tary
bos biržele m. 28 d. nutari- 5 
mų, kurie sukėlę didelias 
protesto demonstracijas vi
soje Lietuvoje ir prieš ku
riuos griežtai buvo nusista
tęs St. Seimas, Lietuvos 
Vyriausybė išėjo su savo 
kontrprojektu, kuris dabar 
diskusuojamas konferenci
joje kariu su P. HymansM 
paskutiniuoju projektu. •
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NELAIMĖ ANT NAUJO 
GELEŽINKELIO. .

' - Christiania, Norvegija* -*■** 
Atidarius naują geležinkelio 
liniją buvo paRdatąs pirmas 
traukinys. Naktį išriki 
laimė ir 6 paSažięriai užmUš-

nuosprendį ginče, parodys ti, n daug sužeistai -
1 * - , :
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Daugiausia gautų iš Lietuvos knygų tinka pasimoki- 
jatan šUaityiw# rašyta, kalbos, skalavimo fc api^pazL 
nimui SU kitais svarbiais šių dienų klausimais.

( Besiattinant Šaltiems žiemos vakarams skaitytojai 
pasirūpinkite įsigyti tinkamų vadovėlių, kad nėpraleidus 
įįttoso laiko be naudos. »

• Daugelis važiuoja ir rengiasi važiuoti į tėvynę Lietu
vą. Pirm negu va^iuosite, išmokite gerai lietuviškai ra
šyti/skaitliuoti, ir tt. ir taip-gi apsipažinkite su* kitais 
svarbiais klausimais, kuriuos kiekvienas lietuvys turi ži
noti. ’

Tad? dabar proga įsigyti labai naudingas knygas, ku- 
>ų neperdaugiausia išleista, o dar mažiau gauta čia A- 
merikoje.. ■ '

Tamistos žiiĮote, jog Lietuvoje kad ir leidžia knygas, 
tai neperdidžiausią skaičių egzempliorių, nes popiera ir 
atspausdinimas gana brangiai atseina. Šių skelbiamų kny
gų gali ir Lietuvoje pritrūkti. Tad pasiskubinkite su už
sakymais* “ ~

Žemiau talpiname surašą knygų gautų iŠ Lietuvos. 
LDS. nariai nuo pažymėtos katalogines kainos gaus 

nuolaidų 15 nuošimtį arba 15 centų nuo dolerio. Tai yra: 
pasirinkę už vienų dolerį mums moka 85 centus. Pirkda
mi už daugiau kaip $5.00 L. D. S. nariai gaus nuolaidų 25 
ųuoš? arba 25 centus nuo dolerio. .

Prieteliai pirkdami už daugiau kaip $5.00 gaus nuo- 
: laidų 15 nuošimtį.
t L. D. S. nariai pirkdami daugiau kaip už $10.00, gaus 
nuolaidų 33 nuošimtį, o ne nariai gaus 25 nuošimtį.

Knygynams speciale-nuolaida.
, Su užsakymu siųskite ir pinigus čekiu arba money 

orderiu žemiau padėtu adresu: •

f • ’

ČEOMETIilJOS tožDAVINYNM. Sutaisū Pr. M»Bota«, BusL 
79. i ► •- • .. i *. . * f * »*..<»»» ,»», ♦'>** #*■»• ». ♦ • * < *» .35 

GYVENIMO ĮKORpAI. Parašė VafdiW Telpa Šie vaizde* 
Kai; 1) Kaip rudens lapas# 2), piana, 3) .Jausmų pai$M ' 
41 Miražai, 5) Prieš.audrip Pusi. 164—*1921 m;. /»... . .50

IŠ An^OKEVręiAUS RAŠTŲ- M. W8k<» paringtieji teks- 
t&I ir jų .vertimai lietuvių kalbom pusė lietuvių ir pusė len- 
kų<kalbB» Pusk 247.. Vilnius,.1921 nu. Drūtais apdarais $L0(} 

ISTORIJAS APYSAKOS/ Lietuvos giriose, Vytautė- SttUM 
Puilęfis aprašymai apie Lietuvos senovę apysakose, Vertė 
A. JiĮiiltėikklf Kaunas, Pusi. 164. .. .v....................... ..

JONO BILIŪNO RAŠTAI. Paveikslai, apysakos ir eilės, ^ib 
zeje, 1013. I?ufjl* 143 ,

KAIP ŽMOGUS ŽEMEJE ĮSIGALĖJO. Lengvi mokslu pasa
kojimai. Parašė Pr. M-lotas. Puiki knygelė pasiskaity
mui. Su paveikslais. Pusi. 44. ........ ...................... ..

KAS' TAI YRA KONSTITUCIJA? Paraše P. Višinskis. Kąu-

>

.05

,75

.30

$1.50 
.15

f.įii ■■lįt.i;; i r?«'K

mero BASTAI, sau Kinkinys. Poema KunigaikStls Žvai- 
llyS, I TOlilfiS 4 «'•' f . . , f .» • » i. ■ r r . i » • »

PUTINO RAŠTAI. Drama—Novelės. IUTomas ,......
. Perkant abu tomų sykių ,,... \. ?,, t; t...,

.35

••J*" .50

^įtfsGEBROS UŽDAVINYNAS. , Jv dalis. Sveikieji reiškimai, 

trupmenos, 1-jo laipsnio lygtys. Sutaisė Pr. Mašiotas. .... 
ALGEBROS UŽDAVINYNAS. II dalis: Laipsniai. Šaknys. 

Kvadratines ir aukštesniųjų laipsnių lygtys. Nelygybės, ne
apibrėžtosios lygtys, lygčių tyrimas.’ Progresijos.ir loga
ritmai. Junginiai, Njutono binomas, ištęstinės trupmenos.

■ \ Surinko J?,r. Mašiotas. Pusi. 71. .:...................... 
APLINK BALTIJĄ. Kas jau yra pajūryje ir kas dar norėtų ten 

bųti. Parašė Vaižgantas.. Pusi. 96. Begalo įdomi ir nau
dinga knygutė........... • tik........ .........................................

ARITMETIKOS TEORIJA. Ketvirtasis leidimas Švietimo Mi- 
Ul nisterijos Knygų Leidimo Komisijos leidinys. Naudinga 

knyga kas nori išmokti gerai skaitliavimo įvairiose šakose. 
n Pusi. 139. ................. ................................................................... ..
ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS. Vadovėlis aritmetikos pra

džiai. Antroji dalis. (Veiksmai su skaičiais visokio didu- 
,nio). Parašė Pr. Mašiotas. Pusi. 64............................................

ARITMETIKOS UŽDAVINYNAS. Vadovėlis aritmetikos pra 
džiai. Pirmoji dalis. (Veiksmai su skaičiais ligi 1000 
Parengė Pr. Mašiotas. 1921 m. Pusi. 86. Naudingas vadov 
lis kiekvienam norinčiam išmokti gerai skaitliavimų............

ATLASAS UlETUVOS MOKYKLAI. 1. Pusrutuliai, 2. Ev.- 
ropa, 3. Azija, 4. Afrika, 5. šiaurinė Amerika, 6. Pietinė 

i Amerika, 7. Australija, 8. Lietuvos žemėlapis ir 9. Žmonių 
. rašės. Paruošė S. Franckevičius. Kaunas..............................

Augalų fiziologija, šioje knygoje aprašoma apie įvairius 
augalus. Parašė M. Stankevičius. Pusi. 134—1920 m. Su 
augalų paveikslais ........ .............................. ................................

AyjNSLIS NEKALTASIS. 4 veiksmų komedija. Sulietuvino
~ Aišbė. 1921, Pusi. 68. Naujausias veikalas ir tinka lošimui. 

Losią 5 vyrai ir 4 moters...................... .......... ...  ....................... .
Bažnyčios ISTORIJOS VADOVĖLIS: Vertė Kun. V. Za- 

jąnČkauskas. I dalis (Senove ir viduramžiai). H dalis 
(Naujieji Amžiai). Abi dalys................................................... $1.00

BUHALTERIJOS VADOVĖLIS. I dalis. Elementinis kursas . 
komercijos mokykloms. Sutaisė Jonas Ilgumas. “ Kaunas, 
Pusi. 184. Kas nori pasimokinti knygvedystės, patartina šį

f. vadovėlį įsigyti .......................... .. ..............................................  .$1.00
CIT PAKLAUSYKIT. Parinktosios lietuvių poetų eilės. Pa

rankiojo Liudas Gira. Ras labai puikių eilių, tinkamų va-
’ - kžifrų pamarginimuL Pusi. 190.................................... ................ .50

11AINŲ ATSIMINIMAI IŠ LIETUVOS ISTORIJOS. Parašė M.
• Biržiška. Vilnius, 1920 m. Pusi. 143. ............65

DOROS OBJEKTIVLNGUMAS. Parašė K. Čibiras. Kaunas, 
1919 m. Pusi.. 19/.-............................ ;..........................10

# '

i b

I
.35

.25

.45

^5

5

.35

.75

.45

1919 m. Pusi..19/ . •.  .............................................. ■...........
DOGMATIKA. Mokykloms vadovėlis. Parašė Kųn. K. Čibiras. 

, šioje knygoje plačiai išdėstomą Katalikų Bažnyčios dogma. ’ 
■‘" •Įrodoma Katalikij Bažnyčios tiesos Šv. Raštu, Bažnyčios 
/ padavimais, protu, Vilnius, 1921 m. Pusi. 148......... 
DUONELAIČIO RAŠTAI. Mokykloms parinko ir paaiškino

* M» Biržiška. Pirmoji dalis: ištraukos ir priedai. Antroji 
/dalis i Duonelaičio gyvenimas, raštai ir kalbos paaiškini-

, . mal. Kaunas, 1921 m. Pusi. 202. Ketais apdarais........sjsl.00 
ETIKA. Parašė K. Ji Bkruodya. šioje knygoje skaitytojas yas 

u^Sodymusj kuriais, vaduotis savo elgimosi darbuose. 1920 
Ui. PUSI. 140. • •

FARIZIEJAI. Trijų veiksmų drama. Lošime dalyvauja 6’ mo-
< terys ir 7 vyrai. Vortė A. Bucevičiui. Kaunas# 1920 b, 

Pusi. 64. >«••»»..*,i ,*♦ , , t H . * t HO
•GAMTOS PRADŽIAMOKSLIS. I dalia. Negyvoji gamta. Že

mė, Vanduo, Oras. Parašė J. Baronai, švietimo Ministerijos 
leidinys. Popieto apdarais. Tilžėje, 1920 m. Pusk 112.....,

» ’T’s*. Ji-

W J- ... . t-. ------------- . .. . _ ■

.75

.75

.35
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■* ■' i-
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> ■

• 1

...,.$1,00 

... * »$l,00 

..... $1.50 
RAMBYNO TĖVYNEJE. Mažosios Lietuvos vaizdai, a) Gimi-, 

nėsnaj b) Ligi kapų. Su paveikslais ir puikiais pagražL ' 
Ulinius* 64. • »' *■ > C * < 9' Ir ♦- • • #• * r * • • * » • t *'t • • -t t* •' ** * “i

BBLIGIJŲ jį?Ę(>WA. « K L Stanys. Vilniu^\J92Q^ 
. ^Įci. Busi 266, šį rašt  ̂autorius šviėsfaualatū'VO*

niaus Vyskupui Jurgiui Matulevičiui .. »> .> *. <... $1.25 
RELIGIJOS MOKYMO METODIKA. Sutaisė K.X Skruodyz.

. Vilnius, 1920. . Pusi, 157. Šių knygą būtinai^turėtų įsigy
ti visi tie, kuriojižsiima religijos mokymu arba katekiža- 
erių* KAtua i'.,.,,,,..,.,,.,*,,,.,,......,,.,,,,....,,.

RYTŲ SVEČIAS. Keturveiksmė istorijos kronika. Parakė Ka
zys Puida. Lošime dalyvauja 9 vyrai ir 1 moteris. Kaunas, 
1920 m. Pusi. 56. ...................!...................................

SAKALĖLIS. Elementorius su skaitymėliais.- Sutaisė Ešinaitig, 
SENOVĖS I&TORIJOS APSAKIMĖLIAI. I dalis. Rytai. Orai- 

kija. Iš rusų - kalbos vertė J. Jablonskytė, Kalbos žiūrė
jo St. Dabušis. Kaunas, 1920 m. Pusi. 199..............................

SKAITYMAI. Lietuviu kalbos pamokoms. Sutaisė P. Klimas, 
Vilnius, 1921 m. Pusi. 294. Drūtais kietais, apdaaris........$1.25

SOCIALIZMAS IR KRIKŠČIONYBĖ. Parašė Prof. V. Jurgu
tis. Kaunas, 1919. Pusi. 24. .. ’.............     .

STEPAI. Keturveiksmis medžioklės epizodas. Parašė Kazys 
Puida. 1920,- pusi. 60. ' Tinka lošimui. Lošia 6 vyrai ir 
2 moteri ...................................... . .................................................. ..

SUNKIAISIAIS LAIKAIS. (Iš mano atsiminimų).. Parašė A. 
Ruęevičius. Nušviečiama netolimos mūsų praeities laikus 
'—spaudos uždraudimo laikus. Pusi. 116. 1920 m. ...............

SULAUKĖ. Iš tautiško serbų atgijimo pasakojimas. Iš lenkų 
kalbos vertė Baltrus Virpa. Labai užimanti apysaka. Kau
nas. Pusi. 132....................................................................................

ŠILTIEJI IR ŠALTIEJI KRAŠTAI. Pagal Gorbunovo-Posado- 
vo chrestomatiją ir kit. Pr. Mašiotas. Tilžėje. Pusi. 67.

TARPTAUTINĖ TEISĖ. Parašė K. J. Skruodys. Vilnius, 1921 
m. Ši knyga pravartu perskaityti kiekvienam norinčiam susi- 
- pažinti su tarptautinėmis teisėmis. Pusi. 119).......................

TAUTOS GYVATA. Filosofiški-sociologiški aiškinimai. Bega
lo naudinga'knyga. Parašė Vydūnas,. 1920 m. Pusi. 152.

; Kaina..........................................................   1
TĖVYNĖS KELIAIS (Eilės). Parašė Liudas Gira...'...............
TIESIANT’KELIĄ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBEI 1916— 

17 m. • Parašė Vaižgantas* Vilnius. Pusi. 40. ...........................
TRUMPA APOLOGETIKA ARBA KATALIKŲ TIKĖJIMO AP- 

, GYNIMAS. Pagal Kun) Schmįtz’ą. ir Kun. Bartynowski, 
parašė Kun. V. Zajančkauskas. Kaunas, 1920 m. Pusi. 142. 
Šioje knygoje moksliškai aiškinama pagrindinės katalikų 
tikėjimo tiesos.

TRUMPA ARITMETIKOS pradedamojo mokslo metodika. Su
taisė M. Vasiliauskas. Pusi. 87. ................................. ..................

VAIKŲ ŽAISLAI. Trys vaikų koniedijėles: 1) Ponia ir ponas 
teisėjas; 2) .Godus daktaras; 3) Barbės edukacija...............

VARGO MOKYKLAI. Būrelio niokytojij rinkinys kąlbos moks
lo reikalui. Antrasis leidimas. “Maža garbė svetimomis 
kalbėti; Didi gėda—savosios gerai nemokėti.” Kaunas,- 
1921, pusi. 320. . Kietais popiero apdarais ........................... $1.25

VARGŠAS TADAS. 2-jxj vaizdų škicas. Vertė Trys., Tinka
mas veikaliukas lošimui. Dalyvauja 2 moteri' ir 2 vyru. 
Kaunas; Pusi. 16. Didelio formato.................. ........................

VASAROS ŠNEKOS. (Eilėraščiai). Parašė Tyrų Duktė'...... 
VISUOMENE IR MEDŽIAGINĖ KOPERACIJOS PRIGIMTIS.

Iš rusų kąlbos vertė J. Sondeckis. Šiauliai, 1921. Pusi. 95 
Ši knyga yra viena iš geresnių koperaeijos literatūros kuri
nių. . Nėra abejonės, kad ji bus. pravarti perskaityti mūsų 
koperatininkams bei visiems tiems, kurie nori pažinti kope- 
racijos esmę.............................. :.........................................

ŽAIDIMŲ VAINIKAS. Savybės vakarėliams ir gegužinėms nu
pintas. Sutaisė Matas Grigonis. Randasi 49 tautų žaidimai, 
02 autoriaus sugalvoti žaidimai ir 31 kitų tautų žaidimas. 
Su gaidomis ir paaiškinimais. Pusi. 75. .-............................ v

ŽIBURĖLIS. Pirmos po elementoriaus knygelės skaityti. Tin
ka mokykloms ir šiaip vaikams arba suaugusiems mokintis 
skaityti. Su paveikslėliais. Pusi. 112—1921 m. Sutaisė 
J. Palukaitis, ......................... .................................................... .....

ŽIEMA IR VASARA. Parašė Pr, Mašiotas, Iliustravo P. Rim
ša. Telpa: Šaltutis, Skaistutis, Šiltutis; Purkštutis. Tilžė- ■ 
žėje, 1920. Pusi. 32....................................... ................................

ŽIEMOS LEDAI. 3-jų veiksmų dabarties sodiečių gyvenimo dra- 
■ mos paveikslėlis. Parašė Vyturėlis. Veikia 10 ypatų. Til

žėje. Pusi. 46. ..................... z..../...................  .35
ŽYDRASIS PAUKŠTIS. Sutrumpinta meterlingo pasaka? Ver-

“7ė‘ Jonukas;—išieido--^areiuka«r^Bega; 
Su spalvuotais paveikslais ir vinjietėmis,

>»ą

M

.35

.35

.75

.10

.25

.50

.45.

t

nas, Pusi. 14.................. ................................ ................................ .. .05
KELIONĖ APLINK) PASAULĮ PER 80 DIENTJ. Verte J. Bal

čikonis. Knyga apdaryta puikiu spalvuotų viršelių ir apar’t 
aprašymo kelionės puošia dar kiekvienos šalies paveikslai. 
Pusi. 228.

KĖTURI MONOLOGAI. Parašė Ą. Vienuolis. .1920 m. Pusi. 24 
KOMEDIJOS. Pinigėliai, Karalaitė tikroji teisybė, Gegužis,

■ Kuprotas Oželis. Visos tos komedijelės telpa vienoje kny
goje ir tinka lošimams. Paraše žymi rašėja. Sofija Čiurlio
nienė (Kymantaitė). Pusi. 157. Švyturio B-vės leidinys. .65 

KOOPERACIJA IR TAUTOS UŽDAVINIAI. Vertė iš Rusų 
kalbos P. Šalčius. Naudinga knyga užinterėsuotiems ko- 
peracijos reikalais. Pusi. 76.............................. % .35

LAPKUS. Trijii veiksmų tragi-komedija. Sulietuvino E. Ru- 
seviičenė. Lošime dalyvauja 3 moterys ir 2 vyru. Kaunas, 
1920 m. Pusi. 56..............6............. .......................... . ..................

LEISKITE MAŽUČIAMS ATEITI PRIE MANĘS. Patarimai ir 
maldos laukiantiems ir sulaukusiems gražiausios gyveninio 
dienos. Pagal kun, Fechtą sutaisė Kupranas. 'Vilnius. Pūsi. 
277

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. Sutaisė J. Damijonaitis. 
Šis vadovėlis tinka mokykloms ir patiems per save mokin
tis lietuvių kalbos. Pusi.. 127.....................................y

LIETUVA Pavasarį, Vasarą, Rudenį ir Žieiną. Parinktieji skai-
• tymėliai iš Lietuvių raštijos apie Lietuvps mėtalaikius ir jų 

dalis. Sutaisė Liudas Gira. Kaunas. Pusi. 124.../...........
LIETUVIŲ SENOBĖS BRUOŽAI. Parašė P. Klimai Pusi. 170. 

Plačiai aprašoma apie senobės lietuvių giminių gyvenamą
sias viėtasf ap3fe3 lietuvių Jlultūrą ‘ir tt.' .. N-.:?.V.'

LIETUVOS GEOGRAFIJA. Lietuvių Mokslo Draugijos leidi-, 
nys. Parašė M. Biržiška. Plačiai aprašoma apie Lietuvą, 
jos upes, kalnus ir tt. Su paveikslais. 1920 m. Pusk 148. 

LIETUVOS ŽEMĖS VALDYMO ISTORIJA (iki lenkmečių). 
Parašė P. Klimas. Pusi. 65.................. .........................................

LIETUVOS ISTORIJA LIGI LIUBLINO UNIJOS. •• I- dalis. Iš 
rusų kalbos vertė J. Sondeckis. Vilnius, 1920 nr. Pusi. 87.

LIETUVIŲ DAINŲ LITERATŪROS ISTORIJA. Parašė M.
' Biržiška. Gana plačiai aprašoma seiiobės lietuvių dainų li

teratūra, net iš 16 ir 17 šimtmečio. -VlnitisjN Pusk. 119.
MANO TAURĖ. Parašė Petras Vaičiūnas. ‘Telpa šie teatrališ- . 

ld veikalai: žodžiai ir Atbalsiai, 3-jų veiksmų dramos raši
nys. Sielos virpėjimas, 3-jų atidengimų vaizdas. Kaunas, 
1920 m. Pusk 124. ..........................................'.............................

MAŽOSIOS LIETUVOS BUVUSIEJI RAŠYTOJAI ir žymesnie
ji Lietuvių Kalbos Mylėtojai. Parašė Prabočių Anūkas. 
Tilžėje, 1920, pusk 127. ...................................................... ..........

MEDŽIAGA LIETUVOS MOKYKLŲ REFORMAI. Parašė Prof. 
, A. K. Niemi. Kalbos žiūrėjo St. Dabušis.. švietimo Minist.

Knygų Leidinio Komisijos leidinys. Pusk 127. ...................
MILDA, MEILĖS DEIVĖ. Mytologijos Pasaka. Parašė Petras 

Vaičiūnas. Lošime- dalyvauja 4 moterys ir 7 vyrai. Apart 
to dalyvauja Deivės, Jaunimas ir Žmonės. Viskas dedasi 
Senų Senovėje, Baltijos' pajūryje. Pusk 67..............................

MOTERYSTĖS NESUARDOMYBĖ. Parašė J. Lesauskis. Labai 
naudinga knygelė kiekvienam. Kaunas, 1920 m. Pusk 32.

MOKSLO PASAKOS. Su 23; piešinėliais. Parašė Pr. Mašiotas. 
Kaunas, 1920 m. Pusk 56. . t.... ......................... ..........

MONOLOGAI. Blaivininkų pirmininkas.' Ant vienų pečių.' Ši
mas oratorius.....................................................................................

MONOLOGAI: Teatras ir dekoracijos. Ir mazgelis nepadėjo. 
Kaunas, pusi. 12. ........................... .................... . .............. ............

MŪSŲ RĄSTŲ ISTORIJA. 1547 m.—1904 m. Parašė M. Biržiš- 
ka.(1920 m. Pusk 112. ............................................................ .... .45

MŪSŲ ŽINYNAS.. Karo, mokslo ir literatūros žurnalas, lei
džiamas kas 3-cią
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$1.00
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mesi. No. 1, Kaunas, 1921 m. Jame 
randasi labai naudingų am'ašvnTū ietuxaJjLtt.... . • .$1.00

MŪS MAGIAUSIEMS, MŪS MIELIAUSIEMS. Parašė Pr. Ma- 
šiotas. Iliustravo P. Kalpokas, Puikios pasakaitės ir tin
ka vaikučiams. Su paveikslėliais. ... . ....................:30

NAUJŲJŲ AMŽIŲ ISTORIJA. I dalis. Ligi didžiosios Pran
cūzų revoliucijos. Vertė L. Noreika ir J. Pajaujis. Pusk 
124. I^ama .65

NAUJOJI ZELANDIJA. Vladislovo Krakovskio. Lietuviškai 
išvertė J. Bekampis. Vilnius,- Pusi! 52.. f

NEGYVOJI GAMTA. . Oras, Vanduo, Žemė. Paraše M. Stan
kevičius, Su įvairiais piešiniais.. Pusk 90...............?.......

PANČIAI. Teatrališkas veikalas. Tinka lošimui.' Lošime 
dalyvauja 4 moterys ir 6 vyrai, dū pažu ir karalienės pa- 
lydoyės. 1920 m, Pusk 45................................... r.

PASAKOS NEPASAKOS. - Mažiems pasiskaityti ir dideliems pa
siklausyti. Su paveikslais. Parašė Pr. Mašiotas, Pusi. 38, * .25 

PASAKĖLĖS. Parašė Pr. Mašiotas. Labai puiki knygelė su- 
paveikslėliais. Kaunas, 1921 m. Pusi, 56.......................................

PILIEČIŲ AUKLĖJIMO MOKYKLA--SKĄUTYBĖ. Iš įvairių 
.. raštų paraše P. Jurgelevičius (Jurginis). Gana plačiai aiš

kinamu apie skautus ir jų nauįingūmą. Mes amerikiečiai 
tuO klausimu ir-’gį esame labai užinteresuoti. Federacijos 
Kongresas nutarė steigti kiekvienoje parapijoje skautų sky
rių. Kad geriau susipažinus su tos organizacijos tikslu, . 
pravartu ifctų perskaityti šį. vadovėlį, k „ N -Z 7 ‘ .
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ZYPLIAI(šakiųapsk V 
Netoli Lukšių grovo Po- 

tockio Tūmuosą jau aųm 
mėtai,*W‘ gyvuoja Seiinf 
JM Semįmidja,; su pasiilgi- 
mii laukdama tos valandos 
kada vėl bus galima tvarkim ’ 
gai tę$ti lenkų sutampytas 
darbas patogiuose Seinų 
mūruose. Čia daug kenčia 
nevien pasišventę profeso
riai, negaudami algų, bet 
ir auklėtiniai, neturėdami 
net geresnio knygyno. Bet 
reikia pažymėti, kad nors ir 
taip sunkios yra seminari
jos materialūs apystovos, ta
čiaus vistik randasi čia tiek 
dvasines atsparos profeso
rių ir auklėtinių tarpe, kad 
darbas bepertrūkio antri 
metai tebesitęsia. Iš profe
sorių tarpo pasižymėjo savo 
ypatingu pasišventimu kun. 
Kuraitis ir kun. Čižauskas. 
Pirmasai-čia pat gyvenda
mas auklėtinius nuolatos 
žadino prie ištvermingo dar- 

, bo, dalindamasis su jais ne
vien savo begalo plačiu 
moksliniu išsilavinimu, bet 
nekartą ir savo pinigais pa
remdamas kilnius jtį .suma
nymus. .Gi Šakių dekanas 
kun.‘ ’Či^lĮšicas ‘is Šakių ‘daž
niausiai pėsčias ateidavo * 7 
varstus dėstyti lietuvių kal
bos, istorijos ir iškalbos. Jis 
savo aukštu išsilavinimu ir 
pasišventimu mokėjo ‘ pa
traukti prie savęs auklėti
nius kaip kun. Kuraitis įr 
kiti profesoriai. Iš auklėti
nių tarpo vertas pažymėji
mo šitoksai faktas, Keletas 
auklėtinių, būdami karštai-į- 
sitikinusiais vegetarininkaiš 
(nevalgų mėsos) delei mate
rialių sunkenybių seminari
jos . vyriausybei, — mokslo 
metu nutarė valgyti mėsą.
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MALAKNYGiK \ '
PULKIM ANT KELIŲ. ' Gražiausių ‘ir reikalingiausių maldų '' 

kiokvienam, katalikui rinkinys. Antra pataisytoji laida, 
Atspausdinta ant geyos popieros. Pusi. 555. Stipriais tim- 
roko, odos apdarais, jąauk&uotMs kr.$tais< .$3.50

» j Toki pat paprastos odos apdarais *..,.,.. 1,,,. v 
a Drobės apdarais panašiais i odų 4»»> ?. k »$2.00 ’

■ i

Drobės apdarais panašini^į odą
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ZYPLIAI (Šakių apsk.). 
— Šėinų D v. Seminarijos 
auklėtiniai nors ir sunkiose 
sąlygose gyvendami, tačiaus 
suprasdami dabartinių lai
kų statomus kunigams rei
kalavimus iš visų jėgų grie
biasi darbp, layindamiesi 
ne vien ruošdami pamokas 
bet ir įvairiose kuopelėse su
sibūrę nori papildyti savo iš
silavinimo spragas. Tokių •( 
kuopelių yra penkios: budo 
lavinimosi, iškalbos, socio- 
logijos, blaivybės ir litera-

ūžiamas savo šapirografuo
tas mėnesinis-. .■ laikraštis 
VMiirij Aidai?’ pereitais 
mokslo metais auklętiniij 
buvo tik 27, ateinančiais 
metais ž^cla užaugti net iki 
47. Svarbiausias auklėtinių, 
rūpesnis yra praplėsti se
minarijos knygyną, (dabar 
susidedantį iŠ 800 . knygų)* 
kurį ištuštėjęs ‘ Seminūrijos 
iždas net prie geriausių no
rų negali paremti., Tuo 
tikslų seminarijos auklėti
niai perinti aukojo po 20-50 
auksinų ir kiek tik kas galik 
jo aukojo ir knygomis: IŠ 
Amerikos telanko seminari* 
jos knygynų vien “Darbi-
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Žiogas

Gabrys, philadelphia. Pusi. 66.............. .. ........... ‘.. .>............
LIETUVIAI KATALIKAI. IR KITOS SROVES. Paraše Uosis.

Ląbai indomi knygele./ Boston. Pusi. 32* ................
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GEGRĖNAI. (Telšių apakr.) į 
Čia manoma atidengti pradinę 
mokyklą.' Butas nuomojamas. 
Vaisį randasi norinčių mokin
tis 100 su vi ršum . Jaunimb Čia 
randasi daug, bet tamsus. Yra 
keletas grįžusių iš Amerikos, 
bet užsikrėtę Iaisvffmanystčs 
raugu ir nori vietos žmones už
krėstibet žmonės jų įtekmei 
nepasiduoda. L

įlinkas,” kuriuo visi labai 
domėdavosi. Širdingą jam 
ačiū! Rodos galėtų, dažniau 
atvykti ir ki# ĄtoeriĄos lai* 
kraičiai bei knygų, siiinti- 
niaiy juk adresas taip pa* 
prastus! kreikia vien ant 
viršaus parašyti: Zypliai, 
Lukšių valsčiaus, šakių aps
krities Dvasinės Seinų semi- 
narijoį)knygyniii, Lithuania 

> ir gana. Tik pamėginkite, o 
vietoj shiiįiįų išgirsite 
širdingos padėkos įžodžius, 
.. Buvęs seminarijos knygi-

, ninto ■
Jonas Paukštys^

ŽEMAIČIŲ KALVARIJA. 
Čia iki šipliai nebuvo girdėtis 

. joldų vogtinų, bet paskutiniuo
ju laikų dažpai galima išgirsti, 
kad vienur, kitur pradeda vog
ti šį-tą. ĮŠ 18*į 19 d. rugpjūčio, 
JerzdauskiŠkių kaime pavogė
J. Mickauš porą arklių. Tą pa
čią naktį Tamelės kaime Ąd. 
Jonaųsko taip pat pavogė pora 
arklių. Vagys ieškomi.

Čia šauniai gyvuoja Šv. 
Vincento Pauliaus labdarių 
draugija vietos vikaro kunl J. 
Geruįio rūpesčiu, ^arių esti 
29, susirinkimai daromi kas 
mėnuo. J. E. Žemaičių Vysku
pas Pr. Karevičia Kalvarijos 
vargšams paaukavo'*2000 auk. 
Narinis mokesnis esti pO 24 
auk. Daug jau sušelpė vargšų 

/ įvairiais daiktais. Prie draugi
jos priklauso daugiausia pasi
turį ūkininkai, geri katalikai. 
Nors musų socialistai, kaip be- 

\ imanydatari giriasi, kad esą 
vargdienių globėjai, bet prakti
koje to neparodo. Jie nei prie 
esamosios labdarių draugijos 
nesideda nei savos netveria. 
Jų pasigirimai panašūs muilo 
burbulams...

Naujoji Valščiaus Taryba 
pirmame, savo posėdyje nutarė 
panaikinti valščių nes esąs ma
žas, susidedąs tik iš 14 kaimų. 
Tam sumanymui visai nesiprie
šino socialistai. Mat jie supra
to, kad ją Kalvarijoje viešpa
tavimas jau phsibaigia, kad 

’ dauguma įėjo Krik. Demokratu 
į valsčiaus Tarybą. Dabar Ta
rybos posėdžiuose nebėra tiek 
šmeižimų krikščionių demokra
tų, kiek būdavo pirmiaus, mat 
jie bijo, kad socialistų darbus 
faktais neišrodytų ir jie. guli, 
kaip katė maiše. . ‘

’ Čia pernai metą susitvėrė L.
K. J. Sąjunga — “Pavasario” 
kuopa vietos vargoninko rupe- 
ščiu. Pavasarininkai išpradžios 
šauniai gyvavo, laikui bėgant 
pradėjo snusti. šįmet du kartu 
buvq! iš Telšių atvykę delega
tai, būtent, antrą diena Velykų 
P. Sudžius, Telšių rajono Pava
sariu Centro pirmininkas (H 
klr mokinys) su prakalbomis ir 
tt. 29 d. gegužės taip-pat iš 
centro buvo atvykęs A. Salys 
(VI kl. mokynys.) Kaip vienas, 
taip antras btrdino jaunimą iš-- 
miego ir valdybą ragino prie 
darbo, bet vis-tiek daugiaus ne
bebuvo susirinkimų sušaukta 
Mat, mūsų pirmininkas gardžiai 
miegti. Ar nelaikąs, tau, jau
nime pabusti iš liutergo ir sto
ti į pradėtąjį darbą.

Valančius.

i

* z

'ŽEMAIČIŲ ’ KALVARIJA. 
Čia kas dieną yra matomi lė
kiau orlaiviai. žmonės jais įcto- 
maiijąsi: vieni džiaugiasi, kad 
oru paštas pradėjo’ veikti, old- 
ti pasakoja įvairius daiktus 
ir tt. :

A i > ■■■ i i ,p. „ i—

- ALSĖDŽIAI (Telšių apskr.)

PASKOLOS VAJUS EINI 
SMARKIAI, \ 

KOLONIJOJ LENKTY- 
NIUOJA.

Beveik visos Midui jos pasi
leido darban. Kurios truputį 
pavėlavo su prisirengimu, da
bar pasiryžo* pirmąsias pasivy
ti. Visur paskolos vajus eina 
ūždamas ir visas kliūtis po sa
vim Iruškindąmas. Chicago, 
Clevelandas, Pittsburgas, De
troit, Rochesteris ir Amsterda: 
mas, tarsi iš kailio nerdamesi, 
•visu smarkumu rengiasi viena 
už kitos geriau Lietuvos Atsto
vą gerb. Čameėkį priimti, ku
ris Chicagoj lankysis rugsėjo 
25, 26, 27, ir 28 d., Clevelande 
29 d., Pittsburge rugsėjo 30 d., 
Detroite spalio 2 d., Roclieste- 
ry 4d., o Amsterdame spalio 6 
d. Indomu, kuri iš jų geriau 
prisirengs ir kuri prie tos gra
žios progos daugiau -bonų par
duos. Pagyvensim, pamatysim.

Šiomis dienomis įvyko dve
jos prakalbos Philadelphrjoje, 
kur kalbėjo Steigiamojo Seimo 
narys gerb. Bagdonas ir J. Ša- 
liunas. Kun. Kaulaki’o parapi
joje bonų užsirašyta už $2,300., 
o Kun. Zimblio parapijoje uEI 
$850.

•Rugsėjo 11 d., Bronx, N. Y., 
kalbėjo Dr. Klimas ir Šaliunas, 
bonų užrašyta už, $850. New 
Britain, Cdnn., kalbėjo A. Sta- 
knys, K. česnulis ir J. Tareila. 
Providence, R, I., kalbėjo Adv; 
Bagoči’us, o Manchester, N. H., 
Ivaškevičius. Šios kolionijos 
apie pasekmes dar -nepranešė, 
bet tiltim, jog kaip visur taip 
ir čia bonų daug parduota,, y- 
pač tą galima tvirtinti, spren
džiant iš šių kolionijų darbuo
tės praeity. Laike sekančių kė
lių dienų, daugeliuje kolonijų 
įvyksprakalbos ir masiniai su
sirinkimai, apie kuriuos vėliaus 
pranešim.

Apart pirmesniuse praneši
muose paskelbtų dvidešimts 
vieną kalbėtoją, kurie jau dar
buojasi paskolos reikale, štai 
vėl mums yra malonu praneš
ti, jog vis daugiau naujų kalbė
tojų gauname. Vėliausia, se
kanti pasižadėjo.

22, — Pr. Gudas,
So. Boston, Mass.

23, — M. Norkūnas,
Lawrence, Mamss.

24, — Kun. J. Jakštys,
Rockford, III.

-25. — Kun. Pr. Zabiela,
Amsterdam, N. Y.

26, — J. Steponaitis,
' New York, N. Y.

laidus buvo daug žmonių su
plaukę. Taip-pat buvo daug su
važiavusių į jomarką. Arklių 
veislinių maišiai tebuvo. Arklių 
kainos beveik pusė, kaip kad 

_ būdavo pirmiaus. Už gerų mo
kėjo 10,000 auk., o pirmiaus už 
tokį pat aiklį mokėjo 18-19,000 
auks. Už darbinį arklį mokėjo 
7,000 auks., Derlius šį mėtį 
pusėtinas buvo. Lietaus truko. 
Šienas sudžiūvo, daržoves išvy
to. Ūkininkai aimanuoja, kad 
ūkio produktai pigūs, o darbi
ninkai brangūs, negalima galą 
su galu suvesti.

Žiogas.

TELŠIAI. Čia įvedami nau
ji jųmąrkai— kas metiesis pir
mąjį antradienį: arklių, galvi
jų ir įvairi^ ūkės daiktų.

Šimų apie kalbėtojus buvo pa-ANTANUKAS. Apysaka B; Prūsą, JTert5 Šėlimu. Antra M 
įtaikiusį'klaida,* parašyta “Dr..
X Grin&V’'. o turėjo’būtį P- 
Jęnas Griniui iš Philadelphir

Kaip matome, skaitlinė dar
buotojų paskolos reikale smar
kiai auga,- kolonijos viena už 
kitos Ienktiniuoja savo kvotą 
užbaigti. Dar ūp viena nehžbai- 
gė.“ Kuri bus.pirmutinė *tą įgy
ti? Visą kolionijų / ĮUSpoĮna 
kiidveikįatmia apie sąvo dar
buotę pranešti.

Gunama daug paklausimų ar 
nuošimčiai už praeitųsmetus 
dar vis yra išiūokami. Taigi, 
šiuomį'pareiškiama, jog’praei
tų mėtą nuošimčiai už Lietuvos 
Laisvės Paskolos Bonus yra if 
bus išmokami ant kiekvieno pa
reikalavimo. I

Lietuvos Finansų Misija,
Paskolos Skyrius, 370 Se- 

venth Avė./-Nevy York City.

Žeminus paduodama sąrašą 
ypatų, kuriems svarbus laiškai 
buvo pasiųsti, bet matyt iš 
priežastes klaidingo antrašo 
laiškai likosi sugražinti. To
dėl tie žmones, arba kas apie 
juos ‘žino, prašoma ’tuojaus at
siliepti, teisingą jiį antrašą pa
duodant.

Buvo pasiųstas čekis už nuo-, 
šimčius Joseph. Paulus, 5369 
Selley Avė., Chicago, IR., bet 
Jaiškas su čekiu sugryžo. •

čekis siųstas Kaziui Valins
kui, 5.41 So. Paca St-., Baltimo: 
re, Md., sugryjžfo.

Čekis siųstas Jurgiui Klimui
151 Ludlow St., Stamford,
Conn., sugryžo.

LJudymas už aukas .siųstas 
B. Bradulskiui, 1231* Caman- 
che Avė., Clinton, Iowa, sugry
žo.

E. Kaminskas Iš Jolmson Ci
ty, prisiuntė kuponą, aukauda
mas Valstybės reikalams, bet 
nenurodė savo1 antrašą, todėl 
negalintajam pakfRavimą pa
siųsti.

Atėjo trys laiškai. iŠ Lietuvos 
adresuoti “The Great Zelvet- 
tes, (for .S. S.) care of Lithua- 
nlan Rejiresentative.” Nežino
ma kam ^as laiškas priklauso.

Prašoma atsiliepti ir savo lai
škus atsiimti. ,

Represent. of Lithuania,
370 Seventh Avė.,

. New‘YQrk, City.
\

I. D. S. KUOPŲ SUSI- 
RINIIIIUI.

* NEW HAVEN, CONN.
LDS. 28 kuopos mėnesinis susirinki

mai įvyks nedėlioj, 25 d. rugsėjo, l-ą 
vai po pietų bažnytinėje svetainėje 

.295 st. John St. Kviečiame visus na
rius, ateiti. Tąię-gi atsiveskite naujų 
narių. .

— 1 ■
TRENTON, N. J.

LDS. 82 kuopos ifiėnesinls susirinki
mas įvyks nedėlioj, 25 d. rūgs.. Lietu
vių Politikos Kliubo salėj 32 Dickson 
St. Visi nariai malonėkite pribūti, nes 
turime daug Svarbių reikalų aptarti.

<1 ■■ 1 ■■ ■ , «.

CĘESTER, PA.
LQS. 19, kuopos nitnesinis susirinki

mas įvyks nedėlioj, 25 d. rūgs., pa
prastoj vietoj 622 Morton Ąve., 2:30 
vaL po pietų. Visi garini malonėkite 
pribūti paskirtu laiku ,nes turime daug 
svarbių reikalų aptarti..' Atsiveskite 
naujų narių.

28, — K- Cesnulis,
New York, N. Y.

29, — J. Tareila,
Waterbury, Conn.

30, — Dr. A K. Rutkauskas,
Chicago, III.

31, — J. Vaičiulis,
Northampton, Mass.

32, — Kun. J. Jonaitis,
« Detroit, Mieli.
33, — Kun. A. Petraitis,.

Athol, Mass. 
Viename iš pirmesnių prane-

VVATERBURY, CONN.
LDS. 5 kuopos mėnesinis susirinki

mas įvyks nedėlioj, 25. d. rugsėjo, tuo- 
juus po pamaldų, paprastoj svetainėj. 
Visi ■ nariai -HialoHėkite-prlbutlŲ' nes -tu— 
rime daug svarbiu reikalų aptarti. At
siveskite ir naujų narių.

t da. Shenandoah". Pusk 40, r.. 
ANDERSONO PASAKOS (Su paveikslėliais),; Kguldė'F. Me- 

■' rya, Tilžėje', Pusi, 82. ..»*»,.■» 
APSIRIKIMŲ KOMEDIJA.. Asitikimaa iž Amerikonižko gyve-

- mino. Parašė H. GbriĮiImft . Išguldė Lapžatu Vaikas. Ant
ra laida: Chicago. Pust

APIE RELIGIJOS PRADŽIĄ IR JOS REIKALINGUMĄ. Pa
rašė Kam ,J» ŽidanaviMu*. (Grynas pelnas skiriamas nuken- 
tėjusiems nuo karės). Bestom JfcsL 16, ,,.,....» 

APBAKYMELiĄI. 1) Teismas. 2). NeiMegotas Motiejaus Mie- 
,• gas. 3) Iž Senovės Egypto padavimą. 4) Ar Atsimeni? Su- 

rinkoir išvertė PranaiSitHelia. Chicago. Pual. 75,........
ATSARGIAI SU TONiMi; t y su knygomis.^ Yertįiž lenkiž- 

ko Kum K. & Kaimas. Pusi. 41....,. * A« 4Ū 
BAŽNYČIA IR MOKSLAS. Faktiški išrodymai, kad bedieviai, , 

meluoja sakydami būk Bažnyčia pėrąejciojus. ir kankinus 
mokslo vyrus. Parašė-V. StaseviČia. Boston. Pūsi 28.,... .10 

BEN-HUR. Istoriška apysaka iš Ježaūa Kristaus laiką. Parašė 
Lew Waliace. Sulietuvino Jonas Montvila, Tai nepaprasta 
apysaka. Ji yra išversta į visas kultūringas kalbas. Nęap- 
sivilsi nusipirkęs. Drūtais drobės apdarais. Chicago. Pusi, 
472. • .. <. .. »,.. ,*,. $1.75

BIUROKRATAI,* Apysaką, Paraše Jonas Kmitas, Indomi ir 
užimanti apysaka. Shenandoah. Pusk 79. ...........................

BOLŠEVIZMAS. Parašė J. K, M-kas. ^Ją perskaitęs žinosi kas 
tai yra. bolševizmas. Boston. Pūsi. 32..,.............

BROLIAI, PIRMYN TIESOS'KELIU Paraše Uosis. Boston. 
Pusi. 16. .......... .. .................................................................A...............

DANGUS BRANGUS. Komedija 2-jų atidengimų. Parašė ir 
išleido J. V. Kovas. Vaidina 3 vyrai ir 2 moterį Juokingas 
ir lengvai perstatomas. Watei*bury, Pusi. 20.......... ..

DANGAUS KARALIENE. Padavimai apie Šventą Paną Mariją 
Surinko ir lenkiškai surašė Kun. Marijonas Gavalevičius. 
Vertė Marijos Tarnas. Labai puiki knyga. Įsigyjęs nesu 

r' gailėsi. Tvirtais drobės apdarais.* B.oąton. Pusi. 158..$1.00 
DANGAUS^ AUGŠTUMAS IR ŽMOGAUS SENUMAS, ANYK

ŠČIŲ ŠILELIS ir daugelis naudingų žinią. Sutaisė ir išlei- 
doP. Mikolainis. Tilžėje. Pusi. 149. ...........................    25

DELEGATŲ KELIONE LIETUVON 1916 m. Patašė Dr. J. J. / 
Bielskis. Labai žingeidus aprašymas. Boston. »Pusl. 94.

DIDYSIS KATALIKŲ TIKĖJIMO KATEKIZMAS. Parašė 
Kun. Jokūbas Linden S.’ J. Išvertė Kun. A. Staniukynas. 
Tvirtais drobės apdarais.' Chicago. Pusi. 190, ... ................

DIDESNIS, NEGU HINDENBURGAS. (Vaizdelis iš gyvenimo). 
Parašė Abstinentas. Boston. Pusi. 16. ................... ................

DARBININKAI VĮENYKIMĖS ir KAS TAI YRA SOCIJA- 
LIZMAS. Parašė. F. V. . Boston. Pusi. 32.................   .•

DARBININKO DOVANELE DARBININKAMS. Parašė F. V.«
Antra laida. ,Bostoiv Pusi. 32. .;..........................................

EiLES IR DAINOS. . Parašė ir išleido Joana Tamašauskaitė 
(Lakštutė) Laida ir knygfr pirma. Chicago Pusi. 64........ .25

. Knyga antra, laida pirma, Boston. Pusi 72.............................
ĖMUS- IR KALBĖK. Linksmas scenai naujas deklematorius. Su

rinkta Prakalbėlių,. Monologų,, Dialogų ir Deklemacjjų, 
Jaunimui- ir priaugusiems dovanėlė. Parašė ir išleido J. 
V. Kovas. Waterbury, Ct. Pusi. 48. ..................................

EUCHARISTIŠKOS STACIJOS. Sulietuvino Kun. Pr. J. Juš- 
kaitis. Boston. Pusi. 48?'.....................................     .15

EUROPOS ISTORIJA. Parašė Edwardas A. Freęmam IŠ anglą ' 
kalbos vertė J. Andžiūlaitis. Su žemlapiais. plymouth. Pusi. 
319...................................... ............................................ ................

FABIOLĖ Arba Bažnyčia Katakumbose. Parašė Kardinolas 
Wiseman’as, Verte Vytautas. Nepaprastai graži apysaka. 
Shenandoah. Pusi. 353.'..............  .$1.00

GERAS IR BLOGAS AUKLĖJIMAS PAVYZDŽIUOSE. Para-
• šė Moscenska. Vertė Bedruskis. Chicago. Pusi. 84. . .................25
GEL2KELIO SAUGAS TYLIUS. Gerharto Hauptmanno N<r 

vėlė. Vertė Be^s. Chicago^ Pusi. 51.....................  20
GEGUŽES MENUO. Iš vokiško vertė Kum Pr. Žadeikis. Pato

gi'nešiotis kešeniuje. Boston. Pusiu 184. ...............................
GYVENIMO GABALĖLIAI, Parašė K. Stiklas. Telpa 13 gra- 

. žiu vaizdelių. Chieago. Pusi. 50. .... .J. ..T.../.....,. v 
GYVASIS ROŽANČIUS. Telpa visos paslaptys su reikalingomis* * • *

' maldomis ir Litaniją. Boston. Pusi. 40. ..................... ..
IŠ PO DARBININKO PLUNKSNOS’. Parašė F. V. Gražūs ir 

naudingi skaitymėliai. Boston. Pusi. 32. ................... ...........  .05
KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS. Parašė Kun. 

Tarnas Žilinskas. Įžangą parašė Kun. Dr. Prof. Pr. Bučys.
* Verta kiekvienam perskaityti. Boston. Pusi. 62..................

KAIP ATSIRADO JUNGTINES AMERIKOS VALSTYBĖS. Iš
guldė P. B. Chicago. Pusi. 35...................... .. ...............................

KĄ GERO'TURI LIETUVIAI IŠ “SOCIALISTŲ SĄJUNGOS.” 
Parašė Socijalistas. Bellshill. Pusi. 14. ................... .............. ..

KATORGON. Atsitikimas Muravjovo laikuose Vilniuje. Pa
raše P. B. Chicago. Pusi. 18. ......................... ;........................

KATEKISTĄS arba Katekizmo Mokytojas Kūdikių Mokykloje
1 ir auklėjimo namuose. Sulig Kum L. Nole O. S. B., Profeso

riaus Šv. Marijos Centr. Seminarijos Oseott. Lietuviškai su-
* taisė KUn. Petras Saurusaitis. Philadelphia. Pusi. 106... 

KELIONĖ Į EUROPĄ. . Kun, J. Žilinsko. Indbmi knygelė. Su
paveikslais. Pūsi. 52..........................   .

KELIONĖ LIETUVON DIDŽIOSIOS KARĖS METU.. 1916 m. 
Amerikos Lietuvių delegato kun. Dr*- V. Bartuškos. Bos
tone. Pusi. 85. .j... ..........................«

■m ■■!■!■ ■■iiri i .............. ......................  į................ . .....................................................................n» i i m ■ n i.>........................... ...

• t. Kiekvienas Vyti# turėtą ją perskaityti Chicago, Pusi. 28. , 
45 LIETUVIŲ DEMONSTRACIJA DIDŽIAJAMENEW YORKE. 

Liepos 4 d. 1918, Su. daugybę paveikslų. Brooklyn, N. Y» 
PjčlSl* 64. <» •*,*.«-♦»*»’ r ..

LIUDVIKAS WINPTHORST’AS Vokiečių.Katalikų Visuome-. 
nės Budintojąs, Pagal Kun, Robertą Swickėt>thą* J. E. K. 
Boston. Rugį. 24 | V t- » ♦ lt « v ♦ • A. ♦••• br- • «. •«<«,. «

MANO DĄ^YRĮ^AI DIDŽIOJOJ KARĖJ 1918 ir 1919 m, Pa, 
rašė Kum J. F. Jęnaitii, Kapelionas. Išleido Lietuvių Pre-

- kybos B-vė. -Boston, Pusi. 64, 
MALDOS GALYBE. Istoriškas piešinys IV šimtmečio krikščio

nybe. Lietuviu kalbom išguldė P. B. Chicago. Pusi. 74. 
MEILES PASLAPTYBES, Drama 5-se veiksmuose, 6-se atiden

gimuose. Vaizdelis iŠ lietuvių gyvenimo'Rusijoje, Parašė
* ir savo lėšomis išleido V* Baltnikonis. Vaidinime dalyvauja 

6 vyrai it 5 moterys. < Bostone. Pusi. 60. . y.. 
MEILE. Poema, ' PąraŠė M. Gustjl^fir, Gražiai atspausta, Clii* „ 

*' eagoje. I?usl. lįi4, . * .
MOTERYSTE ĮR ŠEIMYNĄ žiūrint į šiedvį iš filūzofijos kertės. 

1 Vertė iš vo&įškOS kalbos J. Gerutis.* Kaštu Kun. A. Miluko, 
?' Shenandoah, pa, Pusi. 1Q4. ,5CF
MŪSŲ TIKĖJIMAS. Parašė Kun. J. Berthiėr, M. S. Vertė J. , 

M, Širvintas. Bostone, 1921 m. Pust 100. .... .............. .. .5.0.
NEKALTYBE. Žiūrint jon iš filozofijos kertės. ,J. Geručio* ■ . ,, 

versta iš vokiško. Shenandoah,, Pa. Pilsi 89................ .
PAŽINKIME SOCIALIZMĄ. Parašė P. G. Bostone. Pusi 16. 
PATARLES IR IŠMINTIES GRŪDELIAI. Surinko ir išleido 

P, Mulevičiui (Molis) Chicago, 111 Pusi 48......................' .
PASAKOS. Pagal Krilęvą parhšė eilėmis Vincas Kapsas (Ku- ■ 

dirka) Tilžėje. Pusi! 15............................................... ,
PETRUKAS. Sulietuvino S. Rakauskas. Graži pasiskaitymui., , ’ 

knygelė. Bostonas. Pusi. 30.......... .............................. ..............-4$
PERGYVENTOS VALANDOS (Karvojaus laiškai). Paraše K. . 11

Ą. K. (Kun. A..Kaupas). Joje telpa 67 įvairaus turinio ląišf >> 
-kai (straipsniai) žymaus lietuvių sociologo. Snenandoah, *
Pa, Pusi. 140.........................  i.............;,. / ',0$

PRADINE ARITMETIKA 1 iki 100. Nutaisė ir išleido P.i v-
Mikolainis. Tilžėje. - Pūsi. 128. Tvirtais drobės apdarais. .35 

RAKTAS SVEIKATON IR LAIMENJ Parašė Dr. Julius* * 
Bielskis. Labai naudinga knygelė kiekvienam.. Pusi. 64, , .25 

RYMO KATALIKŲ MOKSLAS. Kūdikių prie Pirmosios Komu
nijos prirengiami tinkantis Surengė ir išleido Kun. P. Sau- 
rusaitis. Pušį .124. ............

“SALIUNAS.” Labai įdomi ir naudinga knygelė. Pusi. 8. 
ŠATRIJOS RAGANOS APYSAKĖLĖS. Iš Daktaro pasakoji

mų. Rudens diena. Sulaukė. Labai gyvai parašyta ir leng- . , 
va skaitymui. PubI. 69.......... . ..............:...................................... ,25

SCENOS ĮVAIRUMAI. Nauji, lengvi perstatymėliai. Parašu 
ir savo lėšomis išleido Juozas V. Kovas. Tinka trumpiems 
lošimams. Pusi. 32. ............................................... ...................... -.

ŠIŲ DIENŲ DAINELES. Surinktos ir išleistos jaunuomenės 
pasilinksminimui. Pusi. 32 ....................... .................................. .

SUGRIAUTAS LIZDAS. .Apysaka iš buvusios pasaulinės ka
rės. Parašė V. G. Pusi. 33. Glasgoiv.................................. . ....

SVAIGALŲ ĮTEKME Į ŽMOGŲ. Parašė Išeivis. Glasgovr. Ap- ‘

40

ELIZABETH, N. J.
LDS. 16 kuopa laikys mėpesinį susi

rinkimų 25 d. rugsėjo 4 viri, po pie
tų bažnytinėj svetainėj. ŲžkvIečlaniL 
visi nariai priimti.

i
CIMBOLĄ, PA.

LDS. 88 kp. mėnesinis susirinkimas 
įvyks p&tnyėioj, 23 d. rūgs, papras
toj vietoj, ir paprastame laike. Visi 
nariai malonėkite pribūti, nes turime 
daug ,svarbių reikalų aptarti. Taip-gi 
ntųivėškite Ir naujų natiiį.

' Valdyba.

Drobės apdarais raudonais kraštais .............i.. .$1.85
Kietais drobes apdarais raudonais kraštais’ ................... $1.50

ALBUMAS Lietuviškų" Draugijų Rytinėj Suv. Valstijų daly.
Payeikslai ir aprašymai. Graži ir naudinga knyga. Išleido
Mikolas A. Norkūnas. Philadelphia. ,.... 1......... .25

ALGIMANTAS arba Lietuviai XIII šimtmetyje. Istoriška apy-

KUN!^AM^ENR€©ASr=a^rti
Jonas. T. IX. Plymouth. Pusi. 24

KOMEDIJELES. 'Čigonės atsilankymas, Dvi Kūmutės, Dvi 
Sesutės ir Girtuoklė su Blaivininku. Parašė Uršule Gur-

.klxute. Boston. Pusi. 34. .. .•«..... ...........
KRAŽIŲ SKERDYNE IR JOS PASEKMES. Paminklas dėl

Kražięčių nuo Amerikos Lietuvių. Parašę Kun. Jonas Ž. 
* t Chicago. Pusi. 77. .................................................................
KUR TEISYBE--SUKRUSKIME. Parašė Kun. F. K. Boston.

Pusi. 16.................................. .............. .. .......................... —.......... ....
KūN. A. BURBA. JO GYVENIMAS IR DARBAL Su paveiks

lais. Parašė Jr. Jonas. Plymouth. Pusi. 29. .............. 
LAISVOS VALANDOJ. Parašė Vincas Kapsas "(Kudirka). Til

žėje. Pusi. 38. ......, 
L. D. S. KALENDORIUS 1921 m. Telpa daug naudingų skai

tymų ir informacijų. iioston. Pusi. 113. ................................
LIETUVIŲ LENKŲ UNIJĄ. Kėli praeities ruožai paminėjimui

500 m. sukaktuvių Gardelio unijos 1413-1913. ‘ Parašė J. 
Gabrys. Philadelphia. Pusi. 66. . ‘

, _______ ,
Ląbai indomi knygelė./ Boston. Pusi. 32*

LIETUVOS VYČIŲ DOVJmfiLM Parašė Kunt Dr. M. GutUitii

rašoma ką gero duodu svaigalai...........................   .
SVARBŪS KLAUSIMAI. Ar yra Dievas?. Ar Kristus yra Die

vas? Ar žmogus turi dūšią? Ar kilo žmogus iš beždžionės? . 
Ar apsunkina žmogų -Dievo įsakymai. Parašė F. V. Bos-

- ton. I^usl. 32 ,16
SVIETO PERĖJŪNAS. Trankymasiš' po Vokietijų, Daniją, 

Luxemburgą. Iš seno darbininko atsiminimų. Surinko IŠ 
eivis. Glasgow. Pusi. 149...................... ........................................

ŠV. JĖZAUS VARDO DRAUGIJOS ĮSTATAI. Versti iš anglų 
kalbos. Surengė ir išleido Kun. P. Saurusaitis. Philadelphia,
Pusi. 647.................. , ..........................................................................15

TAMOŠIUS BESOTIS. Iš lenkiškos kalbos versta M. Joniškio. • / 
Tilžėje. Pusi. 24. ............. ........................................................... . .05

TABAKAS NUODAI ir kenksmas nuo rūkymo. Pagal D-rą D.
. P. Nikolskį. Iš 4-to* rusų kalboje vertimo parengė S. Kaimie-, f 

tis. Naudinga knygelė rūkantiems. Chicago. Pusi. 35............. 10
TIESŲ VADOVAS IR PATARĖJAS. Sutaisė L. DeMarasse. ' 

Vertė V. A. Juristas. Naudinga kiekvienam turėti po ranka. 
Chicago. Pusi. 141. ..................... ..............:...........................  .$1;

TRYS KELEIVIAI: .KRIKŠČIONIS, ŽYDAS ir TURKAS. 
Pamokinanti apysaka. Vertė P. B. Antra laida. Drobės 
apdarais. Chieago. P.usl. 92. ............................. .. ................  >.«

I. UBAGŲ AKADEMIJA ir H. UBAGŲ BALIUS BEI ELGE- 
• TŲ PUOTA. .Komedijėlės viename veiksme. Parašė Seirijų 

Juozukas. I dalyvauja 14 ypatų, II dalyvauja 4 poros ubagų
ir vienas.direktorius. Boston. Pusi. 81...,............................. .^5

VAIZDELIAI. Progos belaukiant. Indomi vieno laikraščio pra- . 
džia. Iš daugelio vienas. Raudonas kaklaryšis. Gyvenimo 

• pasaka. Literatas? Parašė Jonas Kmitas. Tikrai džiaugsies 
įsigijęs tuos vaizdelius. Boston. Pusi. 64.................... .. .30

VAIKŲ TEATRAI. No. 1. Telpa šie veikalėliai: Pagalvok ką ’ > 
darai. Jono laimė ir Pasakyk mano laimę. Nę. 2. — Ištir- 
sime paskui Antanukas Našlaitis. Mėginimas. Surinko ir . 
išleido S, K. D. ir N. Pusi. 64............................'................. .... >

VIST GERI. Trijų aktų sceniškas vaizdelis. Parašė F. V. Rei
kia .7 vyrų ir d moterų. Boston. Pusi. 23............................ .

VISAS SVIETAS. Žemė, ■ kalnai, vanduo, upės, žmonės, mies-. 
tai ir kaip turėtūmėm misti. Sutaisė ir išleido P. Mikolai
nis. Tilžėje. Pusi. 156......................................................... •

ŽINYNAS. Tai rinkinys žinių iš Amerikos Lietuvių Katalikų 
organizaeijiųio pąsaųlio. Kiekvienas lietuvis katalikas tu- .

^^re^ų jį įsigyti. . Išleido Am. Liet. R. K. Kunigų Sąjunga. • 
Boston. Pusi. 229. ............... .................................................... .. ,$l.Qą

ŽYDŲ KARALIUS. Drama keturiuose aktuose bei penkiuose 
paveiksluose. Liuosai vertė J. M. Širvintas. Dalyvauja apie, 
20 vytų, 6 moterys ir minia. Boston, Pusi. 59...........

t- ' ; ‘ .

“DARBININKAS"
BOSTON 27, MASS.

LDS. nariai siųsdami užsakymus ant knygų, adresuok { 
kitę Šiaip: x ’n ‘

i L. D. S. CENTRUI,
3S6 BROADWAY, 

■BOSTON ar, MASS.

P. S. Kitaip adresuoti užsakymai bus priskaityti ne. prie
feM. Al • M' ■ t* • « * k. •

LOS, narių, bet prie visų kitų.
► * v
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■ PAftŠŽKtygAS

k J| Bdttth Boatod’o MtamlnkaiM, 
•*!« lt MubatomlA,. Leldjtt* Am. 
noj Hymo KiTAinį -tm Jdcmutc 
rurx.ii SAJtmauė*» <*■*.■ .».» ■ «■ 

nABBiNIN.KAS
- £Tmb Wokkiii»)' ;

.• 5ŪKM tdOTAMUM Ita-WJDiXLY pAHBfc 
lhibli»hed every TueMday, TliursdMy,

. tad Siturday by Bt, JoutrH’i Lme 
?, tajrior, R.O. AfiBociATioit ot Labos.

‘ • BUBSCIIIPTION RA.TES:
Įir*1**

L and tfaburbB
f OMmtrle* yearty > « • f m.00

r “MBtetefl aa Becond-claag matter Bept. 
■' 12,1015 at the post offlce at Boston,
r' nadet the Aet of March 8,1879”'
p* “Icceptance for malllng at special rate 
; BfpoMtage provldedforlnSectlonllOB,

* Act at Oct 8,1917, attthodsed on July < 
r 1918?-

tiesos ?. Dargi jeigu Hymansas 
nebūtą ;^iet prpteatavfs prieš 

r pakišimą jam minčių, kurią jifr 
nėkados neturėjo galvoj/ via 
tiek negalimi užslėpti,
kad ’p. Sleževičius klaidina vi
suomenę: juk priruošiamame 

. projekte' Vilnius skiriama tik 
fecleratyvci Lietuvai, ir tai ta- 

. 4a, . jeigu ji patampa Lenkifts 
; vasale.”

Tai mat kas veda į Varšu
vą. *

f

Viso pasaulio darbininkai 
; vienykitės Kristuje, po Baž- 
į nycios vėliava, visuomenei 
■ gelbėti.

. c

s

• .“taeribs , Lietuvyje” 
num. 7, paduota Worcesterm 
Šv,' Jurgio Dr-jos atskaita 
aukų, surinktų tos dr-jos 
prakalbose Darbo Dienoj. 
Surinkta $174.08, išleista
$60. Tos prakalbos rengtos 
ii* aukos rinktos, tų, kurie 
šalinasi nuo Tautos Fondo 
dėlto, kad ten aukos sudįlą. 
Čia matome, kad aukų su
dilo apie trečdalį. Turbūt 
niekur ir nekuomet pana
šiai neatsitiko renkant au
kas Tautos Fondui. Tie, 
kurie pasidavė Tautos Fon
do priešininkų intakai, tu
rėtų persvarstyti savo nusi
statymą.

sią pareigos. Mat, oficijozč- 
lio būta laisvamanio. Jam 
Ateitininkas “Laisvėje’1 la
bai logihgai atrūžč, kad kaip 
tik tam ir kuriamas Katali
ką universitąs, idant Lietu
vos piliečiai geriau mokytu
si savo'pareigas atlikti, nes 
katalikai šjame reikale labai 
nuodugniai tautą išauklėja. 
Nežinia; kaip stt’šiiid Matb 
symu apsidirbs Lietuvos 
laisvamaniški aficijėzęliai. 
Vis tik’būtų daug gražiau, ir 
taktingiau, jeigu Lietuvos 
valdžia, * kad. ir neremia Ka
talikų unfversito klausymą, 
nors tam darbui kliūčių ne
statytų. Kės kaipigi tie 
smulkutėliai' oficijozėliai su
sikompromituotų, jeigu ne
žiūrint jų pastangų Katali
kai su Naujais Metais įkur
tų savo universitą'. Ir įkurs ! 
Tik žinoma, visi Amerikie
čiai turi stot .pagalbon.

> ■ ' ” ■ V ‘ ” - -..... •""Wl

rikos” redaktoriui, žadame 
tujeti kantrybės ir galime 
patikrinti, kad mes pilnai 
suprantam, jog .jis žinerko 
jam reikia.

KO.
’«•

r
f ♦

f

Brooklyno “Vienybė” 
i num. -66, kuriame suriko 
. ^Vilnius Atitenka Len

kams” straipsnyje ar ke- 
i liaujam į Varšuvą?.pasako
ju ' .ja, kaip 4 ‘ klerikalai ” vedą 
t Lietuvą į Lenkijos globą. 
? Tarp >argumentų yra tas, 
* kad Lietuvos valdžia, lai

kanti Londone atstovą- gra
fa Tiškevičių, kuris varąs 

■- agitaciją už Lietuvos uniją 
Į . su Lenkija. Redaktorius 

iųat nei to nežino, kad Lon-
• done atstovui nuo senai yra 
vietoj grafo Tiškevičiaus

' Naruševičius. Kalbama a- 
į—pie' netikusią sutartį, kurią 
ų Lietuvos delegacija pada- 
5 riusi Bruselyjė. Na, o iš ko 

Prūselio derybų delegacija 
r .susidėjo? Iš socijalistų-liau- 
| dihinkų, Amerikos tautinin- 

ku ir sandariečiu vienmin- 
čių. Štai, kas tame dalyke 
rhšoma ‘ ■ Lietuvos B also' ’ 
num. 51:

“Štai dalyvavęs Briuselio de- 
,. • ■ rybose užsienio reikalų komisi

jos pirmininkas p. Sleževičius 
tvirtina, kad ‘Tautų Sąjungos 

. atstovo p. Hymans’o derybų 
• ■ pirmininko lūpomis tose dery- 

' bose buvo pareikšta: kad Lie
tuva privalo būti suverene ir 
nepriklausoma valstybė, Vil- 

' nius turi tekti Lietuvai ir kad 
tarp Lietuvos ir Lenkijos netu
ri būti jokios federacijos’ pa
braukta paties p. Sleževičiaus 
‘Varpas’ (Nr. 3 p. 99). Juk jei 
tai tie^a būtų, tai reiktų pri- 

. pažinti Briuselio derybas dide- 
liu laimėjimu. Dabar, atiden
gę lenki} išleistuosius Briuselio 
dokumentus ant pirmo pusal- 

, pio randame pranešimą, kad 
rinkiny norą paskutinių posė- 

, džių protokolų, nes jie dar ne- 
pristatyti Tautų Sąjungos sek- 

> rętarijato, bet jie būsią išleis- 
! , ti kaipo priedas, kaip tik bū- 

šią gauti. ‘Pirniasai neišspau- 
dintas protokolas sako praneši- 

- -*• pašvęstas posėdžiui 30
gęgąžės 1921 m.; '"jame yra 

, - Jlyitianso protestas, kuriame 
. pareikšta2, kad jis nekadas ne

sakęs būk Vilnius turįs būti 
priskirtas Lietuvai. ’

* ” “Labai negerai, kad mūsų 
’ delegacija, iškreipdama Hy- 
ę . ‘ maiiso mintį, privertė jį viešai 
l protestuoti prieš tai. Ji, žino- 
ž * tUU, galėjo pasiteisinti, kad ji

’ padarė tai be pikto noro. Tuo 
■ bent būdu ji galėjusi būtų iš- 

H

t

v

Socijalistai flirtuoja su 
liberalais ir kalbina juos 
šaukti “pažangiosios” vi
suomenės seimą. Pažiūrėsi
me ar socijalistai pasirodys 
gerais diplomatais ir ar pa
vyks jiems sandariečius ir 
visokius tautininkus užkin
kyti savo vežiman, kurs nuo' 
senai nei iš vietos nejuda.

• □ - - - -----------------

“Nauijenos” num. 215 
vieno tautininko klausia ar 
jis manąs, “kad atžagarei
viai esą .didesni lenkų pomj 
ir baudžiavos priešai,, negu 
pažangioji visuomenė.” Mū
sų klausimas: “Kas talki
ninkauja lenkų ponams ar 
tie, kurie Lietuvos Valsty
bei aukauja ir jos bonus 
perka, ar ‘pažangioji’ visuo
menė, kuri šaukia 
cento Lietuvai ’ ? ”

‘anei

Ar dabar nežinomos šalies 
piliečiai pasirodys,, kokios 
šalies piliečiai jie yra1?'Ke
lios tij piliečių. Sąjungos 
kuopos dabar įsigys po bo
ną?

“Dirva” išpeikė soči j a- 
listus ir'bolševikus už- tai, 
kam jie duodasi gandams 
suklaidinti Vilniaus klausi
me. Na,. o juk “Vienybė” 
tautininkų laikraštis irgi Su
riko? kiek žoptai leidžia: 
“Vilnius atitenka len
kams” Niekdarybė saviškio 
papildyta nepatampa gera
darybe.

r '■■■ i ■

St. Mockus “Sandaroje” 
apgailestauja, kad komunis
tai užplūdo Simono Dau
kanto vasarinę mokyklą-So. 
Bostone, įstatydami ten mo
kytoj auti vieną savo šulą, 
kuris ^dainas gryno plau
ko komunistas, esąs dargi, 
kaip janr prikišo patsai S. 
D., mokyklos pirinininkas 
“provokatorius, lenkbernis, 
darbo žmonių priešas, tur
tuolis, • apsipjdęs auksu, 
vertės $50,000 ir neturėjo 
gėdos nė sąžinės imti nuo 
skurdžių žmonių po $2.00 už 
lekciją.” Rodos nepapras
tai žymus turi. būt asmuo 
kurs tiek gėrybių savyje ga
li šutai pįti,' bet čia dar ne 
galas jo nuopelnams. Skai
tykime .toliau (“Sandarą,” 
No. 37): “jis nesąs. niekur 
aukojęs, nė Lietuvai, ne 
darbo žmonių reikalams, 
purvinas politikierius, su 
moteria ir vaikais lenkiškai 
kalba ar angliškai, tai, esą, 
būti} absurdas tokį žmo^ų 
turėti už mokytoją lietu
viams.”'

Čia ne tik absurdas, bet ir 
storas absurdas^ < Ii kur jie 
tokį artistą sugriebi?? Pats 
Leninas nustebtų, kad ko-, 
munistašįr da gi lietuvys ga
li turėti tokią plačią sielą, 
kur tiek priešginingų idėjų 
gal sutilpti. Kad už kiek- 
vieną nuopelnu davus .jam 
medalį, tai'žvilgėtų nuo jų 
kaip aligatorius. *

SKAITYTOJU KAMPELIS. 
pįsRAMKStYVUS 

DŽUŪGSMAB. .
Bolševiką organas “Laisve” 

laidoj 221 džiaugiasi; kad len
kai valdys Lietuvą. Kad mu
są išgamomą. džiaugsmas yra, 
ir kad jie remia Išliką biuro 
leidžiamas v melaginga^ žiniąs 
tai tas ir ne naujiena. Juk tik 
pavartykime “Laisvę” tai ga
lėsime persitikrinti, kas jai ru
pia- k- >.

s “Laisve” ne pirmą kartu 
skleidžia fabrikuotas Balas, 
laisviečiai nežiūri kad tos ži
nios anot to: “made in AVar- 
saw”.. • jie* iš kailio nerdamies 
priparodo kad “Kauno buoži- 
jos valdžia” Lietuvą pardavė 
lenkams, ir džiaugsmu netva
ria kad taip atsitiko. * Tą rašy
ti gali tik toki laikraščiai ku- • 
rįems teisybė yra seniai miru
si'.

“Laisvė” rašo apie tai neva 
remdamosi telegrama “Times” 
korespondento iš Geneyes 9-13- 
21 minėta telegrama yra neaiš
ki ir klaidinga; Tam sakoma: 
“Lietuvos” delegatai priėmė 
Lygos propozicijas su pataisy

; . * Y « * • .

Ąš paduodu Šičia tik bendrą apžvalgą 
visųBociafe Savaitės darbų. ..Kas norėtų 
giliaus susipažinti su*Šių arba perėjusių me
tų soeialės savaitės mokslą darbais, tas ras 
juos išleistus kasmet atskiroje knygoje.*) '

Antyadieny 20- liepos TuIužos ąrkivyšr 
kūpąs Germaių pradėjo Socialūs Savaitės 
'darbus širdinga“ prakalba ’ primindamas 
šiuos didžius Lacordaire žodžius: “Mes dar 
esame dabartinės visuomenės kūdikystėj, tai 
yra,, krikščioniškos visuomenės. Laimingi 
tie,' kurie prisidės prie tęisybės, tiesos ir i§r 
ganymo kelių ieškojimo!”

Po arkivyskupo. įžanginės karštos ir 
draugiškos kalbos prasidėjo' socialių moks
lų išdėstymas ir pereinamų klausimų gvil
denimas. Pirmasis skaitė savo pamoką p. 
Eugene Duthoit, Sohiales Savaitės genera
linės“ komisijos pirmininkaš. Jis yra vienas 
iš giliausių Fransijos mokslo,ir sociologijos 
vyrų virš 60 metų amžiaus^ Jo pamokos tu
rinys: Visuomeninio teisingumo krizis ir e- 
’konomine betvarke. Pilietis Duthoit trauk* 
te traukė visų klausytojų domą savo išdės
tymo būdo' mokslingumu pastatant ir nu
šviečiant liečiamąjį 'klausimą. Pirmiausia 
jis pafodė, ’kad neteisingumas, kuris apsi
reiškia dabartinėje valandoje, taip aiškiai-, 
turi jau nuo senų laikų savo klaidingas šak
nis “pavienių žmonių ir visuomenės minty
se, nuomonėse, gyvenimo priepročiuose..”*7X0 ^ a ^JC* —OVy llUvJJJVJlVŪVj o«7 > vl.Ų."11-1'-' VvlUVWv_« ,

mais.” Tad k'oki gi tie pataisy-^ors? sa]^Oj paimkime pa vyželiu: prekybi-

Pasirodė naujas laikraštis 
“Amerika” išeinąs Wilkes- 
Barre, Pa. Toji “Ameri
ką”— truputį marga. Yra 
ten gražių daiktų, matomai 
rašytų kokio nors. experto 
Lietuvių politikoje. Tie 
straipsniai —. politikos per
žvalga — atrodo kaip 'galva 
prijungtą prie svetimo kū
no, ir tai silpnoko, — reikia 
pridurti. Bet laikraštis tu
ri gerų norų ir tolyn gerėja 
— tobulinasi. Antrame nu- 
mary redakcija'atsiprašo už 
statytojų - zecėrių . klaidas 
(deja, ten gan daug ne vien 
tik zecerio klaidų). Girdi, 
malonėkite duoti 'mums lai
ko, mes žinome ko miltus rei
kia. * . . ■

Labai simpdtingas atsilie- 
pimas. It kas iš mus, taip 
vadinamųjų, rašytojų, nėra 
graužęs sau pirštus iŠ pagie
žos, "kuomet pastebėjo, kad 
koks nots zeeeris,- o gal it 
korektorius, \taip supainio
jo žodžius, kad iŠ svarbiąu- 
sios mūsų minties išėjo gry
niausia nesąmonei 'Taip, 

lietuviai nesužinosiš niekurpirmiau reikia atlikti pilie- mes visi užj^učiame/JAme- _

' Agitacija už Katalikų u- 
niversitą Lietuvoje eina vi
su frontu. Štai naujai per
organizuota' mūsų Federaci
ja safosi pašvęsianti jam 
vieną žymiausių vietų savo 
darbuotėje, o ką Federaci
ja sako, tai jau mums, nėra 
ką daugiau prie to bepridės 
ti, kaip tik ‘ ‘ Amen, ’ ’ ty vis
kas įvyks.

Šios agitacijos atbalsys 
sugrįžo Lietuvon ir tenai 
matyt šiuo klausymu metik 
susirūpinta, bet ir susirem
ta, vadinasi, kažkoks smul
kus valdžios. ofici j ozelis 
“Lietuvoje” pareiškė, kad, 
girdi, Katalikų univerįte- 
, X Iii ' .J J 4 " . »

vengti įtarimo, kad ji tyčia 
kraipo savo naudai svetinius iš-

. i įtarimus. •. ;; ’■ ! ' •
i‘. “Bet p. Sleževičius'pats gir-

■ dčjgs šį Hymanso protestą, čio
nai, Lietuvoje, vis dėlto 
ta tvirtinti, kad Hymnnsns pri
pažino Vttnią Lietuvai! Argi _ 
p, Sleževičius būtii manęs, kad tas dar ne metas steigti, nes

J ‘ . . . . . . . ‘

mai? Toliau rašoma kad ir 
lenkų valdžios atstovai gavę 
įstrukcijas ‘kad. priimtą Tautą 
Lygos Tarybos, propozicijas su 
“išėmimais.” Tas reiškia kad 
Lietuvės — Lenkų kivirčiai nė
ra pabaigtas. -Iš pirmiau ėsan- 
čių žinių spėti galima kad lie
tuvių-lenkų ginčias bus išsprę
stas Tąutiį Lygos Tarptauti
niam* Teisme. Taigi, kad Lie
tuva bus pavestą Lenkijos kon- 
Irolėn yra prasimanymas, ir. 
didelis melas-. ’ į^k “bolševikė- 
liai” gali tqms žinioms patyko
ti Tokių žinią tyrėjom nekar
tą, bus ją ir daugiau. Tik pri
siminkime kiek“ kartą buvo 
pranėšta kad lietuviai su len
kais yra padarę sutartis, net 
ir “federacijas” “unijas”..' 
paskui paiškėdavo, kad nors 
tos žinios buvo iš “Genevos” 
ar “Paryžiaus’’ vienęk,tikre
nybėje buvo padirbamos —Var 
savoj!..

Panašios žinios tinka, ir pil
niausiai patenkina mūsą tautos 
išgamas ir bolševikus. Nes -jie 
gaudyte gaudo, lenkų propa
gandos biuro žinias, ir tiksliai 
tą daro, kad kuolabiausiai už
kenkus dabartiniam vajui nž 
LIETUVOS LAISVĖS PAS
KOLĄ, ir tuomi prisidėti prie 
palaikymo lenko dvarininko 
Lietuvoje.

Bolšėvikėliams iš “Laisvės” 
už vis rūpia kad amerikiečius 
lietuvius nupuldinti dvasioje, 
kad parodyti lietuviams darbi- 
ninkąms, buk tai Lietuvos Stei
giamasis Seimas yra pro-Ienką, 
kad Amerikos lietuviai reikš
tų nepasitikėjimą, o labiausiai 
tai kad nepirktų Lietuvoft.Lais- 
vės Paskolos Boną. c

KĄ* MES ATSAKYSIME?

Mes amerikiečiaį lietuviai 
“laisviečiams” ir visiems Lie- 
tuvos'Respublikos priešams at
sakykime': kad n)es, ją sklei
džiamoms žinioms sutaisytoms

Ją melagystės buvo jau nekart 
ta prirodytos. Ir visiems mū
są nepriklausomybes priešams 
ąąt keršto pirkime Lietuvos 
Laisves Paskolos Bonus. Ttio- 
nū parodysime savo tautinį Ju- 
sįpratjmą, ir prisidėsime prie 
galutį įo laimėjimo pilnos Lie
tuvai Nepriklausomybes. Lie- 
luvos >t. geimas, Lietuvos liau
dis nepripažįstą! SŪ lenkais jo
kių “ “fedėmcnU;”>,Ne-
pripa? e ine| mes amerikie
čiai Įietyviai.Klaipėda ir Vil
nius l r bus mūsą!1 Kad
graičiail tą'atsiekus, tad-Pirity 
me Lietuvos LdivSii Paskolom 
BoniUk 1

nių papročių nedorumą “noriai prisiden
giama tokiu išsiaiškinimu, kuris susidarė iš 
kasdieninio gyvenimo neteisingumo ir jį lai
koma kaip įjpidrą visų žmonių sutikimą.” 
Tai yra ne kas ldtas, kaip tik viešos nuo
monės ištvirkimas, Iš šio visuomeninio ne
teisingumo paeina neatbūtinai ekonomine 
betvarkė. Be abejonės krizini (suirutės) 
turi ir kitokias priežastis: netikėtas atsiti
kimas, suirutės, nepermatyti įvykiai. Bet 
išnaudojamoji neteisybė-daroma aiškiai sa
vo naudai Jr kitų nupiešimui. Šičia ir yra 

’visds nedorumas. Dūtlioit1 stengiasi pa
rodyti koki turėtų būti- tikra ekonomine 
tvarka;' kad visi galėtų būti patenkinti. 
Tam tikslui, jis paduoda šį skaistų ekonomi
nės tvarkos aptarimą. Kas tai yra tvarka ? 
Ar tai saugojimas kiekvieno nedorai ar do- 

■k *

rai įgytd turto ? Ar tai vien tik paprastas 
ir atydus budėjimas/geležinių spintų sargy
boje ? Ar tai toki padėtis, kuri leidžia kiek
vienam prisigrobti turtų visokiais būdais ir 
nėra jokios prievartos daryti atskaitos nei 
profesijai* nei valstybei ? Ne, šioki tvar
ka yra tik įžanga į visuotiną perversmę. 
Tai-gi kame gludi tikroji tvarka ekonomi
nėje plotmėj ? Ž'lnoniiĮ santikius suderinti 
taip, kad socialio kūno visumai būką pasiek
tas viso ekonominio veiksmo tikslas, kuriuo- 
yvi yra ramus ir tikras gyvybe^ užlaikymas.
Tviarka yra esybimai galutinis ekonominis 
tikslas. Ji mažiau yra surista su ekonomi
nių sutvarkymų sustata, žmonių dalia, ku
ri gali įvairauti,,. negu su tam tikrais nu
statytais dėsniais. Ji daleidžia ir reikalau
ja teisybes. *Ji reikalauja tąipogi,’kad po 
būdančiu autoritu ir tvirtu veiksmu būtų 
suburtos visų pastangos ir sunaudotos vi
sos tinkamos priemonės vengti reikalų susi
rėmimai, kurie pavojautų gaminimo darbo 
ramiai, eigai. . Ji reikalauja, kad kiekvie
nam būtų grąžinta sulig' jo veikalų (darbų) 
ir kad toks būtų sutvarkymas, idant jokios 
žmonių pastangos nebūtį paraližiuojamos 
ir bąrgždžioš.” • .

P. Dutboit pažimi visuomenės balso ge
rų ženklų apsireiškimus prieš ekonominius 
neteisingumus: X) 'kaikurie sutartini suki-, 
lįmaį nepasitenkinimų paplūdimai ir vie- ( 

lenką propagandistų netikime, šas-pasipiktinimas i^ perdaug žiauriu netei
sybių,1 perdaug nepakenčiamų kainų;’ 2). 
pagerėjęs datbo mėgimas ir profesinė są
žine mūsų šeimynose, tai brangus jau ka
pitalas; 3).- priešįišiiaudojamosios teisda- 
vystės pažahga prieš laisvos sutarties be- 
tvarkiškus prasižengimus; 4).. .galutinai 
draugijingumo pastangos atlikti savo Kprie- 
dermese ir reikalus sulig krikščioniškos do
ros dėsnių. \ . ...

- *
■.—-

*) Chroiuąue Sodoje do France, 16, ruo dti Plat, 
Lyon (ten pat išeina mčiiesims {socialia laikraštis: 
Cb.rotuqtie Sociale dė France-—22 franku metams už- 
rubežy). arba: Librairie Gabalda, 90, rne Bonapiųlf/ 
Paris.
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» MBRGimaMtJ DAIMA.- . 
(Skiria vargo žmorieras)

/ ' ' J- .

Rūtelės mano iškerojo, 1 
/ Darželį mano padabint/,

Tik nėra su inanim dąr jojo, 
Nėra dar manpjo vaikino.. . 
Išėjo vargšas jis kariauti, 
Apgulti Itusvą mūs gimtinę, •' 
Negreit td karė galės liautis — 
Girdžiu aš liūdną visut'žinią. . 
Mat ponai mūsų susirinko 
Pikti'ant pušų į Lenkiją, ! - '
Ten daug kariuonfenes surinko • 
Ir neša mums — laisviems vergiją, 

' Ir mūsų dvaro piktas ponas 
Lenkijoj, sako, paručnyku— : 
Turbūt vėl nor’ mūs’ būt valdonu* 
L* versti mus jam dirbt tiždyką, / 
Išėjo mano dobilėlis ' f 
Su poną gaujomis kovųti, 
Padės gal galvą vargdienėlis, 
Jei rriks,prieš stiprius ponus stoti..-. 
O gal ir gyvą jį paimti,.

. Neduok to, geras Dievulėliau!..
, Mūs, ponas jį tuojau pažintą,

. Su juo vaikinas vaidus kėlė... 
Tikrai tas. ponas nukankintą 
Vaikiną mano vargdienėlį, 
Jei vargšas nebeatsigintą, 
Išleist iš rankų šautuvėlį... 
Ir kam tas ponas mūs dykūnas 
Išėjo dvarą net užmiršęs?.. 
Pirmiau išleidęs savo sūnus ?.. r
O, ponai, ponui, piktos širšes!.. 
Mat, mūs? žmoneliąi jiems pasakė*' 
Kad poną atmeta-vergiją, 
O ponai visi, lyg patrakę, 
Išbėgo greitai į Lenkiją. 
Ir ten surinko daug kareivių 
Ir. eina mus užtai koroti, 
O' tie — iš Poznaniaus ateiviai r—-
Įgudę vargšus kotavoti...
Sunitu mūs broliams — kareivėliams.. 
Prieš užpuolikus tvirtus spirtis, 
Bet duok jiegų jiems, Dievulėliau, 
Kad nebreiktų su. laisve skirtis... 
Kovokit, brangūs brolužėliai, 
Prieš ponus — kraujo mūs’ siurbėjuš, 
Kovokit, narsūs kareivėliai, 
Išvyldt lauk piktus skriaudėjus!.. 
Tegul nebg.rįš į dvarą ponas, 
Kuris mūs’ kTaują siurbė, gėrė, 
Tegul gaus kirtį tas valdonas 
Kuris prieš mūs’ galybes tvėrė.. 
Kad eit jos mūs’ sunkiai nubausti 
Jo paklusnybėm vėl grąžinti, . 
Paskui ir vėl vargdienius skausti, 
Už žmogų jįj nepripažinti... 
Kovokit, mieli brolužėliai, 
Prieš tuos, kuriems pirma vcrgavot,-< 
Tegul jūs’ baisūs šautuvėliai o

■ Išklos ateivius ugnim savo!.. 
Dainuoju aš vienar daržely, • . 
O-mano rūtos sužaliavę 
Tavęs kas mielą lauk dienelę, 1 
Kaiptu, mūs’ponus nukariavęs, 
Sugrįši sveikas.pas mergelę...’ 
Sugrįžęs mane tu paimsi, 
l'r visuomet tikrai.' mylėsi,— 
O aš jau ajnžinai nurimsiu, 
Vainiką rūtą užsidėsiu... 
Dievulis mūs’ palaimins ryšį,.

- Gyvensime laisvoj tėvynėj,— 
Tik tu kuomet iš karo grįši 
Nuo ponu šalį mūs’ apgynęs?.. 
Rūtelės mano iškeroja, v .
Kartu su manim tavęs laukia... 
O ponai pulti nesustoja 
Ir mūs’ tėvynėn traukią traukia... 
O, mielas piano* dobilėli;
Ar vainikėlį užsidėsiu?.. 
Ar darbininkas — kareivėlis 
Kovoj galvelės nepadėsi?.. 
Rūtelės mano sukerojo, 
Darželį i'naho padabino^ 
Tik nėra, nėra vis dar jojo, 
Nėra dar mielojo vaikino..

Vargo Poetą. 
17-VI-21.
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MERGYTĖS MALDA. < 
Į Dievo paveikslą pakelt’s maldingai 
Veidelis išblukęs mergytes mažos. 
Maldavimą karštą išreišk Širdingai 
Akytės—-paveikslas skaisčiosios sielos. ■- 
Sudėjus' maldingai rankytės mažos 
Ji meldžias iš sielos'gilumo karšiau " 
Prakilnią jos maldą Dievulis supras 
Ir tikslą maldos jai apvers, kilmingai. 

..Brangiausias Dievulį! ji šnabžda tyloms 
Apgink mūs* brangią tėvynę Lietuvą 
Duok laisvę atgimt pavergtosioms tau- 

. • *4 [toms
Vernams, laisves siekiai tenepražūva 
Greičiau tegrįžta manasis tėtukas 
Į ramią pastogę iš’ lauko kovos.., .
Įr gražus mergytės baltas veidukas * .. 
Pajunta lašelius gailiosios rasos, k 
Dievuliau brangiausias! Tu mūs’ užtari 
Mergytės mažos' išklausyki maldos [jas 
Mergytes mažos išklausyki jmddos 
Panaikink vargus,ųirašalinlt skriaudėjus 
Duok sieikams įvykti lietuvių tautos!.» 
) , .. * • Vargu Poetą.

(Veik, arini ja, 1& 3.S.
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į Worcester, M*m. Worceste- 
j rio lietuviai katalikai nesnaudžia,
j bet dirba^ išsijuosę. PropOrcijo-

nališkai ‘imant, turbūt mažai ra- 
• Sime tarpe Amerikos lietuvių ko- 

įionijų, • kurios tiek būtų pasidar
bavusios Lietuvos labui, ’ kaip 
tVorcesteris. Ar kokios aukos y- 

1 ra renkamos prakilniam tikslui, 
ar kokie vajai daromi Lietuvos la
bui, AVorcesteris vis.sukerta ki
tas kolonijas. Kodėl taip .yra, 
nežinia. Jog rodos ir. kituose 
liestuose žmonės yra tie patįs lie- 

. tuviai, iš tos pačiosr Tėvynės, Lie- 
’ tavos suvažiavę,, vienok lietuviai 

pakliuvę Woreesterin, labiau pa
myli,Lietuvą negu, kur kitur, O 

. takad tas yra faktas, tai W6rceste- 
rieęiiį darbai parodo. .Buvo Tau
tos Fondo vajus, čionykščiai lie- 

»1 tuviai daugiausiai sudėjo ‘pinigų r 
. buvo L. L. Paskola varomą, Wor- 

cesteriečiai išpirko tiek bonų, kad 
jei kiti miestai būtų po tiek išpir- 

. kę, tai šiandien būtų nereikėję nė 
žodelio užsiminti apie bonus, nes 
Lietuva būtų gavusi daug dides
nę paskolą negu kadvreikalavo. Ir 
šiais metais kada nuo praeito ru
dens Ristojo darbai ir žmonės be
veik visi iki šiol nedirbo, worces- 
terieČiai Lietuvos neužmiršo.

Vietinis' Liet,.Rauti. Kryžiaus 
Rėm, p^aug.^^foky^ius pradžioje 
metų parėmė gerb. kun. 'J. J. Ją- 1 
kalcio sumanymą kad. nupirkti 
Lietuvos kariuomenei motorinį - 
artibtaansą. Na ir neatidėliojant ■ 
tapo išrinkta komisija samany- 1 
mui įvykdinti. Pastaroji tuojaus i 
padirbo tam tikrus diplomus po 
$5.00, $2.00 ir $1.00, kuriuos pa- < 
sišventę žmonės išpardavė ir su
rinko $1,252.50. Už tuos pinigus 
skyrius per L. P. Bendrovę jau 
tiupirko motorinį ambulansą Lie
tuvos kariuomenei. Ambulansas : 
yra Fordo kompanijos, nes tokb 
geriausiai tinka Lietuvos keliams, ; 
na ir jei sugenda lengviausiai aną ;

1 pataisyti. Anibulanse bus gali- / 
ma sutalpinti keturius gulinčius 
kareivius arba dvyliką sėdinčių. 
Valio tad Woreesterio lietuviams, 
katalikams už jųjų dovaną Lietu-

- vos kariuomenei. Lai dabar kita . 
koki lietuvių kolionija nuperka ■ 
Routgeu’o X-spindulių mašiną, i 
kuri kaip girdėtis Lietuvos ka
riuomenei yra būtinai reikalinga. 
Pinigai kurie liko nuo ambulaų- ' 
sq bus, pasiųsti Lietuvos karino- i 
menei.

Apart nupirkimo ambulanso, ; 
minėtas skyrius gcg. mėnesy šių , 
metų pasiuntė į centrą $200.00, 
liepos 15, pasiuntė vardu Leono 
Vitkausko (Vargo Poeto) 93 po*- 
ras vilnonių pąnčiakų ir 24 “ sve
telius ” Lietuvos kareiviams. Su
lig gauto pastaromis dienomis 
laiško nuo Leono Vitkausko, siun
tiniai jau pasiekė vietą ir tapo iš
dalinti kareiviams. Čia reikia pa
minėti kad visi tie “sveteriai” ir 
•paučekos, kurių praeitą vasarą 
nusiųsta Lietuvon .7 dėžes ir šiais 
metais taipos-gi 7 dėžės per “Par- 

*cėl Post” buvo rankoms nui^egs- 
tos darbščių AVorcesterio lietuvių 
moterų. Apart lutų daugiausiai 
sveterių numezgė p. Landžiuvie- 
nė, pančekų gi p-nios Agota 
Bendoraitienė, Marcelė Kirmilie- 
nė ir Ona Sidabrienė. Bė abejo
nes Lietuvos kareiviai dėvėdami 
vilnonias pančekas ir šiltus svete- 
rius yra dėkingi savo sesutėms, 
kurios būdamos tolį nuo Tėvynės 
rūpinasi jais ir savo darbo nesi
gaili. • r

Tolesniai L. R. K. R. Dr^ sky
rius šią vasarą surengė du pikni- 

* ku, iš kurių pasidarė šiek tiek 
pelno. Ant vieno iš tų piknikų 
kun. J. J. Jakaitis paaukojo di
delę šilkinę Lietuvos vėliavą, gu
ri išleista ant tikietų atnešė $47 
gryno pelno. Ant a^tro pikniko 

' pi Ona Paulikonicnė • dovanojo 4 
svarus saldainių,.kuriuos metant 

. iždan įplaukė $18.50.
Rengiant piknikus Lietuvos' la

bui daugiausiai 'pasidarbuoja p- 
iiios Marijona7 Ščiukienė, Agota 

" . Bendoraitienė, Marijoną Kopkie- 
ne, Uršule Katulicnč, Marcele 

, Kirmilleiiė, Ona Širvinskaitė, O- 
na Sidabrienė, Veronika Liutkie- 
ne ir. Petras - Landžius, . skyriaus 

r iždininkas,
* Dabar včl Raud» Kryž. pnrda-

i

f-

vinėją filketėta po 10c. ant trijų 
paaukotų išlošimui daiktų. Ir M 
čionais įplauks kėlėte dolerių ir 
atneš naudą Lietuvos nailaičiam*j 
seneliams ir. sužeistiem*, karei
viams, nes Worcest*rio Lietuviai 
be abejonės juos visus išpirk* ir 
pagelbės vargšams tėvynėje.

Spalio ‘2 dieną, 1921 Worce«- 
terio R. KryŽ. skyriui L. Vyčių 
26 kp. teatrališkas įkyrius atloš 
komediją u Guminiai Batai/’ 
Kas. ^parapijos svetainėje, Tta* 
gi L, R. Kryž, Rėm, Dr, Skyrių*’ 
jau iš kalno kviečia visus lietu* 
vius mylinčiu* Lietuvą atsilanky
ti ant to vakaro ir tuomi parem
ti \savo tėvynės nelaiminguosius.

Worcesteriečiai, lietuviai,, ka
talikai garbe Jums už Jūsų gerą 
širdį ir meilę Tėvynės, Lietuvos. 
Lai visi Amerikos lietuviai seką, 
Jūsų pavyzdį, o lenkų' višta ne
tapus Lietuvos lizde!

S ■

Vardai pirkėjų ambtaanso diplo
mus ir už kiek kuri* pirko.

Juozas Šimkus . 7, $60.00 
Mr. M. F. Fallon, M, D.....25.00 
Mrs. John J. Cmnmings.. . .12.6o 
Motoru Sąjungos 5-ta-kubpa. 11.00 
Šv. Vrdo Jėzaus Draugija 10.00 
Šv. Vardo Marijos Draugija 10.00 
Šv. Onos Dr-ja........................10.00
Šv. Liudviko Dr-ja ........10,00 
Mr. F. A. Drury....................10.00
Mr. F, A. Krim................  .10.00
Dr. J. T. McGilliarddy... .10.00 
Mrs. M. D. Rebboli............... 10.00
Mr. M. F. Reidy................ ..10.00
J. jr A. Bendoraičiai ......10.00 
J. P. Vaitkus .......................„..10.00
S. L. B. K. A. 41 kp......... r.. .9.00
Juozas Svirskis ........................8.00
Ona Širvinskaitė ......................8.00
Stasys Simonaitis ....................8.00
Kun. J. J. Jakaitis ......... \ ,.7.00
Juozas Kazlauskas ................. 7.00 't 
Petras Lozoraitis......................7.00
N. N. ......................  7.00
American Specialty Co............ff.OO
u. D. S. 7-ta kp.’....................5.00

Šv. Petronėlės Dr-ja .5.00
Marijos Vaikelių Dr-ja ./..5.00 
Šv. Pranciškaus Tret. Dr-ja 5.00 
Šv. Kaz. par. Blaiv. 25 kp. 5.00 
H. L. Handy Co., z

Springfield, Mass...................5.Q0
Worcešter Staincd Glass

Wtadows ...............................
Worcester Beef Co.......... ..
?etras Budrius ...................... .
Jokūbas Bublis ............. 
; Bronius Bartušauskas ..........
iJ. H. Bailey ...........................

Dr. S. A. Berger ...................
Miss Maude Crase...................
Matilda Čivinskienė .:...... 
Marija Dailydžiutė ..........
Stasys Dilįdžienis ...............
Jotai J. Dolan................
Adomas Dalinevičius ........
Vaclovas Dzedulionis' .... 
Agota Grinevičienė 
Petrą? Grigonis...........
Vaclovas Ivanauskas . 
Kun. Pi*. Juškaitis „... 
•Jonas Jonelinskas .... 
Viktoras Kibildis .... 
Mr. F. H. Kenney ... 
Jonas Kolenda .........................
S. 5L Lyon ...t. 
Mr. J. Linebau ..... 
Mr. E. B. McDermott 
Mr. A. J. McGrail ... 
Lotas Matson........ .V
John-W. Maker 
James M. Nelson 
Stasys J. Purvinskas 
Mr. J. D. Robinson 
Jurgis Ridikevietas 
Julė Stoškienė ’ 
Marija Stošytė . 
Uršulė Urbanavičienė ....

v *

Antanas Vaisiauska*........
Mikolas Valikonis...............
Kazimieras Vaitiekus ‘........
Pliilip 5¥allaėh ... .■...... 
Ona Žemaitaitienė ....... 
Uršule' Žiogaitė ....................... ■

Pa $3.Q0: Agota Bobinienė, 
Protazas. Juozaitis, Zigmas Kau
lakis, /J. Kilimonis, Agota Rogie- 
ue, Agota Švenčioniute, Marcelę1 
Veniuke.

Po $&00: Viktorija Armanąvi- 
čiute, Veronika Aukstikftlnienė, 
Jurgis. Augustiuavičius, Albinas 
Adomaitis, Antanas Ąntanavičia, 
Konstantas Augustauskas, A. A- 
vadas, Juoz, Bartuška, John. J, 
Brown, Uršule Bubliutė, Magd. 
Saldutė, Oną Basačinskienū, Mr, 
Cari Bonncy, E.Ręrnstrpm, Anta
nas Bakšys, Juoz. Baltromaitis,. 
A.f BudinaviČiūs^ Joties Bąty***^
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ir Jessie Mistos, 55—Stasys Bart* 
kus, 56- Povilas Butkus su Žeimy*, 
na, 57- F7 ~ ““ ’
Juozas Že 
60—Adoo 
na, 61-4* 
dentas R;
lis, 64—4 nislovąs Grigas, 65-- .. 
Pranas ^1 klonis, 66—Jonas Dir- 
da su šetaųua, 67—Petras Jaro
ševičius, 68—Jonas Simanavičius 
su ęeirnyna, 69—Antanas JųŠke* 
vietas, 70^-Tadas Skomantas su 
šeimyna, 71 — Kazimieras Ve
diško, • 72—Mateušas Dovydaitis, _ 
73—Juozas Murauskas, 74*-Jonašt 
Raizis, 75—Bronislova Bacevičie
nė, 76—Liudas Bacevičius, 77— 
Jonas Čičinskas, 78—Stasys Shar-. 
ko,‘79—Gotlibas Bočkūnas, 80-y 
Franas Stankevičius su ‘duktere, 
81—Ona Kuplitz, 82—Vincas Na
vikas su šeimyna, 83—Kastantas 
Kaziūnas su .Šeimyna, 84—Anta
nas ^oziekis ir dar daug kitų, Ku
rie prašė negarsinti jų* pavar
džių laikraščiuose.

Neltirie -keleiviai atvažiavo 
New A’orkan susirūpinę kelionė® 
nepatf •ūmais, bet kuomet pamo
tė kaip BALTIC STATĖS BANK 
sugabp.! ir sąžiningai keleivius ap
rūpina, kai parankiai ir patogiai 
yra kd'r’nę sutvarkęs, tai visų 
Veidai nušvito-ir jie išvažiavo tė
vynėn linksmi ir pilni viltie* grei
tai ir laimingai pasiekti savo gim
tiną šalį. Dėkuodami Bankui tiž 
patarnavimą, jie ištarė ątsisveiki- > , 
tarno žodį ir visiems savo drau- 

ms, .pažįstamiems ir abelnai vi- 
>is Amerikos lietuviams*, o y- 

tieius, kurie ketina gryžti 1

-1

Butanavičius, &tri> Čftatodda-
nl, >4t|iaą ČMąiinė, Ju^zaa' J* čnjRbf.

ess Cįvin*kas. AįftąnM 
Čiua, DtvU Gauta, Sta«ya 
gfo, Jurgi* Įftiničtaa, Allmw

Vyrija 
nė, JuowDv*reata5 Jta* 
1*1 Marijona Elgetai, 
Uja, JfevKTutadatar ** 
M&į IFotcėitar CAf BtęH’ 
ry Jnta< Glavta*
tas, Kta, Gi&taitah Kiftanaa 

Jorita Grigą*; Magi* 
Grigaitienė, Vaclovas Jakąvonis, 
Petras JekeŪiįĮiąiį Pranas 
Andrius Jo vaišiu/Alen£ JuškiutS, 
Alena 'JuseviČlūtė, Kaz. 
Magd. Jąntattaki*nėr Kat. Ktab 

į laitis,' Antaną* Kerši*, Knx U 
Kavaliauską*/ Jw* KliorikaftiSc 
Budish & EApian Ūpą Julė Kdr 
kŠČioniute, ■ Pranas Kvietinakas, 
Petras Karoblis, Ant. Kondrotas, 
Antaniną Kdlčionlutė/ Joa^a 
Krdkaitė, Joną* Kėdis, Feliksas 
Kazukevičitm, Mart. Kazlauskas, 
Antanas Kamaitis,.Magd. .Kuli
kauskienė, Pranas Kudzma, Pet
ras Liutkus, Leokadija Ltatkevi- 
čittt$A Juozas Liutkus, Juozas Lu
koševičius, Pranas Longinas, M. 
Litvaičiuke, Emilija Lesauskiėnė, 
Petras Lukšys, Ona Laurinavičie
ne, Ona Lodienė, Neil Mantai, 
Petras Marozas, Ona Maltatė, Ro
žė Migauskienė, Uršule Matląus- 
kienė, Anastazija Maleckienk, 
-Marija Morkūnienė, Mariją Mi- 
kailionienė, Mikolas MatĮauskas, 
Pranas, Maukus, M. A. Miklušis, 
Petras Mąliauskas, J. C. McCar- 
thy, Juozas Naujalis, Ona, Navic
kienė, Florentinas Navicką*, New 
York Rickle Co., Anastazija Pi- 
liponiutė, Marija Orinienė, ^Ona 
Pataikonienė, Tadas Puišys, Jur
gis Platūkis, Juozas Pauliukaitis, 
Jieva ir A. Potembergai, Motiejus 
Puišys, Ant. Palubeekas, Jurgis 
Paipolas, Alena Pipiriutė,' Elz
bieta Prakapiutė, W. Ę. Risdon, 
Juoz. Riskupaitis, Alebsandr 
Račius, Benediktas Ramanauskas, 
Vladas Rimša, Mikolas Salatka, 
Marija Ščiukienė, Joseph-B. Sha- 
piro, Stasys' Suklys, Kazys Slaba- 
čauskas, P. ir :O. Sidabrai, Juoz. 
Suklys, .Marcelė Stoškiutė, Juoz. 
Slavickas, Pėtras Strazdauskas, 
Jurgis Samuolis, Aleksandra 
Stapčinskas, Marija šeškevieiutė, 
Marija Švarienė, Ona Seilienė, V. 
Šimkus, Andrius Skibauskas, Vik
torija Šimanskienė, Vaclovas 
Stoškus, Alena Seimonienė, C. 
T. Salmonson, Juozas Sluckis, 
Jurgis Skunskas, JuOz. Smalskis, 
Jonas Skrinskis, Petras Šetaka, 
Aleksandra F. Tūla, Stasys Tate- 
liūnas(?), Juzė Taparąuskienė,1 
Marija Ulevičienė, Adomas Ur
banavičius, Marė Ulevičienė, An
tanas Vaitkus, Kristinas"Volunge
vičius, Uršulė Vitkaitė, L. Virbic
kas, Antanas Vitkus, Adomas 
Volungevičius, Jonas Vaitiekaitis, 
Marcelė Ventakė, Ant. Z. Vismi
nas, Antanas Vaipiulionis, M. Zel- 
din, Petras Žiogas* Andrius ,Zu- 
bavičius ir Teklė Zakaitė.

Po $1.00 : Aleksandra Ardavi-| 
čia, Adomas Atkus, Jonas Alde- 
laitis, Matilda Ališauskaitė, Ona 
Augustinavieienė, Anastazija A- 
damskienė, Kaz. Adomaitis, Juo
zas Alytą, Kaz. Asipavieius, Vik
torija Aukštikalnis, Uršulė Ado
mavičiūtė, D. E.’ Ayer, Petras 
Būdvietis, .Marija Burtiškienė, 
Juozas P. Buinickis, Mateušas 
Bruožis, Juozas Budas, Viktoras 
Buda, Vincas Burdulis, Juozas 
Bruožis, Elzbieta. Baltrusaitė, 
Vincas Benatonis, Marcelė Bąk- 
šiute, Adomas Bubinskas, Moni
ka Barisiutė, Pranas Bliss, Anelė 
Baravykiene, s Vaclovas Barysas, 
Andrius Baranauskas, Jadvyga 
Babišauskienė, Jonas Bulvičtaš, 
Vincenta. Bakanauskienė, Marija 
Balčiene, Elzb. Bacviųkiene, Juo
zas Bačys, Bernardas Baltrųkai- 
tis, A. Bariskis, Kaž.'Banys, Juoz. 
Bakūnavįčius, Alicltal Bumber- 
wick,'Mart. BubĮys, Mart. Berna
tonis, Dominikos Rubly*, Simonas 
Brundza, Jurgi* Behdoraitis, Ma
rija Bublienė, Vaclovas Baranaus- 
kas, Vincas Rlavackąs, Alena Bal- 
sevįčienė, Pranas Bartkus, Vin
cas Bagušinskaš, Konst. Bronskai- 
te, 'Pranė Bedarbienė, . W. T. 
Brennaių Kaz. Baublys, Ona Ba- 
faįtiėpė; Rranan, Vincas Buu- 
dza, žigmas Raublys, Pranas Bal-
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Chpiys, Ant. Čepuli*, Adomas č'r,
» * . «■ - u* - k

___ Ar 1*

Mąreell Čiau > 
taftą Mta.'WiąąW*rP. X Dėd - 
hM, Jonu bttftŪą Ona Dąr 
dMutą Itarlja DabnvalsF 
Jflrgfo J>irtln«ią»p JuozaB Dmci- 
Mą VMeriji Džkugis, Magi* 
DfcUfialitaė,. •Jąmea'Emr>nnAl> O- 
nn V#tarijow

Fddman; John Foiąy, 
Kazį Ctataą Smitai CteMrevi* 

/UrtaliM* 
GtiŽttltoią & Geluą X
Grtnt, Ant. Giedraitis, Praną* 
Guja* (Su. Boston), Marija Gri- 
maittane, Ant. Gestautas, Juozą* 
F. Glodi*, Kaz. Giedraitis, Juozas 
Gžiiauskaa, Ott* Gludzinskaitė, 
Magd. GwMW Vincas Gudu
kas, Jfeva Gyilkiutė, Jieva Gin- 
kuvieną Oną 'Galevičienė, And
rius Gudukas, Antanina Gribaitė, 
Baltrus Grigas! Alfonsas Balčius; 
Thoinas Hamit, Valentine Hayda- 
hiowicz, Mįss Frances M. fiunt, 
Gasparas Jakimonis, Stasys Jau- 
įt&, Pranciška Juzunaitė, Stasys 
Jančauskas, Max Jacobson, Jule 
Juškevičiūtėj John Juūeliuk, Ant. 
Jakaitis, Jieva Jusvičienė, M. 
Joffer (f), Petronė Jurgelevičie
nė, . Victor Kimball, Juo*. Ka
minskas, Domininkas M. Krušas, 
Adomas Kudarauskas, Petras’ 
Kuzmickas, Marija Kopkienė; Ko
rius Kabaeinskienė, Įįomicelė 

Karosiulė, Petronėlė Karosiute, 
Petras Kunigoiiis, I. Kunigonis, 
Vincas Keršis, Kaz. Kriaučiūnas, 
Ona Karpavičienė, A. Krekoriah 
(?), Jonas Kavolis, Vincas Kvie- 
tinskas, Marija Kupstienė,* Al
fonsas Kriščiūnas, Eleonora Ke- 
dienė, Ona Karpavičiūtę, Ona 
Kairevičiutė, Antanas Kirmilas, 
Andrius Kūlokas, * Juozas Kirmi- 
as, Morta Kazlauškiutė, Moni
ka Klimaitė, Paulina Kubiliūnie-. 

nė, Ant. Kuzm'vkas, Viktorija 
KereiŠienė, J. Kamaitis, Petras 
Kriaučiūnas, Monika Kazalavi
etas, Uršulė Kemliutė, Barbora 
Kaunickaitė, Kaz. Kundrotas, A- 
domas Kundrotavičtas, Jonas Ka
rosas, Antanas Klimas, ; Adomas 
Kašėta, Felicija ’ Ktondratavhče- 
Ūė, Petras Kuhdrofavičiu*, 1 A. 
J. Katkauskas, Agota Kazlaus
kienė, Petras Lubinas, Jonas 
Kaulakis, Juozas Listavičius, Jie
va Liutkienė, Magd. Literskiu- 
iė, Petras Lešinskas, Uršulė Lu- 
košiunienė, Agota Lukoševičienė, 
Jonas Laukis, Bronius Lisauskas, 
Mikolas Liutkevičius, Pranas Lu
binas, Lonis.Levine •(?),- Matilda 
Liutkienė, Konst. Lisauskas, J 
Leeiutė? Antanas Lidekauskas 
Domiflelė Lidekauskienė, Vinto < 
Lukoševičia, Mikalina * Lukošf 
Čienė, Ignas Manasas, Jokv 
Mankėvičiūs, Vincas Mitrik. s, 
etas, Albinas Mikėnas, Anefė 
Mačiuliutė, Petronėlė Markienė, 
A. Mikolaitis, Kaz. Mork A- 
įena Milunaitienė,'Juoz. Margiu
kas, Emilija Mankauskiutė, Sta
tys Martinkaitis, Ė. S. McGrail, 
Tarnas Migauskas, Kaz. Mikelio- 
his, Pranas Matuza, Jurgis Mas- 
einskas, Rūdolph Magagna, Anta
nina Morkūnienė, Lucija ’Nastara- 
vičienė, Alena Nevulienė, Jonas’ 
Noreika, G. R. Norcross, Edward 
.C. Pusnis, Eleonora 'Paulikonis, 
Antąnas Paulikonis, Julius Pėn- 
kauskas, Bernardas Podrazas, Mi
kolas Palevičius, 'Antanas Palta
navičius, Motiejus Pauliukonis, 
Petronė Paslauskienė, Agota Pra
naitienė, Tarnas Pauliukonis, O- 
na Pauliukotautū, Valerija Petru
lienė, Juoz. pupka, Vladas Pau
lauskas, Pranas Plekevičius, Mag- 
delena Pauliukoniutė, Feliksas 
Prokurotas, Jonas . Pacevičius, 
Petras Puišys, Motiejus Pajaujis, 
Bronius • Purvinskas, Viktorija 
Pitnikienė, Ona Pataiukpnienė, 
Jieronimas- Patašius, Mrs. C. F. 
Poor, -Mary A. Quinn, Natran Ro- 
gers, Kaz. ,J. Ročka, Iząb. Roc- 
kiene, Kaz. RoČkutis, - Antanas 
Račkauskas, . Jieva Račkauskta- 
tč, Mikolas RaČta§7 Repecka Br., 
Aleną Ramanaiisklutū, Petrai Ra- 
(.imaviČįus, Vincas Rinkevičius, 
Pijus Raeyla, • Oną Radziunienė, 
Joąnna RimŠaįjė, Pranė t Baga- 
Jiauskiutė, Kristinas . Rutkaus
kas, Petras Rlbokas, Ona Rim
šaite, pėh’as1 Račkauskas, Vik
toriją Beitakietaė, Mateušas Rei
nys, KazA Šąrnis (?),■ Jurgis šČiu- 

’ką, "Agnieška ! -Įi’viliehė, Motie-

Vincas'Stapčįnskutis, Jieva Štrei- 
mikiuti,. Jonas Striuku*, Ką*. 
Ščepavičius, Oni Stažaičiutė, jo* 
nas Stanaitis, Marijų Staiaitienė, 
Jonas ^pąkauskas, Vincas . P. 
Stankų*, Petras Skliutas, Izabejė 
Žliorienė, Ona Simniškienė, Joną:

t

kąrą dėl apabulanso naudos. Pel
nas te vakaro buvo $60.00 'ir visą 
tą pelną jis paaukojo ambulan- 
sui. Taipos-gi kun, J. J. Jakai
tis apart pirkimo diplomų važia
vę'du-tariu ambulanso reikalais 
į Bostoną jr ’eljonės lėšas į no- 

Stakūna*, P, Stancelaitė, Alene W> savo kišenės. 1 .
Simokoniutė, Dr. Benie Bankei į ♦galo visiems aukotojams, 
Bcott, Barborą .Slickaitė, Vincas į ėmėjams ir dirbantiems L. R. Kr.

K. Dr. vardu Lietuvos sušelptų
jų! 1 kareivių tariame širdingą a- 
čiū!' mi jums Dievas užmoka už 
jūsų aukos it pasidarbavimą’.

L. R. K. R. Dr. skyriaus valdy
ba:

Sk»snarakaa, Vytautą* Šilalė, ‘Pr, 
Saulytis, Marija SvikliutČjJacob 
Schemberg, Steponas’ Saulėnas, 
juos. Strudans, Mariją Struckie- 
nė, Marija Šnarskierig, Juos, Ši
manskis, Ona Šaldukienė, Vin
cas Haidukas, ‘Albert K. Sjostęll, 
Peliksas Sabaliauskas, Ona Šim
kiene, Magd. ŠtaniukūhiėnSį Mo
tiejus ■ Šilką, Antanas Smolskis, 
Povilas Stasiūnas, Ona Šimanskiu- 
tė, Petras Šankus, A. Sakalaus
kas, Jonas Silnickas, Ona S*1- 
gienc, Antanas Seimona, Antan 
Šapanskas, Viktoras Sviklas, 
Juoz. Štreimikis, Feliksas Šala- 
viejus,. Jonas Žilinskas, Marija 
Saiasevičiene, Khz.. Sinkevičius, 
Marija Svietojienė, Motiejus Ščiu- 
ka, Kotrtaa Slabačauskienė, Mrs. 
John W. Shehan, Mrs. Thomąs H. 
Stalivan, F. P. Transe, Liudvikas 
Tribandis, Adolfas Tamulevičius, 
Bernęrdds Tamulevičius, Jokūbas 
Tamulevičius, Jonas F. Tamulio- 
nis, A? B. Tamkus, Jonas .Tėtu
lis, Petras Truškauskas, Zigmas 
Tamošiūnas, Vincenta Timinskai- 
tė, Teodorą Tauperiutė, Stasys 
Tamošaitis, Bronius Tamulevi
čius, Jonas Ulyda, Magd. Ulevi
čienė, Juoz. Ulevičius, Stasys Ur
banavičius, Juoz. Ulyda, Mikplas 
Ulevičius, Petras Vaškelevičius, 
Antanas Vosylius, Pranas Vismi
nas, Petras Vizgirdas, Dionyzas 
Valungevičius, Stasys Valkevi- 
čius, Agnieška Vasylienč, Anta
nas Valatka, Emilija Venslauskiu- 
tė, Antanina Vaitiekaitė, Vincas 
Valinčius, Kotryna Valinčius, Ko
tryna Vitkus, A. Valatkevičius, 
Jurgis Vaitkevicia, Jonas P. 
Vąitkevičia, Wolf White, Jonas 
Zinkevičius, Izabelė Žilinskiutė, 
Kotryna Žukauskienė, , Petras 
Žiurkinas, Juoz. Žvirblis, And
rius Zalauškas; ’ Kaž. Žemaitaitis, 
Jonas Žukas, i Mateušas Žiogas, 
Anėlė Žemaitaičiutė, ■ Jonas Že- 
žiūnas, Antanas Žibąs, Ona ŽUs- 
tienė, Jonas Zapareckas, Bole- 
sas Zakarevičius, Povilas Ziniaus- 
kas, • Anelė Zubavičienė, Adomas 
Žaliauskas, AVilliam Zook, Jonas 
Zakaras, V. Zinkevičius, Cypras 
Zinkevičius, Antanas Žemaitaitis.

Yra paaukavusių po $1.00 sep
tyni kurių vardų negalima per
skaityti. Tokiu būdu .yra be var- 

dų $7.0Q. •* .
. .Po 50c.: Jonas Špakauskas, 
Antanas Slogas, Stephams Palta- ; 
navičienė,. ,A. Andriuškevičieno, • 
Marijona Ališauskienė..
Vardai tų, kurie gavo ambulanso 

diplomus, bet dar už juos 
Ilgšiai neatsiteisė.

Antanas Martišius — 5., Stasys 
Rasinjavičius $2., Ezekijielius 
Poškus — $2., Simonas Lukšys, 
Petrone Jurgejevičienė $2.00. (Ši. 
moteris jau užmokėjo $1.00, įjet 
dar $1.00 kalta). Jonas SluHis 
$1.00. Viso nemokėtų $13.00. 
Vardai pardavėjų dįplomų ambu- 

lansui ir už kiek kuris
pardavė.

Kun. J. J. Jakaitis ..
.f _____ *

Kun. L. Kavaliauskas 
Agota Bendoraitienė.........
Adomas Kašėta 
Marijona Kopkienč -.. 
Juoz: ‘ Gloveckas .. %... 
Marcelė Kirnliliene .... 
Magd. Sliorienė ______
Magd. Kliorikaitienė .. 
Marijona ščiukienė .... 
Kūn. Pr. Juškaitis .... 
Veronika Liutkienč .., 
Marcelė Bakšiutė >■ •. 
Ona -Paulikonienė . 
Mart. Kazlauskas .............
Ona Sidabrienė ... 
Kun. J. Čaplikas. .. 
Petras Landžius 
Stasė Simonaitė 
Ona Širvinskaitė 
Kotryna. Juškiene . 
Ona Stasevieieno . 
Petronė Stoškienū 
P. Karosiute 
Jįeva Binkienė

X

...$342 J ” 

.. .$150.1 
125.0  d 
,87.00 
.55.00 
.54.00 
.50.00 
.49.5Ū 
,48.00 
.47.00 

. .36.00 
35,00 
25.00 
Ž^.OO 
21.00 
20.00

.......... 16.00
• 13.00

... .10.00

... .10.00 
.............. 9.50 

, • 8,00 
..............7,50 

7 00-» • • * »vV

• ««••••**•*«5»00

, viso labo X.;
i- • Čia reikia priminti kad p* Juoz.

• r « v •

• • •
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Kun. L. Kavaliauskai, pirm. 
M. Ktiorikaitienė, prot, rašt. 
Petr. Landžius iždininkas, 
Ver. LitrtldenS, fin. rašt. 8

1 ____ J

Baltic Statės Banko (294 Eighth 
Avė., New York) patarnavimai 
keliaujantiems Lietuvon užsipel- 
ti" tokios užuojan' >s ir užsitikėji
mo visuomenėje, h 1 kas kart vis 
daugiau keleivių perka tame Ban
ke laivakortes, ir kiekvienu Ban
ko rekomenduojamu-laivu išplau
kia dideli būriai lietuvių. Mat 
tie, kurie gavo progos naudotis 
Banko patarnavimais, nuoširdžiai 
tą Banką rekomenduoja visiems 
savo pažįstamiems, ir tokiu bū
du šie jau tikrai žino, kad kreip-. 
damiesi į Baltic Statės Banką 
gaus gerinusį patai , avimą ir pi
giausi aprūpinimą kelionėje Lie
tuvon, ar kituose reikaluose.

Pastaromis dienomis išvažiavo 
per Baltic Statės Banką šie lietu
viai: 1—L. Berman, 2—Marė šuls- 
kienė, 3—Jonas Songaila, 4— 
Vincas Laudanskis su šeimyna,
5— Jonas Pakalniškis su šeimyna,
6— Veronika Juciutė, . 7—Marėj 
Montvidaitė, ’ 8—Juozas S’urplis 
su šeimyna, 9—Kastantas Žardec- 
kis, 10-t-Jui ’as Pilibaitis, 11—Ta
rnas šmulsl 
nas su šeii 
ka, 14—j 
15—Jurgįf 
—Petras J 
VainilaviČL 
Arnoldas Ki

Ur.as Zvinis,
s, 21—Petras Rupšis, 22—|Ka- 

<- Muraška, 23—Juozas Latoza, 
24—B .-rnardas Roth, 25—Juozas 

'p
Kolek su šeimyna, 26—Stasys 
Mozūras, 27—Stasys Čaponaitis, 
28—Juozas Rainis, -29—Juozas 
Želioms, 30—Antanas . Mockevi
čius su šeimyna, 31—K. JakŠ y s 
su šeimyna, 32—Vaclovas š ta
kas su šeini ? na, 33—Liud a

’’ į Kazakauskienė, 34—Jieva Stiiko- 
;enėl 35—Petras Šatas, 36—Jo-7 w r

ti.ts Pužinas su šeimyna, 37—Ur
šule "uzevičienė su šeimyna, 38 
—Alai ynas Liutkus su šeimyną, 
39—A itaras Marcinkevičius, ' 40 
—Aleksai as Žilinskas, 41—Jur
gis Driža, 42—Stasys Grigas, 43 
—Jonas Gavėnas su šeimyna, 44— 
Vladislovas Sledžius, 45—Petras 
Čapskis, 46—Pranciška Marci- 
nauskienė, 47—Motiejus Mikalo
nis. SU žmona, 48—Juozas Valavi
čius, 49—Boleslovas Petravičius 
su .žmona Agnieška, 50—VIa ”slo- 
vas Lukoševičius, 51—M.- G. 
Kreidų 52—K. Steponaitis, 53—< 
Vytautas J. šauktis, 54—Stanley

s, 12—Stasys Našlė
ną, 13—Kazys Jun 
•ksandras Navickas, 
limas su šeimyna, 16 

irius, 17—Adomas 
su šeimyna, 18—f 

• is su šeimyna, 19— 
20—Kazys Bičių-

>

/

Andrius Brukąs,1 Jonas V. Btv nis;. Georgę Bęąp^e Co(> Gari, jus šliulas, Ona Saviękiępe, S. Šimkus yra lietuvis Ji^tuois) am- W 
činskas, Kaz. Baltrušaitis,, Joną* Bergdahl, Ant Galinienė, Juozas Sinki*wicz, Antanas Savickas, ttatakas ir jis-surengi vieną va-

įas Kutavičius, 58—< 
. is, 59—Jonas Čaaaa, 

Jankūnas su Žeimy- 
as. Sirvydas, 62—Vin
is,. 63—Petras Varne-

«
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Lie.uvbn, ka£ žinotu, jog Bal- , 
tie Statės Bankas yra geriausia, . 
tikrai lietuviška įstaiga, kuri ži
no ir moka patarnauti broliams-, 
lietuviams.

PASARGA: — Baltic Statės 
Bankas yra tiktai vienas, todėl 
keleiviai privalo apsižiūrėti, kad 
’esumaižyti jo su kitomis įstaigo- 

i ;s, ką nors panašaus užsivadi- 
nime turinčiomis. Šio Banko ad
resas toks:

BALTIC STATĖS BAKE, 
294 Eighth Avė., and 25-th St.,

•; - New York, N. Y.
♦

. u
. t

I

I
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Ponas. Velnias tave žino! 
važiuosi tu kada greičiau ar 
ne? r .

Vežėjai Ot tik pinigų už- i > 
J'rbsiu ir tuomet nupirksiu - 
gi ą. kumelę, tuomet kad»va- 
žiuosiu, tai'važiuosiu! s .

4

Greičiausi Pasauly4 
i. xunus, Apsėjimas

4

A

Didžiaus
Laivą!, 

< Su Keleiviais.
Ten Yra Vietinis Agentas Jūsų Mieste 

Ar netoli Jo.
Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir 

visas Baltiko Valstijas, TIESIAI 
į HAMBURGĄ.

SAXONIA — SPALIO 29 .
Cabin $145. • „ 3-čia klesa $100.

Taksu $5.00.
Per Cherbourg Southampton

Livčrpool ir Glasgov
ALBANIA ............ 7......... Rugsėjo 27
ALGERIA ..................Spalio 1 
AQUITANlA ......................... Spalio 4
EMPRESS OF INDIA......... Spalio 6

Per Angliją ar Hamburgą | 
danZig $110.00—libau $120.00

HAMBURG $100.00. .

. ŠIOMIS DIENOMIS gavome iš Lietuvos 
puikių ALBUMŲ nedidelio atviručių (3 ^Ax5%) 
formato. . J

Telpa

40^ŽENKLŲ—40
Turinys: Lietuvos Valstybės—Vytis, Že

maičių, Gedimino, Vytauto ii’ Lietuvos seno
vės pilių. -

J’tios galima išplėšus siluifinėti kaip ir at
virlaiškius, nes ant kito? pusės yra atspausdin
ta “Atvmkas.”

KAINA.. ...$1.00. ;
, L. D. 1. nariams 85 a L Bu prisiuntimu.

Su užsakymu siųskite ir pinigus, 
adresu,

t

t

%
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"DARBININKAS"
366 BROADWAY( 

Boston 27, mass.
!
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Ketvertas, Rugsįįo 22,1921
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DARBIN

dytL Sies stojame eilėn Lietuves 
gelbėtojų it ąukoj&m, kas kiek 
galėdami. Siūlam Tautos Fon
do seimo delegatams pasveikni- 
nią, ‘ sį/Jęiu it auką de> Lietuve®. 
Aukavo:. Alekas" Banys r—t $5,00. 
Po $2.00: J. Brazys ir A Kranaus- 
kas; po’$1.00:. R.'Žitkus, R Ju
cius, J. Januška, J. Burtnikas, F. 
jŠatieViči^ M. Arzijauskąs; po 
50c.: K. ZagūrskiutSj B. Rakaus
kas; S.' Stepolionis, F. Burtnikas, 
& Sia^itis?'ir J, Jučius išvažiuot 
damas Lietuvon aukavot’ILOft:. 
šo $18.50 pasiųsta cemtran. v 

• Visiems * aukotojams, Tėvynės 
gelbėtojams— ačiū. Ypatingai 
J7 Juciui reikia tarli ačiū, nė sbū- 
dainas T. "Fondo it R. Kr. tikruos 
įu nariu ir atsižyniėjęs gausiai au
kodamas Lietuvai. Pirko L. boną, 
ir nuošimtį' paaukavo dėl Tėvy
nės $10.00. Telaiminą jį Dievas 
kelionėje ir Lietuvoje^ - ,

..Alekas Banys, 
...1434 Ę. 63 St.

balsiai nutarė savo LDS^ namo 
bonų nuošimčius dovanoti ir L. 
D. S, namų boną,. kur| mūsų 2-ra 
kuopa buvo pirkusi, dovanojo. 
tūriu pažymėti, kad* didžiausi pa* 
dėka priklauso rStlsų kuopos pir-. 
mininkei Elzbietai Roženiutei, 
kuyios triūsu buvo sukeltas kapi
talas namo bono nupirkimui. Y- 
ra. daug nuveikus jdel mūsų kuo
pos būdania per tris metus pirmi* 
uinke. Taip pat Jonas Jeskelevi- 
čius, kuris, daug darbuojasi dėl 
mūsiji kuopos. Ir> kiti, kurie čia 
neįvardinti. .

Kas link darbų, tai mūsų mies
te eeverykų dirbtuvės tuom syk 
dirba -gerai. Bedarbių, taip 
kaip ir nesimato ant gatvių. * - 

. Dagia.

kitiL Taip Jūs darydami ir 
suteiksit sayo namiškiams 
bei* pažįstamiems džiaugsmo 
bei dvasinio peno ir smar
kiai paremsite mūsų katali- 
kiškąją spaudu/ Remdami 
katalikiškais spauda Lietu-, 
voje kelsite drauge ir mūsų 
tėvynės kultūra, nes tik ka-. 
talikybe stengia suteikti 
sveikajai .kultūrai tinka- 
miaus^ssąlygasi «reiguJus 
nekartų stebitės niekinamų 
žydų pakilimu ir praturtęji- 
mu, tai žinokif, kad * dau
giausia jų gerovį kelia ,ta 
spauda, jeuri^. jie kuoener- 
gingiauįiai stengiasi pa
glemžti į. savo rankas. Tik 
tie bus seimininkai būsian
čios žmonijos, kurie dabar 
labiausiai išplės-savo mintis. 
Ar Jūs gerai, suprantate 
atsakomybę?! Pirmiau bū
davo'sakoma: ex oriente iux 
(Šviesa eina iš rytų); Ger
biamoji Lietuvių Kataliktš- 
įoji Visuomene, Jūs sutver-' 
kitę Lietuvoje naujų patąr- 
lęi — ex occidente lux iš va
karų šviesa).

LūsnaJ & VII. 21.
)•

S * TlVSIf AU doleriu,išmokėta* rtndom - fi
w 1 l|>iXlv RAU dingsta ant vbiadoe. 1 gi

. .. .................. <"- . - # ILg
ičh padųfidanie skaitlinę kielę pinigų išmokama rendoms pri-į 
Į skaitant 6 nuoš. pusmečiais. Tik pamislykite/ ' į
‘ S

perminėtą per 15metą ^^erSSmeiut 
$10,310 

" 12,372
13,U?
17,1831 j
20,620 •
27,494 i
Kodel-gipa-:

t M

U y *• *

CLEVELAND, OHIO.
I ĮxDŠ. 51 kp; laikys susirinkimą 
i . 25, d. rugsėjo Jčfood Riete svetai- 
' ‘ nė^e, 3 vai. po;pietip -MaĮonškite 
į •, visi •nariai susirinkti, nes tafta ap

kalbėti Lietuvių Darbininkų Są
jungos seimo nutarimai ir prisi
rengta prie s'ekmingesnio veikimo 
mūsų kuopos. Taip-gi būtų labai 
pageidautina, kad kožnas narys 
pasistengtų atsivesti nors po vie
ną narį.prisirąšymui'. '

Rašt. A. Ivinskas.
'• f -.■■■ - - - _ '» ’

” CAMBRIDGE, MASS.

f
!

i • 
f
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Nekalto Prasid. Panos Marijfis ’^ali valgyti.
Draugija šelpia sietuvos 

našlaičius.t ,
Jau keliais atvejais yra gauti 

pakvitavojanti laiškai, jog Cam- 
bridge’io katalikių moterų aukos 

* Lietuvoj yra priimtoj. Štai dai 
-----kitas laiškas a kurs per užsimeti 

lirą nebuvo pirmiau patalpintas 
Laiškas rašytas į gerb. kun. Pr. 
Juškaitį:

. - ‘^Gerbiamas Prabalčiau;
; * “Laišką iš 5-gegužio ir ček;

‘3,007' auks. Čambridge’io L'
Raud. Kryžiaus Lietuvos na 
šlaičianis auką apturėjau. Pa 
sakydamas aukotojams gilų dė 
kingumą’už ją, lieku su pagar
ba,

. t

I 
t Vysk. Pr. Karevičius

Pasvalys, 17 birželio,'1921.
Kelionėj, lankydamas bažny 

v •• , jcias.
Jei laisvamanių 'draugija būt 

tibk labdaringiems darbams au 
karus, būt besigirdami į padan. 
ges pasikėlę. Laisvamanių drau 
gijos, beje neremia labdaringi 

• įstaigų, jos remia bolševikus 
Trockį ir k... Kaip pav. Brigli•topo Vienybė darė. Laikas sena 
katalikams dėtis tik prie katali 
kiškų draugijų ir savuosius šelp 
ti.

V

t

,!

.*JSeąrfa prr mcu.'
Po $15 $2,4J8. . $ 4,281<

2,901 ’ 5;138
” 20 3,224 5,709'

25 . . 4,030 7,136
” 30 4,836 ’ 8;563
” 40 . 6,448 L 11>4Į8

1

¥

O Tai matote kokį pelną namų savininkai, padaro, KodeLgi pa-E 
čianv netaiipyt? Pirk ftamą, tiiojaii, * tiiomet nustosi mbkėj'ęs g 

Srėndų Miuni; Nelauk nei vienos dienos.« Atėik pas mns, o $wZĮ 
IStamstai surasime tinkamą.namą ir.lengvjom. išlygom. Namų® 
suturime visokių ir visut ! Bostone- ir apielinkčse, taip-gi ir ūlęių. g 
g LITHUANIANROME BUILOERS CO. INC. I 

K ■ ESTETE |
^366 BR0ADWAY, - Room 1, . SO. BOSTON, MASS £ 

jS South Boston 1878—J. f

rm!
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rinkinius ir kviesti jas išrinkti sa- 

;vo atstovus. Kiekviena draugija, 
nežiūrint'kaip maža ji yra turi 
išrinkti didžiausius Lietuvos my
lėtojus iš savo tarpo, 'pade to šven
to <Tevyneš darbo. Pakeltas klau
simas, 'kad mūsų miestoriietuviai 
"biznieriai nęlankosi 1 stoties su- 
jirinkimua ir daugelis yra tokių, 
kurie metikai atjaučia tėvynės 
reikalus, Yra. ir tokių,, kurie ne 
ik bono norą pirkę, bet nei att-

‘ cavę, o iš lietuvių gardžią ją duo- 
mlę, dar su sviestu storai aptep- 

‘ ą> valgo, kokios darbininkas ne- 
............................. Vienas* grabelius 
| /ėdęs paliokę iš lietuvių biznį da- 
j -o, o lenkišką varn!į~su kruvinais 

įagais savo ofiso-pasikabinęs- Įni
ro. Ir jis tą daro -pačiame lie- 
uvių centre šio miesto. Šalę jo 
lar du-ąėdi, 'kurie' remia bolševi

kus ir jų žemišką “rojų.“ Kad 
įe pirktų bonus bei Lietuvos gai- 
Tiiimui aukotų, tai negali būti 
'raibos. Jei lietuviai tokių nerem- 
ų, tai jie čia nesėdėtų;. Mūsų 
.tieste gyvena apie 15,000 lietu- 
ių, o Įdek L. bonų išpirko, tai 
,ėda h' sakyti. Daugelis bižnie- 
ių iš lįetuviškų skatikų didžiau- 
ius niūrus turi- išsimūriję o lie
ti vižko -bono neturi. Tuom tar
ai kitas darbininkas it vargo pe- 
ė, dirbdamas ir maitindamas 
avo šeimynėlę turi už $100.00 ir 
.augiau L. bonų. Kitas ne tik pats 
;eperka, bet įlindęs kur. į skle- 
>ą “sunkia“ “skystimėlį” su ku- 
io pagelba stengiasi ir darbinin- 
us atitraukti nuo pirkimo bonų, 
artu juos traukdami į prapultį, 
aetuviai turėtų gerai žinoti kas 
ai yra vergija, lies kiekvienas 
įmena kokiame padėjime buvo- 
įe Rusijos vergijoje. Dabar tu- 
ime savo Tėvynei laisvę. Ją tti- 
ime branginti labiau už viską, 
tukime pavyzdį iš savo likusių 
iengcnČių Lietuvoje, kaip- jie 
įoka Savo liuosybę branginti, 
tuomet arčiau gavo pažinti ver

giją. Už tai branginkime ir mes!
Tą padarysime pirkdami L. 'L. 
’askolos bonus. Žinokime gerai, 
tad Tėvynė atmins savo ištikimą 
aiką ir savo išgamą ir tinkamai 

• 'tsilygins.

t
i

Katalikas
Redakcijos prierašai. Cambrid 

. ge’io N. Pr. Panos Marijos Dr-ji 
užsipelno pagyrimo' už rėniim. 
našlaičių Lietuvoje. Bet tą 'dal
bą. reikia atlikti pagal Federaei 

' jos nustatytos tvarkos, 4. y. au 
kas reikia siųsti per Tautos Fon 
dą. ‘ Į

»
i 

A 

s

f

Suvalskinis.

.*t
' CLEVELAND, OHIO.

* Kaip Nemuno upės niekas nega
li užtvenkti šū keliomis lopetomis, 
taip mūsų prakilnios -organizaei-! 
jos -ir darbi}’ niekas negales išžr-

» 
i *

'
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‘ ^JONO PAUKŠČIO.

KATALIKIŠKOJI LIETUVOS SPAUDA.
t

*
i
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.CAMBRIDGE, MASS.
šiame mieste kaip ir visur dar, 

bai suniažęjo. Užmokestįs .ir-gi la 
bai jau numažintos, bet dar toki 
didėlio vargo kaip kituose mies 
tuose kad girdėti, Čion nėra. La 
bai apgailėtina kad daugeliš šia 
me mieste pradėjo -užsiiminėt 
“moonshinės“ išdirbyste. Dau 
giausiai tuos nuodus išdirbinėja i 
pardavinėja laisvamaniai, kuri* 
neina bažnyčion . ■

pakyla .buvo vieno Anglijos di 
plomato jog Amerikoj prohibici 
ja tėra tik ant popieros, prakti j 
koje jos visai nesimato. Tikrai 
arčiau su žmonėmis susidūrus tu Į1 
ri tam sakiniui pripažint tiesą 
Seniaus nebūdavo tiek matyt gir 
tų, kad ir Cambridge’iuje, kiel 
dabar. Valdžia tartum nenor ne 
ųiatyti tą dalyką. Gailiu Tode 
dabar matome didesnį blaivybė’ 
platinimo reikalą nekaip pirma 
Tat lietuviai-ės vely dėkitės pri< 
blaivybės, meskite išdii'binėji 
“Sanuigonką“ ir jos nei parduo j 
kitę nei pirkite. Susipraskite i 
blaivinkitės.

I

CHESTER, PA.
LDS. 19 kp. laikys savo susi- 

■inltinią, rugsėjo 25 d., 2.30 po 
lietų, paprastoj vietoj, 622 Mor- 
on Avė. Yra kviečiami visi na- 
iai į šį susirinkimą atsilankyti. 
Neužmirškite ir naujų narių atsi
usti. Turime daug svarbių rei
kalų aptarti. Turėsime naujų fin. 
■aštininką išrinkti vietoje iške- 
ia-vusio Lietuvon Juozo Kuodžio.

Kviečiu visus susirinkti.
Nutarimų Rast.-

f

Blaivas

ELIZABETH.'N. J. J
LDS. 16 kp. susirinkimas įvyks-' 

ied.ėlioj, rugsėjo 25 d., s. m., baž- 
įytinėj svetainėj, 4 vai. po pietų, 

j Po susirinkimui, 6 v.<vak. bus pa- 
' .kaita temoje: Lietuvių apgyven- 

i kraštai senovėje’ ant kurių lie- 
uviškos kilmės tautos gyveno, 
taip jos išnyko ii* kiek dar tęsė 
vietose lietuvių gyvena. Tai-gi 
neldžiame visų narių atsilankyti 
.r naujų atsivesti. Prašome atsi
lankyti ir tų kurie nepriguli. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvaitė 

'"■urėtų šią paskaitą išgirsti. To
kios paskaitos retai tepasitaiko. 
Ją laikys LDS. N. Y. ir N. J. aps
kričio moksleivis.

LDS. 16 kp. raštininkas,
Ą. Karaneckas.

K 
t

’ WATERBURY,'CONN.
•v *» • . •
Rugsėjo 14 d. buvo sušaukta! 

L? L. Paskolos stoties susirinki 
mat*. Žmonių- susirinko garžut 
būrelis. Visi gorų norų ir tikr 
Tėvynės sūnūs. Nutarta. Smar
kiau stočiai stoti į tautos darbą 
—i rengtis prie bonų vajaus. Ku
rie yra pirkę L. L. P. boną ir au
kavę Lietuvos reikalams, tai pa
daryti tokias iškabas su jų var- kas išdavė raportą iš LDS. Šešto 
dais ir iškabinti jas svetainėse ir i seimo, 
krautuvėse. Kaip- galima tuoj su- Kabai užganėdinti iš visų seimo 
rengti prakalbas dėl stotios lėšų ir. 
pąkvicsti gerb. M. Bagdoną ką tik 
atvykusį Lietuvos. Kaip gerb.
atstovas Čarneckis lankysis Mass.

-.■į*

/>-■ .. <
skundimų: “Galimas daik- 
tas, kad katalikiško jį mūsų 
spauda menkes, nes begalo 
pabrangusios spauzdinimo 
šųlygąs verste yerčia many
ti apie spaudos nusilpimų/o 
tuo pačiu ir apie kultūros 
mažėju^.'” O šiaip ar taip 
reikia šviesti ne tik kaime 
gyvenančius brolelius ir 'se
sutes, bet'reikia suteikti ir 
mūsų katalikams inteligen-. 
tams ganėtino literatinio 
maisto. Ir štai reiktų kata
likams išleisti savo enciklo
pedijų ir šimtus rimtij moks- 
liniųAvėikal§ė Jau galima 
būtų surasti ir ganėtinas bū
rys. mokytų galvų, kuriuos 
galima,būtų įkinkyti į siste- 
matingų darbų literatinėje 
srityje. Man užsiminus a- 
pie tai Prel. Dambrauskui, 
ir čia jis nurodė,tų pačių 
brangumo/kliūtį, kuri yra 
lygiai baisi" mūsų apšvietai 
kaip ir senovės rusų, žanda
ras. Ištiesų,. Lietuvos be
veik visi katalikiškieji (ir 
kitų srovių - lietuviškieji) 
laikraščiai nestengia išsi- 
knisti iš skolų, kuriose daž
nai ir nuskęsta. Ir pačių li- 
teratiį darbas neretai būna 
prasčiau apmokamas, * negu 
kaimo ar fabrikų darbinin
kai!

Argi jau taip ir turės 
skursti mūsų spauda, o su 
ja ir kultūra? — Aš tikiu, 
kad ne,' nes matau galimų 
.pagalbų iš anapus vandeny- 
no. Broliai^ Amerikiečiai, 
aš manau, kad* Jūs daugiau
siai galite prisidėti prie ka
talikiškosios * spaudos palai
kymo Lietuvoj e ir štai kokiu 
būdu: Qt, .dažnai galima pa
stebėti Jūsų begalinį duos- 
numų savo giminėms ir pa
žįstamiem^ tai' jūs parsiun- 
čiat* jiems dolerių krūvelę, 
tai laikraščių, tai apsirėdy- 
mų ir kitų dovanėlių, kurio
mis begalo paguodžiate" Jū
sų apdovanotuosius asmenis. 
Gal Jūs nė negalite aiškiai 
suprasti to džiaugsmo, kokį 
suteikia Jūsų malonios au
kos Jus mylinčioms šir-

J

dims!..
Taigi ir dabar, norėdami 

išreikšti savo meilės jaus
mus nukamuotiems Lietuvos 
kaimiečiams, galite Jūs 
jiems išrašyti Kaune leidžia
mai fiatalikiškiį_jiĮ laikraščių 
bei knygzį,, įrašydami jzios 
Šventojo Kazimiero Draugi- 
jon ir pan. Tokių laikraščių 
yra leidžiama: “Laisvė,” 
“Darbininkas, ’ ’ž (*Vienybė, ’r 
“Tėvynės' Sargas,” “Pava
saris, Ateitis” ir daugelis

R»
. t -J "-J1111 __ '■'■r"

(Norėčiau, kad Amerikos 
lietuviai katalikai tuo klati- 

. , simu susidomėtą.) 
(Visiems aišku, kad kata

likiškosios spaudos plitimas 
visam pasaulyje ir Lietuvo
je yra begalinės reikšmės. 
•Tuk, anot prof. Kuraičio ž(A 
džių “pasaulis dabar žengią 
į naujų epochų. Tų gi epo
chų nustatys ir sukristali
zuos srovės, kurios dabar 
labiausiai paveiks į gyveni
mų.” Ir mes visur , dabar 
pastebime bendrų apsireiš
kimų, kad-visos, ypač kai
riosios srųvės puola sti visu 
savo minčių įnirtimu griaus 

visa kas sena, ardyti kas 
tikinčiam žmogui šventa. 
Svarbiausi kovos įrankiai 
dabar vartojama gyvojo ir 
rašytojo žodžio galybe. Y- 
pač raštuose mes aiškiai ma
tome, tų “kbvų pragaro su 
dangumi ' raidži ginklais 
lygioj o s popięrio laukuose,” 
kaip išsireiškė Štolcas.

Visi aiškiai supranta, kad 
tuo rašytu žodžiu galima ir 
pasaulis valdyti. ‘ Juk kas 
nežino, kad žydai, turėdami 
savo rankose galingųjų laik- 
raštijų, diktuoja pasaulio 
galiūnams savo planus.

Tai aiškiai supranta ir ka
talikiško j į Lietuvos’ ’ inteli
gentija. Ir dideliatisiuose 
lietuvių .katalikų suvažiavi
muose spaudos klausimas 
buvo užkliudomas. Užkliu- 
domas m.. paliekamas!. O 
tai todėl, kad spaudos sųly- 
gos yra begalo pasunkėju
sios. Padidėjusios popięrio 
kainos ir muitais apkrovi
mas spaustuvių ir įvežamų, 
popięrio padarė tai,’.kad 
spauzdinių kainos ųežmoniš- 
kai pakilo. Tiesa, doleriais 
skaitant, tai nedaug atsiei
tų, bet kai mums, Lietuvos 
piliečiams, reikia savo ne
skaitlingais auksineliais at; 
skaityti, tai jau spauda pa
sidaro beveik beprieinama. 
Ir visur teko man patirti ir 
girdėti, kadį -norint kaimo 
pirkelėse .išplatinti katali
kiškuosius spauzdinius, rei
kia gerokai, padilinti „ savo 
liežuvį, kol įtikrini, kad to
kia šviesa nėra jau taip 
“brangu.”

Gal neapsiriksiu pasakęs, 
kad svarbiausiu katalikiško
sios spaudos židiniu yra Šv. 
Kaizmiero Draugija, kuri 
deda visas pastangas kad tik 
savo leidinius padarius prį- 
einamesnius Lietuvos kaimo 
žmoneliams. Bet štai anų 
dienų, man pačiam teko, iš
girsti iš pasišventusio tos

4r
/
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LAIVOKARČIŲ KAINOS
NUPUOLĖ.

Lietuviu Prekybos bendrovė 
(Litliuanian Sales Corpora- 
tion) praneša, kad nuo šios die
nos laivakorčių kainos bus se
kančios iš New York į Hambu
rgu $100.00, į Danziga 110.00, 
Pilliva $110.00, į Liepojų 120.

Tas reiškia, kad nuo kiekvie
nos laivakortės numušta po 
$25.00.- '

v

Koki kvailybė rauti sau 
plaukus nusiminime, tary
tum plikė paguos Varguose. 

Cicero.
i

I „

>.

Ištiesi},. Lietuvos be-

----------r

PIGI FIRMA
t

Randasi viena milia nuo Haver- 
hill, Mass., didelis lietuvių apgy
ventas miestas. Turi būti par* 
duota šią savaitę iš priežasties 
kad savininkas išvažiuoja į Kali
forniją pradžioj lapkričio. Yra 99 
akeriai žemės, apie 50 akerių dir
bamos, 25 akrai stambaus miško 
ir 24 akrai ganyklos; upė teka, 
per vidurį žemės; didelis sodnas,^ 
12 'kambarių stuba;- didelė pasto
gė, kute, vištininkai; Vis'oki įran
kiai dėl apdirbimo žemės; 10 kar
vių, 2 veršiai, 2 arkliai, 1 didelė 
kiaulė, kelios vištos ir visokios 
daržovės, daug šieno. Žodžiu sa
kant, viskas kas tiktai yra reika
linga ant farmos. Dėl pragyveni
mo daro didelį biznį pardavinė
jant .pieną tai-gi visos bonkos, 
•milžtuvės ir visi prietaisai eina 
sykiu su pardavimu. Prekė $9,- 
800, o išlygos labai lengvios. 
Kreipkitės į . '

LITHUANIAN AGENCY, .
A. IVAŠKEVIČIAUS Ofisas, 

361 Broadway, So. Boston, Mass. 
Tel. So. Botson 605 ir 1337.

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda ČĖVERYKŲ 

KRAUTUVE labai puikioj 
viėtoj. Biznis išdirbtas per 
septynis metus. Priežastis 
pardavimo, savininkaį va
žiuoja Lietuvon.' Kas norė
tų pirkti, atsišaukite šiuo 
cidiičsix •

A. SMOLSKIS ir K. MAČYS . 
1105 Washington St., 

N0RW00D, MASS.

TIESUOTAS -

AGENTAS VISŲ

C X
<• >:

♦

ii
ii 
i! 
i!
ii 

i! • 
i! 
i! 
i! 
i! 
i! 
i! 
i!
ii 

a 
e

i į gų siuntimas ir mainymas pagal dieninį kursą. 
!; 'Išvažiuojant į Lietuvą mainyti pinigus nepri- 
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rLAIVAKORTĖS Į LIETUVA
ir iš LIETUVOS parduodu per Rotterdamų, 
Antwerpėnų, Amburgą, Bremeną, Klaipėdą, 
Karaliaučių, Eitkūnus, ir Liepojų ant geriau
sių ir greičiausių laivų. Pasportus išreikalau
ju visiems keliaujantiems į LIETUVĄ.. Pini-
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Visi kuopos nariai buvo
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nutarimų. Ypatingai, kad seimas 
nutarė, kad visi LDS, apskričiai 
ir kuopos stengtųsi ką nors pa
rengti dėl sumažinimo LDS. namo 
skolų. Toje srity pasib.rčže ener-

- t

i ■» •+

MONTELLO, MASS.
Pavyzdingas pasielgimas.

LDS. 2 kp. laikė savo susirinki
mą 14 d. rugsėjo. M. Abračins-

■ >!
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dangaus Karalienė
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VH nnriaj daly- draugijos pirmin. prelato
sti jį ir Wa-

įomis. Siųsti, gingai veikti.
“raugijų susi-1 yavusioji tame susirinkime- vien-Dambrausko' liūdna 

I • , •
nusi- *'
t

BOSTONIAN MUZIKOS 
MOKYKLA.

. ISUrtl smulkos mokytojai duoda ta
vo geriausią patarnavimą jūsų vaUkuI 
arba mergaitei. Smuikas duodamas 
už dyką su pirma tairso lekcija. .Dėl* 
platesnių informacijų kreipkitės,prie

395 Broadway,
Room 4, 

So. Boston, M«8,

Yra tai įdomi knyga, talpinanti savyje 
'daug gražių užimančių apysakaičių su padavi
mais apie Švenčiausių Panelę. Parašyta kuni
go Marijono GavalėviČiaus ir lietuvių kalbon 

^išversta. Knygos formatas 5^ colio ir 8 colių 
' ilgio. Kietais drobės apdarais. Labai paranki 
vasaros laikejš^nesti į pievų1 ar miškelį dėl pa
siskaitymo ant tyro oro. Kaina $1,00, Galima 
gauti .

“DARBININKO“ KNYGYNE,
366 W. Broadway, South Borton, Mamų
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Kuomet žmogus, visiškai 
negalvoji apie pasaulio civi- 
lizi cijos plėtotę, tai rodosi 
pasaulyje jokių - permainų 
neįvyksta. Tačiau kuomet 
pasitaiko proga padaryti 
sulyginimas praeities ir da
barties bile kurioje gyveni
mo plotmėje/tuomet aiškiai 
matai milžiniška skirtumą.

S. U

feitij. žodžių rašytojui teko

v

I

x •

i

1

* . v" •

Mes Aprūpinsime Tamsta Su Pasu ir Encome Taxais. Štai, ką rašo ”Tevyne” apie virš minėtus laivus
< ® 

pirm, negu laivas pasiekia 
pireplauką, valdžios agen
tai viską užpečėtija ir Čionai 
pardavinėti negulima. 

Taigi sulyginus dabartinę 
kelionę su tais laikais, kuo
met šių žodžių rašytojui te
ko plaukti iš Lietuvos Ame
rikon, ir tai yra vos 18 me
tų tam atgal, matosi milži
niškas progresas, Apie anų 
laikų kelionę pamislijus net *

X. »
y*

si salionau. Perėjus visij. 
progos atlankyti vieną šių 
dienų geriausiai įtaisytų lai- 
vij vardu “Orbita,” kuris 
priguli Roįjcil 2Ia.il; Steam- 
ship Packet kompanijai. Į-, 
ėjęs į šitą laivą jautiesi tar
si puikiai įrengtame viešbu
tyje. Visur švarumas, elek- 
tro šviesos, divonai, minkš-

t

tos kėdės — žodžiu gražiau-

z

.p

kliasiy kambarius, pasirodo, . 
kad šiandien trečios kliasos 
pasažieriai geresnius paran- 
kumus turi, negu seiliaus; 
pirmos klia'sos pasažieriai ■ 

• turėdavo. Kiekvienam kam
baryj e zelektros šviesa, van- 7 
duo, šiluma. Puikūs, gini
mai valgomieji, žaidimo, 
pasilsio kambariai^ rodosi 
tik važiuok ii* norėk tokiose

9 *

‘ / *

‘aplinkybėse. Taip-gi teko- 
sužinoti nuo vado, kad “Or- 

. bitą” keleivių, nei “blaivy
bės” įstatymas “nekanki
na. ’ ’ Kaip greitai laivas 
atsitolina nuo'krašto reikia
mą tolumą, tuojaus atidaro
ma bufetai ir keleiviai gali 
užmiršti4 4 blaivybės ’ ’ įstaty
mą. Kuomet laivas stovi 
prieplaukoje, tuomet svai
ginančių gėrimų neturi, nes

šiurpų, darosi, kiek vargo ir 
skurdo reikia prikenteti, 
kuomet dabartinė kelionė 
tarsi viliote vilioja. Gal būt 
kituose laivuose . nėra taip 
puiku kaip 4 4 Orbita” ta
riaus jeigu visuose laivuose 
toki įtaisymai ir paranku- 
mai kai šitame, tai šių die
nų keleiviai jdkičTvargo ne
mato. ,

Pakelei uis.
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skelbią, .jog jie stovį už Lietu
vos nepriklausomybę bet išti- 
kri^įiį savo širdyje stovį už 
Lietuvos prijungimą prie Len
kijos, nes šv. Tėvas norįs o tam 
pritariu Krikščionys Demokra
tai. Tuo klausimu palikta ref. 
kom. pagaminti rezoliuciją. 
Kard stovio panaikinimo Lie
tuvoje klausimu Mgir nemažai 
ginčijosi. Kai-kurie norėjo iš 
nešti reikalavimą visus karo 
stbvio vykintojus, Krikš. Dėm. 
atstatyti ir jų vieton pastatyti 
jų srovės žmones. Galutinai 
nubalsuota reikalauti' panaikin-

DABBININKAS

. Varas. Tai ko dar bumo- »» “ * »*»■*■*• .
Hfr Strt Mma

ji r Juk matau kad aš ne 
tų, kurie šiandien sako vie
na, o ryto j kita.

...... • • t.

47 Vale St, So. Boatoa, Mm 
KASIUSIUS A. Naudilonaa,

16 Vlnfield St, Bo. Bootocį, Mam. 
MAB1ALKAStoponoa Navlčka*.

Ketvergas, Rugsėjo j

PRAKALBOS.
L. L, Paskolos vietine stotis 

‘rengia dideles-prakalbas. ♦Jos 
bus nedėlioj rugsėjo 25 d. 3100 
vai. po pietų. Kalbėtojas bus iš 
L. Finans&ės Misijos Juozas 
Valiūnas. Taipgi užkviesti yra 
gabiausi kalbėtojai iš žios apy
linkės. Atsilankę daug ko nam 
jo’ ir naudingo. išgirsite. Nei
nantiems praneškite apie tai. ti karo stovi dalinai', pagal vūl-
fr fr / 

f

A. [džid8 nuožiūra. Žemės kląusi-
- Į me išnešta rezoliucija reikalau- 

I jaut atimti žemes nuo dvarpo-
" ' . . T x_> . C Y. . . ♦ S T- ¥ •

SUSIRINKIMAS. pant atimta žemes nuo dvarpo- 
* L. D. S. 1 kuopa laikys savo nių, kunigų ir visų tų, kurie jos- 
susirinkimą, nedėlioj 25 d. ru-jnedirba savo rankomis ir išda- 

’gsėjo, pobažnytinėj svetainėj, lyti bežemiams ir'mažažemja- 
■ ’ " ; į»8. ' ■ ‘

Bažnyčios atskyrimą nuo 
I valstybės ir Tikybos prašalini- 
mą iš mokyklos priėmė be gin
čų. Priėjus prie užmanytojo 
“progresyvių** draugijų suva
žiavimo kilo ilgi ir gana smar- 
kūs ginčai. Čia apsireiškė dvi 
srįovi: Michelsonas su savo ar
timesniais pasekėjais stojo 
griežtai už tokį suvažiavimą, 
gi sandariečiai atsimindami 
Brooklyno seimą 1914 m. nors 
stojo už tokį suvažiavimą, bet 
tik su tam tikromis išlygoiftįs, 
k. t.: kad suvažiavimo dieno
tvarkė biitų išanksto paskelbta 
ir kad butų užtikrinta, jog ne
reiks jiems ten išsiiž'adėti San
daros principų. Michelsonas 
tokį nusistatymą vadina nesą
mone. Jo nuomone, toksai su
važiavimas būtinai reikalin
gas, kad kaip nors sujungus 
progresyvius, elementus kovai 
su “klerikalais”.

Girdi “klerikalai” esą taip 
organizuoti, kad net privertę 
Liet. Valdžią atšaukti Vileišį, 
gi jie jokio didesnio organizuo
to kūno neturėdami negalį da- 

j Taigi visi rengkite į juos, at- pyti i°kio Spaudimo į L. Val- 
silankyti nes tai pirmi šokiai Į ^ią. Užtikrino Sandariečius 
po vasaros.

Rengėjai

tuoj po pamaldų. * |’ms<
Malonėkite visi nariai sueitį, Į 

nes turime svarbių reikalų. At-1 
stovai iš Seimo išduos rapor
tus.

Valdyba. 
SUSIRINKIMAS.

A- L. R. K. Federacijos 3-čio 
skyriaus susirinkimas bus Rug
sėjo 22, ketverge 8:00 vai. va- 
kąre, pobažnytinėj svetainėj. 
^Visų^ draugijų atstovai ir 

Šiaip nariai, yra kviečiami atei
ti ant ši'o susirinkimo, nes yra 
daug svarbių pranešimų iš1 Sei
mo.

•Kurį draugija priguli prie 
Fedaracijos, gali netik atstovai 
ateiti ant susirinkimu, bet ir 
tos draugijos nariai, jie turės 
lygų balsą. Tad, visi į šį susi
rinkimą yra kviečiami..

Valdyba.

*- *c
4

ŠOKIAI.
L. D. S. 1-ma kuopa rengia 

puikius šokius sukatoje spalio 
1 d. lietuvių svetainėj, kampas 
E ir Silver St., So'.. Boston, 
Mass.

* * • J

kad tame suvažiavime- busią 
svarstomi lygiai tie paty§ .da
lykai, kas ir šioj konferencijoj 
tik didesnėj skalėj ir turėsią 
daugiau reikšmės.' Galop pri
imta pirma to suvažiavimo die- 

sušauldasis 'N. A. D-jų7 šuva-1 ^tvarkė, tuomet nubalsuota “v I • •« t i • w •'

“PROGRESYVIŲ” ŠUVA- 
ŽIAVIMAS.

L. Piliečių S-gos 1-mo sk.

šlavimas įvyko rūgs. 18^ Lietu-Įte reikalingas toksai suvažia- 
vių svetainėje. Prasidėjo l.:45|vunas. Jį sušauks šio suvažia- 
pę pietų. Atidarė Žibikas ir vimo esančioji valdyba, vidu- 
paskvrė mandatų? kamisiją. Iši ry^sausio mėnesio Bostone, 
mandatų pasirodė, kad tik trys Į " 1
piliečių S-gos skyriai teprisiu-|! 
ntė savo atstovus. Kiti atsto-l1 
.vai buvo nuo dr-jų ir įvairių! 
kuopą, k. t.: L. D. L. D., L. S.S.Į 
ir tom panašių. Delegatų buvo | i 
maž-daug apie 35.
išrinkta: Anibrozaitis — pirm., I. 
Mockus — pagel., Žibikas —Į, 
rašt., Jankauskas — jo pagel. I- 
Išrinkta ir rezoliucijų komisijai 
iš trijų ypatų. Kilo klausymas! 
dėl šio suvažiavimo šaukėjų! 
(pil. S-gos 1-mos sk.) paskelb-1 
tosios- dienotvarkės. Ją visai! 
atmetė. Išrinkta dienotvarkei 1 
pagaminti komisija. Pertrau-| 
ka apie virš puses valandos.! 
Sekė dienotvarkės priėmimo Į 
Svarstymas. Susiginčijo dėl Į 
punkto: “T. Fondo ir Šelpimo Į 
Fondo atskaita} klausimas.”Į 
Michelsonas pareiškia kad Š- Į 
Fondas atskaitas išdavęs, ir! 
nesą reikalo jo- minėti. Kitas 
sako, kad jų nematęs. Kitas] 
vėl išsireiškiau kad nuo visų 
fondų detališkų atskaitų pa
reikalauti. Kiti, žinoma, norė
jų vien T. Fondą dienotvarkėje 
palikti. Vienas vienok išdrįso 
pareikšti, kad girdi reikią pri
pažinti, kad Tautos Fondas ir 
Š. Fondas išdavę šiokias tokias 
atskaitas^* bet reikią pareika-| 
lauti iš visų 4 fondų, t. y. Tam 
,tos Fondo, L. Neprigulmybės 
Fondo, Šelpimo Fondo ir L. 
Laisvės Gynimo (komunistų) 
Fondo pilnų atskaitų. Taip ir 
paliktą. Kiti ’ dienotvarkės 
punktai priimti beveik be gin
čų. Pirmas punktas buvo. Lie
tuvos Gynimas su Vilniaus ir 
Klaipėdos krašto klausimais. 
'Čia daugiausiai kąlbėjo ‘ ‘ Kelei- 
vio” redaktorius Michelsonas, 
;kurs be kitko pasakė ; Krikščio
nys Demokratai, nors viešai

v*

Prieita prie dabartinės L. at
stovybės ir Fin. Misijos. Ta 
me klausime buvo riet 5 punk
tai dienuotvarkėje. Žinoma, 
kaip, tpaprastai kilo reikalavi
mas išnešti protestus, kam at- 

Valdybon I stovybės nariai katalikų par-

tijos, o patsai atstovas net mi
šių klausyti eipąs, o bonų par
davinėjimas pavestas Biels
kiui, kurs visun vienas pasira
šąs. Anot vieno delegato išsi
reiškimo “tai ne musų nuožiū
rom žmonės.” Tuoj būtų 5 pro
testo rezoliucijos išneštos prieš 
dabartinės atstovybės narius, 
jei ne “Keleivio” redkto, Mi- 
chelsono įsikišimą^.. Girdi: jei 
mes data išnešime“; protesto 
rezoliucijas prieš atstovybės 
narius, tąi tas’netaės didelėm 
reikšmes ir tik pagadins įspū
dį, nes jųlc girdi mes tokias 
protesto rezoliucijas turėsime 
išnešti ir tame Šaukiamajame 
suvažiavime, o jei mes dabar 
jas išųešime ir paskui vėl tas 
pačias pakartosime, tuomet 
žmones gali pamatyti, kad mes 
visur tą pačią giesmelę giedą-^ 
me. Norkūnas užsispyrė, kad 
būtų išnešta L. bonus užgiriam 
tixrozoliucija. Girdi, tuomet 
mes pasirodysime vyrais, kaip 
išnešime tokią rezoliuciją, tuo
met pamatys, kad mes ne vien 
L* Valdžiai visokius reikalavi
mus'statome bet ir ją remiame. 
Girdi, ar mes pirksime bonus 
dr ne, bet tokią rezoliuciją tu
rime išnešti, tuomet nieks mu- Ly. j0N0 jjy. ba PMAiįMMBs 
sų neįtars. Kiti pastebėjo, kadi valdybos ĄDRSSįL
tai negalima, kaip tai sako: viė- . * • ——
noje -rezoliucijoje protestuosi- ĮPIE!S“ 
me prieš bonų pardavinėtojus, £ Se*
O kitoje už girsime bonų pirki- įsO Boven St, Sa Boston, Man. 
mą. Kitas dar pastebėjo, kadį Dr-ja laiko susirinkimus .kas trečią 
girdi mes pykome ant.katalikų InedSldlenl 2-ą vai. po pietą Bažnytinėj 
kuomet jje prieš buvusią Misi- jį pfotestavo, o dabar patys tą I’80®’ Mm*

darysime —protestuosime ne- ' ’
turėdami prirodyti jokių faktų. 
Tas viskas palikta busimam jų] 
Suvažiavimui. Nutarė tverti 
Bostono apskričio dr-jų sąryšį..
Tuo rūpinsis, dabartinė valdy- f "’.L" .~77,
ba. Sekė skąitymas rezoliucijų I Į 
aukščiau minėtais klausymais, Į Trumpas susisiekimas su visom, 
kurios su Michelsono mažais I ■ Europos,
pataisymais priimtos. Rezoliu- I “mount čaiirolK’ Rugsėjo 29 
ei ja prieš komunistų kenksmin- | T10 6
gus Lietuvai darbus atmesta. I Pler xo. SU, #orth Rtver—gale
Girdi “klerikalai” miAns daug I ^st , .
... , . . v . . - r I Specialiai tiesioginiai traukiniaididesni priešai, negu komuųis- | laukiu Cuxhaven su prityrusiais lie-' 
tai, tai verčiau prieš juos pro- -1 perkąibetojais. 275 svarai ba- 
iestuota. Piliečių S-gai uz su- žiaus. < 
šaukimą šio suvažiavimo1 .išrei- Į Kajutos su 2, 4 ir e lovom ant vi- . y. ■ Tk • J -1 vi i SŲ. šių laljoi. Specialiai valgymui,ksta padėka. Prirodymui, kadi I rūkymui i® sėdėjimui kambariai ir 
jie ne tik šaltais žodžiais tą pa- I vi®1-kėniai, skiria- 
dėką reiškia bet ir laktais par y . užsiregistravimui vietos rašykite , 
liko jai $10.00 bilą apmokėti už I iblle asent«r arba .
svetainę. Užstibaigė'7;45 vaka-11 '■
re.

Dalegatų Draugas, i - 
----------- — 11 

Pati. Kada gi tu man duo
si pinigų rūbams?

Vyras. Rodos sakiau tau 
šiandien, kad rytoj. t

.Pati. Bet aš tai kiekvieną ' _
diena girdžiu, Į ; Cenerallški agentai'•eU3ENTRALINCS ir RYTINES EUROPOS

- " ‘ ' North German Lloyd Bremen
IŠ NEW YORK tiesiai į BREMEN—DANZIG

Laivai plaukia į LIEPOJŲ per Danzig’ą. r Tiesus peršimainymas 
nuo laivo ant 14ivo.

HUDSON  ........................................Spalio 15 ir Gruodžio 3
TRINCESS MATOIKA ....................  .Spalio 22 ir Gruodžio 10

POTOMAO . ........................................  Lapkričio 5 ir Gruodžio 24
IŠ NEW YORK’O į CHERBOURG—BREMEN.

AMERICA..'. . . i........... .............. .Ilugs3jo’28, Lapkričio 1 ir 29
I GEORGE IVASHINGTON .7.............. . .  .Spalio’4, Lapkr. g, Gruodžia 8

Kreipkitės pas Agentus

ŪNITED STATĖS LINES
99 Statė Street, Boston, Mass.

MOORE & McCORMACK COMPANY, Ine. 
BOOŠEVELT STEAMSHIP COMPANY, Ine. 

_ ŪNITED- AMERICAN LINES, Ine. 
ifamaging Opcrators for the Unlted Statės ghipping Board

r

« *

g RENGIA LIETUVOS VYČIŲ 27 KUOPOS 
g ' t CHORAS
g Po Vadovyste P. M. KALIUNO

sNEOĖLIOJ, RUGSeJO-SEPTEMBER 25 D„ 
8 ■

- ;

r

*Botanikos jnokslo žurnalas,;
‘leidžiamas kas trečią'

menesį.
I

7

9ALDA/AUS/0S glRDlKB F, JHtAŪB 
DR-JOB VALDYBOS ADR1BAJ 

' BO, BOBTOlf, MABB.

\ ! * . .D. L. r. K1L8TWO D&JOB V4& 
bmob adresai, bobtoy, marb.
PIRM. — M6tiaju*T«mcka«,

41 Gate* gt, Bo. Boeton, M«*fe 
VICE-PIRM. — JaooaaBlloka*,

307 M 9-th St, So. Boston, Mm 
PROT. RAST, — Ant jUtooiejunaM,

POBAŽNYTINĖJ SVETAINĖJt 

NORVVOOD, MASS.
Pradžia 7-tą valandą vakare. •

• !

■ <■ .. I

* L ‘

Gerbiamieji Norwood’o ir
Apielinkės Lietuviai!

k

1921
t
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į| jos darbuotojų, tad spėjo prisiruošti su šiuomi plaT
S eiu programų, kuris susideda iš 34 muzikos šmote

lių, kuriuos stengsis tipk^mai išpildyti, kad atsi-

“želmeniją” yta žios nt- 
Mes lietuvių vfcnlntčlls žurna
las. ' ; ■

“ŽELMENIJOS” Na. 1 (pir
mas) M paveikslais. Tilpo 
400 sąvlrfi Įvairią augmenų-2- • 
“Žolių” vardai.

“ŽELSUENIJOS” prenumora- 
tos kaina, Amerikoje Ir užsie-. 
jiiuose metama ?1.00. _
Pavienio ffliinerio kaina 50o, 
UžsirašykiteArŽĘLMENI J^.“ 

Adbesas t
P. A. JATUL,

P. O. Box 2128, 
Boston, Mass.

&

.

• l

200 E. dottago St, Dorciteater. 
KA8IERIŪ8 — Andriejui Zaliecko,

307 E. O-th gfc, So. Boaton, Mhm. , 
MARŠ ALKA ~ Antaną* Graodte,

150 Bowen Bt., 8b, Boaton, Mana.
D. L, K. Keistočio dr-ją laito meni 

dtafaą smdrinklmut to pirmą- nod«l-1 
dlenį kiekvieno mGnėalo po No. OOs 
WaBhlngton st, Boąton, Manu 6-tą v 
vakare. Ateidami drauge Ir naują na 
tijf attivaaklt prie muią dr

Poamertlnčs moka $200.00. PaŠelp» 
Oo? diąnpa anai rgima HU pasveikinto-

PIRM. — Antano KmitM, 
284 Fltth Bt, Boaton Ttt Mnee.

VICE-PIRM. — Juoko Andrllluno, 
273 Fourth St. So. Bokrton< Mass,

PROT. RAST. — Vinco Veiktaorio, 
178 Bolton flt, Boston 27, Mut 

rnr. RAST. — Prano Sinkevičių*, 
182 Bowen St, Boeton 27, M*m

KABIERIU8 Jurgfc Kanevičių*,’ 
174 Bolton St, Boaton 27,

MAB1ALKA - Prane* Lukolevlčlu*, 
40ė H, 8t, Boeton 27, Mamų 

Holrinklmal laikomi ko pirmą ne 
dttdlenl Mekrieno Mčneelo 8 vąl po 
pietą 'Sv, Petro Bažnytinėj ą*M So? 
Boeton, Mot

: ................ ....
fr

r •

i <
■_ Į

■J

je®eee»ww««e®#®ee®ttbHl
* SbL So. Boetoa 8418 ■

R. J. C, LANDŽIUS 
(B1YM0UB) . I 
LiBTUvia i

Gydytojas er Chxbubgai | 
Gydo aitrio Ir chronilko Ilgo 

—’ta, motorą ir valką, Enoai* 
loja toąoją, tpjaudido, ilanitt.

_a Ir tt savo laboratorijoj, «►- 
telkia patarimo lalftaiv kitur ąy« S 
valantiems. Adreeo: , f

506 Broadway, 
SduTH Boston, Masb. | 
Kampas G St. ir Broadway J

PRITAIKAU AKCINIUS.
Sudužusius stiklus ir sulaužytus 
rėęius sutaisau j trumpą laiką. 
Patįs dirbam akinius.

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

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

JF. lt <; DJMGijos
VALDYBOS

eo. BOSTOlf, MAB8. 
-fe Joūm Pranaiti*,

524 B. 6th St, So, Boston, Ma«a 
VICE-PIRM. — J .AndruIlunaB,

273 — 4-th St, So. Boston, Mąsa. 
PROT. RAST, V, X JaHtaa,

147 H SU Boston 27, Maso. 
BTN. RAST. — Juozą* Julfaų .

Merycllff Academy 
ArUnghtnn HolŽŪUk II***.

£BD. — I^onaafivagždl*,
111 Bowen St,, So. Boston, Masą 

IŽDO GLOBĖJAI — J. Grubinskas,
8 Jay St, So, Boaton, Mimu Ir 

Antanas Kmltaa, .
284 5th St, Bo. BostorųtMasa 

MARŠALKA Povilas Lančko,
61 Story St., So. Boston, Ma**« 

Draugijos antrašas reikale;
866 Broadway, Bo. Boston, Mass. 

Draugystes susirinkimai laikomi kaa 
antrą nedCldienJ mčnesio l-ą vai. po 
pietą Bažnytinėj ialBj ant j gt, BA 
Boaton, Mas*. * ,

10 Mktų gbtw BatTOM*' S
D R. H. S. STONE I

&KHI' SrEfflAUStUt ; | 
399a W. BROADWAY | 
VA^įitooit Nuo 9 y* (M 7 y. yw£ J

>

Fr. PAUL J.JAKMAffŪl
I (JaldmiviMmi) I 
I 509 BAST BROADWAX I

I
 v TeL So. Boston 270

DR. JOBN MicDČmt, O

Galima tutilcalbtti (r UtfuvUtak*
Omso VAtAjmos:

Rytate ik 0 vaL .
Pq pietą 1 iki 8 vaL 

Vakarais nuo 6 ’ikl 0
536 Broadway,S. Boston

!■■■

* 
c

’’x •

f

PARSIDUODA RAKANDAI
Delei dviejų kambarių už labai mažą 
kainą. Priežastis pardavimo — savi*, 
nlnkas greitu laiku išvažiuoja Į Lietu
va. Gali rakandus, matyti vakarais.

R. A.,
22 Telegraph St„ South Boston, Mass.

Toledo Computing SVARS
TYKLES ant pardavimo. Beveik

Svars-ŪNITED AMERICAN LINES?
JOINT SERVICE WITH tykles galima matyti 764—4-th

6^9 Ei F^i £*oraer m

AMERICAN
LINE ==

Į ADVOKATAS J

| 414 Broadway, ]
0 S. BOSTON 27 MASS. į
% Tel. S. B. 0441. |
© Antros lUhos^—VirSuj L. P. B-'iįfs .( 
| GYVENIMO VIETA: |
© 135 Rowe S t., Auburndale, Mass. ( 
5Į ■ Tįel. IV. Newtou 1010—R. ,

fr

NetV York-
Hamburg Direct

•JULIUS ROTTBNBERG, Ine., 
' -Nesv England General Pass. .

260 Hanover Street, Boston, Mass.
t

nes
* .. ■..........j i ^■K=S2=59£X:

Reikalavimai
ReUtalaviina kainos 2c. oi &> 

djuž kiekvieną syki.

REIKALAUJAM
JAUNO VYRO 

dirbti į 
NATIONAL BANKĄ 

(Forbign Departmentą) 

Prisiųsk savo aplika
ciją ir paveikslą kartu 
jeigu galinta .

K. A. S. , 
.510 Union Nailonai Bank 

' SCRANTON, PA.

Paieškau savo draugo Juozapo Stcu 
delnlnko. Paeina iš Vilniaus rėdybos, 
Traką apsk., .Miguičlunų kaimo, Dus- 
meną parapijos. Kas apie JJ Žinote, ar 
Jis pats atsišaukite sekančiu antrašu, 
nes turiu svarbą reikalą. ;

JONAS. DULKE,
17 Tremont St, Norvvood, Mass.

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS) 

DANTISTAS

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

Tel. Broekton 5112-W,

r
araraBBMHHMHHBIB*

Boeton m

■ db. m. y. ’GAffl, |
(KhipaiaviČius) -I

Laikinai perkeli octoą’fp |
425B*OAnvfAT, Sa. Bosinių MAM, ■

Ofisas uždarytas «u|>ato» va- ■ 
karils lr nedėllomig.. V :■ į

%

l

N L V. > l)Rh N AO l'UOaIWA\
, Vrrsminėtaš Choras nors.nesenai susiorganiza- SI 

vęs, bet kadangi susideda iš jaunų, , pilnų energi- H 
• v i • » ' i • • . v r • *v* • *i Si I

NME *** . > i

S lių, kuriuos stengsis tiųk^mai išpildyti, kad. atsi- į 
K lankiusieji būtų pilnai Užganėdinti. Programė da- i 
K •
HE 
K
HE

K

t

kj"S J

lyvaus ir svečių solistų iš Cambridge: V, ŠEREI- g] 
KA, S. PAURAS ir kiti. Tad nuoširdžiai kvie- ft 
šiame kaip vietinius, taip ir apielinkės svečus.at- H 
Šliaukyti, nes turėsite smagų* laiką ir dar tuomi pa- g 
remsite nihs parapją, neš PUSE PELNO SKI- *3 
RIAMA PARAPIJOS NAUDAI.. > ‘

ĮŽANGA PRIEINAMA.
’ NuoširdžiaikvieČia RENGĖJAI.*,. SI'

*

Paieškau pusseserių Jurevičiutių, 
taip-gi tetos Jurevičienės, paeinančių 
iš Kauno rėd., Šiaulių apsk. Girdėjau 
kad nekurtos puseserės randasi Ameri- 
ke. Aš labai norėčiau šu jumis susi
rašyt! Lietuvoj arba Amerikoj. Todėl 
meldžiu atišaaktl sekančiu antrašu: 

ANTANAS A. BŪKNIS, .1
8065 Witt St., Detroit Mich.

Paieškau savo giminių: Motiejaus, 
Prano, Antano Jokubčijiuą. kurio prieš 
didjjj karų išvažiavo Ne\v Yorkan. Kas * 
apie juos žinote, arba Jie patįs atsišau
kite sekančiu antrašu: .Tonas Kemėšis, 
Kaunas, "žaliasis kalnas, žalioji gatvė L 
Ny. 21. LITHUANIA. _

c

'-

■---J

DR. W, T. BEIU.Y
Pirmos Klejsod Dantistis - 

469 B'way, So. Bostonį Maso. 
(Prie Dorchester St

L.

________________________ -s
BeV Phopci: Poplar*7545*f 

ADOLPH F. STANKUS r
i-

i ’*

1 ►
* f

W .-.IĮ.'H L lt- t.
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' TIKRAS LIETUVIS 
G R AB O RIU S 

1023 Mt. Vkrnoct S%.
PHILADELPHIA PA j

< ' Tiesi kelionė į LIETUV4 
PER PILIAV4 .. . .

(Karaliaučiaus prieplauka)
Arba per LlBAVĄ, HAMBURGU—EITKŪNUS ' 

, Šiuomi. linksma mums pranešti, kad mes pasldarbavom idant musų 
pasažleriai, O ypatingai Lietuviai, galėtų keliauti Štarai i Piliavą.

jLietuviaiį važiuojanti J PlliuVą, aplenkia Lenkų juostą (Koridorą) 
Ir privalo turėti tiktai lietuvišką pasportų; Jokių vizų nereikia. 

Susinėsimas ūš 'Piliava, tai yra nauja Šoka blusų regullariško susi
nėsimo su Hamburgu, papzigu ir Ltepojum, o dėt Lietuvių tai trumpas 
It parankąs kelias namon dasigąuti, (
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ESTONIA ....J.*! 
polonia ......;
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DIDELIDViUJŲŠRIUBŲiPAŠTG LAIVAI IŠPLAUKS: 
spalio 51 LITUANIA . .Lapkr. 2.

Spalio 19 į LATVIA .Lapkr, 9.
Taip-gi naujas tiesioginis kelias tarpe 

LIEPOJAUS—DĄNZIGO-HALIPAN, Kanada 
Visi laivai tart puikius- kdmi>ariuį trečios piešos fcetelriairts.

Kreipk(tčsprle musų ngentų jusųmiesto.

IK .Tt

™ DIDŽIAUSIA LAIMĖ.
Be jos mes negalime gyvenimą links

mai praleisti. Kada mes susergant yra 
labai svarbu kad tuojau pas gerą ir 
prityrus} daktarą nueitumčm, kurls ži- 
no kaip "sveikatą galima kuogrelčlau- 
siai sugrąžinti.-

Atsakanti priežiūra pailgina tavo 
gyveninio metus ir juos laimiugals pa
daro. i

AS gydau knip naujas taip Ir ufet- . 
.senčjusias' ligas per daugelį metą ir 
mano prityrimas mane Išmokino kaip 
kuogroičiausiui išvaryti ligas ir sutelk
ti mano ligoniams gerą sveikatą J 
trumpiausi laiką su lengviausiu budu 
ir už mažiausią kainą. *■

' A3 ŽINAU KAIP
TA ir mano ofisas yra*pilnai aprūpintas 

viskuo ką tik reikalinga darbui, 
Taigi nežiūrint kaip svarbi tavo liga »

»

i

arbu kaip senai sergi Ir nepaisant kiek kartą buvai Apviltą beten
kant sveikatos, Al esu pasirensęs tau pntodyti ką galiu padaryti, ir 
jeigu tu pasiduosi po mano priežiūra, aš galėsiu tave sveiku^ padary
ti taip kaip Ir šimtus kitą, kurie yra ant naujo kelio sveikatos ir ku
rte Inte sveiki taip kaip turi būta 1' •. ■ »., ‘.Venio fcabios ptpioš ir vMems prieinamo^-^atarimua duodM aitkak 
hU iin&nOEV 220 TrūmtBartmr,. Itai/.' 
U1I1 IhUiIUFIlI. Prienais MnjesticTeatrą. ♦

- OfisąvalanaMi toto.9 JO v. nit lt;
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